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وردت قص ااة "س اادوِ" وأهله ااا الا ارتا ال ااديين لتبا ا ّ عاقب ااة الك ااافرين واملنحا ارف جنس اايا واستحر اارها خلي اال ح اااوي
وعصرهنا ثال قصائدت مستخدم األسلوب الوصفی -التحليلي ،لقد قمنا البح بتبي ا ور الرتاثية الدينية
لاابعض املفاصاال القصااائد ،وكيفيااة عصارنة الشاااعر للقصااة وسااقاطها علاان الاواقع االجتماااعي والسياسااي الااوطن
ا لعرد ،وكيفية استغالهلا للتعبري عن الرؤى التشاؤمية ،مث بيان التحوير الفين فيهاات تبادو نظارة الشااعر املتشاائمة جلياة
القص ااائد ،واعتم ااد الش اااعر فيه ااا عل اان التعب ااري الرم ا ي ع اان موض ااو الس اايادة ال ااوطن الع اارد ،وع اان رس ااوابت الق ااد ،
اب ج اااِ غرا ابه عل اان احلك اااِ لظلمه اام واس ااتبدادهم ،وعل اان الش ااعوب لرك ااوهنم
واألفك ااار الرجعي ااة بنظ اارة س اااخطة فص ا ّ
وانصااياعهم للمسااتبدينت النتااائج تشااري نّ أن شاااعرية الشاااعر الساادوميات ماّارت ابملراحاال التاليااة :تباادو نظرتااه القامتااة
نّ الوجود ماثلة القصيدة األوّ "سدوِ"ت فاحلرية ،والقلق ،واملوت ثم بثقلها علن الوجود فيهات القصيدة الثانية
"عودة نّ سدوِ" يبدو تغيري ج ري نظارة الشااعر ،نذ نلماذ شايما مان التفااؤل ،واألمال ابلبعا العاردت ولكناه أمال
ليحل حمله شؤِ جديد وه ه النظرة ابرزة القصيدة الثالثة "سدوِ للمرة الثالثة"ت
سرعان ما ي وي نظر الشاعر َّ
ال لمات الرئيسة :قصة سدوِ ،الرم ية ،التشاؤِ ،العصرنة ،الشعر العردت

بازآفرینى هنرى میراث دینى در سدومیات خلیل حاوى
چکیده
در میراث درنى ،با ذکر داستان سیوم و ساکنان آن ،به بیان عاقبت انحراف جنسی پرداخته شیه و عاقبت منحرفدان بده
تصورر کشییه شیه است .نورسنیه معاصر ،خلیل حاوى نیز ارن داستان را در قالبى ندورن و بدا بیدانی متناسدب بدا عصدر
حاضر ،در سه قصییه بیان نموده است .در ارن مقاله ،با استفاده از شیوه تحلیلى -توصیفی تدالش شدیه اسدت تدا ررشده
های تاررخى و درنى ارن داستان در برخی از بخش های قصاری حاوى بیان شیه و چگونگی مناسب سدازی آن بدا قالدب
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86داستانی عصر نورن ،توضیح داده شود و نیز هیف حاوى از بیان بیبینانه در قصاری تبیدین گدردد .دردیگاه شداعر در
ه ای
ارن قصییه ها کامال بیبینانه و متشائم است و شاعر با استفاده از بیان نمدادرن ،بده مسدأله حاکمیدت در سدرزمین هدای
عربی اشاره نموده و به ته مانیه های کهن گراری و افکار ارتجاعی ،با ناخرسنیی نگررسته است .وی بیان آتشین خدود را
علیه حاکمان به دلیل اِعمال استبیاد و ظلم ،و علیه مردم به سبب کرنش در مقابل جور و ستم ،گشوده اسدت .بدا توجده
به نتارج می توان بیان داشت که شاعر ،در قصاری خود سه رورکدرد متفداوت دارد :در قصدییه اول "سدیوم" دردیگاه وی
کامال بیبینانه و آمیخته با سرگشتگی ،اضطراب و مرگ است .در قصییه دوم "بازگشت بده سدیوم" در دردیگاه او تغییدر
اساسی رخ می دهی و خوش بینی و امییواری به خیزش عربی ،جای بیبینی را می گیرد .اما درری نمدی پاردی کده اردن
خوش بینی در قصییه سوم "سیوم برای بار سوم" به بیبینی بیل شیه و رأس فضای قصییه را آکنیه می سازد.
کلیدواژهها :داستان سیوم ،نماد پردازی ،بیبینى ،نوگراری ،شعر عربی
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أصاال الشااعراء ااارهبم الشااعرية ابالسااتقاء ماان املاضااي «ن ّن األصااالة اللغااة ال تعااين ،كمااا كااان احلااال
ّ
علاان ماادى مراحاال طويلااة ،العااودة نّ املاضااي ،واالنصااهار طبيعااة أحكاااِ اللغااة ،ونمنااا غاادت ماان
منظور ا دلية التارعية الرتاثية ،تتحدد أبهنا استعادة هل ا املاضي-الرتاثي للغاة ،اساتعادة جدلياة اترعياة
تراثية خالقة (مبدعة)» (بن نعمان)207 :2005 ،ت
حااا األدب (وشخصااياته) أخا نصاايبه ماان احلرااور الشااعر احلاادي لتلعااب دورهااا فيااه« :فااإ ّن
الشخصية األدبية أصبحت متثّل ئتمعا كما متثّل نظامه ومراتبه املختلفة» (زيرافا)11 :1986 ،ت
وكان ذلك استجابة لل وق الشعري احلدي ومتاشيا مع احلركة الشعرية ا ديدة مان أجال املساامهة
ترقيااة ارتمااع« :لقااد طالااب املث ّقااف العاارد التحااديثي ابألخا أبسااباب احلرااارة الغربيااة علمااا وفكارا
وأداة ،حا تتهيّ للمجتمع العرد القدرة علن تغيري ذاته ضمن أمناط احلرارة الغربية» (حسن:2001 ،
 ،(63وقد كان الشاعر خليل حاوي ان استعان ابملاضي لت صيل شعرهت
بلااور الشاااعر خلياال حاااوي شااعره مسااتعينا مبااا نفسااه ماان أح اوال واااوالت ومبااا اخلااارج ماان
ماؤثرات كااملؤثرات الدينيااة« :والتجرباة الشااعرية ا ديادة تارتك للشاااعر احلرياة أن عااو عاوات متباينااة
بعرها من داخل نفسه ،وارخر من خارجها فهي ل لك ربة وب ارفاق وهي متدفقة عارمة اطم
ما يعوقها وترفض أن خترع للقوالب» (عشماوي)128 :1980 ،ت
وئياادا اختيااار القصااة الدينيااة املناساابة« :جااودة التمييا هااي الاال تعطااي
وقااد كااان الشاااعر موفَّقااا ُ
للعقاال صاابغته األخالقيااة وهااي الاال سااتع ّ الوساات الفاضاال كاال ئاااالت التعاااي معااا» (امليسااري
وآخاارون )260 :2003 ،والشاااعر نفادتااه كااان مبتك ارا وضاافائه شاايما غااري قلياال ماان الرم يااة« :وا ااه
الش اااعر م اان مث نّ خل ااق ع ااات أق اارب نّ ع ااات األح ااالِ ال ا ي تق ااوِ في ااه مك ااوانت ص ااورة احلل اام ب اادور
اإلشااارة ،والرم ا وتتحااول ماان ئاارد الوصااف أو الداللااة الوضااعية نّ أن تكااون داللااة ننفعاليااة وصااورة
يلون كل ج ئيات الصورة أو احللم» (الورقي)40 :1984 ،ت
رم ية للعات النفسي ال ي ّ
رم يااة القصااة الدينيااة عنااد خلياال حاااوي تتفاعاال مااع الواقااع ال اراهن عااالوة علاان ا رها التاااريخ
ورسوخها شعور املتلق وأحاسيسهم« :ومهما تكن الرموز الل يستخدمها الشاعر ضااربة جبا ورها
التاريخ ،ومرتبطة عخ ه ا التاريخ ابلتجارب األساسية النمطية (أي بوصفها رموزا حية علن الدواِ)
فإهناا حا يساتخدمها الشااعر املعاصار ال باد أن تكاون مرتبطاة ابحلاضار ،ابلتجرباة احلالياة ،وأن تكااون
ّ
قوجا التعبريية انبعة منها» (نمساعيل)200 :2007 ،ت
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88ه ه الرم ية قد بسطت هالة من الرومنسية وك لك الغمو علن شعر خليل حاوي ،ال يستوعب
ادرب عل اان املف اااهيم الرم ي ااة وأح اااط مبعلوم ااات كث اارية موص ااولة ابلش ااعر ،م اان رم ااوز،
مفهوم ااه ّنال م اان ت ا ّ
وختاايالت ،وتتت ت «نن اعتماااد الشااعر علاان أساالوب التعبااري ماان خااالل مناجاااة األساااطري أو األشااباح،
واسااتعادة عاار املفااازات التارعيااة وبطولااة رجااال األحاادا الغااابرةتتت ،جعاال الشااعراء يتّكمااون علاان
التا ا اوج با ا املب اااد الرومانس ااية ومع ااايري ال اادالالت الرم ي ااة خلل ااق التعب ااري التلميح ااي لص اافات الا ا ات
(عواد)129 :2006 ،ت
اإلنسانية املثقلة مبتطلبات املادية» ّ
سعن الشاعر خليل حاوي أن يرفع من املستوى اإلنساين لدى متلقي شعره ابستقائها من منابعها
األصاالية و نسااقاطها علاان الواقااع ال اراهن« :واملثقااف اليااوِ هااو ال ا ي يعااي روح العصاار ،ويناادمج
تياااره ،ويساااهم عاان طريااق الكلمااة والفكاار ماان أجاال زايدة معااارل الناااس وصااقل وجااداهنم ،وجعلهاام
ابلتاي أكثر ننسانية سواء من حي العمل أو اإلحساس» (منيف)73 :2003 ،ت
فجاء خليل حاوي بقصة سدوِ شعره فالسرد القصصاي كثاري شاائع مجياع ارداب ،أل ّن
ذلك نشباعا لرغبة أهل األدب الفطرية «وحنن ندرك أ ّن السرد القصصي يشبع لدى الكاتب والقار
ميال فطراي نّ ت وق العراك واملآسي العالقات ب الكائنات» (شر )15 :1987 ،ت
منهج البح اعتمد علن تفحص ا ا ور الرتاثياة للقصاة منابعهاا الدينياة األصالية (مان القارآن،
والكتاب املقدس) مث مقارنتها مع ما جاء به خليل حاوي عنها قصاائده وماا أحدثاه فيهاا مان تغياري
وكشف كيفية عصرنتها شعرهت
تعود أمهية ه ا البح نّ األمور التالية:
أوال :التعرل علن كيفية بع الرتا الديين العمل الشعري املعاصر
قنيا :التعرل علن كيفية نسقاط الرتا وصبّه علن الواقع املعاصر
قلثا :كشف مدى أتثّر الشاعر خليل حاوي ابملرمون الديين
رابعا :كيفية الرم ابلقصة الرتاثية الدينية نّ القرااي املعاصرةت
هنااك دراسااات اعتنات بشااعر حااوي وأشاابعته حبثااا والايال لكننااا ت نعثار علاان دراساة مسااتقلة عاان
سدومياته ،وج ورها الرتاثية ،ودالالجاا العصارية ،واويراتاه فيهاا  ،وماا محّلهاا مان مراام حساب رؤاه
السياسية ،واالجتماعية ،والفنية ف فردانها ه ه الدراسةت
هناك مقالة بعنوان "أشكال التناص الديين شاعر حااوي" مان أتلياف الادکتور علای جنفای أياوکی
والساايدة فاطمااه يگانااه ئلااة دراسااات اللغااة والعربيااة وآداهبااا الساانة الثانيااة العاادد السااادس صاايف
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 1390ه ا .ت ها ه املقالاة رغام أمهيتهاا ت تبا ّ الادالالت الرم ياة ،والتشااؤمية ،والادالالت العصارية

سدوميات خليل حاوي ،أما شرح قصيدة "األِ احل ينة" اكتفت الدراسة ابملقارنة ب عرب األماذ
املناضل وعرب اليوِ اخلامل املتخاذل ف مهلت ما بيّنا ها ه الدراساة مان جواناب هاماة جادا
املوضو ت
توجد مقالة أخرى بعناوان "الصاور اإلشاارية (التناصاية) للماوت عناد خليال حااوی" ئلاة العلاوِ
اإلنس ااانية الدولي ااة -الع اادد  72-55 )4(19س اانة 1433 -ِ2012ه ا ا ق للكات ااب :عل ااي بش ااريي
وآخ ارين ،عا اات املقالااة موضااو املااوت برؤيااة ننسااانية عامااة وبتحلياال عقلااي صاارل دون أن تتوسااع
ابلبح فيما حنن فيه من دالالت قصة سدوِ شعر حاويت
هناک مق الة أخاری للکاتاب أمحاد هناريات بعناوان "نساقاط التجرباة القصصاية اإلجنيلياة علان الواقاع
السياسي العرد شعر خليل حاوي (قصيدات لعاازر  1962واألِ احل يناة منوذجاا)" وطبعات ئلاة
دراس ااات العل ااوِ اإلنس ااانية الدولي ااة 1436 -2015 ،ها اات ق ،الع اادد  -38-21 )2(21ص ااص
34-21ت تناول اات املقال ااة نق ااد الش اااعر للواق ااع السياس ااي ابستحر ااار قص اات م اان الا ارتا املس اايحي
الااوطن العاارد وكااان الشاااعر استحراااره القصاات
ونسااقاطهما علاان واقااع السياسااية والسياسااي
انقما علن السياسة وأهلها ،انقدا هلا جبرأة وصراحةت
للبح ا هاادفان أوال :كشااف كيفيااة استحرااار خلياال حاااوي قصااة قااوِ لااوط الدينيااة شااعره،
وقنيا :بيان كيفية عصرنة الشاعر هل ه القصة مبينا دالالجا االجتماعية والسياسية خاصةت
 -2املهاصل الرتاثية يف السدوميات وُتويراهتا العصرية يف ديوان خليل ْاو
تناول الشاعر قصة سدوِ ثال قصائد القصيدة األوّ "سدوِ" ،حيوِ الي س علن كل شايءت
الشااؤِ يباادو ماااثال بكاال وضااوح ،والشاااعر يباادو فيهااا ماقتااا للحياااة ومظاهرهااا ،ايئسااا منهااات احتااوت
القصيدة علن كثري من املفردات السلبيةت القصيدة الثانية "عودة نّ سادوِ" يبادو الشااعر متفاائال،
فيرتاءى تفاؤله من خالل أمله ومكانية عدول الشاعوب العربياة عان التخلاف والبادء مرحلاة جديادة
ماان النهااو والبعا ت القصاايدة الثالثااة القصاارية ،يناادِ الشاااعر علاان تفاؤلااه الا ي أبااداه قصاايدته
الثانية ،فيستدرك ما بدر منه من تفاؤل فيها ،فيعود نّ تعبريه املتشائم ومعتقده القامتت
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90وق ااد عك ااذ الش اااعر ه ا ه القص ااائد مفاص اال ثالث ااة م اان القص ااة ه ااي :رس ااالة الن ا ل ااوط ( )،
واحن ارال قااوِ لااوط ا نسااي ،واالنتقاااِ اإلهلااي ماانهم وقااد كااان الشاااعر مت ا ثّرا فيهااا مبااا جاااء ال ارتا
الديين من التوراة ،واإلجنيل ،والقرآنت
أما املوضو األول أي :رسالة الن لاوط ( ) ،فيستحرارها الشااعر لنقاد القياادات العربياة الراهناة
الفا شلة والل يعتخها ضعيفة ال تقدر علن القياِ بواجبات القياادة مان جارأة وحكماة فيطالاب بظهاور
قائد ف ّ حيل حملّها فيخلص الشعوب العربية اّا هم فيه من ختلّف وفشل وتتتت
اب جااِ غرابه
ّأما املوضو الثااين أي :شا وذ السادومي  ،فيستحراره الشااعر ألمارين أوال :ليص َّ
علاان الشااعوب العربيااة لركااوهنم علاان الفسااق والفجااور وانصااياعهم للفساااد املساايطر علاان أوطاااهنمت قنيااا:
لريفااع م اان مه اام الش ااعوب العربي ااة ومعن ااوايجم ويستنهرااهم للخ ااالص م اان ختلّفه اام بتح ا يرهم م اان مغب ااة
اخل الن والقبول ابلفساد بسكوجم فيهلكون كما هلك السدوميون قبلهم بفسادهمت
أما املوضو الث ال أي :الع اب اإلهلي ،فيستحرره الشااعر للتعباري باه عان رؤاه التشااؤمية و ساه
اسن الوضع الراهنت ه ا املوضو أخ السهم األوفر من سدوميات خليل حاويت
من ّ
 -1-2الرسالة والسيادم

رسالة الن لوْ (ع) يف الرتاث الديين

أهم ما أ ّكد عليها القرآن وقد أشاار نليهاا مواضاع عادة ،منهاا ماا جااء
رسالة الن لوط ( ) من ّ
﴿وإِن لُوْیًا ل ِم َن ال ُْم ْر َسلِ َِ﴾ (صافات )133/وقد احتوت
سورة الصافات ،تب ّ أوجها من رسالته ( )َ :
ارية علن أدوات أتكيد كثرية لتثبيت رسالته كما تب ّ سورة الشعراء تكا يب قوماه رساالتاهَ ﴿ :لـذبَ ْ
ِ
اتماة فهاو مانهم وأخاوهم:
قَـ ْوُ لُـوْ ال ُْم ْر َسـل َِ﴾ (الشاعراء )160/فلام ينسااقوا هلاا رغام معارفتهم باه معرفاة ّ
وه ُْ لُو ٌْ أََال تَـتـ ُقو َن﴾ (الشعراء)161/ت
﴿إ ْذ قَ َ
ال َهُ ُْ أ ُ
َخ ُ
ِِ
ـاء،
سـ ً
اص زايرة املالئكااة للنا لااوط ( )« :فَ َجـ َ
ـاء ال َْمالَ َلــان إ ََ َس ـ ُدوَ َم َ
ّامااا الكتاااب املقاادس فقااد قا ّ
ْ قَا السـتِ ْقباهِِما» (اإلصاحاح الت ِ
ْ َجالِسا ِيف َاب ِ
ادل علان
ب َس ُدوَ .فَـلَما َر ُ
َّاس ااع اع اش اار) ماا ي ّ
آإلَا لُو ٌ َ ْ َ َ
ا ُ
َوَلا َن لُو ٌ ً
أ ّن لوطا ( ) كان نبيا يوحن اليه حسب رأي الكتاب املقدست
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ا انااب الرساااي والقيااادي قصااة النا لااوط ( ) صااار املنطلااق الا ي ماان خاللااه تطاارق الشاااعر نّ
قرااية الساايادة الااوطن العاارد ،صااورة العالقااة فيمااا ب ا الن ا لااوط ( ) وشااعبه أهلماات الشاااعر أبن
يتطاارق نّ القيااادات الااوطن العاارد ماان جهااة والشااعوب العربيااة ماان جهااة أخاارى لكاان الشاااعر
اسقاطه للقصة علن الواقع السياسي الراهن قد أحد تغياريا جا راي فيهاات فالقصاة الرتاثياة تقاول :كاان
هناك شعب منقاد ألمياله النفسية ال يوي األخالق أمهياة وقاد اطارط مساتنقعات الفساق والفجاور
ف رسل هللا سبحانه النا لوطاا ( ) لتخليصاهم مان الفساق ونرشاادهم ،لكان السادومي أبااوا االنصايا
لااه بينمااا الصااورة ساادوميات حاااوي تنقلااب متامااا ،نذ ت ارتاءى فيهااا شااعوب عربيااة مرااطهدة تريااد
اخلالص لكنها تعاين من قيادات تقف حجر عثارة طريقهاات نذن القصاة الرتاثياة ،شاعب م ساور
أبياادي الشاايطان وقيااادة حكيمااة غااري مطاعااة ،و قصااة خلياال حاااوي ،شااعوب عربيااة مرااطهدة تريااد
اخلالص وقيادات جبارة متنعه من ذلكت
الشعوب احمل ومة و عهمُ النهسي
االجامات الكثرية لقوِ لوط الرتا الديين صارت منطلقا ينطلق منه الشااعر لتوجياه اجاماات ااثلاة
للشعوب العربية علّه يصيبهم صميم غريجم فيستنهرهم للخروج اّا هم فيه من ركاون وركاود فبادأ
الشاعر بتحليل نفسية الشعوب العربية وبيان واقعهم امل ري لتبي مواقفه السياسيةت
املقطااع التاااي ،يبا ّ الشاااعر احلالااة النفسااية الساايمة للعاارب ابإلشااارة نّ مهاانهم الدنيمااة وأعماااهلم
الساااقطة ،فهاام ليس اوا نال بغااااي ولصوصااا ،ابتع اادوا عاان الق اايم وسااقطوا اهلاااوايت م اان بغ اي وس اارقة:
ِ
ِ
بری (الديوان)151 :ت
خـلـ َهـ ْتمُ
ُ
غزوات الشر والغرب /لصوصاً وبغاای /خرقاً َمسحة يف فند الشر ال ْ
ه ه الصورة للشعوب العربية تناسب الوصف األبرز للصورة الل رمسها الرتا الديين عن قوِ لاوط
وهي صورجم الفاسقة الفاجرة امل سورة بيد االحنرال ا نسيت
احل ا وعقدهُ امل بوتة
التمهيد السابق ال ي جاء به الشاعر عن انشغال الشعوب العربية ابلصغريات من األمور يكشف عن
مدى بعدهم عن االهتماِ ابلقرااي العامة واملصريية كالقرااي السياسية وعالقتهم بقياداجمت فالشعوب
العربي ااة ،عل اان رأي الش اااعر ،ال ت ااوي قر اااايها السياس ااية اهتمام ااا كافي ااا ول اايذ هل ااا أي دور اختي ااار
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احلكاِت حيكم عليهم أمري صغري النفذ میارس ا نذ خارج نطااره الطبيعاي فيجاامع البغاااي واملتلهفاات
علی ا نذ ويعاين من ش وذ جنسي كقوِ لاوط :بنتمُ تسـتمرئ النـاب الـذ يغـر  /يف الـبق احلري ْـر /
أمری (الديوان)151 :ت
ولي ن ِب خص ِّي  /إن ي ن ِب ْ
ه ا املقطع ،يظهر أتثر الشاعر بقصة قوِ لوط من ثالثة جوانب أوال :من أ ّن الشعوب العربية
معرضاة للفاساق قنياا :ومان
كقوِ لوط فقدت كرامتها فلام يعاد هلاا شاعور ابلكراماة الشارفية فبنااجم َّ
أ ّن احلاااكم الااوطن العاارد يعاااين ماان نقااص جنسااي كمااا كااان قااوِ لااوط يعااانون ماان مشاااكل جنسااية،
مؤهلااة للقيااادة الاال تريااد مقاادماجا رجولااة
يعا ّار الشاااعر ابلقيااادات احلاكمااة احلاليااة ويعتخهااا غااري ّ
ليست تلك القيادات ،فاألمري خصي قلثا :ومن أ ّن التعابري سدوميات خليل حاوي صرحيةٌ
داللتها علن ا انذ بقاب فاضا  ،مثال :تساتمر  ،النااب ،يغارز ،خصاي ،كماا كانات أفعاال قاوِ لاوط
غاية القب والفريحةت
تكوناات علاان أساااس اإلمااالء،
املقطااع الياال ماابطَّن عاان عالقااة الشااعوب العربيااة حبكامهااا الاال ّ
واالستبداد ،والدكتاتورية من قبل القيادات من جهة ،والقبول ،والتمك  ،واالنصيا من قبل الشعوب
العربية من جهة أخرىت فالشعوب تنساق لكل ما میليه عليهم السلطان ونن كان اّا يتالعب بكرامتهم
ونواميسااهمت و نشااارة خلياال حاااوي نّ عقاام احلكاااِ نشااارة كنائيااة نّ ضااعف القيااادات العربيااة الاال
فقدت رجولتهات

تشو الشعوب العربية إَ بطل منقذ
فيتشوق نّ ألهور قائد فارس
اخت الشاعر قيادة الن لوط ( ) أسوة يطالب مبثيلها الوطن العردّ ،
اتم عل اان ي ااده خ ااالص الع اارب م اان ختلّفه اام مث انبع اااثهم م اان جدي اادت يتّص ااف ه ا ا الف ااارس ابلش ااجاعة
يا ّ
يعر الشاعر ابلقيادات
الفائقة ،فال يهاب األعداء (من غول وتن ) و ه ا الوصف للقائد املنتظار ّ
الراهنااة ،فيصاافها  -مكنّيااا -اب اان مواجهااة األعااداء واخلااول ماانهم :ف ــار ٌ يـمـتـشـ ـ ـ ُ ال ـ َ علــى
تعود الْم ِ
ِ
الغول /على الـتـنـّ ِ
عجزات (الديوان)158 :ت
ِ ،ماذا َه ْل ُ ُ

الشاااعر هنا،ك نااه ال يص ا ّدق ألهااور هك ا ا قائ ااد عااات الواقااع ،ألنّااه يلتج ا نّ عااا ات األس ااطورة
للتعبري عن ذلك ،ويعخ بلفظة املعج ة عن مراده وأمنيته بظهورهت
يستطرد الشاعر بعد ذلك نّ ذكر قائد ف هو السيد املسي ( ) وما حققه من نصر ،ح ذكر
هنوضه حافيا وجه الطغاة يريد الشاعر ب لك أن يرفع من معنوايت الشعوب بت كار املاضاي ارياد
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93ـ َـر
ـرب القـيص
وانتصاااراجن ،وأ ّن صاااحب احلااق سينتصاار ونن ت میلااك ماان أسااباب القااوة كثاريا :بــدو ٌّ ـ َ
ابلهــر ِ  /وْیهــل ِصــر ٌّ وْهـامْ  /رو ـوا الـوْش برومـا ،ســحـبــوا /األنــياب ِمـن ف ـ ِّ
رب مـاذا/
ذ الطـُّغــا ْمِّ /
َ
َ ُ
َ ْ َ
ْ
َ
ٌ
ات (الديوان)159 :ت
ـود امل ـعـج ـز ْ
رب ماذاَ /ه ْـل تـع ُ
ِّ

ماان ه ا ا املنطلااق البشااري ،يتاواص اال الاانظم التفاااؤي ،التعااابري التاليااة ،فيص ا ّفي الشاااعر اترعااه ماان
أرجاسااه وعتمتااه وجحاايم ذكرايتااه ،ويتغا ّان ابلصااب هنااا قااالل صااب الساادومي  ،واهلاادل ماان ذلااك،
صناعة مستقبل مشرق خصيب تتفجر ينابيعه فريم الشاعر نّ ل وِ التخلّص من األفكاار املتخلّفاة،
والرجعيااة ،وماان كاال قااد ال يتماشاان مااع املسااتجدات الراهنااةِ :ابسـ ِـُ مــا أَْرق ـ ُ ِمــن نهســي بنهســي/

ِ
ـيُ الــذلرایت /:لِيحــل
الصـ ِ
ألُصـ ّهي وجــهَ اترُــي وأمســيِ /ابسـ ِـُ هــذا ّ
ـب /يف "صــنِ" /والعتمـةُ خلهــي وجحـ ُ
الينابيع (الديوان)160 :ت
اخلص ُ َولِتَ ْج ِر
ُ

يتحقااق ذلااك النهااو بفعاال األماال الكبااري اب ياال ا ديااد املرتااوى ماان احلااب ،والبعيااد عاان الاابغض
والكااره ذلااك ا ياال الا ي ساايحقق النصاار بعملااه الاادؤوب القريااب ماان حااد اإلعجاااز :فــار ٌ يُولَـ ُد ِمـ ْـن

ِ
ِ
ات (الاديوان-160 :
ـود املعجـز ْ
ْحيا ْم /لِتِحل املعجز ْ
رب ماذاَ /ه ْل تع ُ
رب ماذاِّ /
اتِّ /
وْ ّ لل َ
ْ ّ ألَْیهايلُ /

)161ت

مؤهلة أتخ بيد العرب
املقطع داللة رم ية علن أمل كبري ابملستقبل حي تنهض قيادة حكيمة َّ
نّ الطريق الصحي ت ومیكان ذلاك النهاو ابألماور التالياة أوال :بقياادة حكيماة تعارل أصاول احلكام
كن الشاعر عن ذلك ابلفارس الشجا املعارك ال ي سيحافظ علن كيان األمة ،بعد اخلاالص
وقد ّ
من القياادات احلالياةت قنياا :بشاعوب عربياة تتولاد مان جدياد أبفكاار جديادة ملؤهاا احلاب واحملباة ،بعاد
ختلّيها من العداء قلثا :ابلعمل الدؤوب القريب من املعج ة ،بعد ترك الكسلت
اعتن الشاعر خليل حاوي برسالة الن لوط ( ) ودوره القيادي فيها وعالقته بشعبه ليؤّكد بشكل
األول :علن أ ّن الشعوب العربية قد فقدت ثقتها بنفسها فباتت خاضعة مقابل
رم ي علن أمور ثالثة ّ
الظل اام وا ااور ال ا ا ّارك س اااكنا الث اااين :عل اان ض ااعف القي ااادات ال ااوطن الع اارد النش ااغاهلا ابلفس ااق
والفجورت الثال  :علن حاجة الشعوب العربية نّ قائد ف ّ علصاهم مان ختلّفهام و خا هبام نّ طرياق
الرقي والنجاحت
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 -294االحنراب اجنسي
-2

احنراب السدوميِ اجنسي يف الرتاث الديين
أشار القرآن نّ سبب االنتقاِ اإلهلي من قوِ لاوط وهاو احنارافهم ا نساي وشا وذهم املنكار العالقاة
ـال لَِقوِمـ ِـه أََتْتُــو َن الْ َه ِ
ش ـةَ
اْ َ
﴿ولُوْیًــا إِ ْذ قَـ َ ْ َ
مااع ا اانذ املا كرت ذكاار ها ا الساابب ص اراحة سااورة النماالَ :

ِ
وأَنــتُُ تُـب ِ
ِ ِ
صـ ُـرو َن ئ أَئِــن ُ ُْ لَتَـأْتُو َن ِّ
ـل أَنــتُ ُْ قَ ـ ْـوٌ َاْ َملُــو َن﴾ (النماال 54 /و)55
الر َجـ َ
َ ْ ْ
ســاء بَـ ْ
ـال َشـ ْـم َومً ّمــن ُدون النّ َ

و اريااة نشااارة صاارحية نّ علمهاام بقبحهااا وشااناعتهات كمااا ذكاار الساابب نفسااه

سااورة األع ارال:

شةَ ما سبـ َق ُ ُ ِهبـا ِمـن أ ِ
ِ
﴿ولُوْیًا إِ ْذ قَ َ ِ ِ ِ
ِ ئ إِن ُ ْـُ لَتَـأْتُو َن ِّ
الر َج َ
ـال َش ْـم َومً
َْـد ّمـن ال َْعـال َِم َ
َ ْ َ
ال ل َق ْومه أ َََتْتُو َن الْ َهاْ َ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِّمن ُدون النّ َساء بَ ْل أَنـتُ ُْ قَـ ْـوٌ ُّم ْسـ ِرفُو َن﴾ (األعارال 80 /و )81ارياة نشاارة صارحية نّ سابقهم العاامل

ه ا النو من االحنرال ا نسيت
اخلو
اخ
كما أشار الكتاب املقدس اإلصحاح  18نّ ه ه اخلطيمة حي قالَ « :وقَ َ
ال الر ُّ
ص َر َ
ب :إِن ُ

ورمَ قَ ْد َلاُـ َرَ ،و َخ ِطيـتُـ ُم ُْ قَ ْد َعظُ َم ْ ِجدًّا».
َس ُدوَ َو َع ُم َ

االحنراب اجنسي يف السدوميات
ادل علياه ماان
شا وذ الساادومي ا نساي ،ومااا فيهاا ماان شاناعة أخالقيااة عملياة ماان جهاة أخاارى ،وماا تا ّ
عقد سلبية نفوس أصاحاهبا مان جهاة قنياة ،وبعادهم عان القايم اإلنساانية مان جهاة قلثاة ك ّال ها ه
جلبت نظر الشاعر خليل حاوي فاستحررها شعره ملوافقتها عقيدته السوداويةت
تطاارق الشاااعر نّ احن ارال الساادومي ليح ا ر العاارب ماان مغبااة الولااوج املفاسااد ويقااوِ بواجبااه
اإلصالحي بررب مثل من أمثال الفاسدين وما آل اليه أمرهم من دمار وهالكت
إسقاْ شذوذ السدوميِ على الواقع االجتماعي املعاصر
يعصرن الشاعر موضو االحنرال ا نسي عند قوِ لوط ويعطيه جانبا اجتماعيا وسياسيات ففي ا انب
االجتماااعي يقااارن الشاااعر با حااال الشااعوب العربيااة ارن وأهاال ساادوِ آنا اك فالشا ّار قااد مت ّكاان ماان
القوم ِ سويّةت
السيطرة علن نفوس ا
املقطع التاي يتّهم الشاعر أهله ونخوته من العارب ابلتماادي الفسااد لسانوات طويلاة ،حبيا
تولّد نسل جديد فيقول... :أهلي ،إخوال/..نسل السباای (الیروان)150 :ت

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 95 1400

كما سف الشاعر هل میة أهله العرب وانكسارهم بعد غ وات األعداء عليهم ،فصار الرجال م95انهم
ـزوات الشــر ِ َوالْغَــرب /لُصوص ـاً
لصوصااا حقااارا والنساااء بغااااي رخيصااات سااوق الاادعارةَ :خلّ َه ـ ْتـ ُمُ غـ ُ
َوبغاای (الديوان)151 :ت
هب ه الكلمات يصور الشاعر مدى التخلف اإلجتمااعي واإلنفاالت اخللقاي ،وهاو تصاوير غاياة
الل والتهكم لعله يصيب العرب صميمهم فيفيقوا من سباجم ويعودوا نّ رشدهمت
فيعريهم ابلعقام وعادِ القادرة
القسم التاي ،يواصل الشاعر خليل حاوي اقري الشعوب العربية ّ
اذ صاميم العارب ألناه يناّهلم مان من لاة الرجاال مثّ
علن التعامل ا نسي الطبيعاي وهاي كناياة اقريياة مت ّ
ـوت
يراايف كنايتااه لسااعا ونيالمااا أكثاار ح ا يستحراار آخ ارين باادهلم يقومااون بواجااب الرجولااة :لـ ْـن ََتـ َ

ِ
ِ
ـل َوَرّواهـا /
ُُّ /هَا بَـ ْع ٌل ٌّ
األ ُ
َرض إ ْن ُمت ْ
إهي قَد ْميْ /یالَما َْن ْ إل َْيه َع ْبـ َر ل َْي ِل ال ُْع ْق ُِ /...أُناى واهَْة /فَضما الْبَـ ْع ُ
فَـغَص ْ ِاب ِ
لرجال ْاآل ِهَة (الديوان.)153 :

إسقاْ شذوذ السدوميِ على الواقع السياسي املعاصر
تبلور نسقاط موضو االحنرال ا نسي علن الواقاع السياساي املعاصار اجااِ الشاعوب بعادِ الشاعور
ابلغاارية الناموسااية أوال و اجاااِ القيااادات ابلشا وذ ا نسااي قنيااا والثال ا حا اجاام تلااك القيااادات
ابلعقم والرعف ا نسي ورابعا ح طالب ابستبدال تلك القياداتت
اسااتعان الشاااعر مبوضااو االحنارال ا نسااي للساادومي للتعبااري بااه عاان الوضااع السياسااي املتا ّزِ
وعخ عن الالمباالة وعدِ االهتماِ ابلسياسة عند الشعوب العربية بشكل مبطَّن وكنائي
الوطن العرد ّ
معرضاات
وذلك ح اجمهم بعدِ الغرية الناموسية وعدِ اإلحساس ابلكراماة الشارفية حا رأوا بنااجم ّ
حيركوا ساكنا :بنتمُ تستمرئ الناب الذ يغر ( ...الاديوان)151 :ت كماا اجمهام الشااعر
للفاسق فلم ّ
ـزوات
بعاادِ الغاارية الناموسااية ح ا اعتااخ نساااءهم بغااااي سااوق الاادعارة مقطااع آخاار :خـلـ َهـ ـ ْتمُ غـ ُ

الشر والغرب  /لصوصاً وبغاای (الديوان)151 :ت

ادالن
وهااتن الظاهراتن االجتماعية (تعريض البنات للفاسق وامتهاان النسااء ساوق الادعارة) ت ّ
علن عدِ نحساس الشاعوب ابملساؤولية حاا القراااي الشخصاية كالشارفية منهاا ،ماا يرتتاب عليهماا
ابألوّ عدِ اإلحساس ابملسمولية السياسية قبالة الوطن ،والسيادة ،واحلكمت
واستحراار الشاااعر االحن ارال ا نسااي للساادوم ح ا اجاام القيااادات السياسااية الااوطن العاارد
ابالحنرال ا نسي واارسة ا نذ خارج نطاره الطبيعي وذلك ح ارتبطوا ابملتلهفات للجنذت
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املرة الثالثة الل استحرر الشاعر االحنرال ا نسي للسدومي كان ح اجم القيادات ابلراعف
وّ
ا نسي والعقم نشارة كنائياة نّ أمارين ،نّ العالقاة العقيماة بيانهم وبا الشاعوب العربياة مان جهاة،
ونّ عدِ أهلية تلك القياادات للقياادة مان جهاة أخارى ،ألهناا قاد افتقادت رجولتهاا /... :ولـي ن ِب
أمری (الديوان)151 :ت
خص ِّي  /إن ي ن ِب ْ
واملرة الرابعة ،ح اندى وطالب مبنق ف علّص الشعوب العربية ويقودهم نّ الرقيت وقاد تناولات
املوضو ابلبح ات عنوان "تشوق الشعوب العربية نّ بطل منق " آنفات

 -3-2العذاب واالنتقا اإلهي

 -1-3-2صورم العذاب يف الرتاث الديين
اب القاارآن أكثاار اهتمامااه قصااة قااوِ ساادوِ علاان مااا حا ّال هباام ماان سااوء وع ا اب نتيجااة بغاايهم
صا ّ
واحن ارافهم ا نساايت ذكاار القاارآن م اان الع ا اب :سااببه ،ووقتااه ،وع اادِ االلتفااات نّ الااوراء ،واملطاار م اان
السااماء ،ودمااار القريااة ،وهااالك الساادومي ت وقااد صا ّاور القاارآن ها ه اللحظااة ومراحلهااا تصااويرا واضااحا
للعظاة واالعتبااار كثاري ماان السااور منهاا سااورة القماار حيا قااال﴿ :إِِ ُمن ِزلُــو َن َعلَــى أ َْهـ ِـل َهـ ِـذهِ الْ َق ْريَـ ِـة
ِ
ِِ
س ُقو َن﴾ (القمر)34 /ت
ِر ْج ًزا ّم َن الس َماء صَا َلانُوا يَـ ْه ُ

املرسلا نّ الن لاوط ( ):
ّأما الكتاب املقدس فقد ه ّدد السدومي ابهلالك علن لسان املل اك
ا
اوط ...« :ا ْخـ ِ
اال الا َّارجالا ِن لِلُا ٍّ
ِ ِ
ِ
صـ َـر ُ
اخ ُم ُْ أ ََمــا َ
ـرج مـ َـن ال َْم َ ــان ،ألَنـنَــا ُم ْمل َ ــان هـ َذا ال َْم َ ــا َن ،إِ ْذ قَـ ْد َعظُـ َـُ ُ
ْ
اوقا ا ُ
اح )19ت
ب لِنُـ ْملِ َ هُ»
ب ،فَأَ ْر َسلَنَا الر ُّ
الر ِّ
ا
(اإلصح ُ
 -2-3-2صورم العذاب يف السدوميات
أكثر حاوي من التطرق نّ ع اب السدومي برؤية تشاؤمية ،وفق ما جاء الرتا عنهات فقد أشار
قصيدته نّ املواضيع التالية وفق ما الرتا الديين أوال :أشار حاوي نّ زمن العقاب فقال :أب ّن
الع ا اب ح ا ّال ابلس اادومي ص ااباحا ،ل ا لك تكلّاام س اادومياته ع اان الص ااباح بنظ اارة متش ااائمة ووص اافه
أبوصال سلبية ك :الصب اللع  ،وصباحا شاحبات قنيا :أشار الشاعر نّ السماء ،ورعدها ،وبرقها،
ومطرهااا وتكلّاام عنهااا طااويالت قلثااا :تكلّاام الشاااعر عاان املسااخ نّ عواميااد ،ورابعااا :تكلاام الشاااعر عاان
كل ذلك وفق املنقول الديينت
حل ابلقرية من فناء ّ
املوت ،والدمار ،وما ّ
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يرفي الشااعر علان املوقاف القاامت كثاريا مان السالبيات وملاا ياراه يتماشان ماع ماا نفساه مان 97
رؤى
ّ
تشااؤمية يشااحن كالمااه الشااعري بكثااري ماان املفااردات الساالبية واملفاااهيم القامتااة فيا داد املوقااف االنتقااامي
احل ين سوداوية وح انت
املقطع التاي ،يرم الشاعر نّ الدمار الشامل ال ي حرق كل شيء بعد ن ول الع ابت النقماة
السماوية ت تُ ِبق علن شيء من سدوِ وأهلها ،كما ت ترتك هلا بقية تقوِ عليها غدهات وقد أصبحت
وخطـومٌ ُمرهقـةٌ مرهقـة /تَـ ُم ُّـُ ِيف
اْـرتا ٌ غَـد ُ /
اْـرتا ٌ َ /و ْ
تنماي نبااات :أ َْمسـي ْ
أرضها سبخة ال میكنهاا أن ّ
الظ ِّن وال تَـ ْبـتَد  /يف َس ْب َخة َحمروقَة ُْحم ِرقَة (الديوان)559 :ت
ال يبقن علن أرضها شيء مس ٍّ
اتو قاائم فاملصايبة عظيماة ال يقاومهاا شايء فيتسااقت أمااِ جخوجاا:
ظل على أر ِ ما /من غَيمة أو نَبتة ُموِرقة (الديوان)560 :ت
ال يلتقي ّ
الصورة القامتة عن املصيبة الرتا الاديين وماا حال مان دماار واحارتاق صاارت املنطلاق الا ي مناه
انطلق الشاعر ليحلّق أجواء شعرية فيعخ عن شدة االحرتاق والدمار أبسلوب شعري فيه الكثري من
كل املظاهرالطبيعية  -بعد االنتقاِ وعلان تعباري الشااعر -اتاوي علان مفااهيم تتنااقض ماع ماا
اإلبدا ت ّ
نعرفه عنهات فاالرتاب الا ي هاو مبادأ احليااة ،ارقاه الناار فتقراي علياه واحلجار الا ي هاو رما الصاالبة
تبشاار ابحلياااة ون ا ول الغي ا واملاادد ماان
والقااوة تقرااي عليااه النااار فيحاارتق أيرااا ،حااا السااحاب الاال ّ
ـرت ُ احلَ َج ـ ْـر! َْ /ـ َِ
اب! َْ /ـ َِ
ـرت ُ
السااماء تلتهمهااا النااار أيرااا فتقرااي عليهااا فااال تق ا ّدِ خ ارياَْ :ـ ـ َرت ُ التُّـ ـ َـر ْ
حاب (الديوان)559 :ت
الس ْ

الف -الصبا

صبا االنتقا يف الرتاث الديين
صورت ارايت زمن ن ول الع اب حي كان صباحا جاء
ّ

سورة القمار﴿ :إِِ أَرسلْنَا َعلَْي ِمُ ْ ِ
اصـبًا
ْ َ
َْ
آل لُوْ جن ْيـنَ ُ ِ
ستَ ِق ٌّر﴾ (القمر)38/ت
إِال َ
ْرًم َع َذ ٌ
﴿ولََق ْد َ
اب ُّم ْ
س َحر﴾ (القمرَ )34/
صب َح ُمُ بُ َ
اهُ ب َ
وقااد تطاارق الكتاااب املقاادس نّ زماان العقاااب حيا كااان صااباحاّ كا لكَ « :وَمـ َـع ُشـ ُـرو ِ الشـ ْـم ِ ،
ـورَم لِ ِْيتـ ـ ـاً ُملْتَ ِمبـ ـ ـاً َوِراً ِم ـ ـ ْـن ِعن ـ ـ ِـد ِ ِم ـ ـ َـن
ـل لُ ـ ــو ُ
ْ إَ ُ
ص ـ ــوغَ َر ُ .أمطَ ـ ـ َـر ُ َعلَ ـ ــى َسـ ـ ـ ُدوَ َو َع ُم ـ ـ َ
َد َخ ـ ـ َ
ِ
ِ
ِ ِِ
األر ِ
ض» (الکتااب املقادس ،اإلصاحاح
ِ ُه َ
السالنِ َ
ناكَ ،وُل ِّل ما َمنـا ِيف ْ
السماء .فَ َدم َر ُإلا َم َع الواد ُللّهَ ،وُل ِّل ّ

)19ت
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الصبا يف السدوميات

الصاب ألااهرة طبيعياة تغ ّان هباا الشاعراء ،ابعتبااره متثايال للحيااة واالنبعاا بعاد رقادة ،وساكون ،وألاالِ
ب نَـ ْبقـى
حالكت لكنّه شعر خليل حاوي ،يتحول عن داللته اإلجيابية لي ّ
ادل علان معاان سالبيةَ :س ْـو َ
احلزين
لج
ْف مرمى /الش ْم ِ والا ِ
َخل َ
ْ

(الديوان)109 :ت

حااا أشااعة الش امذ الاال ماان طبيعتهااا اإلانرة ،وبساات الاادلء ،واحلياااة ،وبدايااة اليقظااة تتحااول
سادوميات خلياال حاااوي نّ ضا ّدها فتصاري سااهاما متياات ،كمااا تصاري حارارة الشاامذ ابردة كااالثلج فلاام
تعد تُدفِ حبرارجا بل ّمد كالثلجت
ـذ
املقطاع التاااي ،يلعاان خلياال حاااوي الصاب ويتعاماال معااه بصااورة ساالبية ويقاول :هـ َـي ذلــرى ذلِـ َ
ب /اللعِ /لا َن صبحا ِ
شاْبًا /أَتْـ َع َ ِم ْن ل َْيل َْزين (الديوان)111 :ت
الص ِ
ُّ
ْ
ُْ ً
الشاعر نال نحساسا سلبيا شبيها مبا يشعر به من أمر ملعونت فالصاب
ذكرى الصباح ال تبع
يفوق اللّيل تعاسة ابشراقه ال ي قد مأل ارفاق سكوان_ ال حركة_ علن رأي الشاعر البتةت
بع ااد تل ااك الص ااورة القامت ااة ع اان الص ااب  ،جي ااد الش اااعر األج اواء املناس اابة للتعب ااري ع اان رؤاه املتش ااائمة
فيستحراار رمااوزا ساالبية ومشاامومة كاخلفااافي والباوِ ليراافي شااؤما أكثاار علاان شااعره :لــا َن ِيف ْاآلفــا ِ
َو ْاأل ِ
افيشَ /د َجا ْاألفْ ُ ا ْل َه َمرا (الديوان)111 :ت
هاج ْ َخه ٌ
ومةٌَ ،
صاْ ْ بُ َ
رض ُس و ْنَ ُ /
الباوِ واخلفاافي الاال ختتفاي عااادة الصاباح تظهاار ها ا الصااباح الا ي يصااوره خليال حاااوي،
فالصباح ه ا علن غري عادته من النور واإلشعا نذ هو قاامت أساود ،لا ا تظهار فياه مظااهر الشاؤِ ها ه
ملااا تاارى لنفسااها ماان ئااال فيااهت مت احلشااد اللغااوي للتعبااري عاان الشااؤِ نمااا بصااورة صاارحية كمااا البااوِ،
واخلفاافي  ،والسااكون ،والاادجا ونماا بصااورة مقلوبااة املعاان كماا الصااب بعااد رياده ماان صاافة احلركااة
والنشاط واميله معن السكونت

ب -السماء

السماء يف الرتاث الديين

أشارت سورة هود نّ أ ّن السماء رمت السدومي حبجارة متتالية كقطرات املطر املتتالية﴿ :فَـلَمـا َجـاء
أ َْمــرَِ جعلْنَــا َعالِيـ َمــا ســافِلَ َما وأ َْمطَــرَِ َعلَْيـ َمــا ِْجـ ِ ِ ِ
ـذ َوَمــا ِهـ َـي ِمـ َـن
مســوَمةً ِعن ـ َد َربِّـ َ
ـجيل من ُ
ـارمً ّمــن سـ ّ
ُ ََ
َ َ
َ ْ
َ َ
ضــود ئ َ
ِ
ِ
الظــالِ ِم َِ ببَعيــد﴾ (هااود)83-82 /ت ومااا كااان ها ا املطاار ّنال اارمهم وعاادواهنم وخمااالفتهم طبيعااة اإلنسااان
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99ان
ـف َلــا َن َعاقِبَـةُ ال ُْم ْجـ ِرِم َِ﴾ (األعارال )84/وها ا املطاار ت يكا
﴿وأ َْمطَـ ْـرَِ َعلَـ ْـي ِمُ مطَـ ًـرا فَــانظُْر َل ْيـ َ
وفطرتااهَ :
ين﴾ (الشعراء)1۷3/ت
ساء َمطَُر ال ُْمن َذ ِر َ
بدون سابق نن ار وت يكن مفاج ةَ :
﴿وأ َْمطَْرَِ َعلَْي ِمُ مطًَرا فَ َ
ِ ِ ِ
ب َعلَى س ُدو و َعم ِ
ب ِم َـن
صرح الكتاب املقدس با لك« :فَأ َْمطََر الر ُّ
ورمَ ل ِْيتًا َوَِ ًرا م ْـن ع ْنـد الـر ِّ
َ ََ ُ َ
وقد ّ
الس َم ِاء» (اإلصحاح .)19
السماء يف السدوميات
تصطك مان رعادها املخياف ،وفيهاا ساحب محاراء ت متطار ّنال مجارا،
وصف الشاعر السماء أب ّن ارذان
ّ
وملحـا
اء ْـرىْ /أمطَ َـر ْ
وكخيتا ،وملحا ،ومسوماَ :و َد َو ْ
ت َجلجلـةُ الرع ِـد /فَ َ
ت ْج ًـرا ول يتًـا ً
شـق ْ ُس ُ
ـحبًا ُحـر َ

واو ( /الديوان)112 :ت

فالسحب الل متثل اخلري ،والخكة ،واإلمناء وينتظرها الناس بلهفة لتخ ّفف عنهم مشااكل احليااة
تدل ّنال علن معان سلبيةت
عات الواقع ،تتحول وتتب ّدل نّ ضدها سدوميات خليل حاوي وال ّ

ج -املسخ إَ عواميد

املسخ إَ عواميد يف الرتاث الديين
استقن الشاعر فحوى املساخ مان الارتا الاديين جااء

ساورة هاود﴿ :قَـالُوا َای لُـو ُ ِ
ـذ لَـن
ـل َربِّ َ
ْ إِ ُر ُس ُ
ِ ِ
ـذ فَأَسـ ِر ِر َْهلِ َ ِ ِ
ِ
ِ
َصــابَـ ُم ُْ﴾
َْـ ٌد إِال ْام َرأَتَـ َ
يَصـلُوا إِل َْيـ َ ْ
ـذ إِنــهُ ُمصـيبُـ َما َمــا أ َ
ـذ بِقطْــع ّمـ َـن الل ْي ِـل َوَال يَـلْتَهـ ْ مــن ُ ُْ أ َ
(لاوط)81/ت وكا لك الكتاااب املقاادَّس أشااار نّ املساخ نّ عواميااد ماان امللا « :ونظــرت امرأتــه مــن ورائــه

فصارت عمود مل( »/اإلصحاح التاسع عشر /رقم )26ت

املسخ إَ عواميد يف السدوميات
بت ا ثري ماان ه ا ا املراامون الرتاثااي قااال حاااوي :قااد اولنااا نّ عواميااد اسااوخة ماان املل ا  ،ال أمهّيّااة لنااا
ِ
السنِ( /الديوان)112 :ت
بالهات
خ من
حنن عوامي ٌد من ِ
سو ٌ
ْ
امللُ /
فنحن وخلقنا عب وبالهة :وإذا ُ
/،م ُ
وه ا الرأي غاياةٌ النظارة التحقريياة الال تطاي ابإلنساان وكياناه حا يعتاخ وجاوده فرالة ال خاري
تدل علن أسره ،وعدِ اختياره ،وعدِ قدرته
فيها ،وبالهة وغلطة مسرية اخللقت صورة اإلنسان هناّ ،
أي اجنازت
علن اقيق ّ
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100الدمار واهالك
د-

دمار القرية وهالك أهلما يف الرتاث الديين
فتخرباات متامااا﴿ :فَ َج َعلْنَــا َعالِيَـ َمــا َســافِلَ َما
وكاناات عاقبااة الساادومي انقااالب ق اريتهم رأسااا علاان عقاابّ ،
و( ﴾...احلجر ,)۷۴/و سورة هود نشاهد صورة العاقبة نفسها﴿ :فَـلَما َجاء أ َْم ُرَِ َج َعلْنَا َعالِيَـ َما َسافِلَ َما
ـذ
وضا الكتاااب املقاادَّس تلااك العاقبااة اإلصااحاح ( )19فقااالَ « :وقَـلَـ َ تِْلـ َ
و( ﴾...هااود)82/ت كمااا ّ
ان الْم ُد ِن ،ونَـب ِ
ْجيع س ِ
ِِ ِ
ات األ َْر ِ
ض».
ََ
ال ُْم ُد َنَ ،وُلل الدائ َرمَ ،و َ َ ُ
ُ

دمار القرية وهالك أهلما يف السدوميات
يبدأ الشاعر بتصوير دمار القرية ابلسيل العارِ ال ي فا ا بعد مطر غ ير ،فقرن علن مظاهر احلياة
الِ
وغادا باراك جهنميااة يغا و القرياة فيقتاال أهلهاا ومیحوهاا ماان الوجاود دون مبااالةَ :و َجــرى الس ْـي ُل بـر َ
أْ َر َ الْ َق ْريَةََ ،ع ّراهاْ /،یَوى الْ َق ْتلى َوَمرا (الديوان)112 :ت
حيُْ /
اجَ ْ
ادك القريااة
اهلااالك هب ا ه الصااورة غاي اةٌ الداللااة علاان النهايااة امل ساااوية حي ا الخاك ا ا هنميااة تا ّ
وتدمر بناايجا وتقتل أهلهات
ّ
املقطاع التاااي ،استحرار خلياال حاااوي صاورة االنتقاااِ م ّارة أخاارى وقااال أب ّن املاوت قرااي علينااا
مجيعا مات أصدقاؤان ال ين تسامران معهم طويال وذهبوا ،كما ال كرايت ا ميلة الل كانت لناا معهام
قااد ذهباات فلاام يبااق منهااا شاايء ،حااا قلوبنااا الاال كاناات عااامرة انبرااة حباابّهم اه افتااات انرهااا فلاام تناابض
ابحليويااة وت يبااق فيهااا ّنال صاامت وسااكوت :وتلَه ْتنــا إَ مطــر ِ مــا لــا َن لنــا /بي ـ ٌ  ،واــارِ ،
وذلــرى /ف ـِنذا
ٌ
َ
ِ
ص ْح َرا (الديوان)113 :ت
ص ْم ُ صخورَ /وفراغٌ َميِّ ُ اآلفا َ ..
أ ْ لُعُنا َ
ه -االعتبار والعظة

االعتبار بقو لوْ يف الرتاث الديين

سوء عاقبة السدومي صارت ذكرى ي كرها ارخرون ،يعتخون هبا ويستخلصاون منهاا عاخا تفيادهم
﴿ولََقــد تـ َرْلنَــا ِم ْنـ َمــا آيَـةً بَـيِّنَ ـةً لَِّقـ ْـو
دنياااهم وأخ اراهمت فااآقرهم واضااحة للعاااقل  ،جاااء سااورة القماارَ :
يَـ ْع ِقلُ ــو َن﴾ (القم اار)35/ت وه ااي آقر عل اان طري ااق امل ااارة ل ااب انتب اااههم لي اال ص ااباح كم ااا ج اااء س ااورة
صبِ ِح َِ ئ َوِابلل ْي ِل أَفَ َال تَـ ْع ِقلُو َن﴾ (الصافات)138 -137/ت
﴿وإِن ُ ُْ لَتَ ُم ُّرو َن َعلَْي ِمُ ُّم ْ
الصافاتَ :
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مرات وم ّارات يكشاف فيهاا عان جواناب مان ساوء السادومي
كرر القصة ّ
أما الكتاب املقدس فقد ّ

واالنتقاِ اإلهلي منهم واهلدل من ذلك كله ت كري املؤمن ليتّعظوا بعاقبة السدومي ت

االعتبار بقو لوْ يف السدوميات
میهد قلق أجواء قامتة ،فيتكلم عان املاوت مثّ
تعاطن الشاعر مع عاقبة السدومي من منظور سل  ،نذ ّ
حل ابلسدومي وكيفية صريورجم ذكرى فارغة ال خري فيهات ف كرايجم ال ت ّكره مبا يشتاق
ّ
يصور ما ّ
ِ
احلس َـرمَ/
يتحسار لاه ملاا فياه مان معااانة :ال اذّل ٌ
ـار يُل ِمـ ُ ْ
اليه ملا فيه من مرارات ،وال تشعل نفساه ماا ّ

ِ/
من ِْ حلِ ْ

(الديوان.)109 :

ي كر الشاعر كالمه املقطع السابق عن ال كرايت أبداة النفي الدالة علن اهلالك والعدميّة ،ليعبّاار
عن شؤِ ال كرايت ،والت كيد علن أهنا ختتلف عن ال كرى الوعظية احلافلة ابلرتبية واإلرشادت
ال ا كرى ابل خلياال حاااوي ال خااري فيهااا فإهنااا ال تسااتطيع أن تثااري فيااه احليويااة والنشاااطت كيااف
تساتطيع الا كرى ذلااك وهاي ماان فاراو مياات علاو مان مظاااهر احليااة كمااا ختلاو الصااحراء القاحلاة منهااات
بعق ذلرى /أ ُّ ِذ ْلرى ،أ ُّ ذلرىِ /م ْن
املرة ال ترتك ّنال بقااي وخملّفات من الرماد ،والسوادَ :
وال كرايت ّ

ِ
ِ
صـ ْ
فـ ـراغ َميِّـ ـ ْاآلف ــا َ ..
ـح ْ م ــا قَـ ْبـلَم ــا ُ ،ا ْ ـ َـم َحل ْ َ /خلهـ ـ ْ َم َ
سـ َ
طرْم ــا ْیَ ْع ـ َـُ رم ــا ْدَ /مط ــر َ
ـحراَ /م َ
رمادا وسوا ْد (الديوان)110:ت
الشم ِ ً

وخلَّفاات،
تكاريذ مفااردات دالااة علاان الشااؤِ ماان :احلساارة ،وفار ٍّاو ميِّاات ،ومسااحت ،واضاامحلَّت ،ا
ورماد ،وسواد ه ه املفردات املتتالية تكشف لنا عن جانب من نظرة الشاعر القامتةت
التع ااابري التالي ااة ،يتواف ااق تعب ااري خلي اال ح اااوي م ااع التعب ااري الق اارآين م اان جهتا ا  :فه ااو يعت ااخ آقر
السدومي علن طريق املارة كما جاء سورة الصافات﴿ :وإِن ُ ُ لَتَم ُّرو َن َعلَي ِمُ ُّم ِ
ِ﴾ (الصافات/
ْ
صبِح َ
ْ
َ ْ ُ
ّ
 )137ه ا من جهة ،وأما مان جهاة أخارى ،فقاد اعتاخ القارآن عااقبتهم آياة ينظار اليهاا النااس فيعتاخون
ِ
ـابر
كما ارياة  35مان ساورة القمار فص ّاور الشااعر عااقبتهم عظاة وتا كريا للنااس كا لك :إ ْن تُـ َذ ّل ْر ع َ
الدربِ /
ِ
تِ( /الديوان)113-112 :ت
حبال امليِّ ْ
املقطع التاي ،يرفي الشاعر علن املوقف من رؤيته املتشائمة أربعة أشياء شيما من الفراو فهي
جوفاااء ،وشاايما ماان عاادِ األصااالة فهااي بااال أمااذ ،وشاايما ماان العاادِ والفناااء فهااي بااال يااوِ ،وشاايما م ان
جوفاء /بال أم  ،بال يو وذلرى (الديوان.)113 :
تذلر،
َ
النسيان واخلمول فهي بال ذكرى :ال ُ
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102النتائج
-3
لقد استخدِ خليل حاوي قصصه الشعرية السدومية فن التناص مع الرتا الديين،ت فجااء فيهاا مباا
نقله الرتا الديين ،مستغال تلك األجواء للتعبري عان تشااؤمه لا لك جااءت القصاائد قامتاة ساوداويةت
بدأ الشاعر استحرار القصة ابلبيان السل والتعبري التشاؤمي قصيدته األوّ ،حي جااءت مليماة
ابلي ا س ماان ختلااف العاارب املعاص ارين مث غا ّاري الشاااعر نظرتااه القصاايدة الثانيااة حي ا محّلهااا كث اريا ماان
األفكااار اإلجيابيااة وعااخ فيهااا عاان أملااه مبسااتقبل مشاارق ،لكنااه غا ّاري رأيااه ما ّارة أخاارى القصاايدة الثالثااة
القصرية حي عاد فيها نّ معتقده املتشائم األولت عصرن الشااعر قصاته الرتاثياة مبقارناة عارب األماذ
صب علن ارتمع العرد املعاصر من توبيخ كما ورد الرتا عن توبيخ السدومي ت
وعرب اليوِ ومبا ّ
فنقد ارتمع العارد وبا ّ سالبياته مان ختلاف ،وركاون ،وانصايا للمساتبدينت كماا نقاد الواقاع السياساي
وضااعف احلكاااِ العاارب وعاادِ أهليااتهم للحكاام والساايادة وكااان نقااده الذعااا كمااا تطاارق نّ العالقااة
املريرااة با الشااعوب العربيااة وحكامهااا املبتنيااة علاان االسااتبداد وا ااورت اعتمااد الشاااعر ساارد القصااة
علن التعبري الرم ي كثري من املقاطع الشعريةت فالسدوميون رما الشاعوب العربياة ورساالة النا لاوط
( ) رم ا ا للقي ا ااادات ال ا ااوطن الع ا ااردت احت ا ااوت الس ا اادوميات عل ا اان نظ ا اارة س ا االبية ورؤي ا ااة متش ا ااائمةت
استحررها الشاعر ملا القصة من أجواء ح ينة تتالءِ ومعتقده الفكري السال ت بارز تشااؤِ الشااعر
تصاويره عن املصيبة خاصة عن مرحلة مابعد االنتقاِ اإلهلي وما استخدِ من كلمات سلبيةت
املصادر
القرآن الكر ت
اإلجنيلت

نمساعياال ،ع الاادين ( ،)ِ2007الشااعر العاارد املعاصاار قراااايه وألاواهره الفنيااة واملعنويااة ،الطبعااة األوّ ،بااريوت:
دار العودةت
حاوي ،خليل ( ،)ِ1993الديوان ،الطبعة األوّ ،بريوت :دار العودةت
ش اار  ،جوزي ااف ميش ااال ( ،)ِ1987دلي اال الدراس ااات األس االوبية ،الطبع ااة الثاني ااة ،ب ااريوت :املؤسس ااة ا امعي ااة
للدراسات والنشر والتوزيعت
عشااماوي ،حممااد زكااي ( ،)ِ1980األدب وق اايم احلياااة املعاصاارة ،الطبعااة األوّ ،بااريوت :دار النهرااة العربيااة
للطباعة والنشرت
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اات
مني ااف ،عب اادالرمحن ( ،)ِ2003با ا الثقاف ااة والسياس ااة ،الطبع ااة الثالث ااة ،ب ااريوت :املؤسس ااة العربي ااة للدراس ا
والنشرت
امليسااري ،عباادالوهاب والاادكتور فتحااي الرتيكااي ( ،)ِ2003احلداثااة ومااا بعااد احلداثااة ،الطبعااة األوّ ،دمشااق:

دار الفكرت
ال ااورقي ،السااعيد ( ،)ِ1984األدب الع اارد املعاص اار ،الطبعااة األوّ ،ب ااريوت :دار النهرااة العربيااة للطباع ااة
والنشرت
بن نعمان ،امحد وآخرون ( ،)ِ2005اللغة العربية اسملة التطور ال ايت واملستقبل ،الطبعة األوّ ،باريوت :مركا

دراسات الوحدة العربيةت
ع ا اواد ،عب ا ااد احلس ا ا ( ،)ِ2006نق ا ااد الش ا ااعر امل ا اانهج واملعيا ااار ،الطبع ا ااة الثاني ا ااة ،ب ا ااريوت :مؤسس ا ااة الع ا ااارل
للمطبوعاتت
حساان ،عليااان ( ،)ِ2001البط اال الروايااة العربيااة بااالد الشاااِ ،الطبعااة األوّ ،ب ااريوت :املؤسسااة العربيااة

للدراسات والنشرت
زيراف ااا ،ميش ااال ( ،)ِ1986األس ااطورة والرواي ااة ،ص اابحي حدي اادي ،الطبع ااة الثاني ااة ،ال اادار البير اااء :منش ااورات
عيونت

