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ي وسف اخلال
 .1أستاذة مساعدة يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة تربيت مدرس
 .2طالب الدكتوراة يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة تربيت مدرس
(تاريخ االستالم1441 /4 /11 :؛ تاريخ القبول)1441 /7 /12 :

ملخّص املقال
استخدم الشعر العريب املعاصر ،أكثر من أي وقت آخر ،شخصيات األنبياء للتعبري عن اجار الشعراء الشعرية
واألوضاع اليت أحاطت ببيئتهم االجتماعية والثقافية والسياسية.
من أبرز هذه الشخصيات اليت شاع استخدامها بني روااد الشعر املعاصر هي شخصية النيب املسيح  الذي
وجده الشعراء أكثر تالؤماً مع ما اعتراهم من الغربة واألمل واملعاناة وما ساد جمتمعهم من الفتور واخلمود.
فاحتلّت هذه الشخصية املسيحية املكانة األويل يف شعر الشعراء املعاصرين  -من املسلمني واملس يحيني  -شيئاً فشيئاً
بالنسبة إيل سائر األنب ياء.
يوسف اخلال من أبرز الشعراء املسيح يني يف هذا اجملال وهو الذي يعدا فاحتا الرؤية للرؤية املسيحية يف األد
العريب املعاصر إذ انطبعت أشعاره بالطابع املسيحي إثر ديانته املسيحية.
هذا املقال يهدف إيل دراسة شخصية املسيح  والرموز املسيحية من وجهة نظر هذا الشاعر اللبناين متابعاً فيه
املنهج الوصفى  -التحل يلي .فالميكن فهم أشعاره إلّا يف ضوء اإلطالع علي الرموز املسيح ية لكثرة شيوع هذه الرموز
يف أشعاره .فالشاعر استخدم هذه الرموز للتعبري عن ثنائية املوت واالنبعاث ،مثّ فتح نافذة األمل واخلالص عن
هذا املوت املُميت عن طريق عنصر الفداء والتضحية .فقصائده تتاسم دائمًا بالرؤية التفاؤلية يف خامتتها خالفاً
لفاحتتها اليت تقتر من النظرة التشاؤمية.

الكلمات الرئيسة
الرمز ،الشعر العريب املعاصر ،املسيح  ،يوسف اخلال.
الكاتب املسؤول اهلاتف61122172200 :

02



جملة اللغة العربية وآداهبا

 .1مقدمة
شاعت يف شعرنا املعاصر ظاهرة استخدام الشخصيات التراثيـة علـي حنـو مل يعرفـه شـعرنا
من قبل يف العصور السابقة حتاي أصبحت من أبرز مسات هذا العصر .فعكف الشعراء علي
استخدام هذه الشخصيات التراثية اليت استطاعوا أن يعباروا مـن خالهلـا عـن كـل أتـراحهم
وأفراحهم .وبالنسبة إيل املصادر التراثية كان التراث الديين يف كل العصور ولدي كلّ األمم
مصدراً سخياً من مصـادر اإلهلـام الشـعري حيـس اسـتم اد منـه الشـعراء مـاذع وموضـوعات
وصوراً أدبية« .فقد قدامت الكتب املقدسـة الكـثري مـن الشخصـيات التارخييـة الـيت اكتسـبت
بُعداً أسطورياً واليت تعامل معها الشعر خارع حقلها املعريف املقدس وخارع هالتها القدسـية»
(يونس :1112 ،ص .)72فبين الشعراء رؤ اهم الشـعرية واجـارهبم علـي أسـاس مالمـح هـذه
الشخصـيات .فاحتلّـت الشخصـيات الدينيـة وااصاـةش شخصـيات األنبيـاء علـيهم الســالم امل
كانة األويل بني سائر الشخصيات التارخيية واألسطورية يف شعرنا املعاصر.وال غرو يف ذلك
«ألنّ الشعراء قد أحساوا بأنّ مثّة روابط وثيقة تربط بني اج ربتهم واجربة األنبياء .فكلٌّ مـن
النيب والشاعر األصيل حيمل رسالة إيل أمته» (عشري زايد :1112 ،ص.)77
وقــد توغّــل ك ـثري مــن روااد الشــعر احلــديس ،خاصــة يف الســنوات األخــرية يف اســتخدام
م ضـامني الديانــة املسـيحية يف شــعرهم ،حبي ـس «إنّ شخصـية ممــد  التاـي كانــت أكثــر
شخصيات الرسل شيوعاً يف نتاع املرحلة األويل-مرحلة التعبري عن املوروث -ختلّت عن تلـك
املكانة  -يف مرحلة التعبري باملوروث  -لشخصية املسيح  اليت أصبحت أكثر شخصيات
التراث الديين  -و رباما أكثر الشخصـيات التراثيـة علـي اإلطـال  -شـيوعاً يف الشـعر العـريب
املعاصر » (م.ن :ص .)77و الدراسة اإلحصائية اليت جرت يف دواوين عشـرة مـن الشـعراء
البارزين يف األقطار العربية تؤيـد «أنّ أكثـر األنبيـاء توظيفـاً يف دواويـن الشـعراء العشـرة هـو
املسيح (( »)%44.72رخشنده نيا :1421 ،ص.)416
ونظرًا النتشار األسـاطري يف أدبنـا املعاصـر يبـدو أنّ الرموزاملسـيحية  -الفـداء والصـلب
واحلياة من خالل املوت -هي أكثر الرموز شيوعاً بعد األساطري اليونانية« .والدليل علي ذلـك
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قد يرجع إيل تأثري رؤية إليوت  -وهو من املسيحيني الكاثويل كيني  -يف األد العـريب السـيما
من خالل قصـيدته الشـهرية «األرض اليبـا » وتـالؤم الرمـوز املسـيحية واألسـاطري اليونانيـة
معاً والدليل اآلخر هو القرابة املوجودة بني املسيحية واإلسـالم» (رجـائي :1421،ص)47كمـا
تتجلّي هذه القرابـة يف اآليـة الشـريفة :وَلَتَجِـدَن أَقرـرَ َبهُـم موـ َو ود ًة للَّلـذلي َن آ َمنُـوا الـذلي َن قَـالُوا ِإنوـا
نَصَارَىٰ﴾ (املائدة.)22/
أماـا املســألة الـيت الميك ـن غ ـ ا النظـر عنــها يف اســتخدام شخصـية املســيح  بــدل
النيب« ،هي أنّ شعراءنا كانوا حيساون بنوع من احلـرع أو الوقـوع يف االمث اذا مـا تـأولوا
يف شخصـية الرسـول  وهـم يف هـذا االحسـاس بالـذنب يعـ ون عـن نظـرة اإلسـالم إيل
شخصيات الرسل ،وما ينبغي أن حتاط به من قداسة ،بينما مل يكن املسيحيون ينظـرون إيل
شخصية املسيح  -وشخصيات بقية الرسل  -مبثل هذا القدر من التحراع و االحسـاس
ب ــاالمث » (عش ــري زاي ــد :1117 ،صـ ـ  .)77-72فق ــد توسا ــع الش ــعراء -م ــن املس ــلمني
واملسـيحيني -يف اسـتخدام هـذه الشخصـية نظـر ًا لغناهـا بالـدالالت الـيت تـتالؤم والكـثري مـن
جوانب اجربة الشاعر املعاصر.
ويوسف اخلال من أبرز الشعراء املسيحيني الذين جند التراث املسيحي و املواقف الدينية
تنبع من أعماهلم من وجهات نظر مسيحية أساساً وتقوم موضوعاهتم علي الصراع الروحي
والثنائيات (اجليوسي :2667 ،ص.)724
يهـدف هـذا املقـال إيل دراسـة صـورة املسـيح والرمـوز املسـيحية يف أشـعار يوسـف اخلــال
ماوالً أن جيد بع اإلجابات عن األسئلة التالية:
 ما هي أهم مالمح السيد املسيح  اليت استمداها الشاعر من موروثه املسيحي؟ كيـف ص ـوار لنـا الشــاعر هـذه املالمــح؟ و كيـف عباــر عـن اجربتــه الشـعرية وخصــائعصره من خالل شخصية املسيح ؟
 كيـف مــزع الشــاعر بـني شخصــية املســيح  واألسـاطري األخــري الــيت تتشــابه يفالداللة وتتوازي؟
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فرضيات
 يبدو أنّ اخلطيئة والفداء واالنبعاث من خـالل املـوت واخلـالص هـي أهـما الرمـوز الـيت قـداستمداها الشاعر من موروثه الديين.
 إنّ الشاعر مل يكتفل باإلشـارة إيل مـا جـاء مـن القصـ حـول املسـيح يف األناجيـل بـلحاول أن يضفي عليه الطابع العصري فقد بذل مـا كـان ميتلـك مـن اجلهـد أن يسـتخدم هـذه
الرمـوز لتبـيني مــا اعتـري جمتمعــه مـن اخلمــول والفتـور واليــأس إثـر جمموعــة مـن النكبــات
والنكسات واهلزائم لكناه مل يغلق األبوا كلّها بل جعل ختام قصائده متفائلة.
 إنّ الشـاعر قـد اســتخدم للتعـبري عماـا يريــده  ،األسـاطري الـيت تتاحــد مـع املسـيح معــينكالتماوز و خاصة يف مسألة االنبعاث اليت كان جمتمعه حباجة ماساة إليها للخالص عما وقـع
فيه ولكن هذه األساطري الحتتلّ املكان الرئيس يف شعره بل يغلب عليها الطابع املسيحي.

 .2خلفية البحث
نظراً إيل كثرة حضور شخصية املسيح  ورموزها يف أدبنا العـريب املعاصـر قـد ازدادت
الدراســات الــيت قــد تطراقــت إيل دراســة هــذه الشخصــية ،حبيــس إ نّ دارســي األســاطري مل
يســتطيعوا غ ـ ا النظ ــر عــن ه ــذه الشخصــية يف دراســاهتم من ــهم :أســعد رزاو يف كتاب ــه
«الشعراء التماوزيون :األسطورة يف الشعر املعاصر» الـذي خصاـ قسـماً مـن كتابـه بدراسـة
قصيدة يوسف اخلال املعنونة بـ «البئراملهجـورة» وهـي مـن أهـما قصـائده إذ حتـداث فيهـا عـن
املوضوعات األساسية و من خالل دراسته قد أشار بع اإلشارات إيل قصيديت «اجلذور» و
«نداء البحر» ولكن دراسته مل تتجاوز هذه القصائد إيل سائرها ومل يركز حبثه علي الرموز
املسيحية يف الديوان كلّه.
إنّ ج ا إبراهيم ج ا يف كتابـه «النـار واجلـوهر :دراسـات يف الشـعر» يتطـرا إيل الـيت
وقـع فيهــا اجملتمــع العــريب إثـر اهلــزائم ،ويشــري إيل رمــز التماـوز الــذي اســتخدمه الشــعراء
كيوسـف اخلـال لالنبعـاث واخلـالص مـن هـذه مثّ يتعـراض للرؤيـة الدينيـة الـيت تسـود قصـائد
الشاعر من خالل دراسة عابرة.

املسيح و الرموز املسيحية يف شعر يوسف اخلال

01 

أماــا أبــوعلي رجــاء يف كتابــه «األســطورة يف الشــعر املعاصــر العــريب» خيصا ـ القســم
اخلامس من كتابه بدراسة األسطورة يف شعر يوسف اخلال ويبدأ كزميله أسعد رزاو بدراسة
«البئـر املهجـورة» ،مثّ تليهـا قصـيدة «الـدعاء» و «القصـيدة الطويلـة» .فدراسـته متتـاز بالدقّـة
والتفصيل بالنسبة إيل زميلـه ،حبيـس أنـه يقساـم القصـائد إيل مـاور ختلفـة ويفساـرها علـي
أساسها  .ومن خالل الدراسة هذه ،يشري إيل اجلّي املسيح ومالمـه يف شـعر يوسـف اخلـال،
لكن هذه اإلشارات إشارات كلّية التندرع حتت عنوان خاص.
هناك مقالـة عنواهنـا «ناقـد ومنظّـر معاصـر يوسـف اخلـال» باللغـة الفارسـية الـيت كتبـها
ه ـ ـ ـ ــادي برومن ـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ـ ــي موق ـ ـ ـ ــع  www.hbrumand.mihanblog.com/post/43بت ـ ـ ـ ــاريخ
 1416/16/17وحتّدث فيهاعن يوسف اخلال وترمجته لكتا "النيب" وبع خصائ شعره
وتأثّره بإليوت وتشابه رؤيته املسيحية مع ج ان الذي شجعه علي ترمجـة كتـا «الـنيب» مـن
اإلجنليزية إيل العربية باختصار شديد حيس ال تتجاوز ثالث صفحات فالتتاصف بالعمق.
كما أنّ هناك أيضا مقالة عنواهنا «الثنائية الشعرية يف قصيديت العشاء األخـري ليوسـف
اخلال وأمل دنقـل» يف موقـع  .www.balout.net/post/422فكمـا يبـدو مـن العنـوان أنّ الكاتـب
حيـاول أن ينـاق وحيلّـل اجلوانـب املتشـابكة هلـاتني القصـيدتني انطالقـاً مـن حالـة التقابــل
والتجنيس يف اللفظ األسطوري علي أساس الثنائية املعروفة لسوسور «الشـكل واملضـمون» يف
ضوء املدرسة البنيوية.
وم ـ ــن أهـ ـ ـ ام املق ـ ــاالت ال ـ ــيت درس ـ ــت األس ـ ــاطري يف ش ـ ــعر يوس ـ ــف اخل ـ ــال مقال ـ ــة
عنواهنـ ـ ــا «يوسـ ـ ــف اخل ـ ـ ــال واألسـ ـ ــاطري» كتب ـ ـ ــها يوسـ ـ ــف هـ ـ ــادي ب ـ ـ ــور علـ ـ ــي موق ـ ـ ــع
 www.diwanalarab.com/spip.php?article27710قـد درس الكاتــب أنــواع األســاطري يف شــعر
يوسف اخلال منـها :يولسـيس أو السـندباد ،املسـيح ،شـهرزاد وأسـاطري االنبعـاث منـها :متّـوز
وهو كأسعد رزاو وأبوعلي رجـاء يقـوم يف مقالتـه بدراسـة قصـيدة البئـر املهجـورة والقصـيدة
الطويلة وعودة أوديس .يف كتفي بإشارات إيل شخصية املسيح  يف قسم دراسة أسطورة
املسيح باختصار شديد ال تفـي بـالغرض املقصـود يف دراسـتنا هـذه .فقـد حصـرنا أن نسـلط
حبثنا علي املسيح ومالمه ورموزه بشكل أوسع وأد ا حيس يشمل قصائده كلّها.
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وأخرياً البدا من اإلشارة إيل أنّ البحوث اجلامعيـة املكتوبـة باللغـة الفارسـية يف إيـران مل
تغفل دراسة شخصيات األنبياء يف األشعار املعاصرة ،منها:
عابـديين ،حسـني « ،1421 ،املسـيح يف الشـعر املعاصـر العـريب والفارسـي دراسـة مقارنـة
(أدونـيس وأدـد شـاملو موذجـاً)» بإشـراف الـدكتور بـرويين يف مرحلـة املاجيسـتر جبامعــة
إعـداد املدرسـني  .رخشـنده نيـا ،أكـرم« ،1421،تنـاص قصـ األنبيـاء يف القـرآن الكـرمي يف
الشـعر العـريب املعاصـر (بعـد احلـر العامليـة الثانيـة ،دواويـن الشـعراء الفحـول مـن العــرا
وفلسـطني ومصــر وســوريا ولبنـان موذج ـاً)» بإشــراف الـدكتورة ك ـ ي روشــنفكر يف مرحلــة
الدكتوراه جبامعة إعداد املدرسني .عر عباس وحصاوي جـواد« ،1422 ،احلضـور الرمـزي
لألنبيـاء يف الشـعر العـريب املعاصـر»  ،جملـة اللغـة العربيـة وآداهبـا جبامعـة فردوسـي ،العــدد
األول ،اخلريف والشتاء.
ولكن هذه الدراسات كلّها مل تتطرا إيل دراسة شخصـية املسـيح  يف شـعر يوسـف
اخلال بل درستها يف شعر غريه ،فيبدو املوضوع جديداً يستحقا الدراسة.

 .3التعريف بيوسف اخلال
ولديف عمااراحلصن بسوريا سنة 1117م .ولكن استقرت عائلته يف هناية املطاف يف طرابلس
بلبنان وتوفّي سنة 1127م بعد صراع مع مرض السرطان  .ختراع من اجلامعة اإلمرييكية يف
بريوت عام 1144م ومع أناه ختصا بدراسة الفلسفة إلّا أنّ مسعته كشاعر وأديب كانت هي
الغالب ــة .وس ــافر إيل الوالي ــات املتح ــدة حي ــس عم ــل يف األم ــم املتح ــدة (اليس ــوعي:1110 ،
ع .)121-120/1ونتيجة ذلك «كان علي اتصال دائـم بـاألدبني اإلنكليـزي واإلمريكـي وشـديد
االرتباط بالثقافة الغربية عموماً» (اجليوسي :2667 ،ص.)012
ملّـا عـاد اخلـال مـن نيويـورك انصــرف إيل حتريـر جملّـة «شـعر» عـام 1117م الـيت تلتــزم
بالدعوة إيل الثورة علي السلفية والتبع ايـة وإيل إعـادة النظـر مـن الـداخل يف معطيـات التـراث
الثقــايف العــريب وإيل ربــط مســتقبل الثقافــة العربيــة بتفاعلــها احلمــيم اخل ّلــا املبــدع مــع
احلضارة اإلنسانية منذ أرسطو إيل اليوم .فكان هلذه اجمللّ ة أثر بارز يف وضع الشعر العريب،
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بل األد العـريب عمومـاً ،علـي طريـق احلداثـة ومعاصـرة اآلدا العامليـة (اليسـوعي:1110 ،
ع -127/1اجليوسي :2667 ،ص .)012-012
ويف جمال تأثره بالغر «تعت احلركة الصورية اليت أساسها عذرا باوند 1أهما املؤثرات
الثقافية اليت طبعت شخصية يوسـف اخلـال األدبيـة والفنيـة .ومـن مبادئهـا الرئيسـة حتطـيم
التقاليد الشع رية يف سبيل خلـق شـعر يالئـم العصـر» (أماتـاييس السالسـي :2664 ،ص.)11
ويف هـذا اجملـال أصـدر كتابــه «احلداثـة يف الشـعر» «فهـو يريــد تبناـي مجيـع معطيـات العصــر
ومفاهيمــه» (الطــويرقي :1121 ،ص .)11نشــاهد وضــوا هــذا التــأثّر يتجلّ ـي يف أنّ الشــاعر
يقدام شعراً إيل عذرا باوند ويضفي عليه املالمح املسيحية.
ومن الشعراء الذين تأثرا هبم يوسف اخلال هو إليوت الذي كان له أثر بارز -كمـا سـبق-
يف شيوع الرموز املسيحية يف األد العريب .وشدة هذا التأثر تتجلّي يف قصيديت «الـدعاء» و
«البئراملهجــورة» حيــس جنــد أصــداء قوايــة مــن الشــاعر اإلمرييك ـي و «ونــري ذل ـك التــأثر يف
ميزتني أساسيتني مها :اللغة البسيطة القريبة مـن لغـة احليـاة كمـا دعـا إليهـا إليـوت والرؤيـة
املسيحية اليت هي طريق اخلالص الوحيد عند كال الشاعرين» (رجاء :1114 ،ص.)221
كانـت الديانـة املسـيحية جـزء مـن تــراث يوسـف اخلـال ك شـاعر مسـيحي .يعتـ ه أدونــيس
فاحتًـا للتجربــة املســيحية بـاملعين املتــافيزيقي اخلــال يف الشـعر العــريب (أدونــيس:1110 ،
ص .)46فكانـت هــذه التجربــة «اجربــة إجيابيــة تقـوم علــي معرفــة ا واإلنســان والوجــود،
معرفة تنفي كلّ جدلية وسلب» (رجاء :1114 ،ص.)227
إنّ رؤيتــه الدينيــة الشــعرية رؤيــة نــادرة يف اإلبــداع العــريب احلــديس حيــس اليــدركها إلّــا
األقلّــون بعــد املعانــاة والضــياع والتم ـراد( .ج ـ ا ،1122 ،ص )47فأشــعاره كلّهــا ذات طــابع
مسيحيي وهي ملئية بالرموز الرئيسة  -اخلطيئة ،التضحية والفداء ،الصلب والبعـس واحليـاة
من خالل املوت -للديانة املسيحية حبيس الميكن فهم أشعاره إلّا يف ضـوء االطـالع علـي هـذه
الرموز.
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من أهم آثاره الشعرية :احلرية ،هريوديا ،البئر املهجورة ،قصائد يف األربعني .ومن أهم
آثاره النثرية :احلداثة يف الشعر ،يوميـات كلـب ،دفـاتر األيـام ،أفكـارعلي ور (للمزيـد راجـع
اليسوعي :1110 ،ع / 1ص .)122-121

 .4يوسف اخلال وشخصيات األنبياء
قـد اســتمدا يوســف اخلـال  -كســائر الشــعراء املعاصــرين  -شخ صـيات األنبيــاء مــن التــراث
الديين لبيان ما ينويه من اآلالم واآلمال ومـا شـاهده يف حياتـه ،فاسـتدعي هـذه الشخصـيات
بصورة مباشرة مصراحاً بأمسائهم.
 آدم جنــد الشــاعر يف قصــيدته «مثــر» يشــري إيل عصــيان آدم ربوــه يف اجلنــة .وي ـداعي أنّ هــذا
العصيان قد تسراي إيل سائر بين آدم ،فكل عابر عند وقوفه أمام حديقةش يتمناي ما متناي آدم
فيطرده هذا التمين منها كما طرد آدم إثر عصيانه .ينشد الشاعر:
عَقَدَ البُرعمَ حيت أمثَرا /فَلوَي أيكاً وأَحنَي شَجَرا /كلّما مرََّ لديـه عـابر /أوقَـفَ السـريَ وجـدََّ
النظرا /ومتنََّي ما متنََّي آدم /فَعَصَي ا َ وخلََّي عَبقَرا (اخلال :1171 ،ص.)12

ويف قصيدة أخري عنواهنا «صالة يف اهليكل» يصوار حبيبته يف صورة إلهش ولكن جناة هذا
اإلله التغري الشاعر علي ارتكـا اخلطيئـة خالفـاً جلناـة آدم .وهـا هـو خياطـب إالهـه مؤنابـاً
إياه:
آه،أيا إلهش أنت .جناتُك ال تُغرِي باخلطيئة /مثارُها كلَُّها يل .أنا إنساهنا األوال (م.ن :ص.)272
إنّ مفهوم اخلطيئة  -كما سنري -أكثر الرموز املسيحية تكراراً وشيوعاً يف أشعار يوسف
اخلال ،حبيس إنّ الشاعر يردا كلّ هذه املصائب اليت أصابتنا طيلة حياتنـا إيل خطايانـا الـيت
صنعناها بأيدينا فالبدا لنا أن ننتظر تكفري هذه اخلطايا لكي تفـتح أبـوا اخلـالص أمامنـا.
ويف بع األحيان يشري إيل أثر هذه اخلطيئة اليت ارتكبها آدم حسب ما جاء يف التوراة:
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«فانفتحت أعينهما وعَللما أناهما عريانان .فخاطا أورا تني وصنعا ألنفسها مـززر» (سـفر
التكوين )7:4وحسب ما قال القرآن :فلَماا ذاقَا الشوجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما و طَفلقـا يَخْصلـفانل
عَلَيْهِما ملنْ وَرَ ِ الرجَنوةل﴾ (األعراف.)22/
يقول الشاعر:
وإماا صلرتَ عرياناً /فَخُذر ملن ور التني رِداءً /يستُر اإلمثَ ،يواريهل عن الناس (اخلال:1171 ،
ص.)221
أيوب يف قصيدته الشهرية املعنونة بـ «احلوار األزيل» اليت يفتتحها الشاعر سائالً:
ميت تُمحَي خطايانا؟ /ميت تُورَ آالمُ املساكني؟ /ميت تَلملسُنا أصابعُ الشك؟

يستدعي شخصية أيوا  الذي هو رمز الص ويطلب ممن جياوره قائالً:
ويف التجربةل الك ي /تَصَبور ص َ أيو وال تَهلَع /إ ذا ما استَفحَلَ الشرا (م.ن :ص  )221و
وال شـك يف أنّ هـذا الصـ لـيس عـن ذُلٍّ بـل عـن انتظـار لتحقّـق اخلـالص .ألنّ الشـاعر
يعتقد أنّ اخلالص سيتحقّق حتمًـا وسـتمحي خطايانـا ألناـه «ومـازال صـليب ا مرفوعـاً علـي
رابية الدهر» (م.ن :ص .)220
 إسحاق يف خامتة القصيدة «احلوار األزيل» الشاعر يستدعي شخصية إسحا  ويذكرنا بقصته
يف التوراة .وهي أنّ ا أمر إبراهيم  أن يذبح إبنه إسحا  2ولكن عندما مدا ابـراهيم
يـدَه وأخـذ السـكني ليـذبح ابنَـه فـداه رباـه بـذبح عظـيم (سـفر التكـوين .)1-14:21ولكـن كـاد
الشاعر بسبب اخلطيئة والكفر السائد بني الناس يف عصره ييأس مـن هـذه الفديـة وشـفاعة
احلب يف حقّنا.
كفَرنا ،ال يدَ اإلميان تُفدلينا /كإسحا وال شفاعةَ احلبا (اخلال :1171 ،ص.)220
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 موس ي ويف قسم آخر من قصيدة احلوار األزيل يستدعي قصة قوم بين إ سرائيل وموسي الذين منا
ا عليهم باملنا ( سفر التثنية  )10:2و السلوي ( سفر املزامري )46:161ملّا طلبوا من موسي
أن يسأل رباه أطعمة خمتلفـة .وبالنسـبة إيل موسـي يشـري إيل إعجـازه أمـام املـرَدة .فضـر
الصخرة بعصاه مراتني ،فخرعَ ماءٌ غزير فشر اجلماعةُ و مواشيهم (سفر العدد .)11:26
فيستعمل الشـاعر هـذه املضـامني التوراتيـة الـيت يؤيـدها القـرآن أيضـا ليـدلّنا علـي معجـزات
موسي  حتاي ينبت يف نفسه ونفوس اآلخرين بذور األمل يف مقابلـة الواقـع املـؤمل املريـر
ليصبحوا راجني مترصدين جميء منقذ كما بشار باملسيح .
أعطشانٌ؟ خُذل الصخرةَ واضرِهبا /أيف العُتمة؟ دَحرِجها عن الق  /وإماا عَضوك اجلوعُ فَهَاك
املَنا والسَلوَي (اخلال :1171 ،ص.)221

والعتمة ودحرجة الدهر تدلّان علي املوت واالنبعاث ومها من أهم الرموز املسيحية.
 إبراهيم ويف قصيدته الشهرية «البئر املهجورة» يستدعي شخصـية إبـراهيم  وقصـة بئـره .فإناـه
عليه السالم كان قد حفر بئراً ولكن عبيد أبيمالك قد اغتصبوها .فقدام إبراهيم سبعة نعاع
إيل أبيمالك لكي تكون شهادة بأناه قد حفر البئر .فتما امليثا واشتهر ذلك املوضع ببئر سَبع
ألهنما حلفا هناك (سفر التكوين.)22-44:21
إنّ يوســف اخلــال يف القصــيدة يلجــأ إيل املفارقــة التصــويرية 4بــني قــوم ابــراهيم 
والناس يف العصر الراهن .فإذا اغتصب عبيد أبيمالك بئر سَبع اليت حفرها إبراهيم وكـان
النـاس يســتفيدون منــها ولك ـن اليــوم قــد انقلبــت األمــور علــي رأســها فالنــاس اليكترثــون إيل
إبراهيم الذي قد استبدل ببئر:
عرفتُ إبراهيم ،جاريَ العزيز،ملن زمانش /عرفتُه بِئـراً يفـي ُ ماؤُهـا /وسـائرُ البشـر /تَمُـر ال
تشر منها،ال وال  /ترمي هبا ،ترمي هبا حجر( 4اخلال.)264:1171 ،
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نشاهد الشاعر كيـف يصـوارعدم اكتـراث النـاس إيل جـاره العزيـز الـذي قـد اسـتبدل إيل
بئرغزيـرة التنضــب عــن طريـق التك ـرار حــرف «ال» و فعــل « ترمـي» .ولك ـن هــذا اليس ـباب أن
يتقاعس إبراهيم عن مهماته وهي إنقـاذ النـاس مـن هـذا اجلهـل والركـون إيل الذلـة .فيتاخـذ
دوراً فادياً منقذاً وسط الرصاص والردي مع أنّ صوت العدو حيذّر الناس :
«تَقَهقَروا،تَقَهقَروا /يف امللجأ الوَراءَ مَأمنٌ /ملنَ الروصاص والرودَي» (م.ن :ص .)261
فيظلّ سائراً كأناه مل يسمع الصدي فيضحاي حبياته ،لكن الناس يتاهمونه باجلنون .فليجأ
الشاعر إيل أسلو ردا العجز علي الصدر ويكرار ما قال يف مفتتح القصيدة« ،فيبقي إبراهيم
مثـال التضــحية والشــجاعة والفــداء والــذي أصـبح مبثابــة البئــر املهجــورة يف عــامل اإلنســان
املعاصر ويف عامل اإلنسان عندنا .فكأنّ الشاعر يريد أن يصبح لنا الكثري من أمثال إبراهيم
«لنبصر الطريق» ويعـود «يولسيسـنا» إيل نفسـه وشـعبه ورباـه وهـو يـدلّنا علـي البئـر الـيت هـي
إبراهيم علّنا الهنجرها ،بل مرا هبا لنشر من مائها» (رزاو  :1116،ص.)41

 .5املسيح  والرموز املسيحية
إنّ شخصية املسيح  ومالمـه ورمـوزه هـي أكثـر الشخصـيات شـيوعاً يف أشـعار يوسـف
اخلـال .فيبـدو هــذا أمـرا طبيعيـا ألنّ الشــاعر مسـيحي واملســيحية هـي جـزء مــن تراثـه .ولــو
تصفّحنا قصائد ديوانه لرأينا أنّ هذه الرموز تطلّ علينا من ثنايا أكثـر قصـائده .وقـد اجلّـي
املسيح يف أشعاره بصور شيت.
 .1.5مولد املسيح 
جاء يف إجنيل متاي « وملّا وُللدَ يسوع ...فإذا جموسٌ من املشر قد جاؤوا إيل أورشليم قـائلني:
«أين هـو املولـود ملـك اليهـود؟ فإنانـا رأينـا جنمـه يف املشـر وأتينـا لنسـجُدَ لـه» ...فلماـا رأوا
النجم فرحوا فرحاً عظيماً جدااً وأتوا إيل البيت ورأوا الصيب مع مرمي أماه .فخراوا وسـجدوا
له مثّ فتحوا كنوزهم وقداموا له هدايا :ذهباً ولُباناً ومُرااً» (إجنيل ميت.)1-11:1
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يوســف اخلــال يف قصــيدته املعنون ــة بـ ـ «مالعــب العــرو » يطل ــب مــن صــبيته أن تق ــوم
وتضطجع لكي حتبل احلجار من هذا العنا ويولـد الرجـاء ،ألنّ احليـاة أصـبحت غبـاراً وكـل
شـيء مـات ،واليـأس قـد سـيطر علـي النـاس فالبـدا مـن مـيالد مسـيح جديـد لكـي يتبـدد هــذا
الغبار وتستعيد احلياة حيويتها ونشاطها .فيخاطب جنمة امليالد مشرياً إيل قصة اجملوس:
تَسَموري يا جنمةَ امليالد /فو َ ملزوَدي ،فكلُّ شيء مات /لو عَللمَ اجملوس ح نيَ أقبلوا /وقَـدوموا
اهلبـاتل /تَسَـموري ،هـذا النـداء كـاذ ٌ /بُشـرَاك يــا قبـور /لـن يـوقظَ العظـامَ سـاحرٌ /لـن حي ـرِ َ
البُخور(اخلال :1171 ،ص .)241- 240

ولكنه يلجأ نتيجة ما أصا جمتمعه من الذّل واخلمول واليـأس ،إيل تنـاصا التحـوير وهـو
أعلي أنواع التناص ويقوم بتغيري للن املأخوذ (املُتناص) بأن يُحدث فيـه تغـيريا عـن طريـق
القلب ،فإذا كان مولد املسيح وعدا مكتوبا لنجـاة شـعب إسـرائيل ورعايتـهم حبيـس اضـطر
هريودس امللك ملّا أُخبِرَ مبـيالده وعـزم علـي أن يهلـك الصـباي املولـود (إجنيـل متاـي .)4-7:2
ولكن هذا املولود اجلديد يف شـعر اخلـال اليتاصـف هبـذه الصـفات .فنـري أناـه يعتـ البشـارة
باملولود اجلديد نداءً كاذباً فيشري مراة أخري إيل قصة اجملوس خماطباً جنمة امليالد مبينـاً
دالئل عدم جدوي هذه الوالدة اجلديدة يف العصـر الـراهن ومشـرياً إيل هـدايا اجملـوس وهـي
بدل أن تكون هباتش أصبحت هباءً.
تَساقَطلي يا جنمةَ امليالد ،يا /جموس ال .عطاؤُكم هَباء /السيفُ اليرتد عن جراحنا /اليرتَوي
دماء /وتَحبَلُ العيونُ بالصَدَي /والحصاة يف النهر /كأنّ يف السفوا برصاً ويف /فم املَـدَي حجـر

(م.ن :ص.)247
إنّ هذه الوالدة اجلديدة الاجدي نفعا ألنّ السيوف التكفا عن جراا الناس والترتوي عن
إراقة الدماء وال ص اليوم قد غطّـي السـفوا واحلجـر قـد سـدا فـم املـدي وجلـأ اجلميـع إيل
السكوت ولكنا الشاعر مل ييأس و مليستسلم ألنّ هذا الغبار القامت اليزيلـه إلّـا املولـود اجلديـد
فيطلب من صبيته أخرياً أن تقوم وتستعدا للوالدة .فهو الخيـتم القصـيدة برؤيـة تشـاؤمية بـل
ينتظـر بكـل شـو ورجــاء علـي حسـب رؤيتــه املسـيحية مـيالد جنمـة جديــدة لكـي تفـتح بواباــة
السماء ويوقظ عظام القبور ويزيل غبار احلياة.
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 .2.5اخلطيئة
إنّ مفهوم اخلطيئة من املفاهيم األساسية يف الديانة املسيحية وقـد كثـر شـيوعه واسـتخدامه
يف أشعار الشعراء .مماـا جيـدر ا إلشـارة إليـه يف هـذا اجملـال هـو أنّ مفـاهيم ك ـ «اخلطيئـة» و
«اخلـالص» و «الفــداء» و «الصـلب» ألفــا ذات دالالت واضــحة يف العقيـدة املســيحية إلّــا أنّ
املسلمني ال يعتقدون هبا وليس هلـا تـاريخ أو أثـر يف حياتنـا كمـا تـأثّر هبـا تـارخيهم وحيـاهتم
اليومية.
من جهة أخري إنّ «هذه الكلمات األربع هي أسا العقيدة املسيحية والشعراء املسلمون ملّـا
اسـ ــتخدموها اس ـ ــتعملوا هـ ــذه املص ـ ــطلحات نفسـ ــها دون اس ـ ــتبداهلا مبـ ــا يعادهل ـ ــا م ـ ــن
املع ـ ــادالت اللغوي ـ ــة كـ ـ ـاألمث واحل ـ ــو والزلّ ـ ــة وال ـ ــذنب ب ـ ــدل اخلطيئ ـ ــة أو النج ـ ــاة ب ـ ــدل
اخلــالص أو الشــنق واملشــنقة بــدل الصــلب والكفّــارة بــدل الفــداء»(1ممــد شــاكر:2664 ،
 )www.onislam.net/Arabic/madarik/culture-ideasوه ــذا مـ ــا رفضـ ــه ك ـ ـثري مـ ــن النقـ ــاد
املسلمني إذ كان مثل هذه االستعماالت تتنايف مع العقيدة اإلسالمية.
وقــد وظّــف يوســف اخلــال هــذه األلفــا مســتلهماً مــن تراثــه املســيحي مســتخدماً إياهــا
للتعبريعماا اعتري اجملتمع العريب من العقم الفكري واجلد الثقـايف .وهـذا العقـم واجلـد
والركود قد تولّدت عن اخلطيئة اليت اقترفهـا اإلنسـان العـريب بيـده فالبـدا مـن إتاخـاذ خطُّـة
لتكفريها واخلالص منها فاخلطيئة مالزمة لصورة اإلنسان يف قصـائد يوسـف اخلـال حسـب
رؤيته املسيحية .وإناها قد اتاخذت يف اإلنسان املعاصر أشكاالً خمتلفـة «تتجلّـي يف حـقا الشـعر
(التقليد وتقديس التراث) وحبقا العقل (انعـدام الشـك ،اداعـاء التفـو و االنكمـا الثقـايف)
وحبقا اإلنسان الذي يذلّه انعدام احلراية وعبوديات خمتلفة» (أماتاييس :2664 ،ص.)02
يصوار يوسف اخلال الشـعراء  -بوجـه خـاص -آمثـني إيل الشـعر وبالتـايل عـراة ألناهـم مل
حياولوا يف خلق شعر يالئـم العصـر حبيـس يتبناـي مجيـع معطياتـه .فهـو يبـدأ دفتـره الشـعري
املسـماي بــ «البئـر املهجـورة» هبـذه اخلطيئـة الـيت ارتكبـها الشـعراء يف حـقا الشـعر ويطلـب أن
يعطيهم عذرا باوند -الذي أشرنا إيل عالقته اخلاصة معه وتأثّره به -ورقـة تـني ويـردا إلـيهم
حياهتم ألهنم أصيبوا بالعري و فقدوا حياهتم إثر خطيئتهم.
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سألناك ورقة تني /فإناا عُراة،عُراة /أَثلمنا إيل الشـعر ،فَـاغفلر لنـا /ورُدو إلينـا احليـاة (م.ن:
ص.)117
«فان بدأت «البئر املهجورة» اطيئة ا إلنسان يف حقا الشعر ،فالقصـيدة «احلـوار األزيل»
تشـري إيل العجــز اجلســدي ل نســان الــذي يتمثّــل يف عبوديتــه للماضــي واآليت وهــذا العجــز
اجلســدي يصــبح رمــزاً إيل اخلطايــا واألســبا الروحيــة الــيت أدات إيل العجــز الفك ـري يف
اإلنسان العريب» (أماتاييس :2664 ،ص .)02ففي هذه القصيدة تصريح بأنّ اخلطايا ليست
من صنع األيام بل حنن أنفسنا قد اقترفناها بأيدينا فأصبحنا عبيداً نتجراع الذلّ من املهد
إيل اللحد ولو مل نرتكب هذه اخلطايانا ملا افتقدنا سياد تنا وحريتنا.
عبيدٌ حنن للماضي،عبيدٌ حنن /لآليت ،عبيدٌ نَرضَعُ الذُلّ /من املهدل إيل اللحد .خطايانا؟ /يدُ
األيام مل تصنع خطايانا /خطايانا صَنَعناها بأيدينا (اخلال :1171 ،ص.)224

فهذه اخلطيئة قد غيا رت جوهر اإلنسان الذي أصـبح عاريـاً بسـببها .فيتسـاءل إسـتفهاماً
إنكارياً:
وهذا الزاحفُ العاري أإنسان؟ /أإنسان علي شَاكلة ا  /أراه قُدو ملن حلم الشياطني (م.ن:
ص .)224
مع أنّ الشاعر يتحادث عن عبودية هذا اإلنسان طيلة حياته ولكناه ال يتـرك هـذا اإلنسـان
العـاري وحيــدا دون أن يق ـدام لــه حلّـا علــي أســاس رؤيتــه املسـيحية.فــإذا بــدأ قصــيدته هبــذه
األسئلة:
ميت تُمحَي خطايانا؟ /ميت تُورِ آالمُ املساكني؟ /ميت تَلمسُنا أصابعُ الشك؟ /أأمـواتٌ علـي
الدَر ِ والندري؟ (م.ن :ص.)226

ففي ختامها يقدام احللّ الوحيد يف أسلو تقدمي اجملرور قائال:
ومازالَ صليبُ ا مرفوعاً /علي رَابيةل الدهر ،0به تُمحَي خطايانا /،به تُور آالمُ املساكني /به
تَلمسُنا أصابعُ الشك  /وتُطوَي سريةُ املوت علي األرض (م.ن :ص.)220
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ولع ـلّ التضــحية والعــودة إيل الفك ـر الــديين مهــا طريقــان أ ساســيان للخــالص مــن اآلالم
البشرية.
 .3.5صلب املسيح التارخيي والعصري( :املسيح أ و الشاعر)
إنّ قضية صلب املسيح  -وإن مل تتفق وما جاء يف رؤيتنا اإلسالمية  -من أهما القضايا اليت
قـد رمسـت يف األناجيــل .وإ ّن شـعراءنا املعاصـرين قــد اسـتفادوا مـن هــذه القضـية ك ـثرياً يف
أشعارهم ،وصوارها كلٌّ منهم حسبَ مـا تقتضـيه رؤيتـه واجربتـه الشـعرية .فأبيـاهتم تـذكرنا
بالعقيدة املسيحية اليت تقول :أنّ املسيح صُللب ليحمل خطايانا وميحيها كما جاء يف اإلجنيـل:
« ...هذا هو دمي الذي للعهد اجلديد ،الذي يسفك من أجل كثريين ملغفرة اخلطايا» (إجنيل
متاي.)22:20
مــع أنّ يوســف اخلــال مل يص ـوار لنــا كيفيــة الصــلب بش ـكل مبساــط يف ديوانه،لكناــه رك ـز
اهتمامـه علـي مسـألة «الصـلب» و «الصـليب» ،حبيــس إناـه يعتقـد اعتقـاداً راسـخاً بـأنّ املســيح
صُللب إلنقاذنا مـن خطايانـا وأنّ خطايانـا متحـي بالصـليب املرفـوع علـي رابيـة الـدهر .وعـدم
وجـود «الصــليب» يف اهليكـل هــو رمـز عــن افتقـاد اإلميــان احلقيقـي بــني النـاس وزوال القــيم
الدينية يف العصر الراهن ألنّ الناس اليدخلون الك نيسة مع أنّ أبواهبا مفتوحة أمامهم.
األعشا ُ تصلّي بالاور /ال صليبَ يف اهليك ل /ال صورةَ علي احلائط /مفتوحةٌ هيَ األبوا ُ وال
من يدخل (اخلال :1171 ،ص.)221

و إ ّن أشــعاره تــد ّل علــي أ ّن الصــلب والصــليب مهــا رمــزا األمل الفــادي يف املســيحية وأنّ
الصـدي الـذي حكـم للمسـيح الصـلبَ يتـرداد يف أمسـاع الـدهر دومـاً حـيت يف العصـر الـراهن
الذي أصبح املسيح سورة يف الكتا فقط .فلذلك يقول:
وَالصودَي مايزالُ يرجعُ ،ميتد« /اُصلُبوه،اُصلُبوه!» (م.ن :ص.)241
فالبدا أن ننتبه إيل صيغة اجلمع يف هذا الفعل الرمـزي ألناـه يـدلّنا بـأنّ صـلب املسـيح مل
يصدر عن جانب شخ واحد وهو احلاكم بيالطس بل أنّ رؤساء الكهنـه واخلـداام واملعنـيني
باألمر كلّهم حكموا بصلبه .لذلك فلماا جُعلل إكليل من الشوك علي رأس املسيح وألبسـوه ثوبـاً
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من أرجوان ،أخرع بيالطس املسيح إيل رؤوساء الكهنـه واخلـدام فصـرخوا قـائلني« :أصـلبه!
أصــلبه!» قــال هلــم ب ــيالطس« :خــذوه أنــتم واص ــلبوه ألناــي لس ـتُ أج ــد فيــه علّــة» (إجني ــل
يوحنا.)2-0:11
املسألة اليت هتمانا أشدا األمهية يف جمال «الصـلب» هـو أنّ يوسـف اخلـال يضـفي مالمـح
املسيح التارخيي علي املسيح العصري ونعين به الشاعر.فإذا السيد املسيح  قـد صُـللبَ
يف عصره ،فعصرنا هـذا أيضـا يتطّلـب شخصـاً يُ صـلَب ومـا هـذا الشـخ إ ّلـا الشـاعر وهـذا
التشـابه بـني الشـاعر والـنيب اليبـدوغريباً .ألنّ الشـاعر أشـبه األشـخاص بالسـيد املسـيح يف
رأيه ،فهو مثله يتعراض للرف والغربة يف اجملتمع ومثله يـتاهم بـاجلنون ومثلـه حيمـل رسـالة
بالتضـحية يف سـبيل خـالص اآلخـرين وإيقـاظهم وإزالـة غبـار املـوت عـن أعينـهم وأفئـدهتم.
فالشـاعر يـنري أمـام النــاس يف الظلمـة مصـباا اهلدايـة مــع أ ّن النـاس ال يقـدرون حـ اق قــدره
ويظناونه مسكينا قد مساه اجلنون ويسلك سبيل الضاللة.
ظُنو مسك يناً عَرتهُ جِناةٌ /فمضي يزحمُ يف التيه خُطاه /لَيـتَهم يـدرون كـم ملـن جِناـةش /أشـعلت
للكونل مصبااَ هُداه (اخلال :1171 ،ص.)12

هذا ويف قصيدة أخري اختار يوسف شاعراً خاصاً يسماي عذرا باوند  -حيس اتاخذه قدوةً
ومثاالً علي الصعيد الفناي  -ويشب َّ هه باملسيح املخـل َّ ص يسـترده لكـي يـردا إيل الشـعراء
اخلاطئني حياهتم وخياطبه يف قصيدة عنواهنا «إيل عذرا باوند» مبا هو رمز األمل الفادي يف
املسيحية:
جراحُك لألوالني /عزاءٌ ودر ُ خالص لنا /إذا صَلَبُوك هناك :اليهود /فإناك تُبعَسُ حياً هنا

(م.ن :ص .)117-112
الشـاعر إذن مي ّثـل املسـيح املصـلو الـذي يفـتح در اخلـالص ل نسـان وهـذا اخلــالص
اليتحقق إلّا من خالل تضحية الشاعر بنفسـه فإناـه كاملسـيح يبعـس حيـاً .ولكـن فكـرة التشـبه
باملسيح 7ليست مصورة علي عذرا باوند فقط؛ بل يطلقهـا اخلـال علـي كـل شـاعر آخـر كمـا
يبدو لنا يف قصيدة «الشاعر» إذ يقول يف مطلعها:
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أَشُد أجفاين علي الشامس /تَكلُّ أجفاين /أُمسور /أدمي و كفّايَ علي األفق /فأُصلَب/و يف غدش
أهن ُ من رمسي (2رزاو  :1116 ،ص.)42

يف األبيات السابقة أيضاً تتعاقب مسألة الصلب (و هو رمز األمل الفادي) ومسالة النشور
مـن الق ـ (رمــز االنبعــات واحليــاة عــن خـالل املــوت) .فالشــاعر الب ـ اد أن يســتع اد للتضــحية
والصلب فيحمل صليبه علي كتفه وال خياف املوت .فيقول عن طريق القناع:
«أنا كلُّ ما أداعي /دلتُ صلييب معي» (اخلال :1171 ،ص.)11
ألناه يصلب مث يعود من جديد ويبعس فال يذهب موته هدراً .فالبدا من هذا الصلب وتلـك
التضحية ألنّ أهل العامل قد ضلّوا عن طريق احلقا وانغمسوا يف امللذات احلسية.
هَو ذا الشاعرُ رمزُ احلقا يف /عامل ضَل عن احلقا وتَاه /يَ صللبُ النفسَ ليفدلي أنفساً /مراغت
يف شهوة احلسا جباه (م.ن :ص .)11

 .4.5االنبعاث واحلياة من خالل املوت
من الدالالت الرئيسة املتصلة بالشخصيات التارخيية اليت شاعت يف األد العريب هي داللة
االنبعاث والوالدة بعد املوت« ،فنري أنّ املفردات اليت توحي هبذا الرمز كاملاء ،جري ،الـدم،
األما ،املخاض ،البعس ،يعود ،الزرع ،اخلبز ،السنبل ،املوسم قد كثر استخدامها يف األشعار»
(عر  :1422 ،ص.)142
ولو تصفحانا ديـوان يوسـف اخلـال لوجـدنا هـذه الكلمـات أو مـا يشـاهبها ويـرتبط هبـا ك ـ«:
البحر ،النهر ،دل السماء إيل األرض ،احلصاد ،املنجل و »...تتكرار بكثرة خالل قصائده.
فك ـلّ ه ــذه املفــردات ت ــوحي بإجيــاد حالـ ـةش تتصا ــف باحليــاة بع ــد أن ســادت هال ــة اهل ــالك
واالحنطاط علي الفرد أو اجملتمع أو العامل.
إنّ فكرة االنبعاث  -وهي من املفاهيم األساسية املشتركة يف األناجيل -تتمثل يف دحرجة
حجر كبري قد سدا به با ق املسـيح حيـس قـام املسـيح مـن القـ (إجنيـل مـيت17-00:27
 .)1- 2:22/فـ «دحرجة احلجر» أو «دفع الصـخرة أو تفجريهـا» رمـزان يسـتخدمهما يوسـف
اخلال يف شعره ليدلّ علي االنبعاث بعد املوت.
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ولن يكونَ أحدٌ /هذا احلضورُ ينتهي /ويبدأُ الغيا  /ليس من خيرِجُنا ،يعيدُنا  /.../أو يفجِّر
الصخر /أو حينما أموت يف خطيئيت /يدحرِعُ احلجر (اخلال :1171 ،ص.)272

فالشاعر مع أناه ميوت بسبب خطيئته خالفاً للمسيح الذي صُلب مظلوماً يتمناـي أن يبعـس
حياً ولكن الجيد أحداً يفجار ق ه ويدحرع احلجر الذي سدا با الق .
ويف قصيدة أخري يشري فيهـا إيل مسـألة ا النبعـاث عـن طريـق رمـز «دفـع الصـخرة» فـال
جيد شخصا يواري العظام اليت مألت دارته السوداء لعلّ تبعس يوماً ما ،فيصرخ منشداً:
داريت السوداء مَألَي بعظام /عَافَها نورُ النهار /من يواريها الترابا؟ /علّها تُبعَس يوماً /تُدفَع
الصخرة عنها (م.ن :ص.)111

ممــا يلف ــت األنظــار يف أش ــعار يوســف اخل ــال أ ّن الشــاعر يس ــتخدم املســيح كشخص ــية
متـوز معـاً .وعـن خـالل
أسطورية تتماهي مع أسطورة متّوز أو أدونيس حبيـس ميتـزع املسـيح و ّ
هذا االمتز اع بني املوروث الديين واألسطوري يشري إيل األوضاع األجتماعية السيئة والركـود
الذي قد سيطر علي اجلميع واخلمود الذي خيام علي كل فرد.
وأَدَرنا وجوهَنا :كانتل الشامس /غباراً علي السانابك ،واألفقُ /شراعاً مُحطماً .كان متوز/جراحاً
علي العيون وعيسي /سُورةٌ يف الكتا (م.ن :ص.)227

ولكـ ي متثّــل هـذه األبيــات ظـروف عصــر الشـاعر خ ـريَ متثيـل نــري الرمـوز قــد خلـت مــن
معانيهـا احلقيقيـة الــيت كا نـت تــد ّل علـي احليـاة واألمــل والبعـس واخلصــوبة ،حبيـس أصــبحت
الشمس غباراً دون نور وضياء وأصبح األفق شراعاً مطّماً ال يبعس علي األمل ومل يبـق مـن
متّوز إلّا اجلراا دون الربيع واملسيح حتوال إيل جمراد سورة يف الكتـا دون أن يكـون لـه ذكـر
يف قلو الناس.
فنري امتزاجاً بني ما يدلّ علي الوثنية (متّـوز) ومـا يـدلّ علـي األلوهيـة (املسـيح) و «مـن
خـالل التفاعــل بينــهما يك ـون االنبعــاث وثني ـاً مســيحياً يف آنش ويرمــز أيض ـاً إيل االمتــزاع بــني
املفــاهيم التموزيــة واملســيحية ،1فاالنبع ـاث هومســاوي أرضــي يف آنش واح ـدش» (رجــاء:1114 ،
ص.)212
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ولكـن السـوأل الـذي يطـرا نفسـه هنـا هـو :هـل هـذان الطابعـان يتوازيـان يف القصـيدة أم
يغلب أحدمها علي اآلخر فاذا يكون هكذا فأيهما هو الغالب؟
جييبنـا رجـاء أبــوعلي « :أنّ الطـابع اإلهلــي هـو الغالـب ويتجساــد ذلـك بوضــوا مـن خــالل
الرمز املركزي يف القصيدة وهو البحر وحييطه بدالالت توحي كلّها بطابعه اإلهلـي أناـه صـنو
املسيح خمل البشرية .فالقصـيدة إذن هـي ذات طـابع مسـيحي بـالرغم مـن حضـور متـواز
اإلله الوثين األرضي فيها  ،لقد كان حضوره عرضياً بينما حضور البحـر /املسـيح جـوهري»
(م.ن :ص .)212فضالً عن ذلك إنّ الشاعر بعد األبيات األويل مييل حنـو الطـابع املسـيحي
حبيس يذكر من الرموز ما يرتبط باملسيحية منـها« :البخـور»« ،السـياط»« ،اجلـراا»« ،ركـوع
السبايا للعجل»« ،اخلطايا»« ،اصلبوه ،اصـلبوه»« ،رغيـف»« ،اخلمـرة»( .اخلـال :1171،صـ
 .)227-241فنجد عند يوسف اخلال عبقرية ممتـازة يف امتـزاع األسـاطري معـاً .ولكـن هـذا
االمتزاع ال يكون بصراحة ووضوا عن طريق ذكر األمساء كما نشاهد يف قصيدة الدعاء ،بل
فهمه حيتاع إيل دقة النظر.
ويف قصيدة «البئر املهجورة»  ،بطل القصة  -إبراهيم  -قبل أن يفي يفدي بنفسه ،يطرا
عداة أسئلة عن اجلد ومفازة الوجوه ومفازة املدن ومفازة الزمن وليست هذه التساؤالت إلّـا
البحس عن ميالدش جديدش ،عن بعسش يف الوجوه واملدن والزمان .فنالحظ امتزاجاً بني املفـاهيم
التماوزية واملسيحياة يف هـذه األ سـئلة الـيت يصـراا فيهـا إبـراهيم باحليـاة اجلديـدة مـن خـالل
موته.
«لـو ك ـان يل أن أنش ـرَ اجلـبني /يف ســارية الضــياء مــن جديـد » /يقــول إبــراهيم يف وُريقَ ـةش/
خمضـوبةش بِدملـ ه الطَليـلِ /تُـري حيـوِّل الغـديرُ سـريَه كـأن /تُـ علمُ الغصـونُ يف اخلريـف أو ينعق ـدُ
الثمر /،ويطلُعُ النباتُ يف احلجر؟ /لو كان يل /،لو كان أن أموتَ أن أعي َ من جديد /.../أيأكلُ
الفقريُ خبزَ يومه /بِعَر اجلبني ،ال بدمعة الذليل (اخلال :1471 ،ص)264؟
فعلي هذا األساس ذلك إبراهيم الضحية غدا «متواز املقتـول» و «املسـيح املصـلو » وهـذا
مـا جيعــل بع ـ الدارســني أن يـداعي« :أنّ ديــوان البئــر املهجــورة بقصـائده كلّهــا يك ـاد يك ـون
قصيدة واحدة تتنوع فيها عملية اكتشاف اجلد يف الـنفس الفرديـة واجلماعيـة واستصـراخ
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بعس األرض واملي اه مها متوز ومتواز هو املسيح واملسيح هو اإلنسان.هذه املعادلة الرمزيـة هـي
األساس يف كل قصيدة تقريباً» (ج ا :1122 ،ص .)42
هنـاك قصـائد أخـري البـدا مـن اإل شـارة إليهـا منـها قصـيدة «اجلـذور» الـيت متثّـل إميـان
اخلــال األساســي يف أ ّن املــيالد اجلديــد آتش .فهــو يقــوم فيهــا مبقارنــة حيــاة اإلنســان حبيــاة
النباتات اليت تعدا فكرة سامية يف األساس وتشكل رابطة أخري بأسطورة اخلصوبة « متواز».
فالشاعر يعتقد أنّ السرا يكمن يف اجلذور:
ويف اجلُذور أمسنا /ويف اجلذورغدنا  /.../ويف الترا هتبط اجلذور صُعوداً/16فاألرض مولدٌ،
حصادُ (اخلال :1171 ،ص.)267-262

فيؤكد يف القصيدة علي أنّ «املوت وحده البقاء»« ،فاملوت واحلياة واحـدٌ»« ،الربيـع مقبـل،
البـدا مقب ـلٌ ،مــن القبــور واحلقـول مقب ـلٌ» .إنّ هــذه العبــارات كلّهـا تــدلّ علــي فك ـرة االنبعــاث
واحلياة من خالل املوت من جهة وامتزاع متّوز واملسيح مـن جهـة أخـري فلـذلك يـأيت املقبـل
املنقذ من احلقول والقبور.
 .5.5التفاؤل باخلالص
إ ّن قصـائد يوسـف اخلــال ال ت اتسـم بالتشـاؤم مــع أ انـه يتحـدث يف فــواتح قصـائده عـن خطايــا
اإلنســان ومجــوده الفك ـري وعــدم اكتــراث النــاس إيل القــيم و افتقــاد اإلميــان احلقيقــي يف
جمتمعـه  ،ألناــه ال يطبـق مصــاريع اليــأس و الظلمـة علــي اإلنسـان بــل كلّمــا نقتـر مــن هنايــة
قصائده نري أنّ سحب اليأس وغيم القنوط تتبداد وتظهر مالمح األمل و الرجاء أو اخلالص
ويُفتَح با النجاة .إناه كان علي يقـني بـأنّ اخلـالص آتش مـن «صـليب ا املرفـوع علـي رابيـة
الدهر» فهنا يتواشج مفهوم اخلالص والرؤيـة املسـيحية .والشـك أنّ هـذا اخلـالص اليتحقـقا
بالسهولة بل البدا من حتمال املصاعب والصمود يف وجه الواقع امليت والبدا من تكريس احلياة
له والتضحية بالنفس يف طريق حتقيقه .ففي قصيدة البئـر املهجـورة  -الـيت سـبق ذكرهـا -
«يصـبح إبـراهيم اجلـريء حـيت الشـهادة بالـدم رمـزاً حيـاً للتكـريس حـامالً مسـات اإلنســان
اجلديد وجمساداً النموذع األعلي للفنان والبطل والقديس الذي يصمد يف وجـه الواقـع لينفـذ
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منــه إيل أعمــا احلقيقــة» (أماتــاييس :2664 ،ص .)04فيــتقما إبــراهيم الفــادي بثيــا
املسـيح املصـلو لكـي حيقّـق خـالص اآلخـرين .فالتفـاؤل بـاخلالص مسـة بـارزة مـن مسـات
قصائد اخلال اليت تنطبع بالرؤية املسيحية.
ويف قصيدته «الدعاء»  -اليت حتمل عنوانـاً دينيـاً  -يتاخـذ الشـاعر البحـرَ -الـذي اعتـ ه
أبـوعلي رجـاء صـنو املسـيح  -كرمـز مركـزي أساسـي للوصـول إيل اخلـالص .ويف ضـوء هـذا
األمــل والتفــاؤل تتجلــي مرحلــة االنتقــال مــن مــور االحنطــاط/املوت إيل مــور االنبعــاث/
احلياة .فالشاعر يتوسال إيل البحر الذي أصبح صنو املسيح فيسترده قائالً:
أيها البحرُ،يا ذراعاً مددناها /إيل ا  ،رُدونا لك ،دَعنا /نستردو احلياةَ من نورعينك /و دَعنا
نعود ،نُرخلي مع الريح /شراعاتلنا ،نـرواُ ونغـدو /حـاملنيَ الساـماءَ لـألرض دمعـاً /ودمـاءً جديـدة

(اخلال :1171 ،ص.)246
« فهذه القصيده ليست ذات طابع مأساوي فعلي الرغم مـن رماديـة الواقـع إلّـا أنّ التفـاؤل
هـو البـارز يف النهايــة ألنّ صـورة البحر/املسـيح الب ـدا هلـا مـن إنقــاذ اإلنسـان ...ألنّ الرؤيــة
املسيحية تتضمان حتمية اخلالص علي يداملسيح عند مريديه» (رجاء :1114 ،ص.)221
فهذه العقيدة تدفع بالشاعر أن خياطب البحر /املسيح يف خامتة القصيدة:
أال مـن ينجاـي /مــن يعيـدُ الرجــاءَ غـريَك يـا حبــر /دَعَونـاك فاس ـتَجِب لنـا (اخلــال:1171 ،
ص.)241
وقد يتاخذ مفهوم التفاؤل وجهاً خاصاً يف « القصيدة الطويلة » حيس إنّ الشاعر يف تسعة
مقـاطع مـن مقاطعهـا العشـرة يتحـداث عـن الواقــع الرمـادي املظلـم املتـرداي الـذي أصـيب بــه
جمتمعه حيس أناه يستغلّ بع معجزات املسيح والرموز املسيحية لتصوير هذا الواقع.
...األعمي يبصلرُ ال بأعجوبة /املَيت يقومُ ال بأعجوبة (م.ن :ص.)224
هاتان املعجزتان تتحقّقان ولكن ال تثريان إعجا الناس بسبب عدم إميـاهنم احلقيقـي.
فلذلك يصراا الشاعر بأنّ« :اجلبال تنتقلُ كل يوم وال إميانَ يف البيوت» (م.ن :ص.)227
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إنّ الشاعر يصوار جمتمعاً قـد أفرغـت مظـاهر الطقـوس الكنيسـية مـن أصـالتها فيـه فـال
اـور وال صــليب يف اهليك ـل وال صــورة علــي حــائط .أبــوا الكنــائس مفتوحــة ولك ـن ال أحــد
يدخلــها أو أن اهلياك ـل قــد تب ـدالت إيل دور التجــارة بــدل العبــادة وتب ـدال اخلبــز إيل احلجــر
والنبيـذ إيل قطـران للجـر ( .راجـع األبيـات صـ  )221-211-220ويف أثنـاء هـذه األبيـات
يريد الشاعر عودة احلبيب املسيح فيخاطبه« :أجرين أيها الغائب» (م.ن :ص.)221
ولكن كلّ هذه األسبا لن تسمح للشاعر أن يتسرا إليه القنوط .فنري خامتة القصيدة
اجساد إميان الشاعر باخلالص إثر االنبعات الوشيك.
األيا ُم األخري ُة علي األبوا سـاعاتُها علـي رؤوس األصـابع  /اهلزميـ ُة لـوا ٌء مرفـوع /،وأوجـا ُع
املَخاض حبارٌ تَحترِ  /أعطلنا عالمةً يار ا! (م.ن :ص.)212

أوجاع املخاض تدلّ علي الوالدة واالنبعات وبالتايل اخلالص ،لذلك ينتظر الشـاعرعالمة
من الر ا.
 .6.5العشاء األخري
العشاء األخري من أهما الرموز املسيحية اليت شاع استخدامها يف أشعار الشعراء ،حبيس إنّ
بعضهم كأدد مطر ،ممود دروي  ،أمل دنقـل والشـاعر املصـ ري جنيـب سـرور قـد مساـوا
قصائدهم هبـذه التسـمية .إ ّن يوسـف اخلـال أيضـ ًا خيصـ قصـيدة مـن قصـائده بتوصـيف
العشاء األخري وخيتار هلا نفس العنوان« :العشاء األخري» (م.ن :ص.)271
وقـد جـاء يف األناجيــل أنّ املسـيح أخــذ اخلبـز يف العشــاء األخـري «وبــارك وكسـر وأعطــي
التالميذ وقال :خذوا وكلوا .هذا جسدي .وأخذ الكأس وشـكر وأعطـاهم قـائالً :اشـربوا منـها
كلّكم .ألنّ هذا هو دمي الذي للعهد اجلديد ،الذي يسـفك مـن أجـل كـثريين ملغفـرة اخلطايـا»
(إجنيل متاي.)20-22:20
فإذا شُر ُ الـدم وأكـل اجلسـم يسـبابان مغفـرة اخلطايـا هنـا ففـي إجنيـل يوحناـا يسـبابان
حياة أبدية ألنّ جسد املسيح مأكلُ حقٍّ ودمه مشر ُ حقٍّ فمن أكل جسده وشر دمه يثبت يف
املسيح حييي به واملسيح يثبت فيه (إجنيل يوحنا.)14-17 :
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إنّ يوسف اخلال يف قصيدته العشاء األخري يصـوار ذلـك العشـاء ويتعـراض ملـا حـدث قبلـه
وبعده .ولكن كلّ ذلك من خالل كلمات رمزية مـدداة تشـري إيل تلـك احلـوادث .ف ـ «اخلمـر»
و«اخلبز» يف قصيدته تدلّان علي ذلك اخلمر الـذي كـان دم املسـيح وذلـك اخلبـز الـذي كـان
جسمه .أماا «الفضاـة» فإشـارة إيل خيانـة يهـوذا اإلسـخريوطي الـذي جعـل الكهنـةُ ثالثـني مـن
الفضة له لكي يسـلّم املسـيح إلـيهم (إجنيـل متاـي .)11:20أماـا قضـية الصـلب تتمثّـل لنـا مـن
خالل هذه العبارات« :ليس معنا املعلم »11و «إهلنا مات» .يقول الشاعر:
« يف جُدران العللّية شُقو ٌ عميقة .علي النوافذ ريح .يف البا طار ٌ من الليل .العللّيةُ تكادُ تَنهَار.
الريح تُمزِّ ُ النوافذ .الطار ُ يقتحلمُ البا » (اخلال :1171 ،ص.)271

وفيها إشارة إيل حادثة تارخيية -أسطورية وقعت بعد صلب امل سـيح .فلماـا أسـلم املسـيح
الروا «وإذا حجا اهليكل قد انشقا إيل إثنني من فو إيل أسفل واألرض تزلزلت والصخور
تشقّقت والقبور تفتاحت» ( 12إجنيل متاي.)11-12:27
ولكن الشاعر و رفاقه الذين شَغَلهم األكل والشر اليهتماون هبذه احلوادث بل يقولون:
لنأكل ونشر  .إهلُنا مات (اخلال :1171 ،ص.)271
هم يتغافلون ويؤمالون أنفسهم بأن البدا أن يكون هلم إله آخر قائلني:
«للتسقُطل العللّية وهتلك ،الريحُ سَتَردُنا ،والطار ُ سيجالسنا .جائعٌ هو إيل اخلبز،وظامئٌ إيل
عتيق اخلمر» (م.ن :ص .)271

فهم يتصوارون أنّ هذا الطار رباما يكون إالههم اجلديد مع أناـه يقـتحم البـا ورمباـا أنّ
هذه الرياا اليت متزا النوافذ أزهار شـهية .فهـم مشـغولون باألكـل والشـر مـع أنّ «املعلّـم»
ليس فيهم.
قد يشري يوسف اخلال من خالل هذه التعبريات إيل خذالن املسيح بني أنصاره الـذين مل
يـدافعوا عنـه أمـام قـرار الكهنـة فصـلبوه هبـذا اخلـذالن فيضـفي هـذه املالمـح علـي األوضــاع
املعاصرة اليت قد اشتغل الناس فيها باألمور احلسية و املاداية دون أن يصدر عنهم فعلٌ يؤداي
إيل االنبعاث و اإليقا من النوم العميق.فلذلك خيتم القصيدة هبذه العبارة :
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«عند صياا الديك ،قليلون يشهدون مللكوت األرض» (م.ن :ص.)226
فالقليل منهم يشهد مللكوت األرض فكيف بالنسبة إيل ملكوت السماء؟!
فضالً عن قصيدة «العشاء األخري» نري رموز هذا العشاء  -اخلبـز و اخلمـر  -يتوزاعـان
يف بع قصائد ديوانه .ففي قصيدة احلوار األزيل يطرا الشاعر شأن أجـداده الـذين كـانوا
يقولون:
غُرا البَني مل يرحم ضحايانا /ومل ينه من الق سوي ا  /سوي شـيء هـو ا  .أكلنـا
حلمَــه /خبــزاً ،شــربنا دمَــه مخــراً /فمــا أشــبَعَ نا اخلب ـزُ /وال أســكرَنا اخلم ـرُ (اخلــال:1171 ،

ص.)221
مع أنّ املسيح قد قـدام حلمـه ودمـه إيل أنصـاره قبـل أن يبعـس ولكـن هنـا إشـارة إيل أكـل
اللحم وشر اخلمر بعد بعثه من الق خالفاً ملا جاء يف األناجيل ففيه تناص حتوير.
إنّ عــدم تــأثري هــذا اخلبــز واملــاء يف هــوالء األجــداد يرجــع إيل أ انهــم قــد اســتغرقوا يف
اخلطايا وكانوا يعتقدون أنّ صليب ا مل ميحِ خطاياهم .ولكـنا الشـاعر يصـوار نفسـه كتمـواز
الذي يتقما بثيا املسيح من خالل هذين الرمزين ويعت دمه جناة وجسده طعاماً:
وأنا كتماوز .دمائي جناةٌ من القحط ،وجسدي وليمةٌ للمحبني/جياعٌ كلُّنا إيل اجلسد ،وعطا ٌ
إيل عصارة الروا (م.ن.)274 :

 .7.5بعض األحياء أموات
ملّا كان عيسي  مع مجاعة يشاهدون معجزاته طلب أحدُ التالميذ من السيد املسـيح أن
يـأذن لـه لكـي ميضـي أواالً ويــدفن أبيـه مث يتبـع عيسـي .فقــال لـه يسـوع« :أتـبعين ،ودَعِ املــويت
يدفنون موتاهم» (إجنيل متاي .)22 :2
هذه مجلة حكمية من لطائف احلكم اليت تدلّ علي أنّ بع األحياء أموات فال أثـر هلـم
يف معادلة احلياة .يستدعي يوسـف اخلـال عـن طريـق تنـاص االجتـرار هـذه العبـارة احلكميـة
إيل قصيدة معنونة بـ «الدارة السوداء» .العنوان يدلّ علي املعاين السوداوية اليت يعـاين منـها
الشاعر و املعاناة اليت قد أصيب جمتمعـه بـه .فنـراه يف دارتـه السـوداء مـألي بعظـام جامثـاً
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وحده كاهلّم ،كاللعنة وكاخلوف وهو الجيرؤ علي طمرها ،ألنّ قبضـة الشـاعر قـد كلّـت وبَـرَي
أظفارَه الزحفُ من دار إيل دار أخري.
يبدو أنّ هذه «العظام»  -اليت تتداعي «امليات» و «الق »  -ترمز إيل مجود العامل العـريب
وفتـوره نتيجـة النكبـات والنكسـات واهلـزائم .فقــد تتا سـع ختـوم هـذه الـدارة السـوداء وتشــمل
العامل العريب كلّه .وإنّ هذا اجلمود قد طال كثريا حبيس تبدال جسم امليـت إيل عظـام نتيجـة
مرا األيام .فالشاعر الذي يعجز عن طمر هذه العظام ،وال جيد من يستجيب دعوته ويساعده
يف دفنها أصبح متحرياً بينها متسائالً:
أتر اين أهجُرُ الدارَ وأمضـي« /،يـدفن األمـواتُ موتـاهم» وأمضـي؟ /أيـن أمضـي؟ (اخلـال،
 :1171ص.)261
الشاعر هنا حيسا باحلرية الكبرية مع أناه قد حبس زاحفاً من دار إيل دار ،عن شـخ
حيا يواري هذه العظام لعلّها تبعس بعد دفنها وحتيـي املـويت مـن سـباهتم العميـق .ولكناـه اآلن
اليدري ماذا يفعل بني هذه العظام وبـني هـؤالء النـاس الـذين ال جيـدر أن يطلـق علـيهم أناهـم
أحياء بل أناهم أموات حقيقية ،فيقول:
أينَ أمضي؟ /أإيل املأمت يف الغابة وامليتُ إلهُ؟ /أإيل العُرس ،وما /يف العُرس مخرٌ ومسيحُ؟/أم
تراين ألزمُ الصمتَ وأبقَي /مثلَ آبائي أبقَي /جامثاً بني عظام /عافَها نورُ النهار(م.ن :ص.)261

كيف يذهب الشاعر إيل املأمت وذلك مـأمت السـيد املسـيح ،فـال طاقـة للشـاعر بـه أو كيـف
يذهب إيل العرس الذي ليس فيه املسيح .ففي كال اجمللسني ليس حضور حيا للمسيح.
إناه اليستطيع أن يتابع ما فعل آباؤه أيضاً ويلزم الصمت ويعي بـني هـذه العظـام يف حـني
أ ّن العصـافري بنـت أعشاشـها حيثمـا ح ّطـت هبـا ريـح الشـمال ولكـن دارتـه دارة سـوداء مليئـة
بالعظام.
ولكنا شاعراً متحرياً كيوسف اخلال الخيتم قصيدته هبذه األسئلة من دون تقـدمي إجابـة
أو حلٍّ ،بل تنتهي القصيدة بكلمة توحي بكلّ الرجـاء واألمـل للخـالص مـن هـذه العظـام وهـي
كلمة «الصالة» .فالشاعرعندما ييأس من العامل األرضي ومن فيه ،يلجأ إيل العامل السماوي
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ويصلّي .وهذا املفهوم هو مفهوم ديين مشـترك بـني األديـان السـماوية كلّهـا ،فيتنهاـد الشـاعر
قائالً:
آه! ال أدري ،ولكناي أصلّي! (م.ن :ص.)262

 .6نتائج البحث
 إنّ شخصــية املســيح  تط ـلّ علينــا مــن ثنايــا أكثــر أشــعار يوســف اخلــال وهــي أكثــرالشخصيات استخداماً يف أشعاره بالنسبة إيل سائر الشخصيات.
 إ نّ اخلطيئـة والفـداء واالنبعـاث مـن خـالل املـوت واخلـالص هـي أهـما الرمـوز الـيت قـداستمداها الشاعر من موروثه الديين.
 إنّ أكثر أشعاره تتمحور حول مـورين :احملـور األول يصـوار معانـاة الشـعب العـريب إثـراهلـزائم وهــو مـور املــوت واالحنطـاط والثــاين حيــاول الشـاعر فيــه أن يقـدام حلّ ـاً خلــالص
الشعب عما اعتراه وهو مور احلياة واالنبعاث.
 إ ّن اإلنسـان مــالزم للخطيئـة يف أشــعاره وال يسـتثين مــن هـذا املبــدأ الشـاعر الــذي لــهرسالة خطرية يف اجملتمع ألناه قد أمث إيل الشعر يف استمساكه بالتقاليد املوروثة.
 يعت يوسف اخلال الشاعر ،حسب رؤيته الدينية ،أناه هو املسيح العصري فالبدا لـه أنيضحاي حبياته ويصلب كاملسيح التارخيي إلنقاذ شعبه.
 إناه يري أفراد اجملتمع أمواتا مع أهنم يتحراكون ويأكلون ويشربون ألناهم لزموا الصمتأمام الواقع املرير وقنعوا بالعي بني العظام.
 إناه علي يقني أنّ امليالد اجلديد آتش واخلالص يتحقق علي أيدي املسيح  يف هنايـةاملطاف.
 مع أنّ جمتمع الشاعر قد أصيب بـاخلمود والركـود والـذلّ إثـر اهلـزائم واحلـرو وكـ ّلشئ فيه يوحي باليأس والقنوط ،لكن فكرة حتمية اخلالص ال اجعل اليـأس والقنـوط تسـيطر
علي رؤية الشاعر فكلّما نقتر من هناية قصائده تطلع أشعة األمل والرجاء من وراء السحب
القامتة اليت أحاطت فواتح قصائده.
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 مع أنّ يوسف اخلال ميزع بني شخصية املسيح  ومتّوز يف مور االنبعاث واحلياةمن خالل املوت كسائر التماوزيني ،فتمتزع املضامني التماوزية واملالمح املسـيحية يف قصـائده
ولكن الطابع املسيحي هو الغالـب يف النهايـة وذلـك عـن طريـق اإلشـارة املباشـرة إيل الرمـوز
املسيحية خالل القصيدة .
هذا وبإمكاننا أن نقوم مبقارنة املسيح والرموز املسـيحية بـني شـعر يوسـف اخلـال وجـ ا
ابراهيم ج ا ك شاعرين مسيحيني أو مقارنة بني شاعر مسيحي وشاعر مسلم .

اهلوامش
 .1عــذرا ويســتون لــوميس باونــد ) )1172-1221( (Ezra Weston Loomis Poundشــاعر
إمريكي ناقد وموسيقي .اعت أحد أهم شخصيات حركة احلداثة يف األد العـاملي يف أوائـل
و أواسط القرن العشرينwww.ar.wikipedia.org .
 .2إنّ أصـل القصـة الخيتلـف كـثريا عمـا جـاء يف القـرآن الكـرمي ولكـن الـذبيح كـان غــري
إسحا وهو إمساعيل ألناه تعايل بعـد القصـة يصـراا يف القـرآن وَ بَشوـرَناه بإسـحا َ نبياـاً ملـنَ
الصاحلنيَ﴾ (الصافات( )112/الطباطبائي ، 1174 ،اجمللد السابع عشر)
 .4املفارقـ ـة التص ــويرية تكنيـ ـك ف ــين يس ــتخدمه الش ــاعر املعاص ــر إلب ــراز التن ــاق
بني الطرفني متقابلني بينهما نوع من التناق (عشري زايد :2662 ،ص .)146
 .4تذكرنا هذه األبيات باملثل العامي يقول«:شر من البئر ورمي هبـا حجـراً» وهـو يطلـق
علي من ينكر اجلميل ويقابل املعروف باإلساءة وإحلا األذي .لكن الشاعر يستعني بإسطورة
بئر مهجورة ال يشر منها الناس واليرمون به احلجارة (رزاو  :1116 ،ص.)41
 .1انتقد البع توظيـف بعـ الشـعراء املسـلمني احملـدثني ملصـطلحات تتصـل بالعقيـدة
املسـيحية فأثـار ذلـك معركـة ثقافيـة وفكريـة مــا بـني مؤيـد ومعـارض .للمزيـد راجـع :ممــود
شاكر.www.onislam.net/Arabic/madarik/culture-ideas :2664 ،
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جملة اللغة العربية وآداهبا

 .0يعتقد جاك إماتاييس أنّ اخلال يقصد مـن رابيـة الـدهر لبنـان وارث القـيم املسـيحية
(احلرية والعقل واحملباة) يف الشر (إماتاييس :2664 ،ص.)04
.imitation Christi .7
 .2مل تنـدرع هــذه األبيــات يف األعمــال الشــعرية الكاملــة ليوســف اخلــال مــع أنّ قصــيدة
الشـاعر متـوفرة يف هـذه اجملموعــة فيبـدو أنّ للشـاعر قصــيدتني حتمـالن عنـوان « الشــاعر»
(أماتاييس :2664 ،ص )41- 16
 .1من أهم هذه الدالئل وأبسطها أنّ الشخصيات الدينية وااصة املسيح قـد خلـت مـن
الصفات الدينية إثر تأثّ ر الشعر العريب املعاصر باألدباء الغربيني وعلي رأسهم ت.إس.إليوت
وعــدم قدســية الشخص ــية الدينيــة (عشــري زاي ــد:1117،ص ـ  74-74و عاب ــدي:1421 ،
ص .)16-11
 .16هبــوط اجلــذور ص ـعا دا داللــة علــي احلاجــة إيل جــذور مساويــة مــع العلــم أنّ كلمــة
«صعادا» رباما جري استعماهلا الستقامة الوزن واملوسيقي (رزو  :1116 ،ص.)42
 .11املعلم كان لقباً كان ينادي به املسيح .إجنيل ميت  ، 11:2إجنيل مرقس ،42:4إجنيـل
لوقا ،1:1إجنيل يوحنا.10:2
 .12قد ذكر يف إجنيل مرقس 42:11حادثة واحدة فقط وهي :انشقا حجا اهليكل إيل
إثنني من االعلي إيل األسفل.

املسيح و الرموز املسيحية يف شعر يوسف اخلال
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املصادر واملراجع
القرآن الكرمي.
 .1الكتا املقدس (العهد القدمي والعهد اجلديد).
 .2أدونيس (علي أدد سعيد إس ) ،)1110( ،سياسة الشعر :دراسات يف الشعرية العربية
املعاصرة ،دار اآلدا  ،الطبعة الثانية.
 .4أماتاييس السالسي ،جاك ،)2664( ،يوسـف اخلـال و جملتـه الشـعر ،دارالنـهار ،بـريوت،
الطبعة األويل.
 .4جيده ،عبداحلميد ،)1126( ،اإلاجاهات اجلديدة يف الشعرالعريب املعاصر ،موسسة نوفل،
لبنان ،الطبعة األويل.
 .1اجليوسي ،سلمي اخلضراء ،)2667( ،اإلاجاهات واحلركـات يف الشـعرالعريب احلـديس،
ترمجة عبد الواحد لؤلؤة ،مرك زالدراسات الوحدة العربية ،بريوت ،الطبعة الثانية.
 .0جـ ا ،إبـراهيم ج ـ ا ،)1122( ،النـار واجلـوهر :دراســات يف الشـعر ،املؤسسـة العربيــة
للدراسات والنشر ،بريوت.
 .7اخلال ،يوسف ،)1171( ،األعمال الشعرية الكاملة ،دارالعودة ،بريوت ،الطبعة الثانية.
 .2رزو  ،أسعد ،)1116( ،الشعراء التموازيـون :األسـطورة يف الشعراملعاصـر ،دار احلمـراء،
بريوت ،الطبعة الثانية.
 .1رجاء ،أبوعلي ،)1114( ،األسطورة يف الشعراملعاصرالعريب ،دار األد  ،الطبعة األويل.
 .16طويرقي ،وليد( ،شعبان ،)1461من أصنام احلداثه :يوسف اخلال ،جملة البيان ،العدد.17
 .11ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ( ،شوال ،)1461من أصنام احلداثة :يوسف اخلال ،جملة البيان ،العدد.12
 .12الطباطبــائي ،ممدحســني ،)1174( ،امليــزان يف تفســري القــرآن ،اجمللــد الســابع عشــر،
منشورات األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة الثانية.
 .14عشري زايد ،علي ،)1117( ،استدعاء الشخصيات التراثية يف الشعرالعريب املعاصر ،دار
الفكر العريب ،القاهرة.
 .14ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ،)2662( ،عن بناء القصيدة العربية احلديثة ،مكتبة اآلدا  ،القاهرة،
الطبعة اخلامسة.
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جملة اللغة العربية وآداهبا

 .11املوسي ،خليل( ،أيار ،)1117الشعر املعاصر يف سوريا ولبنان ،جملـة املعرفـة ،العـدد،464
وزارة الثقافة يف اجلمهورية السورية.
 .10اليسوعي ،روبرت  ،كامبل ،)1110( ،أعالم األد العريب املعاصر ،ع ،1مرك زالدراسات
للعامل العريب املعاصر جامعة القدايس يوسف ،بريوت ،الطبعة األويل.
 .17يونس ،ممد عبدالردن( ،كانون األول  ،)1112مصادر األسـطورة يف اآلدا والفنـون
وااصة يف اخلطا الشعري ،جملة املعرفة ،العدد.124
 .12املصادر الفارسية:
 .11رجائي ،جنمه ،)1421( ،اسطوره هاي رهايي؛ حتليلي روانشناسانه بر اسـطوره در شـعر
عريب معاصر ،دانشكاه فردوسي مشهد ،جا اول.
 .26رخشنده نيا ،اكرم ( ،)1421يبنامتنيت داستاهناي بيام ان در قرآن كرمي در شعر عريب
معاصر ،استاد راهنما دكتر ك ي روشنفكر ،بايان نامه دكتري ،دانشكاه تربيت مدرس
 .21عـر  ،عبـاس و حصـاوي ،جــواد ،)1422( ،حضـورمادين بيـام ان درشعرمعاصــرعر ،
جملـه زبــان وادبيــات عــريب (جملــه ادبيــات وعلــوم انســاين ســابق) ،دانش ـكاه فردوس ـي،
مشاره.1
 .22عابدي ،حسني ،)1421( ،باياننامه تطبيقي مسيح  در شعر معاصر عريب و فارسي
(با تكيه بر شعر أدونيس و أدد شاملو) ،استاد راهنما دكترخليل برويين ،دانشكاه تربيت
مدرس.
 .24املواقع اإلنترنتية:
 .24ممدشــــاكر ،ممـــــود 0( ،يونيـــــو ،)2664اسـ ــتلهام الت ـ ــراث املس ـ ــيحي يف اإلب ـ ــداع،
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.html00

