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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

كلمة الدكتور عبد العزيز عبد اهلل تركي ال�شبيعي .

متـــون 

15 حمي الدين حم�شب  املقاربة الإدراكية للرمزية ال�شوتية: �شعرية ال�شتقاق يف جتربة ال�شاعر اأمل دنقل 

33 اإح�شان بن �شادق اللواتي  النبعاث يف �شعر خليل حاوي: )قراءة يف ديوانيه الأّولني: »نهر الرماد« و»الناي والريح«( 

53 �شيميائية ال�شخ�شية يف رواية »مملكة الفرا�شة« لوا�شيني الأعرج  مفرح بن �شعبان ع�شريي 

75 زهري القا�شمي  مت يف احلوار »رواية مو�شم الهجرة اإىل ال�ّشمال« للّطيب �شالح منوذجا  ال�شّ

93 حممد عدناين  الذاكرة والإبداع يف جمموعتْي »�شرية نعل« و»من اأحاديث القرى« عبد اهلل حممد النا�شر 

 قـراءات 

117 ر�شى عبد اهلل عليبي  احلجاج يف خطاب جرير ال�ّشاكي 

133 اأمري فا�شل �شعد العبديل  بنية احلجاج واآليات بيانها يف �شورة »النباأ« )درا�شة تطبيقية( 

151 طاطة بن قرماز  �شمات التالقي والتنايف بني الأ�شلوبية والبالغ 

171 ح�شن املودن  َمـوٌت ُمـخَتِلـٌف: روايـُة الوريِث الإ�شـكايل َمْن اأنا؟ وكيف للذات اأن تـ�شـتـرّد َذاَتـها؟ 



8
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

دللت 

187 اأحمد املتوكل  الوظيفية وهند�شة الأنحاء 

207 �شابر احلبا�شة  منظورات نقدّية لال�شرتاك الّدليّل ونظرّياته )را�شتيه- �شتيفن�س- رمير( 

229 جمعة �شبيحة  احلراك امل�شطلحي البالغّي اإىل حدود القرن اخلام�س للهجرة 

247 �ُشلَيَمان ُح�َشني الُعَمرْيات  َثُر الَفّراء يف تاأ�شي�س الِبناء البالغّي العربيّ 
َ
اأ

ترجمات 

269 حافظ اإ�شماعيلي علوي  الل�شانيات الإدراكية وتاريخ الل�شانيات 

291 اإبراهيم عامر  الدرا�شة الإدراكية للفن واللغة والأدب 
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االنبعاث في شعر خليل حاوي
)قراءة في ديوانيه األّولني: »نهر الرماد« و»الناي والريح«(

د. اإح�سان بن �سادق اللواتي

جامعة	ال�سلطان	قابو�س.	�سلطنة	عمان

ehsansadiq@hotmail.com

03/03/ 2017م تاريخ	اال�ستالم:	

04/05/ 2017م تاريخ	القــــــبول:	

امللخ�ص:

ت�سعى	هذه	الدرا�سة	اإىل	مقاربة	الديوانني	االأول	)نهر	الرماد(	والثاين	)الناي	والريح(	لل�ساعر	اللبناين	

املعروف	خليل	حاوي	)9)9)	اأو	))9) – ))9)م(	من	طريق	الرتكيز	على	مو�سوعة	معياّنة	امناز	بها	�سعره	
وُعرف	بها،	مثلما	ُعرفت	اأبعاد	كثرية	منها	به.	هذه	املو�سوعة	هي	»االنبعاث«.

لقـــد	ُعـــرف	حاوي	باإميانه	العميق	بقدرة	االأمة	العربية	على	النهو�س	مـــن	نومتها	والقيام	الأداء	م�سوؤولياتها	احل�سارية	

الكبرية	املتعلقة	بها،	ال	�سيما	يف	جمال	الوحدة	العربية	التي	مل	تكن	تتلخ�س،	يف	نظره،	يف	الوحدة	ال�سيا�سية	وحدها.

	هذا	االإميان	ات�سم	ب�سمتني	مهمتني:	االأوىل:	بروزه	يف	�سعره	وانعكا�سه	على	اإبداعه	يف	�سور	فنية	بديعة	 اإناّ

واأ�ساليب	تعبريية	مميزة،	جعلت	لهذا	ال�سعر	مكانة	متميزة	يف	ال�سعر	احل�ساري	العربي	الطليعي	احلديث.

وال�سمة	االأخرى:	عدم	كونه	اإمياًنا	ثابًتا	م�ستقًرا	عند	ال�ساعر،	فقد	ظهر	وا�ستد	عوده	يف	ديوانيه	االأول	والثاين،	

لكنه	انهار	بدًءا	من	ديوانه	الثالث	)بيادر	اجلوع(	بعد	انهيار	الوحدة	بني	م�سر	و�سورية	عام	))9)م.

لني،	حيث	الظهور	املميز	للمو�سوعة	 وقـــد	دعت	هاتان	ال�سمتان	الدرا�سة	احلالية	اإىل	االقت�سار	على	ديوانيه	االأواّ

ع	ال�سور	واالأ�ساليب	الفنية	التـــي	اعتمدها	ال�ساعر	؛	بهدف	الو�سول	اإىل	 املتناولـــة،	ودعتهـــا،	كذلك،	اإىل	حماولة	تتباّ

الروؤى	احل�سارية	التي	ت�سمنها	�سعره،	وطبيعة	ال�سياغة	اجلمالية	التي	منحت	هذا	ال�سعر	قيمته	االأدبية.

الكلمات املفاتيح:

االنبعاث	-	واملوت	-	واحل�ساري	-	والواقع	العربي	-	وال�سرق	-	واملا�سي	-	واحلا�سر	-	واالأ�ساطري	-	والرموز.
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Emission in Khalil Hawey 's Poetry
(A study of   "Naher al-Rimad" and "Al-Nayee wa Al-Reeh")

Ehsan Sadiq Allawati
Sultan Qaboos University- Muscat- Sultanate of Oman

ehsansadiq@hotmail.com

Abstract:
This study attempts to focus closely on  (Naher Al-Rimad) and the other (Al-Nayee 

wa Al-Reeh) of the distinguished poet KHALIL Haweey (1919 or 1925 - 1982), by 
throwing light objectively on the principles which his poetry became known of and he 
became  affiliated to.

Al-Haweey was known for his profound belief in the capabilities of the Arabs to rise 
up from their long coma to concentrate on their vast commitments and responsibilities 
notably in the scope of the Arab unity not only politically but in all areas.

This phenomenon and/or reality was considerably visible in two stages. Firstly, in his 
pottery in which he beautifully illustrated his views on the pan-Arab unity. This trend 
procured him a distinctive position in the modern Arabic pottery. 

Secondly, his belief (in the pan-Arab unity) was not constant and stabilized and was 
subject to a down turn at first instance. His position was quite stable and remained steadfast 
in his first and second pottery but it took a round turn and stumbled at the beginning of his 
third pottery  (Bayader Al-Jooe) which he published soon after the collapse of the unity 
between Egypt and Syria in 1961.

These two versions in the position  of the poet made the study to focus upon the first 
and second poems which were, nonetheless, beautifully and objectively versed.

Key Words: 
Emission- Death- Civilization- East- Myth- Fairytales- Past- Future.
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املقدمة:

	ال�ساعر	العربي	 ليـــ�س	من	املبالغة	اأن	يقـــال:	اإناّ

احلديـــث	قـــد	ا�ستطاع	تخطـــي	امل�سافة	بـــني	ما	هو	

	 خا�س	وما	هو	عام	من	الروؤى	ال�سعرية،	فهو	مل	يتخلاّ

عن	�سحن	�سعـــره	ب�سحنات	من	جتاربه	ال�سخ�سية	

وروؤاه	واأحالمـــه	واآمالـــه	؛	وبـــذا	مل	يفقـــد	ال�سعـــر	

حرارته	الوجدانيـــة	ودفقته	االإن�سانيـــة	ال�سعورية،	

ويف	الوقـــت	نف�سه	مل	يـــ�سرت�سل	ال�ساعر	مع	همومه	

	ب�سلـــة	اإىل	تطلعات	 الذاتيـــة،	نا�سًيـــا	كل	ما	ميـــتاّ

جمتمعـــه	اأو	اأمتـــه	وهمومهما،	بل	»حتـــول	ال�ساعر	

احلديث	اإىل	�ساعر	روؤى	ح�سارية،	وامتدت	م�سافة	

املعانـــاة	والعذاب	والتموج	الداخلي	واحلنني	�سمن	

 .
)((
التجربـــة	ال�سعرية	الذاتية	الواحـــدة	املتوحدة«

	هذا	التحواّل	مل	يكن	ارتياًدا	 والطريـــف	يف	االأمر	اأناّ

الآفاق	مل	ي�سبق	لل�سعر	اأن	ارتادها	يف	تاريخ	الب�سرية	

ا	اإىل	الوراء،	وعودة	بال�سعر	 الطويل،	بل	كان	نكو�سً

اإىل	»الـــدور	الذي	كان	يقوم	بـــه	يف	االأطوار	االأوىل	

	 مـــن	احلـــ�سارة	االإن�سانية،	حـــني	كان	ال�ساعر	نبياّ

القـــوم	وكاهنهـــم	و�ساحرهم	وقائدهـــم	ال�سيا�سي	

.
)((
واالجتماعي«

وعندمـــا	نكـــون	ب�سبيـــل	احلديـــث	عـــن	الروؤى	

	ثمة	 احل�ساريـــة	يف	�سعرنـــا	العربي	احلديـــث،	فاإناّ

�ساعًرا	ال	ميكن	اإغفالـــه	يف	حال	من	االأحوال،	وهو	

ال�ساعر	اللبناين	خليـــل	حاوي	)9)9)	اأو	))9)–
	»غاية	ال�سعـــر	عند	خليل	حاوي	 ))9)(	؛	ذلـــك	اأناّ
	الق�سيـــدة	عنده	تلتزم	 غاية	ح�ساريـــة،	مبعنى	اأناّ

	وانكفاء،	لتحيلها	 مبواجهة	مـــا	يف	االأعماق	من	تردٍّ

اإىل	اأعمـــاق	دافقـــة	عا�سفـــة،	تعيد	بعـــث	ح�سارة	

اأمطانيو�س	ميخائيل،	درا�سات	يف	ال�سعر	العربي	احلديث،	�س38. 	)((
ريتا	عو�س،	اأدبنا	احلديث	بني	الروؤيا	والتعبري،	�س97. 	)((

اإن�سانها	العربي	من	خالل	اقتناعها	بروؤيا	االنبعاث	

.	ومن	هنا،	مل	يكن	و�سفه	
)((
الذي	يحمله	ال�ساعر«

باأنه	»�ساعر	البعث	العربي	االأول	الذي	طرح	جتربة	

	و�سًفا	جمانًيا	
)((
البعث	على	�سعيد	ح�ساري	مطلق«

اأو	قائًمـــا	علـــى	اأ�سا�س	واٍه،	فلقد	كان	حاوي	»االأول«	

فعاًل:	االأول	فيما	و�سل	اإليه	من	م�ستوى	عمق	التناول	

ا	من	جهة	تقدمه	 احلـــ�ساري	ومتيزه،	واالأول	اأيـــ�سً

،	بل	ذهب	بع�س	
)((
الزمني	علـــى	غريه	فيما	يقـــال

الـــدار�سني	اإىل	اأن	�سعر	خليل	حاوي	خمتلف	متاًما	

عـــن	�سعر	�سواه	مـــن	ال�سعراء	العـــرب	املعا�سرين،	

.
)((
نتيجة	متيز	تناوله	للناحية	احل�سارية

لقد	كانـــت	وراء	متياّز	التناول	احل�ساري	خلليل	

حاوي	جمموعة	مـــن	االأ�سباب،	لعل	من	اأهمها	كون	

هذا	التنـــاول	مت�سًفا	باالأ�سالـــة.	فعلى	الرغم	من	

�سعة	اطالع	حاوي	على	النتاجات	الفكرية	واالأدبية	

والفل�سفية	يف	الغرب،	اإىل	جانب	اطالعه	على	تراثه	

العربـــي،	فاإنـــه	مل	يجعل	مـــن	روؤاه	ن�سخـــة	مطابقة	

	كما	 لـــروؤى	اأي	مفكـــر	اأو	اأديب	اأو	فيلـــ�سوف،	بل	ظلاّ

قـــال	نزار	قباين	عنه:	»ال	يغم�س	قلمه	اإال	يف	دواته،	

،	وهـــذا	ما	منح	
)((
وال	ي�ستعـــري	اأ�سابـــع	االآخريـــن«

عبد	الر�سا	علي،	درا�سات	يف	ال�سعر	العربي	املعا�سر،	�س22. 	)((
جـــورج	طرابي�سي،	»خليل	حاوي	بني	نهر	الرماد	والناي	والريح،	من	املاأ�ساة	اإىل	 	)((

امللحمة«،	�س79.
د	عندنا	باإخال�س	تام	بني	 تقـــول	عفاف	بي�سون:	»كان	خليل	حاوي	اأول	مـــن	وحاّ 	)((
م�سريه	وم�سري	بالدنا«	)عفاف	بي�سون،	»نهر	الرماد،	رائد	االجتاه	الوجودي«،	

�س26(.
يقول	خليـــل	املو�سى:	»يختلف	�سعر	احلاوي	عن	ال�سعر	العربي	املعا�سر	اختالًفا	 	)((
جذرًيـــا،	فهـــو،	يف	جممله،	ن�سيج	وحـــده	يف	مو�سوعاته	وبناه	التـــي	تتالقى	عند	

	احل�ساري«	)خليـــل	املو�سى،	»الوحـــدة	الع�سوية	الكلية	يف	 نقطـــة	واحـــدة:	الهماّ

ق�سيدة	خليل	حاوي«،	�س55(.
ويقـــول	مطـــاع	�سفدي:	»لي�س	يف	تاريـــخ	ال�سعر	العربي	املعا�سر	جتربـــة	التحمت	ببنية	

الزمـــن	العربـــي	وحلظته	اخلـــا�سة	بالن�سبـــة	اإىل	م�سروعه	الثقـــايف،	ولتقاطعه	

البنيوي	مع	امل�سروع	الثقـــايف	الغربي،	كتجربة	حاوي«	)مطاع	�سفدي،	»ال�سعر:	

الكون	والف�ساد«،	�س9(.
اإيليا	حاوي،	»قراءة	يف	�سعر	خليل	حاوي«،	�س29. 	)((
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	تناول	خليل	 تناوَله	�سفة	االأ�سالة	وعدم	التقليد.	اإناّ

حاوي	انطلق	مـــن	اإميانه	ومعتقده،	اعتقاًدا	داخلًيا	

حـــًرا،	غري	قائم	على	تقليد	اأحد	اأو	جماراته	ف�ساًل	

عن	اإطاعتـــه،	حتى	لو	كان	هـــذا	»االأحد«	هو	حزبه	

الذي	كان	قد	ان�سم	اإليه	وهو	ما	يزال	يف	اخلام�سة	

ع�سرة	من	عمره،	احلزب	ال�سوري	القومي.	فخليل	

	اإميانه	باالنبعاث	العربي	 حاوي	نف�سه	يخرنا	بـــاأناّ

مل	يكن	قائًما	على	اأ�سا�س	من	فكر	حزبه	هذا	الذي	

انفـــ�سل	عنه	فيما	بعـــد.	فاحلزب	كان	يقت�سر،	يف	

دعوتـــه	اإىل	الوحـــدة،	علـــى	وحدة	منطقـــة	الهالل	

اخل�سيب	با�سم	�سوريـــة	واحل�سارة	ال�سورية،	لكن	

	الدعوة	اإىل	مثل	هذه	الوحدة	 حاوي	كان	يعتقد	»اأناّ

نف�سها	يجـــب	اأن	تكون	با�سم	العروبة	؛	الأنها	ال�سمة	

اجلوهريـــة	التي	يتم	بهـــا	تراث	املنطقـــة،	هذا	مع	

.	على	
)((
االعتقاد	باإمكان	قيام	وحدة	عربية	اأ�سمل«

	فكرة	االنبعاث	العربي	التي	اآمن	بها	خليل	حاوي	 اأناّ

مل	تكن	تتلخ�س	يف	ق�سية	الوحدة	العربية	وحدها،	

فبناء	انبعاث	ح�ساري	عربي	هو	-كما	قال-	»اأبعد	

مـــن	الوحدة	ال�سيا�سية	العربية،	غـــري	اأنه	يجب	اأن	

يكـــون	هناك	وحدة	ليح�س	االإنـــ�سان	العربي	بطاقة	

.
)((
اأمة	كبرية	واأنه	ينتمي	اإىل	اأمة	كبرية«

ـــز	تنـــاول	خليـــل	حـــاوي	 وال�سبـــب	االآخـــر	لتمياّ

احلـــ�ساري	هو	اأن	تناوله	لق�سيـــة	االنبعاث	العربي	

احلـــ�ساري	مل	يكـــن	يوتوبًيـــا	مغرًقـــا	يف	االأحـــالم	

الوردية،	كما	لرمبا	ي�سنع	الكثريون،	بل	كان	تناواًل	

واعًيـــا	م�ستنـــًدا	اإىل	اأ�سا�س	من	مراعـــاة	الظروف	

املو�سوعيـــة	املحيطـــة	باالأمـــة.	ومـــن	هنـــا،	الحظ	

�سا�سني	عـــ�ساف،	»الـــ�سرية	الناقـــ�سة	كمـــا	اأمالهـــا	خليل	حاوي	علـــى	�سا�سني	 	)((
ع�ساف	حني	كان	طالًبا	لديه«،	�س102.

ريتـــا	عـــو�س،	»خليل	حـــاوي:	ال�ساعـــر،	الناقـــد،	الفيلـــ�سوف«،	�س33.	واملقالة	 	)((
تت�سمن	حوارا	مع	ال�ساعر.

الدار�سون	اأنـه	قـد	»تقلاّب	اإميان	خليل	حاوي	بانبعاث	

احلـــ�سارة	العربية	وانتفا�س	االإنـــ�سان	العربي	من	

،	فقد	بداأ	مو�سوع	االنبعاث	
)((
	وجزر« موته،	بني	مداّ

يظهر	منذ	ديوانـــه	االأول	»نهر	الرماد«	الذي	اأهداه	

اإىل	»الطليعـــة	املقبلة«،	ال	�سيمـــا	يف	ن�سيدْي	»عودة	

اإىل	�سدوم«	و«اجلـــ�سر«،	وقوي	هذا	املو�سوع	وا�ستد	

يف	الديـــوان	الثاين	»الناي	والريـــح«،	وال	�سيما	بعد	

الوحـــدة	بـــني	م�سر	و�سوريـــة	يف	العـــام	))9)؛	اإذ	
كانـــت	هذه	الوحدة	»مـــن	االأ�سباب	املبـــا�سرة	التي	

فجرت	روؤيـــا	ال�ساعر،	ف�سورت	له	انحالل	مظاهر	

.	لكن	
)((
االنحطـــاط	ووالدة	ح�سارة	عربية	اأ�سيلة«

هـــذه	الوحدة	�سرعـــان	ما	انهـــارت،	وانهارت	معها	

روؤى	خليـــل	حـــاوي	وتطلعاتـــه،	وبرز	هـــذا	االنهيار	

،	وهذا	
)((
بو�سوح	يف	ديوانه	الثالـــث	»بيادر	اجلوع«

مـــا	اأو�سحه	بقولـــه:	»وكان	بع�س	النقـــاد	قد	َنَعَتني	

بـ	»�ساعـــر	االنبعاث	االأول«،	فلـــم	مينعني	ذلك	من	

االإخـــال�س	ليقـــني	التجربـــة	والروؤيـــا	واإعـــالن	ما	

	مـــا	يدعى	باالنبعـــاث	مل	يكن	�سوى	 تكـــ�سف	يل،	اإناّ

تكـــرار	لرت�سبات	ع�سر	االنحطـــاط،	ولي�ست	عودة	

.
)((
اإىل	ينابيع	احليوية	يف	الفطرة	االأ�سلية«

وبعـــد	انهيـــار	الوحـــدة	امل�سريـــة	ال�سورية	عام	

))9)م،	�سهـــد	الواقع	العربي	جمموعة	من	املاآ�سي	
املتتابعة:	هزمية	حزيران	))9)،	وا�ستعال	احلرب	
االأهليـــة	يف	لبنـــان	))9)،	واالجتيـــاح	االإ�سرائيلي	
الغا�سم	للبنان	))9).	ومع	كل	هذه	املاآ�سي،	مل	تعد	
روؤى	خليل	حـــاوي	جتد	لنف�سها	اأي	معنى،	فتال�ست	

متاًما،	بل	مل	يعد	خليل	يرى	حلياته	كلها	اأي	معنى،	

ريتا	عو�س،	مقدمة	ديوان	خليل	حاوي،	�س29. 	)((
ريتا	عو�س،	اأ�سطورة	املوت	واالنبعاث	يف	ال�سعر	العربي	احلديث،	�س115. 	)((

حممود	�سريح،	»جتربة	املدينة	يف	�سعر	خليل	حاوي«،	�س91. 	)((
حميي	الدين	�سبحي،	مطارحات	يف	فن	القول،	�س67. 	)((
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فجعـــل	لها	نهاية.	»لقـــد	ُربط	انتحـــار	خليل	حاوي	

بالغزو	االإ�سرائيلي	للبنان،	وظل	انتحاره	ُيف�سر	على	

اأنـــه	احتجاج	على	هذا	الغزو،	بكل	ما	يحمله	وي�سري	

.
)((
اإليه	من	دالالت،	واأنه	نتيجة	حتمية	له«

بنـــاًء	على	مـــا	تقدم،	يكـــون	جمانًبـــا	لل�سواب	

اأن	ُيفـــ�سر	احتـــالل	ق�سية	االنبعـــاث	املنزلة	االأوىل	

يف	�سعـــر	خليل	حاوي	باأنه:	»كان	مـــن	قدر	ال�ساعر	

احلديث	اأن	يكون،	رغم	النك�سات	الكثرية	التي	اأملاّت	

باأمتـــه،	متفائاًل،	واأن	ي�ست�سرف	مـــن	خالل	الواقع	

املظلـــم	م�ستقبـــاًل	اأن�سر،	رغم	مـــا	تقدمه	ق�سيدة	

،	فقد	تقدم	اأن	تفاوؤل	
)((
لعازر	من	�سهادة	خمالفة«

حـــاوي	بامل�ستقبل	مل	يكـــن	تفاوؤاًل	�ساذًجـــا،	اأخرَق،	

يتغـــا�سى	عن	الواقـــع	بكل	حمدداتـــه	وتف�سيالته.	

والدليـــل	على	عدم	كونه	كذلـــك،	عدم	ا�ستمراريته	

عندمـــا	مل	تعد	دواعيه	موجودة	علـــى	اأر�س	الواقع	

يف	نظـــره.	اأمـــا	ق�سيـــدة	»لعازر	عـــام	))9)«	فهي	
اإحدى	ق�سائد	الديوان	الثالث	»بيادر	اجلوع«،	وهو	

الديوان	الـــذي	انهارت	فيه	روؤيا	االنبعاث،	فلم	تعد	

	خلياًل	 قائمة.	وبعبـــارة	اأخرى:	القائل	يفـــرت�س	اأناّ

	ق�سيدة	 بقي	متفائاًل	مهما	كانت	ظروف	االأمة،	واأناّ

	اأناّه	مل	يبَق	 	احلقاّ »لعازر«	هي	ا�ستثناء	من	هذا،	لكناّ

متفائاًل	دوًما،	وق�سيدة	لعازر	دليل	على	هذا.

ع	اأهم	 	هذه	الدرا�سة	حماولـــة	متوا�سعة	لتتباّ اإناّ

مالمـــح	مو�سوعـــة	»االنبعـــاث«	يف	اأوان	جمدها	يف	

لـــني	»نهر	 �سعـــر	خليـــل	حـــاوي،	اأي	يف	ديوانيه	االأواّ

الرمـــاد«	و«الناي	والريح«.	وعلـــى	الرغم	من	كرة	

	 خليـــل	ال�سيـــخ،	االنتحـــار	يف	االأدب	العربـــي،	�س99-98.	وجديـــر	بالذكـــر	اأناّ 	)((
الـــدار�سني	قـــد	اختلفوا	يف	تعليل	انتحـــار	خليل	حاوي	وذكروا	يف	املقـــام	اأ�سباًبا	

متعـــددة،	راجع	للتفا�سيل:	مي	املغايرة:	»الزمن	يف	�سعر	خليل	حاوي«،	�س-14
.20

اإح�سان	عبا�س،	اجتاهات	ال�سعر	العربي	املعا�سر،	�س131. 	)((

مـــا	ُكتب	عـــن	هـــذه	املو�سوعة	حتديـــًدا،	اإذ	ال	تكاد	

تخلـــو	اأيـــة	درا�سة	عن	حـــاوي	اأو	�سعره	مـــن	اإ�سارة	

	الدرا�سة	احلالية	تطمـــح	اإىل	اأن	يكون	 اإليها،	فـــاإناّ

�س	مو�سوع	عنايتها،	على	 لها	�سبيلها	اخلا�س	يف	تلماّ

	يعني	هـــذا	اإهمال	الدرا�سات	ال�سابقة	اأو	تنا�سي	 اأالاّ

جهود	اأ�سحابها.	

�ستحاول	الـــدرا�سة،	يف	البدء،	اأن	ت�ستجلي	اأهم	

�سمات	الواقع	العربـــي	املتخلف	كما	يظهر	يف	�سعر	

خليـــل،	لننتقـــل	بعـــد	هـــذا	اإىل	احلديث	عـــن	اأهم	

النقاط	املرتبطة	باالنبعـــاث	احل�ساري	كما	يظهر	

ولني،	واهلل	املوفق.
اّ
يف	هذا	ال�سعر،	يف	الديوانني	االأ

الواقع املتخلف:

�س	نظرة	خليل	حاوي	 اإذا	مـــا	اأراد	املرء	اأن	يلخاّ

اإىل	الواقع	العربي	املتخلف	يف	كلمة،	فلن	يجد	خرًيا	

من	كلمة	»املوت«	لتحقيـــق	هذا	الغر�س.	واملوت	يف	

روؤيـــة	خليل	حاوي	لي�س	ذلك	املـــوت	الطبيعي	الذي	

يرتب�س	بكل	اإنـــ�سان،	فاالإن�سان	»كائن	للموت«	كما	

.	املوت	هنا	لي�س	
)((
راأى	الفيل�سوف	االأملاين	هيدغر

مـــوت	فرد	وال	اأفـــراد،	اإنه	موت	اأمـــة	بكاملها،	ومن	

هنا	يكت�سب	املوت	خطورته	وب�ساعته	يف	اآٍن.

ومنـــذ	الق�سيـــدة	االأوىل	»البحـــار	والدروي�س«،	

يقدم	لنـــا	حاوي	�سورة	معرة	للمـــوت	املخياّم	على	

ال�سرق	الذي	ميثله	الدراوي�س:

اآه	لو	ي�سعفه	زهد	الدراوي�س	العراة

دواّختهم	حلقات	الذكر

فاجتازوا	احلياة

حلقات	حلقات

ريتا	عو�س،	اأ�سطورة	املوت	واالنبعاث	يف	ال�سعر	العربي	احلديث،	�س27. 	)((
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حول	دروي�س	عتيق

�ست	رجاله	يف	الوحل	وبات �سراّ

�ساكًنا،	ميت�س	ما	تن�سحه	االأر�س	املوات

يف	مطاوي	جلده	ينمو	طفيلي	النبات:

طحلب	�ساخ	على	الدهر	ولبالب	�سفيق

.
)((
غائب	عن	ح�سه	لن	ي�ستفيق

واملـــوت	واإن	مل	يكن	قـــد	ُذكر	�سراحـــًة	يف	هذا	

املقطـــع	من	الق�سيـــدة،	اإال	اأن	كل	�سيء	يدل	عليه:	

فهوؤالء	الدراوي�س	يت�سفون	اأواًل	بـ	»الزهد«،	والزهد	

يف	نظرهـــم	لي�س	�سوى	االنعـــزال	متاًما	عن	احلياة	

وكل	طيباتهـــا،	ممـــا	يجعـــل	للزهـــد	داللـــة	عدمية	

مقاربة	لداللة	املوت.	وهوؤالء	الدراوي�س	هم،	ثانًيا،	

»عراة«،	والعري	مظهـــر	نبٍذ	ل�سيء	هو	من	مظاهر	

احليـــاة.	ثم	اإنهـــم	»يجتـــازون«	احليـــاة،	لكن	هذا	

االجتياز،	بعـــد	اأن	»دواّختهم	حلقـــات	الذكر«،	اإمنا	

كان	بـــ�سكل	حلقات،	تدور	يف	دوائر	حمددة	دون	اأن	

تغادرهـــا	اإىل	اآفاق	اأرحب،	ويا	له	من	»اجتياز«	هذا	

	على	هذا	النحو! الذي	يتماّ

وهـــذه	احللقـــات	ال�سوفيـــة	التي	ال	تفتـــاأ	تدور	

وتدور،	يقف	يف	و�سطها	»دروي�س	عتيق«،	هو	ال�سيخ	

ال�سويف	الـــذي	ت�ستمد	منه	هـــذه	احللقات	معناها	

وحقيقتهـــا،	لكن	ما	حـــال	هذا	الدرويـــ�س	املركز؟	

اإنه	قبـــل	كل	�سيء	»عتيق«،	له	�سلـــة	بدهر	غابر	مل	

يعد	له	اليوم	من	اأثر.	وهذا	الدروي�س	�ساكن	�سكون	

�ستـــا«	يف	الوحل،	 املـــوت	نفـــ�سه،	فرجـــاله	قـــد	»�سراّ

والوحل	مانع	مـــن	احلركة	؛	لذا	فقد	»بات	�ساكًنا«.	

وكل	مـــا	يفعله	يف	حـــال	�سكونه	هو	اأنـــه	»ميت�س	ما	

خليل	حاوي،	الديوان	)االأعمال	الكاملة(،	�س43-44. 	)((

تن�سحـــه	االأر�س	املوات«،	فلي�ست	لديه	القدرة	على	

احلـــراك	وبذل	اجلهد	والعمل	؛	لـــذا	جنده	مكتفًيا	

بامت�سا�س	ما	جتود	عليه	به	االأر�س	»املوات«.	وهو	

يكتفي	بهذه	ال�سدقـــة	التافهة	من	االأر�س	»املوات«	

الأنه	لي�س	�سوى	جـــزء	من	هذا	»املوات«،	واإال	فلو	مل	

يكن	ميًتا	ملا	ر�سي	لنف�سه	اأن	ينمو	يف	مطاوي	جلده	

»طفيلي	النبات«.	اإنه	ميت	؛	لهذا	ي�ستغله	الطامعون	

واملتاآمـــرون	وامل�ستعمرون	ب�سهولة	ال	مثيل	لها،	فهم	

جميًعا	مطمئنون	اإىل	اأن	هذا	املوت	لن	تعقبه	اإفاقة	

)غائب	عن	ح�سه	لن	ي�ستفيق(.

وهكـــذا	تزخر	هـــذه	اللوحة	ال�سعريـــة	بدالالت	

متعا�سدة،	تقود	جميًعـــا	اإىل	داللة	مركزية	كبرية،	

دها	انتهاء	معظم	 هي	»املوت«.	وهي	الداللة	التي	اأكاّ

االأ�سطـــر	ال�سعريـــة	بحـــرف	�ساكـــن،	االأمـــر	الذي	

يقوي	معنى	نهايـــة	احلركة	واالنطالق،	والوقوع	يف	

ال�سكون،	�سكون	املوت.

وتتكرر	�سورة	املوت	املخيم	على	االأمة	يف	مواقع	

خمتلفة	من	ديـــواين	خليل	حاوي	االأولني،	ولعل	من	

اأ�سد	هذه	الـــ�سور	اإيحاًء	ال�سورة	الواردة	يف	ن�سيد	

»ع�سر	اجلليد«:

يف	خاليا	العظم،	يف	�سر	اخلاليا

يف	لهاث	ال�سم�س،	يف	�سحو	املرايا

يف	�سرير	الباب،	يف	اأقبية	الغلاّة

يف	اخلمرة،	يف	ما	تر�سح	اجلدران

من	ماء	ال�سديد

)((
رع�سة	املوت	االأكيد

الديوان،	�س	118-119 	)((
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هذه	الـــ�سورة،	اأو	ال�سور	بتعبـــري	اأدق،	تك�سف	

	»فـــرتات	االنحطـــاط	الطويلة	التـــي	رانت	 عـــن	اأناّ

	حالة	 علـــى	جمتمعنـــا	جعلـــت	ال�ساعـــر	يعتقـــد	اأناّ

املـــوت	واجلمـــود	قـــد	تاأ�سلـــت	فينا	بـــ�سكل	جذري	

عميـــق	و�سامل،	وهذا	ما	تعـــر�سه	ق�سيدة	ال�ساعر	

»ع�سر	اجلليد«	التـــي	يبدو	فيها	االإن�سان	فاقًدا	كل	

 .
)((
اأمل	باحلياة	خالل	مرحلـــة	من	املوت	ال�سامل«

فاملوت	هنا	لي�س	اأمًرا	حمدًقا	باالإن�سان	من	خارجه،	

اإنـــه	يعي�س	معه	يف	داخله،	يف	خاليا	عظامه،	بل	يف	

اأدق	اأ�سرار	تلك	اخلاليا،	مما	يدل	على	�سدة	توغله	

	املفارقة	التـــي	ير�سمهـــا	ال�ساعر	 ومتكنـــه.	ثـــم	اإناّ

يف	الـــ�سور	التاليـــة	هـــي	اأنه	يجعل	املـــوت	كامًنا	يف	

مظاهـــر	ُيفـــرت�س	فيهـــا	اأن	تكون	مظاهـــر	جتدد،	

واأمـــل،	وحيـــاة،	ومتعـــة.	فاملـــوت	كامـــن	يف	»لهاث	

ال�سمـــ�س«،	اأجل،	ال�سم�س	تلهـــث	باحثة	عن	التجدد	

والـــدفء	لالإن�سان،	لكن	ال	يكمن	يف	اأح�سائها	�سوى	

ا	يف	»املرايا«	التي	تعي�س	 املـــوت.	واملوت	كامن	اأيـــ�سً

»ال�سحـــو«،	ال�سحو	الذي	ينتظـــر	البهاء	واجلمال	

ليعك�سه،	فال	يلقى	غـــري	املوت	يف	انتظاره.	وهناك	

ا	»البـــاب«	الـــذي	ُيفتـــح	اأمام	االأمـــل	اجلديد	 اأيـــ�سً

واحليـــاة	اجلديـــدة،	فـــال	يكون	ثمـــة	اأثـــر	لهذين،	

وليـــ�س	ثمـــة	غـــري	املوت.	وجممـــع	الغلـــة	هو	جممع	

اخلري	واحلياة،	هذا	مـــا	ُيفرت�س،	لكنه	هنا	جممع	

املوت	لي�س	غري.	واخلمرة	حتمل	يف	طياتها	دالالت	

املتعة	و	الن�سوة،	لكنها	هنا	خمباأ	يختبئ	فيه	املوت.	

وهكذا	ال	يبقى	غـــري	املوت،	موجوًدا	خارًقا	وحيًدا،	

يتجلى	يف	كل	ما	نح�سبه	مظاهر	حياة	وجتدد.

وعندما	يتحـــول	كل	ما	حولنـــا	وفينا	اإىل	موت،	

حممد	اإ�سماعيل	دندي،	»من	اأبعاد	الثورة	يف	�سعر	خليل	حاوي«،	�س58. 	)((

وعندما	ال	يبقى	اأمام	�سطوة	املوت	وجروته	اأي	اأمل	

بالنجاة	واأي	اإميان	بالتغيري،	عندها	ال	يبقى	للعمر	

كلـــه	اأي	معنى،	وال	ي�سري	املـــرَء	بعدها	اأن	يغرق	يف	

الذنوب	اأكر،	واأن	ين�سحق	حتت	النيوب	اأكر:

ى 	العمَر	م�سلواًل	مدماّ اأجنراّ

ها	عبء	ال�سليب يف	دروب	هداّ

دون	جدوى،	دون	اإميان

بفردو�س	قريب؟

يه	الذنوب عمرنا	امليت	ما	عادت	تدماّ

 .
)((
والنيوب

والعمر	عندما	يكون	جمرد	�سري	يف	هذه	احلياة،	

بال	غاية	وال	هدف،	فاإنه	ال	ي�ستحق	اأن	ي�سمى	عمًرا	

من	اأ�سا�س:

عمره	ما	كان	عمًرا

كان	كهًفا	يف	زواياه

تدب	العنكبوت

واخلفافي�س	تطري

يف	اأ�سى	ال�سمت	املرير

واأنا	يف	الكهف	حمموم	�سرير

يتمطى	املوت	يف	اأع�سائه

ع�سًوا	فع�سًوا،	وميوت

كل	ما	اأعرفه	اأين	اأموت

)((
م�سغة	تافهة	يف	جوف	حوت

الديوان،	�س57. 	)((
الديوان،	�س97-	98. 	)((
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اأن	يكـــون	العمر	كله	جمرد	كهف	موح�س،	يرقد	

املرء	وحيًدا	يف	زاوية	من	زواياه،	حمموًما	�سريًرا،	

وحولـــه	تتحـــرك	العناكب	واخلفافيـــ�س،	وال�سمت	

مطبـــق	على	كل	االأرجـــاء	مبـــرارة	واأ�سى.	ويف	هذه	

الظـــروف	املاأ�ساوية	يبداأ	املـــوت	بال�سريان	يف	املرء	

ببطء	وتدرج،	وكاأنه	يف	نزهة،	هكذا	ي�سور	ال�ساعر	

ف�سول	املاأ�ساة.

ولئـــن	كان	موت	االأمة	قـــد	اتخذ،	فيما	�سبق	من	

اأمثلة،	طابًعا	جتريدًيا،	مبعنى	اأنه	اكتفى	باحلومان	

حـــول	الفكـــرة	الكلية	للمـــوت	دومنا	ولـــوج	يف	ذكر	

	هنـــاك	اأمثلة	اأخرى	 اجلزئيـــات	وامل�ساديق،	فـــاإناّ

يقرتب	فيها	خليل	حاوي	من	التحديد	اأكر،	�ساعًيا	

اإىل	الت�سريـــح	ببعـــ�س	م�ساديق	املـــوت	وجتلياته.	

فمـــن	هـــذه	امل�ساديـــق	والتجليـــات:	مـــوت	االإرادة	

واالإح�سا�س،	فهو	يقول:

لو	كان	فينا	جمرٌة	خ�سرا

لثارت	وا�ستحالت	خنجًرا	ي�سيح

من	لهب	اأخ�سر	يف	اجلروح

تفتق	البل�سم	والريحان	والظالل

)((
كانت	جروح..	عا�سٌف	وزال

هنـــا	ال�ساعر	يتحـــدث	عـــن	�سيء	نحتـــاج	اإليه	

»فينـــا«	؛	اأي	يف	دواخلنا،	وهو	االإرادة	املتوقدة	التي	

ي�سورها	ال�ساعر	علـــى	اأنها	»جمرة	خ�سرا«.	وهنا	

�سورة	لونية	ميتزج	فيها	اللونان	االأحمر	واالأخ�سر،	

فاحلمـــرة	حمرة	الغ�سب	الذي	تقدح	�سرَره	االإرادُة	

احليـــة	واالإح�سا�س	املتحفز،	واخل�سرة	هي	خ�سرة	

االأمـــل	واخل�سب	واخلـــري،	وهي	معـــاٍن	ال	بد	منها	

الديوان،	�س89. 	)((

لتتـــ�سح	�سورة	الغـــ�سب،	فهـــو	لي�س	غ�سًبـــا	اأعمى	

ال	يعـــرف	�سوى	اللـــون	االأحمـــر.	اإنـــه	يعـــرف	اللون	

االأحمـــر،	ولكـــن	ما	االأحمـــر	�سوى	و�سيلـــة	للو�سول	

اإىل	املراد	احلقيقي،	االأخ�سر.	ومن	املنطلق	نف�سه	

ميزج	ال�ساعر	بـــني	اللونني	االأحمر	واالأخ�سر،	مرة	

ثنا	عن	»لهـــب	اأخ�سر«	منطلق	 اأخـــرى،	عندما	يحداّ

من	االأعماق،	من	اجلروح.	لكن	امل�ساألة	كلها	واقعة	

يف	نطـــاق	»لو«،	والواقع	يقـــول	اأْن	ال	جمرة	خ�سراء	

وال	لهب	اأخ�سر،	اإذ	لي�س	ثمة	�سوى	املوت	؛	وامل�سداق	

االأخري	للموت	هو	التمويه،	وفيه	يقول	ال�ساعر:

عاينُت	يف	مدينة

حترتف	التمويه	والطهارة

كيف	ا�ستحالت	�سمرة	ال�سم�س

وزهو	العمر	والن�سارة

لغ�سة،	ت�سنج،	و�سيق

عر	وجوه	�ُسلخت	من	

)((
�سورها	العتيق

املدينـــة	التي	يتحدث	عنهـــا	ال�ساعر	هنا،	وهي	

مدينـــة	حتتـــ�سن	يف	اآفاقهـــا	الدالليـــة	كل	املـــدن	

العربيـــة	بال	�سك،	»حتـــرتف	التمويـــه	والطهارة«.	

واقرتان	التمويه	بالطهـــارة	اإ�سارة	اإىل	اأن	الطهارة	

التـــي	قـــد	تقع	عليها	عـــني	املرء	يف	هـــذه	املدينة	ما	

هـــي	�سوى	نوع	من	التمويه	االحـــرتايف،	فهي	لي�ست	

طهـــارة	حقة،	واإمنا	تبدو	لنـــا	كذلك	نتيجة	التمويه	

واخلداع	املتقنني.

واأكر	مـــا	يزعج	ال�ساعر	من	هـــذا	التمويه،	هو	

اأن	يتم	التنكـــر	لالحتياجات	احلقيقيـــة،	والتغافل	

الديوان،	�س263-	264. 	)((
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عن	اخلري	احلقيقي،	بـــل	الت�سايق	منه،	فت�ستحيل	

»�سمـــرة	ال�سمـــ�س	وزهـــو	العمر	والنـــ�سارة	لغ�سة،	

	ثمة	وجوًها	 ت�سنج،	و�سيق«.	وما	كان	كل	هذا	اإال	الأناّ

قد	اعتادت	القدمي،	حتـــى	حتجرت	و�سارت	جزًءا	

مـــن	�سور	عتيق،	وما	عادت	تـــرى	للجديد	اأي	معنى	

اأو	قيمـــة.	وهكذا	جتلى	التمويـــه	يف	التنكر	للجديد	

الذي	هـــو	»ال�سم�س	وزهو	العمـــر	والن�سارة«،	وهي	

. اأمور	ال	ي�ستغني	عنها	اأي	ذي	لباّ

ومـــا	دام	التمويه	هو	ما	يـــ�سود	احلياة	القائمة،	

فلـــن	يحالـــف	التوفيـــق	اأحـــًدا	اإال	اإذا	اأتقن	اخلداع	

والت�سليل،	وترك	ال�سدق	واالإخال�س	وا�ستحال:

ه	االأ�سياء	يف	العيون ل�ساحر	ميواّ

مهرج	حزين

يف	م�سرح	الغجر

يرواّ�س	االأفعى	ومي�سي	حافًيا

مي�سي	على	اجلمر	على	االإبر

يعجن	يف	اأ�سنانه	الزجاج	واحلجر

ي�سم	يف	كفيه	وهج	ال�سم�س	للظالل

ين�سج	منها	هالة	و�سال

.
)((
حورية	تهبط	من	اأكمامه	الطوال

وال�ساعـــر	هنـــا	»كاأنه	يـــود	اأن	يقـــول	اإن	الذين	

ي�ستاأثـــرون	باالنتبـــاه	وينالـــون	الت�سفيـــق	ليـــ�سوا	

�سوى	امل�سعوذيـــن.	لقـــد	افتقـــد	االإنـــ�سان	حقيقته،	

وغـــدا	العيـــ�س	ي�ستحيل	عليـــه	اإذا	مل	يخـــدع	نف�سه	

ويخدع	النـــا�س،	الأن	ح�سارتنا	هـــي	ح�سارة	خداع	

.	احليـــاة	كلهـــا،	اإذن،	زيـــف	وخـــداع	
)((
و�سعـــوذة«

الديوان،	�س188-	189. 	)((
اإيليا	حاوي،	»امل�سمون	الوجودي	يف	الناي	والريح«،	�س21. 	)((

ومتويـــه،	والواقـــع	ليـــ�س	فيـــه	غـــري	املـــوت	حاكًما	

مطلًقا	نافـــًذا	حكمه	يف	االأ�سياء	كلهـــا	واملوجودات	

ا	لكل	ما	هو	جديد،	 	ثمة	رف�سً جميعهـــا.	كل	هذا	الأناّ

وت�سبًثـــا	بـــكل	ما	هو	قدمي،	اأًيا	مـــا	كان	هذا	القدمي	

اأو	ذاك	اجلديد،	فكيف	تعامل	خليل	حاوي	مع	مثل	

هذه	النظرة؟

جدلية املا�صي واحلا�صر:

تنطلـــق	النظـــرة	املتع�سبة	للقـــدمي	من	منطلق	

	املـــا�سي	هو،	وحده،	موئـــل	كل	ما	هو	 االإميـــان	باأناّ

	املا�سي	يعنـــي	احلقيقة	 �سواب	و�سحيـــح،	بل	بـــاأناّ

املطلقـــة،	متاًمـــا	كمـــا	كان	الدرويـــ�س،	يف	ق�سيدة	

»البحار	والدروي�س«	يقول:

طرقات	االأر�س	مهما	تتناءى

عند	بابي	تنتهي	كل	طريق

وبكوخي	ي�سرتيح	التواأمان:

)((
اهلل،	والدهر	ال�سحيق

الدرويـــ�س	»العتيـــق«	يرى	اأنه	–وهـــو	املوغل	يف	
الت�سبـــث	باملـــا�سي	وبكل	ما	هو	قـــدمي– قد	اأحاط	
باحلقيقـــة	مـــن	كل	م�ساربهـــا،	فلم	يبـــَق	طريق	اإال	

وهو	يقود	اإىل	باب	كوخه،	كيف	ال	وبكوخه	»ي�سرتيح	

التواأمـــان	:	اهلل	والدهـــر	العتيق«	؟	وبـــذا	تكون	كل	

حماولـــة	للبحث	عـــن	احلق	والـــ�سواب	مبعزل	عن	

املا�سي،	حمكومة	بالف�سل	قبل	بدئها.

اأمـــام	مثل	هذه	النظرة،	ي�سعى	خليل	حاوي	اإىل	

زعزعة	ما	ميكـــن	زعزعته	من	القناعـــة	الرا�سخة	

عند	النـــا�س	بثبات	املـــا�سي	واكتمالـــه،	وذلك	من	

الديوان،	�س45. 	)((
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خالل	اإبرازه	العالقة	اجلدلية	القائمة	بني	املا�سي	

واحلـــا�سر،	وهي	العالقـــة	التي	ال	يبـــ�سر	النا�س،	

عادًة،	�سوى	اأحـــد	جانبيها،	بينما	يركز	حاوي	على	

اجلانـــب	االآخر.	فالنا�س	يف	العـــادة	يوؤمنون	بتاأثري	

املـــا�سي	)الـــرتاث(	يف	احلـــا�سر	؛	لـــذا	جندهـــم	

يكـــررون	مقـــوالت	مثل:	َمن	ال	مـــا�سي	له	ال	حا�سر	

	للم�ساألة	وجًها	اآخر،	قد	يكون	اأ�سد	خطورة	 له.	لكناّ

	للحـــا�سر	تاأثـــرًيا	يف	املـــا�سي	 مـــن	االأول،	وهـــو	اأناّ

ا،	وهكذا	تنعكـــ�س	املقولة	ال�سابقـــة	لت�سبح:	 اأيـــ�سً

	املا�سي	لي�س	 َمن	ال	حـــا�سر	له	ال	ما�سي	لـــه.	وكاأناّ

�سيًئا	تـــام	االكتمـــال،	را�سخ	الثبات،	بـــل	هو	متاأثر	

باحلـــا�سر،	متاًما	كما	يتاأثر	احلـــا�سر	به.	فعندما	

ا،	وهذا	 ميوت	احلـــا�سر	ميوت	معـــه	املا�سي	اأيـــ�سً

	فيه	»البحار«: ظاهر	يف	و�سف	ال�سرق	الذي	حطاّ

مطرح	رطب	مييت	احل�س

)((
ى،	مييت	الذكريات يف	اأع�سابه	احلراّ

حا�سر	ال�سرق	هنا	ميت	متاًما	»مييت	احل�س«،	

فاإذا	مات	احلا�سر	فاأناّى	للذكريات	اأن	تبقى	حية؟	

ومـــوت	الذكريات	لي�س	اإال	موت	املـــا�سي	تبًعا	ملوت	

احلا�سر.

وتظهر	الق�سية	بنحو	اأو�سح	يف	ق�سيدة	»�سدوم«	

حني	ي�ساأل:

اأي	ذكرى،	اأي	ذكرى

من	فراغ	ميت	االآفاق..	�سحرا

م�سحت	ما	قبلها،	ثم	ا�سمحلت

الديوان،	�س42. 	)((

)((
خلاّفت	مطرحها	طعم	رماد

�سوؤال	ال�ساعـــر	هنـــا	�سوؤال	مغـــرق	يف	االإنـــكار،	

واالإغراق	ي�ستمد	داللته	من	تكرار	ال�سوؤال.	اإنه	ينكر	

اأن	تبقى	ثمـــة	ذكرى،	ما	دام	احلـــا�سر	لي�س	�سوى	

�سحراء	يغلاّفها	الفراغ	من	كل	حدب	و�سوب،	فهذه	

ال�سحـــراء	الفارغـــة	كفيلة	باأن	تلغـــي	كل	املا�سي،	

ثـــم	ت�سمحل	بنف�سها،	لتخلاّف	وراءها	العدم	نف�سه،	

و�سيء	من	»طعم	رماد«.

ومـــن	هنـــا،	يكـــون	احلريـــ�سون	علـــى	املا�سي	

مطاَلبـــني	بتغيـــري	حا�سرهـــم،	حفاًظا	علـــى	قيمة	

املا�سي	ون�سارته:

با�سم	ما	اأحرقت	من	نف�سي	بنف�سي

)((
الأ�سفي	وجه	تاريخي	واأم�سي

ومن	دون	هذه	اخلطوة،	�سيبقى	املا�سي	حزيًنا	

مهيًنـــا،	ال	دور	لـــه	�سوى	اإلغـــاء	فاعلية	هـــذه	االأمة	

وقدرتها	على	ا�ستب�سار	�ساحلها	و�سبيل	تقدمها:

ر تنف�س	االأم�س	الذي	حجاّ

عينيها	يواقيًتا	بال	�سوء	ونار

وبحريات	من	امللح	البوار

تنف�س	االأم�س	احلزينا

)((
واملهينا

	كـــون	العالقة	بني	املـــا�سي	واحلا�سر	عالقة	 اإناّ

جدليـــة،	اإ�سارة	اإىل	اأنه	ليـــ�ست	الأحد	الطرفني،	يف	

حـــد	ذاته،	ميزة	على	الطـــرف	االآخر.	فامليزة	اإمنا	

هي	ملـــا	يتوافق	مـــع	فطـــرة	االإنـــ�سان	االأ�سيلة،	وملا	

الديوان،	�س110-	111. 	)((
الديوان،	�س160. 	)((

الديوان،	�س126-	127. 	)((
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	االأيـــام	و�سروف	الدهـــر،	كوجه	 ال	يتغـــري	علـــى	مراّ

ال�سندباد	الذي	يقول	فيه:

	يل	وجًها	طرًيا اأدري	اأناّ

اأ�سمًرا	ال	يعرتيه

ما	اعرتى	وجهي

الذي	جارت	عليه

)((
دمغة	العمر	ال�سفيه

والعودة	اإىل	الفطري	واالأ�سيل	لي�ست	مق�سورة	

علـــى	العـــودة	اإىل	ما	يف	املا�سي	وحـــده	من	اأ�سالة،	

ا	كثـــري	من	االأمـــور	املتفقة	مع	 ففي	احلـــا�سر	اأي�سً

الفطرة	واملنا�ِسبة	ل�سد	احتياجاتنا،	ومن	هنا	تكون	

وىل	اأولويات	االنبعاث	اأن	يكفل	لنا	الرجوع	اإىل	
ُ
من	اأ

الراءة	والفطرة:

ويعود	ما	كانت	عليه

الرتبة	ال�سمراء	يف	بدء	اخلليقة

)((
بكًرا	الأول	مرة	ت�سهى

واحلـــا�سر،	 املـــا�سي	 بـــني	 ال	تبقـــى	 وهكـــذا،	

	 اأناّ ذلـــك	 منافـــاة	؛	 اأيـــة	 واملعـــا�سرة،	 اأو	الـــرتاث	

االنبعاث	ال	يتنكر	للرتاث،	كما	ال	يغم�س	عينيه	عن	

مقت�سيـــات	املعا�سرة،	فهو	يبحث	يف	كل	منهما	عن	

االأ�سيل	واحليوي.	ويف	هذا	يقول	خليل	حاوي:	»من	

البداهـــة	اأن	يكون	االنبعاث	�سهـــًرا	للرتاث،	ميهد	

ـــر	تلقائـــي	باجلديـــد	االأ�سيل	غـــري	املرتقب.	 لتفجاّ

واأحـــرى	اأن	يعتر	تعبرًيا	واحًدا	عما	اختزنت	االأمة	

.
)((
من	طاقة	حيوية	عر	هجوع	تاريخي	طويل«

الديوان،	�س224-	225. 	)((
الديوان،	�س209. 	)((

حميي	الدين	�سبحي،	مطارحات	يف	فن	القول،	�س55. 	)((

اأمل النبعاث:

على	الرغم	من	كل	�سنـــوف	التخلف	؛	التخلف	

	خليل	 الـــذي	يجعل	احلياة	اأ�سبـــه	�سيء	باملوت،	فاإناّ

	يف	الرتكيز	على	وجـــود	اأمل	باالنبعاث.	 حـــاوي	يلحاّ

واالأمل	هنا	لي�س	اأماًل	خيالًيا	متنا�سًيا	ما	يف	الواقع	

من	تخلف،	بل	على	العك�س	متاًما،	فهو	اأمل	يالحظ	

كل	الوهـــن	واملوت	يف	الواقـــع،	ومع	ذلك	ينطلق	من	

البـــني،	نا�سًعـا	اأخـــاًذا،	من	حيـــث	ال	يتوقعه	املرء.	

	التـــي	يخاطبها	 	البغياّ فهو	تـــارة	ينطلق	من	عينـــياّ

ال�ساعر	بقوله:

	الظل	يف	عينيك وتغناّني،	كاأناّ

)((
ما	مات،	وال	الينبوع	غارا

وثانيًة	ينطلق	من	خالل	كوى	ال�سجن:

الكوى	ما	للكوى	تن�سقاّ

)((
عن	�سبح	عميق

واأخـــرى	ينبثق	مـــن	اأعمـــاق	االأر�س	التي	بقيت	

ترزح	حتت	وطاأة	اجلليد:

كيف	ظلاّت	�سهوة	االأر�س

تدوي	حتت	اأطباق	اجلليد

)((
�سهوٌة	لل�سم�س،	للغيث	املغناّي

ومن	هنـــا	ياأتي	تنبيـــه	ال�ساعر	علـــى	اأننا	مهما	

بـــدت	علينا	عالمات	املوت	واإماراته،	فاإننا	مل	منت	

موًتـــا	كاماًل.	اإننا	ما	نـــزال	اأحياء،	وكل	ما	يف	االأمر	

الديوان،	�س69-	70. 	)((
الديوان،	�س101. 	)((
الديوان،	�س124. 	)((
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اأننـــا	قد	تعبنـــا	مـــن	كل	�سروب	التمويـــه	وال�سياع	

املحيطة	بنا:

خففوا	الوطء

على	اأع�سابنا	يا	عابرين

نحن	ما	متنا،	تعبنا

من	�سباب	و�سخ

)((
مهرتئ	الوجه،	مداجي

و�سوف	ياأتـــي	اليوم	الـــذي	ننه�س	فيه	من	رقدة	

تعبنـــا	هذه،	لنجعـــل	االأمة	تنه�س،	ونهـــزم	الزمان	

�سر	هزمية:

	العمر	مهزوًما وميراّ

ويعوي	عند	رجليه

)((
ورجلينا	الزمان

ويتقوم	اأمل	االنبعاث،	يف	نف�س	ال�ساعر،	بوجود	

جمموعة	من	العنا�سر	يف	هذه	االأمة،	متالأ	بوجودها	

كيـــان	ال�ساعـــر	تفـــاوؤاًل	بامل�ستقبـــل	الواعـــد،	واأهم	

انه	واأطفاله.	 هـــذه	العنا�سر:	اجليل	ال�ساعـــد	ب�سباّ

	�سورهم	ليـــ�ست	كثرية	التكرر	 ـــان	-	رغم	اأناّ فال�سباّ

يف	الديوانـــني	-	يقرتنـــون	دوًمـــا	بال�سفـــاء	واالأمل	

وامل�ستقبل	املكتنز	بكل	اخلريات:	

بي	حنني	لعبري	االأر�س

للع�سفور	عند	ال�سبح،	للنبع	املغناّي

ل�سباب	و�سبايا

الديـــوان،	�س246.	ولعـــل	»عابريـــن«	هنا	خطـــاأ	طباعي،	فال�سحيـــح	نحوًيا:	  )((
عابرون.

الديوان،	�س252. 	)((

)((
من	كنوز	ال�سم�س،	من	ثلج	اجلبال

اأما	االأطفال	فهم	العن�سر	الرئي�س	الذي	ي�سحن	

نف�س	ال�ساعر	اأمـــاًل	وتفاوؤاًل،	فيجد	يف	حبهم	خمًرا	

وزاًدا	لنف�سه:	

	يل	اأطفال	اأترابي وكفاين	اأناّ

)((
ويل	يف	حبهم	خمر	وزاد

	هوؤالء	االأطفال	الذين	 وال�ساعر	على	ثقة	من	اأناّ

هـــم	الذين	�سيعرون،	وتعر	االأمة	بوا�سطتهم،	من	

ال�سرق	بكهوفه	وم�ستنقعاتـــه	القدمية،	اإىل	ال�سرق	

اجلديـــد	؛	لذا	يوؤكـــد	ال�ساعر	ا�ستعـــداده	الأن	يتخذ	

لهم	من	اأ�سلعه	ج�سًرا	يعرون	عليه:	

يعرون	اجل�سر	يف	ال�سبح	خفاًفا

اأ�سلعي	امتدت	لهم	ج�سًرا	وطيًدا

من	كهوف	ال�سرق،	من	م�ستنقع	ال�سرق

اإىل	ال�سرق	اجلديد

)((
اأ�سلعي	امتدت	لهم	ج�سًرا	وطيًدا

وبهـــذه	الطريقـــة	يتمكـــن	ال�ساعر	مـــن	اإ�سكات	

»بومة	التاريـــخ«	وحتديها،	تلك	البومـــة	التي	بقيت	

ره	باملوت	 متالأ	نف�س	ال�ساعـــر	اأ�ًسى	وت�ساوؤًما،	وتذكاّ

القـــادم	ال	حمالـــة.	»فقد	وجـــد	ال�ساعـــر	الطريقة	

املثلى	ملواجهـــة	هزائم	االأمة	املتكـــررة،	باأن	حتدى	

املـــ�سري	املحتوم	)املـــوت(	الذي	اأ�سبـــح	يحيط	به	

من	كل	جانـــب،	بالتوجه	اإىل	عن�سر	يحمل	بداخله	

�سمة	التجـــدد	والتطور	عر	الزمن...	فالطفولة	يف	

:
)((
	للموت« ا�ستمراريتها	للحياة	حتدٍّ

الديوان،	�س133-	134. 	)((
الديوان،	�س165. 	)((

الديوان،	�س168-	169. 	)((
مي	املغايرة:	»الزمن	يف	�سعر	خليل	حاوي«،	�س38. 	)((
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اخر�سي	يا	بومة	تقرع	�سدري

بومة	التاريخ	مني	ما	تريد؟

يف	�سناديقي	كنوز	ال	تبيد:

فرحي	يف	كل	ما	اأطعمُت

من	جوهر	عمري

فرح	االأيدي	التي	اأعطت	واإميان	وذكرى

	يل	جمًرا	وخمرا اإناّ

)((
	يل	اأطفال	اأترابي اإناّ

وهنـــا	ال	بد	مـــن	االإ�سارة	اإىل	نقطـــة	مهمة،	هي	

	تفاوؤل	ال�ساعر	باالأطفال	لي�س	قائًما	على	اأ�سا�س	 اأناّ

كونهم	اأطفااًل	وكفى،	فالطفولة	يف	حد	ذاتها	ال	تعني	

�سيًئـــا	يف	مقامنـــا	؛	اإذ	مـــن	املمكـــن	جـــًدا	اأن	يكون	

االأطفـــال	ن�سًخا	مطابقـــة	الآبائهم	بنحـــو	تف�سيلي	

دقيق،	وعندئذ	ال	تبقى	للطفولة	اأية	قيمة:

طفلهم	يولد	خفا�ًسا	عجوز

اأين	من	يغني	ويحيي	ويعيد	

)((
يتوىل	خلقه	طفاًل	جديد

فالطفولـــة	بحاجـــة	اإىل	�سيء	يعطيهـــا	القيمـــة	

واالأهميـــة	لت�سبـــح،	بعـــد	ذلـــك،	قواًمـــا	للتفـــاوؤل	

بامل�ستقبـــل.	وما	هـــذا	الـــ�سيء	�سوى	العناية	برتبية	

االأطفـــال	وتن�سئتهم	على	النحـــو	ال�سحيح	املحقق	

الآمال	االأمة	فيهم،	متاًما	مثلما	كان	ال�ساعر	يفعل:

�ستهم	يف	الريح	والثلج طاملا	رواّ

ويف	ال�سم�س	على	جمر	الرمال

الديوان،	�س171. 	)((

الديوان،	�س166. 	)((

�سئُتهم	من	معدن	الفوالذ	�ُسمًرا

)((
ورياحيًنا	طوال

واإىل	جانـــب	ال�سبـــان	واالأطفـــال،	يتقـــوم	اأمـــل	

االنبعـــاث	يف	نفـــ�س	ال�ساعـــر	بعنـــ�سر	اآخـــر،	هـــو	

»ال�ساعـــر«،	فلل�ساعـــر	اأهميتـــه	الكبـــرية،	يف	نظـــر	

حـــاوي،	يف	الق�ساء	على	�سطـــوة	املوروثات	العتيقة	

التـــي	مل	تعـــد	جتدي	االأمـــة	نفًعا	اليـــوم،	فهو	الذي	

ه،	بعبارته،	الريَح	يف	مو�سم	غ�سبها: يوجِّ

ريح	تهب	كما	ت�سري	عبارتي

للريح	مو�سمها	الغ�سوب

للريح	جوع	مبارد	الفوالذ

ر مت�سح	ما	حتجاّ

)((
من	�سياجات	عتيقة

والريح	هنـــا،	�سواء	اأقلنا	هـــي	»اإمكانية	التمرد	

،	اأم	رمز	للبعث	
)((
واليقظـــة	الكرى	علـــى	الواقـــع«

،	حتمل	
)((
،	اأم	»جت�سيد	للعقل	املن�سبط«

)((
العربي

داللتها	الوا�سحة	على	الفاعليـــة	التغيريية	للواقع.	

واإذا	كان	ال�ساعر	هو	الذي	يوجه	هذه	الريح،	فبهذا	

»يوؤكـــد	حـــاوي	اإميانه	بالـــدور	الكبري	الـــذي	يلعبه	

ال�سعـــر	يف	الثـــورة	على	�سور	التخلـــف	واالنحطاط	

.
)((
واإبداع	عامل	النه�سة	املنبعث	بعد	موات«

وي�ستمد	ال�ساعر،	يف	نظر	حاوي،	اأثره	التغيريي	

للواقع	من	روؤياه	التي	ي�ستطيع	بها	اأن	ي�ست�سرف	اآفاق	

الديوان،	�س154-	155. 	)((
الديوان،	�س208. 	)((

اأمطانيو�س	ميخائيل،	درا�سات	يف	ال�سعر	العربي	احلديث،	�س43. 	)((
يو�سف	نور	عو�س،	رواد	ال�سعر	العربي	احلديث،	�س221. 	)((

اإيليا	حاوي،	»امل�سمون	الوجودي	يف	الناي	والريح«،	�س77. 	)((
ريتا	عو�س،	خليل	حاوي،	�س49. 	)((



46
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

امل�ستقبـــل	ويقراأ	ما	يف	رحـــم	الغيب،	مثل	ال�سندباد	

ـــع	كل	ما	ك�سبه	من	اأموال	التجارة،	ليعود	 الذي	�سياّ

من	رحلتـــه	الثامنة،	وقد	كانـــت	»رحلة	عجيبة	الأنه	

	،
)((
�سافـــر	فيها	عر	نفـــ�سه	وديامي�سهـــا	واأنفاقها«

يعود	حاماًل	معه	ب�سارة	االنبعاث:

�سياّعُت	راأ�س	املال	والتجارة

عدُت	اإليكم	�ساعًرا	يف	فمه	ب�سارة

يقول	ما	يقول

	ما	يف	رحم	الف�سل بفطرة	حت�ساّ

)((
تراه	قبل	اأن	يولد	يف	الف�سول

	يكون	جميع	ال�سعراء	 لكن	ملاّا	كان	من	الطبيعي	اأالاّ

متحملـــني	م�سوؤولياتهم	اإزاء	االأمـــة	وانبعاثها،	فقد	

	خليـــل	حاوي	�سخريته	الكاويـــة	ونقده	الالذع	 �سباّ

على	ال�سعراء	املتخاذلني،	و�سواّرهم	ب�سور	خمتلفة	

م	ذكر	اإحداها. تقداّ

مالمح النبعاث ومتطلباته:

مل	تقت�سر	جتربة	خليـــل	حاوي،	يف	التعامل	مع	

ت	 االنبعـــاث،	على	االإ�سارة	اإىل	وجود	االأمل،	بل	تعداّ

ذلـــك	اإىل	احلديث	عن	بع�س	مالمح	هذا	االنبعاث	

وبع�س	متطلباته	االأ�سا�سية	التي	ال	ميكن	اال�ستغناء	

عنهـــا	يف	حال	مـــن	االأحـــوال.	فمن	هـــذه	املالمح،	

مثـــاًل،	اإ�سارته	اإىل	اأن	االنبعـــاث	ال	بد	اأن	يكون	من	

داخـــل	هـــذه	االأمـــة،	مـــن	اإمكاناتهـــا	الذاتية،	فال	

ُيفر�س	عليها	من	خارجها.	ويف	هذا	يقول:

	فينا	البيت	بيتني ما	له	ين�سقاّ

ويجري	البحر	ما	بني	جديد	وعتيق

اإيليا	حاوي،	»خليل	حاوي،	مالمح	وثوابت	يف	�سريته	و�سعره«،	�س43. 	)((
الديوان،	�س299. 	)((

�سرخة،	تقطيع	اأرحام،	

)((
ومتزيق	عروق

»وهنا	يتك�سف	خليل	حـــاوي	ك�ساعر	ثوري	حق،	

ا	الأنه	اآمن	اأن	 ال	الأنه	اآمن	بالبعث	فحـــ�سب،	بل	اأي�سً

البعث	ال	ميكـــن	اأن	ياأتي	من	اخلارج،	بل	من	حركة	

.	بهذا	فقط	يكـــون	االنبعاث	
)((
انفـــ�سام	داخلـــي«

انبعاًثـــا	حقيقًيا،	واإال	فلـــو	كان	قد	ُفر�س	على	االأمة	

من	خارجها،	ملا	ا�ستحق	هذه	الت�سمية.

ومـــن	مالمـــح	االنبعاث	التي	يتكـــرر	ورودها	يف	

�سعـــر	حاوي،	كـــون	االنبعـــاث	مرتافًقا	مـــع	ال�سدة	

والعنف،	فاملخدوعون	النائمون	يف	»مدينة	التمويه	

والطهـــارة«	ال	بـــد	لهم	مـــن	يـــوم	ي�ستفيقـــون	فيه،	

وعندمـــا	يـــرون	التخلف	الـــذي	هم	فيـــه،	ال	بد	اأن	

ينتف�سوا،	ويدمروا،	ويحرقوا:

مدينة	التمويه	والطهارة

مدينة	االأفيون	ت�ستفيق

فتب�سر	االأدغال	تغزو	�سورها	العتيق

وتب�سر	احلجارة

	من	الطريق تفراّ

ومن	كهوف	�سبعت	مراره

تفور	قطعاٌن	جياع

)((
لي�س	يرويها	�سوى	التدمري	واحلريق

واإذا	كانت	ال�سدة	والعنف	�سيتحققان	ال	حمالة،	

	على	املرء	اإذن،	اأن	يكون	م�ستعًدا	الأن	ميوت	يف	 فاإناّ

الديوان،	�س167. 	)((
جورج	طرابي�سي،	»خليل	حاوي	بني	نهر	الرماد	والناي	والريح«،	�س15. 	)((

الديوان،	�س265-	266. 	)((
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�سبيل	ق�سيته،	يف	�سبيل	احلياة.	هكذا	هو	ال�ساعر،	

كما	يخرنا	عن	نف�سه:

واأنا	يف	حبكم،	يف	حبكناّ

-	مدى	الزنبق	يف	تلك	اجلباه	–
اأحتدى	حمنة	ال�سلب

)((
اأعاين	املوت	يف	حب	احلياه

وهكذا	يريد	ال�ساعر	من	اجلميع	اأن	يكونوا:

فلنعاِن	من	جحيم	النار

)((
ما	مينحنا	البعَث	اليقينا

لي�س	االنبعاث،	اإذن،	منا�سبة	للغرق	يف	االأحالم	

الطوباوية	ال�سعيدة	والفرار	من	جمابهة	الواقع.	اإنه	

م�سوؤولية،	ومـــا	دام	كذلك	فلـــكل	م�سوؤولية	تبعاتها	

لهـــا.	وهـــذه	احلقيقـــة	تقودنا	 التـــي	ال	بـــد	من	حتماّ

اإىل	نقطـــة	اأخرى،	اإىل	متطلاّـــب	اآخر	من	متطلبات	

االنبعـــاث،	وهو	تطهري	الـــذات.	فلي�س	ميكن	لالأمة	

اأن	تهناأ	باالنبعاث	احلقيقي	ما	مل	ي�سَع	كل	فرد	من	

اأفرادهـــا	اإىل	تطهري	ذاته	من	كل	مـــا	علق	بها	من	

�سمات	التخلف	القدمي.	يقول	ال�ساعر:

	طوفان	من	الرق عدُت	يف	عينياّ

ومن	رعد	اجلبال	ال�ساهقة

عدُت	بالنار	التي	من	اأجلها

�سُت	�سدري	عارًيا	لل�ساعقة عراّ

جرفت	ذاكرتي	الناُر	واأم�سي

كل	اأم�سي	فيك	يا	نهر	الرماد:	

الديوان،	�س135. 	)((

الديوان،	�س126. 	)((

�سلواتي	�ِسفر	اأيوب،	وحبي

دمع	ليلى،	خامٌت	من	�سهرزاد

)((
فيك	يا	نهر	الرماد

نقابـــل	ال�ساعر	هنا	وهو	يف	حـــال	ت�سميم	اأكيد	

علـــى	التخل�س	من	املا�سي،	وتطهري	ذاته	منه	؛	لذا	

يلقـــي	بذاكرته	يف	النار،	وباأمـــ�سه	يف	»نهر	الرماد«.	

لكـــن	مـــا	مكونات	هـــذا	االأم�س	الـــذي	يتخل�س	منه	

ال�ساعـــر؟	اإنـــه	يذكـــر	لنـــا	بعـــ�س	هـــذه	املكونـــات:	

»�سلواته«	التي	ترتبط	بـ	»�ِسفر	اأيوب«،	واأيوب	يرتبط	

	ال�ساعر	يعني	 ا�سمـــه	بال�سر	والتحمل،	وال	�سك	اأناّ

هنا	التخل�س	من	ال�سر	الذي	يرادف	ال�سكوت	عن	

	اخل�سوع	للظلم.	ومن	هذه	 املطالبة	باحلق،	ومن	َثماّ

ا	»حبه«	الذي	يرتبـــط	بـ	»دمع	ليلى«،	 املكونـــات	اأي�سً

ودمـــع	ليلـــى	يجرنـــا	اإىل	حب	قي�س	لهـــا،	اإىل	احلب	

الـــذي	يلخ�س	كل	حياة	االإنـــ�سان،	ويحول	بينه	وبني	

ل	امل�سوؤوليات	واالهتمام	ب�سوؤون	االأمة	والنا�س.	 حتماّ

واأخرًيا	يبقى	من	هذه	املكونات	»خامت	من	�سهرزاد«،	

و�سهـــرزاد	تقـــرتن	يف	اأذهـــان	اجلميـــع	بحكاياتهـــا	

الطويلـــة	يف	»األف	ليلة	وليلة«،	تلـــك	احلكايات	التي	

كان	ُيـــراد	منها	اإلهاء	�سهريـــار،	وجعله	ي�ستغرق	يف	

عـــامل	اخليال	املجنـــح،	بداًل	من	االلتفـــات	والتوجه	

	ما	يريد	 اإىل	اأمـــور	اململكـــة	والرعية.	وبكلمة،	فـــاإناّ

ال�ساعر	اإحراقـــه	هنا	هو	كل	ما	من	�ساأنه	اأن	ين�سيه	

مـــا	هو	مطلوب	منه	من	اهتمـــام	بق�سايا	اأمته،	هذا	

ما	تراه	الدرا�سة	احلالية،	واإن	كانت	ثمة	اجتهادات	

.
)((
اأخرى	بطبيعة	احلال

�سومعـــة	 يف	 والريـــح	 »النـــاي	 ق�سيـــدة	 ويف	

الديوان،	�س149-	150. 	)((
انظـــر	مثاًل	مـــا	ذكره	يو�سف	حـــالوي:	االأ�سطـــورة	يف	ال�سعر	العربـــي	املعا�سر،	 	)((

�س152-	153.
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كيمـــردج«،	نلتقي	برمـــز	اأ�سا�س	مـــن	الرموز	التي	

يقـــوم	عليها	بنـــاء	الق�سيـــدة	كلها،	وهـــو	»الناي«.	

والناي	هنا،	يف	داللته	القريبة،	»ُيرمز	به	اإىل	احلب	

،	اأو	بعبـــارة	اأخرى	هو	ميثل	
)((
واالأهل	واخلطيبـــة«

»ذكريات	ال�ساعر	املحببـــة	واأ�سواق	�سبابه	ال�سائع	

،	ولكننا	اإذا	حاولنـــا	اأن	نذهب	بداللة	
)((
احلزيـــن«

النـــاي	اإىل	اأبعـــد	من	هـــذا،	ف�سرناه	»رمـــًزا	للقيود	

	خطوته	وتعوقه	عن	 العاطفية	التقليدية	التي	تـــ�سلاّ

االنطـــالق	اإىل	اآفـــاق	التجربـــة	البكر،	ثـــم	ي�سبح	

،	وهكذا	يدخل	
)((
النـــاي	رمًزا	لكل	القيود	الباليـــة«

النـــاي	يف	�سياق	االأمـــور	التي	يجـــب	التطهر	منها،	

ليتحقـــق	بعدهـــا	االنطالق	مـــع	»الريـــح«	يف	االآفاق	

الرحبة	اجلديدة.

وما	دام	احلديث	هنـــا	هو	عن	مالمح	االنبعاث	

	بنا	اأن	نتوقف	قلياًل	عند	الدين،	 ومتطلباته،	فحرياّ

لنتـــ�ساءل	عن	موقعـــه	من	كل	هـــذا،	فهل	ي�سطدم	

الدين،	اأو	يتنافى،	مع	االنبعاث	املرتقب؟

يبـــدو	هـــذا	وا�سًحا	يف	ق�سيدة	»النـــاي	والريح	

يف	�سومعـــة	كيمـــردج«،	فال�ساعـــر	كان	م�سغـــول	

ـ	»الريح«	التي	ال	بـــد	اأن	تنطلق	يف	مو�سمها	 البـــال	ب

الغـــ�سوب	لتمـــ�سح	ال�سياجات	العتيقـــة	املتحجرة،	

وكان	يفكـــر	يف	التحـــرر	من	قيود	»النـــاي«	لينطلق	

مـــع	»البدويـــة	ال�سمراء«	يف	رحلـــة	اإبداعه	ال�سعري	

	عليه	»النـــا�سك«	-والو�سف	 الهـــادف،	وفجاأة	اأطلاّ

ديني	بال	ريب-	ليوقف	تفكريه	عند	حده:

النا�سك	املخذول	يف	راأ�سي

اأهملت	فر�سك،	

يو�سف	نور	عو�س،	رواد	ال�سعر	العربي	احلديث،	�س221. 	)((
اأمطانيو�س	ميخائيل،	درا�سات	يف	ال�سعر	العربي	احلديث،	�س43. 	)((

عز	الدين	اإ�سماعيل،	ال�سعر	العربي	املعا�سر،	�س219. 	)((

هل	جننَت	فرحَت	حتلم	يف	النهار

حلم	النهار

)((
مدى	النهار؟

ومـــا	دام	الديـــن،	يف	هـــذه	النظـــرة،	يحجر	على	

العقول	اأن	تنطلق	يف	تفكريها	احلر،	فمن	البدهي	اأن	

يكون	الدين،	اإذن،	�سبًبا	لواأد	اخل�سب	املنتظر:

وكاهن	يف	هيكل	البعل

يرباّي	اأفعواًنا	فاجًرا	وبوم

)((
	�سر	اخل�سب	يف	العذارى يفت�ساّ

	ال�ساعر	مل	يكـــن،	يف	ال�سورتني	 لكـــن	يبـــدو	اأناّ

املتقدمتني،	ينتقد	الدين	ذاته،	بل	الدين	كما	ُيفهم	

	الفعل	االآثم،	يف	املرتني،	كان	فعل	 وُيطباّق،	بدليل	اأناّ

ممثلي	الدين:	النا�سك	والكاهن.

واأ�سد	�سيء	يثري	حفيظة	ال�ساعر	ويفجر	غ�سبه	

هـــو	اأن	ُيفهم	الدين	و�سيلًة	للتخلي	عن	امل�سوؤوليات،	

اعتماًدا	على	اجلانـــب	الغيبي،	فيتوقف	النا�س	عن	

.		يقول: العطاء	املثمر	اخلرياّ

اأترى	يولد	من	حبي	الأطفايل

وحبي	للحياة

فار�س	ميت�سق	الرق	على	الغول،	

على	التنني،	ماذا	هل	تعود	املعجزات؟

بدوي	�سرب	القي�سر	بالفر�س

وطفل	نا�سري	وحفاة

بوا �سوا	الوح�س	بروما،	�سحاّ رواّ

االأنياب	من	فك	الطغاة

الديوان،	�س213-	214. 	)((
الديوان،	�س259. 	)((
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	ماذا؟ رباّ

	ماذا؟ رباّ

)((
هل	تعود	املعجزات؟

ال�ساعر	هنا	يريد	املعجـــزة،	ويتمناها	باإحلاح،	

معجـــزة	كمعجـــزة	اخلـــ�سر	الـــذي		قاتـــل	التنني،	

اأو	كمعجـــزة	النبـــي	حممـــد	)�س(	البـــدوي	الذي	

امل�سيـــح	 اأو	كمعجـــزة	 بالفـــر�س،	 القيـــ�سر	 �سرب	

عيـــ�سى،	الطفل	النـــا�سري	الذي	متكـــن	مع	حفاته	

مـــن	حوارييه	من	تروي�س	الوحـــ�س	بروما،	لكن	اأي	

نوع	مـــن	املعجزات	هذا	الذي	يريـــده	ال�ساعر؟	اإنه	

النوع	الذي	-كما	اأخرنا	منذ	البدء-	يولد	من	حبه	

الأطفالـــه،	ومن	حبه	للحياة.	ومعلوٌم	اأنه	ال	يولد	من	

حبه	الأطفاله	وللحياة	اإال	العطـــاء	لهوؤالء	االأطفال،	

والعمل	الإغناء	تلك	احلياة	بكل	ما	هو	جميل	ومفيد،	

ولي�ست	املعجزة	املطلوبة	�سيًئا	�سوى	هذا.

ا	يف	قول	ال�ساعر: واملعنى	نف�سه	جنده	اأي�سً

	اخل�سب	ولتجِر	الينابيع ليحلاّ

ومي�ِس	اخل�سر	يف	اإثر	الغزاة

فار�س	يولد	من	حبي	الأطفايل

)((
وحبي	للحياة

اخل�سر	هنـــا	لي�س	هو	�سبب	اخلـــ�سب،	خالًفا	

ملـــا	تقوله	املعجـــزات	املاأثورة.	اإنه	هنـــا	جمرد	تابع	

للغـــزاة	الذين	هـــم	�سر	اخلـــ�سب	يف	احلقيقة،	بل	

اخلـــ�سر	اأ�ساًل	ي�ستمـــد	كينونته	ووجـــوده	من	حب	

ال�ساعر	الأطفاله	وحبه	للحياة،	اأي	اأن	اخل�سر	لي�س	

الديــــوان،	�س158-	159.	ويبدو	غريًبا	ما	ذكره	بع�س	الدار�سني	من	اأن	ال�ساعر	اأراد	  )((
هنــــا	اأن	ي�سري	اإىل	مــــا	ورثه	الغرب	عن	ال�سرق	من	تراث	اإنــــ�ساين.	انظر:	امليداين	بن	

�سالح،	»ال�سقوط	واالنبعاث	من	خالل	نهر	الرماد«،	�س66.
الديوان،	�س160. 	)((

مه	 �سوى	عنوان	للعطاء	ال�سادق	املخل�س	الذي	يقداّ

ال�ساعر	الأطفاله	وللحيـــاة،	بكل	�سخاء.	وبهذا	كان	

خليل	حاوي	»يريـــد	اأن	يكون	االإن�سان	�سانًعا	لقدره	

و�سانًعـــا	مل�سريه،	ويعتر	ذلـــك	�سرًطا	من	�سروط	

الكرامـــة	االإن�سانيـــة	واجلـــدارة،	ومتـــر�ًسا	يومًيـــا	

.
)((
باحلرية	الفذة«

ويبدو	اأن	هـــذه	الفكرة	كانت	مـــن	االأفكار	التي	

تبلـــورت	عنـــد	خليل	منـــذ	حداثة	�سنـــه،	وبرزت	يف	

جمموعة	مـــن	مواقفـــه	وت�سرفاته،	كهـــذا	املوقف	

ثنا	عنه	اأخوه	اإيليا: الذي	يحداّ

»كان	خليل	يقول	للوالدة	اإنه	عازم	اأن	يفعل	اأمًرا	

ما	يف	الغداة	الباكرة،	فاأجابت	الوالدة:	قل	اإن	�ساء	

.
)((
	خليل:	اإن	�ساء	...	�ساأفعله« اهلل،	فرداّ

مـــا	يريده	خليل	حـــاوي،	اإذن،	اأن	يكون	االإن�سان	

	يقف	اإميانه	بالغيب	حجر	عرة	 حًرا	يف	تفكريه،	واأالاّ

يف	طريـــق	عطائه	وكفاحـــه.	واإذا	حتقق	ال�سرطان	

يف	ظـــل	الدين،	فال	منافـــاة،	عندئذ،	بني	االنبعاث	

والدين.

اأ�صاطري ورموز:

ا�ستعـــان	خليـــل	حـــاوي،	يف	تناولـــه	ملو�سوعـــة	

االنبعـــاث	وبيان	اأ�سالتها،	مبجموعـــة	من	الو�سائل	

	مـــن	اأهمها:	االأ�ساطـــري.	واللجوء	اإىل	 الفنيـــة،	لعلاّ

االأ�سطـــورة	هنا	فيـــه	اإ�سعار	ب�سدة	اإحلـــاح	الفكرة،	

فكـــرة	االنبعاث،	على	ذهن	ال�ساعـــر	وكل	وجدانه،	

هذه	واحدة.	واالأخرى	هي	اأن	اللجوء	اإىل	االأ�سطورة	

	الفكـــرة	املعرو�سة	هنا	هي	فكرة	اأ�سيلة	 م�سعر	باأناّ

را�سخـــة،	وليـــ�ست	جمـــرد	متطلاّب	وقتـــي	زائل،	اإذ	

اإيليا	حاوي،	»خليل	حاوي،	مالمح	وثوابت	يف	�سريته	و�سعره«،	�س42. 	)((
اإيليا	حاوي،	مع	خليل	حاوي	يف	م�سرية	حياته	و�سعره،	�س188. 	)((
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»ال	يعود	جلوء	الفن	احلديث	اإىل	االأ�ساطري	ارتداًدا	

اإىل	البدائيـــة	يتعـــار�س	مـــع	التطـــور	احلـــ�ساري،	

ها	زمان	 بل	ا�ستجابة	حلقيقة	اإن�سانية	مطلقة	ال	يحداّ

.	ومن	اأبـــرز	اأ�ساطري	البعث	والتجدد	
)((
وال	مـــكان«

التـــي	ي�ستعني	بها	حـــاوي	يف	ديوانيـــه	االأولني:	بعل	

ومتوز	والعنقـــاء،	واإىل	جانبها	قـــد	ي�ستعني	اأحياًنا	

ب�سخ�سيات	تاريخية	اأو	تراثية	�سعبية	مثل:	امل�سيح	

واخل�سر	وال�سندباد.	

واملالحـــظ	على	توظيفـــات	حـــاوي	االأ�سطورية	

مـــن	 بـــني	جمموعـــة	 يجمـــع	 قـــد	 اأنـــه	 والرتاثيـــة	

ال�سخ�سيات	اأو	االأ�ساطري	يف	اللوحة	الواحدة،	كما	

يف	قوله:

يا	اإله	اخل�سب،	يا	بعاًل	يف�ساّ

الرتبة	العاقر

يا	�سم�س	احل�سيد

	عروق	االأر�س نا،	جناّ جناّ

)((
من	عقم	دهاها	ودهانا

فهو	يجمع	هنا	بني	كل	من:	بعل	وامل�سيح	)بداللة	

	 ذكر	»الف�سح«(	ومتـــوز،	وهذا	اجلمع	يدل	على	اأناّ

	من	هذه	 ال�ساعر	لي�س	له	غر�س	خا�س	بواحد	معنياّ

املدلـــوالت،	فمراده	اإمنـــا	هو	الـــروح	امل�سرتكة	بني	

جميعها	؛	اأي	االنبعاث	والتجدد.	

	حاوي	قد	 واملالحظة	االأخرى	يف	املقام،	هي	اأناّ

ال	يكتفـــي	بتوظيف	االأ�سطورة	كما	وردت،	بل	ي�سعى	

اإىل	حتويرهـــا	وتعديلهـــا	لتتـــالءم	مـــع	الروؤية	التي	

يريـــد	لهـــا	اأن	حتملها.	هذا	وا�سح	جـــًدا	يف	تعامله	

ريتا	عو�س،	اأ�سطورة	املوت	واالنبعاث	يف	ال�سعر	العربي	احلديث،	�س21. 	)((
الديوان،	�س119-	120. 	)((

مع	ال�سندباد،	ال�سخ�سية	الرتاثية	املعروفة.	فخليل	

يخـــرتع	لل�سندباد	رحلة	ثامنة،	هي	رحلة	اإىل	داخل	

نف�سه،	ومنها	يعود	ال�سندباد	خا�سًرا	كل	اأمواله	وقد	

ربح	ال�سعر،	ف�سار	�ساعـــر	الب�سارة،	وهذه	اأحداث	

مل	يعرفها	ال�سندباد	االأ�سلي	قط!

واإىل	جانـــب	االأ�ساطـــري	والقـــ�س�س	التاريخية	

وال�سعبية،	ي�ستعني	حاوي،	يف	تاأكيده	اأمل	االنبعاث،	

بالرموز.	واأهم	هذه	الرموز	واأكرها	ا�ستعمااًل	عنده	

هي	الرمـــوز	اجلن�سية.	فالفعل	اجلنـــ�سي	يف	�سعره	

فعل	مثقل	بدالالت	اخل�سب	والوالدة	والبعث.	وهذا	

.
)((
وا�سح	وظاهر	يف	موارد	كثرية	من	�سعره

فاالأر�س	لن	تنتهي،	واحلياة	لن	تتوقف،	بنهاية	

هم	ال�ساعر	من	اأهل	»�سدوم«،	بل	 هوؤالء	الذيـــن	عداّ

�ستظـــل	احلياة	تتجدد،	واخلـــ�سب	يتجدد،	ما	دام	

هناك	فعل	جن�سي	رمزي	بني	االأر�س	وزوجها	الذي	

	الفعل	اجلن�سي	هنا	 هو	»بعل	اإلهي	قـــدمي«.	ومبا	اأناّ

هو	بني	االأر�س	من	جهـــة	وزوجها	البعل	االإلهي	من	

جهة	اأخرى،	فمن	الطبيعـــي،	اإذن،	اأن	يكون	الن�سل	

اجلديد	من	»الرجال	االآلهة«،	وهي	اإ�سارة	اإىل	متيز	

�سفـــات	اجليـــل	الذي	�سيتحقـــق	على	يديـــه	لالأمة	

انبعاثها	ونهو�سها.

اخلامتة:

بعد	هذا	التطواف	مع	»االنبعاث«	يف	�سعر	خليل	

حاوي،	كما	تبـــدى	يف	ديوانيه	االأولني	»نهر	الرماد«	

و	»الناي	والريـــح«،	خل�ست	الدرا�سة	اإىل	جمموعة	

من	النتائج،	اأبرزها:

يـــ�سكل	االنبعاث	مو�سوًعـــا	اأ�سا�سًيا	قامت	عليه	

	انظر	مثال:	الديوان،	�س153. 	)((
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روؤيـــة	ال�ساعـــر	يف	الديوانني،	بل	ليـــ�س	من	املبالغة	

اأن	يقال	اإنـــه	ميثاّل	الركيـــزة	االأوىل	للبنية	الداللية	

فيهما.

�سعـــى	�ساعرنا	اإىل	اأن	يكـــون	االنبعاث	يف	نظره	

ذا	�سبغـــة	واقعيـــة	غـــري	مثالية	؛	لـــذا	وجدنا	بريق	

الفكـــرة	يقوى	ويخفت	تبًعا	للحالة	التي	عليها	االأمة	

يف	وقت	الكتابة.

الواقـــع	العربـــي	املتخلـــف	ميكن	اختـــ�ساره	يف	

�سورة	املـــوت	التي	ظلت	تـــرتدد	يف	موا�سع	خمتلفة	

من	الديوانني.

كانت	لهذا	املوت	جمموعة	من	التجليات	اأهمها:	

مـــوت	االإرادة	واالإح�سا�س،	و�سقـــوط	الكرامة،	وبيع	

ال�سمائر،	والزيف	والتمويه.

	ن�سارة	احلـــا�سر،	اإن	حتققت،	 يرى	حـــاوي	اأناّ

هـــي	التـــي	�ستحفظ	للمـــا�سي	�ساأنـــه	ورفعته،	فمن	

لي�س	قادًرا	على	بناء	حا�سره	ال	ي�ستحق	اأن	يظل	له	

ا. ما�ٍس	اأي�سً

املهم	من	املا�سي	واحلـــا�سر	اأن	نبحث	عما	هو	

فطري	واأ�سيل	ي�ستحق	البقاء.

	االأمل	 مـــع	كل	�سنـــوف	املـــوت	امل�سيطرة،	فـــاإناّ

باالنبعـــاث	يظل	موجـــوًدا،	و�سياأتي	يـــوم	نهزم	فيه	

الزمان	�سر	هزمية.

تتمثل	اأهم	ركائـــز	االنبعاث	يف	وجدان	ال�ساعر	

ـــان	واالأطفال،	فهم	 يف	اجليـــل	ال�ساعد	مـــن	ال�سباّ

اأمـــل	امل�ستقبل،	وكذلك	قيـــام	ال�سعر	وال�سعراء	مبا	

هـــو	مطلوب	يف	مقام	ا�ست�سراف	امل�ستقبل	و�سياغة	

مالحمه.

يتطلب	االنبعـــاث	اأن	يكون	من	داخل	هذه	االأمة	

واعتماًدا	علـــى	اإمكاناتها	الذاتيـــة،	كما	يتطلب	اأن	

يكون	مرتافًقا	مع	ال�سدة	والعنف.

ـــف	ال�ساعـــر	االأ�ساطـــري	والرمـــوز	توظيًفـــا	 وظاّ

منا�سًبـــا	�ساعده	على	اإبراز	مـــا	يحمله	من	تطلعات	

وروؤى	يف	�سور	فنية	وجمالية	بديعة.

بيبليوغرافيا
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و�سعره«،	االآداب،	العدد	)	للعام	)99).
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