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 ١العر�يّ  الشعرهجاء المدن في 

 *بالل األرفه ليوالد�تور الدین  هدى فخرة لد�تور ا

 **ترجمة فاطمة شحوري 

 مدینة سرای�فو بر�شة الفنان مرساد �ولد�جا، من مجموعة بالل أالرفه لي الخاّصة

                                                   
 .األمیر�ّ�ة المّتحدة الوال�ات في بنسیلفان�ا جامعة في العر�يّ  األدب أستاذة الدین: فخر هدىالد�تورة  *
 .ىاألدن الشرق  ولغات العر�ّ�ة ةدائر  ورئ�س بیروتب األمیر�ّ�ة الجامعة في العر�ّ�ة الدراسات في أستاذ لي: األرفه باللالد�تور  

 .بیروت في األمیر��ة الجامعة - األدنى الشرق  ولغات العر�ّ�ة دائرة في العل�ا الدراسات طال�ة شحوري: فاطمة **
 ُنشرت هذه المقالة �اإلنكلیزّ�ة �عنوان:  ١

“Against Cities: On hijā’ al-mudun in Arabic Poetry”, in The City in Pre-Modern and Modern Arabic 
Literature, ed. Nizar Hermes and Gretchen Head (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018), 38-

62. 

تین في الّسنة عن دار المشرق   مجلَّة إلكترون�َّة تصدر مرَّ
 ٢٠١٩حز�ران ، الرا�ع عشرالعدد 
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 �الس�كّ�ة منظورات

 وتقب�حه الوطنفي تحسین 

إّال أّن تعر�ف "الوطن" وعالقة  ،اإلسالمّي القد�م ه أمًرا اعت�اد��ا في العالمالشاعر وطنَ  دحُ كان م
ة. وقد تعّقب جمال الدین بن مة االجتماعّ�ة والس�اسّ�ة المنظّ الشاعر �ه تطّورا مع تغّیر طو�وغراف�ا الح�ا

هذا التطّور في التقلید العر�ّي بدًءا  Poétique arabeمن �تا�ه  ”The Poet in the City“ش�خ في فصل 
تتمّثل  افتعاالً  قوى بین الشاعر وقبیلته، وصوًال إلى عالقة أقّل طب�عّ�ة وأ "البیولوجّ�ة"لصلة �ما �صفه �ا

تحدیًدا - �عالقته �المجتمع اإلسالمّي الواسع، ثّم �أسرة محّددة أو أفراد یزعمون تجسیدهم للمجتمع �أكمله
لته المصدر الم�اشر للضوا�ط . و�انت عالقة الشاعر الجاهلّي �قبیمبراطورّ�ة العّ�اسّ�ةاإل أوجفي 

هذه الضوا�ط  امتّدتفي أثناء تأدیته دوره. وقد  إلیهااالجتماعّ�ة والدینّ�ة واألخالقّ�ة واللغوّ�ة التي احتكم 
على  معتمدةأص�حت بل  ،هشاشة شدّ رة أو �الضر فلم تص�ح ، الالحقةفي فترة الخالفة اإلسالمّ�ة  واخُتزلت

 ٢.وتنس�ًقاتعقیًدا  شدّ س�اسات أ

عن طب�عة هذا الوطن، ث�مات الحنین والُغر�ة  وقد اعتمد الشاعر في مدحه وطنه، �غّض النظر
نجد ففي الواقع،  .حافلة �مثل هذه الموت�فات "الحنین إلى األوطان" المصنَّفات األدبّ�ة عنو�ّن  ٣والرثاء.

 ٤.وغیرها وذ�ر األّ�ام السالفة الوطن والتغّرب والسفر واالغتراب عن حبّ  على سبیل المثال، فصوًال  ،فیها
هي العائلة والقبیلة والعشیرة والرفاق واألحّ�ة. وعادًة ما نالحظ تأكیًدا على ف فیها الحنین عناصرأّما 

األرض وطعامها وشرابها وترابها ومطرها ونداها وشجرها.  ولبنالصالت التي تر�ط الشاعر بوطنه وص�اه 
ُنبله  ُممثِّلًة أشكالشاعر الحزن والقلق وال�أس واألرق والوحدة والشوق، وُتخّ�م على المسافر أو المتجّول م

الوقوف على األطالل في القصیدة  ة�ّ �مشهدوتجّذره ف�ه. وقد ارت�ط الشوق للوطن  لوطنهو�خالصه 

                                                   
٢ (Paris: Éditions  Poétique arabe: précédée de essai sur un discours critiqueJamal Eddine Bencheikh, 

Anthropos, 1975), 24-25. 
وأعمال  هات النظر عن المدینة اإلسالمّ�ة، مستنًدا إلى التقالید القرآنّ�ة والنبوّ�ة�ستعرض طر�ف خالدي مجموعة �بیرة من وج

 انظر: ،جغرافّ�ة وأدبّ�ة وفلسفّ�ة وتار�خّ�ة

Studia Arabica et Islamica: Festschrift for Tarif Khalidi, “Some Classical Islamic Views of the City,” in 
.276-(Beirut: American University of Beirut, 1981), 265 īdād Qā, ed. Wadsān ‘AbbāsḥI 

 رثاء المدن والممالك في الشعر األندلسيّ  �اشا، مهجة أمینللتوّسع في ث�مة رثاء المدن في األدب العر�ّي الكالس�كّي، انظر:   ٣
أبو ظبي: دار ( إلنسان في الشعر العّ�اسيّ رثاء غیر االسودانّي،  عبدهللا عبد الرح�مو ؛ )٢٠٠٣: شراع للدراسات والنشر، دمشق(

 .١٢٠-١٥ )،١٩٩٩المجّمع الثقافّي، 
األلمانّي  ، تحقیق رمزي �عل�كي و�الل األرفه لي (بیروت: منشورات المعهدزاد سفر الملوكالثعالبّي، أبو منصور  :مثًال  نظرأ  ٤

 .٣-٢)، ٢٠١١، الشرقّ�ةلأل�حاث 
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و�ّن  في األزمنة الالحقة. دةً ُمعتمَ ) التي ظّلت الدارسة(وهو المشهد التقلیدّي لل�كاء على اآلثار  الجاهلّ�ة
 .السالفة هي المسكن المفقود الذي یذّ�ر المرء �األوقات، أي الطلل، دارسةالاآلثار 

 وغالً�ا ما �ان ،المدن التي أقام بهاأو  موطنه ، فهاجماّتجاًها معاكًسا جهاتّ إّال أّن �عض الشعراء 
ح المكان السابق أو مدو�قترن  .مدح مكان معّینه إلى الذي دفعالجانب  ن هوالموقف السلبّي تجاه الوط

واقع والتعاسة والُغر�ة. وفي ؤم اشتالشاعر أو األدیب �ال  الذي �شعر ف�هالمكان الحاليّ  بنبذالشوق إل�ه 
 عنالعر�ّ�ة  مصّنفاتفي ما وصلنا من ال وهذا جليّ مع المدح والذّم في األدب العر�ّي، تج��ثیًرا ما األمر، 

الحنین إلى "�تب �عض  تقومو  .طب�عتها بین المدح والذمّ �مصّنفات تجمع  وهي ٥،المحاسن والمساوئ 
فصول و  الفراقإلى جانب ذّم فصول مدح الفراق  على سبیل المثال، �إدراجها، ، وذلك�الِمثل "األوطان

وفي هذه الفصول التي �مدح فیها الشاعر فعَل مغادرِة المكان، تقب�ح الُغر�ة.  إلى جانبتحسین الُغر�ة 
الفكرة القائلة �أّن  یتحّدى و�ّن هذا، �طب�عة الحال، ٦".تنزلهن على أّنه "المكان الذي ُ�عاد تعر�ف الوط

 - �ّلهم - صدقاء والجیران واألحّ�اء والمدناأل، فمغادرة مكان الوالدة �حرم المرء من عائلته وأصدقائه
والنجاح  شة والثروات�سب المع�إلى  األراضي �ّلها متساو�ة ومتشابهة، و�ّن السعيو  .ن لالستبدالو قابل

 - ٧) "فاغترب َتتَـجّدد"٢٣١/٨٤٥ وفي هذا قال أبو تّمام (ت - والسفر �جلب التجّدد. األهمّ والترف هو 
 . والسفر وسیلة للهروب من الذّل واإلهانة والمشّقةالكسلإشارة إلى هو  ال�قاء في الوطنأّن  في حین

 ٨فضول.السعي إلى الفضیلة و�ش�اع والّ�ة إّنه الحرّ  ،والظلم واالضطهاد واالستبداد

                                                   
تحسین القب�ح في �ت�ه  . و�عالج الثعالبّي الموضوع نفسهانموذج��  د البیهقي مثاًال بن محمّ براه�م إل والمساوئ المحاسن نذ�ر   ٥

 وللتوّسع في هذا النوع انظر: .وتقب�ح الحسن، والیواقیت في �عض المواقیت، والظرائف واللطائف
ox in Classical Arabic Geert Jan van Gelder, “Beautifying the Ugly and Uglifying the Beautiful: The Parad

.51-48.2 (2003), 321 Journal of Semitic studiesliterature,”  
-٥٩)، ١٩٨٧، تحقیق جلیل العطّ�ة (بیروت: عالم الكتب، الحنین إلى األوطان ،بن المرز�انإنظر مثًال القصائد المذ�ورة في: أ  ٦

٦١. 
 .٨٠، زاد سفر الملوكالثعالبّي،   ٧
 مة "الحنین إلى األوطان" انظر:للتوّسع في ث�  ٨

Wadād Qādī, “Dislocation and Nostalgia: al-Ḥanīn ilā l-Awtān, Expressions of Alienation in Early Arabic 
Literature,” in Myths, Historical Archetypes and Symbolic Figures in Arabic Literature, eds. Angelika et al. 
(Beirut: Franz Steiner Verlag Stuttgart, 1999), 3-31; Kathrin Müller, “al-Ḥanīn ilā l-awtān in Early Adab 
Literature,” in Myths, Historical Archetypes and Symbolic Figures in Arabic Literature, eds. Angelika et al. 
(Beirut: Franz Steiner Verlag Stuttgart, 1999), 33- 58; Albert Arazi, “al-Ḥanīn ilā l-awtān Entre la 
Ǧāhiliyya et l'Islam Le Bédouin et le citadin reconciliés,” Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft 143 (1993), 287-327; Franz Rosenthal, “The Stranger in Medieval Islam,” Arabica 44 
(1997), 35-75; Thomas Bauer, “Fremdheit in der klassischen arabischen Kultur und Sprache,” in 
Fremdes in fremden Sprachen, eds. Brigitte Jostes and Jürgen Trabant (München: W. Fink, 2001), 85-
105. 

لفصول والمختارات األدبّ�ة لث�مة "الحنین إلى األوطان" للثعالبّي لالّطالع على قائمة ا زاد سفر الملوك�تاب  ينظر مقّدمة محّققأ
 شمولّ�ة للمراجع الثانوّ�ة. وسعمع قائمة أ
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فكرة إلى  النظر�مكن . و متعّددة في قصائدهمألغراض  المتداولةالشعراء هذه الموت�فات  وقد اعتمد
روندلر التطّور التار�خّي للنوع غتر�س حسب الس�اق. وتتتّ�ع ب�ا� من وجهات نظر متعارضةنفسها 

 الحنین إلى األوطان.األدبّ�ة عن مختارات الدة في األدبّي، وتوّضح �عض الث�مات واالّتجاهات الموجو 
الوطن و ، الوطن شكلظهر في �األصل الجغرافّي �ما  حولعلى المواقف المنقسمة والمتغّیرة  وترّ�ز

، فضًال عن التنّقل االزدواجّ�ةو ّ�ة ، وفكرة الوطن العالمّي، والحرّ اخت�ار مغادرة الوطنفي و ، المتغّیر
  ٩والنفي.

 لحاكمرمًزا لت�ارها المدینة �اع

توّسع مفهوم الوطن، �اعت�اره مكان والدة الشاعر أو أرض قبیلته أو قبیلة أحّ�ائه، في فترة الحكم 
الس�اسّ�ة األخیرة التي طرأت على جم�ع  -األموّي ل�شمل المدن، وذلك استجا�ًة للتغّیرات االجتماعّ�ة

الخلفاء العّ�اسّیین دوًرا مزدوًجا: فكان، من جهة  أنحاء العالم اإلسالمّي. وقد أّدى الشاعر في بالطات
ومن جهة أخرى، شخصّ�ة  - أي مستشار الخل�فة وند�مه والمتحّدث �اسمه - أولى، شخصّ�ة عاّمة

و�ّن مدینة ��غداد �انت المسرح الذي  التوافق. يولم �كن هذان الدوران دائمخاّصة �حمل وحده وزرها، 
بوجه احترافّي، و�ات الشعر بذلك مهنة مشحونة �الس�اسة والمنافسة  أثبت الشعراء من خالله أنفسهم

والمساجلة. وأص�حت المدینة بهذه الدینام�كّ�ة �مثا�ة الحاكم أو الخل�فة أو األمیر نفسه إلى حّد �بیر. ففي 
 فصاغت، ها والخروج منها الدخول في حضرة الحاكم وعطا�اه والخروج منهمافیعادل الدخول الواقع، 

آداب البالط عالقة الشاعر �المدینة وضَ�َطْتها. وقد �انت للشعراء عالقات غیر مستقّرة مع  لتالي�ا
الحّكام ومدنهم، وحرصوا على إجراء تعدیالت على ما صدر عنهم، إذا ما دعت الحاجة، �ما �ظهر في 

بیلة القاضي المذ�ور عن حادثٍة جرت بین أبي تّمام وابن أبي دؤاد، قاضي �غداد. فأبو تّمام، �عد إهانته ق
 ١٠غیر قصد، نظم قصیدَتین الستعادة رضا الحاكم ولمصالحة نفسه مع مدینة �غداد.

 عقار�ه بداه�ة نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآـدِ    تســـــــــري  أتاني عائر األن�اءِ 

* * * 

 إل�ك شكّیتي خَبَب الجــــــــوادِ    �أّني نلُت من مضر وخّبــت
                                                   

 نظر: أ  ٩
and its Alternatives in Classical Arabic Literature,” in  nāAwt-l ān ilīanḤ-alBeatrice Gruendler, “

, eds. Sebastian Günther and bic LiteratureRepresentations and Visions of Homeland in Modern Ara
.41-Stephan Milich (Hildescheim: Olms Verlag, 2016), 1 

 .١٤٦ )،١٩٣٧القاهرة: لجنة التأل�ف والترجمة والنشر، ( د عبده عّزامتحقیق محمّ  ،أخ�ار أبي تّمام ،الصوليّ أبو �كر   ١٠
 :س�اسات االعتذار والتوّسل والمد�ح المعّقدةلبي تّمام و أل ٣٧رقم  قصیدةلن لنظر أ�ًضا قراءة ر�موند فارّ أ

Journal of  ad,”ʾDu īm's Panegyric to Ibn AbāTamm ū“The Poetics of Persuasion: Ab Raymond Farrin,
.51-34.3 (2003), 221 Arabic Literature 
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 وال نادي األذى مّني بنـادي   وما ر�ُع القط�عِة لي بَر�ـــــــــعٍ 
 ١١وقلبي رائٌح برضاك غـــــادي   وأین �جوُر عن قصٍد لساني

ینجح فیها الشاعر أو �فشل. والمدینة هذه تملك القدرة على  حل�ةفلم تكن المدینة وطًنا، بل �انت 
 حما�ة الشاعر أو نبذه.

 الرزق سعً�ا وراء 

ن أخذت اإلمبراطورّ�ة العّ�اسّ�ة تضعف، ضُعفت ِصالت الشعراء مع مراكز السلطة الخالفّ�ة، حی
وهي صالت �ادت أن تصل إلى العبودّ�ة. أّما عالقة الشعراء �المدن التي زاروها  - ك�غداد مثًال 

ین ونشوء ظاهرة فأص�حت عابرة نت�جة عامَلین هما: تكاثر البالطات في القرَنین الرا�ع والخامس الهجر�َّ 
امتهان الشعر. ولم �عد خروج الشاعر من المدینة و�الطاتها على خطورة أو أهمّ�ة الخروج من بالطات 

في  لم �شعرف، و�ان من الطب�عّي أن یتنّقل الشاعر المتجّول بین مختلف البالطات ١٢الخلفاء العظماء.
هجاء المدینة التي غادرها. وتوّضح سیرة المتنّبي ذلك �أّنه مقّید �إحساٍس �الوالء أو االنتماء قد �منعه من 

) هذا السفر المتواصل في �حثه عن الرعا�ة والمجد. وغالً�ا ما تظهر ث�مة "رفض ٣٥٤/٩٦٥الذاتّ�ة (تـ 
الوطن" في شعره، ف�قول في قصیدة وّجهها من مصر إلى حاكمه س�ف الدولة الحمدانّي ( حكم بین 

 ) في حلب:٩٦٧-٣٥٦/٩٤٤-٣٣٣

 وال َند�ٌم وال �أٌس وال َســـــــــــــــــــكـــــنُ   التَعــّلُل ال أهــــٌل وال وطــــــــــنُ  ِ�مَ 
 ما ل�َس َیبُلُغه من نفِسه الزمــــــــــنُ   ُأر�ُد ِمن َزَمني ذا أن ُیبّلَغنــــــــي
 ما دام �صَحُب ف�ه روَحَك البَدنُ   ال َتْلق َدهَرك إّال غیَر ُمكترثٍ 

 ١٣وال َیُرّد علیـــــَك الفائـَت الَحـــــــــــــَزنُ    ُید�ُم سروٌر ما ُسِررَت بــــه فما

وقد وجد المتنّبي في نها�ة المطاف مأًوى له في مصر، في بالط �افور اإلخشیدّي (حكم بین 
). وعندما هرب، نظم قصیدًة هجا فیها �افوًرا ومعه مصر وشعبها على حّد ٩٦٨-٣٥٧/٩٤٦-٣٣٤
 ء، �قول فیها:سوا

 أو خاَنُه فَلُه في مصَر تمهیدُ   أُكّلما اغتاَل عبُد السوِء ســـــــــــــــّیَدهُ 
                                                   

 .١:٢١٥، )١٩٩٧صادر، بیروت: دار ( تحقیق محیي الدین ص�حي ،دیوان أبي تّمام ،أبو تّمام  ١١
 ,in ” Century Islamic Courts,-Employment Opportunities in Literature in Tenth“Bilal Orfali:نظرأ  ١٢

Studying the Near and Middle East at the Institute for Advanced Study, Princeton, 1935-2018, ed. Sabine 
Schmidtke (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2018), 243-250. 

-٤:٢٣٣)، ١٩٣٦، تحقیق مصطفى السّقا وآخر�ن (القاهرة: ال�ابي الحلبّي، دیوان المتنّبي �شرح أبي ال�قاء العكبريّ ، المتنّبي ١٣
 “and its Alternatives in Classical Arabic Literature nāAwt-l ān ilīanḤ-al” . وقد ذ�رته غروندلر في مقالها٢٣٩
 .ولالّطالع على المز�د من األمثلة في رفض الوطن انظر الصفحة نفسها من مقال غروندلر .٢٠ص 
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 فالُحرُّ ُمستعَبٌد والعبُد معبــــــودُ    صاَر الخِصّي إمام اآل�قیَن بهــــا
 ١٤فقد َ�ِشمَن وما تنفى العناقیـــــدُ    ناَمت نواطیُر مصَر عن ثعاِلبها

 �عّد نفسه غر�ً�ا حّتى �عد أن وجد ملجًأ في بّوان، وهو واٍد قر�ب من شیراز: وظّل المتنّبي
 ١٥غر�ـــــــُب الوجِه والــــیِد واللســــــانِ    ولـــكّن الفتــــــى العر�ـــــــــــــّي فیهــــــا 

 وأهلهاالمدینة 

ح�اة مدینة أو منطقة ما  سّكان المدن األصلّیون مدنهم �طرق متعّددة. وال �ختبر الزّوار �ط�ع
�التجّول فیها أو �االستفادة من �رم حاكمها فحسب، بل �التفاعل مع سّكانها. ولم �كن القاضي أبو علي 
المسّ�خّي/المسّ�حّي (توّفي قبل القرن الخامس/الحادي عشر) سعیًدا �منص�ه في سجستان، فنظم أب�اًتا 

 قلیلًة وصف فیها مشاعره:

 و�وني بها من عجیب العجـْب    ـتان إحدى النـوْب ُحلولي ِسجســــــــ
 ١٦سوى ُحسن نرجسها والرطـــــْب    وما �سجســــــــــــــــــتان من طــــائــــــــــلٍ 

 :�شكل مثیر لالهتمامو�ستثني المسّ�خّي/المسّ�حّي األمیر من مهاجمته هذه 

 م�ِك من �ال َطرَفیــــــــــــكِ في حرا   �ا سجســـــــــــــــتان قد َبلوناِك دهــــًرا
 ١٧لعَن هللا من �صیُر إلیـــــــــــــــــــــــــــك   أنِت لوال األمیر فینــــــــــا لُقلنــــــــــــــا:

 ) في وصفه مدینة إشبیل�ة:٥٤٥/١١٥٠و�قول الشاعر األندلسّي ابن �اقي (تـ 

 لو �نُت ُحر�ا أِبيَّ النفـــــــــِس لم ُأِقـمِ    َأقمُت ف�ُكم على اإلقتـــــــــاِر والــَعَدمِ 
 وال سمــــــــــــــاؤُ�م َتْنهـــــــــّل ِ�الدَیــــــــــــــــــمِ    فال حد�َقُتُكم ُ�جنى لها ثَمــــــــــــــــــــــــــــرٌ 
 مِ جئُت العراَق فقاَمْت لي على َقدَ    أنا اْمُرٌؤ إْن َنَبْت بي أرُض أندُلسٍ 
 ١٨وِحْرفٌة ُو�َلــــــــــْت �الُقْعُدِد البـــــــــــــِرمِ    ما الع�ُش �الِعْلِم إّال جیلٌة َضُعفـْت 

                                                   
 .٤٣-٢:٤٢، دیوان المتنّبي �شرح أبي ال�قاء العكبريّ المتنّبي،   ١٤
 .٤:٢٥١، المصدر نفسهالمتنّبي،  ١٥
التجارّ�ة،  د الحمید (القاهرة: المكت�ةد محیي الدین عب، تحقیق محمّ یت�مة الدهر في محاسن أهل العصر ،أبو منصور الثعالبيّ  ١٦

١٤٧:٤)، ١٩٥٦. 
 .٤:١٤٧، یت�مة الدهر في محاسن أهل العصرالثعالبّي،  ١٧
 Syracuse Abundance from the desert: classical Arabic poetry Farrin,Raymon)   نظر:أقت�سه فارن وترجمه. إ ١٨

Syracuse: NY University .216, )2011Press,  
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�المه على ) �مقطوعات قلیلة، في ٩٨٤/١٥٧٧وعلى نحو مماثل، �صف بدر الدین الغّزي (تـ 
منعوا عنه طعام اإلفطار في  رحلته من دمشق إلى اسطنبول، سوء استضافة سّكان مدینة �علَ�ّك إّ�اه. فقد

 شهر رمضان:

 وال�خــــــــــــــــل ف�كـــــــــــــــم ســــــــــــجّ�ه   شــــــــــــــهر الصیـــــــــام الكر�ــــــــــــــــــــــم
 ١٩ـــس تأتــــــــــــــــــــي العشـــــــــّ�هألیــــــــــــــ   هبنـــــــــــــــا نصـــــــــــــــــــــوم نهــــــــــــــــــــاًرا

وقد ُتهاَجم المدینة �ذلك �سبب فساد أهلها. و�قت�س بدر الدین الغّزي األب�ات التال�ة في وصفه 
 مدینة حمى السورّ�ة:

 ورجالها ونســــــــــــائهـــــــــّن جم�عـــــــا   عّم الفساد حمى حماة فمردهــــــا
 ٢٠من مّسه العاصي یدور سر�عـا   واعیــر التي یهوونهـــــــــــــاشـــــ�ه الن

ا  هم،) الذي هاجم أهل ال�من لق�حِ ١٤٥/٧٦٢ومن المواقف المضحكة موقف أبي ُنخْیلة (تـ  عاد�
 هر �ه:على الرغم من ق�حه الذي اشتُ نفسه أجملهم 

 مـــــــــــــــــــــــــــــنذ دخلـــــــــــُت ال�منـــــــــــــــــــــا   ــــــنالم أَر غـــــــــــــــــــــــــیري حســـــــــــــــــــــ
 ٢١أحســـــــــــــــــــــــــــُن من فیهـــــــــــــا أنـــــــا!   فــــــــــ�ا شــــــــــــــــــــــــــــــقاء بلــــــــــــــــــــــــــــــــدةٍ 

 اشتقاق الكلمة في ال�حث عن

القوالب النمطّ�ة  المبنّ�ة على�مكن مهاجمة المدن أن تّتخذ شكل الرسوم الكار�كاتورّ�ة المضحكة 
العرقّ�ة الس�اسّ�ة واالجتماعّ�ة، و�مكنها أن تص�ح تمر�ًنا شعر��ا للشعراء. و�ّن الذّم على النحو المذ�ور ال 

رصة إظهار قدراته على تصو�ر المساوئ، على القدر ُ�علن انتقال الشاعر وسفره فحسب، بل یت�ح له ف
الذي غالً�ا ما �ان س�صّور �ه محاسن مدینة ما و�الطها. و�ثیًرا ما وّظف الشعراء في مهاجمتهم المدن 

التي تتالعب �اسم المدینة، ف�حّدد االسم الجدید أو اشتقاقات الكلمات المزّ�فة جناًسا أو تالعً�ا لفظ��ا أو 
التالعب ، ذلك نت�جة ا ما �انت �خارى هدًفا لمثل هذا الهجوموغال�ً طب�عة المدینة.  مزّ�فاالشتقاق ال

ي الذي یتشار�ه اسم المدینة مع �لمة "خرا." ونذ�ر على سبیل المثال  -ر -  �الجذر الثالثّي خاللفظيّ 
ّي (توّفي حوالى العام ، نظمها أبو الطّیب الطاهرّي الخراسانللثعالبيّ یت�مة الدهر ثالثة أب�ات وردت في 

 ) الذي خدم السامانّیین جهًرا واحتقرهم سر�ا:٣٢١/٩٣٣

                                                   
، تحقیق عبد الرح�م أبو حسین وطارق أبو حسین (اسطنبول: غرفة تجارة رحلة بدر الدین الغّزّي إلى اسطنبولر الدین الغّزّي، بد ١٩

 .٣٠اسطنبول، د.ت.)، 
 .٤٠، رحلة بدر الدین الغّزّي إلى اسطنبولالغّزّي،  ٢٠
 .٦:٤٤٩)، ١٩٦٢تأل�ف والترجمة والنشر، ، تحقیق أحمد أمین وآخر�ن (القاهرة: لجنة الالعقد الفر�دبن عبد رّ�ه، إ ٢١
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 �ِعزُّ بر�عها الشـــــــــــــــــــــــيُء النظیــفُ   �خارى من خًرى ال شــــــــّك فیـه
 فذا من َفخِر ُمفتخـــــــــٍر ضعیــــــــــفُ    فإن قلَت: األمیُر بـــــــــها مقیـــــــمٌ 

 ٢٢أل�َس الُخرُء موِضـــــــــُعه الكنیـفُ   ذا �ان األمیُر خًرا فقل لــــــــــــيإ

هذا المعنى الشعرّي، وفًقا للثعالبّي، ونظم بیَتین في هجاء  أبو أحمد بن أبي �كر �عد ذلكوقد تناول 
 ُ�خارى:

 ــــــــــــارالصـــــــــــــار �ط�ِعه فیها حمـــــــ   لو الفرُس العتیُق أتـــى �خارى 
 ٢٣تـبوَّأه أمــــــــــیُر الشـــــــــــــــــــــــــــــــرق دارا   فلم تَر ِمثلهـــــــــا عیني �ن�ًفــــــــــــا

غیرها و�بدو أّن الثعالبّي، �اعت�اره جامع مختارات أدبّ�ة، وجد هذه األمثلة الشعرّ�ة مضحكة واقت�س 
 توّفي في القرن الخامس/الحادي عشر): �ما فیها أب�ات الغر��امّي (

 وأهلهــــــــــــــــا فــــــي جوفهـــــــــــــــــــا دود   ما بلـــــــــــــــدة منتنـــــــــة من خـــــــــــرا
 ٢٤�ضــــــــــــــــــ�ع فیهـــــــا الَنــــــــــّد والعود  تلك �خـــــــارى من �خار الخرى 

 ):٤٣٠/١٠٣٨شاعر السامانّي أبو علّي الساجّي (توّفي قبل العام وأب�ات ال

 واأللــــــــــــــف األولـــــــــــــى بال فائـــــده   بـــــاُء �خـــــــــارى فاعلمـــــــــّن زائده
 ٢٥دهكالـــطیِر في أقفاِصـــــــــــــها آبــــــــــ   فهي خًرا محــــــــــٌض وسّكاُنهــــــا

التالعب اللفظّي �ه، �ان لدى شعراء آخر�ن  على عالوةً . لكن، �اسمها محظوظةلم تكن �خارى 
 و�ضّم الثعالبّي عدًدا من هذه المقطوعات، ف�قول المتنّبي: المز�د ل�قولوه �شأنها.

 ـــــــوهاء مقلــــــــــــــــــوبیـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــ   �خــــــــــــــــارى �ّل شـــــيء منــــــــــك
  ٢٦فلـــــــــــــم قاضــــــــــــــــــــ�ك مر�ـــــــــــــوب   قضــــــــــــــــــاة النــــــــــــاس رّ�ـــــــــــــاب

 ):٤٣٠/١٠٣٨بینما �قول فیها الشاعر السامانّي أبو منصور العبدونّي (توّفي قبل 

 وفاحت لدى األسحار ر�ح البنفسج  د هللا طـــــــاب نس�مهــاإذا ما بــــــــال 
 كـأّنك منها قــــــاعد وســـــــــط مخــــــــــرج  رأیت �خارى ج�فة األرض �ّلهــــا 
 ٢٧و�ّال فعنــــــــــــــــها رّب حـــــــّول وفـــــــــــــّرج  ف�ا رّب أصلح أهلها وانف نتنهـــا 

                                                   
 .٤:٧٠، یت�مة الدهر في محاسن أهل العصرالثعالبّي،  ٢٢
 .٤:٧٠ لمصدر نفسه،ا ٢٣
 .٤:٧١، المصدر نفسه ٢٤
 .٤:٧١، المصدر نفسه ٢٥
 .٤:٧١، المصدر نفسه ٢٦
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الطبیب محّمد بن علّي بن رفاعة  فقد نظملم �قتصر على �خارى.  اشتقاق جدیدعن إّن هذا ال�حث 
 (توّفي في القرن السا�ع/الثالث عشر) مقطوعة في مهاجمته مدینة شار�ش األندلسّ�ة، �قول فیها:

 ــــــــــــــــــّر یبیــــــــــــــــــــنتصحیــــــــــــــــف شـــ  شـــــــــــــــــــر�ــــــــــش مــــا أنــــــــــــــــــت إالّ 
 إن �نـــــــــــــــــــــت مــِــــــــــــــــمَّن تدیــــــــــــــــن  فارحــــــــــــل فدیتــــــــــــــــــــــــــك عنهــــــــــــا

 ٢٨حـــــــــــــــــــــــّر وال َمــــــــــــــــن ُ�عــــــــــــــــــــــــــین  ـــــــــــــافقّلمـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــاد فیهــــــــــــ

ّنه تنافٌس بین �أإّن الهجومات الالذعة على المدن، �ما نرى في ما ذ�رناه، ُتظهر ما قد یوصف 
ولهذا  صاله بها على مستوى فردّي.اتّ إلى  الشاعر على مدینة ما تعود إمكانّ�ة تغّلبالشعراء والمدن. و�ّن 

شخصّ�ة. وال یزال  وش�هعالقٍة م�اشرٍة  علىالسبب أ�ًضا قد تنطوي مهاجمة مدینة ما أو حّتى إهانتها 
الشاعر، في هذا الس�اق، یتصّور أّن شخصّیته وشخصّ�ة المدینة متقابلتان. إّال أّن هذه العالقة تتغّیر مع 

مقارنًة �شخصّ�ة المدینة التي تتحّول من موقع یتّم دخوُله  تضعفاعر الوقت بوجٍه ملحوظ، فشخصّ�ة الش
 والخروج منه، إلى حالة ذهنّ�ة سائدة ومستمّرة ومستعص�ة.

 منظورات حدیثة
 ّ�ة إلى المنفىنّي: من الحرّ المدیالمشهد 

وافر الخ�ارات، ن تالناتجة متتطّور الحّرّ�ة النسبّ�ة التي تمّتع بها الشعراء في فترة ما قبل الحداثة 
في العصر الحدیث إلى ما هو أ�عد عن الحّرّ�ة وأقرب إلى المنفى. و�ّن الحداثة في القرن العشر�ن تتطّور 

 -إلحاًحا قوى رّ�ما اآلن أ -أظهرت استجواً�ا مستمر�ا في التقلید العر�ّي، �ما هو الحال في التقالید األخرى،
شعراء  شغلتوَطَرَح هذا االستجواب الذاتّي أسئلًة جوهرّ�ًة  لدور الشاعر ومكانته في المجتمع والعالم.

 Wallace)سنوواالس ست�ف (T. S. Eliot)لیوت إحداثوّ�ین عظماء أمثال توماس ستیرز 
)Stevens،١٩٢٦() و�در شاكر السّ�اب ١٩٣٠ العاموشعراء عرب حداثوّ�ین أمثال أدون�س (ُوِلد  ٢٩-

 و�نّ ) وآخر�ن. ١٩٨١-١٩٣١(وصالح عبد الصبور  )١٩٩٩-١٩٢٦وعبد الوّهاب البّ�اتي ( )١٩٦٤

                                                                                                                                                              
 .٤:٧١،  یت�مة الدهر في محاسن أهل العصرالثعالبّي،  ٢٧
نظر أ. ٤:١١٥)، ٢٠٠٠ق أحمد األرناؤوط وتر�ي مصطفى (بیروت: دار إح�اء التراث العر�ّي، ، تحقیالوافي �الوف�اتالصفدّي،  ٢٨

 .٣٠٦)، ١٩٦٤، تحقیق شوقي ض�ف (القاهرة: دار المعارف، الُمغِرب في حلى الَمغرببن سعید المغر�ّي، إأ�ًضا: 
 نظر:أ ٢٩

Dorothy Baker, Mythic Masks in Self-Reflexive Poetry: A Study of Pan and Orpheus (Chapel Hill: 
Discriminations: Further Concepts of René Wellek, University of North Carolina Press, 1986), 3; 

.3-(New Haven CT: Yale University Press, 1971), 261 Criticism 
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 االختالفالمشهد المثالّي العاّم للسعي من أجل  وّفرمع �ّل تناقضاته و�مكانّ�اته،  ،نيّ المدیالمشهد 
 ٣٠".البّتة شاعريّ  غیر واقع" فيوالشعر  والتعبیر

 ٣١شعرّ�ٍة جمالّ�ٍة حداثوّ�ٍة. وقد أشار الدارسون في �ثیر من األح�ان إلى مر�زّ�ة المدینة في ص�اغةِ 
 تشكیلهالماضي و  رسم إعادةالحداثوّي من  المشروع إل�ه سعى لمافضاًء مالئًما  نيّ المدیالمشهد  ووّفر
خوقد ت ثان�ًة.  وجهٍ ت الحر�ة الحداثوّ�ة العالمّ�ة، التي ُدِرَست تأثیراتها على الحداثوّ�ین العرب برسَّ

تحّدى نماذج الجمال واإللهام في المعنى التقلیدّي. وقد انفصلت في مشهد عاّم  ٣٣في المدن ٣٢مكّثف،
والتوّقعات التقلیدّ�ة، وذلك استجا�ًة للتغّیرات الكوزموغرافّ�ة للمدینة في  الجمالّ�ة الشعرّ�ة الحدیثة عن الُمثل

 Preface �تا�هعلى هذه الحق�قة في  (Wordsworth) وردزورثأعقاب الثورة ما �عد الصناعّ�ة. وتحّسر 

to the Lyrical Ballads عند وصفه الشعر الناتج من "تراكم الرجال المتزاید في المدن"  و"رغبتهم في ،
و�ّن "الحداثة" في األدب  ٣٤."التعّطش المخزي إلى اإلثارة الشائنة" بـ"الفاسد عموًماواقعة استثنائّ�ة" ومن "

مشارً�ا ، "(Santilli)ر الحدیث، �ما �قول سانتیللي �بیر، إذ �ص�ح الشاع وجهٍ ب ذاُت نواٍح مدینّ�ة جمالّ�ة

                                                   
۳۰  Machann and Forrest Burt (London: , eds. Clinton Selected Letters of Matthew ArnoldMatthew Arnold, 

Macmillan, 1993), 52. 
عدم  على الرغم من الهراءات التي یتفّوه الناس بها، �مدى -أكثرفإذ ال شيء أفعله سوى التفكیر أكثر  - �قول: "أفّكر أ�ًضا

 ".اعريّ غیر ش�فتقر إلى العمق والعظمة والحر�ة، إّنما هو عصر  االعصر وناسه. هو ل�س عصرً  شاعرّ�ة
ین العشر�ن (حر�ة الشعر الحّر) والتاسع (مشروع الشعر حر�ات الحداثوّ�ة في الشعر العر�ّي، في القرنَ المن الجدیر �الذ�ر أّن   ٣١

خمرت�طة ارت�اًطا وث�ًقا ومت العّ�اسّي الُمحدث)، هي ظواهر مدینّ�ة ة في المراكز المدینّ�ة: بیروت في القرن العشر�ن و�غداد في رسِّ
(مصر: دار  العصر العّ�اسّي األّولشوقي ض�ف،  انظر: للشاعر العّ�اسّي المحدث قرن التاسع. للتوّسع في الحساسّ�ة المدینّ�ةال

 .٢٤-١٩ ،لبن ش�خ Poétique arabeمن �تاب  ”L’attriance baghdadienne“؛ وفصل ٨٨-٩، )المعارف، د.ت.
 ثوّ�ة في الشعر العر�ّي في القرن العشر�ن، انظر مثًال:وللتوّسع في مر�زّ�ة مدینة بیروت في الحر�ة الحدا

Robyn Creswell, “Tradition and Translation: Poetic Modernism in Beirut” (PhD diss., New York 
University, 2013). 

 منها:، نذ�ر في األدب العر�يّ  رّ�زت دراسات عدیدة على أهمّ�ة التأثیر الغر�ّي �الحر�ة الحداثوّ�ة  ٣٢
Aida Azouqa, “Metapoetry between East and West: ‘Abd al-Wahhāb al-Bayyātī and the Western 
composers of Metapoetry: A study of Analogies,” Journal of Arabic Literature 39 (2008), 38-71; ‘Āṭif 
Faḍḍūl, The Poetics of Eliot and Adūnīs (Beirut: Al-Ḥamrā Publishers, 1992); Shmuel Mored, Modern 
Arabic Poetry 1800-1970: The Development of Its Forms and Themes Under the Influence of Western 

Hai, “Shelley and the Arabs: An Essay in -Abdel(Leiden: E. J. Brill, 1976); Muhammad  Literature
 īzūAzma, “The Tamm-Nazeer El ;89-3 (1972), 72 Journal of Arabic LiteratureComparative Literature,” 

Movement and the Influence of T. S. Eliot on Badr Shākir al-Sayyāb,” Journal of the American Oriental 
Society 88.4 (1968), 671-8; 

 .)١٩٩١بیروت: المؤّسسة العر�ّ�ة للدراسات والنشر، ( لیوت وأثره على عبد الصبور والسّ�ابإد شاهین، محمَّ 
۳۳  Desmond Harding, Writing the City: Urban Visions and Literary Modernism (New York NY: Routledge, 

2003). 
۳٤ed. W. J. Owen (Copenhagen:  ”,Wordsworth’s Preface to “Lyrical BalladsWilliam Wordsworth,  

.lde and Bagger, 1957), 117Rosenki 
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أّما الحداثة الشعرّ�ة في الس�اق العر�ّي فكانت جزًءا  ٣٥."بناء المدینة وتفك�كهال المستمّرةة و�طًال في العمل�ّ 
 س�اسّ�ة وفكرّ�ة وجمالّ�ة أكبر انبثقت من مراكز مدینّ�ة رئ�سّ�ة مثل بیروت والقاهرة - من حر�ة اجتماعّ�ة

 ٣٦ودمشق و�غداد.

 شكل��او�اعت�ارها نموذًجا  ٣٧وعل�ه، تظهر المدینة �اعت�ارها إحدى الث�مات ال�ارزة في الشعر الحدیث
 ٣٩،"الممّلة التي تتتا�ع �الحجج"�شوارعها ، وتقّدم المدینة ٣٨أو معمار��ا ُتبنى عل�ه القصیدة الحدیثة.

بتفاعلها مع العاّم  حیُث �ع�ش المرء ح�اته، ٤٠"ُمضیئةالُمعِتمة أو ال عاتالمر�ّ " التي تمّثل و�نوافذها
الحداثوّ�ة. و�ّن متاهة المشهد للقصیدة  بنیو��اوالخاّص ومع الجدید والقد�م، ُتقّدم المدینة �كّل هذا نموذًجا 

نّي، الذي هو في حالة تغّیر مستمّر، هي انعكاس ألشكال الشعر الحداثوّي الجدیدة ومصدر إلهام المدی
وهي أشكال دائًما ما تكون في طور التكو�ن. ومن هذا المنطلق، إّن المدینة ل�ست مجّرد مصدر لها، 

 هي تجسید لجمالّیته التي تنبثق من المألوف والطب�عّي واالصطناعّي. بلإلهام للشعر الحدیث، 

 الشاعر في مواجهة المدینة الفاسدة

الذي تدین �ه  الَدْینتنان، على الرغم من ال تّتصف عالقة الشاعر الحدیث �المدینة دائًما �االم
نّي المدیالقصیدة الحدیثة لها، فغالً�ا ما وقف الشعراء الحدیثون من المدینة موقف عداء. و�ّن المشهد 

�ضج�جه وش�كة عالقاته، هو ما �ستند عل�ه هؤالء إل�جاد صوت لهم �عتمدونه غالً�ا في مهاجمة المدینة 
فتورها. وقد تعامل الشعراُء في حر�ة الشعر الحّر العر�ّي، خاّصة في وندب استبدادها والشكوى من 

وهو اّتجاه شعرّي استند على علم األساطیر القد�مة في الشرق األدنى في إشارٍة إلى  ٤١اّتجاهه التّموزّي،
وعل�ه، الحاجة الملّحة إلى تجدید الثقافة العر�ّ�ة، تعاملوا مع المدن على اعت�ارها مكان ال�عث المرتقب. 

أص�حت المدینة استعارة للنظام العالمّي المستبّد والفاسد الذي ال بّد من طمسه والتغّلب عل�ه. و�عّبر 
المدینة، أي ج�كور، القر�ة  نق�ض السّ�اب عن ُ�غضه للمدینة التي ضّ�قت صدره، و�عّظم من حنینه إلى

 التي أمضى فیها طفولته:

                                                   
۳٥University  (Madison WI: Asssociate Such rare Citings: The prose poem in English literatureNikki Santilli, 

.Presses, 2002), 182 
۳٦15 Literature & Aesthetics Ahmad Shboul, “The Arab poet and the city: Modernity and alienation,”  

.61), 2005( 
 .٣٢٦، )١٩٦٧القاهرة: دار الكتاب العر�ّي، ( المعاصر: قضا�اه وظواهره الشعر العر�يّ عّز الدین إسماعیل،  ۳۷
۳۸ .183Such rare Citings: The prose poem in English literature, Santilli,   
۳۹ .(London: Faber, 1954), 11Selected Poems Thomas Stearns Eliot,   
٤٠, trans. Keith Waldrop (Middletown CT: Wesleyan University Press, Paris SpleenCharles Baudelaire,  

2009), 74. 
 للتوّسع في روح هذه الحر�ة ومشروعها الثقافّي انظر:  ٤١

El-Azma, “The Tammūzī Movement and the Influence of T. S. Eliot on Badr Shākir al-Sayyāb.” 
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 وتلتّف حولي دروب المدینة
 لطین �مضغن قلبيح�اًال من ا

 و�عطین عن جمرة ف�ه طینة
 ح�اًال من النار �جلدن عرى الحقول الحز�نة

 �حرقن ج�كور في قاع روحي
 ٤٢و�زرعن فیها رماد الضغینة.

طفولته. لذلك، إلى  شوقهعن  قطّ نّي، إذ إّنه شاعر لم یتخّل المدیوقد ظّل السّ�اب غر�ً�ا في المشهد 
فهي مسخ وحبل مشنقة ونار  عندهنین والشعور �الفقدان. أّما المدینة لطالما �انت رؤ�ته مشحونة �الح

 حارقة:

 هنا ال طیر في األغصان تشدو غیر أط�ار
 من الفوالذ تهدر أو تحمحم دونما خوف من المطر

 وال أزهار إّال خلف واجهة زجاجّ�ة
 ٤٣یراح إلى المقابر والسجون بهّن والمستشف�ات.

ال�عث الُمرتقب إّال في أرض المدینة القاحلة. فال سبیل نحو عالم  على الرغم من ذلك، لن یتحّقق
الموقع الذي سُ�عاني ف�ه الشاعر وشع�ه ألم الخالص.  - أفضل، وال سبیل نحو ج�كور، إّال عبر المدینة

و�حّدد السّ�اب في افتتاحّ�ة قصیدته "المس�ح �عد الصلب" عالقة الشاعر �المدینة الغافلة وغیر الم�ال�ة، 
 وهي عالقة ال مناص منها:

 �عدما أنزلوني سمعت الر�اح
 في نواح طو�ل تسف النخیل

 والخطى وهي تنأى إذن فالجراح
 والصلیب الذي سّمروني عل�ه طوال األصیل

 لم تمتني وأنصّت �ان العو�ل
 �عبر السهل بیني و�ین المدینة

 مثل حبل �شّد السفینة
 وهي تهوي إلى القاع �ان النواح

 ن النور بین الص�احمثل خ�ط م

                                                   
 .١:٤١، )١٩٧١بیروت: دار العودة، ( دیوان بدر شاكر السّ�اببدر شاكر السّ�اب،  ٤٢
 .٢٥٥، المصدر نفسه ٤٣
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 والدجى في سماء الشتاء الحز�نة
 ٤٤ثّم تغفو على ما تحّس المدینة.

ولم �عد الشاعر الحدیث هو الذي �سكن المدینة، بل �اتت هي التي تسكنه، وُتص�ح امتداًدا 
إلى أّن تجّنب المدینة خاصّ�ة من  (Robin Creswell)لمخاوفه و�ح�اطاته. وقد أشار رو�ن �ر�سو�ل 

نّ�ة من طوا�ع العدید من أسالف هذه المدیئص الحداثة العر�ّ�ة، مثلما �ان االنغماس في الح�اة خصا
والمدینة، على الرغم من حضورها الطاغي في قصائد الحداثوّ�ین العرب، هي وهمّ�ة ولوازمها  ٤٥الحداثة.

الذي مال إلى ) ١٩٨٢-١٩١٩خاّص على شعر خلیل حاوي ( بوجهٍ غائ�ة ومشهدها مفقود. و�نطبق هذا 
 ٤٨ونعش السكارى، ٤٧و�یت ال�غاء، ٤٦حاوي، هي المستنقع،عند االختصار والمجاز. و�ّن مدینة بیروت، 

 ا:استهزاًء وجود��  وهي اآلخر الذي �ستهزئ �الشاعر ٤٩وجح�م �ارد

 نحن لم نخلع ولم نل�س وجوه
 نحن من بیروت، مأساة ولدنا

 بوجوه وعقول مستعاره
 �غً�اتولد الفكرة في السوق 

 ٥٠ثّم تقضي العمر في لفق ال�كارة.

 استعارةالمدینة �اعت�ارها 

ال بّد من اإلشارة إلى أّن المدینة في أكثر أعمال السّ�اب هي مدینة مجّردة غیر مسّماة، و�دیلة عن 
لشاعر الحداثوّي، هي استعارة لكّل المعضالت عند االمدن �اّفة، عر�ّ�ة �انت أم غیر عر�ّ�ة. والمدینة، 

لتي یواجهها والتي من ضمنها موقعه الجدلّي في المجتمع، وعالقته �التقالید، وذاكرته الشعرّ�ة اللغوّ�ة ا
معّینة ذاكر�ن أسماءها،  ادنً وقد تناول شعراء حداثوّ�ون آخرون مُ  ."وسع�ه لتحقیق صوت شعرّي "جدید

عت�ارها خصمهم، فتص�ح المدینة إًذا ومقّدمین أوصاًفا الذعًة لها، ومعّبر�ن عن إح�اطهم الكبیر تجاهها �ا
خصم الشاعر حّتى تكاد تكون عدّوته. وخیر مثال على ذلك مجموعة "مدینة بال قلب" ألحمد عبد 

                                                   
٤٤(Edinburg: Edinburg University  Anthology of Arabic Literature from Classical to ModernKhalidi, Tarif  

.19-Press, 2016), 117 
٤٥  .on: Poetic Modernism in Beirut, 101Creswell, Tradition and Translati 
 .٦٤، )١٩٧٢بیروت: دار العودة، ( دیوان خلیل حاوي حاوي،  خلیل ٤٦
 .٢٤، المصدر نفسه ٤٧
 .٣٧، المصدر نفسه ٤٨
 .٤٣ المصدر نفسه، ٤٩
 .٣١١-١١٢، المصدر نفسه ٥٠
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�عّبر الشاعر عن  "،). ففي قصیدٍة له �عنوان "الطر�ق إلى السّیدة١٩٣٥ العامحجازي (ُوِلد  المعطي
سعى، على منوال السّ�اب، إلى النجاة من المدینة. و�ختم و� ،"نكرةاست�ائه من القاهرة التي حّولته إلى "

حجازي قصیدته بتكرار شب�ه �الدعاء، یؤّ�د ف�ه وجهته في المدینة وهدفه من التجّول فیها، وهو الوصول 
 ٥١إلى مزار السّیدة ز�نب.

 �ا قاهرة
 أ�ا ق�اً�ا متخمات قاعدة

 �ا مئذنات ملحدة
 �ا �افرة

 رؤ�ا عابرةأنا هنا، ال شيء �الموتى، �
 أجّر ساقي المجهدة

 للسّیده
 ٥٢للسّیده.

ضمان نجاتها  یتوّجب على الشاعر نجاة منها،الففي سبیل غیر أّن الهرب من المدینة مستحیل. 
�اتت استعارة تالزمه  بلال �ستط�ع الشاعر مغادرته،  اماد��  اهي �ذلك. فلم تعد المدینة �التالي مكانً 

وتسافر معه أینما ذهب. والشاعر الحدیث هو الكاهن والنبّي وشب�ه المس�ح والناشط الس�اسّي الذي لم �عد 
قادًرا على تبرئة نفسه من أمراض المدینة وعللها، فذنو�ها ذنو�ه ومهّمته أن �غّیر العالم أو، ب�ساطة، أن 

 میناء المدینة إلى سجن، فالضج�ج "،ة له �عنوان "عیون �حلم �عالم أفضل. و�حّول حجازي، في قصید
والحشود ال تز�ده إّال وحدًة. وهو ُ�خضع نفسه للحلم �الح�اة بدًال من ع�شها، أو لتصّور مدینة  �جعله أ�كمَ 

 ما عوًضا عن التفاعل معها:

 ألّنني أع�ش في میناء
 أحار من تعّدد األجناس واللغات واألز�اء

 افأرقب الح�اة صامتً 
 مكّبل الحنین

 كأّنني بیني و�ین الناس قض�ان
 كأّني سجین

 ٥٣ها.�شَ أشیر، أحلم الح�اة ألع
                                                   

 المزار في الساحة وسط مدینة القاهرة.الجامع و �قع هي إشارة إلى جامع السّیدة ز�نب، ابنة بنت الرسول محّمد. و  السّیدة ٥١
 .١١٨)، ١٩٥٩(بیروت: دار األدب،  مدینة بال قلبأحمد عبد المعطي حجازي،  ٥٢
 .٢٣٢-٢٣١ ،مدینة بال قلبحجازي،  ٥٣
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. فهو َ�عنیهاوعلى الرغم من أّن حجازي یذ�ر القاهرة �اسمها، إّال أّنها لم تكن المدینة الوحیدة التي 
ة. وفي الواقع، إّن المدینة في یتوّجه �كالمه إلى المدینة المجازّ�ة المجّردة التي تمّثل محور تجر�ته الشعر�ّ 

مع دوًما أعمال أكثر الشعراء العرب الحدیثین إّنما هي حلم المدینة، وهي أمل المدینة الذي یتصادم 
واقعها. ولهذا السبب �جد شاعر �أدون�س نفَسه في منفى أبدّي، فهو یتجّول في قصیدته "ر�شة الغراب" 

 وت�قى بدورها �عیدة المنال ومتعّذر بلوغها: ، فی�قى وحیًدافي شوارع المدینة، غیر أّنها ال تعترف �ه

 من مغرب الشمس إلى ُضحاها
 أعبر بیروت وال أراها
 أسكن بیروت وال أراها

 وحدي أنا والحّب والثمارْ 
 نمضي مع النهارْ 

 ٥٤نمضي إلى سواها.

المدینة الم�الغ  و�ّن بیروت التي �صّورها أدون�س في ما سبق �انعزالها وصعو�ة الوصول إلیها، هي
فیها والمجازّ�ة في قصیدة خلیل حاوي "ل�الي بیروت". فبیروت في عالم حاوي الشعرّي هي لندن إلیوت 

(Eliot) و�ار�س بودلیر ،(Baudelaire) و�غداد السّ�اب، وقاهرة حجازي، وهي �ابل وسدوم وروما. هي ،
 :منّفربتأثیرها الالمدینة المجّردة، وهي �ّل مدینة ت�عد الشاعر 

 "إّن في بیروَت دن�ا غیَر دن�ا"
 "الكدِح والموِت الرتیْب"

 "إّن فیها حانًة مسحورًة،"
 "خمًرا، سر�ًرا من طیوْب"

 "للح�ارى"
 في متاهات الصحارى،

 في الدهالیِز اللعیَنهْ 
 ومواخیِر المدینهْ 

(...) 
 َمن �قّو�نا على حمِل الصلیْب 

 ك�ف ننجو من ِغوا�اِت الذنوْب 
 ٥٥؟والجر�مهْ 

                                                   
 .١٩٣)، ١٩٧٠(بیروت: منشورات مواقف،  أغاني مه�ار الدمشقيّ أدون�س،   ٥٤
 .٢٥-٢٣، دیوان خلیل حاوي حاوي،   ٥٥
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وتهّدد المدینة الشاعر وتنبذه �قدر ما تسمح له �الحّرّ�ة واإللهام. والمدینة، على حّد قول جو�س 
)Joyce(" وهي مكان التقاِء األضداد، والتقاء األضداد هذا مهما �ان  ٥٦،"ال أحد �شّكل شیًئا، هي حیُث

ح�طه وهشاشتها. و�ذ�ر محّمد محّفًزا وملهًما، �جبر الشاعر على مواجهة ضعفه وعشوائّ�ة عالقاته �م
"ال شيء یر�طني  بهذه األرض سوى  :) في قصیدته المعنونة "مقهى بیروت"٢٠٠٦-١٩٣٤الماغوط (

وال شاعر أفضل من الماغوط في اإلحاطة بوجود المدینة القمعّي. فشخصّیته الشعرّ�ة هي  ٥٧الحذاء."
عمله ال تقّدم إلى الشاعر أكثر من أسفلت المتشّرد، والمدینة في  والطّوافشخصّ�ة المتسّكع �امت�از 

، ٥٨الرص�ف وال تمنحه حّرّ�ة أكثر من حّرّ�ة التسّكع. و�انت دمشق، "قافلة النساء الوردّ�ة التي ُأِسرت"
في نها�ة المطاف. ومع �ون بیروت منفاه ومأواه، إّال أّن  رفضهف�ه الماغوط والذي  الوطن الذي عانى

ولم تكن بیروت ودمشق، على حّد سواء، سوى شكلین للمدینة المجّردة نفسها وجهها القب�ح لم �غفل عنه. 
انشغل بها معاصروه. وعلى الرغم من أسماء الشوارع المحّددة، فإّن جولة في بیروت ُتطاِبق الجولة  التي

 في أّي مدینة أخرى، و�ّنها استعارة لتهم�ش الشاعر األبدّي:

 من "بلس إلى جان دارك"
 إلى بلس"من "جان دارك 

 رفعُت یدي مئات المّرات
 محّیً�ا مئات األشخاص

 �الید التي تكتب
 والتي تجوع

... 
 من "جان دارك إلى بلس"

 ومن "بلس إلى جان دارك"
 سرُت مالیین الكیلومترات المرصوفة فوق �عضها

 رأیُت أطناًنا من النساء والخادمات
 تأّملُت النقود البّرّ�ة

 والحلوة الهادرة تحت الجسور
 تأّملُت أصا�ع النادل الرف�عة

                                                   
٥٦ ., ed. Jeri Johnson (New York NY: Oxford University Press, 1993), 157ssesUlyJames Joyce,   
 .٥٦)، ١٩٦٤(دمشق: المط�عة القومّ�ة،  غرفة �مالیین الجدرانمحّمد الماغوط،  ٥٧
 .٣٠)، ١٩٥٩(بیروت: دار مجّلة شعر،  حزن في ضوء القمرمحّمد الماغوط،  ٥٨
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 ٥٩وهي تمسح دموعي عن الطاولة �الحساء.

تتطّور عالقة الشعراء �المدینة ورؤاهم الخاّصة بهذه العالقة �طرق تعكس نظراتهم المت�اینة لدورهم 
ومكانتهم في المجتمع. فیتطّور دور الشاعر من �ونه �طًال إلى معّبٍر عن صوت الجماعة وممّثًال لها، 

شاعر بالط یؤّدي دوًرا محدوًدا في النظام االجتماعّي والس�اسّي، وأخیًرا إلى الدخیل المست�عد  إلى
المتأمِّل. وتتحّول المدینة نفُسها، في ضوء هذه الرؤ�ة المتطّورة، إلى حالة سائدة. فهي لم تعد موقًعا أو 

 .الحدیث وخی�اتهلمخاوف الشاعر عالقة �ختار الشاعر التخّلي عنها، بل أص�حت تجسیًدا 
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