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حممد معال حسن



المل ّخص

حممد إبراﻫيم علي

الكرمي يف شع ِر ممدو عدوان ،مبينا ثرر ِ
ِ
ِ
ِ
لغة القرآن الكرمي
القرآن
استلهام
حياول
ُ
البحث مقاربةَ
ُ
ُّ َ
القارة يف ال ّذاكرةِ الديني ِة ،يف ار ِ
ٍ
الس ِ
ِ
مستويات فنيّ ٍة
احلديث إىل
ِّعري
تقاء الن ِّ
امقة ،ودالالت آياتِه َّ
َّص الش ِّ
ّ ّ
ّ
ذات مرجعي ٍة قرآنيةٍ.
ّ ّ
ٍ
ِ
وفق
اختار
وقد تب ّدى ﻫذا
ُ
تنتظم َ
االستلهام يف شعر ممدو عدوان بطر َ
ُ
البحث منها َ
ائق متعددةَ ،
مناذج ُ
ِ
بألفاظ ِه ،للتّعب ِري
إنتاج املعىن القرآينُِّ ،حمتفظا
عيد
مستويني :مستوى االستثما ِر
اللفظي ،إذ يُ ُ
ِّ
الشاعر خالله َ
ُ
عن ٍ
ِ
ِ
القرآن ِ
الكرمي
ثسلوب
اعر
رؤية معاصرةٍ للواقع .ومستوى
األسلوب التّ ِّ
عبريي ،الذي ُحياكي فيه ّ
َ
الش ُ
ٍ
ِ
ٍ
الراﻫنة.
الشاع ِر ،وحالتَهُ ّ
ثفكار ّ
ضمن سياق جديد يُ ُ
قارب َ
وعباراته َ
الشعوريّة ّ
ٍ
لقد ثسهم االستلهام القرآينُّ يف ِ
ِ
بأبعاد دالليّ ٍة ومجاليّ ٍة جديدةٍُُ ،ت ّق ُق نوعا من
نصوص عدوان
رفد
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التّو ِ
تعبريي.
الفعال مع القارئ ،استنادا إىل قداسة ثلفاظ القرآن الكرمي ،ومتانة ثسلوبه
اللغوي والّ ِّ
ِّ
اصل ّ
ِ
احلدارة ّ ِ
ِ
ويندرج ﻫذا االستلهام يف ِ
التعامل مع ِ
القرآن ِ
ِ
بوصفه ُحم ّفزا على
الكرمي
ع إىل
سياق
الشعريّة اليت تنز ُ
ُ
ُ
ديناميّ ِة الفك ِر والتّعبري.
كلمات مفتاحيّة :االستلهام ،القرآن الكرمي ،ممدو عدوان.
المقدمة

ثشكال التّ ِ
الّتاريّة ،وتع ّددت
الشعر
تع ّددت
ُ
ص ِّي بني ّ
ِّ
العريب احلديث وسواه من النّصوص ّ
داخل النّ ّ
سميات ﻫذا التّداخل ومصطلحاته النّقديّة ،مثل التّوظيف واالقتباس واالستدعاء واالستلهام،
معها ُم ّ
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وحي جلذره اللّغوي (هلم) ،و ما يتّصل به
ويكتسب مصطلح االستلهام خصوصيته انطالقا من البعد ّ
الر ّ
ٍ
استله َمهُ إيّاه:
"ثهلمهُ اهللُ خريا :لَقَّنَهُ إيّاه .و َ
من معان يأيت يف مقدمتها (اإلهلام) ،فقد جاء يف لسان العربَ :
9
الشعر
َسأَلَهُ ثن يُل ِه َمهُ إيّاه .واإلهلام :ما يُل َقى يف َّ
الروع" ّ ،ثما املعىن االصطالحي لالستلهام ،وتطبيقاته يف ّ

العريب احلديث ،فسيتناوله البحث ضمن تمهيد حي ّدد ثبعاد املصطلح ،وآلياته ،واستخدامه يف املمارسة
ّ
العريب احلديث ،وثسبابه ،وجتليّاته.
اإلبداعيّة القائمة على استلهام القرآن الكرمي يف ّ
الشعر ّ
ِ
ورصد
ريب احلديث،
وتتأتّى أهميّةُ البحث من ضرورةِ مقار ِبة ﻫذه الظّاﻫرة اليت انتشرت يف ّ
الشعر الع ِّ
دور
آرارﻫا على معماريّة القصيدة العربيّة احلديثة ،وبناﻫا الفنيّة ،وعالقاهتا النصيّة ،وصوال إىل نتائج جتلو َ
ٍ
تتالقح مع التّجربة املعاصرة
مبعطيات لفظيّ ٍة ثو ثسلوبيٍّة مق ّدسة،
عري
االستلهام القرآينِّ يف إغناء الن ِّ
الش ِّ
َّص ّ
ُ
يف سبيل إنتاج ٍ
رؤية هتجس بالواقع ،ورؤيا ترنو إىل املستقبل ،وبذا يكون هدف البحث معاينةَ الظواﻫر
ِ
صيّة التّطبيقيّة.
اجلماليّة لالستلهام القرآينّ يف ّ
العريب احلديث ،وآلياهتا النّ ّ
الشعر ّ
منهج "ال يقف عند حدود
البحث على المنهج
وسيعتمد
ُ
الوصفي يف رصد ظاﻫرة االستلهام ،وﻫو ٌ
ّ
ويفسر ويقارن ويقيّم ،بقصد الوصول إىل
وصف الظّاﻫرة ،وإمنا يذﻫب إىل ثبعد من ذلك ،فيحلّل ّ
التبصر بتلك الظّاﻫرة ".1
تقييمات ذات معىن ،وبقصد ّ
نصني ،فهو "تلك التجربة الشعوريّة احلاضرة
يُ َع ُّد االستلهام شكال من ثشكال العالقة التّفاعليّة بني ّ
ٍ
مستقرة يف ال ّذاكرة ،وتتبادل معها التأرّر والتأرري،
نصوص تراريّ ٍة،
نص ،ثو
مير هبا املبدع ،وتلتقي بثرار ٍّ
اليت ُّ
ّ
ٍ
عالقات قد يكون منها التّشابه
ص/النّصوص الّتاريّة ،يف
نصا جديدا يلتقي مع النّ ِّ
ويستثري ﻫذا التّفاعل ّ
النص اجلديد بشخصيته مستقلّة دالّة على
والتّضاد ،التّشاكل والتّعارض ،التّمارل والتّجاوز ،حيتفظ خالهلا ُّ
قائم بذاته" .3
ّثّنا ٌ
إبداع ٌ
ٍ
نصوص سابقة وثخرى الحقة؛ َّ
فإن آليات ﻫذا
نصيّة قائمة على احلوار بني
ولئن كان االستلهام عالقة ّ
حد رصد
االستلهام تتح ّدد وفق نوعني مها :االستلهام التسجيلي ،وﻫو الذي يقف فيه الكاتب عند ِّ

 9ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (هلم).

 1رحيم يونس كرو العزاوي ،مقدمة في منهج البحث العلمي ،ص .17
 3ثشرف فوزي صاحل ،االستلهام – مفهومه وضوابطه وحدوده ،عالمات يف النقد ،اجمللد  ،97اجلزء  ،67نوفمرب 1002
م ،ص .331
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الرغبة يف بعث ثجماد املاضي ،واالستلهام التّعبريي ،وفيه يكون
وتسجيل النّمط ّ
الّتاري ّ
ليعرب من خالله عن ّ
الّتاث ثداة تعبرييّة عن الواقع املعيش.9
ّ
ويُ َع ُّد القرآن الكرمي مصدرا ثساسيا من املصادر اليت جتلّى استلهامها يف الشعر العريب احلديث ،معىن
ومبىن ،ويرجع ذلك إىل ٍ
مجلة من األسباب ،ثمهها:
اإلسالمي ،وارتقاءه
العريب و
وحضوره الفاعل واملؤرر يف الوجدان
النص القرآين،
 -9إن قداسة ِّ
اجلمعي ِّ
ِّ
ِّ
َ
جل الشعراء العرب يف العصر احلديث ،فالقداسة
فوق مستوى الكالم العادي ،جعل منه منهال يرتاده ُّ
تأمل ثلفاظه ومعانيه
متارس سلطتها الدينية على ذﻫن القارئ ،وتدفعُهُ إىل ّ
الروحية اليت يتمتّع هبا ﻫذا النص ُ
ٍ
ٍ
بتصور مسبق قائ ٍم على االحّتام املطلق ،وﻫذا ما حاول الشعراء احملدرون االستفادة منه،
برويّة حمكومة ّ
متوخني االستفادة من احتفاظ الذاكرة العربية مبعظم ما جاء به
فنهلوا من معني القرآن صورا وثخباراّ ،
باع ٍ
ِ
رؤية جديدةٍ للحياة ،وﻫذا االستلهام
القرآن على مستوى األوامر والنواﻫي ،و
استخالص العرب ،واتّ ِ
التأرري يف القارئ ،مبا حي ّق ُق إيصاال راقيا للداللة اجلديدة اليت ال
القرآين ،مبستوياته كافة ،يضمن للشاعر َ
نابع من وع ِي
ُّ
تستفز القارئ بقدر ما جتعله مهيّئا الستقباهلا بوع ٍي يستبطن ما وراء الكلمات ،وﻫذا الوعي ٌ
ِ
قداسة القرآن الكرمي بوصفه لغة للوحي.

ِ
التعبريي للغة ،وكان إعجازه متبديا
الشكل
ُتوال جذريا وشامال على مستوى
ِّ
َ -1ش ّك َل القرآن الكرمي ّ
الشكل األرقى للتعبري
يف بالغته وثسلوبه وصياغته ،فتعلّقت به ثفئدة الناس وثمساعهم ،ونظروا إليه بوصفه
َ
وصوره .وقد تناولت دراسات
وإيقاعه،
اجلاﻫلي،
باللغة ،إذ يتجاوز القرآ ُن بنصوصه شفويةَ الشع ِر
َ
ِّ
َ
اجلاﻫلي ،وثفرزت ﻫذه املقارنة رؤية جديدة
الشعري
بالنص
النص املعجزُ ،1مقارنة إيّاه
األقدمني ﻫذا َّ
ِّ
ِّ
ِّ
يسميها ثدونيس (شعرية الكتابة) ،إذ ولّدت الكتابة القرآنية تذوقا جديدا للغة الفنية ،ويف مناخها
للشعر ّ
مبادئ الشعرية الكتابية ،فيما كان يصوغ نظرية النظم القرآين.3
صاغَ عبد القاﻫر اجلرجاين
َ
س هلا القرآن الكرمي يف رفد
وقد استلهم الشعراء العرب يف العصر احلديث من املعايري الكتابية اليت َّ
ثس َ
إبداعهم بأسباب اجلمال ،فقاربوا لغتَه ،وحاولوا جماراةَ ثسلوبه يف التعبري بالصورة املتخيّلة عن املعىن الذﻫين
 9انظر :مراد عبد الرمحن مربوك ،العناصر التراثية في الرواية العربية في مصر ،ص .13
 1ث ﻫم الدراسات القدمية اليت تناولت القرآن الكرمي من النواحي األسلوبية والبالغية واجلمالية ( :جماز القرآن) أليب عبيدة،
للفراء( ،مشكل القرآن) البن قتيبة( ،النكت يف إعجاز القرآن) للرماين( ،ثسرار البالغة) و(دالئل اإلعجاز)
(معاين القرآن) ّ
لعبد القاﻫر اجلرجاين ...وكثري غريﻫا.
 3للتوسع انظر :ثدونيس ،الشعرية العربية ،ص  33وما بعدﻫا.
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واحلالة النفسيّة ،واستفادوا من مجاليات اإليقاع فيه معتمدين بعض ظواﻫره ،كالتكرار والتدوير ونظام
النص القرآين ،9كل ذلك يف سبيل االرتقاء
الفواصل ،باإلضافة إىل التّعابري الفنيّة اجلديدة اليت حيفل هبا ُّ
باملستوى التعبريي للشعر العريب احلديث.
 -3يزخر القرآن الكرمي بالقصص واألحداث والعَِرب املوحية ،وﻫذا ما دفع الشعراءَ احملدرني إىل االنفتا
على غناه الداليل والتارخيي ،فاستعادوا مروياته وثخباره مبا يتالءم مع حالتهم الشعورية اليت تواجه واقعا
حيتمل اإلسقا َط القرآينَّ ،وثعادوا تشكيل بعض معطياته تبعا للتجارب اليت يكابدوّنا ،وحاولوا حماكاة
ِ
ٍ ٍ
بوصفه مرجعيّة دالليّة ،كما
يل على القرآن الكرمي
الدالالت الكامنة يف رموزه وشخصياته بطريقة شعرية ُُت ُ
ُتيل على واقع معيش يقارب يف دالالت ثحداره تلك املرجعيّة.
حديث من
شاعر
اختار
ٌ
ُ
البحث دراسةَ جتليّات االستلهام القرآين يف شعر ممدو عدوان ،فهو ٌ
وقد َ
ٍ
ٍ
خمتلفة ،إذ اتكأَ الشاعر على القرآن
بأشكال
النص القرآين يف شعره
الرواد ،و قد جتلّى ُّ
اجليل التايل جليل ّ
ت رؤاه الشعرية مبعطيات ثسهمت يف
الكرمي مستلهما من ثساليبه ومضامينه بىن نصيّة ومعنويّةَ ،رفَ َد ْ
فاّتذ من األنبياء وقصصهم رموزا قاربت واقعه املعيش ،واستعان بأسلوب
متكينها على مستوى التل ّقيّ ،
حسيّ ٍة وذﻫنيّ ٍة ذات مرجعية قرآنية ،مثل صور القيامة والعذاب
التصوير القرآين يف رفد نصوصه بتشكيالت ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
تؤدي دورا دالليا جزئيا
بعض قصائده إشارات قرآنيّة جاءت على شكل حملات سريعة ّ
واملوتَ ،
وض َّم َن َ
ت بعض قصائده على تناص قرآين
يتكامل مع سواه يف إنتاج الداللة الكليّة للنص الشعري ،كما نَ َه َ
ضْ
البحث على مناذج من استلهام القرآن الكرمي يف شعر ممدو عدوان،
وسيقف
حيتل مساحةَ قصيدة كاملة،
ُّ
ُ
ُ
وذلك وفق مستويني ،مها :مستوى االستثمار اللفظي ومستوى األسلوب التعبريي.
 .1مستوى االستثمار اللفظي

عمد الشاعر ثحيانا إىل إعادة إنتاج املعىن القرآين حمتفظا بألفاظه ،إذ ّتتزن ﻫذه األلفاظ طيفا من
يَ ُ
يعرب عنها ،متجاوزا بذلك مرجعيّة املعىن الواردة يف القرآن
املعاين ،ينتقي الشاعر منها ما يناسب احلالةَ اليت ّ
الكرمي إىل مرجعي ٍة ثخرى ٍ
نابعة من رؤية الشاعر الذي حييل على القرآن باللفظ ،سواءٌ ثكا َن اللفظ مفردة
ّ
واحدة ،ثم جمموعة من املفردات.
ليعمد إىل االتّكاء على بعدﻫا الروحي
فقد يستثمر الشاعر لفظة واحدة وردت يف القرآن الكرمي،
َ
موظّفا إياﻫا يف ٍ
ٍ
يرصد من خالله حالة مغايرة للحالة الواردة يف القرآن الكرمي ،ومن ذلك
سياق
خمتلفُ ،
(آنست) ،إذ يقول عدوان قي قصيدة (صبا العامرية):
لفظة
ُ
 9انظر :د.عبد احلميد جيده ،االتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ،ص .77 – 66
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آنست موتاً في األهازيج
 ...ولقد
ُ

فأقبلت إلى أفراحك الحمر
لكي أقبس موتي

ولقد آنست صمتاً في الشرايين

فأقبلت إلى ضوضاء قتالك

ثم آنست شباباً طافحاً في

فقلت :اآلن إني الئق بالموت

9

النيب موسى يف رحلة عودته إىل مصر مع
تستدعي لفظةُ (آنست) الواردة يف منت القصيدة ّ
قصة ّ
ثبصرت نارا من بعيد ،سثتيكم منها خب ٍرب
َبصر نارا من جانب الطّور ،فقال المرثته :إين
ُ
زوجته ،عندما ث َ
ٍ
بشعلة من نار منها ،لعلّكم تستدفئون من الربد .وقد جاء ذكرﻫا يف القرآن
يدلّين على الطريق ،ثو آتيكم
ت نَاراً َسآتِي ُكم ِّم ْن َها بِ َخبَ ٍر أَو
الكرمي يف مواضع عديدة ،قال تعاىل( :إِ ْذ قَ َ
وسى ِأل َْهلِ ِه إِنِّي آنَ ْس ُ
ال ُم َ
آتِي ُكم بِ ِش َه ٍ
اب قَ بَ ٍ
ثمل مرجتى باهلداية ثو
صطَلُو َن) ،1
س لَّ َعلَّ ُك ْم تَ ْ
فإيناس النار يف القرآن الكرمي ﻫو ٌ
ُ
الدفء ،لكن الشاعر يستثمر الكلمة يف ٍ
سياق ٍ
خمتلف ،مسندا إياﻫا إىل املوت والصمت والشباب بدال
ُ
َ
ٍ
حمكوم
من النار ،وغايته تقّتب من غاية موسى عليه السالم ،إنه يبحث عن اخلالص ضمن عا ٍمل

فاملوت
باملتناقضات ،ويوظّف الشاعر يف سعيه ﻫذا سلسلة من الثنائيات الضدية اليت تفصح عن رؤيته،
ُ
محر بلون ال ّدماء،
ُ
ٌ
كامن يف األﻫازيج ،واألفرا ُ ٌ
يقابل ضوضاءَ
وصمت الشرايني ال ّدال على احلياة الساكنة ُ
يؤﻫله ليكون الئقا باملوت ،وﻫذا كلّه جيعل
القتلى ال ّدال على دينامية املوت ،وكذا الشباب الطافح الذي ّ
من املوت خالصا يُسبغ عليه الشاعر بعدا روحيّا نابعا من لفظة (آنست) املكررة ،وتبدو داللة املوت
اإلجيابية ثكثر وضوحا عندما يستثمر الشاعر اللفظة نفسها يف موضع آخر ،فيقول:
ثم آنست حريقاً بين عينيك

فأقبلت فراشاً يستسيغ النار
عانقت احتراقي
وتلقتني يداك

3
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تستلب رو َ الشاعر كاستالب الضوء للفراشة ،وبذا يقّتب الشاعر
النار ﻫنا بوصفها نورا ﻫاديا
ضر ُ
ُ
َُت ُ
يؤسس ٍ
لنهاية تتجاوز حالة االغّتاب اليت
من مرجعيته القرآنية ثكثر (اهلداية إىل الطريق) ،واحّتاقه فيها ِّ ُ
االنعتاق من ربقة الواقع
يكابدﻫا الشاعر يف واقعه (ثحب املوت واملوت عسري ،غربيت متألين) ،وبذا يغدو
ُ
غايةَ الشاعر ،واملوت وسيلته (آنست موتا يف احتفال العرس ،آنست مع الناس جنونا) ،ليختم الشاعر
قصيدته موضحا سبب إيناسه املوت:
آه يا أمي وقبري
إنني آنست في حضرتك الموت
وأمعنت،
تعرفت على وجه صديقي
فتهاويت لكي أقبس حضناً دافئاً
والنوم كالموت ...ولكن
إن موتي غير هذا الكسل الصعب
وإن النائمين اآلن صاروا جيفاً
9
والميتين ازدهروا

الشاعر قَبَ َسا من دفء ،وﻫذه
الشاعر من املوت ،بل يرفعه إىل رتبة الصديق الذي مينح
يستوحش
ال
ُ
َ
ُ
لكن الدفء املرجتى يف املوت على
إحالة جديدة على املرجعية القرآنية لكلمة (آنست) ،وﻫي (الدفء)َّ ،
مستوى القصيدة يتجاوز اجلسد إىل الرو اليت تلوب يف واقع نائم ،وتبدو املفاضلةُ بني النوم واملوت عند
خمّتق لصاحل املوت ؛ َّ
خضوع
النوم
الشاعر حمكومة بثنائية السكون واحلركة ،فالتشابه الظاﻫري بينهما ٌ
ٌ
ألن َ
لشروط الواقع ،بينما يتجلّى املوت بوصفه جتاوزا هلذا الواقع ،وبذا ينحاز الشاعر إىل املوت لكي يزدﻫر،
وال يغدو جيفة نائمة تسكنها العطالة.
إن جلوء الشاعر إىل املوت ،وإيناسه إياه ،ال يع ّد حال بقدر ما ﻫو ﻫروب من املواجهة مع حر ِ
كة
َ
َّ َ

ت على الشاعر
لعل احلالة الشعوريّة اآلنية اليت دفعت
الواقع ،و َّ
الشاعر إىل حدود اإلحباط ،مث اليأس ،فَ َر َ
ضْ
َ
يلمح يف احلياة بادرَة ٍ
يندفع حنو(املوت اجلميل) لكي ال يقع فريسةَ (النوم
ثملُ ،
سوداويتها ،فهو ،إذ ال ُ
صعب بني طريقني ال يرى الشاعر سوامها ،ثما الطريق الثالث (اليقظة  /احلياة
خيار
الطويل) ،وﻫذا ٌ
ٌ
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غائب متاما عن رؤية الشاعر الذي َمجّ َل فكرةَ املوت ,انطالقا من استثماره للفعل (آنست)
اجلديدة) فهو ٌ
املوت طقسا مق ّدسا ،وّناية مجيلة للعذاب.
مبا خيتزنه من داللة قرآنية روحانية جتعل َ
ٍ
ٍ
ثحداث واردةٍ يف القرآن الكرمي،
جمموعة من األلفاظ ال ّدالة على
ويذﻫب الشاعر ثحيانا إىل استثمار
اجملردة ،لكنّه يُسقطها على
ليوظّفها يف سياق التعبري عن رؤياه ،وﻫو بذلك حييل على معانيها القرآنية ّ
بلغة مق ّد ٍ
يرصدﻫا بعني الرائي ،لّتفد ﻫذه األلفاظ رؤياه ٍ
سة ترقى حبلمه ثو نبوءته إىل مستوى
حل ٍم ثو نبوءةٍ ُ
ّ
الصدق الرؤيوي تبعا لقداسة املرجعيّة اللفظيّة الصادقة.
اقع البالد اليت تنوء بأشالء الضحايا ،ويرنو إىل
يعاين
الشاعر و َ
ففي قصيدة (احلرب تزﻫر ثطفاال)ُ ،
ُ
ٍ
ضحى ألجلها بنفسه ،يقول:
مستقبل تنهض فيه ﻫذه البالد فوق جراحها ،مستهدية مبن ّ
نتفضت أرضاً جديدة
غضبت وا
فإذا ما
ْ
ْ
الذئاب
وإذا ازدادت حواليها
ْ
وإذا ُزل ِز ِ
لت األرض
وواتاها مخاض

أهوت
في جذوع النخل ْ
أخرجت أثقالها
المن عليها والبذار
واساقط ُّ
ّ

سوف نضحي كلنا عشاقها

ننعم في أحضانها عمراً جديداً
9
عذاب
ثم ننسى ما عرفنا من
ْ

ٍ
ٍ
بألفاظ
مبستقبل ينفض عن كاﻫله ركام العذاب ،ويستعني ،يف سياق رسم مالمح احللم،
حيلم الشاعر
قرآنيّ ٍة تؤّكد فاعليةَ احللم ،ومتنحه مكانة ُعلويّة تسمو فوق الواقع إذ ُتفر عميقا يف وجدان القارئ ،ويتأتّى
ذلك من قدرة األلفاظ القرآنية على استالب القارئ الذي يتفاعل مع تفاصيل احللم على حنو يقارب
إجيايب خيلق حالة من اإلميان بإمكانية َُت ّق ِق احللم انطالقا من اإلميان
تفاعله مع القرآن الكرمي ،وﻫو
تفاعل ٌّ
ٌ
بقداسة القرآن الكرمي وكلماته الصادقة ،واملقطع السابق يستقي ثلفاظه من قوله تعاىل﴿ :إِذَا ُزلْ ِزل ِ
َت
1
ض ِزلْزال ََها* وأَ ْخرج ِ
اض إِلَى ِج ْذ ِع النَّ ْخلَ ِة
َج َ
اءها ال َْم َخ ُ
ت ْاأل َْر ُ
ْاأل َْر ُ َ
ض أَثْ َقال ََها﴾  ،وقوله تعاىل﴿ :فَأ َ
َ ََ
 9نفسه ،ص .911 – 912
 1سورة الزلزلة.1 – 9 ،

78

استلهام القرآن الكريم في شعر ممدوح عدوان  -حممد معال حسن وحممد إبراﻫيم علي

نت نَسياً َّم ِ
ك تَ ْحتَ ِ
اد َاها ِمن تَ ْحتِ َها أ ََّال تَ ْحزنِي قَ ْد جعل ربُّ ِ
َت يَا ل َْيتَنِي ِم ُّ
ك
قَال ْ
نسيّاً * فَ نَ َ
َ
ََ َ َ
ت قَ ْب َل َه َذا َوُك ُ ْ
ِ 9
ك بِ ِج ْذ ِع النَّ ْخلَ ِة تُ ِ
ِ
س ِرياً * و ُه ِّزي إِل َْي ِ
ام
ساق ْط َعلَْيك ُرطَباً َجنيّاً﴾  ،وقوله تعاىلَ ﴿ :وظَلَّلْنَا َعلَْي ُك ُم الْغَ َم َ
َّ َ
َ
1
السلْوى ُكلُواْ ِمن طَيِّب ِ
ات َما َرَزقْنَا ُك ْم﴾ .
َوأ َ
َ
َنزلْنَا َعلَْي ُك ُم ال َْم َّن َو َّ َ
ٍ
نصا شعريّا واحدا ،كما نالحظ َّ
نلحظ َّ
ثن
ثن
وضمنها ّ
الشاعر قد اقتبس آيات من سوٍر خمتلفةّ ،
َ
عمد إىل الدمج بني ﻫذه اآليات،
الشاعر مل يلتزم بسياق تسلسل األلفاظ يف اآليات السابقة ،بل َ
َ
و ِ
انتخاب بعض ثلفاظها ،وتغي ِري بعضها اآلخر من خالل االستعانة مبرادفاهتا ،مستثمرا إياﻫا يف التعبري عن
ث احلياة اجلديدة فيها ،والتعبري عن معاين اخلري والنعيم والفر اليت سّتافق ﻫذه القيامة،
قيامة األرض ،وبَ ِّ
الفعال على الرغم من خروج األلفاظ عن سياقها القرآينَّ ،
ألن جمرد
دوره ّ
وقد ّثدى ﻫذا االستثمار اللفظي َ
يؤدي إىل رفد اإلحاالت اجلديدة وفق املرجعيّة
حضور ﻫذا األلفاظ ،وما ُتيل عليه وفق املرجعيّة القرآنيّةّ ،
ٍ ٍ
ط بني دالالت األلفاظ يف النص
ثررﻫا يف نفس القارئ ،وتُلزمه الرب َ
النصيّة الشعريّة بطاقة لغوية تُعمل َ
السابق (القرآن الكرمي) ودالالهتا يف النص الالحق (القصيدة الشعرية) ،وﻫذا التواشج بني الدالالت اليت
وجذب انتباﻫه إىل مضمون الرؤيا اليت
فع مستوى التواصل مع القارئ،
َ
ضمن للشاعر ر َ
تولّدﻫا األلفاظ ي ُ
حيلم هبا.
لقد ّاّتذت اآليات السابقة يف نفس الشاعر مسارا نفسيا خاصا ،وُت ّددت ثمامه ٍ
شعوري يرتبط
ببعد
ٍّ
ّ
اخلاصة ،ويصف
برؤياه احلاملة ،وﻫذا يؤّكد ثن
اقتباس ثلفاظ القرآن الكرمي يف الشعر مرتب ٌ
ط باحلالة الشعوريّة ّ
َ
ٍ
لطاقات ٍ
النص القرآينِّ ،يستكشفها
الدكتور عز الدين إمساعيل ﻫذا االقتباس بأنه عملية تفج ٍري
كامنة يف ِّ
شاعر بعد آخر ،كلٌّ حسب موقفه الشعوري الراﻫن ،وبذا تصبح قراءة الشعراء املعاصرين للقرآن الكرمي
ٌ
والتفاعل معه بعيدة عن النظرة التقليدية ،إّنا القراءة اليت جتعل نصوص القرآن حيّة نابضة يف الضمائر
على الدوام ،ال جمرد ثصوات وكلمات مقيّدة الداللة .3
 .2مستوى األسلوب التعبيري
عيد إنتاجها
يعود الشاعر إىل القرآن الكرمي مستلهما من بعض تعابريه ثساسات يبين عليها
قصائده ،فيُ ُ
َ
مبا يتوافق مع رؤاه ،وتأخذ إعادةُ اإلنتاج تلك ثشكاال متعددةّ ،تتلف باختالف احلالة اليت يرصدﻫا

 9سورة مرمي.15 – 19 – 13 ،
 1سورة البقرة.57 ،
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يتقرى خالهلما الكيفية اليت اتّبعها الشاعر يف استعارة التعابري
الشاعر ،وسيقف البحث عند ثمنوذجني ّ
القرآنية.

األنموذج األول :يف قصيدة (وال ُتسنب) يتّخذ الشاعر من العنوان عتبة داللية تستقي ثصوَهلا من
القرآن الكرمي ،فهذا التعبري وارد يف قوله تعاىل﴿ :والَ تَحسب َّن الَّ ِذين قُتِلُواْ فِي سبِ ِ ِ
َحيَاء
يل اللّه أ َْم َواتاً بَ ْل أ ْ
َ ْ ََ
َ
َ
9
ِ
الشهداءَ ،وترفعهم إىل مراتب علوية تليق بتضحيتهم يف سبيل
متجد ّ
عن َد َربِّ ِه ْم يُ ْرَزقُو َن﴾  ،وﻫي آيةٌ ّ
ٍ
لكن الشاعر يستخدمها بطر ٍ
خمتلفة انطالقا من معاناته مع واق ٍع مغاي ٍر تضيع فيه
يقة
إعالء كلمة احلقَّ ،
دماء الشهداء.
يبدث الشاعر قصيدته من ّبوابة احلزن واألمل ،فالنار اليت يصطليها يف ﻫذا الزمن ال تُدفئه بقدر ما ُترقه
لوعة وثسى ،ولذلك فهو حيشد كل دالالت العجز والتشاؤم يف مق ّدمته الطويلة (وثنا ثّتبط ،وثنا عاجز،
ثُتقن وحدي الذبول ،ﻫذا اخلواء يعبئين ،)...وحالةُ االغّتاب الروحي تلك نابعةٌ من غربة البالد عن فرحها
ذاﻫل يف صمته:
املسروق ،فدمشق (بكت يف الظالم) ،وشهداؤﻫا اكتشفوا عبثيّة موهتم ،والشاعر ٌ
أعين الشهداء
كل يوم تفاجئني ُ

صمتي في موتها
وتفضح
َ
وبالدي تناءت

1

ويسمي استشهادﻫم
مثَّ يُ ِويل
الشاعر الشهداءَ عنايتَه الكاملة ،فينقل وجعهم وصراخهم (ملاذا قُتلنا؟)ّ ،
ُ
(احتضارا يطول) ،ويتح ّدث بلساّنم خماطبا من باع دماء الشهداء (إننا اآلن فيكم منوت ،حنن منكم
براء) ،إىل ثن يقول:
 أريد صديقي أكان صديقك بين الشبابوال تحسبن الذين..
تدفق وجه صديقي

3

فالصديق مات شهيدا ،والعزاء آيةٌ قرآنيّةٌ تأىب ثن
يُضمر الفعل (ثريد) دالالت الرجاء املسربل باللّوعةّ ،
تكتمل ،ويف ذلك إشارةٌ واضحةٌ إىل ثن معىن الشهادة مل يكتمل كما يرى الشاعر ؛ َّ
ألن جتّار احلروب
 9سورة آل عمران.961 ،
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فحولوا دمه إىل سلعة ،بعد ثن تركوه ميوت دون جندة ،ولذا
باعوا تضحية الشهيد واشّتوا السالم الذليلّ ،
تكرر فيها (وال ُتسنب) يطالعنا معىن
حيور الشاعر اآلية الكرمية مرات متعددة يف القصيدة ،ويف ِّ
ّ
مرة ت ّ
كل ّ
النص القرآين:
خيّتق َّ
 وال تحسبن الذي قُتل األمس كان شهيداً صديقي ؟ صديقك هذا غبيقضى دون أن يتعلم
أن النخاسة عصر
وأن المجاعة صارت هويته

9

اق مربٌَّر ،ألن اآلية الكرمية نزلت يف الذين يُقتلون يف سبيل اهلل ،ثما شهداء ﻫذا العصر
إذن ،فاالخّت ُ
فقد ُخدعوا من قِبَل خنّاسي ﻫذا العصر الذين استغلّوا دماء الشهداء يف مزاد املصاحل الدنيوية ،فيصرخ
الشاعر موغال يف االخّتاق:
وال
َّ
تحسبن الذي انفجر الدمع من وجنتيه حزيناً
وال
َّ
تحسبن الذي غمر الدم عينيه صار شهيداً
تحسبن الرصاص الذي أمروه عالمة حرب
وال
َّ
هي الخدعة العربية

تذهل مرضعة عن رضيع
ترى الناس سكارى وما هم سكارى
ترى الناس ينسون طعنة غدر أتتهم صباحاً
وحين رأوا الدم ظهراً تولّوا حيارى

فال تحسبن ..وال تحسبن

1

يُفارق التعبري (ال ُتسنب) سياقَه القرآين متاما ،ليغدوا تعبريا عن حالة من األسى الذي يتب ّدى يف
انفجار الدمع من الوجنتني ،وﻫذه مبالغةٌ تصويريّةٌ تتجاوز حالة احلزن إىل القهر املكبوت الذي ينفجر بعد
مبهم ٍة إحيائيّ ٍة تتجاوز الداللة على
كظم ،كما يتب ّدى يف غمر الدم للعينني ،وﻫذه مبالغةٌ ثخرى تنهض ّ
الشهادة إىل الداللة على الغشاوة اليت ثصابت الرؤية يف مقتل ،وكما الدمع والدم ؛ كذلك الرصاص،
 9نفسه ،ص .397
 1نفسه ،ص .391 – 392
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يتجاوز رمزيته اليت ُتيل على احلرب إىل اإلحالة على (اخلدعة العربية) ،وﻫنا يستند الشاعر يف مقاربته
ِ
َّاس
لتداعيات ﻫذه احلرب  /اخلدعة إىل صورة قرآنية تَص ُ
ف ثﻫو َال يوم القيامة ،قال تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الن ُ
اع ِة َشيء َع ِظيم * ي وم تَرونَها تَ ْذ َهل ُك ُّل مر ِ
ض ُع ُك ُّل
اتَّ ُقوا َربَّ ُك ْم إِ َّن َزل َْزلَةَ َّ
ض َع ْ
ت َوتَ َ
ض َع ٍة َع َّما أ َْر َ
َْ َ َْ َ
ُْ
ُ
الس َ ْ
ِ
ِ
ِ
اب اللَّ ِه َش ِديد﴾  ،9وﻫذه املقاربة
س َك َارى َولَك َّن َع َذ َ
ذَات َح ْم ٍل َح ْملَ َها َوتَ َرى الن َ
َّاس ُس َك َارى َوَما ُهم ب ُ
ِ
اخلدعة اليت ظنّها الشهداء حربا ،وثﻫو ِال يوم احلشر ،تشي بفداحة املصاب الذي حياول
الشعرية بني
العقل والتمييز ،وكذلك خدعة احلرب اليت ثُريقت ألجلها
الشاعر تصويره ،فعذاب اهلل الشديد يُذﻫب َ
مكررا إياﻫا على سبيل التوكيد (فال
ال ّدماء ،فكانت النتيجة ذﻫوال وغدرا وحرية ،ليعود الشاعر إىل الزمته ّ
يوجه ثصابع االهتام ملستحقيه:
ُتسنب ..وال ُتسنب) ،قبل ثن ّ
وال تحسبن ضجيج المزاد قتاالً
دم األضحيات يراق لكي يتبارك في السوق

فال تحسبن

جميع الصيارفة الطيبين

1

فاملشّتك الوحيد بينهما
يبدو التباين واضحا يف ﻫذا املقطع بني املرجعية القرآنية والتوظيف الشعري،
َ
ٍ
متجد
تثوير الذاكرة الدينية اليت ّ
ﻫو التعبري (وال ُتسنب) ،والشاعر يستخدمه لغايات نُسلسلها كما يليُ :
ٍ
دورﻫا يف جذب انتباه
الشهداء ،مث مغايرة املعىن القرآين على حنو صادم هلذه الذاكرة ،لتؤدي ﻫذه الصدمة َ
حولوا الشهداء إىل
القارئ إىل البنية الشعرية اجلديدة،
ُّ
فيستغل الشاعر ذلك يف فضح جتّار احلروب الذين ّ
ثضحيات ،وصرفوا مثن دمائهم يف سوق املكاسب املادية ،واملخطط التايل يوضح سريورة التباين على
مستوى القصيدة ككل:
وال تحسبن  -القرآنية

وال تحسبن  -الشعرية

الذين قُتلوا (الشهداء)

الذين قُتلوا (األضحيات)

يف سبيل اهلل

يف احلرب  /اخلدعة

ثمواتا

شهداء

بل ثحياء عند رهبم يُرزقون

بل ثموات  /سلع يف سوق النخاسة

 9سورة احلج.1 – 9 ،

 1ممدو عدوان ،األعمال الشعرية الكاملة ،م  ،9ص .391
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لقد حاول الشاعر مقاربةَ جر األمة النازف (فلسطني) من خالل االتّكاء على سورةٍ ٍ
قرآنية ب ّدلت
مضامينها لتب ّدل ِ
القيَم اليت ُتكم احلياة ،فاحلروب العبثية مل تُرجع فلسطني ،والدماء اليت روت ثرضها
ُتول فلسطني عرب التعبري نفسه (ال ُتسنب)،
استُثمرت يف سبيل بقاء السلطة التّاجرة ،والشاعر يرصد ّ
فيقول:
فلسطين بعد الحروب تظل فلسطين
تحسبن
ال
َّ
َ

بعد الحروب تَب ّدل موقعها

ابتدأت بدم ،ثم صارت قميصاً
فقبعة
فحذاء
فآثار خطوعلى الرمل
ذاكرة

فحكاية ٍ
طفل
فلعبة ٍ
نرد
فسلعة ٍ
سوق

طريقاً إلى ٍ
جسد

9

إن تتبّ َع مسار التحوالت اليت طرثت على قضية فلسطني يفضي إىل مأساةِ وط ٍن َس َك َن يف النسيان
بعد ثن ََتَّ استثمار جرحه بال ّدمع وال ّدم ،والشاعر الذي يعاين من االختناق مل جيد تعبريا ثفضل من سورةٍ
ٍ
فحور فيها ،وب ّدل معانيها ،لتناسب حالة راﻫنة مغايرة للحالة القرآنية
قرآنية تُعلي من شأن الدم الفاديّ ،
شك َّ
احنيازه إىل احلالة اليت ّتتزّنا ذاكرته القرآنية حبكم
السامية  ،1وال َّ
ثن مفاضلة القارئ بني احلالتني ،و َ
ُتكمه طغمةٌ فاسدة ،فكان التعبري (ال
َسهم يف ُتقيق غاية الشاعر الساعي إىل تعرية واق ٍع ُ
قداستها ،ث َ
يف ﻫذا الواقع وبشاعته وسوداويته.
ف بتب ّدل سياقه ز َ
ُتسنب) مفتاحا دالليا َك َش َ
ٍ
بأسلوب قرآينٍّ يُضفي على لغته بعدا
األنموذج الثاني :يف قصيدة (العياذ باجلر ) يستعني الشاعر
روحيا قائما على تعبري (قل ثعوذ) ،فالفعل (عاذ) حيمل يف معناه املعجمي داللة اللجوء ،فنقول " عاذ به
3
ِ
قليل الورود يف الشعر العريب
يَ ُعوذُ َع ْوذا وعياذا َ
ومعاذا :الذ فيه وجلأَ إليه واعتصم "  ،إال ث ّن ﻫذا التعبري ُ
 9نفسه ،ص .359 – 350

 1للتوسع يف مفهوم النفي (االخّتاق) ومستوياته ،انظر :جوليا كريستيفا ،علم النص ،ص .71 – 72
 3ابن منظور ،،لسان العرب ،مادة (عوذ).
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9
سرد مبواطن ورود ﻫذا التعبري
وروده يف القرآن الكرمي بأساليب متعددة ،وﻫذا ٌ
قبل اإلسالم  ،بينما يكثر ُ
يف القرآن الكرمي:
الفعل (ثعوذ) يرد يف اآليات﴿ :أَعوذُ بِالل ِّه أَ ْن أَ ُكو َن ِمن ال ِ ِ
ين﴾﴿ ،1قَ َ
ال َر ِّ
ب إِنِّي أَ ُعوذُ
ُ
َ َ
ْجاهل َ
9
3
ب أَعوذُ بِ َ ِ
الشي ِ
ِ
ك
َت إِنِّي أَعُوذُ بِ َّ
ك﴾ ﴿ ،قَال ْ
اطي ِن * َوأَعُوذُ بِ َ
بِ َ
الر ْح َم ِن﴾ َ ﴿ ،وقُل َّر ِّ ُ
ك م ْن َه َم َزات َّ َ
6
ضر ِ
ب الن ِ
َّاس﴾ ،7والفعل (استعذ) يرد يف
َعوذُ بَِر ِّ
ون﴾﴿ ،5قُ ْل أَعُوذُ بَِر ِّ
َر ِّ
ب الْ َفلَ ِق﴾ ﴿ ،قُ ْل أ ُ
ب أَن يَ ْح ُ ُ
2
َّك ِمن َّ ِ
ْت الْ ُق ْرآ َن
استَ ِع ْذ بِالل ِّه إِنَّهُ َس ِميع َعلِيم﴾ ﴿ ،فَِإ َذا قَ َرأ َ
الش ْيطَان نَ ْزغ فَ ْ
اآلياتَ ﴿ :وإِ َّما يَ َنزغَن َ َ
90
ِِ
ِ
يم﴾﴿ ،1فَ ِ
فَ ِ
والس ِميع الْب ِ
الشيطَ ِ
الرِج ِ
َّك ِم َن
ان َّ
ص ُير﴾ َ ﴿ ،وإِ َّما يَ َنزغَن َ
استَع ْذ بِاللّه م َن َّ ْ
ْ
ْ
استَع ْذ بِاللَّه إِنَّهُ ُه َّ ُ َ
99
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
يم﴾  ،ويرد تعبري ﴿معاذ اهلل﴾ يف سورة يوسف
استَع ْذ بالله إنَّهُ ُه َّ
الش ْيطَان نَ ْزغ فَ ْ
والسم ُ
يع ال َْعل ُ

عز
ثصيل ،وﻫو
مرتني ،91وﻫذا السرد يقودنا إىل نتيجة مفادﻫا :إن (العياذ)
ٌّ
خمتص باهلل ّ
ٌ
ثسلوب قرآينٌّ ٌ
وشره ،فهل التزمت القصيدة هبذه املرجعيّات؟
وجل ،ويف معظم اآليات يكون العياذ باهلل من ّ
الشيطان ّ
ّ
ٍ
لعل ﻫذا
يوجه كالمه إىل شخص آخر ،و َّ
تنهض بنية القصيدة على ضمري املخاطَب ،فالشاعر ّ
ٍ
فيلجمها
ألحالم ُتاول جتاوز الواقع،
الشخص ﻫو مرآة يرى الشاعر فيها ثوجاعه ومعاناته ومكابدته
ُ
ضمري املتكلّم املستّت .ثما
اليأس واإلحباط ،وتبعا هلذا التأويل فإن ضمري املخاطَب الظاﻫر
حيجب خلفه َ
ُ
 9مل يعثر الباحث سوى على بيت واحد لشاعر جاﻫلي استخدم فيه الفعل (ثعوذ) ،والبيت للحصني بن محام:
ِ
فس ثَعما َهلا
ثَعوذُ بَِرّيب ِم َن املخ ِزيا
ت يَ َ
وم تَرى النَ ُ
ُ
ثدرك اإلسالم ،انظر :ثبو الفرج األصفهاين،
والقصيدة اليت ورد فيها ﻫذا البيت دليل عند بعض الرواة على ث ّن احلصني َ
األغاني ،ج  ،41ص .41 – 41

 1سورة البقرة.67 ،
 3سورة ﻫود.97 ،
 9سورة مرمي.92 ،
 5سورة املؤمنون.12 – 17 ،
 6سورة الفلق.9 ،
 7سورة الناس.9 ،
 2سورة األعراف.100 ،
 1سورة النحل.12 ،
 90سورة غافر.56 ،
 99سورة فصلت.36 ،
 91اآلية  13واآلية .71
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ثسباب ﻫذا الوجع املقيم فهي متداخلةٌ يف القصيدة بني الذاتيّة واملوضوعيّة ،فالشاعر ينطلق من الذات
املع ّذبة اليت تلوذ باحلزن والصمت واخلوف والطاعة ،ليصل إىل وط ٍن متارس سلطته ثساليب التدجني
لتضم َن بقاءﻫا ،ثما احلل فيختزله العنوان (العياذ باجلر ) ،وﻫو عنوا ٌن يستدعي إىل الذاكرة
واخلداع والظلم َ
تلمس اللجوء إىل
َ
خمزوّنا القرآين الثابت (العياذ باهلل)َّ ،
لكن الشاعر خيلخل ﻫذه الذاكرة ،ويدفعها حنو ّ
التمرد ،ومن
اجلر بدال من اهلل ،ال بوصفه نزفا دائما يُفضي إىل املوت ،بل بوصفه حم ّفزا دافعا إىل الثورة و ّ
يؤسس حلياةٍ جديدةٍ ،انطالقا من استعارته ل ُقدسيّة التعبري على
ﻫنا يكتسب اجلر عمقه املعنوي الذي ّ
داليل ٍ
فاعل للجر على مستوى القصيدة اليت يفتتحها الشاعر بقوله:
مستوى العنوان ،وصوال إىل تراك ٍم ٍّ
يألفونك

فانفر
فيك
إلى وطن قد يهاجر َ
9
وينسى تغربَهُ

اضع التالقي بني األسلوبني
التمرد ،سريصد البحث مو َ
وللوقوف على دالالت ﻫذه املق ّدمة الداعية إىل ّ
التمرد اعتمادا على طاقة
القرآين والشعريَ ،
ود َور ذلك يف رفد املنت الشعري مبا ّ
يعزز فاعلية الدعوة إىل ّ
التعبري القرآين.
ميهد عدوان ألسباب التمرد ،فيقول:
يف املوضع األول ّ
في
قل :أعوذ بما َّ
ظل َّ
إلى ٍ
ألم
سقف،
ال َ

كنت فيه الربابةَ والجرح
ُ

هذي السماء هواء
فال تسترح للخديعة في ٍ
جنة
ْ
تحتها النهر يجري
وأنت الذي يتضور في وط ٍن
تحته لُغُم

1

 9ممدو عدوان ،األعمال الشعرية الكاملة ،م  ،9ص .999
 1نفسه ،ص .991 – 999
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على مستوى البنية السطحية للنص؛ خيتزن العياذ إىل األمل واجلر حزنا عميقا ،لكنّه ٍ
خال من الندب
ّ
والبكاء ،فالشاعر الذي يُدرك الواقع جيدا ؛ يدعو إىل عدم االستسالم لشروطه ،ويستعني يف دعوته تلك
ضمن هلا فاعليّة التأرري على مستوى املعىن ،فالشاعر ينظر إىل االستلهام القرآين على ثنه
بعبارات قرآنية تَ ُ
قادر ثن َّ
ميد القصيدة بطاقات حيوية ال تنضب ,ويبدو ذلك واضحا يف الّتكيب
ينبوعٌ ٌّ
رري لقيمه الفنيةٌ ,
قارئ إىل فضاء النص القرآين املق ّدس ،مث يُلحقه الشاعر برؤيته
اللغوي (قل ثعوذ) ،إذ ينقل ﻫذا الّتكيب ال َ
التمرد على ﻫذا الواقع (ال تسّت للخديعة) ،وبذا
الراصدة لواقع األمل (ال سقف) ،ورؤياه الداعية إىل ّ
التأرري يف القارئ انطالقا من األسلوب املكلّل بالقداسة ،فيغدو تفاعله مع املعاين إجيابيا.
يَ ُ
ضمن الشاعر َ
ٍ ِ
ف اجلنّة اليت (ُتتها النهر جيري) ،مث
ويبدو ذلك واضحا ثيضا يف استلهام الشاعر لصورةٍ قرآنية تَص ُ
يُدرجها يف سياق املفاضلة بني الوﻫم الذي يزيّن الواقع خداعا ،واحلقيقة الساكنة يف وط ٍن حي ّفه اجلوع
القارئ يف
واخلوف من اجملهول ،وُتمل ﻫذه املفاضلة إشارة إىل سرقة خريات الوطن ،وبذا يُبقي الشاعر
َ
معمقا فاعليّة التأرري.
فضاء النص القرآينّ ،
مت سورة املائدة) ،ويأيت
بايع (لسع السياط) ،واكتفى (مبا ق ّد ْ
ينتقل الشاعر بعد ذلك إىل لوم َم ْن َ
يكرر فيه األسلوب نفسه ،فيقول:
التمرد ،ليصل إىل املوضع الثاين الذي ّ
ذلك يف سياق التحريض على ّ
قل :أعوذ من الكلمات التي علّموني

اللغات
تك
ُ
أعوَز َ
وإن َ
يلق متسعاً
فحزنك لم َ
صوتك اآلن أعمى
َ

يجر خطاهُ
ويحمل تنهيدةً

9

مل خيرج الشاعر يف ﻫذا املقطع عن اإلطار األسلويب القرآين املتمثل ب (قل ثعوذ) ،لكن العياذ ﻫنا
ِ
(م ْن) ،وليس (ب ثو إىل) ،وبالعودة إىل املرجعية القرآنية جند َّ
ثن العياذ يكون من الشيطان الرجيم ،بينما
العياذ يف املنت الشعري يكون من (الكلمات اليت علّموين) ،وﻫذه املقابلة الداللية بني املضمر (الشيطان)
ُ
القارئ من كلمات نتعلّمها قسرا،
والظاﻫر (الكلمات) تشي مبضمون ﻫذه الكلمات ،فالشاعر يُن ّفر
َ
وتفرضها علينا سلطةٌ كاذبةٌ خمادعةٌ ،تبيعنا الوﻫم ،وتوررنا احلزن ،وﻫذا احلزن يكشف عن عج ٍز يتب ّدى يف
صوريت عوز اللغات والصوت األعمى ،ثما القدرة املتمردة اليت يدعو الشاعر إليها فهي تتجاوز العوز
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املوجهة بالبصر والبصرية،
الصامت إىل اجلهر باحلقيقة ،كما تتجاوز عمى الصوت َّ
املوجه إىل الرؤية ِّ
تتمرد على التلقني
مستثمرا طاقة األسلوب اللغوي املق ّدس نفسهّ ،
ليبث يف سامعيه روحا جديدة ّ
والتدجني ،فأصحاب القرار – كما يقول الشاعر ( -يألفونك برقا يُ َعلَّب) و(ضوءا يُق ّدد) و(ثنينا يَُر َّخم
حىت يُغَ َّىن) وثكثر من ذلك:
يأسرونك بالصبر

الخوف
يستتب بك
كي
ُ
ّ
أوتستبد المجاعةُ

فانفر
ْ
جنونك
ونَ ِّف ْر
َ

9

ٍ
يتوخى التثوير ،كما ّإّنا دعوةٌ إىل التحدي الذي يُب ّدد
التمرد ،جاءت بعد لوم ّ
ّإّنا دعوةٌ صرحيةٌ إىل ّ
(حلم الطمأنينة) ،ليعود الشاعر إىل الزمته األررية يف ﻫذه القصيدة مرة رالثة ،فيقول:
الدمع
قل :أعوذ بحزني الذي يفتح
الوطن – َ
َ
الجرح
والغربةَ –
َ
يشعل في الصمت رعداً
يؤلب أوجاعك الساكنات مظاهرًة

1

يغدو احلزن يف ﻫذا املقطع معادال لفظيا للمق ّدس ،كما اجلر يف العنوان ،وبذا فإنه يرقى إىل مستوى
يتجاوز فيه الداللة على العجز ،ليصبح حزنا فاعال يدفع صاحبه إىل التماس الثورة على واقعه املزري،
فيخّتق الصمت والوجع حنو ثمداء التمرد ،وﻫذا التحريض اإلجيايب الذي يستقي عباراته من ٍ
لغة ُعلويٍّة
ّ
جرحك ،فاﻫرب إىل
يبحث عن صداه يف نفوس سامعيه ،ولذا فإن الشاعر يعلو بصوته (يألفونك خارج
َ
اجلر ) ،رافضا االسّتخاء واللني والتقيّة والذل ،ليصل بالتحريض إىل غايته ،فيقول:
ِ
الجوع
الصمت في
فاصرخ :أعوذ من
ِ
ِ
ِ
اإلهانة
والضحك بعد
والخوف باسم الق ِ
ناعة

واصرخ :أعوذ من النفس
وهي تغالب كي تكتفي بالفتات
 9نفسه ،ص .993
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تعلو نربة الشاعر الذي يتجاوز الّتكيب (قل ثعوذ) إىل (اصرخ ثعوذ) ،وﻫذا التجاوز األسلويب
التمرد على حنو تصاعدي ،فيش ّكل
للمرجعيّة القرآنيّة َُت ُك ُمه رؤية الشاعر الذي يسعى إىل زرع بذور ّ
رد ٍ
حممال إيّاه دالالت املوقف الرافض
طلب الصراخ بوصفه َّ
فعل طبيعي على الظلم غايةَ الشاعرّ ،
يكرره ،فإنه يؤكد على دور اجلر فيه (فاصرِخ اآلن
للصمت واإلﻫانة واخلوف والضعف ،وﻫو إذ ّ
جرحك) ،وبذا نعود إىل داللة اجلر يف العنوان (العياذ باجلر ) ،إنه اجلر النابض بإرادة احلياة اجلديدة
َ
يتوسم فيها
اليت تُعلن والدهتا من رحم اآلالم (فَ ِّخ ْر جر َ
نجب) ،وﻫو الوسيلة ّ
الفعالة اليت ّ
احك بالنا ِر تُ ْ
عمد بدماء اجلرا املق ّدسة.
رسم مالمح املستقبل املضيء للبالد ،بعد ثن تُ ّ
الشاعر َ
الشاعر على إيصال فكرته ،وضمنت هلا حيّزا واسعا من
لقد ساعدت متانة األسلوب اللغوي القرآين
َ
ُّ
يستمد دعائمه من تأرري األسلوب القرآين يف نفس القارئ ،وقد جتلّى ذلك يف ريمة
التأرري املعنوي الذي
(العياذ) املتواترة يف النص ،كما جتّلى يف اعتماد الشاعر ثسلوب القرآن الكرمي القائم على األوامر والنواﻫي
احتضنِ ،
بددِ ،
ثقفل ،فَ ِّخر ،ال تسّت ) ،فش ّكل ذلك كلّه ثسلوبا تعبرييا ارتقى بلغة
(قل ،اصرخ ،انفرِّ ،
وعمق دالالته من جهة ثخرى.
النص من جهةّ ،
النتيجة

للنص القرآينِّ مجلة من
لقد كا َن
الشاعر يف استلهامه فاعال و خالقا ,إذ را َك َم يف استحضارهِ ِّ
ُ
ِ
باملوقف الذي صا َغهُ بإحكام ,مع ّدال لغتهُ يف
انعطف هبا انعطافا حادا ,ﻫيّأ له
لبث ثن
التّوقّعات ,مث ما َ
َ
ِ
ِ
ِ
وباألمل
الصور املتحققة بألو ِان احلياةِ لواقعِ ِه املعيش من ناحية,
السياقيّة عن األصل ,طابعا ّ
حركتها ّ
املستقبل من ٍ
ِ
ناحية رانية.
لي املفتو ِ على
التّخيّ ّ
املعريف ،مث
إ ّن
االستلهام ليس والدة تلقائية ِّ
اعر من خمزونِه ِّ
ينهل فيها ّ
َ
الش ُ
للنص ،ولكنّه عمليةٌ إبداعيّةٌ ُ
الفين اخلاص ،وﻫذا ما َميّز
استلهام عدوان للقرآن الكرمي يف نتاجه ّ
يُسبغ عليه ثسلوبَه َّّ
َ
الش ّ
عري ،فَ َجاءَ
يهدف إىل ُتويل ِ
للشاعر ثن
استلهامه تعبرييّا بامتياز،
ُ
ثلفاظ القرآن الكرمي وثسلوبِِه إىل ثُطُ ٍر فنيّ ٍة رمزيٍّة تُتيح ّ
ُ
الشعوريّةُ ،حماورا نصوصه املق ّدسة
يتعم َق يف واقعه،
اءم مع حالته ّ
فاستلهم عدوان من القرآن الكرمي ما يتو ُ
ّ
َ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
الساكنة بق ْدر نزوعه إىل غايات دالليّة تتّخ ُذ من القرآن الكرمي مرجعيّة
على حنو ال
ُ
خيضع للنّمطيّة ّ
ثسلوبيّة ،مث تتجاوزﻫا.
إن تطبيق املعيار الديين ثو األخالقي يف نقد الشعر يدفع الباحث إىل إنكار التحوير احلاصل يف بنية
للشعر بوصفه شكال
لكن ﻫذا املعيار ال يتساوق مع الرؤية اإلبداعيّة ّ
النّ ّ
ص املق ّدس وعالقاته اإلسناديّةّ ،
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من ثشكال التعبري احلر عن ال ّذات باللغة ،ولذا فإ ّن تطبيق املعيار الفين على ﻫذه النّصوص يؤسس لقراءةٍ
ّ
ّ
ّ
ّّ
لغوي ٍ
سامق ،وﻫو
عري عند عدوان تبعا ملرجعيّته التّعبرييّة القائمة على ٍّ
نص ٍّ
تُعلي من شأن األسلوب ّ
الش ّ
ٍ
القرآن الكرمي ،إذ حاول عدوان ثن يتماﻫى مع دالالته حينا ،موظّفا إياﻫا يف ٍ
جديد ،كما
شعري
سياق
ٍّ
ّ
ُ
حاول استثمار ثلفاظه حينا آخرُ ،معتمدا على رسوخ ﻫذه األلفاظ يف ال ّذاكرة ال ّدينيّة ،وحاول ثيضا
التعبريي القرآينّ يف مقاربة لواعجه وثفكاره ورؤاه ،وتندرج ﻫذه احملاوالت مجيعها يف
استلهام األسلوب
َ
ّ
ي املغلق والثّابت ،فهي تنزع إىل التّعامل مع ﻫذا النظام بوصفه حم ّفزا
الرافضة للنّظام اللغو ّ
سياق احلدارة ّ
على ديناميّة الفكر والتعبري ،وترفض النّظر إليه بوصفه رابتا استاتيكيا ال ميكن اخّتاقه.
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الهامگيری از قرآن کریم در شعر ممدوح عدوان


محمد معال حسن ،محمد ابراهيم علی
چکيده

اين پژوهش در پی آن است تا به الهامگيری اشعار ممدوح عدوان از قرآن کريم
نزديک شود و به بيان اثر زبان واال ،و معانی راسخ آيههای قرآن کريم در حافظة دينی،
برای ارتقای متن شعر نو تا سطوح هنری با مرجعيت قرآن بپردازد.
اين الهامگيری در شعر عدوان به طريقههای متعددی نمايان شده است و اين جستار
نمونههايی از اين طريقهها را بر اساس دو سطح برمیگزيند :يکی سطح بهرهگيری
واژگانی است که شاعر برای بيان ديدگاه معاصر از يک واقعيت ،با حفظ واژگان قرآنی،
در ضمن آن معنای قرآنی را بازآفرينی میکند و ديگری سطح شيوة بيانی است که شاعر
در خالل سياقی نو و نزديک به انديشهها و وضعيت احساسی کنونیاش از شيوه و
عبارتهای قرآن کريم تقليد میکند.
الهامگيری از قرآن در ايجاد جنبههای معناشناسی و زيباشناسی جديد در متون عدوان
نقش داشته است و اين جنبهها با تکيه بر قداست واژگان ،و استحکام شيوة زبانی و
بيانی قرآن کريم ،نوعی ارتباط مؤثر با خواننده را بهوجود میآورد .اين الهامگيری در
سياق تجديد شعری میگنجد که به تعامل با قرآن کريم ،به عنوان محرکی در پويايی
انديشه و بيان ،گرايش دارد.
کليدواژهها :الهامگيری ،قرآن کريم ،ممدوح عدوان.

 استاد گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه طرطوس ،سوريه (نويسنده مسؤول).

 دانشجوی دکترای زبان و ادبيات عربی دانشگاه تشرين ،سوريهmoandma2002@gmail.com .
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Quranic inspirations in Mamduh Udvan’s Poetry
Mohammad Mala Hassan, Professor of Arabic Language and Literature,
Tartus University, Syria
Mohammad Ebrahim Ali, Student of Arabic Language, Syria
Abstract
This study aims to examine how the poetry of Mamduh Udvan was
affected by Quranic inspirations and show how the high language and noble
meanings of the Quran enhanced the modern poetry to artistic levels. This
search for inspiration in Udvan’s poetry has different manifestations
examples of which are Provided at two levels in this article: 1) lexical levels
in which the poet resort to Quranic lexicon to express a contemporary truth
and 2) the stylistic level in which the poet uses Quaranic to communicate his
ideas ad feelings by borrowing Quaranic expressions. The Quran has
inspired Udvan to create meaning and beauty in his texts. This fact causes
his work to make a especial relation with its audience because of the
sacredness of the Quran and its high quality language. This inspiration is
easily accommodated by the modern poetry, which welcomes connection to
the Quran as a dynamic source.
Keywords: Inspiration; The Holy Quran; Mamduh Udvan.

