
GJAT | JUNE 2013 | VOL 3 ISSUE 1 |  115
ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482

www.gjat.my

This journal is a member of and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)

مشكالت المجتمع في الشعر اإلسالمي المعاصر

The Society Problems in the Modern Islamic Poetry

Anas H. Saeed
Faculty of Arabic Language & Literature, Sultan Azlan Shah Islamic University College 

(KUISAS), Bukit Chandan, 33000, Kuala Kangsar, Perak, Malaysia
Tel: +60194046156 E-mail: anas@kiperak.edu.my 

الملخص

يتضمن هذا البحث املشاكل اليت تعاين منها جمتمعات 
ال����ي����وم، وحي������اول أن ي��س��لّ��ط الضوء  اإلن����س����ان امل���ع���اص���ر 
على أب��رز تلك املشكات ال��يت رص��دهت��ا أق��ام الشعراء 
وقصائدهم كالتشرد،  أشعارهم  يف  املعاصرين  املسلمني 
واجل���وع وال��ف��ق��ر، وال��ض��ال وال��ت��ي��ه، وفقد احل��ري��ة والظلم، 
وال��غ��رب��ة وق��س��وة اجمل��ت��م��ع، واهل���م وال��غ��م، وال��ك��آب��ة واحلزن، 
واإلدم���������ان واحل�����رم�����ان، ف���ض���ا ع����ن ال���ف���س���اد األخاقي 
واستغال املرأة، وهو بذلك يضع يده على تلك املخاطر 
لتقدمي احللول هلا وتطهري  واألم��راض االجتماعية متهيدا 
لإلنسان،  حياة كرمية  لتوفري  منها  اإلنسانية  اجملتمعات 
وبناء جمتمعات جديدة أكثر أمنا واستقرارا، تنعم باحلرية 

والعدل واملساواة، وترفل بالسعادة واهلناء.
 

الكلمات المفتاحية: مشكات اجملتمع؛ األدب العريب؛
الشعر اإلسامي؛ الشعر املعاصر.

Abstract

This research addresses the problems faced 
by the modern communities in terms of its 
social milieu. It also tries to shed some light on 
the most prominent of these problems that are 
monitored by the modern Muslims poets in their 
poetries and poems. These societal challenges 
involve homelessness, poverty and hunger, 
delusion and confusion, freedom restriction 
and injustice; cruelty of the society, sadness 
and worry, depression, drug addiction as well as 
moral corruption and the exploitation of women. 
These poets put their hands on those risks and 
social ills as a prelude to offer solutions to them 

to provide a decent life for human being and to 
build new societies towards being more stable 
and secure; full of happiness; respect; freedom; 
justice and to live a prosperous carefree life.

Keywords: Society problems;  Arabic literature; 
Islamic poetry, Modern

تمهيد

إن احل��دي��ث ع��ن جمتمع اإلن��س��ان امل��ع��اص��ر ه��و حديث 
عن اهل��م واحل��زن، وذل��ك لكثرة ما ابتليت به اجملتمعات 
اليوم من آفات أخاقية واجتماعية واقتصادية، جعلت 
اإلنسان ينظر إىل جمتمعه من زاوي��ة معتمة مظلمة يطل 
عليها من نافذة اهلم واحلزن، وهذه مسة غالبة على الشعر 
املعاصرين، ويف ذلك  الشعراء  اإلسامي عامة بل على 
يقول     Ismail (1987) :”ويف شعرنا املعاصر استفاضت 
نغمة احلزن حىت صارت ظاهرة تلفت النظر، بل ميكن أن 
يقال إن احلزن قد صار حمورا أساسيا يف معظم ما يكتب 

الشعراء املعاصرون من قصائد”.

المشكالت االجتماعية

ل��ق��د أك��ث��ر ال��ش��ع��راء اإلس���ام���ي���ون امل���ع���اص���رون م���ن طرق 
امل���وض���وع���ات االج��ت��م��اع��ي��ة يف أش���ع���اره���م، وال��ت��ع��ب��ري عن 
عواطف اإلنسان حيال جمتمعه وبيئته، فمن املوضوعات 
احل��رية والتيه، فقد  اجل��وع والفقر،  التشرد،  ال��يت طرقوها، 
احلرية، اجلنب، الظلم، الغربة، قسوة اجملتمع، اهلم والغم، 
ال��ك��آب��ة، اإلدم�����ان، زي���ف احل���ض���ارة، احل���رم���ان، التشاؤم، 
اجل���راح���ات، ج���ور ال��ق��ري��ب، تنكر األص���ح���اب، الفساد 
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األخاقي واستغال املرأة.
فعن تشرد اإلنسان املعاصر ومعاناته تطالعنا أبيات صاحل 
وفيها  عنوان”املشرد”،  اليت محلت  العمري يف قصيدته 

: Al-Umari (1993) يقول

عاسَة في ربيِع    يشُكو التَّ

زمانِه

ـِي  َمْن ِللفؤاِد الَغـــــّضِ فـــــ

حزانــــــــِه
أ
ا

مها علـــــى    سفٌن يكّوِ

نـــــــِه
آ
شطا

هر ِكيَف  عَجبا لهذا الدَّ

رت تكسَّ

وسقتُه ُسمَّ الموِت فــي 

ريعانـــــِه

حداُث كلَّ
أ

بدْت لُه ال
أ
 ا

فجيعـــــٍة

هِد في  كـَتبْت معاِني السُّ

جفانِه
أ
ا

ويــــــــــُل
َّ
يــــُل الط

َّ
 الهـــــمُّ والل

وفكـــــــرُه

َنقشـــــــْت مثالَبهـــــا على 

جدرانـــــِه

ْدَمْت
أ
ـــاِم ا َـّ يــــــــ

أ
ظافـــــُر ال

أ
 وا

ُعمــــرُه

 تعاسَتـــــــــــــــــــُه وعــــــــــــــضُّ 
ّ
إل

بنانـــــــــــــــِه

بقــــــــــْت
أ
اِم ما ا يَّ

أ
 وقوافُل ال

لـــــــــــــــُه

شهرِه إلـــــــى 
أ
قَسماُت ا

عدوانــــــــــِه

 عبَسْت لُه كلُّ الُدنى

رت وتجهَّ

يتابع وصف هذا املشرَّد:

والهـــــــــمُّ كــــــــــلُّ الهــــــّمِ فــــــــــي 

وجدانــــــــــــِه

ِس مجهوَل 
أ
يمِشي حسيَر الرا

الُخطا
وَسعْت عساِكُرهَــــــــــا 
إلــــــــى حرمانــــــــــِه

نيـــــــا كمائـــــــَن  ْخَفْت لُه الدُّ
أ
ا

عثـــــــــرٍة      
َضِحَك المكاُن على 

اعوجاِج لسانِه
ـَا ُمْصــــــٍغ  َث والفضــ وإذا تحدَّ

لـــــــــــــــــُه
وصَدى الوحوِش يعجُّ في 

وجدانــــــــــــِه
يمِشي وحيَد الهّمِ بيـــــــــــــَن 

كهوفـــــــــــــــِه

مــــــــــــاُل ِمـــــــــــــْن
آ

ــــــــــــه ال
ُّ
  وتشل

غَثيانــــــــــــــــــِه

َكباُت في ِبيد  َترِمي بِه النَّ

نى الضَّ

حـــــــداُث ِمـــــــــــــْن
أ

 وُتدينُه ال

يانـــــــــــــــــــِه
َ

هذ

مـــــــــــــاِن ُس الزَّ
أ
ه بــــــــــــا

ُّ
 ويــــــــذل

وجرعـــــــه

 فيزيــــــــدُه شَجنــــــــــــا إلـــــــــى

شجانــــــــــــــــــــــــِه
أ
ا

 ويخاُف ِمْن غِده المريِب

مـــــــــا تجهُّ

مث:

د يهُفــــــــــــــو إلــــــــــــى  لمشـــــــــــرَّ

وطانـــــــــــــــــــــــِه
أ
ا

هــــــِذي مشاعــــــُر مهجـــــــــــــٍة 

مغلوبـــــــــــــــــٍة

المَة في            ويَرى السَّ

كـفانــــــــــــــــــــــِه
أ
ُعـــــرا ا

فِل ِمْن َفْرِط ِ
ّ
 َيبكي بكاَء الط

َسى
أ

ال

 واستبدلــــْت بالبـــؤس كــــــــّل

كيانـــــــــــــــــِه

فَنـــــــــْت بشاَشتـــــــــــــه
أ
 ا

وبسَمــــــــــــــة ثغـــــــــــــــرِه

فالشاعر يرسم لنا مامح التشرد لإلنسان املعاصر فهو: 
تعيس، مهموم مغموم، حمروم، بائس، ال ميلك أن يفصح 
ع��ن م��ش��اع��ره، مشتت، خ��ائ��ف م��ن ي��وم��ه وغ���ده، جيهل 
الدنيا  يعاديه وحي��ارب��ه، ضاقت عليه  الكون  مصريه، كل 
مبا رحبت فهو يتمىن املوت للخاص من معاناته، فهذا 
النص يفيض بالعواطف الصادقة واملشاعر واألحاسيس، 
وال أدل على ذلك من كثرة الكلمات املتصلة بالعاطفة: 
الفؤاد، احلزن، اهلم، الوجدان، احلرمان، الوحدة، اخلوف، 
العاطفة: يهفو،  الدالة على  املشاعر، املهجة، واألفعال 
يبكي، وغريها من الكلمات اليت تعّب عن هذه العاطفة 

اليت ينظر هبا الشاعر حلال هذا املشرد املسكني.
إال أن الشاعر ال يدعه هكذا، بل يرسم له طريق اخلاص 

والنجاة، ويبني له سبيل الفاح، فيخاطبه قائا:

فاحُنوا عليَها قبَل فْوِت 

وانِه
أ
ا

ِســـــــي مهجــــــــــــــٍة 
آ
ِتلكْم ما

مغلوبـــــــــــــٍة

 لْم يستمــــــــدَّ العزَم ِمْن

إيمانــــــــــــــِه

نيا ضعَف اإلنساِن في الدُّ
أ
 ما ا

إذا

مكيِن ِفــي  وعوامُل التَّ

نــــــــــــــــِه
آ
قرا

 واحسرتاُه علــــى فــــــــــــؤاٍد

ضائــــــــــــــــٍع

الفن اإلسامي، فالشاعر املسلم  وه��ذا ما يوافق منهج 
ال يصور الواقع ويرتكه كما هو، على أنه واق��ع حال ال 
مفرَّ منه، بل يسعى إىل عاج هذا الواقع املأساوي ويبني 
طريق اخلاص منه بالرجوع إىل اخلالق واتباع هديه، ويف 
ذل���ك ي��ق��ول     Qutub (1983) “ف��ال��واق��ع��ي��ة اإلس��ام��ي��ة ال 
حتب أن ترسم ص��ورة م���زّورة للبشرية. ص��ورة بيضاء من 
كل سوء، نقية من كل شائبة، سليمة من كل احنراف! 
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كا! فما هكذا يقول القرآن الذي يدعو للرفعة الدائمة 
واحملاولة الدائبة للتغلب على الضعف،... فآيات القرآن 
تصور “نقائص” اإلنسان تصويرا صادقا بارعا عميقا، 
واقعيا إىل أقصى حدود الواقعية...ولكنها تصورها على 
أن  ينبغي  نقائص  أهن��ا  وه��ي  احلقيقي،  الطبيعي  وضعها 
يرتفع عليها اإلنسان”، وهذا ما فعله شاعرنا، فهو حياول 
إصاح اجملتمع من خال الشعر ليعود بالنفس اإلنسانية 
آثار  م��ن  بتنقيتها  البيئة  ف��إص��اح  السليمة،  فطرهتا  إىل 
الفساد، مث التسامي هبا يف مدارج اإلصاح، يتزامنان مع 
الفطرة اإلنسانية الوراثية، وال ينفصان عنها لغرض البناء 

.(Al-Hashimi, 2011 ) املتكامل  لإلنسان الرباين

ومن مهوم اجملتمع أيضا الفقر واجلوع، فهما من أشد ما 
ب��ني الشعوب أوال  امل��ع��اص��ر، لشيوعهما  ي��ؤرق اإلن��س��ان 
ثانيا. وقد فطن شعراؤنا  اإلنسان  بأسهما على  ولشدة 
الشاعر حيىي ح��اج حيىي  العظيمني فنجد  الدائني  هلذين 
ي��ص��ور ج���وع اإلن��س��ان وف��ق��ره ف��ي��ص��رخ يف امل��ي��س��وري��ن من 
الناس إلغاثة الفقراء واجلياع فيقول يف قصيدته “صرخة 

: Yahya (1994) ”جوع

مِت في قاِع   في دموِع الصَّ

نيْن
أ

ال

ـــــــراَخ  ـُ َد الجـــــــــــــوُع صـــ
أ
وا

المتعبيـــــــــــــــن

  فْهَو بـــــــاٍد فــي محّياهــــــــــــــــــــم

دفيــــــــــــــْن

 واستبدَّ الهـــــــــــــمُّ في

شباِحهـــــــــــــــــــم
أ
ا

قَســــــى حيــــــــــــــــــــاَة
أ
ِه َما ا

آ
  ا

البائسيــــــــــــــْن

ٍس ِمــــــْن
أ
 وُسقوا البؤَس بكا

رًدى

اجلائعني  الفقراء  هل��ؤالء  البديع  التصوير  ه��ذا  إىل  فانظر 
البائسني، حيث دفن اجلوع صراخهم، فا تقوى أصواهتم 
من  أصحاهبا  أص��اب  م��ا  لشدة  االستغاثة،  على طلب 
اجلوع، ولكثرة ماذرفوا من دموع، وما أصدروه من أنني 
ذه���ب ب��ط��اق��ت��ه��م ف��رتك��ه��م ص��ام��ت��ني ك��امل��وت��ى، ف��ي��اهل��ا من 
كلمات تفيض بالعاطفة الصادقة جتاه الفقراء واملساكني.
ويتعجب الشاعر من بؤس هؤالء الذين تعّز عليهم اللقمة 
اليت تسد رمقهم، فيما يعاين أناس آخرون من التخمة، 
مما يدفع الشاعر إىل استصراخ الرمحة يف ضمائر امليسورين 

وحتريك العاطفة يف نفوسهم فيقول:
    

عـــــــــــــــواٍد 
أ
 ورَماهْم بيـــــــــــــَن ا

وطيـــــــــْن

هـــم يُّ بؤٍس –يا إلهــــــي- لفَّ
أ
ا

لما يكـوْي بطــــــــــــوَن 
أ
ا

المتخميــــــــــــْن

قمة فيِهــــــم، وغدْت
ُّ
عّزِت الل

اٍن 
َّ
 وانتحْت في كـّفِ شيط

لعيْن

ـِْن  ُمنعوها، وْهَي مــ

قواِتهــــــــــــم
أ
ا

ْن يزيُغوا فــي دروِب 
أ
 ا

الهالكيـــــــْن

قمـــــــــــُة ُتبقــــــــــــــي 
ُّ
ثمُن الل

رَمقــــــــــــــا

 رحمـــــًة تنهــــــــــــلُّ كالمــــــــــــاِء 

الَمعيـــــــــــــــــْن

همَّ فـِي 
َّ
فابعِث الل

عماِقـــــــــــــــــــنا
أ
ا

 ويفيـــــُض الِبــــــــرُّ بيـــــــــــَن 

العالميـــــــــــــــْن

ا الحُزن يغُدو 
َ

علَّ هذ

فرحــــــــــًة

أما الشاعر مسري مصطفى ف��راج  فيلمس ظاهرة انتشار 
املساكني اجلائعني يف اجملتمع، وحيس مبعاناهتم، ويعيش 
معهم، بل جيد مّههم وغمّهم يسري يف شرايينه ويف دمه، 
فإذا ببكائهم يتحول إىل سّكني تقطّع قلب الشاعر وتقتله 
حن��را، فيخاطبهم بعاطفة صادقة معتذرا هلم يف قصيدته 

: Farraj (2001)  اليت محلت عنوان” املساكني” قائا

ونبُض قلِبي صَدى نبُض 

المساكيِن

َدُم المساكيِن يجرْي في 

ـِي شرايينـــــــــ

طافْت ِبهم فارتَمى َنحرْي 

يني ِلسّكِ

 صادفُتهم في دِمي يبكوَن

َمسغبًة

مِي 
َ
وجَهكْم في ط

أ
زرعُت ا

تكويني

َنــــــــا تاريــــــــــــــُخ
أ
ساُكْم ا

أ
َنا ا

أ
 ا

ِمحنتكـــــــم

ذُن 
أ
وليَس ُتصِغي لكْم ا

المياديــــــــــــِن

ــــــاَن  فَمن تنادوَن َيا ُسكَّ

وردتـــــــــِي
أ
ا

فلـــــْم َيُعـــــــْد نَفـــــــــــــٌس إل 

ليكوينــــــــــــــي

 رَسْت سفينُتكْم يوَما على

رئـِتي

يتوُه ُعْمِري بها والموُت 

يهدينـــــــــــــــي

ضالُعكْم َرسمْت للجوِع
أ
 ا

خارطًة

ُه فالتِمســــــوا ُعـــــــــــذرا 
ّ
إل

يواريِنــــــــــــــــــي

نتْم رفاُق َدِمي ل شيء
أ
 ا

منُحكم
أ
ا
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فالشاعر ال جيد ما يقدمه هل��ؤالء املساكني س��وى دمه، 
عّله يروي ضمأ أحدهم أو ينقذ حياة آخر من املوت.

ومن مهوم اجملتمع املعاصر أيضا فقد احلرية أو تقييدها، 
وهو ما ناحظه يف جمتمعاتنا اليوم من تكميم لألفواه، 
وكبت حلرية اإلنسان على اختاف أنواعها، ومن ذلك 
قصيدة الشاعر سعيد عاشور اليت محلت عنوان” الطائر 

: Ashur (1995)  والغضب” وفيها يقول

كاَن يقينْي                         

ْن للطائِر بيَن الكوِن              
أ
ا

وسْع                        
أ
 ا

ٌ
مجال

يسبُح يمرْح                         

ختاْم             
أ

و ال
أ
رِق ا دوَن الوَّ

             
ْ

صوٌت قال

قْم نذبْحُه

ي، ومنَك، وِمنهْم َعجِبي مّنِ

 ُيذَبْح
ّ
وا جميعا إل

ُ
قال

ي، ومنَك، ومنُهم       ٍه مّنِ
آ
ا

ْفِس لملُم جرَح النَّ
أ
قمُت ا

دمدُم
أ
قمُت ا

فوَق رؤوِس

الخلِق جميعا

سَخطي، غَضبي!

ع ِ
ّ
قط

أ
قمُت ا

كلَّ رؤوِس

فاقين
أ

باريَن ال الجَّ

وهاْم
أ

فقُت ِمَن ال
أ
وحيَن ا

َن وْهِني، َعْجِزي وحيَن تيقَّ

صارُع قهَر النوْم
أ
كنُت ا

وال خيفى ما للطائر من رمز للحرية واالنطاق واالنعتاق 
ال��يت يكّبل هبا اإلن��س��ان من قبل جمتمعه، أو  من القيود 
من قبل الساسة واحلّكام، فالشاعر قد استعار رمز الطائر 
للتعبري عن حريته املكبوته واملكبلة، وحني انتفض وقّطع 
رؤوس اجلّبارين والظاملني، وجد نفسه حيلم هبذه احلرية، 
الوهن والعجز  فواقع حاله هو  املنال  بعيد  م��راد  إهن��ا  إذ 

والضعف.

وليس بعيدا عن موضوع تقييد احلرية موضوع الظلم، وهو 
من اآلفات اليت ابتليت هبا اجملتمعات، فاعتداء اإلنسان 
على أخ��ي��ه اإلن��س��ان وسلبه م��ا مي��ل��ك، واغ��ت��ص��اب حقه 
يف شىت ال��ص��ور، بل اغتصاب حقه يف احلياة يف بعض 
األح��ي��ان، مم��ا ي��ع��اين منه اإلن��س��ان امل��ع��اص��ر، وق��د يتنوع 
احلاكم،  ظلم  فمنه  وأش��خ��اص��ه،  أشكاله  وتتنوع  الظلم 
وظلم  اجملتمع  وظلم  القرىب  ذوي  وظلم  الساسة،  وظلم 

اجلبابرة وظلم أصحاب املال واجلاه وغريها.

إنكار  مــن  الــرغــم  على  الــيــوم  فــي مجتمعات  الظلم  ــثــر  كـ
أ
ا ومــا 

الشرائع السماوية للظلم والتحذير منه ومن عواقبه، فقد توعد 

موضع  من  كـثر 
أ
ا في  والظالمين  الظلمة  العزيز  كـتابه  في  هللا 

َنا 
أ
نَشا

أ
ــاِلــَمــًة وا

َ
َكــاَنــْت ظ َقــْرَيــٍة  ِمــْن  َقَصْمَنا  َوَكـــْم   ﴿ قــال تعالى: 

(Al-Quran 21: 11)،وقال تعالى:      ﴾ خرين 
آ
 ا

ً
َقْوَما َبْعَدَها 

ار  ُهْم ُسوُء الدَّ
َ
ْعَنُة َول

َّ
ُهْم الل

َ
اِلميَن َمْعِذَرُتُهْم َول

َّ
 َينَفُع الظ

َ
﴿يوَم ل

﴾   (Al-Quran 40: 52)، وقال رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم محذرا ومنبها من مغبة الظلم:” اتقوا الظلم فإن الظلم 

ظلمات يوم القيامة”  Muslim (2000)،  وقال:”إن هللا ليملي 

.Al-Bukhari (2006) يفلته”  لــم  خـــذه 
أ
ا إذا   للظالم حتى 

وم���ن ه��ن��ا ف��ق��د ت��ط��ّرق ش��ع��راؤن��ا هل���ذا امل���رض االجتماعي 
اخلطري، فنرى الشاعر مدحت غنيم وهو يصور صنوف 
ال��ظ��ل��م ال���يت يعيش حت��ت وط��أهت��ا ك��ث��ري م��ن ال��ن��اس، فنراه 
يشعر بغربة اجملتمع فيكره احلياة ويفضل املمات فيقول 

:Gunaim (1997) " يف قصيدة "غربة

ملاذا..
كبَر في غربِتي؟!

أ
عيُش ل

أ
عيْش ... ا

أ
ا

خريْن..
آ

درَك ال
أ
كبر َكي ا

أ
كبر.. ا

أ
وا

على ُمهجتي..

جاثميْن

بصَر التائهيْن..
أ
كبر.. َكي ا

أ
وا

ِة القمِح..))واإلسبريْن(( على حبَّ

ازحيْن.. عِرَف النَّ
أ
قتَل ..كْي ا

أ
وا

على الِمشنقة

لماذا..
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إذا ازددُت َشوقا .. بُعدُت..؟

وإْن حنَّ قلِبي..

؟! إلى ِصبغِة هللِا.. ِمتُّ

وإْن قلُت ِلليِل..

يا ليُل..

.. ضاَعْت عليَّ

ابتسامُة وجِه القمْر

وناحْت عليَّ البالبُل..

جْر عنَد اخضراِر الشَّ

إن هذا النص  يوحي بعاطفة احلزن واليأس اليت تنتاب 
من  جمموعة  حيشد  فالشاعر  وأحاسيسه،  الشاعر  قلب 
فالكلمات:"جامثني،  واجل��ور،  بالظلم  املوحية  الكلمات 
أق��ت��ل، ن��ازح��ني، مشنقة، م��ت، ض��اع��ت، ن��اح��ت"، كل 
هذه الكلمات توحي حبقيقة املأساة وما ينجم عنها من 
وجبوته،  الظلم  بتسلط  والشعور  والقهر  التأمل  مشاعر 
ال���دواء، وظلم يف املسكن،  ال��غ��ذاء، وظلم يف  فظلم يف 
بالكلمة،  التعبري  بالقتل والتشريد، وظلم يف حق  وظلم 
وظلم ملن التزم بشرع اهلل وتقرب إليه، فياهلا من ظلمات 

بعضها فوق بعض.
ويشكو الشاعر مسري مصطفى فرّاج من ظلم األصحاب 
ع��ن��وان"ورق��ة أخرية  ال��يت محلت  ل��ه يف قصيدته  وتنكرهم 

:  Farraj (1998) للوجوه األوىل"، وفيها يقول

 تاريُخ قلبَك مملوء بَمْن 

َهجــــــــــروا

يِل وحدَك ل نجٌم 
َّ
في الل

ول قمٌر

ْوَدى ِبَنا 
أ
وي إليَها إذا ا

أ
 نا

فُر السَّ

تي كانْت لَنا 
َّ
فال القلوُب ال

ُمُدَنا

 كاَنْت مالِمُحها في القلِب 

تنَتِشُر

ْت  تي شبَّ
َّ
ول الوجوُه ال

وردِتـــــي
أ
با

 َما عاَد يلَمُسَها سمٌع ول 

بصــــــــُر

كيَف الوُجوُه تداَعْت ِمْن 

لتي مخّيِ

ويعاتبهم قائا:

وكنَت في ُحزِنهم َصْدرا إذا 

َزفروا

دُر  زفْرَت لْم َيسمُعوا والصَّ

محتــــــِرٌق

ل يرحموَن ذبيَحـــا جـــــــاَء 

يعتـــــــــــذُر

كم اعتذرَت لهْم عْن ذنِبهم 

وُهُم

 فالنص جاء حيمل عاطفة احلزن اليت استقرت يف قلب 
ال��ش��اع��ر بسبب ه��ج��ران أص��ح��اب��ه ل��ه وي��ظ��ه��ر ذل���ك من 
خال كلماته: وح��دك، قلبك، هجروا، َزف��رْتَ، الصدر 
حم����رتق، ح���زهن���م، ال ي���رمح���ون، ذب��ي��ح��ا، ف��ك��ل��ه��ا كلمات 
الشاعر  نفس  ع��ن خلجات  وم��ع��ّبة  بالعاطفة  مشحونة 

املنكسرة احلزينة.
ومن أم��راض اجملتمعات احلسد واحلقد وكره اخلري للغري، 
وهو ما يولد الصراعات بني الناس ويغري بينهم العداوة 
والبغضاء، ويف ذلك يقول الشاعر غالب أمحد يف قصيدته 

: Ahmad (2002) "صراع"

مـــــــواِت
أ
نيــــا كا بِذي الدُّ حيــــــــــــــاًء

أ
ـــــــــــــــاس ا يـــــــــُت النَّ

أ
را

ودوَما فــــي صراعـــــــاِت وَدوما بيَنهـــــــــــــْم حــــــــــــــــــــــــرٌب   

ــرا للخصومـــــــــــاِت ـْ وكْم حاولُت إصالَحــــــــــــا وَجبــــ

عـــــــــــواٍن وســـــــــــــــــــاداِت
أ
با سَعْف إلى قصِدي

أ
ْم ا

َ
فل

ويشَمْت في المصيباِت ا  يبتِغــــــــــي َشــــــــــــــــــــــرَّ
ٌ

فكــــــــل

فــــــــــــــــاِت
آ
ـــــــــــــــــــــــا دون ا وفيَّ حـــــــــــــدا

أ
فَما فيِهم َتــــرى ا

اِت
َّ

ويهَوى الخيـــــَر ِللــــــذ      فَيحسُد غيـــــرُه ِحقــــــــــــــــَدا

فالشاعر ينظر بعاطفة متشائمة، وبنظرة قامتة سوداء، إىل 
ماحوله من الناس، ويفقد األمل فيهم، ويف إصاح ذات 
بينهم، ألهنم ال حيبون لغريهم ما حيبون ألنفسهم، وال 
يؤثرون غريهم على أنفسهم، بل هم يف ج��دال وصراع 
ومشاتة، أيهم يهلك اآلخر، وهذا واقع كثري يف جمتمعات 
اليوم، مع إن األديان املختلفة حتذر اإلنسان من الصفات 
واالخاق القبيحة كاالنانية واملادية واحلسد وغريها من 
بالدين  التمسك  على  حثّته  ولذلك  املذمومة  الصفات 
وشهوته  وعقله  نفسه  على  السيطرة  م��ن  يتمكن  لكي 

. (Jamil, 2011) وأنانيته

أما الشاعرة أم الباء فتنظر إىل جمتمع فيه احلقود والغادر 
تنفر  الوجهني، فا  املنافق وذو  واحلسود واخل��ائ��ن، وفيه 
منه، بل تقبل عليه بعاطفة إميانية صادقة، وبقلب نقي 
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طاهر، يعفو ويصفح عن الناس، فتقول يف قصيدهتا اليت 
:  Al- Baraa (2001) "محلت عنوان "يا خنلة اجلود

نجالَء تطعُن فـــــي قلِبــــــــــــــي 

وشرياِنـــــــــي

اِس َمـــْن َيرِمـــــي  يُت في النَّ
أ
را

بطعنِتـــــــه

ــــه ِذِئـــــٌب فـــــــــي جســــــــــِم  لكنَّ

إنســــــــــــــاِن

ومنهُم َمْن َيرى اإلخالَص 

شيمتـــــــُه

 ويخلُف الوعـــــُد فــــي وصــــٍل 

وهجـــــراِن

يهديَك مدَحا ويسقيَك 

الَهوى ِملَقا

 عاَش للُحّبِ فـي ِســــــــــّرٍ 
ْ

بل

وإعـــــــالِن

ْم يعــــــِرْف 
َ
وقلبــــــــــَي الغـــــــــرُّ ل

خياَنتـــــــــــــُه

لكنَّ جرَح الهـــــــــَوى يجتــــــاُح 

َميدانـــــــــي

ل يِعرِف الحقَد، ل ُيبِدي 

عداَوتُه

علنُت 
أ
 َدْرَسا ِمَن الُحّبِ إْن ا

ِعصياني

نِت 
أ
 ا

ْ
يبَة القلِب هل

َ
يا ط

متـــــي ِ
ّ
معل

ليَل إلــــى عفـــــِوي  ُكنِت الدَّ

وغفــــــراني

إذا َتناَزعـــــــــــــِني ِحقــــــــــــــٌد 

وموجــــــــــــــــدٌة

ُبغـــــــٌض وكـــــــرٌه لِمـــــــن ُيدلــــــــي 

ببهتـــــــــــــــــاِن

يُت قبيَح الفعــــــــِل 
أ
وإن را

ناَزعنــــــــــــي

وُح إشفاَقــــــــــــا   فُتعلـــــُن الــــــرُّ

إلخواِنـــــــــــــي

فجئَت َيا حبُّ ُتنِسيـني 

كراهيتـــــــــِي

حّتى تفارَق روِحْي جسمـــَي 

الفانــــــــــــي

ْن َتبقى 
أ
وُيقسُم القلُب ا

طهارتــــــــــه    

وهذا هو منهج املسلم يف التعامل مع املسيئني، أمل يقل 
ُكْم﴾  

َ
ْن َيْغِفَر هللُا ل

أ
وَن ا  ُتِحبُّ

َ
ل

أ
َيْصَفُحوا ا

ْ
َيْعُفوا ول

ْ
ت��ع��اىل:  ﴿ ول

(Al-Quran24:22) ، وق��ال تعاىل يف وصفه للمتقني:   

اس ﴾  ﴿ والَكاظميَن الَغْيَظ والَعاِفيَن َعن النَّ
، (Al-Quran 3: 134) 

ال��ش��اع��رة وهذا  وم��ن هنا تتحرك عاطفة احل��ب يف قلب 
ما اعتاد عليه قلبها فقد عاش للحب يف سر وإعان، 
ف��ال��ش��اع��رة حت��ب اخل���ري ل��ل��ن��اس، وحت���ب ه��داي��ت��ه��م، لذلك 
تصب عليهم، وتعاملهم باحلسىن، وتقسم أن تبقى نقية 

القلب، عفوة عن الناس حىت مماهتا.
وال أحسبها يف هذا إال وهي تقتدي باملبعوث رمحة للعاملني 
صلى اهلل عليه وسلم، عندما آذاه الناس بالطائف، ورموه 

الشريفة، واستأذنه ملك اجلبال  باحلجارة، وأدم��وا قدمه 
والسام:  الصاة  عليه  فقال  اجلبلني،  عليهم  يطبق  أن 
"بل أرجو أن خيرج اهلل من أصاهبم من يعبد اهلل وحده، 
ال ي��ش��رك ب��ه شيئا" Al-Bukhari (2006).  وه���ذا هو 

قدوتنا يف التعامل مع الناس والصب على أذاهم.

وم���ن مه���وم اجمل��ت��م��ع وآف��ات��ه اخل��ط��رية قضية اإلدم����ان على 
امل��خ��درات، واإلدم��ان على الشهوات، ملا هلما من مآل 
سيء، وآثار مدمرة، على اجملتمع واإلنسان، وقد تطرق 
الشاعر رفعت حممد برويب إىل هذه القضية يف قصيدته 

: Barubi (1998)   "اليت محلت عنوان "قصة مدمن

ر  واِهي الُقوى متعثَّ

واِت
َ
الخط

يُته يمِشي الهويَنى ساِهما
أ
ورا

تي في العيِن 
َّ
 مثِل ال

والوجناِت

فاَه بُزرقٍة ى الّشِ
َّ
ولعاُبُه غط

قـــــذِع 
أ
عوُه با  شيَّ

ْ
 َبل

الكلمــــــاِت

ٍة غاُر بزفَّ ووراءه يجِري الّصِ

ف��ان��ظ��ر إىل ه���ذه ال��ص��ورة امل��خ��زي��ة هل���ذا امل��دم��ن، ق��د حنل 
جسمه وذهبت قوته واتسخ بدنه وسال اللعاب من فمه، 
عيناه غائرتان من الوهن وقلة النوم، واألطفال يسخرون 
مل��ا رأوا م��ن س��وء منظره  ال��س��يء  ب��ال��ك��ام  منه ويقذفونه 
واتساخ شكله. مث يتبع الشاعر وصف حال هذا املدمن 
وقد خسر كل شيء، خسر ماله، وعياله، وزوجه، وأخذ 

يتسّول الصدقات:

سمـــــــــــاٍل لـــــــــــُه 
أ
ومَشـــــى با

َخِلَقــــــــــــــــاِت!!

نَضبْت موارُده وباَت على 

وى
َّ
الط

َد اإلحســــــــــــاُس  وتبـــــــــــدَّ

وقــــــــــــــــــاِت
أ

بال

عاِطــــــــي فيــــــــه كـــــــلَّ  قَهــــَر التَّ

كرامـــــــــٍة

فيوَن( 
أ

كْي يشتِري ) ال

دقاِت بالصَّ

مدَّ اليديِن لكّلِ صاحــــِب 

رحمــــــــــٍة

 يكـفيــــــــــِه َما يعـــــــروُه ِمــــــــــْن 

رَجفـــــــــاِت

ـَه  ـَا عـــــــــاَد يذكــــــــُر بيتــــــــــــــ مـــــــ

ـــــــــــه
َ
وعيال
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ومل يقتصر إدمانه على تدمريه وحده بل دّمر أسرته وصار به 
األمر إىل قتل زوجه وتشريد أبنائه، فخسر الدنيا واآلخرة:

ثمَّ المتاَع، ولْم تُبــــــْح 

بشكــــــــــــاِة

والزوُج جاعْت ثمَّ باعْت 

َيها
ْ
ُحل

هِر- في ِمْثِل ُعْمِر الزَّ

كالمومياِة

طفــــــــال 
أ
بْت لتعــــوَل ا

َّ
وتعذ

غــــــــَدوا

ثمـــــــَن الِمــــزاِج فنـــــــــــاَء 

َهثــــــــــــاِت
َّ
بالل

جـــــاُء ولْم  يوَما بــــِه ضاَق الرَّ

يِجـــــــــْد

َكي تستديَن لُه ِمَن 

ـــــاراِت الجَّ

فَهوى عليَها باليديــــــــــِن 

ورجِلـــــــــــــه

لكنَّ ما يعروُه- قاٍس- عاِت بْت وناحْت واستثارْت 
أ
فا

عطَفُه

ِقيُّ يضاعُف  راَح الشَّ

َكماِت
َّ
الل

عــــــِر المْعَدميـــــــــَن 
ُ

وِبُكّلِ ذ

ِسهـــــْم
أ
ويا

وعيوُنها ترُنو- ِلخمِس- 

بنـــــــــــاِت

حّتى هَوْت ثمَّ استفاضْت 

روُحها

ّلِ البؤِس 
ُ

ومَضى- ِلذ

َعنــــــاِت
َّ
والل

ُعـــــها  ومَضْت ِلبارئَها يشّيِ

َســـــــى
أ

ال

فياله من هاك ما بعده هاك، وياهلا من طامة كبى، 
أصابت فقصمت، وحّلت فأوبقت، وكل ذلك بسبب 

اتباع الشهوات، واإلدمان على احملرمات.
ومن قضايا اجملتمع اخلطرية، ومهومه الكبرية، اليت تناوهلا 
شعراء اجمللة، قضية الفساد األخاقي والدعوة إىل الفحش 
والفجور، وخ��داع امل��رأة، ونزع حيائها، وتعريتها من كل 
مسات العفة والطهارة، فهذا الشاعر موسى حممد الزهراين، 
تتحرك يف نفسه عاطفة األخوة والغرية على أخته املسلمة 
: Al-Zahrani (2003):  يف قصيدته "خدعوها" فيقول

وردوَهـــــــــــــــــا مـــــــــــــوارَد 
أ
ا

غبيـــــــــاِء
أ

ال

َخدعوها بسفسطاِت 

هــــــــــراِء
ُ
ال

ـــــــــــــــــِة وهُموهــــــــــــــــــــا بقمَّ
أ
 ا

الكبريـــــــــاِء

ِة الوهِم َمكرا غرُقوها في لجَّ
أ
ا

واِء عَمى الرؤى والرَّ
أ
جاهلي ا ها الضعيَف بَكيٍد

َ
داَعبوا عقل

نى بَها ِمَن السَّ
أ
نِت ا

أ
 ا

والسنـــــــاِء

 جّردوَها ِمْن الحيـــــــاِء

وقالـــــــــــــــوا

ـَا بجــــــــّو نِت يا كوكبــــــ
أ
 ا

مـــــــاِء السَّ

وِر، سكنوَها حظيرَة الزُّ
أ
 ا

قالوا

بِقتـــــــــاٍم ُيـــــــــــزري بنــــــــــوِر 

الَبهــــــــــــاِء

جى فال تحِجبيِه نِت بدُر الدُّ
أ
ا

يــــــاِلْي 
َ
عُد فــي ل ا السَّ إنمَّ

الِغنــــــــــاِء

اكِشفي وجَهك الجميِل 

ي وغّنِ

ِس ول تسَمعي لدعَوى 

الغباِء

والبِسي َما َحال وطاَب ِمَن 

بـ ِ
ّ
الل

ويفضح الشاعر هذه الدعوات الكاذبة فيقول:

قـــــــــــــــــاِء هـــــم ديَنهـــــــا وبــــــــذَل النَّ خَدعوها .. ولْم يكن ذاَت يوِم همُّ

ماُل بعــــــــــــــَد الخــــــــــــــــــــواِء يَن الجَّ
أ
يـــــــــــــِن فا ُهْم يريدوَنها خواًء ِمَن الّدِ

يــــــــــــالي الحمــــــــــــراِء
َّ
هم ِسوى جلِب ُعهٍر فاضٍح في الل ْم يُكْن همُّ

هم ِسوى َصْفع وجٍه عرِبـــــّي َيحَيـــــــا حيـــــــــــــاَة الحيـــــــــــــــاِء ْم يكْن همُّ

هــــاء الدَّ ُدعاَة  عَنها  ويــداِري  خيـــــــٍر  كـــــلُّ  لَهـــــــــــا  يبتِغـــــــــي  ُمسلٌم 

الَفحَشـــــــــاِء براثِن  ِمــْن  َنسلُه  ِجْيٍل  بعُث  ِســوى  هم  همُّ يكْن  ْم 

وخياطبها حمذرا وناصحا:

وِد في شموِخ 
َّ
نِت كالط

أ
ا

اإلبـــــاِء

ختنـــــا َيا منــــــــارَة العـــــــّزِ 
أ
ا

نـــــــــــِت        
أ
ا

تقياِء
أ

حابِة ال خُت الصَّ
أ
نِت ا

أ
ا قاِء نِت رمُز العفاِف رمُز النَّ

أ
ا

ّم البراِعــــــــــــــــم 
أ
نِت ا

أ
 ا

بريــــــــــــــــــــاِء
أ

ال

نِت بدٌر والسافراُت ظـــــالٌم
أ
ا

فاضِل 
أ

نِت نسُل ال
أ
ا

الكرمـــــــاِء

نِت عـــــــــزٌّ لَنـــــــا ومجـــــٌد 
أ
ا

تليـــــــــــٌد

ا 
َ

كــــــــــِرم ِبذ
أ
 للَمعاِلي ا

الرتقـــــــــاِء

نَّ العفاَف ارتقـــــــــاٌء
أ
ميهْم ا ِ

ّ
عل

جِحفْت 
أ
ُفقدْت حيَن ا

بالحياِء

نَّ الحيـــــــــــاَء 
أ
خبريِهْم ا

أ
ا

حيـــــــــــــــاٌة

ـُِن  عيــــــ
أ
واعتصاٌم َعْن ا

الُخبثـــــــــــــاِء

نَّ الحجاَب احتشاٌم
أ
ئيهم ا نبَّ
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جفاِنهم بخبِث 
أ
َملء ا

النســــــــــــاِء

ا  هواِت لمَّ َعن ِْكالِب الشَّ

رادوا        
أ
ا

حَمــــــــــــــــــــــــِن   ِلنــــــــــــداِء الرَّ

ِللعليــــــــــــــــــــاِء

َس عاِليا 
أ
ارفعي الرا

واستجيِبي

وال خيفى ما لدعوات حتلل املرأة اليت أمسوها )حترر املرأة(، 
أث��ر يف تدمري الشباب وش��ي��وع الفاحشة يف اجملتمع  م��ن 
واحن��ال��ه، وه��ذا ما يريده أع��داء اإلس��ام، أمل يقل أحد 
Al-Tunisi (2002)   أق��ط��اب املاسونيةكما ورد ع��ن��د

:"كأس وغانية تفعان باألمة احملمدية ما ال يفعله ألف 
مدفع"، وقد لعن اهلل الذين حيبون أن يشيعوا الفاحشة 

بني الناس فقال جل وعا:

ــــذيــــَن 
َّ
ال فــــي  ـــَشـــُة  ـــِح ـــَف ال ـــِشـــيـــَع  َت ْن 

أ
ا ــــوَن  ــــِحــــبُّ ُي ـــــذيـــــَن 

َّ
ال إنَّ   ﴿

ُم 
َ
يْعل ــــــــرة وهللُا  ِخ

آ
ـــا وال نـــَي الـــدُّ فـــي  لــــيــــٌم 

أ
ا َعـــــــذاٌب  ــــُهــــْم 

َ
ل َمــــُنــــوا 

آ
ا

.(Al-Quran 24: 19)   ﴾ــــــــــُمــــــــــوْن
َ
ــــــــــْعــــــــــل َت ل  ـــــــــــــــْم  ـــــــــــــــُت ْن

أ
وا

إن هذه األمراض اخلطرية واألوبئة الكثرية اليت تعاين منها 
جمتمعات اإلنسانية اليوم جعلت الشعراء ينظرون إىل هذه 
احلضارة املعاصرة على أهنا حضارة زائفة، تتسم بالكذب 
واخلداع والنفاق، حضارة تبدي احملاسن للناظرين وباطنها 
شر وحقد دفني، ويف ذلك يقول الشاعر صاحل حممد جرار 
:  Jarrar (1998) "يف قصيدته "يف ظل احلضارة الزائفة

سوَم وَتنسى   ُتعِطي الجُّ

َجوهرا ِفيها

دَنى 
أ
هِذي الحضارُة في ا

معاِنيها

وِح  وتنَبِري لعـــــــــذاِب الـــــــــرُّ

ُتشِقيهـــــا

ُتقيُم للِجسِم ُسلطاَنا 

وهيمنــــــــًة

نت في دهـــــاٍء سوَء  فزيَّ

حاِدْيَهـــــــــــــا!

زرتَها نفوٌس ضلَّ 
آ
وا

هاِجُسهـــــــــــا

فهذه حضارة هتتم بالظاهر املبقع بزينته، وهتمل اجلوهر 
وامل��ع��دن، ول��ذل��ك فقد أشقت اإلن��س��ان، ون��ش��رت الشر 

والبهتان، والقتل والتشريد والعصيان:

جســــــــــــاَدهم َشـــــــرا 
أ
تـــــــــؤزُّ ا

فُترِديهــــــــا

اِس، ُمذ كاُنوا،  وَشقوُة النَّ

نُفوسهم

فوُس، وقْد ناَمْت  تلَك النُّ

نواِهيَها

بئَس الحيـــــــاُة إذا كانــــــــــْت 

هــــــــُها توّجِ

ويمخُر الشرُّ في شتــــــــّى 

نواِحيــــــــــــها

ـــــــــــــاِس  فتستحيُل حيــــــــــاُة النَّ

مجــــــــــــــزرًة

 منُه البصيــــرُة وامتـــــــدْت 

غواِشيــــــــها

َياحسرتاُه على اإلنساِن قد 

َعِميْت

َـّ في دُنيــــــــــــاُه  وُيبصــــــــُر الغيـــــــــــ

َتنِزيــــها

ِن
آ
شِد في القرا  َيعمى عِن الرُّ

سَفا !
أ
 َوا ا

هَر الِغيِد 
ُ
وراَح َيسِفُك ط

َحاِميهـــــــا

ـــــا ِمــــــــْن ى الفواحَش فنَّ  سمَّ

َسفاهتـــــــــِه

إال أن الشاعر ينطلق من عاطفتة اإلنسانية وحب اخلري 
للبشر مجيعا، فيبني طريق التغيري والتحول هبذه احلضارة 
إىل ح���ض���ارة ت��س��ع��ى خل���ري اجمل��ت��م��ع واإلن����س����ان، وتسمو 
وتزيح  املفاسد  فتجلو  الكرمية،  احلياة  ومتنحه  باإلنسان 
الطواغيت، وذلك بالرجوع إىل اهلل سبحانه وتعاىل وتغيري 

ما يف النفوس:

هِذي المفاسُد وانجابـــــْت 

طواِغيــــــــــــها

فِس  ر القوُم َما في النَّ لو غيَّ

لنكَشفْت

تنــــــــــــــــــــا، وهللُا  مَّ
أ
 َتسمــــــــــــو با

راِعيـــــــــَهـــــــا

لــــــــــــــــوا بهبــــــــــــوِط  وُبّدِ

جنحــــــــــــــــًة         
أ
الَعيــــــــــــِش ا

وبالذنـــــوِب ُيـــــــــــــــــــــــــِذل هللُا 

ـــــــَها ـْ جاِنيـــــ

الِح يظـــــــلَّ القـــــــــوُم  فِبالصَّ

فــــــي َشمــــــــــــــــٍم

العصر زائفة،  القاسم أن حضارة  وي��رى الشاعر شريف 
على  الشيطان  بايعت  قد  والقيم،  الفضائل  من  متعرية 
الفتك باإلنسان، كما يرى أن كل حكم وكل حضارة ال 
جتلب اخلري لإلنسان فهي إىل زوال، فيقول يف قصيدته 

: Al-Qasim (1998) "هتافت احلضارة"

َما َعليها ِمْن ُمتعــــــــــــٍة 

وازدهـــــــــــاِر

ل تغرّنـــــَك الحضــــــارُة 

لقــــــــــــــْت
أ
ا
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ــــــــــــــــــــــــــْت بمســــــــــــــــــــــرِح  ُء تثنَّ

وزاِر
أ

ال

 وتعّرْت ِمَن الفضائِل

ـــــــــــــا           شمطـَ

يدي
أ

 طاُن فاستسلمْت ل

ماِر الدَّ

هواِء باَيعها
أ

 وبسوِق ال

          الشيـــــــ

 ساِن قانــــــــــــــوُنـــــــــــــــه لغيـــــــــــــــــــِر

قـــــــــــــــــراِر

 إنَّ ُحكما ل يجلُب الخيَر

       لإلنـــــــــ

امل��ع��اص��رة كئيبا  وه���ذا ك��ل��ه ج��ع��ل اإلن��س��ان يف جمتمعاتنا 
الشعراء يعّبون عن مهّه وغمّه وكآبته،  مهموما، وجعل 
لتكون هذه مسة الشعراء املعاصرين كما قدمنا يف بداية 
احل���دي���ث ع���ن اجمل��ت��م��ع ومه���وم���ه، ف��ن��رى ق��ص��ي��دة للشاعرة 
إنصاف خباري عنواهنا "يا طري" تبّث فيها حزهنا وكآبتها 

: Bukhari (2002)  فتقول

َســــــــــــــى 
أ

َت قلِبْي بال
ْ
وَجعل

رّياَنـــــــــــــــــــا

َيا طيُر كيــــــَف َسقيَتنـــــــــي 

حزاَنــــــــــــــــا
أ

ال

َما كاَن يعِرُف في الَورى 

ُعدواَنا

قْد كاَن َيهوى في َسجاياَك 

فى  الصَّ

و في الخبيئِة َيحِمُل 
أ
ا

ضَغانـــــــــــــا
أ

ال

ــــْدَر ُيغِمـــــــــُد  نَّ الصَّ
أ
لْم يْدْر ا

صــــــــاِرما

دا  عاَش الحيــــــاَة مغـــــــــّرِ

َجذلَنــــــــــــا

اب للقلِب  ُيعنى بُسقيا الصَّ

ـــــــِذي
َّ
ال

َء ِلَمْن َشكى ِلخليلِه 

الِحرماَنـــــــــــا

نَّ في
أ
 قْد كاَن َيحَسُب ا

فا الحّبِ الّشِ

َتـــــــــى بكروبــــــــِه 
أ
وِلَمْن ا

َحيراَنـــــــــــــــــا

َتى والهـــــــــمُّ يقطـــــــــــــُن
أ
 وِلَمْن ا

   وجَهـــــــــــــُه

َتجتاُح قلَبـــــــا ضاِحَكا 

ُمزَداَنـــــــــــــــــــــا

بـــــــــــــــــــــِة
آ
 فإذا بُجْرعاِت الكا

َســــــــــــــى
أ

وال

قَسماُت إشراِق الهَنا قْد 

راَنــــــــــــــا

 ورددُتــــــــــــــــه..ورددُتـــــــــــه

  والبـــــــــــــــؤُس ِفــــي

ِلشراِك بــــؤٍس يخنــــــــــُق 

لحاَنـــــــــــــا
أ

ال

ْ
حـــــــــــــزاَن بـــــــــل

أ
مَتني ال

ّ
 عل

سلمَتــــــــــــــني
أ
   ا

وأحاسيسها  مبشاعرها  تنطق  احلزينة  الكئيبة  فالعاطفة 
ب��األس��ى، ويتجرّع  ب��األح��زان، ومشبّع  فالقلب مسّقي   :

ال��ك��آب��ة وال��ب��ؤس، ف���إذا ب��ه خيتنق ومي���وت م��ن ش��دة حزنه 
وحسرته وبؤسه. 

أما الشاعرة رمسية العيباين فقد هّدها اهلم واحلزن والتعب، 
وسيطرت الكآبة والتعاسة والنكد على حياهتا، فالتجأت 
إىل بارئها تطلب العون واملدد، فتقول يف قصيدهتا "غربة"  

: Al-Aibani (2001)

فارَحم إلِهي فؤاَدا هّدُه 

التعــــــــــــُب

حزاِن 
أ

ى ال
َ
َيا رّبِ ماِلي عل

ٍد
َ
ِمْن َجل

ريَح َهٍم وِمْن عّوادُه
َ
 ط

النصــــــــُب

 وارحْم تِعيسا مَضـــــــْت

يامـــــــُه َنِكــــــدا
أ
ا

ٌم بعيٌد دونُه
ْ
عُد ُحل  والسَّ

حُجُب

 ل يطرُق الَسعُد باِبي، كيَف

يطرقُه

 لقلٍب كـقلبي ُجرحُه
ً
 واها

َعِطُب!

عماِق
أ

ا الهموُم ففي ال مَّ
أ
 ا

َمسكُنها

فاألبيات مليئة بعاطفة حزينة تتجسد من خال كلماهتا: 
األحزان، الفؤاد، اهلّم، التعاسة، اهلموم، اجلرح، القلب، 
فالشاعرة تسبح يف حبر من اهلموم واألح���زان، ال  اآله، 
تعرف السعادة يف قاموسها، وال يدخل الِبشر إىل حياهتا، 

فهي تتأمل وتتأّوه ليل هنار.
وكذلك الشاعر حبيب بن معا املطريي، تسيطر عليه 
اليأس والكآبة فيقول يف قصيدته "أوان اخللّي"  مشاعر 
 : Al-Matiri (1998) هو يتحدث عن اإلنسان املعاصر

    في هاجٍس في خباَيا 

ْفِس ما َبِرَحا النَّ

اِر  وى في الدَّ
َ
هَو الشجيُّ ث

ُمنشغال

في درسِه غَير بـــــــاِب البـــــــــّثِ 

منفتَحــــــا

 بثياِب الهــــــّمِ 
ٌ

مَسرَبل

ليــــــــــــَس َيــــــــــــــــــرى     

ْن ُيبصَر البلبَل المشتاِق 
أ
ا

قْد صدَحـــــــا

 بهمـــــــــــوِم الخلــــــــــــــِق 
ٌ

ــــــــل محمَّ

..غايتـــــــــــُه      

و 
أ
نسُه عنــــــــُه ُزهدا مــــــــــــــاَل ا

أ
وا

نَزحــــــــــــــــا

قرينُه الحزُن مشبوَبا 

يشـــــــــــــــــاُط بـــــــــــــــــِه

 وِحصاُن الفكِر 
ٌ
    إجابة

قــــــــــْد جمَحـــــــــــــــــا

فِق 
أ

هذا السؤاُل َسرى في ال

ليَس لُه
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ــــــــــــــُف بالهجـــــــــــــِر قــــــــــــــــــــْد  مدنَّ

ِبَحـــــــــــــــــــــا
ُ

ذ

نـــــــُه ولماذا بــــاَت 
أ
َمـــــا شا

ــــُه    نَّ
أ
مكـتئَبــــــا  كا

فالشاعر ينظر إىل ح��ال ه��ذا اإلن��س��ان ال��ذي يعيش يف 
دنيا من اهلم والكآبة، فا يكاد يبصر طريقه، وكأنه قد 
محمُّل مهوم اخللق أمجعه، فإذا باحلزن يصبح قرينه ورفيقه 
ال���ذي ال ي��ف��ارق��ه أب����دا، مث ت��ت��ح��رك ع��اط��ف��ه الشفقة عند 
الشاعر فيتساءل عن سبب حزن وتعاسة هذا اإلنسان 
يف هذا الزمان، فا جيد جوابا بل خيّيم الصمت وتعلو 

الكآبة وجيثم احلزن.

الخاتمة

ل��ق��د ت��ب��ني ل��ن��ا م��ن خ���ال ق��ص��ائ��د ال��ش��ع��راء اإلساميني 
أم��راض خلقية  من  اليوم  تعانيه جمتمعات  ما  املعاصرين 
ونفسية واجتماعية كالظلم واحلسد والفقر واجلوع والتشرد 
والتيه والضياع، والكآبة واحلزن، واهلم والغم، واستغال 
املرأة، وغريها، وهذا كله بسبب البعد عن الدين والتخلي 
عن توجيهات رب العاملني، اخلالق الصانع، الذي اعطى 
كل ش��يء خلقه مث ه��دى، فمىت ما ع��ادت اجملتمعات 
إىل بارئها وخالقها ومىت ما عادت إىل أخاقها وقيمها 
وم��ب��ادئ��ه��ا، ع���ادت إىل ح��ي��اهت��ا اهل��ان��ئ��ة امل��س��ت��ق��رة وصدق 

: Shauqi (1993) الشاعر أمحد شوقي إذ قال
ُقُهْم 

َ
ْخال

أ
َهَبْت ا

َ
خالٌق َما َبِقيْت    فإْن ُهُموا ذ

أ
َمُم ال

أ
ما ال إنَّ

َهبُوا
َ

ذ
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