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ِملخص البحث ْ َ ُ َّ َ ُ 

شـعرائنا املعـارصين, زرقاء الياممة من أوفر الشخـصيات الرتاثيـة حظـا يف اهـتامم 
 رمـزا كليـا شـمل كيـان القـصيدة "زرقاء الياممـة"استخدمها عزالدين املنارصة يف قصيدته 

أما أمل دنقل فقد جعلها عنوانا ملرحلة انكرس . ومصدر إشعاع تكويني لبنى داللية متولدة
البكــاء بــني يــدي زرقــاء "م يف قــصيدته ١٩٦٧فيهــا الــشعب العــريب أمــام إرسائيــل عــام 

 ."اممةالي
وتسعى هذه الدراسة إىل الكشف عـن جتليـات هـذه الشخـصية يف الـشعر العـريب 
املعارص سواء أكان ذلك من خالل شخصيتها الرئيسة أو من خالل الشخـصيات األنثويـة 

 .األخرى التي حتمل خصائص الرؤية حني ال يصدق نبوءاهتا من هو قريب منها
ما كان لـدى زرقـاء الياممـة مـن بـرص من هنا تأيت أمهية هذا البحث الذي يسرتفد 

 باألشياء القريبة والبعيدة باعتباره عنرصا ناجزا يتحول بفعل الوعي الشعري عند "رؤية"
 .الشاعر احلديث إىل رؤية حديثة للواقع واخليال
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The Poetics of Prophecy between Vision and 
Dream: The Figurations of Zarqa  

Al-Yamama in Contemporary Arabic Poetry 
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Abstract 
 
Of all classic Arab characters, Zarqa Al-Yamama 

commanded the highest interest of contemporary Arab poets. 
In his poem "Zarqa Al-Yamama," Izz-Eddine Al-Manasra uses 
this character as a holistic symbol which informs not only the 
structure of the poem but its semantics as well. While Amal 
Dunqul in his poem "Weeping in the Presence of Zarqa Al-
Yamama" makes of her an epitome of the post-١٩٦٧ era in 
which the Arabs were defeated by Israel. 

This study aims at exploring in contemporary Arabic 
poetry the various figurations of this character herself and 
similar female visionaries whose prophecies were discredited 
by their closest kith and kin. The importance of the present 
study lies in that it examines the imaginative articulation of the 
symbolic value of Zarqa Al-Yamama's prophetic powers by 
contemporary Arab poets. 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 مقدمـــة
 إىل استرشاف ما ينبغي أن يكون باعتباره الصورة الرمزيـة – دائام –يسعى الشعر 

املعادلة ملا هو كائن , وحني يدرك الشاعر هذه القيمة يتلبس هبا من خالل اسرتفاده رشحية 
ايض تصلح ألن يؤسس عليها بعض جوانب حارضه, وبذلك يشرتك األثر يف صـنع من امل

 أسهمت هذه الرؤية يف التمثل الـواعي "رؤية"ًنص الوجود, وإذا كان هذا األثر مبنيا عىل 
ًلعنارص األثر, إذ أنه بفضل هذا الوعي يكتسب النص بعدا اسـرتاتيجيا إلبداعـه الـشعري 

, هبـذا تفـرتق )١(تزج بالكون حتى يبدو كأنه حلم باملستقبليتوحد فيه النص باألشياء, ويم
إن الرؤيــا الــشعرية تــرادف البــصرية الــشعرية, وثمــة فــارق بــني . "الرؤيــا" عــن "الرؤيــة"

, أمـا الرؤيـا )٢(البصرية والبرص, فالرؤية أو البرص تقف عند الرؤية الفكرية للواقـع والفـن
نية التـي يعيـشها الـشاعر يف عاملنـا املعـارص من مجاع التجربـة اإلنـسا"فهي تستمد مالحمها 

بتكوينه الثقايف والسيكولوجي واالجتامعي, وخرباته اجلاملية يف اخللق والتـذوق, ومعـدل 
 .)٣("جتاوبه أو رفضه للمجتمع, وطبيعة العالقة بينه وبني أرسار هذا الكون

 "يـةرؤ"والبحث الذي نحن بصدده يسرتفد ما كان لدى زرقاء الياممة مـن بـرص 
ًباألشــياء الغريبــة والبعيــدة باعتبــاره عنــرصا نــاجزا, يتحــول بفعــل الــوعي الــشعري عنــد  ً

وقـد جـاء يف أربعـة .  للواقع واحلياة تتجىل يف قصيدته املعارصة"رؤيا"الشاعر احلديث إىل 
 :مباحث 

 .زرقاء الياممة يف املدونة الشعرية املعارصة: املبحث األول  −
 .ات املرأة الرائيةتناصي: املبحث الثاين  −
 .الزمن األسطوري: املبحث الثالث −
 .األوجه املعارصة لألسطورة: املبحث الرابع  −
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−١− 
  زرقاء اليمامة يف املدونة الشعرية املعاصرة

زرقاء الياممة هي ابنة رباح بن مرة الطسمى, وكانت متزوجة يف جديس, وعندما 
 جيشه عىل مسرية ثالثة أيـام, وأنـذرت جاء حسان ابن تبع ملك محري ليهاجم قومها, رأت

قومها فلم يصدقوها, وكان حسان قد عرف قدرة الزرقاء عىل الرؤية من بعد, فأمر جنوده 
ًأن يقطع كل منهم شجرة وحيملها عىل كتفه تضليال للزرقاء ففعلوا, وعادت الزرقـاء ختـرب 

ن فأبـادهم, قومها بمسرية األشـجار القادمـة علـيهم فكـذبوها حتـى دامههـم جـيش حـسا
 .)٤(وأتى بالزرقاء ففقأ عينيها

 :وحتمل هذه القصة معطيات بارزة هي
 قدرة الزرقاء عىل التنبؤ -١
 هذه القدرة جعلت بينها وبني قومها مسافة كبرية من الالمباالة واإلمهال -٢
 .أهنا حتملت وحدها نتيجة هذا اإلغفال وما ترتب عليه -٣
ة مـن بعـد بفقئـه عينيهـا, فغابـت الداللـة االستـرشافية سلبها العدو قدرهتا عىل الرؤي -٤

 .للمستقبل
ًوزرقاء الياممة من أوفر الشخـصيات حظـا يف اهـتامم شـعرائنا املعـارصين, حيـث 

زرقــاء ", اســتخدمها عــز الــدين املنــارصة يف قــصيدته )٥(اســتخدمت يف أكثــر مــن قــصيدة
ً رمزا كليا"الياممة  :كويني لبنى متولدة, يقول  شمل كيان القصيدة ومصدر إشعاع ت)٦(ً

 ْتتدىل أشجار التني عىل احليطان الرشقية
 نتلقى الدرس الثاين
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 حتت الضاحية النيسانية
 نكرب, هنجر ساحة ظل احلانوت

 نحلم بالرشنقة املنسوجة من أوراق التوت
 لكن يا جفرا الكنعانية

 ِقلت لنا إن األشجار تسري عىل الطرقات
 كجيش حمتشد حتت األمطار

ًأه سطرا سطرا رغم التمويهأقر ً 
 لكن يا زرقاء العينني ويا نجمة عتمتنا احلمراء

 كنا نلهث يف صحراء التيه
 كيتامى منكرسين عىل مائدة األعامم

 .)٧(ِوهلذا ما صدقك سواي
ًفالشاعر قد جعل زرقاء الياممة عنوانا كـامال ملأسـاته الفلـسطينية, فزرقـاء الياممـة  ً

األغاين الشعبية الفلسطينية اجلامعية التـي ترافـق الدبكـة, وهـي فتاة فلسطينية مستمدة من 
, وهذا املزج يرضب يف عمق التاريخ حيـث زمـن طـسم وجـديس ثـم زمـن جفـرا )٨(جفرا

الكنعانية والزمن الشعبي القديم, وهـو مـزج جيمـع بـني التـارخيي واألسـطوري يف العقـل 
يــث مل تــستوعب اهلــزائم اجلمعــي للــشعب الفلــسطيني, وهــو عــصب املأســاة املعــارصة ح

املتالحقة, ورغم حتذيرات هذه الزرقاء التي حتيل إىل زرقاء الياممة مل يـصدقها إال الـشاعر, 
فاملأساة هنا ليست يف الوقائع, ولكنهـا يف بنيـة العقـل العـريب عـىل مـدى األزمنـة املتعاقبـة, 

واهلا وكل سامهتا, و والبناء الفني الذي يعادل هذه الفكرة هو اسرتفاد شخصية الزرقاء وأق
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زرقاء الياممة أنثى واحـدة تنبـئ قومهـا عـن رؤيتهـا للخطـر القـادم فلـم / جفرا الكنعانية"
يصدقوها, فوظيفة زرقاء الياممة أو الفعل الذي تقـوم بـه هـذه الشخـصية يف مـسار الـنص 

, ويف هذه الوظيفة يتعلق كل من )برصي وغري برصي(األسطوري متمثل يف فعل الرؤية 
 .)٩("ني الشعري واألسطوريالنص

 :ًوتتامهى جفرا والزرقاء يف املصري أيضا, حيث تدفع كل منهام الثمن بفقد عينيها 
 يف اليوم التايل يا زرقاء

 .)١٠(قلعوا عني الزرقاء الفالحة
وهبذا يكون الشاعر قد نجح يف استدعاء شخـصية الزرقـاء لتكـون القلـب الـذي 

 .لقصيدة لتصبح قصة معارصةيوزع الدماء عىل رشايني وأوردة ا
ًأما أمل دنقل فقد جعل الزرقاء عنوانا عـىل مرحلـة  انكـرس فيهـا الـشعب العـريب 

 حيـث وظـف أحـد "البكاء بني يدي زرقاء الياممـة"م يف قصيدته ١٩٦٧أمام إرسائيل عام 
 العرافـة املقدسـة, رمـز –اجلنود الذين شاركوا يف املعركـة ليبكـي بـني يـدي زرقـاء الياممـة 

 : يقول )١١(لقوى التي تنبأت باخلطر ونبهت إليه قبل وقوعه ا
 أيتها العرافة املقدسة

 ًجئت إليك مثخنا بالطعنات والدماء
 أزحف يف معاطف القتىل وفوق اجلثث املكدسة

 .)١٢(منكرس السيف, مغرب اجلبني واألعضاء
دث فزرقاء الياممة التي جتمع بني التاريخ واألسـطورة هـي بـؤرة الشخـصية واحلـ

والقول يف بنـاء القـصيدة, وهـي عرافـة بـام منحهـا اهللا مـن نعمـة البـرص الثاقـب والعرفـان 
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ً أو دعـاء مباركـا −ال بـأس–ًوهي يف نص القصيدة تـستحق أن يلجـأ إليهـا تبـتال . املقدس
 :للخالص, جاء الشاعر يسأهلا عن صور الدماء 

 أسأل يا زرقاء
 عن فمك الياقوت , عن نبوءة العذراء

 عدي املقطوع , وهو ما يزال ممسكا بالراية املنكسةعن سا
 عن صور األطفال يف اخلوذات , ملقاة عىل الصحراء

 عن جاري الذي هيم بارتشاف املاء
 فيثقب الرصاص رأسه يف حلظة املالمسة

 عن الفم املحشو بالرمال والدماء
 عن وقفتي العزالء بني السيف واجلدار

 )١٣( ار?عن رصخة املرأة بني السبي والفر
والزرقاء من هول املأساة ال تنطق ببنت شفة, وربام كان صمتها سـيميوطيقا دالـة 
ًعىل إغامض عينيها عجزا أمام هذه احلالة العربية, لكـن الـشاعر ال ينهـار وال يـسقط حلمـه 
من غبار األتربة املدنسة, ورغم اإلعياء العاجز فإن زرقاء الياممة, تلك النبية املقدسة تـدفع 

 :ا ثمنا ملا بقي من أمان بعد أن فقأوا عينيها صمته
 تكلمي أيتها النبية املقدسة

 تكلمي تكلمي
 )١٤(فهاأنا عىل الرتاب سائل دمي
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ويستعري الشاعر ما قالته الزرقاء مـن نـصائح لقومهـا عـن قوافـل الغبـار ومـسرية 
 :يمة األشجار فاهتموها بالثرثرة ومل يصدقوا رؤيتها حتى وقعت الواقعة فحلت اهلز

 قلت هلم ما قلت عن قوافل الغبار
 فاهتموا عينيك يا زرقاء بالبوار

 قلت هلم ما قلت يف مسرية األشجار
 .)١٥(فاستضحكوا من مهك الثرثار

لكن االسـتعارة كانـت رمزيـة, إذ يوظـف الـشاعر املعـارص هـذا احلـدث القـديم 
كــسة خملفــني املــوت للتعبـري باملفارقــة عــن احلــدث اجلديـد; حيــث فــرار املــسئولني عـن الن

 :واحلطام والدماء والتهجري والترشد وأصوات الثكاىل واليتامى 
 وحني فوجئوا بحد السيف قايضوا بنا

 والتمسوا النجاة والفرار
 ونحن جرحى القلب
 جرحى الروح والفم

 مل يبق إال املوت
 واحلطام
 والدمار

 وصبية مرشدون يعربون آخر األهنار
 ونسوة يسقن يف سالسل األرس
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 )١٦(ويف ثياب العار
ًفالشخصية الرتاثية بوقائعها القديمـة أصـبحت عنوانـا مناسـبا حلقبـة مـن تارخينـا  ً

يوردهــا يف نــسق ملحمــي تتــآزر فيــه العنــارص والبنيــات والــشخوص "املعــارص والــشاعر 
ًاملــساعدة ليخلــق كــل ذلــك نموذجــا حلــدث درامــي يتجــاوز فيــه اخلطــايب إىل الــرسدي, 

تى إن الوجه الرتاثي لألسطورة بشكل عام ولشخصية الزرقاء بشكل واخلاص إىل العام ح
خاص ينقلب إىل معادل موضـوعي للداللـة املعـارصة التـي تكمـن يف صـيحات التحـذير 
التي أطلقها املثقفون من الكتاب واملبدعني يف وجه املسئولني عن أمن الـبالد فلـم تلـق إال 

 .)١٧( "التجاهل والالمباالة, فحلت اهلزيمة والدمار
ً مؤسـطرا , والالفـت أن تـصري "البكاء بني زرقاء الياممـة"يأيت التاريخ يف قصيدة 

ًاألسطورة التارخيائية مرموزا تكوينيـا يف شـعرية هـذا اجلـسد الكالمـي, ولـيس التـشابه يف  ً
 وإنـام اجلـدل التـارخيي هـو الـذي جيعـل − فحـسب−الوقائع هو ما ينـاط باالسـتدعاء هنـا 

, فغيـاب االستـرشاف العـريب جيعـل ٦٧ًيا بني طـسم وجـديس وسـيناء ًاحلدث فاعال شعر
زمن النبوءة خارج الوعي والتصور حتى زمن االسـرتجاع نفـسه جيعـل الـذاكرة يف حكـم 
املوات, فهاهي الزرقـاء يف الـنص الـشعري واألسـطورة تعانيـان مـن اإلمهـال والالمبـاالة 

ًوتواجهان مصريا واحدا ً)١٨(:  
 هاأنت يا زرقاء

 .)١٩( دة عمياءوحي
ــاء "ويــستخدمها خالــد حميــي الــدين الربادعــى يف قــصيدته  رحلــة يف عينــي زرق

 ويطلب منها إطباق عينيها للحلول فيهام حتى يـتعلم نفـاذ الرؤيـة لـريى مـا يـسود "الياممة
 :, يقول )٢٠(الوجوه من سوء وفساد

 أطبقي عينيك يا زرقاء
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 إين فيهام
 وأريني كيف أبرصت الشجر

 و الياممةًراكضا نح
 .)٢١(عرب آالف الفراسخ

وتــستحيل عينــا الزرقــاء إىل عدســتني تلتقطــان املــشاهد املعــارصة, وتتبــدى هــذه 
املشاهد يف ظاهرها زاهية يسودها احلب والزهور والعطور, لكـن خلفيتهـا تنـاقض ذلـك; 

ًحيث يكون احلب مرتعا للجوع, والزهور كأهنا السيوف,  واخلوف عطرا لألنوف  ً: 
 ض احلب ينمو يف ثراها اجلوعكان أر

 وتذبل احلروف
  كأهنا السيوف−أرى−واملاء يغيل واألزاهري 

 رأيت أن السيف
 يفتتح املواسم املحتجبة

 ويذبح الشمس ليسرتيح حاكم
 كيف يصري اخلوف
 )٢٢(ًعطرا لكل أنف

ًوالنص يرتكز عىل الرؤية كرمز خيرتق به املتناقضات وصوال إىل املفارقة الكـربى 
 .ثلة يف هناية زرقاء الياممة  يف مقابل مصري اإلنسان املعارصاملتم

وتكتمل تلك املشاهد املصورة عىل يد حممـد الـشحات, حيـث يـسجل مـذكرات 
 :أحد معارصي زرقاء الياممة فيقول 
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 أخربتني بأن الزمن الذي سوف يأيت
 سيلتهم فيه املرء ذراع أخيه

 ).٢٣(ورأسه
لة لبيع نساء القبيلة للسائحني وتبدلت فيه زمن أصبحت فيه سيوف القبيلة مسلو

 :القيم, ونبوءة الزرقاء تقول 
 إن ذباب القاممة سوف حياكم كل الطيور

 .)٢٤(وإن اخلنازير تأكل حلم الرجال
ًوتنداح الزرقاء رمزا يف ضمري الشاعر حممد عيد اخلطـراوى الـذي جيعـل اختفـاء 

 قديمه وحديثه بتـسميل هـذه الشخـصية بريق التاريخ يف العتمة التي أصابت الزمن العريب
 :التي ترتبط باخلالص, يقول 

 ما الذي أطفأ يف عيني توارخيي
 وألقى بالنفايات بوجهي
 فاحتمى يومي بأميس

 وتدثرت بنفيس
 وشكا بعيض لبعيض

 ما الذي أطفأين عند الصباح?
 ......!لست أدري 

 غري أين أتشهى قطرة املاء بدجلة
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 .)٢٥(مةًوفطريا عند زرقاء اليام
وهكذا فالرؤية الثقافية كانـت املـالذ وامللجـأ للتـصدي للعـدو واالنتـصار عليـه, 
لكن القعود والتقاعس يف تصديق الزرقاء كان وراء هذه النكسة التـي ألقـت بالنفايـات يف 

 .وجه الشاعر العريب ولطخت توارخيه القديمة واحلديثة
−٢− 

  تناصيات املرأة الرائية
رقـاء نفـسها صـوت أنثـوي آخـر أو أصـوات أنثويـة أخـرى وداخل أليجوريـا الز

حتمل خصائص الرؤية حني ال يصدق نبوءهتا من هـو قريـب منهـا, وقـد رأينـا يف املبحـث 
األول كيف امتزجت جفرا بالزرقاء يف شعر عز الدين املنـارصة فحملـت اسـمها وقـدرهتا 

ح, والشبيه والنقـيض استدعاء املضمر والرصي"عىل االسترشاف, وقد أتاح هذا االمتزاج 
مــن القــاع األســطوري والــديني, بــام يــدل عــىل التنافــذ, واالغتــذاء التــذاويت, والتــشاركي 

ًلكـن هـذا االمتـزاج مل جيعـل مـن الـشاعر نـاقال حرفيـا للوقـائع . )٢٦("ًوصوال إىل التنـاص ً
القديمة وإنام عرب بالشخصية التارخيية عن موقف معارص, بعدها يتحـرك الـنص الـشعري 

ًستكامل مشهد النهاية خمالفا النص األسطوري الذي انقطع فيه الرسد عند قتـل الرجـال ال
  :)٢٧(وسبي النساء ثم قلع عيني الزرقاء يف حماولة النبعاث جديد رغم مظاهر الفناء

 ّومر الليل, مر الليل يا زرقاء
 وكنا نرقب األسحار

 ّنصوغ قصائد العنب املعرش يف روابينا
 ارونكتب أصدق األشع
 ونزرع يف رفوف الدار
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 فسيالت متد العنق
 حتضنها سواقينا

 .)٢٨(نبل الريق, يطفي بعضنا جوعه
وهبذا يكون املايض بداية مـضيئة يف صـناعة القـصيدة املعـارصة التـي حتمـل رؤيـا 

 .املايض واحلارض واملستقبل
ء ً بيتـا يتكـرر للزبـا"البكاء بني يـدي زرقـاء الياممـة"كام ضمن أمل دنقل قصيدته 

 :وقد ارتابت يف أمر مصاحلة عدوها عمرو بن عدي وقد تساءلت مستنكرة 
 ًما للجامل مشيها وئيدا
ًأجندال حيملن أم حديدا ً)٢٩(. 

فريبة الشخصية من اآليت وقدرهتا عىل النبوءة يف مقابل المباالة اآلخـرين وعـدم 
احـدة يف شـكل تصديقهم هلذا االستباق هو العامـل الفعـال وراء تعـدد األوجـه لظـاهرة و

 .رمزي
ًواستدعاء البيت ليس مقصودا لذاته, وإنام هو جتسيد لقصة صاحبته التـي كانـت 
تشكك يف أمحال اجلامل التي متيش ببطء عىل الرغم من أهنا وعدت بذلك, وتكمن املفارقـة 

فالـرش بـديل . ًيف انتظار هذه اهلدايا األخف وزنا بينام هي حتمل اجلنود املدججني بالـسالح
 .ري, واخليانة مكان الثقة وهلذا فاملوت املرشف خري من احلياة الذليلةللخ

ًوكام انتهت قصة الزرقاء بالوحدة والعمى ختمت قصة الزباء باالنتحار بدال مـن 
العار الذي كان ينتظرها وهي عزالء بني السيف واجلدار, بني السبي والفرار, وقـد شـكل 

 مــن أشــكال االســتيحاء العكــيس للجنــدي ًموقفهــا باملفارقــة مــع احلــدث املعــارص شــكال
 .املعارص الذي قاوم من خالل حرب االستنزاف دون أن يقتل نفسه أو ينهار
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ً , موظفـا الواقعـة اخلاصـة هبـا )٣٠(ويف قصيدة مستقلة يفردها أمحد باعطب للزبـاء
 :وبقوهلا 

 ًما للجامل مشيها وئيدا
ً حتمله مجـال أعـدائها, مازجـا بـني لينعى عىل أهلها خيانتهم هلا, وتسفيه رؤيتها ملا

 :هذه الشخصية التارخيية وبني زرقاء الياممة, يقول 
 من أبرص الزباء?

 تبيع برقع احلياء يف املزاد
 وتشرتي العجول بالعقول

 وتنحر اجلامل واخليول
 تلعب يف مئزرها الديدان

 ترشب من دموعها الغربان
 تبيض يف عيوهنا األفاعي
 .)٣١(نترتع يف شغافها الظنو

فغياب الثقة يف رؤية املرأة العربية, ومن ثم إهدار ما يرتتب عىل ذلك الفعل حتى 
ًتصبح اهلزيمة أمرا واقعا مرا للرجال والنساء معا هو العامل النفـيس الـذي تتحـرك بإزائـه  ً ً ً

 .العالقة بني الرجل واملرأة يف جمتمعنا العريب حسب ما يتبدى يف واقعتي الزباء والزرقاء
زباء يف هذه القصيدة تنكث غزهلا, تبيـع برقعهـا, تبـدل الـرخيص بالغـايل عـىل فال

الرغم من شكها املبدئي يف هذه احلمولة, وهذا واضح من خالل الصور املتدفقة املجـسدة 
ًهلذا الشك باعتبارها معادال موضوعيا   تـرشب مـن دموعهـا −تلعب يف مئزرها الديـدان (ً
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 فرائحة احلمولة نتنة خوانة, تبعـث عـىل الـشك ال )...عي تبيض يف عيوهنا األفا−الغربان 
غري, ومع هذا الشك فقد وقعت الواقعة, فانتحر النهار, وانتحر اخليـال, وفوجئـت الزبـاء 

 .ًبام مل تكن تتمناه, وال يشء غري االنتحار صونا هلا ولكرامتها
 بـني إذ ال فـرق, ومل يكن ما حدث للزبـاء غـري واقعـة تتكـرر يف كـل أوان وعـرص

 : يقول , جذيمة اخلؤون وابنها قصري يف اجلناية عليها
 عاد إىل احلمى جذيمة اخلؤون

 من حقن احلياة يف رفاته?
 هذا قصري يكرس اخليال

 جيدع أنفه الكبريا
 يغزل من أرنبة اخليانة

 ألمه املصريا
 ويزرع الرجال
 يف أظهر اجلامل

 حيمل يف يديه صومعة وخيمة
 كأنه جذيمة
 ترضع أهلها اجلدودا, تنجب نوقه

 حتمل زادها حديدا
 وجبهة موسومة وجيدا
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 ما للجامل مشيها وئيدا
 أجندال حيملن أم حديدا
 .)٣٢(بل الرجال فوقها قعودا 

لكن خيانـة , فاهلدايا التي وعدت هبا الزباء ليست إال محوالت عسكرية تنبأت هبا
ي مل يغـادره الـشك فكانـت معاونيها عملت عـىل تـضليلها وإيقـاع الطمأنينـة يف قلبهـا الـذ

 .الزباء صورة أخرى من الزرقاء يف املوقف واملصري
ذلـك الـشاعر ,  يف قصيدة أمحد الصالح يف ضيافة أيب الطيب"حذام"وتطل علينا 

الذي تشكل فكره الشعري والثقايف من تفاعـل الـرتاث البـدوي مـع الوافـد مـن الثقافـات 
زهـو املتنبـي واعتـداده بنفـسه, فـضال عـام كـان ولقد متثل هذا البعـد الفكـري يف . األجنبية

يمتلــك مــن استــرشاف النتــصارات ســيف الدولــة يف حروبــه مــع الــروم, واألمــر كــذلك 
بالنــسبة ملعركــة صــفني وحكايــة عــرش بلقــيس, وحــديث اإلفــك, وفتنــة ابــن أيب ســلول, 
ومـضاجعة قطـر النـدى يف أقـدس مكـان بعـد أن سـبيت, كـل هـذه األحـداث وغريهــا يف 

املتنبي, وهي عىل طريف نقيض مما كان يعتد به من خيـل وليـل وصـحراء وقرطـاس ضيافة 
وقلم, وهي مفردات املعجم الذي سجل به انتصارات سيف الدولـة, لكـن تلـك الوقـائع 

 : قوبلت باالهتامم والتصديق )حذام(املفارقة مل تكن تقع لو أن نبوءة الزرقاء 
 "حذام"قالت 

 "أمرهتم أمري بمنعرج اللوى"
 فضوا أكفهموان

 وداكوا األمر فيام بينهم
 ?...وتذاكروا
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 "صفني"مأساة 
 ولألحداث رائحة النسئ

 ?..واخليل
 عاكفة عىل أكفان بلقيس

 تسف دموعها
 ??..ْوالنوق

 أغطش حزهنا شمس الظهرية
 واملروءة ال جتيء

*** 
 "حذام"قالت 

 .)٣٣( "إهنم مل يستبينوا النصح"
عوامل إهدار التعددية يف الرؤيـة, ومهـا سـمتان فاالستبداد بالرأي, والتسلط من 

سادتا يف واقعنا العريب, وهلذا مل يكن للرأي اآلخر إال التهميش والـدحض, والرؤيـة تبـدو 
هــذه هــي الرســالة الــشعرية يف قــصيدة . يف عــدم اإليــامن بالنــصح إال بعــد فــوات األوان

اثه, وال خيلـه, وال نوقـه إال الصالح, والوطن يف ضيافة املتنبي مهزوم, فال ناسه, وال أحد
ًمعادالت حسية للموت الذي عم كل يشء, وكان غياب املروءة إقرارا هبذا الواقع يف عني 

 .الزرقاء
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والواقع أن الوطن املتشظي يف عيني الزرقاء نكسة يف الرؤيا وخـرسان يف الرؤيـة, 
راءة ثانيـة ملحمـد ولكن هذا الضياع يف الزمن املنرصم قد ال يتكرر يف رؤية أخرى, وهذه ق

  :"احتامالت وطن يف عينيها"مسري مباركي يف قصيدته 
 متاثل قلبي بني عينيك للردى

 ًومذ ضاجع األهداب أطبق مسهدا
 وها أنت تلتاثني باحللم بعدما

ًترقرقت من كفيك للحلم جمهدا ْ ُْ)٣٤(. 
 −لعـني وال يزال األمل عنده كام كان عند الزرقاء ال ينقطع ألن الرؤية ليست يف ا

 إنام هي يف البصرية, معنى داخيل املالمح, ال يلغيـه واقـع, وال يمحـوه غاصـب, −فحسب
ًهلذا كان متاهي الشاعر يف الزرقاء حلام أو أمال, يقول  ً: 

 الحتامالتك
 خثرت حرويف بدمي
 تطفح أعامقي بأعامقي
 وتسترشف روحي

 إيه يا عيني غيض البوح
 يف اإلجهاش

 .)٣٥(ْواجتثت رؤاي املوغله
فــالبوح بالرؤيــا كــشف للمــستور, والكــشف ال تــصدقه كــل اجلــبالت ألنــه مــن 

 :خاصة أهل الشفافية, وكم حوكم من أصحاب العرفان وكان مصريهم املقصلة 
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ِفهل أنت تلكأت عىل املشبوب? ِ 
 أم أن عقوق الغيد للبيد

 .)٣٦(ْوللمستضعفني املقصله?
وهـم يكابـدون األرسار, ومع ذلـك فالزرقـاء حالـة مـن حـاالت أهـل العرفـان, 

ولألرسار رموزها التي ال يعرفها إال أهل الباطن, والشاعر منهم لتوحد املعانـاة ومكابـدة 
وإذا كــان العــدو قــد ســمل عينــي الزرقــاء فــإن الــشاعر ال خيــشى ذلــك حتــى لــو . الــشوق

ّانتظرته املقصلة, وهو ماض يف محاه وهو متحد بالوطن ٍ: 
 أهليني بني عينيك

 ْلعيني وطن
 يشبه عينيك

 عسى تفيض بحامه
 إىل محاي

 يا دافئة النظرة
 دفء الوطن املجبول

 َمن نبيض أغوى 
 .)٣٧(ْلعيون مثقله

 .فالوطن حمبوبه املاثل فيه يناديه, يناجيه, يستلهمه الدفء, والعشق
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أمــا فاطمــة فهــي االســم املعــارص لزرقــاء الياممــة يف قــصيدة عبــدالكريم العــودة 
 حيث ترى عينه القهر واخلوف وهو يرحل دون غطاء يقيـه لـسع "البكاء بني يدي فاطمة"

الذات يف وهج املكان املمتلئ باملهزومني, ويف الفيايف الطافحة بلظى الرشر, فـأين املعـادل 
الذي حيفظ عليه آدميته إذا ما أملت به النوائب وماذا تبقى له من البـرص حتـى يـرى كـل مـا 

 :حيزن, يقول 
 نرتكها للكالب.. ريكيف بتاريخ هذي العصاف
 فتقتل أعشاشها النابضة

 أما زلت ترحل بني فيايف اجلزيرة دون غطاء
 عىل الرأس حيميك من لسعات اهلجري

 ومن بؤس تلك التالل من اخللق?
 هاأنت جترتح املوبقات وتشعل عشبة نارك

 ماذا رأيت.. 
 رأت عينك املستثارة ما ال يرى

 .)٣٨(حمزن ما يرى
 عند فاطمة سينتهي بتلك النهاية املحزنة ألن التقـاعس مـا وكأن أفق االسترشاف

زال سمة من يرحل يف الفيايف دون غطاء عـىل الـرأس حيميـه مـن لـسعات اهلجـري أو جينبـه 
 .خماطر الطريق

 هـي اللقـب )خرضاء الياممـة(وإذا كانت فاطمة هي االسم املعارص للزرقاء فإن 
ــة يف قــصيدته املعــارص هلــا, حيــث حيــدث الــشاعر حممــد حــسيب ال قــايض مفارقــة عجيب
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ً, فيـضيف اللـون األخـرض إىل الياممـة بـدال مـن اللـون األزرق "السكني وخرضاء الياممة"
حتـى لكأننــا أمــام شخــصية أخــرى, لكــن توظيفــه هلــا وصــيحات التحــذير التــي تطلقهــا, 

 :واألشجار التي يتخفى فيها املوت توحي بأهنا تتناص مع زرقاء الياممة, يقول 
 كم خرضاء العيننيتقول ل
 انتبهوا

 ثم انتبهوا
 إن السم اهلاري يف الكأس

 أرى املوت املتخفي بالشجر املشاء
 .)٣٩(وأسمع شحذ املدية خلف الباب

. وال حيمل توظيفه هلا أي إضافة فنية, حيث طغت اللغـة املبـارشة عـىل مـا عـداها
سوى ما حيدثـه مـن صـدمة إضافة إىل أن استبدال اخلرضاء بالزرقاء ال حيمل أي داللة فنية 

للذاكرة الثقافية التي تربت طوال العصور عىل الربط بني الزرقة وبني العني يف جمال الرؤية 
صنيعه ما تذهب إليه املعاجم اللغوية من أن الزرقة خـرضة يف سـواد  االسترشافية وال يربر

 .العني ألن املسألة ال ترتبط باللون أصال وإنام بحدة النظر
النبوءة رؤية خاصة خيتلف فيها األفراد كام ختتلف القراءات, ومجيعها هبذا تصبح 

 .ينبع من نص واحد هو الزرقاء
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−٣− 
  الزمن األسطوري

ًتلعب شخصية الزرقاء التارخيية, أو تارخيانيتها األسطورية دورا رئيسا فيام خيص  ً
رمـز يبـوح "هي موضوع البحث من خالل الزمن املمتد بني املايض واحلارض واملستقبل, ف

 يوميـات رجـل "كـام يف قـصيدة حممـد الـشحات ) ٤٠("من خالله الشعر برؤية الزمن القادم
 : حيث يقول"عاش يف زمن زرقاء الياممة

 أخربتني بأن الزمان الذي سوف يأيت
 سيلتهم املرء فيه ذراع أخيه

 ورأسه
... 

 أال أهادن.. علمتني املجاعة
 .)٤١(أو أستحي

بني املايض واحلـارض, وكـأنام التـاريخ يعيـد نفـسه يف الواقـع أما أمل دنقل فيمزج 
ًالعريب, فدائام ما يستهزأ بالناهبني, وال يؤخذ برؤيتهم حتى إذا وقعت الكارثة فر املـسؤول 

 :عنها وأصبح الناهبون ضحية وفداء 
 قلت هلم ما قلت يف مسرية األشجار

 فاستضحكوا من ومهك الثرثار
 يضوا بناوحني فوجئوا بحد السيف قا

 .)٤٢(والتمسوا النجاة والفرار
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 حتتـشد رمـوز اهلـزائم بجـوار رمـوز "يف ضيافة املتنبـي"ويف قصيدة أمحد الصالح 
ًاالنتصارات يف ظل استدعاء الزرقاء وزوجها, فضال عن اخليول والنـوق التـي تعـد مرايـا 

 هبا احلزن دون رمزية تتمرأى فيها هناية بلقيس, والنوق التي قهرهتا شمس الظهرية فاستبد
الـسيف والـرمح (أن متتد هلا يد املروءة, وكان غياب أيب الطيب بمرموزه الثقايف والبطويل 

 اســتدعت "مل يــستبينوا النــصح"وملــا . ً غيابــا لتلــك املــروءة العربيــة)والقرطــاس والقلــم
ًشخصية الزرقاء شخصيات أخـرى وأحـداثا وأقـواال شـكلت فـضاء املـد التـارخيي الـذي  ً

ً أفقا للسقوط, يف أي زمن ال سيام الزمن املعارص كـام يقـول أمحـد −النسبة للشاعر ب−صار 
 :سامل باعطب

 اليوم يف قريتنا الصغرية
 تعفن اجلسد

 أمسى هنا يزحف يف مذبحة الضياع
 يومي هنا يغرس صوجلانه يف محأة اخلداع

 غدي هنا مئذنة حتطمت
 يف جوفها الرؤى
 وانحبس األذان

 .)٤٣(نةوثرثرت مزبلة املدي
فاليوم والغد مفردتان ارتكز عليهام بناء القصيدة, وشـكلتا البعـد الرمـزي لواقـع 

 .مهرتئ يسوده العفن والضياع واخلداع و حتطم الرؤى ال فرق فيه بني قرية ومدينة
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ومل تكن هذه الرؤية هـي القـراءة الوحيـدة للواقـع العـريب, بـل ثمـة رؤيـة أخـرى 
علينا كعراف يرى إحداث قطيعة نوعيـة بـالواقع القـديم, للشاعر حممد الثبيتى الذي يطل 

 حيث تنتفض "أحشاء الرماد" و "متتد جذور املاء" حيث "ترتيلة البدء"ويرشع يف مقاربة 
ً للوالدة التي تعد فتحا جديـدا أو بعثـا لعنقـاء العـرب مـن "للمخاض"اشتهاءات الرتاب  ً ً

 :ت لواقع جديد تراب احرتاقها, وهبذه الوالدة تكون أوىل القراءا
 ًجئت عرافا هلذا الرمل

 استقيص احتامالت السواد
 َجئت أبتاع أساطري

 ًووقتا ورماد
..... 

 من شفاهي تقطر الشمس
 ْوصمتي لغة شاهقة تتلو أسارير البالد

..... 
 .)٤٤(يشتد املخاض

فموقف الثبيتى يف ترتيلته موقف متـشبث باحليـاة, وهلـذا فهـو يعفـى عـىل الـزمن 
ًائع متجها إىل مستقبل يعتربه أوىل البـدايات, وهلـذا فمفرداتـه مفارقـة ملفـردات املايض الض

ًأمحد سامل باعطب, فـضال عـن أن مفـردات الثبيتـى تفـتح أفقـا للغـة الـشاهقة حتـت شـعاع  ً
 .الشمس لتمتد الوالدة ويبدأ البعث اجلديد
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ة  إلبراهيم زوىل نفس عميق لشعرية الـسقوط يف أسـطور"اآلخرون"ويف قصيدة 
 :ًالزرقاء حيث يأيت العدو غازيا البيوت, فيموت األمل يف نفوس املهزومني 

 كانت الساعة اآلثمة
 حني دق الغزاة عىل الدار

 واغتصبوا وردة من حدائق عيني
 ًقبلتها ثم سويتها وطنا يف القصائد

 أهزوجة يف شفاه البنات
 ًهالال عىل منكب الليل
 ِفأل سنبلة يف اخلريف

..... 
 مون هناإهنم قاد

 إهنم قادمون هنا
 .)٤٥(إهنم قادمون لنا

 هو زمن احلـدث املمتـد يف الزمـان, إذ يالحقنـا القهـر واخلـوف, − إذن −فالزمن 
 .وتكون الساعة اآلثمة حني نعجز عن صد هجوم املعتدين عىل أوطاننا

ولكن يظل الوجـه املفـارق هلـذه املأسـاة هـو وجـه التفـاؤل عنـد حممـد الثبيتـى يف 
 حيث يدشن الثبيتى  بداية رحلته عىل الرمـل, أي "الرمال ورأس النعامة: أقول " قصيدته

من بداية الطريق, بداية مغايرة ملا سجله التاريخ القديم, وهذه البدايـة تـأيت بعـد أن ترهـل 
ًصحو املدينة نظرا لشح املياه وغياب اخلـصوبة, أي بعـد أن تـأخرت هـذه البدايـة وحلـت 
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ــة ــسنون العجــاف, ورحل ــوءة ال ــوهج, ممل ــراح الت ــة بج ــصيدة مثخن ــذه الق ــى يف ه  الثبيت
 .بالصباحات واملغامرة, هذه هي صدى الرؤية املوؤودة عند الزرقاء

ولغــة الــشاعر التــي تتأســس عــىل لغــة الرمــل وارحتــال الوقــت, وارحتــال الغيمــة 
يف القادمة لرتوى الصحاري, وتغنى مع املاء, هي رؤية مستفيدة من وجع التاريخ القـديم 

 :تأسيس النهضة العربية, يقول 
 سأبدأ منك الترشد

 ابدأ منك احرتاق اجلنون
 ارحتال السنني العجاف

 ًقد يرتدينا معا
 قمر من زجاج

... 
 يمتاح أحزانك الربق

 يرسق عينيك قوس قزح
 ًوصار الزمان جنونا... 

 .)٤٦(وصار الزمان الصبوح الغبوق القدح
ــا ــة ب ــة القديمــة املثخن جلراح, واملكتظــة بالــدم والقتــل واهلــزائم, إذن مــن التجرب

ًوالتسلط, واخلداع ينطلق الثبيتى يف رؤيته متجـاوزا اآلالم التـي صـاحبت املـايض, وهبـذا 
 .ًيتوالد وجه الزرقاء ويتناسل ليصبح وجوها مفتوحة يف اآلن واملستقبل
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− ٤ – 
  األوجه املعاصرة لألسطورة

 :وجه املرأة املهمومة البائسة   - أ
لشعر السعودي املعارص ديوان للشاعرة ثريا العريض, يضم قصيدة تستدعي يف ا

أسطورة الزرقاء, تتقنع هبا الشاعرة لتجسد مهوم املرأة الفكرية, ومعاناهتا من أجل تدشني 
وضع جديد هلـا يف املجتمـع احلـديث, ورؤيتهـا رؤيـة امـرأة عربيـة تؤرقهـا جـراح الـوطن 

 :الكبري, تقول
 تأنادي كام أنت نادي

 هلفي عليك
 ما صدقوك

 وهاأنا باكية وبنوك
 يبيحون آذاهنم للرياح
 وال يسمعون النشيج

 تربعم أشواقهم يف البطاح
 وتزهر إذ ترتوي بالضجيج

 عىل اجلمر أخطو
 وأرفع فوق املدى قامتي فأرى
 ولكنني حني أخربهتم ما أرى
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 .)٤٧(رمجوين
 عـىل اجلمـر واملعانـاة يف فاللغة الشعرية مملوءة بمفردات البؤس والبكـاء واخلطـو

وهكذا حـني تـشمخ املـرأة بـام لـدهيا مـن معرفـة خاصـة وهـي . التمدد لالكتشاف والرؤية
تدشن صوهتا البارز وسط أبناء جمتمعها ينكرون متيزها وتبرصها, وهم إذ حيكمـون عليهـا 

نـاء باخلروج غري مصدقني لعرفاهنا يرمجوهنا, وهنا تكمن املفارقة, حني يكون الرجم من أب
 .املجتمع وليس من العدو كام حدث للزرقاء

 تــسرتفد فيهــا "كلهــم أنــا" قــصيدة بعنــوان "امــرأة بــال اســم"ويف ديواهنــا اآلخــر 
عنارص من قصة الزرقاء بطريقة امتصاص الداللة لتعرب عن صـوت املـرأة املهملـة كطـرف 

 :ال يقر املجتمع دوره وال يعرتف به, تقول 
 وقل هي امرأة خذلت باحلداء

 فامذا تقول?
 وهي بني الفواصل
 مثقلة اخلطوات

 مرسومة بغبار القوافل
 موعودة بتضاد الفصول

 موؤودة يف التباس اللغات
 ومن? حني ترصخ

 .)٤٨(أو هتمس الوجع املستحيل
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فاملرأة القديمة التي خذلت باحلـداء وهـي بـني غبـار القوافـل لـن يـسمعها أحـد, 
يـصل لكـل سـمع, وهـي نفـسها املـرأة التـي وهلذا فهي ترصخ بأعىل صوهتا الـشفاف كـي 

حتمل وجع املـستحيل يف الواقـع املعـارص, وهلـذا فـإن صـوهتا سيـضيع وسـط زحـام سـائر 
األصوات العالية, وإذا سمح هلا أن تعرب عن نفسها فامذا تقـول وسـط مـن ينكـرون قوهلـا, 

 .وعليه فإهنا موؤودة عند من ال يفهموهنا يف الواقع املعارص
 :أة الضائعة وجه املر  - ب

ــصيدهتا  ــرادى"يف ق ــار ف ــور القف ــد "عب ــريض أن تؤك ــا الع ــشاعرة ثري ــاول ال  حت
حضورها وسط غياب اآلخرين من خالل البحـث عـن ذاهتـا كـامرأة متـردت عـىل الـرباءة 
واألنوثــة الطريــة متجــاوزة كــل خمــاطر الطريــق, حيــث تــضيع الفواصــل بــني الفــصول, 

ــة, وختتفــي املعــامل,  ــداخل األمكن ــاء مــاء ال"فتت ــا ضــائع مثــل /  الرمــل رمــل وال امل كنهن
ً, إذ يصبح كل يشء رسابا خادعا ال تعرف بدايته مـن هنايتـه, غـري أن الـسؤال  )٤٩("أسامئنا ً

الدائم يف هذه الرحلة هو السؤال عن الوطن يف خارطة مبهمة غري واضـحة املعـامل الزمنيـة 
 :واملكانية 

 كيف يكون اغتيال احلياة: قلت 
  خمرج للكالمونبقى بال

 ال مكان... ًال زمنا : قلت 
 .)٥٠(ال تفاصيل ترسمنا

ومع ذلك فهي ال تكف عن البحث عن وطنها الذي ال تراه, وإن كان يؤرقها أن 
هذا الوطن يسكن فيها, وأهنا جزء من الكل, وهي ال تقوى عىل عبور القفار كـسائر أفـراد 

ول دون أن يكون هلا دور متفرد تتميـز بـه الوطن إال يف إطار الكل, ألن العجز هو الذي حي
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 :عن سائر بني جلدهتا وإال طاردها مصري زرقاء الياممة, تقول 
 وطني ضائع يف
 أم كلنا ضائعون

 ًأراكم مجيعا معي يف كياين
 ...أراين

ًمسبلة اهلدب حينا كليىل ُ 
 ًوحينا كزرقاء مرشعة للفضاء

 الهثة يف املدى.. مشدودة اخلطو 
 ذا ما استدار صداهألتف يف أفقي إ

 أبحث عن وطن ال أراه
 ثم أرسق نفيس من املوت

 أصغي
 .)٥١(ًهنا وطن يستحيل وجودا

فــضياع الــشاعرة بــني اخليــال حــني تــسبل هــدهبا كلــيىل العامريــة هائمــة يف عــشق 
ّالوطن أو كزرقاء الياممة يف حني آخر عندما تفعل بصريهتا إلنقاذ الوطن, وألهنـا بـني هـذه 

 الوطن املستحيل, ألن وجوده ليس إال يف خميلتها, وال شـك بـأن احلـرية وتلك تبحث عن
 .بني هذه الدروب الثالثة هو الضياع بعينه
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 : وجه املرأة الرافضة−جـ 
 )غجريــة الريــف( تعلــن غيــداء املنفــى )٥٢(للمــدن املفتوحــة للــشمس والعــشاق

 :دة نفسها غضبها من كل يشء منطلقة من الوجع املعلن يف عيني الزرقاء, معاه
 لن أزرع أحالمي يف جوف الصخر األسود.. أين 

 يف أعامق البحر
 ويف غضب املاء

 يف هامشة األيام املنبوذة من تاريخ األحياء
 ًفأنا أحيا وجعا يرقد يف كفنه

 ًأمال.. أو 
 يسكن عند األفق ويف أعطاف الغيمة

 ًوطموحا ينفخ أبواق اآليت
 ويسبق يف طور زمنه

 .)٥٣(أنا.. تلك 
 قـد أحبـت ذلـك الـوطن إىل حـد اجلنـون − الراوية يف القـصيدة −وألن الشاعرة 

مستجيبة لكل مطالبه من مقتضيات الواجب الوطني, وألن حبهـا مل يـسلم مـن األذى بـل 
ًكان منطويا عىل جراحات كثرية فإن رفضها للمأساة التي أعقبت هذا احلب هو حمور هـذه 

 :القصيدة 
 أكرس دائريت
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 .)٥٤(يدان الرفضكي أركض يف م
وهي بذلك متتص داللة الغضب واجلرح يف عيني الزرقـاء بعـد أن فقأهـا العـدو, 
ًوبتبني غيداء املنفى هلذه احلالة تكون قد أعلنت موقفها شعريا بعد أن أحبـت هـذا الـوطن 

 :مئات املرات, وأجهضت يف هذا احلب مئات املرات, ولكنها أحالت هذا الرفض 
 وجهيًمقتوال يف .. ًعشقا

 ًمدفونا يف أجفاين
 ًمصلوبا.. وبني قوايف أشعاري

 .)٥٥(ًمنحورا اسمي.. وعىل كل نواحي األوراق املخفية
 :  وجه اهلوية املفارقة −د 

من وجهة أخرى ال يقف عبدالكريم العودة عند اسـتيعاب الشخـصية والتفاعـل 
 يمثـل حالـة املـرأة معها, بل جيعلها قاعدة ينطلـق منهـا يف اختيـار نموذجـه املعـارص الـذي

العربية التي متثل هوية ثقافية مغايرة بالنسبة لثقافة الزرقـاء بعيـدة النظـر, والتـي ال يـنقص 
 .من وطنيتها ضياع برصها

ً تأخـذ بعـدا آخـر, إذ فقـدت "البكاء بني يـدي فاطمـة"ففاطمة يف قصيدة العودة 
رحتهـا البكـر, وكـان الربيق بعينيها فتاهـت هبـا الطرقـات وتعثـرت يف مـسريهتا وفقـدت ف

احلزن قرين هذه الطفولة, ألن وطنها متناثر بني البحار حتيـاه يف غربـة دائمـة, هـذه الطفلـة 
ً حتيــا القمـع إذ تــذهب قـرسا إىل املدرســة التـي ال حتبهــا ألن مـا تدرســه ثرثــرة ال "فاطمـة"

غـري مـا حتصل من ورائها إال األحزان, فموقف القبيلة سادي مؤمل, ال يمنحها مـن احلريـة 
 .تفرضه التقاليد السائدة يف هذا املجتمع
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وإذا كان ما يفرضه الغريـب عـىل الفـرد سيـشكل هويـة ثقافيـة أخـرى تفـارق مـا 
ًدرجت عليه ثقافة القبيلة وهو بالفعل كذلك فإنه سيكون قتال للبـصرية العربيـة وتـسميال  ً

 واملـايض املقـدس,  عىل العرف والواقـع"فاطمة"لعيون القادمات, وليس بشارة خترج هبا 
 :يقول 

 أأحرقت قلبك بني بيوت الرياض العتيقة والصدقات
 !!رأت عينك املستثارة ما ال يرى? حمزن ما يرى

 ًهل تركت فطورك عند الصباح لتأخذ فاطمة عمدا
 إىل املدرسة

 كيف ستجلس فاطمة يف الدرس?
 كنت تعلمها األغنيات احلزينة

 تغرس فيها بذور البشارة
 لس يف الدرسلكنها حني جت

 ما هذه الثرثرات السخيفة يف الدرس
 ال زلت حتلم يف طفلة تستبد بام حوهلا

 وتعيد صياغة أحالمها وما شوهته القبيلة
 وجهها الغجري

  عن الدار"غريب"ستقرأ بني دفاترها ما رواه 
 ما ضيعته القبيلة من دمه األخرض املتوهج
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 كان حيارص أجسادهم
 ً وردت موردا يف الظهريةوكافة قبائلهم حتتسيه إذا

 متزجه بحليب النياق إذا دارت الكأس باملائدة
 .)٥٦(ًوهذا الغريب له شأنه حني يرتد منترصا

فاملفارقة قائمة يف نص العودة بني القديم من أعراف القبيلة العربية واحلديث مـن 
ا دور رئيس املجتمعات املدنية, كانت التقاليد تكتفي بوضع معني للمرأة حتى لو مل يكن هل

يؤمن به أفراد هذه القبيلة, ويدعمونه, بل لو خالفوها الرأي الصحيح يف ذلك, وهـذا هـو 
الــذي يــشكل الطــرف األول مــن املفارقــة, أمــا الطــرف اآلخــر فتمثلــه الثقافــة األجنبيــة يف 
 نظرهتا لدور املرأة يف املجتمع املدين من ناحية, ويف نظرهتا إىل الثقافـة اإلسـالمية مـن جهـة
أخرى, إذ يسعى الوافد الغريب من غري املسلمني إىل حتديث مدارسنا ومعاهـدنا بـام حيقـق 

 .غرضه
وإذا كـان الطــرف األول ال يــستمرئ احلــزن واهلزيمـة كنــاتج ملوقــف القبيلــة مــن 
املرأة, فإن الطرف الثاين يعمل عىل تشويه هوية ثقافتنا أمام فاطمة حتى تتشوه هويتها منـذ 

 قمع القبيلة وغياب احلرية, وهذا الغريب حني ينترص يف دعواه سـيكون لـه ًالبداية مستغال
 . شأن آخر

وعىل مستوى آخر تشكل فاطمة مفارقة أخرى مع الزرقـاء, يف أن ارتبـاط الثانيـة 
بالقبيلة والوطن كان عامل اتساق بينها وبـني ثقافـة املواطنـة والـدفاع عنهـا حتـى لـو كـان 

مة فقد تشوهت صورة الوطن وثقافته لدهيا مما خلف عنـدها أما فاط. الثمن تسميل عينيها
ًحزنا دائام ونزوعا إىل الرفض لضعف الوازع الوطني ًً. 
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  اخلامتـــة
ال تقف رؤية زرقاء الياممة عند املحسوس, بل تتجـاوزه إىل مـا وراءه مـن كـشف 

املعـارصين للمخبوء وهتك لألستار مما هو أدخل يف عامل العرافني, وهذا ما جعل الشعراء 
يتلبسون هبا ويسرتفدوهنا ليكتشفوا واقعنـا, ويطلقـوا صـيحات التحـذير ممـا خيبئـه الـزمن 

 .القادم
وقد قامت الدراسة يف املبحث األول باستنطاق عدد من النصوص التـي وظفـت 

 )زرقــاء الياممــة(هــذه الشخــصية, وهــي نــصوص جيمــع بينهــا اســرتفادها لقــب الزرقــاء 
 وكان أول من اسـتدعاها الـشاعر الفلـسطيني عزالـدين املنـارصة يف .وأفعاهلا وكافة سامهتا

البكـاء بـني يـدي زرقـاء ", ثـم جـاء بعـده أمـل دنقـل يف قـصيدته "زرقاء الياممـة"قصيدته 
 والتي كانت أنضج قصيدة توظف هذه الشخصية, ومن بعدمها أصبحت الزرقـاء "الياممة

ًرمزا أليفا وموطوءا  توارد عليه الشعراء املع ً ارصون , وقد وقفـت الدراسـة عـىل نـصوص ً
 .عدد منهم, ومل تكن هتدف هذه الدراسة إىل االستقصاء واالستقراء

ويف املبحــث الثــاين كــشفت الدراســة عــن رسيــان قــدرة الزرقــاء االستــرشافية يف 
جمموعــة مــن األصــوات النــسائية, وهــذه األصــوات وإن اختلفــت مــع الزرقــاء يف الزمــان 

ــامء واأل ــان واألس ــذه واملك ــن ه ــصري, وم ــف وامل ــا يف املوق ــا توحــدت معه ــاب إال أهن لق
 .الزباء, حذام, جفرا, فاطمة, وخرضاء الياممة: األصوات 

أما يف املبحث الثالث فقد كشفت الدراسة عن كيفية تعاطي الـشعراء املعـارصين 
مع الزمن, حيث أطل بعضهم من نافذة الزمن املـايض عـىل الـزمن احلـارض واملـستقبل, يف 

ً قطع بعضهم الصلة بالزمن املايض وبدأ تارخيا جديدا تدور وقائعه يف الزمن احلارض, حني ً
كام حاول بعضهم عقد املقارنة بني الزمنني املـايض واحلـارض للكـشف عـن الواقـع العـريب 

 .املعارص, وما يسوده من ضياع وخداع
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 ويف املبحث األخـري كـشفت الدراسـة عـن األوجـه املعـارصة لألسـطورة, حيـث
 :تتامهى املرأة املعارصة مع الزرقاء يف ثالثة أوجه

وجــه املــرأة البائــسة املهمومــة التــي ينكــر عليهــا أبنــاء جمتمعهــا متيزهــا فيقفــون يف  •
 .وجهها للحيلولة بينها وبني حتقيق أهدافها

وجه املرأة الضائعة التي تسعى لتفعيل بصريهتا إلنقاذ وطنهـا مـن األخطـار التـي  •
 .تتهدده

 . املرأة الرافضة التي مل تذعن ومل تستسلم رغم اإلحباطات املتكررةوجه •
أما الوجه الرابع فتكـون فيـه املـرأة حالـة مفارقـة مـع الزرقـاء, حيـث تتـشوه 
صورة الوطن لدهيا ويـضعف الـوازع الـوطني عنـدها, يف الوقـت الـذي كـان ارتبـاط 

 .ينيها فداء لهالزرقاء بوطنها عامل اتساق بينها وبينه, مما جعلها تقدم ع
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  اهلوامش والتعليقات

, ١عيل جعفر العالق, يف حداثة النص الشعري, دار الرشوق للنـرش والتوزيـع, ط: انظر  )١(
 .٣٤, ٣٣ ص٢٠٠٣

 .٧٤, ص) ت.د(غايل شكري, شعرنا احلديث إىل أين? دار املعارف بمرص : انظر  )٢(
لرؤيا يف شعر البيايت, منـشورات احتـاد حمي الدين صبحي, ا: , وانظر٧٦نفس املرجع ص )٣(

 .٤٧−٣١, ص١٩٨٦الكتاب العريب, 
حممد بن جرير الطـربى, تـاريخ األمـم وامللـوك, نـسخة املطبعـة : انظر تفاصيل القصة يف  )٤(

 .٣٩, ٣٨ ص٢جـ) ت.د(احلسينية 
ر عيل عرشي زايد, استدعاء الشخصيات الرتاثيـة يف الـشعر العـريب املعـارص, دا.د: انظر  )٥(

 .١٧٩, ص١٩٩٧الفكر العريب املعارص, 
مي عبداهللا عدس, أنثى القـصيدة يف شـعر عزالـدين املنـارصة, دار الكنـدي للنـرش : انظر  )٦(

 .٥٧, ٥٦, ص٢٠٠٧, ١والتوزيع, األردن, ط
, ٥عزالدين املنارصة, األعامل الشعرية, املؤسسة العربية للدراسات والنـرش, بـريوت, ط )٧(

 .٤٧, ص٢٠٠١
قراءات يف الشعر اللهجـي : عزالدين املنارصة, اجلفرا واملحاورات : ع قصة جفرا يف راج )٨(

 .٢٦, ص١٩٩٣, ١يف فلسطني الشاملية, دار الكرمل عامن, ط
ليديا عبداهللا, التناص املعريف يف شعر عزالدين املنارصة, دار جمـدوالي للنـرش والتوزيـع,  )٩(

 .٢٢٥, ص٢٠٠٥, ١ط
 .٤٨املصدر السابق,  ص: عزالدين املنارصة  )١٠(
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 .٢٢٧عيل عرشي زايد, املرجع السابق, ص.د )١١(
ــاهرة, ط )١٢( ــدبويل , الق ــة م ــة, مكتب ــاء اليامم ــدي زرق ــني ي , ٢٠٠٥, ٢أمــل دنقــل, البكــاء ب

 .١٠٥ص
 .١٠٦, ١٠٥نفس املصدر ص )١٣(
 .١٠٨نفس املصدر ص )١٤(
 .١٠٩نفس املصدر ص )١٥(
 .١١٠, ١٠٩نفس املصدر ص )١٦(
, ١٩٩٤لسالم املساوي, البنيات الدالة يف شـعر أمـل دنقـل, احتـاد الكتـاب العـريب, عبدا )١٧(

 .١٧١ص
فتحي أبو مراد, شعر أمل دنقل دراسة أسلوبية, عامل الكتب احلـديث, األردن, .د: راجع  )١٨(

 .٢٢٨, ص٢٠٠٣
 .١١٠أمل دنقل, املصدر السابق, ص )١٩(
, ١٩٨٢فن التائهـة, وزارة اإلعـالم, بغـداد, خالد حمي الدين الربادعـى, الغنـاء بـني الـس )٢٠(

 .١١ص
 .١٨٠عيل عرشي زايد, مرجع سابق, ص.د: انظر  )٢١(
 .١٢خالد حمي الدين الربادعى, مصدر سابق, ص )٢٢(
 .٥٨, ص١٩٨٣حممد الشحات, عندما تدخلني دمي, اهليئة املرصية العامة للكتاب,  )٢٣(
 .٦٠نفس املصدر ص )٢٤(
 .٥١ ص١٩٩٧ي, تأويل ما حدث, منشورات نادي املدينة األديب, حممد عيد اخلطراو )٢٥(
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بنياتــه, ابداالتــه, وبعــده الــدعوي, دار : حممــد بودويــك, شــعر عزالــدين املنــارصة.د )٢٦(
 .٣٥٧, ص٢٠٠٦, ١جمدوالي, عامن, ط

 .٢٣١مرجع سابق, ص: ليديا عبداهللا : انظر  )٢٧(
 .٤٩مصدر سابق, ص: عزالدين املنارصة  )٢٨(
مصطفى اجلوزى , من األساطري العربية واخلرافات, دار الطليعـة, : اجع قصة الزباء يف ر )٢٩(

 .١٢٤, ص١٩٨٠, ٢بريوت, ط
−٨٤عيـون تعـشق الـسهر, دار األصـفهاين للطباعـة, الـسعودية, ص: أمحد سامل باعطب )٣٠(

٨٨. 
 .٨٤: نفس املصدر )٣١(
 .٨٥: نفس املصدر  )٣٢(
 .٤٦, ٤٥, ص١٩٨٣املليحة, دار العلوم للطباعة والنرش, أمحد الصالح, انتفيض أيتها  )٣٣(
حممد مسري مباركي, منسك للسرية يف حرم الرمـل, الفرسـان للنـرش والتوزيـع, القـاهرة,  )٣٤(

 .٢٤ص
 .٢٥ ص نفس املصدر )٣٥(
 .٢٦نفس املصدر ص )٣٦(
 .٢٦نفس املصدر ص )٣٧(
عـارصين, املجلـد الثالـث, مجـع معجـم البـابطني للـشعراء العـرب امل: عبدالكريم العودة  )٣٨(

 .٢٧٣, مطابع القبس, الكويت, ص١٩٩٥, ١وترتيب هيئة املعاجم, ط
 .١٧, ص١٩٨٣حممد حسيب القايض, مريم تأيت, دار الطليعة, بريوت,  )٣٩(



…NïÓŠíìİÛaÝÈ’ß†àª 
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خالد الكركي, الرموز الرتاثية العربية يف الـشعر العـريب احلـديث, دار اجليـل, بـريوت, .د )٤٠(
 .١١٠, ص١٩٩٨, ١ طمكتبة الرائد, عامن,

 .٥٨حممد الشحات, مصدر سابق, ص )٤١(
 .١٠٩أمل دنقل, مصدر سابق, ص )٤٢(
 .٧٨أمحد سامل باعطب, مصدر سابق, ص )٤٣(
ــى  )٤٤( ــد الثبيت ــدة, : حمم ــبالد, ج ــابع دار ال ــايف, مط ــادي األديب الثق ــاب الن ــضاريس, كت   الت

 .١٠−٧ص
 .٦٨احلضارة العربية لإلعالن والنرش, صًرويدا باجتاه األرض, مركز : إبراهيم زويل  )٤٥(
ًهتجيت حلام هتجيت ومها, الدار السعودية للنرش والتوزيـع, ط: حممد الثبيتى )٤٦( ً١٩٨٣, ١ ,

 .٨٩,٩٠ص
 .٣٤, ٣٣, ص١٩٩٥, ١أين اجتاه الشجر, مطابع الرتيكى, ط: ثريا العريض )٤٧(
 .٣١, ص١٩٩٨, ١امرأة بال اسم, مطابع الرتيكى, ط: ثريا العريض  )٤٨(
 .١٣,  ص١٤١٤عبور القفار فرادى, مطبوعات نادي الطائف األديب, ط: ثريا العريض  )٤٩(
 .١٤نفس املصدر ص )٥٠(
 .١٨نفس املصدر ص )٥١(
ــى   )٥٢( ــا العرين ــشاعرة هي ــصيدة لل ــف"ق ــة الري ــريب "غجري ــوعة األدب الع  وردت يف موس

−٤٧٤ املجلد الثاين, ص,٢٠٠١, ١عبداهللا بن حامد املعيقل, ط.السعودي, من إعداد د
٤٧٦. 

 .٤٧٥نفس املرجع ص )٥٣(
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 ).ص.ن(نفس املرجع  )٥٤(
 ).ص.ن(نفس املرجع  )٥٥(
 .٢٧٣مرجع سابق , ص: معجم البابطني  )٥٦(

 


