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نﺴي الطــين ساﻋة أنه طين  ...حقــير ﻓصال تيها وﻋـــربد
بدأ الشاﻋر قصيدته بقوله )نﺴي الطين( حيث ﺟعل الطين ﻓاﻋﻼ منزلته الرﻓع التي هي
أشرف الرتب اﻹﻋرابية وأﻋﻼها  ،ثم وسﻤه بالحقارة ؛ ليلفت النظر إلى أن شيئا ما قد
خرج ﻋن أصله وطبيعته  ،وزيف حقيقته.
ﻓكيف يصير الطين الحقير ﻓي أﻋلى الﻤراتب؟!!
وﻻ يكتفي بذلك وﻻ يقف ﻋند إنزال نفﺴه منزلة ﻻ يﺴتحقها بل تﻤــرد وتكبر وساء
خلقه ودخله الغرور.
والشاﻋر يرمز بالطين إلى الﺠنس البشري ويقصد به ذلك اﻹنﺴان الذي نﺴي أصله
وحقارته وطفق ينشر الفﺴاد ويتكبر ﻋلى بني ﺟنﺴه.
ونﻼحظ أن معظم الفاﻋلين ﻓي القصيدة ضﻤير مﺴتتر  ،وقد قصد الشاﻋر بذلك توسيع
هذه الﻤعاني لتشﻤل كل من يﺠد ﻓي نفﺴه هذه الصفـــــة وﻻ يربطها بشخص معين أو
مناسبة خاصــة ،أو ﻷن ذلك يعــــود إلى ظروف الشاﻋر الذي ﻋاش ﻓي أرض الﻤهﺠر
"أمريكا" ولم يﺴتطع أن يصــرح باسم هذا الشخص ﻷسباب خاصة.
وكﺴى الــخز ﺟﺴﻤه ﻓتباهى  ...وحـــوى الﻤال كيﺴـه ﻓتﻤـرد
أﻋاد الشاﻋر ﻓي هذا البيت لﻺنﺴان الﻤتكبر منزلته الحقيق بها ؛ حيث ﺟعل ﺟﺴﻤه
ومظهره مفعوﻻ به منصوبا  ،ثم أضاف مظهره إليه ؛ ليبين له أن تلك الﻤنزلة التي
رأى نفﺴه ﻓيها إنﻤا هي نتيﺠة اغتراره بﻤظهره.
وهكـذا أنزل الشاﻋر ﺟﺴم الﻤتكبر منزلة النصب ثم ﺟعله مﺠــــرورا باﻹضاﻓــة ,ثم قال
)وحوى الﻤال كيﺴه( ليؤكـد حقيقــة هذا النوع من النــاس  ،إذ هو مضاف إلى كيس
ماله منزلته مرتبطة به ﻻ يﺴـوى دونه شيئا  ،ﻓهو مﺠـرور مذلول بﺴبب حبه للﻤــال
ليﻤﻸ به كيﺴه الذي بدونه ﻻ يﺴوى شيئا وكأن كيس الﻤال يﺠره ويتحكم ﻓيه.
يا أخي ﻻ تـﻤل بوﺟهك ﻋني  ...ما أنا ﻓحﻤـة وﻻ أنت ﻓرقـد
ويﻤضي الشاﻋر ﻓي قصيدته متﻤﺴكا بالﻤعنــــى الذي بدأها به
حيث يقول يا أخي ﻻ تﻤل بوﺟهك(  ،ﻓاﻋل تﻤل هو أنت وقد ﺟاء ضﻤيرا مﺴتترا ،
واستتاره وﺟوبا  ،ثم أنزل أكرم شيء ﻓيه منزلة الﺠر حين ﺟعله وﺟهه مﺠرورا
بحرف يﺠره الحرف ﺟرا .
وقوله )يا أخي( إنﻤا هو لتذكيره بأنهﻤا من ﺟنس وأصل واحد ﻻ ﻓــرق بينهﻤا ومﻤا
يؤكد ذلك أن الشاﻋر أضاف كلﻤة أخ إلى ضﻤير النفـــس أو الﻤتكلم ،ناهيك ﻋﻤا تحﻤله
الكلﻤة من معنى.
وﻋند قوله ) ما أنا ﻓحﻤة وﻻ أنت ﻓرقد( يؤكد له أن لكل منهﻤا نفس الﻤنزلة وإن
اختلفت الﻤظاهر وتباينت الظروف .
أنا :ضﻤير رﻓع منفصل مبني ﻋلى الﺴكون ﻓي محل رﻓع مبتدأ.
أنت  :وإن كان مبنيا ﻋلى الفتح إﻻ أنه ضﻤير منفصل للرﻓع ﻋلى أنه مبتدأ .
وقد سبق كﻼ الضﻤيرين حرف نفي  ،واختﻼف الحرف مقصود ﻓهو يعكس اختﻼف
ظروف الغني والفقير  ،وهﻤا من حيث الﻤعنى والغرض شيء واحد.

أنت لم تصنع الـحرير الذي  ...تلبس واللؤلـؤ الذي تتقلــد
خاطبه هنا بالصورة التي رأى ﻓيها نفﺴه ؛ ﻓاستخدم ضﻤير الرﻓــــع الﻤنفصل ؛
ليخبره أنه بهذه الﻤنزلة الﻤزيفة التي تعالى بها وتكبر وتغطرس لم تﺴتطع أن تنصب
الحرير الذي تلبس وﻻ اللؤلؤ الذي تتزين به .
إذن منزلتك التي رﻓعت نفﺴك إليها ما هي إﻻ بفعل مظهرك وملبﺴك ﻻ بروحك
وﺟوهرك ؛ ﻓﻤظهرك وزينتك أﻋلى وأرﻓع من روحك وﺟوهرك.
ومﻤا يدل ﻋلى خوائك وضعف حيلتك وقوتك ﻋﺠزك ﻋن نصب من نصبـك وهو
الحـرير) .
الحرير (  :كﺴى الخز ﺟﺴ َﻤه  /لم تصنع
َ
أنت ﻻ تأكل النضار إذا ﺟعــت  ...وﻻ تشرب الﺠﻤـان الﻤنضـد
أنت يا من رأيت نفﺴك شامخا ﻓي اﻹﻋراب ومنزلته كل ما صنعته هو تزييف حقيقتك
حين وضعتها ﻓي أرقى الرتب اﻹﻋرابية الرﻓع )أنت(.
هل استطعت أن تنصب الﺠﻤان أو النضار ﻓضﻼ ﻋن ﺟره ؟؟
هل استطعت ذلك وأنت متحرك بداﻓع ﻓﺴيولوﺟي ضروري وهو طلب الﻤطعم
والﻤشرب ؟؟
إلم تﺴتطع ذلك ﻓﻤا الحالة اﻹﻋرابية التي تﺴتحقها ؟!
أنت ﻓي البردة الﻤوشاة مثلي  ...ﻓي كﺴائي الرديم تشقى وتﺴعد
ويﺴتﻤر الشاﻋر ﻓي مناداته بالصورة التي رﻓع إليها نفﺴـه ثم يثبت له الحقيقة ﻓيقول
:
أنت ﻓي حالة الرﻓع الراقية التي ترى ﻓيها نفﺴك إنﻤا حصل ذلك بفعــل البردة الﻤوشاة
التي ترتديها  ،وهي بردة حقيرة مﺠرورة يﺠرها الحرف ﺟرا ،ﻓأنت بذلك تزيد نفﺴك
حقارة وذﻻ إذ رأيت نفﺴك ﻋزيزا كريــﻤا شامخا ﻓي اﻹﻋراب ومنزلته ﻻرتدائك بردة
حقيرة.
ثم إن بردتك الﻤوشاة ﻻ تختلف ﻋن كﺴائي الرديم ﻓكــﻼهﻤا له نفس الﻤنزلة اﻹﻋرابية
 ،وأنا وأنت ﻓي مرتبة واحدة سواء بﺴواء نشقى ونﺴعد .
ولقلبي كﻤا لقلبــك أحﻼم  ...حﺴــان ﻓـإنه غير ﺟلﻤــد
ثم يعﻤق الشاﻋر مبدأ الﻤﺴاواة بينهﻤا )بين الغني والفقير( ﻓﺠعـــل القلبين مﺠرورين
بنفس الحرف )الﻼم( ثم أضاﻓــهﻤا لضﻤيرين لهﻤا مرتبة إﻋرابية واحدة أينﻤا وقعا.
ومضﻤونه أن قلبي يﺠرني كﻤا أن قلبك يﺠرك  ،واﻷماني تعبث بقلبي كﻤا تعبث بقلبك.
أأماني كلــها من تــراب  ...وأمانيك كلها من ﻋﺴﺠـد ؟
أماني كأمانيك لهﻤا منزلة واحدة من اﻹﻋراب  ،ﻓإن كنت تــــرى أمانيك شيئا ﻋظيﻤا
وهدﻓا ساميا ذا مرتبة ﻋالية ومكانة رﻓيعة ﻓكذلك أرى أماني  ،وإن كان الطﻤوح
مختلفا إﻻ أن أصل اﻷماني حقير مﺠرور مهــين سواء كان ﻋﺴﺠدا أو ترابا.
ومعنى البيت:
أني مضاف إلى أماني مﺠرور بها  ،ألهث ﻓي الحياة لتحقيقها تﻤاما كﻤا هو الحال

ﻋندك ؛ ﻓأنت مضاف ﻷمانيك مﺠرور بها.
ثم ينفي الفرق بينهﻤا حين أكد كﻼ اﻷمنيتين بـ)كلها(  ،وﺟعلهﻤا مبتدأ ذا مرتبة الرﻓع
العظيﻤة  ،ولكنها ليﺴت أماني كاملة حتﻤية الﻤنال أو تحقق سعادة وخلودا ؛ لذا ﻻ
تﺴتحق الغرور ﻓخبرهﻤا محذوف تعــــلق به الﺠار والﻤﺠرور.
وأماني كلـها للتﻼشــي  ...وأمانيــك للخـــلود الﻤؤكــد
وكذلك نهاية اﻷماني وغايتها نهاية شبيهة بالبداية حقيرة دنيئــة مﺠرورة سواء كانت
خلودا أو ﻓناء  ،وإن اختلف الحرف بين البدايــة والنهاية:
من تراب  ،من ﻋﺴﺠد  /للتﻼشي  ،للخلود.
ونﺠد الشاﻋر هنا قد ﻋﻤق معنى الﻤﺴاواة حيث أضاف أمانيــــه إليه وأضاف أماني
الﻤغرور ﻋلى الﻤغرور كذلك  ،وحذف خبر اﻷمنيتين وﻋلق به الﺠار والﻤﺠرور .
ومعنى اﻹضاﻓة توحي بشدة الترابط بين الﻤـــــرء وأهداﻓه  ،ﻓللﺠﻤيع أهداف ،والكل
يﺴعى ﺟاهدا لتحقيقها.
ثم أكد أمانيه ولم يؤكد أماني الﻤغرور ولكنه ﻋوض ذلك بالصفــة التي ﺟاءت من لفظ
التوكيد ) الﻤؤكد(  ،والتوكيد والصفة لهﻤا الﻤنزلة اﻹﻋرابية نفﺴهﻤا حيث هﻤا تابعان
لﻤتعلقيهﻤا موصوﻓا كان أو مؤكدا.
ﻻ ﻓهـذي وتلك تأتي وتﻤضي  ...كذويــها وأي شيء يؤبـد ؟
إن أماني شيء رﻓيع ومطلب كبير ومطﻤع سامي كﻤا ترى أمانيك  ،وإن كانت أماني
قريبة بﺴيطة متواضعة كﻤا تراها أيها الغني الﻤغرور:
هـذه :اسم إشارة مبني  ،للقريب ﻓي محل رﻓع مبتدأ.
تلك  :اسم إشارة مبني  ،للبعيد ﻓي محل رﻓع معطوف ﻋلى الﻤبتدأ.
وهنا يعﻤق الشاﻋر الﻤﺴاواة بين اﻷمنيتين ويقررها  ،وذلك حين ﻋبــر ﻋنهﻤا باسﻤي
إشارة  ،ﻓي محل رﻓع باﻻبتداء  ،ثم أشركهﻤا ﻓي الخبر.
وحين نلحظ الربط بين إﻋراب البيت وكلﻤتي ) تأتي وتﻤضي( نﺠـــد الترابط العﺠيب ،
وذلك أن ﻓائدة ) هذه وتلك( إما أن تأتي إلى الﺠﻤلـة الفعلية )تأتي( أو يﻤضي ﻋنها إلى
الﺠار والﻤﺠرور )كذويها(  ،ويكون التقدير حينئذ ( هذه وتلك كائنة كذويها تأتي
وتﻤضي ( وتكون الﺠﻤلة الفعلية ﻓي محل نصب حال.
أيها الﻤزدهي إذا مﺴك الﺴقم  ...أﻻ تشتــــكي أﻻ تتنهــــــد ؟
وإذا راﻋــك الحبيــب بهﺠــــــــر ...ودﻋتك الذكرى أﻻ تتوﺟد ؟
ﻋاد هنا لﻤناداة الﻤغرور لكن ينزله الﻤنزلة التي يﺴتحقها  ،منزلة إنﺴانيته وواقعه
وحاﺟته  ،أنزله منزلة النصب ﻋلى النداء مرة والنصب ﻋلى الﻤفعولية أخرى  .وقد
ﺟعل الﺴقم والذكرى ﻓاﻋلين ﻓيه  ،وﺟعله ﻓاﻋﻼ ﻓي حال الشكوى ولحظة اﻷلم والوﺟد
والشوق ) تشتكي  ..تتنهد  ..تتوﺟد ( .

