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العدد 510 يناير 2013

مـــجلـــــة �أدبيــة ثقافيـة �صهـرية ت�صدر

�لكـــويتيني �لأدبــــاء  ر�بطــــة  عــــن 

(صدر العدد األول في أبريل 1966)

للأفراد يف الكويت 10 دنانري.
للأفراد يف اخلارج 15 دينارًا اأو ما يعادلها.

للموؤ�س�سات والوزارات يف الداخل 20 دينارًا كويتيًا.
للموؤ�س�سات والوزارات خارج الكويت 25 دينارًا كويتيًا

 اأو ما يعادلها.

الكويت: 500 فل�س، البحرين: 750 فل�سا، قطر: 8 رياالت، دولة 
االمارات العربية املتحدة: 8 دراهم، �سلطنة عمان:

ريال واحد، ال�سعودية: 8 رياالت، االأردن: دينار واحد، �سورية: 50 
لرية، م�سر: 3 جنيهات، املغرب 10 دراهم.

الكويت  ـ  العديلية   34043 �ــس.ب  البيان  جملة  حترير  رئي�س 
+965  22518286 املجلة:  هاتف  ـ   73251 الــريــدي  الــرمــز 
22510603 فاك�س:  ـ   22518282/25106022 الرابطة:  هاتف 

رئـــيس التـحـريــر
سليمــــــان داود احلــــزامي

سكرتير التـحــــــــريــــــــر
عــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــرزات

موقع  رابطة األدباء  على اإلنترنت
WWW.KuwaitWriters.org

البريد اإللكتروني
ELBYAN@ hotmail.com

ثمن العدد

املرا�سالت

اال�سرتاك ال�سنوي

التدقيق اللغوي 
خــــــــــــــلــــيــــــــــــــــــــــــل الـــــســـــــــــــــــــــــــــــامـــــة

تـنضيد
عـــــــبـــــــد احلـــــــمـــــــيـــــــد بـــــاشـــــا

مجلة »البيان« مجلة أدبية ثقافية ، تصدر عن رابطة األدباء في الكويت، وتعنى بنشر األعمال اإلبداعية والبحوث
والدراسات في مجاالت اآلداب والعلوم اإلنسانية، ويتم النشر فيها وفق القواعد التالية:

1 ـ أن تكون املادة خاصة مبجلة البيان وغير منشورة أو مرسلة إلى جهة أخرى.
2 ـ املواد املرسلة تكون مطبوعة ومدققة لغويا ومرفقة باألصل إذا كانت مترجمة.

3 ـ يفضل إرسال املادة محملة على CD أو باإلمييل.
4 ـ موافاة املجلة بالسيرة الذاتية للكاتب مشتملة على االسم الثالثي والعنوان ورقم الهاتف ورقم

احلساب املصرفي.
5 ـ املواد املنشورة تعبّر عن آراء أصحابها فقط.

وزارة اإلعالم -  مطبعة حكومة دولة الكويت
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 مجلة البيان -  العدد 510 -  يناير  2013

احلزامي ــيــمــان  ســل املـــــــــــــــــــــــــــــــال..........................  ثــقــافــة 

للبيان كلمة
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كلمة البيان

عرف اإلنسان على مر العصور وفي مختلف احلضارات مصطلح املال 
السياسي، ولعب هذا املصطلح دوراً  في شراء النفوس الضعيفة، وبيع 
األوطان واألسرار، وشكل طبقة في كثير من احلضارات ثرية، تهدف 
إلى جمع املال على حساب القيم، ولعل أعلى هذه القيم هامة ورفعة، 
قيمة الوطن، لكن املال السياسي جعل من قيمة الوطن بضاعة تباع 
وفي  األسلحة  احل���روب وجت��ار  النخاسني وجت��ار  س��وق  ف��ي  وتشترى 
ميادين التجسس واالغتياالت، وتدحرجت كرة املال السياسي لتشمل 
وكتاب  وشعراء  قصاصني  من  الكتاب  من  عدد  هناك  وأصبح  األدب 
صحافة يتعاملون مع املال السياسي من خالل مقالة أو دراسة حتمل 
لهم  شرفاء  رج��ال  وبيع  األوط��ان،  وبيع  واخليانة  الكذب  من  الكثير 

مواقف.
هذا،  يومنا  حتى  العالم  في  موجودة  السياسي  امل��ال  لعبة  والزال��ت 
وجندها بصورة واضحة في البلدان الديكتاتورية ذات احلكم الفردي 
للوصول  الطرق  أقصر  الثروة  عن  البحث  عملية  فيه  تشكل  وال��ذي 
إليها من خالل أسرار تباع وتشترى أو من خالل اغتياالت، مبعنى آخر 
كمبدأ مريض  يتعاملون مع اخليانة  الضعيفة  النفوس  أن أصحاب 
ث���روات طائلة ووجاهة  امل��ري��ض  امل��ب��دأ  م��ن خ��الل ه��ذا  ولكن يجنون 
هشة سرعان ما تنهد وتنهار وتذهب أدراج الرياح، هذا ما يخص املال 

السياسي.
وإذا انتقلنا إلى ظاهرة جديدة بدأت تنتشر وتتفشى، وهي ظاهرة املال 
الثقافي وهذه الظاهرة السلبية جندها مع األسف الشديد في بعض 
رخيصة  اإلنسان  قيمة  منها، حيث  النفطية  العربية وخاصة  الدول 
والبحث عن الثروات باب مّشرع ومفتوح، والتعامل مع هذا الباب يتم 
دناءة  أكثر  ووسيلة  دنيئة  غاية  وهي  الوسيلة،  تبرر  الغاية  من خالل 

بقلم: سليمان احلزامي *

ثقافة املال
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هذه  وثقافة  الشعوب  أصالة  على  يؤكد  وعامل  بناء  عامل  فالثقافة 
الشعوب، ولعل نظرة سريعة إلى التاريخ العربي جند أن هذه النظرة 
أو اقتربنا من الواقع املعاش فإن أصحاب األقالم  مهما ذهبنا عمقًا 
النظيفة والشريفة يعملون على رفع قيمة الوطن وثقافة الوطن من 
ال��ذي أخذ  الثقافي  امل��ال  الكتابة واالبتعاد عن  خالل اإلخ��الص في 
في االنتشار بوسائل كثيرة نذكر منها بعض األقالم التي تدعي إنها 
تكتب الشعر، ونفاجأ بأن هذا اإلنسان يجهل أسماء بحور الشعر ولكن 
ألنه ميلك املال فإنه يجد من يشتري البضاعة له وهناك من يبيع 
فينظم القصائد، القصيدة تلو القصيدة، ويخرج الديوان باسم »س« 
من الناس وعندما تلتقي بهذا ال�� »س« تفاجأ بأنه ال يحفظ بيتًا من 
شعره وال يعرف وزنًا واحدًا من الديوان املنسوب إليه ألنه ببساطة لم 
عالية  أو مقابل خدمة  دنانير  له مقابل  كتب  وإمنا  الشعر  يقل هذا 
الثمن، وهذا املثال يقودنا إلى ميادين أخرى ثقافية كالقصة القصيرة 
والرواية وميادين أخرى كثيرة كاالشتراك في الندوات أو احملاضرات 
وعندما تفاجئ هذا احملاضر بسؤال خارج نطاق الندوة فإنك تفاجأ 
بأنه ال يستطيع اإلجابة كما يجب ألنه ببساطة كان يقرأ كالمًا مكتوبًا 
له ينسب نفسه إلى هذا الكالم .. والكالم أو احلديث بريء منه، وهو 
قد كتب له من أحد األقالم املأجورة التي تبيع الضمير وتبيع الكلمة 

وتبيع القلم، وهذه هي قمة اخليانة مع اإلنسان وذاته.
إن هذه الظاهرة .. ظاهرة شراء الثقافة مع األسف الشديد آخذة في 
االنتشار فهي مرض يسري في املجتمعات الثرية ويبحث عنها أصحاب 
عدسات  وع��ن  األض���واء  بريق  ع��ن  يبحثون  ببساطة  ألنهم  ال��ث��روات 
الكاميرات والصور واالحتفاالت والندوات مبعنى آخر أنهم يبحثون 
عن وسيلة الظهور ألنه بحاجة للشهرة رغم أن شهرته كرجل أعمال 
أو صاحب ثروة ال تكفي وإمنا يريد ويبحث عن الظهور اجلماهيري 
وعن التصفيق وهذه الظاهرة والتي هي مع األسف آخذة في االنتشار 
بحاجة ماسة إلى وقوف املؤسسات الثقافية في هذه الدول أمام هذه 
املوجة العارمة التي تشوه تاريخ الثقافة العربية منذ مئات السنوات، 
فثقافة العرب ثقافة يشهد لها القاصي والداني، وال نريد أن نذهب 
الرعيل  أن  الكويت جند  إلينا في  األقرب  فلنأخذ  التاريخ  بعيدًا في 
األول من حملة راية الثقافة في الكويت كانوا يكتبون ويدافعون عن 
الثقافة العربية ويعملون على نشرها بدون مقابل اللهم إال رفع شأن 
اللغة العربية واألدب العربي وبالتالي الثقافة العربية، فكان لدينا عدد 
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ال يستهان به من الذين خدموا الثقافة العربية في الكويت نذكر على 
الشعراء  الشيخ يوسف بن عيسى، ومن  املثال وليس احلصر:  سبيل 
الرجيب  وحمد  ب��اق��ر،  أحمد  امل��رح��وم  الفنانني  وم��ن  العسكر،  فهد 
وكثيرون من الذين تركوا بصمة في تاريخ احلركة الفكرية الكويتية 
دون أن يفكروا في املردود املادي أو الشهرة املعنوية، كان الواحد منهم 
يفكر في شيء واحد رفع شأن الوطن من خالل الثقافة فكان عطاؤه 
التي  الوسائل  عن  يبحث  جتده  ودائمًا  محدود  غير  عطاًء  الثقافي 
ترفع من قيمة هذه الثقافة أدبية كانت أو فنية، أو تشكيلية ألننا جند 
أن حتى الرسامني الفنانني تعاملوا مع الريشة واللون من منطلق رفع 
قيمة الفن التشكيلي الكويتي رسمًا كان أو نحتًا أو تكوينًا، فاألسماء 
التي خدمت احلركة التشكيلية في الكويت عملت الكثير من خالل 
باملرسم  واالهتمام  بالشباب  االهتمام  خالل  ومن  الربيع  مهرجانات 
احلر، ومن باب اإلنصاف أن هناك رجااًل وقفوا خلف هذه الظاهرة 
ففي الكويت نذكر الشيخ املرحوم عبد الله اجلابر الصباح حيث  كان 
راعيًا جلميع هذه األنشطة ومشجعًا منذ أوائل القرن العشرين وحتى 
العزيز  عبد  األستاذ  دور  نتذكر  أن  علينا  وكذلك  الله،  رحمه  وفاته، 
الشباب  رعاية  في  واالجتماعي  الثقافي  ودوره  الله،  رحمه  حسني، 
والثقافة وتنقيح الصالح من الطالح، واألسماء كثيرة لكن أذكر هذين 

االسمني من باب التمثيل فحسب.
ونقول  الثقافي  املال  أو أصحاب  الثقافة  أدعياء  للحديث عن  ونعود 
لهم اتقوا الله في ثقافة اللغة العربية وثقافة الشعب العربي والتاريخ 
العربي، اتقوا فإن هذا التاريخ الناصع الذي ترك أسماًء المعة على 
مدى مئات السنني وليتذكر اجلميع أن ما ُبني على باطل فهو باطل 
وإن الشهرة ال تشترى لسبب بسيط، إن من يشتري الشهرة عليه أن 
أن  بني  يختار  أن  اإلنسان  فعلى  كرامته،  يبيع  أعني  الكرامة،  يبيع 

يشتري شهرة مؤقتة أو يحتفظ بكرامة دائمة.
ولعل من أبرز من كتب دفاعًا عن الوطن وتغنى بالوطن نثرًا وشعرًا،  
األديب واألستاذ والسفير عبد الله زكريا األنصاري، فاألستاذ عبد الله 
زكريا من أوائل املدافعني عن اللغة العربية وعن الثقافة العربية، وله 
مواقف مشهودة، في داخل وخارج الكويت، ولم يأل جهدًا في احلفاظ 
أن  نستطيع  ال  أن  كما  ونثرًا،  العربية شعرًا  اللغة  تراث  عن  والدفاع 
ننكر فضل األستاذ عبد الله زكريا في تكريس جهود مضنية انتقلت 
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إلى عواصم عربية أخرى في  القاهرة  القاهرة ومن  إلى  الكويت  من 
من  الكثير  ذل��ك  في  ول��ه  والكويتي،  األدب��ي  ال��ت��راث  وتوثيق  تأصيل 

الكتب والكتابات.
كما أنه يعتبر املؤرخ لشاعر الكويت املرحوم/ فهد العسكر، فكان أول من 
كتب عن فهد العسكر في خمسينيات القرن املاضي، وعبد الله زكريا 
وأستطيع  الكويتي  اإلنسان  ينساها  أن  األنصاري شخصية ال ميكن 
املكتب  وأس��س  في مصر  فقد عمل  كذلك،  العربي  اإلنسان  أق��ول  أن 
أو معظم اخلريجني  وكل  عليه،  وأش��رف  الكويتي في مصر  الثقافي 
دور يتذكرون  العشرين  القرن  من  األول  النصف   في  الكويتيني   من 
الكويتية  الثقافية  العالقات  توثيق  في  األن��ص��اري  زكريا  الله  عبد 

املصرية. 
واحلديث عن األستاذ عبد الله زكريا يحتاج إلى عدد قادم من البيان 
وعروبة  وطنًا  الكويت  خدمت  التي  الشخصية  لهذه  مرجعًا  يكون 

وأدبًا.
الله  الزاوية ندعو من يرغب من األدب��اء للكتابة عن عبد  ومن هذه 
زكريا أن ميدنا مبا لديه من معلومات ومواد إلصدار عدد خاص، كما 
ذكرنا، عن رجل خدم الكويت وخدم األدب إلى آخر حلظة من حياته. 
رحمك الله يا أستاذ عبد الله ومهما قلنا عنك فنحن مقّلون وأنت 

تستحق األكثر حتى وإن كانت صورتك تزين غالف هذا العدد.

وللبيان كلمة

> رئيس التحرير.

ملف البيان
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ملف البيان
عبد �لله زكريا �لأن�صاري

 مجلة البيان -  العدد 510 -  يناير  2013
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دّواره دن�����ي�����اك  ذي  م������ّي  ي�����ا 
مثلما أح����داث����ه����ا  ف����ي  ت������دور 
ألالءًة ل�������ك  ت������ب������دت  إم����������ا 
عل م���ن  ب���ه  أه�����وت  وق����د  دارا 
وك���م حطمت نفسا  ع����ت  روَّ ك��م 

ارة ل�����ل�����م�����رء م������ّك������اره غ����������������دَّ
ت����������دور ف������ي ك����ف����ي����ك ف����������ّراره
اره ف������إن������ه������ا ك��������������اآلل غ��������������رَّ
داره ت�����رع�����وي  ال  ودك������دك������ت 
ق��ل��ب��ا وك����م ش����دت ل��ن��ا ال���غ���اره

ملف البيان

عبدالله زكريا األنصاري *

•عبدالله زكريا محمد األنصاري )الكويت( 	
• في الكويت. ولد عام 1922	

•درس في مدرسة والده وفي املدرسة املباركية ملدة سبع سنوات. 	
الفالح، ثم عمل محاسبا  وال��ده، ثم في مدرسة  •درَّس في مدرسة  	
لبيت  الشرقية، ثم محاسبا  باملدرسة  ثم مدرسا  التجار،  لدى بعض 
بالقاهرة،  الكويت  سفارة  ل��دى  مفوضا  وزي��را  ثم  بالقاهرة،  الكويت 
الكويتية حتى  بوزارة اخلارجية  والثقافة  ثم مديرا إلدارة الصحافة 

1987حيث تقاعد عن العمل.
•نشر بعض شعره في الصحف واملجالت الكويتية. 	

•مؤلفاته: فهد العسكر - مع الكتب و املجالت - الشعر العربي بني  	
العامية والفصحى – الساسة والسياسة- صقر الشبيب - خواطر في 
عصر القمر - روح القلم -حوار املفكرين - البحث عن السالم - مع 

الشعراء في جدهم وعبثهم - حوار في مجتمع صغير.

من أشعاره :

يامي

* عن معجم البابطني للشعراء العرب املعاصرين.
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أقدامها حت���ت  ت���داع���ت  وك����م 
ال��ك��ون مختارة م��ا ج��ئ��ت ه���ذا 
س��ر ت��داع��ى ال��ع��ق��ل م��ن حوله
ال��ك��ون أعالمه ق��د ح���ار ف��ي ذا 
ت�����ض�����ارب�����وا ف�����ي ك���ن���ه���ه ت�����ارة
أنشودة م��ن��ك  م���ّي ح��س��ب��ي  ي���ا 
أب��ث��ه��ا األش����ج����ان ح���ي���رى كما
أبوك قد عّب الشجى والشجى
انقضى م���ا  إذا  ذك�����راَي  ف��أن��ت 
ح��ي��ث ت���رى روح���ك روح���ي غدا
ت����رن����و إل���ي���ه���ا ك���ل���م���ا رف���رف���ت

ذه����ب����� إذا  ش�����غ�����ل�����ي  أن�������������َت 
ذك������ر إذا  ع�����ق�����ل�����ي  أن������������ت 
وق�����ف������ إن  أن������������ت  ن�����ف�����س�����ي 
ف����رح����� إذا  ن��������������وري  أن�����������ت 
أن�����������ت دن��������ي��������اي م��������ا ح���ي���ي����
عشق� ال�����������ذي  أن�����������َت  أن�����������َت 
ف����ي����� أراك  ش��������������يء  ك����������ل 
بهجتي ال������ق������رب  ف������ي  أن�������ت 
عطش� إن  أن���������ت  ع����ط����ش����ي 
ك������ت������ب������ت������ه ب�����������ي�����������ت  رب 
ون��������������ش��������������ي��������������د م�������ن�������غ�������م
أن�����������ت وح�������ي�������ي وأن�������������ت أن�������
ب���ص���ر إن  أن�����������ت  ب�������ص�������ري 
أن�����������ا م��������ن دون�������������ك ال������غ������دا

ج����ح����اف����ل ت����خ����ت����ال ج���������ّراره
مختاره غ���ي���ر  ت���ك���ون���ي  ول������م 
مل�������ا غ���������دا ي�����س�����ُب�����ر أغ�����������واره
ول�������م ي����ن����ال����وا م����ن����ه أس��������راره
وأب�����ه�����م�����وا ف������ي ك���ن���ه���ه ت������اره
وقيثاره ال���ق���ل���ب  ب���ه���ا  ي���ش���دو 
م���زم���اره داود  ����َج����ى  ال����شَّ ب����ث 
�����ع أوت����������اره ي������ا ل�����أس�����ى ق�����طَّ
ع���م���ري وأط���ف���ا امل�����وت أن�����واره
س���ي���اره األرواح  ع����ال����م  ف�����ي 
س���اب���ح���ة ف����ي ال����ك����ون م�������ّواره

أت�����ي�����ُت إذا  وش�����غ�����ل�����ي  ����������ُت 
ن���س���ي���ت إذا  وف��������ك��������ري  ت 
مشيت إذا  وروح��������������ي  ��������ت 
اك����ت����وي����ت إذا  ون�������������اري  ��������ت 
ف���ن���ي���ت إن  ودن���������ي���������اي  ���������ت 
�������ت وأن����������ت ال����������ذي ه�����َوْي�����ت
رأي���������ت إذا  ج�����م�����ي�����ال  ����������ه 
ن�����أي�����ت إذا  وش��������ق��������ائ��������ي 
ارت������وي������ت إذا  َوِرّي�����������������ي  ��������ت 
بيت أل�������ف  ف�������اق  ق������د  ف����ي����ك 
رائ�����������������ع ك�����������م ب�����������ه ب����ك����ي����ت
انتشيت إذا  خ����ي����ال����ي  �������ت 
اهتديت ال������ذي  وه����ْدي����ي  ُت 
زي�������ت ب������غ������ي������ر  س�������������������راٌج  ة 

أن�������َت أن�����������َت
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اس������م������ك ال�������ن�������ور وال����ض����ي����ا
ج��������وه��������ر أن�������������ت ق����������د ت����ع����ا
ال��������ه��������وى وي�������ح�������ه ال������ه������وى
ورم������������ت������������ن������������ي س�������ه�������ام�������ه
س������ْح������ر ع����ي����ن����ي����ك وال������ه������وى
وت�������س�������ام�������ْي�������ت وارت�������ف�������ع��������
ل������ي������ت������ن������ي ن��������ل��������ت م����ن����ي����ة

آن����ًا أج����وب ال��ن��ث��َر وال��ش��ع��َر آن
ي��ط��ي��ر م��ن��ي ال��ش��ع��ر ف���ي أوجه
أص������������ارع األف�������ك�������ار ج���ي���اش���ة
رمب���ا ف���ي���ا  َع�������ّز  إْن  وال���ش���ع���ر 
ِرْس����ِل����ه����ا ف���ع���ل���ى  أط����ل����ت  وإن 
أفانينها ش���ت���ى  ف����ي  ت���خ���ت���ال 

ب����ي����ت ب��������ك��������ل  م�������ن�������ي�������ر  ء 
ل��������ى وك����������م ن������ح������وه س���ع���ي���ت
واحتسيت رح������ت  ك�����م  م���ن���ه 
انتهيت وم�������ا  ن����ه����ان����ي  م������ذ 
ب�����ه�����م�����ا ط����������رت واع����ت����ل����ي����ت
���������ت وح������ّل������ق������ت وارت�����ق�����ي�����ت
ليت ل����ي����ت  ل���ل���ق���ل���ب  م����ن����ك 

وت���������ارة ب���ي���ن���ه���م���ا ف�����ي ِرَه��������ان
وال��ن��ث��ر ق�����اٍص ت�����ارة غ���ي���ُر دان
البنان ط�����وع  ف��ي��أت��ي��ن��َي  ف���ي���ه 
ت ع����روس ال��وح��ي آن����ًا فآن ع����زَّ
احلسان كمثل  ق��واف��ي��ه��ا  ت��أت��ي 
م����زه����وة أب����ك����اُره����ا وال����ع����وان

من قصيدة: ب���ني الشع������ر والن�����ثر

دراسات
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دراسات

تطور غناء العصر اجلاهلي .. دراسة تاريخية .........د.يوسف الرشيد

اجلزيري الطاهر  الثوري...د.  اللغوي  للفعل  اإلجنازي  العربية..األثر  اللغة  ثورية 

الـــقـــراءات الــقــرآنــيــة: فــوائــدهــا فــي اللغة واألدب)2-2(..د.مـــحـــمـــد قــاســم حسني

 مجلة البيان -  العدد 510 -  يناير  2013
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درا�سات

  �إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابًا في يومه إال قال في غده :
  لو غير هذا لكان أحسن ، ولو زيد كذا لكان يستحسن
  ولو قدم هذا لكان أفضل ، ولو ترك هذا لكان أجمل

  و هذا من أعظم العبر ، وهو دليل على استيالء النقص على جملة البشر �.
  العماد األصفهاني

  
مقدمة 

ليس بجديد احلديث حول غناء العصر اجلاهلي . بل قد تناول احلديث 
حوله الكثير من باحثي وكتاب هذا العصر والعصور السابقة . بيد أن معظم 
ما كتب في هذا املوضوع كان يخدم اجتاه معني يريده الكاتب ، ومع ذلك 
فإن هناك من حاول االقتراب من اجلانب النقدي أو التحليلي بشيء من 
احلذر ، ولكن جند هذا النقد أو التحليل ينصب أيضاً باجتاه خدمة هدف 
بعينه . وال أقصد التقليل من قيمة ما كتب أو بحث حول هذا املوضوع ، 
ولكن يبقى الهدف الذي يسعى إليه الكاتب مهما تعددت االجتاهات هو أن 

يخدم بصورة أو بأخرى تاريخ املوسيقى العربية املوغل بالقدم.
  ومع األخذ بعني االعتبار أننا ال زلنا ونحن في بدايات العقد الثاني للقرن 
واالعتقاد  كالظن  التخمينية  املفردات  حلقة  في  ندور  والعشرين  الواحد 
والتصور وما إلى ذلك من تلك املفردات التي تعتمد بأساسها على استنتاج 
الكاتب في املوضوع الذي هو بصدده . ألن معظم تلك املفردات ال تخرجنا 
بنتيجة منطقية أحياناً ، وال تصل بنا إلى حقيقة هذا العصر الذي تضاربت 
حوله األخبار وتشتتت  فيه اآلراء . فمثاًل كيف يستقيم الوزن إن كان احلداء 

تطور
غناءالعصراجلاهلي

 دراسة تاريخية
بقلم: د.يوسف الرشيد *

* كاتب من الكويت.
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هو أصل الغناء العربي والذي يعود 
في قدمه إلى مضر بن نزار اجلد 
الثامن عشر للرسول )ص( . ومن ثم 
نقرأ حول غناء جرادتي معاوية ابن 
بكر وقصة قوم عاد عندما أصابهم 
لطلب  منهم  وفـــداً  فأرسلوا  قحط 
املاء من هذا األخير ، فانشغلوا عن 
قومهم بشرب اخلمر وسماع الغناء 

من اجلرادتني .
ـــة قـــد ذكرت  ـــرواي ال ومـــع أن هـــذه 
واملراجع  الــكــتــب  مــن  الــعــديــد  فــي 
الزمنية  املــســافــة  فـــإن   . الــقــدميــة 
نزال  بن  مضر  الشخصيتني–  بني 
جداً  عميقة   - بــكــر  ــن  ب ومــعــاويــة 
والــغــنــاء الـــذي ذكــر فــي عصر قوم 
وثقة  القصة  مــن ســرد  يتضح  عــاد 
اجلرادتني مبقدرتهما الفنية عندما 
أجنب معاوية بأن يضع شعراً يكون 
موضوعه تنبيه الوفد للهدف الذي 
 . أمامهم  تغنيانه  كي  ألجله  جــاءوا 
تلك الثقة في وضع األحلان تعطينا 
بــأن غناء ذلــك العصر على  إيــحــاًء 
كــمــال الصنعة  مــســتــوى جــيــد مــن 
التي تتناسب وذاك الزمن . فكيف 

تركيبته  في  البسيط  احلــداء  يكون 
أتى  الــذي  الغناء  أصل  هو  اللحنية 
بعد زمن قوم عاد بعدة قرون .؟ ثم 
اخــتــراع احلداء  ملــاذا نصدق قصة 
مـــن مــضــر بـــن نــــزار ونــشــكــك في 
أشعار وشعراء العصر اجلاهلي .؟ 
بل ونكذب قصة قوم عاد التي أثير 
الشك في صحتها  كثير من  حولها 
ووقــوعــهــا مــن عــدمــه ، إلـــى درجة 
وصفت بأنها من نسج خيال القاص 

كما ذكرها طه حسني .
  نفس األمر مع األشعار التي غنتها 
زمن  بكر في  ابــن  معاوية  جــرادتــي 
الكتاب شككوا  قوم عاد فإن بعض 
بصحة تلك األشعار ووضعوها في 
خانة املنحول من الشعر . كابن سالم 
الذي ينسب تلك األشعار   )1( )*(
التي قيلت في زمن قوم عاد حملمد 
هو  وأنه  يسار)**(  بن  إسحاق  بن 
من وضعها . كذلك طه حسني في 
كتابه )في األدب اجلاهلي( )2( حيث 
األشــعــار حتت  تلك  دوافـــع  يصنف 
والشعوبية  والقصة  الدين  أهــداف 
والــســيــاســة. رغـــم مــعــارضــه كارل 

)*( أبن سالم : هو محمد بن سالم بن عبيد الله اجلمحي 150–232 هـ / 767–846 
م ، إمام في األدب من أهل البصرة ، مات ببغداد . األعالم اجلزء السادس ص 146 .

)1( محمد بن سالمي اجلمحي : قراءة وشرح محمود محمد شاكر : طبقات فحول 
الشعراء : دار املدني : السفر األول ص 8 .

)**( محمد بن إسحاق بن يسار000–151 هـ - 000 - 768م .. من أقدم مؤرخي 
العرب من أهل املدينة . ومن حفاظ احلديث . قال ابن حبان لم يكن أحد باملدينة 
 . لألخبار  الناس سياقاً  ، وهو أحسن  أو يوازيه في جمعه  يقرب إسحاق في علمه 

االعالم اجلزء السادس ص 28 .
)2( طه حسني : قي األدب اجلاهلي : دار املعارف : الطبعة الثامن عشر سنة 2005م 

: ص 131 .
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بروكلمان)3( وكثير من الكتاب )4( 
.

وال شك أننا لسنا في مجال البحث 
الشعر  مــن  املنحول  مــوضــوع  حــول 
والقصص،ولذلك تكفي اإلشارة إلى 
هذا املوضوع ألن االعتماد األساس 
فــي دراســــة هـــذا الــعــصــر سترتكز 
عــلــى نــوعــيــة أشـــعـــار ذلــــك الزمن 
أتــت على ذكر  الــتــي  تلك  وخــاصــًة 
نوعية اآلالت املوسيقية املستخدمة 
لتلك  استسلمنا  أننا  ولــو   ، لديهم 
الــشــكــوك وأهــمــلــنــا دراســــة أحوال 
ذلك الزمن كل في مجال تخصصه 
، فسنكون قد أهملنا حقبة تاريخية 
كانت تشكل لإلنسان العربي املنبت 
كان  إذا  . فمثاًل  جلـــذوره وأصــولــه 
منهم  احلديث  العربي  األدب  كتاب 
بدراساتهم  أفــاضــوا  قــد  ــقــدمي  وال
حـــول الــشــعــر والــشــعــراء فــي ذلك 
للمتخصصني  بــد  ال  فــإنــه  العصر 
في علوم املوسيقى أن يبدوا رأيهم 
في هــذا املــوضــوع أيــضــاً، حيث لي 
وجهة نظر ، وقد تصيب أو تخطىء 
، ولكنها على أي حال محاولة في 
مجال الفنون الغنائية التي قد تسهم 
في القاء بعض الضوء على املوضوع 

محل الدراسة .
العصر  أخــبــار  تأكيد  ــأن  ب صحيح 
حدوث  أو   ، عدمها  مــن  اجلــاهــلــي 
بن  مــضــر  السابقتني–  احلــالــتــني 

يعتبر من   - بكر  بن  ومعاوية  نــزال 
املستحيالت في زمننا احلالي لعدم 
وجود أدله تثبت ما قيل حول هذا 
الــعــصــر،ولــكــن هـــذا ال يــعــنــي ترك 
احلال على ما هو عليه دون مراجعة 
بني احلني واآلخر فرمبا نصل إلى 
في  احلــيــاة  طبيعة  حـــول  يفيد  مــا 
الزمن  ذلــك  فــي  العربية  اجلــزيــرة 
، أو يــصــل عــلــم اآلثـــــار لــشــيء ما 
تلك  قاطع على صحة  بشكل  يدلل 
وأن  . خاصة  من عدمها  القصص 
اآلونة  في  عثروا  قد  ــار  اآلث علماء 
األخــيــرة على أطــالل قــوم عاد)1( 
الطبيعي  ومــن   ، وعمان  اليمن  بني 
أن يتم العثور على كتابات أو نقوش 
حياة  حـــول  فــكــرة  تعطينا  ورمــــوز 
وثقافة هؤالء القوم، كما هو احلال 
عندها   . الفراعنة مبصر  آثــار  مع 
ميكننا احلديث بشكل أكثر وضوحاً 
عن صحة ما ذكره الرواة من عدمه 
ذلــك احلــني سنحاول قدر  وإلـــى   .
املفردات  مــن  الــتــقــلــيــل  املــســتــطــاع 
اللغوية كأعتقد وأظن وأتصور وما 
تبقينا  التي  املفردات  من  ذلك  إلى 
فـــي دائـــــرة الــشــك والــتــخــمــني ألي 
اجلزيرة  تاريخ  في  نتناوله  موضوع 
العربية . والذي في معظمه يعتمد 
على االستنتاج من خالل مجموعة 
أخبار تتصل أو تدور بشكل أو بأخر 

حول موضوعاً معيناً . 

)3( كارل بروكلمان : محمود فهمي حجازي وآخرون : تاريخ األدب العربي : الهيئة 
العامة للكتاب سنة 1993 : اجلزر األول ص 123 .

)4( ناصر الدين االسد : مصار الشعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية : دار اجليل بيروت 
الطبعة الثامنة سنة 1996 ص 376 .

)1( انتر نت : جوجل : قوم عاد .
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الفنون  مــن هنا ســأتــنــاول مــوضــوع 
الغنائية للعصر اجلاهلي، وكلي أمل 
بأن أصل ملا أرغب فيه من معرفة 
أبني  وأن   ، ــعــصــر  ال هــــذا  تــخــص 
املستوى الفني الذي كان عليه غناء 

ذلك العصر .
العصر اجلاهلي

أفاضت الكتب واملراجع في تعريف 
، وأوردت  لفظ اجلهل أو اجلاهلي 
من  القصد  تــوضــح  تعريفات  عــدة 
املوغل  اجلاهلي  العصر  أو  اجلهل 
الزمن فهو  . فمن حيث  القدم  في 
زمن الفترة ما قبل اإلســالم )1( . 
كلمة  فهي  باجلاهلي  القصد  أمــا 
تــطــلــق عــلــى هـــذا الــعــصــر وليست 
مشتقة مــن اجلــهــل الـــذي هــو ضد 
وإمنــا هي مشتقه   ، ونقيضه  العلم 
والغضب  السفه  مبعنى  اجلهل  من 
هذا  فــي  ــاحــث  ــب وال  .)2( والـــنـــزق 
العصر إن لم يكن لديه صبر وجلد 
في تتبع املعلومة بقصد الوصول إلى 
حقيقة ما بني يديه من معلومات ، 
فلن يصل إلى مبتغاة ، فهذا العصر 
معرفة  من حيث  مهم  هو  ما  بقدر 
مراحله الثقافية واحلضارية إال أنه 
ال   ، األخبار  مشوش  املسالك  وعر 
فــكــرة حتى  الــبــاحــث  ــدى  ل تستقيم 

يشكك  أو  يناقضها  مــا  لــه  يظهر 
فيما وصل إليه ، فهو نقيض لتاريخ 
العرب في اإلسالم ، حيث لم تترك 
تسجيلها  مت  إال  واردة  أو  شــــاردة 
ــبــس فـــيـــه)3( .  بــشــكــل دقـــيـــق ال ل
املؤرخون  اتفق  األساس  وعلى هذا 
على تقسيمه إلى قسمني . القسم 
األول أطلقوا عليه اجلاهلية األولى 
القرن  إلى  التاريخ  قبل  من  ومدته 
والقسم   . املـــيـــالدي)4(  اخلــامــس 
الثاني أطلقوا عليه اجلاهلية الثانية 
ومدته من القرن اخلامس امليالدي 
إلى ظهور اإلسالم)5( . ومهما يكن 
من هذا التقسيم ، إال أن املؤرخني 
ما  على  اعتمدوا  قد  تأريخهم  في 
الــثــانــي ليسجلوا  الــقــســم  جـــاء فــي 
االلتفات  دون  العصر  هذا  حــوادث 
إلى العصر السابق له وهو اجلاهلية 
األولى . وذلك لصعوبة الوصول إلى 
بجالء  تظهر  الــتــي  األمـــور  حقائق 

مستوى ثقافة ذلك العصر .
حاولت  دراســــــات  هــنــاك  أن  ولــــو 
الـــوصـــول إلـــى مــا نــرغــب فــيــه من 
معرفة أكيدة عن ذلك العصر ، بيد 
أن هذه احملاوالت غالباً ما تستخدم 
من املفردات التي جتعل املتابع يظل 
ــشــك واحلـــيـــرة فيما  فـــي دائـــــرة ال
نقطة  معلومات حول  من  يديه  بني 

)1( ابن منظور : لسان العرب : دار املعارف اجلزء األول ص 714 .
الطبعة  املعارف  دار   : اجلاهلي  العصر   ، العربي  األدب  تاريخ   : شوقي ضيف   )2(

السابعة عشر سنة 2007م  ص 39 .
)3( جرجي زيدان : العرب قبل اإلسالم : دار مكتبة احلياة : بيروت سنة 1979م ص 15 .

)4( جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية : دار الهالل سنة 1957م : اجلزء األول 
ص 29 .

)5( املرجع السابق ص 32 .
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معينة أو موضوع معني ، فهم دائمي 
مثل  احمليرة  للمفردات  االستخدام 
، و   « » اعــتــقــد أو رمبـــا أو غــالــبــاً 
هــم مــحــقــون فــي ذلـــك ألن مــا بني 
أيديهم ما هي إال نتف من األخبار 
األنفس  بــشــق  عليها  حــصــلــوا  قــد 
النتيجة  اســـتـــخـــالص  ــيــهــم  وعــل  ،
بــاحلــدس والــتــخــمــني والــتــقــريــب ، 
املتابع  أو  الباحث  يجعل  مــا  وهــذا 
العذر  ويجد  احليرة  هذه  يشاركهم 
لهم فيما هم فيه . ومع ذلك ال بد 
لنا من متابعة الدراسة لهذا العصر 
ما  أقصى  وبــذل  تخصصه  في  كل 
لدى الباحث من مجهود في متابعة 
املــعــلــومــة مــهــمــا جــابــه مــن صعاب 
الرؤيا . على أمل أن  وغموض في 
تكشف لنا احلفريات وعلماء اآلثار 
صحراء  رمـــال  حتــت  مــا  مستقباًل 
اجلزيرة العربية من كنوز قد تزيح 
من  الفترة  هذه  غموض  عن  اللثام 

تاريخ العرب .
أقسام عرب اجلزيرة 

عرب البادية :
اجلزيرة  عــــرب  املــــؤرخــــون  قــســم 
العربية إلى قسمني ، عرب مجتمع 
البدو وعرب مجتمع احلضر . أما 
عرب البادية ، فهم سكان الصحارى 
اإلبل  ألبان  على  يعيشون  وكــانــوا   ،
الكأل  مبنابت  منتجعني  وحلــومــهــا 
فيخيمون  القطر  ملــواقــع  مــرتــاديــن 

هناك ما ساعدهم اخلصب وأمكنهم 
العشب  يتجهون لطلب  ثم   ، الرعي 
وابــتــغــاء املــيــاه فــال يــزالــون فــي حل 
وترحال )1( . فهم يعيشون في هذه 
البساطة وحياتهم  احلياة في غاية 
ساذجة إلى أقصى حد من السذاجة 
وتيرة  على  حياتهم  وتأتي  تذهب   ،
واحــدة ومنط واحــد، فليس للرجل 
فــي الــبــاديــة مــن عــمــل ســـوى رعي 
ومع   . عليها)1(  واإلشــــراف  اإلبــل 
والتحضر  ذلــك فهم أصــل احلضر 
فــإذا فتشنا  والتمدن  املــدن  وغــذاء 
مــصــر مــن األمــصــار وجــدنــا أولية 
أكثرهم من أهل البدو الذين بناحية 

ذلك املصر وفي قراه )2(.
عرب احلضر والتحضر

من النظرة السريعة حمليط اجلزيرة 
أعظم  وجــــــود  نـــالحـــظ  الـــعـــربـــيـــة 
فارس  هما   ، الــعــالــم  فــي  مدنيتني 
ــرومــان غــربــاً. وفــي قلب  شــرقــاً وال
اجلزيرة صحارى ووديان قد تناثرت 
الذين  ــرحــل  ال ــدو  ــب ال قــبــائــل  فيها 
الغزو  عــلــى  حياتهم  فــي  اعــتــمــدوا 
لهاتني املدنيتني . وقد حاول الفرس 
والروم أن يخضعوا العرب حلكمهم 
ولكنهم   . وسلبهم  لــغــزوهــم  اتــقــاء 
كانوا يعدلون عن ذاك ملا يستلزمه 
ضحايا  من  صحراوية  جزيرة  فتح 
األنفس واألمـــوال ، ومــن أجــل هذا 
رأى الفرس والــروم أن خير وسيلة 

)1( غريغوريس أبي فرج بن هارون املعروف بابن العبري : تاريخ مختصر الدول : دار 
الرائد اللبنانية سنة 1983م   ص 158 .

)2( جواد علي : املفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم : دار العلم للماليني بيروت : 
الطبعة الثالثة سنة 1980  ص 606 .
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لدفع شر العرب أن يساعدوا بعض 
القبائل املجاورة على أن يقروا على 
الــتــخــوم يــزرعــون ويــتــحــضــرون، ثم 
غارات  يــصــدون  لهم  رداء  يــكــونــوا 
إمارة احليرة على  ، فتكونت  البدو 
تخوم الفرس وإمارة الغساسنة على 
تخوم الرومان)3(. فالغساسنة نزلوا 
مشارف الشام وفيها الضجاعة من 
قضاعة فغلبوهم على ما في أيديهم 
وأنشأوا ألنفسهم دولة حتت رعاية 
الروم . أما احليرة فملوكها اللخميني 
على  الفرس  عمال  يشكلون  الذين 
أطــراف العراق ، واحليرة ما لبثت 
فيها  مدينة  قليال حتى صــارت  إال 
املنازل والقصور واحلدائق واألنهار 
فــرغــب فــيــهــا الـــبـــدو فــكــان يؤمها 
 ، احلاجيات  بعض  البتياع  البدوي 
ثم ال يلبث أن يقيم فيها)4( . ولقد 
شكلت هاتني اإلمارتني نواة للتحضر 
العربي ملا ملواقعهما اجلغرافية من 
أثر في هذا التحضر ، فاتصالهما ـ
بهاتني املدنيتني كان له أثرا واضحاً 
احليرة  في  فهو  العربي  في سلوك 
أرقي عقاًل ومدنية من شتات عرب 
ــرة . فــأصــبــحــوا بــذلــك أهل  اجلــزي

يعيشون عيشة   . واملـــدن  األمــصــار 
قرار ، وقد اتخذوا الدور والقصور 
. وكانوا أشد حباً للمال وأكثر توافرا 

على وسائل الترف والنعم )1( . 
عوامل نهوض الغناء العربي في 

العصر اجلاهلي 
إن التقدم والتطور بشكله العام في 
تتوفر  لم  إن  والشعوب  املجتمعات 
له عوامل النهوض والرقي من قبل 
قياديي املجتمع ، فلن تقم له قائمة 
. كذلك الشعوب واملجتمعات ، فإن 
للنهوض  االستعداد  لديها  يكن  لم 
فلن   ، ذاك  أو  التطور  هــذا  وتقبل 
نحو  طريقه  والتقدم  التطور  يجد 
الدولة  اتخذت  فإن   . املجتمع  هذا 
في سياستها)*( االنفتاح على العالم 
املتحضر ، كان املجتمع معها منفتحاً 
على العالم يأخذ ما يناسبه ويترك 
تقاليده وعاداته  يتنافى وأصول  ما 
منغلقة  الدولة  كانت سياسة  وإن   .
بالعالم  االتــصــال  دون  نفسها  على 
املتحضر ، كان املجتمع معها منغلقا 
النهوض  ، أي أن  على نفسه أيضا 
الدولة  سياسة  به  تتحكم  والتطور 

)2( ابن خلدون : املقدمة : دار الكتاب اللبناني : الطبعة الثانية سنة 1979م  ص 214 .
: الطبعة احلادية  الفنية املتحدة  )3( أحمد أمني : فجر اإلســالم : شركة الطباعة 

عشر ص 16 .
)4( العرب قبل اإلسالم : مرجع سابق : ص246 - 266 .

)1( أحمد األسكندري و آخرون : املفصل في تاريخ األدب العربي : مكتبة اآلداب سنة 
2005م اجلزء األول ص 33 .

واجه  و  الدولة  أو  السلطة  علم  و  احلكم  و  القيادة  فن ممارسة  هي  السياسة   )*(
العالقة بني احلاكم و احملكوم : موسوعة السياسة : عبد الوهابألكيالي : املؤسسة 

العربية للدراسات و النشر : اجلزء الثالث ص 362 .
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االستقراراالقتصادي  حــيــث  مــن 
واالجـــتـــمـــاعـــي وســـبـــل االتـــصـــال 
بالثقافة أو احلضارة القائمة. وعلى 
هذا األساس فإن املوسيقى والغناء 
العربي منذ القدم قد مرا مبراحل 
وقوة  تتناسب  مختلفة  وتـــطـــورات 
باحلضارة  العربي  املجتمع  اتصال 
املطاف  نهاية  فــي  ليصل  القائمة 
ملا وصل إليه من رقي فني يتناسب 

ومستوى ثقافة املجتمع العربي.
  إن احلديث حول موضوع عوامل 
النهوض والتطور في الغناء العربي 
واالجتماعية  السياسية  أبــعــاده  له 
توفر  غــيــر  فــمــن   . واالقـــتـــصـــاديـــة 
أي مجتمع من  فــي  الــعــوامــل  هــذه 
النهوض  ، فإن  البشرية  املجتمعات 
والـــتـــطـــور بــحــد ذاتـــــه ال يــجــد له 
لينهض  املجتمع  فــئــات  بــني  طــريــق 
لهذا  لذلك جند  به.  وينهضوا  بهم 
العربي  الغناء  في  ذاك  أو  التطور 
ترتبط  أبعاد  اجلاهلي  العصر  منذ 
عوامل  ثــالثــة  فــي  أســاســي  بشكل 

رئيسية هي :
1. االستقرار السياسي الذي يتبعه 
االستقرار االجتماعي واالقتصادي 

.
2. سبل اتصال العربي مبن حوله 

من متدن وحتضر .
والرقيق  القيان)*(  ت���ن���وع   .3
ثقافاتهم  تنوعت  الذين  واملوالي 

ومعارفهم بتنوع جنسياتهم .
العامل األول : االستقرار السياسي 

:
السياسي  االســـتـــقـــرار  أن  الشـــك 
واالجـــتـــمـــاعـــي واالقــــتــــصــــادي هو 
األساس في عملية التقدم والتطور 
. حيث يأتي دور النهوض والتطور 
والتعامل  االحــتــكــاك  يحدثه  الـــذي 
املباشر مع تلك العوامل .ومن املفيد 
بذاتها  زمنية  فــتــرة  نــحــدد  أن  هنا 
وما  اجلزيرة  عــرب  حاله  عن  تعبر 
وصل إليه العربي من نهوض وتطور 
يتناسب  ملــســتــوى  يــرتــقــي  وحتــضــر 
وعصر ما قبل اإلسالم . فمع كون 
في  موغل  العربية  اجلــزيــرة  تاريخ 
الغموض  معظمه  ويكتنف  الــقــدم 
وعدم الوضوح في الكثير من مناحي 
احلياة في هذه البقعة من العالم ، 
إال أن فترة زعامة قبيلة قريش في 
احلجاز تشكل بداية جيدة ملوضوعنا 
هذا ، خاصة وأنها تعتبر حلقة وصل 
اجلاهلي  الــعــصــر  عـــرب  بــني  فيما 
وعرب ما بعد قيام اإلسالم ، وألنها 
حتتوي على خالصة ما وصل إلية 
عرب اجلزيرة من رقي وحتضر في 

عصرهم اجلاهلي الثاني .
زعامة قريش :

  جــرت األقــــدار وكــأنــهــا مرسومة 
زعامة  القبيلة  هــذه  لتتولى  سلفا 
تعلم  وكــأنــهــا   . احلـــجـــاز  قــاطــنــي 
املرسلني  سيد  ستلد  بأنها  سلفاً 
 . مــحــمــد )ص(  الــنــبــيــني  خــــامت  و 
القبيلة  هذه  تاريخ  حول  واحلديث 
ومتى  كيف  مفردات،  استخدام  مع 

)*( قيان : جمع قينة : و القينة األمة مغنية  كانت أو غير مغنية: لسان العرب : مادة 
قني : اجلزء اخلامس ص 3799 . 
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بالذات  القبيلة  هذه  تزعمت   ، ولم 
هذه البقعة من العالم ، قد يخرجنا 
عن موضوع دراستنا هذه ، خاصة 
وأن الزعامة الفعلية لهذه القبيلة لم 
من  نسبياً  إال في وقت قريب  تأت 
قيام اإلســالم وعلى يدي قصي بن 
 . للرسول)ص(  الرابع  اجلد  كالب 
مكة  على  السيادة  انتقلت  فعندما 
من خزاعة)*( إلى قريش في القرن 
اخلامس امليالدي على يدي قصي بن 
كالب ، كانت قريش على درجة من 
الرقي ، حيث عظم نفوذها وكانت 
أعمال  تسير  التي  احلكومة  مبثابة 
بــن كــالب .  الــدولــة برئاسة قصي 
واحلجابة  السقايا  لديه  فاجتمعت 
والــرفــادة والـــلـــواء)1( . وقــام ببناء 
الرؤساء  فيها  ليجتمع  الــنــدوة  دار 
أنكحتهم  ويـــعـــقـــدوا  فـــيـــتـــشـــاوروا 
خصوماتهم  في  ويفصلوا  وألويتهم 
توفي قصي  وملا  غلمانهم.  ويختنوا 
ــاؤه هـــذه املــنــاقــب إلـــى أن  ــن ورث أب
وصل احلكم إلى هاشم ثم إلى عبد 
املطلب سنة 520م ، وكان الذي تولى 
بعد قصي هو ابنه عبد الدار. وبعد 
قصي  ساللة  بني  كثيرة  خصومات 
وزعت السلطات الدينية والسياسية 
منعاً  قــريــش  بــطــون  على  مكة  فــي 
للتنازع واالختالفات . حيث تشكلت 
من  والسياسية  الدينية  السلطات 

املهام التالية : 
الكعبة  : وهــي خــدمــة  الــســدنــة   .1

وحجابتها .
احلجاج  سقي  وهــي   : السقاية   .2
اآلبار  مــن  اإلبـــل  عــلــى  املـــاء  بجلب 

العذبة .
3. الرفادة : وهي ما كانوا يخرجون 
عنه من أموالهم ليرفد به من ليس 

ذا سعة وال مال .
دار  عــلــى  اإلشـــــراف   : الـــنـــدوة   .4

الندوة .
5. العقاب : وهي راية قريش يخرجها 

من هي عنده وقت احلرب . 
6. املشورة : وصاحبها يستشار في 
ال  قريش  كانت  و   ، الهامة  األمـــور 

تقر أمراً حتى تعرضه عليه .
7. االشناق : وهي الديات و املغارم .

8. القبة : وهي اخليمة التي تودع 
فيها أدوات احلرب .

9. الــســفــارة : وهــي الــتــوســط بني 
قــريــش و غــيــرهــا عــنــد احلــــرب و 

السعي في الصلح .
10. األيسار : وهي تولي أمر األزالم . 
 : احملجرة  األمـــوال  و  احلكومة   .11
أي الفصل بني املتخاصمني و حفظ 
األموال التي كانوا يسمونها آللهتهم . 

)*( خزاعة : قبيلة من األزد ، من القحطانية و هم بنو عمرو بن ربيعة و هو حلي بن 
حارث بن عمرو مزيقيا . منازلهم : كانوا بأنحاء مكة في مر الظهران. معجم قبائل 
الطبعة   : بيروت  الرسالة  : مؤسسة  كحالة  : عمر رضا  و احلديثة  القدمية  العرب 

اخلامسة سنة 1985م اجلزء األول ص 338 .
)1( حسن إبراهيم حسن : تاريخ اإلسالم السياسي و الديني و الثقافي و االجتماعي 

: دار إحياء التراث العربي : الطبعة السابعة سنة 1964 : اجلزء األول : ص 64 .
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12. العمارة : وهي اإلشــراف على 
املسجد احلرام .)1(

تقسيم  فــي  النظام  هــذا  مثل  ففي 
املسؤولية فيما بني رجاالت القبيلة 
والتي تعتبر مبثابة الوزارة بوزرائها 
الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية 
تسيير أعمال القوم  ، يتضح لنا أن 
هناك نظام راق يتناسب ومتطلبات 
ذلــك العصر ال ميكن اخلــروج عنه 
الغير  التعدي على اختصاصات  أو 
. وعــلــيــه فـــإن هـــذا الــنــظــام يشكل 
على  القيادة  اتبعتها  التي  السياسة 
خاللها  من  والتي  احلجاز  مستوى 
طبقت الشق األول من أصول قيام 
االستقرار  وهو  املتحضر،  املجتمع 

السياسي . 

االستقرار االقتصادي :
االستقرار  وهو   ، الثاني  الشق  أما 
فإن حكومة   ، االقتصادية  واملــوارد 
هذا إن جاز لنا أن يطلق  قريش – 
قد فتحت  عليها صفة احلكومة – 
مــجــال االســتــثــمــار والــتــجــارة لكل 
ــك ، بيد  مــن لــديــه الــقــدرة على ذل
األمر  بــدايــة  فــي  أن جتارتهم هــذه 
عليهم  تــقــدم  إمنــا  مكة  تتجاوز  لــم 
منهم  فيشترونها  بالسلع  األعــاجــم 
ويــبــيــعــونــهــا عــلــى مـــن حــولــهــم من 
ركب  حتى  كذلك  فكانوا   . الــعــرب 
هاشم ابن عبد مناف)*( إلى الشام   
فنزل بقصر فكان يذبح كل يوم شاة 
ويصنع جفنة ثريد ويجمع من حوله 

)1(  عبدالله عبد اجلبار و آخرون : قصة األدب في احلجاز في العصر اجلاهلي :  
الناشر مكتبة الكليات األزهرية : مطابع دار الشباب سنة 1980م ص 130.

)*( هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة : من قريش : أحد من انتهت 
إليهم السيادة في اجلاهلية ، و من بنيه النبي )ص( قال مؤرخوه ، اسمه عمرو و غلب 
عليه لقبه »هاشم » ألنه أول من هشم الثريد لقومه مبكة في إحدى املجاعات . وهو 
اليمن و احلبشة و رحلة  إلى  الشتاء  : رحلة  للتجارة  الرحلتني لقريش  أول من سن 
الصيف إلى غزة و بالد الشام، ورمبا بلغ أنقرة . و هو الذي أخذ احللف من قيصر 
لقريش على أن تأتي الشام و تعود منها آمنة . و كان أحد األجواد الذين ضرب بهم 
املثل في الكرم . ولد مبكة و ساد صغيراً فتولى بعد موت أبيه سقاية احلاج و رفادته 
) و هي إطعام الفقراء من احلجاج ( و وفد على الشام في جتارة له ، فمرض في 
طريقه إليها ، فتحول إلى غزة في فلسطني  فمات فيها شاباً  )األعالم قاموس تراجم 
ألشهر الرجال و النساء من العرب و املستعربني و املستشرقني : خير الدين الزركلي 

: اجلزء الثامن ص66.
)2( املفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم : مرجع سابق : اجلزء الرابع  ص 67 .
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أجمل  مــن  هاشم  وكــان   ، فيأكلون 
لقيصر  ذلــك  فذكر  وأمتهم  الناس 
مــن قريش  هــاهــنــا رجـــل  ــه  ل فقيل 
املرق  عليه  يصب  ثم  اخلبز  يهشم 
ويفرغ عليه اللحم ، فدعا به قيصر 
فكان  ــه  ب أعــجــب  وكــلــمــه  رآه  فلما 
يبعث إليه في كل يوم  فيدخل عليه 
متكن  نفسه  رأى  فلما   ، ويــحــادثــه 
قومي  إن  امللك  أيها  لــه  قــال  عنده 
جتار العرب فان رأيت أن تكتب لي 
كتاب تؤمن جتارتهم فيقدموا عليك 
مبا يستطرف من أدم احلجاز وثيابه 
 . عليكم  أرخص  فهو  فتباع عندكم 
فكتب له كتاب أمان ملن يقدم منهم 
، فأقبل هاشم بذلك الكتاب فجعل 
بطريق  الــعــرب  مــن  بحي  مــر  كلما 

الشام أخذ من أشرافهم إيالفاً ،
واإليــــالف أن يــأمــنــوا عــنــدهــم في 
أمان  هــو  أمنــا  بغير حلف  أرضــهــم 
الطريق ، على أن قريشاً حتمل إليهم 
ويؤدون  حمالنها  فيكفونهم  بضائع 
إليهم رؤوس أموالهم وربحهم فأصلح 
هاشم ذلك اإليالف بينهم وبني أهل 

الشام حتى قدم مكة فأتاهم بأعظم 
شيء أتوا به بركة ، فخرجوا بتجارة 
عظيمة وخرج هاشم معهم يجوزهم 
ويوفيهم إيالفهم الذي أخذ لهم من 
الــعــرب حتى أوردهــــم الــشــام)1( . 
لالنفتاح  البداية  نقطة  وكانت هذه 
اخلارجي  العالم  على  االقتصادي 
كما نسميه اليوم . حيث بدل وغير 
لها  بــأن جعل  أســلــوب جتـــارة مكة 
وبسالم  بأمن  متــر  ضخمة  قــوافــل 
جاءت  اجلزيرة  أنحاء  مختلف  في 
كبيرة)2(  بأرباح  لذلك  نتيجة  إليها 
. وبــهــذا تــكــون قــريــش قــد حققت 
الشطر الثاني للعامل السياسي من 
حيث املوارد واالستقرار االقتصادي 
، وبدأ العربي يشق عباب الصحراء 
من  محيطه  حـــول  مــا  إلـــى  لينتقل 
البالد التي سبقته بالتحضر واملدنية 
بقصد التجارة كما عمل هاشم ابن 
عــبــد مــنــاف . أو مــن وفــودهــا من 
القبائل وأصحاب  الشعراء ورؤساء 
املــنــاذرة أو  إلــى ملوك  الـــرأي فيها 
بالد  أو  كسرى  بــالد  أو  الغساسنة 

)1( أبي علي إسماعيل بن القاسم القالي :  ذيالالماليو النوادر : دار الكتب العلمية 
بيروت سنة 1978م : ص 204 .

)2( املفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم : مرجع سابق ص اجلزء الرابع ص 69 .
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مصر واحلبشة ، فيقيمون هناك ما 
شاء لهم الله أن يقيموا ،ويــرون ما 

لم يروا في بالدهم
ويـــتـــزودون بــاجلــديــد الــطــريــف من 
املتباينة)3(.من  احلــضــارة  ألــــوان 
العاملني السابقني تكون قريش قد 
وضعت أسس قيام املجتمع احلضري 
واجتماعيا  ســـيـــاســـيـــاً  املــســتــقــر 
االستقرار  هــذا  ومــن   ، واقتصادنا 

يبدأ املجتمع في استيعاب ما يصل 
قد  ثقافات  من  يستعيره  ومــا  إليه 
األمر  بــادئ  في  عليه  غريبة  تكون 

ولكنه يعتادها مع مرور الوقت .
  

. . . يتبع في العدد القادم
  

)مراجع الدراسة ستنشر في احللقة 
األخيرة من الدراسة(.

)3( ناصر الدين األسد :  القيان و الغناء في العصر اجلاهلي : دار املعارف : الطبعة 
الثانية سنة 1968م  ص 32 .
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درا�سات

  
»حضرت النملَة الوفاُة، فاجتمع حواليها النمُل فقالت نادَبُتها: يرحُمك 
وآث��اِر شفرة منشورة!قالت  وب��ّرٍة مطمورٍة،  أمن شعيرٍة مجرورٍة،  الله! 
الله ذخيرًة من ذخر مثلها جديٌر  لهن: ال جتَزعّن فقد ذخ��رُت عند 
« أبو القاسم اإلشبيلي: إحكام  بالرحمة، وذلك أّني لم أسفك دًما قطُّ

صنعة الكالم،ص.209
املقد مة

ليست اللغة مادة جاهزة لالستعمال فحسب، وإمنا هي أصوات تعبر عما 
يجول في النفس من معان وما يحوك في اخلاطر من دالالت، تلك األصوات 
التي«يعبر بها كل قوم عن أغراضهم«1 ال تعيش مبعزل عن اإلنسان وال 
تتخلق خارج بوطقتي الوعي واالنفعال، فهي«تقوم على عالقة فطرية بني 
الشعور واللفظة كبادرة من بني بوادر الهيجان األخرى، وحكمة وجود هذه 
الوجدانية بني أعضاء مجتمع  العالقة بني الصوت واملعنى هي املشاركة 

تربط بينهم الرابطة الرحمانية«2. 
وتعتبر اللغة عامة والعربية خاصة«مستودعا للذكريات واملناقب«3، مثلما 
للمعاني، وضمير  ونبع  للكلمات  والنكبات، ألنها وعاء  للهزائم  هي مكمن 
لألمة تتفجر في اللسان مبقاصد مستعمليها وأغراضهم. وتشترك اللغة 
إليها  تصبو  وغاية  للخالص،  »مرقاة  هي  التي  العبقرية  في  اللسان  مع 

احلياة فتتطلب همة وجهدا«4. 
الدائم، فيُعّبر  العبقرية »التي متنحها الشباب  اللغة عن تلك  وقد عبرت 
بها تعبيرا حّيا ألنها موجودة في لسانها. أما اللسان فهو خّزان ذخرت فيه 

  ثورية اللغة العربية:
  األثر اإلجنازي للفعل اللغوي الثوري

  بقلم: د.الطاهر اجلزيري *

*  أكادميي من تونس مقيم في الكويت.
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األمة  هي(  )التي  العربية  العبقرية 
تدعوهم  أبنائها  نفوس  متجلية في 
إلى إيجاد الدولة التي بها تتحقق، 
وهم بهذا التحقق يرتقون إلى املثل 

األعلى«5. 
مواجهة  في  الضاد  لغة  كانت  وملــا 
املستنقصني من قدرتها على مواكبة 
واحلداثة  العلم  ومتطلبات  العصر 
ــبــحــث تـــــروم رفع  وكـــانـــت غـــايـــة ال
للتواصل  أداة  بها  الــوعــي  مستوى 
اجلهود  وتشجيع  والثقافي  العلمي 
وتذليل  دعــمــهــا،  عــلــى  تعمل  الــتــي 
الذي  مناخها  عن  اقصائها  مؤشر 
لزاما  كــان  وتــرعــرعــت،  فيه  نشأت 
الواقع  في  أثرها  نتقصى  أن  علينا 
عن  ونبحث  مستعمليها  أفـــواه  بــني 

صداها في ذاكرة أهلها.
1- ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب���ني ح���ّدي 

اإلهمال اإلستعمال
هل يصح االعتقاد بأن اللغة العربية، 
كما يرى عدد من الّدعاة املنتصرين 
للغة الغرب، قد تأخرت عن مواكبة 
العصر بسبب ما عانته، على مدى 
عدة عقود، من اإلهمال والتهاون من 
ثانوية  غدت  حتى  االستعمال  جهة 
مقاعد  )ال سيما خارج  أهلها  لدى 
غريبة  لغة  محلها  وحلت  الـــدرس( 
وهجينة، مزيج من مفردات اقتبست 
أبرزها  مستوردة  أجنبية  لغات  من 
وااليطالية..  واالجنليزية  الفرنسية 
ورد  ما  طائلة  يدخل حتت  ما  وهو 
في مواضعة ابن جني املعروفة:«إن 
وعرف  استعماله  كثر  إذا  الــشــيء 
موضعه جاز في التعبير ما ال يجوز 
أم أن إطالق األحكام  في غيره«6، 

في غير محلها مدعاة للجور ومبعث 
لالفتراء؟ 

1.1 - شجاعة العربية: ثراء اللغة 
واتساعها 

  متيزت العربية خالفا ملثيالتها من 
اللغات احلية األخرى بقدرتها على 
وما  والنحت،  والتعريب،  االشتقاق، 
توفره للمتكلم من إمكانات للتأليف 
والقلب،  ــــادة،  ــــزي وال والــتــلــخــيــص، 
ـــاب،  واحلــــــذف، واإليــــجــــاز واإلطـــن
والــتــضــاد وهــي مباحث اتــســاع في 
اللغة  علماء  فيها  فّصل  التي  اللغة 
مظاهر  مــن  واعتبروها  وفقهاؤها 

شجاعة العربية. 
كما  العربية،  اللغة  في  والشجاعة 
فـــي دراسته  األثـــيـــر  ابـــن  وصــفــهــا 
أن  وذلــك  هــي«اإلقــدام،  لإللتفات، 
الرجل الشجاع يركب ما ال يستطيع 
غــيــره، ويــتــورد مــا ال يــتــورده سواه، 
وكذلك هذا االلتفات في الكالم فإن 
اللغة العربية تختص به دون غيرها 
في  نذكر  أن  اللغات«7، وميكن  من 
أبــرز مظاهر شجاعة  هــذا اإلطــار 

العربية واتساعها وهي:
العلماء  قبل  من  ُعرف  التعريب:   -
ألفاظاً  العرب  استعمال  هو  فقالوا 
موضوعة ملعان في غير لغتهم. أما 
اللغة  اقتراض  احملدثون فقالوا هو 
العربية من لغات أخرى سواء اتفق 
معربا  ُعــدَّ  ما  ومثل  ال.  أم  املعنيان 
املعجمية  ــفــاظ  األل املـــفـــردات:  مــن 
ك«الـــتـــنـــور« وبــعــض األلـــفـــاظ ذات 
»القسطاس«  مثل  الرومية  األصول 
وهو امليزان في لغة العرب8، ومفردة 
»دراهـــــم« الــفــارســيــة األصــــل التي 
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و«الدفترخانة«   ، القرآن  ذكرت في 
احملكمة  تعني  التي  التركية  الكلمة 
العقارية التي تسجل فيه العقارات.
ضربني :   على  يكون  االشتقاق:    -
العام  أو  فاألصغر،  وصغير .  كبير 
كلمة  انتـزاع  بأنه  القرطبي  عّرفه 
الصيغة  تغيير  مع  أخــرى  كلمة  من 
االتفاق على  املعنى مع  وتشابه في 
األحرف األصلية وداللة الثانية على 
معنى األصل9، ومثال ما اشتق من 
األلفاظ كـ)آدم( من األدمي، و)االسم( 
من السمو أو السمة10. أما االشتقاق 
اللغوي الذي  الكبير فيسمى القلب 
يحدث بني كلمتني تناسبا فى اللفظ 
واملعنى دون ترتيب احلروف. واهتم 
ففصل  األكبر  باالشتقاق  جني  ابن 
فيه وتوسع، دون أن يرى فيه، ضربا 
من باإلبدال، خالفا ملا اّدعاه جمع 

من اللغويني.
نــوع مــن اإلشتقاق  الــنــحــت: هــو   -
انتـزاع كلمة من كلمتني أو  يتم فيه 
جملة لتدل على مجموع ما انتـزعن 
منه11، مثل البسملة من “بسم الله 
من  واحلــمــدلــة  الرحيم”  الــرحــمــن 
“احلمدلله” واحلوقلة من “ال حول 

وال قوة إال بالله”.
الكالم  هـــو صــنــاعــة  ــتــألــيــف:  ال  -
املوّجه لذوي األفهام وهو »اختصار 
القليل«فيه«من  اللّفظ  في  الطويل 
حّر النظام وبديع الكالم، ما ينطق 

البكم ويسمع الصّم«12. 
ويُعد كثير مما نطق به العرب ودون 
في معاجمهم من لغات أخرى كلغة 
الفرس، واحلبشة، والروم، واألتراك 
أو ما وجدوه في القرآن الكرمي أو 

املـــدونـــات القدمية  فــي غــيــره مــن 
التوسع  ــاب  ب مــن  استعماله  وشـــاع 
والثراء في العربية وهو عالمة دالة 

على شجاعتها.
العربية  اللغة  تــكــون  أن  يعني  وال 
املشروط  غير  بانفتاحها  ُشجاعة 
مدار  وإمنــا  األخـــرى،  اللّغات  على 
األمر أن حاجة العربية إلى مفردات 
لــغــات أخرى  مــن  مــصــطــلــحــات  أو 
والنقدي  العلمي  معجميها  تــغــذي 
فتحايث بذلك املعاصرة وتتجّذر في 
عمق احلداثة مبا يقتضيه التالقح 
بــني الــلــغــات وهــو ضـــرورة فرضها 
في  فعال  ما حدث  ويبررها  الواقع 
إذ  املــاضــي  مــن  مختلفة  مــحــطــات 
املتكلمني  اللغة أن متنح  استطاعت 
مبا  ملفوظهم  فــي  التصرف  حرية 
يالئم مقتضى احلال وسنن املقال.

2.1 -  حضور العربية في الذاكرة 
الشعبية

جوهر  تــالمــس  ملّحة  أسئلة  عـــّدة 
عــالقــة الـــفـــرد بــلــغــتــه وتــبــحــث في 
طبيعة تلك العالقة كيف هي، وكيف 
ــكــون، ومـــا مـــدى رسوخ  يــجــب أن ت
املواطن  ذاكـــرة  فــي  العربية  اللغة 
الــعــربــي الــفــرديــة؟ ومــا هــو املعيار 
املناسب لقياس مقدار ذلك الرسوخ 
في  لتأصيلها  مــؤهــال  يــكــون  لــكــي 
على  ومشجعا  فيها  بالفعل  الواقع 

استعمالها لغة للفنون والعلوم؟ 
الشعبية  اللهجات  أن  فــي  شــك  ال 
في  املستخدمة  العامية  أو  العربية 
مختلف األقطار العربية تنهل، بوعي 
الفصحى  معني  مــن  وعــي،  دون  أو 
رأينا  مثلما  ولكن،  ينضب،  الذي ال 
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ســابــقــا، ال حــرج فــي أن تــأخــذ من 
والتركية  كالفارسية  أجنبية  لغات 
والفرنسية واألجنبية مفردات ذات 
طابع علمي أو نقدي كلما ارتأى لها 

ذلك أهل احلل والعقد.
لــقــد ســـاعـــدت عــــدة عـــوامـــل على 
الـــعـــربـــيـــة على  الـــلـــغـــة  مــحــافــظــة 
اجلماعة،  ـــــرة  ذاك فـــي  حــضــورهــا 
وأبرز  العنيف،  احلياة  رغم صخب 
الذي  الديني  العامل  العوامل:  تلك 
لــه فضل كبير فــي احلــد من  كــان 
مبحاولة  والنفي  التهميش  ظاهرة 
استحضار ما وقع تغييبه من معجم 
بها  جــاء  الــتــي  وأساليبها  العربية 
القرآن الكرمي والسنة النبوية والتي 
اخلطب  في  املتكلمون  فيها  يرجع 
واخلطابات واملناقشات اليومية إلى 
الفقهي  املــوروث  واملنبع من  األصل 
والــلــغــوي الــعــربــي الــقــدمي، إذ شاع 
لدى القدامى- كما يقول أبو منصور 
العربية  إن  النيسابوري-  الّثعالبي 
واإلقباُل  واأللــســنــِة،  اللغاِت  »خــيــُر 
هي  إْذ  الــديــانــِة،  مــن  تَفهمها  على 
أداةُ العلِم ومفتاُح التفقِه في الّديِن، 
ثّم  واملعاِد،  املعايِش  إصــالِح  وسبُب 
هَي أداةٌ إلحراِز الفضائِل، واالحتواِء 
املناقِب،  أنــواِع  وسائِر  املــروءِة  على 

كالينبوِع للماِء، والزنِد للنار«13.
وال تخفى على القارئ تلك اجلهود 
املــتــواصــلــة الــتــي يــبــذلــهــا عـــدد من 
الــلــغــويــني الــعــرب والـــدارســـني في 
ومؤمتراتها،  العربية  اللغة  مجاميع 
الــذيــن مــا فــتــئــوا يــشــيــدون بجمال 
الــعــربــيــة وثــرائــهــا ويــدافــعــون عنها 
أوتوا  ويــذودون عن حماها بكل ما 
من جهد لتبقى محافظة على نقائها 

ومكانتها السامية التي احتلتها منذ 
قرون، وقد شّخص مصطفى صادق 
الرافعي ذلك بقوله احلكمي اآلتي:

وال  ذّل،  إاّل  لــغــة شــعــٍب  ذّلـــت  »مـــا 
انــحــّطــت إاّل كــان أمـــره فــي ذهاٍب 
األجنبّي  يفرض  هنا  ومــن  وإدبــــاٍر، 
األّمة  على  فــرضــاً  لغته  املستعمر 
ويُشعرهم  بها،  ويركبهم  املستعَمرة، 
عــظــمــتــه فــيــهــا، ويــســتــلــِحــقــهــم من 
أحكاماً  عليهم  فيحكم  ناحيتها، 
ثــالثــًة فــي عــمــٍل واحــــٍد: أّمـــا األول 
فَحبْس لغتهم في لغته سجناً مؤّبداً، 
ماضيهم  على  فاحلكم  الثاني  وأّمــا 
الثالث  وأّما  ونسياناً،  محواً  بالقتل 
فتقييد مستقبلهم في األغالل التي 
بعدها ألمره  يصنعها، فأمُرهم من 

تََبٌع«14. 
بالغربيني  االقـــتـــداء  بــني  مــا  ولــكــن 
واالنبهار  حــيــاتــهــم  أســالــيــب  فـــي 
والنسج  ونهضتهم  الفكري  بتراثهم 
أومحاولة  جهة،  من  منوالهم  على 
جهة  مــن  أعــمــى  تقليدا  تقليدهم 
أخرى، بون شاسع. ولعل مرد ذلك 
البغيض،  االستعمار  خلّفه  ما  إلــى 
الــصــدور عشرات  على  الــذي جثم 
في  املباشر  غير  أثــر  مــن  السنني، 
طريقة  مستوى  على  الــنــاس  حــيــاة 
وهو  عيشهم،  وأســلــوب  تخاطبهم 
ما نلمسه في ذلك السيل اجلارف 
من املفردات التي بدأت تتسلل إلى 
العربية عبر العامية إلى حدٍّ أصبح 
ميثل فيه خطرا على اللغة العربية 
هجرت  إذ  وصــفــائــهــا،  نقائها  فــي 
مفردات فصحى دون مبرر منطقي 
احتلت  أجنبية  بأخرى  واستبدلت 
الــصــدارة فــي االســتــعــمــال ودخلت 

Bayan January 2013 Inside   28 12/25/12   7:20:21 AM



29

حــيــز املــواضــعــة غــيــر الــواعــيــة في 
مجتمعنا. وليس أدل على ذلك من 
لتفاعالت  املتصدرة  العبارات  تلك 
 interaction( التنبيهية  ــنــاس  ال
الترحيب  كعبارات   )Confirmatif
املقتضبة  والـــــــــردود  ــــتــــوديــــع   وال
 bien sure، bye، املــــتــــداولــــة : 
 ..،Chaw، merci، oui، yes،no،ok
وغيرها من املفردات والعبارات التي 
حوارا  املتكلمني  خطابات  اخترقت 
أو محادثة أو مفاوضة، واحلال أن 
مقابلها متوفر على السواء إما في 
في  أو  )العامية(  الشعبية  اللهجات 
اللغة العربية الغنية مبعجمها الثرية 
وقد  أخــرى.  لغات  على  بانفتاحها 
الناطق  غــدا  حتى  األمــر  استفحل 
يستشعر  األحيان  من  كثير  في  بها 
احلــــرج وعــــدم االســتــحــســان لدى 
من  غــايــة  على  أمــر  وهــو  سامعيه، 
إال  معها  ميكنها  ال  التي  اخلــطــورة 
أن تستنفر ضمائر اللغويني وعلماء 
الــنــفــس ملزيد  ــمــاء  االجـــتـــمـــاع وعــل
تشخيصها وإيجاد احللول املناسبة 

للحد من تفاقمها وانتشارها.
3.1- جهود العلماء واملبدعني في 

نشر احلس اللغوي
حـــــاول أهــــل الــفــضــل مـــن محبي 
العربية الغيورين عنها ترسيخ جملة 
فضاءات  في  اللغوية  الــعــادات  من 
الشعر،  مــنــتــديــات  مــثــل:  إبــداعــيــة 
وما  واملسرحية  والرواية،  والقصة، 
طفحت به تلميحا أو تصريحا مناذج 
والواقعية  الــواقــعــيــة،  الـــروايـــة  مــن 
من  اجلديدة  والرواية  االشتراكية، 
قضايا اجتماعية، ونفسية، وفكرية، 
وسياسية، فضال عما قدمته الدراما 

العشرين  القرن  بداية  منذ  العربية 
مــن مــغــامــرات  وجتـــارب مسرحية 
العربي  الــواقــع  حتاكي  وتلفزيونية 
وهو  حوله،  األسئلة  وتثير  ء  املهترىَّ
ما جتلّى في كتابات عدد غير قليل 
أحمد  علي  أمثال:  املسرحيني  من 
باكثير، وسعدالله ونوس، وعزالدين 
املدني، والطيب الصّديقي وغيرهم 
العرب  الكتاب واألدبــاء والنقاد  من 

احملدثني. 
في  دوره  عــن  الــشــعــر  يتخلف  ولـــم 
النفاذ إلى العقول وامتالك القلوب 
وترسيخ هذه الظاهرة لدى شريحة 
في  لنجد  ــاس،  ــن ال مــن  قليلة  غــيــر 
الــعــصــر احلــديــث عـــددا كــبــيــرا من 
فؤاد  أحمد  أمثال  العرب  الشعراء 
جنم، ومضّفر النّواب، ونزار قباني 
وآخــرون ممن ذاق ذرعــا باألوضاع 
العربي،  احلــكــم  وأنــظــمــة  الــقــائــمــة 
وغياب  الواقع  ذلك  رداءة  فعبرعن 
بدورهم  االضـــطـــالع  عـــن  الـــعـــرب 
والنهضة  احلرية  تشييد صرح  في 
قباني  نــزار  يقول  والدميقراطية. 
يعلنون  الثائرة:«متى  قصيدته  في 

وفاة العرب«: 
أحاوُل منذ الُطفولِة رْسَم بالٍد 
ُتسّمى - مجازا - بالَد الَعَرْب 

ُتسامُحني إن كسرُت ُزجاَج القمْر... 
وتشكُرني إن كتبُت قصيدَة حٍب 

وتسمُح لي أن أمارَس فْعَل الهوى 
ككّل العصافير فوق الشجْر...

(...)   
أحاول - مْذ كنُت طفال، قراءة أي كتاٍب 

  حتّدث عن أنبياء العرْب. 
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وعن حكماِء العرْب... وعن شعراِء العرْب... 
فلم أر إال قصائَد تلَحُس رجَل اخلليفِة 
من أجل َجْفنِة رٍز... وخمسني درهْم...

فيا للَعَجْب!!
العربية  اجلماهير  ثــارت  ذلــك  لكل 
الــعــريــضــة)بــدايــة فــي تــونــس( بعد 
التهميش  ممــارســات  تفاقمت  أن 
واحملسوبية والفساد واستمرت، بعد 
واالحتقار  االمتهان  أساليب  ذلــك، 
قمع  أجهزة  بفعل جبروت  والتنكيل 
ثم  فــي مــصــر،   (: النظم احلــاكــمــة 
وسوريا،  والبحرين،  واليمن،  ليبيا، 
دول  إلى  وامتدت  واملغرب  واألردن 
واسرائيل،  بريطانيا،  مثل  أخـــرى 
اجلماهير  تلك  لتخرج  وأمــريــكــا(، 
واحـــدا مرّددة  الــشــوارع صفا  إلــى 
شعارات مرجتلة محورها االستنكار 
وأساليب  الكائنة  األوضــاع  ورفــض 

معاملة املعترضني عنها. 
في  الــلــغــة  لــواقــع  التشخيص  هـــذا 
الذاكرة الشعبية العربية يخفي واقعا 
مــن جهة ممارسة  ومــتــأزمــا  رديــئــا 
ذلك  مستعمليها  بــني  عمليا  اللغة 
العامل  بفعل  العربي،  اإلنــســان  أن 
السياسي«التغريبي« أضحى مهمشا 
في لغته ال يعود إليها إال في مواقف 
خاصة جدا وحرجة، منها حلظات 
األزمة التي مر بها املجتمع العربي 
بداية من العشرية الثانية من القرن 
الواحد والعشرين بعد أن فقد األمل 
نهائيا في الوعود الكثيرة باإلصالح 
وحتقيق  واالقـــتـــصـــادي  الــســيــاســي 
االجتماعية  والـــعـــدالـــة  احلـــريـــة 

والكرامة للمواطن العربي.

ــواقــع الذي  لــقــد كـــان النــحــطــاط ال
أضحى يتخبط فيه اإلنسان العربي 
واملهانة  والــبــطــالــة  اجلــهــل  نتيجة 
في  وانفجاره  املوقف  تــأزم  في  أثر 
والدميقراطية  احلداثة  دعــاة  وجه 
به  ضــاقــت  مبــا  احلــنــاجــر  فهتفت 
الصدور ونبذته العقول بلغة معبرة 
باملأمول،  ومــنــاديــة  املــرفــوض  عــن 
ــغــة املــتــشــكــلــة تــلــقــائــيــا أو  ــل تــلــك ال
أقوال)أفعال  أو  في شعارات  نظما 
واعية متام  تكن  لم  متهافتة  كــالم( 
جديد  خطابي  بــوالدة منط  الوعي 
ووظائفه  اللسانية  خصائصه  لــه 

التداولية. 
ال����ث����وري  ال���ل���غ���وي  ال���ف���ع���ل   -2
 acte وامل��ت��ح��ق��ق:  امل����أم����ول  ب���ني 

langagière révolutionnaire
ــرات أوريــكــيــونــي في  تــعــرضــت كــرب
كثير من بحوثها إلى أمناط التفاعل 
والصغرى وفّصلت  الكبرى  اللفظي 
في وظيفة األفعال اللغوية واألفعال 
غير اللغوية، ولكننا لم نعثر لديها، 
حسب ما اطلعنا عليه من نتاجاتها، 
امللحقة  الثورية15  لصفة  أثر  على 
املختلفة  الــلــغــوي  الــفــعــل  بــأشــكــال 
مونولوجيا  لفظيا  تفاعال  بوصفه 
منطوقا وهو تفاعل جماعي يشارك 
في ترديده عدد كبير من املتلفظني. 
األساس  بيان  مــن  بــد  ال  كــان  لهذا 
املعرفي لنظرية أفعال اللغة لدى أبرز 
ليتسنى  وســورل  أوستني  مؤسسيها 
لنا أمر النظر في خصائص الفعل 

اللغوي الثوري وأثره اإلجنازي.
الوصفية  بني  اللغة  أفعال   -1.2

والتقريرية
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  انبثقت نظرية أفعال اللغة/الكالم 
فكرة  مـــن«   )acte de langage(
وصف  في  تتجلى  اللغة  وظيفة  أن 
العالم أقل منها في تسهيل األعمال 
)أعــرف، ولكن أعرف ألعمل، وفق 
وتقوم  ــاكــون(«16.  ب روجــي  صياغة 
باعتباره  اللغة  فعل  على  باألساس 
أصغر وحدة تكوينية للغة أو اخلطاب 
للتفاعل  املتكلم  يوظفها  أداة  فـ«هو 
مع محيطه بواسطة كلماته، ويسعى 
إلــى إعــالم، وحــّث، وطلب، وإقناع، 
مخاطبيه  أو  مخاطبه  ووعد...إلخ، 
بهذه األداة«17. وميكن إجناز عمل 
ما في الواقع عن طريق فعل اللغة 
إليه  لــه وهــو مــا توصلت  املــنــاســب 
الشهيرة  جــان ســـورل  مــحــاضــرات 
التي حتمل عنوان: كيف ننجز أشياء 
 Haw to do things « بالكلمات 
with words ؟” . وقد دافع سورل 
اإلجنازية  اخلــاصــيــة  عـــن  بـــذلـــك 
لألوامر وااللتماسات والنصائح التي 
جاء بها أوسنت وجعلها تساهم في 

النهوض بالتداولية اللسانية18.
أن  إلــى  الــدارســني  مــن  ويشيرعدد 
التداولية قد ولدت سنة 1955 في 
جان  تقدمي  أثناء  هــارفــورد  جامعة 
جيمس،  ويليام  حملاضرات  أوســنت 
لـ«أفعال  اجلــديــد  املفهوم  وطــرحــه 
الــلــغــة«19. وقــد أُطــلــق هــذا االسم 
»التداولية« على تلك العالقة الرابطة 
بني العالمات اللغوية ومستخدميها، 
فهي مذهب لساني يبحث في عالقة 
الــلــغــة بــســيــاق الـــقـــول20 و«يــــدرس 
مبستعمليه  اللغوي  النشاط  عالقة 
وطرق وكيفيات استخدام العالمات 
اللغوية بنجاح والسياقات والطبقات 

املقامية املختلفة التي ينجزها ضمن 
اخلطاب«21.

من  أن  عامة  التداوليون  ويعتقد    
يكون  أن  اللغة  فعل  جنــاح  شـــروط 
لــه هـــدف22 محدد ويــكــون موجها 
يــفــهــم ذلك  ـــى شــخــص مـــا، وأن  إل
الشخص املخاَطب مضمون امللفوظ 
الذي يؤديه فعل اللغة، أي أن يفهم 

مقاصد املتكلم ليتفاعل معها.
ـــة في    وتــعــمــل األفـــعـــال اإلجنـــازي
وسم  »على  ســورل  امللفوظ، حسب 
ــقــار فــي اجلــمــلــة وتوليد  املــعــنــى ال
املقتضيات وحتديد مقاصد املتكلم 
قسم  لذلك  املنجزة،  امللفوظ  وقــوة 
األفعال إلى أفعال تقريرية، وأفعال 
وعد، وأفعال توجيه وأفعال تعبيرية، 
وأفــعــال تــقــريــريــة«23. كــمــا اعتبر 
أوستني وسورل أن األفعال املؤّسسية 
مثل   )actes institutionnels(
bâpteme(والزواج... التعميد)

إلخ، لها دور مهم في إجناز أعمال 
الواقع وهي تختلف عما سماه  في 
فهنالك   )...( الوصفي«  الوهم  بـــ« 
بالتالي فرق بنّي بني امللفوظات التي 
ينام القط على  الواقع)مثل:  تصف 
تنجز  التي  وامللفوظات  احلصير( 
سآخذك  أنــي  أعـــدك  الفعل)مثل: 
املثال  فــي  فهنالك  السينما(،  إلــى 
أو  املــلــفــوظ  األول احــتــمــال صـــدق 
كذبه بينما ال يحتمل فعل الوعد في 
املثال الثاني حكم الصدق أو الكذب 
وإمنا النجاح أو الفشل وما يستتبعه 

من شعور بالفرح أو احلزن24.
 acte(وسواء كان الفعل التلفظي   
illocutionnaire(  ظاهرا كما في 
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في  كما  مضمرا  أو  الــثــانــي  املــثــال 
إلى  سآخذك  اآلتــي:  الثالث  املثال 
السينما غدا، فإن القوة اآلدائية في 
املثالني الثاني والثالث أكثر وضوحاً 
منها في املثال األول، إذ ما إن يتم 
التوجه إلى املخاطب والتلفظ بفعل 
اللغة املناسب الذي يحصل به الفهم 
املراد حتى يكتسب قوته اإلجنازية 
حتقق  انتظار  في  الوعد  هي  التي 

صدق الوعد املنشود.
اعتراضات  لـــوجـــود  نــظــرا  ولــكــن 
الوصفية  امللفوظات  اعتبار  حــول 
القوة  تــتــضــمــن  ال   )constatifs(
امللفوظات  في  املشحونة  اإلجنازية 
تخلى    )performatifs( اآلدائــيــة 
ــتــعــارض بني  أوســتــني عــن فــكــرة ال
جديدا  تصنيفا  وأوجـــد  امللفوظني 
ألفعال اللغة يقسم القول مبقتضاه 

إلى ثالثة فئات:
- أفعال قول ننجزها بقول شيء ما 
نريد  الذي  املعنى  النظر عن  بغض 

إيصاله.
التي  بالقول  املــقــصــودة  األفــعــال   -
وبفضل  مـــا،  شـــيء  بــقــول  ننجزها 

املقصود من داللتها.
- أفعال التأثير بالقول التي ننجزها 
عن طريق إيقاع أثر ما بذلك القول 

في املتلقي.
والتداولني  اللسانيني  اهتمام  ورغم 
»بــــأفــــعــــال االقــــتــــضــــاء ودالالتــــهــــا 
واستلزاماتها ومقاماتها، ألن معاني 
من  إال  لديهم  تتأّتى  ال  املنطوقات 
فعلية  ـــواصـــل  ت وضـــعـــيـــات  خــــالل 
أي  والــردود  املداخالت  تنبني على 
ينتجه  وما  بني مشاركني  التبادالت 

هؤالء من أفعال لغة أو أفعال كالم 
تؤلف جمال أو منطوقات )أوسنت(أو 
نصا)فان ديك( أو قوال )موشلير( أو 
تلفظا )أوريكيوني(«25 ، فإن عديد 
املبادئ التي وضعها سورل وغرايس 
وغيرهما النسجام اخلطاب وجناح 
عملية التأويل انكشفت ثغراتها ووقع 

جتاوزها في كثير من األحيان.
الفعل  أن  ــر  ــذك ــال ب اجلـــديـــر  ومــــن 
التصنيف  وفــــق   - ميــثــل  الــلــغــوي 
اقترحته  الــذي  اخلماسي  الهرمي 
وحدة  أصـــغـــر   – جــنــيــف  جــمــاعــة 
طبيعة  ذو  وهــو  للخطاب  تكوينية 
الترتيب  فــي  يليه  مــونــولــوجــيــة26، 
وأخيرا  فالتبادل  الــرد  ثم  التدخل 

التفاعل27. 
نوعني:  إلى  اللغوي  الفعل  وينقسم 
الفعل اللغوي املباشروهو ما ينجزه 
املتكلم من أقوال في مقام مناسب 
واالستفهام...إلخ،  والنهي  كاألمر 
والفعل اللغوي غير املباشر وهوعمل 
لغوي  املتكلم من خالل فعل  ينجزه 
فعل  عــن  املترشح  النهي  مثل  آخــر 
الكرمية  اآليــة  فــي  كما  االستفهام 
وااللتماس  منتهون؟(28  أنتم  )هــل 
املترتب عن االستفهام )هل تناولني 

امللح؟(...إلخ.
ويختلف أسلوب آداء الفعل التلفظي 
من شخص إلى آخر ومن مقام إلى 
آخر وفق الهدف احملدد من القول، 
واملوقف  النفسية  املتكلم  وطبيعة 
فرق  فهنالك  للمتكلمني.  التفاعلي 
بني التواصل اللفظي داخل مؤسسة 
املقابلة،  الـــعـــمـــل)االجـــتـــمـــاعـــات، 
والتفاعل  للعمال(  غلي  الشُّ التفاعل 
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في البيت أو املقهى...إلخ.
يتضح من هذا املهاد النظري املوجز 
اللغوي في جميع أشكال  الفعل  أن 
التواصل التفاعلي املنطوق واملكتوب 
من  تقريريا  أم  أكــان وصفيا  ســواء 
إجنازية  شحنة  يتضمن  أن  شــأنــه 
ثوريا(  قضويا  محتوى  )أو  ثــوريــة 
قابال للتحقق والتغيير)له أثر قولي 
أو فعلي أو كالهما معا( أو مستلزما 
له. لذلك ميكن االستفادة من دراسة 
األفعال اللغوية في اخلطاب بتعيني 
وحتديد  للجملة  القضوي  احملتوى 
قوة امللفوظ اإلجنازية وفهم مقاصد 
املتكلمني الصريحة منها والضمنية 
وما يقتضيه مقام التلفظ من معان 

خاصة وأخرى تداولية.
الثوري  اللغوي  الفعل  أثر   -2.2

في الواقع العربي
  تتمثل طبيعة الفعل اللغوي الثوري 
في أنه فعل إجنــازي على اإلطالق 
الرتباطه مبقام واضح ورسمه لهدف 
مــشــتــرك مــحــدد، فــهــو فــعــل معني 
املقاصد  وإيصال  املضامني  بتبليغ 
أو املعان التي يريد املتلفظ تبليغها 
إلى املتلقي دون انتظار رد أو حاجة 
إلى تتابع تبادلي في امللفوظ خالفا 

ملا يالحظ في بنية احملادثة. 
الثوري  الـــلـــغـــوي  الــفــعــل  ــتــمــيــز  وي
كان  فــإن  التفاعلية،  بخصوصيته 
يــبــدو خــطــابــا أحاديا  فــي ظــاهــره 
 )monologual( ومــونــولــوجــا29 
منطوقا فهو في جوهره فعل لغوي 

حواري متعدد األصوات.
  ويالحظ املتأمل في أهم الشعارات 
الــتــي رفــعــت فــي عـــدد مــن الدول 

العربية أثناء اندالع الثورات العربية 
اختالف طبيعة الفعل اللغوي الثوري 
ما  وهــو  اللغوية  األفعال  سائر  عن 
يظهر في املثال الذي أصبح شائعا 

في أرجاء املعمورة:
)1( الشعب يريد إسقاط النظام

  إذ تتجلى إجنازية هذا الفعل اللغوي 
بوضوح   )expressif( التعبيري30 
من خالل توظيف أسلوب اخلطاب 
ينقل رسالة من  الذي  املباشر  غير 
الشعب إلى السلطة بصوت الشعب، 
فهو املتكلم وهو الــراوي في الوقت 
نفسه إذ وقع تقدمي الفاعل)الشعب( 
عن الفعل املضارع )يريد( املتعلق به 
ألهمية اإلسناد في نظر املتكلمني، 

ذلك أن أصل بنية اجلملة هو: 
)2( يريد الشعب إسقاط النظام

  فـــزاد الــتــقــدمي فــي إبــــراز املراد 
ـــصـــدوح بـــه داللــــة عــلــى إجماع  وال
الــعــامــة عــلــى املــطــلــوب ونــبــذ واقع 
قانون  أهـــمـــيـــة  وجـــــــاءت  احلـــــــال، 
 )Loi d’information( اإلخبار31 
الكذب  أو  الصدق  حتتمل  ال  التي 
واإلثبات  الوضوح  تستلزم  ما  بقدر 
وهو ما ترجمه اخلروج إلى الشوارع 
وتوقف  واإلضرابات  واالعتصامات 
كما  البالد.  في  العمل  دواليب  كل 
بأنه  الفهم  إلى  القانون  هذا  يدفع 
ــدة أو  ــائ ــف ال يــوجــد خــبــر عـــدمي ال
خاليا من معنى في مثل هذا املقام 
اإلخبار  قــانــون  يتفق  وهنا  اجلـــاد، 
 Principe de( املناسبة32  ومبدأ 
pertinence( الذي مفاده أن يكون 
بــقــدر احلــاجــة غير  الــقــول منجزا 
ينتظر  وال  زائـــدة  بتفاصيل  مــغــرق 
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فيتجانس  لــتــأويــلــه،  كــبــيــرا  جــهــدا 
اخلبر ويتناسب  واملقام الذي انبثق 

منه. 
ويــعــتــبــر مـــن غــيــر املــنــاســب إجناز 
يكون  أن  يعني  طلب،  دون  اإلخبار 
اإلخبار، في صيغته املعتادة، محصلة 
استخبار/ أو  ســـؤال  ثنائية:  بنية 

استعالم عن أمر وإجابة أو جواب. 
إال أنه في األمثلة املذكورة ورد على 
غير انتظام فقد جاء ردا عن تبادل 
سابقا  استخبارا  ن  يتضمَّ ال  مبتور 
من جهة ما عن سؤال مفاده: ماذا 

يريد الشعب؟.
ــار ورد في  وواقـــع األمـــر أن اإلخــب
شكل قرارات وطلبات رافضة ملا آل 
إليه األمر في البالد. كما أن طبيعة 
القرار  أرادها صاحب  التي  احلياد 
املتخذ بشأن مصير النظام احلاكم 
هي التي دفعت املتلفظ إلى تقدمي 
فانقلبت  إلــيــه،  املسند  عــن  املسند 
صــيــغــة اجلــمــلــة مـــن الــفــعــلــيــة إلى 
االسمية حسب ما يقتضيه الواسم 
 )marqueur illocutoire( اللفظي
من قوة وسم للمعنى القار في اجلملة 
وما يحدثه من فعل تأثير بالقول، إذ 
أن الفعل الواسم للملفوظ«يريد« ال 
عن  بتأخيره  اإلجنــازيــة  قوته  يفقد 
الفاعل الذي يتحول إلى مبتدإ يخبر 
يضاعف  وإمنــا  »يــريــد«  الفعل  عنه 
ــة من  درجـــتـــهـــا. ولـــعـــل فـــي اجلــمــل
املباشرة  عن  بها  ينأى  ما  االلتفات 

التي تستدعي أن يقول املتكلمون:
)3( نحن نريد إسقاط النظام

  أما املصدر »إسقاط« فهو املفعول 
به الذي تستجيب له إرادة الطالب 

ــى عن  ــن ــع ــــك يـــنـــأى امل ومـــوجـــب ذل
املــجــاز أي اإلطاحة  إلــى  احلــرفــيــة 
بالنظام احلاكم ومنظومته بالكامل. 
ــكــرار الفعل  ــوب ت ــد قـــوة أســل ــزي وت
الطلب  توكيد  في  وتــرديــده  اللغوي 
واإلصـــــــرار عــلــى إجنـــــازه بــعــد أن 
الشعب قراره احلاسم بشأن  اتخذ 
مــنــظــومــة الــفــســاد املــســتــشــري في 
أو  التكرار  أن  ذلك  الدولة  دواليب 
املعاودة ال ينتج الرتابة وامللل ولكنه 
»لينال  يــقــول اجلــاحــظ  ـــف كما  ُوظِّ
والقلوب  املــنــيــعــة«33  الــنــفــوس  مــن 
الوحيدة  الغاية  القاسية، وتلك هي 
»يسقط«  املفردة  الرعية  تكرار  من 
ــراعــي فــي الشعار  املــوجــهــة إلـــى ال

اآلتي:
)4( يسقط يسقط حسني مبارك.

  ويفيد تكرار العبارة السابقة تأكيد 
اخلبر وإيقاعه في األذهان املتمنعة 
عن قبوله كما رأينا في اجلملة )1( 
بالسردية  ظاهرها،  في  املوسومة، 
داخلها  فــي  تُبطن  بينما  واحلــيــاد 
املعاناة  عنه  مــقــصــودة منــت  ذاتــيــة 

التي تقّرحت في النفوس. 
 ولـــئـــن جـــــاءت أفـــعـــال الـــقـــول في 
بأن  الكم  مبدئي  مراعية  مجملها 
فيه،  لبس  الــقــول واضــحــا ال  يكون 
يعكس  الــــذي   )qualité( والـــنـــوع 
اعتقاد القائل في صحة قوله اجلازم 
الذي يحمل مبرراته مشروعية ذلك 
املنجز  الفعل  ذلــك  فــإن  االعــتــقــاد، 
قــوال فــي مــقــام االحــتــجــاج املوازي 
ِل كل أسباب التواصل واختراق  لتَعطُّ
قوانني اخلطاب الداعية إلى التعاون 
لبناء حوار ما، قد أضحى من عداد 
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املستحيل. وهكذا ملا بلغ األمر حده، 
النظام،  بإسقاط  القول  تبرير  بعد 
اتسعت دائرة الرفض لتنسحب على 
كل من تلطخت يداه بدم أو سرقة 
ونفاق  انتهازية  أو  الشعب  ألمـــوال 
سياسي، وهو ما أجنزه فعل التلفظ 

اآلتي: 
)dégage« )5 يا خّماج«. 

وهو فعل أمر مباشر أراد به املتكلمون 
الثائرون إجناز طلب الرحيل باللغة 
ارحل(  يعني   dégage( الفرنسية 
أتــبــاع النظام  ــى فئة مــن  إل املــوجــه 
يصفونها  الواحد  واحلــزب  احلاكم 
يعني  )»خــّمــاج«  بـ  العامية  باللهجة 
متعفنني(. هؤالء األتباع الذين يرى 
فيهم الثوار دوراً رئيساً في البطش 
أوالسكوت  الفساد  وانتشار  والظلم 
الفردية  املــصــالــح  خلـــدمـــة  عــلــيــه 
منظومة  على  واحملافظة  الضيقة، 

الفساد بتوريث احلكم.
وهــكــذا يــتــوارى أمـــام قــوة العصف 
الــشــعــبــي كـــل خــطــاب يــســعــى إلى 
الــتــهــدئــة وكـــل مــحــاولــة إصـــالح أو 
وعد باإلصالح ويحل محله خطاب 
القوة اإلجنازي الثائر املتواصل في 
صميمها  في  حتمل  أخــرى  أشكال 
مـــبـــررات الـــثـــورة كــمــا نــالحــظ في 

العبارة اآلتية:
)6( الشعب يريد تطهير البالد.

ابتداء  املطالب  سقف  يرتفع  وهنا 
بإزالة  مــرورا  ورأســه  النظام  بإزالة 
كـــل مــظــاهــر الــتــعــفــن فـــي مختلف 
مجاالت احلياة ومنها تطهير سلك 

وصوال  الداخلية،  ووزارة  القضاء، 
الرئيس.  ـــإعـــدام  ب املــطــالــبــة  إلــــى 
الــنــضــال اعتمده  الــنــهــج فــي  هـــذا 
املــتــظــاهــرون أيــضــا فـــي عـــدد من 
فيها  ارتــفــع  الــتــي  العربية  الــبــلــدان 
عـــدد الــقــتــلــى أكــثــر وتــشــبــثــت فيها 
القائمة بالسلطة أكثر من  األنظمة 
أنظمة الدول األخرى التي سبقتها 
في الثورة، معولة في ذلك على قوة 
تدخل جهاز أمن الدولة واملخابرات 
إلفشال املظاهرات أو االحتجاجات 
أو أي حراك فردي أو شعبي. وأمام 
التنازل عن  تعنت احلكام ورفضهم 
باإلطاحة  الثوار  يكتف  لم  السلطة 
برأس النظام ولكن املطالبة بإعدام 

الرئيس .
)7( الشعب يريد إعدام الرئيس.

ومن الواضح أن مقام التلفظ املتمثل 
إلى  احملتجة  اجلماهير  خــروج  في 
القمع  أجـــهـــزة  مــواجــهــة  ـــشـــوارع  ال
واالستبداد يقتضي حتما استخدام 
والتلخيص)باختيار  اإليجاز  أسلوب 
الكلمة اجلزلة اإليقاعية املعبرة عن 
املقتضبة  والعبارة  املــراد/الــطــلــب( 
القابلة للترديد واإلنشاد املؤثرة في 
التحريض  إلــى  والــداعــيــة  النفوس 
على  االنتباه  بتركيز  املواجهة  على 
احلدث وما يتفرع عنه من مطالب 
املصادر«إسقاط«  تعينها  متباينة 
و«إعـــدام«... و«إصـــالح«  و«تطهير« 

في  اعتمدت  متغيرات  وهــي  إلـــخ، 
صياغة الشعارات على الزمة لفظية 
ثابتة تصدرت أبرز الشعارات وهي 
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»الشعب يريد« والتي منثلها كاآلتي:

تلك املصادر الداعية إلى تقويض البناء وتنقيته من الشوائب تتراوح بني 
معجمني متناقضني أو حقلني دالليني إثنني موزعني بني محورين متالزمني 
مالحظة  وميكن  البناء.  أجــل  من  الهدم  وهــو  لــألول  بديال  الثاني  ميثل 
فيه  تتعالق  والــذي  أدنــاه  املرسوم  التأليفي  املخطط  الداللي في  الترابط 
العربية  الشوارع  التي مألت  الشعارات  املنجزة عبر  اللغة  أفعال  مختلف 
التي أجنزتها  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  املطالب  تالزم  بسبب 

األفعال التصريحية وأفعال األمر والزجر:

إعدام الرئيس)3)    
الشعبية بعيدا  املعبرة عن اإلرادة  تأليف الشعارات  واملالحظ أن أسلوب 
عن اإلطناب في القول أو التكلّف في الصياغة يحتاج إلى قدر من التالؤم 
اجلملة  داخل  والكلمات  الكلمة  داخل  واملقاطع  احلــروف  بني  واالنسجام 
املــزج بني عــبــارات من لغات مختلفة )وهــو ما  إلــى  حتى إن كلّف األمــر 
الحظناه في األمثله السابقة( شرط أن تخضع إلى شيء من التناغم بني 
مكوناتها الداخلية وهو ما يعرف بإيقاع اجلملة الذي يتحقق بالسجع34 
واجلناس والطباق واملقابلة. فهو ظاهرة صوتية ماثلة في املدون متجلية 
في املنطوق تتخذ عالمات )marques( دالة وقرائن35 في امللفوظ املعّد 

للترديد القابل لإلنشاد اجلماعي.  
  وقد أسهم إيقاع اخلطاب الثوري »املنبعث من الكلمة في بنية حروفها 
واجلملة في تركيب عناصرها واخلطاب في انتظامه الشكلي«36 في نقل 
االنفعال إلى املتلقي وإحداث أثر نفسي يكون دافعا للكّف عن استخدام 

القوة املادية التوّقف عن ارتكاب مزيد من التقتيل والّدمار.
  3- وظيفة الفعل اللغوي الثوري

الناس  يستعملها  التي  الــتــصــورات  »مــن   )causalité( السببية  تعتبر    

إسقاط النظام)1(                      
تطهير البالد)2(                  

إصالح القضاء)3(                  
إعدام الرئيس)4(                            

الشعب يريد

يسقط يسقط حسني مبارك     

إسقاط النظام/احلكومة)1(   يسقط حكم البوليس يسقط جاّلد الشعب                                                 

dégage  يا ُخّماج       تطهير البالد)2)    

إصالح القضاء    

الشعب يريد
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باستمرار لتنظيم واقعهم الفيزيائي 
والثقافي«37 وهي قانون حتتكم إليه 
عملية الفعل ورد الفعل في الطبيعة 
والواقع. وقد ارتبطت وظيفة الفعل 
السببية  بــقــانــون  الـــثـــوري  الــلــغــوي 
مبفهومه الفلسفي الذي يقترن فيه 
 ،)effet( بالنتيجة)cause( السبب
يكون  قــد  الــذي  السبب  يساهم  إذ 
نتيجة  في  أو ظاهرة  قوال  أو  فعال 
مترتبة عنه تكون قوال و/أو فعال و/

أو حركة.
الــكــالم في  أفــعــال  ونــظــرا ألهمية 
رسائل  عبر  املتلقي  على  التأثير 
موجهة ذات قوة إجنازية فاعلة في 
كالفساد  القول  دواعــي  فإن  الواقع 
واالســتــبــداد وقــمــع احلــريــات التي 
منطقية  ومــقــدمــات  أســبــابــا  مثلت 
لنتائج محددة لم تستطع آلة القتل 
قويا  دافعا  كانت  دونــهــا،  أن حتــول 
األوضاع  وانفجار  الهمم  لتحريك 
احملتجني  نظر  فــي  قاطعة  وحــجــة 
بأنه لن يجدي األمر بعد ذلك نفعا 
مهما  النظام  بــذلــك  بــاإلطــاحــة  إال 
كلف األمر. وهكذا وصلت الرسالة 
فعال على أحسن وجه ثم حتولت إلى 
إثبات فكانت النتيجة احملتمة التي 
ألنظمة  الشامل  التغيير  هي حتقق 
من  زوالها  في  التفكير  مجرد  كــان 

عداد املستحيل.
  وهكذا ساهم اخلطاب االنفعالي 
اجلماعية  النفس  حركة  من  النابع 
الشعب  قــــوى  ــج  ــأجــي ت مـــزيـــد  فـــي 
بــفــعــل قوته  ــة  ــصــامــت املــــتــــرددة وال
األمر  املتلقي  في  املؤثرة  اإلجنازية 
الذي أدى إلى إحداث ثالث حركات 

متتابعة:

أكبر  والــصــراع: حشد  احلشد   –1
مما  املواجهة  حــدة  زاد  للجماهير 
أدى إلى مزيد من اخلسائر املادية 

والبشرية.    
انكشاف  مثل   : احلاكم  إربــاك   –2
أمر احلكام وظهور مواطن الفساد 
بداية احملنة التي ستزيد اإلحساس 
بفقدان األمل في العودة إلى الوراء 
لــذلــك تفاقم  لــتــجــنــب مـــا حــــدث، 
الفزع وزادت حدته بانقسام القوى 
املــســانــدة وانـــســـداد الــطــريــق أمام 
والتوقف  بالوعود  احملتجني  إقناع 

والعودة إلى بيوتهم.
وانهزامه:  النظام  عــروش  دك   –3
اإلحـــبـــاط الـــتـــام واســتــشــعــار سوء 
ـــفـــرار خارج  الــعــاقــبــة دفــــع إلــــى ال
احلكم  وتــســلــيــم  الـــوطـــن)تـــونـــس(، 
لــلــجــيــش)مــصــر(، واملــواجــهــة حتى 
مـــا تستمر  فـــي  )لـــيـــبـــيـــا(،  املـــــوت 
من  آخر  عدد  في  للنظام  املواجهة 

األقطار العربية.
االلزامي  التواصلي  الفعل  حتقق 
بني الشعب والنظام بعد أن فشلت 
واإللغاء  التهميش  مـــحـــاوالت  كــل 
الــبــقــاء على سدة  لــالســتــمــرار فــي 
الزائفة.  والـــوعـــود  بــالــقــوة  احلــكــم 
به  انفجرت  ما  الثورة  أجنــزت  كما 
احلناجر وطالبت به عبر قوة الفعل 
بالفعل غير  املساند  اللغوي  الثوري 
اللغوي املتمثل في مواجهة املستبد 
حــتــى ســقــوطــه )وهــومــا حـــدث في 
تونس ومصر( وإعدام الرئيس)ليبيا( 
ومازالت املطالبة بذلك مستمرة في 
استتبع  كما  واليمن.  كل من سوريا 
إلى  الدعوة  بالنظام  االطاحة  فعل 
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وتقصيها  الــفــســاد  مــواطــن  معاينة 
ومقاضاة  احلـــاكـــم  احلــــزب  وحــــل 
رمـــوزه الــفــاســدة بعد إزاحــتــهــم من 
في)تونس  حــدث  ما  وهــو  مواقعهم 
املواطن  ليستعيد  وليبيا(  ومــصــر 
ويستشعر  املهدورة  كرامته  العربي 
أن  بعد  النفسية  والــراحــة  احلــريــة 
ومهانة  خــصــاصــة  فــي  يعيش  كـــان 
الفرد  اإلنــســان  ويستعيد  ورعـــب. 
ويسترد  باجلدوى  اإلنساني  شعوره 
واإلجناز  البناء  في  احلقيقي  دوره 

بعد أن كان محبطاً وملغياً.
وهكذا شارك عامل اللغة الفصحى 
إلى جانب اللغة الهجينة في تفاعلها 
اللساني38   وتـــعـــددهـــا  احلــــــواري 
أداة  لغة اخلطاب املستعمل  فمثلت 
ــة فــّعــلــت احلــــوار فــي الوسط  ثــوري
االجتماعي في أكثر من بلد عربي 
مستقبل  رســم  في  بذلك  وأسهمت 
من  أكــثــر  العربية  املنطقة  شــعــوب 
ــدان أجــنــبــيــة أخرى  ــل تــأثــيــره فــي ب
العربية من حيث  لتقارب األوضــاع 
الفساد  وانــتــشــار  احلــكــم  طــبــيــعــة 
الغرب  دول  وتـــقـــدم  واالســـتـــبـــداد 
اقــتــصــاديــا وســيــاســيــا عـــن الـــدول 

العربية.
تقدم  عـــن  ــتــحــّدث  ن أن  ميــكــن  وال 
إلــى نضج  انتباه  دون  الــغــرب  لــدى 
واحلجاجي  ـــنـــقـــدي  ال اخلــــطــــاب 
ولــيــس أدل على ذلــك من  الــغــربــي 
بــني طرازات  املــنــاخ احلـــواري  تنوع 
وفي مقامات مختلفة:  املجتمع  من 
واملستشفى،  واملصنع،  املقهى،  في 
ـــل اإلعــــــالم... واملــــدرســــة، ووســـائ
ولئن جاءت صحوة املواطن العربي 
متأخرة  املأساوية  أوضاعه  لتغيير 

حتى استحال اإلصالح دون صدام 
تعقد األمر  فإن اللغة الهجينة التي 
اســتــخــدمــهــا عــبــرت أحــســن تعبير 
ثــقــافــيــا ولغويا  الــشــعــب  تــلــون  عــن 

واجتماعيا.
ورغم ما في ارتباط الهجنة باحلراك 
الــشــوارع مبا  فــي  ــدائــر  ال الشعبي 
الفصحى  العربية  اللغة  فإن  يبرره، 
التي قادت الثورات العربية بتصّدرها 
للشعوب  وحتريكها  الثوري  للمعجم 
وجهها  تعكس  لم  والغربية  العربية 
املشرق في واقعنا العربي كما يجب 
في  القسري  النحباسها  يكون  أن 
دائرة التخلف والرجعية التي أورثها 
مستعمليها  ذاكــــرة  فــي  املستعمر 
وغــرســهــا فــي أفــكــارهــم. وهـــو ما 
مستقبل  في  بعمق  التفكير  يتطلب 
 )performativité( اإلجنازي  اللغة 
مبزيد رفع مستوى الوعي بجاهزية 
اللغة العربية وقدرتها على مسايرة 
املساهمة  اجلهود  وتشجيع  العصر 
فــي دعــمــهــا فــي الــداخــل واخلارج 
ــاريــخــي احلـــاســـم في  ــت ـــدورهـــا ال ل
الواقع  التحديات وحتريك  مواجهة 
وتغييره  لالنهيار  واملتماثل  املتشابه 

إلى األحسن.
اخلامتة

العربية في عبقريتها  مثلت  وهكذا 
فهي  شجاعتها  فــي  مثلها  وثرائها 
لغة ثائرة39 متى أريد لها أن تثور، 
متّدنا متى أعوزنا الواقع مبفردات 
يستلزمه  وما  التلفظ  مقام  تناسب 
احلال ويستوجبه املقام، فننجز بها 
ما شئنا من أفعال كالم وننسج ما 
أردنا من أفانني خطاب تهز وجدان 
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السامعني.  قلوب  وتأسر  املتكلمني 
وهي  منغلقة،  غــيــر  منفتحة  فــهــي 
للوالء  لغة  للسلم،  للحرب ولغة  لغة 
لــلــثــورة والــعــصــيــان ال تنكفئ  ولــغــة 
على ذاته وال جتنب متى متسك بها 

مستعملوها.  
املداد  مثلت  ألنها  ثــوريــة  لغة  فهي 
الذي نظم به شعر احلرب والرفض 
العصر  ـــى  حـــت ـــة  ـــي اجلـــاهـــل ـــذ  مـــن
العرب«  »المـــيـــة  مــنــذ  احلــــديــــث، 
ـــى »وتــــريــــات« مظفر  لــلــشــنــفــرى إل
بسيسو  و«أســـفـــار«مـــعـــني  ـــواب  ـــن ال
فكانت  قباني...  نزار  و«ممنوعات« 
مؤججا  ووقــودا  للعدو  قاطعا  حــّدا 
للنفوس الرافضة للظلم والطاغوت 
التائقة للحرية والتحرر من املستعمر 
باحلاكم اجلائر  واإلطاحة  األجنبي 

املستهني بشعبه.
اخلطاب  مــادة  العربية،  كانت  وإذا 
بجميع أمناطه، عصّية على الدعاة 
ملقتضى  ومــالئــمــتــهــا  بــشــجــاعــتــهــا 
حتمل  املــقــام،  ومستلزمات  احلـــال 
في داخلها بذور حصانتها وال تكلف 
ميكن  ال  فإنها  وسعها،  إال  الّنفس 
أن تعيش مبعزل من أهلها وال تنمو 
بإقصائها أو »تأجيلها« أو إغفالها، 
التواصلية  بــحــيــاتــهــم  حتــيــا  وإمنــــا 
حاجاتهم  سقف  بــارتــفــاع  وتــزدهــر 
َغيرتهم  واإلبــقــاء  مصاحلهم  وتنوع 

وحرصهم على هويتهم.
  إنها تشير إلى أهلها دوما لتذّكرهم 
بأنه كلما أريد لها أن تخمد وتندثر 
نور  مــن  الــزمــان مشعال  لها  أوقـــد 
ظلمة  فــي  احلــائــريــن  درب  لتضيء 
الليل احلالك وتكتوي بلضاها قلوب 

احلاقدين واملعتدين.
  

الهوامش:
كلها  ــغــات  ــل ال »أصــــل   : ـــن جــنــي  اب  - 1
املسموعات  األصـــــــوات  مـــن  هـــو  إمنــــا 
ومذهب  وجــه صالح  عندي  وهــذا   )...(
متقبل« اخلصائص:ج.2،  حتقيق محمد 
الهدى  دار  لبنان  بيروت/  النجار،،  علي 

للطباعة والنشر ،ص.47
2- أحمد خليل)1981(: دور اللسان في 
بناء اإلنسان عند زكي األرسوزي، دمشق، 
الطبعة  والــنــشــر،  للطابعة  الــســؤال  دار 

الثانية، ص.110
3 - م. دور اللسان في بناء اإلنسان عند 

زكي األرسوزي،ص.158
4 - م.ن.ص.93
5 - م.ن.ص.88

جني:  ــــن  ب عـــثـــمـــان  الـــفـــتـــح  أبـــــو   -  6
إبراهيم  حتــقــيــق  املـــــنـــــصـــــف)1954(: 
مصطفى وعبدا لله أمني، بيروت: شركة 
 ، احللبي،ج1،  البابي  مصطفى  ومطبعة 

ص. 143
7 - ضياء الدين ابن األثير: املثل السائر 
في أدب الكاتب والشاعر، حتقيق وتدقيق 
وشــرح أحمد احلــوفــي  وبـــدوي طبانة ، 
ص.  الــريــاض،  الرفاعي،  دار  منشورات 

294
الزيدي)2005،ص48(  علوان  مثنى   -  8
األعجمي  الكالم  من  املعرب   « نقال عن 

على حروف املعجم«للجواليقي
الزيدي)2008(  مثنى علوان  الشيخ   - 9
اللغوي عند اإلمام  مختصر عن اجلانب 
ألحكام  »اجلــامــع  تفسيره  في  القرطبي 
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الدكتور عبد  إشـــراف األســتــاذ  الــقــرآن، 
العزيز حاجي 1429؟-ص.46 نقال عن: 
شبكة   .)482/1( اللغة  علوم  في  املزهر 

األلوكة.نت
10 - يرى الكوفيون أن أصل االسم من 
السمة ورأي البصريني هو األصح حسب 

رأي العلماء.
11 - م.ن.ص.46.

12 - أبو القاسم محمد بن عبد العزيز 
صنعة  اإلشبيلي)ق.6(:إحكام  الكالعي 
رضوان  محمد  حتقيق  ـــكـــالم)1966(  ال
لبنان،  بـــيـــروت،  الــثــقــافــة،  دار  الـــدايـــة، 

ص.229،230
13 - عيسى أمني صبري: العربية.. لغة 
http://www.fustat. :الدين والدنيا
com/adab/arabiyah_sabri.s
                                           html

املكتبه   ،)2002( الــقــلــم  وحــــي   -  14
العصريه، ج/3، ص.34-33

 )Révolution( :15 - نسبة إلى الثورة
معني  نظام  على  االنــقــالب  عملية  وهــي 
وتغيرة متاماً من األساس. وهو في قاموس 
 Le Dictionnaire  « اللغة الفرنسية
تغيير   :»de la langue française

النظام السياسي على إثر عمل قسري:
 Changement d'un régime « 
 politique à la suite d'une

» .action violenter
http : //www . l internaute .
c o m / d i c t i o n n a i r e / f r /

/definition/revolution
 http:// fr.wikipedia.org/ - 16

2.acte de langage، P
17 - م.ن.ص.1

18 - م.ن.ص.2 
19 - م.ن.ص.2

السياق )contexte( قوليا  20 - يكون 
اللفظية  القرائن  جملة  )verbal( متثله 
الــتــي تــوضــح املعنى املــقــصــود وتـــدل في 
املنجز،  الــغــوي  العمل  على  الــقــول  نــص 
به  ويقصد   )situationnel(مقاميا أو 
من  توّضح  التي  امللموسة  الوضعية  تلك 
وكل  وهويتهم  املتكلمني  مقاصد  خاللها 
ما حتتاجه عملية الفهم. وإلى هذا املعنى 
أو  السياق  مصطلح  فهم  فــي  فــي  منيل 
بأنه  عياد  بن  يعرفه محمد  الــذي  املقام 
تلك »الوضعية امللموسة التي فيها أجري 
اخلطاب وأنتج، وهي وضعية تضم زمان 
القول ومكانه وهوية املتخاطبني، وعموما 
القول  لفهم  معرفته  إلــى  نحتاج  مــا  كــل 
وحسن تقديره« املقام في األدب العربي، 
الفنني2004،  التسفير  صفاقس: مطبعة 

ص.28
21 - مسعود صحراوي)2005(: التداولية 
تداولية  دراســـة  الــعــرب:   العلماء  عند 
الترراث  في  الكالمية  األفــعــال  لظاهرة 
للطباعة  الطليعة  دار  العربي،  اللساني 

والنشر والتوزيع، بيروت، ص.5
 Les événements de  -  22
 communication sont définis
 d’abord sur la base de
critères »externes«، c’est-à-

 dire situationnels )nature et
 destination du site، nature
 du format participatif، nature
 du canal، but de l’interaction،
 degré de formalité et de
 planification de l’échange،
 degré d’interactivité،
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etc )Catherine Kerbrat-
 Orecchioni et Véronique
 Traverso : Types d’interactions
 et genres de l’oral. Langages
 GRIC، CNRS-Université  ،135

)43.P،2 Lyon
23 - آن روبول وجاك موشلير: التداولية 
اليوم: علم جديد في التواصل )2003(، 
الشيباني،  محّمد  دغفوس،  الّدين  سيف 
الّطليعة  دار  للترجمة،  العربية  املنظمة 

للنشر والتوزيع، ط1، لبنان. ص.195
 http:// fr.wikipedia.org/ - 24

2.acte de langage، P
اجلزيري)2011(:احلوار  الطاهر   -25
تداولية-سردية  دراســـة  اخلــطــاب:  فــي 
العربية اجلديدة،   الرواية  في مناذج من 
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  آفاق  مطبعة 

الكويت، ص.41 وما بعدها.
 Jacques Mœshler  -  26
 Argumentation et  :)1985(
 conversation : éléments  pour
 une analyse pragmatique de
 discours،  Hatier-crédif، Paris،

81.P
 Kerbrat-Orecchioni  -  27
 La  :)1996(Catherine
 conversation، memo، Seuil،

36.Paris. P
في  املــــــــوضــــــــوع  هـــــــــذا  يـــــــراجـــــــع    -
 ،2011( اجلــزيــري  أطــروحــتــنــا:الــطــاهــر 

ص.59 وما بعدها(
28 - قال الله تعالى في سورة املائدة - 

اجلزء 7 - اآلية 91 :
بَيْنَُكُم  يـُـوِقــَع  أَْن  يَْطاُن  الشَّ يـُـِريــُد  ـــا  َ }ِإمنَّ
َوامْلَيِْسِر  ــْمــِر  اخْلَ ِفي  َوالَْبْغَضاَء  ــَداَوةَ  ــَع الْ

ــاَلِة ؟  ــِن الــصَّ ــِر اللَِّه َوَع ُكــْم َعــْن ِذْك َويـَـُصــدَّ
َفَهْل أَنْتُْم ُمنْتَُهوَن{.

29 - للخطاب املونولوجي مفهوم موسع 
ــى ســامــع ولــكــن ال  فهو خــطــاب مــوجــه إل

يسمح فيه بالتناوب في األقوال. ينظر:
Catherine Kerbrat--

 Les  :)1998(  Orecchioni
 ،interactions verbales، Tome I
 3èmeéd Armand Colin، Paris،

16،17 ،15.P
30 - األفعال التعبيرية – حسب سورل- 
واالنفعالي  الــذهــنــي  املــوقــف  عــن  »تعبر 
كالتأّسي  مــعــني،  وضـــع  بــشــأن  للمتكلم 
واحلوار،  الوصف  أسلوبية  واالعجاب..« 
الفني،2003،  التسفير  صفاقس، مطبعة 

ص.148
31 - يراجع حول قوانني اخلطاب:

    Dominique  -
 : )1 9 9 0 (M a i n g u e n e a u
 Pragmatique pour le discours

102.littéraire، Bardas، Paris، P
في  جديد  علم  الــيــوم:  التداولية   -  32
التواصل، ص.186، ويضع عامر احللواني 
املصطلح  مــقــابــل  »اإلفــــــــادة«  مــصــطــلــح 
يكون  الذي  وهو   )pertinence(الغربي
مقاصد  مــع  تناسبا  أكثر  »املــلــفــوظ  فيه 
اسهامه  كــان  كلما  اإلخــبــار  مــن  املتلفظ 
املطلوب،  الــكــم  يتجاوز  ال  احملــادثــة  فــي 
مبا يقصي الكالم الذي ال يؤّدي مقصدا 
واحلوار،  الوصف  أسلوبية  مــا«  اخباريا 

ص.133،134
البناني)1986(:ا  الصغير  محمد   -33
لنظريات اللسانية والبالغية عند العرب، 
عن  ــقــال  ــيــروت.ن ب احلـــــداثـــــة،ط.1،  دار 

اجلاحظ: احليوان، ج.1، ص.8/274
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لــغــة مـــن: »ســجــع الرجل  الــســجــع   - 34
فواصل،  لـــه  بــكــالم  تــكــلــم  إذا  ســجــعــا، 
وهي  تسجع،  واحلمام  الشعر،  كفواصل 
الكالم،  إحــكــام صنعة  وســّجــع«  ســواجــع 

ص.235. 
وميثل السجع مبحثا من مباحث اإليقاع 
في النثر. وتستوجب دراسة االيقاع النظر 
وإدغام  إعــالل  من  الكالم  تصاريف  في 
وإبدال، إذ أن االيقاع يحرر االنسان من 
اللغات  إلى  فيلجأ  والزمان  املكان  حدود 
األخــرى ليأخذ منها ما يناسب مقتضى 
احلال. أما السجع: »سجع الرجل سجعا، 
كفواصل  فـــواصـــل،  ــه  ل بــكــالم  تكلم  إذا 
سواجع  وهــي  تسجع،  واحلــمــام  الشعر، 

وسّجع« إحكام صنعة الكالم، ص.235
35 - الطاهر اجلزيري )2009(: عالمات 
ــــي: روايــــة  ــــروائ ـــاع فـــي احلـــــوار ال ـــق اإلي
األرجوحة لـمحمد املاغوط أمنوذجا،مجلة 

رحاب املعرفة ع72، تونس، ص61.
36 - الطاهر اجلزيري)2009(: عالمات 
اإليــقــاع فــي احلــــوار الـــروائـــي: روايــــة » 
األرجــوحــة »حملــمــد املــاغــوط  أمنوذجا، 

مجلة رحاب املعرفة ،ع.72،ص.84
)1987(:التوليد  غــالــيــم  محمد   -  37
الــــداللــــي فـــي الـــبـــالغـــة واملـــعـــجـــم: دار 
املعرفة  سلسلة  ط.1،  للنشر  تــوبــقــال 
ليكوف  عــــن:  نــقــال  الـــلـــســـانـــيـــة،ص.69 

وجونسون)1980(
اخلطاب  بـــاخـــتـــني:  ــيــل  مــيــخــائ  -  38
الروائي)2009(:ترجمة محمد برادة، رؤير 

للنشر والتوزيع،ط.1، مصر،ص.133
جاك  ــســي  ــفــرن ال ــفــكــر  امل يـــقـــول   -  39
بـــيـــرك:«إّن أقـــوى الــعــوامــِل الــتــي قاومت 
االستعمار الفرنسي في املغرب هي اللغة 
الكالسيكية  العربية  اللغة  بــل  العربية، 

التي حالت دون  بالذات، فهي  الفصحى 
ذوبان املغرب في فرنسا، إن الكالسيكية 
األصالة  بـــلـــورت  الـــتـــي  هـــي  الــعــربــيــة 
الكالسيكية  هذه  كانت  وقد  اجلزائرية، 
الشعوب  بقاء  فــي  قــويــاً  عــامــاًل  العربية 
أوغلو:  إبراهيم  الــّديــن  نظام  العربية!« 
وكيف  وعلومها  الَعربية  الــلـّـغــة  فضائل 
ميــكــن تــعــلّــمــهــا.مــجــلــة: )الــفــصــحــى لغة 

القرآن: أنور اجلندي/ص 304(
http ://www. fustat.com/ :
.07 _12 _adab/nizamettin

 shtml

- املصادر املراجع:
- بالعربية:

> ابن األثير، ضياء الدين: املثل السائر 
في أدب الكاتب والشاعر، حتقيق وتدقيق 
وشــرح أحمد احلــوفــي  وبـــدوي طبانة ، 

منشورات دار الرفاعي، الرياض.
عثمان:  ـــفـــتـــح  ال أبــــــو  جــــنــــي،  ابــــــن   <
إبراهيم  حتــقــيــق  املـــــنـــــصـــــف)1954(: 
مصطفى وعبدا لله أمني، شركة ومطبعة 

مصطفى البابي احللبي،ج1، بيروت
:اخلــصــائــص:ج.2، حتقيق  ابــن جني   <
الهدى  دار  بيروت :  النجار،  محمد علي 

للطباعة والنشر، لبنان.
>  بن عياد، محمد )2004(:  املقام في 
األدب العربي، صفاقس: مطبعة التسفير 

الفني، تونس.
مــــــحــــــمــــــد  ــــــــــــي،  ــــــــــــان ــــــــــــن ــــــــــــب ال  <
اللسانية  ــنــظــريــات  الــصــغــيــر)1986(:ال
والبالغية عند العرب، دار احلداثة،ط.1، 

بيروت.
فضائل  إبراهيم:  الّدين  نظام  أوغلو،   <
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ــغــة الــَعــربــيــة وعــلــومــهــا وكــيــف ميكن  الــلّ
http:// الــفــســطــاط:  مجلة  تــعــلـّـمــهــا، 
w w w . f u s t a t . c o m / a d a b /
                                 shtml.07_12_nizamettin
> اإلشبيلي، أبو القاسم محمد بن عبد 
إحكام  )ق.6(:)1966(  الكالعي  العزيز 
صــنــعــة الــكــالم حتــقــيــق مــحــمــد رضوان 

الداية، دار الثقافة،بيروت، لبنان.
اخلــــطــــاب  ـــل:  ـــي ـــخـــائ مـــي ــــني،  ــــاخــــت ب  <
برادة،  محمد  الــروائــي)2009(:تــرجــمــة 

رؤية للنشر والتوزيع،ط.1، مصر
الطاهر)2011(:احلوار  اجلـــزيـــري،   <
فــي اخلــطــاب: دراســـة تــداولــيــة- سردية 
العربية اجلديدة،   الرواية  في مناذج من 
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  آفاق  مطبعة 

الكويت
> اجلــزيــري، الــطــاهــر)2009(: عالمات 
اإليــقــاع فــي احلــــوار الـــروائـــي: روايــــة » 
األرجــوحــة »حملــمــد املــاغــوط  أمنوذجا، 

مجلة رحاب املعرفة، تونس.
أسلوبية   :)2003( احلــلــوانــي  عــامــر   <
الوصف واحلوار، مطبعة التسفير الفني، 

صفاقس، تونس
> خليل، أحمد )1981(: دور اللسان في 
بناء اإلنــســان عند زكــي األرســـوزي، دار 
السؤال للطابعة والنشر، الطبعة الثانية، 

دمشق.
> روبول، آن و موشلير، جاك: التداولية 
اليوم: علم جديد في التواصل )2003(، 
الشيباني،  محّمد  دغفوس،  الّدين  سيف 
الّطليعة  دار  للترجمة،  العربية  املنظمة 

للنشر والتوزيع، ط1، لبنان.
علوان)2008(:  مثنى  الشيخ  الزيدي،   <
اللغوي عند اإلمام  مختصر عن اجلانب 
ألحكام  »اجلــامــع  تفسيره  في  القرطبي 

القرآن« تأليف، إشراف األستاذ الدكتور 
عبد العزيز حاجي 1429؟.

العربية..لغة  أمـــني:  عيسى  صــبــري،   <
الدين والدنيا: مجلة الفسطاط:

http : //www . fustat .com/
 adab/arabiyah_sabri.shtml

> صحراوي، مسعود )2005(: التداولية 
تداولية  دراســـة  الــعــرب:   العلماء  عند 
الترراث  في  الكالمية  األفــعــال  لظاهرة 
للطباعة  الطليعة  دار  العربي،  اللساني 

والنشر والتوزيع، بيروت.
> غاليم، محمد )1987(:التوليد الداللي 
للنشر  توبقال  دار  واملعجم:  البالغة  في 

ط.1، سلسلة املعرفة اللسانية.
- باألجنبية:

 http:// fr.wikipedia.org/  .1
.acte de langage

 K e r b r a t - O r e c c h i o n i ، .2
 Catherine et Véronique
  Traverso :Types d’interactions
 et  genres de l’oral. Langages
 GRIC، CNRS-Université  ،135

.Lyon
 K e r b r a t - O r e c c h i o n i .3
 Les  :)1998(  Catherine
 ،interactions verbales، Tome I

3èmeéd Armand Colin، Paris
 K e r b r a t - O r e c c h i o n i .4
 La  :)1996(Catherine
 conversation، memo، Seuil،

.Paris
 Mœshler، Jacques  .5
 Argumentation et  :)1985(
 conversation: éléments pour
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 une analyse pragmatique
 de discours، Hatier- crédif،

.Paris
  M a i n g u e n e a u ، .6
 : )1 9 9 0 (D o m i n i q u e
 Pragmatique pour le discours

littéraire، Bardas، Paris

ثورية  ب��ع��ن��وان:  ب��ح��ث  م��ل��خ��ص 
اللغة العربية

إن معاينة الواقع »التداولي« العربي اليوم 
تلفظيا)من جهة أفعال اللغة( وما يحدث 
واألجنبية  العربية  األلفاظ  بني  مزج  من 
مدعاة  الواسعة  الــصــراع  مساحات  فــي 
قيل  ملــا  اللغوية  الشرعية  عــن  للتساؤل 
وما يجوز أن يقال في ذلك احليز العربي 

الضيق.
اللغة  استخدام  في  االتــســاع  يجوز  فهل 
فيها  تختلط  الــتــي  الــهــجــنــة  درجـــة  إلـــى 
املعاجم لنجد في اجلملة الواحدة ثالث 

أن  أم  لغات مختلفة  ثــالث  مــفــردات من 
وقع احلال واملقام واملصير الذي آل إليه 
حال العربية أنها أضحت حتتمل االتساع 
أكثر مما يُحتمل. وهل حققت أفعال اللغة 
غير املباشرة ما عجزت عنه أفعال اللغة 
املباشرة واألفعال الوصفية ما لم حتققه 
اإلجنازية  حيث  مــن  التقريرية  األفــعــال 
قوتها  ودرجــــــة   performativité
لكي   force illocutoire التلفظية 
نتحدث عن لغة حتمل أسباب حصانتها 
بذلك  وهي  العربي  املواطن  وعي  ال  في 
عصية عن كل محاولة للتهميش ما دامت 
و«مرقاة  لــلــذكــريــات«  تــعــتــبــر«مــســتــودعــا 

للخالص«؟
تقصي  استلزمت  وغيرها  األسئلة  هــذه 
ــورة ودراستها  ــث ال عــيــنــات مــن شــعــارات 
محاولة  مع  العربي،  واقعها  في  تداوليا 

إيجاد تأويل خاص لها وآخر عام.

Bayan January 2013 Inside   44 12/25/12   7:20:23 AM



45

درا�سات

ثالثًا: فوائد تنوع القراءات: لتنوع القراءات فوائد عظيمة، وغايات نبيلة، 
الله  عند  ألن  ؛  ُجلّها  علينا  ويخفى  منها،  القليل  نعرف  جليلة،  ومقاصد 
وحده متام مرادها وسأخص بالذكر في هذا املوضع – جانبني مهمني من 

هذه الفوائد هما: اجلانب التشريعي، واجلانب اللغوي.
تنوع  في  التشريعي  للجانب  القراءات:  تنوع  في  التشريعي  اجلانب  أوالً: 
يُعنى  ما  ومنها  اإلسالمية،  األمــة  يخص  ما  منها  كثيرة  وجــوه  الــقــراءات 
بأمور  يتعلق  ما  ومنها  بالتفسير،  يختص  ما  ومنها  الفقهية،  باألحكام 

العقيدة.
بالنسبة  القراءات  تنوع  فوائد  فمن  أ(  اإلسالمية:  األم��ة  ما يخص  أواًل: 
اإلسالمية  األمــة  على  والتخفيف  والتهوين  التسهيل   اإلسالمية:  لألمة 
عامة، واألمة العربية خاصة، ألن العرب كانوا قبائل شتى مختلفة اللهجات 
والنبرات واألصــوات، وطريقة األداء، وكانت بعض القبائل تشتهر ببعض 
األلفاظ تطلقها على مدلوالت خاصة بها وحدها دون سواها، فلو حملوا 
جميعاً على النطق بقراءة واحدة لشق عليهم تطبيق ذلك، فكان من رحمة 
الله  أن أنزل لهم القرآن على أحرف سبعة، وقراءات متعددة حتى يسهل 
نشأتهم  يناسب  الــذي  باحلرف  الــقــرآن  قــراءة  منهم  قبيلة  كل  أهــل  على 

اللغوية.
والدليل على ذلك جاء في حديث أُبَّي بن كعب، قال: "كنت في املسجد، 
آخــر فقرأ  ثم دخــل رجــل  أنكرتها عليه،  قــراءة  فدخل رجــل يصلى فقرأ 
الله عليه وسلم(  الله )صلى  رســول  هما  فمرَّ قــراءة صاحبه  قــراءة سوى 
نفسي  في  فسقط  شأنهما  وسلم(  عليه  الله  )صلى  النبي  فحّسن  فقرأ، 

القـراءات القرآنيـة
فوائدها في اللغة واألدب 

)2-2(
بقلم: د.محمد قاسم حسني  *

* أكادميي من مصر مقيم في الكويت.
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من التكذيب إذ كنت في اجلاهلية، 
فلما رأى رسول الله ما قد غشيني 
ضرب في صــدري، ففضت عرقا، 
وكأمنا أنظر إلى الله –عز وجل – 

فرقا.
فقال لى يا أُبَّي: أُرِسل إلّى أن أقرأ 
القرآن على حرف فرددت إليه: أن 
ثانية:  إلـــىَّ  هـــوِّن على أمــتــى، فــرد 
اقرأه على حرفني، فرددت إليه: أن 
الثالثة:  إلــى  فــرد  أمتى،  هــون على 
اقــرأ على سبعة أحــرف ولــك بكل 
ردة رددتها مسألة تسألنيها، فقلت: 
الــلــهــم اغــفــر ألمـــتـــى، الــلــهــم اغفر 
يرغب  ليوم  الثالثة  وأخــرت  ألمتى، 
إلـــّى اخلــلــق حــتــى إبــراهــيــم )عليه 

الصالة والسالم( ")71(.
على  بــه  نستدل  السابق  واحلــديــث 

التالى:
1- بالرغم أن العرب لغتهم العربية 
لكن كان لكل مجموعة منهم لهجة 
لــهــجــة كلمات  كـــل  ــنــة حتــــوي  مــعــّي
عن  متيزهم  خاصة  مدلوالت  ذات 
غيرهم من العرب، ولهذا أنكر أُبَّي 
للقرآن،  قــراءتــهــمــا  الــرجــلــني  عــلــى 
غيراحلرف  بــحــرفــني  لــقــراءتــهــمــا 

الذى يقرأ به0
الله  الــرســول )صلى  2- لقد قــرأ  
الــكــرمي على  الــقــرآن  عليه وســلــم( 
ســبــعــة أحـــــرف ومــــن هــنــا نشأت 
بلغت عشر  التى  املتعددة  القراءات 
القراءات  بخالف  متواترة  قــراءات 

الشاذة0
الناس  عــامــة  مــن  الكثير  وهــنــالــك 
السبعة  األحـــــــــرف  بـــــني  يـــخـــلـــط 
والقراءات السبع، فالقراءات تختلف 

عن األحرف، وقد َوِهم بعض الناس 
أن القراءات هى املرادة بقول النبى 
)صلى الله عليه وسلم( )أنزل القرآن 
ابن  قــال   )72( أحــرف(  على سبعة 
اجلــزرى:" وينبغى أال يتوهم متوهم 
قراءة  إلـــى  مــنــصــرف  ــث  احلــدي أن 
بعد  ولــدوا  الذين  القراء  من  سبعة 
ــؤدي إلــى أن يكون  يُ التابعني ؛ ألنــه 
أن  إلــى  الفائدة  عن  متعرًيا  اخلبر 
فيؤخذ  السبعة  األئمة  هــؤالء  يولد 
إلى  أيضاً  ويُـــؤدي   0 الــقــراءة  عنهم 
أن  الصحابة  يجوز ألحد من  أن ال 
يقرأ إال مبا يعلم أن هؤالء السبعة 
من القراء إذا ولدوا وتعلموا اختاروا 
القراءة به " )73( وأوضح ابن تيمية 
هــذا اإلشــكــال فــقــال:" ال نـــزاع بني 
العلماء املعتبرين أن األحرف السبعة 
السبعة  الــقــراء  قـــراءات  ليست   00
املــشــهــورة، بــل أول مــن جــمــع ذلك 
موافقاً  ذلــك  ليكون  مــجــاهــد،  ابــن 
لــعــدد احلــــروف الــتــي أنــــزل عليها 
غيره  واعتقاد  العتقاده  ال  القرآن، 
من العلماء أن القراءات السبع هي 
احلروف السبعة )74( والدليل على 
أن القراءات غير احلروف، كما نعلم 
أن احلروف سبعة، والقراءات وصل 
عــددهــا إلــى عشر قـــراءات ثــم إلى 
أربع عشرة قراءة بخالف القراءات 
الشاذة األخــرى أي لم يتوقف عدد 

القراءات عند السبعة0
واملستفاد من احلديث السابق أيضاً،

3ـ حب النبي )صلى الله عليه وسلم( 
ألمته، ورأفته بهم، إذ طلب من ربه 
أن يكثر له من أحرف القراءة حتى 
يــســهــل األمــــر عــلــى أمــتــه، وكذلك 
خوفه عليهم حني طلب من ربه في 
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املسألتني أن يغفر الله لهم، وأرجأ 
القيامة شفاعة  ليوم  الثالثة  دعوته 

ألمته0
املستفادة  التخفيف  مظاهر  ومــن 
لألمة  بالنسبة  الــقــراءات  تنوع  من 
؛  النقل  وتيسير  احلــفــظ،  سهولة 
ألن اختالف كلمة في قراءة أسهل 
زيادة  أو  اختالف جملة  وأيسر من 

آية، ذكر ذلك ابن اجلزري فقال:
نقله  وتيسير  سهولة حفظه  "ومنها 
على هــذه األمـــة، إذ هــو على هذه 
والوجازة، فإنه  البالغة  الصفة من 
أسهل  أوجــه  ذات  كلمة  يحفظ  من 
عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى لقبوله 
تؤدى  الكالم  من  جمال  حفظه  من 
ال  املختلفات  القراءات  تلك  معاني 
فإن  واحـــداً  كــان خطه  فيما  سيما 
لفظاً"  وأيــســر  حفظاً  أســهــل  ذلــك 

 )75(
ب(  وممــا يخص األمــة مــن فوائد 
تنوع القراءات إعظام األجر لعلماء 
هـــذه األمـــة ملــا يــبــذلــون مــن عظيم 
اجلهد في تتبع معاني هذه القراءات 
وأحكامها وتوجيهها، "ومنها إعظام 
أجــــور هـــذه األمــــة مــن حــيــث إنهم 
قصدهم  ليبلغوا  جهدهم  يفرغون 
واستنباط  ذلـــك  مــعــانــي  تــتــبــع  فــي 
احلكم واألحكام من داللة كل لفظ، 
وخفّي  أســــراره،  كمني  واســتــخــراج 
وإمعانهم  النظر  وإنعامهم  إشاراته، 
والتعليل  ــتــوجــيــه  ال عـــن  الــكــشــف 
والترجيح، والتفصيل بقدر ما يبلغ 
ــيــه نهاية  غــايــة عــلــمــهــم، ويــصــل إل
ال  أنى  ربهم  لهم  فهمهم)فاستجاب 
أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 

أنثى()76(  واألجر على قدر املشقة 
.)77(

ج( ومن فوائد تنوع القراءات لألمة 
اإلسالمية بيان فضل أمة اإلسالم 
 " وذلــك  األمم  سائر  على  وشرفها 
هذا  ربهم  كتاب  تلقيهم  حيث  مــن 
التلقي، وإقبالهم عليه هذا اإلقبال، 
والبحث عن لفظة لفظة، والكشف 
صوابه،  وبــيــان  صيغة،  صيغة  عــن 
جتويده،  وإتــقــان  تصحيحه،  وبيان 
التحريف،  خــلــل  مـــن  حــمــوه  حــتــى 
والتطفيف،  الطغيان  من  وحفظوه 
فلم يهملوا حتريكا وال تسكينا، وال 
ضبطوا  حتى  ترقيقاً،  وال  تفخيما 
واإلماالت،  وتفاوت  املــّدات  مقادير 
وميزوا بني احلروف بالصفات، مما 
لم يهتد إليه فكر أمة من األمم، وال 
النسم  بــارئ  بإلهام  إال  إليه  يوصل 

.)78("
د( ومــــن فـــوائـــد تـــنـــوع الـــقـــراءات 
اتصال  اإلسالمية  لألمة  بالنسبة 
سند هذه األمة فى قراءات القرآن 
ــقــوم هـــذه الــــقــــراءات على  حــيــث ت
صحة السند في الرواية عن طريق 
املشافهة وهذا السند شرف عظيم 
بالسند  يربطها  حيث  األمـــة  لــهــذه 
اإللهي لهذا الكتاب العزيز " "ومنها 
ما ادخره الله من املنقبة العظيمة، 
لهذه  اجلسيمة  اجلليلة  والــنــعــمــة 
كتاب  إسنادها  من  الشريفة،  األمة 
اإللهي  السبب  هــذا  واتصال  ربها، 
هذه  تعالى  الله  خصيصة  بسببها 
األمـــة احملــمــديــة، وإعــظــامــاً لقدر 
أهل هذه امللة احلنيفية، وكل قارئ 
أصله،  إلــى  بالنقل  حــروفــه  يوصل 
هذه  إال  الفوائد  مــن  يكن  لــم  فمن 
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الفائدة اجلليلة لكفت، ولو لم يكن 
من اخلصائص إال هذه اخلصيصة 
لوفت ")79( واتصال سند القراءات 
في هذه األمة يرجع إلى أن " قراءة 
بـــقـــراءات مختلفة  ــواحــد  ال الــلــفــظ 
الشكل  من  وخلوه  خطه  احتــاد  مع 
والنقط متوقف على السماع والتلقي 
ــل بــعــد نــقــط املصحف  ـــة ب ـــرواي وال
وشكله ؛ ألن األلفاظ التي اختلفت 
على  وشكلت  نقطت  إمنــا  قراءتها 
وجــه واحــد بــل تــزال باقي األوجه 
إلى  والــروايــة  السند  على  متوقفة 

يومنا هذا  )80( 
باألحكام  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  ث���ان���ي���ًا: 

الفقهية:ومن أمثلة ذلك:
املجمع  األح��ك��ام  من  حكم  بيان  أ- 
ع��ل��ي��ه��ا: أى تــأتــي قــــراءة مــن هذه 
ـــا أجــمــع عليه  ــقــراءات تــوافــق رأًي ال
الفقهاء، وذلك كقراءة سعد بن أبى 
وغيره،   – الله عنه  –رضي  وقاص 
فــي قــول الــلــه عــز وجـــــل:)وإن كان 
رجــل يــورث كاللة أو امــرأة ولــه أخ 
أو أخت فلكل واحد منهما السدس(

     )81(
قرأ سعد: )وله أخ أو أخت من أم(
فتبني  أم(  )من  لفظ  بزيادة    )82(
بها أن املراد باألخوة في ذلك احلكم 
األخوة لألم دون األشقاء ومن كانوا 
ألب، وهذا أمر مجمع عليه"  )83( 
ونقل لنا ابن املنذر وغيره اإلجماع 
على ذلك، فقال ابن املنذر )318هـ( 
وجل  عز  الله  مــراد  أن  وأجمعوا   "
في اآلية التي في أول سورة النساء 
آخرها  في  والتي  األم،  من  األخــوة 

األخوة من األب واألم ")84(  .

ب(- اجلمع بني حكمني مختلفني 
أي أن لكل قراءة من القراءتني حكم 
يؤدى  القراءتني  ومجموع  شرعي، 
ـــى اجلــمــع بـــني هــذيــن احلكمني  إل
مـــن غــيــر تـــعـــارض بــيــنــهــمــا، وذلك 
كقوله تعالى: )فاعتزلوا النساء في 
احمليض وال تقربوهن حتى يطهرن(  
)يطهرن(  كلمة  قرئت  فقد   "  )85(
إحداهما  مــخــتــلــفــتــني،  بـــقـــراءتـــني 
)يَْطهرن(  بتخفيف الطاء، واألخرى 

هرن(" )86(     بتشديدها )يطَّ
تدل  التشديد  قــراءة  أن  واملــالحــظ 
على معنى املبالغة في الطهارة ؛ ألن 
زيادة املبنى تؤدى إلى زيادة املعنى، 
حكمني  حقق  الــقــراءتــني  فمجموع 

شرعيني متكاملني:
يقربها  ال  احلــائــض  أن  أحــدهــمــا: 
حيضها،  دم  ينقطع  حــتــى  زوجــهــا 

وهذه داللة قرءاة التخفيف.
يقربها  ال  احلــائــض  أن  والــثــانــى: 
وتزيد  دمــهــا،  ينقطع  حتى  زوجــهــا 
أو  االستنجاء  وهــو  التطهر،  عليه 
الوضوء أو االغتسال على اختالف 
بني الفقهاء، أى أن قراءة التشديد 
وجوب  التخفيف  لــقــراءة  أضــافــت 
اجلسم،  كــافــة  أو  املـــوضـــع  غــســل 
وجمعتا  مــتــكــامــلــتــان،  فــالــقــراءتــان 
حكمني البد من توفرهما قبل إتيان 
املرأة احلائض. قال ابن اجلزرى فى 
هذا الصدد: " ما يكون للجمع بني 
حكمني مختلفني كقراءة )يْطهرن( و 
هرن( بالتخفيف والتشديد ينبغى  )يطَّ
ال  احلائض  أن  وهــو  بينهما  اجلمع 
بانقطاع  تطهر  حتى  زوجها  يقربها 
حيضها وتطهر باالغتسال.")87(     
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جـ- الداللة على جواز أحد حكمني 
من  ــــــراءة  ق كـــل  أن  أى  شــرعــيــني 
على حكم شرعى  تــدل  الــقــراءتــني 
غير اآلخر، واحلكمان جائزان، كلٌّ 

فى موضعه ووقته.
تــعــالــى: )يأيها  ــال ذلـــك قــولــه  ومــث
الصالة  إلى  قمتم  إذا  آمنوا  الذين 
فــاغــســلــوا وجــوهــكــم وأيــديــكــم إلى 
كم  املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَِ
قرئت  فقد   0 الــكــعــبــني()88(  إلــى 
السابقة  اآليــة  في  )أرجلكم(  كلمة 
إحداهما  مــخــتــلــفــتــني،:  ــقــراءتــني  ب
بالنصب، واألخــرى باجلر،  " فقرأ 
ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم 
)وأرجِلكم( خفضاً،  رواية عنه:  في 
والكسائي،  عامر،  وابن  نافع،  وقرأ 
)وأرجلَكم(  عنه  روايــة  في  وعاصم 
نصباً " )89(  فقراءة النصب تفيد 
تكون  ألنها  الرجلني،  غسل  وجــوب 
فتأخذ  )وجــوهــكــم(  على  معطوفة 
حكمها، والوجوه من األعضاء التي 

يجب غسلها عند الوضوء.
وأمــا قــراءة اجلــر فتدل على جواز 
مسح الرجلني ؛ ألنها تكون معطوفة 
حكمها،  فــتــأخــذ  ـــــــرؤوس  ال عــلــى 
والــرؤوس من األعضاء التي متسح 
عند الــوضــوء، قــال ابــن اجلــزري: " 
00 ما يكون ألجل اختالف حكمني 
شرعيني كقراءة )وأرجلكم( باخلفض 
يقتضى  اخلـــفـــض  فــــإن  والــنــصــب 
يقتضى  ــنــصــب  وال املـــســـح،  فـــرض 
 )(( النبي  فبّينهما  الغسل،  فــرض 
فجعل املسح لالبس اخلف، والغسل 

لغيره "  )90(.
وجوب  على  دلــت  النصب  فــقــراءة 

وذلك  الوضوء  عند  الرجلني  غسل 
هــو األصــل كما دلــت قـــراءة  اجلر 
عــلــى جـــــواز مــســح الــرجــلــني عند 
الوضوء وذلك ملن لبس اخلف وهذه 
رسولنا  إيــاهــا  علمنا  كــمــا  رخــصــة 
ملن  ))(. فاحلكمان جائزان  الكرمي 

يستحق 0
اختلف  ح��ك��م��ني  أح���د  ت��رج��ي��ح  د- 
القراءتني  إحـــدى  تــأتــى  أى  فيهما 
حكم  ترجيح  تفيد  إضافية  بداللة 
الفقهية،  أحــكــامــنــا  مــن  آخـــر  عــلــى 
)فكفارته  تعالى:  قوله  ذلك  ومثال 
أوسط  مــن  مساكني  عشرة  إطــعــام 
أو  كسوتهم  أو  أهليكم  تطعمون  ما 
قراءة  وردت   )91( رقــبــة(  حتــريــر 
بزيادة  مــؤمــنــة(  رقــبــة  حتــريــر  )أو 
ترجيح  فيها  فكان  )مؤمنة(،  لفظ 
التي  الرقبة  في  اإلميــان  الشتراط 
يؤيد مذهب  طلب حتريرها، وهذا 
من ذهب بذلك من أهل العلم، قال 
ابن اجلزري:" ومنها ما يكون مرجحاً 
حلكم اختلف فيه كقراءة )أو حترير 
رقبة مؤمنة( في كفارة اليمني فكان 
فيها ترجيح الشتراط اإلميان فيها 
كما ذهب إليه الشافعي وغيره، ولم 

يشترطه 
أبو حنيفة )رحمه الله(    )92( 

العقيدة:  بأمر  يختص  م��ا  ث��ال��ث��ًا: 
أساسية  عــقــيــدة  تــوضــيــح  ومــنــهــا 
املراد  والعقيدة  الــديــن،  أصــل  فــي 
يوم  الــلــه  رؤيـــة  هــي  هنا  توضيحها 
القيامة، والسؤال هنا: هل ستتحقق 
؟  القيامة  يوم  لربهم  املؤمنني  رؤية 
نفت  كثيرة عندما  فرق  فقد ضلّت 
أما  القيامة،  يوم  لله  املؤمنني  رؤيــة 
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واجلماعة  السنة  أهــل  عقيدة  عــن 
فقد أثبتوا تلك الرؤية، وأقروا بها، 
ومما استدلوا به على صحة رأيهم 
ــى:)وإذا رأيـــت ثــم رأيت  ــال ــع قــولــه ت

نعيماً وملكاً كبيراً( )93(     
فــي قـــراءة أخــرى لهذه اآليــة بفتح 
وامللك  )وَمــِلــكــاً(،  الــالم  وكسر  امليم 
الله  يُــرى مع نعيم اجلنة هو  الــذي 
اجلزرى  ابن  ذلك  ذكر  جل جالله. 
يكون حجة ألهل  ما  ومنها  بقوله:" 
ــزيــغ كقراءة  احلـــق ودفــعــاً ألهـــل ال
وردت  الــالم  بكسر  كبيرا(  )وَمــِلــكــا 
عــن ابــن كثير وغــيــره، وهــى أعظم 
دليل على رؤية الله تعالى في الدار 

اآلخرة ")94(.
ومما يؤيد رأى أهل السنة واجلماعة 
الله  برؤية  القائل  الــرأي  ثبوت  في 
)وجوه  تعالى:  قــولــه  القيامة،  يــوم 
إلـــى ربــهــا ناظرة(  نــاضــرة  يــومــئــذ 
)95(، وقوله تعالى: )ملن امللك اليوم 
والداللة  الــقــهــار()96(،  الواحد  لله 
الله  حرمان  من  املفهومة  العكسية 
تعالى للكافرين من النظر إليه يوم 
إنهم  تعالى: )كال  القيامة في قوله 
 )97( حملجوبون(  يومئذ  ربهم  عن 
أهل  مذهب  يؤيد  سبق  ما  فجميع 
رؤية  إمــكــان  فــي  واجلماعة  السنة 

املؤمنني لربهم يوم القيامة.
التفسير:  يتعلق مبسائل  ما  رابعًا: 
أمر  توهم  إزالة  املسائل:  ومن هذه 
لتزيل  قـــراءة  تــأتــى  أي  مـــراد،  غير 
على  فهمه  يلتبس  قــد  أمـــر  إبــهــام 
الناس في قراءة أخرى، ومثال ذلك 
قــولــه تــعــالــى: )يــأيــهــا الــذيــن آمنوا 
يــوم اجلمعة  من  للصالة  نــودى  إذا 

فاسعوا إلى ذكر الله(  )98(       
وقرئت اآلية السابقة بقراءة أخرى 
وهى )فامضوا إلى ذكر الله()99(.

املراد  أن  )فــاســعــوا(تــوهــم  فــقــراءة 
ــــى صالة  الـــســـرعـــة فـــي املـــشـــي إل
)فامضوا(  قــراءة  فجاءت  اجلمعة، 
معنى  وتفسر  ــهــام  اإلب هــذا  لتزيل 
)فاسعوا( بداللتها على املشي املعتاد 

من غير إسراع، قال ابن اجلزري:
 " ومــنــهــا مــا يــكــون إليــضــاح حكم 
كقراءة  خــالفــه  الــظــاهــر  يــقــتــضــى 
الله( فإن قراءة  إلى ذكر  )فامضوا 
املشي  ظاهرها  يقتضى  )فاسعوا( 
السريع وليس كذلك، فكانت القراءة 
ملا  ورافعة  لذلك،  األخرى موضحة 

يتوهم منه ")100( 
املستمد  التفسير  ذلــك  يؤيد  وممــا 
الرسول  قول  )فامضوا(  قــراءة  من 
ثوب  )إذا  وسلم(:  عليه  الله  )صلى 
بــالــصــالة فــال يــســع أحــدكــم ولكن 
والــوقــار( بالسكينة  وعليه  ميشى، 

جاءت  )فــامــضــوا(  فــقــراءة   )101(
لقراءة )فاسعوا( وبينت أن  مفسرة 
املراد مجرد الذهاب واملشي املعتاد 

فقط0
ث��ان��ي��ًا: اجل��ان��ب ال��ل��غ��وي ف��ى تنوع 
فوائد  ــقــراءات  ال لتنوع  ال��ق��راءات: 
جليلة، ومنها فوائد نحوية، وفوائد 
إزالة  تشمل  لغوية  وفوائد  بالغية، 
والكشف  الــكــلــمــات  بــعــض  إبـــهـــام 
الغريبة  األلــفــاظ  بعض  معاني  عن 

منها،ومن أمثلة ذلك:
أوالً: ما يختص بعلم النحو: ومن ذلك 
بيان صحة لغة من لغات العرب، " 
اختلف نحاة البصرة والكوفة حول 
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مسألة جواز الفصل بني املتضايفني 
واملجرور،  واجلــــار  الــظــرف  بــغــيــر 
واستدلوا  ذلـــك،  الــبــصــريــون  فمنع 
بقوله تعالى: )وكذلك َزيَّن لكثير من 
شركاُؤهم( أوالدهــم  قتَل  املشركني 
ز الكوفيون ذلك  )102(   بينما جوَّ
الــفــصــل مـــن غــيــر ظــــرف أو جار 
ومـــجـــرور مــســتــدلــني مبــا صــح من 
لغات العرب ويتمثل ذلك في قراءة 
أخرى لآلية السابقة وهى )وكذلك 
ن لكثير من املشركني قتُل أوالَدهم  ُزيٍِّ
شــركــاِئــهــم( وذلـــك بضم الـــزاي من 
ونصب  ــُل(  ــت )ق كلمة  ورفـــع  ــــن(  )ُزي
وهذه  )شركاِئهم(،  وجر  )أوالَدهــم( 
املضاف  بني  الفصل  جتيز  القراءة 
)شركائهم(  إلــيــه  واملــضــاف  )قــتــل( 
بغير الظرف واجلار واملجرور وهو 
القراءة  وهــذه   "  )103( )أوالدهـــم( 
صــحــيــحــة مــتــواتــرة مــنــســوبــة البن 

عامر"  )104(. 
وكــذلــك اخــتــلــف الــنــحــاة فــى جواز 
عطف االسم الظاهر على الضمير 
املجرور من غير إعادة العامل، فأجاز 

الكوفيون ذلك، ومنعه البصريون. 
واســـتـــدل الــبــصــريــون عــلــى صحة 
رأيهم بقوله تعالى: )واتقوا الله الذى 
تساءلون به واألرحام()105(  حيث 
جاءت )األرحام( فيها منصوبة غير 

معطوفة على املضمر قبلها 0
العطف  ذلــك  الكوفيون  جــّوز  بينما 
اآلية  لهذه  أخــرى  بقراءة  مستدلني 

وهى قراءة حمزة  بخفض كلمة
الضمير  عــلــى  عــطــف  )األرحـــــــام( 
)الهاء( فى كلمة )به( من غير إعادة 

حرف اجلر "   )106( 

وهذه القراءة بخفض )األرحــام( – 
حلمزة  منسوبة  متواترة  صحيحة 

من أئمة القراء السبعة ")107( 
" ومنها ما يكون  ابن اجلــزرى  قال 
حجة لقول بعض أهل العربية كقراءة 
)واألرحام( باخلفض "    )108(       
فـــالـــقـــراءات املـــتـــواتـــرة حــجــة على 
الرواية  ألن  ؛  ــحــاة  ــن وال الــلــغــويــني 
بــهــا ثــابــتــة مـــن الـــرســـول عـــن ربه، 
قواعدهم  استقوا  اللغويون  بينما 
العرب.  ولغات  والسنة  القرآن  من 
وهــــذه الــــقــــراءات صــحــحــت بعض 
تشترك  ألنــهــا  ؛  النحوية  الــقــواعــد 
فــى مــصــدريــن مــن مــصــادر تقعيد 
القواعد هما القرآن الكرمي، والنقل 

عن لغات العرب 0
ثانيًا: ما يتعلق بعلم البالغة: ومنها 
إظهار األوجه البالغية املتمثلة في 
كمال اإلعجاز وجمال اإليجاز، وهذا 
واضــح بَــنيِّ في الــقــراءات القرآنية 
ترد  صرفية  صيغة  أن  جنــد  حيث 
له  وجه  وكل  قراءتني،  في  بوجهني 
املستقل،  ومعناه  اخلــاصــة،  داللــتــه 
فهذا التغير في بنية الصيغة يغنى 
عن وجــود جملة أخــرى، وهــذا من 
لغتنا  في  واإليجاز  اإلعجاز  أعظم 
ـــة ؛ إذ  " إذ كــل قــــراءة مبــنــزلــة اآلي
مقام  تقوم  بكلمة  اللفظ  تنوع  كــان 
آية  آيات ولو جعلت داللة كل لفظ 
في  كــان  مــا  يخف  لــم  على حدتها 
وفى    )109(" الــتــطــويــل  مــن  ذلـــك 
فصاحته  في  إلعــجــازه  تأكيد  هــذا 
تعدد  السيوطي  عد  وقد  وبالغته، 
وجوه  من  وجهاً  القرآنية  القراءات 
اإلعجاز، فقال: املبالغة في إعجازه 
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مبنزلة  الــقــراءات  تنوع  إذ  بإيجازه، 
على  التيسير  عــن  فــضــاًل  اآليــــات، 
وقال    )110(" احملــمــديــة  األمـــــة 
الزرقانى في هذا  الشيخ / محمد 
يقوم  ــقــراءات  ال تنوع  إن  الــصــدد:" 
مقام تعدد اآليات وذلك ضرب من 
جمال  مــن  يبتدئ  البالغة  ضــروب 
ـــى كمال  هـــذا اإليـــجـــاز ويــنــتــهــي إل
اإلعجاز ")111(  وذكر عبد القاهر 
لــفــظ قرآني  نـــزول  أن  اجلــرجــانــي 
بقراءتني ال يعنى سوى أن لكل قراءة 
اعتباراً بحيث يكون كال االعتبارين 
مراداً بداللة السياق، وأن كل قراءة 
بحيث  محتملة  وداللـــة  فــائــدة،  لها 
للفظ  املــتــعــددة  الـــقـــراءات  تتكامل 
واحد، وتتفاوت بأوجه داللتها على 
أحوال  يطابق  الــذي  املقصود  أداء 

الناس )112(.
" فتنوع القراءات على اللفظ الواحد 
وجه من وجوه اإلعجاز، فالقراءات 
القرآنية من الوسائل البارزة احملققة 
الشتمالها  الكرمي  الــقــرآن  إلعجاز 
عــلــى أوجــــه تــعــبــيــريــة حتــقــق قمة 
املخاطبني  املطابقة ملقتضى أحوال 

.)113("
اللغة ومن  ثالثًا: ما يختص بشأن 
ذلك توضيح املبهم والغريب، أي أن 
بعض  على  اشتمل  الــكــرمي  الــقــرآن 
الكلمات املبهمة أي غير املقصودة ؛ 
وكذلك بعض الكلمات الغريبة غير 
القراءات  فجاءت  الداللة،  واضحة 
القرآنية  لتزيل إبهام هذه، وغرابة 

تلك.
تعالى:  قــولــه  األول  ــوع  ــن ال فــمــثــال 
والصالة  الصلوات  على  )حافظوا 
الوسطى( )114( فالصالة الوسطى 

مبهمة الداللة غير محددة، فجاءت 
قــــراءة )الــصــالة الــوســطــى وصالة 
الصالة  إبـــهـــام  فـــأزالـــت  ــعــصــر(  ال
العصر،  صــــالة  وهــــى  الـــوســـطـــى 
القراءة عائشة وحفصة  بهذه  وقرأ 
وابــن عباس"    وابــن كعب  وأم سلمة 
قوله  الثاني  الــنــوع  ومــثــال    )115(
كالعهن  اجلـــبـــال  تـــعـــالـــى:)وتـــكـــون 
املنفوش(   )116(   فكلمة )العهن( 
غــريــبــة فــي مــكــانــهــا، ويــخــفــى على 
معناها،فجاءت  الــنــاس  مــن  الكثير 

قراءة)كالصوف املنفوش(")117(.
لتزيل غرابة العهن، وتوضح معناها 
واملراد بها هنا وهو الصوف، قال ابن 
اجلزري:" ومنها ما يكون مفسراً ملا 
لعله ال يعرف مثل قراءة )كالصوف 

املنفوش( " )118( .
ونخلص مما سبق أن القرآن الكرمي 
بقراءاته املتنوعة ألصدق دليل على 
أن هذا القرآن من عند الله وحجة 
محمد  رسولنا  صــدق  على  دامــغــة 
)صلى الله عليه وسلم( فيما بلغ عن 
ربــه، وذلــك ألن الــقــراءات القرآنية 
تــعــددهــا وتنوعها لم  بــالــرغــم مــن  
يستطع أحد ولن يستطيع أن يقف 
وال  لفظ  في  ال  فيها  تناقض  على 

في معنى.
الكرمي  القرآن  أن  الرغم من  وعلى 
بقراءاته املتنوعة كتاب مفتوح أمام 
وغيرهم،  املسلمني  قاطبة  الــنــاس 
بتخصصاتهم  العلماء  جميع  وأمــام 
فيه  منهم  أحـــد  يــجــد  لــم  املختلفة 
وهذا  كلها،  ــه  قــراءات بــني  تــعــارضــاً 
من  بقراءاته  القرآن  أن  على  دليل 
عند الله وقد بلغ الغاية فى التوافق، 
وصدق الله حيث قال: )ولو كان من 
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عند غير الله لوجدوا فيه اختالفاً 
كثيراً( )119( 

وهذا التوافق فى القراءات القرآنية 
هــو خــيــر دلــيــل أيــضــاً عــلــى إثبات 
كـــذب أعــــداء الــديــن وبــخــاصــة في 
شبهاتهم التي أثاروها حول الوحي 
والقراءات  والــقــرآن  عــامــة،  بصفة 
صادقني  كــانــوا  فلو  خــاصــة  بضفة 
القرآن  فـــي  ألثــبــتــوا  زعــمــهــم  فـــي 
ولكن  اختالفا  أو  تعارضاً  وقراءاته 
هيهات، ألن القرآن الكرمي هو كتاب 
الله الشامل الكامل الذي )ال يأتيه 
يديه وال من خلفه  الباطل من بني 

تنزيل من حكيم حميد( )120(  
 مراجع البحث

)1( سورة القيامة، أية )17(
للجوهرى،   ، الـــصـــحـــاح  ـــظـــر:  ان   )2(
القرآن،  ألـــفـــاظ  مـــفـــردات   –  421/1
للراغب األصفهاني / حتقيق / صفوان 
عدنان داوودى،صـ668، )قرأ(، دار القلم 
بدمشق، الدار الشامية بيروت، ط األولى 

سنة 1412 هـ - 1992 م.
لألزهري،  الــلــغــة،  تــهــذيــب  انــظــر:   )3(

275/9 )قرأ(.
)4( انظر: منجد املقرئني، البن اجلزري 

صـ3- شرح النويرى:37/1 
)5 انظر:اإلتقان، للسيوطي:80/1 

)6( انظر: إحتاف فضالء البشر:67/1
القرآن،  علوم  فــى  الفرقان  مناهل   )7(
الزرقانى،  العظيم  عبد  محمد   / للشيخ 

412/1، دار إحياء الكتب العربية.
)8( انظر: كشف الظنون، حاجى خليفة، 

 1317/2
)9( سورة الفاحتة، أية )4(

ابن  تــفــســيــر  مـــقـــدمـــة  ــــظــــر:  ان  )10(
عاشور:51/1

املتواترة  القراءات  في  محاضرات   )11(
نــظــريــاً، د/عــبــد الــكــرمي إبــراهــيــم عوض 

صالح صـ6 ط 1428 هـ -2007 م.
 )12(  سورة املؤمنون، أية )44(

 4759/6 الـــعـــرب:  لــســان  ــظــر:  ان  )13(
)وتر(

)14( اإلتقان فى علوم القرآن، للسيوطي، 
168/1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2 
سنة 1411 هـ -1991 م – إحتاف فضالء 

البشر فى القراءات األربعة عشر ؛ 
للشيخ / أحمد بن محمد البنا، حتقيق د/ 
شعبان محمد إسماعيل.71/1 عالم الكتب 
)15( انظر: منجد املقرئني، البن اجلزري، 

صـ13
)16(  إحتاف فضالء البشر:72/1.

في  البلقينى  اإلمــــام  رأى  انــظــر   )17(
اإلتقان:129/1 

)18( انظر: لسان العرب:35/1 )أحد( 
)19( حتبير  التيسير، البن اجلزري، في 
عبد  الشيخ  22 حتقيق  النوع  القراءات، 
الصادق  محمد  والشيخ  القاضي  الفتاح 

قمحاوى،ط وكالة الصرف العاملية 
)20( منجد  املقرئني، البن اجلزري، صـ 

 16
مناهل   – اإلتـــقـــان:123/1  انــظــر:   )21(

العرفان:436/1 
)22( سورة يونس آية )89( 

)23( انظر: التيسير، للداني، صـ123 – 
التبصرة، ملكى،صـ266 

)24( سورة الفتح، آية )29( 
الــــقــــراءات  فــــي  انـــظـــر:الـــنـــشـــر   )25(
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فضالء  إحتــــــاف   – ـــــعـــــشـــــر:338/2  ال
البشر:484/2 

)26( منجد املقرئني، البن اجلزري، صـ 19 
)27( السابق، نفسه

)28( السابق: صـ 16
املتواترة  القراءات  في  محاضرات   )29(
صالح،  إبراهيم  الكرمي  عبد  د/  نظرياً، 

صـ14 
)30( النشر في القراءات العشر:9/1 

)31( السابق: نفسه
)32( النشر في القراءات العشر:16/1

)33( سورة األعراف، أية )10(
)34( النشر في القراءات العشر " 16/1 

)35( سورة النساء آية )1(
)36( منجد املقرئني، البن اجلزري، صـ6 
انظر:   –  65 صـ  املقرئني:  منجد   )37(

النشر فى القراءات العشر: 10/1 
د/  الــــقــــرآن  عـــلـــوم  ـــى  ف فـــصـــول   )38(
عدنان محمد زرزور، صـ 99، ط املكتب 

اإلسالمي.
)39( النشر فى القراءات العشر:13/1 

العشر:46/1  القراءات  فى  النشر   )40(
– اإلتقان، للسيوطي،226/1 

الــــقــــراءات  فـــى  الــنــشــر  انـــظـــر:   )41(
العشر:13/1 

السبع،  الــقــراءات  فى  النفع  غيث   )42(
من   13 صـ  انظر:   –  7 صـ  للسفاقسى 
األستاذ  بها  التي صدر  التحقيق  مقدمة 

سعيد األفغاني كتاب 
بن  بــن  محمد  هــو  السميقع  أبـــو   )43(
عبد الرحمن ابن املَسمى بفتح السني أو 
عبد الله اليمانى له اختيار فى القراءات 
ينسب إليه شذ فيه. انظر: غاية النهاية 

.161/2
ال هو قتب بن أبى قعنب  مَّ )44( أبو السَّ
اختيار  له  البصري  العدوى  مال  السَّ أبو 
شاذ عن العامة فى القراءة – انظر: غاية 

النهاية:27/2 
)45، 46(  سورة يونس أية )92(

الــــقــــراءات  فـــى  الــنــشــر  انـــظـــر:   )47(
العشر:16/1 

)48( أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى 
فقيه العراق املذكور فى اآلفاق مولى بنى 
سنة.  تسعني  عن  هـ   )150( توفى  متيم 

انظر: غاية النهاية:342/2 
)49( سورة فاطر: آية )28( 

ــــــظــــــر: الـــنـــشـــر فــــى الــــقــــراءات  )50(ان
العشر:16/1

)51( النشر فى القراءات العشر: 16/1 
)52( السابق: 17/1

)53( انظر: النشر فى القراءات العشر: 
14،32/1 – اإلتقان للسيوطي،132/1 

)54( سورة البقرة آية )116(
)55( انظر: التيسير فى القراءات السبع، 
النشر فى   – الدانى، صـ76  ألبى عمرو 

القراءات العشر: 220/2 
)56(  سورة فاطر آية )25(

القراءات  فـــى  الــتــيــســيــر  انـــظـــر:   )57(
القراءات  فــى  الــنــشــر   – الــســبــع صــــ92 

العشر:245/2 
)58( سورة التوبة، آية )100( 

الــــقــــراءات  فـــى  الــنــشــر  انـــظـــر:   )58(
العشر:280/2 

)59( فصول فى علوم القرآن، د/عدنان 
محمد زرزور، صـ100

)60( سورة البقرة آية )259(
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)61( فصول فى علوم القرآن،صـ100 
)62( سورة الليل، اآليات )1، 2، 3( وهى 
قراءة صحيحة السند أخرجها البخاري 
فى كتاب التفسير باب )وما خلق الذكر 
 –  4944 رقــم  حديث   577/8 واألنــثــى( 
كتاب   824/ رقم  وصحيح مسلم حديث 

صالة املسافر.
آية )1( وهى قراءة  الطالق  )63( سورة 
مسلم  اإلمـــام  أخرجها  السند  صحيحة 
فى كتاب الطالق: حترمي طالق احلائض 
واإلمــام مالك فى   – حديث رقــم /147 
املوطأ فى كتاب الطالق لطالق السنه صـ 
 ،150/1 املستدرك  فى  احلاكم   –  173

 250
)64(  سورة الكهف أية )79(
)65(  سورة الكهف، أية )80(

البخاري:262/8  صحيح  انظر:    )66(
حديث رقم /4735 – وفى باب )وملا بلغ 
 –  263/8 حوتهما(  نسيا  بينهما  مجمع 

حديث رقم 4736 
)67( سورة الكهف، اآليتان:)79،80(

)68( انظر: اإلتقان، للسيوطي، 132/1 
)69(مـــنـــجـــد املــقــرئــني، البـــن اجلــــزري، 

صـ16- 17 
مسلم  اإلمـــــام  أخـــرجـــه  احلـــديـــث   )70(
املسافرين  صــالة  )كــتــاب  صحيحه  فــى 
وقصرها، باب بيان أن القرآن على سبعة 
القراءات  فــى  النشر  –انظر:  أحـــرف( 

العشر: 52/1
 )71( انظر احلديث فى صحيح البخاري 
وفى مسند  رقم 4991  431/12 حديث 
رقم  –حديث   332/2 أحـــمـــد  اإلمـــــام 

 8372
العشر: صـ  الــقــراءات  فى  النشر    )72(

 36
)73( السابق: صـ 39

)74( النشر فى القراءات العشر: 52/1-
53

)75( سورة آل عمران أية )195(      
)76( النشر فى القراءات العشر: 53/1 

)77( السابق: نفسه 
)78( النشر فى القراءات العشر:53/1  

القرآن،  علوم  فــى  الفرقان  منهج   )79(
د/  حتقيق  ســالمــة  على  محمد  للشيخ 

محمد سيد أحمد املسير، صـ171.
)80( سورة النساء، أية )12(

)81(  أخرج هذه القراءة عن سعد سعيد 
بن منصور، وعبيد بن حميد والدا رمى 
فى سننه 366/2 – الطبري فى تفسيره 
وابــن املنذر وابــن أبــى حــامت فى تفسيره 
 ،222/6 سنته  فــى  البيهقى   –  888/3

223 – البحر احمليط 190/3
الــــقــــراءات  فـــى  ــنــشــر  ال انـــظـــر:    )82(

العشر:28/1 
)83( اإلجماع، البن املنذر، صـ82

)84( سورة البقرة، أية )222( 
البن  القراءات،  فى  السبعة  انظر:   )85(
مجاهد صـ 182 حتق د/ شوقي ضيف 
ط:2 انظر: حجة القراءات البن خالويه، 

96/1
)86( النشر فى القراءات العشر:29/1 

)87( سورة املائدة، آية )6(
)88( السبعة فى القراءات، البن مجاهد 

صـ242 – التيسير الداني صـ98
)89( النشر فى القراءات العشر: 29/1

)90( سورة املائدة، آية )89( 
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)91( النشر فى القراءات العشر: 29/1 
)92( سورة اإلنسان، آية)20(

)93( النشر فى القراءات العشر:29/1 
)94( سورة القيامة، األيتان )22، 23( 

)95( سورة غافر آية )16(
)96( سورة املطففني أية )15(  

)97( سورة اجلمعة آية )9(
اخلطاب،  بـــن  عــمــر  بــذلــك  قــــرأ   )98(
بـــن الزبير  ــه  ــل ال ــد  ــــن مــســعــود، وعــب واب
ـــن كـــعـــب. انـــظـــر مـــوطـــأ اإلمــــام  وأبـــــى ب
مــالــك كــتــاب اجلــمــعــة: بــاب مــا جــاء فى 
اإلمام   –  109/1 اجلمعة  يــوم  السعى 
مصنف عبد الرزاق  الشافعي:196/1 – 
الكبرى:  الــســنن  فــى  البيهقى   207/3

27/3 – الدر املصون:161/8
)99( النشر فى القراءات العشر: 29/1

)101( أخرجه اإلمام مسلم فى صحيحه 
املساجد،  كــتــاب  فـــى  هـــريـــرة  أبــــى  عـــن 
إيتان  استحباب  بــاب  الصالة،  ومواضع 
الصالة بوقار وسكينة 421/1 رقم )602( 

– مسند اإلمام أحمد 460/2، 529 0
)102 سورة األنعام، أية )137( 

مسائل  فـــي  اإلنـــصـــاف  انـــظـــر:   )102(
عبد  ــركــات  ــب ال ـــى  ألب  427/2 اخلــــالف 
أبــى سعيد  بــن  محمد  بــن  على  الرحمن 

األنبارى دار الفكر- دمشق 
)104( انظر: السبعة في القراءات البن 
مجاهد، صـ 370 – التيسير الداني، صـ 

 107
)105( سورة النساء آية )1(                 

)106( انظر: أصول النحو: صـ 39
)107( انظر: السبعة، البن مجاهد، صـ 

228 – التيسير، للداني، صـ 92

العشر:  الـــقـــراءات  فــي  الــنــشــر   )108(
29/1

)109( النشر في القراءات العشر:52/1 
انــظــر فــى علوم  انــظــر: اإلتــقــان   )110(
أبو  محمد  حتقيق  للسيوطي،  ــقــرآن،  ال
املصرية  الهيئة   279/1 إبراهيم  الفضل 

العامة للكتاب 1394 هـ- 1974 م
)111(  مناهل العرفان في علوم القرآن، 

للزرقانى، 149/1 
)112( انــظــر: دالئـــل اإلعــجــاز فــي علم 
اجلرجاني  القاهر  عبد  لألمام  املعاني، 
اإلعــجــاز في  انظر  بعدها  ومــا  صــــ294 

القرآن  للباقالني صـ47-33 
)113( اإلعجاز فى تنوع وجوه القراءات، 

د/ عبد الكرمي إبراهيم صالح، صـ 8
)114( سورة البقرة، آية )238(

كتاب  مالك  لإلمام  املوطأ  انظر:   )115(
الوسطى  الــصــالة  بــاب  اجلماعة  صــالة 
الــرزاق 578/1  مصنف عبد   –  132/1
املساجد  كـــتـــاب  أحـــمـــد  ـــــام  اإلم مــســنــد 
الدليل على  باب على  الصالة،  ومواضع 
مــن قـــال الــصــالة الــوســطــى هــى صالة 
العصر 437/1 -438 حديث رقم )629( 

)116(سورة القارعة: آية )5(
بسند صحيح  عبيد  أبو  أسندها   )117(
القرآن  فضائل  في  خبير  بن  سعيد  عن 
القراءات  فــي  النشر  انــظــر:   – صــــ188 

العشر:29/1 – غاية النهاية:55/2
)118( النشر في القراءات العشر:29/1 

)119( سورة النساء:آية )82(
)120( سورة فصلت: أية )42(

قراءات
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قراءات
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قراءات

مقدمة
تتأسس الدراسة على إجراء التفاعل احلاصل بني الواقع االجتماعي، و 
بنية اخلطاب الروائي خالل األزمة، التي تعج باألحداث املأساوية، واملواقف 

الدرامية، وكان أساس العملية اإلجرائية السؤال اآلتي: 
كيف يحضر العنف كمرجع جمالي في النص الروائي، أو كيف ينبني النص 

وهو يتفاعل مع واقع العنف؟
العالقة  أساس  على  املولدة  الداللة  على  منصبا  االنشغال  كان  هنا  ومن 
بهذا  معنية  اجلزائرية  فالرواية  املعيش،  بالزمن  املرتبط  احلي  بالواقع 
الزمن، وهي حتى عندما تستمد قصتها من واقع العنف، إمنا تعيد صياغة 
الواقع، وتوظفه لتوليد دالالت الزمن ذاته، لذا يأتي املنهج السوسيونصي 

إطارا للقراءة، فرضته طبيعة الظاهرة املدروسة، وهي العنف. 
التي أنتجها العنف بني املكان واملجتمع  وهكذا رصدت الدراسة العالقة 
املمثل في أفراده، بجميع مستوياتهم االجتماعية والسياسية والثقافية، وما 
نتج عن ذلك من ظواهر احتواها املكان، وافتعلها باالشتراك مع العناصر 
إنتاج  في  املشاركة  البشرية  واجلماعات  والزمان  كالشخصيات،  األخرى 
املكان في  ذلك كشف خلصوصية  كل  وفي  لها،  كانت ضحية  أو  العنف، 

ظرف طارئ أطره العنف.
وكذا اكتشاف شعور الذات بهذا الزمن، والبحث عن األثر الذي تركه زمن 
العنف في الشخصيات، عن طريق سبر وعيها بزمنها؛ مع قراءة الدالالت 
الكامنة في ظل الزمن املتأزم في احلياة االجتماعية، التي أعاد اخلطاب 
الروائي صياغتها لغويا، وبذلك كشفت عن طريقة تعامل اإلنسان اجلزائري 
مع زمن لم يعهده قبال، وكيف حاول جتاوزه، أوإعادة بنائه مرة أخرى خارج 
حدود العنف، وبعيدا عن مسبباته، تدفعه نظرة مستحدثة، ساهمت في 
إحداثها الظروف االجتماعية املصاحبة لهذا الزمن، واملنتجة له، تؤطرها 

    رواية »الشمعة والدهاليز« لـ: الطاهر وطار
    تفاعل الكتابة والعنف

* أكادميي وناقد من اجلزائر.

بقلم: د.الشريف حبيلة *
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كما  متناهية.  ال  جدلية  عــالقــات 
إدراك  لكيفية  الـــدراســـة  تــطــرقــت 
ـــذات لــزمــن الــعــنــف، والــنــظــر في  ال
ظاهرة الوعي، وطريقة عمل بعض 
والذاكرة،  والقلب  كالعقل  امللكات 
على  انعكاسات  من  ذلــك  لكل  ومــا 
اللغة والفكر والكتابة، فقد رأيت أن 
زمن العنف ميثل زاوية نظر أخرى 
إطار  فــي  إليها  ينظر  أن  تستحق 
بتحديد  الروائي، مما سمح  العمل 
عالقة اإلنسان اجلزائري مبحيطه، 
وبــنــفــســه، وطــــرق تــعــامــلــه مــع أهم 
الزمن  األزمـــة، وهــي  عناصر هــذه 
واملكان واإلنسان. وفي مرحلة أخرى 
كان احلديث التطرف، انطالقا من 
و  املتطرف،  ثم  الدينية،  اجلماعة 

أخيرا القاتل. 
أوال- املكان والعنف:

هــذا هو  فــي موضعنا  يهمنا  ــذي  ال
الهندسية،  بأبعاده  املــادي  الفضاء 
حتـــــدده الــلــغــة مبـــا تــتــضــمــنــه من 
عالمات جغرافية؛ إنه املكان الروائي 
الذي تقدمه احلكاية إطارا لها، أي 
الفضاء اجلغرافي، ألنه يعد العنصر 
من  بالشخصيات  ارتــبــاطــا  األكــثــر 
خالله يتجلى البعد السوسيولوجي 
الفضاء  وهو  اللساني؛  مستواه  في 
الروائي الذي جتري فيه األحداث، 

وتتحرك فيه أيضا الشخصيات. 
ميثل  اجتماعيا  كيانا  املكان  يصير 
خالصة جتارب اإلنسان ومجتمعه، 
يــحــمــل بــعــضــا مـــن ســـلـــوك، ووعي 

ساكنيه، لذا لم يبق في نظر الدارسني 
بل  فــارغــة،  رقــعــة جغرافية  مــجــرد 

ميتلئ باخلبرة اإلنسانية.
 إن مكانا كهذا ال ميكن النظر إليه 
كــبــنــاء أجــــوف، وفــــراغ، إمنـــا ننظر 
إليه على أنه نشاط إنساني متصل 
بالسلوك اإلنساني، مثقل بعواطف، 
ومــــشــــاعــــر، ومـــــواقـــــف، وهـــمـــوم، 
وانــفــعــاالت الــذيــن أقــامــوا فــيــه، أو 
أسرارهم،  مستودع  إنــه  ــه،  ب مـــروا 
ـــه تـــاريـــخ اإلنــــســــان1. بـــل يصير  إن
كائنا حيا، ميارس حركته في النص 
التي وصفه  رغم سكونيته  الروائي 
به  وألصقتها  ــقــدمي،  ال الــنــقــد  بــهــا 
الرواية الكالسيكية، تنقله اللغة من 
مجرد خلفية إلى مستوى فني حيث 
فيعمل  االجتماعي،  البعد  متنحه 
إلى جانب عناصر النص على تكوين 
هوية الكيان االجتماعي، والثقافي، 
منطلقة من رؤية أيديولوجية شاملة 
ومتباينة2  مــتــعــددة  قضايا  حتــوي 
نص  جغرافية  تطغى  ثــم  >>ومن 
عــلــى جــغــرافــيــة نــص آخـــر، نتيجة 
طغيان رؤية فكرية على رؤية فكرية 
أخرى<<3 إذا ال تستقيم النظرة إلى 
كعنصر جغرافي مبعزل عن  املكان 
االجتماعي  للبناء  اجلدلية  النظرة 
عموما ضمن اللغة التي حتكي عنه، 
وعندها تكون األمكنة املوزعة عبر 
متماسكة،  شخصيات  نــواة  النص 
الكلمات،  قياسها  وحـــدة  ومسافة 
الذات  في  متجذرة  لقضايا  روايــة 
اخلصائص  >>ألن  االجــتــمــاعــيــة 
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واملكان هي  للزمان  املختلفة  املادية 
االجتماعية  احلياة  مع  متاس  على 

في أوضاع مختلفة<<4.
 ويحضر املكان في الرواية اجلزائرية 
التحوالت  بــكــل  ملتبسا  املــعــاصــرة 
التي طرأت عليه في الواقع املعيش، 
بعد االنقالب الذي حدث في حياة 
يومياته؛  وغير  اجلزائري،  اإلنسان 
شكله  فــي  اللغة  نقلته  املــكــان  هــذا 
اجلديد إلى مستوى اخلطاب، فتخذ 
البناء  يستدعيها  متنوعة،  دالالت 
الذي  الــواقــع،  ويفرضها  الــروائــي، 
يعد الكاتب جزءا منه، من هنا كان 
األمكان في الرواية يعيش، وميارس 
الشخصيات،  كما  ويعاني  أفــعــاال، 
فيها  يحصد  للقتل،  مساحة  شكل 
املــوت أرواح األبــريــاء، وفــي الوقت 
نفسه مثل مالذا يهرب إليه الناس 
للشخصية  وحلما  العنف،  قهر  من 
التي باتت حتلم مبكان آمن، منحته 
رمزا،  جعله  مــا  ــعــاد  األب مــن  اللغة 
نقول  ــذا  ل أخـــرى،  ومــجــازا ألمكنة 
اتخذ  الرواية،  النص  املكان في  أن 
في  تشترك  لكنها  متعددة،  صــورا 
كونها محكومة بفعل العنف، حولها 
بعد  والقهر،  للموت  فــضــاءات  إلــى 
أشكاله  ومـــارس  عليها،  سيطر  مــا 
املــتــعــددة ضــد ســاكــنــيــهــا، تفضحه 
اللغة وهي تقدم هذه األمكنة بعيون 
أبعادها،  بكل  الراوي والشخصيات 
ليصنع منها السرد مسرحا للرعب، 
تــعــانــيــه الــشــخــصــيــة عــلــى الـــــدوام، 

وهي تبحث عن مالذ، أو عن موت 
طبيعي.

1- البيت وفعل املوت:
ميثل البيت فضاء مكانيا هاما في 
حياة اإلنــســان، ومــن ثــم فــي النص 
وفق  الكتابة  إنتاجه  تعيد  الروائي، 
يتبناها  ــة،  ــي وجــمــال فــكــريــة  رؤيــــة 
كان  وإذا  راويـــه،  ويحملها  الكاتب، 
الـــواقـــع مــلــجــأ للراحة  الــبــيــت فــي 
واألمــــــن واالطـــمـــئـــنـــان، فـــإنـــه كان 
كذلك، وإلى حقبة طويلة في النص 
الــروائــي، حــافــظ  الــروائــيــون على 
الهادئة،  صورته الرومانسية اآلمنة 
ذكريات  يحتضن  كمكان  والبريئة 
ســاكــنــيــه، ميــثــل رمــــزا لــكــل مــا هو 

جميل وحميمي.
وقـــد أولـــت الـــروايـــة أهــمــيــة كبرى 
وحيز  جـــمـــالـــي،  كــعــنــصــر  لــلــبــيــت 
مؤطر للشخصية واحلدث باملفهوم 
تنهي  التي  السردي، فكان اخلامتة 
فيه،  لترتاح  يومها،  الشخصية  بها 
واندالع  الواقع،  اضطراب  مع  لكن 
الفجائع التي أملت باملكان واإلنسان 
اجلـــزائـــري، تــغــيــرت الـــرؤيـــة لهذا 
فلم  اآلمـــان،  رمــز  الهندسي  احليز 
يعد احلصن احلامي ألهله ومن هنا 
املتسم  مدلولها   << البيوت  تتخذ 
االنقباض  عــلــى  ــبــاعــث  ال بــالــقــبــح 
اخللفي  املنظر  مــع  ضديا  ليتعالق 
الباعث على االنشراح<<5 القطت 
لتعيد  املكان،  تفاصيل هذا  الرواية 
بناءه محافظة على صورته اجلديدة 
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احململة باخلوف والرعب والقتل.
هذا هو شكل البيت اجلزائري في 
الشمعة  نص  وفي  اجلديد،  الواقع 
والدهاليز، يعريه، ويقدمه مكشوفا 
ببعده  اللغة  شكلته  تفاصيله،  بكل 
احملكوم  واالجـــتـــمـــاعـــي  ــنــفــســي  ال
بنفسية الشخصية التي تسكنه وهي 

حتت سلطة اخلوف من املوت.
 يصبح البيت إذا بالنسبة للشخصية 
للعنف،  مــعــرضــا  مــكــانــا  الــروائــيــة 
الوحشية، وعلى من  متــارس ضــده 
يقطنه، يقدم النص مشاهد  لبيوت 
أشخاص  يقتحمها  حيث  منتهكة، 
الليل  بحلول  ملثمني،  األغــلــب  فــي 
اطمئنان  لكسر  الظالم  جنح  حتت 
فيجد  حميمياته،  واختراق  البطل، 
نفسه محاصرا باملوت، حيث يفاجأ  
ــــاب بــيــتــه، ليجد  بــكــســر نـــوافـــذ وب
نفسه أمام سبعة أشخاص ملثمني، 
 << بقتله  تنتهي  محاكمته،  يعلنون 
لم يكن قد انتهى من ارتــداء جبته 
بعد خروجه من احلمام، وينتهي من 

التساؤل حتى كانوا قد دخلوا.
كسروا، الباب، حطموه، ودخلوا.

من  يبدو  فال  ملثمني،  سبعة  كانوا 
أياديهم  فــي  أعينهم  إال  وجــوهــهــم 

رشاشات، وفي أحزمتهم سيوف.
دفــعــوه إلـــى غــرفــة الـــنـــوم، وأمـــروه 
وأعلنوا  هـــم،  وجــلــســوا  ــالــوقــوف،  ب

بصوت واحد محكمة<<6. 
املسلط  الــعــنــف  ـــى  إل نــظــرنــا  وإذا 

البيت وجدناه ممثال في فعل  على 
النوافذ  بكسر  املصحوب  االقتحام 
واألبواب، يقوم به أشخاص ملثمون، 
يضيف املقطع أداة الترهيب، والقتل 
الهلع في  وهي األسلحة مما يخلق 
للنظر  والــالفــت  البيت،  أهــل  قلب 
دوما  ينتهي  االقتحام  فعل  أن  هــو 
عند  يقف  ال  العنف  كــون  بالقتل، 
حدود االقتحام، هدفه يتجاوز ذلك 

إلى سلب اآلخر حياته.
يــتــعــرض الــبــيــت فـــي الـــنـــص إلى 
االغــتــصــاب مـــن أجـــل فــعــل القتل 
الهوية،  مــجــهــولــي  أنــــاس  يــد  عــلــى 
إلى  املــكــان  يحولون  ملثمني،  فقط 
الشخصية  فتشعر  للرعب،  فضاء 
بــيــت ال يعصمها  تــعــيــش فــي  أنــهــا 
يجعلها  الــقــتــل،  بفعل  الــرعــب  مــن 
تفتقد  هنا  العنف،  أمــام  مكشوفة 
بالبيت،  اإلنــســانــيــة  األلــفــة  عــالقــة 
رمــز األمــن واحلــمــايــة، يتحول إلى 
فال  االقتحام،  جراء  مستباح  مكان 
النوافذ  وال  احلــديــديــة،  األبـــــواب 
أصحاب  امللثمني  تــصــد  املسيجة 

األحذية الثقيلة.
يقف  الــذي  هو  السياسي  والهدف 
خــلــف اقــتــحــام الــبــيــوت، هــو الذي 
صياغة،  ليعيد  الــقــتــل،  إلــى  يــدفــع 
روائي  أوال  كمكان  البيت  وتشكيل 
له وظيفته الفنية، تتمثل في تأطير 
احلدث ضمن حيز ضيق مغلق، ومن 
جهة يسلبه وظيفته الرتيبة، ومينحه 
وظيفة جديدة من حيث تغير احلدث 
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القتل، مما  وهــو  فيه  يجري  الــذي 
يجعل البيت مكانا للموت قتال، هذه 
القوقعة املتينة التي حتفظ اإلنسان 
من كل خطر، يتهددها العنف، يتم 
أهلها  ترهيب  ثم  بالقوة  اختراقها 

تدميرا للذات البشرية. 
صورته  في  البيت  وظيفة  تقف  ال 
ــعــنــف عــنــد هذا  املــعــدلــة بــفــعــل ال
ــــى عناصر  إل تــتــعــدى  بـــل  احلـــــد، 
الرواية األخرى وفق العالقات التي 
ينسجها السرد فيما بينها، وكذلك 
األبعاد املضافة للبيت كمكان بفعل 
تكثيف الــدالالت املنتجة من طرف 
إعادة  على  يعمل  ومؤثر  قوي،  فعل 
الــوضــع داخــل هــذا احليز  صياغة 
في  هم  والــذيــن  أهله،  على  املنغلق 
بالفعل  الــقــائــم  مــوضــوع  األســــاس 
لتنفيذ مشروعه  يطلبهم  )الفاعل(، 
ــل، إضـــافـــة إلى  ــقــت املــتــمــثــل فـــي ال
ضحايا آخرين، لم يشكلوا موضوعا 
مباشرا، لكنهم تأثروا نفسيا، وكانوا 

شهودا على الفعل اجليران.
املسلط على  العنف  وطــأة   وحتــت 
عن  الشخصيات  تبحث  إذا  البيت 
وسائل تقيها شر املقتحمني، فتلجأ 
مبضاعفة  بــيــوتــهــا  حتــصــني  ــــى  إل
وتسييج  ــــــواب،  األب عــلــى  األقـــفـــال 
النوافذ، واستبدال األبواب اخلشبية 

بأخرى حديدية،
ــاق العنف  ــي األبـــــواب فـــي ســي ــأت ت
مكون  كــأهــم  البيت،  املــتــزايــد ضــد 
لهذا املكان، حتى أنه يختزل في باب 

احلامل  االقتحام  فعل  ألن  ونافذة، 
املكونني  هــذيــن  مــن  يتخذ  للعنف 
الداخل،  إلى  منهما  يعبر  له  منفذا 
يخبرنا  الشخصية،  به  اهتمت  لذا 
الراوي بالفكرة ذاتها ضمن السرد، 
وهو يرصد حركة البطل >>صعد 
املفتاح في  يدير  تــطــاول،  الــدرجــة، 
املفتاح  وأدخل  نزل،  األعلى،  القفل 
ثـــم انحنى  الــقــفــل األوســــــط،  فـــي 
الفعل  يسيطر  السفلي<<7  وعالج 
ـــى األقفال  إل عــلــى اجلــمــل مــوجــه 
املوجودة على الباب، والقفل عالمة 
يكون  وعندما  االنــغــالق،  على  تــدل 
في  ــادة  زي يعني  فذلك  العدد  بهذا 
دالالت  اللغة  تنتج  وهنا  االنــغــالق، 
القاطنة  والشخصية  املكان  تخص 
به، فإغالق املكان هو حتصينه من 
الشخصية  وقــيــام  مــتــربــص،  خطر 
بــذلــك هــو خــوفــهــا مــن هـــدف هذا 
اخلطر، وهو التعدي عليها بالقتل.

االكتفاء  الـــراوي  بإمكان  كــان  لقد 
أعطى  لكنه  الــبــاب(،  )فتح  بالقول 
داخل  أوسع  مساحة  البطل  حلركة 
تــتــوالــى األفــعــال وهي  الــســرد، إذ 
تنتقل مــن قفل إلــى آخــر مــن أجل 
بإبراز  املــعــنــيــة  الــــــدالالت  تــعــمــيــق 
الشخصية،  عند  باخلوف  الشعور 
وفي مستوى آخر توحي بفعل غائب 
لكنه يضغط بقوة، هو سبب ومنتج 
املسلط  العنف  إنــه  البطل،  أفــعــال 

على البيت.
من  حتمله  ومــا  اللغوية،  البنية  إن 
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قوية  رغــبــة  تظهر  نفسية،  دالالت 
وعــمــيــقــة فــي الــتــخــفــي خــلــف تلك 
األبواب احملصنة علها تعيد لإلنسان 
حقه في احلياة آمنا مطمئنا، غير 
، واألبــواب احلديدية،  أن )األقفال 
كافية،  تعد  لم  املسيجة(  والنوافذ 
تتهاوى ليدخل منها املوت على أيدي 
امللثمني، وال ميكن ملثل هذه الصورة 
العنف في  إال في ضوء  تتحقق  أن 
أعــتــى أشــكــالــه، وهـــو اإلرهـــــاب، ال 
يــعــتــرف لــآلخــر بــحــقــه فــي احلياة 

ضمن قوقعته اخلاصة.  
بــل جتــعــل اإلنــســان مــجــرد طريدة 
يــالحــقــهــا وحــــش ضــــار مـــن مكان 
ـــى آخـــر ، ألن احلــــذر واخلـــوف  إل
أينما  ترافقه  والرهبة  واالحــتــراس 
بعمق  الــشــعــور  يتجلى  وهــنــا  ـــزل،  ن
في  اإلنــســان  يعيشها  التي  املــأســاة 
تكون  أن  املفترض  مــن  كــان  أمــاكــن 
أكثر أمنا، إن عملية اقتحام الذات 
عن طريق اقتحام مكانها قوقعتها، 
ثم ممارسة العنف عليها حتى القتل، 
نتج  قد  باألمن،  اإلحساس  وسلبها 
فالبيت  الــالاســتــقــرار،  عــنــه حــالــة 

اآلمن واحلامي لم يعد كذلك .
تلك هي الــصــورة اجلــديــدة  للبيت 
في رواية »الشمعة والدهاليز، إنها 
صورة تتموقع في مستوى اللغة التي 
تنتج لنا صورا تولد بدورها دالالت 
مــتــعــددة ملــكــان واحـــد بـــات يسكنه 
املوت، ورغم أنه حيز ال وجود له إال 
في اللغة، فإنه غير بعيد عن صورته 

الواقعية املعاشة في زمن العنف. 
2- الشارع من القهر إلى املوت:

ـــشـــارع بــفــعــل الــعــنــف من  حتــــول ال
احلياة،  ملزاولة  وتنقل  حركة  مكان 
إلى مكان للقهر واملوت، استطاعت 
الـــروايـــة ، نــقــل هـــذه الـــصـــورة عن 
الـــشـــارع اجلـــزائـــري وهـــي تسجل 
اإلمساك  حتــاول  املأساة،  تفاصيل 
التي  واملتشابكة  املتفرعة  بخيوطه 
كانت وسطا مناسبا الحتضان العنف 
لينضاف  الــطــرقــات،  فــي  املــتــنــقــل 
الشارع ساحة أخرى للعنف الذي ال 

يكتفي مبكان واحد.
أو  بهندسية  ال حتفل  الــروايــة  إن   
منه  تلتقط  إمنا  الشارع،  بجغرافية 
في  والقهر  العنف  صــورة  يعزز  ما 
مكان مفتوح، لذا ال يحضر الشارع 
الراوي  عنده  يقف  هندسي  كمكان 
تفاصيله  يــصــف  الــشــخــصــيــة،  أو 
من  يقدمه  بــل  املتفرعة،  وأجــــزاءه 
تلك  بأحداث  متأثر  نفسي  منظور 
الشخصية  لوعي  وكنتيجة  احلقبة، 
به من خالل تعاطيها معه، فال نعثر 
الــذي قرأناه في  الشارع  على ذاك 
ومحالته  بطرقه  الواقعية  الــروايــة 
وعماراته، إنه شارع يختزل في كلمة 
واحدة ذات دالالت نفسية، أوعبارة 

موجزة تنقله إلى مستوى الرمز.
دورا  تـــؤدي  عــالمــات  اللغة  وتــقــوم 
رسالة  تبليغ  يــريــد  مــوجــه،  داللــيــا 
الذي  االجــتــمــاعــي  بالقهر  محملة 
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يــعــانــيــه هـــــؤالء مـــن خــــالل وصف 
الشارع، ألن >>النص األدبي نظام 
إشاري دال، وهو بناء لغوي و اللغة 
فيه متكلمة عن ذاتها ومتكلمة عن 
التي  األشياء خارجها وفق الصورة 
ترى بها األشياء<<8، لذا نقول أن 
الرواية تقدم وجهة نظر حتتج بقوة 
الكلمات على هكذا وضع، وتصرخ 
في وجه القهر املسلط على الفئات 

املستضعفة. 
البارزة في  الداللية  القيم  تبوح  إذا 
الشوارع  أن  لتؤكد  الــنــص،  ســيــاق 
يسكنها  مهملة  شعبية  شــوارع  هي 
البسطاء من عامة الناس املهمشني، 
االهتمام  جل  ينصرف  املقابل  في 
إلــى شـــوارع األثــريــاء مــاال وسلطة، 
تتجلى أهميتها ال في صفاتها، إمنا 
فــي أبــعــادهــا الــواضــحــة مــن خالل 
وهي  دالالت،  مــن  اللغة  تنتجه  مــا 
ألصقت  وسياسية  اجتماعية  أبعاد 
رئيسا  سببا  شكلت  لــذا  بالشارع،  
في دفع هذا الشارع الشعبي للتمرد 
من جهة ، وحاضنا ملختلف أشكال 
الوقت  وفي  ثانية،  جهة  من  العنف 
نفسه ميثل عامال مهما لنا كي نضع 
العنف كبنية ضمن بنية أكبر منها، 
حتى يتسنى لنا فهم الظاهرة، وكذا 
بها ســواء وعــي الشخصية  الــوعــي 
الكامن خلفها،  الكاتب  أو  والــراوي 
حاضنة  مــثــل  الشعبي  احلـــي  كـــون 
الراقي  احلــي  عــاش  بينما  العنف، 
طيلة األزمة مبنأى عنه غير معني 

ومحمي  محصن،  ألنه  يحدث،  مبا 
واقتصاديا  وســيــاســيــا  اجــتــمــاعــيــا 
كل  لــــألول  ــوفــرت  ت بينما  ــيــا،  وأمــن
األعنف،  واحتضان  التمرد  أسباب 
ألن >>إشكالية اإلنسان في املكان 
بوجودها  الـــــذات  وعـــي  إشــكــالــيــة 
مشكلة  وهي  وحقوقها،  وإمكاناتها 
تــبــدو إشــكــالــيــة مضعفة  وجـــوديـــة، 
الذي  املبدع<<9  حال  في  ومركبة 
يعيد إنتاجها بوعي آخر يتعاطى مع 
واملكان  مبكانها،  ــذات  ال تلك  وعــي 

في الوقت ذاته.
وأحاسيس  مــشــاعــر  املـــكـــان  يـــرث 
الـــشـــخـــصـــيـــات، خــــاصــــة املـــــــرارة 
الــداخــلــيــة، والــشــعــور بــالــقــهــر، لذا 
للتمزق  داللــيــا  بعدا  الــشــارع  يأخذ 
الداخلي موحيا مبا تعانيه الروح من 
ألم وحسرة جراء البؤس والتهميش 
الذي تعيشه الشخصية، يعبر الوضع 
االجتماعي،  النزيف  عن  اخلارجي 
يكون تغييره وهما، يعرف الناس أنه 

ال أمل في إصالحه.
)الشمعة  فــــي  ــــشــــارع  ال ويـــعـــيـــش 
والـــدهـــالـــيـــز( واملـــتـــظـــاهـــرون هذا 
بوصف  الـــراوي  واليكتفي  الــوضــع، 
حوار  في  يدخل  بل  فقط،  املشهد 
هؤالء  معرفة  يحاول  املنظمني  مع 
قبل أن يعلن موقفا، يخرج الشاعر 
التي  الــهــتــافــات  مــصــدر  عــن  باحثا 
بعيد  مــن  آتــيــة  >>تتعالى،  كــانــت 
تنتشر في أماكن كثيرة،  أنها  وقدر 
ليس فــي مــوضــع واحـــد، رمبــا من 
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هنا من احلراش وعلى مسافة أثني 
املدينة  وســط  مــن  كيلومتر،  عشر 

حتى طرفها اآلخر.
النوافذ  مــن  املنبعثة  الــزغــاريــد  إن 
حيزها  تـــأخـــذ  بـــــدأت  والـــســـطـــوح 
اإليقاع  ذي  األعظم  الهدير  ضمن 

الترتيلي.
املسألة فيها فرح، أو فيها موت إذن، 
لكن ليس هناك أصوات الرشاشات 
فرح عظيم  وما شابهها،  واملــدافــع، 
مــــا، مـــا فـــي ذلــــك ريــــب، قــــال في 
يستحضر  أن  يــحــاول  وراح  نفسه، 
تتردد  كــانــت  الــلــحــن، كما  عــبــارات 
الله محمد  إلــه إال  ألول مـــرة... ال 
عليها  و  نحيا  عليها  الــلــه  رســـول 
منوت و عليها نلقى الله<<10، يدل 
تيار  من  اجلماعة  أن  على  الهتاف 
يجمعهم بالناس االنسجام واالتفاق 
كجماعة واحدة حتتج على وضعها 
النوافذ(،  من  املنطلقة  )الــزغــاريــد 
في  اجلميع  تــعــاون  الـــراوي  ويظهر 
االحتجاج املعلن في شكل مسيرات، 
بل إن البعض يضرب رجال التدخل 
السريع من النوافذ مــؤازرة ملن في 
الفقر،  األســبــاب:  تتجمع  الــشــارع. 
التهميش...  العدل،  غياب  الظلم، 
لتأذن ببداية مرحلة دامية يشهدها 

الشارع.
السلطة  بــني  مــواجــهــات  هــنــاك  إذا 
انتمائه  عن  النظر  بغض  والــشــارع 
يجعل  األيديولوجي،  أو  السياسي 
والزيت  املزهريات  )بــدأت  املقطع 

ـــســـاخـــن واحلـــــجـــــارة واألوانــــــــي  ال
مـــن شرفات  تــتــســاقــط  املــطــبــخــيــة 
الطوابق العالية والزغاريد تستعيد 
أمجادها القدمية( اجلميع ينخرط 
فــي هــذه املــواجــهــات، ودومـــا يعمل 
ـــراوي بطل هــذه الــروايــة خاصة  ال
على تسجيل موقفه املناهض لهؤالء 
مباشرة،  غير  بعبارات  املنتفضني 
املــرة عــبــارة )حتولت  جسدته هــذه 
للذئاب  عـــــواء  إلــــى  ــة  ــل ــي ــل ال تــلــك 
الذئاب  أن  السياق  يــدل  الضالة(، 
انتشروا  الــذيــن  املــتــظــاهــرون  هــم 
ويصرخون،  يهتفون  الــشــوارع،  في 
وهــو مــؤشــر واضـــح حلــال الضياع 
كل  من  الشديدة  واملعاناة  والتذمر 
الهادئ  الشارع  شــيء، حيث ميــوت 
تواجهه  ثــائــر،  شـــارع  ويستيقظ   ،
املتمثلة  الردعية  بأجهزتها  السلطة 
تقذفهم  >>التي  الــشــرطــة  فـــي 
للدموع<<11،  املسيل  الغاز  بقنابل 
هنا يترصد املوت اإلنسان الباحث 

عن أمان مفقود .
ـــشـــارع، وهـــو مــكــان له  هـــذا هـــو ال
واالقتصادية  االجتماعية  ــعــاده  أب
تسمو  سياسية،  بأبعاد  توحي  التي 
عن  فينشأ  العالمة،  مقام  إلــى  بــه 
على  يــدل  اجتماعي  نص  ائتالفها 
الشعبي  احلــي  يعيشه  الــذي  القهر 
قــابــل لــلــقــراءة، نــقــرأ فــيــه تهميشا 
ملــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــبــشــر، مبا 
الشارع  تقدم  التي  الصور  هذه  أن 
ليست من نسج اخليال إمنا ملتقطة 
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من واقع حقيقي يعيش املأساة، ألن 
الرواية >>ال ميكن أن تكون خاوية 
أهدافها  مــن  ومــفــرغــة  ومــهــمــشــة، 
الفكرية  خلفياتها  ومــن  السامية، 
والسياسية  والتاريخية  واحلضارية 
أنتج  قهر  واالجتماعية..<<12، 
ضحيتها  حــــرب  ــــى  إل أدى  عــنــفــا 
طرفي  كال  في  اجلزائري  اإلنسان 
الصراع، غيرت الشارع وأخذت منه 
وحولت  األصيلة  وقيمه  مالمحه  
وظيفة  إلى  لها  وجد  التي  وظيفته 

هي ضد هويته كمكان.
3-   املدينة وفعل التدمير:

ــدأ احلــديــث هنا بكالم  أحــب أن أب
ــه )ميــنــى الــعــيــد( الفصل  قــدمــت ب
الثاني من كتابها )الكتابة: حتول في 
ـ  بـ )خراب املدينة  التحول( املعنون 
تـــقـــول: >>ما  الــكــتــابــة(،  حـــداثـــة 
نسميه بنيانا مدنيا وحضاريا يخص 
ومراكز  والتسويق  والــعــمــارة  اآللـــة 
مجال  في  ويدخل  والتصنيع،  املــال 
حتديث املجتمع ودعم مركزيته، كان 
يتهدم، أو ينفرط وما نسميه حداثة 
والكتابة  والــفــكــر  الــتــعــبــيــر  تــخــص 
واإلبــداع والقيم، وتدخل في مجال 
تتشكل،  كانت  التي  الثقافية  البنية 
في  هــو،  نوعيا،  تشكال  حتـــاول  أو 
وتصدع  ارتباك  استمراريته،  سياق 
وصراع يعاند اختالفه، ولكنه انبناء 
وبفعل  كتابية...  مــادة  في  وحضور 
هذه املفارقة بني الواقعي والكتابي، 
كــانــت الــهــوة تــبــدو واســعــة، ال على 

خــلــفــيــة الــتــمــايــز، بـــل عــلــى خلفية 
الفراغ بني املجالني:

-   فالبنيان التحديثي وكل ما ينسب 
إلى املدينة التحتية يتهدم.

ينبني  حتوله،  يصارع  والثقافي   -
قوله فوق خراب واقعه املادي.

إن  الــقــول  فإنه ميكن  املجمل  وفــي 
مكانه  مخليا  يغيب  زمنيا  حاضرا 

لصورة حتاول أن ترتسم<<13.
وهي الصورة ذاتها التي تطالعنا بها 
الرواية التي بني أيدينا، تقدم مدينة 
النظري،  التعريف  في  هي  كما  ال 
حتمل في نسيجها العمراني خطابا 
يدعو من جهة احلــواس و املشاعر 
اإلنــســانــيــة لــيــدل بــهــا عــلــى طبيعة 
األشـــيـــاء واملــــوجــــودات، ومـــن جهة 
يخفي خطابا آخر يتوجه إلى اخليال 
ـــذاكـــرة والــقــلــب، يكون  والــعــقــل وال
إدراك املدينة في مستويني، مستوى 
قــيــمــي أخالقي  ومــســتــوى  مـــــادي، 
احلياة  على  ذلــك  كل  يدفع  مجرد، 
واملبادرة بالفعل لدى اإلنسان، تغيب 
املدينة في صورتها هذه، لنقف على 
رغم  االختناق  تعاني  أخــرى  مدينة 
الوضع االجتماعي  انفتاحها، جراء 
الــقــاتــل، الــذي قــاد األشــيــاء لتحتل 
وما  القيم،  في سلم  األولــى  املرتبة 
على املرء سوى تقديسها، مما جعله 
ينفق ذاته من أجلها، وتتحول بدورها 
إلى سجن تنغلق على أهلها، تتقهقر 
فتحدث  اإلنـــســـان،  إنــســانــيــة  فيها 

القطيعة بينه وبينها.
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اإلنسان  كــهــذا ال ميلك  مــكــان  فــي 
سوى أن يتبلد ويركن إلى السبات، 
املكان  ــيــب  ــرت ت ــعــيــد  وي ـــتـــمـــرد،  أوي
بــالــطــريــقــة الــتــي يـــراهـــا، تــنــبــع من 
و  تؤسسها عقيدته  ما،  وجهة نظر 
يؤديان  األمرين  وكال  أيديولوجيته، 
إلى تدمير املدينة، ونسف اإلنسان 
الرواية،  املادي، وتأتي  في املستوى 
أنقاد  على  الفني  خطابها  فتبني 
الدمار، أي تبني بالكلمات اخلراب 
بدورها  وتتحول  باملكان،  حل  الذي 

املدينة إلى آلة.
في  واســعــة  مساحة  املــديــنــة  حتتل 
اجلغرافي  النسيج  وكأنها  الرواية، 
الوحيد ملا تقدمه من جتربة واقعية 
حــيــة، إلـــى جــانــب اجلــمــالــيــة التي 
احتشدت  التي  والتيمات  توفرها، 
الروائي  فــكــان  الــفــتــرة،  تــلــك  فـــي 
مسكونا باحلياة الثقافية والسياسية 
اجلزائرية في فترة معقدة من تاريخ 
العالقة بني األعراف السياسية في 

تسعينيات القرن العشرين.
تتحرك الشخصيات واألحداث في 
في  شكلت  أغلبها،  في  مدنية  بيئة 
البداية مكانا يوميا أساسيا، يشكلها 
يتجلى من خالل وجهة  الواقع كما 
والــشــخــصــيــات، ومن  الــــراوي  نظر 
حولتها  إذ  الكاتب،  ذلــك  كل  خلف 
على  بنت  مكان شاعري  إلــى  اللغة 
فنيا  مكانا  الواقعي  املكان  أنقاض 

صنعته الكلمات.
إذ تنقل كثافة حضور املدينة املكان 

إلــى مستوى الــوعــي، وجتـــرده  من 
أوالهندسية،  اجلــغــرافــيــة  مــاديــتــه 
اللغة، فيها تبرز وجهة نظر  حتمله 
الكاتب للعالم، كما تبني بنية داللية 
يكشف عنها النص، لذا فإن املدينة 
كحاضن ملا هو يومي يعرضها السرد 
وخبرته  الـــقـــارئ  مــخــاطــبــا جتــربــة 
باملكان املعيش، هذه املدينة التي وإن 
إمنا  املؤلف  كانت من تشكيل وعي 
مرجعي،  هو  ما  على  كلغة  أسست 
أي املدينة التي ترتادها الشخصية 
في ذهابها وإيابها الدوري، انطالقا 
والدكان  تقطنه،  الــذي  الشارع  من 
الذي تعبر من أمامه، واملقهى الذي 
وعتبة  ــوقــت،  ال بــعــض  فــيــه  تقضي 
املنزل التي تخطوها، مشهد حتكيه 
والدهاليز(،  )الشمعة  في  خزيران 
كل  تعبت،  ميــه  يــا  >>تعبت  ألمــهــا 
لكن  املسألة  أنهي  اليوم  أقــول  يــوم 
احلياة  أجــد  املدينة  أهبط  عندما 
أو  احلديد  من  كبيرة  قطعة  فيها، 
لها  منفذ  ال  الــقــوي،  اإلسمنت  من 
في  املــديــنــة  إطالقا<<14تتكون 
املقطع من مجموع تفاصيل احلياة 
عن  بــعــيــدا  للشخصيات  الــيــومــيــة 
التركيز  يــتــم  الــهــنــدســي،  ــوصــف  ال
اليوم  أقـــول  يـــوم،  )كــل  الفعل  على 
يصنع  ال  فعل  وهــو  املسألة(،  أنهي 
بل  املــــكــــان،  يــشــكــل  احلــــــدث، وال 
الــتــي تصنعه  املــكــان/املــديــنــة هــي 
ومن  وطبيعته،  حركته  فــي  تتحكم 
الشخصية  ــاة  حــي فـــي  تــتــحــكــم  ثـــم 
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املدينة  يسمى  ضمن حيز جغرافي 
)أجد احلياة فيها قطعة كبيرة من 
حديد أو من اإلسمنت القوي( ينبع 
االجتماعي  الــوضــع  مــن  االنــســداد 
للمدينة  املــتــدهــور  واالقـــتـــصـــادي 
من  الناس  يأتيها  حلما  مثلت  التي 
إليهم  فـتبرز  أجل حتسني وضعهم، 
لالستغالل  >>مركزا  باعتبارها 
االجتماعي  الظلم  وكذلك  والبؤس، 

واملكائد السياسية<<15.
مفهوما  املـــديـــنـــة  واقــــــع  يـــعـــد  لــــم 
عنه  التعبير  أصبح  تعقيده،  بسبب 
ملكان  جغرافيا  يــقــدم  ال  إشكاليا، 
الــقــارئ ، ويكسر  حــضــاري، يصدم 
أفق انتظاره، يحول يوميات اإلنسان 
إلـــى إشــكــال يــخــص وجــــوده داخل 
املدينة، يعبر عنه الشاعر وهو ينظر 
القطار  زجـــاج  عبر  العاصمة  إلــى 
وظلت  الــنــافــذة،  مــن  يطل  >>ظل 
متأل بصره، ال يرى قطارات تسير 
في االجتاه املعاكس، وال مقطورات 
دور  وال  وهــــنــــاك،  ــا  هــن ــوقــفــة،  مــت
تقيم  أن  انتظار  في  املهدمة  بلكور 
اجلنسيات  املتعددة  الشركات  فيها 
مقر  بدل  خدمات،  وبنايات  فنادق 
رئاسة اجلمهورية، كما كانت رغبة 
مولى الرغبات األول، لو ال نصيحة 
وأزمة  خاوية،  اخلزينة  بــأن  ناصح 
السكن خانقة، وال يصح يا صاحب 
الصح... وال املباني األرضية وقطع 
العناصر  من  بــدءا  املهملة،  األرض 
مرورا بحسني داي، حتى احلراش، 

والتي كان كعالم اجتماع يعلق عنها 
كل ما عبر الطريق وكثيرا ما يعبره، 
ـــرأي أو ذاك  غــاديــا رائــحــا بــهــذا ال

حسب املزاج<<16.
البطل يوميا في رحلته  هكذا يعلق 
من البيت إلى مكان العمل، متنحه 
حركة القطار عبر هذا اخلط رؤية 
مشاِهدا  يلتقط  املدينة،  من  جانب 
وسياسية  اجتماعية  دالالت  ذات 
الــشــركــات املتعددة  واقــتــصــاديــة  ) 
اجلنسيات، فنادق، بنيات خدمات، 
رغبة مولى الرغبات األول، نصيحة 
ـــاصـــح، اخلـــزيـــنـــة خــــاويــــة، أزمـــة  ن
البنيات  هــذه  تتوالى  الــســكــن...(، 
هي  ملدينة  صــورة  لتشكل  اللسانية 
كان سببا في  تعري وضعا  الوطن، 
االنسداد الذي جعل من احلياة في 
املــديــنــة قطعة حــديــد لــم جتــد لها 

خزيران منفذا.
على نحو يكون للراوي منطق التاريخ 
البحث  له  يتيح  الوجداني،  والفعل 
ما  حيلة  أو  مــا  منطق  عــن  لنفسه 
يعيد بها املدينة إلى زمنها الطبيعي 
املقابل  فــي  الــتــاريــخــيــة؛  وأزيـــاءهـــا 
القوي  الفعل  منطق  للمدينة  يكون 
في  فــي مظاهرها  ــبــادي  ال املـــادي 
عاداتها، في لباسها، في شوارعها، 
املاضي  ينشد  فالراوي  وجدرانها، 
بينما  الــقــدميــة،  الــصــورة  مستغال 
تدعي  املستقبل،  نحو  هــي  تــســرع 
ـــه امتداد  أن لــلــحــاضــر عــلــى  فــهــمــا 
بل  ـــراوي،  ال ماضي  ليس  للماضي 
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ما اعتبره هو مستورد، وهنا نكوك 
وتباينها  النظر  وجهات  تعدد  إزاء 
إلى  ترقى  ال  لكنها  التناقض،  حد 
مــســتــوى الـــصـــراع ألن الــــــراوي ال 
يــجــرؤ عــلــى املــواجــهــة، كــمــا يفعل 
لذا شعر  والطار(،  )الطاهر  شاعر 
في  غريبا  نفسه  ورأى  باالغتراب، 
درجة  إلــى  مدينته،  تبق  لــم  مدينة 

تصعب مصاحلتها.
ــنــة تــقــضــي على   هــكــذا هـــي املــدي
وتضعها  ــوحــشــة،  ــال ب الــشــخــصــيــة 
موضع احلرج والضيق، تدفعها إلى 
الفعل السلبي املنهك، تباشره وهي 
تدرك عبثية ما تقوم به، يصل بها 

إلى طريق مسدود،
والفضاء  املكان  مــوت  تعلن  نهاية   
وبالتالي  والـــذاتـــي،  االجــتــمــاعــي، 
ميوت في اإلنسان بعده االجتماعي، 
حياته،  فتتقلص  الـــذاتـــي،  ــعــده  وب
البيولوجية  الوظائف  في  وتنحصر 
ــنــوم و الــطــعــام، ومـــا بــقــي من  كــال
مــجــنــونــة مضطربة  فــإنــهــا  حــركــة، 
مجانية، ال تستغل الوقت، بل تسير 
لها، يشعر  الــفــراغ،  ال فسحة  في 

صاحبها باالختناق،
ـــشـــمـــعـــة  ويـــــنـــــخـــــرط شـــــاعـــــر )ال
اجلماهير،  جموع  في  والدهاليز( 
في  املتظاهرين  بعض  أمير  يحاور 
بنيتها  و  وشكلها،  املدينة،  قضايا 
واالجتماعية،  والثقافية،  الفكرية، 
يعرض  واالقتصادية،  والسياسية، 
بــشــجــاعــة وقـــنـــاعـــة تــــصــــوره عن 

الدولة، ويسمع لآلخر، و يؤثر فيه، 
بيته  عليه  يقتحمون  حينما  وحتى 
تهمهم  رادا  يناقشهم  و  يواجههم، 
أن  إلــى  بــآرائــه،  يربكهم  أنــه  حتى 
املدينة،  شهيد  بذلك  ويكون  يقتل، 
تشيع  جنازته كل املدينة باختالف 

أطيافها االجتماعية والسياسية.
وتعري الرواية أسباب ودوافع تدمير 
فيها  تعددت  لغة  خالل  من  املدينة، 
الــنــص على  انــفــتــح  إذ  األصـــــــوات، 
زادت  ومتصارعة  متناقضة  أصوات 
في جملية النص، وأثرته بأديولوجيات 
فعل  تالمس  أن  استطاعت  متباينة 

العنف في مختل أبعاده. 
هندسيتها  املــــديــــنــــة  تـــعـــنـــي  ال 
وجغرافيتها، فقد سبق وأن قلنا أنها 
تتشكل في اللغة وفق الصورة التي 
الذي  الكاتب  وعي  الوعي،  يقدمها 
يتأسس على ما ترسب في الذاكرة 
لــذا فحضورها  مــن هــذه املــديــنــة، 
للذاكرة  تكثيف  هــو  الكثافة  بــهــذه 
مــن أجــل الــتــواصــل مــع املــاضــي أو 
يختلف  مــاض  لكنه  عليه،  القبض 
ثم  ومــن  النظر،  وجــهــات  باختالف 
الذاكرة  لبعض  إلغاء  هو  فإلغاؤها 
املدينة  تدمير  التاريخ؛  من  وجلــزء 
إذا ميس بوحدة الزمن في مساره، 
العمق،  في  ويجرحها  الــذات  يؤلم 
وهو محاولة لتشويه املكان، والزمن 

املاضي واحلاضر واملستقبل.
يد من يصنعون  املبادرة في  تصبح 
عاداتهم  بـــاخـــتـــالفـــات  ـــعـــنـــف  ال
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ــــة،  ــــوجــــي ــــدول الـــســـيـــاســـيـــة، واألدي
ليصبح  واالجتماعية،  والثقافية، 
ــزمــن الــصــاعــد على  الــعــنــف هــو ال
واملتهالك،  املــتــهــاوي  املدينة  جسد 
قاسية،  الــعــنــف  أطـــروحـــة  تــتــقــدم 
وهــي تــدرك املدينة في الــواقــع، ثم 
أخيرا  تتجسد  الــكــاتــب  وعـــي  فــي 
في الكتابة، فالعنف هو الذي يبني 
على أنقاد املدينة مدينته اجلديدة، 
ليس  شرسا  قــدرا  بصفته  يتقدم  
بإمكان املكان الفكاك منه، ألنه أوال 
وأخيرا هو صانعه، وما عليه سوى 

االستسالم.
لقد مثلت املدينة مكانا تصدم فيه 
بهذه  تعهدها  لــم  بــظــاهــرة  الــــذات 
القسوة، إنها ظاهرة العنف، تتحقق 
االنتقالي  مكانها  باملدينة  عالقتها 
في إطار التخييل، لكنه على عالقة 
وثيقة بالواقع مبا أنه هو مؤسسه، 
ومشكله عبر وعي الكاتب وفق رؤية 
للعالم حتكمها األيديولوجيا بامتياز، 
حيث تكون املدينة مشكلة من كلمات 
ملدينة  تقدم منطا  داللية  بنية  تنتج 
وتعاني  العنف،  سلطة  حتــت  حتــي 

من الدمار. 
أمــا هــذا الــواقــع املــر الــذي تعيشه 
املــديــنــة يـــدفـــع الــشــخــصــيــات إلى 
احللم مبدينة أخرى توفر لها األمن 
باختالف  تــخــتــلــف  واالســــتــــقــــرار، 
بدل  بــهــا،  للحاملني  املمكن  الــوعــي 
أن حتمي مدينتها وتوفر هي األمن 

واالستقرار للمكان. 

4- الوطن املغيب:
ــتــي مــثــلــت هاجسا  مــن األمــكــنــة ال
ـــج على  ـــي، واحـــت ـــروائ ـــل حــقــيــقــيــا ل
ــوطــن مبــا يحمل من  ال تــدمــيــرهــا، 
هوية  والـــهـــويـــة،  االنــتــمــاء  دالالت 
قدمته  الشخصيات؛  هوية  الكاتب، 
يناقض  واقــع  في  الروائية  الكتابة 
املــفــهــوم الــنــظــري أو مــا يــجــب أن 
يــكــون، وطــنــا تــنــعــدم فــيــه احلرية، 
وطنا يقضي على النظام بالفوضى 
القانون  حــرمــة  ينتهك  والــتــشــويــه، 
مكرسا سلطة القوة وعنفها، ينتزع 
من اإلنسان إنسانيته، ويطلق العنان 
فيه،  الكامنة  احليوانية  للعدوانية 
خصبا  مجاال  اجلديد  بشكله  يجد 
>>الالدولة  إنه  الدولة،  غياب  في 
والــالوطــن وهــو حــق الــقــوة، ال قوة 

احلق<<17
الوطن  هو  وطنا،  إذا  الرواية  تقدم 
احلقيقي املعاش الفعلي، يتمثل في 
النص من خالل اللغة املباشرة املاثلة 
تارة،  الوطن(  البالد،   ( لفظتي  في 
األمكنة، بعض  رمــزيــة   ومــن خــالل 

كـ) القرية، املدينة( تارة أخرى .
وميثل في حضوره حقيقة ما حدث 
فــي هــذه الــفــتــرة الــزمــنــيــة، حقيقة 
املأساة التي صنعتها أطراف عديدة 
الرواية  إلــيــهــا  أشــــارت  مــتــشــابــكــة، 
بل  أوتــرمــيــز،  إيــحــاء،  دون  مباشرة 
ومدينة  متهمة،  اليد  عليها  وضعت 

إياها. 
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وهو مكان ال حدود له، وال جغرافيا، 
وجدانية،  قيمة  الكتابة  جعلته  إمنا 
تعويضا  الـــوعـــي،  يشكلها  وفــكــرة 
بسبب  املنتهك  املــــادي  املــكــان  عــن 
إلى  سجن  يتحول  املتزايد،  العنف 
ومنفى؛ ومع ذلك يبقى في القلب، 
في العقل، في الذاكرة، يحضر على 
امتداد النص حضورا عنيفا مهددا، 
مستوحشا  الكتابة  تقدمه  دا،  ومهدِّ
بــاالضــطــهــاد، والــقــهــر، والــقــتــل من 
خالل التجربة الفردية واجلماعية، 
فيه  يتحكم  مكانا  أمــر يخص  وهــو 
ومصادره،  أشكاله  مبختلف  العنف 
مستوى  إلى  لتنقله  الرواية  تواجهه 

النص، وتكون شاهدا ومؤيدا له.
مساحة  على  الوطن  حكاية  تتوزع 
الـــروايـــة فــي زمـــن الــعــنــف، عندما 
اختل سلم القيم واملفاهيم العقدية، 
والسياسية، واأليديولوجية، إضافة 
أدخل  اختالل  الهوية،  مسألة  إلــى 
الوطن في متاهة القتل، فاندثر معنى 
الوطن، واستبدل باحلزب، والعرق، 
واجلهة، يسلب الوطن دوره، ويفكك 
وحــــدة االنــتــمــاء، ويــطــغــى سلطان 
املال، ويتقهقر الفرد، وينكمش على 
وأمنه  حــريــتــه،  فقد  أن  بعد  ذاتـــه، 
وسط فضاء اجتماعي قاهر صنعته 

الفوضى.
يدخل البطل في حوار مع األطراف 
املعنية بالصراع، يناقشهم ، يسمعهم 
ينجح  وكاد  أفكاره،  عليهم  ويعرض 
ــــوال املــــوت،  فـــي تــغــيــيــر بــعــضــهــم ل

تقدم مشروعا  الرواية ال  أن  وذلك 
سياسيا، أو اقتصاديا، أو اجتماعيا، 
إمنا تطرح إشكاال وفق وجهة نظر 
ما، دون أن تسبح على السطح، وال 

تالمس عمق املشكلة.
مجموعات  فـــي  اجلــمــيــع  يــنــخــرط 
عن  يختلف  قــيــم،  نــظــام  منها  لكل 
تناقضها  الـــســـرد  يــســجــل  اآلخـــــر، 
يغيب  وبــذلــك  العنيف،  وصــراعــهــا 
مفهوم الوطن الواحد الذي يحتوي 
جديد  وضــع  فــي  لينخرط  اجلميع 
السابقة،  الــظــروف  عليه  ســاعــدت 
من  عليه  يعيش  مــا  إلــى  ينتبه  فلم 
متناقضات مافتئت تنمو، وتتضخم، 
املواجهات  إلــى  أدت  حتى  وتتعدد، 
والرصاص  واالغتياالت،  املسلحة، 
الــطــائــش الــــذي يــقــتــل الـــنـــاس في 
وتتقاسمه  الوطن،  يتمزق  الطريق. 
فتشعر  املــتــصــارعــة،  املــجــمــوعــات 
وطن  فــي  تعيش  أنها  الشخصيات 

غير الذي كانت تعرفه قبال.
اجلماعات  هـــــذه  عـــلـــى  تــســيــطــر 
التي  هــي  مختلفة  أيــديــولــوجــيــات 
وحتدد  الشخصيات،  مسار  ترسم 
مرجعياتها،  متــثــل  ألنــهــا  أفــعــالــهــا 
فانشطر الوطن بعدد أحزابه ليفقد 
وحدته، ودواعي التواصل بني أناسه، 
ميزقونه  بينهم،  الفواصل  واتسعت 
أشـــــالء، تــعــمــل كـــل جــمــاعــة، على 
والبيانات،  باخلطب،  الناس  إشباع 
إلى  ثــم حتولت  فيها،  أمــل  ال  التي 
إكراه الناس على التحيز جلهة دون 
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فلم  القتل،  حد  وصلت  بل  غيرها، 
متفقة  غير   املكان  خصائص  تعد 
ــــم به  مـــع مــعــنــى الــــوطــــن، فــقــد أل
الدمار والعنف، فأصبح عاملا ضيقا 
التفاعالت  شبكة  وتقف  ومخنوقا، 
أجزائه،  بـــني  ــمــة  ــقــائ ال احلـــيـــويـــة 
وينقطع عن أداء أهم وظائفه،  فقد 
قيمته املرجعية من حيث هو عنوان 
انتماء ال تتوالها اجلماعة أو اجلهة 

أو احلزب.
من الواضح أن النص ال يبني هذه 
التجليات لظاهرة العنف من خيال 
الواقع  مــن  يستعيرها  إمنــا  كاتبه، 
املادي الذي هو مرجعه، تنقلها اللغة 
إلى مستوى الفني )النص الروائي(، 
النص  منتج  هــو  املرجعي  فيصبح 
في  واللغة  الرموز  يتخذ شكل   <<
وسيلة  ســـوى  ليست  ــة  احلــال هـــذه 
ــي يلتحم  ــت لــصــنــع هـــذه الـــرمـــوز ال
لــتــكــون مناظر  بــعــضــهــا مـــع بــعــض 
وحركات وشخوص وجتارب أي أنها 
أشبه بزجاج شفاف يرى القارئ من 
حياة  مــع  متشابكة  حــيــاتــه  خــاللــه 

الناس وأحوالهم<<18.
وطن  أمــام  الروائية  الكتابة  تضعنا 
يحده  مغلقا،  يبدو  شساعته  رغــم 
املوت بفعل القتل من جميع اجلهات، 
يتحول إلى قطعة من جحيم حقيقية، 
الهاجس األمني ظالله،  يلقي عليه 
أفـــــراده على  بــني  الــعــالقــات  تبنى 
النفور والتناقض والعداء، فيتعسكر 
وطن  إنتاج  للسلطة  ليتسنى  املكان 

اجلهات  تعمل  املقابل  فــي  جــديــد، 
األخرى على صياغة جديدة للوطن 
في  تشترك  لكنها  مغايرة،  بــأدوات 

أنها عنيفة مداها هو القتل.
إلـــــى إعـــــــادة بناء  يــســعــى  والــــكــــل 
واقتصاديا  اجتماعيا  املــكــان  هــذا 
أن  ومبــا  رمــزيــا،  وحــتــى  وسياسيا، 
وإن  عــســكــريــة،  اجلــمــيــع  أدوات 
والعمل  الدبلوماسية  البعض  ادعى 
السياسي، فإن الكل يرى في اآلخر 
ثم ال  استئصاله، ومن  عــدوا وجب 
يتوقف العنف، ليسيطر املوت على 

الوطن 
إلــى هــذا املــآل احلــزيــن واملأساوي 
ــــا،  وصـــــل الـــــوطـــــن، جتـــــزأ أحــــزاب
مــركــزيــتــه وسلطته  فــقــد  وجـــهـــات، 
رقعة يحكمها  إلــى  وأمــنــه، وحتــول 
مفهوم  ـــوارى  وت والــفــوضــى،  العنف 
الوطن، وكنتيجة حتمية اضمحالل 
حياة الفرد وانزوائه معتزال، يفتقد 
الشعور باالنتماء إلى اجلغرافيا التي 
السياسية  أبــعــاده  بكل  الــوطــن  هــي 
واللغوية،  ــة،  ــعــقــدي وال والــثــقــافــيــة 
والتاريخية، نتيجة طبيعة العالقات 
وأشارت  بالنهايات،  أرهصت  التي 
ـــدواعـــي  ـــاب وال إلــــى تـــراكـــم األســـب
إلى  أدت  أن  إلـــى  تــفــاقــمــت،  الــتــي 
انهيار الوطن قيمة، وكيانا، وهوية، 
العنف  دوامــة  في  أدخلته  وانتماء، 

في أبشع صوره.
هكذا نصل إلى القول أن املكان مهما 
وإن  وجغرافيته،  هــويــتــه،  اختلفت 
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اجلزائر،  على  يدل  محدودة  كانت 
البلد الذي يقتل فيه كل جميل، لذا 
اتخذ في الرواية داللة الوطن حتى 
إليه  أسندتها  التي  الوظيفة  يــؤدي 
في  تقريبا  انحصرت  وقد  الكتابة، 
احلدث  باعتبارها  العنف  ظــاهــرة 
واقعا  كشفته  ــنــص،  ال فــي  ــــرز  األب
اللغة  قائما ليس فقط في مستوى 
إمنا كان حقيقة واقعية فعليا أيضا، 
واملدينة،  القرية  على  ذلــك  ينطبق 
الــنــص مــن اسمها،  الــتــي جــردهــا 
بتوصيفات،  املقابل  فــي  وأحــاطــهــا 
الداللي  مـــداهـــا  تـــوســـع  وســـمـــات 

لتصير الوطن، اجلزائر.
أشكال  فــي  األمكنة  توظيف  وكــان 
دراستها، قد مت  كما متت  واضحة 
بالطبع  وخلفه  الــــراوي  وعــي  عبر 
باملكان،  الــكــاتــب  وعــي  أي  الــكــاتــب 
حيث جرد من هندسيته وجغرافيته، 
وألبس لبوسات اإلنسان بكل أبعاده، 
فكان  وفكرية،  ووجدانية،  نفسية، 
تعبيرا عن وجهة نظره للعالم، تظهر 
من خالل دالالت األمكنة، وهذا ما 
تارة،  املــكــان  يوسع  الــروائــي  يجعل 
على  يعمل  وتـــارة  املدينة،  فيوظف 
ويزيده  الشارع،  فيوظف  تضييقه، 
البيت، والهدف من  ضيقا فيوظف 
العنف  بشاعة  وتعرية  إظهار،  ذلك 
أمــام الــقــارئ، ومــن ثم يكون املكان 
شــكــل مــن أشــكــال األزمــــة العامة، 

يحتضن ما تنتجه.
وصاغتها  شكلتها،  أمكنة  هــي  إذا 

بقوتها  عليها  أثرت  العنف،  ظاهرة 
جتاوزها،  الكاتب  يستطع  لم  التي 
الصدمة،  حتـــت  اســتــوعــبــهــا  إمنـــا 
ـــــي إلى  ـــوعـــي اآلن ــهــا عــبــر ال ونــقــل
بنيات  فــي  فتجلت  اللغة،  مستوى 
ورموزا،  عالمات،  تشتغل  لسانية، 
واحدة  فكرة  تخدم  كلها  ودالالت، 
هــي ســيــطــرة الــعــنــف عــلــى املكان، 
ألن األحــداث كانت صاعقة دمرت 
تدمير  أن  إذ  واإلنــــســــان،  املـــكـــان 
األمكنة هو تدمير للذات اإلنسانية، 
لعاداتها، لتاريخها، لقيمها، لكيانها، 
فكان املكان املدمر داللة على اخللل 
الذي  والعقدي  والفكري،  النفسي، 

أصاب اإلنسان في العمق.
خلل مثل هذا يفقد املكان االستمرارية 
املكان  يدمر  فحني  دميومته،  يعطل 
اإلحساس  يعطل  الــوحــشــيــة،  بــهــذه 
ــزمــن، الــــذي بـــــدوره واقــــع حتت  ــال ب
الرواية  أن  نقول  وهنا  العنف،  فعل 
بجميع  الكارثة  يعيش  مكانا  قدمت 
وسياسيا،  اجــتــمــاعــيــا،  مستوياتها 

واقتصاديا، وأيديولوجيا، و عقديا.
والالفت للنظر أن املكان الذي احتل 
مساحة أكبر في املدونة باحتضانه 
الرتباطها  املدينة  هو  العنف،  فعل 
الكتاب  خاصة  باإلنسان  الوجداني 
ــبــارهــا أيــضــا األكـــثـــر عرضة  واعــت

للعنف ضحيته األولى.
باملكان  حلت  التي  التحوالت  هــذه 
أثارها  جتـــاوزت  العنف  قــوة  بفعل 
فكان  العمق،  فــي  اإلنــســان  لتطال 
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الذي  اآلخــر  العنف  املثقف ضحية 
هو القتل.

ونسجل نقطة مهمة عبرت عن وضع  
وخلفها  الكتابة  إليه  وصلت  نفسي 
املتشائمة  الــنــهــايــة  وهـــي  الــكــاتــب، 
الرواية، ذلك ما  إليها  التي تخلص 
تكشفه اللغة وهي تشرف على وضع 
نقطة النهاية، وهذا في واقع األمر 
إنسانية،  أو ورطــة  أزمــة  تعبير عن 
ومتــــــزق فــــي الــــــوجــــــدان، أحــــدث 
اضطرابا فكريا لدى اجلماعة عبر 
عنه الكاتب بلغة الرواية، وهي ميزة 
التي  املعاصرة  اجلزائرية  الــروايــة 

اتخذت األزمة موضوعا لها.   
مع  وتفاعلها  الشخصية  ثانيا- 

زمن العنف: 
تعد الــروايــة كفن أدبـــي، ونـــوع من 
أنواع احلكي، األكثر ارتباطا باحلياة 
وبالتالي  عــامــة،  الــبــشــري  ــواقــع  وال
كامل  يشد  الــذي  محورها  بالزمن، 
عناصرها، يأمل النقاد عن طريقها 
>>معرفة كيفية تعامل الرواية مع 
تفاعلها  وكيفية  اإلنسانية  اخلبرة 
التصميم  فـــي  ودوره  الـــزمـــن  مـــع 
وتشكيل  هيكلها  وبناء  لشخصياتها 
فالكيفية  وأحداثها<<19  مادتها 
الــتــي بــهــا يــبــنــي الــــروائــــي عنصر 
ثم  ومــن  النص،  بنية  تشكل  الزمن 
بتمظهراته عامال أساسيا في  يعد 
الكتابة الروائية، السبب الذي جعل 
فــي صدارة  قــاســم( جتعله  )ســيــزا 

اهتماماتها النقدية20.

اإلنسان  هاجس  الــزمــن  شكل  وملــا 
استجابت  الـــروايـــة  فـــإن  املــعــاصــر 
القلق  عــن  معبرة  الــهــواجــس،  لهذه 
اإلنــســان في  يعيشه  ومـــا  الـــدائـــم، 
خضم متغيرات الزمن وضغوطاته، 
ومن ثم فالرواية >>هي تعبير عن 
الــروائــي جتــاه الكون واحلياة  رؤيــة 
اإلنسان  فـــإحـــســـاس  واإلنـــــســـــان. 
بإيقاع الزمن يختلف من عصر إلى 
احلياة  إيقاع  الختالف  تبعا  عصر 
التحليل  اســتــطــاع  نفسها<<21 
النفس للزمن  النفسي سبر تعاطي 
ـــي، لـــذا اهتمت  ـــروائ فــي الــنــص ال
ومعاناة  الــعــصــر  بقضايا  الـــروايـــة 

اإلنسان عبر الزمن.
للزمن  الـــروائـــي  تــوظــيــف  ويختلف 
العام  الـــبـــنـــاء  مــقــتــضــيــات  حــســب 
للرواية، متنحه مرونته القدرة على 
التمظهر في النص بأشكال مختلفة، 
>>عمال  مــنــه  يجعل  الـــذي  األمـــر 
ــــه الــوحــيــدة هــي اللغة،  ــا أدات ــي أدب
يبدأ بكلمة وينتهي بكلمة وبني كلمة 
الزمن  يــدور  النهاية  وكلمة  البداية 
الروائي، أما قبل كلمة البداية وبعد 
الروائي  للزمن  فليس  النهاية  كلمة 

وجود<<22.
واملالحظ أن الكتاب الذين ساهموا 
الزمن  شكل  الـــروايـــة،  تطوير  فــي 
لديهم هاجسا كبيرا، فقد ظنوا أن 
احلياة،  فهم  من  متكنهم  مواجهته 
الواقع،  عن  سليمة  رؤيــة  ومتنحهم 
كما تساعدهم على حل اإلشكاالت 

Bayan January 2013 Inside   74 12/25/12   7:20:26 AM



75

ــزمــن لــه عالقة  الــفــنــيــة، مبــا أن ال
ليست  >>فالرواية  الــروايــة  ببنية 
فنا صرفا، فال بد لها من موضوع 
ذي صلة، مهما تكن باهتة، بالعالم 
الذي تعيش فيه و نعرفه بحواسنا. 
و املوضوع ال بد من أن يعالج سلوك 
يشعرون  و  يتصرفون  الذين  الناس 
ويخضعون  الــزمــن،  فــي  يفكرون  و 
جلميع تقلباته و تنوعاته و تغيراته، 
و كل فرد في القصة، كما هي احلال 
في احلياة، يحمل على عاتقه نظامه 

اخلاص للزمن<<23.
ويــبــقــى الـــزمـــن مــقــولــة فـــي النص 
الــبــاحــث كعنصر  تــشــغــل  ـــروائـــي  ال
العبث  مــن  فــي أي عــمــل،  أســــاس 
حدوده،  خــارج  النص  فهم  محاولة 
فالوعي بالزمن هو الذي يدفع على 
للخلق واإلبداع،  ليشكل زمنا  القلق 
لذا  لعمله،  سياقا  الكاتب  يتخذه 
جنــد الــروايــة اجلــزائــريــة املعاصرة 
انعكس  وثقله،  بآليته  أحــســت  قــد 
على  غلب  وإن  عليها  بــقــوة  صـــداه 
هذا اإلحساس الوعي األيديولوجي، 
بسبب الصدمة العنيفة التي أحدثت 
الراكدة  الزمنية  البنية  فــي  خلال 
التي  العنف  موجة  بفعل  والرتيبة، 
اجلزائري  اإلنسان  حياة  اجتاحت 
والقلق،  ووضعته في دوامة احليرة 
الوطني  الــــهــــاجــــس  جـــعـــل  ممـــــا 
واالجتماعي والسياسي يتم تشكيله 
فنيا، في وضع زمني مرتبك نظرا 
لكون الكاتب كان يكتب حتت تأثير 

للعنف  زمنا  الزمن  فكان  الصدمة، 
في جميع مستوياته.

هـــذا الــتــصــور عــن مــقــولــة الزمن، 
هـــو مـــحـــاولـــة لــصــيــاغــة رؤيـــــة من 
أجـــل مــقــاربــة هـــذا الــعــنــصــر، وهي 
فـــي النص،  ــبــحــث عـــن دالالتـــــه  ال
منه  واملوقف  أنتجها  الذي  والوعي 
فــي زمـــن هــو زمـــن الــعــنــف ، حتى 
اإلنسان  تعاطي  كيفية  عن  نكشف 
املرحلة  تلك  في  للحياة  اجلزائري 
النصي، أي  املعطى  ، وذلــك داخــل 
الوقوف على زمن العنف كما يظهر 
فــي املــســتــوى الــداللــي.وهــذا يعني 
محاولة اإلمساك ببنية الوعي عند 
خلفه  ومن  الــراوي  أو  الشخصيات 
ــكــاتــب، حــيــث متــــارس األحــــداث  ال

صيرورتها، ويتم الوعي بها.  
1 - زمن النص هو زمن العنف: 

يتجلى زمن النص من خالل تخطيب 
اخلطاب،  مستوى  في  القصة  زمن 
بفعل  اخلطاب،  زمن  على  لنحصل 
وهو  الكاتب  ميارسها  التي  الكتابة 
يــكــتــب عــن أحــــداث ســابــقــة زمنيا 
بناء   << فيصبح  الــكــتــابــة،  لــزمــن 
النص متعدد املستويات واجلوانب، 
اجلملة  حــدود  طبعا  يتخطى  وهــو 
النحوية التي تبقى، مع ذلك، الوحدة 
املعنوية األساسية التي تتجلى فيها 
اقتصر  ســواء  اللسانية،  املعطيات 
وظائف  على  املعطيات  هــذه  عمل 
إلى  امتد  أو  ذاتــهــا،  اجلملة  داخــل 
ما هو أبعد من ذلك ليشكل بدوره 
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النحوية في  وحــدات تدخل اجلمل 
أو  كــبــرى  حــلــقــات  وتــكــون  تركيبها 
قصوى يتألف منها النص<<24 وملا 
تعانق الكتابة القراءة تنتج ما يعرف 
الزمن؛  ومنها داللة  النص،  بداللية 
زمن  عــن  هنا  الكشف  نــحــاول  لــذا 
الداللي  املستوى  إلى  لنصل  النص 
للزمن. وال يتم ذلك إال باملرور على 
زمـــن الــقــصــة وزمـــن اخلـــطـــاب، ثم 

كيفية انبناء الزمنني في النص.
أ- زمن القصة:

ــه فــــي مجال  ــي ـــارف عــل ـــع ـــت امل مــــن 
الدراسات السردية أن زمن القصة 
هو زمن األحداث كما وقعت، أو ميكن 
أن تقع، فهي محكومة بالزمن املادي 
الفيزيائي. تدل عليها في اخلطاب 
التاريخية،  ــيــة  الــزمــن اإلشـــــــارات 
واإلشارات الزمنية الصغرى. والذي 
الكبرى  اإلشــــارات  هــو  هنا  يهمنا 
التاريخية  األحـــــداث  مــثــلــت  ــتــي  ال
كــمــا وظــفــهــا اخلــطــاب، حــتــى نبني 
والصورة  العنف،  بتاريخ  عالقتها 
التي اتخذها في النص. فإذا انتقلنا 
إلى الزمن الداللي أمكننا اإلمساك 
في  اللساني  وجتليها  الصورة  بهذه 

الرواية. 
)الشمعة  فــي  القصة  زمــن  يتحدد 
املسيرات  بـــبـــدايـــة  ـــز(  ـــي ـــدهـــال وال
العاصمة،  شــوارع  في  والتجمعات 
يعمد اخلطاب إلى توظيف األحداث 
سبق  كما  الــتــواريــخ  وليس  الكبرى 
كانوا   << الـــروايـــات األخــــرى  فــي 

الــتــي أطلقوا  فــي ســاحــة أول مــاي 
آالفا  الــدعــوة،  ســاحــة  اســم  عليها 
بيضاء،  قمصانا  يــرتــدون  مــؤلــفــة، 
قلنسوات  رؤوســهــم  على  ويضعون 
مثلما  األحــجــام،  متساوية  بيضاء 
هم متساووا السن والقامة، واللحى 
أمام  يتشبثون مبواقعهم  املتدلية... 
الشرطة  لـــقـــوات  املــتــتــالــي  الـــغـــزو 
املسيل  الغاز  بقنابل  تقذفهم  التي 
كانت  أحــداث  وهــي  للدموع<<25 
للعنف  أخــرى  مرحلة  ببداية  إذانــا 

سنة 1992.
على  يـــــدل  مــــا  ـــاك  هـــن كـــــان  وإذا 
ــقــصــة، فــلــيــس هــنــاك ما  بـــدايـــة ال
األحداث  تنتهي  نهايتها؛  على  يدل 
زمنية  إشــارة  دون  الشاعر  باغتيال 
إلـــى وضع  بــأيــديــنــا  األخـــذ  ميكنها 
زمن  يــكــون  وبــذلــك  النهاية،  نقطة 
املجال  ـــاركـــا  ت ــوحــا،  مــفــت ــقــصــة  ال
البداية  وبـــني  الـــقـــارئ.  لــتــداعــيــات 
الذاكرة في  تعود  املفتوحة  والنهاية 
لتعيد  بعيدة  خارجية  استرجاعات 
اللحظة احلاضرة،  إلى  الثورة  زمن 
مع  املــاضــي  عــنــف  زمـــن  فيتقاطع 
زمـــن عــنــف احلـــاضـــر، يــقــوم وعي 
الشخصية البطلة ببناء زمن عنيف 

في حلظة راهنة.
ب- زمن اخلطاب:    

يتميز زمن اخلطاب بخطيته عكس 
ومن  األبــعــاد،  املتعدد  القصة  زمــن 
أنه ســردي، وهيمنة   << خاصياته 
تستمد  اخلطاب  هذا  في  السردي 
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أهم مقوماتها من اشتغال اخلطاب 
بأشخاصها  القصة  على  الــروائــي 
لذا  وفضائها<<26   أحــداثــهــا  و 
القصة  يعطي  وهـــو  الــكــاتــب  يلجأ 
زمنيتها اخلاصة في النص الروائي 
الزمنية  املـــفـــارقـــات  تــوظــيــف  ـــى  إل
السرد  بــزمــن  املتعلقة  والــتــقــنــيــات 
القصة،  أحداث  استيعاب  أجل  من 
النص  يخدم  مــا  منها  يختار  التي 
الداللة  أو  الــبــنــاء  مــن حيث  ســـواء 
هذا  من  إنتاجها.  إلــى  يسعى  التي 
املنطلق نعمل على كشف خصوصية 
زمن اخلطاب في الروايات التي بني 
أيدينا، وإن كنا ال ندعي التفصيل؛ 
إمنا نفعل ذلك بالقدر الذي يسمح 
لنا بإضاءة بنية النص، وفي األخير 

زمن النص الذي هو هدفنا هنا.
فـــي زمــــن نفسي،  الــــروايــــة  تـــــدور 
للتجلي  وسيلة  التداعي  من  يتخذ 
يــنــدرج فيما يسمى  فــي اخلــطــاب، 
بالرواية اجلديدة؛ فالشخصية هي 
الزمن عبر  بناء  بوظيفة  تقوم  التي 
وعيها ووجهة نظرها للعالم. يبادرنا 
إلى  تشير  زمنية  بفاحتة  الــــراوي 
الشاعر  >>استيقظ  البداية  زمــن 
سكون  متــزق  أصـــوات  على  مرعبا 
الليل<<27 ويضيف محددا الزمن 
أكثر >>لم تكن األصوات ملدافع وال 
حتى لدبابات، وجنازر، وكما جرت 
يزيد<<28  أو  سنتني  منذ  العادة، 
وإذا كانت أول مرة سمع فيها أصوات 
أكثر هي 5  أو  املــدافــع قبل سنتني 
السنتني،  باعتماد   ،1988 أكتوبر 

نكون في أكتوبر 1990، لكن حينها 
لم تكن هناك األصوات املشار إليها 
أكثر من  لذلك فاملدة  الــروايــة،  في 
عندما   ،1992 ســنــة  أي  ســنــتــني، 
الــعــنــف ميــد جـــــذوره؛ وتعتبر  بـــدأ 
أحداث  مــحــرك  هــي  اللحظة  هــذه 
السرد،  مــع  تتدفق  حيث  ــة،  ــرواي ال
وفـــي أعــقــابــهــا تــتــوالــد األزمــــة في 
مسار تصاعدي، يخترقه استرجاع 
يحضر متقطعا في فصول الرواية، 
على  نقف  الــثــورة؛  أيــام  يستحضر 
زمنني للعنف، زمن عنف احلاضر، 
وزمن عنف املاضي االستعماري من 
يعود  ــثــورة،  ال ص59(  إلــى  )ص30 
وماضي  ص74(،  إلــى  )ص63  فــي 
إلى  ما بعد االستقالل من )ص74 
إلـــىص88(  )ص81  ومــن  ص81(، 
البطل،  طفولة  عــن  الــســرد  يحكي 
ومــراحــل دراســتــه، ومــا شهدته من 

أحداث سياسية خاصة.
زمنني،  مــن  اخلــطــاب  زمــن  يتشكل 
ــورة احلــاضــرة الــتــي يقوم  ــث زمــن ال
بها عمار بن ياسر وجماعته، وزمن 
الزمنني  الــتــحــريــريــة، وبـــني  ــورة  ــث ال
ميارس اخلطاب احلذف، تدل عليه 
اإلشارات الزمنية الكثيرة؛ واملالحظ 
أن إيقاع الزمن في احلاضر )ثورة 
عمار بن ياسر( أسرع من إيقاع زمن 
املــاضــي )ثـــورة الــتــحــريــر(، يتحرك 

بقوة وسرعة نحو النهاية.
ويــنــتــهــي زمـــن اخلــطــاب فــي الليل 
مبحاكمة الشاعر من قبل متطرفني، 
وأنا  العاشرة حتل،  >>آه  يقتل  ثم 
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مــشــغــول بـــهـــؤالء، تـــرى هــل أمتكن 
أودعها  أن  أريــد  روحينا،  ربــط  من 
الفوات<<29  فــوات  قبل  الوصية 
خامتة  وضــع  بعد  الكاتب  ويضيف 
مشهد  فيه  يصور  ملحقا،  الرواية، 
الدفن، يجعل اخلطاب مفتوحا على 
سماها  التي  الفتاة  فــي  قائم  أمــل 
في  التاريخ  ــة  دالل خــزيــران، حتمل 
صناعتها لهارون الرشيد كما سمته 
 ...<< فـــي  ذلـــك  يــتــجــلــى  و  هـــي، 
وسمرة  البياض  إلــى  لونها  يضرب 
وزرقــة. ما يجعلها تبدو في الوقت 
ــواحــد، آســيــويــة افــريــقــيــة. عليها  ال
جلباب أبيض وخمار أسود. عيناها 
ال تفارق اجلثة وكأمنا تقرأ صفحة 
حديث  إلــى  تستمع  أو  كــتــاب،  مــن 
يضيف  ال  كــان  وإن  هامشي<<30 
أنها  إال  آخــر،  زمنا  لزمن اخلطاب 
اإلسالمية  األمـــة  على  داللـــة  ذات 
بشكلها  الفتاة  مثلتها  التي  بأكملها 

ومالمحها.
نخلص في األخير إلى أن احلاضر 
ميثل مــحــور زمــن اخلــطــاب، يرتد 
ــفــاوت مـــن حيث  ــت إلــــى املـــاضـــي، ي
السعة واملدى من أجل إضاءة هذا 
احلاضر، وتفسيره أو الدفع به إلى 
زمنيا  إطــارا  احلاضر  يعد  األمـــام، 
حرجا للخطاب، وحتى استحضاره 
وبدوره  عــزاء،  له  يقدم  للماضي ال 
املــســتــقــبــل يــغــيــب، فــهــو زمـــن ميت 
ليبقى  بــعــنــفــه،  احلـــاضـــر  اغــتــالــه 
عن  العاجز  اخلطاب  يرتهن  وحــده 

استرجاع املاضي، والغير قادر على 
جتاوز احلاضر إلى املستقبل.

ويقدم اخلطاب زمنا يبدو كرد فعل 
الــذي ال يتحكم  الكاتب،  من طرف 
يتجلى حيا متحركا  فيه سرديا، ال 
حضورا  ميــــارس  وال  الـــنـــص،  فـــي 
النص  إلــى  كثافته، مير  رغــم  فعاال 
عــبــر الـــذاكـــرة، هـــذا األخــيــر الذي 
مرتهنا  بالتداعي،  الذاكرة  استبدل 
يكون  ال  اللغة،  مستوى  في  الزمن 
فاعال في النص وظيفيا ودالليا في 
املستوى املطلوب، ولعل السبب في 
لم يزل  الكاتب  إلى كون  يعود  ذلك 
يعيش احلدث الذي يكتب عنه، دون 
من  متكنه  مسافة  مــن  إليه  النظر 
قراءته، أي أن اخلطاب متزامن مع 
الواقع، ومع ذلك فقد قدمت النص 
وعيا ما وإحساسا مبرحلة حرجة، 
عن  يختلف  وجعلتها  عليها،  أثــرت 
نحو  ينحو  إذ  السابقة،  النصوص 
والرواية  الــوعــي،  وتــيــار  التجريب، 

اجلديدة.
كما ميزج اخلطاب بني الزمن املادي 
الذاكرة  يــوظــف  النفسي  والــزمــن 
والــتــداعــي واملــونــولــوج، حتى ميكن 
الــقــول أن زمــن اخلــطــاب هــو زمن 
نفسي؛ تقرأ فيه الشخصيات الزمن 
املادي بدرجات متفاوتة فيما بينها، 
كون الزمن املادي وقفت وتيرته في 
العنف،  أوقــفــهــا  حلــظــة احلــاضــر، 
فــانــفــتــح عــلــى مـــا هـــو مــكــبــوت في 

الشخصيات،تدفق عبر اخلطاب.
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يتراوح  واملالحظ أن زمن اخلطاب 
ماض  يسترجع  عنيف  حاضر  بني 
زمن  مــعــه  مشكال  يرتهنه  عــنــيــف، 
العنف، هذا احلاضر ال يختار من 
الواقع الراهن وحتى الواقع املاضي 
بذلك  فيكون  الــعــنــف،  أزمــنــة  غير 
زمـــن اخلــطــاب فــي الــنــصــوص هو 

زمن العنف.  
الذي  الكتابة  زمن  إلى  عدنا  إذا  و 
حــددنــاه مــن خـــالل تــاريــخ النشر، 
جند أن الرواية ظهرت في 1995، 
التي  التسعينيات  مــرحــلــة  هــي  و 
متيزت بالعنف في جميع مستوياتها 
االجتماعية و السياسية واالقتصادية 
واألمنية، لذا فقد مثل زمن العنف 
موضوعا لهذا النص، ومن ثم زمن 
الــنــص كــمــا جتــلــى مــن خـــالل زمن 
القصة وزمــن اخلــطــاب، وهــو زمن 
منفتح على املاضي املتسم بالعنف؛ 
كثيرا  الذي يشبه  كعنف االستعمار 
أيضا على  عنف احلاضر، ومفتوح 
باملستقبل، وال  املجهول ال يستبشر 
يضع نهاية لزمن العنف ذلك أن هذا 
الزمن ما زال قائما، ال ميلك النص 
موقف  بــتــقــدمي  يــنــهــيــه،يــكــتــفــي  أن 
ورؤية، تفتقر إلى قراءة األفق، لذا 

انعدم فيه احلديث عن املستقبل.
ولــذلــك ميكن قـــراءة الــلــروايــة على 
أنــهــا قـــــراءة ملــرحــلــة زمــنــيــة شكل 
العنف،  عنصر  املختلفة  أبــعــادهــا 
وفي الوقت نفسه تعتبر موقفا من 
هذه املرحلة العنيفة، كما أن انفتاح 

النص، وطمس زمن املستقبل فيها، 
أوعلى  املجهول،  على  انفتاحها  أي 
من  خائفة  يجعلها  غامض  هــو  مــا 
امــتــداد زمـــن الــعــنــف، إنــهــا إشارة 
أسبابه  تزال  ما  الذي  إلى احملتمل 

قائمة.   
2 - وعي الشخصية بزمن العنف:

يــتــجــلــى وعـــي الــشــخــصــيــات بزمن 
النفسي  الــزمــن  خــالل  مــن  العنف 
حيث  بالشخصية،  أساسا  املرتبط 
ميتد في الذكريات والطموح، تعبر 
إنه  املتغيرة،  النفسية  عنه احلاالت 
الذاكرة  بــوســاطــة  الــعــائــد  املــاضــي 
وفي  املورائية،  الومضة  مستخدما 
املستقبل  زمـــن  هــو  نــفــســه  الــوقــت 
احلــلــم ومبعنى أكــثــر دقــة هــو زمن 
وليس  املطلق،  الزمن  أي  الدميومة 
لذا  املــقــاس،  الكرونولوجي  الــزمــن 
ويخضع  ــــالوعــــي،  ال فـــي  يــســتــقــر 
فمقياسه  وبذلك  املبهمة؛  لقوانينه 
املوضوعية،  وليس  اخلاصة،  القيم 
الوعي  أوضــــــاع  ــعــاقــب  ــت ب يـــــدرك 
إنــه بعبارة   << الــالوعــي  وحـــاالت 
أخرى زمن نسبي داخلي يقدر بقيم 
متغيرة باستمرار<<31 هكذا يكون 
منوا  العنف،  بالزمن/زمن  الــوعــي 
دافعا  انقطاع  بال  يتواصل  باطنيا، 
يحيل  الــذي  احلاضر  إلى  باملاضي 

بدوره إلى املستقبل.
ـــــراءة الــــروايــــة في  وقــــد كــشــفــت ق
كان  التداعي  أن  الطرح  هذا  ضوء 
املشاعر  تتداعى  حيث  النص،  نهج 
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واألفكار ولذكريات والتخيل، وتتخذ 
من  التحليل  وسيمكننا  املـــواقـــف، 
الشخصيات  تعامل  طريقة  كشف 
مــع زمــن الــعــنــف، مــع اإلشــــارة إلى 
طريقة الكتابة التي ال شك سيكون 

لها أثر في إبراز هذا الوعي.    
واملــالحــظــة الــثــانــيــة املــســجــلــة من 
نوعية  هي  للرواية  األولية  القراءة 
املثقفة،  الفئة  البطل الذي كان من 
التي  موهبة  و  وظيفته،  عليه  تــدل 
في  وآراؤه  ومـــواقـــفـــه،  ميــارســهــا، 
فــهــو أستاذ  املــطــروحــة،  الــقــضــايــا 
ــنــا هذه  جـــامـــعـــي وشــــاعــــر، جتــعــل
الرواية  أن  نقول  الهامة  املالحظة 
زمــن عنيف  روايــة مثقف، في  هي 
صــنــع أزمـــــة، جــعــلــت هـــذا املثقف 
يــعــانــي مــســألــة الـــوجـــود، فــي واقع 
فــقــد االســتــقــرار واألمـــــن، وخالل 
الذي  الزمن  من  موقفا  يتخذ  ذلك 
من  انطالقا  تداعياته،  بكل  يعيشه 
األيديولوجيا  أنتجته  الــذي  الوعي 
ميكن  وهــنــا  كمثقف،  تبناها  الــتــي 
الفن  أن  اعــتــبــرنــا  >>إذا  الـــقـــول 
العالم  أشـــخـــاص  أن  و  مـــوقـــف، 
الروائي متخيلون، فهل تكون صورة 
موضوعية جتد  صـــورة  املــثــقــف... 
املعيش  ــمــاعــي  االجــت ـــع  ـــواق ال فـــي 
تكون  أن  تعدو  ال  أنها  أم  مبرراتها 
املثقف مــن خالل  ــي  ــروائ ال صـــورة 
هذه  تأكيد  روايته<<32ويستدعي 
الفكرة الدعوة إلى دور تاريخي، يقوم 
بأطروحات  واملبدعون  املثقفون  به 

خياراتهم  جتسد  وإبداعية،  ثقافية 
القيم  طبيعة  تــقــدم  و  الــتــاريــخــيــة، 

والثوابت التي يدافعون عنها33. 
والسؤال املعول اجلواب عنه في هذا 
املقام، هو: كيف تعاملت الشخصية 
مــع الــزمــن املــفــعــم بــالــعــنــف؟ وهل 
استطاعت التأثير في زمنها املعاش، 
وساهمت في تشكيله سلبا وإيجابا؟ 
وإلى أي مدى عكست صورة الروائي 
والثقافية،  ــة،  ــفــكــري ال ــعــادهــا  ــأب ب
والــســيــاســيــة، واالجــتــمــاعــيــة، هذا 
ــذي هــو جــزء مــن واقع،  الــروائــي ال
ــم ميكن  وحلــظــة مــن زمـــن؟ ومـــن ث
احلــديــث عــن خــيــارات، وقــيــم، هي 
في األساس األركان املكونة لرؤيته 

لزمن العنف.
يبدو البطل في )الشمعة والدهاليز( 
إيــجــابــيــا مبـــا يــتــمــتــع بـــه مـــن رؤية 
املجرم  هذا  أنا   << نبيلة  واضحة 
الذي تتمثل جرميته في فهم الكون 
يجري  ما  فهم  وفــي  حقيقته،  على 
إنه   34>> حـــدوثـــه  قــبــل  حـــولـــه 
شخصية مساملة متمسكة بأصولها، 
انتماءه  يخفي  ال  بانتمائها،  ومعتزة 
عمار  مــع  املتعاطف  األيــديــولــوجــي 
انتقاده  رغــم  وجماعته،  يــاســر  بــن 

ملنهجهم ووسائلهم في التغيير.
وقد حوله زمن العنف إلى شخصية 
إشــكــالــيــة، تــســائــل اآلخـــر عــمــا إذا 
مبررا  أســاس  كمطلب  التغيير  كان 
للعنف، وأمام تزايد العنف تضاعف 
احلفاظ  فــي  باملساهمة  إحساسه 
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على الوطن واإلنسان، والتعبير عن 
وجهة نظره، يرى أن املسألة تتجاوز 
الرافض،  أو  العابر  املوقف  مجرد 
عــلــيــه مصير  يــتــرتــب  أمـــر  أي  ألن 
الحق  زمــن  فــي  بكامله  وشعب  بلد 
>>هذا العصر، قدر الشاعر ومعه، 
علماء اجتماع عديدون كما يعتقد، 
من خالل تصريحاته في مناسبات 
مختلفة، دهليز كبير، رغم ما نعتقد 
املعرفة،  أنــواع  بشتى  منار،  أنه  من 

فإنه مظلم، وغامض.
غامض مخيف.

فيه، حتضر  كلها  القضايا  أن  ذلك 
يشبه  ما  وتشكل  الواحد،  اآلن  في 
زوبعة متواصلة، تظلمس كلما ازداد 
تعد  لم  ألنها  تأملها،  على  إحلاحا 
كــمــا كــانــت هـــذه الــســنــوات قضايا 

عامة كلية.
إنها تفاصيل التفاصيل <<35.

ميثل الشاعر البطل اإليجابي الذي 
والدولة،  التغيير،  في  رؤيته  يطرح 
وينظر إلى العنف كزمن طارئ، وإن 
>>بالتأكيد  الساعة  وليد  يكن  لم 
ابتدأ  يــحــدث حــالــيــا،  إن زمـــن مــا 
قبل اآلن، ورمبا قبل الليلة، زمن ما 

يجري في املدينة، وثبة طويــلة
شـــرع فــيــهــا مــنــذ وقـــت بــعــيــد، وما 
يــحــصــل، هــو بــلــوغ الــطــرف اآلخر 
من الهوة<<36 وما ينبغي التوقف 
عنده هو أن إيجابية الشاعر بدأت 
خالل  من  بالناس  احتكاكه  نتيجة 

ــه مــعــهــم في  ــث ــه، وحــدي مــحــاضــرات
الشارع، والتعاطي مع اآلخر املختلف 
كما فعل مع عمار بن ياسر، وأيضا 
في املسجد مع املصلني، وأخيرا مع 
الفتاة خزيران كما سماها، وانتهت 
أفحم  التي  احملاكمة  بتلك  أحاديثه 
الذين  العنف  منتجي  بعض  فيها 
جاؤوا يحاكمونه، لذلك فهو يعيش 
يلبي  وال  رؤيــتــه  عــن  يختلف  زمــنــا 
كمثقف،  عــمــل  لــذلــك  طــمــوحــاتــه، 
هذا  تغيير  أجل  من  اجتماع  وعالم 
الزمن، مبحاولة إقناع الفاعلني فيه 
ال  حتى  وأمثاله،  ياسر(  بن  )عمار 
تضيع فرصة التغيير، و قد ضاعت 

فعال.
ورؤيته  الـــشـــارع،  نــزولــه  فــبــمــجــرد 
هتافاتهم،  وسماعه  اجلــدد،  للثوار 
راح ينظر إلى واقع الناس أدرك أن 

>>في بلدنا شعبان.
لفرض  وسيلة  يجد  شعب سيد، ال 
واألوامـــــر،  األوراق  غــيــر  ســيــادتــه 
داعي  ال  أن  قــــرر  مــســود  وشــعــب 
للخضوع واالمتثال ألقلية لم ترضه 
ولم تلب رغباته وطموحاته في أي 
فكانت  امليادين<<37  مــن  مــيــدان 
النتيجة أن استرجع األعراب صورة 
أجــدادهــم الــقــدميــة، وتــوجــهــوا إلى 
أعينهم  فــي  يــحــدقــون  >>السادة 
وإصرار  بــصــرامــة  منهم  ويطلبون 
وااللتحاق  البحر  وركــوب  التنحي، 
بالسادة األوروبيني، سكارى هادرين: 
الله  رســـول  الــلــه محمد  إال  إلــه  ال 
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وعليها  منــوت  وعليها  نحيا  عليها 
نلقى الله <<38

عالقة  له  اآلن  يحدث  ما  أن  يفهم 
مبـــا حـــدث فـــي املـــاضـــي، وهـــو أن 
سالح  ال  اجلــــزائــــري  >>الشعب 
لكنه   39>> دينه  ســوى  لــه  ثقافي 
تردد، وخجل من ترديد شعار الثوار 
اجلـــــدد، ممـــا يــكــشــف عـــن موقفه 
جتاههم، فهو مع التغيير وال يرفض 
الــشــعــار، فقد  أن يكون حتــت هــذا 
حرر األجداد به الوطن من قبل، لكن 
هؤالء اجلدد لم يحسنوا استخدام 
فرصة  وسيضيعون  الــســالح،  هــذا 
التغيير، وهو في القوت ذاته موقف 
رافض للعنف، وعدم االنسجام معه 
كزمن بديل، ألنه سيضع بدل العنف 

عنفا آخر.
هــنــا نــكــتــشــف مـــا يــعــانــيــه مـــن ألم 
كمثقف يرى وطنه يتدمر، ويتقهقر 
يتفاقم  إلى األســوأ، وحينما  وضعه 
الـــعـــنـــف، و ميـــتـــد زمــــنــــه مبــــرور 
دهليز  إلى  الشاعر  يتحول  الوقت، 
منهم  انتقاما  اآلخرين  أمــام  مقفل 
>>أحتول إلى دهليز مظلم، متعدد 
اجلـــوانـــب والـــســـراديـــب واألغـــــوار، 
حاول،  مــهــمــا  مقتحم  يقتحمه  ال 
على  اآلخرين  عقابا، جلميع  وهــذا 
تفاهتهم<<40 ولم مينعه ذلك من 
االنخراط في الزمن، وجتاوز مجرد 
الفعل  بــه ومــســتــوى رد  اإلحــســاس 
املدرك  الواعي  الفعل  مستوى  إلى 

لقضايا عصره.

إن الشاعر في )الشمعة والدهاليز( 
هــو الــوحــيــدان فــي املــدونــة، اللذان 
ميــكــن الــقــول أنـــه جتـــاوز الدهشة 
عن  الناجتة  الصدمة  أو  واحلــيــرة، 
زمـــن الــعــنــف، وانــتــقــل إلـــى مرحلة 
الزمن  مـــع  والـــتـــعـــاطـــي  اإلدراك 
ـــام فــاعــل مــبــنــي ومؤسس  بــوعــي ت
على رؤيــة؛ ولعل هــذا ما عبر عنه 
النص،  آخــر  فــي  احملــاكــمــة  مشهد 
إذ وضح الشاعر مبوقفه ورأيه أنه 
يختلف عن كل ضحايا العنف، مبا 
وإميان،  وإدراك،  وعــي،  من  يحمل 
القضاة  هــــؤالء  عــلــى  ومـــا  وفـــهـــم، 
في  أنهم  يفهموا  أن  إال  املقتحمني 
يــرفــض اخلضوع،  مــثــقــف  حــضــرة 
ذلك،  فهموا  ولعلهم  التهميش،  أو 
فاستشعروا اخلطر على مشروعهم 
التدميري، فقتلوه، وهو ما نقرأه في 
كالم الشاعر وهو يتساءل عن تهمته 
>>ترى مب سيحاكمونني ومن أكون؟ 
دونـــاتـــوس؟ خــالــد بــن الــولــيــد، بعد 
الــردة؟ طارق بن زياد،  إخماد فتنة 
بعد فتح األندلس، موسى بن نصير؟ 
جان دارك؟ نابوليون بنابرت؟ فوبلز؟ 
أوموسوليني؟ أبوليوس في طرابلس 
الغفاري،  ذر  أبــا  بجماله؟  متهما 
متهما بالسير وحده؟ غاليلي متهما 

برؤية األرض مكورة؟<<41.
جتعله الشخصيات املنتقاة في النص، 
واألفعال املنسوبة إليه في موقع، و 
هم في موقع نقيض، هو متنور في 
زمن الظالم، عالم في زمن ينتصب 
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إنــهــا ثنائية  فــيــه اجلــهــلــة قـــاضـــاة، 
كان  العنف،  فجرت  التي  التناقض 
الوطني،  اإليجابي  املثقف  ضحيتها 
صــورتــه هــي صـــورة الــهــم الوطني 
>>بطال هو مفرد في جمع وجمع 
جتسيما  البطل  يصبح  مــفــرد،  فــي 
الروح  ويجد  األمــة،  روح  ملجرد هو 
التاريخ  إلى  طريقة  املجرد  القومي 

عبر الشخصية احملددة<<42.
كفاعل  الــشــاعــر  شخصية  حتــضــر 
أســتــاذ جامعي،  الــنــص،  فــي  رئيس 
في  يتموقع  اجتماع،  عالم  شاعر، 
الزمن االجتماعي والثقافي خاصة 
لـــم يكن  ــفــكــري، فـــي زمــــن، وإن  ال
جديدا، فهو مرحلة مازالت تتكون، 
ذات  قرائية،  عالقة  جتاهه  يتخذ 
العالم  الشاعر  يــقــرأ  زمنها،  تــقــرأ 
فهو شخصية جاهزة حتمل  حوله، 
رؤية  لها  مكتمال،  بــالــزمــن    وعيا 
قراءة  بدورها  فالرواية  لذا  للعالم، 
للزمن، لهذه املرحلة؛ وبحكم تكوين 
بؤرة  في  حضورها  يقع  الشخصية 
ــقــارب، وتــنــاقــش، وتقدم  ــزمــن، ت ال
في  غارقة  ذلك  ومع  النظر،  وجهة 
ســـرداب هــذا الــزمــن، جتــري وراء 
ــة عـــن جـــــــذوره، عن  ــاحــث خــيــطــه ب
يفضي  قــد  ملــا  ومتطلعة  مسبباته، 

إليه.
العنيف،  الزمن  في  الشاعر  يتقدم 
بينهما  يجعل  مــوقــع،  فــي  يتموضع 
مسافة  متكنه من استيعابه وفهمه 
عــلــى حــقــيــقــتــه، مــع اجلـــيـــران، في 

املسجد، في اجلامعة، في الشارع، 
أنه  مع اجلماعة اإلسالمية، يدرك 
السهل  مــن  لــيــس  واقـــع مظلم  فــي 
تغييره >>ويكفيه أنه أدرك أن قومه 
و معظم األقوام احمليطني بقومه في 
ما يسمى بالعالم الثالث أو النامي، 
الدهليز،  اقتحام  إن حاولوا  أغنام، 

تاهوا إلى أبد اآلبدين<<43.
لقد الحظ، وقارن، وفكر في حدود 
كلها في  وعيه، حاور وجمع األمور 
رأسه، فوصل إلى تلك النتيجة، ولم 
يقف عندها، بل راح يعمل من أجل 
في  احلــرمــان  رأى  فقد  تغييرها، 
عيون خزيران، ورأى حرمان الناس 
من وطنهم، ومترد املظلومني، وعنف 
املتهورين، فتجلت احلقيقة واضحة، 

حقيقة الظالم واملظلوم.
بالزمن  الــشــاعــر  وعـــي  يــحــضــر  ال 
متعال عن  أو  ــا،  فــردي الــنــص،  فــي 
النص  يقدمه  بل  اجلماعي،  الوعي 
املشاركني  اآلخــريــن  بوعي  مرتبطا 
ياسر،  بن  )عمار  يومي  هو  ما  في 
خزيران (، وعلى عالقة مبا يحدث 
وعنف،  ومسيرات،  مظاهرات،  من 
واســتــغــالل، مــنــذ زمـــن يــغــوص في 
املاضي مشكال سلسلة، نتيجتها ما 

يحدث اآلن.
الفكري  املنظور  عن  الشاعر  يعبر 
ـــــة الـــراوي/الـــكـــاتـــب،  ــنــص، رؤي ــل ل
الرواية  فــي  املتكلم  فـ>>اإلنسان 
هو دائما صاحب أيديولوجيا بقدر 
قول  دائــمــا  هــي  وكلمته  بــآخــر،  أو 
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أيــديــولــوجــي والــلــغــة اخلــاصــة في 
إلى  نظر  وجهة  دائما  هي  الــروايــة 
العالم تدعي قيمة اجتماعية<<44 
)الشمعة  روايـــــة  تــفــعــلــه  مـــا  وهــــذا 
حاضر  عن  حتكي  إذ  والدهاليز(، 
عنيف، ترى أن له عالقة باملاضي، 
املاضي  بــني  املمتدة  املسافة  وفــي 
وعي  السطح  إلــى  يبرز  واحلــاضــر 
متصارعة،  أيديولوجيات  عن  يعبر 
مشاعر  تـــرافـــقـــهـــا  ومــــتــــواطــــئــــة، 
تساير  وهـــي  تــعــانــي  وأحـــاســـيـــس، 

الزمن.
يصل الشاعر إلى االقتناع بأن املاضي 
العنف،>>إمنا  مــنــتــج  هـــو  املــلــغــم 
اقتنعت، بأن عمل أبي لم يتم، وأنه 
باإلمكان إجناز عملية إمتامه، لقد 
أن  وعلي  الغارب  على  احلبل  ترك 
ألتقط هذا احلبل، قبل أن يسقط، 

وأن أمت املهمة<<.
في إطار احلاضر العنيف وامللغوم، 
املستقبل،  إلــــى  الـــشـــاعـــر  يــتــطــلــع 
لكن  املـــاضـــي،  قــــراءة  مــن  منطلقا 
الواقع يقف سدا منيعا، يحول دون 
لــم يتمه األب وفــق رؤية  إمتــام مــا 
يــد كل  عــلــى  قتله  فــي  كــانــت سببا 
اغتيال  تواطأوا على  املتصارعني،  
على  يقضي  الــذي  التغيير  مشروع 
مــصــاحلــهــم وأنــانــيــتــهــم؛ ومـــع ذلك 
حتققها  وإمكانية  الفكرة،  تستمر 
رمز  حزيران  متثلها  املستقبل،  في 
اإلســـالم الــســالح الــوحــيــد للشعب 
من  يستوجب،  >>هذا  اجلــزائــري 

بني أشياء أخرى تركيبا بني املاضي 
اجلديد،  و  القدمي  بني  واملستقبل، 
حال  يكون  ال  التركيب  هــذا  أن  إال 
هو  بــل  رجعيا؛  أو  مستمرا  وسطا 
على العكس استئناف لقيم املاضي 
منظور  مــن  واحلــقــيــقــة  لإلنسانية 
القوى اجلديدة التي تخلق املستقبل، 
على  وحــده  يستطيع  استئناف  إنــه 
اجلوهرية  القيمة  هي  التي  الكلية 

لكل حياة أصيلة للفكر<<47.
يــعــد هـــذا الــنــص مــحــاولــة لتجاوز 
يقلق  الذي كان  بالعطب  اإلحساس 
أثــنــاء عبورها  الـــذات اجلــزائــريــة، 
دهــالــيــز الـــزمـــن، وتــدحــرجــهــا عبر 
اللحظات الوجودية املختلفة املفعمة 
بــالــعــنــف. فليس هــنــاك حتـــول في 
الــشــخــصــيــات وهــــي تــعــيــش زمن 
من  مسارها  على  حتافظ  العنف، 
ــة الــنــص إلـــى نــهــايــتــه، كــمــا ال  ــداي ب

تتخلى عن مواقفها جتاه العنف.
منسجمة  الــشــخــصــيــة  هـــذه  كــانــت 
انــدمــجــت فــي الزمن،  مــع ذاتـــهـــا، 
مـــن قوقعة  واســتــطــاعــت اخلـــــروج 
وتعاملت  النفسي،  والزمن  الــذات، 
حاضر  كزمن  العنف  مع  بإيجابية 
وفق  تغييره،  على  وعملت  فعلي، 

رؤيتها اخلاصة.
النص  العنف في  زمن  أن  تبني  قد 
أكتوبر  من  ابتداء  يتأسس  الروائي 
1992، اختاره الكاتب لبناء خطابه، 
شخصياته،  إطــــــاره  فـــي  يـــحـــرك 
عقد  من  األول  اجلــزء  على  مركزا 
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األكثر  املرحلة  وهــي  التسعينيات، 
عنفا، و لعل الروائي بذلك قد اختار 
ليلبس  املتوترة  الزمنية  البؤرة  هذه 
شخصياته هذا الزمن في مواجهة 
زمنها الذاتي، ومحاولة الكشف عن 
الوعي باملرحلة، عبر البطل عنه، و 
قدم رؤية كانت املنطلق في التعامل 
مــع زمـــن الــعــنــف، حتــمــل مشروعا 
يــتــجــاوز مــرحــلــة العنف،  ملــجــتــمــع  
والعودة إلى حياة طبيعية خالية من 

مسببات العنف.     
ثالثا – التطرف:

أكتوبر  أحـــــــداث  مـــنـــذ  اتـــضـــحـــت 
ومـــواقـــع  مــــواقــــف  ـــر  ـــث أك  ،1988
والفكرية  االجــتــمــاعــيــة  الــتــيــارات 
التسعينيات  وفـــي  ـــر.  اجلـــزائ فـــي 
على  إيـــديـــولـــوجـــيـــاتـــهـــا  طــــرحــــت 
واالجتماعية  السياسية  الــســاحــة 
الروائي نفسه  واالقتصادية، ووجد 
واحدا  كــان  وإن  معها،  لوجه  وجــه 
متبنيا  عنها  يكتب  راح  لــذا  منها، 
إحـــداهـــا، ومــهــاجــمــا أخـــــرى؛ وقل 
رواياته  في  ركــز  محايدا،  يكون  ما 
املتطرف،  وشخصية  التطرف  على 
أحضره ليدينه، ويحمله مع السلطة 
ما حدث، وسنطمح في هذا املبحث 
ألبستها  التي  الــصــورة  إلــى حتديد 
الـــروايـــة لــلــتــطــرف، مــتــحــدثــني عن 
واملتطرف،  الـــديـــنـــيـــة،  اجلـــمـــاعـــة 

والقاتل.
1- اجلماعة الدينية:

حتضر اجلماعة في النص مبفهوم 

الــتــنــظــيــم اخلـــاضـــع لــنــظــام هرمي 
 ) )أمير  يحكمها  بالعسكري،  شبيه 
يقوم بتكوين األفراد، الذين يبايعونه 
ويسوسهم  والــطــاعــة،  السمع  على 
هو، يوجه إليهم األوامر فينفذونها 

دون مناقشة. 
توحيد  إلـــــى  اجلـــمـــاعـــة  وتـــطـــمـــح 
صـــورة أفـــرادهـــا مــن حــيــث البنية 
ـــــواحـــــدة، بـــعـــيـــدا عن  الـــفـــكـــريـــة ال
ـــالف، مــرتــكــزاتــهــا الــنــقــل ال  االخـــت
العقل، وكذا البنية الشكلية املتمثلة 
اللحية،  القلنسوة،  )القميص،  في 
الكحل(؛ هناك ارتباط عضوي قوي 
صورة  لتكتمل  والشكل،  الفكر  بني 
املنتمي للجماعة، وبهذا الشكل فإن 
الكاتب، قد وصل إلى تنفير القارئ 
اإلنساني،  الــنــمــوذج  هــذا  مثل  مــن 
الصورة   ـــى  إل أضــيــف  إذا  خــاصــة 
ــــذي متارسه  ال الــعــنــيــف  ــوك  ــســل ال

اجلماعة ضد اآلخر املختلف.
ويــنــحــدر جــل أفــــراد اجلــمــاعــة من 
الوعي  ذات  الـــكـــادحـــة،  الــطــبــقــة 
اجلماهيري املندفع إلى الثورة على 
الــوضــع الــقــائــم، نحو وعــي ممكن، 
االجتماعية  أوضاعها  من  يغير  قد 
كان  لذا  والسياسية،  واالقتصادية 
فتتلقفه  بــعــنــف؛  ــه  وعــي عـــن  يــعــبــر 
إلـــى صفوفها،  وتــضــمــه  اجلــمــاعــة 
نفسه  وهو  القائم،  الوضع  موظفة 
بطل  الــشــاعــر  جعل  الـــذي  السبب 
صعوبة  يجد  والدهاليز(  )الشمعة 
فــي الـــوقـــوف ضــدهــا، ألنـــه بدوره 
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حياته  كـــــرس  ثــــــوري  >>مثقف 
خلــدمــة اجلــمــاهــيــر والـــدفـــاع عن 

قضاياها<<49.
لنزوع  تفسيرا  الشاعر  وجــد  وإذا 
اجلماعة إلى الثورة، بحكم الطبقة 
املنتمية إليها؛ فإنه لم يجد لسرعة 
ولباسها  تفكيرها،  فــي  االنــقــالب 
نزعوا  >>هكذا  يــقــول:  تــفــســيــرا 
اجلالبيب،  وارتـــــــدوا  ســراويــلــهــم 
وأطلقوا اللحى، واستسلموا لسرداب 
من سرداب املاضي ميتصهم<<50 
أوروبا،  معظمهم  زار  الذين  هــؤالء 
ـــروا من  ـــغـــي واقــــتــــرفــــوا اآلثــــــــام، ي
حلاضرهم،  ويــتــنــكــروا  مــظــهــرهــم، 

مرمتني في سرداب املاضي. 
للماضي  الـــســـرداب  إســنــاد  يجعل 
هذا األخير زمنا مظلما، استرجعته 
كلمة  تدل  كما  كليا  ليس  اجلماعة، 
)ســرداب(، إمنا انتقت منه ما رأت 
فــيــه مــن وجــهــة نــظــرهــا صحيحا، 
للحاضر  مولية ظهرها  فيه  وذابــت 
الـــذي هــو أولــــى؛ هــنــا يــأتــي الدور 
إنه  الــقــادم،  الــزمــن  لهذا  الوظيفي 
ــــوي، يجذب  االمـــتـــصـــاص، فــعــل ق
بدوره  يحوله  وينهيه،  الــفــرد  إلــيــه 
بزمنه  لـــه  عــنــصــر ال عــالقــة  إلــــى 
يخالف  ما  وهو  والفعلي،  احلقيقي 
رؤية )غولدمان( فيما يخص الوعي 
ينبني  إذ  املمكن،  والــوعــي  الفعلي 
أن  الظاهر  لكن  األول،  الثاني على 
الوعي املمكن لهذه اجلماعة ينفصل 
بدل  وينطلق  الفعلي،  الــوعــي  عــن 

وعي  وعي جديد، الستحضار  بناء 
جاهز، قد ال يشكل وعيا مطلقا، ما 
يعني إلغاء العقل بالتمام، لنقف أمام 
وجهة نظر للعالم يحكمها املاضي، 

ويشكل واقعها.
وقد عجز الشاعر عن تفسير هذه 
أنهم  لــو  >>كما  ورأى  الــظــاهــرة، 
خرجوا أجمعني من هذه املدينة، و 
من هذا العصر، و استخلفوا مكانهم 
قوما آخرين، رمبا أتوا بهم من أقصى 
البلدان، و رمبا من أقصى املاضي، 
يقني أنهم ليسوا أجدادهم، فأولئك 
لم يكن لهم مثل هــذا احلــمــاس، و 
في  الرغبة  هــذه  و  التصميم  هــذا 
الــتــمــايــز، و رمبــا ألنــهــم لــم يكونوا 
مهددين من اآلخر، بهذا الشكل، أو 
رمبا ألنهم لم يكن بينهم من يحكم 

في شكل اآلخر<<51.
يدفع االنقالب الذي شهدته اجلماعة 
إلى السؤال عن انتماء هؤالء، الذين 
بدوا و كأنهم ال ينتمون لهذه املدينة 
ال  بل  غيرهم،  كأنهم  البلد،  ولهذا 
هذا  عند  بــأجــدادهــم.  لهم  عالقة 
احلد يصل الراوي إلى سبب انقالب 
للجماعة،  املنتمية  الشخصية  كيان 
ويــحــصــره فــي اآلخـــر، الـــذي يهدد 
هويتها، فكان ردها عنيفا متطرفا، 
اتـــخـــذت الــتــنــفــيــر مـــن هـــذا اآلخر 
عنصرا مهما في خطابها، مضيفة 
إلــيــه الــســلــطــة احلــاكــمــة فــي شكل 
ورأتهما  بينهما،  تفرق  فلم  اآلخــر، 

وجهان لعملة واحدة.
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الكيان،  وجــود  بتهديد  الشعور  إن 
الرفض،  ـــرة  دائ فــي  اجلميع  يضع 
في صراع  اجلماعة  دخــول  نتيجته 
مع السلطة، التي تستخدم بدورها 
ـــى،  األول غرميتها  لقمع  أجــهــزتــهــا 
كاشفة عن تطرف يكمن في رفضها 
اآلخر )السياسي( كشريك سياسي، 
يتداول على السلطة، وتثبت بسلوكها 
الذي  املواطن  تفكير  عن عدم فهم 
مقابلة  جماعة  عن  معبرة  تسوسه، 
تــســيــطــر عــلــى احلـــكـــم؛ مـــن هذه 
اجلماعة  طــمــوح  يــظــهــر  الــــزاويــــة 
الدينية السياسي، تقدمه في رؤيتها 
للدولة اإلسالمية التي تنوي بناءها، 
كانت وسيلتها املواجهة املسلحة مع 
السلطة، وهو ما رفضه الشاعر أول 
التقى بشباب اجلماعة يحملون  ما 
األسلحة، فـ >>شعر بالضيق الكبير 
لم  التي  البنادق،  منظر  من  خاصة 
يكن يتمنى أبدا، أن تكون بني أيدي 

أمثال هؤالء الشباب<<52.
الشباب(  هؤالء  )أمثال  عبارة  تبني 
للسالح،  الشاعر  رفــض  سبب  عن 
خاصة ما مييز البنية الفكرية لهم، 
إلى جانب صفة الشباب الدالة على 
احلركة والنشاط والتهور والسذاجة، 
دون  النقل  اعــتــمــادهــم  على  ـــادة  زي
الــعــقــل، األمــــر الــــذي يــجــعــل منهم 
خطرا كبيرا، ال يحسنون استخدام 
وقت  عقالنيا،  استخداما  السالح 

اللزوم، إن كان لذلك ضرورة.
  وعــنــدمــا يــتــوغــل الــشــاعــر وسط 

ــر عــمــار بن  اجلــمــاعــة رفــقــة األمــي
يــاســر أحـــد قــــادة اجلــمــاعــة، يرى 
بـ  وإذ  يتقوض،  الظاهر  التوحد  أن 
موحدا  تنظيما  ليست  >>احلركة 
وإمنـــــا هـــي عــــدة فــصــائــل، ورمبا 
هؤالء الشبان من الفصيل املتطرف 
إشكاليات  إحــــدى  ــه  هــات املــســلــح، 
رؤية  وتعد  الداخلية<<53  احلركة 
جدا،  مهمة  التباين  لهذا  الشاعر 
للتنظيم،  الــفــكــريــة  الــبــنــيــة  تــخــص 
الظاهرة،  الــــوحــــدة  ــهــار  ــن ت حــيــث 
والتعدد  جماعات،  باجلماعة  وإذا 
االجتهاد  يــحــكــمــه  فـــكـــري،  تـــعـــدد 
أي  الــنــقــل،  عــلــى  الــقــائــمــة  الفقهي 
االختالف؛  فيطفو  النص،  اعتماد 
باملختلف  الــقــبــول  ــاه  مــعــن ولـــيـــس 
إنها  يبدو،  كما قد  داخــل اجلماعة 
اجلماعة  داخـــل  تتنافس  فــصــائــل 
لتمثل إحداها واجهة التنظيم، وقد 
يصل األمر حد االقتتال، تكون فيه 
الغلبة للفصيل املسلح املؤمن بالعمل 
العسكري الوسيلة الوحيدة للتغيير.

الشاعر  يكّون  االكتشاف  هــذا  بعد 
لهؤالء  رؤيته  هي  نهائية،  خالصة 
>>إنهم شيع وأحزاب، االنتهازيون 
يــركــبــون مــوجــة الـــديـــن، كــل حزب 
من  البساط  انتزاع  يحاول  يتأسس 
حتت اآلخرين، األجهزة تنشئ أحزابا 
املهمشون  إســالمــهــا،  تستعمل  و 
وجبة  حجة  أن  يظنون  احلياة،  في 
والسالم  الــلــه  شــــاء  وإن  وحلـــيـــة، 
عليكم، تصنع مسلما شريفا، وتخلق 

Bayan January 2013 Inside   87 12/25/12   7:20:27 AM



88

توقف  لكأمنا  اجتماعيا،  اعــتــبــارا 
املعرفة...<<54  وفــضــول  الــعــقــل 
املقطع  بــــدايــــة  فــــي  )إن(  جتـــعـــل 
وحقيقة،  مـــؤكـــدا  حــكــمــا  ـــكـــالم  ال
وتكشف  الدينية،  اجلماعات  تعري 
والفكرية  االجتماعية  تركيبتها  عن 
املهمشون  األجــهــزة،  )االنــتــهــازيــون، 
وسيلة  الــديــن  رداء  لبسوا  كلهم   ،)
وحتقيق  السلطة،  على  للحصول 
والعقل  املنطق  مبعدين  املــصــالــح، 
ومستبيحني  املنافسة،  ســاحــة  مــن 
املنشود،  الهدف  الشعائر ألجل  كل 
بعيدا عن رؤية املجتمع كيانا تشكله 
أطيافها  باختالف  الفصائل جميعا 

.
اجلماعة  حــقــيــقــة  هـــي  هــــذه  إذا 
عن  نــاجت  تدين  على  تقوم  الدينية، 
ظروف اجتماعية قاهرة، ثم يتحول 
إلى عقد، تظهر في شكل ملتح، قد 
يتغير بتغير الظروف التي أوجدته. 
ــا نــتــحــدث عـــن غــيــاب الوعي  وهــن
واالعــتــقــاد الــصــحــيــح املــبــنــي على 
قناعة راسخة، وتفكير متأني، يعي 
يحققه  فيما  ويفكر  بــه،  يعتقد  مــا 
كرؤية  نفسه  يــقــدم  إجنــــازات؛  مــن 
تقبل  الذي  مستعدة حملــاورة اآلخر 
به طرفا في املجتمع، وتعيش أخيرا 
ماضيها،  تهمل  أن  دون  حاضرها، 

مع تطلعها للمستقبل.
2-املتطرف: 

التسعينيات عن  روايــة  وقد كشفت 
للتطرف  نتيجة  العنف  يــرى  وعــي 

مناذج  مثلتها  بــأشــكــال،  املتصاعد 
لشخصيات متارس عنفا، يبدأ فكرة 
إلى  تتحول  ثــم  فشيئا،  شيئا  تكبر 
تعصب يتخذ له مظهرا في اللحى 
والكحل والقميص بالنسبة، إضافة 
ذلك  لينتهي  السلطة،  تطرف  إلــى 
كله بالقتل كأعلى درجات التطرف.

تاركا  احلـــــــــوار،  الــــنــــص  يــــوظــــف 
للشخصية الدور في تقدمي نفسها 
ــراوي، حيث  ال دون وساطة  للقارئ 
يلملم أجزاءها املتناثرة في الرواية، 
ويكون لها صورة متكاملة، ليرى ما 

إذا كانت فعال متطرفة أم ال.
من هذا املنطلق نسعى إلى التعرف 
على  ونعمل  الشخصية،  هــذه  على 
وتوظيفها  تقدميها،  طريقة  كشف 
ــــراوي  ــرك ال ــت فـــي الـــنـــص، حــيــث ي
للشخصية حرية التعبير عن نفسها، 
وهي حتاور بطل الرواية في قضايا 
ســيــاســيــة وفــكــريــة، تــتــمــحــور حول 
الدولة اإلسالمية التي تنوي احلركة 
إقامتها؛ ومن خالل احلوار يبرز فكر 
الراوي  يعمد  ذلك  وقبل  املتطرف، 
الوصف  تقنية  موظفا  تقدميه  إلى 
كما عرفت في الرواية الواقعية، رغم 
يعرف  ما  تندرج ضمن  الــروايــة  أن 
األسلوب  وهذا  الوعي،  تيار  برواية 
بقايا  مــن  الشخصيات  عــرض  فــي 
املرحلة األولى للكتابة الروائية عند 
الكاتب )الطاهر وطار(، فكثيرا ما 
تتخلل بعض مالمح الواقعية النص، 
ينتخبها الكاتب عند بداية تقدمي أي 
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:>>كانت  الشاعر  يقول  شخصية، 
النور  حتــت  تتميز  الــشــاب،  مالمح 
شيئا فشيئا، لونه مييل إلى السمرة، 
بني  أنفه  مشعتان،  ســوداوان  عيناه 
إلى  قليال  مييل  ــطــول،  وال القصر 
ممتلئتان  خنابتاه  بينما  الفلطحة، 
بشكل بارز، مما يدل على بقايا من 
ذلـــك، بعض  يــعــزز  بــعــيــدة،  غالمية 
االكتناز الذي يطبع الشفتني، قامته 

طويلة منكبان عريضان <<55.
وطال ما قرأنا مثل هذا الوصف في 
الروايات الواقعية، يعتمد التجزيء 
على  مركزا  الشخصية  عــرض  في 
يــتــنــاول الوجه  املــظــهــر اخلـــارجـــي، 
عن  الشخصية  مييز  ال  بالتفصيل، 
غيرها إال شكال، مما يساعد على 
مالمسة الوعي الذي يختفي خلف 
للسلوك،  املنتج  كونه  املظهر،  هــذا 

ميكن من تصنيف منتجه.
على  التركيز  سبب  عن  وبالتساؤل 
الـــوجـــه، نــكــتــشــف أن الـــوصـــف لم 
حاول  الشاعر  وأن  اعتباطا،  يــأت 
للوجه،  الكاملة  بالصورة  اإلمساك 
بـــدورهـــا قــد تــوحــي بالوعي  الــتــي 
لذا سرعان  مبا حتمل من مالمح، 
ليس  الــوجــه  أن  البطل  اكتشف  مــا 
غريبا عنه، لقد رآه في التلفزيون، 
يــتــحــدث، فــحــدث تطابق  وســمــعــه 
للشخصية  الشكلية  الــصــورة  بــني 
أصالته  على  يدل  >>ما  وحديثها، 
كل شيء  من  شــيء  فيه  كجزائري، 
متوسطية،  أبــيــض  عــلــى  إفــريــقــيــة 

عروبة على بربرية<<56 إنه ميثل 
تعاطف  لذلك  اجلــزائــري،  اإلنسان 
بالتجاوب  وشــعــر  الــشــاعــر،  مــعــه 
التحفظ  معه، وقــرر جتــاوز حــدود 

جتاهه.
تتكاثف امللفوظات )إفريقية، أبيض 
متوسطية، عروبة، بربرية( بصفتها 
لترتقي  لسانية  ســوســيــو-  بــنــيــات 
الرمز  مــســتــوى  ـــى  إل بــالــشــخــصــيــة 
اجلزائري. حتى  الفرد  على  الــدال 
هنا ليس هناك ما يدل على تطرف 
العرض،  فــيــتــواصــل  الــشــخــصــيــة؛ 
ونعرف أن الشاب >>في الثالثني، 
ــنــفــط قـــيـــادي في  مــهــنــدس فـــي ال
واالعتدال،  العقل  يناصر  احلركة، 
اسمه  والــتــطــرف،  اجلــهــل  ويبغض 
ياسر<<57  بـــن  عـــمـــار  احلـــركـــي 
بتعبير  املــــســــنــــدات  ـــى  ـــوال ـــت ت ــــم  ث
أكثر،  الشخصية  مبرزة  غرمياس، 
ثابتة  بــني  متنوعة  مــســنــدات  وهــي 

ومتحركة:
اخلامتة:

تــظــل الــــروايــــة جتــربــة جــــاءت في 
نتيجة  وســيــاســي  اجتماعي  ســيــاق 
للسلطة،  القمعي  احلضور  تصاعد 
واجلماعة الدينية املتطرفة، ونتيجة 
لهذا القمع واخليبات التي مني بها 
ــســان اجلـــزائـــري هــي ممارسة  اإلن
ـــى القتل  الــعــنــف املـــــؤدي غــالــبــا إل
قاتل  ينجزه  املــادي،  والقتل  املعنوي 
تدميري  منوذج  إلى  الرواية  حولته 

شامل في املجتمع.
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وهكذا استدارت الكتابة إلى فاعل 
مظاهره،  تلتقط  بأشكاله،  العنف 
ــأمــر بــالــقــمــع، أو  ــتــي ت ودوافـــعـــه ال
فتتجلى  ـــقـــتـــل،  ال أو  الـــتـــطـــرف، 
من  تنتقل  وهي  العنف،  شخصيات 
التعصب الفكري إلى القتل، >>إذ 
تصبح العالقة اجلوهرية بني اإلبداع 
االجتماعية  واحلـــيـــاة  الــقــصــصــي 
تؤسس  التي  الذهنية  للبنى  نتيجة 
االجتماعية  اجلــمــاعــة  بــني  الصلة 
ــــداع  والــعــالــم الــتــمــثــيــلــي لــهــذا اإلب
<<62 والشخصية بذلك تعبر عن 
موقف ما يختلف جلماعة ما، جتاه 
ليعبر  الروائي  تاريخية جاء  مرحلة 

عن موقفه في املستوى الفني.
منظور  تنطلق من  أغلبها  وهي في 
الذي  السياسي  الواقع  على  الثورة 
فئة،  ســيــطــرة  بفعل  مــأزقــا  يعيش 
واحــتــكــارهــا الـــقـــرار، ومـــن ثــم كان 
واالقتصادي،  االجــتــمــاعــي  املــــأزق 
واألمني، الذي ليس باإلمكان تغييره 
القاتل،  مــنــظــور  مــن  بــالــســالح  إال 
وأرادت اجلماعات املتطرفة العنيفة 
إرادتها  فــرض  املـــأزق،  لهذا  نتيجة 
بالعنف، وعاش  السلطة  إرادة  على 
راح  للعنف،  منوذجني  بني  املواطن 
تلتقط  الرواية  وجــاءت  ضحيتهما، 
تظهر  وســاطــة  وتتخذها  يومياته، 
املمارس  العنف  بشاعة  من خاللها 
بالعشرية  املعروفة  الفترة،  تلك  في 

السوداء. 

الهوامش:
ياسني النصير: الرواية و املكان،   – )1(
دار الشؤون العامة، بغداد، العراق 1986 

ص 17
عــبــد الــصــمــد زايــــد: املــكــان في   – )2(
الــروايــة العربية الــصــورة و الــداللــة، دار 

محمد علي، تونس ط2003/1 ص 9 
مبروك:  ــرحــمــان  ال عــبــد  مــــراد   –  )3(
–تضاريس  األدبـــي  النص  جيوبوليتيكا 
الوفاء،  دار  منــوذجــا-  الــروائــي  الفضاء 

إسكندرية ط2002/1 ص9
)4( – ديفيد هارفي: حالة ما بعد احلداثة، 
بحث في أصول التغيير الثقافي، ترجمة 
للترجمة،  العربية  املنظمة  شيا  محمد 

بيروت ط2005/1 ص243
رشيد بن مالك: سيمياء الفضاء   –  )5(
اللغة و  فــي روايـــة ريــح اجلــنــوب، مجلة 
وآدابها،  الــعــربــيــة  الــلــغــة  معهد  األدب، 
ع13/شـــعـــبـــان1419/ اجلــزائــر،  جامعة 

ديسمبر1998ص41
و  الــشــمــعــة  والــــطــــار:  الــطــاهــر   –  )6(
اجلاحظية  التبيني،  منشورات  الدهاليز، 

اجلزائر 1995 ص 189
)7( – املصدر نفسه ص60

رمضان  اخلـــطـــيـــب،  حــــســــام   –  )8(
ـــــداع و  بــســطــاويــســي مــحــمــد: آفــــاق اإلب
مرجعيته في عصر املعلوماتية، دار الفكر 

املعاصر، بيروت ط2001/1 ص44 
)9( – فاطمة الوهيبي: املكان و اجلسد 
الذات،  جتليات  و  املواجهة  القصيدة،  و 

Bayan January 2013 Inside   90 12/25/12   7:20:27 AM



91

البيضاء  الــدار  العربي،  الثقافي  املركز 
املغربنط2005/1 ص32

)10( – الطاهر و الطار: املصدر السابق 
ص17

)11( – املصدر نفسه ص17
)12(– منصور قيسومة: الرواية العربية 
للنشر،  سحر  دار  التشكل،  و  اإلشــكــال 

تونس ط1997/1 ص 80
الكتابة: حتول في  العيد:  مينى   –  )13(
ط1993/1  بيروت  اآلداب  دار  التحول، 

ص 39
)14( – الطاهر والطار: املصدر السابق 

ص 116
تر  العربية،  الرواية  آلن:  روجر   –  )15(
األعلى  املجلس  املنيف،  إبراهيم  حصة  

للثقافة، مصر 1997 ص 14
)16( -  الطاهر و الطار: املصدر السابق 

ص 134
في  املــكــان  زايـــد:  الصمد  عبد   –  )17(
الــداللــة ص  الــروايــة العربية الــصــورة و 

159
من  الــروايــة  نقد  إبراهيم:  نبيلة   –)18(
احلديثة،  اللغوية  الدراسات  نظر  وجهة 
سنة  دون  طبعة،  دون  مصر  غريب،  دار 

ص 203
)19( – عبد الصمد زايد: املرجع السابق 

ص10
)20( – سيزا قاسم: بناء الرواية، الهيئة 
للكتاب، مصر 1984ص  العامة  املصرية 

34

الزمن  ــقــطــراوي:  ال حــســن  مــهــا   –)21(
العربية  املؤسسة  العربية،  الــروايــة  فــي 
ـــروت ط1-  ـــي ب الـــنـــشـــر،  و  ـــدراســـات  ـــل ل

2004ص12ص38
في  الــزمــن  داللـــة  عطية:  نعيم   –  )22(
الهيئة  املجلة،  مجلة  احلــديــثــة،  الــروايــة 
عدد  النشر  و  للتأليف  العامة  املصرية 

170 فبراير1971ص19 
)23( – أ . أ . مندالو: الزمن و الرواية، 
بيروت  صــادر،  دار  عباس،  بكر  ترجمة 

ط1 – 1997 ص39
مرمي فرنسيس: في بناء النص   – )24(
الكالمية(،  اإلحــالــة  )مــحــاور  ــتــه  دالل و 
 1998 دمشق  الثقافة،  وزارة  منشورات 

ص5
السابق  املصدر  وطــار:  الطاهر   –)25(

ص 17 
سعيد يقطني: القراءة و التجربة   –)26(
الروائي  الــتــجــريــب فــي اخلــطــاب  حـــول 
الدار  الثقافة،  دار  املغرب،  في  اجلديد 

البيضاء، املغرب ط1985/1 ص89
السابق  املصدر  وطــار:  الطاهر   –  )27(

ص 8 
)28( – املصدر نفسه ص 8

)29(– املصدرنفسه ص 204
)30(– املصدر نفسه ص 207

أ،أ، مندوالو: املرجع السابق ص   –)31(
137

شخص  الــبــاردي:  رجــب  محمد   –)32(
املعاصرة،  العربية  الــروايــة  فــي  املثقف 

Bayan January 2013 Inside   91 12/25/12   7:20:27 AM



92

قراءات
للنشر، تونس 1993 ص  التونسية  الدار 

52
احلوار  جدلية  سويدان:  سامي   –  )33(
في الثقافة و النقد، دار اآلداب، بيروت 

ط1/ 1995 ص129
)34( – الطاهر والطار: املصدر السابق 

ص 9
)35( – املصدر نفسه ص10

)36( – املصدر نفسه ص 13
)37( – املصدر نفسه ص 21
)38(– املصدر نفسه ص 21
)39(– املصدر نفسه ص 21
)40( – املصدر نفسه ص 9

)41( – املصدر نفسه ص 191
عفيف فراج: البطل الهرب إلى   – )42(
الشمال يعود ملواجهة اجلنوب ) أدب عبد 
الفكر  مجلة  الـــروائـــي(  منيف  الــرحــمــن 
القومي،  اإلمنــاء  املعاصر،مركز  العربي 
بيروت، العدد 34/ ربيع 1985 ص 42  

السابق  املصدر  وطــار:  الطاهر   –  )43(
ص 11

في  الكلمة  بــاخــتــني:  ميخائيل   –  )44(
الرواية، ترجمة يوسف حالق، منشورات 
دمـــشـــقـــط1988/1 ص  الــثــقــافــة،  وزارة 

110
)45( –الطاهروطار: املصدر السابق ص 

87
)46( – املصدر نفسه ص 87

البنيوية  غـــولـــدمـــان:  لــوســيــان   –)47(
التكوينية و النقد األدبي، ترجمة محمد 
سبيال، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت 

ط1984/1 ص28
السابق  املصدر  وطــار:  الطاهر   –  )48(

ص 17
)49(– املصدر نفسه ص 18

)50( – املصدر نفسه ص 18
)51( – املصدر نفسه ص 18
)52( – املصدر نفسه ص 22
)53( – املصدر نفسه ص 92

)54 ( – املصدرنفسه ص 178
السابق  املصدر  وطــار:  الطاهر   –)55(

ص 26
)56( – املصدر نفسه ص 27
)57( – املصدر نفسه ص 27
)58( – املصدرنفسه ص 28

)59( – املصدر نفسه ص 25
)60(– املصدر نفسه ص 95
)61(– املصدر نفسه ص 95

و  املــــوضــــوع  كـــاصـــد:  ســلــمــان   –)62(
األدب  في  تكوينية  بنيوية  مقاربة  السرد 
القصصي، دار الكندي، األردن 2002 ص 
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قراءات

توطئ���ة
في زمن الفضاء الواسع والقرية الكونية الواحدة، لم يعد مستساغا 
أن يكتب الروائي أو القاص على لسان الطير واحليوان ليمرر مايريد 
قوله صراحة،  مثلما  السياسية عن  الظروف  إن حالت  قوله مجازا 
ال���ذي ق��ام��ت  فكرته على ح���وار بني  ح��دث ف��ي ك��ت��اب كليلة ودم��ن��ة 
الفيلسوف في إصالح احلاكم وكشف عيوبه  ورغبة  وملك،  فيلسوف 
العقاب. وهكذا  أمامه بطريقة غير مباشرة حتفظ عليه حياته من 
ألسنة  فعلى  خرافية.  حكايا  هيئة   على  واحل��ك��م  النصائح  ج��اءت 
وأحداثها  احلكايا  ج��اءت  واجل��رذان  والغربان  البوم  مثل  احليوانات 
لتكشف عن خفايا السياسة اخلارجية من جهة،والسياسة الداخلية 
في الدولة وصراع السياسيني وتنافسهم من جهة أخرى.  ولكن، كان 
هذا في زمن كان للكلمة سحرها وفاعليتها، وكان لأدب رسالة، وكان 
املثقف يعرف دوره في تغيير الواقع السيئ بإيصال النصيحة ومن ثم 
النقد إلى الساسة دون الصدام معهم قدر اإلمكان.  ولكن وقد تبدل 
إليه  أشار  ما  وهذا  احليلة،  قليلي  واملثقفون  األدب��اء  وأصبح  الواقع، 
دكتور حسني سرمك حسن بقوله:     »« يرى الكثير من النقاد العرب 
أن القصاصني – واملبدعني عموما – قد حتولوا من فاعلني في احلياة 
إلى مفعول بهم في الواقع العربي. فبعد أن كانت قصيدة واحدة من 
اجلواهري تكفي النطالق تظاهرة عارمة تندد بالطغاة حّد االشتباك 
بقوات السلطة وسقوط شهداء أحبة، لم يعد يحضر أماسي الشعر 

سوى الشعراء أنفسهم. وقل الشيء نفسه عن القصة والرواية..«

»طقوس العتمة« للقاص الليبي: عوض الشاعري
غواية الصورة وخداع اخلرائط الذهنية

* ناقدة من مصر.

بقلم: انتصار عبد املنعم*
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القصصية  املــجــمــوعــة  وجــــــاءت   
)طقوس العتمة( الصادرة عن مجلة  
املؤمتر /بنغازي/ليبيا/2005للكاتب 
والصحافي الليبي »عوض الشاعري« 
أمنوذجا تتجلى فيها مدى استعانة 
الذهنية  اخلارطة  بفرضية  الكاتب 
ليرسم صورا وأخيلة متعددة متأثرة 
ليهرب  الصحراوية،  البدوية  ببيئته 
بها من الصدام مع واقعه السياسي 
والذي  الثورة  قبل  وطنه)ليبيا(  في 
لم يكن ليجرؤ على انتقاده حتى في 
األحـــالم. وســـواء كــان ذلــك بصورة 
عديدة  مسميات  حتت  أو  متعمدة 
والتورية  ــعــارة  االســت مــثــل  مــألــوفــة 
املالحظ  مــن  إنـــه  إال  واإلســـقـــاط، 
تصنيف  عــن  ليخرج  األمـــر  تــكــرار 
متعمدة  تقنية  كونها  إلى  املصادفة 
قريبة  كلمات وصور  فيها  استخدم 
لتتداعى بعدها صور أخرى مختلفة 
ـــالف املــــكــــان واألشــــخــــاص  ـــاخـــت ب

وبيئاتهم وثقافتهم.
األدبــــــي  الــــنــــص  أن  نـــعـــلـــم  وكــــمــــا 
جمالي  لغوي  تعبير  هو«  اإلبداعي 
موحية  بصورة  إنسانية  عن جتربة 
املباشر  بالتفاعل  الــكــاتــب  عرفها 
واللغة عبارة عن  املباشر..  أم غير 
والعالمات  اإلشـــارات  من  منظومة 
الــســيــمــيــائــيــة، والــكــلــمــة إشـــــارة أو 
التصور  أو  الصورة  يستحضر  دال 
للكلمة«.   العيني  للموجود  الذهني 
أو كما يقول »ي. د.هيرش«: األدب 
نشاط لغوي محكوم بالواقع احلياتي 

الذي يعيشه الكاتب ضمن سياقات 
واجتماعية  تــاريــخــيــة  مــن  مــتــعــددة 

وسياسية وثقافية وغيرها. 
وهكذا جاءت صور مجموعة«طقوس 
العتمة« مفعمة بصور مستمدة من 
والبحر  الليبية  الــصــحــراء  طبيعة 
يعرفها  التي  والقبيلة  لها  احملتضن 
تفاعل  جــرى  وعليها  جيدا  الكاتب 
شـــخـــوص قــصــصــه مـــع األحـــــداث 
املختلفة من جانب، واملرتبطة أيضا 
كون الطبيعة تتجاوب مع شخوصه 
وتنعكس على سلوكهم، و تستجيب 

ألحوالهم. 
فــفــي قــصــة »عــــروس الــبــحــر« على 
هروب  الكاتب  يصور  املثال  سبيل 
ــهــار حتـــت وطــــأة عـــبـــاءة الليل  ــن ال
واحلرمان  الفقر  حالة  تلح  عندما 
على الراعي. ويستخدم فيها الكاتب 
بعض الكلمات مثل »قطيع« ليرسم 
بها معان مختلفة ذات دالالت، تارة 
تشير الكلمة  إلى قطيع من الغنم، 
املنقادين  البشر  إلــى  أخــرى  وتـــارة 
غيرهم  وراء  دومــــــا  املـــنـــســـاقـــني 
»الــتــاج األســـــود«. وقــصــة »عروس 
البحر«مليئة باملفردات القادرة على 
رسم أكبر عدد من الصور في ذهن 

القارئ.
جنمة  تــكــن  ــم  ل الــالمــعــة  فالنجمة 
مـــن جنــــوم الــســمــاء الــكــونــيــة، بل 
ملــهــربــي احلشيش،  إشــــارة ضــوئــيــة 
وعروس البحر لم تكن هذا املخلوق 
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الــبــحــري،أو حتى األســطــوري،  بل 
مــاركــة لــنــوع مــن أنــــواع احلشيش، 
الراعي  عــصــا  أو  مــوســى  وعــصــا 
البحر  بها  ليفرق  صاحلة  تعد  لــم 
)ضرب  غنمه:  على  بها  ليهش  أو 
نصفني،  فانفلقت  بــعــصــاه  الــبــحــر 
نــصــف ذهـــب مــع األمـــــواج ونصف 
راح يهش بها على غنمه(. فالعصا 
انشطرت  حني  قوتها  بعض  فقدت 
الراعي  قــوة  معها  لتضيع  قسمني 
بينما  قطيعه  أرهب  الذي  الروحية 
ميور داخله بالشجن، ليمارس على 
قطيعه فعل القهر الذي يعانيه حتت 
وطأة الفقر والعوز. وإن كان صوته 
يعرفه  حاال  يشكو  فهو  شاديا  يعلو 
العاشقون الفقراء فقط الذين يعنون 
حرمان الروح واجلوارح ليعبر«وادي 
العني« باكيا وكأن الطبيعة تواطأت 
مع حالته لتجعل له واديا للبكاء وهو 

فعل العني. 
ورغم ذلك فهو يستلذ مبمارسة فعل 
ليسقط  الــرعــاة  صغار  على  القهر 
مــن شيخ  وخــوفــه  نــواقــصــه  عليهم 
القبيلة الذي يرسم له صورة ذهنية 
خياله  في  تسلطه  ومن  منه  لينتقم 
لتسريب  الكاتب  يلجأ  هنا  فقط.، 
سؤال عن ماذا لو تسيد من يشعر 

بالنقص الداخلي على غيره ؟ 
ومــن خــالل الــصــور واألخــيــلــة التي 
تــتــداعــى فــي ذهـــن الــراعــي تأتينا 
القهر  بأنه  سيمارس فعل  اإلجابة 

الذي يعاني منه هو نفسه على رفقاء 
يخدمونه.  الذين  والبسطاء  األمس 
يعد  لم  كبير  طموح  لديه  فالراعي 
نفسه  في  يجد  لتحقيقه،ولم  العدة 
ــة حتــقــيــقــه.بــل هو  عــزميــة مــحــاول
ليقع  احلقيقة  عــن  متاما  منفصل 
وخداع  الــصــورة  مخاتلة  ضــحــيــة  
ذهنه فيظن أن جنم الشمال يرسل 
متقطعة  ضوء  بومضات  التحية  له 
تنعكس على املاء ثم يتبني أنها كانت 
املهربني،  بــني  عليها  متفق  اشـــارة 
وما النجم إال كشاف  إضاءة ليلي. 
شيء،  على  يقدر  ال  وألنــه ضعيف 
ليحقق  األخيلة  إلــى  الــراعــي  يلجأ 
أمانيه فينتقم من شيخ القبيلة في 
حلم من أحالم اليقظة، ثم ال شيء، 
فقد أفرغ حنقه داخله. ومثل هؤالء 
ال  وثــوراتــهــم  سلبية،  طــاقــة  يظلون 
تتجاوز حلم قصير ومجموعة صور 
ذهنية يرممون بها واقعهم املتصدع، 
قاهريهم  معاشرة  بعدها  يــعــاودون 
بخنوع ورضا نفسي قسري،  حتى 
حلمه  وبــــات حتــقــيــق  صــــادف  وإن 
عــلــى بــعــد خـــطـــوات تــفــصــلــه عن 
إطــارات)احلــشــيــش(، فما كــان منه 
سوى أن بدأ في احللم مرة أخرى 
وتــأتــي أحــالمــه كتعبير صــادق عن 
يــرون في  الــذيــن  املقهورين  أحــالم 
إشباع احلاجات البيولوجية غايتهم 
البيت  آمالهم:...)سيبني  ومنتهى 
سيصاهر  بــل  الــعــالــي...ســيــتــزوج، 
االنتصار  أراد  ــــــذي  ال ـــم  ـــظـــال ال
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عليه.....(.فهل املال يحقق السلطة 
أم يتزوجها؟ 

تساؤالت  بضعة  تتعدى  ال  أفعاله 
تتوالى بال فعل إرادي واقعي واحد، 
وعندما هم بالفعل أخيرا كان األوان 
قد فات وتأخر الوقت الذي قضاه 
في مونولوج داخلي مضطرب يبني 
أن  ألف  كل من  تنتاب  التي  احلالة 
الغير  إلرادة  منفذا  مستقبال  يكون 
قائدا  وال  شـــيء  بــفــعــل  مـــبـــادرا  ال 

بالطبع.
 وفي »التاج األسود«وبتلك املفارقة 
بني اللون األســود وعــدم صالحيته 
رؤيته  على  تعودنا  لتاج  لونا  ليكون 
تتوالد  الفور  على  باجلواهر،  براقا 
الصور  مـــن  ــيــر  الــكــث ـــذهـــن  ال فـــي 
الذهنية لتجد معادال مرئيا لكلمتي 
تاج وأسود معا.ثم تأتي كلمات مثل 
والــعــتــمــة،الــظــالم، سوداء  »الــلــيــلــة، 
» فــي مــنت الــقــصــة مــــرات عديدة 
للتأكيد على الصورة الغامضة التي 
يكللها السواد. ومن خالل املونولوج 
وملاذا  التاج  مدلول  ــدا  روي تتكشف 
مليراث  كــشــيء طبيعي  أســـودا  كــان 

العار.
 و يتكرر الشيء نفسه بصورة أخرى 
إرثا  »عينان« فمن يحمل  في قصة 
يقظته  فــي  يــطــارده حتى  الهم  مــن 
لــيــصــور لــه صــــورا ذهــنــيــة خادعة 
ومزيفة للحقيقة القائمة بني يديه، 
وذلك بسبب تأثره بخبراته السابقة 

تلك  لتتوالد  وعايشها  تخصه  التي 
الصور الواحدة تلو األخرى لتجعله 
يشك فيما يراه ويعتقد ما يراه في 
ذهنه ال ماهو في الواقع أو احلقيقة.

العينني  يــظــن  املـــطـــارد  فـــالـــســـارد 
بينما  قدميا  ثــأرا  لتأخذ  تراقبانه 

هما لكفيف يحدق في الفراغ.
وكذلك  في »الطريد« تأتي الصور 
الطبيعة  ــهــا  ل وتــســتــجــيــب  قـــامتـــة 
»..ملقيا  كابية:   كاحلدث  فتصبح 
التي  القرية  بيوت  على  نظرة  آخر 
لألشباح،  كبيوت  بعيد  من  ظهرت 
في  الغارق  الكئيب  الرمادي  بلونها 
األحمرالكابي...(  الــلــون  مــن  بحر 
وتتوالى الصور امللونة وتأتينا روائح 
لترسم  احليوانات  وأصوات  القرية 
مبوسى  احملــيــطــة  للطبيعة  صـــورة 
القرية  اجــتــمــعــت  الــــذي  ــد  ــطــري ال
لــتــأمتــر بــه كــمــا حـــدث مــع موسى 
عليه السالم، وهنا نعود إلى العصا 
في القصة األولى التي بدال من أن 
هي  انفلقت  قسمني،  البحر  تفلق 
مطاردا  البطل  موسى  نفسها.وهنا 
ومتهما من كل القرية..مجموعة من 
الصور املتتابعة تتوالى صعودا نحو 
النبي  وذاك  ــقــروي  ال هــذا  مــوســى 
اخلرائط  من  مجموعة  لتستخلص 
الذهنية املختلفة امللونة بنفس ألوان 
التي  ــوان  األل ككل  والقتامة  احلــزن 
من  بدأ  مجموعته  الكاتب  بها  لون 
القصة التي حتمل عنوان املجموعة 
كلها  تـــدور  الــتــي  العتمة«  »طــقــوس 
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الصور  وكــل  ومفرداته  الظالم  في 
املــتــولــدة عــن احلــيــاة فــيــه ومـــن ثم 
استمراء احلياة تلك في رسم صور 
اخلــنــوع واالســتــســالم حــتــى تخلل 
ونهشته  اجلسد  كما  الــروح  الوحل 
هــو ساكن  »بينما  الــكــالب  »أقــــدام 
نفس  على  الكلمات  لتأتي  مستكني 
وحل،  العتمة  ــظــالم،  )ال الــشــاكــلــة  

شيطان مريد،مستنقع، ركام(.. 
تــأتــي قــصــة »الولوج  املــقــابــل  وفـــي 
البحر  ــرائــحــة  ب مــفــعــمــة  الـــســـري« 
والــزهــر والــزعــتــر والــشــيــح والتني 
البيوض  كونها تعود إلى أيام جميلة 
الصغير  الـــبـــدوي  عــاشــهــا  مــاضــيــة 
أجـــداده  قبل  فــي حضن  مشاكسا 
القتامة  ـــى  إل الــبــهــجــة  تــتــحــول  أن 
منارس  عتمة  إلى  القتامة  وتتحول 
كثرة  مــن  نخلفها  ال  طــقــوســا  لــهــا 
األعمدة«  »حــــراس  تــكــرارهــا.وفــي 
الصور  من  مجموعة  أيضا  ترتسم 
املخاتلة لتفسير داللة العنوان فأي 

نوع من احلراس وأي أعمدة؟ 
فاحلراس  اجلمعية  للثقافة  وطبقا 
حتيل فورا إلى الشرطة أو ماشابهها 
ممتلكات  بحماية  تتعلق  مهن  مــن 
واخلرائط  الصور  وتظل  وغيرها. 
إليه  حتيل  مــا  لكل  تتابع  الذهنية 
دخلنا  مــا  إذا  حــتــى  أعــمــدة،  كلمة 
العنوان  مفارقة  لنا  تتبدى  وقــرأنــا 
واخــتــالفــه متــامــا عــن كــل خارطه 
ذهنية سابقة. فاحلراس ماهم إلى 

املستنِسخ  الــشــبــاب  مــن  مجموعة 
مستندين  يقفون  الغربية  للحضارة 
يتربصون  اإلنـــــــارة  أعـــمـــدة  عــلــى 
بفتيات املدارس عند خروجهن من 
املدرسة. وميضي الكاتب في رسم 
بكلمات مراوغة قادرة على  الصور 
عليها  يغلب  متعددة  بصور  االيحاء 
بقصة«طوير  جــاء  ولــرمبــا  القتامة 
اجلنة« ليخبرنا بأال جنزع فهذا هو 
املعتاد وأن املكابدة هي فعل احلياة 
فــي اجلنة  إال  املــعــتــاد وال خـــالص 
حيث تتحقق األحالم وتتبدل احلياة 
رحبة بأعشاش واسعة وعيش هانئ 
أبسط  وفــــي  وفـــيـــر.  ورزق  رغــيــد 
القصص من حيث املوضوع والتناول 
يأتي على سبيل املثال قصة«قميص 
الرجل األكثر وسامة« لترتسم على 
الفور صورة ذهنية لقميص يوسف 
رجال  أوســم  كــان  فهو  يعقوب،  بــن 
عصره، ولقميصه شهرة في التاريخ، 
إخوته  مع  أحــداث قصته  وتتداعى 
وال يتوقف تسلسل أحــداث القصة 
إال بعد أن نقرأ ونعلم أنه املوضوع 
واملـــرأة وصراعهما  الــرجــل  األزلـــي 
املكرور مع الغيرة. وأيضا في »كان 
نومه وشيكا«واشارة إلى شخص ما 
من  أوال  لــلــزوجــة  عشيق  ــه  أن نظن 
اللغة املستخدمة مثل »صحت..هيه 
أنت أترك امرأتي...« ثم يتبني أنه 

وليدهما. 
وهكذا في قصص مجموعة القاص 
والصحافي اليبي )عوض الشاعري( 
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»طقوس العتمة » أمثلة كثيرة توضح 
كيف من املمكن استخدام الكلمات 
بعيدا عن صورها القريبة املتجسدة 
في الذهن، ليوحي بها الكاتب إلى 
أشياء مغايرة من جانب ليرسم بها 
باختالف  تختلف  صـــورا  الـــقـــارئ 
ثقافته وبيئته من جانب وما يتوقعه 

من جانب آخر وكل هذا تشترك فيه 
الكتابة اإلبداعية وفرضية اخلرائط 
الذهنية وهي فرضية من فرضيات 
علم البرمجة اللغوية العصبية الذي 
على  السبعينيات  ـــل  أوائ فــي  نشأ 

أيدي مؤسسيه جريندر وبانلر.
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 مقاالت

الرفاعي نــدى  ـــــم؟............................  عـــــل أم  الترجمة فن  هل 
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مقاالت

مقدمة
األكبر  لإلطار  العريضة  اخلطوط  أضــع  أن  املوجز  البحث  هــذا  في  أود 
فهل  بالترجمة؛  املتعلقة  املسائل  تناَقش  أن  ينبغي  بداخله  الــذي  حجماً 
الثقافي ألمة بأكملها مع أمة أخرى؟ هل  بالتفاعل  الترجمة شيء متعلق 
الترجمة مجرد رد فعل لكاتب جتاه آخر؟ هل الترجمة إحياء وتنشيط لعمل 
التقليد؟ هل  لتلبية  يُبقي عماًل ما على قيد احلياة  أنه فقط  أم  منسي؟ 
تشوه الترجمة الشيء األجنبي في العمل القدمي حتت ضغط رؤى جمالية 
معاصرة معينة؟ هل يولي املترجمون اهتماماً دقيقاً للخالفات املتأصلة في 
اللغات أم أنهم يتجاهلونها؟ هل تخلق الترجمة مستويات من املعنى لم تكن 
مرئية بالضرورة في النص األصلي بحيث يصل النص املترجم إلى مستوى 
التي تقع بداخل  أعلى من الوجود اجلمالي؟ هذه هي بعض من األسئلة 

سياق أكبر لعلم أو لفن الترجمة.
ببساطة  ليس  بيننا،  ما  وتقطع  تفصل  فاللغات  ذاتها علم.  اللغة في حد 
لكونها لغات مختلفة، وإمنا لكونها تنطلق أصاًل من صور ذهنية مختلفة، 
ومن أنظمة فكرية متباينة أو من فلسفات متشعبة. فنحن ال نتكلم فقط 
بلغة معينة، وبذلك ننزلق فكرياً على مسار قضبان مت  وإمنا نفكر أيضاً 

توصيفها مسبقاً من قبل مآلنا اللفظي.
أما الترجمة فال تزال عرضة للتهديد من قبل احلدود القائمة بني اللغات. 
القابلية  )عدم  واقعية  مع  للتعامل  بحاجة  دائما  فن سيظل  فإنه  وبذلك، 
للترجمة untranslatability( من لغة إلى أخرى. وفي الواقع، ميكننا القول، 
باملعنى الشعري، أن فن الترجمة متأثر باحلدود اللغوية حسب درجات دقة 
النص األصلي والطلبات التي يفرضها املترجمون على أنفسهم. فبطبيعة 
احلال، يريد املترجمون أن يكونوا عادلني مع فنهم اخلاص بهم عن طريق 
أنفسهم  املترجمون  النص األصلي. كما يجد  للغة  األدبية  املطالب  فرض 
امللحة  الضرورة  قبل  ومن  اللغة،  تلك  حــدود  قبل  من  باستمرار  مقيدين 

هل الترجمة فن أم علم؟

بقلم: ندى الرفاعي *

*كاتبة من الكويت.
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أوفياء  ممكن،  قــدر  بأكبر  للبقاء، 
للنص األصلي.

ــغــة هـــي تــرجــمــة في  ــل وكـــمـــا أن ال
حــد ذاتــهــا، فــإن إعـــادة إنــشــاء لغة 
يصيغ  الـــقـــراءة  عملية  خـــالل  مــن 
الترجمة.  أشــكــال  مــن  آخــر  شكال 
)هانز  األملاني  الفيلسوف  ويلخص 
 Hans George غــادامــيــر  جـــورج 
Gadamer ( بإحكام، جوهر عملية 
الترجمة  بعملية  باملقارنة  الــقــراءة 
بقوله: »القراءة هي ترجمة بالفعل، 
أمـــا الــتــرجــمــة فــهــي تــرجــمــة للمرة 
الترجمة  عملية  تتضمن  و  الثانية، 
الشامل  الــســر  على  جــوهــرهــا  فــي 
وللتواصل  للعالم،  اإلنساني  للفهم 

االجتماعي«.
الدراسات السابقة

عــمــلــيــة الــتــرجــمــة والــتــعــلــيــق على 
للدراسات  وفــائــدتــهــا  وظــيــفــتــهــا 
الغالب  في  هي  عام  بشكل  األدبية 
أحد اجلوانب الهامة واملثيرة للجدل 
مارس  وقــد  الترجمة.  أدبــيــات  فــي 
العديد من الكتاب وطلبة العلم في 
الترجمة،  فــن  واحلــاضــر  املــاضــي 
التعبير  على  ممارساتهم  وحثتهم 
عـــن وجـــهـــات نــظــرهــم فـــي عملية 
الترجمة. ففي حني أن معظم هؤالء 
الكتاب ترك إرثاً من التميز املعتبر 
كمترجمني، إال أنهم حملوا وجهات 
إمكانيات  بـــشـــأن  مــخــتــلــفــة  ــظــر  ن

واستحاالت الترجمة األدبية.
أوروبا  في  األدبية  الترجمة  ُعرفت 
فالترجمة  الـــرومـــان،  عــصــر  مــنــذ 
وفلسفة  أدب  اكتسب  كيف  تظهر 
الرومان قوة من مناذجها اليونانية. 

أمــا مــحــاوالت )إنـــوي Ennui( في 
إلى  اليونانية  النصوص  اســتــزراع 
الالتينية فقد كانت في ذلك الوقت 
ــزال مــن أعــمــال اخلــضــوع التي  ال ت
اخلصائص  إدخـــــال  فـــي  تــســبــبــت 
املعجمية اإلغريقية غير املالئمة إلى 
الترجمات. إال أنه، في وقت الحق، 
اليونانية  مــن  الــتــرجــمــة  أصــبــحــت 
تــعــنــي شــيــئــا آخـــر لــلــرومــان: وهي 
مالءمة األصل من دون أي اهتمام 
األسلوبية  باخلصوصيات  حقيقي 
كانت  فالترجمة  لألصل،  واللغوية 
تــعــنــي الــتــحــويــل مــن أجـــل صياغة 
الهياكل  بــقــالــب  ــي  ــب األجــن الــنــص 
أما  اخلاصة.  املــرء  لثقافة  اللغوية 
الالتينية فلم يتم انتهاكها بأي شكل 
من األشكال، وال حتى عندما ينتهك 
النص األصلي بنية لغته اخلاصة به 
االتفاقيات  عن طريق اخلــروج عن 
املــقــبــولــة عـــادة مــن خـــالل اختراع 
ارتباطات  أو  كــلــمــات  أو  ألـــفـــاظ 
جديدة، وإبداعات أسلوبية ونحوية 

غير مألوفة.
 )Friedrich )فــــريــــدريــــخ  ـــدأ  ـــب ي
لنظريات  الــتــاريــخــي  اســتــعــراضــه 
ـــرجـــمـــة مـــــع اإلمــــبــــراطــــوريــــة  ـــت ال
كانت  الزمن  ذلــك  ففي  الرومانية. 
موضوعات  دمـــج  تــعــنــي  الــتــرجــمــة 
الــثــقــافــة األجــنــبــيــة إلـــى لــغــة ثقافة 
اهتمام خاص  إيــالء  املــرء من دون 
األسلوبية  أو  املعجمية  للخصائص 
املصدر.  للغة  األصــلــيــة  للنصوص 
بالنسبة للرومان، فقد كانت ترجمة 
تعني  والفلسفية  األدبــيــة  األعــمــال 
نهب عناصر الثقافة اليونانية التي 
اجلمالية  األبعاد  تعزيز  شأنها  من 
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كون  أمــا  بــهــم.  اخلــاصــة  لثقافتهم 
الترجمة نقلت بدقة املعاني اللغوية 
والداللية لألصل فال يبدو أنه كان 

الشاغل الرئيسي للمترجم.
النهضة  عـــصـــر  فــــتــــرة  وخــــــــالل 
اإلمكانيات  املترجمون  استكشف 
املتعلقة بكيفية إثراء لغتهم اخلاصة 
عن طريق هياكل لغوية للغة أخرى. 
أنه ال ضرورة  املترجمون  رأى  وقد 
األصلي،  النص  اجتــاه  للتحرك في 
لغة  أجنبية نص  قّيموا مدى  وإمنــا 
اإلحيائي  تأثيره  حيث  من  املصدر 
على لغتهم اخلاصة. وبالتالي، اعتبر 
املترجمون في كل من اإلمبراطورية 
الــرومــانــيــة وعــصــر الــنــهــضــة عمل 
الــتــرجــمــة اســتــغــالل دقــيــق لألصل 
من أجل تعزيز أبعاد لغوية وجمالية 
فــي لغتهم اخلــاصــة. أمــا عــن كون 
الكامنة  املــعــانــي  شــوهــت  الترجمة 
في النص األصلي فقد كان أمراً له 

اهتمام طفيف لدى املترجم.
وقـــد خــضــع املــوقــف جتـــاه النظرة 
للترجمة، على أنها استغالل للنص 
لتغيير  األصــلــيــة،  باللغة  املــصــدر، 
الثامن  القرن  منتصف  في  جــذري 
والكتاب   املترجمون  بدأ  عشر حني 
كمساوين  أخـــرى  لــلــغــات  يــنــظــرون 
من  شأناً  أقــل  كأشكال  وليس  لهم 
أشكال التعبير باملقارنة مع لغاتهم. 
ديدرو  )دينيس  مثل  كّتاباً  كان  وقد 
)داملبرت  و   )Denis Diderot
مسئولون  وغيرهم   )D’Alembert
احترام  التغييرات.  بهذه  البدء  عن 
النص األصلي  الشيء األجنبي في 
للغة املصدر يظهر كمبدأ إرشادي، 
ورغبة  املنظور  في  تغير  مع  وذلــك 

الشيء  مــع  والــتــأقــلــم  التكيف  فــي 
األجنبي.

مفهوم  فـــي  االخـــتـــالفـــات  وتـــدعـــم 
الــــتــــرجــــمــــة كـــعـــمـــل مـــــن أعــــمــــال 
»الــتــرحــيــل« الــنــظــريــة الــقــائــلــة بأن 
من  اثنني  بني  تفاعل  هي  الترجمة 
بهما  اخلــاصــة  والــثــقــافــات  اآلداب 
)املترجم  املــصــدر  اللغة  أن  بحيث 
لغة  مقابل  باستمرار  تظهر   منها( 
الهدف )املترجم إليها(. وقد واصل 
)نيتشه Nietzsche( على تأكيد كون 
التحويل  أعمال  من  عمل  الترجمة 
عندما كتب، في مؤلفه )العلم املرح 
الواقع،  »في   ،)The Gay Science
أنه في ذلك الوقت، كانت الترجمة 

تعني الغزو«.
إال أنــه، في غضون ذلــك، بــدءاً من 
الثامن  الــقــرن  مــن  الثاني  النصف 
عــشــر، ظهر نــوع جــديــد متــامــاً من 
الترجمة  نــظــريــة  ومـــن  الــتــرجــمــة، 
التسامح  مــع  متوازية  ســارت  التي 
املتزايد جتاه االختالفات الثقافية. 
وقـــد أظــهــر هـــذا الــتــســامــح نفسه 
كحس تاريخي، كان يعني االعتراف 
بوجود مجموعة متنوعة من اللغات 
األوروبــيــة، وأن كل واحــدة من هذه 
بها،  خــاصــة  قــوانــني  لديها  اللغات 
ــه كــان مــن الــضــروري احلــد من  وأن
أي  أو  والــفــكــري،  الفني  التنافس 
تــنــافــس آخـــر بــني الــلــغــات وإعطاء 
مكانة متساوية جلميع اللغات. هذه 
خاصة  انطباقا  األكثر  هي  األفكار 
والداللي  املعجمي  التضارب  على 
والــنــحــوي بــني الــلــغــات. إذ أن هذا 
التناقض غالباً ما يطفو فوق السطح 
اللحظات  تــلــك  فــي  واضـــح  بشكل 
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عندما يتم البدء في توظيف القوى 
اخلالقة للغة.

هــــذا الـــشـــعـــور بــاملــســؤولــيــة جتاه 
النص األصلي  الشيء األجنبي في 
يـــزال اجتـــاهـــاً خــفــيــاً قوياً  كـــان ال 
النظرية في  الـــرأي  مــن اجتــاهــات 
والعشرين،  عشر  التاسع  القرنني 
عن فن وحرفة الترجمة. في القرن 
التاسع عشر، حمل )والتر بنجامني 
)خوسيه  و   )  Walter Benjamin
 Jose Ortega جــاســيــت  ــغــا  ــي أورت
داخل  إلـــى  ــهــم  ــراث ت  )y Gasset
القرن العشرين. فقد صاغ البعض 
كاملة  مقاالت  شكل  على  أفكارهم 
شاليرماخر  )فريدريخ  فعل،  )كما 
 )Friedrich Schleiermacher
للترجمة  املختلفة  الطرق  »عن  في 
 On the Different Methods of
بنجامني  )والــتــر  و   »Translating
»مهمة  فــي   )Walter Benjamin
 The Task of the املــــتــــرجــــم 
Translator »، بينما اختار البعض 
ترجماتهم  تـــقـــدمي  مــنــبــر  اآلخـــــر 
النظرية،  آرائــهــم  لتوسيع  اخلاصة 
كما في مقدمة )فيلهلم فون همبولت 
لـ   )Wilhelm von Humboldt
 ،»Agamemnon ــون  ــمــن »أجــامــي
روسيتي  غابرييل  )دانتي  ومقدمة 
لـ   )Dante Gabriel Rossetti
 The Early شعراء إيطاليا املبكرين«
فاليري  )بــول  و   ،»Italian Poets
Paul Valery( على »تنويعات على 
 Variations on the أغاني الرعاة
Eclogues«. ورغم أن هؤالء الكتاب 
لدفع  األســاســيــة  الفرضية  تقبلوا 
الترجمة باجتاه النص األصلي، إال 

تبلور جوانباً  النظرية  تعليقاتهم  أن 
نقل  فــي  الترجمة  لعملية  مختلفة 

النصوص من لغة إلى أخرى.
هومبولت  فـــــون  ــم  ــهــل ــل )فــي يـــؤكـــد 
 )Wilhelm von Humboldt
بدالً  الــنــص  بكلية  الــتــشــبــث  عــلــى 
والتشبث  وتفاصيله.  أجــزائــه  مــن 
احلرفية،  الــتــرجــمــة  فــي  يــكــون  ال 
وإمنا في املعادالت املكافئة من لغة 
توقعات  وقــد حظيت  أخـــرى.  ــى  إل
)همبولت Humboldt( بالتأكيد في 
 Arthur شوبنهاور  )آرثــر  تعليقات 
)املعادالت(  Schopenhauer( على 
حني صرح قائاًل: »ليس كل كلمة في 
لغة ما لديها ما يعادلها بالضبط في 
غيرها. وبالتالي، ليس كل املفاهيم 
خالل  مــن  عنها  التعبير  يتم  الــتــي 
متاماً  نفسها  هــي  مــا،  لغة  كلمات 
مثل تلك التي يتم التعبير عنها من 
خالل كلمات لغة أخرى«.  ومشكلة 
إيجاد )املعادالت( أو التكافؤ اللغوي 
في  وإشكالية  حساسية  أكثر  تكون 
مجال التعابير الشعرية. فهنا، وفقا 
 ،)Schopenhauer )شــوبــنــهــاور  لـــ 
تــكــون املـــعـــادالت غــيــر ممــكــنــة: »ال 
وإمنا  تـُـتــرجــم،  أن  للقصائد  ميكن 
والذي  كتابتها،  إعــادة  فقط  ميكن 
يعتبر دائماً تعهد مبهم للغاية«. إال 
أن ذلــك االعــتــراف يــؤدي إلــى رؤية 
املعاِدالت  أن  فبما  أخــــرى؛  مهمة 
لنقل  تأسيسها  ميكن  ال  الدقيقة 
للقارئ  ميكن  الشعرية،  النصوص 
أو املترجم االقتراب أكثر من النص 
األصـــلـــي لــلــغــة املـــصـــدر مـــن خالل 

وجود ترجمات متعددة.
وقد شكلت، فكرة أن املترجم يجب 

Bayan January 2013 Inside   103 12/25/12   7:20:29 AM



104

أن يحاول إعادة إنتاج مجمل النص 
إليها،  املــتــرجــم  اللغة  فــي  األصــلــي 
نــظــريــة وممـــارســـة الــتــرجــمــة منذ 
ـــى القرن  الــقــرن الــتــاســع عــشــر إل
الرئيسي  ولعل االستثناء  العشرين. 
الوحيد لتلك املمارسة هو )نابوكوف 
بالرأي  يحتفظ  الذي   ،)Nabokov
الترجمة احلرفية فقط،  القائل أن 
ترجمة كلمة مقابل كلمة، هي ترجمة 

صاحلة. 
وفي حني أبدى كتاباً مثل )هومبولت 
 ،)Schlegel Humboldt(، )شليغل 
بالغاً  اهتماماً   )Arnold و)أرنــولــد 
عملية  طبيعة  على  الــضــوء  بإلقاء 
الترجمة، كان من الطبيعي أن حتتاج 
الترجمة  مبنهجيات  متعلقة  أسئلة 
إلــــى مــعــاجلــة أيـــضـــا. وقــــد ذهب 
 )Schleiermacher )شاليرماخر 
ـــى حــد وضـــع عــنــوان ملــقــالــه هو  إل
أما  للترجمة«.  املختلفة  »األساليب 
)غوته Goethe( فقد بلور وجهات 
نظره حول األنواع املختلفة للترجمة 
والغرب  الــشــرق  ـــوان  )دي نهاية  فــي 
عّرف  وقــد   .)East-West Divan
الترجمات  أنـــواع مــن  ثــالثــة  غــوتــه 
الركيكة،  البسيطة  الترجمة  هــي: 
والــتــرجــمــة الــســاخــرة الــتــي يحاول 
املترجم فيها فقط أن يالئم احملتوى 
التي  الناسخة  والترجمة  األجنبي، 
الترجمة  املترجم فيها جعل  يحاول 

مطابقة لألصل.
ــــــــــج )شـــــاليـــــرمـــــاخـــــر  ــــــــــد دم وق
)غوته  رؤيـــة   )Schleiermacher
عملية  داخـــــــل  إلــــــى   )Goethe
تعليقاته،  إليها  وأضـــاف  الترجمة 
العالقة  التي هي اآلن شهيرة، عن 

»إما  واملترجم:  واملؤلف  القارئ  بني 
مبفرده  الكاتب  املترجم  يترك  أن 
باجتاه  القارئ  وينقل  اإلمكان  قدر 
وحده  القارئ  يترك  أن  أو  الكاتب، 
باجتاه  الكاتب  وينقل  اإلمكان  قدر 
أن  نــص  الـــقـــارئ«، »ال ميــكــن ألي 
يكون أصلياً متاماً ألن اللغة نفسها، 
ترجمة:  بالفعل  هي  جوهرها،  في 
أوالً من العالم الشفهي، ثم ألن كل 
إشـــارة وعــبــارة هــي ترجمة إلشارة 

وعبارة أخرى«.
فقد  اللفظي،  التعبير  مــجــال  فــي 
الكلمات  وظيفة   )Paz )بـــاز  حــدد 
في كل من النص الشعري والنثري. 
ففي حني أنه في قطعة النثر متيل 
أحادية  تــكــون  أن  إلــــى  الــكــلــمــات 
بتعدد  عـــمـــومـــاً  حتــتــفــظ  املـــعـــنـــى، 
معانيها في سياق شعري. هنا مرة 
إدراك  على  التركيز  ينصب  أخرى، 
تعدد املعاني الكامنة في النصوص 
للكلمات  معينة  فوضعية  الشعرية. 
تعكس  دالالت  تخلق  النص،  داخــل 
وتفسير  إلــى  للنظر  متعددة  طرقاً 
 )Paz )باز  يخلص  وهكذا،  العالم. 
إلى أن: »تعدد اللغات واملجتمعات: 
فــكــل لــغــة هـــي رؤيــــة لــلــعــالــم، وكل 

حضارة هي عالم«.
قابلية  لتوضيح  جــهــوده  مجال  فــي 
مــــن أجل  لــلــتــرجــمــة  الـــنـــصـــوص 
الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــم مــع اآلخرية 
بنجامني  ـــر  )وات يجد  الــلــغــات،  فــي 
حـــافـــزاً   )Water Benjamin
الترجمة  حول  النظرية  العتباراته 
بانويتز  )رودولـــــــــف  دراســـــــة  فــــي 
)أزمة  حــول   )Rudolf Pannwitz
 Die Krise der األوربــيــة  الثقافة 
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أما   .)Europischen Kultur
)بانويتز  لـــ  الرئيسيان  الــشــاغــالن 
إثراء  ضـــرورة  فهما   )Pannwitz
املرء للغته اخلاصة من خالل نشاط 
الترجمة، ونقل الترجمة نحو النص 
يقول:  األصلية، حيث  للغة  املصدر 
»اخلطأ األساسي للمترجم هو أنه 
يحافظ على احلالة العرضية للغته 
تعاني  تركها  عن  عوضاً  اخلــاصــة، 
من صدمة اللغة األجنبية. ال بد له، 
بعيدة  لغة  يترجم  كان  إذا  ال سيما 
جداً عن لغته، من اختراق العناصر 
تصبح  بحيث  نفسها،  للغة  املطلقة 
ــبــرة شيئاً  ــن ـــصـــورة، وال الــكــلــمــة وال
واحداً، ال بد له من توسيع وتعميق 
األجنبية«.  الــلــغــة  خـــالل  مــن  لغته 
 Yves( بـــونـــفـــوي  )إيــــــف  ويـــنـــقـــل 
»ترجمة  مقالته  فــي   Bonnefoy
الشعر Translating Poetry« تلك 
الشعري.  العمل  إلــى  أيضا  الفكرة 
فانغمار الشاعر كمترجم في العمل 
نتجاهل  ال  ودعـــونـــا   - األجــنــبــي 
كان  »إذا  قــائــال:  بــونــفــوي،  موعظة 
غير  فهو  علينا،  يَــفــرض  ال  العمل 
قابل للترجمة« -  ينقح من حساسية 
الــوقــت نفسه يعيد  الــشــاعــر، وفــي 

خلق طاقته الشعرية.
وفي الواقع،  فإن مشكلة  )عدم القابلية 
للترجمة untranslatability(  كانت 
حاضرة عل الدوام. ومثال عل ذلك 
بــه )دانتي  أدلــى  الــذي  التعليق  هــو 
 :)Dante Convivio كونفيفيو 
يتم فقدان  أن  الــضــرورة  مــن  »أنـــه 
األصلي  للنص  الــشــعــري  الــومــيــض 

في الترجمة«. وكان منّظري عصر 
الــنــهــضــة أيــضــاً عــلــى درايــــة بهذه 
أقل  أنها مشكلة  واعتبروا  املشكلة، 
عن  فصلها  ميكن  ال  ولكن  حجماً، 
والتي  للمترجم،  اخلـــالق  الطموح 
في الوقت نفسه لم تتدخل في خلق 
إليها. لكن  املنقول  اللغة  تصور في 
بطريقة  مناقشتها  تبدأ  لم  املشكلة 
أوسع  سياق  في  ووضعها  منهجية 
من التفكير التاريخي واللغوي إال في 
القرن الثامن عشر: في فرنسا من 
قبل )ديدرو Diderot( و )وداملبرت 
d’Alembert(، وفي أملانيا من قبل 
)شاليرماخر )Schleiermacher و 
 Wilhelm هومبولت  فون  )فيلهلم 

.)von Humboldt
استُخدمت  فقد  »العلم«  كلمة  أمــا 
Nida(  في عنوان  )نايدا  من قبل 
علم  )نــحــو  عـــام 1964  لـــه  كــتــاب 
ــفــرام ويس  الــتــرجــمــة(، وتــنــاول )ول
املـــعـــادل    )Wolfram Wilss
األملاني له في كتابه )علم الترجمة 
 Ubersetzungswissenschaft (
جامعة  في  والبحث  التدريس  أثناء 
)كولر  تــنــاولــه  كــمــا   ،Saarlandes
 ،Heidelberg  في جامعة )Koller
ومدرسة )اليبتسيج Leibzig( حيث 
 )Kade نــشــط عــلــمــاء مــثــل )كــــاده
ذلك  فــي   .)Neubert و)نــويــبــيــرت 
ـــوقـــت، لـــم يــتــحــدد حــتــى مجرد  ال
اســـم املــجــال الــنــاشــئ، مــع ترشيح 
 translatology»« مثل  مسميات 
ونظرائه  اإلجنـــلـــيـــزيـــة،  بـــالـــلـــغـــة 
translatologie«« باللغة الفرنسية و 
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»traductologia« باللغة اإلسبانية.
)نايدا Nida( وعلم الترجمة

اســتـُـخــرجــت نــظــريــة )يــوجــني نايدا 
من  ــتــرجــمــة،  لــل  )Eugene Nida
الظهور  في  وبــدأت  أعماله،  صميم 
ــقــرن املــاضــي وما  فــي أربــعــيــنــات ال
تــالهــا عــنــدمــا كـــان يــتــرجــم وينظم 
ترجمة اإلجنيل. وقد اتخذت نظريته 
في اثنني من أعماله  شكال ملموساً 
علم  »نحو  الستينات:  في  الرئيسية 
 Toward a Science of للترجمة 
و«نظرية   ،(1964(  »Translating
الذي   ،)1969( الترجمة«  وممارسة 
 .)Taber تشارك في تأليفه مع )تابر
إذ  الكتاب االول كبير؛  مغزى عنوان 
الترجمة  )Nidaنقل  )نــايــدا   يحاول 
الكتاب املقدس( إلى عصر  )ترجمة 
أكثر علمية من خالل دمج العمل في 
علم اللغويات.  ويستعير نهج )نايدا 
)Nida األكثر انتظاماً، مفاهيماً نظرية 
 / )الــداللــة  علمي  من  ومصطلحات 
السيمياء Semantics( و )الذرائعية 
 )Pragmatics الــبــراغــمــاتــيــة   /
)نوام  أعمال  ومــن  على حد ســواء،، 
 )Noam Chomsky تــشــومــســكــي 
شكلت  الــتــي  الــنــحــويــة  البنية  حـــول 
نظرية القواعد التوليدية - التحويلية 
 The Theory of Generative –(
 ،)Transformational Grammar
 ،1957  Chomsky( لتشومسكي 

..)1965
م���ش���ك���ل���ة ال����ت����رج����م����ة األدب����ي����ة 

والدينية
قــد يــكــون املــتــرجــمــون أحــيــانــاً غير 
قـــادريـــن عــلــى رســـم مــعــالــم بعض 

الــتــعــبــيــر. ومثال  االخــتــالفــات فــي 
الدينية  الترجمات  هــي  ذلــك  على 
سورة  مــن  العاشرة  لآلية  املتعددة 

اِفِظني(: االنفطار)َوِإنَّ َعلَيُْكْم حَلَ
082:010
082:010 Khan    But verily, 
over you (are appointed angels 
in charge of mankind) to watch 
you,
082:010 Maulana And sure-
ly there are keepers over you,
082:010 Pickthal Lo! there 
are above you guardians,
082:010 Rashad Oblivious 
to the fact that there are (invis-
ible) keepers around you.
082:010 Sarwar but you 
should know that there are an-
gelic guards
082:010 Shakir And most 
surely there are keepers over 
you
082:010 Sherali S u r e l y , 
there are guardians over you,
082:010 Yusufali But verily 
over you (are appointed angels) 
to protect you،-

وفيما يلي مثال على تعدد الترجمات 
يلي  ففيما  الــواحــد؛  للنص  األدبــيــة 
عدة ترجمات، لعدد من املترجمني، 
لإلشارات املتتالية إلى شبح )امللك 
التي   )King Hamlet هــامــلــت 
قبل  من  مختلفة  بطرق  استُخدمت 

.)Shakespeare شكسبير(
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في الستينات من القرن املاضي في 
عن  األمريكية،   املتحدة  الــواليــات 
طريق مفهوم ورشة عمل الترجمة - 
الترجمة األدبية على وجه التحديد. 
)ريتشاردز  عــمــل  ورش  عــلــى  بــنــاء 
والنهج  ــقــراءة  ال فــي   )Richards
في  بــدأت  التي  النقد  فــي  العملي 
وغيرها  املاضي،  القرن  عشرينات 
من ورش العمل في الكتابة اإلبداعية 
أول ورش  فــــإن  وقــــت الحــــق،  فـــي 
أنشئت في  الترجمة هذه قد  عمل 
جامعات )أيوا Iowa(، و)برينستون 
Princeton(. كان املقصود بها أن 
تكون منبراً إلدخال ترجمات جديدة 
وملناقشة  املستهدفة  الثقافة  فــي 
الترجمة  لعملية  الدقيقة  املــبــادئ 
وفــهــم الــنــص. بــالــتــوازي مــع هذا 
النهج سار نهج األدب املقارن، حيث 
دولياً  ومقارنته  األدب  دراســة  تتم 
قــراءة بعض  وثقافياً مما يستوجب 

األدب في مجال الترجمة.
أما )هومبولدت Humboldt( فقد 

شكسبيرالنصمطرانجبرااخلميريجمال
A1.S1.21this thingذلك الطيفذلك الشيءالشبحذلك الطيف

A1.S1.27this apparitionالطيفالطيفالشبحالطيف

A1.S1.29itاخليالإنــهشيءالطيف
A1.S1.40itذايجيء )هو(الشبحذا

A1.S1.81imageمثالهخيالهNothingطيفه
ــــــشــــــكــــــل  ال

الغريب
الطيف املليء الشبح

باملعاني
ـــــة  ـــــئ ـــــي ـــــه ال

الغريبة
A1.S1.109 Portentous

figure

A1.S1.127illusionالوهماخليالالشبحاخليال

والــشــيء األكــثــر صعوبة أيــضــاً في 
الترجمة من لغة الى أخرى هي وتيرة 
بشخصية  املتعلقة  وهــي  أســلــوبــه، 
معينة أو عرق معني، ويستند عليها 
التحدث  عند  الــســيــاق  طبيعة  فــي 
مبعدل  وتــرتــبــط  تلقائية،  بطريقة 
اخلاصة  الغذائي«  التمثيل  »عملية 
لغة  فلكل  ذلــك،  على  وعـــالوة  بها. 
هي  كــمــا  للنثر  إيــقــاع  خــصــوصــيــة 
صعوبات  ــمــة  ث أن  ــمــا  ك ــلــشــعــر.  ل
املترجم  يضع  عندما  تتضح  أخــرى 
التي  اللغة  مع  عالقته  اعتباره  في 
يكتب بها وعالقة ترجمته بأعماله 
أولئك  اســتــثــنــيــنــا  وإذا  األخــــــرى. 
اللغة  تعد  الذين  الرائعني  األساتذة 
أكثر  لهم طبيعية  بالنسبة  املكتسبة 
الناس،  سائر  فــإن  األم،  لغتهم  من 
للغة  قــراءتــهــم  كــانــت طــالقــة  مهما 
أجنبية، ال يزالون يحتفظون بالغربة 

في النص املترجم.
 اإلستراتيجيات

اجلامعات  في  الترجمة  تطوير  مت 
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رحب بفكرة الترجمات املتعددة، إذ 
التي  املختلفة  النظر  وجهات  تقدم 
لنفس  مختلفني  مترجمني  ينشئها 
للدخول  لــلــقــراء  الــفــرصــة  ــنــص،  ال
بشكل أعمق إلى جوهر قصيدة أو 
همبولت  كتب  معينة.  نثرية  قطعة 
ما يلي: »وعالوة على ذلك، فالقراء 
الذين  مــن  معينة  وطــنــيــة  لــغــة  مــن 
النصوص  ـــــراءة  ق يــســتــطــيــعــون  ال 
ــنــص األصلي  ال فـــي  الــكــالســيــكــيــة 
ميكنهم التعرف عليها بشكل أفضل 
من خالل ترجمات متعددة بدالً من 
ترجمة واحدة فقط«. كما أصبحت 
كشكل  املتعددة  الترجمات  أهمية 
والفهم مصدر  الــرؤيــة  مــن أشــكــال 
اهتمام رئيسي في التفكير النظري 
في القرنني التاسع عشر والعشرين، 

في مجال دراسات الترجمة.
وميكن للترجمة – كما متت اإلشارة 
أحد  فـــي  ــحــرك  تــت أن   - ســـابـــقـــاً 
اجتاهني: إما أن يتم تقدمي املؤلف 
إلى لغة القارئ، أو يتم نقل القارئ 
إلى لغة املؤلف. في احلالة األولى، 
الصحيح  باملعنى  نترجم،  ال  نحن 
نقدم  الــواقــع،  فــي  وإمنـــا،  للكلمة، 
تــقــلــيــداً، أو إعــــادة صــيــاغــة للنص 
األصلي. فقط عندما جنبر القارئ 
ونلزمه  اللغوية  عــاداتــه  تــرك  على 
املؤلف،  ــارات  عــب داخـــل  بالتحرك 
تكون هناك في الواقع ترجمة. من 
الذي  املــتــرجــم  فــإن  أخـــرى،  ناحية 
يوجد  ال  الثانية  بالطريقة  يتمسك 
لتنفيذ  اإلطـــالق  حــافــز على  لــديــه 
تغييرات تعسفية، ألن القارئ يجب 
أن يضع في اعتباره دائماً أن املؤلف 
قد عاش في عالم آخر، وكتب بلغة 

أخـــــرى. هـــو مــرتــبــط فــقــط بالفن 
العالَم  بهذا  الوعي  لتزويد  الصعب 
وأنسبها،  الطرق  بأقصر  األجنبي 
سهولة  من  املزيد  مبــرور  والسماح 

وطبيعية تألق النص األصلي.
على  للتغلب  الصياغة  إعــادة  تسعى 
العقالنية اللغات، ولكن فقط بطريقة 
ميكانيكية. إنها تقول لنفسها: »حتى 
لو كنت ال أجد كلمة في لغتي تتوافق 
فال  األصــلــيــة،  باللغة  الــتــي  تلك  مــع 
قيمتها  على  اإلبقاء  في  أرغــب  زلــت 
من خالل إضافة تعريفات محددة أو 
توسعية«. وبذلك فإن إعادة الصياغة 
من  تــراكــم  خــالل  مــن  تشق طريقها 
غــيــر احملكمة،  الــتــفــاصــيــل احملــــددة 
واملتذبذبة. وهي بهذه الطريقة ميكنها 
أن تقدم احملتوى بدقة محدودة، ولكنها 
تتخلى متاما عن االنطباع الذي أدلى 
به األصل، ألنه قد مت بغير رجعة قتل 
بأنه  ليشعر اجلميع  اخلطاب احلي، 
يكون قد ورد هكذا في  ان  ال ميكن 
النحو من  النص األصلي وعلى هذا 

العواطف اإلنسانية.
املناقشة

في  تقع  حالة  إلــى  الترجمة  تشير 
منتصف املسافة بني األثنني )العمل 
املترجم  وهدف  واملتلقي(،  األصلي 
يجب أن يكون أن يوفر لقارئه نفس 
عند  يجدها   التي  واملتعة  الصورة 
ولكن  األصلية.  باللغة  العمل  قراءة 
أو شكل من  فني  تقدير عمل  عند 
للمتلقي  النظر  فــإن  الفن،  أشكال 
أبــــداً. ليس فقط  يــكــون مــثــمــراً  ال 
أو  إلى جمهور معني  أية إشــارة  أن 
حتى  ألنـــه  وإمنـــا  مــضــلــلــة،  ممثليه 
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في  ضــار  »املــثــالــي«  املتلقي  مفهوم 
أن  حيث  للفن،  الــنــظــري  االعــتــبــار 
وطبيعة  وجــود  هو  يفترضه  ما  كل 
اإلنـــســـان عــلــى نــحــو مــعــني. الفن، 
وبنفس الطريقة، يفترض إنساناً ذا 
وجــود جسدي وروحــي معني ولكنه 
ال يهتم باستجابة املتلقي. فال توجد 
أو  للقارئ،  قصيدة معينة مقصودة 
سمفونية  أو  للناظر،  معينة  صــورة 

محددة للمستمع.
ترجمة ألفالطون، حتى  مقارنة  عند 
لــو كــانــت أحـــدث تــرجــمــة، مــع النص 
للدهشة  مثيرة  تكون  األصلي، سوف 
والغضب، ليس ألن أسلوب أفالطون 
املثير للحواس قد تالشى في الترجمة 
تلك  أربــاع  ولكن بسبب فقدان ثالثة 
عبارات  في  امللزمة  الدقيقة  األمــور 
الفيلسوف. لذلك السبب، وليس كما 
يعتقد عادة بسبب بتر جمالها، فإنها 
قلياًل ما تثير اهتمام قارئ اليوم. إذ 
كيف ميكن لها أن تكون مثيرة لالهتمام 
بعدما مت تفريغ النص مسبقاً ولم تبق 
منه سوى حملة نحيفة من دون عمق 
أو إثــارة؟ انها حلقيقة معروفة جيداً 
ألفالطون  فقط  واحـــدة  ترجمة  أن 
الترجمة  هـــذه  حــقــا.  مــثــمــرة  كــانــت 
)شاليرماخر  ــــ  ل بــالــتــأكــيــد،  هــــي، 
مخصصة  وهي   ،)Schleiermacher
أنه  إذ  ودقيقة وذات تصميم متعمد، 
وحاول،  جميلة،  ترجمة  عمل  رفــض 
أشرنا  مــا  يفعل  أن  أســاســي،  كنهج 
الشهيرة  النسخة  هــذه  وكــانــت  إلــيــه. 
ذات خدمة كبيرة حتى بالنسبة لعلماء 
اللغة. فمن اخلطأ أن نعتقد أن هذا 
النوع من العمل ال يخدم سوى أولئك 

الذين يجهلون اليونانية والالتينية.
لنا أن نتصور إذن شكاًل قبيحاً من 
أشكال الترجمة، كما هوالعلم دائماً، 
الــزي األدبي،  ارتــداء  حني ال ينوي 
فهو ليس سهل القراءة ولكنه واضح 
جدا في الواقع )على الرغم من هذا 
التوضيح قد يتطلب حواش غزيرة(. 
إال أنه عندئذ يجب على القارئ أن 
أنه عند قراءة ترجمة  يعلم مسبقاً 
فــإنــه لــن يــقــرأ كــتــابــاً أدبــيــاً جمياًل 

وإمنا سيستخدم جهازاً مزعجاً.
يوحي  ــــي  األدب ــاريــخ  ــت ال  وال حــتــى 
باملفهوم التقليدي بأن كبار الشعراء 
ــــن وبــــأن  ــــارزي ــرجــمــني ب كــــانــــوا مــت
مترجمني  كـــانـــوا  األقــــل  الــشــعــراء 
المبالني. وهناك عدد من األسماء 
البارزة، مثل )لوثر Luther(، )فوس 
 ،)Schliegel و)شــلــيــغــل   ،)Voss
منهم  أكثر  كمترجمني  هامني  كانوا 
العظماء  وبــعــض  مبدعني،  ككتاب 
 )Holderlin )هولدرلني  مثل  منهم 
 ،)Stefan George و)ستيفان جورج
ببساطة  إدراجــــهــــم  ميــكــن  الـــذيـــن 
كشعراء ولكن ليس إذا نظرنا إليهم 
مجال  هــي  فالترجمة  كمترجمني. 
في حد ذاته، ومهمة املترجم، أيضاً، 
ومتباينة  متمايزة  اعتبارها  ميكن 
الشاعر.  مهمة  مــن  واضـــح  بشكل 
وعلى الرغم من أن الترجمة، على 
عكس الفن، ال ميكنها ادعاء الدوام 
ملنتجاتها، فإن هدفها هو دون شك، 
وحاسمة  نهائية  و  قاطعة  مرحلة 
الترجمة  فــفــي  ــغــوي.  ــل ال لــلــتــكــويــن 
يرتفع النص األصلي في جو لغوي 

أعلى وأنقى مما كان عليه.
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ف�����ن امل������ن������اورة م���ق���اب���ل ال���دق���ة 
واإلخالص في الترجمة

الكلمات  تــرجــمــة  فـــي  اإلخــــــالص 
الفردية ال ميكنه على األغلب إعادة 
إنتاج معانيها كما في النص األصلي. 
إذ أن اإلحساس مبغزاه الشعري ال 
من  ينبع  وإمنــا  املعنى  على  يقتصر 
الدالالت التي نقلها اختيار الكلمات 
للتعبير عن ذلك، ونقول أن للكلمات 
احلرفي  فالتقدمي  عاطفية،  دالالت 
إعادة  نظرية  متــامــاً  يــهــدم  للجملة 
تهديداً  يشكل  كما  املعنى  صياغة 
الترجمة  فهمها.  لسهولة  مباشراً 
تغطي  ال  وهــي  شــفــافــة،  احلقيقية 
األصل، ال متنع ضوءه، لكنها تسمح 
باللغة النقية، كما لو مت تعزيزها من 
خالل وسطها اخلاص بها، لكي تشع 

على النص األصلي بشكل أكمل.
اخلالصة

تنطوي الترجمة على فعل التحويل. 
ويسمح التحويل من اللغات األخرى 
وصياغة  بــاســتــكــشــاف  لــغــتــنــا  ـــى  إل
ــم نكن  املــشــاعــر واملــفــاهــيــم الــتــي ل
لنشعر بها لو لم تتم ترجمتها. كما 
توسع الترجمة باستمرار تلك احلدود 
وبهذا  اخلاصة.  الفرد  للغة  اللغوية 
وظيفة  ــؤدي  ت الترجمة  فــإن  املعنى 
القوة املنشطة للغة. وميكن للترجمة 
أن ترعى خلق كلمات جديدة في اللغة 
والتأثير  إليها(  )املترجم  املستهدفة 
والداللية  النحوية  التراكيب  على 
أن  ينبغي  وباختصار،  اللغة.  لتلك 
أشكال  مــن  كشكل  للترجمة  يُنظر 

التخصيب اللغوي واملفاهيمي.

هل الترجمة علم أم حرفة أم فن؟
من املناقشة الواردة أعاله، يبدو من 
حول  نقاش  أي  أن  متاماً  الــواضــح 
نقاشاً  يعتبر  للترجمة  علم  وجــود 
قدمياً في دراسات الترجمة. وهنالك 
في  التواصلية  للعالقة  بياني  رسم 
عملية الترجمة يدل على أن املترجم 
هو أداة لالستقبال والبث على حد 
سلسلتني  وبــدايــة  نهاية  فــي  ســـواء 
منفصلتني، رغم كونهما مرتبطتني، 

من سالسل التواصل اللغوي.
من الضروري أن نعتبر أن مصطلح 
عــــادة مبفاهيم  يــرتــبــط  »الـــعـــلـــم«  
مثل  الطبيعية،  الــعــلــوم  وأســالــيــب 
الفيزياء والكيمياء. ومن باب حرص 
كعلم،  الترجمة  تقبل  على  اللغويني 
فقد حاولوا تقريب اإلجراءات لهذه 
الــتــخــصــصــات الــنــاشــئــة مــن خالل 
وسلوك  وتــوزيــع،  مــالمــح،  مالحظة 
إال  اللغوية.  العناصر  من  مجموعة 
شيء  هــو  علم  الترجمة  تسمية  أن 
املفهوم  ــكــون  ل فــقــط  لــيــس  مــزعــج 
خاطئ ولكن ألنه في النهاية هو مقلل 
لقيمته. فاللوحة، القطعة املوسيقية، 
النثر، والشعر ليست علوماً، وهكذا 
الــتــرجــمــة األدبـــيـــة. إن حصر  هــي 
العلم  مفهوم  فــي  األدبــيــة  الترجمة 
ينزع عنها الفن، احلدس، اجلمالية، 
يجعلها  الـــذي  الــشــيء  والالتقييد. 
بصور  وشبيهة  ومكررة،  ميكانيكية، 

كسوف القمر؛ ميكن التنبؤ بها.
اللغويات التطبيقية ضمت الترجمة 
إلى املجال اخلاص بها. ومع ظهور 
أمناط  من  وغيرها  علمية  أساليب 
تقريباً  الترجمة  صــارت  الــدراســة، 
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اللغويني  ولــكــن  ـــم«.  »عـــل مـــوضـــوع 
من  ـــداً  أب يتمكنوا  لــن  التطبيقيني 
األدبية،  الترجمة  مجال  اغتصاب 
ألنه فن وسيظل فناً ذا وجه بشري 
فردي. ال ميكن أن يكون هناك أي 
توافق أحادي بني تقدمي نص أدبي 
مــن لــغــة إلـــى أخــــرى. أنــهــا ليست 
مجرد ترجمة وإمنا هو تقدمي فني 
جديد، أكثر منه مجرد ترجمة. فإذا 
كلمة  استخدام  على  ما  أحد  أصر 
ترجمة  عليها  يطلق  أن  ميكن  مــا، 
األدبية، وهي بذلك تتحدى صرامة 

اإلجراء العلمي النظري.
الدراسات اللغوية في األدب ال جتعل 
العظماء  والــلــغــويــني  عــلــمــاً.  األدب 
ــن عــلــقــوا بــلــبــاقــة عــلــى األدب  ــذي ال
الروس،  التشكيليون  بينهم  مــن   –
بعد  وفيما  لبراغ،  اللغوية  والدائرة 
النحويون املتأخرون – حددوا غالباً 
حتليالتهم  بتقليل  األدبــــي  أفــقــهــم 
إلى عناصر أسلوبية نحوية شكلية 
باللغة  انشغالهم  وكــان  وعروضية، 
أكثر من احملتوى. هم فسروا األدب 
اللغة،  حــول  الغالب  في  كونه  على 
إال أن هذا التركيز متعدد الوظائف 
اللغوية ال يعني بأي حال من األحوال 
إلى أن األدب ليس فناً أو أنه علم.

قسم كبير من اللغويني كانوا روائيني 
وكانوا  وشعراء،  مسرحيني،  وكّتاب 
معا  املجاالن  سار  عندما  ؟؟نادرين 
املقام  فــي هــذا  الــيــوم  يفعل  كما   -
الروائيان اللغويان االيطاليان )ماريا 
و)أمبرتو   )Maria Corti كــورتــي 
إيكو  )Umberto Eco. ولكن لغوين 
نظروا  طويلة(  )والــقــائــمــة  آخـــرون 
األدبية،  الترجمة  حتى  للترجمة، 

الوحيد  األدبـــي  النشاط  أنها  على 
اللغات،  بني  التفاعل  بسبب  الــذي، 
في  إدراجــــه  صحيح  بشكل  ميــكــن 
علم اللغة. وقد حد مثل هذا النهج 
اللغوية في حد  النظرية  فائدة  من 
ذاتها، وأدى إلى عزلتها عن اولئك 
األدبية.  الترجمة  ميارسون  الذين 
كل هذا مما يؤسف له، ال سيما في 
تباين حميم، وعالقة حميمة  ضوء 
جدا في وقتنا احلاضر بني النظرية 
هذا  ونرى  األدبــاء  والكّتاب  األدبية 
من  لكل  العظيم  الــتــراث  فــي  جلياً 
)كوليردج   ،Dryden( )درايــــــدن  

.Eliot( و)إليوت ،Coleridge(
ولكن  احلــرفــة،  على  يحتوي  الــفــن 
على  بالضرورة  حتتوي  ال  احلرفة 
الفن. وإذا كان للترجمة األدبية أن 
تصنف على اإلطالق، يجب أن يكون 
ومنتوجها.  نشاطها  في  كفن  ذلــك 
فترجمة قصيدة غنائية هو فن، ال 
بد وأن ينتج عنه قصيدة غنائية، أو 
كائن فني. كما يشارك فن الترجمة 

أيضا في جميع الفنون األخرى.
فن الترجمة إذن هو جلب ما ال يقل 
عن جزء من مجد النص أمام القارئ 
الوصول  إمكانية  لديه  ليس  الــذي 
تعبير  يستحق  األصلي.  النص  إلى 
املؤلف أن يكون داخليا حتى تسمع 
ــف يــتــحــدث اللغة  ــؤل فــي رأســــك امل
الترجمة  تــنــطــوي  كــمــا  األجــنــبــيــة. 
االختفاء  من  مــزدوجــة  عملية  على 
واإلنشاء. فمن الناحية املثالية، ينبغي 
'أسلوب'  لـ  أثــر  أي  هناك  يكون  أال 
التعرف  يتم  أن  يجب  إذ  املــتــرجــم. 
عليه من خالل غيابه. وبالتالي، فإن 
مسألة التحالف السياسي للترجمة 
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مع الفن أو العلم، هي مسألة تشويه. 
يزن،  أن  يجب  احلقيقي  فــالــســؤال 
النص  استقبال  ذلـــك،  عــن  عــوضــاً 
عما  التساؤل  إلــى  ويدعو  للترجمة 
إذا كان يقترب من التفسير اجلمالي 
للبحث العلمي التوضيحي أو إذا كان 
باألحرى ال يطور منوذجاً أصلياً من 
التهجني التأويلي بني املوقفني، معلناً 

التجديد التصريفي للترجمة.
الــتــرجــمــة عــلــم أيضاً،  كــــون  أمــــا عـــن 
نعم؟  ــَم  ِل إثـــارة،  أكثر  أو بشكل  فلم ال؟ 
حيث  من  فقط  علٌم  األدبية  فالترجمة 
كونها شكل من أشكال الكتابة، أما غير 
اإلطالق.  على  علماً  ليست  فهي  ذلــك 
لكن على الرغم من أن عملية الترجمة 
األدبية، لنقل املعنى بني األلسنه، تشكل 
لغوياً   - ووصفها  حتليلها  أن  إال  فــنــاً، 
علماً  يسمى  أن  ميكن   - سيميائياً  أو 
التي  والسيمياء،  اللغويات  علم  مثلما 
علوم  هي  أحياناً  حتليلها  أدوات  تكون 
األهمية  من  أنه  غير  واالتــصــال.  اللغة 
مبكان التمييز بني نشاط الترجمة كفن 
كثير  أنه في  إذ  كعلم،  وحتليله ووصفه 
من األحيان توصف العملية نفسها عمداً 
ومن الناحية املثالية، على أنها علم من 

العلوم اللغوية أو من علوم الترجمة.
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مقاالت

وعهد  تفتر  ال  والباحثني صداقة  والدارسني  النقدية  األدبية  املكتبة  بني 
فائدة  من  املكتبة  هذه  تقدمه  ما  على  وثابتة  قوية  فالصداقة  ينقطع،  ال 

للباحثني وأهل االختصاص.
والناقد الباحث فهد حسني أثرى املكتبة النقدية بكتبه الثرية التي متثل 
بحق آمال وأحالم الواقع األدبي في منطقة اخلليج بصورة مشرقة، كذلك 

من خالل حضوره البهي ومشاركته ومداخالته في امللتقيات السردية.
لقد كان ومازال للنقد الفائدة  الكبيرة والعظيمة بالنسبة للقارئ واملتلقي، 
وبالنسبة لألديب نفسه، ولوال النقد ملا كان لألدب قيمة كبيرة، فهو مهم جداً 
بالنسبة للعمل السردي والشعري والفني، أيضا ليس كل كاتب يستطيع أن 
يكون ناقداً، ألن الناقد احلق ميتاز بالثقافة الواسعة والتجرد من األهواء 

اخلاصة.

فهد حسني
ناقد من مملكة البحرين

بقلم: ليلى محمد صالح *

*  كاتبة وباحثة من الكويت.
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والــنــاقــد فــهــد حــســني مـــن مملكة 
ومجتهد  نــشــط  نــاقــد  ــن،  ــبــحــري ال
النقدية  الـــرؤيـــة  ميــتــلــك  ومــتــمــكــن 
التمييز  بحاسة  وميتاز  والثقافية، 
النقد  »امللكة« األولــى في  التي هي 
ـــذوق الــعــمــل األدبــــي يرصد  وفـــي ت
مساهمات املرأة اإلبداعية ويحللها 
ويغوص في ثنايا املعاني ليصل إلى 
كما  فيها،  والضعف  القوة  مواطن 
واملساوئ  احملــاســن  إلــى  لنا  يشير 
في  والتغلغل  النص  فهم  من خالل 

يصل  كــي  أعماقه 
إلى مقاصد املبدع 
ويدلنا عليها وينير 
سبيل  ــــا  ــــن ول لـــــه 

الوضوح.
ناقد  حسني  فهد 
لـــــه في  مـــشـــهـــود 
الثقافي  املــشــهــد 
بالقدرة  اخلليجي 
واإلسهام  الواسعة 
التأسيس  فــــــي 
حلركة  والــتــوجــيــه 
النقد في البحرين 
العربي  ــيــج  واخلــل
ملموس  بـــشـــكـــل 
ـــــارز مـــن خالل  وب
السردية  حتليالته 
ومــــــالحــــــظــــــاتــــــه 

النقدية.
عمل  الـــنـــقـــد  إن 

إنساني ذاتي يصدر من ذات إنسانية 
ومبساعدة  واجتاهاتها  ميولها  لها 
جماليات  من  املزيد  نكتشف  النقد 
وجهة  ونكتسب  السردية  النصوص 
نظر جديدة من احلكم على املبدعني 

ملا في صاحلهم أو غير صاحلهم.
كتاباته  حـــســـني  فـــهـــد  تــــــّوج  لـــقـــد 
اإلصـــدارات  مــن  بسلسلة  النقدية 
حديثة  مناهج  وفق  املهمة  النقدية 
املهمة  واملراجع  املصادر  من  تعتبر 
السيما  والـــبـــاحـــثـــني،  لـــلـــدارســـني 
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في  والشعر  والرواية  القصة  كتاب 
كتبوا  الذين  العربي  منطقة اخلليج 
املتغيرات  إبداعاتهم عن  من خالل 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
وقــراءة مــوروث املاضي أو مناقشة 
الـــواقـــع احلـــديـــث واملــســاهــمــة في 

التغيير والتطلع إلى املستقبل.
كتب عن »فوزية رشيد« من البحرين 
في  السياسية  احلالة  ناقشت  التي 
الــبــحــريــن وطــبــيــعــة املــجــتــمــع حني 
كـــان فــي ظــل االنـــتـــداب واحلماية 

كما  الــبــريــطــانــيــة، 
»زينب  عـــن  كــتــب 
حـــــفـــــنـــــي« حـــــول 
التحوالت  قضية 
االقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
فوزية  عــن  وكــتــب 
السالم  ـــش  شـــوي
حيث  الكويت  مــن 
حول  كتاباً  أصــدر 

رواياتها
أيــــضــــاً كـــتـــب عن 
العثمان  ـــى  ـــل ـــي ل
الشافعي  ومـــنـــى 
العنزي  ــاســمــة  وب
الصباح  ـــاد  وســـع
وجنــــمــــة إدريــــــس 
وغــــنــــيــــمــــة زيـــــد 
احلرب ود. حصة 
الرفاعي وسلطانة 

وزكية  خميس  وحــمــدة  الــســديــري 
مـــال الــلــه وإميــــان أســيــري وفوزية 
وعالية  مــفــرح  وســعــديــة  الــســنــدي 
شعيب وسعيدة اخلاطر من سلطنة 
السرديات  مجال  في  أيضاً  عمان، 
كتب عن القاصة اإلماراتية فاطمة 
املزروعي وأسماء الزرعوني ونعيمة 
السماك من البحرين وعائشة عبد 

الله غلوم.
وفـــوزيـــة رشــيــد وهــبــة بــو خمسني 
وليلى محمد صالح ومنى الشافعي 
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وفوزية  عــالــم  رجـــاء  عــن  كتب  كما 
الــســنــدي ومـــوزة املــالــكــي مــن قطر 

وغيرهن كثيرات.

مؤلفات الناقد فهد حسني
نص في غاية التأويل – 1999م.

إيقاعات الذات – 2000م
من األدب اخلليجي – 2002م.

 – البحرينية  الـــروايـــة  فــي  املــكــان 
2003م.

املــرأة في  مسافات الدخول صــورة 
ــــات فــوزيــة شــويــش الــســالــم –  رواي

2006م.
أمام القنديل – حوارات في الكتابة 

الروائية – 2008م.
الرواية والتلقي – 2012م.

بعيداً عن الظل – التجربة النسوية 
في منطقة اخلليج العربية 2012م 

ففي كتابه األخير يرصد ويركز على 
السرد  املــرأة في مجال  مساهمات 

والقصة والرواية والشعر.

فــهــد حسني  ــاقــد  ــن ال ــفــات  مــؤل إن 
تدل على ثقافته الواسعة واطالعه 
على  بها  نفاخر  أن  علينا  الكبير، 
مستوى اخلليج العربي، حيث أثبت 
كثيرة،  ثقافية  منابر  عبر  حضوره 
النقدية  أبحاثه  تتوالى  أن  ونتمنى 
البحرين  نقاد  أحــد  فهو  الــســرديــة 

املعاصرين.

مسرح
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مسرح

مسرحية   ��األبله يوبخ خزعانة ��  لــ: ناصر املا........ محمد دعيبس

 مجلة البيان -  العدد 510 -  يناير  2013
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م�رسح

مسرحية »األبله يوبخ 
مسرحية  خزعالنة«، 
متخضت  ت��راج��ي��دي��ة 
متعددة  أف��ك��ار  عنها 
في نسق واحد لتأتي 
مقولة  مع  متماشية 
الفكرة  ع��ن  س��ق��راط 
والتي مؤداها: بالفكر 
أن  اإلنسان  يستطيع 
يجعل عامله من الورود 
أو من الشوك والفكرة 
مسرحية«األبله  ف��ي 
هي  خ��زع��الن��ة«  يوبخ 
متفوق  »صياد«  فكرة 
أبناء  أقرانه من  على 
في  متميزًا  القبيلة 
املطالب  ُج��ل  حتقيق 
منه  ُي���ط���ل���ب  ال����ت����ي 
تنفيذها، وهي مطالب 
مقدسة بعرف قبيلته 

مسرحية  � األبله يوبخ خزعالنة�  لــ :ناصر املال 
تطبيق نظرية السلوك إلحداث تغييرات في املجتمع

بقلم: محمد دعيبس  *

 * ناقد من لبنان
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ولكن  اإلثيوبية،  العفر  قبيلته   –
ما الذي دفع غيرانا – ذلك الشاب 
العفر  قبيلة  في  واملميز  املتميز 
إل���ى ال��ت��م��رد ع��ل��ى ن��ه��ج وأع���راف 
ال��ق��ب��ي��ل��ة؟ ث���م م���ا ال�����ذي سوف 
ينتظره من عقاب رمبا يصل إلى 
املوت وهو منساق مع حترره ضد 
قبيلته  في  املقدسة  املبادئ  تلك 
التي ما هي إال انعكاس للقبائل 
يكون  الزمان  األخرى،  األفريقية 
ف��ي ع��ام 1200 م امل��ك��ان ه��و أرض 
سوف  إذ  اإلثيوبية  العفر  قبيلة 
القبيلة  تكرمي صيادي  يوم  يأتي 
املتميزين والذين يقفون في خط 
متعرج في مقابل أخدود القبيلة 
مرتدين  صيادين  أربعة  املقدس. 
تعتلي  امل��ع��روف  الزجني  اللباس 
تظهر  قماشية  أغطية  رؤوس��ه��م 
من  كتمييز  الثيران  ق��رون  منها 
رئاسة القبيلة لهم. بيد كل منهم 
رمحه اخلاص يقفون في مكانهم 
احملدد دون حراك أو حتى التفات. 
ذل��ك م��ا يصفه »ن��اص��ر امل��ال« في 
واملشهد  للشخوص  وصفه  بداية 
الشخصية  س����ل����وك  ل���ي���ت���ح���دد 
املوقف  أو  ت��ص��رف��ه��ا  خ����الل  م���ن 
امل��وض��وع��ة ف��ي��ه. وي��ذه��ب بعض 
مفهوم  أن  إل���ى  ال��ن��ف��س  ع��ل��م��اء 
يعتقد  كما  يعني  ال  الشخصية 
البعض البحث عن إجابة للسؤال 

التالي: كيف يتصرف الفرد؟ فإذا 
عدواني،  شخص  ف��الن��ًا  إن  قلنا 
فإننا نشير إلى ما نالحظه عليه 
ب��ط��ري��ق��ة تتسم  ي��ت��ص��رف  ب���أن���ه 
بالعدوان وفي الواقع أن مثل هذا 
القول إمنا يصف أو ُيفسر فقط 
اعتبار  دون  ال��ظ��اه��ري،  السلوك 
حملددات الشخصية التي أدت إلى 
التعرف  ولكن  السلوك  هذا  مثل 
باألمر  على هذه احمل��ددات ليس 
السهل، ألنها ال ُتالحظ بطريقة 

مباشرة »1«.
الكاتب املسرحي ناصر املال يطبق 
شخصياته  بـــني  الــســلــوك  نــظــريــة 
التغيير  بــني  الـــفـــارق  مـــدى  مــبــيــنــاً 
من  للشخصية  الــذاتــي  التغيير  أي 
خالل رجوعها على العمق اإلنساني 
املتحرر أو املؤثر عليها وهذا هو ما 
املؤثر  عبر  املــال  ناصر  إليه  يسعى 
ثــورة عارمة  على السلوك إلحــداث 
في القبيلة ولكن من خالل االقتناع 
واالقتناع ال يأتي إال بتحديد مسار 
ــســان مــن مــرحــلــة إلى  وســلــوك اإلن

مرحلة.
األربعة  الــصــيــاديــن  بـــني  ويـــحـــدث 
حوار أو كالم متسم بالهمز واللمز 
بسلوك  إلــيــهــم  غـــيـــرانـــا  ويـــدخـــل 
وشخصية مغايرة عما عهدوه عليه 
إذ يكسر ذلك التابوه ويقترب منهم 
ليشكل ناصر املال في هذا املشهد 
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عليه  تقوم  كمحور  والــصــورة  اللغة 
املسرحية. فمن احلوار نلمس واقعية 
مسرحية »األبله« ونتعرف عن قرب 
على شخصياتها، في املشهد األول 
القبيلة  ملبادئ  رفضه  غيرانا  يعلن 
ويصب جام غضبه على الصيادين 
وكما جاء في احلوار الذي دار بينه 

وبينهم:
بحزن«  مــشــوب  باحتجاج  غــيــرانــا: 
يقتلها  الــبــيــداء  فــي  كالعيس  أنــتــم 
الظمأ واملاء فوق ظهورها محمول. 
ها أنا بت أراكم أمامي بشراً ولكن 
ألم  احليوانات،  تتقمصها  أرواحكم 
أبناء  خيرة  وأنتم  أنفسكم  تسألوا 
تضحون  ســـوف  ـــذي  ال مــا  القبيلة 
فــي هــذه احلــيــاة؟ مـــاذا ستقدمون 
وأنتم  أمرها  املغلوب على  لقبيلتكم 

رجال تقف على أكتافكم الصقور؟
نفسك  تسأل  ألم   : الثالث  الصياد 
أنت من قبل ما دمت وصلت إلى ما 
أنت عليه اآلن من ترد وفقر بل ال 

تستطيع أن تبني كوخاً وتنام فيه!
خطوط  ألن  رمبـــا  األول:  الــصــيــاد 

عقله خرفة قبل أوانها!
من هذا احلــوار الذي يرسم ويلون 
تكوين  فــي  عليه  ويعتمد  املــواقــف 
بالنسبة  وهكذا  »غيرانا«  شخصية 
إلى  والــوصــول  الشخصيات  لباقي 
الــنــفــوس فهو كــذلــك الذي  دخــائــل 
الذي  الــعــام  اجلــو  خلق  على  يعمل 

فإن  لــذلــك  كلها،  املسرحية  يــســود 
حوار  إلــى  يحتاج  اجلــو  هــذا  خلق 
من نوع خــاص، حــوار يستطيع مبا 
اإليحاء  عناصر  مــن  عليه  يحتوي 
يكون  أن  أي  والــــصــــورة  والــــرمــــز 
قادراً  كاملوسيقى  أو  متاماً  كالشعر 
الفكرة  النفس  إلــى  يحمل  أن  على 
قدرته على  فــوق  واملعنى  والــصــورة 
الرواية واإلثارة والتلوين واملسرحية 
هي  وحتليلها  دراستها  نتناول  التي 
مــن طـــراز فــريــد مــن نــوعــه يحمل 
تلك  جميع  بني سطورها  أو حتمل 
املفاهيم النقدية التي يُبنى عليه أي 

عمل مسرحي متميز.
أو  متابع  أي  يستنتج  كما  »غيرانا« 
قارئ لشخصيته هو مثال لشخصية 
مــتــحــررة مـــن املـــاضـــي وأعـــرافـــه، 
لــعــل املــفــارقــة اجلــمــيــلــة الــتــي بُني 
وبالتحديد  املسرحي  العمل  عليها 
املفارقة  أن  املضحية  شخصياته 
تكمن في التخلي عن معتقد القبيلة، 
والعودة إلى اإلنسان الذي في وعينا 

وذاتنا.
الدوائر  ــــدور  ت أن  البــــد  غـــيـــرانـــا: 
الصياد  ذلــك  داخلكم  مــن  وينهض 
والقوة  املجد  قلبه  في  يحمل  الذي 
ــعــزة ال حــيــاة الكذب  نــحــو حــيــاة ال
واحلقد والرياء التي انتشرت فيكم 

وفي كل أبناء القبيلة.
ال يتفق »غيرانا« والصيادون املزمع 
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ألن  القبيلة،  رئــاســة  مــن  تكرميهم 
»غـــيـــرانـــا« فـــي نــظــرهــم يـــغـــار من 
جناحهم وبالتالي يحق عليه العقاب 
بعرف  خــائــن  أي  ينتظره  مــا  وهـــو 

القبيلة ونهجها السائد.
حكاية  أنها  املسرحية  في  يقال  ما 
أجزاؤها  وتتكامل  تتطور  درامــيــة 
ميكن  ال  ــهــا  وأحــداث وشخصياتها 
أوالً  فني  عمل  أنها  من  يعفيها  أن 
تصوير،  الفن  وأن  شــيء،  كل  وقبل 
وأن وسيلتنا في هذا التصوير هي 
واستغالل  اإليحائية  الشاعر  قــوى 
ــى أبــعــد مــدى سواء  هــذه الــقــوى إل
أكان اإليحاء باحلدث أو باألسطورة 
املجازية  باللغة  أو  بالشخصية  أو 
وما يرى في حوارها من رموز وفي 
أنــغــامــهــا ومــوســيــقــاهــا مــن مشاعر 

وانفعاالت »2«.
في  ماثلة  الــدالئــل جتدها  تلك  كل 
املشهد الثاني، حيث يرمي »غيرانا« 
بالسجن ومعه صيد القبيلة »هشام 
الليلة يكرم  بن احلــارث« وفي هذه 
له  يحشد  تكرمياً  صيادين  األربعة 
ونساًء من كل  القبيلة رجاالً  رئيس 
األرجــاء ليشهدوا بأس وقــوة قبيلة 
الــعــفــر ومــركــزهــا مـــن بـــني مراكز 
الــقــبــائــل األخـــــرى، ونــالحــظ مدى 
أبناء  وتهليل  الرئيس  ذلــك  سطوة 
التساؤالت  تــلــك  ــقــرأ  ون ــه  ل الــعــفــر 
أعـــراف وخفايا  عــن  عنا  اخلــافــيــة 

كل  أن  إلـــى  ونــخــلــص  القبيلة  تــلــك 
مقرباً  يكون  الرئاسة  ألوامر  مطيع 
أما  الــرئــيــس،  شخص  مــن  ومحبباً 
مصيره  يكون  فسوف  يــعــارض  مــن 
كمصير »غــيــرانــا« والـــذي كــان في 
أي مبكان  يوم ما واقفاً مبكانهم – 
الــصــيــاديــن – وهـــا هــو متـــرد على 
ــى األعــــــراف  فتحل  الــقــبــيــلــة وعــل
ليكون  القتل  وأيــضــاً  اللعنة  عليه 
ومن  العفر  قبيلة  أبــنــاء  لكل  عبرة 
تسول له نفسه مستقباًل في تغيير 
واالقـــتـــداء مبــســار غيرانا  مــســاره 
يهلك وال محالة في سجن  فسوف 
الشمس  طــلــوع  وبــانــتــظــار  القبيلة 
بن  و«هشام  »غيرانا«  يُساق  سوف 
احلــــارث« إلـــى ســاحــة اإلعــــدام أو 
وذلك  القبيلة  قــضــاء  أي  الــقــضــاء 
بالقتل  عليهم  القبيلة  لتطبيق حكم 
حتى املوت فالقبيلة تعاقب كل خارج 
عن نهجها وأعرافها، و »غيرانا« قد 
النهج واألعــــراف ومترد  خــرج عــن 
بالفعل والقول على قدسية القبيلة، 
أما »هشام بن احلــارث« فهو صيد 
ويؤكل  يُقتل  القبيلة  بعرف  والصيد 
سنة  على  جمجمته  وتُعلق  حلمه، 
ألبنائها  القبيلة  مــن  كتمييز  رمــح 
وبطشها  لقوتها  وأخيراً  ولصيدهم 

لكل قادم إليهم.
و«هشام« كان قد قدم من بالد الشام 
عاصمتها  إلــى  وبالتحديد  لزاقوي 
»الليبال« من أجل رؤية أخوه ليضيع 
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في الطريق ويصطاده »غيرانا« تُرى 
أكان »غيرانا« محتاجاً لـ »هشام« كي 
يعيده إلى صوابه، أم هي الصدفة 
أم تــأثــيــر »هــشــام عــلــيــه؟ كــل تلك 
النقاط جائز حدوثها، ولكن  ناصر 
املال لم يرد ربط أشياء هامشية أو 
وإرجاعه  »غيرانا«  عابرة في هدى 
إلى صوابه بل إنه استخدم الثقافة 
في هديه على اعتبار أن »هشام بن 
احلارث« عربي وقادم من بالد الشام 
وطبيعي أن تكون بالد الشام في عام 
1200م متطورة وثقافتها قد فاقت 
عديدة  وحــضــارات  شعوب  ثقافات 
الــذي عكسه  ومتنوعة، وهــو األمــر 
وصمم  أراد  الـــذي  القبيلة  رئــيــس 
وطمس  واألعـــراف  احملافظة  على 
كل قادم إلى القبيلة من اخلارج وإن 
كــان ذلــك يشير إلــى داللــة واضحة 
تتعلق بإخضاع كل أبناء القبيلة إلى 
واحــد وشراكة  واحــد وأسلوب  نهج 
فمن هنا من غير املمكن  واحدة – 
أن تتغير املعايير؟ و »غيرانا« أبدل 
تلك املعايير بإرادة جديدة وبأسلوب 
مــــرده إلى  ـــان  ك ــاة جــديــد وإن  حــي
يــقــدم االعتذار  فــهــا هــو  الــهــالك، 
»لهشام بن احلــارث« عن اصطياده 
املليء  التعيس  املــكــان  لهذا  وجلبه 
باجلماجم، ويسأله بن احلارث عن 
ذنبه الذي اقترفه وملاذا آل حظه إلى 
هذا املصير؟! فيجيبه »غيرانا« بأنه 
ال يعرف سوى أن قبيلته تريد هكذا 

الصينية  احلكمة  تلك  يــردد  وكأنه 
الشيء  نفس  فعلت  »لــو  تقول  التي 
ستحصل على نفس النتيجة« ويتبني 
ذلك عبر هذا احلوار الذي يدور بني 

»غيرانا« و »هشام بن احلارث«
أنــا مثلك ال أعــرف ولكن   : غيرانا 
هــو أن قبيلتنا  الـــذي أدركـــه جــيــداً 

تريد هكذا.
هشام: »باستهزاء« تريد ماذا؟ تريد 
أن تقتل رجاًل وتيتم أبناءه تريد أن 
تبطش بزائري زاقوي تريد أن تبيد 
اإلنسان واحليوان ألنهم لم يذعنوا 
واالحترام  الــطــاعــة  والء  ويــقــدمــوا 
القبيلة!  رئيس  إلــى  أجــره  املــدفــوع 

إنها سلطة الظلم.
ال تخلو صورة خيالية من العاطفة، 
التي  هــي  الشعورية  التجربة  وألن 
متنح الفن وحدته، ومع ذلك يجيبنا،« 
بإجابة  األسئلة  كروتشه« على هذه 
هي  العاطفة  »عــن   : بقوله  شافية 
التي تهب للحدس متاسكه ووحدته 
وما كان احلدث أن يكون حدثاً حقاً 
إال ألنه ميثل العاطفة، ومن العاطفة 
وحدها ميكن أن يتفجر احلدث إن 
العاطفة هي التي تضفي على الفن 
ما في الرمز من خفة هوائية: تشوف 
محصور في دائرة تصور ذلكم هو 
التي  الفن »3« وتلك األحــداث هي 
تــعــزز وتــقــوي دور اإلنــســان اخلفي 
لتخلق  الظاهر  اإلنسان  داخــل  في 
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من وجوده قوة وإرادة أو إرادة وقوة 
املال  ناصر  من  استقبلناه  ما  ذلــك 
عبر شخصيات مسرحيته والصراع 

الدائر بينهم.
في زاقوي وفي قصر امللك »الليبال« 
وزير  التشريفات  قاعة  إلى  يحضر 
املؤونة  ووزيـــــر  ــر«  »فــوجــي احلــــرب 
اليهودي الفالشي »مائير بن دوف« 
وهم من املسؤولني املهمني في مملكة 
زاقوي، ويبدي »فوجير« تذمره من 
وخشيته  »الليبال«  امللك  تصرفات 
وأنه  خاصة  عليهما  االنــقــالب  مــن 
صار متفرداً بإصدار قراراته، وهو 
باألعمال  يتعلق  الـــذي  ذاتـــه  األمـــر 
والتي  باململكة  واحلساسة  الهامة 
أو  استشارتهم  دون  بتأديتها  يقوم 
يتوقع  ال  فلماذا  رأيــهــم،  أخــذ  حتى 
فــهــو صاحب  ــيــهــمــا،  عــل انـــقـــالبـــه 
الكلمة األولى واألخيرة في زاقوي، 
بن  »مائير  أن  واألمــر اآلخــر ميكن 
دوف« صهر وزير احلرب« فوجير« 
األمر،  فــي  يتباحثان  هما  وبينما 
يسمع صوت احلاجب علياً إذ يأذن 
بدخول امللك »ال ليبك« إلى القاعة 
ليصمت كل من »فوجير« و »مائير« 
ويجلس الليبال على كرسي العرش 
ويشير بيده للوزراء باجللوس ويبقى 

»غالوب« مهرجه واقفاً بقربه.
لـــلـــوزراء أن  املــلــك »اللــبــيــال«  يعلن 
قراراً  يعمها  ســوف  زاقـــوي  مملكة 

من لدنه يفيد بنصرة احلب إذ لن 
تقف قوة على أرض زاقوي ضد أي 
املستوى  عــن  النظر  بغض  حبيبني 

املادي ألي حبيب!.
الليبال : من ضمن املسائل الرئيسية 
التي ظلت تشغلني لوقت طويل هي 
مــســألــة قــدســيــة احلـــب .. أي نعم 

قدسية احلب.
امللك »الليبال« يصدر هذا القرار في 
وقت حرج يكون الصراع والتنافس 
بني وزرائــه على أشــده »فستريكر« 
دور  تهميش  يحاول  الشرطة  قائد 
والعكس  واحلــــرب  املـــؤونـــة  وزراء 
لتلطيف  هــو  املــلــك  وقـــرار  صحيح 
األجواء في ما بني رجاله وإال ملاذا 
لم يعلن أن احلب في مملكته يرتبط 
مبناسبة مقدسة؟ السياسة تستخدم 
في احلب وفي الكذب وفي كل شيء 
وذلــك مــا يسعى لــه كــل قــيــادي في 

مملكة زاقوي.
يفر »غيرانا« و »هشام بن احلارث« 
من سجن القبيلة إلى حيث عاصمة 
على  يعثرون  طريقهم  وفي  زاقــوي، 
فتاة جميلة تكون ضائعة في الغابة 
ومطاردة من الذئاب أيضاً، »غيرانا« 
ينقذ »خزعالنة« ابنة امللك »الليبال« 
وحتدث بينهم عالقة حميمة سرعان 
إلى  فيفترقان  احلــب  إلــى  تصل  ما 
و  غيرانا«  »يدخل  معلوم  غير  وقت 
يعثروا  وال  العاصمة  إلــى  »هــشــام« 
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العون، حتى  يد  لهم  على أحد ميد 
املــغــيــرة أخـــو هــشــام يــكــون مصيره 
غير معروف إلى أن يتحقق »هشام« 
أخوه  عن  احلوانيت  أحد جتار  من 
بن  مائير  املــؤونــة  ــر  وزي أن  فيعرف 
دوف قد سحب جميع احلوانيت من 
التجار الذين لم يستجلبوا ترخيص 
لها فصودرت حوانيتهم ومن اعترض 
ُرمـــي بــالــســجــن! وصـــار الــســوق أي 
الفالشا  لتجار  ُمــلــك  زاقـــوي  ســوق 
بالسوق  ســنــوي  احــتــفــال  ويـــحـــدث 
وبحضور  الزاقوي  التاجر  لتشجيع 
وزير احلرب »فوجير« ووزير املؤونة 
امللك  عــن  »منيبني  دون  بــن  »مائير 
»ال ليبال« الذي اعتذر عن احلضور 
يتمرد  وباحلفل  ابنته  مرض  بسبب 
ــا« و »هـــشـــام« عــلــى سلطة  ــران »غــي
الزاقوي  ليناصرهم الشعب  احلاكم 
ويرحلوا  عليهم  فيقبض  بتمردهم 
ذلــــك السجن  إلــــى ســجــن اجلـــبـــل 
للخارجني  أوجــــد  ــــذي  ال الـــدمـــوي 
يدخله  مــن  إذ  احلــاكــم  سلطة  على 
وتبحث  مــقــتــوالً،  إال  منه  يــخــرج  ال 
»خــزعــالنــة« عــن »غــيــرانــا« فتتأكد 
إلى  الزاقوي  احلــرس  أنه سيق من 
السجن  وفي  إليه،  فتذهب  السجن 
الليبال  امللك  قــرار  أن  أي  يلتقيان، 
في احلب يكون نظرياً قد حصنهم 
ورجاله  »فــوجــيــر«  ولــكــن  القتل  مــن 
مترصدين  الــســجــن  فـــي  يــكــونــون 
وحينما  ويقتلونهم  خزعالنة  لقدوم 

يقتحم امللك »الليبال« السجن ومعه 
الــشــرطــة« ســتــريــكــر يشاهد  قــائــد 
التي  الــدمــويــة  املــذبــحــة  عينيه  بــأم 
وهشام  وغيرانا  ابنته  لها  تعرضت 
بن احلارث لم تسعف امللك الليبال 
بها  حنكته  وال  السياسية  قــراراتــه 
ألن بني الفعل والكلمة حواجز كثيرة 
وآالم جسيمة بل لم تؤخذ به حيلته 
وجمعه  الشمل  لتفريق  السياسية 
كما هي أحجار رقعة الشطرجن التي 
يحركها امللوك والوزراء في كل عهد 
وللمرحلة  يــريــدونــهــا  الــتــي  للوجهة 
التي يكسبون بها أو يخسرون، لقد 
الكثير  زاقــوي  ملك  السياسة  كلفت 
للمملكة  بالنسبة  األمــر  هو  وهكذا 
فــمــا خــســرتــه زاقــــوي أكــبــر مــن أن 
فداحته،  تُستنتج  حتى  أو  يُحصى 
إلى  واإلنسانية  ذهب شهداء احلب 
أبناء  تأبينهم  وحضر  امللوك  مقبرة 
زاقوي كلها من أوجادين في اجلنوب 
الشمال حضروا  في  التيجرين  إلى 
خلفهم  يــكــونــوا  أن  على  مجتمعني 

سائرين وفي صف واحد أيضاً.
املراجع :

مصطفى  د.  تأليف  السلوك.   )1(
غالب.

)2( النقد األدبي القدمي واحلديث، 
تأليف د. محمد زكي.

)3( املجمل في فلسفة الفن، تأليف: 
كولدرج.
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كلمات أجنبية
في اللهجة الكويتية

جمعها وشرحها: خالد سالم محمد * 

مختلفة،  ولهجات  بلغات  العقود  مر  على  الكويتية  اللهجة  تأثرت 
كالفارسية والهندية، والتركية واإلجنليزية، وبعض الكلمات اإليطالية 
وآرامية،  سريانية  كلمات  وبقايا  واألوردي���ة،  والسواحلية  والفرنسية 
وهذا يعكس مدى عالقاتها وتأثرها بحضارة وجتارة تلك الدول منذ 

نشأتها.
وفيما يلي َثْبت لبعٍض من تلك الكلمات.  

معاجم

*باحث من الكويت.
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ج

»الُكمبار«  ليف  من  يصنع  اخلشن  الليف،  من  بساط 
والتسمية هندية. ُجودِري

من  واللفظة  اخلطر.  الشديدة،  املسؤولية  اجُلــوكــم، 
اآلرستانية مبعنى اخلسارة والضرر. هكذا في معجم 

األلفاظ الكويتية للشيخ جالل احلنفي.
ُجوَكم

والسكر  الرز  يعبأ فيه  كبير من اخليش  ُكونية، كيس 
ــة« مبعنى  والــشــعــيــر، والــلــفــظــة فــارســيــة هــنــديــة »كــون

شوال.
ُجوِنية

آلة رفع املركبات عند حدوث عطب في إحدى إطاراتها 
أو عند فحصها. والتسمية إجنليزية. َجيك

صورة  إلى  نسبة  الناس  من  الدميم  على  يطلق  لقب 
»اجُلوكر«  وهــو  »اجِلنِجَفة«  اللعب  أوراق  فــِي  املهرج 

اجنليزية.
َجيَكر

َجيَّْم البرغي: عاله الصدأ فتعذر حتريكه من مكانه، 
إجنليزية. ْم َجيَّ

عن  فرنسية  والتسمية  التنورة،  يشبه  نسائي  لباس 
اإلسبانية. هكذا في موسوعة حلب املقارنة. ِجيُبون

من مناطق الكويت تقع مقابل الكلية الصناعية وهي 
منطقة عسكرية حالياً. والتسمية من G.I مبعنى فرقة 

العمل األولى. هكذا في معجم األلفاظ الكويتية.
ِجيَوان
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ج )1)
الذي  فالوجه  النقود،  من  قطعة  بواسطة  تُلعب  ِلعبة 
عليه رســم صــورة يسمى »جــاب« والوجه الــذي عليه 
الكتابة يسمى »ِكِتب« ويستعان بها عادة في من سيكون 
عليه الدور في اللعب أوالً، حيث يقوم حامل القطعة 
برميها في الهواء وبعد سقوطها يكون الفائز من يظهر 

له الوجه الذي اختاره.
ولفظة »جاب« فارسية من أصل هندي مبعنى: طبع أو 

صورة أو مهر.

َجاب لَوكتب

والتسمية  »جـــوادر«  واجلمع  بــه،  يتغطى  سميك  رداء 
فارسية هندية مشتركة، وأقول رمبا تكون محرفة عن 
اللفظة العربية »الَشْوَذر« وهو اإلزار وكل ما التحفت به 

فهو َشاذر، كما في جمهرة اللغة البن دريد.
َجاَدر

لفظة فارسية معناها: عالج، تدبير، حيلة. َجاَرة

من املواسم املعروفة بشدة البرودة وخاصة لدى أهل 
البحر قدمياً، ومدتها ثمانية أيام، وتقع في الفترة ما 
بني 16-23 يناير من كل عام، وتسمى أيضاً »النعامي«، 
أيام األولى  ولفظة جار جار فارسية معناها: األربعة 
من األربعني الصغرى في أيام الشتاء. كما في املعجم 

الفارسي الكبير.

َجارَجار

اجلـــاز: مؤخر الــقــدم. وهــي تركية مــن »قــزغــان« أي 
احلافر. هكذا في معجم األلفاظ الكويتية. َجاز

1 هذه اللفظة وما بعدها تلفظ اجليم فيها جيماً فارسية.
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أو جاكة، وهي طباشيرة يستعملها »القالليف« صناع 
السفن في اخلط على األلواح لتعيني مواقع نَْشرها.

حجارة  يستعملون  كانوا  وقدمياً  إجنليزية،  والتسمية 
بيضاء من النورة.

َجاك

نوع من احللويات الصغيرة خاصة باألطفال مختلفة 
األحجام واأللــوان واملــذاق، إجنليزية وكذلك هي في 

الهندية ونحن أخذناها منهم.
َجاكليت

فوهة عنبر السفينة »اخِلن« مربعة الشكل لها غطاء 
يسمى »َجالي« تدخل عبره األمتعة والبضائع، والتسمية 
هندية محرفة عن »َكمرة« وتعني الغرفة الصغيرة، كما 

جاء في املوسوعة الكويتية املختصرة.
َجاْمَرة

دون  واملطبوخ  غالباً  األبيض  اخلالص  الــرز  اجلــاول 
إدام. والتسمية هندية تطلق على الرز بشكل عام. َجاَول

الشعوب،  من  كثير  نطقها  في  يشترك  لفظة  الشاي، 
وهــي لــلــشــراب املــعــروف منذ الــقــرن الــســادس عشر 
معظم  إلى  انتقلت  »الشاي«  لفظة  أن  يقال  امليالدي، 
التي كانت املصدر  لغة جزر ماليزيا  العالم من  لغات 
ـــادة، وقــيــل صينية األصـــل. هــكــذا في  األول لــهــذه امل
أبو  ألحمد  الشعبية  والتعابير  املصطلحات  قاموس 

سعد.

َجاي

باللحم مع إضافة  الرز أو الطحني يخلط  عجني من 
والتسمية  عــروق«  »خبز  يسميه  والبعض  إليه  احلشو 

من »كباب« الفارسية والتركية.
ِجَباب

حوار
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حوار

محاور أربعة  من  جديدة  البيان..استراتيجية  لــ:  الطّراح  خالد 
فيصل العلي

 مجلة البيان -  العدد 510 -  يناير  2013
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حوار 

قال خالد الطّراح مدير اإلعالم واجلوائز في مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي أن املؤسسة ولدت بفكرة ومبادرة من قبل الشيخ جابر األحمد 
آنذاك(،  ال��وزراء  ورئيس مجلس  العهد  )ولي  ثراه  الله  الصباح،طّيب 
في عام 1976م ومبشاركة ودعم القطاع اخلاص ممثاًل في غرفة جتارة 

وصناعة الكويت لدعم العلم والعلماء الكويتيني والعرب.
وأضاف الطّراح أن املؤسسة تعمل على دعم ونشر الثقافة العلمية في 
األكادميية  املؤسسات  بني  املشتركة  األبحاث  ودعم  الكويتي  املجتمع 
باملكانة  عرفت  عاملية  جامعات  مع  بالتعاون  الكويت  في  والبحثية 

العلمية املرموقة.
تعتمد من قبل مجلس  وف��ق ش��روط  املؤسسة متنح  إن جوائز  وق��ال 
إدارة املؤسسة وكذلك مجلس اجلوائز تشجيعًا لإلبداعات واألبحاث 

العلمية في مجاالت عدة.
وأشار إلى أن التواصل مع املجتمع سوف يزداد من خالل اللجوء إلى 
تويتر والفيس بوك واملوقع االلكتروني باللغة العربية وقنوات تواصل 

أخرى ذكرها في هذا احلوار.

استراتيجية جديدة من أربعة محاور 2012 - 2016
خالد الطّراح لـ : البيان

نقلة نوعية في أداء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

أجرى احلوار: فيصل العلي *

< مركز »صباح األحمد« للموهبة واإلبداع يعمل على احتضان وتنمية 
طاقات الطلبة املبدعني واملوهوبني.

* صحافي من الكويت.
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الكويت  مؤسسة  أنشئت  متى   *
للتقدم العلمي؟

ديسمبر  تاريخ 12  ذلك في  كان   -
1976م وهي مبادرة أطلقها، املغفور 
الشيخ  الراحل  الله،األمير  بإذن  له 
جابر األحمد اجلابر الصباح طّيب 
ثراه، وقتها كان يشغل منصب  الله 
ولي العهد ورئيس الوزراء وقد القت 
تلك الفكرة قبوال كبيرا خاصة من 
وقيادات  الــكــويــت  رجـــــاالت  قــبــل 
القطاع اخلاص متمثلني في غرفة 
من  إميانا  الكويت  وصناعة  جتــارة 
في  اخلــاص  القطاع  بــدور  اجلميع 
فباتت  الكويت  تنمية  في  املشاركة 
املؤسسة تتلقى نسبة 5% من صافي 
الكويتية  املساهمة  الشركات  أرباح 
في البداية ومت تخفيضها بعد ذلك 

تدريجياً إلى 1% حالياً.
* ما أهم أهداف املؤسسة؟

- تسعى املؤسسة إلى أهداف عدة 
أهمها حتفيز ودعم وتنمية القدرات 
البشرية ودعم مبادرات تساهم في 
بناء قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا 
الثقافية  البيئة  تعزيز  و  واإلبــــداع 
للعلماء  الـــدعـــم  تـــقـــدمي  و  لـــذلـــك 
والباحثني وتأصيل العلوم في دولة 
الكويت من خالل دعم املشروعات 
والبنية  العلمي  واملجتمع  العلمية 

التحتية العلمية في الكويت.

* وماذا عن األهداف التي تسعى 
املؤسسة لتحقيقها؟

- تعمل املؤسسة  وفقاً الستراتيجيه 
العام  خــالل  استكمالها  مت  جديدة 
ملــدة خمس سنوات  اجلـــاري وهــي 
قادمة 2012 - 2016 وهي تسعى 
تغطي مجاالت  أن  إلى  من خاللها 
في  ـــداع  واإلب والتكنولوجيا  العلوم 
تلبية  على  املؤسسة  وتركز  الكويت 
تلك االحتياجات في مجاالت هامة 
والبيئة  البديلة  والطاقة  املياه  مثل 
ونشر الثقافة العلمية  والتكنولوجيا 

واإلبداع في الكويت.
عريضة  خ��ط��وط  ه��ن��اك  ه���ل   *

لتلك االستراتيجية؟
أن رسالة  - ال بد من التأكيد أوالً 
املؤسسة تنحصر في حتفيز ودعم 
القدرات  تــنــمــيــة  فـــي  ــمــار  ــث االســت
في  تساهم  مبادرات  وفي  البشرية 
بناء قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا 
املمكنة  الــثــقــافــيــة  الــبــيــئــة  وتــعــزيــز 

لذلك. 
من  اجلديدة  االستراتيجية  تتألف 
األول  يتمثل احملـــور  مــحــاور  أربــعــة 
والــثــانــي فــي اإلســـهـــام فــي تطوير 
ونشر وتعلم العلوم ودعم املوهوبني 
تطوير  على  واملساعدة  واملتميزين 
املمكنة  والــبــيــئــة  العلمية  الــثــقــافــة 
تــشــمــل الطلبة  الــكــويــت وهـــي  فــي 
احلكومية  والقطاعات  واألســاتــذة 
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تعليم  عــبــر  املجتمع  أفــــراد  وبــقــيــة 
العلوم والرياضيات وحتفيز مشاركة 
أفراد املجتمع في األنشطة العلمية 
والتقنية ونشر الثقافة العلمية ودعم 
الطلبة املوهوبني واملبدعني وحتقيق 
اجلماهيري  القبول  من  قــدر  أكبر 
على  بالتحفيز  واالهــتــمــام  للعلوم 
تطوير  و  والـــريـــاضـــيـــات  الـــعـــلـــوم 
أجل  من  املوهوبني  الطلبة  قــدرات 
الطلبة  لهؤالء  مناسبة  بيئة  توفير 
في املجتمع الكويتي ويتمثل احملور 
دعم  في  اإلستراتيجية  من  الثاني 
العلمي  البحث  مجال  في  القدرات 
والوطنية  العلمية  املــؤســســات  فــي 
ــتــعــاون والــتــكــامــل بينها  ال وتــعــزيــز 
األكادمييني  بالباحثني  يتعلق  فيما 
واملــتــخــصــصــني فــي الــبــحــوث لدى 
والهيئة  الــعــلــمــيــة  األبـــحـــاث  مــعــهــد 
وجامعة  التطبيقي  للتعليم  العامة 
تقدمي  برنامج  جانب   إلى  الكويت 
املــنــح لــألبــحــاث فــي مــجــال البحث 
البيئي واملياه والطاقة ودعم مشاركة 
البحثية  واملــؤســســات  اجلــامــعــات 
إجراء  عملية  فــي  ككل  والباحثني 
البحثية  الــقــدرات  وتعزيز  البحوث 
االستراتيجي  احملـــور  يــركــز  فيما 
الثالث على دعم اإلبداع واملساعدة 
الالزمة  ــــط  ــــرواب ال تــطــويــر  عــلــى 
ــة فـــي إطار  ــتــجــاري ال لــلــتــطــبــيــقــات 
منظومة للعلم والتكنولوجيا إضافة 

الرابع  إلـــى احملـــور االســتــراتــيــجــي 
وهو محور جديد يركز على إيجاد 
شراكة حقيقية مع القطاع اخلاص 
القدرات  تطوير  حتفيز  خــالل  من 
للقطاع  والــتــكــنــولــوجــيــة  الــعــلــمــيــة 
بناء  في  املشاركة  وكذلك  اخلــاص 

اقتصاد قائم على املعرفة.
* ماذا عن اجلوائز؟

- هـــو بــرنــامــج يـــهـــدف إلــــى دعم 
وتــشــجــيــع الــعــلــمــاء والــبــاحــثــني من 
الكويت والبالد العربية في مختلف 
أنحاء العالم الذين قدموا إسهامات 
علمية متميزة في مجال العلوم وهي 
أكثر من جائزة، منها جائزة الكويت 

وجائزة اإلنتاج العلمي.
ه��ن��اك جائزة  ت��ك��ون  ال  ومل����اذا   *

عاملية تشمل األجانب؟
الكويت  جــائــزة  مــن  الــغــرض  إن   -
هو خدمة  إنشائها  من خالل سند 
العلماء العرب أينما كانوا في العالم 
تقديراً من مؤسسة الكويت للتقدم 
لدورها  وإبــرازاً  الفئة  لتلك  العلمي 
في تطور العلوم واملجتمع، كما أنها 
الكويتيني  والعلماء  الباحثني  تشمل 
والذين خصصت لهم نفس اجلائزة 
مع أقرانهم من العلماء العرب علماً 
املؤسسة  في  اجلــوائــز  بــأن مجلس 
اإلدارة  مجلس  إلى  بالتوصية  يقوم 
من  اجلائزة  ومجاالت  مبوضوعات 

كل عام العتمادها.
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التعاون  برامج  طبيعة  هي  ما   *
العلمي الدولي؟

للعالقات  مكتب  املؤسسة  لــدى   -
للتعاون  برنامج  يدير  وهو  الدولية 
الدولية  واجلامعات  املؤسسات  مع 
ـــات  ـــوالي املـــرمـــوقـــة فـــي كـــل مـــن ال
وتأتي  وأوروبـــا  األمريكية  املتحدة 
إستراتيجية  ضــمــن  اخلــطــوة  تــلــك 
إلى  التكنولوجيا  ونقل  العلوم  تقدم 
الــكــويــت وهـــي تــســاعــد عــلــى دعم 
الــتــعــاون فــي مــجــال الــبــحــوث ذات 

االهتمام املشترك.
* ما اجلهات األكادميية واملؤسسات 

الثقافية التي تتعاملون معها؟
جامعة  مع  تعاون  املؤسسة  لــدى   -
العلوم الفرنسية )ساينس بو( وكلية 
السياسية  والعلوم  لالقتصاد  لندن 
وجــامــعــة هــارفــارد وجــامــعــة إم آي 
للدراسات  اكــســفــورد  ومــركــز  تــي 
على  املؤسسة  وحتــرص  اإلسالمية 
الدولي  ــاون  ــع ــت ال بــرنــامــج  تــطــويــر 
وبــــصــــورة تخدم  مــســتــمــر  بــشــكــل 
واألهداف  اجلديدة  استراتيجيتها 
املنشودة. كما تعكف املؤسسة على 
ــزهــا مبـــا يـــتـــالءم مع  تــطــويــر جــوائ

استراتيجيتها اجلديدة.
* وم������ن ح���ص���ل ع���ل���ى ج���ائ���زة 

الكويت؟
عام  الــكــويــت  جــائــزة  استحدثت   -
1979 بناًء على توصية من مجلس 

جائزة  بــتــقــدمي  املـــؤســـســـة  إدارة 
الكويت  مــؤســســة  بــاســم  تــقــديــريــة 
عليها  حصل  وقــد  العلمي  للتقدم 
93 باحثاً منذ عام 1979 حتى عام 

.2011
وقد كان للباحثني والعلماء الكويتيني 
نــصــيــب مــنــهــا حــيــث فـــاز فــيــهــا 10  

باحثني كويتيني وهم:
1- األســـتـــاذ صــقــر ســلــمــان صقر 
الرشود رحمه الله، فاز عام1979،في 

مجال الفنون واآلداب.
2- األستاذ الدكتور محمد الرميحي، 
العلوم  مجال  في   ،1980 عــام  فــاز 

االقتصادية واالجتماعية.
3- األستاذ أحمد مشاري العدواني 
ــلــه، فـــاز عـــام 1980، في  ال رحــمــه 

مجال الفنون واآلداب
4- األستاذ خالد سعود الزيد رحمه 
الــلــه، فـــاز عـــام 1980،فــــــي مجال 

الفنون واآلداب
الرومي  البشر  أحمد  األســتــاذ   -5
ــلــه، فـــاز عـــام 1980، في  ال رحــمــه 

مجال الفنون واآلداب
6- األستاذ الدكتور عبدالله يوسف 
فــاز عــام 1988،فـــي مجال  الغنيم، 

التراث العلمي العربي واإلسالمي
العوضي،  صــديــقــة  الــدكــتــورة   -7
العلوم  فازت عام 2000،فــي مجال 

األساسية
8- الدكتور يعقوب يوسف احلجي، 
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التراث  فــاز عــام 2002،فـــي مجال 
العلمي العربي واإلسالمي

9- األستاذة الدكتورة فوزية محمد 
الرويح، فازت عام 2005، في مجال 

العلوم التطبيقية
10- األستاذة الدكتورة فايزة محمد 
اخلـــرافـــي، فــــازت عـــام 2006،فــــي 

مجال العلوم التطبيقية.
* وكم تبلغ قيمة اجلائزة؟

 30 اجلــائــزة  قيمة  تبلغ   -  
 100 يعادل  )مــا  كويتي  دينار  ألــف 
خلمس  متنح  أمريكي(  دوالر  ألــف 
وكذلك  العرب  العلماء  من  فائزين 
ما  أي  الــكــويــتــيــني،  للعلماء  مثلها 
يعادل مليون دوالراً أمريكياً سنوياً.

* ماذا عن املشاريع االخرى؟
العلمي  ـــاج  ـــت اإلن جـــائـــزة  لــديــنــا   -
لألكادمييني من أبناء الكويت حملة 
مجاالت  عدة  في  الدكتوراه  شهادة 
وتعتبر من أهم املشاريع ولها جلان 
املقدمة  األعمال  تقييم  على  تعمل 
لها بحيث متنح تبعاً لإلبداع وغزارة 
لشروط  ووفـــقـــا  الــعــلــمــي  ـــاج  ـــت اإلن

ومعايير علمية.
* ومن حصل عليها في السابق؟

عــدد 131  اجلــائــزة  - حصل على 
أكــادميــيــاً كــويــتــيــاً مــنــذ عـــام 1988 

وحتى عام 2011.
استثنائية  املؤسسة بصورة  ومنحت 

توصية  على  بــنــاء   1998 عــام  فــي 
جائزة  اإلدارة  مــجــلــس  واعــتــمــاد 
العلمي  لــلــتــقــدم  الــكــويــت  مــؤســســة 

التقديرية لكل من :
1- الدكتور فؤاد زكريا رحمه الله، 
الفلسفة  أستاذ  اجلنسية،  مصري 

في جامعة الكويت سابقاً.
2- الدكتور غازي القصيب يرحمه 
غنية  سعودية  شخصية  وهــو  الله، 
عن التعريف، اشتهر بالشعر وعمل 
ســفــيــراً لــبــالده فــي أكــثــر مــن دولة 

عالوة على تقلده مناصب وزارية.
* م���اذا ع��ن وض��ع امل��ؤس��س��ة بعد 

التحرير؟
بقية  مــثــل  مثلها  مــدمــرة  كــانــت   -
مؤسسات البلد ومتت عملية إعادة 

البناء
مديرًا  تعمل  وأن���ت  متى  منذ   *

للمؤسسة؟
- استلمت منصبي منذ فترة بسيطة 
وبالتحديد في شهر يونيو املاضي.

* م��ا أه��م األه���داف التي تسعى 
إليها منذ استالمك املنصب؟

- استحدثت إدارة اإلعالم واجلوائز 
املؤسسة  مؤخراً ضمن إستراتيجية 
اجلديدة  اإلداري  والهيكل  اجلديدة 
والهدف األساسي هو تعزيز التواصل 
العام وقد  والــرأي  مع املجتمع ككل 

وضعنا خطة عمل شاملة.
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التابعة  امل������راك������ز  ه�����ي  م�����ا   *
للمؤسسة؟

- لدى املؤسسة أربعة مراكز وهي 
معهد دسمان السكري الذي افتتح 
يعمل  معهد  وهـــو   2006 عـــام  فــي 
على تعميق العمل البحثي في مجال 
عملية  إلــى  إضــافــة  السكر  مــرض 
بــث الــتــوعــيــة عــن هـــذا املـــرض في 
هذا  مــن  الــوقــايــة  وكيفية  املجتمع 
الذي  العلمي  املركز  املرض،ولدينا 
أنشئ في عام 2000 الذي استطاع 
للطلبة  بالعلم  الــتــرفــيــه  يــدمــج  أن 
واملساهمة  مختلفة  عمرية  ولفئات 
في بناء ثقافتهم في مجاالت بيئية 
وترسيخ  وعلمية،  وتربوية  وصحية 
الشباب  بــــني  الـــتـــطـــوعـــي  الـــعـــمـــل 
الكويتي وكان هناك مؤخراً معرض 
رعاية  حتــت  افتتح  وعلمي  تــربــوي 
علي  الدكتور  الصحة  وزيــر  معالي 

العبيدي.
ولدى املؤسسة مركز صباح األحمد 
الـــــذي أنشئ  ـــــــداع  لــلــمــوهــبــة واإلب
فــي عـــام 2010وهـــــو مــركــز يهدف 
إلـــى دعـــم املــواهــب واملــبــدعــني في 
مراحل الدراسة املختلفة بحيث يتم 
اكتشاف الطلبة املبدعني واملتميزين 
في العلوم من خالل عملية اكتشاف 
تربوي  فـــريـــق  املــــواهــــب،وهــــنــــاك 
مع  بالتعاون  تدريبه  مت  متخصص 
بردو  وجامعة  هوبكنز  جون  جامعة 
وبالتعاون مع وزارة التربية بدعم من 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. كما 
يحرص املركز على دعم االبتكارات 
ومن أبرزها اختراع املهندس طارق 
صّمام  عــن  عــبــارة  وهــو  البعيجان 
ثنائي حلماية املنشآت النفطية من 
البترول  شــركــة  تبنته  االنــفــجــارات 
الوطنية وسيدشن املشروع مبشيئة 
الــلــه صــاحــب الــســمــو أمــيــر البالد 
الصباح  األحـــمـــد  صـــبـــاح  الــشــيــخ 
العام  الله ورعاه، قبل نهاية  حفظه 

اجلاري.
للدكتور  اخـــتـــراع  أيـــضـــاً  وهـــنـــاك 
عن  عبارة  وهــو  الــرشــدان  إبراهيم 
جهاز طبي حلماية تلف الكلى وذلك 
للقلب  قسطرة  عملية  إجـــراء  بعد 
وما يصاحبها من مضاعفات تؤدي 
إلــى تلف كلوي ومتــت عــدة جتارب 
األمريكية  املــخــتــبــرات  أحــــد  فـــي 
جدواه  الــتــجــارب  وأثــبــتــت  للجهاز 
على  نهائية  بصور  جتربته  وسيتم 
اجلاري  الــعــام  نهاية  قبل  اإلنــســان 

ليتم اعتماده دولياً.
العلمي  التقدم  شركة  أيضاً  لدينا 
عنها  يصدر  التي  والــتــوزيــع  للنشر 
مجلة  وكذلك  العلمي  التقدم  مجلة 
العلوم وهي عبارة عن ترجمة عربية 

ملجلة ساينس أميريكان.
م��ش��اري��ع جديدة  ل��دي��ك��م  ه��ل   *

أخرى؟
باللغة  الــكــتــرونــي  مــوقــع  لــديــنــا   -
اللغة  إلـــــى  بـــاإلضـــافـــة  الـــعـــربـــيـــة 
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االجنليزية،ولدينا تواصل مع املجتمع 
على حساب توتير« ومستقباًل على  
حساب فيس بوك وانستغرام لنواكب 
وسائل االتصال االجتماعي خاصة 
املجتمع  أفـــراد  وكــافــة  الشباب  مــع 
إلطالق  خطط  أيضاً  لنا  وسيكون 
ديناميكية  أكــثــر  إلكترونياً  موقعاً 
ــكــون هناك  مـــن احلـــالـــي كــمــا ســت
نشرة صحفية ونشرة الكترونية كي 

نتواصل مع أكثر فئات املجتمع.
قاعة  توسعة  مــشــروع  أيــضــاً  لدينا 
العلمي  املـــركـــز  فـــي  االســتــكــشــاف 
الـــدالفـــني إضافة  وكـــذلـــك حـــوض 
األنسولني  مضخات  مــشــروع  إلــى 
معهد  مشاريع  أحــد  وهــو  لألطفال 

دسمان للسكري التابع للمؤسسة.

الضوء  إلقاء  أيضاً  املهم  من  ولعل 
على ما أجنزه مركز صباح األحمد 
إنشاء  مت  حيث  واإلبــــداع  للموهبة 
العلوم  فـــي  ــمــوهــوبــني  ــل ل فــصــلــني 
والرياضيات في مدرستني أحدهما 
الديني  اللطيف  عبد  مــدرســة  فــي 
للبنني واآلخر في مدرسة أم عطية 

األنصارية للبنات.
أيضاً  ــــدة  اجلــــدي ـــع  ـــشـــاري امل ومـــــن 
إلكترونية  علمية  موسوعة  إصــدار 
تفاعلية إلى جانب مشروع اجلامعة 
الهندسة  مــجــال  فــي  اإللــكــتــرونــيــة 
واحلقوق واحملاسبة واحلاسب اآللي 
أمام  الفرص  املشروع  هذا  وسيتيح 
الشباب الستكمال دراستهم اجلامعية 

ومواصلة حتصيلهم العلمي.

قصة

Bayan January 2013 Inside   136 12/25/12   7:20:35 AM



137

قصة

املـــتـــقـــاعـــد................................................. فيصل خرتش

وي شينج حسن النية................................. ترجمة:حسني عيد
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ق�سة

هذا هو اليوم األول الذي أحال فيه على التقاعد، ترى هل حصلت على ما 
أريد؟  أو هل حققت ما كنت أحلم به؟ رمّبا...

أنظر حولي فأجد كل شيء كما كان، الوظيفة ليست مشكلة، فمثلما دخلت 
واملراوغة... قد ال  ازددت معرفة وخبرة في احليلة  أنني  خرجت، سوى 

أكون حصلت عليهما لو أنني رضيت مبا هو مقسوم لي.
املرأة، ها هي ملقوحة بجانبي على السرير، تفتح فمها، فأسمع شخيرها 
يرج العمارة رجاً، أراها وأحدق إليها، فأجد كتاًل متراصة من اللحم، تبرز 
هنا وهناك فأشعر أن جوفي يريد أن ينقذف أمامي، فأضع على اجلرح 
ملحاً وأسكت.  لقد تعّودت عليها أو تعودت على سفالتها فأعض على ذيلي 
علي،  يتفرجون  كلهم  السكان  أن  أحّس  حتى  تصرخ  بينما هي  وأنكمش، 
فأضع  منخفض،  بصوت  تتكلم  إنها  تهّدي، جتيبني:  أن  أطالبها  وعندما 
بصلة حتت إبطي وأصمت.  األوالد: تّبت يداي على ما فعلت... األجدر 
بي أن أعيش وحيداً، ال امرأة  وال أوالد... كنت أغني للحياة وهي تغني 
لي، أال بئس ما فعلت، ربيتهم كل شبر بندر، كما يقولون، اآلن، كل واحد 
منهم يقول إن شغلي يطمرني حتى رأســي، فال يجد فرصة حتى يتفرغ 
وبنت، األول  ولــدان  ربع ساعة... عندي  ألبيه مدة ساعة، نصف ساعة، 
لم تنصرف من عملها...  إنها  والبنت قال  والثاني مسافر،  غير موجود، 
هل هذه هي احلياة؟ ال وألف ال، لم يبق لي شيء، أنتظر املوت ألداعبه، أو 
ليداعبني، كيف يجيء، يدخل على مهل، ينساب فوق اجلدار، ويسري في 
الدم كالسارق الذي يلقي نفسه )ال تصلح هنا كلمة يلقي(، كالسارق الذي 
يتسلل إلى بيوت احلدائق، التشبيه هنا خاطئ، ألقل إنه ينساب في اجلسد 
مثل غرفة أطفئ عنها النور، ال هذا أيضاً غير مناسب، ينساب من رأسي 

املتقاعد
بقلم: فيصل خرتش *

 * قاص من سوريا
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باجتاه األسفل، وأنا أموت، متوت العروق التي حتمل الدم، ثم الرئتان، ثم 
الكبد ثم نصفي األسفل، لكن دماغي يظل يعمل، آخر ما ينطفيء، حينذاك 
تكون الدنيا بألوانها الطبيعية، ثم نحو البنفسجي، فاألغمق إلى أن يعّم 

السواد، ترى هل أدرك كل ذلك؟
  ملاذا أتشاءم؟ ملاذا ال أقبل على احلياة من جديد؟ لنقل إنني ودعت حياة 
واستقبلت حياة، حياة كلها تعب وقهر ومتسيح جوخ وعداوات وحفر، وها 

أنا أنهض ألبدأ حياة جديدة، حياة كلها حب ومسامحة وقيم نبيلة.
  » قيم نبيلة »، ما معنى قيم نبيلة، كنت قد نسيت هاتني املفردتني، لم 
أستخدمهما منذ زمن.  منذ حياتي اجلامعية األولى، فما إن تخرجت في 
اجلامعة، وأديت خدمة العلم اإللزامية، حتى عينت في موقعي الوظيفي، 
رحت أحفر لهذا وأنصب عداوات لذاك حتى صرت مديراً عاماً للشركة.  
لم  لذلك  أكن مخّيراً،  ولم  فيه مسّيراً  كنت  فقد  يعنيني،  ال  التاريخ  هذا 

أستخدم جملة من مثل » قيم نبيلة ».
سأطلع اآلن من هذا التاريخ وسوف أبدأ حياة جديدة، سأبدأ عملي، ولكن 
ماذا سوف أعمل؟... أعمل » مديراً عاماً » ال توجد وظيفة بهذا املنصب، 
العمر ستني  إنني بلغت من  فالقطاع اخلاص ال يلزمه مــدراء عامني، ثم 
الكرسي  وراء  أجلس  عندما  وتوقيعي.  أي شركة سيلزمها خامتي  عاماً، 
وأضع توقيعي للعشرات، وأجعلهم يدعون لي باخلير والبركة، انظر اآلن، 
تراهم كلهم واقفني ينتظرون توقيع املدير اجلديد، وهو جنابه لم يشرف 
إلى اآلن، كنت قد مألت الدنيا تواقيع منذ الصباح، أحضر أول الناس، 
فأفتح األبــواب وأراقــب نظافة املكان، أخي اآلذنــون يتمرغون على الفرو 
أن  املهم  وردة،  اجعلها  يكن عصا،  لم  وإن  جميلة،  يريدون عصا  الناعم، 
تضربه بشيء، وإن لم ينظف املكان، خليها علينا، ننظف نحن، ماذا يجري 
إذاً، الناس لبعضها، أصاًل أربعة مستخدمني ال يلبون احلاجة، نحن بحاجة 
إلى ستة، فدائرة بهذا احلجم ال يكفيها هذا العدد، لقد كان عددهم ستة، 
واحد أخذوه إلى احلزب والثاني خطة أمنية... أنا أعرف أين يأخذونهم؟ 
البارحة فقط جئت قبلهم جميعاً، بساعة تقريباً، نظفت الدائرة، جعلتها 
أنني  يظنون  هم  وتشمها،  تأتي  كنت  أنف  لك  لو  النظافة،  برائحة  تفوح 
باغتهم، وحضرت  اليوم األخير لي  سأتأخر، إطالقاً، فرغم أن ذلك هو 
قبلهم جميعاً، حتى نائب املدير تفاجأ وهو يراني أحضر قبله.  فتح علي 
من  وكأّنه يرى شيئاً  الله،  باسم  رآني، سّمى  الغرفة، فصعق عندما  باب 
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حتت األرض، قلت لـه: خير يا عبد اجلبار الصطفوف، فقال... ال ال...ال 
شيء.  وأغلق الباب.

موظفيه  يجعل  ال  الــذي  املــديــر  ارتــبــكــوا،  جميعهم  واملــوظــفــات  املوظفون 
يرتبكون ليس مديراً، اجلملة جيدة، ولو كنت على رأس وظيفتي خلططتها 
وكبرتها ووضعتها عند مدخل املوظفني، حتى يقرؤوها كل يوم عند الصباح 
وعند املساء، أو األفضل أن أضعها عند املمر في الطريق املؤدية إلى غرفة 
» لينا » مسؤولة العالقات العامة، تتوسع عيناها أكثر كلما قرأتها، تكحل 
عينيها بها كلما رفعت رأسها، حقيقي إنها بنت وال كل البنات، هل كانت 
لم  تزوجتها  يوم  أبــداً، من  يوماً مبثل جمالها...  إلى جانبي  املرمية  هذه 
يتغير شكلها، أغلُق فتحة هنا وفتحة هناك، بينما » لينا » هذه طيب الله 
ثرى البطن الذي حملك، أية نافورة عذبة سقتك، وأي غصن طري حملك، 
أنت ريحانة القلوب، ونبعها الفوار، أتعتقدين أنني صخرة ال أحّس بِك؟ كم 
كنت أمتنى لو تنزلني إلى مكتبي دون دعوة مني؟ لكنت أعطيت إجازة لكل 
املوظفني، كم كنت أمتنى أن أسمع الرنني العذب البتسامتك، اضحكي، يا 
إلهي، حيث متتلئ السحب بالغيوم الراقصة، وأرى اخلرفان تثغو باألمل، 
اليوم،  هذا  جمياًل  يبدأ  والصباح  عليك،  مــّرت  كلما  تصبح عطرة  الريح 
وضحوة النهار كذلك وبعد الظهر أيضاً، إنها ال تشبه موظفة الديوان في 
شيء تلك القابعة بترهلها وراء مقعد الطاولة، ال شيء يجعلهما متساويتني 
غير أنهما لم تتزوجا... فموظفة الديوان لم تتزوج أيضاً، صحيح إن موظفة 
العالقات العامة أكبر قلياًل، لكنها أجمل... ماذا سيحصل لو أنها تزوجت 
فعاًل، ستضج الدائرة وحتدث ثورة، ثورة في العالقات العامة، هذا ليس 
األمريكية،  الطريقة  زواج على  بل هو  تلفزيوني،  أو مسلسل  فيلم  عنوان 
لها.   متفرغ  يعني  متقاعد،  أنا  أوالً  تزوجتني،  أنها  لو  يحصل  مــاذا  يعني 
ثانياً، عندي كل ما حتتاجه من مال وثياب وعبيد، أقصد ماالً تشتري به 
وأفرشه كما تريد،  ما تريد، ومنحو كلمتي ثياب وعبيد، أشتري لها بيتاً 
أضع لها األحالم في ثنايا البيت، أوزعها، كل حائط عليه حلم كبير، وباقي 
حيطان البيت، أضع فيها األحالم الوردية الصغيرة فوقها، عندئذ سيكون 
العالم جمياًل ووارفاً بالظالل، آخذها في رحلة شهر عسل إلى مصر، ال 
نزور أي مكان، أجلس معها في الفندق ونتغدى حباً ونفطر حباً ونتعشاه 
تطؤه قدماي،  كل مكان  وفي  الفندق،  وفي  بالطائرة  يدها  أمسك  أيضاً، 
وفي كافة األوقات جنلس مع بعضنا، أحكي لها القصة وهي تضحك، أقّص 
يجري كل ذلك، فأخبرها  عليها أخبار املوظفني فتتساءل بدهشة، أحقاً 
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أن نعم، يجري ذلك وأكثر، أخرج لها الدفتر السري، وأقرؤه لها صفحة 
صفحة، سأجعلها تصاب بالذهول من األخبار التي سأنقلها لها، ستشعر 
بالغثيان وهي تسمع عن عالقة املوظف س باملوظفة ج، سأفتح لها صورة 
التقارير املرسلة، وبخط أيديهم، سأريها وضع املوظفة ك مع املوظف ع، 
وحتى عندما ضبطهم، ماذا كتبا لي؟ ستقول لي كل هذه التقارير، سأقول 
لك هذا عن عام واحد، هناك مئات منها، ما رأيك أن أقّص عليِك أخبار 
صعودي؟ كيف صرت مديراً عاماً؟ اسمعي يا حبيبتي، قبل كل شيء، لم 
الرقصة،  هذه  تشاركيني  وسوف  راقصة  موسيقا  أضع  قلياًل،  نرقص  ال 
ال ليس هكذا، أنا أجلس على األرض هكذا وأنت ترقصني لي وأنا أغني 

معك، تهّزين خصرك هكذا وأنا أغني لِك بـ » يا ليل... يا ليل »... 
* * *  

  حينذاك كبسه صوت املرأة التي بجانبه.
- ما بك؟ هل جننت؟ أال تتركنا ننام؟

  نهض يرتدي ثيابه وينسل إلى احلديقة العامة، حيث يجلس املتقاعدون.
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ق�سة

تأتي  أن  قصيرة  فترة  منذ  ينتظر  كان  اجلسر.  شينج« حتت  »وي  تباطأ 
املرأة. 

امتداد جسر  تقريبا على  الكرمات زحفت  أن  أعلى  إلي  يتطلع  رأى وهو 
األبيض  بالزّى  اخلاصة  الكرمية  األحجار  تومض  قد  العالي.  احلجارة 
السور وهي  املشهد عبر  زاه من خالل  العرضيني بشكل  السبيل  لعابري 

تخفق بلطف وسط النسيم. لكن املرأة لم تأت بعد.
نظر »وي شينج« جذال، مصفرا بهدوء، عبر املرتفع الرملي حتت اجلسر. 
امتد طني املرتفع الرملي األصفر حوالي أربع ياردات فقط، وبدا املاء فيما 
وراء ذلك. كان هناك عدد من فتحات مستديرة بني قصبات الغاب على 
حافة املاء، البد أّنها كانت مأوى لسرطانات البحر. ميكن أن يسمع صوت 

قرقرة خافت كلما دهمتها موجة. لكن املرأة لم تأت بعد.
انتقل »وي شينج« إلى حافة املاء، كما لو كان يبدأ مبراقبة مرور الوقت 

محّدقا إلى مجرى النهر الهادئ الذي لم تكن تعبره أّي مراكب.
بوفرة  اخلضراء. منت  الغاب  بقصبات  بكثافة  مكسّوا  النهر  مجرى  كان 
هنا وهناك أشجار صفصاف دائرية، باإلضافة إلى تلك القصبات. لذلك 
السبب، لم يكن ممكنا رؤية سطح املاء وهو يتلّوى عريضا ممتدا بقدر ما 
كان فعال. وعلى أّية حال، فان اندفاع املاء الواضح قد تعّرج بصمت خالل 
قصبات الغاب، ممّوها بانعكاسات سحب تشبه الزجاج. لكن املرأة لم تأت 

بعد.
جتّول »وي شينج« حول حافة املاء، ذاهبا هنا وهناك على املرتفع الرملي، 
الذي لم يعد له نفس العرض. تقّدم الغسق ببطء، بينما كان ينصت إلى 

السكون من حوله.
لم تكن هناك أّية إشارة إلى مسافرين فوق اجلسر لفترة قصيرة. لم يسمع 
صوت وطأ أّية أحذية، من هناك بأعلى، أو أصوات حوافر، أو أصوات أّية 
عجالت. لكنه سمع فعال صوت النسيم، صوت قصبات الغاب، صوت املاء، 
وجاء من مكان ما بكاء ثاقب ملالك احلزين. توقف، مفّكرا بعمق، حيث كان 

وي شينج حسن النّية )1(
ترجمة: حسني عيد *

 * كاتب ومترجم من مصر.
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متيقنا بأّن املّد يجيء اآلن. تألق املاء، الذي غسل الطني األصفر أكثر قربا 
عّما كان عليه من قبل. لكن املرأة لم تأت بعد.

قّوس »وي شينج« حاجبيه بحّدة، بادئا السير بعجلة على املرتفع الرملي 
املضاء بشكل خافت حتت اجلسر. ارتفع ماء النهر على املرتفع الرملي، 
بوصة بعد بوصة، ثم قدما قدما. زادت، في نفس الوقت، روائح الطحالب 
واملاء من النهر، مولدة برودة عبر جلده. عندما نظر ألعلى، كانت األشعة 
اجلسر  ســور  ظهر  اجلــســر.  مــن  اختفت  قــد  املشرقة  للشمس  املبهرجة 

احلجري مظلما أمام سماء املياه الزرقاء العارية. لكن املرأة لم تأت بعد.
وقف »وي شينج« أخيرا، ثابتا في مكانه.

انتشر أسفل اجلسر، مبرزا  الــذي  النهر  الرقبة في ماء  ذا  ناقعا حــذاءه 
برودة أقوى من الصلب. حاال سيخفي املّد الوحشي ركبتيه، بطنه، صدره 
بالتأكيد. استمّر املاء في احلقيقة باالرتفاع حتى غمر ساقيه فعال. لكن 

املرأة مازالت لم تأت.
أدار »وي شينج« عينيه مرارا وتكرارا إلي السماء كأمل وحيد باق، بينما 

هو واقف في املاء، عبر اجلسر.
ارتفعت ظالل مظلمة من املاء وغمرت ركبتيه وأحاطته بغشاوة ضبابية، 
سمع حفيفا وحيدا لقصبات الغاب وأشجار الصفصاف خالل الغشاوة. 
ّمست سمكة أنف »وي شينج«، وهي تسبح، رمّبا كانت سمكة شبص، ومض 
بطنها األبيض أمامه. ميكن أن ترى جنوم، ولو قليل منها، في اجلّو الذي 
قفزت السمكة خالله، وامتزج شكل سور اجلسر وكرماته مع ظالم الليل. 

لكن املرأة لم تأت بعد.
متأخرا في الليل، عندما غسل ضوء القمر قصبات الغاب والصفصاف، 
وتبادل ماء النهر غمغمات هادئة مع نسيم عليل، انتقلت جثة »وي شينج« 
بهدوء من حتت اجلسر إلى البحر. رمّبا كانت روح »وي شينج« تتوق إلى 
ضوء القمر العالي املتوّحد في السماء، منزلقة خارج بدنه، صاعدة بهدوء 
نحو السماء املتوّهجة قليال، بينما رائحة املاء والطحالب ترتفع خامدة من 

النهر.
مبرور عّدة آالف من السنني، منذ ذلك الوقت، واجهت هذه الروح تقّمصات 
غير معدودة، وكان البد أن متنح احلياة في شكل إنساني مّرة أخرى. هذه 
الزمن  ولــدت في  أنني  وبالرغم من  فــّي. لذلك،  التي تسكن  الــروح،  هي 
احلاضر، فإنني غير قادر على أن أقوم بأّي عمل ذي مغزى. أقضي حياتي 
في حلم مطرد. منتظرا نهارا وليال شيئا يتعذر وصفه، لكنه سيجيء حتما. 
متاما مثلما وقف »وي شينج« حتت اجلسر في نهاية يوم منتظرا إلى األبد 

محبوبته التي لن جتيء أبدا.
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شعر

هامش:
إلي  القصة  للقصة: »يشير عنوان هذه  الياباني  املترجم  )1(  من تقدمي 
مرجع من أمثال، معّبرة عن شخص مخلص حتى املوت، يستخدم بإعجاب 
أو بشكل ساخر أحيانا، اعتمادا علي موقف الفرد اخلاص جتاه املوازنة 
بني املبدأ والذريعة. إّنها قصة »سو كني« الواردة ضمن التاريخ الكالسيكي، 
مثلما تكررت في الكالسيكيات الصينية أيضا. ميتلك النص األصلي كّل 
اإليجاز املرافق للكالسيكيات الصينية: حني كتب في 21 كلمة، هي »اّنه 
إخالص مثل ذلك الذي امتلكه وي شينج، الذي انتظر امرأة حتت جسر. 

لم تأت املرأة. ارتفع املاء، ولم يهبط، فتعلق بعمود، ومات«
   نّص أكوتاجاوا مماثل في معاجلته للنصوص الصينية واليابانية املعروفة. 
انه يدخل 1500 كلمة معادلة للتفاصيل اخلارجية، التي تعرض صبر البطل، 
وتولد نفاذ صبر القارئ، ثم تثبت مالحظة تربط القصة القدمية مع العالم 

احلديث«.
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شعر
أغرودة البجع ........................................ د. حسن فتح الباب

عثمان تساؤالت بوجه النحيب................................ محمود 

مردغاني زكاء   .................................................. مــوال.. 

صباح الــشــعــر....................................... ماجد بجاد املطيري

 مجلة البيان -  العدد 510 -  يناير  2013
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�سعر 
أغرودة البجع
د.حسن فتح الباب *

تي هل تسمعوَن؟ أحبَّ
أنصتوا لطائر البجع
يطلق أعذب النغم

احرَّ ما سجع
في النفس األخير
فهل تروني مثلُه
قرينه وتوأمه؟

أم أنني
أصرخ في العراء مثلكم

وال مجيَب ال صديَق ال مجير
أنا قرين )املعمدان()1)

 * * *
ا نفُس يا صاحبتي ال حتزنوا

ويا رفاقي ال ُتراعوا
صبرًا جمياًل

ال ال تقولوا إننا
أبناء آخر الزمان
خامتة األوطان

هان فاليوم نكسب الرِّ
مترد النهر القدمْي
وانتفض البركاْن
فاعتدل امليزاْن

نيا فاحتة األحلان في  مغغِّ
جنازة الطغياْن

* شاعر من مصر.
))1املعمدان: لقلب يطلق على نبي الله يحيى بن زكريا.
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�سعر 
ِــِب ـِحـــيـ َتــَســـاُؤالٌت ِبــــَوْجــــِه الـــنَّ

ٍة(  )َأِسِيَرٌة َفَلْسِطِيِنيَّ
محمود عثمان *

مِبُِجِيــِب ـــــا  أَنَ ـــــا  َوَم ـــنُّ  ـــِئ تَ أُْخــــِتــــي 
ُمَعاِتًبا: ــــُدُوِد  ِبــــاخْلُ يَـــْهـــَزأُ  ْمـــُع  والـــدَّ
َكيْـ الَْكْوِن،  َهَذا  لُْطُف  أَنَا  ةٌ،  ُحــرَّ أَنَا 
َجَواِنِحي ــــَت  حَتْ ــاِس  ــّن ــل ِل  ٌ ـــة  آيَ أَنَــــا 
َقــْد َســَرى ِطِيُب امْلََسا لََياٍل  ِمــْن  َكــْم 
يَُدو  ٌ ِملَْعَقة  الـْـَهــمِّ  ِفــي ُصــُحــُوِن  ــا  أَنَ
تُِذِيـ ِمْعَصِمَي  َفـــْوَق  َقــيْــٍد  بَــَصــَمــاُت 
ِدِيُد َمَعاِصَمي، َوالِْقْرُط ِفي لََعَق احْلَ
ــة ٌ ــُوبَ ــبُ ــْك ــــَأَســــاِوِري ِبـــَســـَواِعـــِدي َم َف
َكِئيَبٌة الـْــُهـــَزاِل  َجــَســِد  َعــلـَـى  ــْت  َســالَ
تََيبََّسْت ـَــاِت  ـــامِل احْلَ الــلَّــَيــاِلــي   ُ َشــَفــة 
بََراَءِتي ــِف  ــتْ َك َفــــْوَق  ــْغــُفــُو  تَ ــاَي  ــنَ َعــيْ
َوَشا ِفــْي  األََمــاِنــي  َعَصاِفِيُر  َشابَْت 
ُظــلـُـَمــاُت َقــلـْـِبــي َقــْعــُر ِمــْكــَحــلـَـٍة َوِمـْر
تََفاؤِلي ِبـــَعـــْرِش  ــي  َهــمَّ اْســـتَـــَوى  مَلَّـــا 
َت َغْم َفَجَأْرُت ِفي َصَعَداِت ُرُوِحي حَتْ
نُُحُوِرِهْم ــــْوَق  َف ْمـــَع  الـــدَّ ــنِيَ  ــاِزِف ــنَّ ــِل ل
الِْتَقا ُدُوَن  َمـــَحـــاِفـــاًل  ـــنِيَ  ـــِق ـــتَ ـُــلْ َوامْل
ِّاًل ثـ َومُمَ ــًدا  ــَه ــْش َم ـــُق  ـــَي أَلْ ــُت  ــْم الــصَّ

ِبنَِحِيِبي َفــنـَـى  ــْد  َق ــَهــاَمــِة   ـــْوُب الــشَّ ثَ
لَِهِيِبي ُخـــــُدُوُد  أَيَـــا  ــْمــِت  َســِئ َمــا  أَو 
ـَف تَِغِيُب َشْمِسي ِفي َظالِم ُغُرُوِبي 
َرِضِيِبي ــنْيَ  بَ يََسِيُل  ــَمــاِل  اجْلَ َشــْهــُد 
ُطيُُوِبـي ِمـــنْـــُه  األْطــــَيــــاُب  ـــادَل  ـــَب ـــتُ ِل
امْلَْغلُُوب ــَوى  ــَه ــالْ ِب ــَهــا  ِفــيْ ـــْؤُس  ـــبُ الْ ُر 
تَْغِريِْبي  ِفـــْي  األْْحـــــالِم   َ ـــة  أُنُـــُوثَ ـــُب 
ِبَوِجِيِبـي  َـــُه  ــــ ـــْزن ُح َّـــــــى  َدلــــ ــــــــيَّ  أَُذنَ
ـــُوِب ـــُك ــــَيــــاِه ِب ـــــِع َكــــامْلِ ــــــْوَق األََصـــــاِب َف
املنكوب بـــدربـــهـــا  الـــبـــكـــاءُ  جـــــاب 
بخطوبي ـــــــٌل  َذاِب ُعــــْمــــِري  ـــــــــَواُر  َونُ
تَْأِنِيب  ــــْي  ِف ـــلـْــِم  الـــظُّ ـــنْيِ  ـــَع ِل تَــــْرنـُـــُو 
ِبِيِبـي حِلَ ـــا  ـــَه ـــتُ ـــيْ َربَّ ـــَجـــٌة  ـــْه بَ َخـــــْت 
بَالتَّْرِتِيب  ـــْســـَم  اجْلِ ُــدُّ  ــقـــ ـــ يَ َوُدَهــــــا 
َوَحِسِيِبي ــِصــي  ــَخــلِّ ُم اإِللَـــــُه  ُقـــلـْــُت 

ِلنَِصِيِبي   قا  الشَّ ِرِيـــَح  أَُســـْق  لـَــْم  ــٍم  ـ
ُمِجِيب ُدُوَن  ــَر  ــْع ــشِّ ال ـــِرِيـــَن  ـــاِث َوالـــنَّ
ـــُوب ُ ـــل ُق ُوَداِد  أَْو  ـــَشـــاِعـــِر  ـــلْـــَم ِل ٍء 

َوالتَّْكِذِيب   ـــْزِيـــِيـــِف  الـــتَّ ــــَن  ِم َخـــــاٍل 

* شاعر من مصر مقيم في الكويت
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ُمنِْجًدا: ـــَي  ـــَراِن تَ َوَمــــا  تَــِئــنُّ  أُْخـــِتـــي 
َغْضـ أُْخــتَــاهُ  ــا  يَ ــَراِء  ــَع الــشُّ ُل  أَوَّ ـــا  أَنَ
ـــُة َمـــا َهنَا ـــيَّ ـــا أَُخ ـــٌس يَ ـــِي ــــا لَـــْو َرِئ أَنَ
ـــــا نَ ُودِّ َغـــــَضـــــاَرِة  َعـــلَـــى  ــــــــِت  َوأَنْ ِإال 
ــــا ــــُذُوُرَه ـــــلُّ ُج ــــاِء َرْحــــــٍم ال مَتَ ــــِدَم ِب
ًما ُمتََقدِّ َكـــتَـــاِئـــِبـــي  ُكــــلَّ  ـــــُت  َوَوَهـــــبْ
َمَواِنِعي َزيْـــَف  َفتَْقُت  اإِلَســـاِر  نَــْحــَو 
ــُوِر َمْن ــُغ ــثُ ــــْرَد ثُــُغــُوِرَهــا ِل ـــُت بَ ـــَرْك َوتَ
ُعُرُوِشَها ِظــالِل  ِفــي  ُمــلـُـُوٌك  ــُعــَدْت  بَ
َخِريَْدٍة ــِر  ــيْ ــَغ ِل َمــِلــٌك  ــِصــْب  ــتَ ــنْ يَ ـــْم  لَ
أَثَْوابُُه ــَســاَقــَطــْت  تَ ـــُرُوِش  ـــُع الْ ــُر  ُعــْه

امْلَْسلُُوب  ــَيــا  َواحْلَ ــَجــاَعــِة  الــشَّ ـــْوَق  َف
مَيْتَِلْئ لـَــْم  طفولٍة  ــَطــاِم  ُح ِمـــْن  ُهـــَو 
أَْسَقيِْتِني َمـــْن  أَنـْـــِت  أُِحــبُّــِك  ــي  ــِب َذنْ

تَْعِذِيِبي؟ ــى  ــلَ َع ـــاٌح  ـــْرت ُم أنـْــــَت   أََو 
امْلَْطلُُوب      ــي  ِف ــَراِء  ــَع الــشُّ َعــلـَـى  ــاٌن  ــَب ـ
َمِغِيب  َغـــيْـــِب  َقـــبْـــَل  ــــْوٍم  ــــَي بَ ـــالـــي  بَ
امْلَْخُضُوب  مِبُــلْــِكــنَــا  تَــتَــَبــْخــتَــِرِيــَن 
ــــِب  ــــِرِي ــــبٍّ َصـــــــاِدٍق َوَق ـــِل ُح ـــْه ــــْن نَ ِم
ِبُحُرُوِبي  ــِدي  ــتَ ُــْع امْل ــَد  ــيْ َق ـــَســـْرُت  َوَك
ُجيُُوِبي    ــنِيَ  ــِف ــاِئ اخْلَ ـــْأَس  َف َوَطـــَويْـــُت 
َطِبِيب ِغــَيــاِث  َوَجـــَدْت  َوَمــا  َحِمَيْت 
ُشُحُوِب ُغــــيُــــُوِم  ِفـــي  ــــَل  ــــَرهَّ تَ ــــلٌّ  ِظ
ُمِجِيب ُوْســـِع  ُدُوَن  ِلــِضــِيــٍق  ــَرْت  َشــَم
ـــالِدي لَــْســُت َمْن ــا ِب ــِك يَ ــبُّ ــِبــي أُِح َذنْ
ـــُوب   ـــُه ـــنْ ــــٍر َم ــــتَ ــــَدْف ـــــالَد ِب ـــــِب ـــــــاَع الْ بَ
ــــب     ــــِي ــــِئ َوَك ُمـــــــْحـــــــِدٍق  بـَــــــَدْمـــــــٍع  إال 
امْلَْشبُُوب  ِبــلَــْفــِحــِه  ــــــــُوَداَد  الْ َهـــــَذا 
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�سعر 
مّوال.. 

)مهداة ألرواح 343 شهيدا قضوا في 2012/6/26(

زكاء مردغاني *

ألِق القميَص على املكان..
فقد ابيّضْت عيناه من الغياب  

هذا القميص غمامُة األلوان..
تنثال من عطر الّسحاب  

ُرّد البصيرَة للبصير..
ثّم اجنلي مبطالع األحلان..

ُرّد العيون ألدمٍع ثكلى...
على شفة السراب   

***
يا أبيَض الثوب احملّنى بالّدِم
     ألِق القميص على البلْد

هذا القميص طفولُة األحالم
في حضن التراب  

ألِق القميَص على الزمان..
فحكاية األوطان مّوال األبْد!!

***
هذه األوطان عذراء األب�������د..

رّفْت كهمس الطفولة في نفح احلنني...
     فانسلَّ طفل احلواري من غيابات اللحد..

وأبصر ضوء القصيدة على شرفات امل�����ََدد!
***

* شاعرة من سوريا.
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هي عذراء األبد..
يافارس األلوان من غيمات أمس..

     ال من يدّثر حسنها..

فاحلسن لأوطان مّس..
يافارسًا يطوي صحائف عشقه طّيًا

     كأحالم الولْد..
مهاًل فما للعشق حد..
رفقًا فما للعشق بد..

***
يا فارس األلوان من عمق السحاب..

طال انتظاري للمطر..
والروح ظمأى في ارتقاب..

عّل انهمار اللون في أفق الغياب..
يجلو الظما..

فيعود لأرض اخللود..
عّل انهمار اللون في شفة التراب..

ميحو الدما..
ويردُّ أفراح الوجود..

فالصفحة البيضاء من غيم ارتياب..
والفتنة الشهباء دّثرها الردى..
أزف انهمار اللون في كّف الوتر..

ها... وانهمر!!   
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�سعر 

صباح الشعر

ماجد بجاد املطيري *

واألسحار السحر  واألشعار صباح  الشعر  صباح 
ص�����ب�����اح ك����ل����ه أم�������ل وح�������ب م���������ورق األزه���������ار
وش�����وق داف�����ئ ي��ن��ب��ع ي���ن���ام ع��ل��ى ش��ف��ا األع�����ذار
ي����داع����ب وج�����ه أي������ام ي���ك���اد م����ن احل����ي����اة ينار
ص����ب����اح وام���������ٌق ول������ه ي����ت����وق ل���غ���ي���م���ة م������درار
ونهار ب��أن��ه��ر  ال��رب��ي��ع  ت��س��ت��ب��ق  األرض  ص���ب���اح 
ص����ب����اح ف����وق����ه ن������ور ع���ل���ى ن������ور ع���ل���ى أن������وار
ص��ب��اح م��ل��ؤه ش��غ��ف ي��زي��د ع��ل��ى م���دى األسفار
ص���ب���اح رب������اب أن�������واء ي�����زف اخل���ي���ر واألم����ط����ار
األطيار فتسبح  السماء  يستلم  البحر  صباح 
ب�����زرق�����ة م����ائ����ه وس����م����ائ����ه ي���ت���وض���أ اإلس����ف����ار
واألحجار ال��ش��ط��آن  ح��ني يجمش  امل���وج  ص��ب��اح 
صباح الفجر حني يجس نبض الليل كالبيطار
األستار غ��ش��اوة  ال��ش��روق  أن��ف��اس  بعض  فتحرق 
ف��ت��رت��س��م اب��ت��س��ام��ات األم���ان���ي ف���وق ك���ل جدار
ال��ع��م��ر ك��اإلك��ل��ي��ل زي���ن وج��ه��ه بالغار ومي��ض��ي 
ي��ت��وج ش����ذوه األعمار ل��ل��ه��وى ع���ط���رًا  ف��ي��ه��دي 
وي��ن��ش��ر أم���س���ه م��س��ك��ًا وع����رف����ًا م���ن ش����ذا آذار

* شاعر من الكويت.
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ص��ب��اح ال��ل��ي��ل ح��ني ي��ن��ام م��ف��ت��رش��ًا ي��د األق����دار
وي���غ���ض���ي ع��ي��ن��ه ت����رع����اه ع����ني مت���ائ���م األذك������ار
ن��ب��ث إل���ي���ه م���ا ن��ش��ك��و وي��ك��ش��ف ل��ي��ل��ه األس�����رار
ل��ي��غ��رس م��ن ن��س��ي��م غ��د ب����ذورا ت��ن��ب��ت األشجار
ص���ب���اح اخل���ي���ر واألح��������الم واآلم��������ال وال����ن����وار
ص����ب����اح ك���ل���ه أم������ل ص����ب����اح ي���ش���ع���ل األش����ع����ار
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حمطات ثقافية

طالل الرميضي: جناح متميز للرابطة في معرض الكتاب 

وحفالت يومية لتوقيع اإلصدارات

صرح عضو مجلس اإلدارة برابطة األدباء الكويتيني ورئيس جلنة التأليف 
والنشر األستاذ/ طالل سعد الرميضي أن الرابطة شاركت في »معرض 
الكتاب السابع والثالثون« الذي عقد في الفترة بني 2012/12/1-11/21 
بأرض املعارض مبشرف من خالل جناح خاص ضم مجموعة كبيرة من 
إصدارات الرابطة باإلضافة إلى اإلصدارات اإلبداعية ألعضاء الرابطة 
إلى أن متيز اجلناح سيكون من خالل  من أدباء وأديبات الكويت مشيراً 
تخصصه األدبي، وانفراده بالكثير من اإلصدارات املختصة باألدب الكويتي، 

والتي ال تتواجد في أجنحة املعرض األخرى.
أو أكثر إلصدار  توقيعاً  وأضاف الرميضي أن جناح الرابطة شهد يومياً 
أدبــي حديث ألعــضــاء وعــضــوات الرابطة مــن خــالل جــدول يــومــي، وقد 
أربعاء خالل  كل  عادة مساء  يقام  الذي  الثقافي  نشاطها  الرابطة  علقت 
فترة املعرض احتفاء باملناسبة، ورغبة في تركيز حضور املهتمني بالثقافة 

واألدب في معرض الكتاب.
وبني الرميضي أن الرابطة قد أصدرت أربعة كتب جديدة ضمن سلسلة 
)تراثنا( بالتعاون مع مركز األستاذ فهد بن محمد بن نايف الدبوس للتراث 

األدبي وهي كالتالي:
1- دراسات أندلسية لألستاذ فاضل خلف.

2- من العامية الفصيحة في اللهجة الكويتية خلالد سالم محمد
3- محمد روحي اخلالدي واإلصالحات العثمانية لطالل اجلويعد

4- رحلة أبي احلسن الهروي للدكتور نواف اجلحمة.
وفيما يأتي جدول حفالت التوقيع التي شهدها جناح الرابطة خالل فترة 

املعرض في الفترة املسائية:
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التاريخ اليوم
> توقيع كتاب أ.خالد الرشيد« 

موسوعة اللهجة الكويتية«.
> توقيع رواية أ. منى الشافعي 

»يطالبني بالراقصة كاملة«
11/21 األربعاء

> توقيع رواية أ. فيصل وليد 
اجلاسم »رتيل ج2«.

> توقيع كتاب أ. جلني النشوان 
»30 نبضة من فضة ج2«

11/22 اخلميس

طالل  أ.  كـــتـــاب  تــوقــيــع   <
من  »شخصيات  الرميضي 

تاريخ الكويت«.

> توقيع روايــة د. بدر احمليلبي 
»العاتكة والغريب«

11/23 اجلمعة

وليد  أ.  ــــــوان  دي ــع  ــي ــوق ت  <
القالف » كل األيادي يداً«

> ثريا البقصمي »رواية زمن 
املزمار األحمر«

> تــوقــيــع كــتــاب د. أمــيــرة علي 
عامر »هناك رجل«

11/24 السبت

إبراهيم  أ.  ديـــوان  توقيع    <
اخلالدي »رمبا كان يشبهني«

> توقيع كتاب أ. عائشة الفجري 
»صنعتك أسطورة خيالية«

11/25 األحد

> توقيع كتاب أ. فهد الدبوس 
»سياحة في الروسيا«

> توقيع كتاب أ. خلف اخلطيمي 
»نقد مسرحي.. ومضات نقدية 

في الصحافة الكويتية«

11/26 األثنني

> توقيع كتاب أ. خالد احلربي 
رذاذ من عطر أفكاري.

كتابه  القطامي  ماجد  أ.   <
»للحقيقة وجه آخر«

> توقيع الكتاب أ. أحمد البريكي 
»فضاءات ال ضفاف لها«

11/27 الثالثاء

طالل  أ.  كـــتـــاب  تــوقــيــع   <
اجلـــويـــعـــد »مــحــمــد روحـــي 
اخلـــــالـــــدي واإلصـــــالحـــــات 

العثمانية«

> توقيع كتاب د. نواف اجلحمة 
»رحلة أبي احلسن الهروي«

11/28 األربعاء

علياء  أ.  روايــــــة  ــع  ــي ــوق ت  <
الكاظمي »آنسات إلى األبد«

أ. محمد حمود  روايــة  توقيع   <
البغيلي »رؤيا مليس«

11/29 اخلميس

> توقيع كتاب أ. أنور التنيب« 
ولدت من جديد«

العبد  عــادل  د.  روايـــة  توقيع   <
املغني »الكويت وطن آخر«

11/30 اجلمعة
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لقطات من معرض التاب في جناح رابطة األدباء

من اليمني:صالح أبو لبقة وطالل الرميضي ود.بدر احمليلبي

الدكتور خليفة الوقيان يتوسط صالح املسباح وطالل الرميضي
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الدكتورة أميرة علي العامر

حضور متميز في جناح رابطة األدباء
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جانب من احلضور

حفل توقيع رواية محمد حمود البغيلي
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في جناح الرابطة 

ثريا البقصمي
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حفل توقيع عائشة الفجري بحضور خالد سالم محمد

حفل توقيع خلف اخلطيمي بحضور طالل الرميضي وضاري املير وعيد الدويخ
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أحمد مرزوق البريكي

طالل اجلويعد
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محمد حمود البغيلي ودبي احلربي وطالل الرميضي

كتب علياء الكاظمي في حفل توقيعها
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أنوار التنيب في حفل توقيعها مع أمني عام رابطة األدباء صالح املسباح

الدكتور داود مساعد لصالح وصالح املسباح
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من اليمني:أحمد متولي وعدنان فرزات وطالل الرميضي وماجد القطامي

منى الشافعي و خالد الرشيد
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ريس جلنة التأليف والنشر طالل الرميضي مع محمد البغيلي

وليد اجلاسم ولوجني النشوان
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حفل توقيع إبراهيم اخلالدي

من أعضاء منتدى املبدعني:سالم الرميضي وطالل اخلضر وعبدالله 
الفيلكاوي وطالل الرميضي وخالد الرشيد في حفل توقيع وليد القالف
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حفل توقيع فهد محمد الدبوس

خالد احلربي وماجد القطامي وأحمد البريكي
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املجلس الوطني
يعلن عن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية 

والتشجيعية للعام 2013
أقرت اللجنة العليا جلائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية أسماء احلاصلني 
الدولة  جائزة  في  التحكيم  جلــان  ونتائج  التقديرية  الــدولــة  جوائز  على 
التشجيعية، عقب اجتماع اللجنة العليا، وقالت األمانة العامة للمجلس في 
بيان صحافي إن دولة الكويت حريصة على تكرمي أبنائها من الرواد الذين 
كان لهم حضور ثقافي وفني ملموس في مسيرة الكويت الثقافية، وساهموا 
بجهودهم الكبيرة في التنوير والتنمية، وبرزت عطاءاتهم كعالمات فارقة 

في هذه املسيرة.
وأشار البيان إلى أن الكويت من خالل املؤسسة الثقافية الرسمية )وهي 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب( حريصة على تكرمي املبدعني من 
أبنائها في مجاالت الثقافة والفنون والعلوم االجتماعية واإلنسانية، حتى 
تعطي املثل والقدوة لألجيال الشابة أن الدولة حريصة على دعم أبنائها 

في جميع املجاالت.
أوال: جوائز الدولة التقديرية مُتنح »جائزة الدولة التقديرية« ألبناء الكويت 
ممن لهم فضل الريادة والتأسيس الثقافي، وتأصيل جذور الثقافة بني أبناء 
املجاالت  في  اإلبداعية  وإجنازاتهم  بعطاءاتهم  الدولة  من  وعرفانا  الوطن، 
عملت  التي  الكويتية  الكفاءات  لهذه  وتقديرا  والفنية،  واألدبــيــة  الثقافية 
االوطن، فقدمت إبداعات وإسهامات  بإخالص وتفان في سبيل رفعة هذا 
والفنية، وأصبح هؤالء  الثقافية  أثرت حياتنا  وفنية،  وأدبية وفكرية  ثقافية 
العام  في  تأسست  وقــد  القادمة،  لألجيال  وهديا  حتتذى  منــاذج  مبوجبها 

.2000
ومينح كل فائز باجلائزة التقديرية:
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> درعا وميدالية خاصة بجائزة الدولة التقديرية.
> مبلغ عشرة آالف دينار.

الفائزون ب� »التقديرية« في العام 2012
)1( األديبة ليلى العثمان وهى من أشهر أديبات الكويت وأنشطهم إنتاجا 
ولها مجموعة من القصص القصيرة منها احلواجز السوداء وليلة القهر 
إناء ولها عدة روايــات منها وسمية تخرج من البحر وصمت  وامــرأة في 
من  العديد  على  وحصلت  الرحالت  وأدب  السيرة  في  وكتب  الفراشات 

اجلوائز وشهادات التقدير من الهيئات واملؤسسات احمللية والعربية .
)2( األديب عبد العزيز السريع مؤلف من جيل الرواد في احلركة املسرحية 
الكويتية، له مجموعة من املؤلفات املسرحية منها: ملن القرار األخير وضاع 
الرشود في كتابة  املبدع صقر  الفنان  الديك وفلوس ونفوس وشارك مع 
أعمال مشتركة منها بحمدون احملطة وشياطني ليلة اجلمعة، حصل على 
بدور  قام   ، ومحلية  تقدير من هيئات عربية وخليجية  أوسمة وشهادات 

متميز في إعادة بناء املؤسسات الثقافية عقب حترير الكويت .
من  الــــرواد  جيل  مــن  مــرمــوق  مسرحي  فــنــان  املنيع  محمد  الــفــنــان   )3(
مؤسسي املسرح الكويتي، وشارك في أعمال مسرحية كثيرة منها العودة 
وشياطني املدرسة كما شارك في الكثير من األعمال التلفزيونية منذ بداية 
الستينيات واليــزال، شارك في فيلم بس يا بحر وحصل على عديد من 
جائزة  على  كما حصل  واخلــارج  الكويت  من  التقدير  وشهادات  اجلوائز 

الدولة التشجيعية .
)4( الفنان غنام الديكان ملحن متميز قدم أحلانا متفردة ملعظم مطربي 
الكويت املشهورين من مختلف األجيال ومنهم شادي اخلليج وعايشه املرطة 
وعبدالله رويشد، وهو من مؤسسي فرقة التلفزيون واليزال يقوم بالتدريب 
والتلحني لها، حلن العديد من األعمال الوطنية واالوبريتات التي قدمت 

في األعياد الوطنية .
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ثانيا: جوائز الدولة التشجيعية 
بدأت دورتها األولى في العام 1988، وتقدم هذه اجلائزة تقديرا من الدولة 
الفنون واآلداب  املتميزة في مجال  أبنائها على إجنازاتهم  للموهوبني من 
والعلوم االجتماعية واإلنسانية، وتشجيعا لهم على مواصلة العطاء، ويتم 
تقديرية  وشهادة  للجائزة  تذكاريا  مجسما  بها  الفائزين  منح  خاللها  من 

ومبلغا ماليا قدره خمسة آالف دينار كويتي.
الفائزون بـ »التشجيعية« في العام 2012

أوال: مجال الفنون
)1( جائزة الفنون التشكيلية والتطبيقية: وفاز بها الفنان عبدالله اجليران 

عن عمله )اخلريف العربي.)
)2( جائزة التمثيل: وفازت بها الفنانة أحالم حسن عن دورها مبسرحية 

)البوشية(.
 )3( جائزة التمثيل: وفاز بها الفنان فيصل العميري عن دوره مبسرحية

) طقوس وحشية(.
)4( جائزة اإلخراج املسرحي: وفاز بها املخرج علي احلسيني عن مسرحية 

)طقوس وحشية(.
ثانيا: مجال اآلداب

كان  ديـــوان )رمبـــا..  ابراهيم اخلــالــدي عــن  بها  فــاز  الشعر:  )1( جــائــزة 
يشبهني(.

)2( جائزة الرواية: فاز بها سعود السنعوسي عن رواية ساق البامبو.
)3( جائزة الدراسات اللغوية واألدبية والنقدية: فاز بها د. مرسل العجمي 

عن عمله )السرديات: مقدمة نظرية ومقتربات تطبيقية(.
بها د. حسني بوعباس عن عمله  العربي: فاز  التراث  )4( جائزة حتقيق 

)مختار تذكرة أبي علي الفارسي وتهذيبها ألبي الفتح عثمان بن جني(
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ثالثا: مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية
باسم  بها:  فاز  الكويت  لدولة  واآلثارية  التاريخية  الدراسات  جائزة   )1(

اإلبراهيم عن كتابه )تاريخ العمالت املعدنية في الكويت(.
)3( جائزة التربية: فازت بها د. زينب اجلبر عن كتاب )القيادة التحويلية 

والتطوير املهني املستمر للمعلمني(
عمله عن  العجمي  الــهــادي  عبد  د.  بها  فــاز  واآلثـــار  التاريخ  جائزة   )4( 

) موقف بعض العلماء املسلمني حول مشروع إجالء أهل قبس ومحاربتهم 
في عهد هارون الرشيد.

)5( جائزة اجلغرافيا فاز بها: د. عبد الله الكندري عن كتاب )جغرافية 
الكويت التفسير الطبيعي واالقتصادي والبيئي(.

هذا، ويقام حفل تكرمي احلاصلني على اجلائزة التقديرية والتشجيعية في 
افتتاح مهرجان القرين الثقافي التاسع عشر في 7 يناير 2013.
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ذكريات األديب سليمان احلزامي

كتبت نورا محمد بوغيث 
رئيسة اللجنة الثقافية

أقيمت أمسية ذكريات أديب في رابطة األدباء يوم األربعاء املوافق 5 ديسمبر 
مع الضيف الكاتب سليمان احلزامي وبتقدمي من الكاتب طالل الرميضي 
، بدأ الندوة الرميضي مرحبا باحلضور مستعرضا دور احلزامي األدبي 

باختصار ليترك لألخير امليكروفون حتى يستعرض ذكرياته األدبية .
استهل احلزامي ذكرياته بحلم الطفولة أن يكون خريجا من كلية احلقوق 
ولكنه على غرار ذلك التحق مبعهد املعلمني قسم املوسيقى وذلك لتعلقه 
ملدرسني  الدولة  حاجة  عن  احلزامي  أن سمع  ،وبعد  العود  بآلة  الشديد 
وأكمل  الــدولــة  مــن  املقدمة  بالبعثات  التحق  اإلجنليزية  اللغة  مــادة  فــي 
املتحدة  اململكة  من  م  عام 1975  ليتخرج  االجنليزية  للغة  كمعلم  دراسته 
،يرجح احلزامي تعلقه بتلك اللغة هو مروره مع صديقه طالب البغلي على 
الشركات األجنبية واستمتاعهم باحلوار مع موظفني إجنليز ،فرنسيني ، 
هنود ... وغيرهم  من اجلنسيات املختلفة ،فأحبا اللغات األجنبية وتوجاها 

بتعلمهما لها.
قارئ جيد  كان  داوود احلزامي  فوالده   ، والديه  مع  تبلور  القراءة  شغف 
والكتاب متواجد دائما في املنزل ، بينما والدته شيخه احلزامي لم تكن 

تتوانى عن شراء أي كتاب لولدها  سليمان إن طلبه.
» ولدت في منطقة شرق ، درست في املرقاب ومرتع الصبا حتى التخرج 
املناطق  عن  احلزامي  قاله  ما  هــذا   « حولي  في  كــان  املعلمني  معهد  من 
التي سكنها في الكويت أو رمبا تكون سكنته بذكرياتها وأهلها ،شارك في 
مسرحية )عمر بن اخلطاب( كأول مشاركاته املسرحية ،استطرد مكمال 
»كان مجتمعنا في الكويت آنذاك منفتحا » ، تتلمذ على أساتذة مثل علي 
جمعة ، محمد توفيق ، زكي طليمات ، ورافق زمالء منهم فؤاد الشطي ، 

محمد مطلق ،محمد مبارك بالل،خليفه خليفوه ...  وغيرهم .
،)امــرأة ال   ) القادم   ( إلى 4 نصوص منها  السبعينات كتب 3  بداية  في 
تريد أن متوت ( وكان احلزامي يتلقي هو مع ومجموعة من الكتاب في 
بيت الكاتب )إسماعيل فهد إسماعيل( في منطقة شرق آنذاك ،وعندما 
قرأ على مسامعهم نص عنوانه )مدينة بال عقول( نال إعجاب احلضور 
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فتكفل الكاتب إسماعيل فهد إسماعيل مبصاريف طباعة النص وإرسال 
عدد 2 نسخة للحزامي في لندن أثناء دراسته هناك ،لم يكتفي احلزامي 
بذلك القدر من النصوص فبعد أن عاد من لندن شرع في الكتابات  فكتب 
بشكل  درامية  زاويــة  له  وجعل  التاريخ  وكيف ظلمه  عباد  بن  املعتمد  عن 
املتنبي وبنظرة  التاريخية ،كما كتب نصاً عن أبي الطيب  مغاير للحقائق 
مختلفة للمتنبي كأنه يريد السلطان لهدف سامي وهو توحيد األمة العربية 
،تقدم احلزامي جلائزة الدولة التشجيعية وقدم للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب سنة 1992 نصه املسرحي         )عودة اجلبارتي ( لكن 
مت  رفضها ، في سنة 2001 تقدم بالنص نفسه حتت عنوان مختلف وهو 
)بداية النهاية( ومت تقدير ذلك النص من قبل جلنة التحكيم وإقرار جائزة 

الدولة التشجيعية للحزامي .
قصته مع مجلة البيان الذي يترأس احلزامي حتريرها حاليا ، بدأت بنشر 
أول قصة له فيها سنة 1972 عنوانها )|دقائق ( بعدها نشر أكثر من قصة 
وانضم كعضو في رابطة األدباء منذ أكثر من 20 سنة وقال احلزامي » كما 
كان لي شرف املساهمة في أكثر من مجلس إدارة » أنهى احلزامي قوله » 
شكرا لشخصيات عديدة مرت في حياتي ، كل الشكر والتقدير ملا أعطوه 
من توجيه ورعاية وأسماءهم محفورة في القلب » ، وبعدها مت فتح باب 

املداخالت من اجلمهور .
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كتبت مرمي فضل:
مجموعة من األدباء و اإلعالميني حضروا ندوة "األدب في السينما" في 
رابطة األدباء الكويتيني، التي حاضر بها االستاذ عماد النويري مستضيف 
النبهان والقاص بسام املسلم  كل من د. خالد الشايجي و الفنان جاسم 

واملخرج اسعد بوناشي.
بدأت الندوة بعرض لقطات من فلم ) الفخ( من تأليف الدكتور الشايجي و 
ثم شاهد احلضور فيلما بعنوان )سدرة احلنش( تأليف بسام املسلم اخراج 

اسعد بوناشي.
استهل االستاذ النويري بذكر تاريخ الكويت مع السينما و عن حتول رواية 
)عرس الزين( إلى فلم من إخــراج خالد الصديق. و بدأ بتقدمي كل من 

املستضيفني لصعودهم منصة رابطة األدباء.
بدأ د. خالد الشايجي بالتعليق على فلم ) الفخ( أنه لم يعرض بشكل كاف 
عن ما يدور في نفس البطل كما عرضت القصة ذلك. و أن االنتاج كان 
دون املستوى و أنه لديه الكثير من القصص التي تصلح أن تكون أفالما و 

لكن لم يجد التشجيع من املنتجني.
و بعد كلمة الشايجي استلم الفنان جاسم النبهان املايك معقبا على فلم 
)الفخ(، إذ قال أنه كان متحمسا أن يكون هذا الفلم جماهيريا و معروضا 
على شاشات السينما. فلقد عمل هو و زمالؤه في هذا الفلم دون أجراً، 

حيث كان احلماس هو القائد لهم.
لالنتاج  مــاال  الكويتية  السينما  شركة  تخصيص  عــدم  من  تعجب  كما  و 

السينمائي.
و  احلمام(  )بــرج  القصصية  مجموعته  عن  املسلم  بسام  القاص  حتــدث 
التي احتوت قصة ) ليلى و الثعبان( التي مت عرضها فلما بإسم ) سدرة 
احلنش(، بعد ما درات عدة اجتماعات مع املخرج أسعد ابو ناشي و التي 

األدب والسينما في رابطة األدباء
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أوصلت الفلم مبشاركة في مهرجان دبي السينمائي عام 2011
 كما عقب املخرج ابو ناشي ان الفلم يعرض مقولة مهمة أال وهي ) من 
املذلة و االستسالم و  إلى  يــؤدي  خاف سلم( و هي خاطئة ألنه اخلــوف 

الفيلم يحاول أن يوضح هذه النقطة.
و عقب انتهاء الندوة عقب بعض احلضور و أشادوا باملوضوع و احلوار مع 

تعليقات أفادت املتواجدين.
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في مجلس األمن أو في هيئة األمم
ضاعت حقوقكم فالقوم في صمم

ال ينهُض احلُق إال حني تسمعه
صوت الرصاص يدّوي ال صدى الكلم

شريعة الغاب ما انفكت مسيطرًة
فاحلق للذئب ليس احلق للغنم

ال تسألوا العدل إال من مدافعكم
وبوركت ألسُن النيران من َحَكم

خلوا الشكاة ملن عن حقهم وهنوا
فأصبحوا مضغًة بني الورى ِلَفم

شّدوا الزناد على البارود وانطلقوا
صواعقًا ممطراٍت حارق احلمم

جرُح الكرامة ال يشفيه غيُر دٍم
فأغرقوا الكون أن تدع العلي بدم

كم دعوى السالم فما ال تخدعنَّ
دعوى السالم سوى ستٍر ملنهزم

املوُت أشرُف في ساح الوغى لكُم
- لو تعلمون َ- وعيُش الذّل كالَعَدم

ما تنُظروَن وذي أوطانكم ُسِلَبْت
وأصبحْت مرتعًا للغاصب األثم

وأخوٌة ُجِردوا من كل ما ملكوا
وشردوا في ُسهوِل البيِد واألكم

َفَصاَر ُقوتُهُم جوَد الشعوِب لهم
وُدورُهْم بالَي األكواخ واخِليَم

من تاريخ البيان

�سعر
احلق للذئب

عبد احملسن محمد الرشيد *

 * شاعر من الكويت.
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أتصبرون على ذلٍّ ومسكنٍة؟
مم!! يا لأباِء قضى في العرب والشَّ

أجداُدكم في ثرى أجداثهم جزعوا
أن تغمضوا دون حق ديس مهتضم

كانوا أباًة عتاُة الدهر َتْرهبهم
فأين أخالقكم من تلكُم الّشيم؟!

أنتْم َلَهْوُتْ بأصناٍم فما َجَلَبْت
لكم سوى الذّل واخلسران والندم!!

* * *
أفدي أباًة كآساِد الشرى َطَلعوا

على الرزايا طلوع الشهِب في الظلم
أحيوا بأنفسنا ما ماَت من أمٍل

وفي القلوب َشَفْوا ما حزَّ من الم
باعوا ألوطانهم أرواحهم ومضوا

ُتقّلهم للمعالي أعظُم الهمم
بهم فلسطنُي دمع الذّل قد مسحْت

عن وجنتيها وسّلت َنْصل منتقم
جى كيف ولى من قذائفهم سل الدُّ

فقام ُصْبٌح على أنقاض منهدم
ُهُم أحالوا حياَة املعتدي قلقًا

طرم إلى جحيم عذاب جدُّ مضَّ
ف جاَء املوُت يطلُبه إذا توقَّ

في طلقٍة، وإذا ما ساَر في لغم
وأن َيَنْم لم يجْد في نوِمه َدَعًة

وكيف ْيرَتاُح واألحراُر لم تنم
أوالء لم يسألوا إذ ثار ثائرهم

ما مجلُس األمن أو ما هيئة األمم

> العدد األربعون – يوليو – 1969م.
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الفنون  م��ن  ف��ن  فهو  الشعر،  كذلك  الفنون،  م��ن  ف��ن  ال��رس��م  أن  كما 
اجلميلة، فالرسم يعبر عن األفكار واآلراء بالصور واأللوان، والشعر 
أي صور،  الصور،  وليست  بالكلمات.  وآرائ��ه   الشاعر  أفكار  عن  يعبر 
واأللوان، أية ألوان تعبر تعبيرًا واضحًا صادقًا عن الفكرة والرأي، إذا 
لم ينظم هذه األلوان والصور قاعدة واضحة وإحساس قوي، كذلك 
الشعر إن لم تكن الكلمات التي يعبر فيها عن األفكار واآلراء كلمات 
باملعنى  شعرًا  يكن  لم  ثابتة،  قاعدة  تنظمها  حي،  شعور  عن  ص��ادرة 

املفهوم للشعر.
وبدون  ه��دي،  غير  وعلى  اتفق،  كيفما  باألصباغ  يأتي  ال��ذي  الرسام 
قاعدة لم يكن رسامًا أو فنانًا باملعنى املفهوم للرسم، والشاعر الذي 
 ، يأتي بالكلمات كيفما اتفق وعلى غير هدي وبدون قاعدة أو نظام 
ليس شاعرًا، وهكذا بقية الفنون، إذا أن لكل فن قاعدة ونظامًا، وأي 
فن لم يلتزم بنظام ، وال بقاعدة ليس فنًا، وال ميكنه أن يؤدي أي دور 

في احلياة، وال ميكنه أن يقدم أية خدمة للمجتمع.
الفنون التشكيلية قدمية، وكذلك الشعر، فهو قدمي أيضاً، وكالهما من وسائل 
التعبير التي استطاع اإلنسان أن يعبر بهما عن مختلف شؤونه وشجونه، 
ففي الفن عبر اإلنسان عن بيئته التي يعيش فيها، وعن احمليط الذي يحيط 

من تاريخ البيان *

مقاالت
الفن التشكيلي املعاصر

والشعر احلديث

بقلم: عبد الله زكريا األنصاري *

 * كاتب من الكويت.
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به، ورسم مختلف الصور عن الطيور 
واألشجار  والـــغـــابـــات  واحلــــيــــوان، 
والبحار، والصحاري إلى غير ذلك 
فرحاً  إن  به،  ويتأثر  يشاهده،  مما 
األشياء  هــذه  عــن  تــرحــاً، عبر  وإن 
بالتماثيل التي نحتها وبالصور التي 
العصور  مختلف  وعــلــى  رســمــهــا، 
من  الكثير  الكثير  ولعل  واألجــيــال، 
اإلنسان  كــان  الــتــي  التماثيل  هــذه 
اجلبال،  ومن  الصخور  من  ينحتها 
على  يصورها  كــان  التي  واللوحات 
واألخشاب  اجلــلــود  ـــواع  أن مختلف 
الكثير  لعل  ذلــك،  وغير  والصخور 
الكثير مــن هــذه األشــيــاء لــم تصل 
عليها  وعفا  العصر،  هذا  في  إلينا 
وجرجر  الــفــنــاء،  وابتلعها  ــزمــن،  ال
عليها النسيان ذيوله، وأودى بها إلى 
عالم الفناء األبدي، عالم األسرار. 
القرن  فــي  الــيــوم  كــنــا  وإن  ونــحــن 
العشرين،  القرن  آخر  أو  العشرين، 
ونشاهد من اآلثــار ما يعجز الفكر 
عن كنهها لعظمتها وروعتها، متاثيل 
وأهرامات ورسوم، وألوان، رمبا بعد 
تلك  العصور تصبح  وكر  األيــام  مر 
التماثيل واألهرامات وهذه الرسوم 
واأللوان عدماً وفناء، ورحم الله أبا 
صدقاً  قــال  حينما  املتنبي  الطيب 

وعن فكر نير وعقل عظيم:

أين الذي الهرمان من بنيانه
ما قومه ما يومه ما الصرع

تختلف اآلثار عن أصحابها
حينا ويدركها الفناء فتتبع

عــبــر اإلنسان  وفـــي الــشــعــر أيــضــاً 
وأحاسيسه،  مشاعره  مختلف  عن 
فرحه  وعــن  شجونه  عــن  فيه  عبر 
وعــــن تـــرحـــه، واحلـــيـــاة كــلــهــا ترح 
وفرح وشجون. فحني يفيض شعور 
املـــرهـــف احلـــــس، يروح  اإلنـــســـان 
يخفف عن شعوره بالغناء أو البكاء، 
والشعر غناء وبكاء، يعبر عن شعوره 
عن  ويعبر  فــرحــاً  كــان  إن  بالغناء، 
شعوره، بالبكاء إن كان حزناً، ولعل 
الكثير من هذا الشعر امتدت إليه يد 
الفناء والنسيان، وال شك أن الشعر 
الــتــمــاثــيــل والرسم  مــن  أقـــل حــظــاً 
الوسائل  والبقاء، ذلك ألن  باخللود 
التي كان اإلنسان يستعملها للرسوم 
والتماثيل أقوى وأبقى من الوسائل 
التي كان يستعملها للشعر، إن كانت 
للتسجيل  يستعملها  وسائل  هناك 
بــه خــواطــره مــن أشعار  مــا تفيض 

وقصائد.
الفنون  مــن  والــشــعــر  فــالــرســم  إذاً  
يستطيع  ــي  ــت ال الــرائــعــة  اجلــمــيــلــة 
بهما عن مختلف  يعبر  أن  اإلنسان 
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مـــشـــاعـــره وأحـــاســـيـــســـه، كــمــا أنه 
يخدم  أن  يــســتــطــيــع  ــا  ــه ــواســطــت ب
وأمته  فــيــه،  يعيش  الـــذي  مجتمعه 
ألمته  يقدم  وأن  إليها،  ينتمي  التي 
وملجتمعه أجل اخلدمات وأعظمها.

ونحن حينما نتناول اليوم في مقالنا 
هذا الفن التشكيلي احلديث، فإمنا 
نــتــنــاولــه مــن هـــذه الـــزاويـــة ألنــنــا ال 
دوره  أن يضعف  الــفــن  لــهــذا  نــريــد 
نريد  بل  واملجتمع  األمة  في خدمة 
التي  الفنون  طلعة  في  يكون  أن  له 
تقدم أجل اخلدمات وأروعها ألمتنا 
في  نرى  أننا  واملالحظ  وملجتمعنا. 
أدخل  بالغاً  تطوراً  العصر احلديث 
على هذا الفن اجلميل، حتى كاد أن 
الطابع  ذلك  األصيل  طابعه  يفقده 
وبالبساطة  بالوضوح  يتسم  الــذي 
في التعبير والتمييز، حتى أصبحنا 
من  بقع  وكأنها  الرسوم  بعض  نرى 
األصباغ امللطخة هنا وهناك بدون 
تناسق وبدون انسجام، فنراها ومنر 
عليها بدون أن ندرك لها معنى، أو 
فهم لها غاية، فهي عبارة عن ألوان 
وخطوط متداخلة بعضها في بعض 
منها  الــغــايــة  يـــدرك  وال  يفهمها  ال 
راسمها  فــكــأن  رســمــهــا،  ـــذي  ال إال 
رسمها لنفسه خاصة، وليس لغيره 

من الناس. إذاً ما دام األمر كذلك، 
الرسامون  هـــؤالء  يــعــرض  فــلــمــاذا 
رسومهم الغامضة هذه على الناس، 
مــادامــت هــذه الــرســوم مبهمة، وال 
يفهمها إال راسموها، وما دامت ال 
تؤدي ذلك الدور الذي كانت تؤديه 
يا  فهل  واملجتمع؟  األمة  في خدمة 
تــرى هــنــاك عــالقــة بــني هــذا الفن 
الشعر  وبـــني  املــعــاصــر،  التشكيلي 

احلديث!؟
الشعر  عــن  تكلمنا  أن  ســبــق  لــقــد 
في  يكتب  الذي  الشعر  أو  احلديث 
اسم  عليه  ويطلق  احلاضر،  الوقت 
أوضحنا  وقـــد  احلـــديـــث«  »الــشــعــر 
املفهوم املقصود من الشعر احلديث 
وهو الشعر الذي يأتي باجلديد في  
الصور واألخيلة واملعاني، أما الشعر 
نظام،  أو  بقاعدة  يتقيد  ال   ــذي  ال
فال نسميه شعراً، بل أن أي فن من 
الفنون ال يتقيد بأية قاعدة، أو أي 

نظام ليس فنا على كل حال.
الشعر  بــني  عــالقــة  هنك  فهل  إذاً 
التشكيلي  الـــفـــن  ــــني  وب ـــث  احلـــدي
متأثر  أحــدهــمــا  وهــــل  املـــعـــاصـــر؟ 
بــاآلخــر؟ ال شــك أن هــنــاك عالقة 
الفنيني  هــذيــن  أن  فــبــمــا  بــيــنــهــمــا، 
متالزمان، أو مالزمان اإلنسان منذ 
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من  وسيلتان  أنهما  ورمبــا  نشأته، 
اإلنسان  كــان  التي  التعبير  وســائــل 
مشاعره  عــن  للتعبير  يستخدمها 
وعن أحاسيسه، فال شك أن هناك 
أن  شــك  وال  بينهما،  وثيقة  عالقة 
ترى  لكن  بــاآلخــر،  متأثر  أحدهما 
إلـــى هذا  كــيــف وصـــل بهما األمـــر 
املستوى من الغموض واإلبهام؟ فإن 
كثيراً من الرسوم احلديثة أو القطع 
الشعرية احلديثة يكتنفها الغموض 
هي  وال  واضحة  وليست  واإلبــهــام، 
الكثير  تستعمل  فالرسوم  مفهومة، 
وبصورة  الــصــارخــة  األصـــبـــاغ  مــن 
كما  مــنــتــظــمــة  وال  مــنــســقــة  غـــيـــر 
نراها، كذلك بعض القطع الشعرية 
احلديثة، تستعمل كلمات وتعبيرات 
لو صورناها تصويراً جلاءت صورة 
الفن  لــوحــات  مــن  لــلــوحــة  مطابقة 

التشكيلي املعاصر.
وتعقيداتها  احلــيــاة،  مشاكل  ولــعــل 
في الوقت احلاضر هي التي أثرت 
على هؤالء الفنانني فأخذوا يعبرون 
بهذه اللوحات وهذه القطع الشعرية 
النفسية  واألزمـــات  التعقيدات  عن 
التعقيدات،  هذه  لهم  سببتها  التي 
على  مجتمعهم  يخدموا  لن  لكنهم 
الغامضة،  اللوحات  بهذه  حــال  كل 

وتلك القطع املبهمة، ونحن أحوج ما 
نكون اليوم إلى الوضوح. فإذا كانت 
ومشاكل  تــــزداد،  العيش  مصاعب 
اإلنسان  أحــوج  فما  تتعقد،  احلياة 
إلى حل هذه املشاكل، والتغلب على 

تلك املصاعب.
إن على الفنانني والشعراء أن يعملوا 
تــوعــيــة اجلــمــاهــيــر، وخدمة  عــلــى 
يكون  وال  مستواه،  ورفــع  املجتمع، 
أما  والــوضــوح،  بالصراحة  إال  ذلك 
مــحــاولــة الــغــمــوض والــتــعــمــيــة فلن 
ذلك  اجلماهير،  توعية  إلــى  تــؤدي 
أن اجلماهير تريد وضوح الرؤية ال 
تعميتها، وضوح الرؤية ال يكون بهذه 
التعميات والتعقيدات في القصائد 

والرسوم.
تــقــع عليهم  ــشــعــراء  والــفــنــانــون وال
واجبات كبيرة نحو مجتمعهم ألنهم 
يستطيعون  وشــعــرهــم  فــنــهــم  فـــي 
ثم  ومـــن  مجتمعهم  عــلــى  الــتــأثــيــر 

توعيته ودفعه إلى التقدم.
التشكيلي  بالفن  األمــر  وصــل  لقد 
من  الكثير  ابــتــداع  إلـــى  احلــديــث، 
األســـمـــاء الــتــي أطــلــقــهــا عــن بعض 
أنواع هذا الفن الذي أدى خدمات 
التاريخ،  وإلى  احلضارة  إلى  جليلة 
املستوى من  هــذا  إلــى  حتى وصــل 
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اإلبهام والغموض، فمن »كالسيكي« 
إلى  »جتريدي«  إلى  »أكادميي«  إلى 
»تــشــخــيــصــي« إلـــى »تــكــعــيــبــي« إلى 
»ســريــالــي« إلــى آخــر هــذه األسماء 
ــتــي يــطــلــقــونــهــا عــلــى أنـــــواع هذه  ال
واألكادميي  فالكالسيكي  الــرســوم، 
تعني البساطة والوضوح في الرسم، 

وكلتاهما كلمتان »التينيتان«.
والتشخيصي  الـــتـــجـــريـــدي  أمـــــا 
فأسماء  والــســريــالــي،  والتكعيبي 
أطلقت على أنواع الرسوم بغموضها 
وإبهامها، وقد قال أحد الفنانني أن 
التعبير عن األشياء  التجريد معناه 
الروحية احملضة وغير احملسوسة، 
أن  نقول  أن  لنا  يحق  تــرى  يــا  فهل 
الفن التشكيلي املعاصر هو صوفي 
ــمــس األشــــيــــاء غير  ــل ــت ي املــــذهــــب 
ويــبــحــث عــن األشياء  احملــســوســة، 
الـــروحـــيـــة فـــي عــصــر طــغــت عليه 
تنهك  أن  وكـــادت  طغيانا  املــاديــات 

الروحانيات انهاكا؟
وهـــل تــلــك الــلــوحــات الــتــي رسمها 
الــــــقــــــرود، تـــعـــبـــر عـــــن شــــــيء من 
غير  ــــــاء  واألشــــــي الــــروحــــانــــيــــات 
احملسوسة؟ لقد وصل األمر ببعض 
وبأصباغ  بــريــش  أتـــوا  أن  الفنانني 
ــقــرود، وجعلوها  ال أمـــام  وبــلــوحــات 

ومتسحها  باألصباغ  الريش  تخبط 
حتى  اتــفــق،  كيفما  الــلــوحــات  على 
أو  »سريالية«  اللوحات  هذه  جاءت 
»جتريدية« أو غير ذلك من األسماء 
لوحات  ليست  حــال  كل  على  لكنها 

»أكادميية« أو »كالسيكية«.
»بيكاسو«  املــشــهــور  الــفــنــان  يــقــول 
)االلتزام ال يأتي من اخلارج، وإمنا 
ويصادف  الفنان،  دخيلة  مــن  ينبع 
ضرورة اجتماعية تدعوه ألن يلتزم 
ورائداً  عصره  عــن  معبراً  فيصبح 
لألفكار الطليعية في هذا العصر(.

فإذا كان هذا الفنان العظيم ملتزماً 
في فنه، معبراً عن عصره، لألفكار 
الطليعية فكيف يكون هذا التعبير، 
املجتمع  التعبير  هــذا  يــخــدم  وهــل 
بعيداً  كـــان  إن  فــيــه،  يعيش  الـــذي 
عن فهمه وأرفــع من مستواه؟ وهل 
الناس-  ســـواد   – املجتمع  يتفهم 
ــتــي يــلــتــزم بها  هـــذه الــتــعــبــيــرات ال
يبغون  الذين  الكبار  الفنانون  هؤالء 
والفن في  الفكر  رفع مستوى  منها 

عصرهم؟
الفنانني  من  وأمثاله  »بيكاسو«  إن 
الــكــبــار، يــعــبــرون بــال شــك أصدق 
تعبير، عن مشاعرهم وأحاسيسهم، 
ويرسمون هذه األحاسيس واملشاعر 
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املجتمع،  نحسبها حترك  ال  اللوحات  هذه  لكن  رائعة،  فنية  لوحات  على 
وترتفع مبستواه الفكري؟

إذاً فعندما يقول »بيكاسو« إن التصوير لم ينشأ لتزيني اجلدران في البيوت 
املجتمع  يخدم  تصويره  في  إنــه  يقول  عندما  لكنه  شــك،  بال  معه  فنحن 
ويحارب كما يحارب أي زعيم ثوري، نقول كيف ذلك، إذا كان هذا التصوير 
فوق فهم املجتمع، وأعلى من إدراكه الفكري؟ واملجتمع ليس كله عباقرة، ال 
شك أن هناك عباقرة فنانني يقدمون لوحاتهم بعبقرية فذة نادرة، وبشعور 
مليء بالصور احلية، لكن هذه اللوحات واضحة جلية، لهم وحدهم، وقد 
تكون واضحة لفئة قليلة من الفنانني والناس، لكنها على كل حال ليست 

واضحة للجمهور.
وأشد فاعلية، لتحريك املجتمع من »التجريدية«  إن الواقعية أكثر تأثيراً 
أو »السريالية« التي ال تعبر إال عن العقل الباطن بدون ترابط أو متاسك 

أو نظام.
إن أولئك الذين ال يعبرون عن لوحاتهم بوضوح، متاماً كأولئك الذين يكتبون 
أشعارهم بكلمات وتعابير مبهمة، يحيطها الغموض، وتستعصي على فهم 
الكثيرين، وكلهم اليستطيعون أن يؤثروا على املجتمع، وأن يقدموا له ما 
يحتاجه من رؤية واضحة، يقدر على ضوئها أن يهتدي إلى السبيل الذي 

عليه ان يسلكه.
إن الفن التشكيلي املعاصر، والشعر احلديث، يسيران جنباً إلى جنب وعلى 
خط واحد، وبالرغم من وجود رسامني لهم أصالة في هذا الرسم املعاصر، 
وشعراء لهم أصالة في هذا الشعر احلديث، إال أن هذا اللون من الشعر 
املبهم، وهذا اللون من الرسم املعقد، فتحاً أبواباً كثيرة ملدعي هذا اللون 
الشعر  على  أنفسهم  أقحموا  الذين  الناس  لبعض  أبواباً  فتحاً  الفن،  من 
إقحاماً، وبعض الناس الذين فرضوا أنفسهم على الفن التشكيلي احلديث، 
وأصبحوا بني ليلة وأخرى شعراء وفنانني، وبلغوا املجد من أقصر طريق 

وأسهله.
إن هذا اللون من الفن إن شعراً، وإن رسماً، يأتي في فترة من الزمن، ليمثل 
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> العدد األربعون – يوليو – 1969م.

الفترة  بإنهاء هذه  احلياة، وسينتهي حتماً  أدوار هذه  من  مضطرباً  دوراً 
من القلق واالضطراب، ونحن نرجو لفنانينا أن يلتزموا في فنهم خدمة 
املجتمع وتلبية نداء واجب األمة التي حتيطها األخطار من كل جانب، وهم 

أقدر من غيرهم على فك العقد وحل الرموز.
إن التقليد ال يجدي نفعاً، وأكثر ما نراه من شعر حديث ومن رسم تشكيلي 
معاصر تقليداً ومحاكاة، ليس فيه إبداع وال جتديد، إن مخاطبتنا العقل 
الوعي، أجدى وأنفع من مخاطبتنا العقل الباطن وال سيما في هذا العصر 

املضطرب في خضم من الدسائس واملؤامرات.
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كشاف املؤلف 2012

التاريخ العدد الصفحة عنوان املقال اسم الكاتب

      ) أ (
2012 509 106 صدى الصمت ابتسام إبراهيم تريسي
2012 504 92 د. لطيفة عيسى الرجيب : رائدة العمل االجتماعي أبرار أحمد ملك
2012 505 86 حسود احلسن أحمد اإلبراهيم
2012 506 83 أحالم األفق الغائم في تقنيات التعبير القصصي أحمد املصري
2012 506 119 ترانيم أحمد متساح
2012 501 60 القصة واإلنسان في رحلة خيال أحمد زياد محبك
2012 509 74 النقد األدبي عند العرب في القرن العشرين أحمد زياد محبك
2012 503 91 بني البنيوية ونظرية التلقي أحمد عبد الرحمن احلميد
2012 498 107 أصغر ديناصور أحمد مبارك البريكي
2012 500 125 البنت أما إسالم هجرس
2012 505 35 ليلى العثمان : بني الكتابة املقاومة وغنائية االنحياز أشرف عبد الكرمي
2012 503 102 خريطة الغيم أشرف محمد قاسم
2012 498 109 وهكذا نام عازف موال النوم والبيات أمل عبد الله
2012 504 71 وهكذا غاب نغم أمل عبد الله
2012 499 73 بني روايتي اجلهيني وجوستني انتصار عبد املنعم

2012 501 89
الترقب واإلثارة في رواية األقنعة 

ل : د. أحمد عبد امللك أمين خالد دراوشة

) ب (
2012 500 107 أحب احلياة بسام الطعان
2012 505 92 سباق ووهم وهستيريا بسام طعان

كشاف املؤلف  2012  
إعداد / محمد عبد الله
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كشاف املؤلف 2012

التاريخ العدد الصفحة عنوان املقال اسم الكاتب

2012 499 134 وردة الفضيحة بشير عاني
2012 503 8 دعه يسقط بول بولز
2012 498 7 الغرب يكرم د. خليفة الوقيان بجائزة فلورنسا البيان
2012 498 129 من تاريخ البيان البيان
2012 499 99 حمد الرجيب : مسافر في شرايني الوطن البيان

2012 499 140
د. خليفة الوقيان : 

الثقافة لم تتأثر بتطبيق التعليم النظامي البيان

2012 499 170 من تاريخ البيان البيان
2012 500 10 ملف البيان البيان
2012 500 131 رابطة األدباء تدشن طباعة سلسلة : تراثنا البيان
2012 500 133 من تاريخ البيان البيان
2012 501 8 ملف البيان : عبد العزيز حسني رائد التنوير البيان
2012 501 154 من تاريخ البيان البيان 
2012 503 30 ملف البيان : محمود شوقي األيوبي البيان
2012 503 121 من تاريخ البيان البيان

2012 504 10
بــن عيسى  يــوســف  الشيخ   : الــبــيــان  ملف 

القناعي : عالم سبق عصره البيان

2012 504 136 من تاريخ البيان البيان
2012 504 149 تكرمي د: عادل العبد املغني البيان
2012 505 8 ملف البيان : محمد الفايز : بحار الشعر البيان
2012 505 101 إصدارات البيان
2012 505 103 من تاريخ البيان البيان
2012 506 10 طيبة أحمد اإلبراهيم : رائدة أدب اخليال العلمي البيان
2012 506 141 من تاريخ البيان البيان
2012 506 153 أخبار ثقافية البيان
2012 507 9 ملف البيان : خالد سعود الزيد البيان
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كشاف املؤلف 2012

التاريخ العدد الصفحة عنوان املقال اسم الكاتب

2012 507 138 من تاريخ البيان البيان
2012 508 10 ملف البيان : وليد الرجيب الكاتب املتمرد البيان
2012 508 138 من ملف البيان البيان 

2012 509 9
ملف البيان : فاضل خلف : أول من أصدر 

مجموعة قصصية في الكويت البيان

2012 509 127 ليتوال 2010 رواية جديدة لألديب وليد الرجيب البيان
2012 509 128 فتح باب املشاركة مبسابقة الشيخة باسمة الرابع البيان
2012 509 132 من تاريخ البيان البيان 

) ث (
2012 506 98 مدينة الغرباء للكاتب ناصر املال ثائر النمر

) ج (
2012 501 152 عد جابر بسيوني

2012 498 53
املرجع احلكائي لدال الذات 

في رواية : رفيف الفصول جمال بو طيب

2012 506 59 آفاق السرد في قصص منى الشافعي جمال حسني حماد
2012 509 124 رابطة األدباء جتيب على السؤال الصعب جميلة السيد علي
2012 501 148 صخب الصمت في ليل املدينة جيهان بركات

) ح (
2012 499 127 لسنا يدا واحدة حسن خضر
2012 503 103 مترين حسن خضر
2012 498 121 هناك من يشبهني حسن شهاب الدين
2012 501 138 البد حسن فتح الباب
2012 505 84 وكان ما قد كان حسن فتح الباب
2012 498 104 أعراس وقطع رؤوس حسني عيد
2012 499 110 خرافة شرقية حسني عيد
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كشاف املؤلف 2012

التاريخ العدد الصفحة عنوان املقال اسم الكاتب

2012 501 95
اإلحتفال مبئوية مولد جنيب 
محفوظ : قراءة في قصتني حسني عيد

2012 506 108 مع الكاتب أنطونيو تابوكي حسني عيد
2012 508 127 الضاحك حسني عيد

2012 500 73
احلس القصصي في 

رسالة طائشة : لنادي حافظ حنان عبد القادر

)خ (
2012 506 114 كليلة ودمنة خالد الشايجي
2012 500 102 بس أم خالد الصالح
2012 498 89 كلمات أجنبية في اللهجة الكويتية خالد سالم محمد
2012 500 91 كلمات أجنبية في اللهجة الكويتية خالد سالم محمد
2012 504 107 كلمات أجنبية في اللهجة الكويتية خالد سالم محمد
2012 505 77 كلمات أجنبية في اللهجة الكويتية خالد سالم محمد
2012 507 113 كلمات أجنبية في اللهجة الكويتية خالد سالم محمد
2012 509 98 كلمات أجنبية في اللهجة الكويتية خالد سالم محمد
2012 504 114 أي أرض كالكويت خلف اخلطيمي اخلالدي

2012 499 136
اختطاف : رواية جديدة 

وخط جديد حلمد احلمد خليل السالمة

) ر (
2012 499 129 املرابطون في أكناف بيت املقدس رفيق حسن احلليمي
2012 504 125 جنمك اليوم روان إبراهيم اجلسمي

) ز (
2012 506 123 تقول زوجتي الزبير دردوخ

) س (
2012 500 114 ماذا؟ سالم خداده
2012 498 120 الهجرة والرجوع سامي القريني
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كشاف املؤلف 2012

التاريخ العدد الصفحة عنوان املقال اسم الكاتب

2012 503 83 الهيئة العربية للمسرح تصغي للشباب سعداء الدعاس
2012 500 30 معايير اجلودة في القصيدة القدمية سعيد بكور
2012 504 133 أرخبيل احليتان سعيد بوكرامي
2012 508 32 النقد وجيرانه : محمد مفتاح منوذجا سعيد عبيد بو عرفة
2012 505 82 يعقوب والليالي : عجالى سليمان اجلارالله
2012 498 5 الثقافة واحلضارة ..أيهما يصنع اآلخر  سليمان احلزامي 
2012 499 5 فبراير : شهر الكويت سليمان احلزامي
2012 500 5 ثقافة الربيع العربي سليمان احلزامي
2012 501 5 عبد العزيز حسني  سليمان احلزامي 
2012 501 120 امرأة حتدث نفسها سليمان احلزامي
2012 503 5 التاريخ جزء من التكرمي سليمان احلزامي
2012 504 5 ثقافة النفاق سليمان احلزامي
2012 505 5 محمد الفايز : ملحمة بحار سليمان احلزامي
2012 506 5 التكرمي بني الفعل واألفعال  سليمان احلزامي 
2012 506 130 رجل وعدة نساء سليمان احلزامي
2012 507 5 أصحاب األقالم املكسورة سليمان احلزامي
2012 507 128 قصة بال عنوان سليمان احلزامي
2012 508 5 الكلمة بني الفعل واالفتعال سليمان احلزامي
2012 509 6 بني عام مضى وعام جديد  سليمان احلزامي 
2012 509 104 طعم ال يتغير سليمان احلزامي
2012 499 88 حتية مستحقة خلليفة الوقيان سليمان الشطي
2012 509 40 مفتاح قراءة لرواية سليمان اخلليفي سليمان الشطي

2012 501 103
تعدد األصوات في رواية حتت

أقدام األمهات ل : بثينة العيسى سمير أحمد الشريف

2012 504 77 اإلنسانية والقمع في قصص منى الشافعي سمير أحمد الشريف
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كشاف املؤلف 2012

التاريخ العدد الصفحة عنوان املقال اسم الكاتب

2012 498 85 منصور املنصور ومسرح اخلليج السيد حافظ
) ش (

2012 498 94 أبو القاسم الزمخشري في تاريخ الثقافة شهرت ميرزيادوف

2012 503 59
رواية تالمس ل : لنا عبد الرحمن

شوقي بدر يوسف .. بني الذاتي واملوضوعي

2012 509 57 سيميائية الواقع واملتخيل في رواية خيال ساخن شوقي بدر يوسف
) ص (

2012 499 91 الكويت ونهضتها احلديثة صالح املسباح
2012 504 17 مؤلفات الشيخ يوسف بن عيسى القناعي صالح املسباح
2012 506 15 مؤلفات األديبة طيبة أحمد اإلبراهيم صالح املسباح
2012 509 90 مسرحية الفصل األخير ل : عبد الفتاح قلعه جي صباح األنباري
2012 507 126 يا ساقي املاء صالح الدين احلمادي

       ) ط (
2012 499 63 اعترافات كامت الصوت ملؤنس الرزاز الطاهر اجلزيري
2012 501 123 شهادة إغتيال الطاهر اجلزيري
2012 507 133 الصيف ضيعت السفن الطاهر اجلزيري

2012 504 73
الشعر العربي والتاريخ بني

طالل اجلويعد املالزمة واالستشهاد

2012 506 92 كتاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني طالل اجلويعد
2012 498 50 الكويت والزلفي حلمد احلمد  طالل الرميضي 
2012 506 102 عبد الله الصانع بني جغرافيا الدول طالل الرميضي

2012 508 92
األديب هاشم الرفاعي : 

أول كويتي وصحافي يوثق ذكرياتة طالل الرميضي

       ) ع (
2012 503 104 قومي نصلي عاطف حكيم
2012 506 122 أنا شاعر يا سيدي عاطف حكيم

Bayan January 2013 Inside   189 12/25/12   7:20:46 AM



190

كشاف املؤلف 2012

التاريخ العدد الصفحة عنوان املقال اسم الكاتب

2012 509 113 موت القائد العام عاطف محمد عبد املجيد
2012 505 16 النقد حني يظهر بهجة السرد الروائي عالية صالح
2012 506 125 نهاية احلب عايشة الفجري
2012 504 67 علي حسني الراشد : وداعا عباس احلداد

2012 505 41
التناص في رواية : حتت أقدام

عبد احلكيم الزبيدي األمهات ل : بثينة العيسى

2012 505 60 تعديالت مسرحية عبد الرحمن حمادي
2012 508 100 وقائع مروية عن املخلوقات اخلفية عبد الرحمن حمادي
2012 505 83 خل التسامي عبد الرزاق العدساني
2012 508 130 أنثى البرتقال عبد السالم العبوسي
2012 503 42 عزيزة : التالشي ل : سليان اخلليفي عبد العزيز النمر
2012 507 86 ديستوبيا اخلويسات ل : باسمة العنزي عبد العزيز النمر
2012 506 50 الدكتور مرسل العجمي في اإلمتاع واملؤانسة عبد الله خلف

2012 501 30
جماليات التشكيل القصصي في 

ضجيج ل هيفاء السنعوسي عبد املالك أشهبون

2012 506 117 راغب في احلديث عبد املنعم سالم
2012 508 48 الكويت وطن آخر : ل د. عادل العبد املغني عدنان اجلابر
2012 509 116 فتى من ساللة الريح عذاب الركابي
2012 500 129 فما بالك يا قدس عز الدين جوهري
2012 508 135 غزالة داسها الظل عز الدين جوهري
2012 507 118 األنقى عزت الطيري
2012 500 50 ألني أسود : سعداء الدعاس عزيز ريان
2012 507 92 هارولد بنتر : بالغة الصمت وشعرية املكان عالء عبد الهادي
2012 499 133 الغزالة الهيفاء علي العطار
2012 499 115 قصة 48 علي عبدوس
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كشاف املؤلف 2012

التاريخ العدد الصفحة عنوان املقال اسم الكاتب

2012 498 41
في  جمالية  دراســة   : الثقة  وأزمــة  البيت 

مناذج القصة العربية املعاصرة علياء الداية

2012 508 120 الوجه األصفر في فيس بوك علياء الداية
2012 506 133 الرجل الشفاف عمران عز الدين
2012 498 118 عدت إليك يا وطني عواطف احلوطي

      ) غ (

2012 508 53
منى الشافعي في رقصة كاملة : 

متاهي الضحية واجلالد الغربي عمران

2012 503 118 سطح شاغر املوت غفران طحان
     ) ف (

2012 498 81 الوثائق احمللية وأهميتها التاريخية فائز البدراني
2012 509 109 قطر الندى فاضل احلسن
2012 506 115 لم حتترق روما فاضل السفان
2012 499 95 أبو القاسم الشابي : اإلنسان فاضل خلف
2012 500 78 محمد عوض محمد : رائد الشعر احلديث فاضل خلف
2012 501 112 أبو القاسم الشابي ومسيرته العلمية فاضل خلف
2012 504 112 مذكرات سعاد الرفاعي فاضل خلف
2012 505 54 أبو القاسم الشابي : الشاعر فاضل خلف
2012 499 112 املراهقة والعجوز فيصل السعد

2012 498 98
وليد املسلم ل) البيان ( اإلنسانية جعلتني 

أحترم حتى االشجر واحلجر فيصل العلي

2012 501 108
سعيد شوارب ل : البيان : جتربتي الشعرية 

مختلفة في الكويت فيصل العلي

2012 503 98 مع الكاتب الكندي روس ويلسون فيصل العلي

2012 505 68
توجد  ال   .. الــبــيــان   : ل  العجمي  محمد 

استراتيجية واضحة لإلعالم الكويتي فيصل العلي
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كشاف املؤلف 2012

التاريخ العدد الصفحة عنوان املقال اسم الكاتب

2012 501 140 يكفيك يا خافقي فيصل العنزي
2012 507 135 أطياف فيصل العنزي
2012 509 112 بني طيات الرياح فيصل العنزي
2012 498 113 اجلمل فيصل خرتش

) ل (
2012 503 72 سعاد الصباح : املرأة العاشقة لطيفة التمار
2012 505 30 قراءة في ديوان : رأيت الذي رأى ل : علي السبتي لطيفة التمار
2012 501 135 مذكرات قاتلة لوجني نشوان
2012 504 52 املرأة املبدعة في املنظور الثقافي العربي ليلى بلخير

2012 500 55
شعرية اللغة وجماليات السرد 

في رواية نسكافية ليلى بن عائشة

2012 498 70
املــخــرج الــفــنــان مــنــصــور املــنــصــور عالمة 

مضيئة في تاريخ اإلذاعة ليلى محمد صالح

2012 499 60 عن رواية هولندا ال متطر رطبا ليلى محمد صالح
        ) م (

2012 500 96 أنا امللكة يا أوغاريت ل : ناصر املال ماجد السامرائي
2012 505 85 هل تعلمني ماجد بجاد املطيري
2012 499 31 أمناط احلوار الداخلي ومشكالته في الرواية ماجدة محناية
2012 505 90 املغادرون مبارك عبد الرضا كمال
2012 501 38 جيروم روجيه : من الثوابت إلى املتغيرات محمد أحمد طجو
2012 499 8 مفهوم الفصاحة عند النحاة العرب محمد احلباس
2012 500 115 شرفة محمد الفوز
2012 508 132 نشيد اللذة محمد الفوز
2012 503 106 املاعز الثرية محمد برحو
2012 503 115 القناع محمد بقوح
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كشاف املؤلف 2012

التاريخ العدد الصفحة عنوان املقال اسم الكاتب

2012 506 135 أسوار املدينة محمد بقوح
2012 500 117 بابل احلريق والبعث محمد دركوشي
2012 499 142 كشاف البيان 2011 محمد عبد الله

2012 500 61
طقوس املكان وجتلياته في 

رائحة اخلريف : لبثينة خضر مكي محمد عطية محمود

2012 505 99 ألوان الغياب محمد عطية محمود
2012 508 69 القصة النسوية اللبنانية من النشوء إلى االرتقاء محمد عطية محمود

2012 500 87
نحو  وحتقيقها  الضائعة  الــدواويــن  جمع 

تأصيل منهج موحد محمد غريب

2012 507 80
الفهارس الفنية من أصول 

حتقيق الكتب ونشرها محمد غريب

2012 509 68
الـــقـــراءات الــقــرآنــيــة فــي الــلــغــة واألدب : 

معناها وأنواعها محمد قاسم حسني 

2012 504 42
الغاية  بــــورصــــة  فــــي  الـــتـــمـــاثـــل  دراســـــــة 

والتواصل محمد كشاش

2012 506 39 الغزل واحلب البالطي محمد نعناع
2012 501 141 تداعيات الزيارة محمود أسد
2012 507 122 من جهة القلب محمود أسد
2012 509 119 تراب أيامنا كاملطر محمود سليمان 
2012 500 127 موغل في شواطئ األمل  محمود عثمان 
2012 504 115 صوت الشعوب محمود عثمان
2012 501 146 هذه مصر مرمي توفيق
2012 504 131 احلبيب املجهول ؟! مرمي فؤاد سرور
2012 506 95 كن ذكيا مع الفيسبوك والتويتر مرمي فضل
2012 509 122 ليلى العثمان : اكتشاف املواهب مسؤولية اجلميع مرمي فضل

2012 509 65
وشم وحيد ل : سعد القرش رحلة البحث 

عن الذات مصطفى عبادة
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كشاف املؤلف 2012

التاريخ العدد الصفحة عنوان املقال اسم الكاتب

2012 498 63 هناك رجل للقاصة الكويتية أميرة عامر مصطفى عطية
2012 504 80 محمد الهاني : بنية الصورة وسيميوطيقا النص مصطفى عطية
2012 508 59 عائشة تنزل إلى العالم السفلي ل : بثينة العيسى مصطفى عطية
2012 498 127 املياه اجلوفية في الكويت قدميا مطلق اجلافور
2012 504 116 جوهرة اخلليج معن يحيى أبو ريشة
2012 506 79 شرفة رجل الثلج ل : إبراهيم نصر منذر رشراش
2012 501 131 أمي وأبي منور أحمد

2012 498 75
في  اخلليجي  ــداع  ــإلب ل اإلمـــــارات  ملتقى 

دورته الثانية : أحاسيس إنسانية منى الشافعي

2012 500 81 سفر اخلطايا بال خطايا منى الشافعي
2012 503 76 ثقافة االقصاد منى الشافعي

2012 506 53
املبحرون مع التراث : رحلة األديب عادل 

العبد املغني منى رجب رمضان

2012 501 125 جيران القمر منى عارف
2012 508 116 الغائب منى عارف

2012 499 102
لــنــا عــبــد الــرحــمــن : هـــواجـــس الـــــذات : 

هواجس الكتابة منير عتيبة

2012 504 118 تشبيه فاقد األركان منير محمد خلف
) ن (

2012 503 55 الصلب الوردي ناصر املال
2012 508 82 ماوتسي تونغ وقصة املجهول ناصر املال
2012 509 86 االجتاهات واحلركات في الشعر العربي احلديث ناصر املال
2012 503 111 املميز نانيس عبد اجلليل خطاب
2012 508 131 في الطائرة ندى الرفاعي
2012 506 26 االجتاه التداولي في البحث اللغوي املعاصر نورية شيخي

Bayan January 2013 Inside   194 12/25/12   7:20:47 AM



195

كشاف املؤلف 2012

التاريخ العدد الصفحة عنوان املقال اسم الكاتب

) ه (
2012 498 125 بني احلرق وبني النهده هزار طباخ
2012 507 124 أميرة الشعر العربي هشام شوقي

2012 508 87
ــه ســـارة ل محمد الــطــعــان :  مــا بــاحــت ب

مهادنة في واقع  هويدا صالح

       ) و (
2012 499 121 حتيا الكويت الطيبة وليد القالف

       ) ي (
2012 506 138 احتراق ياسمني أحمد مصطفى
2012 504 122 حلم رجل متقاعد ياسني طه الياسني
2012 499 120 فرحة وأمل يعقوب يوسف الغنيم

2012 498 22
دور الشعر العربي في النهوض بالفصحى 

في أفريقيا يوسو منكيال
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كشاف العنوان 2012

التاريخ العدد الصفحة اسم الكاتب عنوان املقال

                           ) أ  (

2012 498 94 شهرت ميرزيادوف أبو القاسم الزمخشري
في تاريخ الثقافة

2012 499 95 فاضل خلف أبو القاسم الشابي : اإلنسان
2012 505 54 فاضل خلف أبو القاسم الشابي : الشاعر
2012 501 112 فاضل خلف أبو القاسم الشابي ومسيرته العلمية
2012 506 26 نورية شيخي االجتاه التداولي في البحث اللغوي املعاصر
2012 509 86 ناصر املال االجتاهات واحلركات في الشعر العربي احلديث
2012 500 107 بسام الطعان أحب احلياة
2012 506 138 ياسمني أحمد مصطفى احتراق
2012 501 95 اإلحتفال مبئوية مولد جنيب محفوظ : حسني عيد

قراءة في قصتني
2012 506 83 أحمد املصري أحالم األفق الغائم في تقنيات التعبير القصصي
2012 506 153 البيان أخبار ثقافية
2012 499 136 وخــط جديد خليل السالمة روايــة جديدة   : اختطاف 

حلمد احلمد
2012 508 92 : أول كويتي طالل الرميضي الــرفــاعــي  األديـــب هــاشــم 

وصحافي يوثق ذكرياتة
2012 504 133 سعيد بوكرامي أرخبيل احليتان
2012 506 135 محمد بقوح أسوار املدينة
2012 507 5 سليمان احلزامي أصحاب األقالم املكسورة
2012 505 101 البيان إصدارات
2012 498 107 أحمد مبارك البريكي أصغر ديناصور

كشاف العنوان  2012
إعداد / محمد عبد الله
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التاريخ العدد الصفحة اسم الكاتب عنوان املقال

2012 507 135 فيصل العنزي أطياف
2012 499 63 الطاهر اجلزيري اعترافات كامت الصوت ملؤنس الرزاز
2012 498 104 حسني عيد أعراس وقطع رؤوس
2012 506 59 جمال حسني حماد آفاق السرد في قصص منى الشافعي
2012 505 99 محمد عطية محمود ألوان الغياب
2012 501 120 سليمان احلزامي امرأة حتدث نفسها
2012 501 131 منور أحمد أمي وأبي
2012 507 124 هشام شوقي أميرة الشعر العربي
2012 500 96 ماجد السامرائي أنا امللكة يا أوغاريت ل : ناصر املال
2012 506 122 عاطف حكيم أنا شاعر يا سيدي
2012 508 130 عبد السالم العبوسي أنثى البرتقال
2012 504 77 سمير أحمد الشريف اإلنسانية والقمع في قصص منى الشافعي
2012 507 118 عزت الطيري األنقى
2012 499 31 ماجدة محناية أمناط احلوار الداخلي ومشكالته في الرواية
2012 504 114 خلف اخلطيمي اخلالدي أي أرض كالكويت

                         ) ب (
2012 500 117 محمد دركوشي بابل احلريق والبعث
2012 500 102 خالد الصالح بس أم
2012 500 125 إسالم هجرس البنت أما
2012 498 41 البيت وأزمة الثقة : دراسة جمالية في علياء الداية

مناذج القصة العربية املعاصرة
2012 503 91

الرحمن  عـــبـــد  أحــــمــــد 
احلميد بني البنيوية ونظرية التلقي

2012 498 125 هزار طباخ بني احلرق وبني النهده
2012 499 73 انتصار عبد املنعم بني روايتي اجلهيني وجوستني
2012 509 112 فيصل العنزي بني طيات الرياح
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التاريخ العدد الصفحة اسم الكاتب عنوان املقال

2012 509 6 سليمان احلزامي  بني عام مضى وعام جديد 
                     ) ت (

2012 503 5 سليمان احلزامي التاريخ جزء من التكرمي
2012 499 121 وليد القالف حتيا الكويت الطيبة
2012 499 88 سليمان الشطي حتية مستحقة خلليفة الوقيان
2012 501 141 محمود أسد تداعيات الزيارة
2012 509 119 محمود سليمان  تراب أيامنا كاملطر
2012 506 119 أحمد متساح ترانيم
2012 501 89 الترقب واإلثارة في رواية األقنعة ل : د. أمين خالد دراوشة

أحمد عبد امللك
2012 504 118 منير محمد خلف تشبيه فاقد األركان
2012 501 103 أقدام سمير أحمد الشريف ــة حتت  رواي تعدد األصـــوات في 

األمهات ل : بثينة العيسى
2012 505 60 عبد الرحمن حمادي تعديالت مسرحية
2012 506 123 الزبير دردوخ تقول زوجتي
2012 506 5 سليمان احلزامي  التكرمي بني الفعل واألفعال 
2012 504 149 البيان تكرمي د: عادل العبد املغني
2012 503 103 حسن خضر مترين
2012 505 41 التناص في رواية : حتت أقدام األمهات عبد احلكيم الزبيدي

ل : بثينة العيسى
                    ) ث (

2012 503 76 منى الشافعي ثقافة االقصاد
2012 500 5 سليمان احلزامي ثقافة الربيع العربي
2012 504 5 سليمان احلزامي ثقافة النفاق
2012 498 5 سليمان احلزامي  الثقافة واحلضارة ..أيهما يصنع اآلخر 

                   ) ج (
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التاريخ العدد الصفحة اسم الكاتب عنوان املقال

2012 501 30 جماليات التشكيل القصصي في ضجيج عبد املالك أشهبون
ل هيفاء السنعوسي

2012 500 87 جمع الدواوين الضائعة وحتقيقها نحو محمد غريب
تأصيل منهج موحد

2012 498 113 فيصل خرتش اجلمل
2012 504 116 معن يحيى أبو ريشة جوهرة اخلليج
2012 501 125 منى عارف جيران القمر
2012 501 38 الـــثـــوابـــت إلى محمد أحمد طجو ـــه : مـــن  ـــروم روجـــي جـــي

املتغيرات
                  ) ح (

2012 504 131 مرمي فؤاد سرور احلبيب املجهول ؟!
2012 500 73 : حنان عبد القادر طائشة  رسالة  في  القصصي  احلــس 

لنادي حافظ
2012 505 86 أحمد اإلبراهيم حسود احلسن
2012 504 122 ياسني طه الياسني حلم رجل متقاعد
2012 499 99 البيان حمد الرجيب : مسافر في شرايني الوطن

                  ) خ (
2012 499 110 حسني عيد خرافة شرقية
2012 503 102 أشرف محمد قاسم خريطة الغيم
2012 505 83 عبد الرزاق العدساني خل التسامي

                  ) د (
2012 499 140 تتأثر البيان لــم  الثقافة   : الوقيان  خليفة  د. 

بتطبيق التعليم النظامي
2012 504 92 أبرار أحمد ملك د. لطيفة عيسى الرجيب : رائدة العمل االجتماعي
2012 504 42 محمد كشاش دراسة التماثل في بورصة الغاية والتواصل
2012 503 8 بول بولز دعه يسقط
2012 506 50 عبد الله خلف الدكتور مرسل العجمي في اإلمتاع واملؤانسة
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التاريخ العدد الصفحة اسم الكاتب عنوان املقال

2012 498 22 النهوض يوسو منكيال فــــي  الـــعـــربـــي  الـــشـــعـــر  دور 
بالفصحى في أفريقيا

2012 507 86 عبد العزيز النمر ديستوبيا اخلويسات ل : باسمة العنزي
                     ) ر (

2012 509 124 جميلة السيد علي رابطة األدباء جتيب على السؤال الصعب
2012 500 131 البيان رابطة األدباء تدشن طباعة سلسلة : تراثنا
2012 506 117 عبد املنعم سالم راغب في احلديث
2012 506 133 عمران عز الدين الرجل الشفاف
2012 506 130 سليمان احلزامي رجل وعدة نساء
2012 503 59 .. شوقي بدر يوسف الرحمن  لنا عبد   : روايــة تالمس ل 

بني الذاتي واملوضوعي
                  ) س (

2012 505 92 بسام طعان سباق ووهم وهستيريا
2012 503 118 غفران طحان سطح شاغر املوت
2012 503 72 لطيفة التمار سعاد الصباح : املرأة العاشقة
2012 501 108 : جتربتي فيصل العلي الــبــيــان   : ل  شــــوارب  سعيد 

الشعرية مختلفة في الكويت
2012 500 81 منى الشافعي سفر اخلطايا بال خطايا
2012 509 57 شوقي بدر يوسف سيميائية الواقع واملتخيل في رواية خيال ساخن

                  ) ش (
2012 500 115 محمد الفوز شرفة
2012 506 79 منذر رشراش شرفة رجل الثلج ل : إبراهيم نصر
2012 504 73 املالزمة طالل اجلويعد بــني  والــتــاريــخ  الــعــربــي  الشعر 

واالستشهاد
2012 500 55 ليلى بن عائشة شعرية اللغة وجماليات السرد في رواية نسكافية
2012 501 123 الطاهر اجلزيري شهادة إغتيال
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التاريخ العدد الصفحة اسم الكاتب عنوان املقال

                  ) ص (
2012 501 148 جيهان بركات صخب الصمت في ليل املدينة
2012 509 106 ابتسام إبراهيم تريسي صدى الصمت
2012 503 55 ناصر املال الصلب الوردي
2012 504 115 محمود عثمان صوت الشعوب
2012 507 133 الطاهر اجلزيري الصيف ضيعت السفن

                 ) ض (
2012 508 127 حسني عيد الضاحك

                  ) ط (
2012 509 104 سليمان احلزامي طعم ال يتغير
2012 500 61 طــقــوس املـــكـــان وجتــلــيــاتــه فـــي رائحة محمد عطية محمود

اخلريف : لبثينة خضر مكي
2012 506 10 أدب البيان رائــــدة   : اإلبــراهــيــم  أحــمــد  طيبة 

اخليال العلمي
                  ) ع (

2012 508 59 : مصطفى عطية جمعة ل  السفلي  العالم  إلــى  تــنــزل  عائشة 
بثينة العيسى

2012 501 5 سليمان احلزامي  عبد العزيز حسني 
2012 506 102 طالل الرميضي عبد الله الصانع بني جغرافيا الدول
2012 501 152 جابر بسيوني عد
2012 498 118 عواطف احلوطي عدت إليك يا وطني
2012 503 42 عبد العزيز النمر عزيزة : التالشي ل : سليان اخلليفي
2012 504 67 عباس احلداد علي حسني الراشد : وداعا
2012 499 60 ليلى محمد صالح عن رواية هولندا ال متطر رطبا

                    ) غ (
2012 508 116 منى عارف الغائب
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التاريخ العدد الصفحة اسم الكاتب عنوان املقال

2012 498 7 البيان الغرب يكرم د. خليفة الوقيان بجائزة فلورنسا
2012 499 133 علي العطار الغزالة الهيفاء
2012 508 135 عز الدين جوهري غزالة داسها الظل
2012 506 39 محمد نعناع الغزل واحلب البالطي

                   ) ف (
2012 499 5 سليمان احلزامي فبراير : شهر الكويت
2012 509 128 الشيخة البيان مبسابقة  املــشــاركــة  ــاب  ب فتح 

باسمة الرابع
2012 509 116 عذاب الركابي فتى من ساللة الريح
2012 499 120 يعقوب يوسف الغنيم فرحة وأمل
2012 500 129 عز الدين جوهري فما بالك يا قدس
2012 507 80 محمد غريب الفهارس الفنية من أصول حتقيق الكتب ونشرها
2012 508 131 ندى الرفاعي في الطائرة

                   ) ق (
2012 509 68 : محمد قاسم حسني  واألدب  اللغة  في  القرآنية  الــقــراءات 

معناها وأنواعها
2012 505 30 لطيفة التمار قراءة في ديوان : رأيت الذي رأى ل : علي السبتي
2012 499 115 علي عبدوس قصة 48
2012 508 69 محمد عطية محمود القصة النسوية اللبنانية من النشوء إلى االرتقاء
2012 507 128 سليمان احلزامي قصة بال عنوان
2012 501 60 أحمد زياد محبك القصة واإلنسان في رحلة خيال
2012 509 109 فاضل احلسن قطر الندى
2012 503 115 محمد بقوح القناع
2012 503 104 عاطف حكيم قومي نصلي

                  ) ك (
2012 506 92 طالل اجلويعد كتاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني
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التاريخ العدد الصفحة اسم الكاتب عنوان املقال

2012 499 142 محمد عبد الله كشاف البيان 2011
2012 498 89 خالد سالم محمد كلمات أجنبية في اللهجة الكويتية
2012 500 91 خالد سالم محمد كلمات أجنبية في اللهجة الكويتية
2012 504 107 خالد سالم محمد كلمات أجنبية في اللهجة الكويتية
2012 505 77 خالد سالم محمد كلمات أجنبية في اللهجة الكويتية
2012 507 113 خالد سالم محمد كلمات أجنبية في اللهجة الكويتية
2012 509 98 خالد سالم محمد كلمات أجنبية في اللهجة الكويتية
2012 508 5 سليمان احلزامي الكلمة بني الفعل واالفتعال
2012 506 114 خالد الشايجي كليلة ودمنة
2012 506 95 مرمي فضل كن ذكيا مع الفيسبوك والتويتر
2012 498 50 طالل الرميضي  الكويت والزلفي حلمد احلمد 
2012 508 48 عدنان اجلابر الكويت وطن آخر : ل د. عادل العبد املغني
2012 499 91 صالح املسباح الكويت ونهضتها احلديثة

                  ) ل (
2012 501 138 حسن فتح الباب البد
2012 500 50 عزيز ريان ألني أسود : سعداء الدعاس
2012 499 127 حسن خضر لسنا يدا واحدة
2012 506 115 فاضل السفان لم حتترق روما
2012 499 102 : منير عتيبة الـــذات  هــواجــس   : الرحمن  عبد  لنا 

هواجس الكتابة
2012 509 127 البيان ليتوال 2010 رواية جديدة لألديب وليد الرجيب
2012 509 122 مرمي فضل ليلى العثمان : اكتشاف املواهب مسؤولية اجلميع
2012 505 35 املقاومة أشرف عبد الكرمي الكتابة  بــني   : العثمان  ليلى 

وغنائية االنحياز
                ) م (

2012 506 15 صالح املسباح مؤلفات األديبة طيبة أحمد اإلبراهيم
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2012 504 17 ـــن عيسى صالح املسباح ــخ يـــوســـف ب ــشــي مـــؤلـــفـــات ال
القناعي

2012 508 87 : هويدا صالح الطعان  ل محمد  ســارة  به  باحت  ما 
مهادنة في واقع شرس

2012 500 114 سالم خداده ماذا؟
2012 503 106 محمد برحو املاعز الثرية
2012 508 82 ناصر املال ماوتسي تونغ وقصة املجهول
2012 506 53 ــراث : رحــلــة األديب منى رجب رمضان ــت املــبــحــرون مــع ال

عادل العبد املغني
2012 505 68 .. ال توجد فيصل العلي البيان   : العجمي ل  محمد 

استراتيجية واضحة لإلعالم الكويتي
2012 505 5 سليمان احلزامي محمد الفايز : ملحمة بحار
2012 504 80 محمد الهاني : بنية الصورة وسيميوطيقا مصطفى عطية

النص
2012 500 78 مــحــمــد عـــوض مــحــمــد : رائــــد الشعر فاضل خلف

احلديث
2012 498 70 عالمة ليلى محمد صالح املنصور  منصور  الفنان  املخرج 

مضيئة في تاريخ اإلذاعة
2012 506 98 ثائر النمر مدينة الغرباء للكاتب ناصر املال
2012 504 112 فاضل خلف مذكرات سعاد الرفاعي
2012 501 135 لوجني نشوان مذكرات قاتلة
2012 499 129 رفيق حسن احلليمي املرابطون في أكناف بيت املقدس
2012 504 52 الثقافي ليلى بلخير املــنــظــور  فــي  املــبــدعــة  املــــرأة 

العربي
2012 499 112 فيصل السعد املراهقة والعجوز

2012 498 53 املرجع احلكائي لدال الذات في رواية : جمال بو طيب
رفيف الفصول
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2012 509 90 مسرحية الفصل األخير ل : عبد الفتاح صباح األنباري
قلعه جي

2012 503 98 فيصل العلي مع الكاتب الكندي روس ويلسون
2012 506 108 حسني عيد مع الكاتب أنطونيو تابوكي
2012 500 30 سعيد بكور معايير اجلودة في القصيدة القدمية
2012 505 90 مبارك عبد الرضا كمال املغادرون
2012 509 40 سليمان الشطي مفتاح قراءة لرواية سليمان اخلليفي
2012 499 8 محمد احلباس مفهوم الفصاحة عند النحاة العرب
2012 498 75 في منى الشافعي اخلليجي  لإلبداع  اإلمــارات  ملتقى 

دورته الثانية : أحاسيس إنسانية
2012 500 10 البيان ملف البيان
2012 504 10 ملف البيان : الشيخ يوسف بن عيسى البيان

القناعي : عالم سبق عصره
2012 507 9 البيان ملف البيان : خالد سعود الزيد
2012 501 8 رائد البيان العزيز حسني  : عبد  البيان  ملف 

التنوير
2012 509 9 من البيان أول   : خلف  فاضل   : البيان  ملف 

أصدر مجموعة قصصية في الكويت
2012 505 8 بحار البيان  : الــفــايــز  : محمد  الــبــيــان  مــلــف 

الشعر
2012 503 30 البيان ملف البيان : محمود شوقي األيوبي

2012 508 10 مــلــف الــبــيــان : ولــيــد الــرجــيــب الكاتب البيان
املتمرد

2012 503 111
اجلليل  ـــد  عـــب ـــس  ـــي ـــان ن

خطاب املميز
2012 498 129 البيان من تاريخ البيان
2012 499 170 البيان من تاريخ البيان

Bayan January 2013 Inside   205 12/25/12   7:20:48 AM



206

كشاف العنوان 2012

التاريخ العدد الصفحة اسم الكاتب عنوان املقال

2012 500 133 البيان من تاريخ البيان
2012 501 154 البيان  من تاريخ البيان
2012 503 121 البيان من تاريخ البيان
2012 504 136 البيان من تاريخ البيان
2012 505 103 البيان من تاريخ البيان
2012 506 141 البيان من تاريخ البيان
2012 507 138 البيان من تاريخ البيان
2012 509 132 البيان  من تاريخ البيان
2012 507 122 محمود أسد من جهة القلب
2012 508 138 البيان  من ملف البيان
2012 498 85 السيد حافظ منصور املنصور ومسرح اخلليج
2012 508 53 منى الشافعي في رقصة كاملة : متاهي الغربي عمران

الضحية واجلالد
2012 509 113

عبد  مـــحـــمـــد  عــــاطــــف 
املجيد موت القائد العام

2012 500 127 محمود عثمان  موغل في شواطئ األمل 
2012 498 127 مطلق اجلافور املياه اجلوفية في الكويت قدميا

                    ) ن (
2012 504 125 روان إبراهيم اجلسمي جنمك اليوم
2012 508 132 محمد الفوز نشيد اللذة
2012 509 74 القرن أحمد زياد محبك فــي  الــعــرب  عند  األدبـــي  النقد 

العشرين
2012 505 16 عالية صالح النقد حني يظهر بهجة السرد الروائي
2012 508 32 سعيد عبيد بو عرفة النقد وجيرانه : محمد مفتاح منوذجا
2012 506 125 عايشة الفجري نهاية احلب
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التاريخ العدد الصفحة اسم الكاتب عنوان املقال

                  )ه (
2012 507 92 وشعرية عالء عبد الهادي الصمت  بالغة   : بنتر  هارولد 

املكان
2012 498 120 سامي القريني الهجرة والرجوع
2012 501 146 مرمي توفيق هذه مصر
2012 505 85 ماجد بجاد املطيري هل تعلمني
2012 498 63 أميرة مصطفى عطية الكويتية  للقاصة  رجـــل  هــنــاك 

عامر
2012 498 121 حسن شهاب الدين هناك من يشبهني
2012 503 83 سعداء الدعاس الهيئة العربية للمسرح تصغي للشباب

                  ) و (
2012 498 81 فائز البدراني الوثائق احمللية وأهميتها التاريخية
2012 508 120 علياء الداية الوجه األصفر في فيس بوك
2012 499 134 بشير عاني وردة الفضيحة
2012 509 65 الــقــرش رحلة مصطفى عبادة وشـــم وحــيــد ل : ســعــد 

البحث عن الذات
2012 508 100 عبد الرحمن حمادي وقائع مروية عن املخلوقات اخلفية
2012 505 84 حسن فتح الباب وكان ما قد كان
2012 498 98 اإلنسانية فيصل العلي  ) الــبــيــان  ل)  املــســلــم  ولــيــد 

جعلتني أحترم حتى الشجر واحلجر
2012 504 71 أمل عبد الله وهكذا غاب نغم
2012 498 109 أمل عبد الله وهكذا نام عازف موال النوم والبيات

                 ) ي(
2012 507 126 صالح الدين احلمادي يا ساقي املاء
2012 505 82 سليمان اجلارالله يعقوب والليالي : عجالى
2012 501 140 فيصل العنزي يكفيك يا خافقي
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