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وردة «شومانية» على صدر الشعر

حيدر حممود

تشّكل مؤسسة عبد احلميد شومان رافًدا حقيقًيا وكبًريا للثقافة يف الوطن منذ تأسيسها 
توازي  هلم  شعبية  وزارة  والعرب،  األردنيون  مجيًعا؛  الثقافة  أهل  ويعتربها   ،١٩٧٨ العام 
اجلميع،  حيرتمها  التي  املختلفة  األنشطة  تقدم  فهي  الكلمة،  معنى  بكل  الرسمية،  الوزارة 
سواء يف جمال الندوات، أو النرش، أو املعارض، أو سواها. ونشري هنا، بشكل خاص، إىل 
دورها املهم يف املحافظات البعيدة عن مقّرها يف عامن. وقد شاركت يف بعضها، وشاهدت 
معنية  رسمية  كجهـات  ـ  يلوموننا  دائًام  كانوا  الذين  الناس  من  املتمّيز  احلضور  عيني  بأّم 
بالشأن الثقايف ـ  عىل حرص األنشطة بالعاصمة، وعدم الذهاب إليهم يف املدن النائية والقرى 

واملخيامت.
ال أريد أن أستطرد يف رشح ما تقوم به هذه املؤسسة، املتألقة، ألن اجلميع يعرفون األثر 
اجلميل الذي ترتكه فيهم العالقة احلميمة بني نفر من العاملني يف «شومان» كّرسوا أنفسهم 
سأحتدث  ولكنني  ـ  وظيفة  من  أكثر  ـ  بواجب  القيام  سبيل  يف  وتفانوا  اجلليلة،  املهمة  هلذه 
عن جانب التكريم الذي تتفّرد به املؤسسة للكتاب والشعراء وسائر املبدعني، وهم أحياء، 

كًرسا للتقليد العريب عموًما، والذي يكّرم الراحلني بعد أن يغيبوا.
اآلنسة  وجهت  حني  الّروح  إّيل  ورّد  صدري،  أثلج  ما  التكريم  ذلك  من  نالني  وقد 
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فالنتينا قسيسية، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة، الدعوة إىل عدد كبري من النقاد واألكاديميني 
مجهور غفري  قاعتها الرحبة، وأمام  يف  ورد  باقة  أكثر من  إّيل  ليقّدموا  غريه،  ويف  األردن،  يف 
من أهل الفكر والثقافة والفن والسياسة، وليصدر بعد كل ما تفضلوا عّيل به من دراسات 
هو  وهذا  ـ  أيًضا  وأعتربه  الصدر،  عىل  رفيًعا  وساًما  أعتربه  الذي  الكتاب  هذا  وأبحاث، 

األهم ـ مرجًعا للدارسني للشعر العريب يف األردن وخارجه، أو لغريه من ألوان اإلبداع.
لرد  مني  حماولة  تأكيد  بكل  ولكّنه  املقام،  هذا  يف  يكفي  ال  وحده  الشكر  أن  وأحسب 
التحية بمثلها، أو بأحسن منها ـ إذا أمكنني ذلك ـ وأدعو من قبل ومن بعد، إىل املزيد من 

اإلبداع والتألق.
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بني يدي الكتاب والشاعر

د. مسري قطامي * 

 دأبت مؤسسة عبد احلميد شومان، منذ تأسيسها، عىل االهتامم بأعالم األدب والفكر 
وقد  العامة.  والفنية  الثقافية  والنشاطات  املحارضات  إىل  باإلضافة  األردن،  يف  والثقافة 
احلياة، وقامت  خصصت لعدد منهم أياًما وندوات ثقافية وحلقات دراسية وهم عىل قيد 
بإصدار كتب بام طرح يف تلك الندوات من بحوث ودراسات وشهادات ما تزال تعّد من 

أهم املراجع للطلبة ولكل املهتمني بالعلم واألدب واملعرفة. 
ويأيت احتفاؤها العام املايض ٢٠١٦ بشاعرنا الكبري حيدر حممود يف ندوة خاصة، حلقة 
يف هذه السلسلة الذهبية؛ إذ ُقّدم يف ذلك اليوم اثنا عرش بحًثا وشهادتان درست حيدر حممود 
وشعره، ومواقفه السياسية ونقده االجتامعي، ودوره األديب وصوفيته وإنسانيته، وعالقته 
اجلوانب  من  كثًريا  وأنارت  العريب،  والشعر  األردين  الشعر  خريطة  عىل  وموقعه  بالرتاث 

الذاتية والنفسية والسياسية  والفنية يف شعره . 
وقبل احلديث عن هذه القضايا التي طرحت يف ذلك اليوم، ال بد من احلديث بإجياز يف 

هذا التقديم عن هذا الشاعر الكبري، الذي يعّد «شاعر األردن األول». 

* أستاذ األدب احلديث يف اجلامعة األردنية.
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حيدر حممود علم من أعالم الشعر األردين والعريب، وواحد من أهم الشعراء الغنائيني 
يف العرص احلديث .. ولد يف بلدة الطرية من قضاء حيفا سنة ١٩٣٨، ويف رواية أخرى سنة 
١٩٤٢، ونشأ فيها إىل أن حّلت النكبة الفلسطينية سنة ١٩٤٨ ليهاجر، وهو يف سّن الطفولة، 
مع أرسته إىل عامن، وجراح املأساة والترشد والنزوح حتفر يف قلبه وروحه. ويف عامن درس 
حترير  سكرتري  ليعمل  العمر؛  رّيق  يف  فتى  بالوظيفة  يلتحق  أن  الظروف  قسوة  واضطرته 
الستينات،  بداية  يف  اهلاشمية  األردنية  إذاعة اململكة  يف  ومذيًعا  املقدسية،  اجلهاد  جريدة  يف 
ويصبح كبري املذيعني فيها وهو مل يتجاوز اخلامسة والعرشين من العمر، يف حقبة شهدت 
حيدر  حاز  وقد  اإلذاعات،  بحرب  عرف  ما  يف  مرص،   وبني  بيننا  لالهتامات  عنيًفا  تبادًال 
حممود شهرة واسعة بلغته اجلميلة، وصوته الرخيم، ودوره السيايس يف التعليقات؛ ليتبناه 
الشهيد وصفي التل ويرسله يف بعثة دراسية إىل بريطانيا، وتقوم بني االثنني عالقة وثيقة ما 
يزال حيدر يعتّز هبا، وقد بكاه بدموع حّرى عند استشهاده يف القاهرة سنة ١٩٧١، وما يزال 

ا له ال ينفّك عن استحضاره يف كثري من قصائده. وفي 
للربامج  ا  ومعد  لألخبار،  مذيًعا  إليه  حيدر  انتقل  األردين،  التلفزيون  تأسيس  بعد 
السياسية والثقافية، وكانت قصائده الرائعة التي خّص هبا جاللة امللك احلسني (طّيب اهللا 
ثراه)، جواز مروره إىل الشهرة واملكانة، لكن لسبب أو آلخر يرتك حيدر التلفزيون األردين 
وينتقل للعمل يف تلفزيون ديب، فام يكون من احلسني إال أن يأمر باستدعائه وتكريمه؛ ليعود 
بعد عام من الغربة معّزًزا مكّرًما،  ويصبح شاعر احلسني املفّضل، متنّقًال يف املواقع اإلدارية 
والسياسية،  من مدير عام لدائرة الثقافة والفنون، إىل أمني عام وزارة الثقافة، إىل مستشار 
يف رئاسة الوزراء، ثم مستشار لقائد اجليش، إىل سفري يف تونس، إىل وزير للثقافة، إىل مدير 

للمركز الثقايف يف أمانة عامن، إىل عضو يف جملس األعيان لدورتني. 
احلسني  يف  املدائح  بأمجل  حيدر  أحتفنا  واألدب،  السياسة  بني  الطويلة  مسريته  وخالل 
(طّيب اهللا ثراه)، ثم بابنه جاللة امللك عبد اهللا الثاين، كام أشجانا بقصائده الوطنية الرائعة 
أمجل  التي غناها  وخاصة عامن  ورباه،  األردن  وبتغنيه بمدن  والقوات املسلحة،  اجليش  يف 
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الشعر وأعذبه، وكان دائًام الصوت الوطني الصادق يف التعبري عن قضايا األردن الوطنية، 
وعن مأساة فلسطني وأهلها، وعن قضايا األمة كلها، كام كان حاّد النقد لنواحي القصور 
شعره  جانب  إىل  األمة،  يف  املنترشة  االجتامعية  ولألمراض  واخلارج،  الداخل  يف  السيايس 

الذايت الذي صّور فيه أزمته النفسية والروحية، وشعوره باالغرتاب يف بعض املحطات.
نسغ  من  فصاغ  القدامى،  شعرائها  روح  وتّرشب  أمته  تاريخ  متّثل  شاعر  حممود  حيدر 
ذلك الرتاث أمجل الشعر وأعذبه، وخرج علينا بقصائده الرشيقة لغة، العميقة معاَين، املثرية 

صوًرا، السلسة أسلوًبا، الساحرة بياًنا، التي كانت ترتدد عىل ألسنة الصغار والكبار. 
يف  ونراه  ا،  وجودي  وقلًقا  ا  مه  يعكس  وشعره  املوضوعات،  كل  يف  الشعر  حيدر  نظم 

وطنياته وسياساته، نسيج وحده يف حديثه عن الوطن السليب، وعن واقع األمة املزري:

كام نراه مبدًعا يف مدائحه؛ إذ يقّر أنه هاشمي الوالء واهلوى، وقد سّطر يف احلسني أروع 
الشعر وأمجله، مقتدًيا باملتنبي الذي يقول عنه إنه جّده يف مدائحه لسيف الدولة احلمداين، 
ا معه يف كثري من القصائد السياسية والعروبية. وال شك أن تلك العالقة باحلسني قد  متناص 
أحلقت ظلًام كبًريا بحيدر من املثقفني املسّيسني، الذين جتاهلوا جتربته الشعرية الغنية وتنّكروا 
حينام   ١٩٩٥ سنة  إال  اعتباره  له  ُيرّد  ومل  احلكام،  ملديح  شعره  استخدم  ألنه  الفنية؛  لقيمته 
منحته رابطة الكتاب األردنيني جائزة عرار الشعرية، معرتفة به قامة شعرية شاخمة تتصدى 

للعتاة والظاملني واملستعمرين والصهاينة، وتنترصللمرأة والفقراء واملظلومني . 
جانب  إىل  احلادة،  والسياسية  والقومية  الوطنية  القصائد  من  كبًريا  كام   حيدر  لنا  خّلف 
قصائده الذاتية وغزلياته، وكلها تنّم عن موهبة رفيعة وروح شفافة ورقة وحّدة يف الوقت 
شّجع  ما  وهذا  املمتنع،  السهل  ولكنه  بسيط،  سهل  وأسلوب  سلسة  بلغة  وتتمّيز  ذاته، 
امللحنني واملغنني عىل اختيار قصائد حيدر لتكون أغاين عاطفية ووطنية ترتدد عىل األلسنة 

ويف املناسبات الوطنية  لرقتها وعذوبتها: 
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ذلك  ظّل  السياسية،  ومواقعه  وشهرته  األدبية  وقيمته  حيدر  مكانة  من  الرغم  وعىل 
يستجيب  الذي  والغرور،  الكرب  عن  البعيد  احلاشية،  رقيق  اخللق  دمث  املتواضع  اإلنسان 
لكل من يطلب منه املشاركة يف ندوة أو أمسية شعرية يف أي زمان أو مكان، بل إنه كان يلبي 
أي دعوة تأتيه من خارج األردن، ويكون يف كل املهرجانات واالحتفاالت بالصدارة دائًام، 
واسع  بتكريم  حظي  ولذلك  وقضاياهم،  مهومهم  أمته  أبناء  مشارًكا  األردن،  اسم  حامًال 
من قبل األشقاء العرب أّنى حّل، ناهيك عن اهتامم األوروبيني بشعره؛ إذ منح جائزة ابن 

خفاجة األندليس من إسبانيا سنة ١٩٨٦.
(أراجيل   : مها  مرسحيان  وعمالن  شعرية  دواوين  عرشة  عىل  يزيد  ما  حممود  حليدر 
األردن،  من  التقديرية  الدولة  بجائزة  الشعرية  مسريته  كللت  وقد  و(برجاس)،  وسيوف) 
سنة  تونس  من  الثقايف  االستحقاق  وسام  منح  كام  لإلبداع،  الثاين  اهللا  عبد  امللك  وجائزة 
الشاعر  رضيح  أمام  اعتامده  أوراق  فيها  قّدم  والتي  فيها،  سفًريا  عمله  انتهاء  عند   ،١٩٩٩

التونيس الكبري أيب القاسم الشايب.    
بحث  مع  نتوقف  اليوم،  ذلك  يف  قدمت  التي  والشهادات  البحوث  إىل  عودتنا  ويف 
الدكتور صالح جرار، الذي تناول فيه حضور املتنبي يف شعر حيدر حممود، وهو يرى أن 
للمتنبي أثًرا  يف كل شاعر أو مثقف عريب، ومن ال يقرأ شعر املتنبي من شعراء العرب ليس 
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جديًرا أن يكون شاعًرا، كام أن من يقرأ شعر املتنبي ال يملك أن ينجو من تأثريه، ويشري إىل 
أن حيدر حممود قد وصف املتنبي بجده يف أكثر من مناسبة. ويتوقف د. صالح عند مقابلة 
حيدر مع اهلالل نيوز، واعرتافه بأنه متأّثر باملتنبي، وأنه حيلم بحكم العامل العريب وحتريره من 

الفرس والروم، بمعونة حفيد ملك العرب احلسني بن طالل. 
ويف تصدير  املعجم الشعري،  يف  يبدو  شعر حيدر  يف  أن حضور املتنبي  صالح  يرى د. 
يف  وشخصيته  وروحه  وصورته  املتنبي  اسم  استدعاء  ويف  للمتنبي،  بأبيات  قصائده  بعض 
بعض القصائد، ويف معارضة بعض قصائد املتنبي، وحماكاة أوزاهنا وقوافيها وبعض معانيها 

وعباراهتا.
أما الشاعر اللبناين الكبري هنري زغيب، فقد قّدم بحيدر شهادة فنية وإنسانية رفيعة بدأها 
بقوله: «أقاربه شاعًرا فيسطع إنساًنا، أقاربه إنساًنا فيلتمع شاعًرا .. عجبت له كيف يتامهى 
فيهام ويبقى عىل تناغم يف شفافية األداء، فمنذ عرفته وهو يف تطّلع إىل قمم الغيم، وما زلت 
أراه كام عرفته: تطلع إىل قمم القمم» ...  كام وصفه بالسفري الشعري الذي كان دائًام يلبي 
الدعوة الحتفاالت أدبية يف لبنان، فيحمل بالده وشعره إىل بريوت؛ لتغدو قصيدته عروس 
املهرجان وتغطي عىل كل القصائد .. كام نّوه زغيب بوفاء حيدر إلرثه الشعري، وإبقائه عىل 

كالسيكية الشعر فوق كل التجارب واملغامرات واملقامرات باسم التجديد واحلداثة. 
كتب  ما  النقاد»  دراسات  يف  حممود  «حيدر  املعنون  بحثه  يف  الزعبي  زياد  الدكتور  يتتبع 
عن حيدر من دراسات ونقد، مشًريا إىل أن تداخل السيايس بالشعري عنده جعل كثًريا من 
حيدر  متّيز  أن  من  رضوان،  اهللا  عبد  ذلك  يف  كتبه  ما  مستعيًدا  دراسته،  عن  حيجمون  النقاد 
الشعري مل يشفع له أن حيظى بام يستحق من دراسات ونقد.. ويسوق رأي الناقد التونيس 
حممد لطفي اليوسفي يف قوله: «حيدر حممود شاعر ودبلومايس، وليس أمًرا سهًال أن يوفق 
اإلنسان بني حلم الشاعر، وواقعية الدبلومايس، فالشعر انشقاق ومتّرد عىل املمنوع واملحّرم، 
وهو مغامرة خروج عن املألوف نحو املخالف واملغاير، وهو احتفال بالرغائب واألهواء .. 
أما الدبلوماسية فهي، من جهة كوهنا فن معرفة الواقع وااللتزام باحلدود، إنام تتعارض مع 
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الشعر، وقليلون هم من نجحوا يف حتويل هذا التعارض إىل تعاضد وتناغم ...» ويتوقف 
شعره،  يف  واملوسيقى  والتكرار  واللون  واللغة  املكان  تناولت  التي  الدراسات  بعض  عند 
حممود بالطائر القادم من  هبا حيدر  التي وصف  هارون هاشم رشيد  خمتتًام الدراسة بكلمة 

أعشاش الصنوبر، وشاعر فلسطني املغرتب الصادق يف زمن قّل فيه الشعر وندر الصدق.
أما الشهادة الثانية فكانت للشاعرة واألديبة زليخة أيب ريشة، التي حتّدثت عن معرفتها 
يف  دوره  وعن  العرشين،  القرن  ستينات  يف  األردنية  اجلامعة  يف  طالبة  كانت  مذ  حليدر 
حيرضها  كان  التي  الثالثاء  يوم  السمرة  حممود  الدكتور  ندوة  وعن  والصحافة،  اإلذاعة 
حيدر، ويتبادل اآلراء مع األساتذة والطلبة الذين كانوا يرتّددون عىل تلك الندوة .. وتشري 
زليخة إىل قصيدته املثرية (الشاهد األخري)، التي ألقاها يف إحدى الندوات، وما أثارته من 
ضجة، كام تذّكر ببعض قصائده التي كانت تثري جدًال واسًعا يف أوساط املثقفني كـ(أيوب 
ا)، و(المية احلجر)، و(لو)، و(من يوميات بديع الزمان  الفلسطيني)، و(يف انتظار تأّبط رش 
الطلياين)، وتتوقف عند نونيته (نشيد الصعاليك)، التي ألقاها يف جامعة الريموك بإربد سنة 

١٩٨٩، والتي قارب فيها أو غزل بمغزل قصيدة عرار:

والتي قال فيها: 
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تتوقف زليخة عند احلزن الوجودي الذي يرين عىل كثري من قصائد حيدر الذاتية، وعند 
دماثته  جانب  إىل  فهو  شخصيته،  يف  مهم  جانب  إىل  وتشري  يسترشفها،  كان  التي  النبوءات 
وهتذيبه، ال يقيم وزًنا ألحد إذا غضب، وال يأبه للعواقب، كام تشري إىل جانب آخر عنده هو 

صوفيته الشفافة، وتنّوه بلغته الساحرة وأسلوبه الرشيق.
أما الدكتور نايف العجلوين فيتحّدث عن شعرية البساطة عند حيدر، ويرى أن جتربته، 
يف إطار حركة احلداثة يف الشعر العريب، تنتمي إىل ما يمكن تسميته بشعرية البساطة يف مقابل 
شعرية الغموض؛ إذ اختار حيدر منذ البداية شعرية البساطة والوضوح؛ لقرهبا من اجتاهه 
الشعري املكّرس لالنخراط بالواقع السيايس واالجتامعي امللّح .. ويالحظ أن أنفاًسا نزارية 
يف ثنايا شعره الغزيل، كام يرى أن حيدًرا ينقل بساطة لغة احلب والغزل إىل حبه لعامن، املدينة 
رحيب  احلزن،  مثل  عميق  اخلبز،  مثل  بسيط  فالشعر  وأهباها،  األثواب  أمجل  هلا  نسج  التي 
مثل احلرية، ولكن هذه البساطة ال تتعارض مع رحابة األفق الشعري وعمق التجربة، وهو 
للسياق،  مناسبة  أجنبية  أو  دارجة  ألفاظ  استعامل  عن  البساطة،  شعرية  إطار  يف  يرتدد،  ال 
وعباراهتا  مفرداهتا  يف  اليومي  احلديث  ولغة  الواقع،  نبض  من  تقرتب  مألوفة  حّية  وألفاظ 
أن  ويرى  يقول.  ما  عىل  تدليًال  لألرض)،  بقصيدته (أغنية  ويستشهد  املأنوسة،  وإيقاعاهتا 
التناص عند حيدر تناّص شفاف بعيد عن التعقيد واإلهبام، وعن اإلغراق يف أساليب الرمز 
اللجوء  الغموض بعدم  عن شعراء  ويرّد ذلك إىل اختالف حيدر  األسطورة،  أو  القناع  أو 
إىل رموز ال يألفها اجلمهور العريب، عىل نحو ما يفعل الشعراء التموزيون، وعدم الذهاب 
باإلشارات الرمزية أو األسطورية إىل حّد اإلهيام والتعمية. ويرى أن جزًءا كبًريا من شعر 
حيدر يكتنفه احلزن الشفيف، املنبثق من حاالت وجدانية خمتلفة، ومن أحوال عامة ترتبط 

هبموم قومه. 
يتناول الدكتور حممد املجايل النقد الذايت يف شعر حيدر، ويرى أن النقد الذايت عنده مل 
ا بل كان قائًام عىل رؤية فنية وتصّور ذهني واضح، ومعاناة أكيدة؛ إذ كان الوطن  يكن عبثي 
هو املحّرك الرئييس لكل قصائده. ويبدأ بالنقد السيايس الذي كانت فلسطني جوهره؛ ألهنا 
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الشعوب  ونقد  الفرقة  ونبذ  إليه،  بالنسبة  اهلوية  ضياع  يعادل  وضياعها  وجدانه،  يف  تعيش 
والطيبة  السذاجة  عن  االجتامعي  النقد  يف  ويتحّدث  املتفرقة.  املتخاذلة  املتكاسلة  العربية 
الصورة  اجلميل  امللتزم  الشعر  هذا  يف  واضًحا  أثًرا  للمعاناة  أن  ويرى  والقدرية،  والنفاق 

والتعبري. 
يتحّدث الدكتور راشد عيسى عن األنا الصوفية يف شعر حيدر، ويرى أن الشاعر احلق 
هو الذي يشتبك مع أسئلة الوجود بمتعة حزينة، دون انتظار إجابات، حماوًال إقامة تصالح 
وتفاهم بني ذاته املأزومة بالقلق اخلالق وواقعه املعيش املأزوم بالتفاصيل الدنيوية. وقد مثل 
حيدر هذه احلالة؛ إذ برزت ظاهرة احلب الصويف يف شعره، من خالل الشحنة االنفعالية من 

الوجد واالحتاد النفيس، كام قال يف مناجاة املغفور له امللك حسني: 

ذلك  عىل  مدّلًال  الصويف،  احلب  من  خطاب  هو  اهلاشميني  يف  حيدر  شعر  أن  يرى  كام 
باستمراره يف االجتاه ذاته يف هتنئته للملك عبد اهللا الثاين يف عيد ميالده األربعني:

نوع  هو  الذايت  رصاعه  وكذلك  صويف،  حّب  هو  إنام  هبا  وتغنيه  لعامن  حّبه  أن  يرى  كام 
قصائده  بعض  يف  بدت  حيدر  عند  للصعلكة  صوفية  ثمة  أن  الباحث  ويرى  الصوفية،  من 
كقصيدة (يا ولدي)، وقصيدة  (مرثية للرباعة)، وقصيدة (النرشة بالتفصيل)، كام يرى أن 
شعره يصدر يف أغلبه عن نفس مكنوزة باحلب الصويف اجلليل الصايف، حتى وإن تكررت 
وتآنست هذه النفس مع واقعها، وأن شعرية حيدر نبع دّفاق غني بالشفافية ال أثر فيه للتعقيد 
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والغموض املجاين، فهو انسياب من الرشاقة اللغوية التي تستند إىل املتنافرات واألضداد، 
التي جتعل الشعر ساحًرا رقيًقا ال غاية له خارج مجالياته. 

أما الدكتور عامد الضمور، فيتحّدث عن حيدر حممود شاعر الوطن وقصيدته اخلالدة، 
ويرى أنه شاعر ذو أداء راق يتفّتق باملعنى، ويكتنز بالرؤى، ويصّعد يف العاطفة، مشًريا إىل 
أن الشعر هو شعور، وهو حارض فيه بلغته البسيطة ومعاناته الوطنية والقومية.. ويرى أن 
عشق الوطن جتّىل يف شعر حيدر، من خالل عالقته باهلاشميني وبعامن التي وّظفها بمعنى 

روحي كثيف أو بأسلوب صويف.              
ا  يتحّدث جرير مرقة عن اجلانب اإلعالمي والغنائي عند حيدر إّبان عمله مذيًعا ميداني 
القوي  وأسلوبه  الناصعة  بلغته  منّوًها  واحلوارات،  للمقابالت  ا  ومعد  لألخبار،  وقارًئا 
وصوته اجلميل، وقدرته عىل التعبري والتأثري، مشًريا إىل أن شعره كان مادة إعالمية وطنية، 

وأن أشعاره املغّناة من أقوى األدوات يف بعث الروح الوطنية.      
العريب  الشاعر  أن  وترى  باملكان،  الشاعر  عالقة  عن  علقم  صبحة  الدكتورة  تتحّدث 
كثًريا  حيّمله  إذ  الشعورية؛  جتربته  عمق  عن  خالله  من  يعّرب  الذي  املكان  هباجس  مسكون 
من انفعاالته وجزًءا كبريا من ذاته .. وترى أن عامن معشوقة حيدر، وهو يعلن عن ذلك يف 
تقديمه لقصيدته (بحًثا عن عامن)؛ إذ إهنا املدينة الوحيدة التي سكنت الشاعر، عىل الرغم 
برد  من  ومحاه  احتواه  الذي  الداىفء  احلضن  ألهنا  فيها؛  أقام  أو  زارها  التي  املدن  كثرة  من 
التشتت وصقيع الضياع، ولكن تعّلقه الشديد هبا ال يمنعه من العتب عليها؛ إذ تفرض عليه 

أنظمة وقوانني قد تصل إىل حّد قمع احلرية.
ثالثة  هناك  أن  ويرى  حيدر،  شعر  يف  الذات  متّرد  عن  فيتحّدث  مجيعان  سالم  حممد  أما 
االجتامعية  والعدالة  احلرية  هي:  شعره  يف  التمرد  مفاتيح  عّدها  يمكن  مركزية  عنارص 
واحلزن؛ إذ جيتمع يف شعره احلزن الذايت، واحلزن اجلمعي املتصل بالواقع الوطني والعريب، 
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والرغبات،  األهداف  عىل  متّرد  ألهنا  الثورية؛  الصوفية  إىل  أقرب  حيدر  صوفية  أن  ويرى 
ويشري إىل إسقاط حاله وما يعانيه من حّساد عىل املتنبي، وتوظيف املتنبي ودوره الشعري،  

بذكاء يف قوله:

يرى الباحث أن هناك عوامل متعددة حترك متّرد حيدر أمهها: 
١.  األبعاد النفسية: اهلجرة من الوطن ـ خرسان الدعم والسند، وهذا ما جعل حيدًرا 

يلوذ بسلطان الشعر يف حايل اإلقدام واإلحجام. 
٢.  أزمة املواطنة: أي إحساسه بالغربة أحياًنا من خالل ما يرميه به اآلخرون .. ويشري 
(يا  قصيدته  يف  ورد  بام  ذلك  عىل  مدلًال  ترصيح،  دون  اهلوية  أزمة  إىل  هنا  الباحث 

ولدي)، يف قوله:

وكذلك ما ورد يف قصيدته (نشيد الصعاليك). 
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كام يتوّقف عند بعض الظواهر األسلوبية والعروضية يف شعر حيدر ودورها يف إيصال 
رسالته.

(الشاهد  حيدر  قصيدة  يف  الرتاثية  التناصات  عن  الزغول  سلطان  الدكتور  يتحّدث 
استخدمه  وما  وصور،  وعبارات  ألفاظ  من  القدماء  استخدمه  ما  بني  مقارًنا  األخري)، 
حيدر.. وهو يرى أن حيدًرا يف هذه القصيدة يتكىء عىل الرتاث العريب والذاكرة الشعرية 

العربية؛ إذ إن الشعر العريب بعصوره كلها موئله ومنهله األقرب إىل نفسه.    
نصف  عىل  يزيد  مدى  عىل  للشعر  حيدر  إخالص  عن  فيتحدث  امللكاوي  موفق  أما 
اندمج  إذ  عنده؛  شعري  هو  وما  إنساين  هو  ما  بني  نفصل  أن  يمكن  ال  أننا  ويرى  قرن، 
األعامل  أرفع  يامرس  وهو  حتى  تفارقه  مل  الشاعر  فروح  املمّيزة،  شخصيته  ليكّونا  اجلانبان 
الدبلوماسية، وينقل له قوًال عن الرصاع بني ما يليق وما ال يليق أن «جمال التناقض الوحيد 
أن الشاعر عندما يريد أن يقول شعًرا يتجاوز كل حدود الدبلوماسية وكل حدود املألوف». 

ويشري إىل عالقته الوثيقة باحلسني «طّيب اهللا ثراه»، ويصفها بعالقة عشق صوفية.
يشري الباحث إىل عالقة حيدر بالرئيس صدام حسني، وإىل القصيدة التي ألقاها صدام 
حيدر، ولكنه نفى ذلك عىل  إبان الغزو األمريكي للعراق سنة ٢٠٠٣، ونسبت حينها إىل 

الرغم من أن هناك من ال يزال ينسبها له.
املوضوعية  واألبعاد  اجلوانب  معظم  غّطت  قد  والشهادات  البحوث  كانت  إذا  وبعد، 
والفنية عند حيدر حممود، فإن مسرية هذا الشاعر الكبري التي جتاوزت الستني من األعوام، 
ينضب  ال  معيًنا  الشعري  إنتاجه  ويظل  وُيدرس،  ُيبحث  أن  يمكن  مما  الكثري  فيها  يظّل 
املاجستري  رسائل  من  عدًدا  أن  من  الرغم  عىل  والدارسني،  للباحثني  وكنًزا  اإلبداع،  من 

والدكتوراة قد كتبت عنه.      
                                                                           عامن  ٨ /٤ / ٢٠١٧
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حممود حيدر  شعر  فـــي  املتنبـــي  حضور 

د. صالح جرار * 

مقدمة:
ال  بل  شعره،  يف  املتنبي  أثر  من  يتحّرر  أن  عرّيب  شاعٌر  يستطيع  ال 
يستطيع كاتٌب أو مثقف أو متعّلم، أن يمّر بالثقافة العربّية من غري 
شعر  يقرأ  ال  من  ألّن  به؛  ويتأثر  الطّيب  أيب  عىل  السالم  يلقي  أن 
بأن  جديًرا  فليس  ومكان،  زمان  أي  يف  العرب  شعراء  من  املتنبي 

ُيسّمى شاعًرا.
والذي يقرأ شعر املتنبي من الشعراء، ال يملك أن ينجو من تأثريه؛ 
تأثٍري  ذو  وألّنه  كان،  ا  أي� قارئه  عىل  خاّصة  سطوة  املتنبي  لشعر  ألّن 
سحرّي ال بّد للشاعر من الوقوع حتت تأثريه، ريض أم أبى. ويكفي 
أن أشري إىل بعض شعراء األندلس الذين لّقبوا بمتنبــي األندلس، 

* أستاذ األدب األندليس، وزير الثقافة األردين األسبق.
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ومنهم يوسف بن هارون الرمادي (ت ٤٠٣ هـ)، وابن دّراج القسطيل (ت ٤٢١ هـ)، ومها 
ا يف الشعر العريب إىل اليوم، ومل يسلم شعراء  قريبا َعْهٍد باملتنبي، وما يزال تأثري املتنبي مستمر�
وعبدالرحيم  الرفاعي،  املنعم  وعبد  التّل،  وهبي  مصطفى  ومنهم  التأثري،  هذا  من  األردّن 

عمر، وحيدر حممود وغريهم كثري.
أّن املتنبي قد  إىل  أشري  أن  أوّد  حممود باملتنبي،  احلديث عن عالقة حيدر  يف  وقبل املّيض 
عاش يف األردّن نحو مخس سنوات: يف طربية وجرش وعجلون، وقال شعًرا يف مدح أمرائها 
يف ذلك الزمن (أطالل جرش، البدوي امللثم ١٢٥-١٣٤)، مثل بدر بن عامر األسدي يف 
ا بن أمحد اخلراساين  طربيا، وأيب احلسني عيل بن أمحد املّري اخلراساين يف جرش. وملّا مدح علي�
يف جرش، محله عىل فرس، وقد أقام املتنبي يف جوار بدر بن عّامر يف طربية من أواخر سنة 

٣٢٨ هـ إىل أوائل سنة ٣٣٣ هـ، ومدحه بقصائد عديدة، منها القصيدة التي مطلعها:
جديـــــــــدا زماًنا  أم  نـــــرى  ا  ـً أُحْلم

ُأعيــدا حيٍّ  شخِص  فــــــــــي  اَخلْلُق  أم 
بـــــــه فـأضــأنــــــا  لــنـــا  تـجـّلــى 

(١) ُسـعــــودا  لـقـيـنــــا  نـجوٌم  كـــأّنـــا 

ومنها أيًضا قصيدته الالمّية الشهرية التي مطلعها:
رحيال اخلليُط  َعَزَم  إْن  اخلــــّد  فــــي 

ُحموال اخلــــــدوَد  بــــه  يزيُد  َمَطـــــٌر 
والتي من أبياهتا يف وصف األسد:

بسْوَطــــــــِه اهلَِزْبــــِر  ْيِث  اللَّ َر  أُمَعفِّ
املصقـــوال الصــــارَم  اّدخــــْرَت  ملن 



د. صالح جرار

٢١

بليَّــــٌة منـــه  األردّن  علــــى  وقعـــت 
ُتلوال الرفاِق  هــــاَم  هبـــا  َنَضــــــَدْت  

ـــــا ـً شاربـ البحيــــــرَة  َوَرَد  إذا  َوْرٌد 
والنيـــــــال زئيـــــــُرُه  الُفــــراَت  َوَرَد 

البٌس الفـــــــــوارس  بدم  متخّضـــــــٌب 
غيـــــال لِْبَدَتْيــــِهِ  مـــن  ِغيلـــِه  فــي 

ُظنَّتـــــــا إّال  عينــاه  قــوبـَلـْت  مــا 
ُحلـــوال الفريـــــــق  نــــار  الدَجى  حتت 

أّنـه إّال  الرهبـــــــــان  َوْحـــدة  فـــــي 
والتحليـــــال التحــريــَم  يعــــــرُف  ال 

تيهه مــــن  ـا  ـً متـرّفق الثــرى  يطــــــــــأ 
فكـــأّنــــه آٍس يـجـــــــسُّ عـلـيـــــــــال

.....الخ(٢)  

وتعّرض املتنبي يف طربية حلسد الشعراء وكيد األعداء، فسعوا به لدى بدر بن عامر، ّمما 
محله عىل الرحيل إىل جرش، وكان عليها أبو احلسني بن أمحد املّري اخلراساين، وكانت بينهام 
جرش  ويف  هـ،   ٣٣٣ سنة  يف  وذلك  بحامه  واحتمى  إليه  فلجأ  طربية،  يف  ومها  سابقة  مودة 

نظم قصيدته الشهرية:
ُيضــــــــــاُم ال  ملـــــن  إّال  افتخــاٌر  ال 

ينــــــــــاُم ال  حمـــــــــــاِرٌب  أو  ُمْدِرٌك 
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والتي يقول يف بعض أبياهتا:
عـلـيـــــه الـهـواُن  يـسـهـل  يـهـن  مــــــن 

إيـــــــالُم ـٍت  ـّ بـمي جلــرٍح  مــــــــــا 
ـــــا ـً ذرع به  أضيَق  بأن  ذرًعا  ضـــــــاَق 

الكـــراُم واستكرمتنـــــــــي  زمانـــــــــي 
نفســـي قــــــْدِر  أمخَيص  حتــــــــت  واقًفا 

األنـــاُم(٣) أمخصـّي  حتـــــــــت  واقًفا 
ثّم مل يلبث أن خاف عىل نفسه من مؤامرات أعدائه يف طربية، فرحل عن جرش، ونظم 

قصيدة يوّدع هبا صاحبها املّري حاكم جرش وعجلون، يقول فيها: 
َعَجٍل يف  عنك  رحييل  تنكرّن  ال 

خمتــــــــــــــار غـيـُر  لـرحـيـلـي  فإننــي 
مهجتــــه اإلْنســـاُن  فـــارَق  ورّبمـــا 

العـــــــــاِر خشيَة  قاٍل  غَري  الوغى  يوَم 
أحــاربـهــم بـحّســاٍد  ُمـنـيـُت  وقــد 

أنصاري(٤) بعَض  عليهم  َنداك  فاجعْل 
أشعار  أن  إّال  الدولة،  سيف  متنبي  هو  حممود  حليدر  َيْمُثُل  ظّل  الذي  املتنبي  كان  ولئن 
املتنبي يف بدر بن عّامر، ويف أيب احلسني املّري، مل تغب عن التعّلق احليدري باملتنبي وسريته 

وآثاره الشعرية.
وقد وصف حيدر حممود املتنبي يف غري مناسبة بأّنه «جّده» بل «جّده البعيد»، ومل يصفه 
بأّنه «أبوه الشعرّي»؛ ألّنه نسب أبوته الشعرّية للشاعر مصطفى وهبي التّل (عرار)، ولعّل 
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ما أراده من وصف املتنبي بأّنه جّده أّن أثر املتنبي يف إنتاجه الشعرّي أثٌر غري مبارش، ولعّله 
أيًضا أراد أن يدفع عن نفسه ما يمكن أن يتّهم به من التشّبه باملتنبي يف اّدعاء النبّوة بالشعر، 
وإن كان حيدر حممود قد فضل الشعراء عىل الوالة واألمراء، وبذلك يكون قد قّرهبم من 

األنبياء.
يقوُل يف مقابلة أجراها معه نارص قمش يف اهلالل نيوز بتاريخ ٢٠١٥/٦/١٨، عندما 
سأله مراسل الصحيفة: بام أّنك منغمٌس بالسياسة، هل كنت منتمًيا ألي تيار سيايس يف تلك 

الفرتة، أم أّنك اكتفيت بالشعر؟
املتنبي،  برصاحة  مهّمة،  قضيٌة  وهذه  سيايس،  تيار  أّي  من  أكرب  «الشاعر  قائًال:  فأجاب 
جّدنا املتنبي، أنا أعترب أّنه ما زال معنا، وأّنه أكرب بكثري من كّل االنتامءات والتيارات، وأكرب 
ولديه  ذلك،  من  أقّل  وليس  هكذا،  نفسه  يرى  وكان  هبا،  يطالب  التي  الوالية  من  كذلك 
مربراته، وال تستغرب إذا قلت لك إّن كّل األحزاب السياسية التي مّرت والتي ستمّر، ال 
اجليل  وهذا  يل،  تشهد  أّنك  وأظّن  مهّمة،  واحدة  قصيدة  مثل  الناس  عىل  تأثريها  يف  تعادُل 
كذلك، أّن تأثري القصائد عىل الناس له حجمه وثقله، وأرى يف نفيس ما يغنيني عن االنتامء 
حلزب أو تيار... أحسُّ أنني أكرب من هذا الكالم، ال أعرف، سّمه ما تريد، تريد أن تسّميه 
وقصيدة  األحزاب،  كّل  تساوي  حمرتمة  صحيفة  أّن  أرى  فأنا  وبرصاحة  العظمة،  جنون 

حمرتمة تساوي كّل األحزاب، وهذه هي قناعتي».
ا يقول حيدر حممود يف مقابلة مع السفري نيوز أجرهتا معه منتهى  ويف انتسابه للمتنبي َجد�
السفاريني بتاريخ ٢٠ كانون الثاين ٢٠١٤: «تال تأثري بعرار والصعاليك تأّثري بأيب الطيب 

املتنبي، فقد كنت أرى يف املتنبي جّدي كام رأيت يف عرار والدي».
«اجلّد  إّنه  املتنبي  عن  حممود  حيدر  يقول  نيوز،  اهلالل  مع  أعاله  املذكورة  املقابلة  ويف 

األكرب».
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امللك  باملرحوم  صلته  كانت  إن  أو  بالط،  شاعر  كاملتنبي  كان  إن  ُيسأل  كان  وعندما 
السفري  مع  مقابلته  يف  قاله  فمام  ذلك،  ينكر  يكن  مل  الدولة،  بسيف  املتنبي  كعالقة  احلسني 
أيب الطيب  بجدي  متأثًرا  كنت  وقد  العريب،  العامل  أحكم  أن  وحلمي  قضيتي  «كانت  نيوز: 
املتنبي، فقد حلم أن حيكم العامل وحيرره من براثن الروم والفرس بمعونة سيف الدولة، وأنا 
يف تلك املرحلة رأيُت يف نفيس املتنبي، ورأيت يف سيف الدولة حفيد ملك العرب «احلسني 

بن طالل» الفارس اهلاشمي الصادق الداعم للقضية الفلسطينية».
ويف املقابلة التي أجرهتا معه اهلالل نيوز، أجاب عن السؤال التايل: هناك بعض الناس 
الذين يقولون إّن وجودك كشاعر للبالط محاك من النقد. فكان من جوابه: «..... أّما مسألة 
شاعر البالط، فأنا ال أعترب نفيس شاعر بالط، ولسُت ضّد ذلك، بل بالعكس أنا يرشفني 
شاعر  حيث  بريطانيا  يف  إّال  شاعًرا،  يعمل  شاعر  يوجد  هل  ولكن  بالط،  شاعر  أكون  أن 
باملعنى  بالط  شاعر  يكن  مل  املتنبي  حّتى  وزير....  برتبة  وكأنه  وزير،  معاش  يأخذ  البالط 

احلريف......».
 ،٢٠٠٩ يف عام  اجلزيرة  قناة  من  كليب  سامي  معه  أجراها  التي  التلفزيونية  املقابلة  ويف 
أّول  باحلسني  التقى  إنه  وباملتنبي،  احلسني  امللك  باملرحوم  عالقته  عن  حممود  حيدر  يقول 
يعني  قصائد،  فيها  ألقي  كنت  التي  الوطنية  املناسبات  «يف  ذلك  بعد  ثّم  اإلذاعة،  يف  مّرة 
مهرجانات للدولة، عيد االستقالل إىل آخره يف مناسبات كثرية، كنت أقرأ فيها شعًرا وكان 
حيب.. هو حيب الشعرـ اهللا يرمحه ـ وكان يقرأ كثًريا، وخاّصة املتنبي، حيب املتنبي والوحيد 

الذي كان يستوعبها هو».
يتنكر احلفيد جلّده؟ ففي مقابلته مع السفري  وهل  حممود تأثره باملتنبي،  وال ينكر حيدر 
ديوان  من  الشعر  أقرأ  بدأت  أكثر،  وكربت  الشعرية  جتربتي  نضجت  «بعدما  يقول:  نيوز 
ا كان عرار  ا وغريهم، وفعلي� الشعر العريب، وسحرين الصعاليك كعروة بن الورد وتأبط رش�
امتداًدا واضًحا هلم، وقد كان سبب اهتاممي وحّبي للصعاليك هو أّهنم كانوا األصدق يف 
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عرصهم، فقد متّردوا عىل قبائلهم وطريقة معيشتهم... تال تأثري بعرار والصعاليك تأثري 
بأيب الطيب املتنبي، فقد كنت أرى يف املتنبي جّدي، كام رأيت يف عرار والدي».

ويقول يف مقابلته مع اهلالل نيوز: «من قال إّن املتنبي مات؟ ما زال موجوًدا، ال يوجد 
سيايس وال شاعر وال طبيب إّال يستشهد بشعر املتنبي»، ويقول يف مقابلة أجرهتا معه ملك 
يوسف التّل يف جريدة الرأي يف ٢٠١٥/١١/٢٣، إّنه «عندما يعشق الشاعر شاعًرا سبقه 

ال بّد أن يذهب إليه ويلبسه عباءته، سواء كان املتنبي أو غريه».
للمتنبي  يرتك  كان  حممود  حيدر  أن  باملتنبي،  حممود  حيدر  عالقة  يف  النظر  يلفت  وّمما 
السواعري:  إبراهيم  يقول  كام  املتنبي،  ألّن  إليه؛  توّجه  التي  األسئلة  من  كثري  عن  جييب  أن 
أسباب  ال تتم  أهنا  يبدو  التي  والقيمة  وخيله،  ومثله وليله  طموحه  يف  املعيارية  القيمة  «هو 
الوصول إليها، أو كأّهنا هي القيمة التي يتلذذ حيدر حممود يف حتميلها ما حيدث أو مناكفتها 
او مهادنتها أو البوح هلا او موافقتها بالرؤية، بعد أن ينشّق الشاعر احلفيد عن الشاعر اجلّد 

وحياول أن خيلق عامله اخلاّص أو «واليته» اخلاّصة بتمّيزه»(٥).
شعره  يف  األعىل  مثله  املتنبي  من  اختذ  فإنه  شعره،  يف  املتنبي  بروح  الذ  مثلام  رأيي،  ويف 
ومواقفه، ولذلك وصفه بأّنه جّده؛ فعندما ُسئل يف مقابلته مع اهلالل نيوز عن قصائده التي 
كتبها يف املرأة، ذهب مبارشة إىل املتنبي، فقال: «املسألة ال تستوقفني كثًريا، أنا عىل رأي جّدنا 
املتنبي، وهو اجلّد األكرب، وهو مل ينشغل كثًريا يف هذه املسألة، توجد قضايا أكرب من أن حترص 

نفسك هبا....».
وعندما سئل يف املقابلة ذاهتا عن انغامسه بالسياسة، قال أيًضا مستشهًدا باملتنبي: «الشاعر 
أكرب من أي تيار سيايس... برصاحة املتنبي، جدنا املتنبي، أنا أعترب أنه ما زال معنا، وأّنه أكرب 
بكثري من كل االنتامءات والتيارات، وأكرب كذلك من الوالية التي يطالب هبا، وكان يرى 

نفسه هكذا، وليس أقل من ذلك، ولديه مربراته....».
مع  شأنه  وهذا  أيضًا،  املتنبي  ذكر  بالط،  شاعر  كان  إن  نفسها  املقابلة  يف  سئل  وعندما 
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كثري من األسئلة التي كان يفزع فيها إىل املتنبي يستعني به عىل إجابتها؛ ألّن املتنبي نموذجه 
قصائد  عن  اجلزيرة  قناة  يف  كليب  سامي  سأله  فعندما  األكرب،  وجّده  األعىل  ومثله  وقدوته 
احلّب يف شعره، أجاب: «قصائد احلّب موجودة، شأين كشأن املتبني جّدي املتنبي، من قال 
لكن  احلّب،  يف  كتب  ما  أمجل  فيها  التي  القصائد  من   الكثري  هناك  حيّب،  يكن  مل  املتنبي  إّن 
كربى-ليست  قضايا  عندنا  ونحن  ّمهها،  حيمل  كان  التي  الكربى  القضية  إىل  منها  يدلف 

قضية واحدة يف الواقع- أكرب من جمّرد احلّب».
ولعّل ذلك كّله وغريه أيًضا يفّرس لنا حضور املتنبي شاعًرا وفارًسا وباحًثا عن املجد يف 
شعر حيدر حممود، الذي يقول عن جّده املتنبي: «هو شاعٌر عظيم عجيب، وشعره ال يصدر 

إّال عن شاعر عظيم»(٦).
إّن أحّب أبيات املتنبي إىل حيدر حممود هي:

َمروٍم ٍف  َرشَ فـــــــي  غاَمــــــْرَت  إذا 
النجــوِم دوَن  بمـــا  تـقـنـــــــع  فـال 

حقري أمٍر  فـــــــي  املــــوِت  فطْعُم 
عظيم أمٍر  فـــــي  املــــــــوت  كطعم 

صور حضور املتنبي يف شعر حيدر حممود:
تنّوعت صور حضور أيب الطّيب املتنبي يف شعر حيدر حممود، ومنها حضور القاموس 
شعر  من  بأبيات  قصائده  لبعض  وتصديره  حممود،  حيدر  قصائد  أكثر  يف  للمتنبي  اللغوي 
وخماطبتها  القصائد  بعض  يف  وشخصيته  وروحه  وصورته  املتنبي  اسم  واستدعاء  املتنبي، 
وحماورهتا، ومعارضة بعض قصائد املتنبي وحماكاة وزهنا وقافيتها، وبعض معانيها وعباراهتا، 

واخلوض يف موضوعات شعر املتنبي من مدح وفخر وإشارات حكمية.
أّما حضور القاموس اللغوي للمتنبي يف شعر حيدر حممود، فيتجىل يف كثرة استخدامه 
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ملفردات: اخليل والسيف والليل والعزم واألعداء وامليادين والرايات والبيارق والصحراء 
والفيايف والنخل واملجد والطراد واهليجا والرماح وسواها ّمما يشيع بكثرة يف شعر املتنبي، 
حيدر  يقول  فعندما  حممود،  حيدر  قصائد  يف  املتنبي  شعر  من  وصور  عبارات  ترسبت  وقد 

حممود يف قصيدته (نشيد الصعاليك)(٧):
دمنـــا من  والسّكيـــــــن  نعاتب  ومن 

اجلاين هو  والقايض  نحاســُب  ومـــــــن 
فإّنه َيْمُثُل لنا املتنبي وهو خياطب سيف الدولة(٨):

معاملتي يف  إّال  الناِس  أْعــــــَدل  يــــا 
واَحلَكُم اَخلْصُم  وأْنَت  اخلصاُم  فيـــــــك 

ويف قوله أيًضا(٩):
آلخريت أميض  مصطفى  يا  وسوَف 

وحداين الدار  غريــــَب  أَتْيُت  كمـــــا 
نتمثل قول املتنبي(١٠):

َوَطُن وال  أْهٌل  ال  التعّلُل  بــــــــَم 
َسَكُن وال  كـــــــأٌس  وال  نديٌم  وال 

ويقول حيدر حممود من قصيدته «من يوميات بديع الزمان الطلياين»(١١):
قلُت: الغريُب أنا

والعجيُب أنا
وهناري قصري

وكّل الليايل طوال
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وكأّنه قد التفت إىل قول املتنبي(١٢):
ُشكوُل الظاعنني  َبْعـــــــــَد  ليالــــيَّ 

طويُل العاشقني  وليــــــــــل  ِطـــــواٌل 
ويقول حيدر حممود يف قصيدته (هنر األنبياء)(١٣):

ركبه حــــــــادي  اهللا  واْسُم  ينســاُب 
َمَصبِِّه وطيَب  منبعــــه  طيَب  يـــا 

ًا مدهلَّ الضفتيـــــن  بني  خيتاُل  ومنها: 
وبقلبـــــه بروحــــــــه  اثنتني  ضمَّ 

ويف ذلك نستشعر روح املتنبي يف ذكر هنر األردّن ووصف األسد، حيث يقول(١٤):
بلّيـٌة مـنـــــــــه  األردّن  عىل  وقعــــــت 

ُتلــــــــوال الرفــــاِق  هاَم  به  َنَضَدْت 
  ......

تيهــه مــــــــن  مرتفًقــا  الثرى  يطـأ 
عليــــــال جيـــسُّ  آٍس  فكأّنـــه 

فباإلضافة إىل تقارب الصورة يف احلالتني، فإّن القصيدتني عىل وزن شعرّي واحد، وهو 
الكامل، وإن اختلفتا يف القافية.

وحليدر حممود يف ركوب الريح شعر كثري، نحو قوله يف قصيدة (تباريح)(١٥):
يف غربتي عنك

أنا منكٌرس... مهزوم 
يقذفني اخلوف إىل اخلوف
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فمن فوقي سحابٌة من األسى
ومن حتتي سحابٌة من اهلموم

ومن ورائَي الدجى
ومن أمامَي الدجى

خمالٌب تنهش أو أجنحٌة حتوم
فمن كحايل: ظاٌمل مظلوم؟!

وله من قصيدة عنواهنا (من قاع البئر)(١٦):
حني ركبنا صهوات الريح

وصحنا يا ريح اجلّنة
وله من قصيدة (إىل فدوى طوقان)(١٧):

لو كنت أملك نفيس
أتيُت إليك عىل فرس الريح

وقد أكثر املتنبي من استخدام هذا املعنى، وال سّيام قوله(١٨):
ُمقامــًا أْرٍض  يف  حاوْلُت  فام 

زواال أْرٍض  عـن  أْزَمْعــُت  وال 
حتتــي الريح  كأّن  َقَلٍق  عىل 

شمــــــاال أو  ا  ـً جنوبـ أوّجههــا 
ويف قول حيدر حممود يف قصيدة عنواهنا (هذا هو األردّن) يقول(١٩):

توّكأوا السيـــــــــوف  علـــى  األنوِف  شمُّ 
أفعاُهلـــــا َقْوَهلــــــا  َتْسبُِق  يـــــــــُد  والصِّ
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يبدو متأثًرا بقول أيب الطّيب يف سيف الدولة(٢٠):
مضارعًا ِفعًال  تنويـــــــه  مــــا  ُكْنَت  إذا 

اجلــــوازم عليه  ُتْلقى  أن  مضـــى قبـــــــــل 
وّمما دأب عليه حيدر حممود أن يصّدر قصائده بأبياٍت للمتنبي تنبئ عن روح القصيدة 
ومقاصدها، فمن ذلك قصيدته التي عنواهنا: (بحًثا عن القصيدة.... بحًثا عن عّامن)(٢١)، 

فقد صّدرها ببيتني للمتنبي مها(٢٢):
ُذْقُتــــــه حّتـــــــى  الِعْشق  أْهَل  وَعَذْلُت 

َيْعَشــُق ال  مـــن  يمــــوُت  كيف  فعجبــــُت 
أنـنــي ذنـبــــَي  وعــرْفـــــُت  ْم  وعــذرُهتُ

لُقــــــوا مـا  فـيـه  فـلـقـيـُت  عّيــرتـهــــم 
كام صّدر قصيدته املشهورة (الشاهد األخري) ببيت للمتنبي هو(٢٣):

روٌم ظهرَك  َخْلَف  الـــــــــــروم  وســـوى 
متيـــُل جانبْيـــــــَك  أّي  فعلــــــــى 

املدح  يف  يشرتكان  فنجدمها  املتنبي،  قصائد  مع  حممود  حيدر  شعر  موضوعات  وتتشابه 
واحلكمة والفخر والشكوى من الظلم واحلسد، إّال أّن حيدر حممود قرص مدحه عىل امللك 
احلسني رمحه اهللا ووريثه امللك عبداهللا الثاين بن احلسني، بينام تعّدد ممدوحو املتنبي، وإن كان 

أشهرهم سيف الدولة احلمداين.

ومن احلكمة يف شعر حيدر حممود قوله باألسلوب التقريري ذاته، الذي يشبه أسلوب 
املتنبي يف حكمه:
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وَمْن ال يكيـــل الصــــاَع صاَعْني مّيـــــــــٌت
بائد(٢٤) َمْوَتْنيْ  املَْوَت  يـــــــردُّ  ال  وَمــــــــْن 

معارضات  عليه  نطلق  أن  يمكن  ما  حممود،  حيدر  شعر  يف  املتنبي  استدعاء  صور  ومن 
قصد،  غري  عن  أو  وقناًعا  رمًزا  استخدامها  هبدف  قصد،  عن  املتنبي  لقصائد  حممود  حيدر 

ومن أبرز قصائد حيدر حممود يف هذا االجتاه قصيدته (الشاهد األخري)، التي مطلعها(٢٥):
املكابد أّهيذا  تنـــــــادي  َمْن  علــــــى 

شاهُد غريك  الصحراِء  فــــي  َيْبَق  ولـــم 

فهي عىل وزن قصيدة للمتنبي وقافيتها، يمدح هبا سيف الدولة، مطلعها(٢٦):
حواِسُد يفَّ  اخلــــــــاِل  ذاِت  عــــــواِذُل 

ملاِجُد مّني  اَخلــــــــْوِد  ضجيـــــــــع  وإّن 

وتشرتك القصيدتان يف أّهنام تتحدث، كّل واحدة منهام، عن بطل داخّيل يف مواجهة عدّو 
خارجي، فقصيدة املتنبي تتحدث عن مواجهة سيف الدولة احلمداين للروم، وقصيدة حيدر 
حممود تتحدث عن مواجهة املقاوم الفلسطيني لالحتالل الصهيوين، وال ختلو القصيدتان 
من مدح البطل واإلشادة به وانتقاد من سواه من املتقاعسني، والشكوى من الدهر وظلم 
اآلخرين، وعىل ذلك فإّن روح القصيدتني واحدة، وغضبهام يكاد يكون واحًدا، حّتى إّن 
املشرتك من كلامت القوايف بلغ ثالث عرشة كلمة، مع أن عدد أبيات قصيدة املتنبي أربعة 
القوايف  كلامت  ومن  بيًتا.  وثالثون  ثالثة  حممود  حيدر  قصيدة  أبيات  وعدد  بيًتا،  وأربعون 
والفراقد،  وفوائد،وكواسد،  وساعد،  وراقد،  وفاسد،  شواهد،  القصيدتني:  بني  املشرتكة 
ووالد، والعوائد، وأماجد، واملكائد، وأطارد، والزوائد. ومثلام ختم املتنبي قصيدته بحكمة 
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يقول فيها(٢٧):
صالٌح بالعقِل  اُحلّب  قليل  فإّن 

فاسُد باجلهِل  اُحلّب  كثري  وإّن 
فكذلك ختم حيدر حممود قصيدته بحكمة، حيث يقول(٢٨):

مّيٌت صاعْني  الصــــــــاَع  يكيُل  ال  َوَمن 
بائُد موتيـــــــن  املْوَت  يرّد  ال  ومــــــــــن 

ولو نظرنا يف الصور والعبارات املشرتكة بني القصيدتني؛ لوقفنا منها عىل مثل قول حيدر 
حممود:

فتنتخي رماًحا  ليست  الّدمــــــــى  وتلك 
تطاِرُد راِد  الطِّ يـــــــــوم  خيُلهــــــا  وال 

فيشبهه عند املتنبي قوله:
كأّهنـــــا والليالـــــــــي  بشــــــــيٍء  أُهمُّ 

تطاِرُدنــــــــي عــــــــن َكْونِه وأطـــــــاِرُد
ومن ذلك قول حيدر حممود:

ِشعاهبا نشيد  الفصحــــــــــى  كانـــت  بىل 
القصائِــــــــد املدجلَني  ُشمـــوَس  وكاَنْت 

فيشبهه قول املتنبي:
شاعٍر َغْريَ  أرى  ال  إّنـــــي  خليلــــــــــيَّ 

القصائد ومّني  الّدْعــــوى  َمْنُهــــــــــُم  فِلْم 
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ومن ذلك قول حيدر حممود:
ضفريٌة منكـــــــم  بالنار  احرتقـــــــت  وال 

والُد التــــــاَع  وال  مولوٌد  ضـــــاَع  وال 

فيشبه قول املتنبي:
اْبَنُه يا  محداَن  ابُن  اهليجــــــــا  أبــــــو  وأْنَت 

ووالُد كريــــــــــٌم  مولــــــــــوٌد  تشاَبَه 
ويقول حيدر حممود:

زائٍد ُكلَّ  مستأِصـــــــــًال  ِمنجًال  وُكْن 
الزوائد وفينـــــــا  مّنا  كثرت  فقــــــــد 

فهو يشبه قول املتنبي:
ها ُكلُّ اخلالفـــــــِة  أنـيــــــــاُب  أولئــــك 

الّزوائـــــــُد البالِد  أْمــــــــــالِك  وسائُِر 

وال أظّن أّن حيدر حممود وهو يكتب قصيدته (أبو الطّيب العثامين) التي منها:
احلميد عبد  السلطان  حفيـــــَد  يــــــــا 

جديد مـــــــــن  شاًخما  عاَد  قد  بك 
قد غابت عن باله قصيدة املتنبي التي مطلعها(٢٩):

شهيد قتِْلُت،  كمــــــا  قتيــــــــٍل،  كــم 
اخلــــــدوِد َوَوْرد  ىل  الطُّ ببيـــــــــاِض 
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ففي قصيدة حيدر حممود إشارات وإحياءات إىل روح قصيدة املتنبي ليس من الرضوري 
بمناسبة  استدعاء  غري  من  طائعًة  حرضت  رّبام  بل  إليها،  عمد  قد  حممود  حيدر  يكون  أن 
احلديث عن عبد احلميد الثاين واليهود وموقف رجب طيب أردوغان (أبو الطيب العثامين) 
من شمعون برييز، ولعّل األبيات توحي إىل تفّرد (أيب الطيب العثامين) يف قومه، كتفّرد أيب 

الطّيب املتنبي يف قومه، حني قال يف قصيدته:
إّال نخلــــــــة  بأرض  ُمقامــــــــي  ما 

اليهوِد بيـن  املسـيــــــِح  َكُمقـــــــاِم 
وال أرى حيدر حممود وهو يقول:

احلميد... عبـــــد  السلطان  حفيــــــــد  يا 
ره بقول املتنبي: إّال وخلف ظهره شيطاُن شعره يذكِّ

أبلغ مــا  بْعـــــــَض  مؤّمٌل  ولعّلـــــــي 
محيـــــــد عزيٍز  مـــــــــن  باللطــــــِف 

وال أظنه كذلك وهو يقول:
كاَن الذي  الزمــــــــاِن  إىل  فأِعْدنــــــا 

اليهــــــوِد ريــــــــاِح  علـــــــــى  ا  عصي�
إّال وهو خيضع إلحلاح شيطانه بعدم نسيان قول املتنبي:
إّال نخلة  بأرض  مقامـــــــــي  مــــــا 

اليهــــــوِد بني  املسيـــــــــح  كُمقــــــــام 
وال أظّنه كذلك وهو يقول:

تزهو بـــــــك  ها  كلُّ الّضــــــــاِد  أحـرف 
بالــــــوروِد أهُلهـــــــا  ويالقيـــــــــك 
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إّال وقد مهس شيطانه يف أذنه مذّكًرا ببيت املتنبي:
َب العنُرب فيه بامِء ورٍد َوُعوِد ذاَت فرٍع كأّنام ُرضِ

أّما استدعاء اسم املتنبي وصورته وروحه وشخصيته يف قصائد حيدر حممود وخماطبتها 
عنواهنا (ست  التي  قصيدته  أبرزها  ومن  قصيدة.  وغري  ديوان  يف غري  جتّىل  فقد  وحماورهتا، 
رسائل شوق إىل عّامن)، وقد كتبها يف األّول من ترشين األّول سنة ١٩٧٩، حيث تقمص 
يف الرسالة الرابعة من الرسائل السّت شخصية املتنبي، التي تبحث عن سيف دولة، وّمحل 
الرسالة إشارات وإحياءات كثرية، فيقول واصًفا املكان الذي كان فيه آنذاك خارج األردّن، 

حيث الشعراء ال دور هلم سوى متشيط حلية املوىل وإعداد القهوة له(٣٠):
هنا يلد الرْمُل

رْمًال ونْمًال
يمصُّ دَم النَّْخل

(آخر ما ظّل من رشف األصل)
فاملتنبي.... غالٌم يمّشط حلية مواله

يصنع قهوته يف الصباح،
ويف آخر الليل

ته وينام يفرك ُرسَّ
وحيلُم باخليل:

أّن هلا موسًام نابًضا بالرجال
يف: وحيلم بالسَّ

ْيِف يا سّيدي يف أْشُهِر الصَّ



٣٦

تسافر ريح الّشامل
وهترُب خوًفا عىل نبضها

وارفاُت الّظالل
ويف غيبة السيف

تذبح أطفاهلا الكلامت
وتنجو التي ال ُتقال

ويعّلق الدكتور خالد الكركي عىل هذه القصيدة املسّامة (املتنبي يبحث عن سيف) قائًال:
«أّما حيدر حممود يف قصيدته «املتنبي يبحث عن سيف»، فقد جعل املتنبي قناًعا يعّرب من 
ورائه عن حالة ذاتية عندما تركته عّامن بني «نفي وطول انتظار»، حّتى أحّس بأّن هذا الزمان 
ليس زمانه، فبحث عن زماٍن آخر برموزه وقصائده، فاستدعى املتنبي ليسنده وهو يتساءل 

منذ انطالق القصيدة «كيف السبيل»؟
سيحرض املتنبي إىل زماٍن خمتلف، بل أشّد سوًءا من زمانه الذي هجاه، ولن يعرتف به 
الكركي  الدكتور  ويتابع  النخيل.....»(٣١).  دم  يمصُّ  ونمًال  رمًال  الرمل  «بلد  فهنا  أحد، 
للواقع،  اهلجاء  من  صورة  تقيم  اجلميل،  الغنائي  إيقاعها  عىل  القصيدة  هذه  «إّن  قائًال: 
وجتعل الشاعر (من خالل رمز املتنبي) مستلًبا، وكأهنا تقول، حّتى لو كان الشاعر بحجم 
املتنبي فاملطلوب منه أن يكون تابًعا للسلطان، وهذه حالٌة يف التوظيف نادرة؛ ألن اآلخرين 
السلطة للمبدع  استالب  إنه حالة  واهلوان،  صورة للضعف  عنفوان ال  رمز  رأوا يف املتنبي 

والفنان»(٣٢).
وعّزة  واألنفة  بالتمّرد  وروحه املّتسمة  املتنبي  شخصية  فيها  يتقّمص  التي  قصائده  ومن 
قصائد  إحدى  وهي  اجلعفي)،  حسني  أمحد  املواطن  سقوط  (ليلة  عنواهنا  قصيدة  النفس، 
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نفسه  خماطًبا  يقول  حيث   ،٢٠٠٧ سنة  الصادر  النهر)  كان  البدء  (يف  بــ  املوسوم  ديوانه 
(املتنبي):

ا يا ُجْعفي كم ُكْنَت غبي�
وأغبى الناس هُم الشعراء

حّتى صاحبك احللبّي
عيلُّ بن أيب اهليجاء

مل حيزن حني اغتالوك
ومل تبك عليك الّشهباء

بل َسِهَرْت تلك الليلَة حّتى الفجر
وغّنت رقصت رشبت حّد اإلعياء

يا ما حّذرناك من األوهام
يا ما قلنا لك: ال تأمن للملعون أبوها األّيام!

لكّنك ال تسمع إّال صوتك أْنَت
ك ولْسَت ترى َغْريَ
يف أحالِم اليقظات

َوَعَدْتَك الدنيا
بأٍب من َذهٍب

لو أنكْرَت أباك
فأنكْرَت مجيع اآلباِء!

وتنّكْرَت ألمجل َمْن يف الكوفِة



٣٨

سّقائيها البسطاء
وحّراثيها الفقراء

وُجْعِفّييها املعتّزين
بأّنك منهم

واملنتظرين رجوَعَك ُصْبَح مساء!
ما أْتَفَه يا ُجْعفيُّ طموحك

ما أْصَغَر ما يتمّناه أمري مثُلك
يملُك ما ال يملكه األمراء!

َمْن كان سيعرُف-لوال ِشْعُرك-
َبْدًرا أو كافوًرا

أو حّتى صاِحَبَك ابن أيب اهليجاء!
خٌري من كّل واليات الدنيا
يا ُجْعفيُّ قصائُدك العصامء

لكْن َخٌري منك ومنها
قاء! ذاك اُجلْعفي الكوّيف السَّ

بن  (أمحد  املتنبي  من  اختذ  لكّنه  نفسه،  عن  القصيدة  هذه  يف  يتحدث  حممود  حيدر  إّن 
وهو  للذات،  تأنيب  هو  التأنيب  هبذا  للمتنبي  فمخاطبته  قناعًا،  الكويف)  اجلعفي  احلسني 
يؤّكد يف هذا التأنيب ما قاله عن الشعراء غري مّرة، من أّهنم ـ بشعرهم ـ يملكون ما ال يملكه 
األمراء، وأّن قصائده خري من كّل واليات الدنيا. (وانظر كذلك ما يقوله إبراهيم السواعري 
عن هذه القصيدة يف مقالته: ضياع املطمح... تبّدل الوجوه واالفتئات عىل الشاعر... املتنبي 
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يف رأس حيدر حممود، املنشورة يف موقع سواليف بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠١١).
ويف ديوانه «يف البدء كان النهر»، الصادر سنة ٢٠٠٧، والذي يشتمل عىل ثالٍث وأربعني 
قصيدة، يمتّد تاريخ كتابتها من ١٩٧٣ حتى أواخر عام ٢٠٠٦، كان للمتنبي حضوٌر كاسح، 
أكثر  وخيله!، فكانت  ليله  الذي قتله صديقاه:  إىل جّدي املتنبي  إهدائه:  ويقول الشاعر يف 
قصائد هذا الديوان عن املتنبي، ومنها: أيب حمّسد، والدعوة عاّمة، وآخر ما قاله أبو الطّيب، 
حيدر  يبتعد  ومل  وغريها.  «اجلعفي»  وقصيدة  اجلعفي،  حسني  أمحد  املواطن  سقوط  وليلة 
وهو  هو،  يريده  بام  وينطقه  خلفه  يقف  كان  بل  الديوان،  هذا  قصائد  يف  املتنبي  عن  حممود 
بحّق ديواٌن حيتاج إىل دراسة خاّصة مستقّلة من زاوية استدعاء املتنبي يف شعر حيدر حممود.

خامتة:
الرغبة  أو  منه  بامللل  األّيام  من  يوم  يف  يشعر  ومل  له،  ا  جد� املتنبي  من  حممود  حيدر  اختذ 
يف االستبدال به، وكان يصطحبه معه كثًريا، ويعّرف الناس عليه قائًال هلم: هذا هو جّدي 
املتنبي، وكثًريا ما كان يستعني به وبلغته وعباراته وصوره ومعانيه، ويف أحيان أخرى كان 
ينيبه أن ينطق عنه، فيكون املتكّلم املتنبي لكّنه يف احلقيقة هو الشاعر، ويف أحيان أخرى كان 
حيدر حممود خياطب املتنبي، لكّنه يف حقيقة األمر خياطب نفسه، فكان املتنبي خري قناع خيتاره 
الشاعر، وهذا يدّل عىل ما يراه حيدر حممود مما يناسبه من النامذج، فاختار املتنبي الذي هو 
بالفعل، ويف نظر حيدر حممود كذلك، أعظم شعراء األّمة، وأّنه مالئ الدنيا وشاغل الناس 

وشاعر اخليل والليل.
وألّن حيدر حممود حيمل الكثري من اخلصائص الفنية واإلبداعية والشخصية املعروفة يف 

شعر املتنبي وشخصيته.
ا. إّن صلته باملتنبي عىل هذا النحو جعلته يقول دائًام إّن املتنبي مل يمت، وإّنه ما زال حي�



٤٠

اهلوامش
(١)   ديوان املتنبي ٣٦٦/١-٣٧٢

(٢) وردت القصيدة يف ديوان املتنبي ٢٣٢/٣-٢٤٥
(٣) القصيدة يف ديوان املتنبي ٩٢/٤-١٠١

(٤) ديوان املتنبي ١٤١/٢
(٥) إبراهيم السواعري، ضياع املطمح.. تبّدل الوجوه واالفتئات عىل الشاعر... املتنبي يف رأس حيدر حممود/ 

سواليف/ ٢١ يوليو ٢٠١١.
(٦) مقابلة مع اهلالل نيوز

(٧) األعامل الشعرية الكاملة ص ١١٤
(٨) رشح ديوان أيب الطيب ٣٦٦/٣
(٩) األعامل الشعرية الكاملة ١١٧

(١٠)  رشح ديوان أيب الطيب ٢٣٣/٤
(١١)  األعامل الشعرية الكاملة ١٧٨
(١٢) رشح ديوان أيب الطيب ٩٥/٣

(١٣)  األعامل الشعرية الكاملة ٢٥٨-٢٥٩
(١٤) رشح ديوان أيب الطيب ٢٣٧/٣-٢٣٩
(١٥) األعامل الشعرية الكاملة ٢٧٨-٢٧٩

(١٦)  األعامل الشعرية الكاملة ٣٣٣
(١٧)  األعامل الشعرية الكاملة ٣٥٣
(١٨) رشح ديوان أيب الطيب ٢٢٥/٣
(١٩)  األعامل الشعرية الكاملة ٤٦٢
(٢٠) رشح ديوان أيب الطيب ٣٨٢/٣
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(٢١)  األعامل الشعرية الكاملة ٤٥٥
(٢٢) رشح ديوان أيب الطيب ٣٣٣/٢
(٢٣)  رشح ديوان أيب الطيب ١٥٧/٣
(٢٤)  األعامل الشعرية الكاملة ١٥٨

(٢٥)  األعامل الشعرية الكاملة ١٤٥-١٥٨
(٢٦) رشح ديوان أيب الطيب ٢٦٨/١-٢٨٠

(٢٧) رشح ديوان أيب الطيب ٢٨٠/١
(٢٨)  األعامل الشعرية الكاملة ١٥٨
(٢٩) رشح ديوان أيب الطيب ٣١٣/١

(٣٠) األعامل الشعرية الكاملة ٢١٩-٢٢٠
(٣١) الصائح املحكي ١٩٧-١٩٨

(٣٢)  الصائح املحكي ١٩٨-١٩٩، وانظر: قناع املتنبي يف الشعر العريب احلديث (١٣٤، ١٣٩، ١٧٢)



٤٢

املصادر واملراجع
ووضع  وصّححه  ضبطه  الديوان،  رشح  يف  بالتبيان  املسّمى  الطيب  أيب  ديوان  رشح  العكربي،  البقاء  أبو   .١

فهارسه: مصطفى الّسقا، إبراهيم األبياري، عبد احلفيظ شلبي، دار املعرفة، بريوت
دمشق،  العرب،  الكتاب  احتاد  منشورات  املعارص،  العريب  الشعر  يف  املتنبي  الطيب  أبو  الدين،  زين  ثائر   .٢

١٩٩٩
حيدر حممود، األعامل الشعرية الكاملة، مكتبة عّامن، عّامن، ١٩٩٠  .٣

حيدر حممود، يف البدء كان النهر، دار اليازوري، عّامن، األردّن، ٢٠٠٧  .٤
خالد الكركي، الرموز الرتاثية العربّية يف الشعر العرّيب احلديث، دار اجليل، بريوت، مكتبة الرائد العلمية،   .٥

عّامن، ١٩٨٩
للدراسات  العربّية  املؤسسة  احلديث،  العرّيب  الشعر  يف  املتنبي  صورة  املحكي:  الصائح  الكركي،  خالد   .٦

والنرش، بريوت، ١٩٩٩
سامح الرواشدة، القناع يف الشعر العرّيب احلديثـ  دراسة يف النظرية والتطبيق، جامعة مؤتة، مطبعة كنعان،   .٧

إربد، ١٩٩٥
بريوت،  والنرش،  للدراسات  العربّية  املؤسسة  احلديث،  العرّيب  الشعر  يف  املتنبي  قناع  هيف،  أبو  عبداهللا   .٨

٢٠٠٤
وتقديم:  حتقيق  واألدب،  واآلثار  التاريخ  يف  فصول  جرش:  أطالل  امللثم)،  (البدوي  العودات  يعقوب   .٩

صالح جّرار وكايد هاشم، جامعة جرش األهلية، جرش، األردّن، ٢٠٠٦
١٠. يوسف أبو صبيح، املضامني الرتاثية يف الشعر األردّين املعارص، منشورات وزارة الثقافة، عّامن، ١٩٩٠



هنري زغيب

٤٣

وإِنساًنا شاعـــــــــرا  حممــــود  حيـــــــــدر 
ـ ـ  شهادةـ  ـ

هنري زغيب * 

فَيلَتمــع  إِنساًنا  ُأقارُبـــه  إِنساًنا،  فَيسطـع  شاعــًرا  ُأقارُبــه 
شاعــًرا.

عِجْبُت له كيف يتامهى فيهام، ويـبقى عىل تناُغم يف شفافية اَألداء.
كام  َأراه  زلُت  وما  الِقَيم،  قمم  إِىل  ٌع  َتَطلُّ بايل:  يف  وهو  عرفُته،  منذ 

ٌع إِىل ِقَمم الِقَيم. عرفُته: َتَطلُّ
َفْت به السفارُة  ا كام امتشاُق القصيدة، وَرشُ َفْت به الوزارُة رْؤيوي  َرشُ

ا كام َأناقُة الِشعر. دبلوماسي 
ذلك َأّن عىل اُألردّن َمِلًكا يعرُف ماذا َأن ُيسدي السفارَة والوزارَة 

إِىل شاعر، ويدرُك َأّن الرْؤيوية والدبلوماسية جناحان حيّلق هبام 

* شاعر وكاتٌب لبنانـيٌّ ضالٌع يف احلياة الثقافية اللبنانية والعربية منذ ١٩٧٢.



٤٤

ويعطي  املتني،  الشعري  النسيج  من حياكة  الثقافة  وزارَة  فُيعطي  اَألداء،  يف نصاعة  الشاعر 
السفارَة من طبيعة االنرصاف إِىل ابتناء القصيدة، وهبام َيِسُم حارض بالده يف ذاكرة املستقبل. 
عون القصيدة.  عوا صورَهتا كام ينصِّ هكذا عرْفنا شعراء َأرسلْتُهم بلداُهنم سفراَء هلا، فَنصَّ
دة تبدُأ وتنقيض وُيـميس شاغُلها «سعادة  وإِذا السفارة الرسميُة ذاُت مهلٍة مستطيلٍة ُحمَدَّ
السفري السابق»، فالسفارة الشعريُة ال مهلَة هلا َألهنا عابرٌة فوق جهاِت املستطيالت املكانية 
لفضائه  زماٍن  َأو  السابق»، فالِشعر ال حدوَد مكاٍن  ولن يكون شاِغُلها «الشاعر  والزمانية، 

الناشب يف الـمدى فوق خّط الوقت وخطوط الُطول والعرض.
* * *

ُه يف احتفاالت َأدبية إِىل  ـل ُأرُدنَّ إِىل هذا «السفري الشعرّي» اجتهُت َأسَأله غري مّرة َأن ُيـمثِّ
ر له املنرب من بريوت إِىل عّامن.  ع بالده ِشعًرا َتـخطَّ لبنان، فلّبى وَنصَّ

سَألُتُه   ،(٢٠٠٣ اَألول  كانون   ١٢) اَأليام  هذه  مثل  يف  متاًما  سنًة،  عرشة  ثالث  قبل 
مشاركَتنا باسم اُألردّن يف االحتفال بمئوية اَألديب اللبناين الكبري كرم ملحم كرم، فحَمل 

بالَده وقصيدَته إِىل قرص اُألونسكو يف بريوت، وكانت قصيدُته عروَس املهرجان.
شاعر  بِـمئوية  االحتفال  يف  كذلك  اُألردّن  باسم  مشاركَتنا،  سَأْلُته  سنواٍت  َأربع  وقبل 
لؤلؤًة  اُألردّن  فكانت قصيدُة  بيننا،  زال  ما  سعيد عقل (٤ متوز ٢٠١٢) وكان سعيد  لبنان 

ًدا قرص اُألونسكو يف ذاك املهرجان اَألديب. َعت جمدَّ رصَّ
إِىل  ُحّب  «قصائُد  الِشعرّي»:  اَألرز  «مهرجان  يف  اُألردّن  متثيَل  سَأْلُتُه  ــَتني،  املئويَّ وبني 
بكوهنا  حتتفي  َتئٍِذ  َفْرتَ بريوت  احلبيبُة  وكانت   (٢٠١٠ الثاين  كانون   ٢٩) بريوت»  نجمة 
والكويت  وفلسطني  مرص  من  شعراء  مع  املنرب  عىل  فتزاَمل  للكتاب»،  عالـمية  «عاصمة 
إِىل  ر  متَأخِّ بــ«اعتذار  قصيدته  يف  وباح  واملغرب،  والعراق  وسوريا  والسودان  وتونس 

بريوت»: 



هنري زغيب
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َحْرفاِن لــــــي... وَهلا َجـــميــــــــُع ُحروفـي
وقصائِـــــــدي، وقالئِـــــــدي، وُسيوفــــي

بريوُت َوْشـِمــــــي الَيعُربِـيُّ علـــــــــى يدي 
واْسمـــــــــي...  َفَمــــــن َحيتاج للتعريِف؟

عنــــــدها ذْنبـي  الـمغفـوُر  ابُنــهـــــا  وَأنا 
َرُؤوِف غيــــَر  كـــــــــــــاَن  بقلٍب  رَأَفــت 

َألوُمهــــــــا  ولْســـُت  ُمعتِذرًا...  وَأجيُء 
ُوقويف يطوَل،  لـــــــن  لكْن  طــــــــال،  إِن  

* * *
وبني َأن َأسَأَله َأنا ويسَأَله سواي، عرَفـْتـُه بريوت ومدٌن ُأخرى من لبنان شاعًرا خاَرص 
منربها فتاميلت عىل َهْدَلته الـمنابر، هو املعاند، ويا لنضج عناِده، يف اِإلبقاء عىل كالسيكية 
حداثَة  ال  فيام  واحلداثة  التجديد  باسم  واملقامرات  واملغامرات  التجارب  مجيع  فوق  الشعر 
املرتامي رشط َأن يمتطي جواَدها فارٌس  َأنُرض من الكالسيكية، وال جتديَد خارَج إِقليمها 
ا، وَيشُتُل يف خصوبة القصيدة رْؤياه  اٌد ِمـجواٌد ُيْطلع من حارض اللغة مستقبًال هلا َنِرضً َجوَّ
اِإلبداع  التي وحَدها ُتبارك  اُألصول  الشعَر خالًدا بِـميَسم  وَيِسُم  بنَت العرص لكّل عرص، 
ا للرتاث، حتى يظّل الشعُر العريب َقًرصا لكبار ساكنيه وقًرصا عليهم دون  ا لِإلرث َولي  وفي 

هتافت الدخالء.
ُمنا اليوم: «قالت يل ُأمي: يف يوٍم ما، يف َأرٍض ما، يولُد  يف هناية حديٍث تلفزيوين ختَم مَكرَّ
إِنساٌن ما، ال ُتعجُبه اللعبة». وهكذا َمتاًما هو: ُولِد يف َأرض الشعر ومل ُتعجْبه، وما زال ال 

تعجُبه، لعبة التالعب باُألصول. 



٤٦

ِلب اُألصوَل عهًدا لِإلبداع، وتشَتقُّ يف اللغة اُألم لغاٍت تتفّرُع من  نحن والشعر؟ قّلٌة َتطَّ
ًة له تتنادى إِليها يف امتناٍن واطمئناٍن رفوُف العصافري. ِجْذع واحٍد غصوًنا وفيَّ

يف  خالًدا  فن  وال  البشاعة،  يف  يسقْط  يستسهْل  من  اجلامل.  وَأبوُه  الصعوبة  ُه  ُأمُّ الفّن؟ 
السهولة والبشاعة.

ُمكم اليوم، يا َأهَل هذه اململكة السعيدة، يقُسو عىل قلمه كي ال ُيطلع إِالَّ النحَت  ومكرَّ
ِإلطالع  التَأّنـي  خماض  من  إِالَّ  تولَد  ال  كي  كلمتِه  عىل  ويصُعب  اِإلزميل،  بتْقنية  الـُمضنى 

اجلامل.
* * *

يف قصيدته «اعتذار مَتَأّخر إِىل بريوت»، قال هلا:
َأّهنا  وُأوِقــُن  َملهـوفـــــًا،  وَأجــــيُء   ...

امللهوِف بِـفَؤاِدهـــــــا   َســــــــَتـُضّمني  
َيضُريين  ليـــــــــس  بِالباب!  هنا  هــــا  َأنا 

ُوُقويف َيطوَل  َأْن  عنَدِك  دمــــــُت  مـــا 
ولن َيطوَل وقوُفَك َأبًدا بباهبا، يا شاعر الوفاء، وال عند مشارف قلبها امللهوف.

فنجمُة بريوت ُمرشقٌة دوًما يف فضاء لبنان.
وهي َترُحُب دائًام باُخللَّص اَألوفياء. 

وَأنَت يف صدارهتم، شاعًرا وإِنساًنا، يا َأخي حيدر حممود. 
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حيدر حممــــــــود فــــــي دراســــــات النقاد

د. زياد الزعيب * 

منذ نصف قرن وحيدر حممود يكتب الشعر ويغّنيه ويغنِيه، ويودع 
الرضا  بني  والتمرد،  الصعلكة  بني  املتأرجحة  الذاتية  حاالته  فيه 
وعن  وأفراحه،  وجراحه  الوطن  عن  تعبريه  يودعه  والغضب، 
القصائد  يف  الروح  أمكنة  وأسكن  واحلرية،  واحلب  احلياة  يف  رؤاه 
شاعر  أي  يفعل  مل  كام  عامن  غنى  وطنية،  أيقونات  غدت  التي 
وهويتها  بتارخيها  مقرونة  األردنية،  األمكنة  نصوص  وسطر  آخر، 
وأصوات الناس البسطاء فيها، وظلت الطرية وحيفا تسكنانه نفًسا 
األمة  وروح  روحه  من  منبثًقا  شعره  يزال  وما  فكان  أنفاسه،  من 
مستلهًام  قصائده،  يكتب  وحيدر  الروح.  هلا  تعود  بأن  حيلم  التي 
رؤاه وثقافته وتاريخ أمته وتراثها، يكتب مثل العب حمرتف باللغة 

* ناقد أديب، وأستاذ  اللغة العربية يف جامعة الريموك األردنية.
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مل  ظاهرة  وهذه  واملوسيقى،  اللغة  بني  عادي  غري  كبري  مزيج  شعره  فإن  ولذا  واملوسيقى، 
يتوقف عندها النقاد، عىل الرغم من كوهنا  أبرز الظواهر الفنية يف شعره، التي جتسدت يف 

عدد كبري من قصائده املغناة. 
ولعل تداخل السيايس بالشعري فيام كتب، مثل حالة خاصة جعلت كثريين من النقاد 
حيجمون عن الكتابة عن جتربته، ودفعت من جانب آخر اإلعالم الرسمي، وقبل هذا الناس 
هبذا  وهو  واسع،  نحو  عىل  منتًرشا  ذائًعا  شعره  جعل  مما  بشعره،  للعناية  هلم؛  يكتب  الذين 
مجهوره  من  الرغم  عىل  شعره،  عن  سابقة،  مراحل  يف  النقد،  غياب  يف  تتمثل  ظاهرة  يمثل 
له  دراسة  يف  رضوان  اهللا  عبد  ذهب  فقد  عنه،  كتبوا  من  بعض  حلظه  ما  هذا  ولعل  الكبري، 

بعنوان «من أقوال الشاهد األخري، حيدر حممود دراسة تطبيقية»، إىل القول :
اجلادة،  النقدية  الدراسات  مستوى  عىل  كبري  حيف  حلقه  متميز،  شاعر  حممود  «حيدر   
وهو حيف انطلق من موقف سيايس، بعيًدا عن موضوع الشعر أو تراجعه، قوته أو ضعفه؛ 
إذ متت معاقبة الشاعر من خالل املوقف السيايس املعارض ملوقف الشاعر، فقد دفع حيدر 
وال  ا  سياسي  ال  اإلطالق،  عىل  مربر  غري  كبري  ثمن  وهو  ا،  أدبي  السيايس  موقفه  ثمن  حممود 

ا».  أدبي 
وكذلك فإن املوقف من حيدر وحممود وشعره يمثل صورة للتعامل غري املنصف القائم 
عىل املوقف السيايس دون الوقوف عىل املنجز الشعري، فـ«جتربة حيدر حممود الشعرية متثل 
صورة صادقة ودقيقة للحياة األدبية/ الثقافية يف األردن، فبمقدار ما أعطي من حضور يف 
اإلعالم الرسمي، بمقدار ما تم استبعاده من جتمعات األدباء واملثقفني، وهذا مؤرش عىل أن 
مرجعيات احلضور األديب/الثقايف يف واقعنا األردين، هي مرجعيات سياسية أساًسا وليست 
ثقافية أدبية، مرجعيات حمكومة بالعالقات الشخصية والسياسية، وليست حمكومة باملنجز 

اإلبداعي»، كام يرى رضوان أيًضا.
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لكن ثنائية السيايس ـ الشعري ليست جديدة، فهي ذات عمق تراثي، ويف الوقت عينه 
ذات حضور عميق يف الراهن أيًضا، غري أن األمر احلاسم يف هذه الظاهرة يتمثل يف قدرة 
الشاعر عىل أن حيول كل ما يعاجله إىل فن، إىل تعبري عن الروح اإلنساين والتحرر من سطوة 
االيدولوجيا واملواقف السياسية الفجة، وهو ما فعله حيدر. وقد وقف الناقد التونيس حممد 

لطفي اليوسفي عىل ظاهرة تالبس السيايس بالشعري عند حيدر حممود، ورأى أن: 
«حيدر حممود شاعر ودبلومايس. وليس أمًرا سهًال أن يوفق اإلنسان بني حلم الشاعر 
وواقعية الدبلومايس، فالشعر انشقاق ومترد عىل املمنوع وعىل املحرم أيًضا، الشعر مغامرة 
خروج عن املألوف نحو املخالف واملغاير. وهو احتفال بالرغائب واألهواء، أما الدبلوماسية 
فهي من جهة كوهنا فن معرفة الواقع وااللتزام باحلدود، إنام تتعارض مع الشعر، وقليلون 
هم الذين نجحوا يف حتويل هذا التعارض إىل تعاضد وتناغم: نزار قباين، سان جون باري، 
ظل  الذي  احللم العريب،  شاعر  حممود  وحيدر  البرشية املنهكة.  شاعر الكرامة  بابلو نريودا 
رغم كل املؤامرات عىل  بعد،  احللم العريب مل يمت فينا  إن  أكثر من مناسبة قائًال:  يعلن يف 

قتل هذا احللم». 
* * *

تفاوت  عىل  النقدية،  والقراءات  الدراسات  من  بالعديد  وشعره  حممود  حيدر  حظي   
بعض  عند  تتوقف  الصحافة  يف  عديدة  مقاالت  فثمة  واجلدية،  والعمق  املستوى  يف  بينها 
الظواهر يف شعره، أو تقف عند قصيدة بعينها، وثمة دراسات ذات بعد أكاديمي تستقيص 
ظاهرة مضمونية أو فنية يف شعره، وتقرأها قراءة منهجية، مستندة إىل بحث معريف علمي. 
وجيب أن أشري هنا إىل أن هذه الدراسات قد ظهرت متأخرة، وربام يعود أقدمها إىل بداية 
التسعينات من القرن املايض، ويمكن للمرء أن يعيد تأخر هذه الدراسات إىل البعد السيايس 

الذي ينتظم كثًريا من قصائد حيدر.
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لكن معاينة مكمن الشعرية وروحها عند حيدر حممود، قاد إىل قراءات فنية مجالية غري 
معنية بام هو سيايس، ولعل هذا األمر يعود إىل إدراك ثنائية املادة والصورة منذ القديم، التي 
يمنح  ال  بأنه  املوضوع  إىل  دوًما  نظر  إذ  املوضوع؛  عن  النظر  بغض  الفن،  تعاين  أن  حتاول 
النقاد  جعل  ما  وهو  املوضوع،  عن  الفني  التعبري  عىل  تتوقف  القيمة  إن  بل  قيمته،  النص 
يذهبون إىل لب الشعر وتأمل جوهره الكائن يف بنيته القادرة عىل التعبري عن الروح اإلنساين 

ورؤاه. 
السياسة،  يف  أمعن  وإن  حتى  السياسة،  سياقات  يف  أسرية  تقع  مل  الشعرية  حيدر  وقدرة 
ختطيها  عن  تعبًريا  يشكلها  فن  مادة  لديه  السياسة  غدت  إذ  الشاعر؛  الفنان  فيه  انترص  بل 
عنها،  يعرب  الذي  الشعري  الروح  لصالح  من التعايل عليها  الكثري  فيه  نحو  وجتاوزها، عىل 

وهذا ما جعل عبد اهللا رضوان يذهب إىل أن:
«حيدر حممود شاعر متمرد، الفنان فيه أقوى وأكثر حضوًرا من السيايس، وقد جاء ديوانه: 
واالجتامعية  السياسية  الصعد  عىل  التمرد  هلذا  صادًقا  سجًال  األخري»،  الشاهد  أقوال  «من 
كافة، وإن انتصار الفنان يف هذا الديوان عىل السيايس، يؤكد مقولة إن الفن بطبيعته تقدمي، 
قادر دائًام عىل أن ينترص عىل كل حماوالت ضبط إيقاع املبدع يف حدود ضيقة، بغض النظر 
ا. لقد استطاع الشاعر حيدر حممود  ا كان هذا املوقف أم رجعي  عن املوقف السيايس، تقدمي 
بغض  احلياة،  إىل  الفن الدائم  انحياز  ومترده، ليكون تعبًريا صادًقا عىل  أن يفرض حضوره 

النظر عن ثنائية االتفاق/االختالف مع املوقف السيايس املتبنى أو املعلن».  
وجتربة حيدر حممود الشعرية، بام فيها من ظواهر فنية ومضمونية خاصة، دفعت عدًدا 
غري قليل من الباحثني، يف السنوات القليلة املاضية، إىل قراءهتا من غري وجه من الوجوه، 
العلمية  الرسائل  بعض  ابتداء،  أذكر،  أن  ويمكن  خمتلفة،  ومنهجية  معرفية  مداخل  ومن 

والكتب التي أنجزت يف اجلامعات األردنية والعربية عنها: 
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ـ الظواهر األسلوبية يف شعر حيدر حممود،  جمدي اخلطيب.
ـ عامل حيدر حممود الشعري، مولود مرعي الويس .  سوريا. 

ـ املكان يف شعر حيدر حممود، فاطمة البعول. 
ـ الرموز الرتاثية يف شعر حيدر حممود،  فايز النصار. 
ـ احلس القومي يف شعر حيدر حممود،  أروى الربيع. 

ـ ثنائية األرض واإلنسان يف شعر حيدر حممود.
ـ الشاعران حيدر حممود ونزار قباين، حممد املجايل. 

هذه بعض الرسائل والكتب التي قرأت التجربة الشعرية عند حيدر حممود، وهي نامذج 
فقط؛ إذ إن هناك دراسات أخرى كثرية، ورأيت هنا أن أشري إىل بعضها حسب، وهي، كام 
يتضح، دراسات تذهب إىل قراءة األبعاد الفنية واملضمونية من زوايا متعددة، وتلتقي هبذا 

مع األبحاث واملقاالت التي كتبت عن شعر حيدر كام يتضح. 
أما األبحاث واملقاالت فمن الصعب حرصها، ولكن ما هو متاح منها يمنح املرء صورة 
عن االهتامم بحيدر وشعره، فقد كتب عنه نقاد وشعراء من األردن، ومن األقطار العربية 
األخرى، فقد كتب عنه حممد لطفي اليوسفي من تونس، ومولود الويس من سوريا، وهارون 
هاشم رشيد من فلسطني، وحسن اليارسي وحممد صابر عبيد من العراق، وكتب عنه من 
األردن عبد الرمحن ياغي وحممد حور، وصالح جرار، ونبيل الرشيف، وحممد املجايل، وفايز 
القرعان، وإبراهيم الكوفحي، وعامد الضمور، وروكس العزيزي، وحسني فريز، وإبراهيم 
ريشة،  أبو  وزليخة  األزرعي،  وسليامن  رضوان،  اهللا  وعبد  الزيودي،  وحبيب  العجلوين، 

وأمحد شقريات، وزياد الزعبي، وآخرون كثريون ليس املقام هنا بمقام استقراء لذكرهم. 
ولعل هذا العدد املتنوع املشارب واالجتاهات، واملختلف الرؤى من الباحثني، يدل عىل 
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والشاعر  الشعر  هؤالء  قرأ  فقد  والشعراء،  واألدباء  النقاد  عند  حممود  حيدر  حضور  مدى 
واأللوان  واملوسيقى  اللغة  مثل  فنية  قضايا  يعاين  بعضها  خمتلفة،  متعددة  مداخل  سالكني 
بعد  ذات  أبعاد  عىل  بعضها  يقف  كام  املتضادة،  والثنائيات  الرتاثية  والرموز  والتناص 
سيكولوجي، مثل بحث لعبة الواحد واملتعدد يف شعر حيدر حممود، وبعضها يقرأ ظاهرة 

املكان أو البيئة األردنية يف شعره، يف حني تقرأ دراسات أخرى البعد الوطني والقومي.  
وأبدأ هنا بام أظن أنه أقدم الدراسات األكاديمية عن شعر حيدر حممود، وهي دراستي 
منتصف  يف  املنشورة  الشعرية»،  اللغة  بنية  يف  دراسة  الشعري،  اخلطاب  «تبسيط  املعنونة: 
حيدر  شعر  يف  املالمح  أهم  أحد  عىل  وقفت  دراسة  وهي  املايض،  القرن  من  التسعينات 
من  يتشكل  الذي  حممود،  حيدر  عند  الشعري  للنص  اللغوي  النسيج  هبا  وأعني  حممود، 
حيث  من  املألوف  البسيط  إطار  يف  جمملها  يف  تندرج  التي  اللغوية،  العنارص  من  جمموعة 
املفردات واألنساق والسياقات، فعىل الرغم من تعدد املصادر التي  أفاد منها حيدر حممود 

يف بناء لغته الشعرية وهي:
ـ لغة التواصل اليومي املألوفة. 

ـ اللغة الشعبية املحلية.
ـ اللغة الدينية .
ـ اللغة الرتاثية. 

إال أهنا صهرت يف بوتقة واحدة حكمتها األلفة والبساطة يف املفردات والسياقات والبناء 
واإليقاع أيًضا. وهذه هي السمة األبرز يف شعره، واألكثر داللة عليه وتعبًريا عن شخصيته 

الفنية. 
 لقد التفت بعض الدارسني، يف ما بعد، إىل هذه الظاهرة، بحثوا يف مكوناهتا وأبعادها 
ا، ووقفوا عند كل عنرص منها عىل حدة، فقد درس إبراهيم الكوفحي «توظيف  بحًثا تفصيلي 
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واألحاديث  القرآين  النص  حضور  عىل  وركز  حممود»،  حيدر  شعر  يف  الديني  املوروث 
بصورة  حممود)،  الشاعر (حيدر  استغالل  «ويتبدى  يقول:  الدينية،  والشخصيات  النبوية، 
واضحة، هلذا املصدر الديني، الذي يعّد أهم املصادر الرتاثية التي ركن إليها يف شعره، فوفر 
اإلبانة  عىل  له  عون  أكرب  وكان  اإلحيائية،  بالطاقات  الغنية  الفنية  الوسائل  من  قليل  غري  له 
النبوية  واألحاديث  الكريمة،  القرآنية  اآليات  من  لكثري  توظيفه  يف  وعواطفه:  مواقفه  عن 
الرشيفة، وكذلك يف استدعائه لعدد من الشخصيات الدينية كشخصيات األنبياء وغريهم، 

وهو ما حتاول الصفحات التالية أن تيضء جوانبه وجتلو أبعاده».
تصنيفي  بناء  ضمن  حممود،  حليدر  الشعري  املعجم  بقراءة  عني  فقد  املجايل،  حممد  أما   
األردنية  البيئة  إىل دراسة  جرار  وذهب صالح  واملصدر تارات أخرى.  تارة  الداللة  يعتمد 
االجتامعية  والتحوالت  والوطن  الغربة  عن  احلديث  بني  مازًجا  حممود،  حيدر  شعر  يف 
يف  البحث،  من  يتضح  كام  تتمثل،  وهي  البيئة،  ظالل  سامه  بام  كله  هذا  وربط  والسياسية، 

استحضار الرتاث الشعبي املادي واملعنوي وتوظيفه يف شعره.  
ويف سياق آخر، توجه النقاد إىل دراسة املكان يف شعر حيدر حممود، ذلك حلضور هذا 
يف  ا  حموري  مكاًنا  والرمز،  اجلغرافيا  عامن،  احتلت  فقد  شعره،  يف  واسع  نحو  عىل  العنرص 
حممد  دراسة  استدعى  ما  وهو  الروحي،  وجوده  من  جزًءا  الظاهرة العامنية  ومثلت  شعره، 
حور «حيفا  الرحم عامن احلضن»، مشًريا هبذا إىل مكان الوالدة ومكان احلياة. ووقف نقاد 
شعر  يف  مدينتان  وعامن  «القدس  عن  شقريات  أمحد  فكتب  املوضوعة،  هذه  عند  آخرون 

حيدر حممود». أما حبيب الزيودي فعرب عن حضور عامن يف شعر حيدر بقوله:
«مل يلتقط شاعر أردين، إيقاع عامن كام فعل حيدر حممود، الشاعر الذي صاغها نبًضا يف 
وريده، ورنيًنا يف نشيده، كانت قصيدته وحبيبته وعباءته، وكثًريا ما اقرتح أشكاًال جديدة 
للحب. كثًريا ما صاغها غجرية ترن قامتها بالفضة، وكثًريا ما أنكرت حبه، شأهنا شأن كل 
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حلبها،  املنقطع  الصويف  ظل  ولكنه  صغاره»،  و«رغيف  هناره»  «رسقت  ما  كثًريا  احلبيبات، 
والذي مل يطلع عىل لياليها قمر إال وبادله الغواية، وألقى عليه الورد والسحر، وألقى عىل 

عباءة األبوة والنبوغ». 
ولعل استحضار القصائد املغناة عن عامن، يوضح احلضور العميق للظاهرة املكانية يف 
شعر حيدر حممود، فهو يشخص األمكنة ويؤنسنها، يف تشكيالت مجالية الفتة، ويمكن أن 

تذكر هنا قصيدته املعروفة املغناة عن عامن: 
الكتفني فوق  جدائلها  عمــــــان  أرخــــت 

العينني بيـــن  وقبلهـــــــا  املجد  فاهتــــــز 
واألحبابا منازهلــــا  جمـــد  يــــــــا  بارك 

بابـــا  ا  ـً بابــ مداخلهــــا  بالورد  وازرع 

وجوده  من  جزء  فهي  وغضبه،  رضاه  يف  وحزنه،  فرحه  يف  عامن  اسم  يردد  حيدر  ظّل 
تعود  حممود،  حيدر  شعر  يف  «العامنية»  الظاهرة  هذه  إن  سواء.  حد  عىل  والفني،  الروحي 
إىل «كوهنا» املكان املمثل لتجليات احلياة ـ الوطن النقيض للمنفى، املنفى الذي كان وراء 
اكتشاف معنى مكان الروحـ  عامن. وقد كانت جتربة االغرتاب يف اخلليج، يف هناية الستينات، 
نقطة انبثاق واستقرار عامن يف الروح الشعري الباحث عن الطمأنينة واألمن واحلياة. ولعل 
قصيدة «أغنية شتائية إىل عامن»، املكتوبة عام ١٩٦٩، متثل صياغة مبكرة لعالقة حيدر بعّامن 

من جانب، وعالقته باألمكنة األخرى التي جتسد املنفى من جانب آخر.
فلسطني، املنزل  املغتصب  الوطن  تعاين  التي  القصائد  املكانية، تقع  الظاهرة  سياق  ويف 
األول حليدر حممود، وهنا يصبح احلديث عن املكان قضية اإلنسان املقتلع من أرضه. وقد 
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حرضت هذه القضية بعمق وكثافة يف شعر حيدر، فهو يسرتجع صورة املكان األول، مسقط 
الرأس، ومكان الطفولة «حيفا» : 

اللون/  عيني  إىل  وتعيد  سيفا/  كرملها  تلبسني  نومي/  من  الليلة  توقظني 
ومتسح عن عيني احلزن/ وتنسيني ثلج املنفى...

      
التي حترض أيًضا يف  الفلسطينية،   ويكاد خيلص ديوانه «يف انتظار تأبط حجًرا» للقضية 
وقداسة، حترض يف غري صورة  أرض وشعب وتاريخ  قضية  كل الدواوين األخرى، حترض 
صالح  إىل  رسالة  مثل:  قصائد  فنقرأ  وأحداث،  ورؤى  مواقف  عن  تعرب  التي  الصور  من 
احلجر،  والمية  النبيل،  احلجر  أهيا  ويا  الفلسطيني،  وأيوب  القدس،  إىل  والطريق  الدين، 
واعتذار لألقىص، وحيفا.... وهي قصائد مفعمة بحس التمرد والسخرية واملرارة واألمل، 
قصائد تعاين واقع األمة وتارخيها، وترى إىل مستقبلها يف ضوء حاالت االنطفاء املتكررة، 

وبصيص األمل الذي يلوح أحياًنا مؤًرشا عىل احلياة، فنقرأ:
«يا أهيا احلجر النبيل، افتح لنا باب اخلليل، واكتب عىل احليطان، بعد اآلن، ما 
من مستحيل» ، ويف نص آخر: «حجر، ويكتمل البناء، وينتهي أيوب من ثلج 

املنايف، حجر وتطلع شمس أيوب، التي رسقت جدائلها الفيايف».

ويف املقابل، يقول حيدر يف قصيدة خماطًبا األقىص: 
« ال تصدقنا، إذا قلنا: سنأتيك لنفديك، فلن يأيت أحد...

 ال يغرنك العدد، فهو يا أقىص، غثاء كغثاء السيل، ال وزن ، وهو زبد».
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جمموعته  عن  مقاالت  فثمة  حمددة،  شعرية  جمموعة  أو  بعينه،  ا  نص  تقرأ  دراسات  وثمة 
الشعرية «من أقوال الشاهد األخري» لنبيل الرشيف، وزليخة أبو ريشة، وحسني فريز، وعبد 
حممود  حيدر  جتارب  يف  وشموًال  غنى  األكثر  التجربة  يمثل   » أنه:  رأى  الذي  رضوان  اهللا 
الشعرية؛ لتنوع البنى الفنية للقصائد، وتنوع اخلطاب، وتعدد اإلحاالت املرجعية، بحيث 
يمكن القول بثقة إن  الديوان تعبًريا صادًقا عن جممل جتربة حيدر حممود الشعرية؛ إذ  جاء 
حممود  حيدر  لتجربة  األجىل  الصورة  تعطي  األخري»،  الشاهد  أقوال  «من  ديوان  دراسة 

الشعرية». 
«الئية  قراءته  يف  ياغي  الرمحن  عبد  فعل  كام  واحد،  نص  عىل  تقف  قراءات  وهناك 
والواضح  الشعر.  يف  االحتفايل  الدرامي  البناء  صور  من  صورة  فيها  وجد  التي  احلطب»، 
أن النفس املتمرد الرافض هو ما استوقف الدكتور ياغي، وجعله يعاين النص من مدخل 

القراءة الثورية، إن جاز التعبري. 
يف  البالغي  ودورها  «األلوان  فيها  درس  القرعان  لفايز  واسعة  أكاديمية  دراسة  وثمة 
إنتاج الداللة، شعر حيدر حممود نموذًجا»، وهي دراسة متخصصة تنطلق من «كون األلوان 

تشكل قيًام من قيم الشعرية التي متتد داخل النصوص، مشكلة ظواهر أسلوبية فيها».
ظاهرة  وهي  التكرار،  حممود  حيدر  شعر  يف  القارئ  جيدها  التي  البارزة  الظواهر  ومن 
ومكوًنا  التكرار عنًرصا  برز  فقد  نصوصه،  بموسقة  يعنى  وألن حيدر  للموسيقى،  مالزمة 
ا يف كثري من قصائده، وقد التفت مولود الويس يف كتابه «عامل حيدر حممود الشعري»  حموري 
لسليامن  حممود»  حيدر  شعر  يف  «التكرار  بعنوان  مستقلة  دراسة  نجد  كام  الظاهرة،  هذه  إىل 
املزايدة، تقف عىل هذه الظاهرة، وحتاول قراءة أبعادها الفنية.  وأعتقد أن الظاهرة املوسيقية 
يف شعر حيدر حتتاج إىل قراءة خاصة مستقلة تقف عىل أبعادها وتشكيالهتا، وكيفيات بنائها 

عىل نحو جييل كيفية موسقة اللغة عنده.  
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عند  الشعرية  النصوص  من  عدد  يف  تظهر  التي  اآلخر،  واألنا  األنا  لثنائية  قراءة  وثمة 
حيدر حممود، وهي نصوص تعرب عن حال من التشظي، وقد التفتت بعض الدراسات إىل 
الشاعرة:  الذات  حممود  حيدر  جتربة  يف  «قراءة  بعنوان  مقالة  عبيد  صابر  حممد  فكتب  هذا، 
لعبة الذات واملتعدد»، وكتب سليامن األزرعي مقالة «قراءة يف جتربة حيدر حممود الشعرية: 
ثنائية األنا واآلخر». وتبدو هذه الظاهرة يف الصيغ اللغوية املعربة عن هذه احلال عىل الفت، 

وقد عرب عبيد عن هذا بقوله:
الذات  انفصال  لقوانني  يستجيب  الطويلة،  الشعرية  بتجربته  حممود،  حيدر  «الشاعر 
الشاعرة بني الواحد واملتعدد بنحو متميز والفت لالنتباه، وسنعاين جتليات هذه االستجابة 

يف منطقة معينة من جتربته الشعرية».
بكيانني  الشعري  املتن  داخل  اإلنسانية  لألنا  املمثلة  الشعرية  لألنا  االنشطار  لعبة  تظهر 

يضاهي أحدمها اآلخر، يف ثنائية جدلية تتصل وتنفصل يف آن مًعا:
أهيا اآلخر الذي يف:
طالت بيننا احلرب

فلنفض النزاعا
آن أن نسرتيح منا قليًال

ونريح اهلموم، واألوجاعا
يا شبيهي،
ويا نقييض،

أرانا..
قد سئمنا مما نقول: سامًعا!
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وأرانا قد نفضل الصمت، حتى
ال يمل املودعون الوداعا» 

أما األزرعي، فيشري إىل هذه الظاهرة، من خالل التعبري عن االنشطار ورصاع الضدين 
يف الشخصية الواحدة، التي جتليها لعبة الضامئر التي متثل استجابة للتعبري عن الفكرة. 

وأود، يف ختام هذا العرض، أن أورد كلمة شاعر يف شاعر ، كلمة هارون هاشم رشيد 
يف حيدر حممود، فهي نموذج للتصادي الروحي: 

حيدر حممود، الطائر احلامل للوجد، القادم من أعشاش الصنوبر، املتهدل اجلدائل عىل 
خدود الكرمل األشم، ذلك الشاعر الطريي، الذي اختزن طويًال يف خاليا التوق، الروعة 
برؤى  فخضلها  احلب  أبجدية  تعلم  فتى   ... فلسطني  اسمه  أحبه  وطن  مآقي  من  النازفة 
النشوة امللهمة، وأسكنها محيم املنزل الوردي، حيدر حممود شاعر فلسطني، تنبض يف نربته 
غصة االغرتاب، وتدقق يف وجدانه، روعة احلب، محل اللوعة املئناف، فإذا هو عطاء سلس، 

يرتقرق كام اجلداول التي تألألت يوًما أمام عينيه يف ذلك الوطن الذي ال أمجل وال أحب.
تلقاه فتجد أنه يف اختالجه وجهه، وصفاء مالحمه، وعذوبة نربته، شاعر بحق، حتى قبل 
أن تتدقق هامسة، صادقة، وجيعة كلامته، التي هي الشعر بحق، زمن قل فيه الشعر، وندر 
فيه الصدق، يوم قرأت أنه منح جائزة ابن خفاجة األندليس العاملية، صدفة، سعدت بذلك؛ 
 .. شاعر  ألنه  جاءته،  بل  ما،  ايديولوجية  مع  انسياًقا  أو  انحياًزا،  اجلائزة  هذه  يمنح  مل  ألنه 
شاعر. أحب وطنه، واستلهم تراثه، وآمن به، واهتم بعطائه، ومل يأت منيًعا، بل طلع فرًعا 

وارًفا من دوحة العربية املعطاءة . 
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متثل هذه القراءات جزًءا مما كتب عن حيدر وجتربته الشعرية املتميزة، ولكن اهلدف هنا 
عىل  النقدية،  الدراسات  يف  حيدر  حلضور  رؤية  تقديم  بل  عنه،  كتب  ما  استقصاء  يكن  مل 
تفاوت مستوياهتا، وتباين مداخلها املنهجية والفكرية، وهو حضور ينبئ عن عمق التجربة 

وثرائها، الذي يمنح آفاًقا واسعة لقراءهتا وبحثها. 
قراءات  حممود،  «حيدر  كتاب:   ٢٠١٤ عام  أصدرت  أنني  إىل  أخًريا،  أشري،  أن  وأود 
واالقتباسات  حيدر،  شعر  والقراءات يف  الدراسات  يف جتربته الشعرية»، ضم جمموعة من 

الواردة يف ورقتي هذه مقتبسة من النصوص التي يضمها هذا الكتاب.   
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والشعر الـحياة  فـي  حممــــود  حيـــــــــدر 
ـ ـ  شهادةـ  ـ

زليخة أبو ريشة * 

أعرفه منذ كنُت طالبًة يف اجلامعة األردنّية (١٩٦٢-١٩٦٦)، حيُث 
ليتفّرجوا  البلد،  أعالَم  آنئٍذ  وكانوا  اإلذاعة،  أعالُم  إليها  يفد  كان 
عىل هذه التجربة اجلديدة يف التعليم العايل واملختلط. وقد تعّرفُت 
آنئٍذ إىل حيدر حممود الشاعر واإلذاعي النابه ذي الصوت الّرخيم 
عبد  والشاعر  سبول،  تيسري  الشاعر  إىل  تعّرفت  كام  واحلضور، 
رسمي  القاص  والشاعر  الكايد،  حممود  والصحايف  عمر،  الرحيم 
محدان،  أبو  مجال  والقاص  الساكت،  خالد  والشاعر  عّيل،  أبو 
ضياء  واإلذاعي  اللحام،  رفيق  والفنان  صنوبر،  هاين  واملرسحّي 
الرفاعي، والشاعر حسني فريز، واملؤرخ سليامن املوسى، والقاص 
حممود سيف الدين اإليراين، والباحث والقاص عيسى الناعوري، 

* شاعرة وكاتبة يف صحف أردنية عدة. 
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كبري  دون  الوســـط  إىل  لالنضامم  هّيَأنا  مما  وغريهم،  وغريهم  العابدي،  حممود  واألديب 
عناء. 

ا، وكان يعمل فيها أو ُيِعدُّ هلا الربامج  ا وعربي  كانت اإلذاعة األردنية مرموقة املكانة حملي 
التدريس  يف  مهامهم  إىل  الذين،  أساتذيت  ومن  سابًقا،  ذكرُت  ممن  الثقافة،  أعياُن  الراقية 
اجلامعي، أعدوا هلا الربامج كالدكتور هاشم ياغي والدكتور حممود السمرة. ويف هذا الوسط 
ٍع  احلراكي الثقايف الرفيع عمل الشاعر حيدر حممود منذ مطلع شبابه، وسٍط يشّكل بؤرة تطلُّ
اجلميلُة  ولغته  الّرخيم  الشاعر  صوت  وكان  البّث.  يبلغها  التي  اجلوار  دول  من  وإعجاب 
لته ليصبح كبري املذيعني وهو مل يتجاوز اخلامسة والعرشين.  اُملحَكمة يتمتعان بجامهريّية أهَّ
وستتوّطد عالقتي بالشاعر بعد أن أصبح املدير العام لدائرة الثقافة والفنون ورئيس حترير 

جملة أفكار من ثّمَة.
ضيفني  كنا  كام  لسنوات.  الرأي  صحيفة  يف  الشهرية  أيام   ٧ زاوية  يف  زاملُته  أن  وبعد 
دائمني عىل منتدى الثالثاء الذي كان أنشأه يف ثامنينات القرن املايض الدكتور حممود السمرة 
يف اجلامعة األردنية، حيث يقرُأ بعُضنا النصوَص ونتناوهلا بالنقد والتعليق. ويف هذا املنتدى 
قرأ حيدر قصيدته اجلديدة آنذاك «الشاهد األخري» (١٩٨٥)، ثم نرشها يف الرأي األردنية، 
وقد أحدثت أثر حجٍر يف مياٍه راكدة، ما زالت تنداح حتى كتب من كتب يف تقريظها (وأنا 
منهم؛ إذ نرشُت يف الرأي ١٩٨٥/١١/٨ مقالة طويلة قرأهتا أيضًا يف منتدى الثالثاء)، بل 

ومعارضتها (إبراهيم العجلوين وحممود الزعبي ورشيد حممد نزال).
املكابــــُد أهيــــا  تنـــادي  مـــن  علــــــى 

شاهُد غُريَك  الصحراِء  فـــــي  يبـــَق  ومل 
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أرُضها الذلِّ  مـــن  إال  أقفـــــــــرْت  لقـــد 
فاسُد مُل  اّلرَّ ُيطِلـــــــُع  نباٍت  فكـــــــلُّ 

جنباهتا مـــــن  هــــــــبَّ  هــــواٍء  وكلُّ 
راقُد احلقـــــــُد  ذراتـــــــه  ويف  ُمراٍء.. 

عروقها يف  الذي  هــــــذا  دًما  وليـــــــــس 
يتوالـــــــُد الـــــــذي  هذا  َنَسًام  وال 

ُه تستفزُّ الذي  النَّبَض  نبُضهـــــــــا  وال 
وارُد أنَت  الـــــــــذي  احلوَض  حوُضها  وال 

ها، من  وكان من العسري أن مترَّ قصيدٌة حليدر حممود منشورٌة يف الرأي، حيث كان خيصُّ
دون أن ُحتِدَث صدى بعيًدا، يتناوهلا الناُس وحمّبو الشعر، ويتلّقفها الدارسون والدارسات. 
فقد كان شعره من ذاك الذي يأيت عىل الوجع، ومن هذا الوجع ما هو مقيم ما أقام عسيُب 
وُأُحد والكرمل وعجلون وجبُل الشيخ والرشاة وشيحان. ولن أنسى الصدى الذي تركْته 
قصائُده  واإلخوان،  السلفّية  هوامش  أحد  اآلن  أصبح  الذي  الثقاّيف،  الوسط  يف  يتفاعُل 
ا»  أو «المية احلجر»  أو «لو»  أو «من يوميات  «أيوب الفلسطيني»  أو «يف انتظار تأّبط رش 
بديع الزمان الطلياين» ، أو «رسائل شوق إىل عامن» . وعندما ألقى يف احتفالية عرار يف ذكراه 

األربعني عام ١٩٨٩ يف إربد رائعته «نشيد الصعاليك» :
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وعلْت مصطفى..  يا  وانتفى  فا  الصَّ عفـــــــــا 
ظهـــــــوَر خري املطايـــــــا شــــــرُّ فرساِن

وقعت إن  املقهـــــــوَر،  شعَبَك  تلْم  فال 
سكراِن مليوِن  علـــــــى  فيه  عيـنـــاَك 

قد حّكموا فيه أّفاقيـــــــَن..    مـــــــا وقفوا
بُحسباِن  طافوا  أو  بإربـــــــَد....  يوًما 

تا  نامــــوا... وال رشبوا وال بــــــــوادي الشِّ
بشيحاِن  هاموا  أو  راحـــــــــوَب   ماِء  من 

إىل أن يقول:
وضعوا وقد  وصفي  أبا  أقول  مـــــــــاذا 

مجًرا بكفــــــــي..   وصخـــــــًرا بني أسناين
نزلْت وإن  حتــــى  ـ  أنَّني  روا  وقـــــرَّ

طلياين ـ  اهللاِ  كتاِب  فـــــــي  آيٌة  بـــــــي 
هبا احلريـــــــُق  أودى  التي  «روما»  وتلك 

غفراين»         «صـــــــكَّ  وتلغي  بكفري  ُتفتي 
به... يرفعون  يوٌم،  وللصعاليــــــــــِك 

اجلاين يــــــــَد  يا  فاحذرينــــــا،  راياِهتم... 
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وهي التي عارَض فيها عرار يف قصيدته :
ندماين كوخ  من  وانتفـــــى  الّصفــــــــا  ّعفا 

بإيامين يــــــــودي  أن  الّشكُّ  وأوشــــــك 
سكروا أّهنم  ولو  كأســـــــــا  رشبـــــــــت 

ندمانــــــــي الصـــــاّب  وسقاين  بخمريت 
لقلت: يــــــــــا ساق ! هـــــــّال والوفاء كام

بالثانـــــــي جـــــــــدت  هال   ، تنّكر  ترى 
سيمت بـــــــالدي رضوب اخلسف وانتهكت

قطعاين الذئـــــــــب  واستباح  حظائري 
وراض قومـــــــــي عىل اإلذعـــــان رائُضهم

إنســــــــان كل  من  األذى  احتامل  عىل 
فاستمــــــــرأوا الضيم ، واستخــذى ُرساهتم

فهاكهُم ، يــــــا أخـــي عبـــدان عبــــــدان
وقعت إذا  فاعــــــذر  منصفا  تكــــــــن  وإن 

سكران مليـــــــــون  عىل  فينا  عيناك 

الرفاعي  زيد  آنئٍذ  األردين  الوزراء  رئيس  حتديًدا،  هبا،  يرمي  حممود  حيدر  الشاعر  كان 
ا أمر بإغالق رابطة الكتاب بالشمع األمحر)، والذي سارَع  (الذي كان أيًضا حاكًام عسكري 
. كان ذلك يف١٩٨٩/٤/٣. وبعدها  إىل زّج الشاعر  يف السجن، ولكنه خرج منه بأمٍر ملكيٍّ
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رفع  إثر  عىل   (١٩٨٩/٤/١٧) نيسان»  «هبة  بـ  ُعِرَفت  التي  معان  أحداث  كانت  بأيام 
وهبوط  األردين  االقتصاد  وكان دمار  األساسّية منها املحروقات.  األسعار لعدد من املواد 
سعر رصف الدينار إىل أدنى مستوى له منذ تأسيس اململكة. وعىل إثر تلك «اهلبة»، حصل 
حراك شعبي كبري أدى إىل إقالة الوزارة، وإلغاء األحكام العرفية، وإجراء انتخابات برملانية 

بعد جتميدها منذ كارثة ٦ حزيران (يونيو) ١٩٦٧. 
واملناسبات،  األحداث  صخب  من  نفسه،  إىل  خيلو  عندما  حممود،  حيدر  شعر  يمتلُئ 

بذلك احلزن الوجودي الذي ال يغادر شاعًرا أصيًال ارتطم بمعنى الوجود: 
وحَدَك اآلَن،

وباُب البيِت مغَلْق.
والشبابيك التي تنُرش شكواَك،

ْت أذنيها أصمَّ
واملدى.. ناَم

وألقْت عتمُة الليِل،
عىل خارصة الكوٍن،

يدهيا
فتدّفْق..

أهيا املسكوُن باحلزِن،
ْق.. تدفَّ

ٌة جترُح، أنَّ
أو تنهيدٌة تذبح،



زليخة أبو ريشة

٦٧

وانِزْف..
ْق.. ومتزَّ

وانتِرشْ فيَك،
فال كاَن دٌم مل يشتعْل

أو... دمعٌة
ال جتعُل الينبوَع ... أعمْق! 

كنبوءات املتنبي يف تطابق شكواه من الزمان،  حوادثها،  يمتلُئ بالنبوءات يف تكرار  كام 
الزمان وأخالق الناس يف القرن احلادي  أخالق الناس يف القرن العارش، مع انحدار  ومن 

والعرشين:
جسدي واحٌد

والسكاكُني خمتلفْة..
...

لألرِض رائحُة املوِت
والناُس كاجلثِث التالفْة!

وامنحيني سامءِك
أهرُب عىل ظهرها
باشتعال القصيدةِ
فهي إذا اشتعلْت
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ما هلا «كاشفة»!
عُرت اجلبيلُّ البعيُد ا الزَّ أهيُّ

لقد.. أزفْت باسمَك «اآلزفْة»! 

وهي نبوءة خميفٌة؛ ألنَّ كل ما جيري اليوم من انقسامات ورشوٍخ ودمار وتكالٍب مذكور 
يف شعر حيدر حممود، فلنا أن نفتح أي جمموعٍة، ال عىل التعيني، لنجد أنَّ حالنا موصوٌف 
للواقع  النبوئيَّ  الشعريَّ  القاموَس  حممود  شعر  أعترب  ولذا  إنسانّيته.  وال  وغرابته  بوحشّيته 

العريب اليوم:
خويف

ليس عىل أوطاٍن ضاعت
لكنَّ اخلوَف 

عىل وطٍن آخَر،
سوَف يضيُع،
وشعٍب آخَر،
سوَف يبيُع
العلكَة

والكوال،
وجمالِت العرِب
الصادرِة بأوروبا
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للمصطافَني اجلدِد
وللمسؤولني املعزولني
وللحزبّيني املختلفني عىل

أسامِء هزائمنا:
(النكبة
والنكسِة
والكبوِة)

.. وإىل آخر ما يف القاموس 
العريبِّ من األسامْء..

خويف من مذبحٍة أخرى
َطِف املتبّقية، للنُّ
هلذي األمة

يف األصالب..
...

قل يل يا وطني:
هل يمكُن يومًا ما
أن جيمعنا يشٌء ما
ويوّحدنا رغًام عنا



٧٠

أحٌد ما
ويصَري لنا

كبقّية أوطان الدنيا
قمٌر وربيْع؟

يا وطني 
يا وطَن الفقراْء

ُد موتى هل نتوحَّ
قنا أحياء؟  من بعِد تفرُّ

 وهو إىل ذلك، حامي الروح الشعبّية التي تفيُض من روحه كامء من بئر ارتوازية مرتعة.. 
حضور  من  كشخٍص  الشاعُر  به  يتمتَّع  مما  عليه  وأضفى  وصعلكته،  بعرار  ربَطه  ُبعٌد  وهو 
بام  األمل  وقَع  عنا  خيّفُف  أنه  إال  االبتسام،  عىل  يبعثنا  أن  يقصد  ال  إنه  وإذ  ظل.  وخّفة  بدهيٍة 
بالغة  تقلُّ عن  ال  التي  اخلاصة  بالغته  حيمُل  جماز  وهو  املجاز،  حمكيِّ  من  قصيدته  يف  ينثره 
عىل  ا  قوي  شاهًدا  عبدونية»   «تداعيات  قصيدته  وتقُف  كثرية.  أحيانًا  تفوقها  بل  الفصيحة، 

 : هذه الصعلكة التي حترض مع لغتها كإرٍث مكاينٍّ وزماينٍّ
مل يعرفني «عبدوْن»

وأنا مل أعرْفُه
كالنا غّريه الزمُن كثًريا

ِشبُت
وزاد شباًبا!
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ُة يب وخوت روحي املكتظَّ
وامتأل مقاهَي

ومالهَي ودكانْني
جئُت أفّتُش عني

...
مجيُع الناِس هنا حيكون

ولسُت أرى أحًدا
يسمُع أحًدا

ـ ماذا ترشُب يا حجي؟
ـ سأل اجلرسون املستورُد

ـ (باهلاء، وليس بحرِف احلاء)
ـ  سأرشُب بابونْج

مل يستوعْب
ـ مع قطعة فالوذْج

ـ مل يستوعْب ذلك أيضًا
ا ـ أحرض يل زفًتا مغلي 

ـ (بالغني وليس بحرٍف آخر).
كاد املسؤول عن املقهى يستدعي الرشطَة

لوال أن السّيَد عبدوَن



٧٢

تذّكَرين:
ـ حيدر حممود؟

كنُت أظنَُّك فارقَت الدنيا
ـ يا ليَت!

ـ إذن الرتاحت مني...

وإذ إن هذه القصيدة عنوان صعلكة يف احلياة ويف اللغة، فإهنا نموذٌج لكرس اإليقاع اجلزل 
الذي ُعرَفت به قصائد حيدر العامودّية. إهنا ومثيالِهتا خروٌج عىل وقار الشاعر الذي يتلّبُسه 
وهو بني يدّي املناسبة واملنرب. ولكّنه مثل نزار قّباين الذي أحّبته املنابُر، وخاهنا فيام ضّخه يف 
فال  االلتباس،  هذا  عىل  واعًيا  أيضًا،  املنابر  أحّبته  الذي  حممود،  كان  حديثٍة،  لغٍة  من  شعره 
دون  من  قصيدته،  عروق  يف  يرسيان  وجمازها  اللغة  قديَم  ترك  بل  قبله،  ألحد  تكراًرا  يريد 
اغرتاٍب عن شاعرها املعارص. وإن كان من تناصٍّ فذلك الذي يأيت عفو اخلاطر من شائع 

العبارة املتنبّية، أو الشحنة القرآنية.. ولكن يف سياٍق يستفزُّ الذاكرَة وال جياملها.
تصادت  التي  صعلكته  واستهوتني  حيدر،  شعر  يف  غرقُت  الورقة  هذه  أحرضِّ  وأنا 
التي  اهلمرشّية  لغته  ثمَّ  من  استدعت  والتي  تفاصيلها،  يف  ال  روحها  يف  عرار  صعلكة  مع 
يف  أنه  إال  ويتشاوف،  يتحاىل  حيث  إعجاب،  أيام  هبا  معَجٌب  وهو  ولكنه،  هلا.  فضوَل  ال 
كام  النساء  مع  السلوك  راقي  التهذيب،  ينبغي  حيث  ٌب  مهذَّ حضاريٌّ  شخص  األمر  واقع 
ينبغي السلوك، ولكّنه إن غضَب ال يقيُم وزًنا ألحد، وليست قصيدته الشهرية يف إربد إال 
نموذَج غضب ممتزج بحرقٍة شعبّية أخرجته عن طوره اهلادئ إمجاًال. هذا الطور الذي يكون 
البحث  دائم  فهو  النفس..  مع  املتكّرر  األنا  حوار  يف  ومناجاهتا،  الذات  لتأمل  فرصًة  لديه 
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عن حممود، ولطاملا خاب أمله أن جيده يف عجاج اخلارج املدهلم.. إهنا األنا الرفيعُة العادلُة 
السعيدُة، املشتبكُة يف هذا الوجود األعمى:

يا خاَل عامر
بعيض ال يفّرُط يف بعيض

ولو كلُّ ما يف الكّل
عاداين..

فكيَف أفصلني عني، وُأخرُجني
مني.. وما ثمَّ يب إالَي، يغشاين

دُت يب لقد توحَّ
حتى إذا التفتت

عيني رأتني.. وأنى رسُت
ألقاين؟؟ 

أشياء كثرية، أمهها، يف ما خيص الكتابَة، خصلتان؛  جيمعني وحيدر حممود، إىل الشعر، 
اللغة، والثانية الصوفّية. فأما اللغُة فمحيٌط شاسٌع للمغامرِة واالستبصار، وعجينة  األوىل 
يتقن الشاعر تشكيلها عىل عينيه كنحاٍت أريٍب. فهو خبري هبا، يعرُف أرسارها، وهي تطمئنُّ 
إليه اطمئناهنا إىل عاشق جربته صادًقا وأميًنا، فرتكته يلهو معها وجيّد. أما الصوفية فهي شكل 
عالقته بالدين والعامل. وهي عالقة لطيفٌة جتعله خصًام صلًبا لتلك الصياغات السمجة ذاِت 
َطِط السيايس. وإذ إن اللوثَة الدينّيَة التي أصابت كثريين من أهل الثقافة والفنون قد نجا  الشَّ
منها حتى اآلن قلٌة قليلٌة، فإن الشاعر أحد هذه القلة الناجية! ولذا فإن حمّبته للنبي حممد ال 



٧٤

العصور،  عرب  النبوية  املدائح  ملفات  رأسه  من  يرمي  بالتأكيد  وجتعله  شفافة،  تكون  أن  بدَّ 
والتي ما أنتجت، يف رأيي، شعًرا، ويذهُب إىل أثر احلّب املحمدّي يف نفسه، حيُث حيتشُد فيه 
ابن الفارض ورابعة واحلالج واجلنيد والسهروردي والشبيل وابن عريب، وحتتشد مفردات 

احلب الصويف من العشق إىل الكاِس إىل مخرة الوجد:
أما فؤادي

فهو ليس بناِس
لكنَّ سهَمك 
جارٌح ومواِس

طه..
وترسي يف عروقي رعشٌة 

حتيي عروقي
بعد طوِل يباِس

وتشيلني نفًسا
جمّنحَة الرؤى
وحتيلني قبًسا

من األقباِس..
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يا الئمي فيه
لو أنك ذقَت من كايس 

ملا استعذبَت إال كايس..

وأقيُم ما بيني
وبيني حاجًزا

كي ال تشارَكني به،
أنفايس..

وأقوُل للجالِس
إذ يبغونني:

طيفي الذي معكم
ووهُم لبايس

أما تفاصييل
فقد غادرهتا

فِرًحا هبا
وتركتها
للناِس..
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فأنا هنا
وأنا هناك

وإننا 
نوران متحدان

يف النرباِس..

يا أهيا العشاُق
ما خفقانكم

إال الصدى املخنوُق
يف أجرايس..

وحنيُنكم مهام تندى،
قطرٌة

مما يذرذُره ندى أعرايس..

واحلبُّ
غرُس الروِح

إال أنه
ُيسَقى بخمِر الوجِد

واإليناِس
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ولقد ُسقيُت
فام رويُت

ومل تزل ظمأى
إىل ذاك املعِني

غرايس.. 

أمدَّ اهللا يف عمرك يا أبا عامر، صديًقا طيًبا، وشاعًرا فارًسا، وحارًسا للغة واجلامل واللطف 
يف وجه هذه العاصفة القبيحة التي ترضب اإلقليم والعامل.
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شعرية البساطة فـــي شعر حيدر حممود 

د. نايف خالد العجلوني * 

مقدمة 
تنتمي جتربة حيدر حممود، يف إطار حركة احلداثة يف الشعر العريب 
مقابل  يف  البساطة»  بـ«شعرية  تسميته  يمكن  ما  إىل  املعارص، 
متّهد  األطروحة،  هذه  مناقشة  أجل  ومن  الغموض».  «شعرية 
لذلك بتوطئة نظرية حول مصطلحي «الوضوح»  احلالية  الدراسة 
و«الغموض».  ثم حتاول، يف املحاور التطبيقية التالية، أن ترّكز عىل 
أبرز  إىل  للوصول  حماولة  يف  وحتليلها،  الشاعر  نصوص  استقراء 
اخلطوط واملالمح التي َتِسم شعرية البساطة هذه، ابتداء من كوهنا 
خياًرا مقصوًدا للشاعر نفسه، وانتهاء بتشابكها ـ أحياًنا ـ مع يشء 

من «الغموض» الشفيف.   

*باحث وناقد، وهو نائب رئيس جامعة الزيتونة لشؤون الكليات اإلنسانية.
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توطئة نظرية 
إطار  يف  متّثل،  الشعرية  جتربته  أن  إىل  ذهبت  قباين،  نزار  شعر  حول  يل  حديثة  دراسة  يف 
حركة احلداثة العربية، نموذج شعرية «البساطة»، يف مقابل نموذج شعرية «الغموض»؛ إذ 
استطاع النموذج األول أن يكرس حواجز االتصال مع اجلمهور عىل نطاق واسع.  من هنا، 
عمد هذا النموذج إىل لغة تقرتب، يف لفظها وإيقاعها، من مستوى لغة احلديث اليومي.  وقد 
سّمى بعض نقاد الشعر العريب املعارص نموذج احلداثة هذا بـ«احلداثة املضادة» (فّضلت أنا 
مصطلح «احلداثة املختلفة»). ختتلف حداثة البساطة، يف إطار هذا التصنيف، عن حداثتني 
وحداثة  «شعر»؛  جملة  بشعراء  خاصة،  بصورة  لة،  ممثَّ «الرؤيا»  حداثة  موازيتني:  أخريني 
القصيدة «امللتزمة» ذات التوجه اليساري الواقعي االشرتاكي(١).  ومع أن اخلطوط الفاصلة 
بني هذه احلداثات الشعرية الثالث ال يمكن أن تكون ثابتة، فإن حداثة حيدر حممود تبدو 

أقرب ما تكون ـ يف ما أرى ـ إىل نموذج حداثة البساطة.
والغموض،  البساطة  شعرّيتي  حول  النظرية  الكتابات  ببعض  االستئناس  أجل  ومن 
النتيجة  ولكن  الصدد.  هذا  يف  ناقدين  بني  املوازنة  من  يشء  إىل  احلالية  الدراسة  توّجهت 
التي وصلت إليها الدراسة، هي أن وضع حدود هنائية فاصلة بني هاتني الشعريتني أمر عىل 
اللتني  كام نرى ـ تنسجم مع منطق طبيعة الشعر ولغته  وهي نتيجة ـ  الصعوبة.  جانب من 

تعّزان عىل تقديم تعريفات هنائية.
      عىل غرار وليام إمبسون (William Empson) الذي يتحدث عن «سبعة أنامط من 
ربام  أو  ـ  الوضوح»  من  أنامط  «ستة  عن   (D.H. Tracy) ترييس  ه.  د.  يتحدث  اّللبس»، 
«الصفاء» (clarity) ـ يف حماولة لتجاوز ما كان إمبسون قد قّدمه حول لغة الشعر.  ومع أن 
أوضح ملفهوم «الصفاء» يف لغة  الدارس كان يتوقع من حماولة ترييس أن تنقله إىل تعريف 
الشعر، إال أن هذه املحاولة تظل حتّوم حول طبيعة لغة الشعر املواربة. ويف إشارة إىل تعريف 
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 («ambiguity» املشهور  مصطلحه  ترمجة  يف  شاع  كام  «الغموض»  لـ«اللبس» (أو  إمبسون 
اختيارية  الستجابات  املجال  يفسح  أن  شأنه  من  بسيًطا،  يكن  مهام  لفظي،  فارق  «أي  بأن 
للعبارة اللغوية نفسها»(٢)، يرى ترييس أن هذا التعريف فضفاض، وأنه لن يؤدي يف هناية 
املطاف إىل نتيجة حاسمة. واملحصلة التي خيلص إليها ترييس هي أن الوضوح يف لغة الشعر 
نتيجة طبيعية مالزمة ملتطلبات الفن الشعري أو حرفة الشعر. ويرتتب عىل هذه النتيجةـ  كام 
يرىـ  أن «الوضوح سمة مميزة للقصائد، ال للشعراء... إذ ُيْذِعن الوضوح للعمل نفسه»(٣).

      وإذا كان الغموض، يف رأي بعض النقاد، من فضائل الشعر؛ ألنه ينبع من رضورات 
اللغة واحلالة الشعرية املحايثة، فإن الوضوح ـ أو الصفاء الشعري ـ هو اآلخر متطلَّب حالة 
بمدى  تتحدد  إنام  القصيدة  شعرية  أن  إليها  نخلص  أن  نوّد  التي  والنتيجة  خاصة.  شعرية 
إىل ذهن  عدواها  عىل نقل  أوًال، وقدرهتا ثانًيا  الفن الشعري  استجابتها ووفائها ملقتضيات 
وأنامطها،  الشعرية  ألوان  تتفاوت  أن  كله  ذلك  بعد  الطبيعي  ومن  وجدانه.  وإثارة  املتلقي 

باختالف بنى النصوص واختالف مستويات التلقي.

خيار شعرية البساطة
يبدو أن حيدر حممود اختار منذ البداية شعرية البساطة والوضوح؛ إذ كانت هي األقرب 
يف الغالب إىل اجتاهه الشعري املكّرس لالنخراط مع الواقع االجتامعي السيايس امللّح. يقول 

يف قصيدته «كام تشائني» املؤرخة سنة ١٩٦٤ يف ديوانه األول «يمّر هذا الليل»:
ما أتعَس الشاعَر عندما ُحيّبْ

ألّنُه َيْصُدُق..
ال يزّيُف املشاعرا..
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.. ألنه يقوُل (عندما يريد أن يقوَل)
كلَّ يشٍء، صافًيا، وطاهرا

.. ألنه ال يكُتُم الشوق الذي يف القلْب..
ها.. ويفضُح التي حيبُّ

ما أتعس التي ُحتبُّ «شاعرا» (٤)

الصدق  لغة  إىل  ميل  عن  ـ  املقطع  هذا  يف  رصيح  هو  كام  ـ  القصيدة  مفردات  تكشف 
والوضوح والصفاء («يصدق»، «ال يزيف»، «صافًيا»، «ال يكتم»، «يفضح» ...).  وأحّب 
أن أشري، مع هذا الشاهد املبكر من شعر حيدر حممود، إىل أنفاس «نزارية» بني ثنايا القصيدة، 
كام يف قصائد أخرى من الديوان األول نفسه(٥).  ولعل هذه اللغة البسيطة الصافية أن تكون 

إحدى السامت املشرتكة، يف إطار شعر احلداثة، بني جتربتي حيدر حممود ونزار قباين.
ويف مرحلة الحقة، ينقل الشاعر بساطة لغة احلب والغزل هذه إىل حّبه لعّامن، املدينة التي 

نسج هلا أمجل األثواب وأهباها.  يقول يف قصيدة «السيف واهلوية» املؤرخة سنة ١٩٧٩:
أتنّفُس رائحة األرِض،

وأحكي معها
بشفافية الُعّشاِق

وباألشواِق العفوّيْة
.. والشعر بسيٌط مثُل اخلبِز،

عميٌق.. مثُل احلزِن
رحيٌب.. مثُل احلرّيْه!(٦)
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مرة أخرى، تعكس لغة هذا االقتباس ومفرداته توّجه الشاعر املستمر إىل سالسة اللغة 
يقول  كام  ـ  نلحظ  أن  ينبغي  ولكن  احلرية).   البسيط،  الشعر  العفوية،  واإليقاع (الشفافية، 
الشاعر نفسه ـ أن هذه البساطة ال تتعارض مع رحابة األفق الشعري وعمق التجربة. وهي 

مسألة ستتضح يف مناقشة تالية.
ويف مرحلة ثالثة، يعلن الشاعر، من دون أي مواربة، انحيازه لشعر البساطة والوضوح 

ومعارضته لشعر الغموض.  يقول يف قصيدة «حماولة اعتذار لعرار» املؤرخة سنة ١٩٩٩:
سأجنح للرمز

بالرغم من أنني ممعٌن
يف الوضوح،

وأكره «شعَر الغموض»،
الذي ليس يفهُمه أحٌد،

والكالَم الذي
ُيشبه «اهلذيان» (٧)

ومع أن الشاعر يطالعنا منذ بداية القصيدة بأنه «سيجنح للرمز» يف حماولة مؤّقتة ـ يف ما 
يبدو ـ للخروج عىل لغة عرار يف رصاحتها املعهودة، وللخروج عىل سلطة «الرقابة»، إال أنه 
ال خيفي مشاغبته للسلطة، ورغبته يف «معاودة الوصل» مع مشاغباته السابقة هلا. من البّني 

هنا أّن الشاعر يصّنف شعره تصنيًفا رصًحيا يف دائرة شعر البساطة والوضوح.
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حداثة «ملتزمة»
وبالعودة إىل بعض أوجه التشابه بني جتربتي حيدر حممود ونزار قباين، فإن ما قد يربط 
بينهام هو ذلك االلتزام املستمر باهلّم السيايس االجتامعي للواقع العريب، من دون أن يكون 
هذا االلتزام مرتبًطا بتوّجه آيديولوجي مسبق، كام عند أصحاب التوجه اليساري أو الواقعي 
ا هلذا االلتزام الوطني والقومي عرب مسريته الشعرية كلها.   االشرتاكي.  لقد ظل الشاعر وفي 
شعر  إىل  ميله  يوّضح  أْن  شعره  يف  والفروسية  الصعلكة  روح  بروز  لعل  السياق،  هذا  يف 
الرفض واخلروج والتمرد عىل األحوال السياسية التي قادت إىل سلسلة من االنكسارات 
القومية الفاجعة.  يف قصيدة «لست من مازن» التي يتقّمص فيها روح الشاعر اجلاهيل الذي 
ختّىل عنه قومه عندما َنَدهبم لنجدته، يلوذ شاعرنا بالدم الذي يتدّفق يف عروقه، وباللغة التي 

تسعفه وهتدهده «بأمجل ما عندها ..من كالم»:
وأنا اآلَن

أرشُب نخَب اكتشاف دمي،
وأسافُر

يف َزْوَرٍق .. من غامْم!
ترتديني املواويُل
فيًضا من الّشوِق،

حيمُلني العشُق
وُهتدهدين لغتي،
( (زعرتي اجلبيلُّ

بأمجل ما عندها .. من كالْم
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لغتي 
زعرتي اجلبيلَّ ..

أنا قادٌم
(أتأبَُّط ّرشي)

ألدخَل يف رئتي الّراعفْة!(٨)

تتامزج يف هذه القصيدة لغة الرفض والتمرد عىل الواقع السيايس املتخاذل، مع لغة احلب 
والعشق لألرض والوطن، وتتدفق هاتان اللغتان ـ كام يف الشاهد أعاله ـ بألفاظ وإيقاعات 
وصور منسابة كأهنا مجلة ممتدة واحدة. ألفاظ وعبارات عفوية بسيطة، ولكنها منسوجة يف 

إطار صور مجيلة ولغة استعارية ترفع من مستوى شعرية القصيدة.
ا» املؤرخة سنة ١٩٨٦، يتساءل القارئ كيف كان هذا  انتظار تأّبط رش  ويف قصيدة «يف 

الشاعر املسكون هبواجس أمته يسترشف حالنا اليوم:
خويف ..

ليس عىل أوطاٍن ضاعت 
لكنَّ اخلوَف

عىل وطٍن آَخَر،
سوف يضيُع،

وشعب عرّيب آخَر،
سوف يبيُع:

العلكَة،
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والكوال،
وجمالت العرِب،

الصادرَة بأوروبا ..
للمصطافَني اُجلُدِد،

وللمسؤولَني املعزولَني،
للحزبّيني املختلفَني عىل

أسامء هزائِمنا ..
(النكبِة،

والنكسِة،
والكبوِة ..)

.. وإىل آخِر ما يف القاموس 
العرّيب من األسامْء ..(٩)

يف إطار شعرية البساطة التي ال متتح من قاموس شعري حمّدد، ال يرتدد الشاعر ـ كام يف 
هذا املثال ـ عن استعامل ألفاظ دارجة أو أجنبية مناسبة للسياق («العلكة»، «الكوال»...).

مألوفة  حية  لغة  يف  حممود،  حيدر  لدى  البساطة  شعرية  إطار  يف  االلتزام،  حداثة  تتبّدى 
املأنوسة.   وإيقاعاهتا  وعباراهتا  مفرداهتا  يف  اليومي،  احلديث  ولغة  الواقع  نبض  من  تقرتب 
ففي قصيدته الغنائية «أغنية لألرض»، متتزج اإليقاعات الرقيقة مع مفردات احلب والعشق 
صورته  يف  واحلب  االلتزام  ملفهوم  بارًزا  نموذًجا  منها  يصنع  نحو  عىل  واألرض،  لإلنسان 

العفوية الصافية:
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فىل  قد رسمناِك عىل الدُّ
وقاماِت السنابْل ..
وِد، غابًة  لألعني السُّ
وحقًال من جدائْل ..

وأقمنا لِك، يف بال املواويِل،
منازْل ..

فاكُتبي أسامَءنا 
يف دفرت احلّب: نشامى

يعشقون «الورَد»، لكْن
يعشقون «األرَض» .. أكثْر ..!(١٠)

البساطة والتناص 
موحية  بلغة  العام  اجلمعي  املوروث  مع  حممود  حيدر  لدى  البساطة  شعرية  تتصادى 
الرتاث  من  ألوان  مع  التناص  مسألة  ففي  ووجدانه.  العريب  املتلقي  ذهن  عن  بعيدة  ليست 
عىل خمزون  الغالب شفافة؛ إذ  تتكئ  األديب أو سوامها، تأيت اإلشارة الرمزية يف  أو  الديني 
التعقيد  أساليب  عن  الغالب،  يف  ينأى،  فالشاعر  واملتلقي.  الشاعر  بني  مشرتك  عام  ثقايف 
يف  يتسع  املجال  أن  مع  األسطورة،  أو  القناع  أو  الرمز  أساليب  يف  اإلغراق  وعن  واإلهبام، 
فضاءات التناص لذلك. ختتلف شعرية البساطة التي متثلها جتربة حيدر حممود هنا اختالًفا 
بّيًنا عن شعرية الغموض التي أرشنا إليها يف حركة الشعر العريب املعارص يف أمرين: أوهلام 
عدم اللجوء إىل رموز ال يألفها اجلمهور العريب، عىل نحو ما يفعل «الشعراء التموزيون» أو 
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غريهم، وثانيهام عدم الذهاب باإلشارات الرمزية أو األسطورية إىل حد اإلهبام والتعمية. 
إىل  اإلشارة  تأيت  العريب،  الرتاث  يف  املشهورة  النبوية  باملدائح  تذّكر  التي  «طه»  قصيدة  ففي 

تلك املدائح بصورة ملحّية، مع احتفاظ القصيدة بصوهتا اخلاص وهلجتها املختلفة:
يا الئمي فيه،

لو اّنك ذقَت من كايس،
ملا استعذبت إال كايس!

َدنٌِف ...
وحقِّ عيونِه ..

َكِلٌف بِه ..
قلبي ..

وكم قاسى،
وكم سيقايس!

وأغار منُه ـ عليِه،
أحُسُدين إذا
َسَبَقْت إليه

ُمقلتي .. إحسايس!(١١)

إيقاع هادئ خافت تزيده مهًسا حروف السني املتكررة يف األسطر وروي األبيات.  وأما 
ألفاظ النص وصوره فإهنا ال تستدعي الرتاث الديني يف قصيدة املدح النبوية فحسب، بل 
الروحية  بالنشوة  طافح  سياق  يف  والكأس،  اخلمر  صور  يف  الصويف  األديب  الرتاث  كذلك 
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قصيديت  لتستدعي  ـ  املقطع  هذا  مطلع  يف  ـ  الئمي»  «يا  النداء  عبارة  وتكفي  اخلالصة. 
البوصريي:

معذرة العذري  اهلــــوى  فـــي  الئمــــي  يا 
تـلِم لــــم  أنـصفـــت  ولــــو  إليـك  منـي 

وأمحد شوقي يف قصيدته «هنج الربدة» التي عارض هبا «بردة» البوصريي:
ـ قدٌر  واهلــوى  ـ  هـــواه  فـــي  الئمـــي  يا 

لو شّفَك الوجــد لـــم تعــذل ولــــم تلِم(١٢)

يرثي  السبول،  تيسري  روح  إىل  هيدهيا  التي  الكثبان»،  ذاكرة  من  «اخلروج  قصيدة  ويف 
الشاعر حلاله وحال الواقع العريب، وحال الشعراء العرب من الصعاليك وأمثاهلم:

 الشعراء الذاهبون قبلنا
«ارتاحوا»،

من الشعر احلاميسِّ
الذي كان يثري نخوَة الفرسان!

ويستفز الغضَب املزروَع
يف ذاكرِة الكثبان!

فلم يُعْد يف هذه الصحراِء:
ال خيٌل، وال فرساْن
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(وداًعا، َبني ُأّمي،
وداًعا.. فإنني

إىل عاَملٍ أنقى َشَدْدُت رحاليا
لقد قتل النفُط النفوَس،

وال أرى 
سوى أن يكون املوُت
للموت شافيا!!) (١٣)

ففي معرض شكواه من الواقع الذي آلت إليه حالة العرب، من ضعف وفرقة وتبّدل 
لقيم البطولة والفروسية األصيلة، يستدعي الشاعر ـ يف هذا املقطع ـ شعراء التمرد والثورة 
يف الرتاث العريب، عن طريق اإلشارة اللغوية الّدالة أو اإليقاع املوحي: الشنفرى، مالك بن 

الريب، عبد يغوث احلارثي، املتنبي ....

بساطة وشفافية 
تكتنف جزًءا كبًريا من شعر حيدر حممود مسحٌة من احلزن الشفيف املنبثق ـ يف ما يبدو 
ـ من حاالت ذاتية وجدانية خمتلفة، ومن أحوال مجعية عامة ترتبط هبموم قومية.  وقد يأيت 
هذا احلزن أحياًنا يف إطار أساليب شعرية البساطة، من ذلك مثًال أن ينسج الشاعر القصيدة 
ا بلغة يف غاية السالسة والرشاقة. يقول يف قصيدة «قليل من  بأسلوب القصة القصرية جد 

احلزن»:
يّدعي احلزُن:
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أّين صديُق طفولتِه
وهلذا،

جييء إيل متى شاء ..

حني أكوُن وحيًدا ..
وحني أكون معي 

آخر الليل
ل الليل .. أو ربام أوَّ

يرشُبني ..
ويدّخُنني ..

ثم، بعد انطفائي يغادرين 
ليعوَد إيلَّ ..

متى شاْء!! (١٤)

وقد يتحول هذا احلزن الشفيف يف بعض القصائد إىل غناء ذايت َشِجن، وإىل لغة تبتعد 
حيدر  شعر  عىل  الغالب  من  أكثر  رمزية  بكثافة  لتكتنز  والوضوح؛  البساطة  لغة  عن  قليًال 

حممود.  يقول يف مطلع قصيدة «تنهيدة للحزن املعّتق»:
وحَدك اآلَن

وباُب البيِت مغلْق
والشبابيُك التي تنرش شكواَك،
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ْت ُأذنيها  أصمَّ
واملدى .. نام

وألقت عتمة الليِل،
عىل خارصة الكوِن:

يدْهيا ..
فتدّفْق ..

أهيا املسكوُن باحلزِن،
ْق.. تدفَّ

َأّنًة جترُح،
أو تنهيدًة تذبُح،

وانزْف ..
ومتّزْق!!

وانترش فيَك،
فال كان دٌم، مل يشتعْل

أو .. دمعٌة
ال جتعُل الُينبوَع .. أعمْق!

وانترش منَك ..
فللتجذيفة األوىل، عىل اجلمِر،

ارتعاشاٌت ..
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وللموج اشتعاالٌت ..
وإدالُجك .. ُمطلْق! (١٥)

بمهارة  خمتارة  بسيطة  بألفاظ  املطرب،  الغنائي  الرمل  بحر  إيقاع  عىل  القصيدة،  ومتيض 
فائقة ودالالت غنية تشّف من جهة عن حالة عميقة من الوجد واحلزن، ومن جهة أخرى 
عن روح الثورة والتمرد والرغبة امللّحة يف اخلروج من حالة احلزن واالنغالق عىل الذات، 
اخلروج من «نفق الليل» إىل عامل واعد أكثر هباء وإرشاًقا. هكذا، يتجّسد يف القصيدة ـ من 
الثوري  التمرد  من  وحالة  العميق  احلزن  من  حالة  بني  داخيل  رصاع  ـ  شفافة  صور  خالل 
طاقة  الذات،  أعامق  يف  كامنة  طاقة  ثمة  احلزن.   حالة  وجتاوز  املقاومة  عىل  القادر  املتفائل، 
تبوح  أن  يف  عارمة  ثورية  رغبة  وثمة  وّثابة.  بروح  واالنبعاث  التجدد  عىل  قادرة  خّالقة 
هنا  الشاعر  لغة  كأن  ُيقال».  ليس  وما   / .. بعُد  ُيقل  مل  «ما  تقول  وأن  بأرسارها،  القصيدة 
تتمّرد عىل ذاهتا، لتقول الكثري من الالمقول واملسكوت عنه، ما يفسح املجال واسًعا أمام 

القارئ كي يدلف إىل تعددية احتامالت الرؤية والداللة.  
حيدر  شعر  يف  التصوف  أثر  عن  حديثه  سياق  يف  آخر،  دارًسا  القصيدة  هذه  قادت  لقد 
بطبيعة  وهي  واضحة»(١٦).   وجودية  بأبعاد  صويف حمّمل  تعّرب عن «قلق  أهنا  لريى  حممود، 
احلال قراءة مرشوعة لنّص يتأّبى عىل قراءة أحادية هنائية. كام قادت داللة احلزن دارًسا لبالغة 
اللون يف شعر حيدر حممود؛ لريى أن البنية تتجه، يف القصيدة نفسها، نحو «تعميق الداللة 
الداخلية مبتعدة عن الداللة اخلارجية...» (١٧).  وهذا يعني أن الوقوف عند البنية السطحية 
يف النص ال يفي بغرض التحليل والتأويل. ولكن، عىل الرغم من أن هذه القصيدة وأمثاهلا 
لدى الشاعر تنطوي عىل يشء من «الغموض» الشفيف املوحي بدالالت فكرية ووجدانية 
أهنا تنساب إىل ذهن القارئ ووجدانه انسياًبا سلًسا، مصحوًبا بصوت غنائي  متعددة، إال 
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شجّي ممّيز.  بكلامت أخرى، فإن هذا النموذج الشعري ال يتعارض مع شعر البساطة، بام 
يتضّمنه من عمق الرؤية والفكرة.

وقريب من انفتاح هذه البساطة الشعرية عىل تعددية احتامالت القراءة، تطالعنا شواهد 
كثرية يف ديوان حيدر حممود، ما يؤكد، مرة أخرى، أن البساطة والشفافية ال تتعارضان مع 
تنقلنا  إذ  الرمزية؛  اإلحياءات  تتشابك  «إسربانسا»  قصيدة  يف  والعاطفي.   الرؤيوي  العمق 
والشغف،  واحلب  الوجد  من  حالة  عن  تتكّشف  إسبانية   / أندلسية  أجواء  إىل  القصيدة 

تنساب بني طياهتا إيقاعات املوّشح األندليس. تبتدئ القصيدة بـ:
إْسربانسا

نخلٌة أندلسّيْة
أطلعْت يف غابة القلب نخيًال،

وحقوًال
ْة (١٨) وبساتني نديَّ

هل أراد الشاعر أن يأخذنا معه، يف جّو هذه القصيدة الغنائية الرقيقة، إىل «حلم أندليس 
احللم  هبذا  يعود  أن  أراد  هل  أو  القصيدة؟  عنوان  هبا  ذّيل  التي  العتبة  يف  يقول  كام  عابر»، 
عنواًنا  اإلسبانية  اللغة  من  كلمة  اختار  ملاذا  ثم  األندلس؟  يف  القديم»  «فردوسه  إىل  العابر 
...؟  «الرغبة»  أو  «األمل»  يعني  اإلسبانية  يف  مؤّنث  اسم  الكلمة  هذه  بأن  علًام  لقصيدته، 
هل كان شغفه هبذه الكلمة املحورية شغًفا بامرأة تشبه النخلة العربية األندلسية، يف قوامها 
املمشوق األهيف؟ هل كانت احلالة الشعورية التي عّرب عنها استجابة لتجربة واقعية، أو أهنا 
ا تكن اإلجابات املتعددة املحتملة، فإن الشاعر حيتفي هبذه الصور  حمض حلم مجيل عابر؟ أي 
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النص  كام يقول  أو  الربزخية،  ـ يف منطقة «املابني»  ـ يف ما يبدو  التي تقع  الشعرية اجلميلة، 
نفسه «احلقيقي ـ اخلرايف»:
ربام كنِت تأّخرِت

ولكن: مرحبا 
باحلقيقّي ـ اُخلرايف ـ الذي 

قد زادين يفَّ ضياعا ...
مرحًبا .. لكْن: وداعا! (١٩)

نزار  الشعرية وجتربة  حممود  حيدر  جتربة  بني  الشبه  أوجه  بعض  عن  حتدثنا  قد  دمنا  وما 
أندلسية  أجواء  تستدعي  التي  القصيدة  هذه  تذّكر  هل  بالبال:  خيطر  سؤال  فثمة  قباين، 

بأندلسيات قباين التي يرتّدد فيها رمز النخلة العربية، مرتبًطا بشعر احلب واملرأة؟

خامتة
إطار  يف  البساطة،  شعرية  نموذج  إىل  تكون  ما  أقرب  الشعرية  حممود  حيدر  جتربة  تبدو 
أوجه  بعض  تلّمس  إىل  اخلالصة  هذه  قادت  وقد  املعارص.  العريب  الشعر  يف  احلداثة  حركة 
استجابت  فقد  اختالفات.  من  بينهام  ما  عىل  قباين،  ونزار  حممود  حيدر  جتربتي  بني  الشبه 
كلتا التجربتني ملتطلبات الفن الشعري القريب من ذائقة اجلمهور عىل نطاق واسع، وكانتا 
مكّرستنيـ  يف الغالبـ  لاللتزام بالواقع االجتامعي السيايس، من دون أن يكون هذا االلتزام 
مرتبًطا بخّط آيديولوجي حمّدد.  وقد اختار كال الشاعرين أن يتوّجه ـ منذ بواكري أعامهلام ـ 
وصورها.  ولغتها  إيقاعها  يف  اليومية،  احلياة  ولغة  الواقع  نبض  من  تقرتب  بسيطة  لغة  إىل 

وغنّي عن البيان أن املوازنة بني هاتني التجربتني الشعريتني بحاجة إىل دراسة مستقلة.
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ويف إطار مفهوم االلتزام، برزت يف شعر حيدر حممود روح الفروسية والصعلكة، تعبًريا 
عن موقف رافض متمرد عىل كثري من سلبيات الواقع السيايس العريب. وقد جتّسدت هذه 
وقد  والشعبي.  والديني  األديب  الرتاث  مع  للتناص  متنّوعة  أساليب  ضمن  الثورية  الروح 
وبني املتلقي العريب. وامتازت  خمزون ثقايف عام مشرتك بينه  كله عىل  يف ذلك  اّتكأ الشاعر 
ل دون أن يذهب ـ يف نامذج  البساطة لديه بصوت ذايت غنائي خاص، ولكنها مل َحتُ شعرية 
غري قليلة ـ إىل «غموض» شّفاف يكتنز بطاقة شعرية قادرة عىل توليد احتامالت غنّية متعددة 

للقراءة والتأويل.
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النقد الذاتـــي فــي شعر حيــــدر حممود

د. حممد اايل * 

يشغل النقد الذايت مساحة واسعة من حجم قصائد الشاعر حيدر 
بفعل  وذلك  قصائده،  معظم  يف  الشاعر  إليه  التفت  وقد  حممود، 
التي  املتالحقة  واألزمات  القاسية  واالجتامعية  السياسية  الظروف 
عاشها، فهو من الشعراء الذين بدأوا مشوارهم اإلبداعي عىل وقع 
هلذه  ولعل  العريب،  العامل  يف  واألزمات  والنكبات  االنكسارات 
املعاناة املريرة أثًرا واضًحا يف شعره، فقد عاش يف أعامق التجربة، 
بعمق،  التقطها  وكام  بصدق،  أحّسها  كام  إلينا  ينقلها  أن  واستطاع 
هذه  متّثل  عىل  محلنا  من  ومتّكن  وإثارهتا،  مشاعرنا  هّز  يف  فنجح 

التجربة والتفكري هبا. 
واملتابع للشعر السيايس العريب املعارص، سيالحظ أن النقد الذايت 

*باحث وناقد، وهو نائب رئيس جامعة الزيتونة لشؤون الكليات اإلنسانية.
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عن حيدر هو جزء من جتربة غنية عاشها – وما يزال- يعيشها معظم الشعراء العرب، يف 
وجه،  العربية، انطالًقا من إيامهنم بأمهية أداء رسالتهم القومية عىل أحسن  خمتلف األقطار 
الذي  الوقت  ففي  املوضوع،  هلذا  معاجلتهم  طريقة  يف  الشعراء  هؤالء  بني  الفارق  ويتبّدى 
جلأ فيه عدد من الشعراء إىل النقد االنفعايل الساخر غري املوضوعي؛ للتعبري عن سخطهم 
إلحساسهم  استجابة  قصائدهم  يف  وّظفوه  قد  آخرين  شعراء  فإن  املرير،  للواقع  ورفضهم 

الوطني والقومي، فجاء أسلوهبم أكثر اعتداًال وقبوًال.
ا مقطوع الصلة عن ظروفه، كام ذكرت سابًقا،  ومل يكن النقد الذايت عند حيدر حممود عبثي 
بل كان قائًام عىل رؤية فنية وتصور ذهني واضح ومعاناة أكيدة؛ إذ كان الوطن هو املحرك 

ا عالًيا ومؤثًرا.  الرئيس لكل قصائده، وعليه فقد جاء صوته قوي 

النقد السيايس: 
يف  فلسطني  جاءت  وقد  قصائده،  حيدر  ضّمنها  التي  السياسية  املوضوعات  تعددت 
وضياعها  الشاعر،  وجدان  يف  تعيش  تزال  وما  كانت  أهنا  ذلك  املوضوعات،  هذه  مقدمة 
يعادل لدى الشاعر ضياع اهلوية، وقد وجد حيدر يف احلديث عنها متنفًسا ومتسًعا للتعبري 
يف  يقول  العريب،  السيايس  للواقع  ورصحية  جريئة  حماكمة  خالل  من  وأحزانه،  آالمه  عن 

قصيدته «المية احلجر»، منتقدًا حال الضياع الذي تعيشه األمة: 
كفى انتظاًرا لسيٍف
يف غٍد...يصُل

وراية، 
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بدم الغازي...ستغتسل!
وفارٍس، سوف تأتينا به

فرٌس..
حيًنا.. وحيًنا سيأتينا به 

مجُل!...
من أربعني خريًفا، 

والعيوُن عىل كّل الدروِب،
وّملا .. يظهر البطُل!!

... وكيف يظهُر؟!
والصحراُء عاقرٌة..

من ألِف عاٍم..
وما يف رملها.. رُجُل!!

مات الّنخيل الذي فيها 
فال عذٌق..

وجفُّ ماُء سواقيها...
فال... بلٌل!!(١)

 
ويقول يف قصيدته «هجائية حزيرانية»، مؤكًدا املوضوع نفسه، وساخًرا من السياسات 

العربية: 
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تعٍب من  كفــــاي  ذوت  حتى  صفقــــت، 
العرب!) فـــارُس  (إّين  قاّل:  مــن  لكـــّل 

وأدعيًة ُهتافـــــــــــاٍت،  صوتــــي،  وُبــّح 
أبــي! عظــــاَم  يومًا،  يل  ُيرجُع  عساُه 

يمنُعـُه خوَف  خـــــّدي،  أفــرُش  وكنـــــُت 
األرِب عـــــن  ويثنيـــه  الّطــريق،  شـــوُك 

َهَلع  مـــن  عيناَي  تنـــْم  لـــم  اشتكى....  إن 
القلِب، يعصف يب همُّ  وإْن بكـــى .. كــــــاد 

يــدهِ فــي  الناُر  تغدو  حيــــــن  لكنـــه 
ــهِب.. اللَّ يف  ُيلقيه  مــــــن  أّوَل  أكــــــــوُن 

مْشنقتي  « الْورديُّ «اُحلُلــــُم  وُيصبـــــُح 
و«فـــارس الوْهـــِم»...جّالدي، ومغتصبي! (٢)

من  سبًبا  كان  الذي  العريب،  النفط  إىل  يشري  كان  ما  كثًريا  فلسطني،  عن  حديثه  يف  وهو 
أسباب ضياع األمة ومتزقها، يقول راسًام صورة سوداء قامتة للنفظ العريب، مقلًال من أمهيته 

كسالح بيد األمة:
أهيا النفط 

يا أسود الوجه؟ والقلب
ما كنت يف أي يوم لنا
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فلامذا تعاتبنا 
إن أقمنا عليك الغضب؟

وكرهناك 
أكثر من كرهنا
أليب هلب

أو ألم هلب!؟
من يزّود قاتل أطفالنا 

بالسكاكني 
غريك أنت؟

ومن يتعهده باملاليني
غريك أنت 

ومن غري نارك 
تشعل نريانه 

وتغّذي خمالبها باحلطب؟! (٣)

ويقول، مقارًنا بني حالة األمة قبل اكتشاف النفظ وبعده، حيث االنكسارات املتالحقة 
واالنتقال من حال العّز والكربياء إىل حال الذل واهلوان: 

بىل!! كانت الُفصحى 
نشيد شعاهبا...
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وكانت شموَس املدجلني 
القصائُد..
وقد كان 
يا ما كان 

سعٌف لنخلها
.... ُيظلُّ

، وسيٌف، ال ُيفلُّ
وساعُد..

ولكّنها هانت عىل النفط،
وانحنْت....

لتسلم أموال هلا،
 وفوائُد!!! (٤)

ثم يبلغ الشاعر قمة نقده حني يعرب عن يأسه الشديد من النفط، ويدعو من أعامق وجعه 
العريب أن حيرتق هذا النفط؛ لتعود األمة إىل ماضيها املجيد، يقول: 

كوين ناًرا
يا كثبان امللح 

ويا آبار النفط احرتقي
ولريجع هذا «الوطن املتخم»
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للتمر
بجاه عذارى الشام 

وأطفال الشام 
وجاه الشهداء، بكل براري الشام 

لريجع هذا «الوطن املتخم» 
للجوع، وللعري، ولألعشى
يستجديه قصيدة شعر
ترجع للصحراء بكارهتا

وتعيد هلذا الرمل
 الغارق يف الذل 

اللون 
وذاكرة العيس 
ورائحة الزعرت

واحلّنا.. (٥)

وألن القدس كانت بمثابة الروح بالنسبة للشاعر، فقد كان جيد يف حديثه عن ضياعها 
فرصة مناسبة لنقد احلكام وتقريعهم، يقول يف قصيدته «اعتذار لألقىص» :

ال تُقل: أقَبَلِت اخليُل
إذا صْحنا
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فحّتى الغزُل الناعُم..
بني اإلخوة- األعداء

بالُفصحى...
صياُح...

فإذا ما اختلفوا سالْت جراُح
وإذا ما ائتلفوا..
سالت جراُح...

وبدْت من ْ كّوة العتمِة
راياٌت..

ودّوْت يف اإلذاعات،
بياناٌت...

وهّبت من عذابات فلسطَني
رياٌح..

... ُثمِّ
غاصْت باسمها، 

يف جسمها، 
منهم... رماُح! (٦)

ويقول، مذكًرا بواقع القدس احلزين، حمذًرا من عقاب اهللا عز وجل:
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أهيا املسلمون، 
قوا يوم يسألكْم  اتَّ
عن أعّز مدائنه،

وأعّز مآذنه، 
كيف أسقطتموها بأيدي الغزاْه

واْتقوا غضَب اهللا، 
إن الطريق إىل اهللا

تبدُأ بالُقدس، 
وهي... عىل ُبعد تكبريةٍ، 

من ُهنا،
واشتعال شهيٍد، تّرضج
من أجلها.. بدماْه!! (٧)

وأما العراق، فكان هلا نصيب، أيًضا، من حديث الشاعر، وقد استغل أحداثه، ليشري إىل 
املوقف العريب املتخاذل جتاهه، حيث يقول:

والُفصحى  نحـــــــُن...  ال  املبدعـون،  أنتم 
عليكـــــــــم لــواؤهـــا... مـعـقــــــود...

قوافينا مـــــــاُء  وجــــّف  نضبنـــا..  قــــد 
نستزيـــُد «دجلـــٍة»...  مـــن  وجئنــــــــــا 



١١٠

فامنحونا بعـــض الّصفـــاء الـــذي فيكــــم،
...يعــوُد فينــــا  الّصفــــاء  لعـــّل 

املوِت،  عىل  حّتى  قادرين،  نُعـــْد  لــــم 
وأُنتم بـــــــــاُب احليـــــــاِة... الوحيُد..! (٨)

ولعل من أبرز املوضوعات السياسية التي أثارها الشاعر، وجعلها حموًرا رئيًسا يف نقده 
الذايت، غياب الوحدة العربية، ومتزق الصف العريب، يف ظل ظروف صعبه تعيشها األمة، 

يقول:
وننفصــــُل الدنيـــــــــا....  ـــــــُد  تتوحَّ

الـــدوُل وتكثــــُر  نحـــــن..  ونقـــــــلُّ 
لغـــــــٌة لغاهتــــا  ُكــــــلُّ  وتصيـــــُر 

»...نقتـــتُل وعلـــــــــى «حـــــــروِف اجلرٍّ
يـــٌد للُمْستعمريـَن  ظــــــلَّ  هـــــل 

رحلـــوا؟! بنــا...وقــد  حيلُّ  مــــا  فـــي 
فعلـــت التي  يُدنـــــــــا  أّنــهـــــــــا  أم 

يف «حالِنــــا»، أضعـــاَف مـــــــا فعلـــواّ؟!
َيــــــــٍد،  بيــــن  فــــرَق  ال  فكأّنــــــــــه 

دخُلوا؟! كمن  خرجوا  ومـــــن   .. ويـــــــٍد 
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١١١

هــدٍف علـــــى  نيـــــا،  الدُّ تتوحـــــد 
ُبــــــُل (٩) وتضيــــُع مـــــن أهــدافنــــا السُّ

إىل  وأدى  األمة  أصاب  الذي  العجز  من  القدس»،  إىل  «الطريق  قصيدته  يف  ويسخر 
تفككها وانقسامها، يقول: 

مسلمون ... نعْم
ومالييننا... ال ُتَعدُّ

وأوطاننا ملء عني املدى 
..... ال ُحتدُّ

ولكّننا.. عاجزوَن،
ومستضعفون،

وخمتلفون عىل لون أْعُيننا
والّسكاكني ممعنة يف البَدْن! (١٠)

وجيد الشاعر يف الذكرى الثالثني لتعريب اجليش العريب األردين، مناسبًة للتنديد بواقع 
التخاذل العريب وغياب التنسيق، يقول: 

َعـــَرٍب علــــى  هلفي  يـــا  اجليش..  ُمعّرَب 
العَرِب عىل  إّال  اُملدى،  يشحذون  ال 

، ُيمّزُقّهـــْم ودوهنـــــــم... ألــــف حمتــــلِّ
ُمغتِصب.. مليون  منازهلـــــْم...  وفـــــي 



١١٢

سبب عىل  نيا،  الدُّ فـــــي  املاليُني  تقيض 
إال مالييــــننــــــا، تقضـــــي بـال سَبِب! (١١)

ولشدة أمل الشاعر وحزنه، فإنه كثريا ما كان يتساءل، مستفًرسا عن إمكانية حتقيق الوحدة 
ا»: وّمل الصف العريب، يقول يف قصيدته «يف انتظار تأّبط رش 

وطني ... 
يا هذا املمتدُّ من اجلرِح، 

إىل اجلرح، 
الضائع منُه... أْو..

ما سوَف يضيْع..
ُقْل يل يا وطني:

هل يمكُن يوًما ما  
أن جيمعنا يشٌء ما
ويوحدنا رغًام عّنا

أحٌد..ما 
ويصري لنا...

نيا كبقّية أوطان الدُّ
قمٌر..

وربيْع؟!
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١١٣

يا وطني، 
يا.. وطن الفقراْء
هْل..نتوّحُد موتى

قنا.. أحياْء؟!(١٢) من بعد تفرُّ

ويقول يف قصيدة أخرى، مؤكدًا الفكرة نفسها: 
لقد عادوا ...

فهل ستعود، يوًما ما 
 إلينا... جذوُة الّثورة ؟
ونرجُع أّمة حّرة ؟

موّحدة اُخلطى، والعزم، والفكرْة
ُموّحدًة.. ولو مّرْة
ْة ُمصّممًة.. ولو مرَّ
خالء عىل أن تطرد الدُّ

من أعامقها،
وتزيل من أحداقها الغازيْن؟!
ستبعث عندها..حّطْني
وُيصبح كلُّ نشمّي

صالح الّديْن... (١٣)



١١٤

أما الشعوب العربية، فقد كان هلا نصيٌب أيضًا من نقد حيدر السيايس، فهي من وجهة 
نظره شعوب متكاسلة متخاذلة، وقد كان للشاعر وقفة خاصة معها؛ ملحاسبتها وتقريعها 

والكشف عن عيوهبا،
يقول يف قصيدته «ومل أكن أنا أنا»:
تقتلني تفاهة اجلمهور
يقتلني انتظاُره الّطويُل

لألشياْء.. 
أّواُه...لو يغضب واحٌد

من اجلمهور...
لو،.. يثوْر؟َ!
لو.. واحٌد

لو.. نصُف واحٍد.. يثوْر!!! (١٤)
ويقول يف قصيدة أخرى، مندًدا بواقع الذل الذي تعيشه هذه الشعوب:

ائتلفوا لو  خملوٍق»...  مليون  «ألــــــف  يـــــا 
ودانيــــــه... الكــــوَن...قاصيــــِه  لَزلزلوا 

ُمقّطعٌة شّتــــى...  أَمــــٌم  لكّنهـــــــم 
تيِه إلــــى  تيــٍه،  مــــن  فْهي  أْوصاهلا.. 

نيا، وأنفسهـــم... ومـــْن هـــواٍن علــــى الد 
إلـــــى هــــــــــواٍن.. وإذالل.. وتْسفيـــِه!
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١١٥

خرجوا  قْهر....إذا  ُمْدمنـــــــو  كأهنــــــْم، 
مــــن لْيلـه.. بحثــــــوا عّمــــْن ُيغّذيه!! (١٥)

ويعرض للمسألة نفسها يف قصيدته «ناقة اهللا»، حيث يقول: 
أصبحْت حتــــــــى  ّل»،  للذُّ «نعــــــم  قلنا: 

«االنحنــــــاء»ُمذابَا! بوحـــــــــِل  «نَغًام»، 
رفضنا أحــرِف  كّل  ننســـــــى  ونكـــــــاُد 

و«اإلعرابا»! «الّنحَو»  ننســـــى  ونكــــــــاُد 
فــــــــــألي ِعــــــــرٍق تنتمــــــي أعراُقنا؟

األعقابـــــــا؟! ننسُب  ُصلـــــــــٍب  وألي 
صّريْت الليالـــــــــي  أم  نحُن؟!  نحُن  هل 

حّبــــــــــاِت أعُيننا: حصـــــًى، وُترابا؟! (١٦)

ثم يسخر من واقع الثراء الذي تعيشه هذه الشعوب، والذي جعل منها شعوًبا عاجزة 
ممزقة غري قادرة عىل مقارعة األعداء، يقول:

مسلمون ...نعْم!
يف شهادات ميالدكْم

قاعدون عىل 
صدر أجماِدكْم



١١٦

معجبون بوفرة أموالُكْم
وبكثرة اوالدكْم..

والسكاكُني تذبحكْم
بلًدا، 
بلًدا،

وُتقّطعكّم: كبًدا، كبًدا،
وتقولون:

ال بّد أْن يظهر احلقُّ
كيف سيظهُر،

إْن مل ُتؤّدوا الّثمْن؟! (١٧)
ويعيب عليها ختاذهلا وجرهيا وراء السالم، بعد أن كانت أمة متسك بالزمام: 

نامي.. بأحضان السالِم
ترعاِك أرساُب احلامِم

وتصون حلمك إن تعّكر
صفوُه.. سحُب الظالِم!

يا أّمًة، رجعت من «اهليجاء»،
عالية املقاِم!!

سحقت أعادهيا..
ؤاِم (١٨) وساقتهم إىل املوِت الزُّ
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١١٧

ويصل حيدر قمة يأسه من هذه الشعوب، حني يقول : 
زماُنُه الغريــــُب  الزمـــــن  أهيـــــــا  يا 

وعذابـــــا! أســـًى،  يكفــــي  ومكاُنُه.. 
َيُعــْد ومل  اجلنــــون،  حــّد  أتعبتنــــــــا 

األعصابا! حيمُل  جنــــــــوٌن..  فينــــــــا 
سبيلنا فّخلٍّ  تكرُهنــــــا،  كنــــــَت  إن 

أذنابـــا! غَرينــــا  واْخَرتْ  لنغيــَب.. 
يلتقــــي زماًنا...  نلقــــى  فلرّبمــــــا 

أترابـــا! لــــه  وجيعلنـــــا  مَعنا.. 
الَوَرى ربُّ  مًعا  فْليغّرينــــــــا  أو.. 

وُيبــــــّدِل الّشعـــــراَء، والُكّتـابــــــــا! (١٩)

النقد االجتامعي
من  عدًدا  صور  بل  السياسية،  املوضوعات  حدود  عند  الذايت  نقده  يف  حيدر  يقف  مل 
ا يؤرق املجتمع بأكمله، وهو يف مثل  واألمراض االجتامعية، التي باتت ُتشّكل مه  اآلفات 
هذا النوع من النقد إنام يصدر عن جتربة حقيقية عاشها وخربها وأراد تصويرها ونقلها بكل 
أبعادها، عىل أن مثل هذه املوضوعات االجتامعية مل تشغل حيًزا واسًعا من شعره، كام احلال 
هذا النوع من  يف مثل  قد بدا  الشاعر  أن  ذلك  إىل  السياسية، يضاف  للموضوعات  بالنسبة 

النقد أكثر هدوًءا وأقل انفعاًال، مقارنة ببعض قصائده السياسية.
ولعل من أهم املوضوعات التي حتدث عنها الشاعر يف هذا الباب، (الطيبة العربية)، هذا 



١١٨

املرض اللعني الذي أوصل األمة إىل درجة السذاجة، يف زمن هي أحوج ما تكون فيه أكثر 
قوة وصالبة، يقول: 

قتلتنا طيبُتنا..
والّطيبُة ضعٌف

يُف.. إن مل حيرْسها السَّ
وهذا العامل، 

عفاْء! مسكوٌن باحلقِد عىل الضُّ
وشديُد البطش هبم توغل كالوحش أظافره 

هر املكشوف يف الظَّ
ومتعن يف الّصدر العاري

األنياُب الّسوداْء!! 
قتلتنا طيبُتنا!!

فمتى نتخّلُص من هذا املرض
امللعونّ؟
ومتى؟!

ا».. «نتأّبُط رش 
وتكون الّسنُّ بألِف فٍم،

والعُني... بمرج عيون!! (٢٠)
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ويقول يف قصيدة أخرى، مؤكًدا الفكرة نفسها:
مت،  هذا زماُن املوِت بالصَّ

وباجلنوْن...
هذا زماُن الّسكتة القلبيِة

امللعوْن...
ونحن يا أهللا..

كم نحُن.. مؤدبوْن!!
ونحن .. يا أهللا..

كم نحُن مع األعداء..
طّيبوْن!

حتى حدود الّذبح.. طّيبوْن
لح.. طّيبوْن! (٢١) حّتى حدود الصُّ

املجتمع،  مهوم  من  ا  مه  ُيشكل  صار  الذي  االجتامعي،  النفاق  موضوع  الشاعر  وتناول 
بعد  له  تنّكر  إذ  املؤمل؛  الواقع  هذا  عن  ليعرب  موسى  عبده  املطرب  وفاة  مناسبة  استغل  وقد 

موته كل من كان يعرفه:
لو أّن واحًدا من احليتاِن، مات، 

ها، عليْه... حّدت احليتاُن كلُّ
وساَر، من وراء نعشه



١٢٠

املنافقون..
بّوسوا خّديْه....

وحّنطوا، يف ُمتحف الّرىض،
قميصُه..

وحّنطوا نعلْيه..
لكّنه (ياموُت) عاُرنا

من أّوِل اخلليَقْه...
فأين ... أين...

تسكن احلقيقْه؟!!! (٢٢)
 

ولده،  واضًحا؛ إذ دعا حيدر  وتصعيًدا  عجيبة،  ولدي» مفارقة  قصيدته «يا  وقد محلت 
الشاعر  أفقدت  التي  املجتمع  سلوكيات  ظل  يف  النفاق  ممارسة  إىل  السخرية،  باب  ومن 

صوابه، يقول: 
يا ولدي!

واركْب كّل املوِج، 
فإْن مل تقدْر

مارْس «طقس اإلسفنج»
يعبُّ مياه البحر، 

وال يرشُهبا..
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ويدلُّ احليتان، 
عىل احليتان...

وال يقرهبا!
واصطْد مع كّل الصّيادين، 

ولكْن..
حاذْر أن يصطادوك!

.....
يا ولدي! 

وقد اختلط احلابُل، 
بالنابل، 

والطالُع..
بالنازل..

واشتّدْت ريُح القْهر..
لن يصمد،

إّال من كان له صدٌر
كالّصخر،

وإّال.. من كان له،
يا ولدي.. ظْهر..

فلامذا تسأُل: 



١٢٢

كيف انفجَر أبوْك؟!
ومىض..

ال يكمل شيًئا،
ماذا

يمكن 
أن يملك 
يا ولدي
عبٌد

مملوك!!؟ (٢٣)
وجلأ الشاعر للحديث عن مثل هذه املفارقات يف قصيدته «وللنشيد بقية»، حيث يقول:

وال  الّطّيــــبَني،  زمان  هـــــــــذا  فليس 
الدنيـــــا...إلنساِن هـــذه  فــي  مكــــاَن 

علـــى  القاعديــَن  للّتافهيــَن  املجــُد 
َمْوتــاِن: اليوِم  يف  ولنـــا  رقابنـــا.. 

هبِْم قابلوَن  أّنا  القْهــِر:  مــــن  موٌت 
(٢٤) الثانـــي!!  موُتنــــا  رافضونا:  وأّهنــــــم 

وبدا حيدر ساخًرا يف قصيدته «يف انتظار تأبّط رشًا» من املفاخرة بكثرة اإلنجاب، حمذًرا 
تربية  يف  األجنبيات  اخلادمات  عىل  واالعتامد  الزائفة،  املظاهر  وراء  االنسياق  خطورة  من 
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األطفال، يقول: 
ومن عجٍب... أّنا 

والسّكُني عىل الُعُنق، 
نامرس «فعل اإلنجاب!»
كأّن فحولتنا العربّية،

... موضُع شّك
من قبل اإلمربيالّية، 

والّصهونّية، 
وبقّية ما يف هذا العامل 

من أعداْء...!
حسًنا ..

فْلنثبْت ..أّنا 
(حتى والسّكُني عىل الُعُنق)

األكفاُء
األكفاُء

األكفاْء!
لكْن...

خّلونا ُننجب أطفاًال
يْستعصون عىل الّذبح،



١٢٤

فال نسقيْهم (مثًال)
لبن الرسيالنكيات،

وال ُنطعُمهْم ُخبَز القمح األمريكّي،
وال ُنلبُسهْم..
إّال ما تنسجُه
األنواُل الوطنّيُة

مهام كان رديًئا... (٢٥)
الدالالت  فيه  كثرت  الذًعا  ا  اجتامعي  نقًدا  للغربة»  «موال  قصيدته  حيدر  وضّمن 

واإلحياءات املعربة، حيث قال:
أحّبائي...

رفاق الليل، والغربْه
أقول لكم: ملاذا كانت النكبْه

ألّنا ... حني كّنا نزرع الزيتون، 
بّة! كّنا نجهُل الرتُّ
..إْن أعطْت وال هنتمُّ

وإْن مل ُتعِط..
نرتْك أمرها ّهللا،

حيرُثها... ويسقيها...
وينفُخ روحُه فيها!!
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ونحُن (عىل سطوح اُحللم)
كّنا نشهُد الفصَل الكوميدّيا...

يدغدُغنا..
فنفرُح، مثلام الظمآن..

إْن ُيبرص.. رساًبا..
ا..! ظّنُه ماًء.. حقيقي 
عبْه وكّنا نرقب اللُّ

ُمتّثل حتت سقف الليل، 
تزرُع دربنا بالويل، 

تصنُع (قّصة الّنكبْة!)
ألّنا (حني كّنا نقرُأ القرآن)

نقرُأُه بغري وضوْء..
وهندي العاملني، 
إىل طريق اخلري، 

نرسُل ألف موعظٍة،
وْء.. ونحُن.. نخوُض بحر السُّ

فلم ُمترْع حقوُل القمح،
وهي فسيحٌة رْحَبْه

وكلُّ بيادر الّزيتون..
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ْه مل ُتطلْع.... وال حبَّ
ألّنا.. حني كّنا نزرُع الزيتوَن

بْة! (٢٦) كّنا.. نجهُل الرتُّ

وعاب حيدر عىل املجتمع العريب انخداعه بقشور احلضارة وانفصاله عن ماضيه العريق، 
مستفيًدا يف ذلك من شخصية اجلد يف قصيدته «ساحمني يا جّدي الطيب»، للتعبري عن هذا 

احلال، يقول: 
ـ من يعرُف أسباَب الُشّح؟!

ا،  ـ ألنَّ القرية، كربْت جد 
مّدت، فوق تالل الُعشب،
شوارَع. .. ودكاكْني

واقتلعْت أشتال «اُخلّبيزة»، 
حنوْن! والّزعِرت.. والدَّ

لُتقيم عليها أعمدة الّتلفونات، 
وأنتينات التلفزيوْن!!

جّدي..
ال يملُك تلفزيوْن..
وهلذا، ال يعرُف شيًئا،

عن فصل قناليه، أو 
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«فصِل الُقّواْت»!
جّدي ُأّمّي..

وهلذا ...
حف اليومّية،  مل يقرأ تعليق الصُّ

عن أسباب هزيمتنا، 
يف معركة ُأُحْد...!!

جّدي... بدوّي..
وهلذا .. أرجو أّال تعتلقوه، 

إذا مل حيُرضْ حفلتكْم، هذي الليلة
جّدي..

ال تعجُبُه...
احلَفالت...!

ساحمني يا جّدي الّطّيْب
إْن مل أخرْج الستقبالك، 

عند مشارف يثرْب!
ُألغّني : (طلع البدُر علينا!)

ْوء، فأنا أخشى الض 
ُيعّريني الّضْوُء..
ويفضُح عاري..
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وأنا ُكّيل عاْر
ولقد ُخنُتَك يا جّدي..

(إذ عّز الّسنُد)
وبعُتك للُكّفاْر..!

ورميُت هلم (كي أنجو وحدي)
مفتاح الغاْر!! (٢٧)

من  كثري  عن  للكشف  مؤثًرا  أنموذًجا  حدث»،  ملا  تصوير  «إعادة  قصيدة  تكون  وقد 
األمراض االجتامعية يف جمتمعنا، حيث محلها الشاعر كل أوجاعه، متحدًثا من خالهلا عن 

كثري من املفارقات املؤملة، يقول: 
ُقْل يا أهللا..

ال تسأل كيَف؟! يصري شعاُع البدْر
أحذية لبنات الليِل..

وكيفَ؟!
تصُري خيوط الشمس..

جوارَب.. «لآلرتْستات!»
ال تفتح فاَك.. إذا ما نادى 

«زنديٌق».. لصالة الفْجر!!
هذا زمٌن.. ال يرحْم..
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فاسكْت.. تسلْم!
أغمض عينيك..

ك يوًما، إذا ما هربت أمُّ
من حضن أبيْك!

ك راح يغازل زوج أخيك! أو جدُّ
ال تقلْق.. لو وضعوا يف الّسجن، 

السّجاْن!
وإذا (يوًما)...

أحيت ليلة ُعرٍس..
جوقة غربان!!!

 ، هذا زمّن.. هيرُب فيه القطُّ
من الفئراْن: 

أغلق أبواب البيت عليَك..
ا..(أبًدا) وال حتمْل مه 

عن إنساْن!!
ّم  ماتت أمس امرأة بالسُّ

ألّن املرأة ثرثارة: 
قالت صحف اليوم: 

سعُر «الكاتو»...
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أغىل من سعر اللحْم..
قالت أيًضا : 

سقطت يف الغارة.. طّيارْة
والّراعي ـ من جوٍع ـ أكل الطّياْر
ال تعجب.. من حّق الّراعي اجلائع،

أن يأكل كّل األعداْء!
سيقام (الليلة) حفٌل ساهْر

وسُيعطى «الريُع»...
ألبناء الّشهداْء..

ُقْل يا أهللا !!
إذا غّنت «فاجرٌة».. لفلسطْني

أو هتفْت: فْليحَي الّثّواْر..
هذا ... زمٌن.. ال يرحْم
فاسكْت.. تْسَلْم!! (٢٨)

وبعد، 
فإن دراسة متأنية ملا ورد يف شعر حيدر حممود، توضح لنا ما ييل: 

ابن  فهو  الشعر،  من  النوع  هذا  مثل  يف  الشاعر  نجاح  يف  واضح  أثر  للمعاناة  كان   .١
القضية، عاش املأساة وجّرهبا، ومن ثّم فقد نقلها بصدق وأمانة، حمقًقا بذلك الصدق 

املوضوعي والفني يف شعره. 
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مل يكن النقد الذايت يف شعر حيدر حممود مصنوًعا، ومل يكن أيًضا موضوع مناسبات   .٢
يتناوله بني حني وآخر، بل شكل رسالة نبيلة هادفة، أراد من خالهلا الشاعر التنبيه 
املرحلة  وجتاوز  الواقع  هذا  لتغيري  اإلعداد  ثّم  ومن  األمة،  تعيشه  مرير  واقع  عىل 

الصعبة يف تاريخ هذه األمة. 
السياسية،  القضايا  من  كثًريا  معاجلته  يف  للشاعر،  املميز  الطابع  القومي  االجتاه  ظّل   .٣
وليس أدّل عىل ذلك من تركيزه يف معظم قصائده عىل احلديث عن الوحدة وطرق 

الوصول إليها. 
ا مؤثًرا، متكن من خالله، من جتاوز مواقف  جاء النقد الذايت يف شعر حيدر حممود قوي   .٤
املجاملة التي متثلها بعض األدباء املعارصين، ممن ظّلوا يلهثون خلف احلوادث، من 
دون أن يدركوا معنى االلتزام يف الشعر، والدور الريادي للشاعر يف البناء واإلعداد 

للمستقبل.
ا، بل جاء نقًدا ملتزًما منّظًام  ا انفعالي  مل يكن النقد الذايت عند حيدر حممود نقًدا محاسي   .٥
مدروًسا، متّيز الشاعر من خالله باهلدوء يف حتديده للسلبيات وتصّوره لإلجيابيات. 

قصائده، فهو مل  واضحة، عّرب عنها يف معظم  رؤية مستقبلية  الشاعر يف نقده  امتلك   .٦
املستقبل،  يسترشف  كان  بل  وقعت،  كام  ويسجلها  يالحقها  احلوادث  خلف  يقف 
وينبه عىل االخطار املحدقة باألمة، وهذه امليزة يف شعر حيدر ال نجدها عند كثري من 

الشعراء اآلخرين. 
عىل الرغم من إحساس الشاعر الدائم باألمل واحلزن، وعىل الرغم من شعوره باليأس   .٧
العميق بإزاء ما جيري عىل الساحة العربية، إال أّن الشاعر ظّل متفائًال يف مواقع كثرية 
يف شعره، ويعود ذلك ملعرفة الشاعر باجلانب امليضء من تاريخ هذه األمة، وإدراكه 

أمهية هذا اجلانب يف شحذ اهلمم ورفع املعنويات.
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جلأ حيدر حممود، يف نقده الذايت، إىل أسلوب املقابلة ما بني مايض األمة وحارضها،   .٨
لتعميق إحساس القارئ بالبون الشاسع بني ما كانت عليه هذه األمة وبني ما صارت 
يف  تتالحق  املرير،  األمة  واقع  ُيصوّر  حني  فهو  وهوان،  وفرقة  ضعف  من  اآلن  إليه 

وجدانه صور من املايض املرشق، فيعرضها، لتشّكل أنموذًجا مضيًئا يف احلارض.
عىل  يقف  أن  الشاعر  استطاع  إذ  النقدي؛  حيدر  شعر  يف  التضمني  مواطن  تعددت   .٩
روائع األدب، قديمه وحديثه، وأن يضّمن شعره شيًئا منها، معتمًدا يف ذلك كله عىل 

ثقافته الرتاثية الواسعة، وصلته القوية بكل ما هو معارص. 
هلموم  ناقلة  مؤثرة  صادقة  عاطفة  عنارصها،  خمتلف  يف  الشاعر،  عاطفة  جاءت   .١٠
العرص،  حوادث  الشاعر  مواكبة  ذلك  يف  ساعد  ومتنظمة،  متوازنة  بصورة  الشاعر 

وصدق إحساسه، وقدرته الفائقة يف التعبري عام جييش يف نفسه.  
يف  عارضة  تأيت  كانت  التي  إىل حّد املبالغة املربرة،  أحياًنا  يصل  كان  أن الشاعر  غري 
املطروح،  احلدث  بأمهية  وشعوره  الصادق،  العريب  حسه  من  بدافع  قصائده،  بعض 

وباحلاجة امللّحة للتعبري عنه يف أقوى الصور وأكثرها إثارة.
١١. متيز الشاعر يف نقده الذايت بدقة اختيار األلفاظ، والقدرة عىل توظيف هذه األلفاظ 
يف مكاهنا املناسب، للمواءمة بينها وبني املعاين املطروحة، وهو، وعىل الرغم من نقده 
الشديد الالذع يف كثري من املواقع، إال أّنه كان يتحاشى استخدام األلفاظ الفاحشة، 
ويميل دائًام إىل استخدام األلفاظ الدالة املوحية، وذلك حتى ال يفقد النص األديب 

طابعه الفني واجلاميل. 
١٢. جنح الشاعر يف نقده إىل األسلوب املبارش يف التعبري، مبتعًدا عن الغموض، مكثًرا 
من اإلحياءات اجلميلة واملعربة، حمكمة الصياغة والتوظيف، التي استطاع من خالهلا 

أن يصل إىل قلوب القراء بكل سهولة ويرس. 
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١٣. اتكأ الشاعر يف نقده الذايت عىل الصور املعربة املوحية، فهو ال يكاد يعرب عن معنى 
التشخيص  إىل  يلجأ  كان  ما  كثًريا  بل  الصور،  من  خال  بأسلوب  معانيه  من  واحد 

القوي املؤثر إلحداث اهلزة يف نفوس املتلقني.
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اهلوامش
(١) حيدر حممود، األعامل الشعرية الكاملة، ط١، ٢٠٠١، املؤسسة العربية للدراسات للنرش، ص ٨٠-٨١

(٢) املصدر نفسه، ص٤٦٠-٤٦١
(٣) حيدر حممود، ديوان املنازلة، عامن، ١٩٩١، ص ٤٤-٤٦

(٤) األعامل الشعرية الكاملة، ص ١١٣-١١٤
(٥) املصدر نفسه، ص ٢١٠-٢١١
(٦) املصدر نفسه، ص ١٠٣-١٠٤
(٧) املصدر نفسه، ص ٦٥-٦٦

(٨) املصدر نفسه، ص ٣٤٦-٣٤٧
(٩) املصدر نفسه، ص ٣٧٢-٣٧٣

(١٠) املصدر نفسه، ص ٦٢
(١١ ) املصدر نفسه، ص ٣٤٣
(١٢) املصدر نفسه، ص ٥٢-٥٣
(١٣) املصدر نفسه، ص ٥٩-٦٠
(١٤) املصدر نفسه، ص ٢٣٢
(١٥) املصدر نفسه، ص ٤٥٠
( ١٦) املصدر نفسه، ص ٣٦٥
(١٧) املصدر نفسه، ص ٦٣
(١٨) املصدر نفسه، ص ١٤٣

(١٩) املصدر نفسه، ص ٣٦٦-٣٦٧
(٢٠) املصدر نفسه، ص ٥١-٥٢

(٢١) املصدر نفسه، ص ١١٠
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(٢٢) املصدر نفسه، ص ٢٤٢
(٢٣) املصدر نفسه، ص ٢٤-٢٥
(٢٤) املصدر نفسه، ص ٤٤٧

(٢٥) املصدر نفسه، ص ٤٦-٤٧
(٢٦) املصدر نفسه، ص ٢٩٢-٢٩٣
(٢٧) املصدر نفسه، ص ٢٢٥-٢٢٦
(٢٨) املصدر نفسه، ص ٢٩٩-٣٠١
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األنــــا الصوفية فـي شعـــر حيدر حممود

د . راشد عيسى * 

مدخل:
احلّق  وإن الشاعر  الكون كله قصيدة صوفية،  إن  القول  ربام يصح 
هو الذي يشتبك مع أسئلة الوجود بمتعة حزينة، ال ينتظر إجابات 
املأزومة  ذاته  بني  وتفاهم  تصالح  عالقة  إقامة  حياول  إنام  أبًدا، 
فال  الدنيوية،  بالتفاصيل  املأزوم  املعييش  وواقعه  اخلالق،  بالقلق 
غاية للشعر العظيم خارج ذاته ـ كام يقال ـ فالشعر ينابيع وجدانية 
ها. الشعر بسمة  تتدفق أهنارها غري عابئة بأن تصل مصباهتا أو تضلَّ
تعتذر  سنبلة  شجاعة،  نحلة  عن  تبحث  جبلية  زنبقة  يبكي،  طفل 

للمنجل عن قسوته.
فاألنا عند الشاعر الفارس أنا مجعية، حتى وإن بدت يف ظاهرها 

*  أستاذ مشارك يف األدب احلديث والنقد يف جامعة البلقاء التطبيقية.
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لغبار  تطهًريا  الداخيل،  االحرتاق  ومواجد  اللوعة،  بأنني  فيوضها  تبث  فهي  مركزية،  ذاتية 
احلزن، وخالًصا من آالم األمل.

والنزعة الصوفية حق لكل وجدان برشّي، وليس من الرضورة أن ترتبط بدين معني، 
كل األديان حتمل معها مواقف صوفية، كالنريفانا عند املسيحية، والتاوية عند البوذيني .غري 
أن إرشاقات الشعور التصويف يمكن أن تكون لدى غري امللتزمني بدين ما أو عقيدة معينة. 
مكابداته ألحالمه  رحلة  يف  اإلنسان  لدى  النفيس الروحاين  اجلوهر  إهنا حالة من حتوالت 
عقالنية  إىل  تستند  حدسية  مشاعر  الصويف  اإلرشاق  ألن   ذلك  خمياله،  وجتليات  وترائياته 

القلب، وليس إىل عقل العقل وهي املسّامة باملعرفة القلبية.
واخلطاب الشعري الصويف ـ يف ما أرى ـ سيد اخلطابات الشعرية عىل تباين أنامطها؛ ألن 
الصوفية الفنية هي وجدانية الوجود يف أبسط تعريف هلا، وباملواجد ينترص وجدان الشاعر 

الصويف عىل وجوده.
ويتنوع االجتاه الصويف يف الشعر بحسب املنزع الوجداين عند الشاعر، فثمة نزوع ديني 
خالص متامس مع اإليامن، وثمة نزوع نحو احلب اإلهلي، وثالث نحو احلب البرشي، ورابع 
نحو السؤال الوجودي والقلق، وسادس ينزع إىل تأمالت شجنية حمضة/ مثل طائر حيّلق 

يف غيمة .

حيدر حممود واحلب الصويف:
وال  الدافئ،  البحرّي  صوته  أناغيم  يف  نسمعه  مجيل  شجن  حممود  حيدر  شخصية  يف 
سّيام حني يلقي الشعر، فيطوع أخالق احلروف لصالح أوتاره الصوتية الذكية، التي تلون 
أصوات الكلامت بحسب االجتاه التعبريي الذي يريده. وهو كام أعرفه ذو استقاللية متيل إىل 
العزلة و التأمل، وتلك سجية أرى أهنا أسهمت أيام إسهام يف استنبات أشجار احلب الصايف 
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يف شعره. وهو حب نابع من أرومة االنتامء الصادق و الوفاء الشجاع ملن حيب فيعيش حالة 
البث الوجداين بصفتها نوًعا من احلياة.

مؤمنة  نفس  عن  يصدر  كان  إنام  ومناراهتم،  اهلاشميني  بمآثر  به  تغنى  الذي  شعره  ففي 
القوي بشعور  الديني  دوحة آل البيت، فتالءم شعوره  زاكية من  اهلاشميني فروًعا  يف  ترى 
الصويف  الوفاء جتاه مكارم اهلاشميني، فامتزج الشعوران يف فكر شعوري واحد هو احلب 
احلب  كربياء  كانت  هنا  ومن  الشخصية،  واملآرب  الدنيوية  األغراض  من  اخلالص  املطلق 
عالية وشفافة، متتح تدفقها من حالة صوفية كاملة استعانت بام هو ديني، وتكاملت بام هو 

حّب برشي  للمكارم واملروءات وأشكال الفروسية العربية.
يقول:

رماحـــك بيــــن  فاسهـــر  هاشـــُم  يــــــــا 
نبويـــــــــْة عـــــــزٍّ  رايــــــــــــــــَة 

اهللا باســــــم  وارتفعـــــت  خفقـــــــت 
احلريــــــْة أصـــــــل  فكانــــــــــت 

احلب،  حرية   ... احلرية  مفهوم  من  عديدة  ألنامط  رمز  إىل  النبوية  العز  راية  فتتحول 
واحلرية الوطنية، وحرية اإلنسان.

الوجد  من  االنفعالية  الشحنة  خالل  من  شعره،  يف  الصويف  احلب  ظاهرة  برزت  وقد 
امللك   - اهللا  بإذن  له -  املغفور  جاللة  به  ناجى  الذي  شعره  يف  سّيام  وال  النفيس،  واالحتاد 

حسني بن طالل حني قال:
وليس ُيمنُح رسَّ الكشِف غُري فتى حرٍّ واحلرُّ يؤمتُن  
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كام يقول يف قصيدة أخرى:
ولقد كنَت صاحَب الكشِف وهذي رؤاَك تتلو رؤاكا

فالكشف مبدأ من مبادئ التصوف، ويعني ارتقاء النفس إىل مقامات جليلة من العرفان 
والتجيل؛ إذ الكشف نوع من اإلرشاق حني يسطع احلب يف القلب، فينال املعرفة ويتآرص 
مع احلدس يف جمدولة من اللذة التأملية ومواجد الروح ترتقي فيها النفس إىل مرتبة التسامي 

والطمأنينة.
كام نراه يف قصيدة (من قال غاب) التي قاهلا بعد رحيل احلسني- رمحه اهللا -  قد أقام رتبة 
من رتب املتصوفة، وهي احتاد املحب باملحبوب كام لو أهنام شخص واحد. وذلك دليل عىل 

مدى جتذر حمبته وديمومتها وإخالصها للملك املحبوب. يقول يف ذلك:
وأراُه صوتــــه  أسمــــع  زلـــــــت  مــــــا 

عيناُه بـــي  حتيــــط  التفــــــتُّ  أّنـــــــى 
وكأنـنــــــي سـاكــــن  بــــي  فـكأنــــــــه 

إيــــاُه أنـنـــــــــي  أو  بــــــــي  أحـيــــــــا  

فارتقى الشاعر بحبه إىل درجة يرى املحبوب فيها خالًدا يف زمان املحب ومكانه وروحه، 
وهذا هو أعىل مراقي احلب الصويف اجلليل. فالشاعر ليس يف مقام املديح، عىل غرار ما هو 

مألوف بني الشاعر واحلاكم، وإنام هو يف موقف احلب املطلق.
يف  استمراره  هو  الصويف،  احلب  من  خطاٌب  اهلاشميني  يف  حيدر  شعر  أن  عىل  ودليلنا 

االجتاه نفسه عندما هنأ جاللة امللك  عبد اهللا الثاين بعيد ميالده األربعني:
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شاهدٌة  صوفيون  نحن  حبكــــــم  فــــــــي 
املقـــُل تشهـــــد  وعلينـــــــا  قلوبنـــــــا 

حمب  كل  لكأنام  اجلامعية،  منزلته  إىل  الفردي  مظهره  من  احلب  يتسامى  البيت  هذا  ويف 
احلب  لوحدة  شعورية  مداومة  ذلك  ويف  الصوفيني.  املحبني  من  جمموعة  هو  للهاشميني 

الوطني، وتعزيز ألوارص االنتامء واإلخالص.

صوفية املكان:
مدينة  أهنا  عىل  إليها  ينظر  فلم  وجدانه،  من  واسعة  مساحة  حيدر  شعر  يف  عامن  نالت 
مجيلة فحسب، وإنام هي جزء متالحم مع احلب الوطني يف بعده الصويف العميق، ولذلك 
وردت صوره الشعرية يف مجاهلا مغموسة باإلرشاق التأميل والتخييل الوجداين، الذي جعل 

الصورة أيقونة أسطورية ترتدد عىل خيال اللسان بنشوة لذيذة:
الكتفْني بني  جدائلها  عمـــــــان  أرخـــــْت 

العينْني بيــــن  وقّبلها  املجد  فاهتز 

فارًسا  املجد  فيها  ويصبح  اجلامل،  خارقة  امرأة  املدينة  فيها  تصبح  صورة  أمام  فنحن 
عاشًقا، فهذه الصورة ليست تشخيًصا، بقدر ما هي نوع من األنسنة العاطفية، حني شعرت 
عينيها،  وقّبل  طرًبا  فتاميل  هبا   املجد  أعجب  وحني  اجلديلتني،  ترخي  وهي  بزهوها  عامن 

فنحن أمام وحدٍة صوفية بني الرمز األنثوي عامن، والرمز الذكوري املجد.
ومثل هذه األنسنة ذات املغزى الصويف نجدها يف قصائد متعددة، من مثل هنر األنبياء 
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(هنر األردن)، فيضفي عىل النهر سيامء دينية إنسانية:
األنبياء.......وبوُحُه  جـــــــالل  فيـــــــه 

ربِِّه لقــــــــدرة  آيـــــــات  األزلـــــــيُّ 
ماؤه يوشــوش  ملـــا  لكأنــــه 

بحّبـــــِه يبـــــوح  صـــــــبٌّ  حّباتِِه 
مدّهلــــــــا الضفتيــن  بيـــن  خيتــــــــال 

وبقلبـــِه بروحــــه  اثنتيــــــــن  ضــــــــّم 

ومجاليات املفرق، ال يتخّىل  وذكريات حيفا  القدس  هبا بأحزان  ويف قصائده التي تغنى 
من مكابداته ومعارج حنينه.

صوفية اجلسد:
لعل من أبرز الظواهر الصوفية لدى املتصوفة العرب القدماء، ظاهرة انعكاس أخالق 
وترتفع  تعمق الرؤيا  ومعاين  أخرى  دالالت  اجلسد  فيكتسب  الطبيعة،  أخالق  اجلسد عىل 
بالشعر إىل مستوى من اجلاذبية التأملية الواسعة، التي جتعل الذات متحدة مع أرسار الكون، 

يقول ابن عريب:
صورةٍ كل  قابًال  قلبــــــــــي  صـار  لقد 

لرهبـــــاِن ديٌر  و  لغزالٍن  فمرعـــــــــى 

السعيد،  احلزن  من  بأنامط  تتشظى  شفافة  ذات  عن  يصدر  بالعموم  حممود  حيدر  شعر 
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الذي متلك فيه الذات شجاعة رسانية تستطيع هبا أن تواجه اآلمال اجلرحية بجربوت لغوي 
شعري ناعم، وهذا اجلربوت نوع من كربياء األنا يف تعددها املنترص للجامل واحلرية واخلري، 

حتى يف أكثر القصائد خصوصية واقعية.
ففي قصيدة (لست من مازن) يوازن الشاعر خطابه الشعري بني اهلو واألنا بثمن العتاب 
العايل الذي حتافظ فيه الذات عىل كينونتها املتامسكة، من خالل احتادها مع الكائنات احتاًدا 

ا ممتًعا تصبح فيه الصورة لوحة سوريالية عذبة: أرسي 
مرَّ من فتحة اجلرح مستعجًال ومىض 

قبل أن يتبني أي القطارات يذهب للبحر
أي املحطات تفيض إىل الفجر 

نخلته مل تكن وارفة!
 عشب يدي واحة للقطا 

ْغُب و احلبُّ يتفّيُأ يف ظلها الزُّ
ا يفّرخ فيه اليامْم عش 

كان نبض يدي شمعة يف الظالْم
تنرش الدفء يف الطرقات ومتسح حزن 

العيون التي ال تنام!

ففي املقطع السابق، نقف عىل األنا التي ترتاءى عند الصوفيني باإلنسان الكامل، الذي 
يتمتع بمؤهالت اندغامه اإلنساين الكيل يف مظاهر الطبيعة، بسبب خياالته اخلارقة للمعتاد، 
واملحطات  القطارات  فام  الساموي.  الروحي  بالسفر  مشغوًال  اجلرح  فتحة  من  خرج  فقد 
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يف  األكمل،  النور  نحو  الذايت  التيه  من  ما  خروج  حتقيق  يف  الشاعر  رغبة  تعادل  متائم  غري 
للقطا  واحة  الكاملة)  وأناه  لكليته  معادل  رمٌز  هنا  (وهي  يده  أن  فيها  للشاعر  هيء  حلظة 
أي (أناه)  يده  أن  تؤكد  واحلرية  للجامل  رمزية  هيئات  ذلك  وكل  واليامم،  واحلب  والفراخ 
شمعة يف الظالم، تنترص لإلنسان إلخراجه من عتمته. واإلنسان هنا هو اإلنسان، كل إنسان 

يف الكون.
وملا كانت لغة املتصوفة متيل إىل التشفري يف مستوياهتا الداللية العميقة، فإن الشاعر منح 

ا عميق األثر يف الذاكرة الشعبية، فقال: لغته مظهًرا نباتي 
«لغتي زعرتي اجلبّيل

أنا قادٌم 
أتأبط ّرشي 

ألدخل يف رئتي الراعفة»  

وخيتم القصيدة: أهيا الزعرت اجلبيل البعيُد لقد أزفت باسمك اآلزفة! (ص١٣٣ـ ١٣٨، 
األعامل الكاملة).

وألن الزعرت اجلبّيل قوي وحار وأصيل وثابت، فقد استدعاه الشاعر ليقاتل به الكائدين؛ 
أي ليقاتلهم بام حيبون ويرد كيدهم ُحّبًا، ويف ذلك منزع ديني صويف جيسد حلظة اإلرشاق 
خري جتسيد، كام يؤكد نزعة التسامي الذاتاين. هكذا جتلت يد الشاعر واحة وشمعة، وجتلت 
ا، وال شك أن مثل هذه التجليات ذات تواشج تام مع بروق الرؤى الصوفية  لغته زعًرتا جبلي 

املعروفة.
ألن  ذلك  دنيوي،  قصد  أي  دون  حّبًا  اآلخر  يف  الفناء  إىل  متجه  حيدر  شعر  أغلب  إن 
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التفاين  وهذا  تأخذه،  مل  لو  حتى  احلب  تعطي  أن  تعرف  واحلياة،  بالعطاء  ممتلئة  الشاعر  أنا 
مترسب إىل ذات الشاعر من جّده الطيب راعي الغنم الذي كان يقول حليدر:

« العاشق يولد إذ يفنى 
يف  من هيواْه!

و الشاعر ال يكذب رؤياه!»
(ص٢٢٥، األعامل الكاملة)     

فكأن  ضّدها،  جدلية  ومن  نفسها،  الذات  تنايف  من  متأٍت  هو  إنام  اآلخر  يف  والتفاين 
الشاعرهو وليس هو يف الوقت نفسه، وتلك حالة صوفية من تشظي الذات يف لعبة النفي 

واإلثبات:
مكـــاٍن يف  مـعـــــــي  يوًما  أجدنــــــي  مل 

اجتامعـــا نأبى  ضـــــدان  فكأّنـــــــــا 
ولكــــن أراين  أن  متنيت  كــم 

مْستطاعـــا وال  ممكًنا  أكــــــــن  لـــم 
ووجهـــــي عيونــــي  ليست  فعيوين 

قناعـــا القنـاع  عىل  ألـبســــــــوه 
طالــــــت ّيف  الــــــذي  اآلخر  أّهيا 

النزاعـا فلنفضَّ  احلــــرب  بيننـــــــــا 
(ص٣٥٣-٣٥٧ األعامل الكاملة) 
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يقدر  وال  فقط،  القلوب  أرباب  يستطيعها  إنام  املتضادة  الثنائية  هذه  مثل  فإن  وباليقني، 
عليها إال أولو التسامي احلداسون املنجدلون بكفاءة األنا يف مواجهة احلياة .

وربام أستطيع القول إن قصيدة احلصار الواردة يف ديوان (شجر الدفىل عىل النهر يغني) 
متثل املنابع الصوفية يف شعر حيدر أدق متثيل، كام تنبئ بمالمح الصوفية الفنية اجلديدة يف 

مقاطع خمتلفة يتخللها حوار بني األنا األوىل واألنا الثانية:
«يؤرقني فارق اللون بيني وبيني 
هو الوجد حد السكاكني حيًنا

ونار الرباكني حيًنا
ولكنه الفرح املتجدد فينا

وراء الضفاف ضفاف
وبعَد املسافات بعُد
وخلف العيون عيوُن

ـ ملاذا تكرسين لغتي كلام أوشكت حلظتي
أن تبْني؟

ـ لتبدأ من أول احللم 
؟ ـ كيف يكون بكاًء عيلَّ بكاًء إيلَّ

ـ إذا اتسعت بقعة الضوء هل سأراين 
إذا غبَت يف الكشف حتى احلضور

ـ  متى؟
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ـ حني تبلغ حّد اليقني»
(ص ١٩١-١٩٤، األعامل الكاملة)    

سؤال  عىل  متصارعات  ذوات  إىل  وحييلها  الذات  يفتت  داخيل  مونولوج  فالقصيدة 
اليقني، وليس كالشاعر الصويف من يصعد مدارج اليقني بمرايا كشوفه، غياًبا وحضوًرا أو 

نفًيا وإثباًتا.
شعر حيدر مكابدات من الرؤى والتجليات واملواجيد التي تقسم األنا إىل أنوات عرب 
لغة رشيقة نشطة بسيطة الظاهر عميقة الباطن، ومن خالل غنائية لذيذة يصبح فيها اإليقاع 

سلكًا كهربائيًا يبعثر أبراج الروح برتانيمه القديسة السامية.

صوفية الصعلكة:
يبدو غريًبا ربط النزعة الصوفية بالصعلكة للوهلة األوىل، غري أن املتأمل باملفهومني جيد 

التعالق بينهام شديًدا من حيث البعد الداليل.
نبض  هي  الشاعر  أنا  لكأن  حتى  اجلمعية،  األنا  إىل  تتفانى  التي  األنا  منبعها  فالصوفية 
لصالح  ذاهتا  عن  متسامية  الصعلوكية  األنا  أن  كام  املختلفة.  وكائناته  ببرشه  كله،  الكون 
عىل  ليوزعوها  األغنياء  أموال  ويسلبون  يغزون  الصعاليك  كان  فقد  واملحتاجني،  الفقراء 
مسلويب  املظلومني  إىل  االنتصار  مقابل  اجلوع  ويتحملوا  العيش  شظف  ويعيشوا  الفقراء، 

احلقوق.
ففي قصيدة (يا ولدي) حليدر حممود، يلقي صفة الصعلكة عىل الزمن، ويقصد هبا صفة 
والتشظي وضياع القيم، وتفتت الواحد، وتباعد أعضاء اجلسد بعضها عن بعض،  اآلالم 

وجتاحدها:
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«يأيت زمن صعلوك 
يتخّىل فيه قلبك عنك

ويعلن أال دخَل له 
بلسانَك  فوْك

ويعانقك الشعر طوال الليل 
وينكر وجهك عند صياح الديْك»

(ص ٢٣-٢٤، األعامل الكاملة)    

ونالحظ أن القصيدة موجهة إىل ولده، لكنه مل يستطع الفكاك من األنا التي حرضت يف 
املقطع الثاين، إنه هو الشاعر وليس ولده، لكنه يسقط ما حيدث معه كشاعر عىل حالة ابنه.

قصيدة  العميق،  املغزى  يف  أهنا،  غري  ظاهرها،  يف  الوصايا  قصائد  نوع  من  والقصيدة 
عليه،  بالتحايل  الولد  يواجهه  أن  ينبغي  الذي  الصعلوك  الزمن  واقع  من  وتذمر  شكوى 
وممارسة فنون خمتلفة من احلياة، ونجد مثل هذا االنحياز لعامل الفقراء يف عدة قصائد كانت 

فيها ذات الشاعر وطًنا للمتعبني، عىل نحو ما جاء يف قصيدة (مرثية للرباعة):
«الليلة.....

أمجع يف رشفة حزين
كل الفقراْء

ألحدثهم عن حورية بحٍر 
كانت
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يف كل مساْء
تأيت بسالل اخلبز

وتأيت بأباريق املاْء»
    (ص ٢٢٥، األعامل الكاملة)

أن  إال  الشاعر  عىل  وما  احلزين،  الفقر  هو  واحد  إنساين  حقل  يف  والفقراء  فالشاعر 
يواسيهم باخلرافة وباحلكايا اخلارقة التي تّرسي عنهم.

واستمراًرا مع عامل الصعاليك، يوظف حيدر أجواء قصيدة الشنفرى (الالمية) ليدافع 
عن كربياء األنا الشاعرة، التي تلظت أمام واقعها ففازت بكرامتها وعزلتها، فيستهل الشاعر 

قصيدة (النرشة بالتفصيل) ببيت الشنفرى:
لُه ُيـــرى  ال  كي  األرِض  ُترَب  وأْستفُّ 

متطـــوُل امرؤ  ول  الطَّ مــن  علــــيَّ 

صوفية الفؤاد:
يف قصيدته (مل يبق إال الشعر)، يقيم الشاعر مع قلبه مناجاة تذوب فيها األنا يف جزء مهم 
توّدًدا  قلبه  إىل  فيتوجه  نفسه،  الشاعر  يعادل  الذي  اآلخر،  بمعناه  القلب،  وهو  اجلسد  من 
شحنة  إلفراغ  الشاعر؛  إليه  يستند  خارجي  آخر  شخص  القلب  وكأن  وشكوى،  وعتابًا 
األسى واحلزن التي تنتاب الشاعر جراء سواد الواقع املعيش، فهو يشكو الناس وضغائنهم 

ومكائدهم وشامتتهم.  
يقول الشاعر:
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احلســـــــادا بـــي  قلبــــي  يــــا  أشمتَّ 
أعــيادا هلم  أوجاعـــي  وجعلــــــت 

يـروا  أن  من  عندهم  أمجـــــل  يشء  ال 
رمــــادا يديــــك  علـــى  تصيـــر  نــاري 

دمــــي عىل  هيون  مـــــــاء  دمـــي  ويروا 
سوادا يستحيـــــل  بياضـــــــــي  ويروا 

يقدره  ال  الذي  الكبري  وإخالصه  الزائدة  طيبته  عىل  يلومه  إنام  قلبه  يناجي  إذ  وهو 
قابلة  مدورة  الصويف  باملفهوم  تصبح  التي  للذات،  نفساين  تدوير  ذلك  ويف  اآلخرون. 
للتجزئة وللتحول، ثم يتجه الشاعر إىل مديح فؤاده وهو املرآة األسطع لكينونته، فيختفي 

وراءه، ويتوارى بحسناته وسيئاته، بصفته، أي الفؤاد، هو الشاعر نفسه:
يب  يليق  سواك  قلـــــب  وال  قلبـــــــــي 

وجــــــــوادا فارًسا  عشقتــــــــك  إين 
ومعانِـــــــًدا ا  ـً وحماَربــــــــــ ا  ـً وحماِربــــــ

ومعـــــــــــاَدى ومعــاِدًيا  ومعاَنـــــــــــًدا 
استكنَت أو  سكنت   إذا  فيـــــــــك  خري  ال 

مجادا انخسفـــــــــت  أو  اهنزمـــــــت  أو 
أدمنــــــته الـــذي  الوجــــــــع  أهيا  يا 

االستشهادا عليــــــَك  فيــــــــك  أدمنُت 
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األنا  تنافيات  رشح  يف  املتضادة  الكلامت  إىل  الشاعر  األبيات السابقة عروج  من  يتضح 
العميق،  املغزى  ّرس  تفيش  ظاهرة  الصوفية  اللغة  يف  الرتكيبي  التنافر  أو  والتضاد  الشاكية، 
الذي ال يظهر إال بتضايف املتنافرات ((حماِرب، حماَرب، معانِد، معاَند، معادي، معادى)) 
الذات  خسارات  يعدد  األثر  بعيد  باطني  رصاٍع  من  الذات  يف  يمور  ما  جتّسد  جديلة  وهي 
الشاعرة أمام الدنيا اجلاحدة. كام نراه يكثف اللغة الرتادفية يف قوله ((سكنَت،  استكنَت، 

اهنزمت، انخسفت))
ثم يلوذ الشاعر يف القسم الرابع من القصيدة بالشعر، بصفة الشعر املرآة األخرى للقلب 
نفسه، وللشاعر نفسه أيًضا، ولكأننا أمام ثالوث من الذات املتشظية بعرفاهنا اجلريح، فراح 
ُيعيل من أثر الشعر يف صيانة الكربياء وإبقاء الكرامة يف معارجها النورانية مصونة. وقد قّدم 

الشعر بصياغات غنية بالتناقضات التي تؤكد دور الشعر يف أن يشفي جراح الشاعر:
سيوفنا  كــــــل  الشعـــــــر  إال  يبــــــــق  «مل 

الّسدادا القاطــــــع  وظـــّل  صدئــــــــــْت 
بِعطـــــــره أتــــــــاك  وردًا  شئتــــــــه  إن 

قتادا اتــــــاك  شوكــــــــًا  شئتــــــــه  أو 
علـــــــــى  نـــــــارا  غدا  نارا  شئته  أو 

إمخـــــــادا هلــــا  تلقـــــــــى  ولـــن  ناٍر 
خيولنا  كل  الشعــــــــر  إال  يبــــــــــق  مل 

ينقـــــــــادا  أن  الشعــــــر  ويأبـــى  انقادت 
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الصايف  الشعر  عىل  ومقاماهتم  أحواهلم  أقاموا  القدماء  املتصوفة  شعراء  أن  ومن املعلوم 
املحّمل بالرمزية العالية واملشّفر بالدالالت، التي ال يبلغها إال من أجاد ارتقاء مدارج املعنى 

اخلفّي. فالشعر عندهم موقف فني من الوجود حيّل بالكائنات ويتحّد هبا .
فهو هنا الورد والنار والسيف، والشوك، وقمر الكربياء الصامد بني الغيوم.

صوفية الرمز األنثوي:
داللية  فضاءات  من  األنثوي  الرمز  يبثه  ما  عىل  عكوفهم  املتصوفة  الشعراء  عن  عرف 
تنداح وتنقبض، تعلو وتنكمش، بحسب مرادات الشاعر، وهي مرادات ال يمكن اإلمساك 

هبا للقراءة األوىل، ذلك ألهنا حمّملة بالشظايا املتنافرة من مجرة املعنى.
ففي قصيدته (ألننا شجر)، التي أهداها لصديقه خالد حمادين، يشتبك  الشاعر بمقارنة 
بني حال الشاعرين وحال الواقع الذي يعيشانه، وأهنام ربحا اخلسارة ولكنهام ظّال عىل حبهام 

ليىل، وليىل هي الوطن:
هائمة وهـــــــــي  ليلــــــــــى  جمانيـــــن  إّنا 

لياله الغيـــــــــر  وهلــــــــــذا  بغرينـــــا 
تقابلــــــه ال  هوانـــــــــا  عليهــــا  وقٌف 

اُهللا يعلــــــــم  فلامذا  بمثله 
عىل  نزال  ما  بأنا  لليلــــــــــى  قولـــــــــوا 

قطعناه كـنــــــــا  الــــــــذي  الوفاء  عهد 
لــــــــم  قصائــــــــد  فينا  هلا  تزال  وما 

رشحناه مـــــــا  شوق  القلب  ويف  تكتــــــــب 
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هوى  وكـل  ليلــــى  يا  املحبـــــون  نحــــن 
كشفناُه قد  اّدعــــــــاء  هوانـــــــا  ســوى 

(عّامن)،  وهو  املكان  ألنوثة  رمزيًا  إشعاعًا  بصفتها  مرات،  ثالث  (ليىل)  ورود  يالحظ 
بصفة  الشاعر  فاستدعاها  لقيس،  األسطوربة  املعشوقة  وهي  اللغة،  يف  اخلمر  هي  وليىل 
احلبيبة التي يتنازع عليها املحبون. أخصب الشاعر نّصه بتناص مشاعري فني خفي مع ابن 
زيدون يف قصيدته الشهرية (أضحى التنائي بديًال عن تدانينا  وناب عن طيب لقيانا جتافينا)، 

وخاصة يف البيت الثالث الذكور أعاله.
إىل  عالية  برمزية  مستهدفة  كلتيهام  أن  هو  املعشوقة  وليىل  (املكان)  ليىل  بني  والتناسب 

مجاليات األنوثة املعنوية.
وبعد، فإن شعر حيدر حممود يف أغلبه إنام يصدر عن نفس مكنوزة باحلب الصويف اجلليل 
الصايف، حتى وإن تكدرت أو تآنست هذه النفس مع واقعها، فشعرية حيدر نبع دفاق غني 
بالشفافية، ال أثر فيه للتعقيد والغموض املجاين. إنه انسياب من الرشاقة اللغوية التي تستند 

إىل املتنافرات واألضداد، التي جتعل الشعر ساحًرا رقيًقا ال غاية له خارج مجالياته. 
ا يف أثر التصوف  ومن اجلميل أن أشري أن الزميل د.عامد الضمور سبق أن كتب بحًثا علمي 
يف شعر حيدر حممود، وبذلك تكون هذه الورقة تتمة وإضافة تطبيقية للشاهد الصويف يف 
عرب  اجلاميل  اللغوي  اخلطاب  يف  الشعر  نزعات  أرقى  من  الصوفية  والنزعة  حيدر.  شعر 
العصور. وهبذا أيًضا يكون شعر حيدر منحاًزا إىل مجاليات اخلطاب الشعري النقي، حتى 

ا، ذلك ألن الذات عند حيدر ذات مجاعية يف أحاديتها. ا أو اجتامعي  وإن بدا ظاهرُه سياسي 
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حيدر حممود
شاعـــــــــر الوطــــــن وقصيدته الــخالدة

د. عماد عبدالوهاب الضمور * 

يعّد حيدر حممود أحد الشعراء البارزين يف احلركة الشعرّية األردنّية 
املعارصة، بكّل ما حتمل من غنى وتنّوع وجداين، وخصب فكري 
أبعاد  ذات  شعرّية  جتربة  وفق  تتشّكل  التي  والرؤى،  املضامني  يف 

فكرّية ومعرفّية واضحة.
بني  فاصلة  حدود  وضع  يصعب  إذ  بالقومية؛  الوطنية  تتداخل 
باطني  بارتباط  والشعور  األمة،  حّب  هي  فالقومية  البعدين؛ 
من  مجاعة  هي  واألمة  األرض،  من  قطعة  هو  والوطن  نحوها، 
البرش، الوطنية هي ارتباط الفرد بقطعة من األرض، ُتعرف باسم 
الوطن، والقومية هي ارتباط الفرد بجامعة من البرش، ُتعرف باسم 

األمة (١).

* أكاديمي وناقد، أستاذ مشارك يف جامعة البلقاءالتطبيقية.
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واملنبع  التجربة  يف  األصالة  من  عالية  درجة  رصد  يمكنه  حممود  حيدر  لشعر  القارئ 
الوطني القومي الواضح، فضًال عن قدرة واضحة للشاعر عىل استيعاب النبض اإلنساين، 
يف  يقرأ  أعامقه،  يف  والغوص  داخله  يف  النظر  عىل  قادر  شاعٌر  فثمة  العميقة،  هبواجسه 
صفحات الوطن املرشقة ما يمنحه ألًقا ومتّيًزا، يأيت بصور تشفي الوجدان وتشعل الفكر، 
صور تعّمق من القيم اجلاملية، ذلك ألن مبدعها شاعر يملك اإلحساس املرهف، وموهبة 
دفاتر  ومن  واألحياء،  احلياة  عامل  من  النابع  اإلنساين  احلّس  من  ُأويت  شاعر  الفني،  اإلبداع 

الشهادة والتضحية، ما جعله قادًرا عىل البوح والتأثري.                                       
فالشاعر يف قصائده يشع رومانسية، ووجًدا مشبعًا بالفكر، والرؤى، وال عجب فحيدر 
من  التحّول  مرحلة  إّهنا  األردن،  يف  الشعر  عاشها  مهمة  مرحلة  بداية  قصائده  أبدع  حممود 
يف  بدأ  الذي  للمعنى،  واختزاله  التصويري،  بإيقاعه  التفعيلة  شعر  إىل  العمودية  القصيدة 
القصيدة األردنية مع تيسري السبول وعبدالرحيم عمر، وخالد حمادين، وإبراهيم العجلوين، 

وغريهم من الشعراء األردنيني.                                                                          
قد يتفاوت تأثرنا يف القصائد التي تناجي الوطن وتتغنى به، وهي كثرية حيفل هبا الشعر 
العريب قديمه وحديثه، لكن أمجلها وأصدقها تعبًريا عن مشاعرنا هي القصائد القريبة إلينا؛ 
النسيان،  يقهر  الذي  اخلالد  والشعر  اإلنساين  واملوقف  الفني  اجلامل  بني  انفصال  ال  ألّنه 

وييضء عتمة الدجى، عىل اختالف األزمان وتباين األفكار.                                  
ويكتنز  باملعنى،  يتفتق  راٍق،  شعري  أداء  أمام  حممود،  حيدر  شعر  أقرأ  وأنا  نفيس،  أجد 
مقدرته،  الشاعر  أبرز  مهام  شعور،  الشعر  أن  حقيقة  ويؤكد  العاطفة،  من  ويصّعد  بالرؤى 
وأدواته الفنية؛ ألن املوهبة والرباعة الفنية كفيلتان بخلق قيمة إنسانية فائقة.                                  

أن  يمكن  لشعر حيدر حممود ال جيد صعوبة يف البحث عن ذات الشاعر، بل  والقارئ 
قاموسه  يستمد  التكّلف،  عن  والبعد  األلفاظ،  بساطة  يف  تتجّىل  القصائد،  كّل  يف  جيدها 
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اهلاشمية  وفكر قيادته  الطيب،  إنسانه  وقصص  وجغرافيته،  الوطن  نباتات  من  الواقع،  من 
احلاملة،  بالرؤى  يمتاز  الذي  الوجدان  عامل  حيث  املتصاعدة،  نفسه  معاناة  ومن  اخلصب، 
واالندفاع املغامر، فهو عامل غري مستقر، يلهث وراء احلقيقة، ويسعى إىل التوّحد مع الذات؛ 

بحًثا عن حّب مفقود، ال يمنحه إال للوطن، معشوقته األمجل.                                           
األوىل: تتبلور حول دور الشاعر يف احلياة،  تتجه قصائد الشاعر بقارئها نحو قضيتني: 

والثانية، فنية تتمركز يف وسيلة الشاعر إلبراز شعريته.                                  
يف ما يتعلق بالقضية األوىل، فإّن قصائد الشاعر تؤكد وعيه احلاد نحو قضايا واقعه، فهو 
ينطلق من معاناة املجموع؛ ليميض يف رحلة فنية نحو عوامل أمجل، فكانت وسيلته يف ذلك 

هي ذاُته النقية، وكلامُته الصافية التي تعكس رؤاه، ورغبته يف اخلالص من قيود الواقع. 
ال يمكن، بحال من األحوال، دراسة شعر حيدر حممود من دون التوقف عىل الرؤيا التي 
حيملها، فهي نبض القوايف وسلطة الشعر اخلالدة، وبؤرة مركزّية تتدفق منها األفكار، وال 
يمكن هلذه الرؤيا أن تكون بال لغة مجيلة حتملها، هكذا أفهُم الشعَر، فعٌل لتشكالت الوجود 
يف نفس املبدع؛ يطرح أسئلًة حتاكي الذات وتعانُق الروح، وحتلم باخلالص من قيود الواقع. 
إّنه احلياة يف املحصلة النهائية، تفاصيل لذواتنا وإجابة عن أسئلتها، وال حياة يف شعر حيدر 

حممود من دون وطن يسمو معه وبه، وينشد االحتاد فيه.
الروح  اّتقاد  عىل  شاهد  خري  األخرض»،  الفرح  «عباءات  األخري  حممود  حيدر  وديوان 
اجلمل يف  وتتسق من خالله  األفكار،  منه  تنطلق   ، مهام  وجعلها حموًرا  قصائده،  يف  الوطنّية 
بنى نصّية قادرة عىل محل املضمون، ونقله إىل املتلقي، وفق عملية اّتصال واضحة الرؤى، 

وجلّية املعاين.
فعرار  شعره،  يف  العراري  اخلطاب  تشّكل  ببساطة  يدرك  حممود،  حيدر  لشعر  والقارئ 
اإلبداعّية له، بل إّنه ينبوع إبداع متفّجر يف شعره، ينهل منه كلام  إحدى مرجعيات الكتابة 
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شاغلته فكرة، أو اشتّدت به معاناة احلياة، وهو ملهم وطني، وصاحب جتربة وطنّية خصبة، 
األجنبي، حّذر باستمرار من سوء  ضد املستعمر  الوطني  النضال  تاريخ  من  وقت مهم  يف 
النهج  هذا  عىل  يسري  حممود  حيدر  نجد  لذلك  للقوى األجنبّية،  واالستكانة  الواقع،  عاقبة 
وقراه  مدنه  وعبق  ونباتاته  بمفرداته  األردين،  املكان  ويوظف  الوطني،  شعره  يف  النضايل 
وباديته، حتى كان ديوانه «شجر الدفىل عىل النهر يغني»، أهزوجة وطنية يرددها األردنيون 

بكّل فخر واعتزاز.        
لقد أحّب حيدر حممود الوطن، يف كّل حاالته، وهو عندما يغضب فإّنه يغضب للوطن، 
يف  يبعث  الثائر،  وجدانه  ووهج  عشقه،  فيض  من  الوطن  يمنح  هيدأ  وعندما  أجله،  ومن 
وعّامن،  اجليش،  فمفردات  الوجد،  بلغة  املفردات  معها  تنبض  القداسة  من  حالة  املتلقي 
واهلاشميون، والثورة العربية الكربى، مفردات خالدة يف شعر حيدر حممود، بل هي كلامت 
مفتاحية، إن جاز التعبري، نلج من خالهلا شعره بكّل قوة، فضًال عن قدرة الشاعر الواضحة 
عىل تطويع املفردة اللغوية لتحمل املعنى العشقي للوطن بكّل عنفوان.                                   

          
لعّل عشق الوطن جتّىل يف شعر حيدر حممود من خالل املحاور التالية:

أّوًال: اهلاشميون منبع التضحية والعطاء  
حيدر  شعر  وبخاصة  األردين،  الشعر  يف  بارًزا  مشهًدا  للهاشميني  الشاعر  عشق  يشّكل 
باملكارم  سادوا  وحضارة،  تاريخ  صانعو  القدم  منذ  فاهلاشميون  عجب،  وال  حممود، 
خالهلا  من  لريسم  األردن؛  يف  الشعر  ُيربزها  حقيقة  وهي  واأللقاب،  باملدح  ال  واألخالق 
صورة ناصعة لنضاهلم يف سبيل أمتهم، لذلك نجد حيدر حممود يشدو يف أشعاره الوطنية 
الثاين  عبداهللا  امللك  جاللة  خماطًبا  يقول  أمتهم، حيث  سبيل  يف  ونضاهلم  اهلاشميني،  بحّب 

ابن احلسني: (٢)
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َتُهْم ِرقَّ اآلبــــــاِء  عـــن  ورْثـــــــَت  لقــــد 
واجلَبـــــــُل ْهــــــُل  السَّ فتالقى  وبأَسُهْم.. 

وأرى بعــــده،  َبْل  ال  فيَك،  غـــــــًدا  أرى 
تكتحــــــُل  .. بالعـــــــزِّ  ُأمتنا  عيـــــوَن 

َحترُسُه العرِش،  حــــــــول  األردنيــــــون 
األسُل َتسهُر  وعلـيـــــــه  ُسيوُفُهـــــــــْم.. 

 
تشبيهات الشاعر  يف  تتجّسد  التي  العشقّية،  العالقة  هذه  يتشّكل وفق  الوطن   ّمما جعل 
يقول  حيث  تغمضان،  ال  عاشق  بعيني  يراه  الذي  األمجل،  الوطن  يرسم  وكأّنه  اخلصبة، 

متغزًال بوطنه:(٣)
جبيُنَك للمجِد بوابٌة
َتِرفُّ عليها بنوُد الُعىل

ْجُل: وأهداُبَك النُّ
.. خيمُة ِعزٍّ

كتْبنا عىل َصْدِرها: يا هال
تباركَت يا وطني موئِال..

 فالوطن يف شعر حيدر حممود يتسامى فوق كلِّ الرغبات اخلاصة، تتحدُّ فيه األنا باآلخر، 
يقول:(٤) حيث  السديدة،  برؤاه  ويتشح  قائده،  بأجماد  يتغنى  لوطن  فطري  تشّكل  حالة  يف 

صباُح اخلِري..
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يا رمًزا عشقناُه
ويا ملًكا غدا وطًنا،

ويا وطًنا .. غدا َمِلًكا،
دنا احلمى معُه.. ُيَوحِّ

ليصَري نحُن..
ونحُن نصُري إّياُه!

 
  وجيعل حيدر حممود من اإلرث اهلاشمي مصدر إهلام شعري، وبوح وجداين خصب، 
ُيشعل وهج الذات، وجيعلها يف حالة انبعاث مستمّرة، وبخاصة أن الشاعر يف قصائده الوطنّية 
يقّدم لنا نموذًجا واضًحًا لوحدة املوضوع الشعري، الذي يسجل حالة النفس يف عالقتها 
مع اآلخر؛ إذ يلعب املوضوع الشعري دوًرا مهام  يف بعث التجربة الشعرّية، وإخراجها يف 
بنية نصّية تتأثر بصدق الشعور، وتدفق العاطفة، وبخاصة عندما يكون موضوع القصيدة 
واحًدا؛ إذ يبدو أكثر اّتساًقا، وأقدر عىل التأثري يف اآلخرين، ذلك أن «التجربة ذات املغزى 
ومتصًال  متالئًام،  منها  جزء  كّل  يكون  بل  الصدفة،  بمحض  يشء  فيها  يدخل  ال  التي  هي 

بسائر األجزاء»(٥).
  ُيشّكل قرص رغدان العامر رمًزا حلضور اهلاشميني اخلالد، وانبعاثهم اخلصب، وإرثهم 
املّد  انطالقة  شهد  األدباء،  وجملس  األحرار،  وموئل  األردنيني،  كلِّ  بيت  فهو  العظيم، 
ا واضًحا، وحالة نشوة  احلضاري ملدينة عّامن يف العرص احلديث، مما أكسب املكان ُبعًدا مجالي 
قرص  غرس  فقد  عجب،  وال  هاشم،  آلل  وحبِّهم  األردنيني،  بأفراح  ترتبط  التجدد،  دائمة 
من  يستدعيه  وما  إجيابّية،  رؤى  من  املكان  يبعثه  أن  يمكن  ما  الشعري  الوجدان  يف  رغدان 
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ذكريات النشأة، وأمل التحرير، والوحدة، كام يف قوله:(٦)
عَبٌق..

َيفوح َشذاُه من «رَغداِن»
ِح املنيِع، وبذاَك الرصَّ

وبالذي فيه،
من الَتْسبيِح، والُقرآِن

نيا، َتْزهو عىل الدُّ
وُكلُّ مخيلِة..

تزهو بام فيها من األغصاِن!

رحيلها  عىل  لُيعاتبها  احلسني،؛  ابن  األّول  عبداهللا  الشهيد  امللك  روح  الشاعر  يستدعي 
حجم  عن  ُيعّرب  استدعاء  وهو  األمة،  تعيشها  التي  الظروف  أحلك  يف  جاء  الذي  املفاجئ 

الفاجعة، ومرارة ما حّل باألمة، بعد رحيل امللك املؤسس، حيث يقول:(٧)
لَت قبَل األواِن َتَرجَّ

لَت؟ ملاذا ترجَّ
حى ُكّنا عىل َمْوعٍد لصالةِ الضُّ

وانتظرناَك..
مرَّ النهاُر احلزيُن

بغِري َأذاِن!!
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باستخدام  وذلك  الشهيد،  امللك  مع  اخلالدة،  وإنجازاهتا  األمة،  حكاية  يرسد  فالشاعر 
تقنية اسرتجاع احلدث، هبدف صياغة اللحظة احلارضة، التي أصبحت فيها األمة غري قادرة 

عىل التواصل مع اآلخرين، وفقدت مقّوًما مهام  من مقومات هنضتها احلديثة.
وتعّلق  والفلسطيني،  األردين  اجلسدين  بني  التالحم  عالقة  اهلاشميني  رثاء  وُيربز     
الشعب الفلسطيني بآل هاشم؛ لتخليصهم من املعاناة واالحتالل، حتى أصبح هذا األمل 
مزروًعا يف عقول األطفال، ينشدونه كلام أملت هبم املحن، ونزفت جراحهم، حيث يقول يف 

رثاء امللك املؤسس:(٨)
ويسألني عنك طفٌل «بباِب اخلليْل»:

ـ متى يْطلُع الَقمُح؟
ـ للقمِح ميقاُته..

ولقد كنَت أقرَب مّنا مجيًعا..
وأبعَد..

قصائد  يف  واضحة  مكانة   - اهللا  رمحه  طالل-  بن  احلسني  الباين  امللك  جاللة  احتّل 
الشاعر الرثائّية؛ إذ استطاع خالل فرتة حكمه املباركة، أن ُيؤسس لفكر هنضوي شامل عىل 
الصعيدين املادي واملعنوي، فضًال عن أّنه يمثل نقطة حتّول مهمة يف تاريخ األردن احلديث، 

لذلك سّجل الشعر مآثر امللك الراحل، وصالبته يف مواجهة التحديات، حيث يقول:(٩)
َلَكْم َهتاوْت جباٌل

َسُبها جبارًة ُكنَت َحتْ
وَطوْت أعالمها ُدَوُل!
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وكنَت َأعظم من كلِّ اجلباِل،
ومن كلِّ الرجاِل،

ُجُل.. فنِْعَم الَصْخَرُة ـ الرَّ
ونِْعَم هذا الَثرى املزروُع:

أفئدًة..

وُيظهر حيدر حممود صدمة واضحة يف شعره؛ لفعل حادثة الفقد التي جعلته أكثر قرًبا 
من امللك الراحل، وإنجازاته اخلالدة، حيث يقول بنربة خطابّية، تنبض بعظمة البناء الذي 

حققه احلسني:(١٠)
وأراُه صوَتُه  أسمــــُع  زلــــــُت  مـــــــــا 

عيناُه بــــــــي  حتيــــــُط  التفــــــتُّ  أّنى 
وكـأّنني سـاكٌن،  بــــــــــي  فكـأّنــــــــــُه 

إّيـاه! أّننــــــــــي  أو  بــــــِه..  أحيـــا 
شذى من  قلبي  وملُء  غاَب،  ْقال  َمـــــــْن 

شذاُه يفــــــــوُح  ورٌد   .. أنفـاِســـــــِه 
فارقْت ما  التـــــــــي  ابتسامُته  تلـــــــــَك 

ُضحـــــــاُه كشمــــــــِس  ُمرشقٌة  َشَفتيِه 

وهو بذلك يتفق مع ما ذهب إليه ابن رشيق القريواين، يف أن طريق الرثاء جيب «أن يكون 
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ظاهر الّتفّجُع بّنيُ احلرسة، خملوًطا بالتلهف واألسف، واالستعظام، إن كان امليت ملًكا، أو 
رئيًسا كبًريا»(١١)

ثانًيا: عّامن معشوقة الشاعر األزلّية
املتأمل يف شعر حيدر حممود، يلمس ما يشبه أثر هذه العالقة احلميمة التي يبعثها املكان 
باحلّب،  احلّب  تبادله  يفارقها،  يكاد  ال  التي  بعّامن،  التعّلق  دائم  فنجده  ساكنيه،  نفوس  يف 

ومتنحه الطمأنينة، ّمما جعل هذا الشعر مصدر راحة عاطفّية للشاعر.                               
التي  التلقي  عملية  يطال  ا،  ختيلي  تصّوًرا  حيمل  معامله،  عىل  والوقوف  املكان  ذكر  لعّل 
ويوفر  املبدع،  فكر  مع  االّتصال  عملية  يوقد  ّمما  الذاكرة،  ختتزنه  ا،  مكاني  فكًرا  تستدعي 

إمكانية النسج عىل منواله.                                                                         
عريب  ابن  جتربة  من  استقاه  واضًحا،  ا  صوفي  أثًرا  لعّامن  حممود  حيدر  تأنيث  جاء  لقد 
الصوفّية الذي عكس تأنيثه للمكان إعالء له، وجعله يرتقي إىل مستوى املقّدس، كام يظهر 
لنيل  العارفني،  مطلب  يمثل  الذي  األنثوي  البعد  يظهر  إذ  األشواق»؛  «ترمجان  ديوانه  يف 

النعيم والرسور(١٢):                                                                               
وهذا ما جعل خطاب الشاعر ملدينة عّامن، يظهر وكأّنه خطاب امرأة معشوقة، مما ُيربز 

ُأنوثة املكان، ومجاليته الساحرة، حيث يقول(١٣):                                          
عّامُن.. يا َوَهلًا ُنَخّبئُه

ُه الَوَلُع! عّنا.. َوْيفَضُح ِرسَّ
َأيُّ الصبايا َأنِت، يا امرأًة
ا.. وال َوَجُع أوجعتِنا ُحب 



د. عماد عبد الوهاب الضمور

١٦٥

وُق َمْعِصيًة إْن كاَن فيِك الشَّ
َسبي أّنا سنرتدُع!! ال َحتْ

إذ يبدأ النص بإشارة ضمنية إىل متعلقات الرسد، وهو اخلطاب الذي ُيفصح عن عالقة 
الداليل  اجلانب  تفعيل  عىل  القائمة  النص  بشعرّية  التمسك  مع  املخاطب،  باملكان  أزلية 
املاثل بالصورة الفنية التي جتعل من عّامن حالة حّب خاصة، ُمتارس فعل احلّب والتأثري يف 

العاشقني.
فالشاعر مل يوّظف املكان بمعنى الفضاء املحايد، أو الفراغ السلبي، الذي ال فعل له، بل 
ا، ينطلق من  جاء بمعنى روحي كثيف، يزخر بأنفاس العّشاق، ّمما جعله يتعّلق به تعلًقا ذاتي 

حالة توّحد صويف، ُخيلص فيها العاشق، ويتمّيز املعشوق، كام يف قوله(١٤):                  
ومل يُك، مثل كلِّ اآلخرين

هواي..
أرفُض أْن نكوَن اثنْني،
أموُت إذا غدونا اثنْني،
ال .. ال تقبُل الّتجزيء،

روحانا..
.....

جيعل  الذي  الصويف،  الرتاث  من  استقاه  الذي  العشق  عنرص  بروز  شعره  يف  نلمح  إذ 
احللول يف مكان رشيف، أو منزلة رفيعة، إعالًء له، وتقديًسا لدرجته، كام يف قوله، موضًحا 

حلول عّامن فيه (١٥):



١٦٦

أنِت يف أحرِف اسمي
ويف كلِّ فاصلٍة،

من فواصِل جسمي
وما أهون الّناَر،

لو كان يل جسدان..

إىل  العقيل،  الفيزيائي  بعده  من  املكان  ينقل  أن  استطاع  العشقي،  املعنى  هبذا  والشاعر، 
ووّلد  غنّية،  رؤية  عكس  مما  باملوضوعّية،  الذاتّية  فيه  تتقاطع  روحي،  ومكان  حي،  وجد 

أسئلة كشف قادرة عىل سرب كنه الوجود، وتذوق مجالياته.                                              
ونلمس يف ديوان «عباءات الفرح األخرض» صدى لتفجريات عّامن األليمة، التي جاءت 
مناسبة جتدد مظاهر العشق العامين، وانبثاق الرؤيا بكّل ما متنحه للمكان من عنفوان، جيمع 

كلَّ معاين الوفاء، حيث يقول ُمظهًرا بشاعة فعل اُجلناة (١٦) :
عّامَن يف  أسالتُه  الــــــــــذي  فالنجيـــــُع 

َحراما! كـــــاَن  اُجلنــــــاةِ،  أيــــــــدي 
اَهللا ُيراعوا  لــــــم  وطاهـــــــًرا  وبريًئا، 

اإلسـالمــــــا وأنكـــــــروا  فيــــــــِه، 
عناِت اللَّ تبعُث  َلْعناُتـــــــُه  وستبقـــــــى 

وِمحامــــــــا! َمنِيَّـــــــًة،  فيـهــــــــــم: 
َيْطُلُع وهــل  اُحلسِني،  أبــــا  يـــــــا  سيدي، 

النشامــــــى؟! النشامـــــى  مــــــن  إّال 
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١٦٧

يف  السامّية  بصورته  الوطن  حضور  لتأكيد  النعتي؛  االنزياح  إىل  حممود  حيدر  يلجأ 
ا متوهًجا،  الوجدان الشعري؛ إذ ال تنفصل عّامن عن بقية تراب الوطن، مما أبرز دفًقا شعري 
وأمّد النص الشعري بطاقات إحيائّية، ُتلهب احلّس الوطني عند املتلقي، وجتعله أكثر انصهاًرا 

بتجربة املبدع الشعرّية، حيث يقول(١٧):
يِف، ويا وطَن السَّ
يا وطَن الّضيِف،

ُكلُّ ُحروِفَك حمفورٌة يف اجلباْه..
لَك احلبُّ والَفَرُح األخُرض
لَك الُعْمُر، واألَمْل اُملْزِهُر

..ويا وطًنا َسيَّجْتُه السواِعُد

ا، حيتفظ للوطن  ا خاص  محل تشكيًال لوني  إذ نعت الفرح باألخرض، واألمل باملزهر، ّمما 
املكان  تربط  التي  العالقة  هلذه  تتويج  إال  األمل  إزهار  وما  إليه،  االنتامء  وعمق  بسموه، 

بساكنيه.
 لعّل احلضور الرسدي يف نصوص ديوان «عّامن تبدأ بالعني»، ال يلبث أن يرتاجع أمام 
الرؤيا الشعرّية التي يبثها الشاعر يف النص، التي تتضمن دالالت جديدة، تسمح للمتلقي 
إعادة تأويل النص، واكتناه مجاليات اإلحياء الشعري الكامن وراء اخلطاب الرسدي، كام يف 

قصيدة «خيمة األمة»، حيث خياطب زائري عّامن، مربًزا دور املدينة القومي:(١٨)  
الوعِد(حارضها) كــروم  يف  بُكْم،  أهــــــــًال   

(ماضيها) والّسْعـــد  الّنــــــدى،  حقول  ويف   



١٦٨

عْت َمجَ التـــــــــي  روابيها  فــي  بكم،  أهًال   
نواحيها شّتــــــــى  من  العروبِة،  شمــــــَل   

من الوقوع  النص  الندى)،  الوعد)، (حقول  اإلضايف (كروم  االنزياح  أسلوب  أنقذ  إذ 
يف رسدّية النثر، ومبارشته الواضحة، فضًال عن أن االنزياح محل داللة اخلصب الذي يمنح 

املكان قدرة مضاعفة عىل احتواء اآلخر، وجعله أكثر قدرة عىل التفاعل مع مقوماته.
وقد تضفي شعرّية الرسد مجالية واضحة عىل املكان، حتيل مفرداته لنبع حّب صاف، يعم 

الوطن، كام يف قوله متحدًثا عن عامن:(١٩)
 َبدأْت بالَعِني

 وهاهي ذي عّامُن
 تعوُد «لرأس العْني»

 تسقي َوْرَد الوطِن الغايل
 ِمْن ماِء الَقْلب 
 ـ فإنْ  جّف؟

!  ـ وَمنْ قاَل جيفُّ
 ستسقيِه مْن «دمع ِالعْني»

العمراين،  وامتدادها  عامن،  قصة  حتكي  واضحة،  رسدية  مالمح  ا  ظاهري  حيمل  فالنص 
بكّل ما حيمل من ارتباطات وجدانية، لكن القراءة املتأنية لبنى النص الرتكيبية، تكشف عن 
احتفاظه بمقوماته الشعرّية، وفاعليته النصية، التي متتد عرب مفردات اللغة بتعبرياهتا العذبة، 
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١٦٩

للنص  سمح  ّمما  عاشقيه،  وجدان  إىل  اجلغرافية  طبيعته  من  املكان  محلت  التي  وصورها 
بإنجاز وظيفتني مًعا، األوىل: رسدّية، تتمثل يف طبيعة اخلطاب، وتدرجه الزمني، والثانية، 
شعرّية، حتققت بإيقاعية األلفاظ، واحتفاظها بطاقتها اإلحيائية التي صدمت وجدان املتلقي 

بروح عامن الساحرة. 
وال خيفي حيدر حممود رغبته يف اكتناه عبق املكان، وإبراز مجالياته الروحية، وما حتتفظ به 
للهاشميني من حّب جامح، ووفاء للعهد، حيث يقول يف ذكرى املولد النبوي الرشيف(٢٠):

إّنه «املصطفى».. وهذا صباٌح   
» .. تزهو به عّامن «هاشميٌّ
وُتباهي، وَمْن سواها ُيباهي

باهلدى، وهي للهدى ُعنواُن؟!
ولُه يف جبينها، كْرُم زيتون ..

ويف صدرها له بستاُن

إذ زاد احلضور اهلاشمي مدينة عّامن ألًقا ومتّيًزا بني مدن العامل؛ لذلك ال عجب أن ترشق 
اهلاشميني  رسالة  بعظمة  ينبض  الذي  الرشيف،  النبوي  املولد  ذكرى  يف  وأمًال  هداية  عّامن 

منذ فجر التاريخ.  
جاللة  ببانيها  عّامن  تربط  روحي  اّحتاد  حالة  عن  يعّرب  العّامين،  شعره  يف  حممود  وحيدر 
اآلخر، املكان الشامخ،  كالمها يف  احلسني بن طالل؛ إذ يتبادالن العشق، ليحل  له  املغفور 

والباين الصادق(٢١):



١٧٠

عّامن  مــــــن  وأنــَت  منــــَك،  ـــــان  ـّ عمـ
للثانـــــي   الّضحـــى  شمــــــُس  وكالُكام 
رّقٍة  مْن  سّيـــــــدي،  يا  هبـــــــا،  ما  بَك 
وحنــــــــان  ومهابــــــٍة،  وصالبـــــــٍة، 
صويف من  أنـــت  بـــــــَك  الذي  وهبـــــــا 

إيمـــــــاِن  ومـــــن  صاحبِه،  ُحـــــّب  يف 

وجدان  وتعانق  الوطن،  سامء  يف  لتحّلق  األنا  فضاء  تتجاوز  حيدر  وطنّية  فإن  لذلك 
املتلقي، لتمنحه حالة هيام خاصة، بعيًدا عن املطامع اآلنّية؛ لتعلن عن حالة عشق خاصة، 

حيث يقول(٢٢):
ونحُن نحُن..

سواُء أمَطرْت ذهبًا
سامُء أوطاننا،

مقا! ت الرَّ أو ّسدَّ
َمُعنا خوٌف فليس َجيْ

وال َطَمٌع
لكّنه الِعْشُق..

نيا ملن َعشقا! والدُّ
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إبداعه  ومنطلق  حممود،  حيدر  شعر  يف  ممّيز  حضور  صاحبة  الوطنّية  املفردة  وتبقى 
قيود  من  منطلًقا  احلارضة،  باللحظة  يتحّد  خاص،  وجداين  نسق  وفق  تتشّكل  الشعري، 

الواقع ومنغصاته، وذلك يف حالة نشوة وهيام خاصة، حيث يقول (٢٣):
يا وطني

ليس ُمْسَتْغربًا َحَسُد احلاسديَن،
وال غضُب احلاقديَن،

ألنَك أغنى من األغنياء مجيًعا،
بام فيَك من َكَرٍم، وبام فيَك من َشَمٍم،

وبام فيَك من كربياْء!

جتربة  مالمح  محل  الذي  الرسد،  وتلقائّية  التعبري،  ببساطة  الشعري  اخلطاب  اّتصف  إذ 
واقعّية، ومعركة رجولة خيوضها الوطن مع حاسديه.

فهم  وثيًقا،  ارتباًطا  باهلاشميني  املعارص،  األردين  الشعر  يف  عّامن،  مدينة  ارتبطت  لقد 
بناة عزهتا، وراعو مسريهتا؛ إذ يسجل الشعر بفخر قرار جاللة امللك املؤسس بجعل عّامن 
مناحي  مجيع  شملت  مباركة،  هنضة  مسرية  من  أحدثه  وما  األردن،  رشقي  إلمارة  عاصمة 

احلياة؛ لتصعد املدينة من جديد بلباسها القومي، ورؤى االنبعاث اهلاشمي يف األمة.

ثالًثا: التغني بالثورة العربية الكربى وبطوالهتا اخلالدة              
تارخيها  يف  حتّول  نقطة  بل  األمة،  حياة  يف  ا  عادي  حدًثا  الكربى  العربية  الثورة  تكن  مل 
احلديث بعدما أطلقها الرشيف احلسني بن عيل - طيب اهللا ثراه - رصخة مدوّية ضد الظلم 



١٧٢

أو  الثورة،  هلذه  البواسل  وأنجاله  عيل  بن  احلسني  الرشيف  قيادة  عكست  إذ  والعدوان؛ 
النهضة بمعناها احلقيقي، بداية مرحلة جديدة، ّمما جعلها حتمل مبادئ وقيًام سامية، ومعاين 
تتعرض  التي  اخلارجية  املخاطر  من  التحّصن  عىل  والقدرة  بالنشوة  القومية  الروح  أمّدت 
هلا األمة، بعدما أبدعها فكر قائد ملهم، انحدر من بيت نسب عريق، جعل من الدعوة إىل 
الوحدة العربية مطلًبا مهام  تقوم عليه ثورته؛ إلرساء قيم احلق والعدل، وبث روح التحدي 

والصمود يف جسد األمة.                                                                                      
واملتأمل يف شعر حيدر حممود يلمس سيطرة اخلصوصّية الوطنّية عىل قصائده، بل هي 
سمة تكاد تكون مالزمة ملضامينه الشعرية، التي تنطلق من رسالة االلتزام بقضايا الوطن، 

ومهوم ساكنيه، وتنبض باالنتامء لرتابه الطاهر.                                              
تضحياهتم  وبيان  للهاشميني،  الرثاء  بقصائد  زاخٌر  األخرض»  الفرح  «عباءات  وديوان 
يف سبيل األمة، كام يف رثاء الشاعر للرشيف احلسني بن عيل- طيب اهللا ثراه - حيث يظهر 
االجتاه القومي واضًحا؛ خلصوصّية بطوالت امللك الراحل، وتوحيده لطاقات العرب التي 

جتّسدت يف الثورة العربية الكربى، حيث يقول(٢٤):                                   
يا سيَف هاشَم..

ها عربّيًة.. ُقرشّيًة.. ُردَّ
وافتْح بِسْيفَك باهبا!

يفَة، وافِرْد عباَءتك الرشَّ
خيمًة..

يأوي إليها العاشقون
ِرحاهبا!

احلافظوَن ُعهودها..
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إذ أمّدت الثورة العربية الكربى احلركة الشعرّية يف األردن بطاقة إبداعية متجددة؛ فهي 
أحد مالمح نضوج الفكر القومي وتطوره لدى الشعراء، عملت عىل إثراء وجدان الشعراء 
فيها  عّربوا  جديدة،  بموضوعات  وإمدادها  املّتقدة،  الطبيعة  ذات  اللغوية  واألبنية  بالصور 
أشعار  يف  كام  القادمة،  األجيال  يف  استمرارها  يف  ورغبتهم  الثورة،  هذه  لقيام  فرحتهم  عن 
حممود،  وحيدر  املبيضني،  وإبراهيم  فريز،  وحسني  الرفاعي،  املنعم  وعبد  اخلطيب،  فؤاد 

وغريهم من الشعراء امللتزمني بقضايا أمتهم. 
فكرية  أبعاًدا  محلت  إذ  الشعرّية؛  الدواوين  معظم  يف  سطوًعا  أكثر  الوطن  صورة  لعّل 
ظّل  يف  يتشّكل  الشعري  اخلطاب  جعلت  التي  املستمرة،  وحتوالهتا  الفنية،  بإحياءاهتا  غنية 
ثنائية واضحة، تقوم عىل الغياب واحلضور مًعا، بام حتمله من ثراء وجداين، وتنوع أسلويب، 
أخصب شعرّية النص، وأمده بقدرات تأويلية كبرية، حتتفظ للوطن بألقه الساكن يف األعامق.                                        
اللغوّية إىل  التصوير والصياغة  الكربى يف شعر حيدر حممود يتجاوز  إّن أثر الثورة العربية 
حماولة التغيري والبعث، فهو شعر يرصد الواقع ويتنبأ باملستقبل، ويتغنى بالبطولة وُيعيل من 

فعل اإلنجاز والبناء، يسمو بالتضحية، وينشد الوحدة واالستقرار.
جيعل حيدر حممود من الرشيف احلسني بن عيل- طيب اهللا ثراه - شمًسا تيضء ما حوهلا، 
ختتزل الفضاءات، وتبعث الرؤى يف اآلخرين، لتمنح الثورة العربية الكربى استمراريتها، 

وامتدادها يف األجيال الالحقة هلا، كام يف قصيدة «الراية اهلاشمية» التي يقول فيها(٢٥): 
» ُيِرشُق شمًسا و«الرشيف اُحلَسْنيُ

والنشامى عىل ظهوِر اجلياِد
يف عيون األبناِء، واألحفاِد

ناد ُولِدوا، واألكفُّ فوق الزِّ
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، وُتعطي هي أمُّ الَراياِت: أعَطتُّ
ما يفتدون هذا احلمى الغايل بالدِّ

املستمر،  وعطائهم  اخلّرية،  اهلاشميني  رؤى  بعيًدا عن  يكن  األردين مل  فإن املكان  لذلك 
ّمما جعل املوقف الشعري منه متصًال بام حققه اهلاشميون منذ تأسيس اإلمارة وحتى وقتنا 
واسترشاف  عمراين،  وهنوض  زمني،  تغّري  حركة  أمام  بإجالل  الشعراء  فيه  يقف  املعارص، 
ا، وزاد من انفتاحه عىل الذات الشعرّية، الباحثة  فكري حامل، أضفى عىل املكان رونًقا خاص 

عن االستقرار. 
التغني باهلاشميني وإرثهم العريق، امتداًدا لرسالة الثورة العربية الكربى     لذلك جاء 

ورسالتها اخلالدة، ودور اهلاشميني يف رفد احلضارة اإلنسانية بكل خري ونامء، يقول( ٢٦):
اهلاشمييــــــــن من  خـــــــال  مـــــــا  وإذا 

األركــــــــان تداعــــــــت  مـكــــــان 
اهلاشمييــــــــن مــن  خـــال  مــــــا  وإذا 

أمـــــان فيـــــــه  فليـــــس  زمـــــــان 
واألغصان الرشيفـــــــُة  الدوحـــــــة  إّهنا 

األغصـــــــان هبـــــــــــا  معقــــــــودٌة 
األرض متـــــــــأل  شمسهــــم  هاشميون 

هّتـــــــــان وغيثهـــــم  ضيـــــــــاًء، 
هاشمـــــــي واهلــــــــوى  هاشميون 

إيمـــــان عندنـــا  وهـــــــو  ا  ـً دائمــــ
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ثورة  قائد  فهو  ؛  شعره  يف  ممّيزة  بمكانة  عيل  بن  احلسني  للرشيف  حممود  حيدر  حيتفظ 
العرب الكربى، وباين هنضتهم احلديثة، أسس لفكر قومي، بقي راسًخا يف الوجدان العريب، 
العرب،  ثورة  قائد  خياطب  حيث  اخلطوب،  هبم  اشتدت  كلام  يناجونه  الشعراء  جعل  ّمما 
بن  احلسني  جاللة  يدي  بني  يقول  حيث  اخلالدة،  ورسالتهم  النّري،  اهلاشميني  فكر  مستلهًام 

طالل ـ رمحه اهللا ـ رابًطا املايض باحلارض(٢٧):  
َسالما األقصــــــى:  فـــي  الراقــــــُد  أهيا 

اإلمـاما زلــــــت  ال  الثـــــــوار،  أبــــــا  يا 
مل تــــــــزْل رايُتــــَك الرايـــــــَة .. والقريش

.. اُحلـسامـا  زاَل  مــــــــا  احلـــــــــّد، 
يـــــــــزْل لـم  فينــــــا  الطاهُر  واسُمـَك 

دوحـــــــــًة .. ُتطِلـــــُع ِصيـــــدًا، وَنشامى

إذ يلمس القارئ سيطرة النمط التقليدي عىل األسلوب الشعري، وذلك بتعداد مناقب 
الفقيد، واإلشادة بإنجازاته التي حققها، فضًال عن النسب اهلاشمي الرشيف الذي ينحدر 
الشعر  يف  اهلاشميني  لصورة  امتداًدا  الشعر  رسمها  التي  الصورة  جعل  ّمما  اهلاشميون،  منه 
العريب القديم، وهي صورة مرشقة، تنبض بالتضحية والوفاء؛ فهم سادة نجب، اجتمعت 
فيه النبوة، واإلمامة،  يقدمون أرواحهم يف سبيل أمتهم، ّمما جعل فكرهم مدرسة تشّع حرية 

وعطاء، تلهج األلسنة بذكرها، وتفخر هبا األجيال عىل مّر السنني. 
حيمل اللون األمحر دالالت كبرية يف شعر حيدر حممود؛ ملناسبة هذا اللون للفعل الثوري، 
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وقدرته عىل تصوير طاقات النفس املتفّجرة وإحياءاهتا الشجية، فضًال عن ارتباط هذا اللون 
بالدم الذي يرمز للتضحية والفداء. 

لذلك يربط الشاعر حتّفز هذا اللون بدماء الشهداء، التي تشع النور يف اآلفاق، فتتحّول 
معركة  لشهداء  الشاعر  رثاء  يف  كام  األمحر،  اللون  لتكتسب  املألوفة،  ألواهنا  عن  األشياء 

الكرامة(٢٨): 
وَألّن الّدَم.. ال ُيصبُح ماْء 
صاَر لوُن الّشجِر املّيِت .. 

ْر... َأْمحَ
ْر والثَرى الّطاهُر .. َنوَّ
وإذا النَّهُر .. مجاِجْم

وإذا األهداُب متتدُّ سالْمل

العربية  الثورة  رسالة  من  منبثقة  حممود  حيدر  شعر  يف  العريب  اجليش  صورة  جاءت 
الكربى، التي عّرب عنها الشاعر بكّل فخر وسمو، كام يف قوله يف قصيدة «صباح الكرامة»، 

التي يتغنى فيها ببطوالت اجليش األردين(٢٩):
صباُح الندى.. يا أعزَّ السيوِف

التي يتعّلُم منها الِفداْء
وْحتني هلا هامتها الكربياْء..

، م األردينِّ ُهنا .. كاَن ُعرُس الدَّ
الذي أيقظ النائمني عىل عار َخيباهتم
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ليْل: وانكساراهتم.. وأقام الدَّ
عىل أنَّ صَرب الرجال الرجاِل مجيْل!

اتسمت  لذلك  حممود؛  حيدر  عند  االنفعايل  العاطفي  اجلانب  العربية  الثورة  أغنت  لقد 
لغته بالعنفوان، واخلطابية أحياًنا؛ لدعوهتا إىل احلرية وميلها لإلقناع من دون مهادنة، وإىل 

الثورة من دون الركون للواقع.
الشكل  حيث  من  متناسًقًا  متكامًال  ا  وطني  ا  شعري  مرشوًعا  حممود  حيدر  قّدم  لقد 
فاملضمون فكري ساٍم يتغنى بالوطن  واملضمون، غني بالرؤى، ومتقن من الناحية الفنية؛ 
عن  ا  معّربً جاء  فقد  لقصائده  الفني  البناء  أّما  أبنائه،  وشموخ  لعنفوانه  الناظمة  ومفرداته 
دفًقا  ألفاظه  منح  إذ  قضاياه؛  عن  املدافع  لقيادته،  املخلص  لوطنه،  املحّب  الشاعر  وجدان 
ا، وابتكر صوًرا شعرّية ذات مجالية عالية ال نجدها إال يف شعره، جعل كبار  ا خاص  شعوري 

امللحنني واملغنني العرب جيدون فيه ما ينشدونه من جزالة اللفظ، وعذوبة اإليقاع. 
إّن ما يمكن قوله يف شعر حيدر حممود من الزمان، أنه ذو ارتباط وثيق الصلة بالوطن، 
بكّل ما حتمل هذه الكلمة من معنى ساٍم، الوطُن بإنسانه وإرادته وعزيمته، الوطن بقيادته 
الشامخ.  وعمرانه  املرشق  بتارخيه  الوطن  وبطوالته،  جنوده  وتضحيات  املظفرة،  اهلاشمية 
يقرأ الوطَن بوصفه قصة شموخ خالدة ال تنتهي، وفيض حّب صادق يمنح العاشقني أمجل 

الكالم.                                                                                      
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اهلوامش
(١)  انظر: ساطع احلرصي، آراء وأحاديث يف الوطنية والقومية، ط١، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 

١٩٨٤م ص٩.                               
(٢)  حيدر حممود: عباءات الفرح األخرض، ط١، منشورات أمانة عامن الكربى، ٢٠٠٧م، ص١٦

(٣) املصدر نفسه، ص٢١ 
(٤)  املصدر نفسه، ص ص٦٠- ٦١

الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  دار  حممد، ط٢،  (٥)  السل كرمبي: قواعد النقد األديب، ترمجة حممد عوض 
١٩٨٦م، ص٥٦

(٦)  املصدر نفسه، ص٢٥
(٧) املصدر نفسه، ص١٢٧.
(٨)  املصدر نفسه، ص١٢٩

(٩)  املصدر نفسه، ص١٠٩.
(١٠) املصدر نفسه، ص ص ١١٤ ـ ١١٥.

املعرفة،  دار  ط١،  قرقزان،  حممد  حتقيق  ج٢،  وآدابه،  الشعر  حماسن  يف  العمدة  القريواين:  رشيق  ابن   (١١)
بريوت، ١٩٨٨م، ص٨٠٥.

(١٢) ُينظر: ابن عريب، حممد بن عيل، ١٩٦١، ترمجان األشواق، دار صادر، بريوت، ص٦٦.
(١٣) حيدر حممود:عّامن تبدأ بالعني،٢٠٠٤، منشورات أمانة عّامن الكربى، ص٥.

(١٤)  حيدر حممود: األعامل الشعرّية،٢٠٠١، املؤسسة العربّية للدراسات والنرش، بريوت، ص٣٠٧.
(١٥)  حيدر حممود، األعامل الشعرّية، ص ١٥٩.

(١٦) حيدر حممود: عباءات الفرح األخرض ، ص ص ٣٤ ـ ٣٥.
(١٧) املصدر نفسه، ص ص ٢٢ ـ ٢٣.

(١٨) حيدر حممود، عّامن تبدأ بالعني، ص ص ١٠-١١.
(١٩) املصدر نفسه، ص ص ٢٠-٢١.
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(٢٠) املصدر نفسه ، ص٦ .
٢٠٠١م،  عّامن،  الدستور،  مطابع  ط١،  طالل،  بن  حسن  األمري  سمو  تقديم   ، اجلبل   : حممود  حيدر   (٢١)

ص٦٢.
(٢٢) حيدر حممود: عباءات الفرح األخرض ، ص٨٥.

(٢٣) املصدر نفسه، ص٥٠.
(٢٤)  املصدر نفسه، ص١٣٥.

(٢٥) حيدر حممود، قصيدة الراية اهلاشمية، جريدة الدستور، األردن، اخلميس، ١٨/ حزيران، ٢٠١٥م.
(٢٦) حيدر حممود، إّنه املصطفى، صحيفة الرأي، األربعاء/ ٩/ ٨/ ١٩٩٥م.

(٢٧) حيدر حممود، جملة أفكار ، العدد ٦٤ ، ١٩٨٣م ، قصيدة رسالة إىل احلسني بن عيل ، ص٨٩ . 
(٢٨) حيدر حممود، األعامل الشعرّية الكاملة ، ص ص ٢٤١-٢٤٢ .

(٢٩) حيدر حممود، صباح الكرامة، صحيفة الرأي، العدد ١٣٣٢٠، تاريخ ٢٢/ ٣/ ٢٠٠٧م.
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حممود حيدر  الشاعر  حياة  فـي  اإلعالم 

جرير مرقة * 

يف  كان  األسود،  العنب  دالية  معّرش  حتت  حممود  حيدر  عرفت 
ضيافة والدي حممد أسعد مرقه ـ رمحه اهللا ـ الذي كان واحًدا من 
مندوًبا  كذلك  وكان  فلسطني،  يف  الصحافة  مهنة  زاول  من  أعتق 

مراسًال إلذاعة اململكة األردنية اهلاشمية.
املغفور  هبا  سيقوم  لزيارة  املبارش  النقل  مذيع  حممود  حيدر  كان 
اليوم  يف  اخلليل  مدينة  إىل  طالل،  بن  احلسني  امللك  اهللا،  بإذن  له 
النقل  بسيارة  الزيارة  يواكب  اإلذاعة،  من  فني  فريق  يرافقه  التايل، 
مكربات  عرب  تبث  املدينة،  وسط  يف  تقف  كانت  التي  اخلارجي، 
الصوت األغنيات واألهازيج الوطنية، وذلك يف أوائل الستينيات 

من القرن املايض، حيث كانت زيارة اخلطوط األمامية، جزًءا من 

* حمارض يف عدة معاهد ومنتديات وجامعات يف الشؤون السياسية واإلعالمية. 
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الكيان  مع  اهلدنة  حدود  عىل  الواقعة  والقرى  اخلليل  ملدينة  للحسني  زيارة  كل  برنامج 
الصهيوين.

وتكررت زيارات حيدر حممود إىل اخلليل يف مناسبات عدة، من بينها تسجيل املقابالت 
الرئيسية  األخبار  نرشات  يف  صوته  لكن  اإلذاعة،  يف  يقدمها  كان  التي  اإلذاعية  والربامج 
جعله حاًرضا يف بيتنا، وكان االستامع، يف حد ذاته، مبهًرا للسامعني، وكل من يأيت صوته 
ذلك الزمان،  وغريه من عاملقة  حممود،  حيدر  لكنني عرفت  ا،  عادي  إنساًنا  ليس  األثري  عرب 

فأدركت فيهم، عىل الرغم من صغر سني وقتها، إنسانية من طراز خاص.
ا، وطبًعا عرفت آخرين من  لقد تباهيت أمام أبناء جييل بأنني أعرف حيدر حممود شخصي 
الذهبي،  وإبراهيم  عويضة،  ورسي  الشاهد،  وحممود  اخلطيب،  عمر  أمثال  املذيعني،  جيل 
وعبد القادر الكردي، ملا التحق شقيقي األكرب جواد بوزارة اإلعالم، وفرتة قصرية باإلذاعة 
ثم التلفزيون يف بداياته، ثم التحق شقيقي جودت باإلذاعة، ثم قادتني األقدار أن أعمل يف 
اإلذاعة العام ١٩٧٤، إىل جانب عميل يف وكالة األنباء األردنية، وكان حيدر قد عاد لقراءة 
الذي  زيد،  أبو  صالح  األستاذ  لطلب  استجابة  التلفزيون،  جانب  إىل  اإلذاعة،  يف  األخبار 

كان وزيًرا لإلعالم وقتها، وإحلاح من األستاذ حممد اخلطيب الذي كان مديًرا لإلذاعة.
يف  الذكريات  رشيط  عاد  وقد  ظهًرا،  الثانية  نرشة  يقرأ  وهو  األستوديو  إىل  معه  دخلت 
ذهني، وكأنني أحلم وأتعلم يف آن مًعا، فهو بالنسبة يل أستاذ العمل اإلذاعي والتلفزيوين، 
يف  قصائده  بعض  أعايش  أن  األقدار  شاءت  حتى  عندي،  الشاعر  صفة  يكتسب  أن  قبل 
البلد  ذلك  يف  لألردن  سفًريا  أصبح  عندما  تونس،  يف  أخرى  مرة  القدر  فيها  مجعنا  مرحلة 

الشقيق، وكنت وقتها مدير مكتب وكالة األنباء القطرية ملنطقة املغرب العريب.
كانت األحاديث بيننا ترتاوح بني الشعر وما حييط به من شؤون وشجون، واإلذاعة وما 
وطن  فكأهنا  تغادره،  أو  يغادرها  واحدة  مرة  أجده  فلم  وذكريات،  أحداث  من  هبا  أحاط 
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واملذيع  املذيع،  الشاعر  أزل،  ومل  أراه  فكنت  الشعر،  منطقتها  من  يأيت  التي  روحه  سكنته 
الشاعر يف آن مًعا، وعندي عىل ذلك العديد من األدلة والرباهني.

حيدر «التكوين»
وحني  املالح،  باملاء  محم  الوالدة  وساعة  فلسطني،  بحر  شاطئ  عىل  حممود  حيدر  ولد 
العصافري  أصوات  من  مزيج  عىل  سمعه  تفتح  الطرية،  جبال  سفوح  إىل  العائلة  صعدت 
وأمواج البحر، وعندما انجىل نظره رأى األلوان كلها حزمة واحدة، وما كاد الطفل يلعب 
البارود، ليكتشف  وشم رائحة  والقنابل،  احلقول، حتى سمع أصوات الرصاص  قليًال يف 

اجلانب اآلخر من احلياة يف أقبح معانيه، أصبح اآلن بال وطن.
تقوده قدماه مع األقدام املتعثرة إىل اللجوء، ويدخل متاهة يصعب عليه فهمها، ولكنه 
يف  املدرسة  مثل  وليس  قدميه،  عىل  يقف  أن  من  مفر  ال  أنه  ا  جد  املناسب  الوقت  يف  فهم 
ذلك احلني، مكاًنا أفضل من أن جيد نفسه، وفيها بدأ حيدر يكتشف أن ذلك العامل الكبري 
الذي يسكنه خينقه، إن مل يستطع التعبري عنه، فكانت اللغة وسيلته لكي يعيد رسم التفاصيل 

الدقيقة بالكلامت املعربة بالدقة ذاهتا.
من  خليًطا  به  اخلاصة  لغته  فتشكلت  عشًقا،  هلا  ازداد  حرًفا،  منها  تعلم  كلام  إًذا،  اللغة، 
القواعد واإليقاع والعروض، ومعاين األحرف والكلامت، وانسابت يف روحه قبل وجدانه؛ 
مراتب  يبلغوا  حتى  باملحبني  فتحلق  شأهنا  من  الكريم  القرآن  يرفع  للعروبة،  وطًنا  لتصري 
فيه  حتتمل  زمن  يف  تبني  ال  كي  أخفاها؛  التي  بصوفيته  حممود،  حيدر  بلغها  التي  الكشف 

الصوفية معاين غري التي يعرفها وتعرفه.
ها هو حيمل لغته، وكل ما يمكنه التعبري عنه يف أوىل خطوات الشباب، ويذهب هبا إىل 
جريدة اجلهاد يف القدس، وحدها القدس يمكن أن حتتضن ما حيتضنه قلبه وعقله، واجلريدة 
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يف ذلك احلني مضامني ونصوص ال تساوم عىل اللغة السليمة أبًدا، فقد كانت أساس كل 
القائمني  فراسة  ولكن  احلني،  ذلك  يف  واإلعالم موجودة  الصحافة  كليات  تكن  ومل  يشء، 
عليها وخربهتم كانتا كافيتني الختيار رؤساء التحرير واملحررين من خالل قدراهتم اللغوية، 

وثقافتهم العامة، ورغبتهم يف االنتساب إىل مهنة املتاعب.
من خربة حترير األخبار، واملضامني الثقافية والدينية واملعرفية يف صحيفة كانت تشكل، 
مع صحيفتي الدفاع وفلسطني، قيمة رفيعة بني الصحف العربية، ال تقل شأًنا عن الصحف 
كان  وهناك  والقدس،  عامن  من  األردنية  اإلذاعة  أخبار  إىل  هناك  من  واللبنانية،  املرصية 
املديرون، من أمثال عبد املنعم الرفاعي، ووصفي التل، وصالح أبو زيد، يؤسسون هلوية 
شعب جتمعه العروبة واإلسالم عىل املبادئ والقيم واملثل العليا، التي جسدهتا الثورة العربية 

الكربى، وتأسس عليها الكيان األردين اهلاشمي.
ليست جمرد إذاعة تستقطب األدباء والشعراء واملثقفني؛ ليعدوا ويقدموا براجمها وحسب، 
وعامن،  القدس  بجناحي  حتلق  وهي  تارة  واحلصاد،  السيف  لوطن  تؤسس  إذاعة  ولكنها 
السيايس،  الوعي  فيه  كان  وقت  يف  احلريان،  أم  إىل  احلسني  جبل  من  تنتقل  وهي  وأخرى 
ورصاعات  ناحية،  من  نضاليا  ا  جو  ختلق  واملنتديات،  واألحزاب  السياسية،  والتجارب 
اإلذاعة  جعل  ما  االهتامات  وتبادل  النزاعات  من  وتثري  ثانية،  ناحية  من  وفكرية  عقائدية 
التوعية  خالل  من  واستقرارها،  الدولة  أمن  عىل  احلفاظ  يف  ا  قوي  ا  دفاعي  موقًعا  األردنية 

والتثقيف اجلامهريي.
اللغة؛  سالمة  األردن  فيها  حيتاج  إعالمية  جتربة  حممود  حيدر  بدأ  األجواء،  هذه  وسط 
ويؤسس  واخلارجية،  الداخلية  خياراته  عن  فيه  يدافع  وموقًفا  وإنساًنا  وطًنا  هبا  يبني  لكي 

لوطنية صادقة، وقومية نبيلة، وخطاب ديني صحيح.
حيدر  ووجد  اهللا بانتظام،  رمحه  احلسني  التي يزورها امللك  أحد املقرات  اإلذاعة  كانت 
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االجتاهات،  مجيع  يف  أزمة تعمل  أو جمموعة  ليل هنار،  أركان منعقدة  يشبه هيئة  يف ما  نفسه 
فكانت الربامج ونرشات األخبار، والتعليق السيايس، جبهة يف حد ذاهتا، مفتوحة للتوعية 
والتثقيف ومحل رسالة دولة تعيد تأسيس كياهنا؛ ليظل صامًدا يف مواجهة تداعيات حرب 
العام ١٩٤٨، وما تالها من انقالبات عسكرية، ورصاعات بني الغرب والرشق؛ للسيطرة 

عىل املنطقة واقتسام النفوذ.
كان ذلك أول عهد احلسني، مثلام كان أول كل يشء يف األردن، وكان حيدر يعيد تأسيس 
بأقل  وكالمها  سند،  بال  كالمها  ذاته،  إىل  يكون  ما  أشبه  األردن،  مع  جنب  إىل  جنًبا  نفسه، 
القليل يبني حياة جديدة، بعدما حتطم حلم األول بضياع مرشوع النهضة العربية الكربى 

عىل يد املستعمر األجنبي، وحتطم حلم الثاين  بضياع فلسطني عىل يد املحتل الصهيوين. 
تاريخ  من  الصعبة  املرحلة  تلك  عايش  من  إال  يعرفها  ال  قيمة  للصوت  صار  يومها؛ 
عىل  التعبري،  عىل  قدرة  وأكثرها  األصوات  أمجل  من  حممود  حيدر  صوت  وكان  األردن، 

مساحة العامل العريب كله.

حيدر «الصوت»
دخل حيدر حممود إىل اإلذاعة يف مبنى مقام يف حضن كتيبة عسكرية، وبدا له العسكر 
باللباسني العسكري واملدين، اجلميع يف جبهة واحدة، واجلبهة مفتوحة عىل جبهات كثرية، 
ا مؤمًنا معًربا مقنًعا، بال شائبة  وسالح اإلذاعة هو الصوت، والصوت ينبغي أن يكون قوي 
إىل حيدر واقًفا عىل جبهة  الناس يستمعون  احلنجرة، وسالمة النطق، يومها كان  يف صفاء 
املهمة،  والبيانات  السياسية،  والتعليقات  األخبار  جبهة  عىل  هو  مثلام  واملوسيقى،  الشعر 

وكتب التكليف السامي، والبيانات العسكرية.
ليًال،  والتاسعة  ظهًرا،  والثانية  صباًحا،  السابعة  الساعة  عند  هي  الرئيسية  النرشات 
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حنا،  ونيقوال  الذهبي،  إبراهيم  مع  عليه  يتناوب  األخبار  نرشة  بعد  السيايس  والتعليق 
وآخرين ممن تتوفر فيهم مقدرة معينة. 

تتصل  أخرى  مواصفات  له  املثقف  الصوت  لكن  اهللا»،  من  «هبة  أخرى  مرة  الصوت 
اتصاًال مباًرشا بطبيعة املذيع، وقدراته ومهاراته ، وكان حيدر يزيد عىل غريه بمعرفته إيقاع 
حني  الشعر  بأبحر  غريه،  دون  حيس،  كان  الكلمة،  ومجاليات  احلرف،  ودالالت  اللغة، 
تتشكل مجلة يف النص عىل بحر معني عن غري قصد من املحرر أو كاتب النص، من أمثال 
صالح أبو زيد، وحممد أديب العامري، وأمني شنار، فيتميز صوته خمتزًال صوت الطبيعة، 
النسيم تارة، ومثل الرعد تارة أخرى، صوٌت يصور لك الصحراء واجلبال والوديان  مثل 

والبحر دفعة واحدة.
أهيام يوظف اآلخر، الشاعر أم املذيع؟ لقد استطاع أن يكون االثنني مًعا، وكلنا يذكر من 
الشعراء من جّود أو شوه الصوت شعرهم، فكان صوته وشعره أجود من بعضهام، وكان 
كانت  وملا   ،١٩٦٨ العام  انطالقته  كانت  ملا  التلفزيون،  ثم  اإلذاعة  فنون  يف  رائًدا  ذلك  يف 
نرشة األخبار تعكس الدولة وحيوهتا ومسريهتا نحو التنمية والتطوير، وبناء املؤسسات عىل 

أسس سليمة.

حيدر «اخلطاب»
األول  ديوانه  يف  املنشور  شعره  سبق  اإلذاعة،  يف  واملقروء  الصحف،  يف  املنشور  شعره 
«يمر هذا الليل» العام ١٩٦٩، وذلك يعني أنه عرف، منذ البداية، أن الشعر مادة إعالمية 
حتمل مضموًنا معيًنا، ويعرف النقاد أن حيدر حممود مقل يف الغزل حتى يف عز أيام الشباب، 
بني  معركة  ساحة  أو  للنخيل،  واحة  أو  صغري،  وطن  أو  كبري  كون  شعره  يف  املحبوبة  وأن 
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معركة  من  بكثري  أكرب  داخله  يف  املعركة  والرش،  واخلري  والباطل،  احلق  وبني  األضداد، 
  - شعرمها  يف  قضية  أي   - القضية  مفهوم  عنهام  أخذ  وإن  احلمداين،  فراس  أيب  أو  املتنبي 
والطبقات  األلوان  بني  توافق  أو  رصاع  من  حالة  ا،  رش  تأبط  أو  عنرتة  حتى  وغريمها،  فهام 
معني؛  طراز  من  إعالًما  أسس  من  هم  األوائل  فالشعراء  واألماكن،  واألزمنة  االجتامعية، 

للتأثري يف اجلمهور الذي نسميه يف عرصنا احلارض الرأي العام. 
يذكر الذين أرخوا ملرحلة البناء التي بدأت بعد سنوات قليلة من تويل املغفور له امللك 
ركائز  من  أساسية  ركيزة  كانت  الوطنية  األغنية  أن  الدستورية،  سلطاته  طالل  بن  احلسني 
صناعة اهلوية الوطنية، وأن حيدر حممود قدم إسهاًما كبًريا يف تأليف الشعر الغنائي بالعامية 
بجاملياته  والتغني  الوطن  حمبة  ترسيخ  أوهلام  مًعا:  هدفني  حتقق  رفيعة  وبلغة  والفصحى، 
وتارخيه املجيد، ومستقبله الواعد، وثانيهام مسح اللغة اهلابطة يف بعض ما كان يتغنى به من 
موروث جمهول األصل، أو ركيك البناء، وقام بعض اجلهد، يف هذا االجتاه، عىل البحوث 

امليدانية التي حرصت الرتاث ومجعته ثم نقحته.
وقد يضيق املجال بذكر كل أولئك الشعراء وامللحنني الذي صنعوا ذلك املجد، الذي 
ما يزال يشكل قاعدة الغناء الذي حتفظه الذاكرة، وتردده األلسن يف املناسبات االجتامعية 
والوطنية، ولكن جيب أال يضيق املجال عن ذكر الشيخ رشيد زيد الكيالين، وال عن توفيق 

النمري، وال مجيل العاص.
مرة أخرى األغنية مضمون إعالمي، ورسالة حتمل قضية، وكانت قضية فلسطني قضية 
حيدر حممود، مثلام هي قضية األردنيني مجيًعا، ولعله مل خياطب احلسني رمحه اهللا يف قصيدة إال 
وذكر القدس وفلسطني، فحيدر يعرف حد اليقني املعنى احلقيقي لألرض املباركة، والنهر 
املقدس، ودم الشهداء، منذ صحابة النبي العريب اهلاشمي سيدنا حممد صلوات اهللا وسالمه 
عليه، حتى دم كل شهيد من شهداء اجليش املصطفوي، ودم كل أردين مرابط إىل يوم الدين.
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فألف  الوطنية،  اهلوية  صياغة  يف  وأثرها  الغنائية  املرسحية  هيمل  مل  حممود  حيدر  إن  بل 
مرسحية ربام هي األوىل األردنية اخلالصة «أراجيل وسيوف» العام ١٩٦٨، أتبعها باملرسحية 
الغنائية «برجاس» العام ١٩٧٧، ويف املرسحيتني من املضامني، واخلطاب اإلعالمي، ما ال 

يغيب عن ذهن أي دارس أو باحث.
اإلعالم مل يكن جمرد وظيفة لشاعر مل يغادره احلس اإلعالمي وهو مدير للثقافة والفنون، 
وال وهو دبلومايس سفري لألردن يف تونس، وال وهو وزير للثقافة، أو وهو عني يف جملس 
األعيان، وال أظن أن خطاًبا أو بياًنا للمجلس مل يمر من حتت يديه عىل مدى دورتني؛ ألن 
إيصال  عىل  الفائقة  قدرته  جانب  إىل  اإلعالمية،  خربته  يعرف  خطاًبا  إليه  أحال  من  كل 

الرسالة للجمهور، يف أحسن صورها، وأكثرها جالًء وتأثًريا.

خالصة القول
ا يف اإلعالم والشعر، فهو من بني قالئل عمل يف  نعم إن حيدر حممود حالة خاصة جد 
وظل  الشعر،  دروب  مجيع  خاض  مثلام  واملرئية،  واملقروءة  املكتوبة  اإلعالم  أشكال  مجيع 

حيتفظ هبام مًعا.
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عمــان فــي شعـــــر حيـــــــدر حممــــــود

د. صبحة أمحد علقم * 

توطئة: املكان والشعر
أبعاًدا  له  تضيف  إبداعي  عمل  ألي  املكانية  القراءة  أن  شك  ال 
جديدة، وجتعله مفتوًحا عىل القراءة والتأويل واخليال، «فال يوجد 
نص شعري خيلو من املكان أو ال يتعامل معه، والسبب يف ذلك أن 

املكان يف النص هو احلاضن لكل تفاصيله».(١)
فـ«ثمة»  املكان،  هباجس  مسكون  القدم،  منذ  العريب،  والشاعر 
العالقة  تؤكد  العرب  ديوان  من  إلينا  وصل  فيام  كثرية  إشارات 
وصباه  ووجعه،  فرحه  بمكان  الشاعر  ربطت  التي  احلميمة، 
واألعشى،  ثابت،  بن  حسان  شعر  ذلك  ومن  وشبابه...إلخ، 
والنابغة الذبياين، وغريهم ممن صوروا حوارض العراق أو الشــام 
األردنية منــذ  الزيتونة  جامعة  يف  احلديث  العريب  األدب والنقد  يف  مشارك  * أستاذ 

العام ٢٠٠٦
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أو احلجاز أو اليمن، وما تبعه من مفارقات كثرية بني حياة البدو واحلرض... ناهيك بشعر 
رثاء املدن، والدعوة إىل استعادهتا.

فالشاعر العريب مسكون هباجس املكان، الذي يعرب من خالله عن عمق جتربته الشعورية؛ 
إذ حيمله كثًريا من انفعاالته، وجزًءا كبًريا من ذاته.(٢)

ليصبح  يتسع  وقد  الشاعر،  يتعشقها  نائية  صحراء  يف  خيمة  ليصبح  يضيق  قد  واملكان 
أحايني  بخوف  وقبلها  أحياًنا،  نبذها  وأزقتها،  شوارعها  يف  ويضيع  الشاعر،  تسكن  مدينة 
كثرية «وقد حفل شعر احلداثة العريب بالعديد من التجارب التي جاءت تعبًريا عن موقف 
وبريوت،  والقاهرة،  ودمشق،  بغداد،  مثل:  العربية  العواصم  من  عدد  من  العريب  الشاعر 
وعامن، تلك العواصم التي ُتشكل رمًزا للحياة العربية املعارصة، وختتزل طبيعة املرحلة»(٣). 
واملتأمل ملوقف الشاعر العريب املعارص من املدينة، يلحظ تنوًعا وتبايًنا منوًطا بالتجربة 
الفردية، التي انعكست، بالرضورة، عىل النصوص الشعرية، ومن هنا تأيت مرشوعية هذه 
األكثر  املوضوع  بَِعّده  املعارص،  العريب  الشعر  يف  املدينة  موضوع  تستجيل  التي  الدراسة، 

شيوًعا، واألبرز أثًرا يف ذات الشاعر وإبداعه. 

حيدر حممود وعامن 
أصوهلم  عن  النظر  بغض  مجيًعا،  األردنيني  فؤاد  مهوى  عامن  أن  يف  اثنان  خيتلف  ال 
احتضنته  التي  املدينة  هذه  عشق  إىل  ليصل  اهلوى،  حد  يتجاوز  حيدر  ولكن  ومنابتهم، 
معظم سني حياته، ويعرتف بذلك يف مقدمة قصيدته «بحًثا عن القصيدة ...بحًثا عن عامن» 

باستحضاره أبيات املتنبي التي  يعذر فيها العشاق، وتعلقهم بمحبوباهتم: 
«وعذلــــــــــت أهـــل العشـــق، حتى ذقته

يعشـــــق ال  مــــــن  يموت،  كيف  فعجبـت 



د. صبحة أمحد علقم

١٩١

وعذرهتـــــــم.. وعرفــــــت ذنبي.. أننـــي
عريهتـــــــم فلقيت فيـــــه مــــا لقــــوا»(٤)

وحمبوبته هي عامن دون منازع التي سطرها بحروف الدم يقول:
«تظلني أنت الوحيدة
تظلني أغىل قصيدة

ألين كتبت حروفك بالدم
فكنت احلقيقة، ... والوهم

وسوف تظلني أنت الوحيدة!»(٥)

التي  الكثرية  املدن  من  الرغم  عىل  الشاعر،  سكنت  التي  الوحيدة  املدينة  هي  فـ«عامن» 
زارها، أو أقام فيها بحكم عمله؛ ألهنا احلضن الدافئ الذي احتواه ومحاه من برد التشتت، 

وصقيع الضياع، ومحى التعب واخلذالن، يقول الشاعر:
«أنا قبل عينيك،

كنت رشاًعا، مضاًعا،
ُجيذف يف التيه،،

يقطع حباته: حبة، حبة، (...)
يصارع «غيالن» كل املنايف (...)

أنا .... قبل عينيك



١٩٢

لو تعرفني (..)
محلت الليايل الطواال ....

وهن بكل مهوم احلياة، حباىل!
حتملت.. يا ما حتملت

حتى أراك»(٦)

ناهيك  هلا،  الكبري  وانتامئه  عامن،  ملدينته  الشاعر  وفاء  عىل  يدل  والتحمل  الصرب  وهذا 
بعشقه الكبري الذي جيعله قيًسا وهي ليىل، بقوله: 

«يا أمجل «ليىل» يف الكون
أنا «املجنون»

املسكون بحبك واملفتون
بالعني، وبامليم، وباأللف

وبالنون»(٧)

لذلك؛ ال يفرد حيدر حممود عامن بقصيدة أو قصائد حتمل اسمها فحسب، بل يفردها 
بديوان حيمل اسمها «عامن تبدأ بالعني»، فعالقة الشاعر بعامن عالقة استثنائية ال نجدها بني 

شاعر ومدينة*، وهو يعلن ذلك رصاحة بقوله: 
«ولكن حني أراك أراين

*رضوان، عبداهللا، املدينة يف الشعر العريب احلديث، ط١، وزارة الثقافة، عامن، ٢٠٠٣، ص ١١٧
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ويعود إىل قلبي.. قلبي
ويفتح فيه الزعرت والدفىل

والدحنون»(٨)

ولعل البعد عن عامن، واإلقامة يف ديب تارة، وتونس تارة أخرى، زاد  من تعلقه هبا. ففي 
الغربة  يشعر الفرد بالوحدة والضياع، ويزداد تعلًقا هبويته التي تتمثل يف مدينته التي غادرها 

ا، وحيلم دائام بلقائها، يقول يف قصيدة «٦ رسائل شوق إىل عامن»: مضطر 
«أمد يدي ألسلم

لكن بحًرا من النار
(بيني، وبينك)

يمنعني، فأرد يدي
ويسد عىل رئتي الشمس،

كيف السبيل (...)
وكل املراكب متيض

ووحدي هنا
بني خوفني:

من حلم، وانتظار (...)
وعامن ساكنتي

يف القرار»(٩)



١٩٤

الشعبية،  وأفراحها  وساحاهتا  وطيشه  عشقه  طقوس  يستذكر  فإنه  بلقائها،  حيلم  وكام 
يقول يف قصيدة «السيف واهلوية»: 

«أمتنى لو ألقاك اآلن،
وأنت تقيمني عىل مد الساحات

األفراح الشعبية
فأنا ولد األفرح الشعبية» (١٠)

ويف موضع آخر يقول:
«عامن !

تلك التي قد كنت بلبلها
يوًما!  ويل يف هواها

هنر أحلان وربام
ليس يف أرجائها قمر

إال وأغويته يوًما،
وأغواين
وربام مل

يدع ثغري هبا حجًرا
إال وقبله تقبيل وهلان»(١١)

أنظمة  عليه  تفرض  إذ  عليها؛  العتب  من  يمنعه  ال  بـ«عامن»  الكبري  التعلق  هذا  ولكن 
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يملك  ال  التي  حريته  قمع  حد  اىل  أحياًنا  تصل  وقد   وتطلعاته،  مبادئه  تعارض  وقوانني 
الشاعر غريها، يقول: 

«وهي منذ أتيت إليها
تالحقني يف أزقتها

وتضايقني بلوائحها
ونصائحها الفاسدة (...)
ال ختتلط برجال الصحافة

كي ال تشوه صورتنا الوطنية
ال...

تكتب الشعر إال إذا كان
عن عسل النحل
أو غزل النحل
أو غزل النمل

ال تبك
ال حتك»(١٢)

وقد يتسم عتابه أحياًنا بالقسوة، ولكنها قسوة املحب املتعب من جربوت حبيبته األثرية، 
يقول:

«يا امرأة تتحيز



١٩٦

يا امرأة جاحدة !
أتلفتني السجاير

أتعبني البحث عن لون عيني
أهنكني اخلوف منك

عليك
ومايل

سوى كبد واحدة»(١٣)

وال خيفى عىل القارئ أن هذه السامت األنثوية، التي وسم هبا الشاعر عامن، عمقت من 
حالة األمل، التي تعترصه من قسوة هذه املدينة عليه أحياًنا، ولكنه ال يملك إال الصفح عنها، 
وطلب ودها؛ ألنه كاملحب خياف فقدها، ويغار عليها من الطامعني واحلاسدين واملرتبصني 

هبا، يقول:
«وسوف (يا مصطفى)* أميض  

آلخريت كام أتيت  
غريب الدار، وحداين!  

وسوف تنسى ربى عامن «ولدنتي»  
فيها .. وسوف تضيع اسمي وعنواين»(١٤)  

*  يشري الشاعر فيها هذا املقطع إىل الشاعر األردين الكبري مصطيفى وهبي التل (عرار)، الذي يتشبه فيه الشاعر 
بمواضع كثرية ويستذكره، انظر جرار، صالح، البيئة االردنية يف شعر حيدر حممود، ضمن كتاب حيدر حممود 

ـ قراءات يف جتربته الشعرية،  زياد الزعبي وآخرون، ط١، عامل الكتب احلديث، إربد ، ٢٠١٤، ص ١٨٤
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لذلك يمد يده إليها، ويطلب التوحد فيها، فهي ماضيه  وحارضه ومستقبله، يقول:
«أمد إليك يدي
فامنحيني غدي

وهبيني متاديت يف اهلجر
هل بني إلفني، مؤتلفني
إذا التقت العني، بالعني

إال العناق
ونسيان ما كان

من وجع اجلمر،
أو من أسى االحرتاق»(١٥)

لذلك ال يتورع أن يطلب منها الود ولو من قبيل جماراة الود بالود، يقول:
«وردي يل، ولو بعض اهلوى
فلقد وقفت عليك هواي
وكنت أصيح من منفاي:

أرفض أن نكون اثنني
أموت إذا غدونا اثنني

ال تقبل التجزيء
روحانا»(١٦)



١٩٨

عرب  عامن  مدينة  لعبته  الذي  والتارخيي  واحلضاري  القومي  الدور  إىل  الشاعر  ويشري 
العصور، فهي حاضنة الفصحى، وواحة العرب التي يستأنسون بظلها، وملوكها ينتسبون 

إىل حممد األمني أرشف األنبياء واملرسلني، يقول الشاعر يف ديوانه «عامن...تبدأ بالعني»: 
«عامن حاضنة الفصحى وما انتسبت إال هلا

وزهت إال بأهليها
أهال بكم، يف كروم الوعد حارضها
ويف حقول الندى، والسعد ماضيها

أهال بكم يف روابيها التي مجعت
شمل العروبة من شتى نواحيها» (١٧)

ويف موضع آخر، يؤكد عراقتها وأصالتها، وأهنا وارثة احلضارات، يقول:
«يا أيتها البدوية، واحلرضية

واخلتيارة، والطفلة
والوردة والشوكة

يا وارثة حضارات الدنيا
يا فيالدلفيا (..)

يا ربة عمون؟»(١٨)
 

وال يغرب عن البال أن احلديث عن عامن، هو حديث عن األردن، بمدنه وقراه وطبيعته 
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وأشيائه، فعامن واألردن صنوان عند الشاعر يصعب الفكاك بينهام، وهذه من صور الوفاء 
للوطن عند الشاعر حيدر حممود (١٩)، التي غناها األردنيون:
الكتفني فـــوق  جدائلها  عامن  أرخـــــــــت 

العينني بيـــن  وقبلهـــــــــا  املجد  فاهتز 
واألحبابا منازهلــــــــا  رب  يــــــــا  بارك 

بابـــــــا باًبا  مداخلها  بالــــــــورد  وازرع 

وعامن التي تبدأ بالعني هي رأس العني، والعني هي عني ماء كانت معروفة يستقي منها 
العامنيون، يقول: 

«وها هي ذي عامن  
تعود إىل رأس العني  

تسقي ورد الوطن الغايل  
من ماء القلب  

فإن جف  
ومن قال جيف  

ستسقيه من دمع العني»(٢٠)  
 

وهي عبدون الذي تطور برسعة مذهلة، عمقت غربة الشاعر عن املدينة التي كانت قرية 
وادعة يكسوها الدحنون واخلبيزة، يقول يف قصيدته «تداعيات عبدونية»: 



٢٠٠

« مل يعرفني «عبدون»
وأنا.. مل أعرفه

كالنا غريه الزمن كثريا
شبت.. وزاد شبابا(..)

وامتأل مقاهي،
ومالهي
ودكاكني

جئت أفتش عني
يف ما كان يسمى «القرية»

كنا هنرب من صخب احلارات (...)
إليها ..

أرساب سنونوات
وحساسني»(٢١)

الوادعة،  القرية  براءة  قتلت  التي  املدنية  هلذه  الشاعر  رفض  القارئ  عىل  خيفى  وال 
التلفاز  بجلسات  واستبدلتها  والصفاء،  السمر  وجلسات  سكاهنا،  بني  الطيبة  والعالقات 

وأحاديث اهلاتف، وهذا كام يقرر الشاعر من أسباب شح احلياة يف عامن وفقرها، يقول: 
«من يعرف أسباب الشح؟!

ا، ألن القرية، كربت جد 
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مدت، فوق تالل العشب،
شوارع.. ودكاكني

واقتلعت أشتال اخلبيزة
والزعرت والدحنون

لتقيم عليها أعمدة التلفونات
وأنتينات التلفزيون»(٢٢)

وال يغفل الشاعر اإلشارة إىل بعض ممارسات أفراد السلطة، التي كان من شأهنا تعميق 
العرب،  من  وغريه  به  حيتمي  ومالًذا  وأبية،  حرة  أرادها  التي  عامن،  عن  بالغربة  إحساسه 

يقول: 
«بعد ثالثة أيام،

حاولت زيارة «موناكو»
فوجدت اسمي يف قائمة

«املمنوعني»
إّنا اهللا، وإّنا

أكمل ..
يا سيد «عبدون»»(٢٣)

والرضاء،  الرساء  يف  املدينة  هذه  إىل  ينتمي  وغريه،  اجلرح  هذا  من  الرغم  عىل  ولكنه، 



٢٠٢

يف قصيدته «ترويدة  أبًدا، يقول  عنه  الذي ال ينشق  وملحه  وخبزه  وحيرص أن تكون رحمه 
عامنية»:

«ال أملك شيًئا فيك
وكلك يل

من  جبل النرص
إىل املريخ

إىل عبدون»(٢٤)

وحمبة،  التصاق  من  التوأم  كلمة  إليه  تشري  ما  بكل  القدس،  ملدينة  «التوأم»  هي  وعامن 
قصيدته  يف  فيقول  القلب،  لذلك  جناحان  الضفتني  وأن  القلب،  هو  األردن  هنر  أن  فريى 

«هنر األنبياء» واصًفا النهر: 
خيتال بني الضفتني مدهلا

ضم اثنتني بروحه، وبقلبه
ال فرق بني حبيبة وحبيبة

سيان مهجة رشقه أو غربه!
والضفتان شقيقتان

من حوله تتعانقان (..)
قلبامها متوحدان

عىل املدى.. متوحدان
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فيه حياهتام وحياته هبام
القدس يمناه
عامن يرساه
حيميهام اهللا

ويديمه هلام رمًزا حلبهام»(٢٥)

ا وعاشًقا، يضم حمبوبتيه (القدس وعامن)  وهذه الصورة اجلميلة للنهر، التي جتعل منه حمب 
بجوانحه كلها؛ ألنه يستمد وجوده من هذا العشق الكبري بينهام، ويؤكد الشاعر هذا العشق 

والتوحد بني القدس وعامن  يف مقاطع كثرية من شعره، يقول: 
«واألردنيون صوفيون .. إن ذكرت

مدينة اهللا، هاموا كلهم فيها
فنصف أكبادهم ظلت هناك ...

ولن ترىض بقيتها
حتى تالقيها (...)

وليس منا الذي يدعو لفصل يد عن أختها
أو عيون عن مآقيها»(٢٦)

القدس  استعادة  أجل  من  ستقاتل  التي  الوحيدة  املدينة  هي  عامن  بأن  الشاعر  ويقسم 
«مفتاح السامء وباهبا»، يقول الشاعر:
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«وأعرف أنك أحىل البنات
وأطوهلن رموًشا

وأكرمهن جدائل..
وأعرف أنك يف الزمن الصعب،

دائمة اخلصب
نابضة بالسنابل

وأحلف باللغة العربية
أحلف باللغة العربية

أنك، وحدك
من دوهنن التي ستقاتل»(٢٧)

أنطق  الذي  بالشاعر  إعجاًبا  ُيسجل  أن  إال  يستطيع  ال  املقطع،  هذا  قارئ  أن  واحلقيقة 
املدينة وأنسنها، فرسم هلا وجًها مجيًال، وزينها برموش طويلة، وكساها بشعر طويل جمدول، 
«العامنيني»  ساكنيها  قلب  لون  فإنه  عامن  الشاعر  زين  وكام  واخلري،  باحلب  نابضة  وجعلها 
باللون األخرض، وما حيمله هذا اللون من دالالت الربيع ومفرداته، التي جعلتهم يذوبون 

عشًقا بمدينتهم، متاًما كام يذوب السكر يف املاء، يقول: 
«جبيل زعرت عامن...

ومثل قلوب العامنيني مجيًعا
أخرض..

يسكنه الشعر، السحر
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العطر، العنرب
ويذوب هوى
ويذوب جوى

مثل السكر
وقلوب العامنيني كروم

وحقول، وبساتني،
وبيوت سنونوات وحساسني»(٢٨)

واحلركة،  بالبساطة  متتاز  صورة  له  فرسم  الشاعر،  صور  من  نصيب  عامن  لليل  وكان 
وتعكس قدسيته عند الشاعر، يقول: 

«هو الليل العامين
ُيسهر كل العشاق

ويسهر معهم حتى الصبح
ما أقرب قمر العشاق

إىل أيدي العشاق
وكام هو سهل أن يقطف
واحدهم ضمة نجامت

ينثرها يف «درب احلوريات»
ليغنني له أحىل أغنيات الشوق

ويأتني إليه باقات»(٢٩)



٢٠٦

خـاتـمـة
بعد هذه التجلية لصورة عامن يف شعر حيدر حممود، يمكن تدوين املالحظات اآلتية:

تقدم  كام  ـ  بديوان  أفردها  الشعري،  معجمه  مفردات  من  أساسية  مفردة  عامن  كانت  ـ 
إىل  شوق  رسائل   ٦» منها:  متعددة  بقصائد  وخصها  بالعني»،  ..تبدأ  «عامن  اسمها  محل  ـ 
عامن»، و«أغنية شتائية لعامن»، و«بحًثا عن القصيدة... بحًثا عن عامن»، و«ترويدة عامنية»، 
و«قصيدة  الصعاليك»،  «نشيد  احلرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  منها  كثرية  قصائد  يف  وضمنها 

األرقام»، «والسيف واهلوية»، و«هنر األنبياء»، و«أربع قصائد قصار»... إلخ.
صفات  عليها  وأسبغت  واحلركة،  باحليوية  نابضة  حياة  عامن  الشاعر  صور  منحت  ـ 
أحياًنا،  األسطوري  بل  جمدول...»،  و«شعر  طويلة»  «رموش  فحسب  األنثوي  ال  اجلامل 

عندما شبهها يف إحدى قصائده بحورية البحر ، يقول: 
«مضت سنة،

سنتان...
وحورية النهر،

تبحث يف دفرت الشعر،
عن وجهها

أنت يف أحرف اسمي
ويف كل فاصلة من فواصل جسمي»(٣٠)

 مما جعل الشاعر حبيب الزيودي جيزم بـ«أنه مل يلتقط شاعر أردين إيقاع عامن كام فعل 
الصويف  وظل   (..) نشيده  يف  ورنيًنا  وريده،  يف  نبًضا  صاغها  الذي  الشاعر  حممود،  حيدر 

املنقطع حلبها» (٣١)
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لذلك يبدو حيدر حممود رافًضا، هلذه املدنية ويتمنى عودة عامن كام كانت، يقول: 
«يا ليت «ربتها»

تصحو فتنقذها من رش طوفان
وتطلع الزعرت الربي، ثانية

فيها.. وتشبك رحياًنا برحيان
ويرجع اخلبز خبًزا،
والنبيذ كام عهدته،

يف زمان اخلري رباين» (٣٢)

مدينة  وأكد عراقة  القدس،  وشقيقتها التوأم  العالقة بني عامن  وصف  ـ برع الشاعر يف 
عامن ودورها احلضاري والتارخيي، واهلوية اجلمعية التي تسمها منذ تشكلها إىل اآلن، يقول 

الشاعر:
فيــه  لنــــا  كـــان  الزمـــان،  كان  منذ 

وجــــــود فيــــه  وكـــان  حضــــــور، 
احلضارات إلينـــــــا  صدفـــة  جتــــئ  مل 

اخللـــود الربــــــــوع:  هـــذه  ففــــي 
املجـــد  يقيــم  الربوع  هـــــــذه  وعلــى 

(...) يميـــــد   ال  الـــــــــذي  بنيانه 
وظــــــل  الظــــــالل،  دورة  إهنـــــــــــا 

(٣٣) ممــــدود  ـا  ـً دائمــــــــ األردنييــــــن 
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ساحاهتم،  يف  فنية  لوحات  يسطروهنا  ملدينتهم،  عشاق  فهم  الطيبون  «العامنيون»  أما  ـ 
اهلوى  العامين  الشاعر  ذاكرة  شكلت  التي  الليلية،  سهراهتم  ويف  الشعبية،  وأعراسهم 
الطرياوي األصل*... فال ُيذكر حيدر إال وتذكر معه عامن، وهكذا يعود حيدر حممود إىل 

الشعر العريب، إىل هويته األوىل، ومشاركته يف التأريخ والتأصيل اجلميل. 

 

* نسبة إىل مدينة الطرية وهي إحدى قرى حيفا  الفلسطينية التي ولد فيها الشاعر.
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اهلوامش
(١)  عنبتاوي ، داللة املكان بني الرؤية والتشكيل يف شعر ابراهيم نرص اهللا، ط١، وزارة الثقافة، عامن،٢٠١٥، 

ص١١
(٢) كامل، نجم الدين، املكان يف النص الشعري، ط١، دار الكتب العلمية، بريوت، ١٩٧٨، ص١٢٠

العلمية،  الرائد  مكتبة  ط١،  املقاوم،  العريب  الشعر  يف  دراسات  ـ  القصيدة  وهج  موسى،  أمحد  اخلطيب،   (  ٣)
عامن، ٢٠١٠، ص١٧.

 ، األرقم  دار   ١ ط   ، الطباع  فاروق  عمر  حتقيق   ١ ،ج  للعكربي  املتنبي  ديوان  رشح  الطيب،  ،أبو  املتنبي   (٤)
بريوت ١٩٩٧ص٦٥٠ (٤)

(٥ ) حممود، حيدر، األعامل الشعرية ، ط١، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، ٢٠٠١، ص ٣١٧-
٣١٨

(٦) املصدر نفسه، ص ٣١٨-٣١٩
(٧) املصدر نفسه، ص ٣٧٧-٣٧٨

(٨)  املصدر نفسه، ص٣٧٨
(٩) املصدر نفسه، ص١٥٨-١٥٩

(١٠) املصدر نفسه، ص ١٦٦
(١١) املصدر نفسه، ص ٩٣
(١٢) املصدر نفسه، ص ١٢٥
(١٣) املصدر نفسه، ص١٢٨
(١٤) املصدر نفسه، ص ٩٣

(١٥) املصدر نفسه، ص ١٦٣-١٦٤
(١٦) املصدر نفسه، ص ٣٠٨

(١٧) حممود، حيدر، عامن تبدأ بالعني، ط١، منشورات أمانة عامن الكربى، عامن، ٢٠٠٤، ص ١٠-١١
(١٨) حممود، حيدر، األعامل الشعرية، مصدر سابق، ص ٣٧٨-٣٧٩
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(١٩) حور، حممد، حيفا الرحم..عامن احلضن الوفاء واالنتامء، زياد الزعبي وآخرون، مرجع سابق، ص ٤١
(٢٠) حممود، حيدر، عامن تبدأ بالعني، مصدر سابق، ص ١٠-١١

(٢١) حممود، حيدر،  األعامل الشعرية، مصدر سابق، ص٤١٠-٤١١
(٢٢) املصدر نفسه ، ص ٢٢٥
(٢٣) املصدر نفسه، ص ٤١٦
(٢٤) املصدر نفسه، ص ٣٧٧

(٢٥) املصدر نفسه، ص ١٨٦-١٨٧
(٢٦) حممود، حيدر، املنازل، ط١، دار الكرمل، عامن، ١٩٩١، ص٧٤-٧٥

(٢٧) حممود، حيدر، األعامل الشعرية، مصدر سابق، ص ١٦٤
(٢٨) حممود،حيدر، عامن تبدأ بالعني، مصدر سابق ، ص ٢٤-٢٥

(٢٩) املصدر نفسه، ص ٢٣-٢٤
(٣٠) حممود، حيدر، األعامل الشعرية، مصدر سابق، ص ١٥٨

(٣١) الزيودي، حبيب، قراءة يف األعامل الشعرية للشاعر حيدر حممود: اعتذار عن خلل فني طارئ، من كتاب 
حيدر حممود قراءات يف جتربته الشعرية، مرجع سابق، ص ٢٢٦

(٣٢) حممود، حيدر، األعامل الشعرية، مصدر سابق، ص٩٤
(٣٣) املصدر نفسه، ص ٤٥٧-٤٥٨
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قائمة املصادر واملراجع:
العلمية،  الرائد  مكتبة  ط١،  ـ،  املقاوم  العريب  الشعر  يف  دراسات  ـ  القصيدة  وهج  موسى،  أمحد  اخلطيب،  ـ 

عامن، ٢٠١٠.
رضوان، عبداهللا، املدينة يف الشعر العريب احلديث، ط١، وزارة الثقافة، عامن، ص٥٠٣. ـ 

إربد،  احلديث،  الكتب  عامل  ط١،  الشعرية-،  جتربته  يف  –قراءات  حممود  حيدر  وآخرون،  زياد  الزعبي،  ـ 
.٢٠١٤

عنبتاوي، دالل، املكان بني الرؤية والتشكيل يف شعر إبراهيم نرص اهللا، ط١، وزارة الثقافة، عامن، ٢٠١٥. ـ 
دار   ١ ط  الطباع،  فاروق  عمر  حتقيق   ،١ البغدادي،ج  للعكربي  املتنبي  ديوان  رشح  أبوالطيب،  املتنبي،  ـ 

األرقم، بريوت ١٩٩٧.
كامل، نجم الدين، املكان يف النص الشعري، ط١، دار الكتب العلمية، بريوت، ١٩٧٨. ـ 

حممود، حيدر، األعامل الشعرية، ط١، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، ٢٠٠١. ـ 
ـ ................، عامن تبدأ بالعني، ط١، منشورات أمانة عامن الكربى، عامن، ٢٠٠٤. 

ـ ................، املنازلة، ط١، دار الكرمل، عامن، ١٩٩١.
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حممود حيدر  شعــــر  فـــي  الـــــذات  مترد 

حممد سالم مجيعان * 

مدخل:
والعتّو  اإلقبال  معاين  إىل  اللغوية  الوجهة  من  د  التمرُّ معنى  يتَّجه 
فض  الفنية حترض فيه معاين الرَّ الوجهة  واخلروج. ومن  والعصيان 
هلا  التَّحّدي  زاوية  من  األشياء  ورؤية  والغضب،  والتَّملُمل 
اللغوية  الوجهتني:  هاتني  يف  فالتمرد  الكلية.  قوانينها  ومعارضة 
والفنية، ليس جمازفة عبثية، وإنام هو ظاهرة أدبية تستجيب لقوانني 
ذات  يف  تنعكس  كام  وامليتافيزيقي،  واالجتامعيِّ  يايس  السِّ الواقع 

املبدع.
د كذلك، احتجاُج الوعي اإلنساينِّ عىل الالمعقول يف عامل  ويف التمرُّ

يتأّبى عىل الفهم والتفسري؛ فالوعي اإلنساّين يريد اكتشاف العامل 

* ناقد ومدير حترير جملة أفكار األدبية.
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ن بال قابليَّة للكشف، فتقع بذلك ذروة الصدام  وتفسريه وحّل لغزه، يف حني أنَّ العامل حمصَّ
ا  : «التمرد حركة تستدعي ضمني  بني الذات والعامل. ويف هذا االجتاه تقع عبارة ألبري كامو بأنَّ
االضطهاد،  نوع من  لديه  فيتولَّد  اآلخرين،  أو عند  عنده  سواء  يستغلها غريه،  قيمة  وجود 
قوى  ضد  لوجه  وجًها  ويقف  الكيان،  هذا  عن  دفاًعا  املضطهدة  الذات  مع  فيندمج 

االستغالل»(١). 
فهو  األمل،  وغياب  والسكون  للعدمية  ورفًضا  وغضًبا  ًدا  مترُّ الناس  أكثر  من  والشاعر 
تغدو  د  تتمرَّ حني  الشاعرة  فالذات  والصريورة.  احلريَّة  يسلب  ما  كلِّ  عىل  االحتجاج  دائُم 
اإلنسان،  بقيمة  توهجها  إىل  األساسية  مرجعيَّتها  يف  وتستند  الالمعقول،  حلركة  مناهضًة 
ومكانته يف هذا الكون، ومهّمته يف صنع احلياة. فالتمرد ليس حالة نفي بل حتدٍّ ومعارضة 
القبول  إىل  تدفعه  مغريات،  من  عليه  يفرض  بام  واقعه،  ويغتال  اإلنسان،  يستلب  ما  لكل 

واالستخذاء أمام معطياته اآللية.

أوًال: الشاعر وعامله الِقَيمّي:
د يف جتربة حيدر الشعرية، هي: احلرية،  ها مفاتيح التمرُّ ثالثة عنارص مركزية يمكُن َعدُّ
والعدالة االجتامعية، واحلزن. فمنذ صدور أول جمموعة شعرية للشاعر حيدر حممود «يمرُّ 
كتاباته  عن  فضًال  الشعر،  مجرة  عىل  قابًضا  احليدر  هذا  انفكَّ  ما  م،   ١٩٦٩ الليل» عام  هذا 
متعددة األقانيم، ومنها ما هو يف املرسح «أراجيل وسيوف ١٩٦٩»، و«برجاس ١٩٧٧»، 
التأسيس  للحرف،  األوىل  الشقشقة  منذ  فيها  رشع  ونقدية،  إبداعية  جوانب  يف  وكذلك 
التمرد  حّد  املتناظرة،  الزوايا  عىل  واخلروج  واملهيمن،  السائد  مع  والتغاير  لالختالف 
والتفسخ  التلوث  وتعرية  وتفكيكها،  وترشحيها  اإلنسان،  ويف  احلياة  يف  املألوفة  البنى  عىل 

واخلراب الكامن فيها.
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فعامله الذاّيت والشعري معّبأ بالتصورات واألحالم واألخيلة الذاتية، الباحثة عن معاين 
العدالة واحلرية، ومها القيمتان اجلوهريتان واملركزيتان اللتان سعى حيدر إىل ختليصهام مما 
علق هبام من تشويه وفوىض ورشٍّ وقبح، يف حماوالته الدؤوبة للبحث عن عامل آخر يستوعب 

رؤى الذات يف رصاعها مع الواقع.
ومما يتصل هبذا اجلانب، ويمكن استشفافه من جممل جتربة حيدر الشعرية، ذلك احلزن 
وراء ظالله  ليبدو  ٍة أو حرماٍن، أو َجْور عاطفّي، حتى  أمنيَّ أو  َفْقٍد ما،  النبيل املكتوم جّراء 
الذاتّية،  اإلنسانية  بعاطفته  محيم  اتصال  عىل  فشعره  األمل.  هنر  يف  منسكبة  دمعة  الشعرية 
باملودة  فّياض  إحساٌس  موسى،  عبده  الراحل  للفنان  مرثيته  ففي  اجلمعيَّة.  والعواطف 
وأنوائه  السيايس  الواقع  التباسات  أمام  هتتاج  سبول  لتيسري  مريرة  مناجاة  ونجد  واألمل(٢). 
القاطرة  املتقّرحة  نجواه  يف  احلزين  األمل  ويتجىل  باليأس(٣).   جمبول  حزن  فكأّنه  القاسية، 
صهًدا يف قصيدة: «عن احلزن املختلف»(٤)  املهداة إلحسان رمزي. وكذلك نجد انكسارات 
الذات الشاعرة وحزهنا الفاجع يف قصائد متعددة، منها: قصيدة : «احلصار»(٥)، وقصيدة: 

«مل أكن أنا...أنا»(٦)، و: «معزوفة املواطن رقم صفر»(٧).
ما  عىل  الغضب  حدِّ  إىل  حزيًنا  آسياَن  نجده  «قصائد»(٨)  قصيدة:  من  األول  املقطع  ويف 
حيمله اسمه من دالالت الثناء والشجاعة، ومها صفتان ّمحلتاه شقاوة النكد، ونكد الشقاوة، 
فلم يعد بتأثري ُحّساده يف موقف احلمد والثناء، وشجاعته كّلفته باهًظا من الشعور والقلق، 

فتمّرد عىل ما جّره عليه اسمه من نحس الطالع:
« منُذ زماْن

وأنا أبحُث يف كلِّ مكاْن
عن شخٍص ُيدعى «حيدر حممود»

ألقوَل له: « يا ابن ثرّيا»
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نيا ظلمتك الدُّ
إذ سّمتك هبذا االسم املنكود».  

ظر عن بواعثه، واحلزن اجلمعّي املتصل  لقد اجتمع يف شعر حيدر احلزن الذاّيت، بغضِّ النَّ
بالواقع الوطني والعرّيب، وما فيه من مشكالت وأزمات سياسية واجتامعية. فالغد الغامض 
اإلنسان  عافية  هيدم  بام  املسكون  احلارض  وكذلك  أمل،  وخيبة  يأس  من  فيه  يرجح  وما 
والقلق  احلّساد،  ومناكفات  اإليديولوجيا،  ودكاكني  والسامرسة،  باالحتالل،  والوطن 
ر بالتايل جذوة حارقة  العائّيل، كلُّ هذا وّلد أسًى عميق اجلذور يف نفسه الشاعرة، وهو ما فجَّ

من الغضب واالحتجاج والتمّرد.
وعيها  يف  الذات  مع  رصاعية  حالة  واجلمعي،  الذايت  بشّقيه  احلزن،  هذا  عن  تولَّد  وقد 
يومي  هو  مما  األبعاد،  متعددة  الضيق  وحاالت  التأثري،  عىل  قدرهتا  حيث  من  املكّثف، 
وسيايس واجتامعي. وهي حالة طبيعية تنتاب أيَّ شاعر، وال فرق فيها بني شاعر وآخر إال 
الصوفية،  بالومضة  يلوذ  حيدر  نجد  وهنا  بالسواد.  اململوء  العامل  هذا  عن  التعبري  كيفية  يف 
السياسية  بمعانيها  والعدالة  احلرية  وهي  شعره،  وقف عليها  التي  العليا  بالقيمة  استمساًكا 

واالجتامعية، ومعانيها املطلقة.
وإذا كان التصّوف السلبي ينظر إىل العامل من خالل نّظارات، فإنَّ تصّوف حيدر نحى 
حيدر،  إنَّ  ويقني  باطمئنان  وأقول  التلسكوب.  عرب  العامل  إىل  النظر  له  أتاح  ا  إجيابي  منحًى 
حتى يف قصائده الصوفية، متمّرد، فاخلروج من حصار العالئق املادية إىل فضاءات التوق 
الروحي، هو خروج عىل جاذبية األرض ورتابة عالقاهتا امللتبسة املشوهة، وإقامة جدل بني 
عقيدي  بذوق  واستبداله  أدرانه،  من  العقيدي  الذوق  لتحرير  الساموي؛  والكون  اإلنسان 

تتدفق شالالته عىل احلقيقي يف اإلنسان.
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فاحلالة الصوفية التي تسكن نفس حيدر احلزين املتمرد، تضعه يف غيم نفيس وشكٍّ حادٍّ 
وغيظ شديد جتاه ما متور به األرض من زراية باإلنسان وقيمه، فيفّر من حرمان األرض إىل 
عدل السامء، وفراره هذا من اآلدمي إىل اإلهلي، مل يكن إال بعد أن قطع مفاوز شاسعة من 
والتوّجع.  ق  التحرُّ من  وافر  نصيب  منها  أصابه  الذات،  وتأنيب  واليأس  واإلنكار  التسآل 

ًدا مقتحًام. ومن حق اآلخرين أن يروا يف صوفيته هروبّية منسحبة أكثر من كوهنا مترُّ
د عىل األهداف والرغبات؛  لكنني أرى صوفيَّة حيدر أقرب إىل الصوفّية الثورية؛ ألهنا مترُّ
ن  ليغدو اإلنسان يف اإلنسان مرآة صافية، تنعكس عليها احلقيقة والشعور بثراء العامل، متكِّ
االجتامعية.  العدالة  مع  التوأمة  إىل  تنزع  التي  وحريته  الروحي  شعوره  توسيع  من  الشاعر 
فًيا يرفض العامل وينسحب منه، إىل النزوع اإليامين السالب، الباحث  فزهده ليس زهًدا تعفُّ
الواقع،  فريوسات  ضد  الفعل  عىل  ض  حترِّ نسكّية  هي  وإنام  الروحية،  والغبطة  النشوة  عن 
يف  إهنا غوص  واحلقيقة...  اإلنسان  احلجاب بني  الشعري لريفع  يضعها حيدر حتت جمهره 
والعاصفة  للعاصفة،  نظًريا  هبذا،  الروحية،  الغبطة  فتكون  اخلارج،  عىل  لالنفتاح  الداخل 

د عىل طقس الواقع. مترُّ
ق  تفرُّ إىل  مترده  سهام  ويوجه  ويناجيها،  القدس  يستحرض  كان»(٩)،  «هنا  قصيدة  ففي 

أهواء بني اإلسالم وتشّظي وحدهتم، وسيادة أصحاب اهليكل.
إىل  تتحول  ال  التي  الدينية،  العقيدة  عىل  احتجاج  القدس»(١٠)  إىل  «الطريق  قصيدة  ويف 
ولال  للصمت،  إدانة   ، لألقىص»  «اعتذار  قصيدة  ويف  التحرير.  نحو  أصحاهبا  وحترك  فعل 
جدوى الكثرة العددية، وعدم املباالة بام حيدث لألقىص(١١)، واختالف اإلخوة، والبيانات 

اإلذاعية الكاذبة. إنَّ صوفيَّة حيدر تعبري عن أزمة الوجود يف عاملة.
وإذا ما نظرنا إىل هاشمياته، فإننا نجده شبيًها بالرشيف الرّيض يف معاناة كلٍّ منهام من آثار 
هذه العالقة، التي جعلتهام يف حالة اغرتاب روحي، يف واقع ال حيتمل االختالف يف عالقة 
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السلطة بالساللة، وانزياح الشعر باجتاههام. ويف هذا يقول حيدر يف مقدمة ديوانه: (اجلبل) 
وهو خمتارات من حسينيات حيدر حممود: «مل أكن شاعًرا للبالط، وال كان احلسني رمحه اهللا 
اإلنسان  وبني  بيني  العالقة  جعل  الذي  الشعر  ولكنه  املديح...  من  اللون  لذلك  حاجة  يف 
حدَّ  بلغت  صادقة،  حب  عالقة  إذن،  العالقة،  كانت  مديح...  جمرد  يكون  أن  من  أكرب  فيه 
جوانبها، ولعل ذلك هو السبب الذي جيعلني أقول عن قصائدي  «التصّوف» يف كثري من 

ها قصائد حب صوّيف، حتمل قضية وطنية وقومية»(١٢). فيه، بكل رصاحة وجرأة، إهنا كلَّ

قناع املتنبي:
أنا  لكن  كلنا،  منا  أكرب  املتنبي  «املتنبي»،  أنني  أدعي  ال  «أنا  حممود:  حيدر  يقول  حني 
ا بأشكال متعددة  الصورة»، فإن هذا القول له داللته كام ال خيفى، فاملتنبي يظهُر قناًعا شعري 
عند حيدر حممود، الذي يرى نفسه يف مرآة املتنبي، ولكّنها مرآٌة مكسورٌة متاًما، مثل نفس 
صاحبها الذي آل به التحدي والزهو والكربياء إىل يأس وحزن، وربام ُذلٍّ أيًضا، فكام قتل 

املتنبي عىل يد (فاتك بن جهل)، فإن حيدر يلقى مرصعه النفيس بأشكال متعددة.
كاملة،  قصائد  ويف  بيت،  من  قسم  أو  شعري  بيت  يف  حيدر  لدى  قناًعا  املتنبي  ويظهر   
منهام  واحدة  فكل  مًعا،  وسياسية  نفسية  هنا  واملرحلة  مرحلة،  عىل  عنواًنا  املتنبي  ليكون 

تنعكس يف األخرى. 
ففي قصيدة: «ليلة سقوط املواطن أمحد حسني اجلعفي»(١٣)، يعالج حيدر حممود عناءه 
الروحي وشجنه وحنينه يف العودة إىل الذات، بعد أن ُمنَِي بعدد من اخلسارات التي كشفت 

ا / يا جعفي»، فلقد ظل سادًرا يف الوهم: له غباء الذات: «كم كنت غبي 
 «ياما حذرناك من األوهاْم

 ياما قلنا لك:
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 ال تأمن للملعون أبوها
 األياْم

 لكنك ال تسمع
  إال صوتك أنت»

للنفس  النفس  حديث  فهو  نفسه،  حممود  حيدر  عىل  تعود  النص  يف  اخلطاب  وكاف 
يف  الغاية  فضيحة  حتى  الصوت،  جلدار  خارق  بصمت  وتأنيُبها  بل  هلا،  ها  وِرسُّ ونجواها 

سبيل منصب:
 «ما أتفه ـ  يا جعفي طموحك
 ما أصغر ما يتمناه أمري مثلك
 يملك ما ال يملكه األمراء

 من كان سيعرف لوال شعرك
 «بدرًا»  أو «كافورًا»

  أو حتى صاحبك «ابن أيب اهليجاء»

«ألننا  قصيدة:  إليه  أهدى  فقد  حمادين»،  «خالد  هو  آخر  نص  يف  اهليجاء  أيب  وابن 
السقوط  من  الذات  لتربئة  وحماولة  وعطاياه،  الدولة  بسيف  لعالقتهام  كشف  وفيه  شجر»، 
يف «الفضيحة»!! ودفاع شعري ماهر حيظى بالتقدير والتعاطف األخالقي؛ ألن الشاعر هو 
الشاعر؛ ذاته وجوهره. وبالعودة إىل النص الشعري السابق، نرى امتزاج الصوتني بصوت 
املتنبي، ويتقاطعان يف نربة واحدة تؤكد هزيمة الشاعر أمام السلطة  حيدر حممود وصوت 
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واملجد، وسقوطهام يف هناية واحدة هي «النَّْبذ»، ولكن الزفرة األخرية يف هذا املقطع :»من 
كان سيعرف...» تأيت لتشكل حماولة لالستقواء عىل اخليبة، واخلروج من جسد الضحية إىل 
فاعلية التأثري، وامتالك سلطة الشعر اخلاصة وكيميائه الفريدة، وهذا هو عزاؤه الوحيد يف 

اخلروج من حمنته، وتطعيم الذاكرة السوداء ببعض البياض.
اجلعفي  «عن  أخرى:  قصيدة  يف  والكثافة  التوتر  شديدة  بدرجة  الشاعر  قناع  وينمو 
احلرية، بسؤال  يسلب  ما  كل  عىل  فيها  واإلنكار  والتمرد  شحنة التوتر  أيضًا»(١٤) وتتمركز 

يوجهه الشاعر إىل املوت:
 «هل فيك يا موُت، أيًضا

 «تقارير أمنية»
  وعندك ما عندنا نحن 

  من خمربين»(١٥).

واإلجابة عن هذا السؤال تشتمل قولني حمتملني، ليس مها «ال أو نعم» بل «نعم ونعم»، 
فالشاعر  احلسد،  نار  يشعلون  الذين  والُعّذال  الوشاة  تقارير  ضحايا  مها  واملتنبي  فحيدر 
وحارق   / وميًتا  ا  حي   / الناِس  شاغل  «إنه  واحدة  خصيصة  يف  يشرتكان  «املتنبي»  وقناعه 

أكباد حساده»، وكالمها يمتلك مفتاح الشعر الذهبي: 
 «وقال له: أنت وحدك

  سيدهم أمجعني»

ما  عىل  وسيادته  أثره  وقوة  بالشعر،  خالًصا  القصيدتني،  من  قصيدة  كل  هناية  وتشكل 
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سواه، بلهبه احلارق أحياًنا، وبدفئه مرة ثانية، واآلخرون هم الذين خيتارون موقف الدفء 
وموقف االحرتاق.

واالنكسار  الطموح  عن  يعربِّ  جانب  من  فإنه  شعره،  يف  املتنبي  حيدٌر  يستحرض  وحني 
بالنزعة  املتنبي  امتياز  وكذلك  اجلوانب،  متعّددة  النادرة  الشخصّية  هذِه  خالِل  من  والغربة 
العربّية التي جتّلت يف معظم أشعاره، وخاصة معارَك النضال العريب، وأن هذا النضال حيمُل 
أثقاَلُه احلسني، رمحه اهللا . فاملتنبي وحيدر كالمها عاش يف حقبة عصيبة من تاريخ هذه األمة، 

وبخاصة ما حلَّ بفلسطني من نكبات، فضًال عن انقسامات األمة، واالحرتاب الداخيل.
أشكال التمّرد؛ ألهنا تريد أن حتّرر ذاهتا من  الطموحة حتمل يف أعطافها كل  إنَّ النفس 
املكان والزمان اللذين حيّداهنا؛ لتدخل من ثمَّ يف زمان ومكان، يلّبيان رغبتها الطاحمة نحو 

عامل املثال، ذاًتا وسياسة واجتامًعا.

ثانًيا: يف دافعّية التمرد:
 ثمة عوامل متعددة غدت حمّركات لتمّرد حيدر، وسأقف عىل عاملني منها:

١. األبعاد النفسية: لدى حيدر إحساس حاد بالزمان واملكان، فهو تّواق لزمان ال ينتهي 
ا وأملًا شديًدا، وشّكل طبيعته املتمردة الثائرة.  ومكان ال ُحيّد، فأحدث هذا يف نفسه رصاًعا قوي 
فخروجه عىل إثر النكبة من كرمله إىل معرتك احلياة وتعقيدات العرص، خرسان للحظة 
الصافية، وتوغل للغبن والضيم يف نفسه، فضًال عن أن اهلجرة من الوطن وضعته يف حال 

من البؤس االجتامعي، فآل مسجوًنا يف دائرة املعاناة وعزلة الذات املغرتبة.
متكن  فقد  حتتويه،  أو  تروضه  أن  الصدمات  تستطع  ومل  للشعر،  حيدر  والء  ظل  لقد   
االقتحام  ويف  واإلحجام،  اإلقدام  يف  سالًحا  شعره  وظلَّ  وامتلكه،  منه،  الشعر  سلطان 
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والرتاجع، وظل يكتب بعظم الضحية، وهيزأ بالصمت، واستطاع، عرب كثري من الثنائيات 
التجاوز،  وفعل  املعرفة  وبني  واملوضوعي،  والذايت  واآلين،  التارخيي  بني  املواءمة  املتوترة، 

وبني الواقع واملمكن واملستحيل، من خالل فاعليٍة مجالية تنترص لذاهتا وللمقهورين.
وجممل هذه القضايا جعله أسري معادلة: «ال» و«نعم» يف اآلن نفسه. والذات الشاعرة 
حني يتنازعها موقفا اإلقدام واإلحجام يف اللحظة نفسها، تبدو قلقة، وغالًبا ما يدفعها هذا 
ب  د. فمع ترسُّ القلق- املشوب باحلزن، والبحث عن عامل اُملُثل: احلرية والعدالة- إىل التمرُّ
خصيصة احلزن يف قاع نفسه، فقد احتفظ بنزعته اجلاحمة التي مل يقَو القلُق ومناكفة احلّساد 
عىل تدمريها ومصادرهتا، فبعد كّل هّزة يعاود التحليق من جديد بقوة أكرب واندفاع أقوى، 

ا عىل االنثناء، بفعل ما ختتزنه نفسه من طموح. منطلًقا من فوهة التمرد، عصي 
٢.  أزمة املواطنة: اإلنسان كائن اجتامعي تربطه بوطنه وأمته عالقات مشرتكة، قوامها 
دفع  يف  والتضامن  التعاون  برضورة  األفراد  فيشعر  واجلامعة،  الفرد  بني  املتبادلة  املصلحة 
املواطنة  فأزمة  متعددة،  لبواعث  ما،  خلٌل  العالقة  هذه  يعرتي  وقد  املنافع.  وجلب  املضار 
أزمة تارخيية، ال تزال تفرض نفسها بقوة عىل جمتمعات مل حترز من التطور ـ عرب السنني ـ  إال 
د األنا عىل املفارقة اجلغرافية، التي يرميه  القليل. واحلرية مبدًأ يستشعره حيدر يف حلظات مترُّ

هبا اآلخرون الذين ينكرونه.
وقد عربَّ حيدر عن أزمته هذه، وله مع الكلمة جهد ومعاناة، فاإلحساس بالغربة يضمر 
التمرد عىل الواقع ورفضه، فنجد الشاعر يواجه الذات والواقع مًعا. ففي أكثر من موطن يف 
شعره، نلحظ وجود انقطاع وانفصال عن احلال السوية أو املألوفة، كان من شأنه أن يسبب 
أو  العامة،  االجتامعية  البنية  يف  اختالل  وليدة  األزمة  هذه  كانت  وربام  أملًا.  أو  له  اضطراًبا 

بعض مراكز القوى.
ا، وصايا حتمل قدًرا من املفارقة  ففي قصيدة «يا ولدي»، التي يفتتح هبا ديوان تأبط رش 
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احلزينة، التي تسعى إىل إنقاذ االبن من حالة النبذ اهلندويس، ومن ثم احلصول عىل رشعيته 
الذاتية واحلقوقية والسياسية:

« لن يصمد،
إال َمن كان له صدٌر

كالّصخِر،
وإال َمن كان له،
يا ولدي... ظهر

فلامذا تسأُل:
كيف انفجر أبوك؟»(١٦).

د ال  ق األنا ذاهتا، فإن هذا رهن بأدوات مساندة هلا، وإال حتّول إىل غريب متوحِّ فلكي ُحتقِّ
ا له. فالشعور باملنفى الروحي والعزلة والنبذ واإلقصاء، هو وراء حالة االنفجار  وطن روحي 

التي تصّدعت هبا الذات، وهي احلقيقة التي يؤّكدها حيدر يف موطٍن ثاٍن:
« وإنني، ثم، ال ظهرٌ 

فيغضَب يل
وإنني، ثم، ال صدر

فيلقاين
وال ماليني عندي كي ختلصني
من العقاب ومل أدعم بنسوان
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ماذا أقول «أبا وصفي» وقد وضعوا
مجًرا بكّفي وصخًرا بني أسناين
وقرروا أنني حتى وإن نزلت

يب آية يف كتاب اهللا طلياين»(١٧).

وتبدو فداحة أزمة املواطنة وتراجيدية مآالهتا حني ال تتنّزه األصابع واألجسام الغريبة 
عليه  والتحريض  االنسالخ،  من  يعاين  مطرود،  منبوذ  الفلسطيني،  فأيوب  هبا،  العبث  عن 

من قوى الّرش:
« كأنه مل يكن يوًما

أخا أحٍد
منهم

وال جاء من ذات الرشايني
ال يصبح الدم ماًء

عند أّمتنا
إال إذا عاث باألصالب

صهيوين»(١٨).

وهو مسؤول عن كّل مصيبة وكارثة، لذلك ينبغي إخراجه من ملكوت الرمحة:
« إن أجدبت يف مكاٍن
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قيل لعنته حّلت
وإن أخصبت

راحوا وخّلوين»(١٩). 
- «وقالوا: غريب يف املكان

وطارئ
وقالوا: غريب يف الزمان

وزائد»(٢٠).

ثالًثا: مظاهر التمرد
من  العرب  استفاق  إن  وما  إرسائيل.  دولة  وقيام  فلسطني  وضياع  األوىل  العرب   .١
هزيمة  وهي  ١٩٦٧م؛  عام  حزيران  من  اخلامس  هزيمة  جاءت  حتى  األوىل  هزيمتهم 
تعدد  الظروف  هذه  نتيجة  من  فكان  والفكرية،  السياسية  بأركانه  العربية،  احلياة  لقاموس 
ردود فعل املثقف بأشكال شتى تراوحت بني «االنسحاب من الواقع إىل هامش احلياة، أو 

الرضوخ للنظام القائم واالندماج يف مؤسساته، أو التمرد الفردي والثوري اجلامعي...».
 وقد انتقل حيدر من نزعة احلنني إىل الوطن، يف ديوانه «يمرُّ هذا الليل» إىل شكل جديد 
من التعبري يتَّسم بالتحدي واالحتجاج والتمرد، ويوّظف يف هذا وعيه بالتاريخ احلضاري 
مظاهر  وتبدو  وقومية.  وطنية  مواقف  يف  يوظفها  مهمة،  حمطات  يف  إليه  ويرجع  العريب، 

التمرد السيايس يف التايل:
أ. االحتجاج عىل املتنّفذين: ففي كل جمتمع يتحالف النفوذ السيايس واالقتصادّي عىل 
تسيري حياة الشعوب، وقد أملح حيدر يف مواطن متعددة هلذه الفئة، التي سكب عليها زيته 
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الشعري احلارق وهو خياطب الوطن املبتىل هبذه الفئة املستغلة االنتهازية: 
 « قد حكموا فيك أفاقني ما وقفوا

يومًا بإربد أو طافوا بشيحان»
 .....      ......

فأمعنوا فيه تشليًحا وهبدلة
ومل يقل أحٌد «كاين وال ماين»(٢١).

الذين  النفوذ  مراكز  مع  وتتحالف  الشاعر،  عىل  تتمّنع  آخر  جانب  يف  املدينة  ونرى 
يتحكمون يف مقدراهتا ويبسطون نفوذهم عليها:

«أعطت مفاتيح أبواهبا املوصدات
ملن عذبوها

ومن صلبوها
ومن أكلوها

ومن رشبوها»(٢٢).

وقد بلغ به التمّرد إىل استخدام اللغة الشعبية يف وصف هذه الفئة، ليكون نبضه الشعري 
قصيدة  من  أكثر  يف  املوصوفة  الفئة  هذه  نبذ  عىل  حيّرضه  الذي  الشعبي  الوجدان  من  قريًبا 

بأهنا: «حيتان، عكاريت، زعران». 
ْرك، وانزراعها يف املايض  ب. التمّرد عىل حالة التجزئة، التي أوصلت األمة إىل هذا الدَّ

والغباء السيايس:
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«ونحن بني اإلسالم
أشالُء أمٍة

ُتداس بأقدام الغزاٍة 
رقاهبا

...
ماليني

لكن من هواٍء قلوهبا
وأمواهلا

يوم احلساب: حساهبا»(٢٣).
وقوله يف موطن آخر:
« كفى انتظاًرا  

لكّذابني ليس هلم  
قضية، غري أن تبقى  

هلم دول»  
ج. التمّرد عىل الوعي اجلامعي الزائف، وعىل الثقافة والتاريخ النمطي، وما يتصفان به 
مترده  جاء  وإنام  ملجموعها،  الذات  انتامئية  يلغي  ال  هبذا  وهو  ومجود.  وسكونية  عطالة  من 
تأكيًدا لتناقض وعيه الذايت مع السائد، واخلروج من عبودية العرص الطاغية عىل منافذ احلياة 
واملسميات  الدالالت  يزيف  الزائف  اجلمعي  فالوعي  والعدالة.  للحرية  اجلائعة  وأشواقها 
والنكسة  «النكبة  اهلزيمة:  اسم  عىل  واحلزبيني  املعزولني  املسؤولني  كاختالف  احلقيقية، 

والكبوة/ إىل آخر ما يف القاموس العريب من األسامء»(٢٤).
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د عىل التنشئة االجتامعية: فللخروج من هزيمة الذات واهلزيمة أمام اآلخر، ال   د. التمرُّ
بد من تربية اجليل اجلديد عىل كل ما يموضعه يف مدار االستخذاء، جيل «مل يرضع حليب 
وكالة الصدقات»(٢٥)؛ جيل غري منفطٍم عىل لبن الرسيالنكيات والقمح األمريكّي. ولكي 
متمردة،  تنشئة  ستكون  بد  ال  فتنشئته  وختّطيها،  املرحلة  حتّدي  بمستوى  اجليل  هذا  يكون 

ط الرش» والعدالة االجتامعية «الصعلكة»: سعًيا وراء احلرية، «تأبُّ
ا «ونعلِّمهم ِشعر تأبطَّ رش 

وننّمي فيهم حّس الصعلكة
املتمردة عىل األشياء»(٢٦). 

 وليس من نافل االستطراد التنبيه إىل ما يف املقطع التايل من ثورة عارمة، ودعوة صارخة 
إىل مترد اجليل اجليد. إنَّ فيه زفرات غاضبة نلمحها يف التكرارات، ويف تضعيفات حروف 

الكلامت:
« ليكن هذا الصعلوك:

ا كالريح حر 
عنيًفا
صلًفا
جمنوًنا

مسكوًنا باحلقد 
فاحني عىل السَّ

فاحني وأبناء السَّ
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وأعوان الّسفاحني
ومن تبع أذاهم

منذ البدء
وحّتى يوم الّدين» (٢٧).

وثمة مظهر زائف يتمرد عليه حيدر، ففي قصيدة «الطريق إىل القدس»، ينكر عىل هذه 
األمة نسبة نفسها لإلسالم، وما فيه من معاين العّزة:

« مسلمون...إذن
كيَف؟

والنار تأكل أقدس أوطانكم
وتدوس الفرنجة
أطهر أركانكم

وبقرآنكم هيزأ الغاصبون
وإيامنكم

مسلمون... نعم
يف شهادات ميالدكم

قاعدون عىل
صدر أجمادكم» (٢٨). 
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به  شقيت  ما  وزر  العربية  السياسات  حيّمل  فحيدر  العريب:  التخاذل  عىل  د  التمرُّ هـ. 
فلسطني واألقطار العربية من الوجود الصهيوين:

«فقد جاء إلينا
والدنيا غارقة يف العتمة

طفًال منبوًذا
مكسور اخلاطر

ال يعرف من أين أتى
فتبّنيناه

وربّيناه عىل العّز
وعلمناه امليش
وعلمناه الرمي

وعلمناه ركوب اخليل
وعلمناه الشعر

وعلمناه السحر وعلمناه الفقه
وعلمناه أصول الديْن

لكن
حني اشتدَّ الساعد

كانت أول رضبة سيف
يف رأس أبينا الطيب

قحطان»(٢٩).
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بفداحة  اإلحساس  هو  االجتامعي  التمّرد  بواعث  أبرز  الطبقي:  القهر  عىل  التمرد    .٢
واحتكار  الطبقية،  الرتاتبات  اختالل  يف  املتمثلة  اإلنساين،  االجتامع  يف  اجلائرة  العالقات 
هذه  عىل  د حيدر  ومترُّ القاع.  يف  وترسيبها  األدنى  الطبقات  عىل  واالستقواء  واجلاه،  النفوذ 
طبقة  عىل  لطبقة  قداسة  ثمة  فليس  التطّور.  لصالح  التغيري  بقضية  التزامه  من  الظاهرة ينبع 
بذاهتا، ويف املقابل فإنه يمنح هذه القداسة لعذابات الطبقة املضطَهدة، وكأنَّ األمر انتقام من 

تاريخ احلرمان.
ففي قصائد حيدر ما يقف بإشباع عند ظاهرة التاميز الطبقي؛ إذ تبدو املوازنة بني الساغب 
واملتخم، تنحو فيه التعبريات كاشفة عن التناقض يف النقائض نفسها. والشاعر وهو يلمس 
التفاوت الطبقي عىل تنّوع أشكاله وتغاير أساليبة، فإنام ينطلق من أنَّ املساواة هي املعادلة 
التي حتكم منطق األشياء، وهي القانون الراجح يف ميزان العالقات بني البرش، ويمتد هذا 
حيكم  الذي  السيايس  النفاق  عىل  مترًدا  آن، يغدو  يف  واملوت  احلياة  ليستغرق  الطبقي  التاميز 

العالقات بني الفئات، عىل نحو ما نجده يف رثاء الفنان عبده موسى: 
« لو أن واحًدا من احليتان مات

ت احليتان كلها عليه حدَّ
وسار من وراء نعشه

املنافقون»(٣٠).

ومثلام يقف يف متّرده عىل إدانة اختالل العالقة بني اإلنسان واإلنسان يف املجتمع الواحد، 
والثروة  هة  املوجَّ الثروة  بني  واملوازنة  الدول،  بني  الثروة  توزيع  اختالل  يدين  كذلك  فإنه 
املهدورة، وما ينبغي عىل النفطيني استثامره من ثروات نفطية يف املراحل احلاسمة من تاريخ 
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املحاكمة  اجلانب،  هذا  يف  وتظهر  احلضيضية.  الرغبات  إشباع  يف  تبديدها  من  بدًال  األمة، 
القاسية التي تطفح بمرارة الرفض وقسوة اإلدانة، ومتّرد الرؤية:

« كفى انتظاًرا
لكذابني ليس هلم

قضية، غري أن تبقى 
هلم... دول

وأن يظل هلم نفط
ولو غرقوا

به... وبلظى نريانه
اشتعلوا»(٣١)  

ـ « لو كان عندي
بعُض ما عند أخي «نفطاَن»

كنُت اشرتيُت:
 «األمم املتحدة»

بكل ما فيها
من الغابات، واألدغال

...
كنت دعوت اجلائعني
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من شعوب العامل الثالث
والعرشين

ليأكلوا املخرج واملمثلني...»(٣٢) . 

ويصّور حال الشعوب والدول التي ماتت فيها النخوة، حرًصا عىل مكتسباهتا الذاتية:
«ولكنها هانت عىل النفط

وانحنت
لتسلم أموال هلا

وفوائد»(٣٣). 
- «فالصعاليك

- بعد اكتشاف الدم األسود-
استسلموا للقبائل

واستبدلوا اجلمر، باخلمر...»(٣٤).

د عىل الذات: جمموعة حيدر الشعرية التي عنوهنا بـ «النار التي ال تشبه النار»،  ٣.  التمرُّ
خالصة جتربة خمتلفة، فهي َسَفر يف داخل حيدر حممود نفسه، للخروج من الصدمة، ومن 
اجلدار املعدين، وإيقاظ لوقته اخلاص من الوقت العام، والعودة إىل الينابيع الروحية العميقة 

الكامنة يف هذه الروح املتمردة حتى عىل ذاهتا.
وهنا يف هذا الديوان، ثمة «ما يتغري رسيًعا» وتفرسه النار الداخلية، فالعنوان، باإلضافة 
إىل أنه صورة حية للنار، حتى يف التجسيد اللوين للحرف، حيث كتبت كلمة «النار» األوىل 
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معامل  د  حتدِّ االحتداد،  عىل  تدلُّ  مقاطع  عىل  حيتوي  كذلك  فإنه  األمحر،  باللون  العنوان،  يف 
املوقف الناري اجلديد، وتدفع وعي القارىء وخميلته باجتاه النار:

 «حني يشتاُق يفتعل النار
 افتعاًال

 ويدعي االلتياعا»(٣٥).

من  الضد  موقف  وقف  وهجها  خبا  كّلام  إذ  النار؛  يف  النفخ  من  يقنط  ال  حممود  وحيدر 
إىل  الشاعر  ل  حتوُّ يعني  النار  فانطفاء  مشتعلة،  النار  تبقى  أن  يف  رغباته  أمام  مثوًال  الواقع، 
رماد، وهو يريد لنفسه أن يكون عنًرصا فاعًال بقوة. فالنار هنا ال تنفصل عن الشاعر، إهنا 

النار الداخلية واخلارجية، وحتى تكون وتنوجد ال بد من «افتعاهلا». 
يلتفت  عندما  نفسه،  املقطع  يف  األخرى  تفاصيلها  بظهور  الشعرية  التجربة  وجتتمع 
القارىء إىل مفردة «يّدعي» ليتأكد من أن الرؤيا: «يفتعل النار» ال تنفصل عن اإلحساس: 
يف  فعًال  هي  كام  أعامق التجربة  إىل  للنفوذ  املالئمة  اللغوية  الصيغ  وهي  االلتياعا»،  «يدعي 

الواقع، وهي جتربة اإلخالص للشعر:
 «ال يملُك الشعُر إال أن يكون كام

 يليُق بالشعِر: منحاًزا لرؤياه»

وتبدو مأساة «الشاعر/الضحية» وحمنتها مع واقعها الذي َتنّكر هلا من خالل جدلية النار 
والثلج:

 «حاولت بثلجي أْن
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 أطفىء ناري
  فاحرتقت كفي

 حاولت بناري أن 
 أحتدى ثلجي 

 فتجمدت من الربد»

والتضاد بني النار والثلج، الذي نلمحه يف يف مواطن متعددة من قصائد حيدر، هو ذاته 
ازدواجية الذات املحرتقة بحميم ثنائيتها، كام يفصح عنه تعبري: «فكأين لست  ما يعرب عن 
النص:  مستبرص  عند  ا  ُغُلو  أقل  نتيجة  إىل  تؤول  ولكنها  نقييض»،  ّيف  اآلخر  و«وكأن  أنا»، 
«وأين القاتل واملقتول». واإلنسان ال جتتمع فيه هاتان احلالتان إال إذا كان يف رصاع ضدي 
مع الذات، وُوِجَد يف موقف إحجام وإقدام مًعا، فال هو رشق الرشق وال غرب الغرب، 
وأكثر ما يتجىل ذلك يف قصيدة (الضد) التي َصّدر هبا ديوان «النار التي ال تشبه النار». ففي 
هذه القصيدة يديل الشـاعر بشهادته عىل الذات، وهي شهادة منزهة عن الطعن والتجريح، 
وتأبى (االستئناف) عليها بنصوص أخرى تدين الشاعر يف موقفه السيايس، فهي متثل (رؤيا 
الشعر)، وفيها رثاء مأساوي ومتواصل للذات، كام أهنا تعبري عن موقف حيايت وشعري، 

أّكده باحلسم منُذ ُمْفَتَتح القصيدة:
 « ُقيض األمُر 

  وانتهى كل يشء 
 فوداًعا يا كل يشء وداعا»
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فلم تعد العالقة بني املشبه واملشبه به، ال يف الواقع وال يف البالغة، حتتمل غري الرصاع 
ضد السلب واإللغاء، وضد الذاكرة:
«كان وًمها كل الذي مّر

من عمري
وكل السنني كانت خداعا»

عاشها بال أدرية،  التي  إىل التعّلق بصور متسح عن الذاكرة األياَم  وهذا يتطلب احلاجة 
وبال موقف منحاز إىل الذات، وتسليط الضوء عىل األفكار التي هتتز داخل الوعي الباطني. 
وهو ما نجده مبثوًثا داخل إيقاع القافية املستخدمة وهي حرف العني املتبوع بألِف اإلطالق، 
فة  ونجده أيًضا يف النغمة التي تسري عليها كلامت مثل: «عّيل / ّيف»، إضافة إىل احلروف اُملّضعَّ

ْلتني». ل / يمّل /ِغّشا / َفلنفّض / وحتمَّ يف مفردات أخرى: «ُنَفصِّ
ومجيع هذه اإليقاعات البنائية تؤكد الرغبة يف البوح وإطالق الزفرات املخنوقة، واإلصغاء 
بعمق إىل نداء الداخل احلبيس، ومن جهة أخرى، التوغل يف الذات واستنهاض اجلاثم فيها 
وحتريكه. إنه رصاع باطني بني حاجات اخلارج ورغبات الداخل، يقتيض فّك االشتباك بني 
العالقات الغريبة املربكة، والتخلص من االنحطاط الذي أحاق بالذات. فحيدر حممود يف 
قصيدة «الضد» يكشف لنا عن «اليأس املقدس» يف مواجهة « النفاق العاطفي»، وهي حالة 

ف املؤثرات اخلارجية املحركة: حمض اختيار وإرادة، نشأت بفعل َتكشُّ
 «فعيوين ليست عيوين 

 ووجهي 
 ألبسوه عىل القناِع قناعا»
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جوهره  وعن  الذات،  عن  غفلة  يف  سادًرا  كان  بل  فيه،  هو  ما  مدرًكا  يكن  مل  هو  إذن؛ 
احلقيقي، فالفعل «ألبسوه» فعٌل ُمَتعدٍّ بغريه، وليس فعًال الزًما. فإذا أضفنا قوله:

« كم متنيت أن أراين
 ولكن:

 مل أكن ممكًنا
 وال مستطاعا»

الشاعر  كون  عن  الكشف  يف  وفواعلها  النحوية  املؤثرات  دور  لنا  تبني  هذا،  أضفنا  إذا 
عنها  يكشف  الواقع،  يف  واضحة  ولكنها  النص،  يف  غامضة  أسباب  بفعل  جمهولة،  ضحية 

نص آخر يف موضع خمتلف من القصيدة:
 ـ « ال تعاين من عقدة الورد 

 والعليق»

ـ « مل أجدين يوًما معي
 فكأّنا ضّدان

 أهيا اآلخر الذي يفَّ 
 يا شبيهي ويا نقييض 

...
«...
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وهذا اإلحساس يتنفس أصداءه يف مقاطع من قصائد أخرى من مثل:
ـ  « وشبيهي الذي ليس 

 يشبهني»(٣٦).
ـ «فكأّين لست أنا 

: نقييض» (٣٧).       وكأنَّ اآلخر يفَّ
ـ «أعلن أّن اآلخر يفَّ

انترص عيلَّ
وأّين القاتل واملقتول» (٣٨).  

طبيعته  وتربز  السيايس،  سياقه  من   / اإلنسان   / حممود  حيدر  تنتزع  املقاطع  هذه  إن 
بعد  واالجتامعي،  العاطفي  سياقها  يف  اكتشفها  التي  الطليقة  ذاته  تربز  كام  وقوته،  املستقلة 
معرفته املزعجة بحقيقة األشياء «ورد / عليق»، وربام تكون اللحظة الشعرية عىل غري وفاق 
مع واقعها، ولكن لغة حيدر هنا جتعل مشهد اكتشاف الذات راسًخا وصحيًحا وطيًِّبا، فهو 
معرفتنا  مع  نفسه  الوقت  يف  نكبحها  ولكّننا  معروفة،  معها  العامة  الوقائع  تبدو  لغة  يعتمد 
بواقعيتها، فقصيدة الضد يصح فيها قول «م.ل.روزنتال»: «القصيدة اجليدة هي التي تفسح 

جماًال للرصاحة يف ما يتعلق بذاهتا». 

رابًعا: من الوجهة الفنية
تتألف أسلوبية الشاعر املتمرد من منظومة غري مرتاتبة من التعبريات والصيغ اللغوية، 
لكنها يف اآلن نفسه متداجمة متداخلة. فالبنية الكربى للتعبريات التمردية لدى حيدر حتّركها 
ورصاعاته  إحباطاته  مع  الذات  وجدلية  الواقع،  بقرائن  زة  واملتعزِّ النامية  الواعية،  األنا 

وإكراهاته.
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وسأقف هنا إملاًحا عند بعض املالمح التي يتذّوت فيها حيدر مع متّرداته:
١.  عندما أعاد الشاعر حيدر حممود كتابة ديوانه بخط يده، غّري يف توزيع تفاعيل البنية 
العروض  كان  وملّا  املفردات.  أو  العناوين  حيث  من  سواء  القصائد،  لبعض  العروضية 
الشاعر  أحدثها  التي  التغيريات  فإنَّ  واملتحّركات،  السواكن  من  أساس  عىل  قائًام  العريب 
ك يف اللغة والشعور، فقد أراد أن ُيثبَِت قصائده كام يريدها  تتصل اتصاًال لصيًقا بام هو متحرِّ
إحساسه الداخّيل بمعاين اجلمل ومضامني السياق، ال وفق القاعدة العروضية اجلامدة. لقد 
ألوان اخلروج من حالة التأثيم،  لون من  إىل املتحّركات. وهذا األمر يف جانب منه،  انحاز 
ف. إنه إعادة بناء للذات املتمردة عىل األنساق، وتربئة  وعدم االنصياع ملا أملته رضورة التكيُّ

للذات من التدجني واالستالب، ليظلَّ الشعر عىل نحو ما عّرب عنه حيدر، وكام يراه:
«الشعر بسيط مثل اخلبز

عميق مثل احلزن
رحيب مثل احلرية 

وأعذب الشعر أنقاه وأصدقه
وأطيب النار ما ال يشء يطفيها»(٣٩).

إدخال  كيفيات  عىل  يقف  حيدر،  لدى  الشعري  اخلطاب  لغة  طبيعة  يف  والناظر   .٢
إنه،  النفيس.  اإلغراء  عامل  عىل  تتكئ  حتفيزية  بطريقة  وحماورته  النص  شبكة  يف  املخاطب 
سات. فنرى  هبذا البناء واللغة الشعرية، جيّر املخاطب إىل مشاركته متّرده عىل ما شاع من مكرَّ
أفق التمرد يطال الُبعد التشكييل للغة، بدًءا من اجلذر املؤسس للكلمة إىل الكلمة ذاهتا، ولنا 

أن نتأمل، عىل سبيل املثال، تفجرات فونيم الضاد يف كلامت املثال التايل:
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«وال نبضها النبض الذي
تستفزه

وال حوضها احلوض الذي
أنت وارد»(٤٠) .

 إذ يأخذ تراسل احلروف، عرب الرتكيب البنائي للكلمة، يف االنفتاح عىل دالالت خمتلفة.

٣.  استدعاء رموز التمّرد:  جاء استحضار الصعاليك، يف ظل هاجس مضموين وفني، 
كان  وإن  حتى  والغضب،  بالتمرد  مّوار  تارخيي  واقع  عن  شعرهم  يف  عّربوا  فالصعاليك 
د عىل وضعية سياسية هي ذاهتا ترعى  احتجاجهم يف إطار اجتامعي، فإنه من زاوية أخرى مترُّ
فحواها  أمىل  التي  والقيم  البنى املعرفية  عىل  مترد  فهو  ثم  ومن  املختّل،  االجتامعي  الوجود 
كام طرد  العمل،  ُطرَد من  وحني ألقى حيدر قصيدته «الصعاليك» عام ١٩٨٩،  السيايس. 

الصعاليك من جمتمعاهتم القبلّية.
ا  رش  تأبط  شخصية  يف  التمرد  نزعة  الستيحاء  حماولة  ا»  تأبط رش  انتظار  «يف  قصيدة  ويف 
الرتاثية، وإسقاطها عىل الذات، فيتم يف إطارها استغالل الطاقات اإلحيائية، واإلشعاعات 

الرمزية التي تثريها العالقات اجلدلية يف املحيط االجتامعي للشخصية الرتاثية.
حيدر،  لدى  اخلطاب  يف  دوراًنا  األكثر  اخلطابية  البنية  هو  املتعددة  بأساليبه  والنداء    .٤
صيغ  من  صيغة  بوصفه  والنداء  ًدا.  وتوعُّ وشكاية  ودعوة،  وتضّجرًا،  تنبيهًا  إليه  فيلجأ 

اإلنشاء الطلبي، يستدعي مطلوًبا غري حاصل وقت الطلب ولو يف اعتقاد املتكلم. 
ونلحظ أن العالقة التي تنشا بني املنادي واملنادى، من خالل الرتكيب اللغوي الندائي 
والتصويت به، حيمل مقاصد حتريضية واضحة ورصحية ُتفهم من الرتكيب اللغوي نفسه، 
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من دون اللجوء إىل وسائل أخرى خارجية. وهلذا تضّمن الرتكيب الندائي لديه معاين ترتبط 
باجلوانب النفسية والشعورية والوجدانية لكل من املنادي واملنادى، تكشف عنها القرائن 
املقالية واملقامية باجتاه التحرس، والزجر، فقد تصاحَب يف اُملقتَبس التايل النداُء بأفعال األمر، 

ليعيل من وترية التمّرد:
«فيا بحار دمائي
أغرقي سفني

واحرقي األرض يا نار الرشايني
ويا أظافر صربي
مّزقي جسدي

ويا مالئكتي كوين شياطيني»(٤١).

املوحية  العاصفة  الداخلية  واحلركة  التوتر  من  نوًعا  يولِّد  التضاد  بالتضاد:  التعبري    .٥  
باملخاض الذي ينبثق منه اخلالص، فاجلدل بني الظواهر حالة رصاعية متردية بني النقائض. 
إنه تضاد يعّرب عن خماض نفيس ال جمرد استخدام لفظي بارد، عىل نحو ما نجده من وفرة من 

التضاد بني النار والثلج، ومها املفردتان األكثر دوراًنا يف قصائد حيدر.
وأحياًنا يظهر التضاد يف اجلدل الداخيل، فيكون حيدر مشدوًدا بني طريف توتر يتطلبان 
اإلفضاء إىل فعل وموقف ما، وهذا النمط من التقابل يكشف بضوئه الداليل األزمة النفسية 
احلادة لدى الشاعر. فالذات الشاعرة هنا تتأرجح بني االعتداد باألنا والضعف والتشكك، 

د. وهو ما يقودها إىل التمرُّ
٦.  البناء التقفوّي: يف غمرة اصطراع مشاعر االنكسار واألمل والتوتر يف النفس الشاعرة، 
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نلحظ أنَّ القافية العروضية لدى حيدر تنحو نحو الكرس، ويف هذا توافق بني التعبري بالكرس 
والشعور باالنكسار، فيبدو انفعاله ساخًطا متمرًدا. فحركة الكرس يف هذه األسطر الشعرية 
الدالالت  خمتلف  طياهتا  يف  حتمل  داللية،  ظاهرة  إىل  صوتية  إيقاعية  ظاهرة  كوهنا  تتجاوز 
ما  وهو  احلزين.  املوسيقي  النغم  بذلك  املتبوعة  للشاعر،  النفسية  املكامن  عن  تعرب  التي 

يتمثل يف قصيدة: «أيوب خيرج عن صربه»:
« حجٌر

ويكتمل البناُء
وينتهي أيوُب
من ثلج املنايف

حجر
 وتطلع شمُس أيوَب

التي رسقت جدائلها الفيايف
ويعود للعينني لوهنام

وتصحو الناُر
يف مجِر القوايف» (٤٢).

الذات،  يف  والكتم  بالصرب  املشحون  التعايل  نزعة  عن  فيكشف  املضموم  العروض  أما 
وهو أيًضا يوحي «بالفخر واالعتزاز والشموخ والتعايل»، وهي صفات املتمرد، ويمثل هذا 

اجلانب املقطع التايل من قصيدة «ألننا شجر»:
«ال مل نكن فيه صّيادين جتذبنا
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من املحيط الذي فاضت عطاياه
وإنام معه اإليامن وّحدنا

فكان نحن وكّنا نحُن إّياه
يستغربون ملاذا ال نزال كام

كّنا عىل األرض ما هتنا وال تاهوا»(٤٣).

وحيمل العروض املفتوح داللة الوضوح والكشف عن احلقائق املغمورة، كام يف قوله:
أشمتَّ يا قلبي َيب اُحلّسادا

وجعلَت أوجاعي هلم أعيادا
ال يشء أمجَل عندهم من أْن يروا

ناري تصري عىل يديك رمادا» (٤٤).

تصوير  السخرية املريرة يف  توظيف حّس  إىل  فكثًريا ما جينح حيدر  السخرية:  ٧. حس 
الوقائع، نحو قوله:

 «ومن عجب... أّنا
والسكني عىل العنق
نامرس فعل اإلنجاب
كأن فحولتنا العربية

موضع شك
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من ِقبل اإلمربيالية
والصهيونية

وبقية ما يف هذا العامل من أعداء» (٤٥).

املشهد  درامية  تبدو  وفيها  «نامي»،  قصيدة  يف  السخرية  حسُّ  يتجىل  ما  أوضح  ولعل 
السيايس، النابعة من قلق السخرية املرة، واإلحساس الباهظ بالفجيعة الذي ينبئ عن أقسى 

درجات االغرتاب واالنفصام يف الواقع السيايس:
 « نامي بأحضان السالم   ترعاك أرساب احلامم
وتصون حلمك أن تعكر  صفوه سحب الظالم

يا أمة رجعْت من اهليجاء عالية املقام
سحقت أعادهيا وساقتهم إىل املوت الزؤام

وأعادت الرشف الذي اغتصبوه بالقضب الدوامي» (٤٦).
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اهلوامش
(١)  ألبري كامو: اإلنسان املتمرد، ترمجة هناد رضا، منشورات عويدات، بريوت، ط٣ عام ١٩٨٣، ص١٩.

(٢) انظر القصيدة يف األعامل الكاملة: ص ٣٤٣.
(٣) انظر قصيدة: اخلروج من ذاكرة الكثبان، األعامل الكاملة ص ٣٦٨- ٣٧١.

(٤) انظر القصيدة يف األعامل الكاملة، ص ٣٨٤.
(٥) األعامل الكاملة، ص ٢٦٧
(٦) األعامل الكاملة، ص٣٢٤
(٧) األعامل الكاملة، ص٣٥٥
(٨) األعامل الكاملة، ص ٤٦٩

(٩) انظر األعامل الشعرية الكاملة، ص٢٥
(١٠) األعامل الكاملة، ص٦١
(١١) األعامل الكاملة، ص١٢٨

(١٢) ديوان : اجلبل، مطابع الدستور التجارية، ص٢٠٠١، ص٧.
(١٣) األعامل الكاملة، ص ٣٨٠-٣٨٣

(١٤) األعامل الكاملة، ص ٤٠٨
(١٥) األعامل الكاملة، ص ٤٠٩
(١٦) األعامل الكاملة، ص ١٠
(١٧) األعامل الكاملة، ص ١٢٠
(١٨) األعامل الكاملة، ص ٧٩.
(١٩) األعامل الكاملة، ص٨٢.

(٢٠) األعامل الكاملة، ص ١٥٥. وانظر كذلك الصفحات: ١٠٩، ٧٥، ٧٧، ١٦٧، ١٧١.
(٢١) األعامل الكاملة، ص ١١٣
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(٢٢) األعامل الكاملة، ص ١٧١- ١٧٢
(٢٣) األعامل الكاملة، ص٢٩

(٢٤) األعامل الكاملة، ص٣٣ – ٣٤
(٢٥) األعامل الكاملة،  ص٩٢
(٢٦) األعامل الكاملة، ص ٣٧
(٢٧) األعامل الكاملة، ص ٣٩

(٢٨) األعامل الكاملة، ص ٦٤-٦٥
(٢٩) األعامل الكاملة، ص٤١- ٤٢

(٣٠) األعامل الكاملة، ص٣٤
(٣١) األعامل الكاملة، ص٩٧،٩٨

(٣٢) األعامل الكاملة، ص ١٣٧-١٣٩
(٣٣) األعامل الكاملة، ص ١٤٨-١٤٩

(٣٤) األعامل الكاملة، ص ١٨١، وانظر كذلك: األعامل الكاملة، الصفحات: ٢٢٢، ٢٩٧،٣١٥،٣٣١،٣٥٠.
(٣٥)  األعامل الكاملة، ص٣٥٤.
(٣٦) األعامل الكاملة، ص ٧٨
(٣٧) األعامل الكاملة، ص٨٥
(٣٨) األعامل الكاملة، ص٨٩

(٣٩) األعامل الكاملة، ص ٢٢٩.
(٤٠) األعامل الكاملة، ص ١٤٧
(٤١) األعامل الكاملة، ص ٨٣.

(٤٢) األعامل الكاملة، ص ١٠٤،١٠٥.

(٤٣) األعامل الكاملة، ص٤٢٢-٤٢٣.
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(٤٤) األعامل الكاملة، ص ٤٣٣.
(٤٥) األعامل الكاملة، ص ٣٣-٣٤.

(٤٦) األعامل الكاملة، ص ١٩٦.
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سؤال  املرجعيات
التنـــــاصات الرتاثيــــــة  فــــــــي قصيدة
حيـــــــدر      حممود  (الشاهد األخري منوذجا)

د. سلطان الزغول * 

ا  أساسي  أمًرا  احلديث  الشعري  النّص  مرجعية  عن  البحث  ُيعدُّ 
هذه  الداليل، «فمن خالل  وغموضها  هذا الشعر  مع لغة  للتعامل 
وتتحّقق  وصوره،  املعارص،  العريب  الشاعر  لغة  تتشّكل  املرجعية 
يف  يقيم  ال  شعر،  وكّل  املعارص،  العريب  فالشعر  خصوصيته. 
واللغوية  الفكرية  األنسجة  من  هائل  رصيد  إىل  يستند  إنه  فراغ. 
فيه،  الفاعلة  بالتناّصات  الشعري  النّص  وامتالء  والتصويرية»(١). 
وتداخلها يطرح إشكاالت متعّددة، بفعل تعّدد وسائل الرحيل إىل 
ختتلف،  النّص  يف  الذاكرة  حضور  طبيعة  ألّن  السابقة؛  النصوص 
هي  ما  عىل  مستحرضة  عميقة،  أو  ظاهرة  الذاكرة  مادة  تبدو  فقد 
عليه أو ُمغّرية. ففي فضاء نّص ما تشتغل مقروءات كاتبه التي تعّرب 

*  مدير مديرية الثقافة يف حمافظة إربد، وناقد أديب.
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عن نتف من املتن األديب السابق، كام أّن املجتمع حيرض داخل النّص بثقله وحمموالته كّلها؛ 
فالنّص، إذن، نسيج من تفاعالت تتوارى، وهو يرفض أن يتعّرى أمام قارئه الذي عليه أن 
والرتاكامت  تشكيله.  يف  سامهت  التي  العالقات  شبكة  عن  بحًثا  النّص،  هذا  ذاكرة  ينبش 
ما  فإذا  البارزة.  سمته  الغموض  يصري  حتى  التلقائية،  من  خترجه  النّص  ذاكرة  أو  النّصية 
املعرفية  بالرتاكامت  والزاخر  الغني  عامله  إىل  الدخول  مفاتيح  عرفنا  مرجعياته،  فككنا 

والتناّصات التي تكّون عصارة حياته. 
«وللكلامت  بكر،  نّص  يوجد  ال  أّنه  البنيوية  بعد  ما  نقاد  آراء  من  نستخلص  أن  يمكن 
الطرح  وهذا  املدّقق.  إال  يكتشفها  ال  ظالل  إىل  وتنتهي  الواضحة  الظالل  من  تبدأ  ظالل 
يقودنا إىل أّن اللغة اإلبداعية تصبح ذات احتامالت، فام دامت الكلمة هلا ظّل فإهنا تقع يف 
االحتامل... وهذا ما جيعل النّص منفتًحا عىل عوامل كثرية، فالتناّص يبوح بظالل للكلامت 

تنقل املتلقي إىل حماور غائرة يف النّص»(٢).
يرتّكب النّص الشعري من مستويات معّقدة من العالقات اللغوية الداخلية واخلارجية، 
التي تتحّكم يف نسج ترابطه وبنائه عىل نموذج خاص، مهام كانت صالت قربه بالنصوص 
الشعرية والنثرية األخرى. والنّص الذي يمكن القول إنه شبكة تلتقي فيها نصوص متعددة 
هو كنز الشاعر اللغوي، وذاكرته الشعرية، وهو حصيلة نصوص يصعب حتديدها؛ إذ خيتلط 
فيها احلديث بالقديم، والعلمي باألديب، واليومي باخلاص، والذايت باملوضوعي، ما جيعل 
قراءته خوًضا يف متاهة، حيث ترقد حتت صمته الومهي عالقات وقوانني ونصوص يصعب 
القبض عليها كاملة. وعندما يرتبط النّص بالنصوص األخرى يدجمها يف أصله، ويضغطها 
هلذه  نوعية  قراءة  هي  النّص  فكتابة  هلا.  مغايرة  كتابة  لنفسه  وحيّقق  رؤيتها،  حتجب  بطريقة 
التي  باألزمنة  النصوص  تقرتن  و«ال  النّص(٣).  نسق  يف  يتحكم  خاص  بوعي  النصوص 
وّلدهتا بقدر اّتصاهلا بام يف بواطنها من قدرات عىل البقاء، فُتَشدُّ إىل األزمنة وال تربحها يف 
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مستوى تكّوهنا وتشّكلها النمطي، وتتخّطى حدودها بتعّدد قراءاهتا، عرب مسار مفتوح عىل 
املستقبل حتّقق به عامليتها وإشعاعها املتواصل»(٤).

مدى  احلارض،  النّص  يف  املرجع،  أو  الغائب،  النّص  توظيف  كيفّية  عىل  التناّص  يقوم 
النّص  اإلبداعي عن  جوهرها  يف  ختتلف  وفنية جديدة  فكرية  حالة  إلنشاء  النّصني  تداخل 
الغائب. وتتجّىل ضمن هذا اإلطار عملية اهلدم والبناء؛ هدم البنى النّصية الغائبة بأبعادها 
الفكرية والفنية، وبناء بنى أخرى تقوم عىل أنقاضها لتبدأ حالة إبداعية جديدة. وتتفاوت 
اهلدم والبناء من الترصيح بالنّص املرجع، إىل التلميح به حتى يبني غائًام غامًضا ال  عملية 
يظهر بسهولة (٥). بل إّن قراءة النّص الشعري العريب احلديث، من زاوية التناّص، قراءة غري 
ا يكون حتت  بريئة، وال منسلخة عن رشوط خيضع هلا الناقد (القارئ)، فهو عندما يقرأ نص 
تأثري نصوص شعرية وال شعرية غري حمدودة. وقراءة النّص الشعرّي متّر خالل النصوص 

التي دخلت ذاكرة القارئ(٦).  
لكنه يتجاوز هذا املايض ليحييه، خيرتقه ليعيد تشكيله  ينبثق الشعر اجلديد من املايض، 
سريورته،  ويقطع  املايض  عىل  احلارض  يضغط  كيف  ندرك  أن  نستطيع  وبذلك  جديد.  من 
أو كيف يتفاعل املايض مع احلارض تفاعًال خالًقا جيعله أكثر حضوًرا وفاعلية يف النفوس، 
وينقله إىل املستقبل املستند إىل معرفة وجتربة حياتية (٧). وقد حاولت القصيدة العربية احلديثة، 
املتكئة عىل الرتاث، املزاوجة بني الرتاث/الذاكرة، واحلارض/الواقعي، واملستقبل/الرؤية. 
فالوعي جزء من حركة الرموز السابحة يف الذاكرة الرتاثية للشاعر احلديث، والتي حتتاج إىل 

قصيدة جديدة قادرة عىل مواجهة أعباء الرمز ذي األبعاد املتعّددة (٨).  
حققت الذاكرة الرتاثية ثراء للقصيدة احلديثة، يف إطار بحثها عن أجوبة، وطرق نجاة، 
الشاعر  عند  املعرفة  نظرية  من  جزء  الرتاث  واستدعاء  حرية.  وأطالل  بطولة،  ونامذج 
احلديث، فالفن الشعري حدس باحلياة، وكّل ينطلق ثم يتوّهج: يمتّد يف املايض، ويستوعب 
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احلارض، وينري املستقبل. وامتداده يف الرتاث توّغل واستخالص واستيعاب وإعادة تشكيل 
التي  اآلليات  إحدى  الرتاث  مع  التناّص  ويعّد  الشاعر(٩).  يتبناها  معارصة  رؤية  ضمن 
ليتعّمق  الرتاثية  الثيامت  إىل  عاد  قد  فهو  نّصه؛  لتخصيب  احلديث  العريب  الشاعر  توّسلها 
ينفي  جعلته  حماورة  بل  األحيان،  أغلب  جامًدا  ا  سكوني  أخًذا  تكن  مل  عودته  لكّن  احلارض، 

بعض املضامني الرتاثية، وخيلخل بعضها اآلخر(١٠). 
يرى روالن بارت أّن الكتابات املمكنة لكاتب معّني تتّم حتت ضغط التاريخ والتقاليد؛ 
التاريخ العام، أو يفرض إشكالية جديدة للغة األدبية، تظّل  ففي اللحظة التي يقرتح فيها 
ُثل وسط  الكتابة ممتلئة بذكرى استعامالهتا السابقة، فلكلامت اللغة ذاكرة تظل تلّح حتى َمتْ
دالالت جديدة. والكتابة تسوية بني حرية وذكرى (١١). من هذا املنطلق سأدخل إىل قصيدة 
حيدر حممود من زاوية الذاكرة الرتاثية هلذه القصيدة، فالرتاث مرجعية ال يمكن االستغناء 
بارت  يسميه  ما  يف  يقع  عباس،  إحسان  برأي  وتفّرًدا،  أصالة  الشعراء  أشّد  إّن  بل  عنها. 
بني  عالقات  أي  يقيم  أال  شاء  إذا  إال  إنسان،  أي  عىل  يعّز  املطلق  االنفراد  ألن  «التذّكر»؛ 

األلفاظ(١٢). وقد حّددت نموذًجا هلذا الدخول، هو جمموعة «من أقوال الشاهد األخري».
حني قارنت طبعة عام ١٩٨٦ من هذه املجموعة (١٣) مع ما جاء يف األعامل الشعرية(١٤) 
حليدر حممود بالعنوان نفسه، وجدت عدًدا قليًال من القصائد املشرتكة بني الطبعتني، ويبدو 
الكيفية  عن  خمتلفة  بطريقة  القصائد  موضعة  أعاد  الشعرية،  أعامله  نرش  حني  الشاعر،  أن 
التي نرشت هبا يف جمموعات أول مرة. بل إنه قام بنرش بعض القصائد القديمة بعد أن غّري 
عناوينها، أو حذف منها أو أضاف إليها، أو أعاد ترتيب سطورها، أو قّسم األبيات الشعرية 
ا» مثًال (١٥)، نرشت هبذا العنوان يف طبعة عام  أسطر شعرية؛ فقصيدة «مرثية لتأبط رش  إىل 
١٩٨٦، لكن عنواهنا صار يف األعامل الشعرية «لست من مازن» (١٦). والعنوانان يمتلكان 
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دالالت يف النص ترتبط هبام، وجتعل كال  منهام عنواًنا صاًحلا، لكنها رؤية الشاعر وحقه يف 
مراجعة نّصه قبل إعادة نرشه.

أما قصيدة «الشاهد األخري» (١٧)، وهي النموذج الشعري الذي اخرتته موضوًعا هلذه 
يف  نرشت  الشكل  وهبذا  الشعري،  البيت  وحدة  تعتمد  كالسيكية  قصيدة  فهي  الدراسة، 
نرشها  التي  الشعرية  األعامل  يف  قّدمها  الشاعر  لكن  األخري»،  الشاهد  أقوال  «من  جمموعة 
الحًقا عىل هيئة قصيدة التفعيلة (١٨)، ومل أفهم هدفه من وراء ذلك، فقصيدة التفعيلة متتلك 
خصوصية ال تتوافر يف هذا النص. ويمكن مالحظة أّن الشاعر قد أجرى بعض عمليات 
احلذف يف نّصه حني نرشه باهليئة اجلديدة، ومتثلت يف حذف البيتني التاسع عرش والعرشين.

فنكاد  اإلسالم،  قبل  العربية  القصيدة  يف  الطللية  املقدمة  إنتاج  تعيد  بطريقة  النّص  يبدأ 
نلمح الشاعر خياطب صاحبه املتخيل الذي يتأمل الطلل متسائًال:

املُكابُد ذا  أهيُّ تنادي  مــــــــن  علــــــى 
شاهُد غريك  الصحـــــراء  فــــــــي  يبَق  ومل 

فهذا امرؤ القيس خياطب صاحبيه مطلع معلقته قائًال:
ِقـَفـا َنـْبـِك ِمـْن ِذْكـَرى َحـبِـيٍب وَمْنِزِل... (١٩)   

وهذا زهري خياطب صاحبه يف املعلقة أيضا قائًال:
َظَعائِـٍن(٢٠) ِمْن  َتَرى  َهـــــْل  َخِلْيِيل   ْ َتَبرصَّ

الرتاكامت  من  يستفيد  إنه  القديم،  الطلل بمفهومه  بقضية  حممود غري معني  حيدر  لكّن 
عن  يعّرب  وهو  موقفه  تناسب  تناصّية  كخلفية  اجلمعية،  العربية  الثقافية  الذاكرة  يف  املعرفية 
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تعاطفه، بل انحيازه لذلك العريب الذي ما يزال قابًضا عىل اجلمر يف زمن الرتاجع واالهنزام. 
ثم ُيعلُم صاحبه أّن الدار قد أقفرت وخلت: 

أرُضها الذّل،  مــــن  إال  أقفــــــرْت،  لقـــد 
فاسُد الرمُل  ُيطلـــــــع  نبـــاٍت  فكــــــّل 

وحني نقرأ هذا البيت، نستعيد مجلة من املقدمات يف تاريخ الشعر العريب؛ فنستذكر عبيد 
بن األبرص، مثًال، إذ يقول:

باُجلَناب أقفــــــرت  الــــــــداُر  ِملــــــــِن 
كالكتـــاِب(٢١) ودمنــــة  نـــــؤي  غيــــــر 

ونستذكر احلارث بن عباد الذي يقول:
بسهـــام أْقَفـــــــَرت  املنــــازل  حــــّي 

بـــرام(٢٢) بجنـــــب  معاملـهـــــا  وَعَفـــت 

ثم تقودنا الذاكرة إىل اخلنساء ترثي أخاها:
ُعّواُر بالعيــــــــن  أم  بعينيك  قـــــــذى 

الداُر(٢٣) أهلها  من  خلت  إذ  أقفـــــــرت  أم 

العبايس  اإلسالم، يرثي الشاعر  أمثاهلم يف عرص ما قبل  وعىل خطى هؤالء، وكثري من 
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من  اخلالية  الدار  وذكرى  الطلل  هالة  من  مستفيًدا  البيت،  آل  من  واحًدا  طاهر  بن  أمحد 
األحبة، الصورة الراسخة يف الذاكرة العربية اجلمعية، فيقول:
حممد النبّي  دار  أقفـــــــرت  لقـــــد 

بلقُع(٢٤) فالدار  واإلســـــالم  الديــــن  من 

ومثله فعل عّز الدولة عيل بن مرشد بن عيل، الذي يستعيد ما اختزنته الذاكرة الشعرية 
من صورة الطلل والديار التي ُهجرت يف قوله:

وأضحت الديار  منهـــــــــم  أقفــــــرت 
(٢٥) رقـــــوُم  كأهنـــــــّم  دارســـــــات 

األسايس،  املشهد  إنتاج  إعادة  عرب  هؤالء  من  شاعر  كل  أضافه  ما  هنا  نتناول  لن 
أو  الرتوش  بعض  إضافة  مع  حاهلا،  عىل  ليقدمها  النمطية  الصورة  بتدوير  اكتفى  فبعضهم 
تكرار  خالل  من  جديدة،  رؤية  يقدم  أن  اآلخر  بعضهم  استطاع  بينام  الشكلية،  التغيريات 
املشهد التقليدي نفسه، لكن حيدر حممود يقدم رؤية موازية لرؤية الشاعر القديم يف مقدمة 
قصيدته، فهو، عرب إعادة إنتاج املقدمة الطللية، ينظر من زاوية أخرى خمتلفة متاًما متثل موقًفا 
حديًثا، وبذلك يتكئ عىل الرتاث الشعري العريب ليعّرب عن حال العرب يف عرصنا، وما هم 
فيه من الذّل واهلوان. وهذا هو االستخدام األمثل للرتاث، حيث ينتقل الشاعر بالقارئ إىل 

مناطق جديدة عرب توظيف ما رسخ يف الذاكرة الشعرية العربية.
أخرى  صورة  إىل  منتقًال  الرتاثية،  الشعرية  الذاكرة  استخدام  يف  عمله  شاعرنا  ويتابع 

راسخة يف الذهن العريب، وهي الصورة التي أنتجها املتنبي يف معرض الفخر عرب قوله:
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تعرفني والبيـــــــداء  والليـــل  اخليــــل 
والسيف والرمــــــح والقرطـــاس والقلُم(٢٦)

ة، غامًزا من قناة العرب الذين ختلوا  لكن حيدر حممود يقّدمها يف معرض السخرية اُملرَّ
ملن  ونجدهتم  وفروسيتهم،  رجولتهم  وعن  هبا،  اعتزوا  طاملا  التي  القديمة  نخوهتم  عن 

يستنجد هبم:
فتنحني رماًحا  ليســــــت  الدمـــى  وتلــــك 

ُتطارُد الطــراد  يـــــوم  خيُلهـــــــا  وال 

ما يقوده إىل االستعانة بالصورة املعّربة عن العّز والشموخ املايض؛ لتأكيد احلال املزرية 
التي وصل العرب إليها يف هذا العرص:

شعاهبا نشيـــــــد  الفصحــــى  كانت  بىل 
القصائد املدجلني  شمـــــــوس  وكانـــــــت 

لنخلهـــــــا سعٌف  كان  ما  يا  كان  وقد 
ُيِظلُّ وسيــــــف ال ُيَفـــــــــــلُّ وســــاعــُد

ونالحظ أن املعجم اللغوي هاهنا عامر بجملة من األلفاظ املتكئة عىل الذاكرة الرتاثية 
الذي  النخل  الَسْعف،  املدجلون،  الشعاب،  الطراد،  اخليل،  الرماح،  الصحراوية:  العربية 
ُيِظّل، السيف الذي ال ُيَفّل. لكن الشاعر يعيد تركيبها يف سبيل أن يؤكد، من خالل ذلك 

وعيه باملايض الذي يعّرب من خالله عن احلارض يف سبيل مستقبل أفضل. 
وهو  أال  متعددة،  ودالالت  إحياءات  طياته  يف  حيمل  لكنه  بسيًطا،  تعبًريا  يستخدم  ثم 

«سوق عكاظ» يف قوله:
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انتهـــى النخــــوة  موسم  تنادي؟  مـن  عىل 
كاسد بالبضاعـــــــة  عكاظ  وســـــــوق 

فهو يقود القارئ، عرب توظيف هذا التعبري، إىل استعادة الصورة القديمة لألمة يف اهتاممها 
يف  والشجاعة  الفروسية  عن  منقطع  غري  اهتامم  وهو  ومبدعيها،  بلغتها  واخلطابة،  بالشعر 

مواجهة العدّو، وذلك مقابل االنكفاء إىل النقيض يف العرص الراهن:
داويا «رابيــن»  قـــول  إال  قـــــــول  فال 

يتصاعـــُد فعُلــــُه  إال  فعــــــل  وال 

ثم يعيد تسخري ما حيمله قول املتنبي، الذي سبقت اإلشارة إليه، من دالالت مركزية يف 
الوجدان العريب:

املــــدى متأل  خيُلـــــــُه  إال  خيــــل  وال 
والفراقـــُد ليُلـــــــُه  إال  ليـــل  وال 

لكن ذلك هبدف التعبري بسخرية مبكية عّام وصل إليه العدّو من قدرة وهيمنة، بسبب 
تقاعس العرب واختالفهم وترشذمهم ورضاهم بالواقع الكئيب، من دون أي حماولة لصنع 
ا عرب  حرفي  ا  تناص  يقدم  حممود  جعل حيدر  مطبق  يأس  إىل  يدعو  الذي  الواقع  هذا  التغيري. 
كبرية،  درجة  إىل  شائع  إسالمّي  قول  تضمني  وهو  نّصه،  يف  بالتضمني  يعرف  ما  استخدام 

لتأكيد فكرته يف سيطرة العدّو عرب جعلنا نبكي عىل حالنا:
نـــــــا وكلُّ راجــــون  إليـــــه  وإنـــــا 

طرائـــُد الذابحـــات  ُمـــــــداُه  أمــــام 
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ويأيت هذا التضمني مبارشة بعد التناّص اخلالق مع اآلية الكريمة﴿والتني والزيتون﴾(٢٧)؛ 
إذ يبني الشاعر فكرة مغايرة للفكرة التي تتبناها اآلية القرآنية، من خالل أسلوب القسم، 
فهو يشري إىل هيمنة املحتل بسخرية مرة، من خالل التجاذب اإلحيائي مع هذه اآلية القصرية 

الراسخة يف الذاكرة اجلمعية:
والندى والزهـــر  والزيتــــون  الزيت  لــــه 

والسواعــــُد أقداُمـــُه  تشتهــــي  ومــــــا 

يستخدم  أن  قبل  الشعري  بيته  ثنايا  يف  باآلية  يوحي  بل  ا،  سطحي  ا  تناص  يقدم  ال  لكنه 
أسلوب التضمني الذي أرشت إليه.

فهو  بدالالته،  الغنّي  اإلحيائي  التناّص  من  النوع  هذا  هيوى  شاعرنا  أن  مالحظة  يمكن 
يريد  ما  خالهلا  من  ليبني  والشعري؛  الديني  بالرتاث  املشبعة  اخلصبة  ذاكرته  من  يستفيد 
إنتاج املايض  ويعيد  السابق،  النّص  مع  يتوازى  الذي  التناّص  أفكار، متفّلًتا من  طرحه من 

من دون جتديد أو تطوير. يقول:
خمالـــــٌب فثــــــّم  توّجهنــــا  وأّنــــا 

مصائـــــُد فالطريـــق  مشينــــا  وحيــــث 

وهو بذلك يستفيد من إحياءات تقدمها اآلية القرآنية: ﴿وهللا املرشق واملغرب فأينام ُتوّلوا 
الكون،  عىل  املطلقة  اخلالق  سيطرة  فكرة  يف  تتمّثل  عليم﴾(٢٨)،  واسع  اهللا  إّن  اهللا  وجه  فثّم 
الواقع  عىل  املطلق  الصهيوين  الّرش  سيطرة  فكرة  اخلالق،  اإلحيائي  التناّص  عرب  ليطرح، 

العريب املعارص. ثم يتابع األسلوب نفسه عرب قوله:
لكم َخَرَبــت  ال  قحطان:  لبنـــي  فقـــل 

قواعـــُد عليكــــم  اهنــــّدت  وال  بيوت، 
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ضفريٌة منكــم  بالنـــــــار  احرتقـــت  وال 
والُد التـــــــاع  وال  مولـــود  ضــــــاع  وال 

فهو يقودنا، عرب التناّص اإلحيائي اخلالق، مع قول الكميت بن زيد األسدي، شاعر آل 
البيت املشهور يف العرص األموي:

فقــــــل لبنـــــــي أميــــــــــة حيث حّلوا
والقطيعــــــا املهّنـــــد  ِخفـــــــَت  وإن 

أجـــــــــاَع اهللا َمـــــــن أشبعتمـــــــــــوه
ُأجيعــــــا(٢٩) بجوركــــــم  من  وأشبـــع 

العربية،  الشعرية  الذاكرة  من  االستفادة  خالل  من  املغايرة،  فكرته  طرح  إىل  يقودنا 
التناّص  طاقات  عرب  ينتقل  حممود  حيدر  لكّن  والواضحة،  املبارشة  الكميت  فكرة  يف  ممثلة 
الساخر،  َنَفَسه  متابًعا  ومشاعرهم،  العرب  نخوة  الستفزاز  منه  حماولة  يف  أخرى،  آفاق  إىل 
وإن كانت سخرية حمّملة باألمل واملرارة عىل ما وصل إليه العرب من ختاذل واهنزام ورىض 
بالذّل والضيم، وهي صفات عرصية تتناقض متاًما مع ما رسخ يف الذاكرة من صورة للعريب 

صاحب النخوة، الذي يغيث امللهوف، وال يقعد عىل ضيم.
ثم يصل إىل القول: 

عّزنا عبــــــــاءات  يـــا  صباًحا  وعمــــِت 
أماجـــُد يا  املدى  طــــول  لنــــا  ودمتــــم 

حميًيا عباءات العّز البائد عند العرب بتحيتهم القديمة قبل اإلسالم، مغّلًفا لغته بسخرية 
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تقطر أملًا، قبل أن يتحّول عن هذا األسلوب إىل لغة أكثر جدّية ورصامة وَقْطًعا وهو خياطب 
ا مدّجًجا: العرّيب املرتوك وحده يف الساحة يواجه عدو 

األذى يتبــــع  واألذى  تنادي  مـــن  علــــى 
يتزايـــــــد الــذي  النمــــل  وأعـــداؤك 

ويسّخر حيدر حممود لطرح فكرته بيت الشعر املشهور املنسوب لعمرو بن معديكرب:
ا حي  ناديـــــت  لــــو  أسمعـــت  لقـــــــد 

تنـــادي(٣٠) ملن  حيـــــــاة  ال  ولكــــن 

ا متوازًيا هذه املرة، وإن عرب لغة أكثر رشاقة وبالغة وإحياء، وهو يعيد  لكنه يقدم تناص 
الذي  عزة  كثري  منهم  العصور،  عرب  العرب  الشعراء  استخدامها  عىل  واظب  فكرة  إنتاج 

يقتبس البيت يف إحدى قصائده التي مطلعها:
الغـــوادي َغاِضـــَرَة  َأْظَعـــاُن  َشَجــــــا 

ا فــــؤادي(٣١) ـً بغيــــــــر مشـــورٍة عرضـــ

فيضّمنه كام هو يف تالفيف نّصه. لكن حيدر حممود، الذي يقدم الفكرة نفسها، جينح إىل 
أسلوب االستفهام (عىل من تنادي؟!) قبل أن يقدم سبًبا واضًحا لتساؤله املتعجب، فاألذى 

يتالحق، واألعداء يتزايدون حتى صاروا كالنمل عدًدا.
الوحيد  البطل  فكرة  عن  تعّرب  التي  األبيات  من  جمموعة  شاعرنا  يقدم  نّصه،  ختام  ويف 
الذي تركه إخوته يف امليدان من دون عون، ويف ذلك تناّص مع ما قّدمه املتنبي يف تعبريه عن 
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منافحة سيف الدولة عن حياض اإلسالم والعروبة، وحيًدا من دون عون يف قوله:
ُروٌم َظهـــــِرَك  َخلـــَف  الّروِم  َوِســوى 

َمتِيـــــــُل َجانَِبْيـــــَك  أّي  َفَعَلـــــى 
َمساعيـــــــَك  َعـــــْن  ُهْم  ُكلُّ الّناُس  َقَعَد 

ُصوُل(٣٢) َوالنُّ الَقَنا  هبا  َوقامــــــــْت 

يقول حيدر حممود:
برُقُه اجلـــّن  غابة  مــــن  فتـــى  فأْقبـــــْل 

الرواعُد فيهــا  اإلصــــرار  صخـــرة  ومـــن 
وحـــــــــــاقًدا ا  مستفـــز  قضـــــاء  وأْقبْل 

حــاقُد ضّدك  الكـون  فـــي  الـــذي  فكـــل 

نالحظ أّن حيدر حممود جيهد يف تقديم بناء لغوّي مجايل فريد يتوازى مع اهلالة السحرية 
قادًما  الفتى  وصورة  اجلّن»،  «غابة  مثل  فتعبريات  الثقافية،  ذاكرتنا  يف  املتنبي  يمتلكها  التي 
البيت  يف  الصورة  أما  غامرة،  سحرية  بإحياءات  مجالية  صورة  برقه  يلمع  اجلن،  غابة  من 
اآلخر فهي صورة حمّملة بالعنفوان والسمّو الذي يمّيز لغة املتنبي املضّمخة هبالة من التعايل 

املجازي والواقعي.
ثم خيتتم حيدر حممود قصيدته بالقول:

مّيٌت صاعني  الصـــاع  يكيــــُل  ال  ومـــن 
بائـــُد موتيـــن  املـــوت  يـــرّد  ال  ومــــن 
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ويوضحه،  الثاين  الشطر  يؤكده  األول،  الشطر  يف  دارج  قول  تضمني  عرب  فيقدم، 
الوحيد  الطريق  هي  املواجهة  أن  مفادها  النّص،  طوال  توضيحها  عىل  جهد  أساسية  فكرة 

الستحقاق احلياة، ودوهنا موت قاتٌم وذٌل مقيم.
إىل  يميل  العريب،  الرتاث  عىل  املتكئة  القصيدة  هذه  يف  حممود  حيدر  إن  القول  يمكن 
لكن  الكريم،  القرآن  عىل  بعضها  يف  معّرًجا  تناّصاته،  يف  القديمة  العربية  الشعرية  الذاكرة 
يبقى الشعر العريب بعصوره كلها موئله ومنهله األقرب إىل نفسه من أي نصوص أخرى. 

ولعل هذا هو هنجه يف معظم شعره.
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حيدر حممـود: العراري
الذي  ظل خملصـــا للشعر برغم املناصـــب

موفق ملكاوي * 

عن  يغب  مل  شاعًرا  حممود  حيدر  ظل  قرن،  نصف  زهاء  مدار  عىل 
ميادين الشعر، عىل الرغم من العديد من الوظائف واالنشغاالت 

التي كانت من املمكن أن حتول بينه وبني عشقه.
شعري  هو  وما  إنساين  هو  ما  بني  تلمسه  يمكن  فاصل  هناك  ليس 
من  حمبوب  املميزة؛  شخصيته  ليكّونا  اجلانبان  اندمج  فقد  لديه، 
يف  الشعراء  أنتجه  ما  أمجل  من  واحدة  قصيدته  يعتربون  كثريين 
يف  كان  به عندما  هنج متيز  عن  حتول  أنه  آخرون  يرى  بينام  األردن، 

أوائل الشباب.
إىل  إضافة  والعني،  والوزير  والسفري  الشاعر  فهو  كثرية؛  ألقابه 
ألقاب أخرى أقل بريًقا، إال أن حيدر حممود، فــي كلها، كان هو 
نفسـه، متتبًعا حدسه الذي قاده دائًام إىل بر األمان، عىل الرغم من 

معارك كثرية خاضها.

*  شاعر وكاتب صحفي أردين.
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أرسته  ونزحت   ،١٩٤٢ العام  املحتلة،  فلسطني  يف  حيفا  قضاء  الطرية،  بلدة  يف  ولد 
وجلأت إىل خميم الكرامة يف األردن، حيث تلقى بداية تعليمه.

موهبته الشعرية، أخذت بالتبدي يف سن مبكرة. يقول: «كان الشعر مزًجيا من االحتجاج 
عىل اغتيال الفرح، وحماولة رجولية لتخطي املسافة بني اجلرح وبني البندقية التي كانت بعيدة 

ا عني». جد 
 انتقلت األرسة إىل مدينة عامن، وهناك واصل تعليمه يف (كلية احلسني)، إىل أن حصل 

عىل شهادة الثانوية العامة، حيث زامل هناك طاهر حكمت، والشاعر تيسري سبول. 
يأسى كثًريا عندما يتذكر أن اجلامع األول الذي صىل فيه طفًال، جامع الطرية، «أصبح 

ا.. كابريه لليهود». ملهًى ليلي 
بداياته يف نرش قصائده كانت بواسطة الراحل إبراهيم سكجها، سكرتري حترير «فلسطني» 
لتحرير  سكرتًريا  عمل  قليلة،  أعوام  وبعد  أنه،  إال  حينها،  عرشة  السابعة  يف  وكان  آنذاك، 

جريدة «اجلهاد».
يتذكر أن أوىل قصائده الغزلية كانت من نصيب جارته، ويعرتف بأنه ال يتوقف كثًريا عند 

شعر الغزل، فهو يكتب للحياة املفتوحة عىل مرصاعيها عىل شتى االحتامالت واحلاالت.
اجته إىل العمل الصحايف، وبقي فيه زهاء سبعة أعوام، ثم اجته إىل العمل اإلذاعي، وهناك 
بكالوريوس  عىل  فحصل  بريطانيا،  إىل  التل  وصفي  الراحل  األسبق  الوزراء  رئيس  أرسله 

إعالم يف ستينيات القرن املايض.
يف تلك األثناء، كانت قصائده تتواىل، متغنًيا بعامن واملدن األردنية والفلسطينية. ولعل 
وماجدة  الصغرية  نجاة  لقصائده:  العريب  الغنام  نجوم  من  اثنتني  غناء  هو  شهرته  كرس  ما 

الرومي.
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يف هناية السبعينيات، وعندما كان يعمل مذيًعا يف تلفزيون يف ديب، حّن إىل عامن، فكتب 
قصيدته «املتنبي يبحث عن سيف الدولة»، ونرشها يف صحيفة الرأي، ما حدا بامللك الراحل 

احلسني بن طالل إىل اإليعاز لرئيس الوزراء، وقتها، مرض بدران بإعادة حيدر إىل عامن.
ا لدائرة الثقافة، وهو املنصب الذي بقي فيه  يف اليوم التايل كان يف عامن، وعني مديًرا عام 

زهاء ثامنية أعوام.
فيه كثًريا، حتى  أثرت  إهنا  يقول  التي  وهي التجربة  تونس،  يف  لألردن  سفًريا  تم تعيينه 

تبدى ذلك يف أشعاره الالحقة، كام يرى نقاد أردنيون.
روح الشاعر مل تفارقه، حتى وهو يامرس أرفع األعامل الديبلوماسية، فالشعر والسفارة 
عند  عليه  كانت  ما  إىل  الوظيفة  يعيد  أنه  خصوًصا  بعض،  عن  بعضهام  ينفصالن،  ال  لديه 
األخرى،  القبائل  لدى  قبائلهم  شعراء  األوىل  اجلاهلية  يف  الشعراء  «كان  القدماء:  العرب 

ليس غريًبا أن يكون الشاعر سفًريا لقبيلته، وبالتايل لبلده».
كل  يتجاوز  شعًرا،  يقول  أن  يريد  عندما  الشاعر،  أن  الوحيد  التناقض  «جمال  ويضيف: 

حدود الدبلوماسية، وكل حدود املألوف».
هلذا كله، فقد ختطى الديبلوماسية حني استأذن الدولة التونسية، يف أن يقدم إىل رضيح 
أبو القاسم الشايب يف «توزر» أوراق اعتامده كشاعر، بعد أن قدمها كسفري إىل رئيس الدولة.

موعده مع الوزارة كان من خالل حكومة عيل أبو الراغب، التي شغل فيها منصب وزير 
الثقافة. لكن اخلروج من الوزارة مل يتبعه خروج من احلياة العامة، فقد توىل بعدها، بقليل، 

إدارة مركز احلسني الثقايف التابع ألمانة عامن.  
يعد  مل  إنه  حتى  عليها،  وتعود  كثًريا،  الرجل  والقاع، اختربها  والقمة  والفر،  الكر  حياة 
خيشاها، فبعد وقت قصري، سيعود مرة أخرى إىل أمانة عامن، مرشًفا عىل امللف الثقايف فيها 

برمته.
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يّرصح  فهو  طالل،  بن  احلسني  بالراحل  عالقته  دائًام  تظل  قلبه،  إىل  األقرب  العالقة 
«هواي هاشمي».

يعترب أن ما كان بينه وبني امللك احلسني هو «عالقة عشق صوفية»، ويؤكد «أنا واحد من 
الذين حزنوا أكثر من غريهم يف كل الدنيا عىل فقد احلسني»، مبيًنا أنه «مل يكن ملًكا فقط، 

كان إنساًنا كبًريا، وكان قريًبا من كل الناس، وهو غريَّ مسار امللوك يف كل تارخيهم».
العاصفة األخرى التي يتذكرها العرب مجيعهم، والتي أثارها اسم حيدر حممود، كانت 
الرئيس  ظهر  عندما   ،٢٠٠٣ العام  (مارس)  آذار  يف  العراق  عىل  األمريكي  العدوان  غداة 
بعضهم  نسبها  محاسية،  قصيدة  وقرأ  التلفزيون،  شاشة  عىل  حسني  صدام  الراحل  العراقي 

إىل حيدر حممود.
يأيت  «كان  وأنه  معه»،  صور  ويل  ممتازة،  «كانت  بصدام  عالقته  بأن  يعرتف  الذي  حيدر 
وحيرض يل بعض األمسيات»، نفى بشكل قاطع أن تكون القصيدة له، أو أن تكون مصاغة 

باألسلوب الذي عرف به الشاعر.
وعىل الرغم من هذا النفي، هناك حتى اليوم من يقول إن القصيدة حليدر حممود، وإنه 

حاول نفيها عنه ألسباب تتعلق باملرحلة التي كانت متر هبا املنطقة.
حيدر الشاعر، والذي حيب أن يكتب دواوينه بخط يده؛ ليتجاوز مسألة وجود أخطاء 
بني  ينتقل  وهو  رحيب»،  احلزن،  مثل  عميق  اخلبز،  مثل  بسيط  «الشعر  إن  يقول  طباعية، 

الشكل الكالسيكي والشكل احلديث، واثًقا من نفسه بسبب لغة طوعها بمهارة.
احللول، إنساين  قومي حد  التصوف،  إنه «وطني حد  الناقد د. سمري قطامي  يقول عنه 
بوطنه  ثم  واألردن،  فلسطني  الصغري  بوطنه  تعلقه  دائرة  من  تبدأ  وإنسانيته  التسامي،  حد 

الكبري، وأمته التي جار عليها الزمن».
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وتدخل  النبيلة،  والقيم  املبادئ  عىل  األجيال  تريب  ‹األغنية  أن  يؤكد  حواراته،  أحد  يف 
أكثر  من  واحدة  كتب  عّامن،  بمحبوبته  تغزل  فقد  لذلك  استئذان»،  دون  الناس  قلوب  إىل 
القصائد حضوًرا يف وجدان األردنيني، وهي «أرخت عامن جدائلها بني الكتفني»، وغنتها 

نجاة الصغرية، لتصبح نشيد حب يف عامن والوطن.
أن  مبيًنا  مثقف»،  جيد  وشاعر  واٍع  سيايس  فكر  إىل  حتتاج  الوطنية  «األغنية  أن  يقينه  يف 
اليوم عىل  يأسف  تتغزل بالوطن»، لكنه  ا وهي  ترسم سياسي  كانت  الوطنية «سابًقا  األغنية 
يكرس  أن  يريد  جتعله  املحطات  يف  مغنني  وأصوات  أغاين  «يسمع  فهو  األغنية،  هذه  حال 

اجلهاز، سواء املذياع أو التلفاز».
يف هذا السياق بالذات، يرى الناقد د. سليامن األزرعي أن جتربة حممود تقرأ يف مستويني؛ 
أصواهتم  أطلقوا  الذين  واملغنني  للفنانني  مغرية  كانت  قصائد  وهي  الذايت،  الغنائي  األول 
أن هذه القصائد ليست األكثر أمهية يف إبداعه، بل  اجلميلة يف ترديد أشعاره، غري أنه يبني 
ا ترتجم هّم الشاعر اإلنساين. إن األهم يف جتربته هو قصيدة «اهلم» التي تعكس قلًقا وجودي 
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