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ملخص
ال��ن��ق��اد، ووجهت  م��ن بعض  رف��ض��اً  التفعيلة  واج���ه شعر 
اهتامات إىل الشعر العريب اجلديد على أنه ال يتجه اجتاها 
إسالميا، بل إنه شعر هّدام للرتاث الشعري العريب القدمي، 
وخباصة التوجه اإلسالمي، لكن الشكل الشعري اجلديد 
ال يعين اهلدم؛ ألن األشكال تتجدد، أّما املضمون فقد 
وافق احلياة اجلديدة يف تطلعاهتا وقضاياها فهي ختتلف 
الرؤية  فقد كانت  البيئة  اختالف  سبقها، حبسب  عّما 
النقدية إبّ��ان ظهور هذا الشكل رؤية ضيقة. وبنحٍو ما 
استقر املفهوم العام  لشعر التفعيلة يف خطوط بارزة، أمهها 
احلرص على استيعاب مفردات الثقافة العربية اإلسالمية 
مقتضيات  م���ن  ألهن����ا  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  األديب،  امل��ض��م��ار  يف 
االنتماء الديين واحلضاري لإلسالم وثقافته. واملنهج املتبع 
هو التحليلي يف النصوص  اإلسالمية يف الشعر العريب 
اجلديد. من أهم النتائج اليت توصل إليها البحث: عمق 
اإلسالمية  العربية  الثقافة  مبعطيات  ال���رواد  الشعراء  صلة 
العريب  الشعر  وأن  الفكرية،  واخللفية  الوشيجة  متثل  اليت 
اجلديد مل خيل من التوجه اإلسالمي، وأنه بقي منضبطاً 
بالرؤية احلضارية اإلسالمية، على الرغم من انفتاحه على 

الشعر الغريب.
ال��ك��ل��م��ات م��ف��ت��اح��ي��ة: االجت��������اه اإلس�����الم�����ي، ال��ث��ق��اف��ة 
اإلسالمية، الشعر العريب اجلديد، شعر التفعيلة، الشعراء 

الُرّواد يف العراق. 

Abstract

Free verse poetry has faced fierce criticism by 
scholars who claim that its use is detrimental 

to ancient Arabic and Islamic poetic heritage. 
The evolution of poetic form and content does 
not mean the destruction of poetic tradition, as 
both change to become more suited to deal with 
emerging issues. This research aims to study the 
Islamic trend among the pioneering poets and its 
importance in the life of Muslim communities. 
By following an analytic approach in the 
analysis of Islamic poetic texts (free verse), 
the findings show a strong influence of Islamic 
heritage and values on the poetry produced by 
the pioneering poets. This also supports the 
notion that free verse remained consistent with 
the values of the Islamic civilization, despite 
the influence of Western poetry.

Keywords: Islamic trends, Islamic culture, 
modern Arabic poetry

المقدمة
مل خي��ُل الشعر ال��ع��ريب احل��دي��ث م��ن االجت���اه اإلس��الم��ي، 
اإلسالمي  الدين  يعتنقون  اجلديدة  التجربة  شعراء  كون 
تقاليدها  بيئة  يف  يعيش  فكلهم  إس��الم��ي��ة..  وثقافتهم 
إسالمية، فأغلبهم كان يتجه اجتاًها إسالميا على الرغم 
من تنوع موضوعاهتم الشعرية وتعددها، إال أن الوظيفة 
العصر،  ومتطلبات  ال��واق��ع  حملاكاة  تتجه  الشعرية كانت 
أي إهنا إنسانية، ومادامت الوظيفة إنسانية فهي ترتبط 
تنظم  فاإلسالم رؤي��ة شاملة،  القيم اإلسالمية،  مبنظومة 
فيها خمتلف جوانب احلياة لتصنع منها منهجا مميزا لتلك 
احلياة، وحضارة ذات نكهة فريدة. لقد تفاوتت جهود 
الشعراء  وإن  أخ���رى،  إىل  مرحلة  م��ن  التأصيلية  الشعراء 
التفعيلة- مل  الشعرية اجلديدة -شعر  ال���ُرّواد يف جتربتهم 
بل  فحسب  الكالسيكية  الشعرية  ال��ق��واع��د  على  ي��ث��وروا 

mailto:nafea.2013@yahoo.com


GJAT | DECEMBER 2019 | VOL 9 ISSUE 3 | 108
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)

كانت ثورهتم على املضمون الشعري، فالشعر يف رؤيتهم 
بعيدا عن  ليس  اجملتمع،  ل��واق��ع  معايشا  أن يكون  جي��ب 
إسالمية،  جمتمعاتنا  أن  ومب��ا  واجت��اه��ات��ه،  تطلعاته  مواكبة 
فعليه البد من مسايرة هذا االجتاه ومتثيله نقديا وشعريا، 
عام،  بشكل  األديب  املضمار  يف  والتنظري  التأصيل  ألن 
والشعري بشكل خاص وثيق الصلة باإلبداع، إذ ال تنظري  
بدون إبداع، وإن من املنطق أن نبحث عن مدى وضوح 
الرؤية حول هذا االجت��اه لدى الشعراء ال��ُرّواد من خالل 
معامل  نستكمل  وأن  ذاهت��ا،  والشعرية  األدب��ي��ة  إبداعاهتم 
املنظرين وحدهم, بل  النقاد  النهج ال من أعمال  ذلك 
ا كان الشعر 

ّ
نستنبطها من أعمال املبدعني أنفسهم. ومل

هو ذؤابة الفنون األدبية, وخباصة يف جمتمعاتنا اإلسالمية 
الشرقية اليت تأسرها الكلمة الراقية، وتتأثر هبا تأثرا خفيا 
بكون حمور حياهتا الفكرية واألدبية واالجتماعية – وهو 
القرآن الكرمي –كتابًا معجزا يف صياغته ونظمه وسحر 
بالغته, فإن تلمس مدى تغلغل تلك ال��روح اإلسالمية 
فيه, ومدى جناح الشعراء ال��ُرّواد يف تطويعهم الجتاههم 
دون التضحية بأصول الفن ومقتضياته- يبدو لنا عمال 
ذا مردود مهم على سبيل تأصيل ذلك االجتاه وتسديده، 
لكونه ميثل اخلطاب األصيل ال��ذي يعرب به الشاعر عن 
ان��ش��غ��االت ع��ص��ره على حن��و ف��ري��د، وي��ن��ط��وي على قيمة 
شعرية تعبريية وداللية وثقافية وحضارية ومجالية، وأن على 
ال��ش��اع��ر دي��نً��ا جي��ب أن ي��ؤدي��ه هل��ذا اجمل��ت��م��ع، لكونه ف��رًدا 
ف���رداً يف ه��ذا اجملتمع، فهو ال يقف  م��ن اجملتمع، وليس 
ال��دي��ين، وثقافته مستمدة من  ب��ع��ي��ًدا  ع��ن اجت��اه جمتمعه 
تاريخ ه��ذا اجملتمع وحضارته وت��راث��ه اإلس��الم��ي، فيجب 
أن يكون هناك التزام، وهذا االلتزام يأيت اختيارا وتعبريا 
الشاعر فالوقوف مع اجملتمع من دون ضغط  إرادة  عن 
أو إكراه، فالشاعر يتميز بإحساسه املرهف، وإنه يتصف 
بالشمولية وال غرابة يف أن تستثار فيه حاجات داخلية 
من  وم��وق��ف��ه  رؤي��ت��ه  ع��ن  لتعرب  ق��ص��ي��دة  لكتابة  تستدعيه 
الوظيفة  ف��ن ووظيفة، وه��ذه  األش��ي��اء وال��وج��ود، فالشعر 
ام��ت��داد ل��ه وليس ام��ت��دادا ل��غ��ريه. وال خيفى تأثري األدب 
يف بلورة شخصية األمة، وصياغة وجداهنا، والتعبري عن 
تصوراهتا الفكرية والفنية وهو أداة فاعلة يف بناء الثقافة 

واملعرفة. 

الشعراء الُرّواد في العراق:
نقصد بالشعراء الُرّواد ُرّواد الشعر العريب احلديث- شعر 
التفعيلة- يف ال��ع��راق وه��م جيل م��ن ال��ش��ع��راء ك��ان��وا من 
األجنبية  بالثقافات  ت��أث��روا  الطليعي،  التقدمي  الشباب 
العربية احلضارية  م��ن دون االن��ق��ط��اع ع��ن ج���ذور األم���ة 
واإلس���الم���ي���ة، ل��ق��د م����ازج ه����ؤالء ب��ني ث��ق��اف��ت��ه��م امل��ع��اص��رة 
وخمزوهنم الثقايف؛ ليخرجوا حبصيلة شعرية متقدمة توازي 
وتساير مه��وم احل��اض��ر، وت��ؤش��ر احل���االت اجل��دي��دة حبيث 

أصبحوا مؤهلني لريادة شعر التفعيلة.

وم��ن أه��م ه��ؤالء الشعراء ب��در شاكر السياب ول��د عام 
1926 ون����ازك امل��الئ��ك��ة ع���ام 1923 وع��ب��د ال��وه��اب 
1929، وقد  احليدري عام  1926 وبلند  البيايت عام 
ال��ت��وايل: 1964، 2007،  ت��ويف الشعراء األرب��ع��ة على 
التفعيلة  ش��ع��ر  والدة  أن  جن��د  1996. ك��م��ا   ،1999
كانت متقاربة بني عام 1947-1950، برهن الشعراء 
الُرّواد على قدرهتم املتميزة يف حتميل النص املعاصر، طاقة 
اليت  احل��ي��اة  اق��رتابً��ا إىل  م��ن شعرهم أكثر  إحيائية جعلت 
ح��ول  ال��ض��ج��ي��ج  ع��ال  ق��د  وإذا ك���ان  يعيشها جمتمعهم، 
السبق الزمين للسياب أم نازك املالئكة أم البيايت أم بلند 
فإن هذا السبق ال قيمة عملية له، ذلك ألن هذا الشاعر 
أو ذاك ما كاد يدخل جمال الكتابة هبذا الشكل حىت وّد 
شعراء آخرون القيام بالتجربة نفسها، يعتمد كل شاعر 
على طاقاته اخلاصة مما يدعو إىل االعتقاد، حبسب متايز 
رواد حركة  أهن��م مجيعاً  ال����ُرّواد  للشعراء  األوىل  ال��ت��ج��ارب 

) Muhammad, 2015(.شعرية جديدة

وهكذا تبقى التجارب الريادية بؤرًا مكتنزة متتلك حبضورها 
احل���ي ال���ق���درة ع��ل��ى اج���ت���ذاب ال���ق���راء إل��ي��ه��ا واس��ت��ق��ط��اب 
أطروحاهتم لتكون موضع دراسة ومراجعة وإعادة فحص 
وت���ق���ومي، مل���ا ت��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه م���ن ق��ي��م ت��ق��دم��ي��ة يف وع��ي��ه��ا 
للمستقبل، وإمياهنا حبتمية متغرياته وتطلعها إىل التجديد.

أمتهم  ب��رتاث  اجل��ذور  ثقافة عميقة  إىل  إبداعهم  يستند 
االسالمية ووطنهم حيًنا، وباإلنسانية بشموهلا وتطلعها 
إبداعي  متحرك  وج��ه  ذات  ثقافتهم  ثانيا، وكانت  حينا 

جريء يف مترده على قيود التقليد واجلمود.
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االتجاه اإلسالمي في شعر الُرّواد
قدرة  أكثر   القدمية  العصور  العريب يف  الشعر  لقد ك��ان 
على مح��ل  رس��ال��ة أمتنا االس��الم��ي��ة  والتعبري ع��ن قيمها 
ومثلها، كما أن الشاعر املعاصر ال يستطيع االبتعاد عن 
هذه املثل والقيم؛ ألنه عاش وترعرع يف ثناياها، واحلقيقة 
أن أي شعر مهما كثرت املالمح املشرتكة بينه وبني شعر 
املراحل والعصور اليت سبقته هو »ذو خصوصية معينة، 
وله فرادة ومتّيز غري موجودين يف العلم: ألن األدب صورة 
األم��ة ال��يت أنتجته، ووج��ه م��ن وج��وه أسلوهبا يف احلياة، 
ونظرهتا إىل الكون واالنسان، أنه رمز شخصيتها، وعنوان 
ثقافتها والداّل على هويتها فهو ليس حمايدا كالعلم، وال 
  )Al-Qassab,  2012(»م��ربأ من االنتماء  م��ث��ل��ه
األم��ة وثقافتها وحضارهتا  يتجزأ عن هوية  فهو ج��زء ال 

الفكرية والدينية.

وهلذا جند يف قصائد الشعراء الُرّواد حماولة للعودة للرتاث 
اإلسالمي إذ يقول السياب: “فقد ألزمت نفسي بعدد 
م��ن ال��ق��وايف بعد أن ك��ان حت��رري منها ك��ث��ريًا، أم��ا الرموز 
البابلية فاستعمايل هلا مل يكن إال ملا فيها من غىن ومدلول. 
وهي بعد قريبة منا، ال ألهنا نشأت يف بلد نسكنه اليوم، 
ال��ع��رب،  أج��دادن��ا  أب��ن��اء عمومة  البابليني ك��ان��وا  وال ألن 
تبنوا  أنفسهم  العرب  هل��ذا كّله وحسب ... بل ألن  ال 
هذه الرموز، وقد عرفت الكعبة من إبراهيم اخلليل ومن 
ظهور النيب العريب العظيم، ومجيع اآلهلة البابلية، فالُعزى 
الالتو ومعناه هي منات ووّد  وال���اّلت هي  هي عشتار 
Al-(”هو متوز “أودن السيد كما كان يسمى أحيانا

)Ghurfi, 1986

بل إن العرب اجلنوبيني عرفوا ه��ذه اآلهل��ة  فتموز الذي 
ي���روي لنا بعض امل��ؤرخ��ني أن��ه رأى أه��ل ح���وران يبكونه 
حتت اسم تاعوز عرفته اليمن باسم تعز الذكر وأنثاه العزة 
ب��ل خييل يّل أحيانا أن ق��وم ع��اد ومث���ود... ق��د ك��ان��وا من 
عبدة متوز: عاد أو آد, العني واهلمزة حتل إحدامها حمل 
اأُلخرى بني لغة سامية وُأخرى عاد وعادون وهو آدون 
السيد ومث��ود ه��و مت��وز م��ؤك��ًدا يف قوله “إن اإلس���الم هو 
االنتصار األكرب الذي حققته القومية العربية, جاء ليقتلع 

ال��الت وال��ع��زة ووّداد أو س��واه��ا م��ن األوث���ان ال��يت عرفتها 
العربية ه��ذه حني  ال��ي��وم بأمسائها  ف��إن تسميتها  ال��ع��رب، 
نستعملها رموزا تعّد نوعا من التحدي لإلسالم وبالتايل 
جلميع املسلمني، إذ جند السياب يتجه اجتاًها دينيا كما 
يف قصيدة ليلة القدر اليت كتبها عام 1961 وقرأها يف 
إذ  املناسبة  تلك  ال��زب��ري إلح��ي��اء  مدينة  العامة يف  املكتبة 

: )Al-Sayyab, 2000(يقول فيها
يا ليلة تفضل األع���وام واحل��ق��ب��ا          هيجت للقلب 

ذكرى فاغتدا هلبا
وكيف ال يغتدي نارًا تطيح به    ق��ل��ب ي����رى ه��رم 

اإلنسان منقلبا؟
ي��رى شعائر دي��ن اهلل ه���ارب���ة        يسّفها ال��ن��وء متضي 

حيثما ذهبا
أين العنان الذي تلويه ع��اص��ف��ة؟              ما فاحتني 

يرون املوت مطلبا
للرغو حول شدوق اخليل وسوسة        والنقع يذري 

لثاما قّنع السحبا
من كل حمتسب باهلل متكل        ع��ل��ي��ه ي��ف��ري 

ضلوع البغي إن ضربا
           كأن أسيافهم يف كل معمعة           جسر 

إىل جنة الفردوس قد نصبا 

امل��خ��ت��ار، وال��يت  م��ول��د  ق��ص��ي��دة:  السنة نفسها كتب  ويف 
يقوم فيها مبدح الرسول الكرمي حممد r ويدعوه إىل إنقاذ 
املسلمني من ظلم وتسلط املستعمرين احملتلني لألراضي 
العامل  العربية، يف فلسطني واجل��زائ��ر وأرج���اء أخ���رى م��ن 

: )Al-Sayyab, 2000(اإلسالمي إذ يقول فيها
         دموع اليتامى يف دجى الليل تقّطر       ونوح 

الثكاىل عاصف فيه يصفر
          وأغفى على اآلهات طفل ميتم          تقطّر 

فيه احلقد أٌم وتبذر
        إذا جّن ليل يف الصحاري وألألت         جنوم 

وقد خيضل ليل ويقمر
       ففي كل قلب من دجى الليل سدفٌة       ويف كل 

عقل ظلمة ليس تسفر 
       وقامت من األنصاب يف البيت عصبٌة         كدوٍح 
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من الصّوان بالشر يثمر 
       وأجرى على النهرين أقيال فارس             دما 

يعربيا واستباحوا ودمروا
      ويف الشام يطغى يف محى الروم تابع          ويعدو 

على األحرار كسرى وقيصر 

الدعاء من ربه  والسياب كثري اهلموم واهل��واج��س، وكثري 
ليشفيه م��ن امل����رض، وش��ب��ح ع��زرائ��ي��ل ي���ط���ارده وحي��اص��ره 
ويشعر بالعطش يف دواخله، وبالقحط يغمر أرضه، ففي 

قصيدة )مجيلة بوحريد( يتعاىل الدعاء:
يارّب عطش حنن . هات املطر؛

رّو العطاش منه رّو الّشجر

احتفال  باملوضوعي يف  وال���ذايت  بالعام  اخل��اص  ميتزج  إذ 
)حنن(  اجلمعية  بصيغتها  الشاعرة  ال��ذات  إلنقاذ  دعائي 
وإلن���ق���اذ ال��ع��ط��اش وال��ش��ج��ر أي��ض��ا، ف��ال��ش��اع��ر يستجيب 
إلسالميته من خالل التوجه إىل )اهلل( سبحانه وتعاىل، 
رابطاً ذلك بالعنوان )مجيلة بوحريد( الذي يرمز إىل اجلهاد 
يف سبيل احلرية اليت يدافع عنها اإلسالم ويتبناها. كما جند 
البصري( ويلتحم به فهو  السياب يتقنع بقناع )احلسن 
Al-(يشبهه بنفسه يف انتظار معجزة الشفاء، إذ يقول

: )Sayyab, 1971
أن يكتب يل اهلل العودة إىل العراق
فسوف ألثم الثرى، أعانق الشجر

أصيح بالبشر :
يا أرج اجلنة، يا أخوه يا رفاق،

احلسن البصري جاب أرض واق واق
ولندن احلديد والصخر

فما رأى أحسن عيشاً من يف العراق

جند أثر هذا التقنع يف استخدام ضمري املتكلم حيث يرتك 
السياب مكانه ليفسح اجملال للحسن البصري إلدارة دفة 
احلدث، وصياغة احلكاية من منظوره اخلاص، والشاعر 
هنا يلتقط فكرة التجوال االضطراري يف األرض السحرية 
عن احلسن البصري، ويسعى إىل توظيفها يف سياق جتربته 
املرّة مع املرض، إذ يوازن على صعيد بنية املكان مثاًل عن 

جزر الواق واق حيث نفي احلسن البصري يف احلكاية، 
ول��ن��دن امل��وص��وف��ة ه��ن��ا )احل��دي��د وال��ص��خ��ر( ح��ي��ث يتلقى 
اض��ط��راري،  نفي  يعيش حالة  السياب عالجه، وكالمها 
فالسياب يثق بقدرة اهلل سبحانه وتعاىل عندما يقول )أن 
يكتب اهلل يل العودة إىل العراق( يف إشارة تشري إىل أن 
السياب يتجه اجتاهاً إسالمياً وهو دائماً يتوجه إىل اهلل يف 

حتركاته وسفره للعالج. 
املثل)خام  السياب  أي��وب( يستخدم  ويف قصيدة )سفر 
حييل  ال��ذي   )Al-Salihi, 1994( )وت���راب وزنبيل 
 Al-Sayyab,(إىل النهاية احلتمية لإلنسان، إذ يقول

 : )1971
أما مسعت هاتف الرواح؟

“خام وزنبيل وتراب
وآخر العمر ردي”

 
يف إشارة حنو التوجه الصحيح وااللتزام بالدين االسالمي 
الشعرية  البنية  امل��ث��ل يف صميم  أدخ���ل  وم��ب��ادئ��ه، حيث 
مستهدفا بعث الداللة العميقة للمثل يف جوهر الداللة 
الشعرية للمقطع، ساعياً إىل تأسيس مثال تصويري يعرب 
عن حياته ومرضه، وهو حياول اىل التقريب يف عذاباته من 
عذابات نيب اهلل )أي��وب( وحتمله للمرض، واالستسالم 
الدنيا فانية، فما يكسبه  لقضاء اهلل وق��دره، مؤكدا بأن 
اإلن��س��ان ال��ع��م��ل ال��ص��احل، وال حي��ت��اج إىل امل���ادي���ات ال��يت 

كسبها يف الدنيا، ليكتفي خبام وزنبيل وتراب.

أم���ا ال��ش��اع��رة ن����ازك امل��الئ��ك��ة ف��رتك��ز ع��ل��ى امل��ض��م��ون، إذ 
اقرتنت دعوهتا إىل احلركة الشعرية اجلديدة بالتأكيد على 
اليت  ال��ع��وام��ل االجتماعية  م��ن  امل��ض��م��ون بوصفه واح���دا 
جعلت الشعر العريب ينبثق، فالدعوة كانت يف جوهرها 
ثورة على القوالب الشكلية اليت تتمسك بالقيم الظاهرية 
اجملردة من غري التفات إىل املعاين الفكرية الكبرية اليت متأل 
النفس الشاعرة أو إىل احلياة املعاصرة على أال تكون بعيد 

عن تراثنا اإلسالمي.  

ف��ال��ش��ع��ر اجل���دي���د ع��ن��د ن������ازك، ل��ي��س ب��ع��ي��دا ع���ن ال��ف��ك��ر 
اإلسالمي فهي من أصول عربية إسالمية على الرغم من 
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أهنا كانت ملحدة لفرتة من الزمن، بسبب تعرضها ألزمة 
نفسية يف مقتبل عمرها، كوهنا  عاشت فرتة انتشار مرض 
الكولريا، وأهوال املوت وكثرة عدد املوتى من هذا املرض 
القلق واالضطراب والتشكيك،  الفتاك، مما أوصلها إىل 
تعيش  الطمأنينة وجعلها  دائ��رة  من  أخرجها  العامل  ه��ذا 
ح��ال��ة م��ن ال��ض��ي��اع وال��ت��م��زق واخل����وف، ف��ك��ان��ت احملصلة 
النهائية هت��دمي األع��م��اق وت��دم��ريه��ا، وإي��ص��اهل��ا إىل حالة 
عدم االستقرار “قليلون هم الذين تداركتهم رمحة السماء 
فانتفضوا من كبوة االنكفاء على الذات اخلاوية واجتهوا 
إىل دائرة اإلميان املفضي إىل األمان، ولعل نازك املالئكة 
 Ali,(”واحدة من القلة الذين تداركتهم العناية االهلية

.  )1986

ف��ال��ش��اع��رة ت��ع��رتف ب���أن يف ب��ع��ض م��راح��ل ح��ي��اهت��ا إحل��اد 
أف��ض��ى هب��ا إىل احل����زن وال��ق��ل��ق واالض����ط����راب، إذ ت��ق��ول: 
إن���ين مل أك���ن متدينة يف ف���رتات م��ن ح��ي��ايت م��ا ب��ني ع��ام 
)الكولريا(  فيه قصائدها  وال��يت كتبت   1955-1948
ومطولة )مأساة احلياة( )وأغنية لإلنسان( واليت أظهرت 
عن  يبتعد  ال  حن��و  على  واالن��س��ان��ي��ة،  اجملتمعية  عاطفتها 
م��س��أل��ة امل���وت واخل����وف وك��المه��ا ح��ال��ة إن��س��ان��ي��ة، كانت 
ال��ش��اع��رة تنظر إل��ي��ه��ا م��ن ج��ان��ب ع��اط��ف��ي، وإذا كانت 
مشكلة امل��وت م��ن املشكالت ال��يت ق��ادت الشاعرة إىل 
اإلحل��اد يف مرحلة مبكرة من عمرها حىت عام 1955، 
يبدو أن فكرة فناء اإلنسان واستحالته إىل عظام خنرة هي 
اليت قادهتا إىل هذا اهللع املدمر، فجعلتها تعيش مرحلة 
يف  باخليبة كما  وش��ع��ور  تشاؤمية  للحياة  ونظرهتا  قلقة، 

: )Al-Malaikah, 1971(قوهلا
     ماذا وراء احلياة؟ ماذا؟ أي غموض؟ وأي سر؟

      وفيَم جئنا؟ وكيف منضي؟ يا زورقي، بل، ألي حبر؟

: )Al-Malaikah1971(وقوهلا
                مل أزل برعماً على غصن الدهر جديد 

األحالم واألمنيات
                فحرام أن تدفن اآلن يا موت شبايب يف 

عامل األموات

فإن الشاعرة عزت ذلك إىل القضاء والقدر احملتم على 
Al-(اإلنسان، حبيث يصبح اخلالص منه ضربا من احملال

: )Malaikah, 1970
حنن أسرى يقودنا القدر      األعمى إىل ليل عامل جمهول

                     ليس منا من يستطيع فكاكا     ليس 
منا غري األسري الذليل

ألن احلياة على وفق ما ترى األحاسيس القلقة ليست 
غري سفينة ألقت هبا األق��دار إىل جلج امل��وت، فأمست 
Al-(ت��ائ��ه��ة ال جت���د م���ن ي��ق��وده��ا إىل ش���اط���ئ األم�������ان

: )Malikah, 1971
يف جلة البحر العجيب سفينة حتت املساء 

ألقت هبا األقدار يف جلج املنايا والشقاء
الريح تصرخ حوهلا وتضج يف ظلم الفضاء

واملوج يضرهبا ويلقيها على شفة الفناء

ل����ذا مل ت��س��ت��ط��ع ال���ش���اع���رة اهل����رب م���ن ع��امل��ه��ا ال��ك��ئ��ي��ب، 
تداركتها  إال حني  واإلحل���اد،  بالتشكك  املضببة  ونظرهتا 
ال��ع��ن��اي��ة االهل��ي��ة، إذ ت��ق��ول: “ف��ق��د بقيت أرف���ض مسألة 
ف��ن��اء اإلن���س���ان أش���د ال���رف���ض، وأج����د هل��ا يف ن��ف��س��ي حز 
ال��س��ك��اك��ني، ف��أت��ع��ذب ب��ف��ك��رة ال�����دود ال����ذي سيأكلنا، 
واجلماجم اليت سنصري إليها، وهذه الفكرة مبا فيها من 
رعب وحزن قد هددت نفسييت هتديدا، وكادت تقضي 
ل��وال أن تداركتين  على حيوية ذه��ين، وت��دم��ر مستقبلي  
وبعدها   ،  )Al-Malaikah, 1978(”اهلل رمح��ة 
ل��ل��خ��الص م��ن ت��ل��ك اآلالم ال��يت  الذت ب���اإلمي���ان ط��ري��ق��اً 
سببتها هي لنفسها، حني رمست )مأساة احلياة( بريشة 

: )Al-Malaikah, 1970(حزينة
أن��ا م��ن ق��د رمس��ت م��أس��اة ه��ذا ال�����     ك��ون ش��ع��ًرا رويته 

بدموعي

النظر يف  تعيد  الشاعرة أن  ق��ررت  1957م،  ع��ام  ففي 
بعض مواقفها السابقة، والسّيما موقفها من املوت؛ إذ 
مل تعد فيه فناء وإمنا وراءه حياة البد منها، كما رأت يف 
الصالة رمزا للجانب الروحي لإلنسان، فكان من نتيجة 
هذا اإلميان قصائد يف الوجد الصويف توزعت جمموعتيها: 
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البحر( كما يف )امل���اء وال��ب��ارود( و )زنابق  أل��وان��ه  )يغري 
و)للصالة  الصغرية(،  القرائني  و)دك��ان  للرسول(  صوفية 
وال��ث��ورة( كما يف )سوسنة امسها القدس( و )اهلجرة إىل 
اهلل( و )للصالة والثورة( وتغنت بالذات اإلهلية وبكتاب 

اهلل العزيز، وبرسوله العظيم.
ففي قصيدة )اهلجرة إىل اهلل( تقدم الشاعرة صورة معرّبة 
عن حتوهلا اجلديد حنو اإلميان، لرتسم تلك الصور متوالية 
ال هناية هلا، حتكي كل واحدة منها قدرة اخلالق وعظمته، 
ووح��دت��ه ال��يت تتشكل منها وح���دة ال��وج��ود، وحت��م��ل كل 
صورة يف الوقت نفسه إجابة شافية عن كل سؤال راود 
فكر الشاعرة أيام قلقها وحريهتا وتشككها، وكأهنا تريد 
بالنأي  ال��ص��ور أن تعاتب ذاهت���ا ال��يت أمعنت زم��ن��اً  هب��ذه 

 : )Al-Malaikah, 1971(عنها
                   عرفتك يف ذه��ول هتجدي، وقرنفلي 

أكداس
                   عرفتك يف اخضرار اآلس

                   عرفتك يف يقني املوت واألرماس
                   عرفتك عند فاّلح يبعثر يف الثرى األغراس

                   وتزهر يف يديه الفا س
                   عرفتك عند طفل أسود العينني

                   وشيخ ذابل اخلدين
                   ع��رف��ت��ك ع��ن��د ص����ويف ث����رى ال��ق��ل��ب 

واإلحساس
                   عرفتك يف تعبد راهب يف خشعة القّداس

                   عرفتك يف صدى األجراس
                   عرفتك ملء ليل ميطر الدنيا

                   خيوط رؤى، وعطر متاس
                   وتلقي يف طريق ال��ورد أكداساً على 

أكداس
                   وتسقيين بأغلى كاس

وتظل الشاعرة تقدم ص��ورا لعظمة اهلل وق��درت��ه، يف بقية 
درج��ة  فتشكل  ناميني،  وت��وت��ر  حبيوية،  القصيدة  مقاطع 
االنفصال عامال مهما يف حيوية الصور، وتدفقها. األمر 
أكيدة  رغ��ب��ة  وفينا  إال  القصيدة  ن��غ��ادر  ال  ال���ذي جيعلنا 
ملعاودة قراءهتا ثانية. وهذا يعين أن جتربة الشاعرة كانت 

جتربة صادقة، امتأل هبا وجداهنا فاندجمت فيها، فكانت 
صياغتها مؤتلفة مع جتربتها أصالة وإبداًعا. 

ولعلنا ال جنانب الصواب إن قلنا: إن هذه القصيدة خري 
ما يؤكد منطلقها النقدي يف اإلميان تطبيقاً، فالصلة قوية 

بني املنطلق والقصيدة.

أظ��ه��رت فيها  ال��يت  القصيدة  ويف قصيدة )إن ش��اء اهلل( 
الشاعرة نازك املالئكة تفاؤهلا حنو غد مجيل، مفعم باحلب 
عرب حوارية جرت بني الشاعرة وإحساسها املرهف، ووردة 

: )Al-Malaikah, 1986(الصباح إذ تقول
ناديُت الوردة ذات صباٍح: ياوردُة إين عطشى

فرنت وانتفضت وابتسمت
وجها، قلبا، شفة، رمشًا

منحتين العطر، اللون، احلب وما خبلت
فرشت يل خديها وحنت

... ... ... ... ... ... ...
وسألُت حبيي أن ألقاه

فتطلع يّف وقال: أجل )إن شاء اهلل ... (
)إن شاء اهلل( وعد يف شفة الزنبق غّطى املرج شذاه

)إن شاء اهلل( رؤى أغنية طافحٍة وندى وصالة
)إن شاء اهلل( تسابيح وصدى أجراس

الشاعرة يف تكرارها حت��اول أن جتعل من مجلة )إن شاء 
ن��ربة صوتية  ذات  مقطعني  م��ن  مكونة  وه��ي مجلة  اهلل( 
م��ت��وال��ي��ة ف��ض��ال ع��ل��ى منحها دالل���ة ت��ف��اؤل��ي��ة ت��ل��ّون احل��ي��اة 
بألوان الفرح اليت جتعل احلياة اليت تعيشها الشاعرة بأمجل 
حلظاهتا، حياة مفعمة بروح احلب والتفاؤل، وهي تطلق 
ه��ذه اجلملة وه��ي على قناعة تامة ب��أن كل أم��ور احلياة 
ال تسري إال مبشيئة اهلل، وورود اجلمل على حنو يتجاوز 

تأكيد شىيء معني من دون الرجوع إىل اهلل.

ويف ق��ص��ي��دة )دك����ان ال��ق��رائ��ني ال��ص��غ��رية( ت��ؤك��د ال��ش��اع��رة 
Al-(إذ تقول الكرمي  القرآن  العزيز  تعلقها بكتاب اهلل 

: )Malaikah, 1977
يف ضباب احللم طّوفت مع السارين يف سوق عتيق

غارق يف عطر ماء الورد وامتد طريقي
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سرقت روحي املرايا واستدارت املكاحل
كنت نشوى يف ازرقاق احللم أمشي وأسائل

أين دكان القرائني الصغرية
اشرتي من عنده يف احللم قرآنا مجيال حلبييب

يقيه حلن جن
قمرا يف ليلة ظلماء، خبزا ومخرية
 ... ... ... ... ... ... ...

وحلمت وحلمت
بقرائني كثريات وأختار منها وأهدي حلبييب

يف صباح الغد قرآنا ويؤيه حبييب
صدى تعويذة تدرأ عنه الليل والسعالة يف أسفاره

تزرع اسم اهلل يف رحلته تسقيه من أسراره

ولعل يف مجعها )القرآن( على )قرائني( واستعماهلا هلذا 
اجلمع كثري يف قصائدها )زنابق صوفية للرسول( و)دكان 
القرائني الصغرية( و)أقوى من القرب( ما يشري بصراحة إىل 
أهنا كانت على دراية من اإلفادة باملصطلح العامي ومن 
رّده��ا على اع��رتاض جلمعها )القرائني( تضمنت مسوغا 
اعتمد على شيوع اللفظة الدارجة عند العراقيني فقالت: 

واجلواب على هذا شيئان:

األول: إننا يف العراق نستعمل كلمة )قرائني( فهي لفظة 
دارجة، وحنن مسلمون وال يطعن يف إسالمنا.

والثاين: إن لفظة )قرائني( ال تعين أن كتاب اهلل متعدد، 
وإمنا يشري إىل نسخ القرآن كقولنا )مصحف( )مصاحف( 
 Al-Malaikah(وارد غ���ري  اع������رتاض  جي��ع��ل  وه�����ذا 

. )1977

ويف )زنابق صوفية للرسول( تقول نازك حًبا يف النيب حممد 
 )Al-Malaikah1977()( وتعبداً هلل )عز وجلr(

:
حنن قرابني يف املصلى – حنن نذور

أنا وأمحد
نشوة قدسية تتعبد

االعتقاد واإلمي���ان،  ب��ني  مي��ازج  دينيا  تنتهج هنا هنًجا  إذ 
)قرابني/ وآلياته  وأشكاله  املعتقد  م��ف��ردات  مع  ويتعامل 

نذور/نشوة قدسية( تعاماًل نابعا من فكرة اإلميان.

ال��ك��رمي حم��م��د r بعمق  ال��رس��ول  ك��م��ا حظيت شخصية 
احمل��ب��ة والتبجيل م��ن ال��ش��اع��رة ن���ازك امل��الئ��ك��ة يف قصيدة 
)ح���ب ص��اف��ي��ة ل��ل��رس��ول( بصيغة م��ع��اص��رة م��وج��ه��ة لنبينا 

  )Al-Malaikah1981(الكرمي
وجاءين طائر مجيل

وّحط قريب
وامتص قليب

صب على هلفيت السكينة
ورش هديب

براءة، رقة، ليونة
وقلت يا طائري يا زبرجد 

من أين أقبلت؟
أي جنم أعطاك لينه

يا نكهة الربتقال، يا عطر يامسني
وما امسه احللو؟

قال: أمحد
وامتأل اجلو من أريج اإلسراء طعم القرآن

وامتد فوق إغماءة البحر ضوًءا من اسم أمحد

يتضح من ه��ذا النص عمق احملبة وم��دى االشتياق إىل 
رس��ول اهلل حممد r  وكثافة احل��ب املتغلغل يف األعماق 
يف ص��ورة سردية وصفية، إذ متتزج الرقة ونكهة الربتقال 
وأريج اليامسني وضوء البحر الذي يفتح األفق، أما الطائر 

اجلميل فيبعث السكينة يف قلب الشاعرة.

لبعض  متميزًا  ح��ض��ورًا  هناك  فنجد  البيايت  أم��ا يف شعر 
الشخصيات اإلسالمية واملتميزة فنًيا، وهذه الشخصيات 
كاحلالج وابن عريب وابن الفارض والسهروردي، فالباحث 
يف شعر البيايت جيد الرموز اإلسالمية تتواتر يف قصائده 
اإلسالمية والرمزية، والسّيما هذه الشخصيات، فهناك مثة 
عالقة تربط شاعرنا باملتصوفة ومن أهم عوامل االرتباط 
الشعري  والنص  القدمية  الصوفية  الشخصية  بني  الوثيق 
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املعاصر، ولعل أصالة الرمز الديين وواقعيته ومشوليته كان 
دافًعا رئيًسا إىل اخل��وض يف ه��ذا املوضوع اهتم الشاعر 
عبد الوهاب البيايت بشخصية احلالج اهتماًما واضحا، 
ذلك ملا خلفته هذه الشخصية من أثر فكري وأديب دخل 
بوصفه مادة مهمة يف الشعر املعاصر، احلالج عند البيايت 
ميثل ال��ث��وار واملكافحني، وه��و رم��ز يف قضية ك��ربى عند 

: )Al-Bayyati, 1979(الشاعر، إذ يقول
كان احلالج يعود مريًضا

وينام سنيًنا وميوت كثريًا    ويهز القضبان احلجرية
يف ك��ل سجون ال��ع��امل ق��ال احل����الج     وداًع���ا فاختفت 

األحواض )وداًعا(
جن���د أن ه��ن��اك ان��س��ج��اًم��ا واض���ح���ا ب���ني ال��ش��ع��ر ال��ص��ويف 
الصدد  ه��ذا  احل��دي��ث��ة، ويف  العربية  والقصيدة  اإلس��الم��ي 
يقول البيايت: أرى أن الرتاث يسعف إسعافًا كبريا يف متثل 
السريايل  والشعر  الصويف  الشعر  بني  فالتقارب  احلداثة، 
 Al-Bayyati,(جعل الشعر أكثر إحياًء وقربا للمتلقي

.)1999

ومن الشخصيات اإلسالمية اليت وظفها البيايت يف شعره 
الصوفية مثل  ال��روم��ي، وقصائده  الدين  شخصية ج��الل 
عائشة(،  و)قصيدة  ناظم حكمت(  إىل  )مرثية  قصيدة 
كما جند أن الشاعر استخدم الرمز اإلسالمي القيادي 
والفكري والثوري كشخصية اإلم��ام علي بن أيب طالب 
)رض��ي اهلل عنه( واإلم���ام احلسني )رض��ي اهلل عنه( ومن 
أهم هذه القصائد اليت كتبها الشاعر هي قصيدة )رسائل 
 Al-Bayyati,(ي��ق��ول ف����ي����ه����ا )إىل اإلم����ام ال��ش��اف��ع��ي

: )1979
قبلت شباك )احلسني( وغسلت احلجر األسود

بالدموع
نضوت يف مواكب العزاء

طفوليت مستنجًدا بقوة األشياء
بفقراء األرض، ومعجزات الفجر

ب��وح��دة االنسانية  ال��ذي يؤمن  البيايت ه��و  وال��ث��وري عند 
وب��وح��دة ال��وج��ود, وب��وح��دة اإلب����داع وم��ن مث ف��إن ملكية 
قلبه يصبح قاباًل لكل صورة، إذن البد من وجود ترابط 

بني إنسانية الشاعر والواقع الذي يعيشه الشاعر، وقدرته 
على اإلب��داع لكي متثل الصورة الشعرية عنده س��واء إن 
كانت أسطورية أم واقعية ففي عائشة يقول كانت رمزًا 
للثورة وصنو التصوف، فهي مركب إنساين جديد متثل 
رمزًا للثورة والتصوف وأصبح كائناً جديداً، ويؤكد على 
أن تصوفه خيتلف عن تصوف اآلخرين إذ يقول: “لست 
من هؤالء أو أولئك إذ إن تصويف إن صح ذلك, هو جزء 
من رؤياي الشعرية وكياين الذي احرتفت به، وهي رؤياي 
Al-(”ال��ش��ع��ري��ة يف ه��ذه املرحلة أو تلك م��ن مراحلي 

Bayyati, 1971(  وهبذا فالبيايت ال يسعى إىل مملكة 
اهلل يف العامل اآلخر، إمنا يسعى إىل مملكة اهلل واإلنسان يف 
هذه الدنيا، فالتصوف عند البيايت ال يعين جمرد لباس أو 
حلقات ذكر أو دروشة, وإمنا التخلي عن األثرة واألنانية 
واحلقد، وكل صنوف الشر واألذى؛ واالحت��اد بروح هذا 
فيها  بالقصيدة، وحتل  اليت حتل  الكون  العامل ومبوسيقى 
كائنا يسبح باسم احلق واحلرية والعدالة واحلب العظيم، 
فالشك أن “تناول مثل هذه القضايا التارخيية ال يكون 
خالًصا لوجه احل��ادث��ة، وإمن��ا تبدو احلادثة أو املوقف أو 
الشخصية أو اإلجن����از م��دخ��ال ي��دل��ف م��ن��ه ال��ش��اع��ر إىل 
ن��اق��دا أو  ب��دل��وه فيها ناصحا أو  ي��ديل  ق��ض��اي��اه؛ جعلته 

 )Al-Muzayyan, 2010(”معربا
فالشاعر يعرّب عن املواقف والقضايا من خالل توظيف 

الشخصيات التارخيية والرموز اإلسالمية.

ويف قصيدة )املرآة( يستثمر البيايت طاقة )املرآة( اليت تعكس 
 )Al-Bayyati1991(األشياء وتضاعفها إذ ي��ق��ول

:
وجهك يف املرآة: وجهان   

فال تكذب
فإن اهلل

يراك يف املرآة

إذ إن الوجه الذي يتحول بفعل الكذب إىل وجهني يظل 
أمام )اهلل( من خالل املرآة وجها واحدا مشرياً إىل زيفه 
وكذبه الذي يتناىف مع العادات والتقاليد اإلسالمية، يف 
إشارة منه بالتمسك بالصدق ألن الكذب والكّذاب من 
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أشد أعداء اهلل ورسوله؛ إذ ينبغي على املسلم أن يكون 
دائما صادقا.

أما الشاعر بلند احليدري فيوظف املعتقدات اإلسالمية 
الناس  ح��ي��اة  يف  ودالالهت����ا  األع����داد  والشعبية، كمعتقد 
ومن بني التوظيفات املهمة هلذا املعتقد، ما وجدناه عند 
Al-(”ال��ش��اع��ر يف ق��ص��ي��دة “ أغ���اين احل����ارس امل��ت��ع��ب

: )Haidari, 1974
يف غرفة يف الطابق السابع

التقيا
حتدثا

تصارعا
ناما مًعا

وأسدل الستار
يف غرفة يف الطابق السابع

وال شك يف أن الرقم )سبعة( ميتلك حضوراً يف املعتقد 
الشعيب وامل����وروث ال��دي��ين اإلس��الم��ي ي��ع��ود على ت��ك��راره 
ال��ك��رمي، فضاًل عن ارتباطه  ال��ق��رآن  يف مواضع كثرية من 
العدد  توكيد  وج��اء  الشعيب،  املعتقد  يف  حبكايات كثرية 
وتكراره عند احليدري نابعاً من قيمته وداللته اإلسالمية 
مث يكرر مرة ثالثة بعد استحضار كل األرقام اليت سبقته 
:)Al-Haidari, 1974(يف تراتيب رقمية متالحقة

زرعونا يف نقمة مشس ظهريتنا ظال
فبقينا يف البيت األول والثاين

يف الثالث والرابع
يف اخلامس والسادس والسابع و... و..

إمعاناّ يف الضغط على الرقم )سبعة( وجعله هناية رقمية 
ل��ألرق��ام ال��يت سبقته وك��أن ك��ل األرق���ام السابقات تعمل 
م��ن أج���ل أن ت��ص��ب دالالهت����ا يف خ��ان��ة ال��رق��م )س��ب��ع��ة(، 
بلند احليدري  يتوجه  السبع(  )ن��داء اخلطايا  ويف قصيدة 
بالدعاء إىل اهلل سبحانه وتعاىل فيقول                       

: )Al-Haidari, 1974(

ربنا ... ربنا ... ربنا

هال غفرت لنا ذنوبنا
فها حنن كهؤالء وهؤالء

ونرتسب يف صوتيهم ونتوه يف املسافة الضيقة
ما بني عينيهم

شئنا أن نصرب ... مل نصرب
شئنا أن نسمع ... مل نسمع

فاألرض مسافات يا رب ... األرض مسافات
يا ربنا ... يا ربنا

يف هذه القصيدة يكرر بلند احليدري االستغاثة والنداء 
)ن��داء  القصيدة  بعنونة  ارت��ب��ط  ت��ك��رار  )رب��ن��ا( يف  بكلمة 
اخلطايا السبع( ويبدو أن اخلطايا جتاوزت اخلطيئة الواحدة 
لتصل إىل )السبع( الرقم الذي أخذ حيزا كبريا يف فضاء 
احليدري وخميلته، والشاعر بلند احليدري حياور العادات 
والتقاليد االجتماعية، وجيعل من مقارباهتا فرصة لنقدها 
وت��ق��ومي��ه��ا ب��دالل��ة ال��ف��ه��م ال��ث��ق��ايف واحل���ض���اري اإلس��الم��ي 

: )Al-Haidari, 1974(لقيمتها
لن نقلب الفنجان يا صديقي

ألننا
نؤمن أن األرض لإلنسان
مبلحها املصفر كالبهتان

الفنجان( ويعّده  )ق��راءة  الشعيب  التقليد  يرفض  فالشاعر 
من أشكال التخلف، وأن االرض خلقها اهلل لإلنسان، 

ومجيع األمور جتري مبشيئة اهلل سبحانه وتعاىل.

الخاتمة  
حفلت القصائد اإلسالمية يف شعر الُرّواد باملعاين اإلنسانية 
والدعوة إىل عدم االبتعاد عن عاداتنا وتقاليدنا اإلسالمية 
املطهرة،  النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  علينا  أمالها  ال��يت 
كما ملسنا يف القصائد اليت كتبها الرّواد واليت تتجه اجتاًها 
إسالميا، فهي قصائد ال ختلو من الصدق العميق واليت 
تعرب عن عاطفة صادقة وحتررية شعورية شعرية مكتملة، 
جعلت منها أكثر قربًا وإحياًء للمتلقي كما افاد الشعراء 
الُرّواد يف بناء صورهم من بعض اخلصائص الفنية للصورة 
وال��يت شكلت  والكناية،  واالستعارة،  امل��وروث��ة كالتشبيه، 
جانبا مهما يف بناء صورهم الشعرية من خالل اقتباس 
بغية إكساهبا داللة  وامل��ع��اين اإلسالمية  امل��ف��ردات  بعض 
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كما  توظيفها،  ع��رب  لقصيدة  حلية  جعلها  أو  م��ع��اص��رة 
أسهموا من خ��الل توظيفهم هل��ذه امل��ف��ردات وامل��ع��اين يف 
الدفاع عن قضايا األمة اإلسالمية، إذ عرضوا صورا رائعة 
للمسلمني وتارخيهم وإنسانيتهم فانتزعوا من التاريخ أهبى 

صوره وأعظم رموزه.
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