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كلمة البيان
ثقافة التكرمي بني الواقع واملجاملة
بقلم :سليمان احلزامي *

التكرمي حالة وجدانية اجتماعية ،يتوق إليها اإلنسان ويتمناها..
والتكرمي يأخذ أشكا ًال متعددة ،تبدأ بالثناء اللفظي ،وبإهداء الزهور
وبتقدمي اجلوائز العينية والنقدية ،والتكرمي في الثقافة العربية
عادة ما يكون بعد الوفاة ،فيتم إطالق اسم ما على أحد امليادين أو
أحد الشوارع من باب التكرمي لهذا العالم أو ذاك األديب ،ومن خالل
املسابقات ،متنح اجلوائز أيض ًا من باب الفوز باجلائزة ويغلفون كلمة
الفوز بإطار جميل حتت اسم التكرمي ولعل من أبرز اجلوائز العاملية
لتكرمي أعالم العالم في فنون الثقافة والعلوم واآلداب جائزة نوبل
والتي تعتبر من أرفع اجلوائز العاملية مادي ًا ومعنوي ًا.
ودخلت ال��دول العربية ميدان اجلوائز العينية واملادية في ميادين
متعددة ،في األدب والعلوم ،والطب والثقافة بشكل ع��ام ..واجلوائز
العربية م��ؤط��رة ب��إط��ار م��ن اإلقليمية احمل ��دودة وأح�ي��ان� ًا الضيقة،
فهناك جوائز متنح ألبناء البلد الواحد فقط أو في ميدان واحد
فقط كالطب أو الشعر أو القصة إلى آخره ،لكن جائزة نوبل هي من
أوسع اجلوائز انتشار ًا ورفعة في العالم ،وهناك جوائز لها سمعة عاملية
متنحها بعض ال��دول كما هو في اململكة املتحدة ،أو فرنسا ،لكنها
ال ترقى إلى مستوى جائزة نوبل ،وكذلك في الوطن العربي هناك
جوائز أيض ًا مُتنح ألبناء الوطن العربي أو ملن يتكلم اللغة العربية
ويقدم أبحاث ًا ودراس��ات باللغة العربية ،ومن أبرز هذه املؤسسات ..
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتي تعتبر جائزتها مادي ًا جائزة
رفيعة املستوى ،كما هي جائزة لها سمعة عاملية اآلن ،وأمتنى أن يتسع
اإلطار لهذه اجلائزة لتمنح جلميع اجلنسيات دون حتديد جنسية ما،
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وجلميع اللغات دون حتديد اللغة العربية فحسب ..وذلك حتى تأخذ
هذه اجلائزة صداها العاملي بني دول العالم كما هي احلال مع جائزة
امللك فيصل في اململكة العربية السعودية ..والتي هي فع ًال تعتبر
جائزة نوبل العربية ..
لكن جند أن أسلوب منح اجلائزة في الدول العربية ال يخضع مليزان
العدالة العلمية أو املعرفية وإمن��ا يخضع ملعايير أخ��رى ،لعل من
أبرزها أسماء من تعطى لهم اجلوائز  ..فأنت تفاجأ في اجلوائز التي
متنح على مستوى الدول العربية في مصر مث ًال أو الكويت  ..أو لبنان
أو غيرها من ال��دول العربية ألبناء البلد فقط ،وه��ذا أم��ر مشروع
ومحمود م��ن ب��اب املنافسة والتنافس لكن احمل��زن ف��ي امل��وض��وع أن
البعض يحصل عليها دون أن يكون لديه إنتاج علمي أو أدبي يستحق
هذه اجلائزة ،بل إن حصل على هذه اجلوائز  ..حصل عليها ملجرد
أنه اسم علم في املجتمع  ..وعندما تبحث خلف هذا االسم ماذا قدم
لهذا املجتمع جتد أنه لم يقدم شيئ ًا ،إال أنه شخص معروف أو ينتمي
إلى فئة ما في هذا املجتمع أو ذاك ..مبعنى آخر إن اجلائزة تعطى له
أو لها  ..ألنها أو ألنه ينتمي إلى هذه األسرة أو تلك العشيرة  ..دون
احملاولة في البحث عن اإلنتاج الذي قدمه أو عن اخلدمة التي قدمها
للفكر اإلنساني حتى ولو كان محلي ًا ،وهنا الطامة الكبرى..
فهل نحن نكرم اإلنسان السمه أو نكرم اإلنسان لفعله أو نكرم اإلنسان
إلنتاجه ،ثالث شعب علينا أن نختار إحداها ليكون مرجع ًا لنا في
تقدمي ه��ذه اجلائزة أو تلك ،فاالسم ال يعني شيئ ًا والفعل مسألة
تقديرية ،مبعنى أن هناك أفعا ًال تستحق التكرمي وهناك أفعال ال
تصل إل��ى مستوى التكرمي وه��ذا الكالم ينطبق أيض ًا على النتاج
األدبي أو العلمي ،فنحن جند في فلسفة التكرمي في الوطن العربي
أن أحدهم قدم عم ًال ما وتوقف عن اإلنتاج أو عن الكتابة ملدة ثالثة أو
أربعة عقود وبعدها ُيعطى جائزة من أرفع اجلوائز  ..وكأن هذا اإلنسان
قد مات وبعث من جديد وتذكّره القائمون فقرروا منحه تلك اجلائزة
دون النظر في التطور الذي حدث في العلوم اإلنسانية وفي الكتابة
6
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قبل خمسني عام ًا أو ثالثني عام ًا ،فالرؤية في التقييم اختلفت ،لكن
فلسفة التكرمي في الوطن العربي ال تخضع ملعايير الزمن والتطور
وإمنا متمسكة مبعايير العالقة الشخصية واملوروث حتى وإن كان أمره
يزيد عن نصف قرن ،وكأن األجيال اجلديدة ال تستحق أن متنح هذه
اجلوائز ،فإنها بعيدة عن ذلك اجليل ،مع العلم إنها قريبة من روح
الزمن ،وهنا جند أننا نقف في مفترق الطريق بني احلداثة والتقليدية
فأيهما يستحق التكرمي فلو ذهبنا إلى التقليدية فمن الواجب علينا
أن نقوم بتكرمي الرازي وابن الهيثم ،وغيرهما  ..وعلينا أن نكرم فهد
العسكر وصقر الشبيب ،وأن نبحث في األسماء التي طواها التاريخ
ونترك األسماء التي تعيش بيننا ..ففلسفة التكرمي اخلاطئة في
الوطن العربي ما تزال تعمل على تكرمي أسماء توقف إنتاجها منذ
عشرات السنني ،واآلن نفضوا عنها الغبار وأخذوا يقومون بتلميعها
حتى حتصل على هذه اجلائزة أو تلك واجليل الذي ما زال ينتج وما
زال يقدم ال يلتفتون إليه.
إن معايير منح اجلائزة إذا خضعت لألهواء الشخصية ،فهي طامة
كبرى وفي هذه احلالة ،هي نوع من الرشوة واالعتذار عن النسيان
وليست جائزة تقدم وابتكار .ونكتشف من خالل هذه املعايير اخلاطئة
أن فلسفة التكرمي خرجت عن خطها الرسمي أو خطها األساسي وهذه
النظرة ال جندها في بلد عربي ما ،ولكن مع األسف الشديد تكاد أن
تغطي مساحة كبيرة من الوطن العربي دون الدخول في أسماء تلك
ال��دول ..وهنا أتساءل على من يقع اخلطأ .هل هي جلان االختيار
التي ال تفقه في دروب املسابقات وإمنا تعمل على البحث في األسماء
الالمعة في املجتمع ..وهل التكرمي هو األسماء الالمعة أم األسماء
املنتجة ..هل التكرمي لفالن التاجر أو رجل األعمال أو الذي ينتمي
لتلك العائلة أو تلك العشيرة أم هوا للشاعر العلم ..أو الكاتب املرموق
أو صاحب الفكر املستنير هذه اإلشكالية لو استطعنا أن نتخلص
منها في الوطن العربي ألصبح لدينا جيل من العلماء واألدباء وهذا
هو ما يجعل الغرب يتفوق علينا في ه��ذا امل�ج��ال ،فاملسابقات في
7
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الدول الغربية تخضع كما اجلوائز لإلبداع وليس لألسماء ،فالعمل
يعلن عن نفسه وليس الكاتب ،لهذا السبب جند أن كتّاب في الرواية
وفي الشعر وفي املسرح أسماء جديدة تلمع وتفوز بجوائز في دول
أوروب��ا وأمريكا ليس ألنها تنتمي إلى تلك العائلة أو تلك العشيرة،
ولكن ألنها أنتجت عم ًال يستحق تلك اجلائزة ،فالعمل هو الذي يرفع
صاحبه إلى املراتب العليا واحلصول على اجلوائز وليس الشخص..
أذك��ر في هذه املناسبة أن أحدهم في إح��دى ال��دول العربية ُك ِت َب له
ديوان شعر ونسبه إلى نفسه وفاز بجائزة من جوائز الدولة التقديرية
في الدول العربية وعندما طلب منه أن يلقي قصيدة من ديوانه لم
يستطع أن يقرأها قراءة صحيحة ألن الديوان كتب له وألن اجلائزة
منحت له ..ألنه اسم مرموق ومعروف في ميدان من ميادين التجارة..
وقالوا أنه أبدع في ديوانه وباملناسبة ،وعلى حسب علم الكاتب ،فإن
هذا الديوان هو اليتيم ،مبعنى أن هذا الشاعر الفذ الذي حصل على
جائزة تلك الدولة لم يكتب قصيدة واحدة بعد ذلك الديوان أو بعبارة
أخرى لم يكتب له شيء ..الرجل اكتفى بلقب الشاعر من خالل ديوان
واحد واحلصول على جائزة تلك الدولة ..واألمثلة كثيرة وخاصة في
ميادين القصة واألدب بشكل عام.
إن العدالة مطلوبة في كل شيء والغش مرفوض في جميع األمور
وكما تقول القاعدة اإلسالمية «من غشنا فليس منا» ..وهذه قاعدة
واضحة كالشمس ولكن القائمني على هذه اجلوائز يدسون رؤوسهم
في الرمال كالنعام ويبحثون عن األسماء الالمعة دون اإلنتاج أو حتى
لو كان إنتاج ًا دون املستوى ..بينما الالمعون من الكتاب في إنتاجهم
األدبي والعلمي جندهم أبعد ما يكونون عن نيل هذه اجلوائز ،ملاذا؟
ألنها نظيفة وبعيدة عن الغش وهنا نتساءل؟ مسؤولية من ما يحدث
 ..هل هي مسؤولية املؤسسات الثقافية أم هي مسؤولية املجتمع أم هي
مسؤولية الدولة ..وأنا هنا أترك هذا التساؤل مطروح ًا دون أن أذهب
ألشخاص ،أين توجد هذه العلة ،ولكني أنظر إليها إنها موجودة كثير ًا
مع األسف الشديد في بالد الوطن العربي..
8
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ولدينا شباب يستحق التشجيع ،ولكنه يحتاج إل��ى ال�ف��رص ،لكن
النظرة مبيزانني متضاربني جتعلنا بعيدين عن احلقيقة ،فإلى أن
نصل إلى تلك احلقيقة علينا أن نضع العدالة أمام أعيننا..
ولتأكيد ذلك فمن حق ،األدب��اء في الكويت كمبدعني أن يتحدثوا
عالنية وليس همس ًا عن تكرمي املبدع الكويتي ونحن هنا في البيان
نعمل على قدر اجلهد بتقدمي فقرات مختصرة جد ًا نعمل على تكرمي
هذه الشخصية أو تلك من خالل تزيني مجلة البيان الناطقة باسم
األدب��اء في الكويت بصورة غالف حتمل عنوان ًا لهذا األديب أو ذلك
الشاعر ،ومن هنا فقد وجدنا في هذا العدد ونحن نعيش أشهر الربيع
أن نضع صورة شاعر احلب وشاعر الربيع يعقوب عبد العزيز الرشيد
غالف ًا للبيان لهذا الشهر ،والشاعر يعقوب الرشيد أدي��ب مخضرم
وسفير دبلوماسي استطاع أن يجمع بني اإلبداع الشعري واالحتراف
السياسي ،وكان أول سفير بدولة الكويت في الهند بعد االستقالل
مباشرة ،وقد ترك يعقوب الرشيد آث��ار ًا مكتوبة شعر ًا ونثر ًا وقصة
وح��وار ًا تعطي املتلقي انطباع ًا أنه أم��ام شخصية تستحق التقدير
العملي والتأكيد على أصالة هذا الوطن وأبنائه..
راق جد ًا
يعقوب عبد العزيز الرشيد شاعر مرهف احلس ومواطن ٍ
في تعامله مع وطنه وأبناء وطنه ،ونحن هنا في البيان عندما نضع
صورة يعقوب الرشيد غالف ًا لهذا العدد فنحن نعطيه جزء ًا بسيط ًا
من التكرمي وعلى قدر الكرام تأتي املكارم.
وإذا كان البد من كلمة أختتم بها افتتاحية هذا العدد فإنني أكتب
بقلب يشكو األلم  ..ألم الفراق ويتمنى الرحمة  ..رحمة الغفران..
الفراق للسيدة الفاضلة واألخت الكرمية /غنيمة فهد املرزوق رئيسة
حترير مجلة أسرتي االجتماعية التي فارقتنا وفارقت احلياة قبل
طباعة هذا العدد بأيام قليلة وأدعو لها بالغفران والرحمة وهي أمام
الرحمن الرحيم عز وج��ل ،فغنيمة لها جانب إنساني وض��اء والمع
يعرف به القاصي قبل الداني ،فهي ام��رأة ذات يد طولى في أعمال
اخلير وال�ت�ب��رع للمحتاجني وإن �ش��اء البيوت وامل ��زارع وحفر اآلبار،
9
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والقائمة تطول ،وسوف نعمل في البيان على إصدار عدد خاص لهذه
السيدة الكرمية القلم واملنبت واملنشأ ،غنيمة فهد املرزوق امرأة يقف
لها الرجال احترام ًا وتقدير ًا لقلمها اجلريء وآلرائها االجتماعية
البناءة فهي مع التقدم احلضاري مع األخذ باالعتبار احملافظة على
قيم الدين واملجتمع ،فمجلة أسرتي كانت مجلة تدخل معظم البيوت
العربية دون أن يكون فيها مساس أو جرح كرامات أو أسلوب ال يقرأ.
تركت غنيمة املرزوق أثر ًا ال ميحى في الصحافة الكويتية كونها أول
رئيسة حترير ملجلة نسائية اجتماعية متخصصة.
ومهما كتبت أو ذكرت فلمعرفتي الشخصية باملرحومة فإنني أستطيع
أن أقول وبكل صراحة أنني لن أعطيها حقها فأسأل الله لها الرحمة
والعفو واملغفرة.

وللبيان كلمة

رئيس التحرير
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ملف البيان
يعقوب الرشيد ...دبلوماسي القصيدة
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ملف البيان
يعقوب الرشيد *
دبلوماسي القصيدة
< شاعر ودبلوماسي·
< ولد الشاعر يعقوب الرشيد في الكويت ·1928/5/9
< والده الشيخ عبدالعزيز الرشيد مؤرخ الكويت األول ،مؤسس مجلة
الكويت عام  ،1928التي تعتبر أول مجلة تصدر في اخلليج·
< درس في الكويت وفي اجلامعة األمريكية ،وكورسات في الباكستان
وفي اجنلترا·
< عمل في الصحافة مدير ًا لتحرير مجلة الكويت  ،1950وسكرتير ًا
لتحرير جريدة الشعب عام  ،1958والتي كان رئيس حتريرها األستاذ
خالد خلف ،وهي من صحف اخلمسينات·
< في عام  1959رأس حترير مجلة الشرطة·
< عمل في التدريس· وعني نائبا ملدير اإلذاعة الكويتية·
< عمل مديرا للمراسيم بوزارة اخلارجية بعد االستقالل  ·1961ثم
عني سفيرا في الهند وباكستان واألردن وتركيا وزائير·
< حصل على الكثير من األوسمة واجلوائز وشهادات التقدير منها:
وسام الكوكب من الدرجة الثانية ،ووسام االستقالل من الدرجة األولى
من اململكة األردنية الهاشمية ،كرم من قبل املنتدى األدبي في (عالية)
بلبنان من الشاعرة أنصاف معضاد ع��ام  ،1993حصل على جائزة
تكرمي من قبل جمعية الصحافيني الكويتية ،وشهادة تقدير من وزارة
التربية والتعليم ،وشهادات أخرى من معاهد جامعة الكويت·
< ش��ارك في الكثير من املؤمترات واحملاضرات واألمسيات الشعرية
داخل وخارج الكويت·
< قررت بعض قصائده على طلبة جامعة الكويت ،وطلبة الثانوية واملتوسطة·
< عضو رابطة األدب��اء في الكويت ،وفي مجلس اإلدارة عام ،94-93
 ·1996-95عضو اللجنة الثقافية لرابطة األدباء·
< عضو جمعية الصحافيني الكويتية·
< نائب رئيس مجلس إدارة املشروعات السياحية·
12
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دواوينه الشعرية
( - 1س��واق��ي احل ��ب) ص��در عام
 1974في بيروت.
( - 2دروب العمر) صدر عام 1980
في بيروت.
( - 3غنيت ف��ي أمل ��ي) ص��در عام
 1991في بيروت.
( - 4الكويت وغ��در اجل��ار) صدر
عام  1991في بيروت·
مؤلفاته األدبية

ومرآة حية تعكس قلبه وعقله ،وهذا
هو ش��أن الشعر عموما ،والرشيد
ل��م ي��ذك��ر ه ��ذا امل��ب��دأ ،ب��ل عايشه
بشفافية وعفوية دون تعقيد ،فكان
لسانه إذاع��ة قلبه ،وقلمه الصوت
ال�ن��اط��ق ب��اس�م��ه ،وج ��اءت قصائده
رقيقة ذات نزعة إنسانية وسمات
عربية خالصة ،وبحس قومي عميق
بقضايا أمته ومشاكلها·
متتاز أشعاره بالعذوبة ودقة اللغة،
ال���ى ج��ان��ب امل �ش��اع��ر الوجدانية
امل��ره�ف��ة ال �ت��ي مي �ت��از ب�ه��ا قاموسه
ال �ش �ع��ري ،إن �ه��ا ف�ي��ض م��ن الغناء،
واإلح� �س���اس ال� �ص���ادق ،والتعبير
الفني ،والصور اجلميلة ،التي جتعل
العاطفة اإلنسانية السامية ذات
األسلوب السلس·
يعقوب الرشيد م��ن ال ��رواد الذين
شاركوا في تأصيل حركة الشعر في
الكويت· هو شاعر ممتلئ باحلب،
جعل من قصائده أغنيات صادقة
تتغنى ب��ال��وط��ن ال�ك��وي��ت ،وباحلياة
والوجد والقيم واحلب وامل��رأة وكل
ما في الوجد·
إنه شاعر الفرح واحلب واجلمال،
واحل� �ي���اة ال� ��زاخ� ��رة بالصداقات
وال�ع�لاق��ات الدبلوماسية الرفيعة
املستوى·
يقول في قصيدة (سواقي احلب)
ال �ت��ي حت �م��ل اس ��م دي ��وان ��ه األول،
وتتضمن نغمات من احلب والفراق
والشوق واللوعة:

 كتاب (الكويت في ميزان احلقيقةوالتاريخ) صدر عام . 1963
 (الصيد في أدغال الهند) صدرعام ·1995
ل��ه ك�ت��ب م �ع��دة للطبع م�ن�ه��ا :أمتع
وأوجع الذكريات ،مجموعة مقاالت،
قصص وشعر من األدب العربي·
***
ي �ق��ول ال �ش��اع��ر ي �ع �ق��وب الرشيد:
ف��ي ب��داي��ة حياتي الشعرية تأثرت
باثنني من الشعراء ،الشاعر (فهد
العسكر) ،وأستاذنا الكبير الشاعر
(ع �م��ر أب ��و ري� �ش ��ة) ،وال� ��ذي أقول
مفاخرا بأنه ك��ان أستاذي وزميلي
عندما كان سفيرا لسورية في الهند،
وأنا كذلك كنت سفيرا للكويت في
الهند
ع��ن أش �ع��اره يقول األس �ت��اذ حافظ
محفوظ( :يعقوب الرشيد شخصية
ك��وي�ت�ي��ة جت �م��ع ب�ي�ن الدبلوماسية
والشعر واحل��ب وال�س�ي��اس��ة ،ولعل تثاءب احلب أم جفت سواقيه
خ �ي��ر م��ا ي �ق��ال ع��ن ش �ع��ر يعقوب أم أننا لم نعد نحيا أغانيه؟
الرشيد إنه ترجمة صادقة لنفسه،

كأننا في عباب زاخر أبدا
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لم نعرف اليم حتى في شواطيه فنحن على العهد الذي كان بيننا
سنخلق فجرا للكويت ونعمل
قد تاه منا على األنواء زورقنا
على رفع مجد طاف بالنجم موكبا
وضاع مجدافنا يا فتني فيه
واسم تعالى فوقه يتنقل
هذا الفراق الذي عانيت لوعته
لم يخمد الشوق بل أمسى يرويه فشكرا ألهلي في اخلليج فإنهم
منارة عز للكرام ومعقل
***
بعد احملنة التي تعرضت لها الكويت فعزي من عز اخلليج ومجده
ف��ي ال�ث��ان��ي م��ن أغ�س�ط��س ،1990
واهلي إن جار الزمان يعولوا

ص� ��در ل �ل �ش��اع��ر ي �ع �ق��وب الرشيد
ديوانان (غنيت في أملي) و(الكويت
وغ ��در اجل� ��ار) ،فيهما الكثير من
ال �ق �ص��ائ��د امل �ش �ح��ون��ة بالدالالت
الوطنية ،والقيم النضالية والتصدي
واالحتجاج والرفض لالعتداء على
الوطن ،واحلث للدفاع عن الكويت،
ك��وي��ت احل ��ب وال� �س�ل�ام والعروبة
واإلسالم·
يقول في قصيدة من ديوان (غنيت
في أمل��ي) ،يبعث من خاللها الهمم
واألمل نحو املجد اجلميل للكويت،
ثم يقدم الشكر والعرفان والوفاء
ملواقف أه��ل اخلليج اخلالدة جتاه
أهل بلده في محنتهم:

***
ويقول متغنيا بالكويت ،كويت الفدا
والصمود والتحدي واألمل:

كويت الفدا كويت األمل
سموت خللد حللت املقل
خلقت السناء فشع السنا
وطوف مجدك حتى زحل
تخطيت دوما عوادي العدا
وأعليت مجدا رعاه االول
سنفديك بالروح ال نرتضي
تدنس أرضك مهما حصل
نخوض الغمار برفع البنود
لنعلي اجلباه ونعلي الشعل
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ملف البيان
مقاالت

الشاعر يعقوب الرشيد
..وغابت االبتسامة
بقلم  :عبد الله خلف *

فقد أدباء الكويت الشاعر والدبلوماسي األستاذ يعقوب عبد العزيز
ال��رش�ي��د ،ف��ي  26يونيو  2007بعد أن ع��اش ح�ي��اة حافلة بالعطاء
الثقافي في مجاالت متعددة في التدريس  ،والصحافة ،واإلذاعة،
والسلك الدبلوماسي  .واكب املسيرة الدبلوماسية مديرا للمراسم
ف��ي وزارة اخلارجية سنة ..1961ث ��م سفيرا ل��دول��ة الكويت ف��ي دول
عديدة ..ثم تفرغ لألدب بعد تقاعده وجمع باقات أشعاره في عديد
من الدواوين  ..بجانب الشعر كان له «الكويت في ميزان احلقيقة
والتاريخ»،1963و»الصيد في أدغال الهند».1995
كرم احتاد الكتاب العرب مجموعة من املميزين من األدباء والشعراء
والكتاب الذين كانت لهم إبداعات خالل النصف الثاني من القرن
العشرين..وذلك في احتفالية كبرى في دمشق وكانت رابطة األدباء
في الكويت قد رشحت األس�ت��اذ يعقوب الرشيد ليكون ضمن هذه
النخبة وذلك في الفترة من /9/16الى2004/9/18م.

رافقته أن��ا في ه��ذه الرحلة بصفتي األم�ين العام لرابطة األدباء..قلد
الشاعر يعقوب عبد العزيز الرشيد وشاحا ومنح هدية تذكارية حتمل
اسم احتاد الكتاب واألدباء العرب برعاية فخامة السيد رئيس اجلمهورية
العربية السورية بشار األسد ..وعندما استدعي على منصة التكرمي قدم
الدكتور علي عقلة عرسان نبذة عن سيرته خالل الفترة الزمنية في العقود
اخلمسة األخيرة من القرن العشرين في احلياة األدبية والدبلوماسية..
وألقى الرشيد مناذج من قصائده الوطنية وما قاله في العروبة عامة ولبنان
ودمشق خاصة.وقال في قرينته األستاذة نفيعة الزويد التي رافقته في
* كاتب من الكويت.
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هذه الرحلة بعض األبيات الشعرية
مازحها وهو على املنصة بأبيات من
املداعبة صفق لها اجلمهور،حملت
معه باقة ال��ورد والهدية التذكارية
وك��ان في كامل نشاطه اجلسماني
والذهني  ..لقد ارتبط مع الشاعر
ال�ع��رب��ي ال �س��وري ع�م��ر أب��ي ريشة
ب �ص��داق��ة وزم��ال��ة دب�ل��وم��اس�ي��ة في
الهند كما ارت�ب��ط معه بنسب وثق
بينهما عالقة احلب حيث تزوج أحد
أبناء عمر بابنة يعقوب الرشيد..
وكانت بينهما مجادالت وسجاالت
شعرية وإخوانيات أدبية  ،ال أعرف
إن حافظ عليها ضمن أوراقه..
ت ��ول ��ت األس � �ت� ��اذة ن �ف �ي �ع��ة الزويد
ترتيب بعض أوراق��ه من نثر وشعر
وأصدرتها في كتابني  ،األول ديوان
شعر ب�ع�ن��وان «ه�م�س��ات السبعني»
صدر في فبراير 2006والثاني قد
حوى النثر والشعر وج��اء بعنوان «
أمتع وأوجع الذكريات» في نفس ذلك
التاريخ ..جاء في الكتاب محاسن
وأوزار العمر مع من صاحبهم في
أزمنة العمر املختلفة .
أم��ا أع�م��ال��ه ال�ش�ع��ري��ة ف�ك��ان��ت في
« :س ��واق ��ي احل � � � ��ب»»،1974دروب
ال � � �ع � � �م� � ��ر»»،1980غ � � �ن � � �ي� � ��ت في
أمل� � ��ي»»،1991ال�� � �ك� � ��وي� � ��ت وغ � ��در
اجل� � ��ار» .1991ول��ه ف��ي «همسات
السبعني» قصيدة مؤثرة هي «أثباج
النوى»  ..جاء في األمثال العربية

«جلبه فكسر ثبجه» والثبج ما بني
الكاهل إل��ى الظهر وعندما يحمل
اإلنسان أوزارا نفسية أو مادية فإنه
يشعر باآلالم تعصف بثبجه.
قال الشاعر يعقوب الرشيد:
يا ليل رفقا إنني في حيرة
كيف اخلالص وأين أين عناني
قد ضاع مني فوق أثباج النوى
وتبددت في اليم كل سناني
ول� �ق ��د ت ��ول ��ى ال� �ش ��اع ��ر مسيرته
الدبلوماسية ف��ي زم��ن امل�غ�ف��ور له
الشيخ عبد ال�ل��ه ال�س��ال��م الصباح
وم��ن األوج ��اع ال�ت��ي داهمته رحيل
هذا الرمز الوطني..
تعب النداء على فمي
فغضضت طرفي في اكتئاب
وعرفت كيف الدمعة اخلرساء
تختصر اجلواب
نزل العظيم عن اجلواد
ورد للسيف القراب
إن غبت عني إن طيفك
ليس يدركه غياب
****
وج� ��اءت ص��دم��ة ال��غ��در ف��ي نفس
الشاعر عند الغزو واحتالل البالد
من جيش كنا قد عقدنا عليه األمل
أن يطهر األراضي العربية املغتصبة
في فلسطني  ،وكانت فاجعة الغدر:

16
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وعم األلم
قد هوى الصرح ّ
فتعرت في ذرانا القمم
واستبدت ظلمة في ربعنا
وتنامى في القلوب السأم

****
وت��أت��ي ل�ل�ش��اع��ر ظ�ل�م��ات ال�ل�ي��ل ثم
ثورته:
يا ليل قل لي هل مررت بربعها
أم هل مررت بحسن طرف آسر
أم هل سمعت غناءها بتناوح
أم هل عرفت نحيبها املتشاجر
أم هل رأيت ظالم فجر غائم
أم هل عبرت بحملها املتناثر
****
وم� ��ن ه� �م ��وم األزم� �ن���ة إل� ��ى تقلب
ال� �ش� �ع���ارات ال �س �ي��اس �ي��ة  ،وإل���ى
اخليانات  ،وابتعاد األصدقاء إلى
وفاة أم البنني إلى تدهور لبنان في
حرب أهلية مجنونة  ،ارمتى الشاعر
في ظلمات اليأس وحاصرته رقابة
أع��اق��ت مسيرته احل�ي��ات�ي��ة  ،فقد
فيها االبتسامة واعتزل األصحاب
وال��رف��اق وك��أن��ه ارت��د ع��ن الرياض
اجلميلة إلى نفق مظلم حاول البعض
أن يخرجه من هذا النفق املظلم إلى
عالم األحل��ان والغناء واقترانهما
بالشعر والكالم اجلميل فلم يخترق
أسوار الكآبة واألحزان التي تسربت
إلى أعماقه حتى اهتدى الى رفيقة

تتمم معه مسيرة ال��درب ..مدرسة
قامت بتسجيل وتوثيق رواد التعليم
ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت وك ��ان أح ��د من
استقطبتهم الشاعر يعقوب الرشيد
وع ��اش معها ف��ي ح ��وار الوجدان
وتاقت نفسه ثانية للحياة وما بها
من نور وإشعاع فاقترن بها ليتوكأ
عليها في األع��وام األخيرة ولتعود
إليه االبتسامة:
يا ربيع احلب يا زهو املنى
جددي األحالم واحلب األصيل
وتعالي نستقي شهد اللقا
وتعالي نعمر الدنيا هديل
علنا نسمو إلى روض الهنا
ونناجي روضة الدوح اجلميل
يا نفعة اخلير يا أزهار روضته
يا نبعة احلب في أرض الهوى العطر
****
وعاد الشاعر إلى األحالم واألنغام
وأخذ يالحق أطياف اجلمال وباقات
األلوان ويرى رفيقة دربه فيها:
أضاء الصباح لطيف اجلمال
فرحت أغني لدفء الغرام
ليزهر في ربعنا برعم
يضوع بزهر الهنا والرهام
وكوني له قطرات الندى
كورد تعشقه فاستقام
****
17
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رحم الله من غادرنا الى رحمة الله
تعالى وع��زاؤن��ا ألهله وذوي��ه  ،وأم
عبد الله التي أمت��ت معه مشواره
األخير وكانت له خير معني  ،وكنت
أزوره بني آونة وأخرى فأجد عنده
أبناءه أو أحدا منهم فأتركه ليسعد
بلقائهم ف��أع��ود إليه ف��ي ي��وم آخر
وأجده يثني على زوجته كثيرا التي
وقفت معه كل هذه املواقف ،وكان
يطلب منها أن تقرأ ل��ه م��ن كتاب

يتذكره وتقلب له أوراق��ه وك��ان في
عامه األخ�ي��ر تتجمع فيه مشاعر
الطفولة ..يتأمل احلياة ويشكو من
أثقالها فيعود إلى مرحه ويزهو بها
ويبكيه التذكر والتفكر ثم يبحث عن
ابتسامته  ،هكذا إلى أن ودع احلياة
واستجاب حلكم الله سبحانه بنفس
راضية مرضية ..رحم الله يعقوب
عبد العزيز الرشيد.
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دراسات
تطور غناء العصر اجلاهلي  ..دراسة تاريخية(...)5-4د.يوسف الرشيد
جت� � ��رب� � ��ة ال � � �ه � � �ج� � ��رة إل� � � � ��ى ال� � � �غ�� � ��رب وامل� � � �ن� � � �ظ � � ��ور ال � �ن � �س� ��ائ� ��ي
ف � � � � ��ي ال � � � � � � ��رواي � � � � � � ��ة ال�� � � � �ع� � � � ��رب�� � � � �ي� � � � ��ة...د.رش � � � � �ي� � � � ��د ودي� � � �ج � � ��ي
السياب ..بني الذاتية وامل��وض��وع�ي��ة ............د.أحمد زي��اد محبك
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درا�سات
تطور
غناءالعصراجلاهلي
دراسة تاريخية
()5-4

بقلم :د.يوسف الرشيد *

اجلزء الرابع :
هذه دراس��ة ح��اول من خاللها الباحث أن يلقي الضوء على بدايات
الغناء العربي ومراحل تطوره في العصر اجلاهلي  .حيث تبني من
خالل هذه الدراسة أن االنسان العربي في ذلك الزمن على مستوى
جيد من الثقافة التي تناسب ذاك العصر .
غناء السناد :

في هذا النوع من جنس الغناء ال جند من يحدثنا حول بداية ظهوره  ،وال
جند من يطلعنا على أول من تعامل أو غنى هذا النوع من الغناء  .وهل هو
مصطلح غنائي خاص بنوع معني من الغناء .؟ أم هو مصطلح عام يطلق
على عدة أشكال من الغناء العربي .؟ مع أن املؤرخني العرب قد اجتهدوا في
تسجيل دقائق األمور وسجلوا أول من حدا وأول من غنى  ،إال أنهم وقفوا
أمام هذا النوع من الغناء كما يقف احلائر فيما يقول  ،مع أنهم وصفوا هذا
اجلنس من الغناء بشكل دقيق قد أدى إلى فهمه الفهم النظري  .ومع ذلك
فأن هذا الوصف الذي ذكره املؤرخون يوحي لنا بأن هذا اجلنس من الغناء
كامل املواصفات الفنية من حيث النغم واإليقاع علماً بأن طبيعة ظهور أو
والدة الفنون اجلديدة ال تأتي بشكل كامل دفع ًة واحدة  ،بل تتكون بشكل
متدرج وعلى مراحل  .فأول املراحل هي وجود فكرة ما  ،وثاني املراحل
التعامل مع مادة الفكرة  ،وثالث املراحل التطبيق العملي وإظهار املادة
* كاتب من الكويت.
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للوجود  .ثم يأتي دور املجتمع الذي
يختبر هذا اجلديد من حيث القبول
أو الرفض  .فغناء احل��داء عندما
ظهر للوجود لم يبقى جامداً على ما
هو عليه عند ظهوره  ،بل زاد الناس
فيه( .)1أي أن املجتمع قد قبله بعد
ما أضافوا له ما يناسبهم وأصبح
مب��رور الوقت أح��د عناصر تكوين
ثقافة العربي  .فتقبل ه��ذا الفن
اجل��دي��د أو ذاك م��ن قبل املجتمع
ليس بيسير وسهل املنال  ،بل هي
عملية فنية معقدة  ،وتتطلب من
صانع الغناء أياً كان نوعه جهداً فنياً
على غير املعتاد  ،وعم ًل متواص ًل
في إقناع املستمع ملا لديه من جديد
 ،وقد يرفض هذا اجلديد املطروح
رفضاً تاماً من قبل املجتمع  ،وقد
تتقبله بعض فئات املجتمع أو تتردد
بعض فئاته بقبوله أو رفضه  ،كما
وأن عملية رفض أو تقبل اجلديد
ت��أخ��ذ م��ن ال��زم��ن ال��وق��ت الطويل
 ،وتتحكم فيه عملية الغربلة من
حيث احلذف واإلضافة أو التعديل
والتبديل ليصل إل��ى مرحلة يعتاد
ف�ي�ه��ا امل�ج�ت�م��ع ع�ل��ى ه ��ذا اجلديد
ويتقبله  .كما وأن صانعي الفنون
اجل��دي��دة الب��د م��ن أن يكونوا على
مستوى عال من التمكن واالقتدار
واملوهبة الفنية الربانية التي تقود
الفرد ملا يطمح إليه في خلق اجلديد
 .ومع ذلك تظل عملية خلق الفنون
اجل��دي��دة ع��ام � ًة س�م��ة م��ن سمات
التطور والتحضر  .ثم أن التأثير
وال �ت��أث��ر وارد ف��ي م��رح �ل��ة اخللق

اجلديد وذل��ك من حيث االستعارة
م��ن فنون أجنبية قائمة  ،وثقافة
أجنبية تختلف عن ثقافة املجتمع
السائدة  ،وغالباً ما يستوحي منها
الفنان بعض عناصر عمله الفني ،
أو أن يستنبط منها ما هو مناسب
للمجتمع الذي يعيش فيه  .فالفنون
الدخيلة لها األث��ر القوي في خلق
ف �ن��ون ج��دي��دة تختلف ع��ن م��ا هو
م��وج��ود ف��ي األص��ل  ،أو أن يدخل
أو ي �ض��اف مل��ا ه��و م��وج��ود بعض
اإلضافات التي تظهره بشكل جديد
وثوب مييزه باحلداثة والتطور .
إن غناء جنس السناد الذي وصل
إل��ى املؤرخني في مراحله األخيرة
من النضج الفني والذين وصفوه :
« ال�ث�ق�ي��ل ذو ال �ت��راج �ي��ع  ،الكثير
النغمات والنبرات «
هذا اجلنس من الغناء عندما ظهر ،
البد وأن يكون قد مر مبراحل عديدة
م��ن الغربلة والتنقيح واحل��ذف أو
اإلضافة ليصل إلى مرحلة الكمال
التي وصفها املؤرخون  ،ثم أنه قبل
أن يكون متعدد الطرائق الب��د من
أن يكون ذا طريقة واحدة ثم تتفرع
من األصل باقي الطرائق أو األنواع
 .ففي ه��ذا الوصف دليل على أن
غ�ن��اء ال�ع��رب ق��د خ��رج م��ن محيط
الغناء ال��ذي ميكن أو نطلق عليه
غ �ن��اء شعبي ك��احل��داء وال�ن�ص��ب ،
ودخل محيط الغناء املتقن الصنعة
وال ��ذي ت �ع��ددت ط��رائ�ق��ه إل��ى ستة
طرائق هي :

( )1الكامل في التاريخ  :مرجع سابق  :اجلزء الثاني ص . 20
21

4/3/13 10:01:31 AM

Bayan April 2014 Inside 21

 .1الثقيل األول وخفيفه.
 .2الثقيل الثاني وخفيفه.
 .3الرمل وخفيفه )1(.

فمن هذا الوصف الدقيق من جهة
واملبهم م��ن جهة أخ��رى  ،واقصد
مبهم هنا من حيث معرفة اجلمل
وال ��درج ��ات أو النغماتاملوسيقية
التي يتكون منها هيئة اللحن لقوله
الكثير ال�ن�غ�م��ات وال �ن �ب��رات ،فمن
ه��ذا ال��وص��ف يخيل ل��ي أن��ه يصف
وبخاصة جملة « الثقيل ذو الترجيع
الكثير النغمات والنبرات « ،أن هذا
النوع من الغناء ذا صنعة و تدبير
ي �خ��رج ع��ن ن �ط��اق ن��وع �ي��ة احل ��داء
البسيط ذواألربع أو اخلمس درجات
وي �خ��رج أي�ض��ا ع��ن نوعية النصب
ال���ذي ي��رت�ق��ي ع��ن ن��وع�ي��ة احلداء
 .فالثقيل األول وال�ث��ان��ي والرمل
وخفيفه كل منهاتصفه املراجع على
أنها إيقاعات وضروب ترافق الغناء
 ،فمتى ما تنوعت اإليقاعات  ،تنوع
وكثر معها النغم  ،ومتى ما كثر النغم
تعددت أنواع وأساليب خلق األحلان
 .فاإليقاع أي�اً كان نوعه وتصنيفه
يشكل أساس النغم  ،والعمود الذي
تثبت عليه األنغام واألحل��ان  .وإن

كان العلم احلديث قد بني لنا تلك
اإليقاعات وأنواعها وتراكيبها  .إال
أننا عاجزين عن فهم وبيان األحلان
وتراكيبها وأشكالها النغمية التي
كانت تردد في ذلك الزمان .
وأب��و ف��رج األصفهاني ف��ي كتاب
األغ��ان��ي م��ع اج�ت�ه��اده ال��واض��ح في
وص��ف جنس(*) النغم كقوله في
وصف األحلان :
« ثقيل أول بالسبابة ف��ي مجرى
البنصر  :أو كقوله خفيف ثقيل
بالوسطى «
ف��إن ه��ذه املصطلحات ق��د اجتهد
الكثيرين من علماء العصر احلديث
في تفسيرها والوصول إلى ما تعنيه
واملقابل لها في علوم موسيقى هذا
العصر  .فمصطلح ما يطلق عليه
« م �ج��رى « ف �ه��و م��ا ي�ع�ن��ي وحدة
تصنيف مقامات الغناء .أما اإلصبع
فهو وحدة تعريف وتسمية املقامات
داخ��ل كل م�ج��رى(. )1بيد أن هذه
التفسيرات تظل مبهمة من حيث
معرفة صياغة اجل�م��ل املوسيقية
ال �ت��ي ي�ت��رك��ب منها هيئة ال�ل�ح��ن .
فعلى سبيل املثال جند غطاس عبد
امللك يحلل أو يجنس أح��د احلان

( )1العمدة في محاسن الشعر  :مرجع سابق  :اجلزء الثاني ص . 471
(*) جنس  :املقام أو السلم املكون منه اللحن .
( )1رسالة يحيى بن علي بن يحيى املنجم  :رسالة ابن املنجم في املوسيقى
 :حتقيق و شرح الدكتور يوسف شوقي  :مطبعة دار الكتب سنة 1976م
ص . 429
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معبد(*) ف��ي ش�ع��ر ألب ��ي قطيفة
املعيطي(**)(: )2
القصر فالنخل فاجلماء بينهما-
أشهى إلى القلب من أبواب جيرون
إلى البالط فمــا حازت قرائنه-
دور نزحــن عن الفحشاء و الهون
قد يكتم الناس أسراراً فأعلمها-
وال ينالون حت،ى املوت مكنونـي
ف �ف��ي حت�ل�ي��ل ه ��ذا ال �ل �ح��ن يقول
غطاس :
« وفيه طريقتان  :إحداهما  ،وهو
في إيقاع (خفيف الثقيل األول )4/4
 ،وجنس النغم فيه بالوسطى في
مجراها  .وه��ذا اجلنس شبيه مبا
يصفه احملدثون في زماننا بقولهم :
إن الصوت من جنس (السيكاه) أو

(العراق) وضرب إيقاعه (صوفيان
. )***()4/4
ف��أم��ا تقطيع ح ��روف ال �ق��ول على
اإلي�ق��اع كما ف��ي النموذج التالي ،
فذلك أن يجعل شطر البيت بإزاء
أربعة أدوار منه  ،وحلن اجلزء التام
م��ن ال �ص��وت ه��و م��ا يحيط ببيتني
متواليني  ،وذل��ك ب��أن يجعل حلن
البيت ال�ث��ان��ي  ،ق�ف� ً
لا ل�ل�أول عند
االب �ت��داء  ،ث��م يجعل البيت الثالث
ق��ف�ل ً
�ا ل �ل �ث��ان��ي ع �ن��د ال �ت �س �ل �ي��م في
نهاية الصوت  ،وذلك تكرار البيت
الثاني(:)1

(*) معبد  :هو معبد بن وهب  126 – ...هـ  743 – ... -م  ،أبو عباد
املدني  ،نابغة الغناء العربي في العصر األموي  :األعالم اجلزء السابع
ص . 264
(**) قطيفة املعيطي  :هو عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط – ...
نحو  70هـ  – ... -نحو  690م  :أموي قرشي  :شاعر رقيق الشعر جلي
املعاني  :كان يقيم في املدينة و نفاه عبدالله بن زبير إلى الشام مع من
نفاهم من بني أمية  ،فأقام زمنا في دمشق أكثر فيه احلنني إلى املدينة
حتى رق له ابن الزبير فأذن برجوعه  ،فبينما هو عائد أدركه املوت قبل أن
يبلغ املدينة  .األعالم اجلزء اخلامس ص . 87
( )2األغاني  :مرجع سابق اجلزء األول ص . 31
(***) صوفيان  :لفظ أصطالحي  ،قد يكون منسوباً بالتركية إلى أهل
الصوفية و هم الدراويش و املولوية يطلق على ضرب في أصول اإليقاعات
البسيطة  ،زمان دوره  ، 4/4يستعمل على األكثر في تركيا في نظم الشرقيات
بتولي النقرات .املعجم املوسيقي الكبير  :اجلزء الثالث ص . 447
( )1غطاس عبد امللك خشبة  :معبد املغني  :املجلس األعلى للثقافة :
املطابع األميرية سنة 2009م القاهرة :ص . 12
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وأق��ص��ى م��ا ي�س�ت�ط�ي��ع ع �ل �م��اء هذا
العصر الوصول إليه وشرح مقاصده
وب �ي��ان تفاصيله ه��و تقطيع كلمات
الشعر ملا يتناسب وضربات اإليقاع
املرافق لغناء الشعر  .ومن النموذج
السابق الذي أوردن��اه نستطيع شرح
ما عناه غطاس في بيانه حيث قال :
« أن يجعل شطر البيت بإزاء
أربعة أدوار منه »
ومعنى لفظة «أدوار» ال��ذي ذكره
غطاس هو جمع دور  ،وال��دور في
العلم املوسيقي هو ضربات إيقاعية
منتظمة يتكون منها إيقاع معني .
فمن تسلسل أداء عدد من الضربات
التي تبدأ على سبيل املثال من العدد
رق��م واح��د إل��ى رق��م أرب�ع��ة  ،يكون
قد اكتملت دورة إيقاعية الواحدة
ث��م ت �ك��رار ت�ل��ك ال �ض��رب��ات بعينها
من ( )4321لتكوين ال��دورة الثانية
وهكذا إلى نهاية اللحن الغنائي .
ذلك مع إطالة أو تقصير زمن مكوث
ال �ض��رب��ات اإلي �ق��اع �ي��ة ب�ين ضربة
وأخري واملدة الزمنية للسكوت بني
الضربات من حيث طول الزمن أو
قصره  .وهذه اإلطالة أو التقصير
ف��ي زم ��ن ال �ض��رب��ات أو السكتات
تختلف من نوع إيقاع وأخر وتعرف
م��ن خاللها أن��واع اإلي�ق��اع��ات لدى
املوسيقيني  .ثم تلوين تلك الضربات
ف�ي�م��ا ب�ي�ن ل�ف�ظ��ة (« ت��ك « بكسر
حرف التاء وسكون حرف الكاف)
ال�ت��ي تعبر ع��ن الضغط الضعيف
أو الضربة الضعيفة في الضربات
اإليقاعية  .ولفظة («دم» بضم حرف

ال ��دال وس�ك��ون ح��رف امليم ) التي
تعبر عن الضغط القوي أو الضربة
القوية في الضربات اإليقاعية .
وعندما ذكر غطاس ما تقدم بقوله
« أن يجعل شطر البيت بإزاء أربعة
أدوار منه « فهذا يعني ب��أن شطر
البيت من الشعر يأخذ من الشكل
اإليقاعي أربعة أدوار  ،أي أن يكرر
العدد من الرقم واح��د إل��ى الرقم
أربعة « أربعة م��رات متتالية « ثم
يليه الشطر الثاني ليكرر عليه ما
مت تنفيذه على الشطر األول .
ويكمل غطاس شرحه للبيت الثاني
من الشعر بقولة «ب��أن يجعل حلن
البيت ال�ث��ان��ي  ،ق�ف� ً
لا ل�ل�أول عند
االب�ت��داء « وه��و ما يعني ب��أن نهاية
البيت األول من حيث النغم واإليقاع
هو بداية البيت الثاني وهكذا إلى
نهاية الغناء .
إن الشرح النظري مهما كان دقيقاً
وواضحاً  ،إال أنه يظل قاصراً عن
بلوغ الكمال في معرفة احلان ذلك
الزمن من حيث النغم  .فاإليقاعات
ميكن دراستها وفهمها نظرياً على
اعتبار أن��ه قد مت تسجيلها وشرح
ضرباتها ف��ي الكثير م��ن املراجع
ككتاب املوسيقي الكبير للفارابي
الذي ركز وفسر بشكل دقيق أنواع
تلك اإليقاعات على النحو التالي :
الثقيل األول  :هو الذي نقرات أدواره
ثالثاً ثالثاً متوالية ثقاالً  .وهو أول
اإليقاعات األصول الثمانية  ،التي
كانت متداولة عند العرب قدمياً ،
وأطولها زماناً ويؤخذ من جنس ثقيل
امل�ت�س��اوي الثالثي  ،وسمي كذلك
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ألنه من املبدأ في هذا اجلنس ثقيل خفيف الرمل  ،ثم نقرة ثقيلة مساوية
األول  .واألص��ل فيه  ،م��ن جنسه مجموع زماني النقرتني  ،هي فاصلة
نقرتان ثقيلتان متساويتان  ،ثم نقرة الدور )2( .
ثقيلة تامة هي فاصلة الدور مساوية
مجموع زماني تلك النقرتني وزمان ذل ��ك م��ن ح �ي��ث اإلي� �ق ��اع وأشكال
ض��روب��ه امل �ت �ع��ددة  .أم��ا م��ن حيث
دوره )1(.4/8
ت��راك �ي��ب ال�ن�غ��م واألحل � ��ان  ،فلقد
خفيف الثقيل األول  :هو الذي نقرات تعددت الدراسات وتفرعت النتائج
أدواره ثالث ثالث متوالية أخف من ف��ي بعضها وات �ف �ق��ت ف��ي بعضها
ن�ق��رات الثقيل األول  .وه��و أصل األخ��ر  ،وكل منهم حسب اجتهاده
ف��ي اإلي �ق��اع��ات ال�ع��رب�ي��ة الثمانية في استخالص املعنى احلقيقي ملا
التي كانت متداولة قدمياً  ،أخف ترمي إليه تلك املصطلحات التي
ق��دراً من الثقيل األول  ،يؤخذ من م�ل�ئ��ت ك �ت��اب األغ ��ان ��ي ف��ي وصف
ج�ن��س خ�ف�ي��ف امل �ت �س��اوي الثالثي األحل� � ��ان  ،وم� ��ع ذل� ��ك وم� ��ع تلك
( ، )4/4وضرب أصله ال��دور على ال�ش��روح الدقيقة ملعرفة ما ترمي
و هذا اإليقاع إل�ي��ه تلك املصطلحات  ،ل��م نصل
هذا املثال :
شبيه مب��ا نسميه ف��ي زماننا هذا ب �ع��د مل��رح �ل��ة نستطيع ب �ه��ا ق ��راءة
أص��ول (ص��وف�ي��ان  )4/4بالدخول تلك األحل��ان مبنظور ق��راءة اليوم
فيه من أول��ه أو من فاصلة الدور من حيث كتابتها الكتابة العصرية
من خالل النوتة املوسيقية  .وذلك
بتوالي النقرات )1(.
لعدة أسباب من أهمها عدم وجود
الثقيل ال�ث��ان��ي  :ه��و ال ��ذي إيقاعه نظام خ��اص تكتب من خالله تلك
ع�ن��ده��م اث �ن �ت��ان ث�ق�ي�ل�ت��ان ث��م واحدة األحل��ان اللهم ما ذكره األصفهاني
ثقيلة  .وه ��و أص ��ل ف��ي اإليقاعات من مصطلحات قد أدت إلى معرفة
العربية القدمية  ،يؤخذ م��ن جنس ج�ن��س ال�ل�ح��ن ال ��ذي يقابله اليوم
ثقيل املتفاضل الثالثي  ،املنتظم الذي مصطلح امل �ق��ام أو ال�س�ل��م املكون
ي�ق��دم فيه األص�غ��ر م��ن زم��ان�ي��ه على منه اللحن  .باإلضافة إلى القليل
األعظم  ،وتسميته كذلك ترجع إلى من املعلومات األساسية في تكوين
أنه من جنسه ثقيل الثاني وزمان دوره اللحن كقوله في وصف األحلان :
( . )4/6وضرب األصل فيه  ،من ذلك
اجلنس نقرتان متواليتان  ،في دور من « ثقيل أول بالسبابة ف��ي مجرى
( )1غطاس عبد امللك خشبة  :املعجم املوسيقي الكبير  :املجلس األعلى
للثقافة مصر  :الطبعة األولى سنة  2004م  :املجلد الثاني ص . 81
()1املرجع السابق ص . 255
()2املعجم املوسيقي الكبير  :املرجع السابق املجلد الثاني ص . 84
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البنصر  :أو كقوله خفيف ثقيل
بالوسطى  :أو مطلق ف��ي مجرى
الوسطى «
فإن كنا في السابق قد بينا املقصد
مبصطلح « ثقيل أول أوخفيف ثقيل
« وهي أنواع من اإليقاعات  .فإننا
نفهم م��ن ه��ذا ال��وص��ف ب��أن هذا
اللحن أو ذاك ي��ؤدى عليه اإليقاع
املسمى «الثقيل األوألوخفيف ثقيل
«  ،أو أن تراكيب جمله املوسيقية
من ذلك اإليقاع  .أما قوله «بالسبابة
في مجرى البنصر أو بالوسطى أو
مطلق في مجرى الوسطى « فهي
م��ا يقصد ب��ه ن��وع امل�ق��ام أو السلم
املشكل منه هيئة اللحن(. )1
أم��ا ش��رح غ �ط��اس ع�ب��د امل �ل��ك في
تقطيع كلمات الشعر على نوع اإليقاع
امل��راف��ق للحن وال �س��اب��ق احلديث
حوله  ،فإن هذه العملية مع دقتها
في الشرح لن تؤدي بنا إلى معرفة
التنقالت النغمية من حيث صعود
النغم أو هبوطه أو القفزات النغمية
ف��ي م�س��ار اللحن  .وه��ذا ال يعني
بأن ما مت التوصل إليه من حتليل
وتفسير لتلك املصطلحات ال يشكل
أهمية بالنسبة لدراسة تلك األحلان
 ،ب��ل ه��ي خ�ط��وة أول��ى مهمة على
الطريق الصحيح في معرفة أسرار
وغ��م��وض ت �ل��ك األحل � ��ان  ،ونأمل
مستقب ً
ال بأن تكشف لنا الدراسات

املزيد عن هذه املصطلحات والتي
ت���ؤدي ب�ن��ا إل ��ى م�ع��رف��ة مساراتها
النغمية .
تلك اإليقاعات وال�ض��روب وتلك
املصطلحات في تفسير األجناس
النغمية ف��ي الغناء العربي ق��د مت
تسجيلها في عهد الدولة العباسية
 155هـ  319 -هـ على يد الفارابي
 260ه�ـ  339 -ه�ـ  .وكثيرين من
امل��ؤرخ�ين ال�ع��رب  .ذل��ك مم��ا يعني
بأن بعض هذه اإليقاعات والضروب
قد يكون ظهورها متأخراً بعد ظهور
اإلسالم وبعضها اآلخر قد يكون له
وجود فيما قبل اإلسالم  ،وخاصة
إيقاع أملاخوري الذي أضافه للغناء
العربي موسيقي الدولة العباسية
إب ��راه� �ي ��م امل ��وص� �ل ��ي( . )2ويقال
بأن طويس مغني صدر اإلسالم أول
من صنع الهزج والرمل( . )1وحيث
أننا ال زلنا في مرحلة البحث في
غناء العصر اجلاهلي ،فإنني آثرت
تأجيل احلديث حول تلك اإليقاعات
جتنباً للخلط فيما بني ما ظهر في
العصر اجلاهلي وما ظهر فيما بعد
اإلس�لام  .ذل��ك مع التنبيه إل��ى أن
ما مت ذكره حول إيقاع الثقيل األول
وخفيفه الثقيل الثاني ل��م ي��رد ما
يؤكد أو يشيرلزمن ظهورهما أو من
هو أول املتعامل مع تلك اإليقاعات
أو مخترعها  .األم��ر ال��ذي نرجح

( )1غطاس عبد امللك خشبة  :املوجز في شرح مصطلحات األغاني :
الشركة املصرية للطباعة و النشر سنة 1979م ص . 33
( )2األغاني  :مرجع سابق  :اجلزء اخلامس ص . 38
( )1نهاية األرب في فنون األدب  :مرجع سابق  :السفر الرابع ص 24
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معه ب��أن ظهورهما ق��د ي�ك��ون في
العصر اجل��اه�ل��ي على اع�ت�ب��ار أن
امل ��ؤرخ�ي�ن ق ��د ذك � ��روا اإليقاعات
التي ظهرت في اإلسالمكاملاخوري
وال �ه��زج وال��رم��ل  ،وأح �ج �م��وا دون
قصد احل��دي��ث حوالإليقاعاتالتي
من املمكن أن يكون قد ظهر بعضها
في العصر اجلاهلي .

غناء القيان:

وق �ف��ت ه�ن��ا ك �ث �ي��راً أت �ص��ور ن��وع أو
أنواع الغناء الذي متارسه أو تغنيه
قيان العصر اجلاهلي ،وتأملت ملياً
مجلس غناء فيه من أعيان القوم
من له املكانةاالجتماعيةالرفيعة ،
فلم أتصور أن يكون ذلك الغناء من
النوع الساذج ذي األربعة أو اخلمس
نغمات .فليس وارداً أن يكون من نوع
غناء احل��داء البسيط  ،وال هو من
نوع غناء النصب ال��ذي يرتقي عن
احلداء  .وما الرواية السابق ذكرها
حول غناء رباح بناملغترف إال دليل
قاطع وواضح على أن غناء القيان
يخرج ع��ن ن��وع احل��داء والنصب ،
ف��رب��اح ف��ي تلك ال��رواي��ة ق��د صور
ل�ن��ا ب�ن�ق��اط م �ح��ددة م��راح��ل تطور
غناء عرب اجلزيرة  ،فهو بدأ بغناء
احل��داء ثم انتقل إلى غناء النصب
وختم بغناء القيان ال��ذي نفر منه
عمر  ،بل كأنه يؤكد بهذه الرواية

على استقاللية غ�ن��اء ك��ل ن��وع من
األنواع الثالثة .إذن ليس أمامنا من
أنواع الغناء إال غناء السناد بأنواعه
التي وصفتها املصادر كما تقدم .
ومن هذا النوع ميكن أن يكون غناء
القيان ملا فيه من توسع في نغماته
ونبراته  .ومع ذلك نفتقر ملا يؤيد
طرحنا ه��ذا ف��ي كتب امل��ؤرخ�ين ــ
وال جند من املصادر ما يغنينا علماً
ح��ول أساليب غناء القيان وطرق
أدائ �ه��ن ف��ي ه��ذا ال �ن��وع م��ن الغناء
غ�ي��ر ال�ش�ع��ر اجل��اه�ل��ي مل��ا ف�ي��ه من
وص��ف دق �ي��ق ألح��وال �ه��ن وغنائهن
وأسلوبتعاملهن مع النغم .
ففي أح��د مقاطع أشعارطرفة بن
العبد(*) ي�ص��ف ل�ن��ا أداء وغناء
إحدى القينات
يقوله :
إذا نحن قلنا أســمعينا انبرت لنـــــــا-
على رســـلها مطروفة لم تشدد
إذا رجعت في صوتها خلت صوتهــا-
جتاوبه أظار على ربـع ردي()1
ولقد جاء في تفسير خزانة األدب
ح��ول ه��ذا الشعر م��ا يوحي برقي
أسلوب غناء القينه وطريقة أداءها
حيث قال :
«  ...إذا نحن قلنا  ...اسمعينا أي
غنينا  .وانبرت  ،اعترضت وأخذت

(*) طرفة بن العبد بن سيفان بن سعد البكري الوائلي  ،نحو  60 – 86ق
هـ = نحو  564 – 538م  :شاعر جاهلي من الطبقة األولى ولد في بادية
البحرين  ،و تنقل في بقاع جند و اتصل بامللك عمرو بن هند فجعله في
ندمائه  :األعالم اجلزء الثالث ص . 225
( )1شرح ديوان طرفة أبن العبد  :مرجع سابق  :ص . 104
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فيما طلبنا من غنائها  .ورسلها مبعنى
هينتها ورفقها ومهلها  .ومطروفة
 :الفاترة الطرف  ،أي ك��أن عينها
طرفت فهي ساكنة  .ول��م تشدد ،
أي لم جتتهد وإمن��ا غنت ما سهل
عليها  .وقوله إذا رجعت صوتها ،
الترجيع ترديد الصوت  .واألظآر :
جمع ظئر وهي التي لها ولد  .وربع
 :ولد الناقة  .وردى وهو الهالك .
يقول إذا طربت في صوتها ورددت
نغماتها حسبت صوتها أصوات نوق
حت��ن لهالك ول��ده��ا  ،شبه صوتها
بصوتهن في التحزين  .ويجوز أن
يكون األظآر النساء والربع مستعاراً
لولد اإلن�س��ان  ،فشبه صوتها في
التحزين والترقيق بأصوات النوادب
والنوائح على صبي هالك»()2
م��ن ه��ذا ال��وص��ف ال��دق�ي��ق ميكننا
ترجمته فنياً م��ن حيث املقابل له
نظرياً في أساليب وض��ع وصناعة
األحل��ان  .ففي الشطر الثاني من
البيت األول «على رسلهامطروفة
لم تشدد» قد تغنت بأسلوب الغناء
املرسل الغير مرافق بإيقاع أو املوقع
ب�ض��رب��ات إيقاعية  .وه��و أسلوب
غنائي ميكننا أن نقرب تشبيهه بغناء
املوال في زمننا احلاضر  .أما البيت
الثاني بشطريه  ،فإن ما مت وصفه
يلمح إل��ى أن غنائها ك��ان بأسلوب
حزين  ،وه��ذا يقربنا إلى أن نقول
بأن أسلوب صياغة اجلمل املغناةقد
ج��اءت بشكل حزين مما يوحي لنا

بأن صياغة تلك اجلمل قد تشكلت
من مقام يعرف في زمننا احلالي
باسم مقام الصبا املعروف بابعاده
النغمية ال�ت��ي تعبر ع��ن أحاسيس
الشجن واحلزن  .أو أن صياغة تلك
اجلمل قد متت تراكيبها من مقام
يعرف باسم مقام احلجاز املشهور
بوقاره وجمال تنقالته النغمية التي
مت�ي��ل إل ��ى التعبير ع��ن العواطف
اجلياشة .
إن صح تفسيرنا أو حتليلنا السابق
لهذا الشعر  ،وحتى إن كان قريب
م��ن ه ��ذا ال�ت�ح�ل�ي��ل أو ال�ت�ف�س�ي��ر .
فمعنى ذل��ك أن غ�ن��اء ذل��ك الزمن
ك��ان من القوة في التعبير والعمق
ف��ي ك �م��ال ال�ص�ن�ع��ةم��ا ينفي فكرة
ال �س��ذاج��ة ف��ي غ �ن��اء ذل��ك الزمن.
فإن كان ما قدمناهكنموذج منشعر
ط��رف��ة  ،ف��إن ه��ذه الشخصية قد
عاشت في مرحلة نهايات العصر
اجلاهلي وقريبة نسبياً من ظهور
اإلس�ل�ام «ن�ح��و  60 – 86ق ه �ـ =
نحو  564 – 538م» .مما يعني أن
غناء العصر اجلاهلي قد وصل في
تطوره إل��ى مرحلة الكمال وتخطا
ب �ش �ك��ل م �ل �ح��وظ م��رح �ل��ة النشأة
بعدة مراحل  .وأن القيان واملغنني
كانوا على درجة عالية من التمكن
واالق �ت��دار ف��ي صنع األحل ��ان التي
تعبر عن العواطف املؤثرة واملشاعر
احلسية بشتى أشكالها  .ولم يقف
األمر لدى القيان واملغنني في عملية

()2عبدالقادر بن عمر البغدادي  :خزانة األدب و لب لباب لسان العرب
 :كتبة اخلاجني القاهرة  :الطبعة الرابعة سنة 1998م  :اجلزء الرابع ص
. 306
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صنع األحلان عند حد التعبير عن
العواطف اجلياشة بشتى أشكالها ،
بل قد دعمن غنائهن بعزف أصناف
اآلالت املوسيقية املتوفرة في ذلك
الزمن كالوتريات بأشكالها ،وغيرها
من أشكال اآلالت اإليقاعية .
ما تقدم يقودنا إلى احلديث حول
اآلالت املوسيقية املتوفرة في العصر
اجلاهليفمعالشعر ال�س��اب��ق الذي
بيناملستوى الراقيلغناء القيان  ،البد
م��ن وج��ود أك�ث��ر م��ن آل��ة موسيقية
ترافق هذا الغناء  .فإن كان الشعر
اجلاهلي قد وصف لنا بشكل دقيق
أساليب الغناء ووض��ع األحل��ان في
ذلك العصر  ،فال يستبعد أن يصف
لنا أنواع اآلالت املوسيقية املرافقة
لهذا الغناء .
وتريات العصر اجلاهلي :
ينفىجرجي زي��دان أن يكون عرب
اجلاهلية لهم معرفة بأنواع اآلالت
الوترية حيث قال :
« ...وال يظهر أنهم كانوا يعرفون
غ �ي��ر ال� ��دف وامل ��زم ��ار وم ��ا يتفرع
عنهما منآالت النفخ والقرع  .أما
آالت األوت ��ار كالعيدان والطنابير

واملعازف ونحوهامن صناعة الفرس
وال��روم  ،لم يعرفها العرب إال بعد
اإلسالم» (.)1
ه��ذه النظر السطحية في البحث
ح�� ��ول ال� �غ� �ن ��اء ال� �ع ��رب ��ي للعصر
اجل��اه �ل �ي��وم��ا ي ��راف� �ق ��ه م ��ن آالت
موسيقية  .ال ت��ؤدي بنا في نهاية
املطاف إلى معرفة حقيقة ومستوى
فنون العرب في ذلك العصر .وال
تستقيم وواق ��ع م��ا ب�ين أيدينا من
الشعر اجلاهلي الذييؤكد بدليل
قاطع معرفة ال�ع��رب لهذه األنواع
من اآلالت الوترية منذ القدم .
ليس م��ن ال�غ��ري��ب أن يتأثر عرب
العصر اجلاهلي نتيجة اتصالهم
بالفرس والروم اللتني تقعان بتخوم
اجل��زي��رة العربية وتسبقان العرب
حتضراً  ،وال بد من أن يكون لهذا
االتصال م��ردوداً ثقافياًرمبا يكون
مس نواحي عدة من حياة العربي
 ،ول��ذل��ك ف�لا غ��راب��ة ف��ي أن يأخذ
العرب منهم ما يناسب وقتهم من
آالت الفنون الغنائية.
يقول حسان بن ثابت(*) عن ليالي
جاهليته مع جبلة بن األيهم(**) :

( )1جرجي زيدان  :تاريخ التمدن اإلسالمي  :منشورات دار مكتبة احلياة
بيروت اجلزء الثاني ص .552
(*) حسان بن ثابت  54 – ...هـ  674 – ... -م  :شاعر النبي (ص) و
أحد املخضرمني الذين أدركوا اجلاهلية و اإلسالم  ،اشتهرت مدائحه في
الغسانيني و ملوك احليرة  :األعالم اجلزء الثاني ص . 177
(**) جبلة بن أأليهم بن جبلة الغساني  20 – ...هـ  641 – ... -م  :آخر
ملوك الغساسنة في بادية الشام  .قاتل املسلمني في جيش الروم و انهزم
ثم اسلم و ارتد  .األعالم اجلزء الثاني ص . 112
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«ل �ق��د رأي���ت ع�ش��ر ق �ي��ان  ،خمس
روم�ي��ات يغنني بالرومية بالبربط
وخمس يغنني غناء أه��ل احليرة ،
وأهداهن إليه إياس بن قبيصة (*)
 ،وكان يفد إليه من يغنيه من العرب
من مكة وغيرها» (.)1
وح� �س ��ان ب ��ن ث ��اب ��ت ال � ��ذي أدرك
اجلاهلية واإلس�لام  ،قد نقل إلينا
وصف يظهر آلة البربط التي تعتبر
م��ن اآلالت ال��وت��ري��ة  .صحيح أن
حسان قد وصف لنا هذا املجلس
في دول��ة الغساسنة التابعة للروم
أو التي أسسها الروم بني اجلزيرة
ال�ع��رب�ي��ة وال �ش��ام .ب �ي��د أن معرفة
العرب لهذه اآللة وغيرها قد متت
بنا ًء على اتصالهم بهذه الدولة عن
طريق الغساسنة  .ثم يردف حديثه
بذكر احليرة التي أسسها الفرس
بني اجلزيرة العربية وأرض العراق
 ،ناهيك عن حكم الفرس في اليمن
التي حتد اجلزيرة العربية من جهة
اجلنوب  .فمن تلك ال��دول جاءت
معظم املؤثرات الفنية.
أم��ا رأي ج��رج��ي زي� ��دان وادعائه
بعدم معرفة عرب العصر اجلاهلي
ل�لآالت الوترية  .فإننا قد نلتمس
له العذر لسبب بسيط  ،وهو عدم
وض� ��وح ال ��رؤي ��ا وال �ض �ب��اب �ي��ة التي
أحاطت بالكثير من أصناف اآلالت
املوسيقية املستخدمة في العصر

اجلاهليثم تداخل وخلط مسميات
بعض اآلالت .ف��أط�ل��ق اس��م العود
على معظم اآلالت التي لها أوتار
 .م��ن هنا ن��رى أن��ه م��ن املفيد أن
نتتبع أص��ول تلك اآلالت التي ورد
ذكرها في الشعر اجلاهلي  ،ومن
ثم نحاول إلقاء الضوء على كل آلة
ملعرفة نوعها من حيث تصنيفاتها
من وترية أو نفخ أو قرع .

آلة البربط :

إن آل ��ة ال �ب��رب��ط ال �ت��ي مت ذكرها
ف��ي ال�ع��دي��د م��ن امل �ص��ادر والشعر
اجل��اه�ل��ي  .ق��د مت تفسير مدلول
لفظها م��ن ق�ب��ل ش��ارح��ي دواوي ��ن
الشعرية اجلاهلي والكتاب واملعاجم
بشتى أصنافها  ،على أنها هي آلة
ال �ع��ود  .وه��ذا بحد ذات��ه ق��د أثار
الكثير من البلبلة واللغط في أصول
ه��ذه اآلل��ة أو ف��ي أص��ل آل��ة العود
التي نعرفها اليوم .
يقول غطاس عبدامللك خشبة عن
أصل آلة العود :
«  ...اش �ت �ق��ت أص�ل� ً
�ا م ��ن جنس
«ال�ط�ن�ب��ور» بتقصير ط��ول ساعده
وإطالة صندوقه املصوت  ،في شكل
بيضاوي  ...وليس في أشعار العرب
 ،في اجلاهلية وصدر اإلسالم لفظ
«العود»  ،بل إمنا كانت هناك آالت
بتسميات فارسية  ،وأقربها إليه
«البربط» وهو الطنبور العجمي ...

(*) إياس بن قبيصة الطائي  4 – ...هـ  618 ... -م  :من أشراف طيء
و فصحائها و شجعانها في اجلاهلية اتصل بكسرى ابرويز فوالة احليرة .
توجه لقتال الروم و انتصر عليهم  .االعالم اجلزء الثاني ص . 33
( )1األغاني  :مرجع سابق اجلزء السادس عشر ص . 14
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فأما العود  ،على الهيئة التي يعرف
بها اآلن  ،فإمنا يرجع إل��ى أوائل
ال�ق��رن الثاني للهجرة  ،استنبطه
من الطنبور «منصور زل��زل» أشهر
ض��ارب على ه��ذه اآلل��ة في الدولة
العباسية )1( »...
إذن في هذه املرحلة لم يكن للعود
وجوداً  ،وإمنا الطنبور ذو الساعد
الطويل أو البربط ال��ذي ك��ان بيد
مغني العصر اجلاهلي وإل��ى زمن
زلزل الذي اخترع آلة العود كما جاء
في معجم غطاس .ومن هنا ميكننا
ال�ق��ول ب��أن مصطلح أو مسمى أو
لفظ العود قد جاء بنا ًء على ما هو
املشهور من اآلالت ذوات األوتار في
بداية عصر التأريخ للغناء العربي
 ،أي أن لفظ ال�ع��ود ل��دى الكتاب
واملؤرخني كان أقرب لهم من لفظ
الطنبور أو ال�ب��رب��ط  ،وع�ل��ى هذه
األساس جند كتاب األغاني يصف
مجلس غناء ملرحلة صدر اإلسالم أو
الدولة األموية ويورد مسمى العود .
بينما في األصل هو بربط أو طنبور
 .ففي أح��د أوص��اف��ه ملجلس غناء
ت �ق��وده جميلة مغنية امل��دي�ن��ة التي
توفيت عام 101هـ 720 -م  .ويعود
في زمنه إلى الدولة األموية يقول
ما نصه :
«  ...و أجلست اجل ��واري كلهن
ف �ض��رب��ن وض ��رب ��ت ف �ض��رب��ن على

خمسني وت ��راً فتزلزلت ال ��دار ثم
غنت على «عودها» و هن يضربن
على ضربها)2(« ...
والقصد هنا طنبورها أو بربطها .
على اعتبار أن العود لم يتم اختراعه
بعدعلى يد زلزل كما تقدم .
ول��و نظرنا آلل��ة البربط م��ن حيث
أص�ل�ه��ا وشكلها فسنجدها تبعد
كثيراً عن آلة العود من حيث الشكل
واملضمون أيضاً  .وأعتقد بأن عدم
وضوح الرؤيا بالنسبة لهذه اآللة قد
ج��اء من تعريف بعض املعاجم لها
 ،حيث اعتمد على ه��ذا التعريف
الكثير من الكتاب  ،سوا ًء القدامى
منهم أو احملدثني.
يقول أبن منظور  630هـ 1232 -
م  711-ه �ـ  1311 -م�ف��ي لسان
العرب :
« ال�ب��رب��ط  :ال �ع��ود  ،أعجمي ليس من
مالهي العرب فأعربته حني سمعت به .
ثم ينقل عن التهذيب  :البر بط من
م�لاه��ي العجم شبه ب�ص��در البط
والصدربالفارسية «بر» فقيل بربط
 ....قال البربط ملهاة تشبه العود
ف��ارس��ي م�ع��رب  .ثمينقل ع��ن ابن
األثير  :أصله بربت  ،فإن الضارب
ب ��ه ي �ض �ع��ه ع �ل��ى ص � ��دره  ،واس ��م
الصدربر(.»)1
أما في مفاتيح العلوم فيقول :

()1املعجم املوسيقي الكبير  :مرجع سابق املجلد الرابع ص  . 299راجع مقدمة
املالهي و أسمائها للمفضل بن سلمة حتقيق غطاس عبدامللك ص . 4
( )2األغاني  :مرجع سابق اجلزء الثامن ص . 155
( )1لسان العرب  :مادة بربط  :اجلزء األول ص . 242
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« ال�ب��رب��ط  ،ه��و ال �ع��ود  ،الكلمة
فارسية  ،وه��ي ب��رب��ت  ،أي صدر
البط  ،ألن صورته تشبه صدر البط
وعنقه(. » )2
إن املشكلة في تعريب أو تفسير
معظم مصطلحات غ �ن��اء العصر
اجلاهلي ق��د أت��ى ف��ي معظمه من
علماء وفقهاءاللغة واألدب  ،وهذا
بحد ذاته وضع معظم مصطلحات
ذل���ك ال �ع �ص��ر ف ��ي ح �ي��ز التخمني
والتقريب من قبلهم  ،وقد يكون سبب
ذلك أنه ال يربطهم واملوسيقى رابط
علمي ميكنهم من التفريق فيما بني
البربط وغيره من اآلالت املشابهة
ل��ه م��ن ح�ي��ث ال�ش�ك��ل واملضمون.
واملشكلة األكبر أن من جاء بعدهم
ق��د س �ل��ك ن �ف��س مسلكهم ونقلوا
نق ً
ال حرفياً ما مت تعريبه  .فبعض
معاجم التعريب قد استشهدت مبا
عربه اللسان  .والبعض اآلخر قد
فسر ما قالهللسان بصياغة تختلف
عن اللسان ولكن بنفس املضمون
 .ب��ل أن ع�ب��ارة (أعجمي ليس من
مالهي العرب) قد تكررت في بعض
معاجم التعريب كمعجم « الكلمات
الفارسية في املعاجم العربية «()1
فقد نقل تعريف آل��ة البربط عن
اللسان دون أن يفسر ما املقصود
بهذه العبارة  .فهل املقصود أن أصل

هذه اآللة أعجمي وليس للعرب علم
بها ،أم املقصود هو أن صناعة هذه
اآللة أعجمي املنبت  .إن كان هذا
أو ذاك فإن أشعار العصر اجلاهلي
وال�ت��ي سيأتي بيانها تناقض هذا
القول ل��ورود اس��م آل��ة البربط في
كثير م��ن أش�ع��ار العصر اجلاهلي
 .أم��ا إن ك��ان امل�ق�ص��ود ه��و أصل
اآللة من حيث املنبت فقط  ،فهذا
ال خالف عليه  .ثم أن اللسان قد
أردف اس��م آل��ة البربط باسم آلة
العود  ،مما يوحي لغير املتخصص
بأن هذه اآللة هي نفسها العود ،مع
أنه نقل عن التهذيب عبارة (يشبه
العود)  ،أي أن البربط يشبه العود
وليس هو العود بعينه .
ثم أن اب��ن منظور يذكر عبارة في
غ��اي��ة األه �م �ي��ة م��ن ح�ي��ث معرفته
ب��آل��ة ال�ب��رب��ط فيقول « :فأعربته
حني سمعت به « وهو بهذه العبارة
ل��م يكن واض�ح�اً فيما استمع إليه
 .فهل استمع إل��ى كلمة « بربط «
أم استمع إلى الكلمة األصلية في
ه��ذا املصطلح وه��ي(ب��ار ب��ات��رة) ثم
استخلص منها مصطلح بربط .
لذلك كان ال بد لنا من متابعة أصل
هذه اآللة وغيرها من آالت العصر
اجلاهلي التي اتسمت بالغموض في

( )2محمد بن أحمد بن يوسف اخلوارزمي 387هـ  :مفاتيح العلوم  :حتقيق
إبراهيناألبياري  :دار الكتاب العربي بيروت  :الطبعة الثانية سنة 1989م
ص . 260
( )1جهينة نصر علي  :الكلمات الفارسية في املعاجم العربية  :دار طالس
سوريا دمشق  :الطبعة األولى سنة 2003م ص . 53
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أصلها وفصلها في محاولة إلزاحة
س �ت��ار ه ��ذا ال �غ �م��وض ال ��ذي وضع
بعض املؤرخني في خانة التخمني
والتقريب .
إن آلة البربط كما جاء في حتقيق
ك�ت��اب امل�لاه��ي وأسمائها  ،ب��ه من
الوضوح ما ميكن أن نطمئن إليه ،
حيث قال :
«ال� �ب ��رب ��ط  :ل �ف��ظ ف ��ارس ��ي قدمي
( ،أع� �ج� �م ��ي ل� �ي ��س م� ��ن مالهي
ال� � � �ع � � ��رب!!!)  ،ق� �ي ��ل إن� � ��ه يعني
صدر البط  ،وأن العرب حني سمعت
به عربته باسم العود  ،ونحن لسنا
منذلك التعريف على ثقة متاما في
اشتقاق اسم البربط «(. )2
إن احملقق هنا ينفي تعريف البربط
بالعود.وال اعتراض من جانبنا في
ذلك على اعتبار أنه أرج��ع الكلمة
إلى أصلها الفارسي وفسره بقوله
:
« ...واألصل في تسميته أنه محرف
عن (بار باترة)  ،مبعنى الطنبور ذي
الدف أي املعلق به صندوق مستدير
كالطبلة  ،ف �ك��ان ال �ع��رب يسمونه
(البربط) وهو أيضا بهذه التسمية
بالفارسية»(.)1
وب��ال��رج��وع إل��ى امل�ع�ج��م املوسيقي
للمحقق أي �ض��ا  ،وج��دن��ا تفسيرا
واضحاً لكلمة «بارباترة» حيث انقسم

هذا اللفظ إلى كلمتني بالفارسية
هما « بار» مبعنى الطنبور و « باترة
« مبعنى الدف  )2(.وبجمع الكلمتني
يؤدي املعنى إلى الطنبور ذي الدف
كما تقدم .
إن كنا على اطمئنان في تفسير
ما تقدم ح��ول لفظ كلمة البر بط
،وظهر بشكل واضح بأنه آلة الطنبور
وليس العود ،فإن احملقق في عرض
حتقيقه قد نفى أن تكونآلة البربط
من مالهي العرب على اعتبار أنها
من مالهي الفرس فقط  .وهو بهذه
العبارة يؤيد اللسان في نفي معرفة
العرب بهذه اآلل��ة أو أن��ه نقل هذه
العبارة من اللسان  ،إال أنني وجدت
م��ن األش �ع��ار للعصر اجل��اه�ل��ي ما
يناقض ه��ذا القول كأبيات الشعر
لألعشى :
ومسمعتان وصناجة -تقلب
بالكف أوتارهــا
وبربطنا معمل دائـم  -فقد كاد
يغلب اسكارها()3
ف��األع �ش��ى ف��ي ه��ذي��ن ال�ب�ي�ت�ين قد
جمع الغناء في مثنى مسمعتان ،
أي قينتان تغنيان والصناجة ميكن
أن تفسر على أنها التي تعزف بآلة
الصنج الوترية لقوله تقلب بالكف
أوتارها  ،أو أنها املغنية التي تقلب

()1املالهي و أسمائها من قبل املوسيقى  :املرجع السابق  :ص . 11
( )2غطاس عبد امللك  :املعجم املوسيقي الكبير  :املجلس األعلى للثقافة
 :الطبعة األولى سنة 2003م املجلد األول ص . 284
( )3ديوان األعشى  :شرحه الدكتور عمر فارق الطباع  :دار القلم بيروت
 :ص . 106
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بالكف أوت ��ار ال�ب��رب��ط  .واألخرى
توقع على األل��ة اإليقاعية الصنج
النحاسي على اعتبار أن الصنج
يدل في لفظه على آلة وترية وألة
إي�ق��اع�ي��ة م�ع�اً ( .)1ث��م ي��أت��ي على
ذك��ر البربط بإضافة ح��رف النون
للملكية على اعتبار أنهم ميلكون ما
يستمعون له .
إذن ف��ي احملصلة النهائية ميكننا
القول بأن البربط كآلة وترية ليس
هو آلة العود هذا من جهة  ،ومن
جهة أخ��رى يظهر ب��وض��وح أن لها
وج ��ود ف��ي ف �ن��ون ع��رب��ي اجلاهلية
 .إال إذا ك ��ان األع��ش��ى ق��د نظم
ه��ذه القصيدة ووص��ف ه��ذه اآللة
ف��ي محيط ف ��ارس أو ف��ي مجلس
م��ن م�ج��ال��س ل�ه��و ال �ف��رس  ،وهذا
مستبعد ألن��ه يصفآلة موسيقية
أخ��رى في ثنايا قصيد  ،قد تكون
صينية األصل أو فارسية املنبت .
ومدح فيها شخصيتان عربيتان هما
إي��اس بن قبيصة الطائي أو قيس
بن معدي كرب(*) حيث يجمع في
هذا البيت بجانب اآللة الصينية أو
الفارسية آلة ألون والبربط والصنج
حيث قال :

نني و َونٌ َو ْبر َب ٌط -
ُ
وم ْستُ قُ ِس ِي ٍ
جاو ُبهُ َص ْن ٌج إ َذا َما َت َر مّنا()2
ُي ِ
هذه القصيدة طويلة قد استقطعنا
م �ن �ه��ا م ��ا ه ��و م �ت �ص��ل مبوضوعنا
م��ن ح�ي��ث اآلالت ال�ت��ي ذك ��رت في
شعر األعشى  .فبجانب ذكره آللة
البربط يذكر أيضا آلة الون والصنج
التي سيأتي احلديث عنهما  .غير
أن مطلع هذا البيت من القصيدة
قد فسر بعدة تفسيرات من حيث
ِنني» .
املعنى لكلمتي «و ُم ْستُ ُق ِسي ٍ
ف �ف��ي امل �ع �ج��م امل�ف�ص�ل�ي�ف�س��ر كلمة
«م�س�ت��ق» ع�ل��ى أن�ه��ا آل��ة موسيقية
شبيهةباملعلقة ُع�لّ�ق��ت ب�ه��ا بضعة
أج���راس حت��رك ب��ال�ي��د وه��ي كلمة
الفارسية  .ووصف هذه اآللة يدل
على أنها من صنف اآلالت اإليقاعية
أو آالت الطرق .
أما كلمة سينني فلقد فسرهااملعجم
املفصل كلغة في اللهجة احلبشية
تعني احلسن  .وأقرب ما ميكن أن
يفسر كناي ًة في حال جمع الكلمتني
ِنني» هو الصوت احلسن
«و ُم ْستُ ُق ِسي ٍ
(. )1
وفي املالهي وأسمائها يورد نفس

( )1املعجم املوسيقي الكبير  :مرجع سابق  :املجلد الثالث ص . 440
(*) قيس بن معدي كرب بن معاوية ابن جبلة الكندي  – ...نحو  20ق
هـ  – ... -نحو 603م  :ملك جاهلي مياني  .مدحه األعشى و استمر في
امللك نحو عشرين سنة .األعالم اجلزء اخلامس ص . 208
( )2دواوين العرب  :األعشى  :تقدمي و شرح و تعليق الدكتور محمد حمود
 :دار الفكر اللبناني  :الطبعة األولى سنة 1996م  :ص . 173
()1سعيدي ضناوي  :املعجم املفصل في املعرب و الدخيل  :دار الكتب
العلمية لبنان  :الطبعة األولى سنة 2004م ص . 421 - 297
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البيت من ألقصيد مع تغيير كلمة
مستق إلى مشتق وكلمة سينني إلى
صيني كالتالي :
و ُم�ش�تُ� ُق ِص �ي �ن � ِي � َو َو ٌن َوبْ ��ربَ � ٌ
�ط -
صنْ ٌج إ َذا َما تَ َر مّنا()2
يُجاِوبُ ُه َ
وتفسير هذا البيت حسبما جاء
في التحقيق يختلف عن التفسير
السابق فيقول :
«مشتق صيني « كذا باألصل  ،وقد
جعلها املؤلف هنا لصنف من آالت
الغناء ،
وق��ال  :إنها محرفة عن «مشته»
ب��ال �ف��ارس �ي��ة وم �ع �ن��اه��ا أن يؤخذ
باليدين .
أم ��ا ت�ع�ل�ي��ق احمل �ق��ق  ،ف �ق��د جاء
كالتالي :
« ...فالتعريف األصح أنها تعني :
الرباب الصيني  ،ألن لفظ «مشته»
يعني الرباب  ،فيكون أول الشعر (
ومشته صيني . »)...
وال��رب��اب الصيني آل��ة م��ن ذوات
األوتار  ،وهي ذات ذراع طويل يشد
فيها وتر واحد أو وترين على نسبة
ذي اخل�م��س  ،وت�خ��رج منها النغم
باجلر عليها بقوس)3(.
ويستطرد احملقق في ش��رح هذه
اآللة بقوله :
«وق��د تكون التسمية محرفة عن

آلة قدمية من جنس املزامير كانوا
يسمونها بالفارسية (بيشه مشته) ،
من جنس األرغن املزماري .
وفي مفاتيح العلوم جاء في تفسير
كلمة «امل�س�ت��ق ب�ح��رف ال�س�ين بدل
حرف
الشني» ما يلي :
«امل �س �ت��ق  :آل ��ة ل�ل�ص�ين ت�ع�م��ل من
أنابيب مركبة  ،وأسمها بالفارسية
(بيشه مشته))1( .
ويذكر محقق املالهي وأسمائها
أن كلمة بربط ف��ي البيت السابق
من الشعر موضوع أو مكتوب فوقها
كلمة مزهر  ،مبعنى أنه يجوز قول
الشعر بإحداهما .
وإن صحت تلك التفسيرات مهما
تفرعت بتسمياتها  ،ف��إن مجموع
تلك اآلالت يشكل جوقة موسيقية
ذات مستوى ع��ال تعطينا تصوراَ
ك��ام� ً
لا ح��ول مستوى فنون العصر
اجلاهلي .
آلة ألون :
ه ��ذه اآلل� ��ة ق��د ذك��رت �ه��ا معاجم
املعربات على النحو التالي :
 -1ف��ي معجم الكلمات الفارسية
في املعاجم العربية(:)2
أل��ون آل��ة من آالت الطرب  ،صنج
يضرب باألصابع  .ثم يورد بيت من

()2املالهي و أسمائها من قبل املوسيقى :املرجع السابق  :ص . 24
( )3املعجم املوسيقي الكبير  :مرجع سابق  :املجلد الثاني ص . 406
( )1مفاتيح العلوم مرجع سابق  :ص . 259
( )2معجم الكلمات الفارسية في املعاجم العربية  :مرجع سابق ص 356
.
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شعر قاله عمرو بن األحمر(*).
و َّنــانِ ح َّنــانـان بينهمــا  -وت ـ ٌر
أجـ ُّ
ـش غنــاؤهُ َز ْمـ ـ ُر
 -2في املعجم املفصل في املعرب
وال���دخ���ي���ل()3ي���ج���م���ع ف���ي تعريفه
العديد م��ن اآلالت حت��ت اس��م آلة
الون وآلة الوجن حيث قال :
املعزفة  ،املزهر  ،العود  ،وقيل هو
ضرب من الصنج ذي األوتار وغيره
 .م��ن الفارسية « :ون»  .ث��م يورد
بيت من الشعر لألعشى :
باجللسان  ،وطيب أردنه  -بالون
يضرب لي يكر اإلصبعا
 -3ف��ي معجم املعربات الفارسية
( )4ل��م ي��زد ف��ي ش��رح��ه عما جاء
في «معجم الكلمات الفارسية في
املعاجم العربية» وأضاف نفس بيت
الشعر لعمرو بن األحمر .
 - 4أما في املالهي و أسمائها()1
 .فيقول احملقق :
 ، ...فأما الون فهو الوجن  ،أعجمي
 ،وه��و من أصناف الصنج الوتري
املسمى «هارب(*)»  .ثم يورد بيت

الشعر السابق لألعشى مع تفسير
لكلمة اجللسان فيقول أنها فارسية
معربة مبعنى بستان الورد .
وقد يعتقد البعض بأن كثرة املفردات
الفارسية في شعر األعشى توحي
بشكل أو بآخر بأنه يصف مجالس
اللهو في فارس وليست مجالس اللهو
عند العرب  .خاصة إن علمنا بأنه
كثير التردد على ملوك الفرس(.)2
إال أن هذا اإليحاء أو هذااالعتقاد
ليس مبحله  ،وما القصيدة السابقة
إال م��دي��ح لشخصيات عربية هي
إي��اس بن قبيصة الطائي أو قيس
ب��ن م��ع��دي��ك��رب .وإن ك���ان القصد
منه إرضاء املستمع الفارسي  ،فال
مكان لتلك امل��ف��ردات عندما ميدح
شخصية عربية  ،ب��ل ه��و ق��د زين
أش��ع��اره بتلك امل��ف��ردات ليتمم بها
وصف ما فاضت به قريحته .
لسنا في موقف أو عرض الدفاع
ع��ن األع��ش��ى وم��ف��ردات��ه الفارسية
 ،ب��ل ق��ص��دن��ا إث��ب��ات وج����وداآلالت
الوترية في العصر اجلاهلي  .وإن
أردن����ا ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى وج��ه��ة نظرنا

(*) عمرو بن أحمر  – ...نحو  65ق هـ =  – ...نحو  685م  :شاعر
مخضرم عاش نحو  90عام  .كان من شعراء اجلاهلية و أسلم  ،كان يتقدم
شعراء زمانه  :األعالم اجلزء اخلامس ص . 72
( )3املعجم املفصل في املعرب و الدخيل  :مرجع سابق ص . 458
( )4معجم املعربات الفارسية  :مرجع سابق ص . 187
( )1املالهي و أسمائها  :مرجع سابق ص . 23
(*) الهارب  = :الصنج ذو األوت��ار املعدنية  :املعجم املوسيقي الكبير :
مرجع سابق  :املجلد اخلامس ص . 421
()2خزانة األدب و لب لباب لسان العرب  :مرجع سابق :اجلزء األول ص
. 175
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حول اآلالت الوترية في هذا العصر
فلن نبعد كثيرا عن مجال الشعر،
حيثنجد امرؤ ألقيس(|**) ينشدنا
في قصيدته التي يذكر فيها الكران
وامل��زه��روه�م��ا آل�ت��ان األول ��ى منهما
وت��ري��ة وال �ث��ان �ي��ة ق��د ت �ك��ون وترية
في بعض امل�ص��ادر أو إيقاعية في
مصادر أخرى  .فيقول :
رب َقيْ ًن َة-
وإ ْن أ ُ ْم� ِ
�س َم ْكروباً  ،فيا َّ
ُمنَ َّعمةِ أَ ْع َملْتُها ِبــــــكِ ـ َرانِ
ِصوتِـهِ -
لها مِ ز َْه ٌر يَ ْعلُو
اخلميس ب ْ
َ
أَ َج ٌّش إذا ما َح َّر َكتْ ُه ال َيدانِ ()3

الكران :

تصفه م�ع��اج��م امل��ع��رب��ات( )1على

اع�ت�ب��ار أن��ه آل��ة ال �ع��ود أو الصنج.
إال أن ال�ص�ن�ج��أق��رب إل��ى الكران
م��ن العود.والصنج ذو األوت ��ار لغة
ف��ي «اجلنك»(*)بأصنافه  ،غير
أن التسمية اختصت باحملدث منه
 ،مما هو من جنس املعازف(**)
التي أوتارها من الصلب أو النحاس
 ،بفرض أن أصناف اجلنك قدميا
ك��ان��ت م��ن ذوات األوت ��ار الطبيعية
التي تصنع ع��ادة من األم�ع��اء(. )2
وعليه ف��إن ال �ك��ران ليس ال�ع��ود أو
م��ن فصيلة ال �ع��ود  ،ب��ل يقصد به
الصنج أو اجلنك  ،فاالثنان واحد
مع اختالف املسمى .
أما محقق املالهي و أسمائها فيقول :

(**) امرؤ ألقيس نحو  80 – 130ق هـ = نحو545 – 497م :امرؤ ألقيس
بن حجر بن احلارث الكندي  ،أشهر شعراء العرب على اإلطالق  .مياني
األصل  .و كان أبوه ملك أسد و غطفان  ،و أمه أخت املهلهل الشاعر ،
فلقنه املهلهل الشعر فقالع وهو غالم  : .األعالم اجلزء الثاني ص . 11
( )3ديوان امرؤ ألقيس  :شرح و تقدمي الدكتور ياسني األيوبي  :الكتب
اإلسالمية  :الطبعة األولى سنة 1998م ص . 237
( )1محمد التنوخي  :معجم املعربات الفارسية :مكتبة لبنان  :الطبعة
الثانية سنة1998م ص . 152
(*) اجلنك  :لفظ فارسي يعني الرباب املنحني على هيئة املخلب  ،و الصنج
لغة محرفة فيه  ،و هو آلة وترية قدمية من جنس املعازف التي يجعل فيها
لكل نغمة وتر مفرد بحيالها  ،و تخرج منها النغم بغمز أوتارها باألنامل :
املعجم املوسيقي الكبير  :مرجع سابق  :املجلد الثاني ص . 129
(**) املعازف  :املعزفة و اجلمع معازف  ،و تسمية بالعربية تختص منذ
القدمي باآلالت ذوات األوتار املطلقة  .في تسويتها  ،بأن يجعل لكل نغمة
أساسية في اللحن وتر مطلق  ،لكونها خلو من الدساتني التي ينقسم
بها الوتر عند العمل عليها  ،فالعود و القانون كالهما من ذوات األوتار ،
غير أن القانون من جنس املعازف ذوات األوتار املطلقة و العود من ذوات
الدساتني التي تقسم بها األوتار عند الزم عليها باألصابع .
()2املعجم املوسيقي الكبير  :مرجع سابق  :املجلد الثالث ص . 440
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« ال �ك��ران وق��د ينطق بالتشديد :
لغة في الكنار والكنارة(***)  ،من
جنس املعزف ذوات األوتار املطلقة
التي حتاط من جوانبها األربعة على
استعراض  ،وتستخرج منها النغم
بغمز أوتارها باألصابع  .ويبدو أن
الكران لفظ معرب عن الكنارة ثم
خفف(. »)3
املزهر :
املزهر من اآلالت التي دار حولها
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ت�ف�س�ي��رات والتفرع
في تعريفاته .فبعضهم عرفه بآلة
إيقاعية .والبعض اآلخر بآلة وترية
 .وبعضهم عرفه بآلة إيقاعية مغلب
الداللة اللغوية على داللة املصطلح
 .فأين املزهر من تلك التعريفات.؟
إن بحثنا عن املزهر الوتري  ،فسنجده
في «املخصص» حتت تعريف الصنج
والعود( . )1وفي قاموس املوسيقى
العربية قد وضع داللة املزهر حتت
العديد من اآلالت :

 -3عود ذو وجه من الرق .
 -4البر بط .
 -5العود .
 -6االكران(. )2

وق��ام��وس امل��وس�ي�ق��ى ال�ع��رب�ي��ة في
تفسيره وتعريفة للمزهر الذي جمع
فيه العديد من اآلالت  ،كأنه بهذا
ال�ت�ع��ري��ف يفسر بشكل واض ��ح ما
قالهمحقق املالهي وأسمائها حيث
ذكر :
«امل��زه��ر ه��و ال ��دف أو ن�ح��و م�ن��ه ،
وهو من آالت اإليقاع  ،ورمبا أطلقه
العرب على بعض ذوات األوتار التي
تغطي صناديقها بوجه من اجللد
كما ف��ي ال��رب��اب وب�ع��ض الطنابير
القدمية  .غير أن األصل في املزهر
ه��و ال��دف  ،وت�ل��ك تسمية محدثة
فيه(. »)3
املعجم املوسيقي يتوسع في التعريف
ليربط داللة مصطلح املزهر بالداللة
اللغوية بقوله :
 -1الدف الصغير .
 -2دف كبير ق�ط��ر دائ��رت��ه نحو «املزهر اسم عام بالعربية  ،مشتق
من التجلي والزاهرية والتبختر على
شبرين .

(***) الكنارة  :هي آلة موسيقية وترية تتألف من الصندوق الصوتي و
ساقني جانبني يتصالن بالصندوق الصوتي  ،و ساق أفقي يوازي الصندوق
الصوتي و يتصل بأعلى الساقني اجلانبني  :راجع تاريخ اآلالت املوسيقية
في العراق القدمي  :صبحي أنور رشيد  :ص . 27
( )3املالهي و أسمائها من قبل املوسيقى  :مرجع السابق  :ص . 17
( )1أبن سيده أبي احلسن علي بن اسماعيل  :املخصص  :دار الكتب
العلمية بيروت لبنان  :املجلد الرابع  :السفر الثالث عشر ص . 12
( )2قاموس املوسيقى العربية  :مرجع سابق ص . 119
( )3املالهي و أسمائها من قبل املوسيقى  :مرجع السابق  :ص . 17
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اإلي �ق��اع ف��أط�ل��ق ع�ل��ى اآلالت التي
نخرج منها النغم والنقرات واضحة
صريحة  ،ومطربة موزونة احلركة .
ف �ك��ان يطلق ق��دمي��ا ع�ل��ى الطبول
املخصرة ذات الوجهني  ،ثم أطلق
على الدفوف الكبيرة ذات اجلالجل
 ،ثم الصنوج  ،ثم أطلقه العرب على
ذوات األوتار التي تغطي صناديقها
املصوتة باجللد الرقيق »)1(.
واملزهر كآلة إيقاعية الزال يستخدم
بنفس التسمية ف��ي م�ص��ر  .ومنه
كلمات بعض األغاني احلديثة التي
منها :
«دقوا املزاهر يا مشا ألله عليه »...
ب��ذل��ك ن�ك��ون ق��د بينا م��ا يقصده
ام��رؤ ألقيس فيما ذك��ره من آالت ،
ولكن هل كان يقصد في ذكر املزهر
اآلل��ة اإليقاعية أو آلة وترية .؟ من
هنا ن�لاح��ظ وص�ف��ه ل�ص��وت املزهر
بكلمة اخلميس  ،واخلميس في اللغة
كما فسرت في ديوانامرؤ ألقيس()2
ولسان العرب()3على أنها اجليش
املؤلف من خمس فرق  .والوصف قد

يكون مبالغ فيه من حيث قوة الصوت
الذي شبهه بصوت مسموع حتركات
اجليش ملا لها من جلبة وضوضاء .
ف��إن ك��ان القصد عند ام��رؤ ألقيس
أوتار اآللة الوترية  ،فإن هذا الوصف
يخرج عن املعقول  ،ولكنني اعتقد
بأنه يقصد اآللة اإليقاعية ملا لها من
قوة في مسموع الضربات اإليقاعية
التي شبهها باألصوات التي تصدر
عن حتركات اجليوش .
آلة الطنبور :
آل ��ة ال�ط�ن�ب��ور م��ن اآلالت الوترية
ذات ص��وت شجي يلتذ سماعه ،
وهو معروف لدينا اآلن باسم بزق
الشامي أو ب��زق أعجمي ( .)1إال
أن استخدامه أصبح قلي ً
ال وال نكاد
نسمع به إال فيما ندر .
والطنبور آلة وترية قدمية جداًذات
دساتني(*)حتدد مواقع عفق الوتر ،
يعود وجودها إلى عصور الفراعنة
في مصر منذ حوالي سنة 1600
ق  .م  .ولها صور منقوشة لألسرة
ال�ث��ام�ن��ة ع� �ش ��ر( .)2وف ��ي املالهي

( )1املعجم املوسيقي الكبير  :مرجع سابق  :املجلد اخلامس ص . 180
( )2ديوان امرؤ ألقيس  :مرجع سابق ص . 237
( )3لسان العرب  :مرجع سابق  :اجلزء الثاني ص . 1264
( ) )1املعجم املوسيقي الكبير  :مرجع سابق  :املجلد األول ص. 295
(*) دساتني  :جمع دستان  :لفظ فارسي معرب و معناه قاعدة أو نغمة أو
حلن و يستعمل على األشهر للداللة على العالمات التي تستعرض سواعد
اآلالت الوترية كالعود و الطنبور لتعيني أمكان النغم في كل منها  .و العرب
يسمونها «عتب»  :املعجم املوسيقي الكبير املجلد الثاني  :ص . 297
( )2محمود أحمد احلفني  :علم اآلالت املوسيقية  :الهيئة املصرية العامة
للكتاب سنة 1987م  :ص . 81
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وأسمائها يذكر بأن أول من عملها
قوم لوط (. )3ومن هذا العمق في
التاريخ لهذه اآللة جند من الصعوبة
مب��ك��ان أن ن��ح��دد وق� ��ت دخولها
إلىاجلزيرة العربية  .ولكن من املمكن
حتديد من أين جاءت  .ففي معظم
امل �ص��ادر جتمع على أن�ه��ا فارسية
األصل واملنبت  ،معتمدين في ذلك
على أصل تسميتها الفارسي «دنبه
ب��ره» وهو اسم منقسم إلى جزئني
أو قسمني أو كلمتني  .األولى «دنبه»
وتعني احلمل و « بره» وتعني اإللية
 الذيل  -وباجلمع تصبح «دنبةبره» أي ذيل احلمل  .سميت بذلك
على سبيل التشبيه ( .)4ومحقق
امل�لاه��ي وأسمائها ي��ذك��ر الطنبور
حتت مسمى «دم ب��ره» وي��ورد نفس
امل�ع�ن��ى ال �ف��ارس��ي وي �ش��رح تراكيبه
النغمية وشكله العام فيقول :
«ه��و أق��دم م��ن ال �ع��ود واألص ��ل في
التسمية معرب عن الفارسية دم بره
ومعناها إلية احلمل  ،سمي كذلك
لقرب شكل صندوقه املصوت بها
وله ساعد طويل  ،يرتب عليه عدة
دساتني إلى قريب من نهايته  ،حتد
أماكن النغم  ،وله وتران
فقط أثقلهما نغمة يسمى (البم)
وأحدها يقال له (الزير) »)1(.
لقد جاء في أشعار العصر اجلاهلي

ذكر لهذه اآللة  ،منها األعشى حيث
قال :
ص ْوتُــها ِ -عنْ َد
َو َطنَا ِبيْ َر ِح َســـانِ َ
س أَ َر ْن
َ
صـــن ِْج ُكلَّمــــــا ُم َّ
ص ْوتَــــ ُه َ -عز َ
َف
َوإ َذا امل ُ ْسمِ ُع أ ُفنَى َ
ص ْو ُت َو ْن()2
الصن ِْج فنادى َ
َّ
و الطنابير جمع طنبور  .والطنبور
من اآلالت التي يستخرج منها النغم
بعفق األوت��ار باألنامل  ،خالف آلة
الصنج أو ال�ك�ن��ارة ال�ت��ي يستخرج
منها النغم بنبر الوتر دون عفقه .
وه��ذا يعطي اآلل��ة مساحة صوتية
واس �ع��ة الس �ت �خ��راج أك�ب��ر ع��دد من
النغمات والطبقات الصوتية .
كل ذلك يجرنا إلى القول بأن عرب
ذلك العصر كانت لديهم اإلمكانيات
الفنية املتكاملة  ،وأنهم قريبني من
مرحلة الكمال الفني ال��ذي أظهر
الكثير من املصطلحات الفنية  .بل
أن مرحلة العصر اجلاهلي كانت
مبثابة القاعدة التي بني عليها ما
جاء من مصطلحات فنية في مرحلة
ظ �ه��ور وان �ت �ش��ار اإلس�ل��ام  ،حيث
وصلت تلك املصطلحات في كثرتها
إلى مرحلة التعقيد  ،وأخضعت وال
زالت خاضعة للدراسة والتحليل .
هنا ميكننا القول بأن عرب العصر
اجل��اه�ل��ي ك��ان��ت لديهم م��ن اآلالت
امل��وس�ي�ق�ي��ة م��ا ع �ب��رت وت �ع �ب��ر عن

( )3املالهي و أسمائها من قبل املوسيقى  :مرجع السابق  :ص . 14
( )4املعجم املفصل في املعرب و الدخيل  :مرجع سابق ص . 337
( )1املالهي و أسمائها من قبل املوسيقى :املرجع السابق  :ص . 14
( )2دواوين العرب  :األعشى  :مرجع سابق ص . 199
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مستوى ح �ض��اري ثقافي يتناسب
وذاك الزمن  ،وأن مقولة أن عرب
ذاك العصر ليس لديهم آالت وترية
قد انتفت عندما قرأنا شعر األعشى
وام��رؤ ألقيس  .بل األم��ر أبعد من
ذلك  ،فقد أعطانا األعشى بجانب
ذك��ره ل�لآالت املتوفرة بذلك الوقت
 ،تلميحات تؤكد على بداية ظهور
امل�ص�ط�ل�ح��ات اخل��اص��ة مبسميات
النغم واألوتار  .ففي البيتني التاليني
يذكر األعشى مصطلحات خاصة
بآلة وترية قد تكون آلة الطنبور أو
آلة البربط أو املزهر الوتري  ،حيث
قال في قصيدة طويلة ميدح فيها
أياس بن قبيصة الطائي و اقتطعنا
منها التالي :
ــن ُكلَّ َمـــــا قِ ـــي َل لـَــــــــ ُه  -أَ ْسمِ ِـع
َو ُم َغ ٍّ
ِّ
َ
َ
َ
صـــ َد ْح
ف
،
ّى
ن
غ
ف
،
اب
الش ْر َ
َ
َوثـَنى الكـ َ َّف َعلـَــــــى ذِ ي عـَتـَب  -يَ ِصل
الص ْو َت بـِذِ ي ِزيْ ٍـر أَبـَــ ْح()1
ُ(*) َّ
ففي البيت الثاني ي��ذك��ر األعشى
مصطلح «عتب»  .والعتب في املعجم
يعني «دساتني .غير أن لفظ دساتني
أو دستانات هو األشهر استعماالً
في املوسيقى العربية للداللة على
العالمات التي تستعرض سواعد
اآلالت ال��وت��ري��ة كالطنبور والعود
ف�ت�ح��د أم��اك��ن ال�ن�غ��م ع�ل��ى األوت ��ار

 ،وق��ل أن يستعمل ذل��ك اللفظ إال
بالعربية أو في نظم الشعر(.»)2
واألعشى فيما تقدم يقول ما معناه
«وأث �ن��ى األن��ام��ل على أوت ��ار اآللة»
والعتب هي القاعدة التي يتم ضغط
األوتار عليها بواسطة األنامل  .ثم
يأتي على ذكر اسم أحد األوتار وهو
وتر «الزير» األحد نغمة في ترتيب
أوتار العود أو الطنبور .
واألج �م��ل م��ن ذل��ك أن��ه عبر عن
امل �ص �ط �ل��ح احل ��دي ��ث امل � �ع� ��روف بـ
«ال�ص��د و ال��رد»ال��ذي يعنى ضرب
الوتر وجوابه أو الدرجة الثامنة منه
بضربات متالحقة لتعطي مردود
نغمي جميل  .حيث عبر عن ذلك
«ب��ذي زي��ر أب��ح» أي أن العازف قد
ض ��رب وت ��ر ال��زي��ر ث��م ث �ن��اه بنفس
اللحظة بضرب «الزير األبح» الذي
هو وتر قرار الزير أو الطبقة الغليظة
منه  .وهذه الطريقة في عزف اآللة
ال يقدر عليه إال من هو متمكن من
العزف على اآلالت الوترية .
ب��ذل��ك ن�ك��ون ق��د أتينا على ذكر
معظم اآلالت ال��وت��ري��ة ال �ت��ي جاء
ذكرها في الشعر اجلاهلي  .وهناك
شعراء كثر قد غفلنا ذكر أشعارهم
لعدم اإلطالة واالختصار .

(*) قد صحح محقق املالهي و أسمائها الكلمة من «يصل» إل��ى كلمة
«صحل»  ،و الصحل الصوت الذي فيه ثقل و غلظ  ،و يعني به نغمة مطلق
البم  .ص . 20
( )1دواوين العرب  :األعشى :مرجع سابق  :ص . 48
( )2املعجم املوسيقي الكبير  :مرجع سابق  :املجلد الرابع ص . 157
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آلة الصنج :
قد أتينا على ذكر هذه اآللة عرضاً
فيما تقدم  ،ول��م نقف عندها كي
نتعرف على أنواعها أو مسمياتها
التي تطلق حيناً على نوع من أنواع
املصفقات النحاسية وت��ارة تطلق
على آلة وترية  .ونحن إذ اعتمدنا
منذ البداية على ما جاء في الشعر
اجل��اه�ل��ي م��ن وص��ف لتلك اآلالت
التي كانت تستعمل في ذاك الزمن
 ،وعلى األخ��ص أشعار األعشى ،
فإننا لن نبعد في وصف هذه اآللة
عن األعشى أيضا  .ففي األبيات
التالية يذكر األعشى مجموعة من
اآلالت ق��د مت ش��رح بعضها فيما
تقدم ،والتالي شرح لبقيتها  .يقول
األعشى في آلة الصنج:
ـجـ َوهُ-
ت َـ َرى َ
الصن ـْ َج يَـبـْكِ ـي ل َـ ُه َش ْ
َ
َم َخــاف َـ َة أَ ْن َس ْوف يُ ْد َعى ِب َها()1
واألع��ش��ى ي�ق�ص��د ف��ي ص�ن��ج هذا < ملحوظة :املراجع ستنشر في
البيت اآلل��ة الوترية  ،حيث يصفه احللقة األخيرة.
بالبكاء والشجو(*) ال��ذي يحمل
الهم واحلزن في نغمات أوتار اآللة

 ،وال�ظ��اه��ر ب��أن ع��ازف ه��ذه اآللة
ق��د أثربأحاسيس األع�ش��ى بشكل
عاطفي حتى جعله يعبر عنما سمعه
بالبكاء والشجو.
أما قصده في صنج اآللة اإليقاعية
فقد عبر عنه في مكان آخر وقصيدة
آخري كالبيت التالي :
صـــن ِْج
ص ْوتُـها ِ -عنْ َد َ
َطنَا ِبيْ َر ِح َسانِ َ
س أَ َر ْن()2
ُكلَّمــــــا ُم َّ
والفارق فيما بني البيتني أن في
البيت األول قد احلق الصنج بكلمات
البكاء والشجو ،أما في هذا البيت ،
فقد احلق الصنج بكلمة «أرن(**)»
وتعني النشاط واحليوية التي يتركها
مسموع ضربات الصنج احلادةالتي
ت�ت��رك ان�ط�ب��اع اليقظة واالن �ت �ب��اه .
وس �ي��أت��ي احل ��دي ��ث ح� ��ول الصنج
اإليقاعي عند احلديث عن اآلالت
اإليقاعية.

( )1ديوان األعشى  :مرجع سابق ص 37
(*) الشجو  :جاء في لسان العرب حتت مادة « شجا « اجلزء الثالث ص
 : 2203الشجو الهم و احلزن .
()2دواوين العرب  :األعشى :مرجع سابق  :ص . 199
(**) أرن  :جاء في لسان العرب حتت مادة « أرن « اجلزء األول ص 66
 :االرن النشاط .
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درا�سات
جتربة الهجرة إلى الغرب
واملنظور النسائي في الرواية العربية
بقلم :د .رشيد وديجي *

البد من دراسة اآلخر في اخلطاب الروائي النسائي العربي ،1ومعاينة
اآلخر املختلف من وجهة نظر نسائية مما يتيح الفرصة لتقييم
الذات في عالقتها باآلخر ال من وجهة واحدة و أقصد الذكورية ،وإمنا
من وجهة نظر اآلخر أي مما تكتبه النساء ،و أعتقد أن وجهتي نظر
أفضل من واحدة ألنهما تعطيان رؤية أكثر تكاملية.

سنقف على مدى مساهمة الكاتبة العربية مبا هي أنثى في هذا احلقل
الذي احتكره الكاتب العربي طويال حقل مناجزة الرواية ألسئلة احلضارة،
و «املثاقفة» ،و اجلنس ،والهوية ،و املستقبل،إذ احتل الذكر العربي املوقع
الذي كانت حتتله األنثى الغربية في روايات الكتاب العرب الذكور.
لقد ظلت املرأة على الهامش السيما فيما يتعلق بسياق التجربة مع اآلخر
الغربي ،ومدى تأثرها مبقوالته إيجابا و سلبا ،وذلك ألن نظرة املجتمع لها
ال تزال تقليدية الطابع ،فهي الطرف األضعف العاجز عن متثيل نفسه و
الذي ينبغي أن ميثل ،فـ»املرأة الشرقية آلة ال أكثر ،فهي ال متيز رجال من
آخر ،التدخني ،الذهاب إلى احلمامات ،طالء حاجبيها ،شرب القهوة ،هذه
هي دائرة املشاغل التي يدور حولها وجودها ،لقد كنا نحن من يفكر بها،
لكنها ال تكاد تفكر فينا «.2
على ه��ذا النحو ،من��ذج فلوبير  FLAUBERTامل��رأة الشرقية ،وأنتجها
* أكادميي من املغرب.
 - 1هناك صيغ متعددة رسمت كتابة امل���رأة مثل «األدب النسائي»،و
«اإلبداع النسائي» ،و «الرواية النسائية»،و «السرد النسائي» ،و «الكتابة
النسائية»...
 - 2إرفن جميل شك ،االستشراق جنسيا ،ترجمة عدنان حسن ،مراجعة
زياد منى ،شركة قدمس للنشر ،بيروت ،لبنان ،ط  ،2003 ،1ص .210
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منوذجا واسع التأثير ،فهي سلبية
في حضورها ،و متثيلها لنفسها،
و مشاعرها ،و حضورها ،و تاريخها،
و ف �ل��وب �ي��ر ن���اب ب��احل��دي��ث عنها،
و متثيل مكانتها الدونية املتضمنة
لتبعية خرقاء للرجل.
وعلى ما يبدو فاخلطاب الروائي
النسائي خطوة ملقاومة االستشراق،
ووصاية الفكر الغربي ،اللذين أسهما
إل��ى حد ما في إنتاج ص��ورة املرأة
على هذا النحو ،وهو أيضا خطوة
تهدف إل��ى البحث ع��ن ال��ذات في
ضوء عالقتها باآلخر ،واستقرائها
من جديد.
لعل أبرز ما مييز الكتابة النسائية3
هو الرغبة في التحرر ،و الرغبة
في البحث عن مجال ال تكون فيه

مجرد أداة وظيفية مسلوبة اإلرادة،
و ال مجرد مثير للرغبة فقط.
لتنحو ب��ذل��ك ف��ي اجت���اه «حتقيق
مغايرة عميقة تتأسس على إقامة
خطاب جديد يخرج من أسر التمركز
الذكوري ،و يعطي إمكانية حلضور
أصوات متعددة و مختلفة»4.
وقد فسر «ماركس» إشكالية مكانة
امل � ��رأة ال��دون��ي��ة م��ن وج �ه��ة نظره
بالفوارق الطبقية التي تكمن في
ما يتمتع به ال��رج��ال و النساء من
سلطة ،و قوة و مكانة ،إذ « لم تظهر
سلطة الرجل النافذة على املرأة إال
ب�ع��د ن �ش��وء التنظيمات الطبقية،
و أصبحت امل��رأة بعدها شكال من
أشكال امللكية الفردية للرجال عبر
مؤسسة الزواج»5.

 - 3ب��روز مصطلح «الكتابة النسائية» حسب الناقدة زه��ور ك��رام ،ظهر
«كانشغال نقدي و سؤال معرفي تقريبا منذ اخلمسينيات و خاصة مع
رواية «آنا أحيا»  1958لليلى بعلبكي ،انطالقا من التصريح املباشر بالضمير
األنثوي الذي يعبر عالنية عن حقه في القول و الكتابة و احلياة ،الشيء
الذي يعني محاولة خلرق املتعارف عليه فيما يخص الذات الصانعة للكتابة
تاريخيا (الرجل) ،و الذات احلاضرة موضوعا في الكتابة (املرأة) ،و انتقال
املرأة من موضوع إلى ذات أي منظورا إليها إلى فاعل في املعرفة السائدة،
و منتج لصيغ جديدة للمفاهيم املتداولة» .ملزيد من التفصيل ينظر زهور
كرام ،السرد النسائي العربي ،مقاربة في املفهوم و اخلطاب ،املدارس،
البيضاء ،ط ،2004 ،1ص .53
 - 4محمد عفط« ،كتابة املرأة الروائية و البحث عن االنزياح» ،مجلة كلية
اآلداب و العلوم اإلنسانية ،جامعة موالي إسماعيل مكناس ،سلسلة ندوات،
ع  ،1996 ،9ص .43
 - 5عن نهال مهيدات ،اآلخر في الرواية النسوية العربية ،في خطاب املرأة
و اجلسد و الثقافة،عالم الكتب احلديث ،اربد ،2008 ،ط  ،1ص .34
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ففي رواي���ة «مسك ال��غ��زال» لـحنان
لشيخ 6استرعت مكانة املرأة الدونية
اهتمام اخلطاب النسائي،إذ تكشف
الرواية عن تبعية املرأة للرجل على
نحو يسلبها حريتها بحجة الوصاية
عليها و حمايتها من نفسها ،و على
ه���ذا ال��ن��ح��و ت��ت��م��اه��ى ص���ورة بطلة
الرواية «نور» في عالقتها مع اآلخر/
مغني الروك ،صورة منطية جاهزة
ف���ي امل��خ��ي��ال ال��غ��رب��ي ،ارتباطاتها
مستمدة من عالم احل��رمي،و توليفة
املثلث الساحر املتمثل ب «السلطة،و
ال���ث���روة ،و املتعة « أي��ض��ا ،وجوهر
املشكلة كما يبدو ه��و االختزاالت
التي مرت من خاللها شخصية املرأة
العربية ،و انتهاك كيانها،و حتويلها
إل��ى م��س��خ ،و سجنها ف��ي ص���ورة ال
يسمح بتعديها.
و «ن���ور» ف��ي ال��رواي��ة السابقة كان
اس��ت��س�لام��ه��ا ل��ـ اآلخ���ر استسالما
جنسيا غير م��ش��روط أو مسبوق
بوعي وكان تعاطيها مع مغني الروك
ت���ك���رارا ل��ص��ورت��ه��ا ال��غ��ب��ي��ة كزوجة
مقهورة لـ»صالح».
الب���د م��ن اإلش����ارة إل���ى أن انعدام
احل�����وار خ���اص���ة ،و ان���ع���دام سبل
ال��ت��ف��اه��م ،و إص����رار ال��رج��ل على
انتهاك أكثر العناصر حيوية في

ش��خ��ص��ي��ة امل�����رأة ،و ه���ي اجلسد،
و اجلنس ،و الفكر ،جعل املرأة تبحث
ع��ن آف���اق أخ���رى لتشكيل كيانها
و اإلحساس بوجودها.
و في رواية «خارج اجلسد» لـعفاف
ب��ط��اي��ن��ة  ،7ي��ت��ك��رر م��وت��ي��ف امل���رأة
امل��س��ت��ل��ب��ة ج��ن��س��ي��ا ،و اجتماعيا،
و ثقافيا ،و اقتصاديا ،و عقائديا
إذ تهجر «منى» زوجها «سليمان»،
وتقيم في شقة في إحدى ضواحي
اسكتلندة مع ابنها «ادم «من زوجها
ال���س���اب���ق« ،س����ت����ي����وارت « .وعلى
ه��ذا النحو كانت نرجسية الزوج،
و ق��م��ع��ه م��س��وغ��ا الع���ت���راف منى
باآلخر ،واستيعابه؛ فقد كان على
ما يبدو أكثر إنسانية في احتضان
املرأة ،و تفهم حاجاتها ككيان مستقل
ميتلك باإلضافة للجسد عقال.
ول���ع���ل���ه���ا أح����س����ت ف�����ي عالقتها
ب» س���ت���ي���وارت» ب��إن��س��ان��ي��ة واعية
و م��ت��ب��ادل��ة ب�ين ط��رف�ين ناضجني
اجتماعيا،وفكريا ،ومتكافئني في
األدوار االجتماعية ،واالقتصادية،
واجلنسية،و التراتبية الطبقية ،مما
يعني أن «منى» التقت «ستيوارت»،
وه��ي على وع��ي بأنه يشكل منطا
مغايرا افتقدته في حياتها ،و كيانها
مع زوجها السابق.

 - 6حنان الشيخ ،مسك الغزال ،دار اآلداب ،بيروت ،لبنان ،ط .1988 ،1
و حنان الشيخ روائية لبنانية تقيم في لندن ،من أعمالها« :حكاية زهرة
«« ،1980بريد ب��ي��روت» « ،1992اكنسوا الشمس عن السطوح» ،1994
ترجمت بعض أعمالها إلى لغات أجنبية عديدة.
 - 7روائية أردنية ،ورواية «خارج اجلسد «هي روايتها األولى ،الصادرة عن
دار الساقي ،بيروت ،لبنان ،ط .2004 ،1
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و مي�ك��ن ال �ق��ول أن «م �ن��ى» منوذج
التحدي الكبير على صعيد احلياة
العائلية ،و الزوجية ،و املجتمعية،
و الثقافية ،و النفسية ،وهي منوذج
الرفض للجسد املؤسس ،و املقيد
تاريخيا8.
وهنا تظهر ضرورة مواجهة العنف
و القهر باحلوار ،وهو بالطبع اختيار
جريء ،واستراتيجية لعرقلة سلطة
الرجال ،وميكن أن نستحضر ،في
هذا اإلطار ،عبقرية «شهرزاد» في
مواجهة لعبة امل��وت ،و دوجنوانية
«شهريار» .لقد كان احل��وار خشبة
خالص بالنسبة للمرأة املضطهدة
في شخصية «شهرزاد» ،كأن طيفها
ال� ��ذي راود امل� ��رأة ط��وي�لا كقدرة
سحرية على الرواية الشفهية ،عاد
ليتحقق ك�ت��اب��ة ف��ي رواي� ��ات املرأة
املعاصرة.
زد،على ذلك ،أن دور احلوار يتمثل

ف��ي أن��ه يظهر عنصرا فعاال يؤكد
دمي �ق��راط �ي��ة ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال ��ذات
و اآلخ� � ��ر ،وه� ��و ق �ي �م��ة حضارية
اف�ت�ق��دت�ه��ا امل� ��رأة ف��ي عالقتها مع
زوجها ،و مجتمعها ،ولهذا ال جتد
«م� �ن ��ى» غ �ض��اض��ة ف ��ي االنفصال
ع��ن زوج �ه��ا ،و اخ�ت�ي��ار العيش مع
«س �ت �ي��وارت» و مشاركته أحالمه،
و ممارسة حقوقها إنسانة مكافئة
للرجل ف��ي اإلنسانية ف��ي مجتمع
اآلخ ��ر ،ذل��ك املجتمع ال ��ذي يعمق
من أحاسيس الفرد بفرديته ،ويؤكد
حقه في االختيار.
و الالفت للنظر أن « فكرة الوهم»9
التي تتخلل عالقة امل��رأة باآلخر،
إذ ت� �ت�ل�اش ��ى أح ��اس� �ي ��س «منى»
و مخططاتها ،و يظل اتفاقها مع
«س� �ت� �ي ��وارت» ل �ل �ت �ع��اي��ش املشترك
عرضة للتهديد باستمرار ،و السبب
أن «س �ت �ي��وارت» وج��د أن اختالف

 - 8ينظر :مصطفى حجازي ،التخلف االجتماعي ،سيكولوجية اإلنسان
املقهور ،معهد اإلمناء العربي،بيروت ،ط،1986 ،4ص .225
 - 9تناولت سيزا قاسم» فكرة الوهم» التي لعبت دور الوسيط بني الشرق
و الغرب التي تؤدي إلى صياغة صور مغلوطة عن الذات و اآلخر.
انظر سيزا قاسم ،موسم الهجرة إلى الشمال ،مجلة فصول ،السنة ،1
العدد ،2يناير  ،1981ص-ص .229-224
ورد على لسان بطل رواية سهيل إدريس ما يؤكد ثقافة الوهم الذي تنسجه
املخيلة عن اآلخر يقول « :تبحث عنها..عن..املرأة ..تلك هي احلقيقة التي
تنساها..بل تتجاهلها .لقد أتيت إلى باريس من أجلها .و اآلن ،أرأيت أنك
كنت مخدوعا عن نفسك ،ساعة كنت تتصور أنهن كثيرات،هنا ،وأنه يكفيك
أن تسير في الطريق ليتهافنت عليك ،ويحدثنك حديث الهوى؟».
سهيل إدري��س،احل��ي ال�لات�ي�ن��ي،دار اآلداب ،ب �ي��روت ،لبنان،شركة النشر
و التوزيع املدارس،الدار البيضاء ،ط ،2006 ،14ص.23
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الدين بينهما طرف مهدد لعالقته
ب��ـ «م��ن��ى»،وذل��ك م��ن خ�لال نبأ في
ج��ري��دة ي��ص��ور القاتل ش��اب��ا مسلم
الهوية ،وهي النظرة ذاتها املنقولة
ع����ن ال����ش����رق ،ف���ك���رة االستبداد
الشرقي ،ولعل أخطر األم��ور التي
ح��دث��ت ل�لإس�لام ك��دي��ن ه��ي فصله
ع��ن ج��وه��ره احلقيقي ف��ي تصدير
األمل،و احلياة اإلنسانية ،و حتويله
إلى إيديولوجيا تهدف إلى تصدير
اخلوف و الرعب.
و ما ميكن قوله في هذا السياق أن
اإلنسانية بأكملها ضحية سوء فهم
الصراع احلضاري.
أم��ا في رواي���ة» شجرة احل��ب غابة
األح����زان» لـ»أسيمة دروي����ش»،10
تعاني «مدى» في عالقتها الزوجية
ب»ع��ب��د ال��ل��ه» م��ن سلبية دوره���ا،
وت��ه��م��ي��ش��ه��ا ك�����ام�����رأة ل���ه���ا حرية
االخ���ت���ي���ار مت���ام���ا ك����ال����زوج ؛ فقد
اقتصر دورها على اجلنس ،وأعباء
املنزل،واإلجناب،ورعاية األطفال...
إل��خ وغيرها م��ن مظاهر التبعية،
ول���م يتحقق ل���ـ»م���دى» ف��ه��م زوجها
ف���ي ط��ب��ي��ع��ت��ه ،و ط��ري��ق��ة تفكيره
و ازدواجيته إال من خالل عالقتها
ب��اآلخ��ر الطبيب االجنليزي «كولن
فيشر» ال��ذي شعرت معه بكيانها
كإنسانة تفكر و تناقش م��ا يدور
ح���ول���ه���ا م����ن أح��������داث سياسية،
و اج��ت��م��اع��ي��ة ،وثقافية،وبأهمية
وج���وده���ا و أح��اس��ي��س��ه��ا كإنسانة

لها كيان يحس ،و يشعر،ولها عقل
يفكر ويناقش القضايا املختلفة،
وأصبحت على وعي كيف ميكن أن
تكون ،و أن تختار،وأن متارس حرية
مسؤولة وواعية سواء داخل منزلها
أو خ���ارج���ه،و رف��ض��ت أن تختزل
وجودها إلى كيان جنسي فقط.
ولعل افتقار «م��دى» حلس احلوار،
و ال��ف��اع��ل��ي��ة االي��ج��اب��ي��ة ف���ي تلقي
اآلخ���ر مقارنة م��ع شخصية املرأة
الغربية «ج�ين م��وري��س» ف��ي رواية
«موسم الهجرة إلى الشمال» للطيب
ص��ال��ح ،يفسر الكيان املكبوت في
ش��خ��ص��ي��ة امل�����رأة ال��ع��رب��ي��ة «م���دى»
و سلبيتها في تلقي اآلخر ،فاحلوار
قيمة ح��ض��اري��ة،و ض���رورة لتمثيل
ال��ذات إزاء اآلخ��ر ،وه��ذا ينسحب
ع��ل��ى تفسير ك��ي��ان امل����رأة املكبوت
ف��ي ع�لاق��ت��ه��ا ب��األك��ث��ر خصوصية
مع حضارتها ب��دءا بالقمع األبوي،
و سلطة الزوج ،و املجتمع الذكوري،
و انتهاء بذاتها املستلبة.
وسلبية امل���رأة «م���دى» ه��ي حواجز
قائمة بينها وبني اآلخر و حضارته
ال ت��ق��در ع��ل��ى جت���اوزه���ا ،ف��ه��ي ال
ت��س��ت��ط��ي��ع اخل������روج م���ن سلبيتها
و ت��ب��ع��ي��ت��ه��ا ألن ف���اق���د ال���ش���يء ال
يعطيه.
ب��ل أك��ث��ر م��ن ذل����ك ،ف��ع�لاق��ت��ه��ا مع
«ف��ي��ش��ر» ع��ل��ى وع����ي بخصوصية
م��ح��ي��ط��ه��ا ك��ب��ل��د ع���رب���ي و طابو
الدين ،و اجلنس ،و السياسة ،لذا

 - 10كاتبة سورية ،ال يوجد لديها أعمال روائية سوى» شجرة احلب غابة
األحزان» ،الصادرة عن دار اآلداب ،بيروت ،لبنان ،ط.2000 ،1
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بدا التواطؤ على اختالف أشكاله
اجلنسية ،و الثقافية ،و احلضارية،
ومع ذلك فشروط جتربتها اقتضت
م��ن «م� ��دى» م�ت��اب�ع��ة دراس �ت �ه��ا في
إحدى جامعات الغرب ،و ذلك حني
انتهت جتربتها مع اآلخر» فيشر»،
م��ؤك��دة ع�ل��ى تسلح امل� ��رأة بالعلم،
و ال��وع��ي ك �ض��رورة م��ن ض ��رورات
اللقاء مع اآلخر.
ولعل وعي «مدى» لواقعها كان باعثا
على ال�ت�م��رد ،و البحث ع��ن ذاتها
وهويتها مبنأى عن ممارسات القمع
أو م �ح��اوالت ب�س��ط ه��وي��ة جديدة
يفرضها ال��زوج جوهرها التسلط
والقمع.
على هذا النحو يتغير هرم السلطة
امل�ج�ت�م�ع��ي ج� ��راء ه���ذه الوضعية
العالئقية بني األط��راف احلضارية
املختلفة سيما وأن امل���رأة تصبح
طرفا ال أداة جنس فحسب ،و إمنا
ثقافية  /حضارية أيضا.
ل �ق��د ك ��ان «ع �ط �ي��ل» و «ديدمونة»
بالتأكيد زوج�ي�ن متفقني بحسب
ش �ك �س �ب �ي��ر ،وم� ��ع ذل� � ��ك ،وبسبب
انتهاكهما للنظام العرقي اجلنسي
بأكمله ،حكم على زواجهما باللعنة،
و عوقب العاشقان مبأساة.
وإذا كانت الرواية النسائية العربية
قد أش��ارت إل��ى نوعني من اآلخر:

آخر/الذات(الرجل العربي ) وآخر/
الغير (الرجل الغربي) ،فإن « باريس
« مثال هي فضاء الغير واحلبس
الكبير ،وهي املكان بوصفه املنفى
امل �ت��وه��م ل�ف�ع��ل احل��ري��ة ،املتضمن
م �س��اءل��ة اجل �س��د املنتهك،وهوية
األنوثة التي ال معنى لها إال بالتجاور
مع الغيرية ،وما تشكل هذه الغيرية
من تضاد للذاتية.11
وق��د شكل امل�ك��ان الغربي بالنسبة
للمرأة العربية املثقفة فضاء ملمارسة
احل��ري��ة ك�م��ا ت �ت �ص��وره��ا .فمعظم
الشخوص الرئيسة للرواية العربية
النسائية «ن �س��اء وج��دن أنفسهن
أداة للرغبات الالواعية بيد الرجل
وحتت مسمى مؤسسة الزواج ،التي
حت��رم امل��رأة من خاللها االعتراف
ب��وج��وده��ا ك �ك��ائ��ن ق��ائ��م ب��ذات��ه له
غيريته وأص��ال�ت��ه ،ف��آث��رن الطالق
واس� �ت ��رج ��اع ح��ري��ات �ه��ن املستلبة،
والبحث عن ال��ذات من جديد في
عواصم الغرب «12.
فهؤالء النسوة يهربن من فضائهن
األصلي ال��ذي تربني فيه (اخلليج
أو دول عربية) ألنه أصبح بالنسبة
إليهن فضاء معاديا بقيوده وقمعه
حلرية امل��رأة؛ إنه فضاء ينعدم فيه
«احل � ��وار خ��اص��ة ،وان �ق �ط��اع سبل
التفاهم وإصرار الرجل على انتهاك

 -11ينظر :ن�ه��ال م �ه �ي��دات،اآلخ��ر ف��ي ال��رواي��ة النسوية ال�ع��رب�ي��ة ،في
خطاب املرأة و اجلسد والثقافة ،عالم الكتب احلديث للنشر و التوزيع،
اربد،األردن،2008،ص-ص.28-27-26
 -12نهال مهيدات،اآلخر في الرواية النسوية العربية ،في خطاب املرأة
و اجلسد والثقافة ،مرجع مذكور،ص .26
48

4/3/13 10:13:21 AM

Bayan April 2014 Inside 48

أكثر العناصر حيوية في شخصية املرأة وهي :اجلنس واجلسد والفكر
واإلنتاج ،مما يجعل املرأة تبحث عن آفاق أخرى لتشكيل كيانها واإلحساس
بوجودها»13.
ونتيجة لقوة تأثير الغرب على وعيهن ينخرطن في األمكنة الغربية بحثا
عن هذه احلقوق املهدورة في الفضاء األصل (الوطن العربي) في عملية
استيعاب لفضاء الغرب (عواصم غربية ) واآلخر الغربي ،ونفور وإقصاء
لفضائهن األصل وآخر الذات (الرجل العربي) ،بهدف البحث عن الذات
وحتقيق طموحاتها في هذا الفضاء اجلديد.
واجلدول اآلتي يوضح هذه العملية:
إقصاء فضاء الذات األصلي /قبول واستيعاب الفضاء الغربي
املؤلفة الرواية

حنان
الشيخ

ف� � � � �ض�� � � ��اء آخر الذات (الزوج
امل� � � � � � � ��رأة( /الذات) /العربي)
الفضاء
ف� � � � �ض�� � � ��اء إقصاء /
األصل
اآلخر الغيري
(اآلخر)
(الغربي) استيعاب

ص � � ��ال � � ��ح ع� ��رب� ��ي
مسك الغزال/
خليجي
دار اآلداب
�ج/
�
�
ي
�
�
ل
�
�
خل
ا
( إ قصا ء )  /مغني
للنشر/بيروت نور/اخلليج لندن
ط ،1988 /1
الروك
و ط2002 /2
(قبول واستيعاب)

س � � ��وري � � ��ا /عبد الله (إقصاء)
ش� � �ج � ��رة احل� ��ب
اخل � �ل � �ي� ��ج /ال �ع��ائ �ل��ة األصلية
أسيمة غ ��اب ��ة األح� � ��زان م�� � � � � � � ��دى/
(إقصاء) /كولن
لندن
درويش /ط 1دار اآلداب سوريا
ف� � �ي� � �ش � ��ر(ق� � �ب � ��ول
 /بيروت 2000/
واستيعاب)
القرية
سليمان والعائلة
خ��ارج اجلسد
عفاف /ط  ،1دار منى/أردنية األردن � �ي� ��ة( /إقصاء) /ستيوارت
بطاينة الساقي
اسكتلندة (قبول واستيعاب)
بيروت 2004
 -13املرجع نفسه ،ص 26.13
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كل واحدة من هؤالء النسوة امتطت
صهوة حلمها وراح��ت ترسم آماال
جديدة في فضاء جديد من فضاءات
الغرب ،وفي متغير املكان هذا تشعر
بتحول فكري ووع��ي جديد يرفض
م �ك��ان ال �ق �م��ع وال � ��زوج املتسلطني
اللذين تركتهما وراءها؛ ذلك املكان
والزوج اللذان يعامالن املرأة جسدا،
وأداة للجنس ،ووعاء لإلجناب وبني
الـ»هنا» ،و الـ»هناك»تظل باحثة عن
هوية جديدة في مكان جديد.
فالقارئ لهذه ال��رواي��ات النسائية
امل��ذك��ورة ف��ي ،اجل���دول ،يلحظ أن
«العالقة الزوجية (اآلخ��ر) املهددة
باالنفصال (ال�ط�لاق)ه��و اخلطاب
امل �ش �ت��رك ف��ي ال ��رواي ��ة النسائية،
ويضطلع ب��دور الوسيط/احملرض
باختالفه بل واملؤسس لتهديد من
هذا النوع»14.
كل واحدة منهن فضلت مكان الغرب
واختارت الرجل اآلخر الغربي زوجا؛
في فضاء لندن واسكتلندا وباريس
والعواصم الغربية التي تتوفر فيها
أج� ��واء احل ��ري ��ة ،واخ �ت �ي��ار الرجل
ال�غ��رب��ي «ألن ��ه وب�ب�س��اط��ة يشاركها
إنسانيتها ويعاملها معاملة الند
للند في األدوار احلياتية املختلفة،
بعكس العربي فهو سلبي وازدواجي
ونرجسي ،مهووس بهاجس السيطرة
والتسلط ،مكونه السيكولوجي ج ّبلة
لم يستطع جتاوزها حتى وإن وجد

في فضاءات آخرية مختلفة كباريس
مثال أو لندن»15.
إضافة إلى ما سبق ،فإن اآلخر ،وإن
سيطرت عليه عقدة تفوق ثقافته ،و
سيادة العلم ،و قيادته نحو سعادة
م��زع��وم��ة ،إال أن ��ه ش�ك��ل بالنسبة
للمرأة العربية منوذجا فريدا على
ص�ع�ي��د ال �ع�لاق��ات اإلن �س��ان �ي��ة ،إذ
منحها ال�ف��رص��ة الخ�ت�ي��ار الكيفية
التي تالئمها لتلقى شروط حياتها
اجل��دي��دة ،حياة تقوم على احترام
حرية اجلنس اآلخ��ر ،و احترامها
ككيان مساو للرجل في احلقوق و
الواجبات سواء في داخل املنزل أو
خارجه ،ولعل االختالف في عالقة
امل ��رأة ب��ال��زوج و عالقتها باآلخر،
أتاحت لها رؤي��ة اجلوانب األخرى
في شخصيتها ،لكن هذا ال يعني
أن اآلخ� ��ر مي �ك��ن أن ي �ك��ون بديال
عن آخر ال��ذات ألن األول قد لعب
دورين مزدوجني إحداهما :اإلغراء
بقبوله و ثقافته ،و الثاني :التهديد
الوجودي.
م��ن النتائج املترتبة ع��ن ك��ل ذلك،
أن بعض ال�ن�س��اء ع�ب��رن احلواجز
الثقافية و اكتسنب هوية جديدة،
وبعضهن بقني عالقات في املنطقة
احمل��اي��دة ب�ين الثقافات،و أخريات
أخ �ف �ق��ن ف� ��ي تطلعاتهن،وقفلن
راجعات إلى نقطة الصفر.

-14نهال مهيدات،اآلخر في الرواية النسوية العربية ،في خطاب املرأة و
اجلسد والثقافة ،مرجع مذكور،ص.27
 -15املرجع نفسه،ص.28
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تركيـ ــب:

انطالقا مما تقدم نستخلص اآلتي:
< لدراسة عالقة املرأة ب ـ اآلخر/
الرجل الغربي و لفهم عالقتها به
ك��ان الب��د من فهم حقيقة عالقتها
بالرجل  /الزوج في مجتمعها.
< املرأة ال تزال حتى يومنا هذا تعاني
من النظرة الدونية ،و هضم حقوقها
كإنسانة في كافة مجاالت احلياة.
< ف��ق��دان احل����وار ب��وص��ف��ه قيمة
ح��ض��اري��ة ب�ين األط����راف املختلفة
( الرجل ،املرأة،املجتمع).
< إق����ص����اء امل��������رأة ل���زوج���ه���ا ،و
اس��ت��ي��ع��اب ال���رج���ل ال��غ��رب��ي سببه
ثقافة االختالف خاصة فيما يتعلق
باجلانب اإلنساني ،و نظرة الرجل
الغربي للمرأة على وجه التحديد،
ف��امل��رأة ط��رف م��ش��ارك للرجل في
األدوار احلياتية املختلفة.
< االعتراف بغيرية اآلخر الرجل
 /امل��رأة هو اعتراف بكافة أشكال
ال���غ���ي���ري���ة ،وأق����ص����د احلضارية
منها،وهو ضرورة تؤكد أن التعايش
الثقافي ب�ين احل��ض��ارات ممكن و
ضروري ،بل هو األساس.
< امل�����رأة ت��ع��ان��ي م���ن أزم����ة هوية
سببها االخ��ت�لاف فكريا،و ثقافيا،
و اجتماعيا ب�ين ال��رج��ل /ال���زوج و
الرجل /اآلخر.

< التنازل عن الهوية الثابتة لصالح
هوية اآلخ��ر الثقافية ،أو االندماج
في مجتمعه.
< اجل��ن��س ف��ي اخل��ط��اب الروائي
النسائي ينطوي على تهديد الذات
م��ن خ�لال الهيمنة ال��ت��ي ميارسها
اآلخ��ر الداخل على ال��ذات بوصفه
األق����وى ،خ��اص��ة متثيل دور املرأة
سلبيا من الناحية اجلنسية ،وغياب
احل��وار فعالية و ض��رورة بني املرأة
العربية و الرجل العربي سببه في
بعض األحيان القمع الذي ميارس
على املرأة في مجتمعها،مما يؤدي
إلى حضورها األبكم أمام اآلخر.
< حتويل اإلسالم إلى إيديولوجيا
هدفها تصدير ال��رع��ب و اخلوف
كنتاج ألخطاء اآلخر في تصوراته و
أفكاره االستشراقية املسبقة ،التي
استخدمت مرجعية ،و التي تؤكد
ال��ع��داء املبيت ،وتستبعد احل��وار و
التسامح بني األديان.
< لعب املونولوج دورا في اخلطاب
الروائي النسائي ،إذ من املالحظ أن
املرأة املستلبة كانت تقول في سرها
كل ما ال تستطيع قوله جهرا.
< العالقة بني املرأة و الرجل الغربي
في اخلطاب الروائي النسائي بعيدة
ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن جنسنة العالقات
مبنطق «ال���غ���زوة املتروبولية»،16

- 16الغزوة املتربولية :هي التسليم بأن العالقات بني األمم و احلضارات
كالعالقة القائمة واقعا بني الرجل و املرأة :عالقة قوة و حتكم وسيطرة
و بالتالي استسالم و رضوخ بحيث تصبح «املثاقفة « مجامعة ،ملزيد من
التفصيل ينظر جورج طرابيشي ،شرق غرب ،دراس��ة في أزمة اجلنس
واحلضارة في الرواية العربية ،مرجع مذكور ،ص .16
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وب ��أن ال �ش��رق ذك��ر و ال �غ��رب أنثى
ك �م��ا أوردت� �ه ��ا ال���رواي���ات العربية
17التي كتبها روائيون رجال ،و لكن
اخل �ط��اب ال��روائ��ي النسائي يقدم
م�س��وغ��ات ل�لاع �ت��راف ب��اآلخ��ر ،و
تعليق سلطة الواحد ،ورفض اختزال
وجود اآلخر ،بأن نصبح صورة عنه،
أو ظال لصورته.
< تخطت امل� ��رأة أس� ��وار املعتقد
الديني إذ تريد شريكا مختلفا،
و ط���رح ال� �س ��رد ال �ن �س��ائ��ي قضية
ال�ع�لاق��ات املختلطة ب�ين شخوص
ينتمون إلى ثقافات و عقائد مختلفة
لسبب خ��اص ه��و ع��دم االعتراف
بهويتها األنثوية « فتلجأ املرأة إلى
اآلخ��ر هربا م��ن ثقافة أو عقيدة
حالت دون رغباتها «18.
< إن شعور امل��رأة باالنتقاص دفع
بها إلى الغرب ،فظهر الغربي في
أفق توقع املرأة العربية مخلصا ،أو
باعثا على فكرة االستقالل ،وفي
بعض األحيان سعت الشرقية إلى

تلك العالقة ملعرفة جتربة جسدية
مغايرة،يبدو الفضاء الغربي مغايرا
للفضاء ال�ش��رق��ي ،ول �ه��ذا تنجذب
املرأة لرجال في فضاء مغاير ترتسم
ف�ي��ه ص ��ورة امل� ��رأة ش��ري�ك��ة للرجل
و ليست محظية.
< تغدو كتابة امل��رأة مبثابة جواز
م��رور إل��ى حياة إنسانية تستطيع
البطلة داخلها االحتجاج،وهدم تراث
يتجاهلها،و إع��ادة بناء ت��راث آخر
يعيد لذات املرأة كينونتها املهمشة
بفعل رواس��ب امل��اض��ي املمتدة في
احلاضر ،و التي جتعل من املرأة في
الغالب ،سلطة خاضعة ملواضعات
ال �س��وق ال �ع��ائ �ل��ي،و األع� ��راف التي
ح��ددت التعامل معها ف��ي قوالب،
و مسارات منطية «.19.

- 17الروائيون العرب الذين ناقشوا في روايتهم عالقة الشرق و الغرب،
توفيق احلكيم( عصفور من الشرق )»  ،»1938و يحيى حقي (قنديل أم
هاشم) «،»1944سهيل إدريس (احلي الالتيني) « ،»1954الطيب صالح(
موسم الهجرة إل��ى الشمال) « ،»1966وبهاء طاهر (احل��ب في املنفى)
«.»1995
 -1عبد الله إبراهيم« ،سرد النساء وسرد الرجال» ،مجلة عالمات ،ع
 ،2010 ،34ص.51
 -2ن��ورة اجل��رم��ون��ي« ،ت�ط��ور متخيل ال��رواي��ة النسائية العربية» ،مجلة
الراوي،النادي األدبي الثقافي بجدة ،ج  ،22ربيع األول ،1431 ،مارس
 ،2010ص .95
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درا�سات
السياب ..بني الذاتية واملوضوعية
بقلم  :د .أحمد زياد محبك *

أو ًال ـ مقدمة
املقصود بالذاتية أن يعالج الشاعر موضوع ًا في داخل ذاته ،كاحلب أو
احلزن ،واملوضوعية أن يعالج الشاعر موضوع ًا في اخلارج ،كأن يصف
جب ًال أو يعالج موضوع احلرب والسلم ،واملقصود بالذاتية أيض ًا أن يتبع
أسلوب ًا ذاتي ًا في التعبير ،وهو األسلوب القائم على الغنائية واملباشرة
وال��وض��وح ،واملقصود باملوضوعية أيض ًا أن يتبع أسلوب ًا موضوعي ًا
في التعبير كالرمز وأسلوب القص والتوظيف الثقافي ،فالذاتية
واملوضوعية هما في املوضوع وفي األسلوب ،وليس في أحدهما من دون
اآلخر .ولم يعرف اإلنسان في العصور البدائية الذاتية واملوضوعية،
فما هو في الداخل أو ذاتي هو جزء مما هو في اخل��ارج ،وكذلك ما
هو في ال��داخ��ل هو ج��زء من اخل���ارج ،وال��داخ��ل واخل���ارج متداخالن
ومندغمان بعضهما ببعضهما اآلخ��ر ،وك��ل منهما مرتبط باآلخر
ارتباط ًا كلي ًا ،بل هو امتداد له ،وكالهما ميثالن وحدة ال تنفصم ،ومع
مرور الزمن وتطور الوعي وتطور أشكال املعرفة ،بدأ االنفصال يتضح
بني ما هو في داخل الذات وما هو في خارجها ،وأخذ أحدهما ينفصل
عن اآلخر ويستقل ،بل أصبح هذا االنفصال والتمايز مطلب ًا ضروري ًا،
وأضحى جزء ًا من الوعي والعدل والعلم واحلضارة ،كما أنه جزء من
معاناة اإلنسان املعاصر ،وسبب من أسباب قلقه وتوتره ،ولكن الشاعر
ما يزال إلى اليوم يسعى إلى توحيد الداخل واخلارج ،وهو في توتره
وانفعاله وإبداعه يوحد بني الذاتي واملوضوعي ،وهما في الشعر احلق
متحدان ،بل هما واحد.
وبقدر ما يسعى الشاعر إلى التوحيد بني الداخل واخلارج بقدر ما يسعى
العالم إلى الفصل بينهما ،وبقدر ما يكون جناح الشاعر في التوحيد بينهما
*

أكادميي من سوريا.
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ب �ق��در م��ا ي �ك��ون جن ��اح ال �ع��ال��م في
الفصل بينهما ،فالعالم والطبيب
واحملقق والقاضي يسعى كل منهم
إل ��ى إق��ص��اء م �ش��اع��ره وعواطفه
وذاته عما يبحث فيه أو يحققه أو
يعاجله ،ولكن في احل��االت كلها ال
ميكن الفصل الكلي أو املطلق ،وال
بد في الذاتية قدر من املوضوعية،
ول��و قليل ،وال ب��د ف��ي املوضوعية
ق��در م��ن ال��ذات �ي��ة ،ول��و ق�ل�ي��ل ،فال
بد للمحقق أو الطبيب أو القاضي
م��ن ق��در م��ن ذك��ائ��ه أو خبرته كي
يكتشف أو يعرف أو يصل إلى حل
أو نتيجة ،وال بد للشاعر واألديب
م��ن ق��در م��ن املوضوعية ك��ي ينقح
عمله وينفي عنه اخلطأ والضعف
وي�ل�ت��زم فيه ول��و احل��د األدن ��ى من
املفاهيم األدبية والنقدية ،وما أشبه
ال��ذات وامل��وض��وع بدائرتني ،يدخل
ج ��زء م��ن إح��داه �م��ا ف��ي األخ ��رى
ب�ع��ض ال ��دخ ��ول ،ول �ي��س ك �ل��ه ،فما
هما مبتداخلتني ك��ل ال�ت��داخ��ل وال
هما مبنفصلتني ،والعالم اخلالص
العلم يكاد يقف في أقصى دائرة
املوضوع بعيداً كل البعد عن الذات،
واملستغرق في ذاته االستغراق كله،
يكاد يقف في أقصى الدائرة املمثلة
للذات ،والشاعر الذي يوحد الذات
واملوضوع يقف في املنطقة الوسطى
حيث تتداخل إحدى الدائرتني في
األخرى.
واملقصود بالذاتية معاجلة موضوع
ذاتي في داخل اإلنسان ،واملقصود
بالذاتية أيضا استخدام وسائل ذاتية
في التعامل مع املوضوع اخلارجي
أو الداخلي ،الذاتي أو املوضوعي،

مبا في املعاجلة من انفعال وخيال،
فالذاتية هي في املوضوع واألسلوب،
وهي في الشكل واملضمون وهي في
امل���ادة وأس �ل��وب امل �ع��اجل��ة ،وكذلك
املوضوعية ،واملقصود باملوضوعية
معاجلة موضوع في خ��ارج الذات،
ك��امل �ط��ر أو امل� ��رض أو اجل��ب��ل أو
احل� ��رب ،وامل��وض��وع �ي��ة ه��ي أيضاً
م �ع��اجل��ة امل� ��وض� ��وع ال ��داخ� �ل ��ي أو
اخل��ارج��ي ال��ذات��ي أو املوضوعي
بأسلوب موضوعي .فثمة موضوع
داخلي وموضوع خارجي ،أو موضوع
ذات ��ي وم��وض��وع م��وض��وع��ي ،وثمة
أس�ل��وب للمعاجلة ذات ��ي ،وأسلوب
للمعاجلة موضوعي ،وم��ن املمكن
معاجلة امل��وض��وع ال��ذات��ي بأسلوب
ذاتي وبأسلوب موضوعي.
ولقد رثت اخلنساء أخاها صخراً،
على سبيل املثال ،فبكت واستعبرت،
وأ َّبنته ،فمجدت أخالقه ،وأشادت
بكرمه وشجاعته وعفته ،وكانت في
ذلك كله تنحو منحى ذاتياً واضحاً
في التعبير ،ولكن لم يشفها ذلك،
ف�ل�ج��أت إل ��ى امل��وض��وع �ي��ة الفنية،
لتؤكد النزعة الذاتية ،فصورت ناقة
فقدت حوارها ،وهو البو ،فإذا هي
حزينة أشد احل��زن ،تطوف حوله،
وه��ي ترسل أص��وات�اً واضحة تعبر
عن حزنها وتخفي أصواتاً أخرى،
وه� ��ذه ال �ن��اق��ة ت �س��رح ف��ي املرعى
وتنسى قلي ً
ال ،فإذا ما ذكرت حوارها
اض�ط��رب��ت ،وأخ ��ذت ت��روح وجتيء
في حيرة وقلق ،وهي ترعى األرض
امل �ع �ش �ب��ة ال �ت��ي أخ �ص �ب �ه��ا الربيع،
ولكنها مع ذلك ال تسمن ،ألنها في
حنني دائ��م ،ث��م تؤكد اخلنساء أن
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حزن هذه الناقة ال ميكن أن يبلغ ما
بلغه حزنها على أخيها ،فاخلنساء
تستعني بحالة موضوعية هي حزن
الناقة ،وت��روي قصة طويلة ،لتؤكد
ح��زن �ه��ا .ت �ق��ول اخل �ن �س��اء ف��ي رثاء
أخيها صخر:

بعينك أم بالعني ُع َّوا ُر
قذى
ِ
أهلها الدا ُر
فت إذ ْ
أم ذ َّر ْ
خلت من ِ
كأن دمعي لذكراه إذا خطرت
فيض يسيل على اخلدين مدرار
وإن صخر ًا لوالينا وسيدنا
وإن صخر ًا إذا نشتو لنحار
وإن صخر ًا لتأمت الهداة به
كأنه علم في رأسه نار
لم ترأه جارة ميشي بساحتها
لريبة حني ُيخلي بيتَه اجلار
وما عجول على ب ٍّو تطيف به
لها حنينان :إصغار وإكبار
ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت
فإمنا هي إقبال وإدبار
ال تسمن الده َر في أرض وإن ُر ِبعت
فإمنا هي حتنان وتسجار
يوم ًا بأوجد مني يوم فارقني
إحالء وإمرار
صخر ،وللدهر
ٌ

ومن الصعب الفصل احلاد القاطع
بني ما هو ذاتي وما هو موضوعي،
حتى في العلم نفسه ،فكيف األمر
إذن في الفن ،فال بد في املوضوعية
ولو قدر قليل من الذاتية ،وال بد في
الذاتية ولو قدر قليل من املوضوعية،
ولكن يظل اإلنسان يتطلع إلى الفصل
بني الذات واملوضوع ،ويسعى جهده

إلى حتقيق الفصل بينهما في العلم،
ويسعى جهده إل��ى حتقيق التوحد
بينهما في الفن ،وتلك هي مشكلة
اإلنسان املعاصر.
وسوف تتناول هذه الدراسة قصيدة
للسياب (العراق  1926ـ ، )1964
يعالج فيها موضوعاً ذاتياً وهو غربته
ورغبته في العودة إلى الوطن ،وهو
موضوع ذاتي داخلي ،ولكنه يعاجله
بأسلوبني ذات��ي وموضوعي ،وهذه
ال�ق�ص�ي��دة ه��ي ق�ص�ي��دت��ه« :غريب
على اخلليج» (الكويت .)1953
ثاني ًا ـ بناء القصيدة

 .1العنوان:

عنوان القصيدة هو خارج القصيدة
م��وض��وع�ي�اً ،وه��و داخ ��ل القصيدة
ذات �ي �اً ،فهو داخلها وخ��ارج�ه��ا ،في
آن ،وه��و ذات��ي وه��و موضوعي في
آن ،ومثل ه��ذا التوتر بني الداخل
واخل ��ارج ،وه��ذا التوتر بني الذات
وامل ��وض ��وع ه��و م��ا مي �ن��ح العنوان
س�ح��ره ،فهو واض��ح وه��و غامض،
يقول كل شيء ،وال يكاد يقول شيئاً،
ه��و م �ف �ت��اح ال �ق �ص �ي��دة ،يلخصها،
ويكشف سرها ،ولكنه ال يغني عنها،
هو بعض منها ،ولكنه منفصل عنها،
وال غنى للقصيدة عنه.
والعنوان في هذه القصيدة « غريب
ع �ل��ى اخل �ل �ي��ج» يعتمد ع �ل��ى اللغة
املباشرة ،وهو واضح الوضوح كله،
ه��و واض ��ح ف��ي م �ف��ردات��ه الثالث،
وواض��ح في العالقة بني مفرداته،
فكلمة غ��ري��ب ت ��دل ب��وض��وح على
الغربة والوحدة واالنفراد ،والكلمة
ف ��ي ت�ن�ك�ي��ره��ا ت��زي��د م ��ن الشعور
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بالغربة والوحدة واالنفراد ،وحرف
اجل ��ر ع �ل��ى ي��ؤك��د م �ف �ه��وم املكان،
وكلمة اخلليج مرتبطة ف��ي ثقافة
ال �ق��ارئ ال�ع��رب��ي باخلليج العربي،
وس��وف تثير على ال�ف��ور إيحاءات
ترتبط ب��ال��واق��ع ال�ع��رب��ي واملواطن
العربي ،ولكن ه��ذا ال��وض��وح ليس
مطلقاً وال ن�ه��ائ�ي�اً ،ب��ل ه��و وضوح
غامض ،أي إنه يثير الفضول ملعرفة
هذا الغريب ،وسر غربته ،وسببها،
وطبيعة معاناته ،ونهايتها ،ومن هنا
تظهر حاجة العنوان إلى القصيدة،
ك �م��ا ت �ظ �ه��ر ح��اج �ت �ه��ا إل� �ي ��ه ،وهنا
ينتهي اس�ت�ق�لال ال �ع �ن��وان ،ليظهر
ارتباطه بالقصيدة ،كما ينتهي كونه
خارجها ،ليصبح جزءاً منها ،ولكنه
يظل م�ج��رد م�ف�ت��اح .وال �ع �ن��وان مبا
أنه جملة اسمية يدل على السكون
واملكث في املكان ،يؤكد ذلك حرف
اجلر على ،الذي يؤكد اجللوس في
املكان ،وع��دم التحول أو االنتقال،
كما يؤكده املكان :اخلليج ،الذي هو
مشكلة القصيدة ،وق��د جتلى منذ
البدء في العنوان.

 .2االفتتاح واالختتام:

يفتتح الشاعر القصيدة بتصوير
مكان ضاقت به نفسه ذرع�اً ،يريد
اخل� ��روج م �ن��ه ،ه��و أرض الغربة،
وه��و مكان ح��ار ،ثقيل ،الناس فيه
يتحركون وي �س��اف��رون ،وه��و قاعد
مقيد ،يريد مغادرته ،ويجد الرحيل
معني بتصوير
عنه صعباً .والشاعر
ٌّ
املكان ،وحتديد الزمان ،ليدل على
احلالة النفسية التي هو فيها ،وهو
يصور املكان ويحدد الزمان بخطوط
عريضة ،فاملكان هو اخلليج والزمان

هو وق��ت الظهيرة ،وق��د أثقل على
الشاعر ال��زم��ان ،وض��اق به املكان،
وهو يرى املهاجرين الكادحني ،حيث
يقول:

الريح تلهث بالهجيرة كاجلثام
على األصيل
وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر
للرحيل
زح���م اخل �ل �ي��ج ب �ه��ن مكتدحون
جوابو بحار
من كل حاف نصف عار
وعلى الرمال على اخلليج
جلس الغريب يسرح البصر احملير
في اخلليج

ول �ك��ن ال �ش��اع��ر س��رع��ان م��ا يرتد
إل��ى مكان آخ��ر غائب ،ولكنه ماثل
في وجدانه ،وهو العراق ،إذ يسرح
الشاعر البصر وه��و على اخلليج
ليمده عبر البحار لعله يرى العراق،
وه��و ينشج ويبكي م�ن��ادي�اً الوطن
ويكرر ال�ن��داء ،وك��ل ما حوله يكرر
نداء العراق معه ،حيث يقول:

جلس الغريب يسرح البصر احملير
في اخلليج
ويهد أعمدة الضياء مبا يصعد
من نشيج
أعلى من العبـَّاب يهدر رغوه ومن
الضجيج
نفسي
ص ��وت ت�ف�ج��ر ف��ي ق � ��رارة
َ
الثكلى« :عراق»
كاملد يصعد كالسحابة كالدموع
إلى العيون
الريح تصرخ بي« :عراق»
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وامل��وج يعول ب��ي« :ع��راق ،ع��راق» ،
ليس سوى عراق.
وما هو مفجع أن العراق املاثل في
ال��وج��دان واحل��اض��ر ف��ي اخليال،
ه��و نفسه ال�ع��راق الغائب والبعيد
البعد كله ،ومن هذا التناقض يحس
الشاعر باملأساة ،فالشاعر ميلك
ال�ع��راق في ال��زم��ان ،أي ميلكه في
الوجدان ،ولكنه يفقده في املكان،
ألن��ه ع�ن��ه ب�ع�ي��د ،إن��ه ال �ص��راع بني
امل �ك��ان وال ��زم ��ان ،وه ��ذا ه��و سبب
املأساة .ويختتم الشاعر القصيدة
بالشوق إل��ى مكان آخ��ر يتوق إلى
ال��رح�ي��ل إل �ي��ه ،ولكنه ال يستطيع،
حتى إن��ه ليتمنى أن تكون األرض
قطعة واح��دة ،وال بحار يفصل بني
بعضها وبعضها اآلخ��ر ،ك��ي يصل
إل��ى وط�ن��ه ،ولكنه يجد أخ �ي��راً أن
العودة مستحيلة ،فيقول:
واحسرتاه  ..فلن أعود إلى العراق
! وهل يعود

م��ن ك ��ان ت �ع��وزه ال �ن �ق��ود؟ وكيف
خر النقود (م)
ُت َّد ُ
وأنت تأكل إذ جتوع ؟ وأنت تنفق
ما يجود (م)
ب � ��ه ال � � �ك� � ��رام ع� �ل���ى ال� �ط� �ع���ام؟
(م)
لتبكنيّ على العراق
فما لديك سوى الدموع
وس � ��وى ان� �ت� �ظ ��ارك دون ج ��دوى
للرياح وللقلوع .

ال� �ع ��راق ،وب��ذل��ك ت �ب��دأ القصيدة
بقسوة الغربة لتنتهي إلى اليأس من
العودة إل��ى الوطن ،وه��ذا ما يزيد
من قسوة الغربة.
وافتتاح القصيدة هو مبكان خانق
مغلق ،على الرغم من أن��ه مفتوح،
فهو من الناحية اجلغرافية مفتوح،
ألنه اخلليج ،ولكنه من ناحية نفسية
مغلق ،ألن الشاعر مقيد وال يستطيع
الرحيل ،وألن الزمان على الشاعر
وعلى اخلليج ثقيل ،فالريح جتثم
وال تتحرك ،وال��وق��ت ه��و الظهيرة
احل��ارق��ة ال �ق��اس �ي��ة ،وال��ري��ح التي
يتوقع أن تتحرك هي جاثمة وكأن
ال��وق��ت أص�ي��ل ،ف��ال��وق��ت مييل إلى
الغروب ،أي النهاية وامل��وت ،وليس
إل��ى ال��والدة واحل�ي��اة .ويختلف عن
هذا االفتتاح اخلانق املغلق افتتاح
قصيدته «أنشودة املطر» ،وقد كتبها
في العراق بعد عودته إلى الوطن،
وهو يستهلها مبكان وزم��ان أيضاً،
ولكنهما مختلفان االخ�ت�لاف كله.
يقول في املفتتح:

عيناك غابتا نخيل ساعة السحر
أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر
عيناك حني تبسمان تورق الكروم
وترقص األضواء كاألقمار في نهر
يرجه املجذاف وهن ًا ساعة السحر
كأمنا تنبض في غوريهما النجوم.

لقد مت في هذا املفتتح التوحد بني
احلبيبة وال��وط��ن وال �ش��اع��ر ،فإذا
إن الشاعر يجد العودة إلى الوطن عيناها غابتا نخيل ،وغابات النخيل
مستحيلة ،ألنه ال ميلك أجرة ركوب ه��ي ال��وط��ن ،وه��ذا ه��و امل�ك��ان ،أما
السفينة كي يصل من الكويت إلى ال���زم���ان ف �ه��و وق� ��ت ال��س��ح��ر ،أي

57

4/3/13 10:03:07 AM

Bayan April 2014 Inside 57

املرحلة األخ �ي��رة م��ن الليل املنبئة
ب��ال �ف �ج��ر ،وب ��ذل ��ك ي��وح��ي الزمان
بحتمية االنفتاح واالنفراج وانبثاق
النور ووالدة الفجر واحلياة ،وبذلك
ف��ال��زم��ان ه��و إط�لال��ة على الفجر،
وامل �ك��ان ه��و ال��وط��ن الغني بغابات
النخيل ،أي باخلصب واحلياة.
وي��ؤك��د ذل��ك كله ال �ص��ورة التالية،
وه��ي ص��ورة تضم ال��زم��ان واملكان
معاً ،وفيها يشبه العينني بشرفتني،
وه��ذا املكان يوحي ب��اإلط�لال على
أفق واسع عريض ،والزمان هو آخر
الليل والقمر راح يغيب ،وه��و إذن
ساعة انبثاق الفجر وإطاللة النور
ووالدة احلياة ،وبذلك يغدو املكان
منبئاً باالنفتاح على األف��ق وعلى
الفجر ،وكيف ال يكون ذل��ك وهذا
اإلطالل هو من خالل عيني احلبيبة
التي يقدم لها ذلك االفتتاح الذي
هو أشبه ما يكون باالبتهال ،ولعله
ابتهال إل��ى رب��ة اخلصب ،أو األم،
أو ال��وط��ن ،أو ه��و احلبيبة نفسها
وق��د غ��دت األم واحلبيبة والوطن
وع�ش�ت��ار ،ألن بها احل�ي��اة والوالدة
واخل �ص��ب .وي��ؤك��د ذل��ك كله أيضاً
أنه بفضل ابتسامتها تورق الكروم،
فيكون اخلصب ،بل ترقص األضواء
ك��األق �م��ار ف��ي ن �ه��ر ،وف ��ي الرقص
حركة وحياة وحب وفرح ،وفي النهر
ح�ي��اة ،وليس ذل��ك فحسب ،ب��ل إن
ذلك النهر يرجه مجذاف في ساعة
السحر ،لتأكيد احل��رك��ة ،ولتأكيد
االقتراب من الفجر ،ساعة الوالدة
واحلياة .إن افتتاح «أنشودة املطر»
يضج باخلصب واحلركة واحلياة،
يؤكد ذل��ك األفعال املضارعة التي

ت��دل على انبثاق حركة وامتدادها
ام �ت��داداً ال ي�ك��اد ينتهي ،فالعينان
تبسمان ،والكروم ت��ورق ،واألضواء
ت��رق��ص ،وال �ن �ه��ر ي��رج��ه املجذاف،
والنجوم تنبض ،وهي جميعاً أفعال
حركة وحياة وخصب .وباملقابل تدل
األف �ع��ال ف��ي مفتتح « غ��ري��ب على
اخل�ل�ي��ج» على ال�س�ك��ون واجلمود
وجثوم احلركة وتلبثها ،فالريح التي
يتوقع أن تكون متحركة ف��إذا هي
تلهث متلبثة ف��ي موضعها ساكنة
كاجلثام الثقيل .وهذه املفارقة في
االفتتاح بني «غريب على اخلليج»
و» أنشودة املطر» هي املفارقة بني
اليأس من العودة في نهاية القصيدة
األولى ،والثقة بحتمية والدة الثورة
في القصيدة الثانية التي هي كوالدة
الفجر.

 .3بؤرة القصيدة

وبني قسوة الغربة ويأس العودة ،يعلو
صوت الوطن ويتردد اسمه « :عراق
« ،ويتفجر احلب له وملن فيه ،وتكون
بؤرة القصيدة مقطعاً متألقاً ،يؤكد
الشاعر فيه أن ال حب بل ال حياة
خارج الوطن ،حيث يقول:

أح �ب �ب��ت ف �ي��ك ع � ��راق روح � ��ي أو
حببتك أنت فيه
ِ
ي��ا أن�ت�م��ا ،مصباح روح��ي أنتما،
وأتى املساء
فلتشعا في دجاه
والليل أطبق،
ّ
فال أتيه.
إلي ما
لو ِ
جئت في البلد الغريب ّ
كمل اللقاء،
يدي..
امللتقى بك والعراق على ّ
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هو اللقاء
�ض دم��ي إل�ي��ه ك��أنّ كلّ
ش��وق ي�خ� ّ
دمي اشتهاء
جوع إليه  ..كجوع كلّ دم الغريق
إلى الهواء
ال �ش �م��س أج �م��ل ف��ي ب �ل�ادي من
سواها ،والظالم
حتى الظالم هناك أجمل ،فهو
يحتضن العراق
�رأب من
ش� ��وق اجل� �ن�ي�ن إذا اش � � � ّ
الظالم إلى الوالده
إني ألعجب كيف ميكن أن يخون
اخلائنون
أيخون إنسان بالده ؟
إن خ��ان معنى أن ي �ك��ون ،فكيف
ميكن أن يكون ؟

إن املقطع السابق من القصيدة هو
كالبؤرة في اللوحة ،أو نقطة املركز
في ال��دائ��رة ،فهو من أكثر املقاطع
في القصيدة توهجاً وتألقاً ،وبهذا
املقطع ازدادت غنائية القصيدة،
وه��ذا ال�ت��أل��ق ف��ي ه��ذا املقطع هو
البديل م��ن ال�ص��راع أو ال�ت��أزم في
البناء الدرامي ،والقصيدة ال تقوم
ع �ل �ي��ه ،إمن���ا ت �ق��وم ع �ل��ى الغنائية
واالنسياب األفقي.
وف ��ي ه ��ذا امل�ق�ط��ع ي �ق��دم الشاعر
من��وذج �اً ف��ري��داً للحب ،ه��و احتاد
ح ��ب امل � ��رأة ب �ح��ب ال ��وط ��ن ،وحب
الوطن بحب املرأة ،فإذا هما واحد،
وليس هذا فحسب ،بل إن حتققهما
ال ي �ك��ون مب �ج��رد احت��اده �م��ا ،إمنا
ي�ك��ون بتحققهما م�ع�اً ف��ي الوطن،

وليس خارجه ،وهذا يعني أن حب
ال��وط��ن ه��و امل �ه��د ال� ��ذي يحتضن
احل���ب ،وم ��ن غ�ي��ر وط ��ن أو خارج
ال ��وط ��ن ال ح ��ب وال ح� �ي ��اة .لقد
وح ��د ال �ش��اع��ر ال��وط��ن واحلبيبة،
َّ
وخاطبهما بضمير املخاطب املثنى:
يا أنتما ،وضمير اخلطاب للمثنى
يؤكد احتادهما ،وكرر هذا الضمير،
ليؤكد وحدتهما ،ثم جعلهما مصباح
روح��ه ،وجعل الليل يخيم عليه ،ثم
طلب منهما أن يشعا معاً ،حتى ال
ي�ت�ي��ه .وه ��ذا ال�ت��وح�ي��د ب�ين الوطن
واحلبيبة جديد في الشعر العربي
من ناحيتني ،األولى جعله احلب ال
يتحقق إال في ال��وط��ن ،ال خارجه،
والثانية قبول ال��وط��ن على عالته
م��ن غير ش��رط النضال لتحريره،
وهو الذي كان يناضل من قبل لكي
يحدث التغيير في الوطن ،وهو اآلن
يشتاق إليه على أي وضع كان ،يؤكد
ذل��ك أن��ه يجد الشمس في الوطن
أج�م��ل م��ن الشمس ف��ي س ��واه ،بل
إن��ه يجد ال�ظ�لام فيه جمي ً
ال ألنه
يحتضن الوطن.

 .4طول القصيدة

والقصيدة طويلة ،وفيها تفاصيل
وج��زئ �ي��ات ك�ث�ي��رة ،ولكنها متحدة
ف��ي كثرتها ،وليست متنوعة تنوع
االخ��ت�ل�اف ،ب��ل ه��ي متنوعة تنوع
امل ��وض ��وع ال ��واح ��د :وه ��و الشعور
بالغربة والشوق إلى الوطن ،وميكن
ع��رض املعاني التي تضمنتها على
النحو التالي( :الشعور بالغربة =
احلنني إلى املاضي = احلنني إلى
األهل = إعالن احلب للمرأة والوطن
= انتظار االجتماع بهما = إدانة
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اخليانة = جمال الوطن = الشوق
إل��ى الوطن = ع��ذاب الغربة = ذل
الغربة والهوان فيها = الشوق إلى
الوطن = جمع املال من أجل العودة
= احللم بالعودة إلى الوطن والنوم
فيه = ان�ك�س��ار احل�ل��م = استمرار
املعاناة = ال نهائية ال�ع��ذاب) .تلك
هي املعاني التي ترددها القصيدة
وه� ��ي م �ت �ت��اب �ع��ة وب �ع �ض �ه��ا متصل
ببعضه اآلخ��ر ،وال استطراد فيها
وال خروج عن املوضوع ،بل بعضها
يقود إلى بعض في ترابط عاطفي
انفعالي ،ال في ترابط منطقي ألن
الشعر ليس منطقاً وال مقدمات وال
نتائج ،فالقصيدة تقوم على التداعي
احل� ��ر ،وه� ��ذه ه��ي ط�ب�ي�ع��ة الشعر
عامة ،والغنائي خاصة .لقد اتسعت
القصيدة في طولها لعواطف الشاعر
وعبرت عن جتربته ،فالقصيدة تقوم
على املعاناة ال على األفكار ،وبعض
األف�ك��ار التي ج��اءت فيها بأسلوب
تقريري :ج��اءت عبر التجربة ،من
وخاللها ولم تكن حكماً مجردة.

 .5الغنائية

وال�ق�ص�ي��دة ت �ن��داح ه��ادئ��ة ،ال توتر
ف�ي�ه��ا ،وال ت���أزم ،وال ص���راع ،على
الرغم مما فيها من شعور بالتناقض،
وال غموض في القصيدة وال تعقيد
وال رمز وال إبهام ،والقصيدة تقوم
على حضور ذات واح��دة ،هي ذات
الشاعر ،وهي تغني ألم البعد عن
ال��وط��ن ،والرغبة ف��ي ال�ع��ودة إليه،
وهي تصور حاالت تثير العواطف،
وت��ق��دم جت �ل �ي��ات م�خ�ت�ل�ف��ة لشعور
واح��د ،وهي تتنامى من داخل هذا
الشعور ،وه��و ال�ش��وق إل��ى الوطن،

ولكنها ال تسير نحو تأزم أو تصعيد،
بل تنداح هادئة في خط أفقي ،أو
في دوائر ،قد يتفاقم فيها الشعور
وي �ط �غ��ى ،ول�ك�ن��ه ال ي��ت��أزم ،ويؤكد
ذل��ك أنها ال تنتهي إل��ى ح��ل ،وإمنا
تنتهي إل��ى ي��أس ،فليس باإلمكان
العودة ،وتبقى النهاية مفتوحة على
املجهول ،على الرغم مما يبدو أنها
مغلقة على ال�ي��أس ،وغياب الرمز
أو التعقيد أو الغموض ال ينفي عن
القصيدة العمق وقوة التأثير ،كما ال
ينفي عنها التجديد ،بل هي جديدة
في صورها وبنائها ووسائل التعبير
فيها.

ثالث ًا ـ عناصر مكونة في القصيدة
 .6الثقافة

تظهر الثقافة في نسيج القصيدة،
وه��ي موظفة في أشكال مختلفة،
ف�ت��ارة تظهر م��ادة أول�ي��ة ه��ي جزء
من ذات الشاعر ،وج��زء أيضاً من
الوطن ،وت��ارة أخرى تظهر الثقافة
م�ح��ورة ،وق��د تعامل معها الشاعر
مب��وض��وع �ي��ة ،ف��أخ�ض�ع�ه��ا لغرض
م�ح��دد ،فالشاعر يسترجع ذكرى
جدته العجوز ،وهي حتكي له عن
عفراء اجلميلة وحبيبها ع��روة بن
ح� ��زام ،وي�س�ت��رج��ع ذك���رى النخيل
وخوف األطفال من العودة إلى البيت
متأخرين ،فقد تخطفهم األشباح،
وي�س�ت��رج��ع ذك ��رى ال �ت �ن��ور ،وذكرى
عمته وهي حتكي له حكايات امللوك
الغابرين ،والثقافة هنا مسترجعة
من أيام الطفولة للتعبير عن املاضي
والتعلق بالوطن وحبه ،وتبدو الثقافة
ه�ن��ا ع�ن�ص��راً ع��ادي��اً ،وه��ي مجرد
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مك ِّون من مكونات القصيدة ،وهي
مسترجعة ك�م��ادة أول�ي��ة ،تعبر عن
ذات الشاعر ،ومتثل جزءاً من هذه
ال ��ذات ،وج ��زءاً م��ن ال��وط��ن نفسه،
مم��ا يعني وح ��دة ال ��ذات والوطن،
يقول الشاعر متحدثاً عن تلك املادة ب�ي�ن ال� �ق ��رى امل �ت �ه � ّي �ب��ات خطاي
الثقافية الغنية:
واملدن الغريبه

صليبه ويجره في املنافي ،أي إنه
يعاني من آالم اجلسد وال��روح ،من
آالم الصليب واملنفى ،فعذابه مزدوج
مضاعف ،وكأنه يذكر هنا بسيزيف
الذي يحمل الصخرة ،حيث يقول:

الظالم (م)
هي وجه أمي في
ِ
غنّيت تربتك احلبيبه
وصوتها يتزلّقان مع الرؤى حتى أنام وحملتها ف��أن��ا املسيح يـج ّر في
وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم املنفى صليبه
مع الغروب
إن توظيف الثقافة هنا مختلف عن
ف��اك �ت��ظ ب��األش �ب��اح ت�خ�ط��ف كلّ توظيفه هناك ،فذكر عفراء وحزام
والتنور وحكايات العمة عن امللوك
طفل ال يؤوب (م)
ال�غ��اب��ري��ن ه��و م�ج��رد ذك��ر تقريري
من الدروب
وهي املفلية العجوز وما توشوش مباشر ليس مقصوداً لذاته وإمنا
ّ
السترجاع عهد الطفولة ،فالثقافة
(م)
«
حزام
عن «
ِ
هنا أسلوب ذات��ي ،أم��ا ذك��ر السيد
وكيف شقّ القبر عنه أمام « عفراء امل�س�ي��ح ف�ه��و ذك��ر م �ح � ّور غ�ي��ر فيه
« اجلميله
ال �ش��اع��ر وب� ��دل وج �ع��ل م��ن نفسه
م�ش��اب�ه�اً للسيد امل�س�ي��ح ،ب��ل جعل
فاحتازها … إال جديله.
نفسه يحمل الصليب ويعاني من
زهراء أنت  ..أتذكرين
ت� � ّن ��ورن ��ا ال� ��وه� ��اج ت��زح �م��ه أكف حمله وم��ن م�ن�ف��اه ،فالثقافة هنا
ّ
أسلوب تعبير موضوعي.
املصطلني ؟
وي �ظ �ه��ر ف��ي ع �م��ق ال �ق �ص �ي��دة بعد
وح��دي��ث ع �م �ت� َ�ي اخل �ف �ي��ض عن ثقافي آخر يتمثل في قول الشاعر:
امللوك الغابرين؟
إني ألعجب كيف ميكن أن يخون
وف ��ي م��وض��ع آخ ��ر م��ن
القصيدة اخلائنون
يستعني الشاعر موضوعياً بالثقافة
ليوظفها للتعبير عن معاناته وعذابه ،أيخون إنسان بالده؟
فالشاعر يغني ل�ت��راب ال��وط��ن في إن خ��ان معنى أن ي �ك��ون فكيف
املنفى كأنه يحمله في وجدانه ،وهو ميكن أن يكون؟
يشبه نفسه بالسيد املسيح عليه
السالم وه��و يحمل صليبه ويجره
في املنافي متعذباً ،فهو لم يصلب
ليستريح من العناء ،بل هو يحمل

فهو يشير من بعد إلى مقولة هاملت
ف��ي امل�س��رح�ي��ة ال �ت��ي حت�م��ل اسمه
ع�ن��وان�اً ،وه��ي قوله الشهير « :أن
تكون أو ال تكون تلك هي املسألة؟»،
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واألم ��ر ال يتعلق مب�ج��رد أن يكون
اإلنسان فقط ،أي أن يعيش ،وإمنا
أن يعيش بعزة وك��رام��ة وح��ري��ة ،أو
ال تكون حياة ،أي أن يشتري العزة
باحلياة ،ال أن يشتري احلياة بالعزة ،أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم
وه��و ما يعبر عنه الشاعر العربي السعيد؟
القدمي بصورة أخرى فيقول:
س��أف �ي��ق ف��ي ذاك ال �ص �ب��اح وفي
ي�س�ت��رس��ل ال �ش��اع��ر وراءه ،ويحلم
بصباح يستيقظ فيه ،فيجد نفسه
في العراق ،يتنسم صباحه الندي،
ويقول:

عش عزيز ًا أو مت وأنت كرمي
بني طعن القنا وخفق البنود

وق��د جعل ال�س�ي��اب ال��وج��ود احلق
مرتبطاً بحب الوطن ،وينتفي وجود
اإلنسان إن خان وطنه ،وهذا أعلى
معنى من معاني الوطنية ،إذ ربط
الوجود احلق باالنتماء إلى الوطن.
لقد ص��اغ الشاعر حكمة ومنطقاً
وق��ان��ون �اً ،ولكن ليس باحلكمة وال
املنطق وال القانون ،ألنه صاغه عبر
جتربة ومن خالل معاناة ،ولم يأت
موعظة وال حكمة ،لقد ج��اء قي
سياق حالة ،كما جاء كالم هاملت في
مسرحيته ،وتوظيف الشاعر للبعد
ال�ث�ق��اف��ي ه�ن��ا ت��وظ�ي��ف موضوعي،
يخدم غرضه ،وهو التعبير عن ذاته
املغتربة .وهذه األشكال من توظيف
الثقافة تغني النص ،ومتنحه أبعاداً
ت ��رس ��خ ال �ت �ج��رب��ة ف ��ي ال���وج���دان،
وتساعد على التواصل معه ،وحتدث
تنوعاً في البناء الغنائي ،وتكسر من
حدة الغنائية ،وتفتح النص على أفق
إنساني.

 .7احللم

م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي ل�ل�ق�ص�ي��دة النابعة
م��ن ال� ��ذات أن ت �ق��وم ع �ل��ى احللم
ال ع �ل��ى امل �ن �ط��ق ،وم� ��ن الطبيعي
أن تتضمن ال�ق�ص�ي��دة ح�ل��م يقظة

السماء من السحاب
كسر ،وف��ي النسمات ب��رد مشببع
بعطور آب،
وأزي��ح بالثوباء بقيا من نعاسي
كاحلجاب
من احلرير يشف عما ال يبني وما
يبني
ٍّ
وشك
عما نسيت وكدت ال أنسى
في يقني.
أمد يدي أللبس
ويضيء لي وأنا ّ
من ثيابي
م��ا كنت أب�ح��ث عنه ف��ي عتمات
نفسي من جواب
ل��م مي�لأ ال �ف��رح اخل �ف �ـ� ّ�ي شعاب
نفسي كالضباب ؟
علي
ال��ي��وم  -وان ��دف ��ق ال� �س ��رور ّ
يفجؤني  -أعـود !

ولكن ذلك احللم سرعان ما يتحطم
عندما يصحو الشاعر ليجد نفسه
أمام الواقع ،والعودة مستحيلة ،ومن
هذا التباين بني احللم والواقع تتفجر
املعاناة ،ويظهر الواقع أقوى ،وتبدو
الذات منكفئة على نفسها ،فليس لها
سوى أن تطلق احلسرات .واحللم
ف��ي طبيعته ذات ��ي ،ول�ك��ن الشاعر
يتخذه وسيلة موضوعية للتعبير عن

62

4/3/13 10:03:21 AM

Bayan April 2014 Inside 62

شوقه إلى العراق ،وهو أقوى تعبيراً
ع��ن ال �ش��اع��ر م��ن ت�ل��ك احلسرات
والتأوهات التي يطلقها ،وهو أقوى
تأثيراً في املتلقي ،ومينح القصيدة
بعداً حداثياً ،يغني التجربة.

يلقي القصيدة لكان عليه أن ينطق
بكلمات العراق بأصوات مختلفة عن
صوته .والكلمة الثانية هي كلمة
«خطية» ،بلفظها العامي ،الذي يدل
على العطف واإلش�ف��اق املمزوجني
ب � � ��االزدراء واالح� �ت� �ق ��ار ،والشاعر
يسمع هذه الكلمة ،يتصدق بها عليه
الناس ،فيحس بالقهر ،لذلك ينقل
الكلمة إلى القصيدة بلفظها العامي،
ويجعلها بارزة ،لتنقل إلى املتلقي ما
حتمل من إحساس بالغربة وشعور
بالذل والقهر ،فيقول:

إن كلمة ع��راق امل�ك��ررة في املقطع
السابق هي صوت يتفجر في نفس
الشاعر ،وهي صوت تطلقه الريح،
وهي صوت يطلقه امل��وج ،والشاعر
ينقل ه��ذا ال �ص��وت ،ويلصقه في
ال �ق �ص �ي��دة ،ول ��و أت �ي��ح ل�ل�ش��اع��ر أن

ع�ن�ص��ر م��وض��وع��ي ،ول�ك�ن�ه��ا تثير
م�ش��اع��ر ذات��ي��ة ،وه ��ي ذات تأثير
أك�ب��ر م��ن وص��ف امل�ش��اع��ر نفسها،
أو احلديث عنها ،وتلك هي قيمة
ال�ع�ن��اص��ر امل��وض��وع �ي��ة ،وخدمتها
للجوانب الذاتية ،وهي التي متنح
القصيدة بعدها احلداثي.

 .8اإللصاق (الكوالج)

تظهر في القصيدة تقانة فنية جديدة
وهي اإللصاق ،وهو مصطلح منقول
من عالم الفن ،حيث يقوم الفنان
ب��إل �ص��اق ع�ن��اص��ر م��ن ال��واق��ع في
لوحته ،كأن يلصق في اللوحة علبة
تبغ أو قلم رصاص أو زهرة ،وتكون
م�ث��ل ه��ذه ال�ع�ن��اص��ر ب� ��ارزة ،لتمنح
اللوحة جتسيداً واقعياً ،والشاعر
يلصق في القصيدة كلمتني ،ينقلهما
من الواقع ،ويلصقهما في القصيدة،
األولى كلمة« :ع��راق» ،وهو يرسلها
آهة من صدره ،وترددها الريح معه،
كما يرددها امل��وج ،ثم يسمعها في
دورة أس�ط��وان��ة ف��ي امل�ق�ه��ى ،حيث
يقول:

م��ا زل��ت أض ��رب م�ت��رب القدمني
أشعث في الدروب
حتت الشموس األجنبية
متخافق األطمار ،أبسط بالسؤال
يد ًا نديه
صفراء من ذل وحمى ،ذل شحاذ
غريب
بني العيون األجنبيه
ص ��وت ت�ف�ج��ر ف��ي ق � ��رارة نفسي ب�ين اح�ت�ق��ار وان �ت �ه��ار وازورار أو
« خطيه «
الثكلى « :عراق «
كاملد يصعد كالسحابة كالدموع واملوت أهون من « خطيه «
إلى العيون
من ذلك اإلشفاق تعصره العيون
األحنبيه
الريح تصرخ بي « :عراق «
واملوج يعول بي « :عراق ،عراق « ،قطرات ماء معدنيه
والكلمة امللصقة في القصيدة هي
ليس سوى عراق.
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 .9ال� �ص���ور امل ��ده� �ش ��ة وال� �ص ��ور ش� ��وق اجل� �ن�ي�ن إذا اش� � ��رأب من
الظالم إلى الوالده
البدائية

تقوم القصيدة على التصوير ورسم
ل ��وح ��ات وم��ش��اه��د مت �ث��ل ح ��االت
وج ��دان� �ي ��ة ،وال� �ص ��ور ف�ي�ه��ا كثيفة
وكثيرة وممتدة ،وهي في معظمها
جديدة ،والقيمة ليست في اجلدة
ف�ق��ط ،وإمن��ا ف��ي مناسبة الصورة
للحالة ،وحملها لالنفعال وقدرتها
ع �ل��ى ال �ت��وص �ي��ل .وب��ع��ض الصور
ل�ي�س��ت ج��دي��دة ف �ح �س��ب ،ب��ل هي
مدهشة ،على الرغم من أنها أولية
جداً وبسيطة ،ومنها صورة العراق
وق��د اختصر ف��ي دورة أسطوانة،
حيث يقول:

ب ��األم ��س ح�ي�ن م � ��ررت باملقهى
سمعتك يا عراق
وكنت دورة أسطوانة

وهذه الصورة تدل على تناقض حاد
بني العراق في اتساعه اجلغرافي
وهو يختصر في أسطوانة صغيرة
ف��ي مساحتها امل�ك��ان�ي��ة ،ك�م��ا تدل
على تناقض آخر بني عظمته وطناً
واختزاله في دورة أسطوانة أيضاً،
ومثل هذا التناقض يثير في النفس
قلقاً وحيرة وشعوراً بالغربة .ومن
الصور املدهشة صورة الشوق إلى
الوطن وقد شبه هذا الشوق بحاجة
الغريق إلى الهواء وشوق اجلنني إلى
الوالدة ،حيث يقول:

إن حاجة الغريق إلى الهواء وشوق
اجلنني إلى الوالدة صورتان أوليتان
بدائيتان تعبران عن حاجة عضوية
أساسية هي احلاجة إل��ى احلياة،
وق��د شبه بهما الشوق إل��ى الوطن
واحلبيبة ،وم��ن هنا تكمن أهمية
هاتني ال�ص��ورت�ين ،أي ف��ي كونهما
تعبيراً عن احلاجة إلى احلياة .والذي
أحال الشاعر إلى مثل هذه األفكار
أو األحاسيس هو حبه الكبير لوطنه
وشوقه إليه ،فجعله ينحو مثل هذا
املنحى البدائي في التفكير ،وهذه
الصور ستبقى جديدة ،بل ستبقى
مدهشة ،ألنها صور بدائية فطرية
طفولية ،واإلدهاش فيها لن ينتهي،
وال ميكن استخدامها هكذا جزافاً
في أي موضع كان ،ومن هنا تبدو
خصوصيتها ،وم��ن امل�م�ك��ن تأكيد
ذل ��ك ب ��اإلش ��ارة إل ��ى ص� ��ورة كانت
ج��دي��دة ،ثم غ��دت قدمية ،وكررها
ال �ش �ع��راء ح �ت��ى ب �ل �ي��ت ،فأصبحت
م��أل��وف��ة ،وال تثير ال��ده�ش��ة ،وهي
تشبيه ال �ش��اع��ر نفسه بسيزيف،
يحمل الصخرة أو يدفعها ،وقد أكثر
الشعراء من استخدامها حتى بليت،
وكذلك صورة القطار وتشبيه الزمن
به ،ولكن تشبيه الشوق إلى الوطن
بشوق الغريق إل��ى ال�ه��واء أو شوق
اجلنني إلى الوالدة صورة لن تتكرر،
ومعانيها لن تنفد ،وحس الدهشة
فيها لن يبهت.

ش��وق ي�خ��ض دم��ي إل�ي��ه ك��أن كل
دمي اشتهاء
جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى  .10التفعيلة واإليقاع
الهواء
القصيدة مبنية على تفعيلة الكامل «
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متفاعلن» ،وقد وزعها الشاعر على
أسطر ،وغالباً ما كان يجعل في كل
سطر أرب��ع تفعيالت ،وف��ي حاالت
نادرة كان يجعل في السطر الواحد
تفعيلتني ،أو خمس تفعيالت ،وفي
ح� ��االت ق�ل�ي�ل��ة أخ� ��رى ك� ��ان ي� ��د ِّور
التفعيلة ،وف��ي بعض احل��االت كان
يذيل التفعيلة بإضافة حرف ساكن
على آخرها فتصبح متفاعالن ،مثل:
اخلليج ـ األصيل ـ الرحيل ـ عراق
ـ أنام ـ الظالم ،وفي حاالت أخرى
كان يرفل التفعيلة بإضافة متحرك
فساكن على آخر التفعيلة ،فتصبح:
متفاعالتن ،مثل :العيون األجنبيه ـ
قطرات ماء معدنيه ـ مدد اغترابي ـ
فذتي وبابي .وتفعيلة متفاعلن كثيرة
احلركات ظاهرة اإليقاع قوية النبر،
وهي تفعيلة الكامل ،وهو من البحور
األربعة التي كان العرب يكثرون من
النظم عليها ،وهي الكامل والبسيط
والطويل والوافر ،والكامل من أكثر
ال�ب�ح��ور ق ��وة ،وم�ن��اس�ب��ة للعواطف
اجلياشة ،والسيما إذا رفل أو ذيل.
والقصيدة واضحة اجلرس ،شديدة
األسر ،قوية اإليقاع ،وإذا ما وزعنا
السطر وف�ي��ه أرب��ع تفعيالت على
ش��ط��ري��ن ،أص� �ب ��ح ف ��ي ك ��ل شطر
ت�ف�ع�ي�ل�ت��ان ،وغ� ��دت ال �ق �ص �ي��دة من
مجزوء الكامل .ويؤكد ذل��ك ورود
تفعيلتني على سطر واحد في بعض
األسطر ،وورود هذه األسطر مثنى
مثنى ،وليس في أسطر مفردة ،سوى
مرة واحدة ،فكأن احلس املوسيقي
ل��دى الشاعر ي��أب��ى عليه أن يورد
تفعيلتني اث�ن�ت�ين ف�ح�س��ب ،ف�ه��و ال
يورد إال أربع تفعيالت ،ال على سطر

واحد وإمنا على سطرين ،هما أشبه
ما يكونان بشطري بيت من مجزوء
الكامل .وفي ح��االت قليلة ج��داً ال
تبلغ عدد أصابع اليد الواحدة يورد
خمس تفعيالت .وه��ذا ال يعني رد
القصيدة إل��ى الكامل ،وإمن��ا يعني
تطويرها تفعيلة الكامل ،كما يعني
ارتباطها باحلس املوسيقي العربي،
وعدم انقطاعها عنه ،كما ال يعني
ان�ق�ط��اع�ه��ا ع��ن احل ��داث ��ة ،ب��ل هي
ج��زء ال يتجزأ منها ،ألن احلداثة
ال تتعلق بالوزن وحده ،إمنا تتجاوزه
إلى طبيعة الرؤية والبناء واألسلوب
والتشكيل والتقانات الشعرية .إن
االع�ت�م��اد على تفعيلة الكامل هو
أسلوب تعبير موضوعي خارجي،
يشترك فيه الشاعر م��ع كثير من
الشعراء ،وإن تصرفه بهذه التفعيلة،
من تذييل وترفيل ،وحتكم في عدد
التفعيالت هو أسلوب ذات��ي ،منح
التفعيلة خصوصية في استعمالها.
واإلي�ق��اع ال ينبع في القصيدة من
البحر فقط ،إمنا ينبع من احلرف
والكلمة ،ويكفي الوقوف عند املقطع
األول ليظهر اإليقاع واضحاً ،ففي
املقطع األول م��ن القصيدة يظهر
ح� ��رف اجل� �ي ��م ،ب �ث �ق �ل��ه ،وكثافته،
وغلظته ،وك��أن��ه يجثم على صدر
الشاعر ،فيضيق به نفساً ،ويتتابع
ه��ذا احل��رف ف��ي األس�ط��ر التسعة
األولى ليتكرر أكثر من عشر مرات،
مرة في السطر الواحد تارة ،وأخرى
م��رت�ي�ن ،ل�ي�ع�ط��ي اإلي� �ق ��اع الصلب
القاسي الثقيل ،والسيما في تتابعه
أرب��ع م��رات في نهاية أربعة أسطر
متتالية ،ليصنع روياً ثقي ً
ال ،وميكن
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مالحظة هذا احلرف في الكلمات
التالية :بالهجيرة ،كاجلثام ،اخلليج،
ج��واب��و ،اخل �ل �ي��ج ،ج �ل��س ،اخلليج،
ن�ش�ي��ج ،ال�ض�ج�ي��ج ،ت�ف�ج��ر ،املوج،
حيث يقول:

الريح تلهث بالهجيرة كاجلثام
على األصيل
وعلى القلوع تظل تطوى أو ُتن ََّش ُر
للرحيل
زح ��م اخل �ل �ي��ج ب �ه� ّ�ن مكتدحون
ج ّوابو بحار
من كلّ حاف نصف عاري
وعلى الرمال على اخلليج
جلس الغريب يس ّرح البصر احمل ّير
في اخلليج
يصعد
ويهد أعمدة الضياء مبا
ّ
ّ
من نشيج
أعلى من الع ّباب يهدر رغوه ومن
الضجيج
ص ��وت ت �ف� ّ�ج��ر ف��ي ق� ��رارة نفسي
الثكلى  « :عراق «
كاملد يصعد كالسحابة كالدموع
ّ
إلى العيون.
الريح تصرخ بي « :عراق «
وامل ��وج ي�ع��ول ب��ي« :ع� ��راق» ،عراق
ليس سوى عراق

وي�ل�ح��ق ب��اجل�ي��م ف��ي امل�ق�ط��ع نفسه
حرف القاف مسبوقاً بالراء وبينهما
األل��ف ح��رف م��د ،وذل��ك ف��ي كلمة
ع���راق ،وه��ي ت�ت�ك��رر خ�م��س مرات
ف��ي أرب �ع��ة أس �ط��ر ،لتعطي جرساً
موسيقياً ،يثير اإلحساس باالختناق،
وكأنه حشرجة في الصدر ،أو غصة

في احللق ،يؤكد هذا اإلحساس ما
يتصل به من ألفاظ الدموع والعويل
وال �ص��راخ ،وم��رج��ع ه��ذا االختناق
وهذه الغصة إلى البعد عن العراق
والشوق إليه ،فالشاعر كمن يشرق
لدى ذكر الوطن ويغص شوقاً إليه
وق� �ه ��راً ب�س�ب��ب ال �ب �ع��د ع��ن��ه .لقد
س��اع��دت األح� ��رف امل� �ك ��رورة على
إحداث إيقاع داخلي ،وهي تتداعى
على ذاكرة الشاعر ،يستدعيها حسه
املوسيقي ،فتأتي ع�ف��وي��ة ،لتصنع
اإليقاع الداخلي.
ولقد نوع الشاعر في حروف الروي،
وجعلها تتكرر في غير نظام ،فقد
يتكرر ح��رف ال ��روي ث�لاث مرات،
ورمبا أربع مرات ،وقد يغيب بضعة
أسطر ليعود إلى الظهور ثانية ،أو
ثالثة ،ومن ذلك التكرار بعد غياب
ح��رف ال��راء املسبوقة بحرف مد،
وهي تغيب غير مرة لتظهر ثانية،
ولعل من أكثر األحرف التي منحت
القصيدة إيقاعها املتميز القاف في
كلمة عراق ،والدال في كلمة أعود.

رابع ًا ـ البناء اللغوي:
 .11اللغة املتينة

تعتمد ال �ق �ص �ي��دة ع �ل��ى ل �غ��ة قوية
م�ت�ي�ن��ة ،مت �ت��از ب �ق��وة ب �ن��اء العبارة،
وت��راب��ط أج��زاء اجلملة ،وفصاحة
الكلمة ،ودقة اختيارها ،وتشبه اللغة
في القصيدة لغة أبي متام أو أبي
الطيب املتنبي ،فهي متماسكة في
قوة ،ال حشو فيها وال زوائد .وتظهر
الفصاحة في ألفاظ كثيرة ،منها:
الهجيرة ،اجل�ث��ام ،ال ُع َّباب ،ادله َّم،
اك�ت��ظ ،أوص��دت��ه ،ع�ث��ار ،مناسمها،
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األط �م��ار ،ازورار ،ي ��أزف ،الثوباء ،تشكل مقطعاً شعرياً كام ً
ال ،كقوله:
وبعض هذه األلفاظ قد يبدو غريباً ،م��ا زل��ت أض ��رب م�ت��رب القدمني
ألن استعماله في احلديث اليومي أشعث في الدروب
ق �ل �ي��ل ،وال� �ش ��اع ��ر ي �س �ت �خ��دم
تلك حتت الشموس األجنبيه
األلفاظ بجرأة ،ويقدمها في سياق
يجعلها واضحة مستساغة جميلة .متخافق األطمار ،أبسط بالسؤال
وتظل اللغة قوية حتى عندما تقترب يد ًا نديه
من احلياة اليومية للناس في املقهى صفراء من ذل وحمى ،ذل شحاذ
أو في ال�ش��ارع حيث املنفى أو في غريب
ع��ودت��ه إل��ى ح�ي��اة اجل ��دة العجوز ،بني العيون األجنبيه
ولكن هذه القوة ال تعني الغلظة
أو ب�ين احتقار وانتهار وازورار أو «
القسوة ،إمنا تعني البعد عن
الضعف خطيه «
والهشاشة .إن لغة القصيدة لغة
شعرية مكثفة ،خالية من الزوائد واملوت أهون من « خطيه «
واحل��واش��ي ،وخ��ال�ي��ة م��ن الترادف من ذلك اإلشفاق تعصره العيون
ومن تكرار املعنى الواحد في أكثر األحنبيه
من لفظ ،ويحس القارئ بسالسة قطرات ماء معدنيه
اجلمل ،وتدفقها العفوي ،من دون إن ال �ق �ص �ي��دة ت �ق��وم ع �ل��ى تصوير
تفكك ،كما يشعر ب�ط��ول النفس ،حاالت إثر حاالت ،وتقدمي مشاهد
في اجلملة والعبارة واملقطع ،وكأن إث��ر م �ش��اه��د ،وف��ي ه��ذه احلاالت
املقطع صب في جملة لغوية واحدة .واملشاهد أزمنة وأمكنة وأشخاص
إن لغة القصيدة هي لغة السياب ،وأوض � ��اع ،ول��ذل��ك ت �ط��ول اجلملة،
مب ��ا ل �ه��ا م ��ن خ �ص��ائ��ص متيزها ،ومت �ت��د ال��ع��ب��ارة ،ف��ال�ب�ن�ي��ة العامة
وأه �م �ه��ا ط ��ول اجل �م �ل��ة اخلبرية ،للقصيدة بنية تصويرية ،وليست
واالع�ت�م��اد ف��ي الغالب على الفعل بنية تقريرية ،فالقصيدة ال تقدم
املضارع ،والصفة املدهشة.
م �ع��ان��ي أو أف� �ك���اراً ،وإمن� ��ا تصور
 .12اجلمل اخلبرية الطويلة
حاالت ،وبذلك تتواءم اللغة والرؤية
ت��ق��وم ال �ق �ص �ي��دة ع �ل��ى العبارات وت�ن�س�ج�م��ان م �ع �اً ل�ت�ق��دم��ا قصيدة
اخل �ب��ري��ة ال�ط��وي �ل��ة امل �م �ت��دة ،وهي حداثية.
حتتوي في داخلها مجموعة جمل  .13الفعل املضارع
ق��وام �ه��ا ال �ع �ط��ف أو ال ��وص ��ف أو تقوم القصيدة على الفعل املضارع،
تصوير احل��ال ،كما تطول اجلملة لتصور حالة الغريب اجلالس على
ً
أي �ض �ا ب��احل��ال وال�ص�ف��ة والعطف ،اخل�ل�ي��ج وح ��ده ينتظر األوب� ��ة إلى
وهذه العبارات الطويلة تشكل جسد الوطن ،والفعل املضارع ينقل احلالة،
القصيدة ،وهي الغالبة عليها ،وقد فيجعلها حاضرة في وجدان املتلقي،
متتد على بضعة أسطر  ،بل تكاد
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ليحس بها وينفعل ويشعر ،والشاعر
ال يصف الشعور ،وال يسمي احلالة،
وإمنا يصور الوضع ،ويضع املتلقي
في قلب التجربة من خالل الفعل
امل� �ض ��ارع ،وم ��ن امل �م �ك��ن مالحظة
األفعال التالية والتنبه إلى ما تصور
م��ن ح��ال��ة( :ال��ري��اح تلهث ـ القالع
تظل تطوى أو تنشر للرحيل ،جلس
الغريب يسرح البصر ..ويهد...مبا
يصعد ،...الريح ت�ص��رخ )...وحني
يسترجع الشاعر املاضي ،ال يصفه
وصفاً جامداً ،وال يتحدث عنه ،بل
ينقله حاضراً حياً متحركاً ،فوجه
أمه وصوتها يتزلقان ،والنخيل يوم
كان طف ً
ال يخاف منه ،واألشباح في
املاضي تخطف األط�ف��ال ،وامل ُ َفلِّية
العجوز توشوش ،حيث يقول:

هي وجه أمي في الظالم (م)
وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى
أنام
وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم
مع الغروب
ف��اك �ت��ظ ب��األش �ب��اح ت�خ�ط��ف كل
طفل ال يؤوب
من الدروب
وهي املفلية العجوز وما توشوش
عن حزام

إن األفعال املضارعة تنقل احلدث،
وتضعه م��اث� ً
لا أم ��ام املتلقي ،يراه
وينفعل به ،ويعيشه ،ولذلك تنتفي
التقريرية ع��ن القصيدة ،فهي ال
تقرر حالة ،إمنا تصورها ،وهي ال
تسمي ع��اط�ف��ة ،وإمن��ا تستثيرها،
وه��ي ال ت�ص��ف وض �ع �اً إمن��ا متثله

متثي ً
ال ،وكأن الكلمة حدث يقع اآلن،
ويبتعث في النفس كل ما ميكن أن
يبتعث.
وإذا كانت القصيدة تبتعث املاضي
وجت��س��ده ح ��اض ��راً ،ف��إن �ه��ا تصنع
األم��ر نفسه مع احل��اض��ر ،وجتعله
ماث ً
ال مبا تشيع في النص من أفعال
مضارعة ،ومن ذلك املقطع التالي:

أحسب يا نقود ،أعدكن
ما زل��ت ُ
وأستزيد
ما زلت أنقص ،يا نقود ،بكن من
مدد اغترابي
ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي
وبابي

إن صيغة م��ازل��ت تعبر ع��ن حالة
راهنة مستمرة ،يؤكدها بعد ذلك
ال �ف �ع��ل امل� �ض ��ارع ال� ��ذي ي �ل��ي تلك
الصيغة ،كما يؤكد استمرار احلالة
ال �ت �ك��رار ،وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن اتكاء
املقطع السابق على اللغة املباشرة،
فإن الصورة الشعرية ال تغيب عنه،
بل تتألق ،فبالتماعة النقود يوقد
نافذة داره وبابها ،وكأن النقود هي
الدفء والنار واحلياة.
إن ال �ف �ع��ل امل� �ض ��ارع ال �ش��ائ��ع في
تضاعيف القصيدة يساعد على
استحضار احل��ال��ة التي يصورها،
والزج باملتلقي في خضم التجربة،
يعانيها حاضرة.

 .14الصفات

ال يكثر الشاعر من الصفات ،وهو
يستخدمها بقدر ،مما يدل على أنه
ال يعمد إلى احلشو ،وال يعتمد على
اللغة بقدر اعتماده على الصورة،

68

4/3/13 10:03:39 AM

Bayan April 2014 Inside 68

وه��و يستخدم أن��واع �اً مختلفة من
الصفات ،فمنها ما هو عادي ،ومنها
ما هو متميز ،منها ما هو مألوف
ال جديد فيه ،ومنها ما هو مختلف
ج��دي��د ك ��ل اجل� � ��دة ،ك �م��ا تختلف
ال��وظ�ي�ف��ة ب�ين ال�ت��أك�ي��د والتحديد
واإليحاء ،فمن الصفات العادية في
القصيدة وصف املفلية بأنها عجوز،
وهي صفة عادية ،وظيفتها حتديد
عمر املفلية ،وه��ي غالباً ما تكون
عجوزاً ،إذ تقوم اجلدة بتفلية شعر
األحفاد ،وتنقيته من القمل ،وكذلك
وص��ف ع �ف��راء بأنها جميلة ،فهي
صفة ع��ادي��ة ،إذ ال ميكن أن تكون
ع �ف��راء غير جميلة ،ول��ذل��ك تبدو
وظيفة الصفة هنا مجرد التأكيد،
ومثلها وص��ف ال�ت�ن��ور ب��أن��ه وهاج،
ووصف صوت العمة بأنه خفيض.
ول �ك��ن ال �ش��اع��ر ي�س�ت�خ��دم صفات
أخرى دقيقة موحية ال تخلو من جدة
وإدهاش ،تعبر عن حالته النفسية،
فهو ال ي��رى على اخلليج رحالة أو
مسافرين أو مصطافني أو جتاراً أو
بضائع ،وإمنا يرى رجاالً من أمثاله
كادحني مشردين ،وحفاة عارين ،أي
إنه يرى ذاته أو إنه يسقط ذاته على
كل من يراه ،فيقول:

زح���م اخل �ل �ي��ج ب �ه��ن مكتدحون
جوابو بحار
من كل حاف نصف عار
ومن الصفات املوحية وذات داللة
مميزة وصف الشاعر نفسه بأنها
ثكلى:
نفسي
ص ��وت ت�ف�ج��ر ف��ي ق � ��رارة
َ
الثكلى « :عراق «

فهو لم يقل نفسي اليتيمة ،بل قال
ث�ك�ل��ى ،ف�ك��أن��ه أم ف �ق��دت اب�ن�ه��ا ،ال
كأنه ول��د فقد أم��ه ،وه��ذه الصفة
الالشعورية تدل على مقدار اتساع
نفس الشاعر ،حتى كأنه يحتضن
ال�ع��راق ف��ي قلبه ،ويحس أن��ه فقد
العراق ،وال يحس أن العراق فقده،
وهذا دليل على مقدار حبه الكبير
للعراق ،ألن حب الوالد للولد أكبر
من حب الولد للوالد.
وم��ن ال�ص�ف��ات الطريفة واملوحية
وص���ف ال �ش��اع��ر ل �ل �ش �م��وس بأنها
أجنبية ،فالشمس هي شمس واحدة،
ولكن الشاعر يجعلها شموساً ،ألن
لكل بلد شمسها ،وم��ن هنا تأتي
ال �ص �ف��ة :األج�ن�ب�ي��ة ،ف �ه��ذه الصفة
ان��زاح��ت ع��ن ال�ب�لاد لتلحق شمس
البالد ،مع أن الشمس هي الشمس
نفسها في كل مكان ،وهذه الصفة
نفسية ت ��دل ع�ل��ى ش �ع��ور الشاعر
بالغربة ،والشاعر في احلقيقة هو
األجنبي ،ولكنه ال ينظر إل��ى ذاته
نظرة موضوعية وال إلى العالم من
حوله ،إمنا ينظر إلى كل شيء نظرة
ذاتية ،لذلك ي��رى الشمس أجنبية
وه��و األجنبي ،وه��ذه ال��رؤي��ة تتسق
مع رؤيته الشمس في ب�لاده أجمل
من الشمس في سواها .

 .15التكرار

ي �ك��رر ال�ش��اع��ر كلمة ال��ع��راق ،وما
هي بكلمة ،وإمن��ا هي وط��ن ،وهذا
ال �ت �ك��رار دل �ي��ل ع�ل��ى ح�ب��ه للوطن،
وش��وق��ه إل �ي��ه ،وت��أك�ي��د ألمل��ه بسبب
بعده عنه ،والشاعر في احلقيقة ال
يكرر الكلمة إمنا يسمعها ،وهو يرى
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الكون كله من حوله يكررها ،وهذا خامساً ـ خصائص عامة:
هو الفرق بني أن يكررها هو وأن  .16النظرة الطفولية
يكررها الكون ،هو يحس أن العراق ميتلك الشاعر نظرة طفولية إلى
ه��و العالم كله ،ولكن م��ع ذل��ك هو ال�ع��ال��م ،وه��ي ن�ظ��رة شعرية ،تؤكد
بعيد عنه ،فهو من حوله ،وهو في الصدق والبراءة واحلب والعفوية،
قلبه ،ولكنه عنه بعيد ،وفي تكرار كما تؤكد الذاتية ،والقصيدة كلها
كلمة ع��راق م��ا يشبه ال��دم��وع وهو تقوم على هذه النظرة ،ولكنها تتألق
يشرق بها ،يؤكد ذلك قوله:
ف��ي بعض امل��واض��ع ،ومنها :رؤيته
ص ��وت ت �ف� ّ
�ج��ر ف��ي ق� ��رارة نفسي الشمس في ب�لاده أجمل مما هي
الثكلى  « :عراق «
عليه في سوى بالده ،مع أن الشمس
كاملد يصعد كالسحابة كالدموع هي جميلة في كل مكان ،ولكن حب
ّ
ال�ش��اع��ر لوطنه جعله ميتلك مثل
إلى العيون.
هذه الرؤية ،باإلضافة إلى ما في
الريح تصرخ بي « :عراق «
هذا احلب من صدق وبراءة ونقاء،
وامل��وج يعول بي« :ع��راق ،ع��راق « ،إن كان من املمكن أن يكون ثمة حب
ليس سوى عراق
حقيقي م��ن غ�ي��ر ه ��ذه الصفات،
البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد وك��ذل��ك رؤي �ت��ه ال �ظ�لام ف��ي وطنه
ما تكون
أجمل ،ال لشيء ،إال ألن��ه يحتضن
العراق ،مع أن الشاعر كاره للظلم
والبحر دونك يا عراق
ب ��األم ��س ح�ي�ن م� ��ررت باملقهى ،وال �ظ�لام ،وامل��واط��ن احل��ق ال يقبل
بالظلم في وطنه ،ولكنه ال يضحي
سمعتك يا عراق
بالوطن بسبب الظلم ،يقول:

وكنت دورة أسطوانه
ال �ش �م��س أج �م��ل ف��ي ب �ل�ادي من
هي دورة األفالك من عمري تك ّور سواها ،والظالم
لي زمانه.
حتى الظالم هناك أجمل ،فهو
إن ه��ذا ال �ت �ك��رار يعني
استحضار يحتضن العراق
الوطن في القلب والسمع ،هو دعوة

للوطن كي يكون ماث ً
ال على الرغم
م��ن ال�ن��أي ،ه��و ن��داء العاشق املوله
عندما يذكر اسم من يحب ليترمن به
ويطرب ،وهو تعويذة الساحر عندما
يكرر اسم شيطانه كي يحضر ،وهو
اس�ت�غ��اث��ة امل��ري��ض امل��وج��وع عندما
ينادي أمه أو أباه أو ربه ،ففي هذا
التكرار سلوى وفيه شفاء ،وهو تكرار
غير إرادي ،يصدر عن القلب.

وتتجلى الرؤية الطفولية أيضاً في
متنيه أال تتقاضى السفن من راكبيها
أج� � ��رة ،ومت �ن �ي��ه أن األرض متتد
كاألفق ،وال بحار تفصل بعض البالد
عن بعضها اآلخ��ر ،ولكن هل يكفي
هذا كي يسير إلى بلده فيصلها؟ إن
حب الوطن وشوقه إليه وحنينه إلى
األهل جعله ميتلك مثل هذه الرؤية
الشعرية الطفولية ،فيقول:
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ليت السفائن ال تقاضي راكبيها
عن سفار
أوليت أنّ األرض كاألفق العريض
بال بحار

ومن الطريف أن يجعل املشكلة كلها
محصورة أخ�ي��راً ف��ي النقود ،وهو
ال ميلك في البلد الغريب النقود،
وك� �ي ��ف مي �ل �ك �ه��ا وه� ��و ي �ع �ي��ش من
أعطيات اآلخ��ري��ن ،ولذلك ال يجد
سبي ً
ال إل��ى ال�ع��ودة بسبب افتقاره
للنقود ،حيث يقول:

كن
أعد ّ
م��ازل��ت أح� ُ�س��ب ي��ا ن�ق��ود ّ
وأستزيد
بكن من
مازلت أنقص ،يا نقودّ ،
مدد اغترابي
بالتماعتكن نافذتي وبابي
مازلت أوقد
ّ
ف� ��ي ال� �ض���فّ ���ة األخ� � � ��رى هناك
فحدثيني يا نقود (م)
متى أعود ؟ متى أعود ؟
أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم
السعيد؟
واحسرتاه  ..فلن أعود إلى العراق
! وهل يعود
م��ن ك ��ان ت �ع��وزه ال �ن �ق��ود؟ وكيف
(م)
خر النقود
ُت َّد ُ
وأنت تأكل إذ جتوع ؟ وأنت تنفق
(م)
ما يجود
به الكرام على الطعام؟ (م)
لتبكنيّ على العراق (م)
فما لديك سوى الدموع
وس � ��وى ان� �ت� �ظ ��ارك دون ج ��دوى
للرياح وللقلوع .

إن الشاعر يعلي من ال��وط��ن ،ومن
أجله ينسى كل املشكالت ،ويجعل
املشكلة محصورة في بضعة دراهم،
مم��ا ي�ع�ن��ي أن ال��وط��ن ه��و األكبر
واأله��م ،فالشاعر منتم إلى الوطن
ومرتبط به ،وال شيء يحول بينهما،
إمنا املشكلة هي محض نقود ،وإذا
توافرت ع��اد إل��ى الوطن .وه��ذا ال
يقلل من قدر املعاناة وحجمها ،بل
يزيدها ق��وة ،إذ إن م��ا يحول دون
ال �ع��ودة أم��ر سهل ،ه��و أم��ر مادي،
وهنا تبدو املادة أقوى من العاطفة،
إذ ال تستطيع ال �ع��اط �ف��ة وحدها
فعل شيء ،في النظرة املوضوعية،
ولكن الوطن أكبر ،والعاطفة أقوى،
في النظرة الذاتية ،ولذلك ينسى
الشاعر الصعوبات كافة ،وال يذكر
س��وى ال�ن�ق��ود ،وف��ي ه��ذا م��ا يؤكد
ث��ان�ي��ة ال�ن�ظ��رة الطفولية الذاتية،
وهل الشاعر إال طفل كبير؟ أو هل
الشاعر إال إنسان ميتلك ذاته ،وال
يريد أن يخسرها؟ ومن هذه الذات
ينبع الشعر وحب الوطن.

 .17السياب و أوديسيوس

إذا كان أوديسيوس في األوديسة قد
عانى من عذاب العودة إلى الوطن،
وق��د ع��اد منتصراً ،وساعدته ربة
احلرب والذكاء أثينا ،ليجد زوجته
في انتظاره وفية له ،فإن الشاعر
ـ في القصيدة ـ يكابد من الشوق
إلى الوطن ،ويعاني من ألم بالبعد
ع�ن��ه ،وه��و يحلم ب��ال �ع��ودة ،ولكنه،
في القصيدة ،ال يعود إلى الوطن،
وي�ظ��ل على ش��اط��ئ ال�غ��رب��ة ،يشعر
باليأس ،كأن الشاعر يكتب قصيدة
الالعودة.
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إن شخصية الشاعر في القصيدة
هي شخصية البطل املعذب الذي
يعاني من الغربة واالغ �ت��راب ،فهو
يعاني م��ن غ��رب��ة امل �ك��ان ،إذ يحس
بالبعد عن الوطن ،ويدرك أن بينهما
آم��اداً من البحار ال ميكن قطعها،
ح �ت��ى إن� ��ه ي��رج��و ب� �ب���راءة الطفل
وبعفوية الشاعر أن تكون األرض
م ��ن غ �ي��ر ب �ح��ار ح �ت��ى ي�ت�م�ك��ن من
السير إلى الوطن ،وهو يعاني من
اغتراب الذات ،فهو يرى الشموس
أجنبية ،ويرى العيون أجنبية ،وهي
تنظر إليه نظرة ازدراء واحتقار،
وحني تشفق عليه تقول« :خط ّية».
وه ��ذه امل �ع��ان��اة تنصب عليه فرداً
لذلك يستنجد باملاضي يسترجعه،
ف�ي��ذك��ر أم ��ه وع�م�ت��ه وي��ذك��ر نساء
ق��ري�ت��ه احل�ب�ي�س��ات م�ث�ل��ه يظلمهن
الرجال ،ولذلك يستنجد باحلبيبة،
ويريد أن يلتقيها في الوطن ،ال أن
يلتقيها ف��ي البلد الغريب ،ألن��ه ال
يريد لها شقاء الغربة واالغتراب
مثله ،ومما يزيد من معاناته يأسه
من العودة ،لسبب تافه ،هو افتقاره
إل ��ى امل� ��ال .وإذا ك ��ان أوديسيوس
يستنجد بأثينا ربة الذكاء واحلكمة
كلما حزبه أمر ،وهي بالنسبة إليه
املخلص ،فإن الشاعر ال يجد غير
املاضي الطفولي يلوذ به ،والنقود
بالنسبة إليه هي املخلص ،وهذا هو
الفرق بني البطل في عصر املالحم
والبطل في عصر الهزائم.

 .18من احمللية إلى اإلنسانية

يتغنى السياب في ه��ذه القصيدة
ب��ال��وط��ن ،وي�ش�ت��اق إل �ي��ه ،وميحضه
احل���ب ،وي�س�م�ي��ه وي �ش��دو باسمه،

ويجعله أجمل من العالم كله ،حتى
الشمس فيه أجمل من الشمس في
س ��واه ،وح�ت��ى ال �ظ�لام فيه أجمل،
كما يصور في القصيدة مالمح من
الوطن والسيما وطن الطفولة حيث
النخيل واجل��دة التي تروي قصص
التاريخ والعمة التي تروي احلكايات
الشعبية ،وهو الوطن الذي تُظلم فيه
النساء ،وتغلق عليهن أبواب البيوت،
وه��و الوطن ال��ذي يشم فيه رائحة
النخيل ،ويستمتع بنداوة الطل في
الصيف احلار.
وي� ��دل ال �ن��ص ع �ل��ى ن��زع��ة وطنية
ج� ��ارف� ��ة ،ق��وام��ه��ا احل � ��ب ،وليس
ال�ت�ك�ب��ر أو االس �ت �ع�ل�اء ،وعمادها
ال �ش��وق وال��رغ �ب��ة ف��ي ال��ع��ودة إلى
الوطن ،وليس في النص شيء من
تفضيل الوطن على العالم ،وليس
فيه شيء من الرغبة في سيطرة
الوطن على العالم ،إن كل ما فيه
ه��و ع��اط�ف��ة وط�ن�ي��ة ص��ادق��ة ،تثور
ف��ي ن�ف��س ك��ل وط�ن��ي ي�ح��ب وطنه،
وهو بهذه العاطفة يعبر عن عاطفة
إنسانية ،ويرتقي م��ن احمللية إلى
اإلنسانية ،ال مبعاجلته موضوعاً
ع��امل�ي�اً ك��احل��رب وال�س�ل��م أو الفقر
واجل��وع ،وإمن��ا مبعاجلته موضوعاً
ذاتياً ،هو الشوق إلى الوطن ،ولكنه
بصدق هذا التعبير عن هذا الشعور
ال��ذات��ي ال �ف��ردي استطاع االرتقاء
إلى املستوى اإلنساني ،ومن خالل
التصوير ملا هو محلي استطاع أن
يعبر عن احلب للوطن ،وهو احلب
الذي ميكن أن يعد مثاالً لكل حب
وطني صادق ،يؤكد ذلك املقولة التي
يطرحها من وجهة نظره الشخصية
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حيث يقول:

إني ألعجب كيف ميكن أن يخون
اخلائنون
أيخون إنسان بالده ؟
إن خ��ان معنى أن ي �ك��ون ،فكيف
ميكن أن يكون ؟

وت�ب��دو ه��ذه املقولة ص��ادق��ة ،وهي
جميلة ،وم��ع أنها ج��اءت في شكل
حكمة أو مقولة ذهنية ،تظل ملتحمة
بالقصيدة ،وال تبرز فيها ناتئة ،ألنها
جاءت في سياق التجربة.

سادس ًا ـ خامتة

لقد ك��ان��ت القصيدة وق�ف��ة تأمل،
غ ��اص ف�ي�ه��ا ال �ش��اع��ر ف��ي أعماق
ذات��ه ،فصور احلاضر مبا فيه من
بؤس وشقاء ومعاناة ،بسبب الغربة،
وال �ب �ع��د ع��ن ال��وط��ن ،ث��م استرجع
املاضي في الوطن ،وال سيما أيام
الطفولة ،وذك��ر امل��رأة التي يحب،
وأك� ��د أن ال �ل �ق��اء احل ��ق باحلبيبة
ال ميكن أن ي�ك��ون إال ف��ي الوطن،
واستنكر اخليانة وأدان�ه��ا ،ثم حلم
ب��ال�ع��ودة ،ول��م يلبث أن صحا على
الواقع ،ليدرك أن العودة إلى الوطن
مستحيلة بسبب النقود ،وهو بذلك
ي �س �ت �ش��رف امل�س�ت�ق�ب��ل ف �ي �ن��ال منه
اليأس .إن القصيدة مقيدة باملكان،
وهو اخلليج ،وهي تعبر عن ضيقه
وثقله ،ولكنها حرة في الزمان ،فهي
تنتقل بني ماض وحاضر ومستقبل،
وقوامها اإلح�س��اس بقسوة الغربة
وش��وق ال�ع��ودة إل��ى الوطن واليأس
من إمكان العودة ،والقصيدة طويلة،
وقد ساعدها طولها على استيعاب
جتربة الشاعر ،وكما تنقلت بحرية

بني ماض وحاضر ومستقبل ،تنقلت
كذلك بحرية بني تقانات وعناصر
وأدوات فنية متعددة .وما تتصف به
القصيدة من غير شك هو الغنائية،
فالقصيدة ال تقوم على ص��راع وال
على منو أو تطور ،وليس فيها تعدد
في األصوات ،وليس فيها قص وال
درام� ��ا ،ب��ل ه��ي ت �ن��داح ف��ي دوائر،
عمادها التداعي احل��ر ،وم��ع ذلك
تظل القصيدة من الشعر احلداثي،
مب��ا فيها تقانات شعرية جديدة،
قوامها التوظيف الثقافي ،والصورة
املدهشة ،واالع�ت�م��اد على تقانات
اإلي �ق��اع وت �ك��رار ال �ص��وت ،والرؤية
ال�ط�ف��ول�ي��ة ال �ب��دائ �ي��ة ال �ت��ي ترتقي
بالتجربة من احمللي إلى اإلنساني،
مب��ا فيها م��ن ص��دق ف��ي التجربة،
وعفوية في تصوير البيئة احمللية.
إن القصيدة ذات ام �ت��داد أفقي،
ولكنها ال تخلو من عمق فني ،وعلى
ال��رغ��م م��ن التشاؤم املسيطر على
القصيدة ،واليأس الذي تنتهي إليه،
فإنها تظل معبرة عن حالة إنسانية
تثير التعاطف ،وهي متتلك مقطعاً
تتألق فيه الشعرية وال ميكن للمتلقي
أن ينساه ،ألنه يرتقي إلى مستوى
إنساني واضح ،باملقولة التي يطلقها
من خالل التجربة ،وهو البؤرة في
النص ،ويتمثل في قول الشاعر:

أح �ب �ب��ت ف �ي��ك ع � ��راق روح � ��ي أو
حببتك أنت فيه
ِ
ي��ا أن�ت�م��ا ،مصباح روح��ي أنتما،
وأتى املساء
فلتشعا في دجاه
والليل أطبق،
ّ
فال أتيه.
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إلي ما
لو ِ
جئت في البلد الغريب ّ
كمل اللقاء،
يدي..
امللتقى بك والعراق على ّ
هو اللقاء
�ض دم��ي إل�ي��ه ك��أنّ كلّ
ش��وق ي�خ� ّ
دمي اشتهاء
جوع إليه  ..كجوع كلّ دم الغريق
إلى الهواء
ال �ش �م��س أج �م��ل ف��ي ب �ل�ادي من
سواها ،والظالم
حتى الظالم هناك أجمل ،فهو
يحتضن العراق
�رأب من
ش��وق اجل �ن�ين إذا اش� � ّ
الظالم إلى الوالده
إن ��ي ألع �ج��ب ك �ي��ف مي �ك��ن أن
يخون اخلائنون
أيخون إنسان بالده ؟
إن خان معنى أن يكون ،فكيف
ميكن أن يكون ؟

والقصيدة ال تتخلى عن قيم
الشعر العربي ال �ق��دمي ،وال سيما
ما يتصل باإليقاع والغنائية ،وتظل
محافظة على الوضوح ،ولكنها مع
ذل��ك حت�ق��ق ق�ي�م�اً ح��داث�ي��ة كثيرة،
والسيما ما يتعلق بالصورة اجلديدة
املدهشة ،وال�ق��درة على اإلدهاش،
والتوظيف الثقافي ،وهي في الوقت
نفسه تتجنب الغموض والتعقيد،
وتبتعد عن الرمز ،وال تخلو من عمق،
وبذلك حتقق االنتماء إلى احلداثة،
مع عدم االنقطاع عن التراث ،كما
تنطلق من الذات ،وتستعني بأساليب
تعبيرية موضوعية ،وفي هذا كله ما
يجعلها ق ��ادرة ع�ل��ى ال��وص��ول إلى
املتلقي ،ويحفظ لها ال �ق��درة على
التجدد والبقاء.
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مقاالت
إطاللة تاريخية ثقافية على ال�ك��وي��ت ........صالح خالد املسباح
ع � � � �ب� � � ��د ال�� � � � �ل� � � � ��ه زك� � � � � ��ري� � � � � ��ا األن�� � � � � � � � � �ص� � � � � � � � � ��اري ..األدي� � � � � � � ��ب
ال�� � � �ش� � � ��ام� � � ��ل امل � � � �س � � � �ت � � � �ن � � � �ي� � � ��ر ...ل � � �ي � � �ل� � ��ى م � � �ح � � �م� � ��د ص � ��ال � ��ح
د .منصور محمد س��رح��ان “معجم املؤلفني البحرينيني”....منى الشافعي
املدونات  ..هل هي سلطة خامسة؟! ....................أحمد يوسف
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مقاالت
إطاللة تاريخية ثقافية كويتية
بقلم :صالح خالد املسباح *
مسيرة الكويت األولى من النشأة حتى عام 1921
عهد الشيخ سالم املبارك الصباح

حينما بدأت جماعات من الصيادين باالستيطان في «جزيرة» «طبيج»
بحضارة»العب َيد» وتركوا آثار ًا لهم
في منطقة الصبية ويعود عهدها
ُ
ومنها لؤلؤة صغيرة مثقوبة تستخدم للزينة .وهذا يعود إلى 7000
سنة .وكشف ذلك عن أقدم احلضارات التي نشأت على أرض الكويت.
ووجد في جزيرة فيلكا ملا قبل  2500ق.م جتمع بشري لإلنسان وكشفت
آثار ملدينة وقطع فخارية .ومت العثور على أول عملة عرفتها الكويت
 300ق.م في عهد امللك سلوقس األول باسم األسكندر األكبر وسميت
جزيرة «فيلكا» «إيكاروس» « وتعني بالالتينية» «البالد السعيدة».

وفي  73ق.م .كتبت «الرسالة امللكية» على حجر إيكاروس وهي رسالة من
ملك يوناني بعثها إلى جزيرة إيكاروس «فيلكا» وتشير الرسالة إلى اهتمام
امللك بأمر إيكاروس .ومنها «بناء معبد واستثمار األراضي ،بالزراعة وبناء
احلدائق وأنهم معفون من الضرائب».
وتعتبر وصايا هامة وفيها من احلكمة امللكية ،ومكافأتهم إن استجابوا
إعفاء من الضرائب.
وإذا انتقلنا إلى العصر اإلسالمي  633م نستذكر أول معركة حدثت في
الكويت «معركة ذات السالسل» في كاظمة بجوار مدينة اجلهراء بني املسلمني
بقيادة الصحابي اجلليل «خالد بن الوليد» والفرس بقيادة «هرمز» وانتصر
املسلمون .وال يفوتنا ذكر في عام 641م والدة الشاعر الكبير الفرزدق:
همام بن غالب بن صعصعة من مشاهير الشعراء العرب وهو من قبيلة «بني
متيم» ألن هذه املنطقة كانت سكناً لبني متيم .وقبر أبو الفرزدق موجود في
أمغرة بجوار اجلهراء بشرق كاظمة وقد ذكرت منطقة «كاظمة» وألول مرة
في كتاب «نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق» لإلدريسي عام 1592م.
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عند وصفه للطرق السالكة ما بني
ال�ق�ط�ي��ف وال �ب �ص��رة .وإن كاظمة
ليست ج��زءاً من البصرة العثمانية
ولكنها مرتبطة «باألحساء».
وإن أول��ى بدايات تأسيس الكويت
«القرين» عام 1613م وثيقة «لويس
بيللي» املقيم السياسي البريطاني
ف��ي أب ��و ش �ه��ر وض ��ع ت �ق��ري��راً بعد
زي��ارت��ه للكويت ،وإم� ��ارات اخلليج
العربي ذك��ر فيه أن هناك إمارات
تتبع شاه فارس (إيران) وأخرى تتبع
سلطان العثمانيني .وهناك إمارات
تخضع لشيوخها ومنها الكويت،
فهي مستقلة بذاتها وال تخضع ألي
تبعية ،ومنها كذلك رسالة الشيخ
مبارك الصباح حاكم الكويت إلى
امل�ع�ت�م��د ال �ب��ري �ط��ان��ي ح ��ول حدود
الكويت واملؤرخة عام 1913م.
والتي تبدأ بالعبارة التالية «الكويت
أرض قفراء نزلها جدنا صباح عام
1022هـ».
ويساند هذا القول ما ذك��ره املؤرخ
م�ح�م��د ب��ن ع �ث �م��ان ب��ن ص��ال��ح بن
عثمان ال�ق��اض��ي بعنيزة ،ورد في
رسالته» روضة الناظرين عن مآثر
علماء جند وحوادث السنني» والذي
ذكر بأن تاريخ تأسيس الكويت عام
 1022هجري ويعادل 1613م .وقال:
«والكويت تأسست عام 1022هـ على
األصح» وأشار في مقدمة الرسالة
إلى أن اخلوالد يحكمون األحساء
والقطيف.
وكذلك ذكر الشيخ محمد بن خليفة
النبهاني» التحفة النبهانية» بأن
يعود تأسيس الكويت لعام 1611م.

أما ذكر آل الصباح األسرة الكرمية
فقد أشار « فرانسيس واردن» أحد
موظفي حكومة الهند البريطانية
ف��ي ت�ق��ري��ر ل��ه ع ��ام 1819م حتت
عنوان« :عرب العتوب» :إنه حوالي
ع ��ام 1716م دخ �ل��ت ث�ل�اث قبائل
عربية ذات ش��أن وه��ي :بنو صباح
واجل�لاه �م��ة وآل خليفة حتددها
امل �ص �ل �ح��ة وال��ط��م��وح ف ��ي حتالف
واستقرت على بقعة من األرض على
الساحل الشمالي الغربي في اخلليج
تسمى الكويت» ويشير التقرير إلى:
«أن ه ��ؤالء امل�ه��اج��ري��ن ق��د نظموا
أم��وره��م ووزع ��وا السلطات بينهم
حيث يتولى آل صباح شؤون احلكم
وأشرف اجلالهمة على شؤون البحر
أم��ا آل خليفة فقد آل إليهم أمر
التجارة» وتشير مخطوطة «مرتضى
بن علوان» 1709م وهو حاج سوري
زار املنطقة حيث مر بالكويت في
طريقه لألراضي املقدسة في مكة
املكرمة وقدم وصفاً لهذه الرحلة،
حيث يقول« :دخلنا بلداً يقال لها
الكويت بالتصغير بلد ال بأس بها
تشبه احلسا إال أنها دون�ه��ا ولكن
بعماراتها وأبراجها تشبهها لكنها
أقل منها.
وكان معنا حجاج من أهل البصرة
ف��رق�ن��ا ع�ن�ه��م ع�ل��ى درب ي �ق��ال له
«اجلهراء» ومن الكويت إلى البصرة
أربعة أيام وفي املراكب يوم واحد،
وهذه املذكورة اسمها «القرين»
وأما متى مت بناء «كوت» وهو القلعة
الصغيرة أو احل �ص��ن ،فمن يقول
أن أول من بناه «براك بن غرير بن
عثمان آل حميد» ال��ذي حكم من
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عام (1682-1666م) ولقب عريعر
وسمي ك��وت اب��ن عريعر» وه��و أول
ب �ن��اء ب��ال �ك��وي��ت وم��وق �ع��ه ف��ي التل
املستطيل املقابل للفرضة القدمية
بجانب قصر السيف وكان مستودعاً
للطعام .ومقراً لقوات اب��ن عريعر
وبدا العمران بعد ذلك حوله .وأن
أسرة البورسلي ويرجع أصولها إلى
«صبيحات بني خ��ال��د» ه��م الذين
ي �ق��وم��ون ب �ح��راس��ة احل �ص��ن طوال
ال�ع��ام .كل ما سبق ذك��ره الب��د بأن
ذلك هيأ لوجود علم وعلماء وكتب
ونساخ ولنا شاهد في ذلك حينما
قام «مسيعيد بن أحمد بن مساعد
ب��ن س��ال��م» بنسخ كتاب « «املوطأ»
لإلمام مالك حينما سكن مسيعيد
في جزيرة فيلكا وه��ي أول عملية
نسخ لكتاب في تاريخ الكويت.
وظهر فيه أول نص عربي كتبت فيه
اس��م جزيرة فيلكا .وأم��ا أق��دم أثر
ديني روحي إسالمي وهو تأسيس
أول مسجد بالكويت وه��و مسجد
«ابن بحر» 1696م» ويقع في محلة
اإلب��راه��ي��م م �ق��اب��ل ق �ص��ر السيف
والفرضة.
والب��د م��ن استتباب ال�ع��دل واألمن
واألم��ان والعدل بني الرعية فظهر
�اض وهو
ل �ن��ا ف��ي ال �ك��وي��ت أول ق� � ٍ
«محمد بن فيروز بن حمد بن بسام
ال�ت�م�ي�م��ي األش �ي �ق��ري األحسائي»
ع ��ام 1705م وه ��و أول م��ن تولى
القضاء في الكويت .وكذلك مارس
مهنة التعليم على القراءة والكتابة
واحلساب وتوفي في الكويت عام
1723م.

أما عملية البيع والشراء كيف كانت
تتم فقد انتشرت عملة معدنية تسمى
«طويلة احلسا» عام 1752م.
وق��د ح�ص��ر ال��رح��ال��ة «كنبهاوزن»
املسؤول عن شركة الهند الشرقية
الهولندية في خرج عام 1756م بأن
الكويت متتلك  300سفينة.
يعمل عليها أرب�ع��ة آالف رج��ل في
صيد اللؤلؤ.
أما الرحالة األملاني «كارسنت نيبور»
وال��ذي انضم إل��ى بعثة دامناركية
ك�ت��ب ع��ن ال�ك��وي��ت ع��ام  1772في
ك�ت��اب أص ��دره ب��اس��م «وص ��ف شبه
جزيرة العرب» وفي كتاب آخر باسم
«رحالت في اجلزيرة العربية ،طبع
عام 1774م .عمل إحصاء تقديرياً
لسكان ال�ك��وي��ت وال ��ذي ق��در عدد
سكانها بـ  10000نسمة وميلكون
 800سفينة صيد لؤلؤ.
وأما أول ذكر للكويت ملؤلف عراقي،
فقد ألف القاضي واملؤرخ العراقي
عبد الرحمن السويدي عام 1772م
ف��ي ك�ت��اب��ه« :ت��اري��خ ح ��وادث بغداد
والبصرة1778-1772 ،م» وذكر أن
ف��ي ال�ك��وي��ت« :أن فيها  14جامعاً
وم�س�ج��دي��ن ،وأن ج��ام��ع اب��ن بحر
ج��ام��ع ك�ب�ي��ر ع �ل��ى ال �ب �ح��ر كجامع
ال �ق �م��ري��ة ف��ي ب� �غ ��داد» وق ��د هرب
السويدي إلى الكويت عام 1772م
خوفاً من وباء الطاعون الذي انتشر
في البصرة.
وه���ذا ن��ص م��ا ذك� ��ره « :فخرجت
إلى الكويت من الزبير وخرج معي
جماعة .والكويت بلدة على ساحل
ال�ب�ح��ر .وك��ان��ت امل�س��اف��ة ستة أيام
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براً .فدخلتها وأكرمني أهلها إكراماً
ع�ظ�ي�م�اً ،وه ��م أه ��ل ص�ل�اح وعفة
ودي��ان��ة وفيها أرب�ع��ة عشر جامعاً
وفيها مسجدان ،والكل في أوقات
الصلوات اخلمس متأل من املصلني
أق�م��ت فيها ش�ه��راً ل��م أس��أل فيها
عن بيع وشراء ونحوهما بل أسأل
عن صيام وصالة وصدقة ،وكذلك
ن�س��اؤه��ا ذوات دي��ان��ة ف��ي الغاية.
وق � ��رأت ف�ي�ه��ا احل ��دي ��ث ف ��ي ستة
جوامع ،نقرأ في اجلامع يومني أو
ثالثة فيضيق من كثرة املستمعني،
فيلتمسون مني االنتقال إل��ى أكبر
منه .وه�ك��ذا حتى استقر الدرس
في جامع ابن بحر .وهو جامع كبير
على البحر .كجامع القمرية في
بغداد وجاء الطاعون إليها لكنه لم
يكبر ول��م تطل أيامه .ومل��ا تواردت
األخ� �ب ��ار ب��ان �ق �ط��اع ال �ط��اع��ون عن
البصرة أردت الرجوع إليها فقدموا
ل��ي س�ف�ي�ن��ة ك �ب �ي��رة وأن��زل��ون��ي أنا
وعيالي لم ينقص الطاعون ببركة
حديث املصطفى منا أحداً.
ون ��زل ف��ي امل��رك��ب م�ع��ي م��ن أكابر
ال� �ك ��وي ��ت أن � ��اس ب �ق �ص��د التبرك
بخدمتي ورفقتي ونزل معي جميع
من كان في الكويت من أهل البصرة
�ول وصاحب املركبة يخدمنا
بال ن� ٍ
بنفسه .وجرينا ببركة الله تعالى
ون�ح��ن ف��ي أح�س��ن ع �ب��ادة شاغلني
نهارنا مبذاكرة العلم.
وتعلم البحرية ال��ذي��ن معنا أمور
دينهم .ول��م يتفق لنا ي��وم نكرهه.
ولم يتفق إ ّنا صلينا إحدى الصلوات
اخلمس فرادى من حيث نزلنا في
امل��رك��ب إل��ى ح�ي��ث خ��رج�ن��ا وكانت

نيتي أن ال أقيم في البصرة إال قدر
انتظار الرفيق لقطعنا بأن الطاعون
ارتفع من بغداد».
أما إنشاء أول مكتب بريد بالكويت
جاء بعد أن احتل الفرس البصرة عام
1775م ،بعد حربها التي استغرقت
عدة سنوات مع الدولة العثمانية.
مما اضطر شركة الهند الشرقية
اإلجنليزية إلى تأسيس مكتب بريد
بالكويت ليكون ب��دي�ل ً
ا ع��ن مركز
البريد التابع لها في الزبير والذي
أغ �ل��ق نتيجة احل���رب وق ��د أسس
خليفة بن ش��ري��دة :أبوناشي» أول
مقهى في الكويت عام 1786م وهذا
املقهى يرتاده أمير الكويت ويجلس
مع التجار واملواطنني في الصباح
وامل �س��اء ،وي��رت��اده ن��واخ��ذة الكويت
وي �ت �ب��ادل��ون ب�ي�ن�ه��م ش� ��ؤون البحر
والغوص والسفر.
وفي عام 1795م مت تأليف أول كتاب
من مؤلف كويتي وه��و :عثمان بن
سند بن راشد عبد الله راشد املالكي
القادري «كتاب النظم العشماوية».
وفي عام 1798م قام الشيخ «عثمان
بن علي بن محمد س��ري القناعي
بنسخ كتاب «التيسير على املذهب
الشافعي نظم العمريطي»
وف� ��ي ع� ��ام 1844م ق� ��ام الشيخ
«إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله»
بنسخ كتاب« :املنهاج في فقه اإلمام
الشافعي للشيخ محيي ال��دي��ن بن
ش ��رف ال� �ن ��ووي .وال �ش �ي��خ إسحاق
كان كاتباً عند أسرة آل عبدالرزاق
وال �ن �س �خ��ة م �ح �ف��وظ��ة ف��ي املكتبة
الوطنية املركزية.
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وي��ذك��ر ل �ن��ا ال �ت��اري��خ أن ��ه ف��ي عام
1845م بأن الشيخ مساعد بن عبد
ال �ل��ه ال �ع��ازم��ي وه��و طبيب شعبي
وفقيه يعتبر أول كويتي مارس مهنة
التطعيم ضد مرض اجلدري .وفتح
منزله كمقر لتطعيم األطفال.
ول��ش��وق أه ��ل ال �ك��وي��ت ل�ب�ي��ت الله
احلرام فقد شدوا الرحال مع أول
صاحب حملة حج «فهد بن دويلة»
عام 1800م.
والب��د أن نشير إل��ى رائ��د األدب في
الكويت وه��و السيد عبد اجلليل بن
سيد ياسني الطبطبائي ولم يكن أديباً
ينظم الشعر ويكتب النثر فقط .وإمنا
كان مع ذلك فقيهاً إال أن رغبته للشعر
ومنادمة ومجالسة الشعراء واألدباء
فلذا ترك لنا إرثاً ثقافياً شعرياً باسم
«اخلل واخلليل في شعر السيد عبد
اجلليل» وطبع في الهند ع��ام 1300
ه��ج��ري1893 .م ،ط �ب��ع ع �ل��ى نفقة
حفيده مساعد بن أحمد الطبطبائي.
وجاء بعده الشاعر الكويتي الكبير
عبد الله محمد الفرج املولود عام
 1836الذي عاش ونشأ في بومبي
بالهند في كنف والده مرفهاً.
وانقطع للشعر واألغاني ،وطبع له
أول دي��وان شعر اب��ن عمه الشاعر
خ��ال��د محمد ال�ف��رج «األرج ديوان
عبد الله الفرج 1919م.
وفي عام 1854م قام الشيخ أحمد
بن عبد الله بن فارس بنسخ كتاب
«شرح الرحبية في علم الفرائض»
البن حجر املكي.
وال �ن �س �خ��ة م ��وج ��ودة ل ��دى املكتبة
الوطنية املركزية.

وأول م��ن لقب «خ��ان ب �ه��ادر «وهو
لقب هندي رفيع أخذه اإلجنليز من
الهنود .هو «امل�لا عبد الله محمد
أحمد عبد اإلله القناعي» ولد عام
 1860الذي تعلم علوم الدين واللغة
واألدب وأحسن كتابة اخلط العربي
وأج� ��اد ال �ت��دوي��ن وح �ف��ظ الوثائق
كما تعلم اإلجنليزية ،وعمل كاتباً
خاصاً للمعتمدية البريطانية في
الكويت بعد افتتاحها عام 1904م،
ون�ظ��راً لكفاءته وإخ�لاص��ه بالعمل
منحته احل�ك��وم��ة البريطانية في
1914/1/14م «لقب خ��ان بهادر»
وفي 1918/6/3م منحته لقباً آخر
هو «خ��ان صاحب» مع مبلغ 1000
روبية.
وف��ي ع��ام  1862زار الرحالة وليم
بلجريف الكويت ،وق��د ذكرها في
كتابه الذي طبع عام 1869م باسم
«مذكراتي في رحلة إلى وسط آسيا
واجلزيرة العربية» بأنها أكثر موانئ
اخلليج نشاطاً وحركة.
وفي عام 1863م زار الرائد لويس
بيلي الكويت واستقبله اب��ن حاكم
الكويت الشيخ مبارك بن الصباح
وبعد الرحلة أع��د ت�ق��ري��راً بعنوان
«رحلة إلى الرياض ووسط اجلزيرة
العربية».
وف���ي ع���ام 1868م زار الرحالة
األمريكي لوشر الكويت وقد أتيح
للرحالة أن يكون ضيفاً ليوم لدى
شيخ الكويت عبد الله الثاني وقد
وصف جميع ذلك في كتاب طبع في
فيال دلفيا بأمريكا عام 1890م.
وق��د زينها بالصور ال�ي��دوي��ة حتت
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اس���م «ال �ن �ج �م��ة وال� �ه�ل�ال» يقول:
«ك��ان الشيخ احلاكم طوي ً
ال مفتول
العضالت لطيف املالمح قد أطال
حليته البيضاء ،يناهز الثمانني يبدو
على وجهه مالمح الذكاء وكان غاية
األدب في كالمه وعاداته الشرقية،
وكان يلبس مالبس عربية من احلرير
الفاخر موشاة بغزارة بالذهب ويداه
تشعان باألملاس .وقد غمس خنجراً
ص��غ��ي��راً ذا م �ق �ب��ض م ��ن الذهب
الصلد ،وقد طعم باللؤلؤ ،والفيروز
وال�ي��اق��وت وال��زم��رد مم��ا يظهر أن
ه��ذه األسلحة ق��د صممت للزينة
أك �ث��ر مم��ا ه��ي ل�لاس�ت�ع�م��ال .وجل
الرجال من سكان الكويت ميارسون
التجارة أو املالحة ونساء الكويت
مشهورات بصناعتهن ومهارتهن في
جميع األعمال اليدوية ،كاحلياكة،
والغزل ،والنسيج ومثل ذلك حسن
م �ظ �ه��ره��ن ف �ه��ن ي �ع �ت �ب��رن بجانب
التركيات واإليرانيات ،ولهذه الغاية
يعتبرن أشد نساء اخلليج مالحة».
وف� ��ي ع� ��ام 1871م ق� ��ام احملسن
ال��ك��وي��ت��ي« :ع� �ل ��ي ب ��ن م �ح �م��د آل
إبراهيم» بطبع كتاب في مصر «نيل
امل ��آرب بشرح دليل ال�ط��ال��ب» وهو
كتاب في الفقه احلنبلي وه��و أول
من ق��ام بطباعة كتاب على نفقته
اخلاصة وملؤلف غير كويتي.
وأت��ى إل��ى الكويت ع��ام 1878م من
إيران املال قاسم بن حسن بن باقر مع
أخيه املال زين العابدين لتعليم رسم
اخل��ط بالطريقة الصحيحة وبعد
وفاته استمر أخوه املال زين العابدين
في مهنة التعليم وقام بتأليف كتاب
«روض��ة العارفني من أفكار وأبكار

أق ��دام أب �ن��اء امل��ؤم�ن�ين» وط�ب��ع عام
1942م .ف��ي بومبي ويحتوي على
مدائح نبوية ومدائح للحكام العرب
وش �ي��خ ال�ك��وي��ت م �ب��ارك ب��ن صباح
والشيخ خزعل حاكم عربستان وله
كتاب «موعظة الرجال وبلغة املال»
ول��ه دي��وان «منهج ال��ذاك��ري��ن «طبع
في إي��ران ع��ام 1928م .وق��د بلغت
عدد مؤلفاته  42كتاباً بعضها شعراً
والبعض اآلخر نثراً وبعض مؤلفاته
بالفارسية ومن املهم أن نعرج على
أول عملة وطنية وهي أول محاولة
إلص��دار نقد وطني مستقل عندما
أم ��ر ال �ش �ي��خ ع �ب��د ال �ل��ه ب��ن صباح
«عبد الله الثاني» بسك عملة نقود
نحاسية ه��ي البيزة الكويتية عام
1886م ن�ق��ش ع�ل��ى أح ��د وجهيها
كلمة «ضربت في الكويت 1304هـ
وعلى الوجه اآلخ��ر إمضاء الشيخ
عبدالله.
وف��ي ع��ام 1891م ،استقر اإلمام
عبد الرحمن الفيصل التركي آل
سعود في الكويت ،بعد أن سيطر
عبد العزيز بن رشيد على الرياض
وك ��ان امل�ل��ك عبدالعزيز آل سعود
صغيراً عندما دخل الكويت وعمره
 12عاماً واستقبلهم الشيخ محمد
الصباح بأجمل ترحيب وبقوا فيها
حتى فتح عبد العزيز الرياض عام
1902م.
وفي عام 1893م قام املال عبد الله
ب��ن حسني التركيت بنسخ كتاب:
«ال �ع �م��دة ف��ي ال�ف�ق��ه» ع�ل��ى مذهب
اإلمام الشافعي عام 1893م.
وللمرأة دور في تسيير حمالت احلج
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على اإلبل فاشتهرت حملة «منيرة
عبدالله العلندا» عام 1897م .وقد
س��ان��ده��ا زوج �ه��ا س�ل�ي�م��ان دبيان
احل �م��زة ب ��اإلش ��راف ع�ل��ى احلملة
وش��ارك�ت�ه��ا أخ�ت�ه��ا م��زن��ة ف��ي إدارة
احلملة.
وف� � ��ي ع� � ��ام 1897م مت تأليف
كتاب»سبائك العسجد ف��ي أخبار
أحمد جن��ل رزق األس �ع��د» ومؤلفه
الشيخ عثمان بن عبد الله بن راشد
السند وهو من علماء الكويت ومتت
طباعته في بومبي« :يقول ابن سند
أن ال�ك��وي��ت بضم ال �ك��اف وإسكان
ال��ي��اء ب �ل��د ت �ق��ع ع �ل��ى س��اح��ل بحر
العدان بفتح العني».
وفي عام 1898م قامت السيدة»حصة
احل �ن �ي��ف» أم ع �ب��دال �ل��ه عبدامللك
الصالح بالذهاب إلى بومباي الهند،
بطلب الشيح احملسن الكويتي قاسم
ح�م��د آل إب��راه �ي��م ب��ال�ت��دري��س في
مدرسة لتعليم بنات اجلالية العربية
واص �ط �ح �ب��ت م�ع�ه��ا اب �ن �ه��ا وقامت
بتدريس بنات ال�ع��رب والكويتيات
هناك اللغة العربية والدين.
وفي عام 1902م اشترك زيد وعبد
الرزاق اخلالد ابنا خالد اخلضير في
مجلتي «املنار واملؤيد» وكان الناس
ي�ت��واف��دون على محلهم لالستماع
وق ��راءة ه��ذه امل�ج�لات ويعتبر أول
اشتراك مبجلة خارج الكويت.
وفي عام  1902مت نشر صور عن
الكويت في مجلة عاملية» لوموند»
الفرنسية مت نشر صور للشيخ مبارك
الصباح وألول مرة مت التقاطها من
قبل طاقم البارجة الفرنسية وكذلك

صورة اإلمام عبد الرحمن الفيصل
آل سعود واستقبل الشيخ مبارك
العالم ال��روس��ي «بوغويافلنسكي»
املهتم بدراسة احليوانات وقد قام
بتصوير عدة صور للكويت بكامرته
الفوتوغرافية.
وفي عام 1907م بعد عودة الشيخ
ي��وس��ف ب��ن ع�ي�س��ى ال �ق �ن��اع��ي من
رحلة طلب العلم في األحساء ومكة
امل�ك��رم��ة افتتح م��درس��ة ف��ي دكانه
لتدريس القرآن وال�ق��راءة والكتابة
واحل�س��اب والتجويد والفقه وهي
األولى من نوعها حيث جمعت علوم
الدنيا والدين ،ويعتبر الشيخ يوسف
بن عيسى أول رائد للنهضة العلمية
واألدبية في الكويت ولقب مبصلح
ال �ك��وي��ت ف�ه��و ع��ال��م وم�ع�ل��م وفقيه
وقاص.
وأديب وشاعر
ٍ
وف��ي ع��ام  1907طبع في القاهرة
كتاب «الرياض املزهرة بني الكويت
واحمل� �م ��رة» مل��ؤل �ف��ه ال� �س ��وري عبد
املسيح بن فتح الله األنطاكي ويعتبر
أول كتاب باللغة العربية ويظهر اسم
الكويت على غالفه ونشر كذلك في
مجلة «العمران» عام 1908م مقالة
عن الكويت أثناء زيارته لها وكان
يكيل املديح للكويت وحاكمها.
وف��ي ع��ام  1909مت طبع قصيدة
«للشيخ عبد الله خلف الدحيان إلى
احلج.
وفي عام  1909ينضم املمرض عبد
اإلل ��ه ب��ن امل�ل�ا ع�ب��د ال�ل��ه القناعي
للعمل ممرضا لطبيب مستوصف
املعتمدية البريطانية ف��ي الكويت
ويعتبر أول طبيب ك��وي�ت��ي مارس
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املهنة بجدارة دون أن يكون مجازاً
طبياً.
وف� ��ي ع� ��ام  1910ي �ط �ب��ع املؤلف
السوري عبد املسيح األنطاكي كتابا
خاصاً عن الشيخ مبارك الصباح
« اآليات الصباح في مدائح موالنا
صاحب السمو أمير الكويت الشيخ
م��ب��ارك ال �ص �ب��اح « واح� �ت ��وى على
أشعار في مدح الشيخ مبارك حاكم
الكويت ،واح�ت��وى على الكثير من
أشعار الشاعر واملعلم الكويتي زين
العابدين حسن الباقر.
وي��ذك��ر ب ��أن ش��اه��د أه ��ل الكويت
« املذنب هالي » وسموه بـ «أبوسعفة»،
ألن له ذيال طويال وسمى كذلك أبو
عسيب.
وتفتخر الكويت عام  1910م بافتتاح
أول م�ك�ت�ب��ة جت��اري��ة ل�ب�ي��ع الكتب
وال �ق��رط��اس �ي��ة ب��ال �ك��وي��ت ,أسسها
محمد أحمد الرويح باسم « املكتبة
الوطنية « وكان يستورد الكتب من
الهند وب�غ��داد ومصر ،وك��ان يؤجر
ال�ك�ت��ب ل�لأه��ال��ي ب�ن�ظ��ام ي��وم��ي أو
أسبوعي وكان الكويتيون يتهافتون
على مكتبته الستئجار الكتب ومنهم
الشيخ جابر األحمد والشيخ صباح
األحمد والشيخ سالم العلي والشيخ
جابر العلي والشيخ سعد العبدالله
وكذلك صفوة من األدباء والشعراء
والعلماء و املثقفني الذين يتهافتون
على التزود من املكتبة الوطنية.
وف � ��ي ع � ��ام  1910ب� � ��درت فكرة
تأسيس املدرسة املباركية ،وكانت
مبناسبة ي��وم امل��ول��د النبوي ،وبعد
أن انتهى الشيخ محمد بن جنيدل

من ق��راءة قصة املولد النبوي قام
السيد ي��اس�ين الطبطبائي بإلقاء
كلمة مفادها الدعوة لفتح املدارس
والقضاء على اجلهل .وأخذ الشيخ
يوسف بن عيسى القناعي الفكرة
واستحسنها وب��دأ بالدعوة للتبرع
لفتح امل��درس��ة .وش ��رع ف��ي البناء
 1911/1/2وانتهى العمل بعد 9
شهور في  1911/9ومت االفتتاح
بتاريخ .1911/11/22
وف��ي ع��ام  1911طبع ف��ي مطبعة
دار السالم ببغداد كتاب « حتذير
امل �س �ل �م�ين ع ��ن ات� �ب ��اع غ �ي��ر سبيل
املؤمنني » ملؤلفه املؤرخ الكويتي عبد
العزيز الرشيد.
وف��ي نفس ال�ع��ام طبع ف��ي بومباي
كتاب « حساب أوزان اللؤلؤ » من
تأليف عبد اللطيف بن عبدالرزاق
بن عبداللطيف آل عبدالرزاق.
وف��ي ع��ام  – 1912/5وص��ل إلى
الكويت الشيخ محمد رشيد رضا
صاحب مجلة املنار املصرية وقد
استضافه الشيخ م�ب��ارك الصباح
في قصر السيف – وألقى محاضرة
دينية حضرها ال�ش�ي��وخ واألهالي
يتجاوز عددهم  1000مواطن .ومن
مختلف الطبقات وت�ن��اول موضوع
الدعوة اإلسالمية ونشر شعائرها
وال�ت�ح��ذي��ر م��ن املبشرين بالديانة
امل�س�ي�ح�ي��ة .وق ��د أح��دث��ت خطبه
ت��أث�ي��راً عظيما ب�ين أه��ل الكويت،
مما زاد الرغبة في التعليم ملجاراة
أف �ك��اره ،كما س��اع��دت زي��ارت��ه على
انتشار مجلته « املنار»
وف ��ي ع ��ام  1913مت اف �ت �ت��اح أول
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ج�م�ع�ي��ة خ �ي��ري��ة وه ��ي « اجلمعية
اخل �ي��ري��ة ال �ع��رب �ي��ة ،وه ��ي جمعية
ثقافية وتعليمية وخيرية .ومؤسسها
فرحان فهد اخلالد اخلضر .ومت
اف �ت �ت��اح م�س�ت��وص��ف ع �ل��ى حساب
اجل �م �ع �ي��ة ،ودع� ��وة ال �ع��ال��م الشيخ
محمد الشنقيطي ومت فتح صفاً
لتعليم األميني القراءة والكتابة وبدأ
جلب املياه من شط العرب وتوزيعها
مجاناً على الفقراء وجتهيز ودفن
املوتى للفقراء واألجانب.
وف��ي ع��ام  1914ق��ام القس أدوين
ك��ال �ف��رل��ي ب �ف �ت��ح م ��درس ��ة لتعليم
اإلجن �ل �ي��زي��ة ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين وه ��ي أول
م ��درس ��ة ل�ت�ع�ل�ي��م االجن �ل �ي��زي��ة في
ال �ك��وي��ت وك��ان��ت ت�ت�ب��ع اإلرسالية
التبشيرية العربية األمريكية التي
ق��ام��ت ببناء املستشفى األمريكي
وك��ان يعاون القس شخص عراقي
اس�م��ه ج��رج��س وه��و مسيحي من
امل��وص��ل والتحق ب��امل��درس��ة الكثير
من الشباب وكان أول املتفوقني بها
عبدالرزاق رزوقي.
وفي عام  1915م طبع في املطبعة
املصطفوية ف��ي ب��وم�ب��اي (الهند)
ك �ت��اب « رس��ال��ة تسهيل التجويد
للقرآن املجيد » تأليف السيد عمر
عاصم ناظر املدرسة املباركية وقد
تبرع احملسن جاسم محمد بودي
بتكاليف الطباعة.
وفي عام  1915قدم الشيخ حافظ
وهبة للكويت فاراً من أسر االجنليز
ف��ي ال�ه�ن��د ح�ي��ث ك��ان يقطن عند

آل اإلبراهيم واشتغل في البداية
م��درس�اً للغة العربية ف��ي املدرسة
املباركية ،وعمل بالتجارة وادخل
لزقة أمريكية لعالج آالم املفاصل
وال �ظ �ه��ر س�م�ي��ت «ل��زق��ة ح��اف��ظ »
ثم غ��ادر الكويت وأصبح من أكثر
امل �ق��رب�ين للملك ع�ب��د ال �ع��زي��ز بن
سعود.
وفي عام  1917مت تثبيت لوحة كتب
عليها « لو دامت لغيرك ما اتصلت
إل�ي��ك « على ب��واب��ة قصر السيف
ال �ع��ام��ر ب��أم��ر م ��ن ال �ش �ي��خ سالم
املبارك الذي تولى احلكم من بعد
الشيخ جابر املبارك وضعت اللوحة
ولم تزل موجودة حتى يومنا هذا.
وفي عام  1919عمل السيد خلف
حسني التيلجي ساعيا للبريد وقد
ك��ان ال�ب��ري��د حت��ت إدارة احلكومة
البريطانية وهو والد األدباء فاضل
وخالد وعبد الله وهم أعضاء رابطة
األدباء الكويتيني.
وفي عام  1921توفيت أول شاعرة
كويتية موضي عبد العزيز العبيدي
والتي فقدت أحد أوالدها في معركة
الصريف في م��ارس  , 1901وبعد
ذلك توفى اآلخر في إحدى رحالت
الغوص ورثتهما بشعر حزين جداً.
وال ش���ك ف���ي أن � ��ه ك ��ان ��ت هناك
ش��اع��رات كويتيات قبلها ولكن لم
توثق سيرتهن.
هكذا مسيرة الكويت األولى الثقافية
من بداية النشأة حتى وفاة الشيخ
سالم املبارك الصباح.
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مقاالت

عبد الله زكريا األنصاري
منوذج ًا لألديب الشامل املستنير
بقلم  :ليلى محمد صالح *

عبد الله زكريا األنصاري أديب ،شاعر ،باحث ،سياسي ،هو أديب ليس
مثله كثيرون.
فهو رمز من رموز النهضة الثقافية واألدبية في الكويت ،إلى جانب النخبة
الرائعة من أدبائنا الذين أضاؤوا األدب الكويتي ،لكن األنصاري له دور
متميز ورائد في املشهد الثقافي األدبي الكويتي ،كذلك له دور متميز
من خالل إجنازاته اإلبداعية والفكرية ،واالستمرار في طريق اإلصدارات
وكتابة املقاالت في األدب والنقد واحلضارة والتراث منذ اخلمسينيات
وقبلها يقول( :كان عشاق األدب والشعر يجتمعون عندنا في الديوانية،
منهم الشاعر أحمد العدواني ،والشاعر عبد احملسن الرشيد ،ومحمد
املشاري ،أيض ًا كان يأتي إلينا من يحب االستماع وتذوق الشعر منهم :عبد
الوهاب مشاري العدواني ،عبد احملسن سعود الزين ،وكنا نكتب الشعر
ولدي العديد من القصائد التي كانت على شكل مناظرات بيني
الهزلي،
َّ
وبني الشعراء مع عبد الله أحمد حسني وفاضل خلف).
واليوم مازلنا نستمتع بأدب أديبنا الراحل األنصاري وبثقافته الواسعة
التي جتاوزت حدود اآلفاق.

فهو أحد امل��دارس األدبية الشعرية املتميزة ،وإذا ما أراد أي باحث أن
يغوص ف��ي سيرة األدب الكويتي احل��دي��ث ويتفحص مالمحه الشعرية
واألدبية ،فالبد أن يلجأ إلى ديوانية األنصاري في (منطقة الشامية) فهي
مكتبة قيمة تزخر رفوفها بأمهات الكتب واملخطوطات النادرة وأعداد
مجلة (كاظمة) (ومجلة البعثة) كما أنها تزهو باملراجع األدبية واللغوية
والفكرية والفلسفية والسياسية وباملصادر القيمة ،وكان رحمه الله يقف
بشموخ العلماء أمام تلك الكتب ملتزماً مبواعيد مكتبته وكتابة مقاالته على
مدى تاريخه املضيء .أيضاً كان يتابع بدقة ما يصدر في املكتبات من كتب
حول األدباء والشعراء.
في عام 1950م ،تولى رئاسة حترير مجلة (البعثة) عندما غادر األستاذ
عبد ال�ع��زي��ز حسني مصر إل��ى اجن�ل�ت��را الستكمال دراس �ت��ه ف��ي أكتوبر
* كاتبة وباحثة من الكويت.
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1950م ،ظ ��ل األن � �ص� ��اري يكتب
املقال االفتتاحي حتى توقفت بعد
أربع سنوات في عام 1954م ،لقد
كانت مجلة البعثة التي صدرت عام
1946م ،ع��ن بيت الكويت مبصر،
�درس��ة الصحافة الكويتية التي
م� ّ
خرجت نوابغ التالميذ الذين قادوا
ّ
احلركة الثقافية في الكويت.
أي �ض��ا ك�ت��ب األن� �ص ��اري ف��ي مجلة
(ك��اظ �م��ة) وه��ي أول مجلة تصدر
وتطبع ف��ي ال�ك��وي��ت ع��ام 1948م،
وكان رئيس حتريرها األستاذ أحمد
السقاف رحمه الله في عام 1968م
ت��ول��ى رئ��اس��ة مجلة (ال�ب�ي��ان) التي
تصدر عن رابطة األدباء الكويتيني
حتى عام 1973م.
ي�ق��ول امل���ؤرخ األدي���ب خ��ال��د سعود
الزيد عن عبد الله زكريا األنصاري:
"رافد من روافد األدب في الكويت،
وال أقول من أعالمه ،لكنه من خيرة
أق�لام��ه ،وق��د اق �ت��رن اس �م��ه بفهد
العسكر ب�ع��د وف ��اة ف�ه��د العسكر،
فكان األستاذ األنصاري أول من رثاه
بكلمة سطرها على صفحات مجلة
البعثة ،وكان أول من كتب عنه كتاباً
جمع فيه شعره وشيئاً من أخباره،
ثم أض��اف إل��ى الكتاب ما استجد
عنده من أخبار فهد وأشعاره حتى
أوف��ى على الغاية وإدراك املبتغى،
وصار حجة فيه ومرجعاً.1
وعن مدى اهتمام األنصاري بنقد
الشعر يؤكد الدكتور محمد حسن
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ع �ب��د ال��ل��ه (إن ع �ب��د ال��ل��ه زكريا
األن� �ص ��اري ت �ع��رض مل�ع�ن��ى الشعر،
وم �ه �م��ة ال� �ش ��اع ��ر ،وح� � ��دود دوره
االجتماعي ،وموقفه من االلتزام،
وموقف األن�ص��اري – بصفة عامة
من الشاعر – ال ينسجم متاماً مع
تصوره عن الشعر وأهدافه.
الشاعر عند األن �ص��اري ه��و الذي
يستطيع أن ي�ه��ز م �ش��اع��رك ،وأن
يثير في نفسك كل معاني الشعر،
وم �ع��ان��ي ال�ش�ع��ر تنقلك إل��ى واقع
اخليال الرحب ،وواق��ع اخليال في
حالة جتاف مع واقع احلياة ،ومهما
يكن من أمر هذه النظرة (املثالية)
تتفق ورفضه لشعر املناسبات ،إال
أن تكون مناسبات مؤثرة يرتبط بها
الشاعر ارتباطاً حياً وق��وي�اً ،لكنه
يعود فيقرر أن الشاعر ه��و الذي
يستطيع ب �ك��ل ج� ��دارة أن يسجل
أح ��داث مجتمعه ،ب��ل يسجل روح
ه��ذه األح��داث وحركاتها ،ويرصد
روحها من خالل مشاعره ووجدانه
ومعاناته) .2
وع��ن كتابه (ح��وار املفكرين) يقول
الدكتور محمد مبارك الصوري:
(ه � ��و ع� �ب���ارة ع���ن حت� � ��اور أج � ��راه
األدي��ب عبد الله زكريا األنصاري
م ��ع ص��اح �ب��ه ال� ��ذي أخ �ف��ى اسمه
في مناسبات متباينة وفي ظروف
م �خ �ت �ل �ف��ة ،وم���وض���وع���ات فكرية
م �ت �ع��ددة ،وص��اح �ب��ه ه ��ذا يحاوره
أح� �ي ��ان� �اً وي� �ت� �ج ��اوزه ت� � ��ارة ،يسأل

 1خالد سعود الزيد :أدباء الكويت في قرنني – اجلزء الثاني -الربيعان-
الكويت  -1981ص.347
 2د .محمد حسن عبد الله :احلركة األدبية والفكرية في الكويت – رابطة
األدباء الكويتيني -1973ص.684
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وي �ج �ي��ب ،وك�لاه �م��ا ي�س�ت�ف�س��ر من
اآلخ��ر ،ويتراوح الكالم بينهما بني
اإليجاز واإلسهاب حتى مت تشكيل
هذا احلوار الفكري ،وقد اختلطت
موضوعات هذا ما بني النثر والشعر
لالستشهاد والتدليل ،وتراوحت ما
بني االنسجام والتعارض ،هي عبارة
عن مجموعة من احمل��اور ،الغرض
منها البحث ع��ن احل��ق واحلقيقة
ومحاولة الوصول إليهما.3
ميتاز أسلوب األنصاري في الشعر
بالروح الوجدانية ،والعاطفة املفعمة
بالرقة واالنفعال الشديد ،واحلس
املرهف الروحي واملوحي ،يقول في
احل��ب وال�غ��زل ف��ي قصيدة بعنوان
(أنت أنت):

أنت شغلي إذا ذهبت
وشغلي إذا أتيت
أنت عقلي إذا ذكرت
وفكري إذا نسيت
نفسي أنت إذا وقفت
وروحي إذا خشيت
أنت نوري إذا فرحت
وناري إذا اكتويت
دنياي ما حييت
أنت
ّ
ودنياي إذا فنيت
أنت أنت التي عشقت
وأنت التي هويت

لقد كان شعره تعبيراً صادقاً معبراً
عن نفسه وعواطفه وعن مجتمعه

العربي الكبير ،ولعل من يريد أن
يرصد ويوثق له أن يتصفح كتاب
"م ��راي ��ا ال�� ��ذات ،ع �ب��د ال �ل��ه زكريا
األن�ص��اري ،رحلة الكتابة والشعر"
ل�لأس�ت��اذة د .س�ه��ام الفريح ألنها
ت�ن��اول��ت ح�ي��اة األن��ص��اري وثقافته
ب��دق��ة وت�ف��اص�ي��ل لتكشف للقارئ
والباحث عما يحمله عقله الثاقب،
عقل عربي مضيء بفكره املستنير.

األنصاري حتت نيران االحتالل

األس �ت��اذ األدي ��ب ال��راح��ل عبد الله
زك��ري��ا األن �ص��اري ك��ان حت��ت نيران
االحتالل في منزله (بالشامية) طيلة
فترة الغزو ،رأى بعينه جنود االحتالل
ال��دام��ي ي��وم ال �ث��ان��ي م��ن أغسطس
 ،1990وه��ي ت��دم��ر وت�ن�ه��ب مرافق
الدولة ،وتضرب الفكر واإلنسان ،كان
يرى ذلك بعينه وهو الوطني العربي
األبي الذي ال يحب الظلم واالعتداء
يقاوم أبداً أفكار وأطماع احلاقدين،
يرى ويسجل ويوثق بذاكرته وذهنه
امل �ت �ق��د ك ��ل ه� ��ذه األح�� � ��داث ،التي
كتبها ف��ي  250صفحة دف��اع �اً عن
قضية الكويت ،قضية العدل واحلق
والسالم ،لكنها لم تنشر حتى كتابة
ه��ذه ال �س �ط��ور ،ن��أم��ل أن تطبع في
كتاب يطلع عليها القارئ على مواقف
أديبنا ف��ي ك��ارث��ة العصر ال�ت��ي هب
لها الشعراء واألدب��اء داخ��ل الكويت
وخارجها ،ينشرون قصائد ومقاالت
ال��رف��ض واالح�ت�ج��اج لهذا العدوان،
ويثيرون الرأي العام العربي والعاملي
ومنهم أديبنا الراحل األنصاري.

 3د .محمد مبارك الصوري :الفنون األدبية في الكويت – دراسة نقدية-
املركز العربي لإلعالم – الكويت  -1989الطبعة األولى – ص .12
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كان رحمه الله ال يحب األضواء وال
اإلط��راء وال املدح رغم أنه يستحق
ذل��ك ،األنصاري هو أول من شجع
األقالم النسائية للكتابة في مجلة
(البعثة) مثل بدرية مساعد الصالح
وغنيمة امل ��رزوق وجنيبة الرفاعي
وبدرية يوسف الغامن وإذا ما انقطعن
عن الكتابة كان يتصل بهن ملواصلة
ال �ك �ت��اب��ة ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر ع ��ن قضاياهن
وحقهن في التعليم والعمل.
وفي أواخ��ر أيامه حني مرض ونام
باملستشفى األميري ذهبت لزيارته
وكان في زيارته الشاعر علي جابر
األح� �م ��د ،وع �ن��دم��ا وج��دت��ه نائماً
باجلناح العمومي خرجت ألناقش
املمرضة كيف يترك أديب الكويت
األول باجلناح العمومي؟ وعندما
علي بصوت منخفض أنا
سمعني رد ّ
ً
مرتاح في مكاني أيضا حينما أسمع
أص��وات ال��زوار ما أحس بالوحشة
ك��ان رح�م��ه ال�ل��ه متواضعاً تواضع
العظماء الكبار.
ع��اش األن�ص��اري كل سنوات عمره
بني الورق والقلم والكتاب من أجل
أن ي�ض��يء م�س�ي��رة أدب �ن��ا الكويتي
وي �ص �ن��ع ت��اري��خ��ه امل� �ض ��يء داخ ��ل
الكويت والعالم العربي ،فهو باحث
متميز ومثقف موسوعي ،له جهد
فكري وثقافي في التاريخ األدبي
الكويتي املعاصر.
توفي رحمه الله ع��ام  ،2006وفي
ه ��ذا ال��ع��ام  2013أق� ��ام املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب

في مهرجان القرين الثقافي التاسع
عشر منارة ثقافية كويتية لألديب
ال��راح��ل األن �ص��اري قدمها د .بدر
خ��ال��د اخل�ل�ي�ف��ة ال���ذي حت ��دث عن
اجل��ان��ب اإلن �س��ان��ي واالجتماعي
ل �ع �ب��دال �ل��ه زك ��ري ��ا األن � �ص� ��اري عن
مكتبته املفتوحة جلميع الباحثني
والدارسني وعن ديوانيته أيام الغزو
وع���ن أص��دق��ائ��ه امل �خ �ل �ص�ين وعن
اجل��ان��ب اإلن �س��ان��ي األس � ��ري فهو
األق��رب إليه زوج ابنته (أم خالد)
مي األنصاري احملبة لألدب.
كما حتدث .أ.د .عبدالله املهنا عن
"جتليات الواقع في التجربة الشعرية
عند عبد الله زكريا األنصاري" من
عام  ،2006-1922وهو بحث قيم
وث� ��ري وع �م �ي��ق ي�س�ت�ح��ق أن يطبع
ف��ي ك �ت��اب ليطلع عليه الباحثون
والدارسون لشعر األنصاري.
لقد أحسن املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب من خالل فعاليات
م �ه��رج��ان ال �ق��ري��ن ال �ت��اس��ع عشر
الثري واملتنوع في اختيار شخصية
مضيئة في عالم األدب الكويتي هي
شخصية عبد الله زكريا األنصاري
منارة مضيئة.
رح��م ال�ل��ه أدي�ب�ن��ا األن �ص��اري الذي
توفي عام 2006م.
َّ
له قيمة أدبية كبيرة ،علينا
أن ن �ف��اخ��ر ب �ه��ا ال ع �ل��ى املستوى
احمللي واخلليجي بل على املستوى
العربي ،فهو أحد األدب��اء البارزين
على الساحة احمللية والعربية.
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مقاالت

د .منصور محمد سرحان

يرصد حركة النقد األدبي في البحرين
بقلم :منى الشافعي *

ف��ي مملكة البحرين الشقيقة،
حت ��دي ��د ًا ف ��ي امل �ك �ت �ب��ة الوطنية
مب��رك��ز ع �ي �س��ى ال �ث �ق��اف��ي ،حني
ق ��دم ل��ي ك�ت��اب��ه امل��وس��وم «النقد
األدبي في البحرين خالل القرن
العشرين»..

قال« :للنقد دور في التوثيق» ..أما
حني أهداني كتابه الثاني الذي يحمل
عنوان «دور املرأة البحرينية في رفد
الثقافة» قال» هكذا نحرص جميعا
على التوثيق» ..أما الكتاب الثالث
د .منصور محمد السرحان
ال��ذي أبهرني فهو «معجم املؤلفني
ال�ب�ح��ري�ن�ي�ين 1900م2011 -م»،
فتناولته من بني يديه ،وبدأت أتصفحه بدون أن أترك له فرصة لتقدميه.
إن هذا الكتاب الضخم الذي يضم ()884صفحة ،من احلجم الكبير ،يقدم
نفسه بكل جدارة وامتياز .فهو عبارة عن عمل وثائقي ضخم ،يضم بني
دفتيه سير املؤلفني البحرينيني ،اعتباراً من بداية القرن العشرين وحتى
عام  ،2011حيث يبرز سيرهم الذاتية ،وجهودهم في املجاالت الثقافية
والعلمية واالجتماعية ،ويوثق جميع نتاجاتهم وإصداراتهم املنشورة ،ويعتبر
من أهم املصادر التي يعتمد عليها في الدراسة والبحث عن األدباء والكتاب
البحرينيني.
وق��د ص��در الكتاب /املعجم ع��ام  ،2012وه��و ال�ع��ام ال��ذي حملت مملكة
البحرين لقب» البحرين عاصمة الثقافة العربية» واملعجم م��ن إعداد
* كاتبة من الكويت.
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وحترير د .منصور محمد سرحان،
مدير املكتبة الوطنية مبركز عيسى
الثقافي.
د .منصور س��رح��ان ،توجهاته في
الكتابة معروفة تتركز بشكل رئيسي
ف ��ي م� �ج ��ال امل �ك �ت �ب��ات واألع� �م ��ال
الببلوغرافية ،وتتبع النتاج الفكري
احمللي ورصده وتوثيقه.وحني حفزته
بعض العوامل املهمة ومنها ،أثناء
رصده للحركة الثقافية والفكرية في
البالد  ،تأكد له وجود أربعني مؤلفاً
نقدياً صدر في البالد خالل القرن

العشرين ،واهتمت تلك الكتب بأمور
النقد األدبي ،ولم يجد من بينها ما
ي��رص��د أو ي��وث��ق ال �ب��داي��ات املبكرة
للنقد األدبي إال كتاب واحد تناول
الكتابات النقدية ف��ي األربعينات
ف �ق��ط .وم��ن أج��ل تسليط الضوء
بصورة واضحة على جميع اجلهود
التي بذلت عبر سنوات مختلفة في
مجال الكتابة النقدية فقد أصدر
كتابه امل��وس��وم «ال�ن�ق��د األدب ��ي في
البحرين في القرن العشرين».
وارت��أى الباحث توزيع مادة الكتاب
على خمسة فصول
مستفيضة ،كافية
وواف �ي��ة للمهتمني
في الشأن األدبي
في مجال النقد.
يتميز الكتاب بأنه
 ،ألول مرة يرصد
حركة النقد األدبي
في البحرين منذ
بداياتها املبكرة،
كما ينفرد بتغطيته
الكتابات النقدية
ال �ت��ي ب���رزت على
صفحات «جريدة
ال��ب��ح��ري��ن» .كما
ي � �غ � �ط� ��ي معظم
امل �ق��االت النقدية
ال� � �ت�� ��ي ضمتها
أع� � � � � ��داد مجلة
«ص��وت البحرين»
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وي�ن�ش��ر تفاصيل
دقيقة عن الكتب
النقدية املطبوعة
واملنشورة ملؤلفني
بحرينيني خالل
القرن العشرين.
وب � � �ه� � ��ذا ي� �ك ��ون
ه� � � ��ذا ال� �ك� �ت���اب
ق��د سد النقص
ف � � ��ي م� � �ج � ��االت
التعريف بحركة
النقد األدبي في
البحرين ،وليوثق
ج� ��زءاً ه��ام �اً من
تراثها الثقافي.
أما كتاب الدكتور
منصور سرحان
ال �ث��ال��ث فيحمل
عنوان «دور املرأة
ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة في
رف��د الثقافة»..
ف��ي ه��ذا الكتاب
يوثق د .سرحان
ال �ن �ت��اج ال �ف �ك��ري وال �ع �ط��اء املتنوع
ل �ل �م��رأة ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة ،ح�ي��ث يسلط
ال �ض��وء ع�ل��ى دور امل���رأة ف��ي بروز
املؤسسات اخلاصة بها وهي نادي
ال�ب�ح��ري��ن ل�ل�س�ي��دات ،واجلمعيات
النسائية ،واملجلس األعلى للمرأة.
ول��م يغفل ال�ب��اح��ث دور امل ��رأة في
التأليف ،حيث أن املرأة البحرينية
ح��ال�ي�اً بالتأليف ش��أن�ه��ا ف��ي ذلك

ش��أن ال��رج��ل ،وق��د غ�ط��ت بقلمها
العديد من املوضوعات املختلفة في
مجاالت املعرفة املتنوعة .ويؤكد أن
امل��رأة البحرينية ساهمت في رفد
الثقافة بعطاء خصب ومتنوع ونتاج
ف�ك��ري ف��ي غ��اي��ة التميز واإلب ��داع،
ه��ذا م��ا جعل ال�ب��اح��ث يعمل على
رصد وتوثيق جميع نتاجات املرأة
ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة ودوره � ��ا ال ��ري ��ادي في
تفعيل العمل الثقافي ف��ي مملكة
البحرين ،من خ�لال إص��داره هذا
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ال� �ك� �ت ��اب،ت� �ق ��دي ��راً جل� �ه��وده ��ا في
م �ج��االت ال�ف�ك��ر واألدب واإلب���داع
والثقافة ،مركزاً على فترة نتاجها
الفكري في الفترة من عام 1973م
وحتى عام 2006م ،كما استعرض
الباحث دور امل��رأة البحرينية في
كتابة البحوث األكادميية»الرسائل
اجلامعية» .وامل�ق��االت الصحافية،
وبذلك تكون رافدة الساحة الثقافية
احمل�ل�ي��ة مب�ج�م��وع��ات م��ن عناوين
ال�ك�ت��ب امل�خ�ت�ل�ف��ة .وي �ض��م الكتاب
ملحقاً بأسماء املؤلفات البحرينيات

وإص��دارات�ه��ن من ع��ام  ،1973إلى
عام  .2006وملحقاً آخر بجداول
إح �ص��ائ �ي��ة ل �ع��دد ع �ن��اوي��ن الكتب
ال� �ص ��ادرة ف��ي ال �ب �ح��ري��ن م��ن عام
1970م إلى عام  ،2006للمؤلفات
البحرينيات.
يجدر الذكر ب��أن الدكتور منصور
س��رح��ان ل��ه أك�ث��ر م��ن  27إصداراً
حتى 2012م.
اإلصدارات الثالثة املتنوعة ،جديرة
بالقراءة واالقتناء للباحثني واملهتمني
بالشأن الثقافي البحريني.
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مقاالت

املدونات ..

هل هي إعالم بديل أم إعالم جديد أم سلطة خامسة؟!
بقلم  :أحمد يوسف *
يقول فولتير  »:ميكن مقاومة اجليوش ،ولكن يستحيل مقاومة األفكار «.
تقول بعض املواقع على االنترنت وكذلك بعض الصحف الورقية أن تاريخ
املدونات يعود إلى عام  2003وبداية االحتالل األمريكي للعراق  ،وهو قول
خطأ  ..وتقول إحصائيات ودراسات أخرى أن تاريخ املدونات يرجع إلى
عام  .. 1997وأعتقد أنه قول غير دقيق باملرة..
فقد نتفاجأ أن تاريخ املدونات يعود خلمسة آالف عام أو يزيد ،نعم خمسة
آالف عام أو يزيد ودون أية مبالغة !!
يجب أال ننسى أن املصريني القدماء احترفوا التدوين على جدران
معابدهم  ..ول��وال تلك اليوميات أو تلك امل��دون��ات التي تشبه «البلوج»
حيث التدوين كان وقتها على اجلدار بدال من االنترنت  ،مافهمنا أو عرفنا
شيئا عن أهم حضارة في التاريخ  (..لست هنا ال سمح الله ألثبت أن
التدوين هو اختراع فرعوني لكن مقصدي هو التدليل على أن التدوين هو
غريزة إنسانية ..وحق إنساني ..وفعل حضاري ..وهم عاملي ..وهم تأريخي
وتاريخي بدأه اإلنسان منذ قرون واستمر معنا إلى أن بدأنا نكتب على
جدران الشوارع أو ما يسميه الغرب «فن اجلرافتي» كما هو موجود حالياً
في جسور وميادين وش��وارع أملانيا وبلجيكا وغيرها من الدول  ..أو كما
يسميه املؤرخ االجتماعي سيد عويس «هتاف الصامتني « فنجد كتابات
الفلسطينيني للتفريغ عن همومهم على جدران الشوارع وهو ما أضحى
موجوداً في العراق وفي كثير من العواصم العربية ومع التطور ،ووصول
االنترنت وثورة النشر اإلليكتروني وامليديا الرقمية إلى أطراف أصابع رجل
الشارع حتول التدوين
هذا الفعل احلضاري اإلنساني» إلى التدوين عبر االنترنت بفضل ثورة
املدونات» ..ولكن مع فارق واحد فألول مرة عبر التاريخ وبفضل املدونات
واالنترنت أصبحت حرفة التدوين هوساً شعبياً ولذلك بالطبع أسباب ..
ومع مرور السنوات وحتول املدونات واملدونني إلى فكرة شعبية عامليا ،هل

* إعالمي وباحث من مصر
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( امل� ��دون� ��ات  ،ف �ي��دي��و االن� �ت ��رن ��ت ،
م��وس��وع��ات الويكيبيديا  ،والفيس
بووك  ،وموقع احلياة الثانية  ،وموقع
الصور األشهر فليكرز وما يستجد من
أفكار اتصالية اجتماعية أخرى )..
ومن هنا جاء اختيار مجلة التاميز
األمريكية لنجم العام في 2006
ليكون « أن��ت « وق �ص��دت ب��ه ثورة
املدونات واليوتيوب أو فيديو االنترنت
وذلك بعد أن تنبه الكثيرون ألهمية
امل��دون��ات وصيتها ال��واس��ع ودورها
اإلع�ل�ام���ي واخل� �ط ��اب ��ي اجلديد،
ومنهم اآلن جوبيه الذي صار أشهر
ب�ل��وج��ر ف��ي ف��رن�س��ا ،وك��ذل��ك نائب
ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي ال�س��اب��ق محمد
علي أبطحي أشهر مدون في إيران
قبل أن يدخل الرئيس أحمدي جناد
عالم التدوين .
كما أن ال�ن��اس ف��ي ال��وط��ن العربي
أخذوا يسالون عن ما هية املدونات
بعد حديث الكاتب الصحفي الكبير
محمد حسنني هيكل لقناة اجلزيرة
عن اهتمامه ومتابعته ملدونة «بهية «
إضافة للمقاالت املكثفة واملسلسلة
ل�ل�ك��ات��ب ال�ص�ح�ف��ي ال�ك�ب�ي��ر جهاد
اخل��ازن بجريدة احلياة اللندنية..
كما ك��ان للحرب األمريكية على
العراق ال��دور األه��م في جعل ثورة
امل��دون��ات تتحول إل��ى ث��ورة شعبية
وشائعة في الوطن العربي بدال من
كونها ثورة يتابعها القلة.

الزالت فكرة التدوين أو املدونات؟ لم
تعد فكرة املدونات هي مجرد كتابة
على االنترنت أو تأريخ شخصي أو
كتابة يومية أشبه باملذكرات اليومية
لكنها دخ�ل��ت م��رح�ل��ة أك�ث��ر تطورا
ك�م��ا أط �ل��ق عليها خ �ب��راء اإلعالم
والصحافة فسماها البعض صحافة
ال� �ش ��ارع  ..أو ص �ح��اف��ة املواطن
وأط �ل��ق عليها البعض اآلخ ��ر إنها
إحدى وسائل اإلعالم اجلديد الذي
سيغير من شكل اإلع�لام التقليدي
الذي اعتدنا عليه ووصفها آخرون
بأنها اإلعالم البديل ؟!
والسؤال اآلن هل املدونات اآلن هي
مجرد عبث كما يصفها البعض أم
إنها إعالم جديد وصحافة شعبية
أم إنها إعالم بديل من خالل كونها
صحافة شخصية فردية أو صحافة
مواطن ؟!
سأستعير ع �ب��ارة امل� ��دون وأستاذ
اإلع �ل��ام ال �ت��ون �س��ي ج �م��ال ال���زرن
صاحب مدونة http://jamelzran.
 jeeran.comف ��ي أن املدونات
ه��ي «ان�ت��رن��ت داخ ��ل االن �ت��رن��ت» ..
ألض�ي��ف أن ظ��اه��رة امل��دون��ات أيا
ك��ان توصيفها هي إح��دى الثورات
اإلنسانية واحلقوق التعبيرية األهم
في القرن احلادي والعشرين .
وق � ��د س ��اع ��ده ��ا ف� ��ي ذل � ��ك صعود
االن �ت��رن��ت إل��ى م��ا يسمى تطبيقات
 2 webأو حتول االنترنت إلى ثورة
اجتماعية بدالً من اعتبار البعض له ماهي  ..وماهية املدونات؟!
أنه ثورة تقنية فقط ..حيث أصبحت ف��ي اللغة الفرنسية توجد عديد
هذه الثورة االجتماعية الشبكية تضم من االستعماالت على املدونات إذ
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يطلق على امل��دون��ة Carnet Web
أي مفكرة الويب أو Journal Web

أي ص�ح�ي�ف��ة ال ��وي ��ب ،ك �م��ا يطلق
عليها أي�ض��ا مصطلح .Blogger
وتتألف كلمة البلوغرز ()Bloggers
اإلجن �ل �ي��زي��ة األص� ��ل م ��ن جزأين،
األول مي ّثل احلرف  Bوهو اختصار
لكلمة «ب�ي��وغ��راف��ي »Biography
التي تعني س�ي��رة ،أم��ا الثاني فهو
مصطلح «ل��وغ»  Logوتفيد داللته
سجال أو ج ��دوالً أو مفكرة تدون
فيها األش �ي��اء ب��أس�ل��وب متسلسل،
وف ��ي ص�ي�غ��ة اجل �م��ع باإلنكليزية،
تصبح (« )Bloggersب�ل��وغ��رز» أي
املدونني ،ويوجد من يعتبرها مدونة
كونية  Blogsphereأي جتمع بني
الذاتية والكونية .تشكل الـ ()Blogs
أو (سجالت اإلنترنت) مزيجاً من
املعلومات املوثقة واآلراء الشخصية
املدعمة بروابط ملواقع أو مقاالت
أخرى على اإلنترنت ينصح بها كاتب
السجل أو (املدونة) .ويُعتقد بأن أول
مدونة من هذا النوع ظهرت حتت
اسم ( )Manilaعام  1994بفضل
مطور البرمجيات الشهير (دايف
وينر –  )Dave Winerفي حني يرى
آخرون أن املدونة األولى كانت هي
موقع الشبكة النسيجية األول التي
طورها ُمبتكر الـ  WWWالسير (مت
برنارز لي – )Tim Berners-Lee
إبان عمله في مختبرات ()CERN
األوروبية.
ولكن في ق��راءة تاريخية مختصرة
لنشأة امل��دون��ات ميكن ال�ق��ول أنها
ظ� ��اه� ��رة ان �ط �ل �ق��ت ف� ��ي منتصف
تسعينات القرن املاضي في أميركا،

وصاحب الفضل فى هذا هو «درادج
ري �ب��ورت « ص��اح��ب م��وق��ع «درادج
ري�ب��ورت»  Drudge Reportالذي
يعتبر األب الروحي للمدونات وهو
من كان وراء نشر فضيحة مونيكا
لفنسكي السكرتيرة اخلاصة للرئيس
األمريكي السابق بيل كلنتون .
ويعتقد بعض األخصائيني إل��ى أن
التدوين انطلق مع تأسيس Justin
 Hallسنة  1994ألول موقع ميكن
تصنيفه كمدونة ،وإن كانت التسمية
 WebLogلم تظهر إال سنة 1997
م��ع درادج ري� �ب ��ورت .ع��رف��ت هذه
الفترة ظهور خ��دم��ات ت��دوي��ن مثل
 Xangaسنة  ،1997وOpen Diary
س�ن��ة  1998ث��م  LiveJournalو
 Bloggerسنة  1999الذي اشترته
شركة جوجل.

امليالد اإلعالمى للمدونات

مي �ك��ن اع �ت �ب��ار س �ن��ة  2001بداية
املرحلة الثانية أو امليالد احلقيقي
للمدونات ،خاصة بعد أح��داث 11
سبتمبر ،ففي ه��ذه امل��رح�ل��ة دخل
الصحفيون إل��ى معترك التدوين
وبدأت املدونات تكتسب شيئا فشيئا
ق��درت �ه��ا ع�ل��ى ال �ت��أث �ي��ر ،ف�ف��ي سنة
 2002استقال السيناتور Trent
 Lottبعد هجوم شنه عليه املدونون
إثر تصريحات أطلقها صنفت على
أنها عنصرية ،ثم تبع ذل��ك الكثير
من األحداث املشابهة ،كما ظهر ما
عرف مبدونات احلرب أثناء الغزو
األمريكي للعراق سنة  .2003أما
املرحلة الثالثة فهي مرحلة النضج
ومؤشراتها بدأت في النصف الثاني
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من العام  ،2004حني حتول التدوين
إلى ظاهرة عاملية عرفت انفجا ًرا
كبي ًرا ابتدا ًء من سنة  2005هكذا
بدأت تظهر مجموعة جديدة مميزة
على شبكة اإلنترنت تختلف عن بقية
املواقع الكالسيكية ومواقع الدردشة
والبوابات واملواقع الشخصية ،بها
وص�ل�ات مشتركة واستطاعت أن
تفرض نفسها لتتكاثر بسرعة ملفتة
ليصل عددها في نوفمبر من سنة
 2000إلى  1.2مليون مدونة حسب
إحصائيات املوقع اخلاص باملدونات
 Technoratiوق��د استنتج هذا
احمل��رك أن نسبة منو ه��ذه املواقع
ت�ف��وق بكثير بقية أص �ن��اف مواقع
اإلنترنت ،وتشير إحصائيات 2006
إلى وجود أكثر من  50مليون مدونة
في العالم.

ثورة اإلعالم اجلديد

ب� �خ�ل�اف ه� ��وس وش� �ه ��وة وأهمية
االن��ت��ش��ار ع �ب��ر م ��واق ��ع االنترنت
وج ��اذب� �ي ��ة امل� ��ذك� ��رات االنترنتية
(املدونات) فإن هناك أسباباً عديدة
ساهمت في نشر ظاهرة التدوين
وتضاعف ع��دد امل��دون��ات للدرجة
التي أصبح عليها اآلن كما تقول
اإلحصائيات هنالك م��دون��ة تنشأ
�وان على مستوى العالم !!،
كل  6ث� ٍ
وق��د ب��دا خيط ه��ذا االنتشار بعد
أح��داث احل��ادي عشر من سبتمبر
ولكن بصورة عاملية وليست عربية
،ومع دخول اإلعالم مرحلة العوملة ،
فمع حلول عام  2002فإن ما سمى
بظاهرة « مدونات احلرب « سواء
امل��ؤي��دة للحرب ف��ي ال �ع��راق والتي
كان من أشهرها املدونة األمريكية

(  )I n s t a P u n d i tأو املنــــــــــــاهـضـة
للحرب أم�ث��ال م��دون��ة ح��اك��م والية
(فيرمونت)  ،هوارد ديف واملرشح
الدميوقراطي الرئاسي السابق.فإن
ذل��ك ه��و م��ا أكسب ه��ذه املدونات
اه �ت �م��ام وس��ائ��ل اإلع �ل�ام للدرجة
التي جعلت مجلة Foreign Policy
ال��رص �ي �ن��ة ت�ك�ت��ب ع �ل��ى صفحاتها
مانشيت رئيسي يقول  »:إذا كانت
ح��رب اخل�ل�ي��ج ال�ث��ان�ي��ة ق��د ع ّرفت
ال�ع��ال��م على تأثير (ال �س��ي إن إن)
ف ��إن ح ��رب خل�ل�ي��ج ال �ث��ال �ث��ة كانت
مبنزلة االحتفال بدور (املُدونات) أو
(السجالت اإللكترونية) .وللدرجة
ال �ت��ي ج �ع �ل��ت ق� �ن ��اة  CNNتأمر
مراسلها (كيفن سايتس) بأن يوقف
نشر مفكرته اإللكترونية لتعارض
بعض محتوياتها مع التوجه اإلعالمي
للشبكة أثناء حرب اخلليج الثالثة .
كما ك��ان رج��وع مؤسسات معتبرة
كمعهد (آدام سميث) للسياسات
االقتصادية لهذه الوسيلة دور في
تأصيلها .لذلك فإن النقلة الكبرى
ف ��ي ت ��اري ��خ وج �غ��راف �ي��ة املدونات
عامليا وعربيا انطلقت فى مارس
(2003وأث � �ن� ��اء احل ��رب األمريكية
ع �ل��ى ال � �ع� ��راق) ح�ي�ن مت اعتماد
بعض املدونيني العراقيني «شهود
العيان» حتت القصف لعدم وجود
وك��االت أنباء أجنبية داخ��ل بغداد
ثم بعد اقتحام بغداد مت االعتماد
ع �ل��ى م ��دون ��ات ج��ن��ود ومراسلني
أميركيني مثلت خبراتهم اليومية
مادة إخبارية ثرية باألرقام والوقائع
ع��ن م��واق��ع القتال وضحاياه وكان
أشهرهم مدونة «املجند األمريكي
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ديكنسون « والتي أزعجت اإلدارة
األمريكية لكنها فيما بعد اعتمدت
حقوق اجلنود األمريكيني في كتابة
مدوناتهم أو مذكراتهم اليومية حتى
يطمئنوا أهاليهم عليهم ومن ثم مت
تعميم توفير مدونات للدبلوماسيني
األمريكيني حول العالم  ..باختصار
مي �ك��ن ال��ق��ول أن أه ��م م� ��دون في
ت��اري��خ امل ��دون ��ات أو امل� ��دون الذي
لفت األن�ظ��ار العاملية والعربية له
هو امل��دون العراقي صاحب االسم
امل �س �ت �ع��ار (س �ل�ام ب��اك��س ) وحتت
تيمة ث��اب�ت��ة « أي��ن رائ ��د « ( حيث
نشرت املدونة على االنترنت باللغة
االجنليزية) وقد بدأ (سالم) – وهو
اسمه األول بالفعل في حني تعني
« Paxس�لام» بالالتينية -بالكتابة
في سجله االنترنتي قبل أن تندلع
احل��رب بأشهر .وق��د ك��ان الغرض
منه هو التواصل مع صديقه األردني
(رائ��د) وتبادل األخبار الشخصية
غير ذات الشأن .وقبل فترة أشهر
من االحتالل األميركي للعراق قرر
س�ل�ام أن ي�ك�ت��ب ع��ن ال��وض��ع في
العراق وتوقعاته للحرب األميركية
املقبلة مما قفز بعدد زوار مدونته
م��ن ال�ع�ش��ري��ن ش�خ�ص��ا إل ��ى ألفي
شخص يوميا .وعلى الرغم من أن
أول م��وض��وع كتبه ف��ي امل��دون��ة في
هذا الصدد لم يتعد الصفحة ،فإن
عطش هؤالء الذين ال يعيشون في
العراق ملعرفة ما يدور في البلد حول
مدونة سالم باكس لقضية إعالمية
هذا اإلقبال على مدونة باكس جعل
س�لام يطلب من امل��دون��ات األخرى
أال تشير مل��دون�ت��ه خ��اص��ة ب�ع��د أن

ذك��رت��ه وك��ال��ة روي� �ت ��رز ف��ي إحدى
تقاريرها ،فقد ك��ان متوجسا مما
سيحصل له ولعائلته إذا ما اكتشف
النظام كتاباته فما كان بيديه إال أن
ينتظر ليرى إن كان النظام سيحجب
شبكة املدونات بحيث ينتبه سالم
لذلك وي�ح��ذف كتاباته ،ث��م يبحث
عن ملجأ بعيد عن أعني السلطة.
وحني أقيم احلظر على املوقع ،قام
سالم بحذف مدونته وانتظر ليجد
احلظر مرفوعا بعد أي��ام مالحظا
بشكل طريف أن حذفه ملدونته ال
يعني حذف األرشيف .حتى اآلن ال
يعرف سالم مل��اذا لم تنتبه الرقابة
البعثية ملدونته ،لكن السبب الواضح
أن السلطة ف��ي تلك الفترة كانت
مهمومة ب��احل��رب املقبلة أكثر من
كتابات شباب عراقي على االنترنت
ومع بدء احلرب على العراق ،انطلق
س�لام في تدوينه ألح��داث احلرب
العراقية كلما استطاع ،بداية من
السيطرة على "أم قصر" ووصوال
إل��ى س �ق��وط مت �ث��ال ص ��دام حسني
وم� ��ع ت� �ض ��ارب ت� �ق ��اري ��ر مراسلي
م �ح �ط��ات األخ� �ب ��ار ال �ع��امل �ي��ة التي
شابها مترير أرقام مفبركة لصالح
أطراف معينة في النزاع ازداد عدد
متصفحي اإلنترنت الذين اعتمدوا
بشكل شبه كلي على ُمدونة (سالم)
كمصدر أصيل لألخبار ليصل إلى
بضعة ماليني وليشكل ضغطاً على
م��وق��ع اس�ت�ض��اف��ة امل��دون��ة ك ��اد أن
يعطله .وما لبثت شهرة تلك املدونة
أن حلَّقت بعد تراجع بعض وكاالت
األنباء العاملية عن تصاريحها لتؤكد
أخباراً سبق وأن كتبها (سالم) في
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مدونته .ثم اكتمل االع�ت��راف شبه
الرسمي ب��دور املدونة عبر اعتماد
محطات وم�ط�ب��وع��ات عريقة مثل
(البي بي سي) و (النيويورك تاميز)
و (الغارديان) عليها كمصدر للحقائق
واألرق� � � ��ام .وق� ��د أص��ي��ب مجتمع
اإلنترنت بالهلع حني اختفى (سالم)
ع��ن ال �ظ �ه��ور ل�ث�لاث��ة أي ��ام متتالية
خ�ل�ال ش�ه��ر (م� ��ارس) ع ��ام 2003
قبل أن يعود ويكشف أن غيابه كان
بفعل عطل كهربائي أصاب بغداد.
وخ�لال ف�ت��رات االن�ق�ط��اع الالحقة
ك ��ان (س �ل�ام) ي ��دون ي��وم�ي��ات��ه على
ال��ورق قبل أن ينشرها على موقعه
ل�ل�ج�م�ه��ور امل �ت �ل �ه��ف ك �ل �م��ا سنحت
ال��ف��رص��ة .وب �ع��د س �ق��وط النظام
السابق أصبح باكس قادرا على الرد
على كل طلبات احل��وار التي تصله
م��ن قبل اجل��رائ��د األجنبية ونشر
ص��ورت��ه ،فحصلت ال�غ��اردي��ان على
نصيب األس��د م��ن ه��ذه احلوارات
وعمل اتفاق مع باكس لنشر كتاباته
في عمود صحفي أسبوعي .من ثم
عينت الغارديان سالم مراسال لها
في العراق مما جعله يقوم بإخراج
عمل فيلمه األول ب�ع�ن��وان "مدون
بغداد" وال��ذي ش��ارك في مهرجان
روتردام السينمائي وقابلته الصحف
األوروبية بتشجيع كبير ،رأى البعض
أنه مبالغ فيه من حيث جودة وفنية
ه��ذا الفيلم ب��دال من التعاطف مع
جت��رب��ة ه ��ذا امل � ��دون ال� ��ذي يجيد
اإلنكليزية بطالقة مذهلة ويصيغها
على الطريقة التي تعجب اجلمهور
الغربي.
هذا التعاون بني الغارديان وسالم

باكس أثمر كتابا عن جتربة سالم
باكس في التدوين ترجم إلى عدة
لغات وحقق مبيعات أذهلت الكثيرين
مم ��ا خ �ل��ق ح ��رب ��ا ف ��ي الساحات
السياسية الغربية .ومن أب��رز هذه
ال� �ص ��راع ��ات احل� ��رب اجلمهورية
الدميوقراطية في الواليات املتحدة
ح �ي��ث ه��اج��م احل� ��زب اجلمهوري
سالم باكس معتبرا إياه ابنا للسلطة
البعثية الدكتاتورية بحكم معارضته
للحرب على العراق رغم أنه يؤمن
ك���أي ع ��راق ��ي  -ع �ل��ى ح ��د تعبير
باكس  -بأن إسقاط صدام حسني
لن يتم سوى بتدخل خارجي ،لكن
احل��زب الدميوقراطي كان مدافعا
عن باكس ومطالبا بالسماح لباكس
بالتعبير عن رأيه ألنه إنسان عراقي
وأحق بالتحدث عن بلده .وقد قال
سالم في وقتها أنه يحاول أن يطرح
رأي الشارع العراقي بقدر اإلمكان
وأن اجتاهه للتدوين كان يعود لسبب
رئ �ي �س��ي أال وه���و غ �ي��اب الصوت
العراقي في زخم األصوات األجنبية
التي تدعي التحدث بصوت اإلنسان
العراقي بينما ال أحد يفقه ما هي
م�ش��اع��ر ورؤي� ��ة اإلن �س��ان العراقي
حلرب .2003
عموما مت تثمني موهبته الصحافية
ب ��أن وظ �ف �ت��ه (ال� �غ ��اردي ��ان – The
 )Guardianالبريطانية كمراسل
و ككاتب الفتتاحياتها مرتني شهرياً
منذ العام  .2003كما أرسلته لتغطية
االنتخابات األميركية األخيرة عام
.2004
وم��ع ذل��ك وب�ح�س��ب امل �ث��ل الشهير
« مي��وت ال��زم��ار وصوابعه بتلعب »
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فيبدو أن إدمان التدوين عند سالم
لم يتوقف رغم أنه حصل إعالميا
وماديا على ما لم يكن يتوقعه فأنشأ
ف��ي أغسطس  2004موقع مدونة
أخرى بعنوان (Shut Up Your Fat
 .)Whinerفي حني أنتج له فيلماً
وثائقياً صور فيه عدداً من تقاريره
اإلخبارية وأذاعته قناة  BBCليفوز
ع��ام  2005بجائزة جمعية التلفزة
امللكية البريطانية.
امل��دون��ات ..هل هي إع�لام بديل أم
إعالم جديد أم سلطة خامسة؟
هل أضحى للمدونات دور إخباري
أو دور في نقل اخلبر  ...نعم أصبح
ل�ه��ا دور إخ��ب��اري ب��دل�ي��ل جتاربها
العاملية والعربية املوضحة سابقا
..و هل أصبحت املدونات مصدر
للمعلومة امل��وث��وق��ة  ....اإلجابة
ليست يقينية وتعود إلى مصداقية
امل � ��دون ذات� ��ه أو م ��دى مصداقية
املدونة (متاما كما تسألني هل تثق
في خبر إذاعته قناة حزب الله أم
تثق فى نفس اخلبر ال��ذي أذاعته
القناة اإلسرائيلية الثانية لكن برؤية
مختلفة ) أو تعود ألدوات��ه الثبوتية
ال�ت��ي يستخدمها م��ن م��واد فيديو
محملة أو صور واضحة من احلدث
وبذلك فإننا ميكن أن نعتبر املدونات
اإلخبارية مصدرا للمعلومة طاملا
كانت املعلومة موثقة بالصوت أو
بالصورة  ..أي إننا نحكم القرائن
ه �ن��ا ح �ت��ى ن�ق�ط��ع ال �ش��ك باليقني
..وم��ع ذل��ك ف��إن الصحف القومية
وبعض الصحف احلكومية تهاجم
املدونات واملدونني بتعميم وتتهمهم
بالكذب وتستهزىء م��ن اعتبارهم

«إعالم بديل» أو «إعالم جديد» أو
كونهم «صحافة شعبية» أو «صحافة
مواطن «
فاملدونون لهم أسلوب رجل الشارع
في رصد اخلبر كما أنهم مفتونون
بنقل املواضيع مع م��واد فيلمية لم
تذع من قبل من قلب احلدث بفضل
ال�ك��ام�ي��رات ال�ت��ي يحملونها أينما
رحلوا وإن لم يتوفر ذلك ،فالصورة
الثابتة هي طريقهم للتدوين..ومبا
أن�ه��م ينقلون املعلومة م��ن الشارع
وإلى الشارع فإنهم بالفعل صحافة
شعبية ومبا أنهم ينقلونها بصفتهم
الفردية وعلى مدونتهم الشخصية
ف�لا وص��ف لهم إال أن�ه��م صحافة
املواطن،ولكن السؤال بعد كل ذلك
..
كيف تتحول املدونات بعد أن أثبتت
ج��دارت�ه��ا ب�ط��رح القضية ( قضية
اإلع �ل��ام اجل ��دي ��د) ف ��ي أن يكون
إعالمهم إعالم ملتزم مبعنى إعالم
ملتزم بنقل نبض الشارع دون رقابة
ودومنا احملاذير والضغوطات التي
كتمت على األنفاس لسنوات ،وفي
ذات الوقت إعالم ملتزم باألخالقيات
اإلع �ل�ام � �ي� ��ة وب�� � � ��األدب واآلداب
اإلعالمية أو حتى اإلنسانية (وهو
االتهام املوجه للمدونني حاليا)
أعتقد أن هذا التنظيم هو املنتظر
من قبل املدونني العرب .
ولعل نقيب املدونني العرب(وصف
مجازى ) صاحب أشهر مدونة في
القرن العشرين واحلادي والعشرين
الكاتب الصحفي « أحمد رج��ب «
مب��دون�ت��ه ( ن�ص��ف ك�ل�م��ة) بجريدة
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األخ� �ب ��ار ه��و خ�ي��ر م �ث��ال للمدون الهوامش واملراجع :

امللتزم واإلعالمي احلر حتى وإن ( )1راج��ع م��دون��ة رش�ي��د جنكاري
كتب خانته نصف كلمة في جريدة /http://www.jankari.org
األخ �ب��ار ال�ي��وم�ي��ة قبل أن تخترع ( )2أن �ظ��ر م��دون��ة م�ح�م��د سعيد
http://www.mshjiouij.
املدونات بعشرات السنوات ..لكن إحجيوج
فكرة (خانة نصف كلمة) وشكلها 0 /com
هي فكرة تتشابه متاما مع املدونات ( )3رام� � � ��ي ش� � ��رمي  :اإلع��ل ��ام
املوجودة على االنترنت ،فهل تستفيد اإللكتروني العربي  :مقاربة نقدية،
املدونات العربية من جتربة الكاتب املجلة التونسية لعلوم االتصال،
معهد الصحافة وع �ل��وم اإلخبار،
الصحفي (املدون ) أحمد رجب!!
تونس ،2001العدد .38/37
أما الذين يستعجبون أن املدونني هم
( )4شريف درويش اللبان :الصحافة
أدوات اإلعالم (اجلديد) و(البديل) اإللكترونية  :دراسات في التفاعلية
وأن�ه��م (الصحافة الشعبية) فهذا وتصميم امل��واق��ع ،ال ��دار املصرية
ل�ي��س ال�ع�ج�ي��ب أو ال �غ��ري��ب ..لكن اللبنانية ،القاهرة.2005 ،
العجيب الذي سنراه قريبا أن سلطة ( )5هيثم صباح صاحب مدونة :
املدونات ستتسع رمبا للدرجة التي /http://sabbah.biz/mt
ستجعلها
( )6ف��از م��وق��ع م�ن��ال وع�ل�اء الذي
ب�ج��ائ��زة اإلذاع� ��ة األمل��ان �ي��ة ألفضل
( سلطة خامسة)!!
مبعنى أنها ستصبح ألول م��رة في موقع تدوين عربي في مجال حقوق
التاريخ اإلعالمي السلطة الشعبية اإلن �س��انhttp://www.manalaa. .
على السلطة الرابعة « الصحافة .net
« وعلى باقي السلطات وه��ذا ما ( )7م��دون��ة وائ ��ل ع�ب��اس  :الوعي
يستشرفه املتخصصون وهي فكرة امل� �ص ��ري http://misrdigital. :
تعود لكاتب املستقبليات واخليال /blogspirit.com
العلمي «اشرف الفقيه»..
( )8ج�م��ال ال ��زرن  :ت �س��اؤالت عن
اإلعالم اجلديد واإلنترنت  :العرب
وث��ورة املعلومات (جماعي) ،مركز
دراسات الوحدة العربية.2005 ،
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قراءات
ع�� � � � � ��ودة ال� � �ل� � �غ�� ��ة إل � � � � ��ى ذات � � � �ه� � � ��ا اجل� � ��ري�� � �ح� � ��ة “البازلت”
ل� � �س� � �ل� � �ي � ��م ب� � � � � � � � � � � � � � ��رك� � � � � � � � � � � � � � ��ات .............م� � �ح� � �م � ��د امل � � � �ط� � � ��رود
“إيقاع املوج والزبد” للكاتبة آمال الشاذلي .............عذاب الركابي

101
مجلة البيان  -العدد  - 513أبريل 2013

4/3/13 10:05:19 AM

Bayan April 2014 Inside 101

قراءات
عودة اللغة إلى ذاتها اجلريحة

«ترجمة البازلت» لسليم بركات أمنوذج ًا
بقلم  :محمد املطرود *

اليحظى الشاعر وال��روائ��ي ال�س��وري ال�ك��ردي األكثر إشكالية سليم
بركات بشهرة تتناسب وحجم اختالفه وخالفه املضطرد مع كتابة
ساكنة أو مطمئنة من حيث الفكرة والغائية ،واملناخات التي فيها تتم
عملية صهر املادة اخلام وحتويلها في مرجل فضفاض ،منفتح على
الكثير من الشغل والتساؤل واحليطة والقلق،إضافة إلى استنفار
فعالية اللغة إلى حالة التأهب القصوى،واخلطورة،كثيمة اشتغال
مبيتة في التعريف به ،تعريفا أولي ًا،هذا التعريف الذي يبدو مبتور ًا
للوهلة األولى بل فيه الكثير من العسف النقدي،النقدي في شكله
الذائقي والذي يكسل ويرتخي ويطمئن من حيث أنه قادر على دخول
أبلج امللكات التي ترومها كتابة سليم بركات،هذا التأخر عن الشكل
بكليته جاء من عجز واض��ح في مكاشفة النص البركاتي الشعري
والروائي على حد سواء فاللغة التي تكتب في املادة هي نفسها التتغير
عمق ًا وانشداد ًا عمودي ًا في تصعيد دائم وتثوير لها،إذا هنا التعريف
مستلب،واضح،الإشكال فيه وال يتساوق مع الفعل املقروء،وإذا قلنا
باجلانب النقدي،فأن هناك ماسينسحب ظلم ًا على فعالية القراءة
األهم إلى جانب الطرفني شديدي احلساسية القارئ واملقروء بحسب
إيسر(.)1

أح���د ط��رف��ي امل��ع��ادل��ة إل���ى ج��ان��ب احل �س��اس �ي��ة ال��ش��دي��دة ه ��و شديد
القلق،متوجس،خاصة ذلك املنضوي في خانة الوسط،أقصد القارئ،ذلك
ال��ذي أخ��ذه العسف في وسم منجز سليم بركات باللغوي ،البحري ،ال
عميق،باالشتقاقات،بالبحث،بالغور في معجم التلتفت إليه اللغة بوصفها
التواصلي،وإمنا بالعمل عليه نحتاً وغرائبية مايصيب القارئ بعطالة مؤقتة،
تعمل العطالة بدورها في توصيف احلالة بكليتها،ومن ثم رس��م حدود
وخطوط بيانية تلتقي في هذه النقطة الشائكة ككائن يقع عليه الفعل وشائقة
* ناقد من سوريا مقيم في أملانيا.
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في صانع الفعل ومروجه،للوصول
إلى فكرة انطباعية أن م��ادة سليم
بركات استعالئية مفردة وصياغة
،وح�ي��زاً بيئوياً ينأى بها إل��ى تخوم
امل �غ �ل��ق،ل �ي��س ك �ن��ص ت �ت �ح �ق��ق فيه
فعالية ال �ق��راءة ال�ت��ي تؤول،وتفرج
ع ��ن س � ��راح ال �ك �ث �ي��ر م ��ن املأسور
واملكنّه واملخفي واملغ َّيب ،لكن املغلق
هنا خ��ص ذاك ال�ت��وج��ه التراكمي
وامل �خ �ب��وء امل �ع��رف��ي وال �ت �ج��رب��ة في
شقيه احلياة ،والتجريب من معرفة
مثالية باالختالف وامل�غ��اي��رة ،ومن
ثم الرفعة هذه وليس التعالي الذي
فيه جانب يطول أخالقيات يحرص
القارئ على وجودها في منتج مبدع
لم تستطع نظرية م��وت املؤلف أن
تطوله،معتبرين أن لغة الرجل هي
جت� ��اوز ل �س �ي��ادة اجلماعة،املعنى
اجلمعى للفهم أو كما يسميه محمد
ال �ع �ب��اس ج��وه��ر اجل �م��اع��ات (،)2
وم �ط��اردة النسق ال��راك��د،وك��أن في
نسفه ماهو مخترق ومتعدي على
احل��ال��ة الصحيحة،صرخة تشابه
ص��رخ��ة ري �ت �س��وس «ال �ش �ع��ر بوجه
العدالة العالم»
أن سليم ب��رك��ات ي ��درك مت��ام��ا أن
لغته عصية وهو بهذا اليبحث عن
قارئ كسول اليشتغل معه في وجعه
ال �ن �ص��ي وف ��ي ل�غ�ت��ه األه� ��م حاملة
سؤاله ال��وج��ودي من فقده للمكان
إل ��ى ش �ع��وره،ش �ع��ور ال�ض�ي��ف على
امل�ك��ان واللغة معاً،خالقاً/مبتكراً
هنا ماميكن أن يتشاكل مع مفهوم
األقلية وبحثها عن متايزاتها احتواء
في مفهوم األكثرية،سواء محاكاة أو
جت��اوزا على أن نأخذ باملطلق أن

شغل سليم بركات بكله جاء من زاوية
أخرى أكثر حدة ،وأكثر فراقاً لسائد
األك�ث��ري��ة ثقافياً وقومياً،وبالتالي
خ��روج �اً س��اف��راً ع�ل��ى احمل��اك��اة أو
محاباة املضيف اللغوي وإمنا دخوالً
عليه وانتصاراً من حيث أن اللغة
حاضنة ومقوم إنساني ومتايزي،لفئة
دون غ�ي��ره��ا م��ع غائيتها األممية
ف��ي أنها حاملة ل�ل��درس األخالقي
وم��ش��اع ت�ع�ل�ي��م وت ��واص ��ل،وك ��م من
الدعوات التي على مثاليتها تؤكد
ماذهبنا إليه،يقال كل لغة رجل آخر
في داخ��ل الرجل نفسه،ويقال إذا
ع��رف��ت لغة ق��وم أم�ن��ت شرهم،في
دالل��ة أخ��رى على احلمل الثقافي
للغة وبعدها امليتافيزيقي ،أيضاً
ميكن تلمس االجتماعي في اللسان
/ال��ك�ل�ام وامل��واش �ج��ة ب�ين اللسان
بعضويته ،وثقالته العالئقية إنتاجاً
مل��ا مي�ك��ن تسميته ال �ك�لام وإقامة
ن�ظ��ام القيم كما يتضح ف��ي شغل
صوصير،أو في الرغبة/الدافع وقد
وعى ذاته كما يأتي سبينوزا،سليم
ب ��رك ��ات ي �ب �ن��ي وف� ��ق ن��ظ��ام قيمي
ص��ارم ،ه��و اليصف اجلمع مبعناه
ال �س �ت��ات �ي �ك��ي،وإمن��ا ي�ص��ف باملعنى
(اخليال اجلمعي ) مايؤكد الوظيفة
ال�ت��رم�ي��زي��ة التفخيخية فالرغبة
ق��ام��ت ب��ال��دالالت واص �ف��ة اخليال
املفارق في اللغة ولكن املسطح في
حالته اجلمعية اعتماداً على مارشح
منه م��ن وظ��ائ�ف��ه وح ��االت تواجده
في أبهى ماتوجده الدوال،وبالتالي
ال��وظ �ي �ف��ة االج �ت �م��اع �ي��ة تتكاتف
م��ع ق ��راءة مؤولة،استشرافية،وإن
ت �ك��ن م��وغ �ل��ة ف ��ي ب �ع��د ي��وه��م أنه
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فرداني،وعالئقي من كونه املشغول
بلغة صنعاتية( ،)3مدروسة،يحظر
فيها وع��ي سليم ب��رك��ات ف��ي كافة
م��راح��ل إن�ت��اج�ه��ا،م��اان�س�ح��ب على
ق��ارئ ع��ادي أن نصه بالتالي نص
معول على ماتهبه اللغة/الفن،هنا
ال �ل �غ��ة ف��ي ع�م�ل�ي��ه امل �ع �ج��م 2005
( )4وت��رج�م��ة ال �ب��ازل��ت )5(2009
احمل � �ص� ��وري� ��ن ف� ��ي ف � �ت� ��رة زمنية
م �ت �ق��ارب��ة ،ومي �ل �ك��ان م��ن التشابه
حدثياً مايؤهل نصني ي��ول��دان في
الفترة نفسها بالتشابه أو بالعالقة
الوثقى بينهما،وإذا كانت احلروب
واالنكسارات سمة معومة فأن اللغة
الب��د وت�ك��ون قاسية وج��اف��ة،إذ في
املعجم حتضر تلك احلروب بوصف
اللغة توأمها في الوصف ومن حيث
وق��وع فعل الكارثة احمل��رك لها أو
استنفارها لتكون بديال موضوعياً
ع��ن ال�ن�ف��س املعنية بأسلحة غير
معدنية وجارحة مبا يكفي،بينما في
ترجمة البازلت تأتي اللغة في هدوء
أقل ومداورة واضحة للمكان الذي
شهد االن�ف�ج��ارات وعانى الويالت
ليس من حرب تقع في حيزه،وإمنا
باعتباره مكاناً يحتفي باألشخاص
ال ��ذي ��ن ي��وم��ا ي �ت �ش��اك �ل��ون م ��ع تلك
األح� ��داث ت�ف��اع� ً
لا واستالباً،لهذا
نقرأ الذات أو لنقل الذوات ليس في
صراعها وتصادمها وإمنا في تكاملها
لتجميل ص��ورة تتشوه بفعل تعدي
التاريخ،والناس الذين يصنعونه كما
يريدون ال كما هو أو كما يجب،هنا
ٍ
جريحة،كتشظ
ينشأ املسمى :ذات
ق��وم��ي،وإن��س��ان��ي،وي��ص��ي��ر املكان
باسماء يدونها سليم بركات جزء

من تنبهه لذاته الساردة واملسرودة
م��ن ث��م ف��ي شكل كتابة تتصدرها
ال�ل�غ��ة ال��ذات،وال �ل �غ��ة املظفرة،لغة
امل�ض�ي��ف ف��ي ال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن حدة
ال �ق��ول ل�غ��ة (امل �ض � ِّي��ع) واخلريطة
املتناهبة م��ن ع��دة ج�ه��ات ،تقضي
على آمال الضيف ،وجترحه أكثر،
لتأتي اإلح��االت مكنهة ،وغامضة،
ومتحايلة ،على أن اخل��وف اخلالق
للغامض يفتحه تأوي ً
ال يقبل الكثير
من التشتت ،على عكس مايرتئيه
التأويل من ضبط وقوننة تعطيانه
شكل النسق الذي وفقه تتم اإلحالة
ورص ��د التشفير ب��اع�ت�ب��اره التوأم
ل �ل �ت��أوي��ل( ،)6ع�ن��دم��ا يعطي سليم
ب��رك��ات أذن ��ه ليسمع ف� ��ورات تلك
األمكنة من النهر إلى اجلبل ،إلى
امل��دن والقرى يعود إليها في شكل
استعادي لينهض بذاته اجلريحة،
امل �ت��أزم��ة ،على أال أق�ص��د بالتأزم
ال �ع �ط��ال��ة وإمن�� ��ا ع �ن �ي��ت احلركة
الناهضة بفعل اللغة ،وانتشالها من
سكونيتها ،لتكون امل�ك��ان والزمان
احل��اض��ران ك��دل�ي��ل ع�ل��ى سيادتها
وغ �ل �ب �ت �ه��ا،وت �ص �ب��ح ه � ��ذه ال � ��ذات
ب �ح �ض��وره��ا األول ،ال��ذي��ل جلملة
ترجمة البازلت بتكرارها بصرياً
ومعنى خافتاً « باملتاهة ذاتها» كأن
من كالمي تستقيم املعادلة كالتالي
متاهة = ذات أو العكس،بحيث أبني
أن املتاهة عائدة على ال��ذات التي
صارت الدوامة والعبث والتشظي.
قارئ سليم بركات حتى في توجهه
اإلصاتي ،مبهورا مبوسيقاه خاصة
ف���ي ع �ت �ب��ات��ه النصية،املستفزة
واملتوافرة بالقدر األكبر من الصوت

104

4/3/13 10:05:28 AM

Bayan April 2014 Inside 104

ف��ي عالمته الصفر وال �ص��وت في
عالمته العليا كنسق عالقات يظهر
في غيابات العنونة ،وحتميلها املنت
الدالالت والدوال ،لنقرأ مث ً
ال كهوف
هايدراهوداهوس ،عبور البشروش،
طيش الياقوت ،الكراكي ،أنقاض
األزل الثاني ،األقراباذين (مقاالت
في علوم النظر) ،ثادرمييس،شعب
الثالثة فجراً من اخلميس الثالث)
بعضها نأى بنفسه عن تفسير أولي
ي �ق��ود ع �م��ى ال� �ق ��ارئ إل ��ى م�ت�ن لن
يتبني في عتمة ماجاء به العنوان،
وبعضها جن��ده في العالقات التي
أي�ض��ا ب��دوره��ا الت�ف�ت��ح وت �ق��ود إلى
مستقر ومعنى ،شعب الثالثة فجراً
م��ن اخل�م�ي��س ال �ث��ال��ث ،ث�م��ة كونية
دامغة بني الكتلتني ،الثقلني املعنى
ش�ع��ب ال�ث��ال�ث��ة واخل�م�ي��س الثالث،
وكأن خيطاً متعوياً تراءى ليسحب
معوضاً ماأنطوى عليه العنوان من
تثقيل ،سيكون كفي ً
ال باستحضار
قوة ابستمولوجية نافذة تفكك ،وكأن
حال املتلقي رومه الرياضي واملنطق
اجل �ب��ري ،م��ن حيث الفعالية التي
اقتضت التأويل كشرط أساس في
تفتيح الغامق وتظهيره في مختبر
معرفي وث�ق��اف��ي ف��ي ح�ين عناوين
أخ � ��رى ع� ��رت ن �ف �س �ه��ا وإن كانت
مخاتلة إال أنها في إحاالتها جاءت
بامتدادات أفقية سأذكر معسكرات
األبد ،فقهاء الظالم ،الريش ،موتى
مبتدئون ،لوعة األليف الالموصوف
ف��ي ص ��وت س ��ارم ��اك ،ف��ي أغلبها
ال �ع �ن��اوي��ن ت��أت��ي اجل �م �ل��ة طويلة،
باعتبارها ق��ول آخ��ر م��وازي للمنت
متاماً،فاللعبة تبدأ م��ن هنا،وهذا

م��اي��أت��ي ب �ق��راءات ع��دة وك�م��ا تأتي
الرواية بتعدد رواتها مخالفة الساكن
والعطالة املتمثلة براو واحد،صوت
واحد ،فأننا جند قارئاً مستكشفاً،
وقارئاً فضولياً،وقارئاً ناقداً ،وقارئاً
مستمتعاً ،وكلهم يجتمعون حتت
خيمة املخالفة واملغايرة ،وحسبها
املخالفة أن تصنع قارءها ،وحتقق
له املتعة والتي يعول عليها إليوت
في املنتج اإلبداعي وبقوة .وبركات
املدرك لشكل كتابته/الظاهرة ميتع
آخ ��ره بطريقتني األولى:الفضاء
الرحب/األمكنة املتصارعة ،وكذا
األزم �ن��ة ،خالقة وق�ع��ا أك �ي��داً على
الذائقة ،مشكلة احل��دث التبئيري
واحلكاية ،رمبا يصح القول :حتايل
اليجيده سوى سليم بركات ،الطريقة
ال �ث��ان �ي��ة اإلخ� �ل��اص الالمتناهي
للغة ،لغة متخفية ،معجمية ،لكنها
تتفكك وت�ت�ح�ل��ل ك �ح �ي��وان��ات رمية
معطية التربة ماتريد ،ومايزيد من
خصوبتها ،هكذا هي حال اللغة هنا،
تزيد من خصوبة وفحولة القارئ
في التعدي على مفردة خام ومائتة
إلى وقت قريب ،الوقت الذي سبق
صناعة سليم بركات ومكاشفته لها،
احلار دائما ،األحمر دائما ،والترويج
للمغيب وامل �س �ك��وت ع�ن��ه م��ن هذا
الغامق دائما ،ثمة سالالت تتصارع،
وكونية ،ومطلق ،األشخاص الذين
يتحدث عنهم سليم بركات يتسمون
باسماء مثل أسمائنا لكنهم هالميون
رج ��راج� �ي ��ون ،م �ل �ب �س��ون باحملايث
والغامض إلى منتهى الغموض،على
أن ب��رك��ات الي��أت��ي ب �غ �م��وض��ه من
مثاقفة م��ع مطالب غربية قطعت
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ع�لاق �ت �ه��ا م��ع ال ��واض ��ح والبدهي
وصار النص العربي يلهث ألن يكون
غامضاً استجابة لتلك الفورة في
النص الغربي ،وجرأته في مشاكسة
القارئ ،أو رمبا التماشي معه في
فورته التقنية وبالتالي صارالنص
ال �س��اك��ن وامل �س �ت �ك�ين للمسلمات،
نصاً جافاً ويجب زبله ،هنا خارج
امل�ت�ث��اق��ف ،وم��ع ال�ص��رخ��ة الكتيمة
في الداخل ،الصرخة املغيبة بفعل
قمعي رمبا من رقابة داخلية تتمثل
في البشر الذين نحرص على رأيهم
ونواميسهم ومعتقداتهم ،وفي كثير
م��ن األح�ي��ان كذبهم ح�ين يعجزون
من جت��اوز ذواتهم امليتة والراضية
واملستسلمة لقول يتكرر على أنه
األس� �ل ��م واألن � �ف� ��ع ،م ��ن ح �ي��ث أنه
مخبور ومعروف والتبعات في تتبعه
واالجنذاب إليه،
في منوذجنا (ترجمة البازلت) يبدأ
سليم بركات ترجمته ،ملا يراه عصي
على القراءة ،مايعني أن الكثير من
أعمال سليم بركات إن لم نقل كلها
إذا استثنينا كتابيه سيرة الطفولة
وس �ي��رة ال �ص �ب��ا ،ه��ي ب�ح��اج��ة إلى
الترجمة من العربية إلى العربية،
وهنا في منوذجنا تأتي الصفحتان
احل�ب��ري�ت��ان األول���ى وال�ث��ان�ي��ة حتت
العنوان ترجمة البازلت في حني يأتي
العنوان الثاني املنسحب على الكتاب
كله (الممتنني للعبث) وكأن مفردة
ترجمة لم تأتي مجازية بل حقيقية
فيها مايوضح وليس مايترجم املنت
املنطوي حتت الممتنني للعبث ،تأتي
اجلملة» هكذا أخيراً ،ذاتها :املتاهة
باعتدال في املوت» انشغال بالذات

واملتاهة للخسران والنكران ،الدوامة
امل�س�ت�ق��رة ف��ي امل ��وت واملعتدلة،أو
ال��ذات املتبوعة بالنقطتني ومن ثم
اجلملة الصادمة واملتنافرة تركيباً
ورب �ط �اً ،وك��أن ال ��ذات هنا صاحبة
القول وليست التي وقع عليها الفعل
ككيان ج��وان��ي مستلب،املوت جاء
كثيمة ،وال� ��ذات تعيش قلقها من
الصدوع املتوزعة في الصفحتني،
هي األداة احلامل للغيابات املمعنة
ف��ي ال��ن��ص ،اجل��ام �ح��ة ،احل� ��رون،
املشفَّر ،أمام قارئ عادي هو يخافه
رمبا فهذه لغته،بيئة الروي والقص
والتشعير لديه ،وقارئ عادي يعني
ق�ت�ل��ه ف��ي ال �ت��أوي��ل إذ أخ��ذن��ا بأن
تأوي ً
ال التستند فعالية منتجه إلى
زخم معرفي ولغوي ومعرفة بتلك
البيئة التي رأت وسمعت وحكت »،
من الغيب إلى الغيب» و» لقد كسرت
امل��ط��ارق ف��ي أي���دي امل��ذه��ول�ين_
أمثالهم م��ذ ضيعوا اليابسة في
عبورهم» وهكذا أخيراً هذه املدائح،
ال �ت��ي ت �ط �ح��ن ال �ب �ق��اء ف ��ي أج���ران
ال� �ف ��ردوس ك�ح��ب ال �ق��رظ» حتتمل
ق��راءة املفتتح باقتصادها اللغوي
الذي ّ
توشت به ،عبوراً إلى التسمية
املناوئة لفهم أول��ي ،وكأن الترجمة
ذهبت إلى غير موضعها ووظيفتها
الداللية وال��دال��ة على معابر تع ِّبر
التاريخ الشفوي كله ،واإلرث بعمقه
إل��ى لغة متصاحلة إل��ى حد ما مع
املع َّيش والعرضي،وبالتالي فالعميق
الكوني واملتخيل الصرف متعالقاً
م��ع ال��واق�ع��ي وال��وق��ائ�ع��ي كأحداث
متفرقة رمبا الحتضر إال في نص
سليم ب��رك��ات هنا ترجمة البازلت
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ال��ذي هو نص ال�ع��ودة بامتياز إلى
أمكنة رمب��ا حضرت ف��ي نصوص
روائية،تتطلب وجودا للمكان سواء
ك��ان متخيال أو تلك األم��اك��ن التي
شكلت ذهن بركات وهي مرجعيته
القومية ،مت��اي��زه ،ونقطة استالبه
املكان الكردي لغة وغربة ،وحكايات
ت�ص��ل ح ��دود األس� �ط ��ورة ،وعندما
يوغل سليم بركات في اللحاق بتلك
األمكنة هو يؤسطرها بطريقته ،قد
اليكون هذا الكالم نقدياً بأمانته إال
أن قارئ ترجمة البازلت البد ويتعب
في اخلفاء الذي ميارس ضده ضمن
لعبة دوام��ة،ه��ي ذات�ه��ا املتاهة،في
تشظي األه��ل ومتييعهم البيان في
العنونة ،العتبة النصية كغالف أول،
الض��وء يسلط أم��ام القراءة لتفتيح
الغامق،أما على الغالف األخيرعلى
األزرق الفاحت «طووا معاطفهم بأناة
 /وض �ع��وه��ا ج��ان �ب �اً ع�ل��ى املقاعد
األزل�ي��ة/وض�ع��وا قبعاتهم جانباً/.
وضعوا الرياح،والسهول ،واجلهات
جانياً / .وضعوا الكون جانبا على
البساط اخليش ،الذي تلقفوا عليه
زيتونهم/في ح�ص��اد األل��ق الالذع
كخريف/وضعوا األق��دار جانبا،كي
ي� �ش ��دوا ب��أي��د ح� ��رة ع �ل��ى األي� ��دي
املمتدة  /إليهم في صدوع املعقول/
وض� �ع ��وا أن �ف �س �ه��م م �ل �ب��دة كخيال
اجلوز ،جانباً /،وأفاقوا مقتولني «
ج��اء املقطع مقبوساً من الصفحة
 45ومعلوم أن املقبوس على الغالف
األخير يكون في انتقائيته شيئان
إما للداللة على جوهر الشغل في
العمل بكليته ،أو من رضا عميق من
املبدع نفسه،على أن قراءته من كونه

كتب بالطريقة العمودية ولم يكتب
كسائر ماجاء في الكتاب من حيث
ع��دم التنبه للدفقة الشعورية في
تصعيداتها أو وقوفها حيث تتوزع
الكلمات املعنى وفق سطور تتفاوت
ع��دداً في الكلمات،تتكرر املفردات
ذات �ه��ا ال�ث�ق�ي�ل��ة احمل�م�ل��ة كموسيقا
ورؤى (األزلية-الكون-حصاد األلق-
األقدار) ثمة حسي نافذ في «طووا
معاطفهم بأناة» ثم تعتيم بليغ في
إكمال املشهد للوصول إل��ى مجرد
أو م ��زاوج ��ة ق �س��ري��ة ب�ي�ن الغامق
وال��ف��احت ب �ق��ول��ه :وض �ع��وه��ا جانباً
على املقاعد األزلية،هم رجال لهم
املعاطف -مثلنا ،-ف��ي االستمرار
مايشي بغرائبية هذا الكائن الذي
ط��وى معطفه ،ه��ذا الكائن ك��أن له
حيوات كثيرة يروضها على الكثير
م��ن األف�ع��ال حتى تستقر أو تكون
قريبة من فعل احلياة السيما وأن
اإلمعان في النأي باملعنى أو تضليله
خلق قطيعة أو لنقل حذراً جعل هذا
النص الئذا إلى وقت قريب،ومعول
عليه م��ن أن ��اس رأوا ف��ي أنفسهم
ال �ق��درة ع�ل��ى ف��ك اش�ت�ب��اك��ات هذا
الفن/الفني/املكنّه ،في مقطع آخر
ي��رج��ع امل �ن �ت��ج إل ��ى م�خ��ات�ل��ة أخرى
ب��أن يوهمنا بأنه مكشوف للقنص
والداع���ي لنصب الكمائن جلملته
املستفزة واحل ��ذرة دوم ��ا» سأرجع
من هنا؛ من ظل نسيه أبي على ماء
«اخل��اب��ور» يترقرق ملتصقا بظالل
آبائه امللتصقة بأغصان الغ َرب .لست
م��وع��وداً بثيران «داكوتا»ألحمالي،
أو بثيران «التيبت»  :تبغ في ساللي
.م��ن��اظ��رات .ق �ص� ٌ
�اس على
�ف ن �ح� ٌ
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مشارف الذهب ».تأتي النقطة كما
هو واضح للنظر بعد مفردة واحدة
أحيانا مايعني أن املعنى اكتمل،هذا
م��ات �ق��ول��ه ع�ل�ام ��ة ال �ت��رق �ي��م على
األقل،إال أن هذا املقبوس يعززفكرة
ع��ودة سليم ب��رك��ات ف��ي نصه هذا
إلى تلك املواضيع التي تطرق إليها
في كتب سابقة من احتفاء باملكان
إلى ماينتزعه األكراد سكان اجلبال
م��ن ل�ق�م��ة م �غ �م��وس��ة ب��ال��دم بفعل
التهريب وال�ت�ع��رض للمخاطر في
اج �ت �ي��از احل� ��دود ،خ��اص��ة احلدود
السورية التركية ،والتي ارتبطت إلى
فترة قريبة بالكثير من الرصاص
والقتلى ،سليم بركات في تدويره
اليكتفي بتوليد اللغة وصنع فكرته
الغائبة مت��ام��ا فيها ،والت�ظ�ه��ر إال
كبقايا ف�ك��رة ومناخات،وتخيالت
وتهوميات ،ففي البداية حتديداً من
الترجمة احملشودة بالغائم وأيضا
الذي ميكن اعتباره ذاهباً من املتبدي
في الصفحة األخيرة أن الرجل فعل
فعله ليلفه بداللة نواتية فاملوضح
في البداية تعريفا للشغب اللغوي
وكثافته يظهر في الصفحة األخير
مب �س �ت��وى م� �ت ��داول واضح،يجمل
الفكرة ويسطحها في انزياحها التام
لإلنسان ،إن�س��ان مقهور ومخذول
تخونه اجلغرافيا كما يخونه التاريخ،
هنا أيضاً شغب للعالمات انطالقاً
م��ن ح��دوث اجل��وه��ر بتلقائية كما
يتوضح عند جيل دول��وز» وإذا كان
اجلوهريعني دائماً جوهر الفن فإن
حتيينه  sonactuualisationاليتم
واليتحقق إال عن طريق العالمات
ال� �ت ��ي جت � ��ردت م ��ن احملسوسات

التي تلحق بها فحسب ،حتى ولو
أن األث��ر الفني ليس له من وجود
ف�ع�ل��ي إال ض�م��ن ح�ي��ز ال �ع�لام��ات.
فالعالمات تنغرز ف��ي س��دمي غور
سحيق من العالمات األخرى األكثر
مادية واألكثر زيغاً واستعصاء على
التحديد»()7
تأتي ثالثة عشرة كلمة فوق بعضها
البعض مشكلة ع�م��وداً يستند على
اجل �م �ل��ة اخل �ت��ام �ي��ة ،وك� ��أن ي� ��داً ما
ترتفع لألعلى متضرعة أو شاكية
أو إلى حد كبير متهكمة ومحتجة على
املثال الذي تشاكسه في األعلى
( لقد
تكبدت
عزل
األرض
عن
قلبي
كي
أُحضر
مذعوراً
إلى
جرح
اإلنسان).
ثمة الب �ي��ان والإش� ��ارات ت��رت��اح من
م �ن��اوئ��ة ال �س��اك��ن ،ال � ��ذات القلقة
ب��أس �ئ �ل �ت �ه��ا،ال��ذات اجل��ري �ح��ة التي
عنونت وزاوجت بني لفظتني ترجمة
وبازلت فراق واضح للتجانس،هوة
متسعة بني ماهو فاعلي مبني على
تدخل احلركة /الذهن/امليكانيكي
من ربط للتجربة بالكتابة الوظيفية
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وتتطلب ذل��ك حركة اليد وم��ن ثم
كموناً معرفياً لتتمظهر اللغة في
بعدها امليتافيزيقي النفور احلاصل
م ��ع امل �ت �ض��اي��ف ال� �ب ��ازل ��ت احلجر
األس���ود ،الدالل ��ة ل��ه إال إذا عزينا
وجوده إلى أمكنة نبته،أو إلى سواده
وأثريته ،كإحالة دامغة إلى النكبات
وم��اي �ت �ف��رع م�ن�ه��ا احل� ��زن والعويل
ال�ط��وي��ل ،وبالتالي ن�ق��ول  :ترجمة
املكان ،ترجمة السواد مبعنى اللون
وليس الوسع والطغيان ،ينزع بركات
إل ��ى ه �ك��ذا ع �ن��اوي��ن ت�ت�ج��ان��س في
إعرابها وتتعارك في معانيها ،لتنضج
ال��ص��ورة ب�س��ري��ال�ي��ة ب�ل�ي�غ��ة ،يصب
ال �ق��ارئ ك��ل همته ف��ي رس��م مشهد
قريب منها،كأن فعالية املتلقي هي
جزء من أفهمة سليم بركات لنصه
املغاير،هو بطرف وجميع الكتابات
بطرف آخ��ر ،السلطة لنص غائب
عليه ،والدالت تشير إلى أرواح غير
روحه ،إذ ميكن من املفتتح املتطلب
وق ��وف� �اً ط��وي�ل ً
�ا ت �س��ول ال�ك�ث�ي��ر من
املنقلب على املرجت واملزعزع زخرفة
ومعنى وتأوي ً
ال
حيلة ب��رك��ات ف��ي اس�ت�ج��رار قارئه
إل ��ى ك�ه�ف��ه ك��أح��د ك �ه��وف هايدرا
هوداهوس،هو أن يقرأ ككون ،ككل،
ليس كأجرام سماوية متناثرة،متر
امل �ج��ازر ف��ي روح ��ه ك��أط �ي��اف وهو
عندما يعلن املكان منطقة كوارث
اليقول ذل��ك عالنية بل يحيل إلى
املمكن كما في ديوانه املعجم سبق
ومت ذكره الدال على مايحدث،وفي
ترجمة البازلت متر مفردة النهاية
وم �ف��ردة امل��دائ��ح تلمس املاورائي،
لنفهم من املتبدي على أن��ه حتايل

ع �ل��ى ال �ك��ارث��ة ب���األق���وال وإيهاماً
للمتلقي،الذي أراد تسميات بعينها،
ال إل �ت �ف��اف �اً ع �ل��ى احل� ��دث جتييراً
وم� � ��داورة ع��ن ب �ع��د ،فاخلسارات
أيضاً مبرورها،هي نتاج (املوحش)
والح�ي�ل��ة ف��ي تالفيها إال باملدائح
واألضحيات
ترجمة البازلت حتت مسمى (شعر)
اخ �ت��راق ص ��ارخ للتجنيس ،قصيدة
ط��وي �ل��ة ب �ع��د م��اي�ش�ب��ه األخ� ��ذ باليد
ب ترجمة وب��ازل��ت مفردتان أخذتا
صفحتني من حجم ت��وزع على 107
صفحات ،لتأتي (الممتنني للعبث)
وال��س��ق��وط ف ��ي زم���ن كرونولوجي
ي�ب��دأ بالطفولة وأث ��ار أق��دام��ه على
ت ��راب ط��ال��ه اإلس �م �ن��ت ف��أك��ل األثر
وال���ذك���رى،ال� �س���رد ه �ن��ا استعادي
يتكاتف مع سيرة الطفولة والصبا،
واألش� �خ ��اص آن ��ذاك،ه ��م أشخاص
ال �ي��وم بتطلعاتهم إل��ى س�م��اء تخون
وخوفهم من أرض موارة ،األمكنة التي
رع��ت الطفوالت ذاتها في تنقالتها
وانكساراتها وف��ي ال�ع��ودة إليها في
النوستاجليا( ،هضبة حلكو والعودة
إليها حيث عشبة الدلبوت التي لن
مت��وت إال م��ع ال��ذي��ن ن��ام��وا بالقرب
منها وم� ��دارس (ك �ي �ب��ور) وق ��رة قوم
وبوتان وموزان ،اخلابور ،أورانتيس،
ب��رك��ات ف��ي ترجمته ال�ب��ازل��ت يعود
إل��ى ذات��ه اجلريحة التي رمب��ا فهم
قارئه مرة أنه نسي،أو غيبها يقول
في الصفحة : 99
«سأجتهد في استثارة ماالينتزع.
في:
ياللمكني َّ
أدحض؛
متعذ ٌر أن
َ
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متعذ ٌر أن أؤك��د ،أي �ض �اً ،أن��ا الذي
يلتمس أبو ًة لليل ،أو ينتحل ولياً
من حنق الفطرة .لكن،م ح ك ٌم /
ِ
ثرثرات األيك.
الطير
نَ ْق ُد /
ِ
الهوامش
( )1إيسر فولف غانغ ،فعل القراءة،
ن�ظ��ري��ة ف��ي االس�ت�ج��اب��ة اجلمالية
ترجمة عبد الوهاب علوب ،املجلس
األعلى للثقافة مصر .2000
( )2العباس ،محمد ،ضد الذاكرة،
شعرية قصيدة النثر،املركز الثقافي
العربي .2000
( )3بارط،روالن ،مبادئ علم الداللة
ترجمة وتقدمي محمد البكري دار
احلوار طبعة 1987 2

( )4بركات ،سليم ،املعجم دار املدى
2005
( )5بركات،سليم،ترجمة البازلت
دار املدى 2009
( )6حسني،د خالد،شؤون العالمات
(من التأويل إلى التشفير) دمشق،
دار التكوين 2009
مي�ك��ن ال�ن�ظ��ر ف��ي ال�ف�ص��ل املعنون
ب»ق��راءة في سردية الريش لسليم
بركات»
( )7مانغ،فيليب ،جيل دولوزأو نسق
املتعدد ترجمة عبد العزيز بن عرفة،
مركز اإلمناء احلضاري2002
( )8املقبوسات الشعرية من املرجع
اخل��ام��س(ت��رج�م��ة ال �ب��ازل��ت ،سليم
بركات)
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قراءات
ُ
إيقاع املوج والزبد» للكاتبة آمال الشاذلي
«
الكتابة ُ -حياة ..احلياة ُ حلم !
الركابي *
بقلمِ :عذاب
ّ

كنت ُ
«ح َ
أكتبُ ،
هذه طريقة جيدة للحياة ،إنّ أكث َر ما أعشقهُ
أقول ِ
ني ُ
في احلياة هو الكلمات» (آندرس نيوامان).
يقدح روحي ،وقلمي ُيطفئها» – الرواية ص.71
«األلم
ُ
ُ

ٍ
كتاب ألم ٍ
حلالة
السطور ،وفي جمل ٍ أنيقة ،شفّافة وجارحة،
إ ّنها
ّ
ُ
رمادي ّ
ّ
ُ
مابع َد األلم ،ترس ُم عواصف ُه التي ال حتمل إال مطر أحزان ،وثلج مواجع،
ني اخليال واحلقيقة ،وهي حقيقة احلقيقة ،وخيا ُل
ني الواقع واحللم ،وب َ
ب َ
جتسدها لغة ٌ كثيفة راقية ،تسر ُق مِ َن القصيد ِة كيميائها ،لتكتب
اخليال،
ّ
يكتب
ن
كا
و
ل
كما
روايته،
يكتب
فالروائي
«
!!
بامتياز
القصيدة
–
الرواية
ْ ْ
ُ
ُ
قصيدة « – ميالن كونديرا ..حب ُرها ا ُ
حلل ُم املصهور بالواقع ،ال لتغيير ما
ْ
ٍ
بكلمات تبحثُ عن
هو واقع ،وماه َو ُمثق ٌل للنفس بغيم ِ الهموم ،بل لتجاوزهُ
سحب من اخليال ..هي حالة ُ البحث عن الذات،
كلمات ،وخيالٍ يغر ُق في
ٍ
ّ
تفس َر
ب ْل ذات الذات املرهونة لدى بنك القلق ِ واخلوف ِ ،وال مف ّر إال أ ْن ّ
ِ
متعددة القوافي ،وخار َج ما استحدث من تفعيالت وأوزان
بأدوات القصيدةِ،
ّ
ُ
تدرك إ ّال بخيال اخليال الذي يق ّر ُب الواقع ،ويجعل ُه
قدمياً وحديثاً ،وال
ني يبدو الزم ُن في حالةِ
أكث َر تركيزاً ..حلظة ُ صراعٍ مريرة في الالزمن ،ح َ
سيولة وحركة جارحة ،إثرها تبدو ال��رو ُح نحيلة ..واهنة حلظة مجافاة
أشد احلاجةِ إليها..،
الكلمات واحلروف واإليحاء واألخيلة لها ،وهي في ّ
ني تكون الدلي َل واملنقذ َ  ،وتستطي ُع ترجمة أحالمها ،لتغز َو رؤاها
وقوية ح َ
يسجل انتصا َرهُ التاريخي
و
وه
الكونية
النور
خطى
ها
ب
تطر
عندها
اآلفاق،
ُ
ّ
ُ َ
ً
على الظلمةِ  ،حتّى ل ْو بدا هذا االنتصا ُر ضبابيا أ ْو بعيدا ً ،حلظة يُصب ُح
ٍ
جتليات ومظاه َر »:تتعجلني الرغبة ُ في الكتابةِ  ،تتنازعني
فيها الزم ُن
الزلت في منتصف الطريق» – ص.7
الذكريات ،وأنا
ُ
إن احلياة َ تول ُد من رحم ِ الشقاء» – الرواية ص.14
ّ ».
هذا الدف ُق من النستولوجيا هو حلظة ُ شموخ باملاضي ،واألصول وجذور
ِ
ومفارقات
العائلة التي متثلت بـ « اجلد» الذي صن َع من الغربةِ واملعاناة،
احليا ِة اجلارحةِ املضنية إنساناً صلباً ،وتاريخاً مش ّرفاً ،ساحراً في حروف
* كاتب من العراق مقيم في مصر.
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أبجديته ،ممتعاً في إيقاع أخيلته،
الصبر ِ واجللدِ
وق � ْد ُك ِت َبت بحبر ّ
والقوةِ ،موصوالً بدفء ِ املكان الذي
ينتمي إليه اجل� ّ�د وأب�ن��اؤهُ وأحفادهُ
جتذرت
من عائلة « احلمروش» التي
ْ
ِ
ذرات تراب
وتوزعت على
وتشعبت،
ْ
ْ
ُ
مص َر ،وتصل ظ�لال عراقتها إلى
ال�لام�ك��ان »:تعاقبوا منذ حمروش
األول ،لكنهم ان �ت �ش��روا ف��ي أرض
م� �ص ��ر ،وص � � ��ا َر ب� �ك� � ّل محافظة»
حمارشة «ميألون السم َع والبص َر»
شعري ،وجمل ٍ
– ص .13وبأسلوب
ّ
مشغولة أنيقة ،مكهربة بتيار إيحاء ٍ
جس ِ
دت
عال ٍ ،وإيقاع ٍ منغم ٍ حالم ٍ ّ ،
حاد اجلدلَ
ِ
بنزيف أصابعٍ ٍ
الرواية ُ،
أن احلياة –
م
أ
حياة،
–
الكتابة
حو َل
ْ ّ
كتابة ،وأصب َح أكث َر شفّافيةً و ُعمقاً»:
واصلي الكتابة ،ق ْد تكون ِ
القارب
لك
َ
املنقذ َ من أنياب الفراغ» – ص..16
الكاتب مخلوق
أن
باإلضافة إل��ى ّ
َ
جمالي بياني وأثيري في اآلن ،كما
بدت عليه الكاتبة – الروائية آمال
ُ
تعيش مغامرة الكتابة
الشاذلي وهي
– احلياة ،من دون تصنّع أ ْو زخرفة
وحلم ،جت ّم ُل الواق َع
كالم ،ب ْل كرؤيا ُ
بسيل ٍ م�� َن امل �ش��اع��ر ،ال للتفاخر
وال �ت �ب��اه��ي مب��وس�ي�ق��اه��ا الصاخبة
احلزينة أحياناً ،ب ْل للتخلص منها،
ٍ
ٍ
ٍ
يصعب
مخملية،
شعرية
حالة
وفق
ُ
القبض من خاللها على الكلمات،
وه ��ي م��ص��د ًر اجل� ��ذب والتشويق
في الرواية « :ما أجمل احلياة إذا
ينصت
وجدنا بها َم ْن يهتم بأمرنا،
ُ
يبتئس حلالنا ،آه ِ
ألناتنا ،يفر ُح لنا،
ُ
ٍ
حلظات
عندما نستطيع أ ْن نقتنص
من السعادة احلقيقية» – ص .17

« السيرة ُ :تاري ُخ وجودِ شيءٍ ما» –
برتراند راسل !!
�ب ه � َو ( م�ب��دع� ُه ) ،وف��ي ك ّل
ال�ك��ات� ُ
نس ُب إالّ
رواية د ٌم وفك ٌر ُ
وحل ٌم  ،ال يُ َ
للروائي نفس ُه ،وفي رواية ( إيقاع
املوج والزبد)* تتماهى خطى البطلة
( بهيجة) بخطى الراوية – الكاتبة،
ف��األح�لا ُم واح� ��دة ،ب � ْل هما جس ٌد
واح ٌد ،ورو ٌح نابضة باحلياة ،واملالمح
ني تبدو شاحبة مضطربة،
واحدة ح َ
والتوق إلى الكتابة ،واخلشوع حلظة
اإليحاء ( ،بهيجة) هي الراوية ،وهي
تطو ُع الزم َن ،وتدي ُر عقارب ساعتهِ
لتصب َح موقوتة على خطواتها ،كلّ
ٍ
جملة في الرواية توحي
سطرٍ  ،وك ّل
بذلك ،ب ْل تقو ُل الكثيرُ ،مضافاً إليها
أوركسترا املاضي شديدة احلزن،
واإلنسان – القريب واسع احلنان،
وجغرافيا املكان – اإلسكندر ّية أرض
تنتسب إليها
الدفء ،واجلذور التي
ُ
( بهيجة) »:استق ّرت يدي القلِقة في
ٍ
ي،كفراشة هجعت في حنايا
يدِ ع ّم
زهرة عباد الشمس ،فأرخت عليها
أه��داب �ه��ا ،ح��دب �اً وع �ط �ف �اً ،حملني
القطار بصحبة ع� ّم��ي إل��ى غ� ٍ�د ال
أعل ُم من أمر ِه شيئاً ،ال أحم ُل معي
سوى فستان اليتامى» – ص .23
األدب شيئاً آخ َر
 ».ال يمُ ك ُن أ ْن أتخي َل
َ
غير احلياة ،ك ّل احلياة» -لوكليزيو
– الباحث عن الذهب ص.5
إنساني الستعادة الزمن،
الكتابة ُ فع ٌل
ّ
وجت� � ّددهُ ،والتفوق عليه أيضاً ،ول ْم
تصبح الكتابة فع ً
ال ماضياً ،لم تنتهِ ،
تتالش أبداً إ ْذ « اليقه ُر املوت إالّ
َ
ول ْم
احلج ُر والكلمة ،والكلمة أطو ُل عمراً
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م��ن احل �ج��ر» ،ه��ذا الشاعر الكبير
ص�لاح عبد الصبور ال��ذي ل � ْم يق َو
املوت على تغييبه ،وعجز عن محو
وشطب تراتيله ووص��اي��اه وشتائمه
املالئكية ،ووري �ق��ات (بهيجة) التي
هي بالضرورة أوراق الراوية نفسها،
تلوي عنق الزمن ،تثأ ُر من ُه ،جتعل ُه
م��اض�ي�اً ب��ائ �س �اً ،ب�ح�س��اب��ات القادم
املتج ّدد واآلت��ي من حدائق احلياة،
�س م ��ا م��ض��ى ،ب � � ْل ما
واأل ّي�� � ��ام ل��ي� َ
سيأتي كما تقو ُل قصائدنا املكتوبة
وري
ب��رم��اد ال ��روح ودم��ع ال�ص�ب��احّ ،
ري وانبعاث
« أص��ص ال� ��زرع» ه��و ّ
وجت ّدد روح البطلة – الراوية ،ونهاية
زحف جحافل الظمأ ،حلياةٍ أجمل َ
وأكث َر ه��دوءاً ،وزي��ارة الطبيب أيضاً
ٍ
خطوات
محاولة جادة وجريئة لرسم
تفيض ضوءاً في تربةِ صباحٍ
ٍ
جديد،
ُ
ٌ
هدف واح ٌد ،هو
ني ( هناء)
وبينها وب َ
كيف استثمار املعاناة ..والعذابات..
والشقاء ،ليصبحوا ُسلّماً حريرياً
ل �ل��وص��ول إل ��ى زم��ن ٍ أق� � ّل ح �ي��رة ً
وقلقا ً « :راوغ��ت الساعات ألدف َع
بها الواحدة إثر األخرى،فتشاغلت
�ت أصص
عنها ،لتتشاغل عنّي ،روي� ُ
ال ��زرع التي أهملتها س �ن� ٍ
�وات ،وق ْد
زحفت احلياة إليها مبج ّرد أ ْن لثمتها
قطرات املاء لبضعة أ ّيام» – ص.26
وتتداخ ُل األزمنة ُ  ،ممتلئة ً باألحداث
وامل �ف��ارق��ات ،أم ��ا َم أم�ن�ي� ٍ
�ات تخفقُ،
وأخرى تول ُد ،وتتغي ُر األمكنة ،لتحملَ
ِ
شمسها ،وعلى فراش عشبها
حتت
ً
شخوصا آخرين ،من صلب العائلة (
احلمروشية) و َمن هم قريبو َن منها،
يضيفو َن إلى حيا ِة ( بهيجة) الفر َح
تارة ً ،واحل��زن واحليرة والقلق تارة

تشح أسباب الفرح ،وتتع ّدد
أخرى،
ّ
ين املرض
أسباب احل��زن والقلق ،ب� َ
الذي يُداه ُم ( العم) الطيب ،واملدعو
( يسري) إلى الرحيل إلى املجهول
املتمثل في شخص ( أمين) والتحاقه
باجلبهة ،وهكذا فالرواية فسيفساء
أح��داث متالحقة ،يأخذ الواقع في
مخيلة الروائية شك ً
ال درامياً »:مضى
شه ٌر واثنان ،ول ْم يعاودنا أمين ،شوى
االنتظار أبداننا حتّى أصبحت أيامنا
رماداً مقبضاً» – ص.46
ن اإلن� �س ��ان � ّ�ي وال �س �ي��اس��ي في
 .ب�ي� َ
« إيقاع املوج والزبد» فاصلة كبيرة،في
ِ
تهوميات ( بهيجة) وه� َ�ي في سرير
زمن ٍ قاس ٍ  ،وترت ُّب ألحالمِ ها وسادة
اإلنساني
�ب
ً مخملية ً ،ظه َر اجل��ان� ُ
ّ
ً
املكتوب بفسفور املعاناة ُمقنعا بواقعهِ
ٍ
بيقظة
وخيالهِ معاً ،وأحالمه املتل ّوة
عسيرةٍ ال تخلو م��ن إث ��ارةٍ  ،وتراجع
السياسي في النسق ِ
الروائي الذي
ّ
ّ
أخ��ذ َ شك ً
ال إعالنياً واستعراضياً،
بدا فيه الطر ُح أكثر زخرفية  ،ولم
يُ ْ
ضف شيئاً لـ ( بهيجة) وال لغيرها،
وال لإليقاع ال��درام��ي في الرواية»:
تعج برؤساء
أتأم ُل سير اجلنازة التي ّ
العربي
وملوك العالم ،ماعدا عاملنا
ّ
الله ّم إ ّال القليل ،الوج��ود للجماهير
إ ّال ما ندر ،دفعتني اجلنازة للمقارنة
ني الزعيمني ،رجل الهزمية ورجل
ب َ
االن �ت �ص��ار» -ص ..52ح��ال��ة ُ فقد
ّ
وتبخر اآلمال،
بعض األهل واألح ّبة،
هي
واألح�ل�ام التي
ْ
ظلت سجينة ًَ ،
�ب ال��رئ�ي��س ل�ه��ذا االضطراب
ال�س�ب� ُ
الروحي واحلياتي وال��وج��ودي الذي
تعيش ُه ( بهيجة) ُرغ َم تشبثها با ُ
حللم
ِ »:فلوال األحال ُم ملتنا كمدا ً » – ص.55
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ِ
العبارات
ح��ال��ة ح��زن ٍ جت �ع � ُل م �ن � ُه
ّ
الشعر ّية التي تتص ّدر بداية كل فصل
ٍ من فصول ِ الرواية حزناً وردياً ،غي َر
مفض ٍ إلى اليأس والقنوط ،وانتحار
خطى السعي ،وهي ترى احلياة في
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مضطربة
نفسية
وحالة
قامتة،
حلظة
س��رداب �اً ،وأح��زان �اً ،وآالم� �اً ،وفراقاً،
ني بحكمةِ
الكتب ،وتعو ُد
ِ
لكنّها تستع ُ
إل��ى احل �ف��ر ف��ي س �ط��وره��ا ،وتسلّ ُم
شعرياً بأ ّن « الكون أنثى ال تبرحها
آالم املخاض» ،يصب ُح األلُ��م دافعاً..
وهاجساً للمزيد من اإلص��رار على
املالئكي ور ُد
احلياة التي يُط ّر ُز ثوبَها
ّ
الدهشةِ واملفاجأة ،يصب ُح للألم ِ لذة
التي « تسعى إليها اإلنسانية كلها»
– كما يُع ّبر جورج سانتيانا،وموقفها
�س إس �ع��اف��ا ً لهناء
م��ن ( ه �ن��اء) ل �ي� َ
وحدها ،وإخراجها مّما هي فيهِ  ،بلْ
هو موقف سيكولوجي محض ،لتتغ ّير
وتتج ّدد البطلة نفسها ،وه��ي تض ُع
تعريفاً ج��دي��داً للحياة ،أك�ث� َر عمقاً
وج �م��االً « :ال أدري ه � ْل ساقتني
إلي،
األقدار إلى هناء أ ْم ساقتها هي ّ
ٍ
حاجة إلى األخرى،لنكم َل
فكالنا في
بعضنا بعضا ً ،أمأل ُ فراغها ومتأل
وتبتئس
ُ فراغي ،أح��ز ُن من أجلها،
ُ
ُ
نتشارك ونتقاس ُم ونتواسى،
حلالي،
ن�ف��ر ُغ عواطفنا املكبوتة ومشاعرنا
ٍ
لصوت يح ّدثني غير
املسجونة ،أتو ُق
ِ
أصوات أصداء املاضي ،أتو ُق لعناق
أي إنسان» – ص.60
إنسان ّ
الصب َر ؟
 ».أيوب ملاذا
َ
استنفدت ّ
ذنوب ضجري»
وتركتني أغر ُق في
ِ
– الرواية ص.82

بهذ ِه الصرخةِ ِ
اإلنساني
ذات اإليقاع
ّ
ّ
اجلارح ،والتي تذك ُر بصرخة شاعر
احل���داث���ةِ ال �ك �ب �ي��ر ال� ��ذي « انتع َل
ال��ري��ح» آرت��ور رامبو وه��و يفت ُح ف َم
ج��راح��هِ »:إل �ه��ي مل���اذا تركتني؟»..
ِ
بلحظات
تنتهي أح� ��داث ال��رواي��ة
�ن األمل
ت�ن��اغ��م وت �ب��ادل األدوار ب�ي َ
وال� �ي ��أس ،وب�ي�ن احل���زن والفرح..
ني غزو الظلمةِ
الهمجي املفاجىء
وب َ
ّ
ّ
حلدائق النور ،كأننا أما َم ٍ
عقد املاس
– الكلمات ،بدفء وطعم القصيدة،
انفرطت ح ّبات ُه الضوئية ُ  ،ابتدا ًء
وق ْد
ْ
من صحبة ومرافقة الفتاة الوحيدة
ُ
تشارك
امل��ري �ض��ة ( ه��ن��اء) ال �ت��ي
( بهيجة) وحشتني ،وحشة ( غياب
األهل ) ووحشة ( الزمن) القاسي،
إل��ى اجل��رح ال��ذي حفرهُ في الروح
ذهب
( د .حسني) اب��ن العم ال��ذي
َ
إلى العمرة واحل��ج معاً ،وانقطعت
أخبارهُ شهوراً وسنيناً طويلة ،إلى
ب���زوغ ش �م��س األم� ��ل ،وه ��ي ناحلة
ني جت ُد ( بهيجة) نفسها
الضوء ،ح َ
ُمح ّبة ً ..عاشقة ً للحياة ،فتغ ّير
�ب على إي�ق��اع الورد،
داخلها وت��ر ّت� ُ
ك� ّل ما يحيط بها ،بانتظار أمطار
الغدِ األكثر دفئاً ،إلى محنةِ مرضها
واضطرار األط ّباء إلى بتر عضوين
الغض .وإذا كا َن للروايةِ
من جسدِ ها
ّ
حكمة ٌ ،كما ي��رى ميالن كونديرا،
�إن حكمة َ « إيقاع امل��وج والزبد»
ف� ّ
ه��ي »:احلياة ُ تول ُد مِ � َن الشقاء»..
هي في
ووالدة ( بهيجة) احلقيقية َ
احلياة التي منحتها لـ( هناء)!! ..
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مسرح
إشكالية التأصيل في املسرح العربي  ..................أحمد شرجي
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م�رسح
إشكالية التأصيل والهوية
في املسرح العربي
بقلم :أحمد شرجي *

تشكل الهوية املسرحية ،مصدر قلق للمشتغلني بالفن املسرحي في
الوطن العربي ،رغ��م أن��ه ب��دا مقلدا للغرب بصيغة (ذهبا افرجنيا
مسبوكا عربيا)** ،تأصيله ،هويته ،خصوصيته ،تلك املشكلة التي
تؤرقنا ،منذ تعرفنا على املسرح من بيت مارون النقاش ،إلى أالن تلك
املشكلة (التأصيل) لم جندها تؤرق الغرب ،ولم تكن معضلة بالنسبة
له،ألنه اهتم بكيفية إيجاد الوسائل والطرائق لتطوير املسرح.

< طرح الدكتور علي عقلة عرسان ،رأي��ا مفاده ،بأن املصريني أول من
ع��رف املسرح قبل اليونانيني ،ويؤكد ب��أن النشأة األول��ى وال��ري��ادة كانت
على أيدي املصريني ،إال أن اكتمال بنيانه ،وترسيخ هويته متت على يد
اإلغريق(إما املسرح كفن له تقاليد وأع��راق ومميزات خاصة ،له فعالية
معينة تتم بأساليب أداء محددة ،فلم تبدأ بعض ظواهره املوفقة إال عند
املصريني القدماء ،ولم تكتمل هويته ويتكامل بناء نصوصه الدرامي ،إال
عند االغريق ،رغم ما يوجد من انفصال بني النشأتني).1
لكننا لو عدنا إلى بدايات املسرح اإلغريقي ،سنجد بأن اإلغريق لم يتحدثوا
عن شيء اسمه املسرح ،إال من خالل التراجيديات ،كان هناك حديث عن
طقوس على شكل احتفاالت دينية وعقائدية ،تقدم فيها القرابني لآللهة،
ومن ثم بدأنا نتلمس املسرح مع ثسبس االيكاري.
مبعنى أن التطور الطبيعي للطقس هو من رسخ املسرح ،بعد انتقاله من
صيغة االحتفال العفوي ،إلى الشكل املسرحي الذي وصلنا ،وهذا ما ال
ينطبق على ما جاء به عرسان.
< يأتينا رأي مغاير متاما ملا جاء به عرسان ،وهو للباحث العراقي فوزي
رش �ي��د ،ال ��ذي أث�ب��ت مستعينا ب��ال��وث��ائ��ق وال��دالئ��ل أن م�ه��د امل �س��رح ال هو
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* كاتب من هولندا
** خطبة مارون النقاش،في نظرية املسرح ،محمود كامل اخلطيب،القسم
الثاني ،مقدمات وبيانات ،وزارة الثقافة ،دمشق 1994
 - 1عرسان علي عقلة،سياسة في املسرح،احتاد الكتاب العرب،دمشق
،1978ص.34
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م �ص��ري��ا وال إغ��ري �ق �ي��ا ،ب��ل عراقيا
( وإن اليونانيني اقتبسوه من العراق
ال��ق��دمي .وإن األس� �ط ��ورة الشهيرة
املكتشفة في العراق» نزول انانا إلى
العالم السفلي» هي أول نص مسرحي
مكتشف حتى اآلن في العالم ،ولم
ي�ك��ن ل �ل �ق��راءة ف�ق��ط وإمن ��ا للتمثيل
أي �ض��ا)،وأض��اف ب��أن��ه اكتشف نصا
مسماريا في مدينة آش��ور يعود إلى
 800سنة قبل امليالد وه��ي متثيلية
أخرى بطلها «اإلله مردوخ» وهذا كله
قبل أن يعرف اليونانيون املسرح2.
وم��ع ع��رس��ان ورش�ي��د،ي�ت��أك��د األرق
العربي املستمر،حول الدهشة األولى
للمسرح ،لكن هل هذا هو املهم؟ الن
لو صحت طروحات االثنان ،إذن ملاذا
لم تكن هناك تراجيديات حقيقية،
كما هو احلال عند اإلغريق؟
هذا في احلضارات ،ولكن أينه في
اإلس�ل�ام وم��ا ق�ب��ل اإلس �ل�ام؟ وهل
ع ��رف اإلس �ل�ام وال��ع��رب املسرح؟
مارسوه؟ أم أن الدين رفضه و منعه،
من ضمن رفضه للتصوير ومن ثم
التمثيل؟
< ع��زا زك��ي طليمات سبب عدم
ت �ع��رف اإلس�ل�ام إل��ى امل �س��رح ،إلى
حياة البداوة والترحال قبل اإلسالم،
وع��دم استقرارهم في مكان،وهذا
س��اه��م ك �ث �ي��را ف��ي ع ��دم استقرار
ال�ت�م�س��رح ،ال ��ذي ي�ح�ت��اج إل��ى بيئة
مستقرة ،واستمرارية ،حتى يتشكل
ويتطور ،هذا الرأي غير دقيق ،وقد
ينطبق حلياة ما قبل اإلسالم ،لكن

بعد االس�لام ،كان هناك استقرار،
و ك��ان��ت دم �ش��ق ف��ي زم ��ن معاوية
عاصمة كبرى ،ونفس الشيء يقال
عن بغداد في زمن العباسيني ،التي
كانت م��رك��زا ثقافيا مهما ،وأيضا
ك��ان��ت ه �ن��اك ال �ت �ع��ازي احلسينية،
ال�ت��ي حتمل الكثير م��ن احلموالت
ال��درام �ي��ة ،وتتجسد فيها الكثير
م��ن العناصر التراجيدية كحدث
مأساوي ،إذن ملاذا أجهضت؟
ه��ل ك ��ان اإلس�ل��ام ه��و ال �س �ب��ب أم
اإلسالميون ؟؟ ألن الدين كما ذكرنا
قد منع التصوير ومن ثم التمثيل؟
لكن ه��ذا م��ا ال ي��ؤك��ده ال �ق��رآن ،بل
ف�ق��ط حت��رمي ل�ل�ع�ب��ادة ال��وث�ن�ي��ة .أم
لغياب ال�ص��راع مع اآللهة كما هو
عند اإلغريق؟
< عرفت احلياة العربية الكثير من
األحداث والصراعات ،التي كان من
املمكن ان تخلق تراجيديات عربية،
تضاهي التراجيديات اإلغريقية،
ل��و اس�ت�ث�م��رت ب��ال�ش�ك��ل الصحيح،
م��ن خ�ل�ال توظيفها درام��ي��ا ،ومن
ث��م جت�س�ي��ده��ا ،م �ع��ارك املسلمني،
غزواتهم ،من اج��ل ترسيخ الدعوة
اإلسالمية ،كانت مادة مهمة خللق
منجز تراجيدي مهم.
< كتاب فن الشعر ألرسطو الذي (ظل
مهمال في خزائن الدولة البيزنطية
عصورا مديدة حتى اكتشفه العرب
ف��ي ال�ق��رن ال�ع��اش��ر امل �ي�لادي ،وقام
بترجمته املترجم السيرياني «متي بن

 -2جريدة الشرق األاوس��ط الدولية -الثالثاء  12اكتوبر -2004العدد
9450

4/3/13 10:06:13 AM

117

Bayan April 2014 Inside 117

يونس القنائي» بنقلة إلى العربية)،3
لم يفهم العرب طروحاته ودالالته
إال في القرن التاسع عشر .هل كان
ذلك سببا أيضا بعدم تطور املسرح
ال��ع��رب��ي؟ أم أن اجل��س��د العربي
وحترره ،والنظر إليه كتابو ،باعتباره
آية هو السبب؟ أم إن املجتمع رسخ
ذلك املفهوم (التابو)؟ أو اإلسالميون
كما يسميهم املفكر محمد أركون،
ق��د غ��ال��وا بطروحاتهم اإلسالمية،
ما بني املقدس وامل��دن��س؟ وبالتالي
أص �ب��ح امل�ج�ت�م��ع ب��رم �ت��ه حت��ت تلك
السيطرة الفكرية ،التي حترم الفن،
كونه ينشر الفسوق كما حدث مع أبو
خليل القباني.

املسرح واإلسالم

الدعوة اإلسالمية القت دعوة شرسة
م��ن ال�ق��وى ال�ت��ي ت��ؤم��ن بتعدد اآللهة،
وع �ب��ادة األص��ن��ام ،ه��ذه ال �ق��وى كانت
تستعمل امل��وروث الالشعوري القدمي،
بعبادتها لآللهة ،وأيضا إميانها بتعدد
ت�ل��ك اآلل �ه��ة ،م�ث��ل ،إل��ه اخل �ص��ب ،إله
العشق ،إله احلرب ،وغيرها من اآللهة،
ه ��ذا امل� ��وروث ه��و ال��راب��ط احلقيقي
ألبناء اجلزيرة العربية ،منبع ارتباطه
احلياتي باآللهة ،فهي التي تسير له
أموره ،يستشيرها بتجارته ،سفره ،وفي
حله وترحاله وبكل شيء يُقدم عليه.
الدعوة اإلسالمية جاءت حملاربة هذا
السلوك واملوروث ،من خالل التعريف
باإلله الواحد األحد ،ومحاربة الوثنية،
لهذا سعت بقوة لتهدمي وإلغاء كل تلك
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امل�ظ��اه��ر ،وك��ل م��ن يقف ب��وج��ه هذا
التغير (الدعوة) ،هدمت ،وضربت بال
ه��وادة من أجل ذلك التغير والدعوة
التي جاء بها اإلسالم.
ُه��دم��ت األص� �ن ��ام ،اآلل��ه��ة املزيفة
املعبودة ،هدمت املعابد ،ولم يبق أثر
لها ،مطالبة اجلميع اإلميان ،بدعوتها
وعبادة الواحد األحد ،رغم أن الله
عبدت ،وإمنا
عز وجل يقول (ألتقل
ُ
آمنت) ،ليس هناك معبود سواه ،وكل
ماعدا ذلك هو إشراك.
بعدها حلت املمارسات اإلسالمية،
محل امل�م��ارس��ات األس�ط��وري��ة التي
كان ميارسها أهل اجلزيرة ،و (إذا
كان اإلسالم قد قضى على األوثان
وامل �ع��اب��د ،وح �ط��م األص��ن��ام وطهر
اجلزيرة العربية من مراكز عبادتها،
فقد قضى على األساطير املتعلقة
بهذه العبادات ،والطقوس املصاحبة
لهذه األساطير والتي كانت متارس
داخ ��ل امل�ع��اب��د بصفة جماعية ،أو
داخل املنازل بصفة ذاتية) ،4وبهذا
ضاعت علينا فرصة التعرف على
تلك األساطير والطقوس ،وحتولت
الكعبة بكل رمزها الوثني القدمي ،إلى
رمز إسالمي جديد ،تستمد معناها
م��ن أصولها اجل��دي��دة ،اإلسالمية،
ونسيان كل مرجعيتها وما حتمله من
أساطير وطقوس ،طاملا أنها تتعارض
مع الدعوة اإلسالمية.
ب��ال�ت��أك�ي��د خ �ط��وة ال �ت �ه��دمي ت �ل��ك ،ال
تتيح الفرصة ملمارسات احتفالية

 -3ينظر ب��دوي عبد الرحمن،مقدمة ترجمة ف��ن الشعر ألرسطو،دار
الثقافة،بيروت لبنان ،بال.
 - 4خورشيد،فاروق -اجل��ذور الشعبية للمسرح العربي،الهيئة املصرية
العامة للكتاب،1991ص26
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خاصة بها ،طقوس ال تخرج خارج
إطار ما يسمح به الدين اإلسالمي
ودع��وت��ه ،وأي �ض��ا حت��ول الفكر في
اجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة ،م��ن ف�ك��ر يؤمن
ب�ت�ع��دد اآلل��ه��ة ،وي�ج�ل�ه��ا ويعتبرها
املخلص ،وإليها يرجع بكل ضروراته
الدنيوية ،إلى فكر األلوهية الواحدة
ال�ق�ط��ب،اإلل��ه ال��واح��د األحد،ولقد
ك � ��ان أح� � ��رى ب ��أص� �ح ��اب ال ��دع ��وة
احتواء تلك املظاهر ،ويجد الناقد
فاروق خورشيد بأن ( ،من السهولة
حتويرها وتعديلها لتتالءم مع الفكر
اجل��دي��د ،وب�ح�ي��ث ال ت �ت �ع��ارض مع
العقيدة املوحدة اجلديدة وال تختلف
معها ،بل والتي ميكن توظيفها في
خ��دم��ة ه��ذه ال�ع�ق�ي��دة ،وف��ي غرس
بذورها األكيدة في نفوس املسلمني
اجلدد) ،5طاملا أن املسلمني اجلدد
هم نفسهم املشركون القدامى ،مبعنى
إن �ه��م م��رت�ب�ط��ون بتلك األساطير،
وال ��ذي تغير ه��و الفكر والعقيدة،
واإلبقاء على تلك املعابد واألصنام
مثلما مت البقاء على الكعبة على
سبيل املثال.
خاصة وأن ال�ع��رب ق��د ع��رف��وا تلك
االحتفاالت ومارسوها كغيرهم من
ال �ش �ع��وب ،رغ ��م اخ �ت�لاف تسميات
اآلل�ه��ة ف��ي الثقافات األخ ��رى ،لكن
رمزها الداللي اإللهي هو متشابه،
ف��أن �ن��ا جن��د (ب �ع��ل ال �ب��اب �ل��ي امللقب
بالسيد عند الكنعانيني ،و «هبل»
القرشي القدمي ،و «أي��ل» الليصقي
او «ك��رول��وم��وس» ،و «يعلو» املعروف

في سيناء و «رع» املصري القدمي،
و «ي �ي��ل» عند اآلرام �ي�ن ،ت��ؤك��د هذا
التقارب في الرمز ،فكل هذه أسماء
لرب األرباب أو سيد اآللهة)  ،وأيضا
التشابه في الطقوس واالحتفاالت
واألع �ي��اد ،وطقس تقدمي القرابني،
وتنصيب امللوك.
مع مجيء الدعوة اإلسالمية وتهدمي
امل�ع��اب��د واألص �ن��ام ،ت�ه��دم معها دور
املعبد في احلياة العربية ،وهذا قد
قوض فكرة التسلسل الطبيعي ،الذي
م��ن امل�ف�ت��رض أن مت��ر ب��ه الطقوس
املعبديه ،مثلما تطور عند اإلغريق،
ليتحول بالتالي إلى الشكل املسرحي
الذي وصلنا عن طريق التراجيديات،
ال� �ت ��ي ن �ظ��ر ل �ه��ا أرس � �ط� ��و ،ووض ��ع
ق��واع��ده��ا وأص��ول �ه��ا وس�م��ات�ه��ا في
كتاب فن الشعر ،باعتبار إن اإلرث
األس� �ط ��وري ال �ع��رب��ي ال �ق��دمي غزير
بتفاصيله مما يجعله حامال لدراما
عربية خالصة ،أو تراجيديا عربية،
مثلما حملت الطقوس اليونانية وجود
األدب املسرحي في اليونان6 .
ال� ��دع� ��وة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ه ��دم ��ت كل
م ��ا مي ��ت ل �ل �ح �ي��اة ال��وث �ن �ي��ة بصلة،
( واالن�ق�ط��اع هنا حاسم وال تردد
فيه ،فكل ماهو طقس وثني انتهت
آث� ��اره ودرس� ��ت م �ب��ان �ي��ه ،وامنحت
م �ع��امل��ه ،وه��و إذا اف �ل��ت ف��ي بعض
ال�ن�ق��وش وال �ب��ردي��ات ال�ق��دمي��ة في
ح ��االت ن� ��ادرة ،وال يعطينا صورة
واضحة ملراحل التطور أو االشتغال
من العرض املعبدي اخلالص إلى

 -5نفسه.
 -6ينظر،ارسطو ،سبق ذكره.
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ال��ع��رض امل �س��رح��ي ال� �ع ��ام ،وحتى
ه ��ذا ل��م ي �ت��م إال ل�ب�ع��ض إش� ��ارات
ف��ي متبقيات ال�ع�ب��ادات السومرية
والفينيقية واملصرية القدمية) .7

هل حرم اإلسالم الفن؟

فند الباحث التونسي محمد عزيزة،
ك��ل ال �ط��روح��ات ال �ت��ي م �ف��اده��ا إن
اإلس�ل�ام ق��د ح�� َرم ال �ف��ن ،وي�ج��د أن
التمجيد الذي يصل حد العبادة هو
من أوصل هذا املفهوم ،كذلك عدم
تالؤم الفن بشكل عام واملسرح بشكل
خاص مع طبيعة الشريعة اإلسالمية،
واألحكام املنصوص عليها ،هي التي
أدت إل��ى ع��دم االرت �ب��اط باملسرح،
لكن العقلية اإلسالمية رفضت فكرة
ال �ص��راع وح��ري��ة التفكير ،بالشكل
الذي كان عليه في املسرح اإلغريقي،
ألن حرية التفكير بشكل الصراع،
ه ��ي ال� �ت ��ي ق � ��ادت ل �ت �ط��ور املسرح
اإلغريقي ،وبعكسه لكان توقف حاله
ح��ال املسرح (النو) الياباني ،الذي
ُجمد في نشيد عاطفي واح��د ،فلو
لم تفلت عواطف ميديا وبرومثيوس
و اورست هادرة صارخة لشكا هؤالء
األبطال التراجيديني الشهيرين من
الشلل اليائس الذي أصاب زميليهم
اليابانيني ك��ان��ان��ي وزي��اج��ي اللذين
جمدتهما ت�ق��ال�ي��د مجتمع ياباني
رجعي ومحافظ تسيطر عليه قواعد
ثالثة مقدسة:
 ال �ه��وك��و :االح��ت��رام دون ق�ي��د أوشرط لألشياء العامة.

 اليتمان :الشرف. البونغن :العرش8.حرية التعبير في شكل الصراع لم
جندها في العقلية اإلسالمية ،لهذا
ل��م ي �ع��رف اإلس�ل�ام ال ��درام ��ا ،ألنه
ال ميكن لإلنسان املسلم أن يضع
ح��ري�ت��ه الشخصية ف��ي ص ��راع مع
إرادة الله ،ألن الله هو القادر على
كل شيء ،فهو املسير واملخلص ،فال
ميكن للعقلية اإلسالمية ان تتخذ
موقفا مضادا لتلك اإلرادة اإللهية،
وي��ذك��ر بقوله تعالى (وال يبقى إال
وج��ه رب��ك ذو اإلج�ل�ال واإلك� ��رام)
س ��ورة ال��رح�م��ن ،27 :هنا أطبقت
اإلرادة السماوية ،على ك��ل تفكير
يشكك بقدرة الله عز وجل ،ومبا إن
اإلسالم هو خامت األديان ،فإنه نظم
ك��ل األم��ور احلياتية والدنيوية،إن
كانت ل�لإف��راد أو للمجموعة ،وكل
م��ن ي �خ��رج ع��ن ذل��ك ال�ن�ظ��ام فإنه
ميوت كافراً ملحداً عن إرادة الله.
ال� �ص ��راع ك �م��ا م �ت �ع��ارف ع�ل�ي��ه في
التراجيديا اإلغ��ري�ق�ي��ة ،والصراع
بأنواعه األربع وهي:
 -1الصراع العمودي :تواجه حرية
البشرية اإلرادة اإللهية ،برومثيوس
مقيدا ب��أغ�لال ،كيف وق��ف بوجه
اإلرادة اإللهية وسرق النار ليجلبها
إلى األرض.
 -2ال�ص��راع األف�ق��ي :يواجه الفرد
قوانني املجتمع والكيان االجتماعي،
ال��ذي يجب ان يخضع له اجلميع،

 - 7خورشيد فاروق ،سبق ذكره ،ص.38
 -8عزيزة محمد ،اإلس�لام واملسرح،ترجمة د.رفيق الصبان ،منشورات
عيون،ط ،2البيضاء ،1988ص 12وما بعدها.
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ان��ت��ي��ك��ون��ا م � �ث� ��اال ،ح �ي�ن رفضت
االن �ص �ي��اع ل �ق��ان��ون ك��ري��ون ودفن
شقيقها(بولينيسز).9
 -3ال� �ص ��راع ال��دي �ن��ام �ي �ك��ي :تقف
العفوية البشرية بوجه الذي ال مفر
منه ،القدر ،التاريخ املقدر ،واملعاش
دراميا ،االورستيا السخيلوس مثاال.
 -4الصراع الداخلي :التناقضات
الداخلية ،داخ��ل النفس البشرية،
ه� ��ذه ال �ت �ن��اق �ض��ات ال��ت��ي جندها
تتجسد في شخصية أوديب ،الذي
كان زوجا ألمه وأباً إلخوته ،صراعه
الداخلي قاده للعيش في اجلبال.
عندما يغيب الصراع ،تغيب الدراما،
لذا ال ميكن للعقلية اإلسالمية التي
آمنت بالله ال��واح��د األح��د والذي
ال شريك ل��ه ،فهو املخلص من كل
األدران ومسير ك��ل األم ��ور ،وهذا
متر سخ بالعقلية اإلسالمية ،صعب
ع�ل��ى ه �ك��ذا ع�ق��ل أن ي�ق��ف موقفا
م�ح�ت��دم ال �ص��راع م��ع ت�ل��ك القوى،
او املالئكة ،والصحابة ،باعتبارها
قضية محسومة ربانيا في العقلية
اإلسالمية ،هذه العقلية لم تستسيغ
فكرة الصراع ،قاد هذا للتخلي عن
فكرة املسرح ،وبروز الشعر وبزوغه،
لسهولة ت��داول��ه الشفاهي ،وأيضا
ك �م�لاذ ب �ع��دم ارت� �ك ��اب املعصيات
والوقوف بوجه اإلرادة اإللهية ،ومن
األسباب األخرى ،زهد املسلمني بفن

التمثيل كما يذكر محمد كرد علي
( ألن�ه��م أم��ة ل��م تنقل ع��ن غيرها
آالم� �اً مست حاجتها وان�ط�ب��ق مع
عادتها وليس لعرب أمة خيال ،بل
أمة حس وحقيقة)10.
رغ��م تأكيد عزيزة على أن العرب
ق��د ع��رف��وا ال �ص��راع عندما دخل
املستعمر للمنطقة العربية ،وهبت
ال�ش�ع��وب العربية مل�ق��اوم�ت��ه ،وكان
هذا في القرن التاسع عشر ،وهذا
التاريخ هو البداية احلقيقية للمسرح
ال �ع��رب��ي ،بينما ال�ب��اح�ث��ة الروسية
متارا الكساندروفنا قد فندت ذلك
باعتبار أن املنطقة العربية عرفت
الكثير من الصراعات قبل دخول
املستعمر إليها.
تتوفر في التعازي احلسينية الكثير
من العناصر الدرامية ،واملسرحية،
مما يضاهي التراجيديات اليونانية
اخلالدة ،باعتبار األخيرة انطلقت
من الطقوس الدينية ،في تشكيل
ه��وي�ت�ه��ا ال �ت��راج �ي��دي��ة م �ت �خ��ذة من
امل�لاح��م مادتها الرئيسة بتشكيل
ع��رض�ه��ا ال �ت��راج �ي��دي ،وإن كانت
ال �ت��راج �ي��دي��ا ال�ي��ون��ان�ي��ة ق��د بدأت
كعرض مبمثل واحدا ،ومن ثم تطور
العدد على يد اسخيلوس وسوفكلس
ويوربيدس ،إلى اثنني وثالثة ،ومع
األخير تعددت الشخوص واملنحى،
بينما جند في التعازي احلسينية

 - 9غاسنر جون ،كون إدوارد ،قاموس املسرح ..مختارات من قاموس
امل �س��رح ال �ع��امل��ي ،ت��رج�م��ة م��ؤن��س ال��رزاز،امل��ؤس �س��ة ال�ع��رب�ي��ة للدراسات
والنشر،بيروت،ط،1982 ،1ص.26
 - 10علي محمد،كرد ،التمثيل في اإلسالم،في -نظرية املسرح ،القسم
االول،املقاالت -وزارة الثقافة ،دمشق ،1994ص 143ومابعدها.
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ال��ك��ث��ي��ر م���ن امل��م��ث��ل�ين وبقصدية
واض��ح��ة ،ه��ذه القصدية فرضتها
الواقعة ،بتعدد شخوصها ،من أجل
جتسد احل��دث امل��أس��اوي للحسني
وأوالده.
وس���اه���م ال��ت��اب��و اإلس�ل�ام���ي أيضا
ب��ع��دم إب���راز آل البيت والصحابة
بشخوصهم على املسرح ،وبالتالي
ت��ق��وي��ض ب���روز ال��ت��ع��ازي وتطورها
ك��ت��راج��ي��دي��ا إس�لام��ي��ة ع��رب��ي��ة ،لها
ك��ي��ان��ه��ا وس��م��ات��ه��ا اخل���اص���ة ،لهذا
اختلفت النعوت لهذه الواقعة،واقعة
احلسني وأوالده وأصحابه.

 .......1848أو مارون النقاش

هذا هو التاريخ املتفق عليه بتعرف
العرب على املسرح من بيت مارون
النقاش ،وم��ن خالله ،ه��ذا الشاب
املهتم ب���األدب وال��ف��ن واملوسيقى،
اب��ن ال��ت��اج��ر ال���ذي اس��ت��ف��زه م��ا رآه
في ايطاليا من فرجات مسرحية،
وه��ن��اك م��ن يقول ب��أن ت��أث��ره األول
قد بدأ من اإلسكندرية ،قبل ذهابه
الي��ط��ال��ي��ا ،م��ث��ل ال��ب��اح��ث��ة الروسية
متارا الكساندروفنا.
كانت جتربة النقاش األولى (البخيل
– ملولير) ،فيها الكثير من املغامرة،
رغم انه جاء بنص معروف ومحكم،
وق���ام بترجمته،وكان ج��م��ه��وره من
األجانب والتجار والضيوف وبعض

األصدقاء ،وقد مثل في املسرحية
إل����ى ج��ان��ب إخ����راج����ه ،باإلضافة
إلى ترجمته أو اقتباسه للنص ،لم
تكن جتربته مجرد متعة شخصية
لتقدمي عمل مسرحي أو لنقل جتربة
شاهدها بأوربا أو اإلسكندرية ،بل
كان هدفه مغايراً متاما ،وه��ذا ما
أعلن عنه في بيانه أو خطبته ،كانت
خطوة واعية ،ونبيهة ،ك��ون العرب
قد أهملوا فن املسرح ( ،كان األولى
أن نكون نحن املالكني لهذا االمتياز.
لكوننا نحن األصول وأولئك الفروع.
وه��م السواقي ونحن الينبوع)،11
باإلضافة لهذا الوعي والقصدية،
ولعه وحبه للفن ،واملوسيقى واألدب،
وهذا ما سنجده في عمله املسرحي
من خالل اآلتي:
 الفن :رغم أنه قدم العرض فيبيته ،لكنه استخدم ديكورات وأزياء
أصر
وبألوان مختلفة،
ل��وج��ود امل��ت��ف��رج�ين ،ل�لإع�لان عن
جتربته.
 املوسيقى :تخلل العمل الكثيرم���ن امل��ق��اط��ع امل��وس��ي��ق��ي��ة العربية
واألوروبية ،ولكثرة املوسيقى داخل
العمل مما جعله قريبا لفن األوبرا،
وامللفت لألمر هو استخدامه للنشيد
الفرنسي (الباريسية) ،الذي وضع
أثناء ثورة متوز عام 1830.12
 -األدب :ف���ي اس��ت��خ��دام��ه للغة

 - 11خطبة مارون النقاش،في نظرية املسرح ،محمود كامل اخلطيب،القسم
الثاني ،مقدمات وبيانات،وزارة الثقافة،دمشق  1994ص.416
 - 12بوتينتسيفا ،مت��ارا الكساندروفنا -ال��ف ع��ام وع��ام على املسرح
العربي-ترجمة توفيق املؤذن -دار الفارابي،بيروت ،ط،1990 ،2ص115
ومابعدها.
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ال�ع��رب�ي��ة ال�ف�ص�ح��ى ،رغ ��م أن �ه��ا لم
تروق للجمهور ،كونها صعبة الفهم،
والكثير ال يجيدونها ،ولهذا فضلوا
اللغة احملكية.
القصدية التي عمل بها ،جعلته ينتبه
لصعوبة ال�ن��ص بالنسبة للممثل،
ألن ��ه ك ��ان س � ��ردي ،دون فواصل،
أو إش� � ��ارات ،ل ��ذا جل��أ إل ��ى وضع
اإلش� � ��ارات وال��ف��واص��ل وعالمات
التعجب واالستفهام ،والنقاط ،حتى
يتعرف املمثل على تنوع احلاالت.
لقد ك��ان��ت جت��رب��ة ال�ن�ق��اش جتربة
ثرية في حينها ،رغم أنها انطلقت
م��ن ال �ب �ي��ت ،ك�م�ك��ان ل �ل �ع��رض ،كان
عرضا يتوفر فيه الكثير من عناصر
ال� �ع ��رض امل �س��رح��ي احل ��دي ��ث في
عاملنا املسرحي ،لم يلجأ في بداياته
إلى فواصل حكواتية ،أو اسكيجات
كوميدية ،هدفها املتعة فقط ،إنها
جتربة ناضجة ،خاصة وأن املنطقة
العربية برمتها لم تعرف شيئا عن
املسرح.

أبو خليل القباني

تعد جتربة أبو خليل القباني مغايرة
عن جتربة م��ارون النقاش ويعقوب
صنوع ،كونه لم يسافر إلى الغرب
وشاهد هناك املسرح ،وب��دا يقلده
في سوريا ،بل إن جتربته بدأت من
سوريا ،من خالل اهتمامه باإلنشاد
واملوشحات ،لهذا ليس من املستغرب
أن تكون جتربته موسيقية ،وقد طغى
على أعماله سيطرة الشعر الغنائي
واملوسيقى على اجلانب الدرامي،
وكأنه يضع املوسيقى ومن ثم يبحث
عن قصة تناسبها كما يقول الدكتور

ن��دمي م �ع�لا ،ألن��ه ك��ان يهتم كثيرا
ب��امل��وس�ي�ق��ى وال �ت��واش �ي��ح واإلنشاد
اجلماعي ،والرقص «رقص السماح»
على حساب البنية الدرامية.
ل�ك��ن امل�ث�ي��ر ف��ي جت��رب��ة أب ��و خليل
القباني ،باإلضافة الهتمامه العالي
باملوسيقى ،كانت أعماله تستلهم
ال �ت��اري��خ وش �خ��وص��ه ،مثل (هارون
الرشيد مع األمير غامن بني أيوب
وقوت القلوب ،وهارون الرشيد مع
أن �ي��س اجل �ل �ي��س ،واألم �ي��ر محمود
جنل شاه العجم ،وعفيفة ،وعنترة
بن ش��داد ،وغيرها) ،وه��ذا أعطى
ل�ت�ج��رب�ت��ه ش ��يء م��ن اخلصوصية
واألهمية ،ألنه لم يلجأ في بدايته
لالقتباس والترجمة مثل اآلخرين،
قد يكون ذلك راجعا ألنه ال يتحدث
لغات أخرى غير التركية والفارسية،
ولغته األصلية العربية ،لكن جتربته
تلك بدأت تؤسس لدراما مسرحية
عربية ،باإلضافة خلطوته لتأسيس
املسرح الغنائي العربي في كل من
س��وري��ا وم��ن ث��م م�ص��ر ،فهو الذي
مهد الطريق لسالمة حجازي وسيد
درويش فيما بعد.
ل�ك��ن ال�ع�ق�ل�ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ل��م ِ
تعط
ال�ف��رص��ة للقباني ل�لاس�ت�م��رار في
جت��رب�ت��ه ،ف�ك��ان��ت سببا ف��ي عزلته
وم��ن ث��م هجرته مل�ص��ر ،لقد وقف
الكثير من رجال الدين موقفا عدائيا
ضده ،كونه ينشر الفسوق والفجور،
وقد قاد هذه احلملة الشيخ سعيد
ال �غ �ب��را ،ال� ��ذي ذه ��ب ب�ن�ف�س��ه إلى
السلطان مناشدا بإيقاف جتربة
القباني( ،أدركنا يا أمير املؤمنني،
فإن الفسق والفجور،قد تفشيا في
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ال �ش��ام فهتكت األع� ��راض ،وماتت
الفضيلة ،ووئ��د الشرف واختلطت
النساء بالرجال).13
ه��ذه احل�م�ل��ة ال �ش��رس��ة أدت إلى
إح� � ��راق م� �س ��رح ال��ق��ب��ان��ي ،كانت
باحلقيقة تقف ضد الفكر التنويري
ال��ذي ميارسه املسرح آن��ذاك ،هذا
الفكر الذي أراد أن يرتقي بالعقلية
العربية ،ويخطو خطوات حقيقية
م���ن أج� ��ل ت� �ط ��وره ��ا وحتفيزها،
فكريا ،وجماليا ،وقد بدا هذا مع
م ��ارون ال �ن �ق��اش ،وه ��ذا م��ا نلمسه
ف��ي خطبته قبل تقدمي مسرحيته
األول � ��ى (ال��ب��خ��ي��ل) ،وم���ع يعقوب
صنوع ال��ذي نفاه اخل��دي��وي ومات
في منفاه الفرنسي ،ومع أبي خليل
القباني،الظاهرة املسرحية حينئذ
لم تكن مجرد ممارسة مسرحية،
ه��دف�ه��ا التسلية وامل �ت �ع��ة ،ب��ل إنها
حملت (أبعادا أخرى غير مباشرة،
إل��ى جانب الفن املسرحي .حملت
األف �ك��ار امل�ت�ن��ورة التي ترافقت مع
النهضة العربية ،وجسدت ،سيرورة
التحول االجتماعي ،آن��ذاك ،حيث
ب� ��دأت ط�لائ��ع ال �ب��رج��وازي��ة حتتل
م�ك��ان�ه��ا ف��ي احل��ي��اة االقتصادية
واالجتماعية ،على حساب اإلقطاع.
ومب��ا إن ه��ذا األخ �ي��ر ،ك��ان حليفا
ل��رج��ال ال��دي��ن ،مينحهم األم���وال

وال �ع �ق��ارات ،ك��ان طبيعيا أن تأتي
الضربة التي قصمت ظهر القباني
وم��ا ميثله م�س��رح��ه ،م��ن الرجعية
الدينية) .14
وي �ع��زو ال �ك��ات��ب س �ع��د ال �ل��ه ونوس
أس� �ب ��اب احل �م �ل��ة ال��رج �ع �ي��ة على
ال �ق �ب��ان��ي ،ألس �ب��اب س�ي��اس�ي��ة ،ألن
ل��م ي �ك��ن س �ب��ب س�ع�ي��د ال �غ �ب��را هو
لتجسيد وظ�ه��ور شخصية هارون
الرشيد على امل�س��رح فقط ،وإمنا
محاولة إلجهاض فكرة ثورة التغير
االجتماعي آن��ذاك ،مستندا ونوس
بطرحه هذا إلى خيم الكراكوز التي
كانت منتشرة باملقاهي الدمشقية،
رغ��م كل ما يتلفظ به املخايلة من
أل �ف��اظ ب��ذي �ئ��ة ،لكنها ظ�ل��ت على
حالها ،فلماذا إذن هذه احلملة على
القباني؟
ألن أعماله كان محورها شخصيات
تاريخية ،ملوك وأمراء ،ويتم جتسدها
على املسرح ،مما يؤدي إلى تقليص
تلك الهيبة األلوهية التي يتمتعون
بها ،في الذاكرة اجلمعية للمجتمع،
( و أتخيل ه��ؤالء املتفرجني الذين
كانت تضمهم سهرات القباني ،وهم
يتابعون ملكا يولول ألنه فقد واحدة
م��ن ج ��واري ��ه ،والري� ��ب إن �ه��م كانوا
يسخرون منه وميطرونه بوابل من
التعليقات الالذعة أو املاجنة)،15

 - 13نظرية املسرح،القسم الثاني ،سبق ذكره ،ص.978
 - 14معال ،ندمي،في املسرح السوري» »4ابو خليل القباني ،احلياة املسرحية،
دمشق،العدد  ،25-24ربيع -صيف ،1985ص.44
 - 15ون � ��وس ،س �ع��دال �ل��ه -ب �ي��ان��ات مل��س��رح ع��رب��ي ج� ��دي� ��د،دار الفكر
اجلديد،1988،ص.75
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إذن أه�م�ي��ة امل �س��رح والتشخيص
وتأثيره هي التي أدت إل��ى إحراق
م��س��رح ال �ق �ب��ان��ي ،مل ��ا ي�ش�ك�ل��ه من
خ��ط��ورة ،ع�ل��ى ال�ش�خ�ص�ي��ات التي
ت �ق��دم ع�ل��ى اخل �ش �ب��ة ،ول �ق��د كانت
الكنيسة قد انتبهت لتلك اخلطورة
قبل رجال الدين اإلسالمي ،عندما
ق��اوم��ت فرقة امل�س��رح امل��رجت��ل في
ايطاليا ،وأيضا احملاوالت الشعبية
ل�ت�ج�س�ي��د م �س��رح �ي��ات (األس�� ��رار)
الدينية ،والسبب نفسه ،بعدم إنزال
القدسية والهيبة م��ن الشخوص،
وتخرج على املسرح ،من خالل رجل،
وبالتالي تقلل من السلطة الربانية،
على الفرد التي يراها بهيئة رجل
قد يكون صديقه أو قريبه ،أو يعمل
بوظيفة وظيعة.

يعقوب صنوع

ح��ال��ه ح ��ال ال ��رائ ��د األول م ��ارون
النقاش ،فلقد ذهب إليطاليا ،ولكنه
ليس كتاجر ،بل من أج��ل التعليم،
حيث درس األدب واللغات األوروبية،
بعد ع��ودت��ه عمل على افتتاح أول
م� �س ��رح م� �ح� �ت ��رف ،أس � ��س فرقة
( جوق املسرح الوطني) ،واخذ يقدم
املسرحيات الفرنسية املقتبسة ،من
أجل تثبيت خطوات املسرح األولى،
وأيضا كان مؤلفا وممثال ومخرجا،
ب��دا أي �ض��ا م �ت��أث��را مب��ا رآه للفرق
الفرنسية واإليطالية ،ويذكر(ولد
مسرحي على منصة مقهى موسيقي
كبير في الهواء الطلق وسط حديقة

االزبكية بالقاهرة ،في  1870كانت
تعمل فرقة فرنسية من املوسيقيني
واملغنيني واملمثلني وأخرى إيطالية،
وق�� ��د أوح � � ��ت ل� ��ي الكوميديات
واألوبرات واملاسي التي كانت تقدم
ت�ق��دم�ه��ا ه��ات��ان ال �ف��رق �ت��ان بفكرة
مسرحي العربي،لكنني قبل أن أشرع
في إنشاء مسرحي املتواضع درست
دراسة جدية كتاب املسرح األوروبي
والسيما جالدوني ومولير وشريدان
في لغاتهم األصلية ،أي الفرنسية
واإليطالية واإلجنليزية.16)......،
مثلما فعل اسخيلوس بإضافة املمثل
الثاني للتراجيديا اإلغريقية ،خطا
صنوع خطوة مشابهة ولكن بشكل آخر
من خالل إدخاله العنصر النسوي
في عمله املسرحي ،وهذا ما ال جنده
عند مارون النقاش ،والقباني وهذه
س��اب�ق��ة حت�س��ب ل��ه ،ك��ان��ت عروضه
مفعمة باملوسيقى والغناء.

مسرحة التاريخ

انتبه اللبنانيون إلى التاريخ ،وكيفية
االس �ت �ف��ادة م��ن ث ��راء ت �ن��وع��ه ،هذه
االنتباهه أنتجت تياراً جديداً في
املسرح العربي ،هو (تيار املسرحية
ال �ت��اري �خ �ي��ة) ،ال �ت��ي ب ��دأه ��ا خليل
اليازجي عام  ،1876في مسرحية
(امل � ��روءة وال ��وف ��اء ،أو ال �ف��رج بعد
الضيق) والتي تعود أحداثها إلى ما
قبل اإلس�لام ،وب��ال��ذات إل��ى مملكة
احل �ي��رة،ك��ان��ت م �ح��اول��ة اليازجي،
والدة ل�ل�ت��راج�ي��دي��ا ال�ع��رب�ي��ة ،التي

 - 16د .فاطمة موسى محمود -قاموس املسرح -حترير وتقدمي -الهيئة
املصرية العامة للكتاب -ط،2008- 2اجلزا اخلامس-ص.1836
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ت��أخ��ذ ال�ت��اري��خ ال�ع��رب��ي ومالحمه،
م ��ادة ال�ن��ص امل �س��رح��ي ،لعله أراد
بهذه اخلطوة ،أن يسير وفق مسار
ال �ث��ال��وث امل �ق��دس ف��ي التراجيديا
اليونانية ،وقد ذكر جورجي زيدان
ه ��ذه ال �ت��راج �ي��دي��ا ب��أن�ه��ا ( خطوة
فريدة من نوعها في األدب العربي)
وأضاف بأن ظهورها ( يشكل خطوة
هامة ف��ي ت��اري��خ األدب املسرحي،
ألنها تقترب من النماذج الدرامية
لكبار الكالسيكيني األوربيني) .17
ب� �ع ��د خ � �ط� ��وة ال � �ي� ��ازج� ��ي ت ��وال ��ت
امل�س��رح�ي��ات التاريخية م�ن��ه ،ومن
اآلخرين مثل جنيب احلداد ،وأحمد
وس�ل�ي��م ال�ب�س�ت��ان��ي ،واألخ �ي��ر اهتم
أيضا بترجمة كالسيكيات شكسبير،
وبهذا يسجل سبقا بعدم توجهه إلى
الكالسيكيني الفرنسيني ،ب��ل إلى
شكسبير ،و اه�ت�م��ام��ه بشكسبير
أع �ط��ى م �ي��زة ألع�م��ال��ه املسرحية،
كالبناء ال��درام��ي ،وف�خ��ام��ة اللغة،
ودرام��ي��ة م�ق�ب��ول��ة،ي�ت�ج��اوز ظروف
البيئة العربية وتقاليدها ،بحيث
جعل من قيس وليلى شبيهة بروميو
وجوليت الشكسبيرية.
وهناك أيضا إبراهيم األحدب ،الذي
كتب مسرحية اإلسكندر املقدوني.
وأيضا عبد الغني رمضان الذي عرف
كيف يوظف فن املقامات دراميا في
مؤلفاته ،إذن كان هناك حراك كتابي
مهم ،بل ومهم جدا لتأصيل الشكل
امل �س��رح��ي ع��رب �ي��ا ،ه ��ذه النصوص
التي سعت لتأصيل اخلصوصية من

خالل تدوين املالحم التاريخية على
شكل تراجيديات عربية ،إذا صح لنا
تسميتها ،تقترب كثيرا من خطوات
التراجيديات اإلغريقية ،لكن عدم
االس�ت�م��رار ،وم��ن ثم االنقطاع عن
ذل ��ك االس �ت �ل �ه��ام ،أو ت��دع �ي��م تلك
اخلطوات ،وتبنيها ،واالشتغال على
تطويرها ،كما حصل عند اليونانيني
مثال ،لم يهدم سوفكلس ما جاء به
اسخيلوس ،ولم يس َع يوربيدس بإلغاء
ما جاء به من سبقه ،بل سعوا جميعا
لتطوير شكل التراجيديا ،مبعنى انه
كان امتداد وتطور وانتقال طبيعي
م��ن م��رح �ل��ة إل ��ى أخ � ��رى ،رغ ��م أن
يوربيدس ذهب بعيدا في اشتغاال ته
عن اسخيلوس وسوفكلس.
ك��ل ذل��ك س��اه��م ب�ع��دم دع��م اللبنات
األول�� ��ى ل��ه��ذه ال� �ت� �ج ��ارب ،رغ� ��م أن
الثقافة العربية بدأت تأخذ مسارها
الصحيح كعقل تطويري وتنويري
داخ���ل امل�ج�ت�م�ع��ات ال �ع��رب �ي��ة ،لكنها
ل�لأس��ف أج �ه �ض��ت ،ت �ع��زو الباحثة
الروسية متارا أسباب ذلك اإلجهاض
إلى ( تزايد تدخل السلطات التركية
ورج ��ال ال��دي��ن احملليني.لقد تسبب
ت �ش��اب��ك امل��ص��ال��ح وت �غ �ل �غ��ل رؤوس
األم ��وال ل�ل��دول األوروب �ي��ة ،العظمى
إلى سورية ولبنان ،بحدوث مذبحة
بني املوارنة الذين يرتبطون بعالقات
وث �ي �ق��ة م��ع إي �ط��ال �ي��ا وف��رن �س��ا وبني
الدروز الذين كانوا يتلقون الدعم من
إنكلترا.ففرضت تركيا نظاما صارما
ودعمت وضعها في البالد مما أدى

 - 17بوتينتسيفا ،متارا الكساندروفنا ،سبق ذكره ،ص.124
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إلى تعاظم دور املشايخ الذين أخذوا
ي �ت �ه �م��ون ك ��ل م ��ن ي�ش�ت�غ��ل باملسرح
ب��االن�ح�لال وال�ل�ا أخ�لاق�ي��ة وإهمال
القواعد اإلسالمية)18.
اجلسد كتابو
حترر اجلسد ،هو أحد األسباب التي
ساهمت في تطور املسرح الغربي،
وأيضا املسرح في شرق آسيا ،جتسيد
الطقوس كانت تتم بواسطة اجلسد،
حترره ،انطالقه ،استنطاقه ،منذ أن
نشأ املسرح عند اإلغريق بواسطة
االح �ت �ف��االت ال��دي�ن�ي��ة والطقسية،
كانت االشتغاالت جتسدها األجساد
املتحررة ،التي شكلت اللبنات األولى
ل�ل�م�س��رح ،وب �ع��د أن ان�ت�ق��ل اجلسد
م��ن وظيفته الطقسية االحتفالية،
إل��ى اخلشبة املسرحية على شكل
تراجيديات ،ك��ان اجلسد حاضرا،
اجلسد مبعناه املطلق ،يشكل مركز
ال �ب��ؤر ال�ت��راج�ي��دي��ة ،أودي ��ب كجسد
ي �ت��زوج أم��ه وينجب منها ،وم��ن ثم
ي�ع��اق��ب بنفسه ذل��ك اجل �س��د بفقأ
عينيه ،وي �ع��ذب��ه ،انتيكونا الرائعة
ت�ض�ح��ي ب �ج �س��ده��ا م ��ن اج���ل دفن
جسد شقيقها ،إن��ه امل��رك��ز وك��ل ما
ي��دور حوله فهو من أجله ،من أجل
تدعيم حضوره.
االح� � �ت� � �ف � ��االت ال � ��دي� � �ن � ��وزوزي � ��ة و
(باحتفاالتها احلسية ،وما متثله من
تالقح الغريزة واجلسد ،تعني أنه
يعيد االعتبار إلى اجلسد ويكشف
من جديد عن أهميته ،وعن ضرورة

إيقاضه وتفعيله)19.
اجل� �س���د ط���اق���ة ت �ع �ب �ي��ري��ة متلك
خصائص إرس��ال شفرات العرض،
منذ امل�س��رح اإلغريقي إل��ى اليوم،
س �ح��ر ده��ش��ة امل� �س ��رح ف ��ي شرق
آس�ي��ا»ال�ص�ين ،الهند ،أندونيسيا،
ال�ي��اب��ان» ،ك��ان ع��ن طريق اجلسد،
من خالل حترره ،طاقته اإلرسالية،
وطاقته التعبيرية.
ل ��م ي �ن �ظ��ر إل� �ي ��ه ك� �ش ��يء مقدس،
القدسية التي حت��رم ذل��ك التحرر
واالن� �ف�ل�ات م��ن ال �ق �ي��م والعادات
والتقاليد االجتماعية،التي تساهم
بإعاقة ذلك االنطالق ،بعد أن تلفه
بكم هائل من التابوهات.

اجلسد عربي ًا

وم�ن��ذ ن�ش��أة امل�س��رح ال�ع��رب��ي ،ظل
اجلسد مقيدا ،سجني اللغة واحلوار،
ملفوفا بهاالت من التقديس أحيانا،
وأح��ي��ان��ا أخ���ر ك��ون��ه م��دن��س��اَ ،لم
ينتبه املسرح العربي لقضية حترر
اجلسد من التابوهات التي تقيده،
إن كانت:
 دينية اجتماعية نفسيةبقى أسيرا لتلك التابوهات ،نتيجة
لذلك القيد ،اهتم العرب باملنطوق،
ألنه املصدر الوحيد لكل املتداوالت
الفنية واجلمالية, ،وأهملو اللغة
اجلسدية ومدلوالنها،اجلسد أسير

 - 18نفسه ص.130
 - 19معال ندمي،عالم الفكر،املجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب-
الكويت ،املجلد ،37العدد  ،4يونيو.2009،213
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وفق الطروحات الدينية كونه يعتبر
(ع ��ورة) وال �ع��ورة ال ميكن الكشف
عنها ،ف��إن ذل��ك ش��يء م�ح��رم ،ظل
اجلسد وتفاصيله طلسماَ ،ال يعرف
كيف تفكك شفراته ودالالته،وأيضا
ذك��ر ف��ي ال �ق��رآن ال �ك��رمي ع�ل��ى انه
غ��واي��ة (وق��د فتنا سليمان وألقينا
على كرسيه جسدا ثم أناب) صدق
الله العظيم ،س��ورة ص ،32-بأنه
مقدس ،لهذا صعب االقتراب منه،
وت��دن �ي �س��ه ،ي��ذك��ر ال��دك �ت��ور محمد
إقبال ع��روي بأنه ورد في القرآن
إش��ارات إلى إعتبار اجلسد كآية»،
س ��ورة ي���وس���ف (»105-وك��اي��ن من
آي��ة ف��ي السموات واالرض ميرون
عليها وهم عنها معرضون) صدق
الله العظيم ،آية ت��دل ،بطبيعتها و
خصائصها ،على وحدانية الله عز
وج ��ل وع�ظ�م�ت��ه ،وإذا ك��ان��ت اآلية
ع�لام��ة ،ف��إن اجل�س��د ،بهذا املعنى
يتحول إلى عالمة تندمج في وظيفة
تواصلية مبلغة لرسالة من مصدر
القرآن إلى البشرية ،حول جسدها
ذات�ه��ا وت�ص��ورات�ه��ا التقليدية حول
ال��ذات ،والتهيؤ الستيعاب دالالت
وتصورات جديدة حتوله في كائن
بال غاية إلى كائن/آية20.

أسئلة ما يشبه اخلتام
نسأل...؟؟

ه� ��ل ت ��أث ��ر امل � �س� ��رح ال� �ع ��رب ��ي في
اخل�ط��اب الديني ،وبالتالي ساهم
بسجن اجل�س��د؟ وبقى اجلسد ما

ب�ين ط��روح��ات امل �ق��دس واملدنس،
ب��اع �ت �ب��ار إن اجل �س��د ف��ي القرآن
مصدر للطهارة كما يذكر الدكتور
العروي.
ه��ل إن طهرانية اجل�س��د كمفهوم
دي �ن��ي ،ق��رآن��ي ح ��ال دون حت ��رره،
ومن ثم أمسى أحد األسباب التي
ساهمت ف��ي ع��دم تطوير املسرح
العربي.
هذا الرأي له ما يدعمه في املسرح
الغربي ،حني أقدمت الكنيسة أسره
داخل الكنيسة ،ولم يتحرر املسرح
واجلسد ،إال حينما حترر من سلطة
الدين والكنيسة ،عندما كسر تلك
القيود وانطلق في الفضاء.
هل ه��ذا سبب بعدم تطور املسرح
العربي؟؟؟
يجب أن ال ننسى بأن الله خاطب
ال� ��رس� ��ول م �ح �م��د(ع �ل �ي��ه الصالة
والسالم) ،بكلمة اقرأ ،هذه الكلمة
كان لها سحرها فيما بعد ،بعملية
احلفظ ،التي يجيدها العرب ،لهذا
جند الشعر العربي أكثر رسوخا،
م��ن ال�ف�ن��ون األخ���رى ،ألن��ه يتداول
ع �ب��ر األل� �س���ن ،وك ��ذل ��ك احلكاية
والرواية ،كما جاء على لسان بشار
ني تعشق قبل األذن
بن بُ��رد( ..والع ُ
أح �ي��ان��ا) ،ه��ذا إذا دل ع�ل��ى شيء
ف��ان��ه ي��دل على أن ال�ع��رب اهتموا
باملسموع على حساب املرئي ،لكن
الغريب ف��ي األم��ر إن األحتفاالت
التي كانت تقام قدميا كان للجسد

 - 20عروي محمد إقبال،عالم الفكر،املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب-الكويت ،املجلد ،37العدد  ،4يونيو،2009ص.13
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حضورا أيضا فيها!!
حترر اجلسد هو أحد عناصر تطور
امل�س��رح ف��ي ال�ع��ال��م ،ك��ون املمثل ال
ميكن أن يبقى حبيس لسانه ،وعقله
فقط على اخلشبة ،ألن العقل يصدر
أوام��ره للجسد بالتجسيد والتعبير
ع��ن األح��اس �ي��س وامل �ش��اع��ر ،التي
يطلقها اللسان كذبذبات صوتية.
وق��د ت�ن��اول الكاتب ال �س��وري سعد
الله ون��وس ،قضية سجن اجلسد،
وض� ��رورة حت ��رره م��ن ال�ق�ي��ود التي
تعيق من تواصله مع اآلخر ،ومنها:
 دينية العادات والتقاليد احلاجز نفسيهذا ما أشار إليه ونوس في مسرحية
(طقوس التحوالت واإلشارات) ،عبر
جسد /شخصية( ،مؤمنة):
اجل �س��د وج���ود ل��ن��زوات وشهوات
الرجل ،يفقد إنسانيته ويتحول إلى
مجرد رك��ام....أري��د يا شيخ قاسم
أن أعتق جسدي و أف��ك عنه هذه
احلبال التي متتص دم��ه وتقمعه.
أن يغدو حرا ،وأن يستقر في مداره
الذي خلق له.كالورد وأوراق الشجر،
كالقمر وأعشاب األرض ،كالغزالن
وينابيع السفوح ،كالنور وكل ماهو
حي في هذا الكون21.

ونسأل أيضا...؟؟

هل ساهم اجلهل العربي في فهم
ط ��روح ��ات أرس� �ط ��و ف ��ي ك �ت��اب��ه فن
الشعر ،فلقد فصلوا مفهوم (احلوارية
الشعرية) إلى الشعرية فقط ،وهذا
االن �ف �ص��ال أدى إل ��ى ف �ه��م خاطئ،
وم �ن �ه��ا ت��رج��م ال� �ع ��رب الكوميديا
بالهجاء ،والتراجيديا باملديح ،وفقاً
للمفهوم الشعري ،دون أن يفهم داللته
امل �س��رح �ي��ة(،ب��اع �ت �ب��ار أن مصطلح
ال �ت��راج �ي��دي��ا ك ��ان م�ب�ه�م�اً للمنطقة
العربية ،ول��م يستعمل تعبير مأساة
للداللة على التراجيديا إال في نهاية
القرن التاسع عشر مع دخول املسرح
إل ��ى ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،وم ��ع محاولة
تصنيف املسرح إلى أنواع) ،22وذلك
للتفريق بينهما،هذا التفسير اخلاطئ،
أو الفهم اخلاطئ ساهم أيضا بعدم
تطور املسرح العربي ،ألنهم أهملوا
اجلانب الدرامي في مفهوم أرسطو
للحوارية ال�ش�ع��ري��ة،وه��ذا عكس ما
حصل في الغرب األوروبي الذي أخذ
تعاليم أرسطو وانطلق منها ليؤسس
ملسرح غربي حقيقي.

ونبقى نسأل......؟؟

هل كان مارون النقاش مسؤوال عن
صنع هوية مسرحية عربية؟
هل أضاف املسر حييون العرب شيئا
لتجربة النقاش ،طوروها مثال؟

 -21ينظر ،ونوس سعد الله ،طقوس التحوالت واالش��ارات ،دار االداب،
بيروت -ط1998 ،2
 -22ال �ي��اس،م��اري -و-ق �ص��اب حسن ،ح�ن��ان -املعجم امل�س��رح��ي ،مفاهيم
ومصطلحات امل �س��رح وف �ن��ون ال �ع��رض -مكتبة ل�ب�ن��ان ن ��اش ��رون،ط ،1عام
،1997ص.123
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ه��ل كانت صدفة أن يكون مارون
النقاش مارونيا ،ونتعرف على املسرح
من خالله؟ولو كان مسلما،هل كنا
سنتعرف على املسرح؟
منذ بدأ املسرح العربي بدأ بقطيعة
تامة مع إرثه الثقافي واألدبي ،بحيث
أننا جند ما فعله النقاش بترجمة
نص من الفرنسية ،أو اقتبسه كما
يحلو للبعض هذه التسمية ،وأسقطه
على الواقع العربي ،جعل شخوصه
عربية ،أفرغ النص من كل أشكاله
األوروب �ي��ة/ال �ف��رن �س �ي��ة ،وبالتالي
أصبح بخيل مولير ،أشبه ببخالء
اجلاحظ ،وفي الصفات يتشابه مع
شايلوك شكسبيرـ بأغلب املنجز
املسرحي العربي.
لم يستثمر النقاش أي من املظاهر
الفرجوية الشعبية العربية في عمله،
بل بدا من حيث ما شاهده بالغرب،
وب��ال �ت��ال��ي ه�م��ش ك��ل م��ا ق�ب��ل ذلك،
كل تلك املظاهر الدرامية املوجودة
ب�ك�ث��رة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ،هذه
امل�ظ��اه��ر ال�ت��ي ك��ان��ت م��ن املمكن ان
تشكل عناصر مسرحية ،ذات بعد
تأصيلي لشكل املسرح العربي ،وهذا
عكس ما جاء في خطبته ،ومفادها
بأننا نحن األص��ل وهم الفروع وهم
السواقي ونحن الينبوع ،رغم انتباهه
لذلك في عمله األخير ،في محاولته
االس �ت �ف��ادة م��ن ح �ك��اي��ات أل ��ف ليلة
ول�ي�ل��ة ،ع�ن��دم��ا ق��دم مسرحية (أبو
احلسن املغفل) .الذي نريد الوصول
إليه ،أن املسرح العربي بدأ بقطيعة
تامة مع كل إرث��ه الفرجوي املوجود
في املظاهر الدرامية ،واخذ بتقليد
العرض املسرحي األوروبي مبا وصل

إليه في الفترة التي شاهده فيها ،بعد
مخاضات كثيرة وكبيرة ،وبعد مذاهب
مسرحية أخذت تأكل بعضها بعضا،
وبروز تيارات جديدة ،لم يتم االلتفات
إلى -ما قبل -ما شاهده في أوروبا.
لهذا جن��د حضور كبير ملولير في
املنطقة العربية ،بل أصبح لكل بلد
م��ول �ي��ره اخل� ��اص ،أخ ��ذت املنطقة
ال �ع��رب �ي��ة ب��رم �ت �ه��ا ت� ��ردد خطوات
ال �ن �ق��اش ،دون احل �ف��ر ف��ي أسس
ه��ذه ال�ت�ج��رب��ة ،وب��ال�ت��ال��ي ارتكبوا
اخلطأ نفسه الذي ارتكبه النقاش،
وس��اه��م��وا م �ع��ه ب �ت��رس �ي��خ مفهوم
القطيعة مع املظاهر الفرجوية.
املسرح العربي ما بعد النقاش لم
ي� ِ
�أت ب��اجل��دي��د اخل� ��ارق ،إن كانت
ط��روح��ات أو عناصر فرجوية ،أو
اش�ت�غ��االت مسرحية على مستوى
ال�ع��رض املسرحي ،ب��ل جن��ده يكرر
جت��رب��ة ال �ن �ق��اش األول � ��ى ف��ي عام
 ،1848إلى اآلن من خالل:
 -1االقتباس.
 -2اإلسقاطية.
 -3الشكل املسرحي األوربي.
وهنا نتساءل أين تكمن االشتغاالت
اجل���دي���دة؟ مب�ع�ن��ى آخ���ر أي���ن هي
اإلض��اف��ات اجل��دي��دة على مستوى
الشكل املسرحي؟
يجد الكاتب سعدالله ون ��وس ،أن
تقدمي املسرح العربي بشكل واحد
منذ مارون النقاش إلى اآلن ،حجم
من التعريف باألشكال املسرحية،
حصر املسرح العربي نفسه مبفهوم
واح� ��د ل �ل �م �س��رح ،رغ���م أن هناك
مفاهيم مسرحية أخرى( لقد بدأنا
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نبحث عن املسرح العربي ،بعد أن اكتشفوا السر في كيفية التأصيل
قيدنا أنفسنا مب�س��رح واح ��د ،هو للمسرح العربي ،يعتمد على اللهجة
الذي يعاني سكرات املوت على حد احمللية ،الشخصيات حملت أسماء
تعبير ج��ان جينيه .وح�ين أقيمت البيئة اجل��دي��دة التي ينتمي إليها
في عواصمنا مسارح مشيدة على النص(املُغتصب) ،واألزياء أيضا.
الطريقة االيطالية ،بدأت متاهتنا ،ت��وظ �ي��ف ذل ��ك م��ن خ�ل�ال إسقاط
وبدأ اخلطأ)23.
العمل على البيئة التي تقدم العمل،
نفهم من ك�لام ون��وس ،ب��أن املسرح حتى لو كان العمل بعيد متام البعد
ال� �ع ��رب ��ي ل� ��م ي��ف��ه��م االجت� ��اه� ��ات عن املشاكل العربية أو البلد الذي
املسرحية بشكل الصحيح ،بل بدا يقدم فيه العمل ،وبالتالي إفراغ
مقلدا ،واستمر على ه��ذا اخلطأ ،ال �ن��ص األص �ل��ي م��ن شكله األدبي
ألننا الميكن أن نتحدث عن مفهوم وامل�س��رح��ي ،وجعله يحمل صفات
أوروبي للمسرح،
بيئية جديدة مشوهة.
اجل��دي��د ب��أن ال �ع��رب ت�ع��رف��وا على استمر ه��ذا احل��ال ح�ت��ى م��ا بعد
ت�ي��ارات حديثة واجت��اه��ات حديثة ،جالء االستعمار من البلدان العربية،
أفرزتها ال�ث��ورات الفكرية الهائلة ،كل ما فعلوه ،كان مارون النقاش قد
التي حدثت بأوروبا ،عرفت أوروبا فعله سابقا ،إذن نعيد السؤال:أين
كيفية توظيف كل ذلك أدبياً وفنياً ،اجلديد؟
وأن تعلن غضبها ال �ف �ك��ري ،على ب��ل ،إننا جن��د ال�ش��يء األك�ث��ر إثارة
احل ��روب م��ن خ�لال األدب والفن ،ل�لان �ت �ب��اه ،ت �ع��دد ال��وظ��ائ��ف داخل
سار العرب أيضا على نفس الدرب ،العرض املسرحي ،املخرج/املؤلف/
وتلك الطروحات طاملا أنها تتماشى امل �م �ث��ل ،ه��ذا جت�س��د ف��ي خطوات
مع معاناة املنطقة العربية ،من ويالت ال �ن �ق��اش أي� �ض ��ا ،ال�ن�ت�ي�ج��ة م���ازال
االستعمار ،وتنامي روح املقاومة ،املسرح العربي لم يتخلص ،ال من
وصلت شظايا تلك التيارات ،وثم القطيعة التي انتهجها النقاش مع
تبنيها ،حتى ل��و كانت ال تتفق مع املظاهر الفرجوية الشعبية ،وال من
العقلية اإلسالمية والتقاليد العربية ،تأثيرات املسرح الغربي.
فعل ال�ع��رب م��ا فعله النقاش عام لكننا نتساءل ،هل املسرح له هوية؟
 ،1848مستخدمني أدوات االشتغال وأين تكمن؟ في مؤلفيه؟ مخرجيه؟
نفسها وأن تغير الزمن ،االقتباس ،منابعه؟ مصادره؟
اإلسقاط ،الشكل املسرحي ،تغيرت
اللغة العربية ،هذه املرة إلى اللهجة املسرح منذ اإلغ��ري��ق ك��ان مسرحا
احمللية ،وكأنهم بصنيعهم هذا ،قد للحرية ،لـ الالهوية ،مسرح قسم
وفق املراحل التاريخية كي يحافظ
 - 23ون��وس سعدالله ،ب�ي��ان��ات مل�س��رح ع��رب��ي ج��دي��د،دارال�ف�ك��ر اجلديد
،1988ص.95
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على خصوصيته الزمنية ،ومقياس
ذلك التطور في املسرح،عن طريق
الزمن ،وما يحمله من تطورات.
ال ميكن أن نضع ستانسالفسكي
وم� ��اي� ��ره� ��ول� ��د وب���ري� �ش���ت وآرت� � ��و
وبيسكاتوروكريك وغروتوفسكي
ف��ي س �ي��اق م�ف�ه��وم واح���د ،ألن كل
واحد من هؤالء له مفهومه اخلاص
أس�ل��وب��ه ،طريقة عمله ،وك��ل هذا
ي�ش�ك��ل م�ف��اه�ي��م أوروب� �ي ��ة ملسارح
أوروب �ي��ة ،ول�ي��س اختزالهم جميعا
مبفهوم واحد.

واخير ًا نقول....

ه��ل إن املجتمع ه��و امل �س��ؤول عن
تطوير وتفعيل اجلديد ،مناقشته،
وإخضاعه ملنطق التحليل ،وليس
رفضه باملطلق،أو السلطات؟ ألن
ذهنية الشعوب هي احملك احلقيقي

في أي تغير يطرأ عليه (،أعتقد أن
الثورة احلقيقية في حياة شعب من
الشعوب تكمن في التغير العميق
ل��ذه�ن�ي��ة ه ��ذا ال �ش �ع��ب ف��ي اجتاه
تقدمي عصري ،وه��ذا التغيير لن
يكون بإزاحة حكم وإقامة غيره أو
تبديل ق��ان��ون ورف��ع شعار جديد،
وإمنا يكون في إدخال تغير أساسي
على وعي املجتمع وإبدال مفاهيمه
ح� ��ول ال� �ع�ل�اق ��ات األس ��اس� �ي ��ة بني
اإلنسان واإلنسان وبينه وبني عامله
املادي .ويكون بإقامة نظرة جديدة
ف��ي امل�ج�ت�م��ع تنطلق م��ن مفاهيم
وق �ي��م ال �ع �ل��م وال �ف �ك��ر ش��ام �ل��ة لكل
امل�م��ارس��ات وال �ع��ادات واملعتقدات
التي لم تعد تأتلف مع منطق العصر
ومنطق العلم ال��ذي بنيت عليه كل
اإلجنازات الكبرى املذهلة في هذا
العصر)24.

 - 24إلياد مرسيا  -املقدس واملدنس -ترجمة عبدالهادي عباس احملامي-
دار دمشق –ط-1988 1ص .5
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�أعالم
الشيخ عبد العزيز بن حمد املبارك
من أوائل املدرسني في املدرسة املباركية في الكويت
(1279هـ1360 -هـ)
بقلم :معاذ املبارك *

يعتبر الشيخ عبد العزيز من أشهر العلماء في اخلليج واجلزيرة
العربية فهو شاعر مبدع وعالم جليل تخرج على ي��ده علماء من
األح�س��اء والكويت ودب��ي وال �ع��راق ،حيث ق��ام بالوعظ واإلرش ��اد في
هذه البلدان فهو العالم اجلليل الشيخ عبد العزيز بن حمد بن عبد
اللطيف بن مبارك املبارك ولد بالهفوف في حي الرفعة.

تلقي تعليمه األول بها على يد والده وأعمامه ومشايخ أسرته آل مبارك،
نشأ نشأة صاحلة في كنف والده الذي تولى تربيته ورعايته منذ الطفولة
فحفظ القرآن الكرمي ولم يتجاوز اخلامسة عشرة من عمره وقد متيز
منذ نشأته بذكاء وحضور البديهة رحل في طلب العلم إلى أم القرى مكة
املكرمة بصحبة والده وكان عمره آنذاك أربعة عشر عاماً فحظي مبجالسة
العلماء وحضور احللقات العلمية الكثيرة هناك ،تتلمذ على يد كثير من
علماء مكة كالشيخ عبد الله ال��زواوي ،والشيخ سليمان زهدي وغيرهم
وانكب على مزيد
من املدرسني في احل��رم املكي ،ثم عاد إلى األحساء
ّ
من حتصيل العلوم ،فدرس على يد عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف
والشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف ،وعلى الشيخ عبد الله بن أبي بكر املال
وغيرهم من العلماء التي كانت تزخر بهم األحساء في ذلك الوقت.
وبعد وفاة والده الشيخ حمد بن عبد اللطيف سنة 1320هـ تولى اإلمامة
في مسجد الديرية الواقع بالرفعة ،ثم قام بالتدريس في مدرسة الشهارنه
الواقعة بالرفعة بالقرب من مسجد املويلحية ،وكان إضافة إلى سعة معارفه
*

باحث من السعودية.

134

4/3/13 10:07:05 AM

Bayan April 2014 Inside 134

في العلوم الشرعية واللغوية موهبة
ش��اع��ر وذا ف�ق��ه أدي ��ب وق��د خلف
بجانب ما كتبه في الفقه شعراً ضم
ديوان شعراء هجر شطراً من شعره
الدال على علو شأنه في هذا املجال
وكان يدرس الفقه والعلوم الشرعية
وق���د ت�ت�ل�م��ذ ع �ل��ى ي���ده ج�م�ل��ة من
املشايخ والعلماء األفاضل منهم:
( )1الشيخ إبراهيم بن علي املبارك
املتوفى سنة 1393ه �ـ وال��ذي رافق
الشيخ عبد العزيز في رحلته إلى
العراق عام 1324هـــ)1(.
( )2ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ب��ن إبراهيم
املبارك.
( )3ال�ش�ي��خ ث��ان��ي ب��ن م�ن�ص��ور آل
بوعينني من أهالي مدينة اجلبيل.
( )4الشيخ محمد بن علي آل عبد
القادر ،إمام مسجد السنيدي بفريق
(السياسب) باملبرز ،وهو من طلبة
العلم املعروفني ،ورغم أن بصرة قد
كف إال إن��ه حفظ ال�ق��رآن الكرمي،
توفي سنة 1369هـ.
( )5الشيخ مبارك بن عبد اللطيف
املبارك.
( )6الشيخ عبد الرحمن بن علي
املبارك.

( )7الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم
املبارك املتوفي 1409هـ
( )8الشيخ محمد بن عبد اللطيف
املبارك وق��د درس عليه أيضاً في
املدرسة األحمدية في دبي.
( )9ال�ش�ي��خ محمد ب��ن أح �م��د بن
حسن اخلزرجي من أهالي أبو ظبي
وق��د أق��ام سنتني باألحساء يطلب
العلم ويعمل حالياً وزي��راً لألوقاف
والشؤون اإلسالمية بدولة اإلمارات
العربية املتحدة( )2وقد درس عليه
أي �ض �اً ف��ي امل��درس��ة األح�م��دي��ة في
دبي.
( )10ابنه الشيخ عبد الله بن عبد
العزيز املبارك الذي اشتهر بتميزه
وسعة أفقه مما جعل جاللة امللك
عبد العزيز رحمه الله يختاره أول
قاض في مدينة الظهران ملدة سبعة
ٍ
عشر عاماً ثم طلبه بعد ذلك الشيخ
سلمان ب��ن حمد آل خليفة حاكم
البحرين لكي يكون مميزاً قضائياً
هناك ويبدو أن صحبته ألبيه كانت
متصلة فهو معه يطلب العلم ويرافقه
في رحالته حتى تلك التي كان والده
يزور أو يعلم في دبي(.)3
( )11ابنه الشيخ عبد اللطيف بن

( )1مقابلة مع ابن أخته الشيخ محمد بن عبد اللطيف املبارك.
( )2مقابلة مع أخيه األديب الشيخ أحمد بن علي املبارك.
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عبد العزيز ،املبارك ،وقد أفاد من
علم وال��ده إف��ادة واسعة مما أهله
ألن يدرس في املدرسة األحمدية.
( )12اب�ن��ه الشيخ أح�م��د ب��ن عبد
العزيز امل�ب��ارك القاضي باملنطقة
الشرقية بالظهران ثم رئيس القضاء
الشرعي أبوظبي والذي أسسه في
أب��و ظبي ب��دول��ة اإلم ��ارات العربية
املتحدة.
( )13األديب الشيخ أحمد بن علي
امل�ب��ارك السفير ب ��وزارة اخلارجية
س��اب�ق�اً وص��اح��ب ال�ن�ش��اط العلمي
واألك� ��ادمي� ��ي ،وص ��اح ��ب األحدية
األحسائية التي يسطع علماً وأدباً
في سماء األحساء كل ليلة أحد من
كل أسبوع.
( )14ال��ش��ي��خ أح� �م ��د ب� ��ن سعد
املهيني.
( )15الشيخ عبد الوهاب بن حسني
ال��ف��ض��ل ،وه� ��و م ��ن أه ��ال ��ي قرية
جليجلة ي�ت��ول��ى إم��ام��ة مسجدها
الكبير ويخطب ف��ي ه��ذا املسجد

أربعون سنة.
( )16الشيخ عبد الله بن إبراهيم
األن��ص��اري وه��و م��ن أش �ه��ر علماء
قطر واخلليج.
( )17ال �ش �ي��خ ع �ل��ي اخل�ل�ي�ف��ي من
أهالي قطر.
( )18م�ح�م��د ال�ك�ع�ب��ي م��ن أهالي
قطر.
( )19ال�ش�ي��خ ع�ب��د ال �ل��ه الدالمي
م��ن أه��ال��ي امل �ب��رز ،وه ��ؤالء الثالثة
ي ��ذك ��ره ��م ال �ش �ي��خ ع �ب��د الوهاب
الفضلي بأسمائهم حينما قابلته
ولكنه أيضاً يذكر غيرهم بأسمائهم
األولى رمبا لطول العهد وبعد املدة
ويذكر منهم رجلني ،أحدهما عيسى
من أهالي البحرين واآلخر من أهل
ع��دن يدعى أح�م��د ،وه��و بالتأكيد
يثبت م��ن كانت ل��ه بهم صلة شأن
كل الدارسني فالطلب يحتفظ في
ذاك��رت��ه مب��ن يحتك بهم ويتناقش
معهم أم��ا غيرهم ف�لا يبقون في
الذاكرة طوي ً
ال.

( )3ويروي الشيخ محمد بن يوسف الشيباني أن الشيخ عبد الله بن عبد
العزيز كان يقرأ احلديث ويقوم الشيخ عبد العزيز بن حمد بشرح هذه
األحاديث شرحاً وافياً إلى غير ذلك من دروس الفقه والوعظ وال يقتصر
حضورهم على الرجال فقط وإمنا كانوا يخصصون أوقاتاً للنساء فيجلسن
خلف ستارة يستمعن لهذه الدروس واملواعظ ومن النساء اللواتي يحرصن
على احلضور كلثم بنت الشيخ أحمد بن شيب وعفراء بنت سلطان من
قرابة محمد عبيد البدور وفاطمة بنت ابن حارب وكانت هذه النساء من
الفقيهات املطلعات في علوم الدين وخاصة فقه النساء كتاب أعالم من
اإلمارات صفحة  43لألستاذ واألديب إبراهيم محمد بو ملحة.
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( )20ال�ش�ي��خ رم �ض��ان ب��ن فرحان
الصالح 1312ه� �ـ 1390 -ه� �ـ وقد
ت��ول��ى اإلم��ام��ة ف��ي ع��دة مساجد،
فقد ك��ان إم��ام �اً ف��ي أح��د مساجد
ال �ظ �ه��ران وم�س�ج��د رب ��ده ف��ي حي
الصاحلية ،ث��م مسجد اجل�ب��ر في
الصاحلية ،وقد رتبت هذه املساجد
التي أم بها زمنياً ألنه تولى إمامة
مسجد اجلبر في أواخر أيامه التي
عمرها بالعلم وإمامة الناس .كان
ذا صوت حسن ،جهوري يسمع من
مسافة بعيدة ،وهذا بحد ذاته ميزة
ل��ه إذا علمنا أن مكبرات الصوت
ل��م تكن معروفة ف��ي ذل��ك الوقت،
واإلمام حني يكون جهوري الصوت
ج�م�ي�ل��ه ،ي��دع��و اآلخ ��ري ��ن للصالة
واإلمت ��ام ب��ه دون كلفة وق��د تعرف
ع�ل��ى ال�ش�ي��خ ع�ب��د ال�ع��زي��ز وانضم
إلى حلقته عندما كان الشيخ يلقي
دروسه في مدينة بالبصرة ثم انضم
املذكور إلى الشيخ والزمه وعاد معه
إلى األحساء والزم��ه إلى أن توفي
رحمه الله.
( )21الشيخ عبد الله بن محمد بن
فهد الشعوان وكان الشيخ الشعوان
من رواد التعليم في األحساء الذين
عملوا في التعليم الرسمي ،واختياره
لتولي ه��ذه املهمة دل�ي��ل على علم
واس ��ع وشخصية ق��وي��ة أهلته ألن
ي�ع�ل��م ف��ي أول م��درس��ة ابتدائية
افتتحت عام 1356هـ.

( )22عبد ال��وه��اب ب��ن أح�م��د بن
سيف املسيب طالب علم من أهالي
قرية الشعبة توفي رحمه الله عام
1415هـ.
( )23ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ب ��ن سيف
الراشد وه��و من أه��ل قرية الوزية
ب��األح �س��اء وه ��و إم ��ام م�س�ج��د أبو
سيف أول مسجد بني سنة 1365هـ
وبناه بعد استقراره في الوزية بسنة
وتولى إمامته إلى أن توفي في شهر
ذي القعدة 1409هـ.
وف��ي ع��ام 1307ه� �ـ ت��وج��ه بصحبة
عمه الشيخ راشد بن عبد اللطيف،
واب��ن عمه الشيخ عبد اللطيف بن
عبد الله ،إلى مكة املكرمة للحج،
وك��ان��ت ع��ودت�ه��م ع��ن ط��ري��ق حائل
مقر والية األمير محمد العبد الله
الرشيد حيث نزلوا ضيوفاً عنده،
ون��ال��وا م��ن إك� ��رام األم �ي��ر وحسن
مجالسته الكثير.
ظهر نبوغ الشاعر في مجالس األمير
وجتلى م��ا تنطوي عليه نفسه من
قوة العارضة وورود احلجة وحسن
ال ��رأي فطلب منهم األم �ي��ر إطالة
امل�ك��ث وأق��ام��وا ه�ن��اك م��دة تسعني
يوماً وف��ي عودتهم م��روا بالقصيم
وتوالت عليهم الدعوات فقد دعاهم
الوجيه محمد آل بسام من أهالي
عنيزة والوجيه حسن بن مهنا من
أه��ل األم��ارة في بريده وك��ان��وا في
جميع دعواتهم محط أنظار ومحل
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احتفاء.
وبعد ذلك توجهوا إلى املدينة املنورة
وزاروا أدي��ب احل�ج��از الشيخ عبد
اجلليل براده.
وبعد عودته من احل��ج وف��ي حدود
سنة 1316ه� �ـ توجه بصحبة عمه
الشيخ راشد إلى اخلليج العربي وقد
بدأا بزيارة جزيرة) «البحرين» ونزال
في ضيافة حاكمها الشيخ عيسى
ب��ن علي آل خليفة (ت 1351ه� �ـ)
الغني بشهرته عن التعريف فأكرم
وفادتهما وأقاما عنده مدة طويلة
داعيني فيها إلى الله تعالى ناشرين
ال �ع �ل��وم ال �ش��رع �ي��ة وم �ن��ادي�ين إلى
محاربة البدع واخلرافات التي بثها
الدجالون واالنحرافات التي جلبها
املستعمرون إلى بالد اإلسالم فكان
جلهادهم العظيم أعظم األث��ر في
م �ق��ام��ة ه� ��ذه ال� �ض�ل�االت وكانت
صالتهم ب��األف��اض��ل م��ن أس ��رة آل
خليفة ص�لات محبة ود وصداقة
م�ت�ب��ادل�ت�ين ي�ع�ب��ر ع��ن ه ��ذا املعنى
الشاعر الشيخ إبراهيم بن محمد
آل خليفة ف��ي أغ �ل��ب ش �ع��ره وقد
تتلمذ على الشيخ عبد العزيز جملة
من طلبة العلم من أهالي البحرين
صاروا فيما بعد قضاة ،ومرشدين،
م �ن �ه��م ال �ش �ي��خ ع �ب��د ال �ل �ط �ي��ف بن
محمد آل سعد ،والشيخ عبد الله
الصحاف ،والشيخ جاسم بن مهزع
وغيرهم من العلماء األفاضل.

ثم دعاهم الشيخ مكتوم بن راشد
آل مكتوم حاكم دبي آنذاك لزيارته
فأجابوا الدعوة ،ثم جتولوا إلى مدن
الساحل فترة ي��رش��دون ،ويعلمون،
ويباحثون أه��ل العلم واحل�ك��م في
ه� ��ذه ال� �ب�ل�اد داع �ي��ن إل� ��ى احل ��ق،
وحاثني على ما فيه اخلير وصالح
امل�س�ل�م�ين ،وف��ي دب��ي أق ��ام الشيخ
أحمد بن دمل��وك مدرسته املعروفة
( املدرسة األحمدية) .وأسندها إلى
الشيخ عبد العزيز بن حمد وجلب
إلى التدريس فيها عشرات املدرسني
م��ن األح �س��اء وال�ب�ح��ري��ن والعراق
ث��م ت��وج �ه��وا إل ��ى ال� �ع ��راق ،ونزلوا
ض�ي��وف�اً ع�ل��ى آل س �ع��دون ،رؤساء
قبيلة املنتفق امل�ع��روف��ة ف��ي عموم
اجلزيرة ،فأقاموا عند فالح باشا
زعيمهم وكان عامة الناس بحاجة
إلى من يرشدهم ،ويأخذ بأيديهم
إل ��ى احمل �ج��ة ال�ب�ي�ض��اء والصراط
املستقيم فكانوا منارة يهتدي بها
السائر وقد بلغت مكانتهم الذروة
بني أهل العراق عامة ،وشدا أحد
شعرائهم بقصيدة عصماء سنوردها
فيما بعد ،يثني فيها على الشيخ
ع�ب��د ال �ع��زي��ز ،ومل��ا ع��زم��وا مغادرة
العراق ،التمس أهلها منهم البقاء
فاعتذروا بانشغالهم بالدعوة إلى
الله غير أنهم أحلوا عليهم بالبقاء
حلاجتهم املاسة لهم ،فوافق الشيخ
عبد العزيز على اإلقامة بينهم في
فصل الشتاء من كل ع��ام ،والعودة
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ف��ي فصل الصيف إل��ى األحساء،
وق��د ت��ول��ى أم��ور القضاء ف��ي زمن
ف��ال��ح ب��اش��ا ف��ي منطقة مشيختهم
اخلميسية(.)4

ت��دري �س��ه ف��ي امل ��درس ��ة املباركية
بالكويت

في عام  1328هـ رحل إلى الكويت
بدعوة من حاكمها الشيخ مبارك آل
صباح وق��ام بالتدريس في املدرسة
املباركية وقد زامله في هذه املدرسة
مشاهير أهل العلم واألدب ومنهم:
ال��ش��ي��خ ح ��اف ��ظ وه� �ب���ه ،والشيخ
ع�م��ر ع��اص��م األزم� �ي ��ري (وه���و من
ن��واح��ي ت��رك �ي��ا) ،ومصطفى لطفي
املنفلوطي( ،)5والشيخ جنم الدين
ال �ه �ن��دي ،وال �ش �ي��خ م�ح�م��د الهيتي
والشيخ عبد الله ن��وري (املوصلي)
وال �س �ي��د ع �ب��د ال� �ق ��ادر البغدادي،
واألس � �ت� ��اذ ع �ب��د امل��ل��ك ب ��ن صالح
امل��ب��ي��ض ،وغ��ي��ره��م مم ��ن تصدوا
للتدريس في هذه املدرسة والشيخ
لم ينفك عن طلب العلم يبحث عن
العلم في ص��دور العلماء يجالسهم
ويأخذ منهم وي��أخ��ذون عنه ،وممن
عرف وصحب هناك ويأخذون عنه:

 -1الشيخ أحمد الفارسي.
 -2الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان
األديب الكويتي البارز املتوفى سنة
1348هـ.
 -3الشيخ يوسف بن عيسى القناعي
رائد النهضة التعليمية في الكويت
املتوفى سنة 1393هـ.
حدثني العم الشيخ أحمد بن علي
املبارك عن سبب توجه الشيخ عبد
العزيز إل��ى الكويت فقال :إن��ه في
سنة 1328ه �ـ أرس��ل الشيخ مبارك
آل ص �ب��اح ح��اك��م ال �ك��وي��ت آن ��ذاك
إلى العالم اجلليل الشيخ إبراهيم
ب��ن عبد اللطيف آل م�ب��ارك عالم
املالكية في املنطقة وعميد أسرة
آل مبارك يطلب فيه أن يبعث إلى
الكويت من يعلم الناس دينهم وأن
يطفئ الفتنة التي حدثت بني أهل
ال �ش��رق وأه ��ل القبلة وه�م��ا حيان
كبيران في الكويت فوقع االختيار
على الشيخ عبد العزيز بن حمد مبا
يتصف به من ذك��اء وفطنه وحسن
تصرف وسمت وحجة حاضرة وقد
وفقه الله في هذا اإلصالح.

( )4ذكر ذلك كتاب إمارة املنتفق وأثرها في تاريخ العراق واملنطقة اإلقليمية
1546م 1918-م للدكتور حميد السعدون ،الناشر (دار وائ��ل)) عمان –
األردن.
( )5كتاب دراسات كويتية لألستاذ فاضل خلف – الطبعة األولى.
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ومن الكويتيني الذين درسوا على
الشيخ

 -1سمو الشيخ عبد الله السالم
الصباح أمير الكويت السابق ذكر
لي ذلك العم الشيخ أحمد بن علي
املبارك رحمه الله.
 -2الشيخ عبد العزيز قاسم حماده
قاضي الكويت ومن أشهر أدبائها
املتوفى سنة 1382هـ.
 -3الشيخ القاضي أح��م��د عطية
األثري.
ت���ردد الشيخ عبد العزيز الكويت
معلماً ومفتياً ،وقد كانت آخر مرة
ي���زور الكويت فيها ع��ام 1353هـ،
وك��ان��ت ب��دع��وة م��ن س��م��و أميرها
الشيخ أحمد اجلابر آل صباح وفي
هذه الزيارة مضى على منهجه في
ال��ت��دري��س وال��وع��ظ واإلرش����اد فهو
يرى أن التعليم وتثقيف الناس أولى
واج��ب��ات��ه وع��ل��ي��ه أن ي��ظ��ل ميارس
ذل���ك ح��ت��ى آخ���ر ن��ف��س ث���م وجهت
ل��ه دع��وة مجموعة م��ن أوالد فالح
باشا السعدون بالعراق ولكنه ع ّرج
في زيارته هذه على الكويت وكان
بصحبته ابنه الشيخ أحمد بن عبد

العزيز أقام بها نصف شهر ثم م ّر
ب��ال��زب��ي��ر ب��دع��وة م��ن وج��ه��ائ��ه��ا ،ثم
قصد البصرة وقد وجهت إليه في
هذه الرحلة اسئلة علمية كثيرة من
أهالي الكويت والعراق أجاب عليها
إجابات شافية وجعلتهم على بينة
من أمرهم ،وقد أقام بالعراق ثالثة
أشهر جتول خالل في ربوع العراق
وهو في زيارته يدعو إلى الله ويجيب
على األسئلة ويزرع شجرة الثقافة
في كل ميدان وحقل ويدرس العلوم
الشرعية(.)6
وبعد ذلك توجه إلى دبي بدعوة من
الوجيه أحمد بن دملوك الذي يعتبر
من أكبر رج��االت دبي ال��ذي أسس
امل��درس��ة األح��م��دي��ة وك��ان��ت دعوته
للشيخ بهدف ال��ت��دري��س بها ،وقد
تخرج على ي��ده كثير م��ن الطالب
ال��ذي��ن ت��وس��ع��وا وص����ار ي��ش��ار لهم
بالبنان في منطقتهم ،ومنهم(:)7
 1الشيخ خميس بن راشد.
الشيخ أحمد بن حسن اخلزرجي
قاضي دبي.
الشيخ م��ب��ارك ب��ن علي الشامسي
قاضي دبي وأديبها.

( )6تدريب السالك ألقرب املسالك تأليف املترجم له.
( )7مقابلة مع الشيخ محمد بن عبد اللطيف املبارك.
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الشيخ محمد نور سيف(.)8
الشيخ سيد محمد الشنقيطي الذي
أصبح قاضيا في دبي.
الشيخ أحمد بن حمد بن سوقات،
وهو طالب علم وأديب.
الشيخ حمود بالشوارب.
الشيخ عبيد بن سيف.
الشيخ خلفان بن جدعوه وقد ذكر لي
الشيخ عبد الله بن إبراهيم املبارك
بأنه شاعر ،وله ديوان مطبوع.
وق��د طلبه امللك عبد العزيز امللك
عبد العزيز ع��ام  1340ه �ـ ،وذلك
للمذاكرة ومناقشته في بعض األمور
الدينية فتوجه إلى الرياض وكان له
مع امللك مجلس مثمر زار الشيخ
عبد العزيز رحمه الله الهند مرتني
األولى للدعوة والثانية للعالج وقد
أرسل إلى والده وهو بالهند رسالة
ضمنها قصيدة شعرية سنوردها
فيما بعد.

وفاته:

م��رض رح �م��ه ال �ل��ه ف��ي س�ن��ة ثمان
وخ �م �س�ين وث�ل�اث��م��ائ��ة وأل � ��ف من
الهجرة واش�ت��د ب��ه امل��رض م��ن أول
شهر ذي احل�ج��ة وف��ي ليلة عرفة
من عام 1360هـ يقول :ابنه الشيخ
أحمد في ترجمة وال��ده في كتاب
الشيخ عبد العزيز (تدريب السالك)
اس�ت��دع��ان��ي ،وأخ�ب��رن��ي ب��أن��ه يحس
بدنو أجله وزاد في وصيته ،وتنهد
ق��ائ� ً
لا»  :ل��م أأس��ف على ش��يء من
ه��ذه ال��دن�ي��ا أس �ف��ي ع�ل��ى ع�ل��م بني
جوانحي ،ل��م أورث��ه لكم ي��ا أبنائي
« ث��م أج�ه��ش بالبكاء وق ��ال»  :إني
أخ�ش��ى أن ي�ق��ال ل��ي (يأيها الذين
آمنوا لم تقولون ماال تفعلون) فكم
أمرت نهيت وخوفت وأرشدت على
امل�ن��اب��ر وغ�ي��ره��ا فأخشى أن أكون
َّفرطت في بعض ما ذك��رت ولكني
أرج ��و رح�م�ت��ه «ث ��م أم��رن��ي بقراءة

( )8هو العالم اجلليل الشيخ محمد نور سيف بن هالل املهيري يرجع له
الفضل في نشر التعليم في دبي ،ولد عام 1323هـ في دبي رحل إلى مكة
برفقة والده ودرس هناك العلوم الشرعية على يد مشايخها األفاضل أمثال
الشيخ محمد العربي التباني والشيخ عمر حمدان وغيرهم ودرس كذلك
في مدرسة الفالح مبكة املكرمة وفي عام 1357هـ أسند إليه الشيخ سعيد
بن مكتوم حاكم دبي في ذلك الوقت مسؤولية إدارة املدرسة األحمدية
باإلضافة على نظارته على مدرسة الفالح التي أنشأها الشيخ محمد
علي زينل عام 1346هـ توفي رحمه الله عام 1403هـ باإلضافة على علمه
في العلوم الشرعية فهو شاعر له قصائد كثيرة ،كتاب أعالم من اإلمارات
 -2للشيخ محمد نور ،رائد التعليم في اإلمارات تأليف األستاذ إبراهيم
محمد بو ملحة.
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سورة األنعام وتوفي في نفس الليلة
طيب الله ثراه».
خ�ل��ف ب�ن�ت�اً واح���دة وه��ي (لطيفة)
وخمسة أبناء هم :عبد الله وعبد
اللطيف وأحمد ،وإبراهيم ،وراشد،
وقد تزوج خمس زوجات هن:
 -1زه �ي��ه ب�ن��ت م�ش�ي��ان ب��ن زيبان
اخلالدي من بني خالد بالعراق.
 -2شريفة بنت الشيخ عبد الله بن
عبد اللطيف مبارك.
 -3لولوة بنت الشيخ عبد الرحمن
الغنام.
 -4عائشة بنت عبد الرحمن األشرم
من أهالي دبي.
 -5دالل ب� �ن ��ت ع� �ب ��د الرحمن
السعدون.
ل��ه مؤلف (ت��دري��ب السالك لقراءة
أقرب املسالك إلى فقه اإلمام مالك)
وقد طبع مرتني وقام بشرحه الشيخ
محمد الشيباني من علماء موريتانيا
وه��و ف��ي أرب �ع��ة أج ��زاء كبيرة وقد
قامت األستاذة فاطمة بنت محمد
اخل � ��راز ب ��دراس ��ة أك��ادمي �ي��ة حول
رحم الله الشيخ عبد العزيز فقد كان
الشيخ عبد العزيز بن حمد (حياته
شاعراً كبيراً له مكانته العلمية.
وشعره) نالت بها رسالة ماجستير

ف��ي األدب – م��ن ج��ام �ع��ة اإلم ��ام
محمد بن سعود بالرياض – كلية
اللغة العربية -قسم اآلداب.
يعتبر الشاعر الشيخ عبد العزيز بن
حمد آل مبارك أح��د أب��رز شعراء
اجل��زي��رة واخل�ل�ي��ج ،حيث نظم في
ج�م�ي��ع أغ � ��راض ال �ش �ع��ر ،م��ا عدا
الهجاء ،وميكن الرجوع إل��ى أغلب
شعره في كتاب شعراء هجر.
وف� ��ي ش��ع��ره ي �ك �ش��ف ع ��ن موهبة
شاعر وحسن أديب وثقافة تاريخية
واج �ت �م��اع �ي��ة ،ف��أن��ت جت ��ده ميسك
ب�ن��اص�ي��ة ال �ل �غ��ة ،ي�ط��وع�ه��ا فتطيعه
ويقودها فتنقاد إليه انقياداً تاماً
وه� ��و ي ��ذك ��ر ق �ص��ر غ� �م���دان ومن
أبطال التاريخ يذكر سيف بن ذي
يزن وجفران وعمرو بن معد يكرب
واحلطيئة وع�ن�ت��رة وغ�ي��ره��م ،وهو
ب��ذل��ك ي�ح�ي�ط��ك ب �ت��اري��خ اجلزيرة
وجغرافيتها وال يفصل بينهما ألن
اجلغرافية تشير مع التاريخ والتاريخ
ال يتحقق إال على األرض)9( .

( )9سلسلة أعالم الفكر البحريني ( )3واسطة العقد بني أدب الشيخني:
الشاعر محمد بن عيسى آل خليفة صفحة  169لألستاذ -مكي.
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شعر
حماة ال� � �ك�� ��وي�� ��ت ........................................ن��وال املقيحط
حواش من كالم ال �ص �ب��اح ............................د .يوسف شحادة
ٍ
نحن نخجل من احلب وال نخجل من الكره  ..............جيهان بركات
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حماة الكويت
نوال املقيحط *
ُ
وذخرنا وفخ َرنا

			
كــوي ـ ُـت يـ ــا بـال َدنا
ومجـ ــدنا األكيد
ُّ
غال عندنا
			
أرواحن ـ ــا
فدى
لك ً
وكل ٍ
ُ
ـرك املديد
لعم ـ ِ
ُ
ُ
وقل ُب ِك املج ـ ــرة
			
رمال ِت ْب ٍر ُحـ ـ ّرة
بأف ـ ـ ـ ٍـق بعيد
إلهنا
				
ني ِعزَّ نا
ُت َر ِّسخ َ
واخلير من ِ
ُ
وما لن ــا يزيد
َد ً
وح ُّبه كالبحـ ـ ـ ِـر
				
للب ِّر
ُ
ُ
أميرن ـ ــا ِ
وعق ُلــهُ َسدي ـ ـ ــد
وف َّيـ ـ ـ ْه
				
طلعتُ ــهُ به َّيـ ـ ــهُ
ونفسهُ ِ
ُ
وعهـ ـ ُـد ُه رغيد
ُ
وتعزف األحلان
			
اجلنان
و ُت ِ
غدق ِ
للوطن السعيد
ن ُ
احلزم
والصبر ثم
			
بالعزم
ُحيطهُ
ِ
ِ
ِ
وكلنا ُمريد
البنيان
ونرفع
		
		
ُن َث ِّب ُت األركان
ْ
ُ
نعيش من جديد
ُ
واألمل النشوان
			
وتبهج األلوان
الوطن الفريد
َ
يفر من ِحرابنا
			
نصد عن ترابنا
ُّ
ُّ
عدونا الطريد
ُّ
* شاعرة من الكويت.
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ُن َؤ ِّمن األجيال
غاشم عنيد
من
ٍ
الفجر
منك
		
الفخر
أنت
ُ
َيبزُ ُغ ِ
كويت ِ
ُ
ُ
والرأي الرشيد
ُ
ٌ
وح ٌ
رة نبيل ْة
				
أصيلة جميل ْة
ُ
ُ
تاريخ ِك املجيد
ُباعد
			
السواعد
افتلوا
هيا ِ
ِولل َونَى ن ْ
ْ
للعمل املفيد
ِ
ومجدنا
ملجدها
كويتنا			
نذُ ُ
ِ
ِ
ود عن ِ
ونرفع النشيد
ُ
واإلميان
بالعلم
			
األوطان
نُس ِّلح
ْ
ْ
ِ
ونطلب املزيد
ُ
تساعدين قوما
				
أيا كويت دوم ًا
َ
عالم بعيد
من ٍ
املكروب
للهفة
			
اخلطوب
بادرت في
ِ
ِ
ِ
والكهل الوليد
ِ
نذوب
وكلنا
			
القلوب
تهفو لك
ُ
ُ
ُح ًّبا وللوريد
نفوسنا حتميك
نفتديك			
بالروح
ِ
وك ُّلنا الشهيد
واألم واألطفال
َّ

***
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حواش من كالم الصباح
ٍ
د .يوسف شحادة *
1
في َّ
الهاو َي ْة
ريق إلى
الط ِ
ِ
َتهاوى َّ
الطريقُ َع َل َّي
َوأَ ْسق َ
واشي ال َي ِقني
َطني َم َّر ًة في َح ِ
َحات ُّ
الظنون!!
َو ُأ ْخرى َعلى َصف ِ
2
الع ْر ُي َيغشاها
أ ْك َر ُه الغا َب َة ِح َ
ني ُ
ني ُ
األفْ قُ َي ْحني َر ْأ َسها
َو ِح َ
باح
َك ْي َي َت َع ّرى ِمن َع
صافير َّ
ِ
الص ْ
ني ّ
َو ُأ ِح ُّب ّ
الط ْي ُر
الط ْي َر ِح َ
ُي ْهدي الغا َب َة الغ َْرقى ِب َسلْواها
املت َِش َمةْ..
الف ْتن َِة حُ ْ
َجنا َح ِ
3
أن ُت ْش ِع َل ُ
األفْ قَ
َق ْب َل ْ
مات ّ
الش ِق َّي ِة
بال َك ِل ِ
َض ْع َق َد َم ْي َك ا ُمل َد َّم َي َتينْ ِ

* شاعر من فلسطني مقيم في بولندا
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بار َدةْ..
َع َلى َص ْخ َر ٍة ُص ْل َب ٍة ِ
4
أن ُت ْط ِلقَ َح ْرفا
َق ْب َل ْ

سان ْك
ِم ْن ِل ِ
ُج َّس َع ْق َل ْك
أن َيخون َْك..
احت َِر ْس ِم ْن ْ
َو ْ
5
يانات في َد ْر ِب َك ا ُملتَوالي
اخل ِ
كي َت ُع َّد ِ
باهها
جوم ْ
وأش ِ
َعل ْي َك ِحساب النُّ ِ
َك ْو َكب ًا َك ْوكب ًا
داقات في َل ْي ِل َك ا ُملتَواني
الص
ِ
كي َت ُع َّد َّ
ناق َصة
صابع َك ِّف َك ِ
َعل ْي َك ِحساب أَ ِ
إص َبعاَ إص َبعاَ...
6
ِخيا ُر َك األ ّولْ ..
ِخيا ُر َك الثاني..
الثالث..
ِخيا ُر َك
ْ
قاف َي َة َ
األ ّولْ !
ال َت ْنت َِظ ْر ِ
قاف َي َة الثاني!
ال َت ْنت َِظ ْر ِ
الثالث!
قاف َي َة
ْ
ال َت ْنت َِظ ْر ِ
َح ْس ُب َك أن َ
ّك ا ْنت ََظ ْرتَ
اخليارات...
آخ ِر ِ
َم ْوتَ ِ
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7
العاب َر ْة
ِع ْن َدما َت ْشتَهي َر ْأ َس َك ِ
الفكْ َر ُة ِ
اعت َِص ْر ُحل َْمها
ُش َّدها َو ْ
عاس..
َق ْب َل أَ ْن َي ْحت َِسيها ُسعا ُر النُّ ْ
8
أن ُ
الت ْك
َب ْع َد ْ
تنث َر أَ ْشواقَ َص ِ
حيل
ِفي ِن ِ
الر ِ
هايات َّ
ا ْر ِج ْع ِإلى أ ّ َو ِل َس ْط ٍر
صاياك َ
َ
األخي َرةْ.
ِم ْن َو
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ُ
ُ
نخجل من ِّ
نخجل من الكره!
احلب وال
نحن
نحن شي ٌء مخجل
جيهان بركات *
بني ا َ
والعصيان
شية ِ
خل ِ
أخشى..
إن في ليلي آنستُ َك ُحل ًْما
أن تكس َو وجهي نفْ ٌ
نور
حات من ٍ
أخفيه
أمضيت نهاري
جتل َو ما
ُ
ِ
القلب وبينـ َ ْك
مكنون بني
من
ٍ
ِ
أخشى..
أن ينزلقَ املفتونُ لساني
نشوة أحالمي
ذروة
ِ
في ِ
يتر َ
باسم ْك
من في خَ َد ٍر
ِ
أخشى..
َ
هواك
غنيت
أن يكتشفوا إن
ُ
الصوتية
هامت في أحبالي
اآل َه الـ
ْ
ِ
تشدو
وتلونُ ن ْبراتي
ومت ْوسقُ ِذك َر ْك
أخشى..
* شاعرة من مصر.
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تعكس مرآتي صور َت َك
أن
َ
املخبوء َة في أعماقي
فتراها عنيٌ
ُ
رسم ْك
قد
تعرف َ
أَ َو ُج ْر ٌم أني أحببتُ َك
زمن
في ٍ
فيه
اك ِ
ال ُي ْخ َج ُل من ُك ْر ٍه فتَّ ٍ
حب أعزلْ ؟!
بل ُي ْخ َج ُل من ٍّ
ضر العال َم لو أني
ما َّ
جهرا؟
أحببتُ َك ً
أو أني
َ
الصمت
متاثيل
حطمت
ُ
ِ
احملتل َة أضالعي؟
املوروث
ني
مت قراب َ
هد ُ
َّ
ِ
ُ
الس َدن َة
وحررت َّ
من قهر ُ
ان؟
الك َّه ْ
ضر العال َم لو أني
ما َّ
ُ
الكفر ِبه
أشهرت بوجه
ِ
إمياني؟
وشهدتَ بأني
ِ
أمتمت النعم َة
للقلب اآلنَ
ُ
ِ
وأكملت الرو َح
ُ
صيان؟
الع
ُ
ْ
وأعلنت ِ
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نصوص
تباريح عاشق  ............................د .محمد حسان الطيان
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ن�صو�ص
تباريح عاشق
بقلم د .محمد حسان الطيان *
علي أن أستأثر بها دون القارئ
(هذه رسالة أرسلتها إليها ..ثم ع َّز َّ
عله يرثي حلالي...أو يقع في حب من أحببت!)
ِ
سح ُر
صدقت أَنا
صاب ا َّلذِ ي ِبهِ  ...تباري ُح ٍّ
حب خام َر الْ َ
الصب مْال ُ َ
ُّ
قلب أَو ْ
مليكتي الغالية..
محب حبيبة..
أحببتُك كما لم يحب
ٌّ
وهمت فيك كما لم يهِ ْم عاشق بعشيقة
ُ
وأخلصت لك من الود ما لو وزع على أهل العشق والو ِّد لكفاهم..
كلما فرغت لنفسي رأيتني أفكر فيك..
ِ
سواك!
وكأن هذا الكون على سعته ليس فيه
ِ
عنك..وأتطلع إل�ي� ِ�ك..أف�ت��ش في
وكلما خالطت ال�ن��اس وجدتني أبحث
يراك ..بل لعلي أفوز بأثارةٍ ِ
أراك!..أو أرى من ِ
وجوههم علّي ِ
منك..والقليل
منك وإن َّ
قل كثير..
ِ
قلي ٌل ِ
		
قليلك ال يقال له قلي ُل
منك يكفيني ولكن
وكلما سنحت سانحة ..أو ملعت بارقة ..أو حانت مني حانية ..كنت أنت
املسيطرة ،وأنت أنت املالكة.
متتلكني مشاعري ..وعواطفي وخواطري..
فأخلص لك مناغاتي..ومناجاتي وموافاتي..
*

أكادميي من سوريا مقيم في الكويت.
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أن� ِ�ت الشفاء لنفسي ..أن� ِ�ت الدواء حماك ..أصليه من الذع القول ما
ال يطيق ..وأذيقه من ج��ارح الكلم
لروحيِ ..
أنت العطاء لذاتي
وأن ��ا فيك س��اه��م أف �ك��ر ..وعاشق ما ال يحتمل.
ومصغ ال تلوموا عاشقا
أت��أم��ل ..وم�ط��رق أتبصر..
ٍ
أتد َّبر
برح الشوق بقلب ْه
َّ
ِ
أتأملك ..أستبصرك ..أتدبرك ..كلما الح له
أستعظمك!
طيفها ال َذ بقرب ْه
أدندن باسمك في سري وجهري..
همه رفعتُ ها
ُّ
وخ � �ل� ��وت� ��ي وج� � �ل � ��وت � ��ي ..ون���وم���ي
وسناها يرتقي ب ْه
َ
ويقظتي..
على أن��ي – واإلن �ص��اف شريعة –
فأنت على ك��ل ح��ال م�ع��ي ...وإني
لست املتبتل الوحيد ف��ي محراب
حال ِ
لك.
على كل ٍ
محبتك ،فكم ه��ام��ت فيك قلوب!
علي احلِ سان فأبيتُها..
كم عرضت َّ
وك ��م س �ط��رت ف �ي��ك ق �ص��ائ��د! وكم
وكم طافت بي العرائس فنبذتُها ..فتنت فيك عقول! وأنا مع كل ذلك
وك �ن��ت ك�ل�م��ا ح��ان��ت م �ن��ي التفاتة مقيم على حبك ،عاكف على التغني
لغيرك ،أو نظرة إلى س� ِ
�واك ،ارتد بك ،هائم في دنياك ونعماك.
الطرف إل� َّ�ي حسيرا كليال ..وعاد ب��ل أن��ا ي��ا حبي أح�ب��ك ،وأح��ب من
القلب إليك مستسلماعليال..
يحبك ،وأوصي كل من أهوى بحبك،
كنت إذ ذاك كمن أضاع في البيداء وأرجو العالم كله أن يحبك.
ن�ف�س��ه ..ب��ل ك��م فقد رش��ده وركب إن مناي وغايتي أن تشغلي كل قلب
غ َّيه..فاختل كل شيء عنده .ثم إذا كما شغلت قلبي ،وأن تفتني كل لب
ع��اد إليه رش��ده لم يجد نفسه إال كما فتنت لبي ،وأن تأسري كل نفس
فيك ..ولم ِ
يلف َ
أنس ُه إال بقربك ..كما أسرت نفسي!
ولم تسعد حياته إال بوصلك!
بحب من أهوى وإني
أهيم
ِّ
والويل كل الويل ملن تس ِّول له نفسه
ألرجو اخللق ط ًّرا أن يهيموا
أن يعرض لك بسوء أو همز أو ملز،
إنني احلامي ال��ذائ��د عنك ..وعن وإذا ما أغفل العاشقون ذكر اسم
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معشوقاتهم ،وك�ت��م احمل�ب��ون حبهم
وهيامهم ،فإني أعت ُّز بحبك ،وأصدع
بذكرك ،وأجهر باسمك ،بل أرفعه
عاليا ليعلو فوق كل راية ،وليبلغ في
املجد أعظم غاية.
كيف ال وأنت بيان السماء املعجز،
وفصاحة ال��رس��ول البليغ ،ولسان

احلكمة ال�ب��ال�غ��ة ،وه��دي��ر اخلطب
املؤثرة ،وحلن الشعر البديع ،ولغة
النثر اجلميل..
كيف ال وأنت العربية اخلالدة؟!
كيف ال وأن��ت أن��ت لغتي..بل أنت
وطني وهويتي.
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قصة
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ق�صة
في داخل ..سعاد
بقلم :مها ناصر العريفي *
سعاد شخصية كثيرة السرحان ..مشغولة البال دائما ..مما يجعلها في
عالم آخر مع نفسها ..كيف هي حياتها ..في العمل ..في البيت ..في
املجتمع ..وفى داخلها..
******
كالعادة خرجت سعاد في الصباح مسرعة إلى عملها ..لقد تأخرت مرة
أخ��رى ولكن ه��ذه امل��رة دون مبرر ..حيث أنها نامت في الليلة السابقة
مبكرة ..ولم يكن هناك ما يشغل بالها ويقلق منامها ،كعادتها في التفكير
حول أمور شتى ال أهميه لها.
كان التوتر باديا على محياها ،حني رأت مسؤولها في العمل بانتظارها،
معاتبا إياها على تكرار تأخيرها ..حيث بادرها متسائال:
 املسؤول :نعم ياسعاد ..ماهو عذرك هذه املرة ؟! سعاد حتدث نفسها :يالغبائي حتى العذر لم أجد وقتا لتحضيره. املسؤول متضايقا :ألم تسمعيني يا سعاد ؟!. سعاد متداركة :نعم ..نعم أبو نواف ..سمعتك ولكن ال أدرى ماذا أقوللك ..سامحني هذه املرة ،وسوف لن جتدني أتأخر مستقبال إال نادرا..
وذلك طبعا للضرورة..
 امل�س��ؤول :إن��ك يا سعاد موظفة مجتهدة ،ولكني لن أستطيع جتاهلذلك مرة أخرى ،حيث سأضطر التخاذ إجراء سوف لن يكون في صالح
مستقبلك الوظيفي أبدا..
 سعاد حتدث نفسها :آه وما أح�لاه من مستقبل ..وسط هذه الغرفةالتعسة املتهالكة ،وهذه امللفات املدفونة بالغبار ،ملوظفة األرشيف سعاد
محمد..
 املسؤول :كم أنت كثيرة السرحان يا سعاد ..ها أنا أحدثك باهتمامبينما أنت مشغولة بالتفكير بأمور أخرى ،والله وحده أعلم ما هي ،ولكن
أرجو أن تبعديها عن تفكيرك حني تأتني إلى عملك ..سعاد ..سعاد ..هل
* كاتبة من الكويت.
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تسمعينني ؟! هل فهمت ما طلبته منك؟!.
 سعاد :بالطبع..بالطبع ..كنت تريد منى أن..أن ..أُعيد ترتيب هذا الرفخلفي أليس كذلك؟ ..حسنا سوف أبدأ بترتيبه اآلن..
 املسؤول ضاحكاً :أجل ذلك ما طلبته منك بالضبط ..واآلن هيا ابدئيالعمل قبل أن ينشغل بالك مجددا..
 سعاد حتدث نفسها في حيره :مالذي يقوله ..ينشغل بالي ..مباذا !!..ولكن ال يهم ،مادام قد جتاوز عن تأخيري مرة أخرى..

***
انتهى ال��دوام ،ولنا أن نتصور اصطفاف املوظفني وتدافعهم حول ساعة
الدوام ،الكل يريد إثبات وقت خروجه على كرت الساعة ،واالنطالق بحرية
نحو اخلارج ،بينما سعاد ،فقد حجزت لها مكانا أمام الساعة مباشرة ،فهي
ال تريد أن تتأخر أكثر من ذلك على طفلها الرضيع في املنزل.
 سعاد (في داخلها) :أيجب أن نقف كل يوم هكذا أمام هذه اآللة القبيحة؟؟!! ..آه لو أستطيع كسرها بهذا امللف الذي في يدي ،وأكون قد ضربت
عصفورين بحجر واح��د ..فالساعة سوف تتوقف عن العمل ،وأك��ون قد
تخلصت من هذا امللف الثقيل ،وال أضطر ملراجعته في املنزل ،كما طلب
منى أبو نواف.
 موظف الساعة بحدة :هيا يا سعاد ،أال تريدين الذهاب ؟!!! ..ملاذا التضعني كرتك في الساعة ؟!!!
بتأن ،بينما موظف الساعة ينظر
 سعاد حتدث نفسها وهى تضع الكرت ٍإليها متملم ً
ال :ال يحق ألب��ي ن��واف أن يطلب مني العمل خ��ارج ساعات
الدوام ..سوف أطلب منه غداً تعويضاً عن ذلك ..ولكن رمبا سيكون شديدا
معي بعد ذلك حني أتأخر ..ال ..ال..ال بأس ،خدمة مقابل خدمة..
***
ليت اجلميع كالتزام سعاد بقواعد امل��رور … فها هي أول من يقف أمام
اإلش��ارة احلمراء ..وال تنطلق إال مبزمار يدوي من السيارة التي خلفها،
منبها إياها بأن اإلشارة لم تعـد حمراء..
وأخيرا ..هاهي أمام منزلها ،ولكن أين مفتاح املنزل ؟؟ ..ما أكثر املخابئ
في حقيبة يدها …
 سعاد وهى تبحث عن مفتاح املنزل في احلقيبة :كم مرة أطلب من فهدأن يغير مفتاح الباب ،إنه صغير جدا ..كيف عساي أجده بسرعة ،وهو بهذا
احلجم الصغير !! ..تُرى ..لم ال يقومون بصناعة مفتاح كبير خاص لي ؟!
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وبعد عناء ..جتد سعاد املفتاح ..ثم تفتح باب املنزل ،وتنطلق ُمسرعة إلى
داخله وهى تنادى :محمد ..حمودي ..حبيبي حياتي عمري ..أين أنت؟
تأتى اخلادمة حاملة حمودي الرضيع إلى سعاد التي تتلقفه منها ،ممطرة
إياه بالقبل ،وتكاد تعصره باحتضانها له..
 اخلادمة :مدام ..بابا فهد سوف يأتي على الغداء ..لقد اتصل وأخبرني أنه.... سعاد مقاطعة :أعلم أعلم ..هيا اذهبي بسرعة وحضري الغداء لي،إنني في أشد اجلوع..
 سعاد حتدث نفسها وهى تقوم بتبديل مالبسها :ما أشد حرص فهد..لقد اتصل بي في العمل ،وأخبرني بأنه سوف يتأخر مضطراً في عمله،
ولن يعود قبل موعد الغداء ،وها هو يتصل باخلادمة أيضا ،ويطلب منها
إعالمي بذلك … ليتنى كنت مثله..
وبينما سعاد تتناول الغداء وهي تشاهد التلفاز ُمستمتعة ،يُفتح باب املنزل،
ويدخل فهد عليها ،ويرمقها متضايقا ..بينما هي في دنيا أخرى..
 فهد غاضبا :سعاد ..ألم يكن بإمكانك انتظاري قليال ..ألم تخبركاخلادمة بأنني ق��ادم لتناول الغداء في امل�ن��زل؟! ..لقد اتصلت بجهازك
النقال خ�لال موعد خ��روج��ك م��ن العمل ،وك��ان كالعادة مغلق ،ويُرجى
االتصال في وقت الحق ..ولكن هيهات ..مادامت صاحبة اخلط ،سعاد
زوجتي املُفكرة..
علي
 سعاد مدافعة :ولكن اخلادمة لم تخبرني بأنك غيرت رأيك ،وإنه َّانتظارك على الغداء..
 وهنا يعلو صوت فهد مناديا اخلادمة :ميري ..ميري اخلادمة بخوف :نعم بابا. فهد ،وهو يعلم بالرد ،ولكن للتأكيد ليس إال :ألم تُعلمي امل��دام بأننياتصلت ،وبأنني قادم على الغذاء ؟؟!..
 اخل��ادم��ة م��ؤك��دة :نعم ن �ع��م ..وق��د أخبرتني امل ��دام بأنها تعلم ذلكُمسبقا..
 فهد :هيا اذهبي اآلن .ثم يوجه احلديث إلى زوجته سعاد ..واآلن مارأيك ؟؟..
 سعاد حتدث نفسها :كم أنا متسرعة ،ملا لم أُنصت جيدا إلى اخلادمة..علي اآلن أن أقول !!..
ماذا َّ
 فهد متمالكا أعصابه :سعاد ..هيا ،أجيبي ؟ سعاد :أنا أسفة فعال ..لم أستمع جيدا إلى اخلادمة ..لقد ظننتها تُعيدعلي ما أعرفه مسبقا ..أنا حقا لم أكن أقصد أن..
َّ
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 فهد مقاطعاً زوجته :ولكن إلى متى يا سعاد ،مسلسل السرحان هذا ..التدفعيني يا سعاد إلى عمل شيء ،قد نندم عليه كالنا مستقبال..
علي ..يا إلهي
 سعاد في داخلها :ماذا يعني ..هل سيطلقني ..أم يتزوج َّلن أسمح بذلك أبدا..
فتقطع حبل أفكارها فجأة ،وتثب إلى زوجها ُمصطنعة البكاء ،وهى تقول:
فهد ،حبيبي ،أرج��وك ،أن��ا آسفه ج��دا ج��دا ج��دا ..سامحني ه��ذه املرة،
وسوف تراني مستقبال خالف ما أنا عليه اآلن ..أعدك بذلك ..أعدك..
 فهد وقد هدأت ثورة غضبه :سعاد ..أنت تعلمني بأنني أحبك ،ولكن كلإنسان وله طاقة ..أرجوك ،كوني معي دائما ..أو على األقل ،أشركيني في
تفكيرك ..اتفقنا ؟؟..
علي
 سعاد بسعادة :اتفقنا ..وفى داخلها :كم هو سهل التأثير عليه ،يجب َّاآلن ،أن أخطط أين أريد أن نذهب هذا املساء ..فرصة..
 فهد مبتسما مبكر :على فكرة سعاد ..أين تريدين الذهاب هذا املساء ؟؟..يقف فهد وبجانبه سعاد أمام شباك احلجز للسينما ،فقد قرر االثنان
ال��ذه��اب إل��ى السينما ،بناء على رغبة سعاد ،وم��ا على فهد ،إال تنفيذ
رغبتها ،وإال لن يستطيع مجابهة تغلغلها في داخلها ،وصمتها املطبق،
كتعبير عن استيائها.

***
 فهد ملوظف احلجز :تذكرتان في أول الصالة لو سمحت.. سعاد بتطفل :بل في آخر الصالة لو سمحت ..وفى داخلها :آخ من فهد..يريد أن جنلس في أول الصالة ،حتى يسهل عليه اخل��روج… يبدو وكأنه
مغصوب على احلضور..
 فهد وهو يبتعد مع سعاد عن شباك التذاكر :أنت دائما تفضلني اجللوسفي أول الصالة ..مالذي غير رأيك فجأة ؟!!
 سعاد :ال أبداً ..ولكن صديقتي هند ،دائما تنصحني بتجربة اجللوس فيآخر الصالة ،حيث تكون الشاشة أوضح..
 فهد مبكر :غريبة … كنت دائما أظنك ال تتفقني ورأي��ي ..أقصد ،رأيصديقتك ..ما اسمها ؟؟ ..أظنه هند ،أليس كذلك ؟
 سعاد في داخلها (وتعلو وجهها ابتسامة النصر) :ما شاء الله عليك يافهد ،ال ميكن أن يفوتك شيء ..ولكن ال يهم ،مادام ذلك عكس رغبتك،
ووفقا لرغبتي..
***
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وبعد انتهاء الفيلم ،وخروجهما من صالة السينما ،يذهب االثنان إلى أحد
املطاعم ،لتناول العشاء..
 فهد مخاطبا سعاد :أين تريدين اجللوس ؟ سعاد :هناك ،بجانب النافذة املُطلة على البحر.وبعد أن جلس االثنان وطلبا وجبة العشاء..
 فهد :سعاد ..ما رأيك بالفيلم ؟ بصراحة؟ سعاد في داخلها :كيف أقول رأيي بصراحة ،وهو من اختار الفيلم ..أخشىأن يتضايق ،ونحن حتى لم نتناول ملعقة واحدة ،من وجبة العشاء..
 فهد بسخرية :نعم نعم ..هذا رأيي أيضا.. سعاد :ال تكن هكذا يا فهد .لقد كنت أفكر أن أعطيك رأيي ،باختصارووضوح..
 فهد مبزيد من السخرية :إذن كفى عن السرحان ،أيتها الناقدة السينمائية،وأخبريني برأيك ؟
 سعاد متجاوزة عن سخريته مرة أخرى :أعتقد بأنه فيلم تلفزيوني ،أكثرمنه فيلم سينمائي..
 فهد موافقا :أنا أوافقك الرأي ،لقد كان مُمال ،وال يصلح لعرضه علىدور السينما..
 سعاد متشجعة :كان األجدر بك ،أن توافقني ،حني طلبت منك مشاهدةالفيلم اآلخر ..ما اسمه ؟ ..لقد نسيت اسمه..
 فهد متضايقا :ها أنت تعودين مرة أخرى ،إلى انتقاد كل ما أختاره ..هياكلي كلي ..لقد برد عشاؤك..
 سعاد حت��دث نفسها :تبا ل��ي ..ك��ان على السكوت ،م��ادام قد وافقنيالرأي ..أنا فعال في حاجة إلى دروس في التعامل مع اآلخرين ..وأولهم
زوجي..
هذه هي سعاد ..دائمة السرحان ..كثيرة التفكير ..توصد األب��واب في
داخلها خوفا من تسرب هواجسها ..قلقها ..مخاوفها ..أحالمها ..واألهم
من ذلك كله رغباتها ..فهناك الكثير من الردود تدور في رأسها ،حول ما
يحيط بها من أقوال ومضايقات يقوم بها الغير ،وتكون مصدر أذى لها..
ولكنها بطبيعتها ،حتتفظ بها بداخلها ،والقليل ،القليل جدا ،هو ما ينسل
من رأسها إلى لسانها..
أي بعبارة أخرى ..هناك دائما ..وفى كل األوقات ..شيء ما يدور..
في داخلها..
***
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ق�صة
ذات صباح مشرق
بقلم :فيصل سعود العنزي *
ذات صباح مشرق جميل تتحرك به نسمات الهواء الباردة لتزرع به البسمات
على العابرين في الطريق  ,وصل أحمد إلى منزل والده فوجد أباه جالسا
في احلديقة يشرب الشيشة وأمه جالسة على األرض توقد الفحم  ,سلم
عليهما وقبل رأسيهما وجلس على الكرسي ,قالت والدته حظك حلو يا
أحمد لقد خبزت خبز التنور فانتظر عدة دقائق آلتيك بطعام اإلفطار
ونفطر سويا ,فتشكر منها أحمد بقوله ال تتعبي نفسك يا أمي ,وما إن
همت لالنصراف حتى صرخ بها وال��ده :أين الفحم أيتها الغبية؟ ضعي
الفحم على رأس الشيشة ومن ثم انصرفي بال رجعه .ابتسمت األم خجلة
وفعال وضعت اجلمر وانصرفت ،طبعاً هذا األمر لم يعجب أحمد ولم يعلق
وانتظر ذهاب والدته ,فحدث والده قائ ً
ال :يا والدي إن هذا التصرف ال يليق
بك ،فأنت كبرت وأمي امرأة عجوز يجب احترامها وتقديرها واالهتمام
بها ،وأنا إلى اآلن أستغرب سوء معاملتك لها طوال السنني املاضية!! فنظر
إليه والده مجيباً :يا ولدي النساء نوعان نوع يبحث عن التقدير واإلحترام
ونوع آخر يبحث عن اإلهانة والتوبيخ ،ووالدتك لو كنت أحترمها وأقدرها
ملا أحبتني  .أنت تعلم أنها كانت متزوجة من ابن عمها قبل زواجي بها ,
ولقد كان يحملها على كفوف الراحة ويقدرها ويحبها ويحترمها ويأتي لها
مبا تريد ،ولكنها كانت تتذمر منه وتسيء التصرف معه فضاق بها ذرعا
فطلقها ,بعد ذلك تقدمت خلطبتها بزواج تقليدي عن طريق األهل وما إن
دخلت عليها في ليلة الدخلة حتى فاجأتني بقلة أدبها فلم أمتالك أعصابي
وضربتها بظهر كفي على وجهها فلم تنطق ببنت شفة فخفت وذعرت من
أهلي وأهلها كيف أضربها ونحن في ليلة عرس! ولكنها لم تخبر أحداً
والحظت بعد أيام أنني إذا احترمتها بدأت بالتذمر والشكوى وإذا ضربتها
* كاتب من الكويت.
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وأهنتها أحبتني وأكثرت من مديحي ،فتذكرت ابن عمها وسلوكه معها،
ومنذ ذل��ك احل�ين وأن��ا أتعمد إهانتها وإذالل�ه��ا ليس ألجلي بل ألجلها ,
فاندهش أحمد من كالم والده ،ولكنه انصرف منزعجا.
في اليوم التالي جاء احمد إلى منزل وال��ده فوجده يجلس في احلديقة
ويشرب الشيشة وأم��ه توقد الفحم فسلم عليهما وجلس على الكرسي
فسأله والده ملاذا انصرفت أمس ولم تفطر معنا؟ فقال لوالده :لقد تذكرت
أن زوجتي استفزتني ليلة الدخلة وأن��ا قدمت لها كل ش��يء من اهتمام
وتقدير وحب ولكنها دائما تتذمر مني فأردت أن أخبرها أني عرفت ماذا
تريد ،وفهمت عليها و أعاملها مثل ما تعامل أمي لعلها حتبني ،فرجعت
إل��ى املنزل وم��ا إن رأيتها حتى قمت بضربها وشتمها وإهانتها ,ولكنها
لألسف حملت أغراضها وذهبت إلى بيت أهلها وطلبت الطالق  ,فضحك
األب واألم ،وقالت له والدته :يا ولدي املرأة تخبرك ليلة الدخلة عن ماذا
تريد بنظراتها وتلميحاتها إما تريد االحترام أو تريد قلة االحترام فيكون
صراعا بينك وبينها في من يط ّوع اآلخر ،وهي طوعتك ،وأنت تريد تغير ما
عودتها عليه بعد هذه السنوات!!
ليتك ضربتها ليلة الدخلة فإما أن تطيعك ومتشي على هواك أو تطلقها
منذ ذلك احلني  .وضحك األب وأحمد معه وبعد الضحك واملداعبة رفع
األب هوز الشيشة وضرب به أم احمد وقال لها :منذ متى تضحكني معي؟
ضعي الفحم على الشيشة .فنظر احمد إلى والده ووالدته وابتسم وقال:
( أال يحق لي أن أعبر لها عن حبي مثلما أريد؟)
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ق�صة
أوالد العقرب األصفر
بقلم :بسام طعان *
عام مضى ،واآلخر يكاد ينتهي والدم فيه قد بلغ الزبى ،عام مضى وكل ما
في البلد ينذر باملوت الزؤام والفظائع،عام مضى والشوارع تبكي وصالة
املركز الثقافي تعج باحلضور الذي جاء يستمتع باألمسية الثقافية.
ما إن نطق عريف األمسية اسم الكاتب حتى صعد إلى املنبر بخطوات
متعبة وبوجه فيه حطام زمن آفل ،جلس في املكان املخصص له ،وزع على
احلضور نظرات تشي باستغراب وتعجب وحيرة وقلق وأشياء أخرى كثيرة،
ومثل من كان مختصما مع نفسه والعالم ،هز رأسه هزات كثيرة وسط
نظرات االستغراب من احلضور ،لم يبدأ بشكر أو حتية احلضور كما جرت
العادة ،وإمنا ابتسم ابتسامة ساخرة:
ـ قبل اضطراب بالدنا التي آلت إلى ما هي عليه اآلن من العار والدمار
وتخثر الدماء املستباحة ،كنا نعيش مشروع أمن وأمان ،واآلن حتول البلد
إلى وردة ذابلة فوق مستنقع ،وأصبحنا نهوي في سفوح الطمي والروائح
الكريهة ،وتكاد تستبد بنا حالة من الهلوسة املدمرة ..كيف نكتب ونبدع
واخلراب والدمار يتحاوران أمامنا؟ عما نكتب وكل شيء في البلد مدمر
ومحترق؟ تعالوا نسأل اجلميع ل َم القتل؟ ل َم الدمار؟ أيعقل أن يرسم جاهل
وحاقد أحالم أمة على قالب من الثلج؟
سكت للحظات ،سحب نفسا عميقاً ،زفر ثم أضاف:
ـ كيف أكتب قصة وأنا قبل ساعة كنت في مجلس عزاء ،وبعد ساعة أخرى
سأذهب إلى مجلس عزاء آخر؟ كيف أكتب قصيدة وأنا لم أمن منذ ثالثة
أيام بسبب دوي االنفجارات؟ ثم على أي إيقاع أو أي وزن أكتب القصيدة؟
هل أكتبها على وزن أو إيقاع « عزرائيل»؟ كيف أفكر بالكتابة وسط هذا
الضجيج والتجييش ،فأنا ال أستطيع أن أنسى ابن جاري الذي قتل دون
سبب ،وال صديقي األدي��ب ال��ذي قتل مع ولديه ،وال اب��ن مدينتي الذي
اختطف ولم يستطع وال��ده جمع الفدية حتى اآلن ،وال ابنة زميلي التي
* كاتب من سوريا
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اختفت منذ عشرة أشهر ولم يعد لها أي أثر ،هل سيكون ملا أكتب أي طعم
أو لون أو فائدة في زمن حتول فيه احلق إلى باطل والباطل إلى حق؟
توقف عن الكالم ريثما يسترجع أنفاسه الباكية وكانت في تلك اللحظة
سحابة صغيرة من الغضب واأللم متر بوجهه ،وفجأة سقطت دمعة من
عينه ،مسحها بكفه ثم حدق باحلضور الصامت:
ـ أنتم ماذا تفعلون هنا ..هل هذا وقت االستماع إلى القصص واألشعار؟..
ان��ه��ض��وا ..اذه��ب��وا وق��ول��وا ألوالد العقرب األص��ف��ر ارح��ل��وا م��ن ماضينا
ومستقبلنا ،كاذبون كنتم في ابتساماتكم لنا ،لسنوات طويلة خدعتمونا
بأناشيدكم وشعاراتكم ونحن صدقناكم وكنا نرددها آالف املرات قبل األكل
وبعد األكل ..قولوا لهم يا من بعتم ضمائركم وأمهاتكم وأوطانكم ،ونهبتم
ثرواتنا وقوت يومنا ،ارحلوا وخذوا كل ما تستطيعون حمله من أموالنا..
قولوا لهم يا همج يا تتار العصر ،أنتم ال تنتمون إلينا وال إلى البلد ،ارحلوا
من عمرنا ودمنا وجرحنا ،ارحلوا وخذوا معكم فنت طوائفكم ومذاهبكم،
خذوا أحزابكم وإعالمكم املريض ،كتائبكم وميليشياتكم املنبوذة ،خذوا كل
منظماتكم ،خطاباتكم ،خالفاتكم  ،صراعاتكم ،وأطماعكم ..قولوا لهم
يا لصوص ،حولتم دماء الشهداء إلى شركات وعقارات وصفقات سرية
ورميتم البلد في املزاد ،ارحلوا وخذوا نفاقكم ورصاصكم اللعني ..قولوا لهم
يا جتار بال ضمير ،لم يعد يهمكم شيء قدر بطونكم وجيبوكم وأصبحتم
ألعن من العقارب الصفراء في الصيف ،ابتنيتم العمارات وصارت لكم في
البنوك أرصدة ال تأكلها النيران ،ماذا تريدون منا بعد؟ ارحلوا وخذوا ال
مباالتكم على بؤسنا وجوعنا وهمنا وخنقنا وذلنا ويأسنا وحزننا ،خذوا ما
تريدون وارحلوا عن وجوهنا نتوسل إليكم ..قولوا لهم ،إلى متى ستمتلكون
مقبض املدية وزناد الطلقة؟ ارحلوا واتركونا حفاة عراة فوق تراب بلدنا
املسكني ،ارحلوا قبل أن تبيعوه وتبيعوننا في املزاد ..انهضوا يا أصنام مما
تخافون؟
فجأة ارتفعت رايات التصفيق عاليا ،وغطت سماء املركز الثقافي ،في تلك
اللحظة ،حتول التعب في جسمه إلى قوة ،شعر بأنه تصالح مع نفسه قبل
أن يتصالح مع العالم ،نزل من على املنصة بخطوات ثابتة رشيقة ،وقبل أن
يخرج من الصالة ،تقدم منه شخص طويل وعريض وجاهل وحاقد ومعه
تهمة جاهزة مثل طابع البريد ،أمسك بيده ،سحبه بعنف ،ثم بلل الطابع
بلسانه الطويل ،وما لبث أن ألصقه على ظهر الكاتب الذي بدا سعيداً بهذا
الطابع ،وظلت رايات التصفيق ترتفع.
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ق�صة
جنوني
تأليف :تشارلز بوكوسكي <
ترجمـة :حسـني عيــد *
هناك من اجلنون درجات ،وكلما كان جنونك أكثر وضوحا كلما كان واضحا
لآلخرين أيضا .كنت قد أخفيت جنوني في نفسي خالل معظم حياتي،
إلي شخص ما عن هذا األمر
لكنه ظ ّل كامنا هناك .وللمثال حني يتحدث ّ
أو ذاك ،وعندما يثير هذا الشخص مللي بسبب من تعميماته البالية،
أتخ ّيل أن رأس هذا الشخص تستريح على قاعدة مقصلة «اجليلوتني» ،أو
إلى بعيون
قد أتخ ّيلهم في مقالة ضخمة يجري قليهم عليها وهم ينظرون ّ
وجلة ،وقد أحاول إنقاذهم فعال في مثل تلك احل��االت :لكن بينما كانوا
يتحدثون لم أكن أمتالك نفسي من أن أتخ ّيلهم بذلك الشكل .أو إذا كنت
في حالة مزاجية معتدلة قد أتصورهم راكبني دراج��ة يقودونها بسرعة
أحب احليوانات.
بعيدا عني .ببساطة ،كانت ّ
لدي مشاكل مع البشر .لكنني ّ
علي ،ون��ادرا ما حت��اول أن تهاجمني .قد تكون ماكرة في
إنها ال تكذب ّ
بعض األحيان ،لكن ذلك مسموح به .ملاذا؟ لقد أنفقت معظم فترات شبابي
محدقا إلى جدران،
وأواسط عمري في غرف نوم ضيقة ،محاصرا هناك،
ّ
ستائر ممزقة ،ومقابض أدراج املزّينة .كنت معن ّيا باجلنس اآلخر راغبا به،
لكنني لم أكن أريد القفز عبر ك ّل تلك األطواق للحصول عليه .كنت مهتما
باملال ،لكن م ّرة أخرى متاما مثل اإلناث ،لم أكن أريد فعل األشياء املطلوبة
للحصول عليه .ك ّل ما رغبت به كفاية هو أن أحصل على غرفة وعلى شيء
أشربه .إنني أشرب عادة وحيدا في الفراش ،مع ك ّل الستائر مسدلة .كما
ذهبت في أوقات أخرى إلى البارات ملقابلة اجلنس البشري ،لكن اجلنس
البشري ظ ّل على حاله .ليس كثيرا بل غالبا أعلى من ذلك بكثير .وقد
تفحصت املكتبات في ك ّل املدن .كتابا وراء كتاب .قليل من الكتب قالت لي
ّ
أي منها
شيئا .وكثيرا ما أثارت غبارا في فمي ورماال في ذهني .لم يكن ّ
أي
لدي ّ
يرتبط مّبا كنت أشعر :مثلما كنت – هنا اآلن – دون أن يكون ّ
شيء أو أريد شيئا .كم ضاعفت مجموعات الكتب املؤلفة ك ّل منها من مائة
كتاب فقط من غموض أن يكون لها عنوان ،جسم ،حركة ،حديث ،وفعل
أي شخص عالقا بجنوني احملدد .أصبحت عنيفا
أشياء .لم يب ُد ّ
أن هناك ّ
في بعض ال�ب��ارات ،وكانت هناك معارك األزق��ة التي خسرت معظمها.
* مترجم من مصر
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لكنني لم أكن أقاتل شخصا محددا على وجه اخلصوص .لم أكن غاضبا.
لكنني فقط لم أستطع فهم البشر ،ماذا كانوا ،ماذا فعلوا ،وكيف نظروا.
كنت أدخل وأخرج من السجن ،وقد طردت من غرفي .منت على مقاعد
احلدائق ،وفي أفنية املقابر .كنت مرتبكا ،لكنني لم أكن حزينا .لم أكن
ضد
بأي شيء مما كان هناك .كان عنفي ّ
فاسدا .لم أستطع فقط القيام ّ
فخّ واضح .كنت أصرخ وهم ال يفهمون .وحتى في أكثر معاركي ضراوة
عندما كنت أنظر الى خصمي وأف ّكر ،هل هو غاضب مني ،إنه يريد قتلي.
علي أن أوجه لكمات حتى أبعد الوحش عني .ليس لدى البشر
ثم يتحتم ّ
حس دعابة ،إنهم سخيفون متاما بجديتهم التي يحيطون أنفسهم بها.
ّ
ال أعرف من أين جاءتني الفكرة في مكان ما على امتداد الطريق ،حني
ربا ميكنني أن أجد الكلمات
بدأت التفكير في أنني ينبغي أن أصبح كاتبا .مّ
وربا من خالل ذلك العمل قد أصرف ذلك النمر عن
التي لم أقرأها ،مّ
ظهري .هكذا بدأت وتوالت عقود دون كثير من التوفيق .أصبحت اآلن
كاتبا مجنونا .مزيد من الغرف ،مزيد من املدن .كنت أغوص إلى أسفل
وأسفلّ .
جتمدت ذات م��رة في ك��وخ من ورق قطران في أتالنتا ،عشت
بدوالر وربع دوالر في األسبوع دون سباكة ،دون ضوء ،دون حرارة .جلست
متجمدا في قميصي بوالية كاليفورنيا .وعثرت ذات صباح على كعب قلم
رص��اص صغير ،وب��دأت كتابة قصائد على هوامش صحف قدمية على
األرض .وأخ�ي��را ،ظهر أول كتاب ل��ي ،وأن��ا في األربعني من عمري ،هو
كتيب قصائد «زه��رة ،قبضة ،وعويل وحشي» .وصل طرد كتب بالبريد.
فتحت الطرد .كانت هناك مجموعة كتيبات صغيرة .رصصت على املمشى
اجلانبي ك ّل الكتيبات الصغيرة ،وركعت بينها ،وعلى ركبتي التقطت «زهرة،
قبضة» وقبلته .حدث ذلك منذ ثالثني عاما.
مازلت أكتب .كتبت  250قصيدة في الشهور األربعة األولى من هذا العام.
مازلت أشعر باجلنون يتدفق داخلي ،لكنني لم أصل إلى الكلمة بالشكل
الذي أردته ،ومازال النمر رابضا على ظهري .سأموت والنمر ابن الكلب
أي شخص يشعر
مازال على ظهري ،لكنني لم أقاتله أبدا .وإذا كان هناك ّ
أ ّنه مجنون مبا فيه الكفاية كي يصبح كاتبا ،فإنني أقول له امض قدما،
اكشف تلك الرموز .إنه أفضل جنون هناك ،فالقرون بحاجة إلى عون،
واجلنس البشري يبكي طلبا للضوء ،املقامرة ،والضحك .امنحه ما تريد.
هناك ما يكفي من الكلمات لنا جميعا.
< تشارلز بوكوسكي ( )1994-1920شاعر وروائي وكاتب قصة أمريكي.
كتب آالف القصائد ومئات من القصص القصيرة واألعمدة الصحفية
وست روايات.
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(من تاريخ البيان)*
مقاالت

ذكريات عابرة عن الكويت
()2-2

بقلم :الشيخ حمد اجلاسر *
خص أستاذنا الفاضل الشيخ حمد اجلاسر هذه الذكريات الطريفة عن
الكويت ،مجلة «البيان» ،ويسعد «البيان» أن تنشرها على صفحاتها شاكرة
ومقدره.
ترجع أولى هذه الذكريات سنة 1348هـ  ،وذلك عندما وقع في يدي جزء
من أول��ى مجلة ص��درت في تلك البالد ،ولعلها أول��ى مجلة ص��درت في
جزيرة العرب ،عنيت باألبحاث التاريخية واجلغرافية واألدبية ،وهي مجلة
«الكويت» التي أصدرها املؤرخ الشيخ عبد العزيز الرشيد ،لقد صدرت هذه
املجلة في سنة ( 1347يونيو (1928م) ،وبعد شهر من صدورها صدرت
في مكة مجلة اإلصالح ،غير أن مجلة الكويت أشمل أبحاثاً وأعم فائدة،
وإن كانت مجلة اإلص�لاح أعمق تركيزاً وبحثاً ،إال أنها عنيت بالنواحي
الدينية أكثر من غيرها.
كانت مجلة الكويت تنشر كثيراً من املقاالت املتعلقة بجغرافية اجلزيرة
وأدب��ه��ا وأن��س��اب قبائلها ،فدفعني ذل��ك إل��ى احل��رص على ق���راءة جميع
أجزائها في سنتيها اللتني لم تتجاوزهما.
وحجبت في عام  1348وهي آخر سنة املجلة ،فقابلت الشيخ عبدالعزيز
الرشيد حيث حج ذلك العام ،ولقي من الشيخ عبد الله بن سليمان مدير
املالية آنذاك رعاية كرمية ،واجتمع مراراً باملغفور له امللك عبد العزيز،
وألقى بني يديه قصيدة كان مطلعها:

أما احلجاز ففيه جنل أشاوس
		
من آل يعرب زينة األكوان
				

ولعل صلته بالشيخ عبد الله سليمان هي التي هيأت له الوسائل للسفر

* باحث من السعودية
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إلى بالد اجلاوة (أندونيسيا) وقام
ه �ن��اك ب��إص��دار مجلة «التوحيد»
وق �ب��ل ه��ذا اج�ت�م��ع ب�ي��ون��س بحري
املعروف بالسائح العراقي في جاوة،
فتشاركا في إصدار مجلة «الكويت»
وال �س��ائ��ح ال �ع��راق��ي» ،غ�ي��ر أن ��ه لم
يطل أم��ده��ا ،وكنت أك��ات��ب الشيخ
عبدالعزيز الرشيد هناك ،وأنا إذا
ذاك طالب في «املعهد السعودي»
في مكة ،والواقع أن مجلة الكويت
ك ��ان ��ت م ��ن أول � ��ى امل� �ج�ل�ات التي
أث��رت ف��ي اجت��اه��ي تأثيراً ال يزال
مستمراً.
وع �ن��دم��ا ك�ن��ت ف��ي ال �ق��اه��رة قبل
ثالثني عاماً قال لي أحد أصدقائي
ذات ي � ��وم :ق� ��دم إخ� � ��وان ل �ن��ا من
الكويت ،مبعوثني لطلب العم ،وقد
ان��زل��وا ف��ي أح ��د األروق� ��ة التابعة
لألزهر فلنذهب لزيارتهم ،فكان،
ذل��ك وه��م :عبد العزيز بن حسني
واب���ن ج �س��ار وال �ع��دوان��ي ويوسف
املشاري ،وفي أثناء الزيارة حتدثت
م��ع األخ �ي��ر وح �ب��ذت ل��ه االلتحاق
بكلية اآلداب وكنت من طالبها بعد
أن أوضحت له سهولة ذلك ،وفع ً
ال،
التحق بتلك الكلية ،غير أن حوادث
فلسطني كانت من األسباب حالت
بينه وبني مواصلة الدراسة ،فأبعد
من القاهرة على ما فهمت.
وب �ع��د ب�ض��ع س �ن��وات س��اف��رت إلى
الكويت بطريق البر م��ن الظهران
فنزلت ف��ي ف�ن��دق ي��دع��ى «الفندق
العصري» ويعتبر في ذلك العهد من
أحسن الفنادق وأقلها كلفة مع أن
صحيفة املاء فيه ندما يحتاج املرء
إلى االستحمام تكلف ثمناً :ربيتني،

ولهذا كنت عندما أريد االستحمام
أذهب إلى ساحل البحر وأسبح فيه
كما أشاء وال أدفع شيئاً – في ذلك
العهد !-
وفي صبيحة يوم من األيام اجتهت
م ��ن ال �ف �ن��دق إل� ��ى داخ� ��ل البلدة،
ف��اس�ت��وق��ف ن �ظ��ري مكتبة صغيرة
حتمل اسم «مكتبة اخلليج» فوقفت
عندها فقدم ل��ي صاحبها كرسياً
جلست عليه لكي أتصفح أسماء
ال �ك �ت��ب ،ث ��م ق �ل��ت ل� ��ه :أال تعرف
شخصاً يدعى فالن؟ فسألني ومتى
ع��رف��ت ه��ذا ال �ش �خ��ص؟ فأخبرته
عن قصة اجتماعي به في القاهرة
عن االتصال باألستاذ أحمد أمني
مدير «كلية اآلداب» وعن إلتحاقه
بتلك الكلية فبادهني بقوله :إذن
أن ��ت ف�ل�ان ،وأن���ا ذل ��ك الشخص،
وبعد قليل أتى شاب أسمر اللون،
فسلم وجلس وق��ال :يظهر أن األخ
من السعودية ،فقلت وكيف عرفت
ه���ذا؟ ف �ق��ال  :ألن ��ك حت�م��ل جواز
السفر بارزاً في وجهك يعني اللحية،
ثم سألته :فأجاب بأنه عربي من
جنوب اجلزيرة يشتغل في التعليم
 ،ويصدر مجلة قال عنها« :حلسن
احلظ واملناسبة الطيبة صدر أمر
الشيخ أطال الله مره بإيقافها هذا
ال �ي��وم! ،بعد أن ص��در منها سبعة
أع ��داد» وه��ي مجلة شهرية تدعى
«ك ��اظ� �م ��ة» وك � ��ان س �ب��ب اإليقاف
فاحتة ذلك اجل��زء عن املعلمني ثم
عرفت أن��ه األس�ت��اذ أحمد بن زين
السقاف.
ومن الذكريات الطيبة التي أحملها
ل��ذل��ك ال�ب�ل��د ال�ط�ي��ب م�ج�ل��ة كانت
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تصدر في القاهرة باسم «البعثة»
وتضم بحوثاً تاريخية ممتعة عن
ت��اري��خ ال�ك��وي��ت غ�ي��ره م��ن األقطار
الواقعة في شرق اجلزيرة .
ومما يتصل بزيارتي للكويت أنني
عرفت ف��ي ال�ق��اه��رة أث�ن��اء إقامتي
فيها شاباً أكمل دراسته هناك وكان
صديقاً ألناس تربطني بهم روابط
الصلة والصداقة ،كنت أجتمع به
ك�ث�ي��راً ع�ن��ده��م ،ه��و األس �ت��اذ عبد
اللطيف سعد ال�ش�م�لان ،وعندما
مررت بالكويت زرت عاملها اجلليل
الشيخ يوسف بن عيسى القناعي،
فاجتمعت باألستاذ عبد اللطيف

عنده ،وكان إذ ذاك يتولى العمل في
احملكمة ،فجرى حديث بيني وبينه
حول كتاب ألفه أحد أصدقائه ملا
ك��ان ف��ي ال�ق��اه��رة ،ف��أح��دث ضجة
عظيمة لدى علماء الدين وشاركنا
الشيخ ي��وس��ف ب��احل��دي��ث مشاركة
ت��دل ع�ل��ى أن��ه ق��رأ ال�ك�ت��اب قراءة
دراس ��ة وتفهم ،تنم ع��ن سعة أفق
هذا الشيخ وبعد نظره.
ومم��ن ع��رف�ت��ه م��ن أدب���اء الكويت،
صديقي املغفور له األستاذ الشيخ
خالد بن محمد الفرج ،الذي توطدت
الصلة بيني وبينه بعد أن انتقل إلى
القطيف حتى توفي رحمه الله.

< العدد الثالث واألربعون -السنة الرابعة – أكتوبر 1969م.
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(من تاريخ البيان)*
مقاالت

الرفض

وقصة سليمان الشطي
بقلم :سليمان اخلليفي *
لقد قرأت قصة الشطي «الصوت اخلافت :الخ »..والتي نشرها في عدد
فبراير  1967من مجلة البيان وأحببتها .ولكن الذي جعلني أحزن لهذا
الكاتب هو أن أحداً لم يتطوع للكتابة عنها .باستثناء طارق عبد الله الذي
تكلم عن تكنيكها .وبدافع من حبي لهذه القصة ،وليس ألن أحداً لم يكتب
عنها ،أقدمت على هذه الكتابة.
وقبل البدء سأقوم مبحاولة رس��م مقاييس فنية للقصة القصيرة هي
مقاييسي اخلاصة التي استلهمتها من خالل جتربتي ومتثلي لها وذلك
العتقادي أيضاً بأن هذه املقاييس ممكنة االستشفاف في هذه القصة.
إنني أتصور أن من أهم سمات القصة القصيرة هو مباشرتها في وضع
اإلنسان ،ك��ذات متفردة عما عداها من الكائنات في عالقة مع احلياة
اخلارجية (الظروف املختارة واحمليطة بتطور املضمون) دون محاولة لرسم
شخصيته ،كما يحدث في املسرحية والرواية ،وإمنا يترك استشفاف هذه
الشخصية (حني تكون طبيعة الشخصية هي وسيلة التالحم بأنواعه بني
الذات واملجموع) من خالل هذه املباشرة في العالقة.
وعلى هذا األساس وكون اإلنسان مجرد ذات في الشكل الفني يجعل منه
احتواء حلقيقة أكثر منه جتسيداً لواقعه وهذه ليست مبثابة الغاية للقصة
القصيرة وإمن��ا هي وسيلتها لوضع اإلنسان كمشكلة من خ�لال منظار
* كاتب من الكويت.
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ال �ف �ك��ر واألخ��ل��اق ب�ص�ف�ت��ه ممث ً
ال
لقيمة مهملة .ف��ال�ف�ك��رة إذاً ،هي
مزيد من محاوالت حتاشي اخللط.
فهو حينما يكون موضوع نقاش ،أي
اإلنسان فإمنا ليتبني -ليس كإمكانية
لتفرد بتكويناته العديدة -بل لكونه
عرضة لكل عمليات القهر .وصوالً
لهذه النقطة أظنني أستطيع القول
بأن الدافع الفني لوجود مثل هذا
الشكل هو اإلحساس بالصراع مع
الزمن(.)1
إن��ه م�ح��اول��ة اإلس� ��راع ف��ي حتريك
م�ص��ادر اخل�ج��ل وقابليات التمرد
ل��دى اإلن �س��ان ب��أب�س��ط ص ��ورة من
ص��ور االق�ت�ض��اب ال�ف�ن��ي ..م��ن هنا
تبدو إمكانية أن تكون القصة عبارة
عن معاجلة للحظة انفعالية ،أمراً
طبيعياً .وم��ن هنا تستمد القصة
القصيرة مقاييسها اجلمالية.
سأبدأ باحلديث مع مضمون القصة
وه��و ي�ت�ط��ور ف��ي ح��االت��ه املختلفة
رأس� �اً ،آم� ً
لا أن أح��دد موقفي من
الشكل ال��ذي تتسم ب��ه ،م��ن خالل
هذا احلديث.
هل اإلنسان يرفض اآللة؟ أي إحدى
وسائل املدنية ..أم أنه في الواقع
يرف الوضع الذي يؤطر أو يكتنف
اآلل��ة؟ وه��و مجموعة األخالقيات

التي أنتجتها املصالح اخلاصة .إن
اجلواب باإليجاب على هذه الفقرة
األخيرة يتمثل فيما اقترحت تسميته
بالبعد االجتماعي.
البعد االجتماعي
ففي هذه القصة هناك إنسان فقد
أج���زاء م��ن ك�ي��ان��ه نتيجة حلادث.
ف��أص �ب��ح ي�ح�م��ل ب �ق��اي��ا ل��م تتمكن
اآللة م القضاء عليها ،هذه البقايا
استطاعت ال�ت�م��رد بشكل صرخة
وتأخذ حقها باالمتداد.
إن ه��ذا اإلنسان ب��دأ يأخذ مرفقاً
ج��دي��داً م��ن األوض� ��اع حينما بدأ
ي��دق��ق ف��ي ك��ل ش��يء .وزوج ��ه وهي
من نفس البيئة بدأت تأخذ جانباً
متعاطفاً معه.
إن تغير نبراتها وتهذيب «البشت»
ل��ه ه��و ج��زء م��ن االل�ت�ف��اف املبدئي
حوله .وهذا يتجسم بشكل إيجابي
من خالل غضبها الضطراره لبيع
«البشت» فاألشياء اخلاصة كذلك
«ال �ب �ش��ت» ه��ي ال�ك�س��ب وه ��و أحد
احل �ق��وق ال �ت��ي ب ��ذل ف�ي�ه��ا العمل،
وه��و م�ص��در الكسب ول�ك��ن حينما
ت�غ�ل��ق األب � ��واب ف�ت�ت�ح��ول املكاسب
واحلق إلى مصادر وحيدة للكسب
وألن ه��ذه األش �ي��اء ال تتوفر فيها
استمرارية املصدر الطبيعي ،فهذا
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يعني أن الوصول إلى نقطة معينة
يكون سعياً .وه��ي أن خل ً
ال ما قد
حدث.
هذا اإلنسان بدأ يحصي أنفاسه ما
دام أن كل شيء يباع حتى الالشيء
والذي يستطيع بيعه هو املالك لكل
شيء.
ولكنه خ��رج يبحث ع��ن ع�م��ل .عن
فرصة تكون مصدر كسب جديد.
واس �ت �م��ر ي �ح �ص��ي خ �ط��وات��ه حتى
ال �ت �ق��ى ب��أح��د ال��ذي��ن يستطيعون
ب�ي��ع ال�ل�اش��يء ف �ه��ؤالء األشخاص
يحضرون مليون مرة حتى يأخذوا
حقهم .أما العجوز تلك ،وهي التي
ل��م تستطع أن جتمع شيئاً ،فإنها
ستعطيه حقه كام ً
ال .وهكذا تخنق
الضحكة صاحبنا ثم تنفجر هذه
الضحكة على شفتيه .إذ إن املهم
في األم��ر «أليس كل داف��ع قابضاً»
وهنا يضيع منه تسلسل عملية العد
ويبدأ من جديد .لكن أم��راً يحدث
من جديد فتتوقف عملية العد من
جديد.
وي �ل �ع��ن خ �ط��وات��ه ف �ه��و ل��ن يحصي
خطواته ،أحس اإلنسان في داخله
ب� ��أن ه��ن��اك م ��ن ه� ��وى أق � ��وى من
استعداده للبدء من جديد .أحس
ذل��ك م��ن ق�ب��ل أن يلتقي باحلجي

ويقول له بأن ليس هناك من أمل
ل �ف��رص��ة ل�ل�ك�س��ب وح �ي �ن �م��ا ألتقي
باحلجي استطاع أن يتوصل إلى
ق��راره األخير وه��و أن��ه لن يحصي
خطواته أبداً « أنه لم يذق شيئاً منذ
األم��س» وم��ن أج��ل أن يحل قضية
آنية وه��ي أن يأكل األوالد ،فالبد
من حتويل حقوقه ومكاسبه وهي
ال�ت��ي ب��ذل فيها عمله إل��ي مصدر
كسب .إذا فهو قد رضخ للوضع.
ه��ذا احل��ادث ف��ي مرحلته األولى،
ه��و ان �س �ح��اق ال�ك�ل��ب حت��ت حديد
السيارة ،وفي مرحلته الثانية :اللقاء
بني الغريزي والعفوي اإلنساني لتلك
العيون ،وفي مرحلته الثالثة هو ذلك
التضمني في ردود األفعال ،يتمثل
حيوياً في تراجع الكلبة للرصيف،
ومادياً في حركة البشت ( مع وضع
قيمة البشت في االعتبار) حينما
ح �ج �ب��ت ال��س��ي��ارة امل �س��رع��ة ذلك
الكلب.
إذا ف��احل��ادث ف��ي تكوينه الثالث،
ه��و عملية إي �ح��اء م �ض��ادة لعملية
اللقاء ،التي تنم بدورها عن موقف
االستنكار للجزء األول من احلادث.
هذا هو احلادث كما تتحرك معانيه
مستق ً
ال عن القصة أما كما يقول
الشطي - :ه��و إذا ج��از التعبير..
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مبثابة معادل موضوعي .فإنه كما
حسبت أن�ن��ي فهمت ه��ذا املعادل
امل��وض��وع��ي -ع�ن��د م�ح��اول��ة إيجاد
عالقة عضوية بينه وب�ين موضوع
القصة ككل – يتمثل في انتقال ما
ورائيته بصورة االنفعال العرضي،
ل��دى صاحبنا األك �ت��ع ،يدفعه إلى
االمتناع ع��ن إح�ص��اء خطواته من
جديد.
ول�ك�ن�ن��ي ح�ي�ن�م��ا أع �ت �ق��د ب ��أن هذا
احلادث هو عبارة عن مجرد إضافة
لون إلى بقعة من نفس اللون ،إمنا
ذل ��ك ي �ص��در ع��ن ت��وف��ر م �ث��ل هذه
امل ��اورائ� �ي ��ة ،وذل���ك االن �ف �ع��ال لدى
سماع صاحبنا احلوار اجلاري بني
صاحب امللك العجوز.
وه� �ك ��ذا ت �ك �ت �م��ل ال� �ص���ورة فبقايا
اإلن �س��ان ال تستطيع أن ت��وج��د إال
ال �ص��رخ��ة ال �ت��ي ال ت�س�ت�ط�ي��ع قوة
ال��وض��ع ال�ت�خ�ل��ص م�ن�ه��ا .فحكاية
«أنني لم أذق شيئاً منذ األم��س يا
ت��رى مل� ��اذا ..بالضبط مل� ��اذا؟» هي
الصرخة األخيرة واملنقحة واملركزة
التي تنفجر في داخله أبداً.
وهكذا ينزلق البشت من على كتفه
وس��ط ال �ن �ظ��ام .ل�ق��د ف�ق��د ذراعيه
وكانتا م�ص��در كسبه .وم��ن جديد
ي�ف�ق��د ح�ق��وق��ه املكتسبة فيستمر

إنساننا مل�لاق��اة اجل ��زء اآلخ ��ر من
مصيره .لقد ك��ان ل�ق��اؤه األول مع
نظام متعفن لوسيلة مادية من وسائل
احلضارة التي تنشد احلفاظ على
اإلنسان .أما لقاؤه األخير فسيكون
مع استعداد متعفن لوسيلة معنوية
م��ن وس��ائ��ل ه��ذه احل �ض��ارة .ولكنه
اإلنسان قد ضاع وسط العفونه.
ف��ان�ك��ب ال �ن��اس ع�ل�ي��ه يضربونه..
واج��ت��م��ع ال� �ك ��ل ي �ص �ف��ع م ��ن أجل
األخ��ل��اق ف��ان �ح �ن��ى اجل��س��م حتت
الصفع والركل.
وألن ال �ص��وت ك��ان خ��اف�ت�اً – فقد
ت�ل�ط��خ «ال �ب �ش��ت» ب��ال��وح��ل -ومرة
أخ ��رى ت�س��اه��م ع�ف��ون��ة ن�ظ��ام املثل
لتقضي على مصدر الرزق اجلديد.
ال ��ذي ك��ا امل �ف��روض أن ي�ك��ون حقاً
وجيهاً وأن لم يكن يكسب الوجاهة
ألحد .فيصرخ من جديد كما صرخ
من قبله فلعله الشيء الوحيد الذي
يستطيع عمله منذ اآلن الصراخ.
ه��ل األك �ت��ع ي��رف��ض ع��ادل��ه؟ أم أنه
ي��رف��ض ال ��وض ��ع ال � ��ذي ي �ت �س��م به
وجودها وهو اخلفوت.
البعد السياسي:
ل� �ق ��د ب� � ��دأ ال� �ش� �ط ��ي مي� ��اي� ��ز بني
الشخصيتني بالتدريج ب�ين عادله
ووالدتها .واملثال على ذلك مواقفهن
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م��ن الشعر ف ��األم ت��رى ف��ي قصره
تشبها ب��ال��رج��ال .وع��ادل��ه ال ترى
فيه سوى التعب .وهو أي الشطي
ال يكتفي بالطبع بهذا التفريق بل
ليوحي لنا بالتوالي الزمني املشترط.
فالفكرة اجل��دي��دة تشترط وضعاً
سائداً يسبقها .فاألديان واحلركات
الثورية .الخ ..تلى أوضاعاً سائدة
زمنية وتنبع منها جدلياً.
وه �ك��ذا يستمر ال�ش�ط��ب بتجريد
عادله من كونها إنساناً ليرتقي بها
إلى كينونة املثل والفكرة .فهي أوالً
ملعونة ثالثاً وهي بالتالي ال تتصل
مب �س��ائ��ل ال �ط �ب��خ وال �غ �س��ل ولكنها
على عالقة بالكتاب بل تكاد تذوب
شخصيتها في الكتاب.
إن عادله في اجلانب اآلخر تستطيع
أن ت��رى م��ا ال يستطيعه اآلخرون
إذ تبينت أن الرجل ك��ان مظلوماً.
وهكذا نستطيع أن جند في عادله
ذلك الشيء املفقود في هذا النظام
وإذا وجد فهو خافت جداً ..يفتقر
إلى الوسيلة التي حتقق وجوده ألن
ه��ذه الوسيلة تأتي «أنها تأتي في
نفس امل��وع��د.وال تغير ه��ذا املوعد
على االطالق .ولكن متى يكون هذا
املوعد؟ إن ذلك يقرره تضافر أفعال
كثيرة تبدأ من الصفر ..فهي عملية

التغيير الشاملة .لذلك فطريق هذه
الوسيلة قبل تضافر ه��ذه األفعال
هو طريق العدم.
إذاً ف�ل�ي��س م��ن ال�ع�س�ي��ر أن نتبني
ف��ي وال� ��د ع��ادل��ه ال� ��ذي ي��أت��ي في
نفس امل��وع��د ،تلك ال�ق��وة التي إذا
م ��ا ت ��واف ��رت ل��وج��وده��ا الشروط
املوضوعية ،جاءت لتنفذ عادله من
مرحلة الفكرة إلى الواقع.
هل اإلنسان يرفض احلياة؟ أم أنه
يرفض – فرض رفضه لها عليه.-
البعد امليتافيزيقي-:
ل�ق��د ق ��رأت ال�ق�ص��ة أك �ث��ر م��ن مرة
وفي كل مرة أقرأها يبدو لي وضع
أسماء وضعاً مستق ً
ال إلى حد ما.
على األق��ل عبارة عن وض��ع يتصل
بصاحبنا األكتع اتصاالً عرضياً .أي
أن مجرد الصدفة هي التي هيأت
حلدوث ما حدث.
وال��ذي كان نتيجة اللقاء بني أربعة
ع �ن��اص��ر ه ��ي م ��ن ح �ي��ث األهمية
عبارة عن اجلمهور ومن ثم األكتع
فأسماء وأخ�ي��راً الشاب ال��ذي بدا
ف��ي مغازلتها وك��ان ي�ع��ادل السبب
املباشر في األزمة.
وف��ي اجل��ان��ب اآلخ ��ر ي��أت��ي الزمن
واملكان وهما ذا أهمية رئيسية.

174

4/3/13 10:09:12 AM

Bayan April 2014 Inside 174

لعلكم ترون بأنني حينما عبرت عن
كون الشاب يعادل السبب املباشر
فإنني كنت قصدت أن أرفض هذا
ال �ف��رض ..وه��و ل��و أن ال�ش��اب كان
تأخر أو كان قد تقدم بعض الوقت..
ملا حاول أن يتتبع أسماء وبالتالي لم
تسبب أسماء الضرر باألكتع الخ.
وكأن الزمن الذي حتركت مبقتضاه
شخوص القصة كان مبثابة صمام
احلركة .ال أظن ذلك بل أنني واثق
أن الزمن املقصود والفعال هو ذلك
العنصر الذي نستطيع أن نتبينه من
خالل احلضارة .أنه حضارتنا قد
ثوان وحلظات متضمنة
حتولت إلى ٍ
في صميم حياتنا.
وبعبارة أكثر وضوحاً أنه قيمنا في
حالة حركة وتناقض إذاً فالنتيجة
التي أستطيع أن أخلص إليها أن
وجود أسماء لم يكن ترفاً فكرياً كان
الغرض منه هو إضافة بعد جديد
للقصة يعزز من وجاهتها الفنية،
وإمنا كان بعداً صميماً في التركيب
اإلنساني على ه��ذا يكون احلادث
األخير في مسار صاحبنا األكتع هو
اكتمال املوقف اجلدلي الذي يهيئة
ألن يصرخ ه��ذه الصرخة ..وكيف
ي�ص��رخ�ه��ا  ..أن ��ه ي�ص��رخ�ه��ا بهذه
الصورة  ..أسماء.

ليس هناك من شك إذاً بأن أسماء
ل��م ت�ك��ن م �ج��رد أس �م��اء أي مجرد
ف�ت��اة وبالتالي ت�ك��ون الصدفة هي
السبب املباشر في هذا اللقاء .إذ
أن اجلنس وه��و محاولة إلسقاط
الذات في اآلخر « واآلخر هنا هو
احلياة املتحققة في ما راء األشياء
عموماً» ومحاولة أخرى في الوقت
ذات���ه ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ه ��ذه الذات
بصورة أكثر حتققا من وجهة النظر
الرابحة .فتكون النتيجة دائماً هي
فقدان هذا الهدف.
تتولد عنها رغبة للتكرار من جديد
(وذل� � ��ك م ��ا ك� ��ان ي� �ح ��دث لألكتع
ب��اس�ت�م��رار) ه��و م��ا يجعل اجلنس
عبارة عن نزعة إنسانية للتملك.
وعلى ه��ذا تكون حركة أسماء في
القصة عبارة عن حركة ميتافيزيقية
متثل وجهة النظر لصاحبنا األكتع،
وال� �ت���ي ت �ت �ن��اف��ر م���ع املواضعات
االجتماعية ،وكان البد أن تتحرك
لهذا ال أقول أن صاحبنا كان يعرف
أسماء معرفة شخصية ،أو يريدها
إرادة شخصية ،وإمن ��ا ه��ي فقط
مت�ث��ل اك �ت �م��ال ت��رك�ي�ب��ة البيولوجي
والنفسي حينما يحتك بها كقيمة
ف��ي واق��ع ال�ق�ص��ة .ذل��ك ال �ن��وع من
االح��ت��ك��اك ال� ��ذي ي�ع�ك��س ظروف
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القهر الذي يتعرض لها اإلنسان من
جراء استمرارية احلياة في رغباته
لذا فهو يطلبها بعنف حتى بعد أن
تسببت في تعميق معاناته بل أنه
يصرخ لها بعد فشله في احلصول
عليها فش ً
ال تاماً.
وه��ك��ذا ف�ل�ا غ��راب��ة م��ن أن تكون
ه �ن��اك ع�لاق��ة ت �ك��ام��ل ب�ي�ن حركة
أسماء وحركة صاحبنا االكتع .إذ أن
الفشل في التملك ك��ان من سمات
مسار األكتع.
وم��ع أن��ه ك��ان قد مني بهذا الفشل
وعلى مراحل وبدا له أنه سيتخلى
ع��ن احمل��اول��ة كما قلنا ف��ي السابق

«في البدء من جديد» إال أن تبلور
هذا الفشل واتخاذه مضموناً يهدد
كيان هذا اإلنسان ،لعله يتراجع عن
خطته ورفض ما هو مفروض عليه
من واق��ع .حيث أن موضوع الفشل
ال��ذي تعمق في حقيقة أسماء بدأ
ي��زداد إغ��راء ،مبعنى أنه كشف عن
جميع إمكانياته ،لصاحبنا فيما لو
كان قد نسيها مع مرور الزمن فكأن
التعبير كان بهذه الصورة :هذا هو
ال�ش��يء ال��ذي تفتقده ك�ك��ل ..بهذه
احل��ال��ة ..وب �ه��ذه ال �ل��ذة .عند ذلك
يدب الوعي من جديد لدى صاحبنا
ويطالب بأسماء بعد أن فشل في
احلصول عليها.

< العدد الثالث واألربعون -السنة الرابعة -اكتوبر 1969م.
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