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 امللخص
" وأهلهااااا   الاااارتا  الااااديين لتبااااّ  عاقبااااة  الكااااافرين واملنحاااارف  جنساااايا  واستحراااارها خلياااال حاااااوي وردت قصااااة "ساااادِو

بتبي  ا  ور الرتاثية الدينية لقد قمنا   البح  التحليلي،  -دم  األسلوب الوصفیمستخ وعصرهنا   ثال  قصائدت
لاابعض املفاصاال   القصااائد، وكيفيااة عصاارنة الشاااعر للقصااة وسااقاطها علاان الااواقع  االجتماااعي والسياسااي   الااوطن 

لعرد، وكيفية استغالهلا للتعبري عن الرؤى التشاؤمية، مث بيان التحوير الفين فيهاات تبادو نظارة الشااعر املتشاائمة جلياة   ا
القصاااائد، واعتماااد الشااااعر فيهاااا علااان التعباااري الرمااا ي عااان موضاااو  السااايادة   الاااوطن العااارد، وعااان رساااوابت القاااد ، 

به علاااان احلكاااااِ لظلمهاااام واسااااتبدادهم، وعلاااان الشااااعوب لركااااوهنم واألفكااااار الرجعيااااة بنظاااارة ساااااخطة  فصااااّب جاااااِ غراااا
شاااعرية الشاااعر   الساادوميات مااّرت ابملراحاال التاليااة: تباادو نظرتااه القامتااة أن وانصااياعهم للمسااتبدينت النتااائج تشااري نّ 

"ت فاحلرية، والقلق، واملوت  ثم بثقلها علن الوجود فيه ات   القصيدة الثانية نّ الوجود ماثلة   القصيدة األّو "سدِو
" يبدو تغيري ج ري   نظارة الشااعر، نذ نلماذ شايما  مان التفااؤل، واألمال ابلبعا  العاردت ولكناه أمال  "عودة نّ سدِو

 سدِو للمرة الثالثة"تسرعان ما ي وي   نظر الشاعر ليحلَّ حمله شِؤ جديد  وه ه النظرة ابرزة   القصيدة الثالثة "
 ت، الشعر العردالعصرنة ،التشاِؤ ،الرم ية ،ة سدِوقص ال لمات الرئيسة:

 حاوى خلیل سدومیات در دینى میراث هنرى بازآفرینى
 چکیده

در میراث درنى، با ذکر داستان سیوم و ساکنان آن، به بیان عاقبت انحراف جنسی پرداخته شیه و عاقبت منحرفدان بده   

ارن داستان را در قالبى ندورن و بدا بیدانی متناسدب بدا عصدر       تصورر کشییه شیه است. نورسنیه معاصر، خلیل حاوى نیز 

توصیفی تدالش شدیه اسدت تدا ررشده       -حاضر، در سه قصییه بیان نموده است. در ارن مقاله، با استفاده از شیوه تحلیلى

های تاررخى و درنى ارن داستان در برخی از بخش های قصاری حاوى بیان شیه و چگونگی مناسب سدازی آن بدا قالدب    

                                                      
 j.jafari@uok.ac.irالکاتب املسؤول  الخيد اإللکرتوين:  1
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ای داستانی عصر نورن، توضیح داده شود و نیز هیف حاوى از بیان بیبینانه در قصاری تبیدین گدردد. دردیگاه شداعر در     ه 86

ارن قصییه ها کامال بیبینانه و متشائم است و شاعر با استفاده از بیان نمدادرن، بده مسدأله حاکمیدت در سدرزمین هدای       

افکار ارتجاعی، با ناخرسنیی نگررسته است. وی بیان آتشین خدود را  عربی اشاره نموده و به ته مانیه های کهن گراری و 

علیه حاکمان به دلیل اِعمال استبیاد و ظلم، و علیه مردم به سبب کرنش در مقابل جور و ستم، گشوده اسدت. بدا توجده    

دردیگاه وی   "سدیوم "به نتارج می توان بیان داشت که شاعر، در قصاری خود سه رورکدرد متفداوت دارد: در قصدییه اول    

در دردیگاه او تغییدر    "بازگشت بده سدیوم  "کامال بیبینانه و آمیخته با سرگشتگی، اضطراب و مرگ است. در قصییه دوم 

اساسی رخ می دهی و خوش بینی و امییواری به خیزش عربی، جای بیبینی را می گیرد. اما درری نمدی پاردی کده اردن     

 به بیبینی بیل شیه و رأس فضای قصییه را آکنیه می سازد. "سیوم برای بار سوم"خوش بینی در قصییه سوم 

 ، شعر عربینوگراریپردازی، بیبینى،  داستان سیوم، نماد ها: واژهکلید
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 املقدمة -1 87
نّن األصااالة   اللغااة ال تعااين، كمااا كااان احلااال »أّصاال الشااعراء  ااارهبم الشااعرية ابالسااتقاء ماان املاضااي 

علاان مااادى مراحااال طويلاااة، العاااودة نّ املاضاااي، واالنصااهار   طبيعاااة أحكااااِ اللغاااة، ونمناااا غااادت مااان 
الرتاثي للغاة، اساتعادة جدلياة اترعياة -منظور ا دلية التارعية الرتاثية، تتحدد أبهنا استعادة هل ا املاضي

 ت (207: 2005نعمان،  )بن« تراثية خالقة )مبدعة(
فااإّن »حااا األدب )وشخصااياته( أخاا  نصاايبه ماان احلرااور   الشااعر احلاادي  لتلعااب دورهااا فيااه: 

 ت(11: 1986)زيرافا، « الشخصية األدبية أصبحت متّثل ئتمعا كما متّثل نظامه ومراتبه املختلفة
 ديدة مان أجال املساامهة وكان ذلك استجابة  لل وق الشعري احلدي  ومتاشيا  مع احلركة الشعرية ا

لقااد طالااب املثّقااف العاارد التحااديثي ابألخاا  أبسااباب احلرااارة الغربيااة علمااا  وفكاارا  »  ترقيااة ارتمااع: 
: 2001)حسن، « وأداة، حا تتهّي  للمجتمع العرد القدرة علن تغيري ذاته ضمن أمناط احلرارة الغربية

 اضي لت صيل شعرهتوقد كان الشاعر خليل حاوي ان استعان ابمل ،)63
بلاااور الشااااعر خليااال حااااوي شاااعره مساااتعينا  مباااا   نفساااه مااان أحاااوال وااااوالت ومباااا   اخلاااارج مااان 

والتجرباة الشااعرية ا ديادة تارتك للشاااعر احلرياة   أن عااو  عاوات متباينااة »ماؤثرات كااملؤثرات الدينيااة: 
فاق وهي متدفقة عارمة اطم بعرها من داخل نفسه، وارخر من خارجها فهي ل لك  ربة  وب ار

 ت(128 :1980)عشماوي، « ما يعوقها وترفض أن خترع للقوالب
جااودة التميياا  هااي الاال تعطااي »وقااد كااان الشاااعر موفَّقااا  وُئياادا    اختيااار القصااة الدينيااة املناساابة: 

يساااري )امل« للعقااال صااابغته األخالقياااة وهاااي الااال ساااتعّ  الوسااات الفاضااال   كااال ئااااالت التعااااي  معاااا
وا اااه »والشااااعر   نفادتاااه كاااان مبتكااارا  وضااافائه شااايما  غاااري قليااال مااان الرم ياااة:  (260: 2003وآخااارون، 

الشااااعر مااان مث نّ خلاااق عاااات أقااارب نّ عاااات األحاااالِ الااا ي تقاااِو فياااه مكاااوانت صاااورة احللااام بااادور 
ننفعاليااة وصااورة اإلشااارة، والرماا   وتتحااول ماان ئاارد الوصااف أو الداللااة الوضااعية نّ أن تكااون داللااة 

 ت(40 :1984)الورقي، « رم ية للعات النفسي ال ي يلّون كل ج ئيات الصورة أو احللم
رم يااة القصااة الدينيااة عنااد خلياال حاااوي تتفاعاال مااع الواقااع الااراهن عااالوة علاان  اا رها   التاااريخ 

ربة جبا ورها ومهما تكن الرموز الل يستخدمها الشاعر ضاا»ورسوخها   شعور املتلق  وأحاسيسهم: 
  التاريخ، ومرتبطة عخ ه ا التاريخ ابلتجارب األساسية النمطية )أي بوصفها رموزا حية علن الدواِ( 
فإهّناا حا  يساتخدمها الشااعر املعاصار ال باد أن تكاون مرتبطاة ابحلاضار، ابلتجرباة احلالياة، وأن تكااون 

 ت(200: 2007)نمساعيل، « قوجا التعبريية انبعة منها
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م ية قد بسطت هالة من الرومنسية وك لك الغمو  علن شعر خليل حاوي، ال يستوعب ه ه الر  88
مفهوماااه ناّل مااان تااادّرب علااان املفااااهيم الرم ياااة وأحااااط مبعلوماااات كثااارية موصاااولة ابلشاااعر، مااان رماااوز، 

نن اعتماااد الشااعر علاان أساالوب التعبااري ماان خااالل مناجاااة األساااطري أو األشااباح، »وختاايالت، وتتت ت 
عااار  املفاااازات التارعياااة وبطولاااة رجاااال األحااادا  الغاااابرةتتت، جعااال الشاااعراء يّتكماااون علااان واساااتعادة 

التاااا اوج باااا  املباااااد  الرومانسااااية ومعااااايري الاااادالالت الرم يااااة خللااااق التعبااااري التلميحااااي لصاااافات الاااا ات 
 ت(129: 2006اد، )عوّ « اإلنسانية املثقلة مبتطلبات املادية

املستوى اإلنساين لدى متلقي شعره ابستقائها من منابعها  سعن الشاعر خليل حاوي أن يرفع من
واملثقاااف الياااِو هاااو الااا ي يعاااي روح العصااار، وينااادمج   »األصااالية و  نساااقاطها علااان الواقاااع الاااراهن: 

تيااااره، ويسااااهم عااان طرياااق الكلماااة والفكااار مااان أجااال زايدة معاااارل النااااس وصاااقل وجاااداهنم، وجعلهااام 
 ت(73: 2003)منيف، « العمل أو اإلحساسابلتاي أكثر ننسانية سواء من حي  

فجاء خليل حاوي بقصة سدِو   شعره  فالسرد القصصاي كثاري شاائع   مجياع ارداب، ألّن   
وحنن ندرك أّن السرد القصصي يشبع لدى الكاتب والقار  »ذلك نشباعا  لرغبة أهل األدب الفطرية  

 ت(15: 1987)شر ، « ب  الكائناتميال  فطراي  نّ ت وق العراك واملآسي   العالقات 
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

   نّ األمور التالية:تعود أمهية ه ا البح
 أوال: التعرل علن كيفية بع  الرتا  الديين   العمل الشعري املعاصر 

 قنيا: التعرل علن كيفية نسقاط الرتا  وصّبه علن الواقع املعاصر 
 قلثا: كشف مدى أتثّر الشاعر خليل حاوي ابملرمون الديين 

 رااي املعاصرةترابعا: كيفية الرم  ابلقصة الرتاثية الدينية نّ الق
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 

الساانة الثانيااة العاادد السااادس صاايف دراسااات   اللغااة والعربيااة وآداهبااا والساايدة فاطمااه يگانااه   ئلااة 
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الت العصاارية   هاا .ت ها ه املقالاة رغام أمهيتهاا ت تبااّ  الادالالت الرم ياة، والتشااؤمية، والادال 1390 89
سدوميات خليل حاوي، أما   شرح قصيدة "األِ احل ينة" اكتفت الدراسة ابملقارنة ب  عرب األماذ 
املناضل  وعرب اليِو اخلامل  املتخاذل   ف مهلت ما بّينا   ها ه الدراساة مان جواناب هاماة جادا    

 املوضو ت
العلاِو ( للماوت عناد خليال حااوی"   ئلاة توجد مقالة أخرى بعناوان "الصاور اإلشاارية )التناصاية

هااااا ق للكاتااااب: علااااي بشااااريي 1433 -2012ِساااانة  72-55( 4)19العاااادد  -اإلنسااااانية الدوليااااة
وآخااارين، عا ااات املقالاااة موضاااو  املاااوت برؤياااة ننساااانية عاماااة وبتحليااال عقلاااي صااارل دون أن  تتوساااع 

 ابلبح  فيما حنن فيه من دالالت قصة سدِو   شعر حاويت
الة أخاری للکاتاب أمحاد هناريات بعناوان "نساقاط التجرباة القصصاية اإلجنيلياة علان الواقاع هناک مق

واألِ احل يناة منوذجاا(" وطبعات   ئلاة  1962السياسي العرد   شعر خليل حاوي )قصيدات لعاازر 
صااااص  -38-21( 2)21هاااات ق، العااادد  1436 -2015، دراساااات   العلاااِو اإلنساااانية الدوليااااة

املقالااااة نقااااد الشاااااعر للواقااااع السياسااااي ابستحرااااار قصاااات  ماااان الاااارتا  املساااايحي  ت تناولاااات21-34
ونسااقاطهما علاان واقااع السياسااية والسياسااي    الااوطن العاارد وكااان الشاااعر   استحراااره القصاات  

 انقما  علن السياسة وأهلها، انقدا  هلا جبرأة وصراحةت
صاااة قاااِو لاااوط الدينياااة   شاااعره، للبحااا  هااادفان  أوال : كشاااف كيفياااة استحراااار خليااال حااااوي ق

 بيان كيفية عصرنة الشاعر هل ه القصة مبينا  دالالجا االجتماعية والسياسية خاصةت وقنيا :

 املهاصل الرتاثية يف السدوميات وُتويراهتا العصرية يف ديوان خليل ْاو  -2
"، حيِو  الي س علن كل شايءت تناول الشاعر قصة سدِو   ثال  قصائد    القصيدة األّو "سدِو

احتااوت ومظاهرهااا، ايئسااا  منهااات  الشااِؤ يباادو ماااثال  بكاال وضااوح، والشاااعر يباادو فيهااا ماقتااا  للحياااة
" يبادو الشااعر متفاائال ،  القصيدة علن كثري من املفردات السلبيةت   القصيدة الثانية "عودة نّ سادِو

ياة عان التخلاف والبادء   مرحلاة جديادة فيرتاءى تفاؤله من خالل أمله ومكانية عدول الشاعوب العرب
  القصاايدة الثالثااة القصاارية، يناادِ الشاااعر علاان تفاؤلااه الاا ي أبااداه   قصاايدته ماان النهااو  والبعاا ت 

 الثانية، فيستدرك ما بدر منه من تفاؤل فيها، فيعود نّ تعبريه املتشائم ومعتقده القامتت
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لقصاااة هاااي: رساااالة النااا  لاااوط ) (، وقاااد عكاااذ الشااااعر   هااا ه القصاااائد مفاصااال ثالثاااة مااان ا 90
واحناارال قااِو لااوط ا نسااي، واالنتقاااِ اإلهلااي ماانهم  وقااد كااان الشاااعر متاا ثّرا  فيهااا مبااا جاااء   الاارتا  

 الديين من التوراة، واإلجنيل، والقرآنت
أما املوضو  األول أي: رسالة الن  لاوط ) (، فيستحرارها الشااعر لنقاد القياادات العربياة الراهناة 

شلة والل يعتخها ضعيفة ال تقدر علن القياِ بواجبات القياادة مان جارأة وحكماة  فيطالاب بظهاور الفا
 قائد فّ  حيل حمّلها فيخلص الشعوب العربية اّا هم فيه من ختّلف وفشل وتتتت 

أّما املوضو  الثااين أي: شا وذ السادومي ، فيستحراره الشااعر ألمارين  أوال : ليصابَّ جااِ غرابه 
وب العربيااة لركااوهنم علاان الفسااق والفجااور وانصااياعهم للفساااد املساايطر علاان أوطاااهنمت قنيااا : علاان الشااع

لريفاااع مااان مهااام الشاااعوب العربياااة ومعناااوايجم ويستنهراااهم للخاااالص مااان ختّلفهااام بتحااا يرهم مااان مغباااة 
 اخل الن والقبول ابلفساد بسكوجم فيهلكون كما هلك السدوميون قبلهم بفسادهمت 

ال  أي: الع اب اإلهلي، فيستحرره الشااعر للتعباري باه عان رؤاه التشااؤمية و ساه أما املوضو  الث
 من اّسن الوضع الراهنت ه ا املوضو  أخ  السهم األوفر من سدوميات خليل حاويت

 الرسالة والسيادم -2-1
 رسالة الن  لْو )ع( يف الرتاث الديين

وقد أشاار نليهاا   مواضاع عادة، منهاا ماا جااء   رسالة الن  لوط ) ( من أهّم ما أّكد عليها القرآن 
َِ﴾سورة الصافات، تبّ  أوجها  من رسالته ) (:  وقد احتوت  (133)صافات/ ﴿َوِإن  ُلوْیًا ل ِمَن اْلُمْرَسِل

َبْ  ارية علن أدوات أتكيد كثرية لتثبيت رسالته  كما تبّ  سورة الشعراء تكا يب قوماه رساالتاه:  ﴿َلـذ 
  ْ َِ﴾ قـَْوُ  لُـو رغام معارفتهم باه معرفاة اتّماة فهاو مانهم وأخاوهم: فلام ينسااقوا هلاا   (160)الشاعراء/ اْلُمْرَسـِل

ٌْ َأاَل تـَتـ ُقوَن﴾ ُْ ُلو  ت(161)الشعراء/ ﴿إْذ قَاَل َهُُْ َأُخوُه
ََ َســُدوَ  »اّمااا الكتاااب املقاادس فقااد قااّص زايرة املالئكااة للناا  لااوط ) (:  َمَســاًء، َفَجــاَء اْلَمالََلــاِن ِإ

ٌْ قَاَ  الْسـِتْقَباهَِِما ٌْ َجاِلًسا يف اَبِب َسُدوَ . فـََلم ا رَآإُلَا ُلو ( «وََلاَن ُلو اُح التَّاِساعا عاشاارا ماا يادّل علان  )اإلصاحا
 أّن لوطا  ) ( كان نبيا  يوحن اليه حسب رأي الكتاب املقدست
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 صورم السيادم يف الوْین العرِب يف السدوميات 91
والقيااادي   قصااة الناا  لااوط ) ( صااار املنطلااق الاا ي ماان خاللااه تطاارق الشاااعر نّ  ا انااب الرساااي

قرااية الساايادة   الااوطن العاارد، صااورة العالقااة فيمااا باا  الناا  لااوط ) ( وشااعبه أهلماات الشاااعر أبن 
يتطاارق نّ القيااادات   الااوطن العاارد ماان جهااة والشااعوب العربيااة ماان جهااة أخاارى  لكاان الشاااعر   

قصة علن الواقع السياسي الراهن قد أحد  تغياريا  جا راي  فيهاات فالقصاة الرتاثياة تقاول: كاان اسقاطه لل
هناك شعب منقاد ألمياله النفسية ال يوي األخالق أمهياة وقاد اطارط   مساتنقعات الفساق والفجاور  

االنصايا   ف رسل هللا سبحانه النا  لوطاا  ) ( لتخليصاهم مان الفساق ونرشاادهم، لكان السادومي  أبااوا
لاااه  بينماااا الصاااورة   سااادوميات حااااوي تنقلاااب متاماااا ، نذ تااارتاءى فيهاااا شاااعوب عربياااة مراااطهدة ترياااد 
اخلالص لكنها تعاين من قيادات تقف حجر عثارة   طريقهاات نذن    القصاة الرتاثياة، شاعب م ساور 

تريااد  أبياادي الشاايطان وقيااادة حكيمااة غااري مطاعااة، و  قصااة خلياال حاااوي، شااعوب عربيااة مرااطهدة
 اخلالص وقيادات جبارة متنعه من ذلكت

 الشعوب احمل ومة و عهمُ النهسي
االجامات الكثرية لقِو لوط   الرتا  الديين صارت منطلقا  ينطلق منه الشااعر لتوجياه اجاماات ااثلاة 

دأ للشعوب العربية  عّله يصيبهم   صميم غريجم فيستنهرهم للخروج اّا هم فيه من ركاون وركاود  فبا
 الشاعر بتحليل نفسية الشعوب العربية وبيان واقعهم امل ري لتبي  مواقفه السياسيةت

  املقطااع التاااي، يبااّ  الشاااعر احلالااة النفسااية الساايمة للعاارب ابإلشااارة نّ مهاانهم الدنيمااة وأعماااهلم 
 ي وسااارقة:السااااقطة، فهااام ليساااوا نال بغاااااي ولصوصاااا ، ابتعااادوا عااان القااايم وساااقطوا   اهلااااوايت مااان بغااا

 ت(151)الديوان:   / خرقاً َمسحة يف فندِ  الشرِ  ال بریْ  / لصوصاً وبغاای خـل ـَهـْتمُ غزواُت الشر  والغرب
ه ه الصورة للشعوب العربية تناسب الوصف األبرز للصورة الل رمسها الرتا  الديين عن قِو لاوط 

 يتوهي صورجم الفاسقة الفاجرة امل سورة بيد االحنرال ا نس

 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 

اهتماماااا كافياااا ولااايذ هلاااا أي دور   اختياااار  العربياااة، علااان رأي الشااااعر، ال تاااوي قرااااايها السياساااية
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احلكاِت حيكم عليهم أمري صغري النفذ میارس ا نذ خارج نطااره الطبيعاي فيجاامع البغاااي واملتلهفاات  92
/   / يف الـبق احلريـرْ  بنتمُ تسـتمرئ النـاب الـذ  يغـر  علی ا نذ ويعاين من ش وذ جنسي كقِو لاوط:

 ت(151)الديوان:   / إن ي ن ِب أمریْ   ولي ن ِب خصيِّ 
  ه ا املقطع، يظهر أتثر الشاعر بقصة قِو لوط من ثالثة جوانب  أوال : من أّن الشعوب العربية  
كقِو لوط فقدت كرامتها فلام يعاد هلاا شاعور ابلكراماة الشارفية  فبنااجم معرَّضاة للفاساق   قنياا : ومان 

ن قااِو لااوط يعااانون ماان مشاااكل جنسااية، أّن احلاااكم   الااوطن العاارد يعاااين ماان نقااص جنسااي كمااا كااا
يعااّر  الشاااعر ابلقيااادات احلاكماااة احلاليااة ويعتخهااا غاااري مؤّهلااة للقيااادة الااال تريااد   مقاادماجا رجولاااة 
ليست   تلك القيادات، فاألمري خصي  قلثا : ومن أّن التعابري   سدوميات خليل حاوي صرحيٌة   

مر ، النااب، يغارز، خصاي، كماا كانات أفعاال قاِو لاوط داللتها علن ا انذ بقاب  فاضا ، مثال: تسات
 غاية    القب  والفريحةت

  املقطااع الياال ماابطَّن عاان عالقااة الشااعوب العربيااة حبكامهااا الاال تكّوناات علاان أساااس اإلمااالء، 
واالستبداد، والدكتاتورية من قبل القيادات من جهة، والقبول، والتمك ، واالنصيا  من قبل الشعوب 

من جهة أخرىت فالشعوب تنساق لكل ما میليه عليهم السلطان ونن كان اّا يتالعب بكرامتهم العربية 
ونواميسااهمت و  نشااارة خلياال حاااوي نّ عقاام احلكاااِ نشااارة كنائيااة نّ ضااعف القيااادات العربيااة الاال 

 فقدت رجولتهات

 تشو  الشعوب العربية إَ بطل منقذ
يطالب مبثيلها   الوطن العرد، فيتشّوق نّ ألهور قائد فارس اخت  الشاعر قيادة الن  لوط ) ( أسوة 

ياااتّم علااان ياااده خاااالص العااارب مااان ختّلفهااام مث انبعااااثهم مااان جديااادت يّتصاااف هااا ا الفاااارس ابلشاااجاعة 
الفائقة، فال يهاب األعداء )من غول وتن ( و  ه ا الوصف للقائد املنتظار يعّر  الشاعر ابلقيادات 

فــــارٌ  يـمـتـشــــــُ  الـــ َ  علـــى    مواجهاااة األعااداء واخلاااول مااانهم: اب ااان -ياااا  مكنّ  -الراهنااة، فيصااافها 
، ماذا َهْل تعوُد اْلُمعِجزات  ِِ  ت(158)الديوان:  الغوِل/ على الـت ـنـّ

الشااااعر هنا،ك ناااه ال يصاااّدق ألهاااور هكااا ا قائاااد   عاااات الواقاااع، ألنّاااه يلتجااا  نّ عااااتا األساااطورة 
 بلفظة املعج ة عن مراده وأمنيته بظهورهتللتعبري عن ذلك، ويعخ 

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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بــدو ٌّ  ــرَب القـيصـــَر  میلااك ماان أسااباب القااوة كثااريا :ت  وانتصاااراجن، وأّن صاااحب احلااق سينتصاار ونن 93
ـبُــوا/ األنــياَب ِمـْن فــَذِّ الطُـّغــاْم/ ربِّ مـاذا/  َش برومـا، َســح  هـامْ / َرو  ـوا الـْو ابلهــْرِ / وْیهــٌل ِصــر ٌّ ْو

 ت(159)الديوان:  ربِّ ماذا/ َهـْل تـعـوُد املــعـجــزاْت 

صااال الاانظم التفاااؤي،   التعااابري التاليااة، فيصااّفي الشاااعر اترعااه ماان ماان هاا ا املنطلااق البشااري، يتاوا
أرجاسااه وعتمتااه وجحاايم ذكرايتااه، ويتغااّن ابلصااب  هنااا قااالل صااب  الساادومي ، واهلاادل ماان ذلااك، 
صناعة مستقبل مشرق خصيب تتفجر ينابيعه  فريم  الشاعر نّ ل ِو التخّلص من األفكاار املتخّلفاة، 

رقـــُ  ِمـــن نهســـي بنهســـي/  ال يتماشااان مااع املساااتجدات الراهناااة:قاااد  والرجعيااة، ومااان كااال  ُِ مـــا أَْ اِبســـ
ُُ الــذلرایت:/ لِيحــل   ُِ هــذا الّصــبِ/ يف "صــنِ"/ والعتمــُة خلهــي وجحــي ــي وأمســي/ اِبســ أِلُصــّهي وجــَه اتُر

 ت(160)الديوان:  اخلصُ  َولَِتْجِر الينابيعُ 
 ديااد املرتااوى ماان احلااب، والبعيااد عاان الاابغض يتحقااق ذلااك النهااو  بفعاال األماال الكبااري اب ياال ا

فــارٌ  يُولَــُد ِمــْن  والكااره  ذلااك ا ياال الاا ي ساايحقق النصاار بعملااه الاادؤوب القريااب ماان حااد اإلعجاااز:
ُّْ  لِْلَحياْم/ لِِتحل  املعجزاْت/ ربِّ ماذا/ ربِّ ماذا/ َهْل تعـوُد املعجـزاْت  -160)الاديوان:  ّْ  أِلَْیهايل/ و

 ت(161
ع داللة رم ية علن أمل كبري ابملستقبل حي  تنهض قيادة حكيمة مؤهَّلة أتخ  بيد العرب   املقط

نّ الطريق الصحي ت ومیكان ذلاك النهاو  ابألماور التالياة  أوال : بقياادة حكيماة تعارل أصاول احلكام 
ص وقد كّن الشاعر عن ذلك ابلفارس الشجا    املعارك ال ي سيحافظ علن كيان األمة، بعد اخلاال

من القياادات احلالياةت قنياا : بشاعوب عربياة تتولاد مان جدياد أبفكاار جديادة ملؤهاا احلاب واحملباة، بعاد 
 ختّليها من العداء  قلثا : ابلعمل الدؤوب القريب من املعج ة، بعد ترك الكسلت

بشكل اعتن الشاعر خليل حاوي برسالة الن  لوط ) ( ودوره القيادي فيها وعالقته بشعبه ليؤّكد 
رم ي علن أمور ثالثة  األّول: علن أّن الشعوب العربية قد فقدت ثقتها بنفسها فباتت خاضعة مقابل 
الظلااام وا اااور ال ااااّرك سااااكنا   الثااااين: علااان ضاااعف القياااادات   الاااوطن العااارد  النشاااغاهلا ابلفساااق 

و خا  هبام نّ طرياق  والفجورت الثال : علن حاجة الشعوب العربية نّ قائد فّ  علصاهم مان ختّلفهام
 الرقي والنجاحت
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 االحنراب اجنسي -2-2 94
 احنراب السدوميِ اجنسي يف الرتاث الديين

أشار القرآن نّ سبب االنتقاِ اإلهلي من قِو لاوط وهاو احنارافهم ا نساي وشا وذهم املنكار   العالقاة 
َشــَة  ﴿َوُلوًْیــا ِإذْ مااع ا اانذ املاا كرت ذكاار هاا ا الساابب صااراحة   سااورة النماال:  ِْ ــِه َأَتَْتُــوَن اْلَها َقــاَل ِلَقْوِم

ــْوٌ  َاَْملُــوَن﴾ ُْ قـَ ــن ُدوِن النَِّســاء بَــْل أَنــُت ُْ لََتــْأُتوَن الّرَِجــاَل َشــْمَوًم مِّ ُْ تـُْبِصــُروَن ئ أَئِــن ُ   (55و 54)النماال/  َوأَنــُت
األعااارال:  و  ارياااة نشاااارة صااارحية نّ علمهااام بقبحهاااا وشاااناعتهات كماااا ذكااار السااابب نفساااه   ساااورة

ُْ لَتَـأْ  َِ ئ ِإن ُ ـ ـن اْلَعـاَلِم ـد  مِّ َْ َشَة َما َسبَـَقُ ُ هِبَـا ِمـْن َأ ِْ ُتوَن الّرَِجـاَل َشـْمَوًم ﴿َوُلوْیًا ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه َأَتَُْتوَن اْلَها
ـْوٌ  مُّْسـرُِفوَن﴾ ُْ قـَ نّ سابقهم العاامل    ارياة نشاارة صارحية  (81و 80)األعارال/  مِّن ُدوِن النَِّساء َبْل أَنـُت

   اخلو    ه ا النو  من االحنرال ا نسيت
ِإن  ُصَراَخ  :َوقَاَل الر بُّ »نّ ه ه اخلطيمة حي  قال:  18اإلصحاح كما أشار الكتاب املقدس   

ا ُْ َقْد َعُظَمْ  ِجدًّ تُـُم  «.َسُدوَ  َوَعُمورََم َقْد َلاـَُر، َوَخِطيـ 

 االحنراب اجنسي يف السدوميات
شا وذ الساادومي  ا نساي، ومااا فيهاا ماان شاناعة أخالقيااة عملياة ماان جهاة أخاارى، وماا تاادّل علياه ماان 
عقد سلبية   نفوس أصاحاهبا مان جهاة قنياة، وبعادهم عان القايم اإلنساانية مان جهاة قلثاة  كاّل ها ه 

 جلبت نظر الشاعر خليل حاوي فاستحررها   شعره ملوافقتها عقيدته السوداويةت 
عر نّ احنااارال السااادومي  ليحااا ر العااارب مااان مغباااة الولاااوج   املفاساااد ويقاااِو بواجباااه تطاارق الشاااا

 اإلصالحي بررب مثل من أمثال الفاسدين وما آل اليه أمرهم من دمار وهالكت

 إسقاْ شذوذ السدوميِ على الواقع االجتماعي املعاصر
جتماعيا  وسياسيا ت ففي ا انب يعصرن الشاعر موضو  االحنرال ا نسي عند قِو لوط ويعطيه جانبا  ا

االجتماااعي يقااارن الشاااعر باا  حااال الشااعوب العربيااة ارن وأهاال ساادِو آناا اك  فالشااّر قااد متّكاان ماان 
 السيطرة علن نفوس القوماِ  سويّةت

  املقطع التاي يّتهم الشاعر أهله ونخوته من العارب ابلتماادي   الفسااد لسانوات طويلاة، حبيا  
 ت(150)الیروان:  ...أهلي، إخوال../نسل السباای يقول:توّلد نسل جديد ف
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كما  سف الشاعر هل میة أهله العرب وانكسارهم بعد غ وات األعداء عليهم، فصار الرجال مانهم  95
ــرِ  َواْلَغــرب/ ُلصوصــاً لصوصااا  حقااارا  والنساااء بغااااي رخيصااات   سااوق الاادعارة:  ُمُ غــزواُت الش  ــتـْ َخّلَه

 ت(151)الديوان:  َوبغاای
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
  القسم التاي، يواصل الشاعر خليل حاوي اقري الشعوب العربية  فيعرّيهم ابلعقام وعادِ القادرة 
علن التعامل ا نسي الطبيعاي وهاي كناياة اقريياة متاّذ صاميم العارب ألناه يناّ هلم مان من لاة الرجاال  مثّ 

ــوَت  :يراايف كنايتااه لسااعا  ونيالمااا أكثاار حاا  يستحراار آخاارين باادهلم يقومااون بواجااب الرجولااة ــْن ََت ل
ن ْ  إلَْيِه َعبْـ  َْ / َها بـَْعٌل إهيٌّ َقدمْي/ ْیاَلما  ُْ .../ أُناى واِهَْة/ َفض ما اْلبَـْعـُل َوَرّواهـا اأَلرُض إْن ُمتُّ ُِ / َر لَْيِل اْلُعْق

 .(153)الديوان:  فـََغص ْ  اِبلرجاِل اآْلِهَة

 إسقاْ شذوذ السدوميِ على الواقع السياسي املعاصر
تبلور نسقاط موضو  االحنرال ا نسي علن الواقاع السياساي املعاصار   اجااِ الشاعوب بعادِ الشاعور 

لغاارية الناموسااية أوال   و  اجاااِ القيااادات ابلشاا وذ ا نسااي قنيااا   والثالاا  حاا  اجاام تلااك القيااادات اب
 ابلعقم والرعف ا نسي  ورابعا  ح  طالب ابستبدال تلك القياداتت 

اسااتعان الشاااعر مبوضااو  االحناارال ا نسااي للساادومي  للتعبااري بااه عاان الوضااع السياسااي املتاا زِّ   
 وعّخ عن الالمباالة وعدِ االهتماِ ابلسياسة عند الشعوب العربية بشكل مبطَّن وكنائي  الوطن العرد

وذلك ح  اجمهم بعدِ الغرية الناموسية وعدِ اإلحساس ابلكراماة الشارفية حا  رأوا بنااجم معّرضاات 
ماا اجمهام الشااعر كت (151)الاديوان:  ...  بنتمُ تستمرئ الناب الذ  يغر للفاسق  فلم حيرّكوا ساكنا : 

خـل ـَهـــْتمُ غــزواُت اي   سااوق الاادعارة   مقطااع آخاار: بعاادِ الغاارية الناموسااية حاا  اعتااخ نساااءهم بغااا
  ت(151)الديوان:   / لصوصًا وبغاای  الشر  والغرب

وهااتن الظاهراتن االجتماعية )تعريض البنات للفاسق  وامتهاان النسااء   ساوق الادعارة( تاداّلن 
نحساس الشاعوب ابملساؤولية حاا   القراااي الشخصاية كالشارفية منهاا، ماا يرتتاب عليهماا علن عدِ 

 ابألّو عدِ اإلحساس ابملسمولية السياسية قبالة الوطن، والسيادة، واحلكمت
واستحراار الشاااعر االحناارال ا نسااي للساادوم  حاا  اجاام القيااادات السياسااية   الااوطن العاارد 

 ا نذ خارج نطاره الطبيعي  وذلك ح  ارتبطوا ابملتلهفات للجنذت  ابالحنرال ا نسي واارسة
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واملرّة الثالثة الل استحرر الشاعر االحنرال ا نسي للسدومي  كان ح  اجم القيادات ابلراعف  96
ا نسي والعقم   نشارة كنائياة نّ أمارين، نّ العالقاة العقيماة بيانهم وبا  الشاعوب العربياة مان جهاة، 

.../ ولـي ن ِب أخارى، ألهناا قاد افتقادت رجولتهاا: أهلية تلك القياادات للقياادة مان جهاة  ونّ عدِ
 ت(151)الديوان:   / إن ي ن ِب أمریْ   خصيِّ 

وقاد تناولات  واملرة الرابعة، ح  اندى وطالب مبنق  ف  عّلص الشعوب العربية ويقودهم نّ الرقيت
 ربية نّ بطل منق " آنفا تاملوضو  ابلبح  ات عنوان "تشوق الشعوب الع

 العذاب واالنتقا  اإلهي -2-3
 صورم العذاب يف الرتاث الديين -2-3-1

صاااّب القااارآن أكثااار اهتماماااه   قصاااة قاااِو سااادِو علااان ماااا حاااّل هبااام مااان ساااوء وعااا اب نتيجاااة بغااايهم 
مااان  واحنااارافهم ا نسااايت ذكااار القااارآن مااان العااا اب: ساااببه، ووقتاااه، وعااادِ االلتفاااات نّ الاااوراء، واملطااار

السااماء، ودمااار القريااة، وهااالك الساادومي ت وقااد صااّور القاارآن هاا ه اللحظااة ومراحلهااا تصااويرا  واضااحا  
ِ  ُمنزِلُــوَن َعَلــى َأْهــِل َهــِذِه اْلَقْريَــِة للعظاة واالعتبااار   كثاري ماان السااور  منهاا سااورة القماار حيا  قااال:  ﴿ِإ

َن الس َماِء ِصَا َلانُوا يـَْهُسُقوَن﴾   (ت34)القمر/ رِْجًزا مِّ
أّما الكتاب املقدس فقد هّدد السدومي  ابهلالك علن لسان امللكا  املرسالا  نّ الن  لاوط ) (: 

 : ُْ َأَمــاَ  »... واقااالا الاارَُّجالاِن لِلُااوطٍّ َُ ُصــَراُخُم اْخــرْج ِمــَن اْلَمَ ــاِن، ألَنـ َنــا ُمْمِلَ ــاِن هــَذا اْلَمَ ــاَن، ِإْذ قَــْد َعظُــ
، فَأَ  اُح  «ْرَسَلَنا الر بُّ لِنُـْمِلَ هُ الر بِّ  ت(19)اإلصحا

 صورم العذاب يف السدوميات -2-3-2
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: أبّن 

ة متشاااائمة ووصااافه العااا اب حاااّل ابلسااادومي  صاااباحا ، لااا لك تكلّااام   سااادومياته عااان الصاااباح بنظااار 
أبوصال سلبية ك: الصب  اللع ، وصباحا  شاحبا ت قنيا : أشار الشاعر نّ السماء، ورعدها، وبرقها، 
ومطرهااا وتكلّاام عنهااا طااويال ت قلثااا : تكلّاام الشاااعر عاان املسااخ نّ عواميااد، ورابعااا : تكلاام الشاااعر عاان 

 املنقول الديينت املوت، والدمار، وما حّل ابلقرية من فناء  كّل ذلك وفق 
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يرفي الشااعر علان املوقاف القاامت كثاريا  مان السالبيات وملّاا ياراه يتماشان ماع ماا   نفساه مان رؤى  97
تشااؤمية يشااحن كالمااه الشااعري بكثااري ماان املفااردات الساالبية واملفاااهيم القامتااة فياا داد املوقااف االنتقااامي 

 احل ين سوداوية  وح ان ت
  املقطع التاي، يرم  الشاعر نّ الدمار الشامل ال ي حرق كل شيء بعد ن ول الع ابت النقماة 
السماوية ت تُبِق علن شيء من سدِو وأهلها، كما ت ترتك هلا بقية تقِو عليها   غدهات وقد أصبحت 

ـرتاٌ  غَـد / وخُ  سبخة ال میكنهاا أن تنّماي نبااات :أرضها  ْْ ـرتاٌ / َوا ْْ ُُّ يف َأْمسـي ا طـوٌم ُمرهقـٌة مرهقـة/ تـَُمـ
َتد / يف َسْبَخة  حَمروَقة  حُمْرَِقة  ت(559)الديوان:  الظ نِّ وال تـَبـْ

 ت أمااِ جخوجاا:ال يبقن علن أرضها شيء مساتوٍّ قاائم  فاملصايبة عظيماة ال يقاومهاا شايء فيتسااق
 ت(560)الديوان:  ال يلتقي ظّل على أرِ ما/ من َغيمة  أو نَبتة  ُمورِقة

الصورة القامتة عن املصيبة   الرتا  الاديين وماا حال مان دماار واحارتاق صاارت املنطلاق الا ي مناه 
انطلق الشاعر ليحّلق   أجواء شعرية فيعخ عن شدة االحرتاق والدمار أبسلوب شعري فيه الكثري من 

اهيم تتنااقض ماع ماا اتاوي علان مفا -بعد االنتقاِ وعلان تعباري الشااعر -اإلبدا ت كّل املظاهرالطبيعية 
نعرفه عنهات فاالرتاب الا ي هاو مبادأ احليااة، ارقاه الناار فتقراي علياه  واحلجار الا ي هاو رما  الصاالبة 
والقااوة تقرااي عليااه النااار فيحاارتق أيرااا ، حااا السااحاب الاال تبّشاار ابحلياااة وناا ول الغياا  واملاادد ماان 

ـــ الساااماء تلتهمهاااا الناااار أيراااا  فتقراااي عليهاااا فاااال تقاااّدِ خاااريا : ـــَرابْ َ ْ ـــرَتُِ  احلََجـــرْ !رَتُ  التـُّ ـــرَتُِ  !/ َ ْ ْ َ /
  ت(559)الديوان:  الس حابْ 

 الصبا  -الف
 صبا  االنتقا  يف الرتاث الديين

اِصـًبا  صّورت ارايت زمن ن ول الع اب حي  كان صباحا   جاء   سورة القمار: َْ  ُْ ِ  َأْرَسْلَنا َعَلْيِم ﴿ِإ
نَ  ْ  جن  يـْ  (ت38)القمر/ ﴿َوَلَقْد َصب َحُمُ ُبْ َرًم َعَذاٌب مُّْسَتِقرٌّ﴾ (34)القمر/اُهُ ِبَسَحر ﴾ ِإال  آَل ُلو

ــْمِ ، »وقااد تطاارق الكتاااب املقاادس نّ زماان العقاااب حياا  كااان صااباحاّ كاا لك:  َوَمــَع ُشــُروِ  الش 
ُْ إَ ُصـــــوَغَر. ُمْلَتِمبـــــاً َوِراً ِمـــــْن ِعنـــــِد ِ  ِمـــــَن   ُ  أمطَـــــَر  ُ َعلَـــــى َســـــُدوَ  َوَعُمـــــورََم ِلْ ِيتـــــاً  َدَخـــــَل لُـــــو

َِ ُهناَك، وَُللِّ ما مَنـا يف األْرضِ  الس ماِء. )الکتااب املقادس، اإلصاحاح « َفَدم َرإُلا َمَع الواِد  ُللِِّه، وَُللِّ الّساِلِن
 ت(19
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 يف السدومياتالصبا   98
الصاب  ألااهرة طبيعياة تغاّن هباا الشاعراء، ابعتبااره متثايال  للحيااة واالنبعاا  بعاد رقادة، وساكون، وألاالِ 

َسـْوَب نـَْبقـى  اإلجيابية ليادّل علان معاان سالبية:حالكت لكّنه   شعر خليل حاوي، يتحول عن داللته 
 ت(109)الديوان:  َخْلَف مرمى/ الش ْمِ  والا لِج احلزينْ 

مذ الاال ماان طبيعتهااا اإلانرة، وبساات الاادلء، واحلياااة، وبدايااة اليقظااة تتحااول   حااا أشااعة الشاا
سادوميات خلياال حاااوي نّ ضااّدها فتصاري سااهاما  متياات، كمااا تصاري حاارارة الشاامذ ابردة كااالثلج فلاام 

 تعد ُتدِف  حبرارجا بل  ّمد كالثلجت 
هــَي ذلــرى ذلِــَذ  ة ويقاول:ويتعاماال معااه بصااورة ساالبي   املقطاع التاااي، يلعاان خلياال حاااوي الصاب 

َْزين ًبا/ أَتْـَعَ  ِمْن لَْيل   ِْ / لاَن ُصْبًحا شا ِْ  ت(111)الديوان:  الصُّبِ/ الل ع
ذكرى الصباح ال تبع    الشاعر نال نحساسا  سلبيا  شبيها  مبا يشعر به من أمر ملعونت فالصاب  

 كة _ علن رأي الشاعر البتةتيفوق الّليل تعاسة ابشراقه ال ي قد مأل ارفاق سكوان _ ال حر 
بعاااد تلاااك الصاااورة القامتاااة عااان الصاااب ، جياااد الشااااعر األجاااواء املناسااابة للتعباااري عااان رؤاه املتشاااائمة 

لــاَن يف اآْلفــاِ  ِو  ليراافي شااؤما  أكثاار علاان شااعره: فيستحراار رمااوزا  ساالبية ومشاامومة كاخلفااافي  والباا
َْْ  بُوَمٌة، هاَجْ  َخه  ت (111)الديوان:  افيٌش/ َدَجا اأْلْفُ  اْلَهَمر اَواأْلرِض ُس وْن/  ُ  صا

الباِو 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 الشاِؤ ها ه 

،  ملااا تاارى لنفسااها ماان ئااال فيااهت مت احلشااد اللغااوي للتعبااري عاان الشااِؤ نمااا بصااورة صاارحية كمااا   البااِو
واخلفاافي ، والسااكون، والاادجا ونماا بصااورة مقلوبااة املعاان كماا   الصااب  بعااد  رياده ماان صاافة احلركااة 

 والنشاط واميله معن السكونت

 السماء -ب
 السماء يف الرتاث الديين

ـا َجـاء  حبجارة متتالية كقطرات املطر املتتالية: أشارت سورة هود نّ أّن السماء رمت السدومي  ﴿فـََلم 
يل  م نُضــود  ئ مَســو َمًة ِعنــَد رَبِّــذَ  ــن ِســجِّ َجــارًَم مِّ ِْ َمــا   َوَمــا ِهــَي ِمــَن َأْمــُرَِ َجَعْلَنــا َعالِيَـَمــا َســاِفَلَما َوَأْمطَــْرَِ َعَليـْ

َِ بَِبِعيــد ﴾  ت ومااا كااان هاا ا املطاار ناّل  اارمهم وعاادواهنم وخمااالفتهم طبيعااة اإلنسااان (83-82)هااود/ الظ ــاِلِم
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َِ﴾وفطرتااه:  99 ــُة اْلُمْجــرِِم ــَف َلــاَن َعاِقَب ــْيِمُ م طَــًرا َفــانظُْر َلْي وهاا ا املطاار ت يكاان  (84)األعاارال/ ﴿َوَأْمطَــْرَِ َعَل
 (ت1۷3)الشعراء/ اء َمَطُر اْلُمنَذرِيَن﴾﴿َوَأْمَطْرَِ َعَلْيِمُ م َطًرا َفسَ بدون سابق نن ار وت يكن مفاج ة: 

رًا ِمـْن ِعْنـِد الـر بِّ ِمـَن »الكتاب املقدس با لك:  وقد صرّح فََأْمَطَر الر بُّ َعَلى َسُدوَ  َوَعُمورََم ِلْ ِيًتا َوَِ
 .(19)اإلصحاح « الس َماءِ 

 السماء يف السدوميات
ا ، خياف، وفيهاا ساحب محاراء ت متطار ناّل مجار وصف الشاعر السماء أبّن ارذان تصطّك مان رعادها امل

َوَدَوْت َجلجلـُة الر عـِد/ َفَشـق ْ  ُسـُحًبا ُحـراَء ْـر ى/ أْمطَـَرْت ْجـًرا ول يتًـا وملًحـا وكخيتا ، وملحا ، ومسوما : 
 (ت112)الديوان:  واو /

فالسحب الل متثل اخلري، والخكة، واإلمناء  وينتظرها الناس بلهفة لتخّفف عنهم مشااكل احليااة   
 عات الواقع، تتحول وتتبّدل نّ ضدها   سدوميات خليل حاوي وال تدّل ناّل علن معان سلبيةت 

 املسخ إَ عواميد -ج
 املسخ إَ عواميد يف الرتاث الديين

ِ  ُرُسـُل رَبِّـَذ لَـن : ساورة هاودخ مان الارتا  الاديين  جااء   استقن الشاعر فحوى املسا ُْ ِإ ﴿قَـاُلوا اَی لُـو
ـٌد ِإال  اْمَرأَتَــَذ ِإن ــُه ُمِصـ َْ ُْ َأ ــَن الل ْيـِل َواَل يـَْلَتِهــْ  ِمــنُ  ُْ﴾َيِصـُلوا ِإلَْيــَذ فََأْســِر رَِْهِلـَذ بِِقْطــع  مِّ  يبُـَما َمــا َأَصــابـَُم

ونظــرت امرأتــه مــن ورائــه »ملقاادَّس أشااار نّ املساخ نّ عواميااد ماان امللاا : ت وكاا لك الكتاااب ا(81)لاوط/
 ت(26)اإلصحاح التاسع عشر/ رقم « فصارت عمود مل/

 املسخ إَ عواميد يف السدوميات
بتاا ثري ماان هاا ا املراامون الرتاثااي قااال حاااوي: قااد اولنااا نّ عواميااد اسااوخة ماان امللاا ، ال أمهّيّااة لنااا  

/ وبالهة:نحن وخلقنا عب  ف ِْ  ت(112)الديوان:  وإذا حنُن عواميٌد من امللِ/،/ُمُسوٌخ من بالهاِت السن
وه ا الرأي غاياٌة   النظارة التحقريياة الال تطاي  ابإلنساان وكياناه حا  يعتاخ وجاوده فرالة ال خاري 

دِ قدرته فيها، وبالهة وغلطة   مسرية اخللقت صورة اإلنسان هنا، تدّل علن أسره، وعدِ اختياره، وع
 علن اقيق أّي اجنازت
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 الدمار واهالك -د 100
 دمار القرية وهالك أهلما يف الرتاث الديين

ــاِفَلَما وكاناات عاقبااة الساادومي  انقااالب قااريتهم رأسااا  علاان عقااب، فتخرّباات متامااا :  ــا َس ــا َعالِيَـَم ﴿َفَجَعْلَن
ا َجاء َأْمُرَِ َجَعْلَنا َعالِيَـَما َساِفَلَما ﴿فـََلم  و  سورة هود نشاهد صورة العاقبة نفسها:  (,۷۴)احلجر/و...﴾ 
َوقـََلــَ  تِْلــَذ »فقااال:  (19)اإلصااحاح كمااا وّضاا  الكتاااب املقاادَّس تلااك العاقبااة     (ت82)هااود/ و...﴾

يَع ُس  اِن اْلُمُدِن، َونـََباِت اأَلْرضِ  ائَِرِم، َوْجَِ  «.اْلُمُدَن، وَُلل  الد 

 ومياتدمار القرية وهالك أهلما يف السد
يبدأ الشاعر بتصوير دمار القرية ابلسيل العاِر ال ي فا ا بعد مطر غ ير، فقرن علن مظاهر احلياة  

َِ ومیحوهاا ماان الوجاود دون مبااالة:  وغادا باراك  جهنميااة يغا و القرياة فيقتاال أهلهاا ـْيُل بــرال َوَجــرى الس 
َرَ  اْلَقْريََة، َعّراها،/ َْیوى اْلَقْتلى َومَ  ْْ / أ ُْ  ت(112)الديوان:  ر ااجَحي

اهلااالك هباا ه الصااورة غايااٌة   الداللااة علاان النهايااة امل ساااوية  حياا  الخاكاا  ا هنميااة تاادّك القريااة 
 وتدّمر بناايجا وتقتل أهلهات

  املقطاع التاااي، استحرار خلياال حاااوي صاورة االنتقاااِ مارّة أخاارى وقااال أبّن املاوت قرااي علينااا  
مجيعا   مات أصدقاؤان ال ين تسامران معهم طويال  وذهبوا، كما ال كرايت ا ميلة الل كانت لناا معهام 

انرهااا فلاام تناابض قااد ذهباات فلاام يبااق منهااا شاايء، حااا قلوبنااا الاال كاناات عااامرة انبرااة حبااّبهم هافاتااات  
وتَله ْتنــا إَ َمطــرِ  مــا لــاَن لنــا/ بيــٌ ، وا ــاٌر، وِذلــرى/ فــِنذا  يااة وت يبااق فيهااا ناّل صاامت وسااكوت:ابحليو 

 ت(113)الديوان:  أْ ُلُعنا َصْمُ  صخور / َوفراٌغ َميُِّ  اآلفاِ .. َصْحَرا

 االعتبار والعظة -ه
 االعتبار بقو  لْو يف الرتاث الديين

السدومي  صارت ذكرى ي كرها ارخرون، يعتخون هبا ويستخلصاون منهاا عاخا  تفيادهم    سوء عاقبة
َمــا آيَــًة بـَيِّنَــًة لَِّقــْو    دنياااهم وأخااراهمت فااآقرهم واضااحة للعاااقل ، جاااء   سااورة القماار: ﴿َوَلَقــد تـ رَْلنَــا ِمنـْ

لياااال صااااباح كماااا جاااااء   سااااورة  وهاااي آقر علاااان طريااااق املاااارة  لااااب انتبااااههم (ت35)القماااار/يـَْعِقلُـــوَن﴾ 
َِ ئ َواِبلل ْيِل َأَفاَل تـَْعِقُلوَن﴾الصافات:  ُْ لََتُمرُّوَن َعَلْيِمُ مُّْصِبِح  ت(138 -137)الصافات/ ﴿َوِإن ُ 
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أما الكتاب املقدس فقد كّرر القصة مرّات ومارّات يكشاف فيهاا عان جواناب مان ساوء السادومي   101
 لك كله ت كري املؤمن  ليّتعظوا بعاقبة السدومي تواالنتقاِ اإلهلي منهم واهلدل من ذ

 االعتبار بقو  لْو يف السدوميات
تعاطن الشاعر مع عاقبة السدومي  من منظور سل ، نذ میّهد قلق أجواء قامتة، فيتكلم عان املاوت مثّ 
يصّور ما حّل ابلسدومي  وكيفية صريورجم ذكرى فارغة ال خري فيهات ف كرايجم ال ت ّكره مبا  يشتاق 

ال اذِّلـاٌر يُلِمـُ  احلْسـَرَم/  اانة:ماا يتحّسار لاه ملاا فياه مان معااليه ملا فيه من مرارات، وال تشعل   نفساه 
/ ِْ ِ  حِل   .(109)الديوان:  من ْ

ي كر الشاعر كالمه   املقطع السابق عن ال كرايت أبداة النفي الدالة علن اهلالك والعدمّية، ليعبّارا 
 عن شِؤ ال كرايت، والت كيد علن أهنا ختتلف عن ال كرى الوعظية احلافلة ابلرتبية واإلرشادت

الاا 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 

رى، أ ُّ ذلرى/ ِمْن بعَق ذلرى/ أ ُّ ِذلْ  وال كرايت املرّة ال ترتك ناّل بقااي وخمّلفات من الرماد، والسواد:
َُ رمـــاْد/ َمطـــرَ   ـــ مـــا ْیَْع َْ َلمـــا،  ُ  اْ ـــَمَحل ْ / َخل هـــْ  َمطر فـــراغ  َميِّـــِ  اآْلفـــاِ .. َصـــْحرا/ َمَســـَحْ  مـــا قـَبـْ

 ت(110)الديوان:الشمِ  رماًدا وسواْد 
 ، لَّفاات  ، وخا ، واضاامحلَّت  تكااريذ مفااردات دالااة علاان الشااِؤ ماان: احلساارة، وفااراوٍّ ميِّاات، ومسااحت 

 رماد ، وسواد  ه ه املفردات املتتالية تكشف لنا عن جانب من نظرة الشاعر القامتةتو 
  التعاااابري التاليااااة، يتوافااااق تعبااااري خليااال حاااااوي مااااع التعبااااري القااارآين ماااان جهتاااا : فهااااو يعتااااخ آقر 

ُْ لََتُمرُّوَن َعَلْيِمُ مُّ السدومي  علن طريق املارّة كما جاء   سورة الصافات:  َِ﴾﴿َوِإن ُ  )الصافات/  ْصِبِح
ه ا من جهة، وأما مان جهاة أخارى، فقاد اعتاخ القارآن عااقبتهم آياة ينظار اليهاا النااس فيعتاخون   (137

إْن تُـذَلِّْر عـابَر  قبتهم عظاة  وتا كريا  للنااس كا لك:مان ساورة القمار فصاّور الشااعر عاا 35كما   ارياة 
/ ِْ  ت(113-112)الديوان:  الدرِب/ حباِل امليِّت

 املقطع التاي، يرفي الشاعر علن املوقف من رؤيته املتشائمة أربعة أشياء  شيما  من الفراو فهي  
، وشاايما  ماا ن جوفاااء، وشاايما  ماان عاادِ األصااالة فهااي بااال أمااذ، وشاايما  ماان العاادِ والفناااء فهااي بااال يااِو

، بال يو   وذلرى النسيان واخلمول فهي بال ذكرى:  .(113لديوان: )ا ال تذلُر، جوفاَء/ بال أم  
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 النتائج -3 102
لقد استخدِ خليل حاوي   قصصه الشعرية السدومية فن التناص مع الرتا  الديين،ت فجااء فيهاا مباا 

 لك جااءت القصاائد قامتاة  ساوداويةتنقله الرتا  الديين، مستغال  تلك األجواء للتعبري عان تشااؤمه  لا 
، حي  جااءت مليماة بدأ الشاعر استحرار القصة ابلبيان السل  والتعبري  التشاؤمي   قصيدته األّو

ابلياا س ماان ختلااف العاارب املعاصاارين مث غاارّي الشاااعر نظرتااه   القصاايدة الثانيااة حياا  محّلهااا كثااريا  ماان 
األفكااار اإلجيابيااة وعااخ فيهااا عاان أملااه مبسااتقبل مشاارق، لكنااه غاارّي رأيااه ماارّة أخاارى   القصاايدة الثالثااة 

عصرن الشااعر قصاته الرتاثياة مبقارناة عارب األماذ  قده املتشائم األولتالقصرية حي  عاد فيها نّ معت
وعرب اليِو ومبا صّب علن ارتمع العرد املعاصر من توبيخ كما ورد   الرتا  عن توبيخ السدومي ت 

كماا نقاد الواقاع السياساي  فنقد ارتمع العارد وباّ  سالبياته مان ختلاف، وركاون، وانصايا  للمساتبدينت
حلكاااِ العاارب وعاادِ أهليااتهم للحكاام والساايادة  وكااان نقااده الذعااا   كمااا تطاارق نّ العالقااة وضااعف ا

اعتمااد الشاااعر   ساارد القصااة  املريرااة باا  الشااعوب العربيااة وحكامهااا املبتنيااة علاان االسااتبداد وا ااورت
النا  لاوط  علن التعبري الرم ي   كثري من املقاطع الشعريةت فالسدوميون رما  الشاعوب العربياة  ورساالة

احتاااااوت السااااادوميات علااااان نظااااارة سااااالبية ورؤياااااة متشاااااائمةت  ) ( رمااااا  للقياااااادات   الاااااوطن العاااااردت
استحررها الشاعر ملا   القصة من أجواء ح ينة تتالءِ ومعتقده الفكري السال ت بارز تشااِؤ الشااعر 

 مات سلبيةت  تصاويره عن املصيبة خاصة عن مرحلة مابعد االنتقاِ اإلهلي وما استخدِ من كل

 املصادر
 القرآن الكر ت

 اإلجنيلت
، بااريوت:  الشااعر العاارد املعاصاار قراااايه وألااواهره الفنيااة واملعنويااة،ِ(، 2007ع الاادين )، نمساعياال الطبعااة األّو

 دار العودةت 
، بريوت: دار العودةتالديوان، ِ(، 1993حاوي، خليل )  الطبعة األّو

الطبعاااة الثانيااااة، باااريوت: املؤسسااااة ا امعيااااة دلياااال الدراساااات األساااالوبية، ِ(، 1987شااار ، جوزيااااف ميشاااال )
 للدراسات والنشر والتوزيعت

باااريوت: دار النهراااة العربياااة  ،الطبعاااة األّو األدب وقااايم احليااااة املعاصااارة،ِ(، 1980عشاااماوي، حمماااد زكاااي )
 للطباعة والنشرت
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الثالثااااة، بااااريوت: املؤسسااااة العربيااااة للدراسااااات الطبعاااة  باااا  الثقافااااة والسياسااااة،ِ(، 2003منياااف، عباااادالرمحن ) 103
 والنشرت

، دمشااق:  احلداثااة ومااا بعااد احلداثااة،ِ(، 2003امليسااري، عباادالوهاب والاادكتور فتحااي الرتيكااي ) الطبعااة األّو
 دار الفكرت
باااريوت: دار النهراااة العربياااة للطباعاااة  ،الطبعاااة األّو   األدب العااارد املعاصااار،ِ(، 1984الاااورقي، الساااعيد )
 والنشرت

، باريوت: مركا  اللغة العربية اسملة التطور ال ايت واملستقبلِ(، 2005بن نعمان، امحد وآخرون ) ، الطبعة األّو
 دراسات الوحدة العربيةت

ل باااااريوت: مؤسساااااة العاااااار ، الطبعاااااة الثانياااااة نقاااااد الشاااااعر املااااانهج واملعياااااار،ِ(، 2006عاااااواد، عباااااد احلسااااا  )
 للمطبوعاتت

، باااريوت: املؤسساااة العربياااة البطااال   الرواياااة العربياااة   باااالد الشااااِِ(، 2001حسااان، علياااان ) ، الطبعاااة األّو
 للدراسات والنشرت

الااادار البيرااااء: منشاااورات  ،صااابحي حديااادي، الطبعاااة الثانياااة األساااطورة والرواياااة،ِ(، 1986زيرافاااا، ميشاااال )
 عيونت

 


