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ةمقدم
نفسه يف ىيرحياة اإلنسان حمفوفة بالباليا واآلالم وحينما تثقل عليه الشدائد واحملن

رؤية تشاؤمية يف حياته الدنيا ومييل إىلضيق وضنك وظلمة وينسب أحزانه ومصائبه إىل
تستويل وكأمناء أسود يكل شىالذي جند شعره صوراً ملعاناته حيث يراملتشائم هووالشاعر

ىاحلياة واملوت والدنيا وإنهما من املواضيع اليت هيمنت علعليه الظلمة وحتول نظرته إىل
املوت وجيدونه سفينة الشعراء املتشائمني فإم يف حالة احلزن والكآبة يلجأون إىلشعر

.النجاة ويتشاءمون باحلياة والدنيا وما فيها
ذي عانتهيف العصر احلديث اليالتونساالكتئابالقاسم الشايب شاعر أبو الء،ؤمن مجلة ه

. الزمناآلالم، وصدته عن املعايل والطموحات اليت كان يتمناها وجعلته متشائماً يف فترة من 
من يرى حبساسية قلبه إال شقاء أيامه وأيام اآلخرين ويتفجر األمل من قلبه ويتربمحيث ال

.شاؤمشعره يصور شعوره ويعكس ما يدور يف خاطره من الت.احلياة والدنيا والقضاء والقدر
الدارسني والنقاد حيث جند أن عمر فروخ يلقي الضوء على تشاؤم الشايب لفت أنظار

واملقالة هذه حماولة . تشاؤمهإىل بعض آثاراحلاوي يشريإيلياتشاؤم الشايب كما أنّ أطوار
متواضعة بطريقة وصفيةـ حتليلية جتليات تشاؤم هذا الشاعر البارع يف شعره، وإشارة مشرية 

هو التشاؤم؟ وكيف ما: أبعاده وأسبابه بقدر املستطاع ونريد أن جنيب إىل هذه األسئلةإىل 
هي األسباب اليت دفعته أن يكون متشائماً؟كانت هذه الظاهرة لدى أيب القاسم الشايب؟ وما

التشاؤم؟ هوما 
ة ل عام أو مرحلكس نظرة الشاعر السلبية جتاه احلياة بشكالتشاؤم هو حالة عاطفية يع

يم الروحؤالتشاؤم املطلق والنسيب، والتشا: قسمنيم ذلك إىليقستن كعابدة من حياته ومي
. نباء نوعهأوتربم األديب من االجتماعواآلخر يعينياالجتماعو

يتعرض الشاعر يف حياته للثنائيات املتضادة كاألمل واليأس، اخلري والشر، الضياء والظالم،
حياناً متشائما جتاه الكون سواء كان الوجود أو البداية أو النهاية أو أيكون ...السرور واحلزن

الشر والسوء، حيث حيكمه يف هذه احلالة التشاؤم أساسأو النتيجة ويراه قائماً على اهلدف
بالفشل وتستويل الظلمة على حياته ونفسه ألنه يفقد أمله ويعيش عيشة السوء ويشعر؛املطلق

األسبابينظر بتشاؤم إىل الدنيا واحلياة نتيجة لبعض األحيانيرى مجاهلا، ولكنه يف بعض وال



ª٤١أبي القاسم الشابيىالتشاؤم لد

.الطارئة واحملن والشدائد
يقوم تشاؤم الرجل العادي عادة أو تفاؤله وال. والتشاؤم حالة يأس وقنوط من احلياة«

ته العلمية نفسانية عارضة يف حياأحوالىن علكمذهب فلسفي، ولىنظرية وال علأسسىعل
مبا يوافق حياته من والتفاؤلالتشاؤممتأثراً، يف حاليه من اإلنسانون كوي. العامة واخلاصة

 توجيهه حنو بري يفكأثر اإلنسانوملزاج . ، ومن صحة أو سقم، ومن جناح أو خيبةفقر وغين
.)٥٥ص،١٩٤٨فروخ،(»التشاؤم أو التفاؤل

نبذة عن حياة الشايب 
م يف بلدة الشابية بتونس وكانت نقطة التحول يف ١٩٠٩الشايب يف مارس القاسم أبوولد 

حياة الشاعر موت حبيبته وهي مازالت شابة، مث تبعه بعد ذلك املوت وأختطف أبوه، فتسبب 
ذلك ملوته وهو قليل السن ىهذان احلادثان يف اعتالل صحته وأصيب بانتفاخ يف القلب فأد

.م بتونس١٩٣٤يف عام 

الشايبتشاؤم 
إنين يف كثري من األحيان تطغى«: ال خالف يف أن الشايب كان كئيب النفس فقد قال عن نفسه

فروخ،(»نفسي كآبة امللل املبهم فأصدفت عن الكتب والناس ويوصد قليب عن مجال الوجودىعل

.)١١٩ص،١٩٧٤
: أمام جتربة األمل يف احلياة ال يوجد سوى طريقني للتخلص منها«:يقول شوبنهور األملاين

يف الفن وترتفع نك أن تغرق أحزا: الزهد واالندماج يف حالة من التصوف العميق، وأما الفن
نسان إىل الوصول للقوة املعنوية الكاملة، واإلحساسذه األحزان عن طريق الفن الذي يساعد اإل

.)٧١، ص١٩٧١النقاش،(» ائب الدنياالشفاف الذي ال يتأثر مبص
قرارها البعيد، واختار الطريق الثاين، اختار الفن حىت» جتربة األمل«قع الشايب يف قد و

الذي عصر فيه قلبه الغض، وكان مأواه الروحي الدائم كلما صارعه األمل هو أن يكتب شعراً،
. تب أغنيات حب لشعرهكأو ي

شائعة يف أشعاره وهي عمادها، والتشاؤم طالع حياتهفالشايب شاعر صادق، وروح النقمة
)٦٤ص،٣ج،١٩٩٤كرو،(.مصدر حياتهوخامتها وهو
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وهو كان متربماً باحلياة، شقياً فيها كما كان أملته األقدار) سكاليزي(تشاؤمه هو تشاؤم
)٦٨، ص٣ج،١٩٩٤كرو، (.، وكان متربماً بالدنيا شقياً فيها كما كان املعري وأصحابهيسكاليز

أطوار تشاؤمه
كل من : يتبع حممد احلليوي تشاؤم صديقه مث حياول أن جيعل ذلك التشاؤم أدواراً فيقول
.تتبع آثار أيب القاسم الشايب، عن قرب أو عن بعد، يعرف أنه من الشعراء املتشائمني

:وقد مر تشاؤمه يف ثالثة أطوار
طور التشاؤم القامت وهو تشاؤم مطلق جتاه الدنيا واحلياة والكون وكان «:الطور األول.١

احلليوي وخيتار.املعري»لزوميات«مطالعةعلىوينكبجربانحنوينحوالطورهذاأثناءيفالشايب
:منها.)٥٢ص،٣ج،١٩٩٤كرو،(»عندهالتشاؤممناملتقدمالطورهذامتثلالشايبشعرمنأبياتاً

ــاً ألَـــــم  بـــــديعاً جِـــــد يف احليـــــاة لَحنـــ
نـــــــاولَتين احليـــــــاةُ كأســـــــاً دهاقــــــــاً    

ــواكاً إ ــاة ألشـــــــ ــة احليـــــــ ن يف روضـــــــ

ــو  ــتبيين ســــــ ــكينةىيســــــ نفْســــــــي ســــــ
 كأســــــــي؟باألمـــــــاين، فمــــــــا تناولــــــــت

ــا ــتـــــــــ ــابِقمزقـــــــــ ــيزنـــــــــ نفْســـــــــ
)٩٧ص،١٩٩٥الشايب،(

أقامت املرارة ومتزقت الشدائد وعن يأسه من احلياة ويقول زالت األماينيتكلّم الشاعر
. لذلك مل أجد سكينة يف احلياةوواحملن، زنابق نفسي

أما تشاؤم الشايب يف الطور الثاين فكان تشاؤماً مصحوباً بالتعليل وهو :الطور الثاين.٢
احلرية والقلق ما ىمع شيء من التساؤل القامت علحممد احلليوي،ى، كما يرتشاؤم نسيب

أين نذهب؟ ة؟ ما املوت؟ من أين جئنا وإىلحنن؟ ما احليا
:»األشواق التائهة«يقول الشاعر يف قصيدة 

 ــميمَ احلَيـــــــاة ــؤاد ! يـــــــا صـــــ ــي فـــــ إنـــــ
٢قَـــد وجـــم! يـــا صـــميم احلَيـــاة

١ـــايالن
؟٢، فـــــأين رحيقُــــــك ئٌضـــــائع، ظــــــام 

 روقُـــــــك؟   ٣وغَـــــــامب ـــــــا فـــــــأينالفَض

.سكت: وجم.١
.مخرة: الرحيق.٢
.غطّاها الغيم: غام السماء.٣



ª٤٣أبي القاسم الشابيىالتشاؤم لد

  م احليـــــاةــــميأغانيـــــك !يــــا ص أيــــن!حــــــتــوقُك فَت ــوم يصــــــغي مشــــ النجــــ
)١١٢ص،١٩٩٥الشايب،(

يبدو لنا أن الشايب يتساءل ويبحث عن الصباح املشرق ويعتقد ليس ما بعد احلرية إال 
آبة إال البهجة وما بعد الظلمة إال الصباح وجيمع بني ألوان اليأس واحتقار كاليقني وما بعد ال
.الوجود والتصوف

يف الطور الثالث من أطوار تشاؤمه فيتبدد فيه شيء من غيوم الكآبة و:الطور الثالث.٣
ويعزو احلليوي هذا التبدل . عن عيين الشايب وتشرق يف ظلمات حياته ومضات من األمل

م، ملا فيها من املناظر اجلميلة مث ألثر ١٩٣٢صطياف الشايب يف عني دراهم، يف عام اإىل
)٥٥ص، ٣ج، ١٩٩٤،كرو(. شعر المارتني يف عقله الباطين

علل تشاؤمه
لتشاؤم الشايب أسباب نرى من الضروري إلقاء النظرة على هذه العوامل وميكن تقسيمها

:قسمنيإىل
.رية والعقليةكية، الفلالعوامل الداخ.أ

.والسياسيةالعوامل اخلارجية، االجتماعية: ب

العوامل الداخلية
:عدد من املواضيع اخلاصةينبغي دراسة نظرة الشاعر إىل

هذا ىان الشايب شديد اإلحساس بسطوة القدر وسلطانه علكلقد : االعتقاد باجلرب.١
هي » ضائعةىوكش«الوجود وجند هذا اإلحساس يف قصائده القدمية أو احلديثة وقصيدته 

. ءل األحياكىاحلياة وعلىمن القصائد اليت قد حتدث فيها عن غلبة القدر وانتصاره عل
:وأسرارها فيهاجم عليه ويقوليعاين الشاعر من القدر
لضــاري فَرائســه  قــد كَبّــل القَــدر ا 
ــنهم  ــاط أعيـ ــاهده وخـ ــي ال تشـ ، كـ

   ــه ــن حبائلـــ ــون مـــ ــاطَهم بِفُنـــ وحـــ
ال املوت ينقذهم من هـولِ صـولَته  

فَمــا اســتطاعوا لــه دفعــاً، ال حــزروا  
ــن بطْشــــه     ــداً مــ ــم أبــ ــا هلــ وزِرفمــ

      ـــذَرـــأيت ومـــا يمـــا ي لَمعفـــت ،نعـــي
ــاوي النــاس واحلجــرسوال احليــاةُ ت

)٨١ص، ١٩٩٥الشايب، (
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كل ما يعاين يف أيام حياته فعل القضاء ىالقدر وينسب إليه شقاءه ويريرسم الشايب
تدل هذه األبيات.ويقول ال يستطيع الناس أن ينقذوا من هوله وليس املوت واحلياة ملجأهلم

.سوء ظنه بالقضاء والقدرىعل
إن القدر هاته السنة ال يريد أن يسلك معي إال مسلك املعاكسة «: يقول الشاعر عن نفسه

.)١١٩ص، ١٩٧٤فروخ،(»والعناد، وكيف يكون، يا صديقي، حال من يتعمد القدر معاكسته؟
اليت أصيب ا يلعن بسبب خيبة أمله والشقاوة إن الشايب: الكونوالدنياىلعنته عل.٢

:هذه الدنيا فيقولىعل
ـــها مــــا هــــذه الدنـــــيا الكر  !يهــــةُ؟ ويلَــ

ــغَِ  ــونُ مصــ ــب، خاشــــع  الكــ ، يــــا كواكــ
حقَّــــــــــت عليهــــــــــا لَعنــــــــــةُ األحـــــــــــقَابِ
!طَـــــال اْنتظــــــاري، فَــــــانطقي بِجــــــواب 

)٣٦ص، ١٩٩٥الشايب، (

الصلبة، فمن صرب لإلرادةالدنيا يف نظر الشايب صراع بني احلياة والقوة، والغلبة فيه «
:يقول.ىما ابتغىنال، ومن أراد حصل عل

ــاة   ــاً أراد احليـــــــ ــعب يومـــــــ ــتجيب القَـــــــــدر   إذا الشـــــــ ــال بـــــــــد أن يســـــــ فـــــــ
)٧٠ص،١٩٩٥الشايب،(

والناس عليها مجاعة كذب وتدجيل، يتماجدونواألرض، يف نظر الشايب، عامرة باالمث والشر، 
،١٩٩١الفاخوري،(» ق مجيع األبوابألن اد ابتسامات الزمان عند انغال؛واد منهم براء

.)٧١٦-٧١٥ص
     لُــــهفاع ــلّ النــــاس ــا كــــلّ فعــــل يجــ مــ
ففــــــي التماجـــــــد متويـــــــة وشــــــــعوذَةٌ 

بتســـامات يفَـــيض ـــاامـــا اـــد إال 

يف رأيهــــمِ خطَــــلُجمــــداً، فــــإن الــــورى
ويف احلقيقــــــة مــــــا ال يــــــدرِك الــــــدجلُ
فَــــم الزمــــان، إذا مــــا انســــدت احليــــلُ 

)١٢٠ص،١٩٩٥الشايب،(

ــوالسعادةيرغم أنه يريد هلم اخلري والرقـالناس نظرة ازدراء ـفالشايب ينظر إىل
.يزدري فيهم التخاذل والتمويه

:الكون فيقولبلغ ذروة تشاؤمه حينما يصف 
الكــــــــــــــونُ كــــــــــــــونُ التبــــــــــــــاسالكَـــــــــــــــــونُ كَــــــــــــــــونُ شقَـــــــــــــــــاء 
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ـــونُ كَــــــــــــــونُ اخــــــــــــــتالق   الكَــــــــــــ
سيـــــــــــــــــان عنـــــــــــــــــدي فيـــــــــــــــــه 

 الَســت ــجةٌ  واخــــــــــــــــــــ وضــــــــــــــــــــ
ــاسالســـــــــــــــــــــرور، واال بتئـــــــــــــــــــ

)٩١ص، ١٩٩٥الشايب، (
لـــــو كـــــان هـــــذا الكـــــون يف قَبضـــــيت 
ــورى   ــذا الــــ ــذه الــــــدنيا، وهــــ مــــــا هــــ

ــارِ  ــارِ، نــــــ ــه يف النــــــ ـــمألقيتــــــ اجلحيِــــــ
وذلــــــــك األفْـــــــــق، وتلــــــــك النجـــــــــوم؟  

)١٢٠ص، ١٩٩٥الشايب، (

الشايب إىل الكون وينسب إليه كل الشقاء والشر بسبب كثرة االلتباس واالختالسبذلك يشري
.واحلزنوالضجة ويقول يف هذا الكون احملفوف بالباليا ال أجد فرقا بني السرور

انوا يسيطرون كالذين واألدباءومن الشعراءالشايبإن أبناء جيل «:غربةشعوره بال. ٣
كانوا يعيشون على املفهوم القدمي للشعر وحيافظونهالوطن العريبتقريباً على احلياة األدبية يف

انت املوضوعات القدمية من مدح وهجاء ورثاء ونئة هي املادة ك، وحمافظة حراسة عنيفة
جد املاضي األديب وال جتد فيه عيباً أو ضعفاً بل جتدالشعرية األساسية، وكانت هذه املدرسة مت

ان ظهور الشايب خطراً كذلك كهذه التقاليد والثورة عليها، وىالضعف يف اخلروج علوالعيب
بلده، وحاولوا أن ثريون يفكألنه ابرز خمالفته فهامجه ؛أنصارهاىعلوهذه املدرسةىعل

أهدافهمقد جنحوا يف الوصول إىلوالشعريةوا يف قيمةككيشويعزلوه عن مجاهري القراء
النقاش،(»بالغربة يف وطنهوإحساسهحزنه والشاعرتئابكاان جناحهم سبباً من أسباب وك

.)٢٧، ص١٩٧١
اتمعاحليوية ومقاومة الظلم السائد يفإىلفانه أحس أبناء شعبه ال يسمعون نداءه 

، وأنين أزداد يوماً هذا الوجودغريب يفينأأشعر «: كراته قبل وفاتهجزء من مذايقول يفو
، غربة من األليمةوراً مبعاين هاته الغربة شعوأزداد غربة بني أبناء احلياةوهذا العامل إاليف

اهول مث يأيت ليحدث قومه عن رحالته البعيدة فال يجيوب أقاصويطوف جماهل األرض
.»لغة نفسه شيئاًجيد واحداً منهم يفهم من 

...أالن أدركت أين غريب بني أبناء بالدي«:صوت منخفض ولكنه مليء باألملصرخ يفمث ي
.)٢٨، ص١٩٧١النقاش، (»وتلك مأساة قليب الدامية

رمبا خيل للشايب يف وقت من األوقات أنه يفين حياته عبثاً، وأنه حيترق من أجل اآلخرين
دون أن يتلقى منهم االستجابة املشجعة، بل إم رمبا أنكروه،وإنه ليحزن لذلك أشد احلزن، 
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وقد كان هذا اإلنكار حرياً أن يصرفه عن طريقه، ولكنه مع ذلك مل يكن . ويأمل غاية األمل
وميعنون يف ذلك االمهان فيصيبه اليأس أحياناً، . ميلك إال أن يستمر وأن جيدد احملاولة

وهنا .ع داخل شرنقة روحه، وجيتر آالمه وأحزانه، مث يفضي ا بني احلني واحلنيويتقوق
يربز أمامنا وجه جديد من وجوه جتربة الشايب، يلتقي فيه مع كثري من الشعراء الرومانسيني،

.ونعين بذلك الشعور بالغربة
هو والتسلي؛والشعور بالغربة شعور حزين يورث صاحبه الكآبة وإن اجتمعت له كل أسباب الل

أن : وهلذا وجدنا الشايب وقد استبد به احلزن واألسى وقد قال مبا معناه يف إحدى قصائده
.احلياة مهما أقبلت مبا يثري الضحك وينفس عن القلب فإن الكآبة تظل دائماً وأبداً خميمة بنفسه

صبح ويرتبط بشعور الغربة عند الشايب وينشأ عنه شعور باملاللة والسأم وذلك حيث ت
وهذه املاللة، . جمرد صورة مكررة وأشكال معادةــرحابتها وتنوعها وثرائها ــاحلياة على 

وهذا السأم إمنا يتولدان يف نفس الفنان عندما تقفر احلياة االجتماعية من التجارب اجلديدة
ك املثرية، ويستبد العرف والتقاليد البالية بسلوك الناس وعالقتهم ببعضهم البعض، عند ذل

.يشعر الفنان أنه إمنا يعيش يف سجن
علمنا أن الشايب قد أصابه املرض مبكراً، وحتمل أعباء احلياة :تشككه يف وجود اهللا.٤

اهللا يف حمنته، إمنا تربم وتسخط األقدار، وغاص قلبه ىبعد موت والده، لعدم التجائه عل
.تشككه يف وجود اهللاىتدلّ علشعاراً أأن ينشد والتشاؤم، كل هذا دفعه إىلاالكتئابيف 

" اهللاإىل"م، نظم قصيدته١٩٣٠ملا أفاق الشايب من النوبة الشديدة اليت انتابه، عام «
:قال.)١٣٩ص، ١٩٧٤فروخ،(»فشطح فيها شطحة هي اإلحلاد

 إلـــه ـــنلـــورى مـــل لـــروين، هبخ
ــدنيا    ــه ال ــده يف هات إنــين مل أجِ

!أواهـل زعمهــم ــــمثـــمٍ ــــراحـ 
ــف أفْقهــا مــن إلــه؟     !فهــل خلْ

)١٨٠ص، ١٩٩٥الشايب،(

تلك األزمات احلادة اليت يشعر فيها املرء وحتت تأثري تلك يصور الشاعر أزمة نفسية من 
احلالة النفسية اجلاحمة نظم قصيدته موجهاً فيها اخلطاب إىل اهللا الذي أنزله إىل ظلمة 
هذه األرض ورماه يف سبيل الدنيا مث جعله على جلة احلزن فأقام كارهاً للحياة وما فيها 

.ووحشة ويأس وشقاءىالدنيا ولقد أنزله اهللا إىل الدنيا وعذّبه فيها بكل الدواهي من أسوتعذّبه 
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مث يدرك الشايب املزلق اخلطر الذي وضع قدمه عليه، قبل أن يرتد نفسه، عن البيت 
: الثاين فيقول بعد مباشرة

مــا الــذي قَــد أتيــت، يــا قَلــيب البــاكي   
يــــا اهلــــي، قَـــــد أنطــــق اهلــــم قَلبـــــي    

ومـــــــاذا قَـــــــد قُلتـــــــه، يـــــــا شـــــــفَاهي؟  
!بالــــــذي كــــــان، فَــــــاغْتفر، يــــــا إهلــــــي  

)١٨٠، ص١٩٩٥الشايب، (

.من اهللا ويظهر ندامته بسبب ما قالهوبذلك إن الشايب يستغفر
ـإذا حنن تأملنا بيئة الشايب العامة يف تونس مث بيئته اخلاصة ـ«: الدينىثورته عل. ٥

ـ عجبنا لفقدان األثر اإلسالمي يف ديوانه، ـفهو ابن قاض شرعي وخريج اجلامعة الزيتونية 
.مث نزيد تعجباً إذا رأينا األثر الوثين شديد الربوز يف شعره

إن أول ما نالحظه أن األلفاظ الدينية قد خسرت يف شعر الشايب قدسيتها وداللتها 
كلمات عامة كسائر األلفاظ املعجمية الدائرة.عنداملألوفة، فاهللا والصالة واجلحيم أصبحت 

لتعس الورى شاء اإلله وجودهم، صانكن اإلله من ظلمة: من ذلك كله قوله. يف االستعمال اليومي
:ومثل ذلك قوله. )١٣٦ص، ١٩٧٤فروخ،(» ظل اإللهالروح، وتشدو كما شاء وحي اإلله، فالنور

ــلُ  ــو  !أيهــــا الليــ ــؤس واهلَــ ــا البــ ــا أبــ يــ
ــذ فيـــــك تجثُـــــو عـــــرائس األمـــــل الَعـــ

!لِ، ويــــــا هيكـــــــل الزمـــــــان الرهيـــــــبِ 
بِصــــــــــــوا احملبــــــــــــوبِ  يبِ تصــــــــــــلّ 

)٢٩ص، ١٩٩٥الشايب،(

صلوات يف هيكل«وأشد إيغاالً يف االحنراف من الوحدانية اإلسالمية ما جند يف قصيدته
خياطب حمبوبته ويقيمها مقام األلوهية يف القدس والعبادة والقدرة واإلرادة، ويف » احلب

:الزلفىوالشفاعة 

ــاك   ــيد غَنـــــ ــودة اَألناشـــــ ــت أنشـــــ أنـــــ
أنــــت قُدســــي، ومعبــــدي، وصــــباحي، 

ــا  ــين أنــــاَ وحــــدي    ايــ بنــــةَ النــــورِ، إنــ
ــذبِ   ــيش يف ظلِّـــــك العـــ فـــــدعيين أعـــ
وارمحـــــيين، فقـــــد ـــــدمت يف كـــــو    

ــــــــموحـــــــرام عليـــــــك أن تســـــــحقي آ 

 ــيد ــاء رب القصــــــــــــــ ــه الغنــــــــــــــ إلــــــــــــــ
وربيعـــــــــــــي، ونشـــــــــــــويت، وخلُـــــــــــــودي 

فيــــــــــك روعــــــــــة املعبــــــــــودىمـــــــــن رأ 
  ســـــــــــــنِك املشـــــــــــــهودــربِ ح ويف قـــــــــــ
  ــيد ــأس والظــــــــالم مشــــــ ــن اليــــــ ن مــــــ

الَ نفـــــــسٍ تصـــــــبو لعـــــــيشٍ  رغيـــــــد ــــــــ
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إذا كـــــــــــــان يف جـــــــــــــالل الســـــــــــــجود دلعبفاإللــــــــه العظــــــــيم ال يــــــــرجم ا   
)٦٣-٦١ص، ١٩٩٥الشايب،(

حىتيتحدث الشايب عن حمبوبته ويعتربها سبب نشوته وخلوده ويريد أن يعيش يف ظلها
خيرج من عامل حزنه وحينما يرسم حمبوبته وجيعل حبيبته يف مقام اإلله نشعر حبضور 

. اإلله يف شعره وخشوع العبد أمام املعبود
:رجال الدين ويقوليشري إىل

ــ ــداع، فكــــم قــــد   يملــ ــن إمـــــــام وقـــــــس    َء الــــدهر باخلُــ ــلّل النـــــــاس مـــــ ضـــــ
)٩٧ص،١٩٩٥الشايب، (

فالدهر مملوء باخلداع والنفاق وطاملا اخندع الناس لرجال يتومسون فيهم اخلري والكمال
.وهم رجال الدين مث تظهر التجارب أم من أحط أصناف الرجال

بوضوح الشخصية وظهورها يف شعره ومن كمال الشايب امتاز: احلياةنظرة إىل.٦
شخصيته نظرته يف احلياة اليت تنسجم مع مقوماا وحينما نتناول أشعاره يف احلياة 

.ونزعته إليها أو رغبته عنها فتبني لنا شدة تشاؤمه وحزنه يف هذه الدنيا
الشاعر املرحلة اليت كان يعيشيعود إىلحزن الشايب الذي ظهر يف القصائد األوىل«

اخليال واآلمال الطويلة الذات ويستجيب إىلىالعكوف عليف عامل من األحالم ويتجه إىل
ـ فترة من فترات احلياة ــ بصفة عامة ـحتقيقها يف دنيا الواقع والرومانسية سبيل إىلاليت ال

ة، أرواح املراهقني، مبا حييط ا من غموض حمبب، وكآبة لذيذوهو أقرب إىلاإلنسانية
احلياة معركة جم ىقد استجاب الشاعر ملشاعر هذه املرحلة من حياته، فرأ. وخيال وقّاد

ويف بعض » أيها الليل«عليه بكل شدائد وحمنه فعبر عن الكآبة اليت مألت حياته يف قصيدته 
إلميان بأن احلياة مقاطعها يذكر العوامل اليت صنعت كآبة كل أديب وغرست يف نفسه ا

.)٣١٢ص،١٩٧٤التليسي،(»زنأنشودة احل
صــــــــاحِ إن احليــــــــاةَ أنشــــــــودة احلُــــــــزن 
   ــة بالــــــــــد ــاة مترعــــــــ ــأس احلَيــــــــ إن كــــــــ

قُطــــــــــــوأنـــــــــــت تــــــــــــدري أن احليــــــــــــاةَ 
ــا    ــماُء كئيبــــــ ــاءت الســــــ ــا شــــــ ــن كمــــــ كــــــ

فَرتـــــــــــــل علـــــــــــــى احليـــــــــــــاة نحـــــــــــــييب 
صــــــبييبمــــــع فَاســــــكب علــــــى الصــــــباح  

ــاةُ القُطَـــــــوب؟    ــوب، فمـــــــا حيـــــ ب وخطـــــ
ــيء يســــــــــر نفــــــــــس األريــــــــــب؟    أي شــــــــ
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ـــــــــــات علـــــــــــى ســــــــــــا   أم قلـــــــــــوب حمطـّ
إمنــــــــــا النــــــــــاس يف احليــــــــــاة طُيــــــــــورِ    

، بِمـــــــوج اخلُطـــــــوب؟ىحــــــل لُـــــــج األســــــ  
ــبٍ    ــواد رهيــــــ ــا بــــــ ــا القَضــــــ ــد رماهــــــ قــــــ

)٣١ص،١٩٩٥الشايب،(

توضيح ىاخلوف من شقاء احلياة أصيل يف شعر الشايب وهو يستمر يف هذه األبيات عل
ليست إال عبارة عن أنشودة للحزن وليس يف وجوهها غري الظالم نظرة إليها وجيعل احلياة

انت احلياة ليست إال عبارة كأس احلياة مملوءة بالدم ويقول إذا كواخلطوب والدموع وأن 
عن القطوب فما هي قيمتها؟ 

اللحظات ومن هنا ختضع نظراا يف احلياة إىلانفعاليةفشخصية الشايب شخصية 
احلزن والكآبة فإن احلياة ظلمة حالكة عنده؛ تنتهي هذه اللحظات إىلاليت تواجهها، فإذا 

موكب فخيم عند الشاعر يسري يف طريق التمرد والتجلد والطموح، فهيىوإذا تشجعه عل
.اد والعزة ويرشده يف طريق الكرامة

:صورة احلياة عند الشايب مرت مبرحلتني
عند » احلياة«مرحلة ما قبل وفاة والده ومعرفته مبرضه، ففي هذه املرحلة كانت صورة 
.الشايب مشرقة ومتفائلة، وكان مشدوداً إليها، ونلمس بوضوح صورة احلياة لديه

عند الشايب، رأساً » احلياة«مرحلة ما بعد وفاة والده، ففي هذه املرحلة انقلبت صورة 
.التشاؤمياة إال بلون اسود قامت، ويغلب عليه على عقب، فلم يعد يرى احل

:، يتضجر ا من احلياةةحيناً، السآمالشايب الكآبة ييسم
   ــاة ــا يف احليــــــ ــاةَ ومــــــ ــئمت احليــــــ ســــــ
ســــــــــــــئمت الليــــــــــــــايل، وأوجاعهــــــــــــــا 
ــأين األمـــــــــــــــاين وأحالمهـــــــــــــــا   فَـــــــــــــ
ــها   ــة بأســـــــ ــيش يف حومـــــــ ــا العـــــــ فمـــــــ

ومـــــــا إن جتــــــــاوزت فجـــــــر الشــــــــبابِ  
ومـــــا شعشـــــعت مـــــن رحيـــــقٍ بِصـــــاب     
 ـــــــــرابالش الكـــــــــؤوس وأيـــــــــن وأيـــــــــن

ــداحها ال  ــديد وصـــــــــــ ــابشـــــــــــ يجـــــــــــ
)٢٧ص،١٩٩٥الشايب،(

من فيها من اآلالم اليت مل تبق له أثراًأصابهوما األيامإن الشايب كثريا ما يرسم شقاوة 
مث يتربم باحلياة وينظر إليها ذه املرآة السوداء القامتة، وميعن يف سوادها السروروالفرح

ر احلياة يف هذا الدار كضياع األماين وينىو من الليايل وأوجاعها ويتحسر علكوقبحها، ويش
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. ئيباً منفرداً حبمل آمالهكىاليت بأسها شديد ويبق
:يذكر سخطه ا ويصف األمل واملصيبة اليت يواجه الناس فيها، يقولفالشاعر

ــاحِ  ــا صـــــــــ ــر !يـــــــــ ــاةَ قَفْـــــــــ إن احليـــــــــ
ال يجتنــــــــــــــــــــــــــــــــي منــــــــــــــــــــــــــــــــه إالّ  
ــى    ــه أعمـــــــــ ــاسِ فيـــــــــ ــعد النـــــــــ وأســـــــــ

  فُـــــــــــــــــسى أنــر ــاوال يـــــــــــــــ البرايـــــــــــــــ

،وِّعــــــــــــــــــــراب مــر ــاؤه ســــــــــــــــــ مــــــــــــــــــ
عواطــــــــــــــف الشــــــــــــــوك والتــــــــــــــرابِ   
ــر الَهــــــــــــــولَ واملُصــــــــــــــاب   ال يبصــــــــــــ
ــذَابِ  ــدة العــــــــــــــ تــــــــــــــــذوب يف وقْــــــــــــــ

)١٢٦، ص١٩٩٥الشايب، (

. مصائب هذه الدنياىحيث يقول أسعد الناس من ال يرتضجر الشايب من احلياة بارز
.ومل يترنم به إال معزف الشكوىىفيه إال أوتار األسخياطب قلبه الذي احلولكت آفاته ومل تف 

أوالً .اجلوهري يف جتربته يكون عن نزعتني متنازعتني يف نفسهاالنشقاقأو االنفصامإن «
ة عدميتعود إىل أسارير الشاعر وتتقبض أضالعهةنزعة الفرح بالوجود والثانية نزعة تشاؤمي

لإلنسان بذاته وال باآلخرين، وأن املوت يتهدده ويتوعده واملوت،ويف هذه الرتعة يعتقد ال خالص 
وأن احلياة واملوت مها .احلقيقة الباقية واحلتمية الفعلّية، ال يقدر اإلنسان أن ينتصر عليه

قطبا التنازع يف جتربته، يتوهم حيناً، أن احلياة جديرة أن تعاش، وأا تبذل اجلمال يف جوانب
ويرشد اإلنسان،احلب، ذلك الطيف الروحاين الشفاف الذي ال جسد له وال وجهالطبيعة ومتنح

.إىل الكمال
وحيناً آخر ينظر إىل احلياة فيتوهم أن احلياة ليست سوى صريورة إىل املوت وأن املوت 

.هو املنتصر األكرب فيهجم على األحياء ويهدم أحالمهم وأشواقهم ويستقر العدم الراعب
نية ووجودية وكأنه حيناً يقاوم أمام احملن والشدائد وحيناً آخر كأنه فتجربته وجدا

.)٢٠٩-٢٠٨، ص١٩٧٢،ياحلاو(»خمذول ترتفع على رأسه أعالم اهلزمية واحلداد
إذا تركنا تشاؤم الشايب وأثر ذلك التشاؤم يف شعره رأينا أنه يتساءل يف مواقف كثرية من 

عتقد أن اهللا هو الذي أراد للناس التعاسة ألنه خلق ديوانه عن قيمة احلياة، وقيمة العقل وي
اجلهل وخلق الفهم وهذا املزيج املضطرب من اآلراء وتلك احلرية أمام احلياة وأمام الوجود 

وحينما متّر األحداث ةنرامها يف قصائد الشايب األوىل كما نرامها يف قصائده املتأخر
نه يرى أن أل؛ؤمه وقلقه وتزيد حريتهبالشايب عاصفة وحينما يصيب باملصائب يزيد تشا
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ء من الرفق حيناً بعد ياحلياة صراع يداس فيه الضعيف، فانه ال حييل أن يكون يف احلياة ش
.يوال يستعبد أن نرى نفحات ب على الشاعر من لزوميات املعر. حني

احلياةإن الشايب ال يقف أمام مظاهر احلياة فقط بل هو حيكم على الناس بالبوار، وعلى
.نفسها بقلة اجلدوى، وبأن اهللا هو الذي أراد الشقاء لعباده

إلقاءعند .فكرة الفناء واملوت والعدم تالحق الشاعر وتغلب عليه:نظرته إىل املوت.٧
النظرة على آثار الشايب نرى أنه كان يكتب عن املوت كثرياً ومل يغفل عن فكرة املوت والشعور

أصيب ا تعبرياً فنياً عميقاً فمسألة املوت تشغله بسبب أزمته اخلاصة اليتبه أبداً ويعبر عنه 
من أسباب عليها وسبب آخريوإنه كان يشعر بأن املوت يزحف إىل حياته وحياول أن يقض

هذا اجلو الذي يف.كان يعيش فيها شعبهاحلالة الراكدة اليتمبسألة املوت يتمثل يفاهتمامه
وعندما.كل مكانيفالعقل كان املوت يواجه الشايبةالشعور ويقظةيقظليست احلياة عنده إال

قد جتاربه فيجد حبيبته األوىلقلبه وحينما ينظر إىلىنفسه فيجد املوت يهاجم علينظر يف
اتمع ىماتت مث جيد أباه أيضاً قد مات وتركه وسط العواصف ووجد املوت أيضاً ينشر عل

السياسية احتلها الفرنسيون ةسجن امسه البيت، واحلريسجونة يفكله، فاملرأة حمجوبة وم
)٦٠ص،١٩٧١النقاش،(. ثر من احلرية الفكرية بسبب التقاليد الفكرية العتيقةأوليس يوالبا

ء بصورة واحدة، بل كانت حينا استسالماً وحينايمل جتفكرة املوت عند أيب القاسم الشايب
يرحيه من احلياة مث يتمرد يلكيناديه حبرارةواملوت،ىلإكان الشاعر يشتاق وآخر مترداً

)٦٨ص،١٩٩٦،يالناعور(.غري فكرة املوتعليه ومثل هذه النقائص جندها لديه يف

: فالشايب أحب املوت وشغف به فيقول
ـــ    ــود اجلميــ ــوت طيــــف اخلُلُــ ــو املــ هــ

خلُـــف الفضـــاِء البعيــــد،   ...هنالـــك 
صـــــــــــدرِه،يضـــــــــــم القلـــــــــــوب إىل

  ــاة ــع احليـــــــ ــا ربيـــــــ ويبعـــــــــثَ فيهـــــــ

ــلُ، ونصــف احليــاة الــذ   ــوحيـ نال ي
ــو   ــونُ القـــ ــيش املنـــ ــبوحييعـــ الصـــ

ــــها١ليأســــوــــروح٢ِمــــا مضمــــن ج
ويبـــــــــهجها بالصـــــــــباحِ الفَـــــــــروحِ

)٥٦ص،١٩٩٥الشايب،(

١.أحزن:مض.
.الغليظ األمحق اجلايف: فدم.٢
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.عامل الروحمعرب إىلويعتربه دواء لكل اجلروحويرسم الشاعر املوت
يعد الشايب من الشعراء الرومانسيني، وليست الرومانسية وقفاً على :الرومانسية. ٨

عصر أو أمة أو جمتمع أو فئة يف جمتمع، وإمنا هي تيار شعري ـ فكري، ينساق فيه أفراد ذو 
أمزجة خاصة يف مرحلة معينة من مراحل التطور االجتماعي، ويسوقون فيه من حوهلم، إىل 

ذعان للعقل، حني يقتضيه التضحية بعواطفه، إمنا يستجيب فكل من يأىب اإل. أن يعم وينتشر
يف ذلك لرتعة رومانسية أصيلة، وكل من يتمرد على القيود االجتماعية، ويهوى العزلة، وميجد
احلب، وينشد عنف األهواء، ويستسيغ الكآبة، وميقت الواقع، ويفرح باألحالم، يكون يف حقيقة

. أمره، رومانسي االجتاه
ايب مهيأ بطبيعة شخصيته أن يكون رومانسياً، ملا ميتاز به من قوة يف اإلحساس، كان الش

، ١٩٩٦عدنان،(.كل ما هو مألوف ومتداولىوحدة يف العاطفة، ومن الثورة والتمرد عل
)٣٢٩ص

مل، واعتباره فلسفة تطهر النفس، ونشر اإلحساس بالكآبةألابوالتلذذ إن التعلق باحلزن
الواقع والتقاليد االجتماعية، والقلق املستمر املتجذر يف مواجهة احلياة كان من والشكوى من 

أهم ميزات أدب الرومانسيني فإم كانوا يتمنون املوت يف أسعد حلظات حيام لشعورهم 
وقد متثلت هذه صورة تدوم، مما صبغ روحهم وأدم بالتشاؤم الفرنسي بأن هذه السعادة ال
.مظاهرها، وأقوى اندفاعاا، يف سرية أيب القاسم الشايبالرومانسية يف أجلى

عن ذوام، وعن فلسفة األمل اليت قد أكّد الشعراء الفرنسيون الرومانسيون يف التعبري«
أصحاا إسرافهمىروبا، وأخذوا علأوعليها جواحنهم، وقد عارضها بعض النقاد يف ىانطو

:واألطالل والتربم باحلياة، أمل يقل شاعر رومانسيءفناباألمل واليف التشاؤم والنحيب والتغين
املرء طفل معلمه األمل، وال شيء يسمو بنا إىل: أنين أحب األمل البشري؟ وامل يقل شاعر آخر

.)٢١ص،٢جخفاجي، دون تا،(» كما يسمو األمل؟العظمة
التغين بكآبته وسويدائه وسوء ظنه بأقدار احلياة ونواياىالشايب علجتري معظم خواطر«

غرار الرومنسيني، تبلغ جتربته فيها أوجها عندما يواجه املوت، قانطاً، حيناً وفرحاًىالبشر عل
.)٩٨ص،١٩٧٢احلاوي،(»كأنه يعانق فيه احلرية األخريةحيناً آخر
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العوامل اخلارجية
فالضربات ئيب النفسكعلى حياته وجعلتها أثرتتعرض الشايب للكثري من احملّن اليت 

ةاجتماعيأوةسواء عاطفيخمتلفةويف جماالت كثريةاليت تعرض هلا كانت والقاسيةاملؤملة
:بعضهانشري إىلة،و حىت شخصيأ

ا أعقب هذا موإىلمرضه يف درجة األوىلبة الشايب وتشاؤمه راجعة إىلآك: مرضه. ١
املرض من حرمان الشايب من التمتع باحلياة متتعاً عادياً مألوفاً ومثل ذلك رأي الدكتور 

ىنفسيته فقط بل علىعلأن مرض الشايب مل يكن ذا تأثريىحممد فريد غازي الذي ير
. شعره أيضاً

حياولوإنه أصيب قبل العشرين مبرض التضخم يف القلب، وظل يعاين من هذا املرض«
وقد ىويوقف آالمه الشديدة اليت كانت متأل حياته بالعذاب واألسأن يعاجله باستمرار،

من العالج وكان يكتم آالمه يف ىصبغ هذا املرض باحلزن ألنه كان يقاومه وهو يعلم أنه أقو
وأثّرت هذا املرض هو عنصر املأساة اخلاصة عاش فيها الشايب.عنها يف شعرهنفسه ليعرب

.)١٩ص،١٩٧١النقاش،(»رياً كبرياًتأثيف شعره
أن يواجه كانت وفاة والده صدمة كبرية بالنسبة للشاعر، ألا دفعته إىل:وفاة والده.٢

لقد وضعته هذه الصدمة وجهاً لوجه . مسئوليات مادية عديدة وهو يف املرحلة املبكرة من عمره
أحزاا ومشاكلها ىني ال يرذلك احلالواقعية وكان حىتمع احلياة يف جتارا العملية

فإذا دخل معركة احلياة فإمنا كان يدخلها بقلب . بطريقة مباشرة، بل كان ينظر إليها من بعيد
هذه ىاإلقبال عليف حياة جمتمعه وحياة شعبه ما يدعوه إىلىالشاعر احلساس الذي ير

فعليه أن يعول أسرته اخلاصة وكان متزوجاً يف ذلك احلني، اآلنأما. فيهاواالشتراكاملعركة 
اليت تركها أبوه وراءه وقد كانت هذه املسئوليات ىجانب ذلك األسرة األخروأن يعول إىل

والشاعر نفسه . اخلاصة سبباً من األسباب اليت لونت شعر أيب القاسم باللون احلزين املكتئب
يعدد املشاكل اليت تقف " قيود األحالم"لقصيدة له بعنوان يذكر تأثري احلادثة يف شعره، ففي ا

يف طريقه، تعترض أمانيه اليت ترتكز يف رغبته أن يعيش حياة شعرية مليئة باألحالم واألفكار
السامية معاً، ولكنه يعجز عن حتقيق هذا احللم بسبب األسرة ومسؤولياا اليت حترمه من 

)١٤ص،١٩٧١النقاش، (. احللمىاحلياة عل
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:يقول
وأود أن أحيـــــــــــا بفكـــــــــــرة شـــــــــــاعرِ 
   ــع الــــــد ــبابِي مــــ ــت أســــ إالّ إذا قطّعــــ
ــإنَّ يل   ــتطيع، فـــــــــ ــنين ال أســـــــــ لكـــــــــ
ــغارإخوانٍ ، يـــــــرونَ ســـــــالمهم   وصـــــ
فقــــدوا األب احلــــاين فكنــــت لضعفـــــ  

أهوالهــــــاىهجمـــــت يب الــــــدنيا علـــــ  
شـــــــطآنِهىفتحطّمــــــت نفِْســـــــي علـــــــ 

ــأر ــي  ىفــ ــن أحالمــ ــيق عــ ــود يضــ الوجــ
ــا ــتنيــــــ ــديتوعشــــــ ــيلوحــــــ وظَالمــــــ

ــــــــــدــــــــــا، يصهــــــــــاأُميحنانــــــــــامأوه
ــاً بِســــــــــــالمي  يف الكائنــــــــــــات معلَّقــــــــــ

 صـــــــدــاً ي غوائـــــــل األيـــــــامِهـــــــم كهفـــــ
ــمها الرحــــب، العميــــق الطَّــــامي    وخضــ

وه آالمــــــــــــــــيوتأججــــــــــــــــت يف جــــــــــــــــ
)١٤٥ص،١٩٩٥الشايب،(

وهي تعلقه بفتاة ىجتربة قاسية كربهناك يف حياة أيب القاسم الشايب :موت حبيبته.٣
التمتع بظلها، وكان من أثر هذه الفاجعة يف كيانه أن تفجرتيشتاق إىلماتت وهي حتبه وهو

وما يواكب » املوت«، واضطرم فكره مبعين ىاألسىقلبه على يف حناياه بواعث العذاب، وانطو
يبدو أن هذه الصدمة.يائهمن ألفه إىلواكتئابهذا املعين من وحشة وهول وظالم وفراغ 

تزوجيه يف مصريه كله، فاضطر أهله إىلأساءت أبلغ اإلساءة إىل) موت الفتاة اليت أحبها(
سن مبكرة لينصرف عن أوهامه وتأمالته احلزينة ويسلو آالمه ولكن املشكلة تزداد يف نفسه 

)٢٠ص،١٩٦٩شراره، (. سلوان عذابهتعقداً، فلم يهنأ بزواجه وال وفّق إىل

:يقول» جدول احلب بني األمس واليوم«يف قصيدته 
ــا  ــت حيـــــــــــ ــاألمسِ كانـــــــــــ ــتبِـــــــــــ ــــــــــــ

ع واليـــــــــــوم قـــــــــــد أمســـــــــــت كــــــــــــأ   
ــني أ   ــا بـــــــ ــان يل مـــــــ ــد كـــــــ ــْحقـــــــ ــــــــ
لَمحبَّ يجــــــــــــــــري بِــــــــــــــــه مـــــــــــــــــاٌء ا  

ــو ــرت   هــــــــــ ــد فجــــــــــ ــدول قــــــــــ جــــــــــ
ــرا   أجفــــــــــــــــــــانُ فاتنــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــ

ــ ــةْ ـــــــــــــــــ ــماء البامســــــــــــــــ ي كالســــــــــــــــ
ــةْ   ــوف الواجِمـــــــــــــــ ــاق الكُهـــــــــــــــ مـــــــــــــــ

ــ ــة جـــــــــــــــــدولُ ــــــــــــــــ المي اجلميلـــــــــــــــ
ــاهِة  ــلُطـــــــــــــــــــــــــــــ راً يتسلســـــــــــــــــــــــــــــ

ــه يف مهجــــــــــــــــــــــــــــــيت  ينبوعــــــــــــــــــــــــــــ
الشــــــــــــــبابفَجِــــــــــــــرىءت يل علـــــــــــــ 
)١٦٧ص،١٩٩٥الشايب،(

كان يقضي األيام مع حمبوبته يف غاية السرور ولكن حينما ماتت حبيبته أمات الشاعر
. البسمة من شعره والضحكة من أحلانه
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: يقول عن حزنه وبكائه
: اديــــــفأن

ؤاديــــا فــــي
وهــــــــــــذا!ىمـــــــــــات مــــــــــــن َــــــــــــو 

  يـــــــــــــــا قلـــــــــــــــب ـــــــــــــــكـــــــــــــــفَابابِم
ــب   ــم احلبيــــــــــ ــد ضــــــــــ ــد قَــــــــــ اللّحــــــــــ
فيـــــــــــك مــــــــــــنَ احلُــــــــــــزن املُــــــــــــذيبِ 

يـــــإب حيــــــــــا قلـــــكو ،داــــــــــــــــب!
)٧٨ص،١٩٩٥الشايب، (

.حبهفقدان حبيبته وخيبة أمله يف مرهف احلس وشديد العاطفة من نلحظ شدة حزن شاعر
هذا العامل بكل ما فيه وكان حياول أن يقضي ىاحلياة وعليمناحىاملعري كان يهاجم عل«

هذه الدنيا بريقاً ظالل قامتة من التشاؤم فانه مل جيد يفاألشياء يفىوهام ويراألىعل
فيها اليأس والقنوط والشر ال يستطيع أحد أن يقيها لكثرة الكوارث ىلألمل، بل كان ير

.)١١٤ص،١٩٧١ضيف،(»املبثوثة فيهاواخلطوب
أما من .هذه هي بعض العوامل اليت صنعت كآبة الشايب وتشاؤمه: استعمار وطنه.٤

ىوأتلفت فيه قوعليها اجلهل والفقرالشاعر أن بيئته مريضة يسيطرىاجلانب الوطين قد وع
صوته فلم تسمعه اآلذانكل معاين احلرية، وأهدرت الكرامة الشخصية لذلك أطلق ستعمار،اال

وشاهد صوراً من هذا اجلور الذي يلم بأبناء احلياة الذين حيملون شعلة الرأي احلر مثّ بثّ 
:يخاطب الظامل ويقولف)٤٠ص،١٩٧٤التليسي، (. مه احلزن املريريف أنغا

 ــتبد ــاملُ املســــــــــــ أال أَيهــــــــــــــا الظــــــــــــ
  ــعيف ــعبٍ ضـــــ ــات شـــــ ــــ ســـــــخرت بأنـ

ال يخــــــــــدعنك الربيــــــــــع!رويــــــــــدك
ــولُ الظَّــــالمِ    ــقِ الرحــــبِ هــ ففــــي األفــ
ســـــيجرفَك الســـــيلُ، ســـــيلُ الـــــدماء    

ــاة  حبيـــــــــب الظَّـــــــــالم، عـــــــــدو احليـــــــ
   ــاه ــن دمــــــــ ــوبةٌ مــــــــ وكَفُّــــــــــك خمضــــــــ
ــباح   ــوُء الصــــ ــاِء، وضــــ ــحو الفضــــ وصــــ
وقصــــــف الرعــــــود، وعصــــــف الريــــــاحِ 
ويأكُلــــــــــــــك العاصــــــــــــــف املشــــــــــــــتعل 

)١٦٠ص،١٩٩٥الشايب،(

،إن الشايب يهدد الظاملني الذين قتلوا الشباب وجعلوهم يف األغالل وسلبوا حريتهم
.واالستبدادالظلم وانتهاءالشعب شخصيتهم وخيرب عن إيقاظليفقدوا
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شاعر جبار الغضب عاصف الثورة، إذا خاطب يف ينقلب إىلكي كنلحظ هذا لشاعر البا
مخول ىشعبه ناقماً أشد النقمة علىواحلنق علثري السخطكان متربماً كما كطغاة العامل 

انت ترسف يف كهذه التقاليد البالية اليت ىسل حامالً علكاهلدوء والانتها إىلكبيئته واست
اليت مر االجتماعيةأن الظروف السياسية والظروف أغالهلا البيئة وهذه النقمة ترجع إىل

»النيب اهول«غاية املرارة ففي قصيدته انت معقدة إىلكا الشايب أثناء حياته يف تونس 
:يقولمواطنيه،ىخياطب شعبه ويهاجم عل

ــــعبــاً !أيهــــا الش ليــــتين كنــــت حطّابــ
شــــعبليــــت يل قُــــوةٌ العواصــــف، يــــا

 ـــــعب؟ أنـــــت طفـــــلٌ صـــــغريهـــــا الشأي

الُجــــــــذُوع بِفَأســــــــي  ىعلــــــــ ىفَــــــــأهو 
!فَـــــــــــألقي إليـــــــــــك ثـــــــــــورةَ نفِْســـــــــــي 

ــالتراب   ــب بـــــ ــل مغـــــــسِ العـــــ !..والليـــــ
)٩٣ص،١٩٩٥الشايب، (

تصور هذه القصيدة آالم هذا الشاعر من تأخر شعبه وما يقاسيه من مخول أمته واستسالمها
.نها قسوة احملب املبصركشعبه ولىويقسو علىركأحضان السبات والإىل

كل ىشديد يف تشاؤمه الن املتشائم املطلق يروأحياناًيبدو لنا أن الشايب متشائم نسيب 
شيء أسود معتم مظلم وينظر بعني متشائمة كاحلة ملؤها احلقد والبغض والكراهية من 

والفقر سوف يستمر واجلوع سوف ىأن الليل سوف يبقىالوجود وليس عنده فرح وال سرور وير
س والقنوط فاملتشائم ينظر إىليدوم واهلزمية ال مفر منها والنصر لن يأيت وفتح أبواب اليأ

املستقبل نظرة ملؤها الضبابية وعدم الوضوح وأغلق أبواب احلياة وهو ميت من األحياء ولكننا 
.رجائه باحلياةىجند يف قصائد الشايب أبياتاً تدل عل



ª٥٧أبي القاسم الشابيىالتشاؤم لد

اخلامتة
راءآلالوجود . القاسم الشايب شاعر متشائم يف مرحلة من حياته ويف قسم من ديوانهبوأ

املفعمة بلون األسود وحمفوفة بالظلمة واأللوان القامتة وأنَّ ما ظهر يف أشعاره من والعقائد
إليه اإلحلاد أن يتهمه البعض بالتشاؤم املطلق وسوء الظن وأحياناً أن ينسبإىلىالتشاؤم أد

الواقع بأنه شاعر شاب ومرهف احلس وشديد يف. والكفر لكنه ليس متشائما مطلقا ودائما
. آماله وطموحاتهالذي جرحت عاطفته خليبته يف الوصول إىلاإلحساسلذكاء ورقيق ا

وللهموم العديدة واآلالم اجلسدية والنفسية اليت حتيط به من كل جانب والتضجر من احلياة 
حياته الظروف الفكرية اليت ىوالدنيا والظروف الصعبة واملشاكل العديدة اليت أثرت عل

املوت ويطلب السعادة وجيعل سكينة روحه ينشد بعض القصائد، يتمىننفسه قادته أنأحاطت
نفس تفاؤل يولكن حينما نتصفح ديوانه جند أبياتاً ليس فيها أثر من التشاؤم بل ه. يف العدم
.وعدم تشاؤمهاحلياة والدنيارغبته إىليشري إىل
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