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لتبﲔ عاقبة الذين ﱂ ينصاعوا ﻷوامر النبيﲔ وﻻ سيما اﳌنحرفﲔ جنسياً
وردت قصة »سدوم« وأهلها ﰲ الﱰاث الديﲏ ّ
واستدعاها خليل حاوي وعصر ا ﰲ ثﻼث قصائد .ستخدام اﻷسلوب الوصفی-التحليلي،لقد قمنا ﰲ البحث بتبيﲔ
اﳉذور الﱰاثية الدينية لبعض اﳌفاصل ﰲ القصائد ،وكيفية عصرنة الشاعر للقصة سقاطها على الواقعﲔ اﻻجتماعي
والسياسي ﰲ الوطن العرﰊ ،وكيفية استغﻼﳍا للتعبﲑ عن الرؤى التشاؤمية ،ﰒ بيان التحوير الفﲏ فيها.تبدو نظرة الشاعر
اﳌتشائمة جلية ﰲ القصائد ،واعتمد الشاعر فيها على التعبﲑ الرمزي عن موضوع السيادة ﰲ الوطن العرﰊ ،وعن رسو ت
فصب جام غضبه على اﳊكام لظلمهم واستبدادهم ،وعلى الشعوب لركو م
القدﱘ ،واﻷفكار الرجعية بنظرة ساخطة؛ ّ
وانصياعهم للمستبدين .النتائج تشﲑ إﱃ أﳔليل حاوي ستخدام تقنية التناص و ستدعاء الﱰاث الديﲏ ،قارن بﲔ
عرب اﻷمس وعرب اليوم وحاول أن ينقد ا تمع العرﰊ ويبﲔ سلبياته من ﲣلف وركون وانصياع للمستبدين،كما أنه
نقد الواقع السياسيوضعف اﳊكام وعدم أهليتهم للسيادة .ونفسية الشاعر ﰲ هذه القصائد مرت بثﻼث مراحل ففي
القصيدة اﻷولی »سدوم« ،تبدو نظرته متشائمة إلی الوجود وﰲ القصيدة الثانية »عودة إلی سدوم« هناك تغيﲑ جذري
ﰲ نظرته ،إذ نلمس شيئا من التفاؤل واﻷمل ،وأخﲑا ﰲ القصيدة الثالثة »ﰲ سدوم للمرة الثالثة« ،سرعان ما يذوي هذا
ليحل ﳏلّه شؤم جديد.
التفاؤل ّ
الكلمات الرئيسة :قصة سدوم ،الرمزية ،التشاؤم ،العصرنة ،الشعر العرﰊ ،خليل حاوي.
واقعيت ميراث دينى و بازآفرينى نوين و هنرى آن در سدوميات خليل حاوى

چكيده

أحمد نهيرات )استاديار دانشگاه كردستان( ،جميل جعفرى )استاديار دانشگاه كردستان(

در ميراث ديني ،با ذكر داستان سدوم و ساكنان آن ،به بيان عاقبت انحراف جنسى پرداخته شده و عاقبت
منحرفان به تصوير كشيده شده است .نويسنده معاصر ،خليل حاوي نيز اين داستان را در قالبي نوين و با بيانى
متناسب با عصر حاضر ،در سه قصيده بيان نموده است .در اين مقاله ،با استفاده از شيوه تحليلي -توصيفى
تﻼش شده است تا ريشه هاى تاريخي و ديني اين داستان در برخى از بخش هاى قصايد حاوي بيان شده
و چگونگى مناسب سازى آن با قالب هاى داستانى عصر نوين ،توضيح داده شود و نيز هدف حاوي از بيان
بدبينانه در قصايد تبيين گردد .ديدگاه شاعر در اين قصيده ها كامﻼ بدبينانه و متشائم است و شاعر با استفاده
از بيان نمادين ،به مسأله حاكميت در سرزمين هاى عربى اشاره نموده و به ته مانده هاى كهن گرايى و افكار
ارتجاعى ،با ناخرسندى نگريسته است .وى بيان آتشين خود را عليه حاكمان به دليل ا ِعمال استبداد و ظلم،
و عليه مردم به سبب كرنش در مقابل جور و ستم ،گشوده است .با توجه به نتايج مى توان بيان داشت كه
شاعر ،در قصايد خود سه رويكرد متفاوت دارد :در قصيده اول »سدوم« ديدگاه وى كامﻼ بدبينانه و آميخته
با سرگشتگى ،اضطراب و مرگ است .در قصيده دوم »بازگشت به سدوم« در ديدگاه او تغيير اساسى رخ مى
دهد و خوش بينى و اميدوارى به خيزش عربى ،جاى بدبينى را مى گيرد .اما ديرى نمى پايد كه اين خوش
بينى در قصيده سوم »سدوم براى بار سوم« به بدبينى بدل شده و يأس فضاى قصيده را آكنده مى سازد.
واژگان كليدي :داستان سدوم ،نمادپردازى ،بدبيني ،نوگرايي ،شعر عربى ،خليل حاوي
 .۱الکاتب اﳌسؤول؛ الﱪيد اﻹلکﱰوﱐj.jafari@uok.ac.ir :
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 -١اﳌقدمة

-١-١إشكالية البحث

ﻻ شك أن اﻷدب يعد مرآة للتجارب الﱵ ﳝر ا اﻷديب والشاعر وإنه يعكس ما ﳜتلجه من اﻷحوال
والنفسيات ﰲ هذه اﳌرآة وينقلها للناس حسن تعبﲑ وأكثره ثﲑا .وهناككثﲑ من الشعراء واﻷد ء من
يتطرق إﱄ ذكر اﻷحداث اﳌاضية وما جاء فيها من عاقبة الشعوب الظاﳌة والذين ﱂ يستجيبوا لدعوة
اﻷنبياء وﱂ ينصاعوا ﶈجة ﷲ؛ وإن الشاعر ﳚعلها مبﲏ رصينا لبيان معتقده ويتمسك ا لنقد الواقع
السياسي والثقاﰲ والقومي فهو ذه الطريقة يريد أن يثﲑ مشاعر اﳌخاطبﲔ ويصور ﳍم عاقبتهم ﰲ حال
عدم استجابتهم للطريقة القوﳝة.
وشاعر خليل حاوي يعد من الشعراء الكبار الذين استقوا ﲡار م من اﳌاضي فله ديوان شعري
يؤصل ﲡربته الشعرية
تطرق فيه إﱄ ذكر اﻷحداث التارﳜية ﰲ العصور الغابرة فإنه ذا العمل ﳛاول أن ّ
وأن ﳚعلها أكثر مصداقية .ولعل سبب هذا العمل يعود إﱄ الذوق الشعري اﳊديث وإﱄ التماشي مع
اﳊركة الشعرية اﳉديدة من أجل ترقية ا تمع البشري.
هناك ثﻼث قصائد ﰲ ديوان خليل حاوي جاءت علي هذا الغرار و ﰐ الشاعر فيها بذكر
ريخ قدﱘ لقوم جاء ذكرهم ﰲ الد ت اﻹبراهيمية أي اليهودية واﳌسيحية واﻹسﻼم ففي الكتب
اﳌقدسة لتلك الد ت أشﲑ إﱄ قصة سدوم وما اعﱰي أهلها من عذاب وهوان بسبب ابتعادهم عن
الطريق القوﱘ وا ماكهم ﰲ اﳌوبقات واﳌلذات اﳉنسية .وﲟطالعة هذه القصائد الثﻼث ،تطرح إشكالية
نفسهاوهي تدور حول قصد الشاعر من استخدام قصة دينية واستدعاءها ﰲ أدبه فيظهر هذا السؤال
اﳍام :ما هو الغرض من إتيان الشاعر ذه القصة ﰲ شعره؟

-٢-١أسئلة البحث

بواسطة هذا البحث نبتغي اﻹجابة عن السؤالﲔ التاليﲔ:
 .١ﳌاذا تطرق خليل حاوي إﱄ ذكر قصة رﳜية عريقة واستحضرها ﰲ شعره؟
 .٢ما هي الدﻻﻻت اﻻجتماعية والسياسية الﱵ رمز إليها خليل حاوي خﻼل عصرنتهلهذه
القصة؟
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-٣-١أهداف البحث

للبحث هدفان:
 .١كشف سبب استحضار خليل حاوي لقصة قوم لوط الدينية ﰲ شعره؛
 .٢بيان كيفية عصرنة الشاعر ﳍذه القصة مبيناً دﻻﻻ ا اﻻجتماعية والسياسية خاصة.

-٤-١خلفية البحث

هناك دراسات اعتنت بشعر حاوي وأشبعته ﲝثاً وﲢليﻼً؛ لكننا ﱂ نعثر على دراسة مستقلة عن
سدومياته ،وجذورها الﱰاثية ،ودﻻﻻ ا العصرية ،وﲢويراته فيها  ،وما ﲪّلها من مضامﲔ حسب رؤاه
السياسية ،واﻻجتماعية ،والفنية؛ فأفرد ها ﰲ هذه الدراسة.
لقد صدر أخﲑا ) (٢٠١٧كتاب بعنوان "البنية الفكرية ﰲ القصيدة "١ﳌؤلفه سلطان الزغلول،
من منشورات دار اﻵن شرون وموزعون ،تطرق الباحث فيه إﱄ مواضيع ﳐتلفة من ضمنها التوازي مع
النص الديﲏ ﰲ قصيدة سدوم )ص  (٥٣وإعادة إنتاج الرمز ﰲ قصيدة عودة إﱄ سدوم )ص  ،(٥٨ففي
خﻼل صفحات قﻼئل ،يشﲑ الكاتب إﱄ التناص الديﲏ ﰲ قصيدة سدوم وإﱄ الرمز وغرض الشاعر
من توظيفه ﰲ القصيدة الثانية.
صدر أخﲑا أيضا ) (٢٠١٧كتاب آخر من ليف ﳏمد عبدالرﲪن يونس ،بعنوان "أسطورة
شهر ر وشهرزاد ﰲ اﳋطاب الشعري العرﰊ اﳌعاصر"٢لناشره شركة  E-Kutubالﱪيطانية اﳌسجلة
ﰲ اﳒلﱰا .ﳛاول اﳌؤلف ﰲ قسم منه )ص  (١٠٥ﲢت عنوان شهر ر ﰲ »عودة سدوم« للشاعر
خليل حاوي و ﰲ خﻼل  ٦صفحات ،أن يتطرق إﱄ تداعيات قصة شهرزاد وإﱄ عﻼقة هذه القصة
لتخلف واﳍوان واﻻستكانة واﳍوادة واﳋضوع السائدة علي الشعوب العربية ومد ا.اﳌؤلف يستخرج
موتيفات عدة من القصيدة مثل شهرزاد وخاﲤها السحري واستكانتها لرغبات شهر ر ونزواته ،سفر
أيوب ورمزيته للخنوع وعدم الثورة ﲡاه اﳌصائب ،و ر بروميثيوس ورمزيتها للنار اﳌطهرة للجراثيم والذاكرة
التارﳜية الفاسدة.
توجد مقالة فارسية بعنوان "بررسى نمود اگزيستانسياليسم در شعر خليل حاوي" ،من
ليف حسﲔ ظري وكلثوم صديقي ،ﰲ ﳎلةشناخت النصف سنوية الفلسفية ،اﳌتشرة ﲟركز اﻷﲝاث
 .۱مع اﻷسف ﱂ نعثر إﻻ عليبضع صفحات من الکتاب عن طريق ﳏرک جوجل للبحث عن الکتب
). (www.books.google.com
 .۲مع اﻷسف ﱂ نعثر إﻻ عليبضع صفحات من الکتاب عن طريق ﳏرک جوجل للبحث عن الکتب
(www.books.google.com).
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للعلوم اﻹنسانية رقم  ،٦٤/١ضمن صفحات  ١٢٧إﱄ  ،١٥٧حيث تطرق الباحثان فيها إﱄ الرؤي
الوجودية لدي خليل حاوي وﲝثاها ﰲ العناوين التالية :فكرة اﳌوت واﳋوف منه ﰲ شعر حاوي ،عﻼقة
اﳌوت قﱰاف الذنب ،عﻼقة اﻻرتباك والقلق قﱰاف الذنب ،اﻻهتمام لزمانكاﶈور الرئيسي للوجود،
وﲡليات الشعور ليأس والقلق ﰲ العاﱂ اﳌعاصر.
هناك مقالة بعنوان "شعر خليل حاوي بﲔ اﳊضارة واﻷسطورة" ،ﳌؤلفيها صدام فهد اﻷسدي
وجعفر عبداﳊسﲔ عامر ،الﱵ انتشرت ﰲ حولية اﳌنتدي ،تشرين اﻷول  ،٢٠١٦ا لد اﻷول،
اﻹصدار  ،٢٧وضمن صفحات  ١١إﱄ ٣٩؛ تناول فيها الكاتبان بعد إشارة عابرة إﱄ حياة حاوي،
موضوعإصابة اﳊضارة العربية لدمار واﳌعانة واﳉمود ﰒ تطرقا إﱄ مسألة معا ة اﻹنسان ﰲ شعر خليل
حاوي وﲝثا عن أسبا ا .ﰒ انتهي ما اﳌطاف إﱄ أن انتماء حاوي إﱄ أسرة فقﲑة وروحه القومية العالية
واﻻحتﻼل الصهيوﱐ لﻸراضي الفلسطينية ،من أهم حوافز رؤية الشاعر التشاؤمية وشعوره ليأس ﲡاه
اﻹنسان واﳊضارة العربية.
توجد مقالة أخري بعنوان "التناص الديﲏ ﰲ شعر ﳏمد القيسي وخليل حاوي )دراسة ونقد("
لتيسﲑ ﳏمد الز دات ،انتشرت ﲟجلة القسم العرﰊ ﲜامعة بنجاب الباكستانية ضمن عدد اﳊادي
والعشرين سنة  ،٢٠١٤خﻼل صفحات  ،٨٤-٥٧حيث قام الكاتب ﲟقارنة بﲔ الشاعر اﳌسلم ﳏمد
القيسي والشاعر اﳌسيحي خليل حاوي وسعي أن يعلل سبب إتيان القيسي لﱰاث الديﲏ اليهودي
وسبب إكثار حاوي من التناص القرآﱐ ﰲ أدبه وﰲ النهاية يستخلص أن التناص الديﲏ ﱂ ﳜضع للد نة
عند الشاعرين وبعبارة أخري ﻻ فرق بﲔ الكتب اﳌقدسة عندﳘا.
هناك مقالة بعنوان »أشكال التناص الديﲏ ﰲ شعر خليل حاوي« من ليف الدكتور علي
ﳒفي أيوكي والسيدة فاطمه يگانه ﰲ ﳎلة دراسات ﰲ اللغة والعربية وآدا ا السنة الثانية العدد السادس
صيف  ١٣٩٠هـ ش ،خﻼل صفحات  ١٣٩إﱄ ١٧٠؛ ﰲ اﳌقالة إشارة عابرة ضمن صفحتﲔ)١٤٨
و (١٤٩إﱄ قصيدة سدوم )القصيدة اﻷوﱄ( وفيهاتطرق الباحثان إﱄ سبب اختيار حاوي لعنوان
سدوم واﻷغراض الﱵ يرمي إليها الشاعر ﰲ تناصه هذا ،ﰒ إ ما يستنتجان أن سدوم قامت مقام
اﳌدينة العربية أو مقام لبنان والشاعر استدعاها لﲑمز إﱄ دمار الوطن العرﰊ ولبنان خاصة.ﰲ ﳎال آخر
للمقالة ،تطرق الباحثان ﰲ شرح قصيدة »اﻷم اﳊزينة« إﱄ اﳌقارنة بﲔ عرب اﻷمس اﳌناضلﲔ وعرب
ط
اليوم اﳋاملﲔ اﳌتخاذلﲔ؛ فيتضح لنا أن اﳌقالة مع أﳘيتها ﱂ تنفرد لبحث الذي ﳓن بصدده وﱂ تغ ِّ

دو فصلنامه پژوهشنامه ادب اسﻼمى

دوره اول ،شماره اول ،زمستان و بهار ۱۱۱ ١٣٩٨

اﳌوضوع تغطية كاملة.
عثر علي مقالة أخرى بعنوان »الصور اﻹشارية )التناصية( للموت عند خليل حاوي« ﰲ
ﳎلة العلوم اﻹنسانية الدولية؛العدد  ٧٢-٥٥ (٤)١٩سنة ٢٠١٢م١٤٣٣ -هـ ق للكاتب :علي
بشﲑي وآخرين ،عاﳉت اﳌقالة موضوع اﳌوت برؤية إنسانية عامة وبتحليل عقلي صرف دون أ ْن تتوسع
لبحث فيما ﳓن فيه من دﻻﻻت قصة سدوم ﰲ شعر حاوي.
هناك مقالة أخري للكاتب أﲪد ﲑات بعنوان«إسقاط التجربة القصصية اﻹﳒيلية على الواقع
السياسي العرﰊ ﰲ شعر خليل حاوي )قصيد لعازر  ٢٦٩١واﻷم اﳊزينة ﳕوذجا(« وطبعت
ﰲ ﳎلة دراسات ﰲ العلوم اﻹنسانية الدولية ١٤٣٦ -٢٠١٥ ،هـ .ق ،العدد -٣٨-٢١ (٢)٢١
صص  .٣٤-٢١تناولت اﳌقالة نقد الشاعر للواقع السياسي ستحضار قصتﲔ من الﱰاث اﳌسيحي
وإسقاطهما على واقع السياسية والسياسيﲔ ﰲ الوطن العرﰊ وكان الشاعر ﰲ استحضاره القصتﲔ قماً
على السياسة وأهلها ،قداً ﳍا ﲜرأة وصراحة.

 -٥-١منهج البحث

اﳌنهج اﳌتبع ﰲ البحث منهج وصفي-ﲢليلي ومن خﻼله قمنا بتفحص اﳉذور الﱰاثية للقصة ﰲ منابعها
الدينية اﻷصلية )من القرآن ،والكتاب اﳌقدس( ﰒ مقارنتها ﲟا جاء به خليل حاوي عنها ﰲ قصائده
وما أحدثه فيها من تغيﲑ للكشف عن كيفية عصرنتها ﰲ شعره.ﲡميع البيا ت ﰎ بواسطة اﳌنهج
اﳌكتبيواستخدام الفيشات الورقية .وا تمع اﻹحصائي للبحث يشمل اﻷعمال الكاملة ﳋيل حاوي،
كما أن حجم العينة ﳛوي القصائد الثﻼث أي "سدوم"" ،عودة إﱄ سدوم" ،و"ﰲ سدوم للمرة الثالثة".

-٢اﳌفاصل الﱰاثية ﰲ السدوميات وﲢويرا ا العصرية ﰲ ديوان خليل حاوي
سعى الشاعر خليل حاوي أن يرفع من اﳌستوى اﻹنساﱐ لدى متلقي شعره ستقائها من منابعها
اﻷصلية وﰲ إسقاطها على الواقع الراهن؛»واﳌثقف اليوم هو الذي يعي روح العصر ،ويندمج ﰲ تياره،
ويساهم عن طريق الكلمة والفكر من أجل ز دة معارف الناس وصقل وجدا م ،وجعلهم لتاﱄ أكثر
إنسانية سواء من حيث العمل أو اﻹحساس« )منيف.(٧٣ :٢٠٠٣ ،فجاء خليل حاوي بقصة سدوم
ﰲ شعره؛ فالسرد القصصيكثﲑ شائع ﰲ ﲨيع اﻵداب ،ﻷ ّن ﰲ ذلك إشباعاً لرغبة أهل اﻷدب الفطرية؛
»وﳓن ندرك أ ّن السرد القصصي يشبع لدى الكاتب والقارئ ميﻼً فطر ًإﱃ تذوق العراك واﳌآسي ﰲ
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سدومیات خلیل حاوي
الفنیفي
۱۱۲

العﻼقات بﲔ الكائنات« )شرﱘ.(١٥ :١٩٨٧ ،
تناول الشاعر قصة سدوم ﰲ ثﻼث قصائد؛ ﰲ القصيدة اﻷوﱃ "سدوم ،"١ﳛوم اليأس على كل
شيء .الشؤم يبدو ماثﻼً بكل وضوح ،والشاعر يبدو فيها مبغضا للحياةومظاهرها ،ئساً منها،واحتوت
القصيدة على كثﲑ من اﳌفردات السلبية .ﰲ القصيدة الثانية "عودة إﱃ سدوم "٢يبدو الشاعر متفائﻼً،
فيﱰاءى تفاؤله من خﻼل أمله مكانية عدول الشعوب العربية عن التخلف والبدء ﰲ مرحلة جديدة من
النهوض والبعث .ﰲ القصيدة الثالثة القصﲑة" ،ﰲ سدوم للمرة الثالثة "٣يندم الشاعر على تفاؤله الذي
أبداه ﰲ قصيدته الثانية ،فيستدرك ما بدر منه من تفاؤل فيها ،فيعود إﱃ تعبﲑه اﳌتشائم ومعتقده القاﰎ.
وقد عكس الشاعر ﰲ هذه القصائدمفاصل ثﻼثة من القصة هي :رسالة النﱯ لوط )ع( ،وشذوذ
قوم لوط اﳉنسي ،واﻻنتقام اﻹﳍي منهم؛ وقد كان الشاعر متأثّراً فيها ﲟا جاء ﰲ الﱰاث الديﲏ من
التوراة ،والقرآن.
أما اﳌوضوع اﻷول أي :رسالة النﱯ لوط )ع( ،فيستحضرها الشاعر لنقد القيادات العربية الراهنة
الفاشلة والﱵ يعتﱪها ضعيفة ﻻ تقدر على القيام بواجبات القيادة من جرأة وحكمة؛ فيطالب بظهور
قائد ف ّذ ﳛل ﳏلّها فيخلص الشعوب العربية ﳑّا هم فيه من ﲣلّف وفشل و....
ليصب جام غضبه
ّأما اﳌوضوع الثاﱐ أي :شذوذ السدوميﲔ ،فيستحضره الشاعر ﻷمرين؛ أوﻻً:
ﱠ
على الشعوب العربية لركو م على الفسق والفجور وانصياعهم للفساد اﳌسيطر على أوطا م .نياً:
لﲑفع من ﳘم الشعوب العربية ومعنو م ويستنهضهم للخﻼص من ﲣلّفهم بتحذيرهم من مغبة اﳋذﻻن
والقبول لفساد بسكو م فيهلكون كما هلك السدوميون قبلهم بفسادهم.
أما اﳌوضوع الثالث أي :العذاب اﻹﳍي ،فيستحضره الشاعر للتعبﲑ به عن رؤاه التشاؤمية و سه
ﲢسن الوضع الراهن .هذا اﳌوضوع أخذ السهم اﻷوفر من سدوميات خليل حاوي.
من ّ

-١-٢الرسالة والسيادة

-١-١-٢رسالة النﱯ لوط )ع( ﰲ الﱰاث الديﲏ
أهم ما أ ّكد عليها القرآن وقد أشار إليها ﰲ مواضع عدة ،منها ما جاء ﰲ سورة
رسالة النﱯ لوط )ع( من ّ
ِ
ِ
ﲔ﴾)صافات (١٣٣/وقد احتوت اﻵية
﴿وإِ ﱠن لُوطًا لﱠم َن الْ ُم ْر َسل َ
الصافاتّ ،
تبﲔ أوجهاً من رسالته )ع(َ :
ت قـَْوُم
تبﲔ سورة الشعراءتكذيب قومه رسالتَهَ ﴿ :ك ﱠذبَ ْ
على أدوات كيد كثﲑة لتثبيت رسالته؛ كما ّ
 .۱هذه القصيدة ) ۲۴سطرا( تقع ﰲ ديوان خليل حاوي ضمن ﳎموعة ر الرماد ،ﰲ صفحة .۷۰۱
 .۲هذه القصيدة ) ۴۹سطرا( تقع ﰲ ديوان خليل حاوي ضمن ﳎموعة ر الرماد ،ﰲ صفحة .۷۴۱
 .۳هذه القصيدة ) ۳۲سطرا( تقع ﰲ ديوان خليل حاوي ضمن ﳎموعة من جحيم کوميد  ،ﰲ صفحة .۷۵۵
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ِ
ٍ
ﲔ﴾)الشعراء(١٦٠/فلم ينساقوا ﳍا؛ رغم معرفتهم به معرفة ّمة فهو منهم وأخوهم﴿ :إ ْذ
لُوط الْ ُم ْر َسل َ
وه ْم لُو ٌط أََﻻ تـَتـﱠُقو َن﴾)الشعراء.(١٦١/
َخ ُ
قَ َال َﳍُْم أ ُ
ِ
وم َم َساءً،
قص ز رة اﳌﻼئكة للنﱯ لوط )ع(»:فَ َجاءَ الْ َمﻼَ َكان إِ َﱃ َس ُد َ
ّاما الكتاب اﳌقدس فقد ّ
ِ
ِ
اح
ﻻستِ ْقبَاﳍِِ َما« )التوراة ،سفر التكوين،
وم .فـَلَ ﱠما َر ُ
آﳘَا لُو ٌط قَ َام ْ
َوَكا َن لُو ٌط َجال ًسا ِﰲ َ ب َس ُد َ
َ
اﻹصح ُ
الت ِ
يدل على أ ّن لوطاً )ع( كان نبياً يوحى اليه حسب رأي الكتاب اﳌقدس.
ﱠاس َع َع َشَر (١ :ما ّ
 -٢-١-٢صورة السيادة ﰲ الوطن العرﰊ ﰲ السدوميات
اﳉانب الرساﱄ والقيادي ﰲ قصة النﱯ لوط )ع( صار اﳌنطلق الذي من خﻼله تطرق الشاعر إﱃ قضية
السيادة ﰲ الوطن العرﰊ ،صورة العﻼقة فيما بﲔ النﱯ لوط )ع( وشعبه أﳍمت الشاعر ن يتطرق إﱃ
القيادات ﰲ الوطن العرﰊ من جهة والشعوب العربية من جهة أخرى؛ لكن الشاعر ﰲ اسقاطه للقصة
على الواقع السياسي الراهن قد أحدث تغيﲑاً جذر ً فيها .فالقصة الﱰاثية تقول :كان هناك شعب منقاد
ﻷمياله النفسية ﻻ يوﱄ اﻷخﻼق أﳘية وقد اﳔرط ﰲ مستنقعات الفسق والفجور؛ فأرسل ﷲ سبحانه
النﱯ لوطاً )ع( لتخليصهم من الفسق وإرشادهم ،لكن السدوميﲔ أبَوا اﻻنصياع له؛ بينما الصورة ﰲ
سدوميات حاوي تنقلب ﲤاماً ،إذ تﱰاءى فيها شعوب عربية مضطهدة تريد اﳋﻼص لكنها تعاﱐ من
قيادات تقف حجر عثرة ﰲ طريقها.
إذن؛ ﰲ القصة الﱰاثية ،شعب مأسور يدي الشيطان وقيادة حكيمة غﲑ مطاعة ،وﰲ قصة خليل
حاوي ،شعوب عربية مضطهدة تريد اﳋﻼص وقيادات جبارة ﲤنعه من ذلك.يقول إﲰاعيل» :ومهما
تكن الرموز الﱵ يستخدمها الشاعر ضاربة ﲜذورها ﰲ التاريخ ،ومرتبطة عﱪ هذا التاريخ لتجارب
اﻷساسية النمطية ،فإ ّ ا حﲔ يستخدمها الشاعر اﳌعاصر ﻻ بد أن تكون مرتبطة ﳊاضر ،لتجربة
اﳊالية ،وأن تكون قو ا التعبﲑية بعة منها« )إﲰاعيل.(٢٠٠ :٢٠٠٧ ،
١

-١-٢-١-٢الشعوب اﶈكومة وضعفهم النفسي
اﻻ امات الكثﲑة لقوم لوط ﰲ الﱰاث الديﲏ صارت منطلقاً ينطلق منه الشاعر لتوجيه ا امات ﳑاثلة
للشعوب العربية؛ علّه يصيبهم ﰲ صميم غﲑ م فيستنهضهم للخروج ﳑّا هم فيه من ركون وركود؛ فبدأ
الشاعر بتحليل نفسية الشعوب العربية وبيان واقعهم اﳌزري لتبيﲔ مواقفه السياسية.
يبﲔ الشاعر اﳊالة النفسية السيئة للعرب ﻹشارة إﱃ مهنهم الدنيئة وأعماﳍم
ﰲ اﳌقطع التاﱄّ ،
 .۱سدوم اسم قرية سكنها لوط والتيخسفها ا بسبب ما كان يقﱰفه أهلها من مفاسد وفق ما جاء ﰲ النصوص الدينية.
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الساقطة ،فهم ليسوا إﻻ بغا ولصوصاً ،ابتعدوا عن القيم وسقطوا ﰲ اﳍاو ت من بغي وسرقة:
ِ
ِ
الشرق
فندق
ات الشرق والغرب /لصوصاً وبغا  /خرقاً ﳑسحة ﰲ
خـلﱠـ َفـْتهم غزو ُ
الكبﲑ)حاوي(١٥١ :١٩٩٣ ،
ْ
يقول عبدالرﲪن يونس ﰲ هذه القصيدة» :وداخل فضاء هذا الواقع اﳌنحط تتناسل السبا والبغا
واللصوص ،إنه واقع ألف ليلة وليلة ،واقع الغزو والسطو ،واقع تتﻼقي فيه كل أخطاء الشرق وغا ته
اﳌظلمة مع شهوات الغرب ونزواته اﳌتهتكة« )عبدالرﲪن يونس .(١٠٩ :٢٠١٧ ،ويقول الزغلول:
»حولتهم الغزوات لصوصا وبغا يستعبدهم غزاة اﻵفاق وش ّذاذها بل إ م ﱂ يعودوا إﻻ :خرقا ﳑسحة
ﰲ فندق الشرق الكبﲑ وقد تعودت بنا م الذل واﻻرﲤاء ﰲ أحضان من ﰐ إﱄ هذا الوطن الفندق،١
سواء كان خصيا أو أمﲑا« )الزغلول.(٦١ :٢٠١٧ ،
 -٢-٢-١-٢تشوق الشعوب العربية إﱃ بطل منقذ
فيتشوق إﱃ ظهور قائد فارس
اﲣذ الشاعر قيادة النﱯ لوط )ع( أسوة يطالب ﲟثيلها ﰲ الوطن العرﰊّ ،
يتم على يده خﻼص العرب من ﲣلّفهم ﰒ انبعاثهم من جديد .يتّصف هذا الفارس لشجاعة الفائقة،
ّ
يعرض الشاعر لقيادات الراهنة،
فﻼ يهاب اﻷعداء )من غول وتنﲔ( وﰲ هذا الوصف للقائد اﳌنتظَر ّ
فيصفها  -مكنّياً -ﳉﱭ ﰲ مواجهة اﻷعداء واﳋوف منهم:
ﲔ ،ماذا هل تعود الْم ِ
الﱪق على ِ
الغول /على الـتﱠـنـّ ِ
عجزات؟)حاوي(١٩٩٣:١٥٨ ،
ـارس يـمـتـش ـ ُـق َ
ف ٌ
َْ ُ ُ
الشاعر هنا،كأنه ﻻ يص ّدق ظهور هكذا قائد ﰲ عاﱂ الواقع ،ﻷنّه يلتجئ إﱃ عا َﱂ اﻷسطورة للتعبﲑ
عن ذلك ،ويعﱪ بلفظة اﳌعجزة عن مراده وأمنيته بظهوره.
يستطرد الشاعر بعد ذلك إﱃ ذكر قائد فذ هو السيد اﳌسيح )ع( وما حققه من نصر ،حﲔ ذكر
وضه حافياً ﰲ وجه الطغاة؛ يريد الشاعر بذلك أن يرفع من معنو ت الشعوب بتذكار اﳌاضي ا يد
وانتصارا ن ،وأ ّن صاحب اﳊق سينتصر وإن ﱂ ﳝلك من أسباب القوة كثﲑاً:
ـياب ِم ْن
ضوا
ي وحفاة َ /رﱠو ْ
ضرب القـيص َـر لفـ ْـر ِس /وطف ٌـل صـر ﱞ
بدو ﱞ
َ
الوحش بروماَ ،س ـ ﱠحـبُـوا /اﻷن َ
ي َ
ات؟)حاوي(١٩٩٣:١٥٩ ،
رب
فـَ ِّ
ـود اﳌ ـعـج ـز ْ
ماذا/ه ْـل تـع ُ
ماذا/رب َ
ِّ
ك الطـﱡغـا ْةِّ /
من هذا اﳌنطلق البشﲑ ،يتـواصـل النظم التفاؤﱄ ،ﰲ التعابﲑ التالية ،فيص ّفي الشاعر رﳜه من
ويتغﲎ لصبح هنا ﲞﻼف صبح السدوميﲔ ،واﳍدف من ذلك،
أرجاسه وعتمته وجحيم ذكر تهّ ،
 .۱فندق الشرق الکبﲑ رمز للوطن العرﰊ.
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صناعة مستقبل مشرق خصيب تتفجر ينابيعه؛ فﲑمز الشاعر إﱃ لزوم التخلّص من اﻷفكار اﳌتخلّفة،
والرجعية ،ومن كل قدﱘ ﻻ يتماشى مع اﳌستجدات الراهنة:
ِ
ِ س ِم ما أَحر ِ
بح ﰲ "صنﲔ"/
الص ِ
ُ
قت من نفسي بنفسي /ﻷُص ّفي وجهَ رﳜي وأمسي ِ /س ِم هذا ّ
الينابيع)حاوي(١٦٠ :١٩٩٣ ،
اﳋصب َولِتَ ْج ِر
يحل
والعتمةُ خلفي
وجحيم الذكر ت /:لِ ﱠ
ُ
ُ
ُ
يتحقق ذلك النهوض بفعل اﻷمل الكبﲑ ﳉيل اﳉديد اﳌرتوى من اﳊب ،والبعيد عن البغض
والكره؛ ذلك اﳉيل الذي سيحقق النصر بعمله الدؤوب القريب من حد اﻹعجاز:
ِ
ِ
تعود
وح ّﱯ لِْل َحيا ْة /لِتِ ﱠ
حل اﳌعجز ْ
رب ماذاَ /ه ْل ُ
رب ماذاِّ /
اتِّ /
حﱯ ﻷَطفاﱄُ /
ٌ
فارس يُولَ ُد م ْن ّ
ات؟)حاوي(١٦١-١٦٠ :١٩٩٣ ،
اﳌعجز ْ
ﰲ اﳌقطع دﻻلة رمزية على أمل كبﲑ ﳌستقبل حيث تنهض قيادة حكيمة مؤﱠهلة خذ بيد العرب
إﱃ الطريق الصحيح .وﳝكن ذلك النهوض ﻷمور التالية؛ أوﻻً :بقيادة حكيمة تعرف أصول اﳊكم وقد
كﲎ الشاعر عن ذلك لفارس الشجاع ﰲ اﳌعارك الذي سيحافظ على كيان اﻷمة ،بعد اﳋﻼص من
ّ
القيادات اﳊالية .نياً :بشعوب عربية تتولد من جديد فكار جديدة ملؤها اﳊب واﶈبة ،بعد ﲣلّيها
من العداء؛ لثاً :لعمل الدؤوب القريب من اﳌعجزة ،بعد ترك الكسل.
اعتﲎ الشاعر خليل حاوي برسالة النﱯ لوط )ع( ودوره القيادي فيها وعﻼقته بشعبهليؤّكد بشكل
اﻷول :على أ ّن الشعوب العربية قد فقدت ثقتها بنفسها فباتت خاضعة
رمزي على أمور ثﻼثة؛ ّ
ﲢرك ساكناً؛ الثاﱐ :على ضعف القيادات ﰲ الوطن العرﰊ؛ ﻻنشغاﳍا لفسق
مقابل الظلم واﳉور ﻻ ّ
والفجور .الثالث :على حاجة الشعوب العربية إﱃ قائد ف ّذ ﳜلصهم من ﲣلّفهم و خذ م إﱃ طريق
الرقي والنجاح.

 -٢-٢اﻻﳓراف اﳉنسي
 -١-٢-٢اﳓراف السدوميﲔ اﳉنسي ﰲ الﱰاث الديﲏ
أشار القرآن إﱃ سبب اﻻنتقام اﻹﳍي من قوم لوط وهو اﳓرافهم اﳉنسي وشذوذهم اﳌنكر ﰲ العﻼقة مع
اﳉنس اﳌذكر .ذكر هذا السبب صراحة ﰲ سورة النمل﴿ :ولُوطًا إِ ْذ قَ َال لَِقوِم ِه أََْتُو َن الْ َف ِ
اح َشةَ َوأَنتُ ْم
ْ
َ
ِ
ِ
الرج َال َشهوةً ِمن د ِ
ون النِّ َساء بَ ْل أَنتُ ْم قـَْوٌم َْﲡ َهلُو َن﴾)النمل ٥٤ /و (۵۵وﰲ
َْ ّ ُ
تـُْبصُرو َن * أَئنﱠ ُك ْم لَتَأْتُو َن ِّ َ
﴿ولُوطًا
اﻵية إشارة صرﳛة إﱃ علمهم بقبحها وشناعتها .كما ذكر السبب نفسه ﰲ سورة اﻷعرافَ :
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اح َش َة ما سبـ َق ُكم ِ ا ِمن أ ٍ ِ
إِ ْذ قَ َال لَِقوِم ِه أََْتُو َن الْ َف ِ
ِ
ﲔ * إِنﱠ ُك ْم لَتَأْتُو َن ِّ
الر َج َال َش ْه َوةً ِّمن
َحد ّمن الْ َعالَم َ
َ ْ َ
َ ََ
ْ
دِ
ون النِّ َساء بَ ْل أَنتُ ْم قـَْوٌم ﱡم ْس ِرفُو َن﴾)اﻷعراف ٨٠ /و (۸۱ﰲ اﻵية إشارة صرﳛة إﱃ سبقهم العاﳌﲔ ﰲ
ُ
اﳋوض ﰲ هذا النوع من اﻻﳓراف اﳉنسي.
اخ
»وقَ َال الﱠر ﱡ
صَر َ
ب:إِ ﱠن ُ
كما أشار الكتاب اﳌقدس ﰲ اﻹصحاح  ١٨إﱃ هذه اﳋطيئة حيث قالَ :
ِ
اح الثامنـََع َشَر(٢٠ :
ت ِجدا« )التوراة ،سفر التكوين،
وم َو َع ُم َورةَ قَ ْد َكثـَُرَ ،و َخطيـﱠتـُُه ْم قَ ْد َعظُ َم ْ
َس ُد َ
َ
اﻹصح ُ
 -٢-٢-٢اﻻﳓراف اﳉنسي ﰲ السدوميات
تدل عليه من عقد
شذوذ السدوميﲔ اﳉنسي ،وما فيها من شناعة أخﻼقية عملية من جهة أخرى ،وما ّ
كل هذه جلبت
سلبية ﰲ نفوس أصحا ا من جهة نية ،وبعدهم عن القيم اﻹنسانية من جهة لثة؛ ّ
نظر الشاعر خليل حاوي فاستحضرها ﰲ شعره ﳌوافقتها عقيدته السوداوية.
تطرق الشاعر إﱃ اﳓراف السدوميﲔ ليحذر العرب من مغبة الولوج ﰲ اﳌفاسد ويقوم بواجبه
اﻹصﻼحي بضرب مثل من أمثال الفاسدين وما آل اليه أمرهم من دمار وهﻼك.
-١-٢-٢-٢إسقاط شذوذ السدوميﲔ على الواقع اﻻجتماعي اﳌعاصر
يعصرن الشاعر موضوع اﻻﳓراف اﳉنسي عند قوم لوط ويعطيه جانباً اجتماعياً وسياسياً .ففي اﳉانب
فالشر قد ﲤ ّكن من
اﻻجتماعي يقارن الشاعر بﲔ حال الشعوب العربية اﻵن وأهل سدوم آنذاك؛ ّ
القوم ِ
ﲔ سويّة.
السيطرة على نفوس َ
ﰲ اﳌقطع التاﱄ يتّهم الشاعر أهله وإخوته من العرب لتمادي ﰲ الفساد لسنوات طويلة ،ﲝيث
تولّد نسل جديد فيقول:
أهلي ،إخوﰐ/..نسل السبا )حاوي.(١٥٠ :١٩٩٣ ،
كما سف الشاعر ﳍزﳝة أهله العرب وانكسارهم بعد غزوات اﻷعداء عليهم ،فصار الرجال منهم
لصوصاً حقاراً والنساء بغا رخيصات ﰲ سوق الدعارة:
خلَّفتـهم غزوات الش ِ
ﱠرق َوالْغَرب /لُصوصاً َوبغا )حاوي.(١٥١ :١٩٩٣ ،
ُ
َ ُْ
ذه الكلمات يصور الشاعر مدى التخلف اﻹجتماعي واﻹنفﻼت اﳋلقي ،وهو تصوير ﰲ غاية
اللذع والتهكم؛ لعله يصيب العرب ﰲ صميمهم فيفيقوا من سبا م ويعودوا إﱃ رشدهم.
فيعﲑهم لعقم وعدم القدرة
ﰲ القسم التاﱄ ،يواصل الشاعر خليل حاوي ﲢقﲑ الشعوب العربية؛ ّ
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ينزﳍم من منزلة الرجال؛ ﰒّ
ﲤس صميم العرب ﻷنه ّ
على التعامل اﳉنسي الطبيعي وهي كناية ﲢقﲑية ّ
يضيف كنايته لسعاً وإيﻼما أكثر حﲔ يستحضر آخرين بدﳍم يقومون بواجب الرجولة:
ﱠت إلَْي ِه َعبـَْر لَْي ِل الْ ُع ْق ِم /...أُنثى و ِاﳍَْة /فَضﱠها
إﳍي قَ ْ
دﱘ /طالَما َحن ْ
َرض إ ْن ُمت ْﱡمَ /ﳍا بـَْع ٌل ﱞ
لن َﲤ َ
وت اﻷ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ت لرجال ْاﻵﳍَة)/احاوي(١٥٣ :١٩٩٣ ،
الْبـَْع ُل َوَرّواها  /فـَغَ ﱠ
صْ
 -٢-٢-٢-٢إسقاط شذوذ السدوميﲔ على الواقع السياسي اﳌعاصر
تبلور إسقاط موضوع اﻻﳓراف اﳉنسي على الواقع السياسي اﳌعاصر ﰲ ا ام الشعوب بعدم الشعور
لغﲑة الناموسية أوﻻً؛ وﰲ ا ام القيادات لشذوذ اﳉنسي نياً؛ والثالث حﲔ ا م تلك القيادات لعقم
والضعف اﳉنسي؛ ورابعاً حﲔ طالب ستبدال تلك القيادات.
اﳌتأزم ﰲ
استعان الشاعر ﲟوضوع اﻻﳓراف اﳉنسي للسدوميﲔ للتعبﲑ به عن الوضع السياسي ّ
وعﱪعن الﻼمباﻻة وعدم اﻻهتمام لسياسة عند الشعوب العربية بشكل مبطﱠن وكنائي؛
الوطن العرﰊ ّ
معرضات للفاسقﲔ
وذلك حﲔ ا مهمبعدم الغﲑة وعدم اﻹحساس لكرامة الشرفية حﲔ رأوا بنا م ّ
ﳛركوا ساكناً:
فلم ّ
بنتهم تستمرئ الناب الذي يغرز )...حاوي.(١٥١ :١٩٩٣ ،
كما ا مهم الشاعربعدم الغﲑة الناموسيةحﲔ اعتﱪ نساءهم بغا ﰲ سوق الدعارة ﰲ مقطع آخر:
ات الشرق والغرب  /لصوصاً وبغا )حاوي(١٥١ :١٩٩٣ ،
خـلﱠـ َفـْتهم غزو ُ
تدﻻن
وها ن الظاهر ن اﻻجتماعية )تعريض البنات للفاسقﲔ وامتهان النساء ﰲ سوق الدعارة( ّ
على عدم إحساس الشعوبباﳌسؤولية حﱴ ﰲ القضا الشخصيةكالشرفية منها ،ما يﱰتب عليهما ﻷوﱃ
عدم اﻹحساس ﳌسئولية السياسية قبالة الوطن ،والسيادة ،واﳊكم.
واستحضر الشاعر اﻻﳓراف اﳉنسي للسدومﲔ حﲔ ا م القيادات السياسية ﰲ الوطن العرﰊ
ﻻﳓراف اﳉنسي وﳑارسة اﳉنس خارج إطاره الطبيعي؛ وذلك حﲔ ارتبطوا ﳌتلهفات للجنس.
اﳌرة الثالثة الﱵ استحضر الشاعر اﻻﳓراف اﳉنسي للسدوميﲔ كان حﲔ ا م القيادات لضعف
وّ
اﳉنسي والعقم ﰲ إشارةكنائية إﱃ أمرين ،إﱃ العﻼقة العقيمة بينهم وبﲔ الشعوب العربية من جهة ،وإﱃ
عدم أهلية تلك القيادات للقيادة من جهة أخرى ،ﻷ ا قد افتقدت رجولتها:
أمﲑ)حاوي(١٥١ :١٩٩٣ ،
 /...وليكن ب خص ِّي  /إن يكن ب ْ
واﳌرة الرابعة ،حﲔ دى وطالب ﲟنقذ فذ ﳜلّص الشعوب العربية ويقودهم إﱃ الرقي.وقدتناولت

الواقع التراثي الدیني والتحویر العصري ّ
ّ
سدومیات خلیل حاوي
الفنیفي
۱۱۸

اﳌوضوع لبحث ﲢت عنوان »تشوق الشعوب العربية إﱃ بطل منقذ« آنفاً.
 -٣-٢-٢-٢اﳊكام وعقدهم اﳌكبوتة
التمهيد السابق الذي جاء به الشاعر عن انشغال الشعوب العربية لصغﲑات من اﻷمور يكشف عن
مدى بعدهم عن اﻻهتمام لقضا العامة واﳌصﲑية كالقضا السياسية وعﻼقتهم بقيادا م .فالشعوب
العربية ،على رأي الشاعر ،ﻻ توﱄ قضا ها السياسية اهتماماكافيا وليس ﳍا أي دور ﰲ اختيار اﳊكام.
ﳛكم عليهم أمﲑ صغﲑ النفس ﳝارس اﳉنس خارج إطاره الطبيعي فيجامع البغا واﳌتلهفات علي اﳉنس
ويعاﱐ من شذوذ جنسي كقوم لوط:
أمﲑ
بنتهم تستمرئ الناب الذي يغرز/ﰲ البض اﳊر ْير  /وليكن ب خص ِّي  /إن يكن ب ْ
)حاوي(١٥١ :١٩٩٣ ،
ﰲ هذا اﳌقطع ،يظهر ثر الشاعر بقصة قوم لوط من ثﻼثة جوانب؛ أوﻻً :من أ ّن الشعوب العربية
كقوم لوط فقدت كرامتها فلم يعد ﳍا شعور لكرامة الشرفية؛ فبنا م معﱠرضة للفاسقﲔ؛ نياً :ومن أ ّن
يعرض
اﳊاكم ﰲ الوطن العرﰊ يعاﱐ من نقص جنسي كما كان قوم لوط يعانون من مشاكل جنسيةّ ،
مؤهلة للقيادة الﱵ تريد ﰲ مقدما ا رجولة ليست ﰲ
الشاعر لقيادات اﳊاكمة اﳊالية ويعتﱪها غﲑ ّ
تلك القيادات ،فاﻷمﲑ خصي؛ لثاً :ومن أ ّن التعابﲑ ﰲ سدوميات خليل حاوي صرﳛةٌ ﰲ دﻻلتها
على اﳉنس بقبح فاضح ،مثل :تستمرئ ،الناب ،يغرز ،خصي ،كما كانت أفعال قوم لوط غايةً ﰲ
القبح والفضيحة.
تكونت على أساس اﻹمﻼء ،واﻻستبداد،
ﰲ اﳌقطع ﲢليل مبطﱠن عن عﻼقة الشعوب العربية ﲝكامها الﱵ ّ
والدكتاتورية من قبل القيادات من جهة ،والقبول ،والتمكﲔ ،واﻻنصياع من قبل الشعوب العربية من
جهة أخرى .فالشعوب تنساق لكل ما ﳝليه عليهم السلطان وإن كان ﳑّا يتﻼعب بكرامتهم وشرفهم.
وﰲ إشارة خليل حاوي إﱃ عقم اﳊكام إشارة كنائية إﱃ ضعف القيادات العربية الﱵ فقدت رجولتها.

 -٣-٢العذاب واﻻنتقام اﻹﳍي

 -١-٣-٢صورة العذاب ﰲ الﱰاث الديﲏ
حل م من سوء وعذاب نتيجة بغيهم واﳓرافهم
ّ
صب القرآن أكثر اهتمامه ﰲ قصة قوم سدوم على ما ّ
اﳉنسي .ذكر القرآن من العذاب :سببه ،ووقته ،وعدم اﻻلتفات إﱃ الوراء ،واﳌطر من السماء ،ودمار
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صور القرآن هذه اللحظة ومراحلها تصويراً واضحاً للعظة واﻻعتبار ﰲ
القرية ،وهﻼك السدوميﲔ .وقد ّ
كثﲑ من السور؛ منها سورة القمر حيث قال﴿ :إِ ﱠ ُمن ِزلُو َن َعلَى أ َْه ِل َه ِذ ِه الْ َق ْريَِة ِر ْجًزا ِّم َن ال ﱠس َم ِاء ِﲟَا
َكانُوا يـَْف ُس ُقو َن﴾ )القمر.(٣٤ /
اﳌرسلَﲔ إﱃ النﱯ لوط )ع(:
ّأما الكتاب اﳌقدس فقد ه ّدد السدوميﲔ ﳍﻼك على لسان اﳌل َكﲔ َ
ِ
ِِ ٍ
ِ ِ
ِ
اخ ُه ْم أ ََم َام
َوقَ َال الﱠر ُجﻼَن للُوطْ ...» :
صَر ُ
اخر ْج م َن الْ َم َكان ،ﻷَنـﱠنَا ُم ْهل َكان ه َذا الْ َم َكا َن ،إِ ْذ قَ ْد َعظُ َم ُ
ب لِنـهلِ َكه« )التوراة ،سفر التكوين ،اﻹصحاح الت ِ
ﱠاس َع َع َشَر.(١٣ :
ب ،فَأ َْر َسلَنَا الﱠر ﱡ ُْ ُ
الﱠر ِّ
َ ُ
 -٢-٣-٢صورة العذاب ﰲ السدوميات
أكثر حاوي من التطرق إﱃ عذاب السدوميﲔ برؤية تشاؤمية ،وفق ما جاء ﰲ الﱰاث عنها .فقد
أشار ﰲ قصيدته إﱃ اﳌواضيع التالية وفق ما ﰲ الﱰاث الديﲏ؛ أوﻻً :أشار حاو ﱃ زمن العقاب فقال:
حل لسدوميﲔ صباحاً ،لذلك تكلّم ﰲ سدومياته عن الصباح بنظرة متشائمة ووصفه
ّن العذاب ّ
وصاف سلبية ك :الصبح اللعﲔ ،وصباحاً شاحباً .نياً :أشار الشاعر إﱃ السماء ،ورعدها ،وبرقها،
ومطرها وتكلّم عنها طويﻼً .لثاً :تكلّم الشاعر عن اﳌسخ إﱃ عواميد ،ورابعاً :تكلم الشاعر عن اﳌوت،
كل ذلك وفق اﳌنقول الديﲏ.
حل لقرية من فناء؛ ّ
والدمار ،وما ّ
يضفي الشاعر على اﳌوقف القاﰎ كثﲑاً من السلبيات وﳌا يراه يتماشى مع ما ﰲ نفسه من رؤى
ّ
تشاؤمية يشحن كﻼمه الشعري بكثﲑ من اﳌفردات السلبية واﳌفاهيم القاﲤة فيزداد اﳌوقف اﻻنتقامي
اﳊزين سوداويةً وحز ً.
ﰲ اﳌقطع التاﱄ ،يرمز الشاعر إﱃ الدمار الشامل الذي حرق كل شيء بعد نزول العذاب .النقمة
السماوية ﱂ تُ ِبق على شيء من سدوم وأهلها ،كما ﱂ تﱰك ﳍا بقية تقوم عليها ﰲ غدها .وقد أصبحت
تنمي نبا ً:
أرضها سبخة ﻻ ﳝكنها أن ّ
وخطوةٌ ُمرهقةٌ مرهقة /تـَُه ﱡم ِﰲ الظﱠ ِّن وﻻ تـَبـْتَدي /ﰲ َسْب َخ ٍة َﳏروقٍَة
احﱰ ٌ
احﱰ ٌ
اق َغديُ /
اقَ /و ْ
أ َْمسي ْ
ُْﳏ ِرقَة)حاوي.(٥٥٩ :١٩٩٣ ،
ﻻ يبقى على أرضها شيء مست ٍو قائم؛ فاﳌصيبة عظيمة ﻻ يقاومها شيء فيتساقط أمام جﱪو ا:
يمة أو نَ ٍ
أرضها /من َغ ٍ
ﻻ يلتقي ظل على ِ
بتة ُموِرقة)حاوي.(٥٦٠ :١٩٩٣ ،
ّ
الصورة القاﲤة عن اﳌصيبة ﰲ الﱰاث الديﲏ وما حل من دمار واحﱰاق صارت اﳌنطلق الذي منه
انطلق الشاعر ليحلّق ﰲ أجواء شعرية فيعﱪ عن شدة اﻻحﱰاق والدمار سلوب شعري فيه الكثﲑ من

الواقع التراثي الدیني والتحویر العصري ّ
ّ
سدومیات خلیل حاوي
الفنیفي
۱۲۰

كل اﳌظاهرالطبيعية  -بعد اﻻنتقام وعلى تعبﲑ الشاعر -ﲢتوي على مفاهيم تتناقض مع ما
اﻹبداعّ .
نعرفه عنها .فالﱰاب الذي هو مبدأ اﳊياة ،ﲢرقه النار فتقضي عليه؛ واﳊجر الذي هو رمز الصﻼبة
تبشر ﳊياة ونزول الغيث واﳌدد من السماء
والقوة تقضي عليه النار فيحﱰق أيضاً ،حﱴ السحاب الﱵ ّ
تلتهمها النار أيضاً فتقضي عليها فﻼ تق ّدم خﲑاً:
حاب)حاوي.(٥٥٩ :١٩٩٣ ،
اب!َْ /ﳛ َِﱰ ُق اﳊَ َج ْر!َْ /ﳛ َِﱰ ُق ال ﱠس ْ
َْﳛ َﱰ ُق التـﱡَر ْ

 -١-٢-٣-٢الصباح
 -١-١-٢-٣-٢صباح اﻻنتقام ﰲ الﱰاث الديﲏ
صورت اﻵ ت زمن نزول العذاب حيث كان صباحاً؛ جاء ﰲ سورة القمر﴿:إِ ﱠ أَرس ْلنَا علَي ِهم ح ِ
اصبًا
َْ َْ ْ َ
ّ
ِ
ٍ
ﱠ
ِ
ٍ
اب ﱡم ْستَقﱞر﴾)القمر.(۳۸/
اهم ب َس َحر﴾
إِﱠﻻ َ
آل لُوط ﳒﱠيـْنَ ُ
صبﱠ َح ُهم بُكَْرةً َع َذ ٌ
)القمر﴿(۳٤/ولََق ْد َ
َ
ِ
ﱠم ِ
سَ ،د َخ َل
وقد تطرق الكتاب اﳌقدس إلىزمن العقاب حيث كان صباحاّ
كذلك»:وَم َع ُشُروق الش ْ
َ
ﷲ ِمن ال ﱠس ِ
ند ِ
لُو ُط إﱃ صو َغر .ﰒُﱠ أمطَر ﷲ علَى س ُدوم وعمورَة كِ ِﱪيتاً ملْت ِهباً و راً ِمن ِع ِ
ماء .فَ َد ﱠمَرُﳘا
َ ُ َ َ َ َ َُ َ ْ ُ َ َ ْ
َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
اﻷر ِ
اح التﱠاس َع
ض«)التوراة ،سفر التكوين،
ﲔ ُه َ
الساكن َ
ناكَ ،وُك ِّل ما َﳕا ِﰲ ْ
َ
اﻹصح ُ
َم َع الوادي ُكلّهَ ،وُك ِّل ّ
َع َشَر.(٢٥-٢٣ :
 -٢-١-٢-٣-٢الصباح ﰲ السدوميات
تغﲎ ا الشعراء ،عتباره ﲤثيﻼً للحياة واﻻنبعاث بعد رقدة ،وسكون ،وظﻼم
الصبح ظاهرة طبيعية ّ
ليدل على معان سلبية:
حالك .لكنّه ﰲ شعر خليل حاوي ،يتحول عن دﻻلته اﻹﳚابية ّ
ﱠم ِ
ين)حاوي.(١٠٩ :١٩٩٣ ،
س والث ِ
َس ْو َ
ف نـَْبقى َخ ْل َ
ﱠلج اﳊز ْ
ف مرمى /الش ْ
حﱴ أشعة الشمس الﱵ من طبيعتها اﻹ رة ،وبسط الدفء ،واﳊياة ،وبداية اليقظة تتحول ﰲ
سدوميات خليل حاوي إﱃ ض ّدها فتصﲑ سهاماً ﲤيت ،كما تصﲑ حرارة الشمس ردةكالثلج فلم تعد
ِ
ﲡمد كالثلج.
تُدفئ ﲝرار ا بل ّ
ﰲ اﳌقطع التاﱄ ،يلعن خليل حاوي الصبح ويتعامل معه بصورة سلبية ويقول:
ِ
ِ
س ِم ْن لَْي ٍل َحزين)حاوي.(١١١ :١٩٩٣ ،
صِ
ك ال ﱡ
هي ذكرى ذل َ
بح اللﱠ ْ
عﲔ/كا َن ُ
صْب ًحا شاحبًا /أَتـَْع َ
َ
ذكرى الصباح ﻻ تبعث ﰲ الشاعر إﻻ إحساساً سلبياً شبيهاً ﲟا يشعر به من أمر ملعون .فالصبح
يفوق اللّيل تعاسة شراقه الذي قد مﻸ اﻵفاق سكو ً_ ﻻ حركةً_ على رأي الشاعر البتة.

دو فصلنامه پژوهشنامه ادب اسﻼمى

دوره اول ،شماره اول ،زمستان و بهار ۱۲۱ ١٣٩٨

بعد تلك الصورة القاﲤة عن الصبح ،ﳚد الشاعر اﻷجواء اﳌناسبة للتعبﲑ عن رؤاه اﳌتشائمة
فيستحضر رموزاً سلبية ومشئومة كاﳋفافيش والبوم؛ ليضفي شؤماً أكثر على شعره:
كا َن ِﰲ ْاﻵ ِ
فاق َو ْاﻷ ِ
فافيشَ /د َجا ْاﻷفْ ُق ا ْك َف َهﱠرا)حاوي،
هاج ْ
صاح ْ
ت َخ ٌ
ومةٌَ ،
ت بُ َ
رض ُسكو ْن /ﰒُﱠ َ
.(١١١ :١٩٩٣
البوم واﳋفافيش الﱵ ﲣتفي عادةً ﰲ الصباح؛ تظهر ﰲ هذا الصباح الذي يصوره خليل حاوي،
فالصباح هذا على غﲑ عادته من النور واﻹشعاع إذ هو قاﰎ أسود ،لذا تظهر فيه مظاهر الشؤم هذه
ﳌا ترى لنفسها من ﳎال فيه .ﰎ اﳊشد اللغوي للتعبﲑ عن الشؤم إما بصورة صرﳛة كما ﰲ البوم،
واﳋفافيش ،والسكون ،والدجا وإما بصورة مقلوبة اﳌعﲎ كما ﰲ الصبح بعد ﲡريده من صفة اﳊركة
والنشاط وﲢميله معﲎ السكون.

 -٢-٢-٣-٢السماء

-١-٢-٢-٣-٢السماء ﰲ الﱰاث الديﲏ
أشارت سورة هود إﱃ أ ّن السماء رمت السدوميﲔ ﲝجارة متتالية كقطرات اﳌطر اﳌتتالية﴿ :فـَلَ ﱠما َجاء
أَمرَ جع ْلنا عالِيـها سافِلَها وأَمطَرَ علَيـها ِحجارةً ِمن ِس ِج ٍيل ﱠم ٍ
ك َوَما ِه َي ِم َن
مس ﱠوَمةً ِع َند َربِّ َ
ُ
ْ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ّ ّ
نضود * َ
الظﱠالِ ِمﲔ بِبعِ ٍ
يد﴾ )هود .(۸٣-٨٢ /وما كان هذا اﳌطر ّإﻻ ﳉرمهم وعدوا م وﳐالفتهم طبيعة اﻹنسان
َ َ
ِ
ِ
ﲔ﴾ )اﻷعراف (٨٤/وهذا اﳌطر ﱂ يكن
﴿وأ َْمطَْرَ َعلَْي ِهم ﱠمطًَرا فَانظُْر َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم ْج ِرم َ
وفطرتهَ :
ِ
ِ
ين﴾)الشعراء.(۱۷۳/
﴿وأ َْمطَْرَ َعلَْيهم ﱠمطًَرا فَ َساء َمطَُر الْ ُمن َذر َ
بدون سابق إنذار وﱂ يكن مفاجأةَ :
ِ ِِ
ِ
ب ِم َن
صرح الكتاب اﳌقدس بذلك»:فَأ َْمطََر الﱠر ﱡ
وم َو َع ُم َورةَ ك ِْﱪيتًا َوَ ًرا م ْن عْند الﱠر ِّ
ب َعلَى َس ُد َ
وقد ّ
ال ﱠسم ِاء« )التوراة ،سفر التكوين ،اﻹصحاح الت ِ
ﱠاس َع َع َشَر.(٢٤ :
َ ُ
َ
 -٢-٢-٢-٣-٢السماء ﰲ السدوميات
تصطك من رعدها اﳌخيف ،وفيها سحب ﲪراء ﱂ ﲤطر ّإﻻ ﲨراً،
وصف الشاعر السماء ّن اﻵذان
ّ
وكﱪيتاً ،وملحاً ،وﲰوماً:
ِ
وملحا وﲰوم)/حاوي،
ﱠت ُس ُحبًا ﲪراءَ حﱠرىْ /أمطََر ْ
َوَدَو ْ
ت َجلجلةُ الﱠرعد /فَ َشق ْ
ﲨرا وكﱪيتًا ً
ت ً
.(١١٢ :١٩٩٣
فالسحب الﱵ ﲤثل اﳋﲑ ،والﱪكة ،واﻹﳕاء؛ وينتظرها الناس بلهفة لتخ ّفف عنهم مشاكل اﳊياة ﰲ

الواقع التراثي الدیني والتحویر العصري ّ
ّ
سدومیات خلیل حاوي
الفنیفي
۱۲۲

تدل ّإﻻ على معان سلبية.
عاﱂ الواقع ،تتحول وتتب ّدل إﱃ ضدها ﰲ سدوميات خليل حاوي وﻻ ّ

-٣-٢-٣-٢اﳌسخ إﱃ عواميد

-١-٣-٢-٣-٢اﳌسخ إﱃ عواميد ﰲ الﱰاث الديﲏ
ك لَن
استقى الشاعر فحوى اﳌسخ من الﱰاث الديﲏ؛ جاء ﰲ سورة هود﴿ :قَالُوا َ لُو ُط إِ ﱠ ُر ُس ُل َربِّ َ
ِ
ك بِِقطْ ٍع ِمن اللﱠي ِل وَﻻ يـ ْلتَ ِف ِ
ِ
يِ
َصابـَُه ْم﴾
َح ٌد إِﱠﻻ ْامَرأَتَ َ
َس ِر ِ َْهل َ
صلُوا إِلَْي َ
َّ ْ َ َ ْ
ك فَأ ْ
ك إِنﱠهُ ُمصيبـَُها َما أ َ
ت من ُك ْم أ َ
َ
)لوط.(٨١/
وكذلك الكتاب اﳌقدﱠس أشار إﱃ اﳌسخ إﱃ عواميد من اﳌلح» :والتفتت امرأة لوط إﱄ الوراء
فصارت عمود ملح«)التوراة ،سفر التكوين ،اﻹصحاح الت ِ
ﱠاس َع َع َشَر.(٢٦ :
َ ُ
 -٢-٣-٢-٣-٢اﳌسخ إﱃ عواميد ﰲ السدوميات
بتأثﲑ من هذا اﳌضمون الﱰاثي قال حاوي :قد ﲢولنا إﱃ عواميد ﳑسوخة من اﳌلح ،ﻻ أﳘّيّة لنا؛ فنحن
وخلقنا عبث وبﻼهة:
ِ
السنﲔ)/حاوي.(١١٢ :١٩٩٣ ،
بﻼهات
وخ من
ﳓن عوامي ٌد من ِ
/،م ُس ٌ
ْ
اﳌلح ُ
وإذا ُ
وهذا الرأي غايةٌ ﰲ النظرة التحقﲑية الﱵ تطيح ﻹنسان وكيانه حﲔ يعتﱪ وجوده فضلة ﻻ خﲑ
تدل على أسره ،وعدم اختياره ،وعدم قدرته
فيها ،وبﻼهة وغلطة ﰲ مسﲑة اﳋلق .صورة اﻹنسان هناّ ،
أي اﳒاز.
على ﲢقيق ّ

-٤-٢-٣-٢الدمار واﳍﻼك
-١-٤-٢-٣-٢دمار القرية وهﻼك أهلها ﰲ الﱰاث الديﲏ
فتخربت ﲤاماً﴿ :فَ َج َع ْلنَا َعالِيـََها َسافِلَ َها
وكانت عاقبة السدوميﲔ انقﻼب قريتهم رأساً على عقبّ ،
و) ﴾...اﳊجر ,(۷۴/وﰲ سورة هود نشاهد صورة العاقبة نفسها﴿ :فـَلَ ﱠما َجاء أ َْم ُرَ َج َع ْلنَا َعالِيـََها
ِ
ك الْ ُم ُد َنَ ،وُك ﱠل
ب تِْل َ
َسافلَ َها و) ﴾...هود.(۸۲/كما ّ
وضح الكتاب اﳌقدﱠس تلك العاقبة فقالَ :
»وقـَلَ َ
ض«)التوراة ،سفر التكوين ،اﻹصحاح الت ِ
ان الْم ُد ِن ،ونـب ِ
ِ
ِ ِ
ات اﻷ َْر ِ
ﱠاس َع َع َشَر.(٢٥ :
يع ُس ﱠك ُ َ ََ
الدﱠائَرِةَ ،و َﲨ َ
َ ُ
 -٢-٤-٢-٣-٢دمار القرية وهﻼك أهلها ﰲ السدوميات

فاض بعد مطر غزير ،فقضى على مظاهر اﳊياة؛ وغدا براكﲔ
يبدأ الشاعر بتصوير دمار القرية لسيل العارم الذي َ

دو فصلنامه پژوهشنامه ادب اسﻼمى

دوره اول ،شماره اول ،زمستان و بهار ۱۲۳ ١٣٩٨

جهنمية تغزو القرية فتقتل أهلها وﲤحوها من الوجود دون مباﻻة:

كان صبحاً شاحباً /أتعس من ٍ
ليل حزين /كان ﰲ اﻵفاق واﻷرض سكون /ﰒ صاحت بومةٌ،
ِ
حري /أمطرت ﲨرا
هاجت خفافيش /دجا ُ
اكفهرا /ودوت جلجلة الرعد /فشقت سحبا ﲪراء ّ
اﻷفق ّ
أحَر َق الْ َق ْريَةََ ،عّراها /،طَوى الْ َقْتلى َوَمﱠرا)حاوي،
وكﱪيتاً وملحاً وﲰومَ /و َجرى ال ﱠسْي ُل بر َ
حيمْ /
اكﲔ اﳉَ ْ
 ١١١ :١٩٩٣و.(١١٢
وتدمر
اﳍﻼك ذه الصورة غايةٌ ﰲ الدﻻلة على النهاية اﳌأساوية؛ حيث الﱪاكﲔ اﳉهنمية ّ
تدك القرية ّ
بنا ا وتقتل أهلها.
يقول الزغلول شارحا ﳍذه القطعة:
»لقد اتسم ذلك الصبح التعس لشحوب وقد عم اﻷرض وآفاقها سكون مريب .إنه السكون
الذي يسبق عادة هيجا عظيما وقد زاد من توقع السوء صياح بومة وهيجان خفافيش ظهرت علي غﲑ
ودوي الرعد وتشققت
العادة منذرة ول عظيم ﳛيق ذه القرية .وسرعان ما عم الظﻼم واكفهر اﻷفق ّ
السحب اﳊمراء اﳌلتهبة عن ﲨر وكﱪيت وملح وﲰوم .فجري سيل براكﲔ اﳉحيم ﳏرقا ﰲ طريقه كل
أثر للحياة ﰲ القرية طاو القتلي خﻼل مروره« )الزغلول(٥٦ :٢٠١٧ ،
مرة أخرى وقال ّن اﳌوت قضي علينا
ﰲ اﳌقطع التاﱄ ،استحضر خليل حاوي صورة اﻻنتقام ّ
ﲨيعاً؛ مات أصدقاؤ الذين تسامر معهم طويﻼً وذهبوا ،كما الذكر ت اﳉميلة الﱵ كانت لنا معهم
ت رها فلم تنبض ﳊيوية
قد ذهبت فلم يبق منها شيء ،حﱴ قلوبنا الﱵكانت عامرة بضة ﲝبّهم َه َفتَ ْ
وﱂ يبق فيها ّإﻻ صمت وسكوت:
وتلَ ﱠفْتنا إﱃ مطرِح ما كا َن لنا /بيت ،وﲰﱠارِ ،
ت
وذكرى /فِإذا ْ
ٌ
ت صخوٍرَ /وفراغٌ َميِّ ُ
ص ْم ُ
أضلُ ُعنا َ
ٌ
َ
ِ
ص ْحَرا)حاوي.(١١٣ :١٩٩٣ ،
اﻵفاقَ ..

 -٥-٢-٣-٢اﻻعتبار والعظة
 -١-٥-٢-٣-٢اﻻعتبار بقوم لوط ﰲ الﱰاث الديﲏ
سوء عاقبة السدوميﲔ صارت ذكرى يذكرها اﻵخرون ،يعتﱪون ا ويستخلصون منها عﱪاً تفيدهم
القمر﴿:ولََقد تـﱠَرْكنَا ِمنـَْها آيَةً بـَيِّنَةً لَِّق ْوٍم
ﰲ دنياهم وأخراهم .فآ رهم واضحة للعاقلﲔ ،جاء ﰲ سورة
َ
يـَْع ِقلُو َن﴾)القمر .(۳۵/وهي آ ر على طريق اﳌارة ﲡلب انتباههم ليل صباح كما جاء ﰲ سورة
الصافات﴿ :وإِنﱠ ُكم لَتَمﱡرو َن علَي ِهم ﱡم ِ
*وِ للﱠْي ِل أَفَ َﻼ تـَْع ِقلُو َن﴾)الصافات.(۱۳٨ -١٣٧/
صبِح َ
ْ
َ ْ ُ َْ
ﲔ َ

الواقع التراثي الدیني والتحویر العصري ّ
ّ
سدومیات خلیل حاوي
الفنیفي
۱۲۴

ومرات يكشف فيها عن جوانب من سوء السدوميﲔ
مرات ّ
كرر القصة ّ
أما الكتاب اﳌقدس فقد ّ
واﻻنتقام اﻹﳍي منهم واﳍدف من ذلك كله تذكﲑ اﳌؤمنﲔ ليتّعظوا بعاقبة السدوميﲔ.
-٢-٥-٢-٣-٢اﻻعتبار بقوم لوط فيالسدوميات
يصور
تعاطى الشاعر عاقبة السدوميﲔ من منظور سلﱯ ،إذ ّ
ﳝهد ﲞلق أجواء قاﲤة ،فيتكلم عن اﳌوت ﰒّ ّ
حل لسدوميﲔ وكيفية صﲑور م ذكرى فارغة ﻻ خﲑ فيها .فذكر م ﻻ تذ ّكره ﲟاض يشتاق اليه ﳌا
ما ّ
يتحسر له ﳌا فيه من معا ة:
فيه من مرارات ،وﻻ تشعل ﰲ نفسه ما ّ
ِ
ِ
كار يُل ِهب اﳊسرَة /من ح ٍ
ﲔ
كانت /لياﱄ اﳌيّ ْ
ومتنا م ْن ْ
سنﲔ /سوف تبقي مثلما ْ
ماتت البلوي ُ
تﲔ /ﻻ اذّ ٌ ُ ْ َ
ِ
ﲔ) /حاوي(١٩٩٣:١٠٩ ،
ﳊْ
يذكر الشاعر كﻼمه ﰲ اﳌقطع السابق عن الذكر ت داة النفي الدالة على اﳍﻼك والعدميّة ،ليعبـَّر
عن شؤم الذكر ت ،والتأكيد على أ ا ﲣتلف عن الذكرى الوعظية اﳊافلة لﱰبية واﻹرشاد.
الذكرى ﰲ ل خليل حاوي ﻻ خﲑ فيها فإ ا ﻻ تستطيع أن تثﲑ فيه اﳊيوية والنشاط .كيف
تستطيع الذكرى ذلك وهي من فراغ ميت ﳜلو من مظاهر اﳊياة كما ﲣلو الصحراء القاحلة منها.
اﳌرة ﻻ تﱰك ّإﻻ بقا وﳐلّفات من الرماد ،والسواد:
والذكر ت ّ
ِ
ِ
ِ
ت ما قـَبـْلَها ،ﰒُﱠ
ي ِذ ْكرى ،أ ﱡ
بعض ذكرى /أ ﱡ
ص ْحراَ /م َس َح ْ
َ
ي ذكرى /م ْن فر ٍاغ َميِّت ْاﻵفاقَ ..
ﱠ
ِ
رمادا وسو ْاد)حاوي ١١٠ :١٩٩٣ ،و(١١١
ْ
طرحها طَ ْع َم ْ
تَ /خل ْ
اض َم َحلﱠ ْ
رمادَ /مطر َح الشمس ً
فت َم َ
فت،
تكريس مفردات دالة على الشؤم من :اﳊسرة ،وفر ٍاغ ميِّت،
وخلﱠ ْ
ومسحت ،واضمحلﱠ ْ
ْ
تَ ،
ورماد ،وسواد؛ هذه اﳌفردات اﳌتتالية تكشف لنا عن جانب من نظرة الشاعر القاﲤة.
ْ
ﰲ التعابﲑ التالية ،يتوافق تعبﲑ خليل حاوي مع التعبﲑ القرآﱐ من جهتﲔ :فهو يعتﱪ آ ر السدوميﲔ
على طريق اﳌارة كما جاء ﰲ سورة الصافات﴿ :وإِنﱠ ُكم لَتَمﱡرو َن علَي ِهم ﱡم ِ
ﲔ﴾)الصافات(١٣٧ /
صبِح َ
ْ
َ ْ ُ َْ
ّ
هذا من جهة ،وأما من جهة أخرى ،فقد اعتﱪ القرآن عاقبتهم آية ينظر اليها الناس فيعتﱪون كما ﰲ
فصور الشاعر عاقبتهم عظةً وتذكﲑاً للناس كذلك:
اﻵية  ٣٥من سورة القمر ّ
الدربِ /
إ ْن تُ َذ ّكِر عابر ِ
تﲔ)/حاوي.(١١٣-١١٢ :١٩٩٣ ،
ﲝال اﳌيِّ ْ
ْ َ
ﰲ اﳌقطع التاﱄ ،يضفي الشاعر على اﳌوقف من رؤيته اﳌتشائمة أربعة أشياء؛ شيئاً من الفراغ فهي
جوفاء ،وشيئاً من عدم اﻷصالة فهي بﻼ أمس ،وشيئاً من العدم والفناء فهي بﻼ يوم ،وشيئاً من النسيان
واﳋمول فهي بﻼ ذكرى:
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أمس ،بﻼ ٍ
تذكر ،جوفاءَ /بﻼ ٍ
يوم وذكرى)حاوي.(١١٣ :١٩٩٣ ،
ﻻ ُ

 -٣النتائج

لقد استخدم خليل حاوي ﰲ قصصه الشعرية السدومية فن التناص مع الﱰاث الديﲏ .،فجاء فيها ﲟا
نقله الﱰاث الديﲏ ،مستغﻼً تلك اﻷجواء للتعبﲑ عن تشاؤمه؛ لذلك جاءت القصائد قاﲤةً سوداوية.
بدأ الشاعر استحضار القصة لبيان السلﱯ والتعبﲑ التشاؤمي ﰲ قصيدته اﻷوﱃ ،حيث جاءت
غﲑ الشاعر نظرته ﰲ القصيدة الثانية حيث ﲪّلها كثﲑاً من
مليئة ليأس من ﲣلف العرب اﳌعاصرين ﰒ ّ
مرة أخرى ﰲ القصيدة الثالثة القصﲑة
اﻷفكار اﻹﳚابية وعﱪ فيها عن أمله ﲟستقبل مشرق ،لكنه ّ
غﲑ رأيه ّ
حيث عاد فيها إﱃ معتقده اﳌتشائم اﻷول.
صب على ا تمع العرﰊ اﳌعاصر
عصرن الشاعر قصته الﱰاثية ﲟقارنة عرب اﻷمس وعرب اليوم وﲟا ّ
وبﲔ سلبياته من ﲣلف ،وركون،
من توبيخكما ورد ﰲ الﱰاث عن توبيخ السدوميﲔ .فنقد ا تمع العرﰊ ّ
وانصياع للمستبدين.
كما نقد الواقع السياسي وضعف اﳊكام العرب وعدم أهليتهم للحكم والسيادة؛ وكان نقده ﻻذعاً؛
كما تطرق إﱃ العﻼقة اﳌريضة بﲔ الشعوب العربية وحكامها اﳌبتنية على اﻻستبداد واﳉور.
اعتمد الشاعر ﰲ سرد القصة على التعبﲑ الرمزي ﰲ كثﲑ من اﳌقاطع الشعرية .فالسدوميون رمز
الشعوب العربية؛ ورسالة النﱯ لوط )ع( رمز للقيادات ﰲ الوطن العرﰊ.
احتوت السدوميات على نظرة سلبية ورؤية متشائمة .استحضرها الشاعر ﳌا ﰲ القصة من أجواء
حزينة تتﻼءم ومعتقده الفكري السلﱯ .برز تشاؤم الشاعر ﰲ تصاويره عن اﳌصيبة خاصة عن مرحلة
مابعد اﻻنتقام اﻹﳍي وما استخدم من كلمات سلبية.

الواقع التراثي الدیني والتحویر العصري ّ
ّ
سدومیات خلیل حاوي
الفنیفي
۱۲۶

اﳌصادر واﳌراجع
القرآن الكرﱘ

التوراة اﳌقدسة
إﲰاعيل ،عزالدين ).(٢٠٠٧الشعر العرﰊ اﳌعاصر قضا ه وظواهره الفنية واﳌعنوية .الطبعة
اﻷوﱃ .بﲑوت :دار العودة.
بشﲑي ،علي؛ متقي زاده ،عيسي؛ روشن فكر ،كﱪى؛ و مقدسي ،أمﲔ ) .(٢٠١٢الصور
اﻹشارية )التناصية( للموت عند خليل حاوي .ﳎلة العلوم اﻹنسانية الدولية.٧٢-٥٥ ,(١٩)٤ ,
حاوي ،خليل ).(١٩٩٣الديوان.الطبعة اﻷوﱃ .بﲑوت :دار العودة.
الزغلول ،سلطان ).(٢٠١٧البنية الفكرية ﰲ القصيدة .الطبعة اﻷوﱄ .عمان :دار اﻵن شرون
وموزعون.
شرﱘ ،جوزيف ميشال ).(١٩٨٧دليل الدراسات اﻷسلوبية.الطبعة الثانية .بﲑوت :اﳌؤسسة
اﳉامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
عبدالرﲪن يونس ،ﳏمد ) .(٢٠١٧أسطورة شهر ر وشهرزاد ﰲ اﳋطاب الشعري العرﰊ
اﳌعاصر .الطبعة اﻷوﱃ .لندن :شركة  E-Kutubالﱪيطانية اﳌسجلة ﰲ اﳒلﱰا.
فهد اﻷسدي ،صدام؛ عبداﳊسﲔ عامر ،جعفر ) .(٢٠١٦شعر خليل حاوي بﲔ اﳊضارة
واﻷسطورة .حولية اﳌنتدي.٣٩-١١ ،(٢٧)١ ،
ﳏمد الز دات ،تيسﲑ ) .(٢٠١٤التناص الديﲏ ﰲ شعر ﳏمد القيسي وخليل حاوي دراسة ونقد.
ﳎلة القسم العرﰊ ﲜامعة بنجاب.٨٤-٥٧ ،٢١ ،
منيف ،عبدالرﲪن ).(٢٠٠٣بﲔ الثقافة والسياسة .الطبعة الثالثة .بﲑوت :اﳌؤسسة العربية
للدراسات والنشر.
ظري ،حسﲔ؛ صديقي ،كلثوم )١٣٩٠ش( .بررسي ﳕود اگزيستانسياليسم در شعر خليل
حاوي .دو فصلنامه فلسفي شناخت.١٥٧-١٢٧ ،(٦٤)١ ،
ﳒفي أيوكي ،علي؛يگانه ،فاطمه )١٣٩٠ش( .أشكال التناص الديﲏ ﰲ شعر خليل حاوي.
دراسات ﰲ اللغة العربية وآدا ا ،السنة الثانية).١٧٠-١٣٩ ،(٦
ﲑات ،أﲪد ) .(٢٠١٥إسقاط التجربة القصصية اﻹﳒيلية على الواقع السياسي العرﰊ ﰲ شعر
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خليل حاوي )قصيد لعازر  ١٩٦٢واﻷم اﳊزينة ﳕوذجا( .مجلة دراسات ﰲ العلوم اﻹنسانية،
.٣٨-٢١ ،(٢١)٢

