جملة اللغة العربية وآداهبا علمية حمكمة
السنة  ،13العدد  ،4شتاء 1439هـ
صفحة 585 -565

Print ISSN: 1735-9767
Online ISSN: 2423-6187
jal-lq.ut.ac.ir

املدينة والقرية يف شعر صالح عبدالصبور
(من خالل ديواين أحالم الفارس القدمي والناس يف بالدي)
2

زينة عرفت پور ،*1رعنا عبدي

 .1أستاذة مساعدة ،قسم اللغة العربية وآداهبا بأكادميية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية
 .2طالب ماجستري ،قسم اللغة العربية وآداهبا بأكادميية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية
(تاريخ االستالم2017/7/25 :؛ تاريخ القبول)2018/1/7 :

امللخّص
تعدّ نائية املدينة والقريـة مـن الظـواهر البـارزة يف الشـعر العـريب املعاصـر ،وقـد جتلّـ بشـكل الفـ لالنتبـا يف
أعمــال عبــداملعطي حجــازي وصــالح عبدالصــبور الــذي حنــن بصــدد دراســت ؛ حيـ ذاق هــذا الشــاعر كــثرياا مــن
املــرارة يف كنــف املدينــة ،ممّــا أ ــارت يف نفس ـ نوع ـاا مــن الغربــة الذاتيــة ،والشــعور بــاحلز ن وبالضّــياع ،فجــاءت
قصائد تعجّ بنفور من عامل املدينة وجوّها القاسـي ،يف مقابـل حنينـ الـدائم إىل القريـة .وعلـى هـذا ،نتأمـل يف
هذا املقال موقف عبدالصبور من املدينة والقرية من خالل ديواين أحالم الفارس القدمي والناس يف بالدي لنرى
كيف تعامل الشاعر مع هذ الثنائية؛ فهذ دراسةٌ توصيفيةٌ -حتليليةٌ تعاا املوضوع هذا من خالل عشر قصائد،
فنرا عند معاجلت موضوع املدينة ينقم على وجهها احلضاري املصحوب بالظلم والقهر وكذلك ينقم على طبيعة
احليــاة يف املدينــة ،ألهنــا تتســم باألنانيــة والفرديــة ،فكـلّ فــرد مــن أفرادهــا يســعى خلدمــة مصــاحل الشخصــية،
فالصداقة مفقودة ،واحلب مقتولٌ يف جمتمع املدينة املادي ،وال قيمة لإلنسان مـا مل يكـن مـن أصـحاب النفـوذ أو
املال ،لذلك نرا متأرجحاا بني حالة اهلروب من املدينة واحلنني إىل القرية ،وبني العودة إىل املدينة.

الكلمات الرئيسة
املدينة ،القرية ،صالح عبد الصبور ،أحالم الفارس القدمي ،الناس يف بالدي.
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مقدمة
عندما نلقـي نظـرةا متأملـةا يف تـاريخ املـدن ،جنـد أهنـا أخـذت تسـتقطب جهـد اإلنسـان وتفتنـ
أشد افتنان حي كان يتحقق فيها التواصل والطمأنينة؛ فال نكاد جند بني سكاهنا والنازحني
إليها من يتخذ موقفاا عدائياا منها ،إلّا أنّنا جند يف التراث الشعري العريب شـواهدَ تـدل علـى
الشــعور بالغربــة يف املدينــة واحلــنني والوجــد إىل احليــاة البدويــة ،ومنــها ميكــن اإلشــارة إىل
الشــاعرة ميســون بنـ حبــدل ،زوجــة معاويــة الــل عانـ مــن الغربــة بعــد ورودهــا إىل مدينــة
الشام ومنوذج آخر ،هو أبو نصر ،بشر بن احلارث املعروف باحلايف الذي ترك املدينـة الجئـاا
إىل الصحراء( .ابوغاي)7-6 :1978 ،
لكن حينما تطورت املدينة يف القرن العشرين تطوراا حادّاا ،صعب علـى النـازحني إليهـا أن
صـ اة علـى الشـعراء منـهم؛ ألنـ رغـم حصـول النجـاح العلمـي علـى
يواكبوا تطورات املدينـة ،خا ّ
كافّــة املســتويات ،مل يــتمكن البشــر مــن خلــق عــامل تتحقّــق فيـ احلريــة والعدالــة ،ومتّحــي فيـ
احلروب وخماطرهاٰ؛ فمازال الشعوب يهضم حقها وتسـتغل مواردهـا وتكتنفهـا احلـروب مـن
ف عدائيـ اة مـن املدينـة ،ومـن
قريب أو بعيد ،حي جعل شعراء القـرن العشـرين يتخـذون مواقـ َ
أشهرهم الشاعر الغريب ت .إس .إليوت ،ونرى بني شعراء العرب املعاصرين من ا ذ موقفـاا
مش ـ اهب اا مــن املدينــة؛ إذ جنــدهم يعــانون الوحــدة والغربــة يف املدينــة وينتــاهبم احل ــنني إىل
املاضي أو القرية ،منهم بدر شاكر السياب ،عبد املعطي احلجازي وصالح عبدالصـبور الـذي
حنن بصدد دراسة املدينة والقرية يف شعر .
هناك اجتاهات خمتلفةٌ حيال املدينة مثالا إن «بودلري يـرى املدينـة عـاهرةا ،ورسـم اوديـن
صورةا ليومل يعيش إنسان اليوم روتينيةا مملةا ،وهـى تشـوهات حضـاريةٌ عامليـة املسـتوى ،بعيـدةٌ
عـن تنـاول الشـعر العـريب الـذي يعـاين مــن بـديهيات احلقـوق اإلنسـانية .كمـا أن هنـاك فارقـ اا
كبرياا يف املواجهة ،فالشعر األوروىب يواج اخلطر الـذي يـرا قادمـاا مـن اهلجـوم احلضـاري،
أو من عدم انسجام الشعر والعصر ،مما جيعل الشعر يتراجع عن مكانت  ،ويرى هذا االجتا
أن املدينة يف الشعر الغريب على اخـتالف مـع املدينـة يف الشـعر العـريب ،وعليـ فـإن شـعراءنا
كانوا مقلدين إىل حد كبري» (عبود.)156-147 :1982 ،
أمّــا بعــض الدارســني ومنــهم خمتــار أبــو غــاي وغــاي شــكري فينفــون عــن شــعراء العــرب
التقليــد« ،فتضــايق الشــاعر الغــريب حبضــارت ومدنيت ـ الخيتلــف كــثرياا عــن تضــايق العــريب
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مبدنيت الل اختلف أمناط احلياة فيها عما هي علي يف الريـف العـريب ،ممـا جعـل الشـاعر
العريب النازح من الريف اليأتلف بسهولة مدنيت املعاصرة( »...أبو غاي.)9 :1978 ،
وحسب رأي إحسان عباس املدنية يف الشعر العريب املعاصـر ال متثـل الصـدمة احلضـارية
الــل ميثلــها الشــعر الغــريب؛ فاملدينــة العربيــة ليس ـ هــي إالّ قري ـةا كــبريةا ،والشــاعر العــريب
عندما يتضايق منها فهو يعبّر عن موقف اإليديولوجي جتاهها ،وهو يؤكّد أن رد فعـل الشـاعر
العريب جتا املدينة ليس كردود أفعال شعراء الغرب الل تصل إىل رفـض املدينـة الصـناعية
بل هي متناوبةٌ بني ردود ذات دوافع إيديولوجية وسياسية ناجتـةا عـن التناقضـات الـل يراهـا
يف البالد العربية( .رك :عباس108-89 :1978 ،؛ إبراهيم حسن)12-9 :1984 ،
كمــا يعتقــد إحســان عبــاس أن الصــدام بــني الشــعراء العــرب املعاصــرين الريفــي النشــأة وبــني
املدنية «اليعين مقتاا للحضارة ووسائلها ،بل هو تعبري عن "عدم األلفة" بينهم وبني البيئـة اجلديـدة
ألس ــباب خمتلف ــة» (عب ــاس ،)90 :1978 ،من ــها :الضـ ــجيج واالزدح ــام ،والش ــعور بص ــدمة املبـ ــاين
واملنشآت ،والعادات واملواصفات الل الميكن االطمئنان إليها بسهولة( .عباس)90 :1978 ،
ويذهب إىل هذا الرأي خمتار أبـو غـاي ويؤكـد قـائالا :أنـ «لـيس مـن االنصـاف أن جنـرَد
شــعراءنا مــن أصــالتهم؛ إذ ال يعــين ســبق الشــاعر الغــريب إىل موضــوع كاملدينــة مــثالا أنـ هــو
األصل وغري عالةٌ علي  ،فرمبا جاء من الشعراء من يربز يف موضوع سبق إليـ آخـرون»(أبـو
غاي)9 :1978 ،؛ إذ ميكـن أن يعيـدها خلقـاا جديـداا ويبـ فيهـا روحـاا عصـرية تالئـم الظـروف
السائدة يف جمتمع .
واجلدير بالذكر أنَ املوقف الشعري من املدينـة والقريـة تسـلل إىل معظـم الشـعر العـريب
املعاصر« ،وانتقل مع الشعراء يف تطورهم من الرومانسية إىل الواقعية اإلشتراكية ،مروراا مبا
بني املذهبني من اجتاهات ،آخذاا أبعاداا خمتلفةا من اغتراب ،إىل توظيف إجتماعي وسياسي،
إىل أمن ــاط رمزي ــة» (أب ــو غ ــاي )10 :1978 ،وم ــن املسـ ـلّم أنّ اإلتّج ــا يف التطـ ـرّق إىل املدين ــة
والقرية يف الشعر العريب ،هو ملئٌ بالتشانم من املدينة ومصحوب باحلنني إىل القرية.
أما من أهداف هذا البح  :فـأوالا :معرفـة كيفيـة توظيـف " املدينـة " و"القريـة " يف أشـعار
صالح عبدالصـبور ،و انيـاا :الوقـوف علـى موقـف الشـاعر حيـال املدينـة والقريـة .ومنـهج هـذا
البح ـ هــو وصــفي -حتليلــي ،وذلــك مــن خــالل االعتمــاد علــى الكتــب واملقــاالت والدراســات
اجلامعية املوجودة يف املكتبات واالنترن .
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أسئلة البح :
أمّا أسئلة البح فهي:
 .1كيف يصوّر صالح عبدالصبور "املدينة " يف أشعار ؟
 .2كيف يصوّر الشاعر "القرية" يف أشعار ؟
فرضيات البح :
الفرض هنا هـو أنّ صـالح عبد الصـبور يـرى املدينـة مكانـ اا مزدمحـ اا مليئـ اا بـاآلالم والضـجيج،
والقرية مكان اا ملـؤ السـكون والعالقـات الوديـة بـني النـاس وكـل شـئ فيهـا مجيـلٌ ،ويف النهايـة
يرى الشاعر املدينة أسوء مكان للحياة والقرية هي خري مكان.
خلفية البح :
 .1أبوغــاي ،خمتــار علــي (1978م) ،املدينــة يف الشــعر العــريب املعاصــر ،إشــراف :أمحــد
مشــاري العــدواين ،ال.ط ،الكوي ـ  ،عــامل املعرفــة ،اجمللــس الــوطين للثقافــة والفنــون واآلداب،
العـدد مائـة وسـ وتسـعني  :196هـذا الكتـاب يـدرس املدينـة يف الشـعر العـريب املعاصـر ،كمــا
يتطرق إىل نائية املدينة والقرية في  ،والباح يأيت بنماذج شعرية مـن الشـعراء املعاصـرين
منهم صالح عبدالصبور ويدرسها دراسةا سريعةا.
 .2بن علي بن عبد رب احلسن آل قاسـم ،صـباح :أسـاليب الوصـف والتصـوير يف ديـوان
(الناس يف بالدي) للشـاعر صـالح عبـد الصـبور ،إشـراف :أمحـد حيـزم ،رسـالة املاجسـتري،
كليــة اآلداب ،جامعــة امللــك ســعود ،عربســتان1435/12/21 ،ق :كاتبــة هــذ الرســالة تطرقـ
فيها إىل الوصف والتصوير ،ومن وصف املدينة والقرية يف أشعار صالح عبدالصبور.
 .3قربــاين ،جــواد؛ (1386ش)« .تقابــل شــهر وروســتا در شــعر معاصــر عــرب وفارســى بـ
)».
در آ ـار بـدر شـاكر السـياب (شـاعر عـرب) وقيصـر امـني (شـاعر
آزاد اسالمي مشهد ،مشـهد ،العـددان اخلـامس
فصلنام صصي ادبيات فارسي
عشر والسادس عشر ،صص :317-306وقد درس الكاتبان تقابل املدينة والقرية يف شعر بدر
شاكر السياب وقيصر امني  ،مثّ تطرّقا إىل الوجو املشتركة بينهما.
 .4رجا ،فرهاد (1390ش/ربيع)« .رويكردهاي انساىن ب شهر در شعر معاصـر عـريب
رشـ  ،العــدد  ،15صـص :82-59هــذا املقــال يتطــرق إىل
وفارســى» .فصــلنام ادب
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االجتاهات اإلنسانية إىل املدينـة يف الشـعر املعاصـر العـريب والفارسـي ،وفيـ إشـارات طفيفـةٌ
إىل مناذج شعرية من صالح عبدالصبور يف هذا اجملال.
اجتمــاعي در شــعر صــالح
ملراســكي ،حســن (1390ش/ربيــع)« .واقــع
.5
عب ــد الص ــبور» ،اجلمعي ــة العلمي ــة اإليراني ــة للغ ــة العربي ــة وآداهب ــا ،طه ــران ،الع ــدد ،18
صص :171-153يف هذا املقال درس الكاتب املظاهر البارزة مـن الواقـع االجتمـاعي املرسـوم
يف شعر صالح عبدالصبور وهي :الشرّ ،الفقر ،األمل والسأم.
 .6جميدي ،حسن؛ فوالدي ،آسـي (1391ش /شـتاء)« .التحليـل السـيميائي ل ـ «النـاس يف
ب ــالدي» لص ــالح عبدالص ــبور» .دراس ــات األدب املعاص ــر ،جريفـ ـ  ،الس ــنة  ،7الع ــدد ،16
صـص :49-27هــذا املقــال هــو حتليـلٌ ســيميائي لــديوان النــاس يف بــالدي ،وقــد أفــدنا منـ يف
حتليل مناذجنا الشعرية.
كما شاهدنا أ ّن التوجد دراس ٌة حـول املدينـة والقريـة يف شـعر عبدالصـبور بصـورة جزئيـة دقيقـة؛
فلهذا نرمي يف هذا املقال أن نقدم نبذةا عن املدينة والقرية يف الشعر لفهم املوضوع الرئيسي.

نبذةٌ عن حياة الشاعر
من أهم العوامل املو رة يف حتليل الشعر ،هو اإلملـام بشخصـية الشـاعر وعواطفـ عـرب دراسـة
حيات وآ ار  ،فلذا نقدّم اآلن نبذةا عنها:
صالح عبد الصـبور ،مـن أبـرز شـعراء املصـريني ،ولـد يف إحـدى القـرى شـرق ّي دلتـا النيـل
مبدينة الزقازيق التابعة مافظة الشرقية مبصر سنة 1931م ،وهو مـن أبـرز الشـعراء الـذين
ظهــروا بع ــد اخلمس ــينات م ــن هــذا الق ــرن ،ال يف مص ــر وح ــدها بــل يف الع ــامل الع ــريب كل ـ .
(العشـماوي)156 /1 :2000 ،؛ حيـ كانـ لـ شخصـية متميــزة تعتمـد علــى ركـنني رئســني مهــا:
«أوالا :التطـور والتجديــد يف التعــبري الفــين وأدواتـ  .انيـاا :مــا يطرحـ مــن رنى جديــدة»(نفــس
املكـان) وهو كان يف فترة اخلمسينيات والستينيات من دعاة األدب امللتزم ومائالا إىل الواقعيـة
اإلشتراكية ،مث حتوّل «من االجتا االجتماعي امللتزم إىل رنى ذاتيـة تتـراوح مـا بـني اجتاهـات
صـوفية معتدلــة ،وتــأمالت حزينــة عـن املــوت ،وأحيانـاا عــن اليـأس ،وتوجهــات أخــرى إنســانية»
(العشماوي.)166-165/1 :2000 ،
يقول شفيعي كدكين ( )229 :1380ـ وهـو مـن أبـرز شـعراء اإليـرانيني املعاصـرين ـ ـ لعبدالصـبور
أمهيتان :أوال :هو ممثل شعر احلر يف مصر و انياا :هو أجنح الشعراء يف جمال الشعر الدرامي.
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والشـاعر تــرك لنــا دواويــن خمتلفـةا منــها« :النـاس يف بــالدي ،أقــول لكــم ،أحــالم الفــارس
القدمي ،تأمالت يف زمن جريح ،شجر الليل ،اإلحبار يف الذاكرة ،مأساة احلالج ،مسافر ليل،
األمرية تنتظر ،ليلى واجملنون ،بعد أن ميوت امللك( »...موقع معجم البابطني.)1394 ،

املدينة يف شعره
صالح عبد الصبور عاش فترةا من حيات يف املدينة ،فليس غريباا تطرقـ إىل املدينـة وا ـاذ
موقــف حياهلــا إمــا ســلبياا وإمــا إجيابيـاا .يقــول عزالــدين إناعيــل يف كتابـ " الشــعر العــريب
املعاصــر ،قضــايا وظــواهر الفنيــة واملعنويــة " أنّ عبــد الصــبور يصــور حمنــة اإلنســان بســبب
حقيقة مرة يـدركها بـالعيش يف املدينـة و"الوحـدة" و"الضـياع" و"الغربـة" كلّهـا مـن أسـباب هـذ
امنة الل يدركها اإلنسان بعد وقفة يف املدينة( .إناعيل )337-336 :1966 ،ميكن نـرى أبـرز
مناذجهــا يف شــعر عبــد الصــبور يف قصــائد "احلــزن ،نــام يف ســالم ،أغني ـ ٌة للشــتاء ،أغنيــة
القاهرة ،والناس يف بالدي":
الف) قصيدة احلزن:
قصيدة احلزن تصوّر لنا ذروة قنوط الشـاعر يف املدينـة الـل يعـيش فيهـا؛ إذ نـرا يعبّـر عـن
حزن يف عنواهنا وبدايتها قائالا:
يا صاحِا ،إنّي حَزين /طَلَعَ الصباحُ ،فَما ابتسم ُ ،وَلَـم يَنِـر وَجهِـي الصـباحُ/
وَخَرَج ُ مِن جوفِ املدينةِ أطلبُ الرزقَ املتاحَ (عبدالصبور)127 :2006 ،

تبدأ القصيدةُ بوصف حالة الشاعر " :إن حزين " وشدةُ حزن جعل ال يبتسـم عنـد طلـوع
الصباح و" مل ينِر وجه الصباح " وليس ل مبهم بدايـة يـوم جديـد اليـرى فيـ شـوقَ إسـتمرار
احليــاة ،وهــو خيــرج مــن " جــوف املدينــة " لطلــب الــرزق ،و"جــوف املدينــة " هــو إشــارةٌ إىل أنّ
الشــاعر هــو ســاكن يف قلـب املدينــة الــل حتســب مركـز النشــاط واحليويــة ،والشــاعرُ برهافــة
حسّ يشعر في باحلزن والغربة خالف سائر الناس الذين يفرحون ويشعرون بالراحة عندما
يكونون يف هذ الظروف .ويف هذ القصـيدة « يبتـدى لنـا أن امللـل قـد فعـل فعلـ يف نفـس هـذا
"امزون" والـذي قُـدّر لـ أن يرضـي مبـافرض عليـ مـن ذلـك احلـزن -أو اإلنكسـار النفسـي-
بفعل الفقر القاهر":أطلب الرزقَ املتاح" ،فمادام الرزق في املتاح ،فهذا يوحى لنـا بـأن معظـم
الرزق ممسوك عن  ،إال مانح ل ب » (منري عامر.)165 :1984 ،
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مث هو يصف مالمح من قناعت يف احلياة:
وغمسـ ُ يف مــاء القناعـةِ خبـزَ أيّـامي الكــفاف /ورجعـ ُ بعــد الظهـرِ يف جَـيْا
قــروشْ /فشــرب ُ شــاياا يف الطريــق /ورتقـ ُ نعلــي /ولعبـ ُ بــالنرد املــوزعِ بــني كفــي
والصـديق /قـل سـاع اة أو ســاعتني /قـل عشـر اة أو عشــرتني /وضـحك ُ مـن أســطورة
محقاء رددَها الصديق/ودموع شحّاذ صفيق (عبد الصبور)127 :2006 ،

الشــاعر هنــا يتحــدث عــن الفقــر القــاهر الســائد يف مدينتـ قــائالا« :أن القناعــة هــي املــاء
ال ــذي جي ــب عل ــيهم أن ين ــهلوا منــ  ،أمّ ــا ع ــن "أي ــامي الكف ــاف" ،فه ــذ كنايــةٌ ع ــن القناع ــة
ومايستتبعها من صورة جسورة لقهر الفقر املفروض بعد عناء عمل مستمر حىت "بعد الظهر"
ال ميتلــك في ـ صــاحب إال "قروش ـاا" ،وهــي الــرزق املتــاح ل ـ حــىت ميكن ـ مــن كــوب "شــاي يف
الطريق" يتبلغ ب  .وألن يغدو ويروح مترجالا ،فقد تلف حذان  ،فالبـدّ لـ مـن أن "يرتـق نعلـ ".
(منري عامر )166 -165 :1984 ،و«هنض املشهد هنا على تزاحم أفعال أنا الشاعرة وتـدافعها يف
سياق سينمائي درامـي (خرجـ  ،غمسـ  ،رجعـ  ،شـرب  ،رتقـ  ،لعبـ  ،ضـحك )» (صـباح
بن علي )127 :1430 ،وكلها توحى بنقد الذع حلالة الفقر السائدة يف املدينة الل يعيش فيها.
وكما نرى أن عبد الصبور يف هذا املقطع استخدم لغةا مأخوذةا من احلياة اليومية ليصوّر
شــعور بالتفاهــة والفــراال الروح ــي يف ظــل حيات ـ باملدينــة ونتيج ــة الظــروف املاديــة الس ــيئة
السائدة فيها ،ومن مث فال أمهية ملرور الزمن( ،انظر :عقاق )340-339 :2001 ،فيقضـي سـاعةا،
أو ساعتني ،أو عشرةا ،أو عشـرتني يف لعـب النـرد .مث يشـري إىل حماولتـ لتناسـي مهومـ مـن
خــالل الضــحك والتفك ـ بأســطورة محقــاء ســردها ل ـ الصــديقُ ودمــوع متســولٌ وقــح غلــيظ،
واجلدير بالذكر أنّ من خالل ذلك يطرح عبثية احلياة يف املدينة وضغطها على نفس .
ونالحــظ كــذلك أنّ هــذ احليــاة الرتيبــة املعاشــة يف املدينــة حيصــرها الشــاعر بــني احلــزن
الذي ينتاب يف الصباح يا صاحِا ،إنّي حَزين /طَلَعَ الصباحُ ،فَما ابتسم ُ (عبدالصـبور:2006 ،
 )127واحلزن الذي يأتي يف املساء (أنظر :فاروق ،دون تا)109 :؛ حي يقول يف املقطع التاي:
وَأت ــى املس ــاءن/يف غُ ــرفَل دَلـ ـفَ املس ــاءن/وَاحلزنُ يول ـ ـدُ يف املس ــاء ألنّـ ـ ُ ح ــز ٌن
ضرير/حزنٌ طويلٌ كـالطريقِ مِـنَ اجلحـيمِ إىل اجلحيم/حـزنٌ صموتْ/وَالصـم ُ ال
يعين الرضاء بأنّ أمنيةا متوتُ/وبأن أياما تفوتُ/وبأن مِرْفـقـنا وَهَنْ/وبأن رحيا من
عَفـنْ /مسّ احلياة ،فأصبح ْ وَمجيعُ ما فيها مقي (عبدالصبور)127 :2006 ،

فاملساء يقترب من غرفة الشـاعر خبطـوات متثاقلـة ،وهـو يشـعر أ ّن احلـزن وليـد املسـاء؛
مث يسـتمر الشـاعر يف وصـف احلـزن :هـو
ألنّ كل يهمـا ضـريران خيبطـان حنـو خـبط عشـواءّ .
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طويلٌ كطريق بني جهنمَني وهو صموت وليس معىن الصم هنا الرضا "مبوت أمنية" أو "أيـام
تفوت" أو "وهن املرافق" أو "ريح من عفن مس احلياة" ،بل كل ما يف املدينة أصبح مقيتاا ل .
بعــد هــذ األوصــاف« ،نــرى املدينـةَ صــارت جمــاالا ألفعــال رتيبــة تافهــة لــو مــن احليــاة،
وتقترن على الدوام ،يف معجم الشاعر بالصباح والنـهار واليوقفهـا إال املسـاء الـذي خيلـو فيـ
الشـاعر إىل نفسـ  ،إىل غرفتـ أو يف غربتـ  ،يتأمـل حزنـ الـذي حيسـ طـوال األيـام» (صــباح
بن علي )67 :1430 ،فاحلزن يزحف حىت يلج يف املدينة:
حُ ــزنٌ مت ــددَ يف املدينـ ـةِ /كَ ــاللصِ يف ج ــوفِ الس ــكينةِ /كَ ــاألفعوانِ بِالفَح ــيح
(عبدالصبور)127 :2006 ،

واملهــم هنــا هــو «الشــاعر هــادف إىل احلــزن الــذي تظلــل علــى املدينــة وترســخ فيهــا شــيئاا
فشــيئاا ،هــا احلــزن هــو احلــزن املنشــود عنــد » (گوورزي ملراس ـكي1433 ،ق )123 :ويســتخدم
الشــاعرهنا التشــبي ويقــول إنّ احلــزن يتمــدد يف املدينــة كالســارق يف وســط الســكينة واحليّــة
بالصــوت ،فــاحلزن واللــص واألفعــوان كلّهــا أمــور ســلبيةٌ تترصــد لتســلب األمــان مــن املدينــة
وأهاليها .مث يف األبيات التالية يصوّر الشاعر هيمنة احلزن على املدينة:
احلُزنُ قَد قَهَرَ القِالعَ مجيعَها وسبَى الكنـوز /وأقـامَ حكامـا طغـا  /احلـزنُ قـد
سَمَلَ العيون /احلزنُ قد عَقـدَ اجلبا  /ليقيمَ حكاما طغا (عبدالصبور)12 :2006 ،

كمــا نالحــظ أنّ عبدالصــبور يصــور احلــزنَ لنــا كفــاتح "قــد قهــر القــالع" و"ســا الكنــوز
و"نل العيون" و"عقد اجلبا " حىت يسلط على الناس حكاماا طغاةا .مث يسرد لنا الشاعر قـول
صديق ل يبشر مبجئ الفرح:
يا َت ْعسَها من ِكلومة قد قاهلـا يومـ اا صـديق /مغـرى بتزويـ ِق الكـالم /كنـا نسـريْ/
كفِّي لكفـيْ عِناق /واحلزنُ يفترشُ الطريـق /قـال الصـديق /:يـا صـاحا  /...مـا
حننُ إال نَفوضَةٌ رعناءن من ريح نـوم /أو منيـةٌ محقـاء /والشـيطانُ خالقنـا ليَجْـرَحَ
س كانـا ،يـا صـديق /و َجف ـ ول ُ فابتسـ َم
قد َر َة اهلل العظـيم /أو أن انينـا بـرب ِج الـنح ِ
الصديق /ومشى ب خَدَر رفيق /ورأيـ ُ عينيـ تألقتـا كمصـباح قدمي/ومضـى يقـول
"/:ســنعيش رغــم احلــزن ،نقه ـرُ ُ ،ونصــنع يف الصــباح /أفراحَنــا البيضــاء ،أفــراحَ
الذين هلم صباح"  /..ورنا إيّ  /...ومل تكن بُشرا ُ مما قـدْ يُصدق ـ ُ احلـزينْ /يـا
صاحا  /زَوقْ حديثـكَ ،كل شيءل قد خَال من كلِّ ذَوْق /أما أنا ،فلقد عرفو ُ هنايةَ
احلَدَرَ العميق /احلزنُ يفترشُ الطريقْ( ...عبدالصبور)128 :2006 ،
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فهنــا نــرى مســحةا مــن التفــانل الضــئيل ميثلّـ كــالم صــديق لـ حيــاول أن يبـ يف نفسـ
اإلرادة الل تقهـر احلـزن ،معتمـداا علـى كوهنمـا "نفضـةا مـن ريـح نـوم" أو "منيـة محقـاء" و"
خالقهما الشـيطان"؛ فـأراد صـالح للصـديق أن يلقـي هبـذ الفكـرة الصـادمة املتـهورة (تزويـق
كالم ،سفسطة) ،وأراد للراوي أن جيفل وأن متيد ب األرض من وقـع الفكـرة ..فـإذا باحليـاة
تفقد هدفها ،وإذا ب يعرف السقوط يف هوة عميقة ،وهو يرى "احلزن يفترش الطريق".
على أي حال ،إ ّن املدينة يف هذ القصـيدة ال تقـع حمـ ّل لـوم الشـاعر؛ فهـي نفسـها ضـحية
للحزن الذي يزحف إليها حىت تتهيأ الظروف للحكام الطغاة ،مما جيعلـ يائسـاا مـن حتسـني
األوضاع السائدة يف املدينة.
ب) قصيدة أغنيةٌ للشتاء:
القصيدة هي تدور حـول يـأس الشـاعر وإنتظـار للمـوت ولكـن هـذا املـوت يقـع يف املدينـة ،أمّـا
العنوان أي "أغنيةٌ للشـتاء" ،وكمـا نعلـم أنّ األغنيـة هـي تسـمية لشـعر الطـرب ال لشـعر احلـزن
واملـوت ،ولكــن الشــاعر اســتخدم هــذا العنــوان حــىت يعلــن عــن اســتعداد وشــوق للمــوت ،حــىت
يتخلص من مصائبَ ذاقَ طعمَهـا املُـرّ « ومتثـل "أغنيـة للشـتاء" إحساسـ العميـق بالغربـة وقلبـ
املرجتف من املوت والوحدة ،وهو يف صقيع وحدت هذ  ،يرجتف قلب وحيـس بـدبيب خطـوات
الذبول فوق أشالئ » (اجلابري)92 :2005 ،؛ فنرا يقول يف بداية القصيدة:
ينبِئُين شِتاءن هذا العامِ أنين أموتُ وَحـدي /ذاتَ شـتاءل مثلَـ  ،ذاتَ شـتاءل /ينبِـئُين
هذا املساءن أنين أموتُ وحدي /ذاتَ مساءل مثلَ  ،ذاتَ مساءل /وَأن أعوامي الل مَضَ
كانَ هباءٌ /وَأنين أقـيمُ يف العَـرَاء /ينبِـئُين شِـتاءن هـذا العـامِ أن داخِلـي /...مُرتَجِـف
بــرداا /وَأن قلــا مَي ـ مُن ـذُ اخلَري ـفِ /»...« /...ينبِ ـئُين شِــتاءن هــذا العــامِ أن هَيكَل ـي
مَريض /وَأن أنفَاسـيَ شَـوكُ /وَأن كُنـل خُطـوَة يف وَسـطِها مُغـامَرَ  /وَقـد أمـوتُ قَبـلَ أن
تَلحِقَ رِجلٌ رِجالا /يف زَمحَةِ املدينةِ املُنهَمِرَ ِ( ...عبدالصبور)237 :2006 ،

ينبئ الشتاءن الشاعرَ أنّ سيموت وحيداا ،وباطنُ مرجتف الخنفـاض حـرارة شـوق للحيـاة
وقلبـ ميـ  .ويف هــذا املقطــع ينبــؤ الشــتاء بــأنّ جســم مــريض وأنّ أنفاسـ كشــوك ومازالـ
هتدد املخاطر واملغامرات ،مث ينبؤ بشتاءل آخرَ وهو موت الشـاعر ،وقـد يكـون موتـ يف طرفـة
عــني يف املدينــة حي ـ ميــوت يف زحــام املدينــة «ولكــن مــا يقلــق الشــاعر لــيس املــوت كرنيــة
ميتافيزيقية ،وضرورةا حتميةا حيملها كل كائن يف نسيج  ،بل املـوت كتجربـة جمانيـة يتعـرض
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هلا اإلنسان يف املدينة ،وعقم الذات وتـدنّيها يف مواجهتـ » (عقـاق )354 :2001 ،وهـذ الصـورة
الل يرنها لنا تشـري إىل فزعـ مـن موتـ يف زمحـة املدينـة الـل كأهنـا تنـهمر مـن السـماء
وتنصــب علــى أهاليهــا .مث يســتمر الشــاعر يف وصــف خماوف ـ مــن املــوت يف املدينــة و«يصــور
معاناة اإلنسان من هذ احلقيقة املرة الل التعيش إال يف املدينة ،حي ينتهي كـل شـئ مبـوت
اإلنسان فال تبقى من غري ذكرى عـابرة قـد تطـوف بصـحب املقـربني فـال متكـ غـري حلظـة
ينال فيها منهم دعاء آلياا بالرمحة ل » (إناعيل:)336 :1966 ،
أموتُ ال يَعرِفُين أحد /أموتُ ...ال يَبكي أحد/وَقَد يقالُ بَنيَ صَحا ،يف مَجـامِعِ
املُسامَرَةِ /مَجلِسُ ُ كانَ هُنا ،وَقَد عَبَرَ /فيمَن عَبَرَ /...يَرحَمُـ ُ اهللن( ...عبدالصـبور،
)238-237 :2006

فيمكننا القول أنّ املدينة يف هذ القصيدة بزمحتها الل تنهال على رنوس أهاليها ،توحي
مبوت الشاعر من دون أن يبكي علي أحد منها ،ومن دون أن تبقي ذكرا خالدةا يف أذهان أصحاب ،
وهذا ما يعرب عن موقف الشاعر جتا املدينة وإحساس بالوحدة والغربة فيها حىت بعد املوت.

ج) قصيدة أغنية القاهرة:
أنشد عبد الصبور هذ القصيدة للقاهرة ـ بعد شهر من التجوال كما هو مكتوب حت عنوان
القصيدة ـ املدينة الل عرف فيهـا اجلديـد مـن املسـائل العلميـة واألدبيـة والسياسـية يف ربيـع
عمر بعد ولوج إليها والشاعر «يتضح لنا فيها التحول من موقف النقمة الشاملة القدمي إىل
املوقف اجلدي اجلديد ،حيـ تظـل للمدينـة كـلّ سـوءاهتا ،وحيـ يكشـف الشـاعر ـ ـ رغـم كـل
ذلك ـ عن خيوط الود بل احلب الذي يربط هبا» (إناعيل )343 :1966 ،قائالا:
ني رأيـ ُ ِمـن ِخـال ِل
ك يـا َمـدينَل أسـاياَ /وحـ َ
ك يا َمـدينَل َح ّجـي َومَبكايـا /لقـا ِ
لِقا ِ
ظُلمَةِ املَطارِ /نورَكِ يا مَدينَل عَرِف ُ أنين غُلِلـ ُ /إلَـى الشَـوارعِ املُسَـفلَتَةِ /إلَـى امليـادينِ
ك كُل َمـا
الل تَمو ُت يف وَق َدتِها /خُضر ُة أيّامي ...وأن مـا ُقـد َر ي يـا جُرحـ َي النـاميِ /لقـا ِ
اغتَرَب ُ عَنكَ /بِروحيَ الظامِي /وَأن يكونَ ما وَهَب ِ أو قَـدَرتِ لِلفُـؤادِ مِـن عَـذاب /ينبـوعَ
إهل ــامي /وَأن أذوبَ آخــرَ الزم ــانِ فيــكِ /وَأن يضــمَ النيــلُ واجلزائــرُ ال ــل تشــقُ ُ/...
وَالزي ُ وَاألوشابُ وَاحلجرُ /عظاميَ املفتتةَ /علـى الشـوارعِ املسـفلتةِ /عَلَـى ذُرَى األحيـاء
وَالسككِ /حنيَ يَلمُ مشلها تابويتَ املنحوتُ مِن مجيزِ مصرَ (عبدالصبور)239 :2006 ،

الش ــاعر خياط ــب املدين ــة ويق ــول رنيت ــها ك ــاحلجّ لــ وموض ــع البك ــاء وس ــبب احل ــزن الك ــثري.
س بـأن القـاهرة جـز ٌء مـن كيانـ  ،رغـم كـل املصـائب
عبدالصبور بعد فتـرة يعـود إىل القـاهرة وحيـ ّ
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الــل رأى فيهــا؛ ألن أيّــام شــباب كلّهــا مــرت يف القــاهرة .و«اخلــوف البــادي مــن األنــوار والشــوارع
املســفلتة وامليــادين الــل متــوت فيهــا خضــرة أيام ـ مل يكــن شــعورياا هنائيـاا هــذ املــرة ،وإمنــا كــان
معطى مبدئياا حلركة التقبل واستكشاف الوج اخلفي هلذ احلقيقة بالنسبة لوجود  .لقـد قـدّر لـ
أن يعود إليها كلما اغترب عنها بعض الوق  ،وهو يعود إليهـا بـروح ظـامئ ،فـإن مـا يلقـا فيهـا مـن
عــذاب نفســي هــو يف الوق ـ نفس ـ ينبــوع إهلام ـ وإبداع ـ  .وبــذلك تصــبح املدينــة مصــدر ســرور
مبقـدار مــا هـي مصــدر عــذاب ،فلـيس يعــدل هـذا العــذاب النفســي سـوى ذلــك السـرور الــذي يلقــا
الشــاعر حــني يبــدع وينــتج( »...إناعيــل .)344-343 :1966 ،بعــد هــذا هــو يرجــع إىل موضــوع حيبـ
ويــربز يف أكثــر أشــعار وهــو املــوت؛ «النيــل واجلزائــر و ...يضــم عظامـ علــى "الشــوارع املســفلتة"،
على "ذرى األحياء والسكك" وحني حشد الناس حيملون تابوتـ "املنحـوت مـن مجيـز مصـر" ،فكلـها
يعــين الشــوارع ،األحيــاء والســكك مــن مظــاهر احليــاة يف املدينــة وســيترك الشــاعر أجــزاء جســم
املختلفــة يف أحنــاء القــاهرة حــىت يف مظــاهرَ يوجــد فيهــا اخلشــونة والشــاعر حيــب كلــها .تــابوت
الشاعر أيضا من "جُميز مصر" واجلميز هو ضرب من الشجر من الفصيلة التوتية مناسـب لصـوال
التابوت ويُعرف بـ"تني فرعون" فالشاعر يريد مدفناا مـن شـجرة تنبـ يف مصـر .كـ ّل هـذ املشـاهد
تذكّرنا بأسطورة "ايزيس وإيزوريس" كما يقول العشماوي ،فعبدالصبور قـام بأخـذ "روح األسـطورة"
فــال نــرى يف القصــيدة إســم ايــزيس أو إيــزوريس ...بــل نــرى أجــزاء الشــاعر منتشــرةا يف شــوارع
املدينة ،والقاهرة ستقوم جبمع مشلها كإيزيس وهي ممثلةٌ "للمحبة والتضـحية والوفـاء" وسـتجعلها
يف تــابوت منحــوت مــن شــجر مصــري( .العشــماوي :2000 ،ج )182-181/1علــى أيّ ح ـال ،املدينــة قــد
وف بالشاعر وضحّ بنفسها ل ؛ فلهذا حيبها الشاعر رغم كلّ العذاب الذي جترّع مرارت فيها.
ويف هناية القصيدة يزيد الشاعر من هليب شـوق إىل لقـاء مدينتـ ويعبّـر عـن مـدى حبـ
هلا ،قائالا:
لِقــاكِ يــا مَــدينَل يَخلَـعُ قَلــا ضــاغِطاا َقــيالا /كَأنـ الشــهوَةُ وَالرهبَـةُ وَاجلَــوعُ/
لِقاكِ يا مَدينَل ينفُضُين /لِقاكِ يا مَدينَل دموعُ /أهواكِ يا مَـدينَل اهلـوى الـذي
ك يـا مـدينل اهلـوى الـذي
ب عَينـا ُ /أهـوا ِ
يش ُر ُق بِالبكـاء /إذَا ار َتـوَت بِرنيـ ِة امبـو ّ
يسامِحْ /ألن صَوت احلَبيسَ اليَقولُ غَريَ كَلمَتَني /...إذا أرادَ أن يُصارِحَ /أهواكِ يـا
مَ ــدينَل /...أهـ ــواكِ رُغـ ـمَ أن ــين أنكـ ــرتُ يف رحاب ــكِ /وَأن ط ــرييَ األلي ــفَ طـ ــارَ
عَنّي/وَأنين أعودُ ،ال مأوى ،وال مُلتجأا /أعودُ كَي أشـردَ يف أبوابِـكِ/أعودُ كَـي أشـربَ
مِن عَذابِكِ( ...عبدالصبور)240-239 :2006 ،
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فهنا يستخدم الشاعر مفردة "لقاك" الث مرات ،ومفردة "أهواك" و"اهلوى" مخس مـرات ليـدل
عن مدى اشتياق لرنية مدينت وهوا هلا ،مع إدراك لكل ما جتلبـ إىل الـنفس مـن شـقاء ،مرتبطـاا
هبا ارتباطاا ميتزج في السخط بالرضا ،فهو يف هذ القصـيدة «حتـول يف صـاحل املدينـة ،ولكنـ

بقـدر؛ ألنـ مصـحوب يف آخـر األمـر بـاالغتراب داخلـها ،ممـا يكشـف عـن الصـراع بـني احلــب
ونقيض » (أبوغاي.)71 :1978 ،
إذاا نرى يف هذ القصيدة موقفاا جديداا مـن عبدالصـبور إزاء املدينـة بعـد أن ابتعـد عنـها
شهراا؛ «فقد بدأ هنا نوع من اال لتقـاء بـني الشـاعر واملدينـة ،واستكشـاف جلوانـب جديـدة مـن
جتربة احلياة هبا ،تدعونا إىل إعادة النظر يف حقيقتها .فهذا الوجود املعنوي الذي افترضنا
للمدينة ،وأطلقنا يف وجه من قبل صرخات النقمة واحلنق والغضب ،أهو وجود مستقلٌ عنا؟
ألسـنا حنــن صــانعي ؟ ألســنا عناصــر املكونــة لـ ؟ وعنــدما بــرزت هــذ األســئلة أمــام الشــاعر
فرا ح يبح عن املسـؤولية ،إذا بـ يتـبني أن املدينـة الـل طالـ نقمتنـا عليهـا ليسـ مسـؤول اة
عن ذاهتا ،وأننا حنن مسؤولون ،فكلّ ناهتا الكريهة هـي مـن صـنعنا ،وحنـن أنفسـنا الـذين
شوهوا وجهها» (إناعيل.)346 :1966 ،
د) قصيدة الناس يف بالدي:
حسب ما يقول صـالح عبـد الصـبور يف كتابـ "حيـايت يف الشـعر" أنشـدت هـذ القصـيدة عـام
م( ،1955عبدالصبور )150 :1955 ،وهو يسـرد فيهـا حالـة قريـة ريفيـة ذات أنـاس بسـطاء يقـوم
بوعظهم شيخ القرية ،وهم وامجون .أما قبل أن يتطرق الشاعر إىل سرد حكايـة تلـك القريـة
فيتحدث بغاية اإلجياز عن أهل بالد  ،إالا أننا ال نعثر يف كل هـذ القصـيدة ،مفـردة "املدينـة"
حــىت مــرةا واحــدة ،ولكــن كــون كلمــة "الــبالد" يف عنــوان القصــيدة ،يســوقنا إىل جعــل مفــردة
"البالد" يف تقابل مع مفردة "القرية" ألن "البالد" أوسع جداا من "القرية" و"البالد" هنا ترادف
"املدينــة"؛ فحســب ذلــك ميكننــا أن نعتــرب املقطــع األول مــن القصــيدة خاص ـاا بوصــف املدينــة
واملقاطع التالية خمتصة بالقرية .والقصيدة هي مالئمة للظروف السياسية الل كانـ متيـل
«إىل اإلجتــا اإلشــتراكي واعتنــاق فلســفت  ،واشــتد التعصــب بــبعض هــذ األيــديولوجيات إىل
درجة امق واجللد ،من أجل ما يزعمـ الـبعض أن يف هـذ األيـديولوجيات حتقيقـاا لفـردوس
أرضي ميكن حتقيق بني عشـية وضـحاها فكانـ هـذ القصـيدة املعـربة عـن ذلـك اإلحسـاس
عند صالح عبدالصبور» (العشماوي :2000 ،ج.)163/1
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فنرى الشاعر يف بداية هذ القصيدة خيلع على أهل بالد صفات تـوحي خبشـونتهم وشـدة
قســوهتم ،واجلــدير بالــذكر أنّ الشــاعر نــرا متخــذاا موقفـاا ســلبياا جــداا جتــا أهــل بــالد ؛ حيـ
يشبههم بـ "الصقور" والصقور طيور جارحةٌ تصطاد طرائـدها ومتـزق حلومهـا وتتغـذى منـها ...
مث يستمر يف وصفهم قائالا إنّ صوهتم كدوّي رياح الشتاء فيما بني األمطار الل تنهمر غزيرةا؛
فليس صوهتم مجيالا وهذ الصورة تتناسب مع الصورة السابقة تناسباا تاماا وحىت تتناسب مع
ما بعدها حي يشب ضحكهم بلهيب النار الـذي يشـتد داخـل احلطـب ،فكأ ّنـ يريـد أن يقـول أ ّن
«ذلك الضحك الظاهري خيتـزن وراء ـورة كامنـة وغضـباا خبيثـاا» (عشـري زايـد .)54 :1998 ،مث
يص ــف خط ــاهم املتثاقل ــة ال ــل تري ــد أن تغ ــوص يف األرض ،وه ــذا الوص ــف ي ــوحي بتكاس ــلهم
وخشونتهم ،وبعد ذلك يصوّر سريع اا ارتكـاهبم األعمـال امرمـة مـن قتـل وسـرقة وشـرب اخلمـر
ويشــري إىل امــتالء معــدهتم وال مبــاالهتم مــن خــالل جتشــؤهم« .مث ينتقــل الشــاعر بعــد هــذا
التصوير الواقعي املمتزج بالطابع اإلنساين والذي يصور في الناس يف بالد  ،متخـذاا مـن بعـض
األل ــوان واملالم ــح الص ــارخة خطوط ـاا للص ــورة ال ــل يع ــرب هب ــا ع ــن س ــذاجة الن ــاس وعفويت ــهم
وضعفهم ،وما تعودوا علي من خري وشر .ولكنها يف النهاية تشعرك مبحبة الشـاعر هلـؤالء ،وإن
كان اليرضى أن يكون هذا هو حاهلم» (العشماوي :2000 ،ج.)164/1
فاملدينة يف قصيدة ا لناس يف بـالدي ،تعـرف بأوصـاف أهلـها الـذين يـذمهم الشـاعر ذمـ اا
شديداا حي يرى فيهم مظاهر القسوة ،وال شك أنّ هذ الظاهرة أشدّ ظهـوراا يف املدينـة ،إالّ
أنّ عبدالصــبور يف وصــف هــذا يبــدو وكأنّـ حيمـل بغضـاا مقيتـاا جتــا أهــل املدينــة؛ فالشــاعر
يذمهم ذماا شديداا إالّ أنّـ مـا اسـتخدم كلمـة املدينـة يف كـل القصـيدة ويف العنـوان نـرى كلمـة
البالد فهي غري املدينة ...وكأنّ يـرى بـالد مليئـة بأنـاس فـيهم مظـاهر القسـوة ،وال شـك أنّ
ه ــذ الظ ــاهرة أشــدّ ظه ــوراا يف املدين ــة ،ومدينتــ ه ــي مدينــةٌ ماركســيةٌ يش ــاهد فيه ــا أب ــرز
مظاهرها هو اجلشع للحصول على املال واخلوض يف اللذائذ احليوانية.

القرية يف شعره
عبدالصبور هو من أحد الشعراء املعاصـرين الـذين يعـاجلون " القريـة " يف شـعرهم وأكثـرهم
من القرويني ،فهم يقيسون جتارهبم يف القرية مبا جيربّون يف املدينة فينظمون الشـعر حـىت
يكشفوا عن عواطفهم حيال القرية أو مسقط رأسهم؛ فصالح عبد الصبور اليغفل عـن قريتـ
وعن حمنة حياة القرويني وما يتحملون مـن ظلـم وتعسـف؛ فـيمكن معاجلـة شـعر يف موضـوع
القرية من خالل قصائد منها :شنق زهران ،الناس يف بالدي ،سوناتا وحلن:
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الف) قصيدة شنق زهران:
صــالح عبدالصــبور ،أنشــد هــذ القصــيدة لــذكرى فضــيحة دنشــواي الــل حــد عــام 1906م يف
دنشواي يف الريـف املصـري .ويف ذلـك الوقـ  ،كـان مـن الواجـب ،مواكبـة النـاس لقـوات اإلسـتعمار
اإلجنليــزى مبصــر أيــام االحــتالل ،ولكــن حــاول  5جنــود مــن قــوات اإلجنليــز اصــطياد احلمــام،
فتسببوا يف حـرق بعـض أجـران القريـة ،وتصـدى هلـم األهـاي ففـروا منـهم بعـد أن أطلقـوا علـيهم
النار،ومات أحد منهم أ ناء الفـرار ،فقامـ قيامـة القيـادة الربيطانيـة ،ومـن مث أ بـ املسـتعمرون
التهمة (جرمية القتل املتعمد) على  36قرويـاا و« صـدر احلكـم باإلعـدام شـنق اا لكـل مـن حسـن علـي
حمفوظ ،يوسف حسن سليم ،عيسى سـامل ،وحممـد درويـش زهـران» (عصـفور )106 :2011 ،وخلعـوا
اللورد كرومر (احلاكم الربيطاين يف مصر يف ذلك الوق ) وبرأوا اجلنـود الربيطـاين مـن قتـل أم
صابر وحرق أجران القمح يف قرية دنشـواي .إذ اا تصـور لنـا هـذ احلاد ـة الظلـم الـذي جـرى علـى
أهاي هذ القرية ومن خالل هذ القصيدة يصف عبد الصـبور شخصـية زهـران كنمـوذج للفـالح
البســيط الــذي يــرد الكيــد والعــدوان عــن األرض ممتلئ ـاا باألبعــاد اإلنســانية ،وزهــران الــذي يشــري
الشاعر يف بداية القصيدة إىل شنق  ،هو بطل القصيدة ،وليس من أصل عريب حمض ألنّ :
كــانَ زهــرانُ غُالماا/أُمُّــ ُ سَــمرَاءن ،وَاألبُ مُوَلدُ/وَبِعَينَيــ وَســامَةٌ/وَعَلَى الص ــدالِ
حَمامةٌ /وَعَلَى الزندِ أبو زيد سالم  /ممسكاا سيفاا ،وَتَحـ َ الوشـمِ نَـبش كَالكِتابـةِ/
اسـمُ قريةِ"/دنشواي"/شَــب زهــرانُ قويـاا /وَنَقيـاا /يَطَــأ األرضَ خفيفاا/وَأليفـاا /كــانَ
ضَحاكاا وَلوعاا بِالغِناء/وَسَمّاع الشعرِ يف لَيلِ الشتاء/وَنَمَ يف قَلبِ زَهرانَ ،زُهَريَ /
حلي ــاة /تاجه ــا أمح ــر كالن ــار ال ــل تص ــنع قبل ــة...
س ــاقُها َخضـ ـرَا نء ِم ــن م ــاء ا َ
(عبدالصبور)115 :2006 ،

إذاا نرى يف زهران عالمتني مـن األصـالة :أوالا :علـى صـدغ احلمامـة واحلمامـة هـي رمـز لل ّسـلم
ورمز لبلدة دنشواي الل اشتهرت بكثرة محامها .و انياا :ل عالمة أبو زيـد سـالمة علـى زنـد  ،فلهـذ
العالمــة عالقـةٌ و يقـةٌ بــالتراث حيـ يكــون املقصــود منــها أنّ زهــران موســوم بســمة ســالمة أيب زيــد
اهلــالي املنســوب إىل قبيلــة بــين هــالل وهــو الشخصــية األبــرز يف التــراث العــريب واملشــهور بقدراتـ
وببطوالت  .كيف شبّ زهران قوياا ونقياا مثل مثل طبيعة القرية الل نشأ فيها ،وكيف كـان مثـل النـاس
يف بالد كـثري الضـحك ولوعـ اا بالغنـاء ونـاع الشـعر الشـعا يف ليـل الشـتاء .وكـرب زهـران ،واقتـرب
من الرجولة ،ومن يف قلب زهرةٌ تاجها أمحر كالنار ،وساقها خضراء من ماء احلياة.
ويف هناية القصيدة يقول الشاعر:

المدينة والقرية في شعر صالح عبدالصبور( :من خالل ديواني أحالم الفارس القديم والناس في بالدي)

579

وَضَـ ـعَ النَطـ ـعَ عَلَ ــى الس ــكةِ وَالغ ــيالنُ ج ــاءوا/وَأتى السـ ـيّافُ مَس ــرور وَأع ــداءن
احلَياة/صَنَعوا املوتَ لِأحبابِ احلياة/وَتدىل رأسُ زهـرانَ الوديـع/قَريَل مِـن يَومِهـا
لَم تَأتَدِمْ إلّا الدُّموعَ /قَريَل مِن يَومِها تَأوي إلَى الرُّكنِ الصديعِ /قَريَل مِن يَومِهـا
تَخشــى احلَيــاةَ /كــانَ زهــرانُ صــديقاا لِلحَيــاةِ /مــاتَ زهــرانُ وَعَينــا ُ حَياةٌ/فَلِمــاذا
قَريَل تَخشى احلَياةَ....؟ (عبدالصبور)117 :2006 ،

بعد مشاهدة زهران الذي يوضـع " النطـع " لقطـع رأسـ وهـو مـن أصـدقاء احليـاة ،ميكـن
مشاهدة السيّاف وأعداء احلياة ـ الذين مل يسكنوا القرية من البداية ـ يف حالة السرور وهم
الذين حياولون صنع املوت ما احلياة ...وبعد هذا احلادث املرير ،قرية الشاعر (أي أهـل
القريــة) تأكــل خبزهــا بالــدموع ،وهــي ــاف مــن احليــاة بــد اال مــن أن تكــون صــديق اة هلــا.
والشاعر كأنّ يريد توبيخ القرية وعدم احلركة فيها وخوفهـا مـن املـوت خالفـاا لزهـران الـذي
كــان صــديق اا للحيــاة ،وعينــا كنــهر هــو عــني احليــاة .واجلــدير بالــذكر أ ّن القريــة يف بدايــة
القصــيدة لــيس هــدف الشــاعر بصــورة صــرحية بــل بعــض ســكاهنا هــو هدف ـ  ،أمــا يف هنايــة
القصــيدة فنــرى حضــور نفــس القريــة يف الشــعر واهتمــام الشــاعر هبــا؛ فالشــاعر يف أول مــرة
يســتخدم لفــظ "قريــة" دون أي مضــاف إليـ أو صــفة ،ولكــن يف النهايـة نــرى اســتخدام لفــظ
"قريل" بـدالا مـن "قريتـ " (قريـة زهـران) ،ونفـس الشـاعر هـو مـن قريـة زقـازيق ال دنشـواي.
فلهذا حالتان :أوالا :الشاعر عد نفس من دنشواي حىت يعلـن عـن قلقـ حيـال هـذ الفضـيحة
ويدعو أهلها مرةا أخرى للقيـام عليـ الظـاملني .انيـاا :هـو مـازال يعـد نفسـ مـن قريـة زقـازيق
ويعرف زهران ودنشواي كنماذج لقريت ويدعو أهلها ألخذ الثأر ممن قتلوا زهران.
ب) قصيدة الناس يف بالدي:
كما ذكرنا مسبق اا صالح عبد الصبور بعـد املقطـع األول مـن قصـيدة النـاس يف بـالدي يصـوّر
لنا قريت ؛ حي يقول:
وَعندَ بابِ قَريَل يَجلِـسُ عَمّـي "مُصـطَفَى" /وَهـوَ يُحِـبُّ املُصـطَفَى /وَهـوَ يقضـي
سـاعَةا بَـنيَ األصـيلِ وَاملَسـاء /وَحولَـ الرجـالُ واجِمـونَ /يَحكـي لَهُـم حكايـةا ..جتربـةَ
احلياةِ /حكايةا تثريُ فِي النفوسِ لوعةَ العَدَمِ /وَتَجعَلُ الرجالَ ينشِجُونَ /وَيطرِقـونَ/
يَحدِقونَ فِي السُّكونِ /يف لُجةِ الرعبِ العميقِ ،وَالفراالِ ،وَالسكونِ /ما غايـةُ اإلنسـانِ
مِـن أتعابِـ  ،مـا غايـةُ احليـاةِ؟ /يـا أيُّهـا اإللـ  /الشـمسُ مُجـتَالكَ ،وَاهلِـاللُ مَفـرِقُ
اجلبنيِ /وَهـذ اجلبـالِ الراسـياتُ عرشُـكَ املكـنيُ /وَأنـ َ نافـذُ القَضـاء أيُّهـا اإللـ /
بــىن فــالنٌ ،وَاعتلــى ،وَشَــيدَ القِــالعَ /وَأربعــونَ غرفـةا قَــد مُلِئَـ بّالــذهبِ اللمــاع /وَيف
ني إصـبعي دفتـر اا صـغريَ /و َمـد عزريـ ُل عصـا /
مسا لء واهن جاء ُ عِزريل /حيم ُل بـ َ
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ظ "كـان"َ /و ِفـي اجلحـيمِ دُحرِجَـ روحُ فـالن( /يـا أيُّهـا
بِسـر حر َفـي " ُكـن" ،بِسـر لفـ ِ
اإلل … /كم أن َ قاس موحِش يا أيُّها اإلل ) (عبدالصبور)124-123 :2006 ،

يصور الشاعر لنا قريةا جيلس عم على باهبا ،وينقل لآلخرين "جتربة احلياة" ويسـأهلم:
"ما هو هدف حياة اإلنسان؟" ويقول أنّ كل شخص ميوت حىت بعد بنـاء القـالع والوصـول إىل
هناية راحة العيش ...فيوم يظهر ل جربيل ويفتح دفتـر أعمـال الشـخص مث يسـتخدم حـروف
السر العظيم ويقبض روح  ،..ويف النهاية يقول الشاعر:
بِــاألمسِ زُرتُ قَــريَل ،قَــد مــاتَ عَمّــي مُص ـطَفَى /وَوَســدو ُ فِـي التُّــرابِ /لَــم يَب ـتَ ِن
ب
ف نَع ِشـ ِ القـدميَِ /مـن يَم ِلكـو َن مِث َلـ ُ جلبـا َ
القِالعَ (كانَ كوخُ ُ مِنَ اللـبَ نِ)َ /وسـا َر َخلـ َ
ف (كـان) /فالعـا ُم عـا ُم جـوعَ /و ِعنـ َد
كَتان قَدميَ /لـم َيـذكُروا اإللـ َ أو عِزريـ َل أو حـرو َ
بابِ القَربِ قامَ صاحِا خليلُ /حَفيدُ عَمّي مُصطَفَى /وَحنيَ مَد لِلسماء زِندَ ُ املفتُـولَ/
ماجَ عَلَى عَينَي نظرةُ احتقار /فالعامُ عامُ جوع( ...عبدالصبور)124 :2006 ،

وخيتتم الشاعر قصـيدت مبـوت عمـ الشـيخ ،وهـو مل يشـيّد يف حياتـ حصـناا ،ويف تشـييع
جنازت سار من وراء تابوت كـ ّل مـن لـبس جلبابـ اا كتانيـ اا مثلـ أو كـ ّل مـن حـذا حـذو  ،وهـم مل
ي ــذكروا "اإللـ ـ " أو "عزري ــل"؛ ألهن ــم يع ــانون اجل ــوع ،واجل ــائع اليع ــرف اإللـ ـ كم ــا ن ــرى يف
املاركسية .بعد هذا ميكن مشاهدة أبرز مظهر فكرة عم الشاعر يف حفيد خليـل ،وهـو واحـد
مـن اجليــل الـذي يليـ  ،وينظـر إىل الســماء نظــرة ازدراء؛ ألهنـا خبلـ علـى أهــل األرض وعــم
القحط واجلوع كـل مكـان  ...وهـذ النظـرة هـي نتيجـة اليـأس الـذي ألقـا شـيخ القريـة ـ ـ عـمّ
الشاعر ـ يف نفوس أهلها؛ فالتكون يف نفوسهم مظـاهر الرجـاء بالغـد ،بـل هـم كوعـا لء ينحـدر
اليأس منها« .هكـذا نـرى كيـف طرحـ القصـيدة بأكملـها صـورة القريـة الريفيـة الـل يعـيش
رجاهلا حت طغيـان اخلـوف واألستسـالم مـن خـالل التخويـف بالقسـوة العشـوائية الـل جتـد
فيها القرية جذب اا وتأ ري اا شديدين ،فتغيـب الفكـرة ،والتغـض النظـر عـن واقـع حياهتـا الفقـري
واملرير ،غري أن شاباا منهم هو الشاعر يرفع قبضة التحدي» (العشماوي :2000 ،ج.)165/1
ج) قصيدة سوناتا:
قصـيدة سـوناتا هـي مظهــر حـنني الشـاعر إىل قريتـ اهلادئـة والعـيش فيهــا بعيـداا عـن زمحــة
املدينة مع حمبوبت ؛ حي يقول خماطباا إيّاها:
وَال ُتش ـغَلي إننــا ذا ِهبــانِ /إ َلــى قَريــة َلــم َيطَأ َهــا ال َب َش ـرُِ /لنَحيــا َع َلــى بَق ِلهــا ،ال
احلياةُ  /تَض ُن َعلَينا ،وَال النبـ ُع جـفَ /و َنصـنَع كوخـ اا حَوا َليـ َتـلِ /مـ َن الـوَر ِد با َح ُتـ ُ،
والسُجف( ...عبدالصبور)131 :2006 ،
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كما نرى الشاعر يعِد حمبوبت بذهاهبم إىل قرية ما دخل إليهـا إنسـانٌ مـن قبـلُ ،حـىت ال
يــنغص عيشـ شـيءٌ ،ويبتعــد عــن ضوضــاء املدينــة ومظاهرهــا؛ فهــو حيلــم هبــذ القريــة الــل
تقابل املدينة وهي مثرة احلدا ة ونتاج متاعب اإلنسـان ،حـىت يتمتـع مبظـاهر احليـاة القرويـة
وهي :البقل ،والنبع ،والكوخ ،والتل ،والورد و ،..مث يوقظ صديق من حلم :
وَأي َقظَين صاحِا (يـا فـالن)؛ َأ ِفـقَ ،غ َمـ َر النـو ُر وجـ َ الوجـو ِد َ /ودَوى القطـارُ،
وَماجَ الطريقُ؛ زحاماا مِنَ األرضِ حَتى السماء /يساقونَ وَاملـوتُ يف مَرصَـد؛ لِمَعرِكَـةِ
البُل ِ وَاألغبياء /لِأَجلِ الرغيفِ ،وَظِلٍّ وَريف؛ وَكوخ نظيف ،وَ وب جديـد/وَيف العصـرِ
ك أنـ ِ
ك يـا ِفتـنَل؛ لِأ ّنـ ِ
شُفتُكِ يا فِتنَل؛ وَلَم نَفتَرِق فِي الزِحا ِم البليـدَِ /وقَبلـ ُ و ِبـ ِ
رَجائي الوحيدِ (عبدالصبور)131 :2006 ،

فريى الشاعر أنّ ضوء الشمس قد اعتلى ،والقطار قد دوّى صوت يف الفضـاء ،واالزدحـام
يف شوارع املدينة قد وصل إىل السماء ،والقتال دائر بني األغبيـاء مـن أجـل لقمـة عـيش وكـوخ
نظيف و وب جديد ،أما الشاعر يف خضم هذا الضجيج فال يريد شـيئاا إلّـا مصـاحبة حبيبتـ
ألهنا رجائ الوحيد.
وهكـذا يــذكرنا صــالح عبــد الصـبور ب "املدينــة الفاضــلة" أو "اليوتوبيــا" ،وذلـك بعــد حــذف أســوأ
مظاهر املدينة كالضجيج ،واالزدحام ،والسباق ألشياءل قليلة األمهيـة ،حيـ متا ـل املدينـةُ القريـةَ،
ومتا ــل القريـةُ املدينـةَ الفاضــلةَ ،والشــاعر يــرى حتققهــا يف حمبوبتـ ؛ فوفقـاا لــذلك وخالفـاا ألكثــر
قصائد هو راج إىل الغد وإىل مدينة أفضل من خالل جتسيم قرية خبري الصفات.
د) قصيدة حلن:
يف قصيدة حلن نرى عبد الصبور خياطب الشاعر جارت الل متدّ من شرفة بيتها حبالا من
النغمات حىت تستأصل الطمأنينة من قلب :
بَينَنا يـا جـاريت بَحـر عَميـق /بَي َننـا َبحـر ِمـ َن ال َعجـ ِز رَهيـب َوعَميـق /وَأنـا َلسـ ُ
بِقُرصان ،وَلَم أركبْ سفين /بَينَنا يا جارَيت سَبعُ صحارَى /وَأنا لَم أبرَحِ القرية مُـذ
كُن ُ صَبياا /أُلقيَ ْ يف رِجليَ األصفادُ مُـذ كُنـ ُ صـبيّاا /أنـ ِ فِـي القَلعَـةِ تَغفـنيَ عَلَـى
فَرشِ احلَريـرِ /وَتَـذودينَ عَـنِ الـنفسِ السَـآمَ َ /بِاملَرايـا وَالـآلي وَالعُطـورِ /وَانتظـارِ
الفارِسِ األشقرِ فِي الليلِ األخريِ( ...عبدالصبور)147 :2006 ،

وهو يعرب يف بداية القصيدة عن معانات من االخـتالف الطبقـي السـائد يف مدينتـ بلحـن
حزين ،ويتحدث مـع جارتـ عـن نـات حياهتـا املترفـة ،وعـن نـات حياتـ وحيـاة أصـحاب ،
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وهم مجيعاا من الطبقة الفقرية ،وحديث هذا يوحي مبا يشعر ب من غربة داخل املدينة .ويف
هذا اجملال يقـول أبـو غـاي (أبـو غـاي« :)20 :1978 ،يتطـور شـعور االغتـراب يف املدينـة إىل مـا
ميكن أن نسمي العجز عن التواصل ،وهو شعور عام لـدى شـعراء املدينـة العـرب ،رأينـا عنـد
صالح عبدالصبور [يف هذ القصيدة] .إنّ تكـرار كلمـة "جـاريت" إحلـاح يف الرغبـة ،وقصـص
"بن اجلريان" يف املدن شهرية ،ومع ذلك حيول بني الشاعر ورغبت عنصران ،مهـا :البحـر،
والصحراء ،وكالمها عائق معروف ،ألن ممتلئ باملخاوف واجملهول» .اجلارة هي غنيةٌ مترفةٌ
مدنيةٌ ،والشاعر هو فقري مسكني قرويم ،وبُعدمها كمسافة حبر وسيع أو سـبع بيـداوات ولـيس
يف مقـدرة الشـاعر أن يتجاوزهــا ألنـ لــيس مـاهراا يف ركــوب السـفينة كلـصّ البحـر ومل يركــب
ســفينةا قبـلُ واليســتطيع أن يقطــع الصــحراوات ألنـ منــذ صــبا مل يتــرك القريــة ،وكأنّـ قيّــد
رجلي ـ بــاألغالل منــذ أن كــان صــبياا .فالشــاعر هنــا هــو ميثــل مــدني اا فقــري اا مقيــد اا جبــذور
القرويــة ،واجلــارة متثــل أهــل املدينــة فهــي امــرأةٌ مدنيـةٌ ريـةٌ متنعمـةٌ مبظــاهر الرفاهيــة .مث
يتطرّق عبدالصبور إىل وصـف مظـاهر مـن حيـاة كـلٍّ منـهما ،فيصـف اجلـارة بأنّهـا تعـيش يف
حصن ،وهي تنام على فرش احلرير ،وتـدفع مللـها وضـجرها "باملرايـا والـآلي والعطـور" ،ويف
انتظـار فــارس مجيـل مــاهر يف ركــوب اخليـل ،ويف خــديها أيضـاا يوجــد مــن آ ـار النعمــة "تفــاح
وسكر" ،ونور سـراجها هـو نـور عـني الشـاعر وأصـدقائ  ،وهـي تسـتغ ّل مثـرة روحهـم وجسـمهم
لراحة عيشها ،ولكن القرويون هم اليستطيعون أن يستفيدوا من نتاج عملهم:
جــارَيت لَس ـ ُ أمــرياا /ال ،وَلَســ ُ املُض ـحِكَ املِم ــراحَ يف قَص ـرِ األمريِ/سَ ــأريكِ
العجـبَ املُعجِـبَ يف شَــمسِ النهارِ/أنــا ال أملِـكُ مــا يَملَــأ كَفـيّ طَعامـاا /وَبِخَــديكِ مِـنَ
النعمَةِ تُفّاح وَسُكر /فَإضحِكي يا جارَيت لِلتُّعساء /نَغمِي صَوتَكِ يف كُلِّ فَضاء /وَإذَا
يُولَ ـدُ فِ ـي العَت َم ـ ِة ِمصــباح فَريــدَ /فــاذكُري /زَي ُت ـ نــو ُر ُعيــوين َو ُعيــو ُن األص ـدِقاء/
وَرِفاقي طَيبونَ /رُبما اليَملِكُ الواحدُ مِنهُم حَشـوَةَ فَـم /وَيَمُّـرونَ عَلَـى الـدنيا خِفافـاا
كَالنسَمِ /وَوَديعنيَ كَأفراخِ حَمام  /وَعَلَى كاهِلِهم عِبءٌ كَبري وَفَريـد /عِـبءن أن يُولَـدَ
فِي العَتمَةِ مِصباح جَديد (عبدالصبور)148-147 :2006 ،

فيمكننا القول أنّ عبدالصبور «يف إطار هذا العذاب يسعى إىل تأكيد ذات بوصـف إنسـاناا
يعــرف مصــري  ،فيســعى إىل احلصــول علــى املــرأة أو علــى احليــاة يف أكمــل صــورها وأمجلــها،
مقاوم ـاا بــذلك شــعور التــدهور إزاء ذلــك املصــري املخيــف .ومــن هنــا كــان حديث ـ عــن مــيالد
مصــباح جديــد ،يضـيء مــن زيـ عينيـ يف قلــب هــذ العتمــة الكــبرية ،عتمــة مــاوراء احليــاة.
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(إناعيــل )237-236 :1966 ،واجلــدير بالــذكر أنّ النــور الــذي يتحــدث عن ـ عبدالصــبور هنــا
«يشع مبعاين اإلحساس بفداحة التضحية ،وضخامة الثمن الباهظ الذي يدفع املناضـلون يف
سبيل واقع أكثر إشراقاا لإلنسانية» (عشري زايد.)49 :1998 ،

النتائج
إذا تأملنــا هــذ القصــائد املختــارة مــن أشــعار صــالح عبدالصــبور ،نراه ـا تــدل علــى موقــف
الشاعر من املدينة والقرية كما يلي:
 .1إنّ موقف بصورة عامّة ،هو نتيجة ردّ فعـل رومنسـي يعـود إىل نشـأت األوىل يف الريـف
ومشــاعر الرقيقــة ،وعــن موقفـ هــذا تتولّــد صــورةٌ بريئـةٌ عفويـةٌ مــن القريــة ،وصــورةٌ
متعسّفةٌ من أجواء املدينة.
 .2يكون موقف صالح عبد الصبور من املدينة موقفاا سلبياا على الوج الغالب؛ فعلـى سـبيل
املثــال نــرا يف قصــيدة أغني ـ ٌة للشــتاء ص ـوّر املدينــة بزمحتــها الــل تنــهال علــى رنوس
أهاليها ،والل توحي مبوت من دون أن يبكى علي أحـد منـها ،ومـن دون أن تبقـي ذكـرا
خال ــدة يف أذه ــان أص ــحاب  .فالش ــاعر م ــن خ ــالل وص ــف جتربتـ ـ الش ــعورية يف ه ــذ
القصيدة يعرب عن موقف جتا املدينة وإحساس بالوحدة والغربة فيها حل بعـد املـوت،
إ ّلـا أ ّنـ يف قصـيدة احلـزن ال تقــع املدينـة حمـ ّل لومـ  ،فهــي نفسـها ضـحية للحـزن الــذي
يزحف إليها حىت تتهيأ الظروف للحكام الطغاة ممّا جيعل يائساا مـن حتسـني األوضـاع
الســائدة يف املدينــة ،كمــا نــرى يف أغنيــة القــاهرة موقف ـاا خمتلف ـاا مــن عبدالصــبور إزاء
املدينة بعد أن ابتعـد عنـها شـهراا؛ فقـد بـدأ هنـا نـوع مـن االلتقـاء بـني الشـاعر واملدينـة،
واستكشاف لنواحي جديدة من جتربة احلياة هبا؛ حي يتبيّن لـ أنّ املدينـة الـل طاملـا
يشعر بالنقمة جت اهها ،ال تتحمـل أيـة مسـؤولية جتـا اإلنسـان ،بـل حنـن مسـؤولون ،فكـل
ناهتا الل تثري نفورنا هي من صنعنا ،وحنن أنفسنا شوّهنا وجهها.
 .3بســبب نشــأة الشــاعر القرويــة ،نــرا يف القصــائد املختــارة علــى األغلــب يقـدّم لنــا مــن
القرية صورةا تفـيض فيهـا البسـاطة والعفويـة والتضـحية رغـم معاناهتـا املسـتمرة مـن
الفقر واجلوع.
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