 2011  لسنة،)3(  العدد،)18(  المجمد-  مجمة التربية والعمم

التناص في ديوان مقام الياسمين
إبراهيم جوخان

أستاذ مساعد جامعة جرش
القبول

االستالم

2011 / 06 / 01

2011 / 03 / 14

ABSTRACT
The study deals with the forms and aspects of contexuality employed
by AL- Karaki throughout his collection of poems. Different kinds of
contyextuality can be seen in his poems, starting with the tites, places
literary themes and religious ideals. They all came in full harmony with
his poetic trends. Having an intellectual and artistic impact on the qasida,
the contextuality represented the poet's vision and experience. The paper
has clarified the ways by wich Al-karaki's poetic text is expanded and
becomes open to include other texts to the exent that it looks like mosaic
portrait made of various texts. The poet's distinguished background, grat
poetic talent and religious and poetic knowledge helped the poet to write
this unique mixture.

ممخص البحث
يدرس ىذا البحث مظاىر التناص وأشكالو التي وظفيا خالد الكركي في سياقات خطابية
. الشعري في ديوانو مقام الياسمين

، تمثمت في العنوان واستحضار المكان،فقد وظف تناصات مختمفة في ديوانو الشعري

 حيث انسجمت وتعالقت ىذه التناصات مع، إلى غير ذلك،والتناص األدبي والتناص الديني
 ووضح.

 وأثرت عالم القصيدة فنيًا وفكريًا، وجسدت رؤيتو وتجربتو الشعرية،سياقاتو الشعرية

البحث كيف أن النص الشعري عند الكر كي انفتح عمى نصوص أخرى حتى غدا النص عنده
، أعانو عمى ذلك إطاره الثقافي المتميز، تتشكل من نصوص شتى،بمثابة لوحة فسيفسائية
. ومخزونو من التراث اإلنساني والديني عمى السواء،وموىبتو الشعرية الفذة
241

التناص في ديوان مقام الياسمين.

التناص مصطمح معاصر لدالالت مفيومية نقدية وفمسفية قديمة ،شأن ىا شأن الكثير من

المصطمحات التي لم يتم االتفاق بشأنيا

 .فيو عند (جوليا كريستيفا ) "أحد مميزات النص

األساسية والتي تحيل إلى نصوص أخرى سابقة عمييا أو معاصرة ليا

 .ويرى (سولير )" بأن

التناص ،في كل نص يتموضع في ممتقى نصوص كثيرة ،بحيث يعد قراءة جديدة ليا

(فوكو ) فإنو يرى بأنو ال وجود لتعبير ال يفترض تعبي ًار ،وال وجودا لما يتولد من ذاتو ،بل من
تواجد أصوات متسمسمة ومتتابعة ،ومن توزيع الوظائف واألدوات"(.)1

 .أما

أما (روالن بارت) فقد ذىب إلى أن ميزة التناص ىي ال نيائية ،أي أن ميزة األثر األدبي

(النص) ىو أنو يفتح أ فاقا جديدة دائما لنصوص أخرى .فكل أثر أدبي جديد قابل لمتناص  ،وكمما

كان أكثر انفتاحا  ،كمما كان أكثر قبوال ألن يتناص  ،أي أنو يوحي ويحاكي ويؤثر  ...وبذلك ال

يكفي أن يكون واقعة تاريخية  ،بل يتحول إلى واقعة أنثروبولوجية غير قابمة لالستنفاد  ،إذا نظر

إليو من حيث كونه معنى .أما إذا نظر إليو من حيث كونو لغة وباعتبار لغة األدب  ،لغة رمزية
فإنيا تولد معاني متعددة ،مما يخمق محيطا إبداعيا قابال لفرض ىيمنتو (سمطتو ) عمى المبدعين،

بتعايشات المعنى)"()2
وىنا يصبح ما يسميو (بارت) ـ(

ويقترح (جون كولر ) عمى أن المنجزات الحضاري ة الفنية واألدبية – ىي أشبو بمتتابعة

مفتوحة تتولد كل متتابعة عن السابقة لتنداح في الالحقة ...ففي حديثو مثال عن الحمقات التي

تربط بين األدوات قولو " :فكل ما لدينا اآلن من األشياء المصنوعة  ،ىو إما صورة طبق األصل

عن شيء صنع قبل أمد وجيز  ،أو صورة مغايرة لو ،وه ذا الشيء صنع قبمو  ،وىكذا تتشكل ىذه
األشياء كميا مسمسمة متصمة الحمقات ترجع إلى فجر التأريخ البشري

 )3(.إن النص األدبي

محور العممية اإلبداعية والنقدية  ،ومحور العالقة بين المبدع والمتمقي ،فيو يتجمى إبداع األديب

وتجربتو الشعرية والشعورية ،كما يكشف فيو المتمقي عن جماليات اإلبداع وكل ما يتعمق بالنص.
واألديب ال ينفصل بحال من األحوال في تكوينو الثقافي والمعرفي عن التراث اإلنساني

السابق والمعاصر لو بشتى أنواعو ،فيو عبارة عن تراكمات ثقافية ومعرفية مختزنة في ذاكرة

األديب ،تنمو أغصانيا في محيط التالحم المعرف المتشابك ،فمذلك أصبح المبدع من دون حدود

أو فواصل ،ومن ثم فالنص الجديد ىو إعادة لنصوص مرجعية سابقة أو معاصرة لو ال تكتشف

أساسي في تجديد بنية داللة النص  ،وىي
ا
إال بالخبرة الواسعة  .إن لسمطة النص المرجعي دور ا

ب(برتوكوالت القراءة ) أي ضمن شروط موجية بوعي لمتراث (النص
قراءة تقع في إطار ما يعرف ـ

المرجعي) ،ىادفة نحو غاية أو فكرة محدودة.

فالتناص مفيوم من المفاىيم الحداثية التي تقوم عمى دراسة النصوص األدبية وتداخميا مع

بعضيا البعض ،والعالقات التي تحكم ىذه النصوص فيما بينيا ،األمر الذي يجعل النص مفتوحا
أمام السابق والمع اصر في عالقات تتجاوز الموافقة أو المعارضة  .وميما يكن األمر فالنص
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الجديد ليس إال فسيفساء  ،أو لوحة متشكمة من نصوص سابقة عميو مختزنة في ذاكرة المبدع

يستدعييا في أي وقت مناسب ،ويوظفيا في نصو في الوقت الذي تثري فيو النص الجديد.

ويتكئ الكركي في نتاجو األ دبي عمى التراث وال سيما شعر المتنبي ومحمود درويش،

ويسعى في توظيفو إلى شمولية النظرة إلى التراث العربي واإلسالمي الذي يمنح األمة شرعية
وقفات اإلباء الحر والصمود ،ويعمي فييا فكرة التضحية والشيادة كما ىو في كتابو حماسة

الشيداء ( ،)4المسيج بالنبل والقيم اإلسال مية التي تبعث عمى اإليمان بحتمية النضال من أجل
الحرية والكرامة واالستقالل والوحدة واالقتراب من المشيد اإلنساني الشريف

 .وكما في "أوراق

عربية "( ،)5وفي محاضرات محمية وعربية ذات رؤى فكرية شجاعة تشتبك مع نبض المرحمة
وأوجاع األمة ،وتشتغل عمى الحس الوطني بمسؤولية وفطنة عالية  ،ولو جيوده القيمة المعروفة

في الحراك الثقافي في األردن.

إن األديب ال يعبر عادة عن قيمو الخاصة بقدر ما يعبر عن قيم جماعية أكبر ينتمي
إلييا .والفكر ال يعكس الواقع كما المرآة  ،فالرابط بين الفكر والواقع يكون بعد عمميتين أساسيتين :
تحميل الواقع وكشف بنيتو واستخراج ثوابتو ومتغيراتو ،ثم فيم صورة الواقع كما يعكسيا وعي

الناس.
يمكن القول أن النص األدبي بمختمف أجناسو عند الكركي استحضار لمذاكرة المكانية

والذاكرة الجماعية الطافحة باألنفاس الممحمية والبطولية المكتنزة باأللم السامي النبيل ،والذي
تنسلخ عنو الذات لتنتسب لممكان والجماعة ،ولحظة االقتراب من إحدى الحسنيين  ،ىذا في جانبو
األول ،أما في الجانب الثاني فيو صورة التاريخ ،فيو إذ يغالب فيو الشوق إلى المحظات واألمكنة
والرموز ،فإنما يكسوىا باألمل  .فقد تتوزع المرجعيات الفكرية عند الكركي بين القريب الح ميم (الوالد
والوالدة والشقيق األكبر ) ثم تتسع إلى المسجد والمدرسة والقرية بما نسجت سني عمره األولى
أحداثا وأشخاصا وأناسا  .وقراءة الماضي عند الكركي تعني قراءة التراث واستحضار الرموز،
أمكنة وأحداثا  ،وأشخاصا باعتبارىا مرجعيات يستجمي فييا الحاضر بأشكالو المختمفة  .ومن ىنا

فإن التناص عند الكركي تعددت مناحيو وأشكالو تبعا لثقافتو المعرفية ومخزونو الثقافي  .ومن أىم

أشكال التناص:

* تناص العنوان:
يعد العنوان مكونا أساسيا من مكونات النص الموازي  ،فيو يحوز عمى اىتمام مثير في
المقاربات النقدية المعاصرة ،بل أضحى يمتلك نظريتو الخاصة في خضم النظرية األدبية "ذلك
ألن النص الموازي بكل م كوناتو المتنوعة (العنوان الرئيس  ،العنوان الفرعي ،العناوين الداخمية ،
اسم المؤلف ،الغالف ،اإلىداء ،المقدمة  ،الخاتمة  ،كممة الناشر  .....وغير ذلك من العناصر
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الموازية"( )6التي تشكل اإلطار الخارجي لمنص ،فالنص الموازي ىو الذي يمنح النص األساسي
ىويتو واختالقو وفق ما يشير الناقد الفرنسي (جيرار جنيت ) ،إذ يرى أن الموازيات النصية "تحيط
بالنص وتمططو ،وبعبارة أدق فيي كائنة لتقديمو

 ،..لتؤكد وجوده في العالم لحظة تمقيو

واستيالكو  .)7(..وىكذا يغدو النص الموازي " الوسيمة التي تمكن نصا ما أن يصبح كتابا بذاتو
ويقدم نفسو لمقاريء"(.)8
إن مثل ىذه الوظيفة أو الوظائف التي يتمتع بيا النص الموازي تسبغ الكائنية والحيوية

عمى النص من جية  ،كما أن إحاطتيا بالنص عبر عناصره – تشكل عتبات النص ومفاتيح
افي النص  ،وتمنحو مفاتيح االستكشاف لسبر أغواره ومجاىيمو واستبطانيا ،
تقود القاريء إلى جغر ة
واضاءة مناطقو المعتمة عبر مجرة األسئمة الحرجة التي تفجرىا عناصر النص الموازي أثناء فعل

القراءة من جية أخرى.

يكون الفنية األخطر من جممة عتبات النص المذك
ولعل العنوان بمستوياتو المختمفة ّ
آنفا في عالقتو بكل من النص والقاريء ،فالعنوان ييب النص كينونتو بتسميتو واخراجو من

ورة

فضاء الغفل إلى فضاء المعموم  ،حيث إن النص ال يكتسب الكينونة وال يجوزىا في (العمم ) إال

بالعنونة ،ىذا الحدث الذي يجعل المكتوب قابال لمتداول والحياة

 .من ىنا تبرز خطورة العنوا ن

وقوتو في الفتك بالمجيول والعدم وانجاز الحضور ،بوصفو حدثا يقع في المغة وبالمغة
"تسمي المغة الموجودة ألول مرة

 ،فعندما

 ،فإن تسمية من ىذا النوع تحمل الموجود إلى القول

والظيور ( .)9وبذلك يرتين النص بتسمية

(عنوان ) ليكون ىوية وتعيينا لو في العالم ،وعمى

صعيد العال قة مع القاريء يمثل " العنوان الدليل الذي يفضي بالقاريء إلى النص ،فيتخذ دور
المصيدة التي ينصبيا الكاتب الصطياد المتمقي ،أو دور الثريا التي تضيء دىاليز النص ،إذ إن

العنوان يضيء طريق القراءة "( .)10وبناء عمى ىذه المعطيات يمكننا أن نصل إلى تعريف
(العنوان ) تبعا لمؤسس عمم العنونة (لييوك ) ،الذي يحدد العنوان بوصفو

"مجموع العالقات

المسانية التي يمكن أن ترسم عمى نص ما  ،من أجل تعيينو  ،من أجل أن تشير إلى المحتوى

العام ،من أجل جذب القاريء "( .)11ومن ىنا فالعنوان من حيث ىو تسمية لمنص وتعريف بو ،
وكشف لو  ،يغدو عالمة سيميائية لتمارس التدليل والتوضيح ،وتتموقع عمى الحد الفاصل بين
النص والعالم ،ليصبح نقطة التقاطع االستراتيجية التي يعبر منيا النص إلى العالم  ،والعالم إلى
النص،لتنتفي الحدود الفاصمة بينيما ،ولحاجة كل منيما لآلخر.
في ىذا اإلطار يأتي عنوان الديوان

(مقام الياسمين ) أول مظير من مظاىر التناص

البارزة ،فقد تعالق فيو مع عنوان (مقامة الرياحين) لجالل الدين السيوطي ،الذي عرض فييا ألىم
األحداث والفتن والصراعات التي جرت في الدولة الممموكية في السنوات الثالث التي أعقبت وفاة

السمطان (قاتباي ) ،إذ من خالل األحداث يدرك القاريء أن ر
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والسمطة  ،والغدر والخيانة واالنقسام إلى عصابات وأحزاب متطاحنة بين أمراء الرياحين في
المقامة  ،ما ىو إال انعكاس وصدى لمحوادث والنزاعات والمغامرات التي كان أبطاليا أفراد

المماليك الذين تحاربوا في القاىرة والصعيد والشام ،ولم يتحقق النصر ألي منيم  ،ولم يتمكن واحد
منيم من توطيد األمن واإلمساك بزمام السمطة  ،ووفقا لما يراه بعض النقاد  "،فإن األدب – وان

كان إنتاجا فرديا وثمرة تفكير الكاتب -فإنو صورة لممجتمع  ،وال بد من االستعانة بدراسة التاريخ
لفيمو"( .)12فقد نقد السيوطي األوضاع السياسية نقدا الذعا وعمى ألسنة النباتات  ،فجعميا قناعا
يتقنع وراءه ليقول ما يجب قولو في نقد األوضاع السياسية وما فييا من صراعات عمى السمطة

في تمك المرحمة الزمنية من تاريخ الدولة الممموكية.
وعنوان الديوان (مقام الياسمين ) يكشف لنا أن المؤلف كان عاشقا لمسمطة  ،ويرى أحقيتو

في تولي مناصبيا وممارسة العمل السياسي فييا

 ،وفي الوقت نفسو يظير كراىيتو لعناصر

السمطة الذين يديرون مناصبيا لعدم أىميتيم السياسية والعممية واالجتماعية  ،كما يكشف تحميل
ا

النصوص الشعرية في الديوان عن ثنائيتيا وعن ظاىر معانييا غير باطنيا ،وأن ىناك خيوط

دقيقة تربط بين أمراء مقامة الرياحين لمسيوطي  ،والمرموز إلييم في ديوان مقام الياسمين لمكركي
سواء السمطة أو المحبوبة ،فكالىما يمثل الصراع والرغبة في نفس المبدع عن طريق استحضار
يعبر عن
الماضي المشرق عمى الحاضر المتردي كما يراه الشاعر
 .وديوان مقام الياسمين ّ
تشظيات الذات وعوالميا ومركزيتيا (األنوية ) (األنا ) ،فقصائد الديوان في مجمميا تنبيء عن
حرص الذات عمى انتمائيا لتاريخيا المحيط بيا

 ،ولصيرورات تكويناتيا الزمنية والمكانية

،

فالشاعر يستحضر عبق الماضي وذكرياتو ومحطاتو المشرقة في حياتو والتي تظير األنا بشكل
كبير وفع ال في الحياة السياسية واالجتماعية  ،مقاربا فييا (األنا ) الحاضرة التي تمثل االنكسار
والتشظي لمنفس الشاعرة التي كما قمنا نفس طموحة غيورة تعشق السمطة التي تربت في

ويقدم من ليس بكفء ليا ،مما جعل الشاعر
أحضانيا ،وفجأة يسحب البساط من تحت قدمييا ّ ،

يستحضر ىذه المحط ات الماضوية بعبقيا وألقيا المشرق الذي يمثل كينونة الشاعر وما ينبغي أن

يؤول إليو مستقبمو المشرق.

فالمبدع يقدم لنا رؤية لمعالم يتشكل فييا نسيج الفكر والبحث ال

دائم عن نظرية لواقع

الحياة المعيش من خالل ىذا اإلبداع الذي يستحضر من خاللو محطات الماضي ال

مشرق

مقاربا فييا مع محطات من حياتو الحاضرة المؤلمة  .فالديوان ليس إال محطات نمثل سيرة ذاتية

لمشاعر يروييا ويستذكرىا  ،مبر از عدم رضاه لمحاضر بمكوناتو السياسية واالجتماعية والثقافية
وغيرىا ،يقول)13(:
حزين ألني بدأت  /فيذا الزمان سواد

وأحمى الميالي مضت  /أبي
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تكسر في العمر ما كان من حمم الروح
بالزه ر واألرجوان

وقد وزعتني العواصم حتى التشظي
عمى عتبات اليوى والزمان
وىذا القميل والذي ظل قبل الغروب طويل
كما حزن أمي

ونيل القرى  /وىوى لم يزل حاض ار في المكان
............
ولكنو الحمم يا أبتي

وما ظل غير المرايا  ،و أرد الضحى

.................
بي  /أراني بعيدا  /أوسد روحي سري ار الغياب
وأسكب في الكأس ىمتي /

وأق أر ما خطت الريح في صفحات
السحاب  /وأىتف( :عد يا أبي) ( /دارنا لم تعد دارنا
وقد ىدىا حزنك األبدي الجميل

وىا نحن عند الينابيع  ...ال ماء يروي العطاش

والدار في وحشة وذىول.
فالشاعر يستذكر عبق الماضي المشرق في حياتو

 ،مقارنا ذلك في حاضره األليم الذي

تشكل فيو االضطراب السياسي واالجتماعي  ،وتقمقل فيو الشعور الجمعي والفردي  ،وتغيرت فيو
القيم والمعايير وانقمبت فيو الموازين التي تحكم وتنظم المجتمع  .وىو في ذلك متأثر إلى حد بعيد
بما كان يدور في ذىن السيوطي في مقامة الرياحين

 ،حيث كان يرى أن األغراب (من غير

العرب) ىم الذين يتحكمون ويسيرون األمور كما يشاؤون  ،وأىل البالد األصميين ال حول ليم وال
قوة  .يقول السيوطي في مقامتو عمى لسان الياسمين " )14(:آمنت برب العالمين ،لقد تجبست يا
جبس  ،وأكثرك رجس نجس  ،وأنت قميل الحرمة  ،واسمك مشمول بالعجمة  ،وكيف تطمب الممك
وأنت بعد قائم مشدود الوسط ،في الخدمة؟

! رأسك ال يزال وىو منكوس  ،وأنت المييج لمقي

المصدع " .إن موقف الياسمين في مقامة الرياحين  ،موقف اإلنكار والتكذيب لما نسب لغيره من
الرياحين  ،كما أنو وقف موقف االزدراء واالحتقار واصفا غيره بالجبن والدناءة والنجاسة وقمة
الحرمة  ،....ثم ينكر عمى كل من يتطمع إلى السمطة وىو ما زال حديث العيد في الخدمة
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فالياسمين استثار مشاعر الكره والبغضاء عن طريق الربط بين لون النرجس وعمائم الييود
الصفر ،حتى بدأ الحديث عن نفسو مرك از عمى جمالو المستمد من لونو األبيض  ،وعن منافعو
الطبية  ،جاعال ذلك مسوغا ألحقيتو بالممك بقولو  " )15(:ولكن أنا زين الرياض  ،والموسوم في
الوجو بالبياض ،والبياض شطر الحسن كما ورد  ،وأنا ألطف ورد.... ،وجاء ذكري في حديث فاح
بنشره ( :إن قاريء ا لقرآن يؤتى بياسمين الجنة في قبره  ،)...فحديثي أصدق من حديثك سندا ،
ونشري أعبق من نشرك صباحا وندى ،فأنا أحق بالممك منك منصو ار ومؤيدا.

 -استحضار الموروث المكاني:

لقد عبر الشعراء عن المكان وفق رؤيا جديدة ،اتخذت صو ار مثالية وانسانية

 ،تجاوزوا

في ذلك المساحة الج غرافية المجردة لؤلماكن إلى كونيا تشكيال روحيا ووجدانيا ،يزخر بالحركة

والحياة  ،فاستنطقوىا ونقموا أحاديثيا وتاريخيا وذكرياتيا عبر أشعارىم  ،فكان ذلك تعويضا نفسيا
ألىمية المكان .فال غرابة أن نجد (المكان ) محو ار ميما من محاور الكون يتخذ لنفسو في شعر

الشعراء صو ار شتى ،تتماىى في المكان المثال الذي يعد جزءا ميما في تكوينات الشاعر.
لقد تمحور الكركي حول النواة الخفية لممكان

(دمشق ،ومؤاب ) باعتبارىا مكانا واقعيا

وشعريا ينفتح عمى العالم ،ويتضافر معو في عالقة تفاعمية عميقة  ،جعمت النص الشعري مشبعا
بكيانية متحركة غير معزولة عن البشر ،وجعمت المكان إيقاعا شامال يتسمل إلى خاليا النص،

بل يصبح الخمية األساسية فيو " .فاألمكنة جزء من التجربة الحياتية سمبا أو إيجابا  ،والشاعر يق أر

أسرار األمكنة وخفاياىا  ،ويق أر جغرافيتيا وتاريخيا الماضي والحاضر والمستقبل

"( .)15وبذلك

يتحول المكان إلى عالم جديد يحمل صفات جديدة  .فالبيت أو المكان في رأي (جاستون باشالر )
جسد وروح ،وىو عالم اإلنسان األول قبل أن يقذف باإلنسان إلى العالم  ،وأي ميتافيزيقيا دقيقة ال
تستطيع إىمال ىذه الحقيقة البسيطة ألنيا قيمة ميمة نعود إلييا في أحالم يقظتنا  .الوجود أصبح

اآلن قيمة الحياة تبدأ بداية جديدة محمية دافئة في صدر البيت(.)16

يمثل المكان حضو ار واسعا في ديوان مقام الياسمين  ،حيث كانت ذاكرة األماكن التي تربط

الشاعر بيا عالقات وشائجية تكوينية  ،تتردد في قصائده مذكرة بأىمية المكان بالنسبة لمشاعر .
فنجد الكركي في ديوانو مقام الياسمين تتجاذبو كينونة المكان بين (دمشق ،ومؤاب ) ،ولعل دمشق

(المكان ) تمثل الماضي المشرق في تجربتو العاطفية وكيانو الروحي  ،ولربما أيضا تمثل الشيء
الكبير بالنسبة لمكركي من الناحية التاريخية السياسية

 ،كما أن (مؤاب ) المكان تمثل أيضا

الماضي والحاضر المشرق بالنسبة لتجربتو العاطفية واالجتماعية والسياسية ،فمن خالل األمكنة
تتشكل وجدانيات الشاعر وتجربتو الشعرية والشعورية في آن معا

 .إن ارتباط الشاعر بالمكان ،

ارتباط نفسي "فالحبيبة ىي المثير الطبيعي لعاطفة الحب واألطالل ىي المثير المقارن أو
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الصنعي  ،وتفسير ذلك -وكم ا يقرر عمم النفس -أن الحبيبة بعيدة عن الشاعر  ،فديارىا حمّت
محمو في إثارة عاطفة حبيا "( .)17فالمكان يظير وكأنو الشيء الذي يممك قمب الشاعر ويكبمو،

فيكون رىنا لو وأسي ار لتصرفاتو.

إن الدارس لديوان مقام الياسمين يتنبأ عن حرص الذات

(الذات الشاعرة ) عمى انتمائيا

لتاريخيا المحيط بيا ولصيرورات تكوينيا الزمانية والمكانية ،ففي الديوان نتممس أن الشاعر فارس
ينتمي إلى نبض زمانو وتجميات مكانو ،فمن حقو أن تتجوىر مضامين قصائده في تشظيات

الذات وعوالميا ومركزيتيا (األنا ) الشاعرة إال أن قصائد الديوان تؤكد من جانب آخر ح
الذات الشاعرة عمى انتمائيا المكاني والزماني.

رص

لعل أول ما يمفت انتباه القاريء في ىذا الديوان  ،ىو ظاىرة استحضار المكان وتوظيفو

لصالح الرؤيا والبنية الفنية معا ،وىو استحضار عزز مصداقية الوجدان

 ،وألقى ظالال المعة

عمى دالالت القصيدة  ،ففي ىذا المظير اس تدعى الكركي دالالت المكان في (مؤاب ،دمشق،

األندلس ،الكرك )وركز بشكل الفت عمى مؤاب  ،ليصير مؤاب نفسو صاحب القصيدة  ،وصاحب
األلم المذيذ والقناع الفني الذي يتوارى خمفو الشاعر بخمجاتو وجيشان عواطفو وذكرياتو  ،والتي تعد

بشكل عام ذات الشاعر وأحاسيسو ،يقول(:)18
وىا أنت ،أق أر في صمت عينيك
تغني
أيام كانت مؤاب ّ

وأيام كنا صغا ار

التمني
ندون أحالمنا في كتاب ّ
ّ
وأيام كان الرعاة يموجون فوق جرود مؤاب

 /كنت ال أعرف الحرف بعد
وكل حقول الحبوب يباب

كان الزمان انتظا ار لعمّك تأتين

من زىرة في روابي الكرك

ومن أغنيات صبايا الكرك

.......................

وىذا زمان مؤاب العظيم

فقد اتحدت الروح التاريخية النفسية لمشاعر بجغرافية الروح المكانية  ،وىو اتحاد لو داللتو

النفسية المنغمسة في المكان ،وأىمية المكان بالنسبة لمشاعر فيو جزء من كيانو الذي ال

يمكن

أن ينسمخ عنو بحال من األحوال ،ألنو جزء ىام في تشكالت الشاعر النفسية والروحية ،فالعالقة
بين اإلنسان والمكان عالقة وثيقة وشائجية ال ينفصالن عن بعضيما البعض.
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ونجد مثل ىذه الصورة التي تتمثل في اتحاد التاريخ النفسي لمشاعر بجغرافية الروح
المكانية في مقاطع أخرى من الديوان ،قولو)19( :

ىو العمر  /أندلس من حنين  /ووحشة قمب تمظّى عمى شاطئيو الميب

غياب المحبين/أنك ما جئت /ىذا التشظّي  /وما ظل من موقد وحطب

فردي لي الروح
وقولو)20( :

ودمشق تنيض في رنين الشمس
إذ تصحو أميرتيا عمى وقع القوافي والصييل
ودمشق أم األرض
المخبأ
والفل
ّ

والكتابة والنجوم
نار المودة في عبير العشق

...............

 /والنسرين

يا قاسيون أفق  /فما زالت عيون بني
أبيك عمى مرايا الياسمين  /ومجد غسان األثيل

* التناص األدبي

تتجمى مظاىر التناص األدبي في استحضار الشخصيات التراثية الخالدة في قصصيا

 ،وىي

مر التاريخ  ،ومثل ىذه القصص يجد فييا الشاعر تعبي ار صادقا عن الذات
الغزلية عمى ّ
بحق تعد األنموذج الراقي في الماضي الذي ينبغي لكل من يتمتع بذوق مرىف واحساس عال أن

يتمثل مثل ىذه الشخصيات وسيرىا الراقية الخالدة .فقد استدعى الشاعر شخصيات تراثية عظيمة

ليا دالالتو ا التراثية عمى مر العصور ،مثل شخصية عمر الوراق ،العباس بن األحنف ،مالك بن
الريب ،وضاح اليمن ،ديك الجن ،المتنبي ،ابن زيدون ،امرؤ القيس

العظيمة التي خّمفت بصمات عظيمة ما زالت تذكر إلى يومنا ىذا.
فقد استحضر الشاعر شخصية مالك بن الر

 ،وغيرىم من الشخصيات

يب (60-000ه(680-000م) ،وتمثل

الشتات النفسي والصراع الوجداني في ىذه الشخصية العظيمة ،ومالك بن الريب كان من أجمل

العرب جماال  ،وأمتنيم بيانا  ،وقصتو كما روتيا األخبار  ،أنو شارك في فتح سمرقند وفي أثناء
عودة الجيوش الفاتحة إلى المدينة لسعتو أفعى ،فمما أحس بالموت أنشأ يقول راثيا نفسو(21( :

أال ليت شعري ىل أبيتن ليمة

بجنب الغضا أزجي القالص النواجيا
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فالشتات النفسي والصراع الوجداني واإلحساس بالموت عند مالك بن الريب

الوجداني والصراع النفسي الذي يسكن ىواجس الشاعر الكركي ،حيث يقول)22( :
أنا موغل في الرحيل /

وذاك ىواك الحبيب بعيد

تشردني
وىذي الدروب ّ

......................

أنادي عمى أىمي الراحمين /

فيذي غمامة موت /

 ،ىو االقتراب

أطمّوا

عمى شرفات الصباح الوليد

وكم صار وادي الغضا المستحيل /

دليل أساي الطويل تذ ّكرت :

وصبي عمى القبر عطر البكاء
الزائرين /
وسدوني الثرى ّأول ّ
ّ
كوني إذا ّ
إلى موسم لمبكاء عمى الغائبين
ونادي بنات مؤاب /
فإن زماني عتم وبعد الرحيل رحيل

الرثاء يبكي
فالكركي استحضر أبيات مالك بن الريب الذي يرثي فييا نفسو ،ولعمو في ىذا ّ
نفسو بكاء شديدا ،ألنو لم يحقق أىدافو وطموحاتو التي كان يسعى إلييا ومن أجميا  ،يقول مالك

بن الريب)23( :

ودي وصحبتي
دعاني اليوى ما أىل ّ
أجبت اليوى لما دعاني بزفرة

بذي الطبستين فالتفت ورائي
تقنعت منيا  ،أن أالم ردائيا

. .................... ...........................
ويا صاحبي رحمي دنا الموت فانزال

ويا ليت شعري  :ىل بكت أم مالك
إذا مت فاعتادي القبور فسّممي

قد الريح فوقو
تري جدثا ّ
أقمب طرفي فوق رحمي فال أرى
مني نسوة لو شيدنني
وبالرمل ّ

برابية ّإني مقيم لياليا
كما كنت عالوا نعيك باكيا

الرمس  ،أسقيت السحاب الغواديا
عمى ّ

غبا ار كمون العسقالني ىابيا

بو من عيون المؤنسات قراعبا
وفدين الطبيب المداويا
بكين ّ

فمالك بن الريب يرثي نفسو في لحظات حياتو األخيرة  ،محاوال أ ن يمزج الرثاء بصور من

الشجاعة والبطولة  ،والشاعر في ىذه القصيدة أضاف مجموعة من القيم االجتماعية

 ،كالوفاء

األسري الذي نجده بين الشاعر وأسرتو من جية  ،أو بين الشاعر وأصحابو من أفراد المجتمع

الرثاء لم يعد فقط تعداد ا لمناقب الميت وا لبكاء عميو  ،بل صار
الواحد من جية أخرى ،فمثل ىذا ّ
صورة لترابط وتكافل أبناء المجتمع الواحد.
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فالكركي في نصو الشعري السابق عبر فيو عن الشتات النفسي والصراع الوجداني الذي
يعانيو في ىذه الحياة والذي أصبح كابوسا ال يفارقو ،فيو يرى في محبوبتو األمل المشرق والخل

الوفي في الوصول إلى تحقيق ما يطمح إليو ،كما ىو حال مالك بن الريب.

ويتمثل الكركي شخصية عمرو بن معد بن يكرب الزبيدي (21-00ه)(642-00م) فارس
اليمن وصاحب الغارات المذكورة ،اشتير في قومو  ،وتميز بمكانتو الرفيعة بين عشيرتو ،وكان قد
أسمم وارتد بعد وفاة النبي – صمى اهلل عميو وسمم -وعا د إلى اإلسالم مرة أخرى وشارك في
الفتوحات في عيد الخميفتين أبو بكر وعمر بن الخطاب

– رضي اهلل عنيما  ،وقد أبمى بالء

حسنا في معركة القادسية  ،واشتير بفروسيتو وبشجاعتو وبشدة بأسو في الجاىمية واإلسالم  ،حتى
غدا مضرب المثل في ذلك ،حيث يقول أبو تمام متمثال بإقدامو – وىو يمدح المعتصم)24( :
إقدام عمرو في سماحة حاتم

في حمم أحنف في ذكاء إياس

فالكركي في تمثمو لمثل ىذه الشخصيات التراثية واألدبية  ،كان استحضا ار انتقائيا  ،فقد عمد
مر التاريخ،
إلى استحضار الشخصيات التي تركت بصمات مشرقة ثابتة تروى وتتمثل عمى ّ
ومثل ىذه الشخصيات كانت قد تميزت بحضورىا وفاعميتيا الدينامكية في مجتمعيا  ،فقد تمثل
ىذه الشخصيات التي تميزت بالفروسية والقومية والغيرة والعفة  .فيا ىو يستحضر قصيدة عمرو
بن معد التي يصور فييا فروسيتو وشجاعتو التي تعد سبيال لموص ول إلى المجد والعال والعزة
والكرامة والرفعة ،يقول عمرو بن معد)25( :
ليس الجمال بمئزر

أعددت لمحدثان سا
كل امريء يجري إلى

وبدت لميس كأنيا

أغني غناء الذاىبين
ّ
ذىب الذين أحبيم

رديت بردا
فاعمم وان ّ
وعداء عمندي
بغة ّ

استعدا
يوم اليياج بما
ّ

تبدى
بدر السماء إذا ّ

عدا
أعد لؤلعداء ّ
ّ
وبقيت مثل السيف فردا

فعمرو يرى أن الجمال الحقيقي يتمثل بالفروسية

 ،فالفروسية قيمة جمالية  ،وال يكون

الوصل إلى عناصر المجد إال من خالليا  ،فما ىو ذو قيمة لديو يتمثل في األصول الكريمة
والمجد المشرق والرفعة  .فعمرو عندما يمتطي فرسو لمحرب  ،ال لمذة  ،فيو يحمي قومو ويحفظ
حياتيم وبصون عرضو  ،وعندما يتحدث بعيدا عن جو الحرب ال نجد سعادة لديو  .فالجو الذي
يصوره بعيدا عن الحرب يمثل نتائج الحرب ،فقد عانى من فقد أحبائو  ،وىذا الفقد المتوالي جعمو

جمدا لكنو بقي وحيدا منفردا كالسيف ،وفي ىذا التشبيو شعور عميق باألسى والحزن واليأس عمى
وتميزه وتفرده عمى قومو.
الرغم من تفوقو ّ
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إن مثل ىذه الحالة الشعورية التي صورىا عمرو بن معد ىي نفس الحالة الشعورية

والتشظي الذي يعيشو ويشعر بو الكركي  ،فيو شاعر وفارس وقومي ووطني غيور ،يعشق الوطن

ويدافع عنو بقوة ،ويحيا ألجمو  ،إال أنو أصبح يشعر في الغربة في وطنو وبين أىمو رغم ما بذلو
وقدمو من أجل الوطن ورفعتو ،حيث يقول في قصيدة أبي (:)26
ّ
أبي

سالم الرضا والصباح البيي /

ونار التذكر والحمم حين يسافر بين يديك

سالم األسى ،والسنين الغوالي التي تنطوي /

أبي ،طال ىذا الرحيل فعد /

. ..................

فأطوي الدروب إليك

فالزمان عمينا شديد

فاذكر أيام كنت  /وصوتك يمتد بين الزمان وبين المكان

وىا نحن بعد الرحيل  /وعشر من السنوات العجاف

فالكركي في قصيدة (أبي ) ،وىي ليست بحد ذاتيا مرثاة بقدر ما ىي مرثاة لتحوالت

الزمان ،فيو في ىذه القصيدة يردد ما قالو عمرو بن معد ،وكأنو حين يجدد تأبين أبيو إنما يريد

أنة يطمئنو أن ثمة بيجة جميمة بالرغم من كثافة الغيوم الحزينة في مشوار الحياة

 ،فكأنو يقدم

شيادتو عمى العصر وسيروراتو  ،وعمى القمب وانبجاساتو ،فكأنو يريد القول ليس عمى ىذه األرض

ما يستحق الحياة.

وضاح اليمن (ت 89 -000ه708 -000( )-م)،
كما تمثل الكركي نقوشا عمى ضريح ّ
ولقب بالوضاح لوسامتو ،وىو من شعراء الغزل في العصر األموي ،قيل ‘إنو مات مقتوال بأمر
الخميفة الوليد بن عيد الممك لتشبيبو بزوجتو أم البنين ( .)27وقيل إنو كان عمى جانب كبير من

الوضاءة والجمال والصباحة ،وىو أحد أشير وأجمل ثالثة شعراء من العرب  ،ىم وضاح والمقنع

الكندي وأبو زيد الطائي  ،وكانوا ال يدخمون أسواق العرب إال مقنعين خشية العين  ،ولعل وسامتو
ىي التي جعمتو العاشق المتيم المدلل  .في حياة وضاح نساء عاش معين حياة عاطفية ممكن
عميو مشاعره وأحاسيسو وعواطفو وقمبو ،يقول في أم البنين)28( :
أعني عمى بيضاء تنكل عن برد
ّ
سموت إلييا بعد ما نام بعميا

أشارت بطرف العين أىال ومرحبا

عدونا
ألست ترى من حولنا من ّ

فقمت لياّ :إني امرؤ فاعممنو
وقال في روضة)29( :

فحل بحيث حموا
سبوا قمبي ّ

وتمشي عمى ىون كمشية ذي الحرد

الصرد
وسدتو
ّ
الكف في ليمة ّ
وقد ّ
ستعطي الذي تيوى عمى رغم حسد
وكل غالم شامخ قد مرد

إذا أخذت السيف لم أحفل العدد
ويعظم إن دعوا أال يجيبا
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أال ليت الرياح لنا رسوال
فتأتيكم بما قمنا سريعا

أال يا روض قد ع ّذبت قمبي

شماال أو جنوبا

إليكم

ويبمغنا الذي قلتم قريبا

فأصبح من تذكركم كئيبا

وقال في روضة)30( :

طرب الفؤاد لطيف روضة غاشي

ّإني اىتديت ودون أرضك سبسب
أدعوك روضة رحب واسمك غيره

مرة
ولقيتيا تمشي بأبطح ّ
سل جسمي وانتحى
يا روض حبك ّ

والقوم بين أباطيح وعشمش

قفر وحزن في دجى ورشاش

شغفا وأخشى أن يشي بك واشي
بخالخل وبحمة أكياشي

في العظم حتى بمغت مشاشي

فالكركي استسحضر ىذه المحطات من حياة وضاح اليمن والتي تمثل تطريزات البيجة

والموعة في مشاعر وىواجس الكركي ،فحال الكركي مع واقعو المعيش سواء من الجانب العاطفي

أو االجتماعي أو السياسي  ،نفسيا األحوال التي كان يعانييا الوضاح في حياتو ،فوضاح اليمن

عاش حياة العشق والحب لمن أحبو  ،كما أنو عشق آل البيت الذي لم يستطع البوح فيو  .فكذلك

الكركي يعبر عن ىذه المشاعر تجاه من يحب سواء كانت المرأة أو السمطة التي يعشقيا وتسري
في دمو  ،كيف ال وقد تربى وترعرع في القصر وأحضان السمطة متحمال الكثير من أعبائيا

حيث يقول)31( :

أحمم أنك تأتين في وجو الروح والكأس

أو في انكسار المدى

وفي رعشة الفجر تأتين ني ار تسمل خمف

سواد الليالي ،يحاذر نار العدا

............ ..............

وأشعل في القمب جمر األرق

وكفّن باليأس أمالي الضائعات
وأوغل في الوجد حتى احترق

ىا أنت في الحمم ورد يفيض عمى الروح

لكن ليمي طويل
ّ
يبدأ العمر إذ تنحني

يبدأ العمر تطوافو في دروب الرحيل الجميل

أقول :تطمين ،أوقظ خيل األسى والقمق

ويقول)32( :
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وىواي تناثر في ناتحات الرمال

وقمبي عمى باب بيتك وجد طعين

وقد أدمن الصبر حتى يجوز دروب الحنين

وعممني الشعر إن النساء حرير

وان اليوى بعض الغناء الحنون

فكيف تظمين أبعد من نجمة الصبح

أو نغمة في شرود المكان

أقول :سألقاك ميما استبد ا ليوى والزمان
وأحفظ سر الحنين البعيد

أوطن نفسي عمى الصبر حتى أراك

ستأتين من زبد البحر وردا عمى الريح

ويقول)33( :

صياحات روضة إذا عاد وضاح غيو واطمأن

ووجو ليذا الزمان المغضوب عمينا
وناي الرحيل عمى شرفات الوطن

تقولين إن ىوانا ضالل

وفي القمب نية

يجن
وحزن يداىمو ف

فأصمت ،والميل قد مد فوق ىوانا رواق الظالم

ونجنح لمموت

ينتابنا وجع سرمدي

نرى حممنا عد زمان مضى ،ناعما كان

ثم تالشى وراء الغمام

............. .....

فقد يرحل الطيبون وتغشى مضاربيم عتمة وىبوب

ويا حادي العيس إن مزار الحبيب قريب

فالكركي في ىذه المقاط ع الشعرية ،إذا جاز لنا أن نطمق عمييا (النقوش ) التي يطرزىا ما

ىي إال تعبيرات شعورية تتنازع نفسية الشاعر

 ،فيو يعيش في صراع نفسي عميق ،تتجاذبو

مشاعر متعددة ،يتذكر المحبوبة  ،ومن خالليا يرسم صورة الماضي المشرق ،ثم ينتابو شعور

عدم الرضا والسخط عن عدم تحقيق ما يطم ح إليو ،فيو يطمح أن يكون من أصحاب السمطة
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والقرار ،فربما ىذه المحبوبة التي يتغنى بيا الكركي قد تكون قناعا يقف من خمفو الشاعر يعبر

من خاللو عن طموحاتو وعن ما يجول في خاطره  .فيا ىو يستحضر مثل ىذه القصص الخالدة

عمى مر الزمان  ،فأصحابيا أصحاب عشق وحب ،ولكن في حقيقة األمر أن ىذا العشق وىذا

الحب ليس إال قناعا يتقنعون من خمفو ويخفون فيو حبيم آلل البيت وألحقيتيم بالسمطة السياسية.
(235-161ه) (850-778م)

كما يستحضر الكركي ويتمثل عذابات ديك الجن

الممزوجة بالحب والوفاء ،وقصتو كما تروي الكتب بأنو قد أحب فتاة نصراني ة جميمة تدعى (ورد
بنت الناعمة) أو (دنيا) ،خمبت لبو وأصبحت شغمو الشاغل في سره ونجواه  ،فدعاىا إلى اإلسالم ،
فمبت نداءه وأسممت ،لعمميا برغبتو فييا فتزوجيا

 .وظل الحبيبان يتساقيان كؤوس اليوى

والصفاء ،إلى أن أصابو ضيق الحال وعسرىا ،فاحتاج إلى شيء من المال عونا لبعض إخوانو
عمى عوادي األيام وصروفيا  ،فرحل إلى (سممية ) قاصدا أحمد بن عمي الياشمي وأقام عنده ،
فأبغضو ابن عمو أبا الطيب  ،مما حممو عمى إشاعة عمى (ورد بنت الناعمة ) بأنيا تيوى وتعشق
غالما ،وشاع الخبر بين الناس  ،فأشاروا عميو بطالقيا وكادوا لو كيدا مما دعاه إلى ق تميا بسيفو

( )34فيقول في ذلك)35( :
ليتني لم أكن لعطفك نمت

والى ذلك الوصل وصمت

أيعاز ما قد عميو اشتممت

مني اشتممت عميو
فالذي ّ
سوف آسى طول الحياة وأبكيك عمى ما فعمت ال ما فعمت

وقال لما عمم كذب التيمة  ،وأن قتمو لزوجتو ك ان مكيدة وبحيمة من قرابتو  ،رثاىا وبكاىا
قائال)36(:

يا طمعة طمع الحمام عمييا

الردى بيدييا
وجنى ليا ثمر ّ
روى اليوى شفتي من شفتييا
ّ

رويت من دميا الثرى ولطالما
ّ
قد بات سيفي في مجال وشاحيا

خدييا
ومدامعي تجري عمى ّ

لكن ضننت عمى العيون بحسنيا

وأنفت من نظر الحسود إلييا

ما كان قتمييا ألني لم أكن

أبكي إذا سقط الغبار عمييا

فالكركي تمثل حسرات وتشظيات ديك الجن الممزوجة باألسى والحزن الشديد عمى زوجتو

ورد بنت الناعمة ،ومثل ىذه الحسرات ىي أنين الشاعر
وانكساراتو الجميمة ،حيث يقول)37( :
تقولين ال
غير أن الذي كان حمما يظل معي

حاض ار....لو تمادى الندم
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.............. .......
ال بأس .....إن المسافات ميما تطول

فإن البعيد إذا اشتعل الجمر في صدره سيعود

سترويو ساقية الروح من شفتييا
وتعطي بساتين أحزانو فرحا وورودا
سأفتح جرحا جديدا

أسميو " جرح مؤاب"
أرى حاضري يتشظى
فيذا الفؤاد الكسير خزف

وقد تندمين

كما تمثل الكركي الكثير من معاني المتنبي

ه) (965 -915م) وألفاظو
(303هـ 353 -ـ

التي تعبر عن طموحاتو ومشاعره التي تفيض بروح اإلباء والكرامة والعزة والطموح ا لمتعالي  ،فيو

يعتز بقوميتو العربية وبطموحو العظيم ،والكركي شديد اإلعجاب بيذا الشاعر العظيم  ،ولعمو يمثل
الوجو اآلخر لممتنبي  ،أو إذا جاز لنا التعبير فيو صدى المتنبي  .إن ىذا اإلعجاب بشخصية
المتنبي وطموحو العظيم واضح جدا في كتابات الكركي وخاصة في كتابو

(الصائح المحكي ).

فالكركي تمثل كثي ار من معاني المتنبي التي تشي بالطموح المتعالي الممزوج باالنكسار والعثرات
التي وقعت لممتنبي وىو يبحث عن طموحاتو في حمب ومصر وفي كل مكان

 ،حيث يقول :

()38
ليالي بعد الظاعنين شكول

يبن لي البدر الذي ال أريده
ّ
وما عشت من بعد األحبة سموة
وان رحيال واحدا حال بيننا

طوال وليل العاشقين طويل

ويخفين بد ار ما إليو سبيل
ولكنني لمنائبات حمول

وفي الموت بعد الرحيل رحيل
فال برحتني روضة وقبول

شم الروح أدنى إليكم
إذا كان ّ
فالكركي تمثل مثل ىذه المعاني ورددىا لمتعبي

ر عن معاناتو وانكساراتو العاطفية  ،وشوقو

وحنينو وصبره عمى بعد األحبة وفراقيم ،حيث يقول)39( :
لسيدتي

لزىر تفتح في غيمة الروح

أطمق ىذا الغناء

ولموجد في شرفات الرحيل

لمزمن المر
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لمموعد العذب ،والشفتين

ولمغضب المشتيى والميالي "شكول"

ويقول)40( :
تذكرت

وسدوني الثرى أول الزائرين
كوني إذا ّ
وصبي عمى القبر عطر البكاء
ّ

وصبر صباك الجميل
ونادي بنات مؤاب

إلى موسم لمبكاء عمى الغائبين

فإن زماني عتم  ،وبعد الرحيل رحيل !
والكركي في ديوانو مقام الياسمين قد ات كأ بشكل كبير عمى التراث األدبي حتى غدا

مر
الديوان عنده أشبو ما يكون بموحة فسيفسائية  ،فيو لم يترك شاع ار من مشاىير الشعراء عمى ّ
العصور إال وتمثل بعض معانيو وألفاظو ،وخاصة الشعراء الذين بقي ذكرىم يتردد عمى مر

العصور ،وعرفوا بقصصيم الغزلية أو بفروسيتيم وبطموحو

م الجامح والتحدي لممصاعب

واألخطار ،أو بعشقيم المتوىج الطاىر  .فالكركي يتمثل معاني ألمير العشق العفيف في العصر

ه) (808 -000م) ،الذي
العباسي ،العباس ابن األحنف ،والمعروف بصاحبتو فوز ( 192-000ـ
كان متشيعا آلل البيت ،فقد تمثل قول العباس بن األحنف)41(:
أزين نساء العالمين أجيبي

أخط وأمحو ما كتبت بعبرة

أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني
وكنتم وكنا في جوار بغبطة

دعاء مشوق بالعراق غريب

سح غروب
تسح عمى القرطاس ّ
لطول نحولي يعدكم وشحوبي
نخالس لحظ العين كل رقيب

فالعباس يشكو لواعجو وصبابتو و أشجانو ولوعتو  ،كما ىو حال المحبين ومعاناتيم بسبب

بعدىم عن محبوباتيم .فالكركي استميم مثل ىذه المعاني ليعبر من خالليا عن معاناتو ولواعجو

وصبابتو تجاه من يحب ،حيث يقول)42( :
تراءى لي الغيم جم ار

وتمك النجوم مرايا

فأدركت أن الذي خذل القمب

ال شيء إال غياب اليقين

وأن الغوايات

مثل الحكايات عن نسر لقمان
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طيف يمر عمى شرفات السنين

فيا سيدي الموت

خذني إلى عالم كنت فيو (أخط وأمحو)

وكنت إذا غاب جرح

تراءى عمى غيم روحي جرح

وخذني إلى الشام ...إلى مي
تمك التي كنت يوما فتاىا

إلى بيجة الوجد في حزنيا وىواىا
ويستميم الكرك ي قصة الشاعر األندلسي ابن زيدون (463 -394هـ) (1070 -1003م)

المعروف بصاحبتو والّدة بنت المستكفي ،في قصيدتو المشيورة التي مطمعيا:
وطاب عن طيب لقيانا تجافينا

أضحى التنائي بديال من تدانينا

إن ابن زيدون في ىذه القصيدة المشيورة يتنازعو أمران

الدة  ،والثاني حبو
 :األول حيو لو ّ

وعشقو لمسمطة ،كيف ال وكان يمقب بذي الو ازرتين ،التي حرم منيا بسبب الوشاة والحساد وما

أحدثوه بينو وبين أمير قرطبة

زيدون)43(:

 ،حالو في ذلك حال الكركي مع السمطة ،حيث يقول ابن

أما ىواك فمم نعدل بمنيمو

منا سالم اهلل ما بقيت
عليك ّ

شربا وان كان يروينا فيظمينا
صبابة بك نخفييا فتخفينا

فقد تمثل الكركي معاني ابن زيدون التي عبر فيو ا عن شوقو وحبو لوالدة  ،ولربما أيضا يعبر

فييا بطرف خفي  ،ع ن عشقو لمسمطة التي حرم منيا ،ومثل ىذه الحالة تجيش بوجدان الكركي ،

حيث يقول()44

لم نعد بعد الذي كان ظماء
تعترينا دىشة لمقبمة األولى

وييمي عطرك الممتد في روحي

رذاذا من نشيج وجراح
وتدور األرض سكرى

غدو ورواح
ثم تصحو واليوى بين ّ
ممجأي عيناك

إن استميام التراث والموروث وصيره بالنص الجديد ،يسيم بشكل كبير في تجسيد رؤية

جديدة تسعى إلى فيم المحظة الحاضرة وتفسرىا ،فالماضي والحاضر متصالن ومنفصالن في آن
واحد  ،ومتفاعالن في الوقت نفسو  .إن استميام التراث والتفاعل معو بيذه الصورة  ،حيث يمتحم
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الحاضر بالماضي ،ويعيش الماضي بالحاضر ،يسيم في إثراء النص األدبي الجديد  ،كما يسيم
في تنوير الذات الجماعية واغنائيا  ،وربما إعادة بنائيا  ،وىو ما يؤكد أن ال قيمة لمتراث إال إذا
فيمناه في ضوء ثقافة العصر ،بحيث يصبح جزءا من ثقافة العصر ومقوماتو األساسية.

إن استميام التراث وتمثمو أسيم كثي ار في تنوير وتفعيل الوحدة الشعورية والفنية بين الشاعر
وسائر المشاىد والقصص التراثية التي تمثميا  ،فكأن الماضي ىو صاحب الجرح ،فالشاعر عمل
عمى تفتيت الذات ليجمعيا بذاكرة الجمع الوجدانية عمى مر العصور.
* التناص الديني:
يعني استحضار وتمثل الشاعر بعض القصص واإلشارات القرآنية وتوظيفيا في سياقات
نصوصو الشعرية  ،ليعمق من خالليا رؤية معاصرة ي راىا ضرورية وفاعمة في الموضوع الذي

يطرحو  .إن القضية التي يعالجيا من خالل ىذه التناصات القرآنية تخدم النص وتذوب فيو

وتنسجم معو وتثريو وتعمقو فنيا وفكريا ،ومثل ىذه التناصات ليست إال أساليب فنية توظف لبمورة
الحاضر من خالل تجارب الماضي ،تستحضر لتعزيز موقف الم بدع وتجربتو الشعورية.

التناص الديني في ىذا الديوان مممح بارز وظاىرة تستحق الدراسة الستجالئيا لما تعكسو

من اعتماد الشاعر عمى النص الديني كونو نصا ثريا قويا يمبي طموح األديب ويثري نصو لدرجة
عالية  ،كما أنو يعكس موقف الشاعر إزاء النص الديني باعتباره مصد

ار من مصادر البالغة

والفصاحة ومنيال عذبا ينيل منو المبدعون ويغذون عقوليم وأرواحيم منو ،ويفيدون منو في بمورة

رؤاىم ومواقفيم ووجيات نظرىم  ،كون مثل ىذه النصوص الدينية نصوصا خالدة في كل زمان
ومكان تحمل في طياتيا دالالت ال متناىية

 ،تعبر وتفسر أشياء تمس حياة ال ناس وتعالج

قضاياىم الحياتية المختمفة.

لقد اعتمد الكركي عمى النص القرآني واستميم كثي ار من القصص القرآني وضمنو شعره ،

فقد اتكأ كثي ار عمى سورة يوسف عميو السالم  ،لما تحممو ىذه السورة من دالالت عظيمة تصور
فمما دخموا
من خالليا النفس اإلنسانية بكل مناحييا الخيرة والش ريرة ،فنجده يتمثل قولو تعالى ّ ":
وتصدق عمينا
مسنا وأىمنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل
ّ
عميو قالوا يا أييا العزيز ّ

المتصدقين  .)45(".......فأخوة يوسف عميو السالم جاؤوا إليو في المرة الثالثة
إن اهلل يجزي
ّ
يشكون عسر وضيق الحال  ،طالبين ومتذللين لو ليرفق بحاليم التي آلوا إلييا بعد ظمميم وكيدىم
ليوسف عميو السالم  .فقد تمثل الكركي مثل ىذه اآليات العظيمة من كتاب اهلل تعالى ليعبر من
خالليا عن أحوالو وما أصابو من ظمم وجور وضر سياسي وعاطفي بسبب بعده عن األىل

والسياسة ،وايمانو المطمق بأنو سيبقى مرجعا ألولئك الذين تجاوزوه وأغمطوه حقو  ،حيث يقول :
()46
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كان وجيك في راحتي

كنت عصفورة خافت الرعد والبرق

أوت إلى الغصن

راودىا تعب ونعاس

فكيف أغالط فيك زماني

مسني الضر بعدك
وقد ّ
واجتاحني وجع ويباس

فالكركي في تذكره الماضي المشرق الذي يتمثل في رسم أيام صباه  ،فيو في ىذا الماضي

يعيش حياة الغنى والسعادة  ،ولكن عندما يرسم لنا صورة الحاضر رغم ما بو من عز وخير إال
أنو في ذاكرتو فقر ويباب وشقاوة ،حيث يقول()47
أبي

يعاودني شجن مؤاب

وما من حبيبين يمتقيان
فأذكر أيام كنت

وصوتك يمتد بين الزمان وبين المكان

وأيام كنا نستظل

وقد صاغو الدىر من بيجة وأمان
وىا نحن بعد الرحيل

وعشر من السنوات العجاف

وما بيننا غير ىذا الغموض العظيم
فقد استدعى الكركي اآلية القرآنية الكريمة من سورة يوسف عميو السالم  ،ليرسم لنا طبيعة

الحياة التي عاشيا الشاعر  ،من حياة الفقر الروحي والمادي  ،والحرمان السياسي  ،والعذابات

المتراكمة بسبب ىذه الحرمان ،قولو تعالى" )48( :وقال الممك ّإني أرى سبع بقرات سمان يأكمين
سبع عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات ،يا أييا المؤل أفتوني في رؤياي إن كنتم لمرؤيا

تعبرون"........

ويرسم الشاعر طبيعة الحياة الروحية التي

تتمثل بمواعجو وصبابتو ومشاعره وعواطفو

الجياشة تجاه من يحب  ،فيو يرسم ىذه الحياة بكآبة وحزن وخواء  ،متمثال أآلية القرآنية السابقة
لتصوير مثل ىذا المشيد الحياتي من حياة الشاعر ،حيث يقول)49( :
وي ّشاقط الوجد حين نيز جذوع التذكر
في شجر الصبر واألرجوان
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ويطمع من شرفة الروح غيم ووجد
يغطي فضاء المكان

أكاد أراك

فأىوى وأنيض

خمفي سبع عجاف
كما يرسم الكركي مشيد المقاء المتخيل بينو وبين من يحب ،عندما التقى بأخيو من أمو وأواه

وقربو منو ،وطمأنو  ،ادخل السرور إلى نفسو  ،مستميما في تصوير ىذا المشيد قولو تعالى :
إليو ّ
ولما دخموا عمى يوسف آوي إليو أخاه قال ّإني أنا أخوك فال تبتئس بما كانوا
(ّ " )50
يعممون"........
معبرة عن ىذا المشيد المتخيل لمقاء
فالكركي استميم ىذه اآلية الكريمة وصاغيا بمغة شعرية ّ
بينو وبين من يحب ،حيث يقول)51( :
ثقيل عمى القمب ىذا الغياب
سأتكيء اآلن . .....أين؟
عمى الروح

أق أر فاتحة العيد

أشعل نار اشتياقي إليك

أقول :إذا أقبل الميل أكوي جراحك بالصبر

وال ّشعر

أدعوك باسمك

في الحمق بعض ال ّشجا من دمك

نق أر سورة يوسف" :أوى إليو أخاه " سأنشد:
ماذا تحب؟

حل
ويصور الكركي مشيدا لمحزن الذي أصاب أسرة الكركي وأىل الكركي عامة ،بسبب ما ّ
بيم من آسى وحزن ومصيبة عظيمة تمثل ذلك بفقد أخيو سميمان ،فيو يصور لنا ما حل بيم من

حزن وما أصابيم من ضر ،حيث يقول)52( :
جرحك يذبحني يا ابن أمي

أكاد أالمس كفيك ،تسندني ثم أنيض فيك

السرى قيوة وغناء عتيق
تعطّر ليل ّ
فتيتف :ىا صوت أمي

تقول :أقبال ،يا ىال
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فينكسر النير

تسكنو حسرة :كيف تصير سيدة إذ ترى فارس

الروح

حين ترجل من ذروة األربعين

مسو تعب من أسى وحنين
وقد ّ
....... ..........
ذاك أبي

يدثر أرواحنا بالسالم وحزن مؤاب العتيق

يسأل :كيف الوطن؟

مسو الضر وارتاع من عاديات الزمن
قد ّ
إذا أزىر الموز وا شتعل الجرح بالوجد سبع ليال

........... ....... .......

يطمع فجر جديد عمى شرفات السحاب

وتصيل في الروح خيل الحنين

فتصعد روح سميمان نحو تخوم مؤاب
فالكركي في ىذا المشيد الجنائزي الذي يصور فيو فقد أخيو سميمان ،وما أصاب الناس

من ضر ومن وجد وحزن واسى بيذا المصاب ،ال بل جعل ىذا المصاب مصاب وطن ،فيو في

ىذا المشيد يستميم قولو تعالى  " )53( :قال ّإنما أشكو بثي وحزني إلى اهلل وأعمم من اهلل ما ال
مسنا وأىمنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف
تعممون .....فمما دخموا عميو قالوا يا أييا العزيز ّ
المتصدقين.".......
وتصدق عمينا إن اهلل يجزي
لنا الكيل
ّ
ّ
فاآليات الكريمة تصور لنا ما ألت إليو أحوال يعقوب عميو السالم وقومو بعد فقد يوسف

عميو السالم ،وما أصابو ومن وجد وحزن وفقر واسى شديد  .ولشدة وقع المصاب بفقد أخيو فإنو

يعيش حالة المتخيل والالواقع  ،فيو يسرح بخيالو بعيدا عن ال واقع المؤلم  ،وكأنو لم يصدق فقد
أخيو سميمان  .فيا ىو يستحضر ما ألت إليو أحوال يعقوب عميو السالم
وألقى عميو قميص يوسف عميو السالم فارتد بصي ار

 .والكركي في ىذا المشيد يعيش الالواقع

ويتمنى عودة سميمان مرة أخرى ،ألنو الوجو اآلخر لو ،يقول)54( :

مرة تأتي  ،تدق الباب
لو ّ
تممع نجمة حيرى
وتيتف بي :أنا ما مت

مرة ،إذا عدت من سفر
لو ّ
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تالقيني وينيمر السؤال عمى المدى
شالل أفراح يردد :كيف أنت؟

..... ......... .......
مرة يأتي البشير
لو ّ
يشق ىذا الصمت

يمقي من قميص قطعة فيعود لي فرحي

وأىتف :يا ىال

ىا أنت في أرد الضحى زين الشباب

لج الحنين بنا لدار الشيخ
فأنيض فقد ّ
واشتاقت مؤاب

عم الفرح
فالكركي يستميم سرور يعقوب عميو السالم بعودة يوسف عميو السالم  ،وكيف ّ
والسرور قمب يعقوب ،وكيف تبدلت أحوالو إلى فرح غامر وسرور بالغين ،فقد تمثل قولو تعالى :

( " )55اذىبوا بقميصي ىذا فألقوه عمى وجو أبي يأت بصي ار وأتـوني بأىمكم أجمعين  ....فمما أن
جاءه البشير قال ألم أقل لكم ّإني أعمم من اهلل ما ال تعممون  ..ورفع أبويو عمى العرش وخروا لو
سجدا.".....
وبعد فإن الدارس لديوان مقام الياسمين لمكركي يمحظ بشكل كبير التناص

 ،مما يجعل

الديوان بمثابة لوحة فسيفسائية  ،فقد استحضر الموروث األدبي والديني لما ليما من أىمية كبيرة
في إثراء العمل األدبي وتجميتو بشكل كبير.

إن استدعاء الموروث في ديوان مقام الياسمين أسيم كثي ار في تثوير وتفعيل الوحدة

الشعورية والفنية بين الشاعر وسائر المشاىد ا لتي استميميا ووظّفيا في نصو  ،فكأن التاريخ ىو

صاحب الجرح ،فالشاعر عمل عمى تفتيت الذات وتشظيتيا ليجمعيا بذاكرة وجدانية واحدة.

والكركي في ديوانو مقام الياسمين نجده يبث أنين الفجيعة وشذرات الحزن ليعادل بيا لذة

العشق ،حتى بدت الرؤيا الجوىرية في الديوان  ،والذي يمكن تسميتو لذة الحزن  ،فيو عندما يتذكر

الماضي المشرق ألسرتو ّإنما يريد أن يخبرىم بانتصاره  ،وىو انتصار جريح بسبب غيابيم عن
مشيدية احتفالية  ،فيو في معرض مناداتو ومخاطبتو سيدة القمب  ،فإنو يستحضر الماضي

العريق ،األم واألب واألخ والمكان.

كما استحضر الكركي المكان والموروث المكاني بدالالتو التاريخية ومكانتو القديمة  ،ومثل

ىذا االستحضار يعبر عن خمجاتو وجيشان عواطفو وذكرياتو المشرقة  ،التي تعد بشكل عام ذات

الشاعر بكل مشاعره وذكرياتو ،فيي بمثابة القناع الذي يتقنع خمفو الشاعر  .فقد اعتمد كثي ار عمى
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الرمز لمتعبير عن خواطرة وما يجول في نفسو وما يتنازعو من أفكار بين الرضا والغضب
والسخط عمى الواقع المعاش.
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القرآن الكريم
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)3
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)5
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)8

الجن ،ديك الجن ،ديوان ديك الجن ،تحقيق أحمد مطموب ،عبد اهلل الجبوري ،دار
الثقافة ،بيروت1990 ،
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جنيت ،جيرار ،التناص إلى األطراس  ،ترجمة مختار حسني  ،مجمة عالمات  ،مج ،5
ج.1997 ،5

حاوي إبراىيم ،رثاء النفس بين عبد يغوث ومالك بن الريب ،مؤسسة الرسالة

 ،بيروت،

.1997
)11

حمداوي ،جميل ،السيميوطيقيا والعنونة ،مجمة عالم الفكر

)12

الحوفي ،أحمد ،الغزل في العصر الجاىمي ،مكتبة نيضة مصر ،القاىرة.1985 ،

)13

الدروبي،سمير ،الرمز في مقامات الرياحين ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.2001 ،

)14

الزبيدي ،عمرو بن معد،ديوان عمرو بن معد ،جمعو ونسقو مطاع الطرابيشي ،ط

مارس.1997 ،

 ،مج  ،25ع ،3الكويت ،

،2

مطبوعات مجمع المغة العربية ،دمشق.1985 ،
)15

ابن زيدون ،أحمد بن غالب ،ديوان ابن زيدون ،شرح كامل الكيالني وعبد الرحمن خميفة ،

)16

عموش  ،سعيد  ،المصطمحات األدبية  ،منشورات المكتبة الجامعية  ،الدار البيضاء ،

طبعة البابي وأوالده ،القاىرة.
.1984
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)17

الكركي ،خالد  ،ديوان مقام الياسمين ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت،
.2005

)18

كميطو ،عبد الفتاح ،الغائب  :دراسة في مقامة الحريري  ،دار توبقال ،الدار البيضاء،
.1997

)19

المتنبي ،أحمد أبو الحسن ،ديوان المتنبي ،شرح عبد الرحمن البرقوقي ،تحقيق عمر
الطباع ،شركة األرقم بن أبي األرقم لمطباعة والنشر ،بيروت.

)20
)21

الناشف ،عبد اهلل ،نشأة الفنون اإلنسانية ،ترجمة عبد اهلل الناشف ،بيروت.1995 ،
ىيدغر ،مارتن ،أصل العمل الفني ،ترجمة أبو ال

عبد دورو  ،منشورات االختالف ،

الجزائر.
)22

اليمن  ،وضاح  ،ديوان وضاح اليمن ،محمد بيجت األثري ،أحمد حسن الزيات ،جمع
وتقديم وشرح محمد خير البقاعي ،دار صادر ،بيروت.1996 ،
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