
1 
 

        

 

 حسين سرحان في شعر ذاتال
 

 

 

 ندى بنت محمد الحازمي

 

 

 

 

 

 

 

 الطبعة األوىل

 م5162هـ/6341



2 
 

 

 

 اإلهداء..

 

 

 إىل عائليت: 
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 تقديم

بتوفيق اهلل يواصل ) نادي مكة الثقايف األدبي ( منهجه التكرميي 

ألدباء مكة املكّرمة , للتذكري بهم , والتعريف بعطائهم , والتنويه بإبداعهم 

.. 

ويف إطار هذا املنهج اهلادف يقوم النادي بطباعة كتب للمحتفى بهم , أو   

السعودية بهذه املؤلفات والدراسات اليت تشكل  دراسات عنهم ؛ إلثراء املكتبة

 ركنًا هامًا فيما قّدمه األدباء الرّواد من عطاءات .

ويأتي احتفاء ) نادي مكة الثقايف األدبي ( بالشاعر الكبري , واألديب القدير   

/ حسني سرحان , ليفتح أمامنا أكثر من باب حنو دراسات قّيمة , وأحباث 

 اإلبداعي , وعطائه الشعري والنثري .. مهمة , كتبت يف نتاجه

وقد وقع اختيار النادي على حبث بعنوان ) الذات يف شعر حسني سرحان   

(للباحثة ندى بنت حممد احلازمي , إلصداره بهذه املناسبة , نظرًا لقيمة 

هذا البحث وتناوله جانبًا هامًا يف حياة وأدب هذا الشاعر الذي تتحد لديه 

واإلبداعية , يف آن معًا , والذي كانت له فلسفته العميقة يف الذات اإلنسانية 

احلياة , ويف الناس , ويف احلراك االجتماعي املتنامي خمرتقًا املاضي إىل 

 احلاضر , والبواطن إىل الظواهر ..

وعمق هذه الدراسة يكشف لنا أن الذات يف شعر حسني سرحان جمموعة   

أّملة , وهي ذات حمّبة , وهي متشائمة , ذوات , فهي ذات حزينة , وهي ذات مت

 ومغرتبة , ومفتخرة .. مع تقاطعات بينها يف بعض األحيان ..
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أما ) تيمات ( الذات لدى شاعرنا فيتقامسها الزمن , والطبيعة , والغربة ,   

واألمل .. وهي اليت عّبرت عن حاالت الشاعر النفسّية واالجتماعية اليت حاول 

 فه املستمرة من مفاجآت احلياة ..حتقيقها , ومن خماو

واجلهد الذي يتضمنه هذا الكتاب يف جممله يقّدم صورة معّبرة عن شعر   

وأدب وطبيعة حسني سرحان , مع ما اعرتاها يف سياق الزمان واملكان .. ومثل 

  هذا التناول , وهذه املوضوعات , تفتح أمام الباحثني املزيد من الدراسات ..

 واهلل املوفق .

 رئيس جملس اإلدارة                                                               

 أ.د. حامد بن صاحل الربيعي
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 المقدمة

 

الغامض، يُعّد األدب وسيلة تتبدى من خالهلا الذات املبدعة، لتكشف عن عاملها    
تنتج عن تفاعلها اإلبداعي مع ما حييط هبا من ظروف وحتوالت  وما حيويه من أفكار ورؤى

 زمانية ومكانية.

الذات اإلنسانية يف متاهيها مع  (ـه6364-6445) سرحانحسني وميثُل شعر    
الوجود، تلك القضايا اليت تنبع من تأمالهتا يف عناصر ، وانشغاهلا بقضاياها األعمق يف الكون

 اخللق  اإلبداعي لديها. احلياة املختلفة، وتستفز فعل

ا يتبلور استجابة لقوى نفسية، ودوافع داخلية، تعجُّ هبا ذات املبدع     فاإلبداع األديب إَّنم
وهي حينما تفعل ذلك فإَّنا ُتوطِّد صلتها  املنصهرة يف إبداعه؛ لتعرب به عن نفسها.

 باآلخر/املتلقي، وترسم له حدود عالقتها بالكون واحلياة.

فات األديب إىل ذاته الستكشافها والتعبري عنها، مظهرًا مهًما من مظاهر ويعد الت   
 التجديد الذي دعت إليه احلركة الرومانسية. 

نه كان نزماًعا إىل خوض غمار الكشف سرحان يُعد شاعرًا حمافظًا، فإومع أّن حسني 
به عن جتاربه الفردية، عن الذات، والتحليق يف مداها، فطبَع شعره بطابٍع ذايتٍّ رومانسي عربم 

 ومايعرتي ذاته حينها من أمل وحزن وكآبة.

إذ  ويدل ذلك حيوية الشعر السعودي، ومقدرته على التوفيق بني التجديد واألصالة،   
مل يكن مبنأى عن التطورات اليت مشلت مجيع اآلداب على حدٍّ سواء، لكنه استطاع احلفاظ 
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ية متفاعاًل معها، ومتأررًا ركات التجديد األدبية العاملويته اخلاصة، وانطلق منها حنو حعلى هُ 
 .هبا

أهم الشعراء دراسة شعر حسني سرحان، بصفته واحًدا من وهلذا اجتهت إىل    
يف  -حتديًدا-السعوديني الذين اتضحت فيهم تلك املقدرة. واخرتُت الوقوف على الذات

، عن طريق استلهام الشاعر لتقليدالربط بني التجديد واشعره؛ لكون ذلك مظهرًا من مظاهر 
بعض مظاهر احلركات  اسرتفادهأهم عناصر اإلبداع يف تراث أمته األديب من جهٍة، و 

 التجديدية يف األدب من جهٍة أخرى.

بوضوٍح يف  تتبدمىوتروم هذا الدراسة تقدمي قراءة فاحصة ومتمعنة هلذه الظاهرة اليت    
من الدراسة والتمحيص، وهو ما دعاين إىل تقصِّي سرحان، دون أن تنال حقها حسني نتاج 

 مالحمها بني طيات نصوصه الشعرية.

وباإلضافة إىل ذلك فإن نتاجه الشعري يعد أرًضا خصبة ملمارسات نقدية عديدة    
، لكن تلك املمارسات كانت قليلة مقارنة بشاعريتهميكنها أن خترج بنتائج جديدة ومتنوعة، 

الشعر  الدراسات النقدية اإلشارة املوجزة له يف معرض احلديث عنكان نصيبه شعره من فقد  
،مل يتطرق الدارسون له إال يف أطروحتني علميتني، خصته السعودي عموًما. وسوى ذلك

 أوالمها بالدراسة النقدية، أما الثانية فدرسته ضمن حديثها عن أدب سرحان بشكٍل عام.

راسة نقدية( حاول الباحث أمحد احملسن ففي الدراسة األوىل )شعر حسني سرحان: د   
)أجنحٌة بال  :تلمُّس أهم جوانب جتربة سرحان الشعرية من خالل ديوانيه املطبوعني آنذاك

ريش، والطائر الغريب(، باإلضافة إىل عدد كبري من قصائده املنشورة يف الصحف واجملالت، 
 لة وعميقة.وقد كانت هذه الدراسة مفصّ 
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، وفيها اد العصيميية فهي )حسني سرحان حياته وأدبه( للباحث عيّ أما الدراسة الثان   
 تطرق للحديث عن شعره ضمن حديثه عن أدبه عموًما.

وتسري دراسيت هذه وفق خطة معينة، يتطلبها منهج البحث، فتتكون من متهيد،    
نبذة موجزة عن حسني سرحان.  األوىل:وفصلني وخامتة، وحيوي التمهيد نقطتني مها: 

 والثانية: مفهوم الذات، وعالقتها بالشعر. 

أما الفصل األول فيتقصى أحوال الذات يف شعر حسني سرحان، ويتكون من ستة 
املبحث الثالث: و املبحث الثاين: ذات متأملة، و مباحث هي: املبحث األول: ذات حزينة، 

املبحث و بحث اخلامس: ذات مغرتبة، املو املبحث الرابع: ذات متشائمة، و ذات حمبة، 
 السادس: ذات مفتخرة.

أربعة مباحث، الذات وقد قسمته  ضوعات)تيمات(ويتحدث الفصل الثاين عن مو 
املبحث الثالث: و موضوعة الطبيعة، املبحث الثاين: و هي: املبحث األول: موضوعة الزمن، 

 املبحث الرابع: موضوعة األمل.و موضوعة الغربة، 

الدراسة إىل خامتة مشلت أهم نتائج البحث، تالها مسرد مبصادر الدراسة مث خلصت    
 ومراجعها، وفهرس ملوضوعاهتا.

وقد اعتمدت على املنهج املوضوعايت الذي يتناول العمل األديب من الداخل، ويتتبع    
 املوضوعة البارزة يف نصوص الشاعر ومشتقاهتا عرب كل ظهور هلا، حماواًل الكشف عن معانيها

 ودالالهتا يف كل ظهور.

والتزمت ذكر معلومات توريق املصدر أو املرجع كاملة حال وروده للمرة األوىل، أما    
يف حال وروده مرة أخرى فاكتفيت بذكر العنوان ورقم الصفحة، ورتبت املصادر واملراجع 
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دار النشر، و عة، رقم الطبو احملّقق أو املرتجم، و اسم املؤّلف، و على النحو التايل: اسم الكتاب، 
 التاريخ.و مكان النشر، و 

ولعل أهم الصعوبات اليت واجهتين هي صعوبة الوصول إىل أهم مراجع املنهج    
 -وهلل احلمد-املوضوعايت، مع ما بذلته من جهد ووقت للوصول إليها،عدا ذلك مل أواجه 

 أي صعوبات أخرى.

أشكر كل أولئك الذين مدوا يد وختاًما، أشكر املنان قباًل وبعًدا على فضله، مث     
 الدائم. موحرصه مومتابعته رميني وهباهتما اليت ال تعد، وإخويتالعون دوًما، والدّي الك

س إدارته أقدم وافر الشكر وجزيله لرئيس نادي مكة الثقايف األديب وأعضاء جمل كما   
 طباعته، وأمتىن هلم دوام التوفيق والسداد.الهتمامهم هبذا البحث و 
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 التمهيد
 نبذة موجزة عن حسين سرحانأواًل: 

 مفهوم الذات وعالقته بالشعرثانًيا: 
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 أواًل: حسين سرحان )نبذة موجزة(
على أصح  -ُولد. (1)علي بن صويلح بن ِسْرحان الرويس العتيـيب حسني بن    

هـ يف حي املعابدة مبكة املكرمة، وعاش يف كنف جده ألمه، وتلقى 6445عام  - األقوال
لكنه تركها قبل أن  تعليمه األول يف الكتاتيب، ويف املسجد احلرام، مث التحق مبدرسة الفالح،

 .(2)يتحصل على الشهادة االبتدائية، وانصرف إىل قراءاته اخلاصة
إذ  تنوعــت مصـــادر رقافتــه ومشلـــت  إبداعــه األديب بكــر أرــر كبـــري يف كــان لنهمــه القرائـــي امل   

، ، والتــاريخ، ككتــب الفلســفةعــددا مــن العلــوم إىل جانــب كتــب األدب العــريب حديثــه وقدميــه
ألجنبيــة املرتمجــة قــدميها ، وكانــت لــه قــراءات متنوعــة يف اآلداب اباإلضــافة إىل العلــوم األخــرى

ــــاس، ، فقــــرأ يف اآلداب اليونانيــــة ألفالطــــون، وأر وحــــديثها ســــطو، وســــقراو، وأبيقــــور، وجورجي
وغــريهم مــن املفكــرين واألدبــاء اليونــانيني القــدامى، واطلــع علــى الشــعر الفارســي القــدمي، وعلــى 

 .(3) بعض األساطري اإلغريقية القدمية

، (4)بدويــة وحضــرية وكــان ميــاال إىل األوىل منهمــا كمــا قــال عــن نفســه :عــاش طبيعتــني    
واملعجــم الشــعري، ومــن  ،واألخيلــة ،البــداوة فيــه، مــن حيــث التصــويرفتميــز شــعره بـــتجلي روح 

حيـــث اهليكـــل العـــام للـــنص الشـــعري القـــدمي،كما أن رقافـــة الشـــاعر العربيـــة القدميـــة، واطالعـــه 
مـــدى تـــأرره  الواســـع علـــى الشـــعر العـــريب القـــدمي أســـهم  يف وســـم شـــعره هبـــذه الســـمات، وأبـــرز

رية ُتظهـــر بعـــض تـــأرره بـــالبحرتي، وصـــا  بـــن عبـــد إن "اقتبســـاته الشـــع بالقـــدماء يف شـــعره، إذ
، (5)القدوس، وابن الرومي، وابـن املعتـز، ومهيـار الـديلمي، وأيب نـواس، والفـرزدق، وأيب العـالء"

                                  
 .11هـ، ص1111ط ، النادي األدبي بجدة ،  -، دانظر: شعر حسين سرحان: دراسة نقدية ،أحمد المحسن(1)

 .33هـ، ص1141، النادي األدبي بالرياض، 1، ط1سرحان النثرية، عبد اهلل الحيدري، ج وانظر: آثار حسين
 .31، ص1آثار حسين سرحان النثرية، ج انظر:(4)
 .08و 24انظر: شعر حسين سرحان: دراسة نقدية ، ص(3)
 .33ص ،1جانظر:آثار حسين سرحان النثرية ،(1)
 .61ص هـ،1142،دار األندلس،حائل،1الشنطي،طمحمد في األدب العربي السعودي ، (5)
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ممـا يوضـح مـدى تنـوع قــراءات الشـاعر يف عصـور الشـعر العــريب املتعاقبـة ومـدى انعكـاس ذلــك 
 على شعره.

، فقد كان"يستمد بعض معانيه مـن أمثـال فقط تصر قراءات الشاعر على الشعرومل تق   
العامة وبعض األساطري اإلغريقية ويشري إىل هيالنة فاكارسلو وفولتري ورومان وروالن وفاوست 

وتنوعها، وتركيـزه علـى املعـىن الشـعري (1)ويستشهد بالشعراء الرمزيني مما يدل على غزارة رقافته"
 ،أو أســطورة ،أو مـثال ،سـواء كـان شـعرا ،املقـروء للمتلقـي مـن خـالل ربطـه بـاألرراملـراد إيصـاله 
 أو غري ذلك.

فضـمنها  ،صاغ الشاعر جتاربه احلياتية ورؤاه وخرباته ورقافته يف رنايا إبداعاتـه الشـعريةو    
ه وجمتمعه، وكان نزاًعا حيكمها منطق تعايشه مع واقع ،أسسها على دالئل خمتلفة ،رؤى منوعة

عـن  -غالبًـا-فتنـزاح مضـامني نصوصـه ، ر جتـارب احليـاة عليهـاتلمس آراحنو ذاته يستنطقها وي
لكنهـا تتوشـح  ،، وتنشد مضامني الشعر العريب احلـديثني اإلنتاج الشعري العريب القدميمضام

 خبصائص القدمي شكال.

 يف عدد من، وتدرج (2)مارس الشاعر عدًدا من األعمال احلرة كبيع الغنم وشرائها وقد    
عدد من  نتاجه األديب يف ة بالصحافة، فظهروريقالوظائف احلكومية، وكانت له صلة 

. وتنوعت  (3)أول نص أديب له وهو يف السابعة عشرة من عمره الصحف واجملالت، وُنشر
 فكتب يف فنون أدبية خمتلفة منها: القصة، واملقالة . اإلبداعية، كتابته

 (5)فه عدًدا من األعمال األدبية الشعرية والنثرية هي:، تارًكا خل(4)هـ6364وقد تويف عام    

                                  
 .62ص في األدب العربي السعودي، (1)
 .15ص،1ج: آثار حسين سرحان النثرية، انظر (4)
 .51ص ،1جانظر: آثار حسين سرحان النثرية، (3)
 .18ص ،1جانظر: آثار حسين سرحان النثرية،(1)
 .63إلى36من ص ،1ج: آثار حسين سرحان النثرية،انظر(5)
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 أعماله الشعرية .1

 .ـه6431، وطبع مرة أخرى عام  ـه6411أجنحٌة بال ريش، وطبع عام  -
 .ـه6344أوزان يف امليزان، وصدر ضمن األعمال الكاملة عام  -

 .ـه6431الطائر الغريب، وطبع عام  -

 .ـه6313الصوت والصدى، وطبع عام  -

وهو ما مجعه الباحث أمحد احملسن من الصحف واجملالت وأحلقه ملحق شعره،  -
نادي جدة  ه، وقد طبعـه6312)شعر حسني سرحان:دراسة نقدية(عام  بدراسته

 . ـه6366األديب عام

أعمال الشاعر الشعرية والنثرية كاملة  ـ طبع األستاذ عبد املقصود خوجهه6344ويف عام 
 يف رالرة أجزاء.

 أعماله النثرية .2

ان أيام كتبها حسني سرح ألدب واحلرب، وهي رسالة تتعلق بأدبيات احلرب،يف ا -
متأررًا باألجواء السياسية العاملية، وقد صدرت عن نادي احلرب العاملية الثانية، 
 .ـه6431الطائف األديب عام 

من مقاالت حسني سرحان، وهو كتاٌب حيوي أربًعا ومخسني مقالة وقصة ُنشرت يف  -
 ـ. ه6311وصدر عن نادي الرياض األديب عام الصحف واجملالت، 
يف دراسته آرار حسني سرحان -عبد اهلل احليدري وقد مجع الدكتور

ن الصحف واجملالت، وذكر أهنا تزيد بقية هذه األعمال النثرية م-(ـه6351النثرية)
 ئة نص.على رالمث

 ثانًيا: مفهوم الذات وعالقتها بالشعر
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يء وعينـــه، فــــلكل الشـــ، وُعرفـــت قـــدميا بأهنـــا "نفـــس (1)الـــنفس والشـــخص :هـــي لغـــة الـــذات   
 .(2) شيء ما خيصه ومييزه عن مجيع ما عداه"

، و"طبيعـــة خاصـــة وضـــرورية (3)"حقيقـــة ســـيكولوجية وروحيـــة"وتعـــرف يف علـــم الـــنفس بأهنا:  
 .(4)يء هو نفسه، أو جمموعة اخلصائص املكّونة له"شجتعل من 

ميكـن أن"حُتـّد الـذات بكوهنـا تتمثّـل يف كفـاءة املـتلّفن علـى أن من منظور اجتمـاعي لسـاين و   
يتنّزل يف خطابه ذاتًا تتشّكل، وتنمو، يف غمار جتربـة احليـاة، ولوهـا يف اإلنسـان اثـه الـدؤوب 
عّمــا وــب مــن الكــون والفعــل، باعتبــاره عــاماًل مســئواًل، وتــدّل عليهــا يف الكــالم عناصــر هــي 

-archiلغــة إىل خطــاب، مجاعهــا أشــبه مــا يكــون بــَذيـَْتٍم جــامع اآللــة الــيت متّكــن مــن نقــل ال
subjectivème  وظيفتـــــه التنبيـــــه إىل وحـــــدة الشـــــخص يف اخلطـــــاب وقـــــد متثّلتـــــه اللغـــــة يف

 .(5)نظامها"

بأســلوب ات الــنفس اإلنســانية التعبــري عــن نزعــ -عموًمــا-عنــد األدبــاء والنقــاد وتعــين الــذات  
بــني الــنص والــذات املنشــئة، مــن جهــة إحالتــه علــى الشــاعر تظهــر مــن خالله"العالقــة املباشــرة 

 .(6)عن ضمري املتكلم مباشرة" -عادة-املنشئ له، بتعبريه

وقد تزخر هذه الذات بعواطف حزينة، أو سعيدة، أو متشائمة، أو مغرتبـة..إ،، بنـاء علـى    
ملواقـف ا إلبـداع األديب يف حلظـة شـعورية مـا، حيـث حتكـمحدث نفسـي عاشـته فحفزهـا علـى ا

                                  
ط   لله ئععع للةةمععع ل ععمطا للمألععة،ا ل م  وععع    مه  وععع  -مجمععا للة ععع للة ، ععع     انظررر: المعجررف الي،سرريي،(1)

 هـ   ،ةب للذلل مة ة )ذلت(.8041  مص  للة ، ع 

 .113م ، ص1605، مكتبة لبنان، بيروت، ط -، د، ع،ي الجرجانيالتعرييات(4)
ط، -إييون كون، ترجمة:غسان نصر، د البحث عن الذات: دراسة في الشخصية ووعي الذات،(3)

 .126م  ص1664سوريا، ،معد دار
 م   ،ةب للذلل)مة ة ذلت(.8810   ل  للةةم لةمالو ن   ،  طت  1 ب   عبد للن  ط ،المعجف األدبي(1)

م، 4818، دار صامد، تونس ،أحمد حيزم ، طد.إلى شعرية الذات، من شعرية ال،غة (5)
 .)بتصرف(.130،136ص

 .1هـ، ص1134اد، ط، عالف الكتب الحديث، األردن، صالح زّيد.الشاعر والذات المستبدة،  (1)
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يتجاذهبــا فتتنــوع بتنوعهــا، إذ" يف الــنص، عورية الــيت عايشــها األديــب علــى حــاالت الــذاتالشــ
القلـــق أو االســـتقرار، وقـــد تتســـم باليـــأس أو األمـــل، كمـــا تتشـــكل صـــورهتا يف هـــذه احلـــاالت، 
فتكــون ســافرة واضــحة يف تعبريهــا، أو قــد تكــون مقنمعــة متخــذة مــن املوضــوع الشــعري معــادالً 

للتعبـــــري عـــــن رؤاهـــــا، وهـــــذا كلـــــه خاضـــــع لطبيعـــــة املوقـــــف الشـــــعوري الـــــذي يعيشـــــه موضـــــوعيا 
د هبــــا أســــلوب معارتــــه الشــــعرية هلــــذا ثقافتــــه النفســــية واالجتماعيــــة الــــيت يتحــــدل، و (1)الشــــاعر"
 املوقف.

بالشـعر فتتضـح مـن خـالل معرفـة أن جـّل الفنـون اإلبداعيـة تنبـع مـن ذات  أمـا عالقـة الـذات  
قدرة فذمة على خلق إبداٍع متفرد، والشعر هو أحد هـذه الفنـون بـال شـك،  إنسانية متميزة، هلا

ورؤاهــا  فهـو شـعورها الـداخلي، ومنجزهـا القـويل اإلبــداعي الـذي تصـوِّر بـه آماهلـا، وانطباعاهتـا،
وهذا اإلحسـاس والتفاعـل مـع املوجـودات ينشـأ  يف كل ما حييط هبا من عناصر الكون واحلياة،

وعبًة هـــذه التفـــاعالت داخلهـــا أيضـــا تتخلـــق العمليـــة الشـــعرية، مســـتويف  هـــذه الـــذات، داخـــل
ممتزجـــًة هبـــا، "فالنفس/الـــذات جتمـــع أطـــراف احليـــاة لكـــي تصـــنع منهـــا األدب، واألدب يرتـــاد 
حقـــائق احليـــاة لكـــي يضـــيء جوانـــب النفس/الـــذات، وهـــي الـــيت تتلقـــى احليـــاة لتصـــنع األدب، 

 .(2)ق طرفاها إال لكي يلتقيا"وتتلقى األدب لتصنع احلياة، إهنا دائرة اليفرت 

" إدراك شـــعوري ومتلـــك عـــاطفي للحقيقـــة، وهـــو صـــورة خاصـــة للعـــامل -بوجـــه عـــام -فـــالفن   
الداخلي، وهي صورة تتغاير اسب الـذوات الـيت تعمـد إىل إبـداعها، واسـب احلالـة الشـعورية 

 .(3)ومادامت الذوات متغايرة فإن الصورة ستكون بالضرورة خمتلفة" ،للمبدع

                                  
النزعة الذاتية في الشعر األندلسي في عصري الطوائف والمرابطين)رسالة ماجستير غير منشورة(، خالد (1)

 .11هـ، ص1145الخرعان، جامعة اإلمام محمد بن سعود : ك،ية ال،غة العربية، 
 )بتصرف(.13هـ،ص1601،دار العودة، بيروت،1عزالدين إسماعيل،طد.التيسير النيسي لألدب، (4)
  8للتج وب ع طللذلت ع: ،حث في للألب ةع للب  وع طفقة له  م     ل  طل ز   تة وب أسةمع للحةج   ط(3)

 .88صهـ   8088للممسسع للجةمة ع لةد لسةت طللن    ،  طت  
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ألن هـذه األفعـال تقـوم ؛ (1)مبنشـئه -أي نص-ويلخص فعل االختيار والرتكيب عالقة النص  
علـــى أســـاس فـــردي قبـــل أن تنـــدمج مجيعـــا لتخـــرج يف هيئـــة خطـــاب قـــويل، و"الفعـــل القـــويل يف 

ولــيس مثّــة مــن خطــاب يف مــأمن مــن ســلطة الــذات وإن اختلفــت القــرائن الدالـــة  ،جمملــه ذايت
تفاوتت على قدر حتّقق االختيـار يف اخلطـاب. ولـيس جريـان ضـمري  عليها، وهي متحّققة وإن

 . (2)األنا شرطًا الزم الوجود رالئها"

وهــذه هــي املرحلــة األوىل مــن مراحــل عالقــة الــنص مبؤلفــه، ويف مراحــل متقدمــة تُعلــن الــذات   
طقـوس  لفظًيا عن نفسها، باستخدام ضمائر املتكلم، حميلة إىل زوايا متوضـعها يف الـنص، وإىل

 هذا التموضع.

و"يتنزل املتلفن يف اللغة ويف الوجود منزلة جديدة عند كل فعل تلفن، فهـو بالشـعر متفاعـل   
فيــه صــورة خاصــة ممــا هـــو مــع الوجــود، ومــع ذاتــه، شــعره هــو جــالء احليـــاة والتفاعــل، يعــرض 

 .(3)مشرتك، إذ خيرج العام خمرج اخلاص، ويكشف عن كفاءته الفردية يف طرقه"

ن هنا تتجلى العالقة الوطيدة بني هذه الذات والشعر فهذه العواطف فردية خاصة، وم   
والشعر عملية إبداعية فردية، وهتيمن الذات على كافة مراحل العمليتني، فتستمد من عناصر 
 جتارهبا احلياتية وعواطفها اخلاصة ما مُيكنها من التشّكل يف رنايا النص وفق مظاهر متعددة.

ريب"منذ أقدم عصوره عربم عن خلجات النفس و ما يتالعب فيها من آمال والشعر الع  
وتطلعات و ما يعرتيها من شعوٍر بالعجز والضعف واحلرية واهلزمية ... ولكن األدباء العرب 
قبل الرومنطيقية مل ينظروا إىل النفس نظرة فلسفية وال اعتربوها مركز املوجودات فلم حتتل يف 

                                  
 . 15، صمن شعرية ال،غة إلى شعرية الذات :انظر(1)
 . 136، صمن شعرية ال،غة إلى شعرية الذات(4)
 .18، صانظر: من شعرية ال،غة إلى شعرية الذات(3)
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، ومل تنل هذا الزمخم احلضوري الفلسفي يف (1)احتلتها يف األدب الرومنطيقي"أدهبم املنزلة اليت 
 نصوصهم األدبية.

أما يف الشعر العريب احلديث فقد استعانت الذات بعناصر التجربة الشعورية؛ لتعلن عن    
ووجودها، وحَتَدد مالحمها، ولتقيم حوارها الفلسفي اخلاص مع احلياة والوجود، من  ،كينونتها

مان )ماضيه، وحاضره، ومستقبله(، اموالت املكان والز  خالل إنتاجها الشعري الذي عّبأته
 تمّد به جسور التواصل بينها وبني الذوات األخرى، يف مظهر إبداعي خالق.ل

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .131، صقية في األدب العربي الحديثأهف مظاهر الرومنطي(1)
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 لمبحث األولا
 حزينةذات 

 

 

 

 

 

هو حالة انفعالية تتخلق نتيجة لـ"أمل ، ف(1)"، وهو خالف السرورالفرح حلزن"نقيضا   
وحيصل هلا إما بالعرض لوقوع ويرادفه الغّم، واهلم، والكآبة،  نفساين يغمر النفس كلها،

 .(2)"واالضطرابوإما بالطبع النطواء مزاجها على القلق ، أو فراق حمبوب ،مكروه

                                  
،دار إحياء التراث العربي،بيروت 3ط ومحمد الصادق،أمين عبد الوهاب  ،3ابن منظور، ج،ن العربلسا(1)

 هـ ، مادة)حزن(.1116
 المعجف الي،سيي، مادة)الحزن(.(4)



21 
 

دت ، فقد خلّ (1)نشأة غنائية" الشعر العريب القدمي الذي"نشأيعد احلزن مسة بارزة يف و   
وآماهلا، وآالمها،  ومشاعرها اإلنسانية،، البشرية النفسا عن نوازع ا دقيقً تعبريً مدوناته الشعرية 

 املختلفة. وظروفهااليت أفرزهتا معايشة الشعراء لواقع احلياة، وأحزاهنا 

ا يف ا كبريً حيزً  احلزن احتلّ والثقافية اليت عاصرها أدباء العصر  لتحوالت احلضاريةونتيجة ل  
"ال يكاد خيلو مؤلف من ، إذالرومانسي جتاهخاصة بعد ظهور االالعريب احلديث،  الشعر

، املؤلفات الشعرية والنثرية اليت خلفوها من التعبري عما كان وتاح أنفسهم من حزن وكآبة
وعما كان يسيطر عليها من قتامة سوداوية جعلت أدهبم يبدو يف معظم احلاالت تصويرا 

 .(2)ا"عمً والهي تعرف هلا ط، للذات البشرية اليت تنشد الفرحة فما تدركها

واطلع على  وتفاعل والِفَكر ارديدة،"وقد تأرر الشعر السعودي هبذا االجتاه احلديث،  
 .(3) "وأخذ عنها ما أعجبه،وظهر أرر هذا األخذ فيه املدارس الشعرية املستحدرة،

 شعراء هذا العصر تأرر مبا تأرر به شعراء عصره، وكانتوحسني سرحان بوصفه أحد   
يف نتاجه الشعري، ففي شعره تتبدى الذات احلزينة بوضوح تام كاشفة نة التأرر بيّ هذا مالمح 

عن بؤر ختلقها، ومتجسدة لغويًا يف مفردات تتشظى يف آفاق النصوص الشعرية اليت حوهتا 
تلوكها،  دواوين الشاعر، لرتسم صورة ذات تستكني لألمل الذي استبد هبا، وملرارة احلزن اليت

 احلزن الكامن لدى الشاعر العريب،قراءاته األدبية جعلته يعيش ول: إن ما ميكن معه الق
 .ويتنفسه رقافًيا وأدبًيا

                                  
 .11ت، ص -د القاهرة، دار المعارف، ،14ط شوقي ضيف، ،الين ومذاهبه(1)
 .141أهف مظاهر الرومنطيقية في األدب العربي الحديث، ص (4)
 .301صة العربية السعودية، الحركة األدبية في المم،ك(3)
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ويظهر ذلك يف نصوصه الشعرية  وتتعدد بواعث تشكل الذات احلزينة يف شعر سرحان،  
اليت تتجلى فيها هذه الذات متأررة بواقعها املأساوي الذي أوجدته مواقف احلياة وصراعاهتا 

 ، منها:لفة معها، لتتجسد يف مظاهر معينةتاملخ

 التألم والتوجع .6

يكتسب الشاعر من جتاربه املؤملة شعورًا عميًقا باحلزن واألمل، وينصهر ذلك الشعور الكامن   
يف ذاته على شعره، ويلقي بظالله عليه. وتدل النماذج الكثرية اليت تظهر فيها الذات احلزينة 

ك،فقد عاش الشاعر عدًدا من التجارب اخلاصة اليت املتأملة يف شعر سرحان على ذل
استطاعت أن جتعل شعره حيفل بنماذج ينساب من خالهلا حزن الذات ووجعها، إذ ترك 
موت بعض أحبائه يف فرتات زمنية متقاربة أررًا بالًغا يف نفسه يقول:"إن امرًءا يفقد يف شهر 

الشهر يصاب يف ابين خاله، هذا  واحد ابنه الوحيد يف حادث سيارة وخاله..ويف أوخيرات
املرء كيف ينسى هذه العجائب ولو رآها يف النوم فقط لكانت كافية يف إرعابه و تسهاد 

، ونتيجة آلالمه هذه حفلت كثري من نصوصه الشعرية بظهور بارز للذات (1)لياليه وتنكيده"
ديث عن وقع آالم الفقد املوغلة يف احلزن واالنكسار،وال ينتهي هذا الظهور احلزين بانتهاء احل

على الذات، بل يصبح صفة عامة ألغلب حاالت ظهور الذات ألسباب عدة كما سيتبني 
 يف هذا البحث.

هذه و لقد ورّقت فواجع املوت وآالم الفقد املتكررة عالقة ذات الشاعر باألسى واحلزن،    
معايشته املتكررة هلذه ، و احلزينةاته الشعرية دافع كتابزمن كانت  منذ هصاحبتاليت  الماآل

 التجارب جعلته يعلن أن حزنه وصل إىل أقصى درجات احلزن:

                                  
 ، بتصرف.61،  ص1آثار حسين سرحان النثرية،ج (1)
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 تَ بَ وََّأ الَبثُّ في َقلِبي فطاَر بهِ 
    

 (1)والَبثُّ في الَقلِب َأقصى َغايَِة الُحزنِ  
 

 

 
 

تكشف عن حالة اليأس اليت سيطرت عليه، فالتبوأ هو احلّل  أ()تبوّ  مفردةإيراد الشاعر و 
 .(2)واإلقامة

وال ميكن للذات االنسالخ عن واقعها املأساوي، فقد تبعث ذكرى ابنه حممد أحزانه وآالمه 
  من جديد:

 قَبٌر بِجدَة أسَقاُه الَحَيا الَهاِمي
 

 

 

 
  

    

 حَتى يَُطوف آَكاًما بآَكاِمي 
 لِكّني َشعرُت بهال أعرُف الَقبَر  

 
 في قَلبي الَداِمي-ماِثاًل -في ُمهَجتي 

 تَثِوي به الرُّوُح َظمَأى ِفي َمَعاِطشها  
 

 

 وّلَهى على اليمِّ في تيَّارِه الطَّاِمي 
 يا ليَت عيني..وليٌت غيُر ُمجِدية 

  

 

 (3)رَأتُه وهو على غمَّاِء معَقامِ  
 يُثيُر في النَّفس أشَجانًا على مقة   

 

 

 (4)ُمجمًعا بين آَمال  وآاَلمِ  
ترسم األبيات السابقة معامل وقع آالم الفجيعة والفقد على ذات الشاعر بعد تذكره مكان    

ال أعرف القرب، لكين شعرت )وجود قرب ابنه، وإن كانت حدود هذا القرب جمهولة ماديًا لديه 
رتبط هو مو  ،مالمح احلزنتتضح ات الّشاعر احمليط بذ الشعوري الّسياج . وداخل هذا(به
باحلزن  ويوّلد داخلها شعورًا مستمرًا ،فيه أمل الفجيعة، ومازال يهيمن على ذاكرته اٍض عاشمب

ة تتمثل يف:رحيل ابنه األبدي عنه، ودلت على قيقة قاسيالذي يستمده من إدراكه ح
 ري(.استمرارية احلزن يف الزمن استخدام الشاعر لألفعال املضارعة)يطوف، تثوي، يث

والستحالة أمنية الشاعر استخدم )ليت( وكررها يف شطر واحد مرتني، فهي"حرف متّن    
 .(1)يتعلق باملستحيل غالًبا"

                                  
هـ، 1133خوجه، جدة، ، الناشر عبد المقصود1، ط4ج األعمال الشعرية والنثرية الكام،ة، حسين سرحان،(1)

 .500ص
 انظر لسان العرب، مادة)بوأ(.(4)
 معقام:التراب المظ،ف.(3)
 .111األعمال الكام،ة ،ص(1)
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ومن مظاهر أمل الذات وحزهنا شكواها من األمراض اليت وقعت ضحية هلا، فقد أفرزت   
 يف مالزمة احلزنمعاناة الشاعر مع أمراضه املتعددة ذاتًا حزينة تتحسر على انقضاء العمر 

ما أعرف منذ أن زَكنُت نفسي من السادسة من عمري فصاعًدا "واملرض، يقول عن نفسه:
إال وأنا معرض لألدواء و الّزمانات املتالحقة، ويف جسمي اليوم من أمخص قدمي إىل قمة 

 .(2)"رأسي أكثر من مئة كية بني خفيفة و رقيلة

  :ظات املوت، واستجالهبا كثريًا يف شعرهوقد دعته هذه املعاناة إىل توقع قرب حل  

 أيَقن                                               ُت أنَّ الم                                               وت دانِ 
 

 يُزِج                           ي ُ طَ                           اه ب                           ال تَ                           وانِ  
 ُم                                    َتملِمالً ف                                    و  الِف                                    َرا 

 
 ِش ُمبَ رًَّح                                     ا مم                                     ا ُأَع                                     اني ...

 ..... 
   

  
 َش                                       هٌر َتج                                       رَّم أو يَ                                       زِ  

 
 ي                 ُد ولس                 ُت أب                 َرُح م                 ن َمَك                 اِني ...

 ال َحل                                  َ  يَ                                  أَنُس بالطََّع                                  ا 
 

 وال تُ َه                                                           وُِّم ُمقلتَ                                                           انِ ِم  ...
 َأرَع                         ى النُُّج                         وَم كم                         ا رَع                         ا 

 

 (3)َه                     ا ُم                     دِلٌ  ف                     ي َ حَص                     َحانِ  ...
 و َوثَ                                ارُة الَف                                رِش اس                                 تَحا 

 
 ل                                ت كاللَِّهي                                ِب أو ال                                دَُّ انِ  ...

 نَ َف                                  ٌس َتص                                  اَعَد ال سبي                                    
   

                       ل ل                    ه ليه                    ِبَ  ف                    ي اكِتي                    انِ  ...
 َيج                       ِري عل                       ى ِ                        ي   َسِحي                         

   
 َيك                             َبُ  بالِعنَ                             انِ                                  ثُ                             مَّ  ...

 وَأَظلُّ من َجذب  له 
  

 (4)كُمَجاِذب الُقطِب الَيَماِني 
مث ما يلبث أن ينتقل من هذا اإلعالن اعر بيقني تام )أن املوت دان(، يف البدء يعلن الش    

إىل وصف تفصيالت أمل املرض الذي يشكل املصدر املباشر لذلك اليقني احلزين املعلن عنه، 

                                                                                               
ط، -، د1مغني ال،بيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، األنصاري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ج (1)

 .311ت، ص-المكتبة العصرية، بيروت، د
 .10شعر حسين سرحان، ص (4)
 الصحصحان:األرض الجرداء المستوية. (3)
 .182األعمال الكام،ة، ص (1)
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 ،وحييط فضاءه باحلزن واألسى،-اسب رأيه-وره رويًدا رويًدا حنو برارن املوت وهذا األمل
ال  -وهو الدفع-وهو ماتدل عليه حركية الصور الشعرية املستخدمة )يزجي خطاه(، فاإلزجاء

يدل على تأخر املوت بقدر مايدل على إمعان أعراضه)املرض(يف زيادة آالم الشاعر، ولذلك 
 الذي يدل على االستمرارية يف الزمن. استخدم الفعل املضارع

وُيستشف من كثرة األفعال املضارعة )يزجي، أعاين، يأنس، هتوم، أرعى، تصاعد، وري،   
ومن خالل تفاعله اإلبداعي مع يكبح، يهبط( مدى معاناة الشاعر املتجددة من املرض. 

قدرته على الصرب  ومدى استسالمه، وانعدمض هذه تتبني درجة يأسه من احلياة، آالم املر 
 واجملاهبة.

 .اليأس وشكوى الزمان5

حّد  إىل املأساويةا أمام جتارهب منكسرة اهنزاميةاحلزينة يف شعر سرحان بصورة  ذاتال ظهرت   
الدائم، وهذا الظهور اليائس   حلزن واليأسيصطبغ با جمرد وجودغدا حضورها تعلن فيه أن 

نفسي، لضياع آماله وأمانيه، وخيبة مساعيه يف كان نتاج تأزُّم ذات الشاعر ومتزُّقها ال
 حتقيقها:

 وِفي الَقلِب تَبرِيٌ  وفي النَّفِس َحسرةٌ 
    

 ُهَما كلُّ ما ِبي ِمن َمتاع  أُنِيُلهُ  
 

 

 
 

 فَأّما ُمَنى نفِسي وأمَّا ِطماُحها
 

 

 (1)فَقد َغاَلها ِمن فاِتِك الدَّهِر ُغولُهُ  
، تربيح يف القلب، تالزمه حسرة يف الشاعر اليهإوصل تتكشف هنا درجة احلزن اليت     

 النفس، ويقني تام بأن الدهر هو نّده الذي غبنه واغتال أمانيه، وبعث أحزانه وأشجانه.

وغالًبا ما يكون ظهور ذات الشاعر احلزينة مقرتنًا اديثه عن الدهر، ونظرته السوداوية له،   
 ليت تربطه به:واملبنية على طبيعة العالقة التصادمية ا

                                  
 .130األعمال الكام،ة، ص(1)
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 َ َغَ  اأَلَسى َقلبًا َكِس يرًا َم ا َلهُ 
        

 بِكَفاِح َأحَداِث الزََّماِن يََدانِ  
 إَ  اُل أنَّي ال َأُحسُّ بَِنبِض  ه و 

        

ُة الَخَفَقانِ    في الصَّدِر َلوال ِشدَّ
 والحوُل حوُل اهلِل،ال حوُل امِرئ   

    

 األحزانِ َعَصفت عليه َزَواِبُع  
 ِمن كلِّ ناحية  تُ َعاِوُده يدٌ  

         

 (1)إ َفاُ  آمال  وَهدُم ِكَيانِ  
 

 

 

وقد تظهر رؤية الشاعر اإلوابية للدهر عندما ينظر من زاوية أخرى ملعاناته وأبعادها،   
ألن  ، لكنه حيمد له صنيعه؛اهلهاالدهر به ك ثقلالذي يسى األمل و األ كابديصور ذاته تف

معرفة  -رعند الشاع-وهو، النورإىل  املكابدات استطاعت أن هتديه يف ظالم األسىتلك 
 ، وواقعها:قائق احلياةح

 َكَفاني ِمَن الدَّهِر َما ُذقُتهُ 
        

 وَما رُحُت فيِه، وَما َأغَتِدي 
 
 

 َحِمْدُت َلُه َرغَم ألوائِهِ 
        

 َمزِيًدا ِمَن الشَّقِو َلم ُيحَمدِ  
 ولألَلِم الُحرِّ في ُمهَجتي 

    

 َسنًى يَتَقطَُّع َعن َفرَقدِ  
 ُهِديُت بِِه في َظاَلِم اأَلَسى 

         

 (2)وَلواَل أَذى الَعيِش َلم أهَتدِ  
 

 

 

وهو أحد الظروف  (،احلرمان)واليائسة يف شعر سرحان من أسباب بروز الذات احلزينةو    
اليت تفضي بالذات املبدعة إىل إخراج مكنوناهتا اإلبداعية، وتدفعها حنو الظهور والتشّكل يف 

ووقع يف"صراع  قد عاش الشاعر حياة قاسية بسبب الفقر واحلرمان،ف إنتاج أديب أو فين مميز.
ساب لقمة إىل رذائل الكت-يف الغالب-بني واقعه الذي جتتاحه أنياب الفقر وما حتتاجه

ومن هنا كانت النتيجة األمل املر والعذاب ، وبني ُمثله وقيمه املتأصلة يف نفسه، العيش
 يه:ا مع كل حماولته اخلائبة للتغلب علويزداد هذا الشعور تضخمً ، (3)"راملستم

                                  
 .64الكام،ة، صاألعمال (1)
 .483األعمال الكام،ة، ص(4)
 .15شعر حسين سرحان، ص(3)
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 طَلبُت نََدى الزَّماِن فَما َتَسنَّى
 

 

 
  

    

 وَحاَولُت الث ََّراَء فَما أُتِيَحا 
 

 
 

 ُر ُت بالِحرَماِن َقلًباكذلك 
    

 (1)َغَدا من بَعِد َجدَواُه َشِحيَحا 
 

 

وتعّد جتربة احلرمان أو الفقر اليت عاشها الشاعر امتداًدا ملعاناته الذاتية مع احلياة، ومن   
خالل سرد موجز لقصة الشاعر مع أحدهم تتحدد أبعاد احلرمان اليت وصمت واقعه باألسى 

 والبؤس:

 َشَكاه  وَبثَّ  َدهرِهِ  من َ احَ 
  

    

 ِمْثِلي الَعْيشِ  في لو كانَ  وَتمنَّى 
 وأنِّي،َسعيدٌ  أنِّي ُموِقًنا 

    
 وَفضلِ  نَِعيم   في الُعمرَ  َأقَطعُ  

 

 

 
 

 وَلِكن أقوُل؟ َما َأدِري َلستُ 
 

 ِمثِلي َشَاء ِمثلَما كانَ  ليَتهُ  
 َمريًرا كأًسا الَحياةُ  لَسَقتهُ  

  
    

 َمآلنَا َشَقائِها من فَائًضا 
 والُبؤسَ  الَعَناءَ  وَلَذا َ  

    
 ِحرَمانَا َدهرِهِ  ِمن والَقى ألَوانًا 

 

 

 
 

 ِمثلَما ُذقتُه وَكاَبدُت ِفيهِ 
 

 (2)َأَلَم النَّفِس،ليَتُه َكاَن ِمثِلي 
لست )إن حضور السؤال الذي يتبىن اإلجابة عن دوافع فعل القول لدى ذات الشاعر   

يُنبئ يف احلني ذاته عن انعدام القدرة على القول مع وجود الدافعية، ما يعين  (أقولأدري ما 
 ارتداد الذات وعودهتا إىل عزلتها وأشجاهنا وبؤسها.

وما ميكن قوله بشكل عام هو أن من أهم بواعث تشكل الذات احلزينة وتبلورها يف نتاج   
، وهي بواعث جّرت (بة اآلمالفجيعة الفقد، واملرض، واحلرمان، وخي)سرحان الشعري 

كبرية يف نفسه، وظهرت له بوصفها   معاناةالشاعر إىل الولوج يف عامل احلزن، وأوجدت أزمة و 
 مسوغات كافية للشعور الدائم باحلزن.

                                  
 .61األعمال الكام،ة، ص(1)
 .63األعمال الكام،ة، ص(4)



27 
 

وقد انعكس كل ذلك على لغة نصوصه الشعرية، وبالتحديد على تلك النصوص اليت    
وتتآلف مجيًعا لُتظهر  عاين األمل واحلزن واألسى)اهتا مبتظهر فيها الذات، حيث تتلون مفرد

الذات يف حالتها احلزينة املنكسرة، وتعرب عن مشكلة الشاعر احلقيقية اليت تتمثل يف عدم 
انسجامه مع واقعه، وإحساسه العميق مبدى بعده عن أحالمه، وطموحاته، وأمانيه،وغياب 

 الفرح متاًما عن عامله: 

 أْطِوهِ َكم قد َطَواني حيَن لم 
 

 ُعمٌر َشديد الَوطِء َجمُّ النَّكَالْ  
 َلو ِمتُّ ِطفاًل ِ لُت أنِّي ِبهِ  

 

 

 ُمعذََّب الُمهَجِة، فيَما أَ الْ  
 أَلَقت ِبَي األْحَزاُن ِفي َعيَلم   

 
 (1)َما َتْخُطُر الَفرَحُة ِفيِه بِِبالْ  

    

 هالواقع ابقي مالزمً يف مدونات الشاعر هو أن هذا احلضور  الذاتحضور مييز  إن أهم ما  
بطابع  طبَع شعره من حالة االنكسار،لشاعر ا إليه الشك أن ما وصلو واحلزين.  املأساوي
 بنربةويعرب عنها  ،وتقلباهتا ياةأحوال احليتأمل  هالذي جعل، واليأس املطبق ،دائماحلزن ال
 .حزينة

األحوال -غالًبا-ات هي األفق األساسي الذي تدور فيهإن حالة حزن الذ :وميكن القول
األخرى للذات، ففي تأمل الشاعر حزن، ويف حبه حزن، ويف اغرتاهبا حزن، ويف تشاؤمه 

 حزن، وهذه هي أحوال الذات اليت تظهر فيها.

، ان حزن الشاعر كحزن الضعفاء واملستسلمني لظروف احلياة ماضيها وحاضرهالقد ك  
موقًفا هر الشاعر متحديًا هلا رافًضا هليمنتها على واقعه، أو أن يتخذ حيث يندر أن يظ

 عدوه األول الذي جعله رهني احلزن واألمل. مضاًدا للزمن، الذي يعّده

 

                                  
 .52األعمال الكام،ة، ص(1)
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 المبحث الثاني
 ذات متأملة

 

 

 

 
 

 

يف  وهو"تفكري عميق. (5)الستبيان حقيقته؛ إطالة النظر يف الشيءو ،(6)التأمل:"التثبت"   
العميق، ويرادفه التفكر والتفحص والدرس  موضوع معني حملاولة استخراج جوانبه العامة،

بل عن أحوال األخرى، واستغراق الفكر يف موضوع تفكريه إىل حد وعله يغفل عن األشياء 
والفرق بني التأمل والتفكري هو أن التفكري تصرف الذهن يف معاين األشياء ملعرفة  نفسه،

 .(4)ر"على حني أن التأمل هو التفكري املصحوب باالعتبا روفها ونتائجها،أسباهبا وظ

                                  
 .: مادة ) أمل (كتاب العين(1)
  .(الصحاح: مادة ) أمل (4)
 .بتصرف(، التأمل)(المعجف الي،سيي، مادة 3)
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وهو غوص يف الذوات األخرى احمليطة بالذات؛ الستنباو عواملها اخلفية، والكشف عن   
أشياء جديدة، تفضي إىل طرح تساؤالت وأفكار خمتلفة يف ذهن الشاعر. واحلالة التأملية يف 

وانفعال، فالذات املبدعة تتلقى األشياء خارجها،  لة تلقٍ بداع عموًما ما هي إال حااإل
وتتفاعل معها، وتطرح أفكارها اخلاصة حوهلا، فـ"الشعر التأملي يقوم على جتربة تأملية عاشها 
الشاعر بفكره/عقله، وبوجدانه/شعوره، واستطاع من خالهلما أن ينفذ إىل ما وراء التجربة 

األشياء، وليصنع موقعًا معمقًا من املوضوع الذي الشعرية، ليستخرج لنا من مكنوناهتا دقائق 
 أخلص التجربة له، وكثرياً ما تعكس مواقف الشعراء يف جتارهبم التأملية صفاٍت نفسية وعقلية

 .(6)تتسم هبا شخصياهتم"

حسني يف شعر  وبروز الذات املتأملة يف خلق روح التأمل عدة عواملسهمت أوقد   
 :ومن هذه العوامل ،سرحان

 .الفطريواالستعداد  املوهبة -
ومن أهم العوامل اليت أهلمت الشاعر ودفعته إىل التأمل معاناته النفسية اليت جعلته  -

 ميعن النظر يف األشياء، واألحوال، والظروف احمليطة بالعامل الذي يعيش فيه.
سعوديني الالتأمل  عد أحد شعراء، إذ يطالع على اآلداب األجنبية والتأرر هبااال -

تأرروا بقراءاهتم املختلفة يف شىت العلوم املختلفة، ويف مؤلفات عدد من  ينالذ
أفكاره ورؤاه التأملية يف  يفويظهر أرر هذه القراءات . املفكرين والفالسفة القدماء
وتُبنّي فلسفة)الروح وارسد(اليت يتعرض هلا الشاعر يف  .عدد من النصوص الشعرية

 :مدى هذا التأررى قصائده حدإ

 اف       ٌ ي  َ بِ ي أرَ    ا أدرِ هلل م   َ تاا
 

 

 

 
  

    

 ؟             ابِ ق    َ بعِ      ؤذنٌ عني وإال م    ُ  
 
 

 ني إذَ مسِ ولى فهل أُ في األُ  بتُ ذِ عُ 
 

 ؟ابِ ذَ عَ  ي  دَ ى شدِ  رَ ي األُ فِ  انَ يرَ حَ  
 هي بِ غ      رِ يُر ما يُ ي غَ نِّ مِ  ما كانَ  

 
 رابِ تُ ى وَ ن ق  ذً ر مِ دَّ حَ تَ  أ              لٌ  

 
                                  

التأمل في الشعر السعودي:رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة إلى ك،ية ال،غة العربية بجامعة اإلمام محمد بن (1)
 .42منشورة(،صهـ)غير 1141سعود اإلسالمية ل،باحث صالح المحمود،
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 ة  ين  َ طِ  رُ  َ وهي أوَ  (ىالهيولَ )ي ذِ هَ 
 

 سابِ حِ بِ  ةٌ ونَ رهُ              ا مَ ه َ حدَ وَ  يَ هِ  
   ةٌ وي      َّ علَ      ةٌ ي        َّ قِ نَ  هيَ وَ  وحُ والرُّ  

 
 ابِ جَ حِ  ي فِ ثِ كَ   د  سَ ت على جَ رَ سِ قُ  

 ماَذنُبها؟ َمأ وَذًة ِبَجريَرة   
 

 (1)في َمَدى األحَقابِ  َلم تَقَترِفَها 
 

 

وبرائديها أفالطون الذي سلم بوجود املثال  ،فسرحان هنا متأرر"بالفلسفة اليونانية القدمية   
ينفصل عن اآلخر،  والصورة، وأن كال منهما ال ()اهليوىل واملادة، وأرسطو الذي قال باملادة

فصل ديكارت يف العصور  إال أن الشاعر خالفهما يف أنه فصل بني الروح واملادة، مثلما
 .(2)"احلديثة بني املادة والروح على أساس أن املادة قابلة للفناء يف حني تبقى الروح

إال أن هذه الفكرة التأملية ختالف العقيدة وتُعارضها، وإيرادها هنا كان للتدليل على مدى   
من اإلفادة بشكٍل واٍع فنياً تأرر الشاعر بقراءاته املتعددة، وعلى"قدرته ورقافته العالية، ومتكنه 

 .(3)مما يقرأ، ولذا استحق أن يكون من كبار شعراء التأمل والرؤية العميقة يف اململكة"

نــوازع  والــذات املتأملــة يف شــعر ســرحان كثــرية احلضــور، وغالبًــا مــا تكــون موضــوعات تأملهــا:  
النفس البشرية، وطموحاهتـا، وأحالمهـا، ودورة احليـاة وتفاصـيلها، واملـوت واملرحلـة الـيت تعقبـه، 

 حول: تأمالتهوتتمحور 

  والموت الحياة .6
علــى تأمالتــه يف احليــاة وظروفهــا، فرياهــا تســخر مــن -غالًبــا-تســيطر نظــرة الشــاعر الســوداوية  

 ، فيعقب تنعمه بنعيمها مكابدته للشقاء:أحالم اإلنسان، وهتزأ به، وبطموحاته، وأمانيه

 ة  فلَ غَ  يرِ ا على غَ انَ نيَ بدُ  شُّ غَ ن ُ 
 

 لُ اتِ خَ ا وتُ نَ مِ ن أحاَل مِ  رُ سخَ تَ وَ  
 إَذا َ ِحَكت ُدنَياَك يوًما فِإنَها 

 

 

 (4)َلَذاُت ُعُبوس  ِحيَن تُنَضى الَغالِئلُ  
 

 
 

                                  
 .411األعمال الكام،ة، ص(1)
 .115، صشعر حسين سرحان(4)
 .113، صالتأمل في الشعر السعودي(3)
 482،480الكام،ة، صاألعمال (1)
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 وحياول النفاذ من معضلة شقاء احلياة هبذا التساؤل اليائس:  
..  وَحتَّاَم نَبَقى في عَذاب  ُمعذب 

 
 (1)نُ َبارُِحها ُدنَيا.. ويبَقى بَرِيُحها 

وتُعد مشكلة املوت دافع الشاعر إىل تأمل احلياة بشىت ظروفها ومالبساهتا، وإىل الوقوف     
ساق إليه الذي يُ  الفناءالوجود و إىل التفكري يف  وجهته هناأ ماعلى الزمن واستشعار حلظاته، ك

 اإلنسان مبضي كل حلظة من حلظات عمره:
 َيَكاُد َدبِيُب الرَّيِب يُوِحي بِأنَّني

 

 

 اللَّيالَِيا -وَلم أشُعر ِبذاكَ -َطَويُت  
 

 
 

ةً   وَلم أحَتِقب ُحزنًا ولم َأدِر َلذَّ
 

 (2)ثَاِويا؟!فَما الَفرُ  بَين الَحيِّ والَميِت  
جعله يفكر يف  كان حسني سرحان قوي اإلحساس باحلياة إىل درجة كبرية وهذا مالقد"   

 .(3)"اويتحدث عنه كثريً  ،حقيقة املوت طوياًل 

ومل يقتصر حديثه املتأمل عن املوت بصفته هناية حتمية لإلنسان، بل تعدى ذلك إىل   
سد اإلنسان، فينتشر يف عناصر الطبيعة، وميتزج املرحلة اليت تعقبه، اليت حيلل فيها الرتاب ج

 مبكوناهتا:
 فيَ              ا ُروًح               ا َتَحمَّ              َل غي               ر قَ               ال  

 
 وَحقَّ             َ  ف             ي الُخلُ             وِد ل             ه َه             َواهُ  

 

 

 تَ              ذَكَّْر ِجس              َمَك الُملَق              ى بِ              َرمس  
 

 َعتَ               ْت أحَج               ارُُه و َقَس               ى ثَ                َراهُ  
 

 

 ق              د انَش              َعَبْت عَنا               ُره وَع              اَدت
 

 نَ                  َواهُ كَع                 ودِة غائِ                 ب  طَالَ                 ت  
 َتِج                  د من                  ه بَ َقاي                  ا ذاَت ش                  أن   

   
 تُ              ذكُِّر غ               افالً م               ا ق               د َس               الهُ  

 َتِج       د ف       ي الزه       ِر وه       و َيُض       وُع ن َ        ْشًرا 
 

 وي                  رُقُد ف                  ي كَمائِِم                  ه نَ                  َداهُ  
 َتِج            د ف            ي ال            َورِد ُممَتِنًع            ا بش            وك   

 
 وإْن ل                  م يمَتنِ                  ع من                  ه َش                  َذاهُ  

 

 

 

 تِج               دُه ف               ي ِإن               اء  م               ن زَُج               ا   
 

 

 طَ              َواُه َم               ا طَ                َواهُ وم              ن ِط               ين   
 

                                  
 .411األعمال الكام،ة، ص (1)
 .13األعمال الكام،ة،ص(4)
 .141شعر حسين سرحان، ص(3)
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 بقاي            اَ الَحط            ِم م            ن جس            م  هزي            ل  
 

 

                     عيِف الَح                   وِل عاَج                    َله َرَداهُ  
 ُيَحلُِّله                        ا الت ُّ                        َراُب ويحَتويه                        ا 

 
 (1) لَيمَنَحه             ا النَّب             اَت وم             ا غَ             َذاهُ  

بني املوقف الرومانسي الذي يضيق ذرعًا باحلياة، ويستشرف عاملًا آخر  الشاعر و"ميزج   
تتحقق فيه مثالياته، والرؤية الدينية للموت اليت ال تراه هناية املطاف كما عند الوجوديني 

، اليت ختلو من (2)"واألبيقوريني وكافة املالحدة، بل تراه قنطرة العبور إىل احلياة السرمدية
 املنغصات.

 

 الزمن .5

 عمره، من ملاضيا الزمن عن حديثه يكون ما فغالًبا معه، بصراعه يرتبط للزمن الشاعر تأمل  

يتكرر فيه اإلحساس  حديث عنه وحديثه إليه، يصبو ما حتقق دون انقضائه كيفية وعن
يقول مستشعًرا ، العميق بثقل خطواته عليه، وألجل هذا كان الشاعر كثري التأمل يف عمره

 اليت مضت، وكيف عاش فيها:سنوات عمره 
 َثالثُوَن َعاًما ياِلطُوِل بَ َقائَِيا

 
 وياِلَمَقاِمي فارَغ النَّفِس ثَاِويَا 

 تَ َعاَظمُتها ال أسَتزِيُد بها الَهَوى 
 

 

 وأهَدرتُ َها أيَّاَمَها واللَّيالَِيا 
 

 
 

 وَأوَسعُتها ِجًدا وَلهًوا وِحكَمةً 
 

 اوَجهاًل وتِذكارًا لها وتَ َناِسيَ  
 فإن أُك َحًيا في ِحَساِب َزَمانِها 

 

 

 فَ َقد ُكنُت في َمعَنى الَحِقيَقِة فَانَِيا 
 

 

 

هُ   وَما َجدَوُل األعَواِم لو ِشئُت َ مَّ
 

 (3)إالَّ ثَ َوانَِيا إلى بَعِضِه في الُعمرِ  
 

                                  
 .461،463األعمال الكام،ة، ص(1)
 .153، صالتأمل في الشعر السعودي(4)
 .111األعمال الكام،ة، ص(3)
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 فيها يكن مل ألنه عمره؛ من مضت اليت السنة الثالرني يف موجود غري نفسه يعدّ  وهو   
 هلًوا، واإلحباو:)فارغ، بالضياع تشي اليت املفردات كثرت ذلك وألجل ،النفس( سوى)فارغ
 فانيا( أهدرهتا،

  والكدر: باألمل فرحه يُتبع حيث اضوره، متعلق وحزنه وأمله

 يكن َكَدرٌ يادهُر ماطاَب شيٌء لم 
 

 

 
 

 

 فيه وال َلذَّ إال أعَقَب األَلَما 
 

 
 

 وال َأرَحَت ُفؤاًدا في َشِبيَبتهِ 
 

 (1)ال ابتَ َعثَت َله األوَ اَب والَهرَماإ 
  

 أحوال المجتمع .4

عندما تتأمل ذات الشاعر أحوال جمتمعها تبدو رافضة لكل ما خيرج عن اإلطار القيمي   
راغبة يف  واألخالقي يف تعامالت أفراد اجملتمع مع بعضهم، وتبدو الذات هنا عصية متمردة،

 مواجهة اجملتمع بسيئاته:

 وعن              دي ألبن              اِء الزَّم              اِن حق              ائ ٌ 
 

 َيظَ           لُّ له           ا وج           ُه الَغزال           ِة أس           ودا 
 سُأْ          ِمُرها حينً         ا، ول         ْو ق         ْد أذعُته         ا 

 
 لم           ا َع           ِدَمْت ب           ين األن           اِم ُمَفنِّ           دا 

 

 

 

بُها عب                ٌد ليكس                َب زُلَف                ةً   يُك                ذِّ
 

 

 (2)ويُنِكُره             ا ح             ر  ليص             بَ  س             يِّدا 
 

 

 

، وقادرة على متييز حقيقة اختيارات درة على متييز جيد األمر من رديئهوألهنا واعية فهي قا  
 ختليهم عن املنظومة القيمية واألخالقية؛ بغية حتقيق مآرهبم الدنيوية: أفراد اجملتمع، ونتائج

 َش             َكونا زمانً             ا ال يُِم             رُّ وال ُيحل             ي
 

ٍَ م       ذا   مث       َل ُمس       َتكَره الِبْق       لِ    َمس       ي
 ن ُ         َراوُِح من         ه فاس         َد ال         رَّأِي واله         وى 

 
 أذًى، ونُغ      ادي أْع      َوَ  الف      رِع واأل       لِ  

 

 

 

                                  
 .126، صالكام،ةاألعمال (1)
 .135 ، صالكام،ة األعمال(4)
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 َه        ّينٌ ولْس        نا  نُب        الي الم        اَل، فالم        اُل 
 

 

 وال الَمج   ُد..إّن الَمج   َد ف   ي نَفثَ   ِة الصِّ   لِّ  
 

 

.......   
 وج         دُت زم         اَن السَّ         وء يخ         دُع أهلَ         هُ 

 
 َوُه      م        اِدُعوُه َح      ْذَوَك الِمث      ل بالِمث      لِ  

 فم      ن يس      تطيُب الج      اَه، أس      َنى ِحب      اءُه  
 

 وم       ن يَ َتَص       بَّى الم       ال أغ       راُه ب       الَجزلِ  
 

 

 

 َبحَره         اوم         ن َيش         تهي اللّ         ّذاِت أوالُه 
 

 

ُم من    ه ف    ي الَم    ِريِء، وف    ي ال    رَّذلِ    ُيَخ   وِّ
 

 

 الع         يَش ِمثلُ         هُ -وظنّ         وا ب         أّن الع         يشَ 
 

 (1)ك    ذاَك، فَ َلجُّ    وا في    ه بالَخي    ِل والرِّج    لِ  
 

 
ويرفض الشاعر جعل املال مقياس التفاضل يف اجملتمع، فهو أهون من أن يكون معيار ترابط   

 أفراد اجملتمع،وأساس عالقاهتم: 

 ه            انيا وم                    ا غاياتُ ه            ذه ال            دّ م            ا 
 

 

 ؟ مِ يَس        المِ  ك        يَّ وم        ن ال        ذي تكوي        ه ِ  
 

 

 هُ البُ          طِ  م          ا يك            ونُ  ؟ أه          ونُ  الم          الُ 
 

 (2)إن كن           ُت أعبُ           ُدُه ِعب           ادَة ِدرَه           مِ  
 

 
ويعري الشاعر جمتمعه بوقوفه على ظاهرة جديدة، وهي تالشي قيمة الصدق بني أفراد   

 والرياء وسيلة لتحقيق املراد:اجملتمع، وانتهاجهم النفاق 

 قَ               دَّمُت َوجه               ي ِمنَح               ًة مبذول               ةً 
 

 

 لَِبنِ                ي ال                وَرى لك                نهم تَ رَك                وهُ  
 

 

 وا ب              هِ بالزُّب              ِد أدُهنُ              هُ وم              ا أِدُم              
 

 والشَّ                هُد أطِلي                ِه فم                ا َلَعُق                وهُ  
 

 

 ي            اويحهم ل            و ج            اء وج            ُه م            ائن
 

 وَمُق              وُه َرغ              َم الَم              يِن أو لَثُم              وهُ  
 لغاي                 ة  الص                دُ  أغل                ى م                ايراُم  

 
 (3)حتّ           ى إذا أك           َدى به           ا وََكُس           وهُ  

 
ويعد رفض املدينة وقيمها احلديثة اليت اليستسيغها الشاعر، امتداًدا لنظرته الرافضة   

مرده إىل شعوره أهنا تستغرق احلضارة ه هلا"رفضلألخالقيات اليت فرضها التحول احلضاري. و 

                                  
 .158،116ص ،الكام،ة األعمال(1)
 .126،120األعمال الكام،ة، ص(4)
 .105األعمال الكام،ة، ص(3)
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اإلنسانية وتصهرها يف بوتقة ال يستطيع معها مبفهومها الواسع، وهي بذلك تلغي مجيع القيم 
 .(1)اإلنسان أن يشعر بوجوده"

والشــاعر حيمـــل هـــم أبعــاد التحـــول احلضـــاري الــذي تعـــد بـــه املدينــة، وهـــو حتـــول اجتمـــاعي،   
 وأخالقي، ولذلك أعلن رفضه التأقلم معها أو االجنذاب إىل مغرياهتا:

 وأن           ا ام           رة لَ           و قَ           د ت           أقَلُم أُمَّ           ةٌ 
 

 

 بَ           رِد ه           ذا الَم           اِء ال أت           َأقَلمُ ف           ي  
 

 

س                ليقة طَب                ع  َعنَجِه                ي ُّ  بَ                َدِوي ُّ
 

 (2)وك          أنَّني َم          نَ ق          د نََم          اهُ ُمَك          دَّمُ  
 

 

 

 الطبيعة .3

 وقف الشاعر على كثري من مظاهر الطبيعة، فجعل بعض مكوناهتا رمزا حلالته النفسية:  
 أال ماله                 ذا اللي                 ِل ت                 اَه دليلُ                 هُ 

 
 ُس              ُدولُهُ وأظل              َم داِجي              هِ وط              اَل  

 

 

 به               يٌم وأفك               اري غرابي               ُب مثلُ               هُ 
 

 

 

 (3)يَِتي            ُه به            ا ِذهني،َكَلي            ل ُأجيلُ            هُ  
كما تأمل من خالل مفردات الطبيعة دورة احلياة، وطرح تساؤالت عديدة حماواًل استكناه     

 حقيقة ماحتتويه:
 ُزرُت الَحِديَق                   َة َذاَت يَ                   وم  َم                   رَّةً 

 

 

 الُموِج              عُ َع              ذرَاء،أعَقَمَها الشَّ              َقاُء  
 

 

......   
 أَك       َذا الَحِديَق       ُة؟! لَي       َت ِش       عِري َماَلَه       ا

 
 َمعنً               ى أَد ُّ َعلَ               ى الَخيَ               اِل وأروَعُ  

 

 

، َوَجَه             نَّمُ   ِه             يَ َجنَّ             ٌة ِم             ن بَ             اِطن 
 

 

 

 ِم             ن ظَ             اِهر ، أم بَ             رزٌَ  أم َقوقَ              عُ  
 نَ    اُر الث َّ    َرى الُكب    َرى تَِبي    ُت عل    ى الطَّ    َوى 

 
 الث َّ       َرى ال َتش       َبعُ وه       ِي التِّ       ي ِبِس       َوى  

 
                                  

 .22(التأمل في الشعر السعودي، ص 1)
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 َتم              َتدُّ أكبَ              اداً، وتُبِل              ي َأعظًُم              ا
 

 (1)وتُعي           ُد م           ا تُفِني           هِ ِممَّ           ا َتجَم           عُ  
وقد وعل الشاعر من أحد مفردات الطبيعة رمًزا للمحبوبة، أومعاداًل موضوعيا لذاته،كنص    

شاعر ذاته. ، فليس الطائر الغريب سوى ال-وهو اسم أحد دواوينه-له بعنوان)الطائر الغريب(
 ويف بعض النصوص يظهر واصًفا للطبيعة أكثر من كونه متأمالً فيها.
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 المبحث الثالث
 حبةذات مُ 

 

 

 

 

 

 

 

و"امليل إىل الشيء السار، وهو مرتتب ، (1)واحلب الوداد واحملبة" ،احلب"نقيض البغض   
كمحبة   ،يفضي إىل اجنذاب اإلرادة إليه ،على ختيل الكمال يف الشيء السار أو النافع

 .(2) ه"واملواطن لوطن ،والصديق لصديقه ،والوالد لولده ،العاشق للمعشوق

سرحان متضادًّا مع نظرته السوداوية ملظاهر  حسني وقد يبدو ظهور هذه الذات يف شعر  
وفيه أيضا أمل، وتطلع إوايب  تَـنَـعٌُّم هبا،رغبة يف الو  ،ففي احلب إقباٌل على احلياة احلياة،

                                  
 حبب(.لسان العرب، مادة )(1)
 لمعجف الي،سيي، مادة )الحب(.ا(4)
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من  هربوسيلة  أن الشاعر كان يعدُّ احلبم نيبمعان النظر يف هذا األمر يلكّن إو للمستقبل، 
 الذي فرضته عليه أحزانه، ومعاناته اليت قاساها يف احلياة. واقعه الكئيب

ان يهرب إىل وقد عربت َّناذج كثرية يف شعره عن عذاباته املتكررة يف احلب، ما يعين أنه ك  
 احلزن من احلزن، أي من مهوم احلياة الكربى إىل أشجان احلب وأوجاعه:

 أنَ                 ا َلوِش                 ئُت َلطَلَّق                 ُت الغَ                 رام
 

 وَلِعف               ُت البَ               رَح ِمن               ُه والسَّ               َقامْ  
 زاِه           داً ف           ي َروِ            ِه ُحل           ِو الَجنَ           ى 

 
  عازِفً            ا َع            ن لَيِل            ِه َج            مِّ السَّ            َناءْ  

 

 

 

 

 (1) َأَشاْء!!أنا َلو ِشئُت..وَلِكن ال 

تكـون ومع أن األحزان بشىت صنوفها هلا وقعها املـؤمل علـى نفسـه، إال أنـه يسـتلذ هبـا، عنـدما   
بــه، فانشــغال روحــه بأوجــاع احلــب يصــرفه عــن غريهــا مــن بســبب احلــب ومــن هنــا يتجســد هر 

 األوجاع:

 إذا ِ ف            ُت الزََّم            اَن َجَعل            ُت َوجه            اً 
 

 َكَوجِه          َك َوجِه          َك الضَّ          اِحي أَمانَ          ا 
 ألُ              وذُ بِ              ِه ألُ              وُذ ِبُحس              ِن َوج              ه   

 
 (2)َيُض          وعُ َش          ًذى َويَنُض          ُر أُقُحَوانَ          ا 

 

 

 

 

   

  الشاعر احلب واحلبيب مصدر إهلام يزيد من قدرته اإلبداعية: ويعد

َ  أن َيخَتارَِني قمرٌ   ال َلن ُأَ دِّ
 

 
 

 يَنجاُب َعن وجَنَتيِه ُكلُّ إظاَلمِ  
 

 
 

 الثَّ         رى وطَنً         اتَ َنكَّ         َب الَج         وَّ واعتَ         ام َ 
 

 و        اَر أق       َرَب ل       ي ِم       ن رأِس إبَه       اِميْ  
 

 

 

 

 َحسِبي ِبِه في الَفَضاِء الرَّحِب ُمنطَِلقا
 

 

اِميْ    يَ    ُذوُد بَ     رَح الضَّ     َنى َع     ن قلبِ     َي ال     دَّ
 َوَحسِبَي النُّوُر ِم  ن   ُه أسَتِمدُّ ِبهِ  

 

 

 (3)عل          ى َتَكبُّ          ِد َم          ا ألق          اُه ِإله          اِميْ  
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 وتتمحور رؤى الشاعر حول احلب وعامله يف:  

ول األول عـــن ذلـــك هـــو الـــزمن الـــذي يضـــع هنايـــاٍت حتميـــة ؤ خيبـــة، واملســـو  . يف احلـــب أملٌ 6
 : بالفراق، وما إىل ذلكأو  ،لتجارب احلب، إما باملوت

 ياَلَعيَني                               ِه وعينَ                                اُه غَ                                َزت 
 

 م            ن فُ             َؤاِدي َمعِق            الً  ك            ان َمِنيَع            ا 
 

 

 

 األَم                    اِني ُمكَّ                    ثٌ فيهم                    ا ك                    لُّ 
 

  (1)غي          َر أنَّ ال          دَّهَر ق          د ك          ان َس          رِيعا 
ويبدو أن عالقة الشاعر التصادمية مع الزمن متلي عليه جزًءا من هـذه الرؤيـة، وجترعـه آالم       

اخليبــة وأوجاعهــا، فاألمــاين الــيت ظلــت تنتظــر يف عيــين احملبوبــة كــان الــزمن يرتصــدها ومل ميهلهــا 
 لتتحقق.

ما أن سلبية عالقة احلب اليت جتمع بني الشاعر وحمبوبتـه، قـد تقـود إىل تبلـور هـذه الفكـرة ك  
 ورباهتا يف ذهنه: 

 َمنَّي                   ُت قلبِ                   ي ب                   أَلَوان  ُمز َرفَ                   ة  
 

 ِم              ن الغَ               راِم عل              ى روم  ل               ه َدانِ  
 وبِ                  تُّ َأنُس                  ُ  َأحالًم                  ا ُمَبرَقش                  ةً  

 
 عل       ى َه       وى أغي       د  ف       ي الُحس       ِن فَ تَّ       انِ  

 

 

 

 

 َحظِّ       ي: أج       ْل ي       ا س       وَءه أب       ًدا ي       ا س       وءَ 
 

 

 ي            ا ِش            قَوُه ب            ين َأت            َراب  وَأ             َدانِ  
 

 

 َأبَ           ى الحبي           ُب َغَراِم           ي غي           ر ُمحتِف           ل  
 

 (2)وال َحِفي                    ٌل بأَنَّ                    اِتي وأحَزانِ                    ي 
 

 

ـــال،     لقـــد تبـــددت أحـــالم الشـــاعر وأمانيـــه املزخرفـــة الـــيت بـــات ينســـجها يف عـــامل احلب/اخلي
الواقــع، إذ أبـــت احملبوبــة تقبّـــل حبــه هلـــا، ومل هتــتم بـــه، وال وانتهــى عمرهــا عنـــدما صــدم اقيقـــة 

 بأنات غرامه.

                                  
 .113األعمال الكام،ة، ص (1)
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، وتــــدور يف فلكهــــا علــــى جتاربــــه الذاتيــــة املتعــــددة ى الشــــاعررنائيــــة احلــــب واألمل لــــدوتتكــــئ   
القبــول والــرفض،  )رنائيــات متضــادة هــي مثــار الثنائيــة األوىل وُمشــّكلها، وهــذه الثنائيــات هــي:

 :والفراق( للقاء، االوصل واهلجر

 فك          م ذاب قلب          ي م          ن مجاف          اة ه          اجر  
 

 وك        م ط        ال ُحزن        ي م        ن م        رور مجانِ        بِ  
 ودلَّلت                  ه حت                  ى إذا م                  ا اس                  ترقنَّي 

 
 (1)ط  وى الَكش  َ  عن  ي ف  ي ِلج  ا  المغاِ   بِ  

 

 

 

 

رنائية الوصل واهلجر هنا جتسد َّنوذجا من َّناذج خيبة الشـاعر وأملـه يف عـامل احلـب، ومتثلـت   
يف حرص الشاعر على رضا حمبوبته ووصلها، وباملقابل جمازهتا له باهلجران، وعدم املباالة بكل 

 ذلك.

ة ويُبـــني َّنـــوذج شـــعري آخـــر ســـبب تبلـــور فكـــرة احلـــب واألمل  لـــدى الشـــاعر، إذ تـــدلل الثنائيـــ 
الضــدية )اللقــاء والفــراق( علــى ذلــك، والفــراق هنــا أبــدي وهنــائي، والســبب هــو املــوت، لكــن 
ذكـــرى احملبوبـــة )امليتـــة( مازالـــت تـــالزم ذاكـــرة الشـــاعر، وتســـتويل عليهـــا، فتمثل)الوصـــل(املرتبط 

 بذاكرة الزمن املاضي، ممايثري مكامن حزن الشاعر وأمله:

 ة  فَ        ارِ اء وَ ف        ي أفيَ         س        نِ الحُ  ةَ ميَ        دُ  ايَ        
 

 اءُ ه       ا الَم       ي حولَ ج       رِ يَ  لِ ائِ       مَ الخَ  نَ ِم        
 بٌ ِق      رتَ مُ  وتَ الَم       أنَّ  بُ أحَس       ن      تُ ا كُ َم       

 
 اءُ ال         دَّ  كِ سَّ         إل         ى أن مَ  انَ األوَ  ي         كَ فِ  

 

 

 

 

.....   
 مس      عفتي؟! اكِ ك      رَ ذاِ  لْ َه      و ف َ أس      لُ  ي      دُ رِ أُ 
 

 

 اءُ م        رَ حَ  ل        بَ القَ  يبُ ذِ تُ         ارٌ نَ         اكِ ك        رَ ذِ  
 

 

 ةٌ بَ               اهِ ذَ  اءُ أَس               التَّ وَ  يتُ سَّ               أَ م تَ َك              لَ 
 

 (2)اءُ أَس       تَ  ونَ المح       زُ  عُ نَف       تَ  الَ ى وَ دً ُس        
 

 

 

 

 
 

 

   

                                  
 .114األعمال الكام،ة،ص(1)
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وقد يكون الفراق ألسباب أخرى، ال يد حملبوبته فيها، وهلذا يكون اللقاء هبا أمنية عذبة   
 ينتظرها، فتخفف عنه وطأة آالم ابتعادها:

 َعلَ              ى َش              حِ  الَم              زَاِر أرَاَك ِمنِّ              ي
  

     

 أِو الشَّ                     رابِ  ِبَمنزِلَ                     ِة الطََّع                     امِ  
 ِلَس               اِنْي َه               اِدٌئ َوَه               َواَي غ               اف   

  
 
  

     

 َوقَلب              ي داَئِ              ُم الّس              جَّاِت َك              اِبي 
 رََأي                ُت الَوج                َد أس                َكَن َم                اتَراه 

 
 َكِمث         ِل السَّ         يِف يَقطَ         ُع َوه         َو نَ         اِبي 

 وغ              اَب ال              دَّهُر إالَّ بَع              َ  ِح              ين     
 

 

 َك          أنَّ ال          دَّهَر َوم          ٌ  ف          ي َس          َرابِ  
 َم                رِجَعُكم َوِش                يكٌ َوِقي                َل ب                أنَّ  

 

 

 (1)فَي           ا ل           َك ِم           ن أَم           اِني  ِع           َذابِ  
 

 

 

و"جتربة احلب عند الشاعر الوجداين تقوم يف أساسها على الصراع واملعاناة، ويبدو الشاعر   
، وُموقد (2)فيها وكأنه خيلق لنفسه أسباب الفشل ليظل األمل غذاء دائما لوجدانه وموهبته"

 أفكاره الشعرية.

إذ يعدُّه الشاعر"مالًذا آمًنا ميكن الفرار إليه، وعزاًء وحيًدا يعوض  سعادٌة ونعيٌم،يف احلب .5 
 .(3) ا"فيسمو به إىل عامل أرحب وأوسع أفقً  به ذلك ارانب املظلم من احلياة،

 َأَ              اِحَبِتي َم             ا َأن             ِت إال َ ِميلَ             ٌة  
  

     

 َتُج          رُّ ِبَه          ا النُّعَم          ى ُذي          وَل التَّ          أَنُّ ِ  
 رََم       ى الُحس       ُن ِفيَه       ا ثَوب       ُه غي       َر آيِ       ب   

  
     

 َوطَ             اَف عل             ى َأزَهارَِه             ا لِلت ََّنشُّ              ِ  
 َوَأب             دَع ف             ي َأفَيائَِه             ا ُك             لَّ طُرفَ             ة   

 
 َيظَ          لُّ َله          ا الَح          رَّاُن َج          مَّ التََّش          وُّ ِ  

،َواس                  ِتَراَحُة َأنُف                  س       َمتَ                  اُع قُ ُلوب 
 

 (4)َوَملَق              ى نَِع              يم  ال يَغي              ُب،َوَروَن ِ  
 

                                  
 .11.15، صالكام،ةاألعمال (1)
، دار النهضة العربية، بيروت، 4القط، طاالتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، عبد القادر (4)

 .468، صهـ،1181
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يرى الشاعر أن حمبوبته متثل له انعتاقًا من عامل احلزن، واسرتاحة من مكابدة اهلموم، فيلقي    
مستمدة من الطبيعة )أزهارها، أفيائها، مخيلة(، لتتجسد يف صورة جنة ترتع  اعليها أوصافً 

لك، وألهنا كذ النفس يف نعيمها وظلها. وقد يرمز بالطبيعة إىل نقاء حمبوبته ومجاهلا وطهرها.
 يعلن متسكه بعالقة احلب هذه، مع أن الظروف احمليطة هبا قد جترها إىل التالشي: 

 أنَا َلن أنَساَك َحتَّى َلو َنِسيت
  

    

 َسوَف تَنَساني وال أنَسى َهوَاكْ  
 َلو تَ َراني يَوَم ُأ ِحي أو أبِيت 

  
 
  

    

 َشارَِد الِفكِر فَ َيا بُعَد َمَداكْ  
 ِفي ال يَ َراكْ أتَ َراَءاَك َوَطر  

 
 َمالِئًا َقلبي وِذهني والضَِّميرْ  

 ُكنُت ألَقاَك على ُحلِو ِ َباكْ  
 

 (1)فإذا األرُم يَباٌب في َعسير 
إن حنني الشاعر للمنقضي من زمنه الذي عاشه مع حمبوبته، ورغبته يف عدم الفكاك من    

يقينه وجزمه بأنه احلب، جعله ال يتوقف عن حبها مع بعد املسافة بينها وبينه، ومع  هذا
يعلن استمراره يف حبها، ويثبت نه ملستقبل القريب )سوف تنساين(، فإسيغادر ذاكرهتا يف ا

 ذلك باستخدامه أسلوب النفي)لن أنساك(.

 وبته:وتستجلب ذات الشاعر احملبة ذاكرة نعيم احلب الذي عاشه مع حمب 

 ا نَ        وت َ بْ  َ  سَ أنْ         مْ لَ         إنْ وَ  رتِ َك        ذَ  الَّ َه        
  

     

 !رُ كَ ال        ذِّ تَنَف        ع  مْ لَ         ،وإنْ اءِ َق        إل        ى اللِّ  
 انَ             ن َ آمَ  هرَ ال             دَّ  أنَّ و َك             لُه             نَ  امَ أيَّ              

  
     

 (2)رُ ذَ الَح       نَ و أمَك      لَ      را ً ذَ ى َح      رَ نَ        الَ وَ  
 وذلك النعيم ارتبط بـغياب اخلوف من الزمن، عدوه األول كما يراه:   

 انَ تِ اَش          شَ ا ف          ي بَ اَم          هَ ه          ر ُ والزَّ  لم          اءُ ا
 

 
  

     

 رُ َه            والزَّ  الم            اءُ  ى،قَ            الَ تَ ا ن َ َم            يثُ حَ فَ  
 تْ رَ ِص        هُ م        ا ً اعِ ا نَ دنً لَ          َ أ         بَ  وُّ والَج         

  
     

 (3)رُ ِص       هتَ يَ  انِ البَ        ص       نِ غُ  ثلَ ،مِ هُ افُ       أعطَ  
 

 
 

                                  
 .15،11األعمال الكام،ة، ص(1)
 .53األعمال الكام،ة، ص(4)
 .53، صةاألعمال الكام،(3)
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يربط الشاعر بني احلب وبني الطبيعة، فيصفها بأهنا تتفاعل معه، فيهيم املاء والزهر يف   
وهذا الربط ح لدنا ناعما نتيجة لتنعمه باحلب، بشاشته، ويتجاوب ارو مع سعادته فيصب

يشري إىل ذهنية الشاعر اليت ترى أن نعيم الطبيعة حييل إىل نعيم احلب. وهي رؤية رومانسية 
ها روح املبدع مع مكونات الطبيعة، فـيجعلها تتلبس ذاته، فتفرح لفرحه، وحتزن تتآلف في

 .(1)حلزنه، وتغضب لغضبه، وحتب من أحبه. وقد يوظفها لرسم معامل مجال احملبوبة وفتنتها

 . يف احلب ضعٌف، ويف هذا الضعف قوة :4

 أن            ا ُحبِّ            ي ُح            ب  بعي            ُد الَمراِم            ي
  

     

 اس                ِتحَياءِ س                ائٌر ده                َرُه عل                ى  
 ِمث        َل م        ن أبَص        َر السَّ        َواَم وق        د          ا 

  
 
  

     

 ِش        َداَد الرَِّع        اءِ  -عل        ى بأِس        ِه  -َف  ...
 ُه         َو َ          عٌف ، لكنَّ         ه َس         اَط بالضَّ ع           

 
َة األقويَ           اءِ  ...              ِف ول           م َيخ           َش قُ            وَّ

 ح       بُّ  ي       ر ، ب       ل ُح       بُّ َع       زم  وإن ل       م   
 

 

 (2)ُيس           ِعِف ال           دَّهُر نَقَص           ُه بالوفَ           اءِ  
 

 
 

الشاعر أكسبته صفة مضادة هلا هي)القوة(، والسبب  ومسة الضعف اليت اتسم هبا حب    
 بل حب عزم(. ،يف هذا التحول هو أنه )حب خري

حباطات، ململوء باإلوقد عرب الشاعر بالصور الشعرية يف النص عن مترد حّبه على واقعه ا  
االستسالم)ساو بالضعف، مل خيش قوة توقع، وغري خاضع ملنطق وتبنيه موقًفا غري م

 األقوياء(.

ورمبا قصد الشاعر بالضعف آالم احلب وأسقامه اليت تتعرض هلا الذات احملبة، ففي معرض    
 شكواه من احلب يقول يف ضعف بنّي:

 وأوق              د قلب              ي أنَّ              ًة وه              و ع              الم
  

     

 (3)بُحِبي          ه يُب          دي ل          ي تعج          َب عاج          بِ  
                                   

 .11، ص1148ن،-د-،د4العطوي،طمسعد د.سعودية، الشعر الوجداني في المم،كة العربية ال :انظر(1)
 .150،156األعمال الكام،ة، ص(4)
 .114، صالكام،ة األعمال(3)



45 
 

 لكن ردة فعله متثل القوة واررأة:  

 وللُح                  بِّ نب                  راٌس أن                  اَر َمَحجَّت                  ي
  

     

 وحصَّ               َد عزم               ي واس               تفزَّ م               واهبي 
 ل                     يعلم أهلُ                     وه وَم                     ن بس                     بيلهِ  

  
 
  

     

 وم     ن يص     طفي بالح     ب ع     ذَب المش      اربِ  
 فل                ن أت                وانى ع                ن َم                رام أريغُ                ه 

 
 (1)ول        و س         دَّ منه        اجي بُس         ور النوائ         بِ  

   
مواهبه،  -يف احلني نفسه-فهذا احلب الذي أورره السقم، وأوقد أناته، وعذاباته، استفز  

 وأرار لديه روح التحدي، واإلصرار، والرفض.

رة محلت و كر امل احلب كانت تستند على جتارب من رؤى الشاعر يف ع: إوميكن القول  
تبًعا  والكراهية احلب،اليأس،  واألمل ،األملالسعادة فيها  تاور جو مواقف متضادة فيما بينها، 

أساسية لتبلور هذه  روافدلعالقة ذات الشاعر بذات احملبوبة يف كل جتربة. وقد شكلت 
األفكار، والقناعات يف اخلطاب الشعري الذي ظهرت فيه ذات الشاعر احملبة. ورمبا أن من 

 بة الشعرية.الشعور االنفعايل للشاعر يف حلظة الكتا طبيعةحدد هذه الرؤى املتقابلة 

، ويف كثري من النماذج كان حب الشاعر حسًيا، لكنه مل يصل إىل مدى بعيد يف احلسية  
اريد، حسن القوام، و رشاقة العينني، والشعر، و جمال ك  بل يكتفي بذكر حماسن احملبوبة

 والثغر:

 َمع ذاَك مازلُت به ُمدنَفا
  

    

 ُمسَتهَدفًا َرحَمَة أعدائي 
 َمّياسةً  أال ترى القامةَ  

  
 
  

    

 كأنها أنبوُب َ عداءِ  
 أال ترى عينيِه قد رَقَّتا 

 
 وذابتا واسَتدَعتا دائي 

 أال ترى الُغرََّة ُمسَودَّةً  
 

 (2)ذيُل غراب  فوَ  َحمراءِ  
 

                                  
 .113، ص،الكام،ةاألعمال (1)
 
 .166،160، صالكام،ة األعمال(4)
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وسواء أكان ذلك متخياًل أم أنه واقعي وموجود يف حياة الشاعر املرجعية فإنه قد يكون   
 حماولة للتحرر من قيود املعاناة الذاتية، والكآبة النفسية.

وقد الزمت مفردات )األماين اخلائبة( ومشتقاهتا حديث الشاعر عن حبه يف مواضع كثرية   
تحضار حكايات الغرام، وأزمنته الفائتة، ما من شعره، وأغلب ورودها كان يف معرض اس

إن إيرادها هبذه الصفة يف أشعار احلب كان رمزًا ليأس الشاعر، وإحباطه،  :ميكن معه القول
،ورمبا أنه (1.)جراء إخفاقاته املتكررة يف حياته العامة، وداللة على ضياع طموحه منه وتالشيه

كثرية اليت مل تتحقق يف عامل الوجود، ماجعله يرى يف احلب لذة تشبه لذة أحالمه وأمنياته ال
 خيشى أن يكون مصري حّبه كمصريها:

 ُهنا َما ُهنا والدَّهُر َيسَخُر بالُمَنى
  

    

 َورُبََّة ِذكَرى َغاَلَها َغوُل ِنسَياِن!! 
 فال َتذُكريني َقد َنِسيُت َمالِعِبي 

  
 
  

    

 وَمعَرَك أطَراِبي،وَمبَعَث أشجاني 
 إذا َحاَولُت ِذكَرى َلِذيَذةً  كأنِّي 

 
 (2)ُأَحاوُل َردَّ الطَّيِف في َعيِن  يَقظَانِ  

  

عموما فقد ظهرت الذات احملبة يف نصوص الشاعر متلونة يف انفعاالهتا بني يأس وأمل، و   
 وسعادة وشقاء، وحزن وفرح، وقد انعكس ذلك على مواقفها وجتارهبا.

 

 

 
                                  

 .00صنظر: شعر حسين سرحان، ا(1)
 .28،16المجموعة الكام،ة (4)
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أو  دراك نواحي الشؤم يف األشياء،إ"ميل النفس إىل وهو التشاؤم ضد التيمن والتفاؤل،   
إن  :القول ثة عدة معان منهاوله يف الفلسفة احلدي، ميلها إىل توقع حدوث الشر يف كل شيء

 .(1)الشر يف الوجود غالب على اخلري"

احلساسية، أو مبالغة غري معقولة، وهذه والنزعة التشاؤمية لدى املبدع "قد تنشأ عن غلو يف   
املبالغة جتعل للحوادث التافهة البسيطة أمهية ال تستحقها، وترتك يف نفسه احلساسة أضعاف 

 .(2)قيمتها احلقيقية"

تربز"الرؤية املتشائمة والسوداوية للحياة واإلنسان، سواء  -عموًما-ويف الشعر السعودي   
أكان مرجع تلك الرؤية إىل ظروف وجتارب خاصة، أم إىل رؤية وجتربة عامة يتقاطع اجملتمع 
والظروف األخرى يف تكوينها، وهذه النربة التشاؤمية تكثر عند عدد من الشعراء منهم: 

 .(3)حسني سرحان"

عدد من العوامل النفسية واالجتماعية يف تكوين ذاته املتشائمة من احلياة  لقد تآزر  
نتائج هم العامل الثقايف يف تبلور هذه الذات، فهي إحدى أسواألحياء، وباإلضافة إىل ذلك 

 .(4)"لشعر"أولئك الشعراء املتشائمني الذين عرفهم الشرق والغرب يف القدمي واحلديث قراءاته

 ولعل من أهم أسباب التشاؤم اليت خلقت هذه الذات:  

يأس الشاعر وضعف إرادته جراء ما تعرض له من فواجع، إذ"يلعب ضعف اإلرادة  -
عند اإلنسان دورًا هاًما يف دفعه إىل التشاؤم، وهي سبب أصيل من أسباب التشاؤم، 

                                  
 . المعجف الي،سيي، مادة )التشاؤم((1)
،دار الع،وم، 1:من أبي العتاهية إلى أبي العالء، عييف عبد الرحمن،طالشعر العربيظاهرة التشاؤم في (4)

 .بتصرف.43هـ،ص1183الرياض،
 .43، صالتأمل في الشعر السعودي(3)
 .188، صشعر حسين سرحان (1)
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، فكيف فاملتشائم كائن خسر إرادته، وأمسى هزياًل عقب ظروف ساقته إىل اخلور
 :(1)يستطيع أن وابه حتديات احلياة؟"

 همُّ الحياِة وهمُّ العيِش قد َ َذال
    

 (2)مّني العزائَم، حّتى في الهوى الّداني 
 

 
 

 

صراع الشاعر مع األمراض املختلفة اليت سكنت جسده، فـ"قد أمجع األطباء على أن  -
يف أفكاره التشاؤم صدى اعتالل صحي، يظهر يف أخالق املريض، ويتمثل 

وتصرفاته، وكل اعتالل أو اختالل يف وظيفة عضو يسبب اضطرابا يف سلوك 
 ، ووعله يرى املوت وشيًكا منه:(3)اإلنسان، ويهيئه للتشاؤم واالنقباض"

 سَرى الموُت حتى في  َفاَيا َسرِيرتي
 

 

 وأنَعَم فيها الفضَل والجوَد والنَدى 
 

 

 

 ِليوإنِّي ألمِشي كالَخياِل..يَ ُلوُح 
 

 (4)هوًى..ثم تُلِقيه الطَِّبيعُة َسرَمدا 
  

"ومن األسباب القوية اليت ختلق الفرد املتشائم العوامل االجتماعية وهي خري العوامل  -
الفردية املسببة للتشاؤم، ولكنها تتخذ شكاًل عاًما يف اجملتمع وتنقل األفكار واآلراء 

، (5)ء، والتأرر، واألخذ والرد"من فرد إىل آخر، وتتفاعل وتنحل األخالق باإلحيا
ومنهم -فتصبح أخالقهم ورقافتهم، ومعايريهم االجتماعية يف احلكم على األفراد

 متشاهبة إىل حد كبري:  -املبدعني

 والَجّد يَ تَِّبُع الغََباَء وليتني
  

    

 ذاَك الغبيُّ فيستِطيُب َزَماِني 
 ما نِعمُة الِعلِم التي نُبَلى بها  

  
 
  

    

 إال سَبيل الُبؤِس والِحرَمانِ  
                                   

 .43ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي، ص(1)
 .581ة، صالكام،األعمال (4)
 .بتصرف ،41، صالعربيظاهرة التشاؤم في الشعر (3)
 .386األعمال الكام،ة، ص. (1)
 .45، صظاهرة التشاؤم في الشعر العربي(5)
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 لو أنَّ كّل َمَعاِرف  يُبلى بها ال 
 

 إنَسان تنُبُذ في َحِضيِ  َهَوانِ  
 لنبذتها عمدًا أُل ب  جاهالً  

 
 (1)وينيلني جهلي أعزَّ مكان 

  

والتشاؤم لدى الشاعر نوعان:تشاؤم نفسي، وآخر اجتماعي، ولكل منهما مكوناته   
 املختلفة: 

 نفسيم تشاة  .1

هذا التشاؤم نابع من نفس الشاعر اليت تعرضت لكثري من الفواجع واملصائب يف رحلة   
احلياة، ومتعلق مبصري أحالمه وآماله اليت كان ينتظر حتققها، لكّن تبددها وضياعها جعله 

 نزاًعا إىل هذه النظرة التشاؤمية:

 فون الصَّ مِ  اهُ ت يدَ سَ أنا من أبلَ 
 

 اارَ كدَ واألَ  اءَ رزَ ى األَ قَ واَل  
 

 
 

 
 

 تاءَ فجَ  اهوً رَ  ياةَ الحَ  ادَ وأرَ 
 

 

 اارَ با إعصَ الصَّ  رُ ستدبِ وهو يَ  
 يهطِ يمتَ  ع  يَ هْ مَ  ا كلُّ حائرً  

 
 اارَ ى والنَّ دَ الصَّ  هِ جهِ في وَ   َّ لَ  

 يارِ السَّ  لكِ الفَ  ةَ دورَ  هنِ الذِّ  رَ ائِ دَ  
 

 اهارَ ا جِ ايَ نَ ي المَ فشِ يُ  يئاً رِ جَ  
 جمِ من نَ  والمرام أبعدُ  يائساً  

 

 

 

 اارَ زَ ى مَ أنا عنه وأَ ريَّ الثُ  
 عرِ من الشَّ  ؤوس  في كُ  زنَ الحُ  بَ سكَ  

 

 

 اارَ زِ الغِ  موعَ بها الدُّ  يقاً رِ مُ  
 وشكُ وتَ  وحُ نُ ت َ  ة  ودَ غرُ أُ  كلُّ  

    
 (2)اارَ األزهَ  مُ يناغِ  ر   وُ  نوحَ  

 

 

 
 

، كما هو بني يف بعض مفردات هذا التشاؤمهذا ته عموًما لغو  تصاوير الشاعر وتكتسي  
النص)أبلست، األرزاء، األكدارا، يستدبر، املنايا، حائرا، يائسا، أبعد، احلزن، الدموع، تنوح، 

 تشكو، أنأى(.

                                  
 .64، صالكام،ة األعمال (1)
 .182األعمال الكام،ة،ص (4)
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وحالة التشاؤم النفسي مل تالزم ذات الشاعر منذ خلقتها، بل بفعل الزمن الذي عمل    
 على إفناء روح التلذذ باحلياة: 

 لي نفسٌ  امَ أيَّ  ةٌ ذَّ لي لَ  كانَ د  قَ 
 

 امَ حِ قتَ مُ  الغابَ  وسُ وأجُ  و بهِ أسمُ  
 

 
 

 
 

 يتِ سَ شاكَ هري في مُ دَ  الغَ بَ  واآلنَ 
 

 

 (1)امَ قَ والسَّ  بري َ والتَّ  مَّ ني الهَ وسامَ  
ووعل الشاعر الزمن سببا يف اآلالم واألسقام النفسية اليت يعانيها، وقد ساقه ذلك إىل     

 ها بالرغبة يف املوت، واالحتفاء بعالماته:التخلص منحماولة  

 ُحمَّ الرةى وتَ َهدلت َأجَفاِني
 

 إنِّي ِبِجسِمي نَاقٌل َأكَفاِني 
 

 
 

 
 

 ياَمرَحًبا بالَموِت َموُعوًدا ِبه
 

 

 من حين َأعطيُت الَحياَة كياِني 
 الموُت ما أحاَلُه في ُكَرِب اأَلَسى! 

 

 

 وجَداِني!بل ما ُأَشيَهاُه َعلى  
 

 

 

 ستوَن َعاًما كالِجباِل حَملُتها
 

 َوَوأدتُها في َعالِم النِّسَيانِ  
 ثم ارَعَويُت بال يد  ُمَتلِفتاً  

 
 ُمَتلفََّت المو وِل للهجرانِ  

 َماذا وما هذا الذي أعَتاُمه 
 

 

 (2)ومن الذي يُغِري على الّسلَواِن؟ 
له داللة  )ماذا، ماهذا، من الذي(، واإلحلاح عليه وتكرار االستفهام يف البيت األخري    

 نفسية، مفادها انعدام وجود مايغري الشاعر على سلوان مهه وحزنه.

واختيار املوت واشتهائه كانت حماولة من الشاعر إلفناء الزمن كرد فعل ممارل ملا يفعله هو به، 
جرته إىل عامل شديد القتامة ال وحماولة تغييب أبدية ملآسيه اليت غيبته عن التنعم باحلياة، و 

 يرجو فيه شيئا:

 أنا األِسيُر َفَما يَرُجو َوَقد ُعِصَبت
 

 
 

 َعيَناُه لَياًل وَمجَّت راَحَتاُه َدَما 
 َقِد انَطوَى َغُدُه في أمِسِه وَمَضى 

 
 َيجتَ رُّ آَهَتُه الُمزَجاَة ُمحَتِدَما 

 
                                  

 .126األعمال الكام،ة، ص(1)
 .140األعمال الكام،ة، ص(4)
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 وُربَّ ُ بِ  َغزِِيِر النُّوِر ُمرتَ َقب  
 

 (1)ُيخِفي ورَاَء ثَ َنايَا َ وئِِه الظُّلَما 
  

، إذ جُتاوز نظرته التشاؤمية إطار الزمن احلاضر، أو املستقبل القريب، حنو أفق زمين أبعدو   
 :ترتد إليه كلما حاول جماوزة واقعه

 نيا بعيدةً اي دُ عينَ  أت َأَرتإذا 
  

 
 

 (2)أعاَد إليها طائُر الشؤِم أسَعَدا 
  

 اجتماعيتشاةم  .5

عصرها ومعايشتها  وهذا ارانب من تشاؤم الذات يدل على اخنراطها يف تعايشها مع أبناء  
أحداره، كما يدلل على إوابية الشاعر من ناحية موقفه الرافض والناقد لبعض األخالقيات 

السليب كشف عن ارانب ردة الفعل املتمثلة يف التشاؤم ت احلديثة املنتشرة بني أفراده، إال أن
 يف موقفه.

فإنه يفتح أمامنا  وب أن يكونوا عليه ينا احلياة واألحياء على غري ما"وإذا كان التشاؤم ير   
سعى إليها الشعراء الرومانسيون  ،وتلك نظرة مثالية أبواب النظر فيما وب أن يكونوا عليه.

 .(3)حتت اسم عامل املثال"

رور ما يدفعه إىل اختاذ هذا املوقف السليب، من الش-برأيه-يف جمتمعهوقد القى الشاعر   
، تدل عليها مفرداته املستخدمة يف الذي يتشكل يف شعره على صورة مرارة وشكوى وتشاؤم

 :شعره

 ِنيا         مَ أَ ي فَ م        انِ ي زَ ِف         ق        دُ الحِ  رَ َه        ظَ 
 

 

 

 

 

 بِ خ                الَ أو مِ  اءَ َش                 اَم                 اب  نَ                بِ  
                                   

 .108األعمال الكام،ة،ص(1)
 .380، صالكام،ةاألعمال (4)
 .184شعر حسين سرحان: (3)
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 ىرَّ الَح            ةُ هَج           والمُ  ادُ ؤَ ا والُف           َش          لحَ ا
 

 

 (1)ابِ بَ               ي َ  اب  رَ ى َ                لَ               اء عَ ذَم                
 

 

 

حىت غدا اخلالص منه أمرًا مستحيالً، وأصبحت  قد متكن هذا التشاؤم من الذمات،و   
 العامة: ممارسات احلياة االجتماعية ترزأُ حتت وطأة هذه النظرة حىت يف حلظات الفرح

 َأنَ                               ا ال ُأَعاي                               ُد ُمطلَ                                ًقا
 

 أن                       ا ال ُأعاي                       ُد .. ال ُأعاي                       دْ  
 ال م                               باالعي                              ُد م                              اذا ؟  

 

 

 

 

 ه                       َ  ال َمك                       ارَِم ال محاِم                       دْ  ...
 النَّ                                  اُس ُذةبَ                                  اٌن تُري                                    

 
                  ُد الَفت                 َك بِ                الغََنِم الشَّ                 َوارد ...

 وإذ الَم                                            َوارُِد ُش                                            رَِّعتْ  
 

 ُحلِّئ                 َت ع                 ن تل                 ك الَم                 َوارِدْ  
 

 

 

 

 لَخِس                   ئِت ي                   ا غُ                   َرَر الُم                    نى
 

 

 وَأفَل                  ِت ي                  ا تل                  ك الَفراِق                  دْ  
 أن               ا مث               ل م               ن َ                لَّى و َ                ا 

 

 

 َم وَح                         َّ )آِه( ب                        ال َمَعابِ                        دْ  ...
 

 

 

 

 

 العي                   ُد م                   اذا ؟ ف                   ي الشُّ                   رو
 

 

 ِر  وف                    ي النَّوائِ                    ِب والَمَكاي                    دْ  ...
 ال َتح                            ِبس األنف                            اَس ن                            ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُد ف                  ي الزَّوائ                  دْ  ...  قص                  ها يُب                  دَّ
 

 

 

 

 

 

 ولق                                د َعِلمن                                ا أنَّ اثْ                                 
 

                     نيًنا تُ ُؤسِّ                  َس بَع                  َد واِح                  دْ  ...
 

 

 اللك                              نَّ َقص                              َد األم                              ِر 
 

 

 

 

 

 َيَض                 ُع الطَّري                 َ  لغي                 ِر قاِ                  دْ  
 وإذا األُُم                                         وُر تَش                                         ابَ َهت 

 

 

 أمَس              ى اله              َوى فَ              وَ  الَمَراِش              دْ  
 

 

 وغَ                    َدا الجه                    وُل يَن                    اُل َم                    ا
   

 (2)ل              م َتْح              ِوِه الصِّ              يُد اأَلَس              اِودْ  
 

 

 

 

من أسباب تشاؤمه افتقاد اإلخالص والصدق يف تعامالت أفراد اجملتمع مع بعضهم، و   
 النفاق وسيلة لتحقيق الغايات واحلاجات الدنيوية:وجعل 

َهانِ بال         هب        اً نَ  يشَ ى الَع        رَ يَ           وائِم        اً مُ  دِّ
 

 

 

 

 

َهانِ ال           ونِ ن دُ ِم           ت          هُ الَ غَ ف َ    لُ ائِ          وَ الغَ  دِّ
 

                                  
 .144الكام،ة،ص األعمال(1)

 .413األعمال الكام،ة، ص (4)
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 ةً ي             زَ زِ عَ  يمُ رِ تَ              اَم              ف             س  نَ  لُ ائِ             وَ غَ 
 

 (1)لُ اِ              نَ ي ُ  يمُ رِ ايَ َم              ق             لٌ عَ وَ  ي             هِ لَ عَ  
 

 

 

الكرمي(يتحدث الشاعر بلهجة الناقم الساخر من جمتمعه الذي ويف نص بعنوان)هوان   
 تغريت فيه معايري احرتام األشخاص، وأسباب إنزاهلم منازهلم من القدر:

 ال تُِهنِّ            ي بَع            َد ال            ذي ك            اَن ِمنِّ            ي
 

 

 قَ           د َكَف           ى، آَدنِ           ي الزََّم           اُن َهَوانَ           ا 
َك        فَّ ال            ُس        خريَاُت األق        َداِر َتح        ِبس ُ

 
 ، لَِيخش         ى الَجَبانَ         ا          َقرِم ف         ي بَأِس         هِ  

 

 

 ِعش           ُت َحتَّ           ى رأي           ُت ُك           لَّ ِحَم           ار  
 

 

 

 

 

 رَاِكب          اً ف          ي َوغَ          ى الَحيَ          اِة ِحَص          انَا 
 فابَتِس            م إن أَردَت أو فَاب            ِك َش            جواً  

 
 (2) َض           َدت َس           ورَُة الزَّم           اِن قُ َوانَ           ا 

  

 ومن أهم مظاهر التشاؤم يف شعر الشاعر:   

 رفض مباهج احلياة، وملذاهتا، يقول: .6

                                   هِ اجِ هَ غرين                    ي بإب ْ ء يُ ش                    يْ  ال
 

 

 لْ الَ الِم          لَّ ُك           يشَ ه         ذا الَع          ل         تُ لَ مَ  
                        ونِ ي عل           ى مُ ينِ           عَ  تْ َع           ا وق َ َم            

 

 

 

 الْ ذَ يص                               اً م                   ِ رَ  ت                  هُ جَّ ومَ  إالَّ  
 تْ رَ ا أبَص              َم              لَّ س              خاً كُ نَ س              خاً وَ مَ  

 

 

 (3)ُحس           ناً أَعاَدت           ُه َدِم           يَم الِخ           اَللْ  
يتخــذ الشــاعر مــن أســلوب النفــي الــذي يبــدأ بــه البيــت الشــعري )ال شــيء( قــدرة أي شــيء    

علــى جعلــه يتجــاوز حمــيط تشــاؤمه مهمــا كــان مبهًجــا للــنفس البشــرية، ألن يأســه جعلــه يــرى  
 كلما حوله قامتا، وهو مايدلل عليه جميء املتناقضات يف النص)حسنا، دميم، يغري، مللت(.

ة، يتســاوى شــعوره فيهــا إن هــي حســنت أو قبحــت، ويتنــاقض شــعوره لرفضــه اليــائس للحيــاو   
 :هبا

                                  
 .482الكام،ة، ص األعمال (1)

 .151األعمال الكام،ة، ص(4)
 .50األعمال الكام،ة، ص(3)
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 َس                   َواٌء َلَدي                   ِه ِنظَ                   اُم الَحيَ                   اةِ 
 

 

 إذا ِه             َي طابَ             ت وإن لَ             م َتِط             بْ  
كالَع                َذابِ    َفَك                م َفرَح                ة ِعن                َده ُ

 
 (1)وََك             م فَ              َر  عنِ             َدُه ك             الَحربْ   

 

 

 

 االستسالم واليأس، يقول: .5

 باب   ت ألفُ        دَ و     ِ أُ  وحِ وعلى الرُّ 
 

 اروبَ الهُ  ي            َ طِ اه أن يُ تتح       دّ  
 

 

..... 
 

 

  
 أ فق       ت ف       ي الطل       وع ش       مُس حي       اتي

 

 

 

 (2) ليَته                 ا آذنَ                 ت إَذن َأن تغيبَ                 ا 
لقد بلغ به التشاؤم إىل حٍد جعله يسد دون روحه كل أبواب اهلرب، ألن األضـداد تسـاوت    

 يف ناظريه، وأصبح يعيش جسدا بال روح:
 أَل َّ َفَما أنِفي وَل َّ َفما َأِعي

 
 فإنَِّي ِمن َفوِ  التُّراِب تُ َرابُ  

 يَِعيُش ِباَل ُروح  َوَيسري ِباَل َسَنى 
 

 دُه َوِسَبابُ َفِسيَّاِن َمدٌح ِعن 
 َقِد استَ َوِت األ داُد في ُكلِّ َمايَ َرى 

 
 (3)َفاَل َفرَ  ماٌء داِفٌ  َوَسرابُ  

  

 الضيق وامللل، وتساوي املتناقضات عنده يقول:ومن املظاهر أيضا  .4

 اقَ فَّ لَ مر المُ العُ  لتُ لَ د مَ قَ لَ 
 

 

 

 
  

    

 اقَ هَ ي رَ دنِ زِ تَ  الَ فَ  هُ لتُ لَ مَ  
 اقَ ي الشَّ ونِ بلُ يَ  مَّ ا ثُ ينً حِ  دُ سعَ أَ  

 
 اقَ حرَ د أَ ا قَ مَ  ل ِ ى في الثَّ رَ ى أَ تَّ حَ  

 اقَ غرَ د أَ قَ  اي  مَ ي الفِ امِ وَ ي المَ وفِ  
 

 (4)اقَ ب َ اسَ مَ  هُ لَ  سَ ليَ  ضاً اقُ نَ ت َ  
 

 

 وقد استحال السواد إىل حجاب يغطي عينيه عن كل ضياء، يقول:

                                  
 .125األعمال الكام،ة، ص(1)

 .464، صالكام،ةاألعمال (4)
 .128،116األعمال الكام،ة،ص (3)
 .418األعمال الكام،ة، ص(1)
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 سواٌد على َعيَنّي َيحِجُب عنهما
 

 

 َش َّ َعنِّي َمِقيُلهُ  ياَء نهار   
 

   

 فَيا َويَ  قلبي كّلما قلُت آنَست 
 

 نَ َواِفُرُه وارتاَح مني َمُلولُهُ  
 رماني بَدهَياَء كأنَّ َ ِليَلها 

 
 ِجزاٌر على األعناِ  َرنَّ َ ِليُلهُ  

نا   يضيُ   بكلِّ  الناس  َذرعًا  و  بالدُّ
 

 ُغُلولُهُ  وبالعيِش َفهَو الّدهُر سوًدا 
 

 

 لِ فاةُ تَ ى لِ رَ ي َ  ى ماحتّ  تشاءمَ 
 

 (1)هُ يلُ مِ  برِ ى الشِّ دَ حكي مَ ولو يَ  مكاناً  
 

 

 

ويضيق ذرعا هبم، يستعيض بالطبيعة عنهم، فيشكو  ولشدة يأسه الذي يعتزل الناس،  
 إليها،سأمه وتعبه مما تريه احلياة:

 ب      اً عَ ت      ي ت َ قلَ ت مُ أغَض       ومُ ه      ا ال      رَّ أيُّ  ايَ      
 

 (2)امَ أَ َس        وتَ نَ         زَّت ُمهَجت        ي  ،ىا أرَ مَّ        مِ  
 

 

 

ا يف نظرته للحياة كانت كثري من نصوص الشاعر تبني أنه كان متشائما سوداوي  وإذا  
إذ خياطب نفسه يف أحد نصوصه ويلومها على  ،نه مل يكن راضًيا عن ذلكولألحياء فإ
 تشاؤمها:

 فَ َها أنَت بَيَن الَماِء والزَّهِر والنَّدى
 

 

 

 
  

    

 تُرِيَك الطُّحُلَب الَجوَن َ اِفَياوَكأس   
 ِشَياًت َمِن الُحسَنى َوَمد  ِمَن الَهَوى 

 
 يُرِيَك ُعُيوَن الِغيِد ُشهاًل َرَوانَِيا 

 

 
 

 وَلِكن َعَلى أبَعاِد َقلِبَك ُأرِتَجت
 

 أَغالِيُ  بَرح  ال ُيجِبَن الُمَناِديَا 
 إَذا اتََّسَقت ِغربَانُها َمع َبالِبل   

 

 

 (3)أَردَت َوَشاِديَا -َما -َفُخذُه نَِعيباً  
وإذا كان يف بعض نصوصه يطلب املوت كثرًيا يف شعره، فإنه قد خيالف ذلك يف نصوص  

 أخرى، فريجو من اهلل تأخري موعده:
 األماني أالَّ نَُموَت، َولكن

 
 َذاَك طَبعًا لِلُمسَتحيالِت أ َهر 

 

 
                                  

 118،136األعمال الكام،ة،ص(1)
 .101األعمال الكام،ة،ص(4)
 .441،443، صاألعمال الكام،ة(3)
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 وَلِكن -رَبِّي-فَلِيُكن ما يشاُء 
 

 (1)يا إلهي، ُقل لِلرَدى يَ َتأ َّر! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .181، صاألعمال الكام،ة(1)
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 المبحث الخامس
 مغتربةذات 
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بـَُعدَ  أي َغَربَ االغرتاب هو االبتعاد، يقال:   
االغرتاب"عاطفة تستويل على املرء، و ، (1)
لشعورهم بالبعد عما يهوون، أو يرغبون فيه،  ،وخباصة على الفنانني، فيعيشون يف قلق وكآبة

وقد تربز هذه العاطفة يف حالة الشعور بأن العامل كلمه سجن أُقحم فيه الفنان مرغًما، فكبمله 
 .(2)وغمره بشروره وآالمه، فهو حُيّس بأنه غريٌب بني مواطنيه وأهله" بقيوده،

إنه  :، وال نستطيع أّن نقول فقطواالغرتاب عموًما هو"قضية اإلنسان يف كل زمان ومكان  
قضية هذا العصر، نعم إن ظاهرة االغرتاب قد ختتلف من عصر إىل آخر، ومن جمتمع إىل 
جمتمع، إال أننا ال نستطيع القول بأن هناك عصرًا قد خال من االغرتاب، فطاملا أّن هناك 

وأن أشعر باالغرتاب،  مسافة بيين وبني اآلخر، وبيين وبني ذايت، وبيين وبني األشياء، فالبد
وطاملا أّن هناك هوة شاسعة بني املثال و الواقع، وبني احللم و احلقيقة، فالبد وأن نشعر 

،فحالة االغرتاب "حالة شعورية حيس (3)بالغربة، وأن هناك شيًئا ما يفصلنا عن هذا العامل"
االجتماعي مع احمليط اإلنسان فيها بعدم القدرة على التواصل مع اآلخرين وانعدام التجاوب 

 .(4)الذي يعيش فيه"

"وملا كان الفن هو النشاو اإلنساين الذي يؤكد و ينكر، يؤكد الوحدة وينكر العامل ملا فيه   
من قصور، كان الفنان هو اإلنسان الذي يستطيع أن يعيش يف مواجهة العامل مبا يكمن يف 

هو الفرصة الوحيدة لالحتفاظ بإدراك  داخله من توتر دائم. وكان العمل الفين يف هذا العامل
سرحان كثريًا من معامل حسني املختلفة. وقد سجل شعر (5)اإلنسان وتثبيت مغامراته"

 االغرتاب الذي يقوم على تأكيد وجود الذات، وإنكار وجود اآلخر لعوامل متعددة.

                                  
 .(غرب)مادة  ه.1666ط، مكتبة لبنان، لبنان، -محمد بن أبي بكر الرازي، د مختار الصحاح، (1)
 بتصرف(. غربة)المعجف األدبي ،مادة  (4)
بيروت،  ،المؤسسة الجامعية ل،دراسات والنشر والتوزيع،1ط حسن حماد، االغتراب عند إيريك فروم، (3)

 .156، صهـ1115
 .16م، ص4811، عالف الكتب الحديث، األردن، 1المتنبي بين االغتراب والثورة، ذياب قديد، ط (1)
 .40، صم4883،دار الوفاء،اإلسكندرية،1التمرد والغربة في الشعر الجاه،ي، عبد القادر زيدان، ط (5)
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املختلفة  ه الذاتيةبجتار نتيجة لبواعث خمتلفة، منها:  املغرتبة كثريًا؛ ذاتويف شعره ظهرت ال   
ه، يف احلياة، وظروفه املتداخلة اليت قادته إىل اختاذ موقٍف مما حوله، وجعلته ينكص على عقبيّ 

 ويرتدُّ إىل عامله اخلاص، وخيتار العزلة منًفى له.

ورغبته يف  إميانه بتفوقه الفكري على معاصريه، يهولعل من أهم أسباب هذا الشعور لد 
وعممق إحساسه  وهو ما أَزمَم عالقته به، ،(1)َها جهُل اجملتمع وقلمة وعيهحتقيق طموحاٍت َوأَدَ 

 لغربة فيه، وحال بينه وبني االندماج فيه:با

 وكنُت كطير  عاَش في غير سربهِ 
 

 فأمضى ُأَويقاِت الزماِن ُمَغرِّدا 
 

 

 أثقاَل همِّهِ  ُيَخفُُّف عنه الشَّدوُ 
 

 

 

 (2)والتَّوجُّداوَيطُرُد عنه ب  َثَّ  ُه  
"كان لثقايف يف تعميق شعور االغرتاب لدى الشاعر، إذلتحول احلضاري واوقد أسهم ا    

لطغيان املفاهيم احلضارية ارديدة على ما  ا يف إصابته مبا يشبه الصدمة احلضارية؛ذلك سببً 
االستسالم  أو إما التوافق معها، وكان عليه: ،نشأ عليه من مثل بدوية بسيطة ال تعقيد فيها

 .(3)ا"أو رفضه لطغياهنا،

 ومن أهم مظاهر االغرتاب يف شعره:  

 الوح دة .1

ن العامل اخلارجي عن الناس، والرغبة يف اهلرب م ظهرت يف شعره معامل الوحدة واالنعزال    
 احمليط به؛ للتخلص من صخبه، واإلصغاء إىل عامله الداخلي احلافل باألفكار والتأمالت.

                                  
 .184ص انظر شعر حسين سرحان،(1)
 .135 ص ،األعمال الكام،ة (4)
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العزلة املختارة، كان يلجأ الشاعر إىل مناجاة مفردات الطبيعة، وكأنه يستعيض وعرب هذه   
 الذي حياصر ذاته: هبا عن وجود الناس حوله، ويتخفف هبا من شعور االغرتاب

 في ُسدَفِة اللَّيِل بََدت َنجَمةٌ 
 

 

 

 ُوحَدى تَ ُبثُّ النُّوَر لأَلوَحدِ  
 اعَتزَل الرَّكَب وتَاَهت ِبهِ  

 
 (1)في مكُنونِها السَّرَمِدي َنجَواهُ  

  

  راع الواقع والحلم في نفسه .5

يكثر حديث الشاعر عن ضياع آماله وأحالمه ومعاناته الدائمة نتيجة لذلك، وقد استكان   
تمع احمليط به، للحياة وللمج -غالًبا-الشاعر هلذا التناقض الدائم بينهما، فنظر نظرة سلبية 

 قامتًا، تتبدد فيه أمانيه وتتالشى آماله وأحالمه اليت عاش يرقب حتققها. وصور واقعه أسود

يف ظالم، دون  -باستمرار-وهذا التناقض بني الواقع واحللم، أجج اغرتابه، وأراه ذاته تائهة  
 أن حتقق مآرهبا وغاياهتا: 

 َأِعيُش كالطَّيِف ، ِفي لَيل  ِبال ُح ُلم  
 

 

 ا َ َربَاَغرِيًبا َأيَنمَ وَن .. يَغَشى الُعيُ  
 يَِتيُه ِفي ظُُلَمات  نَاَم َساِمُرَها 

 
 نَوَم الَخليِّيَن َلم يَأُلوا الَكَرى طَلَبا 

ِلًج    ا   َيَظلُّ يَعَتِسُف اآلفَاَ  ُمدَّ
 

 ال َيسَتِقرُّ َوال يَقِضي َلُه َأرَبا  
 تمَ لَ حَ  ة  قلَ ي مُ ى فِ وَ و أَ لَ  داً رَّ شَ مُ  

 
 (2)ابَ لَ انقَ فَ  حوِ ت بالصَّ ت..أذنَ مَ وَّ و هَ أَ  
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  يبة أمله في الناس وفقدان ثقته بهم .3

املأساوية الغرتاب الشاعر عن جمتمعه يف ملله من الناس، وفقدان رقته هبم تتمثل األبعاد    
مجيًعا دون متييز، حىت وإن كانت تربطه هبم صالت قرابة، أو صالت صداقة. وهذه التجربة 

 عاناها جعلت مصري األطفال عنده كمصري ارميع:الشعورية اليت 

 كيف يأسو الدهُر قلبًا قُ لَّبا
 

 

 كلُّ يوم من هواه في ارتحالِ  
 وهو في موطنه ِحلف  نىً  

 
 لم يُذ  في ُعمره طعَم انتقالِ  

 غير َأحالم  وَأوهام  وما 
 

 زّوقَته من رشاد  و اللِ  
 دائُم اللهفِة مصفوُد الُخطى 

 
 النظرة مجنوُن الخيالِ تائُه  

 ملَّ من أْمن  يراه سابغاً  
 

 ناشُز النبرِة معو ُّ الِظاللِ  
 

 

..... 
 

  
 ومن الصْحِب وهم أحبوَلةٌ  

 
 لجمال  أو لعْلم  أو لمالِ  

 ملَّ ما قد ش َّ عنه ودنا 
 

 (1) ا  ذرعًا با طبار  واحتمالِ  
ا يزيد من تمع عامة ارحتال معنوي ممويف تغرب الشاعر عن األهل واألصحاب خاصة، واجمل   

 تضييق اخلناق عليه، ووربه على التعايش مع التجاهل، والنفاق، واستالب احلريات.

إحدامها تتصل بالشاعر : وغربة الشاعر جتعله ينشد العامل املثايل الذي تتحقق فيه ناحيتان"  
ولعل ، ا سعى إىل حتقيقهويصبح عامله الذي طامل، حيث تتحقق فيه أمانيه ورغباته، نفسه

أما الثانية فتتصل باجملتمع حيث ينشد  ،ا يف شعر حسني سرحانهذه الناحية أكثر وضوحً 
 ومع أن الناحية. تتحقق فيه اإلنسانية مبعناها احلقيقي وباملثل العليا ،اا مثاليً الشاعر جمتمعً 

                                  
 .315، صالكام،ةعمال األ(1)
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إذ ينزوي يف األوىل ، ابية منهاإال أهنا أكثر إو ،ا يف شعره من الناحية األوىلالثانية أقل وضوحً 
 .(1)"ة فإنه يريد هذا اخلري أن يعم ارماعة كلهايأما الثان ،وينشد رغباته الذاتية، على نفسه

وألن العاملني املثاليني الميكن وجودمها، وال حتققهما يف الواقع، حياول الشاعر االنفصال   
ومكون من مكوناهتا الطبيعية، يف  متاما عن البشر، واحلياة يف الغاب كعنصر من عناصرها،

فيها، وإىل رغبته يف العودة إىل البدايات األوىل يف العيش ونقائه  إشارة واضحة إىل طهر
 احلياة:

 متى أعيُش بال عم  وال  اِل!
 

 

 وال أحاط بُحسَّاد وعذَّالِ  
 قوم إذا عاش أقوام بصمتِهمُ  

 
 عاشوا على رَغد  بالِقيل والقالِ  

 بالرياح الُهو  أْلسنةً وأْلهبوا  
 

 كأنهنَّ ِ الٌل بين أدْغالِ  
 .....   

 َبل ليَتما أنَّني نَبٌت ِبَرابية  
 

 َشجَراَء يلَتفُّ فيها السَّبُع بالضالِ  
 يَْمِري السَّحاُب عليها كلَّ ُمحتَ َفل   

 
 وَتسَحُب الرِّيُ  فيها أي ِإذيَالِ  

 وتضحُك الشَّمُس من َعليائِها َفرًحا 
 

 بَزهَرة  َأنَا فيها ِقلُبها الَقالي 
 واألرُم عذراُء لم  َتْطِمْث مناكَبها 

 
  أقداُم َسفر  وال أقداُم ُحالَّلِ  

 .....   
 ال ذاك  اٌل وال هذا َأُمتُّ له

 
 بُلحَمِة الصَّحِب واأَلدنَيَن واآللِ  

 

 

 ما يَرَمُ  النفَس إال من ُتجّن له
 

 القاليحبَّا فيلقاك وهو الشانُئ  
 

 

 

 

 

 وما استعرُت هواه من مالزَمة  
 

 (2)لكنَّه دُم آباء  وأْ والِ  
   

                                  
 .183، صشعر حسين سرحان(1)
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-ومثة مفارقة يشري إليها النص تبني بواعث اغرتابه، فالشاعر يصور يف منتصف النص   
احتفاء مفردات الطبيعة به، ومتازجها معه،كجزء أساسي منها، وباملقابل  يصف يف -تقريًبا

بداية النص، ويف هنايته كيفية تعامل البشر معه، وإظهارهم مشاعر احلسد والبغض له، حىت 
 ت القرابة تورق عرى صلته هبم. مع ما يضمره هو هلم من حمبة ومودة.وإن كانت عالقا

وقد وعل أحد عناصر الطبيعة معاداًل موضوعًيا لذاته، ُوسد من خالله اغرتابه يف اجملتمع،   
 الذي بات يرقب خطواته، وينظر إليه بارتياب:

 َ َدح الطَّيُر لحظًة فو  أغصا
 

 ن ِلدان  وقال قواًل عجيَبا 
 

 

 قال يا ليتني تلبّثُت في الرو
 

 

 

 م وحّولته فضاًء رحيَبا 
 أنا في ذلك المقام الذي أْحَيا 

 
 به طائِرًا غريبًا مريَبا 

 حركاتي مرموقة تبعُث الشْبه  
 

 

 حولي وتستثير الرقيَبا ة  
  وإذا رّجع الصدى نغمي الحل 

 

 

 ترامى به هزياًل كئيَبا وَ   
 

 

 

  أحييوإذا طُفُت حول غصن  
 

 رمى زهره وأبدى الُشحوبَا ه  
 وإذا مايمَّْمُت جدوَل ماء   

 
 أنُفُ  البثَّ عنده واللُّ غُ وبَا 

 ُأجاجاً  -وهو عذب-حّول الماء  
 

 

 والخرير الجميُل أمسى نعيَبا 
 وبدْت منه  فحة هي كالمر 

 
 آة كدراَء قطّبْت تقطيَبا 

 واألليُف الذي يناقُلني الشدْ  
 

 حزينًا ما شئته أو طروبَاَو  
  ش َّ عني مزارُه فتخلف 

 
 أقاسي عيشًا ممالًّ رتيَبا تُ   

 

 

 والضياُء الذي يبث حواليَّ 
 

 نفوسًا شفاّفًة وقلوبَا 
 يتهادْين في  ضّم من ال ألْ  

 
 الء يلعْبن جيئًة وُذهوبَا 

 في آَم لياًل تطُير فيه الَخَفا 
 

 

 (1)النحيَباش وتُوحي إلى ُدجاه   
 

                                  
 .461األعمال الكام،ة، ص(1)



65 
 

وجعله الطري حتديدا معاداًل موضوعًيا للذات دليل على رغبة الشاعر يف التحرر من قيود   
الغربة اليت يعانيها. وقد جاءت عناوين بعض دواوينه حتمل الداللة نفسها، باإلضافة إىل 

 داللة الضعف واالنكسار و مايف معنييهما)أجنحة بال ريش،الطائر الغريب(.

الشاعر وانشقاق ذاته عن عاملها احمليط نتيجة حتمية لعدم تواؤمه مع ظروف  إن تغرب  
 حياته البائسة، ومع جمتمعه الذي يرتقب فرصا يظهر فيها مشاتته منه، وعداوته له:

 من بعد ستين عامًا أبلَغْت  خباً 
 

 ولم تقّ  على المعروف ما َوَجَبا 
 

 

 
 

 و رُت فرًدا بال ثان  أرّمقه
 

 الشأَن أو يستقصَي الَعَجَباليأ َذ  
 

 
 

 والناُس مابين عبد  قال وافرح ًا
 

 (1)وبين حر  بئيس  قال: واحَربَا 
وألن ذات الشاعر املغرتبة ليس هلا وطن معنوي تسكن إليه، حياول الشاعر أن خيلق هلا ما     

لليلي الذي يعمق خيفف عنها بعًضا من أرقال الغربة اليت تنوء هبا، فيبدأ بالغناء يف الزمن ا
شعور الغربة واالغرتاب، وكأنه غناء الوحدة ضد الوحدة نفسها، فيثري ذلك الغناء أحزانه 

 وآالمه، ويوقن متاما باستحالة إواد من يثق به، وينسجم معه: 

 يتِ اشَ شَ ي حُ لِّ سَ ي أُ يلِ ي لَ فِ  يتُ نَّ غَ وَ 
 

 ايَ اكِ بَ  حتُ أ بَ  جرُ الفَ  انَ بَ تَ ا اسْ مَّ لَ ف َ  
 

 

 
 

 يجِ رتَ تَ   ةِ يبَ غِ الرَّ  اكِ قوَ شَ  و ِ أَ ي أفِ 
 

 (2)ايَ ا ِ ؤَ مُ  اً يّ أريحِ  يلِ حِ ستَ ى مُ لَ عَ  
 

 
 

 

واملالحن أن شعور الغربة لدى الشاعر يتولد عن شعوره بإفناء الزمان له، وعن مواجهاته   
 التصادمية معه:

 عابرِ  طيفَ  ي بينهمْ منِّ  اسُ يرى النّ 
 

 ىدَ أو غَ  من راحَ  و مثلَ ويغدُ  يروحُ  
 

 

 
 

 ِشَماُسهُ  شديدُ  دهرٌ  هُ فَ ي َّ حَ تَ 
 

 وَأبَدى له وجهًا من المقِت أربَدا 
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 ولوال بقايا من  ليِب إرادة  
 

 ألعَوزَني َ بري، وِعفُت التََّجلُّدا 
 

 

 لقد طالما أقدمُت في غير طائل  
 

 

 أَيْجُمُل بعد اآلن أن أتَ َرددَّا؟ 
 

 

 َ ِحكُت من األياِم َ حَكَة ُمرَه   
 

 َتَكبََّد من آالِمها، ماتكبَّدا 
 وما كان َ حكي عن حبور  وإنَّما  

 
 ألْجَمَع من َشمِل الُمنى، ما تَبدَّدا 

 .....   
 وكم منزل  َيمَّمُته ما أغاثني

 
، أشفي به ُغلَّة الصَّدى   (1)بُمرتشف 

األيام( الخيتلف كثرًيا -طوياًل كان أو قصريًا )دهر -يف عرف الشاعر-والواضح أّن الزمان   
عن الناس يف كرهه ومقته، وتكبيده اآلالم واملشاق. والبيت األخري حتديدا ولى غربته 
االجتماعية، حيث يصور نفسه فيه عابر سبيل ميم وجهه حنو عدد من املنازل طالًبا السقيا، 

ه أحد، وهذا التصوير رمز لرحلة الغربة، فاملنازل هم أهل جمتمعه الذين مل يعطوه فما أغار
حقه ومكانته االجتماعية واإلبداعية بينهم. ولذلك هو دائم السفر والرتحال املعنوي عن 

 حميط عاملهم:

 ل  حِ رتَ مُ  ظُّ ي حَ ظِّ حَ ي فَ ومِ لُ فال ت َ 
 

 (2)يرِ فَ ي سَ فِ  لتُ عجِ د أُ قَ وَ  امَ قَ المَ  رُ زْ ن َ  
  

مرد على تفاصيل احلياة يف عامله ، والتالواقع ربة  الشاعر هي شكل من أشكال رفضوغ  
ا على حزنًا ساخطً ا. وهذا التغرب الدائم خلق بعد معايشتها والشعور باستحالة التواؤم معه

 وعلى الزمن. ،اجملتمع
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 المبحث السادس
 مفتخرةذات 
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الفخر "باب من أبواب الشعر الغنائي، اشتهر به العرب منذ اراهلية، فغالوا فيه، واختذوه    
متنفًسا هلم يف تعداد فضائلهم واإلبانة عما متيزوا به من رفعة. ولقد كان بعضهم يشيد 
ببطشة وبسالته، أو بتفوقه يف نظم الشعر، أو بآبائه وأجداده وما سطروا من أجماد يف ميادين 

فروسية أو الكرم، أو يتغىن بقبيلته واأليام اليت انتصرت فيها وحفاوهتا بالضيف ودفاعها عن ال

 .(1) املستجري هبا، وقتاهلا يف الدفاع عن حياضها ويف رفع الظلم الالحق هبا"

و"تتصف احلياة يف الصحراء باإلباء وبكل املثل العليا، ومبا أهنا تفتقر إىل املاء وإىل املراعي   
فقد نشبت حروب كثرية أهلبت ألسنة الشعراء،كما أن طبيعة احلياة فيها تفرض ُمثال خاصة 
هبا كالكرم وحسن الضيافة واإلغارة وحسن اروار...والقارئ للشعر العريب يالحن عدة قيم 

وقد تأرر الشاعر بذلك، فكان افتخاره بذاته يقوم  (2) أخالقية واجتماعية تغىن هبا الشعراء."
 كثريًا على هذه املثل، وعلى مدى التزامه هبا.

وُتربز ذاته املفتخرة قيمه ومبادئه اليت يعتز هبا، ويؤمن بأمهية احلفاظ عليها، كما تُبني رسائل   
شر إىل اآلخر، ويعمد من خالهلا إىل تضخيم أفعال الذات التفوق اليت يبعثها بشكل غري مبا

الفردية، والفخر بصفاهتا، وال يقتصر هذا الفخر والتضخيم على الذات الفردية بل ميتد إىل 
الذات ارمعية، بناء على رابطة النسب، فكما أن الذات"تتصور يف جمرى العالقات اليت 

هنا تتصور أيضا يف عالقتها باآلخر، ذلك الذي تنعقد هلا مع التاريخ واملكان واألشياء، فإ

 .(3)متت إليه بالنسب، وتنشئ له، الشعر وتشركه ظرف الوجود"

 يف أحوال هي: الشاعر املفتخرة تظهر ذاتو 

                                  
 .(فخرالمعجف األدبي، مادة )(1)
 .1ص ت،-د بيروت، دار الراتب الجامعية، ط،-د سراج الدين محمد، العربي،اليخر في الشعر (4)
 .111من شعرية ال،غة إلى شعرية الذات:(3)
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يتحدث الشاعر عن أخالقه، وعن مدى متسكه بقيمه ومبادئه الفردية يف عندما  .6
 مواقف احلياة الصعبة:

 ة  ُفِطرتإنَّ التََّجمَُّل لي من ِشيمَ 
 

 نَفِسي عليها ونَاَلت َأوجَها الَعاِلي 
 

 
 

 

 َأِعيُش بِاآلِل تُرِويني َ وادُعه
 

 

 

 

 

 

 إن َ نَّ َغيٌب ِبَوبل  منه هطَّالِ  
 وَألَبُس الَخَلَ  الَباِلي َأُ وُن ِبه 

 

 

 َكرامتي وَأُشوُب المرَّ بالحاِلي 
 َترف ًُّعا بِإبَائي أن ُتَضعِضَعه 

 
 (1)من َزَمان  َذاُت َأهَوالِ قَ َوارٌِع  

، اليت حتفن له كرامته، وتصون إباءهيُبني هذا النص أخالق الشاعر املتمثلة يف القناعة      
 ألبس اخللق البايل(. -وترفعه عن الذل )ترويين خوادعه

أشوب( ليدلل -أصون-ألبس-ترويين -ُويكثر الشاعر من استخدام األفعال املضارعة )أعيش 
 هبا على حاله اآلين، وعلى استمراريته يف الزمان، من حيث الثبات على هذه األخالق.

أحدهم؛ وينفي عن نفسه مسة الغّل واحلقد، حىت وإن عومل بعداء بني وواضح من قبل   
 كل من عايشها حينما يفقدها ألي سبب كان:  وألنه كذلك سيندب مودته

 وما أنا مّمن ُيضمُر الغلَّ المرئ
 

 ولو أنه أبدى العداَء الُمجرّدا 
 

 
 

 

 سيندبني  حبي وكل من التوى
 

 

 

 

 

 

 (2)بحبِل ودادي إن َوَهى أو تأيّدا 
يقول ويعتد الشاعر بنفسه وبشجاعته، يف نص يعارض به معلقة عنرتة العبسي الشهرية اليت  

 فيها:

 هالَّ سألِت الخيَل يابَنَة ماِلك  
 

 (3)إن كنِت َجاِهَلًة بَما لم تَعَلِمي 
  

                                  
 .462األعمال الكام،ة، ص(1)
 .131األعمال الكام،ة، ص(4)

 .482 هـ، ص1368ط، المكتب اإلسالمي، دمشق،-،عنترة بن شداد،تحقيق محمد مولوي، دديوان عنترة(3)
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 يقول سرحان:

 أقتاُت من ُروحي وأشرُب من َدِمي
 

 إن كنِت عالمًة وإن لم تَعَلِمي 
 حتى إذا َحمَّ الرََّدى القيُتهُ  

 

 

 (1)َغرًدا كمثِل الطائِر الُمتَرنِّمِ  
  

 وبراعته األدبية:  منجزه الشعري،عندما يصف  .5

 فَما َأنَا ِممَّن َ اَن ِشعًرا وال َغَوى
 

 َوَلسُت ُأَسقِّيِه الشََّراَب الُمَصرََّدا 
 َوَلكنَِّني َأحِميِه، ثمَّ َأُقولُهُ  

 
َدا    (2)إَذا قُلُتُه قَ ْواًل َ رِيًحا ُمَسدَّ

 ويرى أن براعته األدبية والشعرية تُنيله مكانة عالية ورفيعة:    

 إنِّي ُأعيُذَك أن تَراني
 

 يخفي عليَك َمَدى َمَكاِني 
 وأنا األديُب الشَّاعُر ال  

 
 (3) َفُذ الَمَعاني والَمَبِاني 

 

 

-ويصف قوافيه باحملكمة، اليت تشابه يف نظمها نظم الدرر الثمينة، اليت وتمع فيها ارزع  
 باملرجان: -(3)وهو اخلرز

 عكاظ يا َ يَر ميدان  َتُجوُل به 
 

 عرائُس الّشعِر من َمث  َنى َوُوحَدانِ  
 لَكم تَ َغنَّيُت أو أحَكمُت قافيتي 

 

 

 وِ حُت فيَك بأنماطي وأوزاني 
 

 

 قصائُد كلُّها أو جلُّها ُدَررٌ 
 

 يُ َزاوُ  الَجزُع فيها ِسمَ  َمرَجانِ  
     

 إىل أن يقول:

 فقل لمن الَمِني في)ُجهِد مبتدئ(
 

 تَ َن َّ إّني فَ ًتى طالَُّع ِوديانِ  
                                   

 .122األعمال الكام،ة، ص(1)
 .158األعمال الكام،ة، ص(4)
 335األعمال الكام،ة، ص(3)
 .(جزع)كتاب العين:مادة (1)
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 َنظَّاُم قافية ، بنَّاُء أبنية  
 

 

 (1)َحمَّاُل ألوية  َجمَّاُع أفنانِ  
ة )طاّلع، نظّام، بنّاء، محّال، مجّاع( يف البيتني األخريين يدلل على واستخدامه لصيغ املبالغ   

الثقافية.ويف حقاقه محل لواء الشعر يف ميادينه مدى رقته بشعره، وببالغته األدبية، بل واست
 طريقة صياغته للبيت ذاته استدعاء لبيت اخلنساء الشعري الشهري:

 حّماُل ألوية، هباط أودية
 

 (2)جرار شهاد أندية للجيش 
    

ويف قصديته )يف ذكرى املتنيب( يستحضر الشاعر شخصية املتنيب، طالًبا منه اإلصغاء   
لشعره، وكأنه يستحكمه يف مدى جودته، مث يعقب بقوله )يروق له ترديد شعرك( يف تلميح 

 إىل أنه متأرر بشعر املتنيب لكثرة قراءته وترديده:

 أبا الطَّيب اسَمع شعَر من ليس شعُرهُ 
 

 بَِغث  وال إلَهاُمه بُمقصِّرِ  
 يَ ُروُ  له ترِديُد ذكرك كلَّما 

 

 

 (3)أَل َّ به فرُط اأَلسى الُمَتسعرِ  
  

يفتخر الشاعر بنسبه، وبأجماد قومه وبطوالهتم وأخالقهم، وبعزهتم ومنعتهم عندما  .4
 :...إىل غري ذلك من املناقب

 َأنَا العربيُّ لن ُأمِسي َدعيًّا
 

 وِمن"َعيالَن" أجَداِد وأهِلي 
 "ُعتيبُة" ِمن )هوازَن( حين تُعَزى 

 
 وهم قومي وهم أرباُب نُبلِ  

 ُكلَّ َ عب    َعَزائُِمهم تُذللُ  
 

 (4)يَغِلي -َمَدى اآلبَادِ  -ُلهمومرجِ  
  

                                  
 .151،153األعمال الكام،ة، ص(1)
 .302هـ، ص1186، دارعمار، عمان، 1، الخنساء، حققه أنور أبو سوي،ف، طديوان الخنساء(4)
 .112األعمال الكام،ة، ص(3)
 .418ص األعمال الكام،ة،(1)
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ويف ذات النص يعود الشاعر إىل الفخر بذاته، فيكشف عن أخالق جديدة يتحلى هبا، 
 الشجاعة، واررأة، وارسارة:تتمثل يف 

 دع العجمّي والكرديَّ يأتي
 

 على مهل فما أر ى بمهلِ  
 و لَّ األدعياَء فليس فيهم 

 
 (1)جسور يستهين الَخطِب مثلي 

على أنه ابتدأ النص بالتقليل من شأن ذاته وقيمتها، حيث قال موجها خطابه ألهل    
 )املدينة املنورة(:

 وإنيشكرُت لكم حفاوَتكم 
 

 لمعترف بإفالسي وَجهلي 
 وما شخصي ليحمل كلَّ هذا 

 
 (2)وما هو بالخلي  بأي َفضلِ  

ويستشف من هذا التقليل مدى تواضع الشاعر ومساحة نفسه، ورمبا أنه قصد اإلشارة إىل    
 ذلك بأسلوب غري مباشر.

ويبدو تأرره بالشعر القدمي واضًحا من خالل إصراره على الفخر بنسب قومه حىت يف   
 اغرتابه بينهم، ومتنيه انقطاع صالت القرابة اليت تربطه هبم: معرض شكواه من

 وما استعرُت هواه من مالَزمة  
 

 لكنَّه دُم آباِء وأ والِ  
 دٌم أ يٌل وِعرٌ  غيُر ذي دَ ل   

 
 (3)بآداب  وأفعالِ قد كان يُزهى  

  

ا بنفسه، وارًقا بتميزه أخالقًيا، وإبداعًيا، ومل    ويلحن أن الشاعر يف معظم فخره كان معتدًّ
يصل هذا الفخر إىل درجة النرجسية أو الغرور، أو التقليل من شأن اآلخر. ومل يكن يعرض 

 الصعبة. فيه سوى أحوال نفسه، ومنظومة قيمها اليت تثبت عليها يف مواقف احلياة

                                  
 .418األعمال الكام،ة، ص(1)
 .418األعمال الكام،ة، ص(4)
 .311،318األعمال الكام،ة، ص(3)
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الشاعر كان بنّي التأرر بالشعراء القدامى سواء من حيث  إنّ  :وخالصة القول    
الصياغة، أو من حيث املوضوعات اليت يفخر هبا كـ)النسب، واألخالق العربية املتواررة، 

 والقدرة اإلبداعية(.

ا على معاناته ويبدو أن ذات الشاعر املفتخرة كانت متثل له انتصارًا معنويا ورًدا صرحيً    
الشعورية اليت أفصحت عنها الذوات األخرى: الذات احلزينة، والذات املتشائمة، والذات 

، من زاوية التعريف بالنفس، أملة واحملبة(يف جانبيهما السلبينياملغرتبة، والذاتان )املت
 وباألخالق، وباملكانة األدبية.
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 الفصل الثاني
 مو وعات)تيمات(الذات

 المبحث األول:مو وعة الزمن 

 المبحث الثاني:مو وعة الطبيعة

 المبحث الثالث:مو وعة الغربة

 المبحث الرابع:مو وعة األلم

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 المبحث األول
 مو وعة الزمن

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 ،تأويل العمل األديبالذي يهدف إىل" املنهج املوضوعايتتعتمد هذه الدراسة على     
كاتبه إزاء العامل الذي يواجهه عن طريق حتليل بنيته الرمزية   أي إىل الكشف عن موقف

والداللية، وشرح دور العامل اخلارجي يف حتديد نوعّية املوقف املتجّلي عرب شبكة األفكار 
وبناء على ذلك وقفت على أربع موضوعات/تيمات  (6)والرموز املنتظمة يف النتاج األديب"

فيه عن طريق حضور عناصرها النصية وما حتمله من  بارزة يف شعر حسني سرحان، إذ جتّلت
 دالالت عميقة.

موضوعة الزمن بكافة مفرداهتا وتنوعاهتا، بوجوٍد كثيٍف بني موضوعات  لقد حظيت   
سرحان، وتثبت عملية إحصاء مشلت مجيع دواوينه الشعرية حجم حسني الذات يف شعر 

لزمن كان هاجس الشاعر الذي ال ينفك الكّم الظهوري هلذه املوضوعة، ويرجع ذلك إىل أن ا
يفارقه، فهو شديد اإلحساس به، وبتحركاته، ويتجسمد إحساسه العميق به من خالل حديثه 

 املتكرر عن عمره.

-زمان-ريب-الرميب-دهري-ويقدم اررد املعجمي هلذه املوضوعة تنوعات منها:)الدهر  
-األمس-أيامها-اليوم-عام-امالع-عامني-حولني-أعوام-حجة-سنة-السنون-الزمان-زمين
 -دقائق-بكورا-صبحه-الصباح-أضحيت-عشيا-أمسى-الليايل-الليل-ليلي-غده- أمسه
 ...إ،(.روانيا

وقد نتج عن تتبعي هلذه املفردات يف دواوين الشاعر الوقوف على هاجس مركزي    
ان لتإن الزمن له دال :مسيطر على ذهن الشاعر عند تصويره الزمن، ما ميكن معه القول

ن يف شعره، مها: داللة السطوة و ارربوت، وداللة الفناء واإلفناء، والرتكيز على مكرورتا
هاتني الداللتني، ال ينفي وجود دالالت أخرى للزمن لدى الشاعر، مهما كانت قليلة 

                                  
مبروك  هـ،111والمال:بحث في آليات اإلبداع الشعري عندالعرب من الجاه،ية إلى القرن لشعر ا(1)

 .6هـ،ص1116ر الغرب اإلسالمي،بيروت،،دا1المناعي،ط
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ونادرة، لكّن ما يفسر االهتمام هبا حتديًدا هو أن السياقات املرجعية ملفردات الزمن ومشتقاهتا 
هنا ال ختضع لتحول داليل  كثري من املواضع، وميكن القول: إحتمل إحدى الداللتني يف

 بعدها، وإَّنا تتكرر الداللة ذاهتا كتأكيد عليها.

 وميكن تقسيم موضوعة الزمن يف شعر الشاعر إىل مفردتني أساسيتني مها:  

 الدهر .1

مدة العامل، وهو باطن الزمن، ، واألمد الدائم، أو (1)وتعين هذه اللفظة"األبد املدود    
. وتبًعا لذلك تشع هذه اللفظة بدالالت املاضي، واحلاضر، (2)وبه يتحد األزل واألبد"

 مبا يدل على السطوة وارربوت. -غالًبا-واملستقبل مًعا، ويرتبط ورودها يف السياق

ي وقد تبنّي يف كثري من الشواهد أن هذه الداللة للزمن استمدت تكوهنا يف وع   
الشاعر من املرياث الثقايف املوجود يف الشعر العريب القدمي، "فاملتأمل يف داللة لفن الدهر يف 
ضوء أشعار قدماء العرب ودها حُتيل إىل معاين السطوة، وارربوت، وعادة ما توظف يف 

، ففي الصفحات األوىل من ديوان (4)مواقف احلسرة واالنكسار، وكذا التسليم بأمور الغيب"
 اعر األول )أجنحة بال ريش( تظهر هذه الداللة:الش

 يُ َنسِّيَك هذا الدَّهُر إن رَاَح ُمرَّها
    

 (4)َوَيطِمُس ذاَك الُحلَو إن جاَء غاِديا 
من خالل هذا الشاهد تتلخص داللة السطوة يف رنائية احلضور والغياب اليت يشري إليها    

الشاعر بقوله:)يطمس ذاك احللو إن جاء(، أي أن حضور الزمن يطمس مواقف احلياة 
ارميلة يف ذاكرة اإلنسان، بينما يُنسيه غيابه مرارة تذكر املواقف املؤملة )ينسيك هذا الدهر إن 

                                  
 كتاب العين: مادة )دهر(.(1)
 .المعجف الي،سيي:مادة)ديمومة((4)
 .52م، ص4880، عالف الكتب الحديث، عّمان، 1الزمان والمكان في الشعر الجاه،ي، باديس فوغالي، ط(3)
 .13األعمال الكام،ة، ص(1)
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حضور نعيم احلياة يتعارض وجوده مع حضور الزمن، والعكس، فالزمن ال ميثل راح(، أي أن 
 لدى الشاعر مقياس الوقت، وإَّنا الكائن املتجرب واملتسلط.

 يظهر الزمن بداللة اإلفناء: ذاته النصويف 

 َيَكاُد َدبِيُب الرَّيِب يُوِحي بِأنَّني
 

 

 (1)اللَّيالَِيا -وَلم أشُعر ِبذاكَ -َطَويُت  
 

 
 

إذ توحي إىل الشاعر حركة الزمن )دبيب الريب( باقرتاب فنائه، وهذه احلركة يف أساسها   
 عملية إفناء بطيئة وخافته.

 وبعد عدد من صفحات الديوان حتضر صورة الدهر بالداللة ذاهتا:  

 َقَضى الدَّهُر َما بَيِني َوبَيَنِك بالَِّذي
    

 (2)وأنآِني -افِتراقًا-َقَضاُه فأنآِك  
 

 

 
 

تتمثل داللة السطوة يف)قضى الدهر(، )أنآك افرتاًقا وأنآين(، أي أن للدهر/الزمن أحكاًما   
قضائية صارمة يقضي هبا وينفذها على ذات الشاعر، وعلى الذات األخرى اليت تربطها 

 عالقة إوابية به )أنآك(.

 تظهر داللة الزمن على اإلفناء : مث   

 َكابَرُت َدهِري ثُمَّ  لَّفُتُه 
 

 (3)يَِدبُّ ِمن َ لِفي َدبيَب النَِّمالْ  
ويبني الشاعر مترده على الزمن )كابرت دهري(، لكن حركة الزمن )يدب( تلخص داللته    

. وهذه الصورة الشعرية احلركية تشي مبدى قلق الشاعر من الزمن على اإلفناء يف ذهن الشاعر
 .البطيئة اليت تقربه من الفناءواستشعاره حلركته 

 تظهر داللة اإلفناء مرة أخرى: ذاته الديوانويف     

                                  
 .13األعمال الكام،ة، ص(1)
 .16األعمال الكام،ة، ص(4)

 .52األعمال الكام،ة، ص(3)
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 ِفي َجوِف َقلِبي طََلٌل َداِرسٌ 
 

 

 (1)َعفَّى َعَليِه الدَّهُر َحتَّى َمَحاهْ  
 

 

 

ج حركة الزمن ا تحماه(، فاحملو/الفناء ليس إال ن-)عفا عليه الدهر لة اإلفناء يف لفندال وتتبني  
 املستمرة والدائبة، والطلل  الدارس يف قلب الشاعر خاضع هو أيًضا لعملية اإلفناء بسببها. 

 مث تظهر داللة السطوة وارربوت من جديد:  

 والُبؤسَ  الَعَناءَ  وَلَذا َ 
    

 ِحرَمانَا َدهرِهِ  ِمن والَقى ألَوانًا 
 

 

 
 

 ِمثلَما ُذقتُه وَكاَبدُت ِفيهِ 
 

 (2)النَّفِس، ليَتُه َكاَن ِمثِليَأَلَم  
إّن بؤس الشاعر ومعاناته احلرمان جزء يسري من ممارسة الزمن سطوته ضده )القى من      

 كابدُت(.-مثلما ذقُته-دهره حرمانا

 ويف ديوانه الثاين )الطائر الغريب( الذي يقول يف أول نصوصه:   

 وقَف الدَّهُر َوقَفَة الطَّوِد ُقّدا
 

 (3)وأمسيَت قاَب قوس  حياليِمي  
 

 

 

يف حيلولته بني الشاعر وبني  -)كالطود(-فالزمن  يكتسب داللة ارربوت من التشبيه   

 .(3)مايريد، فالطود هو"اربل العظيم"

 ويف الديوان ذاته تربز داللة السطوة وارربوت يف:  

 إذا َقَضى الدَّهُر يومًا أن ُيَصاولَنا
 

 

 (2)بأسدادِ  ابٌ هر  رّ ه الدَّ فإنّ  
 

 

 

يتحدث الشاعر عن هذه الداللة بلغة التأكيد واليقني)فإنه الدهر(،ويستعني بصيغة املبالغة   
 فعمال)ضرّاٌب( ليؤكد هذه الداللة.

                                  
 .08 األعمال الكام،ة، ص(1)
 63األعمال الكام،ة، ص(4)
 .431 األعمال الكام،ة، ص(3)

 كتاب العين:مادة طود.(1)
 .410 األعمال الكام،ة، ص(5)
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 وتتكرر الداللة ذاهتا يف ديوانه )الصوت والصدى(، يقول:    

 هكذا الدَّهُر عكَس ما أنَت تَبِغي
 

 
 

 

 (1)َظهَر الِمَجنِّ قَالًبا ما َيشاُء  
 

 

 

تتلخص داللة ارربوت والتسلط يف قوله: )قالًبا ما يشاء( و)عكس ما أنت تبغي(، فهو   
 ميلك القدرة واإلرادة اليت تقف ضد كل مايريده الشاعر. 

 مث تظهر الداللة يف نصوص أخرى تلت نصوص ديوان )الصوت والصدى(:  

  دهٌر شديٌد ِشَماُسهُ  َتَحي ََّفهُ 
 

 

 (2)الُمقِت أربَدا وَأبَدى له وجهًا من 
 

 

 شديد مشاسه(.-ويرى الشاعر أن جربوت الزمن يصعب عناده أو التمرد عليه )حتيفه دهر    

 :نفسها الداللةد من الصفحات، تظهر وبعد عد    

 فأّما ُمَنى نفسي وأّما ِطماُحها 
 

 

 (3) الدهرِ َغولُهُ  فقد غاَلها من فاِتكِ   
 

 

 معامل سطوة الزمن وجربوته امتالكه اإلرادة، والقدرة على اإلهالك والتحكم باملصائر.فمن   

 الزمان .5

و"الفرق جوهري بني معىن الزمن الذي حييل إىل إمكانية التحديد، سواء كان ذلك مبقياس    
زمين معني كاليوم، واألسبوع، والشهر، والفصل، والسنة، والعقد، أو مبرحلة معينة طبعت 

، والواضح أن الشاعر كان واعًيا (3)خاص، ومعىن الدهر الذي ال أول له، وال آخر" بطابع
هذا الفرق. وجتيء لفظة )الزمان( ومقاييسه الفلكية والفيزيائية مرتبطة على األغلب بدالالت 

 الفناء واإلفناء.

 وتظهر داللة اإلفناء يف:   
                                  

 .332 األعمال الكام،ة، ص(1)
 .133األعمال الكام،ة، ص(4)
 .130 األعمال الكام،ة، ص(3)
 .51الزمان والمكان في الشعر الجاه،ي: (1)
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 تُفني الليالي فقيًرا عيُشه ُغصدٌ 
 

 

 (1)بأرباب الماليينِ وال تُبالي  
 

 

 
 

 

 

يرى الشاعر أّن عملية اإلفناء اليت يقوم هبا الزمن تغيب عنها قيم العدالة، إذ ال ميارسها إال    
 ضده بصفته فقري يتجرع غصص احلرمان.

 :مث تظهر الداللة مرة أخرى  

 لقد َ ُلَقْت نفسي ورَثَّْت شمائلي
 

 

 (2)ما يزداُد إال َتَجدُّدا وذا الدهرُ  
 

 

 
 

 

 

ررت مشائلي( فيجده يتجه -ينظر الشاعر إىل الزمن متأماًل آراره على ذاته )خلقت نفسي  
 به إىل الفناء من خالل حركته الدائبة، وباملقابل فإن الدهر يزداد جتدًدا.

 ويف نصوص الحقة يظهر الزمن بالداللة نفسها :  

 كأَنِّي وقد َشاَرفُت ستين ِحجَّة  
 

 

 شمُس الحياِة لتغُربَاوقد طفََّلت  
 هواٌء َأش تَّ  تُه السُُّنوَن و كاَذَبت 

 
 (3)الُعمِر َمْذهَباعليه فلم يَذهب مدى  

توضح الصورة الشعرية )هواء أشتته السنون( داللة فناء الشاعر وحتوله إىل هباء، وعملية    
 اإلفناء اليت تتقدم يف كل خطوة خيطوها الزمن.

 من مظاهر احلضور الكثيف ملوضوعة الزمن يف شعر الشاعر حديثه املتكرر عن املشيب: و   

 أشاَب ُفوَديَّ، والِعلباَء َ وُ ُهما
 

 

نيا،َوُمستَ ِترِ    في َواِ    ِمْن أَذى الدُّ
 رَيُب الزََّماِن ُيِشيُب الَمرَء، َوهَو فَ ًتى 

 
 (4)وال ُيِجيُر َلُه َجارًا على الِكَبرِ  

 
يتساءل الشاعر بلغة منكسرة عن حقيقة وصوله إىل مرحلة املشيب، ويرّد ذلك إىل صروف   

 الزمان وحوادره.

                                  
 .450 األعمال الكام،ة، ص(1)
 .131 الكام،ة، ص األعمال(4)
 .368 األعمال الكام،ة، ص(3)
 .184:األعمال الكام،ة، ص(1)
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 يقول أيًضا: ذاته املوضوعويف   

 أَرى الشََّعراِت الِبيَ  زَيَّنَّ َمفرِقي
 

 

 (1)وقد ِزنَّ قَبَل الَمفِرِ  الجوِن عاِر ي 
زنم( ال يغري من أّن إحلاح الشاعر عليه يرجع -وحديثه عنه بلغة إوابية يف هذا الشاهد )زينم    

 إىل وعيه املتجذر بأن الشيب ما هو إال عالمة واضحة على اقرتاب موعد الفناء.  

ويؤكد الشاعر داللة الزمن على السطوة وارربوت بربطه بني التنعم باحلياة وبني غياب    
فأمست -غفا زمين-رة أخرى، فيما يسلبه حضوره ذلك النعيم )حولني حلوينالزمن م

 حواشيه منظرة(:

 فَياَلَك من َحولِيِن ُحلَويِن كالُمَنى
 

 وكالفجِر تنَدى أعطَافُه َورَسا  
 َغَفا َزَمِني فيها كإغَفاِء ُمجَهد   

 

 

 فَأمَست َحَواِشيِه ُمَنظََّرًة َملَسا  
 ادِّكاِري وَ بَوتيولّما  َحا كان  

 
 (2) يااًل لسُت أُثِبُتُه َحدسا وُح  بِّي 

 

 

 

ختلفة، يدل على تتبع موضوعة الزمن ومشتقاهتا عرب حاالت ظهورها امل نّ إ :وخالصة القول  
على داللة السطوة وارربوت، وعلى داللة اإلفناء من خالل الصور  حّ أن الشاعر كان يل

 الشعرية اليت استعملها يف عدد من السياقات.

، من حيث ارتداده إىل املاضي الستذكار زمنالداللتني عالقة ذات الشاعر بالويقرتن هباتني   
حاضره؛ ولذلك كثر حلظات زمنه الفائتة، وترقب املستقبل بقلق وتشاؤم، وتذمره من معايشة 

حديث الشاعر عن عمره، وعن النهاية احلتمية للحياة )املوت(، فحركة الزمن اليت تتجسد يف 
 .تقدم عمره، جتره حنو الفناء

 
                                  

 .150 األعمال الكام،ة، ص(1)
 .111 األعمال الكام،ة، ص(4)
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 المبحث الثاني
 مو وعة الطبيعة

 
نالــت موضــوعة الطبيعــة زمخًــا حضــوريًا بــارزًا يف نصــوص الشــاعر، وُعــيِن بتوظيــف كــل عنصــٍر   

من عناصرها حسب حالته النفسية يف اللحظة الشعرية، وحسـب الـدالالت الـيت حيتملهـا هـذا 
العنصـــر أو ذاك،"فالطبيعـــة ال تفتـــأ تســـلم أشـــياءها، وزماهنـــا، ومكاهنـــا، وحركتهـــا، وحوادرهـــا، 
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تتخلــى عــن قوانينهــا،  -أقصــد الطبيعــة-ة تتصــرف فيهــا كمــا حيلــو هلــا، وهــي هبــذاللــذات املبدعــ
 .(6)ومنطقها"

ومــن هنــا تتحــّول دالالت مفــردات الطبيعــة يف ســياقاهتا املرجعيــة، إذ تفــرض ذات املبــدع كــل   
 داللة، وتستثمرها حسب غاياهتا، وأهدافها الرتميزية اليت جعلتها ختلق النص الشعري.

 ردات الطبيعة املتكررة يف شعره تراتبًيا:ومن أهم مف  

 الكواكب والنجوم)الشمس،القمر،الفراقد(. .6
 املاء ومشتقاته)املطر،سحب والغيوم،النهر(. .5
 النبات ومشتقاته)اخلمائل،الشجر،الزهر،الورد(. .4
 الطري ومشتقاته)ريش،قوادم،أجنحة(. .3
 الفضاء واألفق. .2

ـــٌة يف رنايـــا نصوصـــه الشـــعرية، فالشـــاعر يف اســـتدعائه    ولكـــل عنصـــٍر دالالٌت عميقـــٌة ومتحّول
متتــاز هبــا بعــض عناصــر الطبيعــة كداللــة الضــياء  عــة كــان يركــز علــى دالالت معينــة،صــور الطبي

 والنور، وداللة ارمال واحلسن، وداللة احلرية واالنطالق إىل جانب دالالت أخرى.

 

 )الشمس،القمر،الفراقد(الكواكب والنجوم  .1

                                  
    نععة ا لل وععةد ل  ،ععي 8: ت ععتالت للععذلت طللألب ةععع طللة ععع   ب وععل إسععمةع ل للسععبةي  ط  مةمععة  للععن  (1)

 .41صهـ  8068لل وةد  
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تتبدى داللة الضياء والنور يف مفـردة الكواكـب والنجـوم، وهـي املفـردات األكثـر حضـورًا يف    
شــعره، وإىل جانــب داللــة النــور والضــياء تشــي هــذه املفــردات بداللــة العلــو واالرتفــاع، وداللــة 

 العطاء.

شــي بداللــة النــور غالبًــا، ويــرتبط حضــور الكواكــب والنجــوم يف الســياق الشــعري اضــور مــا ي  
حــىت وإن جــاء ذلــك يف ســياق النفــي، ويتبــني ذلــك مــن خــالل مفــردة )الــومض( الــيت أوردهــا 

 الشاعر:

 ال الشَّمُس ال الَبدُر واَل َكوَكبٌ 
 

 

 (1)أغرُّ يَبُدو ِمثَل َوْمِ  الَخَيال 
 

 

 الشاعر)يهريق(:ويرافق حضور داللة الضياء والنور، داللة االنسياب املكتسبة من قول    

 وَنجٌم بَعيُد األُفِ  يَهرِيُ   وَءه
 

 (2)على َعاَلم  يلَقاُه بالَبَسَماتِ  
 

 

 ويركز الشاعر على أن هذا االنسياب الضوئي حيدث رغم بعد النجم يف األفق.   

ويف ظهور آخر ملفردة الكواكب اليت تشي هبا مفردة)الكواكب(يف الديوان ذاته، تتجلى داللة 
 الناجتة عن حركة احلضور والغياب يف الزمن: الفناء،

 ألسَنا َكَواِكًبا -ياُروِحي-ومالَفرُ  
 

 
 

 (3)نَِغيُب ونَبُدو .. ثُمَّ يُدرُِكَنا الَفَنا؟! 
  

وتظهـــر مفـــردة )القمــــر( بداللـــة الضــــياء والنـــور، ويرمــــز الشـــاعر بـــــ)القمر( إىل مجـــال احملبوبــــة   
 وحسنها:

 َيختَ                 ارَِني قم                 رٌ ال لَ                 ن ُأَ                  دَِّ  أن 
 

ُك            لُّ إظ            اَلمِ    (4)يَنج            اُب َع            ن وجنَ تيَ             ه ِ
  

                                  
 .05الكام،ة، صاألعمال (1)
 .68األعمال الكام،ة، ص(4)
 110األعمال الكام،ة، ص(3)
 .124 األعمال الكام،ة، ص(1)
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 مث ترتافق داللة النور والضياء مع داللة القوة والسلطة:

 يابدُر والليُل كالمجنون مختِلسٌ 
 

 

 منه الحجى فهو يعدو كيفما اتفَقا 
 أِطله يابدُر أو فاغُلله في  َفد   

 

 

 (1)وانُفْ  عليه  ياًء منك محترقا 
 انفض عليه(.-فاغلله -وتتبدى داللة القوة والسلطة يف مفردات من قبيل)أطله 

 وجتيء مفردة )الشمس( حماطة بداللة الفرح)تضحك(:

 وتض         حُك الشَّ         مُس م         ن َعليائِه         ا َفرًح          ا
 

 (2)بَزه              َرة  َأنَ              ا فيه              ا قلُبه              ا الَق              اِلي 
  

 الماء ولواحقه )المطر،السحاب،البر ،النهر،السراب( .5

 ملفردة الربق يركز الشاعر على داللة الضياء والنور : يف أول ظهور

 ِبَربَِّك أيُّها الَبرُ  الَيَماِنيْ 
 

 
 

 

 َورَاَء َغَياِهِب اللَّيِل الرِّزاِن  
 

 

 أعرني َحيثَُما َ اَفَحت َعيني
 

 َسَناَك فَ َلسُت َعن نور  بَِغانِ  
 .....   

 َوَهاِت النُّور إنَّ السُّحَب تَفَنى
 

 (3)َوَتذَهُب والِتَعاُجَك َغيُر فَانِ  
-ويطلــب الشــاعر نــوره )هــات النور(،ويصــف نــوره بالدميومــة، )التعاجــك غــري فان(،فااللتعــاج 

 له داللة النور والضياء. -وهو االحرتاق

مث يــورد لفظــة )الســحب( بالداللــة ذاهتــا )ومــض(، أي أنــه اليركــز علــى داللتهــا علــى املــاء، بــل 
 أي )الربق(:على الضياء فيها 

                                  
 .326األعمال الكام،ة، ص(1)
 .318األعمال الكام،ة، ص(4)
 .51األعمال الكام،ة، ص(3)
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 ُردَّ ِمنَك الطَّرُف َنحِوي فإَذا
 

 (1)فيِه إيماٌم َكَومِ  السُُّحبِ  
  

 ويربط الشاعر بني مفردة املاء والنبات بتنويعاته: 

 ة  فَ             ارِ وَ  اء  ي أفيَ             ِف              س             نِ الحُ  ةَ ميَ             ادُ يَ 
 

 (2)اءُ ه         ا الَم         ولَ ي حَ ج         رِ يَ  لِ ائِ         مَ الخَ  نَ ِم          
 ارمال وداللة احلياة.واملاء واخلمائل هنا حيمالن داللة  

وتركيز الشاعر على داللة النور والضياء يف الطبيعة وعله يُوجد صورًا شعرية تشي هبذه 
 الداللة، ليستعيض هبا عن عدم ورود عنصر من الطبيعة حيتمل معناها يف السياق:

 يَاالرتَِياِع ابَنِتي َلمَّا رََأْت َشعِري
 

 (3)في الَمَطرِ في الرَّأِس يُوِمُ  ِمثَل الَمرِو  
 

 

فليس يف مفردة )املرو(، ومفردة )املطر( ما يوحي هبذه الداللة، لكن استخدام الشاعر للفظة 
 )يومض( أكسب الصورة الشعرية هذه الداللة.

ويعود الربط بني املاء والنبات/الزهر، مرتافقا هذه املرة مع داللة احلب )هاما(، وداللة الفرح   
 )بشاشتنا(:

 انَ تِ اَش             شَ ا ف             ي بَ اَم             هَ  ه             رُ والزَّ  الم             اءُ 
 

 
  

     

 (4)رُ َه                     والزَّ  ى،الم                     اءُ قَ الَ تَ ا ن َ َم                     يثُ حَ فَ  
  

مث يرجع الشاعر إىل داللة الضياء من خالل خلق صورة شعرية مليئة بالضوء ملشهد من   
 مشاهد الطبيعة ال حيتمل هذه الداللة يف حقيقته:

 أَفاَل تَ َرى الُعصُفوَر ِفي َجَمَحاتِهِ 
 

 
 

 (1)َجذاَلَن يُوِمُ  ِمثَل َومِ  الَباِر ِ  
 

 
 
 
 
 

 

                                  
 .86األعمال الكام،ة، ص(1)

 .68 األعمال الكام،ة، ص(2)

 .102 األعمال الكام،ة، ص(8)

 .38الكام،ة، ص األعمال(4)
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 النبات ولواحقه )الخمائل،الشجر،الزهر،الورد( .3

يــرتبط عنصــر النبــات ومشــتقاته مــن الطبيعــة بــدالالت ارمــال واحلســن،" فالنبــات مقصــور    
علــى املنظــور ارمــايل الرمــزي يف ذهــن الشــاعر حيــث خيتــار منــه الصــور الــيت تــؤدي إىل ذلــك 
فتجـــد صـــوره تـــدور حـــول الـــروض واخلميلـــة وارنـــة والبســـتان واملنتجـــع ومـــا حتويـــه مـــن أغصـــان 

ســـا حلالـــة الشـــاعر يف ضـــعفه وعجـــزه، وتنضـــح صـــور الريـــاض مبنظـــور وزهـــور وقـــد تكـــون انعكا
 .(5)الشاعر حلياته الراهنة وحلياته املؤملة"

 والظهور األول ملفردة النبات معبأ بدالالت ارمال)مخيلة،الزهر،الورد،التأنق،احلسن(:  

 َأَ                    اِحَبِتي َم                   ا َأن                   ِت إال َ ِميلَ                   ٌة 
  

     

 التَّ            أَنُّ ِ  َتُج            رُّ ِبَه            ا النُّعَم            ى ُذي            ولَ  
 رََم          ى الُحس          ُن ِفيَه          ا ثَوب          ُه غي          َر آيِ          ب   

  
     

 (3)َوطَ             اَف عل             ى َأزَهارَِه             ا لِلت ََّنشُّ              ِ  
  

ويف سياق احلديث عن انتفاء ارمال عن عامله احلزين تظهر مفردة الزهر مشحونة بدالالت   
 ارمال(:-ارمال والبهاء)هبت

 والَ تَ                       َرى ِفي                      ِه ِم                      اَلَح ال                      رَُّةى
 

 (4)َوالَ بَ َه            ت ِفي             ِه زُُه             وُر الَجَم             الْ  
  

 وتستمر داللة ارمال يف الظهور مع مفردات الطبيعة)أزاهر وزنابق( :  

 وارحل مع الفجر المنير عن الدجى
 

 
 

 (5)واد ل نهار أزاهر وزناب  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                               
 .181،صالكاملةألعمال ا(1)

 .282شعر حسني سرحان:(2)

 .108،صالكاملةألعمال ا(8)

 .36 ،صالكاملةألعمال ا(4)

 .181،صالكاملةألعمال ا(3)
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 ذاته)الزهر(:أن احلسن هو ما يعطي النبات/ الروض قيمته، وليس النبات بويصرح الشاعر 

 وال            رُّوُم بالُحس            ِن ال ب            الزَّهِر ِقيَمتُ            هُ 
  

     

 (1)وإن أفَ                اَح الشَّ                َذى أو زاَوَ  الَعَنَم                ا 
  

 مث تظهر مفردة إحدى مفردات النبات)الغصن( حتمل داللة النهاية احلتمية لألشياء:

 هاقد أراني  كغصن  بات منقصفاً 
 

 (2)وقد زهاه إلى حين تأودهُ  
  

 وجتيء بعد ذلك مفردة  أخرى )الزهرة( بداللة اخلطيئة واإلمث: 

 ي           ا زه           رَة اإلث           م ف           ي ُ            حى الُعُم           رِ 
  

     

 (3)بُورِك                ِت م                ن زه                رة  ِلُمهَتص                رِ  
  

 الطير .3

بدالالت احلرية واالنطالق، والرغبة يف -غالًبا-سرحانحسني توحي مفردة )الطري( يف شعر   
ذاته، أو فرضها عليه جمتمعه، لكنه يف أول ظهور هلا يركز اخلالص من القيود اليت فرضها على 

 على اللون )شاب الغراب( ليحيل من خالهلا إىل داللة اليأس واملستحيل:

 يَ                  ا َحبيب                  ي يَ                  ا َحبيبً                  ا لَ                  ن أرَاْه 
   

 
 

 
 

 (4)أب                  ًدا.. إال إذا َش                  اَب الغُ                  رابْ  
 

 
 

 

ميلك مقومات ما وعله مث تظهر مشحونة بداللة العجز)عاطل من ريشه(، أي أنه ال   
 يتحرر من قيوده:  

                                  
 .108األعمال الكام،ة، ص(1)
 .310األعمال الكام،ة، ص(4)
 .141األعمال الكام،ة، ص(3)
 .15األعمال الكام،ة، ص(1)



91 
 

 ِجئ                ُت ِمث                َل )الَف                ر  (لَ                وال أنن                ي
   

 
 

 
 

 (1) َعاِط              ٌل ِم              ن رِيِش              ِه والزَّغ              ِب!! 
 

 
 

 

مث حتضر هذه املفردة يف سياق يشع بداللة البعد والعزلة، باإلضافة إىل داللة احلرية اليت تتمثل 
 يف كونه)كدري( له حرية التحليق واالبتعاد: 

 َوثَب                 ُت َوثبِ                 َة ُك                 دِريِّ َعلَ                 ى قُ لَ                 ل  
   

 
 

 
 

 (2)ِم          َن الِجبَ          اِل ِط          َوال فَ          وَ  َأثبَ          ا ِ  
 

 
 

 

 وتظهر بعد ذلك يف إطار التشبيه مصحوبة بداللة الغربة)عاش يف غري سربه(: 

 وكن          ُت كطي          ر  ع          اَش ف          ي غي          ر س          ربهِ 
 

 (3)فأمض               ى ُأَويق               اِت الزم               اِن ُمغَ               رِّدا 
 

 

بالتغريــد إىل نظــم الشــعر، وانشــغاله بــه عــن معايشــة اجملتمــع، أي أنــه ويبــدو أن الشــاعر يرمــز   
 عاش يف عصر ال يعده عصره حضاريًا ورقافًيا، فأمضى وقته بنسج الشعر ونظمه.

 

 الفضاء واألف  .2

 وتتعلق هذه املفردة يف ظهورها األول بداللة السمو والضياء:  

 فَس                   ما ال                   روح للفض                   اء وَش                   عَّتْ 
 

 

 (4)عن جانِبَ يَّاُسُبحاُت الضَّياء  
 

 

    

وحتضر بعد ذلـك يف سـياق تظهـر فيـه دالالت متناقضـة، فالفضـاء واسـع لكنـه يقتـل الرغبـة يف 
 االنطالق:

                                  
 .10 ،صالكام،ةاألعمال (1)
 .24 ،صاألعمال الكام،ة(4)
 135،صاألعمال الكام،ة(3)
 .00 ،صاألعمال الكام،ة(1)
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 حتَّ              ى الَفَض              اِء الَواِس              ِع الُمس              َتِجيبْ 
 

 
 

 
 

 (1)يَقتُ                  ُل ف                  ي أرَواِحنَ                  ا االنِط                  اَل ْ  
 

 
 

 

 ويف النص ذاته تظهر مصحوبة بداللة الدهشة واالنبهار:   

 الصَّخِر .. ِمن َفوِ  الرَُّبى والنُّجودْ  ِفي
 

 
 

 
 

 (2)َيس                         َحُرنَا أُفُ                         ٌ  َورَاَء الغُيُ                         وبْ  
 

 
 

 

 مث يعود ظهورها مرتافًقا مع داللة السعة والرحابة واالنطالق: 

 َحس        ِبي بِ        ِه ف        ي الَفَض        اِء الرَّح        ِب ُمنطَِلق        ا
 

 
 

اِميْ    (3)يَ       ُذوُد بَ       رَح الضَّ       َنى َع       ن قلبِ       َي ال       دَّ
 

 
 

 

إن موضوعة الطبيعة مبفرداهتا املتعددة عربت عن ذات الشاعر وحالته النفسية يف كثري من   
املواضع، من خالل الدالالت اليت محلتها السياقات الشعرية، ووردت فيها الصور الشعرية 
املستقاة من الطبيعة ومشاهدها، فداللة الضياء والنور، وداللة ارمال واحلسن اليت ركز عليها 

اعر يف الطبيعة توحي برغبة الشاعر يف اخلروج من بؤرة التشاؤم والسوداوية اليت حصر ذاته الش
 فيها.

كما تكشف دالالت احلرية واالنطالق اليت أحالت إليها مفردة الطري، ومفردة الفضاء إىل    
قعه رغبة الشاعر يف االنعتاق من حزنه واغرتابه، وتعايل ذاته يف الفضاء ابتعاًدا ورفًضا لوا

 احمليط.

 

                                  
 .133،صاألعمال الكام،ة(1)
 .131،صاألعمال الكام،ة(4)
 .124،صاألعمال الكام،ة(3)
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 المبحث الثالث:
 مو وعة الغربة

 

 

 

 
 

تُلحُّ هذه املوضوعة على فكر الشاعر، وتتجلى من خالل استدعاء الشاعر أللفاظ لغوية    
، غريب، سفري، حتمل إحياءات الغربة وأوجاعها ) حدة، مرحتل، كآبة، نأي، معزل، اعتزل
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ة تتمثل للمتلقي يف إصراره على مفردات ، البني(، فمعاناة الشاعر من الغربأصبحت فرًدا
معينة تأخذ البعد الذي وول يف ذهنه، وتوحي باملعىن الذي يريده، فـ"املعىن ليس جمرد فكرة 
أو مضمون أو مفهوم أو موضوع أو متصور خارج عن النص باإلمكان احلديث عنه مبعزل 

داللية فردية منجزة يف شكل وإَّنا هو مقولة  ،عن الصياغة اليت يتشكل بواسطتها ويظهر فيها
تعبريي مكرر يف أرر شخص واحد أو عند عدة أشخاص تتحقق يف النصوص يف شكل 

 .(6)ترجيعة  بني عناصرها الداخلية قدر من متارل وحن من تنوع"

 وتتكون موضوعة الغربة يف شعر الشاعر من مفردات وتنويعات هي:  

 الرحيل والسفر .6

الشاعر، ويظهر ذلك يف كثرة ورود ألفاظ السفر واالرحتال، وصوره هتيمن فكرة الرحيل على   
 يف نصوصه الشعرية.واحلضور األول هلذه املفردة تظهر فيه بداللة السقيا)كأس رحيل(:

 آَن أن ُنسَقى ِبِه َكأَس َرِحيلْ 
 

 (2)بَعَد َكأس  من َتاَل   َوِعَنا ْ  
 

 
 

   

 مث تظهر بداللة اإلهالك)أودى به السفر(:  

 ُقواَل ِلذات اللََّمى: هل َجاَءها َ بَ رُ 
 

 (3)فإنَّ َ اِحَبها َأوَدى بِِه السََّفرُ  
 

 
 

 

 وحتضر بعد ذلك رمزًا للموت وقرب الفناء:   

 َوَشاَ ِت النَّفُس َوَأوَدى ِبَها
 

 (4)ُقرُب ارِتَحال  بَعَد ُطوِل اعِتاللْ  
 

 
 

   

                                  
 .2ص ،لشعر والمالا(1)
 .15ألعمال الكام،ة، صا(4)
 .51ألعمال الكام،ة، صا(3)
 .50 ألعمال الكام،ة، صا(1)
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 الدائم:مث جتيء مرتبطة بسوء احلن، والعجلة والسفر 

 ل  حِ رتَ مُ  ظُّ ي حَ ظِّ حَ ي فَ ومِ لُ فال ت َ 
 

 (1)يرِ فَ ي سَ فِ  لتُ عجِ د أُ قَ وَ  امَ قَ المَ  رَ زَ ن َ  
   

 وتأيت يف إطار احلب، ويكون فيها فعل االرحتال معنويًا: 

 كيف يأسو الدهُر قلبًا قُ لَّبا
 

 

 (2)كلُّ يوم  من هواه في ارتحالِ  
  

 الُبعد والنأي .5

ظهورها األول معربة عن القيد املعنوي الذي يربط الشاعر مكانًيا  جتيء هذه املفردة يف  
 وحيول بينه وبني حمبوبته )يا بُعد مداك(:

 َلو تَ َراني يَوَم ُأ ِحي أو أبِيت
  
 
  

    

 (3)َشارَِد الِفكِر فَ َيا بُعَد َمَداكْ  
  

 وتظهر هذه املفردة يف صورة حكم قضائي منفذ على الشاعر وعلى حمبوبته:  

 َقَضى الدَّهُر َما بَيِني َوبَينِك بالَِّذي
 

 (4)وأنآِني -افِتراقًا–َقَضاُه فأنآِك  
  

شطم( ليؤكد فعل النأي والبعد يف -النأي -ونأى مين-مث حتضر يف أسلوب تكراري )نأى    
إطار احلب، لكنه يف احلني نفسه يعرب عن مترده على حتقق هذا الفعل )النأي(، ويقينه التام 

 تمرارية احلب ودوامه:باس
 نََأى ونََأى مِني على الُرغِم جانبٌ 

 
 وما النَّأي بالُمجَتِث ِجذر نَ َباِتي 

 
                                  

 .183 ألعمال الكام،ة، صا(1)
 .315ألعمال الكام،ة، صا(4)
 .11ألعمال الكام،ة، صا(3)
 .16ألعمال الكام،ة، صا(1)
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 لئن َش َّ َعِني، إنَّ بَيِني وبَيَنهُ 
 
 
 

 

 (1)َأَواِ َر ُحب  وارتَباَط ِ اَلتِ  
  

 عين(:مث تظهر بداللة االستالب والفقد، فغربة الشاعر ناجتة عن بعد الصديق )شطم 

 واألليُف الذي يناقلُني الشدْ 
 

 َو حزينًا ما شئته أو طروبَا 
 ش َّ عني مزارُه فتخلفتُ  

 
 (2)أقاسي عيشًا ُمِمالًّ رَتِيَبا 

 

 

 

وتأيت هذه املفردة يف سياق داليل يفصح عن اليأس واالنكسار يف مواجهة الواقع)أبعد من   
 أنأى مزارا(، ولذلك يبقى البعد واالغرتاب مهيمًنا ومستمرًا. -جنم

 من نجمِ  أبعدُ  والمرامُ  يائساً 
 

 

 

 (3)ارازَ ى مَ أا عنه وأنالثريَّ  
  

 الوحدة والعزلة .3

اغرتابه ورغبته يف الصمت واخلالص من معايشة جمتمعه من خالل يعلن الشاعر شعريا عن   
 إحلاحه على مفردة الوحدة والعزلة يف نصوصه الشعرية.

ويف احلضور األول هلا يرسم الشاعر صورة كاملة لوحدته وعزلته فيجعلها يف الزمن الليلي؛   
 ليحّملها مزيًدا من دالالت الوحشة:

  

 جَمةٌ في ُسدَفِة اللَّيِل َبَدت نَ 
 

 

 

 ُوحَدى تَ ُبثُّ النُّوَر لأَلوَحدِ  
 اعَتزَل الرَّكَب وتَاَهت بِهِ  

 
 (1)َنجَواُه في مكُنونِها السَّرَمِدي 

                                   
 .68ألعمال الكام،ة، صا(1)
 .461ألعمال الكام،ة، صا(4)
 .182ألعمال الكام،ة، صا(3)
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مث تظهر غربة الشاعر ووحدته من خالل رمزه إىل ذاته بالطائر الغريب املريب، الذي تُراقب 
 حركاته وسكناته:

 أنا في ذلك المقام الذي أْح  
 

 (2)طائِرًا غريبًا مريَبا به َيا  
  

تأيت بعد ذلك يف إعالن صريح )صرت فرًدا(، ويركز الشاعر فيه على التحول يف الزمان 
 )صرت(:   

 و رُت فردًا بال ثان  أرّمقه
 

 (3)ليأ َذ الشأَن أو يستقصَي العجبا 
 

 
 

 
 

 

الرزايا مجة( -مث حتضر فيما بعد يف سياق التضاد بني ذات الشاعر وبني ما يواجهه)أنا فرد  
 وما يكتنف هذه املواجهة من مكابدة وإحباو: 

 أنا فرٌد والرزايا جّمةٌ 
 

 

 (4)كيف تنويها ارتحااًل أو مقاما 
خماطبتها يف ويوحي أسلوب االلتفات واالنتقال من احلديث عن الذات بضمري املتكلم إىل    

 لناس وحمادرتهم.االختالو با بيت شعري باستغناء الشاعر بذاته عن

 

 التِّيه والضَّياع  .4

ُيصـــاحب الظهـــور األول هلـــذه املفـــردة دالالت الظلمـــة والســـواد الـــيت متعـــن يف تصـــوير التِّيـــه    
 والضياع وتُعمق داللته: 

                                                                                               
 .432،430:ألعمال الكام،ة، صا(1)
 .461ألعمال الكام،ة،صا(4)
 .318الكام،ة، صألعمال ا(3)
 .141ألعمال الكام،ة، صا(1)
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 يَِتيُه ِفي ظُُلَمات  نَاَم َساِمُرَها
 

 الَخليِّيَن َلم يَألُوا الَكَرى طَلَبانَوَم  
ِلًج    ا   َيَظلُّ يَعَتِسُف اآلَفاَ  ُمدَّ

 
 ال َيسَتِقرُّ َوال يَقِضي َلُه َأرَبا  

 تمَ لَ حَ  ة  قلَ ي مُ ى فِ وَ و أَ لَ  داً رَّ شَ مُ  
 

 (1)ابَ لَ انقَ فَ  حوِ ت بالصَّ ذنَ آت..مَ وَّ و هَ أَ  
 

 

الدائم يف األفق، واملشرد اخلائف، لكّن هذا االرحتال والشاعر يصور ذاته بصورة ارّواب   
 والسفر املستمر عبثي ال تتحقق له من خالله رغباته.

 ومن الضياع والتِّيه افرتاقه طائرًا عن سربه/جمتمعه:  

 وكنُت كطير  عاَش في غير سربهِ 
 

 (2)فأمضى ُأَويقاِت الزماِن ُمَغرِّدا 
 

 

 

وتعاود هذه املفردة الظهور برفقة دالالت العتمة املتمثلة يف الليل، وكأن هذا الزمن الليلي   
 بظلمته مُيثل عامل الضياع والتِّيه يف ذهن الشاعر:  

 أال م                 ا له                 ذا اللي                 ِل ت                 اَه دليلُ                 هُ 
 

 وأظل                    َم داِجي                    هِ وط                    اَل ُس                    ُدولُهُ  
 

 

 به                    يٌم وأفك                    اري غرابي                    ُب مثلُ                    هُ 
 

 

 

 (3)ِذهني،َكَلي                  ل ُأجيلُ                  هُ يَِتي                  ُه به                  ا  
  

مث تظهر يف سياق يوحي بداللة القيد الدائم )مصفود اخلطى(، وباإلضافة إىل ذلك التِّيه 
 املعنوي:

 دائُم اللهفِة مصفوُد الُخطى
 

 (4)تائُه النظرة مجنوُن الخيالِ  
والقيد هنا معنوي، فهو ال يرحتل كثريًا عن مكانه، وإَّنا حيصل ذلك عن طريق استغراقه يف    

 :خيل، وقد عرب عن هذا املعىن قائاًل عامل التأمل والتم 

                                  
 .486ألعمال الكام،ة، صا(1)
 .135األعمال الكام،ة، ص (4)
 .132ألعمال الكام،ة، صا(3)
 .315ألعمال الكام،ة، صا(1)
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 كيف يأسو الدهُر قلبًا قُ لَّبا
 

 

 كلُّ يوم  من هواه في ارتحالِ  
 وهو في موطنه ِحلف  نىً  

 
 (1)لم يُذ  في ُعمره طعَم انتقالِ  

  

إن إصرار الشاعر على موضوعة الغربة ومفرداهتا املتنوعة املتمثلة يف)الرحيل والبعد والعزلة   
والضياع( يُبني مدى تأرره بعالقته مبجتمعه الذي اعتزله، وبواقعه احملبط الذي مل تتحقق فيه 

 مآربه، فانطلق للبحث عنها عرب عامل احللم.

كما يُبني أن ضياع أمانيه وبُعدها عن التحقق يف الواقع انعكس على صوره الشعرية وألفاظه    
 اليت تشع بدالالت الغربة واالغرتاب.

وقد كان رحيله حنو الذات الستكشافها وتأمل احلياة من خالهلا، فانفصل عن عامله واتصل 
 نصوصه الشعرية. هبا وبعاملها الداخلي؛ وألجل ذلك ظهرت النزعة الذاتية يف

 

 

 

 

 

 

                                  
 .315ألعمال الكام،ة، صا(1)
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 المبحث الرابع
 مو وعة األلم

 

 

 

 
كانت موضوعة األمل إحدى موضـوعات الـذات يف شـعر سـرحان؛ نظـرًا ملعايشـته الدائمـة    

مـن نتـائج تـأزُّم الـذات ومتزُّقهـا النفسـي، عر األمل الروحـي الـذي كـان نتيجـة له، فقـد عـاا الشـا
 مساعيها يف حتقيقها.جراء ضياع آماهلا وأمانيها، وخيبة 

وعــاا أيًضــا اآلالم ارســدية الــيت ســببتها لــه أمــراض متعــددة الزمتــه منــذ صــغره، يقــول عــن   
نفســـه:"ما أعـــرف منـــذ أن زَكنـــُت نفســـي مـــن السادســـة مـــن عمـــري فصـــاعًدا إال وأنـــا معـــرض 
لــألدواء و الّزمانــات املتالحقــة، ويف جســمي اليــوم مــن أمخــص قــدمي إىل قمــة رأســي أكثــر مــن 
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.وقد دعاه ذلك إىل توقع قرب حلظات املوت، واسـتجالهبا كثـريًا (6)مئة كية بني خفيفة ورقيلة"
 يف شعره.

كمــا أدى إىل احــتالل موضــوعة األمل شميــع مشــتقاهتا حيــزًا بــارزًا يف معجمــه الشــعري الــذي    
داميًـا، دًمـا، حوى ألفاظًا من قبيل)آالمي، أمل، تؤمل، آالًما، داٌء، دائي،مريًضا، دوائي، شفاء، 

ليــوجعين، ســقامي، مربًحــا، برًحــا، تــربيح، يضــنيين، العذاب،عــذابًا، الكــالل، معــذب، ســامين، 
 علل، الكليم(.

ـــن الشـــاعر عـــن ارتباطهـــا بـــأمراض الشـــاعر    ويكشـــف الظهـــور األول ملوضـــوعة األمل يف دواوي
 وأوجاعه ارسدية: 

 طَاَلت على الَجَسِد الوهَناِن ُشقَُّتهُ 
 

اُء واسَتشَرْت ِبِه الِغيَ رُ    (2)واسَتفَحَل الدَّ
   

بأمراضه وأوجاعه ارسدية اليت أمرضت قلبه، -أيًضا-ويف الظهور الثاين تتبدى مرتبطة  
 وأتعبت جسده:

 الَقل                ُب ِمنِّ                ي قَ                د بَ                راُه الض                َنى
 

 
 

 (3)والِجس          ُم ق          د أوغَ          َل ِفي          ِه الِك          اَللْ  
 ومتتد أوجاعه املرضية لتشمل إحساسه وذائقته )إحساسي مريًضا(:     

 أ                    َبَ  إحَساِس                   ي َمرِيًض                   ا عل                   ى
 

 (4)َعك     ِس يَ      َرى ف     ي الصَّ     اِب طَع     َم ال     زُّاَللْ  
 

 

 

مث تظهر موضوعة األمل معربة عن األوجاع النفسية اليت يعانيها الشاعر فتجيء بداللة القيد   
 واالحرتاق: 

                                  
 .10شعر حسين سرحان،ص(1)
 .51ألعمال الكام،ة، صا(4)
 .50، صالكام،ةاألعمال (3)
 50الكام،ة، صاألعمال (1)
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 َكِلي              َل الَع              زِم ُمطََّرَح              اوقَ              د تَ رَك              ُت  
 

 (1)ُمَص         فَّداً ِف         ي ظَ         الِم الُحرقَ         ِة ال         دَّاِجي 
 

 

 

 

 

 

 

 مث جتيء عرب لفظة )الداء( مع داللة الفناء يف السياق )املوت( بصفته نتيجة له:   

 بٌ ِق         رتَ مُ  وتَ الَم          أنَّ  بُ أحَس          ن         تُ ا كُ َم         
 

 (2)اءُ ال            دَّ  كِ سَّ            إل            ى أن مَ  انَ األوَ  ي            كَ فِ  
 

 

 

 

 

 

 

املكابدة( وحتضر مًعا يف السياق، لتُبني حجم )أمل -احلرمان-البؤس-مظاهر األمل )العناءومن 
 النفس( الذي يعانيه الشاعر:

 ولَ                                َذاَ  الَعنَ                                اَء والبُ                                ؤسَ 
     

 ألَوانً              ا والقَ              ى ِم              ن َده              رِِه ِحرَمانَ              ا 
 

 

 
 

 ِمثلَم                      ا ُذقت                      ُه وَكابَ                      دُت ِفي                      هِ 
 

 (3)َألَ              َم ال              نَّفِس، ليتَ              ُه َك              اَن ِمثِل              ي 
  

وتظهر هذه املوضوعة يف إطار احلب أيًضا )برًحا_آالما( متحولة يف الزمان عن لذته 
 فعاد(: -ونعيمه)كان

 ك           اَن الَه           َوى لَ           ذة م           ا َش           ابَ َها ألَ           مٌ 
 

 (4)فَ َع             اد ُك             لُّ َه             ًوى بَرح             اً وآالَم             ا 
وتظهر مرة أخرى يف ذات اإلطار، وكأن وجودها فيه حتمي، ولذلك يعلن الشاعر أنه لو    

 شاء لرتك عامل احلب وآالمه وأسقامه:

 أنَ                   ا َلوِش                   ئُت َلطَلَّق                   ُت الغَ                   رام
 

 (5)وَلِعف                ُت البَ                 رَح ِمن                 ُه والسَّ                 َقامْ  
  

                                  
 .24األعمال الكام،ة، ص(1)
 .03ص ،الكام،ةاألعمال (4)
 .63عمال الكام،ة، صاأل(3)
 .116، صالكام،ةاألعمال (1)
 .131، صالكام،ةاألعمال (5)
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ياق )سامين، اهلم، ويف حضور آخر ملوضوعة األمل حيشد الشاعر ألفاظ األمل والوجع يف الس  
التربيح، السقما،كدر،األملا، األوصاب( ليوضح من خالهلا مدى انكساره، وحجم معاناته 

 وأوجاعه النفسية اليت سلطها دهره عليه:

 يتِ سَ شاكَ هري في مُ دَ  الغَ بَ  واآلنَ 
 

 

 امَ قَ والسَّ  بري َ والتَّ  مَّ ني الهَ وسامَ  
 يادهُر ماطاَب شيٌء لم يكن َكَدرٌ  

 

 

 
 

 

 فيه وال َلذَّ إال أعَقَب األَلَما 
 

 
 

 وال َأرَحَت ُفؤاًدا في َشِبيَبتهِ 
 

 (1) ال ابتَ َعثَت َله األوَ اَب والَهرَماإ 
  

تظهر هذه املوضوعة مصحوبة بدالالت القيد واليأس واالستسالم لألوجاع  نفسه النصويف   
 واآلالم:

 أنا األِسيُر َفَما يَرُجو َوَقد ُعِصَبت
 

 
 

 (2)َعيَناُه لَياًل وَمجَّت راَحَتاُه َدَما 
  

(، فهذا األمل يدل على عزة املتأمل وكرامته، ولذا تصحب هذه    وحتضر مرة أخرى بصفة )احلُرِّ
 الداللة داللة االحرتاق/األمل، وداللة الضياء:

 ولألَلِم الُحرِّ في ُمهَجتي
    

 (3)َسنًى يَتَقطَُّع َعن َفرَقدِ  
  

 وتتكرر داللة احلرق واالحرتاق املرادفة ملعىن األمل:   

 اقَ ي الشَّ ونِ بلُ يَ  مَّ ا ثُ ينً حِ  دُ سعَ أَ 
 

 (4)اقَ حرَ د أَ ا قَ مَ  ل ِ ى في الثَّ رَ ى أَ تَّ حَ  
  

                                  
 .126، صالكام،ةاألعمال (1)
 .108، صالكام،ةاألعمال (4)
 .483،صالكام،ةاألعمال (3)
 .418، صالكام،ةاألعمال (1)
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 ويعرب الشاعر عن رفضه ألمل احلياة من خالل سؤاله الذي يشي بلغة التمرد واالحتجاج:  

..وَحتَّاَم نَبَقى في عَذاب    ُمعذب 
 

 (1)نُ َبارُِحها ُدنَيا.. ويبَقى بَرِيُحها 
  

 وتأيت موضوعة األمل لتُبنّي سأم الشاعر من أوجاعه ارسدية وأمراضه الكثرية:   

 ُم                                     َتملِمالً ف                                     و  الِف                                     َرا
 

 (2)ِش ُمبَ رًَّح                           ا مم                           ا ُأَع                           اني ...
  

وتعـــاود الظهـــور يف إطـــار احلـــب، مدعمـــة بعـــدد مـــن األلفـــاظ واملفـــردات الـــيت حتمـــل دالالت   
 الوجع واملعاناة)أنايت، أحزاين، خيبة، آالمي، أشجاين(:

 َأبَ           ى الحبي           ُب َغَراِم           ي غي           ر ُمحتِف           ل  
 

 وال َحِفي                          ٌل بأَنَّ                          اِتي وأحَزانِ                          ي 
 

 

 َلِك      دُت م      ن َ يبَ      ِة المس      َعى أَع       ُّ يَ      ِدي
 

 آُك               ُل آالِم               ي وَأش               َجاِنيوكِ               دُت  
 وم         ن لِمثل          ي ِبَمض          ِغ الُم          رِّ م          ن َكبِ          د   

 
 (3) وِقي         َذة الَح         ْيِن م         ن طَ         رف  ل         ه رَانِ  

  

 وُيكسب الشاعر األمل صفة احلياة واملوت:  

 ك             م ليل             ة  س             َلفت أتبعُته             ا أس             ِفي
 

 (4)وإن تك           ن أحيَ           ِت التب           ريَ  واألرَقَ           ا 
 

 

 

 وقد حتضر موضوعة األمل يف السياق تعريًفا بالذات:    

 فوِ اه م          ن الصَّ          دَ س          ت يَ          ا م          ن أبلَ أنَ          
 

 اارَ واألك                                      دَ  اءَ رزَ األَ  ىوالقَ                                       
 

 
 

 
 

.....   

                                  
 .411، صالكام،ةاألعمال (1)
 .465، صالكام،ةاألعمال (4)
 .324، صالكام،ةاألعمال (3)
 .326، صالكام،ةاألعمال (1)
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 زن ف       ي ك       ؤوس م       ن الش       عرس       كب الُح       
 

 

 (1)ارازِ الِغ                  به                 ا ال                 دموعَ  ريق                 اً مُ  
  

 مث حتضر مرة أخرى بداللة االحرتاق )أوقد،أنمة(:   

 وأوقَ                َد قلب                ي أنَّ                ًة وه                و ع                الم
  

     

 (2)بُحِبي        ه يُب        دي ل        ي تعج        َب عاج         بِ  
  

 ويف ظهور آخر يُلصق الشاعر اآلالم واألوجاع بالزمن وممارسته ضده:  

 َ ِحكُت من األياِم َ حَكَة ُمرَه   
 

 (3)َتَكبََّد من آالِمها، ماتكبَّدا 
   

 احلقيقي)متاع(:مث تظهر بصورة متضادة مع معناها   

 وِفي الَقلِب تَبرِيٌ  وفي النَّفِس َحسرةٌ 
    

 (4)ُهَما كلُّ ما ِبي ِمن َمتاع  أُنِيُلهُ  
 

 

 
 

 

ويربط الشاعر الظهور األخري ملوضوعة األمل يف دواوينه بأوجاعه ارسدية كما هو احلال يف  
 الظهور األول:

 يانِ لت أجفَ دَ هَ ى وت َ الرةُ  مَّ حُ 
 

 (5)ناقٌل أكفانيإنِّي بجسمي  
 

 
 

 
 

   

ورمبا قصد بذلك أن مابني هذين الظهورين وما يرتبط هبا من دالالت يتعلق بآالم الشاعر 
وأوجاعه املرضية، اليت جعلته ينظر إىل احلياة بنظرة سوداوية قامتة أضافت إىل آالمه ارسدية 

 آالما نفسية أرهقته.

                                  
 .182، صالكام،ةاألعمال (1)
 .114، صالكام،ةاألعمال (4)
 .131، صالكام،ةاألعمال (3)
 .130، صالكام،ةاألعمال (1)
 .140، صالكام،ةاألعمال (5)
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 الخاتمة

 

الوقوف على أحوال الذات يف شعر حسني سرحان، والنفاذ  إىل هذه الدراسةسعت    
إىل أعماقها اإلبداعية ملعرفة موقفها من الكون واحلياة، ومعرفة أفكارها ورؤاها املختلفة، 

 والبواعث اليت أسهمت يف تبلور هذه األفكار والرؤى سواء ماهو سليب أو إوايب منها.
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الثقافية واحلضارية يف شعره من خالل ففي التمهيد كشفت الدراسة عن املؤررات    
نبذة موجزة عن حياته، مث بينت مفهوم الذات وعالقتها بالشعر بوصفه عماًل أدبًيا يتشكل 
داخل الذات، وميتزج هبا، وحيدث أن تكون موضوعه، وحمور إبداعه، فيتحدث عن نوازعها، 

يات التفاعل بينها وبني وعن تطلعاهتا، وعن تصوراهتا اخلاصة للحياة، وهو بذلك يُبني كيف
 عناصر الوجود، ونوعية العالقات اليت تربطها بالذوات األخرى احمليطة هبا يف الزمان واملكان.

سرحان، ُمبينة حسني ويف الفصل األول حاولت الدراسة تتبع أحوال الذات يف شعر    
الذات املتأملة، أّن الذات احلزينة كانت األكثر حضورًا بني الذوات األخرى، تليها يف ذلك 

 مث الذات احملبة، مث الذات املتشائمة، فالذات املغرتبة، وكانت الذات املفتخرة أقلهن حضورًا.

)تيمات( الذات األبرز، وعلى حتوالهتا الداللية  على موضوعات وركز الفصل الثاين   
ظهورًا بني اليت تتضح من خالل الصور الشعرية الواردة يف السياق، وكانت املوضوعة األكثر 

موضوعات الذات موضوعة الزمن، مث موضوعة الطبيعة، تالها موضوعة الغربة، فموضوعة 
 األمل. ولكّل موضوعة تنويعات لغوية تدل عليها.

 وقد خلصت الدراسة إىل عدة نتائج منها:

أّن الشاعر مل يكن دائم التواصل مع الرتاث الشعري العريب على مستوى األسلوب  -
بل إن هذا التواصل مشل بعض أفكار الشاعر وقناعاته املتواررة حول والصياغة فقط، 

 بعض عناصر الوجود ومنها الزمان.
شكلت حاالت احلزن واليأس اليت عاشها الشاعر بشكل متكرر كثريًا من رؤاه  -

 وأفكاره التشاؤمية حول احلياة واجملتمع.
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عن موقٍف ذايت أكثر من   أّن أفكار الشاعر السلبية عن احلياة واجملتمع،كانت تعبريًا -
كوهنا قناعات يؤمن هبا، يدل على ذلك وجود نقيض تلك األفكار يف نصوص 

 أخرى من نصوصه.
أّن الدالالت اليت تكشف عنها موضوعات)تيمات( الذات كانت تُعرب عن حاجات  -

الشاعر النفسية واالجتماعية اليت حاول حتقيقها، كما عربت عن خماوفه املستمرة يف 
 كالفناء وغريه.احلياة  

وتوصي هذه الدراسة بتناول املوضوعات )التيمات( اليت برزت يف شعر الشاعر، يف    
دراسة مستقلة لكل موضوعة للوقوف على أبعادها الداللية العميقة، اليت تظهر من خالل 
 تتبع كل ظهور هلا يف السياق،ومن أهم هذه املوضوعات)التيمات(: موضوعة الطري،

 موضوعة النور.و موضوعة املاء، و ب، موضوعة الغياو 

ختاًما.. ال ميكنين إّدعاء كمال هذه الدراسة، فالنقص مسة أعمال البشر، لكّن حسيب أين   
 اجتهدت ما استطعت، سائلة املوىل توفيقه.

 وهلل احلمد من قبل ومن بعد.

 

 فهرس المصادر والمراجع

 

 أواًل: المص   ادر:

، الناشر عبد املقصود خوجـه، 6، والكاملة، حسني سرحانوالنثرية األعمال الشعرية  .6
 .، )رالرة أجزاء(هـ 6344جدة،
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 :ثانياً: المراج  ع

 الكتب-أ
، النادي األديب بالرياض، 6و عبد اهلل احليدري،د.ان النثرية، آرار حسني سرح .6

 .م5112/ ه6351
دار النهضة ، 5لوجداين يف الشعر العريب املعاصر، د.عبد القادر القط، واالجتاه ا .5

 . هـ6315العربية ، بريوت،
،املؤسسة ارامعية للدراسات والنشر 6االغرتاب عند إيريك فروم، حسن محاد، و .4

 . هـ6362والتوزيع، بريوت، 
أهم مظاهر الرومنطيقية يف األدب العريب احلديث وأهم املؤررات األجنبية فيها، فؤاد  .3

 ت..و ، الدار العربية للكتاب، د-القرقوري ، د
البحث عن الذات: دراسة يف الشخصية ووعي الذات، إيفون كون، ترمجة:غسان  .2

 .م6335معد،سوريا،  و، دار-نصر، د
التجريبية والذاتية: اث يف الطبيعة البشرية وفقا هليوم، جيل دولوز ، تعريب أسامة  .1

 .هـ6363، املؤسسة ارامعية للدراسات والنشر، بريوت، 6احلاج ، و
 .م6312و، مكتبة لبنان، بريوت،  -علي اررجاين، د التعريفات، .1
 .م6316،دار العودة، بريوت،3اعيل،وعزالدين إمسد.التفسري النفسي لألدب،  .1
،دار الوفاء، اإلسكندرية، 6التمرد والغربة يف الشعر اراهلي، عبد القادر زيدان، و .3

 م.5114
، دار 2أمني، و شيخ بكريد.احلركة األدبية يف اململكة العربية السعودية،  .61

 م.6311العلم للماليني، بريوت، 
، دارعمار، عمان، 6ديوان اخلنساء، اخلنساء، حققه أنور أبو سويلم، و .66

 هـ.6313
و، املكتب اإلسالمي، -ديوان عنرتة،عنرتة بن شداد،حتقيق حممد مولوي، د .65

 هـ.6431دمشق،
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 -د و، دار هنضة مصر، القاهرة، -حممد غنيمي هالل، دد.الرومانتيكية،  .64
 ت.
، عامل الكتب 6الزمان واملكان يف الشعر اراهلي، باديس فوغايل، و .63

 م.5111احلديث، عّمان، 
اد، و، عامل الكتب احلديث، األردن، صا  زيّ د.الشاعر والذات املستبدة،  .62

 .هـ6345
، نادي 5، واحلديث، عبد السالم الساسي شعراء احلجاز يف العصر .61

 .هـ6315الطائف األديب، 
و ، النادي األديب  -سرحان: دراسة نقدية ،أمحد احملسن، د شعر حسني .61

 .هـ6366شدة، 
الشعر واملال: اث يف آليات اإلبداع الشعري عندالعرب من اراهلية إىل  .61

 هـ.6363،دار الغرب اإلسالمي،بريوت،6هـ، مربوك املناعي،و666القرن 
-د-،د5،ومسعد العطويد.الوجداين يف اململكة العربية السعودية، الشعر  .63

 . ـه6351ن،
عفيف د.ظاهرة التشاؤم يف الشعر العريب:من أيب العتاهية إىل أيب العالء،  .51

 .هـ6314،دار العلوم، الرياض،6عبد الرمحن،و
و، دار الراتب ارامعية، -الفخر يف الشعر العريب، سراج الدين حممد، د .56

 ت..بريوت، د
 .ت.القاهرة، د، دار املعارف، 65الفن ومذاهبه، شوقي ضيف، و .55
، داراألندلس، حائل، 3حممد الشنطي، ود.يف األدب العريب السعودي،  .54

 .هـ6351
و، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  -كتاب العني، اخلليل بن أمحد، د  .53
 ت. - د
لسان العرب، ابن منظور، ارزء الثالث أمني عبد الوهاب، وحممد الصادق،  .52

 . هـ6363بريوت، ، دار إحياء الرتاث العريب، 4و
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، عامل الكتب احلديث، 6املتنيب بني االغرتاب والثورة، ذياب قديد، و .51
 .م5166األردن، 

و، مكتبة لبنان، لبنان، -خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر الرازي، د .51
 ه.6333

،  دار العلم للماليني، 5، د.جبور عبد النور، واملعجم األديب .51
  .م6313 ،بريوت

 م6315و،دار الكتاب اللبناين،بريوت،-،مجيل صليبا،داملعجم الفلسفي  .53
معمار النص: تشكالت الذات والطبيعة واللغة، جربيل إمساعيل السبعي،  .41

 هـ.6346، ، نادي الرياض األديب، الرياض6و
مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، األنصاري، حتقيق حممد حميي  .46

 .ت.العصرية، بريوت، دو، املكتبة -، د6الدين عبد احلميد، ج
زم ، و، دار صامد، تونس، أمحد حيد.من شعرية اللغة إىل شعرية الذات،  .45

 .م5161
 الرسائل الجامعية:-ب

الرياض:  ،(غري منشورة دكتوراه)رسالة  صا  احملمود التأمل يف الشعر السعودي، .6
 .هـ6351جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية اللغة العربية، قسم األدب،

 خالد اخلرعان، النزعة الذاتية يف الشعر األندلسي يف عصري الطوائف واملرابطني .5
كلية اإلسالمية،   جامعة اإلمام حممد بن سعود الرياض: غري منشورة(، دكتوراه)رسالة 

 .هـ6352 ، قسم األدب،اللغة العربية
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