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امللخّص
دراسة التقنيات األدبية احلديثة املشتركة بني األدبني من أهم املواضيع اليت تندرج يف دائرة دراسات املقارنة ،ومبا
أنه مل يؤدّ الدارسون حقّها من التحليل والتحقيق ،فالبحث هذا يتناول هذه املسألة يف أعمال اثنني من الشعراء أوهلما
«البيايتّ» العريب وثانيهما «شفيعي كدكين» الفارسي .ويسعى من وراء حتليل ظاهرة تقنية القناع والرمز عن أسطورة
احلالج فيما بينهما.
من أهمّ معطيات هذا البحث الذي انتهج املنهج الوصفي -التحليلي ،هو أن الشاعرين استخدما احللّاج كرمز لعدة
أمور ،هي :اخللود ،والصمود ،واحلرية ،والوجدان الفطري الذي افتقده اإلنسان املعاصر .كما اختذا من أحداث حياته
القناع الشعري ،فالبيايت اختذه من احلالج نفسه وشفيعي اختذه من الذين شاهدوا إعدامه وسكتوا.

الكلمات الرئيسية
البيايت ،شفيعي كدكين ،احللّاج ،القناع ،الرمز ،املقارنة.
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مقدمة
من أهمّ الدراسات املقارنة فيما بني األدبني الفارسي والعريب اليت قلّما عىن هبا الباحثون،
هي دراسة توظيف األسطورة املشتركة ـ قناعاً ورمزاً ـ بوصفها مبدأ االنطالق الفكري املهم
عند األدباء املعاصرين .اعتماداً على هذه األمهية يهدف هذا البحث إىل دراسة «أسطورة
احلالج» املشتركة يف أعمال شاعرين كبريين مها «البيايت» الشاعر العريب و«شفيعي كدكين»
الشاعر الفارسي .إضافة إىل أنّ كال الشاعرين هنال من التراث اإلسالمي وأخذا منه ما
أخذا ،وهناك عالقات وثيقة بينهما ثقافية وفكرية ووُدّية جعلت منهما شاعرين ذوي مشتركات
كثرية ،تغري الباحث إىل دراسة شعرمها دراسة علمية.
انطالقاً من هذا املرتكز الرئيس ،يهدف هذا البحث إىل الكشف عن كيفية استخدام
الشاعرين ألسطورة احلالج قناعاً ورمزاً ،مما يعطي صورة واضحة للحالج عند الشاعرين يف
األدبني العريب والفارسي .فالبحث ينقسم إىل قسمني قسم يتحدّث عن تقنية رمز احلالج
بوصفها املشترك بني الشاعرين ،وقسم يتطرق إىل قناع احلالج بوصفه الفارق بني الشاعرين.
فيما خيصّ الدراسات السابقة واعتماداً على ما قام به الباحثون من البحث يف املقاالت
والكتب املختلفة ،ميكن القول أنه ال توجد دراسة مقارنة فيما بني آثار «البيايت» و«كدكين» ،وهذا
البحث أوّل ما يتناول موضوعاً للدراسة املقارنة بني الشاعرين ،ولكنه هناك حبث حول احللّاج يف
آثار «البيايت» امسه «قناع احللّاج يف الشعر العريب املعاصر ،صالح عبدالصبور وعبدالوهاب
البيايت منوذجاً» لكربِ روشنفكر وأكرم رخشنده نيا املطبوعة يف جملّة العلوم اإلنسانيّة الدوليّة
العدد  17سنة  ،2010فالكاتبتان بينتا كيف أن الشاعرين اختذا من احللّاج قناعاً يف شعرمها.

نبذة عن حياة الشاعرين
عبد الوهّاب البيايت )1999-1926( :شاعر عراقي ولد يف بغداد ،خترّج بشهادة اللغة
العربية وآداهبا عام 1950م ،واشتغل مدرساً منذ عام  1950وحىت 1953م .مارس الصحافة
عام 1954م مع جملة الثقافة اجلديدة لكنها أغلقت ،وفصل عن وظيفته (البيايت،1985 ،
ص .)121واعتقل بسبب مواقفه الوطنية .فسافر إىل سوريا مثّ بريوت مث القاهرة كما زار
خمتلف مدن إيران ،وزار االحتاد السوفيييت ما بني عامي 1964-1959م ،واشتغل أستاذاً يف
جامعة موسكو ،مث باحثاً علمياً يف معهد شعوب آسيا ،وزار معظم أقطار أوروبا الشرقية
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والغربية (اخلياط ،1970 ،ص .)134ويف سنة 1963م أسقطت عنه اجلنسية العراقية ،ورجع
إىل القاهرة 1964م وأقام فيها حىت عام 1970م ،ويف الفترة ()1980-1970م أقام الشاعر
يف إسبانيا ،وهذه الفترة ميكن تسميتها املرحلة اإلسبانية يف شعره .صار وكأنه أحد األدباء
اإلسبان البارزين؛ إذ أصبح معروفاً على مستوِ رمسي وشعيب واسع ،وترمجت دواوينه إىل
اإلسبانية بعد حرب اخلليج 1991م .توجه إىل األردن وأقام بعمّان فترة من الزمن شارك
فيها بعدد من األمسيات واملؤمترات ،مث سافر إىل بغداد حيث أقام فيه ثالثة أشهر ،مث
غادرها إىل دمشق وأقام فيها حىت وفاته عام 1999م.
حممد رضا شفيعي كدكين :ولد عام 1939م يف كدكن إحدِ ضواحي نيشابور وتلقّى دراسته
االبتدائية هناك ،انتقل إىل مشهد ليستمرّ يف دراسته وحصل على بكالوريوس يف اللغة الفارسية
من جامعة مشهد عام  1965وحصل على الدكتوراه عام  1969من جامعة طهران واشتغل مدرساً
فيها فهو من أبرز الشعراء املعاصرين يف إيران ،لقد اشتهر مبجموعته الشعرية «در
باغهاي نيشابور» (يف أحياء نيسابور) قبل الثورة اإلسالمية اشتهاراً واسعاً .وإنه يعرف اآلداب
العاملية ومنها الشعر العريب وشعرائه ،والسيما املعاصرين منهم ،وله كتاب باسم «شعر معاصر
عرب» ،كانت بينه وبني البيايت صداقة وثيقة ،حبيث رثاه حني وافته املنية بشعر مجيل أليم .وهو
اآلن أستاذ جبامعة طهران بعد ما سافر إىل بلدان متعددة.

من هو احللّاج؟
وُلد أبو املغيث احلسني بن منصور احللّاج حوايل عام  244هـ ،بقرية تابعة لبلدة البيضاء
الفارسية ،فدرس علوم الدين ،مث سلك طريق الصوفية على يد الشيخ سَهْل بن عبد اهلل
التستري (البغدادي ،1997 ،ص .)22مثّ طاف وساح يف البلدان ،وصحب مجاعة من كبار مشايخ
العصر كاجلنيد والنوري وابن عطاء وعمرو بن عثمان املكي .وجرت بني احللّاج وهؤالء املشايخ
وقائع كثرية يضيق املقام هنا عن ذكرها ،لكنها يف جمملها تشري إىل نأي احللّاج وتفرده عن
أهل الزمان ،وتؤكد شعوره بذاته على أنه :نسيج وحده ،مع أنه يعاين ما يعانيه القوم.
وقد عاش احللّاج التجربة الصوفية بكل ما فيها من صدق وروعة ،وغرق يف حبر النور
اإلهلي متام الغرق ،له أقوال كثرية مشهورة ،من أمجلها وأشهرها «أنا احلق» .فالذين ال
يفهمون مدِ تصوّفه ومعرفته هلل سبحانه وتعاىل اتّهموه بالزندقة والكفر ،فحكم عليه بالقتل
سنة  309للهجرة ،فضرب رأسه وصلب وصبّ عليه الزيت وأحرق وبقي جسده على الصليب
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حىت طارت به الريح وأباله نور الشمس (البغدادي ،1997 ،ص .)46روي أنه قام طالبه جبمع
ما بقي من جسده وهو كالرماد ونثروه يف الدجلة ،وحدث أن فاضت فقال أصحابه أهنا
فاضت بكاء على احللّاج .لقد توتّرت الروايات ،فالصوفيّون كرّروا أقواله ،فسرعان ما تبدّل
إىل أسطورة صوفيّة تسرّبت إىل األدب اإلسالمي وخاصة العريب والفارسي.

الطابع احلاجي الاال عند الشاعرين
يهدف البحث هنا إىل رصد الطابع احلالجي الغالب عند الشاعرَين الذي يتمحور ويتمركز
شعرمها حوله .هذا الطابع هو الفكرة الرئيسة والبنية األساسية اليت تأسس عليها الشعر
احلالجي .والطابع العام عند البيايت هو أنه يرِ نفسه كاحلالج يف املصري واملكانة والسلوك
الصويف .هذا ونرِ شفيعي كدكين قد يطبع شعره بطابع حالجي خيتلف عما عليه البيايت؛
حيث نراه ينظر إىل احلالج نظرة السافل إىل العايل أو املريد إىل املراد؛ فلنوسّع املوضوع
حتت العناوين املختصة بذلك.

النظرة االمتزاجية عند البيايت (امتزاج بني البيايت واحلالج)
من أهم املواضيع احلالجيّة اليت تلفت االنتباه يف ديوان «سفر الفقر والثورة» للبيايت ،هو أنه
مل يكن يرِ فرقاً فيما بينه (أي بني نفسه) وبني احللّاج ،بعبارة أخرِ إن التكلم عن احللّاج هو
التكلم عن البيايت نفسه ،ودائماً ما نراه يتكلم عن لسان احللّاج .فالتمييز بني كالم احللّاج
والبيايت يف شعره ليس بأمر هيّن ،يقول مسعود وقّاد« :ال ميلك املتلقي أن حيدد اجلهة اليت
يصدر عنها الصوت بدقة؛ أهو صوت البيايت بلسان احلالج ،أم صوت احلالج بلسان البيايت،
وإن كان بعنوان «املريد» إذ كالمها مريد؛ احلالج مريد عرب مدارجه الصوفية ،والبيايت مريد
عرب مسالك الثوار ،وكالمها ثائر مستعد ألن يبذل روحه يف سبيل حتقق فكرته ومهدد باملوت
لكنه ال يبايل» (وقّاد :األبعاد السيميائية) ،يقول يف قصيدة «عذاب احلالج»:
يَا نَاحِرا نَاقَتَهُ لِلجَارْ /طَرَقتَ بَابي بَعْدَ أَن نَامَ المُغَنَّي /بَعْدَ أَن تَحَطََّمَ القِيثَارْ/
مِنْ أَيْنَ لِي وَأَنْتَ فِي الحَضْرَةِ تَسْتَجْلِي /وأين أنتهي وَأَنْتَ فِي بدَايَةِ انْتِهَاءْ /مَوْعِدُنَا
الحَشْرُ ،فَالَ تَفُضََّ خَتْمَ كَلِمَاتِ الرَّيح فَوْقَ المَاءْ /وَالَ تَمَسََّ ضَرْعَ هَذِي العَنْزَةِ
الجَرْبَاءْ (البيايت ،1971 ،ص)9

يبدو أن البيايت بكالمه هذا يريد أن يبني أن احللّاج والبيايت شخص واحد ال فرق بينهما،
واحلقيقة أنّه ال يتّضح من هذه القصيدة هل احللّاج هو الذي يكلمنا أو الشاعر نفسه .هذا هو
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السحر الرئيس عند البيايتّ ،تتجلى هذه االمتزاجية البارزة يف شعره الذي خياطب شخصاً؛
حبيث ال يكمن التمييز أهو خياطب احللّاج أو خياطب الشاعر نفسه .فالشاعر هبذا األسلوب
التعبريي اجلميل الذي ال يتميز بني املخاطب واملتكلم و ،...يبني آراء جُلّها تدور حول رمزية
احللّاج اليت ندرسها حتت عنوان «التوظيف الرمزي ورمز احلالج».

نظرة السافل إىل العايل عند كدكينّ
ينظر كدكين إىل احللّاج نظرة السافل إىل العايل ،فهو دائماً يرِ احللّاج يف أعلى
منازل ،ويـتحدث معه ويفتخر به ،وال يرِ نفسه ترقى إىل مستواه أبداً ،ويف كالمه نوع من
االحترام البالغ بالنسبة للحالج ،فهو يقول يف أشهر قصائده اليت اتسمت باسم «احلالج»:
در آينه دوباره منودار شد
در باد
با ابر

«مرّةً أخرِ جتلَّى يف املِرآةِ»
«بسحاب شَعره الذي يلعَبُ بهِ الريحُ»

باز آن سرود سرخ «أنا احلق» «وتلك األنشودةُ احلمراءغ« :أنا احلقّ»
«كالذكر على لِسانه » (شفيعي كدكين ،1379 ،ص)275
ورد زبان اوست.

هذه املسألة هي الطابع البارز لألشعار احللّاجيّة يف ديوان كدكين ،والشاعر خالفاً للبيايت
ال يرِ تشاهبا بينه وبني احللّاج إمنا يرِ نفسه من مجلة الذين قتلوا احللّاج بصفته رمزاً لكل
من حيمل صفة احلرية:
وقيت تو
دارت
روي

«إذا»
«كنت على املنشقة»

مخوش ومات
بودي ،ما
انبوه كركسان متاشا
با شحنههاي مأمور
مأمورهاي معذور
مهسان وهم سكوت ماندمي

«ساكتاً حرياناً»
«وحنن»
«كالنسور شاهدنا»
«إىل جانب احلرّاس»
«الذين هم معذورون [أمام قتلك]»
«بقينا صامتني [كأننا من مجلة قاتليك مع أننا غري
معذورين]» (شفيعي كدكين ،1376 ،ص)277
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التوظيف الرمزي ورمز احلاج
إذا تأملنا استخدام احلالج يف شعر الشاعرين البيايت وشفيعي كدكين ،فيتجلى لنا أن
التوظيف الرمزي لديهما هو النقطة املشتركة ـ عندمها ـ بالنسبة للحالج ،والتوظيف القناعي
هو نقطة االفتراق اليت نتطرق إليها يف عنواهنا اخلاص.
الشك يف أن «احلالج» أسطورة قبل أن يكون رمزاً أو قناعاً أو أيّ شيء آخر ،وحنن لسنا
بصدد تعريف األسطورة وال الرمز كما ليس اجملال هلذا العمل ،ولكن نريد أن نلقي الضوء على
العالقة الوثيقة بني األسطورة والرمز ،وقد اُخذت كلمة األسطورة من أصل  Historiesمبعىن
«اخلرب» و«الكالم الصادق» والبحث عن الصداقة» و«العلم» و«القصة» وتعادهلا يف اليونانية
 Mythosويف االنكليزية  Mythويف كلتا اللغتني مبعىن «القول» (فاروق ،2001 ،ص .)22إنّ هذا
املصطلح وهو قصة قبل كل شيء ،حيمل يف طيّاته قصص شخصيات متنوعة (يف أكثر األحيان
بطولية) صارت هذه الشخصيات شخصيات أسطورية؛ فقد يوظّف الشاعر املعاصر هذه
الشخصيات األسطورية كتقنية لبيان آراءه ،فتارة يتخذ منها رمزاً وتارة أخرِ جيعلها كقناع.
(فهذه الدراسة ستتناول كال من هذين التوظيفني بالنسبة للحالج) والرمز هو «الداللة على ما
وراء املعىن الظاهري مع اعتبار املعىن الظاهري مقصوداً أيضاً» (عباس ،1996 ،ص ،)200أو هو
«عبارة عن إشارة حسية جمازية لشيء ال يقع حتت احلواس» (زايد ،1989 ،ص.)111
والعالقة بني األسطورة والرمز يقول عنها «سجودي»« :فاألسطورة تصنع الرموز والعالمات
وهي استعارة موسّعة تساعدنا على انتقال جتربياتنا اخلاصة إىل املتلقّي» (سجودي،1383 ،
ص ،)114فالشاعر يستعني باألسطورة إلجياد الرمز يف شعره ،أما األسطورة ففي أكثر األحيان
يستدعيها الشاعر من التراث والشخصيات التراثية (صدقي وعبداهلل زاده ،2009 ،ص.)46
وال خيفى أن من املنجزات املهمة يف حركة الشعر احلر على يد الرواد ،استخدام األساطري
رموزاً يوظفوهنا يف بناء القصيدة لتعرب عن أفكار ومعان عميقة وعن رؤِ ومضامني طريفة ومكثفة،
مل يألفها القارئ العريب قبل مخسينات هذا القرن ،وبدأت حتتل لدِ الشعراء املتأثرين باألدب
األوريب حيزاً كبرياً يف اخلمسينيات والستينيات ...وخاصة يف اإلنتاج الشعري ،إىل احلد الذي جعل
خليل حاوي يعد استعمال األسطورة يف الشعر احلديث من أهم صفاته (قطامي ،1982 ،ص.)30
ولقد تفاوت الشعراء الرواد يف أساليب استخدامهم للرموز األسطورية ،فمنهم من ذكر
شخصية من شخصيات األسطورة ،ومنهم من اتكأ على معناها العام دون أن يذكرها ،ومنهم من
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ذكرها وأفاد من مغزاها العام .كل حسب قناعاته ودوافعه ،وذلك «ملا يف األساطري من طاقة رمزية
متنح الشاعر جماال للتعبري ليفصح عن أفكاره على حنو فين يبعد القصيدة عن املباشرة
والسطحية من جهة وينأِ بالشاعر أحياناً أن يكون عرضة لألذِ واملالحقة» (حداد ،1986 ،ص.)76
أما احللّاج فهو من أهم األساطري التراثية اليت يرمز به الشاعر املعاصر يف خمتلف البالد
اإلسالمية من بعد اخلمسينيات (زيدان ،جتليات احللّاج) .فلنرَ كيف يتعامل الشاعران مع
أسطورة احلالج ،وكيف جيدان فيها الرموز املختلفة؟ هذا ونرِ أن ألسطورة احلالج طاقة
رمزية استخدمها البيايت وشفيعي كدكين استخداماً جعل منهما شاعري أسطورة احلالج ورمزه.
يقول البيايت نفسه عن رمزية أسطورة احلالج وسائر األساطري« :حاولت أن أقدم البطل
النموذجي يف عصرنا هذا ويف كل العصور ،وأن استبطن مشاعر هذه الشخصيات النموذجية
يف أعمق حاالت وجودها ،وأن أعبّر عن النهائي والالهنائي ،وعن احملنة االجتماعية والكونية
اليت واجهها هؤالء ،وعن التجاوز والتخطي ملا هو كائن أو سيكون» (البيايت ،1968 ،ص.)34
وهنا يتطرق البحث إىل تبيان مفاهيم يرمز هبا الشاعران من خالل رمز احلالج،
وطبيعي أن نشري إىل مدِ التشابه واالشتراك فيما بني الشاعرين.

احللّاج رمز للصداقة يف اللسان والصمود يف الرأي
احتل احلالج مكاناً مرموقاً بني األساطري التراثية ،من حيث استخدامها للرموز املختلفة.
ومبا أن حياته مآلنة بالعذاب واملأساة ولذلك طفح رمز احلالج مبأساته وثباته على العقيدة
يف ميدان الشعر اجلديد.
يبدو أن كال الشاعرين اتفقا على أن احللّاج ،وامليزات احللّاجيّة هو ما حيتاج إليها
اإلنسان يف القرن العشرين .فاحللّاج صار األسطورة؛ ألنه أصرّ على اعتقاده ومل يتخلََّ عنه
حىت إذا حكم عليه بالقتل واإلعدام ،األمر الذي ال يهم الناس يف القرن العشرين ،قرن
الكذب والتلوّن واملكر الذي ال يزن للمعايري اإلنسانية واإلهلية وزناً ،ويرِ النفع املادي
واالقتصاديّ أساس كل شيء .ويبدو أن الشاعرين يتمسكان باحللّاج ليعرفانه كرمز للصمود
والصداقة يف االعتقاد:
سَقطتَ يف العُتمةِ والفَراغ /تلطَّختُ روحُك باألصباغ /من أين يل؟ ونارُهم يف
أبَدِ الصحراء /تراقصتْ وانطفأتْ /وها أنا أراك يف ضَراعةِ البُكاء /يف هيكل
النور غريقا تكلم املساء (البيايت ،1990 ،صص)10-9
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فالبيايت يرِ أن احللّاج مع أنه قُتل وصلب ،حي يكلّم املساء وهو غريق يف النّور اإلهليّ.
يقول كدكين يف نفس هذا املوضوع:
در آينه دوباره منودار شد /با ابر

در باد /باز آن سرود سرخ «أنا

احلق» /ورد زبان اوست (شفيعي كدكين ،1379 ،ص)275

يعتقد كدكين أن احللّاج أصرّ على اعتقاده ال يف حياته فحسب ،بل نراه يصرخ بـ«أنا احلق»
يف زماننا احلاضر ويف كل األزمنة .يبدو أن الشاعر يسعى وراء تقدمي أسطورة احلالج كرمز
ملا فقده اإلنسان احلاضر ،وهو كما قيل «االعتقاد الراسخ وعدم التلون».

احللّاج رمز لكل من يسبق ناسَ زمانه
يرِ الشاعران أن احللّاج رمز لكل من يسبق ناسَ زمانه ،ومبا أنه غرق يف النور اإلهليّ،
فارتفع بنفسه عن الناس عامة وعن الصوفيني الظاهريني خاصة ،فاجملتمع مل يكن يتحمل
مثل هذا املرء ،فسعوا وراء احليلة إلعدامه وقتلِه ،فنجحوا باإليقاع به .وإن مصري احللّاج هو
مصري كل إنسان منور مفكر يعيش بني اجلهّال ،والبد له أن يُقتل أو يُتّهم .ويرِ الشاعران
كالمها أن بينهما وبني احللّاج شبه كبرية يف هذا املضمار؛ إذ الشاعر أيضاً غريب يف
جمتمعه ،والناس ال يفهمونه وال يزنون له وزناً:
حويل حيومون ،وحويل يرقصون :إهنا وليمة الشيطان /بني الذئاب ،ها أنا
عريان /قتلتين /هجرتين /نسيتين /حكمت باملوت علي قبل ألف عام /ها أنا أنام/
منتظراً فجر خالصي ساعة اإلعدام (البيايت ،1990،ص)11

يرِ البيايت أن مصريه كمصري احللّاج ،فهو ينتظر اإلعدام والعري والصّلب والناس
كالذئاب يهتفون حوله ويرقصون ،كما فعلوا حول احللّاج ،وهذا مصري كل إنسان حرّ .نرِ
نفس هذا االعتقاد عند كدكين ،وهو أيضاً يتأمل من الناس واحلسّاد واجلهال الذين يشاهدون
احللّاج على املنشقة ويسكتون:
تنها مهني نه امروز

«ليس [هذا األمر] يف اليوم فقط»

در شيشههاي

[رأيتكم] «يف الزجاج امللوّن»

در سطر سطر تاريخ

«يف كل سطور التاريخ»

بس ديده ام مشا را

«رأيتكم كثرياً»
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در قصر قيصران و

«يف قصور القياصرة»

عصر

«ويف عصر اآلهلة»

با نطع سبز جالد

«ويف أيديكم نطع اجلالد األخضر»

در

دار حالج
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«واقفني إىل جانب منشقة احللّاج» (شفيعي كدكين ،1376 ،ص)117

ما أمجل قول كدكين حيث يقول :إنه يعرف اجلهال (من القاضي والزاهد و )...وهم
الذين اجتمعوا حول احللّاج ساعة إعدامه ورموه باحلجر وهذا دأب التاريخ ال مفرّ منه:
آن شكوهاي كه حافظ

«ذلك الشكوِ الذي محله "حافظ"»

از شحنه زمان داشت

«من ظاملي الزمان»

وآن نعرهاي كه خيام

«وتلك الصرخة اليت صرخها "اخليام"»

از جور آمسان داشت

«من جور السماء»

جز كينه از مشايان

«ليس يعين إال التنفر منكم»
؟

معناي

«وهل له معىن آخر؟» (شفيعي كدكين ،1376 ،ص)118

والطريف أن كدكين يرِ مشاهبة بني البيايت واحللّاج ويشبّهه به يف مرثيّته املؤملة «عني
مرده ـ اليت قاهلا بعد وفاته ،وال يتعجّب من مصريه األليم؛ ألن
الكالب امليتة» ـ
املوت يف الغربة هو مصري كل إنسان مثقّف عالِم يعيش يف جو خاص ال يعرفه العموم:
سرنوشت تو بود
وسرنوشت تو
مسيح وماين وحالج

«وكان التشّرد هو مصريك احملتوم»
«ومصريك»
«كمصري "املسيح" و"ماين" واحللّاج»

وهر كه روي خويش ترش كرد «وكمصري الذي مل يقبل»
با تلخي زمانه تاراج

«مرارة الزمان السارق» (شفيعي كدكين ،1380 ،ص)199

وحقاً «الناس على دين ملوكهم» وكيف هلم أال يصفقوا يف قتل احلالج وأال يعاونوا على
إحراقه وهم عوام ال مييزون بني احلق والباطل؟ وهذا مصري كلّ من يضاهي احلالج يف
التثقف وااللتزام باحلق .هذا ونرِ عدم اكتراثه باحلياة الدنيا ،جعل منه نوعاً من البشر
النموذجي الذي قلما نراه يف العصر احلاضر ،بوصفه عصر الزور والفساد واخليانة.
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احللّاج رمز للخلود
أعدم احللّاج وصلب وقطعت يداه ورجاله واحترق جسده وبقي على حاله شهوراً متمادية،
حىت طارت ببقايا جسده ورماده الريح« ،إنه هو الشاهد احلقيقي جلاللة اهلل ،جيب أن
يصبح شهيداً وأن يدفع حياته مثناً ألعلى جتربة ،وهي االتصال باحلقيقة (انظر :روشنفكر
ورخشنده نيا ،2010 ،ص .)13وهذا االتصال هو سبب اخللود:
أوصال جسمي قطعوها /أحرقوها /نثروا رمادها يف الريح /حرّ كهذي النار
والريح ،أنا حرّ إىل األبد (البيايت ،1971 ،ص)19

كما مر أن البيايت يرِ بعض املشاهبات بينه وبني احللّاج ،ويعتقد بأنّ جسمه مقطوع
وحمترق ومنثور يف الريح ،وهذا يؤدي إىل خلوده وحريّته األبديّة ،األمر الذي نراه عند كدكين،
فهو أيضاً يعتقد بأن احللّاج خالد حرّ إىل األبد ،فرماده املنثور يف الريح سبب اخللود:
خاكستر تو را

«ورمادك»

باد

«كلما ذهبت هبا نسيم الصبح»

هر جا كه برد

«إىل أيّ مكان»

مردي ز خاك روييد

«منى رجلٌ من التراب» (شفيعي كدكين ،1379 ،ص)277

يريد الشاعر القول أن رماده سبب احليويّة والنموّ واخللود ،فاحللّاج ال ميوت وهو حيّ؛
ألن الرّيح طارت برماده ونثرته يف كل مكان وخلقت الكثري مثله.
كال الشاعرين يؤكدان على أن احلالج صار رماداً ونثرت رماده ،وهذا الشيء ينبعث من
شعورمها العايل بالنسبة للحالج واملذهب الصويف اإلسالمي .وكون اجلالج رماداً ال يوحي
إال أنه جتزّأ إىل أجزاء صغرية متنوعة؛ حيث كل جزء صار حالجاً جديداً ،وطار به الريح
يف خمتلف البالد ورماده منمى اإلنسانية واحلق ،ومبدأ الشرف والعشق اإلهلي.

التوظيف القناعي وقناع احلاج
كان القناع 1جزءاً من الطقوس الدينية البدائية اليت هتدف عن طريق السحر إىل
مواجهة الطبيعة« ،مث استخدم يف بعض املسرحيات يف عصر النهضة األوروبية؛ حيث كانت
1. Masque
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الشخصية تتقنّع بنوع قناع خاص ،أما يف عامل الشعر فقد استخدمه الشاعر ليبيّن آراءه
وأفكاره من خلفه وجيعله يتحدّث بلسانه» (كندي ،2003 ،ص.)65
والعالقة بني األسطورة والقناع هي العالقة بني الرمز واألسطورة ،فاألسطورة مادة أولية
لتجسّد القناع والتقنع يف أيدي الشعراء واألدباء .وكما مرّ علينا ،كثرياً ما نراهم اندسّوا
وراء القناع التراثيّ وخاصة التراث اإلسالمي والصويف.
والطريف أنه يُعدّ الشاعر عبد الوهاب البيايت أول من حتدث عن القناع والتقنع يف النقد
العريب احلديث يف كتابه «جتربيت الشعرية» عام 1968م وهو يعتقد بأن القناع هو السمة البارزة
يف احلداثة الشعرية ،وهو ميكّن الشاعر من أن يوفق «بني ما ميوت وما ال ميوت ،بني املتناهي
والالمتناهي ،بني احلاضر وجتاوز احلاضر ،وتطلب هذا مين معاناة طويلة يف البحث عن األقنعة
الفنية .ولقد وجدت هذه األقنعة يف التاريخ والرمز واألسطورة وبعض كتب التراث للتعبري عن
احملنة االجتماعية والكونية من خالل القناع من أصعب األمور» (البيايت ،1968 ،ص.)34
وقدم مفهومه للقناع بأنه «االسم الذي يتحدث من خالله الشاعر نفسه ،متجرداً من
ذاتيته ،أي أن الشاعر يعمد إىل خلق وجود مستقل عن ذاته وبذلك يبتعد عن حدود الغنائية
والرومانسية اليت تردِ أكثر الشعر العريب فيها» (البيايت ،1968 ،ص.)35
يهدف البحث هنا إىل حتليل مسألة قناع احلالج عند الشاعرين ،فالبيايت يتّخذ من
احللّاج قناعاً لبيان أفكاره وآرائه ويرِ نفسه كاحللّاج ،مع أن كدكين ال يرِ نفسه يف مستوِ
احللّاج فحسب ،بل يعتقد أن الكل (ومنهم الشاعر) مسؤولون إزاء قتل احللّاج .بعبارة أخرِ،
إذا تصورنا مشهد قتل احلالج والناس من حواليه وإذا اعتقدنا أن كال الشاعرين يسعى من
وراء اقتناع بشخصيات خاصة يف هذا املشهد ،فنرِ البيايت اقتنع بقناع احلالج نفسه ولكن
كدكين اقتنع بقناع أحد الناس املذنبني الذين سكتوا ووافقوا مع قتل احلالج بسكوهتم ،فلنرَ
كيف حتققت هذه املسألة.
قناع احللّاج على وجه البيايت
لعلّ أبرز شعر للبيايت الذي يتبيّن فيه قناع احللّاج الصويف ،هو شعره «عذاب احللّاج»
الذي يتألّف من ستة مقاطع ،يبني الشاعر يف كلّ منها جانباً من آرائه اليت يريد بياهنا من
وراء قناع احللّاج ،فالبيايت يف املقطع األول من قصيدة عذاب احلالج يتكلم من وراء القناع،
ويسعى من وراءه أن يبني كيف هو كاحللّاج ال يُعرَف حقّه:
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سقطت يف العتمة والفراغ /تلطّخت روحك باألصباغ /شربت من آبارهم /أصابك
الدوار (البيايت ،1971 ،ص)9

ويف املقطع الثاين يقول:
فناقيت حنرهتا وأكل األضياف /وارحتلوا (البيايت ،1971 ،ص)12

ويف مقطع آخر يُطلق على من حكموا عليه باإلعدام ،لفظ «الكلب» ويقول:
قُلتُ لِكَلب الصََّيْدِ كِلمَتَيْنْ /وَنمْتُ لَيْلَتَيْنْ /حَلُمْتُ فِيهمَا /بأَنَّي لَمْ أَعُدْ لَفظَيْنْ/
تَوَحََّدَتْ /تَعَانَقَتْ /وَبَارَكَتْ ،أَنْتَ أَنَا /تَعَاسَتِي /وَوَحْشَتِي (البيايت ،1971 ،ص)15

ففي املقطعني الثالث والرابع من شعر «عذاب احلالج» ،نرِ البيايت يتكلم عن كيف أنه
(نفس البيايت) كاحلالج يتّحمل املشاكل ويصرب عليها .إن يف هذين املقطعني نوع من اهلجاء
السياسيّ الذي خيرج البيايت من وراء قناع احللّاج أحياناً ،ويتكلّم مع املتلقّي بدونه:
يُداعِبُ األوتار ،ميشي فوقَ حد السيف والدخان /يرقُصُ فوقَ احلَبل ،يأكلُ
الزجاج ،ينثين /مغنّياً ،سَكران (البيايت ،1971 ،ص)13
ومل أجدْ إال شهودَ الزّور والسلطان /حويل حيومون وحويل يَرقُصون :إهنا وليمةُ
الشيطان (البيايت ،1971 ،ص)16

واملعلوم أن البيايت يصور لنا ـ وحنن أمام مسرحية مؤملة ـ مشهد قتل احلالج ،كما يصور
لنا ما حدث له من مشاكل جعلت منه شخصية كشخصية احلالج .وإذا كان هذا التشابه
والتضاهي ،فطبيعي أن نرِ البيايت يقتنع بقناع احلالج ويتكلّم عن لسانه.
أما املقطعان األخريان فيتكلم البيايت فيهما عن عون احللّاج له ،فيتحمل املشاكل ،فيموت
ويصري رماداً ويبقى خالداً طوال العصور:
ويف سنوات العَقم واملَجاعَةِ /بارَكين ،عانَقَين ،كلََّمَين /ومَد يل ذِراعَه (البيايت،
 ،1971ص)17

مائِدَيت ،عِشائي األخري ،يف وليمةِ احلياةِ /فافتح يل الشُبّاك ،مد يل يديك آه
(البيايت ،1971 ،ص)18
أنا حر كهذي النّار والرّيح ،أنا حر إىل األبَدِ (البيايت ،1971 ،ص)19

هذا هو البيايت وهذا اعتقاده يف احللّاج ،فهو شاعر مرهف اإلحساس عاشق اجلمال
واحلرية ،وال يتحمل احلياة فيما بني أصحاب الزور والتزوير ،إنه كاحللّاج غريب ال يعرفه
أحد؛ فمصريه إىل اإلعدام الذي يفتح أمامه سبيل اخللود :
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أَوْصَالُ جسْمِي أَصْبَحَتْ سَمَادْ /فِي غَابَةِ الرََّمَادْ /سَتَكبُرُ الغَابَةُ ،يَا مُعَانقِي/
وَعَاشِقِي /سَتَكبُرُ الأَشْجَارْ /سَنَلتَقِي بَعْدَ غَد فِي هَيْكَل الأَنْوَارْ /فَالزََّيْتُ فِي
المِصْبَاح لَنْ يَجفََّ ،وَالمَوْعِدُ لَنْ يَفُوتْ /وَالجُرْحُ لَنْ يَبْرَأَ ،وَالبذرَةُ لَنْ تَمُوتْ
(البيايت ،1971 ،ص)19

قناع الشخص املذنب على وجه كدكين
خالفاً ملا رأيناه عند البيايت من أنه يتكلم على لسان احللّاج ،فإن كدكين يرِ نفسه يف
زمرة الذين يسكتون حني إعدام احللّاج .بعبارة أخرِ إنه يرِ كل الشعوب وكل الناس
مذنبني آمثني إزاء قتل احللّاج:
وقيت تو  /روي

دارت /مخوش ومات /بودي ،ما /انبوه كركسان متاشا /با

شحنههاي مأمور /مأمورهاي معذور /مهسان وهم سكوت ماندم (شفيعي كدكين،
 ،1376ص)277

واضح مدِ االختالف فيما بني رؤية البيايت ورؤية كدكين بالنّسبة للحلّاج؛ فاألوّل يرِ
نفسه كاحللّاج والثاين يرِ نفسه من مجلة الذين يذنبون ويشتركون يف قتله بسكوهتم وخوفهم
حني إعدامه .فالشاعران اتفقا يف رمزيّة احللّاج ولكنهما اختلفا يف الرؤية إىل احللّاج والقناع
الذي اقتنعا به يف أشعارمها حوله .بعبارة أخرِ إن كدكين تقنع بأحد الشهود على إعدام
احلالج بينما البيايت تقنع بشخص احلالج.

النتيجة
 .1اختذ البيايت وكدكين «أسطورة احلالج» كرمز ملعان عدّة ،إثر تأثرمها بالتيار الرمزي
احللّاجي الذي ابتدأ من بعد اخلمسينيات يف األدب اإلسالمي ،كما استفادا منها كقناع شعري.
 .2ينظر البيايت إىل احلالج نظرة وهو يرِ فيما بني نفسه واحلالج وحدة امتزاجية.
بعبارة أخرِ ،ال فرق بني البيايت وبني احلالج يف أشعار الشاعر عبدالوهاب البيايت ،بيد أن
كدكين فريِ نفسه ال يرقى إىل مستوِ احلالج العظيم ،فهو دائماً يتكلم معه من منظور سافل
مع احترام بالغ.
 .3من ناحية رمز احلالج نستطيع القول أن املشتركات بني البيايت وكدكين كثرية ،فاحللّاج
إما رمز للوجدان املفقود لإلنسان احلاضر وإما رمز للصمود واالستقامة وإما رمز للخلود
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واحلرية .فكال الشاعرين يتفقان على هذه الرموز من خالل تعرفهما على التيار الرمزيّ
احلالجي يف األدب اإلسالمي.
 .4اخلالفات املوجودة يف أسطورة احلالج ختتصّ مبا نسميه «قناع احللّاج وقناع املذنب»،
فالبيايت يرِ نفسه كاحللّاج ويعتقد أنه ال يُعرف حقّه والناس قتلوه وظلموه ،ولكن كدكين يرِ
نفسه من مجلة املذنبني الذين يشاركون يف قتل احللّاج بسكوهتم وخوفهم من املوت
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