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 مقـدمة

الحمد هلل رب العالميف ، والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد خاتـ األنبياء 
تو إلى يـو واستف بسنيديو ب، ومف اىتدى والمرسميف ، وعمى آلو وصحبو 

 : ............وبعد الديف .....

فإف الدكتور عالء جانب يعد واحدا مف شعراء األزىر القالئؿ الذيف سمكوا 
، أما مف اربو الشعرية مف حيث شكؿ القصيدةف في كثير مف تجدروب الحداثيي

ناحية المضموف فقد ابتعد عف كؿ ما وقع فيو الحداثيوف في كثير مف أشعارىـ 
بتجربتو اإلبداعية فوؽ  ، كما تسامى فيما يمس العقيدة وقيـ المجتمع وتقاليده

ص عند كثير الحداثيوف حتى استحاؿ الن اتسابؽ إليي التيالغموض وتيويماتو 
منيـ إلى طالسـ يحار العقؿ عند الكشؼ عف رؤاىا ومضامينيا ، وىذا مما 

 يجعمنا ننحاز إلى تجربتو اإلبداعية الخالقة التي تتميز بالجدة واالبتكار .

وكاف مف أبرز ما تأثر بو عالء جانب في تجارب الحداثييف توظيفو 
عند القدماء ، فقد تحوؿ  المبدع لمتراث ، حيث اختمؼ عنده التوظيؼ عما كاف 

نو شأف الحداثييف ػ إلى عنصر فني تبرز مف خاللو رؤاه في تجربتو ػ شأ
ومضامينو بعد أف ينصير في بوتقة فكره ووجدانو لُيخرجو إلينا إخراجا جديدا 

 موقعا عميو باسمو ومميورا ببصمة شعوره وحسو .

لشاعر ما جعؿ ولقد كاف ىذا االستمياـ لمتراث مف الثراء والسعة عند ا
حضوره مكثفا عمى مساحات واسعة مف خريطة شعره حتى إنو ليندر أف توجد 

 قصيدة تخمو منو .

، ففكرت في دراستيا في كؿ ولقد استوقفتني ىذه الظاىرة في شعره  
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ولكف لسعتيا وتجذرىا في كؿ تجارب الشاعر ػ  وأيضا ػ لطبيعة اإليجاز نتاجو 
فقد اقَتَصَرِت الدراسُة عمى ديوانو )القط الذي تفرضو مثؿ ىذه األبحاث ، 

تتضح مف خاللو طريقة عالء جانب في استمياـ التراث وقدرتو كنموذج التوت( 
الفنية عمى توظيفو  .. ومع كؿ ذلؾ تبقى ىذه الظاىرة  في شعر الشاعر في 

 حاجة إلى دراسات أخرى تميط المثاـ عنيا وتضيء كثيرا مف جوانبيا .
 

 القصد وىو اليادي إلى سواء السبيؿواهلل مف وراء 

 

 الباحث
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 مفهوم التراث وقٌمته فً النص ومقاٌٌس توظٌفه

**** 

 )أ( : مفهوم التراث : 

ال يزاؿ مفيـو التراث غير مستقر بصورة محددة ودقيقة في أذىاف كثير 
مف األدباء والنقاد : " فيو تارة الماضي بكؿ بساطة ، وتارة العقيدة الدينية 

وتارة اإلسالـ برمتو )عقيدتو وحضارتو(  ، وتارة التاريخ بكؿ أبعاده  نفسيا ،
 .(1)ووجوىو"

وقد اجتيد بعض النقاد في وضع مفيـو محدد لمتراث ، فذكروا أنو : " 
كؿ ما وصؿ إلينا منذ أقدـ العصور مف عطاء متعدد المضاميف سواء أكانت 

أـ أخالقية ليستعيف بيا في  دينية ، أـ أدبية ، أـ فكرية ، أـ ثقافية أـ فنية ،
 . (2)مراحؿ المسيرة الحضارية لألمة"

وىذا يعني أف التراث ليس نصوصا جامدة تحفظ في مصادرنا القديمة ، 
وليس" متحفا لألفكار نفخر بيا وننظر إلييا بإعجاب ، ونقؼ أماميا في 

لمعمؿ، انبيار ، وندعو العالـ معنا لممشاىدة والسياحة الفكرية ، بؿ ىو نظرية 
... وذخيرة قومية يمكف اكتشافيا واستغالليا واستثمارىا مف أجؿ إعادة بناء 

                           

عةة، يا ي ةةرا   ـ  ةة   ةةاوين  ةةة  (1) اتر  1ط 16نظريةةا تراةةرتر سارتعةةية ور يةةا ستخ
 م1985ترشرسق ة و ين ة 

   ةةةر    ا/ ا ةةةرتصيم  ن ةةةةسر ترييعةةةينترر ةةةسل ترارت يةةةا ـةةة  شةةةار وةةةل ترةةةاين تر ني   (2)
 .م2212ترااا : تر يرر ستررت ع   26تر  لةا   256   لا  ي اا ا شق  ة 
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 .(1)اإلنساف"

 )ب( قٌمته فً النص اإلبداعً وكٌفٌة تعامل المبدع معه:

إف توظيؼ التراث في العمؿ اإلبداعي عموما والشعر بصفة خاصة ، 
في الحاضر ، يضفي عميو "عراقة وأصالة ، ويمثؿ نوعا مف امتداد الماضي 

وتغمغؿ الماضي بجذوره في تربة الماضي الخصبة المعطاء ، كما أنو يمنح 
الرؤية الشعرية نوعا مف الشموؿ والكمية ، إذ يجعميا تتخطى حدود الزماف 

 . (2)والمكاف ، ويتعانؽ في إطارىا الماضي بالحاضر"

 ألديب أف يأخذ منو ويتحاور معولفالتراث مصدر غني ينبغي لمشاعر و 
مف خالؿ مقدرة فنية تستطيع إذابة مضامينو في بوتقة جديدة يصدرىا المبدع 
باسمو ويوقع عمييا ببصمات عصره ، ومف ىنا تظؿ الصورة التراثية ذات قيمة 
رائعة مف خالؿ مرورىا في ذاكرة الشاعر ، بؿ مف خالؿ استقرارىا لديو في 

 .(3)لو وحقا مباحا الوعيو لتظؿ جزءا ال شعوريا وىي ػ آنذاؾ ػ تظؿ ممكا

وتعامؿ المبدع مع التراث بيذه الطريقة يستمـز منو وعيا بالتراث وحركة 

                           
    اتر ترانةةسير رلط يوةةا سترنشةةر 1 ط 11تر سترا ايةةا   ا /نعةةن ننـةة   ةةة تراةةر  ( 1)

 م .1981 يرسة   

  ط اتر  128وةةةةن  نةةةةية ترع ةةةةيا  ترار يةةةةا ترناي ةةةةا ا / ولةةةة  وشةةةةر  لتيةةةةا  ةةةةة   (2)
 م .1978ترـ نى   ترعيصر  : 

   84 تنظةةر : تر ايرتةةية ترشةةاريا ة ين ةةيط سا ةةير  ة ا/ و ةةا ت  تراطةةيس   ةةة  (3)
 م .1998ق ية   ترعيصر  : ر ات
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التاريخ ألف الوعي بيما ىما القدماف المتاف يمشي بيما التراث ، والمتاف 
تقوداف خطواتو وتوجيانيا ، وال يمكف أف تتحقؽ مسيرة تقـو عمى قدـ واحدة ، 

التاريخ ودوره شأنو أف ينتيي بيذا التاريخ  فالوعي بالتراث دوف الوعي بحركة
إلى الجمود ، والوعي بحركة التاريخ دوف وعي بالتراث يضع قطيعة ضد 

 تاريخية اإلنساف النفسية والعقمية.

ومنذ خمسينيات القرف الماضي بدأ الشعراء يدركوف ماىية التراث 
ره عنصرا ووظيفتو الميمة في التعبير عف مشاعرىـ العامة والخاصة باعتبا

فنيا مف عناصر التجربة الشعرية ، وذلؾ بعد ظيور جيؿ جديد منيـ احتؾ 
طالع المباشر أو يا تأثرا عميقا وقويا عف طريؽ االبالثقافة الغربية وتأثر ب

الترجمة مف أمثاؿ صالح عبد الصبور وبدر شاكر السياب وأمؿ دنقؿ وغيرىـ ، 
يعيد النظر في التراث لتفجير  وتكامؿ لدي ىذا الجيؿ وعي بأنو يجب عميو أف

نسانية وتوطيد الرابطة بيف الحاضر  ما فيو مف قيـ ذاتية باقية ، روحية وا 
 .(1)والتراث عف طريؽ استمياـ مواقفو الروحية واإلنسانية في إبداعو

ولقد ساعدت عدة عوامؿ مختمفة عمى خمؽ ىذا الوعي عند الشعراء 
 المحدثيف ، كاف مف أىميا :

                           
تنظةةةر :ي ةةةةر تراةةةرتر ترشا ةةةة  ـةةة  اشةةةييل ترع يةةةةا  ترار يةةةةا تر اي ةةةةر  )قةةةرتة  ـةةة    (1)

  ط : ايةةستن تر ط سوةية تر ي ايةةا  56تر يسنةية ستص ةةةسل(   يي ةةل   لنةةي   ةة
 م1991  تر لتئر 
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 السٌاسً : ـ العامل1

فعندما يشتد الظمـ والقير واالستبداد وتكبؿ الحريات ويفرض الصمت 
القيري عمى أصحاب الكممة الصادقة ، فإف الشاعر أمامو خياراف : إما أف 
يمجأ إلى ما يعرؼ بالمكتََّمات فيخفي إبداعو وال يظيره إال لخواص الخواص ، 

وقد ال تواتيو حتى يرجؿ عف أو ال يظيره أصال حتى تواتيو الفرصة المناسبة 
الدنيا ، أما الخيار اآلخر فيو : أف يمجأ إلى التعبير عف رأيو بطريقة فنية غير 
مباشرة ال تعرضو لبطش السمطة وطغيانيا ، ولقد نجح الشاعر المعاصر بذكاء 
في أف يتغمب عمى قير السمطة وطغيانيا مف خالؿ توظيؼ الرمز التراثي 

عف رؤاه وأفكاره السياسية المعارضة دوف أف يقع كمتنفس يعبر مف خاللو 
تحت طائمة عقوبة مياجمة السمطة والدعوة لمخروج عمييا ، "فكاف التراث 
الممجأ الذي يجد فيو الشاعر األماف واالستقرار الفكري ، وَجَعمو منطمقا يخوض 
فيو معاركو السياسية ... متخذا إياه الدرع الواقي الذي يحمي ويضمؿ مف 

 .(1)و السمطة ليتوغؿ في متاىات الواقع السياسي ويطرح رؤاه الشخصية"ورائ

 ـ االغتراب النفسً واالجتماعً : 2

لقد أحس الشاعر المعاصر بأف الحضارة ػ عمى الرغـ مما وصمت إليو 
مف تطور عممي _ زادت مف أحزانو وشعوره المفرط بالضياع واإلحساس 

 مية التي ترتقي بإنسانية اإلنساف.بتفاىة الحياة وخموىا مف المعاني السا

                           
نةا   تراةاا اسظيةف ترارتر ـ  شار و ةا تر ة سر   ـريةا  عةسيلف     لةا : وةسا تر (1)

 .18ة  4م تر لتئر  ة 2215/  22/1ترش ر  ـ  
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ولـ يكف ىذا الشعور باالنفصاـ بيف الشاعر المعاصر والعالـ مف حولو 
ىو السبب الوحيد في اغترابو ، بؿ ىناؾ وجو آخر مف " االغتراب االجتماعي 

 .(1)الناتج عف شعور اإلنساف بعدـ إمكاف التواصؿ والعيش مع اآلخريف"

مف زيؼ ىذه الحضارة واليروب مف دنيا  ولقد دعتو رغبتو في التخمص
الواقع التعس إلى عالـ رحب حيث الفطرة وصفاء الروح والحب الممتزج 
بالقداسة والبراءة إلى اإلبحار في الذاكرة الجماعية والحمـ بعالـ آخر في 

 أحضاف التراث بكؿ روافده. 

 ـ العامل الفنً :3

حياة والخمود حتى يكوف لقد أدرؾ الشاعر المعاصر أف التراث ُخِمَؽ لم
حضنا لتجربتو ، وليقدـ مف خاللو رؤيتو بأسموب قوامو التمميح والترميز ، 
وبموجب ىذا التوظيؼ الفني تحوؿ النص الشعري المعاصر إلى متف مفتوح 
عمى مختمؼ القراءات الرتباطو بمختمؼ األزمنة واألمكنة ، فػ " التراث ىو 

الفناف الذي يعرؼ تراثو يقؼ معمقا بيف جذور الفناف الممتدة في األرض ، و 
السماء واألرض ، التراث عنده ىو ما يجد فيو غذاء روحو ومنبع إليامو وما 
يتأثر بو مف النماذج ، فيو مطالب دوما باختيار سمسمة مف نماذج األدباء مف 

 .(2)أسرة الشعر"

                           
ط  4ترشاةةر تراةةر   تر اي ةر ة قةةرتة  ـة  ترسظيئةةف سترعة ية ة يي ةةل   يرنةي   ةة  (1)

 م.  1993ايةستن تر ط سوةية تر ي ايةا ة تر لتئر 
  تر يئةا 152تصو يل تريي لا ر ،ح و ا تر ة سر ) يقةسل ريةم وةن ترشةار(    ةة  ((2

= 
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 ـ الترجمة :4

ي واستمرت بعد حركة الترجمة الواسعة التي بدأت منذ عيد محمد عم
متواصمة لعدة عقود فقد تمكف الشعراء مف االطالع عمى إبداعات الثقافات 
األخرى ، واطمعوا عمى ما قاـ بو أدباء األمـ األخرى مف عودة إلى تراثيـ أو 
التراث اإلنساني عامة ومحاولة إحيائو مف خالؿ استيعابو ثـ إعادة إخراجو 

صير عنصرا ميما مف عناصرىا إخراجا جديدا يتماىى مع تجربة الشاعر وي
الفنية ... وىكذا وجدت القصيدة العربية المعاصرة نفسيا مضطرة إلى التغيير 
والتجديد بعد انفتاحيا عمى الشعر الغربي الذي وظؼ األسطورة والشخصيات 
التاريخية لمتعبير عف الرؤى والرغبات المكنونة في النفس والتي يصعب التعبير 

عر العربي المعاصر في الشخصية التاريخية واألسطورة ) عنيا .... فوجد الشا
مع اختالفي الشديد مع مف يوظفوف  األسطورة في شعرنا العربي( " حقال 

الخ   (1)خصبا وزادا مثيرا لمتعبير عف المعاني واإلحياء والخصب والجدب ...."
 ، وما كاف ىذا ليتـ لوال الترجمة آلداب الغرب وثقافاتيـ.

                                                               
 م1992  ريا تراي ا رلياي  تر

  .  158يو،م تصا  ترار   ترناير ستا يصيا م ترـنيا ا/ لي  تراش يس   ة   (1)
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 توظٌف التراث :)ج( مقاٌٌس 

إف توظيؼ التراث في النص األدبي واستغاللو االستغالؿ الفني الذي 
يصبح فيو التراث مفردة مف مفردات النص ونسيجا مف مكونات قماشتو يجب 

 أف يخضع لمقياسيف ضرورييف ىما :

ػ أف تكوف ثمة عالقة عضوية بينو وبيف القصيدة ، بأف تكوف الحاجة 1
 لموقؼ الشعري ذاتو .إليو نابعة مف داخؿ ا

ػ أف تكوف ثمة صمة سابقة مف نوع ما بيف المتمقي والنص التراثي بأف 2
ال يكوف غريبا عنو غربة مطمقة ، حتى إذا ما ألمح إليو الشاعر أيقظ في 

 وجداف المتمقي ىالة مف الذكريات والمعاني المرتبطة بو .

ذا حرص الشاعر عمى مثؿ تمؾ العالقة المزدوجة بيف ا لتراث والقصيدة وا 
مف ناحية وبيف التراث والمتمقي مف ناحية أخرى فإنو سينجح في تجربتو 

 الشعرية ، ويضفي عمييا صفة الديمومة واالستمرارية.

ويمكف القوؿ بأسموب آخر : إف الشاعر حيف يستخدـ نصا تراثيا عميو 
 .(1)أف يخمؽ في نصو السياؽ الخاص الذي يناسب ذلؾ النص التراثي

 

                           
 3ط  323تنظر : ترر ل سترر ليا ـ  ترشار تر اي ر ا / ين ا  ن ةا ـاةسح  ةة   (1)

 م 1984  اتر ترايرف   ترعيصر  
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 اعر والدٌوانالش

*** 

 :(1))أ( تعرٌف بالشاعر

ولد الشاعر عالء أحمد السيد عبد الرحيـ جانب ، في الخامس عشر مف 
ـ( ، في قرية 1971ديسمبر عاـ واحد وسبعيف وتسعمائة وألؼ مف الميالد)

َعرَابة أبو دىب ، بمحافظة سوىاج ، التحؽ بالمدرسة االبتدائية األزىرية 
آف الكريـ وىو بالمرحمة االبتدائية ، ثـ واصؿ دراستو بالقرية وأتـ حفظ القر 

حتى حصؿ عمى الثانوية األزىرية عاـ اثنيف وتسعيف وتسعمائة وألؼ 
عامة( ليتخرج الشعبة الية بأسيوط  )ـ( ، ثـ التحؽ بكمية المغة العرب1992)
 ـ( .1996يا بتقدير )ممتاز( عاـ ستة وتسعيف وتسعمائة وألؼ)في

سـ األدب والنقد بكمية المغة العربية بالقاىرة عاـ سبعة ثـ عيف معيدا بق 
 ـ( .1997وتسعيف وتسعمائة وألؼ )

ـ( ، ثـ مدرسا عاـ خمسة 2002ثـ مدرسا مساعدا عاـ اثنيف وألفيف )
 ـ(.2011ـ( ثـ أستاذا مساعدا عاـ أحد عشر وألفيف )2005وألفيف)

زة )أمير ـ( عمى جائ2013عشر وألفيف ) ثالثةوقد حصؿ الشاعر عاـ 
الشعراء( في المسابقة التي تعقدىا ىيئة أبو ظبي لمثقافة والتراث كؿ سنتيف 
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 الختيار أفضؿ شاعر عمى مستوى الوطف العربي. 

 نتاجه العلمً:

 ػ شعر الدكتور سعد ظالـ ػ دراسة تحميمية نقدية )رسالة ماجستير(.1

اء زىير ػ ػ الصورة الفنية في قصيدة المدح بيف ابف سناء الممؾ والبي2
 تحميؿ ونقد وموازنة( ، رسالة دكتوراه .

ػ األبوة الثكمى : الموقؼ والصورة ، وحوار التراث ، قراءة في قصيدة  3
 ولدي لمشاعر الدكتور حسف جاد .

ػ المغة والصورة وجدؿ التراث والمعاصرة : دراسة تحميمية نقدية لديواف 4
 )الموءودات( لمشاعر محمد كماؿ الشيف . 

 نماذج اإلنسانية في شعر صالح الشرنوبي تعاطؼ أـ إسقاط ؟.ػ ال5

ػ تجربة التصوؼ وأثرىا في شعر الشيخ محمد زكي إبراىيـ رائد  6
 العشيرة المحمدية .

ػ الجزء الثاني مف ديواف )البقايا( لمشاعر الشيخ / محمد زكي إبراىيـ  7
 ، تحقيؽ ودراسة .

شاعر الشيخ/محمد زكي إبراىيـ ػ الجزء الثالث مف ديواف )المثاني( لم 8
 تحقيؽ ودراسة.

 ػ فف المقاؿ بيف الكتابة والقراءة .9

 ػ أصالة الرأي في موسيقى الشعر وأوزانو باالشتراؾ . 10
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ػ وصؼ الطبيعة عند شعراء أبولو ػ دراسة موضوعية فنية ،  11
 باالشتراؾ.

 

 )ب( الدٌوان :

نية لمشاعر عالء جانب ، يعد ديواف )القط التوت( التجربة الشعرية الثا
) ، و )القط التوت( صادر عف دار  (1)بعد ديوانو األوؿ :)ولد ويكتب بالنجـو

ـ( ، وصفحاتو مف 2013روعة لمطباعة والنشر عاـ ثالثة عشر وألفيف )
القطع المتوسط ، ويشتمؿ عمى ست وخمسيف قصيدة ومقطوعة ، وقصائده 

يف الشعر العمودي وقصيدة في الغالب متوسطة الطوؿ ، ويجمع الديواف ب
ف كانت أغمب القصائد عموديً  ، ومعظـ قصائده تدور حوؿ  االتفعيمة وا 

موضوعيف أساسييف )الغزؿ والوطنية( ، وجؿ قصائده في الوطنية تصوير 
يناير وموقؼ الشاعر مف  25لكثير مف األحداث التي مرت بمصر إباف ثورة 

 ىذه األحداث .

يا امرأة محددة عاش معيا تجربة حب أما غزلياتو فيو لـ يقصد في
عالء جانب يستيويو الجماؿ ويخمب لبو  حقيقية فعبر عف تمؾ التجربة،ولكف

الحسف ، فأينما رآه تيافت عميو تيافت الفراشة عمى النور والنيراف، والمرأة 
 الحسناء أيا كانت  ىي مصدر إليامو ومبعث إبداعو.  
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 روافد التراث عند عالء جانب:

********** 

تو التراثية التي اتعددت الروافد التي استقى منيا عالء جانب استميام
، كما يعبر  ؽأودعيا نسيج شعره ليطرز بيا إبداعو فيضفي عميو األلؽ واإلشرا

ليامو ، ويمكف تحديد ىذه  مف خالليا عف عميؽ تجربتو ووحي شعوره وا 
 الروافد فيما يأتي :

  ـ القرآن الكرٌم والحدٌث النبوي :1

فإنو مف المعروؼ أف عالء جانب قد عني بالقرآف الكريـ حفظا وتجويدا 
منذ نعومة أظفاره حيث إف مف شروط االلتحاؽ باألزىر حفظ القرآف الكريـ 
واستمرارية ىذا الحفظ  في كؿ مراحؿ دراستو ، ومع ىذا الحفظ درس عممي 

كالبالغة والنحو أخرى ليا صمة قوية بالقرآف الكريـ  االتجويد والتفسير وعموم
والفقو والتوحيد فانفتح عمى النص القرآني فيما واستيعابا وتذوقا وبخاصة 
القصص القرآني وما فيو مف مواقؼ وأحداث وشخصيات استطاع الشاعر أف 
يوظفيا في شعره توظيفا يكشؼ مف خاللو عف مدى عمؽ تجربتو وغزارة 

 مشاعره وأحاسيسو.

رافدا ميما مف روافد تجربتو ومصدرا مف  كما كاف الحديث النبوي ػ أيضا ػ
مصادرىا الميمة ، بعد أف رافقو دراسة وتحصيال في معظـ سني دراستو ، 
فأفاد مف متنو ومضامينو إفادة جعمتو يستدعيو حينما تتطمب منو تجربتو ذلؾ 
ف كاف الحديث النبوي ىو أقؿ حضورا مف القرآف الكريـ في ديواف )) القط  ، وا 

 نحف بصدد دراستو. التوت(( الذي
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 ـ دراسته للشعر العربً :2

لقد سبؽ أف عرفنا أف شاعرنا متخصص في دراسة األدب ونقده ، فقد 
حصؿ عمى ليسانس المغة العربية )الشعبة العامة(  ، ثـ حصؿ بعدىا عمى 
درجة التخصص) الماجستير( في األدب والنقد مف كمية المغة العربية بالقاىرة 

 كتور سعد ظالـ : دراسة تحميمية نقدية( .بعنواف : )شعر الد

وبعدىا حصؿ عمى درجة )العالمية( الدكتوراه في ) الصورة الفنية قي 
 قصيدة المدح بيف ابف سناء الممؾ والبياء زىير ػ تحميؿ ونقد وموازنة ( .

ثـ تواصؿ نتاجو العممي المتنوع بعد ذلؾ ليصؿ مجمؿ ما كتبو مف أبحاث 
حد عشر بحثا جاؿ خالليا الشاعر في كؿ عصور األدب في األدب ونقده إلى أ

العربي قديمو وحديثو قراءة ودراسة ونقدا ، فوقع عمى درره ، واستوعب حركة 
تاريخو )شعرا وشعراء( والتقطت ذاكرتو كؿ ذلؾ لتختزنو في مراكز إليامو 

 لتتساقط في إبداعو حينما يتطمبيا المقاـ ويستدعييا السياؽ.

 ٌخ :ـ قراءته للتار3

إف طبيعة دراسة عالء جانب فرضت عميو أف يعكؼ عمى التاريخ بكؿ 
عصوره واتجاىاتو سواء كاف تاريخا عاما أو تاريخا أدبيا وىو يجري أبحاثو 
العممية ، فكاف التاريخ بأحداثو ومواقفو وشخصياتو رافدا ثرا يستميـ منو 

ونيا مف خالؿ الدكتور عالء ما تستدعيو تجربتو حينما تريد الكشؼ عف مضم
الرمز والتشفير بعيدا عف الوضوح والمكاشفة .. وكانت السيرة النبوية مف أىـ 
مصادره التاريخية التي ارتكزت مضامينيا في عقمو ووجدانو مف خالؿ دراستو 
ليا في األزىر في بواكير رحمتو العممية في رحابو ، فكانت أحداثيا 
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عرية ويكشؼ مف خالليا عف وشخصياتيا قبسا يضيء بو جوانب تجربتو الش
 رؤاه ومضامينو.

 :(1)ـ بٌئته الرٌفٌة  4

إف قرية َعرَاَبة أبو الدىب عمى الرغـ مف أنيا قرية ريفية كغيرىا مف قرى 
صعيد مصر إال أنيا تتميز بطبيعة خاصة ، إذ أنيا تقع في منطقة جبمية 

أنفوا سكنى زراعية ، ولكنيـ  ىصحراوية مع أف كثيرا مف أىميا يتممكوف أراض
المناطؽ الزراعية وآثروا عمييا الصحراء وذلؾ راجع إلى أصوليـ العربية التي 
تعشؽ حياة الصحراء ، فيـ مف القبائؿ العربية التي ىاجرت إلى مصر 
واستوطنتيا ، كما أنيـ ظموا وال يزالوف يحتفظوف بكثير مف تقاليد العرب 

ا إلى التحارب بالعصي والشـو تيـ مف األنفة والعزة التي قد تصؿ أحياناوعاد
 وخاصة بيف شباب القرية.

ولذلؾ كانت تشتير بينيـ ما يعرؼ بمعبة )التحطيب( التي كانوا يتدربوف 
عمييا ويمارسونيا في أعراسيـ وفي مناسباتيـ السعيدة ، وىي لعبة ليا 

ف اختمفت أسماؤ قواعدىا وأصوليا المعروفة في عم ىا مف ـو الريؼ المصري وا 
إلى أخرى ، وقد بدأت ىذه المعبة تنقرض لتتحوؿ إلى تراث شعبي ، منطقة 

ذا كاف عالء جانب لـ يمارس ىذه المعبة أفعاال إال أنو مارسيا إبداعا في  وا 
شعره حينما يقوؿ في قصيدتو )السيرة الروحية ألغنية المطر( ػ التي تعد في 

                           
 ةةةي سرا  ةةةن  الس ةةةةية وةةةن صةةةها تر يئةةةةا تعةةةاعيا ي  ةةةن ترشةةةةيور  ةةةن  ةةة،ل نةةةةستر (  1)

 ش     اه .
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 الحقيقة جزءا مف سيرتو الذاتية أياـ القرية :

 (1)ََطِّسٟٔ

 َٜػِتَطٗ فٔٞ أَزِجًَُٔٓا "ايطٖأَسُ" َٚاملٔصََِازُ ..

 َٚايطٖبٌُِ ايؿٖعٔٝدٟٔٗ..

 َٚتَخِطٔٝبُ ايسِّجَأٍ ايطُِٗسٔ .. قَسَعَ "ايػّٗٛٔ بايػّٗٛٔ"

 َٚؾَِٛتَ املًِٔحٔ فَِٛمَ اجملَُِس٠َ.

كما كاف يفزعو ويرىبو ما يحكػى مػف خرافػات متداولػة عمػى ألسػنة الكبػار 
خرافػػة )النداىػػة( تمػػؾ المػػرأة الجميمػػة التػػي تظيػػر بالميػػؿ لتنػػادي عمػػى ومنيػػا 

شخص بعينو وبمجػرد سػماعو لصػوتيا يػذىب إلييػا مػف غيػر وعػي وال يعػود ، 
وقد كاف المقصود منيا أف يخيفػوا الصػغار حتػى ال يخرجػوا فػي الظػالـ ، ولكػف 

ت التي حينما شب ونيد أدرؾ كنو الحقائؽ مف حولو وعرؼ أف ىذه مف الخرافا
ال أصؿ ليا ومع ذلؾ تظؿ مركوزة في وعيو حتى يستحضرىا في تجربتو حينمػا 

 يستدعييا السياؽ عمى النحو الذي سيتـ توضيحو.

كمػا كانػت تسػتيويو فػي قريتػو ػ أيضػا ػ  مشػاىد األطفػاؿ والشػباب وىػـ 
يتسابقوف نحو أشجار التوت حينما ينضج ثمرىا فيتمقطػوف مػف تحػت األشػجار 

فمنيـ مف يأكميا ومنيـ مف يسػتأثر بيػا حبيبتػو فيدسػيا ليػا خفيػة  ىذه الثمار
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كعربوف حب وعشؽ وىياـ ... وال تذىب تمؾ المشاىد مػف مخيمػة الشػاعر رغػـ 
أنيػا قػد انػػدثرت أو أنيػا لػػـ تعػد ليػػا قيمتيػا التػػي كانػت ليػػا قػديما لتستحضػػرىا 

 والمقاـ. ذاكرتو عندما تستدعييا التجربة ليوظفيا توظيفا يتسؽ مع الموقؼ

ومف أكثر ما تساقط في أعماؽ الذاكرة عند الشاعر أياـ قريتػو وكػاف ليػا 
، يسمعو مما يتصؿ بالتصػوؼ والصػوفيةصداىا في )القط التوت( ما كاف يراه و 

فإف المنطقة التي كانت تقع في حيزىا قريتو كاف فييا ثالثة أضرحة لثالثة مف 
المنطقػػة وىػػـ )شػػبانة وسػػالمة  أوليػػاء اهلل الصػػالحيف الػػذيف كػػاف يجميػػـ أىػػؿ

ومراد( ، وكانت تقػاـ ليػـ الموالػد  فػي كػؿ عػاـ ، وكانػت عػيف الصػبي الشػاعر 
 تراقب وذاكرتو تختزف وتسجؿ .

وتتحوؿ المشاىدة والمراقبة عند عالء جانب إلى مجػاورة ومجالسػة حيػث 
كانػت  تسػتيويو المػذاكرة مػع أقرانػو بجػوار ضػريح الشػيخ شػبانو ألريحيػة كػػاف 

عر بيا عندما يجمػس بجػوار المقػاـ... كمػا كػاف ػ أيضػا ػ يسػتمع فػي مسػجد يش
القريػػة إلػػى بعػػض أبنائيػػا  مػػف المتصػػوفة الػػذيف التحقػػوا بكميػػات األزىػػر وتمقػػوا 
التصػػوؼ مػػف منابعػػو الصػػافية ثػػـ عػػادوا ليجمسػػوا مػػع النػػاس يشػػرحونو ليػػـ 

قمػػو ... ويعممونػػو .. وبػػدأت مصػػطمحات الصػػوفية تسػػمعيا أذنػػو ويسػػتوعبيا ع
ولما مرت األياـ وارتحؿ الشاعر إلى القاىرة بعد أف عيف معيدا ... بػدأ احتكاكػا 
مباشرا  بالعمماء األجالء مف أىؿ التصوؼ وشيوخ الطرؽ واستيوت نفسو ىػذا 
الجانب الروحاني مع أنو لػـ ينضػـ  يومػا ألي طريقػة ولػـ يكػف لػو شػيخ محػدد 

 يتبعو ويأخذ عنو .

صوفية التي تأثر بيا كثيػرا فػي السػموؾ واإلبػداع وكاف مف الشخصيات ال 
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شخصية الشيخ العالـ محمد زكي إبراىيـ وقد وصؿ حػد اإلعجػاب بػو أف خصػو 
 بثالثة بحوث عممية تناوؿ فييا بعض جوانب تراثو األدبي بالدراسة والتحميؿ.

عجابػو بشخصػياتو واسػتيعابو لمعػاني  وكاف مف نتيجة تعمقو بالتصػوؼ وا 
شػػػارات كثيػػػر  مػػػف مصػػػطمحات الصػػػوفية أنػػػو اسػػػتدعى بعػػػض شخصػػػياتيـ وا 

التاريخية وكثيرا مف مصطمحاتيـ ليوظفيا فػي تجربتػو توظيفػا يكشػؼ فيػو عػف 
 عمؽ رؤاه ويعبر عف فيض مشاعره ومواجيد وجدانو . 
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 توظٌف التراث فً القط التوت ) النماذج والرؤى(:

****** 
 

 : القرآن الكرٌم : أوالا 

قرآف الكريـ في ديواف )القط التوت( وأخذت ألوانا توظيؼ ال صور  تعددت
كثيرة متعددة حتى أف القرآف الكريـ َلُيَعدُّ المصدر الرئيسي في صور التوظيؼ 

 التراثي في ىذا الديواف ومف ىذه الصور : 

 )أ( :توظٌفه للشخصٌات القرآنٌة بشتى صورها وأنماطها :
 

زة في ىذا التوظيؼ ، وقد وقد احتمت شخصية األنبياء والرسؿ مكانة بار  
تحظى الشخصية الواحدة بأكثر مف مشيد في الديواف ، ومف ىذه الشخصيات 

 : 

 ـ شخصَة )أٍوب( علََ السالم . 1
فقد استحضرىا الشاعر في مشيد التعبير عف صبره باعتبار أف أيوب  

عميو السالـ يعد في صبره عمى مرضو النموذج األسمى والقدوة األعمى في ىذا 
 خمؽ ، فنراه يقوؿ : ال

 (1)أَٜٗٛبُ ؾَبِسٟٔ َٚاألَِٚجَـاعُ تَكِتًُُُ٘

 َٜأِض٢َ ع٢ًََ جُسِحٔ٘ٔ يَِٛ قٌَٝ ِٜٔٓدٌََُٔ
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فالشاعر ىنا أراد أف يعبر عف شدة صبره عمى ما يصيبو مف أوجاع 
وآالـ بسبب تدلؿ المحبوبة وتمنُِّعَيا عميو وصدىا عنو ، فاستجمب النموذج 

عمى في الصبر وىو نبي اهلل )أيوب( عميو السالـ ، وىو األسمى والمثؿ األ
بيذا يحيؿ المتمقي إلى قصت أيوب في القرآف الكريـ ليعيش أجواءىا ويقؼ 
عمى أحداثيا ومضامينيا مف خالؿ ما كتبو المفسروف عف عظيـ صبر أيوب 
عمى مرضو وابتالءاتو ليسقطو عمى حاؿ الشاعر لنتعاطؼ مع تجربتو ونتألـ 

 أللمو.

ولـ يكتؼ عالء جانب في مبالغتو في صبره عمى أوجاعو وآالمو بأف 

َأيُّوُب صوره صبرا كصبر أيوب ، بؿ جعؿ مف نفسو ىو أيوب في كؿ حاالتو )
عالف تمذذه بيذا البالء واستطعامو لو (  سواء في صبره ، أو فيَصْبِري ، وا 

( ْو قيَؿ ِيْنَدِمؿُ َيْأَسى َعَمى ُجْرِحِو لَ أسفو وحزنو لو شعر أنو سيبرأ منو )
مع الفارؽ بيف االثنيف ، فإف صبر أيوب كاف انتظارا لألجر والمثوبة مف ربو 

ىنا يأخذ بالمقولة التي  وتعويضا عف أياـ الصحة التي عاشيا  ػ ولعؿ الشاعر
 كانت كـ:  ليا فقاؿ ، اهلل دعوت لو": قالت لو يوما  ف امرأة أيوبتقوؿ : إ

 وما أدعوه أف اهلل مف أستحي أنا:  فقاؿ ، سنة انيفثم : فقالت؟  الرخاء مدة
 .(1)"رخائي مدة بالئي مدة تغَ مَ بَ 

أما صبر شاعرنا عمى ألـ صد المحبوبة لو وتدلميا عميو ،  بؿ  
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واستطعامو ليذا األلـ ، وتمذذه بو ، فذلؾ ألف مصدره ومبعثو المحبوبة ، ومع 

 ٿ ٿ     ٺ ٺ ڇ ىذا فإف أيوب في نياية أمره ، دعا ربو 

فكشؼ اهلل عنو   83: مف  األنبياء  ڇ ٹ ٹ ٹ     ٹ ٿ ٿ
باألوجاع ويأسؼ عمييا  ضره ،  أما عالء جانب فقد بقي يستطعـ األلـ ويتمذذ

، وكأنو بيذا يشير إلى أنو قد فاؽ أيوب في صبره. وىذه الحالة مف إف اندممت
حاالت الوجدانية التمذذ باأللـ في محبة المحبوب والرغبة في استمرارىا مف ال

التي يعيشيا أصحاب العشؽ اإلليي مف أىؿ التصوؼ فتأثر بيا عالء جانب  
 في التعبير عف أوجاع عشقو وآالـ وجده

وكؿ ىذه المعاني وتمؾ المضاميف ما كاف لممتمقي أف ييتدي إلييا ويقؼ 
عمى مكنونيا لوال ذلؾ االستدعاء لقصة أيوب التي فتحت النص عمى جوانب 

 ف الرؤى والدالالت.كثيرة م

 وفي موطف آخر  وموضوع آخر يستحضر الشخصية نفسيا ، فيقوؿ :

 (1)َٜا ؾَأْعَ ايتٖازٜٔذٔ فَِٛمَ ضٔفَافٔ٘ٔ

 أََْا ؾَبِسُ أَٜٗٛبَ َٚذٟٔ آالََٔـٞ

الشاعر ىنا يتحدث عف النيؿ وحكايتو مع المصرييف ، فيخاطب اآلباء 
مة عمى ضفافو )نيابة عف كؿ واألجداد الذيف صنعوا ىذه الحضارة العظي
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المصرييف مف أمثالو( بأنو واحد مف أحفادىـ الذيف أصابيـ مف االبتالءات ما 
أصابيـ فتحمموىا ما وسعيـ التحمؿ وصبروا عمييا عظيـ الصبر ، ثـ بدأ 
يعرض عمييـ تمكـ اآلالـ واألوجاع ، ولكي يكشؼ الشاعر لممتمقي إلى أي حد 

واآلالـ استحضر تمؾ الشخصية القرآنية التي وصؿ صبره عمى تمؾ األوجاع 
ىي النموذج األسمى في الصبر كما ىو مركوز في الذىف والعقؿ ، وكما سبؽ 
في النموذج السابؽ فإف ذكره أليوب ىو استحضار لقصتو كما جاءت في 
القرآف وكما وضحيا المفسروف وكيؼ كاف صبره عمى مرضو وفقد مالو وموت 

 أوالده.

ا تعديؿ في طريقة التوظيؼ بما يتناسب مع التجربة ولكف يالحظ ىن

( َأَنا َصْبُر َأيُّوبَ الشعرية فيو في ىذه الصورة قد شبو نفسو بصبر أيوب )
بمعنى أنو لو جسـ صبر أيوب في شخص فأنا ىذا الشخص تأكيدا منو عمى 
أف المماثمة في الصبر ، وأف ىذا فقط ىو ما تقتصر عميو المماثمة في ىذه 

، أما األوجاع واآلالـ فيي مختمفة بيف االثنيف ، إذ يرى الشاعر أف   الصورة
 .آالمو وأوجاعو في ىذه الصورة أشد وأقسى مف أوجاع وآالـ أيوب 

ما في الصورة األولى فإف يرى أف التشابو بيف بالءييما وصبرىما عمى 

 (.َأيُّوُب َصْبِريىذا البالء قريبة جدا ولذلؾ قاؿ : )

عة شاعرنا وىو يعدؿ في الصورة التراثية الواحدة بما وىكذا نرى برا
 يتطمبو السياؽ وتستدعيو التجربة.

كما يالحظ عميو ػ أيضا ػ توظيفو لمصورة الواحدة في أغراض مختمفة 
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فالصورة األولى كانت تعبيرا عف الصبر عمى أوجاع العشؽ وابتالءاتو ، أما 
 نو وشدة معاناتو. الصورة الثانية فكانت عف أوجاع المواطف في وط

ويذىب الشاعر إلى العراؽ وتدىشو آثارىا الناطقة بعظمة تاريخيا كما 
يدىشو ما شيد فييا مف مصانع وما اكتشؼ فييا مف مناجـ ، وما حوتو مف 
كؿ الفنوف ، وىنا ينفعؿ ويتأثر ببديع ما رأى وعظيـ ما شاىد 

ي استدعاىا المقاـ فيستحضر)أيوب( لممرة الثالثة في لقطة أخرى مف قصتو الت
 ، فيقوؿ مخاطبا كؿ مف يطأ ثرى أرض العراؽ : 

ٌْ  (1)فَازِنُضِ بٔسٔجًِٔوَ إٕٖٔ األزِضَ َُػِتَطَ

 َٚاَِْٗـضِ فَإٕٖٔ غَـصَاٍَ ايبَسِّ ََٖٝـادُ

فأيوب حينما الحت ساعة شفائو مما أصابو مف أوجاع وأسقاـ ، أمره 

 يت ىت مت ختحت جت ڇربو أف يضرب األرض برجمو 

فنبع لو ػ كما يقوؿ المفسروف ػ عيناف مف الماء فاغتسؿ   42ص:    ڇ جث
مف األولى فشفي مف آالـ جسمو الظاىرة وعاد جمده أفضؿ مما كاف قبؿ 

 مرضو  ، وشرب مف األخرى فشفي جوفو مف كؿ عممو الداخمية .

وقد أحالنا الشاعر إلى ىذه المقطة مف قصة أيوب ليفتح لنا نصو عمى 
قصدىا وتعمد استحضارىا في عقؿ ووجداف المتمقي ، فإنو مضاميف ورؤى 
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يرى أف تراب أرض العراؽ يختمؼ عف أي تراب في أي بمد فيو تراب طير 
وشفاء ، َمْف ركضو ُشِفَي مف كؿ أمراضو الظاىرة والباطنة ، فيو ال يستعصي 

 عمة. يةعميو أي مرض وال تمتنع عميو أ

 ـ شخصَة ٍعقوب علََ السالم: 2
خصيات التي وظفيا الشاعر في أكثر مف موضع ليكشؼ مف مف الش

خالليا عف رؤى كثيرة متعددة ما كانت تستبيف لمقارئ لوال ذلؾ التوظيؼ ، 
 ومف ذلؾ قولو : 

 (1)فَاآلَٕ َٜا َٜعِكُٛبُ.....تُبِؿٔسُ َِٔٔ ع٢ََُ

 َُٖٛ ذَا ايُكَُٔٝـُ....َٚتًِٔوَ زٜٔحُ بَػرٔئٙ

تو التي يثؽ فييا ثقة تجعمو يرى في إف الشاعر ىنا يتحدث عف موىب
انطفأ ، وتبدد ظالـ الدنيا إف ىي  ذيىا الإبداعيا معجزة ترد إلى العيوف نور 

أظممت ، فتستحيؿ الحياة بذلؾ اإلبداع نورا يضيء لمحيارى دروبيـ ويرد 
الضاليف إلى رشدىـ ، وأف تباشير ىذا اإلبداع المتميز قد بدأ أريجو وعبقو 

قعا إلى الناس ليتيافت عميو المشتاقوف لمحرية المتميفوف يسبقو فعال ووا
 ح .لألمؿ والطمو 

ولتوضيح تمؾ المضاميف والرؤى استدعى شاعرنا شخصية نبي اهلل 
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يعقوب عميو السالـ وقصتو مع قميص ابنو يوسؼ عميو السالـ ، فإف 
 ٹالقميص كاف معجزة يوسؼ عميو السالـ الذي بو ُردَّ بصر يعقوب إليو ، 

      ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼ چ ٹ

وىو المعادؿ الموضوعي لموىبة الشاعر التي   93: مف  يوسؼ چ  
تيدي بإبداعيا الباحثيف عف الحرية الطامحيف إلى االنعتاؽ مف ظممات 
االستعباد والطغياف إلى مسالكيـ التي يسمكونيا ودروبيـ التي يسيروف فييا 

 دوف ميؿ أو انحراؼ.

يص يوسؼ معجزة أخرى حيث سبقت ػ بفوح أريجيا ػ وكانت في رائحة قم
القميص إلى يعقوب فاشتمو عمى بعد مف المسافات فكانت لو مبشرات بيف 

   ڭ  ڭ         چ  يدي لقائو بابنو قاؿ

، كذلؾ كانت بواكير الموىبة عند عالء جانب  94: مف  يوسؼ چڭ  ڭ
 ْت لتتحدى وعاشت لتبقى وتخمد.بمثابة المبشرات بموىبتو اإلبداعية التي ُوِلدَ 

كما يشير ذلؾ التوظيؼ إلى أف شاعرنا يعتز بنفسو اعتزازا يجعمو يرى 
 نفسو بيف بني وطنو كالنبي بيف قومو ويرى شعره فييـ كالوحي الذي يتنزؿ

 بو الغافموف .نتعمى النبي فييتدي بو الضالوف وي

قوب( وفي صورة أخرى وفي موضوع آخر أيضا تطالعنا شخصية )يع
 عميو السالـ ، في قولو :
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 (1)َٚجِٗٔٞ ئَٛجِـٔ٘ اهللٔ ... َٜػِهُٛ بَجُٖ٘

 َٚبُٔٔؿِسَ ... غَعِْب فٔٞ اِْتٔظَازٔ ََؿرٔئٙٔ

)يعقوب( عميو السالـ  إف شاعرنا في الشطر األوؿ قد استدعى شخصية
 أبناؤه بيالؾ يوسؼ بعد ما أكمو الذئب مف خالؿ تمؾ العبارة التي عندما أوىمو

 ۈ  ۆ ۆ      ۇ ۇ ڇ ٹ ٹأوردىا القرآف الكريـ 

 86: مف  يوسؼ  ڇ يئ ىئ مئ حئ جئ ۋ ٴۇ ۈ

، ليسقط القصة بأحداثيا وشخصياتيا عمى واقع مصر وشعبيا ، والربط بيف 
الصورتيف: أف يعقوب ػ النبي والشيخ واألب ػ ىو المعادؿ الموضوعي لذات 

بداعو تؤىال الشاعر  ـو في قومو مقاـ )النبي أف يق ونالذي يرى أف موىبتو وا 
والشيخ واألب( الذي يحزف ويتألـ عمى مصير وطنو وشعبو بعد ما أحاط بو 
المجيوؿ وتقطعت بو السبؿ ، وأبناء يعقوب ىـ المعادؿ لشعب مصر الذيف 
أحاط بيـ الكذب والتدليس وتخطفتيـ الغواية وسيطرت عمييـ المكائد ، ولـ 

رشادىـ مف أف يرفع يجد الشاعر سبيال معيـ بعد أف يئس م ف نصحيـ وا 
وجيو لوجو ربو يبثو حزنو وألمو عمى مصيرىـ المجيوؿ الذيف ال يعرؼ لو 

 نياية . 

وعندما يضع الشاعر مف نفسو معادال موضوعيا لشخصية يعقوب عميو 
السالـ فإف ذلؾ يكشؼ عف ثقتو في موىبتو التي تعادؿ النبوة عند يعقوب ، 
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معادؿ لحب يعقوب ليوسؼ .. وحكمتو ونفاذ كما أف شدة حبو لوطنو ىي ال
 بصيرتو ىي المعادؿ لشيخوخة يعقوب عميو السالـ.

كما أف معنى الفقد التي تستحضره الصورة القرآنية في مجمميا تجعؿ مف 
 فقد يعقوب ليوسؼ رمزا لفقد الوطف عند الشاعر.

  :ة المستدعاة مع صورتو عندما يقوؿثـ يزيد الشاعر مف ترابط الصور 
 بُٔٔؿِسَ... غَعِْب فٔٞ اِْتٔظَازٔ ََؿرٔئَٙٔٚ

فكما أف يوسؼ انتيى بو المطاؼ إلى مصر لينتظر مصيره فكذلؾ أحفاده 
رىـ في خضـ وأبناؤه مف بعده ال يزالوف يعيشوف في ذات الوطف ينتظروف مصي

 ط بيـ.أحواؿ قمقة مضطربة تحي
 

في مشيد  ـ كوا جنذٍ جيوع تني أكثر هي شخصَة تراثَة 3
واحد ليأخذ مف كؿ شخصية أبرز مممح فييا ليوظفو في إبراز تجربتو والتعبير 
عف مشاعره وأحاسيسو ومف ذلؾ قولو بعد أف عبر عف شديد صبره الذي أشبو 

 صبر أيوب مع أف بمواه ػ كما يراىا ػ أقسى وأشد:

 (1)قٔاضَِٝتُ ََا قَاض٢َ يُٝٛضفَ  جُبٗـُ٘

 ٞ ايدٖأََٞٚايِهٔرِبُ َٜكِطُسُ َِٔٔ قَُٔٝؿٔ

**** 
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 َٚاغِتَكِتُ ََا اغِتَاقَتِ ئـ )َُٛض٢َ( أَُٗ٘

 َٚظَـالَُّ َٜعِكُـٕٛب ُٜض٤ُٞٔ ظَـالََٔٞ

**** 
فالشاعر في ىذيف البيتيف يرى أف المصائب التي تنزؿ بو والبالءات 
التي تحؿ بساحتو   عظيمة شديدة يعجز أف يتحمميا البشر العاديوف ألنيا 

تيـ وال يقدر عمييا إال األنبياء والمميموف مف عباده ، فوؽ طاقاتيـ وقدرا
باعتبار أف أكثر الناس وأشدىـ بالء ىـ األنبياء ، وحتى األنبياء لـ يتجمع 
عمى واحد منيـ مف البالءات والمصائب ما تجمع عميو فكؿ نبي وقع عميو 

نبي بالء أو أكثر فتحممو وصبر عميو ، أما ىو فقد وقع عميو بالءات أكثر مف 
، فأصبح وحده يحمؿ عمى عاتقو عبء بالءات عدد مف األنبياء ومع ذلؾ 

 فيو صابر راض .

وقد بدأ باستدعاء شخصية نبي اهلل يوسؼ عميو السالـ فتحدث عف 
بالءاتو فذكر منيا بالءيف ، األوؿ : إلقاؤه في الجب وىذا البالء يصوره 

الذي يقاسي ويعاني شاعرنا عمى أنو كاف مف الشدة ما جعؿ الجب ذاتو ىو 
 مف بالء يوسؼ عميو السالـ.

 قاضٝت َا قاض٢ يُٝٛضفَ  جُبٗـُ٘

أما البالء اآلخر : فكاف كذب إخوتو عميو حينما جاءوا عمى قميصو بدـ 
كذب مدعيف أف الذئب قد أكمو ، وقد بالغ الشاعر مف صورة الكذب حينما 

، واضحا جميا يوسؼ حتى يراه الناس جسمو في صورة دـ يتقاطر مف قميص
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فكأف القميص قد اجتمع عميو َدمَّاِف دـ )الكذب( الصراح البواح ، والدـ 
 الحقيقي الذي وضعوه عمى القميص .

 ٚايهرب ٜكطس َٔ قُٝؿٞ ايداَٞ

والذي ال شؾ أف يوسؼ قد وقعت عميو بالءات أخرى كثيرة ولكف  
شكو الشاعر اختار منيا ما يتسؽ مع تجربتو ويكشؼ عف معاناتو فيو ي

الحياة بما فييا مف غدر قد يكوف مصدره  أىمو وأقرب الناس إليو كما كاف 
إخوة يوسؼ أقرب الناس إليو ، كما يشكو مما ينتشر في ىذه الحياة مف كذب 
صراح بواح يشاىده الناس بأعينيـ ومع ذلؾ يوجد مف يتغاضى عنو بؿ 

 ويتقبمو ويشارؾ فيو. 

متحدثا عف أىـ ما حؿ ثـ استدعى بعد ذلؾ شخصية )أـ موسى( 
بساحتيا مف بالءات وىو شدة اشتياقيا وحنينيا إلى طفميا موسى عميو 
السالـ بعد أف ألقتو بنفسيا في اليـ ، وقد جعمنا الشاعر بيذه اإلشارة أف 
نرتحؿ إلى أجواء القصة كما جاء ذكرىا في القرآف نستوضح منيا شدة ىذا 

صور ربنا حاليا حينما ألقت بوليدىا االبتالء الذي حؿ بساحة أـ موسى ، فقد 
في البحر ، فيي عمى الرغـ مف طمأنة ربيا ليا ، وتبريده لقمبيا بوعده ليا 

 ٿ  ٺ    ٺ    ٺ ٺ ڇ ٹ ٹإلييا ،  هبأنو رَاد  

  ڤ  ڤ ڤ     ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ

إال أف قمب األمومة المفطور  7القصص: ڇ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڦ   ڦ ڦڦ
عؼ وارتجؼ وحف واشتاؽ حتى وصؿ الخوؼ عمى الحنو والمحبة خاؼ وض

  ڱ  ڱ  ڱ   ڱچ والشوؽ إلى الحد الذي يقوؿ عنو ربنا :
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   ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ں(1)ں
،  10القصص:  چھ  ھ  ھ     ہ  ہ  ہ  ہ

ولـ يذىب مف خوفيا عمى ولدىا وشوقيا إلى رؤيتو كؿ ىذه  الوعود التي 
تتقصى أثره وتتبع خبره حتى تأتييا وعدىا بيا ربيا  ، بؿ إنيا أمرت أختو بأف 

 چ﮸    ۓے  ے   ھچ ٹ ٹبأخبار تزيدىا اطمئنانا ، 

 .11 :مف  القصص

إف ىذا الشوؽ مف أـ موسى  إلي طفميا الذي غيبو اليـ عنيا ػ والذي 
عشنا أجواءه واستشعرتا آثاره عندما أحالنا الشاعر إلى النص القرآني الذي 

ية أـ موسى ػ  يراه خالؿ استدعائو لشخص جاءت في سياقو تمؾ الحادثة  مف
شوقو إلى رؤية النيؿ عند قريتو وىو يعيش بيف أىمو ، وىو ما الشاعر شبيو 

يعده بالء نزؿ بساحتو بعدما حالت الظروؼ دوف التخمص منو والبرء مف 
 عذاباتو فقد بعدت الشقة وضاؽ الوقت وتقطعت األسباب.

ثالثة التي استدعاىا الشاعر ثـ كانت شخصية )يعقوب( ىي الشخصية ال
.. حياتو وَ يْ ليرمز مف خالليا إلى اليأس المطبؽ الذي حؿ بساحتو واستوطف بَ 

نما قصد  وىو في الحقيقة لـ يقصد استدعاء شخصية النبي يعقوب ذاتو ، وا 

                           
 ين ةي ستر انةى تراعل  هصي  صسس :  ي    ر  تس  : سقيل هتص، نيعييي  ":  ـيرغي"  يع ا  ة  (1)

 سترةةةاص    تر ةةةلع = ـةةةرط  ةةةن وعل ةةةي طةةةير ـروةةةسن يةةةا ـةةة   سقسوةةةه عةةة اة نةةةين
ةةةة ي "  صةةةةستة سيـئةةةةاا م"  :ااةةةةيرى قسرةةةةه سننةةةةسا   تنظةةةةر اـعةةةةر  ر ةةةةي وعةةةةسل ا ف  س    

 . 255 ة  13ترعرط    ة 
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أي شخص فقد بصره ويعيش في ظالـ العمى الذي عاش فيو يعقوب واشتير 
 ف خالؿ تنوينو.بو ، بدليؿ تنكيره لػ )يعقوب( م

وكأف شاعرنا يرى أف الظالـ قد تكاثؼ مف حولو وأطبؽ عميو حتى أصبح 
يرى ظالـ يعقوب مجسما في كثير مف الناس مف حولو . فصار الذي يضيء 
لو ظالمو ىو ظالـ مف يحتاجوف إلى مف يضيء ليـ ظالميـ ، أي أف الظالـ  

س واإلحباط الذي تراكـ بعضو عمى بعض ، وىذا تعبير يدؿ عمى شدة اليأ
 يسكف نفس الشاعر .

إف كؿ ىذه المعاني والدالالت التي انفتحت عمييا ىذه الصور ما كاف ليا 
سقاطيا في بنية  أف تكوف لوال استدعاء الشاعر لتمؾ الشخصيات القرآنية وا 
نصوصو ، فيي التي جعمتنا نرتحؿ إلى النصوص القرآنية  ػ كؿ نص في مظنو 

نبحر في أعماقيا ثـ نعود مرة أخرى إلى نص الشاعر ػ لنحمؽ في أجوائيا و 
 محمميف بكؿ ىذه المعاني والدالالت.

 ـ شخصَة ٍوسف علََ السالم:  4
لقد استدعى الشاعر شخصية يوسؼ عميو السالـ في أكثر مف صورة 
مف شعره مف خالؿ لقطات استدعاىا مف قصتو عميو السالـ ليكشؼ مف 

ى شعوره وتأثر بيا وجدانو واستجاب ليا خالليا عف مضاميف ورؤى ألحت عم
 عقمو، ومف ذلؾ قولو واصفا جماؿ محبوبتو الفاتف األخاذ :
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 (1)ًَُُِٕٔٝٛ ) َِٖٝتَ ( ع٢ً اهلُدٖاب ْاطك١ّ

 ٚايكًَِبُ خيِفٔلُ......ٚاألَبَِٛابُ تَِٓطَدٍُٔ

ا وصمت إليو محبوبتو دى مأراد الشاعر في ىذا البيت أف يصور لنا م
رادة.مف حسف وجما  ؿ يعجز عف مقاومتو ميما أوتي مف عزيمة وقوة وا 

ولتوضيح تمؾ الحالة التي وقعت لو وحمت بساحتو استدعى مشيدا مف 
مشاىد قصة يوسؼ عميو السالـ مع امرأة العزيز حينما راودتو عف نفسو 

، فإنيا لفظة أراد  23: مف  يوسؼ  چڀ  چ وذلؾ مف خالؿ جمبو ِلمَّْفَظة القرآنية :
الشاعر أف يحيمنا إلى ذلؾ المشيد مف قصة يوسؼ كما جاء في سياقو  منيا

في النص القرآني لنعيش أجواءه ونستحضر أحداثو لنعقد مقارنة بيف جماؿ  
 محبوبتو وبيف جماؿ امرأة العزيز ، وبيف موقفو وموقؼ يوسؼ عميو السالـ.

ؿ ما فإف المركوز في النفوس والعقوؿ عف جماؿ امرأة العزيز ػ  مف خال 
جاء في كتب المفسريف ػ  أنو كاف جماال طاغيا وحسنا فاتنا ، وأنيا حينما 
راودت يوسؼ أضافت إلى جماليا أضعاؼ ما كاف ليا مف جماؿ ، ومع ذلؾ لـ 

 ت أف تستدعيو بقوليا :ا بيا وال إقباال عمييا حتى اضطر تر مف يوسؼ اىتمام
 .چڀ  چ

امرأة العزيز ، حتى كاف ىذا أما محبوبتو فقد فاقت في حسنيا وجماليا 
( التي ڀالحسف والجماؿ  يفوؽ ػ في إثارتو واستدعائو لو ػ مميوف مرة كممة )

                           
 . 11ترايستن  ة  (1)
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 استدعت بيا امرأة العزيز يوسؼ عميو السالـ.

أي أف رسائؿ الحسف والجماؿ التي أرسمتيا المحبوبة إلى قمبو ووجدانو 
(  التي نطقت بيا ڀمف غير حوار وال كالـ كانت أبمغ مميوف مرة مف كممة ) 

 امرأة العزيز.

ويتخذ الشاعر مف ىذا مبررا لنفسو إف استجاب لرسائؿ المحبوبة فقد 
توفرت الدواعي واألسباب فالقمب يخفؽ لمقائيا ، واألبواب مغمقة عمى 

 أسرارىما.

وقد فرض الشاعر ىنا عمى المتمقي أف يعقد المقارنة بيف حالو وحاؿ     
ه المقطة مف المشيد ، فإف امرأة العزيز عمى الرغـ يوسؼ عميو السالـ في ىذ

مف أف جماليا لـ يكف يقارب جماؿ محبوبتو ػ كما وصفو ىو ػ فإنيا عندما 

 ڤ ڤ ڇ :ربو غمَّقت عمى يوسؼ األبواب وىيأت لو أسباب المقاء قاؿ عنو

 . 24:مف يوسؼ ڇ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ     ڦ ڦ ڦڦ

والمقاء يفوؽ حسنيا وجماليا فكيؼ بو وىو ليس بنبي َوَداِعَيُتو لمعشؽ 
 مميوف مرة داعية يوسؼ عميو السالـ .

إف الشاعر بيذا االستدعاء ليذه المفظة القرآنية استطاع أف يرسؿ 
لممتمقي رسائؿ كثيرة متعددة جعمو يستميميا مف خالؿ التحميؽ في فضائيات 
ة ىذا المشيد مف قصة يوسؼ عميو السالـ الذي فتح بو النص عمى معاف كثير 

متعددة وأىميا ىذه المبالغة في وصؼ جماؿ محبوبتو والتماس األعذار لو إف 
 ىو لـ يستطع مقاومتو .
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ثـ يستحضر الشاعر شخصية يوسؼ في موقؼ آخر وذلؾ حينما يناجي 
 النيؿ فيقوؿ :

 (1)خبٖأِتَ يًطٖبِـعٔ ايعٔجَـافٔ ضََٓابٔاّل

 َٚجَسَِٜتَ ..فٔٞ قًََُٔٞ..ٚيف إٔيَِٗأَٞ

رنا أراد في الشطر األوؿ أف يشيد بالنيؿ ويذكر أف أفضالو عمى إف شاع
مصر والمصرييف منذ أقدـ العيود ، وأف المصرييف دائما ما يجدوف عنده 
الغوث والنجدة ليـ مف الجوع إذا َحَضَر ، ومف الجدب والقحط إذا َحؿَّ ، 
فاستدعى ػ في توضيح تمؾ المعاني ػ ما حكاه القرآف في قصة يوسؼ عف 

               چ رؤيا الممؾ الذي رأى :

: مف يوسؼ چ   ۋ    ڭڭ           

ليا لو يوسؼ بأنيا سبع سنيف مف الخصب ستعقبيا سبع سنيف مف  43 فأوَّ
الجدب ، وقد كاف يوسؼ في سنيف الخصب والجدب وزيرا عمى خزائف مصر 

ف ىالؾ محقؽ الخصب لسنيف الجدب ما أنقذ شعب مصر م واتفادخر مف سن
. 

فكانت تمؾ اإلحالة مف الشاعر عمى ىذا المشيد مف قصة يوسؼ أبمغ 
في توضيح ما قصده وأراده مف أي عبارات أخرى لو لـ يمجأ إلى ذلؾ 

 التوظيؼ.

                           
 . 56ترايستن  ة ( 1)
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 ـ شخصَة هوسي علََ السالم. 5
لقد كانت شخصية موسى عميو السالـ وما جاء بشأنو في القصص 

ضع اىتمامو حينما تستدعي ذلؾ تجربتو القرآني مصدر عناية الشاعر ومو 
 ليعبر عما يدور بعقمو ووجدانو مف أفكار ورؤى ومشاعر وأحاسيس .

ومف ذلؾ قولو عف األثر الذي يحدثو رمش المحبوبة حينما تجود عميو 
 بممحة خاطفة مف عينييا :

 (1)نَِِ بَاتَ زَِٔػُؤ َٜأِٔتٞ َٜٚرَِٖبُ بٔٞ

 هَرَا قٔبٌَُ؟بٔـ )زَِٕٔؼ( َٖيكًَٕب ََٖٚـٌِ 

**** 

 أَيِك٢َ عَؿَاُٙ ع٢ًََ قًَِبٔٞ فَدَدٖزَُٙ

ٌْ  ضٔخِّسا ئتَعِبَحَ يف أَعِؿَابَٔٞ املُكَ

إف الشاعر في البيت األوؿ يحدثنا عف جماؿ وسحر )رمش( المحبوبة 
وما يحدثو مف تأثير عمى العقؿ وذىوؿ ِلمُّبِّ حتى صار مسموب اإلرادة ال يممؾ 

ف ُيْؤَمَر فيستجيب َوُيْدَعى َفُيَمبِّي ،  فيو طوع إرادتو يتحرؾ مف أمره شيئا إال أ
 .ِمْض غْ ء أو يذىب أو َيْفَتُح أو يمع حركتو حينما يقبؿ أو يعرض أو يجي

وفي البيت الثاني انتقؿ الشاعر لمحديث عف أثر ىذا الرمش عميو ، 

                           
 .  11ترايستن  ة  (1)
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ا وكيؼ أنو يتالعب بو ؟؟ وألف بيانو وبالغتو تعجز عف أف تصور شدة ىذ
األثر عميو التجأ الشاعر إلى القرآف الكريـ ليستحضر لقطة مف قصة موسى 
عميو السالـ ، وىي لحظة المواجية مع السحرة وانتصاره عمي كؿ سحرىـ 
بعدما تحولت عصاه إلى حية تمقؼ ما يأفكوف ، فشبو الشاعر رمش محبوبتو 

العصا في سحر جمالو وحسنو وتأثير ذلؾ عميو بسحر عصا موسى فكما أف 
لـ تترؾ شيئا مف سحر السحرة إال والتقفتو فكذلؾ رمشيا لـ يترؾ فيو أثرا 
لمقاومة بعد أف تخدر قمب الشاعر بسحره وجمالو ثـ أخذت مقميا تعبث في كؿ 

 أعصابو كيفما تشاء وأنى تشاء بعد ما خدره رمشيا بسحر جمالو.

المقطة وىكذا استطاع شاعرنا أف ينقؿ إلينا مف خالؿ توظيفو لتمؾ 
القرآنية مف قصة موسى عميو السالـ عميؽ إحساسو بجماؿ المحبوبة وشدة 

 تأثير ىذا الجماؿ عميو. 

وفي صورة شعرية أخرى يحيمنا الشاعر إلى موسى عميو السالـ حيث 
 مشيد آخر مف قصتو القرآنية فيقوؿ متحدثا بمساف أىمو في الجنوب : 

 دَََٔٓاَْخُِٔ ايٖرَٜٔٔ حًََُِٓا ايٓٗٛزَ يف 

 ٚايكَُِّٛ فٔٞ اجلَأْبٔ ايػَسِبِّٔٞ ُْٖٛاُّ

**** 

 الَ  تُطِف٦َُْٔٛا ......... فَإٕٖٔ ايًَٖ٘ أِٚقَـدََْا

 ُّٖد٣ ئُُٛض٢َ ... َََٚا فٔٞ األَزِضٔ عَسٖابُ

إف الشاعر في البيت األوؿ أراد أف يبعث رسالة إلى أبناء وطنو بأف أىؿ 
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اف فيو القـو دى منذ أقدـ التاريخ في وقت كالجنوب ىـ مصادر لمتنوير والي
 في ضالليـ وغييـ.  في بقية الوطف مغيبيف

وفي البيت الثاني يناشد الشاعر قومو الذيف كانوا يوما مغيبيف في 
ظممات الغواية والضاللة أف ال يطفئوا فييـ روح األمؿ والتحدي مف خالؿ 

عمـ قدرىـ ومنزلتيـ قد اإلىماؿ والجحود لتاريخيـ فإف اهلل الذي خمقيـ وي
أوقدىـ وجعميـ ىدى لموسى في وقت لـ يكف في أرض مصر مف يعرؼ 

 اليدى وال التنوير.

ولكي يوثؽ الشاعر تمؾ الحقيقة التي ذكرىا توثيقا ال يجادؿ فيو مجادؿ 
وال يرفضو إال منكر جاحد التجأ إلى القرآف الكريـ ليأتي مف قصة موسى عميو 

موسى مف بالد عودة رحمة  تاريخية التي تتحدث عفقطة الالسالـ بتمؾ الم
مديف ودخولو مصر مف ناحية سيناء ، وفي الطريؽ رأى نارا عند جبؿ الطور 

ييديو بعد أف ضؿ طريقو أو جذوة مف نار  يافذىب إلييا لعمو يجد عندىا ىاد
يصطمي بيا مف شدة البرد ويستأنس بيا مف وحشة الصحراء و شدة الظالـ ، 

الطور كانت بداية التكميؼ لو بالرسالة وحمؿ نور اليداية لبني  وىناؾ عند

 ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ ٹ  ٹإسرائيؿ ، 

 ٺ ڀ ڀ  ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ

  ٹ       ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ

 ڃ ڃ       ڃ ڄ ڄ      ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ    ڤ ٹ   ٹ

ثـ  َعَبَر موسى  ػ بما يحممو  ، 30 - 29 القصص:  ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
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ور وىدى ػ أرض الجنوب )وطف الشاعر( متوجيا إلى)الشماؿ( حيث يقيـ مف ن
مف  ابنو إسرائيؿ ، ولعؿ شاعرنا قد قصد بيذه األبيات أف يجعميا شكوى وعتاب

إىماؿ ألىمو في الجنوب الذيف كانوا منذ أقدـ العصور مصدر ىداية ومشاعؿ 
يأتيو الباطؿ مف تنوير لمصر وأىميا كما نص عمى ذلؾ القرآف الكريـ الذي ال 

 بيف يديو وال مف خمفو.

وفي معرض افتخاره بممكاتو اإلبداعية وقدراتو العممية وطموحو المتوثب 
نحو آفاؽ بعيدة تتخطى حجب الغيب ، وتأبى نفسو أف تتوقؼ عند العمـ 
المتداوؿ بيف الناس إال بالقدر الذي يمكنو مف العبور  إلى ما وراء  ما ىو 

 وؿ :مشيود معروؼ  ، فيق

 (1)" يَكَدِ نَإَ َُٛض٢َ عَّٓٔٝدا "

 َٜكٍُُٛ َُعًَُُُِّ٘ اخلٔضِسُ

 نَإَ الَ َٜطِتَطٔٝعُ ايِبَدَا٤َ ض٣َٛٔ بٔايَِّٓٗاَٜاتٔ

 ُٜبِؿٔٔسُ ََا ُٜبِؿٔسُ ايِعَابٔسَُٕٚ ..

 َٚيَهٖٔٔ عََِِٝٓٝ٘ٔ ََدِطُٛفَتَإٔ ..

 إٔي٢َ ايِـ " ََا َٚزَا٤ِ "

د عمى ىذه األفكار فإف الشاعر قد استحضر ولتوضيح تمؾ الرؤى والتأكي

                           
 . 32ترايستن  ة   (1)
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ذْيف حكى القرآف قصتيما ، مشخصية موسى )التمميذ( ، والخضر )المعمـ ( ال
باعتبار أف شخصية )موسى( التمميذ ىي المعادؿ الموضوعي لشخصية 
الشاعر ، وأف )الخضر( ىو المعادؿ ألي معمـ تمقى الشاعر عنو ِعْمًما ، ولكف 

صراره عمى طمب عالء جانب أنطؽ  )ا لخضر( ىنا بشيادة عمى عناد تمميذه وا 
العمـ مع فطنة وذكاء وتطمع منو إلى ما وراء الحجب لكشؼ أكناه العمـ وأسرار 

 الكوف :

 نَإَ الَ َٜطِتَطٔٝعُ ايِبَدَا٤َ ض٣َٛٔ بٔايَِّٓٗاَٜاتٔ

 ُٜبِؿٔٔسُ ََا ُٜبِؿٔسُ ايِعَابٔسَُٕٚ ..

 إٔ ..َٚيَهٖٔٔ عََِِٝٓٝ٘ٔ ََدِطُٛفَتَ

 إٔي٢َ ايِـ " ََا َٚزَا٤ِ "

وىذا مما لـ يرد في القصة القرآنية منسوبا إلى الخضر في حؽ تمميذه 
)موسى( عميو السالـ ، والحقيقة أف شاعرنا لـ يكف يريد أف يستحضر مف 

تبار أف موسى ػ  تمميذ )رباني( القصة إال الشخصيتيف بمممحيما )الرباني( باع
بطمب عمـ لـ يكف لو بو معرفة ألنو عمـ يستشرؼ الغيب مَِّؼ تكميفا إلييا كُ 

ويتجاوز حدود العقؿ والحواس ، فَجدَّ موسى في طمب ذلؾ العمـ وحرص عمى 
تحصيمو ػ ويستشعر شاعرنا في نفسو أنو المعادؿ الموضوعي ليذا التمميذ 
 )الرباني( ، إذ يرى أف نشدانو العمـ واألخذ بآخر مستجداتو أمر تكميفي ، وأنو
يجب عميو أف يظؿ حريصا عمى ذلؾ التكميؼ ميما ارتقى أمره وارتفع شأنو 

 فإف آفاؽ العمـ ال حدود ليا وأسرار الكوف ال نياية ليا .

كما أف الشاعر يرى أف )الخضر( ػ أيضا ػ ىو المعادؿ الموضوعي لكؿ  
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معمـ )رباني( تمقى ىو عمي يديو عمما فأضاؼ إلى رصيده ما لـ يكف يعرفو ، 
قباال عمى ذلؾ العمـ عندما شيد لووز  باإلصرار والعناد والفطنة  اده تشجيعا وا 

والذكاء في طمب العمـ فامتألت نفسو أمال وطموحا وثابا جعمو دائما يتطمع إلى 
 البحث عف الجديد المبتكر الذي يستشرؼ المستقبؿ ويتجاوز المدرؾ المتداوؿ.

 ـ شخصَة إتراَُن علََ السالم. 6
، ىيـ عميو السالـ في أكثر مف موضعالشاعر شخصية إبراكما استحضر 

سماعيؿ عمييما السالـ  ،  منيا ىذه الصورة التي جمع فييا بيف إبراىيـ وا 
 وفييا يقوؿ :

 (1)نَإَ ايِجَُٓٛبُ أَّبا ئًَُِا٤ٔ ..َٜرِبَخُُ٘

 َِّْٗسا بٔطَاعَـ١ٔ إٔضَُِاعٔٝـٌَ َِٜٓطَابُ

**** 

 ٢ َِٔٔ عَُٔاََتٔ٘ٔفَعَادَ ... ٚايِْبؤِعُ َٜػِكَ

 الَ ايِٛٔيِدُ طَِْٛع ...َٚالَ األَِْرَاٍُ ُٖٖٝابُ 

فالشاعر في ىذه األبيات أراد أف يعقد مقارنة بيف مكانة النيؿ عند أىمو 
في الجنوب قديما وحديثا ، فيو يرى أف الجنوب أصؿ ماء النيؿ ومنبعو الذي 

اعة لينعـ بخيره أبناء ينساب مف خاللو إلى أرجاء مصر في وداعة وسكينة وط

                           
 .15ترايستن  ة ( 1)
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 مصر جميعا .

ولكف مع مرور الزمف تغيرت األوضاع واألحواؿ فالجنوب ػ رأس النيؿ 
ومبتدؤه ػ أصبح أبناؤه يعيشوف في شقاء وتعاسة بسبب الفقر والمرض فتمردوا 
عميو وخرجوا عف طوعو حيث يطمبوف الرزؽ في ميف أخرى غير الزراعة التي 

 ير قرونا .أقاموىا عمى ضفاؼ ذلؾ الن

عمى ذلؾ بؿ إف منيـ أنذاال تجرءوا عميو فموثوه  ولـ يتوقؼ األمر
 بالقاذورات والمخمفات وألقوا فيو بكؿ ما يضر وال ينفع .

وقد التجأ الشاعر في بياف تمؾ الصورة وتوضيحيا في ذىف المتمقي إلى 
بح إبنو حينما امره اهلل بذالقرآف الكريـ ليستدعي تمؾ المقطة مف قصة إبراىيـ 

 .ماعيؿ طاعة سريعة ال تردد فييا؟!!، وكيؼ أطاعو إس إسماعيؿ

َكاَف اْلَجُنوُب فقد جعؿ الشاعر الجنوب معادال إلبراىيـ عميو السالـ "
َنْيًرا ِبَطاَعػِة " ، كما جعؿ النيؿ معادال إلسماعيؿ عميو السالـ "َأًبا ِلْمَماءِ 

 .ِإْسَماِعيػَؿ َيْنَساُب"

َعػػػاَد ... ( "اْلَجُنػػػوبُ غيػػػرت المواقػػػؼ ، فػػػإبراىيـ )ومػػػع تغيػػػر الػػػزمف ت
" ، وأما أبناء الجنػوب فمػـ يعػودوا كإسػماعيؿ واْلٌبْؤُس َيْشَقى ِمْف ِعَماَمِتوِ 

 الَ ايِٛٔيِدُ طَـِْٛع .....َٚالَ األَِْرَاٍُ ُٖٖٝابُ "   "

 ومف مشاىد شخصية إبراىيـ عميو السالـ في صوره ، قولو :
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 (1)أَِٖٝ .. فَسٖقَٓٔٞ ع٢ًََ ايـأََْا طَِٝسُ إٔبِسَ

 ََٔٗا ... يَـِِ أَيِت٦َِِٔأٜاأََحِـصَابٔ َِٔٔ 

 

فالشاعر ىنا يتحدث عف الخالفات واالنقسامات التي وقعت بيف 
المصرييف في أعقاب ثورة يناير حتى أنو ىو شخصيا صار ممزقا في فكره 

ج إلى معجزة إليية ورؤاه عمى أحزاب عدة بينيا مف التناقض والتنافر ما يحتا
 حتى يأتمؼ الشمؿ ويتوحد الرأي وتجتمع الكممة.

ولتوضيح تمؾ المعاني واألفكار استدعى الشاعر قصة إبراىيـ مع الطير 
حينما طمب مف ربو أف يريو كيؼ يحي الموتى .. ليطمئف قمبو ، فأمره ربو أف 

ىف و دعيأخذ أربعة مف الطير ثـ يقطعيف ويجعؿ كؿ جزء منيا عمى جبؿ ثـ ي

 ٹ، فتتحقؽ المعجزة وتتجمع أجزاؤىف ثـ تبث فيف الحياة ويأتينو سعيا 

 پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ ڇ ٹ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ   ڀ ڀ پپ پ

   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ

:  البقرة ڇ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ        ڦ ڤ

260 . 

                           
 . 39ترايستن  ة  ( 1)
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ذا كانت طير إبراىيـ قد تجمعت أجزاؤىا بمعجزة إليية فإف أجزاء  وا 
عر المبعثرة  بيف كؿ شركاء الوطف لـ ولف يتجمع شمميا ويمتئـ جمعيا إال الشا

 بمعجزة كمعجزة إبراىيـ في زمف لـ يعد فيو لممعجزات مكاف.

 ـ شخصَة اتي ًوح : 7
مف كانت  اإف عالء جانب أراد أف يصور لنا تجربتو مع الحب  ، وأني

الحب ميما تحصف  القوة والشدة والعنفواف ما يجعمو عاجزا عف مقاومة ىذا
منو بأسباب القوة والمنعة ، و ميما التجأ إلى أشد ما في األرض صالبة وقوة 

 ، فقاؿ : 

 َٚقَفِتُ َٚحِـدٟٔ َٚايطٓـٛفَإُ َٜدَُُِٖٓٔٞ

 أَقٍُُٛ : َٜا جَبٌَُ اعِؿُِٔٓٔٞ .. َٚالَ جَبٌَُ

**** 

 الَ عَاؾَِٔ ايَٝـَِّٛ َِٔٔ عََِِٝٓٝؤ َٜعِؿُُٔٓٔٞ

 َِْٛحٔٞ ... غَسٜٔبٔٞ فٔٝؤ الَ ٦ٌَُٜٔأََْا ابُِٔ 

ولمكشؼ عف تمؾ المشاعر وتوضيحيا لجأ شاعرنا إلى القرآف الكريـ   

﮲     ۓ ۓ ے ڇ يستدعي منو قصة ابف نوح مع الطوفاف عندما 

 ﮼ ﮻ ﮺  ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮳﮴ 

       ﯁﯀ ﮿ ﮾ ﮽

، فإف ابف نوح تسمط عميو شيطانو وأوىمو ضاللو أف  43ىود:  ڇ  
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جبؿ سيعصمو مف الغرؽ ، فخالؼ أمر ربو ولـ يستجب لنداء أبيو ، فمـ يجد ال
مف الجبؿ حماية وال مف الغرؽ مفرا وال ميربا فابتمعو الطوفاف في جوفو فذىب 

 ولـ يعد .

وقد وفؽ شاعرنا في توظيؼ عناصر تمؾ القصة في سياؽ تجربتو أيما 
مف ابف نوح المعادؿ توفيؽ بحيث جاءت معبرة عنيا أدؽ تعبير ، فقد جعؿ 

الموضوعي لو فكالىما  قد استجاب ليواه وأعرض عف نصح الناصحيف ، 
وكالىما تعرض لقوة داىمة لـ يستطع ليا دفعا وال صدا وليس لو منيا ميرب  
، فابف نوح تعرض لقوة الطوفاف وشدة بطشو ، وشاعرنا تعرض لشدة سحر 

يقاـو ... وكالىما استغاث الجماؿ في عيوف المحبوبة وقوة تأثيره الذي ال 
بعاصـ يعصمو ومنجد ينجده ولكف أمر اهلل فييما كاف أقوى مف أف ُيَصدَّ أو 
ُيَردَّ فغرؽ ابف نوح في الطوفاف وغرؽ معو جبمو ، وغرؽ شاعرنا في سحر 

 عيوف المحبوبة وروعة جماليا وغرقت معو كؿ حصونو.

ورة مزيدا مف المعاني ( الصاْبُف َنْوِحيوقد أكسبت التورية في قولو : )
خصبا ونماء ، فالمعني القريب ليا يدؿ عمى شدة  والدالالت التي جعمتيا أكثر

الحزف واألسى والنحيب الذي يالـز الشاعر وال ينفؾ عنو حتى أصبح ينتسب 
 إليو انتساب االبف ألبيو.

وفي ذات الوقت يشير المعنى البعيد إلى المشابية القائمة بينو وبيف ابف 
فيما تعرضا لو مف طوفاف عجزا عف مقاومتو أو التحصف منو بمالذ آمف نوح 

ذا كاف طوفاف ابف نوح ماء ، فإف طوفاف شاعرنا  يصده حتى  أغرقيما ، وا 
 كاف سحرا وجماال في العيوف .
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 ـ شخصَة الساهرً : 7
، بتيا فوضى ساد فييا اليرج والمرجيناير ، أعق 25عندما قامت ثورة 

كثير مف أىؿ الفتنة والضالؿ الذيف يغووف الناس بكؿ وظير عمى الساحة 
باطؿ كذاب بينما أىؿ الحؽ والرشاد صامتوف ال ينطقوف بدعوى أنيـ  ال 
يشاىدوف ، وىـ في الحقيقة متخاذلوف يتعاموف عف رؤية الحؽ والحقيقة 

 فتركوا الساحة ألىؿ الباطؿ يروجوف لضالليـ وينشروف باطميـ ، فيقوؿ :

 (2)َُٖٓاىَ َٜؿَِٓعُ عٔجًَُِ٘  (1)اي٘طأَسٟٔٗ

 َٚأَخُـٛ ايٓٗب٠ُٖٛٔ ؾَأَْت َٜتَعَا٢ََ

ـ الشاعر في أجواء القرآف   ولتوضيح تمؾ الرؤى وجالء تمؾ الحقائؽ حوَّ
الكريـ ليستدعي قصة السامري مع بني إسرائيؿ عندما تركيـ موسى إلى 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇميقات ربو 

بعدما جمع مف نساء بني إسرائيؿ   88طو:   ڇ ڀ ڀ ڀ      پ پ پ

                           
 ـسقةةةع تر عةةةر نيا ةةةاس  قةةةسم  ةةةن ترعةةةي ر  يةةةين: ون  ةةةي ت  رتةةة  و ةةةي  ت ةةةن قةةةيل  ( 1)

ة   ظةيصرا  اعةرتئيل  نة  ايةن ـة  ـةا ل   ةر  أرض  و ةيا   ةن  ـيةه  ةي قل ةه ـس
: سقيةل  اةه س ةر   ةه آ ةن ر سعةى  ةيرت سيةين ترعة ط   ةن ر ة، يةين: سقيةل.تر عر
ةةسن سصةةم  يرعةةي ر  ااةةرف ق يلةةا  ةةن اعةةرتئيل   نةة  وظ ةةية  ةةن وظي ةةي يةةين   ارـس
 .. 13   12 ة  11تنظر : تر ي ع صنييم ترعرآن  ة  . يرشيم

 . 47ترايستن  ة   ( 2)
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 ذىبيـ وصنع ليـ منو ىذا العجؿ الذي عبدوه .

وكاف الشاعر موفقا في استدعاء شخصية السامري في التعبير عف  
أحاسيسو ومشاعره إزاء ىذا المشيد الذي يراه ... وكأني بالشاعر أراه يومئ 

لكذابيف الذيف ال أف التاريخ يعيد نفسو فمنذ القدـ عرفت مصر المضمميف ا لىإ
يزاؿ ليـ أبناء وأحفاد يؤدوف ذات الدور القديـ .... كما ال يزاؿ فييـ أىؿ ديف 
ونبوة صامتوف يتعاموف عف الجير بالحؽ والحقيقة كما صمت مف بقوا عمى 

 إيمانيـ مف بني إسرائيؿ عندما تركيـ موسى.

 )ب( توظٌف عام :

ني غير ما سبؽ ذكره وأقصد بو ذلؾ التوظيؼ الذي يستميـ أي نص قرآ
مما تستدعيو التجربة ليكشؼ الشاعر مف خاللو عف مضامينو ورؤاه ويعبر 

 عف شعوره وعاطفتو .

 ومف ىذا التوظيؼ :

ػ قولو مشيدا بموىبتو التي ال تجود بعطائيا اإلبداعي وال ترمي بجناىا  
عف الطيب إال حينما يستفزىا الحسف الطاغي ويستثيرىا الجماؿ الفاتف بعيدا 

 التكمؼ والصنعة :

 (1)" فََُا زَََُٝتُ " .... َٚيَخُِٔ ايِكٍَِٛٔ ُٜبُِٗسْٔٔٞ

 يَُٖا تَهَػٖفَتِ ..... يَهٖٔٔ ايِجََُـاٍَ ز٢َََ

                           
 . 82ترايستن  ة   ( 1)
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وقد طوؼ الشاعر حوؿ النص القرآني حتى استحضر منو ما يدؿ عمى 

 ڇ رؤيتو ويعبر عف فكرتو ويظير إحساسو وشعوره ، وىو قولو تعالى :

 پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ

، مع تحوير  17:مف  األنفاؿ  ڇ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿٿ
وحذؼ واستبداؿ لبعض كممات  النص القرآني حتى يتناسب مع رؤيتو ، 
ويتسؽ مع تجربتو ، وكاف رائعا مف الشاعر استبدالو كممة )الجماؿ( بمفظ 

جماؿ ىو الذي الجاللة )اهلل(  ، ألنو أراد مف ذلؾ اإلشارة إلى أنو ليس أي 
يثير قريحتو ويستفز موىبتو حتى ترمي بأروع إبداعيا ، إنما ىو فقط الجماؿ 
اإلليي الفطري الذي يدىش العقوؿ ويسحر العيوف و بو يستدؿ عمى قدرة 

 الخالؽ وعظيـ إبداعو. 

ػ وفي إحدى اليجمات المتكررة عمى غزة مف قبؿ إسرائيؿ ، يرى الشاعر 
ضرب ، وكثافة النيراف ، ومشاىد القتمى والجرحى ، وحشية العدو ، وبشاعة ال

ومناظر اليدـ والتخريب ، وحالة الذىوؿ مف ىوؿ الصدمة بادية عمى وجوه 
 الناس في غزة ، فيثور وجدانو وتنفعؿ عاطفتو فيصرخ قائال :

ٍٕ ـ ضُهَاز٣َ َََٚا بِِٔٗٔ  (1)تَس٣َ ايٖٓاعَ ـ َِٔٔ َِٖٛ

                           
 . 114ترايستن  ة  ( 1)
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 خَسِبُ جُٖٓتِ غُسُٚزَُٖأََٔ ايِدَُِسٔ ...... إألٖ ايِ

وإلظيار تمؾ المشاعر وتوضيحيا في صورة عميقة في نفس المتمقي 

 ڀ ڀ ڇالتجأ شاعرنا إلى  القرآف مستحضرا منو قولو تعالى : 

 ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ

مف  الحج ڇ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ     ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 2: اآلية 
ا مشيدا مف مشاىد لينقمنا مف خالليا إلى أجواء تمؾ اآلية التي تصؼ لن

يـو القيامة تنخمع منو القموب وتتقطع لو األكباد فزعا مف شدة ىولو وعظيـ 
كربو ، حيث ُيَرى الناس فيو وقد سكروا حتى طاشت عقوليـ وفقدوا وعييـ وما 
كاف سكرىـ مف خمر احتسوىا ولكنيا شدة العذاب وفظاعة األىواؿ ، ثـ بعد أف 

د مف مشاىد يـو القيامة في سياقو القرآني عاَيَشنا الشاعُر مع ىذا المشي
ف حرب غزة في ضراوتيا وقسوتيا وشدة ىوليا و ليقوؿ لنا : إأعادنا إلى تجربت

وتفزيعيا ألىميا كأنيا القيامة قد قامت والناس في غزة يعيشوف أحد مشاىدىا 
 التي تحدث عنيا القرآف .

ألسبؽ بأنيـ ونجده في صورة أخرى يصؼ عساكر زوار الميؿ في العيد ا
غالظ القموب ، ال ىـ ليـ إال تنفيذ ما أمروا بتنفيذه ، فيـ ال يمووف عمى 
شيء وال يبقوف عمى شيء ، وال خير منيـ يرتجى ، وال رحمة منيـ تنتظر ، 
وىـ قادروف عمى تنفيذ إرادتيـ بما يممكوف مف قوة السالح وقسوة التعامؿ ، 

            وعف ىذا يقوؿ: 
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 (1)خًَِٕل َٖـِِ؟ َِٔٔ أَِّٟ   

 إِّْٔٞ أَزَاُِِٖ َطف٦ني

ُّا ، ثُِٖ إِٕٔ ضَُٔعُٛا فَُِِٗ الَ َٜفَُُِِٕٗٛ ّٝا َٚبُهِ  عُُِ

 َُٖٓائوَ قَادٔزِٜٔٔ (2)ع٢ًََ حَسِٕد َٚغَدَٚا

 الَ َٜسِحََُُٕٛ قَعٔٝد٠َّ فٔٞ ايدٖازٔ ، دَاضَتَِٗا ْٔعَاٍُ ايػَابٔسِٜٔٔ .. اخل .
 

   ڌ  ڌ چ  القرآنيةرحاب القرآف حينما استدعى اآلية وقد ردنا الشاعر إلى 

أصحاب  التي وردت في سياؽ الحديث عف قصة 25اآلية : القمـ:  چڎ    ڎ
الجنة الذيف عزموا بعد موت أبييـ أف يمنعوا عف الفقراء كؿ عطاء كاف يعطيو 
ليـ  ، فأصبحوا وىـ يحدوىـ )َحْرٌد( أي : قصد وعـز مبيٌَّت بميؿ عمى أف 

حد منيـ .. أ ثمار الجنة قبؿ أف يراىـ انعوا الخير عف الفقراء  فيحصدو يم
صرارىـ عمى الشر احترقت جنتيـ وىمؾ ثمرىـ قبؿ أف  ولكف لسوء طويتيـ وا 

 يصموا إليو .

وبعد أف ردنا الشاعر إلى ىذه القصة ومعايشتيا وفيـ العبرة منيا مف  
                           

 . 39ترايستن  ة (  1)

: ليةةسق.  ةقل ةة يس ير ين ةةي تنعطاةةة ي : نةةرتات تإل ةةل نةةيراة(  نةةرا) : :ترلعةةين ـةة   (2)
 راةسنةةةي. ر  ترةةةا    ترعليلةةةا: ترنةةةسق  ةةةن سترنةةةرسا   ترنةةةسق  ةةةن ترلةةة ن ترعليلةةةا: يراةترنةةة
 . س طرصي  يؤصي قل: ترعنا
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ى صورتو في وصؼ ىؤالء خالؿ استدعائو ليذه اآلية ، عاد بنا لنسقطيا عم
العسكر فما أشبييـ في سوء طواياىـ ، وقدرتيـ عمى التعدي عمى حقوؽ 
الناس بأبناء صاحب الجنة ... ولكف يبدو لي أف الشاعر كاف معنيا بالنياية 

رمزا لمنياية المنتظرة ليؤالء العسكر  بصفاتياالتي انتيت بيا القصة القرآنية 
 مف زوار الفجر إف استمروا عمى ما ىـ عميو.

 ػ وفي قولو مخاطبا محبوبتو : 

 (1)ـٔٞ فٔٝؤ َٜسِتَخٔـٌُبََا بََِٝٔ غَِٛقَِٝٔٔ قًَِ 

 ِٛمٔ الَ َٜؿٌُٔ؟َٜا "قَابَ قَِٛضِٝٔٔ" ََا ئًػٖ

حبيبتو فإنيا مع  يكشؼ لنا الشاعر عف تمؾ المفارقات التي يعيشيا مع
شدة قربيا منو إال أف أشواقو تتأبى أف تصؿ إلييا وأف تنزؿ برحابيا ، وما 

 ذلؾ إال لعمو شأنيا وسمو منزلتيا ورفعة قدرىا .

 النجـ ڇ چ    چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڇ وقد استعاف شاعرنا باآلية القرآنية

واضحة في ليكشؼ مف خالليا عف أبعاد تمؾ المفارقة حتى تكوف  9:اآلية مف اآلية
ذىف المتمقي ، وذلؾ مف خالؿ استحضار تجميات رحمة المعراج وما حدث فييا 
مف دنو شديد تجمى فيو الحبيب عمى حبيبو بالرضا والمؤانسة والبسط واإلنعاـ  
، مع بعد شديد ػ في ذات الوقت ػ يفرضو استحالة تالقي الذات بالذات ، فقد 

                           
 . 7ترايستن  ة    (1)
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 .(1)ه"قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ : "نور أنى أرا

كما أنو مما قصده الشاعر مف استحضاره لتجميات رحمة المعراج مف 
خالؿ ىذا االقتباس أف يرتقي بحبيبو وحبو عف دنيا الناس إلى مدارج الطير 

 والعفة والسمو والنقاء .

وقد تضامنت مع النص المقتبس بعض العناصر الفنية األخرى التي 
بمثابة  رة كػ )النداء( الذي يعدأضفت عمى الصورة كثيرا مف الدىشة واإلثا

صرخة استغاثة وطمب نجدة مف تمؾ الحبيبة حتى تيبط عف عرش سماوات 
 حبيا وتستجيب لنداءات حبيبيا وتستمع إلى زفرات شوقو وأنات حبو .

ورفعة  استخدامو ألداة النداء لمبعيد ) يا ( إشارة منو إلى عمو شأنيا و
 . قدرىا مع شدة قربيا مف قمبو ووجدانو

كاف االستفياـ اإلنكاري التعجبي رسالة لـو وَعتَاٍب لممحبوبة التي  و
تترفع بحبيا وتتسامى عمى االستجابة لداعي األشواؽ فتحتجب عف الوصوؿ 

  وتتأبى عمى القبوؿ .
 

ٌا   ا : الشخصٌات التارٌخٌة :ثان

استدعى شاعرنا عددا مف الشخصيات التاريخية ليظير مف خالليا رؤاه 
ويكشؼ عف أحاسيسو ومشاعره إزاء بعض األحداث والمواقؼ التي  ومواقفو 

                           
رستا ي ةةس هر   س ةةننه ت ةةن ترعةةيم  س ةةي ن  انةةيا ـعةةيل : "نةةيل  ينةة  س ةةين رؤياةةه   ( 1)

 ط تر ط اا تر  ريا س يا ا ي .48 ة  1ترنسر"   تنظر : لتا تر ايا  ة
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 مرت بو ووقعت بساحتو ، ومف ذلؾ : 

 : (1)ـ  شخصَة الشٌفرى وإلَوت
إف شاعرنا بحكـ تكوينو النفسي والبيئة العممية التي نشأ وشب وترعرع 
فييا عاشؽ لمتراث متمسؾ بأىدابو ... ولكف طبيعة دراستو فرضت عميو ػ 

أف يتعاطى مع الحداثة ، وأف  يتعرؼ عمى نظرياتيا ويقرأ ألدبائيا أيضا ػ 
ويتأثر بنظرياتيا وأف يظير أثرىا في إبداعو ، وىو يخشى عمى نفسو مف أف 

                           
ظةةل ـةةي م ناةةى ترشةةنـرا :  ةةن ق يلةةا يلا  ةةن ترةةي ن   يعةةرا  نةةس شةةي ين  ةة يرت ـ   ( 1)

ــةاسا  يرشةنـرا   ـاةي  ـة   نة   شي ينيعرا  نس ع، ين  ن  ـر  ر ،  ن  ن  
ع، ين يعيرت ياي ل  اي لا ترا ا   ناى االق  ـاي  ص   نةة ترر ةل ترةه  ياةي  
ونةاا   سيرتا ين يالس  ةةي ـأنـةةة  نةةه ـةةأن   ير  ينةةا ـةة   عي ةةه ـةة   نةة  عةة، ين 

عة، ين ناةى قاةل  ةن م اعةاا ساعةاين ر ة،    ـل أ ارى تر اليا ستناعم  ن  ن 
ن يةةةين  ي ةةةر  نةةةه سيتةةةر   ةةةه تر  ةةةل ـةةة  ترنةةةهق يسصةةةس ت ةةةن ي ةةةة اةةةأ ط شةةةر   ستخ

ستراصية   سصس  ين  ا يا ترار  ترا  يلاص    ي ترشةار ترار ة  يلةه اناستئةه 
  سشةةةةةرح 225 ةةةةةة 3   ةةةةةة155 ةةةةةة  1ر  ترعةةةةةير   ةةةةةةولةةةةى   ل ةةةةةي . تنظةةةةةر : آ ةةةةةي

  س  124 ةةةةة  1يريخ تصا  ترار ةةةة  ر رسيل ةةةةين  ةةةةة  ساةةةة 128تر ـتةةةةليية  ةةةةة 
 .112شار تر ايريك :  ن  ه س  يئ ه ا/ و ا ترنليم نـن   ة 

 رشةيو    (Thomas Stearns Eliot ) :اة . ا . اريةسةتريةسة    صةس  : 

 ىةولة نةيئل   رلنات ةا      سياا ونا ي يةر  ةن ترنعةيا تر ؤعة  سنيقا يا   س عرن 
 ـس ةساة م  1888 عة ا  ر 26 ا ـة ةرةس   م   1948 ـة   ةيئل  نس ةل ـة  تصا 

رة .م1965 ينةيير 4ـة  تر  ليةا  ستناعةل ارةى ترسايةية تر انةا  تص ريييةا  ا ـة ةس 
 .1927    م ي  ح ينا ترروييي تر ريطينيين ـ م 1914 ـ  تر انا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1888
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1965
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1914
http://ar.wikipedia.org/wiki/1927
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ينزلؽ في تيارىا فتجرفو بعيدا عف تراثو وتصده عف يرتاد إبداع أعالمو ، فقاؿ 
 : 

ُّا ُٜؿَـاحٔبُٓٔفَأُضَا٥ٌُٔ ايػِٖٓ  (1)ٞـس٣َ....... غَِٝ

 ٞتُ( بـ )األَزِضٔ ايَٝبَابٔ( َُٖٔيُِٝٛأَُرِ بَسَمَ )

فشاعرنا في ىذا البيت رمز إلى التراث الذي يستمسؾ بو ويحرص عمى 
بداعو بػ ) الشنفرى( ذلكـ الشاعر الجاىمي الصعموؾ  أف يظؿ  مصدر إليامو وا 

اتيا صاحب أروع إبداع في الشعر العربي ، ورمز إلى الحداثة التي برقت نظري
بداعاتيا في عقمو وأدبو ويخشى عمى نفسو مف شدة تأثيرىا بػ )إليوت( ذلكـ  وا 
الشاعر والناقد الحداثي اإلنجميزي الذي أثر بإبداعو في كؿ الثقافات واآلداب 

 العالمية. 

 

 شخصَة .. قَس .. الشٌفرى: 
يتحدث شاعرنا عف تجربتو مع الحب وأنيا طويمة ممتدة سار فييا 

مف عنت السير ومع  يورىقو السير وسالت الدماء مف قدم حتى أمشوارا طويال
ذلؾ لـ يحصؿ منيا عمى شيء ، فعاد خاوي الوفاض ليس لو منيا إال ذكريات 
األسى وتنكر األىؿ لو وكفرانيـ بو ، وقد استحضر الشاعر مف ذاكرة التاريخ 

                           
 . 77ترايستن  ة    (1)
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عما جناه  شخصيتيف مف أىؿ الحب والغراـ الفاشؿ ليكونا رمزا لتجربتو وتعبيرا
 مف تجربتو ، فقاؿ :

 (1)ضَافَسِتُ فٔٞ احلبِّ .. حَت٢ٖ اضٖاقَطَتِ  قَدََٔٞ

ٌْ َٚالَ جَازُ َّا .. َٚعُدِتُ َٚالَ أَِٖ  دَ

**** 

 قَِّٝطا .. أُضَطِّسُ فَِٛمَ ايسٌَِٖٔ أُغَِٓٔٝتٔٞ

 َٚغَِٓفَسَاٟ ...ب٘ٔ األًَُٖٕٛ نُفٖازُ

جنوف ليمى( رمزا لقصتو مع فقد اتخذ الشاعر مف قيس بف المموح )م
الحب الفاشؿ واتخذ مف الشنفرى رمزا لإلحساس بالغربة بعد أف فقد المحبوبة 
التي كاف يرى فييا ُغْنَيًة عف األىؿ والجيراف ، ولعمو بالنسبة لمشنفرى يشير 
إلى قولو مخاطبا قبيمتو وعشيرتو بعد أف استبدؿ حب الحيوانات بحبيـ فصاروا 

 : ىـ أىمو وعشيرتو 

ًٍُِْٖشُ ٚأزقَطُ **  ًْٖظعَُ ْدـٝضٔ أًَٖٕٛ دْٚهُِ ٚئٞ  (2)أٍُِٝجَ ٚعسفا٤ُ ٛ

 ٍُرَدُِٜ سٖجَ اَُبٔ ٞأْاجلَ ٚال ُِِٜٗٔدَيَ**  ْعغََا٥ٔ سِّايطِّ عَدَِٛتَطَُِ ال طُِٖايسٖ ُُِٖ

                           
 . 172ترايستن  ة   ( 1)

  227اعةة يويل  ةةن ترعيعةةم ترعةةير   ةةة   تنظةةر : هيةةل تص ةةير  سترنةةستار ص ةة  ولةة  ( 2)
ط: تر يئةةةا تر  ةةةةريا تراي ةةةا رلياةةةةي     س ترعةةةةي يا : ترةةةهئ    ستصرقةةةةط : ترن ةةةةر   

ية : طسيلاس يأل : ترت ع   سترا ل  : ترعس    ستر  .لصلسل : تص ل    سوـر
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 :(1)ـ شخصَة احلالج
يتحدث عالء جانب عف روعة جماؿ محبوبتو فيصفو بأنو جماؿ قد وصؿ 

ف الروعة ما ال يممؾ مقاومتو وال يستطيع دفعو ، فيو فتنة ال يقدر أف م
يتقييا حتى ولو ذاب في نفسو وتدفؽ في مواجيد شعوره وحسو أعظـ األولياء 
، وسيد الزاىديف األتقياء ، وأف قصيدة واحدة مما قالو في ىذا الجماؿ لو 

ا مف جمالو تجمى نورىا عمى جبؿ الطور لدكو ، وخر الزاىد التقي صريع
 وحسنو ، فيقوؿ :

                           
ترن،  صس :  ترنعين  ةن  ن ةسر  ةن  ن ة  ترنة،  ي ةس  اية    سيعةيل : ي ةس   ( 1)

ت    يين  ةاا   سعةيي تعة ه    ن ة   ةن يصةل ـةير    نشةأ  ستعةط سا ةل و ا 
  ةةاتا سهصةة  ارةةى  يةةا س ةةيسر   ةةي .. سيةةين ي ةةي ر نـعةةه سي يصةةاصي ..  ةةن  
يا يير نيةةا   سو ةةرس  ةةن و  ةةين تر يةة  سي ةة     يوةةا  ةةن عةةياتة  شةةييخ تر ةةـس

يا   الـةةةسن ـيةةةه ـةةةأي رصم نـةةةى ين ييةةةسن ترنةةة،   ةةة ن م ترنعةةةن ترنةةةسر    ستر ةةةـس
 ةةيرنلسل ستاانةةيا س ةةي تشةةا ر ونةةه  ةةن نيةةل  ياوةةا ياة ـةة  ترن ييةةا ارةةى  سرةةهرع

صةةةة(   سق   ل ةةةه   ةةةن  ا ع ةةةا   ي  م ي ةةةس ترا ةةةي   ةةةن وطةةةية تر  ةةةاتا    923 عالةةةه وةةةيم )
سترشةيرتل  سترنيعةةي سر  س ةننست رةةه نيرةةه ساسنةست ي، ةةه ناةةى قةيل ت ةةن تر ـيةةف : 

يل ـةةة  ترا ةةةر ترنةةةاير شةةة ر  ستعةةةاا ترنعةةةين  ةةةن  ن ةةةسر وةةةيرم ر ةةةين    سقةةةا نةةة
س  ي ا ونةا ترشةارتة ترنةات يين ترةهين يااسنةه يعةطسر   ترلصةا سترنة  تإلر ة  ـة  
ايريخ تر شريا ـأي رست  ن تعااويئه ـ  ا ير  م تإل اتويةا . تنظةر  ار  اةه ـة  : 

   154ة  141 ةة  6تر اتيا سترن ييا ا ن ي ير اح / ين ا ي س  لنةم سآ ةرين  ةة 
 م .1988صة 1428:  1ترريين رلارتر   ط ط اتر 
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 (1)َٜتَدَفٖلُ احلَالٖجُ عَبِسَ َََٛاجٔدٟ

 ؾَ٘با َُُٜصِّمُ ثَِٛبَُ٘ ايَُِسِقُٛعَا

**** 

 جَرَبَتُِ٘ َِٔٔ حُٛزٔ ايكَؿٔٝدٔ ؾَب١ْٖٝٔ

 دَنٖتِ يَُ٘ طُّٛزا فَدَسٖ ؾسٜٔعَا

 

وقد استحضر الشاعر شخصية الحالج أبرز أعالـ المتصوفة زىدا وورعا 
وتقى ليصوره وقد ذاب وتدفؽ عبر مواجيد قمب الشاعر ليتحوؿ بفعؿ جماؿ 
المحبوبة وحسنيا إلى صبٍّ مستياـ يمزؽ عف نفسو ثياب الزىد التي عاش 
فييا ليعيش في ثياب العشؽ واليياـ مجذوبا إلى ما يقاؿ مف قصائد غزؿ لو 

 رعو.  تجمى نور كالميا  عمى جبؿ الطور لدكو ولو كاف الحالج عنده لص

 25ػ وفي قصيدتو ) المسيممات ( التي قاليا الشاعر في أعقاب ثورة 
يناير متحدثا عف تمؾ الفوضى التي كانت تعيش فييا مصر وعف تمؾ 
الشخصيات التي ظيرت عمى الساحة لتضؿ الناس وتشعؿ نار الفتنة وتستغؿ 
األحداث لتحقيؽ مطامعيا وأغراضيا الشخصية ، استحضر لكؿ شخصية مف 

مؾ الشخصيات نظيرتيا مف التاريخ ، وكأنو يرى أف التاريخ يعيد نفسو ت
 مف أىـ الشخصيات التي استحضرىا: وكاف .بأحداثو وشخوصو 

                           
  .147ترايستن  ة   ( 1)
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 .(1)ـ )ًائلة( زوج عثواى ـ رضٌ اهلل عٌَ
مف المعروؼ أف نائمة زوج عثماف رضي اهلل عنو كانت قد حضرت واقعة 

يخ بفتنة عثماف ، وقد استحضرىا قتمو عمى يد الثائريف فيما عرؼ في التار 
 الشاعر في مطمع قصيدتو حيث يقوؿ : 

 (2)فَِٛض٢َ...ََْٚا١ًَٔ٥َ تُعَائجُ َْصِفََٗا

                           
 

 ةن تصنةسب  ةن و ةرس  ةن  ال ةا  ةن ترنةيرر تريل ة   صة   نيئلةا  نةة ترـرتـ ةا   (2)
ةا  ـة  عةينيا سرةاة  ةن ويئلةا ,و  ةين  ةن وـةين تر ةني   لس ةا ستوانعةة    تريـس

الس  ةي و  ةين ـة  ترعةنا تر ي نةا  رتة  ت  ون ةي ة  - ويئشةا  تإلعة،م انع ةي ولةى يةا
سيم ي ةين تر ة را. سقةا رسة  سين  ة رةه  ،  ةي: يم  يرةا  سيرس  ستراشرين  ن تر  ر    
ي -ترل ه ون ي رت  -ترعيا  نيئلا ون ويئشا    سقةا يينةة   ةن ينيايةر رعةسل ت   ات 

انةةا ي تشةةااة تر ننةةا ولةةى و  ةةين  ةةن  ةةي سقـا ةةي ترايري يةةا  ةةع لس  ةةي ا ةةين ترـانةةا   ـر
ي ةم  وليةه -ترل ةه ونةه رتة   -وـةين  ترن ةير   ة اة  اةه  سالعةة ونةه تةر ية  سي ن 

سنةةين ص ةةم وليةةه ينةةاصم سصةةسا وليةةه  عةةيـه العةةة ترعةةيف    ترعةةيسف ق ةةل ين ا ةةل اريةةه
وي ل ةةي  تةةر ا  إل عةةيك عةةيف ر ةةل  ةةين   رع يةةاصي ـعطاةةة يني ل ةةي  س ين ةةي يينةةة ا ةة

يرعةةة وليةةه  و  ةةين  عطةةع ري  ترعالةةا ي ةةي ع يةةاصي تص ةةرا   سنةةين صةةم عةةيف  قطاةةة
ـ ينة سترام يعةيل  ةن يطرتـ ةي: ان    ريعه  س   لست  ه لن ن   ا ينستين م   نـع ي اا

نيئلةا نيـظةا  سويشةة   ة ةم ا لة    قةا ق ا ةل ي يةر تر ةؤ نين قةا ق اةل. ان ي يةر تر ةؤ نين
يا ره  ـلم االس  -ت  ونه رت  -رهيرا و  ين  ن وـين  سيينة  ن ي  ةل  سظلة  ـس

ا ا ه  سر ي اعام  ايسيا  ر ط ا ةي ي   ةة    -ت  ونةه رت  -ترنعية. سيل ي  يةصي  يط  ر 
 نييةيك )سيينةة  لينةا سي لةح  ةي ـي ةي  : سعةأرة ترنعةية و ةي يا ة  تر طةي  ـي ةي  ـعلةن

= 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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 َٚدَُّ ايػٖٗٔٝدٔ ًَُُِّٜٕٛ األعِالَََا

وقد قصد الشاعر مف خالؿ استحضاره لشخصية نائمة أف يربط بيف 
فتنة اختمط فييا  أحداث ثورة يناير وأحداث فتنة عثماف فكالىما في نظره

الحابؿ بالنابؿ .. ولقد كاف قولو : )فوضى( في وصؼ ثورة يناير وما أعقبيا 
 منو عمى ىذا الربط. اتأكيدً 

ٍـّ أو )نائمة( ػ  إلى كؿ امرأة ثكمى ) كما قصد الشاعر ػ أيضا أف يرمز بػ ُأ
ا زوجة أو أخت أو بنت.... الخ ( فقدت عزيزىا أثناء الثورة فأخذت تعالج نزفي

 بنفسيا بينما القـو قد شغموا بالبحث عف مصالحيـ الشخصية الضيقة.

 ـ تٌـو أهَة :
كما ذكر الشاعر بني أمية باعتبارىـ شخصية جمعية تاريخية ، في قولو 

: 

 (1)َٚبَُٓـٛ أ١َََُٖٝ َٜسِفَعُـَٕٛ قَُٔٝؿَُ٘

 فَِٛمَ ايطُٗٝٛفٔ ئَٝكِطَعُٛا األَزِحَاََا

                                                               
 ايسيةةا  سنةةين ع ةةئلة و ةةي  ةةناة   قيرةةة:   لاةةة  نيييصةةي  سيرعةةلة   ةةن ارةةى  رصةةي( ـ

تنظةةر : تر اتيةةا سترن ييةةا ا ةةن  -ت  ونةةه رتةة -ناةى ا يط ةةع ـةة  ترر ةةيل  اةةا و  ةةين
 م .1933: 1ط   اتر ترـير ترار   ط  239   222   222 ة  7ي ير  ة

 

 . 46ترايستن  ة    (1)
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في صورتو لمداللة عمى أمريف : األوؿ :  وقد وظؼ الشاعر بني أمية
تأكيد الربط بيف فتنة عثماف وبيف ثورة يناير واستحضار ما جرى مف أحداث 

 ىناؾ إلسقاطيا عمى الواقع ىنا .

أما األمر اآلخر : فبنو أمية رمز ليؤالء الذيف يتاجروف بدـ الشيداء  
قميص عثماف مف أجؿ تحقيؽ مصالحيـ الذاتية ، كما فعموا حينما رفعوا 

 مطالبيف بدمو ، ولـ تكف غايتيـ مف ذلؾ إال الوصوؿ إلى الحكـ .

 : (1)ـ هسَلوة ـ سجاح

                           
 يةر  ةن ن ية   ةن ترنةيرر  ةن  نة  ننيـةا   سيةين صس :  عةيل ا  ةن   ي ةا  ةن ي   (1)

ةا  ةن قس ةه ارةى  قا اع ى  يررن ن   ـيةين يعةيل رةه رن ةن تري ي ةا   هصة   ةع ـس
رعسل ت  ة  ةلى ت  وليةه سعةلم ة ريالنةست اعة،  م   سرينةه رةم يلاةق  رعةسل ت    

ت   نيةةر ي عةةيا قس ةةه ونةةا رنةةير م    ـل ةةي يعةةل ست هيةةرست  يينةةه ررعةةسل ت   ةةلى
ي م  " ي وليةةه سعةةلم ـةةأ ر رةةه   ةةي ي ةةر  ةةه رلعةةسم   س  : رنـظةةه قةةيل : "انةةه رةةي    ش ةةر 

تةةياا ي ةةني ه   ـل ةةي تنا ةةست ويئةةاين ارةةى تري ي ةةا   تراةةا سان ةةأ   سقةةيل : يرةةم يعةةل 
ريم ونا ي هيرا سن  ره : ص ي انه ري   شريم  ييني   س ي هتك اا ر ةي يةين يالةم 

ةةةر ي ة   اةةةه  ـةةة  تص ةةةر    ةةةم  اةةةل يعةةة ع سيعةةةسل ر ةةةم ـي ةةةي يعةةةسل ينةةةه ينةةة  قةةةا ي ش 
 تيصي  رلعرآن   سينل ر م ترلني سستةع وةن م تر ة،   ـيراةا  اةه ي يةر  ةن  نة  

ت ةن ننيـا ستناشةرة اوساةه ـة  تري ي ةا   سقالةه ليةن  ةن تر طةي  . تنظةر : عةير  
ن ةي   ي  ع قس  ي ييمي ي ع يح   ـ   ت ري   ن  ن  ا    98ة 95 ة  4صشيم  ة

ن يا   ـياوة ترسن  ستا هة ر ي  ع ات سني  ي س ن رت   سقةا رنلةة ارةى تري ي ةا 
اريةةةا قاةةةيل  عةةةيل ا   سي ر ةةةة  ا ةةةي  ةةةن قس  ةةةي  ةةةن اي ا ةةةي ولةةةى قسر ةةةي   سريةةةن 
 عةةةيل ا انييةةةل ولي ةةةي ناةةةى يا ل ةةةي ـةةة  طيواةةةه  ةةةم الس  ةةةي سنتةةةم قس  ةةةي ارةةةى 
= 



 

 تىظيف التراث في شعر الدكتىر عالء جانب 
6611 

لقد امتألت الساحة اإلعالمية وبخاصة قنوات التمفاز بكثير مف 
وا جنباتو بكؿ األكاذيب ئوا فضاء الوطف ومماإلعالمييف واإلعالميات الذيف عبئ

صفحات التاريخ ليستحضر منيا النموذج واألضاليؿ ، وقد ارتحؿ الشاعر إلى 
 التاريخي ألمثاؿ ىؤالء فقاؿ :

 

 (1)ُٜعٔـدٗ نٔتَابَُ٘  َٖرَا َُط١ًَََُُِٝ

 تُكَُِّٓٔ اإلجِسَاََا َٚذِٔٙ ضَجَاحُ
 

فما أشبو ىؤالء اإلعالمييف واإلعالميات بمسيممة الكذاب الذي ادعى 
ف سجاح قبؿ أف النبوة وقاؿ سجعا يدعي أنو وحي ينزؿ عميو .. كما أ

يتزوجيا مسيممة فعمت مثؿ فعمو حيث ادعت النبوة وأف وحيا يتنزؿ عمييا ... 
وأرى أف الشاعر كاف يرمز بيما إلى شخصيتيف  إعالميتيف معروفتيف بينيما 

 تشابو في العالقات التي جمعت بيف مسيممة وسجاح .

 :(2)ـ األسود العٌسٌ

                                                               
ح ـأعةل ة سر اةة ارةى  ةي  عيل ا   سر ي قال  عةيل ا ي ةه  يرةا ت ةن ترسريةا عة ي

يينةةة وليةةه سر اةةة ارةةى قس  ةةي   .تنظةةر    تاياـةةية   ةةي اتةة نه    ةةيل  رعةةسل 
ت  ستر ، ةةا تر لـةةية   ص ةة  ترر يةةع عةةلي ين  ةةن  سعةةى تري،وةة  تصنارعةة  اةةح ا/ 

 .42 39 ة  3 ن ا ي يل ترين ول تراين ول   ة

 52ترايستن  ة     (1)

ياةة   ةةن غةةسر تر ةةهن     تاوةةى ترن ةةس  ـةة  ترةةي ن (   ترانعةة  : تعةة ه و  لةةا  ةةن 2)
= 
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ة إباف تمؾ الفوضى وحاوؿ وكاف مما رآه الشاعر عمى الساحة المصري
أف ينبو إليو ويحذر منو  رجاؿ ديف وأحزابا وجماعات دينية تتخذ مف الديف 
مطية لتحقيؽ أىدافيا في الوصوؿ إلى لحكـ فتكذب وتضمؿ وتدخؿ الدغش 

 والتمبيس عمى الناس ، فقاؿ :

 (1)يَِِ ُْعِطٔ يًِعَِٓطِّٔٞ نَفٖ َٚال٥ََٔٓا

 سَٜٔٔ َْٔٝاََا( ئَٝكُٛدََْا نَايـ )ايطٖا٥ٔ

وقد كاف األسود العنسي ذلؾ الكذاب الذي ادعى النبوة في اليمف في 
عيد النبي صمى اهلل عميو وسمـ ، وتحت ىذه الدعوى سيطر عمى معظـ اليمف 
وحكميا حتى أرسؿ لو الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ مف قتمو ، ىو الشخصية 

بيا إلى ىؤالء الذيف  التي استحضرىا الشاعر مف صفحات التاريخ ليرمز

                                                               
سطةةرا  ن ةةي نةةست  رعةةسل ت   ةةلى ت  وليةةه سعةةلم   ستراةةا  لةةق ي يةةر  ةةن يصةةل 
ترةةي ن سوي لةةه تر عةةل سن صنةةيك  يراعيةةا ساةةلس   ةةي ري  شةة ر  ةةن  ةةيلتم سترةة   ةةناية 
ن  اا ين ا ل  وليه سقاله   سقا  عية ايام اي ين ي   سقا  ار رعةسل ت  رل عةل ي

صنةةيك  ياةةي  يطةةير  م ي عيالاةةه سقةةا اايسنةةة لس ةةه  ةةع تر عةةل ين ـةة  قالةةه  اةةا ي 
اةةه رـيةةرسل ترةةايل   ترةةه  تنعةةض وليةةه   يعةةعاه   ةةرت ناةةى ـعةةا سويةةه  ةةم ـانةةة غـر
ةي  رعةسل ت   ةلى ت   س ةل ريعةه   س ةيةة تر شةير  ارةى تر اينةا  عالةه ـة  يةسم ـس

ة    اتر ترـيةر ترار ة  ط  329 ةة  6وليةه سعةلم .. تنظةر : تر اتيةا سترن ييةا  ةة 
 م.1933: 1
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 يتخذوف مف الديف غطاء لموصوؿ إلى سدة الحكـ.

 ـ شخصَة ُاهاى :
يـ يريدوف العودة لممشيد مف ويرى الشاعر أف بعض رجاؿ النظاـ القد

، وكأف الثورة لـ تقـ وأف النظاـ لـ يتغير ، فيرفض ذلؾ ، صارخا بأنو قد جديد
 كفانا ذال واستعبادا ، فيقوؿ : 

 (1)َٜسِضُِٔ أُفِكََٓا سٔحِ َٖاََإكِتَيَِِ َْ

 ََٜٚطُـٛقَُٓا قُدَُٖـُ٘ أَغَِٓـاََا

وقد استحضر شاعرنا مف التاريخ شخصية ىاماف وزير فرعوف وميندس 
بنائو ليرمز بيا إلى وزراء العيد البائد وفمولو الذيف استعبدوا الناس مع 

 فرعونيـ وحولوىـ إلى قطيع مف األغناـ .

 ـ شخصَة قاروى :
ومف الشخصيات التي بدأت تطؿ بوجييا مف جديد تريد أف تعود إلى 
سابؽ عيدىا ىـ رجاؿ األعماؿ الفاسدوف المفسدوف ، فيرفض الشاعر تمؾ 

 العودة قائال :
 (1)يَِِ َِْٓتَدٔبِ قَازَُٕٚ َٜطِسٔمُ حًََُُِٓا
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 َٓا جَـِٛع٢َ ايعُُٕٝٛٔ َٜتَا٢ََََٜٚفُٛتُ

ة التي تمثؿ رجؿ األعماؿ المستغؿ وكاف قاروف ىو الشخصية التاريخي
الفاسد المفسد فاستحضره الشاعر ليرمز بو إلى أمثالو مف رجاؿ أعماؿ العيد 

 البائد الذيف يريدوف أف يتصدروا المشيد ويعودوا إلى ما كانوا عميو.

 ـ شخصَة شوقٌ والعقاد : 
إف شاعرنا في معرض افتخاره بمصر يذكر أنيا دائما موطف لمفكر 

ع وبيف جنباتيا وفي كؿ أنحائيا تجد العظماء والنجباء يتساوى في ذلؾ واإلبدا
 األمر  أىؿ الجنوب )الصعيد( مع أىؿ الشماؿ  ، وعف ذلؾ يقوؿ : 

 (2)أَتَِٝتُ ْٔٝاّل َُُٜدٗ ايِخُضُِٔ أَذِزُعَُ٘

 َُُِٜٓاَٟ )غَِٛقٔٞ( ، َُٜٚطِس٣َ ايٌِّٓٝٔ )عَكٖادُ(

العظماء  يفا لممبدعيف والمفكر رمزً  لقد اتخذ الشاعر مف شوقي والعقاد
الذيف أنجبتيـ  مصر في العصر الحديث فحققوا ليا الريادة في أمتيا ورفعوا 
مف شأنيا أماـ العالميف ، وكاف اختياره لشخصية مف أىؿ الشماؿ )شوقي( ، 
ولشخصية مف أىؿ الجنوب )العقاد( رمزية أخرى مف الشاعر  أراد أف يشير  

يا مع يمصر والدة بالمبدعيف والمفكريف يتساوى شمال مف خالليا إلى  أف
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 يا.يجنوب
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 ثالثا : األلفاظ والتراكٌب :

وىي في مجمميا مناجاة صوفية ، يعمد  (1)في قصيدتو )ترتيؿ العطاشى(
الشاعر فييا إلى استخداـ ألفاظ تراثية تحتاج إلى الكشؼ عنيا في المعاجـ 

لعمو أراد مف ذلؾ أف يضفي عمى حتى يستبيف معناىا وتنجمي داللتيا ، و 
القصيدة بعضا مف الغموض واإلبياـ الذي يمفت مف خاللو نظر القارئ إلى 
ضرورة التوقؼ عندىا ، والتمعف في مضمونيا ، واستيعاب الرسالة التي 
تحمميا ، وكأنيا بمثابة إشارات ضوئية حمراء تقوؿ لممتمقي: ىنا توقؼ وتأمؿ 

الغرابة في األلفاظ لـ تظير في أي قصيدة  ، ومما يؤكد عمى ذلؾ أف ىذه
أخرى بيذه الكثافة حتى أنو لـ تستوقفني لفظة أخرى  في الديواف تحتاج 
لمكشؼ عنيا في المعاجـ غير ما جاء في ىذه القصيدة ، كما أنو أراد ػ أيضا ػ 
بياـ كمماتيـ ولكف بطريقتو الخاصة  أف يجاري الصوفية في غموض ألفاظيـ وا 

 قولو :، ومف ذلؾ 

 (2)تَكٍُُٛ يَُ٘ بِْٔٓت ......أَغَازَتِ ئجَػِسَٖٔا

                           
 . 43ة 42ترعي ق  ة  ( 1)

ا اةيب      )  41   42ترايستن  ة     (2) ةه تاتةطرت   ( :  تار  ةه رو     ي  ةر و  ة ي ر و   
ـ ض    نلرةا  ب  ةترر و   : ليرتر قيل   سنّريه ص ّلا   ةة  ترةن  ا ا     تص ا ةل ة ر   ةترش ة ستر 
ةةا  ي   يح   سر و    ةةا  ي ترةةر  ّريا ةةي:  سي ر و    (   ن  ق ةةب  ق ب    س )س  ةةر   :  ترةةس     ترانةةق ي ع 
ق   : رلر ل لةقي ةة يعةيل س نةه ق ةير صي قةتران  يئل   يين ا هت  ب  ةي س  ق     ا هت ترشة ة س 

اه ل   ق    ةةي   س نةةه ي ع ةة  ب   (  ب  ق ةة  س )  ي ع ةةر  .تنظةةةر : رعةةين  تص  ةةي ع  ةةأ طرتف انةةيس 
= 
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  زَعِؿَاينا٤ُ ... فٔٞ ثَػِسٟٔ .. ُٜجََُُِّٖٓٓٛ املَ

**** 

 فََٝضِخَوَ ٤ٌََِٔ ايدَِٖعٔ .. ٚايطٖسِفُ خَاغْٔع

 إٔذا ايِتَفَتَ ايطٖـسِفُ اضتَخَلٖ بٔ٘ٔ َٚقِؿَـا

**** 

 ؤَِٜاُٙ حـِٛيََٗاتُس٣َ حَِٛيَُ٘ ايدَِْٗٝا ......َٚزُ

 تَسَأُِْٝ جَُِٕس .. قَدِ تًََكََٖٓٗا .. قَبِؿَا ... اخل

( ألفاظ تراثية تحتاج إلى  َقْبَصا ػ َوْقَصاػ  َرْعَصافنجد أف األلفاظ : )
 الكشؼ عنيا في معاجـ  المغة لتوضيح معناىا واإلبانة عف مضمونيا .

، ويوظفيا في الصورة كما نجده ػ أيضا ػ يستخدـ تراكيب تراثية قديمة 
معاف ودالالت لـ تكف تتحقؽ فييا لوال وجود ىذا التركيب  اتوظيفا يضيؼ إليي

 في نسيج الصورة ، ومف ذلؾ قولو :

 (1)زفل بَٔٗااايعٔطَاؽٔ  َٜا حَادَٟٔ ايعٝظٔ

 تَعٔبَ ايطٖـسٜٔلُ ََٔٔ ايِبُهَا َٚايَِٛيَِٛيَِ٘

                                                               
 ترار     يا  )روب    سقب   ق ب ( .  
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يناير ويخاطب  25ثورة إف الشاعر ىنا يتحدث عف أحواؿ مصر في إباف 
ساسػػتيا ومػػف يقػػودوف ركبيػػا ػ أيػػا كػػاف تػػوجييـ وأيػػدلوجياتيـ ػ أف يأخػػذوىا 
بالرفؽ والميف فكفاىا ما عاشتو مف أحقاب الدىر وىي تسػير فػي طريػؽ ممػيء 

 بالمآسي واألحزاف التي تدعو لمبكاء والولولة .

َيػا ديـ : )وقد كاف الشاعر ذكيا عندما استحضر ىذا األسموب التراثػي القػ
( ليدلؿ مف خاللو عمى الرحمة الطويمػة القديمػة التػي قطعتيػا  َحاِدَي العيسِ 

مصػر حتػى تعبػر أحزانيػػا وتتجػاوز مآسػييا ، ومػع ذلػػؾ ال يػزاؿ صػوت الحػػادي 
موجودا وال يزاؿ الحداء ينشد ، وال تزاؿ العػيس )اإلبػؿ( َتْسػَمُع لحادييػا ، وفييػا 

يزالوف عمػى فطػرتيـ  وبػراءتيـ يتعطشػوف  رمزية مف الشاعر بأف المصرييف ال
إلى الحرية والنيوض والتقدـ ولكػنيـ يحتػاجوف إلػى مػف يترفػؽ بيػـ وىػو يعبػر 

 بيـ ىذه المرحمة مف تاريخ حياتيـ فقد أتعبتيـ الرحمة وأضناىـ المسير.

ومف الصور التراثية التي استدعاىا الشػاعر إلػى إبداعػو ووظفيػا توظيفػا 
اه وأفكػاره ويعبػر عػف مكنػوف نفسػو و مواجيػد شػعوره يكشؼ مف خاللو عف رؤ 

 ووجدانو :

 الوقوف علي األطالل: 
فشاعرنا يتذكر قريتو ، موطف نشأتو ومرتع صباه ، فيحػؿ بيػا زائػرا ليػرى 
معالميػػا القديمػػة قػػد تغيػػرت وآثارىػػا العظيمػػة بكػػؿ مػػا فييػػا مػػف قػػيـ وأخػػالؽ 

) مقبػرة ... رىػا غيػر وصفات نبؿ ورجولة قد انػدثرت ، ولػـ يبػؽ لػو مػف آثا
 وقمر ( 



 

 تىظيف التراث في شعر الدكتىر عالء جانب 
6611 

فيسػتدعي لػو رفيقػا ػ َصػاَحَب الصػبَر عمػى امتػداد مسػيرة حياتػو لكثػرة مػا 
القيس قديما واستوقؼ ،  واألحزاف ػ يقؼ معو كما وقؼ امرؤ عاني مف اليمـو

وبكى واستبكى عمى أطالؿ ديار المحبوبػة الدارسػة وآثارىػا المنػدثرة ، والحقيقػة 
ب ىي ذات الشاعر حيث جرََّد مف نفسو  شخصا يحدثػو أف ىذا الرفيؽ والصاح

 ويناجيو ويشكو لو ويستمع منو ، فيقوؿ : 
 

.. ٕٕ  (1)ئَُِٔ ؾَاحَبَ ايؿٖبِسَ ضرٔي٠َ حُصِ

 قٔفَا َْبِؤ عِٓدَ ايِبَٔٓا٤ٔ ايَُُِٗدّٖٔ ..

 َِٔٔ قَس١َِٜٕٔ أَِٚغًََتِ فٔٞ ايتٖالغٞ ..

 َٚيَِِ َٜبِلَ َِٔٔ زَضَُِٔٗا ..

 ََكِبَس٠َٕ .... َٚقََُسِ .. سُغَِٝ

عمػػػى أطاللػػػو عمػػػا وقػػػؼ عميػػػو ولكػػػف عػػػالء جانػػػب يختمػػػؼ فػػػي وقفتػػػو 
تػداعى ، أو ف المحبوبػة إال بقايػا طمػؿ تيػدـ و ، ألف القدامى لـ يجدوا مالقدامى

رسـو لجدراف أزيمت وانمحت ... أما شاعرنا فقد عثر عمى محبوبتو التي كانت 
بػػؽ منيػػا إال حػػديث ذكريػػات وبقايػػا جسػػد متػػداع يومػػا قمػػرا ولكنيػػا اليػػـو لػػـ ي

 متيالؾ ، يقوؿ :

 (1)ُٜخَدِّثُين ذَئوَ ايكََُسُ ايكَسَٟٚٔٗ..
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 " أَََا شٔيِتَ تَرِنُسُْٔٞ َٜا حَبٔٝبٔٞ ..

 أَََا شٔيِتَ تَرِنُسُ شُزِق١ََ أَحِالَََٔٓا ..

 سَاب...؟ ! "حَظَتَِٓا بٔأَعَُِٝٓٔٗا يف ََٔسَاَٜا ايتٗٚايطَُٖا٤َ ايٖتٔٞ الَ

 ُٜخَدِّثُٓٔٞ ... ًًََُُُِِٜٚٔ قُٖٛتَُ٘...

 ََٜٚفُوٗ تَجَاعٔٝدَُٙ ..

ُّا جَُٔٝاّل ..  ئَٝهَُٕٛ نََُا نَإَ َُبِتَطٔ

 َُٜٚدِفٔٞ احلَٓٔنيَ ....

 ايرٟٔ َٜتَكَاطَسُ َِٔٔ خًَِفٔ خُطَِٛتٔ٘ٔ فٔٞ ايطٖسٜٔلٔ ..

 جًِٔٞ ..ُٜخَدِّثُٓٔٞ .... ََُٖٚٛ َٜطٖاقَطُ اآلَٕ َٔ

 ع٢ًََ ايِجٔطِسٔ فٔٞ ؾَفِخ١َٔ املَا٤ٔ ..

 إٔذِ تَتَهَطٖسُ َٖٔٓا ايُٛجُُٛٙ ..

 فََٓبِخَحُ فٔٞ ايكًِٔبٔ عَِٔ ضٔخِه١َٕ

ـَ َما َيَتَشقَُّؽ ِمْف َصفَحاِت الَبَياضِ   َكْي ُنَرمِّ

كمػػا يجػػد الشػػاعر مػػف آثػػار قريتػػو )مقبػػرة( ، ولكنيػػا ليسػػت مقبػػرة ألىػػؿ 
فنوا فييا ،كما يقوؿ الطمؿ القديـ  ، إنيػا مقبػرة خاويػة إلػى اآلف وأحبة رحموا فد
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لـ يدفف فييا أحد ألنيا أعدت الستقبالو ىو ،  أعدتيا لو عشيرتو السػابقوف ، 
 فيقوؿ :

 (1)ََعَ ايًٌِٖٝٔ ... ٜأِتٔٞ ايػَسٜبَُٕٛ عِٔٓدَ ََكَأّ ايػَسٜب ..

 "اقتَسَبِٓا".. َٜكُٛيَُٕٛ ..

 فايعُسِعُ أِٚغَو ..جَِّٗصِ ثَٔٝابَوَ 

 ٖاُِِٖ أُٚال٤َٔ عَػرٔيَتُوَ ايطٖابٔكَُٕٛ ..

 ُٜعُدَٕٗٚ زٔقِدَتَوَ  ايِبَسِشَخ١َٖٝٔ ..

 َٜسُغَٕٗٛ باملَا٤ٔ َََِْٛتَوَ األَبَد١َٖٜٔ ..

 َٜبِتَطَُُٕٔٛ ..

 ِِٖٚ َٜرِنُسَُٕٚ تَأَيَِٗ زُٚحَوَ ..

 ََِٖٚٞ تَُٛدِّعُ زَِّٖطا غَسٜٔبٔنيَ ..

 

 ٢ تَعُٛدَ ئسَِٖٕط غَسٜٔبٔنئحَتٖ

................... 

 "ضَِٛفَ َٜهُُٕٛ بٔدَِٕٝس.." ٜكٍٛ أبٞ ..
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 حٔنيَ تَدََِعُ أَُِّٞ

 ٖٚٞ تساْٞ ... أُعَائجُ ضَهِس٠ََ غَِٛقٔٞ إٔي٢َ األَزِضٔ ..

 فٔٞ غََٗكَاتٔ ايطَُٖا٤ ...

أكثػر  وىكذا نجد وقفة عالء جانب عمى الطمؿ وقفة مختمفة ، حيػث كانػت
تأثيرا وأعمؽ إثارة ، ألف رحيؿ المحبوبة فػي الوقفػة التراثيػة يكػوف لمواقػؼ أمػؿ 
بأف الحبيبة ال تزاؿ حية موجودة ، وأنو ال تزاؿ ىناؾ فرصػة لموصػوؿ إلييػا فػي 
يـو ما ، أما مع شاعرنا فالحبيبػة موجػودة لػـ ترحػؿ ولكنيػا موجػودة بػذكرياتيا 

عػػد أف شػػاخت وغيَّػػر الػػزمف مػػف مالمػػح وببقايػػا أشػػياء متداعيػػة مػػف كيانيػػا ب
 جسميا فصارت رؤيتيا ضنى وعذابات إشفاؽ.

وكذلؾ ) المقبرة ( فإنيا في الطمؿ التراثي مثًوى لبعض مف رحموا مف قـو 
المحبوبػػة وأىميػػا .. أمػػا شػػاعرنا فقػػد جعػػؿ المقبػػرة مثػػوى لرفاتػػو ىػػو ومسػػتقرا 

وا قػد أعػدوىا لػو وبنوىػا لجسده... ألف أىمو الذيف سبقوه إلى ذات المصػير كػان
مف أجمو ، فكأنو وقؼ عمى قبره قبؿ أف يقؼ أحد عميو ، ألنو لـ يعد يػرى فػي 

 نفسو إال بقايا رفات.

فكانػت أْطاَللُػػُو التػػي وقػػؼ عمييػػا أكثػػر شػجنا وأشػػد أسػػى ولوعػػة مػػف تمػػؾ 
 األطالؿ التي وقؼ عمييا السابقوف.
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 رابعا : الشعر :

التػػراث الشػػعري عنػػد شػػاعرنا أكثػػر  كػػاف مػػف المتوقػػع أف يكػػوف توظيػػؼ
حضورا بحكـ تخصصو العممي الذي أفرز كثيػرا مػف الدراسػات النقديػة المتصػمة 
بالشػػػعر وبخاصػػػة الشػػػعر القػػػديـ ، ولكنػػػي لػػػـ أقػػػع فػػػي ىػػػذا الػػػديواف إال عمػػػى 
صورتيف استحضر فييما بيتيف مف الشعر استدعاىما السياؽ ، وكشػؼ فييمػا 

 وره وما يعتمؿ في وجدانو .الشاعر عف رؤيتو وأباف عف شع

 يقوؿ في األوؿ واصفا حاؿ أبناء الجنوب )الصعيد( : 

 (1)أَبَِٓاؤُُٙ فٔٞ َََٗبِّ ايسِّٜحٔ قَدِ َٚقَفُٛا

 ايٖٓدٌُِ زَغَِِ عُكُٛمٔ ايٖٓاعٔ َٖٖٚابُ

إف الشاعر في ىذا البيت يشيد بصمود أىؿ الصعيد أماـ التحديات 
اؿ الدولة ليـ فال مشاريع أو مصانع تستقطب الجساـ التي تواجييـ نتيجة إىم

البطالة المرتفعة وتحد مف حالة الفقر التي يعيش فييا أىؿ الجنوب ومع ىذا 
الصمود فيـ ال يتوقفوف عف العطاء ليذا الوطف بكؿ ما يممكوف مف قدرات 
ولتوضيح تمؾ الصورة مف العطاء  مع ما يالقونو مف إىماؿ متعمد ليـ 

جحاؼ لحقوقيـ ش بييـ بحاؿ النخيؿ الذي ُيْرَمى بالحجر فيجود بأطيب الثمر  وا 
 ، وىذه الصورة استدعاىا الشاعر مف بيت الحكمة الذائع المشيور:
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ِٕ ٣ُٜؤِذَ ** َستفعّا األحكادٔ عٔ نايٓدٌٝ نِٔ  (1)أمثازٔ خريَ فٝعطٞ بسج

ولكف شاعرنا في ىذا التوظيؼ استطاع أف يثبػت تفوقػا عمػى صػاحب     
ديـ وذلؾ عندما جاء بمعنى البيت كمو في شػطر بيػت واحػد مػع وفػاء النص الق

أكثر مبالغػة فػي األذى مػف  )ُعُقوؽ النَّاِس( واضح بالمعنى ، ثـ إف قولو :
( لعموميتو وشمولو ألنواع كثيرة مف األذى ُيَعدُّ  برجـٍ  ىُيْؤذَ قوؿ الشاعر القديـ )

يدؿ عمى لزـو العطاء ودوامػو  ( ،َوىَّابُ ف المصدر )أالرجـ واحدا منيا  ، كما 
 (.يعطيمع سماحة النفس في المنح أكثر مما يدؿ عميو الفعؿ )

أمػػا صػػورتو األخػػرى التػػي اسػػتدعت أحػػد أبيػػات الشػػعر القػػديـ ، فقولػػو ػ 
 معرِّضا بالرئيس السوري ببشار األسد ػ :

 (2)أَضَـْد عًََٖٞ َٚفٔٞ ايِخُسُٚبٔ َْرَاي١َْ

 هِطٔسُ ايصِٖٖس١ِٖٜٔتَسَِٔٞ ايُِٛزُٚدَ .. َٚتَ

فالشػػاعر أراد أف يصػػور وحشػػية بشػػار مػػع شػػعب سػػوريا وشػػدة ظممػػػو 
وبشاعة دمويتو فاستدعى مف التراث بيتا مف الشعر قالو عمراف بف حطاف أحد 
شعراء الخوارج يعيُِّر بو الحجػاج بػف يوسػؼ  لمػا ىػرب مػف الكوفػة عنػدما عمػـ 

                           
ريةن رةم ا  ةر تر  ةسا وةن شة ة   سي ةاس ينةه نيسرة  يصات نع ا تر ية ارى قيئله س   (1)

 ةةن ي يةةية ترني ةةا تراةة  تشةةا رة سشةةيوة ناةةى ا ةةيسلة قيئل ةةي تص ةةل  را ةة ح 
  ن تر اين  تراي ا .

   .   86ترايستن  ة     (2)
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مػػػف طائفػػػة الخػػػوارج  يبانيبوجػػػود غزالػػػة زوج شػػػبيب بػػػف يزيػػػد بػػػف نعػػػيـ الشػػػ
، وكانػت مػف شػييرات النسػاء فػي  الحرورية الذيف خرجوا عمػى الدولػة األمويػة

 . (1)الشجاعة والفروسية

 :وفيو يقوؿ عمراف بف حطاف  

 (2)سايؿاف ؾفري َٔ جتفٌ زبدا٤ ** ْعا١َ احلسٚب ٚيف عًٞ دضَأَ 
 

ؼ بحياة الحجاج عموم ا لنستحضر وبيذا االستدعاء جعمنا الشاعر ُنطوِّ
السجوف باألبرياء مف  ءتاريخو البشع في سفؾ الدماء وتدمير البالد ومؿ

الرجاؿ والنساء والشيوخ واألطفاؿ حتى صار في الذاكرة العربية رمزا لكؿ حاكـ 
مجترئ عمى الدماء والحرمات ثـ أسقط  شاعرنا ذلؾ عمى حجاج العصر بشار 

ا النص القديـ مع تعديؿ األسد مف خالؿ صورتو التي استوعبت مضموف ىذ
في بعض ألفاظو ليضيؼ إلى المعنى جديدا لـ يكف موجودا في البيت القديـ ، 
فقد بالغ في استحقار شخصية بشار األسد حينما استبدؿ في التشبيو 

 في الُمْحَتَقر الَخِسيُس : ىو الشخص " النذؿ، و)النعامة( بػ )النذالة( 

                           
 .118 ة  5تنظر : تصو،م رللريل   ة  ( 1)

اتر  2  ط : 122 ةةة  18تصغةةين  ص ةة  ترـةةر  تص ةةـ ين  اةةح/ عةةير  ةةي ر  ةةة  ( 2)
 9ط  328ترـير ترار ة     يةرسة   س ترا ةر تإلعة،   ا / شةسق  تةيف  ةة 

   ط اتر تر ايرف   ترعيصر  .
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ف   النعامة، وال إصالح لو ، بينما فال خير يرجى منو  (1)"َأحوالو جميع ػ وا 
 كاف الجبف فييا سجية ػ إال أنيا تجود بالخير في ريشيا ولحميا.

                           
 رعين ترار     يا  : نهل .   ( 1)
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 خامسا : التراث الشعبً:
 

 ـ املـوال :
 

إف الشاعر عالء جانب ذلكـ الصعيدي ابف الجنوب المغموس بإحساسو 
لعاشؽ لميالي ومشاعره في طمي النيؿ ورماؿ الصحراء ، المتيـ بتقاليد أىمو ، ا

أنسيـ ومجالس سمرىـ ، تخنزف ذاكرتو تمؾ المواويؿ واألىازيج التي يتغنى 
 بيا أبناء قريتو في أياـ أفراحيـ سواء في أعراسيـ أـ حصاد محاصيميـ .

وتتأبى عميو موىبتو إال أف توظؼ ىذا النوع مف التراث في إبداعو ، وقد 
 لميالي( ظيور في ديوانو .كاف لممواؿ المشيور في التراث الشعبي بػ )ا

وطريقة نظمو أنو يبدأ بػ )) يا ليػؿ يا عيػف (( يقوليا المغني فػي المطمػع 
لينتزع بيا ) اآلىات ( مف أفواه مستمعيو بعد أف يطربوا ألدائػو  بصوت تطريبي

 ....... ثـ بعد نياية كؿ جزء

 .(1)مف المواؿ يردد ىذه الكممات ، وىكذا إلى أف ينتيي مف موالو

وقد أخذ عالء جانب ىذه الالزمة مف المواؿ ليدخميا في نسيج إبداعو 
لتتحوؿ مف مجرد تطريب إلى تعبير عف األسى والشجف مف أوجاع حبو وآىات 

                           
.اتر 19   17تنظةةةر : ـةةة  تراةةةرتر تر سعةةةيع  سترشةةةار     ن ةةةسا و  ةةةين  ةةةة   ( 1)

 ترانسير رلط يوا سترنشر    يرسة .
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عشقو ، ثـ يقـو بتوزيعيا في نصو توزيعا جديدا يتناسب مع مشاعره 
حساسو بتجربتو ، فيقوؿ :  وا 

 (1) ؤ ََا َٜؿٌُٔإٔذِ قًُِتُ : "َٜا عَُِٝٔ" َِٔٔ عََِِٝٓٝ

**** 

 َٚقًُِتُ : "َٜا يٌَُِٝ" فَاِْدَاحَتِ تُجَاٚٔبُٓٔٞ

 َْاَٜاتُ عٔػِٕل بٔخَـًِلٔ ايسِّٜحٔ تَبِتٌَُٗٔ

**** 

 َٜا يٌَُِٝ.. َٜا عَُِٝٔ َٜا أَِٚجَاعَ .. زَاحًَٔتٔٞ

 ٌَِٖ ظٌَٖ ئًِبَخِسٔ ... فٔٞ َْجَِٛاىٔ َُسِتَخٌَُ؟

ة أف فكرة المواؿ الشعبي تشغمو وأف استعانتو لقد َبيََّف الشاعر مف البداي

َغنَّْيُت آَىػَة بتمؾ الالزمة المعروفة مقصودة لذاتيا وذلؾ ظاىر مف قولو :"
 ".َمػوَّاِلي َفَقطََّعِنػي

ثـ أخذ في توزيع ألفاظ الالزمة حسب ما تستدعيو التجربة ويتطمبو 

ِإْذ المعيود في المواؿ : ) السياؽ ، فبدأ بػ )العيف( قبؿ )الميؿ( مخالفا ترتيبيا 
( أي : إذا ناديت عمى عيني رفقا بيا ومواساة ليا مف ُقْمُت : "َيا َعْيُف"

                           
 . 9ترايستن  ة    (1)
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سياد وأرؽ أضناىا وأتعبيا بسبب رسائؿ الجماؿ والحسف والحب والشوؽ التي 

متعبير باسـ ل( ، ثـ كاف ِمْف َعْيَنْيِؾ َما َيِصؿُ وصمت إلييا مف المحبوبة ، )
 اللتو في تفخيـ وتعظيـ وتيويؿ تمؾ الرسائؿ .الموصوؿ )ما( د

( شاكيا السياد واألرؽ لعمو يجد مف  َوُقْمُت : "َيا َلْيُؿ" ثـ يقوؿ :)
يستمع ألناتو ويخفؼ مف لوعاتو ، إال أنو يأتيو ما يثير شجنو ويزيد مف أرقو 

لتزيد مف  تحمميا إليو الرياح أينما كافَناَياُت ِعْشٍؽ( وقمقو ، إنيا : )
 جنو وسياده وأرقو.ش

ثـ بعد ىذا التوزيع لمفظتيف التي جاءت فييا كؿ لفظة فػي سػياقيا معبػرة 
عف مشاعر الشاعر التي يثيرىا السيد والقمؽ ، ويؤرقيا أوجاع العشؽ وآىاتػو 

 ، فيقوؿ ما حسب ورودىما في المواؿ الشعبي، قاـ عالء جانب   بالجمع بيني

 جَاعَ .. زَاحًَٔتَٜٔٞا يٌَُِٝ.. َٜا عَُِٝٔ َٜا أَِٚ 

 ٌَِٖ ظٌَٖ ئًِبَخِسٔ ... فٔٞ َْجَِٛاىٔ َُسِتَخٌَُ؟

ذا كاف الشاعر قد جعؿ المتَمقِّي يستحضر ػ مف خالؿ تمؾ الالزمة ػ  وا 
البيئة الريفية وما يعيش فيو أىؿ الريؼ مف فرحة وسعادة في مواسـ الحصاد 

ؾ األفراح مف مواويؿ والزواج وغيرىا مف المناسبات السعيدة وما يقاؿ في تم
تطرب ليا اآلذاف إال أف ىذه الالزمة لـ تكف عبئا عمى تجربتو بؿ جاءت 
متسقة مع السياؽ ومعبرة أدؽ تعبير عف مشاعره تجاه تمؾ المحبوبة التي 

 تغنى ليا بميمو وعينو ، وذلؾ عمى النحو الذي سبؽ توضيحو. 
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ـة :
َ
اُ

َّ
ذ
َّ
 ـ الٌ

لمصري ، حيث يزعـ أىؿ الريؼ أنيا ىي خرافة تنتشر في عمـو الريؼ ا
امرأة جميمة جدا وغريبة ، تظير في الميالي الظمماء في الحقوؿ لتنادي باسـ 
شخص معيف ، فيقـو ىذا الشخص مسحورا متتبعا مصدر النداء حتى يأتييا 
ثـ يجدونو في اليـو التالي ميتا ، وقد يقتصر ضرر النداىة عمى الجنوف أو 

تجد الشخص يتحدث مع نفسو ويبدأ التجوؿ كثيرا داخؿ اليالوس النفسية كأف 
األراضي الزراعية ومف الصعب تعقبو ومعرفة أي األماكف التي يذىب إلييا 
بالتحديد .. وأحيانا تقع في حب أحدىـ وتأخذه معيا إلى العالـ السفمي وتتزوج 
 منو ، وفي ىذه الحالة يختفي الشخص كميا ويظير بعدىا فجأة إال أنو يتوفى

 بعد ذلؾ.

وقد استدعى الشاعر تمؾ الخرافة ليعبر مف خالليا عف رأيو في السياسة 
والنياية المنتظرة لكؿ مف يجرفو بحرىا ويجذبو تيارىا ، إنيا نياية مأساوية 

 ، فيقوؿ : يصاب بالجنوف أو اليالوس النفسيةفيو لف يعود إال مقتوال بعد أف 
 

َاض١َٔ ... تَدِعُـَْٛا ئ  (1)تَكِتًَُٓاَٜا ئًطِّٝ

 فٔٔٞ غَف١ًَِٕ .... ًَََُْٚبِّٞ نَايَُِجَأْنئ

                           
 .195ترايستن  ة  (1)



 

 تىظيف التراث في شعر الدكتىر عالء جانب 
6611 

ولسيطرة فكرة المَشاَبَيِة بيف السياسة والنداىة عمى الشاعر ، فإنو اختار 
 )النداىة( عنوانا لمقصيدة.

وأرى أف الشاعر كاف يقصد بتمؾ المشابية أف يوضح موقفو مف 
و يجنب نفسو الدخوؿ في يناير ، وأن 25السياسة والسياسييف إباف ثورة 

 لججيا واالقتراب مف حياضيا حتى َيْبَقى لو عقمو ويتفرغ إلبداعو.
 ـ خرافة هصثاح سلَواى :

إف الشاعر في سياؽ إشادتو بموىبتو وقدراتو اإلبداعية يوضح لنا أف 
الشعر طوع بنانو يستجيب لو أينما يشاء وفي أي وقت يشاء وكؿ ما عميو أف 

داعو أف يحرؾ أصابعو لتجود بأروع القصائد ، وقد يفعمو حتى يتدفؽ إب
استدعى الشاعر خرافة مصباح سميماف الذي عثر عميو عالء الديف في كيؼ 
مرعب ثـ ظير لو أف فيو جنيا قويا كمما فرؾ المصباح بيده خرج ليمبي كؿ 
طمبات صاحب المصباح ليعقد مف خالؿ تمؾ األسطورة مشابية بيف ىذا الجني 

لمصباح ويستجيب لطمبات عالء الديف بمجرد فركو لو وبيف الذي يسكف ا
 سرعة استجابة أصابع شاعرنا لو بمجرد تحريكو ليا لتجود بأروع اإلبداع .

ولعؿ الشاعر باستحضاره ليذه األسطورة أراد ػ أيضا ػ  أف يثبت لنفسو  
تفوقا عمى كؿ الشعراء الذيف كانوا يستميموف شعرىـ مف الجف في وادي عبقر 

ما تقوؿ األسطورة العربية القديمة ، فإف ِجنَُّو ال يسكف بعيدا عنو كما كاف ك
عند القدامى ولكنو طوع يديو وبيف أصابعو فمتى أراد اإلبداع أتاه عمى عجؿ 

 وتدفؽ مف غير كمؿ.      
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 ـ القط التوت :
شجرة التوت مف األشجار المشيورة والمعروفة في الريؼ المصري ، فيي 

حياتيا مع الربيع فتترعرع أوراقيا ثـ تثمر ثمارىا المشيورة شجرة تسترد 
بمونييا األبيض أو األحمر والمعروفة بطعميا المذيذ ، وما كادت ثمرتيا تستوي 
حتى تتساقط ليصبح ما تحتيا مرتعا لألطفاؿ والمراىقيف مف أبناء الريؼ الذيف 

.. وعالء جانب يتجمعوف تحت ظميا ويتمقطوف رطب ثمارىا طعاما شييا لذيذا 
ه وأقرانو في دابف ىذه البيئة عاش تمؾ الحالة أياـ طفولتو وصباه وشارؾ أندا

ط ىذه الحبات مف ثمار التوت التي كاف يدسيا في خفية مف ىؤالء األنداد لق
لمف تعمؽ بيا قمبو تعبيرا عف عشقو وىواه ، وتمر بشاعرنا األياـ والسنوف ولـ 

الذكريات فيحكييا  شعرا فيو شجف وحنيف تذىب مف ذاكرتو تمؾ المشاىد و 
 لماض ذىب ولف يعود فيقوؿ :

 ََسٖتِ ؾَبَاَٜا ايِفَجِسٔ فَِٛمَ ََجَسٖتٔٞ

 َٚجٔسَازُُٖٖٔ ١َْ٦ًَٝٔٓ بٔػَٔٓا٥ٔٞ ..

**** 

 فَتَسَنَِٔ أَضِسَازَ ايبََٓاتٔٔ ع٢ًََ فَُٔٞ

 َُبِت١ًَّٖ بٔايض٤ِٖٛٔ ٚايِخٖٔٓا٤ٔ

**** 

 ٕد ًَُٜكِّطُ تُٛتَُ٘طِأئَِ عَِٔ َٚيَٜ
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 ََٜٚدُضُٗ٘ ئفَتَاتٔ٘ٔٔ ايطُِٖسَا٤ٔ

ذا كاف عالء جانب قد استدعى ىذه الصورة التراثية المتجددة في البيئة  وا 
الريفية ، فإنو أراد مف خالليا أف يعقد مقارنة بيف حياتو الجديدة في المدينة 

ار ، وبيف وما فييا مف صخب وتعقيدات يعيشيا األطفاؿ كما يعيشيا الكب
الحياة الفطرية في الريؼ حيث الطبيعة الجميمة التي تجود بكؿ ما يبعث عمى 
السعادة والبيجة ، وقصص الحب الفطري التي يتيادى فييا المحبوبوف 

نيا تتأبى عمى المحبيف أف إبأشياء يسيرة ولكنيا محفورة في وجدانيـ حتى 
 ينسوىا مع مرور األياـ والسنيف.

 

نػػواف القصػػيدة )القػػط التػػوت( ليكػػوف عنوانػػا لديوانػػو قصػػد ولعػػؿ اختيػػاره ع
نػػو ال يػػزاؿ يعػػيش فطػػرة اإلبػػداع وبػػراءة التجربػػة وأف األيػػاـ أمنػػو أف يرمػػز إلػػى 

 حبمى بالجديد المبتكر الذي تكتسب فيو تجربتو أبعادا عميقة ورؤى جديدة. 
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 سادسا : التصوف : 

فػػي مصػر عمومػػا  يعػد التصػوؼ مظيػػرا ميمػا مػػف مظػاىر الحيػػاة الريفيػة
والصػػعيد بصػػفة خاصػػة ، حيػػث تعػػد بيئػػة الجنػػوب بيئػػة حاضػػنة لمتصػػوؼ بكػػؿ 
طرقػػو وشػػيوخو ، فمممتصػػوفة قػػدر كبيػػر ومنزلػػة عظيمػػة عنػػد كثيػػر مػػف أىػػؿ 
الصعيد ، وقد عاش الشػاعر أجػواء ىػذا التصػوؼ منػذ نعومػة أظفػاره  وتسػاقط 

التصػوؼ ، كػػ  في ذاكرتو كؿ ما يدور في حمقاتو ، ومػا سػمعو مػف مصػطمحات
)الخموة ػ الكشؼ ػ الجػذب والمجاذيػب ػ الػدرويش ػ القطػب ..الػخ (  فممػا حانػت 
لحظة اإلبػداع كػاف وال بػد لمموىبػة أف تتجػو إلػى ىػذا المصػدر الثػري فػي ذاكػرة 
الشػاعر لتسػتدعي منػػو مػا يتفػؽ مػػع التجربػة ويتسػؽ مػػع السػياؽ ، ومػف ذلػػؾ 

 قولو متغزال :

 (1)َِٓٝؤ خًُِـَٛتُُ٘أْا املُرَبٖـحُ فٔٞ عَِٝ

 حَت٢ٖ اخِتَسَعِتُ بٔرَبِحٔ احلَسِفٔ ََا ٌَُٜٗٔ

إف شاعرنا أراد أف يكشؼ عف شدة تعمقو بمحبوبتو وأف سحر عيونيا قد 
استأثر بو وشغمو عف أي شيء سواه ولتوضيح تمؾ المشاعر ، استدعى 

ف كؿ الشاعر مف تراث المتصوفة مصطمح )الخموة( الذي يعني تجرد الصوفي م
ما يشغمو عف ربو لينفرد بنفسو بعيدا عف دنيا الناس ليكوف شاغمو األوحد 
مناجاة مع ربو بصالة وأذكار وأوراد وأدعية ، وبعد أف طوؼ بنا مف خالؿ ىذا 

                           
 . 12ترايستن  ة   (1)
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االستدعاء حوؿ ىذه الحالة الوجدانية التي يعيشيا المتصوفة عاد بنا إلى 
ِو ليسقطي الخموة مخصصة في  ذها عمى واقع تجربتو ولكف لتكوف ىَنصِّ

مشاىدة سحر الجماؿ في عيوف المحبوبة واالنشغاؿ بتمؾ العيوف عف كؿ ما 
 سواىا.

ونجده ػ أيضا ػ وىو يشيد بموىبتو وبقدرتو عمى استشراؼ المستقبؿ 
 وتوقع ما سيحدث يستحضر بما يعرؼ عند الصوفية بػ )الكشؼ( فيقوؿ:

 (1)تَازٜٔذُ نَػِفٔ األَِٚئَٝا٤ٔ بَهَفِّـ٘ٔ

 َٚحَكّٔٝك١ُ اإلضِسَا٤ٔ فَُٔٝا قَدِ ََِِٖٚ

وعندما يريد أف يكشؼ عف شدة حبو لمعراؽ ، وتعمقو بحسنيا وروعة 
جماليا الذي سمب عقمو واختطؼ ُلبَّو  ، يتجو ػ أيضا ػ إلى التراث الصوفي 

تمؾ الحالة الوجدانية التي يعيشيا في  عف يستدعي منو ما يسعفو عف التعبير
، وىو : " أف ما بعرؼ عند الصوفية بػ )الجذب( ىمو ، وذلؾ بحب العراؽ وأ

يجذب اهلل عبدا إلى حضرتو ، فيو المجذوب ، وقالوا : ىو مف ارتضاه اهلل 
تعالى لنفسو ، واصطفاه لحضرة أنسو ، وىي حاؿ دوف الفناء ، وقد تصحبيا 

ذيب ، ليجعمنا نعيش تمؾ الحالة التي يكوف عمييا ىؤالء المجا (2)غيبوبة "

                           
 . 36ترعي ق  ة   (1)

. ط اتر ترياةةةة   312 ةةةةة  1تر ا ةةةةم تر ـ ةةةةل ـةةةة  تصا     ن ةةةةا تراةةةةسن    ةةةةة ( 2)
 ترال يا ة  يرسة ة ر نين .
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بكؿ مالبساتيا  ثـ يعود بنا إلى شعره ليفرض عمينا َعْقَد مشابية بيف حالو في 
 انجذابو نحو العراؽ وأىميا وانجذاب الصوفي نحو ربو وخالقة ، فيقوؿ :

 (1)إِٕٔ تَجِرٔبٔٝٓٔٞ يبَخِسٔ ايِخُطِٔٔ الَ عَجَبُ

 زَاحَ املَجَاذٜٔبُ قَبًِٔٞ.....فٌََِٗ عَادُٚا؟

محبوبتو عف حبيا لو ، فإنيا تصوره حبا ساميا عفيفا وعندما تعبر لو 
منزىا عف رغبات الجسد ومتطمبات المذة الحسية ليرتقي إلى السمو الروحي 
والوجداني وتطمب ىي منو أف يرتقي معيا إلى ىذه النوع مف الحب وأف يتطير 

 :ارده وتمح عميو فيقوؿ عمى لسانيامف تمؾ الرغبات الجسدية التي تط

٣ّٛؾُٛفٖٔٝ  (2)١ْ أََْا ..... يَهِٔٔ فٔٞ ََكَأّ َٖ

 َٚحَأٍ غَِٕٛم ، فَدَعِ ظُفِسٟٔ َٚدَعِ َْابٔٞ

مف الحب إال ما يكوف عند الصوفية  يةفمـ يجد شاعرنا شبييا ليذا النوع
أىواء أو مطامع فيـ يحبونو لذاتو  ةالذيف يتجردوف في حبيـ لخالقيـ عف أي

وليذا فإنو فقد شبييا ػ عمى لسانيا ػ  ال طمعا في جنة وال خوفا مف نار ،
 بالصوفية في مقاـ اليوى وحاؿ العشؽ . 

                           
 . 67ترايستن  ة  ( 1)

 . 124ترعي ق  ة   (2)
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ف كنت آخذ عمى شاعرنا استخدامو لكممي )ظفر( ، و )ناب( رمزا  وا 
لمحب الحسي ألف ىذه األلفاظ ال تتناسب مع مقاـ الغزؿ ، فإف ىناؾ بدائؿ 

 أخرى كثيرة مف األلفاظ التي

كػ  )الثغر ػ الفـ ػ الشفة ػ البناف ... الخ درج المتغزلوف عمى استعماليا 
.) 

وفي صورة أخرى نجده يحمؽ في أجواء الصوفية ليستدعي عددا مف 
مصطمحاتيـ ليسقطيا في تجربتو محممة بكثير مف اإليحاءات والدالالت التي 

 تتسؽ مع تجربتو وتتماىى مع نسيج السياؽ ومف ذلؾ قولو : 

 (1)طِبُ جَاذٔبَُٗادَزِٜٚٔػ١َْ .. أَحِسُفٔٞ ..ٚايكُ

 ئًِهَػِفٔ ......فََٗٞ تََبَازْٜٔح َٚأَضِسَازُ

إف الشاعر ىنا يشيد بشعره منبيا إلى ما يسكنو مف أسرار الشوؽ 
وتباريح الوجد والتي يستميميا مف اآلفاؽ العال حيث تجميات الكشؼ ومنازؿ 

فية البوح باألسرار  ، ولتوضيح تمؾ الرؤى يذىب الشاعر إلى تراث الصو 
يستحضر منو كممة  )الدرويش ( التي تطمؽ عمى العابد الناسؾ الذي اختار 

ليشبو بيا حروؼ إبداعو ، في تجردىا عف أي  (2)الفقر والقناعة إرضاء هلل
أىواء ونزعات ورغبات دنيوية مما جعميا دائما مجذوبة إلى )القطب( وىو 

                           
 .173ترايستن  ة    ( 1)

   . 483 ة  2 تنظر : تر ا م تر ـ ل ـ  تصا   ة    (2)
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نيا والديف ظاىرا مصطمح صوفي ػ أيضا ػ وىو : كؿ مف كاف مدارا لصالح الد
ف كاف الشاعر ىنا قد كنى بو عف قطب السماء الذي تدور حولو (1)وباطنا  ، وا 
، ليدؿ عمى سمو ورفعة ىذه الحروؼ وأنيا دائما متطمعة إلى  (2)األفالؾ

اآلفاؽ البعيدة تقتبس منيا المعاني المحجوبة والدالالت الخفية المستورة ، 
وىو ػ أيضا مصطمح صوفي يعني " وىذا الجذب ، الغاية منو )الكشؼ( 
في الوالية ، أي أف حروفو ينكشؼ  (3)انكشاؼ الحجب بصفاء صفاء السالؾ"

ليا مف حجب الغيب ما يجعميا تحمؿ كثيرا مف األسرار المحجوبة والتباريح 
 المكنونة.

وفي لقطة وجدانية أخرى يمتاع الشاعر ويأخذه الوجد ويذىب منو المب 
 بوبة إليو ، فيقوؿ:مف أثر رقة نظرة المح

 (4)زٔق١َُٓ ايٖٓط١َُِٔ .. يف َْظِسَتَٔٗا

 جَرِب١ََ ايؿٗٛفِّٔٞ .. فٔٞ َٚادٟٔ ايهُػُٛفٔ

                           
يا ا نيف و ا تررلتق ترييشةةين  اةح ا / و ةا     (1) تنظر :  ا م ت ط،نية تر ـس

 .ط ارت 162ترايل شيصين  ة
 م .1992صة  1413 1تر نير   ط:          

ترعط  : يسية   ةين تر ةا  سترـرقةاين يةاسر وليةه ترـلةك   تنظةر : رعةين تراةر     ( 2)
    يا  : قط  .

يا  ة  ا م ت    ( 3)    346ط،نية تر ـس

 .222ترايستن  ة    ( 4)
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َؼ مف جديد في أجواء الصوفية مستحضرا  إف الشاعر ىنا عاد ليطوِّ
معنى )الجذب والكشؼ( وىو يصور ما أصابو مف ذىوؿ ودىشة أذىبت بمبو 

مف عيوف المحبوبة فكاف أثرىا عميو كأثر وعقمو عندما مستو تمؾ النظرة 
الجذبة التي يذىب معيا عقؿ الصوفي عندما يعيش في وادي الكشؼ حيث 

 تنكشؼ لو مف األسرار والخفايا ما يعجز العقؿ عف استيعابو.

وىكذا نجد عالء جانب كثيرا ما يبوح بما يسكف وجدانو ويثير مشاعره 
راث الصوفي ومصطمحاتو لتكوف عف طريؽ االستدعاء لكثير مف مفردات الت

مف  أدواتو الفنية في ىذا البوح والتعبير عف تمؾ الرؤى في توظيؼ ذكي 
 مبتكر ليذا التراث .

 سابعا : الحدٌث النبوي : 

التراث حضورا في شعر عالء كاف الحديث النبوي ىو أقؿ مصادر 
 :وؼ ػواصفا حاؿ أىؿ التص -يقوؿ فيوإذ لـ أجد لو إال شاىدا واحدا جانب،

 (1)ََٔٔ ايضُٖٗسٔ املاضٔنيَ .. ٚايعَِٗدُ يَِٛع١َْ

ّٓا ..َٚتَػِدُٚ بِِٔٗٔ خُُِؿَا  تَسُٚحُ بِِٔٗٔ بُطِ

إف الشاعر في وصفو ليؤالء المتصوفة الذيف عرفيـ وفيـ منيجيـ 
وأعجبو سموكيـ يقوؿ بأنيـ امتداد ليؤالء الضامريف مف خيار األمة في كؿ 

يتوف ليميـ بيف يدي ربيـ ركعا سجدا حتى يصبحوا عيودىا الماضية الذيف يب

                           
 . 42ترايستن  ة  ( 1)
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عمى حاؿ غير التي كانوا قد باتوا عمييا ، والستجالء ىذا المعني وتوضيحو 
استدعى الشاعر حديث رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ حيث يقوؿ ػ فيما 

" لو أنكـ توكمتـ عمى يرويو عنو عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو ػ : 
زقكـ كما يرزؽ الطير تغدو خماصا وتروح اهلل حؽ توكمو لر 

سناده صحيحبطانا"  ولكف الشاعر غير وبدؿ في ألفاظ ،   مسند أحمد ، وا 
الحديث مما جعمو يتسؽ مع تجربتو ويتالءـ مع عاطفتو ، فالرواح والغدو ال 
يقع منيـ كما في الحديث ولكنو ممف يأتي إلييـ ، فإف مف يروح إلييـ في 

ى حاؿ فإذا ما جاءىـ في غدوىـ وجدىـ عمى حاؿ أخرى أوؿ ليميـ يجدىـ عم
مختمفة ، فيـ في أوؿ ليميـ كانوا بطنا أقوياء فإذا ماجف عمييـ الميؿ أجيدوا 
أنفسيـ بالعبادة وقياـ الميؿ حتى إذا غدوا كاف قد تغير حاليـ مف الشبع إلى 

 ومف السمنة إلى الضمور، ومف القوة إلى الوىف . الجوع

 بعػد ثـ...... أما

فإنو بعد ىذا العرض ليذه النماذج مف توظيؼ التراث عند الدكتور عالء 
جانب مف خالؿ ديوانو ) ال قط التوت ( أستطيع أف أحدد أىـ نتائج البحث 

 فيما يمي :

ػ إف الشاعر قد تعددت عنده روافد التراث التي أثرت فيو وتأثر بيا 1
 لشعر والتراث الشعبي والصوفي .كالقرآف الكريـ والحديث النبوي ، والتاريخ وا

ػ كاف القرآف الكريـ ثـ الشخصيات التاريخية والتراث الصوفي والشعبي 2
 ىي أكثر ما تأثر بو الشاعر وقاـ بتوظيفو في شعره .
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ػ كاف الشاعر واعيا بماىية التراث مدركا ألبعاد دالالتو فكاف إسقاطو  3
فو ومشاعره وداال عمى رؤاه لو في سياؽ تجربتو إسقاطا ذكيا معبرا عف عواط

 ومضامينو .

ػ لـ يقؼ عالء جانب في توظيؼ النصوص التراثية وبخاصة القرآنية  4
منيا عمى موضوع معيف بؿ إف قدرتو اإلبداعية كانت تجعمو يوظؼ النص 

 ةً دَّ جِ  تجربتو الواحد في أكثر مف تجربة وفي أكثر مف موضوع مما أكسب
 وابتكارا .

لدينية كما منعو نفوره مف الغموض الموغؿ في التعمية منعتو ثقافتو اػ 5
واإليياـ في معاني الشعر مف السير في درب الحداثييف الذيف التجأوا إلى 
األسطورة وبخاصة األساطير الغربية البعيدة عف ثقافتنا والمتعارضة مع 
عقيدتنا ليغمفوا بيا شعرىـ حتى حولوه إلى أحاجي وألغاز يتعذر فيميا 

ؿ معيا.. وفي المرتيف التي التجأ فييا عالء جانب إلى األسطورة في والتفاع
المعاني  ا أسطورتيف شعبيتيف ريفيتيف واضحتيالتعبير عف تجربتو ، كانت

والدالالت مما يسيؿ فيميما والتفاعؿ معيما كما أنيما ال تتعارضاف مع 
 العقيدة في شيء .

 

 ىذا ... وباهلل التوفيؽ
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 فهرس المراجع

قػراءات في يؿ القصيػدة العربيػة المعاصرة )ػ أثر التراث الشعبي في تشك 
المكونات  واألصوؿ ( ،  كاممي بمحاج ، ط ديواف المطبوعات الجامعية ، 

 ـ .1991الجزائر 

 .اىاتيـ الفنية ، د/ زكي العشماويػ أعالـ األدب العربي الحديث واتج 

عف الشعر ( ،  عماؿ الكاممة لصالح عبد الصبور ) أقوؿ لكـ ػ األ 
 ـ .1992العامة لمكتاب  الييئػة المصرية 

 _ األعػالـ لمزركمي . 

دار الفكر  2ػ األغاني ألبي فرج األصفياني تح/ سمير جابر ط :  
 العربي ، بيروت .

بي الربيػع ػ االكتفػاء بما تضمنو مغػازي رسوؿ اهلل والثالثة الخمفػاء ، أل 
سميماف بف  موسػى الكالعي األندلسي تح د /محمد كماؿ الديف عز الديف 

 .3عمي جػ

ط الييئة  3،  1ػ األمالي ألبي عمي إسماعيؿ بف القاسـ القالي جػ  
 المصرية العامة لمكتاب.

، ط ، 6تح / أحمػد أبو ممحػـ وآخريف جػػ البداية والنياية البف كثير   
 ـ .1933:  1ط ، دار الفكر العربي ط ،  7دار الرياف ، وجػ 

 . 1لكارؿ بروكمماف جػ العربي ػ تاريخ األدب 
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ػ التراث والتجديد د/ حسني حنفي ، دار التنوير لمطباعة والنشر ػ بيروت  
 ـ .1981ػ 

 ػ تفسير القرطبي )الجامع ألحكاـ القرآف(. 

ػمة )عود ػ توظيؼ التراث في شعر عبد الصبور د / فريدة سويزؼ ، مج 
 ـ ، الجزائر .2015/ 1/  22الند( ، العػدد  الشيري في 

ػ ديواف القط التوت د / عالء جانب ط دار روعة لمطبع والنشر والتوزيع  
 ـ .2013

ػ ذيؿ األمالي والنوادر ألبي عمي إسماعيؿ بف القاسـ القالي ، ط الييئػة  
 المصرية العامػة لمكتاب .

عز الديف المناصرة ، د/ إبراىيػـ منصػور  ػ الرموز التراثية في شعر 
 الياسيف ، بحث بمجمة 

 ـ .2010:  3،4، العدد : 26جامػعة دمشؽ ، مجمد :    

ػ الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ، د/ أحمد محمد فتػوح ، دار  
 ـ.1984المعرؼ ػ القاىػرة ػ 

 .ػ زاد المعاد البف القيـ ، ط : المطبعة المصرية ومكتبتيا  

 ػ شعر الصعاليؾ منيجو وخصائصو د /عبد الحميـ حفني . 

ػ الشعر العربي المعاصر ػ قراءة في الوظائؼ والسمات ػ كامػمي بمحاج  
 ـ .1993ط: ديػواف المطبوعات الجامعية ػ الجزائر 
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 دار المعارؼ ، القاىرة . 9ػ العصر اإلسالمي د / شوقي ضيؼ ط :  

حديثة ، د/ عمي عشري زايد ، ط:دار ػ عف بناء القصيدة العربية ال 
 ـ.1978الفصحى ، القاىػرة 

ػ في التراث الموسيقي الشعػري ، د /محمود عجمػاف ، دار التنوير  
 ـ .1982لمطبػاعة والنشر ، بيروت 

 ػ الكشاؼ لمزمخشري ، ط ، دار إحياء التراث العربي ػ بيروت . 

 ػ لساف العرب البف منظور . 

رية ػ أنماط وتجارب ػ د/ عبد اهلل التطاوي ، دار ػ المعارضػات الشع 
 ـ .1998القباء ، القاىػرة 

ػ المعجـ المفصؿ في األدب ، محمد التونجي ط دار الكتب العممية ػ  
 بيروت ػ لبناف .

ػ معجـ مصطمحات الصوفية ، تصنيؼ عبد الرزاؽ الكاشاني ، تح /  
 .ـ 1992:  1عبد العاؿ شاىيف ، ط دار المنار ، ط 
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