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 رو بص  لا دبع حالص رعاش  لل "ةميدق ةياكح" ةديصق يف ةءار ق

 :مرحلة ما قبل القراءة

رمز من رموز و  (1391 -1391) هو شاعر مصري  : وقفة قصيرة مع الش اعر صالح عبد الص بور     
مسرحي  وناقد أديب  مرموق ودبلوماسي  عمل يف . الش عر العريب  احلديث ورائد من رو اد شعر الت فعيلة

ذت من الر موز الص وفي ة العربي ة  ثقافته. الس فارة املصري ة يف اهلند ة من الكتب الس ماوي  و عربي ة عاملي ة اّت 
لغته ال . فجاءت تصو راته ودالالته فلسفي ة سياسي ة اجتماعي ة نقدي ةقناعا هلا يف شعره،  واحلضارة الغربي ة

 .الص ورة وثنائي ة الس خرية واملأساة تنزاح عن املألوف العادي  لكن ها مرتعة بفرادة

  ،حمذوف منها املبتدأ جوازا ،عبارة عن مجلة امسي ةالل غوي   على املستوى "حكاية قديمة"العنوان     
ا حكاية قدُية"أو " هذه حكاية قدُية: "ُيمكن تقديره على الن حو الت ايلو  من " الحكاية"و"...  . إّن 
وهي ليست القص ة؛ . "حكْيت فعَله وحاكيته إذا فعلت مثل فعله وهيئته"، و"حكى عنه الكالم حكاية"

: وقيل. "وقصْصت الر ؤيا على فالن إذا أخربته هبا. ه أي أوردهفالن خربَ  ص  قَ "؛ "هي اخلرب"فالقص ة 
ا فتعين أ" قدُية"أم ا . (لسان العرب) "اق  قه الكالم سوْ وْ القاص  يقص  القصص إلتباعه خربا بعد خرب وسَ " ّن 

 .حكاية حمكيت وانتقلت إلينا منذ القدم وقد نكون نعرفها ونعرف أحداثها

يلنا إىل املاضي وُيث نا على نبش ذاكرتن     ا الث قايف   ا وخمزوننا الت ارخيي  العنوان إذن ُيم لنبحث فيه  ؛أو رّب 
  .عن حكايا قدُية نعرفها قد يكون الش اعر يرمي إىل إحداها

 :القراءة االستكشافي ة مرحلة

  عند قراءة القصيدة قراءة استكشافي ة للبحث عن أثر حكاية قدُية فيها وألخذ فكرة أو لي ة عنها؛
سيمنكره "، ال ذي تنب أ له يسوع بأن ه (الص خرة)نالحظ للت  و  ما يمذك رنا حبكاية الس ي د املسيح وتلميذه ِبطرس 

، فنعود إىل "أنكره ثالثة قبل انبالج الفجر وآخر  : "قول الش اعروذلك يف " ثالث مر ات قبل صياح الد يك
ابقة لنجد  فنتذك ر خيانة يهوذا اإلسخريوطي  "... فواحد أسلمه لقاء حفنة من الن قود وانتحر"األبيات الس 

الن اس  ال ذي قب ل يسوع قبلة  كانت عالمة منه لكهنة اليهود يدهل م هبا على املسيح ومل يكونوا قد مي زوه بني
ال ذي مل يغفر لنفسه خيانته ملعل مه فشنقها ( أحد تالميذ املسيح اإلثين عشر)ذلك الت لميذ ... اجملتمعني

 .ليمكف ر عن ذنبه

يانة امل      هو  ؛ فاملكر ز"ممعم دا"و " مكرِّز ا"سيحي ة كما ونالحظ للت  و  أيضا الل فظتني الل تني ّتص ان الد 
والت عميد هو طقس ديين   ،الواعظ املبش ر باإلجنيل والت عاليم املسيحي ة، واملعم د هو املغسول باملعمودي ة
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مع سياق القص ة الواردة يف  رتبطالل فظتني ي وكال (.خطيئة آدم)من اخلطيئة األوىل  لتطهري املسيحي  
الوفاء واخليانة بني قضي ة يرمي إىل يانة املسيحي ة أن  الش اعر يف هذا الت ناص  من الد  إذن نتوق ع . اإلجنيل
  .البشر

 كان له "( األنافورا)طويل أقصر أقصر، تتكر ر فيها الص دارة : القصيدة مكو نة من ثالثة مقاطع  
 ".واآلن يا أصحاب" "واآلن يا أصحاب" "أصحاب

 ال يت تبحث عن إجابات هلا وال يت تتمحور حول احلب  وذلك يف املقطعني  كثرة االستفهامات
 .األخريين

 هاء  -وأحيانا انتهت القافية باهلاء الس اكنة... أصحاْب، اجلنوْد، الس لطانْ : سك نةالقافية امل
يف  العام   وفيها تنه د ضمين  يمشعرنا باجلو  احلزين. شفتاْه، رآْه، حياهْ : الس كت املسبوقة بألف

  ...(حزن، سجن، موت) ية مموظ فة تتناسب مع هذا اجلو  إذن القاف. القصيدة
 قيم عالمات . أخرى يف املقطع الث اين، و يف املقطع األو ل )...( واحدة حذفقليلة، عالمة : الرت 

 .ست  عالمات استفهام تلت ست ة استفهامات يف املقطعني الث اين والث الث وهناك
 ا يف القصيدة خاص ة يف  :حروف العطف  .املقطع األو ل بدايات األبيات يف كثرت جد 
 أسلوب الس رد القصصي  يف املقطع األو ل. 
 واضحة، سلسة وبسيطة الل غة. 
  إىل ضمري ..." كان له أصحاب وعاهدوه"انتقال البريسونا من ضمري الغائب يف املقطع األو ل

فيطرح هذا الض مري األسئلة على  ..."أسألكم واآلن يا أصحاب"املتكل م يف املقطع الث اين 
 .أصحابه

  َمعابد ا"و " آخر  "ف املمنوع من الص رف صر."  

 :مرحلة القراءة المكث فة

بعد قراءة القصيدة قراءة استكشافي ة نالحظ أن  أسلوب الس رد القصصي  ال ذي جلأ إليه الش اعر يف      
بالفعل  واحلكايات عادة تبدأ ،تطل ب الس رد؛ فاحلكاية ت"...حكاية"املقطع األو ل يتالءم مع العنوان 

فنا ولكن ه ال يمعر  " كان له أصحاب: "الربسونا يقول...تعود بنا إىل الز مان البعيد (كان)، و(كان)
وقد عاهده أولئك األصحاب يف . كان له أصحاب ومل يكن وحيدا  نعرف أنْ  بشخصي ة املتحد ث عنه،

. ه للجنود أو أن ال يمنكروا معرفتهم به عندما يطلب الس لطان منهم أن يمرشدوه إليهمساء حزنه أال  يمسل مو 
أم ا اآلخر . مل ُيتمل خيانته فانتحرلمه للجنود مقابل شيء من املال، و ولكن ما حدث أن  أحدهم أس
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بني  وبعد أن مات اطمأن  هذا اآلخر وصار ُيشي. فعندما سمئل عنه وعن عالقته به أنكره ثالث مر ات
يني ة ممفاخرا أن ه رآه وصار بامسه مباركا ومعم دا  .الن اس واعظا ومبش را باإلجنيل والت عاليم الد 

زيادة  فاحلكاية القدُية إذن هي حكاية الس ي د املسيح مع تلميذين من تالميذه مها يهوذا وِبطرمس دون   
ا باستعمال إشارات تدل  على ذلك نقصان،أو   :ولكن دون الت صريح بامسيهما مباشرة إّن 

 .ثنا عشرهم تالمذة املسيح اال: األصحاب -1

ال ذي عقده  ،وهو مساء العشاء األخري وال ذي يمسم ى أيضا العشاء الس ري  : عاهدوه في مساء حزنه -2
ن  الش اعر أضاف املوصوف إىل نالحظ أ. يهثين عشر عشي ة قبض كهنة اليهود عليسوع مع تالميذه اال

على  "املساء" ، وقد يكون ذلك ليدل  ب"يف مسائه احلزين"بدل أن يقول " يف مساء حزنه"الص فة فقال 
       :على نفسه، إذ قال لتالميذه تلك الل يلةال يت خي م احلزن فيها الس اعات األخرية من حياة املسيح و 

ا حّت  " : ليلتئذ قال هلم ألن  يسوع" عاهدوه"وقال الش اعر   .(93/ 22اصحاح مّت  ) "املوتنفسي حزينة جد 
قال له ِبطرس ولو اضطررت أن أموت معك ال أتركك، هكذا قال ... كل كم تشك ون يف  يف هذه الل يلة"

   (.93-22/91مّت  )". أيضا مجيع الت الميذ

 .نطي  الوايلس البم أسلموا املسيح إىل بيالطم  هم رؤساء الكهنة وشيوخ الش عب ال ذين: الجنود -9

 .هو بيالطس البنطي   :الس لطان -3

أحد تالميذه وهو يهوذا اإلسخريوطي  ال ذي باعه للجنود مقابل ثالثني من الفض ة وأسلمه : فواحد -3
رأى يهوذا ال ذي أسلمه أن ه ديَن ندم  ومل ا" (.39/ 22مّت  )هلم بأن أعطاهم عالمة قائال ال ذي أقب له هو هو 

 .(22/ 22مّت  ) مث  مضى وخنق نفسه... ة والش يوخورد  الث الثني من الفض ة إىل رؤساء الكهن

هو ِبطرس ال ذي أنكره ثالث مر ات قبل انبالج الفجر أي قبل صياح الد يك والد يك ال : وآخر   -2
أقول لك إن ك يف هذه الل يلة قبل أن يصيح ديك تمنكرين احلق  : "إذ قال يسوع لِبطرس. يصيح بعد الفجر

 .وهكذا كان ،(22/93مّت  )" ثالث مر ات

نعلم أن  ِبطرس بعد موت املسيح صار واعظا مبش ر ا، وقد وردت له رسالتان يف : ثم  مشى مكر زًا -2
       ورسالة بطرس الر سول الث انية رسالة بطرس الر سول األوىل: آخر الكتاب املقد س وقد لمق ب فيهما بالر سول

 .(991و  923) 

استخدم الش اعر أجزاء  وهو تناص  مباشر إذِ  ،إذن يف املقطع األو ل من القصيدة تناص  من اإلجنيل     
الحظنا كذلك أن  هذا املقطع خال من عالمات . ملسيح مع تلميذيهواضحة وكاملة من حكاية الس ي د ا
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قيم ما عدا عالمة بكل  تفصيل فالش اعر يسرد علينا تلك احلكاية  ؛..."يف ليلة حزنه"احلذف بعد  الرت 
 .ال يمريد تفصيلها فوضع ثالث نقاطووضوح إال  أن ه حذف أسباب احلزن ال يت من املؤك د أن ه يعرفها لكن ه 

 وسلسلْتها ،شك لت روابط ربطت أحداث احلكاية بعضها ببعض ويف الس رد استعمل حروف العطف ال يت
تيب الز مين  هلا كما جاءت يف األصل؛ فاستعمل الفاء يف  حسب ليدل  على أن  خيانة يهوذا " فواحد"الرت 

م خملصون لهكانت للمسيح   مث  "يف قوله " مث  "واستعمل . مباشرة بعد أن عاهدوه يف العشاء األخري أّن 
 ...ألن  يهوذا انتحر بعد وقت من ذلك" انتحر

استعارة مكني ة قد يكون الغرض منها اإلشارة إىل أن  نفس ِبطرس " اطمأن ت شفتاه"ش اعر يف قول ال    
ما أنكره هو شفتاه، وبعد موته اطمأن ت هاتان الش فتان وصارتا  أصال، مل تطمئن  وهي مل تمنكر املسيح

 .تعل مان وترشدان وتعظان الن اس، والت عليم واإلرشاد والوعظ ال يكون إال  بالكالم

: سونا يف املقطع الث اين إىل ضمري املتكل م سائال أصحابه هو سؤاال نابعا من نفسه احلريىري ينتقل الب    
يسأهلم َمن من بني االثنني أحب  املسيح أكثر؟ ذلك ال ذي أرخص حياته ألن ه خان؟ أم ذلك ال ذي  

قامت على حياة  -احلياةأرخص )نالحظ يف هذا االستفهام إردافا خملفي ا  كسب حياته ألن ه تنك ر؟
وشاد "كما ونالحظ أن  الش اعر وضع عالمة االستفهام يف الس ؤال الث الث قبل انتهاء الس ؤال (. جنت

ا تنك رت وكان األجدر أن توضع هذه العالمة بعد كلمة " بامسه منائر؟ قامت على حياة جنت ألّن 
والوصف تابع للموصوف ال ( مجع منارة)ائر إال  وصفا للمن..." قامت"، فما اجلملة الفعلي ة "تنك رت"

ا هو حشو ُيكن حذفه من املقطع، ..." قامت على"يمفصل بينهما بفاصل، وقد فعل ذلك ألن  قوله  إّن 
 .يف نفسه سأحاول تبيانه يف املرحلة األخرية من هذه القراءةما وقد أبقاه ألمر 

حشوا؛ إذ يعود الش اعر يف بداية املقطع الث الث على  زد على ذلك أن ه ُيمكن اعتبار كل  املقطع الث اين     
فالقارئ ليس حباجة إىل تفصيل املسؤول عنهما كما فعل يف املقطع " أي هما أحب ه؟"األنافورا ذاهتا مث  يمكر ر 

ما املقصودان بالس ؤال، ولكن ها حاجة يف ...( ال ذي قتل نفسه فأرخص احلياة أم)الث اين  فمفهوم ضمنا أّن 
 .الش اعر كما أسلفت نفس

أم ا املقطع الث الث فهو األهم  يف هذه القصيدة، هو الن هاية غري املختومة هلا، إذ تكو ن من ثالثة     
أي هما أحب ه؟ : الس ؤال األو ل. سونا إىل األصحاب بعد أن حكى هلم تلك احلكايةري أسئلة يتوج ه هبا الب

: أي هما أحب  نفسه؟ والث الث: شر احلب  بني الن اس؟ والث اينأي  منهما حق ا أحب  املسيح ال ذي جاء لين
ولكي نتمك ن من اإلجابة أو ... أي هما أحب نا حنن؟ ولكي ال تبقى هذه األسئلة باحثة عن إجابات هلا

 .لكي حناول اإلجابة عنها علينا أن نصل إىل املرحلة الر ابعة يف قراءة القصيدة وهي مرحلة ما بعد القراءة
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 :مرحلة ما بعد القراءة

 :يف هذه املرحلة ُيكن أن نتطر ق إىل عد ة مستويات يف تفسري دالالت هذه القصيدة     

؛ فقد يكون الش اعر قد قصد نفسه مستخدما شخصي ة الس ي د املسيح        األو ل هو املستوى الش خصي 
ثنا عم ا عاناه مع أصدقائه من خيانة بعضكقناع خيتفي خلفه،  أو من تصد ي البعض اآلخر  ،هم لهليحد 

أي هم قد أحب ه حق ا؟ وأي هم : س يتساءلوعلى هذا األسا... له وابتعادهم عنه يف وقت الش دائد واألزمات
 قد أحب  نفسه؟ وأي هم قد أحب  مجيع الن اس؟

إىل افتقاد الن اس الش اعر يرمي به  ال ذي قداملستوى الث اين هو املستوى االجتماعي األخالقي؛      
وانعدام الوفاء واإلخالص فيما بينهم، وطغيان املصاحل الش خصي ة على املصاحل العام ة؛  ،للمحب ة الص ادقة

افعهم يف كل  وقد يكون د ...فالن اس قد خيون بعضهم بعضا وقد خيونون مبادئهم والقيم ال يت ترب وا عليها
ب  أحدنا اآلخر؟ أم هل حنب  : ذي يطرح نفسه هناوالس ؤال ال  ... مصاحلهم الش خصي ة هوذلك  هل ُيم

املصلحة العام ة  مفرتض من ا، فنسعى إىل أنفسنا بالد رجة األوىل؟ أم هل حنب  اإلنساني ة مجعاء كما هو
 .؟مبتعدين عن األناني ة البغيضة

القصيدة إىل نقد  يرمي من خالل هذهالش اعر  هو أن -وهو األقوى يف رأيي -أم ا املستوى الث الث     
يف قوله ( آخر)أو هلا، صْرف الش اعر لكلمة : ويل على هذا دالئل يف القصيدة. املنتفعني من الد ين

يني ة أو قد يعتنقها ملصلحة ما يف نفسه..."وآخر  "  ،؛ فبذلك هو يقصد كل  شخص قد يتنك ر ملبادئه الد 
 .وال يقصد شخصا واحدا بعينه

ليسخر من أولئك ( مفاخر)ذ بدا يل أن  الش اعر يستخدم كلمة إ؛ "بأن ه رآه مفاخرا"وثانيها، قوله     
 . نظرهم ونظر اآلخرينيتبو أوا مناصب تبعث على الفخر واالعتزاز يفكي ال ذين يستغل ون الد ين ل

الد ين   فيه إشارة إىل أن ه يقصد املنتفعني من" أم بىن له معابدا: "يف قوله( معابد)ثالثها، صْرفه لكلمة     
يانات  .يمرو جون لدينهم ويمقيمون املعابد واألماكن املقد سة ويبنون أجمادا من خالل ذلكال ذين  يف كل  الد 

أن  الش اعر أبقى على املقطع الث اين وال ذي هو حشو إذا اعتربنا املستويني  -وهو األقوى –ورابعها     
أولئك ال ذين كانت احلياة زهيدة يف نظرهم فخسروا  ؟ب  أكثرقادر على احلمن : األو لي ني، فيسأل فيه

وما  شي دوا املنائر باسم الد ين واإلُيان؟أرواحهم مقابل الد ين واإلُيان؟ أم أولئك ال ذين أقاموا املعابد و 
قيق لشخصي ة ِبطرس يف القصيدة؛ فنحن نعلم أن  يسوع   يدعم هذه احلج ة يف رأيي هو الت صوير غري الد 

ولكن ه كان على يقني أيضا ... فة تام ة خببايا نفس ِبطرس وبأن ه سيمنكره عندما يمسأل عنهكان على معر 
وعلى هذه الص خرة أبين كنيسيت، وأبواب اجلحيم ( الص خرة)أنت ِبطرس " ّبدى إُيانه به ولذلك قال له
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ن يمنكره إذن كان على ِبطرس أ. (12/19مّت  )" لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت الس موات
يانة  .لينجو ويمكمل رسالته فيمبش ر ويمكر ز وينشر الد 

ومن هذا املنظور فإن  اإلجابات عن االستفهامات الواردة يف املقطع األخري هي ليس ما يتبادر إىل     
كالمها : الذ هن من أن  ال ذي أحب  املسيح هو يهوذا وال ذي أحب  نفسه هو ِبطرس؛ بل هي كالت ايل

يح نفسه من هذا أحب  املس يح، ولكن يهوذا أحب  نفسه أكثر فلم يمطق عذاب الض مري، وانتحر لريم
تعاليمه فصار ِبطرس  وما إنكاره للمسيح إال  ليكمل رسالته وينشر ،أم ا ِبطرس فهو ال ذي أحب نا. العذاب
 .الر سول

إىل خارج الن ص  لنبحث عن هذه  يأخذنا... عنوان هذه القصيدة داليل  تأويلي  فيه إُياء وتداع     
ابقة الد الالت وهو يرتبط مع...احلكاية وعن أصلها ات الس  وتفضيل  ،ارتباطا قوي ا؛ فحكاية حب  الذ 

وخيانة األفراد بعضهم  ،وعدم حب  اإلنسان ألخيه اإلنسان ،العام ة احلالش خصي ة على املص احلاملص
 كل  زمان ويف كل  مكان، بدء ا حبكاية قابيل لبعضهم اآلخر؛ هي حكاية قدُية حدثت وحتدث يف

ولي ة والعربي ة  وهابيل، وانتهاء  حبكاية االنقسام والت فك ك العرقي  والقومي  والط ائفي  ال ذي يعم  اجملتمعات الد 
  ...انعدام احملب ة يف قلوب البشراألو ل وال ذي سببه  ،على حد  سواء

 

 


