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 .. حسين سرحان
 طائر بال أجنحة        

 
 

 من إصدارات نادي مكة الثقافي األدبي
 بمناسبة االحتفال بتكريمه

 
 وترتيب  اختيار

 علي يحيى الزهراني
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 تقديم
أن تكون قادرًا على أداء عمل ، أو الوصول إلى غاية ، بدون وسائل      

 تعينك على األداء وبلوغ الرجاء .ومقومات ، فذلك يعني أنك تملك قدرات مائزة 
والطيران بال أجنحة معجزة حققها لنا شاعر مكي بجسمه النحيف الهزيل ،      

وبخلقه الراقي النبيل ، وبإبداعه المتفرد واألصيل .. فقد استطاع أن يمنح لنا 
 أجنحة تحلق بمشاعرنا إلى آفاق من الجمال ، والخيال ، والكمال .. 

الرائد الماجد حسين بن علي سرحان .. البدوي الحضري ، إنه الشاعر      
المسلم اإلنسان .. الذي ال يمكن أن يطويه النسيان .. فهو بأدبه وشعره نجم 

 ساطع في كل زمان .. وكل مكان ..
ورغم مكانة هذا الشاعر العظيم الكريم ، ومكانة أدبة شعرًا ونثرًا، فقد       

ته للحياة ، ويأسه من األحياء ، وعدم الغرور أحاط نفسه بعزلة نابعة من فلسف
 بما لديه من عطاء .. ورغم ما فيه من ثراء ..

هـ ، أن يكسر عزلة هذا 9041ولقد استطاع نادي مكة الثقافي األدبي عام      
األديب ، األريب ، اللبيب ، فاستضافه في أمسية حضرها نخبة من األدباء 
والمثقفين .. الذين أشادوا وأثنوا على واحد من أبرز األدباء المعاصرين في البلد 

 األمين ..
األجيال .. بواحد من أدباء الجمال ، والجالل .. واليوم يعود النادي ليذّكر      

 في احتفالية متميزة ، تمّيز هذا األديب ، وتمّيز إبداعه في أكثر من مجال ..
ويأتي هذا اإلصدار ، في إطار فعاليات هذه االحتفالية ، وتوثيقًا لمكانة      

موعة من حسين سرحان األدبية والثقافية والفكرية ،، وذلك باختيار وتصنيف مج
الدراسات والمقاالت والكتابات ، التي رسمت مالمح حسين سرحان بسماته 
بداعاته .. لنهديه إلى المكتبة المكّية.. وفاء ألديب وشاعر كبير ..  وصفاته وا 

 لم ينل حظه وحظوته من االهتمام والتقدير ..
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ت بقي أن نختم بالقول : إن نادي مكة الثقافي األدبي قد اختط منذ وق     
مبكر تكريم الرموز الثقافية واألدبية كجزء هام من رسالته األدبية . وهناك 
منظومة كبيرة من الرموز تم تكريمهم سابقًا ، وسنواصل إن شاء اهلل في هذا 

 النسق في المستقبل.
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 الدراسات
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 الشعر في البالد السعودية في الغابر والحاضر
 حسين سرحان

 
 الظاهريأبوعبدالرحمن بن عقيل 

 
 قال عنه عالمة الجزيرة حمد الجاسر :

متنقاًل في  )) وهو ابن البادية " أمضى زهرة شبابه وريعانه وعهد كهولته     
ي جزالته وفي مات تلك الصحراء بارزة في شعره فمرابعها ومراتعها ، فبدت س

صدق تعبيره وفي أسلوبه " وفي استعماله كلمات يظنها القارئ شعره مما تعمق 
 الشاعر في البحث عنها في معجمات اللغة ، بل من عويص تلك الكلمات .

سوى ما أوجت به الفطرة ووعته الذاكرة وحفظته  –والحق يقال  –وما هي      
بعد أن تلقفته مشافهة ال دراسة وال التقاطًا بغية اإلغراب من معجمات اللغة مما 

 هـ(( 94إلى االستعانة بالقواميس يضطر قارئ شعره 
 قال أبوعبدالرحمن : أما أسلوبه ومادة شعره فلذينك حديث يأتي .     
وأما لغته فلم يأخذها من تجواله في الصحراء بين البادية مشافهة دون       

 دراسة أو التقاط من المعجمات كما يزعم شيخنا أستاذ الجيل حمد الجاسر .
 يجوز ألديب عالم ذلك أن لغة البادية قد فسدت منذ آماد وآباد ، وال     

كاألستاذ سرحان أن يأخذ عامية البادية مشافهة دون دراسة أو التقاط من 
 المعجمات .

                                                           
  10هـ ، ص 0011، الرياض : دار األصالة ، المصدر الشعر في البالد السعودية في الغابر والحاضر ، أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري 

 وما بعدها .
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والبادية عاجزة عن إعطاء حسين سرحان لغة فصيحة كالتي نجدها في      
 شعره ونثره .

لى هذا فحسين سرحان من المعنيين بمتن اللغة العربية وتصريفها ، وقد        وا 
 حل مستغلق ))لسان العرب(( في أكثر من قراءة !.سمعت أنه 

ن وجدت عند حسين سرحان ألفاظ قالئل جدًا من مشافهة البادية : فإنه       وا 
 في النهاية لم يستعملها إال عن خبرة لغوية.

 خذ مثال ذلك قوله :
 أال تراني ضاحكًا فأي ظن؟      أما علمت )طنزتي( من الزمن 

مة بادية وحاضرة ، ولم يكن حسين ليستعمل هذه فالطنزة من مشافهة العا
أو غايره من  –ة لوال أنه درس والتقط ووجد في العباب المفردة لمجرد المشافه

 ، وقال حسين:العربأن الصغاني نقل هذه الكلمة عن  –المعجمات 
 تطوي السباريت الحر فتعلمه     كال وال أنت عن مثواك بالداري

وقد استعمل كلمة السباريت كثيرًا وهي من مشافهات البادية اليوم ، ولكن     
حسينًا لم يستعملها إال عن وعي بفصاحتها ألنه وجدها في المعجمات جمعًا 

 لسبروت على وزن زنبور بمعنى القفر.
والدليل على وعيه لذلك : أنه استعمل مفردتها في شعره ، وعامة البادية ال     

 لمفردة .تستعمل ا
وعامة البادية والحاضرة يقولون : )) جاء فالن يتبدح(( إذا كانت مشيته      

 عن انبساط وفراغ بال !.
 وها هو ابن سرحان يستعملها فيقول :

 ))إذا تبدح لم تفرح به قدم ((
ولكنه لم يأخذها مشافهة ، بل أخذها عن خبرة لغوية ودراسة والتقاط       

 الشطر وقال : بدليل أن علق على هذا
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 ))مأخوذة من البدحة وهي األرض الواسعة((
ومشية التبدح منصوص عليها في المعجمات ، ولكن حسينًا يضيف إلى      

 االلتقاط من المعجمات الدراسة الواعية إذ يوضح االشتقاق لهذا االستعمال .
 وفي مشافهة البادية كلمة ))صيهد((.     

 وقد قال سرحان :
 د     وال نبالي بالخطوب الرصديهالنا في الصنحدو على أجم

المعجمات : أن الصيهد بمعنى السراب  ولم يكن ليستعملها لوال أنه وجد      
 في األصل .

ولم يورد لفظًا واحدًا مقتنعًا فيه بالمشافهة لعوام البادية دون الرجوع إلى      
 المعجمات .

نما أورد لفظًا من عامية الحاضرة في       الحجاز متظرفًا به واضعًا له بين وا 
 قوسين وهو لفظ )طفران( في قوله :

 ))ال تعشقيني فقد أصبحت طفرانا((
 هذه األلفاظ قالئل تعد على أصابع اليد توهم بأنه أخذها مشافهة من البادية .

نما يوجد في      أما جمهرة لغته فهي مما ال يوجد في مشافهة البادية اليوم وا 
مشافهة البادية في عهد األصمعي وهي مما ال يفهمه العادي دون رجوع إلى 
القاموس ، ولو وجدنا له ألفاظًا من لغة البادية ال أصل لها في اللغة لقلنا : إن 

 في لغته ال مدحًا لها.لغته من البادية مشافهة ولكان هذا قدحًا 
ولنذكر نماذج يسيرة من هذه الجمهرة الكثيرة ، يقول في قصيدة ))بيع       

 الشعر في سوق الكساد((
 مضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى را بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  بالشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعر يحسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب أنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

  
 يسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو  الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدراري أو يقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىود العرمرمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

   
 بمؤتلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  المعنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدل بحسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنه

  
 تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  القدمنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه يسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتفز  توأمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا
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 تعارضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدا فيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى تز ديمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

  
 وتعرضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدا في تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز مخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ما

   
 وعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاد ولكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي    در 

  
 أيحسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو  بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد المىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابا معلقمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 **إن الحجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى لفتنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن الفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتن

  
 بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي   بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ي سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىثمنال ))يط  

   
 **ك ن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا مثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل أثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  خمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد

  
 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي رمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدد للعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد رمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدد

   
 **و ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدوت ضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى    كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي 

  
 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن مكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان أو زمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان

   
 نفسه يدل على دراسته ال على مشافهته فيقول : وهذا حسين

 ))ضهدة كل شيء : أي يضطهده كل شيء((
** 

 جئىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت مثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل الفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوال أننىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي

  
 عاطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن ريشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة والز ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب

   
 وليس في مشافهة البادية اليوم :

 أن الزغب بمعنى : الشعيرات الصفر على ريش الفرخ ، أو صغار الريش ولينه 
** 

 الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىن ثىىىىىىىىىىىىىىىىىىر وقىىىىىىىىىىىىىىىىىىد بسىىىىىىىىىىىىىىىىىى ت نفسىىىىىىىىىىىىىىىىىىي علىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

  
 جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىديب ومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن رو  تك ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل أر 

   
وحسين ال يردنا هنا إلى مشافهته ، بل يردنا إلى شواهد اللغويين من بطون 

 المعجمات فيقول :
 ))بسأت : ألفت. قال مؤرج السدوسي:

 
 بسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ت بالشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  حتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا أرا  بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه
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 وبالمصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىائب فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي أهلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي وخالنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي

   
 **يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارب زنبقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة فضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت براع مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

  
 الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنجم فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي طخيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  ديجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىورتضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاح  

   
 فأية مشافهة نجد هذه األلفاظ القاموسية ضمنها؟!

نما كان       إذن فحسين سرحان لم يستوح مفرداته من مشافهته في البادية ، وا 
ما من ا  إما عن بحث ، و  –ده االستعمال وحفلت به المعجمات أيستحي ما و 

 ذاكرته بعد قراءة جادة لمتون اللغة وشواهدها .
ما مجازًا ( فإنما       فإن وجدت من مشافهاته لفظًا ال تأبه اللغة ) إما نصًا ، وا 

نما عمدته خبرته اللغوية .  استعمله غير معتمد على المشافهة وا 
وسواء تعمد السرحان اإلغراب في اللغة أم لم يتعمده : فإن لغته ليست كلها     

 من السهل الذي ال يحوج المثقف إلى قاموس .
نما       ولكنه لم يكن متقعرًا يحشد عشرات األلفاظ الغريبة في صعيد واحد، وا 

باللفظ الغريب الفصيح غير الحوشي، ويعمي على الغرابة  هكان يتخول قراء
أحيانًا بصياغته األدبية الممتعة وهذا صنيع يشكر عليه ، ألنه يرتفع بمستوى 

 األدب عن اللغة العادية.
ستعماله عن خبرة لغوية أنك تجد له استعماالت ال ومما يدلك على أن ا     

تشك في أنها خاطئة ثم بعد البحث تجدها مستعملة عند العرب كتعديته لألفعال 
 التالية :

 وفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي التحيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب  يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر مصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىطن 

  
 يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدري نقاوتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدريني

   
 **فلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىطين نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىادت فاسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتجاب نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدا ها

  
 ب ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل ال يغشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ال ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوان فنا هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

   
 ال يأباه القياس استعماله أنثار في قوله :ومما 

 وأنت بيطار أنثار وأشعار 
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 وقد استعملها كثيرًا.
 وقال :

 جسور يستهين الخطب مثلي
استهان مباشرة ، ولعل عند األستاذ سرحان نقاًل  ةولم أجد في اللغة تعدي     

 عن العرب بذلك فهو لقف نقاب .
 وقال األستاذ حسين :

 إجابتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوي ل تعنينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي 

  
 إن كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان يعنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار يعنينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي

   
 وقد علق على ذلك بخبرته ودراسته فقال :

))تصغير سؤال من عندي ، فإن حظي به سابق فهو المجلي ، وال لزوم 
 دعاء!((الل

فيعتبره  -دون أسلوبه في طرح الموضوع –أما أسلوبه في تركيب الكالم      
 أنموذجًا للبداوة بناء على شواهد من قصيدته . 9الدكتور بكري شيخ

 )) بيع الشعر في سوق الكساد((
والمراد بالبداوة هنا بداوة العرب في عهد األصمعي وليس في عهد الشاعر      

. 
وحكم الدكتور بكري شيخ من باب تعميم  الدعوى على نماذج مختلفة       

 ا فساد في التصور .وهو يوحي بأن ثقافة الشاعر من معين واحد وهذ
وأنا أرى أن للشاعر أكثر من أسلوب يختلف بتنوع ثقافته . فهناك بداوة       

 األسلوب في األغلب بناء على اتساعه في اللغة كقوله:
 يقولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىون هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعر عنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  وارتخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت

  
  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرار منىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاألم  حصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدا

   
 وباينتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن   وتركتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

  
                                                           

 13انظر كتابه ص  0
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 طليحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  تعاطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  الزعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان  مفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىردا

   
 **وقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوا تجاريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب وقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوا تمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر 

  
 وقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاد خلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىظ وطاب ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

   
 أحكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  جنبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي بالليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالي فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال أر 

  
 ل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا أثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرا  م مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا تخمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىط ناب ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

   
 وتختىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  األيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي فكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى نني

  
 علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى هيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدباها ظل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا أو سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحاب ا

   
فهذا شبيه بأساليب العرب في الجاهلية وصدر اإلسالم ، ثم تقرأ قصيدته 

 ))اإلنسان والقضاء((:
 أتغىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزوا السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىما  وأنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت الضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعي 

  
 وأنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت األسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  فمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا أج لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

   
 فتحس أنك تقرأ شعر الفحول في زهرة العصر العباسي.

وقصيدته ))هموم(( تذكر بالشعر الجزل في ذلك العصر وكذلك قصيدة       
 ))بذل الروح((.

وقصيدته ))توديع(( على نسق شعر وصف الطبيعة في األندلس وصقلية      
 في الترتيب. ، وقد أعاد نشر هذه القصيدة في ديوانه األخير مع اختالف

ويكفي إلبطال دعوى البداوة في أسلوبه أننا نرى قصائد كثيرة تخرج عن       
 هذه الدعوى كقصائد ))بائع المساويك(( و))إيجار الدار((.

ناول وتبعًا الختالف أسلوبه في تركيب الكالم يتفاوت أسلوبه في الطرح والت     
 ته.، وكل ذلك نتيجة لتنوع ثقاف

موضوعات بأسلوب المعري في لزومياته دون أن يلتزم ماال  فهو يطرق      
 يلزم كما في قصائده :
 ))ولكن(( و))حيرة((.

 وسيرد استكمال هذا الجانب في الكالم عن الحكمة والمثل في شعره .     
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 واألستاذ حسين كثير القراءة واسع الثقافة . قال عنه الشيخ حمد الجاسر:      
))لو وصف بأنه خالل الثلث الماضي من هذا القرن قل أن يصدر كتاب في 

لما كان في هذا القول األدب أو التاريخ أو في الشعر أو القصة لم يطالعه : 
 مبالغة؟(( هـ.

ولهذا فسأتتبع عناصر ثقافته من شعره وسنرى أنه جمع بين قراءة التراث       
 والقراءات المعاصرة .

فمن التراث تجده يقتبس نصف بيت من شعر بشار في قصيدته      
 ))الشيب(( ، ويقتبس من أبيات حمدونة في وصف الوادي :

 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهيصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرور الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم  أنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي ر 

  
 وبمنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  عنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىري  أيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان ترتقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي

   
 ويىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ن فيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه للنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيم وللنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد 

  
 وللمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  حلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو ال مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  حلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو الترقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر 

   
ويشير إلى وقفة البحتري في)العقيق( في قصيدته )) طلل في جوف       

قلب(( ويقتبس نصف بيت من سينية صالح بن عبدالقدوس في قصيدة))عن 
 نفسه((.
 بن الرومي الساخرة في قصيدته ))أنفاس سحر((.ونجد تأثره بصور ا      
ونجد تأثره بابن المعتز في قصيدة ))القبح والحسن(( بل اتخذ السرحان       

 : القائل حسين سرحان –مذهب ابن المعتز قاعدة عندما قال 
 أر  محيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي أمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا  نغمتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

  
ن أقصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى محيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا   ف دنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه وا 

   
 جلىىىىىىىىىىىىىىىىىىوت صىىىىىىىىىىىىىىىىىىوت  فاجىىىىىىىىىىىىىىىىىىل الوجىىىىىىىىىىىىىىىىىىه عىىىىىىىىىىىىىىىىىىن كثىىىىىىىىىىىىىىىىىىب

  
 فإننىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال الحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالين ن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا 

   
قصة هذه القصيدة ألفدنا من ذلك في دراسة شعره. وفي قصيدته  ولو عرفنا

 ))رد التحية(( يقتبس هذا الشطر :
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 )) ما لذة العيش إال للمجانين((
 من قول الشاعر:

 قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوا جننىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت بمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن ت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو  فقلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت ل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم

  
 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  إال للمجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىانين

   
 فيقول:وتراه يعارض بشارًا 

 والصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوت فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين الفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي األ ن تسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمعه

  
 ال الموصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلي وال تطريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوزار

   
على أنني لم أتصور معنى الصوت في العين إال على مذهب الزمزيين الذين 
يستبدلون العالقة الحسية بالعالقة النفسية . ويشير إلى ))كليلة ودمنة (( في 

 صعاليك بقوله :قصيدته )) هل ما مضى (( . ويستلهم من عروة ال
 ))وقد كان في نفسي نفوس كثيرة((

 ومن مهيار الديلمي بقوله :
 ))هل تذكرونا مثل ذكرانا لكم((

 ومن حوار ابن الوردي إلبليس بقوله: 
 ))أوال فعد حجرًا من بين أحجار((

 م آلثار أبي نواس في منهج االستهداء .وقصيدته ))كأس يستهدي(( ترسّ 
 الضائع(( يأخذ عن الفرزدق أسطورة هوجل وهوبر.وفي قصيدة ))الخريت 

وبناء على أحد روافد ثقافته وهو الرافد التراثي نجد في شعره أمثااًل وحكمًا       
إما مقصودة على نهج حكم أبي العالء في لزومياته ، وتجد أمثلة ذلك قصيدة 

))كيف ))هل حافظ(( و))الراح(( و))األقدار(( و))قيل وقيل(( و))عن نفسه(( و
 وكيف(( و))األماني والمنايا(( و))والليل(( ففي هذه القصيدة تسمع :

 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال تنخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو أشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرقت هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي حنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد 

  
 ولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو عمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرت بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالقوم ف ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي بالقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

   
 فال تشك أنك تسمع بيتًا من اللزوميات /



 

(15) 
 

ما و   ردة من خالل سياق يقتضيها كقوله :اوا 
 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرط التىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ا   مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن مقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

  
 نقيضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىانو كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد أن يمضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

   
 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىإن تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى كرت شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيئا  منىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه معتسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفا  

  
  كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرت مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا تشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت ي فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر إمكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان

   
** 

 وقوله:
 والح  تنقم منه طغمه باطل       وهي التي فو  اسمه تترب 

 ويلفت إلى األمثال العربية ، فيقول عن الحديقة :
 ال الجدب يلحق ا وليست تنج        .... إلخ .... إلخ 

 : )) من أجدب انتجع ((فهذا يذكرنا بقولهم 
 ويقول :

 ن آخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر ع ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدنا وبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
  

 ع ىىىىىىىىىىىىىىىد الىىىىىىىىىىىىىىىودا  مىىىىىىىىىىىىىىى  السىىىىىىىىىىىىىىىالم
   

 ويقول:
 ))وغيمة الصيف ال ترجي إلمطار ويستلهم من نصوص الشرع كقوله:

 ))وكذبوا بقضايا العقل كذابا((
 وقوله:

 وبعض الظن إثم (( –)) وكم ظنو 
ويشير الشيخ حمد الجاسر في مقدمته للديوان إلى أنك تجد في شعر       

 السرحان ما تراه ألصق وأقرب إلى الخيام .
ن ما يتميز به شعر الخيام ال نجده في شعر السرحان ، بل لعلنا نجد عكس  وا 

 ذلك كقوله :
 كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ني سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو  أبصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن قريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب

  
 يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدا  للمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوت ال شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلت يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدا   
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 وخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  رو دعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاني للفنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

  
 حثيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  الخطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو لبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن دعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

   
 وكقوله :

 أخفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي الطلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو  شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم  حيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاتي

  
 ليت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا آ نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت إ ن أن تغيبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

   
وروح التشاؤم مبثوثة في ديواني الشاعر فأين هذا من روح الخيام األبيقورية وهو 

 المعروف بشاعر اللذة القائل :
 واغنم من الحاضر لذاته ... الخ 

نما حاكى شاعرنا   عندما قال :9الخيام في فلسفته الذريةوا 
 فيىىىىىىىىىىا روحىىىىىىىىىىا  تحمىىىىىىىىىىل  يىىىىىىىىىىر قىىىىىىىىىىال

 وحقىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىي الخلىىىىىىىىىىىود لىىىىىىىىىىىه هىىىىىىىىىىىوا   

   
 تىىىىىىىىى كرت جسىىىىىىىىىم  الملقىىىىىىىىىى بىىىىىىىىىرم 

 عتىىىىىىىىىىىىىىىت أحجىىىىىىىىىىىىىىىار  وقسىىىىىىىىىىىىىىىا ثىىىىىىىىىىىىىىىرا   

   
 قىىىىىىىىىىد انشىىىىىىىىىىعبت عناصىىىىىىىىىىر  وعىىىىىىىىىىادت

 كعىىىىىىىىىىىىىىىود   ائىىىىىىىىىىىىىىىب طالىىىىىىىىىىىىىىىت نىىىىىىىىىىىىىىىوا   

   
 تجىىىىىىىىىىىىد منىىىىىىىىىىىىه بقايىىىىىىىىىىىىا  ات شىىىىىىىىىىىى ن

 تىىىىىىىىىىىىى كر  ىىىىىىىىىىىىىافال  مىىىىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىىىىد سىىىىىىىىىىىىىال  

   
 يضىىىىىو  نشىىىىىرا  تجىىىىىد فىىىىىي الزهىىىىىر وهىىىىىو 

 ويىىىىىىىىىىىىىىىرق  فىىىىىىىىىىىىىىىي كمائمىىىىىىىىىىىىىىىه نىىىىىىىىىىىىىىىدا  

   
 تجىىىىىىىىد فىىىىىىىىي الىىىىىىىىورد ممتنعىىىىىىىىا  بشىىىىىىىىو 

ن لىىىىىىىىىىىىىىىم يمتنىىىىىىىىىىىىىىى  منىىىىىىىىىىىىىىىه شىىىىىىىىىىىىىىى ا     وا 

   
 تجىىىىىىىىىىد  فىىىىىىىىىىي إنىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىن زجىىىىىىىىىىا 

 ومىىىىىىىىىىىىن طىىىىىىىىىىىىين طىىىىىىىىىىىىوا  مىىىىىىىىىىىىا طىىىىىىىىىىىىوا   

   
 بقايىىىىىىىىا الحطىىىىىىىىم مىىىىىىىىن جسىىىىىىىىم هزيىىىىىىىىل

 ضىىىىىىىىىىىىىىىىىعي  الحىىىىىىىىىىىىىىىىىول عاجلىىىىىىىىىىىىىىىىىه ردا   

   
 يحلل ىىىىىىىىىىىىىىىىىا التىىىىىىىىىىىىىىىىىراب ويحتوي ىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 ليمنح ىىىىىىىىىىىىىىا النبىىىىىىىىىىىىىىات ومىىىىىىىىىىىىىىا  ىىىىىىىىىىىىىى ا   

   
نما حاولت   إرجاع بعض عناصر شعره إلى منابعها الثقافية دون تمحك.وا 

 : ))وكذلك قول سرحان :2حك قول الدكتور بكري شيختمومن ال      
 )) من عاج باألطالل يعتامها ((

 قريب من عبارة أبي نواس :
 ))عاج الشقي على رسم يسائله((
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ستلهم من ثقافة فهذا اتفاق في الموضوع . أما اللغة فليست وقفًا ألحد . وتارة ي
 عصره .إما من عبارات القانونيين كقوله :

 يا قاضي العشا  حسب  ال تجر      إني إ ن أست ن  استئنافا
ما من الزجل المصري كقوله :  وا 

 ))قلبي دليلي ومناري يدي ((
ما من الحديث العادي كقوله :  وا 

 ولم أشعر لديكم با تراب            ك ني في بالدي بين أهلي
 وكقوله :

 وهجت انفعاال -على طيبتي -ثم أ دو وقد تمزقت أعصابا      
ما من دواوين الشعر المعاصر فالدكتور بكري شيخ  يرى أن قصيدة السرحان 9وا 

 م لقصيدة األخطل الصغير ))الهوى والشباب((.))ساعة رضا(( ترسّ 
ما من مشاهدة التلفاز عن مصارعة الثيران ، قال :         وا 

 ثل الثور يوم       ))م   ير  الردا  األحمرات تا  م
 ويستمد من أمثال العامة في عصره وتعبيراتهم كقوله :

 ضح  الشيطان حتى مات من    مأل يرك  فيه ويضل
 والعامة يقولون : )) مات فالن من الضحك (( إذا استغرق فيه:

 ويقول :
 وأد  رأسي لل ائ             ))م   في الثر  مثل النعام

صياغة منه لشعر الشاعرة الرومانية )) هيالنة فاكارسكو((  –بتصرف  –ويورد 
 ويعرف في الحاشية بدواوينها .

ويستشهد من رواية )) رفائيل(( في قصة الهوى العذري بين جوليا       
 والمرتين .
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))أورفيروس(( ما  نيويأخذ من األساطير اإلغريقية عن الشاعر اليونا      
يمهد به لقصيدته ))ساعة رضا(( ، وفي قصيدته ))السرحان طفران(( ، يشير 
إلى )) فولتير (( و))رومان(( و))روالن( و)فاوست(( واستلهم الشاعر بيئته في 
بعض معانيه وصوره فعندما تحدث الشاعر عن إيماض المرو بعد المطر قال 

 الشيخ حمد الجاسر :
نا قارئًا يدرك إيماض المرو بعد المطر ولكن الذنب ليس ذنب )) قل أن نجد بين

نما هو ذنب من لم يفهم حياة الصحراء .. إلخ((.  الشاعر وا 
 ومن وحي البيئة قوله :

 .))تقييد عير في قران مصفد((
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  ال تعجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة  )م( ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائب ف

   
** 

 عجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالء المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاود إذ وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  
 منســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىعراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدباً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى روض وتت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث عل  تل

  
 عكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى وأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا؟! ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

   
ومن هنا ورد كالمه عن الظليم والكدري ، والعير ، والخوص ، وإلمتاع القارئ 

 نسوق بعض األساليب البالغية في شعره ، قال :
 سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيان فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى هب الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدنيا إ ا انفصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمت

  
 بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   المغنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين أو شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىقو  المسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاكين

   
 المىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال متىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  والعمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتلب

  
 فكيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ال تسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتوي كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل المىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوازين

   
 فالبيت األخير تفسير لألول .

 إن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ذاك لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو محتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  
ن يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  وا 
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ــــــــــــــــــــــــزن  مــــــــــــــــــــــــن عصــــــــــــــــــــــــب ذي يمــــــــــــــــــــــــن أو مجــــــــــــــــــــــــد ذي ي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد ب  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابة أي إعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف وا 

   
 **متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافقين بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

  
 متخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفين بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب

   
 ورد وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرك أم دجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك أم 

  
 ووجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــك أم صـــــــــــــــــــــــــــــــــــبح وســـــــــــــــــــــــــــــــــــنك أم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــنى؟

   
 قال شيخنا أبومحمد بن حزم :

 ك ن الحيا والمزن والرو  عاطرا        دمو  وأجفان وخد مورد
 ثم قال رحمه اهلل :

 ولي أيضًا ما هو أتم من هذا ، وهو تشبيه خمسة أشياء في بيت واحد :      
 يجكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ني وهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي والكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   والخمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر والىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  

  
 ثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  وحيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا والىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدر والتبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر والسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي 

   
فهذا أمر ال مزيد فيه ، وال يقدر أحد على أكثر منه ، إذ ال يحتمل العروض وال 

 بنية األسماء أكثر من ذك .
   أفنية     شما  أبنية قضا  أوتاروأنت من بين م مال  

 ويقول عن العرب :
 إبا هاإ ا نسيت بع  الليالي فخارها    فما نسيت طول الزمان 

واألساليب البالغية التي ال تعتمد على التعبير المباشر كثيرة في شعر الشاعر 
 : كقوله

 ازدحىىىىىىىىىىىىىىم الىىىىىىىىىىىىىىدود علىىىىىىىىىىىىىىى جثىىىىىىىىىىىىىىة

 أضىىىىىىىىىىىىفى علي ىىىىىىىىىىىىا نسىىىىىىىىىىىى  أضراسىىىىىىىىىىىى ا  

   
** 

 كىىىىىىىىىىىىم دود  فىىىىىىىىىىىىي بطن ىىىىىىىىىىىىا يىىىىىىىىىىىىاتر 

 مىىىىىىىىن بعىىىىىىىىد أن كانىىىىىىىىت هىىىىىىىىي ا خىىىىىىىىر     

   
** 

 و ات خىىىىىىدين مىىىىىىا اهتاجىىىىىىا علىىىىىىى قبىىىىىىل

 رعإال ورفىىىىىىىىىىىىىىىا رفيفىىىىىىىىىىىىىىىا  كلىىىىىىىىىىىىىىىه سىىىىىىىىىىىىىىى  
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** 
 كىىىىىىىىىىىىىىابرت دهىىىىىىىىىىىىىىري ثىىىىىىىىىىىىىىم خلفتىىىىىىىىىىىىىىه

 يىىىىىىىىىىدب مىىىىىىىىىىن خلفىىىىىىىىىىي دبيىىىىىىىىىىب النمىىىىىىىىىىال  

   
 ولكنه نقض هذه الصورة سريعًا فقال :
 كىىىىىىىم قىىىىىىىد طىىىىىىىواني حىىىىىىىين لىىىىىىىم أطىىىىىىىو 

 عمىىىىىىىىىر شىىىىىىىىىديد الىىىىىىىىىوط  جىىىىىىىىىم النكىىىىىىىىىال  

   
** 

 كتىىىىىىىىىىاب تىىىىىىىىىىور  الصىىىىىىىىىىفحات منىىىىىىىىىىه

 وكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   ال تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىري  وال تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرا   

   
** 

 خمىىىىىىىىر  الحىىىىىىىىىب أسىىىىىىىىكرتني ف ضىىىىىىىىىحت

 سىىىىىىىىىىىىىىىائر الكائنىىىىىىىىىىىىىىىات بىىىىىىىىىىىىىىىين يىىىىىىىىىىىىىىىديا  

   
فهذا من المعاني الحديثة الجليلة تجد أمثالها في شعر الرمز، الذين يبنون 
مذهبهم الشعري على األجواء النفسية . ومثله في األزجال مقطع من أغنية 

 ))عودت عيني((!
 أبغىىىىىىىىىىىىىىي لىىىىىىىىىىىىىى  العمىىىىىىىىىىىىىىر الطويىىىىىىىىىىىىىىل

 )م  تزيىىىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىىىن عمىىىىىىىىىىىىىري سىىىىىىىىىىىىىنونه  

   
 الدار:وفي سخريته من نقد اجتماعي قارص كقوله عن إيجار 

 رب كىىىىىىىىىىىىىىىىىو  أركانىىىىىىىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىىىىىىىائالت

 وهىىىىىىىىىو فىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىعر  كىىىىىىىىىدار السىىىىىىىىىفار    

   
 المئىىىىىىىات المئىىىىىىىات مىىىىىىىا ا  أنرمىىىىىىىى )م 

 األهىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىن رأ  شىىىىىىىىىاه  أو منىىىىىىىىىار    

   
 أم ترانىىىىىىىىىىا نعىىىىىىىىىىود كىىىىىىىىىىالعرب الرحىىىىىىىىىىل

 )م  والنىىىىىىىىىىىىىىا  هرولىىىىىىىىىىىىىىوا للحضىىىىىىىىىىىىىىار    

   
 بىىىىىىىىىين رسىىىىىىىىىم عفىىىىىىىىىا ونىىىىىىىىىؤ  تبىىىىىىىىىدي

 وبعيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمردل وحمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار   

   
االجتماعي القارص قوله في قصيدة ))الشيطان ومن سخريته في النقد 

 يضحك((:
 مىىىىىىىىر  لىىىىىىىىم يضىىىىىىىىح  الشىىىىىىىىيطان مىىىىىىىىن

 هول ىىىىىىىىىىىىىىىا ثىىىىىىىىىىىىىىىم تىىىىىىىىىىىىىىىداعى للبكىىىىىىىىىىىىىىىا   

   
 أن رأ  أتىىىىىىىىىىوي قىىىىىىىىىىوم فىىىىىىىىىىي الثىىىىىىىىىىر 

 ثىىىىىىىىىم أمسىىىىىىىىىى فىىىىىىىىىو  أعنىىىىىىىىىان السىىىىىىىىىما   

   
 ورأ  سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيد قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم حالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

 مثىىىىىىل حىىىىىىال الكلىىىىىىب فىىىىىىي فصىىىىىىل الشىىىىىىتا   

   
 وتراخىىىىىىىىىىىىىىىىي تائبىىىىىىىىىىىىىىىىا  لىىىىىىىىىىىىىىىىو أنىىىىىىىىىىىىىىىىه

 يقبىىىىىىىىىىىىىىل التوبىىىىىىىىىىىىىىة ديىىىىىىىىىىىىىىان القضىىىىىىىىىىىىىىا   

   
ولو اردنا المغالطة وتناسينا المبالغة التي هدف إليها الشاعر لقلنا : إن شيئًا لم 

 يضحك الشيطان لجميل جدًا.
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ويشارك في صنعة أهل البديع بقصيدته )شعر مكرر( . وللسرحان       
 أوصاف وتشبيهات بارعة . فمن أوصافه عن المنافق :

 يتمىىىىىىىىىىتم بىىىىىىىىىىالمعنى الجميىىىىىىىىىىل وقلبىىىىىىىىىىه

 يعنيىىىىىىىه ول ىىىىىىىان مائىىىىىىىل إلىىىىىىىى  يىىىىىىىر مىىىىىىىا  

   
 وقوله :

 والنىىىىىىرج  الحلىىىىىىو نىىىىىىوام الن ىىىىىىار فىىىىىىإن

 أمسىىىىىىىىىىىى تمطىىىىىىىىىىىى ب جفىىىىىىىىىىىان مسىىىىىىىىىىىاهير  

   
 ومن تشبيهاته قوله:

 تمعىىىىىىىى  فىىىىىىىىي السىىىىىىىىما  وقىىىىىىىىد تىىىىىىىىدلت

 هيادبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه تمعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  أفعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوان  

   
 يحىىىىىىىىىىو  السىىىىىىىىىىحب حوكىىىىىىىىىىا  عبقريىىىىىىىىىىا  

 ويىىىىىىىىىىىىىنظم عقىىىىىىىىىىىىىدها نظىىىىىىىىىىىىىم الجمىىىىىىىىىىىىىان  

   
 ويطلق ىىىىىىىىىىىىا كمىىىىىىىىىىىىا أطلقىىىىىىىىىىىىت دهمىىىىىىىىىىىىا

 بالعنىىىىىىىىىىىىىىىىانوبلقىىىىىىىىىىىىىىىىا بعىىىىىىىىىىىىىىىىد كظىىىىىىىىىىىىىىىىم   

   
 هذا في وصف البرق :

 وأعاد الصورة في وصف الجدول :
 تمعىىىىىىىىىى  مثىىىىىىىىىىل األفعىىىىىىىىىىوان ووسىىىىىىىىىىعت

 لىىىىىىىه األر  مىىىىىىىن أكناف ىىىىىىىا كىىىىىىىل منىىىىىىىزل  

   
 وفي وصف الجدول يقول :

 إ ا قرعتىىىىىىىىه الشىىىىىىىىم  بنىىىىىىىىد  جبينىىىىىىىىه

 بإشىىىىىىىىىىىعا  نىىىىىىىىىىىور كالنضىىىىىىىىىىىار المكلىىىىىىىىىىىل  

   
** 

 البىىىىىىر  مثىىىىىىل السىىىىىىي  وهىىىىىىو مرصىىىىىى 

 والسىىىىىىىىي  مثىىىىىىىىل البىىىىىىىىر  وهىىىىىىىىو ملمىىىىىىىى   

   
 وفي وصف العصفور في الربيع :
 اليسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتقر ك نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه دوامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

 أبىىىىىىىىىىدا  تىىىىىىىىىىدور علىىىىىىىىىىى أنامىىىىىىىىىىل حىىىىىىىىىىا    

   
 ىب ىىىىا الىىىىدجم بسىىىىمة لىىىى  لىىىىو أضىىىىا  كىىىى

 ألعارنىىىىىىىىىىىىىا قطىىىىىىىىىىىىى  الجنىىىىىىىىىىىىىان حواليىىىىىىىىىىىىىا  

   
** 

 إن القلىىىىىىىىىوب لمثىىىىىىىىىل المىىىىىىىىىا  مطىىىىىىىىىردا  

 إ ا احتىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا  اتسىىىىىىىىىىىىىىىىىىاقا  أي تيىىىىىىىىىىىىىىىىىىار  

   
 وعن مجاذبة النفس:

 وأظىىىىىىىىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىىىىىىىىن جىىىىىىىىىىىىىىىى ب لىىىىىىىىىىىىىىىىه

 اليمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىانيكمجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ب القطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب   

   
 وصورة الشاعر قاتمة في ديوانيه )أجنحة بال ريش ( و)الطائر الغريب(.
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بل العنوانان انذار بهذا البؤس ، فالشاعر تحت وطأة الفقر دائمًا في       
نما يتسلى بأنه ثري الذهن صفر اليد وغيره بعكس صراع مع الجد العاثر أبداً  . وا 

 يذل للوظيفة والجاه والمنصب .ذلك ، ثم هو مع ذلك رفيع النفس ال 
األجواء تتسرب إلى مجالي األنس في شعره كشعر اإلخوانيات  هوهذ      

 والغزل .
وال تكاد تخلو قصيدة من هذه  الصورة القاتمة ، وهذا ال يمنع من اإلحالة       

إلى بعض القصائد كمقطوعة )خطرة( وقصيدة )زفرة أسى( و)ليته كان مثلي(، 
خًا( ، و) عدمناه يقينًا( ولعل في هذه القصيدة التفات إلى )ثورة و)لو كنت شي

 الشك( لعبداهلل الفيصل أو العكس .
 ومن هذه الصور القاتمة قوله :

 ولقىىىىىىىىىىىىد كنىىىىىىىىىىىىت طىىىىىىىىىىىىائرا  يىىىىىىىىىىىى ل  الضىىىىىىىىىىىىو 

 وال يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ل  الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدجى الغربيبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 وأنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ا ن ال تطيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  جفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوني

 يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة النىىىىىىىىىىىىىىىىىىىور نازحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  أو قريبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاؤ ر   

   
 ظىىىىىىىىىىىىىىالمقىىىىىىىىىىىىىىاب  فىىىىىىىىىىىىىىي  يابىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىىن 

 أوجىىىىىىىىىىىىىىىى  الخىىىىىىىىىىىىىىىىو  أو أعىىىىىىىىىىىىىىىىد الىىىىىىىىىىىىىىىى نوبا  

   
 تترامىىىىىىىىىىىىى حىىىىىىىىىىىىولي الوسىىىىىىىىىىىىاو  وا وهىىىىىىىىىىىىام

 )م  تشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتد أو تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدب دبيبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
** 

 النىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىي آفىىىىىىىىىىىىىىىىىىاق م حلقىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا

 وأنىىىىىىىىىىىىىىت مىىىىىىىىىىىىىىن نعلىىىىىىىىىىىىىى  عنىىىىىىىىىىىىىىد الشىىىىىىىىىىىىىىرا   

   
* 

 مىىىىىىىىا ا يسىىىىىىىىىر  مىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىدن علىىىىىىىىىى رمىىىىىىىىى 

 شىىىىىىىىىىىىىىلو تبلىىىىىىىىىىىىىى  منىىىىىىىىىىىىىىه النىىىىىىىىىىىىىىاب والظفىىىىىىىىىىىىىىر  

   
 أراد محيىىىىىىىىىىىىىىا ف مسىىىىىىىىىىىىىىى وهىىىىىىىىىىىىىىو الزهىىىىىىىىىىىىىىىر

 وال ثمىىىىىىىىىىىىىىىىىىرفىىىىىىىىىىىىىىىىىىي راحتيىىىىىىىىىىىىىىىىىىه وال مىىىىىىىىىىىىىىىىىىا    

   
 إ ا تبىىىىىىىىىىىىىىد  لىىىىىىىىىىىىىىم تفىىىىىىىىىىىىىىر  بىىىىىىىىىىىىىىه قىىىىىىىىىىىىىىدم

ن تطىىىىىىىىىىىىىىرب لىىىىىىىىىىىىىىم يصىىىىىىىىىىىىىىد  لىىىىىىىىىىىىىىه وتىىىىىىىىىىىىىىر    وا 

   
 و يىىىىىىىىىىر  لىىىىىىىىىى  لىىىىىىىىىىو يختىىىىىىىىىىار طىىىىىىىىىىاب لىىىىىىىىىىه

 مىىىىىىىن المنىىىىىىىى  يىىىىىىىر مىىىىىىىا اختىىىىىىىارت لىىىىىىىه الخيىىىىىىىر  

   
 لىىىىىو لىىىىىىم يعىىىىىى  كىىىىىان أحجىىىىىىى   بيىىىىىىد أن لىىىىىىه

 حظىىىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىىىن الشىىىىىىىىىىىىقو ال يبقىىىىىىىىىىىىي وال يىىىىىىىىىىىى ر  

   
والنقد. فمن وثمة وقفات مع الشاعر هي إلى المداعبة أقرب منها إلى المؤاخذة 

 تلك الوقفات قوله:
 رأيــــــــــــــــت الوجــــــــــــــــد أســــــــــــــــكن مــــــــــــــــا تــــــــــــــــراه

 كمثـــــــــــــــل الســـــــــــــــيف يقطـــــــــــــــع وهـــــــــــــــو نـــــــــــــــاب  

   
 فكيف يقطع وهو ناب؟!
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 وفي مجال السخرية يقول :
 فىىىىىىىاتر  الفخىىىىىىىر لىىىىىىىي  ين ىىىىىىى  فىىىىىىىي الحىىىىىىىي

 حمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار حتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى يثيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر حمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارا  

   
 وهذا أمر عليه ال له ، وال أدري كيف غاب انعكاس المعنى عن لماحيته وقال:

 صىىىىىىىىدقوني أنىىىىىىىىا  حىىىىىىىىين قلىىىىىىىىت ل ىىىىىىىىممىىىىىىىىا 

   حسىىىىىىىىىىىىىن مرهىىىىىىىىىىىىىب خطىىىىىىىىىىىىىرببىىىىىىىىىىىىى ن حسىىىىىىىىىىىىى  

   
 فهذه لغة)أكلوني البراغيث(.

وقد عانى الرمز الموضوعي في قصيدة) الحديقة( ولعله يحاكي في ذلك       
 إيليا أبي ماضي. ولكن عليها مؤاخذتان : ةعيني

أوالهما: أن التشبيهات واألوصاف في الرمز ال تنطبق على المرموز عنه 
 بعالقة واضحة.

 وأخراهما : أنه فسر الرمز نصًا في قصيدته إذ قال:
 هىىىىىىىى ي الحديقىىىىىىىىة مىىىىىىىىن سىىىىىىىىنى أو حنىىىىىىىىد 

 وهىىىىىىىىىىىىىي الحقيقىىىىىىىىىىىىىة قىىىىىىىىىىىىىد تىىىىىىىىىىىىىزين وتبشىىىىىىىىىىىىى   

   
 فىىىىىىىىىىىإ ا دنىىىىىىىىىىىت من ىىىىىىىىىىىا القطىىىىىىىىىىىو  فإن ىىىىىىىىىىىا

 لعلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ا ت ا بسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم تنقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   

   
 وفي رثائه ألحمد فتحي ، نجد ه ا البيت:

 عفىىىىىىىىىىىىىىىىىىو يىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  يىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

 لعبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاد  أهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل األثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام  

   
ال فكيف يكون هذا والرثاء مديح  فكأن هذا من رثاء أهل التظرف والمجون، وا 

 األموات؟!.
 وفي رثا  دمية الحسن:

 وهىىىىىىىىىى   عينىىىىىىىىىى  الشىىىىىىىىىى ال  سىىىىىىىىىىاجية

 يزين ىىىىىىىىا فىىىىىىىىي مجىىىىىىىىال النىىىىىىىىز  إ ضىىىىىىىىا   

   
 ك ن ىىىىىىىىىا عىىىىىىىىىين مسىىىىىىىىىبوت رأ  حلمىىىىىىىىىا  

 يىىىىىىىرو  فارتسىىىىىىىمت فىىىىىىىي الوجىىىىىىىه سىىىىىىىرا   

   
 االحتضار؟!فأي قلب نديب يخف لهذا الغزل ساعة 

 وفي قصيدة )حياة بال معنى( ، يقول عن نفسه:
 وأبىىىىىىىىىىىىت علىىىىىىىىىىىىى مكابىىىىىىىىىىىىد  وحىىىىىىىىىىىىزن

 كمىىىىىىىىىىىىىا اختتمىىىىىىىىىىىىىت نوبت ىىىىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىىىىجا   

   
قال أبوعبدالرحمن : في هذا مجال للتنكيت ألن خاتمة نبوة سجاح : أن نكحها 

 مسيلمة ؟!
 وفي باب مداعبة األستاذ حسين أجيب على قوله:



 

(24) 
 

 متىىىىىىى يىىىىىىا أمىىىىىىين الغيىىىىىىب ترفىىىىىى  سىىىىىىتر 

 وتنفىىىىىىىي الكىىىىىىىر  عىىىىىىىن نىىىىىىىائم جىىىىىىىد نىىىىىىىائم  

   
 بأن ذلك الخلد ال يناله غير المتقين ويحرم منه من أبى.

 اخترت له قصيدة )ماهو السر(.
وفيما يبدو لي أن هذه القصيدة ترمز لسر الحب الذي فسره الشاعر اإلنجليزي 

 )شللي( بقوله:
 الينابي  تختلط باألن ار

 واألن ار بالمحيط.
 تمتز  أبدا  وريا  السما  

 في محبة ع بة  
 لي  في العالم شي  وحيد.

 بقانون قدسي. –فكل الكائنات 
 تمتز  في كيان بعض ا البع  

 فلم ال امتز  أنا بكيان   
 انظري الجبال تلثم السما  العالية 

 واألموا  تتعان  
 ..إلخ ..إلخ

 ما ا تساوي كل ه   القبالت
 إ ا لم تقبلني أنت  
الناموس إال من تبلد طبعه وثقلت روحه ، ما رمز إليه  وال يخرج عن هذا

 السرحان بقوله:
 سىىىىىىىىىىىىىو  زهىىىىىىىىىىىىىر  حظ ىىىىىىىىىىىىىا خائىىىىىىىىىىىىىب

ن عصىىىىىىىىىىىفت فىىىىىىىىىىىي ثراهىىىىىىىىىىىا الريىىىىىىىىىىىا     وا 

   
 تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  فيجىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ب ا جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ب

 إلىىىىىىىى التىىىىىىىرب مىىىىىىىن بعىىىىىىىد طىىىىىىىول النىىىىىىىوا   
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واخترت له قصيدة ))الدودة األخيرة(( وهي أسلوب فلسفي تأملي ليس على 
في فلسفاته التأملية المختصرة في بيت أو بيتين ، بل منهج أبي العالء المعري 

 إنه اتخذ من قصة الدودتين ملحمة فلسفية .
نصًا حيث  ءاجوهذه القصيدة من الرمز الموضوعي ، و لكن تفسير رمزها 

 يقول عن الدودة األخيرة :
 انفىىىىىىىىىىىىىىىردت بىىىىىىىىىىىىىىىالعي  واسىىىىىىىىىىىىىىىتيقنت

 وهمىىىىىىىىىا بىىىىىىىىى ن العمىىىىىىىىىر رحىىىىىىىىىب الجنىىىىىىىىىاب  

   
 يصلح أن يكون عنوانًا للقصيدة :ثم بهذا التفسير الذي 

 إن الىىىىىىىىىىىىىىىىرد  كىىىىىىىىىىىىىىىى   والبىىىىىىىىىىىىىىىىد أن

 أن يجىىىىىىىىىىىر  جبىىىىىىىىىىىىار القىىىىىىىىىىىو  صىىىىىىىىىىىىاب ا  

   
على أن روائع الشعر الرمزي في األدب الحديث ال يفسر مغلقها إال من خارجها 

 إال ما كان من داخلها على سبيل االستنباط.
ومما اخترت له قصيدة )) ال أبتغي إال التفاتا(( فهي أروع ميثاق حب       

يقدمه متيم مشغوف . ورغم اختياري لها ، ورغم متانة لغة الشاعر وبالغته ففي 
 هذه القصيدة وقفة نحوية تفسد مناخها وهي قوله:

 ال العلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم ال األدب الرفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

 )م  وال البيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان وال ثمينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  

   
 الكمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال وال رتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب 

 )م  وال الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدها  وال فنونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه  

   
 أدركت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا وحويت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 كالليىىىىىىىىىىىىىىىى  حىىىىىىىىىىىىىىىى  بىىىىىىىىىىىىىىىىه عرينىىىىىىىىىىىىىىىىه  

   
 وال رتب الكمال أدركتها وحويتها أيها المحبوب!ألست ترى أن المعنى :

 مع أنه يريد : أن المحبوب أدرك كل ذلك وحواه بدليل :
 ))كالليث حف به عرينه((!

على  أن التشبيه بالليث هنا قلق جدًا ، ألن المشبه هنا محبوب حوى       
العلم واألدب والبيان .. إلخ . والمشبه به ليث يحف به العرين أي يحويه العرين 
، وليس هو يحوي العرين فالمشبه حاو ، والمشبه به محوي ، وهذا وجه القلق 

 في هذا التشبيه .
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عراء منطقًا يسوغ وصف المحبوب بالجود والكرم ، ولم أجد في أساليب الش     
 بل كان يمدح بالبخل.

 واألستاذ حسين سرحان يقول :
 والجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىود أنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه أب

 يعتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  جنينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه  

   
وهذه القصيدة دليل على أن شاعرنا لم يستأثر لبداوة الشعر العربي بل       

جدد في المضمون والمحتوى فكان هذا نوعًا جديدًا في الغزل العربي ، ولغته 
 .9هنا سهلة يفهمها العادي

واخترت له قصيدة ))شكوى(( وهي نوع من البث جديد لم تحفل به        
 . دواوين الشعر العربي القديم

 وأجمل ما مر بي في االعتذار عن الحبيب هذا البيت :
 أنىىىىىىىىىىىىىىىىت ال تكىىىىىىىىىىىىىىىى ب الوعىىىىىىىىىىىىىىىىود ولكىىىىىىىىىىىىىىىىن

 تتقي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا حتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىود محىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاال  

   
واخترت له قصيدته البائية في مرثية بنته)مزنة( وهي لون جديد من        

 في استحضار الفقيدة. –كما قال األستاذ على العبادي  –الرثاء 
واخترت مرثيته األخرى لمزنة بعنوان )تحياتي إليك( وهي أيضًا أسلوب      

جديد في الرثاء عن استحضار الفقيدة ثم بثها الشكوى بأنه بفراقها استبدل 
 .وجودها بمنادمة وجوه وقاح ثم التغني ببهائها

وهذه القصيدة تؤكد ما قلناه فهو الرثاء أيضًا يستمد من خياله أكثر مما      
 ستمد عاطفته.ي

هذا وقفات سريعة مع شعر حسين سرحان على أن األستاذ علي حسن      
 العبادي المقدم لديوان شعره)الطائر الغريب( يرى أن حسينًا شاعر رومانتيكي .

ن معظم شعرائنا      اليخضعون للتبويب  -في هذه المملكة بالذات -وا 
 .المذهبي مع سرعة بعض الدراسين إلى هذا التبويب 

                                                           
 هذا على أساس أن القصيدة غزل بيد أن األستاذ على حسن العبادي اتصل بي بعد نشر هذه المقالة بمجلة الفيصل وأفادني بأن القصيدة فيمدح 0

 وبهذا تسقط بعض اعتراضاتي وبهذا يكون شاعرنا جدد في أسلوب المدائح. -رحمه اهلل –فيصل بن عبدالعزيز 
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واألستاذ السرحان رومانتيكي في حياته الخاصة أما شعره فهو أرحب من       
 حدود الرومانسية الضيقة.

من عاطفة حرى  ثالسرحان ال ينبعوما جدته من نسيب ورثاء في شعر       
، ولكن يصدر عن خيال خصب ومهارة أدبية ، فهو ممتع غير محرق بل هو 

 عبقري كما قال :
 هوانا=عبقريا وشعرنا مروياً  وترفق فسوف يغدو

لم يخرج عن عمود الشعر العربي المأثور ، إال أنه لم يقف وقفه ابن       
خميس عند عمود الشعر الجاهلي بل نظم على عمود الشعر الجاهلي ، وقال 
األراجيز ، واستعمل ما في المأثور القديم من تجديد كتنوع القافية ونظم 

المنثور أو المرسل. فهو من ناحية الشكل من الموشحات ، ولم يعان الشعر 
 سلوب فهو من رواد التجديد في هذا البلد.ألالمحافظين ، أما في المضمون وا
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 ظواهر فنية
 في شعر حسين سرحان

 9أ.د.عبدالمحسن القحطاني
 

 :المقدمة
، محل متابعة جادة من محبي شعره 9هـ(9093-9332ظل )حسين سرحان

فلح عالمة أونثره ، يطلبون منه إنتاجه حتى يتسنى لهم تقديمه للقراء ، وقد 
بيتًا( 261الجزيرة )حمد الجاسر( في حصوله من الشاعر على دفتر يحوي)

، ألحق بها قصائد عدة طبعت في ديوان باالسم  2بعنوان )أجنحة بال ريش(
 . 3نفسه
 ي، وأقدم األستاذ )عل0بيت(9344يوان ما يزيد على )حوى هذا الد     

العبادي( على خطوة تنبيء عن رغبة جامحة وهي: أنه )جمع له قصائد من 
في منزل الشاعر ، طبعت في ديوان باسم )الطائر  5بطون إضبارات متناثرات(

 .6الغريب(
أما ديوانه )الصوت والصدى( ، فقد أوقف الدكتور )إبراهيم العواجي(      

أن تتعرض لكيفية  رالمقدمة على عالم )حسين سرحان( وشعره ، من غي
سابقتيها في الديوانين  الحصول على هذا الشعر ، وقد انفلتت هذه المقدمة عن

لوا من المقدمة ، ، وجاءت مقاالته المطبوعة خ 7األولين من تفسير هذه الكيفية
بيد أن غالف كتابها نوه إلى أن هذه المقاالت )جمع مادتها وأعدها للنشر يحيى 

 .8ساعاتي(

                                                           
 ومابعدها. 01م ، ص 2112ه؟ـ/0021،جدة:المؤلف ، 0القحطاني، طالمصدر : شعراء جيل، د.عبدالمحسن  0
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إذا كان هذا هو ديدن )حسين سرحان( في طبع شعره ونثره ، فإن تكريمه      
أيضًا صاحبه نوع من الرفض المؤدب إذ يقول في خطاب وجهه للنادي األدبي 

تنوون االحتفال بالمدعو حسين  -أي النادي –)) وأنتم في جدة يوم تكريمه : 
سرحان .. سيدي إن هذا المدعو المذكور لم يصل إلى المستوى الذي يستحق 

 فيه التكريم ، ولن يصل إليه مطلقًا ال في الحاضر وال في المستقبل..
هذا المدعو )حسين سرحان( بلغ أرذل العمر ، فاتركوه وشأنه وطووا كشحًا      
 ..1أضربوا صفحًا عنه وعن ذكره ، جزيتم خيرًا ووقيتم العثرات(، و 

ومع هذا كله فإن الدراسات األدبية والنقدية حول )حسين سرحان( نشطت      
حاطة األطروحة العلمية التي تقدم بها  في وقت متقارب ؛ كان أكثرها اهتمامًا وا 

جة الماجستير ، )أحمد عبداهلل صالح المحسن( لجامعة الملك سعود ، لنيل در 
، محضها جل وقته ، وتابعه 94بعنوان : ) شعر حسين سرحان دراسة نقدية(

فيها أساتذة أكاديميون ، وهاجس مؤلفها أن تخضع ألدوات البحث العلمي 
 ومقاييس النقد األدبي .

وحيث إن بعض شعره مازال يحتاج إلى قراءات كي تفصح عن جوانب      
أى كاتب هذه السطور أن يدرس جوانب لغته أخرى من نصه الشعري ، فقد ر 

الشعرية ، متناواًل ذلك في بعض النصوص التي ستعطي نتائج قد تعطيها 
الدراسة اإلحصائية ، وأن تلم هذه الدراسة بوقفات متأنية عن موسقة الشعر ، 
متكئة على اإلحصاء لما يعطيه من نتائج ، وتجنبت هذه الدراسة أيضًا حياة 

ة شعره غرضًا أو موضوعًا ، وكان همها أن تعالج قضايا لم الشاعر ، ودراس
يتطرق إليها دارسوه أو تناولوها بطريقة ال تلتقي مع هذه الدراسة ، بل ستكون 

 عونًا لها.
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ذا كان ثمة اختالف فهذا البحث على أية حال يطمع دائمًا في       رويض توا 
 يبعد كثيرًا عما يؤمل نفسه وخروجه على الناس بطريقة تقترب من القبول ، وال

 منه .
 :الدراسة 

دواوينه )أجنحة بال ريش ( ، )الطائر  أول ما يلحظه القارئ في عناوين     
الثنائية في هذه  الغريب (، ) الصوت والصدى ( ، أن الطرف الثاني من هذه

العناوين مفقود أو شبه مفقود ، فالجناح بال ريش ، والطائر غريب ، والصوت 
صداه ، فمن هذه العناوين تبرز عالمة استفهام حيرى ، تبحث عن ضاع فبقى 

طرفها اآلخر ، هذا الطرف الذي يتمحور بين )الفقدان( ،و)الالنهاية( ، 
 و)الصوت والصدى(،

، وأن يجد الطائر  يشظل في الديوانين األولين يأمل أن ينبت للجناح ر        
غربته ، فإذا به بعد أن تبخرت  من األلفة واألنس ما يبعد الوحشة عنه ، ويبدد

آماله ، وتحطمت أحالمه ، تكون آخر أنفاسه الشعرية صوتًا يؤول إلى صدى 
عنوان قصيدة  -أي ديوان شعري –ال يلحق بنهاية . وعادة ما يحمل الديوان 

أثيرة عند صاحبه أو اسمًا لصيقًا به ، غير أن )حسين سرحان( يعمد إلى خيط 
ديوان، ويكون هذا العنوان نقطة االرتكاز أو محور رفيع يجمع كل قصائد ال

االنطالقة للقصائد ، وهذه العناوين سيطرت سيطرة تامة على كل قصائده ، 
 وظلت األماني وعالمات االستفهام تالحق كل نص شعري في تلك الدواوين .

 وهناك ملحظان جديران أن يكونا أمام ذهن المتلقى وهما:      
رحان( ذو شخصية مستقلة في شعره ، فال يتغير بتغير أواًل : إن )حسين س

المواقف ، وتلك ظاهرة جديرة بالدراسة ، وال يظن من هذا أن العبارة ضد تحول 
الفكر إلى األحسن وتطوره إلى األرقى ، غير أن المقصود هنو تذبذب الرؤى 

المفاهيم في ذهنه أو حتى تلون األفكار  عند الكاتب أو الشاعر ، واضطراب
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بتغير المواقف ، وهذه صفات خال منها فكر )حسين سرحان( ، الذي يمثل 
 صورة صادقة لجرأة المفكر وحرية األديب .

ثانيًا : إنك تشم فيه رائحة البداوة وخزامى الصحراء ، وحمرة الرمال ، وبساطة 
الرأي بعمق البساطة ، لم تلونه المدينة بنظامها المتكلف أحيانًا، ولكنها بساطة 

ها األدب والوضوح الهاديء فأخذ من البداوة سماحتها ووضوحها وطبيعتها ، يلف
 وعاش في المدينة بإمكاناتها ، واستثمار أوقاتها.

على لغته بالغرابة ، وحياته هذه جعلت بعض الدارسين أو القارئين يحكم       
سراف ؛ ألن اللغة العربية  ؛ وهذا الحكم ال يخلو (99)أو  البداوة من مبالغة وا 

في أصلها عاشت في أحضان البادية ومن البادية؛ غير أن تحول اإلنسان إلى 
المدينة جعله يهجر ألفاظًا أصبحت غريبة في عصر من العصور ، وحين 

 –أو قريبًا منها  -تناولها )حسن سرحان( لم يحس فيها بغرابة ؛ ألنه يسمعها
استعداده ، والغرابة و اإلضافة إلى قراءاته التي حددها ميله من أفواه قومه ، ب

جاءت من ها هنا . وقد طعَّم شعره باللهجة أو الكلمات الفصيحة التي ُهجرت 
في المدينة ومازالت تستعمل في البادية من غير أن تخضع لقواعد اإلعراب 

 فأخضعها له، واسمعه يقول من قصائد متفرقة :
    لسىىىىىىىىىىىىىىىاني هىىىىىىىىىىىىىىىادي  وهىىىىىىىىىىىىىىىواي  ىىىىىىىىىىىىىىىا

اِت  َكاِبي)      21وقلبي دائم  )السَّجَّ
   
** 

 َأال إنَّ بعىىىىىىىىىىىىىىىىىد العىىىىىىىىىىىىىىىىىي  دنيىىىىىىىىىىىىىىىىىا جديىىىىىىىىىىىىىىىىىد 

  21شىىىىىىىىىى د بعىىىىىىىىىىد العالقىىىىىىىىىىم)ال)سنشىىىىىىىىىىتار   في ىىىىىىىىىىا   
   

** 
 التضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىربن الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدار  المتقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي

 (90)إنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي ألخشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى )شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىينة بالفلول  
   

** 
ر    قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد أ ثبتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت  ويىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد )الح 

  21يشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدها مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمارها الموجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى )  
   

 األقىىىىىىىىىىدار تحىىىىىىىىىىب  كىىىىىىىىىى )القرم س ىىىىىىىىىىخريات 

  21فىىىىىىىىىىىىىىىىي ب سىىىىىىىىىىىىىىىىه ليخشىىىىىىىىىىىىىىىىى الجبانىىىىىىىىىىىىىىىىا)  
   

** 

 
 كىىىىىىىىىى ني وقىىىىىىىىىىد ع مىىىىىىىىىىرت خمسىىىىىىىىىىين حجىىىىىىىىىىة

ــــــــــــــــدة مــــــــــــــــاخض   ( دون زب ــــــــــــــــب مخــــــــــــــــيض   97))حلي
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** 

 
 أر  فمىىىىىىىىىىىي نتنىىىىىىىىىىىا  ف ىىىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىىىن سىىىىىىىىىىىوا  

  21)بشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىامة  أو سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلم  أو أرا )  
   

** 

 
 يلىىىىىىىىىىىىىىىىىىب  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىن م حمىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  أثوابىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

  21)مىىىىىىىىىىىىادي   بالركمىىىىىىىىىىىىىان بعىىىىىىىىىىىىد احتكىىىىىىىىىىىىىا )  
   

 ع ىىىىىىىىىىىىىىىىىد  فينىىىىىىىىىىىىىىىىىا ع ىىىىىىىىىىىىىىىىىد )قمريىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

  12) حمقىىىىىىىىىىا  نشىىىىىىىىىىدو مثل ىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىىوا  
   

** 

 
 ي وزين ىىىىىىىىىىىىاتزيىىىىىىىىىىىىد علىىىىىىىىىىىىى )شىىىىىىىىىىىىين الليال

  12متىىىىىىىىىىى خىىىىىىىىىىاب راجي ىىىىىىىىىىا وعىىىىىىىىىىزَّ طالب ىىىىىىىىىىا)  
   

** 

 

فالكلمات )السجات، سنشتار ، شينة، يدك الحرة ، القرم، حليب مخيض ،      
بشامة ، أو سلم ، أو أراك ، قمرية ، شين الليالي وزينها( تستعمل في البادية 

 بكثرة ، على أن البيت األخير قد يقرأ على أنه شعر نبطي.
اء والبداوة وهذا الجانب تعرض له كثير من دارسيه بين مؤيد ألثر الصحر       

 (.22في شعره، وبين ناٍف لذلك التأثر)
وقد أورد )أبوعبدالرحمن ابن عقيل( نتفًا من هذا الشعر محاواًل أن ينفي        

بداوة تلك الكلمات ، وأن السرحان قرأها في المعاجم ثم أورد أمثلة لذلك ، وعلق 
المعجمات على أحدها بأن الشاعر : ) لم يكن يستعملها لوال أن وجدها في 

()23.) 
  السخرية:
وهناك ملمح يطالعنا في أسلوبه )شعرًا ونثرًا( وهو سخريته التي أضفت       

يصااًل مباشرًا للسامع بحيث يتلخص األسلوب  على حديثه وقعًا في النفس ، وا 
من حذلقة اللغة ورصَّ الكلمات ، إلى حركية النص وتناغمه مع بعضه ، 

النص ، وتجعله يالحقه مالحقة عجيبة ، ألن فكانت سخرية تربط السامع ب
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السخرية تعطي عنصر المفاجأة والدهشة ، أو المفارقة التي تحدث هزة عند 
 السامع .
 وهذه نماذج من تلك األساليب :       

))وجل أصدقائي الخلصاء يعرفون أنني دابة بحرية انطوي في قوقعتي وال أخرج 
 (20من ضحضاح بحري..(()

في مكان آخر : ) وانطلقت فيما يشبه مدارج الذر في أزقة مكة ويقول       
الضيقة ، وأرهقنا صعودًا إلى الجبل ، الذي تتوركه المحطة ، بارك اهلل في 

 . 25غاربها وسنامها(
ويقول أيضًا : )وفي الموعد المضروب استمعت إلى نفسي فيمن استمع      

 إليه على قلتهم فيا للخيبة المطبقة.
 ت الجهاز فورًا.. وقلت :لقد اقفل

كال ليس هذا صوت إنسان يصح له أن ينتسب إلى أبي البشر عليه السالم .. 
إنه أصوات أمواج ، أو عواصف ، أو ضجيج معامل ، إال أن يكون ذلك 

 .26الصوت الذي أنكره اهلل العظيم في القرآن الكريم .. فهذا جائز(
 وفي موضع آخر يقول :
 ا؟) ولكن أال تعلم من أن

 ال ياسيدي إني أتشرف .
 ) أنا ابن جال وطالع الثنايا(.

وأبصرته وهو يحدق فيَّ من مرآته ، وقد بدأ عليه شيء من االستغراب       
لحظة ، ثم قال : هل هذا اسمكم الكامل ؟ فقلت له : أوه ..كال إن هذا الحرف 
األول فقط من اسمي ، ولو كتبت اسمي بأكمله الحتاج ذلك إلى عدة صفحات 

 تستغرق ساعات كثيرة(.
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سائق صفحتين ، في آخرها قال السائق بصوت وأخذ الحديث بينه وبين ال     
خفيض : ) مجنون مجنون( ثم ختمها )حسين سرحان( بقوله: )وكنت في حالة 

 .27بين الضحك على نفسي والرثاء لها والتعجب منها(
 –مثلي  –وقال في موضع آخر : ) وسينضم إلينا عدد كبير من التافهين      

 ال مثلك يا سيدي القارئ العظيم (.
وهكذا تطالعك السخرية بين ما يكتب وأكثر ما يطالعك في نثره؛ وهي       

انظر أديب يسخر من نفسه ص سخرية تنحو منحى الرمزية في كثير من قوالبها ) 
 (.988-976( ، و ) هدية العيد 968

وكانت سخريته في الشعر تميل إلى الحكمة ، مرة إلى نقد المجتمع ، كما       
 .28طان يضحك(في قصيدته ) الشي

 ضىىىىىىىىىىح  الشىىىىىىىىىىىيطان حتىىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىىات مىىىىىىىىىىىن

 يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرك  فيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه ويضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل ألمىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  

   
 وتىىىىىىىىىىىىىىىىىرا   فىىىىىىىىىىىىىىىىىي النىىىىىىىىىىىىىىىىىوادي ج ىىىىىىىىىىىىىىىىىر 

 فىىىىىىىىىىىىىىرأي قىىىىىىىىىىىىىىوال  ووعىىىىىىىىىىىىىىدا  مىىىىىىىىىىىىىىا ف عىىىىىىىىىىىىىىل  

   
 **ضىىىىىىىىىىىح  الشىىىىىىىىىىىيطان إ  أصىىىىىىىىىىىغى إلىىىىىىىىىىىى

 نحنحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن رؤو  فار ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  

   
 **ضىىىىىىىىىىىىح  الشىىىىىىىىىىىىىيطان حتىىىىىىىىىىىىىى ق ق ىىىىىىىىىىىىىا

 وهىىىىىىىىىىىىىىىىو يىىىىىىىىىىىىىىىىروي لبنيىىىىىىىىىىىىىىىىه المىىىىىىىىىىىىىىىىاجنين  

   
 قصىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الكنىىىىىىىىىىىىىىىىىىز الىىىىىىىىىىىىىىىىىى ي يملكىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

 تىىىىىىىىىىىىىىىىىرا  األولىىىىىىىىىىىىىىىىىينافعىىىىىىىىىىىىىىىىىوان مىىىىىىىىىىىىىىىىىن   

   
 **مىىىىىىىىىىر  لىىىىىىىىىىم يضىىىىىىىىىىح  الشىىىىىىىىىىيطان مىىىىىىىىىىن

 هول ىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ثىىىىىىىىىىىىىىىىىىم تىىىىىىىىىىىىىىىىىىداعى للبكىىىىىىىىىىىىىىىىىىا   

   
 أن رأ  إتىىىىىىىىىىىىىىىوي قىىىىىىىىىىىىىىىوم فىىىىىىىىىىىىىىىي الثىىىىىىىىىىىىىىىر 

 ثىىىىىىىىىىىم أمسىىىىىىىىىىىى فىىىىىىىىىىىو  أعنىىىىىىىىىىىان السىىىىىىىىىىىما   

     
   

وأحيانًا يوجه سخريته لصور بشرية ال يريد أن يتصف بصفاتها ، ومن     
إمعانه في السخرية يلجأ إلى القسم تأكيدًا على صورة غائبة مقصودة ، تلك 

 الصورة تتكيء على )لحسن القدور وخرق الصحون(.
 مىىىىىىىىىىىىىىا لحسىىىىىىىىىىىىىىت ق ىىىىىىىىىىىىىىد ورا   –وا  –أنىىىىىىىىىىىىىىا 

 11حىىىىىىىىىىىين أدعىىىىىىىىىىىى وال خرقىىىىىىىىىىىت صىىىىىىىىىىىحونا    

     
   

 ويعمد إلى السخرية من شخصيات مضطربة تتصف بقوله :      
  اهبىىىىىىىىىىىىىىىىىا  آيبىىىىىىىىىىىىىىىىىا  .. أليفىىىىىىىىىىىىىىىىىا  عنيفىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

 12فقىىىىىىىىىىىىىىىد إحساسىىىىىىىىىىىىىىىه ألىىىىىىىىىىىىىىى  صىىىىىىىىىىىىىىىفاته  

     
   

 وسخريته هذه وجهت لنماذج بشرية صورها بصور حيوانية:       
 عشىىىىىىىىىىىىت حتىىىىىىىىىىىىىى رأيىىىىىىىىىىىىىت كىىىىىىىىىىىىىل حمىىىىىىىىىىىىىار  

 12راكبىىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىىي و ىىىىىىىىىىى الحيىىىىىىىىىىا  حصىىىىىىىىىىانا    

   
 شىىىىىىىىىىىىىىىىجوا   فابتسىىىىىىىىىىىىىىىىم إن أردت أو فابىىىىىىىىىىىىىىىى 

 خضىىىىىىىىىىىىىىىىدت سىىىىىىىىىىىىىىىىور  الزمىىىىىىىىىىىىىىىىان ق وانىىىىىىىىىىىىىىىىا  
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وقد قلب قصيدة كاملة على طبقات من السخرية .. يذكر اإلنسان لعجزه        
 )طفاًل وشيخًا( بل إنه أمعن في التهكم حين قال:

 قل لمن شا  في الحيا  فخارا  

  11أنت ليل  فكي  ترجو الن ار  
   

وطفولته ، وعجز عقله ، ومع ذلك كله خاطبه وعدد صغره ، وحقارته ،       
 بقوله:

 شىىىىىىىىئت فخىىىىىىىىرا  فكيىىىىىىىى  يىىىىىىىىا ابىىىىىىىىن اللىىىىىىىىواتي 

 11لسىىىىىىىىىىىىىن ي جعىىىىىىىىىىىىىن منىىىىىىىىىىىىى  إال  ىىىىىىىىىىىىىرارا  

   
 فىىىىىىىاتر  الفخىىىىىىىر لىىىىىىىي  ين ىىىىىىى   فىىىىىىىي الحىىىىىىىي

 حمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار  حتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ي ثيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  حمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارا  

     
   
 اللغة الشعرية:

إنَّ أول ما يطالع القارئ تلك المعجمية الشعرية الواسعة أو خصوصية     
ن سرحان( وهي معجمية جديرة بالدراسة ، فاللفظة يالقاموس الشعري عند )حس
حة ، وقاموسها الشعري وفير ، والجملة الشعرية ضالشعرية عنده ذات حركية وا

الصور البسيطة  عنده غير مكررة إذ استطاع التخلص منها ، وأن يخرج من
إلى صيغ فيها ألوان من تصور الماضي والحاضر والمستقبل ، ساعده على 

 ذلك سلطان الذاكرة واستشراف المستقبل.
)فحسين سرحان( حريص على لغة ال يشوبها ابتذال ، ففي وسعه أن يطل      

عليك بلغة قديمة اكتسبت حياة تالدة ،وأصبح من حق القارئ أن يذكر تاريخ 
كلما قرأ هذا الشعر؛ ألن الشاعر يختصر أطرافًا من تأريخها ويحاول  اللغة

هي قراءة لبعض فصول العربية ، التي  –إذن –جاهدًا أن يحييها ؛ فقراء شعره 
تخطر في قلب الشاعر ، إذا قرأ الشعر القديم وتذوقه وصار جزءًا من عقله 

يقولون الشعر حبًا فيه من ناحية  -يرى غيري فيما أرى وقد -وذاكرته والشعراء
يثارًا لتجاربهم من ناحية ثانية ، بيد أن هذه التجارب ليست كل شيء حينما  ، وا 

من تتخذ أداة إلحياء اللغة واالفتتان بها ، فاللغة من هذه الناحية ليست وسيلة 
نما هي غاية يسعى إليها .  الوسائل ، وا 
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إن صح  –( هي اللغة العريقة والنبض القديم واللغة عند )حسين سرحان       
ألن الشاعر قد يقدم خدمة كبرى للغته ، ويحرص على حياتها  –هذا التعبير 

وآفاقه التي تسري إليه عبر  تهويتلذذ بذكرها واستخدامها ، وللفظ عنده حيا
العصور وهو يلفظ هذا اللفظ فرحًا به معجبًا بقوته ، حريصًا على أن يقدمه إلى 

ارئ ، فاللغة من هذه الناحية قطعة من نفس الشاعر ال يفرط فيها ، وليست الق
 اللغة في مثل هذه الدواوين شيئًا يسيرًا.

لنقل إذن : إنه كلما خطرت علينا الخواطر ،وأغرتنا التجارب الجديدة ،      
لغة وساقتنا األحداث التي تنتابنا يومًا بيوم ، ذكرنا اللغة العربية ، ووجدنا هذه ال

مكافئة لتلك التجارب ، ووجدنا حياتها خليقة بالصمود ، وليس من الحق في 
شيء أن يزعم أحد أن الشاعر يحاكي اللغة القديمة ، إنما هو يقبل عليها ، وال 
يرى وجوده بمعزل عنها ، وقد اختلفت على اللغة األحداث ، ولكن اللغة الباقية 

عربي وارتباطه بالماضي ، وتطلعه عنوانًا على بقاء ال –من غير شك  –كانت 
إلى حاضره وأيامه المقبلة في ضوء هذا الماضي ، وينبغي أن نالحظ في 

ال تشبه  –وأقول ربما  -ربما–صدق وأمان أن عالقة العربي بلغته الموروثة 
ذلك أن حاضرنا قد يبدو أقل زهوًا ونضارة من ماضينا  -عالقة جنس آخر بلغته

ها هنا يعلق المرء بلغته حين يعلق بماضيه ،  في وجه من الوجوه ، ومن
ولنذكر شيئًا واضحًا كل الوضوح ، فاللغة العربية الموروثة هي مجمع صالت 
متضافرة ، واالنتهاء إلى حياة أوسع وأخصب من حياة وطن ضيق ، وليس من 
اليسير أن نجد هذه العاطفة عند شعوب أخرى ، وليس من العدل أيضًا أن 

 نا بأمور غيرها من اللغات.تقاس أمور لغت
من  –)حسين سرحان(  غي أن تؤخذ في الحسبان ، وقد قرأهذه ظاهرة ينب     

شعرًا آخر كثيرًا ، ولعله أعجب به ، وقرأ كيف تختلف لغة الشعر  -غير شك
 –من بينهم شاعرنا  –وكيف تتجدد ، كل هذا واضح ، ولكن نفرًا من الشعراء 
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إلى الذاكرة لغتنا وحياتها ، ويرون من حق الجو يرون من واجبهم أن يعيدوا 
األدبي أن يتسع ألنماط من اللغة ، وأنماط من الشعور والتفكير ، وعلى هذا 
النحو يجب أن نعترف بأن من حق الشاعر أن يعيش لحظات في رحابها ال 
نما يراه حياة متصلة ، ويظهر   –يتردد في ذلك وال يراه تقليدًا أو محاكاة ، وا 

أن الشعراء يختلفون فيما بينهم في عالقتهم بالتراث ، ويظهر  –كل حال على 
لنا أن التراث حي في ذهن شاعرنا ال يفرط فيه ، وال يستهين به ، فعالقته بلغته 
إذن عالقة حميمة ، وفي وسعنا أن نقرأ شعر )حسين سرحان( وأن نجده قديمًا 

، ويتبين هذا القديم  حديثًا في آن واحد، إذ يستخدم تلك اللغة القديمة الجديدة
الحديث في تراكيب الجمل ، كما يتبين في اختيار األلفاظ ، وحيثما قرأت وجدت 

 اللغة الفصيحة الموروثة تطل عليك بكل ما أوتيت من قوة ونفاذ.
والحقيقة أن مثل هذا الشعر نبت من حساسية اختيار اللفظ ، ذلك أن       

ستعماله في الشعر القديم وقارًا جاءنا عين الشاعر على اللفظ الذي اكتسب من ا
من قصائده التي تجد فيها الكلمة  رعبر القرون ، وهذا الوقار يتمثل في كثي

إذ استطاع )حسين سرحان( أن  –إن صح هذا التعبير  –ذات األبعاد الثالثة 
 يخرجها من مكامنها العميقة حين يستعملها ، فيرد إليها النضارة .

فجزء أساسي من عقل جيل )حسين سرحان(الذي كان يرى محبة اللغة  اأم    
تكن جدة اللغة عنده متميزة  تميزًا حادًا من جديد قديمًا من بعض الوجوه ، لم الت

قدمها ، فقديمها يبدو حديثًا ، وهذه مسألة شديدة األهمية ، أن تظل اللغة 
لفظ أو الموروثة حية ال تموت ، فلم تكن الجدة هي استعمال ألفاظ تنافس ال

والتي تتمثلها قصائده الكثيرة  –استعمال تراكيب حديثة ، لقد كانت الجدة عنده 
هي إحياء العراقة ، فالعراقة  – 30ومنها هذه القصيدة الموسومة)رياح ثالث(

 هي الحاسة األصيلة التي يهتم بها هذا الشعر .
 والحقيقة أن اللفظ العريق يكتسب حياة متجددة كلما استعمل :     
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 ر ب  ريىىىىىىىىىىىىىىىى   عصىىىىىىىىىىىىىىىىفت مجنونىىىىىىىىىىىىىىىىة

 كىىىىىىىىىىم فضىىىىىىىىىىا   ال  عن ىىىىىىىىىىا بفضىىىىىىىىىىا   

   
 كلمىىىىىىىىىا اشىىىىىىىىىتدت رأيىىىىىىىىىت األر  مىىىىىىىىىن

 فىىىىىىىىىىىىىز  تركىىىىىىىىىىىىىب أفىىىىىىىىىىىىىا  السىىىىىىىىىىىىىما   

     
   

مقاطع من قصيدته تلك ، كل مقطع  ةفقد ناقش الشاعر الريح في ثالث      
، فالريح األولى أخذت من القصيدة أثنى عشر بيتًا ،  يحخصه لنوع من الر 

 وريح  العقل توزعت في ثمانية أبيات ، بينما ريح النفس زادت بيتًا تاسعًا.
فالريح األولى مهلكة للحياة ، والثالثة مهلكة للروح ، أما الوسطى فهي ريح 

 تجمع بين نقيضين أو ثنائيتين .
ية( مقطعًا يحمل اضطرابًا واضحًا ، كان المقطع األول )الرياح الحس     

وضجيجًا يصم اآلذان حينًا ، ويلون النفس بألوان من الهزات المقلقة ، فالفضاء 
يلوذ بفضاء واألرض تركب آفاق السماء ، واألشجار تبعث آهات الغناء ، ولها 

 قعقعة تئن ، وأصبح الطير بال وكر وال أليف والنبات اخشوشن.
ني : )ريح العقل( فقد عقد الشاعر مقابلة بين ثنائيتين : الثا عطأما المق      

المنايا / المنى . الغباء/الذكاء . طاب/ساء. العقل/المهجة. الطيب/األذى. 
 االستراحة/العناء. العجز/الهراء.

ووضع المتضادين أمام العقل ، فهو جدير بأن يختار أحسن الضدين إذا       
ينتصر على النفس ، فقد مثلت المشكلة أمامه أراد، وتلك مرحلة تحد مع العقل ل

أتم تمثيل : فحين استوى الطيب واألذى عند النفس نرى الشاعر يشخص العقل 
 بقوله:

 ويث ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىور  العقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  وقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىه  بالكبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىا       َنَكىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ ت  أجراح 

     
   

والمقطع الثالث )ريح النفس( يحمل صراعًا من نوع آخر : " انتهى شر انتهاء  
. عرام . نبذت نبذ أديم بالعراء" الريح بعدالبرد والندى تتحول إلى حر  .. تتنزى
 والتظاء.
 يقول في المقطع  األول :      
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 وتىىىىىىىىىىىىر  األشىىىىىىىىىىىىجار في ىىىىىىىىىىىىا ر كعىىىىىىىىىىىىا  

 س ىىىىىىىىىىىىجدا  تبعىىىىىىىىىىىى   آهىىىىىىىىىىىىات الفنىىىىىىىىىىىىا     

   
ىىىىىىىىىىى وال  وارتمىىىىىىىىىىىتنحطمىىىىىىىىىىىت  م   ىىىىىىىىىىىا ج 

ىىىىىىىىىىون  وتالشىىىىىىىىىىت فىىىىىىىىىىي ال ىىىىىىىىىىوا       بغص 

     
   

نما هي حديث  -إذاً  –إن هذه القصيدة ليست       حديثًا عن الريح فحسب؛ وا 
عن اللغة من خالل تلك الرياح .. اللغة التي تنهمر علينا كالغيث ، فيجعل 
منها هذا النسيج ، الذي يزدحم ، ولكنه ال يمحو بعضه بعضًا . ونستطيع على 
كل حال أن نالحظ انسجام عناصر اللغة ، فمنذ اللحظة األولى تتراءى أمامنا 

عال الماضية في تضادها على الرغم من داللة الماضي في صيغته المجردة األف
على الثبات واالستقرار وهي تنطق استمرارية وحركية ، تجاوبًا مع ما يحف 

 بالمقام من هول .
 ولنأخذ مأخذ االعتبار هذه األناقة الساخرة :     

ا جذواًل )) عصفت مجنونة ، رأيت األرض من فزع ، لكما اشتدت ، حطمت منه
 ، ارتمت ، تالشت((.

غير أن هذه األفعال على كل حال اختلطت ، أو أدت في أثناء ذلك      
 هي صيغة اسم الفاعل: –التتابع إلى صيغة لعلها تلفت النظر 
 ومضىىىىىىىىىىىى الطيىىىىىىىىىىىر بىىىىىىىىىىىال وكىىىىىىىىىىىر  وال

 صىىىىىىىىىىىاحب  ي رسىىىىىىىىىىىل ألىىىىىىىىىىىوان الغنىىىىىىىىىىىا   

   
 صىىىىىىىادحا  فاعجىىىىىىىب لىىىىىىىه مىىىىىىىن سىىىىىىىاخر  

 فىىىىىىي يديىىىىىىىه المىىىىىىىوت  والعىىىىىىىي  سىىىىىىىوا   

   
 امتطىىىىىىىىىىىىىىى قمىىىىىىىىىىىىىىَة صىىىىىىىىىىىىىىلد  فعلىىىىىىىىىىىىىىى

 العفىىىىىىىىىىا -إ ا  نَّىىىىىىىىىىى-هىىىىىىىىىى   الىىىىىىىىىىدنيا  

   
 ونبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات   ب عنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه ِلينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

 فنجىىىىىىىىا مىىىىىىىىن بعىىىىىىىىد أن عىىىىىىىىزَّ النجىىىىىىىىا   

   
ي  بلىىىىىىىىىىىىىىدن  نىىىىىىىىىىىىىىاعم    واجىىىىىىىىىىىىىىَه الىىىىىىىىىىىىىىر 

 يتثنىىىىىىىىىىىىى مع ىىىىىىىىىىىىا أحلىىىىىىىىىىىىى انثنىىىىىىىىىىىىا   

     
   

 فانظر : )صاحب ، صادحًا ، ساخر ، ناعم(.       
ومن الواضح أن الجدل بين فعل يمضي وصيغة اسم فاعل تطل على       

الفعل من ناحية وتطل على االسم من ناحية أخرى ، هذه الصيغة تقوم مقام 
السخرية من األفعال الماضية، فثم حكم قاهر دائم ، تصبح األفعال الماضية 

اد الفني في جزءًا من نسيجه ، وهكذا يستطيع المرء أن يالحظ نحوًا من التض
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مختلفة كنحو العالقة بين الماضي المبني للفاعل ، والماضي الجمع بين صيغ 
المبني للمفعول ، والعالقة بين ماض مزدوج الظاهرة من ناحية ، ومضارع ، 

 واسم فاعل .
 وتىىىىىىىىىىىىىىىىر  األشىىىىىىىىىىىىىىىىجار في ىىىىىىىىىىىىىىىىا ر كَّعىىىىىىىىىىىىىىىىا  

 س ىىىىىىىىىىىىىىىجدا  تبعىىىىىىىىىىىىىىىى  آهىىىىىىىىىىىىىىىات الفنىىىىىىىىىىىىىىىىا   

     
   

وهذه األشياء ينسجم بعضها مع بعض في كيمياء غريبة ، ال يدركها المرء      
وهكذا رأينا الريح تخلص المرح بصيغة  –إذا كان مفتونًا باألحداث أو الوقائع 

المضارع الحاضر، فهي طبقات من السخرية ، وليس أحب للشاعر من أن 
يحة ، تخرج من قلب يجعل المأساة األساسية في حياة اإلنسان موضع فكاهة مر 

 -ولو في بعض اللحظات –اإلنسان ، ما أضناه ، وما أشقاه ، بحيث يصير 
كفؤًا لهذا المصير، أوتجعله قادرًا على أن يتأمل في أكبر مظاهر الهزيمة تأماًل 

 مرحًا يصور سعة األفق والقبول :
 الىىىىىىىىىىىىىري  ل ىىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىىا بعىىىىىىىىىىىىىدها ار    ىىىىىىىىىىىىى

 جمعىىىىىىىىىت مىىىىىىىىىا طىىىىىىىىىاب إحساسىىىىىىىىىا  وسىىىىىىىىىا     

   
 عقلىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىي ريىىىىىىىىى  ومىىىىىىىىىنأنىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىن 

 م جتىىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىىي نسىىىىىىىىىىمة  من ىىىىىىىىىىا رخىىىىىىىىىىا     

   
 بىىىىىىىىىىىىردت نفسىىىىىىىىىىىىي فمىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىن أمىىىىىىىىىىىىل  

 وأشىىىىىىىىىىىىىاحت عىىىىىىىىىىىىىن أحابيىىىىىىىىىىىىىل الرجىىىىىىىىىىىىىىا     

   
 واسىىىىىىىىىىىىىتو  الطيىىىىىىىىىىىىىب لىىىىىىىىىىىىىدي ا بىىىىىىىىىىىىىاأل  

 واسىىىىىىىىىىىىىتراحت ر ىىىىىىىىىىىىىم تبىىىىىىىىىىىىىري  العنىىىىىىىىىىىىىا     

   
 وقىىىىىىىىىىىىىىىد-كىىىىىىىىىىىىىىىالري -ويثىىىىىىىىىىىىىىىور العقىىىىىىىىىىىىىىىل

 نكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ت أجراح ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه بالكبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا     

   
 هائجىىىىىىىىىىىىىىىىا  ت ىىىىىىىىىىىىىىىىدر  فىىىىىىىىىىىىىىىىي أشىىىىىىىىىىىىىىىىداقه

  نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا   حجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  يحسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب ا  ات   

   
 نعىىىىىىىىىىىىىىىى  المنطىىىىىىىىىىىىىىىى   مىىىىىىىىىىىىىىىىا أخيبىىىىىىىىىىىىىىىىه

 حىىىىىىىىىىىىىين يسىىىىىىىىىىىىىتغنى بعجىىىىىىىىىىىىىز  أو ه ىىىىىىىىىىىىىرا     

   
 ق ويسىىىىىىىىىىىىىىت  فينىىىىىىىىىىىىىىا المنايىىىىىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىىىىىالم نى

 واسىىىىىىىىىىىىىىىىتو  كىىىىىىىىىىىىىىىىلك  بىىىىىىىىىىىىىىىىا   و كىىىىىىىىىىىىىىىىا     

     
   

 استوى العجز والهراء ، المنايا ، والمنى ، الغباء والذكاء.      
ي  ف ىىىىىىىىىىي م جتىىىىىىىىىىه  مىىىىىىىىىىا احسىىىىىىىىىىن  الىىىىىىىىىىر 

 رجىىىىىىىىىىىىىىىل  إال انت ىىىىىىىىىىىىىىىى شىىىىىىىىىىىىىىىرَّ انت ىىىىىىىىىىىىىىىا   

   
 تتنىىىىىىىىىىىىىىىىىز  منىىىىىىىىىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىىىىىىىىىي أطماعىىىىىىىىىىىىىىىىىه

 زعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز   ات  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرام واشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت ا   

   
 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىإ ا  ايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ينشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد 

 منصىىىىىىىىىىىىىىىىىىب أو ثىىىىىىىىىىىىىىىىىىرو   ات امىىىىىىىىىىىىىىىىىىتال   

   
 وا  ا الىىىىىىىىىىىىىنف  خىىىىىىىىىىىىىوا   فىىىىىىىىىىىىىي ال ىىىىىىىىىىىىىو 

 أديىىىىىىىىىىىىىىىىىىم بىىىىىىىىىىىىىىىىىىالعرا   ن بىىىىىىىىىىىىىىىىىى ت نبىىىىىىىىىىىىىىىىىى  

   
 ة  وا  ا العقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  ومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا زينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 وتوخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  محىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال وادعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا   
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 وأد  الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنف  إ ا ق قرت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 بىىىىىىىىىىىىىىين مىىىىىىىىىىىىىىر ولين مىىىىىىىىىىىىىىن زاد  ومىىىىىىىىىىىىىىا   

   
 كلمىىىىىىىىىىىا فاضىىىىىىىىىىىا ظننىىىىىىىىىىىت الىىىىىىىىىىىنف  قىىىىىىىىىىىد

 أدركىىىىىىىىت مىىىىىىىىن كىىىىىىىىل  شىىىىىىىىي  مىىىىىىىىا تشىىىىىىىىا   

   
 ربَّ ريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى    ات بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرد ونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد 

 بعىىىىىىىىىىىىىىد أخىىىىىىىىىىىىىىر   ات حىىىىىىىىىىىىىىر  والتظىىىىىىىىىىىىىىا   

     
   

افل منذ أقدم العصور بتوارد األسى والسرور في قرن والشعر العربي ح       
واحد، والشعر الذي بين أيدينا ليست فيه مرارة ، وليس فيه أسى يصعب 

 معالجته ، وذلك واضح في قوله :
يح في مهجته ، تتنزى منه في أطماعه ، زعزع ذات غرام  ))ما أحسَّ الرِّ

 واشتهاء ، نبذت نبذ أديٍم بالعراء كلما فاضا ظننت النفس قد((.
فهذه كلها أفعال تساق مساقًا يسيرًا على الرغم من قوة األلفاظ والمفارقة       

ختارة من ناحية ومعركة معروفة قبل أن تبدأ أو واضحة بين ألفاظ منتقاة م
 هكذا.
والمهم أن الشاعر في أثناء ذلك التفكه كانت اللغة عنده تومض باالنتقاء       

واالختيار ، وكان لنا من ذلك كله مشهد يتألف من ناحيتين ، إحداهما : األلفاظ 
ال يستطيع المرء أن التي تستوقفك ، والناحية الثانية : مشهد الريح وما تفعله ، و 

يهمل وقار األلفاظ ، فهو وقار متعمد مقصود ، وقار ال يقلل من شأنه ما 
يسمى باسم )المعنى( أو )المضمون( إذا تبعنا هذا التقسيم الثاني الذي امتألت 

 به كتب النقد والدراسات األدبية.
نشأت في  وربما أمكن أن نزعم في هذا المقام أن اللغة المختارة المنتقاة      

أحضان األسى ، وربما أوحت إلينا اللغة الرفيعة أنها في رفعتها تخدم اإلحساس 
أو  –بالفناء، وال يمكن أن يتناسى المرء إذ قرأ هذه القصيدة أن الشاعر اختار 

ذلك المقطع الصوتي األخير )القافية(، الذي ختمه بروى  –الموقف اختار له 
 . بفضاء .. السماء .. الفناء.. العفاء.. إلخ.ساكن، دليل على التسليم والعجز .

 بنته )مزنة( يقول:اوفي قصيدته التي يرثي فيها       
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 َأراِ  ، أرَا  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىومي وصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحوي

   
 وفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدي وفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرب قريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب

   
 أرا  ، علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى النمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار  والحشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىايا

   
 أرا ، علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   دروبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي

   
 علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى استضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحاكِه وعلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الق ط ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوبِ 

   
 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  طىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  معيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  أرا  ، علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

   
 أرا  ، علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوت  مجيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب

   
 أرا  ، مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ال ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا  علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى األمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاني

   
 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  المىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  ا لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ي أحس ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو بكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوبي  

   
 أرا ، مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىألت أخيلتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي وقلبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي

   
 وأحالمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي بكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنى حبيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب

   
 أرا ، وربمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا أبصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرت نفسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي

   
 خاللىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  عبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر أوديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الغ يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوب

   
 خلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدا   –أرا ، رأتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين ا  

   
 تضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو  بالمبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاه  والطي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوب

   
 أرا  ، علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى النوافىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي ارتقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابي

   
 إ ا اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتبط ت أوبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن  هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوبي

   
 أرا ، بكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل متجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه بشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر   

   
.. فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمال  أو جنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوب  و ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرب 

     
   

استطاع الشاعر أن يؤلفها تأليفًا حقيقيًا ال أثر فيها لالفتعال ، وأي فقد      
قارئ يستطيع أن يلحظ خطابه )لمزنة( حينما قال : )أراك( ، وقد استرسل 
شعوره كلما قال: )أراك( ، وتجدد تجددًا حقيقيًا ، وأخذ يحيا ويشتعل ، وال يستقر 

ما كان لفظ التكرار إذا على حال ، ولم يستطع الشاعر أن يقف عند حد ، ورب
أمعنا النظر مريبًا إلى حد ما ، والمهم هو أن الشاعر يتجه إلى ابنته )مزنة؟( 
ال يستطيع أن ينفك عنها ، وال يستطيع أن يرى سواها ، وكلما قال: )أراك( ، 
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قال ضمنًا: ال أستطيع أن أرى بنتًا سواك، وهكذا اقترن اتجاهه إلى مزنة بوضع 
نما  -إن صح التعبير-قوسينكله بين العالم  وهذا الشعر ال أثر للتكلف فيه ، وا 

يعرفه كل األباء معرفة حقيقية ، وقد تقلبت األلفاظ من )نوم( و)صحو( و)قرب 
نما ترامت إلى ذهنه كل  ةقريب( ولم يستطع الشاعر أن يقف عند حال بعينها؛ وا 

معارض الذكرى ، وأصبحت هذه الذكرى قلقة؛ بل أصبح الشاعر حريصًا على 
الذكرى حرصه على ابنته نفسها، والشعراء يجعلون من الذكرى حاضرًا يمثل 
أمامهم ، فأصبحت مزنة من هذا الشعر ماثلة أقوى ما تكون حضورًا ومثواًل؛ بل 

 المثول والواقع من أي إنسان آخر.أصبحت أكثر حظًا من 
ومثل هذا الشعر البسيط هو الذي يحار الناس في تحليله، ألنه ال يرتكز       

نما الشاعر وجد مادته ملقاة بين  على الخيال المحلق أو االستعارة البعيدة ، وا 
يديه ، أو خيل إلينا ذلك ، وكلما ذكر لفظًا من هذه األلفاظ استوقد فيه : النار . 

 النمارق . الحشايا.
وقد استعمل المعادلة بين الضدين ليكون مستحوذًا على أبعاد المأساة       

 -0االستضحاك/القطوب،  -3البعد/القرب،  – 2النوم /الصحو  -9فجاء بـ: 
 اإلياب/الذهاب.. وفي البيت الحادي عشر : – 5معيد الصوت/مجيبه، 

ىىىىىىىىىزن    عليىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىى ضىىىىىىىىىريح  كىىىىىىىىىل )م 

 يىىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىى  ال بىىىىىىىىىىىوبت ىىىىىىىىىىىبك بىىىىىىىىىىىه الر   

     
   

تالحق معان أضرب بعضها عن بعض ، ففي البدء خاطب ابنته مزنة       
)عليك(، بيد أنه أراد منها أن تكون )المزن نفسه( فأضرب عن التحدث عنها 
إلى التحدث عن ضريحها ذلك الضريح الذي ستهطل عليه )ُمزن( وليس مزنة 

بل استعمل وحدها، وهذا المزن يتأكد حصوله بالرياح الهابة ، ولم يكتف بذلك 
كلمة )الهبوب( فكأنها قامت بوظيفتين، األولى:/ أن الرياح هبت بالمزن، 

  والثانية: أن الهبوب ساعدت في إنزال المزن على )الضريح(.
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ضراب الشاعر عن )مزنة( إلى ضريحها ضرب من مخادعة النفس ، أن       وا 
)المزن( هو مزنة، والصورة بهذا الشكل لم تكتمل ، فظل الشاعر يطارد الريح 

 بعد أن أسقطت )المزن( بأنها:
ىىىىىىىىىىى ك الغيىىىىىىىىىىىَ  فىىىىىىىىىىىي مسىىىىىىىىىىى   شىىىىىىىىىىى      َتمك

ي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوبِ     لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه أر   كتمزيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  الج 

     
   

وصورة هذا البيت دليل على نفسية الشاعر ، وعن أفكاره التي تختلج في      
ذهنه ساعة الحدث ، لم يشأ أن يقلل من قيمة الغيث ، بل جاء في حالة حزينة 
)كتمزيق الجيوب( ومع أن تمزيق الجيوب حالة تعيسة ، فإنها تبدي جمااًل 

وبدأها بـ: )مج( في محفوفًا بتعاسة ، هذه هي حال الشاعر نقلها في صورة 
 البيت لينبيء عن حاله.

 والصورة لم تنته بعد:      
 أرا  إ ا اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتطار بكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل أفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   

 ود  بوبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل هاطلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكوب  

   
 إن قلبىىىىىىىىىىىىىىىىي –مزنىىىىىىىىىىىىىىىىة -يىىىىىىىىىىىىىىىىؤم ثىىىىىىىىىىىىىىىىرا 

 تحمىىىىىىىىىىىىىىىىىىل كىىىىىىىىىىىىىىىىىىل أحىىىىىىىىىىىىىىىىىىزان القلىىىىىىىىىىىىىىىىىىوب  

   
ولم  ومع ذهاب المزن يمينًا وشمااًل فإنه في األخير يقصد)الضريح(       

 ذلك ؛ بل خاطب مزنة بأنه حمل أحزان القلوب مجتمعة. يكتف  الشاعر بكل
وأصبح الشاعر يصبح ويمسي ذاكرًا لمزنة، وهي تأخذ عليه دروبه حين      

 تستضحك أو تقطب)على استضحاكه وعلى القلوب( .
كل ذلك يبدو شيئًا طبيعيًا بسيطًا، غير أن الشعر يستطيع أن يرفع        

وأرفع من خالل تخير بعض األلفاظ التي يخيل  الطبيعي البسيط إلى أفق أعلى
إلينا أنها مطروحة في الطريق ، والحقيقة أن بعض الشعر يكاد ال يثق في 

 المجاز أو يرى نفسه أروع من الحاجة إلى المجاز.
وقصيدته التحفت ببحر الوافر ، وهو نغمة يساعد إيقاعها على االنتباه      

 ألخريين بقصرها ، فوزنه:حيث التفعيلة الثالثة تختلف عن ا
 ن )مرتين(.لمفاعلتن مفاعلتن فعو 
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ففي هذه الحالة على الشاعر أال يستمر مع هزته النفسية ، فيكون في      
النغمة ضبط للنفس كي ال تستمر في إيقاع متكرر ، بيد أن هذا الوزن جعله 

مجيب،  في مقطعه األخير يشرك الياء قلياًل مع الواو ردفًا)ثالث مرات( قريب،
بكوب، الغيوب ، الطيوب ،  حبيب، وما عداها جاءت : دروبي ، القطوب ،
 ذهوبي، جنوب، الهبوب، الجيوب، سكوب، القلوب.

وهذا أعطى تغييرًا صوتيًا بأن المد كان حينًا ياء، ومرات واوًا بيد أنه بعد       
قصيدة أن استعمل ذلك ثالث مرات بدأ يركز على الواو، فجاءت متتابعة في ال

( وكأنه ختمها بأنة صوتية )وبي( 90( إلى نهاية القصيدة )البيت7من )البيت
 قبلها حرف متحرك .

وكانت )الدودة األخيرة( من القصائد التي شدت انتباه قراء شعر )حسين       
ن لم تظفر هذه القصيدة بدراسة تحليلية لها ؛ بيد أنها لم تعدم من  سرحان( وا 
إشارات خفيفة إليها ؛ بل إن من تناول ترجمة )حسين سرحان( أورد شيئًا منها 

 .36نموذجًا على شاعريته ، واحتفاء بها
.. كل اثنين منها ينتميان إلى  37والقصيدة تقع في أربعة وأربعين بيتا      

 قافية وروي.
وقد يكون عن قصد ، أو غير ما قصد ، أن النص بني على ثنائية       

)الدودتين ( وعلى ثنائية البيت، وثنائية القافية والروي، بيد أن ثنائية الدود لم 
ث بدأ النص بمجموعة كبيرة من تظهر في النص إال بعد انقضاء نصفه، حي

 الدود )ازدحم الدود على جثة..(.
وكان هناك هجوم من طرف واحد ، واستسالم يلفه طبقات من          

 السخرية من جانب الجثة ، التي ظل الشاعر يسرد شيئًا من تاريخها:
 كىىىىىىىىىم ق لبىىىىىىىىىت فىىىىىىىىىو  فىىىىىىىىىرا   وثيىىىىىىىىىر

 وكىىىىىىىىىم تىىىىىىىىىروت مىىىىىىىىىن معىىىىىىىىىين السىىىىىىىىىرور  

   
 زمىىىىىىىىىىر واسىىىىىىىىىىتخدمت فىىىىىىىىىىي عيشىىىىىىىىىى ا 

 كبيرهىىىىىىىىىىىىىىا ي ىىىىىىىىىىىىىىر  قبىىىىىىىىىىىىىىل الصىىىىىىىىىىىىىىغير  

   
سىىىىىىىىىىن  فمىىىىىىىىىىا  لىىىىىىىىىىىىىىى   عىىىىىىىىىىىىىىىي   تلىىىىىىىىىىىىىىى  أعقابىىىىىىىىىىىىىىىه   منظىىىىىىىىىىر ق ىىىىىىىىىىب  بعىىىىىىىىىىد ح 
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 تلك الجثة لم يعد لها تميز عن غيرها:       

 قىىىىىىىىىىىد اسىىىىىىىىىىىتو  المىىىىىىىىىىى مور وا مىىىىىىىىىىىر

 في ىىىىىىىىىىىىىا، وأمسىىىىىىىىىىىىىى العبىىىىىىىىىىىىىد كالسىىىىىىىىىىىىىيد  

   
 فمىىىىىىىىىىىن يجىىىىىىىىىىىد فىىىىىىىىىىىي رأسىىىىىىىىىىىه عىىىىىىىىىىىز 

 شىىىىىىىىىىىىىجت  ىىىىىىىىىىىىىدا  بىىىىىىىىىىىىىالتكرب والجلمىىىىىىىىىىىىىد  

   
والنص أخذ طبقات متفاوتة من السخرية ، وهي سخرية تؤدب وتعلم        

 أكثر مها ضاحكة مزدرية.
ذا كان النص بني على ثنائية البيت ، وثنائية الدود ، فإنه بدأ بالمجموع       وا 

 وانتهى بالفرد .. نصٌّ بدأ بالجمع وتشكل بالثنائية ، وانتهى بالفرد المنتهي.
 تائجها منذ بدايتها .. بدءًا من افتتاح النص :معركة عرفت ن      

 ازدحىىىىىىىىىىىىىىم الىىىىىىىىىىىىىىدود علىىىىىىىىىىىىىىى جثىىىىىىىىىىىىىىة  

 أضىىىىىىىىىىىىفى علي ىىىىىىىىىىىىا نسىىىىىىىىىىىى  أضراسىىىىىىىىىىىى ا  

   
وهذه النتيجة المعروفة لم تصرف المتلقي عن كشح البصر أو صرف      

 السمع عن قراءة أو استماع بقية النص ، الذي أعطى البيت األول نتيجته.
فالنص افتتح بهجوم من طرف واحد، وليست معركة بين فريقين ، كما      

 ظهر ذلك في النصف الثاني من القصيدة :
 واختىىىىىىىىىىتم المىىىىىىىىىىرأ  علىىىىىىىىىىى دودتىىىىىىىىىىين

 مىىىىىىىىىىن بعىىىىىىىىىىد فتىىىىىىىىىى   وافتىىىىىىىىىىرا   وأيىىىىىىىىىىىن  

   
لىىىىىىىدا  فيىىىىىىىا سىىىىىىىخ  مىىىىىىىا  قىىىىىىىد رامتىىىىىىىا خ 

 ا  مىىىىىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىىىىىدا   ومىىىىىىىىىىىىىىين   تىىىىىىىىىىىىىىوخت  

   
ذا كان الشاعر قد استشعر المأساة        وأحس بها ومال إلى الرمز ؛ فإنه  وا 

ليس بحاجة إلى انزياح اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي؛ ألنه أراد أن 
فجاءت القصيدة شبه خلو من  ينفذ من كل هذه الحقائق إلى رمزية النص كامالً 

التشخيص واالستعارة حتى المجاز؛ ألنه نقل المتلقى إلى النص الغائب ، 
إال معبر يعبر منه الشاعر إلى معاٍن آخر أرادها لهذا النص ، فالموجود ما هو 

ذا مال إلى الصور البيانية فإنه يريد أن يضفي حركة على المنظر الموجود  وا 
/ ابتدأت معركة ، 8/أمسى يغني الدود،6الذي ستنقله إلى منظر قريب منه ))

 /توختاه من خداع ومين ،99/أذوته ريح المنون، 94/تنازع العيش ،1
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/إن الردى كأس، 97/انفردت بالعيش واستيقنت وهما، 96/احتدم الجوع،92
 / خطبتها تمت ((.22

وقد أصبح للدودة روضة ، وأصبحت للروضة أغصان وأثمار ونور ،      
وأصبحت الروضة ذات مظهر شعبي غريب يستوي فيه الناس بعضهم مع 

استوى كل إنسان بكل بعض .. استوى المأمور واآلمر ، واستوى العبد والسيد، و 
إنسان ، وأقبل الدود في أعطاف هذا الشعر كبير النفس ؛ فهو إذ يقبل على 
نما هو  جسد اإلنسان .. يقبل مغنيًا ، ولكن هذا الغناء ال أثر فيه للشماتة ، وا 
غناء ساذج سذاجة الحياة ، وال يستطيع المرء أن يضمر لهذا الدود في هذه 

 القصيدة كراهة .
بطبيعته كائنات مرحة ال يشغلها حاضر وال مستقبل ، وهي إذا  الدود     

دخلت في المعركة األخيرة تنازعت فيما بينها تنازعًا حلوًا ال تخالطه مرارة قائمة 
( توحي بنمط ف  (( وال شك أن كلمة)إن ا معركة ف  ، وألمر ما قال الشاعر ))

 تأملناها تأمل المستفيد.من السخرية ، إنها معركة فريدة لم يسبق لنا أن 
 وابتدأت معركة فذة تسحق أوهام المنى الغافية

يوشك أن  اسوالنهذا الدود ليس إال صورة من الناس ، والفرق بين الدود      
ينطمس ، فالدود ليس غريبًا علينا، والناس يردي بعضهم بعضًا ، وفي كل 

 معركة ال يبقى إال إثنان أشبه بفارسين اثنين:
 لمىىىىىىىىىىرأ  علىىىىىىىىىىى دودتىىىىىىىىىىينواختىىىىىىىىىىتم ا

 مىىىىىىىىىىن بعىىىىىىىىىىد فتىىىىىىىىىى  وافتىىىىىىىىىىرا  وأيىىىىىىىىىىىن  

   
 قىىىىىىىد رامتىىىىىىىا خلىىىىىىىدا  فيىىىىىىىا سىىىىىىىخ  مىىىىىىىا

 توختىىىىىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىىىىىدا  ومىىىىىىىىىىىىىىين    

   
والدودتان أشبه األشياء بالحوار الذي يدور في عقل اإلنسان حول البقاء        

.. أومأ الشاعر إلى هذا الحوار بكلمة )دودتين ( أي أن هناك ما يشبه الحياتين 
: القديمة المتوارثة في عقل اإلنسان الذي ال يستطيع أن يخلص منه ، وألمر ما 

دودتين ، واستعمل المثنى في قوله عطف الشاعر المين على الخداع ، وعطف 
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بين كلمة )الدودتين( من ناحية، والخداع والمين من  )دودتين( واقتربت المسافة
ناحية ، وهذه هي أطياف الشعر حينما تنفذ كلمة في أخرى دون وعي منا، فقد 
نفذت الدودتان في عقل اإلنسان ، ونفذ الخداع والمين لإلشارة إلى ما ينبغي أن 

العقل اإلنساني ، وكان ال بد للشاعر أن يصور الصراع البشري في يشغل 
صورة متهكمة بريئة من الحقد أيضًا، فما يصنعه الدود بعضه من بعض قد 
صنعناه فيما مضى من الزمان ، وكأنما جاء الدود ليعيد القصة القديمة ، أو 

ل الشاعر ليرمز إليها ، أو ليحولها إلى منظر من مناظر الحشرات . وحين يقو 
إن الجوع قد احتدم ال يملك القارئ من أن يبتسم ، فقد استحالت الحياة اإلنسانية 
ذا كان اإلنسان يقسو على   من خالل هذا الشعر إلى نوع من الرضاء، وا 
ذا كان هذا كله شاغل  ذا كان من شبع ال يفكر فيمن جاع ، وا  اإلنسان ، وا 

ياة كلها حين دار الحديث بين اإلنسان فقد استطاع الشاعر أن يسخر من الح
 دودتين:

ىىىىىىىىىىىو   فلىىىىىىىىىىىم تصىىىىىىىىىىىطبر    واحتىىىىىىىىىىىدم الج 

 إحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىداهما وانبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرت الثانيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  

   
 كلتاهمىىىىىىىىىىىا تبغىىىىىىىىىىىي البقىىىىىىىىىىىا  الىىىىىىىىىىى ي

 أعيىىىىىىىىىىىىىا جميىىىىىىىىىىىىى  األمىىىىىىىىىىىىىم الماضىىىىىىىىىىىىىية  

   
أن نتصور كلما  -إذن-كلتا الدودتين تبغي البقاء يبغيه اإلنسان علينا     

قرأنا)الدودتين( اإلنسان من رجل وامرأة يتحاوران فيما بينهما ، فالدودتان هي 
ذا كنا نسخر من دودة تبغي البقاء  نفس اإلنسان، وما فيها من هذا الحوار ، وا 

 صيرها إلى دودة صغيرة .فما أحرانا أن نسخر من الحياة كلها؛ ألن م
والفكاهة القديمة موروثة من نواٍح كثيرة ، ) فأبوالعالء ( ارتفع إلى الذروة     

في التفلسف والمعاناة ، و ) حسين ( يذكرنا بماضي الشعر العربي القديم في 
 حول الفناء الدنيوي: نُمثله السائرة ، التي كانت تدور في معظم األحيا

 عنىىىىىد األنىىىىىاممىىىىىا الفىىىىىر  بىىىىىين الحىىىىىرب 

 والحىىىىىىىىرب عنىىىىىىىىد الىىىىىىىىدود فىىىىىىىىو  الر ىىىىىىىىام   

   
 مىىىىىىىىن كىىىىىىىىان  ا نفىىىىىىىى  ضىىىىىىىىنينا ب ىىىىىىىىا

 فلىىىىىىىىىن يبىىىىىىىىىالي فىىىىىىىىىي هواهىىىىىىىىىا الصىىىىىىىىىدام  
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وال يمكن أن يتناسى المرء إذا قرأ هذه القصيدة طبيعة التباين بين      
)المثنيات( واختالف القوافي والروي بعضها من بعض .. هذا االختالف الذي 
أضفى صفة االسترواح ، أو أوحى إلى القارئ أننا أمام مسرحية يقوم ممثلون ال 

في قصة حياتهم ، يبكون جميعًا يشتركون  ممثل واحد ، هؤالء الممثلون جاءوا
أحيانًا ثم يضحكون على ما أبكاهم ويتناقلون الشعر فيما بينهم ، وكأن المأساة 

 الفخمة ، والتواصل الطيب الودود. كلها يمكن أن تفرغ في قالب من اللغة
ضرب الشاعر على وتر السريع ؛ وهذا البحر يميل إلى التكرارية في      

تفاعيله ، ويختمها بتفعيلة )فاعلن( ، بيد أن الشاعر تصرف في هذه التفعيلة 
تصرفًا يتغير ؛ لكي يحقق النغمة التي أرادها لهذا النص ؛ إذ جاءت التفعيلة 

 في العجز على هذه الشاكلة :
 97،  96،  95،  93،  92،  94،  6، 5،  0،  3،  9فاعلن : 
 \.7فاعل : 

 .22،  29،  24،  91،  98،  90،  99،  1،  2فاعالن : 
وبناؤه لهذا النص على )المثنيات( أعطاه فرصة في التغيير في مقطعها       

الصوتي األخير )القافية( وحرف الروي تلون بنغمة صوتية أضفاها عليه وجود 
 يات( ، وخلو القافية من ذلك في )مثنيات( ُأخر.الردف والوصل في )مثن

وعند إحساس الشاعر بنهاية الدود، فقد ختم كل القوافي بدءًا من الرقم       
( بساكنين في آخر كل بيت : 22( حتى نهاية النص )98)
 /تموت.22/الحياة ،29/عظيم،24/يرام، 91/المساء،98))

 موسيقى الشعر :
ند الموهوب يتوارى اهتمامه بالوزن؛ ألنه مرحلة ع ةحين ترتفع الشاعري      

تجاوزتها الموهبة ، فيجعل همه أو هاجسه نحو النص الشعري نفسه، وكذلك 
اللغة الشاعرة التي تحمل المعنى المراد؛ ولذا فإن تقصى الوزن واالهتمام به ال 
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يسري في دواخلهم ،  ضيكون إال عند النظامين ، أما الموهوبون فاإليقاع نب
ذا اشتغل الشاعر بقضية الوزن أفقده السيطرة و  لن يقولوا إال نصًا مموسقًا، وا 

على اللغة الشعرية ، وقال كالمًا أقرب إلى الرص منه إلى الشعر ، وهذا يتضح 
جليًا حين يستدعى كلمة لتحقق القافية ، وأحيانًا يتلمسها من المعاجم فتكون 

لية اإلبداع عنده ، ولن يكون قلقة في النص ، أما اإليقاع فهو جزء من عم
 حفاظًا شكليًا يلمس من الخارج.

ولذا فإن النصوص الشعرية عند السرحان في موسيقاها ، كانت تتمتع      
بذبذبة موسيقية بين الهبوط والصعود ، وتمايلت كذلك على كثير من ألوان 

ى هذا الشعر بنائيًا فلم يقتصر شعره على موحد القافية والروي ، بل أضاف إل
النوع مثنيات لم تكن مستقلة بذاتها ، بل تنتمي إلى نص شعري بلغ أطوله 

مثنيات( مع المطلع وبيت آخر ، واقصره ثمانية 39، )38أربعة وستين بيتاً 
، وهذه المثنيات مع ميلها لتغيير المقطع الصوتي  31أبيات )أربع مثنيات(

 دوير .استعانت بالت -أيضاً  -األخير )القافية( وحرف الروي
وقد مزج الشاعر بين المثنيات والرباعيات في قصيدة واحدة ، إذا بدأت     

 بأربع رباعيات ، أردفها بمثنيات أربع.
إذا تلتئم مجموعة رباعيات في  –وكانت للرباعيات غير منفردة بنفسها      

حظوة عند السرحان ، أطولها قصيدة تتكون من تسع  –نص واحد كانت لها 
، وأقصرها ثالث رباعيات في نص بعنوان 04رباعيات )استفهام وتعجب(

. وفي قصيدة )بذل الروح( ضرب وتره على رباعيات ست، أقحم 09)خدعة(
 .02بينها مقطعًا يتكون من خمسة أبيات )المقطع السادس(

يتكون من أربعة أشطر . الشطر الرابع  ثم نراه مرات أخر يميل إلى مقطع     
 :03زمة لكل مقطع بعد المطلع الذي يقولاليتكرر 

 يىىىىىىىىىىىىىىىا ق بلىىىىىىىىىىىىىىىة  علىىىىىىىىىىىىىىىى الجبىىىىىىىىىىىىىىىين

 تبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىددت  هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل تعلمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين   

   



 

(51) 
 

 مثاله :
 أال  في ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  و سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىني

   
 فيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىواكير  المنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

   
 أجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي قلبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي الضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىني 

   
 تبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىددت هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل تعلمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين 

   
 وظل يورد مقاطع تختلف قافية ورويًا تتكون من ثالثة )مشاطير( رابعها:     

 تبددت هل تعلمين 
وأصبح هذا المشطور الزمة لكل مقطع ، وتكررت المقاطع في هذا النص اثنتي 

 عشرة مرة ، وهذا نمط من أنماط المسمط.
قافية واتخذ السرحان شكاًل آخر ، وهو أن يجعل كل مشطورين ينتميان ل     

وروي واحد حينًا، ثم يورد مشطورين آخرين يختلفان عن األولين ويختلفان مع 
بعضهما أيضًا في القافية والروي، ثم يختمها بمشطور خامس يتكرر بعد كل 

 :00مقطع مثاله
 أنىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىو شىىىىىىىىىئت لطلقىىىىىىىىىت الغىىىىىىىىىرام

 ولعفىىىىىىىىىىىىىت البىىىىىىىىىىىىىىر  منىىىىىىىىىىىىىىه والسىىىىىىىىىىىىىىقام  

   
 زاهىىىىىىىىدا  فىىىىىىىىي روضىىىىىىىىة حلىىىىىىىىو الجنىىىىىىىىى

 السَّىىىىىىىىىىىنا    عازفىىىىىىىىىىىا  عىىىىىىىىىىىن ليلىىىىىىىىىىىة جىىىىىىىىىىىم    

   
 أنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىئت .. ولكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن ال أشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

   
نما جاء عفو        ولم يلتزم بقافية وحرف روي يتكرر بتعاقب أو تتابع ، وا 

ًا الزمة لمقطع، وتنفرد أخرى عنه، وهذا الخاطر ، وكيفما اتفقت تميل حين
 المقطع الثاني :

نىىىىىىىىىى  أنىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىو شىىىىىىىىىئت لجانبىىىىىىىىىت الم 

مىىىىىىىىىىىار    والمنىىىىىىىىىىىى خمىىىىىىىىىىىر ، ولكىىىىىىىىىىىن ال خ 

   
 نحتسىىىىىىي مىىىىىىن ك سىىىىىى ا عىىىىىى ب الطلىىىىىىى

 حيىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ال تسىىىىىىىىىىىىىىىىىىعدنا باالنتشىىىىىىىىىىىىىىىىىىا     

   
 أنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىئت  .. ولكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن ال أشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا    

   
الثالث ينحو نحو الثاني؛ بيد أن الرابع يلتزم قافية موحدة في  والمقطع      

 نهاية البتين :
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ىىىىىىىال  أو رفعىىىىىىىة    أنىىىىىىىا لىىىىىىىو شىىىىىىىئت  ع 

ىىىىىىىىىىيال     سىىىىىىىىىىاحبا  في ىىىىىىىىىىا  يىىىىىىىىىىول الخ 

   
 وانطلقىىىىىىىىىىىىىىىتلتمتعىىىىىىىىىىىىىىىت  ب ىىىىىىىىىىىىىىىا 

طىىىىىىىىىواتي فىىىىىىىىىي ركىىىىىىىىىاب العظمىىىىىىىىىا     خ 

   
.. ولكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن ال أشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا    ئأنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ت 

   
من االلتزام بمثنيات أو -وحين رأى الشاعر أنه بحاجة إلى انطالقة أكبر    
عمد إلى أن يضيف إلى المثنيات  -اعيات مع ما صاحبها من زيادة أو مزجرب

كلها ، ويكون موقعه بعد كل  بيتًا ثالثًا يحمل قافية ورويًا يتكرر في القصيدة
بيتين ، وكأنه قام بقفل الفكرة وانتقاله إلى فكرة أخرى ، وطريقته تلك أخذت 

 تطالعنا في نصوص تتوزع بين مقطعين وتسعة مقاطع .
 –وهذا نموذج يتكرر شكل بنائه مع اختالف في المقطع الصوتي األخير      

يتكرر مقطعه الصوتي وحرف  بيد أن البيت الثالث –)القافية( وحرف الروي 
 :05رويه في كل النص

 أصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب  الم فلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   ينعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي حظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

 وهىىىىىىىىىىىو مسىىىىىىىىىىىعور الحشىىىىىىىىىىىى خىىىىىىىىىىىالي الوطىىىىىىىىىىىاب  

   
 وزقىىىىىىىىىىىىىىىىىا فرخىىىىىىىىىىىىىىىىىان فىىىىىىىىىىىىىىىىىي الع ىىىىىىىىىىىىىىىىى  لىىىىىىىىىىىىىىىىىه

ا فىىىىىىىىىىىىىىىي عويىىىىىىىىىىىىىىىىل وانتحىىىىىىىىىىىىىىىىاب    ثىىىىىىىىىىىىىىىم ضىىىىىىىىىىىىىىىىجَّ

   
رقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة    ورنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت  أم مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي ح 

 تمسىىىىىىىىىىىىىىى  الكلىىىىىىىىىىىىىىىم الوجيعىىىىىىىىىىىىىىىا تثىىىىىىىىىىىىىىىم راحىىىىىىىىىىىىىىى  

   
واستمر النص في تسعة مقاطع على هذه الشاكلة من التزام البيتين األولين      

بقافية وروي متكرر فيهما، أما الثالث من كل مقطع فقد اتحدت قافيته ورويه. 
يقاعية لقربه اللتزامًا في ااوانتقل السرحان من هذا الشكل إلى بناء آخر أكثر 

، صدراهما يحمالن قافية ورويًا، من دور الموشحة ، حيث بنى نصه على بيتين
وعجزاهما يحمالن الشرط نفسه ، ثم يختمان بشطرة تكرر في كل مقطع بقافية 

 :06وروي موحدين، قال
 وسىىىىىىىىىىىىىىىنان ىأمسىىىىىىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىىىىىىدج

 يحلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالفجر  

   
 والكوكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب الفتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان

 يسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىري وال يسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر   

   
 يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاليتني ق مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىري

   
 أ  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىازل القمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرا 

 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىي الموكىىىىىىىىىىىىىىىىىىب الفضىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  
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 األجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا وأن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب 

 بالبسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىط والقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب   

   
 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي أفق ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا الخمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىري

   
ولم يستمر في النص على هذه الشاكلة ، بل أضاف بيتًا يستقل صدره عن      

 :07عجزه )قافية ورويًا( ، مثاله
 نضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوت  أحالمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي

 نضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو ا هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاب الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر   

   
قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت  أيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىامي  و 

  إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى خطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ت حتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
   

 فليتنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي أدري

 واليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   ي ضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنيني  

   
 يالقينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيعمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

   
 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا حيلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة المضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىطر

 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي َعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي لم زاخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  

   
 اجتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا اجتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر

 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن  هنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي الحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىائر  

   
 فيالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوت  

 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوهم يكفينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  

   
 لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان ي غرينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي

   
 وقد تكررت هذه المقاطع أربع مرات .     
واتخذ لشعره بناًء آخر ، وهو أن يكون البيتان األوالن يحمل صدراهما       

قافية ورويًا ، وعجزاهما أيضًا قافية ورويًا، ثم يختمها ببيت الينتمي للسابقين 
 .08والروي

 بحثىىىىىىىىىىت  عىىىىىىىىىىن الراحىىىىىىىىىىة المصىىىىىىىىىىطفا   

 وقىىىىىىىىد خلصىىىىىىىىت مىىىىىىىىن دواعىىىىىىىىي ال مىىىىىىىىوم  

   
 ورقىىىىىىىىىىىت كمىىىىىىىىىىىا ر  ضىىىىىىىىىىىو  ا يىىىىىىىىىىىا 

 ب ىىىىىىىىىىر  الكىىىىىىىىىىالموطابىىىىىىىىىىت كمىىىىىىىىىىا طىىىىىىىىىىاب   

   
 ولكننىىىىىىىىىىىىىىىي لىىىىىىىىىىىىىىىم أجىىىىىىىىىىىىىىىد راحىىىىىىىىىىىىىىىة

 كتلىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  وقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد آن أن  اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتري     

   
 -فقد جمع قافية البيتين األولين حرفي الردف)الواو( و)األلف())الهموم      

يلتزم باأللف مدًا حتى تكون القيمة  الكالم(( والعروضيون يلزمون الشاعر أن
الشعر العربي، بيد أن الصوتية متساوية ، فتعاقب الواو مع الياء كثير في 

تعاقب األلف مع الواو فيه إخالل للمقطع الصوتي األخير )القافية(، ولذلك فإن 
السرحان فيما يبدو تنبه لذلك ، فأورد ثماني مقطوعات مستدركًا هذا الجمع)الواو 
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مع األلف( فلم يظهر في النص مثيل لما في المقطع األول ، ولعلها عادة 
 لع قصائده ومقاطعه األولى ، فالمقطع الثاني:اتخذها السرحان في مطا

 رأيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت  السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعيد بل اتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

 وش ىىىىىىىىىىمت  الغنىىىىىىىىىىي علىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىا أفىىىىىىىىىىىاد  

   
 كىىىىىىىىىىىىال اثني مىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىي س ىىىىىىىىىىىىويعاته

 يمىىىىىىىىىى ك مىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىورد شىىىىىىىىىىو  القتىىىىىىىىىىاد  

   
 وأصىىىىىىىىىىىبحت  أعجىىىىىىىىىىىب مىىىىىىىىىىىن عىىىىىىىىىىىالم

 شىىىىىىىىىىىىىىىقي .. وقىىىىىىىىىىىىىىىد آن أن يسىىىىىىىىىىىىىىىتري     

   
 فكانت قافيتا البيتين )ما أفاد ، كالقتاد(.     
وغنية في  ويتضح من ذلك أن الموسيقى الشعرية عند )السرحان( ثرية      

 تفاعيلها، ومقاطعها الصوتية ، وتنوع قوافيها .
وحين يلتزم الشاعر بالزمة بيت، فقد يكون من المصادفة أن يأتي مقطع       

من المقاطع مختومًا بنفس حرف الالزمة وفي هذه الحالة ُيظن أن الشاعر 
زن ، بيد أنه ربط حرف الروي بالقصيدة كلها ، ولم يربطه بالمقطع أخلف الو 

نفسه ، فمثاًل قصيدة )السرحان( )من شحَّ عنك بِقرشِه( تكونت من خمسة 
مقاطع ، كل مقطع خمسة أبيات ، فالمقطع األول توحدالروي حرفًا وحركة ، 

)الم والمقطع الثالث اتفق الروي حرفًا واختلف حركة ، فالمقطع حرف رويه
 .01ساكنة( والزم البيت )َحآلَّ( الروي ال مفتوحة

 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  إال قطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر 

 فىىىىىىىىىىىىىىىىىإ ا تجمىىىىىىىىىىىىىىىىى  صىىىىىىىىىىىىىىىىىار ويىىىىىىىىىىىىىىىىىال  

   
 يحيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبالد بسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكبه

 ويعيىىىىىىىىىىىىىىىد فيىىىىىىىىىىىىىىىه الحىىىىىىىىىىىىىىىزن سىىىىىىىىىىىىىىى ال  

   
 ويقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيم فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي جنبات ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا   وبسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتانا  وظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال  

   
 ياأي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوطن الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ي

 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىازال فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ا  مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتقال  

   
 مىىىىىىىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىىىىىىى  عنىىىىىىىىىىىىىىى  بقرشىىىىىىىىىىىىىىىه

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلت يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدا  إ ن     وش ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالش 

   
** 

 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدوا أيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاديكم إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 وطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن أظلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتكم سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىماؤ   

   
 وطىىىىىىىىىىىىىىىىىىن الحضىىىىىىىىىىىىىىىىىىار  وال ىىىىىىىىىىىىىىىىىىد 

 والمجىىىىىىىىىىىىىىىىد يىىىىىىىىىىىىىىىىوم سىىىىىىىىىىىىىىىىما لىىىىىىىىىىىىىىىىواؤ   

   
 وخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى وا ِبِضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب َعي ِه إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 مىىىىىىىىىىىىىىىىى و  يزيىىىىىىىىىىىىىىىىىد بىىىىىىىىىىىىىىىىىه عىىىىىىىىىىىىىىىىىالو   

   
 يىىىىىىىىىىىىىىىىا أي ىىىىىىىىىىىىىىىىا الىىىىىىىىىىىىىىىىوطن الىىىىىىىىىىىىىىىى ي

 قىىىىىىىىىىىىىد طىىىىىىىىىىىىىال فىىىىىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىىىىىوز ثىىىىىىىىىىىىىواؤ   
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 مىىىىىىىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىىىىىىى  عىىىىىىىىىىىىىىى  بقرشىىىىىىىىىىىىىىىه

 كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان المىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مم واأل ال  

   
 أمسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارعون إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى دد  

 متبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاطئون عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن العمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  

   
 خلىىىىىىىىىىىو الىىىىىىىىىىىونى ، زمىىىىىىىىىىىن التفىىىىىىىىىىىاخر

 بالجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدود قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد اضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمحل  

   
** 

 والحىىىىىىىىىىىىىظ فىىىىىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىىىىىى ي الحيىىىىىىىىىىىىىىا 

 لمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن تجشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم واحتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  

   
 ياأي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوطن الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ي

 نىىىىىىىىىىىىىىىىىىال الخلىىىىىىىىىىىىىىىىىىود ولىىىىىىىىىىىىىىىىىىم يىىىىىىىىىىىىىىىىىىزل  

   
 مىىىىىىىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىىىىىىى  عنىىىىىىىىىىىىىىى  بقرشىىىىىىىىىىىىىىىه

 حىىىىىىىىىىىىىىىىل ال ىىىىىىىىىىىىىىىىوان بحيىىىىىىىىىىىىىىىى  حىىىىىىىىىىىىىىىىال  

   
واستمر في القصيدة محتفظًا بروي يختلف في كل مقطع عن بقية        

/حال، 3/األذال، 2/وشال، 9األبيات ماعدا المقطع األول فجاء)المقطع 
-3/سماؤه، لواؤه، عالؤه ، ثواؤه 2/ممال.. بينما بقية األبيات 5/تجلى، 0
/ بمثله ، نبله، بجهله، أهله، 0/اضمحل/ احتمل/ يزل، 5/العمل ، 5
 /الرغائب/األقارب/الثواقب(.5

ويعمد بعض الشعراء إلى إفراغ فكرتهم في مقطعين ، أوثالثة مقاطع        
، وهذه عادة درج عليها بعض الشعراء في 54شعرية تنتمي إلى بحرين مختلفين

العصر الحديث، فللسرحان قصيدة )أنفاس منخر( نظمها على بحري الطويل 
أي القصيدة  –سن( يحكم عليها بأنها ظهرت والخفيف ، مما جعل )أحمد المح

 متخلخلة في موسيقاها بسبب هذا )الوتد المجموع( أوال لبيت. –
وقد حاول أن يبحث عن سبب مقبول للشاعر ، حين انتقل من الطويل       

إلى الخفيف ، ظانًا أن الوزنين تشابها عليه ، النتهاء المقطع األول من 
" ، وهذا تأويل بعيد ال يدخل في 59ضرف "مفاعيالقصيدة ) سبعة أبيات ، بال

خلد الشاعر بقدر ما تنشط له  الدراسة العروضية للتبرير ، أما النغمتان 
فتختلفان عند الشاعر المتمرس ، ألن حسه الموسيقى يدرك أنه أمام نغمتين ، 
يؤيد ذلك أن النغمتين جاءتا في ثالثة مقاطع مستقلة ، وفي قافية يختلف 

( ، والمقطع الثاني 5/5عن بعض ، فالمقطع األول قافيته )عالي/ردفاهما 
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(، فالروي في المقطعين 5//5(، والمقطع الثالث )حامله/5/5قافيته )ويلو/
األولين )األلف والواو( ، وهما ال يجتمعان في قصيدة واحدة ، والمقطع الثالث 

في الوزن وفي  جاء الروي مختومًا بهاء المذكر ، إذن )السرحان( أراد أن ينوع
القافية وحرف الروي في نص واحد، يخدم موضوعًا واحدًا ، فال حاجة لتبرير 
ذا كان هذا سندًا تأويليًا فما نقول  هذا الفعل بأنه اشتبه عليه الضرب )مفاعي( وا 

 أمام اختالف القافية والروي؟.
 :52وهذا بيت من كل مقطع )المقطع األول سبعة أبيات(      

 رأيىىىىىىىىىىىىىىت ألنفىىىىىىىىىىىىىىه رثيىىىىىىىىىىىىىىت لىىىىىىىىىىىىىىه، لمىىىىىىىىىىىىىىا

 زمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاجر  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيالن بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه وسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعالي  

   
 ياصىىىىىىىىىديقي ال تخىىىىىىىىى  نىىىىىىىىىارا  فىىىىىىىىىإن الخلىىىىىىىىىد

 مثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا  بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد عمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر طويىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  

   
 )والثالث ثالثة أبيات( 

 وصىىىىىىاحب أنىىىىىى   لىىىىىىي  يىىىىىىدري ل ولىىىىىىه

 أحاملىىىىىىىىىىىىىه أم أنفىىىىىىىىىىىىىه هىىىىىىىىىىىىىو حاملىىىىىىىىىىىىىه  

   
 الروي:
أما الروي ، فكان له نصيب كبير من التنوع عند )السرحان( داخل        

، فقد جاء حرف الروي عنده متنوعًا  القصيدة الواحدة ، أو في قصائد مستقلة
في حركته وردفه وتأسيسه ووصله ، فكانت الحروف التي أخذت حظًا وافرًا في 

مزة، الدال(، وجاءت جميعها شعره : ) ا لالم ، النون ، الراء، الباء، الميم ، اله
في حالة سكون وفتح وضم وكسر وكان الردف يحتل مكانًا سامقًا عنده خاصة 
حين صار الروي همزة، حتى إن هذا الحرف لم يأت إال مسبوقًا بحرف )األلف( 
ردفًا، ولم يأت معه )ياء( أو )واو( وبذلك كون مقطعًا يتكيء عليه اإليقاع، 

 ، هوجاء.. وهكذا. )الكبرياء .المساء، سواء
 وشعره جاء على ثالثة وعشرين حرفًا، هي :      
) الهمزة ، الباء، التاء، الثاء، الجيم ، الحاء، الذال، الراء، السين، الصاد ،      

الضاد، الطاء ، العين، الغين ، الفاء، القاف، الكاف، الالم ، الميم ، النون ، 
 الهاء، الواو، الياء(.
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هذه الحروف في قصائد متوحدة الروي أو متنوعة ، ماعدا  وقد جاءت       
خمسة حروف جاءت بين أربعة أبيات وبيت واحد في مقاطع شعرية متنوعة 
الروي، فكان حظ الطاء بيتًا واحدًا ، والذال بيتين ، والثاء ثالثة أبيات، وأربعة 

 .53لكل من التاء والغين
ثمانية عشر  –وكانت حروف الروي التي تكررت تطالعنا بين فينة وأخرى       
 –وتوظيف )السرحان( لها توظيفًا يختلف بعضها عن بعض لكونها  –حرفًا 

ن أتحدت ف تحمل حركة تعطي الحرف مقطعًا صوتيًا يختلف  –التسمية  يوا 
اشتمال القافية  عنه في استعمال آخر ، وكذلك الروي )األلف، الواو، الياء( أو

التي  -على حرف تأسيس ، كل ذلك جعل من حروف الروي الثمانية عشر
جعل منها تنوعًا  –تكررت في دواوين )السرحان( الثالثة وملحق دراسة شعره 
ن اتحد في نوع حروف الروي .  صوتيًا يختلف عن غيره ، وا 

وآخر متوسطًا ولنأخذ مثااًل على ذلك ، وليكن حرفًا استعمله كثيرًا ،       
،وثالثًا قلياًل، فالالم عنده جاء على هذه الصور: )يزوْل ، الرحيْل، الكماْل، 
الخالئْل، وبال . تصلى. انثياال. سبيال. السهل . الجماِل.بزوال، مثِلي. الجاهِل. 

 فزائُل. مستطيلة . سدوُله(.
حدائِق. . مقِ والقاف: ) الرقيْق. ورْق. عناْق. رهَقا. افاويقا. خرِق. وا       

 التمزُق. يسحُق. يتألُق. وريقة(.
 والكاف : ) هواْك. سمائْك. أجهلك. غشاَك(.      
حرف الروي؛  وهذا التنوع أفصح عن اختالف المقطع الصوتي مع تكرر      

وهي قدرة لغوية استطاع )السرحان( بواسطتها أن يتخلص من تكرارية الحرف 
 باًل أو بعدًا.بالتصرف في حركته ، وما يجاوره ق
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ولن يحس القارئ لقصائد )السرحان( بتكرارية الروي حيث تخلص منها       
بتنوع حركته أواًل، وبالتنوع في حروف القافية ثانيًا، والسيما حروف المد التي 

 .تعطي بعدًا صوتياً 
 التدوير:
والعملية اإلبداعية تلجأ أحيانًا إلى التدوير ، وهو : ضم الصدر مع       

العجز في سطر واحد ، إذ تكون الكلمة حقًا مشاعًا بين الصدر والعجز ، وقد 
إلى التدوير ؛ ألن همه تتبع اللغة الشعرية ، والتأمل وجد)السرحان( نفسه منساقًا 

 –أبيات كثيرة مدورة ، والتدوير في المعنى ، وسيطرة الفكرة عليه ، فجاءت 
يكثر في بحر الخفيف ؛ ألنه يحمل إيقاعًا تضيق به الجملة الشعرية  –عادة 

ن  في الصدر وأخرى في العجز فالشاعر الحق يهتم بالجملة الشعرية حتى وا 
كانت تتوزع بين الصدر والعجز ، ونعمة الخفيف من أبرز النغمات التي تساعد 

لى النزعة الفلسفية في الشعر ، وهي نزعة تجعل الشاعر على التدوير، إضافة إ
يطارد الفكرة أكثر من مطاردته لكلمة تنهي صدر البيت ، فكان شعر 
)السرحان( كثير التدوير ، فالخفيف التام جاء في أكثر من نص شعري مدور ، 

)حب بال  وتوزع التدوير بين بيت من قصيدة وقصيدة كاملة ، فالقصائد :
، و)ليلة 55، و)أنت فذ في النابغين( عشرون بيتاً 50ة وعشرون بيتاً حبيب( ثالث

 .، هذه القصائد جميعها مدورة 56سبع وعشرين من رمضان ( خمسون بيتاً 
ثمانية عشر بيتًا، فكان نصيب التدوير منها  57أما قصيدة )القريب البعيد(     

فيف التام ما ستة عشر بيتًا ، وتوزع التدوير في نصوص متفرقة على وزن الخ
 .58بين بيت وأربعة عشر بيتًا، وهي نصوص تصل إلى أحد عشر نصاً 

إذا كان هذا نصيب الوزن التام ، فاألحرى في المجزوءات أن تكون أكثر       
حظًا؛ ألنها قيد على الشاعر في اختيار جملة تحمل وزنًا مستقاًل عن عجزه ، 

ذا كان )حسين سرحان( حينما يضرب على األوز  ان الطويلة ، وال تخلو من وا 
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فمجزوء  التدوير فمن باب أولى أن يكون هذا حاضرًا وقويًا في المجزوءات ،
ظهرت منه قصيدتان ، األولى : ستة عشر بيتًا  -مع قلته  في شعره –الخفيف 

، جاءت جميعها مدورة . والثانية : تسعة وثالثون بيتًا، كان المدور فيها أربعة 
مجزوء الكامل أكثر اطرادًا للتدوير من غيره حيث جاءت ، و 51وثالثين بيتاً 

أبيات أربع قصائد مدورة ، ما عدا مطلع قصيدة منها ، وهي )ياصاحب العلم 
 ، تسعة وثالثون بيتًا ، فثمانية وثالثون مدورة.64المظفر(

، 62، اثنان وستون بيتًا، و)دودة القز برقة الحر(69أما ) إيمان وتسبيح(    
، فلم يخل بيت فيها من ، ثالثة عشر بيتاً 63ثمانية عشر بيتًا ، و)إنذار(

 التدوير:
 أرايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت إن مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات الغىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرام فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرام وال مظنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

   
 أرأيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت إن يبسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت ورود الحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي أ صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان نه  

   
 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي إثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر أنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه   أرأيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت إن  بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل الفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىؤاد ألنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

   
 أرأيىىىىىىىىىىىىىىىىىت إن كىىىىىىىىىىىىىىىىى ب ال ىىىىىىىىىىىىىىىىىو  كىىىىىىىىىىىىىىىىى ب النىىىىىىىىىىىىىىىىىوائ  فىىىىىىىىىىىىىىىىىي المجنىىىىىىىىىىىىىىىىىه  

   
 أرأيىىىىىىىىىىىىىىىىىت لىىىىىىىىىىىىىىىىىو قىىىىىىىىىىىىىىىىىنط النىىىىىىىىىىىىىىىىىديم محطمىىىىىىىىىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىىىىىىىىىي ا ثىىىىىىىىىىىىىىىىىم دنىىىىىىىىىىىىىىىىىه  

   
 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ا ينوبىىىىىىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىن جمالىىىىىىىىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىي الك ىىىىىىىىىىىىىىىىىىو  المسىىىىىىىىىىىىىىىىىىتكنة  

   
 أفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرا  جامحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبا ليسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت تحكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم باألعنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  

   
  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا األسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنة  حطالقلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب  يقلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب والقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ائ  ال تنا

   
 ت  ا  فإنىىىىىىىىىىىىىىىه قىىىىىىىىىىىىىىىد قلىىىىىىىىىىىىىىىت إنىىىىىىىىىىىىىىىه  مىىىىىىىىىىىىىىىن ه ىىىىىىىىىىىىىىىنَّ مىىىىىىىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىىىىىىىمَّ قلىىىىىىىىىىىىىىى

   
 ال تعجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبن كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل الميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  ضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرائب فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي قعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنة  

   
 متشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاب ات فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي المىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ا  تشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابه البئىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر الم سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنة  

   
 أعفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىت نفسىىىىىىىىىىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىىىىىىىىىىو  قمىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  إ ا كنىىىىىىىىىىىىىىىىىىت الدكجنىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  

   
 يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ويىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  قلبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي ال يعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  وال يخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  ولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن أظنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه  

   
في العصر الحديث أما بحر السريع فهو من البحور التي قل فيها التدوير      

، سلمت من 60بيتًا(9995فقد شملت العينات التي وضعها أحد الباحثين )
)السرحان( من هذا البحر  التدوير ما عدا خمسة أبيات ، وقد شمل التدوير عند

 نصين من سبعة عشر نصًا جاءت في شعره على السريع.
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 التضمين :
ذا لم يسعف التدوير )السرحان( في إنها       الفكرة عمد إلى التضمين ،  ءوا 

فهما يجعالن المتلقى يتعلق بالقادم أكثر من تعلقه بما قيل ، فالتدوير ُيشعر 
فاصاًل  -صدرًا أو عجزاً  –القارئ أنه أمام نص لم يتخذ استقاللية الشطرة 

لموسقة معينة بل تتداخل الموسقة بين الصدر والعجز فتجعل القارئ أو 
لينهيها بوقف مموسق ، فإذا هي تشده إلى إتمام المستمع يتعقب تلك الجمل 

الستجماع نفسه ، وما كان يخلص من  مشقة عليه –أحيانًا  –البيت وفي ذلك 
التدوير حتى يدخل مرحلة أخرى هي )التضمين( ، وعلى القارئ أن يتابع النص 

 –التضمين  –حتى تكتمل الفكرة في ذهنه ، وقد تنبه القدماء لهذه الظاهرة 
فريق عيبًا من عيوب القافية ، وفريق آخر عيبًا من عيوب الشعر ، ولم  فجعلها

إال نظام ) وحدة البيت ( ، والتضمين ال يحقق  –فيما أرى  –يسقهم إلى ذلك 
 هذا الشرط .

واحد  وبما أن )السرحان( ال يحفل كثيرًا بأن يرغم إنهاء المعنى في بيت      
إلى )التضمين( ، صار أكثره في بيتين إذ مهد له بالتدوير ، وهي عادة تفضي 

أو ثالثة ، وفي أغلبها استعمل )إن( أو )إذا( الشرطيتين ، وجاء جوابهما في 
 البيت الثاني أو الثالث.

بيد أنه في قصيدة واحدة سماها )إذا( كان التضمين فيها جديرًا بالتوقف       
فجاء جواب  – عنده ، حيث استعمل )إذا( وعطف على فعلها أفعااًل متعددة

 .65)إذا( بعد تكرارها سبع مرات مجتمعة في بيت واحد
 إ ا  بىىىىىىىىت عىىىىىىىىن  هنىىىىىىىىي و ابىىىىىىىىت خىىىىىىىىواطر

 و ىىىىىىىىىىىىىىىىىاب عليىىىىىىىىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىىىىىىىى اكر المتبىىىىىىىىىىىىىىىىىىادر  

   
 إ ا مىىىىىىىىىىىىىىا اسىىىىىىىىىىىىىىت لت مزنىىىىىىىىىىىىىىة مرجحنىىىىىىىىىىىىىىة

 وهىىىىىىىىىىىو مبىىىىىىىىىىىاكر -الوسىىىىىىىىىىىمي -زهىىىىىىىىىىىا فوق ىىىىىىىىىىىا  

   
** 

 إ ا صىىىىىىىىىىىىىحت األجىىىىىىىىىىىىىدا  عنىىىىىىىىىىىىىي هم ىىىىىىىىىىىىىا

 وطىىىىىىىىىىىىىار  ىىىىىىىىىىىىىراب أبقىىىىىىىىىىىىى   اللىىىىىىىىىىىىىون مىىىىىىىىىىىىىىاكر    

   
 أجسىىىىىىىىىىىىىادنا فىىىىىىىىىىىىىي ضىىىىىىىىىىىىىروح اإ ا بليىىىىىىىىىىىىت 

 كىىىىىىى ن لىىىىىىىم ي بصىىىىىىىر فىىىىىىىي مىىىىىىىد  األمىىىىىىىر باصىىىىىىىر  

   



 

(61) 
 

 إ ا ارتحىىىىىىىىىت فىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىال وأزمعىىىىىىىىىت رحلىىىىىىىىىة

 أعاجيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب..اليقو  علي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا المسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىافر    

   
 إ ا مىىىىىىىىىىىىىا نشىىىىىىىىىىىىىدت الحسىىىىىىىىىىىىىن..ثم رأيتىىىىىىىىىىىىىه

 سىىىىىىىىىىىىىىىراخلقىىىىىىىىىىىىىىىى ..يطيبىىىىىىىىىىىىىىىه الكاسىىىىىىىىىىىىىىىب المت  

   
 ب فىىىىىىىىىىىي  لىىىىىىىىىىى  نىىىىىىىىىىىاثرآإ ا مىىىىىىىىىىىا إ ا قىىىىىىىىىىىد 

 وقىىىىىىىىىىىىىىد يت بىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىىي النتيجىىىىىىىىىىىىىىة شىىىىىىىىىىىىىىاعر  

   
 وجسىىىىىىىىىىىىىىىىم وأمىىىىىىىىىىىىىىىىةف ىىىىىىىىىىىىىىىى ا أنىىىىىىىىىىىىىىىىا رو  

 ومعنىىىىىىىىىىىىىىىىى عليىىىىىىىىىىىىىىىىه، تسىىىىىىىىىىىىىىىىتفز المشىىىىىىىىىىىىىىىىاعر  

   
 وهذان نموذجان للتضمين من شعره:
 لىىىىىىىو أن كىىىىىىىل معىىىىىىىار  يبلىىىىىىىى بىىىىىىىه ا نسىىىىىىىان

 تنبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي حضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوان  

   
 لنبىىىىىىىىىىىىىىى ت ا عمىىىىىىىىىىىىىىىدا  ألصىىىىىىىىىىىىىىىب  جىىىىىىىىىىىىىىىاهال  

 11وينيلنىىىىىىىىىىىىىىىىىي ج لىىىىىىىىىىىىىىىىىي أعىىىىىىىىىىىىىىىىىز مكىىىىىىىىىىىىىىىىىان  

   
 وقوله:

 كىىىىىىىى ني فىىىىىىىىي ل ىىىىىىىىات الىىىىىىىىدهر صىىىىىىىىوت  

ىىىىىىىىىىىىىىكاية أو كىىىىىىىىىىىىىى ني    ابىىىىىىىىىىىىىى   فىىىىىىىىىىىىىىي الش 

   
 صىىىىىىىىىداي ال أ مسىىىىىىىىىي أ عىىىىىىىىىزيفقىىىىىىىىىدت 

 16علىىىىىىىىىىى حىىىىىىىىىىال  وال أضىىىىىىىىىىحى أهنىىىىىىىىىىي  

   
ففي النموذج األول التدوير والتضمين معًا، وفي اإلنسان انشطار بين      

 حاليه ، ومن ثم انشطرت كلمة اإلنسان بين الصدر والعجز.
ولم يكن )حسين سرحان( وحده الذي أخذ من طرق التدوير وضرب وتره      

ملمح يتصف به الشعراء ويثير كوامن الفكرة ، ويهز  على التضمين ،ولكنه
تحسره ، وذبذبة موسقة الشعر بين الهبوط والصعود من  الوجدان بأساه ، أو

غير أن تفقد الوزن خاصيته ، وهذه تحسب للشاعر ؛ ألنه استطاع أن يحرك 
األذن من النغمة المتكررة مع نفسها بصوت أشبه برسم القلب ، إذ ال تجد 

متساوية في البعد الزمني ولكنها متقاربة في الحركة النغمية ، وهذا ما  النبضات
يجيزه الزحاف والعلة للشعراء؛ فلذا ظل )حسين سرحان( يضرب على الوتر من 
أبيات مدورة إلى أبيات ال تستقل وحدها بتمام المعنى ، إلى أبيات لم يتخذ فيها 

لموهوبون من الشعراء؛ ألنهم جاءوا تمام التفعيلة ، وتلك ميزة ال يقدر عليها إال ا
ن زادوها  في منطقة خطيرة وحساسة ، فإن أنقصوها قلياًل اضطرب شعرهم وا 
تحول القول إلى نظم ال يحمل إال تمام الوزن، وذلك من أشد القضايا حساسية 
عند الشعراء ، وتبين من موسيقى شعره أنه تصرف في البناء الشكلي للقصيدة ، 

مسلك الشعراء القدماء في ضرب وتره على القصيدة ومع ذلك فقد سلك 
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العمودية وزنًا، غير أن َنَفَسه طويل؛ إذ أكثر من البحور التامة ، وجاءت أبحر 
، 59، الطويل58دواوينه الثالثة وملحق شعره مرتبة حسب الكثرة: )) البسيط

، 7، الرجز8، المتقارب92، الرمل96، الوافر97، السريع38، الكامل38الخفيف
 ، وقصيدة واحدة لكل من )المقتضب والمديد((. 2، المنسرح2المجتث
والمنصف )لحسين سرحان( يجعله شاعرًا أديبًا، بالرغم عنه ؛ فشعره ال      

يخلو من النزعة الفكرية التأملية ، غير أن تلك النزعة تسيطر عليها شاعرية 
 مرهفة حساسة.
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 التعليقات
وسان من عتيبة من هوازن هو حسين بن علي بن صويلح بن  .9 سرحان ، من قبيلة الرُّ

القيسية المضرين العدنانية )انظر في ترجمته : )شعر حسين سرحان دارسة نقدية( من 
( ، شعراء الحجاز 249-913وما بعدها ، ومقدمات دواوينه ، ووحي الصحراء) 95ص 

في مواطن  ( ، الحركة األدبية )انظر الفهرس( يرددها906-937في العصر الحديث )
في أنه  27/835بعضها عرضًا، وبعضها يورد شيئًا من شعره ، وقد اعتمد على المنهل

(، والشاعر قد شكك في تحديد 2هامش  293م )9195هـ=9332ولد بمكة المكرمة سنة 
السنة بقوله ) وكنا بدوًا ال نؤرخ مواليدنا وال وفياتنا وندعها هلل ..( الموسوعة األدبية 

فه د.عبداهلل الحامد من الجيل الثاني في )الشعر الحديث في المملكة ( وقد صن2/14)
( ، وأنه من المحافظين ، وأورد له مقطوعتين قصيرتين جعله 942العربية السعودية ص 

( . وانظر الساسي )الموجز في تاريخ األدب العربي 927سببًا في إعطائها لونًا باهتًا)ص
 (.993-941السعودي(، )

 (.1) حمد الجاسر ( )ص  مقدمة الديوان .2
 هـ.9317طبعة نادي الطائف األدبي ،/ وطبعته الثانية  .3
هذا العدد نتيجة إلحصاء األبيات الذي قام به الباحث عن الديوان )طبعه النادي األدبي  .0

 بالطائف(.
 (.6مقدمة الديوان لعلي العبادي)ص .5
هـ )انظر ص 9/2/9317طبعة نادي الطائف األدبي )لم يحدد زمن الطبع( بيد  أنه قبل .6

953.) 
 (.99-7انظر : المقدمة للدكتور إبراهيم العواجي )ص .7
 .2انظر : غالف مقاالت حسين سرحان من الداخل ص  .8
 (.071-99/078محاضرات النادي األدبي ) .1

هـ احتفاء بتكريم الشاعر )حسين سرحان( وانظر 9099طبعها نادي جدة األدبي  .94
 ت حول الشاعر.( ، فهناك سرد للدراسات التي أنجز 8-7)ص

( 8انظر مثاًل : مناقشة بعض هذه اآلراء في مقدمة ديوان )أجنحة بال ريش( ) .99
 (.62(، وشعر حسين سرحان)09/29والفيصل )
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 (.04ديوانه أجنحة بال ريش ) .92
 (.02ديوانه أجنحة بال ريش ) .93
 (.80ديوانه أجنحة بال ريش ) .90
 (.945ديوانه أجنحة بال ريش ) .95
 (.926ديوانه أجنحة بال ريش ) .96
 (921ديوانه أجنحة بال ريش ) .97
 (932ديوانه أجنحة بال ريش ) .98
 (.932ديوانه أجنحة بال ريش ) .91
 (.930ديوانه أجنحة بال ريش ) .24
 (.936ديوانه أجنحة بال ريش ) .29
انظر : مقدمة ديوانه أجنحة بال ريش )أبوعبدالرحمن بن عقيل ، وشعراء من  .22

، 7/22المجلة العربية  (. ، وصبح : الشاعر )حسن سرحان(27-29السعودية ( )
 وما بعدها. 95والمحسن )شعر حسين سرحان( فصل )اإلنسان( ص 

 .09/22شعراء من السعودية ، الفيصل  .23
 (.954مقاالت حسين سرحان ) .20
 (.954مقاالت حسين سرحان ) .25
 (.954مقاالت حسين سرحان ) .26
 (.975-972مقاالت حسين سرحان ) .27
 (.941-948)قصيدة من أربع رباعيات .. أجنحة بال ريش  .28
 (.34أجنحة بال ريش ) .21
 (.81أجنحة بال ريش ) .34
 (.926أجنحة بال ريش ) .39
 (.999الطائر الغريب ) .32
 (.992السابق ) .33
، نقاًل من صحيفة البالد 032-039القصيدة في ) شعر حسين سرحان ( ص  .30

 .0ه، ص 27/9366-99( س 638السعودية )
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 (.04-31ديوانه الطائر الغريب ) .35
، الساسي )عمر( )الموجز 235انظر في ذلك : عبدالجبار .. )التيارات األدبية (  .36

، وابن 927، والمحسن ..)شعر حسين سرحان(994في تاريخ األدب العربي السعودي( 
 (.990(، وعبدالمقصود )وحي الصحراء21/09الفيصل  –عقيل )حسين سرحان 

 (.20-24أجنحة بال ريش ) .37
 (.15الصوت والصدى ) .38
 (.994بال ريش )  أجنحة .31
 (.935ديوانه الطائر الغريب ) .04
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 الشاعر الناثر...2حسين سرحان

 بقلم د.مصطفى إبراهيم حسين 
هو حسين بن علي بن صويلح بن سرحان . ولد بمكة المكرمة عام      
م ، ونشأ في كنف جده ألمه ، عبداهلل بن سرحان ، ثم في 9193ه، 9333

رعاية والده: علي بن صويلح بن سرحان . ثم التحق بالكتاب ، فتعلم فيه القراءة 
، بمدرسة والكتابة ، ثم درس بالحرم المكي الشريف، وانتظم في سن مبكرة 

على  –في شغف  –الفالح قرابة ثالث سنوات . ثم غادرها بعد ذلك ، لينكب 
القراءة الحرة ، فكان يقرأ كل ما يصل إلى يديه . أو تقع عليه عيناه ، من 

 الصحف والكتب والمجالت ، حتى ما كان منها بحوزة أصدقائه ومعارفه .
عودية في سن مبكرة ، لم بدأ سرحان ينشر إنتاجه األدبي في الصحف الس     

تتعد الرابعة عشرة من عمره ، واتسع نشاطه في النشر بالصحف داخل المملكة 
وخارجها ، ليشمل كل ما كان يصدر منها سواء في المنطقة الوسطى ، أم في 

 المنطقة الشرقية ، أم في المنطقة الغربية .
ن : المقالة وقد تنوع إنتاجه األدبي ، الذي دأب آنئذ على نشره بي     

واألقصوصة والشعر، كما دأب على نشر تحليالته ونقده للكثير من مؤلفات 
إخوانه المطبوعة ، ومقاالتهم المنشورة ، وكان يشارك في مطارحات شعرية مع 

في الصحف  –أيضًا  –بعض أبناء جيله من الشعراء ، ويحرص على نشرها 
 السعودية .

ث عن تجربته في حقل النشر ، فيقول : وندع لألستاذ حسين سرحان الحدي     
تعليقًا على تعجل ناشئة األدباء نشر نتاجهم : )) .. هذه الحالة مرت علي قبل 

                                                           
 010م ، ص 0990هـ /0000، الرياض : دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع ، 0المصدر : أدباء سعوديون ، د. مصطفى حسين ، ط 0

 وما بعدها .
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سنوات عشر أو أكثر ، فهيأت ما كان عندي من الشعر في أربعة دواوين 
وسميتها ، ليحفظها اهلل ، األغاريد ، وحادي العيس ، وهدهد سليمان ، والزبد 

لباء ، وليس بضم الزاي ، وسكون الباء ، حتى ال يبادر القراء بفتح الزاي وا
لحس شفاهم . جمعت هذه الدواوين ، وكنت استعجل النشر والطبع ، وأود لو 

)) ومضى زمان كنت أعتقد فيه أن  طبعتها على طائر !!(( ويستطرد قائاًل:
ن الناس ، ما أشقى الناس ، سيصابون بخسارة عظيمة ، إن لم يقرؤوا شعري ، وا 

كان لم يبلغ الغرور المضحك إلى أن أصدرت دواويني برسومي الجميلة .خفت 
زمهريرًا وهلل  رسورة الُحمى ، وبردت حرارتها ، بل هبطت إلى ما تحت الصف

الحمد ، فاقتنعت ، على فترات ، أن كل ذلك باطل األباطيل ، وقبض الريح 
ناس ونفسي من شرها كما يقال ، وأحرقت شعري وآثاري األولى ، وأرحت ال

 وركاكتها ، فإن الناس ال يزدادون على ما بهم . فلعل اهلل أن يلطف بهم ((.
وأبرز انطباع يمكن أن يخرج به قارئ هذا النص ، أن حسين سرحان كان      

شديد التقدير لمسؤولية النشر ، وأنه كان في بداية حياته األدبية يراجع ما يكتب 
بغير قليل من الحساسية المشربة باالرتياب . ولسوف نرى أن هذه األسباب 

حفي به ، عزوفًا عن مجتمعة ، قد جعلت سرحان زاهدًا في النشر ، غير 
إصدار ما لديه من شعر ونثر ، حتى بات بعض المقربين إليه يستحثه على 
النشر ، ويلومه على عزوفه ، بل ويسعى وراءه للظفر بما حجبه من نتاجه 

 األدبي ، والدفع به إلى فلك النشر والتداول .
قسطًا حين جمع له النادي األدبي بالرياض  –بالفعل  –وهذا ما حدث       

من مقاالته ، تحت عنوان : ) مقاالت حسين سرحان ( ، كما سعى إليه نادي 
ثاني ديوان شعري له  يالطائف األدبي ، لينشر له جانبًا من نتاجه الشعري ف

يحمل عنوان ) الطائر الغريب ( ، ولوال مسعى األستاذ على حسن العبادي إلى 
لحاحه عليه ، لما ظهر هذا الديوان  األستاذ حسين سرحان ، ولهاثه وراءه ، وا 
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القّيم إلى أيدي الناس من عشاق الشعر ومتذوقيه ، حسب رواية العبادي ، في 
 مقدمته لديوان الطائر الغريب .

 ثقافة حسين سرحان :
وال تكاد تخرج من ثقافة حسين سرحان وقراءاته عن اإلطار العام لثقافة       

أبناء جيله من األدباء السعوديين . وهو إطار منوع يجمع بين القديم والحديث . 
حداثته . لقد كان من أوائل و القديم في أصالته ورصانته ، والجديد في طرافته

 ما قرأ سرحان من الكتب التراثية :
 بن عقيل على ألفية بن مالك .شرح ا .9
 زاد المستقنع في الفقه الحنبلي. .2
 تفسير الجاللين )وقد قرأه قراءة هضم واستيعاب(. .3
 تفسير البغوي . .0
 تفسير ابن كثير. .5
 سنن ابن ماجة . .6
 سنن الترمذي . .7
 سنن أبي داود. .8
 سنن النسائي . .1

 أدب الدنيا والدين ، للماوردي. .94
 منهاج السنة ، البن تيمية. .99
 شام ، للواقدي.فتوح ال .92
 سيرة ابن هشام . .93

لى جانب هذا الرصد التراثي الذي تزود به )سرحان( فقد اتجه  لى رصيد آخر إوا 
من المعارف ، تتمثل في : كتب التراجم ، والجغرافيا ، والفلك ، والفلسفة، وعلم 
النفس والطب، ووظائف األعضاء ، ونظرية النسبية ، وغيرها من النظريات 
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شعاعها وطاقتها  ، مما يشهد بسعة ثقافته 9العلمية الحديثة ، وما يختص بالذرة وا 
 وتنوعها.
ويستفاد مما حرره في مقاالته ، أنه كان شديد اإلعجاب بأساطين األدب      

العربي على عصره ، كالمازني وزكي مبارك ، كما كان وثيق الصلة بنتاجهم ، 
نشورة ، أو مقاالت في المجالت والصحف الذي كانت تخرجه المطابع ، كتبًا م

، وبخاصة في مصر ولبنان . وقد وضح تأثير ذلك في نثر سرحان على وجه 
 الخصوص.

كما يقرر )سرحان ( أنه قرأ كل ما كتبه األديب الراحل زكي مبارك، رحمه      
بما في ذلك ما ترجمه عن اآلداب الفرنسية . وكان شديد اإلعجاب  –اهلل 

مبارك الشهيرين ، وهما كتابا : )النثر الفني في القرن الرابع  بكتابي زكي
 الهجري(، و )التصوف  اإلسالمي (.

 سرحان شاعرا :
نشر حسين سرحان نتاجه الشعري في كل ما كان يصدر من المجالت      

صحيفة صوت الحجاز ،  –على سبيل المثال  –والصحف السعودية ، ومنها 
األستاذان : عبداهلل عمر بلخير ، ومحمد سعيد ومجلة المنهل ، كما اختار 

وحي الصحراء : صفحة من  ) عبدالمقصود بعض قصائد سرحان في كتابهما :
األدب العصري في الحجاز ( وهو الكتاب الذي جمعا فيه طائفة من االختيارات 
الشعرية والنثرية ألدباء سعوديين ، وقدم له األديب المصري الراحل : محمد 

 .حسين هيكل
وقد بلغ عدد القصاد والمقطعات للشاعر حسين سرحان في كتاب )وحي       

 الصحراء( عشرًا ، وبلغت جملة أبياتها تسعين بيتًا.

                                                           
 وما بعدها. 32انظر: مقالة : سأل سائل: من كتاب )مقاالت حسين سرحان( ص  0
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وأشعار حسين سرحان ، من حيث اإلجادة الفنية ، تمثل مرحلة متقدمة في      
إبداع هذا الشاعر الرائد ، ولكنها من حيث االتجاه الفني ، تمثل المنزع 

لرومانسي ، ويذهب أكثرها في الغزل الرومانسي الشفيف ، المجلل باألحزان ا
والكآبة ، المتشح بالرموز ، كما تتجه في جملتها ، إلى التراث اإلغريقي ، 
تستدعيه وتسترفده ، أو إلى التراث األوروبي الحديث ، كما في إشاراته إلى : 

ي القديم في بعض األحيان ، أورفيوس ، وال مارتين ، كما يسترفد التراث العرب
 كما في حديثه عن األطالل .

ويصوغ سرحان، في قصائد وحي الصحراء ، صوره ولغته من المعين      
الرومانسي ، الذي استقى منه رواد الشعر الرومانسي في أدبنا العربي الحديث ، 
مثل إبراهيم ناجي ، وعلي محمود طه ، ومحمد عبدالمعطي الهمشري ، فنجد 

شعره : النجم البعيد األفق ، والصبح المشرق ، وخمرة الحب "، وورد في 
 الروض .

ن استرفدت المعجم  –على أن لغة سرحان في مجموعة وحي الصحراء       وا 
ومن هنا نجد في شعره  –المعجم التراثي  –قد استرفدت أيضًا  –الرومانسي 

عينك  –ت شمال هبت جنوب وزف –تعبيرات مثل : من عاج باألطالل يعتامها 
 موقوذ بحزن مخامر.. –عين سبوت  –الشهالء 

ذا كان المعجم الرومانسي صدى للرومانسية التي اتصل بها سرحان عن       وا 
طريق المهجريين ورومانسيي المشرق مثل : ناجي وطه ، فإن معجمه التراثي 

 صدى لتواصله مع التراث ممثاًل في كتب األدب ودواوين الشعر القديم .
ولسوف يظل الطابع الرومانسي المرتكز على أصالة التراث العربي ، هو     

الطابع السائد المالزم لفن سرحان الشعري فيما بعد مرحلة )وحي الصحراء( ، 
بل سيظل هذا هو الطابع السائد لدى جيل سرحان من الشعراء السعوديين ، 

أحمد عبدالغفور أمثال طاهر زمخشري ، ومحمد حسين فقي ، وحمزة شحاته ، و 
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عطار ، وعبدالوهاب آشي ، وغيرهم من رواد حركة التجديد الشعري في المملكة 
 العربية السعودية .

 أجنحة بال ري  :
وهو عنوان لديوان سرحان األول ، وعنوان أيضًا على مرحلة من مراحل      

وهي مرحلة ما بعد )وحي الصحراء(. ويضم ديوانه تطور فن سرحان الشعري 
ول ذاك مائة وثماني قصائد ومقطوعات شعرية في أغراض تنوعت بين األ

اإلخوانيات ، والغزل ، ووصف الطبيعة ، والتفلسف ، والشكوى الذاتية، والرثاء 
وبخاصة : رثاء المحبوبات ، وهي ظاهرة تستوقف قارئ )سرحان( ، وتستحق 

 في دراسة موسعة بحثًا مستقصيًا.
جنحة بال ريش( ليس قصيدًا غنائيًا محضًا، وشعر سرحان في ديوان )أ      

بل منه شعر قصصي يحمل مضامين إنسانية ذات طابع فلسفي تأملي كما في 
)الشيطان يضحك( ، و)الدودة األخيرة(. والصياغة هنا أكثر نضجًا ، وهي 
بالتالي أدل على المزيد من نضج القريحة الشعرية ، واكتمال أدواتها لدى 

كائز التراثية في مرحلة أجنحة بال ريش أكثر وضوحًا سرحان ، كما أن الر 
 وتميزًا، وأكثر توازنًا مع النسيج الرومانسي في شعر سرحان.

ن التزم عمود الشعر التقليدي : وزنًا وقافية      كما أن سرحان في ديوانه ، وا 
فإنه ، في إطار هذا االلتزام ، يميل إلى استخدام القافية المنوعة .هذا إلى أن 

لصورة العامة للمضمون الشعري في ديوان سرحان، يغلب عليها الحزن والقتامة ا
 حتى قصائده الساخرة الضاحكة .

أما ديوان )الطائر الغريب( ، فقصائده تتنوع بين الرثاء والسخرية ،       
والتفلسف ، والشكوى ، والمديح اإلخواني ، ووصف الطبيعة ، ولكن الصورة 

والتأمل المجلل  لديوان هي : النزوع الواضح إلى التفلسفالعامة الغالبة على ا
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بالمرارة والحزن ، مما نجده في أغلب قصائد الديوان التي بلغت خمسًا وأربعين 
 قصيدة ، نلمح من بينها قصائد مثل:

 .من السرحان إلى حمزة شحاته 
 ُمزنة ، وهي مرثية في ابنته م زنة ، التي اختطفها الموت ، وهي في العشرين 

 ربيعًا.
  ،أنفاس ِمنَخر ، وهي قصيدة فكهة ساخرة وتصف رجاًل يحمل منخرًا كبيرًا

 تذكرنا بصور ابن الرومي الكاريكاتيرية .
  أنا ال أعايد ، وفيها يعلن الشاعر رفضه المشاركة في العيد، بما يذكرنا بقصيدة

 المتنبي الشهيرة في العيد.
 طائرًا غريبًا، وهي تفيض بالشكوى  الطائر الغريب ، وفيها يتخيل السرحان نفسه

 غتراب ، وتزخر بالمرارة ، وهي القصيدة التي حمل الديوان عنوانها .الوا
 ففي قصيدته )مزنة( ، يقدم الشاعر لمرثيته تلك ببيت ابن الرومي:     

 ولىىىىىىىىي  البكىىىىىىىىا  أن تسىىىىىىىىف  العىىىىىىىىين إنمىىىىىىىىا

 أمىىىىىىىىىىىىىىىىىىر البكىىىىىىىىىىىىىىىىىىائين البكىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  المىىىىىىىىىىىىىىىىىىول   

   
 مرثيته في ابنته:يقول السرحان من      

 اراِ  أراِ  فىىىىىىىىىىىىي نىىىىىىىىىىىىومي وصىىىىىىىىىىىىحوي

 وفىىىىىىىىىىىي بعىىىىىىىىىىىد وفىىىىىىىىىىىي قىىىىىىىىىىىرب قريىىىىىىىىىىىب  

   
 أراِ  علىىىىىىىىىىىىىى النمىىىىىىىىىىىىىار  والحشىىىىىىىىىىىىىايا

 أراِ  علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى آخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   دروبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  

   
 أراِ  كخيىىىىىىىىىىىىر مىىىىىىىىىىىىا يب ىىىىىىىىىىىىى محيىىىىىىىىىىىىا

 علىىىىىىىىىى استضىىىىىىىىىحاكه وعلىىىىىىىىىى القطىىىىىىىىىوب  

   
 أراِ  علىىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىىد  طىىىىىىىىىىىر  بعيىىىىىىىىىىىد

 اراِ  علىىىىىىىىىىى صىىىىىىىىىىد  صىىىىىىىىىىوت مجيىىىىىىىىىىب  

   
 األمىىىىىىىىىانيأراِ  مىىىىىىىىى  ال ىىىىىىىىىوا  ، مىىىىىىىىى  

 مىىىىىىىىى  المىىىىىىىىىا  الىىىىىىىىى ي أحسىىىىىىىىىو بكىىىىىىىىىوبي  

   
 أراِ  مىىىىىىىىىىىىىىىىألت أخيلتىىىىىىىىىىىىىىىىي وقلبىىىىىىىىىىىىىىىىي

 وأحالمىىىىىىىىىىىىىىي بكىىىىىىىىىىىىىىل سىىىىىىىىىىىىىىنى حبيىىىىىىىىىىىىىىب  

   
 أراِ  وربمىىىىىىىىىىىىىىىا أبصىىىىىىىىىىىىىىىرت نفسىىىىىىىىىىىىىىىي

 خاللىىىىىىىىىىىىى  عبىىىىىىىىىىىىىر أوديىىىىىىىىىىىىىة الغيىىىىىىىىىىىىىىوب  

   
 خلىىىىىىىىىىىىىىدا   -رأتىىىىىىىىىىىىى  عىىىىىىىىىىىىىىين ا  -أرا ِ 

 تضىىىىىىىىىىىىىىىىىىو  بالمبىىىىىىىىىىىىىىىىىىاه  والطيىىىىىىىىىىىىىىىىىىوب  

   
 أراِ  علىىىىىىىىىى النوافىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىي ارتقىىىىىىىىىابي

 إ ا اسىىىىىىىىىىىتبط ت أوبىىىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىىىن  هىىىىىىىىىىىوب  

   
 أراِ  بكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل متجه :بشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر 

 و ىىىىىىىىىىىىىرب فىىىىىىىىىىىىىي شىىىىىىىىىىىىىمال أو جنىىىىىىىىىىىىىوب  
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والتجربة ، في طبيعتها ، إنسانية زاخرة بإمكانات العطاء ، فليس أقسى        
من أن ُيمتحن في أحب أبنائه ، فضاًل  -فضاًل عن فنان –على نفس إنسان 

عن أن يكون االبن أو البنت في ربيع الشباب. وقد عالجها السرحان برهافة 
وعفوية وصدق ، واعتمد في معالجته على مضمون واحد: هو أنه مايزال يرى 

في كل موضع وآن. في المنام والصحو،  ابنته مزنه في كل مكان ، ويتمثلها
 لبعد والُقرب، في شرق وغرب . في الفرح والحزن .في ا
ومع وحدة المضمون ، فقد لجأ الشاعر إلى تجزيء ، هذا المضمون      

الواحد وتحليله ؛ مع كل بيت يطالع القارئ صورة جديدة ، ومع كل صورة يحس 
المتلقى عفوية األداء ، فتصورات الشاعر البنته بعد رحيلها ، تجربة كل إنسان 

 ل محنته ومعاناته النفسية.في مث
على أن السرحان في مرثيته تلك لم يتخل منزعه الرومانسي المعهود في     

سائر تجاربه الشعرية، فضاًل عن أحزانه التي جللت تجربته ، فإنه لم يفته 
إلى الطبيعة: الهواء ، الماء والسنى واألودية والطيوب . هذا إلى أن  تااللتفا

صورة البصرية فحسب ، بل هنا صور من عوالم حية تجربته لم تسترفد ال
متباينة مرئية ، ومشمومة ، ومسموعة . مع االعتماد على عنصر التكرار في 

ق أبيات المرثية ، وما يضفيه هذا التكرار على التجربة من لفظ أراِك الذي استغر 
ذا كان الخيال الرومانسي بط بيعته العمق الشعوري ، والبعد النغمي اإليقاعي . وا 
 مجنحًا بعيدًا عن الواقع ، فخيال السرحان في تجربته تلك واقعي رصين.

 أما قصيدة الطائر الغريب التي حمل الديوان عنوانها ، فيقول فيها:     
 صىىىىىىىىىىىىىد  الطيىىىىىىىىىىىىىر لحظىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىو  أ صىىىىىىىىىىىىىان

 لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدان وقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوال عجيبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 قىىىىىىىىىىىىىىال يىىىىىىىىىىىىىىاليتني تلبثىىىىىىىىىىىىىىت فىىىىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىىىىرو 

 وحولتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه فضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا   رحيبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 المقىىىىىىىىىىىىام الىىىىىىىىىىىى ي أحيىىىىىىىىىىىىىاأنىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىي  لىىىىىىىىىىىى  

 بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه طىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىائرا   ريبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا مريبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 حركىىىىىىىىىىىىىىىىىاتي مرموقىىىىىىىىىىىىىىىىىىة تبعىىىىىىىىىىىىىىىىى  الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىب ة

 حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىولي وتسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتثير الرقيبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 وا  ا رجىىىىىىىىىىىىىىىىىى  الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  نغمىىىىىىىىىىىىىىىىىىي الحلىىىىىىىىىىىىىىىىىىو

 ترامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه هزبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرا  كئيبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 وا  ا طفىىىىىىىىىىىىىىىىىىت حىىىىىىىىىىىىىىىىىىول  صىىىىىىىىىىىىىىىىىىن أحييىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

 رمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى زهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  وأبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحوبا  
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 وا  ا مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا يممىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدول مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

 أنفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  البىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   عنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  واللغوبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
ل المىىىىىىىىىىىىىىا   أجاجىىىىىىىىىىىىىىا-وهىىىىىىىىىىىىىىو عىىىىىىىىىىىىىى ب-حىىىىىىىىىىىىىىوَّ

 والخريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر الجميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل أمسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى نعيبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 إلى أن يقول :

 أخفقىىىىىىىىىت فىىىىىىىىىي الطلىىىىىىىىىو  شىىىىىىىىىم  حيىىىىىىىىىاتي

 أن تغيبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا -إ ن–ليت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا آ نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت   

   
وقصيدة )الطائر الغريب( تعبير عن تجربة االغتراب ، وهي أيضًا من       

التجارب البارزة في أناشيد الرومانسيين . وفي تلك القصيدة ، أسقط مشاعر 
االغتراب على الطير ، وعبر عن شقائه وتوجسه وارتيابه من خالل هذا التعبير 

 -في روى الشاعر –تشحة الرمزي، وبدت كل عوالم الطبيعة الفاتنية الساحرة م
بغاللة من األحزان والتعاسة ،حتى تمنى الموت صراحًا في آخر أبيات القصيدة 

. 
وفي القصيدة أصداء مهجرية واضحة في استخدام الرمز، واسترفاد       

الطبيعة ، واستعارة بعض وسائل القصة وعناصرها . مع نزعة تشاؤمية 
 واضحة. 
هو : لما تعلق السرحان بالتيار الرومانسي سؤال  -بعد–ولكن يبقى       

 بجناحيه : المشرقي والمهجري؟.
 والجواب أن ذلك يرجع إلى عدة عوامل :      
وأول هذه العوامل : يكمن في أن السرحان قد عاش مرحلته وواقع عصره       

بتيار رومانسي لف جيل الشعراء السعوديين بشكل عام  -آنئذ–الذي كان يموج 
 عي أال ينفلت من هذا التيار العام حسين سرحان.يلطبفمن ا .

عامل آخر يتمثل في بعض األحداث التي اجتاحت حياة السرحان       
 ووجهت فنه الشعري ، وجهة رومانسية هائمة غائمة .

يضاف إلى ما تقدم عامل البناء الذاتي ، فما من شك في أن بناء      
السرحان النفسي ، وبناء سائر جيله من الشعراء السعوديين كان يتوافق مع 

 النزعة الرومانسية ، ويوافق منها الهوى والمنزع .
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 السرحان مقاليا :
لنادي سبقت اإلشارة إلى كتاب مقاالت حسين سرحان ، الذي نشره ا      

هـ ،ويضم خمسة وخمسين مقااًل قصيرًا، ويتراوح 9044األدبي بالرياض عام 
 بين صفحتين وأربع. –في قطع الكتاب الصغير  -المقال الواحد

 -من حيث البناء –وللمقالة ، في نثر السرحان ، خصائصها : فهي       
ن حيث تميل إلى مقدمة تطول أحيانًا، ثم تنتقل إلى الموضوع األساسي . وم

إلى تصوير المواقف واألماكن  –في مقالته  –الشكل الفني يميل السرحان 
والشخصيات ، مع نزوع واضح إلى الفكاهة والسخرية الالذعة ، ومع ميل إلى 
ن لم تحل  التأمل والتفلسف ، ومع التزام بمستوى رصين فخم من الفصحى ، وا 

 ي التعبير .تلك الرصانة وهاتيك الفخامة دون التدفق والسيولة ف
أما ، من حيث المضمون فإن مقاالت السرحان تتنوع بين النقد األدبي      

الذي يتناول ظواهر عامة في الحياة األدبية ، أو النقد االجتماعي الذي يتجه 
 إلى الحياة االجتماعية النماذج البشرية السائدة.

راب بعض هذا إلى مضامين أخرى شملت ، التفلسف والفكاهة ، مع اقت     
المقاالت من الشكل القصصي، بحيث يمكن أن نعده من قبيل األقصوصة 
المقالية أو المقالة األقصوصية . ذلك ألن هذا الشكل المقالي يجمع بين 

السرد والمباشرة  -المقال من -خصائص المقال وسمات األقصوصة . ففيه
 -من األقصوصة – والتعويل على الفكرة ، مع التعليل والتفسير والتعليق ، وفيه
 الحدث والحركة والحوار ورسم الشخصية وتصوير المواقف .

ولنحاول ، اآلن ، استعراض بعض مقاالت السرحان وكشف طوابعها       
 الفنية العامة. ومن بين ما نصادفه مقال بعنوان : ) تيه األدباء( يقول السرحان
في مفتتح مقاله : ))وأقصد هنا بكلمة التيه ، ما يرادف كلمة الكبرياء . واألدباء 
 أوفر الناس قسطًا من التيه، وأعظمهم نصيبًا من المعرفة ، حتى أنا ، ال أقدر
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ن كان هناك تفاوت ، فهو نسبي إلى حٍد ما ، فإني ألري  على استثناء نفسي. وا 
ياء والغرور ، ويرقص لها الشيطان من عندما يسول لها الكبر  -أحياناً -نفسي

الزهو وحب النفس والخيالء، أعظم وأكبر وأهول من أن تحملها النفس 
 البشرية..((.

ويمضى المقال ، بعد ذلك ، فينقد بشدة استعالء بعض األدباء من        
أصدقاء الكاتب ، وهو استعالء يبلغ مبلغ التجاهل له حين يمرون به ، فال يلقي 

ليه السالم . والمقال مزيج من النقد الذاتي ، الذي يصل إلى نوع من أحدهم ع
االعتراف والبوح ، ونقد اآلخرين ، الذي ُيشخص لنا حساسية السرحان ، ورهافة 
مشاعره. وبوسع قارئ )مقاالت حسين سرحان( أن يضع يده على العديد من 

اداته وميوله ، اإلشارات التي يلتفت فيها الكاتب إلى بعض سماته النفسية وع
تية ، وقراءاته وعالقاته ، مما يشكل ، في جملته ، جانبًا من سيرة السرحان الذا

 ومالمحه النفسية والعقلية.
، يسوق لنا الكاتب  (وفي مقال بعنوان : ) كنت أتمنى أن أرى ابن آدم      

عبارة كانت جدته ترددها على مسامعه وهو صغير ، كقولها : ابن آدم ال يحفظ 
المعروف ، وقولها : ابن آدم ال يشبعه إال التراب ، أو ما أشد خساسة ابن آدم 
. وقد ظلت مثل هذه العبارات التي تفوه الجدة بها ، تترى على مسامع الصغير 
، حتى أصاب رأسه الدوار ، وانتابه حنق على ابن آدم ، جعله شغوفًا برؤية 

مثيرًا للفضول ، وكأنه غير  هذا المخلوق ، الذي جعلته عبارات الجدة غريباً 
موجود في عالم الناس ، أو كأنه ليس بالناس ، الذين منهم الكاتب نفسه ، 

 والجدة نفسها.
وظل الصغير في تساؤل للجدة ولنفسه عن حقيقة ابن آدم وهو يتميز من       

ُترى م يختتم األديب مقاله بقوله : ))الجهل والغضب معًا.. دون أن يجد جوابًا ث
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، أو يسبر له غور ، أو  هو الذي يعرف ابن آدم اليوم ، إن كان يعرف من
 ُيكبح له جماح(.

وفي مقال له بعنوان : ) صلة األدب بالحياة ( ، يطالب أدباء وطنه بأن       
يستلهموا صور الطبيعة في وطنهم ، ال غابات بولونيا وال مناظر سويسرا ، ألنه 

المجيد من جبال الحجاز الجرد ومفاوز نجد  قد يستلهم الكاتب البارع والشاعر
المقفرة صورًا أسمى وأمتع من غابة بولونيا في باريس ورياض سويسرا. وقد 
يستوحي األديب المكي من سيل وادي إبراهيم الرائع أفكارًا ال تقل روعة وجمااًل 
عما يستوحيه األديب الغربي إذا وقف أمام شالالت نياجرا. ويرى األديب المدني 
في سيل وادي العقيق ، واألديب الطائفي في سيل وادي وج منظرًا أبعث على 
الخالبة ، وأدعى إلى التفكير والتأمل من بحيرة ليمان بجنيف ، وشالالت 

 الزمبير في شرق إفريقيا الجنوبية ..(.
والمقال ، في مضمونه ، ليس دعوة إلى ) إقليمية األدب ( ، لمجرد أن      

عة بلده أن تأخذ مكانها في صور األدباء السعوديين ، بل هي كاتبه يريد لطبي
دعوة إلى )الصدق الفني( في جانب مهم من جوانب االستلهام والتعبير. ودعوة 
السرحان تذكرنا بما دعا إليه العقاد في الديوان إلى استلهام الطبيعة المصرية 

روبية لدى في طيورها ، وهجر االسلتهام المصطنع من الطبيعة األو وخاصة 
 بعض األدباء .

ذا كان السرحان       ينتمي إلى المدرسة الرومانسية ، مشرقًا  –في شعره  –وا 
ومهجرًا، فهو في نثره ، ينتمي إلى ) مدرسة المازني ( في منزعه إلى السخرية 
والتفكه ، وميله إلى التصوير ، وجنوحه إلى الواقع ، مع اصطباغ فنه المقالي 

 بالتأمل والتفلسف ، بما يضفي على نثر السرحان ُبعدًا إنسانيًا واضحًا.
وبعد : .. فقد صنع نادي الرياض األدبي ما يحمد له ، حين أخرج       

)مقاالت حسين سرحان( في كتاب . وتبقى جهود سائر األندية األدبية ، وسائر 
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المحافل والمؤسسات الثقافية في المملكة العربية السعودية، لجمع ما ال يزال 
و شعري ألدباء مفرقًا مطويًا في صفحات الجرائد والمجالت من تراث نثري أ

سعوديين آخرين . كما تحتفي بنشر الدراسات الجادة الرصينة عن هؤالء 
 األدباء.
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 2حسين سرحان
 د.عبدا  الحيدري 

)) حسين بن علي بن سرحان الروي  شاعر وناثر ، واسمه كاماًل      
ولد بمكة المكرمة ، وبها توفي . تلقى تعليمه في الكتاتيب ، وفي العتيبي   . 

المسجد الحرام ، وفي مدرسة الفالح بمكة المكرمة ، غير أنه لم يواصل تعليمه 
النظامي ، واكب على القراءة في مختلف العلوم وقد زاول األعمال الحرة ، ثم 
التحق بالوظائف الحكومية ، فعمل محررًا ثم انتقل إلى مطابع الحكومة بوظيفة 

هـ 9313يل إلى التقاعد سنة رئيس قسم التحرير لمدة عشر سنوات إلى أن أح
 م.9173/

م( اتصل 9113-9134هـ )9093 -9301وخالل المدة من سنة       
السرحان اتصااًل وثيقًا بالصحافة : شاعرًا ، وكاتب مقالة ، وقاصًا ، فنشر 

، وصوت  *إنتاجه في معظم الصحف والمجالت السعودية ، مثل : أم القرى
، وعكاظ ، والرياض. وقد ُعرف في  *هلالحجاز والبالد السعودية ، والمن

األوساط األدبية في السعودية شاعرًا في المقام األول ، على أن ذلك ال ينفي 
شهرته في النثر ، وبخاصة في لون المقالة ؛ ولذلك يمكن وصفه بأنه من رجال 

 الصناعتين .
جمع معظم إنتاجه الشعري في ثالثة دواوين وهي : أجنحة بال ريش      
م(، والصوت والصدى 9177هـ )9317م(، والطائر الغريب 9168هـ)9388
م( وله ديوان مخطوط عنوانه )أوزان في الميزان ( وتولى أحمد 9181هـ )9041
جمع بعض قصائده المتناثرة وجعلها ملحقة بدراسته )شعر حسين  *المحسن

 م( .9114هـ )9099سرحان : دراسة نقدية( ، 

                                                           
 .2/100م ، 2100هـ /0013، الرياض : دارة الملك عبدالعزيز ، 0المصدر : قاموس األدب واألدباء في المملكة العربية السعودية ، ط 0
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م( أعماله الشعرية 2492هـ )9033سنة  *خوجهوقد أصدر عبدالمقصود       
والنثرية ضمن األعمال الكاملة في ثالثة مجلدات ، بما فيها الديوان المخطوط 

 واألشعار التي جمعها المحسن .
وأشعار حسين سرحان من حيث اإلجادة الفنية تمثل مرحلة متقدمة في      

الرومانسي ويذهب أكثرها إبداعه ، ولكنها من حيث االتجاه الفني تمثل المنزع 
في الغزل الرومانسي الشفيف المجلل باألحزان والكآبة ، المتشح بالرموز ، كما 
تتجه في جملتها إلى التراث اإلغريقي تستدعيه وتسترفده ، أو إلى التراث 

ن استرفدت المعجم الرومانسي –األوربي الحديث . على أن لغته  قد  -وا 
 .استرفدت أيضًا المعجم التراثي

وشعره في )أجنحة بال ريش ( ليس قصيدًا غنائيًا محضًا ، بل منه شعر      
ن التزم  -قصصي يحمل مضامين إنسانية ذات طابع فلسفي تأملي ، وهو وا 

فإنه في إطار هذا االلتزام يميل إلى استخدام  -عمود الشعر التقليدي وزنًا وقافية
مضمون الشعري يغلب عليها القافية المنوعة ، هذا إلى أن الصورة العامة لل

 الحزن والقتامة ، حتى في قصائده الساخرة الضاحكة .
والسخرية ،  أما ديوانه الثاني )الطائر الغريب( فقصائده تتنوع بين الرثاء     

التفلسف ، والشكوى ، والمديح اإلخواني ، ووصف الطبيعة ، ولكن الصورة 
ح إلى التفلسف والتأمل المجلل العامة الغالبة على الديوان هي النزوع الواض

 بالمرارة والحزن .
وفي ديوانه الثالث ) الصوت والصدي ( تبرز رؤيته وفلسفته وتتجلى رغبته      

في الكشف عن مكنونات ذاته ، وفي حين يتقرب في منهجه من الرومانسيين ، 
 يفارقهم في كونه أكثر صرامة في رؤيته ذات البعد الفكري ؛ وليس الوجداني ،
فليس ثمة انفعاالت صاخبة ؛ ولهذا يظل في إطار الفلسفة الكالسيكية التي 

 .ترتكز على العقل
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وبشكل عام ، فحسين سرحان شاعر محافظ ، لكن هذه المحافظة لم تمنعه      
من التحليق في آفاق النفس ، ونوابض الحس، فمضمونه ليس محافظًا ، وهو 

حس اسه ، ويعد من أوائل المجددين في من أصدق الشعراء تعبيرًا عن نفسه وا 
الشعر السعودي ، وله صوته الخاص الذي يجمع بين قوة الشعر القديم وجزالته 

 ، ورقة المدارس الحديثة وسهولتها.
م( رسالة في إحدى 9178هـ )9318وفي مجال النثر أصدر السرحان       

يحيى وعشرين صفحة سماها )في األدب والحرب (، ثم قام يحيى ساعاتي )
م( 9171هـ )9044(، بجمع أربع وخمسين مقالة ونشرها سنة *محمود بن جنيد

 في كتابه سماه ) من مقاالت حسين سرحان(.
م( قام نادي الرياض األدبي بنشر كتاب في 2445) هـ9026وفي سنة        

ثالثة مجلدات ، عنوانه ) آثار حسين سرحان النثرية : جمعًا وتصنيفًا ودراسة ( 
تضمن مقاالته وقصصه ومقابالته الصحفية ، وبلغت ثالثمائة مقالة ، وثالث 
حدى وثالثين مقابلة صحفية ، وبذلك دخلت مادة الكتابين  عشرة قصة ، وا 

 بقين في هذا الكتاب.السا
 وقد طرق السرحان ألوانًا عدة من المقالة وفي المقدمة من ذلك :       

المقالة االجتماعية ، وعبرها ألح على نقد الظواهر االجتماعية ، وأوالها عناية 
خاصة . وللمقالة الذاتية حضور في أدبه ، ولها قيمتها التي ال تنكر في 

وتشكل المقالة األدبية حيزًا مهمًا في إنتاجه ، الكشف عن حياته ومؤثراتها . 
ويكاد ينفرد السرحان من بين الكتاب السعوديين في مزجه بين المقالة والقصة 
في كثير من نصوصه ؛ ولذلك يمكن تصنيف عدد من مقاالته بأنها ) مقاالت 
قصصية ( ، وبتأثير من قراءاته الفلسفية ، وفي كتب المنطق والجدل ، أسهم 

حان في كتابة المقالة التأميلة ، وتتكشف من خاللها نزعته الواضحة نحو السر 
 الحياة ، ومنطق األشياء وسنن الكون . التفكير في شؤون
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وللمقالة في نثر السرحان خصائصها ، فهي من حيث البناء تميل إلى       
 الفنيمقدمة تطول أحيانًا ، ثم تنتقل إلى الموضوع األساس ، ومن حيث الشكل 

يميل في مقالته إلى تصوير المواقف واألماكن والشخصيات ، مع نزوع واضح 
إلى الفكاهة والسخرية الالذعة ، ومع ميل إلى  التأمل والتفلسف ، ومع التزام 

 مستوى رصين من الفصحى .
ومن المالحظ إصرار السرحان في مقاالته النقدية على وجود )اللفتة      

يجب أن يتضمن )لمحة  –في نظره  –ي ، فالنص الذهنية( ، في األثر األدب
من الفلسفة ، أو قبسة من السخر ، أو لمعة من األلمعية ، أو نفخة من العلم ، 
أو استشهاد بالطب ، أو اعتماد على الجغرافيا في مناسباتها(. وهذا المفهوم 
تكاد ترتكز عليه مقاالت السرحان ، فهي تمتاز بالسخرية ، وتنزع إلى القص ، 
وتحفل باالقتباس والتضمين ، وتميل إلى االستطراد . وربما كانت ظاهرة 

 السخرية أبزر خصيصة أسلوبية لديه.
وأما إسهام السرحان في القصة فمحدود ، فله ثالث عشرة قصة فقط ،       

ويغلب عليها المضمون االجتماعي إذ تناول مشكلة االنحراف ، وظاهرة 
ومشكالت الزواج ، وسوى ذلك من ظواهر اإلسراف ، والصراع الطبقي ، 

اجتماعية . وقد ظهرت هذه القصص باتجاهات لغوية متباينة ، ففي القصص 
المبكرة نزوع إلى األلفاظ الفخمة ، والتراكيب التراثية ، وفي قصصه التمثيلية 
اعتماد على األلفاظ السهلة والدارجة ، وفي بقية القصص ميل إلى اللغة 

 الفصحى السهلة.
هـ 9317م( ، والطائر الغريب 9168ه،)9388آثاره : أجنحة بال ريش       
م(، وكلها دواوين شعرية، وفي 9181هـ )9041م( ، والصوت والصدى 9177)

هـ 9044م( ، ومن مقاالت حسين سرحان  9178هـ )9318األدب والحرب 
 م(.2492هـ )9033م( ، واألعمال الكاملة )الشعر والنثر( 9171)
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 د ترجمت له عدد من المراجع والموسوعات العربية ، ومنها:وق       
قاموس األدب العربي الحديث لحمدي السكوت ) القاهرة : دار الشروق( ، 
وموسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمين الصادرة عن المنظمة العربية 

 للتربية والثقافة والعلوم بتونس .
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 2حسين سرحان شاعرا  
 د.ثابت بداري 

 
نظرت في مجموعة أشعار األستاذ حسين سرحان التي أسماها )أجنحة       

بال ريش(، والتي ضمت كثيرًا مما نظمه في نحو أربعين سنة محاواًل أن أقف 
على اتجاه شاعرنا ومنزلته بين شعراء عصرنا أو عصره ، وقد كانت المقدمة 

لشعر ووظيفة الشاعر القصيرة التي قدم بها شعره طريفًا إلى الوقوف على فهمه ل
، والحق أنه جمع في تعريفه للشعر بين عنصرين مهمين في األدب بعامة وهما 
عنصر العاطفة والفكرة ، فالشعر عنده ليس تواجدًا انفعاليًا يحدث في النفس 
فيهزها ويقلقها حتى يلفظه التعبير متنفسًا به أو عنه فحسب، وليس محبوسًا في 

نما  هو إلى جانب ذلك حركة عقلية تحلل معضالت عاطفة قلبية فقط ، وا 
الموت والحياة ، واألشواق واآلالم وحاالت التسامي الروحية وحتى دركات 

 االنحطاط البشرية.
نما        فليس األدب ضربًا في الخواء، وليس تهويمًا أو طنطنة لفظية ، وا 
تعبير عن كان ثمرة لحاجة اإلنسان إلى ال –كما يقول األستاذ الشايب –األدب 

عقله وشعوره شأنه في ذلك شأن الفنون الرفيعة التي أهتدى إليها الناس 
واتخذوها وسائل مختلفة لتصوير ما في نفوسهم من أفكار وعواطف ولنقلها إلى 

 .9غيرهم من القراء والسامعين
غير أننا ننبه إلى الخطر الذي وقع فيه األديب بعامة والشاعر بخاصة       

المباشر المجرد  الج فكرة ما ، ذلك الخطر الذي نعنيه هو التعبيروذلك عندما يع
عن هذه الفكرة دونما صبغها بالوجدان أو تصفيتها بالعاطفة أو ربطها بالبيئة 

                                                           
 م.0910هـ/0190ملف  اليمامة الثقافة ، العدد الثالث . جمادى الثانية 0
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والعصر ، األمر الذي يجعل من األدب لونًا من التقريرات الجامدة ، والحكم 
 الجافة ، واآلراء المجردة .

نظر في شعر شاعرنا ونرى التطبيق العملي لرأيه في ولندع هذه المقدمة لن      
الشعر، وطريقة تناوله موضوعاته ، والحقيقة أن شعر األستاذ حسين سرحان 
يكاد ينحصر في موضوعات ثالثة هي الغزل والشكوى والوصف مع قليل من 

 التأمل الذاتي واستخالص العظة والعبرة في كثير من هذه الموضوعات .
ويمكن أن نتجوز قلياًل فنقول إن شعر شاعرنا يكاد ينحصر في باب         

ماله وآالمه آواحد وهو الشعر الوجداني الذاتي الذي يصدر فيه الشاعر عن 
وآرائه الخاصة في الناس والحياة ويصور مشاعره وأفكاره الذاتية الخالصة مبتعدًا 

وغير ذلك من الوسائل  عن الموضوعية والتحليل وربط األسباب بالمسببات
 الفنية للشعر الموضوعي .

ونحن ال يغيب الشعر الذاتي الوجداني وال نؤثره على الشعر الموضوعي       
ذاعته والوصول به  فلكل منهما مجاله وموضعه ، ولكل منهما وسائل تجويده وا 

 إلى المستوى الفني الذي يضمن له الخلود.
ذاتي حتى ال يضيق بنا  المقام ويفلت ولنقصر كالمنا على الشعر ال       

وعاطفة أصيلة  زمام الموضوع ، فالشعر الذاتي في حاجة إلى تجربة صادقة،
إلى جانب االلمام بالموقف الذي يعالجه المامًا خفيفًا، ولكيال يسرف الشاعر في 
الذاتية فيصبح شعره أوهامًا وتأمالت مجردة، ينبغي أن يربط ذاته بالواقع الذي 
يعيش فيه بحيث يصبح شعره مرآة لمجتمعه وعادته وأفكاره وميوله ، وبذلك 

شاعر والجمهور القارئ ، ويحضرني في ذلك يحدث التجاوب المنشود بين ال
قول الدكتور طه حسين) االنتاج األدبي ظاهرة اجتماعية ال يمكن أن تكون إال 
في الجماعة التي تسمع األثر األدبي أو تقرؤه فتتأثر به ، راضية عنه أو 
ذا جاز أن يوجد الفرد الذي يفكر  ساخطة عليه، معجبة به أو زاهدة فيه . وا 
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يكشف لنفسه حقائق األشياء وأصول التفكير والمنطق فما أظن من لنفسه ، وس
الجائز أن يوجد الفرد الذي يصور خواطره وآراءه في األلفاظ التي تنطق أو 
تكتب وتسمع أو تقرأ ، وهو ال يريد بهذا التصوير إال نفسه وال يوجه هذا التعبير 

 .2إال إليها 
ن الذاتية ، األولى ذاتية واعية تمتد ومن هنا يمكن أن نفرق بين لونين م        

جذورها في الواقع الذي تعيش فيه وترتبط به وتنفعل بأحداثه واألخرى ذاتية 
ضيقة مسرفة في التجرد والسلبية ال تعنى إال بالتعبير المجرد عن األالم واآلمال 
والمبالغة في التوهم والخيال، وال شك أن مرد ذلك إلى الشاعر نفسه والظروف 

حيطة به ، فالشاعر الواعي المتجاوب مع مجتمعه ال يسرف في الذاتية الم
السلبية ، أما الشاعر الذي ال يجد تجاوبًا مع مجتمعه فيعيش في عزلة عنه ال 
ينتج إال شعرًا مجردًا بعيدًا عن أسباب الخلود ألنه ال يجد تجاوبًا من قرائه وال 

نما هي آراء خاصة غي ر مبررة، وسبب آخر لظهور يرتبط بظاهرة اجتماعية وا 
هذا اللون من الذاتية وهو  المحاكاة واالتباع ، وقد كان هذا العامل آفة على 
شعرنا العربي في عصوره المتأخرة إذ قلد المتأخرون المتقدمين من الشعراء في 
موضوعاتهم وأغراضهم وبناء قصائدهم وصورهم وأخيلتهم حتى صعب علينا 

 تمييز شاعر من آخر .
واآلن يحق لنا أن نسأل : من أي لون كانت ذاتية شاعرنا األستاذ حسين       

 سرحان؟!  .
نظرت في شعره الغزلي وهو من أهم أغراض شعره ، فوجدته يعتمد على       

إبراء الم الصد وقساوة الهجر ومرارة الحرمان وذلك في اللون العذري منه كما 
رض الحبيبة( و)الحلو( و)خلياه لشأنه( في قصائده ) ال ابتغي إال االلتفاتا( و)م
 و)شكوى(، يقول من قصيدته األخيرة:
 أنىىىىىىىىىىىىىىىىىىا أشىىىىىىىىىىىىىىىىىىكو  للسىىىىىىىىىىىىىىىىىىما  وقىىىىىىىىىىىىىىىىىىد

 أطلعىىىىىىىىىىت الشىىىىىىىىىىىم  ثىىىىىىىىىىىم أبىىىىىىىىىىىدت هىىىىىىىىىىىالال  

   
 أي هىىىىىىىىىىىىىىى ين كىىىىىىىىىىىىىىىان أحلىىىىىىىىىىىىىىىى وأب ىىىىىىىىىىىىىىىىى

 منىىىىىىىىىى  وج ىىىىىىىىىىا أو كىىىىىىىىىىان أسىىىىىىىىىىبى جمىىىىىىىىىىاال  
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 مىىىىىىىىىىا هوالحسىىىىىىىىىىن يىىىىىىىىىىاتر   شىىىىىىىىىىفة رفىىىىىىىىىىت

 وطىىىىىىىىىىىىىىىىر  سىىىىىىىىىىىىىىىىبي، وعطىىىىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىىىىاال  

   
 انمىىىىىىىىىىا الحسىىىىىىىىىىن حىىىىىىىىىىىين تعشىىىىىىىىىى  نقصىىىىىىىىىىىا  

 كمىىىىىىىاال -مىىىىىىىن فىىىىىىىرط الحىىىىىىىب–ثىىىىىىىم يمسىىىىىىىى   

   
 أي شىىىىىىىىىىي  عليىىىىىىىىىىه لىىىىىىىىىىم اشىىىىىىىىىىت  الوجىىىىىىىىىىد

 ولىىىىىىىىىىىىىىىىىىم ارتىىىىىىىىىىىىىىىىىى  لىىىىىىىىىىىىىىىىىىه إال عىىىىىىىىىىىىىىىىىىواال  

   
 كمثيل ىىىىىىىىىىا -بعىىىىىىىىىىد –هىىىىىىىىىىي دنيىىىىىىىىىىا وأنىىىىىىىىىىت 

 أو ضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالال -ان أردتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه -هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد   

   
نما كان        وشاعرنا لم يزد في غزله العذري على معاني العذريين القدامى، وا 

 عالة عليهم في أوصافهم وطرق تعبيرهم .
ذا كان الغزل العذري يقوم على المكابدة والشوق ووصف نفسية المحب       وا 

وأثر الحب في نفسه وحياته ، فإن الغزل الحسي يعنى بوصف مفاتن المحبوبة 
ويتحدث عن طرق الوصال وعن هذه وتلك متجنبًا التحليل النفسي وهذا واضح 

و)ذكريات هوى(  في قصائد شاعرنا )عاطفة( و)قوال لذات اللمى( و)الناي(
مقلد للشعراء  -كذلك –و)كبر وصغر( و)ساعة رضا(، وشاعرنا في هذا الغزل 

 القدامى ، وقد اعترف بذلك في قوله :
 أأنىىىىىىىىىىىىت التىىىىىىىىىىىىي أزمعىىىىىىىىىىىىت بينىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىانني

 رتىىىىىىىىىىاب حتىىىىىىىىىىى فىىىىىىىىىىي زماعىىىىىىىىىى  أم أنىىىىىىىىىىا أل   

   
 أخىىىىىىىىىىىىىىىىىد  أم ورد وشىىىىىىىىىىىىىىىىىعر  أم دجىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

 ووج ىىىىىىىىىى  أم صىىىىىىىىىىب   وسىىىىىىىىىىن  أم سىىىىىىىىىىنا   

   
 تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاب وأنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الدري ان وصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفي 

 لوصىىىىىى  األلىىىىىىى هىىىىىىاموا )بلبنىىىىىىى  و)فرتنىىىىىىى   

   
 أقلىىىىىىىىىىىدهم فيمىىىىىىىىىىىا أجىىىىىىىىىىىادوا مىىىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىىىرؤ 

 وأسىىىىىىىىىىى ل م عمىىىىىىىىىىىا أفىىىىىىىىىىىادوا مىىىىىىىىىىىن المنىىىىىىىىىىىى  

   
ويمكنا القول بأن شعر شاعرنا الغزلي لون من تقليد الغزليين العذريين      

والحسيين القدامى ألنه يفتقر إلى المالمح الشخصية وسمات العصر الحديث 
وثقافة الشاعر نفسه وهي متنوعة واسعة كما أشار إلى ذلك األستاذ حمد 

 الجاسر في تقديم الشاعر وشعره. 
يف يتحول الغزل لونًا من الذاتية الواعية ، أليس الغزل وقد يسأل سائل ك       

شوقه إلى لقائها ، فكيف يربط الشاعر ذلك ديث الرجل عن المرأة وعشقه لها و ح
 بمجتمعه وواقعه؟!.

ونحن نقول إن األمر يسير ، فالشاعر ينبغي أن يحدثنا في غزله عن        
مظاهر بيئته وعادات مجتمعه في عالقة الرجل بالمرأة ، يحدثنا عن  الخطبة 
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والزواج ، عن المرأة ومنزلتها في قومه ، يحدثنا عن األسرة ومكانتها ودور المرأة 
ستنقذ غزله من التقليد في المجتمع وما إلى ذلك من الموضوعات التي ت

 والتجريد والحسية.
ونتأمل شعر الشكوى والحنين عند شاعرنا عسانا أن نعثر على جديد في       

هذا الباب الذي لم يفت شاعرًا من القدامى الذين شكوا زمانهم وانحو بالالئمة 
على حظوظهم في الدنيا، وطفقوا يضربون على وتر اآلالم واألحزان في كثير 

ارهم ألنهم لم ينالوا الحظوة المرجوة ولم ينزلهم قومهم  المكانة الالئقة من أشع
بعبقريتهم الفذة ، من هنا افتقر شعر الشكوى في أدبنا القديم إلى الفطنة بدواعي 

صالح ذلك إلهذه الشكوى ، ولم يفض بهم شعرهم هذا إلى أي لون من ألوان ا
 هم وتعثر حظوظهم .ألنهم اعتقدوا أن الزمان واأليام هي علة آالم

نظرت في شعر الشكوى لدى أستاذنا حسين سرحان فوجدته كثيرًا يفرد له        
القصائد والمقطوعات أو يجيء في ثنايا قصائده األخرى ، وحاولت أن اقف 
على شيء يميز هذا الشعر من شعر  األسالف السلبيين فلم أوفق إلى ذلك ، 

ر وحقد اآلخرين ، يقول من قصيدة فشكواه مردها إلى الدهر والحظ العاث
 :78)عدمناه يقينا(ص

 يصىىىىىىىىىىىىىىىىون الىىىىىىىىىىىىىىىىدهر أشىىىىىىىىىىىىىىىىباحا  لقىىىىىىىىىىىىىىىىوم

 فمىىىىىىىىىىىىىىا نبي إ ا هىىىىىىىىىىىىىىىن لىىىىىىىىىىىىىىىم يصىىىىىىىىىىىىىىىني    

   
 كىىىىىىىىىىىىى ني فىىىىىىىىىىىىىي لقىىىىىىىىىىىىىا  الىىىىىىىىىىىىىدهر صىىىىىىىىىىىىىرت

 أسىىىىىىىىىىىىىىىب  فىىىىىىىىىىىىىىىي الشىىىىىىىىىىىىىىىكاية أو كىىىىىىىىىىىىىىى ني  

   
 ناعيًا حظه: 80ويقول من قصيدة )هموم( ص 

 علىىىىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىىىىن طيىىىىىىىىىىىىىب الن ىىىىىىىىىىىىىى حلىىىىىىىىىىىىىه

 فضفاضىىىىىىىىىىىىىة أسىىىىىىىىىىىىىىحب من ىىىىىىىىىىىىىىا الىىىىىىىىىىىىىى يول  

   
 عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاثر نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىائملكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  

 فكيىىىىىىىىىىىى  ألقىىىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىىىن سىىىىىىىىىىىىوا  بىىىىىىىىىىىىديل    

   
وحقد الناس عليه هو الذي آلمه واشقاه .. يقول من قصيدة )سؤال 

 :10وجواب(ص
 ظ ىىىىىىىىىىر الحقىىىىىىىىىىد فىىىىىىىىىىي زمىىىىىىىىىىاني فاصىىىىىىىىىىماني

 بنىىىىىىىىىىىىىىىىىاب مىىىىىىىىىىىىىىىىىا شىىىىىىىىىىىىىىىىىا  أو مخىىىىىىىىىىىىىىىىىالب  

   
 الحشىىىىىىىىىىىىىا والفىىىىىىىىىىىىىؤاد والم جمىىىىىىىىىىىىىة الحىىىىىىىىىىىىىر 

  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى خىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراب يبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاب  

   



 

(91) 
 

ويؤكد عبث األقدار به وسخريتها منه في قوله: )هوان الكريم(ص         
926: 

 ال ت نىىىىىىىىىىىىي بعىىىىىىىىىىىىد الىىىىىىىىىىىى ي كىىىىىىىىىىىىان منىىىىىىىىىىىىي

 قىىىىىىىىىد كفىىىىىىىىىى ، أدنىىىىىىىىىى الزمىىىىىىىىىان هىىىىىىىىىو أنىىىىىىىىىا  

   
 سىىىىىىىىىىىىىىخريات األقىىىىىىىىىىىىىىدار تحىىىىىىىىىىىىىىب  كىىىىىىىىىىىىىىى 

 القىىىىىىىىىىىرم فىىىىىىىىىىىي ب سىىىىىىىىىىىه لخشىىىىىىىىىىىى الجبانىىىىىىىىىىىا  

   
 :974ويبرز شاعرنا لؤم الناس، وحبهم الشر في قصيدته )وأني ألطري( ص 

 لقيىىىىىىىىىت دنيىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىن لىىىىىىىىىؤم أهل ىىىىىىىىىاوكىىىىىىىىىم 

 وأالم ىىىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىىىن تسىىىىىىىىىىىتجيد لىىىىىىىىىىىه القىىىىىىىىىىىر   

   
 إ ا محضىىىىىىىىىىىىىته الىىىىىىىىىىىىىود قاضىىىىىىىىىىىىىي شىىىىىىىىىىىىىنا  

ن أمعنىىىىىىىىىىىىىىىت صىىىىىىىىىىىىىىىفوا  ألىىىىىىىىىىىىىىى  تكىىىىىىىىىىىىىىىدرا    وا 

   
 ويحىىىىىىىىىىىىىىىىر  أال تثبىىىىىىىىىىىىىىىىىت األر  وطىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

 لىىىىىىىىىىو اسىىىىىىىىىىتطا  خوفىىىىىىىىىىا أن تغىىىىىىىىىىن وتثمىىىىىىىىىىرا  

   
 وسىىىىىىىىىىيان فىىىىىىىىىىي ناديىىىىىىىىىىه إن قىىىىىىىىىىام مشىىىىىىىىىى دا

ن  ىىىىىىىىاب     لفىىىىىىىىت نفسىىىىىىىىه الشىىىىىىىى  محضىىىىىىىىراأوا 

   
متشائمة للناس سببتها الشكوى التي لم يجد تبريرًا لها.. ويبدو وهذه نظرة       

 :976هذا التشاؤم واضحًا في قصيدته )باب للفضول(ص
 كفىىىىىىىىىىىىىىىىىاني مىىىىىىىىىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىىىىىىىىىدهر ما قتىىىىىىىىىىىىىىىىىه

 ومىىىىىىىىىىىىىا رحىىىىىىىىىىىىىت فيىىىىىىىىىىىىىه ومىىىىىىىىىىىىىا ا تىىىىىىىىىىىىىد   

   
 وائىىىىىىىىىىىىىىىىىىهأل حمىىىىىىىىىىىىىىىىىىدت لىىىىىىىىىىىىىىىىىىه ، ر ىىىىىىىىىىىىىىىىىىم 

 مزيىىىىىىىىىىىىىدا  مىىىىىىىىىىىىىن الشىىىىىىىىىىىىىقو لىىىىىىىىىىىىىم يحمىىىىىىىىىىىىىد  

   
 ولأللىىىىىىىىىىىىىىىىىىم الحىىىىىىىىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىىىىىىىىي م جتىىىىىىىىىىىىىىىىىىي

 سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنى يتقطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن فرقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  

   
 هىىىىىىىىىىىىىديت بىىىىىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىىىىىي ظىىىىىىىىىىىىىالم األسىىىىىىىىىىىىىى

 ولىىىىىىىىىىىىىىىىىوال أ   العىىىىىىىىىىىىىىىىىي  لىىىىىىىىىىىىىىىىىم أهتىىىىىىىىىىىىىىىىىد  

   
 ومىىىىىىىىىىىى   ا  قىىىىىىىىىىىىل لىىىىىىىىىىىىي: مىىىىىىىىىىىىا يومنىىىىىىىىىىىىا 

 ومىىىىىىىىىىىا  ىىىىىىىىىىىدنا فىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىدجى األسىىىىىىىىىىىود   

   
 تفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ل قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم ورامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدا

 فىىىىىىىىىىىىىىىوا رحمتىىىىىىىىىىىىىىىا ل ىىىىىىىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىىىىىىىد  

   
ولعل هذا اليأس هو الذي أفضى بشاعرنا إلى كثير من الشعر الغزلي       

الحسي واالعتقاد في عبث الحياة ، ومن هنا نجده يسارع في قصائد أخرى إلى 
الدفاع عن نفسه مصورًا عمق تدينه ورسوخ ايمانه ، كما في قوله من )ال 

 :68تتهمني(ص
 فىىىىىىىىىىىىىي شىىىىىىىىىىىىىرعتي -يىىىىىىىىىىىىىاأخي-الت منىىىىىىىىىىىىىي

 ا سىىىىىىىىىىىىىىىىالمانىىىىىىىىىىىىىىىىي أديىىىىىىىىىىىىىىىىن بشىىىىىىىىىىىىىىىىرعة    

   
 أو مىىىىىىىىىىىىىىادر  الج ىىىىىىىىىىىىىىال أنىىىىىىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىىىىىىؤمن

 ا  ربىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي والكتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاب أمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىامي  

   
 لكننىىىىىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىىىىىي كىىىىىىىىىىىىىل شىىىىىىىىىىىىىي  باحىىىىىىىىىىىىى 

 براعىىىىىىىىىىىىىىىىىة فاضىىىىىىىىىىىىىىىىىت مىىىىىىىىىىىىىىىىىن االل ىىىىىىىىىىىىىىىىىام  

   
 فكىىىىىىىىىىىرت فىىىىىىىىىىىي األوهىىىىىىىىىىىام كيىىىىىىىىىىى  تكونىىىىىىىىىىىت

 فينىىىىىىىىىىىىىىىىىا وكنىىىىىىىىىىىىىىىىىت أديىىىىىىىىىىىىىىىىىن باألوهىىىىىىىىىىىىىىىىىام  

   
 حتىىىىىىىىىى اسىىىىىىىىىتحال الحىىىىىىىىى  محضىىىىىىىىىا  ظىىىىىىىىىاهرا  

 ب ىىىىىىىىىىىىىىىىىام خلىىىىىىىىىىىىىىىىىوا مىىىىىىىىىىىىىىىىىن التعقيىىىىىىىىىىىىىىىىىد وا  

   
تبرز ايمانه بالبعث والنشور  02أمين الغيب ( ص وقصيدته ) متى يا        

 والثواب والعقاب:
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 أال ان بعىىىىىىىىىىىىىىد العىىىىىىىىىىىىىىي  دنيىىىىىىىىىىىىىىا جديىىىىىىىىىىىىىىد 

 سنشىىىىىىىىىىتار في ىىىىىىىىىىا الشىىىىىىىىىى د بعىىىىىىىىىىد العالقىىىىىىىىىىم  

   
 ونبصىىىىىىىىىىر في ىىىىىىىىىىا الحسىىىىىىىىىىن بعىىىىىىىىىىد دمامىىىىىىىىىىة

 ونرعىىىىىىىىىى السىىىىىىىىىنا بعىىىىىىىىىد الىىىىىىىىىدجى المتىىىىىىىىىراكم  

   
وذلك في  ةويسارع بالتوبة إلى اهلل مما اقترفه من ذنوب نتيجة حياته المادي

 :987)حيرة(
 تىىىىىىىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىىىىىىىا أد   أربىىىىىىىىىىىىىىىىي صىىىىىىىىىىىىىىىىاف 

ال مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىؤ ن بعقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاب     عنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى وا 

   
 عىىىىىىىىى بت فىىىىىىىىىي األولىىىىىىىىىى ف ىىىىىىىىىل أمسىىىىىىىىىى إ ن

 حيىىىىىىىىىىران فىىىىىىىىىىىي األخىىىىىىىىىىر  شىىىىىىىىىىىديد عىىىىىىىىىىى اب  

   
 مىىىىىىىىا كىىىىىىىىان منىىىىىىىىي  يىىىىىىىىر مىىىىىىىىا يغىىىىىىىىر  بىىىىىىىىه

 أصىىىىىىىىىىىىل تحىىىىىىىىىىىىدر مىىىىىىىىىىىىن قىىىىىىىىىىىى   وتىىىىىىىىىىىىراب  

   
ولعل باب )التأمالت( سبيل آخر لشاعرنا للتخلص من شكواه وتشاؤمه        

ويأسه ، يودعه آراءه وأفكاره وفلسفته في الناس والحياة مستخلصًا العظة والعبرة 
 من حياته وأحداث الزمان..

براز عبث الحياة ويدعو إلى        ويبدو أن شاعرنا يحاول التزهيد في الدنيا وا 
 ع:التأخر والتواض

 مىىىىىىىىا الفىىىىىىىىر  بىىىىىىىىين الحىىىىىىىىرب عنىىىىىىىىد األنىىىىىىىىام

 والحىىىىىىىىىىرب عنىىىىىىىىىىد الىىىىىىىىىىدود فىىىىىىىىىىو  الر ىىىىىىىىىىام   

   
 مىىىىىىىىىىىىن كىىىىىىىىىىىىان  ا نفىىىىىىىىىىىى  ضىىىىىىىىىىىىنينا  ب ىىىىىىىىىىىىا

 فلىىىىىىىىىىىىىم يبىىىىىىىىىىىىىال فىىىىىىىىىىىىىي هواهىىىىىىىىىىىىىا الصىىىىىىىىىىىىىدام  

   
براز  948وقصيدته )الشيطان يضحك( ص        ، محاولة للنقد االجتماعي وا 

 لمراءاة بعض الناس وتقلدهم مناصب ال يستحقونها نتيجة النفاق.
انتقاد لمحاولة اإلنسان ارتياد  923وقصيدة )اإلنسان والفضاء( ص         

قرار العدل والسلم فيها:  الفضاء في الوقت الذي عجز فيه عن تذليل األرض وا 
 أتغىىىىىىىىىزوا الفضىىىىىىىىىا  وأنىىىىىىىىىت الضىىىىىىىىىعي 

 وأنىىىىىىىىىىىت األسىىىىىىىىىىىي  فمىىىىىىىىىىىا أج لىىىىىىىىىىى    

   
 وتحلىىىىىىىىىىىىىىىىم بالمشىىىىىىىىىىىىىىىىتر  صىىىىىىىىىىىىىىىىاعدا

 وبىىىىىىىىاألنجم الزهىىىىىىىىر لىىىىىىىىو صىىىىىىىى  لىىىىىىىى    

   
 ه نىىىىىىىىىىىىا أو هنىىىىىىىىىىىىاوتىىىىىىىىىىىىرك  مىىىىىىىىىىىىن 

 ك نىىىىىىىىىىىىى  وركىىىىىىىىىىىىىت عليىىىىىىىىىىىىىا الفلىىىىىىىىىىىىى   

   
 إلى أن يقول:

 عجىىىىىىىىزت عىىىىىىىىن األر  حتىىىىىىىىى  ىىىىىىىىدت

 جحيمىىىىىىىىىىىىىىىىا  ، تعىىىىىىىىىىىىىىىى ر أن تمتلىىىىىىىىىىىىىىىى   

   
 وأهىىىىىىىىىىىدرت حىىىىىىىىىىى  الشىىىىىىىىىىىعوب التىىىىىىىىىىىي

 لويىىىىىىىىىىىىىت عراهىىىىىىىىىىىىىا فمىىىىىىىىىىىىىا اختلىىىىىىىىىىىىى   

   
 وأنىىىىىىىىىت أخىىىىىىىىىوهم فمىىىىىىىىىن حىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىن

 اراد التجاهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل أن يج لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   

   
 يىىىىىىىىىىىا لتبىىىىىىىىىىىر بالضىىىىىىىىىىىغط أم بىىىىىىىىىىىالقوي

 توسىىىىىىىىىىىىىىىىىط بىىىىىىىىىىىىىىىىىاألمر أو ت تلىىىىىىىىىىىىىىىىى   
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 تحيلىىىىىىىىىىىىى  يىىىىىىىىىىىىىا صىىىىىىىىىىىىىاحبي دميىىىىىىىىىىىىىة

 وت مىىىىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىىىىن أجل ىىىىىىىىىىىىا معقلىىىىىىىىىىىى   

   
 وتعطىىىىىىىىىي القىىىىىىىىىوي دمىىىىىىىىىا  الضىىىىىىىىىعي 

 فمىىىىىىن أيىىىىىىن لىىىىىىو قلىىىىىىت : مىىىىىىا أكملىىىىىى    

   
 أفىىىىىىىي  األر  ينضىىىىىىىب منىىىىىىى  الن ىىىىىىىى

 وفىىىىىىىىي الجىىىىىىىىو تنشىىىىىىىىد حىىىىىىىىظ الملىىىىىىىى    

   
 بلىىىىىىىىىىىىى ، فىىىىىىىىىىىىد  تلجىىىىىىىىىىىىو أنشىىىىىىىىىىىىود 

 ويىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىاري الكىىىىىىىىىىون ليىىىىىىىىىىت لىىىىىىىىىى    

   
هم من أجل قينتقد فيها تملق الناس ونفا 928وقصيدته )ولكن( ص      

 951، و)تورطت( ص 957المصالح الذاتية، وقصيدته )الموظف الجديد(ص 
 انتقاد لقيود الوظيفة الحكومية ونفاق المرؤوسين وتملقهم الرؤساء.

هذه هي تأمالت شاعرنا ، وهي تأمالت سريعة لم ترق إلى اخضاع       
موضوعات الكون والنفس والحياة والمجهول والوجود وربط ذلك كله بحياة 

 كون المحيط به .لاإلنسان وعالقته با
بقى باب من أهم أبواب الشعر ، وهو باب الوصف الذي تدفع إليه       

بالجمال والكمال ويخلو من كل زيف أو عاطفة صادقة هي عاطفة اإلعجاب 
تصنع ألنه يخلو من دوافع الرغبة أو الرهبة أو التكسب ، وقد نظرت في شعر 
أستاذنا حسين سرحان فوجدت قصائد قليلة ال تزيد على ست حاول فيها معالجة 
هذا الغرض الذي عالجه القدامى في ثنايا قصائدهم النصرافهم عنه إلى 

، ووقفوا من موضوعات الوصف موقف المتفرغ الذي أغراض الشعر األخرى 
يحصي األشكال واأللوان ويبرز اإلعجاب دونما تشخيص للموصوف أو بعث 

 الحركة والحياة فيه أو إبراز العالقة بينه وبين هذا الشيء الذي يصفه.
والحقيقة أن شاعرنا حاول في قصائده الوصفية أن يبني موصوفاته مبينًا        

نفسه ، رابطًا بينها وبين الحياة والناس، نجد ذلك واضحًا في مثل  أثرها على
، 35، )خطرات على ضفاف جدول( ص 21قصائده )البرق اليماني( ص 

، 82، و)الغيداء وواديها(ص 60و)إلى النجم البعيد(ص  31و)وحي برد( ص 
 ، يقول من قصيدته من خطرات على ضفاف جدول:942و)معنى الربيع( ص 
 ةر  فىىىىىىىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىىىىىىى ولومنىىىىىىىىىىىىىىىىىدف  تيىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 كمىىىىىىا أنسىىىىىىاب معسىىىىىىول اللمىىىىىىى فىىىىىىي تم ىىىىىىل  
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 يسىىىىىىىىىىير بىىىىىىىىىىبط  تحسىىىىىىىىىىب العىىىىىىىىىىين سىىىىىىىىىىير 

 قىىىىىىىىىىرارا ، ويمضىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىدهر لىىىىىىىىىىم يتحىىىىىىىىىىول  

   
 علىىىىىىىىىىىىىىىى جانبيىىىىىىىىىىىىىىىه النبىىىىىىىىىىىىىىىت ينموك نىىىىىىىىىىىىىىىه

 رؤ  نىىىىىىىىىىائم قىىىىىىىىىىد صىىىىىىىىىىورت فىىىىىىىىىىي التخيىىىىىىىىىىل  

   
 ومىىىىىىىىا مىىىىىىىىن خريىىىىىىىىر  يىىىىىىىىر همىىىىىىىى  تخالىىىىىىىىه

 كنجىىىىىىىىىىىىىىىىو  قىىىىىىىىىىىىىىىىديمي ألفىىىىىىىىىىىىىىىىة وتغىىىىىىىىىىىىىىىىزل  

   
 صىىىىىىىد  همسىىىىىىىة يىىىىىىىدوي قلبىىىىىىىي ولىىىىىىىم أكىىىىىىىن

 مسىىىىىىىىىىمعي فىىىىىىىىىىي همسىىىىىىىىىىه بمعىىىىىىىىىىولعلىىىىىىىىىىى   

   
 :وقصيدته )إلى النجم البعيد(، محاولة لمناجاة النجم وتأكيد العالقة بينهما      

 رأيتىىىىىىىىىىىىىىى  يىىىىىىىىىىىىىىىانجمي ف ىىىىىىىىىىىىىىىال  رأيتنىىىىىىىىىىىىىىىي 

 وكيىىىىىىىىىىىىى  ترانىىىىىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىىىىىي قىىىىىىىىىىىىىرار فىىىىىىىىىىىىىال    

   
 ف رهقىىىىىىىىىىىىت احسىىىىىىىىىىىىىا  و كرتنىىىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىىىىىو 

 قطفىىىىىىىىىىىىت جنىىىىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىىىىي ربيىىىىىىىىىىىى  حيىىىىىىىىىىىىاتي  

   
 وأسىىىىىىىىىبقت لىىىىىىىىىي حلمىىىىىىىىىا أرا  علىىىىىىىىىى المىىىىىىىىىد 

 فعىىىىىىىىىىىىىىىىاد ا ن جىىىىىىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىىىىىىؤتيعصىىىىىىىىىىىىىىىىيا    

   
 ور  علىىىىىىىىىىىىىىىى قلىىىىىىىىىىىىىىىب خيىىىىىىىىىىىىىىىال محبىىىىىىىىىىىىىىىب

 رقيىىىىىىىىىىى  الحواشىىىىىىىىىىىي ،  و نىىىىىىىىىىىد  وشىىىىىىىىىىىيات  

   
 يطيىىىىىىىىىىى  بىىىىىىىىىىىه حتىىىىىىىىىىىى يعىىىىىىىىىىىاود  الرضىىىىىىىىىىىا

 ويطبىىىىىىىىىىىىىىىىىى  أالفىىىىىىىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىىىىىىىن القىىىىىىىىىىىىىىىىىىبالت  

   
 منحتىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىىعري بىىىىىىىىىىواكير  رسىىىىىىىىىىه

 وأهىىىىىىىىىىىىىىديت  المختىىىىىىىىىىىىىىار مىىىىىىىىىىىىىىن خطراتىىىىىىىىىىىىىىي  

   
ومهما يكن من الصور الجزئية التقليدية التي يستخدمها شاعرنا، فإنه وفق       

هذه المقطوعات التي وصف بها بعض مظاهر بالده الطبيعية  يإلى حد بعيد ف
ني أهيب بالشعراء جميعًا أن يتغنوا بطبيعة بالدهم وهي جد متنوعة ساحرة،  ، وا 

تسجيم لعاطفة نحو بالده، الشاعر وطنه ألنه  ولعل وصف الطبيعة يجسم حب
والذي ننبه إليه في هذا المجال هو البعد عن التقليد، ومحاولة اضفاء الصبغة 
المحلية التي تميز هذه الموصوفات، وترجمة عادات قومه وأخالقهم واالعتزاز 

 ببيئته مع  مسايرة روح العصر في تعبيره وتصويره.
ن ننوه بأن شاعرنا حسين وقبل أن ننهي الحديث عن شاعرنا ينبغي أ      
عاصر نهضة الشعر العربي في العصر الحديث واطلع على النماذج  –سرحان 

الجيدة من شعر المدرسة الكالسيكية الحديثة التي بدأها البارودي وتبعه فيها 
شوقي ومحرم حافظ والزهاوي والرصافي وغيرهم ، كما عاصر حركات التجديد 

، غير أننا نجد من  الديوان والمهجر وأبولو في شعرنا العربي على أيدي مدرسة
خالل شعره مشابه كثيرة لشعر المدرسة األولى التي عنيت بالموضوعات ، 
وسايرت القدامى في بناء القصيدة وصورها، فشاعرنا من المدرسة الكالسيكية 
الحديثة التي عنيت بالديباجة المشرقة ،والصياغة المتينة ، والصور المستمدة 
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ة، والموسيقى الفخمة ، والعناية بالحكمة العامة  واألغراض التي طرحها من البيئ
 القدامى مع معالجة بعض الموضوعات العصرية بطريقة تقليدية.

وعلى الرغم من جزالة ألفاظ شاعرنا التي عزاها األستاذ حمد الجاسر إلى        
لرغم من ذلك حياة شاعرنا في الصحراء وتلقيه اللغة مشافهة ، أقول أنه على ا

فقد نجح األستاذ حسين سرحان في استخدام هذه اللغة استخدامًا يبرز فكرته 
 وشعوره في غير تغميض أو تعقيد.

أما صوره وأخيلته فقد قامت على المشابهة الحسية كما قامت على النثرية       
دونما عضوية أو نمو ، شأنه في ذلك شأن الشعر التقليدي ، يقول شاعرنا من 

 :21دته )البرق اليماني(صقصي
 تمعىىىىىىىى  فىىىىىىىىي السىىىىىىىىما  وقىىىىىىىىد تىىىىىىىىدلت

 هيادبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه تمعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  أفعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوان  

   
 يحىىىىىىىىىىو  السىىىىىىىىىىحب حوكىىىىىىىىىىا عبقريىىىىىىىىىىا

 ويىىىىىىىىىىىنظم عقىىىىىىىىىىىدها نظىىىىىىىىىىىم الجمىىىىىىىىىىىان  

   
 ويطلق ىىىىىىىىىىىا كمىىىىىىىىىىىا أطلقىىىىىىىىىىىت دهمىىىىىىىىىىىا

 وتلقىىىىىىىىىىىىىىا بعىىىىىىىىىىىىىىد كظىىىىىىىىىىىىىىم بالعنىىىىىىىىىىىىىىان  

   
فالتصوير قائم على التشبيه ، والتشبيه يقوم على عالقة منطقية بين         

المشبه والمشبه به، ومن هنا تجيء هذه الصور شبيهة بالنثر، ومع ذلك فإننا 
نحس حسن استخدام الشاعر أللفاظه بحيث يخلع عليها شعوره ويلونها بإحساسه 

 فترجم عن نفسيته ، وتعوض التخيل الحسي.
أمد اهلل تعالى في عمر شاعرنا ، وأعانه على أن يمتع نفوسنا وعقولنا         

 بشعره الجديد الذي نجد فيه ذواتنا ، كما نجد فيه بيئتنا وعصرنا.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 النثريةمن الشعرية إلى 
 2قرا   في القص  القصير  للشاعر حسين سرحان

 أ.د.معجب الزهراني 
لقد الحظ عدد من النقاد الذين درسوا كتاباتنا القصصية في مرحلة      

البدايات هذه أنها نادرًا ما تتوفر على المقومات األساسية لفن القصة القصيرة 
وحدة الحافز أو بمفهومه الحديث . فليس هناك آثار وعي قوي لمقوالت 

المكانية أو وحدة األثر، فضاًل عن غياب التحديد  -الموضوع أو األطر الزمنية
دم منه األحداث وعالقات الشخص من هنا فإن تحديد قالصارم للمنظور الذي ت

رؤية الكاتب إنما تتم عبر الحوار مع الثيمات المركزية التي يمكن أن تتكرر في 
الشخوص المركزية التي يحاول الكاتب النصوص من جهة ومع جهات نظر 

وصف وتحليل عالقاتها ومصائرها باعتبارها نماذج إنسانية عامة ، ال مجرد ، 
د أنها تنطق بلسانه أو بلسان كما يقول بارت ، وبالتالي فال ب كائنات من ورق ،

 غيره.
من هذا المنظور نعتقد أن قراءة فاحصة للقصص تبرر القول بأن        

سين سرحان يظل حريصًا باستمرار على االحتفاء بأبسط مظاهر الكاتب ح
الحياة وأكثرها انسجامًا مع فطرة الكائن البسيط الذي ال تلونه وتلوثه نزعات 
الظلم والسيطرة سواء تمثلت في سلطة المال أو الجاه والموقع االجتماعي . 

ن طرحت في هذه النصوص  بصيغ وهذه القيمة العامة تتكرر في كل قصصه وا 
متنوعة تراوح بين الشفافية والعتامة، بين المنطق الذهني الواضح المحدد 
والمنطق التخييلي الرمزي المنطق وبين الموقف التأملي الهادي المطمئن إلى 
قوة واستمرار تلك القيم ، والموقف الوطني المضطرب القلق عليها باعتبارها قيمًا 
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وها فقضية )حياة ميت( ، تخبر هشة ال يتقدم الزمن اال ليهمشها أو يمح
بحصير )إسماعيل( الذي عاش سعيدًا بالملذات إلى أن أوشكت )المدام( أن 
تؤدي بحياته فيقرر التوبة ويذهب إلى الطبيب الذي يؤكد له أال أمل في الشفاء 
وأن دواءه في العودة إلى دائه عله يظفر ببعض السعادة فيما تبقى له من العمر 

قد أخلص التوبة ولذا يقرر أن يموت هكذا وحيدًا مغتربًا لكن إسماعيل كان 
وبائسًا في انتظار رحمة الرب التي وسعت كل شيء ، أما البطل الحقيقي فهو 
عبده الحبشي )سعيد( الذي يسرد حكاية سيده لحاملي النعش الذين ال يعرفون 

، ألنه شيئًا عن صاحب الجنازة ، ونقول انه هو البطل الحقيقي أو )اإليجابي( 
يمثل تلك البساطة البريئة وتلك الحرية العميقة التي افتقدها سيده الذي أصبح 
عبدًا لشهواته، وال غرابة أنه هو الذي يحيىي الجانب المشرق من حياة 

الوفاء  نيذا المنظور اإلنساني الذي يجمع ب)إسماعيل( عبر سردها من ه
 والصدق والتفاؤل كما يالحظ .

ل من الناس(، يعود نفس  النموذج متمثاًل في حكاية وفي قصة )رج       
فاق والبذل والبحث عن معاني الحياة والكون حتى عبر طرقات نشاب تعود اال

الشك وااللحاد كما يقول الراوي لكن هو أيضًا ما أن يتقدم به العمر حتى يعود 
 إلى طمأنينة اإليمان السائد بين عامة الناس وبسطائهم فتنتهي القصة وهو
يدعو اهلل أن يثبته على )إيمان العجائز(، أو )إيمان الفطرة(، هذا ، كذلك قصة 

ينال كل االعتراف والتبجيل من األدباء  )العودة( تخبر عن شخصية أديب المع
والقراء في المدينة، لكنه يسأم من كل شيء ويقرر العودة إلى حياة البادية 

بره وأثره يعود ليعيش بهدوء في األكثر عفوية وبساطة وحرية، وحينما ينقطع خ
المدينة لكن أمره ينكشف فيقيم أصدقاؤه حفاًل على شرفه يستغله هو ليلقي 
خطبة يؤكد فيها أنه عاد أكثر قناعة بزيف حياته السابقة ثم ينهي خطبته 
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بضحكة مجلجلة تعبر عن سخريته من ذاته ومن الجميع وينصرف لينقطع خبره 
 من جديد.

صياد والسمكة(، فتنزع نحو الرمزية المعتمة لكم ذات القيمة أما قصة )ال     
تحضر ماثلة في مصير سمكة كبيرة متجبرة تهجم على دودة بسيطة بدعوى 
أنها سخرت منها وكان في هذا العدوان نهايتها المأسوية إذ أنها وقعت في شبكة 

حكاياته الصياد ، وفي )قصة األحالم ال تعود( يعود الكاتب إلى لغة الشفافة و 
الواقعية البسيطة حيث يتعلق الخبر بتاجر حضرمي مخلص لعمله وبيته ولذا 
يعيش سعيدًا حتى وهو ال يرزق بذلك الطفل الذي طالما تمناه وحلم بقدومه . 
هنا تأتي عواقب الخلق الفاضل إذ أن أحد أصدقائه يضطر للسفر إلى بالده 

جر الطيب وهو كالموقن أنه لن ولذا يودع طفله الوحيد الذي ماتت أمه عند التا
 ه مما يعني أنه ذلك االبن المنتظر الذي حلم به التاجر ذات يوم.ييعود إل
وفي قصة )عامر ذو عيد غير سعيد( ، تبلغ مأساة هذا الصبي المملوك       

ذروتها حينما يشغله سيده المسرف في غيه وظلمه عند عائلة موسرة يسومه 
ة أحد األبناء الطائشين الذي يتهمه بسرقة مالبسه لوان القهر وبخاصأأفرادها 

يوم العيد فيعاقب ويطرد من البيت ليجد نفسه على الرصيف بائسًا مهدور 
 الكرامة ومحرومًا من أبسط أشكال الفرح في يوم  العيد والفرح األكبر.

أما قصة ) هكذا كان( فهي أقرب ما تكون إلى الخبر الظريف ولذا لن      
صوصًا وأن خبرها المركزي ال يشذ عن حكايات هذه الشخوص نعرض لها خ

التي تمثل النماذج األكثر تعلقًا بحياة البساطة والفطرة سواء تحققت في الواقع أو 
ظلت حلمًا يراود هذا النموذج أو ذاك. ففي كل هذه النصوص ال يخفي الكاتب 

ن عبر قصصيًا ا  ذاته متعلق بتلك الحياة وبمنظومة القيم التي تنطوي عليها و 
عن التعلق عبر صوت الراوي أو عبر أصوات الشخوص القصصية الموزعة 
بين النموذج اإليجابي والنموذج السلبي بنوع من التوازن . أما حينما تعاين 
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مجمل الرؤية العميقة المشتركة بين هذه النصوص فإن البعد الداللي المأساوي 
عالمه . فرغم بعض النهايات الذي يهيمن على موقف الكاتب من كتابه و  هو

السعيدة التي تؤول إليها الحكايات والمصائر اال أن المعاناة الحادة تظل ماثلة 
ة والوجود من هذا ايفي حكاية كل نموذج ، وكأن الكاتب ممن يعاين الح

المنظور المأسوي الذي لم يكن غريبًا قط على كبار المبدعين ، ولعل هذا  
المفارقة الساخرة يعزز وجاهة هذا التأويل بما أن هذا النزوع القوي إلى أسلوب 

األسلوب هو النموذج التعبيري األنسب لهذه الرؤية التي تتحول المعاناة في 
سياقها إلى موضوع للتأمل المعمق الذي ال يلبث أن يفضي إلى السخرية 

باطنه باعتبارها في جوهرها خطابًا ظاهره المرح والالمباالة تجاه الواقع والعلم و 
األلم واالنشغال بمصير ذات واآلخر في هذا الواقع المختل المعتل. فاالنحياز 
إلى حياة البسطاء والتعلق بقيمها البسيطة قد يترجم من هذا المنظور ذاته عن 
وعي الكاتب بأنها األكثر هشاشة وعرضة للتهديد وبخاصة في البيئة المدينية 

لعالقات تراتبية صارمة غالبًا ما يحكمها  التي يخضع أفرادها وفئاتها االجتماعية
ويوجهها منطق المنافع العملية التي تتحقق لكل طرف بمقدار ما يحوزه من 
أشكال السلطة المادية أو الرمزية ال بمقدار ما يؤمن به ويحرص عليه من 
مبادئ ومثل . ونعتقد أن مما يبرر ويعزز وجاهة هذا التأويل أن خبر القصة 

)خليل الرياحي( يعلن رفضًا حادًا وساخرًا  بطلها األديب الالمعالوحيدة التي 
لحياة المدينة التي تورث اإلنسان الواعي والمرهف مثله شعورًا بالسأم واالغتراب 
ن تمثل في شكل غياب يشبه  هو الذي يدفعه إلى البحث عن خالص ما حتى وا 

 الموت كما الحظنا.
داللي المأسوي محايث لرؤية الكاتب وفي كل األحوال فإن هذا البعد ال      

نجازه الشعري ، والمقالي، مثلما هو محايث إوكتابته كما الحظه جل من درس 
لكتابات محمد حسن فقي وحمزة شحاته وأن ألسباب مختلفة ، فحسين سرحان 
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ليس كاتبًا مهنته الفرح أو التبشير بالمستقبل الزاهر بل هذه الكتابة التي ال 
شكل أو ذاك إال كمحاولة للتعبير عن مأساوية الحياة ونمذجتها تتحقق في هذا ال

ذا  بأقصى قدر ممكن ومتاح  من الصدق الفني والنزاهة الفكرية واألخالقية . وا 
كنا قد فصلنا القول بعض التفصيل في هذا البعد الداللي المأسوي فما ذلك إال 

عام من ذاته وكتابه أنه يشكل الدليل األمثل إلى تفهم وتحليل موقفه الفكري ال
 (.5-0ومن مجتمعه وعالمه كما سنحاول بيانه باقتضاب في الفقرة التالية .)

موقف حسين سرحان من ذاته ومجتمعه وعالمه ينبغي علينا  لتحديد       
اعتبار هذه النصوص القصصية )عينات تمثيلية( قادرة على كشف األبعاد 

  -العينات -النصوص د أهمية هذهاألكثر أهمية لذلك الموقف في مجمله وتزدا
إذا ما تذكرنا أن جزءًا من معاني جاذبية هذا الشكل السردي الجديد يكمن في 
أنه كان يسمح للكاتب بالتعبير عن آرائه وتصوراته ومواقفه بنوع من الشفافية 
التي ال تبلغ مباشرة الكتابة المقالية ولكنها أكثر وضوحًا مما يتيحه له وألمثاله 

ب الشعري الترميزي والمعتم بطبيعته . وتتعزز أهمية هذه القدرة التعبيرية الخطا
للقصة القصيرة بما أن الكاتب وجيله لم يكونوا قد امتلكوا وعيًا واضحًا بمقوماتها 
الفنية الخاصة وبالتالي كانوا يلجأون إليها في تلك اللحظات التي تدفع الكاتب 

ية اليريد الكتابة عنها مباشرة لسبب ما ، إلى الكتابة عن حالة أو حادثة أو قض
لكنه ال يستطيع في نفس الوقت تجاهلها أو نسيانها وكأنها أصبحت حالته أو 
قضيته الخاصة كإنسان عادي وكأديب مثقف لديه ما يقوله بصددها . مالحظة 
نظرية منهاجية ثانية البد من التأكيد عليها في هذه الفقرة وتتعلق بكون موقف 

و المضمر في كتاباته ال يمكن تحديده وتفهمه والحوار معه أالمعلن الكاتب 
بشكل جدي وفعال إال باعتباره جزءًا من مواقف وتيارات فكرية أيديولوجية عامة 
عادة ما تشعر النخب المثقفة في المجتمع أنها هي األكثر أهلية ومسؤولية 

 تعديلها وتجاوزها.بصدد التعبير عنها والعمل على تبريرها وتطويرها أو على 



 

(101) 
 

بناًء عليه يمكن البدء بموقف حسين سرحان من ذاته وكتابته كما تشي به       
أو تعلنه تلك القصص في مجملها والتي يمتد زمن كتابتها على مدى عقدين 
ونصف العقد كما الحظنا من هذا المنظور زعم أن تعلق الكاتب بقيم الصدق 

د ذاته تعلق بالكتابة التي ال تكتسب والبساطة والحرية والعدالة هو في ح
وجاهتها الفكرية والجمالية إال حين تعبر عن هذه القيم وتشخص أو تنمذج 
حضورها وتدافع عنها وتحفز المتلقي لالنحياز إليها فالكتابة هنا البد أن تكون 

التصورات والقناعات الفكرية واألخالقية  محكومة وموجهة بمنظومة من
في عليها تلك النسقية العميقة في المستويين التعبيري والجمالية التي تض

ن حسين سرحان كان يتعامل مع إوالداللي بصيغة أكثر دقة ووضوحًا نقول 
الكتابة باعتبارها قيمة ومبدأ ال كوسيلة لتحقيق منافع ذاتية ضيقة وعابرة وهذا 

، ألنهم التعامل المبدأي هو أحد الجذور العميقة لمعاناة الكتاب من هذا النمط
كثيرًا وواقع الحياة اليومية العامة في مجتمع بشرى غالبًا ما تهيمن على عالقاته 
اعتبارات المصلحة العملية المتعارضة والمتناقضة مع المبادئ والمثل أغلب 
األحيان. هكذا ما أن ننتقل إلى البعد االجتماعي لهذا الموقف من الذات 

في التوتر الحاد الذي يدفع باألديب  ثر تلك المعاناةأوكتابتها حتى نتلمس 
الالمع في قصة )العودة إلى البحث عن الخالص من حياة المدينة التي تثير 
فيه السأم والشعور بفقد القيمة وهو في ذروة نجاحه ومن هنا يقرر العودة إلى 
البادية التي قد تكون حياتها زهيدة وقاسية لكنها تبدو له األقرب إلى حياة الفطرة 

 حرية.وال
فهذا الحل هو في حقيقة األمر حل رمزي ال ينهي المعاناة إال في مستوى       

المتخيل ومن هنا ال بد من التوقف عند الداللة الهامة لعودة األديب ثانية إلى 
المدينة ألنها تمثل الحدث األهم رغم أن النص ال يتضمن أي تبرير فني لها، 

أمام صمت أو فراغ نصي يستدعي بذاته التأويالت من طرف القارئ فنحن هنا 
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الناقد بما أن األمر يتعلق بدال غائب له داللة البد من استحضارها في مثل 
 هذا المقام.

من هذا المنطلق نزعم أن الصمت هنا ربما كان الدال األقوى على ذلك       
ين ونسقين ثقافيين أحدهما التوتر الذي يعانيه هذا النموذج الموزع بين مجتمع

يجذب المثقفة المبدعة التي لن تستطيع تحقيق معاني وجودها إال في المدينة 
الحديثة واآلخر يجذب الذات االجتماعية العادية التي تظل تحن إلى فضاءات 
انسانيتها وبراءتها األولى، ولذا تحلم بالعودة إلى البادية وتحاول تحقيق ذلك 

تابة.. هكذا تظل الذات منذورة للترحل بين فضاء تقيم فيه الحلم ولو لحظة الك
دون أن تشعر بعمق االنتماء إليه وفضاء تنتمي إليه وتحلم به لكنها تعرف قبل 
نما  غيرها أنها لن تستطيع العودة إليه ، ال لمجرد أن الحياة فيه تشبه الموت، وا 

مجتمع كانت قد بدأت ألنه لم يعد موجودًا في عالم الواقع بمعنى ما فتحوالت ال
تمحو آثار وقيم تلك الحياة البدوية بدءًا بمشروعات توطين وتحضير البدو التي 
باشرتها الدولة لتحقيق كينونتها االجتماعية السياسية الحديثة وانتهاء بمشروعات 

للهجرة إلى المدن القريبة بحثًا عن فرص  األفراد واألسر التي كانت تضطر
الصيرورة االجتماعية التاريخية التي كانت قد بدأت أفضل للعيش . هذه هي 

تغير حياة البوادي واألرياف وسيتولد عنها تيار كتابي كامل مترع بآثار هذه 
التوترات الذهنية والنفسية التي ال يمكن تفهمها بعمق إذا ما تجاهلنا تلك 

في عملية التحوالت واالبداالت ولم نتعامل معها باعتبارها احدى اآلليات العميقة 
انتاح وتلقي أدبنا العربي الحديث في مجمله ال يكاد يعادلها أهمية سوى 

 صيرورة االتصال المباشر بالمدينة وبالمدينة الغربية الحديثة فيما نزعم.
وفي كل األحوال فإن استحضار هذه الصيرورة اآللية مما ال غنى عنه      

صالحي النهضوي لتفهم خصوصية عالقة حسين سرحان بذلك الخطاب اال
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الذي تفتح وعيه عليه وبفضله وحاول الحقًا أن يشارك فيه بما يتناسب مع وعيه 
 وموقفه الخاص أعاله.

فالكاتب ال بد أنه كان معجبًا ببعض أفكار ذلك الخطاب منجذبًا إلى       
بعض رموزه ونماذجه التي كانت تدعو إلى التجديد والتغيير في أساليب الحياة 

شكالها الفنية لكن تواصل وتفاعل ألمجتمع كما في أساليب الكتابة و وعالقات ا
الكاتب مع خطاب )مدني( في جوهره مرتبط بقيم المدينة الغربية الحديثة في 
مجمله لم يكن ليتم دون توترات ومعاناة تخص أمثاله ممن ينتمي إلى أوساط 

لم في المدينة بهذا بدويه أو ريفية ال بد أن تصدمها أنماط الحياة والتفكير والع
القدر أو ذاك وال بد أن تنعكس وتتجسد آثارها في كتابتها من هذا المنظور 
يمكن تأويل مجمل هذه النصوص القصصية باعتبارها تترجم عن تلك الصدمة 
وهي جزء من صدمة الحداثة في عمومها بطريقتين مختلفتين ومتكاملتين .ففي 

قديًا ايجابيًا من )ثقافة المدينة( حيث أغلب القصص يتخذ حسين سرحان موقفًا ن
يرفض تلك النماذج المتهتكة التي تنزع إلى ظلم ذاتها واآلخر في سبيل شهواتها 
وأنماط شذوذها ويتعاطف مع تلك النماذج البسيطة المخلصة في عملها والوفية 
ن كانت في أدنى مراتب المجتمع. أما في القصة الوحيدة  لواجباتها حتى وا 

لمعاناة الذات المثقفة الكاتبة في مجتمع مدني كهذا فإن الموقف المخصصة 
يتحول إلى رفض صارم وساخر لكل هذه الثقافة المدنية التي تبدو هنا ثقافة 
مزيفة وال إنسانية وبالتالي تولد في هذه الذات المثقفة المرهفة مشاعر السأم 

ب منها كما الحظنا واالغتراب التي تدفعها إلى اتخاذ القرار بالخالص أو الهر 
وبما أن هذا الموقف ال يعلن إال في قصة واحدة وبطريقة ملتبسة كما بيناه فإن 

يجابي هو الذي يهيمن في مجمل القصص مما يدل على إلالموقف النقدي ا
خرين ، أيًا كانوا آلعمق الرؤية االنسانية لدى كاتب يظل يتفاعل مع مآسي ا

هذا تحديد ما يميز مشاركة حسين سرحان  باعتبارها جزءًا من مأساته الخاصة
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حكم بصالحي النهضوي الذي وجد نفسه منخرطًا فيه إلفي ذلك الخطاب ا
صيرورة المجتمع والتاريخ ، لكنه لم يتبن منه إال ما يتناسب مع وعيه ويعزز 

 (.5-5قناعاته الذاتية الخاصة.)
من  األولصالحي الوطني في النصف إلحينما نعاين اليوم خطابنا ا      

القرن الماضي يمكننا التميز فيه بين نزعتين أو اتجاهين رئيسيين عبر عنهما 
األدب الوطني أبلغ تعبير في وقت كانت فيه النخبة المثقفة تتكون من األدباء 
فحسب فهناك تيار فكري اجتماعي نقدي كان ينشد التغيير الجذري في كل 

ية انجازه للحاق بركب الحضارة شيء ألنه يؤمن بضرورة هذا التغيير وبإمكان
صالحي التحديثي الذي ربما كان محمد حسن إلالحديثة وهذا ما نسميه بالتيار ا

عواد أهم رواده ومثليه من الشعراء وأحمد السباعي من أهم رواده وممثليه من 
كتاب األشكال النثرية الحديثة كالمقالة والقصة والرواية والسيرة الذاتية .أما 

اني فتيار فكري تأملي محافظ كان ينشد التغيير والتطوير في أساليب التيار الث
وأشكال التعبير األدبي لكنه يتحفظ فيما يخص التغيير في مجال األفكار والقيم 
ألن التغيير هنا قد يعني التنكر لقيم إنسانية جوهرية في ثقافة الذات وتراثها 

برز ممثليه من الشعراء الماضي القريب أو البعيد ولعل محمد حسن فقي من أ
مثلما أن عبدالقدوس األنصاري من أبرز ممثليه في سياق الكتابة النثرية . لن 
نتوسع في تحليل هذين التيارين اللذين كانا يتفاعالن بشكل إيجابي الستقطاب 
النخب المثقفة في عموم العالم العربي آنذاك باعتبارهما التيارين األساسيين كما 

ير فحسب إلى أن حسين سرحان كان يجد نفسه قريبًا من التيار نعلم اليوم . نش
الثاني المحافظ سواء بحكم انتمائه  العميق إلى مجتمع قبلي تقليدي حددت 

نسانية إلمنظومات قيمه مكونات هويته القاعدية أو بحكم تعلقه بتلك القيم ا
رومانسي شفاف المثالية التي تعبر عنها كتاباته النثرية والشعرية ، مرة بأسلوب 
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ومرة بأساليب رمزية معتمة لكن دالالتها قابلة للتحديد والتحليل بمجرد وضعها 
 في سياق كتابته العامة.

عنه  نعم لقد ظل هذا الكاتب نصف حضري ونصف بدوي كما قال       
صالحي إلعبداهلل عبدالجبار وهو يقرأ كتاباته من منظور االنحياز إلى التيار ا

ي الذي يشكل المرجعية األهم لقراءاته وتفسيراته وتأويالته التحديثي الجذر 
نجازات األدبية الوطنية في تلك الفترة . لكن هذا التوزع بين إللمجمل التيارات وا

فضائين اجتماعيين ونسقين ثقافيين لم يكن سلبًا في مجمله ألنه هو الذي بلور 
ز األعم واألعمق شكل معاناة الكاتب اإلنسان من جهة وهو الذي مثل الحاف

لكتاباته اإلبداعية والفكرية من جهة ثانية، أما القضية األهم التي نعود فنؤكد 
عليها وندعو غيرنا إلى المشاركة في توسيع وتعميق البحث فيها فهي أن مجمل 
هذه المواقف والرؤى والتصورات االصالحية لم تنقطع آثارها مع جيل الرواد ولم 

لمعبر األمثل عنها ال في تلك المرحلة وال في يكن الخطاب الشعري هو ا
المراحل التالية.. من هنا فإن إعادة االعتبار للكتابات المثالية والقصصية 
والمسرحية والسيرية لجيل الرواد والتأسيس هو الخطوة األولى الضرورية 

صالحي الذي إلالستعادة التواصل الحواري مع مجمل خطابنا األدبي الثقافي ا
ذاته يتواصل ويتفاعل مع مجمعه وعالمه من هذا المنظور الحواري كان هو 

المتنوع والخالق .فذلك الخطاب تكمن قيمته األدبية في تعدد أشكاله وتنوع 
تعبيراته وأساليبه أما قيمته الوظيفية فتتجلى أكثر ما تتجلى في مضامينه 

الرؤى النهضوية التنويرية التي حاولت التأسيس لمشروعية االختالف في 
والتصورات والمواقف وباعتبارها محصلة اجتهادات لرموز وطنية مخلصة كان 
هدفها األسمى المشاركة في صيرورة التقدم والنهضة والتنمية التي فرضها 
منطق التاريخ على الجميع وكان منطق التاريخ الوطني الخاص في أمس 

 الحاجة إليها.



 

(106) 
 

النص أو الجنس األدبي أو ذاك فالقراءات األكاديمية المتخصصة لهذا      
مفيدة وضرورية لنا جميعًا بحكم أن هذا ما يتطلبه منطق العلم الحديث ذاته.. 
لكن هذا النمط من القراءة ينبغي أن يعزز ويثري باستمرار بقراءات تتقصى 
أشكال ودالالت تفاعل النصوص األدبية فيما بينها وتفاعالتها مع الخطابات 

هذا السبيل األمثل للكشف عن أنساقها العامة وتفهم  الثقافية األخرى ألن
نسانية التي ينطوي عليها إلالقضايا الفكرية بمختلف أبعادها االجتماعية وا

الخطاب في مجمله فهذا التوجه هو توجه معرفي بأدق معاني المعرفية إذ أن 
شرة فعل الكتابة لدى جيل الرواد كان في جوهره موجهًا بمقصدية الفعالية المبا

نتاجه وتلقيه وذلك لسبب بسيط وجوهري هو أن نخبتنا إأو البعيدة في سياقات 
الثقافية الوطنية كانت تشكل آنذاك من عدد قلل جدًا من األدباء الذين كان 
عليهم النهوض بدور األديب والمفكر والمصلح االجتماعي والموجه التربوي 

ية والتعليمية التي كانت هي فضاًل عن أدوارهم القيادية في المؤسسات االعالم
نجازاتهم البد أن تزداد أهمية وقيمة إذا ما تذكرنا إأيضًا في طور التشكل ثم إن 
صالحي في شروط اجتماعية ثقافية في أقصى إلأنهم كانوا يؤسسون لخطابنا ا

درجات التعقيد حيث أن مجتمعنا كان يخرج للتو من عزلة تاريخية ألفيه جعلته 
ن اتخذ شكل مدرسة حديثة أو آلة حديثة وكان يقاوم التجديد و  التحديث حتى وا 

ثقافة كاملة ارتدت إلى أن تكون عاماًل معيقًا لصيرورة التقدم ولسنة التطور التي 
أودع اهلل أسبابها في كونه ومخلوقاته ..فالتشاكل البنيوي العميق بين الثقافة 

جهة ثانية كثيرًا ما يولد  القبلية الشفهية من جهة والثقافة الدينية الشعبية من
بينهما وخصوصًا عند المنعطفات التاريخية الحادة ، تحالفًا ضد التغير 
والتحديث كان وال يزال من القوة والخطورة بحيث تضطر الرموز المتنورة من 
النخبتين السياسية والدينية لمراعاته وتجنب االصطدام معه ، فما بالك بنخبة 
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رادة الكتابة .. وكثيرًا ما كانت تشعر أنها إك سوى أدبية محدودة لم تكن تمل
 تطير بأجنحة بال ريش!.

ننا ممن يتساءل أحيانًا كثيرة ومن منطلق الوعي بأهمية انجازات أولئك إ       
نجازات إلالرواد وجهودهم في مثل هذه الشروط الصعبة ، عما إذا كانت ا

ية لحقلنا الثقافي الوطني! ضافة نوعية حقيقإالجماعية لألجيال الالحقة تمثل 
ويزداد هذا التساؤل حدة ومشروعية إذا ما أخذنا في االعتبار ما يفترضه 
ويفرضه منطق التاريخ الحديث من تراكمات وتحوالت طالت آثارها مختلف 
مجاالت الحياة المادية وكان من المتوقع والطبيعي تمامًا أن تطال المجاالت 

، أما مصدر هذا التساؤل ومبرره األقوى فهو أن الجماعية والفكرية والمعرفية 
ن أصالحي النهضوي يمكن إلقراءة النماذج النثرية المتميزة من ذلك الخطاب ا

شكاليات أضيق إلن منتجين كانوا يطرحون من القضايا واأتكشف لنا جميعًا 
 الحدود وبشكل فردي غير منتظم أغلب  األحيان .

ومن يراوده شك في وجاهة التساؤل أعاله فما عليه سوى  إعادة قراءة       
مجمل  خواطر مصرحة ووحي الصحراء والرجولة عماد الخلق الفاضل أو

الكتابات الفكرية واالجتماعية ألحمد السباعي وعبداهلل عبدالجبار وعبدالكريم 
 الجهيمان وحمد الجاسر. 

نا ماقرأنا قصص حسين سرحان يرحمه اهلل من وختامًا نعود فنؤكد على أن      
هذا المنظور الحواري إال بهدف تحفيز المزيد من الجهود واالجتهادات في هذا 

 االتجاه .. واهلل المستعان على كل جهد والمثيب على كل اجتهاد.
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 المقاالت
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 يرحم ا  أخي حسين سرحان
  2محمد حسن فقي –بقلم 

بالنبأ  -يشهد اهلل –وم صعقت يساعات صحف الت قبيل عحينما طال     
الفاجع .. نبأ ارتحال أخي حسين من دنيانا الفانية إلى رحاب اهلل الكريم ، 

بالغ مثل هذه األخبار التي إوعتبت على صحافتنا وعلى مندوبيها المختصين ب
نهم اتصلوا بداري أتحمل في طياتها فواجع أليمة ثم استدركت فعذرتهم.. فال بد 

ن رقم هاتفي أو هواتفي المعروفة ..فلم يجدوني ذلك أنني كنت ليلة البارحة وم
بداري الكائنة بحي الروضة ، فلم أعرف بهذا النبأ المذهل إال في صبيحة هذا 

 اليوم.
إن حسين سرحان كان نجمًا متأللئا وطودًا شامخًا في أدبنا الحديث ، فقد       

أنك في عهود الشعر العربي الذهبية ..  كان شاعرًا مجليًا تسمع شعره فتحسب 
الجاهلية .. صدر اإلسالم .. الدولة األموية .. الدولة العباسية بما كانت تحفل 
به هذه العهود من مواهب أدبية وعلمية وفنية .. يفتخر ويزدهي بها العالم 

سالمي كله .. وتسمع نثره فتعجب به إعجابًا شديدًا وتذكرك تلك إلالعربي وا
د نفسها بما كان بها من ناثرين عظام وكانما ينثرون بكلماتهم الجواهر العهو 

 النفيسة.
كان شعره نثره كفتي ميزان متعادلتين ، وكان يرحمه اهلل زميلي منذ عهد      

الدراسة بمدرسة الفالح المكية، فلقد سبقته بالتخرج لعامين . لكن صداقتنا كانت 
ل الشعر وننشره في صحفنا المحلية ، مستمرة منذ ذلك العهد البعيد، نتساج

وباألخص جريدة البالد، ولما توقف يرحمه اهلل عن نظم الشعر واعتكف بمنزله 
بمنأى عن أخدانه ومحبي أدبه بعثت إليه بقصيدة استثيره بها واسترجعه للميدان 

                                                           
 هـ3/00/0011جريدة المدينة  0



 

(110) 
 

األدبي الذي كان أحد فرسانه المجلين ، فاجأني بقصيدة منثورة ، فعاودت 
صل بأخي الصديق السيد على حافظ يرحمه اهلل وطلب إليه أن استثارته فات

 يعتذر لي ، أو أن يجاوب هو بالنيابة عنه..
وكنت أزوره بمنزله بمكة المكرمة وأقضي معه وقتًا ممتعًا وكانت زياراتي       

كلها مع أخي وصديقه األستاذ محمد السيف ، وقبيل أيام قالئل خالل األسبوع 
ي السيف لتحديد موعد نزور فيه أخانا السرحان واتفقنا تصل بي أخاالفائت 

على أن تكون الزيارة في األسبوع التالي ثم صعقت بنبأ وفاة أخي السرحان ، 
ستطيع والمنية حكم علينا جميعًا إال أن أضرع إلى اهلل الكريم أن يتغمد أوما 

ر ستبقى الفقيد الغالي برحمة ، كفاء ما أسدى إلى اللغة العربية من أياد غ
ال ا  مسجلة له في سجل الخلود ما عاش أدب وشعر على سطح هذا الكوكب ، و 

خوته وبقية أسرته الكريمة في هذا ا  أن أعزي أسرة الفقيد الراحل ممثلة في أبنائه و 
نا إليه راجعون(.  الرزء الجلل) إنا هلل وا 
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 قصيد  .. وشاعر
 2بقلم : عبدالكريم الجي مان 

أما الشاعر فهو األستاذ الصديق حسين سرحان .. وأما القصيدة فهي      
 المنشورة في صحيفة )الرياض( تحت عنوان )متى يخلو(؟!!.

وقد يقول معترض لماذا قدمت القصيدة على الشاعر .. مع أن الشاعر       
 هو األصل .. والقصيدة هي الفرع؟!.

وجائز أن يقوم المفضول على  فأقول إن حرف الواو ال يقتضي الترتيب      
الفاضل.. والفرع على األصل وال ضير في ذلك.. وقد قال اهلل تعالى في كتابه 
العزيز : ))وما يستوي األعمى والبصير وال الظلمات وال النور .(( فقدم األعمى 

 على البصير ..وقدم الظلمات على النور.
فتتح بها مناقشاتي لقصيدة هذا ضرب من الفلسفة النحوية التي أحببت أن ا     

الصديق حسين سرحان .. ألن هذه المناقشة سوف يكون فيها ضروب من 
 الفلسفة التي قد تكون فارغة من المعنى.. وقد تكون مألى بالصواب..

ونعود إلى الشاعر السرحان الذي اعتبره من فحول الشعراء وقد مارس       
ف اختار لقصيدته هذه قافية الراء الشعر منذ مطلع شبابه .. وأنا أعجب منه كي

التي يسميها الشعراء حمار الشعر.. فكل من هب ودب يقول شعرًا على هذه 
 القافية ..
هذه واحدة من المالحظات العامة .. أما المالحظة األخرى فهي مسحة       

الحزن والتشاؤم التي تخيم على أجواء القصيدة.. قد يكون األستاذ حسين أصيب 
ببعض األحداث المحزنة ..وأي امرئ في هذه الحياة نجا من  في حياته

األحداث ؟! والعالج الوحيد لهذه األحداث التي لم نستطع لها دفعًا أن نتناسها 
ن النسيان من أكبر نعم اهلل على اإلنسان ..وقد وجدنا في هذه الحياة بغير إ..
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يها شيئًا من الغبن رادتنا ..وسمينا بأسماء لم نخترها ..وقد نعيش عيشة نرى فإ
.. ولكن المرء يجب أن يتأقلم مع ظروفه ومحيطه الذي يعيش فيه .. وأال يأخذ 

ذًا فيجب أن نعيش حهذه الحياة مأخذ الجد إال فيما يربطه ب اله ومربيه .. وا 
سعداء ..أو على األقل شبه سعداء.. هاتان مالحظتان هامتان.. بقيت 

 دة ..البيت األول هو:مالحظتان على بيتين من أبيات القصي
 متى يخلو على ستين عاما  

 ت بعد)الزئير  إلى )ال ريرا يأو   

   
ح للقارئ العادي والمفروض أن يكون المعنى ضاوالمعنى في هذا البيت غير و 

واضحًا للذكي والغبي.. هذه هي البالغة وتركيب الكلمات وانسجام المعنى ال 
 جاء بالبيت كما يلي :ـ ه لونوجود له في هذا البيت.. واعتقد أ

 متىىىىىىىىىىىى يخلىىىىىىىىىىىو ولىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىتون عامىىىىىىىىىىىا  

 وبىىىىىىىىىىىىىىىىىىدلت)ال رير  عىىىىىىىىىىىىىىىىىىن )الزئيىىىىىىىىىىىىىىىىىىر   

   
عتقد أنه لو قيل البيت على هذا الشكل لكان أوضح للمعنى.. ثم لماذا أ     

هذه الشكوى من ستين عامًا من العيش .. أال تعلم ياصديقي أن هناك من يقول 
إال بعد الثمانين .. فلماذا التسرع بالشكوى أن الحياة الواعية الحقيقية ال تبدأ 

تسرح فيها وتمرح وتعب من  وبينك وبين الثمانين عشرون سنة .. يمكن أن
الشيء الكثير فدع ياصديقي عنك  -طبعًا الملذات المباحة –ملذات الحياة 

القلق وابدأ الحياة.. كما يقول المتفائلين أو المؤلفين.. والبيت الثاني الذي أريد 
 أغير فيه وأبدل هو :أن 

 ويا ربا  طال العمر حتى
 

 سئمت حالو  العمر النضير

   

 ولو كان البيت هكذا:
 وياربىىىىىىىىىىىىىا  طىىىىىىىىىىىىىال العمىىىىىىىىىىىىىر حتىىىىىىىىىىىىىى

 سىىىىىىىىىىئمت حىىىىىىىىىىالو  الرضىىىىىىىىىىا النضىىىىىىىىىىير  

   
 :أو لو كان هكذا

 ويىىىىىىىىىىىىىىا ربىىىىىىىىىىىىىىا  طىىىىىىىىىىىىىىال العمىىىىىىىىىىىىىىر حتىىىىىىىىىىىىىىى

 سىىىىىىىىىىىىىىىىىئمت مىىىىىىىىىىىىىىىىىرار  العمىىىىىىىىىىىىىىىىىر الكبيىىىىىىىىىىىىىىىىىر  
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أعرف أنك التريد أن تغير من هذه مالحظات عابرة أردت بها إثارتك ألننى 
كلمات شعرك شيئًا.. ألنك تختاره على مزاجك وال تريد أحدًا مهما كان أن 

 يختار لك .. فأنت تعرف ما تقول وتنسجم مع ما تقول ..
هذه كلمة أردت بها كما قلت إثارتك .. وأردت بها خصامك وأنا أقدم على       

مهزوم ألنني ادعو إلى البراز ي أنا الهذه الخطوة والشك يمأل ما بين جنبي بأنن
ًا قوي الشكيمة .. صعب المراس .. ولكن ال بأس لن أكون مهزومًا أمام شخص

 حسين سرحان لنجدد ما يكون بما قد كان..!!
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 ورحل الفار 
 : 2سعد البوارديبقلم 

رحل فارس الكلمة الشعرية .. وترك صهوة جواده شاغرة تتطلع إلى فارس      
 يملؤها في زمن رديء فيه الفرسان..جديد 
بكسر  –رحل البدوي .الحضري. العربي. المسلم. اإلنسان حسين سرحان      
وليس بفتحها كما يعتقد الدكتور محمد بن حسين في مقابلته اإلذاعية  -السين

..فالبدوي ال يتخذ من  السرحان اسمًا له .. وانما من السرحان .. أي الذئب 
 ذلك االسم .

انطفأت شمعة متوهجة مازالت تمدنا بالضوء بالدفء  هرحل .. وبرحيل     
..بالصدق .. وبالعفوية وحسين سرحان نسيج يختلف عن الكثيرين ممن امتطوا 
موجة الشعر.. أو بمعنى أصح هوجة الشعر تتازعهم رغباتهم بين مدح .. 

 وقدح.. بين غرور الفشل .. وفشل الغرور.
من كبريائه إال من إبائه .. وحين رحل كان أكثر الراحلين عاش معدمًا إال      

إحساسًا لنا بفقده ألن ثروته في بنك الفكر كانت شيئًا قيمًا.. وثمينًا ومميزًا.. 
 وصالحًا للتعامل في بورصة العمالت الفكرية ال يمكن إلغاؤه.

وهم  لماذا فقده كان األكثر إيالمًا.. وتوجعًا؟!. كثيرون يموتون بعطائهم ..
أحياء ..ألن قدرتهم على العطاء جاءت ميتة في لحظة أن تولد .. كثيرون هم 
أولئك الذين يمألون الصفحات كلمات مبتورة .. مأجورة .. مهجورة اليشفع لها 
نما تتناثر كشظايا قذيفة تلتهم ما حولها حرقًا للظهر ..  بريق األسماء .. وا 

 .. وجنون الحكمة .واختراقًا للجدار العازل بين عبث الجنون 
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بمشاعرنا في  حسين سرحان أعطى لنا أجنحة بال ريش .. أجنحة تحلق     
آفاق السماء الصحو لنجلو النجوم .. لنالمس زرقة السماء .. لنداعب وميض 

حباطاتها .. ا  القمر .. لنواجه داخل أعماقنا في الوقت نفسه كل تناقضاتها .. و 
 وتطلعاتها ..

لقد كان ضمير صحوة .. وقد عاش معنا شعرًا وشعورًا.. ومازال ضمير      
صحوة وقد ودعنا ونحن نجبر من بعده بعضًا مما أودعه فينا من أمل .. وألم 

 كانا بالنسبة إليه مداد شعره .. وامتداد شعوره.
وحين يرحل الشاعر ..حين تنطفئ الشعلة فإن إحساسنا بالغياب لذلك      

شعوري يأتي حارًا..حارًا كلسعة النار .. التي ال نقوى على تحملها .. الوهج ال
نصافًا له .. وعزاء لنا .. فإن  الذين عرفوه .. ال بد وأن ينصفوه .. قيمة في ا  و 

ميزان شعرنا العربي المعاصر .. وفي زمن رديء عرت فيه القيمة بعد أن 
 اعر مزيفة..طوحت بها زوبعة المتشاعرين المتسلقين سلم الشعر بمش

 رحمك اهلل .. وعوض الكلمة الشاعرة عنك خيرًا.      
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 2حسين سرحان .. مات ولم يمت
  بقلم : خليل الفزي 

نجم آخر من نجوم الشعر في بالدنا اختاره اهلل إلى جواره .. بعد أن عطر     
سماء الشعر العربي بأريج أشعاره ولّونها ببريق إبداعه ووهج عطائه األدب 
المتميز . ولم يكن حسين سرحان من الباحثين عن األضواء ، وقد اختار في 

أصيب القرف لما يواجه  سنواته األخيرة أن يتوارى في صومعة الشعر وكأنه قد
من هذا الغثاء الذي مأل ميادين وساحات الشعر واحتل منابره .. دون أن يكون 

 له نصيب من أصالة الشعر وجزالته وقوته .
وما أن انتقل حسين سرحان إلى الرفيق األعلى حتى سارعت األقالم إلى       

وكم ستكون  تكريمه وهو حي. فتكريم األحياء أجدى من تكريم األموات ..
الفرحة غامرة والمردود ايجابيًا لو كرم أدباؤنا وشعراؤنا وهم أحياء بدل تكريمهم 
بعد الموت. ألنهم لن يستفيدوا من هذا التكريم بعد وفاتهم . ولن تستفيد منه 

عوامل التحفيز على االنتاج بالنسبة  الحركة الثقافية في بالدنا، باعتباره أحد
 ياء.ألولئك المكرمين وهم أح

إن الوفاء مطلوب ويستحق اإلشادة والتكريم هو أحد مظاهر هذا الوفاء ..      
لكن هذا التكريم قبل الموت أجدى منه بعد الموت. وكثيرون لم يحظوا بما 
يستحقونه من  التكريم في حياتهم ومنهم شاعرنا الفقيد حسن سرحان .. فما 

نتاجهم وغزارة إنا الثقافية بروائع أحرانا أن نتدارك هذا الخطأ بحق من أثروا حيات
 مشاركاتهم األدبية ، ليشكلوا عالمات بارزة في مسيرتنا الثقافية.

أليس من سخريات القدر أن يحظى أقزام الشعر بالحفاوة ويبقى العمالقة       
ن أفي طي النسيان حتى إذا اغتالتهم يد المنون  ارتفعت األصوات لتكريمهم وك
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كفير عن كل ما جنيناه بحقهم من إهمال وتجاهل وعدم هذا التكريم هو الت
 اهتمام .
لقد كان حسين سرحان والزال علمًا من أعالم الشعر في بالدنا ، فإذا       

كان قد مات بجسده فإنه لم يمت بفكره ، وما تركه من آثار شعرية كتبت اسمه 
 في سجل الخالدين إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
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 حانيرثون سر 
 )رحيل حسين سرحان  

 2بقلم :أ.د. أبوبكر باقادر 
 

غادرنا األديب الكبير حسين سرحان إلى مثواه األخير فتذكرت فجأة      
 الجميع رغم أنه أثناء حياته كان شديد الحرص على الغياب .. 

إن سرحان يذكرني وبشكل قوي بأبي العالء المعري الذي آلى على نفسه      
أن يكون رهين المحبسين ، بصره وداره ولقد اختار أبوالعالء حبسه ، فهو من 

فادة منه واالقتراب من عالمه إلكبار أدباء العربية وكان الجميع يحرصون على ا
، ففقدان البصر لم يحل دون وكان بإمكانه أن يصبح شاعرًا مقربًا من البالط 

 غيره.بلوغ 
وكان بإمكانه أن يلعب دور النجومية ويعبث فلم يكن بشار أقدر منه في      

امتالك زمام فصاحة العربية ولكنه رغم ذلك اختار تلك العزلة والغياب ألنهما 
يشكالن فلسفة وتصور للكون والحياة ودليلنا على ذلك ما أبدعه في شعره من 

الشاعر الذي يلزم نفسه مااليلزم ويؤكد على اللسان واإلصرار على  معان فهو
استخدامه بشكل معين يمكن أن يشكل شرنقة تعزله عمن ال يريد وذلك باختيار 
ماال يسهل فهمه ، إضافة إلى ذلك كان شعره يدور حول معاني التفرد وحرية 

قيرة صغيرة االختيار والترفع عن اهتمامات الناس وتطلعاتهم التي يراها ح
ويمكننا أن ندرس مفردات المعري فال نجد فيها إال تأكيدا لما ذهبنا من اغتراب 
واصرار على االبتعاد عن العالم االجتماعي المحيط به ، مع التأكيد بأنه لم 
يكن يرغب في هذه الحياة أصاًل لكن هذه قدرة وعمل والديه، بطبيعة الحال 
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ل ولست في مقام من يتخذ موقعًا يوافق فيه أو تناول العديد من الدارسين والتحلي
يخالف أبا العالء في فلسفته ونظرته اللتين طبقهما في حياته ، وما أصعب أن 
 يعيش الفرد فلسفته وبإصرار . لكن دون شك أن أبا العالء يمثل قمة في تراثنا
األدبي والفلسفي ومحطة فكر تستحق التأمل ، أقول هذه في معرض حديثي عن 

ستاذ سرحان الذي رغب وبإصرار أن يسرح ويغيب عن عالمه ال ألنه اليملك األ
ما يقدمه فما نشر من أعماله وما قدمه في صحافتنا وما قدمه له الدراسون 
يكفي كنماذج للتأكيد على أن له حضوره الشعري ورؤيته الفلسفية التي يصدر 

ن أديبًا في نهاية عنها شعره وأدبه لكن ما يقدمه نموذج األستاذ سرحان هو أ
القرن العشرين وفي مجتمع من مجتمعات العالم الثالث الذي غالبًا ال يحتفل 
فيها المجتمع بأمر الثقافة واألدب على المستوى اليومي أنجب شاعرًا مثل 
سرحان الذي توفى في أيام غير بعيدة عن راهب عربي آخر من رهبان الفكر 

ومية الراهنة وأقصد جمال حمدان الجغرافي وممثلي فكرة االنعزال عن الحياة الي
العربي المصري المشهور . إن وجود أمثال هؤالء يرمز في نظري إلى أمور 

 يجب أن نتأملها من أهمها :
اليمكن  إن حياة الفكر المبدع والعلمي الرصينة تتطلب التفرغ الكلي لها وهو ما

ن الغياب إيعة الفارغة تحقيقه سوى باالنقطاع تمامًا على حياتنا الالهثة السر 
عن حياتنا الراهنة هو تمام الحضور . أقصد من أراد أن يقدم الكثير فإن عليه 

ن يعيش الفرد إة إلى أننا في عصر أصبح من النادر تأن ينقطع لما يجب إضاف
مكانية ذلك وشعر سرحان إأفكاره وفلسفته وأمثال سرحان يقدمون الدليل على 

تصوراته ورواة للحياة الوادعة التأملية التي يرغب  في واقع األمر يعكس وبقوة
عن بهرج شهرة خادعة أو مديح زائف . وهو  اً في العيش داخل حدودها عازف

نما يفعله انطالقًا من فلسفته وتصوراته . فرغم  اليفعل ذلك تصنعًا أو تواضعًا وا 
جده وحضر طيبته ورقته آثر العزلة والبقاء في داره حينما كرمه النادي األدبي ب



 

(120) 
 

عنه من يشكر للنادي احتفاءه بأدبه إنه لم ينكر على  النادي فرحته وحفلته ، 
ولم يزايد على محبيه بتأكيد فلسفته ولكنه في الوقت نفسه بقى على التزامه 

 بعزلته وحياته الخاصة البسيطة.
تذكره عنه رحمه اهلل كثرة اختالطه بمن حوله من عامة الناس أومما       
ه الخلص دون ترفع أو تأكيد  للذات أو تميز عمن حوله . وتأكيده وأصدقائ

فادة ممن يزوره وليس العكس ، رغم إللزائريه ومحبيه أنه طالب علم يرغب في ا
تدقيقه وحرصه على أال يقرض من الشعر إال أرقه وأجمله وأعمقه معنى وبما ال 

 يتعارض مع فلسفته .
وتغمدك برحماته المولى ، وعسى أن نتمكن من رحمك اهلل يا أديبنا الكبير      

خالل بعض الدارسين ومن خالل أهلك وأصدقائك الولوج إلى ما لم تنشره في 
غيابك الحضوري الطويل . فإنني على يقين أن الكثير والكثير قد نظمت وكتبت 
في هذه الفترة الطويلة مما يستحق النشر والدراسة والتأمل ، إننا على موعد 

شعرك وعلمك ليكون غيابك الجسدي مفتاح حضورك الفكري كما معك في 
 الحال مع أبي العالء؟!.
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 2حسين سرحان ومساحة الخراب
 د. سعيد السريحي 

لم يكن الموت الذى ألح عليه حسين سرحان مذ كان شابًا في مقتبل العمر  
نهاية تمضي إليها الحياة بقدر ما كان تجربة وجودية حية تسري في صميم 

نما تزامنًا لهما الح ياة نفسها، بحيث ال تغدو المسألة تعاقبًا للحياة والموت وا 
بحيث يكشف الموت زيف الحياة وينتزع منها ما توهم به مظاهرة القوة والجمال، 
وما تغري به من معالم العزة والسلطان ، ولذلك لم يكن حسين سرحان يفزع من 

نهاية يخشاها بقدر ما كان  الموت ال لشجاعة يدعيها ، ولكن ألنه لم يكن
 تجربة معاشية يحياها.

كتب حسين سرحان وهو اليزال في حدود الخامسة والثالثين من العمر :       
)منذ أعوام طوال وأنا ال ينقطع تفكيري في الموت لحظة واحدة ، أفكر فيه بين 

ضًا( األكل والشرب ، وبين الحركة والسكون ، وخالل النوم واليقظة وأحلم به أي
،  وكتب بعد أن دنا من عتبات الخمسين يقول : ) قبل عدة سنوات استغرقني 
التفكير في الموت حتى لظل يأكل معي ويشرب وينام ويقوم ويقعد ، كنت أفكر 

 فيه بال رعب ، وبال مباالة(.
هذا الحس الحاد بحضور الموت في تجربة الحياة منح اللغة الشعرية عند      

متميزًا عن سواه ممن يشاركه في هذه النزعة الرومانسية ثم  حسين سرحان شكالً 
هات يمليها العشق وأحزان تفضي إليها تجارب اللوعة والفراق . آال يتجاوز بها 

إن لغة حسين سرحان الشعرية تحتفل بالموت ال باعتباره سكونًا ونهاية تهدأ فيها 
الذي ينهض على  حركة األشياء ، ولكن باعتباره فاعلية وضربًا من النشاط

أنقاض الحياة ، إن الموت يتحول إلى فاعل داللي يعيد صياغة العالم مرة 
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أخرى ليبني مساحة للخراب وتصبح مهمة الشعر أن يكتشف معالم هذه 
 المساحة للخراب البهي، وأن يرصد تشكالت عالمها.

من هنا أولع حسين سرحان بما يمكن أن تسميه جماليات القبح حيث        
 ناثر من أبياته الدود، وترتفع المقابر ، وتتحلل جثث الموتى ويتسرب العفن.يت

ذا ما حاولنا أن نضع هذه التجربة في سياقها من تاريخ الشعر السعودي       وا 
منذ بدايات النصف الثاني من القرن الماضي اكتشفنا أن حسين سرحان كان 

ظر إليها على أنها ضرب يدخل بالشعر تجربة جديدة لم  تفهم على وجهها ، فن
من التشاؤم، ونتاج للعزلة ، ولم تؤخذ على أساس العالم الشعري الذي تؤسسه ، 
والذي كان ينهض على أنقاض عالمين آخرين : العالم الكالسيكي بما يحتفي به 
من جماليات التناسق واالنسجام ، والعالم الرومانتيكي الغارق في تفتح األزهار 

 وتغريد األطيار.
كان حسين سرحان يقيم في شعره موتا موازيًا للموت الذي يشهده في       

الحياة ، كان الموت ينقض أحجار الهيكل من حول الشاعر وكان الشاعر 
ينفض حجارة اللغة في قصيدته ، بحيث انتهى إلى بناء شعري ال يشد له 
 تماسكه غير هذا الشكل العمدي في ضرب من السخرية العنيفة بالذائقة

 التقليدية.
على شعر حسين سرحان أن يؤخذ في اطار الرومانتيكية  فإن من التحي       

أو ينظر إلى قصائده على أنها نوع من الزهد في الحياة فذلك من شأنه أن يغفل 
العالم الشعري عن حسين سرحان والذي كان يؤسس من خالله لتجربة جديدة 

في شكل اتجاه يكون حسين  ظلت منفصلة عمن حوله ولم تستطع أن تتبلور
سرحان رائده فانتهى إلى أن أصبح صوتًا منفردًا يدعي الجميع حبه، وال 

 يستطيع أحد االنتماء إليه أو االمتداد به .
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إن جماليات القبح التي تواجهنا في صراع الدود حول الجثة حتى ال يبقى      
لموت بهاءه ويعيد من الدود إال دودة أخيرة ، وفي الوجه الجميل يخلع عنه ا

ع عنهما الموت بهاءهما . ز البالء تشكيل معالمه ، وفي القوة والسلطان ين
وينتهي بها إلى ضعف .. هذه الجماليات )تشكل عمق التجربة الشعرية( لدى 
حسين سرحان بحيث ال يمكن التأتي إلى عالمه إال بالوقوف عليها والنظر إليها 

بل نظرة وجودية لإلنسان المعاصر في ال باعتبارها صورًا شعرية فحسب ، 
حياته التي تضج باالنكسار واالحباط بحيث تغدو حياة ال شيء يمتلك فيها 

 الحركة المطلقة غير الموت نفسه وال حقيقة لشيء فيها غير حقيقة الموت.
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 2السرحان ال ي فقدنا 
 : محمد المنصور الشقحا بقلم 

يأتي الشاعر حسين سرحان في طليعة الشعراء العرب الحديثين بشعره      
وموقفه من الحياة .. انقطع عن الحياة االجتماعية مترهبًا في محراب الفن 
متحدثًا بالشعر عن ما يشاهده حوله من مجانية الحياة ومجونها فأخرج قصائد 

د جبين من تصور عصماء تداولها الرواة سرًا وأخذت تنبعث حياة .. وقد ن
حالهم العتماده على النقد وهو يتحدث بتشاؤم كامل عن كل موقف يعايشه أو 

 يراه.
 قىىىىىىىىىىوال لىىىىىىىىىى ات اللمىىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىىل جا هىىىىىىىىىىا خبىىىىىىىىىىر

 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىإن صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاحب ا أود  بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفر  

   
 طالىىىىىىىىىىىىت علىىىىىىىىىىىىى الجسىىىىىىىىىىىىد الوهنىىىىىىىىىىىىان شىىىىىىىىىىىىقه

 واسىىىىىىىىىىتفحل بىىىىىىىىىىه الىىىىىىىىىىدا  وانتشىىىىىىىىىىرت بىىىىىىىىىىه الغيىىىىىىىىىىر  

   
 وملىىىىىىىىىه الفجىىىىىىىىىر العىىىىىىىىىاتي وهىىىىىىىىىل أحسىىىىىىىىىد

 ر  أن ملىىىىىىىىىىىه الفجىىىىىىىىىىىريقىىىىىىىىىىىو  علىىىىىىىىىىىى أمىىىىىىىىىىى  

   
تصوير رائع وجميل لواقع مؤلم كان يعيشه السرحان  المسافر دائمًا مع      

العزة والكرامة وحرية االنسان .. وهو يعتبر نفسه في عزلة تامة وضجر من 
 الحياة التي ألقت بكلكلها فوق كاهله:

 يانائمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا والنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ر  حولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

   
 سىىىىىىىىىىىىير  النىىىىىىىىىىىىوم مىىىىىىىىىىىىد  احتكىىىىىىىىىىىىىام األر 

   قىىىىىىىىىىىى ا لىىىىىىىىىىىى  ال أبىىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىىى  وانتبىىىىىىىىىىىىهفىىىىىىىىىىىىأر   

   
 لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم يبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الفجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر دقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىائ 

   
لقد تأخر الفجر الذي  ينتظره الشاعر حسين سرحان حتى إن يوم الثالثاء       

السابع من ذي القعدة اليوم الذي ووري جسده الثرى لتعانق روحه الفجر 
 المنتظر.
لقد فقد األدب العربي السعودي علمًا من أعالم الشعر وفارسًا مجلي من        

فرسان النثر عرف شاعر قبل كل شيء وأدركته صامتًا رغم المعاول التي 
 حاولت زرع الثقوب في جدار صمته رحمه اهلل.
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 2عالم حسين سرحان
 د. عالي القرشي 

رحل عنا حسين سرحان وبقى شعره حاماًل لسيرة حياته ومواقفه ليس تسجياًل  
لها ألن األمر لو كان كذلك لما أصبح لهذا الشعر قيمة إال أنه ذكرى فحسب 

ت ضخقوته الشاعرية منح األلفاظ والصور حركة نفسه ووجوده فتمبولكن ألنه 
ياء وما يخاتلها من بما يعتور هذه الذات من قلق وما يجللها من أنفة وكبر 

ضعف ووهن بشري فجاء شعره حاماًل وهج الروح وناظرًا برواء الكلمات ذلك 
ألنه لم يغيب ذاته عن شعره ولم تكن الكلمة لديه مطية يبلغ بها المقاصد التي 
بلغها غيره وترفع عنها، بل كانت صفحة من صفحات ذاته ولذلك كانت الصور 

 ل بنا على ميادين الصراع والحرب والكر والفر:التي يدلفنا إليها هذا الشعر تط
 أحكىىىىىىىىىى  جنبىىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىىي الليىىىىىىىىىىالي فىىىىىىىىىىال أر 

 ل ىىىىىىىىىىىىىىىا أثىىىىىىىىىىىىىىىرا  م مىىىىىىىىىىىىىىىا تخمىىىىىىىىىىىىىىىط ناب ىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 وتختىىىىىىىىىىىىىىىىر  األيىىىىىىىىىىىىىىىىام بىىىىىىىىىىىىىىىىي فكىىىىىىىىىىىىىىىى نني

 ظل ىىىىىىىىىىىىىىىىا أو سىىىىىىىىىىىىىىىىحاب ا هاعلىىىىىىىىىىىىىىىى هيىىىىىىىىىىىىىىىىدبا  

   
ولذلك كان عالمه هو عالم الشعر الذي سما به عن سفوح هبط إليها عند      

اآلخرين وظل يقيم في هذا العالم وجوده وحركته ومن هنا دخلت األشياء في 
 رعالمه وأبي عليه تفرده إال أن يمنحها بالتسمية أقصي ما يستطيعه من الحف

نما ذلك من  في عالم اللغة لذلك لم تكن الغرابة في ألفاظه ترفاً  أو تحذلقًا وا 
سباغ فيضه الشعري على عالم األشياء حوله ، فإذا وقف مثاًل عند الغيم لم أ

نما لكي يظهر في هذه الحركة الكونية  تكن وقفته تلك اظهاراً  لبراعة الصنعة وا 
 ما يكتنفه من احساس حين يقول:

 و ىىىىىىىىىىام جىىىىىىىىىىو  و ابىىىىىىىىىىت م جتىىىىىىىىىىي حرقىىىىىىىىىىا  

 وآ  معتكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرا  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان ألال  

   
والشعر حين يكون قطعة من النفس كما هو الشعر من سرحان رحمه اهلل       

يصبح الوجود في عالم الشعر ممتزجًا بذاته متناغمًا معه كل حركة في الطبيعة 
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هي اشارة يعيها الشاعر ويمنحها في اللغة وجودًا ومن ثم يقف من يقرأه على 
در والغباء سبه ال نساني عايش الكون بحس متدفق وشعور متدفق يغالبإهم 

الذي يكرسه أحيانا أدعياء الشعر حين يكون تصويرهم خاليًا من فورة الحس 
وعدم القدرة على ايجاد التناغم بين حركة الذات وحركة األشياء في مثل قول 

 السرحان:
 وا  ا رجىىىىىىىىىىىىى  الصىىىىىىىىىىىىىد  نغمىىىىىىىىىىىىىي الحلىىىىىىىىىىىىىىو

 ترامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزيال كئيبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 وا  ا طفىىىىىىىىىىىىىىت حىىىىىىىىىىىىىىول  صىىىىىىىىىىىىىىن أحييىىىىىىىىىىىىىىه

 وأبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحوبارمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى زهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر    

   
 وا   مىىىىىىىىىىىىىىىىىا يممىىىىىىىىىىىىىىىىىت جىىىىىىىىىىىىىىىىىدول مىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

 انفىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  البىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  عنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  واللغوبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 حىىىىىىىىىىىىول المىىىىىىىىىىىىا  وهىىىىىىىىىىىىو  ىىىىىىىىىىىىدب أجاجىىىىىىىىىىىىا

 والغريىىىىىىىىىىىىىىىىىر الجميىىىىىىىىىىىىىىىىىل أمسىىىىىىىىىىىىىىىىىى نحيبىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

   
 .ومن ثم أصبح شعره ميدانًا لحركة األشياء في صراعها وغضبها وتوترها      
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 2األديب ال ي نال حقه

 بقلم :د.حمود ضاوي القثامي 

لم ينل أديب سعودي في نظري بعد مماته مثلما نال شاعر الحجاز حسين     
صفًا كما نكثرت صحف المملكة من نعي السرحان نعيًا مأسرحان العتيبي ، فقد 

أنني قد دعيت قبل سنوات قالئل إلى حفل نعي السرحان المبكر ، والبكاء عليه 
ضره من تلوا السرحان . وهو حي.. فقد أقام نادي جدة األدبي حفاًل كبيرًا ح

ولكنه سبقهم إلى القبر بكوا لمكانة الرجل األدبية ، وبكوا لعزلته وزهده ، وبحثوا 
غرو  قت عيون البعض بالدموع للوصف ر امكانية حل لغز أسباب عزلته.. وا 

الحزين الذي أشار إليه المتحدثون على منبر الخطابة .. وحسين سرحان لم 
جاوز أدبه حدود المملكة بل هو أديب عربي اعترف يكن أديبًا سعوديًا ، لم يت

العالم العربي له بالمقدرة التي لم يعتن بها .. فالرجل متواضع وزاهد منذ الصغر 
حتى قيل إن الوزارة عرضت عليه فرفضها ..وهو يكره الوظائف ألنها حسب 

 رأيه مذلة ومهانة وطريق إلى النفاق والكذب والمداهنة فيقول :
 لىىىىىىىىىى كر خىىىىىىىىىىب مىىىىىىىىىىداهنوفىىىىىىىىىىاز بحسىىىىىىىىىىن ا

 تبىىىىىىىىىىىىىىىىاهى بىىىىىىىىىىىىىىىىىه أقرانىىىىىىىىىىىىىىىىىه والمحافىىىىىىىىىىىىىىىىىل  

   
 يتمىىىىىىىىىىىىىىىتم بىىىىىىىىىىىىىىىالمعنى الجميىىىىىىىىىىىىىىىل وقلبىىىىىىىىىىىىىىىه

 إلىىىىىىىىىىى  يىىىىىىىىىىر مىىىىىىىىىىا يعنيىىىىىىىىىىه ول ىىىىىىىىىىا مائىىىىىىىىىىل  

   
ي سببت له الكثير من تومن عيوب حسين سرحان الصراحة المفرطة ال       

المشاكل حتى قرر االعتزال وقتل نفسه قبل أن يحين أجله .. رفض المجتمع 
الذي اعتقد أنه رفضه.. عتب على األصدقاء ألنهم أهل مصالح .. وثق في 
زمالء المهنة فخانوه ابتعد عن ثعالب هذا العصر حتى ال يغدر به أحدهم بعد 

إلى كونه بدويًا صريحًا مثله مثل أن جرب  الغدر .. ويعزو صراحته تلك 
الصحراء التي ال تحجب األشياء وتخفيها .. فكل شيء مكشوف فيها.. إنه رائد 
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من رواد األدب في بالدنا .. رحل بهدوء بعد إصرار منه على االعتزال حتى 
الموت .. فبقى يصارع الهموم ما قارب العشر سنوات .. ومثله كثير أهملوا ولم 

يبقون في صراع بين الهموم والواقع حتى يرحلون عن هذه يتذكرهم أحد وس
 الدنيا.
ما هي قيمة الحياة؟ إنها متاعب ومصاعب ونهاية معروفة إن حسين        

سرحان الذي حاول أن يستعجل الموت قبل قدومه الفعلي إليه .. فارق الدنيا 
دون أن يندم على شيء إال على إفراطه في الثقة بمن ال يسحقن تلك الثقة .. 

ذكرهم بعد الموت . إن جميع األمم تهتم برجالها وتكرمهم قبل موتهم وتحيى 
 فهل لنا أن نعطي كل ذي حق حقه دون أن يطلبه منا.
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 2الشاعر ال ي مات
 ولم يسقط السي  من يد   

 بقلم : محمدعبدالواحد
 يقول : فقيد الشعر واألدب في بالدنا األستاذ الكبير حسين سرحان :

 )قد كفاني أ   الزمان هوانا عشت 
 حتى رأيت كل حمار

 .( راكب في و ي الحيا  حصانا   
ومع كل هذا .. وبرغم معاناته .. وآالمه ومتاعبه برغم ذلك الجيش المكتظ      

في دخل صدره بكل أسلحته .. وعدته وعتاده ..إال أنه رفض رفضًا باتًا أن 
يزاحم أحدًا .. أو ينافس أحدًا .. أو يغتصب .. أو يسطو أو يظلم أو يعادي 

 ق ..أحدًا على االطال
لقد رفض أن تكون معاناته اتجاهًا لسلوكه تفرض .. عزلة ..ووحدة وبعدًا      

متسعًا رحبًا انطلق فيه ينشد الحرية  -رحمه اهلل–عن الناس .. كان يرى الدنيا 
ويغنيها .. ويتعجب من حال الدنيا وأهلها .. لم يتراجع قط عن منهج ارتضاه 

 ر حتى وافاه األجل يوم أمس ..لنفسه .. لقد احتفظ بماء وجهه الطهو 
كان أستاذي حسين سرحان بدويًا .. ذا نظرة ثاقبة ألمور الحياة وتقلباتها       

.. ولكنه لم يتغير .. ولم يسلك طريقًا ال يرتضيه .. لقد اختار طريقه بنفسه.. 
ولم يتراجع في مشواره الطويل مع الحياة واألحباء كان فيه شموخ البدوي وعراقته 

الته وكان حادًا في ثباته ومواقفه كتبت عنه أكثر من مرة .. وفي كل مرة وأص
 .. كنت أرى أنني ما تناولت إال جانبًا يسيرًا من حياته ..
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رثيته قبل أن يموت بعام كامل قبل وفاته .. أما اليوم فإنى ال أرثيه ..       
 ألننا لم نفقده ولن نفقده قط.

 لباقي الناس عمر فالخلد عمر الملهمين    وما   
فكلماته وأشعاره وصدقه وأمانته وحرصه البالغ على أن تؤدي الكلمة الهادفة 
رسالتها في مجتمعه .. ومبادئه الخيرة التي لم تغيرها األيام بقيت معنا.. 

 وستبقى معنا حتى بعد مماته.. 
ي لقد ارتبط حسين سرحان منذ البدء ..بتلك الينابيع الخيرة والمتدفقة ف     

مجتمعه .. فارتوى منها وعاش لها وبها .. ولم تفت الحواجز والمعوقات في 
صراره .. وعناده  عضده .. وال عطلت متاريسها طريقه ، لقد كانت عزيمته وا 

والركود.. فانطلق بعقله ورؤيته يخترق  أقوى من كل جدران البالدة والخمول ..
األرحب يقفز في عليائه حرًا الزوايا األربع ليصل في النهاية إلى ذلك الفضاء 

طليقًا يغرد كيفما شاء .. فكان عناؤه الخالي من القيود .. عذبًا وقريبًا إلى 
 الناس ولهذا أحبه الناس ..

حسين سرحان رغم كل شجاعته .. ومرارته رغم أنه كان حادًا كالسيف        
ره وفي نقده ال يرحم .. رغم كل هذا لم يكره أحدًا ولم يكرهه أحد .. إن في شع

..سكينًا تنغرس حتى العظم في لحم الجهالة والفساد .. لم يهادن حسين سرحان 
في الحق أبدًا.. لم يدس رأسه في الرمال خوفًا من أي أحد .. لم يتملق ولم 

 يكذب ولم ينافق ومع هذا كان يحب كل الناس ويحبه كل الناس ..
فأتى في كل المواسم ..  لقد عاش حسين سرحان كسحابة فوق رؤوسنا ..      

فتمطر لترطب نفوسنا بعد جفافها وترحل ثم تعود تارة أخرى فتذكرنا بحالنا وحال 
الدنيا فنعيش معها لحظات خالدة فيها من شرف الصحو .. مايدفعنا إلى الزهو 

 والفخر بأننا أحياء.
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وهكذا في عمق سباتنا كان يأتينا صوت حسين سرحان بين آونة وأخرى       
 دعونا إلى الصحو والحياة من جديد..لي

لقد عاش حسين سرحان عاشقًا مأل تلك المسافة بينه وبين البشر حبًا       
وعاطفة وعشقًا.. مأل عليه حياته ، رغم عزلته كان أقرب الناس إلى الناس .. 
ورغم زهده كان كثيرًا متواجدًا تحت جلودنا وتحت أجفاننا .. وكان في لحظات 

ق رمش العين كبيرًا ضخمًا.. هائل الطول .. وكنا أنفسنا صغارًا أخرى يقف فو 
 فيما نكتب أمام عملقته وصدقه وعنفوانه الكاسح.

وكان لحسين سرحان قبل عشرين عامًا أو أكثر قلياًل غرفة على مدخل       
منزله .. يرى منها القادمين من أطراف مكة المكرمة .. فيستدعيهم بدوًا وحضرًا 

ي ضيافته أيامًا .. ولم تكن لحسين سرحان أبواب مغلقة قط .. لقد ويقيمون ف
عاش فارسًا حرًا شجاعًا.. شهمًا كريمًا .. عندما تراه .. تتذكر فرسان العرب 

 األولين ..
أما في شبابه فيروي لي والدي حفظه اهلل .. إن حسين سرحان كان كثير      

الترحال في أنحاء المملكة العربية السعودية وحتى خارجها .. فهو تارة في 
أعالي الجبال وتارة أخرى في السهول .. وتارة في الصحراء .. حتى ألفه 

أصياًل عالميًا  واعتاده عشب األرض في كل مكان في البالد .. وكان بدوياً 
خبيرًا بطبائع البادية وأحوالها .. وقد انطبع كل ذلك على أدبه وشعره ومثالياته 
ومبادئه .. ولعل الباقين من معاصريه في شبابه من أدبائنا يعرفون فيه تلك 
الخصال الحميدة التي اشتهر بها ، وقد يأتي منهم اآلن من ينصفه ليدون جزءًا 

 ذنا الكبير حسين سرحان .ال نعرفه عن حياة أستا
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 2السرحان وشمو  القمم

 بقلم : محمد موسم المفرجي

شيعت أم القرى يوم أمس بعد غروب شمسها شاعرها وأحد أبنائها األستاذ 
 حسين سرحان .. عن عمر يناهز الثمانين.

حسن سرحان الرجل الذي الزم بيته وصان لسانه وحافظ على عالقاته      
إيمانًا منه باألثر القائل : ) المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ( ، فلقد 
اعتكف في داره يتابع إبداعاته ويجلو أفكاره في خلوة مع كتبه وأهله وذويه ومن 

 يرتاده من محبيه.
لشهرة القانع بحياته الهادئة بعيدًا عن األضواء حسين سرحان العازف عن ا     

التي تالحقه وتتابعه .. لكنه يشيح عنها بوجهه برغم القيمة المعنوية والمكانة 
األدبية التي يحتلها في النفوس .. لما له من إبداعات شعرية تضعه في مصاف 

 الرعيل األول من شعراء العالم  العربي.
روض واإلغراءات والدعوات واللقاءات والبهرجة ولقد رفض الكثير من الع      

هتمامًا يذكر . وال يمنحها من وقته شيئًا لثقته بنفسه واعتداده االتي ال يعيرها 
بموهبته .. التي ال يسمح لها أن تتدنى أو تخوض أو تسف ، بل ظل شامخًا 

تي رسمها منيعًا ال يكثر اللتفاتات وال يحيد عن مبادئه ومواقفه النبيلة ال دكالطو 
ون طرفًا كلنفسه من واقع قناعاته وظل ملتزمًا بها عدة عقود دون أن يتغير أو ي

 في حوارات )بيزنطية(.
واليوم والمملكة تفقد علمًا من أعالم الشعر نحس بقيمة الفقد ونقرأ على       

المالمح آثار الحزن واألسى لما يمثل )الراحل( من صفات وسمات فيها من 
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و أغير آبه بالموت  -رحمه اهلل  –.. وقد كان مو ما يؤلم القلوب األصالة والس
واجل من الوفاة . فلقد حدثني صديقه الشاعر عبداهلل جبر حينما يلتقيه كان 
يداعبه أحيانًا وهو يطلب منه أن يكتب )قصيدة رثاه( والجبر يعرض في رده 

زلنا ننتظر منك متجماًل: بعد عمر مديد يا أستاذ ، الزلت في صحة وعافية ، وال
 المزيد من اإلبداعات الشعرية والروائع األصيلة .

أحاسيسه أقوى وهي تحدثه بدنو األجل وقرب الرحيل .. رحمك  تلقد كان     
 اهلل أستاذنا وشاعرنا وفقيدنا الكبير رحمة واسعة وأسكنك فسيح جناته . 
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 موت شاعر1
 بقلم : حسين بافقيه

ال أدري إذا ما كنا ندرك معنى كلمة شاعر في ثقافتنا؟ تلك الكلمة السحرية      
التي ارتبطت بالسحر والرؤيا، حينها أدرك أسالفنا أن الشاعر أدرك ما ال 
يدركون ، إنها المعرفة الحقيقية التي تتصل بجوهر األشياء ، وحين نقول يدرك 

هر ، وألمر ما ارتبط العلم البحث جوهر األشياء فإننا نقابل بين الجوهر والمظ
بالمظهر ، فنقول : ظواهر طبيعية . بينما الجانب الجواني الحدسي الصوفي 
الذي يموضع الكون وفق رؤية اإلنسان فتلك هي رؤيا الشاعر ، ومن هنا يأتي 

 أي أمر آخر. دوره الذي ال ينازعه فيه
ت الكون  ، والشعر صوت مائز بين كل األصوات ألنه يحفر في صم     

فينتزع من أشيائه الساكنة روحًا من روحه نبضًا من نبضه ، يخلع عليها من 
ن لم يجد صدى لصوته ، فخير الحلول اللجوء إلى  ذاته حسًا إنسانيًا . وا 

الذي أدرك حق اإلدراك  –رحمه اهلل  –الصمت ، وهكذا كان حسين سرحان 
( كما يشير إلى ذلك أن القول )فتنة ىالصمت ، إنه وع –ثنائية الصوت 

الجاحظ )اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول ، كما نعوذ بك من فتنة العمل(، 
فالقول )فتنة(، ولكنه عند سرحان )همُّ( كينوني وجودي ، ولذلك حينما لم يجد 

ثر )الصمت( وعاد بشعر إلى درجة التماهي والسديمية ، نصدى لصوته 
الشعر صوتًا، فإن الصمت لدى  الصمت المتحول إلى شعر، فإذا ما كان

، إنه الخروج من الصمت للبحث عن سر الوجود عن نار  سرحان يتحول شعراً 
 المعرفة ، إنه الدخول إلى الصمت حيث االتحاد بالصوت المنحبس في دواخله.
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شاعر حقيقي ، شاعر يعيش بداوة الشعر  –رحمه اهلل  –حسين سرحان         
، صفاءه ، أولياته . عاش طقسيته ، عاش كونا شعريًا يتحد فيه الشعر 
بالموقف ، فحينما تولد لديه قصيدة ، فاعرف أن ثمة موقفًا ، وحينما لجأ إلى 

 موقف !.-كذلك –الصمت فثمة 
 أ ىىىىىىىىىىىدو مىىىىىىىىىىى  النىىىىىىىىىىىا  .. ال أنىىىىىىىىىىىي أعايشىىىىىىىىىىى م

 القىىىىىىىىىىىىدرولسىىىىىىىىىىىىت أسىىىىىىىىىىىىخر .. لكىىىىىىىىىىىىن يسىىىىىىىىىىىىخر   

   
 فىىىىىىىىىىي هيكىىىىىىىىىىل عىىىىىىىىىىن هبىىىىىىىىىىا  الجسىىىىىىىىىىم مصىىىىىىىىىىدر 

 فقىىىىىىىىىىىىىىىد تعىىىىىىىىىىىىىىى ر فيىىىىىىىىىىىىىىىه الىىىىىىىىىىىىىىىورد والصىىىىىىىىىىىىىىىدر  

   
ال فالصمت هو الحل       إن السبيل لدى المبدعين مرهون بكشف الحقيقة ، وا 

األنجع ، ولذا فإن حياتهم تتحول إلى مجرد وجود حسي فقط. يفتقد العالم 
حانيًا في ظل انعدام الحدسي الذي يرون إليه .. والصمت يغدو موئال وحضنًا 

)حكمة وقليل فاعلة(. وسرحان من  -كما لدى الجاحظك –الصوت، والصمت 
تلك القلة التي آمنت بالصوت الفاعل إيمانها بالصمت الفاعل . ولذا يأتي 

 الصوت في حالة واحدة ، حالة الخالص من هذا الجسد الفاني .
 شىىىىىىىىىىىى دت بىىىىىىىىىىىى ن الحىىىىىىىىىىىىزن ال شىىىىىىىىىىىىي   يىىىىىىىىىىىىر 

 هنىىىىىىىىىىىىا  وال أصىىىىىىىىىىىىلمىىىىىىىىىىىىد  العىىىىىىىىىىىىي  ال فىىىىىىىىىىىىر    

   
والصمت ليس انطواء على الداخل فحسب ، بل هو البحث عن عالم البراءة 
..عالم محفوف بالبداءة حيث تتجلى صورة الكون على حقيقته ،تلك الصورة 

 التي يراها الشاعر صورة حقيقية للكون الذي يريد إليه:
 بىىىىىىىىىىىىىىىىىل ليتمىىىىىىىىىىىىىىىىىا أننىىىىىىىىىىىىىىىىىي نبىىىىىىىىىىىىىىىىىت برابيىىىىىىىىىىىىىىىىىة

 شىىىىىىىىىىىىجرا  يلتىىىىىىىىىىىىى  في ىىىىىىىىىىىىا السىىىىىىىىىىىىىب  بالضىىىىىىىىىىىىىال  

   
 يمىىىىىىىىىىىىىري السىىىىىىىىىىىىىحاب علي ىىىىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىىىىل محتفىىىىىىىىىىىىىل

 وتسىىىىىىىىىىىىىىىىىىحب الىىىىىىىىىىىىىىىىىىري  في ىىىىىىىىىىىىىىىىىىا أي إ يىىىىىىىىىىىىىىىىىىال  

   
 مكىىىىىىىىىىىىىون عنصىىىىىىىىىىىىىري مىىىىىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىىىىى ر  صىىىىىىىىىىىىىلحت

 فاسىىىىىىىىىىتغلظت فاسىىىىىىىىىىتوت فىىىىىىىىىىي جىىىىىىىىىى ع ا البىىىىىىىىىىالي  

   
 ال  ا  خىىىىىىىىىىىىىىىىىىال، وال هىىىىىىىىىىىىىىىىىى ا أمىىىىىىىىىىىىىىىىىىت لىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحب واألدنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين وا لحلب  

   
الشعري إنها حياة الشاعر المتفردة ، يعيش حياته برؤيا شعرية يتواءم فيها     

 بالواقعي.
 -منها والعرب القدامى –وبعد، فال أدري هل أدركنا سر احتفاء األمم      

 –بشعرائها. ألنني أطمح كثيرًا إلى أن أرى على الوجوه فداحة أن تفقد أمة ما 
 شاعرًا كبيرًا من شعرائها. -ونحن أمة من األمم
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ا ما ظل هناك رحمك اهلل أيها السرحان ، وسيظل صوت الشعر مسموع      
 افتقار ، إلى انسانيتنا.

 قد كان لي قمر فذ أعيش له

 واليوم همت .. فال ليل وال قمر  

   
 وقد نجوت من الدنيا وأعجبه

 أني بما أنا صاف منه .. منكدرُ   
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 2أدبا  ن شيد ب م وال نعرف م ... حسين سرحان

 بقلم : عبدا  باخشوين 

عندما أردنا رؤية الشاعر الكبير حسين سرحان كان البد لنا من الذهاب       
لزيارته في بيته بـ)المعابدة(.. كان ذلك في نهاية عام  المكرمةإلى مكة 

هـ وفكرة إصدار مجلة )اقرأ( ما تزال بين يدي الدكتور عبداهلل مناع على 9313
 الورق ..

سيكون دليلنا للوصول لبيت األستاذ  ال أذكر كيف تم ترتيب لقائنا مع من    
لكننا كنا ثالثة التقينا في جدة على موعد .. واتجهنا عبر طريق مكة القديم بعد 

 موعدًا. –رحمه اهلل  –أن رتبنا معه 
أما الثالثة فهم : الدكتور عبداهلل مناع والشاعر إبراهيم الفوزان وأنا.. أقلتنا      

سيارة الدكتور المناع الـ)بونتياك( بلونها المميز .. حيث أنها الوحيدة في جدة 
التي كان لونها أسود وسقفها أحمر في تركيبة)مناعية( متجانسة وصلنا بيت 

طعنا معظم الطريق في الحديث عن أغنيات األستاذ بعد صالة العصر بعد أن ق
وفكروني وهي أغنيات ظهرت في فترة  -وفات الميعاد –أم كلثوم : األطالل 

متقاربة ومن مشارب مختلفة كلمة ونغمًا وكان الدكتور يفيض في الحديث 
 بحماس العشاق األوائل ألم كلثوم .

هلل وال أحفظ عنه سوى يومها لم أكن قد قرأت شعرًا لألستاذ السرحان رحمه ا     
ن كنت قد ا  نه أحد : ) الشعراء الرواد( و إتلك األسطوانة المشروخة التي تقول 
سبوعيًا في جريدة عكاظ نثر لم يسبق أن أقرأت له نثرًا جمياًل انتظم في كتابته 

قرأت لكاتب في بالدنا شيئًا بجمال لغته حيث كان يكتب بلغة جزلة .. نصلها 
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سراف وتمضي لما تريد قوله دون استعراض أو إل دون أحّد من الشفرة تقو 
 استعالء .

والسرحان ال يطل على األدب من برج هش من أبراج التعالي الزائف بل      
ومازلت أذكر أننا أصبنا  كان مواكبًا لما يدور في الحركة الثقافية عربيًا ومحليًا.

ستاذ مشعل السديري بالدهشة ونحن نقرأ له ذات يوم . كان ذلك بعد أن كتب األ
بها الذي اتحدى مسرحيات جورج شحادة مؤكدًا أنه ال يعرف شيئًا عن كإعن 

حان إال أن كتب معقبًا وقدم لديه من ر يقرأ له ألول مرة فما كان من األستاذ الس
 معلومات عن ذلك الكاتب الذي لم نعتقد أن أحد من جيل الرواد قد سمع به .

يتجاوز ذلك النثر  -وهو إعجاب كبير -اذ السرحانإعجابنا باألست يكن لم     
الذي نقرأه له أما على مستوى الشعر فليس هناك ما يكاد يذكر ذلك أن 

ضافة إلى أنه لم إ السرحان شاعر مقل ونادرًا ما ينشر له نص شعري جديد .
ه في ديوان وهي في ذلك الوقت لم تكن بالمهمة يكن متحمسًا لفكرة نشر شعر 

ًا واألستاذ السرحان ليس من تلك النوعية التي لديها من الذاتية ما السهلة مطلق
يدفعها لالحتفاء بما تكتب خصوصًا فيما يتعلق بالشعر بل وحتى عندما نشر 

 بطريقة مشوهة لم راضيًا عنها مطلقًا. نشرتبعض من شعره في سنوات متأخرة 
للصعود إلى صومعته التي هي عبارة  اننا بعد السالم عليه دعانأالمهم       

حجرة واسعة مفتوحة على بقية سطح ذلك البيت القديم الذي يطل على الفضاء 
 الواسع المطل على مبنى اإلمارة القديمة في المعابدة .

كانت الحجرة عبارة عن مكتبة كبيرة تمأل الجدران .. وفرش شديد البساطة      
ن هناك أي مساند أو )تكايات( كان يغطي األرض حيث جلسنا دون أن تكو 

ذلك هو المكان األثير لدى أستاذنا الكبير حيث يصطفي فيه الخلص من 
أصدقائه دون أن يجرؤ من البيت على اقتحام تلك الخلوة التي كان يشرف على 
خدمته فيها ابنه )سرحان(. كان الدكتور المناع يلتقي الشاعر الشيخ ألول مرة 
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وسمع الكثير من أولئك الذين عاشروه وأحبوه وأعجب  بعد أن قرأ له الكثير
بالكثير من نثره وشعره .. وبكل ما لـ)اللقاء األول( من فرح وفضول ورغبة في 
االكتشاف أصبح الدكتور قليل الكالم على غير عادته فهو من محبي الحديث 

وترك  ثرثارًا..  أعطى لشاعرنا الشيخ االحترام الذي يستحقه ومعاذ اهلل أن يكون
صغاء كما تعودنا إلله حرية أن يدير دفة الحديث على هواه .. وأخذ يحسن ا

 دائمًا عندما يستمع إلينا ونحن نبث إليه بعض همومنا.
أصغى الدكتور بالرغم من كل األسئلة الحبيسة في صدره والتي تنتظر       

 الوقت المناسب لطرحها . تحدث األستاذ حسين سرحان رحمه اهلل عن مكة
المكرمة التي كانت وعن شعرائها الكثيرين الذين أحب البعض منهم واختلف مع 
البعض اآلخر وعن الجو األدبي والثقافي حينذاك إلى أن وصل الحديث إلى 
القضايا المعاصرة . كان يتحدث ببساطة شديدة دون أن تأخذه النشوة وهو يرانا 

أحداث لم نسمع بها من  نستمع إليه والدهشة تعلو وجوهنا عندما يسرد وقائع
، كان زاهدًا في كل شهرة أو مجد، زهد بدوي اكتفى من نعم الحياة بشظف قبل 

عيشها بعد أن أنهى حياته العملية وهو لم يكن سوى موظف صغير في مطابع 
الحكومة وقنع بالراتب التقاعدي الذي كان يناله من تلك الوظيفة . ظل ذلك 

يلة من الزمن وفي كل مرة يمر فيها اسم اللقاء ينبض في مخيلتي فترة طو 
الكبير الذي أواله له  حسين سرحان بي .. كان زاهدًا في شعره لوال ذلك االهتمام

ابنه سرحان فاخذ يلم شتاته ويجمعه .. رجل يثير فيك مشاعر متناقضة أنه 
يعيدك بزهده ويلهيك بحديثه حتى تنسى ما كنت قد جئت من أجله مما يتعلق 

ظل يحدثك عن وقائع تشدك وتبعدك عن احتماالت الحديث معه عن بشعره .. ي
 نفسه وعن أدبه وشعره .

مما كنا قد جئنا ألجله .. كانت فكرة الدكتور  هال أدرى ماذا أخذنا من      
عبداهلل مناع وهو مقبل على إصدار مجلة )اقرأ( أن يلتقي باألستاذ السرحان 
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تراحاته على أن نعود بعد أن نأخذ منه راءه واقآويشرح له فكرة المجلة ويسمع 
جراء حوار إوعدًا بالكتابة للمجلة ووعد بقبول فكرة كتابة شيء من ذكرياته أو 

مطول معه حول تلك الذكريات.. يقيني أننا عدنا يومها ونحن نحمل غير ذاك 
 الذي أثارنا وحرصنا على الذهاب لزيارته ..

ه وبالتأكيد فإن الدكتور المناع كان عدنا وكل منا يحمل شيئًا منه في نفس    
أكثرنا امتالء بالرجل لمعرفته العميقة لتاريخه الطويل ولحسن تقديره للمكانة التي 
يجب أن يكون فيها حسين سرحان .. كان يشوب زهد حسين سرحان )شيء ما( 
ال يريحني .. شيء لم أفكر فيه لحظتها ولم أعرف ما هو لكني خرجت من بيته 

بقدر كبير من االرتياح لخروجي من عنده بسبب عدم حبي لذلك وأنا أشعر 
 الزهد ..
لم يكن المزاج العام لألستاذ رحمه اهلل يخلو من شيء سوداوي ال يكاد يبين      

للحديث  هوال تلمحه إال عندما يتحدث عن نفسه بعد أن تصل دفة الحديث لدفع
لو أنك أجبرته على  والتأفف كما قعنها فهو يتحدث عن نفسه بنوع من الضي

 الحديث عن انسان ال يحبه وال يستطيع أن يخفي مشاعر كرهه له .
لذلك فأنت عندما تقترب من هذا الجانب يتلبس عليك أمر األستاذ الكبير      

وأنت تراه يعف عن الحديث عن نفسه وهو يظهر مثل ذلك الضيف فهو ضيق 
واعتاد أن يشعره بالضيق  غير ذلك الذي يأتي نتيجة خجل من اعتاد التواضع

 مدح اآلخرين له .
كذلك فإن ذلك الزهد الذي يطوق نفسه به ال يشعر به التواضع بقدر ما       

يشوبه الغضب والندم ألنه خاض عالم الشعر واإلبداع وهو ليس ذلك الندم الذي 
ينتاب البعض لعدم قدرتهم على اإلبداع واإلجادة فيما قدموه . ندم من وجد نفسه 

و كأن اشعر هو )الورطة( التي في )ورطة( وقع فيها في غفلة منه .. كان يبد
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لم يكن يود أن يرتبط مصيره بها إما ألنه فات الوقت على ذلك أو ألن )الشعر( 
 لم يمنحه ما كان ينتظره منه ..

على  ال أذكر أننا تحدثنا مع الدكتور المناع عن ذلك اللقاء بعد ذاك أو     
 األصح ال أذكر أنه حدثنا عن ردود فعله تجاه ذلك اللقاء.

ظل ذلك اللقاء مطويًا في نفوسنا إلى أن شعرت ذات لحظة أن اللقاء لم      
يتم أصاًل وأني لم أر حسين سرحان أو أعرفه وهي ليست معرفة بقدر ما كانت 
)مشاهدة( ذلك أنني والدكتور الفوزان اكتفينا بـ)المشاهدة واالستماع( فأنا ال أذكر 

حدًا منا فتح فمه وتحدث طوال مدة أنه وجه الحديث ألي منا . وال أذكر أن أ
 اللقاء وذلك ليس ألنه وضع حاجزًا بيننا وبينه لكن حديثه كان)حاجزًا(

إنه يروي من الحكايات ما يجبرك على اإلصغاء إليه يثير فضولك       
ودهشتك وهو يحدثك عن تاريخ ليس مكتوبًا وعن كتب لم تقرأها ووقائع ألحداث 

صيل متحدث محترف يجيد إدارة دفة الحديث على لم تسمع عنها وهو كبدوي أ
 هواه .
إنه قادر على أن يجعلك تشعر أنك أخذت منه كل شيء فتخرج من عنده       

 ممتلئًا ثم بعد ذلك تتذكر أنك لم تأخذ منه شيئًا من الحديث عن شعره وأدبه .
ستقبلناه بعد ذلك عندما قرأنا ديوانه : ) أجنحة بال ريش ( ال أدري لماذا ا     

بمثل ذلك البرود فأنا وكثير من الزمالء أصبنا بنوع من خيبة األمل بعد قراءة 
 الديوان.
اصبنا بخيبة أمل ألننا لم نجد في الديوان صورة حسين سرحان التي      

رسموها في أذهاننا ولم نجد في معظم قصائد الديوان نوعية ذلك اإلبداع الذي 
م دور الريادة الذي رسمناه له خاصة وأن كنا نبحث عنه والذي يناسب وحج

جيلنا لم يعاصر فترة زخم العطاء الشعري للسرحان ذلك الزخم الذي دفع 
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فيها ولم نقرأ له قبل : ) أجنحة بال  اآلخرين لو ضعه في المكانة التي عرفناه
 ريش ( سوى متناثرات ال ترسم صورة كاملة له .

رأ نقدًا يحثنا على الوقوف أما نتاج وفي ضوء مجموع شعره المنشور لم نق     
 الرجل يحرضنا على ضرورة قراءة ذلك النتاج والتمحص فيه.
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 البعيد ال ي يغيب
  بقلم : خيرية السقا 

.. وقباًل بأيام قال : .. ) من قل وزنه ، فليقدم عذره إلى الدود ..(
...)أما أنا فقد كثر أكلي ، وقل وزني ..)الرياض عدد 

هـ ، الثقافة(. بهذه الكلمات ختم القول وفصل 8/99/9093الخميس
الخطاب حسين سرحان وغادر خفيف الوزن .. يقدم عذره إلى الدود .. 
كم من الناس تأكل .. وتأكل .. وال يخف وزنها .. وكم من الناس يخف 
وزنها وال تأكل .. أو ال تأكل ويثقل وزنها ؟! .. وحكاية اإلنسان والوزن 

خاريج .. ولها تأويل .. فالوزن ليس وزن الجسم ، فكم أولئك الذين لها ت
يزنون أنفسهم ؟.. الشاعر المتأمل ذو النظرة السامية لكل شيء حسين 
سرحان استطاع أن يزن نفسه يعرف حجم هذه النفس وتقدم بها مطمئنًا 
.. إلى لقاء ربه .. أما ما يقدمه للدود .. فلم يكن يعبأ به .. فاعتذر 

ه !.. موازنة ذات مدلول .. اإلنسان : أهو بوزنه الجسدي أم بوزنه من
العملي ؟. أهو جسد أم روح ؟ .. أهو مادة فانية أم عمل باق؟.. وما 

 هو مناط العمل فيه ؟.. قلب وعقل .. ونفس وحس ؟ أم يد وقدم ؟
.. الجوارح وهي تتفاعل مع انفعاالت اإلحساس فيه وتتشكل      

توجه هذا اإلحساس ، فتخطو ، أو تلمس أو تتحرك انفعاالتها وفق 
.. سجيل فعل ما قام به عقله ووعيهبشكل ما .. فإنها تعينه فقط على ت

 وما يقدمه عن عقله ووعيه يرصد له .. ويتشكل منه وزنه .. 
يخلو ذلك من حسبان وزنه اليد أو القدم أو هذا الهيكل الجسدي الذي      

ان .. واإلنسان بمجرد أن ينظر إلى نفسه في يشمل في ظاهره جوارح اإلنس
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المرآة ويرى أن شكله تضخم وأن جسده ترهل .. يسعى إلى تخفيف الوزن بهجر 
 األكل أو اختيار أنواعه أو اإلقالل من بعض أصنافه .. 

بينما اإلنسان وهو ينظر إلى )تجميل ( هذا الهيكل ..ال أدري هل فكر ولو      
لى وزن معطيات هذا  للحظة إلى ما بداخل هذا الهيكل من حيث الكيفية وا 

الداخل من قول وعمل ؟!.. يظل اإلنسان يلهث وراء )كثير( بل )كل( الماديات 
الخارجي .. بينما يصدف عن التفكير فيما وراء ذلك مما الفانية حتى في وزنه 

 هو األبقى .. واألسمى .. والذي يشكل وزنه الفعلي..
تهي أثره بانتهاء صاحبه إنما هو ذلك الذي يقود إلى والفكر الذي ال ين      

لى شيء من التوليد واالكتشاف .  مزيد إمعان وتفكير ، وا 
.. شاعرنا الذي طويناه خفيف الوزن في هيكله الفاني .. مازال بثقل وزنه      

الباقي يعيش في ذواكرنا وتفتح لنا كلماته آفاقًا نحو اإلبحار وراء كثير من 
تي ضيعها الناس مع )لوثة( بريق الحياة الذي أخذ في التنوع وأخذ في المعاني ال

)جهر( العيون لدرجة أنها لم تعد قادرة على سبر األغوار في كل ما يقابلها مما 
يستحق النظر حتى ولو كانت جملة مثل جملة الشاعر الراحل : من خف وزنه 

كيف يقدم عذره إلى فليقدم عذره إلى الدود.. ترى .. الذي يخف وزن عمله .. 
 المسؤول عنه ؟!..

  



 

(145) 
 

 2مالم  مضيئة من سير  حسين سرحان
 بقلم : أحمد محمد الصائغ

 
فقد األدب في جزيرة العرب واحدًا من أعالم األدب المعاصرين المبدعين       

ذلكم هو األديب الشاعر الناشر األستاذ حسين سرحان الذي فقده الوسط األدبي 
هـ وكان لفقده األثر العميق في نفوس من يقدرون 9093ذوالقعدة 6يوم الثالثاء 

اذ الذين يمثلون طالئع النهضة مكانته األدبية ، فهو من نخبة الرواد األفذ
األدبية والفكرية في المملكة العربية السعودية منذ بداية تأسيسها، ومن بواكير 
جهود هؤالء الرواد وآثارهم األدبية كتاب )وحي الصحراء( الذي جمعه األستاذان 
الجليالن محمد سعيد عبدالمقصود رحمه اهلل ، وعبداهلل عمر بلخير مد اهلل في 

هـ ثم صدرت طبعته الثانية 9355قد صدرت الطبعة األولى منه عام عمره. و 
م ، ضمن سلسة الكتاب العربي السعودي ، وقد أحسنت 9183هـ /9043عام 

)تهامة( بإعادة طبع هذا الكتاب لما له من قيمة أدبية وتاريخية ، وكان األديب 
نماذج من  الراحل األستاذ حسين سرحان ممن ترجم لهم الكتاب المشار إليه مع

شعره في تلك المرحلة من حياته األدبية ، وتتلخص ترجمته في الكتاب 
 بالمعلومات الوجيزة التالية :
هـ وهو من قبيلة الروسان من عتيبة المعروفة في 9330)ولد بمكة المكرمة سنة 

الجاهلية وصدر اإلسالم بهوازن ، وتلقى دروسه بمدرسة الفالح بمكة المكرمة 
 هـ واشتغل باألدب بعد ذلك(.9310وتركها عام 

وال بد لمن يؤرخ للنهضة األدبية وروادها بالمملكة أن يشيد بدور األستاذ       
ث عنه دحسين سرحان وآثاره األدبية في مجال الشعر والثنر ، ولذلك تح
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الدكتور عمر الطيب الساسي في كتابه )الموجز في تاريخ األدب العربي 
صدرت صحيفة )صوت الحجاز( كان األستاذ  السعودي( فقال : ) منذ أن

من أوائل من مارس الكتابة األدبية على صفحاتها ، كما  اً جزءحسين سرحان 
نشر مقاالته في الصحف األخرى بدءًا بـ)أم القرى( ، وهو شاعر مبدع ، عميق 
الفكرة ، واضح األسلوب ، تجري الحكمة على لسانه من منابع تجربة واعية ، 

ن ، يميل إلى أسلوب السخرية في كتاباته على طريقة إبراهيم وهو ناثر فنا
عبدالقادر المازني.. إن حسين سرحان أديب فنان ومفكر مثقف صادق التعبير 
، عميق التجربة ، مرهف الحس ، طاهر القلب والوجدان ، جدير بكل احترام 

 وتقدير (.
حقًا فقد كان فقيد األدب األستاذ حسين سرحان طوال حياته موضع       

واالجتماعي وذلك لما  التقدير واالحترام لدى كل من عرفه في الوسط األدبي
 كان يتصف به من عزة النفس والشيم األصيلة ، وانشغال فكره بالقيم السامية .

لقد عرفت األستاذ حسين سرحان رحمه اهلل من خالل ما كان ينشر من      
كتاباته وأشعاره منذ عهد طويل وحسبما أذكر أن بداية متابعتي لعطاءاته األدبية 
كانت على صفحات جريدة )البالد السعودية( منذ بداية صدورها بمكة المكرمة 

هلل ، وكانت ملتقى النخبة هـ، في عهد األستاذ عبداهلل عريف رحمه ا9365عام 
من األدباء والمفكرين في المملكة ومنهم األستاذ حسين سرحان وكنت أتابع 
حينذاك بكل إعجاب ما تنشره له )البالد السعودية( من شعره األصيل ونثره 

 الجميل.
نتاجه األدبي إومن الجدير بالذكر أن األستاذ السرحان لم يكن يحفل بجمع      

نتاج مع األسف إلما فعل أمثاله ، وقد ضاع بعض ذلك اونشره في كتب ك
داخل )الكوبر المفقود( وهو صندوق كان رحمه اهلل يجمع فيه مسودات شعره 

نه عهد بذلك الصندوق إلى أحد أصدقائه األدباء ليتولى ترتيب محتوياته إوقيل 
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عدادها للنشر في كتاب ولكن الصندوق ضاع في ظروف غامضة وطواه  وا 
،ومن حسن الحظ أن بعض المهتمين بنشر الثقافة واألدب تداركوا ما النسيان 

أمكن جمعه من شعر ونثر حسين سرحان ) أجنحة بال ريش (. وذلك بدافع ما 
حساس وعمق إلوجده الشيخ حمد الجاسر في شعر السرحان من صدق ا

الشعور وكذلك عمق الصلة وقوتها بين الشاعر وحياة بيئته التي عاش فيها ، 
طبع بطابعها وهي حياة الصحراء ، ألن حسين سرحان هو ابن البادية ، وان

وعاش بعض مراحل حياته بين مرابعها ومراتعها ، يضاف إلى ذلك ما تميز به 
شعره من الجزالة وصدق التعبير . كما قام الدكتور يحيى ساعاتي بجمع ونشر 

الطائف كتاب )من مقاالت حسين سرحان( . وكذلك أصدر النادي األدبي ب
م  9119هـ/9099الديوان الثاني للسرحان بعنوان )الطائر الغريب( . وفي عام 

أصدر النادي األدبي الثقافي بجدة كتابًا يحتوي على دراسة أدبية متكاملة لشعر 
عدها األستاذ أحمد صالح المحسن رحمه ، وهي أطروحة أحسين سرحان 

كلية اآلداب  –للغة العربية جامعية نال بها الباحث درجة الماجستير من قسم ا
بجامعة الملك سعود بالرياض ، وكتب األستاذ عبدالفتاح أبومدين مقدمة  –

ضافية لهذا اإلصدار قال فيها : ) إن شاعرنا السرحان .. رجل ذو اعتزاز بما 
و سف ، وبذل شعره وأدبه بعامة ، فهيقول : وألنه مقل ومجيد، ومترفع عن السفا

م قلمه وكلمته ، ويؤثر العزلة، وال يأبه لألدنى من رجل صلب وملتزم يحتر 
رادة واعتزاز(. نما هو رجل بدوي .. ذو شمم وا   معطيات الحياة، وا 

هذه بعض المالمح المضيئة من شخصية األستاذ حسين سرحان المتميزة     
وموهبته األدبية الفذة التي ستظل موضع اهتمام الباحثين واعجاب المتذوقين 

 األصيل .. رحمه اهلل رحمة األبرار. لألدب والشعر
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 2بين المعابد  وسو  الليل

 بقلم : الدكتور عاصم حمدان

ودعت )المعابدة( في مكة المكرمة علمًا من أعالمها البارزين هو الشاعر       
فلقد عرفت المعابدة به ولم يعرف هو بها ، فمنذ  -رحمه اهلل–حسين سرحان 

أكثر من ثالثين عامًا يمر الناس على هذا الحي فيشاهدون رجاًل نحيل الجسم 
يطل من نافذة داره ، وهو إن احتجب عن الناس فال يرونه إال راكبًا ذلك 

يعود إلى )االتوبيس( الصغير الذي يحمل الناس من العزيزية إلى سوق الليل ثم 
داره بعد أن يقضي شيئًا من الوقت في مكتبة الثقافة حيث كان السيد محسن 
عطاس رحمه اهلل يستقبل الناس بطلعته البهية مع هذا االحتجاب الذي حار 

ال أن دار السرحان كانت مفتوحة للناس ، إالناس في معرفة بواعثه وأسبابه .. 
كانت مجموعة من الناس تلعب ما  فأمام الدار التي كان يسكنها ذلك الفيلسوف

تعارف الناس على تسميته )بالضومنة( وبالقرب منهم )دالل( القهوة وقد اشتعلت 
النار تحتها ، ويرفع الناس المتجمعون حول الدار أنظارهم إلى تلك الكوة التي 
يخرج منها المرحوم )السرحان( رأسه بين الحين واآلخر وكأنهم يتمنون خروجه 

م ولعله يفعل في بعض األحايين إال أنه في الغالب يظل حبيس وحلوله بينه
 جدار تلك الغرفة التي يخالها الكون كله ويعتبرها عالمه الذي لن يزاحمه عليه

 د . أحد
من صومعته الفكرية ،  يهوكما كان السرحان يحن إلى عالم الناس فيهبط إل     

فيبعث بالقصيدة الشاكية ، أو فلقد كان يحن بين الحين واآلخر إلى عالم الكتابة 
المقالة الساخرة ، وأذكر أنه كتب في بداية التسعينات الهجرية مقالة في 
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)صحيفة البالد( يعتذر فيها ألولئك الذين يطرقون بابه ويتنقلون في أرجاء 
الساحة التي كانت تقوم أمام بيته ، ثم ال يحظون برؤيته مع أنه ينظر إليهم عن 

 نفسه حرقة وفي أعماق عينيه شيء من الدمع ، لقد كتبقرب ويشاهدهم وفي 
 تبحث عما كتب أديبها المحتجب.. السرحان تلك المقالة فإذا الناس

رتاد مكتبة الحرم المكي التي تقوم موضع دار أ -يومها–كنت ولقد       
ذا نفر من الناس يسألون عن عدد)البالد(  )األرقم( أول مدرسة في اإلسالم وا 

ذا القيم على المكتبة يعجب من سؤال الناس الذي تضمن  مقالة السرحان ، وا 
عن مقالة يتيمة كهذه ولعله لم يعرف أننى كنت واحدًا من الذين يبحثون عنها 

 في ذلك اليوم .
كان الناس يجدون في أدب السرحان شعرًا ونثرًا الصدق ، صدق اإلنسان      

كانت تلك الحقيقة تتصل  مع نفسه ، ومحاولته البحث عن الحقيقة حتى ولو
 بذاته أو كانت حقيقة صعبة المذاق والطعم .

لم أجلس إلى )السرحان( وكانت أمنية من أمنياتي ذات يوم .. ولكن السيد     
الفاضل على بن حسين عامر أحد رواد الكلمة الصادقة في بالدنا وصفه لي 

صادقًا، وهل  نه رجل مهذب( وهي كلمة جامعة ووصف ال أخاله إالإقائال: ) 
 هناك بعد التهذيب من صفة وبعد حسن الخلق من مطلب.

والعزلة التي ارتضاها المرحوم السرحان لنفسه وجعلته يعيش بين الناس       
ان ينساب طبيعة ودون ك رمتهم من االستماع إلى شعره الذيكاألسطورة وح

العروض أو  بالمناسبة األستاذ السرحان لم يكن يعرف شيئًا اسمه علم –تكلف 
هي العزلة التي تحرمنا اليوم من رؤية تلك القمم الشامخة في  –يتمرس به 

فكرنا وأدبنا وتحول بيننا وبين االنصات إلى شدوهم أو االفادة من علمهم وفي 
مقدمتهم األساتذة عبداهلل عبدالجبار وأحمد العربي وعلى عامر ومحمد حسن 

 وغيرهم.. فقي ومحمود عارف
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 –ء يدعونا إلى الحزن ويبعث في قلوبنا الحسرة ، إننا نحبهم وهذا وهذا شي     
سببًا في أن يعودوا إلينا ثانية ويمنحونا من عطائهم وزادهم ، واهلل  –وحدة يكفي 

 نسأل أن يبارك لنا في أعمارهم ويحفظهم من كل سوء.
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 2حسين سرحان .. ال ي عرفت
 بقلم: محمد إبراهيم السيف

هـ ، رحل عن هذه الدنيا الفانية األديب 6/99/9093في يوم الثالثاء      
األريب والشاعر الفحل الصديق األستاذ الكبير حسين بن علي بن صويلح بن 

النجدي األصل والمنشأ الذي ينتمي إلى عشيرة الروسان  -رحمه اهلل –سرحان 
قع شمال صدَّة التي تممن يسكنون بلدة مُ  من قبيلة عتيبة من هوازن العدنانية

بلدة الدوادمي في عالية نجد، والحجازي الموطن الذي ولد بمكة المكرمة وتربى 
وبين شعابها وخاصة في مقر سكناه بحي المعابدة وأبطحها  وترعرع في أحيائها

الذي كان يجمع أهل البادية وأهل الحاضرة وقد درس األستاذ حسين سرحان 
ثير من رواد األدب والشعر األوائل وكان هو بمدرسة الفالح التي أنجبت الك

الشاعر الذي انصهرت بوتقة الشعر لديه بين جبال مكة بلد اهلل األمين حيث 
تفتحت قريحته ومواهبه للشعر واألدب وهو يافع لم يبلغ سن الحلم فأخذ يتدرج 
في نظم الشعر الجيد بعد الجيد إلى أن بلغ الذروة منه ، فاستعذب شعره كل 

ره من تعبير صادق ومن جزالة في األلفاظ عللشعر العربي لما في ش ةذواق
على نهج لم يخرج فيه والمعاني وقوة في السبك وحسن في الديباجة المشرقة 

ن كان هوالذي لم يدرس علم العروض وال الفعول  عن قادة الشعر المألوفة ، وا 
درسه وال مفاعيلن فعول مفاعل الذي درسه الكثير من الناس ولكن منهم من 

 يستطيع أن يجيد الشعر أو أن ينظم بيتًا منه.
إن حسين سرحان ذلك الشاعر الذي في عصره استطاع بشعره ونثره أن       

نتاجه األدبي شعرًا ونثرًا من حيث ان من إيجعل له عشاقًا ومعجبين يتذوقون 
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وي يطلع على شعره ال يفرق بينه وبين الشعر الذي كان له دور في العصر األم
 والعباسي والشعر كما يقال :

 إذا الشعر لم يهززك عند سماعه     فليس خليقًا أن يقال له شعر
واألستاذ حسين سرحان رحمه اله تطرق إلى ذكر الشعر بأبيات من شعره      

 فيقول :
 يقولىىىىىىىىون هىىىىىىىىان الشىىىىىىىىعر عنىىىىىىىىد  وارتخىىىىىىىىت

 مرائىىىىىىىىىىىر منىىىىىىىىىىىه كىىىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىىىاألم  ح صىىىىىىىىىىىدا  

   
 وباينتىىىىىىىىىىىىىىىىىه عىىىىىىىىىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىىىىىىىىىن   وتركتىىىىىىىىىىىىىىىىىه

 ريحىىىىىىىىىىىىىىا  تعاطىىىىىىىىىىىىىىا  الزعىىىىىىىىىىىىىىان  مفىىىىىىىىىىىىىىرداط  

   
 فقلىىىىىىىىىىىىىىت ل ىىىىىىىىىىىىىىم ال تعجبىىىىىىىىىىىىىىوا وتب رجىىىىىىىىىىىىىىوا

 فىىىىىىىىىىىإن كىىىىىىىىىىىال األمىىىىىىىىىىىرين أمسىىىىىىىىىىىى مفنىىىىىىىىىىىدا  

   
 فمىىىىىىىىىا أنىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىان شىىىىىىىىىعرا  وال  ىىىىىىىىىو 

 ولسىىىىىىىىىىىىىت أ سىىىىىىىىىىىىىقيه الشىىىىىىىىىىىىىراب المصىىىىىىىىىىىىىردا  

   
 ولكننىىىىىىىىىىىىىىىىىىي أحميىىىىىىىىىىىىىىىىىىه ثىىىىىىىىىىىىىىىىىىم أقولىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

 إ ا قلتىىىىىىىىىىىىىىىه قىىىىىىىىىىىىىىىوال  صىىىىىىىىىىىىىىىريحا  مسىىىىىىىىىىىىىىىددا  

   
وللشاعر األستاذ حسين سرحان قصيدة فيها من اإليمان والتسبيح يقول      
 فيها:

 يىىىىىىىىىىا ا الجىىىىىىىىىىالل و ا الجمىىىىىىىىىىال و ا الكمىىىىىىىىىىال

 رب العجائىىىىىىىىىىىىىىىىب والغرائىىىىىىىىىىىىىىىىب والمواهىىىىىىىىىىىىىىىىب  

   
 أبرمىىىىىىىىىت أمىىىىىىىىىر  أي علىىىىىىىىىم  يىىىىىىىىىر علمىىىىىىىىى 

 فىىىىىىىىىإ ا الخليقىىىىىىىىىة والحقيقىىىىىىىىىة طىىىىىىىىىو  حكمىىىىىىىىى   

   
 سىىىىىىىىىىىىىىىبو  ياقىىىىىىىىىىىىىىىدو  يىىىىىىىىىىىىىىىارب الجنىىىىىىىىىىىىىىىود

 وانت كىىىىىىوا الع ىىىىىىىودلمىىىىىىا مضىىىىىىوا فىىىىىىىي التيىىىىىىه   

   
 أحىىىىىىىىىىد توحىىىىىىىىىىدت الصىىىىىىىىىىفا  علىىىىىىىىىىى ظاللىىىىىىىىىىه

 وتبجسىىىىىىىىت سىىىىىىىىحب الر ائىىىىىىىىب مىىىىىىىىن نوالىىىىىىىىه  

   
 وبىىىىىىىىدي  كىىىىىىىىون مىىىىىىىىن ثىىىىىىىىرا  إلىىىىىىىىى سىىىىىىىىمائه

 رمىىىىىىىىىىىىز عليىىىىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىىىىي دجىىىىىىىىىىىىا  وضىىىىىىىىىىىىيائه  

   
ىىىىىىىىىى َّ بىىىىىىىىىى  الجىىىىىىىىىىالل  سىىىىىىىىىىبحان  الل ىىىىىىىىىىم خ 

 لتشىىىىىىىىامخت تبىىىىىىىىدي الخضىىىىىىىىو  لىىىىىىىى  الجبىىىىىىىىال  

   
 سمعته يومًا يردد بيت الشعر اآلتي:

 رقىىىىىىىىىىىىىىد البىىىىىىىىىىىىىىد ل نسىىىىىىىىىىىىىىان مىىىىىىىىىىىىىىن 

 ال تقلىىىىىىىىىىىىب الراقىىىىىىىىىىىىد علىىىىىىىىىىىىى جنبىىىىىىىىىىىىه  

   
لقد عرفت الشاعر األستاذ حسين سرحان رحمه اهلل منذ سنوات طويلة       

عامًا حيث توطدت الصداقة واأللفة بيني وبينه وكل من األستاذ  35تزيد عن 
العزيز محمد حسن فقي أطال اهلل في عمره واألستاذ عبدالسالم الساسي رحمه 

ت أقوم بزيارة األستاذ اهلل واألستاذ عبدالرحمن محمد الرشيد رحمه اهلل ، وكن
حسين سرحان ثالث مرات في األسبوع حينما كان مقر سكناي بمكة المكرمة 
وبعد أن تحول مقر إقامتي إلى مدينة جدة منذ سنوات قليلة كانت زيارتي له في 
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األسبوع مرة واحدة وعندما يطول غيابي عنه ألكثر من أسبوع يطلب من ابن 
تصل بي تيلفونيًا لمعرفة أسباب تأخري أن ي عمه وزوج ابنته األخ زامل سرحان

عن موعد زيارتي له المعتادة .. هذا ومن خالل التصاقي باألستاذ حسين 
سرحان خالل السنوات الماضية وجدت فيه من حسن الوفاء ومن الصداقة 
الصادقة وعرفت فيه أنه كان عيوفًا اليريد ألي إنسان كان أن تكون له يد من 

 الفضل عليه.
وعرفته عزوفًا عن مغريات الحياة ومظاهرها وزاهدًا في أطماع الدنيا وربما      

في أيدي الناس من مال وعقار ، قنوعًا بما يصل إلى يده من راتبه التقاعدي 
 الشهري الذي بدوره يدفعه بيد أهله لتدبير انفاقه لمصاريف معيشته مع عائلته .

لق والمداهنة ولكنه تمالتزلف والكان يرحمه اهلل ال يحب المحاباة واال       
يحب الصدق والصراحة وكان ال يحب النزهة والتنزه منذ سنوات عديدة ولكنه 
يحب العزلة مع الكتاب وقراءته التي ال يمل منها وعرفته غير انطوائي كما يقال 
نما هو يأنس ويفرح أن يجتمع بأصدقائه ومحبيه الذين يأتون لزيارته في  ، وا 

 منزله .
قبل أسبوع من وفاته اتصل بي أحد أقاربه تلفونيًا يقول لي إن األستاذ      

ادة له فرددت قائاًل تحسين سرحان يستفسر عن أسباب تأخر موعد الزيارة المع
لقريبه أن يخبره بأنني على موعد مع األستاذ العزيز محمد حسن فقي لترتيب 

القادم ولكن المنية قد الموعد المناسبة لزيارته في منزله بمكة خالل األسبوع 
عالجته قبل أن يحين موعد الزيارة له ، وقد نّوه األستاذ محمد حسن فقي حفظه 
اهلل عما يتعلق بموضوع الزيارة في كلمة الرثاء التي نشرت في جريدة المدينة 

هـ فسبحان من له البقاء ولعباده 8/99/9093الصادرة في يوم الخميس الموافق 
ألستاذ حسين سرحان يعد من أفذاذ الرجال الموهوبين الفناء .. الشك بأن ا

وأعالمهم ويعتبر عمالقًا من عمالقة كبار األدباء والشعراء والمثقفين المعدودين 
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وهو الرائد المتعمق في سعة االطالع والمتمكن من رواية وحفظ الشعر العربي 
لمعرفة الفصيح والشعر النبطي والمتبحر في دراسة الكثير من كتب العلوم وا

التي يهضم منها األسفار تلو األسفار وحينما وصلني خبر وفاته تألمت لفقده 
 وفراقه ولكن الموت حق وهو شيء لم يكن البد منه وكل نفس ذائقة الموت .

ن يكن األستاذ حسين سرحان قد ذهب عن هذه الدنيا الفانية فإن ا  هذا و      
اجه لن ينسوا ما قدمه للساحة نتإن محبيه والمعجبين با  أدبه وشعره لم يذهب و 

نتاج والعطاء الذي سوف يبقى إلاألدبية خالل سنوات طويلة ماضية حافلة با
ذخرًا لألجيال القادمة فرحم اهلل الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه 

 الصبر والسلوان .
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 2حسين سرحان .. واألصالة الفكرية
 الصائغبقلم : أحمد محمد 

جالها وأعالمها من األدباء والمفكرين ومهما ر بالدن تفخر ب كل الشك أن     
طال الزمن بعد رحيلهم تظل ذكراهم باقية وتراثهم محفوظًا على مر األيام ، 
وهذه مصر على سبيل المثال إذا ذكرت البد أن يذكر أعالمها من المعاصرين 

ي الدكتور طه حسين ، أمير الشعراء أحمد شوقي وعميد األدب العرب :أمثال
وصاحب العبقريات األستاذ عباس محمود العقاد ، وشاعر النيل حافظ إبراهيم ، 

 وأحمد حسن الزيات صاحب الرسالة وغيرهم ..
وقد أنجبت المملكة العديد من األدباء ورجال الفكر والقلم الذين ساهموا      

ننا نشعر مساهمة فعالة في تطور الحركة األدبية في المملكة منذ ت أسيسها وا 
بتتابع رحيل بعض الرموز األدبية ورواد األدب والصحافة  ةبمدى الخسارة الكبير 

، ونذكر الراحلين في السنتين األخيرتين وهم األساتذة األجالء أحمد عبدالغفور 
الساحة  عطار وصالح محمد جمال رحمهم اهلل جميعًا، وكان آخر من فقدتهم

األدبية الشاعر األستاذ حسين سرحان أحد المفكرين الذين تتمثل فيهم األصالة 
الفكرية ، وال غرو فهو ابن صحراء الجزيرة العربية موطن األفذاذ من األدباء 

 والشعراء الذين سارت بذكرهم الركبان .
لقد أمضى حسين سرحان جل سنى حياته بعيدًا عن مظاهر الحياة وبهرج      

األضواء مترفعًا بكرامته عن مجال المنافسة على المنصب والوجاهة االجتماعية 
أدبي ويراع يعبر عما تجيش به  حباه اهلل من مواهب فكرية ، وحّس  ، معتزًا بما

ن كان  ثر عدم الظهور في آنفسه من األحاسيس الصادقة ، وحسين سرحان وا 
العامة ، فال يعني ذلك أنه  محيط األضواء . وال يسعى إلى المحافل والمنتديات
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كان يعتزل الحياة والناس كليًا، فقد كان يعيش هموم أمته ويتابع األحداث ، 
ويتفاعل بمشاعره مع واقع الحياة واألدب والمجتمع . ورغم أنني لم أتابع وقائع 
حياة السرحان عن كثب إال أنني كنت أتابع ما يكتبه أو يكتب عنه في الصحف 

لدي فكرة عامة عنه من خالل السماع لما يقال في بعض  والمجالت وتكونت
المجالس واألحاديث عن األدباء أمثاله ، وكما علمت فقد كان يسعد بمن يزوره 

قامته بمكة من األصدقاء وبعض األدباء والشعراء الذي يكنون له الود إفي مقر 
رون بانتسابه والتقدير وأبناء عشيرته )الروسان( من قبيلة عتيبة .. قوم كرام يفخ

لهم ، وكان موضع تقديرهم واعتزازهم . وكانت له صلة اجتماعية بكثير من 
والبادية لما يعرفه من طباع وعادات وتقاليد ولهجات من  عامة أبناء الحاضرة
 ينتمون إلى البيئتين .

ضافة إلى تميز السرحان في مجال الشعر العربي الفصيح فقد كان ا  و       
والرصين من الشعر النبطي المفهوم والمحبب لدى أبناء يجيد ويحفظ الجيد 

البادية ومما لوحظ ضمن أجوبته على أسئلة بعض محرري الصحف أنه يبدي 
استحسانه لشعر الشاعر العربي )الشنفرى( صاحب الملحمة الشعرية المعروفة 
بـ)المية العرب(، والشنفرى كما قيل شب في حياة البادية فجاء شعره معبرًا 

تعبير عن مفاهيم عصره وطبيعة المحيط الذي عاش فيه . وسندرك  أصدق
مغزى استحسان السرحان لشعر الشنفرى عندما نتأمل بيت الشعر الذي ورد في 

 المية الشنفرى الذي يقول :
 وفىىىىىىىىىي األر  منىىىىىىىىى   للكىىىىىىىىىريم عىىىىىىىىىن األ ي

 وفي ىىىىىىىىىىىا ملىىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىىا  القلىىىىىىىىىىىى متعىىىىىىىىىىىزل  

   
ويقصد أن للكريم مكانًا في والقلى كما جاء في شرح القصيدة هو)البغض( 

 األرض يستطيع أن يبتعد فيه عن األذى ..
أن يبتعد بنفسه عن  –ر حمه اهلل –ثر األستاذ حسين سرحان آوهكذا       

مواطن ومسببات األذى . وأن يتفرغ ألدبه وكتبه وعاش في جو التأمل العميق . 
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ه من عطاء فكره وكان لذلك أثره في أدبه وشعره ، وأجاد السرحان بما جاد ب
 المستنير المعبر عن األصالة والعبقرية الفذة.
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  1-2)2في أطرا  عالم السرحان
 سعد الحميدين

سيظل الشاعر حسين سرحان في الذاكرة .. وذلك من خالل أعماله الشعرية     
التي ظهرت وما سيظهر .. وكذلك األعمال النثرية المجموع منها مثل )مقاالت 
حسين سرحان للدكتور يحيى ساعاتي ( ، وما هو قيد الحفظ لدى ذوي الشاعر 

معها وتستكتبه . .. وما هو منشور في الصحف والمجالت التي كان يتعامل 
والباحث عن آثاره سيجدها دون عناء ألن السنوات الخصبة إبان فورة الطموح 
الكتابي مدون بها أكثر اآلثار شعرًا ونثرًا .. وقد حظى الشعر بالنشر في 

الصوت  –الطائر الغريب  –أجنحة بال ريش –مجلدات مثلت ثالث دواوين هي 
/ أوزان في الميزان / يشتمل على  وهناك مخطوط من الشعر بعنوان –والصدى 

مقطوعات ورباعيات .. ومطالع قصائد لم تتم منها القديم .. وفيها الجديد .. 
كما أن الجزء الثاني منها من الشعر النبطي للشاعر مع مختارات اصطفاها 

 ودونها إعجابًا بها لشعراء قمم..
ي ظهرت وما من هنا سيظل حسين سرحان متحركًا أمامنا بأعماله الت     

سيظهر منها .. كما أنها ستكون هي المعين الذي يستقي منه كل باحث ومريد 
لألعمال السرحانية المتميزة . يضاف إلى ذلك حياة الشاعر التي كانت مختلفة 
عن سواها من حيوات الشعراء اآلخرين .. فلم يكن السرحان مطوعًا لألساليب 

يريد من أقوال له وعنه وفيه .. بل آثر ما  اإلعالمية .. أو باحثًا عنها ليسجل
أن )يعتصم( في صومعة الفكر التي طالما حلم بها فنانون عظام ونفذوها بغية 
مراجعة ومحاسبة الذات .. مراعاة عطاءاتها لكي تظهر وهي ذات تكامل مرض 
لصاحب العطاء قبل المتلقي .. وهذه نادرة في أصحاب األعمال الكبيرة .. 
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العزلة( على األضواء .. ألن لألضواء بريقها .. كما أنها تدفع وقليل ممن آثر )
إلى عطاءات أكمل فيه أشبه ما تكون بالتقويم والنقد .. وغالبًا كذلك إذ أن من 
يتعامل مع المواد الفنية واإلبداعية .. هو ممن يسجل مالحظاته بدراية فائقة 

عطاء مؤشر إمية هو وهو ما يسمى بـ)ناقد( ..ودور الناقد في الوسائل االعال
 حقيقي لقيمة العمل الفني واإلبداعي هذا في العرف العام .

لماعات .. والقفشات الصحفية .. وسواه فهي مجرد ومضات خلب إلأما ا     
ما بسبب رداءة فهم صاحبها وقلة إتنتهي بوقتها .. وغالبًا ما تكون ناقصة .. 

وهوى في نفس مريضة .. وعيه ومداركحه لألعمال .. أو أنها تكون لغرض 
تريد أن تكسب أو تخسر صاحب العلم . بمعنى أنها قد تكون معمولة للنيل من 

شهار .. وغالبًا ما تلقى األخيرة من يبحث عنها إلصاحب العمل وصاحبه ، أو 
.. وأغلب من يبحث عنها هم أولئك الجوف الفارغون الذين يعلو طبلهم ليصم 

 يلبث أن يتالشى ويذوب .اآلذان في فترات وجيزة ثم ال 
حسين سرحان .. ال أقول أنه ال يريد أن يرى أثر عمله عند اآلخرين من      

المتلقين .. كال .. بل كان يحب أن يرى األثر .. ولكن األثر الذي حدده هو 
وأقنعه بأن يقدم عمله .. وكثيرًا ما صدم من جراء نظرته الواقعية تلك إذ أنه 

در أو بمديح زائد زائف .. في األول من المغرضين ، وفي يقابل ، إما بهجوم ها
 الثاني من المتعاطفين والمحبين.

فلما كانت الموازنة لديه قد اختلت وأصابها العوج عدة مرات .. آثر أن      
التي كان ينتظر أن تكون .. فلم يجد أفضل  -ولو بشكل محدود -يلغي النظرة

ؤجل .. أو أن )يصمت( وينطق عندما من أن يقدم العمل متى أراد .. وأن ي
يجب النطق.. وكان االختالف في المقاييس األثر الحقيقي الدافع إلى عدم 

ولكن وجد أن األصوب هو )االعتصام( وهذا  –ولو أنه مطلوب  –االكتراث 
االعتصام االختياري قد يقلل من توالي األعمال .. حيث أن من يلجأ إلى 
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قيود االلتزام العملي ..إذ أنه يلجأ إلى توقيته الذاتي االعتصام البد أنه قد حطم 
.. حسب رغباته التي يتحقق ببعضها وأهما أنه )حر( وهذه الحرية ليست 
نما هي من العوامل المساندة إلى أن تكون بمثابة  فوضوية .. أو هروبًا .. وا 

سفاف ، وهذا ما يطبع أعمال إلحامي األعمال اإلبداعية من االبتذال وا
رحان شعرًا.. ونثرًا بطابع االتقان والدقة . والبوح الصادق الصريح الذي ربما الس

يصدم بالواقع بعنف ولكنه العنف المقبول .. نظرًا لصدقه وعدم تصنعه ، وثرائه 
في التوجه إلى اآلخر بقوة خارقة تدعو إلى الذهول .. والوقوف أكثر .. وأكثر 

عًا لمواقف أصحابها ونظرتهم إلى أعمالهم .. وهكذا تقابل األعمال المتميزة .. تب
 من خالل أنفسهم حيث هي جزء ال يتجزأ من ذواتهم ..

ال أريد أن استرسل أكثر مما تقدم لكي أقدم هذه الكلمات عن الشاعر       
طر نظرتي له من خالل معايشتي ؤ حسين سرحان التي أود من خاللها أن أ

ى اليوم فقد تكون ذكريات .. أو يوميات عماله .. بدءًا من أولى محاوالتي  إلأل
.. ولكن األقرب إلى نفسي أنها سطور محبة وتقدير أسجلها عرفانًا ألديب كبير 
بدور ريادي في أدب هذه األمة ، وأنا كفرد التفت إلى ذلك الطود األشم الذي 

الصحيح الذي يقودني إليه ألنظر إليه عن قرب ، فسرت  عأخذت أتوجس المهي
 أن استطعت أن أروي عطشي وأرضي طموحاتي . إلى ولم اتنكب

ففي أوساط الستينات من هذا القرن كنت التمس الطريق إلى عالم األدب       
والمعرفة ، واالبداع بعد أن أحسست بدوافع جادة نحو هذه األشياء .. فأخذت 

.. وهي الطريق الصحيح إلى ذلك .. وبحكم البيئة فقد حظى األدب بأكبر  أأقر 
اقرأ واستزيد فإذا ما مر بي اسم محمد حسن  ت ز ممكن من نفسي فأخذحي

عواد ثم طاهر زمخشري ، وحمزة شحاته ، ومحمد حسين زيدان ، حمد الجاسر 
، عبداهلل بن خميس ، عبدالعزيز الرفاعي ، ضياء الدين رجب ، أحمد إبراهيم 

ن سرحان . الغزاوي ، أحمد قنديل، وغيرهم .. أطل بين فينة وأخرى اسم حسي
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خراجًا مثل اآلخرين وربما زاد ذلك إفإذا ما أطل بقصيدة وجدت أنها تلقى العناية 
 كله )الشاعر الكبير حسين سرحان(.

أو مقالة يرد -إن وجدت–الشاعر الكبير .. أخذت أتوقف عند كل )قصيدة      
ذا ما استعصى علي شيء  فيها اسم السرحان( ، ثم أعود القرأ بإمعان ..وا 

عنت بقريبي المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن داود ، وهو فقيه ولغوي ) وقتها است
عجاب بالسرحان / إلكان مديرًا لدار التوحيد( ، وكان يساعدني ويشاركني ا

شاعرًا/ ويحتفظ لنفسه ببعض األشياء التي عرفتها مؤخرًا.. نظرًا لمركزه .. 
صيها .. ومازلت حتى ودائمًا ما تكون بعض األشياء مثار دافع لي ألن استق

 بعد الدواوين الثالثة وما تيسر من مقاالت .
فيه كان مالصقًا للمرحلة  سرحاني ولكن الشحوأخذت أبحث عن العمل ال      

شقيق األستاذ على  –حسن العبادي حسن  –.. فإذا بأحد زمالئي في الدراسة 
يلغي ذلك الشح مؤقتًا ودون أن يدري .. فقد وجدت لديه ملفًا  -حسن العبادي

وكنت أريد المقاالت  –كبيرًا يحمل قصاصات لمقاالت عديدة .. وقصائد قليلة 
فهي التي ستنير الطريق للدخول إلى عالم السرحان الرحيب .. والذي ال 

قد نشرت في : الندوة يتوصل إلى مداه .. ولكن الفرحة غامرة وكانت المقاالت 
ومع أن حسن العبادي وهو صديقي  –قريش  –أم القرى  –البالد السعودي  –

العزيز كان يرفض أن اصطحب الملف معي إلى منزلي إال أنه يكتفي بأن 
قرأ حيث أن المقاالت هي لألستاذ أليمنحني وقتًا هو مابين العصر والمغرب 

كن في وقتها  مكائن التصوير .. فأخذ ولم ت –علي ، وشقيقه د.عبداهلل العبادي 
استنسخ بعض المقاالت .. واكتفي بقراءة البعض اآلخر وفعاًل وجدت أن 

 السرحان من العملة النادرة في األدب العربي.
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 2حسين سرحان .. إبدا  له قضية
 جهير عبداهلل المساعد

 ... حسين سرحان .. مات 
في خريفه الذهبي رحل بال موعد للعودة .. ودون أن يدعنا ننتظر ! كان      

محترفًا للكلمة النافذة .. واآلن انتقل تحت الثرى بعد أن كان فوقه! .. مرحلة 
النجم إذا هوى هي أصعب مراحل األفول المشع يعاني منها الذي يرقبون 

 الحدث وليس الذي وقع عليه الحدث!.
حسين سرحان .. نبقى نحن نعاني .. أين البديل؟ ومن يكون  وحين يرحل      

الصوت الذي يقوى أن يحل محل سرحان .. و كم هم المبدعون في بالدنا إذا 
 رحل منهم من رحل ؟!.

رحمه اهلل رحمة واسعة .. وغفر له ولنا وأسكنه فسيح جناته .. مشكلة       
اإلنسان مع الموت أنه يعرفه ويثق أنه البد آت لكن في كل مرة يحل فيها هذا 
الزائر ونسمع بخبره .. تصعقنا المفاجأة .. ونتألم !! الحكمة اإللهية التي جعلت 

نية حتى تأتي لتوقظه في موقف في اإلنسان قدة أن ينسى بعض الحقائق الكو 
 هو للعبرة والعبرات !!

ن أخذهم معه ، فما أن مات ا  ومشكلة الموت مع المبدعين أنه يخلدهم و       
حسين سرحان حتى تذكره النقاد واألدباء والصحفيون والصحف والكتاب 
والكاتبات والورق والقلم ! كأنهم كانوا ينتظرون أن يموت ليتذكروه !! هذه هي 

درجة التغاضي عن وجوده  كالية اإلبداع كلما ظل مشرقًا ألفه الناس إلىإش
ذا غاب فقدوه وذكروه وبكوا عليه !! كلما هي الشمس في بالدنا الصحراوية  !!.وا 
ذا غابت في كبد الصيف كان السؤال  حتما تشرق وتضيء وقد تحرق .. وا 

 وكان الفقد .. وكانت الدهشة!!.
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في العهد الذي أثرت في  –القراءة  –عرف كنت من الجيل الذي        
المكتبة العربية مؤلفات وابداعات شتى .. جيل جاء إلى العالم عبر بوابة الورق 

ذاعة المتنقلة يؤدي الغرض أو يشبع كل النهم .. إل، فما كان التلفاز الملون أو ا
 – وكان الكتاب سفرًا إألى حيث البعيد وأحيانًا إلى حيث المستحيل !! وكانت

جسرًا للتالقي مع من ال نعرف .. ولكن نحب !! فكانت المكتبة العربية  -القراءة
زاخرة بالكتب من مصر ولبنان آنذاك إلى جانب الكتب والقصص والروايات 

 األجنبية المترجمة.
وكانت عيوننا النهمة تبحث عن فكر سعوي ومؤلف سعودي وكتاب       

إلبداع بيننا قلة .. واألسماء معدودة سعودي وسط الزحام !! وحين ذاك كان ا
ذا وقفنا بباب مكتبة عربية في بيروت أو  وتكاد تكون المؤلفات معدومة .. وا 

سم السعودي الالقاهرة أو باريس نجد األسماء المختلفة ونبحث بينها عن ا
لى اآلن السؤال يشغلنا هل سافر؟!.  ومازلنا نبحث!! فلم يكن مسافرًا هناك .. وا 

قضيتنا مع اإلبداع ال أظنها الخواء !! ولكنه التجاهل .. أو الالمبالة !       
نحن نميل إلى االستهالك وال نفكر أن نغير هذا النمط فينا ، مستهلكون أكثر 

الذي يسخر كل األدوات لراحة اإلنسان  –هذا  –من كوننا مبدعين ! والزمان 
بأن نكون الجمهور في حلبة  اأجهز على ما تبقى عندنا من نشاط .. واكتفين

سباق عالمي نصفق فيه لمن سبق ونبتسم له وال مانع أيضًا أن نكافئه ونقدم له 
 ..دالجائزة !! شعور نبيل .. لكنه مقيّ 

ن نتساءل كيف يولد عندنا إبداع ؟ ولكنها ليست أقد تكون مرحلة متأخرة       
 متأخرة جدًا وأفضل من أن ال تجي أبدًا؟!.

ين ينجح أطفالنا في المدرسة نكتفي بدرجات النجاح إذا كانت عالية .. ح       
لكن من هو الطفل المبتكر ؟ ومن هو الطفل األديب ؟ ومن هو الطفل 
الخطيب المفوه .. ومن هو النابغة .. ومن هو العبقري؟ أسئلة ال تمر لنا على 
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فجرها ويرعاها بال !!! وال نحاول أن نتعرف عليها أو حتى نتيح المناخ الذي ي
بداع( ، ليس إلويصقلها أيهمنا أن يتعلم جميع أطفالنا في المدارس لكن ، )ا

 مسئوليتنا فنحن ال نبحث عن طفل مبدع لألسف .
ولكننا نبحث عن طفل ناجح على الورق وهذا يكفي !! ابتسمت بمرارة       

لة حين أخبرتني إحدى الزميالت مديرة مدرسة خاصة أنها خشيت من المساء
ألنها سمحت ألطفال المدرسة الصغار بالذهاب إلى رحلة لالستكشاف على 
الواقع ثم يعود األطفال منها ليواجهوا سؤال )صف ما رأيت( ؟ أو حدثنا عن ما 

 استفدت منه ؟.
 –وتتاح الفرصة حينئذ لألطفال للتعبير واالبتكار والحديث بطريقتهم ال        
ت رحلة عادية يمكن أن تعطي فرصة إلبداع عما رأوه . فإذا كان -بطريقتنا

خيال طفل خافت منها صاحبتها خشية المساءلة ! ماذا يمكن أن يكون موقفنا 
الجماعي من اإلبداع إذا كنا نقطع كل الطرق التي قد تؤدي إلىه وقد ال تؤدي 
إليه أيضًا إال بنسبة واحد في المائة ؟ المسألة ليست فقط كيف يولد إبداع ولكن 

كيف نحافظ على هذا اإلبداع ونحميه إذا ظهر ! لن أشطح كثيرًا ..  أيضاً 
لنأخذها بشكل آخر بسيط ومتاح .. أمامنا في كل حين .. كم هو عدد المفكرين 
المبدعين السعوديين .. وكم عدد األدباء الالمعين هؤالء الصفوة المعدودة ماذا 

ريف ؟ وماذا تقدم لهم قدمت لهم مثاًل جمعية الثقافة والفنون في مرحلة الخ
الجهات المختلفة األخرى .. لكي ال يموت منهم من يموت وفي حلقه غصة .. 
وفي كرامته جرح وفي لسانه سؤال تأبى عليه نفسه أن يمد يده ويقول هلل يا 

إلى هؤالء فنكرمهم حق إكرام قبل الرحيل وليس بعده ال ننتبه  امحسنين !! لماذ
داع فال تكون القضية فقط أن يموت مبدع ولكن اإلب ؟ ولماذا نصر أن يختنق

 أيضًا أن يموت قبل أن يولد !.
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وسط هذا المناخ يشح العطاء اإلبداعي ويندر .. ورغم أننا في ربيع أوج      
تقدمنا وتطورنا وازدهارنا ورفاهيتنا إال أننا في خريف إبداعنا الفكري نعاني من 

ص  ابة عضالت اإلبداع .ضمور التأليف .. وتقلص حركة النشر . وا 
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 ألي  الضو  وحقول العزلة
 بقلم : محمود تراوري 

في )عصرية( جافة األطراف .. من أيبس عصاري مكة حملت حيائي      
وقلم مرتعش وورقة مشربة البياض ورافقتني رغبة خجلى للحوار .. عبرت 
أعرض شارع في)المعابدة( ولم يبق بيني وبينه سوى عدة أمتار يالها من أمتار 

 .. متر من الرهبة .. متر من البهجة .. ومتر من اندفاع لذيذ.
يحث خطاه نحو مدارج  امرة صحفية البأس بها يمتطيها فتىإذن هي مغ     

وجدتني أمام )حسين سرحان( فيضان من تاريخ معجون بكل  فجأةالصحافة .. 
األشياء صمت وتأمل وحزن وغربة وانتظار كان ذلك قبل خمس نسوات على 

 وجه الدقة.
ضح .. اختلست يومها شربت قهوته ورحت أرسل عيني نحوه بارتباك فا     

نظرات مملوءة بكل االنبهار . وعندما دلقت الكأس الرابعة للقهوة العربية القمة 
كنت قد نسيت مهمتى الصحفية ونهضت مودعًا ومودعًا .. لكن لم أغادر 

 حسين سرحان .. بل اشعل في رأسي واديًا كبيرًا من السؤال!!
أوغلت كثيرًا في  باألمس عدت إليه ، وجدت أن خمس سنوات من العمر     

تضاريس وجهه وضوء عينيه .. لم يتذكر ذلك الفتى الذي أتى إليه قبل خمس 
 سنوات حالمًا بلقاء صحفي يجريه معه .

وفي نفس الوقت لم ينس أن يسقيني حديثًا من القهوة .. وعندها أحسست      
ميقًا أن طعم القهوة لم يتغير لكن نظرات الرجل تغيرت كثيرًا .. وتأمله صار ع

جدًا قبل خمس سنوات كان هو الذي يحدثني .. واليوم أجد عنتًا ومشقة في 
 قطف كلمات منه . 
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من اندفع إلى حقول الغيم .. وقطف مهرة ال رواء األرض.. من جلب لنا       
ال تشوبه البثور وال الدمامل.. أجبت في نفسي  الركض وفتقه في سيقاننا زمناً 

نه هذا المائل أمامي كالطود .. والغارق في صمته لحد الغناء.. من سماء إ
صمته ثمة شموس بيضاء تسافر مغسولة باألمطار .. ثم يأتي أحد رفاقه وفورًا 
يتنزع بطاقة دعوة لحفل التكريم ويسلمها إياه فرحًا.. قلت جميل الطود يعيش 

وب هذا الصمت أسمع طقس التكريم .. ثم ران الصمت بيننا طوياًل وحين يذ
حسين سرحان يتحدث مع رفيقه وبصوت له أنة ساقية أصيلة .. يتكلم عن )أبي 
خشبة ومنيرة المهدية وعبدالوهاب وبشارة الخوري وجحيم من القبل( فينسكب فينا 
الوقت نحن الشباب الحاضرين .. ونبقى ماء غدقا يغذ السير ويعب كثيرًا من 

طفاحًا بعذب الرائحة .. ويقترب من أطراف قلوبنا الحرارات أما هو فينسر وردًا 
كالمًا عاليًا يفترش الحدائق ويعرش فوق النخيل شمسًا ال تضاهيها أي شمس 
.. ويضحك بوقار رائع .. فأهتف لنفسي : كيف السبيل إلى فيافيك أيها 

 الضارب في العزلة .. أيها الموغل في عروة حزن قشيب وغامض . 
ا الحزن على أطراف عينيه قبل الخمس إياها.. ولكنني كنت قد لمحت هذ     

قبل شهر المسته عن قرب .. وباألمس كاد هذا الحزن أن يندلق وأبصره في 
 فنجان قهوتي .. يكاد يكون حزنًا أكثر مما ينبغي!

 تذكرته وهو يشدو:    
 ولقد كنت طائرا  ي ل  الضو 

 وال ي ل  الدجي الغربيبا
 ة النور نازحا  وقريباوأنا ال تطي  جفوني رؤي

تذكرت عزلته .. يبدو أنها عزلة أجمل بكثير مما نعيشه ، صنع عزلة      
وقورة كي ال يصاب بالدهشة والفجيعة حينما يلمح بكاء المدينة وحشرجة 

 الطرقات ، وتأتيه عصافير الصباح بأنباء الجوع بدياًل ألغانيها الملونة .
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ضاء أوسع نقاء .. ولكن ثانية من اندفع إلى فلفي العزلة ربما يكون انتماء      
 حقول الغيم وقطف مهرة ال رواء األرض .

إنه حسين سرحان .. الشاعر/ الموقف الذي يكرمه نادي جدة اليوم ليكتب      
موقفًا في الضلع المستقيم من هذا الزمن المعوج . ولكن ماذا بعد هذا التكريم . 

وكنا وكان .. ثم دروع وشهادات يعقبها  هل سيكون موئاًل للخطب والكالم ،
عشاء فاره وتضيع مواقف الرجال .. أرى أننا سنفتق الركض في سيقاننا ، 
ونحشو حناجرنا بعذب الغناء لنمأل الحدائق بالكالم النقي والفعل السامي الذي 

 . يحفظ لألدب صدقه / شرفه لتعرش فوق النخيل شمس ال تضاهيها أي شمس
 . فلزمنا شم  واحد 
 لزمننا أحزان كثير  
  لزمننا جرا  ستندمل

ولمستقبلنا حدائق لها كالم مطمئن .. السرحان أحد مفرداته . والحب لإلنسان 
حتفي بالسرحان .. أم أطار األجمل لهذا الكالم . هل كنت إلوكرامة اإلنسان ا

أن االحتفاء ابتدأ .. لكن أهو  أخوض في عزلته ، لست أدري .. كل الذي أدريه
 منته!
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 2في تكريم .. حسين سرحان
  بقلم: سعد الحميدين

تقاسيم على القلم ، كان هو العنوان لدى األديب والشاعر الرائد حسين     
ثرت في هذه العجالة التي تمليها المناسبة للمشاركة ولو بنقطة على آسرحان ف

 الهامش في مسيرة تكريم السرحان . أن أختار عنوانه.
ذ أقول السرحان .. فإنني أعني أمام علم من أعالم الفكر واألدب        وا 

واإلبداع في العالم العربي .. حيث تجاوزت انبثاقاته حدود االقليمية .. ونشر 
فاق العربية .. من )الرسالة( في مصر إلى )اآلداب( في بيروت آلجناحيه في ا

قصيدته الرائعة ذات األبعاد  .. وذلك بداية وأواسط الخمسينات وتعلق بالذاكرة
الفلسفية العميقة)الدودة األخيرة( فقد نشرها في مجلة اآلداب  في أوج مجدها .. 
حيث كان ينشر فيها األعالم والمبدعون من أقطار العالم العربي آنذاك .. 

 وكانت مدرسة تخرج منها المبدعون العرب .
ة الثقافة والمعرفة بالجهد و قد تسنم قمهويأتي السرحان في هذا الوقت و      

الذاتي ومن ثم استطاع أن يواكب نظراءه ويبزهم بعبقريته التي لم تتح إال له 
ى توج هذا الجهد المضيء السري حيث فصلت عليه وال يشاركه فيها أحد .. حت

الطويل بعدد قليل وبكيف هائل لم يقدم عليه إال بإلحاح مريديه كان أولهم الشيخ 
نشر الديوان األول )أجنحة بال ريش( في الثمانينات الهجرية  حمد الجاسر الذي

.. ثم شمر األستاذ علي حسن العبادي رئيس النادي األدبي بالطائف العاشق 
الهائم بالسرحان .. وأخذ على عاتقه تجميع ومراجعة وتنسيق نشر الديوانين 

طباعة اآلخرين )الطائر الغريب( و)الصوت والصدى( بعد أن اسبقهما بإعادة 
 أجنحة بال ريش.

                                                           
 .9هـ ، ص 20/01/0000،  0102جريدة الرياضية ، العدد 0 
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عمر مديد .. ورحلة طويلة قطعها السرحان في حياته الفكرية ولم يكن نتاجها 
سوى ثالثة دواوين وكتيب جمعه الدكتور يحيى ساعاتي وهو الولهان سرحانيًا .. 

ومقدري السرحان .. ولكن  لم نكن وحدنا .. ولكن نحن جزء من أجزاء محبي
ستاذنا أنستطع الكتمان أو نصمت ونرضى أن يمارس الفرق بيننا وبينهم أننا لم 

 عزلته وزهده .. فقد كنا نشاغبه بحب.
كتب مرة في إحدى الجرائد مقااًل بعنوان )ماذا كنا نقرأ قبل ثالثين عامًا(،      

ثين عام اآلن تصبح ماذا كان كان ذلك في بداية الثمانينات الهجرية وزيادة ثال
.. ترى ماذا ذكر حسب ذاكرتي قال ما معناه ..  السرحان قبل ستين عاماً  يقرأ

كنا نقرأ كتب التراث وأهمها كتب األدب األربعة المشهورة .. إضافة إلى دواوين 
الجاهلية .. وصدر االسالم .. عصر النهضة .. وذكر أبي العالء المعري .. 
 والمتنبي إضافة إلى أصحاب المعلقات ثم تهافت الفالسفة ، وتهافت المتهافت
.. وغير ذلك من الذات العربي .. وجنح على المترجمات فسجل اسم شكسبير 
وسرفانتس .. وفاوست .. وهيجو .. وديكنز .. وغيرهم بينما كان غيره من 

 بعض معاصريه اليعرفون عن من ذكرهم شيئًا.
ومع هذا ومع سعة االطالع وتنوعه .. ظل أصياًل في محافظته على       

الشعر الحر..  والشعر خاصة .. ولم يرق له التجديد فياألصالة في األدب 
حتى اليوم مازال عند موقفه .. ولم يشجب شعراء أبولو السروفسيين .. وال 
شعراء المهجر .. فقد كان يجلهم ويقدر فيهم ميخائيل نعيمة مفكرًا أوال ثم شاعرًا 

 .ن ليس لنعيمة إال ديوان واحد هو )همس الجفون( أثانيًا.. بالرغم 
هناك تشابه بين السرحان ونعيمة في األفكار .. أعنى تناول المواضيع      

الفكرية وكل له طريقته وقناعته ولكن يجمعهما حب المعرفة وصالبة الموقف 
وعدم التراجع بالصدع بالحق وقوله مها كانت النتائج .. فهما اليحبان المجاملة 

 ءات ..على حساب األدب والفن مهما كان السبب واإلغرا
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يقولون عنه مغرور، ومنطو ، ومتكبر .. ولكن الحقيقة أنه يؤثر العزلة ..       
فهو أشبه براهب الفكر .. فإذا كان نعيمة ناسك الشخروب فالسرحان رهين 
المكتبة حيث ال يبرحها إال عامًا حتى أيامه هذه فإن توصياته على بعض 

االجتهاد.. فهو ليس  الكتب والمجالت تصلني من أقاربه لتأمينها حسب
نما زاهد ومترفع عن الحماقات والمشاحنات فآثر أن يكون في  منقطعها .. وا 
عوالمه يسبح .. ومتى ما عن له أن يبوح انطلق .. ولم أدخر جهدًا إال بذلته .. 
وقد وفقت وأخذت منه بعض المقاالت والقصائد التي نشرت في الرياض الجريدة 

تي مستمرة ومحبتي له البد  موصلة بي إلى قبل سنتين أو ثالث، ومحاوال
.. فعسى أن الطريقة التي أتمكن من خاللها أن آخذ منه شيئًا هدية لمحبيه 

نما لنا جميعًا فهو رائد فريد بحق ..  أوفق ألني اعتبر ذلك مكسبًا ليس لي وا 
 ويستحق أكثر من تكريم .

عجابي به .. وكنت من شداة األدب وفي بداية إهنا أذكر أن من فرط       
ن كتبت قصيدة نشرت في حينها وقد حاولت العثور عليها فلم أجد إال أالطريق 

 :في الذاكرة هذه األبيات .. وهي قد كتبت قبل ربع قرن تقريباً 
 هـــــــــــــــــات تـــــــــــــــــزأرآلســـــــــــــــــأم ومصـــــــــــــــــباح رديء الضـــــــــــــــــوء وا

   
 وحطـــــــــــــام جســـــــــــــم ناحـــــــــــــل فـــــــــــــوق األريكـــــــــــــة قـــــــــــــد تكســـــــــــــر

   
 ادنيـــــــــــــــــــــا رفقـــــــــــــــــــــا ال تســـــــــــــــــــــويه بـــــــــــــــــــــأكثريـــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــت ي

   
ـــــــــــــه يومـــــــــــــا فســـــــــــــطراهـــــــــــــو شـــــــــــــاعر  ـــــــــــــراع لعمت  تخـــــــــــــذ الي

   
 بعنوان )نجي العيد( ومطلعها:وعندما كتب قصيدة 

 ياصاد  األي  قد  الشدو
 فكي  بطرن وا الم تشقينا

 –خر آرحلتي مع السرحان طويلة جدًا.. متابعًا له منذ أن كان ينشر بين حين و 
ولكن يعود  في الصحف المحلية.. وينتقل ليس رغبة منه .. -ألنه ال يستمر

ذلك إلى مقدرة المحرر وحثهم على أن ينال منه بغيته .. وما أصعب ذلك 



 

(172) 
 

فمرحبًا بالسرحان مكرمًا.. مرحبًا به متواضعًا من غير استكانة .. وله 
 بنه )سعد الحميدين(.ااإلخالص ، من المخلص جدًا 
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   2لطائر الغريبهل رحل ا
 بقلم فاروق بنجر 

 .. وكان السؤال غريباً    
 سؤال تطلقه الفجاءات عندما يرحل شاعر !

 وحين يرحل شاعر ،
 تنطلق بنات شعره 
 فاقه الماثلةآيحلقن في أجواء 

 هاتفات ببوحه األبدي الذي يبقى بعده صوت نجواه الحي!!
 حسين سرحان  –رحل الطائر الغريب 

 في هدوء المقيل
 وعند امتداد المساء!

 رحل مشيعًا من ذويه وجيرته في غير ما حشد
 من الجموع التي لم يألفها في حياته القصية المتوحدة.

*** 
 -هـ 9330هـ أو 9332) حسين سرحان  –لقد كنت أرى في الطائر الغريب 

باستثناء نفر قليلين،  –ذلك الشاعر الحر بين شعراء العرب  -هـ 6/99/9093
منهم وصيفه وشبيهه كبير شعراء بالدنا على االطالق : حمزة شحاته)رحمه 

 ألنه آثر التحرر من قيود األضواء المتهافتة ، واألجواء المتقلبة ! –اهلل( 
آثر )الطائر الغريب( الصمت يلوذ به من غمغمات الكالم ، ويمتح من      

من  -على مايبدو –مائه النبعة الصافية ، والفكرة الممتلئة ، فلم يكن الرجل 
أولئك الذين تغريهم الفكرة البادرة قبل أن يقلبها في مدخل منطقه ، ويعرضها 

أال يتأثر  هثر لفكره ولشعر آعلى محك روحه وشخصيته األصيلة المتزنة . وهكذا 
                                                           

 هـ.01/00/0001جريدة الندوة يوم الثالثاء 0 
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بالرؤية المباغتة ، والنبرة الالمحة . وكأنه يدرك بحدسه أو بحسه المرهف 
 وثقافته الواعية تلك المقولة التي ترى أنه )إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة!( .

على مستوى  –وشعر الطائر الغريب يمثل مرحلتين فنيتين متعانقتين      
ابتدر  –من جانب  –لكنه لم يكن شاعر مرحلة ، ألنه و  –الشكل والمضمون 

اإلبداع  الشعري عن وعي لقيم الفن ، من حيث انه تجربة فنية مركبة تتداخل 
فيها الكلفة مع الموقف ، بمعنى تمازج المثير واالستجابة وتناغمها في الداخل . 

لفنه .  نهطار الذي كوّ إلكان يتطور مع تجربته داخل ا -من جانب آخر –وألنه 
ن كان يتحرك حول محور فني ثابت . وذلك شأن الشاعر المتوازن يخوض  وا 
في حركيات الفن مع متواليات األطر الخارجية التي يربطها بالمحور الذي 

 ينطلق منه .
كانت المرحلة األولى مرحلة تمثل فني للموروث األدبي ولكنها كانت      

خصوصية الشخصية ، فكانت مسوغة و المبكرة  ناضجة تعززها الموهبة الشعرية
 لما قيل من المح سمات الخطاب الشعري العباسي في تجربته الشعرية .

ية كانت سريعة ، لكنها على أن استجابة الشاعر للمؤثرات األدبية الخارج     
في بناء القصيدة التي كان يبلورها فيه ضمن خيوط تجربته  كانت تتخفى

النفسية في البناء العضوي للقصيدة تربط بين أجزاء الشعورية ، وكانت الوحدة 
القصيدة في تناميها االنفعالي لألنساق التعبيرية وهذا النضج الفني المبكر في 
تجربة )السرحان( الشعرية مهد للتطور الشعري الذي شملته المرحلة التالية دون 

عي الشعر نتاج وكانت دواإلانقطاع بين المرحلتين . فقد كان الشاعر يوالي ا
تبدو سمات  –مواتية تزخر بالتجارب الذاتية الحياتية التي كانت تالحقه وهنا 

)الوجدان الفردي( واضحة في كثير من قصائد الشاعر التي نشرت في )وحي 
ي )شعراء الحجاز في العصر الحديث فلبلخير وابن عبدالمقصود( و  –الصحراء 

في منتصف هذه المرحلة للساسي( وفي كثير من شعر) أجنحة بال ريش ( و 
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من مطلع الخمسينيات الهجرية إلى أواخر الستينيات تعاقبت التجارب  الممتدة
النفسية المريرة التي برحت به وقادته إلى العزلة المنتظرة لشاعر حساس ذي 

السوداوية في الرؤية والحياة و شخصية انطوائية يغلب عليها الحيرة والشجن 
ين( من الشعراء . ولذلك كان يلجأ إلى الطبيعة في والكون شبيه بـ)الرومانتيكي

لم يكن  -في الواقع –عدد من قصائد هذه المرحلة والمرحلة التالية ولكنه 
رومانتيكي الطبع أو النزعة ألنه لم يتلبس الفكرة الرومانتيكية في جانبها النظري 

 والتطبيقي .
*** 

ى ال فني ( فقد كانت امتدادًا ) وهذا التقسيم منهجي مرحل –أما ا لمرحلة الثانية 
للمرحلة السابقة . وتعميقًا لها على صعيد التطور الفني في الزمن الشعري ، 
وفي هذه المرحلة تداخلت مؤثرات جديدة من المؤكد أنها ترجع إلى ثقافة 
الشاعر من خالل قراءاته ومعاصرته للتحوالت الشعرية في تجارب المجددين 

المهجريين . وذلك في اطار التشكيل الفني للنسق  من شعراء أبولو والشعراء
بنية . بمعنى أن التطور قد شمل أالشعري . ال على صعيد اللغة من مفردات و 

 القيم التعبيرية في األخيلة والصور الشعرية والدالت الصوتية .
وفي هذه المرحلة استوى للشاعر موقع بارز بين مجايليه من الشعراء       

يته الشعرية صمتدت قامته التي ظهر بها شاعرًا له سمته وخصو المبدعين ، وا
وشعرية هذه المرحلة في خطابه الشعري تتميز بندرة بروز ) القالب الصياغي ( 
المتكرر من آثار الذائقة الشعرية وتداخل النصوص واألصوات التعبيرية عبر 

 الوعي الباطن .
الوجداني( ترفده –لتأملي خطا الشاعر نحو األفق )اوفي هذه المرحلة       

أن يوائم بينها وبين  -بما توفر عليه من نضج أدبي –ثقافة فلسفية تسنى له 
نفسية  –المحتوى الشعري . وقد تقاطعت رؤيته الشعرية مع تحوالت اجتماعية 
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طوقته بأجواء الحزن والحيرة والقلق والتبرم واليأس )تذكرنا كثيرًا بصاحبيه 
العباسيين :ابن الرومي وأبي العالء المعري( وبدأت تحتشد في تجربته الذاتية 
والكونية مفارقات المتضادات الرضا والسخط ، والنجاح واإلحباط، والرجاء 

اؤمية ذات الرؤية الثنائية نحو واليأس . . وما لبثت أن شكلت لديه النظرة التش
الصراع بين  –في عمق فكري (  –الموت ( التي انطلق منها يصور  –)الحياة 

الحلم( في تناقضهما عبر نسيج حياته ، وفي دوامة هذا  –ثنائية : )الواقع 
من قصائد الشكوى  اً الصراع النفسي الحاد الذي يعصر الذات المرهفة كتب كثير 

لتي يمزج فيها بين الفكرة والعاطفة ، وحركتي الحياة والطبيعة والتأمل الوجداني ا
سقاط( فقد اسقط إل)ا . ولم نعدم في هذه التجارب ما سماه علم النفس بظاهرة

الشاعر رؤيته وأحاسيسه على األحياء واألشياء ومظاهر الطبيعة . وتجاوب مع 
تشخيص( الفني حركة الطبيعة تجاوبًا عاطفيًا وسم صورته الشعرية بظاهرة )ال

تنحو منحى إيحائيًا أفضى إلى تعميق خيوط  -هنا –وأحذت صورته الشعرية 
العالقات الداللية في لغته الشعرية على مستوى أفقى في تطور تجربته الفنية 

والصوت  –والطائر الغريب  – يش)انظر مالمح هذه التجربة في أجنحة بال ر 
وظفها الشاعر في تشكيل الصورة والصدى(. وفيما يرتبط بفنية األداء التي 

الشعرية استخدام )الرمز( . ولكنه استخدم الترميز في صيغته الفنية البسيطة 
دون المركبة . ومزج بين اإلشارة الداللية المباشرة ذات البعد الوصفي و 

 )الكناية( في أبعادها المعروفة في )البالغة العربية( بالرمز واإليماء واإلشارة.
لم يفطن إلى تقنية  –قصيدة لفي تجربة البناء الفني ل –ن الشاعر غير أ      

فنية حديثة . كان يمكن له أن يتوسل بها في تطوير اإلطار والمحتوى ) الشكل 
والمضمون ( وهي )البنية الدرامية( في صيغتها الفنية التكوينية . وكانت من 

ر من شعراء الجيل الوسائل الفنية الحديثة التي لم يستجب لها القطاع األكب
 الماضي .
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العزلة التي أسلم  بينلسب –على أن هذه المرحلة لم تمتد بزمنه الشعري       
الشاعر نفسه إليها . وانتحاء زاوية االستغراق القرائي والكتابة النثرية ، وكأن 
االنفتاح الفني المنتظر لم يتزامن له مع محاوالت التجديد . بحيث يتفتق بالقدر 

يح لتجربته أن ترود آفاقًا جديدة في شعرية اإلبداع الشعري كانت قمينة الذي يت
بمثله أن ينفسح له فضاء الفن . ألن الزمن الشعر أفق حركي يحفل بالمتغيرات 
الفنية التي تثري التجربة الشعرية ، وال يضير الرجل أن لم يشمل البنية الفنية 

طر األداء، ألن مقاييس الجمال الفني ألتجربته الشعرية بالتحديث في أكمل 
عند منعطف واحد . وعلى مدى زمن محدود وقد  –بحال  –متجددة ال تقف 

كانت التقنيات الفنية الحديثة في الشعر في تلك المرحلة الزمنية والبيئة األدبية 
التي احتضنت الشاعر وأبناء جيله ، جديدة كل الجدة . ولم يكن للنقد الفني 

جمالية ذلك البروز في الحركة األدبية العربية ، وعلى أية حال فقد والنظرية ال
قدم الشاعر تجربته في إطارها الفني الناضج الذي حمله البناء التقليدي المتجدد 

 الفنية في صدق وأصالة . –. وجسد فيه رؤيته الكونية 
 وبعد:
ع دراسات إلبداعه تأتي في طليعتها ض)حسين سرحان( بب يلقد حظ     

الدراسة )المخطوطة( لألستاذ عياد بن عيد العصيمي ولكن فنه مايزال يتسع 
ن يكتشف أبعادًا أخرى من قيم الفن الذي أللدرس النقدي الجاد الذي يمكن 

أخلص له الشاعر أمدًا عاش فيه حرًا في الموقف والفكر واإلبداع . إن )حسين 
 وأحسن مثواه. سرحان( اآلن في ذمة تاريخنا األدبية .. غفر له اهلل
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 2السرحان .. كان قمة ومدرسة
 بقلم : عبدالعزيز عمر صيرفي 

تأثرت عندما علمت بنبأ وفاة أحد رواد وعمالقة الفكر واألدب والشعر ليس     
 في مملكتنا العزيزة فحسب بل في عالمنا العربي كله. 

رحل باألمس رجل الصمت والبعيد عن األضواء وأستاذ الكلمة الشعرية      
العمالق األستاذ حسين سرحان. نعم تعد وفاته خسارة كبرى لساحة الفكر والعلم 
والشعر ولكن هي إرادة اهلل عزوجل وال راد لحكمه وكل نفس ذائقة الموت .. 

 يرحمه اهلل .
يذ وكنت آنذاك مندوبًا لجريدة عكاظ ، في بداية عشقي لمهنة التعب اللذ     

قررت إجراء حوار صحفي مع الراحل وكما يقولون )غشيم ومتعافي( وكان 
آنذاك منتشرة في صحافتنا موضة األسئلة الكثيرة وحملت معي ما يقارب 
الخمسين سؤااًل وبما أني أجهل عن حياة الراحل وال أعرف عنه شيئًا يرحمه اهلل 

ضعتها أمامه .. وال أنكر مدى كرم وحسن استقباله لي توجهت بأسئلتي له وو 
وهو في أثناء تلك األيام يمر بأيام حزينة لفقده أحد األعزاء عليه . نظر لي 

جابة على إلل يوأخذ األسئلة وقلبها شمااًل ويمينًا ثم ردها إلي قائاًل ال وقت عند
بالحرج وكان  كل األسئلة اختر فقط خمسة أسئلة وال تزيد . ال أخفيكم أحسست

مليباري ولكي يداري  حاضرًا معنا يرحمه اهلل األستاذ المفكر محمد عبداهلل
حرجي قال لي اختر ولك عندي شخصية أخرى تجيب على بقية أسئلتك . 

 وفعاًل قدمت له خمسة أسئلة وأجاب باختصار جدًا.
ار تعلمت منه درسًا لن أنساه يرحمه اهلل عندما أريد أن أجري أي حو        

يمر البد من دراسة أحوال ضيف اللقاء عنه وعن حالته النفسية . ومع أنه 
                                                           

 هـ.00/00/0001يوم األحد  01322جريدة البالد العدد0 
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علمني كيف  بظروف صعبة يرحمه اهلل لم يطردني أو يسخر من أسئلتي بل
جراء أي حوار بعدها تكررت إلقبله تضيوف الحوار في ظروفه ومدى  أعامل

دة وهو حضار الجديد مما يصدر في مكتبات جإلقاءاتي معه وكان يكلفني ب
 يرحمه اهلل ذواق ذو حس فني مرهف .

هـ ، سألته عن الحياة صمت صمت 9093قبل وفاته في مطلع عام      
وأجاب تسألني عن الحياة !! أنا إنسان قد فارقت الحياة منذ زمن !!  العظماء

ذا يقصد من هذه الجملة .. يرحم اهلل فقيدنا ابليغة جعلتني أفكر واتأمل م ةإجاب
يسكنه فسيح جناته ويتغمده برحمته ورضوانه وأن يلهم أهله وأسرته  ودعاؤنا أن

واحباءه وعشاق حرفه الصبر والسلوان ، وأن يوفقهم وخاصة أسرته للحفاظ على 
 ما ترك من قيمة غالية جدًا من كتاباته وقصائده وعساها أن ترى النور قريبًا.

للحديث عن  وآمل من نادي مكة الثقافي األدبي أن يخصص يوماً        
 أعماله . هذا رأي مفكرنا الكبير الكاتب األستاذ أحمد محمد جمال حفظه اهلل .

 كلمة حب : ) ياقبر عمرك ما قلت ال.. الحق دائمًا تقول المزيد(.
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 رحيل حسين سرحان ..
 وانطف  الجر  الصامت 

 حسين سرحان نمو   لظاهر  ضيا  الحقو  
 بقلم : محمد إبراهيم الدبيسي 

)) ومما عرف من العلم بالضرورة الشغف الذي عاناه سابقًا ويعانيه اآلن       
بعض المشتغلين بحرفة األدب وفي كل األجناس تقريبًا، فعباقرة الفن التشكيلي 
ماتوا فقراء.. معدمين .. ودستوفسكي اضطر ألن يعمل عامل نظافة في إحدى 

ل السييء مالزمًا للعديد دور النشر لكي يجد قوت يومه .. وال يزال هذا الحا
ممن أضناهم البحث في أوراق النفس وأسفار الحياة وآالمها أو من شغلتهم 
دراسة أي مجال من مجاالت الثقافة والمعرفة وأنساقها أقول ذلك وأن أشم ألمًا 
عميقًا وأنفاسًا الهبة .. تمأل فضاءنا برائحة الوجع .. والكبرياء .. و)الشمم( 

 من معطيات الحياة ((. األمور ، وال يأبه لألدنىن صغائر والترفع ع
ذلكم هو )الطائر الجريح ( الشاعر حسين سرحان .. بدوي حتى الثمالة ..      

وشاعر موجوع بالزمن .. وتقلباته .. شاعر خصب القريحة .. أصيل الموهبة 
.. جاد المسار .. اعتزل تظاهرات الشعر .. ومنابره .. واكتفى من األضواء 

 مشتعل منها في داخل نفسه الكبيرة. بال
لم يشأن حسين سرحان أن يخرج شعره للناس رغم جدارته بذلك لوال       

حرص المهتمين والمتابعين على ذلك .. حتى ظهر )أجنحة بال ريش( عام 
هـ ، عن دار اليمامة للطباعة والنشر . ثم )الطائر الغريب( عام 9381
. وآثر العزلة بعد ذلك .. وتلك ُسنة كل هـ ، عن نادي الطائف األدبي9317

 من انكروا الزمن وعاشوا غربة النفس ووحدة اإلحساس..
وكل من درس الشعر السعودي البد وأنه توقف أمام حسين سرحان حيث       

أكثر من داللة وأكثر من موضع للدراسة والبحث .. سواء من حيث المستوى 
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أو من حيث المعطى المضموني لتجربة  الفني .. أو من حيث السيرة الذاتية ..
الشاعر . حتى قدر اهلل أن تقدم رسالة علمية لدرجة الماجستير تقدم بها 

..  ي كلية اآلداب بجامعة الملك سعودالمرحوم أحمد عبداهلل صالح المحسن ف
وأشرف عليها الدكتور أحمد كمال زكي ونذير العظمة وتولى نادي جدة الثقافي 

 األدبي طباعتها.
ده فحسين سرحان لم يلق بعد من التكريم واالحتفاء ما بعوقبل ذلك و       

يستحقه .. وكل ما يعيشه اآلن من ألم وشغف .. دون أن تتقدم احدى 
مؤسساتنا الثقافية والعلمية لتكريم هذا الرجل المبدع .. وهذه التجربة اإلنسانية 

المبدع الحزين .. يتراءى له المؤثرة . لماذا ال تضمن الحياة الكريمة لهذا القلب 
احتفال القبيلة العربية بوالدة شاعر .. ويظل ينزف شعوره وريشه المتناثر عبر 

 ألم أسبوعي .. يسطره في ملحق ثقافة اليوم بجريدة الرياض.
لم يبق للسرحان سوى حديث الذكريات .. وعالمات التساؤل والحيرة ..      

ته المؤلمة المأثورة على قافية قصيدة باكية وأحيانًا الشعر .. حيث يرسم توقيعا
. وال تعدم ذكرياته تلك من نتف نبطية يجسد فيها بداوته .. ومالمح ظمأ .

الصحراء في تقاسيم وجهه الشاحبة .. إن حسين سرحان نموذج حي لظاهرة 
أخشى أن تتفشى وهي ضياع الحقوق المكفولة لهم .. وتأمين ما يقيهم حالة 

حتى اليكونوا مضربًا لمثل ة أبية .. .! وتضمن لهم حياة كريمالعوز والفاقة .
قد قدمت كل دعم  -وفقها اهلل –السوء في الضياع والتدهور .. السيما وبالدنا 

ألنديتنا  لمؤسسات الثقافية فيها .. وهي دعوةمادي مجز ومعنوي متواصل ل
 األدبية لتقديم احتفاء واحتفال يليق بمثل حسين سرحان .

 اضاءة .. للشاعر المبدع حسين سرحان :      
 والجىىىىىىىىىىىىد يتبىىىىىىىىىىىى  الغبىىىىىىىىىىىىا  وليتنىىىىىىىىىىىىي

  ا  الغبىىىىىىىىىىىىىي فيسىىىىىىىىىىىىىتطيب زمىىىىىىىىىىىىىاني  

   
 مىىىىىىا نعمىىىىىىة العلىىىىىىم التىىىىىىي نبلىىىىىىى ب ىىىىىىا

 إال سىىىىىىىىىىىىىىبيل البىىىىىىىىىىىىىىؤ  والحرمىىىىىىىىىىىىىىان  

   
 ا نسىىىىىان تنبىىىىىى  فىىىىىي حضىىىىىىي  هىىىىىىوان لىىىىىىىىو أن كىىىىىىىىل معىىىىىىىىار  يبلىىىىىىىىى ب ىىىىىىىىا
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 لنبىىىىىىىىىى ت ا عمىىىىىىىىىىدا  ألصىىىىىىىىىىب  جىىىىىىىىىىاهال  

 مكىىىىىىىىىىىىان وينيلنىىىىىىىىىىىىي ج لىىىىىىىىىىىىي أعىىىىىىىىىىىىز  

   
كتبت هذا الموضوع قبل وفاة الشاعر الراحل حسين سرحان بيومين ونحن      

إزاء هذا الجرح في الحبر .. والقلب .. وهذا األلم الممتد ذاكرة الثقافة 
إلى المولى القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه  –حرقة  –الصحراوية .. نبتهل بكل 

فسيح جناته . ونتمنى على أقالم التأبين التي استيقظت كعادتها لتأبين االطهار 
واألفذاذ أن تعاود سباتها المزمن.. فلقد ذهب حسين سرحان ولن يعود!! لن 

  يعود!!.
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