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املرأة يف شعر خليل مطران
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زهرا
منصوره زركوب

*
**

امللخص
يعدّ عصر النهضة عصر التحوالت اجلذرية يف الساحات السياسية واالجتماعية حيث شاهدنا فيه أن األدب تأثر بصحوة طرأت على
اجملتم فانعسس التحوالت يف الععر ويف موضوعاته .ومن أبرز املوضوعات اليت عين بها يف هذا العصر قضية املرأة اليت أصبح الععراء
ينظرون إليها بنظرة ختتلف عما كان  ،فال غرو إذا وجدنا شاعرا كمطران وهو من رواد الععراء الرومنسيني يف عصر النهضة يتطرق إىل
موضوع املرأة يف شعره .لسن املوضوع يقتضي تسليط الضوء على زواياه لسي يتضح لنا كيف ينظر مطران إىل املرأة ،وما اجلديد يف نظرته هذه
وكيف يلتجئ إىل الرومنسية يف تصويره للمرأة يف الععر.
وهذا ما دفعنا إىل دراسة املوضوع يف هذه املقالة .وأثناء دراسة أعماله الععرية يف اجمللدات الثالثة لديوانه وحتليل قصائده اليت تعاجل هذا
املوضوع وخاصة عدد من قصائده املعروفة يف هذا اجملال وجدنا أن مطران اهتم باملرأة يف اإلطارين؛ االجتماعي والعاطفي؛ ففي اإلطار
االجتماعي ينظر مطران إىل املرأة كركن أساس يف اجملتم  ،فهو ال يصورها ـ شأن بعض معاصريه ـ خملوقاً ضعيفاً جيب أن حنميه وإمنا يصورها
بطلة ،فمطران عند معاجلة القضايا اليت تعانيها املرأة ال يهتم بالقعور بل يسرب األغوار يف اجلذور لتعاجل املعاكل من العمق .ويف اجلانب
العاطفي فلمطران وجهات نظر جيدة يف املرأة فهو ال ينظر إىل مجاهلا اجلسمي فقط وإمنا ينظر اليها كموجود ذي شخصية إنسانية وعواطف
وبرّ وحنان .إنه يتجه يف هذا اجملال اجتاهاً رومنسياً يبدي أدقّ عواطفه يف احلب ،وقد يستخدم يف اجملالني املذكورين األسلوب القصصي ليطرح
موضوع ح به بصورة غري مباشرة ألن يف الطريقة غري املباشرة تأثرياً أعمق واجتذاباً أكثر للقارئ ،كما أنه يستفيد من التسرار ليساهم خماطبه يف
اجلو العاطفي الذي يعيعه العاعر.
السلمات املفتاحية :الععر ،خليل مطران ،املرأة ،الرومنسية.

1ــ تاريخ التسلم1192/6/2 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1191/8/22 :هـ .ش.
* مدرسة جبامعة «

».

** أستاذة معاركة يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان.

Email: soleymanpoorza@yahoo.com
Email: zarkoobm@yahoo.com
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املقدمة
شهدت الساحة السياسية واالجتماعية يف مصر حتوالت جذرية يف أواخر القرن الثامن ععر و أوائل القرن التاس ععر ،تركـ
تأثريها على الععر واألدب .ومن أبرز القضايا يف هذه الفرتة قضية املرأة التى اختص بهـا جـ ء كـبري مـن السـاحة االجتماعيـة .كانـ
املرأة تعاني قضايا خمتلفة ،وهي حت جور ال من قبل اجملتم فحسب بل من األسرة أيضاً ،واغتصب حقوقهـا ،فنهضـ نهضـات
لرتدّ كل حقوقهـا أو بعضـها؛ فـاهتم العـعراء وقوقهـا احلقـة يف أشـعارهم ليسـاهموا يف احلركـات اإلصـالحية وحتـى يف قيـادة هـذه
احلركات.
فضال عن أن املرأة كان حمورا لألغراض الععرية منذ أن عُرف الععر ،فال نساد نعثر على شاعر جميد إال و قد اختذ من احلب
والعاطفة فيما يرتبط باملرأة موضوعا لععره .فيجدر موضوع املـرأة يف العـعر الدراسـة والتمحـيص ،خاصـة يف عصـر النهضـة و هـو
عصر الصحوة السياسية و االجتماعية؛ فاهتم هذه الدراسة مبوضوع املرأة يف شعر مطران يف اإلطـارين؛ االجتمـاعي والعـاطفي
إذ إنه من شعراء عصر النهضة الععرية واعتنى عناية بالغة بقضايا املرأة يف عصره ،كما أنه يعترب من رواد التجديـد يف العـعر العربـي
املعاصر.
أما يف الدراسات السابقة هلذا املوضوع فال بد أن نذك ر أنه مل تـتم أيـة دراسـة مسـتقلة فيـه تسـتوعب جوانبـه املختلفـة و إمنـا ـد
مباحث مبعثرة يف الستب األدبية ال تتجاوز صفحة أو صفحات قليلة؛ منها كتاب خليل مطران ،املسرية و االبداع ألدمحـد درويـ

املطبـوع سـنة 2212م يف السويـ طبعتـه مسسســة جـائ ة عبـدالع ي سـعود البـابطني ل بــداع العـعري وكتـاب خليـل مطـران شــاعر
القطرين ملنري ععقوتي الذي طب يف بريوت .وهناك أيضا مقالة موج ة عنوانها «خليل مطران و املرأة» بقلم روكس بن زائد الع ي ي
يف مخس صفحات عثـرت عليهـا يف املوقـ اإلنرتنـيت لــ" "noormags.comاملطبـوع يف جملـة العرفـان ,رقـم  ,311ص  241ـ 243
حيث يبدي الباحث فيها رأيه حول سبب اهتمام مطران باملرأة يف شعره.
أما ما جيدر العناية يف حماوالت مطران وإثبات فضله يف هذا املوضوع فهو أنه كان يعي

يف عصر مل يسن يعبأ باملرأة ومقامها

وإمنا كان تعامل معاملة السل  ،ولسن العاعر يعتقد بأن املرأة ركن أساس بإمسانه أن يقود اجملتم حنو اخلري والصالح واحلرية.
يطرح هنا سسال وهو ملاذا اخرتنا مطران من بني الععراء السثريين يف هذا العصر؟ ما هو دوره املتمي يف هذا املضمار؟ ل جابة
عن هذا السسال ميسن أن ننظر إىل اثنني من أدباء عصره ميثل كل منهما مدرسة يف ذلك العصر ,أحدهما شوقي الذي كان ميثل
املدرسة السالسيسية فهو يف القضايا اليت ترتبط باملرأة ال يعترب رائدا يف جمتمعه ،ألنه بقي متأرجحا بني العك واليقني يف الدفاع عن
نهضة قاسم أمني لتحرير املرأة ،كما مل يأت جبديد يف املادة الغ لية فسان مقلدا للععراء القدامى.
أما جربان ـ كممثل للمدرسة الرومنسية ـ فهو وق ينظر إىل املرأة نظرة ختتلف عما كان يف البيئه املصرية آنذاك ولسنه كان يعي
خارج هذه البيئة من جانب ،ومن جانب آخر كان لغته أقرب إىل الرم ية وال ميسن هلذه اللغة أن ختاطب عامة الناس ،إذن مل
يسن بإمسانه أن يبعث حركة لتسريم املرأة وشأنها داخل تلك اجلماعة املفرطة فيها ،باإلضافة إىل أن مستوبات جربان النثرية كان
أضعافا مضاعفة بالنسبة منها إىل الععرية .أما مطران فقد عاش يف البيئة املصرية وكان قضاياه نفس القضايا اليت كان يعانيها
اجملتم املصري أنذاك ،وكان له فلسفة أخالقية لتسريم املرأة وتعظيم شأنها ال يف السياسة واالجتماع فقط بل يف احلب أيضاً.
ويف ضوء العرض السابق ميسن اإلجابة عن األسئلة التالية:
1ـ ما هي نظرة مطران إىل املرأة يف اجلانب االجتماعي و السياسي أوال ويف جمال احلب والعاطفة ثانياً؟
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2ـ ما هي أبرز األداة التى استخدمها العاعر يف تصوير املرأة يف ظل الرومنسية؟
1ـ ما هو اجلديد يف شعر مطران يف املرأة؟
وقد انتهجنا يف هذه الدراسة املنهج الوصفي ـ التحليلي ضمن العرض والتحليل لثماني قصائد من قصائده يف هذا املوضوع مثل
قصيدة املساء ،واجلنني العـهيد ،ومقتـل ب رمجهـر ,و فتـاة اجلبـل األسـود واعتمـدنا يف دراسـتنا هـذه علـى ديوانـه املطبـوع يف ثـال
جملدات يف بريوت ،دار مارون عبود ،سنة 1911م.
.1املرأة ك واق اجتماعي يف شعر مطران
برزت على الساحة السياسية واالجتماعية العربية عدة إشساليات أنتج تغيريات فيها ،ويف خضم هذه التغيريات احت ّل قضية
املرأة موقعا مهما؛ فهي كان تطلب إعادة النظر يف موقعها االجتماعي وعالقتهـا بالرجـل يف اجملتمـ  ,كمـا كانـ تريـد التعـبري عـن
واقعها النفسي ،ومبا أن الععر يعترب من أنواع التعبري عن الواق االجتماعي برزت هذه التغيريات فيه ليحتلّ مقاما يف النهضة الععرية
املعاصرة يف أواخر القرن الثامن ععر واليت كان من روادها خليل مطران .واهتمّ شعراء هذا العصر بهذه القضية كل منهم بطريقته.
 .1 .1املرأة ضحية الفقر
طرح مطران قضية املرأة بصورة عامة ،فتناول موضوعات مثل الوض االجتماعي املسسف للمرأة أو إغواء الفتيـات مـن جانـب
الرجال املوسرين بسبب فقرهن وجهلهن .إنه يعاجل مثل هذه املوضوعات عادة عن طريق األسلوب القصصي ليبلغ غايته عن طريـق
حتليل شخصيات قصصه وعواطفهم ونفسياتهم ويسون أشدّ تأثرياً يف نفوس القارئني.
ل أروع تصوير للفتاة املغراة ،هو الذي يصوّره لنا يف قصيدته "اجلنني العهيد" .هـذه القصـيدة تـن ّم عـن طفلـة صـغرية مجيلـة
ولع ّ
جاء بها أبواها إىل مصر فراراً من الفقر والذلّ اللذين كانوا يعانون منهما .تسعى هذه الطفلـة لطلـب الـرزق ألبويـه املعمـرين .فعـّب
الطفلة "ليلى" ومرّ بها عهد الصبا وأصبح مستوية مجيلة .فلما بلغ شبابها رأى أبواها أن جينيا جناها ،فطلب أمّها إليهـا باحليـل
أن تعمل يف حانة يذهب إليها وجييئ رجال عباد اهلوى من العباب والعيوخ ،ففي احلقيقة طلب أن تبي جسمها وروحهـا لتجلـب
هلم رزقا حراماً زاعمة أنها سوف ترقى أوج السعد من مرتقى سهل.
استجاب ليلى لطلبهما فهي كان نبتا حسنا يف منب سوء .ففي مثل هذه البيئة ال ميسن لفتاة مثلها وهي يف مجال الظـاهر دون
الباطن أن تبقى ساملة آمنة من االغرتار وك يد املغوين ،فأصبح فريسة شـاب يتظـاهر بـالثروة والعـرف واحلـب ،فعنـدما وقعـ يف
شباكه وناول منها بغيته ظلّ مينّيها أشهرا وهو كاذب يف وعده .وعندما قطع ليلى منـه الرجـاء اضـطرت إىل الـتخلص مـن "اجلـنني"
الذي لقّبه مطران "العهيد" ,فسان هو شهيداً وكان أمّه ضحية الواق االجتماعي ،ضحية الفقر ،ضـحية اجلهـل ،ضـحية االغـرتار
باملال واجلمال.
مسّي هذه القصيدة "إلياذة" الععر احلاضر و معلّقة النهضة الععرية املصرية (بسار1993،م ،ص  .)21وال شك أن طول القصيدة
مما يدعو إىل هذه التسمية كما مسّى مطران نفسه مثل هذه القصائد "املطوالت" ،وهذا الطـول يـنمّ عـن التحليـل الـوايف لعخصـيات
القصّة وحوادثها ،فسأن العاعر يأخذ بيد القارئ ليذهب به إىل صـميم القصـة ،وليجعلـه جيـاري شخصـياته يف ألطـف أحاسيسـهم
وعواطفهم ,فهو ال يقصر عن تصوير مجال الفتاة وما يسون وراءه من املنب السوء وما يثمر هلا من الذلة واهلوان كما ال يغفل عن
تأثري الربّ واحلنان من قبل األسرة يف تربية األطفال:
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ومل تتناااامو بااااس وى ااااام اا ا

ااااام

وباااام وَاا ا أهأل بااااس وتِااااام اا ا أ ت ااااام

ووشقَى ل تمبأى فمقد لب ِّ يف ألتلِ
(مطران1911،م ،ج  ,1ص )412

يتسلم عن مدى تأثري حرمان الولد من حنان الوالدين ،وجبانبه حرمان آخر له أكرب فضل يف هذه الغواية ويف هـذه الفاجعـة وهـو
الفقر والعُدم ،وما أمجل تعبريه يف بيان فقر هذه الفتاة:
وكاااااَ َااااام أألأ ُااا ا ه أل ااا ا َ ىام أتااااام

فقبََِّاااااااااام َتَّاااااااااى و أااااااا ا َّ بم أتااااااااام
(املصدر نفسه ،ص)411

فالعاعر يصف اجلوع بأنه هو املذنب األث يم مما يدف القارئ يعـعر بعمـق تـأثري الفقـر يف مثـل هـذه الفجـائ  ،ثـ ّم يعبّـر باسـتعارة
"املضاجعة" عمّا تعـاني الفتـاة مـن أمل وحرمـان وكـأن هـذا اجلـوع واحلرمـان أصـبحا مالزمـني هلـا فسانـ النتيجـة أن فقـدت بهائهـا
وحيائها ،فسما نرى هذا التصوير واضح م حتليل عميق لصورة الفقر الذي تعانيه الفتاة وهو السبب الرئيس للعقاء الـذي أصـيب
به الفتاة ،ثم هو تصوير جلماهلا الذي كان سبباً آخر لوقوعها يف هذا العباك حتى يصل إىل املهنة اجلديدة اليت امتهنتها .فيصوّر جمون
الفتيان ومراوداتهم هلا تصويرا شامال يف الوجوه املختلفة.
يطيل العاعر هذا املع هد ليعلن عن صرخته يف وجه اجملتمـ الـذي يربّـي مثـل هـسالء الفتيـان والفتيـات ،وتعلـو صـرخته عنـدما
خياطب الليل ليوخبه على صفائه وعلى طلوع ومه م ما يدري من الفاجعة اليت حتد هلذه الفتاة ،ثم يعمّـم اخلطـاب إذ خياطـب
ال مان لبيان نفوره من مثل هذه األعمال ليندّده ،ويعترب هذا ال مان كال من الذي كان يُعرتَى فيه اإلنسان ويباع ،ولربّما كان ال من
الذي ُيرَقّ فيه اإلنسان أفضل من هذا ال مان ،ففي ذلك ال مان يَعرتي العبدَ ويبيعه أناسٌ مثله ويف هذا ال مان تعرتيه الفحعاء:
و ااااام ل ااااال تااااال تأُااا ا وت ِاااااأل و ااااام

لتقاا ا أب ىاَِ اااامَِ لاا ا أِأ و اا ا ل َّاا ا م

و ااااام هبنااااام قااااامل ىااااا لااااا ِّ َ ِّبااااام

اااااا مأ وىااا ا فأ ل ااااال لِاااا ا هِ و ل ااااام

ت د لعد ِ
فبم مه لِ َحشم حت أ
(املصدر نفسه ،ص)419

فما أمجل تعبريه عن ذنوب تستعظم حتّى كأنّها أرجاس وتراب وأشواك تسذي أعني السماء ،فجعل من السماء شخصية حية
ذات معـاعر وعواطف إنسانية ،فهي شاهدة ناظرة هلذه األعمال البععة وهذه األعمال أشواك يف عينها ال تقدر على دفعها ،فهي
تعاهد و تتعذب.
ويصور العاعر الفتاة والفتى يعاركان يف ارتساب الذنب واجلرمية ،إنّه ال يربّئ الفتاة عن كل ذنب فهو يتهم الفتاة يف هذه اجلرمية
البععة كما يتهم الفتى ,حيث يقول:
تكمبأاا الأ ف ااااام ا ااااس و كاا ا وَ َعاااام

كاَنَّا اااااام ِاااااان دِ قَااااااد ولااااااد بأعاااااام
(املصدر نفسه ،ص)421

والطريف هنا أن العاعر رغم أنه يتهم الفتاة بارتساب الذنب ال يصورها منفورة وإنّما جيعل القارئ يوبّخ نفسه مبا هو عضو مـن
أعضاء هذا اجملتم  ،جيعله بسحر ك المه يععر بأنّـه هـو املـتهم ا خـر يف هـذه اجلـرائم فهـو يعـاجل القضـية كإخصـائى يف علـم الـنفس

املرأة يف شعر خليل مطران

06

االجتماعي ,فالعاعر ينجح يف إثارة اإلحساس احلقيقي يف القارئ وهو منبعث من نفسه .ومن املسكد أن العاعر ال ميسن أن يثري مثل
هذا اإلحساس والععور إال إذا أحسّه بنفسه.
نعم إنّه حيسّ ،ويعي

م شخصيات قصصه وكأنّه يتأمل بآالمهم ،كما يقول« :و م ة بم ومتنمه لد لق ّ بس ُز

و ة [ ]...ود شمِك ني يف و د ني يف و نم ب ملعتاَ هلب لك تمب ف َ

س ل ض ِة ك م َِ ت و ا

ِى تبه لعا

بس ل ذ ِة ك م و ت» (املصـدر

نفسه ،ج  ,1ص .)11

 .2 .1املرأة بطلة
ليس هذه الصورة الفاجعة ،الصورة الوحيدة حلياة املرأة يف اجملتم  .فثمة صورة أخرى للمرأة لدى مطـران وهـي صـورة إنسـان
شجاع يداف عن احلق واحلقيقة وهلذه الصورة وجهان ،األول :صورة امرأة تسيّد زوجها إذا كان رجـالً شـجاعاً يضـحّي بنفسـه يف
سبيل احلرية والدفاع عن الوطن ،والثاني :صورة امرأة تنهض وحيدة إذا مل تعاهد بني الرجال من يتصف بالعـجاعة واإلخـالص
للحرية والدفاع عن السرامة اإلنسانية.
فالوجه األول يتمثل لنا يف قصيدته "بني عروسني" .هذه القصيدة صيغ بعسل حوار (أو كما جاء يف مقدمتها :ديالوج شعري)
بني امرأة وزوجها .الرجل يقصد االذهاب إىل ميدان احلرب للـدفاع عـن الـوطن والـذود عنـه دون العـدو ،واملـرأة ـ بعـسل طبيعـي ـ
ختعى فراقه وختعى أن يطول هذا الفراق ،وتعسو العدوّ الذي يفرق بينها وبني زوجها ،واملرأة وزوجها مبثابـة اجلسـم والـروح ،إذا
افرتقا فاجلسم ميوت والروح تفقد مأواها لرتج إليه:
بااااام تااااا

ذلااااا

َااااا ِّ ىأااااا أ لااااا ّو

ذلاااااا ل اااااااممل لعاااااا

لاااااااب أقتاااااااا

حِ و ُ اااااااااا اَِ مبااااااااااااد ل ضاااااااااا ا
ال و تااااااااااااااااااا ا وال بأ تااااااااااااااااااا ا ِ
(املصدر نفسه ،ج  ,2ص )11

ال يقف العاعر يف تصوير املرأة العجاعة عند حدود امرأة ال متنـ زوجهـا مـن اعـرتاك املعـارك للـدفاع عـن وطنـه فحسـب وإمنـا
يتعداها إىل مرأة حترّض زوجها للتضحية يف سبيل الوطن.
للمرأة يف أشعار مطران صورة أقوى من املرأة اليت تقف يف وجه من ي ري وقيقة اإلنسان وجهاً بوجه .هي املرأة اليت ال تـنقص
الرجال يف العجاعة ويف رفض العبودية والوقوف يف وجه اجلبابرة بل هي تفوق الرجال ،فهي تدخل املعركة عندما تراها خاليـة مـن
الرجال ،وتداف عن احلرية واعتالء اإلنسان حينما جتد الضعف واجلنب واخلمـول مسـيطراً علـى الرجـال ،يـراهم العـاعر نعاجـاً ال
تُسم منهم صرخة وال ترى منهم حركة ،قنعوا مبا قَدّر هلم زعماؤهم من الذلة واحلقارة واخلضوع .يف مثل هذه امليادين تظهر املرأة
لتداف عن احلرية املضحّاة.
ويف قصيدة "مقتل ب رمجهر" نعاهد صورة للمرأة اليت تقوم يف وجه الظلم واالستبداد وكل ما خيدش السرامة اإلنسانية .فعنـدما
ال يوجـد رجــل يتصــدى شــقاوة اجلــابرين فاملســموح للمــرأة أن ختلـ الربقـ عــن وجههــا غــري مباليــة بالرســوم االجتماعيــة وا داب
املوروثة ،فما شأن احلجاب يف مج ليس فيه رجال إال أشباه الرجال.
يتس ملطران دائرة مثله العليا ،فعندما يتسلّم عن احلريّة وعدم االعتناق بالباطل ،يف احلقيقة يتسلّم عن كيان اإلنسان ،فال فـرق
بني الرجل واملرأة ،وبني أمّة العرب والفرس ،نراه يف قصيدة "مقتل ب رمجهر" يتخذ مثاله من الفـرس ،وجيعـل مـن بنـ ب رمجهـر
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أسوة جيب على الرجال والنساء والعرب وغري العـرب أن حيـذوا حـذوها يف القيـام علـى الظلـم ،يف حـني ليسـ أمّتهـا سـوى نعـاج
مييلون حيث يعاء القدر وحيث تقدّر هلم أنامل القدرة احلاكمة .ففي مثل هذا اجلم جيب على املرأة أن تسدي دورها:
ناااااام تَ َُااااااا تأاااااال بااااااس شاااااامفأل

«لبزِ اااااااا ا أ» ؟ فَقااااااااام أ كااااااااال ال ال

وأو ِأ ك اااااا ا أ يف َُ م أااااااااة َ فَاااااا ا

فَاااااااا أوَ فَتااااااااما كملَُّاااااااابمحِ أ اااااااامال

تأ اااااابي بأحم اااااانام لقِاااا ا بأ وتأناااا ا أ

أنااااااااام اااااا ا د لنّاااااااام

ىناااااات لاااا ا أه ِ وَتأاااااات لتأشاااا ااأدأ قَتَِاااا ا

وأتأااا ا أ ل َّااااا مهأ باااااسأ ل َّشااااام باااااد ال

تأ ْااااااا

لُااااااا ظأ َأ ّاااااااة بأن ااااااا ِأا

فَاااااا ا

سأ كاااااااااال

ل َّاااااا ا نة لِحأباااااااامب باااااااامال

ىاااااااام ا بحأ ّمتاااااااام فَاااااااااَ سأ قنم ااااااااام؟

وأ أااااااااامأ شاااااااام أل وَد أاااااااازو أ فَااااااااز ال

ال اااااااامِأ نااااااادأتَ ك أِاااااااألِ ن اااااااام اَ

وَ ااااااااتمِأ تسَّ وألَاااااااا فَعِْااااااااسأ أكااااااااملَى

فَاَشااااامِأ ىك ااا ا أ ى ود ااا ا أ يف وَب ِتااااام

فَ أضأااااااى ل َّ اااا ا

َ ل َتااااااما وأقاااااامال

بأااااا ا ال أ أعاأااااااان ك ااااا ا أ مل تتأقنَّعاااااااي

قملَااااااااات لَااااااا ا وتأعأابااااااااام وأ ااااااا ا ال؟

ون اا ا وأقااااد قتاا الأ اَكاا ا َ فَاأاااال تأاا ا أ

ال ِ اااااااااا ا بم َأ لَاااااااااا ا وأ اااااااااااااال؟

فَاااامِ أل لَاا ا ى َِاااا لعأ اا ا َِ وقاااال لَاااا

باااااملأ لنَُّااااا ف وأ شاااااتأ وَنعأاااااَأ ىااااامال

وأىأق ااا اتأ وأَااا ادأر ىأعااا ادأه ِأ اااااا فَ اااااد

وأ ِهأ لنِّ اااااااااام أ وأ أىِّاااااااااا ِ ألَ ااااااااااامال

بااااام كمنأااااات اَ ااااانم تأ فَاااااأل ااااات أتم

لَااااا ا وَدّ يف تأاااااااب ُ ااااااا هِ ِِ ااااااامال
(املصدر نفسه ,ص )489

تبين هذه القصيدة على قصة فحواها أن ملك الفـرس كسـرى أنوشـروان الـذي عرّفـه التـاريخ بالعـدل أمـر بقتـل وزيـره احلسـيم
ب رمجهر إثر نصيحة أسداها إليه يف إصالح أمر الرعية ،فجاء اجلمهور يتداف كاألمواج ليعهد قتل احلسيم ،وليس بينهم من جيرتئ
أن ينطق بسلمة يف ال دفاع عمن يُقتل يف سبيل إصالح أمر هذا اجلمهور .فإذا بنـ الـوزير تظهـر سـافرة الوجـه لتعـهد مـوت احلـق يف
حمسمة الباطل وموت العدل يف حمسمة الظلم.
واجلميل أن مطران اختار بطلة قصته كرم للقيام إزاء الظلم واجلور من اجلنس الذي مل يسن يعبأ به يف تلك الفـرتة ،فقـد كتبـ
هذ ه القصة يف فرتة مل تنهض بعد النهضات إلحياء حقوق املرأة ،ففي احلقيقة أنعِدت هذه القصيدة يف العصر الـذي مل يسـن للمـرأة
يف اجملتم املصري شأن يذكر ،وهسذا العأن يف قصيدته "الطفلة البويرية" اليت ظهرت فيها طفلة امسها ادماء كالبطلة ،وهسذا العأن
يف قصة "فتاة اجلبل األسود" الذي سنتحد عنها الحقا وهذا الذي يعري إليه أدمحد دروي
تب لدوِ .فِنبك ووال ود لقُم د ل اث كتبت قبل مم  8091م وت تمِ خ بأل ُز ألو بس
لع ى ة يف ذل لِ د بس لك مح وب

د ال عكس تنم ذ و قعم ولك ن تنبا ى و ع

بقوله « :مذ خيتمِ ب
دب

د

وا لكي تِعن

د و قبل شمِكة اق ق ة لِ وا

بكمن ة لتحق ق» (دروي 2212 ،م ،ص .)222

إذن ال خيلف مطران عن احلركات اإلصالحية يف اجملتم العربي وال جياريه فقط ،و إمنا يلعب دور القائد يف هذه احلركات ،فهو
ميعي قدّاماً ليهيئ األجواء النفسية للمصلحني االجتماعيني.
ال يهدف مطران يف قصائده القصصية أن يربز فقط دور املرأة يف اجملتم وإمنا يستفيد من قصائده هذه ليعلن عن مواقفه السياسـية
اليت ال ميس ن يف بعض الظروف اإلبانة عنها والتصريح بها .إنه يف هـذه القصـص يعلـن صـرخته أمـام ظلـم احلسـام املسـتبدين ويتخـذ
أمثلته من أعماق التاريخ ـ والتاريخ دائماً يتسرر ـ فصرخته هذه تسون يف احلقيقة يف وجه ظاملي عصره ,كما أنه يعلن عـن صـرخته يف
وجه أناس يعاهدون املظامل فال يصرخون وإمنا يفضلون حيـاة خانعـة يف األمـن ،فيسـخر بهـم ويعتـربهم نعاجـًا ميعـون يف أي جهـة
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تدفعهم أنامل القدرة احلاكمة إليها ،ثم تعتدّ سخريته بهم وتلذعهم عندما يع هلم عن الرجولية « .و لغ ن لعا ن ود

ت دم خلِ ل

ف ي بقتل ىزِ ا

ة الذ ة

تبه آلل مل يف شع ه وتي اح تا بي تام ي مَ [ ]...ف
بس لشعن لب

ّ بم

َ ذ ر بس تب لشعن خلمنأل

تك

د بن امك َ بس ود ود بد و بعمَِة ف اا ه ِى ل مد ىنة ل ه قم ا

بااااام كمنااااات اَ ااااانم ت فَاااااأل ااااا أتم

لَاااااا ودّ يف تااااااب ُ اااااا هِ ِ اااااامال»
(املوسى2212 ،م ،ص )134

 .1 .1املرأة يف ساحة الدفاع عن الوطن
أحياناً تعهد املرأة يف قصص مطران ساحة احلرب للدفاع عن وطنها متنسرة يف زيّ الرجال لئال تُعرف .ففـي قصـيدة "فتـاة اجلبـل
األسود" يصوّر مطران صورة فتاة ،هي آية يف احلسن واجلمال واألخالق والعجاعة تلبس لباس الرجال وتهـاجم األتـراك بعـجاعة
عجيبة.
يف هذه القصيدة يطيل العاعر يف وصف شجاعة األتراك وكثرة عددهم وعدّتهم لتسون صورة الفتاة اليت ختـوض غمـار احلـرب
أوضح وأدلّ يف العجاعة .وقع الفتاة يف األسر بعد أن اشتبس يف احلرب اشتباكاً مضرماً وحتضر عند األمـري وهـي متنسـرة يف زيّ
الرجال ،فأمر األمري بقتلها صباح الغد .فلما انسعف للحراس أن هذا العجاع الباسل فتاة أخربوا األمري بـاألمر ،فعفـا األمـري عنهـا
لس نها طلب من األمري أن يقتلها فداءً لععبها ودية لععبه ،فأعجب األمري بهذه الفتاة وشجاعتها مقرّاً بأن الععب الـذي يـداف عـن
وطنه بهذه احلماسة والوهج إىل درجة ال تستثين فتياتها أنفسهنّ للدفاع عن الوطن ال ميسن هالكه وال ميسن استعباده:
فَاَِااااااااااغأى ألَبااااااااا ا

لَاااااااااااى قَ ِهلااااااااااام

وأمل

وأو َااااااااا اَأ نأ ْااااااااا اسأ ل َتاااااااااااما وأىأاااااااااااا

اااااااااااااااااااا اتأ زَّ وأمل قااااااااااااااااااااااد

اااااااام ىااااااااام يف لَُّاااااااانم د مل أعاأااااااااد

...
وىأاااااااااى ااااااا ازّا قَتااااااا الأ ون أاااااااااى تأااااااااابو

ذ اااااااااااام أ ااااااااااااد فألِ ال عتأااااااااااااد

فَقااااااااااااام أ نقِااااااااااااااااا تام لاأاااااااااى باأابأاااااس

وأوَوِااااااااااااااا

ىاام ن َااااسأ لعااااااااااااااااااااا َّ

لتأاعَِااااااااااااااااااااااا أَ ونّاااااااااااااااااا اااااااااااام ىاَااقاناااااااااام

ننااااأااااااااااااااااااااااااااااازِّه اس تاأااااااااااااَِ ا َّااد

فَاإذ وَا ِ أاااااااااااااااااااااااات قم أ لِ امك اااااااااااااااااااااااااااسأ

وأتاااااااااااااَ يف ذتا لاِااااااااااااااااااااااااااَ اااااا أاد

لَاأام هلل فااااااااااااااااااااااااي لغ ااااااااااااااااااااد بس م أ ا

وناِاااااااااااااا شأااااااااااااااعبم َاااااااااااااازأل ِأه
َأِ ااااااااا اقَ ىنااااااااااام ود نأااااااااا ا َّ لقَِاااااااااااى
فَ ااااااااااام ىأَِااااااااااادَ تأ تأد ااااااااااا لنِّ ااااااااااام

وأفاااااااااااااااااااااي لُِّااا د بااس ىأ َاال وَِ أااااااااد
قاااااااااام ُ اااااااا ا ِ فَِااااااااااَ أ ِااااااااااد؟
وِ

وأبأاااااااااااااس أُااااااااااا ا َنأل أااااااااااا ا أ
كاأااااااااااااااب ل ااااااااااااااد

اااااااااااا اتأعبأد
(مطران ,ج  ,1ص )463

 .2األبعاد الرومنسية يف شعر املرأة عند مطران
يعترب مطران من رواد الرومنسية يف الععر العربي ،لسـي تتضـح أبعـاد هـذا االدعـاء و مـدى صـدقه نـدرس هـذا االجتـاه يف شـعر
مطران فيما يرتبط باملرأة فنعاجل املوضوع يف جانبني :املضمون والعسل.
 .1 .2املرأة كمادة غ لية يف شعر مطران الرومنسي
إذا طالعنا ديوان مطران وأشعاره حول املرأة نعـاهد نظـرتني إىل املـرأة يف موضـوع احلـبّ ,فهـو يف معظـم أشـعاره يف هـذا السـياق
يتس لم عن احلب احلقيقي ومعاناة اإلنسان يف احلبّ ومعاناة العاعر خاصة.
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احلب عنده عادة هو احلب الروحي ال النفساني العهوي .إنّه عندما يتسلم عن اجلمال يتسلم عن اجلمال املعنوي ،ويرى اجلمال
مجال النفس:
ولْ َ َاااااااات نأ اااااا ااأام أااااااااد لاااااا ا َّ سِ

نّ اااااااام لنَّاااااا ا س ىت اااااااامبأة فَااااااا ا

اااااااَ فااااااامدِ

قااااااااممأ يف َِيااااااااة لبأ اااااااام ِ فكمنأاااااااات

أااااا ا بأ ِوح ال ااااا ا بأ

وأ ااااا اتأز أ اَِاااااااى ااااا ا تم فَاااااااام أل

َأ ااااااااااع ه أل أا ااااااااااَ لنقُاااااااااامدِ

تكااااااااب اااااا ا كاااااااالِّ َأااااااااي نأاااااا ا ه

َأَِاااااااالأ لشَّاااااااااكلِ ىم اااااااام لِعأ ااااااااامدِ

فَنأااااااا أ ون اااااااسأ ا ااااااامدِ َ اااااااامنم

َأ ااااااام تااااا اسّ أاااااااس َِاااااااي َااااا ا ني
(املصدر نفسه،ج ,1ص )111

ويعين بالنرجس حبيبته فهو يعبهها به ويراها نسيجة الردمحن ،وبهذا االعتبار يعطيهـا صـورة معنويـة وهالـة قدسـية ،كمـا يـرى
لونها األبيض ـ وهو لون صاف خال من أيّ معوبة وخلط ـ مسة لوجهها الروحاني .وإنـه يـرى أن الضـمري الطـاهر النقـي هـو الـذي
ميسن أن تعم منه رائحة العبري:
و لعأاااااااااب لِّاااااااااب حأااااااااادِّث أ ّااااااااام

يف لضَّاااا ا ِ ألََ َااااااى ىاااا ااَذكى ىأ اااااامدِ
(املصدر نفسه ،ص)111

عندما يتسلم مطران عن احلبّ يقدّسه ويرى أنه يسهل عليه كل ما يعانيه يف سبيله ,فهو عاشق حقيقي يتسلم عن احلبّ يف شـعره
ال ليجرب قدرته على قرض الععر يف احلب وال ليسدي وظيفته كعاعر وإمنا ليعرب عـن معـاعره احلقيقيـة يف احلـب .فـبعض العـعراء
يرون أن يتسلموا عن احلبّ ألنّهم شعراء ،و د هذا املوضوع منذ القديم من األغراض األساسية يف الععر ،وكم من شاعر مل يذق
احلبّ طول حياته ولسنه يتسلم عنه كوظيفة ،ومبا أنّ هذا املوضوع جيذب القارئ فالعاعر الذي يريد أن يسـيطر بعـعره علـى عقـول
الناس ال يغفل يف شعره عن هذا املوضوع ولو مل يسن صادقاً يف احلب .أمّا مطران عندما يتسلم عن احلـب فهـو صـادق وهـو عاشـق
حقيقة ،وهذا الصدق جيعل هذا النوع من الععر مسثرا يف نفوس قارئيه وخالـداً علـى مـرّ العصـور ،كمـا أن قصـيدته "املسـاء" جتعـل
الناقدين بعد مضيّ حنو قرن من إنعادها يتحدثون حوله ويتسلمون عنه كأروع شعر يف احلبّ.
وعندما يتسلم مطران عن حبيبته ال يهتمّ بالصفات الظاهرية فيها وإنّما يتجاوز عـن هـذه الصـفات إىل وجـود املـرأة كإنسـان هـو
مصدر سعادته وشقائه ومنب إهلامه للععر ،فـ«ال ن
مى ا و نّ م خت يى وِ حمم س ُ د ل ابس يف انّ

د َ انّ ك ا ّ نزوا

ب

مل ل وَي لب كش

ز ّة مَِة ت

يف ُ د وَم س مت ا وبِبّ ل

ألمل» (ععقوتي1991،م ،ص .)43

إنّ مطران يستخدم الصور الظاهرية للوصول إىل اجلمال احلقيقي وهي ليس يف أكثر مواضعها مقصودة بالـذات .مجـال احلبيبـة
ب هو السبب الوحيد
يف نظره مظهر من مجال السون ومجال اخلالق إذ إن احلب يوحّد بني احملبني حيث جيعلهما كوجود واحد .فاحل ّ
للوجود وهو الذي جيعل املوت مستساغاً للمحبني:
َِقناااام لكااااي نأح أااااى ونأقضااااي يف هلَاا ا أ

ولااااااا َ ِ أااااااااىأى اااااااان ود نأتشأاااااااعَّبم

ما جيدر ذكره أن العاعر ال يصف احلبيبة ـ عندما يتسلم عن حبـه احلقيقـي ـ بالقـد واخلـدّ والعـني وغريهـا وإنّمـا يصـفها بصـفاتها
اإلنسانيّة؛ الصفات اليت تُمدَح يف إنسان مبا هو إنسان؛ فيعترب حمبوبته كمالك ألنها تساعد البسساء والفقراء دون أي رياء وتظاهر:
اَ اااااااااااااام

فَتبعتاااااااااااااااااااااااااام بتأضااااااااااااااااااااااااام ا

وَبشااااااااااااااي وأ أ ناااااااااااا ا

ف و ااااااااااااااااات وبّااااااااااااااااام ىم ااااااااااااااااام

يف وأ اِااااااااااااااام وَ أاااااااااااا ا لبكاااااااااااااام

املرأة يف شعر خليل مطران
وِو اااااااااااااااات ولااااااااااااااااد اااااااااااااااابعة

ِاااااااااااااااب
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امفااااااااااااااام وَشاااااااااااااااق م

ااااااااااا ا أ َاىااااااااااا اسِ كملاااااااااااااد أى

َ ااااااااااااا أ اااااااااااااام ِ كملااااااااااااادِّبم

وكاااااااااااااااااَدَّ لَ َِااااااااااااااااى ىأ اااااااااااااااانأاَ

بأَِااااااااااااااا تأك َأّااااااااااااااالأ ىااااااااااااااااملعأز

وأتأباااااااااااااات فاَ زألَاااااااااااااات هلباااااااااااااام

ل وأباااااااااااااس وَ م اااااااااااااام ل َّ ااااااااااااام
(مطران1911،م ،ج  ,1ص )41

وحبيبته متصفة بصفات أخالقية رفيعة تعملها الصفات اإلنسانية العليا فهـي ال تسـذب أبـدا إال يف املواضـ الـيت تريـد أن ختفـى
أياديها يف البسساء واألشقياء وهذه صفة اجلواد املخلص يف جوده:
وىأ أاااااااااااا ت ذ ِأ أعأاااااااااااات فقِااااااااااااا
فتنَُّاااااااااااااااااااااااَِت كااااااااااااااااااااااابىم ومل
ولَ ىَّ ااااااااااااااام كاااااااااااااااببأ َُااااااااااااااا

ل كااااااااااب لتِ ياااااااااا يف لعأ ااااااااااام
أ ااااااااااابق هلااااااااااام قاااااااااا

فتااااااااا ا

وكاااااااااامد وِاااااااااادأ أ يف ل َّاااااااااا م
(املصدر نفسه ،ص )44

وال تنحصر ألطاف حمبوبته يف نوع اإلنسان وإنّما تعمّ احليوان أيضـا ,فس مـا تسـعد الفقـراء مـن بـين البعـر ،تسـعف الضـعفاء مـن
الطيور ،فعندما تعاهد عصفوراً صغرياً مُلقيا على األرض ،ظمآن ،جوعان ،تأخذه وتتلطف به كحنان األم لولدها .هذه اخلصـال
اإلنسانية يف احملبوبة ـ وال اجلمال الظاهري ـ هي اليت جتعل العاعر ميدحها ويتغ ل بها إلن صفات اهلل تتجلّى فيها:
فحأ ااااااااااااااادل بناااااااااااااااام ى َّتأااااااااااااااام

ىملبم اااااااااااااااااااااا أ ألَشااااااااااااااااااااااق م

قملااااااااااات وتأااااااااااال لَااااااااااا َ ىعُاااااااااااا

فاااااااااااااا ا ِ أااااااااااااااااد َ ىمل َّناااااااااااااااام

فا أب تاااااااااااااااااام تاااااااااااااااااي اااااااااااااااااة

هلل ف ااااااااااااااا ا ىاااااااااااااااااا بااااااااااااااا ا

ااااااااااااااي لكاااااااااااااا َ بأكمنأاااااااااااااا

فَتأااااااااااااا ا ه وَ ااااااااااااااامِ ل َّااااااااااااا ا م
(املصدر نفسه ،ج  ,1ص )44

 .2 .2املناخ العاطفي والدالالت الصوتية يف رومنسية مطران
إن أشعار مطران يف تقديس احلبّ واللجوء إىل الطبيعة ومظاهرها خالصة يف الرومنسية فهو يرى صـورة حبّـه يف الطبيعـة ،وخـري
منوذج للجوء إىل الطبيعة قصيدته "املساء" حيث نعاهد فيها لوناً من التعاؤم وليس بغريب ،فالعاعر كان مريضاً وبعيداً عـن حبيبتـه
فنراه يبحث عن طريق لتسلية نفسه ،لسن أمل احلبّ فوق قدراتـه ،فيسـتبدّ بـه ,فهـو إذن معـذّب بـني أملـني؛ أمل اجلسـم وأمل الـروح.
ويسثر أمل اجلسم يف الروح وأمل الروح يف اجلسم ،وروح العاعر هنا كيان ضعيف يتالشى بني هذين املستبدين:
َ ولَاااااااااََّ فَ ِْااااااااات ف ااااااا ا شااااااا ا م ي

بااااااس ِأااااااب تي فَتأضاااااام أ َت ى أَاااااام ي

اااااام ل ِضَّااااااع َ ِ ااااااتأبأدّ ىااااااي وأبأاااااام

يف ل ُِّااااا اَِ ب ااااااال تأحأكااااا اَِ لضااااا اعأ م

قَِْاااااا انَ وَذ ىأتاااااا ا لَُّاااااااابمىأة وأ َُاااااا ا أ

وأ الَااااااااااااة ِأ َّاااااااااااات بااااااااااااسأ ألَ و

و لاااااا ا ّوح ىأ نأا اااااااام نأ اااااا ا َ تأنأااااااا ادا

يف َاااااااااملي لتَُّااااااااا ن و لُاااااااااعأد
(املصدر نفسه ،ج ,1ص )11

يتأمل العاعر من هذين األملني اللذين جعال روحه كنسيم تنهُّـد ،ولسنـه يقـدّس أمل احلـبّ هـذا إذ إن احلـبّ يف الرومنسـية هـدف
السون وأصل الوجود ،حيث يتبدّد كل شيء ويبقى احلب .إذن احلبّ سبب لعقاء اإلنسـان ولسنّـه شـقاء حمبـوب مقـدس ،والعـقيّ
احلقيقي يف عامل الرومانسية من مل يتذوق هذا العقاء ،والسعادة احلقيقية هي الفناء يف احلبّ واملوت من أجله:
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َمشااامر ىأااال كتا انأ لشَّاااقم أَِاااى لا ا أِأ

و ااااااااان مل أباااااا ا أح وََأاااااااانَّ شأااااااااقم

نعااا اَأ لضَّاااااالة َأ اااااع تااا ا نس بقِااا ا

ونااااااا ا ِأ تِااااااا ا ل ِِّعأاااااااااة لزّتااااااا ا

نعااااا اَأ لشِّااااا ا م ذ ِوِ ااااااات ى أشااااا ا َةا

بأكبوىااااااااةا بااااااااس وأتااااااااَِ ذ رَ اااااااام

نعاااااااَأ ا اااااااما ذ قَضأااااااا ت ىنأشاااااااقَةا

بااااااس اااااان تِاااا ا َ ل َّوَأااااااة لغأنّاااااام
(املصدر نفسه ،ص )18

نالحظ أن العاعر يلتجئ إىل الطبيعة ليتسلّى بها ومبظاهرها ،ومن خصائص الرومنسية اللجوء إىل الطبيعة واالمت اج بهـا كأنّهـا
كائن حيّ ذو شعور وأحاسيس ،يععر كما يععر اإلنسان وحيس .ويعسو العاعر أمله إىل الطبيعة لعلّهـا تسـلّيه ،يعـتسي إىل البحـر،
يثوى على الصخر فرياهما يتأملان كما يتأمل .واألمواج تنتاب الصخر كما تنتابه أمواج املساره ،خيفق صدره من االضطراب واحل ن،
فالبحر ليس بأحسن حال منه ,فهو خفّاق اجلوانب أيضاً من شدّة األمواج اليت ته ّه وتفتّه وتدفعه إىل الساحل .ينظر إىل األفق البعيد
لعلّه يسلّيه من هذه اهلموم ،ولسن العني اليت تنظر إىل األفق تصعد إليها كدرة من أعماق وجود صاحبها فال ترى األفق إال كدراً:
شااااامر َ لبحااا ا ِ َااا ا
ااااامو َِاااااى ِأااا ا

بأ َأااا ا

فَ ا ااااااااااااب ى مَااااااااااا هلَ اااااااااااام

وَِأاااااََّ ول ااا اتأ لاااااي

قِباااااااام كاااااااااب لَُّاااااا ا ا لَُّاااااا ا ّم

أنتمىاااااااام بأااااا ا َِ ك ااااا ا ِِ بأكااااااامِِتي

وأ أ تااااااااااام كمل ااااااااااقَِ يف و ضاااااااااام ي
ااااااام أةَ ب ااااااام

و لبأحااااا ا َأ يااااااام َُ نااااااان َااااااام قَ

ك أاااااااد كُااااااادِ

تأغشأااااااااى ل َّاااااا اةَ كاااااااادِأا وكاَنَّااااااااام

ِأااااااعدأل َ أ نأاااااايَّ بااااااس وَشاااااام ي

و ألفااااااااق بعتأكاااااااا َ قَاااااااا فَ أ ناااااااا

غضاااااااي ِاااااااى لغأ أااااا ا ل و ألَقاااااااب
(املصدر نفسه ،ص )18

فليسـ الطبيعــة إال مـرآة لــروح العـاعر ،يتجلّـى فيهـا كـلّ همومـه وآالمــه ,وهـي معــهد حليـاة العــاعر ولـوح مبســو ملعــاعره
وأفساره ،تبسي كما يبسي هو ،وكأنّ النور والضياء قد زاال من الطبيعة ،واهلموم تستولي على روح العاعر:
فكاااااااادَّ َاااااا أ أبعأااااااةا لِكاااااا دِ قَاااااااد

بزِ أاااااااات ىااااااااثَ ِ و بعااااااااي ل اااااا ام ي

نأ اااااااات أاااااا ا بيأ ه ااااااااا

ف و ااااااات يف ااااا ا ا ك ااااا ا أ بأ ااااااام ي

وكااااااااانّ

(املصدر نفسه ،ص )19

هذه الن عة الرومنسية يف قصائد مطران ال جتعل شعره حمبوبا لألذواق فحسب وإنّما جتعل العاعر رائدا للتجديد يف الععر
العربي احلديث .والن عة الرومنسية كان حمطة اهتمام بعض شعراء عصره وخاصة من كان هلم صلة بالععر الغربي وأدبه ،ولسن
مطران دمحل راية القيادة« :شع ه قد

ل لتبمش ألوَ لِتغ أل م ي وو َل لنز ة ل وبن ة بس َا تت مب لكب ىمل ب عة»

(اجليوسي2221،م ،ص .)96

وهناك مي ة خاصة يف كثري من قصائد مطران تتجلّى يف قصائده الذاتيه بصورة أدقّ وأمجل ،وهذه املي ة هي التسرار والرتديد.
وهو إما أن يسون بعسل تسرار السلمات أو تسرار اإليقاعات .فتسرار السلمات مثل تسرار "نِعْمَ" يف اجلمل التالية:
«نعَ لضالة َ ع ت نس بقِ

نعَ لش م ذ ِو ت ى ش ةا نعَ ا ما ذ قض ت ىنشقة».

إضافة إىل تسرار "نعم" تتسرر أيضاً كلمة "إذا" يف اجلملتني الثانية والثالثة ويستبدل العاعر كلمة "إذا" بـ"حيث" يف اجلملـة األوىل،
وتتحد عبارتا "برشفةٍ" و"بنعقةٍ" يف اإليقاع ،كما تتحد كلمتا "روي " و"قضي " .ونالحظ هذا التسرار واالحتاد يف اإليقاع يف األبيات
التالية:

املرأة يف شعر خليل مطران
وو لااااااا س نز ااااااام لِنّاااااااامِ وِااااااا ة
وو لااااا ا س

ااااااام لِااااا ا ق وببع ااااااام

ووأ لاااا ا س حماااا ا لِ اااا ا

َ بااااااد
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لِشاااااااا س ىاااااااا بااااااااث ألَاااااااا
لِشااااااا ا ىااااااا ا

ا ااااااااال ل يِ ااااااااام

و ىاااااااااااااام ا عااااااااااااااممل ألشاااااااااااا ا م
(مطران1911،م ،ج  ,1ص )19

نرى يف هذه األبيات تسرارا يف" :أو ليس" و "بني" و "الم" اجلرّ ،وإيقاعاً بني "ن عاً و "طمساً" و"حمواً" بينما معاني هـذه السلمـات
قريبة بعضها من بعض فسلّها تدلّ على ال وال واهلالك واإلبادة ،ونعاهد إيقاعاً بني "األضواء" و"الظلمـاء" و"األشـياء" وبـني "مـآ "
و"غالئل" و"معامل" .ويف البي التالي تتسرر كلمة "متفرّد":
بت ااااااااااا ا َ ىُااااااااااااابمى بت ااااااااااا ا ّ َ

ىكااااااااااااااثى بت اااااااااااا ا ّ َ ىعأ ناااااااااااااام ي

وهناك اتفاقٌ معهود يف اإليقاع بني "بصبابيت" ،و"بسآبيت" ،و"بعنائي" كما يتسرر "الباء" يف مجيعهـا .ثـمّ هنـاك اتفـاق يف اإليقـاع
بني "شاك" و"ثاوٍ" يف« :شاك إىل البحر» و«ثاوٍ على صخرٍ».
والسسال الذي يطرح نفسه هنا ما هو املدلول الذي يدلنا عليه هـذا التسـرار يف السلمـات واالتفـاق يف اإليقـاع؟ ال شـك أنّ دائـرة
معجم مطران اللغوي كان وسيعة جدّا ،فثقافته باملورو وصلته باألدب الغربي تسكدان على ذلك وخري شاهد له ديوانه الضخم
وج الة لغته وفصاحته .ويعهد على ذلك نقاد كثريون منهم اجليوسي حيث تقول« :ك مد قمب َ ب

د لِغ

ن م نى ك ب

وكمنت

لغت وتعمى ه بنتقما» (2221م ،ص  .)93فلماذا يلتجئ العاعر إىل التسرار إىل هذه الدرجة؟ ال شك أن هذا التسرار ينبعث من الفضاء
الروحي الذي كان مبعثاً إلنعاد القصيدة ،إنه فضاء احل ن والسآبة ،فضاء الععور باألمل واليأس .والععور بالفعل والضعف جيعل
اإلنسان يععر بالدور يف احلياة فيأخذه يف حدود ضيّقة.
يسري العاعر وجيول يف هذا املناخ الضيق وكأن شيئاً هناك ميسسه وال يسمح له باخلروج منه ،بل كأن اإلنسان نفسه مييل أن يدور
يف ذلك الفضاء احملدود .فيمسن القول بأن هذا الرتديد والتسرار مبعثه ضمري العاعر من جهة ووحدة الععر العضوية من جهة أخرى
إذ إن شعره يتمحور على موضوع واحد وهو أمل الروح مما جيعل الفضاء الذهين للعاعر حمدودا فسأنه ال يسمح لقارئه أن خيرج إىل
إطار أوس فيععرَ بالفرح ,فتوسي دائرة املفردات يوفر نوعاً من النعا يف حني أن حمدوديتها تسبب السسون ،والسـسون أقـرب إىل
حالته النفسانية .كأن العاعر يريد أن يسهم خماطبه بعسل ملحوظ يف همومه وعاطفته ،كما أن بعض النقاد يرون أن التسـرار يسـاعد
على جتسيم العاطفة عند القارئ حتى كأنه يراه وحيسه كما حيسه العاعر (خليلي ،1182 ،ص .)11

ومن جهة أخرى فاملوضوع واحد من أول القصيدة إىل آخرها ،يتسلّم العـاعر عـن شـيء واحـد يف كـل فقـرة بـل يف كـل بيـ ،
وهذه الوحدانية توجب حمدودية اإلطار ،فمثالً يعسو العاعر إىل البحر وهذه العسوى ال ختتلف يف أصـلها وموضـوعها عـن جلوئـه
إىل الصخرة ،فيوجب اتفاقية اإليقاع بني "شاك" و "ثاوٍ" ،كما أن كلمة الصخر جبموده وصمته خري إشـارة إىل هـذه احلالـة النفسـانية
املائلة إىل الركود والسسون ألن األمواج الغاشية تفتّه فال ردود فعل منه إال الصم والسسون وهذه هي حالة العاعر.
وكذلك هذا الفضاء الصام وهذا التسرار يهيئ للبي التـالي أو للتفعيلـة التاليـة فـآخر كـل بيـ أو تفعيلـة إيـذان ملـا سـيأتي يف
البي التالي أو التفعيلة ا تية (متفرد بصبابيت ،متفرد بسآبيت ،متفرد بعنائي) ,فالعـاعر ال يريـد أن يتحـد عـن شـيء جديـد وإمنـا
يدور حول شيء واحد وموضوع واحد ،فمن اللحظة اليت تصبح فيه التسـ رارات موضـوع انتبـاه العـاعر تتولـد معـه رغبـة إعطائهـا
معنى موضوعياً.
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د لشم َ ص ِى
شب ام ىملتك ِ وت

مو ا و لت هد يف لتعمبل
ة بس وتَ ل

قم ي ى ل َد ل جملموِا فك مد ت

مل لشع ة فإد لشم ال قا

ى STRUCTURES SYUABIQUESى تااي ل ا تق ا

وو ك م ق

اة وو ت ك ب اة وو ىناى بق ع اة

وتااي ل ا تت ك ا ز يف و اااة لاانل وَِ ت ا فتحاادث بم نااة

ى INTRIORISATIONى وتت شج لِغة يف لِغة بس َا
متمت م

و اام تنامر ىا ِ ل

ده بتُا و ذ كمد ل

د تنم

اِ لب ت ىملب ت و ق أل ىم ق أل وت شاام َ ود ت مت ام

د م ف ك د تب لت م ل و لت متي لُ تي تُل نت اة بس نتم ج متم ل لدالالل تُِة يف لب ت وو ق أل وت شاام
مد ك تس ىتبقى

م ِة ل هن ة و م ِة

قم ة ل ِ

بع

لِ م ِة عن ةى (املوسى ،2222،ص .)21

وميسن ربط هذا األسلوب مبا يدور يف نفس العاعر من عبثية التسرار والدور يف احلياة .مل تسن الدنيا ليعي فيها اإلنسان سـعيدا
يتنعم ببعض النعم وإمنا بعد التنعم بالنعم ستحلّ حملّها النّقم ،فما إن يععر اإلنسان بعيء من السعادة حتى تريه احلياة وجهها ا خر
وهو العقاء ،فسل سعادة تصري إىل العقاء ،وكل فرح إىل كمد ،وكل نعيم إىل ال وال ،وكل وجود إىل العدم ،كما يالحظ العاعر
هذا املصري يف نهاية القصيدةِ« :و ت يف

اك

ب م ي» فإسناد ضـمري املـتسلم إىل املسـاء يـدلّ علـى إحسـاس العـاعر بـأن مسـاءه

خيتلف عن مساءات احلياة اليت يتولد من خالهلا فجر آخر ،فمساءه مساء ال شيء بعـده ،مسـاء ال حيـاة وال فجـر يتابعانـه ،مسـاءه
يدلّ على ال وال ،على العدم ،على اليأس املطلق ،كما أن قافية األبيات تساعد علـى تبليـغ هـذه الغايـة (املوسـى2222،م ،ص ,)21

فسسر احلرف األخري يعري إىل السقو  ،إىل ال وال ،إىل األسفل فهذا التسرار يف االنسسار الذي يأتي بعد التعالي (السسرة يف القافية
تـأتي بعــد األلـف) تعــري إىل صــريورة السـعادة إىل العــقاء ،تعــري إىل حركـة الصــعود إىل النــ ول كمــا أن نفــس العـاعر بــني حــاليت
التصويب والصعداء:
و لاااااا ا وح ى نا اااااااام ن اااااا ا َ تناّاااااا ادا

يف َاااااااااملي لتُااااااا ا ن و لُاااااااااعد
(مطران ،ج ,11ص )1

والقافية يف القصيدة ليس شيئا خارجا عنها ,وليس شيئا مضافا إليها ،وإنّما هي تنعـأ مـن روح القصـيدة فهـي تعـسيل نفسـي
قبل أن تسون تعسيال صوتيا .ويتالقى الوزن واملعنى ويتالدمحان وينسجمان كعيء واحد.
وحنن نرى ذلك اللون الرومنسي الذي يتدفق إحساساً وعاطفـة يف شـعره ،وذلـك املنـاخ الروحـي الـذي تـنم عنـه التسـرارات يف
قصائده الرومنسية األخرى كقصيدة "وفاء" الـيت يقـصّ فيهـا العـاعر قصـة حـبّ فتـى لفتـاة عـوادة ويصـوّر إحسـاس الفتـى تصـويرا
رومنسيا رائعا حينما يعترب كل مظاهر الطبيعة شاهدا على حبه بعد أن يعهد اهلل على هذا احلب وتعهد آالمه:
فقاااااام أ لَااااااام ىأاااااال أشاااا ااأد هلل ىأ ننأاااااام

ووَ ااااااااقمم قَِبااااااااي ل لاااااا ا

وتأشااااأد تأاااب لشَّااا س نااادأ وىاااام

وباااااام َأ لَناااااام بااااااس ن ِِتأاااااام تأ َاااا ا ِّهِ

و أشاااااأد ذ لاااا َّو

ألِ اااا

و أوَاااا

وتااااااب ل ااااااا لبم اااا ا مل وَك ِّااااااام
وتاااااااب

ااااااامه لنّااااااام

ل ىااااا ااَ س

تأ أ ِّاااااا األِ

وبااااام ف ااا ا باااااس هأتااا ا و اااا بضااا ا َّهِ
وتااااااب لشااااااعمه

بناااا امل ىاااااااذِهِ

وتاااااب لغُااا ا د ُاااااغ مل ى أ ااا ا أألِ
(املصدر نفسه ،ج  ,2ص )284

ومبا أن هذه األبيات تتح ّد عن العاطفة واحلبّ وتنبعث من روح أليمة ونفس ح ينة نرى ذلك الفضاء الصوتي يف نفاذ التسرار
لنقل العحنة العاطفية واجلمالية فيها أيضاً ,فاستخدم العاعر أسلوب التسـرار مـرة أخـرى كـأداة توصـيل ممتـازة ليـربز اجلـو العـاطفي
والوحدة املوضوعية؛ فتسرار العهادة (يعهد اهلل ،وتعهد العمس ،ويعـهد الـروض ,والظـالل وامليـاه والغصـون) يـربز جـوا مليئـا

املرأة يف شعر خليل مطران
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بالعاطفة يلتجئ فيه العاعر إىل الطبيعة بسل أج ائها ليثب حبه ،وتسرار اسم اإلشارة للقريب يسـاعد علـى إبـراز هـذا اجلـو ألن يف
استخدام القريب من اإلشارة داللة على امتـ اج أكثـر بالطبيعـة بعـد أن جيعـل العـاعر لسـل أج ائهـا شخصـيات شـاعرة ذات عيـون
ونواظر لتنظر وذات آذان ومسام لتصغي وذات أيدي وأذرع لتبسطها إليه بسط احلنان واإلخاء.
اخلامتة
يطرح مطران موضوع املرأة يف شعره بعقيه االجتماعي والعاطفي .أما اجلانب االجتماعي فإنه يعاجل فيه قضية املرأة يف اجملتم
واملعاكل اليت تعانيها ،فإنه أحيانا يندّد مبن جيعل يف طريقها األشواك كما حيسم على الفقر الذي هو مصدر شقاء املرأة يف اجملتم  ,ثم
إن املرأة يف منظاره ليس موجودة ضعيفة تستحق اإلشفاق واحلنان وال تنحصر صورتها لدى العاعر ،يف هذه الصورة املسملة وإمنا
املرأة يف نظر مطران هي البطلة اليت تداف عن حقوق شعبها .تصوير املرأة هذا يعطي إمسانية معاجلة قضية املرأة معاجلة جذرية تسكد
على أن صورة املرأة وأثرها أقوى من أن نعفق عليها ونعطيها بعض احلقوق وإمنا هي إنسانة كما أن الرجل إنسان ،وهلا حقوق كما
أن للرجل حقوقا.
أما اجلانب العاطفي فإن مطران كعاعر رومنسي يتغ ل يف شعره باملرأة اليت حيبها ،فيصفها وخيصّص هلا قسما كبريا من شعره،
واجلديد يف شعر مطران أنه ال يتغ ل بالصفات اجلسدية ـ كما كان دأب الععراء يف عصره ـ وإمنا ميدح فيها اخلصال السرمية ،ميدح
العاطفة واحلنان ,إنه ميدح احلبّ ويعي

للحبّ وخيلص فيه فيأخذ من موضوع احلب واملرأة ركنا من أركان رومنسيته فينصهر يف

احلب.
واألسلوب الذي اختذه مطران لتصوير املرأة يف الععر هو األسلوب القصصي الذي مل يسبقه أحد يف هذا املضمار فبذلك أدخل
صورة جديدة يف الععر العربي للتعبري عن املعاعر والعواطف حنو املرأة ،كما يعاجل قضاياها االجتماعية بهذا األسلوب؛ فيعاجل
القضايا بطريق غري مباشر ليسون أشد تأثريا يف القارئ سواءً يف اجملال االجتماعي أو العاطفي.
ثم له أسلوب آخر يف التعبري عن معاعره وأح انه وهو الرتديد والتسرار وبهذا األسلوب زاد لوعة فيما كان يعاني يف احلب فهو
بهذا األسلوب ال يبدو أكثر احا يف إسهام قارئه يف عواطفه ويف اجلو العاطفي الذي كان يعيعه فحسب بل يضمن لععره اخللود,
ثم يقوم خبدمة كبرية للععر العربي فريدّ إليه مادته املفقودة أال وهي الوحدة العضوية وبذلك نفث فيه الروح وبعث فيه احلياة.

املصادر واملراج
 القرآن السريم
 .1بسار ،يوسف1993( .م) .من بوادر التجديد يف شعرنا املعاصر .بريوت :دار املناهل.
 .2اجليوسي ،سلمى اخلضراء2221( .م) .االجتاهات واحلركات يف الععر العربي احلديث .بريوت :مرك دراسات الوحدة العربية.
 .1خليلي جهانتيغ ،مريم .)1182( .سيب باغ جان .تهران :انتعارات سخن.
 .4دروي  ،أدمحد2212( .م) .خليل مطران املسرية واإلبداع .السوي  :مسسسة جائ ة عبدالع ي سعود البابطني ل بداع الععري.
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 .3الع يـ ـ ي ،روكـ ـس بـــن زائـــد .)1142( .خليـــل مطـــران واملـــرأة .جملـــة العرفـــان ( 241 :)311ـ  .243يف املوقـ ـ التـــالي:
http://www.noormags.com/view/fa/download

 .6ععقوتي ،منري1991( .م) .خليل مطران شاعر القطرين .بريوت :دار املعرق.
 .1مطران ،خليل1911( .م) .ديوان اخلليل .بريوت :دار مارون عبود.
 .8املوسى ،خليل2222( .م) .قراءات يف الععر العربي احلديث واملعاصر .دمعق :منعورات احتاد الستاب العرب.
 .9ــــــــــــــــــــــــ2212( .م) .جتربة مطران الععرية « مالحمها وآلياتها ومقوماتهـا» .السويـ  :مسسسـة جـائ ة عبـدالع ي سـعود البـابطني
ل بداع الععري.

