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"أرض احلكاٖا" لسٍا ٞالشعُ٦
د .إبراِٗي خمٗن
-------------------------------------

وننَ اك٤د ن أُ ءننار ٞٙءءننع سننٍا ٞهننع ً ُ٦ن ّّٗننا ءءءننا ش ن ٓ
ٔ ن خن اكتعنن ٛإس ٌ سننْ بعن أُ لاا وننَ ألننٕاُ القءننع احلكاٖنناب البعٗن  ٚننَ
التشٕٖق حبج ٛالتجرٖنٔ ،ونٕرا حبجن ٛاحل ا نّ .ٛقءنع سنٍا ٞهنع ُ٦منٜ
الرغي وَ وٗمّا الٕاضح لمح ا ٔ ٛالتجرٖ ٥ ،ستغين َ ٍءر احلكاٖن٥ٔ ٛ
ختمٕ أٖ ٛءء ٛوٍّا وَ التشٕٖقٔ .ممنا ٖيٖن ِا ءنٕ ٚلغتّنا القءءنٗ ٛا،ىٗمنٛ
إل إٌّننا لغنن ٛوءننقٕل ٛعّ ن ّا الكا بنن ٛبالتّننؤٖ ،التشننوٖ ،رتنن ٜننارب لغننٛ
أٌٗق ٛيف غري كمف ٔ ٥ا تساف.
أوا هنوٕ

ءءءنّا ّنردمرِي هوءنٗاب ِاوشنٗ ٛونَ اون ٛالٍنا .

وننَ للنننً ونننم ٦ب نننن القءننن ٛاكٕسننٕو ٛبنننن"

ٖق٘ العيٖننني"  )1أٔ ب نننن القءنننٛ

اكٕسٕو ٛبنن"رلن ظونٕج لن ا "  )2أٔ ب نن ءءن" ٛالمٕرن ٛالٗتٗىنٔ )3 "ٛغريِنا
ّّ٘ ٍ ٥تق٘ أب اهلا وَ اكمق ني أٔ ونَ وبقن ٛالتىا ٗن ٛمٗنا ٔبنولً قن
وَ القارٔ ٢ختتءر اكساّ ٛبٍّٗا ٔبنني اكتمقن٘ٔ .لكنَ ِنوا ٖ ٥عنين أُ ءءءنّا
سننري يف اهننآ ٔار ن ِٔننٕ اهننآ ا٥ر بننا بننالٕاءد وننَ رٗ ن ِننٕ ونناد ٚا ٗنناه
السننرد ٙبننن بننالعكن ّننٍحَ

ن يف ءءءننّا مٍٕٖننا ٔ ٍٕٖعننا يف ونني ا ٗنناه

باحلقاٟق ٔا،ىد بني الغراٟيب ٔالٕاءع٘ .دىا إٌّنا عتىن ا٧سناوري ٔا٧ب ناه
ا٧س ٕرٖني وتوو ٚوَ الب ن ا٧س ٕر٦ ٙءٔ ٛآلٔ ٛرويا ٖٕر٘ أدمنر ممنا
ٖقٕه ٖٔعبر أدمر مما ٖءف.
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ٔوممىنا أهنرب ءنبّ ٦نعُ ٍاٖن ٛالكا بن ٛسنٍا ٞهنع ُ٦بناحلٕاد النه ِن٘
واد ٚالقء ٛإس لاٌ ،الشوءنٍٗ ٛاٖن ٛأٔضنح ونَ أُ
ٔ ىٗننق ن بر ٔ كننرّّ .نن٘ رننٕاد

تنا إس وٕٖنن رونن

توممننّا وٕاءننف ٔرننٕاراب سننا

القننار ٢يف

بعض ا٧رٗاُ م ٜاستكىاه الءٕرٔ ٚإدراك التسمسنن الغاٟن ،هنكمٗا يف النٍع
كا هٍح إلْٗ أرٗاٌا ونَ ال ٗن ،غنري التسمسنم٘ لمحكاٖن ٛأٔ المجنٕ ٞإس قٍٗناب
احلننوف ٔامضننىار ٔا٥سننتبات ٔا٥ستشننراف ّمننٗن دننن وننا رٖٔننْ الكا بنن ٛيف
القءنن ٛوننودٕرا ّّٗننا لدننرا و ءننّ ٦ق ن عتى ن القءنن ٛل ن ّٖا منن ٜا٥بت ن اٞ
با امت ٛأٔ الٍّاٖ ٛارد ٛلمقار ٢أُ ٖعٗ ر ٗ ،احلٕاد الت ءٗمٗ ٛيف لٍِنْ
وممىا

يف ءء ٛالمٕر ٛالٗتٗىن ٛونمِٔ .٦نوا ٌّنئ هناٟد ٔوعنرٔف يف القءنٛ

ٖمق٘ م ٜالقار ٢ببعض اكّى ِ٘ٔ ٛأُ ٖشارك يف ءنٕر احلن

ٔاسنتو٦

ال ٥ل ٛا٧دبٗ ٛوَ الٍع.
ٔ ن الكا بنن ٛسننٍا ٞالشننع ُ٦يف "ىٕ تّننا " أرض احلكاٖننا" ختتننار إس
لاٌننن ،الشوءنننٗاب اكسنننحٕء ٛهوءنننٗاب أخنننر ٝونننَ أ٧سنننا اكمق نننٔ ٛونننَ
ال ٍنناٌني ٔوننَ هوءننٗاب لاب وننابد أس ن ٕر ٙأٔ خننرايف أٔ غننراٟيب ممننا ٖكسنن،
"ىٕ تّا التٍٕا الو٥ ٙ

ٓ ل  ٝدمريَٖ ٔود للً ّقءءّا اله تجٍ،

ّّٗننا الغراٟنننٔ ،ا٧سننناوري ٔالروننٕ النننه ٖغمننن ،مّٗننا اّ٥تعننناه ٔا ٥تسننناف يف
أرٗناُ أّلنن رنأ ٥أدمنر ننقٔ ٦أءنر إس ا٧دا ٞال نين الرّٗند النوٖ ٙو ننر
بع جا القارٔ ٞٙال ار
ّ ٘ ءء" ٛ

م ٜالسٕا.ٞ
ٖق العيٖي" ش ٌا الشع ُ٦برسمٕبّا القاٟي م ٜاكرأرٛ

بني حلوتني وٍٗتني إر اِىا :المحو ٛالراٍِ ٛاله

أر ّّٗا ب من ٛالقءنٛ

ٖقّا ِوا ٔ ّىٍا وَ خ٦ه اكٌٕٕلٕ ال اخم٘ الو ٙأضاٞب ّْٗ اكاضن٘ برٌنْ
ٖ٥تع  ٝأُ ٖكُٕ
ٔإلا أربتْ ّعٌّا

ٖقا ادٖا ّمٗن مثن ٛوامىمنّا من ٜالشنعٕر برٌّنا

بنْ

بْ م ٜال رٖقن ٛالنه رٖن ِا ِن٘ ٥ورٖقتنْ ِنٕٔ .المحونٛ

الماٌٗ ِ٘ ٛالمحو ٛاله ٍ رد بّا ود ٌ سّا ار ٚيف هق ٛالء ٖق الغا ،ٟالنوٙ
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ٔا شننٗ ٛوننَ أُ ٖكننُٕ ء ن
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ننن ٍ ن ِا بننالقمق ٔالتننٕ ر

ننرض لننْ ننارض نني ِٔنن٘ ختمننٕ إس ٌ سننّا ننارٚ

أخر ٝيف رب ٛء ار بع أُ ابتا ت ودر ٚمبنا لن ّٖا ونَ ٌقنٕد لتقنًٕ

ٕلنٛ

يف اك ٍٖٔ ٛإلا بّا خت ّ ١تستقن الق ار اكتجْ إس مشاه الٕٔ ٖٛ٥وابني ِنوٓ
المحو ٔ ٛمً ون الب م ٛكمي ٌ سّا ٔ رٔ ٙلوا ّا الكمري وَ الت ا نٗن نَ
٦ءتّننا بّننوا الءن ٖق ٔدٗننف أٌننْ ءن ً هلننا اكسننا ٔ ٚداٌننت ّننرا إلٗننْ ٍن
اللٗق ٌٔستومع وَ ِوٓ الت ا ٗاب الكنمري ونَ ن اب ِنوا الغاٟن ،النوِ ٙنٕ
راضر يف ٔ ٍٗا رلٕرا ٖلاِ٘ رلٕرِا ِ٘ لكمر ٚواٖ ٔر الك ً٦رٕلْ ٔ ٍْ.
ٔ ٍ ن وا ٌتسنناٞه ننَ السننب ،الننو ٙننرّّا وننٕاه ِننوٓ اك ن  ٚننَ رسنني
بٕر رٖننْ لننْ ونند أٌّننا ريننت الكننمريَٖ مبننَ ّننّٗي للننً اكّننالر الننو ٙاخننتمن
المٕرٔ ٛمل ٖع ِا إلّٗا رت ٜاآلُ شعربالء وٛ؛ ُ٧هٗ٠ا دبريا خسنر ْ ونَ
غ متّا َ ِوا ا٧ور .بع ِوا الت كري الوٍٖ ٙقنن الب من ٛونَ رناه حلناه ٔونَ
حلو٧ ٛخرٖ ٝءنن الق نار اة ن ٛا٧خنرئ ٚبعن أُ ٍنيه ٔ كتشنف أُ ٌنا)
بقنن ٜوعّننا وننَ الٍقننٕد  ٥بكٍّننا البقننا ٥ٔ ٞالعننٕد ٚسننارا إس ا ٥ءنناه بننْ ننَ
ورٖنننق اهلنننا ف مبمنننن منننً السنننّٕلّ ٛىنننا ءٗىننن ٛالكننن ً٦نننَ غٗابنننْ ال ٕٖنننن
ٔالتسا٣ه اكمح َ بع ٓ ٔالقمق اكىض بسب ،اخت اْٟ؟
ء متمن ِنوٓ ا٧سن٠م ٛدلنٗ ٦من ٜغنر ٚيف النٍع ٔأُ ربنً احلكاٖن٥ ٛ
خيمٕ وَ اضن را إ ٥أُ القنارٖ ٞٙسنت ٗد يف هن٘ ٞونَ التسناوح هنأ ِنوٓ
المغر ٚإلا وا ودر رر نّا من ٜأ ٥تءنن بنْ ٔاٌ٥تونار رٖمىنا ٖتءنن بّنا ِنٕ.
ٔ مننن ٜدنننن رننناه داٌنننت ٌتٗجننن ٛا ٥ءننناه و ال٠ننن ٛهلنننا بقنن ر وننناِ٘ و ال٠نننٛ
لمقننارّ .ٞٙغٗننا ِننوا الء ن ٖق دنناُ بسننب ،اءت اٟننْ أ ننر اكّننالر الننو ٙاخننتمن
المٕرّ ٛق

م ،العمٕر مْٗ ٔءتا غري ءءري ءبن أُ ٖس دِا وٍنْٔ .إ ا ٞللنً

ٌننر ٝب منن ٛالقءنن ٛيف الكمىنناب ا٧خننري ٚالننه ختاونن ،بّ نا الشننرو٘ يف ظ ننٛ
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الق ار سى٘ الء ٖق العيٖي ربٗبنا بن  ٥ونَ ا٥دت نا ٞبكمىن ٛالءن ٖق وممىنا
داُ ا٧ور ءب.٦
ّّننن دنناُ البح ن

ننَ المٕرنن ٛاكسننرٔءِ ٛننٕ التىٗىنن ٛالسننحرٖ ٛالننه

أرالت ال رات لقأ ٞالء اء ٛربا ٖودرٌا برٔوٕٗ ٔلٕلٗٗت؟
ٍِٔا بكنَ لمقنار ٞٙأُ ٖتن خن يف ٌسنٗئ القءن /ٛاحلكاٖنٖٔ ٛنرّّٗ ٝنا
أومٕل ٛرويٖ ٛهبّٗ ٛباحلكاٖاب الشعبّٗ ٛالب مّ ٛق ب هٗ٠ا مثٍٗنا غالٗنا منٜ
ٌ سّا يٖيا م ٜءمبّا ِٕٔ المٕرن ٛالنه ِن٘ ىنن ّنين ّٗنْ هن٘ ٞونَ رٔرّنا
ٔأراسٗسنننّا ٔوشنننا رِا ا ٦ءنننٔ .ٛالب نننن ٖت نننٕا ٥سنننتعاد ٚالشننن٘ ٞاك قنننٕد
المٕرنن ٛاكسننرٔءٔ ٛاككاّننر ٚالننه ٖسننتحقّا بعننا لننولً ِنن٘ الننئا وننَ نناربٛ
الش٘ ٞاك قٕد الو ٙلر ٝاس دادٓ.
ٔوابني ِوٓ الروٕ ٔ ٦ءا ّا ا ٗن دنمري ٔ ٚرادىنت مءٍا ٍنا بنرُ
ِوٓ القء ٛمما م

يف الٕاءد متاوا دالقء ٛالسابق ٛأٔلاا اله متمن ِ٘

ا٧خننر ٝننٕر ٚوستٍسننو ٛننَ الٕاءنند الٗننٕو٘ لكننَ دٔميننا ربكنن ٛرويٖنن ٛبكننَ
ءٕرِا َ ورٖق ا ٗاه ٔاحل

.

ٔالمغ ٛاله دتبت بّا سٍا ٞالشعِ ُ٦وٓ القء ٛلغن ٛءءءنٗ ٥ ٛختمنٕ
وَ وتاٌ ٛيف ا٧سنمٕ ممنا ٖن ٕ لمقنٕه برٌّنا تعّن لغتّنا بالءنقن ٔالتّنوٖ،
ّمغتّننا سننىٕ برسننمٕبّا ننَ وسننتٕ ٝالكتابنن ٛالسننرٖع ٛاك ككننٔ ٛهننبْ العاوٗننٛ
ِا ٍ دتا آخرَٖ.
....................****************......................
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