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ملخص البحث:

ـضاف إىل أبواب
معىن شعرايً يُ َ
هتدف الدراسة إىل إبراز هذا اجلانب اإلنساين ،والتأسيس له ليصبح ً
الشعر ومعانيه ،فضالً عن إعادة الرؤية إىل معاين الشعر من منظور معاصر ال ينفصل عن سياقه
التقليدي .أما خطة هذه الدراسة فجاءت يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة ،اتَّبعنا فيها املنهج الوصفي
التحليلي ،وملا كان املوضوع أكثر ارتباطاً ابجلانب الذايت ،استخدمنا التحليل النفسي ابلقدر الذي
يتحمله النص؛ حىت ال خترج الدراسة عن إطارها األديب .ويف اخلامتة تناولنا خطة البحث تناوالً مبسطاً،
وذكران أبرز النتائج اليت توصل إليها وهي :إن مشهد الوداع قد تطور وفقاً للتطورات اليت عاشها اإلنسان
العريب يف كل عصر ،وإن ملشهد الوداع يف الشعر العريب صورة نفسية شديدة األثر وعميقة اإلحساس،
ومن حيب،
يسودها احلزن والقلق واخلوف واالرتباك والتشاؤم ،وإن مشهد وداع الشاعر ملوطنه وأهله َ
يؤكد قوة ارتباطه الوجداين ابملكان الذي نشأ فيه واجملتمع الذي عاش وترعرع فيه وسط أهله وأقرانه
وأصحابه ،وإن مشهد الوداع يف العصور األوىل أييت يف أغلب القصائد الشعرية عرضاً ومندساً يف أغراض
الشعر املتعارف عليها ويف أبيات قليلة ،واندراً ما أييت قصيدة كاملة ،حيمل عنواهنا اسم الوداع أو معناه،
ويف العصر احلديث تكثر قصائد مشهد
الكلمات املفتاحية :مشهد-الوداع-الشعر-احلديث-األصالة-التجديد.
Abstract
The study aims to point out this human side and establish its poetic meaning that
would be added to the topics of the Arabic poetry and its meanings. This is in addition
to reviewing the meanings of the Arabic poetry from a modern perspective that is
within its traditional context. The study consists of an introduction, three chapters,
and a conclusion. The researcher uses a descriptive analytical approach. Whereas the
subject of the study is more closely related to the personal side, the researcher uses the
psychoanalysis method in as much as it is compatible with the text so that it does not
go beyond the intended literary framework. In the conclusion, the researcher dealt
 األستاذ املساعد جبامعة اجلوف – كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،قسم اللغة العربية ،اململكة العربية السعودية.
أرسل البحث بتاريخ 2019/1/3م ،وقبل بتاريخ 2019/5/3م.

ِ يث ما بْي ْاألَصالَِة والتَّج ِد
ِ ِ
ِ ِ ِِالشع ِر الْعر
يد
ْ َ َ َ َْ َ يب ا ْحلَد
َم ْش َه ُد الْ َوَد ِاع يف ي ْ َ َ ي
with the research plan in a simple way, and he highlighted the findings as follows:
The farewell scene has evolved according to the developments experienced by the
Arab in every epoch; the farewell scene has a psychological image that has a severe
impression on both parties found in sadness, anxiety, fear, confusion, and pessimism
at the moment of the farewell; the poet's home, town or village farewell statement
confirms the strong sentimental attachment and nostalgia to the place where he grew
up among his peers, relatives and friends. It has a spiritual bond and precious memory
that will inflict suffering when parting with them; despite the inevitability and
necessity of separation in the same time but with supplication and hopefulness, there
was hope to return and pledge to keep cordiality, brings about the love of life and
longing for it’s reasons in both parties; the farewell scene in ancient times comes
inessential and hidden in the well-known poetry purposes and in few verses, but in the
sequential states' epoch (an era of degradation), and the Renaissance comes
independent as a complete poem entitled (the farewell); the farewell poetry in all
epochs has formed a phenomenon that aroused attention. This needs a critical vision
that can set up for this human purpose and adds a new meaning to this already
established genre in the Arabic literature.
Keywords: Scenery – Farewell – Poetry – Modernity – Originality – Renewal
Abstrak
Kajian ini adalah bertujuan untuk menyerlahkan aspek kemanusiaan ini dan
merumuskan maksud puisi yang dapat ditambahkan lagi kepada maksud puisi Arab.
Ini disamping melihat kembali maksud puisi Arab itu sendiri daripada perspektif
moden namun dalam rangka tradisionalnya. Kajian ini mengandungi pendahuluan,
tiga bahagian dan satu kesimpulan. Pengkaji menggunakan pendekatan deskriptif dan
analitik. Memandangkan topik kajian adalah lebih dekat kepada aspek peribadi,
pengkaji menggunakan metod psikoanalisis selagi mana ia sesuai dengan teks untuk
ia tidak menjangkau kerangka kesusasteraannya. Kesimpulan kajian adalah seperti
berikut: babak mengucap selamat tinggal telah berubah mengikut perkembangan yagn
dialami oleh bangsa Arab pada setiap era; babak ini mempunyai gambaran psikologi
yang mempunyai kesan mendalam kepada kedua-dua pihak yang mencetuskan
kesedihan, kebimbangan, ketakutan, kekeliruan dan buruk sangka pada waktu
perpisahan itu berlaku. Tempat asal penyair, pekan atau kempungnya yang termaktud
dalam pernyataan perpisahan itu mengesahkan lagi kuatnya pautan sentimental serta
nostalgia kepada tempat beliau membesar bersama sanak saudara dan rakan-rakannya.
Ia mempunyai hubungan rohani dan memori yang berharga yang akan mencetuskan
penderitaan apabila berpisah dengannya; walaupun kepastian dan keperluan
perpisahan itu namun dengan harapan serta doa, masih ada lagi sekelumit harapan
untuk kembali dan janji untuk memelihara hubungan karib, ini membawa kepada
lahirnya cinta dan harapan untuk meneruskan kehidupan oleh kedua-dua pihak; babak
selamat tinggal pada waktu silam tersirat dalam tema puisi yang mempunyai tujuan
lain yagn pelbagai namun sewaktu era kejatuhan dan kebangkitan tema ini menjadi
tersendiri dan membentuk tajuknya yang tersendiri. Puisi selamat tinggal dalam
semua era telah mencetuskan fenomena yang menarik perhatian. Ini memerlukan satu
kupasan yang kritikal yang dapat memudahkan aspek kemanusiaan ini dan menambah
satu maksud baharu dalam kesusasteraan Arab.
Kata kunci: Babak – Selamat tinggal – Puisi – Kemodenan – Keaslian –
Pembaharuan.
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مقدمة

يعد الوداع من أشد فنون األدب أتثرياً يف فطرة اإلنسان؛ فهو مرتبط ابحلل والرتحال عند العرب،
وال ينتج إال من عاطفة جياشة صادقة وانفعال قوي ،والشاعر يف تصويره ملشهد الوداع يطلق خياله
اخلصيب ،وألفاظه وعباراته أتيت مطابقة ملقتضى حاله مشتدة بشدته .وتناولنا ملشهد الوداع يف هذا
البحث اقتصر على اجلانب املكاين واالجتماعي ،وأما وداع األموات فلم نتعرض له ،ألنه يدخل يف ابب
الراثء.
وبعد اطالعنا على ما توفر لدينا من مصادر ومراجع للرتاث العريب النقدي ،توصلنا إىل أن النقاد
ال ُق َد َامى مل يهتموا مبعىن الوداع ومشاهده قدر اهتمامهم ابألغراض التقليدية ،كاملدح والراثء واهلجاء
والغزل ،وغري ذلك ،وقلَّما أولوه عنايةً ،ومشهد الوداع يعرب عن موقف وجداين صادق ينبع من جتربة
الشاعر الذاتية.
أولا :مشهد الوداع لغةا واصطالحا
1
وش ِه َدهُ أي حضره"،
"ش ِه َد"" ،وشهد اجمللس :حضره وكان متواجداً فيهَ " ،
"املشهد" لغ ًة من َ
3
اهد ،اجملتمع من الناس" 4،الضريح،
وامل ْش َه ُد يعين :اجملمع من الناس ،حمضر الناس ،احلضور ،ما يُ َش ُ
َ
مكان استشهاد الشهيد" 5،وامل ْش َه ُد أيضاً مبعىن اسم مكان ،منظر ،مرأى 6.وعند رجب عبد اجلواد
8
املشهد يعين :احملضر" 7.واجلمع َمش ِ
اهد".
ََ
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و"امل ْشهدةُ" تعين :حمضر الناس 9،و"املش ِ
اه ُد" اسم فاعل مبعىن :الناظر ،أي كان حاضراً وانظراً،
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11
تعين املعاينة" ،و"يوم مشهود" :أي حمضور حيضره أهل السماء واألرض ،ومثله صالة الفجر ويوم
القيامة ويوم اجلمعة" 12،و"كلمة "مشهود" يف قوله تعاىل﴿وشاهد ومشهود﴾ :13تعين" :يوم القيامة،
14
ود" عند أمحد خمتار هو :يوم جيتمع فيه الناس
وقال الفراء( :يوم اجلمعة ويوم عرفة)" ،و"اليوم املَ ْش ُه ُ
15
ألمر ذي شأن يستحق الذكر.
ِ
أما "الوداع" لغةً فمن َّ ِ
ع فال ٌن فالان :شيَّـ َعهُ عند
مودعَّ ،
مودع واملفعول َّ
يودع توديعاً ،فهو ي
"ودع ي
فود َ
16
ِ
الناس
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ووَّد َ
ووَّد َ
املسافر :شيَّـعُوهُ
الناس :فارقهم حميياً هلم"َ " ،
سفره متمنياً له ال يد َعة والسالمةَ ،
َ
ع ُ
املسافر َ
ُ
17
ِ
ِ
يع" عند الرحيل ،ويكون للحي
ع ُ
القوم وتَـ َو َادعُوا"َ :وَّد َ
ْي له" ،و"تَـ َوَّد َ
ُحمبِي َ
ع ُ
بعضهم بعضا ،و"التـ َّْود ُ
ِ
ِِ
ْي ،فإن العرب تضعه
يع ،وإن كان أصله
َ
ختليف املساف ِر أهلَه وذَ ِويه َوادع َ
وامليت ،وقال األزهري( :والتـ َّْود ُ
ِ
ع منهم أي سلَّ َم
موضع التحية والسالم؛ ألنه إذا خلَّ َ
ف دعا هلم ابلسالمة والبقاء ،ودعوا مبثل ذلك ،وتـُ ُويد َ
18
عليهم للتـ َّْوِدي ِع).
الرتك 19،تَ ْشييع امل ُسافِ ِر" 20،وعند جربان سعود تعين :ال َّْرتك وامل َف َارقَة،
"الوَداع" تعينَّْ " :
وكلمة َ
ُ
ُ
وأضاف أمحد خمتار عمر معىن آخر وهو تبادل األشخاص عبارات السالم يف طريق االفرتاق إىل وقت قد
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يث ما بْي ْاألَصالَِة والتَّج ِد ِ
ِ ِ
الشع ِر الْعرِِ ِ ِ
يد
يب ا ْحلَد َ َْ َ َ َ ْ
َم ْش َه ُد الْ َوَد ِاع يف ي ْ َ َ ي

يكون طويالً ،ويقولون":وداعاً" :وهي عبارة جماملة تقال عند تشييع املسافرين أو عند افرتاق
23
22
احليت يعين :الفراق.
األشخاص" ،و"الوداع"عند حنا نصر ِي
ومن املعاين اليت ارتبطت بكلمة الوداع "ثنيَّة الوداع" وهي موضع ابملدينة املنورة؛ ألن َمن سافر إىل
يودع مثَّة ،ويشييع إليها 24.ومن املعاين اليت أضيفت لكلمة الوداع جند"حجة الوداع"
مكة املكرمة كان ي
و"خطبة الوداع" 25،و"نظرة الوداع" و"حفل الوداع"26،وإىل غري ذلك من املعاين.

معرفاً فيما توفر لدينا من مصادر ومراجع هبذا
أما التعريف األديب ملصطلح "مشهد الوداع" فلم جنده َّ
َّ
املسمى املركب ،فحاولنا ومن خالل معىن كلمة "مشهد" وكلمة "الوداع" يف اللغة أن نستخلص مفهوماً
لعلَّه يكون أقرب إىل املفهوم األديب الذي خيدم البحث؛ و"مشهد الوداع" هو الصورة املنظورة احملضورة
الصادقة والصورة النفسية لِلَّحظة اليت يـُ َوِيدعُ فيها املرءُ املكا َن الذي ارتبط به وأهله وأصحابه وحمبوبته
وغريهم.

وملشهد الوداع دالالته وآاثره ،ولعاطفته النصيب األكرب من الصدق واقعياً وفنياً ،ففيها ال يرجو
املبدع من املخاطب شيئاَ؛ ألنه مل يـَ ُعد ميلك القدرة على مكافأته ،ومىت غابت الدوافع املادية إلبداع
النصوص حضرت الدالالت الصادقة ،وجتلَّت العاطفة اجلياشة .والشعراء على يِ
مر العصور قد صوروا لنا

حركت مشاعر املتلقْي ،وتركت أثراً قوايً يف نفوسهم.
هذا املشهد يف لوحات فنية رائعة ومؤثرةَّ ،

اثني ا :مشهد الوداع يف الشعر العريب احلديث
أما مشهد الوداع يف الشعر العريب احلديث ،فهو ليس جبديد ،واملتتبع لألدب العريب يف عصوره
األوىل ،جيد فيه فرائد شعرية ،تنفرد عن غريها بفصاحة اللفظ ،وبالغة املعىن ،ودقة التصوير ،وجالل
وحىت أتخذ الدراسة طابعها املوضوعي ،كان لزاماً علينا أن نسلط الضوء على
املوقف .ويف هذا السياقَّ ،
مناذج شعرية ملشهد الوداع يف العصور األوىل قبل أن نشرع بتقدميها يف العصر احلديث.

وحياة العرب يف اجلاهلية فرضت عليهم الرتحال حبثاً عن املاء والكأل ،وما األطالل والرسوم واملطي
واألظعان والركاب والرحال واهلودج ووصف الرحالت يف أشعارهم إال شاهد على تعلقهم ابملكان
واإلنسان يف حلهم وترحاهلم ،وشاعران عنرتة العبسي ويف قصيدته اليت قاهلا عند خروجه لقتال العجم،
يتذكر يوم وداعه لعبلة وفؤاده هارب منه يعدو وراءها مسرعاً ،يقول:
َكأ َّ ِ
ت ُم َوِيدعا
َن فُـ َؤادي يـَ ْوَم قُ ْم ُ

ِ
ب يـَتَ َم َّع ُج
عُبَـْيـلَةَ م ِيين َها ِر ٌ

27

ووداع عبلة لعنرتة حْي يتذكره وهو خارج لفك أسر ولديه غصوب وميسرة ،يذوب حزانً ولوعة،

ويصور ذلك املشهد يف قصيدته قائالً:
يونيو 2019م
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ت
ت َعْبـلَةَ يـَ ْوَم َج ـ ـ ــاءَ ْ
َوتَ َذ َّك ْر ُ
هي تُ ْذ ِري ِمن ِخي َف ِة البُـ ْع ِد
َو َ

قُـ ْلت ُك يِفي الدَّم ِع يعْن ِ
ك فَـ َق ْلِِب
ُ
ْ

ِ ِ
الو ْجـ ـ ُـد َاب ِد
ل َوَداعي َواهلَُّم َو َ
َد ْمعاً ُم ْستهالً بِلَ ْو َع ٍة َو ُس َه ِاد
ِ ِ 28
اب ُح ْزانً َولَ ْو َع ِيت ِيف ازد َايد
َذ َ

ويف العصر اإلسالمي (صدر اإلسالم والعصر األموي) ،طبيعة العيش ال ختتلف كثرياً عن اجلاهليْي،
ويف العصر األموي زادت الفتوحات من تنقلهم وترحاهلم؛ فلذلك جند أن الفراق مفروض عليهم ،وهو
صعب دونه املوت ،فهم يذرفون الدمع السخي عند الوداع ،يقول قيس لبىن:
َوإِِيين مل ْف ٍن َد ْم َع
ُ
َوقَالُواَ :غداً أ َْو
َخ َشى
ت أْ
َوَما ُكْن ُ

َعْي ِين ِم َن
بـَ ْع َد َذ َاك
أَ ْن تَ ُكو َن

البُ َكا
بِلَْيـلَ ٍة
َمنِيَِّيت

َّ
هو َكائِ ُن
ح َذ َار الذي لَ َّما يَ ُك ْن َو َ
اق َحبِ ٍ
هو َابئِ ُن
فَِر ُ
يب َملْ يَِ ْ
ِب َو َ
ِ 29
يك إَِّال أ َّ
َن َما َحا َن َحائ ُن
ب َك َف َ

هم
والشريف الرضي بعد زايرته املدينة املنورة يقف طويالً على راحلته مودعاً آاثرها وساكنيها ،حىت َّ
الركب بعذله ،وتلفتت عيناه وهو يغادرها إىل أن تلفت القلب بعد اختفاء معاملها حزانً على فراقها،

يقول:

ِ ِ
هم
َولََقـْد َمَرْر ُ
ت َعلَى د َاير ُ
ض َّج ِم ْن لَغَ ٍ
ب
ت َّ
حىت َ
فَـ َوقَـ ْف ُ
ِ
ت
ت َع ِيين فَ ُمـ ْذ َخفيَ ْ
َوتَـلَفَّتَ ْ

ـب
َوطُلُـوُهلا بِيَ ِد البِلَى
َهنْ ُ
ض ِوي َو َلَّ بِ َع ِ
ب
نِ ْ
ذِل َّ
الرْك ُ
30
َّت ال َق ْلب
َع ِيين الطُّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلُ ُ
ول تَـلَف َ

ومبا أن العصر العباسي ميتاز من غريه من العصور ابلرخاء واالستقرار ،إال أنه ال خيلو من حياة
البادية ،ومن الغارات وبعض الفتوحات واألسفار ،فنجد أاب فراس احلمداين يشبه حلظة الوداع أبُفُول
ِ
املودعة بدموعها وحدَّثته عيوهنا و َّلوحت له أبصابعها:
البدور ،فبكته احملبوبة ي
فَِإ َّن ُُن ِ
وسي ِاب ِلفَر ِاق طََوالِ ُع
ور َع ِشيَّةً
ت تِْل َ
َوإِ ْن أَفَـلَ ْ
ُ
ك البُ ُد ُ
َصابِ ُع
لِْل َوَدا ِع
َوقَـ ْفنَا
َوملا
َغ ِديَّةً
أَ
ت إِلَْيـنَا أ َْع ُ ٌ
َش َار ْ
ْي َوأ َ
ِ 32
ِ
الع ْه َد ِابجلِْزِع َواللِي َوى
َوَما َ
َوقَالَ ْ
َجارعُ
ت :أَتَـْن َسي َ
ض َّمهُ منَّا النَّـ َقا َواأل َ
ِ 33
ِ ِ ِ 31
ِ
ِ ِ
ِ
ب قَـ َواط ُع
ت ُد ُموعاً ِم ْن ُج ُفون حلَاظ َها
َجَر ْ
َوأ ْ
ش َف ٌار َعلَى قَـ ْلب املُح ي
ودع العرب الشرق من أجل الفتوحات ،وودعوا األندلس عندما ضعف واهنار
ويف العصر األندلسي َّ

يعرب عن عواطفهم ووجداهنم ،ففي األندلس
ملكهم ،فالوداع عندهم من املعاين اليت نظموا فيها شعراً ي
ِ
يودع الركب املتجه إليها حممالً إايه سالمه ألهله
يتشوق عبد الرمحن الداخل إىل معاهد الشام ،وهو ي
ي
وأحبائه ،يقول:
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يث ما بْي ْاألَصالَِة والتَّج ِد ِ
ِ ِ
الشع ِر الْعرِِ ِ ِ
يد
يب ا ْحلَد َ َْ َ َ َ ْ
َم ْش َه ُد الْ َوَد ِاع يف ي ْ َ َ ي

ب امليَ ِيم ُم أ َْر ِضي
أَيـُّ َها
َّ
الرْك ُ
ُ
ِ
ِ ِ
ت ِأب َْر ٍ
ض
إِ َّن ج ْسمي َك َما َعل ْم َ
ِ
ْي بـَْيـنَـنَا فَافََْرتقْـنَا
قُ يد َر البَ ْ ُ
ِ
َعلَْيـنَا
لفر ِاق
َوقَ َ
ضـى هللاُ اب َ

ِ
الس َالم لِبـع ِ
ِ
ضي
اقْ ِر م ْن بـَ ْعضي َّ َ َ ْ
ِأب َْر ِ
ض
َوَمالِ ِك ِيه
َوفُـ َؤ ِادي
فَطَوى البْي عن ج ُف ِوين غم ِ
ضي
ْ
َ َْ ُ َ ْ ُ
ِ 34
فَـعسى ِابجتِم ِ
ف يَـ ْقضي
اعنَا َس ْو َ
َْ
ََ

ومشهد الوداع يف الشعر العريب يف عصر الدول املتتابعة ،له مكانته عند الشعراء ،فالربعي اليماين
ِ
يودعهم وحيملهم سالمه وحتياته إىل أهل
ب احلجيج فؤ َاده شوقاً إىل أرض احلجاز ،فها هو ي
هيَّج َرْك ُ
احلجاز وإىل قرب النِب حممد صلى هللا عليه وسلم فيصور ذلك املشهد قائالً:
ِِ
ْي إِلَـى ِمن ًـى
َاي َراحل َ
ِس ْرُُت َو َس َار َدلِيلُ ُكم َاي
احرْمتُ ُموا َج ْف ِين املنَ َام
َ
ص ْلتُـم َسالِ ِمي َـن
فَِإذَا َو َ

بِِقيـَ ِادي
َو ْح َشتِـي
بِبُـ ْع ِد ُكـم
فَـبَـلِيغُـوا

الرِحي ِـل فُـَؤ ِادي
َهيَّ ْجتُ ُموا يـَ ْوَم َّ
الشَّو ُق أَقْـلَ ِق ِين وصوت احل ِ
ـادي
َ َْ ُ َ
ْ
اي ساكِنِ
ْي املْن َحنَـى َوال َـو ِادي
َ
َ َ
ُ
ِ 35
الس َال َم أ َُهْي َـل ذَ َاك ال َـوادي
ِم ِيين َّ

وال شك يف أن النماذج الشعرية السابقة ،تؤكد أن حلظة الوداع كانت احملرك لوجدان الشعراء يف
كل العصور السابقة ،فقد نظموا الشعر يف وداع املكان واإلنسان؛ إال أننا نالحظ ـ ـ من خالل ما اطلعنا
عليه من شعر هلذه العصور السابقة للعصر احلديث ـ ـ أن مشهد الوداع يف شعرهم ،أييت يف أغلب
قصائدهم عرضاً ويف أبيات حمددة ،واندراً ما أييت يف قصيدة كاملة حتمل معىن الوداع.
والبد أن نشري ـ ـ هنا ـ ـ إىل أننا مل نقتف أثر كل الشعراء ويف كل العصور ،وندَّعي أبننا مجعنا كل
مشاهد الوداع يف شعرهم ،وإمنا اكتفينا بنماذج لألعالم من الشعراء يف كل عصر ،واقتصران يف تناولنا
نتعمق يف شعر الغربة واحلنْي؛ بقصد التأصيل ملشهد الوداع يف الرتاث الشعري
على حلظة الوداع ،ومل َّ
تطرق إليها الشعراء سواء أكان ذلك عرضاً ضمن أغراضهم
العريب ،والتأكيد على أنه من املعاين اليت َّ
املشهورة أو يف قصيدة كاملة ،وقد التزموا فيها الطريقة التقليدية شكالً ومضموانً.

أما العصر احلديث ـ عصر دراستنا ملشهد الوداع ـ فنقصد به العصر الذي بدأ بقيام دولة حممد علي
ابشا يف مصر ،مث بداية التأثر ابلتيارات الثقافية واألدبية الغربية احلديثة ،وظهور املدارس األدبية العربية
احلديثة :مدرسة اإلحياء والبعث ومجاعة الديوان ومجاعة أبولو ومدرسة املهجر وشعر التفعيلة.
أما يف تناولنا ملشهد الوداع يف الشعر العريب احلديث ،فسنعرض أشعار األعالم من شعراء املدارس
األدبية يف العصر احلديث؛ ألهنا كانت متثِيل التيارات األدبية والنقدية والثقافية يف الوطن العريب.
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ومدرسة اإلحياء والبعث ُّ
تعد من املدارس الكالسيكية احملافظة يف الوطن العريب ،وتتخذ الرتاث
األديب يف الشعر العريب منوذجاً تقتدي به ،وتسري على هنجه .ولرائدها حممود سامي البارودي قصيدة

امسها "يف الوداع"؛ إذ خيشى فيها فراق األحبة ،فيهزه رغم قوته ،ويشعره ابألمل ،وجيعله ساهياً شارد
الذهن ،يقول فيها:
إن قلِب وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو األ ُّ
يب ده ـ ـ ـْتهُ
ال ترى غري و ٍ
يسفح الد َّْم ـ
اقف
ُ
َ
وبْي
بت بـ ـ ـ ـ ـ ــعاداً ٌ
وصلةٌ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر ْ
حىت إذا ما
كنت أخشى الوداع َّ
ُ

صريتهُ هنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباً مشاعا
فرقةٌ َّ

ـع ٍ
وساه ال يستطيع زمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعا
َ

من ٍ
حبيب َّ
أجد فيه اجـ ـ ـ ـ ــتماعا
أمسيت أرجو الوداعا
فارقوين
ُ

36

وعربات عْي البارودي موضع سؤال حملبوبته ليلى عند وداعها ،فيجيبها بوفائه هلا ،وصربه على أمل
فراقها ،وتعلُّقه أبمل لقياها ،ما بقي عائشاً يف احلياة ،فيقول:
أليلى! ما لقلبـ ــك ليس يرثِي
تلوميين على عربات عيين؟

ملـ ـ ــا ألق ـ ــاهُ من أمل الفر ِاق؟

ولوال احلب مل جت ِر املآقي

ـب اهلوى اي ليل ِ ِ
يت صبابةً وه ـ ـ ـواك ابقي
ُ ي
أين فن ُ
َومن َع َج ِ َ
37
وما إن عشت بعد البْي إال ملا أرجوه من و ْش ِ
ك التالقي
ُ
َ
ويوم الوداع فقد للرشاد ومنع للرقاد ،وكأن سيف الدهر مسلط على شاعران إمساعيل صربي ،إال أنه
يعلن حتديه بصدق حبه ووفائه ،وما تضمره القلوب ال يعلمه إال هللا ،يقول:
يوم الوداع لقد أضعت رشــادي ومنعت عن عيين طيب رقادي
أشعلت انر احلب بْي جواُني وتركتها تكوي صميم ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤادي
مكنت من قلـ ـ ـ ـ ــِب التأوه والضىن وسلبت مين غاييت وم ـ ـرادي
ي
سلمت للصرب اجلميل قيادي
خضعت حلكم سلطان اهلوى
ملا
ُ
ُ
إىل أن يقول:
ماِل أراك لغري ذنب شاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراً اي دهر سيف عداويت وعنادي
38
صادق وهللا يعل ـ ـ ـ ـ ـ ــم ما يُ ِكـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـن فؤادي
حِب
ٌ
مهما اعتديت فإن ِي
وألمحد شوقي صورة بليغة ومطابقة ابرعة ملشهد وداع املهاجرين لدايرهم يف قصيدته "األندلس
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يث ما بْي ْاألَصالَِة والتَّج ِد ِ
ِ ِ
الشع ِر الْعرِِ ِ ِ
يد
يب ا ْحلَد َ َْ َ َ َ ْ
َم ْش َه ُد الْ َوَد ِاع يف ي ْ َ َ ي

اجلديدة" اليت قاهلا يف "أدرنة" عندما أغار عليها البلغار يف حرب 1912م وانتزعوها من العثمانيْي يقول
فيها:
يتلفتُو َن م ِ ِ
ظ َماءٌ وال يِد َاي ُر ِضَر ُام
ْي ِد َاي َرُهم واللَّح ُ
ُ ي
ودع َ
ويدخل مشهد الوداع يف العصر احلديث شعر املناسبات عند شعراء املدرسة الكالسيكية اجلديدة،
فيكرم احملتفى به ويتم توديعه بقصائد يعرب فيها عن مدى حزهنم لفراقه وفقدهم له،
فتُـ َقام له االحتفاالتَّ ،
وتذكر فيها حماسنه وإجنازاته .ويتمثَّل ذلك يف االحتفال الذي أُقِيم لوداع أمْي واصف بك ،مدير حمافظة
39

القليوبية يف مصر ،وقد ألقى الشاعر حافظ إبراهيم قصيدة يقول فيها:
ِ
يت إىل احتفالك فجـ ـ ـ ـ ـ ــأ ًة
إين ُدع ُ

فأجبت رغم شواغلي وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقامي
ُ

ودعوت شعري اي أمي ـ ـ ــن فخانين
ُ

يض ذمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامي
أديب ومل ير َ
ع القر ُ

الكف مل أملك سوى
صفر ِي
ُ
فأتيت َ
وا خجليت أيكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون هذا موقفي

اخلليق أبن أرتيِل للـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورى
وأان ُ

أملي بصفحك عن قصور كالمي
يف ِ
حفلة التوديع واإلكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرِام
ِ
ـلح املِْق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدام
آايت هذا املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

ِ 40

ِ
مودعاً حممد املويلحي يف االحتفال الذي أقيم لتكرميه ووداعه ،وهو ومسافر من
وقال حافظ إبراهيم ي

ابريس إىل مصر:

اي كاتب الشرق واي خري َمن
رب الورى
سافر وع ْد حيفظك ُّ

تتلو بنو الشرق مقاماته
وابعث لنا عيسى آبايته

41

ويف العراق يقف شاعران معروف الرصايف يف الكرخ مودعاً أصحابه ،فيبكي على فراقهم ،ويقر أبنه

جبان ال حيتمل الفراق على الرغم من شجاعته ،فيقول:
ت َغ َدا َة البَ ْ ِ
ْي ِيف ال َك ْرِخ َوقْـ َف ًة
َوقَـ ْف ُ
ِ
َص َح ِايب َوُه ْم ُْحمدقُو َن ِيب
أ َُويدعُ أ ْ
ف ُم ْرِس ٌل
أ َُوِيدعُ ُه ْم ِيف ال َك ْرِخ َوالطَّْر ُ
ِ
َصابِ ِع ُمطْ ِرقاً
َوأ َْد َع ُم َرأْسي ِابأل َ
ْي َس ْهالً فَ ُم ْذ أَتَى
ت أَظُ ُّن البَ ْ َ
َوُكْن ُ

ِ
ِ
اعا
َهلَا َكَربَ ْ
ت نَـ ْفسي تَط ُري َش َع َ
ْي امل ِش ِ ِ
ِ
اعا
ت ِابلبَ ْ ِ ُ ي
ت ذ َر َ
َوقَ ْد ض ْق ُ
ِ ِ
إِ َىل اجلَانِ ِ
اعا
ب الش َّْرقي مْنهُ ُش َع َ
َكأ َّ ِ ِ
اعا
ص َد َ
َن بَرأْسي َاي أ َُمْي ُم ُ
42
ْي ِم ِيين َما أ ََر َاد َوَاب َعا
َشَرى البَ ْ ُ

ِ
يودع فيها احملبوبة الوطن والوطن احملبوبة العراق
وجلميل صدقي الزهاوي قصيدة عنواهنا"يوم الفراق" ي
متجهاً ُنو مصر ،فيبكيها وتبكيه حزانً على ما أملَّ هبما ،وميجدها بكثرة عشاقها ،فيقول:
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وشك ِ
َعانـَ َقْت ِين لَيـلَى لِ ِ
الفَر ِاق
ْ
ِ
ِ
ِ
ات
َّم ِل فْيه َشتَ ٌ
ِيف أَص ٍيل للش ْ
ص ُّح التَّ ْشبِيه قَـ ْلت :دم ِ
لَو ي ِ
وعي
ُ ُ ُُ
ْ َ
ِ
ِ
ت َو ْحدي لَْيـلَى
َملْ أَ ُك ْن قَ ْد َعش ْق ُ

فَـتَ َالقَت دموعنَا ِيف العِنَ ِ
اق
ْ ُُ ُ
ِ
ِ
وع تََالقِي
ُّم ِ
ل َد َو ٍاع َوللد ُ
ِ
ِ
السب ِ
اق
يـَتَـبَ َاد ْر َن مثْ ُل َخْي ِل ي َ
ِ 43
إِ َّن لَْيـلَى َكثِ َريةُ العُ َشاق

ِ
ويودع شاعران اجلواهري ـ الذي ينتمي إىل نفس املدرسة ـ أحبابه امليممْي بغداد ابكياً ،تسيل مدامعه
ي

متحسراً على فراقهم ،يقول:

ِ
ِ
علي بع ـ ـ ـ ـ ــاده
هللا يصحب ابلسالم ي
مودع ـ ـ ــي عجالً وإن أخىن َّ

شدَّت على شعب القلوب رحاله وجداً وفاض من الدموع مزاده
وميمم بغــداد كادت حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة منها عليه تؤم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بغداده
ٌ
وراده
شجى فراق ـ ـ ــكم له وكفى بدجلة أنكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم َّ
حسب الفرات ً
وإذا قست تلك القلـ ـ ـ ــوب فرددوا أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبائه ليلينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها تـ ـ ـ ــرداده

وإذا جرى ذكري فقولوا شاع ـ ـ ــر جيري على طرف اللسان فؤاده

44

أما مجاعة الديوان ،فهي إحدى املدارس الرومانسية العربية اليت كان ظهورها ردة فعل لسيطرة
املدرسة الكالسيكية العقلية ،وامتازت ابلتجربة الذاتية الصادق ،وبوحدة املوضوع ،ومبزج النفس ابلطبيعة،
ومجوح اخليال ،ومن روادها ،عباس حممود العقاد ،وله قصيدة امسها"ليلة الوداع" ،يصور فيها املشهد
احلزين لوداع َمن حيب ،ووصف ليلة الوداع أبن احملبوبة كانت بدراً يف األعاِل ،والليلة كانت بيضاء بروعة
اللقاء ،وسوداء بلحظة الوداع ،يقول يف مطلعها:

واي ليتين ملا أنست بقربه

وقد مأل البدر املنري األعاليا

إىل أن يقول:
وملا تقضى الليل إال أقله

وحان التنائي جشت ابلدمع ابكيا

فأقبل يرعاين ويبكي ورمبا

بكى الطفل للباكي وإن كان الهيا

وزحزحين عنه بكـ ـ ـ ـ ـ ــف رفيقة وأسبل أهداب اجلفون الس ـ ـ ـ ـواجيا
يقول :لقد ران الكــرى يِ
وتفرقت جنوم الدجى والديك أصبح داعيا
سهرت وقد أمسيت وحدك غـافيا
فقلت :ف ـ ـ ــكم من ليلة إثر ليله
ُ
198

العدد األول -السنة احلادية عشرة

يث ما بْي ْاألَصالَِة والتَّج ِد ِ
ِ ِ
الشع ِر الْعرِِ ِ ِ
يد
يب ا ْحلَد َ َْ َ َ َ ْ
َم ْش َه ُد الْ َوَد ِاع يف ي ْ َ َ ي

فلم أر ليالً كان أبيض مطلعاً وأسود أعقاابً وأشجى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعانيا

45

واملازين يف قصيدته "ليلة الوداع" يودع احملبوبة والدمع من عينيهما ينسكب من احلزن وحرقة الفراق،
والورد قبلة يقطفها ،والشوك أمل يف قلبه من لوعة الفراق ،يقول:
َّ
فرَان
َّ
يل َخيْ ُ
ودعـ ـ ـ ـ ـتُه والل ُ
واملـ ـ ـاءُ جي ِري ِيف تَ َدفُّـ ـ ـ ِق ِه

َوالبَ ْد ُر يـَ ْرُمقـ ـ ـ ـ ـ ِين َويـَ ْرمقهُ
الع ْ ِ
َويَ ُ
ْي يَ ْسبِ ُقهُ
كاد َماءُ َ
َواحلُ ُّ
ب َأيْ ُمرهُ تَرفُّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقهُ

والـ ـ ـ ـ َّد ُّل يـَْنـ َهـ ـ ـاهُ َمتنُّـعُهُ
الد ْم ُع يطْ ِفئ َما أ يِ
ت أَلْثـ ـ ـ ـ ُمهُ و َّ
لرب خ يٍد بِ ُّ
و َّ
ُحرقهُ
الش ْو ُك ِيف قَـ ْلِِب ُم يِ
الوْرُد أَقْط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُفهُ لَِو ْجنَتِ ِه َو َّ
فوقهُ
وَ
اع ِسَّر ُّ
ت َواللَّْي ُل َزايَلنَا َوأَذَ َ
ملا َرأَيْـ ـ ـ ـ ـ ُ
الصْب ِح م ْش ِرقُهُ
46
ت ال أَْرنُو لَِرونَِق ِه فَاحلُ ْس ُن يُطْغِي َّ
الص َّ
طَأْطَأْ ُ
ب َرْونَقهُ

ومن مشاهد الوداع عند مجاعة أبولو الرومانسية ،قصيدة "ليلة عند احلبيب" أليب القاسم الشايب،
يقول يف مطلعها:
ٍ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يِـوبت عن كثب
أان مأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور لذات احلُ ُجب بنبال ُ
إىل أن يقول واصفاً حماسن حمبوبته ،وكيف قضى ليلته إىل أن يودعها ،فيشعر جبحيم الفراق:
مث قالت :اي حبيِب سر على كالء الرحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن يف املنقلب
ِ 47

فتودعـ ـ ـ ـ ــنا وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلٌّ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبه يف ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيم م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤمل ملتهب
َّ

والوداع عند شاعران إبراهيم انجي ميزج فيه نفسه ابلطبيعة ويطلق العنان خلياله ،فهو عذاب ال
يُطَاق ،واحلبيبة كأهنا مشس غابت وأغلقت خلفها أبواب السحاب ،وتركته يسأل الليل دون جواب،
فيقول يف قصيدته" الوداع":

ِ
اب
أَ ِز َ
ف البَ ْ ُ
ْي َوقَ ْد َحا َن ال يذ َه ْ
ْيَ ،وَه ْل َكا َن النـ ََّوى
أَ ِز َ
ف البَ ْ ُ
م ِ
ت َوقَ ْد
َ َ
س فَأ َْم َسْي ُ
ضت الش ْ
َّم ُ
آ َاث ِرَها
َعلَى
َّت
َوتَـلَف ُّ

ه ِذ ِه اللَّحظَةُ قُد ِ
اب
ْ
َّت م ْن َع َذ ْ
َ
ْ
ب ؟!
لق َاب ْ
َاي َحبِ ِيِب َغ ْ َري أَ ْن أ ْغ َ
ِ
اب
اب َّ
أُ ْغل َق ْ
الس َح ْ
ت ُد ْوِينَ أَبْـ َو ُ
48
اب؟!
أَ ْسأ َُل اللَّْي َل! َوَم ْن ِِل ِابجلََو ْ

والشاعر أمحد رامي ينتظر قُـْبلة الوداع ،ونفسه تنازعه ،والدواعي متنعه ودموعه جتري ،واحلبيبة تنظر
يونيو 2019م

199

جملة الدراسات اللغوية واألدبية

إليه نظرة إشفاق ،فيصور ذلك املشهد يف قصيدته"ساعة الوداع":
ِ
َّعلُّ ِل َد ِاع
قَـ ْلِِب َملْ يـُْب ِق للتـ َ
َك ْم تَـ َوََّّهْتُـ َها َعلَى َم ْو ِج ظَِيين
الزَما ُن بُِق ْر ٍب
ُكلَّ َما َج َاد ِِل َّ

ِ
ِ ِ
الوَد ِاع
ُك ُّل ََّهيي يف قُـْبـلَة َ
ِ
ْي اهلََوى بِغَ ِْري ِشَر ِاع
َو َسف ُ
ِ 49
ِ ِ ِ
َّواعي
َمنَـ َعْت ِين م َن العنَاق الد َ

أما الوداع عند شعراء املهجر ،فيمثل النقطة الفاصلة بْي الوصل واهلجرة أو االغرتاب ،وحلظة التدفق
ِ
العاطفي اليت تسهم يف تشكل وجدان الشعراء ،وشعراء املهجر قد ُكتب عليهم ذلك املشهد وهو ُكرهٌ
هلم ،وشاعران أبو ماضي يف قصيدته" وداع وشكوى" خيشى البْي حىت قبل وقوعه ،فيبكي مودعاً
أصحابه ي وم الفراق ،ويعرتف أبن يوم النوى هو من أقسى األايم .وشاعران وأصحابه صامتون حيارى
وأكبادهم ختفق ونظرات عيوهنم الباكية هي اللغة املشرتكة بينهم ،إال أهنم ولوال تعللهم ابللقاء حلزنوا حزانً
َّر البْي يوماً ما سيجمعهم ،يقول:
شديداً ،بل ويسلمون ابلذي قد َ
ف َّ ِ
يل َو َحا َن أَ ْن نَـتَـ َفَّرقَا
أَ ِز َ
الرح ُ
إِ ْن تَـب ِكيا فَـلَ َق ْد ب َكي ِ
َسى
َ ُْ
ْ َ
ت م َن األ َ
ِ
َضالِعِي
َوتَ َس َّعَر ْ
الوَد ِاع أ َ
ت عْن َد َ
ما ِزلْت أَخ َشى البْي قَـبل وقُ ِ
وع ِه
َ ُ ْ
َْ َ ْ َ ُ
يـَ ْوم النـ ََّوى  ،يّلل َما أَقْ َسى النـ ََّوى
ِِ
ْي َكأََّمنا
صامت َ
ُر ْحنَا َحيَ َارى َ
َوعُيُونـُنَا
اد َان
َخفَّاقَةٌ
أَ ْكبَ ُ
ضعِي َفةٌ
هي َ
نـَتَ َجا َذ ُ
ب النَّظََرات َو َ
ِ ِِ ِ
وسنَا
لَ ْو َملْ نـُ َعلي ْل ابللي َقاء نـُ ُف َ
ِ
ص َّربا فَـلَُرَّمبا
َاي
صاحِب تَ َ
َ
ِ
فق بِنَا
إِ ْن َكانَت األ ََّاي ُم َملْ تَـ ْر ْ
ِ َّ ِ
در ال َق ِط َيعةَ َوالنـ ََّوى
إ َّن الذي قَ َ

اللِي َقا
أَ ْغَرقَا

فَِإ َىل اللِي َقا اي ص ِ
اح َِّب إِ َىل
َ َ
ِ
ِ
ت ِأب َْد ُمعي أَ ْن
َح َّىت لَك ْد ُ
ِ
ِ
ُحَرقَا
َانراً َخش ُ
يت حبَيِرَها أَ ْن أ ْ
س ِِل أَ ْن أُفْرقَا
َح َّىت َغ َد ْو ُ
ت َولَْي َ
ت نـَ ْف ِسي البَـ َقا
أبغض ْ
لَ ْوَال النـ ََّوى َما َ
لِْل َه ْوِل َُْن َذ ُر ِعْن َدهُ أَ ْن نـَْن ِط َقا
ِ
يع ِ ،م َن البُ َكا ،أَ ْن تَـ ْرم َقا
َال تَ ْستَط ُ
ِ
اس َك َيال ْتزَه َقا
َونـُغَال ُ
ب األَنْـ َف َ
َكادت مع العرب ِ
ات أَ ْن تَـتَ َدفَّـ َقا
َ ْ َ َ َ ََ
َّم ُل أ َْهبَى َرْونـَ َقا
عُ ْد َان َو َع َاد الش ْ
فَ ِمن النـُّهى بِنُـ ُف ِ
وسنَا أَ ْن نـَ ْرف َقا
َ
َ
50
ِ
ِ
ِيف ُو ْسعه أَ ْن َْجي َم َع املتَـ َفيِرقَا!..

ومن عادات أهل الشام عند احملبْي يف وداعهم ،أن تعطي احملبوبةُ عشي َقها خصلة شعر ،ليتذكرها
هبا ،وإلياس فرحات يصور ذلك املشهد ،قائالً:
ِِ
ْي َد َع ِاين ِابلن َِّف ْري
َّع ِر الَِّيت أَعطَْيتِنِْيـ َها
عْند َما البَ ْ ُ
ُخ ْ
صلَةُ الش َ
ِ 51
ِ
وها إِ َىل اليَـ ْوِم األَخ ْري
ب فِ َيها
َو َسأتلُ َ
ور احلُ ي
َملْ أ ََزْل أَتلُو ُسطُ َ
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يث ما بْي ْاألَصالَِة والتَّج ِد ِ
ِ ِ
الشع ِر الْعرِِ ِ ِ
يد
يب ا ْحلَد َ َْ َ َ َ ْ
َم ْش َه ُد الْ َوَد ِاع يف ي ْ َ َ ي

وخصلة الوداع يف شعر إلياس فرحات تشري إىل أنه مل خيرج عن األسالف يف تشبثهم ابلعودة وأمل
وع َفراً تستنشقه عند نزلة أو زكام
اللقاء؛ فالعرب كانت (إذا غزت وسافرت محلت معها تربة بلدها رمالً َ

أو صداع).

52

مال إىل الواقعية ،يتمثل يف وداع
ومشهد الوداع عند شعراء التفعيلة الذين بدأ شعرهم رومانسياً مث َ
انزك املالئكة للحياة ،ولصديقها "العود" ولألماين يف قصيدهتا "بْي فكي املوت" ،اليت نظمتها عندما
كانت مصابة حبمى شديدة ،تقول فيها:
ـداي
أيها املوت وقفةً قبل أن تغـ ـري جبسمي سكونك األبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ِ
أود ِع الع ـ ـ ــود اي مو ت فقد كان ِل الصديق الوفيَّا
آه دعين ي
وأر ْمن حلن الوداع لدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا

ي ألمضي للم ـ ـ ــوت قلباً شقيَّا

إىل أن تقول:
الصباح اجلَ ِم َيال
ـيك فَـلَ ْن نـَْل َم َح
َاي فُـ َؤ ِادي َّ
الش ِريد َوَّد ْع أ ََمانـِ َ
َ

53

ويقف شاعران بدر شاكر السياب متحسراً ،واصفاً لقاءه ابحملبوبة ابللقاء األخري ،لقاء العذاب
والصمت املميت ،لقاء ساعته عجلى لن تدوم ،وكأن احملبوبة لن تعود ،والوحدة وحش يتهدده حينما
يومئ ظلها ابلوداع ،يقول يف قصيدته "اللقاء األخري":
هذا هو اليوم األ ِ
َخري؟
ُ
ُ

ِِ
ختف إِ َىل ل َقاء؟
َوا حسرََته! أتُصدقْي؟ أَلن ي
هذا هو اليوم األ ِ
َخري فَـلَـ ـ ـ ـ ــيتَهُ ُدو َن انتِ َهاء!
َُ ُ
اكب لَن تَ ِسري
لَْي َ
ت ال َكو َ

الز ِ
مان فَال تَِفيق
العجلَى تَـنَام علَى َّ
َو َّ
الساعةُ ْ
فتين و ِ
السر ِ
اب بَِال َرفِيق
حدي أَسريُ َإىل َّ
َخلَّ ِ َ
***

ِ
ِ ِ
عجزون
َاي للعذاب أ ََما بُِوسعك أَن تَـ ُق ِوِل يَ ُ
عنَّا فما َذا يَصنَـعُون
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لو أن َِّين حا َن اللِيقاء
الس َماء
فَاقتَ َادِين َجن ُم َّ
ِيف َغمرٍة ال أَستَ ِفيق

أض َو ِاء الطَّ ِريق؟!
حتت ْ
أََال وأَنت خص ِري َ
تقول إن ِ
َّك تَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ِرين
ضاء ُ
ليل وانفذةٌ تُ َ
ٌ
ك َهت ِ
أحس ِ
مسْي
إين ُّ
ِي

الص ِ
ختف َإىل لَِقاء
ذلك َّ
ِيف َ
مت امل ِميت أَلَن ي
ُ
ضاء
ليل وانفذةٌ تُ َ
ٌ
غشى رَؤاي و ِ
الش َعاع
أنت فِ َيها مث يَ ُّ
نحل ي
تَ َ ُ َ
ِيف ظُ ِ
الع ِميق
لمة اللَّ ِيل َ
َ
ك من بعِيد وهو ي ِ
ويلُوح ظلُّ ِ
وم ُئ ِاب َلوَداع
ُ
َ
َ ُ
أظل َو ْح ِدي ِيف الطَّ ِريق.
َو ُّ

54

والسياب يف وداعه للمحبوبة ،يطلب منها أن تشد على صدره وتبكيه ،وتريق الدموع على ساعديه،
ميين نفسه ابسرتجاع ما مضى من أايم حاليات ،يقول يف قصيدته (وداع):
وحينما يشعر بقرب الوداعِ ،ي
ِ
ي الدُّموع
ساعد َّ
أري ـ ـ ـ ــقي على َ
أجوب الظَّالم
فهي ـ ـ ـ ـ ــهات أال ُ
السماء
جنم َّ
مس َ
غاب ُ
فال َهت ْ

***

وذك ــرى ٍ
ِ
تقول ارج ــع
مساء ُ
َ

على مقلـ ِ
ـتيك ارمتاءٌ َع ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق
الص َدى كالنُّج ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
نداءٌ بعي ٌد َّ
يكاد اشتياقِي ُّ ِ
ـجاب
ُ
يهز احل ـ ـ ـ ـ َ
إذا ما قَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر َأان اليِلقاء األ ِ
َخري
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صد ِري امل َتعب
وش يِدي على
َ
ُ
ِ
ـيهب
بَع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيداً إىل ذلك الغَ ـ َ
ِففي ِ
أكثر من َك ـ ـ ــوَكب
الليل ُ

***

ِ
حبيبان يف خمْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدع
ير َاها
و تومي ِذ َراعي :هيَّا َم ـ ــعِي
متنَّيت يف َغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـفلة َها ِربَة
ُ
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يث ما بْي ْاألَصالَِة والتَّج ِد ِ
ِ ِ
الشع ِر الْعرِِ ِ ِ
يد
يب ا ْحلَد َ َْ َ َ َ ْ
َم ْش َه ُد الْ َوَد ِاع يف ي ْ َ َ ي

لو اسرتجعت ليلةً ِ
ِ ِ
ذاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبَة
السنْي
ْ
اسرتج ْ
لو َ
عت قبضتاك ي
ِ 55
ِ
أمانيك الك ـَـ ـ ــاذبة
َحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدَّى
لكن شيئاً َحواهُ اجلِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدار
و َّ
ومما تقدم خنلص إىل أن شعراء العصر احلديث ،كانوا أكثر متسكاً ابملعاين الشرقية اليت فطروا عليها
يف مشرقهم ،فما تركوا حلظة من حلظات وداعهم إال ووصفوها ،شأهنم يف ذلك شأن أسالفهم يف وصفهم
لذلك املشهد ،فودعوا الوطن واألم واألهل واألزواج واحملبوبة .ومن اخلصائص اليت متيَّز هبا شعراء العصر

احلديث يف وصفهم ملشهد الوداع ،أهنم صوروا مشهد الوداع يف قصائد كاملة ،مسيوها ابسم حيمل معىن
الوداع ،كقوهلم" :يوم الفراق" و"عند الوداع" و"الوداع" و"ليلة الوداع" وغري ذلك ،والتزم فيها اإلحيائيون
أمثال البارودي وشوقي ابلطريقة التقليدية يف نظم الشعر يف الشكل واملضمون ،بل وأدخلوا الوداع يف
مناسباهتم االجتماعية ،فأقاموا االحتفاالت لتكرمي ولوداع َمن يفارقوهنم .أما الرومانسيون فقد التزموا
بوحدة املوضوع وصدق التجربة وسالمة اللغة ،وجاء مشهد الوداع على طريقة التفعيلة عند انزك املالئكة
معىن مستقالً ،وغرضاً شعرايً حيرك
والسياب .وهذا يعكس تطور مفهوم مشهد الوداع عندهم حىت أصبح ً
وجدان الشاعر ،ويشكل مصدراً إلهلامه يعرب عنه تعبرياً ذاتياً صادقاً دون سواه يف فقده َّ
ألالفه ،واملكان
والطبيعة واإلنسان.

اثلث ا :مشهد الوداع يف النقد األديب عند العرب

ال شك أن املراحل اليت مر هبا اجملتمع العريب من العصر اجلاهلي إىل العصر احلديث قد أنتجت
مفاهيم ثقافية واجتماعية ورؤى فكرية انعكست يف احلركة األدبية والنقدية؛ فنظم الشعراء قصائدهم يف
أغراض متنوعة ومتجددة تبعاً الختالف البيئات والظروف االجتماعية والزمانية ،والعوامل اإلنسانية
والنفسية اخلاصة ،وقد مجع النقاد هذه األغراض يف قواعد وأبواب وفنون وأقسام ،بل منهم َمن جعل هلا
تفرعات ،ومنهم َمن جعلها بال حدود أو قيود اجتماعية أو ثقافية أو سياسية.

تتفرع إىل مدح ،وهجاء ،ومر ٍ
اث ،واعتذار ،وتشبيب ،وتشبيه ،واقتصاص
وقواعد الشعر لثعلب َّ
أخبار 56،وزاد عليها قدامة بن جعفر الوصف والنسيب 57.،وابن وهب الكاتب زاد احلكمة واللهو على
املديح واهلجاء ،وجعل لكل ابب تفرعات 58.والرماين زاد الفخر على النسيب واملدح واهلجاء ،وأدخل
التشبيه واالستعارة يف ابب الوصف 59،وأبو هالل العسكري مل خيرج عن السابقْي فأقسام الشعر عنده
مخسة :املديح واهلجاء والوصف والتشبيه واملراثي.

60

جتل أبواابً معينة من
ويبدو ِل أن البيئة االجتماعية والثقافية والعالقة بْي احلاكم واحملكوم كانت ُّ
معاين الشعر ،والشعراء كانون ينشدون أشعارهم يف األسواق وجمالس احلكام والزعماء والشيوخ والعلماء،
مما جيعل هذه البيئة تسيطر عليهم؛ فأغراضهم الرئيسة اليت قيلت من أجلها قصائدهم من غري املقبول أن
يونيو 2019م

203

جملة الدراسات اللغوية واألدبية

ِ
يفسر لنا اهتمام النقاد األوائل ابلتقعيد ألغراض
تكون مرتبطة بعواطفهم الذاتية اخلاصة .ولعل هذا ما ي
ٍ
ومعان أخرى كالوداع ومشاهده أو
كاملدح والوصف والغزل واهلجاء والراثء ،وإغفاهلم التقعيد ألغراض
جعله من متفرعات األغراض الرئيسة.
عرف ،ويـُتَأثـَُّر هلا أو يتأثَّر هلا إذا
إال أن حازم القرطاجين األندلسي يرى أن (أحسن األشياء اليت تُ َ
عرفت ،هي األشياء اليت فطرت النفوس على استلذاذها أو التأمل منها أو ما وجد فيه احلاالن من اللذة
واألمل 61،)...وهنا جتدر اإلشارة إىل ما يف الوداع والفراق من حزن وأمل .ويؤكد القرطاجين الوجد
واالشتياق عند فراق املنازل وأالفها يف قوله( :وملا كان أحق البواعث أبن يكون هو السبب األول الداعي
إىل قول الشعر هو الوجد واالشتياق ،واحلنْي إىل املنازل املألوفة وأالفها عند فراقها ،وتذكر عهودها،
62
التشوق واحلنْي يف املرتبة األوىل من أغراض
وعهودهم احلميدة فيها ،"...وجيعل حلظة الوداع والفراق و ُّ
الشعر اليت مساها "الطرق الشاجية" ،واملدح والنسيب والراثء يف املرتبة الثانية.

63

وهنا جتدر اإلشارة إىل تفرد حازم القرطاجين عن سابقيه ،ابهتمامه ابلنواحي الوجدانية واإلنسانية
والنفسية؛ فقدم اللذة واألمل والتشوق واحلنْي عند فراق املنازل املألوفة و َّأالفها على سائر األغراض الشعرية
املألوفة.
أما يف العصر احلديث فهناك اجتاهان :اجتاه تقليدي تقوده مجاعة اإلحياء والبعث ،لذلك جند (أن
موضوعات شعرهم قلما طرأ عليها جتديد ،اللهم إال ما تقتضيه خصائص العصر العامة 64.)...أما
معانيهم فليس فيها جديد إال النادر ومعظمها مأخوذة من األدب العريب القدمي أو من املعاين
املتداولة 65.واالجتاه التجديدي يتمثل يف مجاعة الديوان ومجاعة أبولو ومدرسة املهجر وشعراء التفعيلة.
ومعاين الشعر عند مجاعة الديوان تولدها أحداث احلياة( 66،واملعاين هلا يف كل ساعة جتديد ،ويف كل
حلظة تردد وتوليد ،وكلما اتسع الناس يف الدنيا اتسعت املعاين كذلك) 67،وقد حددها العقاد يف قوله:
ونبث فيه من هواجسنا،
(كل ما خنلع عليه إحساسنا ،ونفيض عليه من خيالنا ،ونتخيله بوعيناُّ ،
وأحالمنا وخماوفنا ،هو شعر وموضوع للشعر ألنه حياة وموضوع للحياة) 68،وشعر العاطفة عند شكري
يشمل كل أبواب الشعر.

69

ومالمح مجاعة أبولو تتمثل يف الوجدانية واالُنياز للطبيعة اليت ختتزن األسرار واجملهول ،واُنيازهم
للخيال والتأمل ،مع شيء من الصوفية والرمزية الفكرية أو الفلسفية.

70

أما مدرسة املهجر فقد كانت الثورة على موضوعات الشعر التقليدي من مبادئها ،وخاصةً املهجر
الشماِل 71،وتتضح الثورة يف قول جربان( :ليكن لكم من عزة نفوسكم زاجراً عن نظم قصائد املديح
والراثء والتهنئة" ،ويعرف الشعر أبنه روح مقدسة...غذاؤها القلب ومشرهبا العواطف) 72.ويثور ميخائيل
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نعيمة قائالً( :أدركنا بفضل الغرب أن نظم الشعر ممكن يف غري الغزل والنسيب...والفخر واحلماسة،
لذلك أطربتنا نغمة بعض شعرائنا احلداثيْي الذين جتاسروا أن يتعدوا هذه احلدود املقدسة) 73،وجند أن
أبواب الشعر التقليدي عنده أصبحت معرضاً للعروض والقوايف ال للشعر" 74،والشعر عنده ينبع من
( العواطف واألفكار وهي كل ما نعرفه عن مظاهر النفس ،فالشعر إذن هو لغة النفس ،والشاعر هو
ترمجان النفس).

75

و(شعراء التفعيلة يرون أن األلفاظ القدمية سجن للمعاين؛ وأهنا تستعمل مبعانيها الشائعة وحدها،
واألوزان والقوايف املوحدة خنقت أحاسيس كثرية ،ووأدت معاين ال حصر هلا يف صدور شعراء أخلصوا
هلا ،فالشعر عند شعراء التفعيلة وليد أحداث احلياة ،والتجارب الشعرية (املوضوعات) ستتجه اجتاهاً
سريعاً إىل داخل النفس).

76

يعرب عن جتربته
والشعر عند التجديديْي مصدره الشعور والقصيدة متتاز ابلوحدة املوضوعية ،والشاعر ي
77
الذاتية ،ويستجيب للموضوعات اجلمالية اليت يراها ،وال سبيل إىل حصر موضوعات التجربة الشعرية.
ووضع أبواب حمددة بوزع عليها الشعر أمر غري مستطاع؛ ألن الشعر يصدر عن اإلنسان ،واإلنسان كائن
معقد النفس ،كثري التقلُّب ،كثري العواطف( 78،والشعر العريب اجلديد حياول أن يكون جتربة شاملة ،وأن
يِ
يكون موقفاً من اإلنسان واحلياة والعامل).

79

ومما سبق خنلص إىل أن منابر الشعراء يف العصور األوىل ،كانت حمصورة ،أما يف العصر احلديث ،فقد
وتنوعت بفضل التعليم والطباعة والصحافة ودور النشر ...والعالقة بْي املبدع واملتلقي ال
تعددت املنابر َّ
حتدها قيود اجتماعية أو سياسية حتتِيم عليه اتيِباع منهج حمدد ،وعاطفة الشاعر ال تـُ َقيَّد أبغراض معينة،

والشاعر يظهر شخصيته الفنية بتعبريه عن جتربته الذاتية ،وتناوله لشىت املوضوعات اإلنسانية .لذلك
نستطيع أن نقول إن الوداع املعىن واملشهد كان موجوداً يف الرتاث الشعري ،وصورته يف العصر احلديث ال
ختتلف كثرياً عن األقدمْي ،إال أنه مل يكن من أبواب الشعر الرئيسة عند أغلب النقاد األوائل ،ويف العصر
احلديث أفرد له الشعراء قصائد كاملة حتمل امسه ومعناه ،التزموا فيها بوحدة املوضوع ومزج النفس
ابلطبيعة واخليال اجلامح ،وطرائق وأساليب تعبريية ختتلف عن األقدمْي ،وعدَّه النقاد يف العصر احلديث

من املعاين اإلنسانية اليت حيق للشاعر أن يعرب فيها عن وجدانه وعاطفته الصادقة وجتربته الذاتية اخلاصة.
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اخلامتة:

توصل إليها البحث فأبرزها:
أما النتائج اليت َّ
 .1إن مشهد الوداع قد تطور وفقاً للتطورات اليت عاشها اإلنسان العريب يف كل عصر ،ففي العصر
احلديث التزم اإلحيائيون ابلطريقة التقليدية يف نظم الشعر يف الشكل واملضمون ،بل وأدخلوا الوداع يف
مناسباهتم االجتماعية؛ أما الرومانسيون فقد التزموا بوحدة املوضوع وصدق التجربة وسالمة اللغة وإطالق
العنان خلياالهتم ،وجاء مشهد الوداع على طريقة التفعيلة عند انزك املالئكة والسياب.
 .2ملشهد الوداع يف الشعر العريب صورة نفسية شديدة األثر وعميقة اإلحساس ،يسودها احلزن والقلق
واخلوف واالرتباك والتشاؤم.
ومن حيب ،يؤكد قوة ارتباطه الوجداين ابملكان الذي نشأ فيه
 .3مشهد وداع الشاعر ملوطنه وأهله َ
واجملتمع الذي عاش وترعرع فيه وسط أهله وأقرانه وأصحابه وأحبائه.
 .4مل يستسلم الشعراء للحظة الوداع؛ فأمل العودة والتعهد حبفظ الود عندهم يشكالن حبهم للحياة
ومتسكهم أبسباهبا ،على الرغم من حتمية الفراق وضرورته.
 .5مشهد الوداع يف العصور األوىل أييت يف أغلب القصائد الشعرية عرضاً ومندساً يف أغراض الشعر
املتعارف عليها ويف أبيات قليلة ،واندراً ما أييت قصيدة كاملة ،حيمل عنواهنا اسم الوداع أو معناه ،ويف

العصر احلديث تكثر قصائد مشهد الوداع امساً ومعىن.
ِ
ِ
تؤسس هلذا
 .6إن شعر الوداع يف كل العصور ،يش يكل مادة تسرتعي االنتباه ،وحتتاج إىل رؤية نقدية ي
معىن جديداً إىل معاين األدب العريب.
الغرض اإلنساين ،وتضيف ً
أما اجلديد الذي قدَّمه هذا البحث لألدب العريب فهو تسليط الضوء على مشهد الوداع يف الرتاث
معىن مستقالً ،يضاف إىل
األديب الشعري عامةً ويف الشعر العريب احلديث خاصةً ،والتقعيد له ألن يصبح ً
تعرب عن الوجدان الذايت للشاعر.
أغراض الشعر وأبوابه اليت ِي
هوامش البحث:
 1انظر :عمر .أمحد خمتار ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،ط( ،1القاهرة :دار الكتب 2008م)  ،ج ،2ص.1240
 2الرازي .حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ،خمتار الصحاح( ،بريوت :مكتبة لبنان 1999م) ،ص.306
 3انظر :ابن منظور .مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر1414 ،ه) ،ج ،3ص.141
 4انظر :أنيس .إبراهيم ،وآخرون ،املعجم الوسيط ،ط( ،4القاهرة :مكتبة الشروق الدولية2004 ،م) ،ص.497
 5سعود .جربان ،معجم الرائد ،ط( ، 7بريوت :دار العلم للماليْي1992 ،م) ،ص.743
 6انظر :عمر .أمحد خمتار ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،ج ،2ص.1242
 7انظر :عبد اجلواد .رجب ،معجم املصطلحات اإلسالمية يف املصباح املنري ،ط( ،1القاهرة :دار اآلفاق العربية2002 ،م)،
ص.163
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 8أنيس .إبراهيم ،وآخرون ،املعجم الوسيط ،ص.497
 9انظر :سعود .جربان ،معجم الرائد ،ص.743
 10انظر :الشبكة العنكبوتية ،معجم املعاين اجلامع( ،موقع إلكرتوين):
https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
 11الرازي .حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ،خمتار الصحاح ،ص.306
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