
   
   

   
   

 2
01

3 
ايو

5 م
14

دد 
الع

 
يني

ويت
لكـــ

  ا
ــاء

دبــ
األ

ــة 
طــ

راب
ن 

عــــ
در 

ص
ت

وزارة اإلعالم -  مطبعة حكومة دولة الكويت

مجلــة أدبيــة ثقافيـة شهـرية
 تصدر عــــن رابطــــة األدباء الكـويتيني

العدد 514  مايو 2013

عبـــد الله خـلــف

والإعالم الأدب  بني 

www.media.gov.kw

تــــــــــطــــــــــور غــــــــــنــــــــــاء الـــــعـــــصـــــر 
تاريخية دراســـــة   .. اجلــاهــلــي 
د.يوسف الرشيد

“األصفار تشكل رقمًا” لـ: جميلة سيد علي
د.أحمد بكري عصلة

أســــــئــــــلــــــة الــــــــــــــــذات فــــــــي روايـــــــــــة 
العيسى بــثــيــنــة  ــــ:  ــــ ل “عائشة” 
د. علياء الداية

الغرب  في  النسائي  األدبــي  النقد 
محمد الكرافس

كلمات أجنبية في اللهجة الكويتية
خالد سالم محمد

Bayan May 2013 Cover.indd   1 4/21/13   8:29:30 AM



1

العدد 514 مايو 2013

مـــجلـــــة �أدبيــة ثقافيـة �صهـرية ت�صدر

�لكـــويتيني �لأدبــــاء  ر�بطــــة  عــــن 

(صدر العدد األول في أبريل 1966)

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

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

 اأو ما يعادلها.

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

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

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

رئـــيس التـحـريــر
سليمــــــان داود احلــــزامي

سكرتير التـحــــــــريــــــــر
عــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــرزات

موقع  رابطة األدباء  على اإلنترنت
WWW.KuwaitWriters.org

البريد اإللكتروني
ELBYAN@ hotmail.com

ثمن العدد

املرا�سالت

اال�سرتاك ال�سنوي

التدقيق اللغوي 
خــــــــــــــلــــيــــــــــــــــــــــــل الـــــســـــــــــــــــــــــــــــامـــــة

تـنضيد
عـــــــبـــــــد احلـــــــمـــــــيـــــــد بـــــاشـــــا

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

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

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

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

وزارة اإلعالم -  مطبعة حكومة دولة الكويت
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كلمة البيان

له عدة سنوات يعده ويقدمه األستاذ  أدبي  برنامج  والشعراء  الشعر 
من  واس��ع  بجمهور  حتظى  التي  البرامج  م��ن  وه��و  خلف  الله  عبد 
أمرًا  ليس  وه��ذا  واخل����ارج،  ال��داخ��ل  م��ن  الكويت  ب��إذاع��ة  املستمعني 
العدد  هذا  الله خلف صاحب غالف  عبد  مثل  على شخص  جديدًا 
فنحن في البيان عمدنا إلى أن نضع صورة األستاذ عبد الله خلف 
لغالف البيان ألسباب كثيرة أولها: التكرمي األدبي واملعنوي لشخصية 
أدبية ال تزال تعطي وأعطت الكثير منذ سنوات تزيد عن نصف قرن، 
ولعبد الله خلف قصة مع األدب فهو يتعامل مع األدب بأنواعه نثرًا 
وشعرًا منذ زمن طويل- كما ذكرنا- كما أن عبد الله خلف له أسبقية 
الكويتية عندما كتب قصته اجلميلة »مدرسة من  الرواية  في كتابة 
األدبية  تاريخ احلركة  لها في  التي يؤرخ  القصص  املرقاب« وهي من 
املعاصرة في الكويت، ولعل من أبرز صفات صاحب الغالف لهذا العدد 
إنه عصامي النشأة فقد عمل مبكرًا في إذاعة الكويت وكان مسؤواًل 
عن البرامج األدبية والتحق باجلامعة وتخرج منها واستمر في عمله 

اإلعالمي من خالل البرامج األدبية في إذاعة الكويت لفترة طويلة.
كان يشرف  التي  األدبية  البرامج  تلك  املستمعون يتذكرون  يزال  وال 
ولم  شخصيًا،  هو  يقدمها  وبرامج  ال��زم��الء،  بعض  ويقدمها  عليها 
يترجل األستاذ عبد الله عن صهوة البرامج األدبية حتى يومنا هذا 

بقلم: سليمان احلزامي *

عبد الله خلف كما عرفته 
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حتى أنه ال يزال- كما ذكرنا- مقدمًا لبرنامج الشعر والشعراء وهو 
العصور  مختلف  على  العربي  الشعر  من  مقتطفات  يحمل  برنامج 
ومختلف املدارس الشعرية اجلاهلي منها واإلسالمي واحلديث، كما 
عمل األستاذ عبدالله خلف عضوًا في الرابطة منذ فترة طويلة جدًا 
وترأس حترير مجلة البيان، كما كان أمينًا لرابطة األدباء خالل فترتني 
الكويتي  األدب  في جسم  واضحة  يترك  بصمة  أن  استطاع خاللها 
و  الداخل  األدب��اء في  لرابطة  الثقافية  والبرامج  الندوات  من خالل 
اخلارج. وال ننسى أن األستاذ عبد الله خلف قد كتب منذ العدد األول 

في »البيان« بحثًا: حتت عنوان األدب اإلذاعي واستمر لعدة أعداد.
واحلديث عن عبد الله خلف في حياته األدبية قد يأخذ حيزًا كبيرًا 
لو أخذناه بالتفصيل والتدقيق، ولكن بشكل موجز أستطيع أن أقول 
أن ضيف البيان لهذا الشهر ما زال يعطي من نفحات قلمه من خالل 
املقاالت الصحفية التي يكُتبها، فدائمًا تأخذ مأخذًا أدبيًا جمياًل من 

طرائف العرب إن كان شعرًا أو نثرًا أو تاريخًا.
شخصية  فهو  خلف  الله  عبد  شخصية  على  نتعرف  أن  أحببنا  وإذا 
هادئة جدًا، رقيق في تعامله مع اآلخرين، كما أنه مييل إلى الفكاهة 
نوادر  اقتطاف  على  والقائمة  والفكري  األدب��ي  البعد  ذات  احملترمة 
الله خلف يكتب في  األخ عبد  زال  وما  وأشعارهم،  كتبهم  العرب في 
نكهة  ذات  أم��ور  من  خاطره  في  يجول  عما  معبرًا  احمللية  الصحف 
رقيقة من حيث األسلوب والرواية، كما شارك عبد الله خلف في كثير 
الشخصي  باحلضور  الكويت  وخ��ارج  داخل  في  األدبية  املؤمترات  من 
األمانة  باب  ومن  الدراسة،  أو  املقالة  خالل  من  الكتابية  املشاركة  أو 
أقول أن عبد الله خلف أيضًا ميتاز بالعالقات اإلنسانية مع كثير من 
العربي وهي عالقات حميمة ناهيك عن عالقاته  الوطن  األدباء في 
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في الكويت كشخص له قيمة أدبية من خالل ما قدم للمكتبة العربية 
من كتب ومؤلفات تعتبر مرجعية الشأن في بعضها واخلاص بتدوين 

احلركة األدبية في الكويت.
لبلده  إنسان قدم  نوع متواضع جدًا لتكرمي  إن هذه االفتتاحية هي 
وللغة العربية ولألدب العربي من خالل القلم ومن خالل اإلعالم ومن 
خالل الكتاب، قدم الكثير وعلينا نحن في رابطة األدباء أن نعمل على 
يستحقون  الذين  األشخاص  من  فعاًل  ألنه  خلف؛  الله  عبد  تكرمي 
هذا التكرمي لغزارة اإلنتاج ولدماثة اخللق وللتاريخ األدبي الناصع 

البياض.
الله خلف فمن خالل  الشخصية احملبة لألدب عند عبد  ولتأسيس 
أحاديث شخصية معه جند أن والده، رحمه الله، لعب دورًا في توجيه 
أبنائه وأن شقيقه األكبر األستاذ فاضل خلف لعب دورًا في تأسيس عبد 
الله خلف أدبيًا، وأيضًا البد من اإلشارة إلى دور شقيقه اآلخر خالد 
الله خلف في توجيهه  التأثير على عبد  املعروف في  خلف احملامي 
لألدب ذي النكهة القضائية اإلنسانية باإلضافة، بطبيعة احلال، إلى 
البيئة األدبية التي كان عايشها عبدالله خلف في منزله مع إخوته، 
وعندما استقل وكّون أسرته، فهو انتقل من بيئة تدفع نحو األدب إلى 
النتيجة رجاًل محبًا  أن تكون  بيئة تعشق األدب، فكان من الطبيعي 

لألدب وعاشقًا للشعر ومبدعًا في كتاباته اسمه عبد الله خلف.
وشيء آخر البد من اإلشارة إليه في نهاية هذه التحية، وهو أن عبد 
الله خلف رجل عاشق للمسرح وكان من مؤسسي مسرح اخلليج في 
أوائل الستينيات من القرن السابق، إذن نحن أمام شخصية تستحق 

من الدولة ومن الرابطة ال أقول التشجيع ولكن أقول التكرمي.
ونحن نتحدث عن األخ عبد الله خلف في نهاية هذه االفتتاحية نتذكر 
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راحلنا العزيز الدكتور خالد عبد الكرمي امليعان الذي وافته املنية بعد 
املاضي وحتديدًا في 2013/3/23،  م��ارس  امل��رض في شهر  ص��راع مع 
واحلديث عن الدكتور خالد جمعة حديث ذو شجون يستحق أن نقف 
عند هذا اإلنسان املبدع في مجاالت البحث والدراسات املتعمقة في 
ع��ددًا خاصًا عن  لنصدر  نتوقف  وأن  العربية  اللغة  ودنيا  القواميس 
هذا الراحل الكبير، ومن البيان نتقدم ألسرة الفقيد وزمالئه ومريديه 
بخالص العزاء، كما أتقدم إلى محبي دكتور خالد عبد الكرمي بدعوة 
على  نعمل  س��وف  الفقيد  بحياة  تتعلق  مب��واد  للمشاركة  مفتوحة 
إصدارها في عدد خاص في املستقبل القريب، إن شاء الله ، عن فقيد 

اللغة العربية الدكتور خالد عبد الكرمي امليعان.

وللبيان كلمة

> رئيس التحرير

ملف البيان
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ملف البيان

عبد الله خلف حسني التيلجي
بني األدب واإلعالم
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ذلك  بعد  أص��در  و  النفط  رسالة 
جريدة الشعب. 

 تعليمه: 
مدرسة  ف���ي  االب���ت���دائ���ي���ة  درس 
الشرقية، و املتوسطة في مدرسة 
ال��ث��ان��وي��ة فدرسها  أم��ا  ال��ص��ب��اح، 

بثانوية الشويخ 
من  آداب  ليسانس  ع��ل��ى  ح��ص��ل 
الدراسات  و  العربية  اللغة  قسم 
الكويت  ف��ي ج��ام��ع��ة  اإلس��ام��ي��ة 

عام 1969م. 
دبلوم  على  1974 حصل  ع��ام  في 
ماجستير من اجلامعة اليسوعية 

في بيروت. 
 املناصب التي شغلها: 

من 1960/7/17م إلى 1988/4/27م 
 – عمل موظفًا في وزارة اإلعام 

دولة الكويت. 
ش��غ��ل م��ن��ص��ب رئ���ي���س ق��س��م ثم 
مراقب للبرامج األدبية و الثقافية 

منذ عام 1963م إلى عام 1988م. 
شارك في تأسيس مسرح اخلليج 

في الكويت عام 1963م. 
ع��ض��و راب���ط���ة األدب������اء م���ن عام 

1964م. 
رابطة  ع��ام  أم��ن  ملنصب  اختير 
ف��ب��راي��ر 1999 حتى  م��ن  األدب����اء 

رئيس  أص��ب��ح  و   .2007 ف��ب��راي��ر 
حترير مجلة البيان التي تصدرها 

الرابطة  
نشاطات األديب: 

- عمل ضمن جلنة الرقابة على 
حتى  اإلع����ام  وزارة  ف��ي  ال��ك��ت��ب 

اآلن.
- شارك في العديد من املؤمترات 
واملؤمترات  الثقافية  و  األدب��ي��ة 
اجتماعات  و  العربية  اإلعامية 

احتاد اإلذاعات العربية. 
جامعة  مقر  ف��ي  الكويت  مثل   -
ال��ق��اه��رة في  ف��ي  العربية  ال���دول 

نوفمبر 2006. 
ق�����دم ال���ع���دي���د م����ن ال���ب���ح���وث و 
ال���دراس���ات و احمل��اض��رات ف��ي كل 
وزارة  و  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  م���ن: 
الداخلية و كلية الشرطة ومعهد 
رابطة  و  التأسيسية  ال���دراس���ات 
التربية  وزارة  م���دارس  و  األدب���اء 
مهرجان  م���واس���م  ف���ي  ك��ذل��ك  و 

القرين الثقافي.     
جوائز حصل عليها: 

- درع من املجلس الوطني للثقافة 
برنامج  عن   – واآلداب  الفنون  و 

كيف نقرأ ؟ 2 – 2000. 
اجلمهورية  س���ف���ارة  م���ن  درع   -
ملشاركته  ب��ال��ك��وي��ت،  ال��ت��ون��س��ي��ة 
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ملف البيان

عبد الله خلف حسني التيلجي
بني األدب واإلعالم

نشأته:   
ولد في الكويت بتاريخ 1937/11/13 في منطقة شرق. والده املرحوم 
خلف التيلجي، من أوائل العاملني في إدارة البريد في دولة الكويت 
عند تأسيسها، و الذي اكتسب لقبه من خالل املهنة التي زاولها، فكلمة 
التيلجي مشتقة من كلمة )التيل( التي كانت تطلق على« البرقية » 
واملشتقة من كلمة.  كما صار مديرا للجوازات في بداية اخلمسينات. 
ساعدت نشأته في بيئة محبة للتعلم و القراءة في تنمية شخصيته 
و  باملعرفة  ك��ان مهتما  ال��ذي  ب��وال��ده  تأثره  إل��ى  فباإلضافة  األدب��ي��ة. 
بتعليم أبنائه، فهو الشقيق الثالث للشاعر الكويتي املعروف  فاضل 
خلف و احملامي خالد خلف الذي شغل منصب رئيس حترير مجلة 

*  عن املوقع اإللكتروني ملكتبة البابطني املركزية للشعر العربي.
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بالكويت  ال��ت��ون��س��ي��ة  اجل���ال���ي���ة 
اخلمسني  ال����ذك����رى  مب��ن��اس��ب��ة 

لالستقالل. 
وزارة  م���ن  ت��ق��دي��ري��ة  ش���ه���ادة   -
مبناسبة   2003/5/24 اإلع����الم 

تكرمي اإلعالميني الرواد. 
األديب  ي��وم  احتفالية  في  ك��رم   -
اآلداب  كلية  ق��ب��ل  م��ن  ال��ك��وي��ت��ي 
في  آداب��ه��ا  و  العربية  اللغة  قسم 
علي  ال��ش��اع��ر  م���ع   2001/4/21

السبتي. 
لرعايته  اآلداب  كلية  م��ن  درع   -
مبعرض  ال���ش���ع���ري���ة  األم���س���ي���ة 
الفترة  في  املقام  واح��د  خليجنا 

 .2004/12/8-4
مبناسبة   - ال����رواد  ت��ك��رمي  درع   -
50 ع���ام���ًا م���ن م��س��ي��رة اإلع����الم 

الكويتي. 
الوطنية  احل���م���ل���ة  م����ن  درع   -
السرطان  مل���رض���ى  ال���ت���وع���وي���ة 

2006م. 
بنت  سلمى  مدرسة  من  تذكار   -
للمدرسة  دعوته  مبناسبة  قيس 
اللغة   ح��ول  مسرحية  بتقدمي  
الشعر  أم�����راء   « ب��اس��م  ال��ع��رب��ي��ة 
األدباء  رابطة  مقر  في   « العربي 

– ديسمبر/ 2006. 
الشعر  بعنوان  إذاع���ي  برنامج   -

والشعراء من عام 1965 
- درع تكرميي من الشيخة فريحة 
رئيسة  الصباح،  اجلابر  األحمد 
اجلمعية الكويتية لألسرة املثالية 

في 2013/3/21م.
األعمال املطبوعة: 

- ُم��درس��ة م��ن امل��رق��اب ) رواي���ة ( 
 – بيروت   – الكشاف  دار  مطابع 
الرواية  هي  وتعتبر   .27/1/1962
الرائدة في هذا املجال حيث أنها 

أول رواية كويتية. 
- الشعر ديوان العرب – الشعراء 
ال��ص��ع��ال��ي��ك – ال��ط��ب��ع��ة األول���ى 
للطباعة  العربي  املكتب  1987م. 

في اإلسكندرية. 
شعراء   – العرب  دي��وان  الشعر   -
– ال��ط��ب��ع��ة األول�����ى  امل���ع���ل���ق���ات 
للطباعة  العربي  املكتب  1987م. 
الكويت  لهجة  اإلسكندرية   ف��ي 
– اجلزء األول  بني اللغة واألدب 
املكتب  1988م.  األولى  الطبعة   –
العربي للطباعة في اإلسكندرية 

- لهجة الكويت بني اللغة واألدب 
– اجلزء الثاني – الطبعة األولى 

1989م. مطبعة اخلط. 
مراجعات  ال���رأي:  غ��اب  عندما   -
حل����ادث����ة ال����غ����زو و م����ا ح����ل من 
والدراسات  البحوث  مركز  دم��ار- 
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الكويتية – 1998م. 
الفلسطينية  القضية  أب��ع��اد   - 
ال���دول���ي���ة إلى  امل����ن����اورات  - م���ن 
طباعة   – األق���ص���ى  ان��ت��ف��اض��ة 

مطابع مرآة األمة - 2001 
لبنات  ال����ع����رب  ال���ع���اش���ق���ون   -
 - أش��ع��ار«  و  قصص   « أعمامهم 

مطابع الوطن - 2008. 

باإلضافة إلى املقاالت و البحوث 
مجلة  و  اليومية  الصحف  ف��ي 

البيان األدبية
التعليم  على  ع��ام  مائة  كتاب   -
النظامي في دولة الكويت- مركز 
البحوث والدراسات الكويتية عام 

2011م.
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مع الشاعر يعقوب السبيعي

مع الفنان كمال الشناوي
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ملف البيان

مقاالت
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والزمالء: ماذا عندك حلرف اجليم؟ قلت  العديد من األصدقاء  سألني 
الكثير.

ال��ذي س��وف أحدثكم عنه،إنه أجمل األص��وات في حروف  ح��رف اجليم 
الهجاء وترتيبه اخلامس، فيه جرس موسيقى وتُْستعذب األسماء احملتوية 
كانت محتوية على هذا احلرف  إن  وال��ورود  والزهور  احل��رف  على هذا 
والقصيدةُ  والبنفسج.  والنرجس  ك��اجل��وري  مرآها  على  جماالً  ازدادت 
ن  املُلحِّ إن  احل��رف.. حتى  بجمالياِت هذا  عًة  ُمَرصَّ تراها  باجليم  احملالةُ 
إذا ُقدَمت له قصيدًة ُمحالًة باجليم، يقول لك هذه ُملحنة ال حتتاج إلى 

مجهوٍد في حلنها..
هل رأيتم جماالً مثل مطلع قصيدة املتنبي: 

موُس اجلانحاُت َغواربا الاّلبساُت من احلرير َجالِبَبا بأبي الشُّ
فالباء للتفدية، والشموُس مرفوعة مبتدأ محذوف اخلبر، هذه هي اجليم 

التي تُضيف جماالً لكل حديِث
ولنقف عند هذه األبيات مبا حتتويه من جماليات نطق حرف اجليم

لهذا اليوم بعد غيٍر أريُج
وناٌر في العدوِّ لها أجيُج

ووجه البحِر يُْعرُف من بعيٍد
إذا يسجو فكيف إذا ميوج
حروف اجليم املنطوقة:

ينطق حرف اجليم بثالثة أصوات في الكويت: ج ، ي ، واجليم
واملنقولة من القاف )اإلبدال(

ينطق حرف اجليم بثالثة أصوات

ملف البيان

مقاالت
حرف اجليم

في اللغة واللهجات العربية
بقلم: عبد الله خلف

* كاتب من الكويت.
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وفي مصر: ج ، َكــ ، د
في محافظة سوهاج مدينة جرجا 

الـَكــ  بصوتني  اجليم  حــرف  ينطق 
والدال

وفي العراق : ج ، ي ، وإبدال القاف 
جيماً

وفـــي الــيــمــن: حـــرف اجلــيــم ينطق 
)للجيم  كـَ  ج،  القاف:  مثل  بصوتني 
القاهرية  اجلــيــم  بنطق  والـــقـــاف( 

هكذا حجج اجليش االستجالل
سكانها  على  يستعصى  مناطق 

نطق اجليم
دول شبه اجلزيرة العربية

أصوات اجليم تنطق مثل الكويت
ج، ي ، وإبدال القاف جيماً وهناك 
دول تستعصى عليها جيم الفصحى 
باجليم  َكــــــ  بـــصـــوت  فــيــلــفــظــونــهــا 
فاجليم   اليمن،  في  هذا  القاهرية، 
بـــصـــوت واحد  يــنــطــقــان  والـــقـــاف 

كالكاف التي تسمى بالفارسية.
ظواهر أخرى :

الكشكشة: في الكويت والعراق ودول 
شبه اجلزيرة وهناك )هاء السكت( 
في اإلحساء وقطر وبعض سواحل 
في   – العربية والشنشنة  اإلمــارات 

اليمن وُعمان
محافظة العلماء على اللغة وتصديهم 

للعامية

فـــي عــلــم الــلــغــة الــعــربــيــة نـــوع من 
التأليف، ُيثل اجتاهاً قوياً، بََرز في 
للمحافظة  الهجري،  الثاني  القرن 
وتنقيتها  العربية  اللغة  على سالمة 
مّما بدأ يَشوبها من كالم دخيل، أو 
ُمْختَِلٍف عن ُسنن العرب في كالِمها، 
أو نظام  يغ،  الصِّ أو  في األصــوات، 
اجلــمــل، وحــركــة اإلعــــراب، وداللة 
ــون من  ــل األلـــفـــاظ، وُعـــــِرف هـــذا ال
التأليف باسم حلن العامة، وهناك 
كتاب )حلن العامة( ألبي بكر محمد 
احلسن الُزبيدي حققه الدكتور عبد 
العزيز مطر أستاذ سابق في جامعة 
اللون  هذا  تسمية  شاعت  الكويت. 
باسم حلن العامة، واتخذ كثيٌر من 
الُكتاب، هذا العنوان لُكتُبهم. واجته 
»تقومي  مثل  أُخــرى  لتسمياٍت  ُكتَّاٌب 
وإزالة  اللسان«  »تثقيف  و  اللّسان«، 
الـــّرطـــانـــة، والــلــحــُن فـــي اإلعــــراب 
ولغات العرب، ظهر اللحن ُمبكراً في 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
عندما حَلَن رجٌل في حضرته فقال 
جللساِئه:  الــســالم  عليه  ــرســول  ال

)أرشدوا أخاكم(1.
واتضحت آفاق األخطاء اللُّغوية في 
عهد اإلمام علي بن أبي طالب رضي 
املصحف،  بتنقيط  فأمر  عنه،  اللُه 
القرآن،  قــراءة  في  اللحن  ُسِمع  ثم 

غوي: مراتب النحويني: 5 1 أبو الطيب اللُّ
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الدؤلي  األس������ود  أب����ا  ف��اس��ت��دع��ى 
وأرشده إلى وضع علم النحو. 

البصريني  ال���ن���ح���وي���ني  )أخ�����ب�����ار 
البن  والفهرس   ،12 ص  للسيرافي 
ص  لألنباري  واألل��ب��اب   59 الندمي 

.)3
أبواب  بوضع  علي  اإلم��ام  وأوص���اه 

من النحو .. 
ظهر  الهجري،  الثاني  القرن  وف��ي 
ال��ل��غ��ة.. وُذكر  ب��إص��اح  االه��ت��م��ام 
عبدالعزيز  ب��ن  عمر  اخلليفة  ع��ن 
على  واس��ت��ن��ك��اره  باللغة،  اه��ت��م��اُم��ه 
م��ن يُ��لْ��ح��ُن أم��ام��ُه ف��ي ال��ك��ام ومن 
لَيُكلِّمني  الرُجَل  أن  ه��ذا:  في  قوله 
عنها،  ف���أرُده  َفيُلْحن  احل��اج��ِة  ف��ي 
وكأنني  يُلْحُن  وه��و  سماعي  وعند 
أْقِضم حبَّ الرمان احلامض2 وأكاُد 

أْضرَس إذا ًسِمعُت اللحن3.
كانت ظاهرة اللحن في زمن الرسول 
مع  ازدادت  ثم  ن��ادرة،  السام  عليه 
واختاط  اإلس���ام���ي���ة  ال��ف��ت��وح��ات 
اخللفاء  عهد  في  باألعاجم  العرب 
العهد  ف���ي  وازدادت  ال���راش���دي���ن 
في  اللحن  آف���اُق  واتسعت  األم���وي، 
العهد العباسي إلى أن صارت اللغة 
العربية غريبًة، بعد ذلك وخاصة في 
واحلديثة  واملماليك  التركية  العهود 

حتى  التعليم  تَدّني  وم��ع  واملعاصرة 
لُغتهم..  ع��ن  ُغ���رب���اء  ال��ع��رب  ص���ار 
التاسع  القرن  أواخ��ر  منذ  وظهرت 
العشرين.  ال���ق���رن  وأوائ�������ل  ع��ش��ر 
أصوات تنادي بتيسير اللغة العربية 
وبتغيير حروف اللغة العربية واألخذ 
بتقريب  تُ���ن���ادي  وت����ارة  ب��ال��ل��ه��ج��ات، 
تُنادي  أص���وات  وظ��ه��رت  اللهجات، 
والكتابة  ال��ع��رب��ي  ال���رس���م  ب��إل��غ��اء 
عندما  ت��ورك  أت��ا  عمل  كما  العربية 
باحلروف  الكتابة من احل��روف  نزع 
تُراثَه  يكتُب  الشعُب  وصار  العربية، 
الفكري والفقهي باحلروف الاتينية. 
وظهرت مدارُس في القاهرة وبيروت 
واألردن وفي أملانيا وإيطاليا وأسبانيا 
تُ�������دّرس ال��ل��ه��ج��ات ال��ع��رب��ي��ة بدل 
الُفصحى بحجة تعليم الدبلوماسيني 
لغة الشارع العربي. ومنهم من طالب 
اإلب���ق���اء ع��ل��ى ال��ع��رب��ي��ة م���ع إدخ���ال 
واحلروف  عليها  العامية  األل��ف��اظ 
التي  التي تنطق في الشارع العربي 
العثمانية  العهود  في  العرب  ورثها 
ك��ق��ل��ب احلروف  ال��ط��وي��ل��ة  ال��ت��رك��ي��ة 
والظاء(  وال�����ذال  ال��ث��اء  األس��ن��ان��ي��ة 
اي..  إل��ى أص���وات ب��ني ال��س��ني وال����زَّ
الشام  أهل  ألْسنِة  في  تغلغلت  حتى 
بالشام  وأق��ص��د  وفلسطني  وم��ص��ر 
سوريا، ولبنان، واألردن اآلن. وهناك 

2 ابن اإلنباري : األضداد : 245.
3 املرجع السابق.
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املغاربية.  الللبللاد  وبعض  الللسللودان، 
تستعصى عليهم نطق هذه احلروف 
بالفصحى، وهي األحرف األسنانية، 
هم  سليماً  نُطقاً  ينطقونها  والذين 
أهل العراق األوسط واجلنوب ودول 
شللبلله اجللللزيلللرة الللعللربلليللة، حللتللى أن 
الذين تولوا تدريس اللغة عند افتتاح 
جامعة الكويت من أمثال عالم اللغة 
األستاذ عبد السام هارون وأستاذ 
قد  مطر  عبدالعزيز  د.  اللغة  فقه 
إلى  استمعا  ملا  إعجابهما  عبرا عن 
يلفظون هذه  وهم  الكويتيني  الطلبة 
كللتللاب »خصائص  انللظللر  احلللللروف. 
اللهجة الكويتية 1969« هناك بعض 
التعليمية  امللللراحلللل  فللي  سلللني  املُلللدرَّ
واجلامعة ال ينطقون هذه احلروف: 
اد،  ث، ذ ، ظ ، ج ، ق ، ويُْقِلبون الصَّ
واخلليجي  الكويتي  والطالب  سيناً، 
في تيِه وضياع أمام لفظ هؤالء من 
املللدرسللني كللل هللذه األحلللرف بلسان 
غلليللر عللربللي.. وظللاهللرة طللارئللة في 
متييع اللغة في قلب ص إلى د والطاء 

إلى ت، وذ إلى ت في املغرب ..
* * *

الثاني  اللغة منُذ القرن  َظهرْت في 
فهب  التغيرات  من  ألللواٌن  الهجري 
لللهللا علللللمللاء اللللللغللة فللدرسللوا حاالت 
الظواهر اللغوية كاإلبدال، والقلب، 
واختصار  واالشلللتلللقلللاق،  والللنللحللت 
والدالالت  واحللد،  دمللج  في  كلمتني 

حيث تغير مدلول الكلمة من معنى 
إلى آخر واإلدغام واإلمالة..

الكويت ظواهر عديدة،  لهجة  وفي 
مللنللهللا مللا علللرف عللنللد الللعللرب منذ 
القدمي، بل منذ العهد اجلاهلي كقلب 
اجليم إلللى يلللاٍء، واللليللاء إلللى اجليم 
وأصواٌت أُخرى، سوف أتطرق إليها، 
وهناك خلط الضاد بالظاء، وخلط 
حرف  هنا  ويهمني  بالغني  الللقللاف 
األخرى  اللفظية  والظواهر  اجليم 

مثل )الام الشمسية والقمرية( 
هكذا  اللغة  فللي  احللللروف  وتقسم 
14 للشمسية و 14 للقمرية وتُعرف 

بالسليقة.
وح����ش����ي ال����ك����ام ع���ن���د ال���ع���رب 

والتغيرات في حرف اجليم
الوحِشي هو الرديءُ واملذموم في اللغات 
اللهجات..  هي  واللغات  العرب  عند 
احلرام  البيت  إلللى  العرب حتج  كانت 
في  مهرجانات  وتُقيم  اجلاهلية  فللي 
اخلطابة والشعر ويتفاخرون ويظهرون 
م  املديح والهجاء، وقريش تسمع وحُتكِّ
ماتستحسنه،  وتللعللتللمللُد  سماعها  فللي 

وترفض الّرديء.
ومن الرديء:

ومضر  ربللليلللعلللة  فللللي  الللكللشللكللشللة: 
ويجعلون في كاف اخلطاب للمؤنث 
شلليللنللاً أو نُللطللق الللتللاء والللشللني مثل 
)بيتج( وكتابج »وأهلج« كما هو في 

. CH نطق
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ال��ك��ش��ك��ش��ة: ه��ي ف��ي رب��ي��ع��ة وبكر 
وُمضر جتعل الكاف سيناً. فيقولون 
ْون  هف والكون السَّ في الكهف السَّ

العرب  من  كثير  في  وهي  العنعنة: 
ع��ن��د ق��ي��س ومت��ي��م وُق��ض��اع��ة مثل 
إنََّك ذاهب  ِعنََّك ذاهب أي  )َظنَنُْت 
إل��ى العني ق��ال ذو  أي قلب األل��ف 

مه: الرُّ
ْمُت من خرقاَء منزلًة أَِعْن )أإن( توسَّ
ماءُ الصبابِة ِمن َعيْنيِك َمْسُجوُم

وأَْسلَم:  َع��نَّ��ك  أّن���ك:  ف��ي  ويجعلون 
عسلَم

وأُُذن ُعُذن..
العملة  وه��ي  :عانه  آن��ه  العراق  في 

الهندية القدمية ُسَعال: سؤال
ُهذيل  لغة  ف��ي  الفحفحة:  وه��ن��اك 

فيجعلون احلاء عيناً 
السطح: السطع والرمح : الرمع

فيجعلون  ُقضاعة  في  واجلعجعة: 
الياء جيماً..

بكر  بن  لغة سعد  في  واالْسِتنْطاء: 
واألنصار.  وق��ي��س  واألزد  وُه��َذي��ل 
ِي��َج��ْع��ل��ون ال��ع��ني ال��س��اك��ن��ة ن��ون��اً إذا 
ج����اوزت ال��ط��اء م��ث��ل إنْ��ِط��ن��ي بدل 
حتى  ال��ع��راق  في  هو  كما  إعطني، 

اآلن. وانطاك مبعنى أعطاك
ال�����َوْتُ: ف��ي ل��غ��ة ال��ي��م��ن، إذ جتعُل 
نَي تاًء في قولهم »جميع النات«  السِّ

بدل جميع الناس.

كقولهم  اليمن  لغة  ف��ي  الشنشنة: 
اللهم لبيش، بدل لبيك، وقولهم )أال 
اللي  واجلمل  وبهلش  مرحبابش  يا 

رحل بيش(
وقلب الكاف جيماً وبالعكس.

* * *
حرف اجليم

م��ن احل���روف امل��ه��ج��ورة وه��ي ستة 
عشر حرفاً، َجَهر بالقول إذا رفع به 
صوتَه، فهو َجِهيْر وأجهر. واحلرف 
املجهور ضد املَْهمُوس، قال سيبويه: 
معنى اجلهر باحلروف، إنَّها ُحروٌف 
حتى  َمْوِضعها  في  االعتماُد  أُْشِبع 
ُمنع التَّنفس أن يجري معه التَّنفس، 
م���ن جملة  وال���ن���ون  امل��ي��م  أن  غ��ي��ر 
املهجورة إاّل أنها جَتُد َمْخرجاً عند 
التَّنَُفس من الفم، َفتذَهُب إلى  منع 
ْن َص���ْوَت ال��ُغ��نَّ��ة، وتَرد  األن��ف َف��ت��ُك��وِّ
والغناء  ال��ُق��رآن،  قاِرئي  عند  كثيراً 
اخلياشيم/  م��ن  ال��ص��وَت  َف��تُ��ِظ��ْه��ُر 
وال���ض���اد، ثالثٌة  وال���ش���ني  واجل���ي���م 
باحلروف  ى  وتُسمَّ واح��ٍد  حيٍِّز  في 
يُبْدلون  ال��ع��رب  وب��ع��ض  ��ج��ْري��ة  ال��شَّ
اجليم من الياء املشّددة، أْي يقلبون 

الياء إلى صوت اجليم.
قال أبو العالء في ذلك: ُقلُت لرجل 

من حنظلة:
ْن أنَت فقال )ُفقيْمج( يُريد يُريد  ِمَّ
ج  ُمرِّ ق��ال  أيِّ��ه��م  م��ن  فقلُت  ُفِقيْمي 

يُريِد فِقمٌي وُمِريٌّ
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عدي: وأنشد لُهيمان بُن ُقحافة السَّ
)يَطيُر َعنَّا الََوبُر الصهابجا(

وهي  هبة  الصَّ من  هابيا،  الصَّ يُريد 
ويُصغر  ال��رأس  في  ْعر  الشَّ اْحمراُر 
َي  ُسمِّ وب��ه  ُصهيب  َف��يُ��ق��ال،  أي��ض��اً 

العلم ُصهيباً.
ي : ج : وقال خلف األحمر. أنشدني 
رجل من أهل البادية، في قلب الياء 

إلى حرف اجليم فقال:
خالي ُعويٌف وأبو َعِلجٍّ

ْحم باْلَعِشجِّ وامُلْطعمان اللَّ
وبالَغداِة ِكَسر اَلْبرَنْ )البرني(

قوله أبو علّج : أبو علّي
والعشجِّ : أراد العشي

ُمَحلَّى  خبٌز   : البرنّي  هو  وال��َب��ْرَن 
بالعسل

وأنشد أبو زيد : 
)حجتج(  قبلَت  ك��ن��َت  إن  رب  ي��ا   

يتي َحجَّ
فال َيَزاُل شاحٌج يأتيك بج )بي(

ي وْفَرجت )وفرتي(  اٌز، ُيَنزِّ أْقَمُر َنهَّ
وأنشد أيضاً:

حتى إذا ما أَمَسجْت وأَْمَسجا
بريد أمسيت وأمسيا

)لُغات  ك��ت��اب:  ف��ي  ج���اء   : ك   × ج 
القبائل واألمصار(

اذ من نطق  واجلزء األول حوَل الشَّ
اجليم بصوت الكاف/4

قد  عطية  بن  امللك  عبد  أنَّ  وُروَي 
���اري، وَقتَل  ال���شَّ أب���ا ح��م��زةَ  ق��ات��َل 

اخلوراَج
أربعمائٍة  منهم  وأََس���ر  ذري��ع��اً  َق��تْ��ًا 

فقال لهم، ابُن عطية:
ويلكم، ما َدع��اك��م إل��ى اخل���ُروج مع 

هذا.
يريدون  )الكّنة(  لنا  ضمن  فقالوا: 
اجليم  َقلُْب  هنا  اجلنة..  لنا  ضمن 
إل���ى ال���ك���اف./ وم���ن ق��ول��ه��م أعوُذ 
رُك��ْل أرادوا هنا  يا  َك  َش��رِّ بالله من 

يا َرُجل.
في  )ال��ع��ج��ع��ج��ة(  وه���ن���اك  ج:  ي: 
ُقضاعة وهي قلب الياء إلى اجليم: 

فقالوا في يوم يوج.
الباء  إذ يحولون  والعنعنة في متيم 
العني  ال���ي���اء  م���ع  ك��ان��ت  إْن  ج��ي��م��ا 
فيقولون َخَرَج )َمعْج( أَْي معي وهذه 
الظاهرة إذا جاءت الياء بعد العني 
تُلْفظ جيماً. وقولهم : هذا )زاعّج( 
وخ��رج )َم��ِع��ْج( أي ه��ذا راع��ٌي خرج 

َمعي..
وفي حديث ابن مسعود قولُه:

ِر أبي  فلما َوَضعُت رْجلَي على ُمذمِّ

4 كتاب ُلغات القبائل واألمصار تأليف د. جميل سعيد والدكتور داود 
وم من إصدارات اجلمع العلي العراقي 1978، سلُّ

ره: أعلى العنق. ر ومَذمَّ 5 املُذمِّ
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َجْهل قال: إْعُل )َعّنج( أي إعل عني 
ِرْجلََك/5 وهي لغُة ُقضاعة في قلب 
الباء جيماً. وهي ظاهرةُ )عجميٌة( 

ُقضاعة.
األص������وات امل��خ��ت��ل��ف��ة ف���ي حرف 

اجليم
تُنطق اجليم بأصوات مختلفة وليس 
فيها من الفصيح إاّل اجليم القرآنية 
الشريف  األزه���ر  ك��ان  والفصحى، 
يُنادي بنطق اجليم فصيحًة وكذلك 
في  واحمل���دث���ون  ال��ع��ل��وم،  دار  كلية 
مصر أَْطلُقوا عليها اجليم القرآنية 
والُفصحى، والقاهرية، هي والكاف 
بصوٍت  ينطُقونها  الذين  الفارسية 
ال� »َك���« في اليمن والسودان ومصر 
قحطانية..  ج��ي��ٌم  وه���ي  واحل���ج���از 
حتى جاء من درس في فرنسا أمثال 
قلب  اعتبر  ال���ذي  أن��ي��س  إب��راه��ي��م 

اجليم إلى )الك�َ( تطوراً حضارياً.
العربية  اللغة  ع��ن  امل��داف��ع��ن  وم��ن 
دفاعاً قوياً الشاعر حافظ إبراهيم 
حظها  تَنَْعي  العربية   – وقصيدته: 

بن أهلها:
رجعُت لنفسي فاتهمُت حصاتي   
وناديُت قومي فأحتسبُت حياتي

َرَمْوني بُعقم في الشباب وليتني  
َعِقمُت فلم أْجزع لقوِل ُعَداتي 

َوِسْعُت كتاب الله لفظًا  
وغ���اي���ة  وم����ا ض��ق��ُت ع���ن أٍي به 

وِعظات 
فكيف أِضيُق الُيوَم عن َوْصف آلة  

وتنسيق أسماٍء ملخترعاِت 
أنا البحر في أحشائه الّدُر كاِمٌن  
فهل سألوا الغواص عن صدفاتي 

* * *
أصوات اجليم في اللهجات

موسيقى  ج��رس  فيه  اجليم  ص��وت 
جميل إاّل أنه اْختُلف في نُطِقِه في 
ُمنذ  العربية  اللهجات  من  العديد 

العهد اجلاهلي..
الكويت  ف��ي  ي���اء:  اجل��ي��م  نطق   )1(
ودول شبه اجلزيرة العربية والعراق 

وبادية الشام واألردن وليبيا.
لهجة متيم   : الباء جيماً  نطق   )2(

وُقضاعة.
)3( نطق القاف جيماً: )ق – َك� ج (

وت��ن��ط��ق ال���ق���اف ج��ي��م��اً م��ث��ل قلب 
الشيوخ  جليب  الكويت:  في  القاف 
والسابج  قبلة  واجلبلة:  واخلفجي 
الهوى  ونقول  العتيج،  الثاجب  في 
العتيجي،  اجل����ادر،  وع��ب��د  ش��رج��ي 

الشايجي.. مجرن في ُمقرن.
)4( نطق اجليم : َك�

ف����ي ال���ي���م���ن وم����ص����ر وال�����س�����ودان 
واحلجاز.

)5( نطق اجليم معطشة ج    بجيم 
ث��اث نقاط وذل��ك في سوريا  ذات 

ولبنان.
)6( نطق اجليم بحرف »الزاي« كما 

Bayan May 2013 Inside   23 4/21/13   8:05:12 AM



24

وتونس  بفلسطني  ن��اب��ل��س  ف��ي  ه��و 
»يارّزال«  البدو  من  جماعات  وعند 

في يا رجال.
)7( نطق اجليم بصوت الكاف: عند 

قضاعة قدمياً.
* * *

ال���ك���اف جيماً  ي��ق��ل��ب  م���ن  وم��ن��ه��م 
كاجَْلْعبة أي الكعبه، الُكتب واجلتب، 
وتعطيشها ومتيل إلى نطق )ت ش( 
أحيانا األطفال الصغار يستسهلون 
مخرجاً آخر للكاف فيقولون اجلتاب 
يدل كتاب كما تقول )فرح( حفيدتي 
مبعنى  ج��اج��او«  »جيجه  ت��ق��ول:  إذ 
كيكة ك��اك��او وك���ان أخ��ي ه��ان��ي في 

صغره يقلب الكاف إلى اجلاف.
بعض  أطلقها  التي  ال��ن��داءات  بعد 
املثقفني بحجة تسهيل اللغة وتيسير 
أَدخل  وال��ق��راءات،  كالنحو  ُعلُوِمها 
ال���ب���ع���ض احل��������روَف ال���ع���ام���ي���ة في 
يلفظونها في مجال  اللغة، وأخ��ذوا 
 )����َ )ك� نطق  ف��ي  كاجليم  الُفصحى 
واعتبرها  وال��ظ��اء�(  والثاء  )وال���ذال 
البعُض تطوراً حضارياً كما قال د. 
اجليم..،  حرف  في  أنيس  إبراهيم 
وكان  البروج  يعني  »البروك�َ«  س��ورة 
نطق  على  يحث  ال��ش��ري��ف  األزه���ر 
اجليم الفصحى وكذلك دار العلوم. 
املصرية  اإلذاع�����ة  ج����اءت  أن  إل���ى 
ففرضت نطق اجليم الفصحى إلى 

اجليم القاهرية »ك�َ«.

اجليم الُقرآنية
اجليم الفصحى

ال��ق��اه��ري��ة، ب��ص��وت الكاف  اجل��ي��م 
الفارسية

بها  يتحدث  قدمية  قحطانية  ه��ي 
إلى  بها  ارت��ق��وا  كلهجة  اليمنيون، 

الفصحى.
اجليم تنطق )ياء( ومن األمثلة »كود 

حيار وال هاليار«
وال��ي��ام��ع��ة، مب��ع��ن��ى ال��ت��م��ي��م��ة وهي 

»اجلامعة«.
يره  يلدك  هو  مو  )يلٍد  املثل  وه��ذا 
جلد  مبعنى:  والشير(  الشوك  على 
ل��ي��س ب��ج��ل��دك ج���ره ع��ل��ى الشوك 

والشجر.
الكلمات امُلستحدثة:

جداً  جيد   ، جن��ح  الكويت،  جامعة 
مجمع، جواز سفر، ..

اجل��ي��م ال��ث��ق��اف��ي��ة أو امل��س��ت��ح��دث��ة ، 
واجليم في األمور الفقهية، عّظم الله 

م.. أجركم، وأجر وعافيه، ُجزء عمَّ
التفسير الصوتي:

نطق  ف��ي  الكويتية  اللهجة  ملسلك 
اجليم العربية ياء.. إذا كانت اجليم 
والياء من مخرج واحد، وهو وسط 

اللسان بينُه وبني احلنك األعلى.
فاجليم تنطق بالتقاء وسط اللسان 
يقترب  ب��ل  اجل���زء  ب��ه��ذا  يلتقي  ال 

منه.
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التفسير التاريخي:
مسموعة  ظاهرة  ي��اء،  اجليم  نطق 
قبائل  إل��ى  ومنسوبة  ال��ع��رب،  عند 
بني متيم الذين تنتمي إليهم قبائل 
ك��ث��ي��رة م���ن س���ك���ان ال���ك���وي���ت- أبو 
اللغوي ت 351ه� في كتابه  الطيب 
)اإلبدال(، وابن سيده األندلسي- ت 
ان  )املخصص(  458ه� في معجمه 
بني متيم يقولون الصارّي وصهري 
كما  وصهريج،  الصهاريج  من  ب��دالً 

يقولون شيرة وشيره – 
إن لم يكن فيكّن ظل وال ُجًنى

فابعدُكنَّ اللُه من ُشييرات
كلمة  في  ي��اء  اجليم  نطق  روي  كما 
املسلمني  أهل صقلية  )مسيد( عند 
في القرن اخلامس ه� قال ابن مكي 
الصقلي ت 501ه� في كتابه )تثقيف 
اللسان( في باب ما تنكره اخلاصُة.
على العامة/ مثل املسيد للمسجد

* * *
هاء السكت

بعد ياء املتكلم )يَْه(
أيَّة جاراِتَك املُوِصِية

قائلًة : ال تَْسقنَيْ بحبليُه
لو ُكنُْت َحباًْل لََسقيتُها ِبَيْه

أو قاِصراً وصلته ِبثَْوِبَيْه
»التبريزي: في )الكافي في العروض 

والَْقوافي 100«
* * *

قيات: وقول: ُعبيِد الله بن قيس الرُّ
إنَّ احلوادث باملدينِة قد
أوجعتني َوَقَرْعَن َمْرَوِتَيُه

من قصيدة طويلة مطلعها :
ذهَب الّصبا وتركُت ِغيَّتيْه
وَرأَى الغواني شيَب ملَّتيْه

قيات  الرُّ ق��ي��س  اب����ن  أن���ش���د  ك��م��ا 
اخل��ل��ي��ف��ة األم�����وي ع��ب��د امل���ل���ك بن 
مروان قصيدته هذه قال عبد امللك 
أحسنت يا بن قيس لوال أنك مّيعت 
قافيتها.. فقال يا أمير املؤمنني ما 
َعَدْوُت قول الله عزَّ وجل في كتابه:

»فأما من أُوتي كتابه بيمينه، فيقول 
هاُؤُم اْقَرأوا كتابيه، إني ظنَنْت أَنِّى 
»وأم���ا من  وق��ول��ه:  ُم���الٍق حسابيْه« 
أُوتي كتابه بشماله فيقوُل يا ليتني 
أُوَت كتابيه ولم أدر ما حسابيه  لم 

إني َظنَنُْت أني ُمالٍق حسابيْه«
َعنِّي ماليْه،  أَْغنى  تعالى »ما  وقوله 
هلك َعنِّي ُسلطانيْه«.. سورة احلاقة 
وفي   )29  ،28  ،26  ،25  ،20  ،19
سورة القارعة )وما أدراك ما هي( 
فليست بواقعة بعد ياء املتكلم لتكون 

من ظاهرة هاء السكت.
هاء السكت مألوفة في قطر وُعمان 

والبحرين واألحساء.
يقول الدكتور محمود فهمي حجازي 
في كتابه )أسس علم اللغة العربية( 
حتى  ال��ب��دو  لغة  »ك��ان��ت   :254 ص 
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ال��ق��رن ال��ث��ان��ي م��ن ال��ه��ج��رة موضع 
إع��ج��اب وث��ق��ة، وك���ان ال��ب��دو ُحجًة 
النُحاة  اللغة، وإذا اختُلف  أُمور  في 
البدو..  إل��ى  ذه��ب��وا  اللغة  وع��ل��م��اء 
قلب  من  ال��واف��دون  البدو  استوطن 
الصحراء إلى أطراف املدن يبيعون 
واة  استشارِاتهم اللغوية« واختلف الرُّ
باختالف لهجات البدو. كما جاء في 

»البيان واإلعراب« عند  املقريزي.
هكذا مع ُجذام والقحطانية، عندما 

قدموا مع عمرو بن العاص.
أكبر جتمع  قبيلة ُقضاعة  وُتثل   -
وللتهجير  مصر..  إلى  هاجر  قبلي 
التاريخ  ع���رف���ه  س��ي��اس��ي  إج������راء 
اإلسالمي وهاجر ثُلث ُقضاعة إلى 
مصر. وألسباب بيئية من اجلفاف 
قبلية  وخ��الف��ات  األم��ط��ار  وانقطاع 
تأثير  لهم  فكان  بالثأر.  كاملطالبة 
في نطق حرف اجليم عند التحدث 

بالفصحى فنطقوها كالعامية.
دراسات
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دراسات
الرشيد تاريخية)5-5(...د.يوسف  اجلاهلي..دراسة  العصر  غناء  تطور 

الرؤيا بالبصيرة .. الشاعر: صقر الشبيب أمنوذجًا...عهود العتيبي

الكرافس ................م���ح���م���د  الغرب  في  النسائي  األدب��ي  النقد 

 مجلة البيان -  العدد 514 -  مايو  2013
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درا�سات

اجلزء اخلامس :
الضوء على بدايات  أن يلقي  الباحث  دراس��ة ح��اول من خاللها  هذه 
العربي ومراحل تطوره في العصر اجلاهلي . حيث تبني من  الغناء 
خالل هذه الدراسة أن اإلنسان العربي في ذلك الزمن على مستوى 

جيد من الثقافة التي تناسب ذاك العصر .
آالت النفخ :

آالت النفخ هي التي يصدر منها الصوت بواسطة النفخ بها من خاللقصبة 
جوفاءأو بواسطة ما يعرف بريشة أو مبسم يركب بطريقة معينة يتم النفخ 
بواسطتها ليصدر الصوت . وآالت النفخ في تاريخ البشرية لها وجود منذ 
قبل  من  استعمالها  بداية  أن  إال   . واحل��ض��ارات  العصور  كل  وفي  القدم 
 . املصادر  من  عليها  يدل  ما  وج��ود  لعدم  إليها  الوصول  اإلنسان يصعب 
ومع ذلك ميكننا مشاهدتها من خالل صور أو متاثيل احلضارة الفرعونية 
في مصر)1(. وفي العراق جند لهذه اآللة آثار منذ فجر السالالت الثاني 
والعصر السومري والعصور األشورية والعصرين السلوقي و الفرثي)2(. 
كما وأن لها أثر عند الشعوب الفطرية التي صنعت آلة نفخ من العظام 

املجوفة)3(.

تطور
غناءالعصراجلاهلي

دراسة تاريخية
)5-5(

 بقلم: د.يوسف الرشيد *

* كاتب من الكويت.
)1( علم اآلالت املوسيقية : مرجع سابق ص 239 .

)2( صبحي أنور رشيد : تاريخ اآلالت املوسيقية في العراق القدمي : املؤسسة التجارية 
للطبعة و النشر : سنة 1970م بيروت لبنان ص 223 .

)3( علم اآلالت املوسيقية : مرجع سابق ص 188 .
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أما في العصر اجلاهلي ، فإننا جند 
الذي  اجلاهلي  الشعر  ف��ي  أث��ره��ا 
أختزل أنواعها حتت اسم القصاب 

كما قال األعشى :
»)*( »اجُللُّ ُجلُّ

الي�َ�اَس�ِميْ�ُن   َو  »ال��َوْرَد«  َوَش��اِه��ُدن�َ�ا 
��اِبَه��ا)4( -  و املُ�ْس�ِم�َع��اُت ِبُق�صَّ

واملسمعات بقصابها : هن املغنيات 
قوالن،  فيها  وبقصابها   . العازفات 
هذه  ف��ي  قبولهما  ج��ائ��ز  واالث���ن���ان 
ال��ش��ط��ر ف��ف��ي ال��ل��س��ان ي���درج هذه 
بأوتارها  أي  »املعي«  الكلمة مبعنى 
وهي تتخذ من األمعاء)5( . والقول 
الثاني يعني بقصابها جمع القصبة 
والقصابة  بالقصاب  النافخات  أي 
امل���زم���ار واجلمع  ال��ن��ف��خ  آل����ة  ه���ي 
ت���ؤدي األحلان  ال��ت��ي  أق���ص���اب)1( 
اسم  أطلق  وق��د  للغناء.  املصاحبة 
ال��ق��ص��ب��ة ع��ل��ى آالت  ال��ق��ص��اب أو 
ال��ن��ف��خ ل��ص��ن��اع��ة ه����ذه اآلل�����ة من 
النباتات  من  الغاب،والغاب  قصب 
في  الطبيعة  تتحكم  التي  الطبيعية 
يقل  بينما  واضحة  بصورة  إنتاجه 
دور اإلنسان إن لم ينعدم في زراعة 
ينمو  فقد   ، النبات  من  النوع  ه��ذا 

األنهار وحدود  الغاب على ضفاف 
اآلبار والترع واملصارف دون تدخل 
الشعر  في  والقصاب  اإلنسان)2(. 
للتعبير  استخدمت  قد  لغة  العربي 
 ، نوعها  ك��ان  أي���اً  النفخ  آالت  ع��ن 
أو  املزمر  أو  املزمار  آلة  فقد تكون 
الناي . ثم  اليراع وه��و  أو  ال��زم��ارة 
أن هناك أسماء غير مشهورة آلالت 

النفخ كآلة الزنبق  والهنبقة .
يشرح محقق املالهي وأسمائها تلك 

اآلالت بقوله :
» املزمار معروف ، يجعل من قصبة 
أن��واع كثيرة ،  جوفاء مثقبة ، وفيه 
فمنها املزدوج ، والسرناي واملوصول 
وغيرها .فأما الزمارة فهي أبسط 

أنواعه«. 
أما عن الناي ، فيقول عنه :

مبعنى  الفارسية  عن  لفظ  »ال��ن��اي 
قصبة الغاب ، واألصل فيه قصبة 
هيئة  إل���ى  أق���رب   ، مثقبة  واح����دة 
ثم   ، أمرها  أول  في  املفرد  املزمار 
تطور أخيراً إلى األنبوبة من الغاب 
في  تعرف  كما  الطرفني  املفتوحة 

زماننا«)3( .

)*( في املالهي و أسمائها ص 26 : يذكر هذا البيت بكلمة اجلل بدل كلمة الورد ، 
بينما في دواوي��ن شعر األعشى يذكر الورد . و اجلل باملعنى الفارسي هو الورد أو 

الزهر بأنواعه .
)4( دواوين العرب : األعشى : مرجع سابق : ص 34 .

)5( لسان العرب : مرجع سابق اجلزء اخلامس ص 3641 . 
)1( األغاني حتقيق االبياري حاشية اجلزء 6 ص 2379 .

)2( رضا بدر : ياسر الشافعي : آلة الناي و نشأة املوسيقى و تطورها : مكتبة مدبولي 
: الطبعة األولى سنة 2004م ص 59 .

)3( املالهي و أسمائها : مرجع سابق ص 25 .
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الفارسية  معربات  إل��ى  وب��ال��رج��وع 
ال��ن��اي اسم  امل��ق��اب��ل ملصطلح  وج��د 
أخر آللة نفخ لم تذكر في املالهي 
وأسمائها ، وهي آلة » زمخر »)4( . 

ولسان العرب في الزمخر يقول :
»الزمخر : املزمار الكبير األسود : 

والزمخرة الزمارة«)5( .   
مسمى  ال��ف��ارس��ي��ة  معجم  ويضيف 

آخر« ناي نرم » ويصفه بالقول :
»ناي قدمي عرفه اجلاهليون ، وقد 
 يكون االس��م ه��و ال��ذي اخ��ت��زل إلى
) ناي( من الفارسية ) ناي نرمني ( 

. قال األعشى :
وال��ن��اي ن��رم و ب��ر ب��ط ذي ب��ح��ة  -  
والصنج يبكي شجوه أن يوضعا)6(

اآلالت اإليقاعية :
بذلك نكون قد أتينا على ذكر معظم 
الوترية  اآلالت  وقبلها  النفخ  آالت 
العصر  ف��ي  عرفت  التي  بأنواعها 
اجلاهلي . وبقي لدينا آالت الطرق 
تنوعت  ال��ت��ي  اإليقاعية  اآلالت  أو 
أي��ض��ا م��ن ح��ي��ث ال��ش��ك��ل . وآالت 
الطرق عامًة ميكن أو نعتبرها أولى 
اكتشافات اإلنسان املوسيقية ، فقد 
عرفتها الشعوب الفطرية واإلنسان 
البدائي الذي أخذ كل املواد اخلام 
الطبيعة  ل��ه  وفرتها  ال��ت��ي  املالئمة 

للصوت  مولدة  أدوات  إل��ى  وحولها 
بصورة أو بأخرى )1(.

  ونحن لن نغوص في أعماق التاريخ 
لنتعرف على البدايات في مثل هذا 
أمنا   ، املوسيقية  اآلالت  من  النوع 
أردنا أن نبني مدى عمق تاريخ هذا 
ال��ن��وع م��ن آالت ال��ط��رق ، وم��ن هنا 
أن تكون آالت اإليقاع  فليس غريباً 
العربية  اجلزيرة  بقاع  في  منتشرة 
اجلاهلي  العصر  في  العربي  وأن   ،
اإليقاعية  اآلالت  أن����واع  م��ن  ل��دي��ه 
من  بالعديد  واخ��ت��ص��ت  ع��ب��رت  م��ا 
واحلربية  االجتماعية  امل��ن��اس��ب��ات 
أنواعها فقد تعددت  أما  والغنائية، 

باألشكال التالية :
  كوب ، كوبة ، الكوبة :

ترافق  إي���ق���اع���ي���ة  آل�����ة  ال���ك���وب���ة    
 ، املوسيقية  اآلالت  وع��زف  الغناء 
الفارسية  املعربات  ويصفهامعجم 
،ثم  املخصر  الصغير  الطبل  بأنها 
األصل  إل���ى  املصطلح  ه���ذا  ي��رج��ع 
الدق  آل��ة   : ك��وب��ة   « بقوله  ويصفه 
كاملطرقة »)2( . هنا يصف املعجم 
آلة  اعتبارها  على  تقدم  كما  اآلل��ة 
إلى  االس��م  يرجع  ولكنه   ، إيقاعية 
إلى  وينسبها  التسمية  ف��ي  األص��ل 
أداة طرق بقوله »كاملطرقة« أي أن 

)4( املعجم املفصل في املعرب و الدخيل : مرجع سابق ص 436 .
)5( لسان العرب : مرجع سابق اجلزء الثالث ص 1760 .

)6(املعجم املفصل في املعرب والدخيل : مرجع سابق ص 437 .
)1( كورت زاكس : تراث املوسيقى العاملية : ترجمة د. سمحة اخلولي ، وراجعة د. 

حسني فوزي : دار النهضة العربية سنة 1964م : ص 12 .
)2( معجم املعربات الفارسية : مرجع سابق ص 160.
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على  الكوبة  اس��م  يطلقون  ال��ف��رس 
آلة ليس لها عالقة باآللة اإليقاعية 
»الطبل  ب��أن��ه��ا  ل��ه��ا  ت��ع��ري��ف��ه  أم���ا   .
املعرب على  الصغير املخصر« فان 
ما يبدو لي قد استعار هذا التعريف 
من لسان العرب الذي عرف الكوبة 

بأكثر من تعريف بقوله :
»الكوبة الشطرجن : والكوبة : الطبل 
الطبل   : ال��ص��ح��اح  : وف���ي  وال��ن��رد 

الصغير املخصر)1(.
في  فيتوسع  املوسيقي  املعجم  أم��ا 

شرحه لهذه اآللة ويذكر :
صغيرة  لطبلة  ق��دمي  اس��م  »الكوبة 
تشبه » الدنبك)*(« في العراق ، أو 
طبلة اليدالتي تعرف في مصر باسم 
» دربكة » ولكنها أصغر حجماً .وقد 
الوجهني فيسمونها  تصنع مزدوجة 
» طبلة الكوبة« غير أنها باحلقيقة 
أي  على  تستعمل  ذات��ه��ا  ف��ي  طبلة 

الوجهني )2(. 
رمبا  العرب  بأن  القول  ميكننا  هنا 
استعاروا مصطلح »الكوبة« لتعريف 
يتم  آلة  أنها  هذه اآللة على اعتبار 
بواسطة  منها  ال��ص��وت  اس��ت��خ��راج 

الطرق أو الضرب عليها . ومن جهة 
الكوبة  مصطلح  ي��ك��ون  ق��د  أخ���رى 
أخف في لفظه من االسم األصلي 
الفرس  أن  اعتبار  على  اآلل��ة  لهذه 
على  ب���رك«  »دم  مصطلح  يطلقون 

هذا النوع من آالت اإليقاع .
عرطبة ، عربطة :

ل��م جن��د م��ا ي��ؤي��د أو ي��ن��ف��ي وجود 
 ، اجلاهلي  العصر  ف��ي  اآلل���ة  ه��ذه 
ولم نصل بشكل قاطع إلى تصنيف 
 هذه اآللة على اعتبارها آلة إيقاعية
أو آلة وترية . فاملصادر تتضارب في 
تعريفها . وأقدم ما ميكننا الرجوع 
إل��ي��ه ه��و ك��ت��اب امل��اله��ي وأسمائها 
الذي يصنفها حتت مصطلح العود 

بقوله :
 : ال��ق��ي��ن��ة  ي��س��م��ون  وك���ان���وا   ...«   
 ، الكران   : العود  الكرينة، ويسمون 
واملزهر ، والبر بط ، واملوتر ، وبكل 
أشعارهم،  جاءت  قد  األسماء  هذه 
وم����ن أس��م��ائ��ه ال���ت���ي ل���م ت����أت في 
ال��ش��ع��ر وإمن����ا س��م��ي ف��ي احلديث 

»العربطة«)3( .
العلوم  مفاتيح  إل��ى  ال��رج��وع  وعند 

)1( لسان العرب : اجلزء اخلامس : مرجع سابق  ص 3951 .
)*( الدنبك : وقد تنطق دمبك ، و كالهما اصطالح عند أهل العراق مرادف السم 
الطبلة الصغيرة ذات العنق املعروف أيضا في مصر باسم »دربكة« . وقد تكون التسمية 
محرفة عن »دمبرك« بالفارسية ، مبعنى  الطبلة ذات الذيل ، بوصف فوهتها مع اتساع 
وسطحها املغطى باجللد ، فيما تعرف عند العامة باسم طبلة اليد . املعجم املوسيقي 

، اجلزء الثاني ص 320 .
)2( املعجم املوسيقي ، اجلزء الرابع ص 485 .
)3( املالهي وأسمائها : مرجع سابق ص 16 .
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في  تقريباً  ع��اش  ال��ذي  للخوازمي 
ن��ف��س ف��ت��رة م��ؤل��ف ك��ت��اب املالهي 
للعرطبة  جن��د  ل��م   .)*( وأسمائها 
ذك��ر. والظاهر ب��أن ه��ذه اآلل��ة قد 
ظهرت متأخراً في العصر اجلاهلي 
 ، اإلس��الم  ظهور  فترة  من  وقريبة 
ولم تأخذ من الوقت الزمن الكافي 
وتدخل  املجتمع  فئات  بني  لتشتهر 
اجلاهلي  العصر  ش��ع��راء  نظم  ف��ي 
وأسمائها.  امل��اله��ي  ف��ي  ذك��ر  كما 

خاصة وأن هناك حديث يقول :
»إن الله يغفر لكل مذنب إال لصاحب 

عرطبة أو كوبة«
املتوفى سنة 748ه�)**(   األدفوي  و 
يقول في تعليقه على هذا احلديث :

» ... ولست أرى ما يقتضي التحرمي 
الضرب  يعتادون  املخنثني  أن  إال   ،

عليه ولهم به ولع شديد »)1( . 
بأن  كفةاالعتقاد  ي��رج��ح  م��ا  وه���ذا 
ظهور ه��ذه اآلالت في وق��ت قريب 
من ظهور اإلسالم . ويؤيد قولنا في 
تضارب القول في هذه اآللة ما جاء 
تعريف  حول  املوسيقي  املعجم  في 

العرطبة فيقول :

قدمي  اس��م   : العربطة   : »ع��رط��ب��ة 
الوجه  ، ذوات  النقر  آللة من آالت 
اليد  أنها طبلة  ، واألش��ب��ه  ال��واح��د 
املخصرة الوسط واملستديرة الوجه 
التي تعرف في  على اتساع ، وهي 
مصر باسم »دربكة« ، واملسماة عند 
أه��ل ال��ع��راق » دن��ب��ك » وأم���ا عند 
القرعة   « القدماء فأشهر أسمائها 

» لكونها شبيهة بثمرة القرع« .
ث���م ي�����ردف ت��ع��ري��ف��ه ب��ت��ع��ل��ي��ق حول 
آل���ة العرطبة  ال����رأي ف��ي  اخ��ت��الف 

بقولة :
وفي املراجع القدمية اختالف قول 
في تعريفها ، وذلك ألن اسم العود 
القرن  منتصف  ف��ي   ، ظ��ه��وره  منذ 
ال��ث��ان��ي ل��ل��ه��ج��رة ، ق���د ط��غ��ى على 
به  فسميت  جميعاً  املالهي  أسماء 
أكثرها ، مما هي من جنسه ، أو من 
غير جنسه كآالت النقر واإليقاع . 

ثم يورد نص كتاب املالهي وأسمائها 
ح��ول أس��م��اء ال��ع��ود ال��ذي يؤكد على 
عملية اخللط في هذا التعريف)1( .

ج��اء حول  م��ا  نعلق على  إذ  ون��ح��ن 
اخ��ت��الف��ات ال����رأي ف��ي ال��ع��رط��ب��ة ، 

)*( توفى اخلوارزمي صاحب كتاب مفاتيح العلوم سنة 387ه� : توفي املفضل بن سلمة 
صاحب كتاب املالهي و أسمائها سنة 390ه� .

)**( األدف��وي : هو جعفر بن تغلب بن جعفر األدف��وي 685 ه� - 748 ه� = 1286 
م – 1347م : مؤرخ ، له علم باألدب و الفقه و الفرائض واملوسيقى ، له عدة مؤلفات 

منها اإلمتاع بأحكام السماع . األعالم اجلزء الثاني ص 122 .
)1( نقاًل عن حاشية كتاب املالهي وأسمائها : ص 27 .

)1( املعجم املوسيقي : مرجع سابق : اجلزء الرابع ص 206 .
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فإن هذه االختالفات في تعريف أو 
الغنائية  الفنون  مصطلحات  ش��رح 
للعصر اجلاهلي لم تكن األولى ولن 
تكون األخيرة . خاصة أن معظم من 
كانوا في  الغناء  كتبوا في  أو  أرخو 
مرحلة متقدمة بعد ظهور اإلسالم 
. ومن الوارد أن يكون هناك خلطاً

 

أو عدم الوضوح والتدقيق في شرح 
أو نقل املعلومة بشكلها الصحيح . 
من  أول  الكاتب)*(  كانيونس  ف��إن 
كتب في الغناء ، والذي عاش إبان 

حكم الدولة األموية، 
امللك  عبد  بن  وعاصر حكم هشام 
105 ه� - 724 م : 125 ه� - 743 
يزيد152ه�  بن  الوليد  بعده  ومن  م 
 .  )2( 744م   - 126ه����   : 743م   -
فإن فترة 125أو 126سنة على وجه 
ظهور  منذ  ال��ف��ت��رة  وه��ي  التقريب 
اإلسالم إلى أن وصل احلكم لهشام 
بن عبد امللك ومن ثم وفاته . يليه 
الوليد بن يزيد ووفاته ، تعتبر فترة 
غنائي مصطلح  يختفي  ألن   كافية 
أو  املصطلح  هذا  معالم  تشوش  أو 
كتاب  سبقت  التي  فالفترة   . ذاك 
ي��ون��س ال��ك��ات��ب ك��ان��ت ف��ت��رة ترتيب 

ال��ن��ظ��ام اإلس��الم��ي اجل��دي��د الذي 
أث��ره بطلت ع��ادات كثيرة كان  على 
اإلسالم  قبل  عليها  معتاداً  العربي 
من  تختلف  ع���ادات  محلها  وح��ل   ،
واملصدرلتتناسب  ال���ن���وع  ح��ي��ث 
ذلك   . اجلديد  اإلسالمي  والنظام 
بجانب أن املعلومة في ذلك الوقت 
ك��ان��ت ت��ت��داول ب��ن ف��ئ��ات املجتمع 
تدوين  ال  ش��ف��اه��ي  ب��ش��ك��ل  ال��ف��ن��ي 
يحكمها أو يبقيها على ما هي عليه 
، األمر الذي يعرضها للتحريف أو 
بد  ال  لذلك  النقصان.  أو  ال��زي��ادة 
من التدقيق بشكل مجهري في كل 
العصر  فنون  ح��ول  تصلنا  معلومة 
اجلاهلي، وأن نستخلص من أي خبر 
جنده بن صفحات الكتب القدمية 

حقيقة هذا اخلبر أو املعلومة .
  الدمام :

النادر  اإليقاعية  اآلالت  الدمام من 
ذكرها في املراجع القدمية . حيث 
ينفرد كتاب األغاني الكويتية بذكر 

هذا النوع من اإليقاع  فيقول :
الضرب  ال��ب��دو  يستعمل  وق��د   ...«
اجليوش  لتجميع   « ال��دم��ام   « على 
... فيقوم النفر بالسير في الوسط 

)*( يونس الكاتب ... – 135 ه� = ... – نحو 752 م : هو يونس بن سليمان بن كرد بن 
شهريار : كاتب ، شاعر ، بارع في صناعة الغناء . منشأه و منزله باملدينة . سافر في 
جتارة إلى الشام ، فاستدعاه الوليد بن يزيد قبل أن يلي اخلالفة فأكرمه و سر به . 
ثم ملا ولي بعث إليه فجاءه من املدينة ، فلم يزل معه حتى قتل ، فعاد يونس إلى املدينة 
و توفي بها . أخذ الغناء عن معبد و طبقته . و  هو أول من دون الغناء في العرب . 
صنف كتاباً في األغاني و نسبها إلى من غنى بها . األعالم اجلزء الثامن ص 261 .

)2( جالل الدين عبد الرحمن السيوطي : تاريخ اخللفاء :  حتقيق محمد أبو الفصل 
إبراهيم : دار النهضة  مصر سنة 1976م : ص 394 – 399 .
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الدمام  ع��ل��ى  ال���ض���رب  م��س��ت��ع��م��ل 
تتقدمها حملة األعالم ... والدمام 
من  كبير مصنوع  برميل  عبارة عن 
يشد  اخلشب  من  وأحياناً  الصاج  
على فتحته رقمة من جلد املاعز أو 
تلك  من  يبتغون  ال  وال��ب��دو   ، البقر 
 ، معيناً  إيقاعاً  أو  نغمة  الضربات 
الدمام  على  الضرب  يشدهم  فقد 
ال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن احلماسة  م���ن  ك��ن��وع 

والعدد)1(.
هنا نالحظ أن استعمال اإليقاع في 
هذه احلالة قد جاء بناءً  على حاجة 
اجليوش  ص��ف��وف  لتنظيم  ال��ع��رب��ي 
بهذه  وه��و   ، للمحاربني  األزر  وش��د 
احلالة يشبه إيقاع املارش العسكري 
في أيامنا هذه، واملوصوف باحلدة 
واإلحساس  النشاط  على  والباعث 
والدمام   . واالس��ت��ق��ام��ة  ب���احل���زم 
ل��ه ذك��ر ف��ي كتاب األغاني  إن ك��ان 
في  أث��راً  له  لم أجد  فإني  الكويتية 
الكتب واملصادر القدمية . إال أنني 
وجدت ذكر له في كتاب دور اآلالت 
العراقي  امل��ج��ت��م��ع  ف��ي  امل��وس��ي��ق��ي��ة 
وهو كتاب حديث قد جاء على ذكر 
الدمام من منطلق أنه يرافق بعض 
طقوس املذهب الشيعي في العراق 
النوع من  . إال أن وصف هذا   )2(
اإليقاع من حيث الشكل قد اختلف 
عن وصف كتاب األغاني الكويتية ، 
وذلك من حيث احلجم الذي وصف 

بأنه كبير احلجم . بينما في كتاب 
املجتمع  ف��ي  املوسيقية  اآلالت  دور 
العراقي يصف الدمام بأنه ذو أحجام 
مختلفة تتراوح أحجامها فيما بني » 

9.5 سم إلى 12.5 سم » . 
املقارنة  م��ج��ال  ف���ي  ل��س��ن��ا  ون��ح��ن 
األغاني  كتاب  الدمام في  فيما بني 
الكويتية . والدمام في العراق . بل 
تغير  الهدف من االستخدام قد  أن 
مع تغير احلجم واملناسبة في العراق 
وظل االسم كما هو ، أو أن املجتمع 
العراقي أبقى هذه التسمية لسبب ال 
نعرفه ، أو أن هذا الدمام ال صلة له 
اللهم  العربية  بدمام بدوي اجلزيرة 

االشتراك في التسمية فقط .
الدف :

من  العديد  تقدم  فيما  أوردن��ا  لقد 
املصطلحات املوسيقية القدمية التي 
تداخلت فيما بينها ليطلق مسمى آلة 
آلة موسيقية أخرى  موسيقية على 
اإليقاعية  ال��دف  وآل��ة   . العكس  أو 
أيضا قد شابها بعض الغموض من 
بشكل  أطلق  ال��ذي  مسماها  حيث 
ص��ري��ح ع��ل��ى آل���ة إي��ق��اع��ي��ة ، ولكن 
م��ن غ��ي��ر حت��دي��د م��واص��ف��ات هذه 
واملناسبات  احلجم  حيث  من  اآلل��ة 
ال��ت��ي ت��س��ت��خ��دم ف��ي��ه��ا . ذل���ك مما 
ب��ن��ا أن ن��ط��رح س����ؤال مهم  ي��ح��دو 
في  أيضا  تداخل  ، هل هناك  وهو 

)1( األغاني الكويتية : مرجع سابق : ص 229 .
املؤسسة   : العراقي  املجتمع  في  املوسيقية  اآلالت  دور   : حسن  قاسم  شهرزاد   )2(

العربية للدراسات و النشر الطبعة األولى بيروت سنة 1992م ص 95 .
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املوسيقية  امل��ص��ط��ل��ح��ات  م��ف��اه��ي��م 
املوسيقية  باملصطلحات  احلديثة 
القدمية .؟ أم أن مصطلح »الدف« 
قدمياً قد أطلق على عدة أنواع من 
األحجام  املختلفة  اإليقاعية  اآلالت 
واألشكال ولكل حجم له استعماالت 

أو مناسبات خاصة به .؟
مصطلح  مفهوم  أن  األم���ر  حقيقة 
ال���دف ف��ي أي��ام��ن��ا ه���ذه ق��د حتدد 
املستدير  ال��ش��ك��ل  ذى  ال���دف  ب��ن��وع 
تقريباً  سم   23 قطره  اخلشب  من 
وارتفاعه 8 سم ، ومشدود على وجه 
واحد منه جلد رقيق يلصق باإلطار 
، وتعلق في جوانبه من  تاماً  لصقا 
من  أزواج  خمسة  اإلط��ار  منتصف 
تتحرك  الرقيقة  النحاسية  الصنوج 
في أماكنها على مسافات متساوية 
من اإلطار لتحليه اإليقاع)1( . فهل 
أو  دف  على  ينطبق  ال��وص��ف  ه��ذا 

دفوف العصر اجلاهلي .؟
 إن واقع ما بني أيدينا من أخبار عن 
التي  واملناسبات  اجلاهلي  العصر 
استخدم أو ذكر فيها آلة الدف قد 
تدلنا على مخرج ميكننا من خالله 
تصور أنواع الدفوف في ذلك العصر 
من حيث احلجم . ففي الكامل البن 
، وفي أكثر  األثير حول غزوة أحد 
من موقف يقول في وصفه حوادث 

هذه الغزو :
الناس  قائد  أب��و سفيان  وك��ان   ...«
فخرج بزوجته هند بنت عتبة وغيره 

من رؤساء قريش خرجوا بنسائهم... 
وكان مع النساء الدفوف ) جمع دف 
يحرضن  ب���در  قتلى  ع��ل��ى  يبكني   )

بذلك املشركني)1(« .
وفي مكان آخر يقول :

» ... حتى انتهى إلى نسوة في سفح 
فيهن   ، ل��ه��ن  دف���وف  معهن  اجل��ب��ل 

امرأة تقول :
على  منشي    – ط�����ارق  بنات  نحن 

النمارق  -  مشي القطا البوارق
واملسك في امل��ف��ارق  -  وال��در في 

املخ�انق  -  إن تقبلوا نع�������انق
تدبروا  أو    - النم����ارق   نفرش  و 

نف����ارق  -  فراق غير وام������ق
وتقول أيضاً :

ويها بني عبد الدار  -  ويها حماة 
األدبار  -  ضرباً بكل بتار

وك��ان��ت امل����رأة ه��ن��د وال��ن��س��اء معها 
الرجال  خ��ل��ف  ب��ال��دف��وف  ي��ض��رب��ن 

يحرضن ...)2(«
في هذا املوقف للنساء واستخدامهن 
آللة الدف ، البد من أن تكون ضربات 
الدف ذات صوت عال مدوي . حيث 
ال يراد منه التسرية عن النفس أو 
متع السماع بل شحذ همم الرجال 
في  والنفيس  الغالي  لبذل  ودفعهم 
سبيل الدفاع عنهن وعن ما هن فيه 

من غزو .
الصغيرة  الدف  آلة  أن نتصور  ولنا 
احلجم ذا املسموع الضعيف نسبياً 

)1( املعجم املوسيقي الكبير : مرجع سابق : اجلزء الثاني ص 302 .
)1( الكامل في التاريخ : مرجع سابق اجلزء الثاني ص 104 .

)2( املرجع سابق اجلزء الثاني ص 106 .
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من بني هذا الضجيج الذي يحدثه 
أصوات احملاربني وقرقعة السالح ، 
ذلك بجانب أصوات النساء الالتي 
عن  ناهيك   . األب��ي��ات  بتلك  تغنني 
في  اإلي��ق��اع��ي��ة  ال��ض��رب��ات  أداء  أن 
بشكل  ي��ذي��ب  ال���ذي  الطلق  ال��ه��واء 
سريع ترددات الضربات اإليقاعية. 
ف��ه��ل م���ن امل��م��ك��ن س��م��اع ضربات 
الدف الصغير احلجم من بني تلك 
ُسمْع  وإن   . ال  قطعاً  .؟  ال��ع��وام��ل 
فسيكون غير مؤثر لضعفه بالنسبة 
الناجت  والضجيج  الفوضى  حل��ال��ة 

عن تصادم اجليوش .
الدفوف  اس��ت��خ��دام  م��ن  ب��د  ال  إذن 
ال��ك��ب��ي��رة احل��ج��م وب���أع���داد تغطي 
من  ينتج  م��ا  ضرباتها  مسموع  ف��ي 
األقل  ع��ل��ى  أو   . احل����رب  ض��ج��ي��ج 
بشكل  الضربات  تلك  سماع  ميكن 
واضح ومؤثر . ثم أن من الوارد أن 
تكون تلك الدفوف خاصة ملثل هذه 
احلروب ، فقد رأينا فيما تقدم أن 
البدو قد استخدموا آلة الدمام في 
حروبهم . فال يستبعد أن تكون تلك 
الكبير  اخل��اص  النوع  من  ال��دف��وف 
إلى  يستخدم  زال  ال  ال��ذي  احلجم 
واخلليج  العربية  اليوم في اجلزيرة 
اسم  عليه  يطلق  وال���ذي   ، ال��ع��رب��ي 
»طار« أو »طيران« في حالة اجلمع 
اإليقاعية  اآلالت  من  النوع  فهذا   .
الزالت إلى اليوم تستخدم في الفرق 
الشعبية بدول مجلس تعاون اخلليج 
العربية ، وخاصة في ما يعرف بفن 

»العرضة« التي هي باألساس امتداد 
احلروب  حل��ال��ة  مصغرة  ص���ورة  أو 
عند عرب اجلزيرة قدمياً . أما اليوم 
فهي متارس من قبل الفرق الشعبية 
الشعبية في  الفنون  أن��واع  كنوع من 
الوطنية  ك��األع��ي��اد  ع��دة  مناسبات 
 ، السلمية  املناسبات  م��ن  وغيرها 
وتظهر في مشهدها الراقص حملة 

السيوف والطيران )1(.
وحول الطار يحدثنا املعجم املوسيقي 

بقوله :
الدفوف  م���ن  ن����وع  وه����و  ال���ط���ار   «
االسم  بذلك  يسمى  وق��د  الكبيرة، 
آل���ة اإليقاع  »ال�����دف« وه���و  أي���ض���اً 
املعروفة، غير أن البعض في مصر 
يسمي هذا » الرق« في اصطالحهم. 
 ، اإلط���ار  ع��ن  اللفظ مشتق  وذل���ك 
ال��ت��ي يشد  ال��دائ��رة اخلشبية  وه��و 
الصنوج  فيها  وتركب  اجللد  عليها 

الصغيرة)2( .«
الدف  ب��أن  ال��ق��ول  نستطيع  ب��ذل��ك 
هو  احل����روب  ح��ال��ة  ف��ي  املستعمل 
الطار أو الدف الكبير احلجم وليس 

الدف ذا احلجم الصغير .
يقتصر  ال  ال��ط��ار  أو  الكبير  وال���دف 
 ، فقط  احل��رب  حالة  في  استعماله 
االجتماعية  املناسبات  ف��ي  أن  ب��ل 
 . ال��زواج  استخدم في حفالت  قد 

فهناك حديث يقول :
»ف��ص��ل م���ا ب���ني احل�����رام واحل���الل 

الصوت والدف«

)1( األغاني الكويتية : مرجع سابق : ص 231.
)2( املعجم املوسيقي الكبير : مرجع سابق : اجلزء الرابع ص 10 .
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إق��ام��ة احلفالت  ه��ذا  م��ن  ويقصد 
الغنائية والضرب بالدفوف الكبيرة 

لإلشهار عن الزواج)1( .
الصغير  ال����دف  اس��ت��ع��م��االت  أم���ا 
احلجم ، فإن مكان هذه اآللة يكون 
يتعدى  ال  وب��ن��ط��اق ضيق  م��ح��دوداً 
امل��س��رح ال��غ��ن��ائ��ي ف��ي احل���ان���ات أو 
أعيان  ب����دور  اخل���اص���ة  احل���ف���الت 

املجتمع .
في  ظالم)*(  ب���ن  احل�����ارث  ي��ق��ول 

الدف :
  - الدفوف   يعزفن  القيان  فينا  إن 

لفتياننا وعيشاً رخيا)2(
استعماالت  ذا  ال����دف  ي��ك��ون  ه��ن��ا 
وغناء  ل���ع���زف  وم����ع����ززة  أس���اس���ي���ة 
تكون ضربات  أيضا  وهنا   ، القيان 
يرتبط  موسيقي  معنى  لها  ال���دف 
ونوع الغناء ، فهو في أبسط حاالته 
منظم نغم اللحن في أزمنة محدودة 
طريقة مميزة  ذا  اللحن  بها  يصير 
أو  املصطلحات  وما   . املسموع  في 
األول  كالثقيل  اإليقاعية  املسميات 
وخفيفه  ال��ث��ان��ي  والثقيل  وخفيفه 
وال���رم���ل وخ��ف��ي��ف��ه، إال دالل����ة على 

عند  املستعملة  اإلي��ق��اع��ات  أن����واع 
مضنية  محاوالت  وهناك   ، العرب 
في  واإلي��ق��اع  النغم  علماء  قبل  من 
معرفتها وفك  رموزدالالتها مع ذكر 
املقابل لها في علوم موسيقى زمننا 
احلاضر، وسن�أتي على ذكر دالالت 
هذه اإليقاعات في حينه ومكانه من 

هذه الدراسة . 
الصنج :

  أتينا على ذكر آلة الصنج فيما سبق 
وترية محرفة  آلة  أنها  اعتبار  على 
عن آلة اجلنك . والصنج هنا يختلف 
عن الصنح الوتري على اعتبار أنه 
آلة إيقاعية من املصفقات وهو على 
الصغير  احل��ج��م  م��ن حيث  ن��وع��ن 
واحلجم الكبير . واملعجم املوسيقي 
يذكر أنه لفظ معرب عن الفارسية 
»سنج« . وعند الرجوع إلى معاجم 
املعربات الفارسية وجدنا السنج = 
عالقة  وال  »سنجد«  العناب  شجرة 
العناب  بشجرة  الصنج  آل��ة  تربط 
أو بلفظ السنج)1( . والظاهر بأن 
عليه  اختلط  قد  املوسيقي  املعجم 
وهو  »سنجة«  كلمة  بن  فيما  األمر 

)1( لسان العرب : مرجع سابق : اجلزء الثاني ص 1396 .
)*( احلارث بن ظالم بن غيظ املري ، أبو ليلى ... – نحو 22 ه� = ... – نحو 600 
م : أشهر فتاك العرب في اجلاهلية ، نشأ يتيما ، قتل أبوه وهو طفل ، وشب و في 
نفسه أشياء من قاتل أبيه ، وفد على النعمان بن املنذر ملك احليرة فالتقى بقاتل أبيه 
فتنازعا بن يدي النعمان ، فلما كان الليل أقبل احلارث على خالد قاتل أبيه وهو في 
مبيته فقتله . له العديد من احل��وادث في كل حي فتحامت العرب شره . رحل إلى 

الشام فقتل في حوران : األعالم اجلزء الثاني ص 155 .
)2( املالهي و أسمائها : مرجع سابق ص 28 .

)1( معجم املعربات الفارسية ص 111 : املعجم املفصل في املعرب و الدخيل ص 291 
: الكلمات الفارسية و املعاجم العربية ص 203 .
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كفتي امليزان التي تصنع من معدن 
»سنجد«  األص���ف���روب���ن  ال��ن��ح��اس 
الكلمتن من  العناب لتشابه  شجرة 
نهايتهما.  م��ن  إال  احل����روف  ح��ي��ث 
ت���ت���اب���ع شرحه ف����ي  ي���ذك���ر   ح���ي���ث 
) سنج ، وهو معيار الوزن املصنوع 
من النحاس األصفر عادًة)2(( كما 
وأنه ينقل عن لسان العرب )صنجة 
امليزان وسنجته فارسي معرب)3(( 
نرى  ال  وذاك  ه���ذا  ب���ن  وف��ي��م��ا   .
رابط بن السنجة وهي كفة امليزان 
والصنج إال من حيث املادة املصنع 
املعني  فالصنج   . منهما  ك��ا  منها 
النحاس  م��ن  يصنع  ال���ذي  ه��و  هنا 
على  زوج��اً  الدقيق ويجعل  األصفر 
كل  قطر  متشابهن  قرصن  هيئة 
منهما ال يزيد عن اثنى عشر بوصة 
، وفي وسط كل منهما جتويف مقعر 
مثقوب ، ميكن أن يدخل فيه خيط 
به  من احلرير املجدول كي ميسك 
كاهما باليدين ، ثم يصفق الواحد 
أزمنة  بانتظام  اآلخ���ر  على  منهما 

األحلان املصوغة)4( .
 ، الصنج  م��ن  الصغير  احلجم  أم��ا 
فهو الذي يلبس باألصابع فيما بن 
إصبع اإلبهام والسبابة أو الوسطى 

من أصابع اليد)1( . 
وآلة الصنج الصغيرة من املصفقات 
ال��ت��ي ت��ض��ف��ي ع��ل��ى ال��ل��ح��ن حاوة 

الزخرفة اإليقاعية. ولكننا لم جند 
العربي  الغناء  مصادر  في  ذكر  لها 
الشعر  م��ق��اط��ع  ف��ي  وال   ، ال��ق��دمي 
واضح  غير  ف��وج��وده��ا   ، اجلاهلي 
بشكل نستطيع أن نتبينه من خال 

فنون ذلك العصر .
بنهايات  ونحن  للنظر  الافت  ومن 
املوسيقية  اآلالت  ح���ول  احل��دي��ث 
املستخدمة في العصر اجلاهلي ، أن 
معظم اآلالت املوسيقية مبسمياتها 
الوترية  س��واء  عليها،  أطلقت  التي 
آالت  وح��ت��ى  ال��ن��ف��خ  آالت  أو  منها 
،وقد  األص����ل  ف��ارس��ي��ة   ، ال���ط���رق 
االسم  أو حتريف  تغيير  مع  عربت 
مما   ، ال��ع��رب��ي  وال��ل��ف��ظ  ليتناسب 
العصر  ع��رب  ب��أن  ت��ص��وراً  يعطينا 
بالفرس  ات��ص��ال��ه��م  ك���ان  اجل��اه��ل��ي 
أق���وى م��ن ات��ص��ال��ه��م ب��ال��روم��ان أو 
بأن عرب  يعني  وه��ذه ال   . اليونان 
بشكل  تعامل  لهم  يكن  لم  اجلزيرة 
، بل جند  ال��دول  تلك  أو بآخر مع 
في مفاتيح العلوم ذكر آلالت وترية 
قد استعيرت من الروم واليونان إال 
أن تلك اآلالت لم تأخذ من الشهرة 
ما يناسبها أو أن لها شبيه قد متت 
تلك  وم��ن   ، ال��ف��رس  م��ن  استعارته 
اآلالت يذكر مفاتيح العلوم التالي :

الشلياق :
آلة ذات أوتار لليونان والروم تشبه 

)2( املعجم املوسيقي الكبير : مرجع سابق : اجلزء الثالث ص 438 .
)3( لسان العرب : مرجع سابق : اجلزء الرابع ص 2507 .

)4( املعجم املوسيقي الكبير : مرجع سابق : اجلزء الثالث ص 440 .

)1( املعجم املوسيقي الكبير : مرجع سابق : اجلزء الثالث ص 439 .
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اجلنك)2(. وكذلك يشرحها املعجم 
املوسيقى  وق��ام��وس  امل��وس��ي��ق��ي)3( 
ذكرها  على  ي��أِت  .ول��م  العربية)4( 

في املالهي وأسمائها .
اللور :

باليونانية. ال��ص��ن��ج  ه��و  ال��ل��ور  آل���ة 
وكذلك جندها في قاموس املوسيقى 

العربية الصنج 
باليونانية . أما في املعجم املوسيقي 
بنفس  يتبعها  ث��م  »ل��ي��را«  ف��ي��ورده��ا 

االسم »لورا«
يطلق  ق��دمي  يوناني  لفظ  وكالهما 
وهي   ... الكنارات  من  على صنف 
ع��ل��ى ع���دة أص��ن��اف ، وم��وغ��ل��ة في 
ال��ق��دم وأق��دم��ه��ا ك���ان ي��ش��د عليها 

أربعة أوتار وتارة ستة)1( .
األرغانون :

يصف اخلوارزمي في مفاتيح العلوم 
هذه اآللة بقوله :

  آلة لليونان والروم ، تعمل من ثالثة 
اجلواميس،  جلد  م��ن   ، كبار  زق��اق 
يضم بعضها إلى بعض، ويركب على 
ثم  كبير،  زق  األوس���ط  ال���زق  رأس 
يركب على هذا الزق أنابيب صفر ، 

بها ثقب على نسب معلومة ، يخرج 
منها أصوات طيبة مطربة مشجية، 
وفي  املستعمل)2(.  ي��ري��د  م��ا  على 
اسم  لفظ  ينسب  املوسيقي  املعجم 
ه��ذه اآلل���ة إل��ى ال��ي��ون��ان ، والشرح 
احلديث  ع��ل��ى  ينطبق  ذك���ره  ال���ذي 
يحدد  أن���ه  إال  التصنيع  ف��ي  منها 
يندر  أو  الكنيسة  ف��ي  استعمالها 

استعمالها خارج الكنيسة)3(. 
وهذه اآللة قد تكون من فصيلة آلة 
اإلشارة  ال��س��اب��ق  صيني«  »امل��ش��ت��ق 
فصيلة  م���ن  امل��ش��ت��ق  أن  أو  إل��ي��ه��ا 
الهواء  يخرج  فكالهما   . األرغانون 
املصوت من خالل أنابيب مركبة كما 
في الشرح السابق . إال أن لكالهما 
ع��م��ل��ه اخل����اص ب��ه . ف��امل��ش��ت��ق من 
الوارد أن يكون عمله في املوسيقى 
الدنيوية، أما األرغانون فقد اختص 
والتراتيل  ال��دي��ن��ي��ة  امل��وس��ي��ق��ى  ف��ي 
ل��ه ذكر  ل��م جن��د  ل��ذل��ك   . الكنسية 
في أشعار العصر اجلاهلي وال في 
الذي  املشتق  اللهوبعكس  مجالس 
ذك��ره األع��ش��ى ، حيث ظ��ل حبيس 
األديرة أو الكنائس املنتشرة في بقاع 

اجلزيرة العربية أو بأطرافها)4( .

)2( مفاتيح العلوم : مرجع سابق ص 259 .
)3( املعجم املوسيقي الكبير : مرجع سابق : اجلزء الثالث ص 394 .

)4( قاموس املوسيقى العربية : مرجع سابق ص 92 .
)1( املعجم املوسيقي الكبير : مرجع سابق : اجلزءاخلامس ص 20 .

)2( مفاتيح العلوم : مرجع سابق ص 259 .
)3( املعجم املوسيقي الكبير : مرجع سابق : اجلزءاألول ص 149 .

)4( املفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم : مرجع سابق : اجلزء السادس ص 589 
.
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  ب��ع��د امل���وج���ز ف��ي��م��ا ت���ق���دم حول 
العصر  في  املوسيقية  اآلالت  أه��م 
معظمها  ذك��ر  ج��اء  والتي  اجلاهلي 
أن  ، الب��د من  الشعر اجلاهلي  في 
ن��ك��ون ق��د ك��ون��ا ف��ك��رة ع��ن مستوى 
ثقافة ذلك العصر ، خاصة إن علمنا 

بأن الفنون مرآة حتضر الشعوب
ملستوى  وان��ع��ك��اس   ، وامل��ج��ت��م��ع��ات 
جرجي  أن  وم����ع   . األمم  حت��ض��ر 
وأبحاثه  دراس��ات��ه  زي��دان مييل في 
اجلزيرة  ع��رب  إل��ى حتضر  القيمة 
نظرته  أن  إال   ، ال��ع��ص��ر  ذل���ك  ف��ي 
ب��ه��ذا اخل��ص��وص ق��د ق��ص��رت عن 
بلوغ الهدف . وقد نلتمس له العذر 
أن دخ���ول عنصر  ذل��ك لسبب  ف��ي 
أي مجتمع  على  عناصر حديثة  أو 
البد من أن تأخذ من الوقت الزمن 
كامل  بشكل  ي��ت��ع��رف  ك��ي  ال��ط��وي��ل 
على ذلك اجلديد ويعتاده املجتمع ، 
وكون أن املجتمع العربي في مرحلة 
نهاية العصر اجلاهلي وبداية عصر 
اإلسالم ، قد قطع مراحل ال بأس 
ال  فهذا   ، في متدنه وحتضره  بها 
جميع  ل��دي��ه  اكتملت  ق��د  أن��ه  يعني 
واملعرفة  احلديثة  الثقافة  عناصر 
املوسيقية  الفنية  ب��األم��ور  ال��ت��ام��ة 
. ففي رواي��ة حتكى ح��ول آل��ة البر 
يعطينا  ما  الطرافة  فيها من   ، بط 

مؤشراً على أن املجتمع العربي في 
هذه املرحلة ال زال في ثقافته الفنية 
الرواية  ه��ذه  ففي   . املستوى  دون 
وأسمائها  املالهي  كتاب  عن  نقاًل 

يدور احلوار التالي :
  » ... عن يوسف بن مهران : أن 
بن  ال��ل��ه  دخ��ل على عبد  اب��ن عمر 
ف����إذا عنده  ج��ع��ف��ر ذي اجل��ن��اح��ن 
بربط ، فقال : يا أبا عبد الرحمن 
، إن علمت ما هذا ، فلك كذا وكذا 
، ق���ال فنظر إل��ي��ه س��اع��ة وق��ل��ب��ه ، 
وقال : أنا أبو عبد الرحمن ، ميزان 

رومي)*(«)1( .
التفريق  ع��ل��ى  ال��ق��درة  ك��ان��ت  إن    
واآللة  وزن  ك��أداة  امليزان  بن  فيما 
املوسيقية معدومة من األساس لدى 
أبو عبد الرحمن . فإن هذا يعطينا 
مؤشراً على أن الثقافة العامة لدى 
الفرد دون املستوى كما قلت سابقاً 
، ولكنها في الوقت نفسه ال تعطينا 

مؤشراً على تخلف األمة بكاملها .
  على العموم قد قدمنا ما استطعنا 
أن ن��ق��دم��ه م��ن دالئ����ل ب��ح��ق متدن 
من خالل  العصر  ذلك  في  العربي 
مشاعره  عن  عبرت  التي  موسيقاه 
وأحاسيسه ، ونأمل فيما قدمناه أن 
نكون قد أوفينا حق تلك املرحلة من 

البحث واالستقصاء .

)*( ميزان رومي : يريد امليزان الصغير ، ذا الزنبرك ، له ذراع مقسم إلى درجات ، و 
بأسفله صندوق صغير داخله ثقل يتصل بالزنبرك و ينتهي بخطاف صغير يخرج من 

حتت الصندوق ، فيبدو بهذا الشكل قريب من البربط أو الطنبور الصغير .
)1( املالهي و أسمائها من قبل املوسيقى : مرجع سابق : ص 11 .
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 : القلقشندي  علي  بن  أحمد   -13
صبح األعشى : دارالكتب العلمية : 

بيروت سنة 1987م
ب���ن عبد  م��ح��م��د  ب���ن  أح��م��د   -14
 : الفريد  العقد    : األن��دل��س��ي  رب��ه 

دارالفكر.
أحمد  بن  محمد  الدين  بهاء   -15
فن  كل  في  املستظرف   : األشبهي 
مستظرف : دارالفكرالعربي بيروت 

: الطبعة العاشرة سنة 2004م
قبل  ال��ع��رب   : زي���دان  16- جرجي 
اإلسالم : دارمكتبة احلياة : بيروت 

سنة 1979م.
17- جرجيزيدان : تاريخ آداب اللغة 

العربية : دارالهل السنة 1957م.
18- جرجي زيدان : تاريخ التمدن 
دارمكتبة  م��ن��ش��ورات   : اإلس��الم��ي 

احلياة بيروت.
عبدالرحمن  ال���دي���ن  ج���الل   -19
ال���س���ي���وط���ي : ت����اري����خ اخل���ل���ف���اء :  
حتقيق محمد أبوالفصل إبراهيم : 

دارالنهضة مصرسنة 1976م
الكلمات   : نصرعلي  جهينة   -20
ال��ف��ارس��ي��ة ف��ي امل��ع��اج��م ال��ع��رب��ي��ة : 
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الطبعة  دمشق:  سوريا  طللاس  دار 
األولى سنة 2003م.

تاريخ  فللي  املفصل   : جللوادعلللللي   -21
العرب قبل اإلسام : دارالعلم للمايني 

بيروت : الطبعة الثالثة سنة 1980 .
 : حلللسلللن  إبللللراهلللليللللم  حلللسلللن   -22
والديني  السياسي  اإلسللام  تاريخ 
إحياء  دار   : واالجتماعي  والثقافي 
السابعة  الطبعة   : العربي  الللتللراث 

سنة 1964 .
قاموس   : مللحللفللوظ  حللسللني   -23
احلرية  دار   : الللعللربلليللة  املللوسلليللقللى 

للطباعة بغداد سنة 1977م.
24- حسني مؤنس : تاريخ قريش : 
دارالرشاد القاهرة : الطبعة الثالثة 

سنة 2007م.
25- خير الدين الزركلي : األعام 
قاموس تراجم : دار العلم للمايني : 
بيروت الطبعة الثامنة سنة 1989م

26- دواويللللن الللعللرب : األعللشللى : 
تقدمي وشرح وتعليق الدكتورمحمد 
حمود : دارالفكر اللبناني : الطبعة 

األولى سنة 1996م.
شرحه   : األعلللشلللى  ديللللللوان   -27
دار   : الطباع  فلللارق  عمر  الللدكللتللور 

القلم بيروت.
ألللقلليللس : شرح  املللرؤ  ديللللوان   -28
وتللقللدمي الللدكللتللور ياسني األيللوبللي : 
األولى  الطبعة   : اإلسامية  الكتب 

سنة 1998م  .
 : الشافعي  ياسر   : بدر  رضا   -29
آلة الناي ونشأة املوسيقى وتطورها 
األولى  الطبعة  مللدبللولللي:  مكتبة   :

سنة 2004م.

30- زين الدين عمر بن مظفر ابن 
الوردي : تاريح ابن الوردي :املطبعة 
سنة  الللثللانلليللة  الطبعة   : احللليللدريللة 

1969
أشعار   : الللديللوهللجللي  سعيد   -31
: سلسلة  الللعللرب  عللنللد  الللتللرقلليللص 
األعلللام  وزارة  الللشللعللبلليللة  الللفللنللون 

العراقية سنة 1970م.
املعجم    : يللضللنللاوي  سللعلليللد   -32
دار   : والدخيل  املعرب  في  املفصل 
الكتب العلمية لبنان : الطبعة األولى 

سنة 2004م.
العبد  أبن  ديللوان طرفة  33- شرح 
سعدي  الدكتور  وشرحه  له  قللدم   :
العربي  الللكللتللاب  دار   : الللضللنللاوي 

بيروت لبنان سنة 2004م.
أحمدعبد  اللللديلللن  شلللهلللاب   -34
نهاية األرب في   : النويري  الوهاب 
فنون األدب : وزارة الثقافة واإلرشاد 

القومي في مصر.
35- شهاب الدين البغدادي : معجم 
البلدان : دار إحياء التراث العربي : 

بيروت سنة 1979م
36- شهاب الدين محمد بن أحمد 
فن  كل  في  املستطرف   : األبشيهي 
مستظرف:دار الفكر العربي الطبعة 

العاشرة 2004
دور   : حسن  قاسم  زاد  شهر   -37
املجتمع  فلللي  املللوسلليللقلليللة  اآلالت 
العربية  امللللؤسلللسلللة   : الللللعللللراقللللي 
األولى  الطبعة  والنشر  للدراسات 

بيروت سنة 1992م .
:  تاريخ األدب  38- شوقي ضيف 
العربي،العصر اجلاهلي : داراملعارف 
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الطبعة السابعة عشرسنة 2007م.
تاريخ   : رش��ي��د  أن���ور  صبحي   -39
اآلالت املوسيقية في العراق القدمي 
: املؤسسة التجارية للطبعة والنشر 

: بيروت سنة 1970م.
40- طه حسني : في األدب اجلاهلي 
الثامنة  الطبعة  مصر  داراملعارف   :

عشر سنة 2005
البغدادي  بن عمر  عبدالقادر   -41
: خزانة األدب ولبلبا بلسان العرب 
: مكتبة اخلاجني القاهرة : الطبعة 

الرابعة سنة 1998م .
قتيبة  أب��ن  مسلم  بن  عبدالله   -42
 :: ال��ش��ع��راء  الشعرو   : محمد  أب��ي 
دار الصياد بيروت :عن مطبعة بري 

لسنة 1902م.
43- عبدالوهاب ألكيالي : موسوعة 
العربية  امل���ؤس���س���ة   : ال���س���ي���اس���ة 
الطبعة  بيروت  والنشر  للدراسات 

األولى 1994
44- ع��ب��دال��رح��م��ن اب���ن خ��ل��دون :  
الكتاب  دار   : خ��ل��دون  اب��ن  مقدمة 

اللبناني الطبعة الثانية :1979م.
وآخرون:  عبداجلبار  عبدالله   -45
قصة األدب في احلجاز في العصر 
الكليات  مكتبة  الناشر   : اجلاهلي 
األزهرية : مطابع دار الشباب سنة 

1980م.
ب��ن محبوب  ن��ح��ر  ب��ن  ع��م��رو   -46
دار   : التبيني  و  البيان   : اجلاحظ  

الكتب العلمية بيروت .
ب��ن محبوب  ب��ح��ر  ب��ن  ع��م��رو   -47
اجل��اح��ظ : ك��ت��اب احل���ي���وان : دار 
مصعب بيروت: الطبعة الثالثة سنة 

1982م .
هارون  سأبيفرجنب  غريغوري   -48
تاريخ   : ال��ع��ب��ري  ب���اب���ن  امل���ع���روف 
مختصرالدول : دار الرائد اللبنانية 

سنة 1983م.
خشبة:  ع��ب��دامل��ل��ك  غ��ط��اس   -49
املجلس   : الكبير  املوسيقي  املعجم 
األعلى للثقافة : الطبعة األولى سنة 

2003م.
خشبة  ع��ب��دامل��ل��ك  غ���ط���اس   -50
مصطلحات  ش����رح  ف���ي  امل���وج���ز   :
األغاني : الشركة املصرية للطباعة 

والنشرسنة 1979م.
خشبة  ع��ب��دامل��ل��ك  غ���ط���اس   -51
األعلى  امل��ج��ل��س   : م��ع��ب��دامل��غ��ن��ي   :
سنة  األم��ي��ري��ة  امل��ط��اب��ع   : للثقافة 

2009مالقاهرة.
العرب  ت���اري���خ   : ف��ل��ي��ب��ح��ت��ي   -52
للنشر  ال���ك���ش���اف  :دار  »م����ط����ول« 
والطباعة والتوزيع : الطبعة الرابعة 

سنة 1975م.
53- كارل بروكلمان : تاريخ األدب 
ت��رج��م��ة م��ح��م��ود فهمي  ال��ع��رب��ي : 
وآخرون : الهيئة العامة للكتاب سنة 

1993م.
54- الكامل في التاريخ : أبن األثير 

: دارالفكر بيروت سنة 1987م.
املوسيقى  ت��راث   : كورتزاكس   -55
العاملية : ترجمة د. سمحة اخلولي: 

دارالنهضة العربية سنة 1964م : 
معجم   : ال��ت��ن��وخ��ي  م��ح��م��د   -56
 : لبنان  :مكتبة  الفارسية  املعربات 

الطبعة الثانيةسنة1998م.
يوسف  ب��ن  أح��م��د  ب��ن  57- محمد 
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اخلوارزمي : مفاتيح العلوم : حتقيق 
دارالكتاب   : األب���ي���اري  إب��راه��ي��م 
العربي بيروت : الطبعة الثانية سنة 

1989م.
 : اجلمحي  س��ام  ب��ن  محمد   -58
القدس   : الشعراء  فحول  طبقات 

للنشر والتوزيع القاهرة
علم   : احلفني  أحمد  59- محمود 
املصرية  الهيئة   : املوسيقية  اآلالت 

العامة للكتاب سنة 1987م.
 : ال��راف��ع��ي  ص���ادق  60- مصطفى 
تاريخ آداب العرب : املكتبة العصرية 

بيروت سنة 2005م.
61- م��وف��ق ال���دي���ن ب���ن م��ح��م��د بن 
قدامة املقدسي : التبيني في انساب 
القرشيني : مكتبة النهضة العربية : 
الطبعة الثانية بيروت سنة 1988م .

القيان    : األس��د  ناصرالدين   -62
وال���غ���ن���اء ف���ي ال��ع��ص��ر اجل��اه��ل��ي : 
سنة  الثانية  الطبعة   : املعارف  دار 

1968م.
الدين االسد : مصادر  63- ناصر 

التاريخية  وقيمتها  الشعر اجلاهلي 
: دار اجليل بيروت الطبعة الثامنة 

سنة 1996 .
64- نبيلة أبراهيم : أشكال التعبير 
نهضة  دار   : ال��ش��ع��ب��ي  األدب  ف��ي 
مصرللطباعة والنشر الطبعة الثانية 

سنة 1974م.
زكي  ترجمة   : 65ول��دي��وران��ت   -13
 : جن��ي مبحمود : قصة احل��ض��ارة 
اجلزء األول من املجلد األول : دارا 
األولىسنة  الطبعة   : بيروت  جليل 

1988م.
66- يحيى بن علي بني حيى املنجم 
: رسالة ابن املنجم في املوسيقى : 
حتقيق وشرح الدكتور يوسف شوقي 

: مطبعة دار الكتب سنة 1976م.
67- يوسف فرحان دوخي : األغاني 
الشعبي  ال��ت��راث  م��رك��ز   : الكويتية 
لدول اخلليج العربية : الطبعة األول 

ىسنة 1984م.
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درا�سات

بني الرؤية والرؤيا ستارة لغوية البد من إزاحتها ليتضح لنا الفرق 
عن  تختلف  عمقها  ف��ي  فالرؤيا  اللفظتني،  ب��ني  املعجمي  ال��دالل��ي 
امللموس  املباشر  باحلس  تتعلق  األخيرة  كانت  فإذا  البصرية،  الرؤية 
للمدركات واملوضوعات، فحاسة البصر نافذة من نوافد املعرفة، نبصر 
من خاللها األشياء التي تقع حتت نظرنا، فنمّيزها متييزًا أّوليًا، لكّن 
االعتماد على البصر وحده في التشخيص والتمييز غير كاٍف، إذ البّد 
من مرجع آخر نرجع إليه في رفع االلتباس والغموض، أي إّننا بحاجة 

إلى ضوء آخر نكشف به الظلمة العقلية، وهذا الضوء هو البصيرة.
أما الرؤيا فإنها تتجاوز هذا اإلدراك املعتمد على احلواس اخلمس، التي 
واملادي  للمحسوس  اإلدراك��ي، فالرؤيا جتاوٌز  املوضوعي  تتطلب احلضور 
املجرد، وهي عبور من الظاهر إلى الباطن، وانتقال من دالالت األلفاظ إلى 
دالالت إشاراتها وما توحي به. وإذا كانت الرؤية قرينة البصر، فإن الرؤيا 
الزمة عن البصيرة واحلدس والكشف واحللم. فتكون البصيرة هي القدرة 
على الرؤية الصحيحة املتشّكلة من عقل اإلنسان وثقافته وتربيته وجتربته 
الوعي؛ فقد يكون  والتي جتتمع كلها حتت مصطلح  الثقافية،  ومرجعيته 

اإلنسان ذا بصٍر حاد لكنه ذو بصيرة محدودة كليلة وضعيفة.
وملا كان الشعر أكثر أنواع الفنون تعبيراً عما يخالج النفس من أحساسيس 
للشاعر، وقائماً  النفسية  املقترنة باحلالة  املثلى  البوح  ومشاعر، وطريقة 
فقد  واخلارجية،  الداخلية  واملوسيقى  باإليقاع  مقيدة  فنية  أس��س  على 
الفن ليس  الفني، حيث إن  استحق أن يكون في املقام األول على السلم 
بأكثر من رصد احملسوسات من خالل سياق معني، ومن ثم إعادة متثيل 

هذه احملسوسات بطريقة فنية كرة أخرى.
وميكن تتبع الداللة املعجمية للبصيرة في أي قصيدة من خالل املضامني 

الرؤيا بالبصيرة 
)الشاعر صقر الشبيب أمنوذجًا(

بقلم: عهود العتيبي *

* طالبة دراسات عليا من الكويت
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النجم  م����راع����اة  ت���ك���ون  ك��ي��ف 
وال��س��ه��ر ف���ي ت��أم��ل��ه م���ن غير 
وعينني  ي��درك��ه،  حسي  بصر 
لذلك،  األساسية  الوسيلة  هما 
إال أن الشاعر الشبيب قد أبصر 

هذا النجم بعني عقله.

القصيدة،  هذه  عليها  احتوت  التي 
الشكل  دراس���ة  على  عاكفني  غير 
من  للتحليل  كأساس  لها  اخلارجي 
حيث لغتها وتفاوتها ما بني اجلزالة 
هو  املضمون  إن  حيث  الركاكة،  أو 
ال��رؤي��ا في جتاوز  ل��دراس��ة  السبيل 
كوٍن  عن  والكشف  األفقية،  الرؤية 
شعري خالق وتوليدي، فما هي إال 
خروج عن املعنى املعجمي واملألوف 
والضوابط اللغوية  ال��ق��واع��د  م��ن 

املتعارف عليها.
فإذا كانت هذه البصيرة سمًة متيز 
من  غيره  عن  املبصر  الشاعر  بها 
عند  إذا جتلت  بها  فكيف  أق��ران��ه، 
الشعراء  أو  امل��ك��ف��وف��ني،  ال��ش��ع��راء 
في  البديع  تناولوا  الذين  العميان؟ 
توصيف احملسوسات التي لم يروها، 
أكثر  لهم  بالنسبة  تكن  لم  التي  أو 
من كلمات تتردد على مسامعهم، إال 
أنهم أحسنوا االعتناء في تصويرها 

والتشبيه بها والكناية عنها.
سيتناول هذا البحث دراسة الرؤيا 
بالبصيرة في قصائد شاعر من رّواد 
الشعر في الكويت واخلليج العربي، 

-1896( الشبيب  سالم  ب��ن  صقر 
األبوين،  يتيم  نشأ  ال��ذي   ،)1963
من  التاسعة  في  وه��و  بصره  وفقد 
إثر إصابته مبرض لم يفلح  عمره، 
األلوان  يتصّور  فكان  فيه،  العالج 
بعض مالمح أقربائه. وقد تعلم في 
ثم  الكرمي  القرآن  فحفظ  الكّتاب، 
سافر إلى اإلحساء )1914- 1916( 
ليتتلمذ على أيدي علمائها في علوم 
اللغة والفقة والنحو، واختار العزلة 
تقريباً،  ع��ام��اً  ع��ش��ري��ن  ب��ي��ت��ه  ف��ي 
وفاته  بعد  وطبع  شعره  ُجمع  وق��د 

بإشراف: أحمد البشر الرومي.
صقر  الكويتي  الشاعر  ع��ن  ُع��رف 
ال���وق���ادة التي  ال��ش��ب��ي��ب ب��ص��ي��رت��ه 
طاملا  كانت محط فخر له، ومدحه 
الشعراء،  معاصريه  من  بعض  بها 
ف��أش��ب��ه��وه ب���أرب���اب ال��ب��ص��ي��رة من 
أبي  كالضريرين  ال��ع��رب،  الشعراء 
ومن  ب��رد،  بن  بشار  املعري،  العالء 
هؤالء الشعراء خالد الفرج املعاصر 
أرسلها  التي  القصيدة  للشبيب من 

له ومطلعها:
معرّي الكويت وبشاره

هززت من النفس أوتارها
وأملستها من دقيق اخليا

ل ما كان يعجز أفكارها1 
كما أن الشاعر الشبيب تفاخر بهذه 
البصيرة، وأشار إليها في أكثر من 
أصحاب  تفوق  إلى  منبهاً  مناسبة، 
البصر،  أص��ح��اب  ع��ل��ى  ال��ب��ص��ائ��ر 

فقال:

1 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 33.
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م����ن امل����اح����ظ أث����ن����اء اس���ت���ق���راء 
الشبيب  ال��ش��اع��ر ص��ق��ر  ق��ص��ائ��د 
ونورها  ل��ل��ش��م��س  اس��ت��ح��ض��اره 
ووص����ف ض��ي��ائ��ه��ا، وك���أن���ه يرى 
ضياء هذه الشمس، فقد اعتمد 
الشمس  ل���ض���وء  ت���ص���وي���ره  ف���ي 
ع��ل��ى م��رج��ع��ي��ت��ه ال��ث��ق��اف��ي��ة من 
جهة، وعلى توصيف غيره لهذا 

الضياء من جهة أخرى.

ومن يبصر بعني العقل منا
حقيقتها ويجتنب الطالء

فيبصر ما طلته له جليًا
بها يردد إلى الرخص الغالء2 

كما يقول في قصيدة أخرى:
وطبع املرء يدعوه إلى ما

يزيد عماءه املردي عماء3
وكما يصف هذه البصيرة بعني العقل 
التي أنعم عليه بها عوضاً عن العينني 
احملسوستني، فهذي إن كانت قادرة 
فاألولى  احملسوسات،  إدراك  على 
تستطيع  ال  ال���ذي  املستور  تكشف 

العني املجردة إدراكه، فيقول:
بعني حجائك فهي عني

إذا انفتحت تكشف ما يريب
فإن تنظر بها يظهر جليًا

لك املأمول منه والرهيب4
أرسلها  قصيدة  معرض  في  ويقول 

لعيسى القطامي سنة  1923:
سيجزيك أرباب العقول إذا رنوا

 إليه بشكٍر ال يبيد جزيُل5 
ه����ذا ال��ش��ع��ور ب��ال��رض��ا ال�����ذي مت 
الشاعر  قصائد  بعض  ف��ي  رص��ده 
في  نفسه  الشاعر  يؤكده  الشبيب 
نفسه  يساوي  إذا  قصائده؛  إح��دى 
ناظم  تخال  أن��ك  حتى  باملبصرين، 
القصيدة مبصراً، فيقول في مطلع 

القصيدة:
سهرت أراعي النجم والناس نوم

وبت أعاني الهم والهم مؤلم6
والسهر  النجم  مراعاة  تكون  وكيف 
في تأمله من غير بصر حسي يدركه، 
األساسية  ال��وس��ي��ل��ة  ه��م��ا  وع��ي��ن��ني 
قد  الشبيب  الشاعر  أن  إال  لذلك، 
أبصر هذا النجم بعني عقله، فعكس 
بها،  التي يشعر  الرضا  بذلك حالة 
وكيف أنه ال فارق بينه وبني الشعراء 
التي  العمى  أن حالة  إال  املبصرين، 
بني  م��ا  تتفاوت  الشاعر  بها  ابتلي 
وبني  معنا،  مر  كما  والرضا  القبول 

التذمر والشكوى تارة أخرى. 
والزهر ال تخفى حقيقة طبعه

ما مّر باآلناف منه شذاء7
الشاعر  ف��خ��ر  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 

2 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 155.

3 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 107.

4 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 139.
5 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة686.

6 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 696.
7 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 72.
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ذوي  ش��أن  م��ن  وإع��ائ��ه  ببصيرته 
العقول، إال أن تأثره النفسي لفقد 
ب��ص��ره ب���دا واض���ح���اً ف��ي أك��ث��ر من 

موضع في قصائده، فيقول:
يا ليتني أسطيع وصف مظاهر

صرف البعاد بهنَّ أمُس رماني8
حجم  الشبيب  الشاعر  يصّور  كما 
في  ب��ص��ره،  ف��ق��دان  نتيجة  معاناته 
تصوير فني درامي يصّور من خاله 
األزقة،  ف��ي  اجل����دران  م��ع  حكايته 

فيقول:
ولو أنني أسطيع وحدي ازدياره

لكنت إليه الدهر متصل السير
ولكنني ما سرت وحدي مرة 

فعدت ولم جترح جبيني يد اجلدر
كأن جلدران الكويت جميعها

علي تراث غير منسية الذكر9
ال��ده��ر عليه  تعسف  ن��ادب��اً  وي��ق��ول 
وع��رك األي��ام ل��ه، م��ب��رراً من خال 
ينعت  التي  الشكوى  سبب  قصائده 

بها، فيقول:
جهدتني صروف دهري حتى

غير شكوى صروفه ال أجيُد10
وميكن القول إن األساس الذي ميكن 
للكشف  دراستنا  في  عليه  نعتمد  أن 
ع��ن ال���رؤي���ا ب��ال��ب��ص��ي��رة ف��ي قصائد 
يتمحور  ال��ش��ب��ي��ب  ص��ق��ر  ال���ش���اع���ر 

ال��ت��راك��ي��ب اإلب��داع��ي��ة والصور  ح��ول 
أبرز  إل��ى  التطرق  ث��م  م��ن  البصرية، 
من خصائص  الشبيب  شعر  ميز  ما 
كشاعر  حلالته  انعكاساً  تعتبر  فنية 
التي  املعجمية  وال���دالئ���ل  م��ك��ف��وف، 
تعكسها التراكيب للوقوف على احلالة 
النفسية للشاعر. وميكن دراسة هذه 
الداللة بدءاً بعنصرين؛ العنصر األول: 
الثاني  والعنصر  النفسية،  الطبيعة 
يستند  وكاهما  الثقافية،  املرجعية 
ال��ت��ي يستطيع  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ص��ور  إل���ى 
الشاعر تصويرها من غير أن يدركها 

بعينه املجردة احملسوسة.
ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��ن��ف��س��ي��ة: ال��ت��ي تتمثل   •
الذهنية  البصرية  الصور  توليد  في 
بحالة  مرتبطة  كانت  سواء  وتكونها، 
ال��ع��م��ى ذات��ه��ا، ف��ي ت��ص��وي��ر الظام 
الشاعر  تصوير  فمجرد  الضوء،  أو 
ل��ل��ظ��ام وال���ن���ور ف��ي ش��ع��ره، لداللة 
واضحة على أن الشاعر اعتمد على 
بصيرته في تكوين الصورة البصرية، 
حيث إنه لم يدرك النور أثناء نظمه 
لقصائده، إال أنه يجده ضرورة مقابلة 

حلالة الظام التي يعيشها، فيقول:
فما بالنا يا قوم والنور بيننا

نخوض ظالمًا واألذى متراكم 
أغمَّ علينا أم بصائرنا غدت 

أم العقل منا أذهبته املآثم11 

8  ديوان صقر الشبيب، الصفحة577.
9 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 55.
10 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة57.

11 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 697،698.
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كما يقول في قصيدة أخرى متناوالً 
الظالم والنور في ثنائية تندرج حتت 
الثنائية األم في الوجود احلياة واملوت،  
ولعله ال يرى نفسه إال في ليٍل حالٍك 
قد طال مكوثه، فكان الظالم تعبيراً 
السلبية  احل�����االت  أغ��ل��ب  ع���ن  م��ن��ه 
التي يريد وصفها في مجتمعه، ألن 
الظالم برأيه كفيف، والنهار مبصر، 

ومن ذلك يقول الشاعر:
وقد راعها ما بي من الهم فانثنت
إلي جتر الذيل والليل مظلم12
الليل قد خّيم عليه من غير  وك��أن 
الظالم،  هذا  تبدد  تبدو شمس  أن 

وتزيل الغشاوة عن نظره، فيقول:
وإن طال في ليل اجلهالة معشٌر 
فأيقظهم منها قدميًا سوى الشجب13

ولعل الشاعر الشبيب لم يخرج عن 
السياق العام في اخلصائص الفنية 
لشعراء الرؤيا بالبصيرة، بإزاء منط 
بينهم،  م��ش��ت��رك  واح����د  ت��ص��وي��ري 
ومركب هذا النمط يشخص الظالم 

بالعمى، كما يقول بشار بن برد: 
غطاء بغيضًا ينشق فيبزغ الضوء 

وميكن اإلبصار
الشاعر  يشبهه  ال��ذي  الظالم  ه��ذا 
بالعجز  أخ��رى  وت���ارة  باجلهل  ت��ارة 
بصورة  الشبيب  ي��ص��ّوره  البصري، 
به، غير  الظلم  أوضح حينما يشبه 
بالنور  ال��ظ��الم  ي��ق��رن  أن  م��ت��ن��اٍس 

ف��ي دالل���ة على ضرورة  وال��ض��ي��اء، 
هذه الثنائية التي ترتسم في مخيلة 
حاجة  ع��ن  تعبير  ولعلها  ال��ش��اع��ر، 
إلى  ال��ش��اع��ر  مخيلة  ف��ي  ال��ظ��الم 

النور، فيقول:
استضيئي بهما يا أنفسا

تهن في ظلماء ظلم األجنبي 
وظالم الظلم منجاب مبا

أرساله من سنًا ملتهب14
الظالم  أن هذا  الشاعر  يرى  حيث 
لينجلي،  النور  إل��ى  بحاجة  املخيم 

فيقول:
متى يضيء صباح الوصل منك فتى
في ليل حزن من االيعاد معتكر15
وعلى الرغم من الهوة املعرفية بني 
الكفيف وعالم النور احلسي؛ إال أنه 
قادر على تصوير هذا النور والتشبيه 
ب��ه، وم��ن امل��الح��ظ أث��ن��اء استقراء 
الشبيب  ص��ق��ر  ال��ش��اع��ر  ق��ص��ائ��د 
استحضاره للشمس ونورها ووصف 
ض��ي��ائ��ه��ا، وك��أن��ه ي���رى ض��ي��اء هذه 
تصويره  في  اعتمد  فقد  الشمس، 
مرجعيته  ع��ل��ى  ال��ش��م��س  ل���ض���وء 
توصيف  وعلى  جهة،  من  الثقافية 
غيره لهذا الضياء من جهة أخرى، 
حيث تعتبر هذه من البديهيات، إال 
التي  وطبيعتها  بديهيتها  على  أنها 
تعتبر من الفطرة، تعتبر شيئاً نادراً 
م��ن ش��اع��ر ك��ف��ي��ف ال��ب��ص��ر كصقر 

12 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 696.
13  - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 113.
14 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 168.
15 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 679.
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الشبيب  الشاعر  أن  إال  الشبيب، 
للشمس  ت��ص��وي��ر  ه��ك��ذا  أن  ي����رى 
يعتبر تصويراً بديهياً ال معاناة فيه 

فيقول:
وصفحة الشمس تغني كل ذي نظر
عن وصفها بلسان القائل الذرب16 
وتارة أخرى نراه يقول في توصيفه 
للشمس مستنداً إلى بصيرته ال إلى 

بصره: 
تصبو إليك النفس فيك خالئق
لم تنج حتى العمي من إصبائها
فالشمس تسبح في السماء مضيئة
رأد الضحى بالتم من أضوائها17
ثم في قصيدة أخرى من خالل ثنائية 
إبداعية جتلت في املاء والنار، التي 
تندرج حتت الثنائية األم في احلياة؛ 

احلياة واملوت، فيقول:
وكيف يزيد شمس الظهر مثلي

ضياء أو يزيد البحر ماء18
وتارة أخرى يستند إلى احلواس التي 
يتمتع بها، كالشعور بحرارة الشمس 
التي تطاله إذما تعرض لها، مستنداً 
إلى  إلى ما يشعر به ال  في وصفه 
ما يتخيل رؤيته، فيقول في تصوير 

فني إبداعي:
وإذا شمس الضحى أذكت لظاها 

وصار لعابها فوقي يذوب19 

الصورة  ل���ه���ذه  ح��ق��ق  ال�����ذي  ل��ك��ن 
املنبعث من  ال��ب��ن��اء  ه���ذا  ذل���ك ه��و 
إحساسه  أدق  وم��ن  الشاعر،  نفس 
الرمزية  امل��الم��ح  ه���ذه  مب��ع��ان��ات��ه، 
ف��ي أمناط  وج��وده��ا  تكشف  ال��ت��ي 
السابقان:  النمطان  منها  أخ���رى، 
منط الظالم العمى، ومنط الشمس 
احل���ي���رى األع���م���ى. ف��ل��م ي��ك��ن هذا 
محض منط فني، بل إنه يطفو فيه 
إلى ذلك عامل نفسي متصل مبعاناة 
الشاعر، فإن اقتران الظالم باملوت، 
أو بحياة أشبه باملوت، حري باإلشارة 
إلى تساوق الصور في هذه األمناط 
في  تأتي  أنها  أي  اختالفها،  على 
سياق قصيدة واح��دة في كثير من 
األحيان، مما يعني أنها متثل تياراً 
نفسياً واحداً لدى الشاعر، مما يدل 
على احتادها في كنه مصدرها، وإن 
فقد  التركيبية،  انتماءاتها  تفرقت 
جتتمع  لكنها  التركيب،  في  تختلف 
في العنصر واخليط الذي يربطها، 
التي هي ثنائية الظالم والنور التي 
واحلياة،  امل��وت  ثنائية  عند  تنتهي 
ي��ق��ول ف��ي إح����دى قصائده  ف��ن��راه 

أيضاً:
فتى كفه بحر ميد رغائبًا

فيا ليت ذاك البحر ما كان يجزر 
فتى كان للعافني في ليل عسرهم 

16 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 165.
17 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 96.

18 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 106.

19 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 137.

Bayan May 2013 Inside   50 4/21/13   8:06:49 AM



51

إذا ما دجا بدر يضيء ويسفر
فيا ليت ذاك البدر لم تنش دونه

سحائب موت باملصائب تقطر20 
النحو  هذا  على  الصورة  تكرار  إن 
ال يتفق إتيانه متاماً وليد الصدفة، 
أو التقليد املجرد، بل هو قبل هذا 
وهو  الشاعر،  ذهن  على  يلح  معنى 
احليرة  عن  بالتعبير  يكتفي  ال  فيه 
بحياته،  يستبدان  ال��ل��ذي��ن  وال��ق��ل��ق 
إل��ى ذاته  ك��ذل��ك  ب��ل يشير أح��ي��ان��اً 
ب��ال��ك��وك��ب ال���وّض���اء ال����ذي م���ا كان 
أم  أك��ان شمساً  له أن يحار، س��واء 
جنماً أم جمع كواكب، وما كان لهذه 
الصور ومثيالتها أن تنبئ عن هذه 
الرموز لوال أنها كونت منطاً يحتفي 
ب��ه ال��ش��اع��ر، إض��اف��ة إل��ى تضافره 
الوجهة  تسلك  أخ���رى  أمن���اط  م��ع 

نفسها.
وطبيبي كاد أن ينقلبا

يائسًا مني عسى أن تقربا
قبلما كوكب محياي يغيب21 

ال��ش��ب��ي��ب يصف  ال��ش��اع��ر  ك��م��ا أن 
مدى  إل��ى  ل��إش��ارة  بالكوكب  غيره 
مكانته  إبراز  ومحاوالً  مرتبته،  علو 
وال����وص����ول ف���ي م��ح��ه إل����ى أعلى 
املراتب، فعلى الرغم من أن الشاعر 
الشبيب غير مدرك جلمال الكوكب 
أو مدى بعده أو قربه، إال أنه اتكأ 

في  وق��راءت��ه  وعلومه  معرفته  على 
هذا التصوير، فنراه يقول:

فأشرق في أفق التقدم بدرهم 
منيرًا وملا لم نسر سيرهم غرب22

ويقول في قصيدة أخرى:
فكال احلرين بدر طالع

في بني الضاد لكشف الغيهب23 
وبهذا نلحظ سعي الشاعر احلثيث 
ملجاراة  ب��ص��ي��رت��ه  اس���ت���خ���دام  ف���ي 
املتلقي  على  خ��اٍف  غير  املبصرين، 
استخدام  ع��ل��ى  ال��ش��اع��ر  ت��ق��اط��ر 
مفردات الظالم والنور على تصوير 
ال��ع��م��ى، وب���ه���ذا ي��ك��ون ق���د اتضح 
استخدمه  ال���ذي  النفسي  الباعث 
الشاعر في تصويره للمدركات من 

حوله.
***

امل��رج��ع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة: وال��ت��ي تتمثل 
األولية عن  املعلومات  استغالل  في 
حقائق األشياء أو نصوص اآلخرين، 
والسيما في الصور البالغية، يعمل 
صور  لتوليد  ذك���اءه؛  الشاعر  فيها 
التركيب،  إع��ادة  متعددة عن طريق 
أف��ض��ل متثيل على ذل��ك من  ول��ع��ل 
خ�����الل ع��ن��ص��ر ال����ل����ون؛ ح���ي���ث إن 
اللون  يستعمل  ال��ش��ب��ي��ب  ال��ش��اع��ر 
وكأن  ب��ه،  ومعرفة  علم  على  وكأنه 
بعينيه  ينظر  وصفه  خالل  الشاعر 
ويرى ويصور، فتراه يشير إلى هذا 

20 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 668.

21 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 703.

22 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 115.

23 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 168.
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اللون إش��ارة، في وصف بريقه من 
غير أن يسميه، فيقول:

فما كل ما راق العيون بريقه
وأعجبها منه مالحته ذهب24 
بالعني  إال  ي��رى  ال  البريق  إن  حيث 
امل���ج���ردة، وال مي��ك��ن إح��س��اس��ه أو 
فإشارة  احل�������واس،  ب��ب��اق��ي  مل��س��ه 
إلى  تعود  البريق  هذا  إلى  الشاعر 
املرجعية التي اختزنت عنده، إذ إنه 
يستطيع  يكن  لم  للبيت  نظمه  حني 
استعان  لكنه  البريق،  ه��ذا  إدراك 
فني  قالب  في  لتصويره  ببصيرته 
بالضوء  استعان  أن��ه  كما  إب��داع��ي. 
املنبعث عن اللون األبيض في بعض 
أبياته الشعرية إال أنه صرح باللون 

األبيض حقيقة هذه املرة فقال:
ولكن أياديك اللواتي بياضها

يضيء لعيني مبغض وخليل25 
اليد  أن�����ه ش���ب���ه  إل�����ى  ب���اإلض���اف���ة 
باألبيض الباعث للنور أياً كان هذا 
ال���ذي ال  باللون  أت��ى  ال��ش��يء، فقد 
إن��ه من خواص  إذ  للكفيف،  ي��درك 
وتيرة  وتتعالى  امل��ب��ص��رة.  األش��ي��اء 
لدى  اخل��اق  والتصوير  التوصيف 
الشاعر الشبيب من خال تشبيهه 
أن��ه استغنى عن  ب��ال��دم، إال  ال��دم��ع 
مفردة الدم واكتفى بلونها األحمر، 
واإلبداع الذي تناوله يتجلى في أنه 

لم يشر إلى الدم  إال رمزاً، فقال:

وقل لذاك الشهم دمعي أذيله
ولو أنه مثل اليواقيت أحمر26

يستطيع  ق��ل��م��ا  ش���ع���ري���ة  ص������ورة 
فيها  جت��اوز  بها،  اإلتيان  املبصرون 
إلى اخليال واملجاز  احلقيقة عابراً 
إن����ه أتى  ف���ي أق��ص��ى ح������دوده، إذ 
الياقوت  ال��ك��رمي  احل��ج��ر  ب��وص��ف 
األحمر لإلشارة إلى لون هذا الدمع 

املنسكب من عينيه.
آخ��ر في شعر  باعثاً  أننا جند  كما 
لتفسير  ال��س��ب��ي��ل  ي��ع��ت��ب��ر  ال��ش��ب��ي��ب 
تصوير  ف����ي  ال���ش���اع���ر  إم���ك���ان���ي���ة 
احمل��س��وس��ات ال��ت��ي م��ن ح��ول��ه من 
للكائنات  فتصويره  يراها،  أن  غير 
السحاب  أو  اجل��م��ادات،  أو  احلية، 
واملاء والنبات، يعود إلى الغريزة في  
الفطري،  التصوير  مركبات  معرفة 
صقر  الشاعر  أن  من  الرغم  فعلى 
الشبيب كان مكفوف البصر إال أنه 
استطاع أن يصّور األشياء من حوله 
ومن  كاملبصرين،  يراها  أنه  لو  كما 

ذلك:
- توصيفه ُحسن املرأة وجمالها

 حيث يصف الشاعر املرأة ويتغزل 
بجمالها الذي لم يره، وكأنها تقف 
أم���ام���ه، وه���و ي��ن��ظ��ر إل��ي��ه��ا بطرفه 

احلائر في حسنها، فيقول:
فتاة يحار الطرف عند جمالها

فال ينثني عنها وال يتقدم27 

24 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 113.

25 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 687.

26 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 667.

27 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 696.
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على  ليؤكد  الشبيب  صقر  وي��ع��ود 
هذا الباعث الغريزي في التوصيف 
أن  للمتلقي  يخيل  والتصوير، حيث 
ومشاهد  مبصر  البيت  ه��ذا  قائل 
لهذا احلسن، ومدرك للخمار الذي 
مفاتن  لتخفي  ال��ن��س��اء  ب��ه  تتستر 

وجهها، فيقول:
مالي أبث مزاياه وليس على

وجوهها الفاتنات احلسن من حجب28 
بالتوصيف  الشاعر  يكتف  ل��م  كما 
امل��ب��اش��ر ل��ل��م��رأة وح��س��ن��ه��ا، إال أنه 
بها،  فشبه  للجمال  مقياساً  جعلها 
فيقول في معرض قصيدة في مدح 

اللغة العربية الفصحى:
ال حسن إال حسن وجهك جامٌع

ما بني قلبي الدهر والهيمان29
ولعل هذه اللفتة من الشاعر الشبيب 
تؤكد على مدى الوعي الذي تفّرد به 
لينافس في ذاك الشعراء املبصرين، 
مستنداً في ذلك على الصفات التي 
املرأة  جمال  في  الشعراء  بها  تغنى 
وحسنها، وإن كان الشاعر الكفيف 
هذا  مكامن  ي��درك  أن  يستطيع  ال 
اجل���م���ال وأم���اك���ن���ه إال خ���ي���االً، إال 
فنية  بطريقة  وصفه  استطاع  أن��ه 

خالقة.
- وصف اجلماد، في وصف ديوان 

احلاج شمالن بن علي

يصف  الشبيب  ال��ش��اع��ر  إن  حيث 
بن  شمالن  احل��اج  صديقه  مجلس 
علي، معتمداً في ذلك على التقليد 
الثابت لصناعة القهوة في الدواوين 
هذه  رأى  يكن  لم  إن  فهو  العربية، 
ال��دالل وه��ي متحملقة ح��ول موقد 
أنها على هذه  يقّدر  أن��ه  إال  ال��ن��ار، 
فاستعان  احل��ق��ي��ق��ة،  ف���ي  ال��ه��ي��ئ��ة 
تصويره  فجاء  لتصويرها  ببصيرته 

كأحسن من الواقع فقال:
 وحول النار قد صفت دالل

 بهن لشاربيها خير قهوة
وهل كالنار في املشتى اذا ما

ت دالل النب شهوة30 بها صفَّ
- االستعانة باملوروث املعرفي

حيث إن الشاعر قد اطلع على الكتب 
ودرس في الكّتاب، فقد كّون ثقافة 
خاصة به في هذا الشأن، حيث شبه 
األشجار والزهر يعلوها بالكتب وما 

حتويه من فوائد، فقال:
وأشجارها كتب تفوح فوائدًا 

وتبصر فيها ناضر الزهرات31
لم  وإن   - الشبيب  الشاعر  أن  كما 
أن  إال  حقيقة،  األش��ي��اء  ي��رى  يكن 
يصف  ألن  يخوله  املعرفي  م��وروث��ه 
هذه األشياء أو أن يشبه بها، معتمداً 
على عني عقله وبصيرته، ومن ذلك 

قوله:

28 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 164.

29 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 570.

30 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 701.

31 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 659.

Bayan May 2013 Inside   53 4/21/13   8:06:58 AM



54

وما طيران النمل إال عالمة
على أنه منه دنا قاسم الصلب32 

تشبيه احملسوس باحملسوس
يصور الشاعر جمال احلبب وبريقه 
واللؤلؤ،  ال����در  ب��ه  ي��ض��اه��ي  ال����ذي 

فيقول:
حبب بدرِّ البحر يزري

ولكن حتته سم احلباب33 
كما أن الصورة احلسية قد سيطرت 
ذهن  على  البالغية  تشكيالتها  في 
لم يكن مشاهداً  الشاعر، فهو وإن 
ملا يدور حوله، إال أنه يجيد الوصف 

والتصوير، فيقول:
تطاير عنه في النزال عداته

تطاير ريش في زعازعه النكب34
عندما  خ���اص  بشكل  ه���ذا  وجت��ل��ى 
قابل الشاعر صورة بصورة معتمداً 
هذا  فجاء  التمثيلي،  التشبيه  على 
بشار  الشاعر  لفنية  محاكياً  البيت 

بن برد في قوله: 
كأن مثار النقع فوق رؤوسهم

وأسيافنا ليٌل تهاوى كواكبه
ويعتمد الشاعر الشبيب في تصويره 
على واقعه تارة أخرى في استنباط 
صوره الفنية، فأورد السفينة – التي 
ال��رزق عند  أب��رز سبل  كانت وقتها 
الكويتيني، ولعل احلديث عنها كثير 

واعتمد  وص��ّوره��ا   – املجالس  ف��ي 
عليها في تصويره لواقعه وتوصيف 

حالته النفسية فيقول:
فكأننا سفن لنا من حالنا

موج مضت بسكونه نكباء35 
تشبيه غير احملسوس باحملسوس

ت��ص��وي��ر األم����ور املعنوية  م��ن خ���الل 
ب��ص��ري��اً. ومب��ا أن الشاعر  ت��ص��وي��راً 
الشبيب كفيف البصر، إال أنه يستطيع 
أن مييز بحاسة اللمس املادة الصلبة 
من اللينة، كالرخام مثاًل، إال أنه شّبه 
يحوي  ال��ذي  احلي  بالكائن  الطقس 
قلباً نابضاً في صدره، ومن ثم تشبيه 
هذا القلب بحجر الرخام، كناية عن 
صالبته وقسوته وعدم رأفته بالبشر 

في برده القارس، فقال:
فلو أضحى بصدر الطقس قلب

ولو حاكت صالبته الرخاما
ألوجدت الشكاة به انعطافًا

 على من عنه لم يجد انهزاما36 
للقول  ال��ش��اع��ر  تشبيه  ذل���ك  وم���ن 
أن  على  واجل��واه��ر،  بالدر  اجلميل 
الشاعر لم ير الدر حال وصفه، كما 
فاتكأ  سمعه،  بل  القول  ير  لم  أن��ه 
صناعة  في  واملرجعية  العقل  على 

صورته الفنية، فقال:
تعنى الشتراء الدر منا

وفي فمه جلوهرنا نظير
32 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 155.
33 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 177.
34 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 148.
35 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 79.

36 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 699.
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أما يكفيه أن الدر قول
تفوه به فتلقطه احلضور37 
الدهر  ل��ت��ع��اق��ب  ال��ش��اع��ر  كتشبيه 
عرض  ف��ي  مت��خ��ر  ال��ت��ي  بالسفينة 
البحر، حيث هي البد تصل شاطئها، 

فيقول:
فليست ليالي الدهر إال سفائنا

بهن إلى دار اإلقامة نعبر38 
قد  ال���ش���اع���ر  أن  امل����اح����ظ  وم�����ن 
عن  للكناية  ال��ل��ي��ل  بلفظ  اس��ت��ع��ان 
النهار،  لفظ  عن  مستغنياً  الدهر، 
ومن املتعارف عليه أن الدهر ما هو 
إال تعاقب ليل ونهار، لكن هذا الليل 
الكفيف  الشاعر  على  يخيم  ال��ذي 
أجلأه إلى هذه الصورة النمطية في 
إل��ى مدى  منه  إش��ارة غير مباشرة 
املعاناة التي يرزح فيها الشاعر من 
ال��ظ��ام ال���ذي ال ي��أب��ى رح��ي��ًا عن 

مقلتيه. 
تشبيه غير احملسوس بغير احملسوس

ي��أت��ي الشاعر  ال����ذي  امل��ج��از  ه���ذا 
يعتبر  وال��رم��ز،  أف��ق اخليال  به من 
مازماً للواقع الذي يعيشه الشاعر، 
ال  لديه،  غير محسوسني  فكاهما 
ال  مرئية،  وال  محسوسة  األح���زان 
املبصرين،  الشعراء  عند  وال  عنده 
أو  ملموسة  وال��ك��واك��ب  النجوم  وال 
محسوسة أو مرئية عنده، فقال في 

تصوير فني إبداعي:

أقاسي من األحزان ما لو أقله 
ميس جنوم األفق ما الح كوكب39 
ول��ع��ل ج��م��ال��ي��ة ه���ذه ال��ص��ور التي 
تفرد بها الشاعر صقر الشبيب من 
حيث تشبيه ما هو غير مرئي بشي 
مفهومي  م��ع  كتعاطيه  م��رئ��ي،  غير 
الشاعر  أن  إال  واإلق��ص��اء،  اإلدن���اء 
على  يسبغ  كي  باحملسوس  استعان 
هذه املفردات صفة الوجود املادي، 
واملاء،  املطر  اإلدن��اء صفة  فأكسب 
وأكسب اإلقصاء صفة النار، فقال: 
فما سوى ممطر اإلدناء يطفئ ما
أذكته فيه يد اإلقصاء من سعر40

من  مخيلته  الشاعر  يُعمل  ثم  وم��ن 
جديد ليأتي لنا بصورة غير بصرية، 
إبداعية  بطريقة  يجسدها  لكنه 
أمامنا مؤكداً  وكأنه يضعها  واعية، 
الذي يختزن في  على كثافة املعنى 
هذا  ع��ل��ى  ات��ك��ائ��ه  وم���دى  مخيلته، 

اخليال في شعره، فيقول:
فبني ضلوعي من نواك جهنم

وذكرك يذكيها دواما ويشعل
فما منبت الروض األنيق من الربا 
عليه أتى مزن يسح ويهطل

فأصبح فيه النبت يثني بألسن
تصاغ من الزهِر البهّي وتعمل41 
تصوير املوضوعات املتصفة بالكلية 

والعموم واإلطاق:
37 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 673.
38 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 667.
39 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 654.
40 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 679.
41 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 689.
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لتصوير البحر والبيداء والليل مثاًل، 
واملقيد،  واخل���اص  اجل��زئ��ي  مقابل 
أو  م��ح��دد،  طبيعي  منظر  لتصوير 

نبات أو آنية، ومن ذلك قوله:
متى علي غمام الوصل هامية

فإن قلبي إليها جد مفتقر42
وك��ذل��ك ي��أت��ي ال��ش��اع��ر ب��ش��يء من 
والعمومية  ال��ك��ل��ي��ة  امل���وض���وع���ات 
مثاًل،  كالنخيل  ب��ال��واق��ع،  املرتبطة 

فيقول:
والفرع كاألصل في طيب الثمار أما

يأتي الفسيل كمثل النخل بالرطب43 
احمل�����س�����وس  غ�����ي�����ر  ت����ش����ب����ي����ه   -

باحملسوس: 
أو ما ميكن تسميته بتخييل الواقع؛ 
ال����ذي ه��و أوس����ع م��خ��ارج األعمى 
حني  على  البصري،  التصوير  إل��ى 
الواقع مخرجاً ضيقاً  متثل محاكاة 
األمناط  إلى  جانحاً  التصوير،  إلى 
ال��رم��زي��ة ال��ت��ي وج���د ال��ش��ب��ي��ب في 

رمزيتها متنفساً للتعبير، فيقول:
فال طفل إال وهو في عني أمه 

يفوق جمااًل دائر الشهب والقطبا44 
الذي  الطفل؛  الشاعر  شبه  حيث 
ه���و ش����يء م��ح��س��وس )س�����واء كان 
البصراء،  ع��ن  م��رئ��ي��اً  ه��ذا احل��س 

الكفيف كالشاعر(  باللمس عند  أو 
هو  ال��ذي  وعلوها؛  الشهب  بارتفاع 
للشاعر  بالنسبة  م��ح��س��وس  غ��ي��ر 

الكفيف صقر الشبيب.
ومن هذا البحث القصير نستطيع أن 
نحدد أبرز البواعث التي ساهمت في 
الشعرية،  ببصيرته  الشاعر  ارتقاء 

فكانت على الشكل التالي:
- استغالل مادة الصورة.

- اخليال احلركي وتصويره بشكل 
فني.

- التداخل الثقافي واملعرفي، وأثره 
في تشكيل الصورة البصرية.

- معاناة الشاعر الوجودية وطباعه 
من  تعتبر  التي  اخل��اص��ة،  النفسية 
لدى  الفني  التصوير  مولدات  أب��رز 

الشعراء.
املصادر واملراجع:

مؤسسة  الشبيب،  صقر  دي���وان   -
البابطني  سعود  عبدالعزيز  جائزة 

لإلبداع الشعري، الكويت، 2008.
العربية  لشعراء  البابطني  معجم   -
في القرنني التاسع عشر والعشرين، 
سعود  عبدالعزيز  ج��ائ��زة  مؤسسة 
البابطني لإلبداع الشعري، الكويت، 

.2008

42 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 679.

43 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 161.

44 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 197.
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درا�سات

مدخــل :
لدى  أحيانا  مربكة  تــســاؤالت  األنــثــى  بلغة  الكتابة  مــوضــوع  يــطــرح 
مجموعة من النقاد الذين ال يؤمن بعضهم مبصطلح الكتابة النسائية 
في مجالي اإلبداع و النقد، مثلما أن آخرين يعتبرون الكتابة عامة 
– فكرا و إبداعا و نقدا- ال حتتمل هذه التقسيمات البسيطة حسب 
إنساني،  خطاب  هو  مبا  األدب  تــذوق  يجب  حيث   ،  Gender اجلنس 
'جندر' الذات التي أنتجته و هذا ما ينتصر له عدة نقاد  بعيدا عن 
التوجه  بهذا  إنهم  عموما.  'النصانية'  املناهج  اجتاهات  و  بنيويني 
يتعاملون مع ما يقوله النص و ليس مع 'الناص' في حد ذاته. غير 
أن ما نسعى إلى تناوله ها هنا يروم بالدرجة األولى مقاربة الشرارات 
اجلنينية التي أسهمت في ظهور النقد األدبي بإمضاء املرأة في الغرب 
خالل املرحلة ما بعد الكولونيالية، ال سيما أن عدة تفاعالت أفضت 
بالنقد األدبي  خالل النصف الثاني من القرن العشرين إلى تلمس 
عبر  األولى  بالدرجة   Institutionalized 'املمأسس'  األكادميي  إطاره 
بلورة قاعدة 'مقارباتية' ذات توجهات كبرى تنظر إلى إبداع املرأة برؤية 

متجددة.
 وقد انعكس هذا األمر أساسا في مجاالت النشر و التلقي و كل ما له 
اخلطاب  ليتجدد  األنثى،  تطرحها  ب��دأت  التي  اجلديدة  باألسئلة  عالقة 
األدبي و يخلق لدى القارئ وعيا جديدا. لذلك ستكون مهمتنا األساس  في 
هذه الورقة البسيطة العودة إلى اخليوط الهالمية األولى التي تغذت منها 
الكتابة النقدية بقلم املرأة التي أسالت الكثير من املداد في الغرب، مثلما أن 
العدوى انتقلت إلى الرقعة العربية الحقا بحكم املثاقفة و التالقح الثقافي 
و الترجمة. و سنقتصر هنا على النقد األدبي 'النسائي' و محاولة تقدمي 

النقد األدبي النسائي في الغرب
التأسيس و االنطالقة

بقلم: محمد الكرافـس*

* كاتب وباحث من املغرب
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رؤية استقرائية  في إطار سانكروني 
لهذا النوع من الكتابة الذي ارتبط 
باملجتمعات الصناعية الغربية، و ما 
خلفته التغيرات الكبيرة التي عرفها 
إيقاع احلياة اليومية للمرأة مبا هي 
و  األس���رة  تشكيل  ف��ي  مهم  عنصر 
مبا هي ذات واعية متارس طقوس 
تتجسد  شتراوس  مبفهوم  'ثقافية' 
في الفن و صحبة القلم و  الكتابة 

بوجه عام.
1( - األبعاد السياسية والطقوس 

األولى للنقد بلغة األنثى
املرأة  لدى  النقدية  التجربة  تنطلق 
ف���ي ال���غ���رب م���ن حت��ط��ي��م اجلسور 
عبر  ال��رج��ل  ال��ت��ي شكلها  ال��ع��ال��ي��ة 
'الوصاية  و  األي��دي��ول��وج��ي��ا  سلطة 
بها  س��ي��ج  ال��ت��ي  الزائفة'  امل��ع��رف��ي��ة 
مم��ل��ك��ت��ه م��ن��ط��ل��ق��ا م����ن امل�������وروث 
اقتاتت  الذي  الكبير  'الباطريركي' 
في  س���واء  ال��ذك��وري��ة،  املخيلة  منه 
إبداعها أو في كتابتها النقدية التي 
عالقتها  ف��ي  آث��م��ة  غ��ي��ر  اعتبرتها 
العوامل  هذه  كل   . األنثوي  بالنص 
إعادة  إل��ى  السبعينات  تيار  دفعت 
مبا  ذاتها  اللغة  حضور  في  النظر 
هي وسيلة للتعبير  كما نلمسها في 
فيكس  ايفا  الفذة  الناقدة  كتابات 
التي هاجمت غير ما    Eva Figes
مرة املقاربات البطريركية املهيمنة و 
احتقار املرأة و اعتبارها ذاتا منتجة 
ل��ن��ص م��ن درج���ة أق���ل. ق��د يفاجأ 
املرء حني يقرأ ذلك على اعتبار أن 
باملستوى احلقوقي  الغربية  الثقافة 
الذي وصلت إليه و بتكافؤ الفرص 
الكبير الذي فتح املجال أمام املرأة 

إل��ى عهد  كانت  ع��وال��م  تقتحم  ك��ي 
الرجل،  ط��رف  م��ن  محتكرة  قريب 
التهرب  و لكن ه��ذا واق��ع ال ينبغي 
منه فعال. لقد سعت املرأة ناقدة و 
كاتبة منذ ظهور بوادر موجة األدب 
م��ا ب��ع��د ال��ك��ول��ون��ي��ال��ي إل���ى إسماع 
مغايرة  و  متجددة  بخلطة  صوتها 
للصورة املشوهة و املرآة املشروخة 
التي يحاول الرجل أن يعكس عبرها 

صورتها.
ل��ق��د ح��اول��ت اي��ف��ا فيكس ك��ات��ب��ة و 
إع��ادة تشكيل ص��ورة جديدة  ناقدة 
املرأة  أنتجتها  التي  اإلبداعية  للغة 
من خالل  رسمت  أنها  كما  سابقا، 
م��ق��ارب��ات��ه��ا خ��ارط��ة ط��ري��ق جديدة 
للكتابة بوعي مختلف و بإحداثيات 
املبتغى  ذل���ك  لتحقيق  و  م��غ��اي��رة. 
ق���دم���ت ال���ب���اح���ث���ة م��ج��م��وع��ة من 
من  الكتابة  تنتقد  التي  التصورات 
قبلي/مسبق  'باطريركي'  منطلق 
لدى الرجل. و هو ما مَلََستُْه مثال في 
ميلر  نورمان  و  ميلر  هنري  كتابات 
هاردي  ت��وم��اس  و  جينيت  ج���ان  و 
الكاتبة  ق��دم��ت  ح��ي��ث  غ��ي��ره��م،  و 
لكتاباتهم  الذع��ا  نقدا  فيكس  ايفا 
النفس  م���ن  ت��خ��ل��و  ال  اع��ت��ب��رت��ه��ا  و 
املهيمن.  الباطريركي  اإليديولوجي 
الكاتبة  أن  ذل���ك  م��ن  األده����ى  ب��ل 
حتى  ان��ت��ق��دت  قليل  قبل  امل��ذك��ورة 
منوذج  في  ممثلة  النسائية  الكتابة 
  Virginia Wolfوولف فيرجينيا 
لم  كتاباتها  بعض  أن  اعتبرت  التي 
تكن موفقة في تشخيص الوضيعة 
احلقيقية للمرأة    و خدمت بالتالي 
التصور األيديولوجي الذكوري، و لم 
تسمع )بكسر ما قبل آخره( صوتها 
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ب��وع��ي اح��ت��ج��اج��ي، و إمن���ا قامت 
مبجاراة التيار املهيمن بدل مجابهته          

و محاولة التصدي له.
إن ع��ودت��ن��ا هنا ت���روم ال��ن��ب��ش  في 
البنى األركيولوجية املعرفية الهامة 
التي ساهمت  طوال خمسة عقود 
في تشكيل ميكانيزمات تيار 'النقد 
املستوى  ع��ل��ى  النسائي'  األدب�����ي 
إن  التيار  ذل��ك ألن ه��ذا  و  الغربي، 
التشكل           ف��ي  ب��دأ  ق��د  التعبير  ص��ح 
الناقدة األمريكية   و الظهور حسب 
هيلني كار Helen Carr خالل أواخر  
الستينيات   و بداية السبعينيات من 
القرن العشرين. و هذه املرحلة هي 
مجموعة  نشر  عرفت  التي  الفترة 
من األعمال النقدية بأقالم نسائية 
جورمني  و  ميليت  ك��اي��ت  قبيل  م��ن 
أخريات،  و  فيكس  إي��ف��ا  و  ك��ري��رر 
النسائي  الصوت  إل��ى  نبنهن  حيث 
النقد و لذلك  ألول مرة في مجال 
تأسيسي  طابع  ذات  كتابتهن  تعتبر 
ذلك  و  النقدية  الكتابة  مجال  في 
املؤسسات  ع��ل��ى  ه��ج��وم��ه��ن  رغ����م 
األك��ادمي��ي��ة األدب���ي���ة 1 ف��ي عديد 
األوربية  و  األم��ري��ك��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
آنذاك. فقد قدمت هؤالء الباحثات 
تعيد  التي  الدراسات  من  مجموعة 
و  الكالسيكيات  للكاتبات  االعتبار 
تنفض الغبار عنهن بإحياء أعمالهن 
من جديد و إعادة اكتشاف األبعاد 
نقدية  ِبُعدٍة  إبداعهن  في  اجلمالية 
'حداثوية' متجددة و مواكبة لإليقاع 
ال��ع��ام ال��ذي تسير ب��ه وت��ي��رة النقد 

األدبي عامة.
ل��ق��د آم��ن��ت ب��ع��ض ال��ن��اق��دات منذ 
بخصوصية  ال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات  م��ط��ل��ع 

الكاتبة/  امل��رأة  تنتجه  ال��ذي  النص 
بلغة  و  م��خ��ت��ل��ف  ب���وع���ي  امل���ب���دع���ة 
الرفض  و  ب��االح��ت��ج��اج  م��وس��وم��ة 
مورست  ال��ت��ي  ال��ذك��وري��ة  للسلطة 
احلضارات  منذ  القدم،  منذ  عليها 
البابلية و اإلغريقية/ الهيلينية التي 
اعتبرت املرأة مجرد جسد  يحمل 
في طياته شهوة جنسية و ينتج من 
الغريزي األطفال،« و  وراء اإلشباع 
هي صورة  تتواتر ثقافيا و حضاريا 
لتزداد رسوخا مع الزمن حيث تظل 
احلضارة املعاصرة لنجد املرأة في 
الفن احل��دي��ث       و في الدعاية 
كأنها  و  السينما  و  النحت  ف��ي  و 
جسد فحسب« 2. هذه الكليشهات 
النقدي  ال��ق��ل��م   بتعبير  املوروثة– 
النسائي- ضمن التصور الثقافي و 
الرأسمال الرمزي للذاكرة اجلمعية 
الغربية جعلت الكاتبة تسعى للخروج 
من بوتقة الهيمنة الذكورية لتحدث 
فكرية  خلفية  و  مرجعية  لنفسها 
النقد،  م��س��أل��ة  ف��ي  عليها  تستند 
الناقد  الرجل  بذلك  يبقى  ال  حتى 
املبدعة سطوته  املرأة  على  ميارس 
الذات  إث��ب��ات  ب��ؤرة  فمن  املعرفية. 
خ���رج ال��ن��ق��د األدب����ي امل��ك��ت��وب بلغة 
للكتابة األنثوية ذاتها  لينّظر  األنثى 
بعيدا عن أي انزالق 'هرمينوطيقي' 
الكتابة  على  معينة  وصاية  مي��ارس 
امل����رأة، و يعطيها  ل���دى  اإلب��داع��ي��ة 
ضمن  حاضرة  غير  أبعادا  بالتالي 
أحيانا  املنطلقة  التأويل  إحداثيات 
من معطيات و ترسبات إيديولوجية 
مسبقة ال تنظر إلى النص  بقدر ما 

تنظر إلى جنس منتج النص.
قد يبدو صحيحا أن الصوت الواحد 
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ي��ك��ون صدى  أن  إال  ل���ه  مي��ك��ن  ال 
لنفس في واد سحيق ال تسمع فيه 
إال آهات الرجل منذ األزل، إال أن 
األمر يتطلب شجاعة حقيقية تشابه 
الشجاعة التي قادتها مجموعة من 
األقليات عبر التاريخ بداية بنضال 
ال��زن��وج ف��ي أم��ري��ك��ا و وص���وال إلى 
نضال التيبت في الصني. فعلى هذا 
النقد األدبي  انطلق  إذن  األس��اس  
تأويلية  أص��وات��ا  ليسمع  النسائي 
أنتجته  ال��ذي  النص  تقارب  جديدة 
من  يجعل  و  مختلف  بوعي  األن��ث��ى 

مهمته سالحا ذا حدين:
- تقدمي زاوية مغايرة للمقاربة التي 
الذي  اإلب���داع���ي  ال��ن��ص  تستهدف 

تكتبه األنثى
الذكورية  النقدية  الكتابة  انتقاد   -
ال��ت��ي ح��اول��ت االس��ت��ف��راد بالنقد و 

وسمه بخلفياتها اإليديولوجية .
ل��ق��د ح��اول��ت ال��ك��ت��اب��ة ال��ن��ق��دي��ة من 
أحكام  م��ن  التخلص  املنطلق  ه��ذا 
بحيث  ب��ه��ا،  ارت��ب��ط��ت  ال��ت��ي  القيمة 
أحدثت شرخا عميقا ضمن التصور 
األجناسي األرسطي لألنواع األدبية، 
و أنتجت بذلك تصورات تنطلق من 
إنتاجا  ك��ار  هيلني  تعتبرها  دواف���ع 
بها  يتكلس  قدمية  لثقافة  م��ك��رورا 
املخيال الذكوري الغربي )إلى حدود 
الستينات و تعرضه للنقد(، و هذا 
في نظر النقد النسائي هو اخلطير 
حينما يصير اإلرث الرمزي للثقافة 
اإلنسانية رهينا ب'شخصنة' العقلية 
التي  األبيسية  سلطتها  و  الذكورية 
لم ترد بعد التخلص  من سطوتها و 

من ترسبات إرث األجداد األولني.

التجربة  ف����ي  واض�������ح  ف���امل���ع���ن���ى 
السبعينية لكل من فيكس و جورمني 
كرير و ميلتز نت خالل الهجوم على 
تفكيره  نقد  و  املهيمن  'الذكر'  فكر 
و دعوته إلى إعادة برمجة 'جينات' 
فلسفته لتالئم منطق القرن العشرين 
املقاربات  تتطهر  بحيث  آن�����ذاك، 
اإليديولوجية  املعدات  من  الغربية 
بها  تشتغل  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��س��اب��ق��ة 
و  امل��رأة  بخصوص مقاربة نصوص 
عدم إنصافها، أو أحيانا من خالل 
ن��ب��رة خاصة. إب��داع��ا ذي   اع��ت��ب��اره 
التي  النقدية  الكتابة  ابتدأت  قد  و 
بتكتيك   ال��غ��رب  ف��ي  امل���رأة  أنتجتها 
اعتباره  و  الذكوري  النقد  مهاجمة 
نقدا ال يخلو من األدجلة و التوجيه 
الفكري املغرض الذي يخدم أجندة 
اس��ت��م��رار ال��ت��ف��وق ال��رم��زي للرجل 
مبدعا و ناقدا، حيث أن النقد في 
ب���دوره احلقيقي  ه��ذه احل��ال��ة يخل 
بعيدا  النص  استنطاق  في  الكامن 
عن أية حمولة أيديولوجية خارجية 
التأويل ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى  ت��ش��وش   ق���د 

و استكناه الداللة.
ترم  لم  النسائية  النقدية  فاحلركة 
هو  مبا  نفسه  النقد  مساءلة  سوى 
عملية  تخدم  محايثة  عملية حتليل 
أخرى  أغراضا  تخدم  ال  و  التأويل 
النقد  على  يجب  ال  املقاربة.  وراء 
جنس  إل��ى  ينظر  أن  املنطق  ب��ه��ذا 
كاتب النص و لكن إلى النص ذاته 
للتجزيء  ق��اب��ل  غير  ككل  و  كبنية 
التي  النصانية  املقاربات  إط��ار  في 
انطلقت بدورها مع املناهج النقدية 
التفكيكية  و  السيميائية  و  البنيوية 
و التي تشير في أرضيتها النظرية 
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إل����ى أن��ه��ا م��ج��رد ع����دة  و منوذج 
النصوص  إخضاع  يتم  'براديغمي' 
مل��ش��رح��ت��ه ق���ص���د امل���س���اع���دة في 
ما  استنطاق  و  الداللة  استكشاف 
يخبئه النص في بواطنه. إذن يبدو 
إن بنك املعطيات الذي وفره النقد 
النسائي في الغرب ينطلق من هذه 
الفرضيات و لو أنه هو اآلخر القى 
ن��ق��دا ش��دي��دا م��ن حيث خلطه في 
إدماجه  و  ل���أوراق  األح��ي��ان  بعض 
احلقوقي  و  ال��س��ي��اس��ي  ل��ل��خ��ط��اب 
باخلطاب  اخل���اص  ال��ت��أوي��ل  ضمن 
متخيال  نصا  يبقى   ال���ذي  األدب���ي 

بشكل خاص.
املعاصر األم��ري��ك��ي   األدب   -)2 

و تعدد األصوات: اإلثنيات و سؤال 
'اجلندر':

تعدد  و  األم��ري��ك��ي  األدب  ي��ط��رح 
منذ  حقيقية  إش��ك��ال��ي��ة  األص����وات 
استقالل الواليات املتحدة األمريكية 
الثامن  عن بريطانيا  أواخر القرن 
النظرية  ج��ع��ل  م���ا  ه���و  و  ع���ش���ر، 
األدبية متتح كثيرا من مقوماتها في 
و  السياسية  التوجهات  من  أمريكا 
االقتصادية  أحيانا  و  االجتماعية 
ال���ت���ي ع��رف��ه��ا امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى مر 
فيها  شيدت  التي  القليلة  ال��ق��رون 
في  املعاصرة  األمريكية  احل��ض��ارة 
هذه  تنبع  كما  'احلداثوي'.  شكلها 
اخلاصية في تعدد إثنيات الوافدين 
إلى 'العالم اجلديد' آنذاك و تعدد 
و  الهويات  بتعدد  داخله  األص��وات 
األيديولوجيات. و ال عجب أن نرى 
الكتابة النقدية بدورها –كجزء من 
لهذه  تتعرض  اإلن��س��ان��ي��ة-  املعرفة 

ال��ع��دوى، السيما بعد حت��رر معظم 
مستعمرة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ع��ال��م  دول 
من  الستينيات   خ���الل  ق��ب��ل  فيما 
تقدير،    أبعد  على  العشرين  القرن 
و ه��و م��ا أف��رز حت���ررا  نوعيا على 
بدوره   أفضى  الذي  الفكر،  مستوى 
إلى حترر املناهج النقدية ذاتها من 
سطوة النقد االنطباعي و التاريخي 
كانت سائدة خالل  التي  التأملي  و 

ردح من الزمن. 
و  تكتمل،  ل��م  اخلطة  ه��ذه  أن  غير 
لرزنامة  وف��ي��ا  ب��ق��ي  ال��ت��ح��رر  ه���ذا 
الوافدة  'املسكوكة'  التوصيات  من 
الذكوري.  امل���وروث  بطون  من  إليه 
النسائية  احل��رك��ة  وج��دت  لذلك  و 
)كتيار فكري و سياسي( من داخل 
هي  للتحرر  مواتية  الفرصة  األدب 
و  الذكر  براثن سطوة  من  األخ��رى 
سلطته الضمنية التي مارسها على 
إبداعها،  ع��ل��ى  و  األن��ث��ى  ن��ص��وص 
إن  بل  تقله.  لم  ما  قولها  ملا  وذل��ك 
اعتبرت  من  النقدية  الكتابات  من 
ال��ك��ت��اب��ة بصيغة امل��ؤن��ث ق��اص��رة و 
حت��ت��اج إل���ى ك��ث��ي��ر م��ن ال��ع��م��ل لكي 
تقايس  و  النضج  مرحلة  إلى  تصل 
هذا  و  الذكورية.  نظيرتها  بالتالي 
القيمة  أحكام  م��ن   كثير  فيه  حكم 
و من املغالطات التي  سعت فيكس 
و جورمني كرير إلى دحضها مبوجة 
الكتابات النقدية التي دشنتاها معا 
نفس  من  السبعينيات  بداية  خالل 

القرن .
فمن ثورة اإلثنيات و تبجيل اخلطاب 
األدجلة  وراء  االنسياق  إلى  األدب��ي 
بينها،  فيما  متسارعة  ب��إي��ق��اع��ات 
في  اجلديد  األمريكي  األدب  ق��دم 
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جديدة  موجة  السبعينيات  مرحلة 
من الكتابة هي كتابة 'اجلندر' التي 
كتابة  على  م��ض��ادا  عنفا  م��ارس��ت 
أن  حاولت  و  ناقد  هو  مبا  الرجل، 
تنظر لذاتها و تخلق لنفسها توليفا 
جديدا يصحح املسارات اخلاطئة، و 
يقوض أحكام القيمة املغرضة التي 
كما  النسوية  بالكتابة  لصيقة  ظلت 

روجت الكاتبتان لذلك آنذاك.
كناقدة  امل��رأة  ألفينا  إذا  عجب  وال 
تستفيد في هذا السياق  بشكل كبير 
من موجة املد االشتراكي و حركات 
و  سابقا،  لها  قدمنا  التي  التحرر 
التي ظهرت خالل فترة الستينيات 
األمريكية،  امل���ت���ح���دة  ب���ال���والي���ات 
العاملي  التحرري  املد  مستفيدة من 
و من أزم��ة األخ��الق التي سيطرت 
الفلسفية  الكتابات  من  كثير  على 
في  النظر  أع��ادت  التي  الفكرية  و 
في  و  فلسفته  في  و  الكائن  ماهية 
بالتالي  فرفضت  الثقافي،  سلوكه 
سيطرة عرق أبيض على عرق أسود 
اعتبرت  و  كانت،  ذريعة  بأية  مثال 
ذلك يصب في شريعة الغاب، و هو 
كايت  األمريكية  الكاتبة  حتلله  م��ا 
 'Sexual Politics' ميليت في كتابها
الذي  ال��ف��ادح  بالنقص  تقر  حينما 
األقليات  حقوق  مجال  منه  يعاني 
نفس  األن��ث��ى.  حقوق  طبعا  منها  و 
في  احل��ر  الفكر  منه  ع��ان��ي  األم���ر 
تنامت موجة رفض  بريطانيا حيث 
فرضه  ال���ذي  التسلط  و  االم��ت��ي��از 
الرجل األبيض باسم التفوق و باسم 

ارث االمبريالية البالية.
األدبي  النقد  موجة  استفادت  لقد 
النسائي في الغرب من تنامي هذه 

احلركات املناهضة لالستعمار و التي 
االمبريالية  مهاجمة  إل��ى  س��ارع��ت 
العسكرية و حليفتها الفكرية الذراع 
األمين للزحف العسكري الذي عاث 
باسم  و همجية  األرض فسادا  في 
التوسعي  امل��د  و  الزائفة  احل��ض��ارة 
الذي شرعنه عدة مفكرين )ذكورا( 
فإن  لذلك  و  الستمراره.  نّظروا  و 
كجولييت  ن��س��ائ��ي��ة  أص�����وات  ع���دة 
في  ب��ع��م��ق  ت��ورط��ت  م��ث��ال  ميتشيل 
دعمها  خ��الل  م��ن  اجل��دي��د  اليسار 
املناهضة  الوطنية  النضاالت  لهذه 
بذلك  أص��ب��ح��ت  و   ، ل��الم��ب��ري��ال��ي��ة 
نفس  جربن  قد  النساء  ب��أن  واعية 
االستفادة  ل��ه��ن  مي��ك��ن  و  امل��ع��ان��اة 
م��ن ح��رك��ات ال��ت��ح��رر ه���ذه خلدمة 
فالكاتبة  اخل���اص���ة3.   ق��ض��اي��اه��ن 
االجتماعية  املناضلة  و  البريطانية 
النساء  أن  تعتبر  ميتشيل  جولييت 
التعسف  ضحايا  ال����دوام  على  ك��ن 
نتيجة  يكن صمتهن  لم  و  الذكوري 
لضعف أو خوف، و إمنا كان نتيجة 
م��وروث ضخم  و  تاريخية  تراكمات 
كرس وضعا معينا يكون فيه الرجل 
و كمحام،  ك��ق��اض  ح��اض��را  ط��رف��ا 
أن  طبعا   ال��ك��الم  بهذا  املقصود  و 
السياق الذي كانت تبدع فيه املرأة 
القى تفاوتا و تغايرا  في اإلقبال أو 

املدارسة من طرف الرجل.
 لذلك فتأسيس حركة نقدية بقلم 
النسائي من  اإلب��داع  أخ��رج  النساء 
الرجل  ل��س��ل��ط��ة  اخل���ض���وع  ق��م��ق��م 
و  الثقافي،   امل��ج��ال  ف��ي  'النقدية' 
بالتالي التحرر في الكتابة اإلبداعية 
املنطلق  إن  معا.  النقدية  الكتابة  و 
األدب�����ي  'النقد  مل���وج���ة  األس�������اس 
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قوته  ام��ت��دح  ال��غ��رب  ف��ي  النسائي' 
الذكر-   أسلفنا  كما   – التأسيسية 
من عدة أوضاع خلقت اجلو املناسب 
النسائي، من حيث  اإلب��داع  ملقاربة 
في  ب��دوره��ن  شعرن  الكاتبات«  أن 
عملية التغيير و التحول االجتماعي، 
الظلم  ألش��ك��ال  إدانتهن  خ��ال  م��ن 
واالستغال و االضطهاد التي كانت 
تلحق بالشعوب و األف��راد ، فكثيرا 
جتانس  ك��ت��اب��ات��ه��ن  ف��ي  نتلمس  م��ا 
الثوري.  املوقف  مع  الفني  اإلجن��از 
منعزالت  الكاتبات  ه��ؤالء  تكن  فلم 
ع���ن أح�����داث ال���واق���ع ال����ذي ألغى 
وجودهن و ركنهن في الظل ، و لم 
يكن أمامهن، و هن ينشدن الكتابة 
ال��ع��م��ي��ق��ة و احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة غير  
ه��ذا ال��واق��ع، لذلك ح��اول��ن تخطي 
للمرأة  الذاتية  التجربة  محدودية 
بربطها بقضايا عامة لامتداد في 

الواقع اإلنساني الرحب«.4
ل��ق��د آم����ن ج��ي��ل ال��س��ت��ي��ن��ي��ات في 
بأهمية  األطلسي  احمل��ي��ط  ضفتي 
حتدي الطبقية التقليدية في الفكر 
م��رك��زه��ا اإلنسان  ال��ت��ي  اإلن��س��ان��ي 
األبيض بعتاده العسكري      و الفكري، 
و هو ما دفع مجموعة من الكاتبات 
إلى انتقاد هذا امل��وروث ال��ذي كان 
يتم )حتى ذلك الوقت( تسويقه مبا 
هو خطاب مستحكم و متغلغل في 
الثقافة الغربية، حيث خضعت عدة 
قبيل:  من  املساءلة  إلع��ادة  مفاهيم 
العرق و االنتماء الطبقي و السلطة 
االجتماعية و الهيمنة الكولونيالية. 
اجلذرية  للخلخلة  تعرضت  بالتالي 
الذي  الثائر  اجليل  هذا  من طرف 
رفض رفضا قاطعا أن يهضم هذه 

األفكار املوروثة من املاضي، و التي 
كانت لتكرس وضعا مأساويا للفرد 
و للمرأة و للذات  األنثوية املبدعة 
القيم  فخلخلة  تناقلها.  استمر  لو 
على  تشكيلها  إع��ادة  يضمن  بشكل 
أساس توافقي اعتبر رهانا حقيقيا 
السيما  الستينيات  مرحلة  خ��ال 
قد  ميتشيل  جولييت  الكاتبة  وان 
استطاعت  و  ال���دور  ه��ذا  تقمصت 
إخضاع القاموس الذكوري بسلطته 
الرمزية للمساءلة و إلعادة االعتبار 
ملكونات جديدة فرضتها نظم الثقافة 
و التطور الذي يسير فيه  املجتمع 

الغربي و العالم بصفة عامة.
التي  اإلب���داع���ي���ة  األع���م���ال  م���ن  و 
ظ��ه��رت خ���ال ه���ذه امل��رح��ل��ة جند 
بروايتيها  ليسينغ  دوري���س  أع��م��ال 
ال��ذه��ب��ي��ة« س��ن��ة 1962،  »ال���رواي���ة 
س��ن��ة 1966،  ال��ع��ن��ف«  »أط���ف���ال  و 
»جرس  بروايتها  ب��اث  سيلفيا  ث��م 
و   ال���ص���ادرة س��ن��ة 1963،  اجل����رة« 
أعماال أخرى ال تتسع هذه الدراسة 
النقد  إن  بها.  لإلحاطة  البسيطة 
األدب����ي ال����ذي أن��ت��ج��ت��ه امل�����رأة  في 
الغرب لم يَُرْم فقط مقاربة األعمال 
اإلبداعية املعاصرة مثل التي ذكرنا 
قبل قليل، بل إنه سعى أكثر من ذلك 
إلى العودة للوراء قصد إعادة تقدمي 
الكاسيكية  ال��روائ��ع  من  مجموعة 
بوعي مختلف، و األهم إعادة تقدمي 
هذه األعمال من وجهة نظر األنثى  
النقد  هيمنة  م��ن  انعتقت  ك��ن��اق��دة 

الذكوري لتوها.
اخلطاب  تشكل  ف��ي  األم���ر  يتعلق 
النقدي النسائي بجعل قضايا املرأة 
املعبر عنها إبداعيا تثار من جديد 
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'نسائية'  لنظرية  التأصيل  ألج��ل 
ممكنة ، و ه��ذا هو األس��اس الذي 
الكتابات  هذه  بعض  عليه  ارتكزت 
النقدية. و  مع اخلروج من مرحلتي 
الستينيات و السبعينيات لم يقتصر 
األمر فقط على التعبير عن املعاناة 
و إثبات الوجود  و إسماع الصوت 
لعقود،  ال��رج��ل  احتكره  مجال  ف��ي 
بل حاولت األنثى الكاتبة الحقا أن 
تشخصن إبداعها لتحرير ذاتها من 
األوهام و الترسبات التي التصقت 

بها طيلة قرون.
خامتة:

الذي  النقدي  اخل��ط��اب  سعى  لقد 
أنتجته املرأة في الغرب خالل سبعينيات 
القرن املاضي إلى حترير الكتابة اإلبداعية 
و  األيديولوجية  الشوائب  من  النسائية 
لم  حيث  بها،  لصيقة  ظلت  التي  التهم 
تنتقص الكتابة النقدية النسائية من كتابة 
املرأة ألجل املوهبة، بل اعتبرت أن هذه 
فالسبب  نقائص  شابتها  إن  و  الكتابات 
يعود باألساس  إلى عدم استقالل املرأة 
ماديا و إلى  نقص في االستقرار و عامل 
الوقت الذي ال يخدمها بتاتا، بحكم الدور 
التقليدي الذي تقوم به إضافة إلى األدوار 
األخرى التي اصطنعها لها الرجل باسم 

الثقافة و االيدولوجيا و أشياء أخرى.
كما أن البوادر األولى التي ساهمت في 
تأسيس النقد األدبي لدى املرأة قد نهلت 

من التصورات األخالقية التي عرفها املد 
التحرري للشعوب و األقليات خالل تلك 
الفترة من القرن العشرين ، حيث غذت 
الفكر اإلنساني بكل ما من شأنه تصحيح 
مسار مجموعة من املغالطات التي ظلت 

لصيقة بكتابة املرأة و بإنتاجها األدبي.

اإلحاالت و الهوامش:
1 - Helen Carr، A History Of 
Women’s Writing، Feminist 
literary criticism، Cambridge 
university press، 2007. 1st pu -
lished، p : 120.

2 - عبد ال��ل��ه ال��غ��دام��ي، امل���رأة و 
اللغة، املركز الثقافي العربي، الدار 
البيضاء/ بيروت طبعة 3 2006 ص 

.30
3-  Helen Carr، A History Of 
Women’s Writing، Feminist 
literary criticism، Cambridge 
university press، 2007. 1st pu -
lished، p : 12.2
نورة اجلرموني، تطور متخيل   - 4
مجلة  ال��ع��رب��ي��ة،  النسائية  ال��رواي��ة 
الراوي، عدد 22، ربيع األول 1431 

ه�/مارس 2010، ص 96/95.   
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 مقاالت

كتاب “شخصيات من تاريخ الكويت” لـ: طالل سعد الرميضي 
..... طالل جمعان اجلويعد

 مجلة البيان -  العدد 514 -  مايو  2013
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مقاالت

عنوان  حمل  كتاب  األدب��ي  للتراث  الدبوس  فهد  مركز  عن  مؤخرا  ص��در 
)شخصيات من تاريخ الكويت( للباحث الكويتي طالل سعد الرميضي,وهو 
كتاب يندرج ضمن كتب التراجم والسير, خصصه املؤلف لعدة شخصيات 
كويتية كان لها بصمات أدبية وعلمية وسياسية إال أنها لم حتض باالهتمام 
على  املؤلف  ذكر,فحرص  ما  الكويتيني حسب  واملؤرخني  الكتاب  قبل  من 
وتراثها  والكتابة عن حياتها  الهامة  الشخصيات  جمع مجموعة من هذه 
الفكري واألدبي والعلمي وتوثيقه وحفظه,ورغم أهمية هذا املوضوع كونه 
جديد في بابه ومعلوماته إال أنه كما ذكر الباحث لم يخُل من املصاعب 
أثناء جمعه وترتيبه,حيث عانى املوضوع من شحة املراجع  والعقبات في 
واملعلومات واقتصر في بعضها على املصادر الشفهية واالستدالل والتحليل 
لبعض  واالجتماعي  الزمني  البعد  بسب  والرواية,وذلك  الشعر  من خالل 
هذه الشخصيات مما جعلها مغمورة بعض الشيء وبعيدة عن األضواء رغم 
أهمية مكانتها العلمية واألدبية,فحرص املؤلف على إحياء هذه الشخصيات 
وتسليط الضوء عليها ونشر أخبارها حرصه منه على احلفاظ عليها من 
االندثار والنسيان من جهة ولسد ثغرة مهمة في تاريخ رجاالت الكويت من 

جهة أخرى.
وفاء جميل ملن أعطوا للوطن ورحلوا دون وداع 

وذكر املؤرخ د. خليفة الوقيان في تقدميه للكتاب بقوله: 

*  باحث من الكويت.

كتاب "شخصيات من تاريخ الكويت" 
لـ:طالل سعد الرميضي

ع  ا د و ن  و د ا  حلو ر و طن  للو ا  عطو أ ملن  ء  فا و
بقلم: طالل جمعان اجلويعد *
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واملللؤلللف األسللتللاذ طللال الرميضي 
بللاحللث جلللاد انللصللرف نللحللو البحث 
منذ كان طالبا في جامعة الكويت، 
األخبار  يستقصي  اللليللوم  وهللاهللو 
املللبللعللثللرة واملللعلللللومللات اللللنلللادرة عن 
وينسج  بينها  فيؤلف  األعام  بعض 
منها دراسة قيمة تنصف من أغفل 
البحث  قصر  أو  إنصافهم  التاريخ 
ومن  إليهم   االلللتللفللات  فللي  العلمي 
املللؤكللد أنللله بلللذل جللهللدا كللبلليللرا في 
جمع مادة كتابه، وميثل جهد املؤلف 
الللتللفللاتلله نللبلليلللللة ووفلللللاء جللملليللا ملن 
 ، وداع  دون  ورحلوا  للوطن  أعطوا 
وبعد فأحسب أن هذا الكتاب يسد 
ثغرة في املكتبة الكويتية ولعله يحفز 
الللبللاحللثللن لللبللذل مللزيللد مللن اجلهد 
االجتماعي  الللتللاريللخ  توثيق  بللاجتللاه 

واالقتصادي والثقافي للكويت.
وقد تضمن الكتاب 12 شخصية أدبية 
ضمن  كويتية،فمن  وشعبية  وعلمية 
الكويتي  األديللب  الشخصيات  هللذه 
عبد املنعم السالم ) 1968-1894(
الذي عمل في بداية حياته تاجرا ثم 
محاسبا في احملاكم الكويتية،وترك 
بللعللض اإلنللللتللللاج الللعلللللمللي واألدبلللللي 
كرسالة ) تعال معي إلى احلرمن( 
وهو كتيب صغير في مناسك احلج 
وكتاب ) من كل شجرة ثمرة( وهو 
العديد من  أدبللي يحوي على  كتاب 
القصص واألشعار التي تخص عدة 
كويتين  شعراء من ضمنهم شعراء 

عن  عللرف  للمؤلف،وقد  معاصرين 
كان  انلله  السالم  املنعم  عبد  الشيخ 
صديقا شخصيا ملؤرخ الكويت األول 
ووكيا  الرشيد  العزيز  عبد  الشيخ 

ملجلته ) الكويت( في الكويت.
شخصيات كويتية مهمة تستحق 

التأريخ
الرميضي  طلللال  األسلللتلللاذ  سلللللط 
الضوء في كتابه على سيرة التاجر 
املبيلش  اللللعلللزيلللز  عللبللد  الللكللويللتللي 
تاجرا  عمل  الللذي   )1964-1890(
الدهن  سللوق  فللي  الغذائية  للمواد 
وعرف عنه األمانة وحسن التعامل 
مع زبائنه وثقته بهم من خال بيعهم 
بالدين كما هو املعروف قدميا في 
أسواق الكويت، حيث كان أكثر أهل 
البادية يبيعون ويشترون بالدين وهم 
أكثر زبائن التاجر املبيلش،وقد قدم 
خال  من  للباحثن  خدمة  املبيلش 
اخلاصة  احلللسللابللات  لدفاتر  تللركلله 
إنها  أهميتها  تكمن  والللتللي  مبحله 
حول  املعلومات  من  العديد  حتمل 
البضائع املتداولة وأسعارها وأسماء 
على  يترددون  كانوا  الذين  العماء 
وهو  معهم  التعامل  وطريقة  دكانه 
ممللا يللشللكللل أهللملليللة للللللبللاحللثللن في 

تاريخ كويت ما قبل النفط.
إلى  يللصللل  كللويللتللي  أول  علللن  أمللللا 
اندونيسيا فقد سلط املؤلف الضوء 
حمود  والداعية  الشيخ  حياة  على 
الغربة املتوفى في عشرينيات القرن 
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الشيخ  أصدقاء  من  العشرين,وهو 
عبد العزيز الرشيد ومن الدعاة إلى 
اإلسالم في تلك البقاع,وحتدث عن 
سيرته ودوره في الدعوة والتطبيب 
في  واس��ت��ق��راره  وهجرته  والتعليم 
اندونيسيا وزواجه وإجنابه في تلك 
البالد, وهو أول كويتي يهاجر للدعوة 
الشيخ  وميوت خارجها,وقد حتدث 
صديقه  ع��ن  الرشيد  العزيز  عبد 
املال حمود وظ��روف وفاته ومصير 
في  االندونيسية  زوج��ت��ه  م��ن  ابنته 

مجلته ) الكويت(.
املغمورة  ال��ب��ادي��ة  شخصيات  وم��ن 
خلف  شخصية  ال��رم��ي��ض��ي  اخ��ت��ار 
بارزة  كشخصية  امللعبي  ظبية  ب��ن 
بادية  شخصيات  من  عصرها  في 
حول  عامة  صورة  الكويت,وأعطانا 
هذه الشخصية من خالل ما جمعه 

من روايات شفهية عنها.
للجدل  امل��ث��ي��رة  الشخصيات  وم���ن 
الرميضي  الكويت,تناول  تاريخ  في 
الرشيد  تركي  بن  خليفة  شخصية 
عم  اب����ن  وه����و   )1980-1903  (
العزيز  عبد  الشيخ  الكويت  م��ؤرخ 
ال��رش��ي��د,وق��د ت��ن��اول امل��ؤل��ف هذه 
اإلسهاب  م���ن  ب��ش��يء  ال��ش��خ��ص��ي��ة 
السياسي  لتراثها  نظرا  والتحليل 
الرشيد  خليفة  يعد  حيث  واألدب���ي 
املثقفة  الكويتية  الشخصيات  م��ن 
سياسيا وأدبياَ,وقد اختزل لنا ثقافته 
السياسية في مجموعة من الكتيبات 

أط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا اس���م ) ص��رخ��ة من 
املاضي( بلغت 11 جزءاً كان الرشيد 
يطبعها ويوزعها باملجان,وتناول فيها 
األوضاع  م��ن  لكثير  ال���الذع  بالنقد 
السياسية واإلدارية في الكويت وما 
الغوص  حرفة  في  العاملني  يالقيه 
من ظلم وإجحاف,حيث أن الرشيد 
ق���د الح����ظ ه����ذا األم����ر ع���ن قرب 
وقاسى  املهنة  ه��ذه  فيه  عمل  كونه 
أهوالها,وقد اتخذ في كتاباته اسما 

مستعارا وهو بدوي الشرق.
وم�����ن ب������دوي ال����ش����رق ي��ن��ت��ق��ل بنا 
إل�����ى ش��خ��ص��ي��ة أول  ال���رم���ي���ض���ي 
كويتي  م���ذك���رات  وك���ات���ب  ص��ح��ف��ي 
السيد  ب����ن  ه���اش���م  ال���س���ي���د  وه�����و 
أحمد الرفاعي الذي انتقد مجلس 
 1921 عام  األول  الكويتي  الشورى 
في حادثة مشهورة وكان أحد رجال 
األدب والسياسة,وسلط الضوء على 
السياسية وعالقاته  حياته وجهوده 
برجال احلكم والسياسة العرب,كما 
بني محاوالته لتأسيس عدة صحف 
واجهها,وتناول  ال��ت��ي  وال��ص��ع��وب��ات 
ألهميتها  نظرا  بالتحليل  مذكراته 
مصادر  م��ن  مهما  م��ص��درا  وكونها 
التشريعي  واملجلس  الكويت  تاريخ 

األول وشاهد عيان لتلك الفترة.
رجل  سيرة  كذلك  الكتاب  وت��ن��اول 
ل���ه دور واه���ت���م���ام في  ك����ان  أدي����ب 
البادية  لشعراء  شعر  دواوي��ن  نشر 
والشعر الشعبي في الكويت وكان له 
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والصحافة  الترجمة  في  طويل  باع 
ناصر  عبدالله  الكبير  األدي��ب  وهو 
الذي عمل مدة طويلة في  الصانع 
منذ  ال��ك��وي��ت  ف���ي  اإلع�����ام  وزارة 
النهضة  ف���ي  وس���اه���م  ت��أس��ي��س��ه��ا 
بعد  الكويت  في  والثقافية  األدبية 
رغ���م خدمته  أن���ه  االس���ت���ق���ال,إال 
الكبيرة ودوره األدبي والثقافي الهام 
لم يحظ باالهتمام األمر الذي حدا 
به إلى الهجرة والعيش آخر حياته 
بها عام  ت��وف��ي  ال��ري��اض حيث  ف��ي 
األدبي  الصانع  انتاج  1990م,وع���ن 
إخراجه  ع���ن  ال��رم��ي��ض��ي  حت����دث 
سالم  كديوان  شعرية  دواوي��ن  لعدة 
ب��ن ت���ومي ال����دواي ودي����وان منصور 
البذالي  ودي���وان مرشد  اخل��رق��اوي 
لرحلة  احلبيتر,وترجمته  وعبدالله 
الرحالة األمريكي لوشر إلى الكويت 
له مساهمة  كانت  عام 1868م,كما 
من  وه��ي  العربي  مجلة  ف��ي  فعالة 
الثقافية في الوطن  أشهر املجات 

العربي.
وعرج الكاتب كذلك في عرضه على 
األدبية  الشخصيات  من  شخصية 
األستاذ  وه���و  امل��ع��اص��رة  الكويتية 
املخطوطة  ص��اح��ب  ب���ودي  محمد 

الشعرية املشهورة.
وأخبار  ح���ي���اة  ال��رم��ي��ض��ي  وت��ت��ب��ع 
املنصور  ب���ن  احل��م��ي��دي  ش��خ��ص��ي��ة 
إحدى الشخصيات الفولوكلورية  في 
الكويت, ومن الشخصيات الكويتية 

في  املؤلف  تناولها  التي  البسيطة 
بن  زوي��د  الشاعر   شخصية  كتابه 
امل��ل��ق��ب بشاوي  ال��ع��ازم��ي  س��م��ران 
املرقاب والذي تنسب إليه حفرة زويد 
في فريج العوازم وهو أحد األحياء 
القدمية,حيث  الكويت  مدينة  ف��ي 
ق��ام ه��ذا ال��رج��ل م��ع مجموعة من 
أهالي احلي بحفر حفرة كبيرة في 
مجري السيل لتجميع مياه األمطار 
وفيها وحفظها نظرا لشحة مصادر 
الضوء على  آنذاك,كما سلط  املياه 
لنا مناذج  وق��دم  الرجل  ذل��ك  شعر 

من شعره الذي متيز بالبساطة.
لنا  اختار  فيلكا  أعام جزيرة  ومن 
القادر  عبد  امل��ا  شخصية  الكاتب 
السرحان ) 1914-2002( وهو من 
في  واخلطابة  واالفتاء  العلم  رجال 
اجلزيرة وأحد الرواة املعتمدين فيها 
للجزيرة  يعني  مختار  أول  أن��ه  كما 

بعد استقال الكويت.
الشخصيات  ال���ك���ات���ب  وي��خ��ت��ت��م 
عبدالله  الكبير  الشاعر  بشخصية 
الفرج الذي تناول سيرته بشيء من 
إنتاجه  وعرض  والتحليل  اإلسهاب 
األدبي والشعري وما نشر عنه من 

إنتاج.
تناول  الشخصيات  إلى  وباإلضافة 
في  مهمني  م��وض��وع��ني  الرميضي 

كتابه هما:
السياسي  ال��ك��وي��ت  ت���اري���خ  ك��ت��اب 
حل��س��ني ال��ش��ي��خ خ��زع��ل وه����و من 
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أوائ����ل ال��ك��ت��ب ال��ت��ي ت��ن��اول��ت تاريخ 
الضوء  ب��إس��ه��اب,وس��ل��ط  ال��ك��وي��ت 
منعه  وأسباب  تأليفه  ظ��روف  على 
ف��ي ال��ك��وي��ت ح��ي��ث أن���ه م��ؤل��ف��ه لم 
كذلك  ال��ض��وء  كويتيا,وسلط  يكن 
الكويتية  لأللفاظ  معجم  أول  على 
وض��ع��ه��ا ع��ال��م ع���راق���ي ه���و جالل 
ال��دي��ن احل��ن��ف��ي وع���ن أه��م��ي��ة هذا 

الكتاب.

وقد دعم األستاذ طالل الرميضي 
املتعلقة  وال��وث��ائ��ق  ب��ال��ص��ور  ك��ت��اب��ه 
مب��وض��وع��ه مم��ا ي��زي��د ف��ي أهميته 
يعتبر  ط���رح���ه,وال���ك���ت���اب  وي���دع���م 
م��ح��اول��ة ج���ادة وق��ي��م��ة ل��س��د بعض 
النقص في جوانب من تاريخ الكويت 
االجتماعي والثقافي ومرجعا مهما  

قراءاتفي موضوعه.
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قراءات
الداية علياء  د.  بقلم  العيسى..  “عائشة” لــ: بثينة  روايــة  الــذات في  أسئلة 

عصلة بكري  ......د.أح���م���د  علي  سيد  جميلة  لـــ:  رقمًا”  تشكل  “األصفار 

محمود عطية  ...محمد  املنعم  انتصار عبد  “لم تذكرهم نشرة األخبار” لـ:  روايــة  
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قراءات

في روايتها اجلديدة »عائشة تنزل إلى العالم السفلي«ـ  2012 الدار العربية 
للعلوم ناشرون، بيروت ـ تفتح الكاتبة الكويتية بثينة العيسى للقارئ آفاقاً 
مختلفة عّما أِلفه في رواياتها السابقة، فال بّد له هنا من التيّقظ املستمر 
على مدار األيام السبعة التي تتهيأ فيها عائشة بطلة الرواية ملا ينتظرها، 
أو ملا تتخيل أنه ينتظرها. ويبقى أسير التفكير في سّر هذه املرأة التي 
يبدو ظاهرياً أنها تنساق وراء أملها وحزنها على صغيرها الراحل، ولكنها 
في واقع األمر تقاوم بحيلة اسمها األسطورة، وحتديداً قراءة األسطورة: 
قــراءة نصوص عمرها  في  كله  يومها  التي متضي  اململّة  البيت  ربة  »أنــا 
3500سنة؟ نعم أنا... وإذا لم يكن العالم مستعداً لسماعي، فهذه مشكلته، 

ولكن بالنسبة لي، سأكتُب على أي حال، سأكتب أشياء لن يقرأها أحد.«
بثينة  إبداعات  أغلب  مع  السفلي«  العالم  إلى  تنزل  »عائشة  روايــة  تتفق 
العيسى، على صعيد العنوان الذي يدّل على املرأة »عائشة«ـ »قيس وليلى 
إلى ذلك  وباإلضافة  املطر«،  ـ »عروس  األمهات«  أقدام  ـ »حتت  والذئب« 
فإن روايتني أخريني للكاتبة هما »ُسعار« و«ارتطام لم يسمع له دوي« تؤدي 
فيهما املرأة أدواراً أساسية فاعلة. ومتتاز هذه الرواية »عائشة« بأن املرأة 
ومن  فلكها.  في  فتحلّق  الشخصيات  باقي  أما  املركزية  بالبطولة  تستأثر 
الذين  املقربني  األشخاص  من  بأي  إيجابياً  تتأثر  ال  عائشة  أن  الواضح 
يحاولون مساعدتها على تخطي واقعها األليم فعاًل بالنسبة إليهم، ولكنه 

محبَّب إليها وتعتبره طقساً يقربها من ابنها الراحل. 
يسعى سرد الرواية منذ البداية إلى التعريف بالوضع الذي حتياه عائشة. 
املستمرة على مدار  التقنية  ـ  املتكلم  يقّدم ضمير  األولى  الصفحات  ومع 
الرواية ـ تقريراً مبا جرى البنها وكيف فقدته »في الثامن عشر من إبريل 
للعام 2007، توفي عبد العزيز، ولدي الوحيد، عن عمر يناهز اخلامسة 

أسئلة الذات في رواية »عائشة« لـ:بثينة العيسى

* كاتبة من سوريا.

بقلم:د.علياء الداية *
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والنصف، بفعل حادث سيارة، وهو 
ي��ق��ف ف��ي وس���ط ال���ش���ارع ويحاول 
القارئ  يكلف  ف��ا  لُ��َع��ب��ه«.  التقاط 
عناَء التكهن بحالها، بل إن األحداث 
ما  لتشرح  البداية  تُروى في  املهمة 
فقدان  ح��ادث��ة  ب��ع��د  لعائشة  ج���رى 
االب��ن؛ إنها ال مت��وت، ولكن حالتها 
ما  إل��ى  بها  ت��ؤّدي  السيئة  النفسية 
مّت،  »لقد  االنتحار:  محاولة  يشبه 
منذ وفاة ولدي، ثاث مرات، وعدُت 
ميتاتي  وكانت  أيضاً،  م��رات  ث��اث 
تتزامن مع ذكرى وفاته، في الثامن 
ع��ش��ر م��ن إب��ري��ل ل���أع���وام 2008 
وف��اة ولدي  ذك��رى  و2009 و2010. 
معها  وستحني  أس��ب��وع،  بعد  حت��ني 
ميتتي الرابعة التي أظنها األخيرة.« 
الصفحات  من  يلي  ما  فإن  وهكذا 
املاضي  بكشف  فشيئاً  شيئاً  يأخذ 
تفاصيله  حتى  وذك��ري��ات��ه  وح��وادث��ه 
الصغيرة املنقوشة في ذهن عائشة 
يُغفل  ال���ذي ال  ال��وع��ي  ت��ي��ار  ضمن 
تصورات  وم��ن  األح���داث  من  شيئاً 

عائشة عن نفسها وعن اآلخرين.
عالقة مضطربة

عاقة عائشة باآلخرين مضطربة، 
ويبدو أنها لم تكن تعي أن عاقتها 
هذا  وأن  أوالً.  مضطربة  بنفسها 
على  قدرتها  وع��دم  فراغها  سّبب 
فيما  الهناء  تصّور  أو  الفرح  تقبل 
يحيط بها. ترّكز عائشة في يومياتها 
تعاستها  تصوير  على  تكتبها  التي 
املجتمع،  م��ن  باإلحباط  وشعورها 
ولكنها ال تبنّي أسباب ذلك، ال تقارن 
املجتمع مثًا مبجتمعات أخرى وال 
تتصور خيارات مفضلة للحياة. بل 

تكتفي مبحاولة البحث عن حّل لدى 
إلى  وتسعى الحقاً  نفساني،  طبيب 
القدمية  واألساطير  التراث  ق��راءة 

لعلّها جتد سّر احلياة.
العيسى  ب��ث��ي��ن��ة  رواي��������ات   حت��ف��ل 
الشاغل  الهاجس   � الفقدان  بفكرة 
»عروس  ففي  الروائية،  للشخصية 
امل��ط��ر« ت��ت��ع��اي��ش أس��م��اء م��ع فكرة 
بطريقة  أس���ام���ة  أخ��ي��ه��ا  ف���ق���دان 
مبتكرة هي تخيُّل وجوده إلى جانبها 
النهاية،  حتى  بذلك  القارئ  وإيهام 
االجتماعية  حياتها  ت��واص��ل  وه��ي 
وفي  اجل���ي���ران  م��ع  طبيعي  بشكل 
املدرسة واملجتمع بشكل عام. وفي 
األمهات«  أق�����دام  »حت���ت  رواي��ت��ه��ا 
وفاته  تترك  راح��ل  أس��رة  رّب  ثمة 
أث����راً ف��ي ن��س��اء ال��ب��ي��ت وجت��ع��ل من 
اجلميع،  لدى  مدللة  شخصية  ابنه 
سلوك  م��ن خاله  ال��رواي��ة  لترصد 
النساء ودوره��ن في املجتمع.  باقي 
إن املجتمع حاضر بقوة في روايات 
بثينة العيسى مع إشارات زمنية أو 
كقضية  تاريخية،  وم��ام��ح  قضايا 
في  الكويت  خ��ارج  والسفر  البدون 
وحرب  دوي«  له  يُسمع  لم  »ارتطام 
الثانية  اخلليج  وح��رب  أفغانستان 
في »حتت أقدام األمهات«، ومناقشة 
»ُسعار«  في  واملجتمع  امل��رأة  قضايا 

و«عروس املطر«. 
فثمة  »عائشة«  رواي���ة  ف��ي  هنا  أم��ا 
يدل  وحيد  معاصر  خارجي  ح��دث 
الذي  املباشر  الواقعي  الزمن  على 
ميكن قياسه بوصفه معرفة مشتركة 
بينها وبني املتلقي ولكن بشكل عابر، 
العربية:  ال��ث��ورات  م��ع  التزامن  إن��ه 
»مت��ددُت في السيارة، في الكرسي 
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املقعد  ف��ي  م��رمي جتلس  اخل��ل��ف��ي. 
والشمس  قريبة  الظهيرة  األمامي، 
حاّرة، فتحنا مكيف الهواء، استأذنَت 
مرمي بأن نستمع إلى أخبار الثورات 
قلت  بي س��ي«  ال���«ب��ي  العربية على 
ذلك  ع��دا  وفيما  أستطيع.«  ال  لها 
فإن الرواية تركز على سرد الذات 
واس��ت��رج��اع امل��اض��ي، وت��س��ع��ى إلى 
بوجودها  ع��ائ��ش��ة  ش��ع��ور  ت��ك��ث��ي��ف 
املجتمع وما حولها  من خالل ترك 
جانباً، واللجوء إلى املاضي السحيق 
األس��ط��ورة وحتديداً  إل��ى  امل��وغ��ل؛ 
عشتار  أو  السومرية  إنانا  أسطورة 

البابلية. 
قرأت  بأنها  علماً  عائشة  حتيطنا 
الكثير من الكتب التي تتحدث عن 
وآثاره  جتربته  ف��ي  وتبحث  امل���وت، 
ال��ن��ف��س��ي��ة. وه���ي م��ع اق��ت��راب��ه��ا من 
تاريخ وفاة ابنها الذي يتكرر معه كل 
تعتقد  املوت،  لتجربة  تعرضها  عام 
أن��ه��ا ع��ل��ى وش���ك ال��ت��ع��رض للموت 
هذه املرة أيضاً، وتقرر أن تتهيأ له، 
وتفكر أن أفضل طريقة لقضاء ما 
الكتابة،  ه��ي  ثمانية  أي��ام  م��ن  بقي 

تدوين يومياتها.
أن عالقة  هو  إن ما يحصل عملياً 
الزيت  عالقة  تشبه  بإنانا  عائشة 
باملاء، كل منهما مستقلة بنفسها غير 
ينتقل  األخ��رى.  مع  لالمتزاج  قابلة 
ال��ش��ع��ور م��ن ع��ائ��ش��ة الراوية  ه���ذا 
إلى املتلقي القارئ، وتندمج عائشة 
ملجريات  متثُّلها  وفي  تخيالتها  في 
التي  السبع  الطبقات  األس��ط��ورة، 
األسفل،  العالم  إل��ى  إنانا  جتتازها 
واأليام السبعة التي تعيشها عائشة 
احلياة  قبول  باجتاه  ي��وم  بعد  يوماً 

املتلقي  ب��ن  املفارقة  واالس��ت��م��رار. 
وعائشة تكمن في أنها تظن نفسها 
ماضية إلى حتفها، وال تكتشف إال 
ف��ي ال��ي��وم األخ��ي��ر أن��ه��ا ب��ات��ت أمام 
بوابة اخلالص؛ »فألكف عن الكتابة 

إذن، وأذهب لتجربة العالم.«
أما القارئ فهو يتقبل أملها وحزنها 
في  ابنها  ف��ق��دان  على  ال��ش��دي��دي��ن 
البداية على أنها أحاسيس مرهفة، 
ول��ك��ن��ه س���رع���ان م���ا ي��ك��ت��ش��ف في 
منتصف الرواية أنها مريضة وهّشة 
في  الرغبة  تفتقد  وأن��ه��ا  امل��ق��اوم��ة 
على  فهي  محيطها.  م��ع  ال��ت��واص��ل 
سبيل املثال تتشاجر مع أختيها حن 
على  وأح��زان��ه��م��ا  غيرتهما  تتفجر 
أزه��ار صفراء  باقة  رفضها  خلفية 
ويسهم  م��ن��زل��ه��ا.  ب��ه��ا  زي��ن��ت��ا  منهما 
احلوار بن الشخصيات الثالث في 
أحداث  واسترجاع  املفارقة  تعميق 
العميق  الوعي  في  وأح��وال  سابقة 
للشخصيات داخل األسرة الواحدة: 
نفسك  من  ب��أن جتعلي  أسمح  »ل��ن 
ولدك  ف��ق��دِت  ل��ق��د  اآلن،  ض��ح��ي��ًة 
وقلوبنا تتمزق من أجلِك، ولكنك مع 
ذلك حظيت بولد، خلمس سنوات، 
فهل ف��ّك��رت ف��ي ذل��ك حل��ظ��ة؟ هل 
فكرت ملرة بأنك كنت أوفرنا حظاً؟/ 
� أن���ا؟/ � أن��ا ل��م أح��َظ بنصف ولد 
يولدون  أطفالي  كل  عواشة،  حتى، 
أموات. واغرورقت عيناها بالدموع، 
فأردفت إسراء بصوت استعراضي 
جهور: وأنا لم يدم زواجي إال شهران، 
أقصد...57 يوماً! وأتبعتها بضحكة 
ريقها  م����رمي  ازدردت  م��ج��ل��ج��ل��ة. 
� وم��ع ذل��ك حتتكرين  وت��اب��ع��ت.../ 
كما  تتصرفن  لنفسك،  األل���م  ك��ل 
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ومتعنني  تتأملني...  وح��دك  أن��ك  لو 
في هجرنا، واآلن وبعد أن أقحمنا 
مطالبني  حياتك،  في  عنوة  أنفسنا 
ب���ح���ض���ور ه����و م����ن ح��ق��ن��ا أص�����ًا، 
اختيارنا  انتقاد  في  متعنني  جندِك 

لألزهار!« 
لعبة احلياة واملوت

عائشة  أن  النهاية  في  املتلقي  يرى 
بلعبة  نفسها  إح��اط��ة  ف��ي  جن��ح��ت 
احل���ي���اة وامل�������وت، ب���اس���ت���ع���ارة دور 
ال��ب��ط��ول��ة م��ن إن��ان��ا وارت���دائ���ه في 
على  إن��ان��ا  حزنت  مغايرة.  ظ��روف 
ل��ك��ن��ه��ا صاحبة  زوج����ه����ا،  ف���ق���دان 
ومصممة  واث��ق��ة  ال��ص��ل��ب��ة  اإلرادة 
على استعادته، وتدرك أنها تخوض 
إليه  مت��ض��ي  لكنها  خ��ط��راً  م��ج��االً 
ألنها تعشق فكرة التجربة واملغامرة 
حياًة وموتاً. أما عائشة فهي حزينة 
على فقدان ابنها، لكنها تنطوي على 
نفسها وال جترؤ على تخطي األزمة، 
تهاجم زوجها »عدنان« بشراسة ألنه 
ب��دالً من  يقترح إجن��اب طفل آخ��ر 
»عزيز« املتوفى. »كان زبائن املطعم 
إصبعي  أح���رك  وأن���ا  ف��ّي  يحدقون 
ف���ي وج���ه ع���دن���ان م��ت��وع��دة وأردد 
»إياك! إياك!” ولكنه تابع متجاهًا 
إصبعي، تهديدي، الوعيد في عيني، 
ونظرات الناس، وذعر مدير املطعم، 
وكؤوس املاء التي بدأت تتدافع من 
كل صوب، واأليادي الكثيرة املمتدة 
الوقت  ولكن  وس��واه��ا...  باملناديل 
ق��د ح���ان ي��ا ع��ائ��ش��ة، ل��ك��ي نرغب 
جديٌد؟  ولٌد   � بحياة.../  مبستقبل، 
به  أزج  ج��دي��د  ومعلول  تعيس  ول��د 
وكأننا  ثانية،  م��رة  احلياة  ه��ذه  في 
ما أخطأنا في حق عزيز مبا يكفي 

لكي نكرر األمر في حق آخر؟«  
احلياة،  ع��ن  بعيداً  ت��ن��زوي  عائشة 
نفسها  إلى  وتنظر  املاضي  وحتاكم 
ع��ل��ى أن��ه��ا ال��س��ب��ب ف��ي وف���اة ابنها 
ففوجئت  أه��م��ل��ت��ه  ح���ني  »ع���زي���ز« 
ال��س��ي��ارة صدمته ف��م��ات. كان  ب��أن 
عائشة  حياة  تتغير  أن  املمكن  م��ن 
وبابنها  بنفسها  عاقتها  وتتحسن 
لو أنه بقي حياً، ولكن موته ضاعَف 
لوم  أملها، وجعلها تسكن دوامة من 
ال��ذات على كل ش��يء، فتتصور أن 
الدائم،  مرضه  في  سبب  إهمالها 
انعكس  وتأففها  تذمرها  كثرة  وأن 
ع��ل��ى اب��ن��ه��ا س��ل��ب��ي��اً. ت��ق��وم عائشة 
ب��اس��ت��رج��اع امل���اض���ي، س����واء أكان 
األس��ط��ورة امل��وغ��ل��ة ف��ي ال��ق��دم، أو 
سنوات  بضع  منذ  القريب  املاضي 
واح���دة  جت����ارب  م���ن  يتخللها  وم���ا 
وف��ي غمرة حزنها ال  األخ���رى.  تلو 
بروح  ات��س��ام��ه��ا  إل���ى  ع��ائ��ش��ة  تتنبه 
أثناء  قبلت  حني  اإليجابية  املبادرة 
ح��ي��اة اب��ن��ه��ا ب��ال��ذه��اب إل���ى طبيب 
املريض  أن  املعروف  فمن  نفساني، 
ال ي��ت��م��اث��ل ل��ل��ش��ف��اء م���ب���اش���رة، بل 
هذه  م��ن  تتخذ  يومياتها  ف��ي  إن��ه��ا 
التجربة دليًا على عجزها وضعف 
إمكانياتها في عاج نفسها تستعيد 
بأن  »أع��رف  الطبيب:  مع  ح��واره��ا 
ما أقوله مشني ولكنني.../ ولكنك 
يا عائشة؟/ ولكنني أمتنى لو  ماذا 
أنني لم أجنبه./ هل حتبني نفسك 
يا عائشة؟ وكان ذلك أغرب سؤال 

سمعته في حياتي.«  
تعتبر عائشة كتابة يومياتها محوراً 
ألي��ام��ه��ا ال��ث��م��ان��ي��ة، وم���ا ع���دا ذلك 
ك��ل��ه ه��ام��ش��اً، األم����ر ال����ذي يفسر 
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أهلها  لدعوات  اجلزئية  استجابتها 
مع  انفعالها  إن  تغادر غرفتها.  بأن 
أخف  »م��ع��اذ«  املتدين  أخيها  ك��ام 
من انفعالها السابق جتاه زوجها في 
املطعم، ومختلف في النتيجة، فبعد 
احلياة  ف��ي  تأماتهما  م��ن  دق��ائ��ق 
الديني  الوعظ  منظور  من  وامل��وت 
الذي يقدمه »معاذ« آمًا في منحها 
اخلالق  ملتزمة جتاه  متفائلة  نظرة 
في  عائشة  تنخرط  احلياة،  واه��ب 
بكاء طويل يائس ويبكي معها معاذ. 
معاذ، فقدت  يا  »لقد فقدت طفًا 
ط��ف��ًا ع��م��ره خمس س��ن��وات، مات 
»ماما«  يناديني  وك��ان  عيني،  أم��ام 
ولكنني كنت مليئة بالغضب والقرف 

من حياتي إلى درجة أنني لم أنتبه 
بأنه سيموت، وها قد مات... وأنا 
أتساءل ماذا منحته في حياته، وأي 

جدوى حتققت من كوني أمه.« 
معاذ،  واألخ  ع��دن��ان،  وال���زوج  األم، 
النفساني،  وال��ط��ب��ي��ب  واألخ���ت���ان، 
ال����ذي خ��س��رت��ه عائشة  وامل��ج��ت��م��ع 
سنوات  أرب���ع  م��دى  على  بالتدريج 
من احلزن، مرّشح للتجدد واحلياة 
التي  اجل����دي����دة  ع���ائ���ش���ة  ب���ح���ي���اة 
مخاوفها  سّجلت  أن  بعد  تختارها، 
منها،  تتخلص  وك���ادت  ال���ورق  على 
»عزيز«  واالب���ن  ال��ذك��ري��ات  لتصبح 
املاضي ال عودة  من  و«إن��ان��ا« شيئاً 

إليه. 

قراءات
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قراءات

بعد قراءة سريعة ملجموعة األديبة جميلة سيد علي« األصفار تشكل 
رق��م��ًا«، وصلت إل��ى ق��رار بضرورة إع��ادة ال��ق��راءة، شعورًا مني ب��أن كل 
وفكرة  بها،  خاصًا  الكاتبة  من  إحساسًا  حتمل  املجموعة  من  قصة 
مشتركة مع اإلنسان، وهدفًا تسعى للوصول إليه... األمر الذي مثل 
شبكة متداخلة ال ميكن فك خطوطها بعضها عن بعض إال بقراءة 
ثانية على األقل. وقد كان ذلك، ولكني وجدُتني عاجزًا عن فك تلك 
اخلطوط، والتوقف أسابيع عن القراءة والكتابة، واحلاجة إلى قراءة 
ثالثة متكنت بها من تكوين خطوط جديدة لفهم جديد ألبعاد هذه 
القصص التي متثل املجموعة الثانية لهذه الكاتبة اجلادة جدًا. وبهذا 

القراءة الثالثة متكنت، أيضًا ، من فهم عدد من األمور:
أولها: اإلهداء في بداية املجموعة: »لم يخرج وطني من رحم األساطير 
القصص  م��ن  الكثير  قبل  وج��د  ب��ل  املدينة،  صحف  ف��ي  لينشر  القدمية 
وسيظل  ل��ه..  ت��روى  ثم  أبجدياته  من  تستخلص  معها،  واستمر  واحلكايا 
وطني دائماً مصدر اإللهام والعطاء. إليك يا عشقاً ال ينتهي ويا أماًل ال 
مني استوحيته منك...«. فقد متكنت من  تنطفئ شمعته، أهديك بضعاً 
ربط كل قصة مبكانها من وطن الكاتبة، وهل وطنها يقع من الكويت، ويقع 
من جسد األمة العربية، أو مناطق من بالد اإلسالم، وهي أماكن متناثرة 
من هنا وهناك من قارات العالم، متثله بعيداً عن العقيدة الدينية، قريباً 

من العقل البشري واإلحساس اإلنساني العام؟
بالقراءة الثالثة أدركت أن هذه القصص ترتبط بطريق ما بكل هذه الروابط 
كل  لوضع  الطريق  يفتح  مما  واإلنسانية،  والدينية،  والعروبية،  الوطنية، 

»األصفار تشكل رقمًا« لـ : جميلة سيد علي
تنوع في األفكار ووحدة في األسلوب

* باقد من سوريا مقيم بالكويت.

بقلم: د. أحمد بكري عصلة  *
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ب����ع����د ه�������ذا ك����ل����ه أق�����������ول: إن 
عشر  ض����م����ت  امل����ج����م����وع����ة 
إلى  تنتمي  ال  قصيرة  قصص 
زم��ان محدد،  أو  مكان محدد 
الكاتبة  أن  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 
ميكن  قصصها  لكن  كويتية، 
من  م��ك��ان  ك��ل  إل���ى  تنتمي  أن 
في  عامة،  إنسانة  فهي  العالم، 

الزمان واملكان.

قصة في مكانها السليم من الواقع 
قبل اخليال.

)رجل  قصة  تؤكدها  احلقيقة  هذه 
التي  الياسمني(  بعقد  يتزين  الثلج 
ال ت��دري، للوهلة األول��ى، أأن��ت في 
بعض  ت��ص��ور  لكاتبة  واق��ع��ي  ع��ال��م 
الواليات  الدراسية في  أيام حياتها 
املتحدة، أم أنك في عالم من عوالم 
حيث  واحللم،  والرومانسية  احل��ب 
بداية  مع  تتساقط  والثلوج  تتذكر، 
إجازة الشتاء هناك، َمْن أحبت ذات 
ولكنها  فارقته،  ثم  الوطن،  في  يوم 
ال تتوقع، وهي في اخلارج، رؤيته.. 
لكن ثمة طرقات خفيفة على بابها 
مجيئه،  تتوهم  وجعلتها  به،  ذكرتها 
سواء كان حبيباً حقيقياً أو متخياًل.. 
ولكنها تنقلنا من عالم احللم وعالم 
الواقع إلى عالم األطفال وعاداتهم 
في اللعب بالثلج وصنع رجل الثلج، 
لها  هدية  وقدموه  قد صنعوه  وهم 
األمر  الياسمني،  عقد  عنقه  وف��ي 
ال�����ذي ج��ع��ل��ن��ا ن��ش��ع��ر مب���ا شعرت 
ب���ه ال��ك��ات��ب��ة م���ن م����زج ع��م��ي��ق بني 

بني  اجلديدة،  واألرض  األم  الوطن 
واحلياة  عنه  ابتعدت  ال��ذي  الواقع 
اجلديدة.. حتى ضاعت املالمح، أو 
اختلطت ، وأصبح املاضي جزءاً من 
إلى  يحن  راح  واحلاضر  احلاضر، 
املاضي. قصة عميقة الداللة، قوية 

التأثير.
ترتبط  وه����ي  ال��ع��ن��اوي��ن،  ث��ان��ي��ه��ا: 
القصص،  مب��ض��ام��ني  ب���ال���ض���رورة 
وهذه  عنه،  انبثقت  ال��ذي  وبالواقع 
ع��الم��ة ال��ن��ض��ج وال��ن��ج��اح ال��ت��ي ال 
األولى،  بالقراءة  منها  التأكد  ميكن 
الثالثة.  ال���ق���راءة  أك��دت��ه  م��ا  وه���ذا 
ال��ل��ق��اء« جتسيم  يحني  »ح��ت��ى  ففي 
أن يصاغ صياغة  ملعنى ساٍم ميكن 
مباشرة في قولنا »النور يأتي أخيراً 
يوحي  العنوان  ولكن  املكان«  وميأل 
بترقب لقاء بني اثنني أو أكثر ، ولكن 
اللقاء قد ينتهي بخير أو بشر، أما 
يسبق  أن  للنور  أرادت  الكاتبة فقد 
اللقاء ليكون في وجهة اخلير بشكل 
مؤكد: »لقد اقتحمت عاملك ألمأله 

بالنور«.
»هجائيات  في  يتمثل  نفسه  واألمر 
أخرى للحب« فاحلب مفهوم واحد 
لدى الناس، ولكنه لدى الكاتبة يجب 
أن يكون بقوة كافية لتكوين عبارات 
العالم  ذل���ك  ف���ي احل����ب«  ج���دي���دة 
سبر  يتعذر  ال��ذي  الغامض  السري 
املنتصر واملهزوم  أو تسمية  أغ��واره 
ممن يحيا فيه »كنت أبحث عن حب 
سعيد شقي!!« فاحلب لديها عاطفة 
واحدة ولكنه في واقع العالقة بني 
»هو« و »هي« صورة تختلف بني كل 
اثنني، ويتكون لديها بألوان الصدق 
إليها  تستمر  منه  النظرة  كانت  إذا 
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أياً  العاطفة  كله، وال تختلف  العمر 
كان التعبير عنها.

وه��ك��ذا ال��وض��ع ف��ي ك��ل ق��ص��ة من 
ق��ص��ص امل���ج���م���وع���ة، ت���ؤك���د جناح 
كانت  عما  أوض���ح  جن��اح��اً  الكاتبة 

عليه في أولى مجموعتيها.
آخرها،  أو  األم������ور،  ه���ذه  وث���ال���ث 
متيز الكاتبة في الفكرة واألسلوب. 
عن  تختلف  قصة  كل  في  فالفكرة 
به  وأقصد  األسلوب،  ولكن  أختها، 
ال  واح��د،  أسلوب  والطريقة،  اللغة 
يختلف بني قصص هذه املجموعة، 
ولكنه أكثر نضجاً واستواًء عما كان 

عليه في املجموعة األولى.
وللتدليل على ذلك، خذ أي واحدة 
من هذه القصص جتدها مرصوفة 
بلغة واضحة مألوفة تخلو من لفظ 
غريب قد يعيق السرد والفهم، كما 
الفكرة  تناسب  ال  ع��ب��ارة  م��ن  يخلو 
أو املوضوع الذي تسعى لتجسيده، 
السرد  بطريقة  منسوجة  وجتدها 
غالباً،  ي���ب���دأ،  ال�����ذي  امل��ت��س��ل��س��ل 
ب��ال��ب��داي��ة، وي��ن��ت��ه��ي ب��ال��ن��ه��اي��ة التي 
معناها،  أو  القصة  ه��دف  جتسد 
وفق تسلسل سردي يتوافق واملنطق 
الواقعي الذي تؤمن به الكاتبة عن 
ما  كل  بها في  تتمسك  فنية  قناعة 

تكتب.
إن قصة »ح��دي��ث امل��وائ��د« م��ث��ًا ، 
وكذا سائر القصص، تخلو من لفظ 
غريب أو سوقي، وتبدأ بسرد عمل 
النادل الصائم الذي يعمل لدى أسرة 
من علية القوم، وتنتهي بتركه الصوم 
وهكذا  ح���ال���ه..  أن حت��س��ن��ت  ب��ع��د 
كاملة  للقارئ  القصة  الكاتبة  تقدم 

تترك  وال  النهاية  إل��ى  البداية  م��ن 
القارئ بني احليرة والتردد من جهة 
فكره وعقيدته  وفق  والفهم احملدد 
، بل تضعه أمام ما تريد من الفكر 
من دون أن تفرض عليه ذلك فرضاً 
تعمل  إنها  مباشر.  غير  أو  مباشراً 
كل شيء بنفسها لثقتها مبا تؤمن به 
وأن عليها أن متتع القارئ مبا لديها 
من لغة وفكر بروح طوباوية لها ما 

يبررها من مثل وأخاق.
املجموعة  إن  أق���ول:  كله  ه��ذا  بعد 
ض��م��ت ع��ش��ر ق��ص��ص ق��ص��ي��رة ال 
زمان  أو  م��ح��دد  م��ك��ان  إل��ى  تنتمي 
محدد، وعلى الرغم من أن الكاتبة 
ك��وي��ت��ي��ة، ل��ك��ن ق��ص��ص��ه��ا مي��ك��ن أن 
البداية-  ف��ي  أحملنا  كما   – تنتمي 
إلى كل مكان من العالم، فهي إنسانة 
عامة، في الزمان واملكان، حتمل من 
أرض الكويت وتاريخها ما يشير إلى 
االرتباط بها ولكن من دون تصريح، 
وحتمل من أريج العالم كله ما يجعلها 
اإلنسان عامة،  عامة متثل  قصصاً 
مسلماً كان أم غير مسلم، ديناً كان 
متثل  ولكنها  ال��دي��ن،  ع��ن  بعيداً  أم 
بالضرورة صورة اإلنسان املثلى التي 
اتفقت عليها األديان والعقائد كلها، 
ال��ذي يحب بصدق  ص��ورة اإلنسان 
)ه��ج��ائ��ي��ات أخ���رى ل��ل��ح��ب( والذي 
الوطن  يرحل  )ه��ل  األرض  يقدس 
بعيداً( والعلو السليم )التدحرج إلى 
األعلى( والوحدة رغم املتنوع )جداول 
ملونة(.. وهذه القصص تقدم زاداً 
ث��ق��اف��ي��اً م��ت��ن��وع��اً، ب��ع��ي��داً ع��ن طابع 
املباشر،  والتعليم  وال��وع��ظ  النص 
وهذه سمة نادرة في عالم القصة، 
سخرتها الكاتبة بنجاح نادر، ومتكن 
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قصتها  ففي  ال��ن��ق��اد..  ي��ق��دره  فني 
ع��رض خلصائص  ملونة(  )ج��داول 
ولقاعدة  املميزة،  وصفاتها  األل��وان 
كتابة تاء التأنيث ساكنة، واملجموعة 
من األصوات وخصائصها.. ومثلها 
التي  الفراشات«  تطير  »مل��اذا  قصة 
)فلورستان(  عالم  خصائص  تقدم 
فال  واإلنكليزية  العربية  باللغتني 
تدري أأنت في عالم الواقع أم في 

خيال ساحر!!
رقماً،  تشكل  األص��ف��ار  قصتها  أم��ا 
فتمثل كل ما قلناه عن اللغة والفكرة، 
باإلضافة إلى تقدمي املعلومة للقارئ 
من دون أن يشعر بذلك، فهذه القصة 
تصور كفاح الغواصني وجهدهم وما 
ولكنها-  القهر..  أن��واع  من  واجهوه 
صورة  جتسد   – نفسه  الوقت  في 
اإلن��س��ان، أي إن��س��ان- ح��ني يصنع 
حاضره ومستقبله وسنده في ذلك 
ومن  يسيرة.  وإمكانات  عقد  واق��ع 
ت��درك أن القصة،  خ��الل ذل��ك كله 

من  حتمل  العامة،  إنسانيتها  رغ��م 
واقع الفوضى في الكويت القدمية، 
الكويتية  طبيعتها  ع��ل��ى  ي���دل  م���ا 
أواخلليجية خاصة، فعمال السفينة 
والنهام  وال��ن��وخ��ذا  املجدمي  منهم 
والطواشي، واللؤلؤ الذي يصطادونه 
والتنبول،  ال���ب���ط���ن،  م��ن��ه��ا  أن������واع 

والسجيني، والطبلي واملزيز.. 
إنها األصفار في حياة كل مجاهد، 
وهي التي تصنع األرقام احلقيقية، 

والواقع الرائع في حياتنا..

* * *
وبعد

فهذه املجموعة الثانية جلميلة سيد 
علي امتازت من مجموعتها األولى 
غنى  إل��ى  باإلضافة  ذكرنا  ما  بكل 
الفكرة،  وس��م��و  واس��ت��وائ��ه��ا،  اللغة 

ودقة السرد، وتكامل البناء.

قراءات
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قراءات

" إن أي فن حقيقي هو بالضرورة زواج بني أهمية املادة وأهمية املعاجلة 
الفنية "

فرانك أوكونور
من  كبيرا  قطاعا  لتشمل  املمتدة  وسعتها  ال��رواي��ة،  بني  العالقة  تبدو  قد 
احلياة وفعالياتها، وبني ما تشيعه روايات معاصرة تعالج تيمة االغتراب 
أزمته  يؤصل  مبا  بيئته  مجتمعه/  عن  اإلنسان  عزلة  من  الناجت  النفسي 
ودواعيها وتداعياتها على نحو ما تأتي به فنية كتابة القصة القصيرة التي 
رمبا ميَّزها فرانك أوكونور في كتابه » الصوت املنفرد«1 في قوله:« يوجد 
ضمن اخلصائص الغالبة للقصة القصيرة شيء ال جنده كثيرا في الرواية. 

إنه الوعي احلاد باستيحاش اإلنسان«2
من هنا كان هذا الشعور باستيحاش اإلنسان مميزا للقصة مبا أنها األقرب 
املختلف  للفرد  الفردي  املستوى  وتقدميها على  بلورتها  ومحاولة  للمعاناة 
القص،  الفاعل من خالل عملية  وج��وده  مركزية  عن اجلماعة من حيث 
معاجلة  خ��الل  من  اإلن��س��ان  ألزم��ة  املخرج  أو  املنفث  متثل  هنا  فالقصة 
أسباب هذا االستيحاش. ومن هنا كانت كتابة القصة القصيرة بأفكارها 
وحتوالتها وتداعياتها مفتاحا بالغ اخلصوصية وبالغ اإلدهاش في كتابة 
التي  والتفتت  التشظي  فكرة  عانقت  التي  اجلديدة  املعاصرة/  ال��رواي��ة 

رواية  » لم تذكرهم نشرة األخبار » لـ: انتصار عبد املنعم
صراعات مركزية الفرد النفسية واجلسدية

* قاص وناقد من مصر.
  � أوك��ون��ور  فرانك   �  ) القصيرة  القصة  في  مقاالت   ( املنفرد  الصوت   1

ترجمة محمود الربيعي � املركز القومي للترجمة � 2009 
2 املرجع السابق � ص 29

بقلم: محمد عطية محمود  *
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بجدارة،  القصيرة  القصة  مارستها 
الرواية  عليه  تنطوي  مم��ا  بالرغم 
في  أساسية  ومم��ي��زات  سمات  من 
وتعدد  أخ��رى  ومساحات  تقنياتها، 
وانتقال  واألح��داث،  الشخوص  في 
ال��س��م��ات وال��ت��ي��م��ات امل��م��ي��زة لفن 
ال��ق��ص��ة ل��ت��ت��ح��ور م���ن خ���ال الفن 
اآلخ���ر/ ال���رواي���ة، ومب��ا ي��ؤك��د على 
متاهي احلدود الفاصلة املميزة بني 
فنون السرد بصفة خاصة ولصيقة، 
وال��ت��ي أف���اد ت��اق��ح��ه��ا م��ع العديد 
التشكيل  مثل  األخ���رى  الفنون  م��ن 
السينمائي  املونتاج  وفن  والتصوير 
بكل  تتشبع  جديدة  كتابة  إنتاج  في 
املزايا ومتتح من كل تلك املعطيات، 
لتصبح الرواية مزيجا من املعاجلة 
النفسية التي عانقتها فنية القصة، 
التاريخية   / الزمنية  املعاجلة  ومن 
مع  تاحما  ال��رواي��ة  بها  تقوم  التي 
عنصر املكان الثابت أو غير احملدد 

على حد السواء، أو جدلية اقتران 
ال��زم��ان ب��امل��ك��ان؛ ف��ال��رواي��ة فضا 
ع���ن ذل���ك ه���ي ال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى » 
الذي  للقص،  اخلطي  االس��ت��ط��راد 
يعتبره منظرو الرواية ال نهائيا وبا 
حدود«3 وهذا اخلط االستطرادي، 
ما هو إال معادل للزمن الذي تتنوع 
أساليب حركته مع حركة السرد ما 
واستباق،  واسترجاع  استطراد  بني 
املأزومة  الشخصية  تلك  من خال 
القصة  حلظية  إس��ار  من  املنطلقة 
عبر  التنقل  رح��اب��ة  إل��ى  القصيرة 
ردهات الزمن التي يلعب فيها الزمن 
النفسي دورا فاعا، وقد أصبح هذا 
الزمن الداخلي، اخلاص باإلنسان، 
م��وض��وع��ا أساسيا  ف��ي��ه،  وال��ك��ام��ن 
احلديثة  للرواية  احل��دي��ث،  ل��أدب 

بصفة خاصة..4
عتبات النص الروائي

تذكرهم  ل��م   « رواي����ة  ف��م��ن خ���ال 
والقاصة  للروائية  األخبار«5  نشرة 
تتجلى مركزية  املنعم،  انتصار عبد 
ال���ف���رد وش����ع����وره ب��اس��ت��ي��ح��اش ما 
التي ميثلها سرده عنه وعن  حوله، 
اآلخ��ري��ن م��ن ح��ول��ه، ب��ال��رغ��م  من 
توجه اخلطاب الذي أتي به عنوان 
أو صيغة  اجل��م��اع��ة  نحو  ال��رواي��ة، 
اجلمع التي رمبا قد تفيد التعميم، 

امل��ادي��ة، كشاهد  امل���رآة /  ت��أت��ي 
ع��ل��ى ت���اري���خ ك����ان ي��ت��ك��ون من 
رمزا  هنا  ميثل  ج��س��د،  خ��ال 
للحياة املادية، وأساس للمكون 
املترسب  واجل��م��ال��ي  امل��ع��رف��ي 

في ذهن الشخصية.

3 تشظي الزمن في الرواية احلديثة ، د . أمينة رشيد � دراسات أدبية � الهيئة املصرية 
العامة للكتاب � ص7 � 1998

4 املرجع السابق � ص
5 لم تذكرهم نشرة األخبار � انتصار عبد املنعم � رواية � العصر اجلديد � 2010
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كعتبة حتمل  ال��ع��ن��وان  ه��ن��ا  ف��ي��أت��ي 
الرواية  بهواجس  ل  وُمَحمَّ داللتها، 
تتمخض  قد  ال��ذي  الكتابة  وس��ؤال 
عنه، وكذا مفاتيح الدخول إلى هذا 
العالم شديد اخلصوصية، وشديد 
من خالل  اآلن  نفس  في  العمومية 
مفرداته  خ��ل��ف  امل��ت��واري��ة  امل��ع��ان��ي 
بالتجاهل/  الشعور  بني  فيما  التي 
اجلماعة  لهذه  التهميش  اإلن��ك��ار/ 
للتعبير  الضمني  املعنى  خ��الل  من 
ب��� » ل��م ت��ذك��ره��م« مب��ا ي��ض��رب في 
أغوار االغتراب النفسي الذي ترتب 
وحسية  مادية  عوامل  على  باحلتم 
من  جعلت  تراكمية  عوامل  عدة  أو 
النفسي مادي والعكس. وأيضا من 
خالل املعنى التقريري الذي تفرضه 
» نشرة األخبار« وما تشير إليه على 
املدى البعيد من معنى قد توضحه 
الفرعي/  ال��ع��ن��وان  جملة  وجت��لّ��ي��ه 
التيه«  س���ن���وات  »وق���ائ���ع  ال��ك��اش��ف 
عنصر  وج��ود  حتمية  الى  باإلشارة 
من  ي���دور  م��ا  لكل  كبوتقة  ال��ت��اري��خ 
صراعات نفسية وجسدية وعقدية. 
تنفرد  ال��ت��ي  امل���ف���ردة  فالشخصية 
بزمام السرد وزمام املشهد السردي 
االفتتاحي املتميز بغنائيته املستمدة 
هي  القصيرة،  القصة  سمات  م��ن 
شخصية األنثى املقهورة التي تقف 
أمام ذاتها / تاريخها الذي يتداعى 
من  املنشطر  من خالل صوتها  لها 
داخلها بضمير املخاطب الذي يأتي 

أيضا كعتبة أخرى من عتبات النص 
الروائي:

» تقفني أمام املرآة. حقيبتك ملقاة 
ع��ل��ى س��ري��رك ال��ص��غ��ي��ر. مالبسك 
قدميك،  حت��ت  تقبع  نزعِتها  ال��ت��ي 
املنحوت  جسدك  إل��ى  معِك  تنظر 
بدقة تراوغ األعني. يعاودِك صوت 
ل��ك: ربنا يرزقك  أُِم��ك وه��ي تدعو 
بزوج ابن حالل يفرح بك وبجمالك 

6«
امل��ادي��ة، كشاهد  امل��رآة /  تأتي  هنا 
م��ن خالل  يتكون  ك��ان  ت��اري��خ  على 
جسد، ميثل هنا رمزا للحياة املادية، 
واجلمالي  املعرفي  للمكون  وأساس 
الشخصية،  ذه����ن  ف���ي  امل��ت��رس��ب 
وذهن أمها / املرجع / الرابط بهذا 
ستر  الستر/  عن  الباحث  املجتمع 
املشاعر  ع��ن  النظر  بغض  اجلسد 
واألحاسيس، ليفجر من خالل هذا 
بعد، سيل  فيما  الثقافة،   / التوجه 

لكنه  وي��ح��ت��دم،  ال��ت��ي��ه  يكتمل 
التي  اخل��اص  مؤشرات  يقدم 
يلعب عليها النص وشخصيته 
ب��داي��ات زخات  احمل��وري��ة منذ 
ال���س���رد، م�����رورا ب��ال��ع��دي��د من 
التفاصيل واملشاهد السينمائية 
بها  زخ��رت  التي  والتسجيلية 

الرواية.

6 الرواية � ص9

Bayan May 2013 Inside   83 4/21/13   8:16:25 AM



84

الطويل  االسترجاع   / التاريخ  هذا 
عملية  تقطعها  سردية  تراتبية  في 
اس��ت��رج��اع داخ���ل االس��ت��رج��اع التي 
الزمن  عنصر  تشظي  ع��ل��ى  ت��ق��وم 
وأشباح  إلى صور  وتفتيته وحتويله 
التاريخ اخلاص  وخياالت متتح من 
مختلطا م��ع ال��ع��ام م��ن خ��ال وعي 
فلكها  في  يدور  ما  بكل  الشخصية 
مارست  مستلبة  ش��خ��ص��ي��ات  م���ن 
عليها حق االستاب والقهر، وذلك 
التسلسل  تيمة   � أيضا   � خ��ال  من 
ت��ف��ي��د م���ن عملية  وامل��ق��اط��ع ال��ت��ي 
املشاهد  لنقل  السينمائي  املونتاج 
كل  ي��ب��دأ  متقطعة  ك��ص��ور  املتوالية 
مبشهد، ياحقه مشهد آخر بالتراوح 
والسرد  ال�����ذات  ع���ن  ال���س���رد  ب���ن 
الزمن  فيها  اآلخرين..يتحول  ع��ن 
أي��ض��ا إل���ى م��ج��رد ش��ب��ح أو خلفية 
وهمية با حدود وبا تراتبية؛ مما 
من  تقع  التي  التيه  لعملية  يؤصل 
خال فعاليات هذا السرد الروائي 
فيها  تتجسد  التي  واملمتد  الطويل 
الشخصية  وع����ي  ت��ش��ُك��ل  م���أس���اة 
ن���ادي���ة.. وال���ت���ي رمبا  امل��رك��زي��ة / 
الدال  االس��م  بهذا  النص  دها  جسَّ
املفتقدة في مجتمع  النداوة  مبعنى 
قاهر، حيث تقول الشخصية أيضا 
مؤسسة  املخاطب،  الضمير  ب��ذات 
رمبا  ال���ذي  الضمني  امل��ع��ن��ى  ل��ه��ذا 
سيطر على املجريات املادية للنص 

الروائي:
ي������راودِك س����ؤال غ���ري���ب: أ هذا   «

لرجل  ينبغي منحه  أم  لي؟  اجلسد 
الزوج،  فهو  أم��ك  لكام  وفقا  م��ا؟ 
يكون  أن  يجب  أن��ه  تقل  ل��م  ولكنها 
تنظرين  ك��ت��ف��ي��ك  ت��رف��ع��ن  ح��ب��ي��ب��ا. 
في امل��رآة وت��رددي��ن: ه��ذا جسدي، 
أحبه  مل��ن  إال  أمنحه  ول��ن  معبدي. 
وي��ح��ب��ن��ي. ف��امل��ع��ب��د ال ي��دخ��ل��ه إال 

املؤمنون«7
مرتبطة  القداسة  هذه  تبدو  بحيث 
الرؤية  م���ن  ن��ح��و  ع��ل��ى  ب��ال��ت��م��ادي 
الفلسفية أو احللم الطوباوي الذي 
كان يتملك الشخصية ويدفع بها في 
اجتاه سلوك خاص ودينامية حياتية 
ال يعتريها اخلمول، ولكن تلج دوما 
واملباديء  املُثل  صمود  معترك  في 
في  املتمثلة  باملادة  املقترنة  الذاتية 
اجل��س��د امل��ق��دس، ف��ي م��واج��ه��ة كل 
دع����اوى األس���ر واخل��ض��وع لسلطة 
أخ���رى ق��اه��رة ع��ل��ى اجل��س��د ذاته، 

ورمبا امتدت لتكبل الروح!
ورمبا الح هنا سؤال للنص، كما الحت 
إجابة أو حلم، لكن لعله هذا الَشَرك 
الذي نصبته لنا الكاتبة � بكثير من 
ال��ذك��اء� رمب��ا لتحويل االجت���اه نحو 
مغاوير  حكايات  من  حكاية  سماع 
يخوضون  التي  البطولية  احلكايات 
مكللن  ويخرجون  الصعاب..  فيها 

بأكاليل اإلعجاب والغار!
***

التي  املفارقة  قبيل  م��ن  ه��ذا  ولعل 
مبكرا  ال��روائ��ي  النص  عليها  لعب 
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تبُخر أحالم الشخصية / نادية من 
خالل عالقاتها بالعناصر الذكورية 
السلبية  تأثيراتها  عنفوان  بلغ  التي 
عليها حدا كبيرا بعرقلتها عن ارتقاء 
احلياة  أو  األح����الم  س��ل��م  درج����ات 
الكاملة التي تتراءى لها في خيالها 
يأتي  األول  فاالصطدام  الطوباوي، 
مع شخصية األب / اجل��ذر/ رجل 
مصغر  رم��ز  ولعله  ال��َه��ِرم،  السلطة 
الذي  ال��ق��اه��رة،  امل��ج��ت��م��ع  لسلطة 
في  التحليق  م���ح���اوالت  ك��ل  ي��ق��م��ع 
عاملها املفضل بقمعه لكل الرغبات 
صدور  ف��ي  تعتلج  وال��ت��ي  املكبوتة، 
على  وأختها  وأخيها  وأمها  البطلة 
من  وذل��ك  املريض،  القهر  من  نحو 
خالل التحول في منط السرد إلى 
الشاهد  الغائب  مع ضمير  التعامل 
على كل التفاصيل، والراصد حليوات 
اآلخرين املجاورة والكاشف للداخل، 
وإمعانا في )حيادية( ال تنفي صلة 
بهذا  والتحامها  ال��س��اردة  التصاق 

الواقع احمليط:
رباط احلذاء  كانت جتذب  »عندما 
كانت  ما  كثيرا  والدها  قدم  لتحرر 
ي��ا وال����دي كم  ت���رى  ت��س��أل نفسها: 
مسجونا ركلتهم اليوم بهذا احلذاء؟. 
ال��دم على  نقاط  بعض  ترى  أحيانا 
جوانبه ولكنها لم جترؤ على مجرد 
ال��س��ؤال ع��ن م��ص��دره. ليس خوفا 
من أبيها فقط، ولكنها لم تكن تريد 
يوما  سمعته  فقد  اإلج��اب��ة.  سماع 
مسامع  على  اجل��م��ل  ببعض  يلقي 

أمها عن أعداء الدولة من شيوعيني 
تكن  ل��م  أخ��رى  وإخ���وان ومسميات 

تفهم الفرق بينهم«8
هنا تأتي الدالالت الضمنية � كسمة 
كتابة  بنمط  ال��ت��ع��ام��ل  س��م��ات  م��ن 
القصة القصيرة � مشيرة إلى معنى 
ال��ق��ه��ر واحل��ب��س امل��ت��واري��ني خلف 
فعل فك رب��اط احل��ذاء، أو الرغبة 
ف��ي ف��ك ارت��ب��اط ال��ع��الق��ة القهرية 
في  األول  ال��ق��ه��ر  رم���ز  وب���ني  بينها 
إلى  تشير  كما  أب��ي��ه��ا..   / حياتها 
يقف  ال��ذي  معنى احلبس  إس��ق��اط 
في  سجان  باعتباره  وال��ده��ا  عليه 
على  ع��الوة  أيضا،  بيته  وفي  عمله 
القمع الفكري الذي ميارسه كأداة، 
االس��ت��الب هي  فعل  مي��ارس عليها 
من  العديد  تسم  مفارقة  في  أيضا 
الشخصيات املستلبة في هذا املنت 
الروائي.. مع تلك اإلشارة الى عملية 
التورط التي رمبا انزلقت فيها فيما 
بعد من خالل إحدى تلك التيارات 
أبوها  يجابهها  كان  التي  السياسية 
تتبع  احل��س  مستلبة  آل��ة  ك��م��ع��ول/ 

سلطة قامعة أكبر منه.
ف���ض���ال ع�����ن ع���م���ل���ي���ة االس����ت����الب 
يقع حتت  التي  امل��ض��ادة  األخ���رى/ 
قبضة  في  بوقوعه  أبوها  تأثيرها 
صديقه حسني العبيط، الشخصية 
ال��س��ال��ب��ة ال��ت��ي مت����ارس ع��ل��ي��ه فعل 
االستالب وتوريطه في أمور مترده 
وتخليه عن بيته وأسرته، مما يجعل 
منه منطا جديدا وصورة جديدة من 
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يلح  ال��ت��ي  املجتمعي  التحول  ص��ور 
عليها النص:

بيتهم  ع��ل��ى  ال���رج���ل  ت����ردد ه���ذا   «
املتزامن مع تغير حال والدها، جعل 
حزن  ف��ي  السبب  أن��ه  تفهم  ن��ادي��ة 
أمها ونزق والدها الذي صار يدخل 
السالم  إل��ق��اء  دون  ح��ت��ى  وي��خ��رج 

عليهم......
أصبح االنتظار وما يسببه من توتر 
الذي  للمجهول  العبودية  من  نوعا 
املزاجية  ب��احل��ال��ة  م��رت��ه��ن��ا  أص��ب��ح 
ل��وال��ده��ا وال��ت��ي أص��ب��ح��ت ف��ي يد 

حسن العبيط »9
� م��ؤث��ر� م��ن أضالع  ثمة ضلع آخ��ر 
االس�����ت�����الب امل����������زدوج ال����ت����ي قد 
الذوبان  ال��ت��ه��اوي/  ه��ذا  ف��ي  تتمثل 
ال���ذي ت��ق��ره ح��ال��ة ع��الق��ة الساردة 
يطرحها  التي  ط��ارق«   « بشخصية 
الواقع  تشكيل  ف��ي  إم��ع��ان��ا  ال��ن��ص 
اجلديد / املعاصر/ القدمي تاريخيا 
عنها  امل��س��رود  ل��ل��س��اردة/  بالنسبة 
منطقة  من خالل  الوقت،  ذات  في 
من  باحلياة  احلاد  الوعي  استنبات 
مع  املستلبة  ال��ع��الق��ة  ه���ذه  خ���الل 
أيضا   � ومن خالل  الشخصية  تلك 
مفتوح  كمكان  اجل��ام��ع��ة،  مجتمع   �
وهالمي، مبا يعنيه من انفتاح على 
� بكل  ب��خ��اص��ة   � ال���ذك���وري  اآلخ����ر 
وتوجهاته  ومشاربه  وميوله  ص��وره 

السياسية وتكوينه االجتماعي:

محيطها  م��ع  التأقلم  تستطع  ل��م   «
اجلديد ه��ذا، وقفت حائرة بني ما 
نشأت عليه وما تراه حولها، وكلما 
كل  في  الشلة  مع  االن��دم��اج  أرادت 
صورة  أمامها  ت��ت��راءى  ممارساتها، 
فيما  قدما  املضي  من  أمها متنعها 

انتوته أو همت به«10 
ه����ذا ال���ش���ع���ور ب��االس��ت��ي��ح��اش أو 
الذي  باحليرة  املختلط  االغ��ت��راب 
الذات  على  جديدة  دائ��رة  في  يقع 
الرائية لألمور مبفاهيمها اخلاصة 
التي جبلها عليها مجتمعها/ نشأتها، 
وفلسفتها  ب��ط��م��وح��ات��ه��ا  مختلطة 
اخلالص  ال��ى  وتطلعاتها  اخلاصة، 
م���ن عيوب   � ال���وق���ت  ن��ف��س  ف���ي   �
انطالقها  م��ن  ي��ِح��د  وم��ا  مجتمعها 
احلاد  تفكيرها  ف��ي  مت��ادي��ا  ف��ي��ه، 
جمود  على  واالن��ق��الب  التمرد  ف��ي 
عنصرها  تسلط  خ��الل  من  احلياة 
الذكوري اجلامح، فهي تواجه عناد 
فهنا  الصلب،  هي  بعنادها  احلياة 
املخالف  الواقع  مع  االصطدام  يقع 
واملقابلة  الهشة   / املتزمتة  للبيئة 
وم���ا حتويه  اجل��ام��ع��ة  لبيئة  أي��ض��ا 
وجدليات  وإشكاليات  ت��ي��ارات  م��ن 

العالقة مع املجتمع ومع اآلخر:
» في عامه األخير في اجلامعة كثر 
نقاشهما معا حول موضوع االرتباط 
الشرعي، الذي أقنع نفسه � لسنوات 
� أنه شيء رجعي وِرّدة ثقافية حتى 
ي��ت��خ��ل��ص م���ن ف��ك��رة ال�����زواج الذي 
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ل��ه حتى  تتاح  ل��ن  إم��ك��ان��ات  يتطلب 
على املستوى البعيد، فحالته املادية 
املقام  في  دفعته  التي  هي  الصعبة 
من  املتحرر  الفكر  ه��ذا  نحو  األول 

كل شيء يفرضه املجتمع«11
أنثاه  تواجهه  م��ا  هنا  ال��س��رد  يبرز 
امل��ع��ذب��ة م���ن ان��ه��ي��ار ه���ذه امل��ث��ل / 
األحالم املتمثلة في شخصية أخرى 
الذي  مستلبة هي شخصية طارق، 
امل���ذري  ال��ف��ش��ل  ع���الق���ات  تستلبه 
وقوعه في  ال��ى  ت��ؤدي  والتي  معها، 
هما  أن��ث��وي��ت��ن  شخصيتن  ط��ري��ق 
 � بعد  فيما   � وامل��ص��ري��ة  اخلليجية 
كنموذجن دالن على أمناط التعامل 
ظاهرة  التي متثل  اآلنية  املجتمعية 
األخالقي  واالن��ح��الل  التفسخ  م��ن 
والرغبات  ب��االح��ت��ي��اج��ات  امل��غ��ل��ف 
ومواكبة الفوضى اخلالقة الدائرة، 
املادي  التحول  رياح  بها  أتت  والتي 
العالقة  على  بظاللها  ألقت  التي 
شخصيتن  بن  مرجوة  كانت  التي 
وأمل  احل���ب  يجمعهما  مستلبتن 
احلياة  معادلة  وحتقيق  االق��ت��ران، 
في  باتت مستحيلة،  والتي  الصعبة 
ظ��ل ه���ذا ال��ت��ح��ول امل���ري���ض، فهنا 
خندق  نفس  في  الشخصيتان  تقع 
االستيحاش، ولكن أحدهما ال يرى 
مأساته،  ي���درك  وال  ج��ي��دا  اآلخ���ر 
إمعانا في إلقاء التبعة على مجتمع 
غير مالئم الستنبات البذور القادرة 
على التبرعم واإلثمار، فيأتي السرد 

ه��ن��ا ب��س��ي��رة امل��اض��ي ال��ت��ي تستبق 
حسرة  في  إمعانا  وجتسده  الفشل 

الساردة:
معجبا  لنادية  ينظر  أحيانا  ك��ان   «
الواقع  م���واج���ه���ة  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه��ا 
في  يجد  ل��م  ولكنه  عليه.  والتمرد 
فى  الرغبة  حتى  أو  امل��ق��درة  نفسه 
م��ص��ارع��ة واق���ع اع��ت��ب��ره حتميا لن 

يستطيع تغييره«12
طارق،  شخصية  سلبية  ه��ن��ا  ت��أت��ي 
كعامل من العوامل التي تضغط على 
نفسية الساردة، التي ترزح حتت نير 
املبتورة عمن حولها داخليا  عالقتها 
وخارجيا إمعانا في شعورها الفردي 
يفرض  ال��ذي  باالستيحاش  املتجذر 
الى  ليسلمها  فيها،  ويوغل  طقوسه 
حلقات  م��ن  ملتهبة  ج��دي��دة  ح��ل��ق��ة 
مسلسل معاناتها التي تتجسد في زوج 
فرض عليها االنسحاق به ومبعاملته 
كضلع  ال��ش��اذة  وممارساته  القاسية 

ثالث من أضالع مثلث القهر.
» خالد يتظاهر بأنه يتابع احلديث 
هي  إليها  النظر  يدقق  ك��ان  ولكنه 
تقف  أنها  تشعر  جعلتها  نظراته   .
عارية أمامه، نظرات فاحصة دقيقة 
شعرها..  رأس��ه��ا..  قمة  من  بدأها 
رقبتها.. صدرها الناهد.. تفاصيل 
الشديد  باحلرج  شعرت  جسدها.. 
مثلها  تر  لم  التي  تلك  نظراته  من 

من قبل«13
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هذا التوغل / الغزو الذي تأتي به 
أحد  مع  العالقة  فعاليات  ب��داي��ات 
أض����الع االس���ت���الب امل�����زدوج الذي 
مي���ارس ض��د أن��ث��ى ال��ن��ص ال��ت��ي ال 
املقارنات  ع��ق��د  ع���ن  ت��ت��وق��ف  ت��ن��ي 
عليها  ج��ب��ل��ه��ا  ال���ت���ي  وال���ق���ي���اس���ات 
ذات  في  واملعاني  املثقف  تفكيرها 
التهاوي  أو  االن���زالق  ه��ذا  اآلن من 
ال���ذي ي��ف��رض وج����وده ع��ل��ى ساحة 
حياتها / نفسيتها  وساحة الوجود 

السردي:
حني  الغد  في  تفكر  ليلتها  باتت   «
جتد نفسها عروسا خلالد الذي ال 
تعرفه مثلها مثل أي فتاة تتزوج زواجا 
تقليديا: ما الفرق بينها وبني أي فتاة 
لم تكمل تعليمها ولم تردد عبارات 

مكافحة التخلف واجلمود«14
اقتران حرية  يؤكد على  وذلك مما 
واحتياجاتها  ال����ذات  ع��ن  التعبير 
ومتطلباتها في منأى عن التقليدية 
املجتمع  بها  يتعامل  ال��ت��ي  العمياء 
ال��ذك��وري جت��اه مثل ه��ذه العالقات 
ال��ض��روري��ة األزل��ي��ة ال��راب��ط��ة التي 
ت��رف��ض ال���س���اردة االن��ص��ي��اع ل��ه��ا ، 
وذلك مما تؤكد مقولة » أن احلرية 
فكرتني  ليستا  احل��ي��اة  وض����رورات 
مجردتني، ولكنهما قطبان مختلفان 
للحالة اإلنسانية، والتركيز الشديد 
على واح��دة ميكن أن ينتج فحسب 
شكال غير إنساني في األخرى »15 

إل��ى ح��د كبير مع  وه��و م��ا يتطابق 
املعطيات التي تعطيها هذه الصورة 
من االستالب الفكري الذي ميارسه 
في هذا  األنثى  رم��ز  املجتمع جت��اه 
يشيعها  التي  فاألحاسيس  امل��ق��ام. 
دفء العالقات اإلنسانية متثل حجر 
زاوية في ربط العالقات االجتماعية 
ت��دور في منت مجتمع ما زال  التي 
يقصي أهمية هذه األحاسيس عن 
مباديته  واهتماماته  انشغاالته  بؤرة 

الطاحنة لكل شيء:
» كلمة حب واح��دة من خالد كانت 
من  شعورها  مسار  لتحويل  كافية 
إحساسها بانتهاكه حلرمة جسدها 
إلى شيء آخر طاملا قرأت عنه«16 

ه��ن��ا ي��ت��ق��اب��ل امل��ث��ال��ي احل��س��ي، مع 
املادي الواطىء لهذا اجلسد / الذي 
إال عن  انتهاكه  ح��ال  ب��أي  ال ميكن 
مفتقدة  حب  وعالقة  وود  سماحة 
قد تثير عودتها وظهورها على سطح 
اجلليد  كل صخور  ذوب��ان  العالقة، 
واالمتهان التي تعتري العالقة اآلنية 
تطرح سؤاال  هنا  فالساردة  املادية؛ 
املتوالية  الكتابة  أسئلة  من  جديدا 
وق��دس��ي��ت��ه��ا وحرمة  ال�����ذات  ح���ول 
غير  آخ��ر  وج��ه  على  معها  التعامل 

تلك الوجوه املغايرة املغتصبة:
» وماذا لو أخفق الرجل في التعامل 
الذي  الذكر  بلغة  واكتفى  قلبها  مع 
يشعر بأنه مازال في أدغال التاريخ، 

14 الرواية ص77
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أنثى  مجرد  أمامه  تقف  التي  وأن 
17«

في  الفلسفية  ال��ن��ظ��رة  ت��وغ��ل  ه��ن��ا 
مخترقة  ال����س����ردي  امل����ن  أغ������وار 
بجسد  التي حتيط  ال��ذات  حصون 
ينتهك رغما عنه، في إشكالية جتعل 
من السؤال نوعا من لوك وارتشاف 
مرارة الواقع على مهل وتلذذ عجيب، 
يجعل من إعادة تعذيب الذات طريقا 
التطهر  الرغبة في  إلى  أو معراجا 
ب��اخل��روج م��ن ه���ذا امل���ن / احليز 
فيه  وارتهنت  اجلسد،  فيه  املرتهن 
الروح من قبل في عناق لالستالب 
به  بلغت  والروحي  والنفسي  املادي 
باكتمال  إحساسها  ذروة  ال��س��اردة 

القهر واالستالب:
» ظل هذا الشعور املرضي بالدنس 
معه  لها  لقاء  ك��ل  بعد  لها  م��الزم��ا 
العطور.  اس��ت��خ��دام  ف��ي  ف��أف��رط��ت 
أصابه  ق��د  املعبد  أن  تشعر  ك��ان��ت 

الدنس«18
لالستالب  الدرامي  التصاعد  لكن 
أنقاض  على  تقوم  التي  ومقوماته 
لتكمن في مرحلة  ت��زداد،  الفريسة 
السوية  غير  امل��م��ارس��ات  ف��ي  تالية 
املغتصب  ال���زوج /  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
جتاهها، كحلقة جديدة في مسلسل 
املزيد  ل��ت��ج��س��د  ال���ك���ي���ان،  إه������دار 
تترصد  ال��ت��ي  القهر  فعاليات  م��ن 
الشخصية التي تخطت األزمة لتبع 

من  تشكلت  التي  امل��أس��اة  قلب  في 
التمادي في االنهزامية واخلنوع:

» قفزت إلى ذهنها كل الصور العارية 
معه.  ت��راه��ا  كانت  التي  وامل��ش��اه��د 
أحشائها  في  ما حتمله  أن  شعرت 
لكل  طفال  ب��ل  شرعيا  طفال  ليس 
هؤالء الرجال العراة. فصعقت من 
ق��س��وة ه��ذه ال��ف��ك��رة، أس��رع��ت إلى 
وقفت  مالبسها،  وب��ك��ام��ل  احل��م��ام 

حتت املياه الباردة املتدفقة...«19
بفكرة  ال��ت��ط��ه��ر  ف��ك��رة  ه��ن��ا  تلتحم 
املضادة  ال���دن���س  ف���ي  االن���غ���م���اس 
التي تثيرها ممارسات الزوج الذي 
حياء  تخدش  مريضة  بأفعال  يأتي 
واملباديء،  ال��ق��ي��م  وح��ي��اء  األن���ث���ى، 
مواجهة  في  عاريا  املجتمع  وتضع 
مقنع  وفسق  فجور  م��ن  يعتريه  م��ا 
ف��ي جسد  ينخر  ع��ن��ه  م��س��ك��وت   /
ب��ه��ذا الهوس  ك��ال��س��وس،  امل��ج��ت��م��ع 
األنثى  مأساة  يعمق  ال��ذي  املرضي 
سدميية  في  غارقة  أصبحت  التي 
احلالة  ل��ت��ل��ك  ك��ت��ص��اع��د  ت��ي��ه��ه��ا، 
اتساقا  فيها  لالنغماس  وكنتيجة 
م��ع ه���ذا ال��ش��ع��ور ب��االن��غ��م��اس في 
العالقة  هذه  تفرضه  الذي  الدنس 
بعدم  التبست  التي  الطبيعية  غير 
شرعيتها من خالل وقوع شخصية 
أس��ر استالبه  أيضا في  ال��زوج هو 
واستنادا  املزمن.  ومرضه  املعنوي 
امل���رأة/  لتكوين  ف��ه��م خ��اط��ئ  ع��ل��ى 
معها  تعامل  التي  األنثى  ال��زوج��ة/ 

17 الرواية � ص82
18 الرواية � ص83
19 الرواية � ص98
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على أساس أنها شخصية منحرفة 
والثورية  بالتحرر  وم��أخ��وذة  فكريا 
واعتناق فكر شيوعي يجعلها عرضة 
المتهان أي شيء و بأي شكل مغاير 
السياسي  بنشاطها  السابق  لعلمه 

باجلامعة!!؟؟ 
طفلتها،  إرض��اع  تستطيع  تعد  »ل��م 
فكلما حملتها بني ذراعيها وقربتها 
م��ن ص��دره��ا ت����راءت ص���ورة خالد 
أم��ام��ه��ا مختلطة  األخ����رى  وامل�����رأة 
بصورة طارق مع صديقاته وصورة 
والدها مع اخلادمة الصغيرة.. تلوح 
الذين  الثالثة  الرجال  أمامها صور 
أمام  تتراقص  حياتها..  ف��ي  م��روا 
عينيها فتجتاحها رغبة في املوت أو 

في فقد الذاكرة«20
ت��ب��دو ه��ن��ا إش��ك��ال��ي��ة وج���ود األنثى 
في خضم هذا الصراع الال نهائي 
إح��داث��ي��ات عالقتها مبثلث  ك��ل  م��ع 
حياتها  زم��ام  على  قابض  ح��دي��دي 
التي  روحها  جسدها/  ذاكرتها/   /
انحصرت بشتى تلك الصور بداخله 
هذا  ع��ن  ال��ل��ث��ام  لتميط  ك��م��أس��اة، 
اإلحساس املرير السرمدي بالعجز 
من  عنصر  أي  م��ع  ال��ت��واص��ل  نحو 
مجتمع  خ��الل  من  احلياة،  عناصر 
ال ميلك مفردات احلس وال القابلية 
خلل  م��ن  يعتريه  م��ا  مجابهة  على 
وشذوذ، حتى ولو كان هذا العنصر 
التي  ال��وح��ي��دة  النبتة  ف��ي  متمثال 

نبتت من روحها متمثلة في » رغد 
من  متثله  ومب��ا  ال��وح��ي��دة،  ابنتها   «
الشعور  م��ع��اودة  ف��ي  م��ع��ادل لألمل 
التي  وه��ي  وهنائها،  احل��ي��اة  برغد 
حلت محل األم / أمها في حياتها، 
حيث هبطت على دنياها يوم رحيل 
األم / اجلدة، التي كانت تتعادل مع 
من  بالرغم  للسند  اليسير  املعنى 
وق��وع��ه��ا ه��ي األخ����رى حت��ت وطأة 
املنهزم. لتالقي هذا  استالب األب 
فرضته  ال��ذي  القسري  االنحباس 
مع  العالقة  تدهور  تداعيات  عليها 
ال���زوج ف��ي إش���ارة م��ن ال��رواي��ة إلى 
بداية بزوغ األمل في انحسار األزمة 
� بالرغم من عوامل السقوط األخرى 
من حولها � بعدما فرضت تداعياتها 

آثارها على أجواء النص. 
تطُهر

» بذلت نادية أقصى جهدها لتتأقلم 
مع حياتها التي فرضها عليها خالد.. 
تقضي كل وقتها مع رغد في البيت 
ال يزورهم أحد وال تزور أحدا وال 
ترى خالد إال نادرا. لم يعد يعاملها 
موجود  كائن  مجرد  بل  له،  كزوجة 
في البيت. تعودت النوم مع رغد في 
خالد  ت��رى  تعد  لم  ولذلك  غرفتها 

في فراش الزوجية »21 
باملعنى  ال���س���اردة  ت��س��ت��ع��ي��ض  ه��ن��ا 
اللصيقة  ع��الق��ت��ه��ا  ف���ي  امل���ت���واري 
برغد، على نحو من االنغماس في 

20 الرواية ص139
21 الرواية � ص185
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احلالة املضادة للدنس، والتي كانت 
تشيعها في نفسها عالقة زوجها غير 
الطبيعية بها، وإحداث هذا الشرخ 
املعنوي الكبير الذي وقعت على أثره 
فظهور  النفسي،  للمرض  فريسة 
امل��ق��ط��ع / املنطقة  رغ���د ف��ي ه���ذا 
السردية اجلديدة إمنا ميثل التماس 
هذا الشعور بالطهر واالغتسال من 
أدران العالقة السابقة التي تقوضت 
دعائمها ماديا بعد انعدامها نفسيا 
رمبا  ال��ذي  االن��ع��زال  بهذا  ومعنويا 
كان طوق النجاة األول الذي يضعه 
النص لإلجابة على سؤال آخر من 
تسير  في حني  فيه.  الكتابة  أسئلة 
ك��ل اخل��ط��وط األخ���رى ف��ي الرواية 
ضمير/  ف��ي  ال��دائ��ري��ن  بشخوصها 
فلك الشخصية احملورية بهذا اخلط 
ونتائج  مصائرهم  ليالقوا  الطولي، 
استالب احلياة لهم، حيث يتشظى 
في  كل  ويذهب  ويتفتت،  ش��يء  كل 
اجتاه ال عودة منه، وال يذكرهم فيه 
لألب  بالنسبة  يتجسد  حيث  أح��د 
في زواج ميعن به في تيهه، في حني 
تتواجه الساردة بضميرها املخاطب 
مع ذاتها املجروحة التي تفيق بعدما 
غ���رق اجل��م��ي��ع مب���ن ف��ي��ه��م أخوها 
الوحيد باجتاهه نحو اآلخر / العدو 
لتها الكاتبة  في إشارة دالة رمبا حمَّ
نصها،  عتبات  م��ن  عتبة  وجعلتها 
وختاما لغالفه، في بحر التيه الذي 
لم  الذين  )ُه��م(  ف�  كل ش��يء،  ابتلع 

ولعل هذا  األخبار!!  نشرة  تذكرهم 
هو سؤال الكتابة األكبر الذي تطرحه 
الرواية بصيغته اجلمعية بالرغم من 
حميمية وخصوصية الساردة املائزة 
في مضمار هذا النص، الذي يطرح 
� بوعي �  األسباب التي من أجلها لم 

يذكرهم أحد:
تفتحني عينيك  بالوهن.  » تشعرين 
لقد  املستشفى.  في  أن��ك  وتعرفني 
جن����وت م���ن م����وت رك���ض���ت خلفه 
املوت  حتى  اآلخ���ر.  ه��و  منك  ففر 
حتاولني  ع��ن��ك.  يتخلى  ي��رف��ض��ك، 
الواهن  جسدك  فيخذلك  النهوض 
وت��ش��ع��ري��ن أن����ك ص����رت ج�����زًء من 
تسترجعني  تغلقني عينيك  السرير. 
ما مر بك حتى أوصلك هنا مقيدة 
بأنابيب تخرج وتدخل من جسدك. 
مشوشة الذاكرة تبرق أمامك ألسنة 
لهب توشك أن حترقك.. وجوه ثالثة 
رجال متر للحظة في مخيلتك ثم ما 
تلبث أن تتالشى قبل أن تتمكني من 

التعرف عليهم »22
لكنه  وي��ح��ت��دم،  ال��ت��ي��ه  يكتمل  ه��ن��ا 
يقدم مؤشرات اخلالص التي يلعب 
احملورية  وشخصيته  النص  عليها 
مرورا  السرد،  زخ��ات  بدايات  منذ 
واملشاهد  التفاصيل  م��ن  بالعديد 
السينمائية والتسجيلية التي زخرت 
لوقائع  وتسجل  تؤصل  الرواية  بها 
ج��دي��دة/ ق��دمي��ة ه��ي وق��ائ��ع التيه 
ال��ذي انطلق من اخل��اص ج��دا إلى 

22 الرواية ص223
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احمل��ي��ط، إل���ى امل��ج��م��وع إل���ى العام 
من  ومبثوثة  متوالية  إش���ارات  ف��ي 
خالل ثنايا السرد، فالنزعة للتطهر 
واخل����الص ال��ت��ي ت��وج��ه ب��ه��ا النص 
وش��خ��ص��ي��ت��ه ال��رئ��ي��س��ة ق��د جمعت 
ج��م��ي��ع اخل��ي��وط ف��ي ه���ذا املشهد 
السكون  من  لبداية عهد  التمهيدي 
العاصفة،  الذي رمبا سبق  الشديد 
وهو على الرغم من كل ذلك مازال 
في  واألم��ل  الوصل  بأماني  محمال 
حياة تنبثق من موات، وحنني ينهض 
م��ن رق����اده، على أم��ل ع���ودة احلب 
ال����ذي جتسده  امل��ع��ن��ى  أو  ال���ق���دمي 
ع���ودة ط���ارق لتضميد اجل���راح من 
إليها مرة أخ��رى، فها  عودة احلياة 
هي الساردة تعود � كما بدأت نصها 
إلى  امل��ت��ض��رع��ة  احلميمية  ب��ه��ذه   �
أمام  ال��س��ام��ي  وم��ح��راب��ه��ا  معبدها 
املرآة التي احتلبت منها كل تاريخها 
ال��س��رد، تعود  وق��دم��ت��ه على م��ذب��ح 
لتحمل آمالها وتطلعاتها مرة أخرى 
التحليق،  عن  تتوقف  تني  ال  والتي 
 � التيه  دائ��رة  في  دوم��ا  تعود  لكنها 
بالرغم من اخلالص � لتالقي نقطة 
البداية التي بدأتها مرة أخرى على 

محيط الدائرة:
» وعندما تعودين لغرفتك في بيت 
تنزعني  امل����رآة.  أم���ام  تقفني  أب��ي��ك 

مالبسك، تدققني النظر جلسدك... 
ويعاودك صوت أمك ..... »23 

لتكون النهاية بداية جديدة ودورة من 
دورات التيه التي يحدوها األمل في 
اجلمع بني الشتيتني، بعد أن تفرقا 
يتالقيان؟  فهل  تالقيا،  ال  أن  وظنا 
النهاية  ه��ذه  الكاتبة  وضعت  رمب��ا 
الدميومة،  لتعانق  ال��س��ؤال  وه���ذا 
هذه  محيط  على  ال��وج��ود  ودالالت 
الدوران،  عن  تكف  ال  التي  الدائرة 
التمني  عن  اإلنسان  فيها  يكف  وال 
برغم العودة دائما إلى نقطة البداية 
التي رمبا كانت � في ضمير النص 
الروائي �  أفضل بكثير من االنتظار 
أكدت  فهنا  النهايات.  قارعة  على 
استوعبته  الذي  املدى  على  النهاية 
الرواية باجلمع بني وجود واحتشاد 
الطويلة  ال��زم��ن��ي��ة  امل��س��اح��ة  ت��ل��ك 
خطوطها،  وت��ق��اط��ع��ات  ب��أح��داث��ه��ا 
مشهدين  خ����الل  م���ن  واخ���ت���زال���ه���ا 
أمام املرآة رمبا كانا مشهدا واحدا 
الشالالت  ه��ذه  ك��ل  منه  وان��ه��م��رت 
املندفعة مبا يعبر عن اختزال الزمن 
ككبسولة  وجعله  وتشظيه،  وتفتيته 
اإلطاللة  حلظتي  بني  ما  انفجرت 
الكاتبة  ف��ج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  امل����رآة  ف��ي 

بوعيها السرد/ قصصي اجلاد. 

23 الرواية ص 234

Bayan May 2013 Inside   92 4/21/13   8:16:51 AM



93

كلمات أجنبية
في اللهجة الكويتية

جمعها وشرحها: خالد سالم محمد * 

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

نشأتها.
وفيما يلي َثْبت لبعٍض من تلك الكلمات.

معاجم

* باحث من الكويت.
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- خ -
اخلندريس، التمر احلِويل الذي مر على قطفه َحول، 
أي عام. قال ابن دريد: أحسبه معرباً. وقال اجلواليقي: 
إنه من صفات اخلمر »كندريش« رومي معرب. وفي 

املنجد تطلق على اخلمرة القدمية.

َخْنَدِريس

اخِلّنة، العطر واجلمع خنونات، والتسمية تركية تطلق 
على نوع من البخور ، كما تطلق على احِلناء، وهناك 
قول بأنها عربية وتعني األنف أو طرفه، والرائحة التي 

هي اخِلنة مأخوذة من هذا.

ة ِخنَّ

تركية  فارسية  وهي  وِرض��ا،  وقبول  استحسان  لفظة 
مشتركة مبعنى: طيب، َحسْن، جميل. َخوش

- د-
لفظة نداء واستعطاف يقولها الطفل الرضيع ألخيه أو 
أخته، ولألطفال في مثل ِسنه، ويقال إنها سريانية »دادا« 
مبعنى الداية أو املربية التي تعتني باألطفال. وقيل من 
إلى  بعضهم  ورده��ا  حبيبة،  مبعنى  باآلرامية  »داذت���ا« 
»الدأثاء« مبعنى األَمة كما جاء في القاموس احمليط، 
قال السيد أدي شير: الدأثاء: األمة، وتطلق بالعموم 
التي تربي  على اجلارية وباخلصوص اجلارية املسنة 
وتلعب مع األطفال، وذكر الدكتور إبراهيم السامرائي: 

أنها لغة مشتركة ما بني السامية و العربية.

َداَدا

الدارسني: الُقرفة، حلاء بعض األشجار التي تزرع في 
تنزع من  بنية  أع��واد  جزيرة سيالن، وهي عبارة عن 
تطبخ  أو  البهارات  إلى  تضاف  األشجار،  هذه  جذوع 

باملاء، ويتخذ منها شاياً يسمى »جاي دارسني«.
والتسمية فارسية »دارجيني« دار مبعنى خشب وجني 
الصيني، أي اخلشب الصيني، وهي في الكردية أيضاً 

بنفس اللفظ واملعنى.

َداْرِسني

من مصطلحات العبي الورق »اجلنجفة« يقولون: لعبنا 
داس أو داسني. والداس لفظة فارسية تعني الورق أو 
املجلس الذي يضم العبي الورق. هكذا في املوسوعة 

الكويتية املختصرة.
َداس
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من األلفاظ القدمية التي تطلق على العدس رمبا الزال 
البعض يستعملها،وهي هندية بهذا االسم واملعنى. َدال

مبعنى: فاسد، تالف، نقول البضاعة دامجة أي تالفة، 
وهي اجنليزية بهذا اللفظ. 

وأقول رمبا تكون مأخوذة من اللفظة العربية الدامق 
مبعنى الفاسد الذي ال خير فيه.

َداِمج

الشيء،  ط��رف  أو  السفلي،  ال��ش��راع  ط��رف  ال��دام��ن: 
وهي فارسية »دامان« مبعنى احلاشية أو الذيل، وهي 

بالهندية كذلك، هكذا في املعجم الفارسي الكبير.
َداَمن

ي��ق��ول حمد  ال��ك��وي��ت��ي��ة،  األل��ع��اب  أق���دم  م��ن  لعبة شعبية 
الهنود، وهي عبارة عن  الكويتيون عن  السعيدان: عرفها 
متساوية  مربعات  وبها  األرض  على  تفرش  قماش  قطعة 
عدد 64 مربعاً منها 32 مربعاً يختلف لونها عن املربعات 
الباقية- وليس شرطاً – ويتبعها 28 قطعة خشبية نصف 
كروية تُعرف بالصايات الواحدة صاي، ويتبارى في لعبتها 

اثنان على غرار لعبة الشطرجن.
لعبة معروفة، قيل فارسية  الداما  أدي شير:  السيد  قال 
واألصح أنها تركية مشتقة من »دام« مبعنى حبائل وحيلة.

َداَمة

نوع من القماش املشبك أو املخرم من احلرير أو الكتان 
ُعرف منذ القرن السادس عشر امليالدي أول مرة في 
مدينة البندقية في ايطاليا. متداول ومعروف بالكويت 

بهذا االسم منذ فترة طويلة.

َداْنتيل

الدانة: اللؤلؤة الكبيرة واجلمع دانات، وتطلق على أحسن 
الآللئ وأجملها، يفرح بها البحارة إلى أقصى َحد.

ومن أشهر الدانات الي عثر عليها في الكويت ويضرب 
فيها املثل: الدانة التي عثر عليها احلاج عمر الياقوت 
 110.000 مببلغ  باعها  وق��د  عمر«  »ب��دان��ة  وُع��رف��ت 
أنها كانت تساوي  ألف روبية حوالي 9250 دينار مع 
أضعاف هذا املبلغ. ولفظة دانة فارسية من »دانة در« 

مبعنى درة، جوهرة.

َداَنة
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ويُغنَّى أيضاً يا ليلة دانة لدانة، وهو دندنة حلن ونغم 
صوتي يتغنى به أثناء تأدية الصوت حيث يرددون: يا 
إلى  الدخول  ل��دان، قبل  دان��ة  ليلة  يا  لدانا  دان��ة  ليلة 

كلمات الصوت أو األغنية.
وفي األصل بحسب اجتهادي عبارة عن شيلة بحرية 
خاصة مبهنة الغوص على اللؤلؤ فيها رجاء واستعطاف 
من املولى عز وجل بأن يرزقهم ويوفقهم في احلصول 
على دانة كبيرة غالية الثمن لكي تدر عليهم رزقاً حالالً 

نظير تعبهم وجهدهم.

َدانة لداَنة

الكبيرة  الكويتية  السفن  أحد  أطلق على  اسم  ال��داو: 
م��ن ن��وع »ال��بُ��وم« وذل���ك ف��ي ع��ام 1914م. وي��ق��ال أن 
إلى العصر  االسم امتداد لسفن شراعية كبيرة تعود 
السومري، وهناك قول أن هذا االسم كان يطلق على 
تقوم  كانت  التي  الكبيرة  الشراعية  السفن  م��ن  ن��وع 

برحالت سنوية إلى شواطئ شرقي إفريقيا.
والتسمية سواحلية معناها: املركب الكبير.

َداو

النساء  تولد  والتي  احلوافة،  املربية،  القابلة،  الداية، 
فارسية  والتسمية  ب��األوالد.  وتعتني  العروس  وتخدم 

معربة منذ زمن بعيد.
َداَية

بناء حجري من  فارسية،  وتلفظ اجليم جيماً  الدكة: 
الديوان  أو  ال���دار  أم���ام  يبنى  األسمنت  أو  ال��ط��اب��وق 

للجلوس. والتسمية عربية من أصل سرياني.
ة َدجَّ

الدكتور،  ع��ل��ى  تطلق  ك��ان��ت  ق��دمي��ة  لفظة  ال��دخ��ت��ر: 
.Doctor .الطبيب. وهي محرفة عن االجنليزية

َدْخَتر

نوع من الفطائر اجلافة تتكون من عجني مرقق يُلف حول 
بعد  الرؤية  منظار  أي  »دربيل«  هيئة  على  البعض  بعضه 
القدمية،  احللويات  من  وه��و  ناعم،  سكر  عليه  يُ��رش  أن 
والتسمية فارسية مركبة من »دور« مبعنى البُعد« و» بيل«.  

الرؤية واملعنى العام الرؤية عن بعد.

َدراِبيل

اخلشب أو احلديد وغيره الذي يوضع كحماية على امتداد 
الساللم الداخلية للمنازل وغيرها. والتسمية فارسية.

َدَرابِزين

املاء  يستعمل حلفظ  األح��ج��ام  متعدد  حديدي  وع��اء 
أو الكاز أو الزيت، قل استعماله في الوقت احلاضر. 

والتسمية اجنليزية
دَرام

مسرح
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م�رسح

أشخاص املسرحية :
- مساعد شرطة رئيس املخفر 

- شرطي
- أبو مهيدي 

- مهيدي 
- معلم املدرسة حسان

- أبو حلوم
-حلوم

 - الدرويش أبو مبخرة 
- اجلنية 

- أشخاص ثانويون 

) ترفع الستارة عن مكتب شرطة متواضع األثاث – املساعد جالس وراء 
قبالتهما يجلس أبو مهيدي وهو رجل  الطاولة وبجانبه الشرطي يكتب – 

عجوز يبكي بحالة إعياء وسالم معلم املدرسة جالس(.
أبو مهيدي ) يبكي بحرقة(: اللعينة قتلته ياسيدي رئيس املخفر ..هي املجرمة 

القاتلة ) بتهديد( والله وأمان الله لن أترك ثأري منها ..سأحرقها 
املساعد : اهدأ يا أبو مهيدي .. اهدأ أرجوك ) حلسان( لن نستطيع كتابة 
إفادته إذا استمر على هذه احلالة ...)باستنكار( هل يعقل أن نكتب في 

ضبط مخفر أن اجلنّية قتلت مهيدي ابن املختار!
أبو مهيدي: اكتب ذلك يا سيدي ..اكتب فهذه هي احلقيقة ..لكن أقسم 
أنني سأنتقم منها .. لن أترك درويشا في املنطقة إال سأقصده ليحرقها 

) يبكي(
امل��س��اع��د : ي��ا أس��ت��اذ ح��س��ان ..ن��ح��ن أم���ام ج��رمي��ة قتل يجب أن نعرف 
مالبساتها ..لقد كشفنا بحضور الطبيب الشرعي على جثة املغدور مهيدي 

مسرحية
زواج اجلنّية في قرية  )س(

بقلم: عبدالرحمن حمادي  *

 * كاتب من سوريا.
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أنه  وتبني  البرّية  في  القرية  خ��ارج 
صدره  في  نافذ  طعن  نتيجة  م��ات 
من  سألناه  م��ن  ك��ل  أن  ..واملشكلة 
أهل القرية يؤكد مثل ما يقول والده 

أن اجلنّية قتلته ؟!
أبو مهيدي : نعم .. اجلنية اللعينة 
منها  ينتقم  ..الله  سيدي  يا   قتلته 
ويحرقها ويحرق أهلها مثلما حرقت 

قلبي على ولدي .
الشرطي: ماذا ياسيدي ؟ هل أكتب 

إفادة أبو مهيدي كما يقولها ؟
رجل؟هل  يا  م��اذا  تكتب   : املساعد 
ت���ري���د أن جت��ع��ل��ن��ا م��س��خ��رة أم���ام 

القاضي عندما نرفع له الضبط ؟
الضبط  سنختم  كيف  إذن  ال��ش��رط��ي: 
حواليه  يلتفت   (.. نختمه  أن  يجب   ..
بحذر( ياسيدي ملاذا اليكون كالم املختار 
املنطقة  من  ..أن��ا  مهيدي صحيحا  أبو 

وأعرف رجاال  تلبستهم جنيات و..
املساعد )يقاطعه( : دعك من هذا الهراء 
يارجل )حلسان ( أنت يا أستاذ واملعلم 
على  وكنت  القرية  مدرسة  في  الوحيد 
وشبابها  رجالها  بجميع  جيدة  عالقة 
مبا فيهم املغدور مهيدي ..هذا ما أكده 
اجلميع لذلك استدعيتك كشاهد ، البد 
أن لديك شيئاً قد يفيد التحقيق ..أعني 
هل كان مثال هناك أعداء ملهيدي أو ثأر 

بني أهله وآخرين .
 :) ب��أس��ى  ق��ل��ي��ال  يبتسم   ( ح��س��ان 
ألاعتقد أن أحدا كان يكره مهيدي 

أو يكّن له كرها ..
املساعد : ومع ذلك نريد أن نستمع 
م��ن��ك ل��و سمحت ع��م��ا ت��ع��رف��ه عن 
عالقة مهيدي باآلخرين أو ماحدث 
سيفيد  به  تخبرنا  ش��يء  ..أي  معه 

التحقيق.
أبو مهيدي ) بحدة وبكاء(: ياسيدي 
ملاذا تتعب األستاذ ؟ كلنا نعرف أن 
ثم  تلبسته  ثم  ابني  عشقت  اجلنية 

قتلته 
املساعد : حسبي الله ونعم الوكيل 
يا  مصيبتك  ع��ل��ى  ال��ل��ه  ..ص���ّب���رك 
مختار ) حلسان ( تفضل يا أستاذ 

..أنا أستمع لك .
تعرف  أن����ت   .. ح��س��ن��ا   : ح���س���ان 
ياحضرة املساعد أنني كمعلم وحيد 
في مدرسة هذه القرية النائية أقيم 
في املدرسة بعد نهاية الدوام ، وكان 
مهيدي رحمه الله من أكثر املترددين 
علّي بعد نهاية الدوام حيث نحتسي 
األحاديث..وذات  ون��ت��ب��ادل  ال��ش��اي 

مّرة كنا نشرب الشاي ..
) إظالم – إنارة على زاوية موجود 
بلباس  وش��اب  مدرسة  سبورة  فيها 
يشربان  وحسان  مهيدي  هو  ريفي 

الشاي(
يامهيدي  ه��ك��ذا  )ي��ض��ح��ك(:إذن  ح��س��ان 
..أنت عاشق ..لست سهال كما خّيل لي!

أستاذ  ي��ا  العشق  ذبحني  مهيدي: 
..كل يوم اذهب سيرا على القدمني 
إل����ى ق��ري��ة خ��وي��ت��ل��ة وأن��ت��ظ��ر عند 
البيدر لتمّر حلوم مع رفيقاتها وهن 
، تنظر  البئر  املاء من  ذاهبات مللء 
إلي من بعيد فيخفق قلبي .. يخفق 
بشدة ، وبعد أن متأل جّرتها نتبادل 
قلبي  فيخفق  لي  وتبتسم  النظرات 

مجددا .. يخفق بشدة 
ح��س��ان: ه��ذا ه��و العشق ) مبزاح( 
العشاق  مشاهير  م��ن  ص��رت  أن��ت 
يامهيدي ينطبق عليك قول الشاعر 
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نظرة فابتسامة فسالم ..أل.. فسالم 
لم تصلوا إليها بعد 

مهيدي )يضحك قليال( : بل وصلنا 
إليها يا أستاذ .. أنا مهيدي أعجبك 

حسان : يعني سلّمت عليها ؟
أيام  ع��دة  ..م��ن  : وحتدثنا  مهيدي 
تخلّفت قليال عن رفيقاتها وحتدثت 

معها 
العشاق  يفعل  ه��ك��ذا  أي   : ح��س��ان 

..وماذا قلتما لبعضكما  
م��ه��ي��دي ) ب��ن��ش��وة( : ق��ل��ت ل��ه��ا أنا 

أحبك ياحلوم ..
)إظالم – إنارة على بقعة فيها مهيدي 

وفتاة هي حلوم ومعها جرة ماء(
يوم  ..وك��ل  أحبك   .. نعم   : مهيدي 
آتي من قريتنا مشيا على القدمني 
ملدة ساعة ألحظى برؤيتك ، ويشهد 
قلبي  يخفق  رايتك  كلما  أنني  الله 

..مارّدك
اشعر  ) بخجل(:أنت جتعلني  حلوم 

باخلجل 
مهيدي : يعني ..هل تقبلني حبي؟

منك  أفضل  شابا  أج��د  لن   : حلوم 
أهلك  أحضر  ..لكن  ويحبني  أحبه 

خلطبتي إذا كنت صادقا بحبك 
إن��������ارة ع���ل���ى زاوي������ة  )إظ��������الم – 

املدرسة(
ف��ت��اة أصيلة ..ط��ل��ب��ت أن  ح��س��ان : 

تخطبها ..هكذا تفعل األصيالت. 
..ل���ذل���ك أخبرت  : ط��ب��ع��ا  م��ه��ي��دي 
والدي املختار ..فرح كثيرا ..صحيح 
حتى  ولكن  امرأتني  من  متزوج  هو 
اآلن لم ير أحفاده ..قال لي أبشر .. 

بوجاهة  وسنذهب  البكر  ابني  أنت 
مختار  اب��ن��ة  ح��ل��وم  لنخطب  كبيرة 

قرية خويتلة لك 
ممازحا(   ( سلفا  مبروك   : حسان 
أج��زم أنك بعد زواج��ك امليمون لن 
تأتي لزيارتي في املدرسة .. اشرب 

شاي 
إن��ارة على زاوي��ة مخفر  ) إظالم – 

الشرطة (
امل��س��اع��د : أف��ه��م م���ن ك��الم��ك أن 

مهيدي كان على وشك الزواج؟
حسان : هكذا كان املفترض ..فقد 
شّكل املختار أبو مهيدي وجاهة من 
وجوه القرية وباعتباري معلم القرية 
كنت مع الوجاهة وذهبنا إلى قرية 

خويتلة لنخطب حلوم 
أبو مهيدي ) ببكاء( : يا أستاذ ملاذا 

تفتح جروحي مجددا ..
أستاذ  ي���ا  م��ن��ه  دع����ك   : امل��س��اع��د 

.وذهبتم لقرية خويتلة 
حسان : نعم ..وفي مضافة القرية 
احتفلوا بنا ودارت علينا القهوة و..

إنارة على ما يبدو أنها  ) إظالم – 
مضافة قرية ورجال يتوزعون فيها  
وأبو  ح��ل��وم  أب���و   – م��ه��ي��دي  بينهم 

مهيدي جالسان قبالة بعضهما (
ملفاكم   بيكم من  ياهال   : أبو حلوم 

مللقاكم ..ترى والله زارتنا البركة. 
يامختار  م��اق��ّص��رت  م��ه��ي��دي:  أب���و 
..وأنت تعلم أننا جئنا بهذه الوجاهة 
املصون  ابنتكم  يد  لنطلب  الكرمية 

على سنة الله ورسوله. 
أب���و ح��ل��وم : اب���ش���روا ..ب���ع���ون الله 

التردون خائبني ..
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..وكم  الله  بركة  : على  أبو مهيدي 
مهرها يا مختار ؟

 .. الكثير  تسوى  تراها   : حلوم  أبو 
ال���وج���وه الكرمية  ل��ك��ن ألج���ل ه���ذه 
مائة  وفوقها  نعجة  مهرها عشرون 

ألف ليرة 
ما  مثل  ابشر..مهرها  مهيدي:  أيو 

قلت وزود 
ابو حلوم : الغدا جاهز يا الضيوف 
..) لرجل( ادخلوا املناسف ياعكاب 

الرجل: حاضر ..
)إظالم – إنارة على زاوية املخفر(

الشرطي: ياسيدي أنا ال أرى فائدة 
من هذا الكالم ..هل سنكتب ذلك 

كله في دفتر الضبط
أبو مهيدي ) يبكي(: نعم .. قل له 
أن الفائدة من هذا الكالم ..اجلنّية 
هي التي قتلت مهيدي ..ملاذا التريد 

تصديقي يا سيدي رئيس املخفر؟
مهيدي  ابو   : للشرطي(   ( املساعد 
وال  الت��ت��دخ��ل  أن���ت  ..ل��ك��ن  وفهمنا 
أستاذ  يا  ..تفضل  األس��ت��اذ  تقاطع 

..أكمل ..ماذا حدث بعد ذلك ؟
حسان : تناولنا الطعام في املضافة 
كما  ..مناسف وحل��م وشحم وحل��م 
يقولون ..أبو حلوم لم يقّصر بالكرم 
معنا، وكما هي العادة خرج مهيدي 
لغسل  املضافة  خ���ارج  إل��ى  ووال���ده 
واملعتاد   ، الطعام  أث��ر  من  أيديهما 
املخطوبة  أن  اخلطوبة  وليمة  ف��ي 
ه��ي ال��ت��ي ت��ص��ّب امل���اء م��ن اإلبريق 
دخل  وع��ن��دم��ا   ، ووال����ده  خلطيبها 
أبو مهيدي دخل بحالة غير طبيعية 

..كان متعّرقا ومنفعال .

)إظالم – إنارة على زاوية املضافة 
أب���و م��ه��ي��دي متعرقا  ي��دخ��ل  ح��ي��ث 
وع��الئ��م االض���ط���راب ب��ادي��ة عليه 

ويجلس (
حسان: خير يامختار ؟أراك متعرقا 

..هل أنت مريض ؟
ب���اض���ط���راب(: انها  أب���و م��ه��ي��دي ) 
ج��م��ي��ل��ة ج���دا ..أج���م���ل م���ن صورة 
فطوم املغربية ..اجمل من اجلنّيات 

في احلكايات 
ح��س��ان ) ب��ن��وع م��ن ال��ه��م��س( : من 

تقصد؟
أر أجمل  لم   .. : حلوم  أبو مهيدي 

منها 
ابنك  أن  لتعرف  ) مب��زاح(:  حسان 
...الله  يختار  كيف  يعرف  مهيدي 

يهنيهما ببعضهما 
أبو مهيدي ) ألبي حلوم (: وبعد ما 
تغدينا أريد يكون كل شيء واضح .. 

أنتم تدرون أني متزوج من زوجتني
وأن��ا متزوج   : أبو حلوم ) ممازحا( 

من ثالث زوجات.
أبي  ي��ا  أخشى  مم��ازح��ا(:  مهيدي) 
لتصير  الثالثة  بالزوجة  تفكر  أن��ك 

مثل عمي أبو حلوم.
أب���و ح��ل��وم ) ي��ض��ح��ك(: ك��م��ا يقال 
ص��ارت وص��ارت ..دعنا نبحث لك 

عن عروس من قريتنا و.....
أبو مهيدي ) يقاطعه(: تبحثون عن 

ماذا ..أنا وجدت عروسي. 
أبو حلوم : من هي يا )أبو مهيدي( 
..قل من هي وسنخطبها لك اليوم.

أبو مهيدي: تخطبونها ؟ الم نخطبها 
منك قبل قليل وأنت وافقت.
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أبو حلوم ) باستغراب(: تقصد ابنتي 
حلوم؟

مهيدي ) بدهشة (: هل هذا وقت 
املزاح يا أبي؟

اخرس   :) ب��ص��رام��ة   ( مهيدي  أب��و 
ياولد ..

يامختار  ش��دي��دة(:  )بدهشة  حسان 
هل جننت ؟ إنها بعمر بناتك ..ثم أننا 

جئنا وخطبناها البنك وليس لك 
وال  مدينة  اب��ن  أن��ت   : مهيدي  أب��و 

تعرف عاداتنا .التتدخل 
حسان : لكن ابنك مهيدي ..

أبو مهيدي : هو قادر على أن يجد 
له  وسأخطبها  أخ���رى  ع��روس��ا  ل��ه 
وأدفع له مهرها ولو كان ألف نعجة 
م��ه��ي��دي )ي��ق��ف غ��اض��ب��ا (: ي��ا أبي 
تعّقل ..أنت تسرق مني الفتاة التي 

أحببتها .
أبو حلوم : اخرس يا مهيدي .. بنتي 
التعرف هذه املسخرة التي تسمونها 

حب.
) يخرج مهيدي غاضبا (

حسان : يعني أفهم يا أبو حلوم أنك 
اأبو  املختار  طلبه  م��ا  على  م��واف��ق 

مهيدي ؟
أبو حلوم : لم ال.. أبو مهيدي رجل 
وال كل الرجال ..لكن .. بصراحة يا 
املهر  على  اتفقنا  نحن  مهيدي  أب��و 
مهيدي  ال��ع��ري��س  أن  أس���اس  ع��ل��ى 

..أما اآلن ..
أبو مهيدي : أعرف ...كم تريد أن 

يكون املهر ؟
وبقرتان  نعجة  م��ائ��ة   : ح��ل��وم  أب���و 

ومائتي ألف ليرة و..
) إظالم – إنارة على املخفر(

بوجاهة  ذه��ب��ن��ا  وه��ك��ذا   : ح��س��ان 
وقد  ألبيه  وجاهة  فتحولنا  ملهيدي 
اليوم  ف��ي  أب��و مهيدي ح��ل��وم  ت���زوج 

التالي .
هل  وغ��ض��ب(:  بدهشة   ( املساعد 
هذا الكالم صحيح ؟تزوجت الفتاة 

التي كان ابنك سيتزوجها ؟
يا  باحلالل  تزوجتها   : مهيدي  أب��و 
سيدي .. باحلالل ..واسأل األستاذ 
لنفسه عن  يبحث  أن  ملهيدي  .قلت 
عروس أخرى ومهرها علّي سأدفعه 
ولو كان ألف نعجة ..) ببكاء( لكن 
يبحث  ت��ت��رك��ه  ل��م  اجل��ن��ي��ة  اللعينة  

..عشقته وتلبسته ثم قتلته .
املساعد ) بغضب(: التكمل ..اسكت 
) حلسان ( وماذا حّل مبهيدي بعد 

ذلك ؟
حسان : املسكني كانت صدمته قوية 
، غ��اب ع��دة أي��ام عن القرية وقيل 
أنه ذهب يبحث عن عروس  لنفسه 
رثة  بهيئة  علّي  ..وذات مساء دخل 

ومنظر مزري و..
) إظالم – إنارة على مشهد املدرسة 
مزرية  بهيئة  حسان  م��ع  مهيدي   –

وذقن طويلة (
حسان ) مبواساة(: هكذا يامهيدي 
ان��ق��ط��ع��ت ع��ن��ي ..ل����م أع���د أستلذ 
ب��ش��رب ال��ش��اي ب��دون��ك ..أي���ن كنت 
ي��ارج��ل؟)مب��م��ازح��ة( ق��ي��ل ل��ي أنك 

ذهبت تبحث عن عروس.
مهيدي: صحيح ..ذهبت أبحث عن 

عروس.

Bayan May 2013 Inside   102 4/21/13   8:17:22 AM



103

ح��س��ان : ال��ف��ت��ي��ات م���وج���ودات في 
واحدة  التختار  مل��اذا   ، هنا  القرية 
في  والبحث  التعب  من  ب��دال  منهن 

القرى األخرى.
مهيدي :وهل تضمن لي أن العروس 
أبي  يخطفها  ل��ن  سأختارها  ال��ت��ي 

مني كما فعل مع حلوم؟
ولن  م��ّرة  يارجل..كانت  ال   : حسان 
تتكرر..أنا أضمن لك أنها لن تتكرر.

م��ه��ي��دي : أن���ت الت��ع��رف وال����دي يا 
أستاذ ..لكن ..) يضحك مبا يشبه 
تصرفات م��ج��ن��ون(  ه��ذه امل���ّرة لن 
 .. مني  ال��ع��روس  خطف  يستطيع 

أتعرف ملاذا ؟
حسان : ملاذا ؟

املّرة  ه��ذه  ال��ع��روس  ألن   : مهيدي 
جنّية .

حسان : جنّية!!
مهيدي ) بتأكيد(: نعم .. جنّية إنها 

أجمل من حلوم بألف مّرة ..
حسان ) بأسى( : حسبي الله ونعم 
الوكيل ..الشاب بدأ يفقد عقله .. 

يامهيدي اهدأ .. أنت تتخّيل.
..هنا  أستاذ  يا  أتخيل  : ال  مهيدي 
في برارينا اجلنّيات يعشقن البشر 
أحيانا .. وأنا كنت ليال في البّرية 

قبل يومني عندما فجأة ..
بقعة ضوء  إن���ارة على   – إظ��الم   (
م��ه��ي��دي مرتعب   – امل��س��رح  وس���ط 
أبيض  جلبابا  مرتدية  فتاة  وأمامه 
موسيقا   – اجلنّية  دور  متثل  اللون 

مرافقة توحي بأجواء السحر (
أبو  ابن  يامهيدي  التخف   : اجلنّية 
مهيدي ..أنا جنّية من بنات اجلان 

عشقتك من زمان.
مهيدي) بخوف شديد (: أعوذ بالله 

منك ..ماذا تريدين مني ..
اجلنية: أريد الزواج منك ..تزوجني 

وسأغنيك حتى أرضيك. 
مهيدي : أتزوجك ؟! يا بنت اجلان 
أنا لن أتزوج بعد حلوم التي خطفها 

أبي مني.
غريب(:  بصوت  تضحك   ( اجلنية 
..اليقدر  منك  يخطفني  أن  تخاف 
أردت  ..إذا  بشر على خطف جنية 
سأجعل اباك يسوح في البراري وال 
أثرا..هكذا سأنتقم  له  أحد  يعرف 

لك.
أرجوك   .. ال   : ب��رج��اء(  م��ه��ي��دي) 
ي��اج��ن��ي��ة..م��ه��م��ا ف��ع��ل ب��ي ف��ه��و أبي 
أنه ذبحني عندما خطف  ..أع��رف 
التؤذيه   .. أب��ي  لكنه   .. مني  حلوم 

أرجوك.
..حتضر  تتزوجني  إذن   : اجلنية 
والدك ووجاهة من أهل قريتك إلى 
هنا بعد يومني قبل أن ينبح الذئب 
عند املغارة الفوقانية ..تطلبون يدي 
جسدك  سأتلبس  ت��أخ��رمت  ..وإذا 
سأعذبك)  ك��ي��ف  ب��ع��ده��ا  وت���ع���رف 

إظالم جزئي يخفي اجلنية(.
..انتظري  .. لكن  ياجنية   : مهيدي 

حتى أفهم منك. 
) إظ��الم – إن���ارة على امل��درس��ة – 

مهيدي وحسان (
حسان: كان الله بعونك ..اهدأ بينما 

اعّد الشاي لنشربه معا 
أستاذ  ي��ا  ع��ن��دي  الوق���ت   : مهيدي 
وأخبر  ب��احل��ال  أذه��ب  أن  يجب   ..
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والدي ليجهز نفسه ويجمع الوجاهة 
الوعد  لنذهب ونخطب اجلنية في 
.. هذه جنية المزاح  ال��ذي حددته 

معها يا أستاذ.
) يخرج مسرعا وهو يضحك بجنون 

– إظالم – إنارة على املخفر(
وقد  اب��ن��ك  ج����اءك  :إذن  امل��س��اع��د 
تخبرني  لم  مل��اذا   .. أصابه اجلنون 

بذلك حتى اآلن؟
أب���و م��ه��ي��دي :ل���م ي��ك��ن م��ج��ن��ون��ا يا 
.. سحرته  كان مسحورا   .. سيدي 
كثيرا  ف��رح��ت  وشخصيا   ، اجلنية 
سيتزوج  ابني  ألن  أخبرني  عندما 
جنية .. اسأل أهل القرية ..شكلت 
وجاهة كبيرة تليق مبقام بنات اجلن 
مبخرة  أبو  الدرويش  معنا  وأخذنا 
حددته  ال��ذي  للمكان  ليال  وذهبنا 
.. متاما  الذي ضربته  املوعد  وفي 
املغارة  عند  ال��ذئ��ب  ي��ع��وي  أن  قبل 

الفوقانية ..
) إظالم – إنارة على بقعة ضوء – 
أبو مهيدي وبعض الرجال ومهيدي 

والدرويش (
الدرويش: شنتوت شنتوت .. اظهري 
األمان  وعلينا  وعليك  اجلان  يابنت 
لنخطبك  ك��ب��ي��رة  وج���اه���ة  ..ج��ئ��ن��ا 
..احضري  مهيدي  أبو  ابن  ملهيدي 
احضري بالعجل العجل ..ششنتوت 

شنتوت 
أبو مهيدي : منذ ساعات ونحن هنا 
وهي  يطلع  النهار  ..يكاد  يادرويش 

لم تأت ..
الدرويش )بحركة من يصغي ألصوات 

ما( : هّس... إنها تتحدث معي!
رجل: اسألها ملاذا لم تظهر؟ 

الدرويش : شنتوت شنتوت .. تقول 
أننا تأخرنا وعوى الذئب عند املغارة 
وستتلبس  غضبت  لذلك  الفوقانية 

جسد مهيدي اآلن. 
أبو مهيدي : افعل شيئا يادرويش .. 
امنعها أن تسكن جسده .. ستعذبه 

..
الدرويش : الفائدة .. أنا أراها وهي 

تنسل وتدخل جسد مهيدي 
مع  متأملا  ويصرخ  يتلوى  مهيدي   (

حركات غريبة (
م��اذا تفعل   :  ) بتألم   ( اب��و مهيدي 
به اللعينة ؟ إنها تعذبه يادرويش .. 

افعل شيئا أرجوك
لداري  .. خذوه  : التقلق  الدرويش 
جسده  من  تخرج  حتى  وسأجلدها 

..خذوه بالعجل العجل
) يحمل رجالن مهيدي – إظالم – 

إنارة على املخفر(
املساعد : يبدو أننا دخلنا في متاهة 
اعرف  وال  ودروي���ش  ..جنية  كبيرة 

ماذا سيستجد ..
أبو مهيدي : اللعينة سكنت جسده يا 
..غّدارة  الذمة  قليلة  ..طلعت  سيدي 
ال��دروي��ش أبو  ..ل��ه��ذا أخ��ذن��اه لبيت 
اشترى  من  للمدينة  ..أرسلت  مبخرة 
لي من سوق العطارين البخور املستّكي 
وعرف الديك والعصفر األصفر وكل 
م��ا طلبه ال���دروي���ش أب���و م��ب��خ��رة من 

مستلزمات إخراجها من جسده ..
إن��ارة بقعة ضوء يظهر  ) إظ��الم – 
فيها مهيدي مقيدا بحبال والدرويش 

يجلده بقوة ومعهما أبو مهيدي (
الدرويش: اخرجي من جسده وعليك 
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األميييان ..اخييرجييي ميين بيين أصابعه 
أو ميين شعر رأسييه أو ميين حيث ما 
شئت ولن أتعرض لك أكثر )وهو يهز 
املبخرة فوق جسد مهيدي( اخرجي 
بحق البخور املستّكي وعرف الديك 
التمساح  وسيين  األصييفيير  والعصفر 
..اخرجي) بحركة من يصغي لصوت 
..إذن  تييخييرجييي  لييين  ؟   ميييياذا   ) ميييا 
سأجلدك وأحرقك ) يعاود اجللد (

أبييو مهيدي : أرجييوك يييادرويييش .. 
الدم يسيل من جسده بسبب اجللد

الدرويش : التخف.. هذا ليس دمه 
.. إنه دم اجلنية ) يستمر باجللد(

) إظالم – إنارة على املخفر(
بعد  ياسيدي  وهكذا   : مهيدي  أبييو 
من  اجلنية خرجت  جلد  على  أيييام 
أبو  الييدرويييش  يييد  على  ابني  جسد 
وداوييينييا جراحه  أخييذنيياه   .. مبخرة 
به  وعدنا  املدينة  في  األطباء  عند 
عادت  اللعينة  ..لييكيين  سليم  صيياغ 
تالحقه فصار يخرج ليال يشرد في 
..كان  صباحا  إال  يعود  وال  البرية 

يلتقي بها.
املساعد : حسبي الله على ما فعلته 
رأيت  يا مختار )حلسان( هل  بابنك 
مهيدي خالل هذه الفترة يا أستاذ ؟

حسان : نعم .. قبل العثور على جثته 
ازداد  وقييد  للمدرسة  جيياءنييي  بيييييوم 
اسييتييالبييا وعييليييييه عييالمييات اإلجهاد 
من كثرة ما جلده الدرويش ليخرج 

اجلنية من جسده ...
) إظييالم – إنيييارة على املييدرسيية – 

مهيدي وحسان (
حسان : سامحهم الله على ما فعلوه 
بك يامهيدي ..انتظر سأعّد الطعام 

ونتناول طعام العشاء معا. 
 .. يا أستاذ  لييدي  : الوقييت  مهيدي 

إنها تنتظرني. 
حييسييان : عييدنييا لنفس األوهييييام .. 

اجلنية تنتظرك؟
مهيدي : نعم .. قالت لي أنها بعد 
ازدادت  جييسييدي  مييين  خييرجييت  أن 
من  أكييثيير  تعشقني   .. ليييي  عييشييقييا 
حلوم التي خطفها أبي مني ..لذلك 
حددت موعد العرس الليلة بشرط  
أاّل يذهب أحد غيري  إليها .. هل 
تعتقد أنها ستغدر بي كما فعلت في 
أم  جييسييدي  وتسكن  السابقة  امليييرة 

تتزوجني بدون غدر!
حسان : يامهيدي هداك الله اهدأ 
 .. املييدرسيية  فييي  عيينييدي  الليلة  ومن 
كل ليلة تشرد في البراري معّرضا 

نفسك ملخاطر الوحوش والذئاب 
مييين جيييييب جلبابه  )ييييخيييرج  مييهيييييدي 
خنجرا(: اطمئن يا أستاذ .. الوحوش 
والذئاب التغدر .. أنا ال أخافها .. لكن 
اجلنية قد تغدر بي كما غدر بي أبي 
.. لذلك أعطاني الدرويش أبو مبخرة 
هذا اخلنجر ..إنه خنجر مجلوب من 
تنن  بضفيرة  ومييبييّخيير  الييصيين  بييالد 
وهو قادر على قتل اجلن .. قال لي 
إذا شعرت أنها لن تتزوجك وستغدر 

بك عاجلها واطعنها به 
حسان ) يبتسم (: على فرض صحة 
ما قاله الدرويش .. هل أنت ذاهب 

لتتزوج اجلنية أم تقاتلها؟ 
لكن   .. طبعاً  ألتييزوجييهييا   : مهيدي 
احلذر واجب كما قال الدرويش أبو 
مبخرة ) يقف ويتحدث بهستيريا ( 
يجب أن أذهب اآلن .. إنها تنتظرني 
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ليبدأ عرسي عليها ..) يخرج راكضا 
وبيده اخلنجر(

) إظالم – إنارة على املخفر(
أب���و م��ه��ي��دي : أس��م��ع��ت ي��ا سيدي 
اخلنجر  ب��وج��ود  ش��ع��رت  اللعينة  ؟ 
معه  التنني  بعرف  املبخر  الصيني 

فقتلته به ..إنها لعينة التؤمتن
املساعد : شيء محّير ..فعال شيء 
محّير..كيف سنختم الضبط بعد أن 

سمعنا ما سمعنا ؟
الشرطي: يا سيدي أنا اقترح أن تكتب 
أن اجلنية قتلت املغدور .. صدقني .. أنا 
ابن املنطقة وأعرف ما تفعله اجلنيات 

عندما يعشقن أحدا من البشر.
املساعد : اكتب 

قتلت  اجلنية  أن  أكتب   : الشرطي 
املغدور ؟

املساعد : بل اكتب ..وبناء على سماع 
أسماؤهم  ال�����واردة  ال��ش��ه��ود  أق����وال 
أع��اله تبنّي أن امل��غ��دور ك��ان مصابا 
من  باالنتحار  وق���ام  نفسي  مب��رض 
خالل طعن نفسه بخنجر كان معه .

وبغضب(:  ي��ق��ف   ( م��ه��ي��دي  أب����و 
سأنتقم  أن��ا   .. ضبطكم  اليهمني 
أترك  لن  الله  وأم��ان  والله   .. منها 
درويشا صاحب مبخرة إال وأحضره 
ليحرقوها ويأخذوا ثأري منها ..دم 

ابني لن يذهب هدرا .
املساعد ) بحدة وغضب( : بحق الله 
اسكت يامختار .. لم أعد أستطيع 

سماع كلمة واحدة منك ..اسكت 
)إظالم – تنار بقعة ضوء في مقدمة 
املسرح يدخل إليها أبو مهيدي وهو 

يبكي(

مل���اذا  ن����اس ..  ي���ا   : أب����و م��ه��ي��دي 
يكتب  و  املخفر  رئيس  اليصدقني 
في احملضر أن اجلنية هي املجرمة 

التي قتلت ابني مهيدي .
) يخرج أبو مهيدي من البقعة املنارة 

ويدخل الدرويش مع مبخرته (
ال��دروي��ش: لقد وع��دت أب��و مهيدي 
أن��ن��ي س��آخ��ذ ل��ه ب��ث��أره م��ن اجلنية 
الصيني  ب��ال��ب��خ��ور  ..س���أح���رق���ه���ا 
والبخور املستكي وعرف الديك وسن 
التمساح ...) يهز املبخرة ( شنتوت 

شنتوت .اجلنية يجب أن متوت ..
) يخرج الدرويش من البقعة املنارة 
اجلنية  متثل  التي  الفتاة  تدخل   –
بلباسها األبيض مع موسيقى موحية 

بعوالم السحر (
قتلت  كنت  إن  أع���رف  ال   : اجلنية 
مهيدي أم ال .. بل ال أعرف إن كنت 
أم ال  ف��ي ه��ذه املسرحية  م��وج��ودة 
..عادة أكون موجودة في احلكايات، 
لكن لم يحدث أن قتلت الذي عشقته 
من بني اإلنس، فلماذا حملوني دم 

مهيدي وأنا ال أعرف نفسي 
) تخرج اجلنية من بقعة الضوء – 

يدخل حسان (
أنا  السادة  أيها  بصراحة   : حسان 
حتديد  في  محتار  املخفر  كرئيس 
على  ليلة خطوبته  مهيدي  قتل  من 
ليلة عرسه  ..أعني  ... عفوا  حلوم 
بعد  أرج��وك��م  لذلكم   ، اجلنية  على 
ذهابكم ملنازلكم فّكروا وقد تصلون 
تكون  ...وق��د  القاتل  هوية  لتحديد 

اجلنّية .. من يدري!!
ستار

أعالم
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أعالم
عثمان موافي .. رحيل هادئ .. لعالم نبيل..د.محمد مصطفى أبو شوارب
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�أعالم

مثلما عاش حياته كلها في هدوء وسكينة؛ كان رحيل أستاذنا العالم اجلليل 
الدكتور عثمان موافي في وداعة واطمئنان .. هي أيام قالئل على فراش 
وكليته حيث  وقسمه  وطالبه  زمالئه  على  أخيرة  إطاللة  امل��رض، سبقت 
أفنى سني عمره التي جاوزت السبعني، أنفقها رحمه الله بني من أحبهم 
وأحبوه، وأخلص لهم وأخلصوا له، آمًنا مأموًنا في عمله وبيته اللذين وهب 

نفسه إليهما دون سواهما من مشاغل احلياة ومالهيها.
لم يكن من وكد عثمان موافي أن يالحق الشهرة واألضواء، بل كان عن معرفة 
ويقني أبعد الناس عنهما. ولم يكن من همه أن يسعى وراء اجلاه والثراء، 
وإمنا كان عن ثقة وقناعة أزهد الناس فيهما. ورمبا ال أبعد عن احلقيقة 
إن قلت إَنّ الرجل متتع بقدر قلَّما يناله إنسان من املصاحلة مع النفس ومع 
اآلخر في آن مًعا؛ وهو ما هيأ له أن يتميز بلون خاص من احلضور اآلسر، 
يحلو لي أن أسميه كاريزما الهدوء.. تلك الكاريزما الفريدة التي مكنته من 
أن يحظى بثقة اجلميع واحترامهم ومودتهم، وأعانته على أن يضطلع في 
حكمة وأناة؛ بأعباء اإلدارة ومهامها اجلسام على مدى ما يقرب من خمس 
عشرة سنة أمضاها رئيًسا لقسم اللغة العربية واللغات الشرقية، ورئيًسا 
لقسم املسرح، ووكياًل لكلية اآلداب لشؤون البيئة واملجتمع، فوكياًل للكلية 
التقاعد؛ فكان خالل  العليا حتى بلوغه سن  لشؤون البحوث والدراسات 
هذه السنوات الطوال مثاًل حًيّا للموادعة واإليثار، وجتسيًدا صادًقا للقيم 

اجلامعية الرفيعة واألخالق اإلنسانية النبيلة.
بصحبة  العلمي  دربهم  قطعوا  الذين  من  واح��ًدا  أك��ون  بأن  ولقد شرفت 
العربية  اللغة  بقسم  التحقت  منذ  عليه  درس��ت  ال��ذي  الكبير  العالم  هذا 
بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية سنة ثمان وثمانني وتسعمائة وألف إلى 

عثمان موافي 
رحيل هادئ .. لعالم نبيل

بقلم: د.محمد مصطفى أبو شوارب  *

*   أستاذ األدب والنقد – كلية التربية، جامعة األسكندرية.
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أن حصلت حتت إشرافه على درجة 
الييدكييتييوراه سنة إحييدى وألييفيين، لم 
تنقطع صلتي العلمية أو الشخصية 
به يوًما واحًدا، خالل هذه السنوات 
وما بعدها إلى يوم رحيله، وال أظنني 
مستغنًيا حتى آخر رحلة العمر عن 
موافي؛  عثمان  علمنيه  ممييا  شيييٍء 
شييأنييي فييي ذليييك شيييأن غيييييري من 
تالميذه وطلبة علمه الذين بث فيهم 
فقيدنا اجلليل ما ألزم به نفسه من 
صبر ودأب ومتسك بأصول البحث 
املنهج  وأحكام  وأخالقياته،  العلمي 

األدبي وضوابطه.
موافي  عيييثيييميييان  أن  ظييينيييي  وفيييييي 
الرواد  جليل  نوعًيّا  امييتييداًدا  ميثل 
املييؤسييسيين اليييذيييين رصيييييدوا حركة 
النقد العربي القدمي بداية من طه 
إبراهيم ومروًرا مبندور ثم إحسان 
عباس ومحمد زغلول سالم؛ فكان 
انتهى  ميين حيث  أسييتيياذنييا  انييطييالق 
منجز ذلك اجليل، مركًزا في أبحاثه 
القضايا  عييلييى  الييقيييييميية  ودراسييياتيييه 
تفعيل  في  أسهمت  التي  اجلوهرية 
طروحات النقد األدبي عند العرب، 
اخلصومة  قضية  مقدمتها  وفيييي 
أفرد  التي  واحملدثن  القدماء  بن 
كتاًبا  الله  رحمه  عليه  أستاذنا  لها 
من أمتع مؤلفاته وأنفعها . وقضية 
بهما  يتصل  وما  والنثرية،  الشعرية 
تناولها  ومالمح  وأطيير  مفاهيم  من 
أستاذنا في كتابه القيم »من قضايا 
العربي«.  النقد  في  والنثر  الشعر 
وقضية العالقة بن األدب والتاريخ 
التي تناولها في دراسته الالفتة عن 
والتاريخ؛  األدب  ناقد  خلدون  ابيين 
وغير ذلك من القضايا العميقة التي 

وفق  موافي  عثمان  الدكتور  درسها 
علمي  منهج  من  لنفسه  اختطه  ما 
املغاير،  التناول  على  يعتمد  رصن 
وحتري املوضوعية، واعتماد العبارة 
احملكمة؛ وهي سمات الزمت الراحل 
العلمي  مشواره  بداية  منذ  اجلليل 
سة رائدة  الذي افتتحه بدراسة مؤِسّ
عند  الييتيياريييخييي  النقد  منهج  حييول 
األوروبي،  باملنهج  مقارنة  املسلمن 
نال عنها درجة املاجستير، أعقبتها 
دراسة كاشفة ممهدة حملت عنوان » 
التيارات األجنبية في الشعر العربي 
حتى نهاية القرن الثالث الهجري » 
الييدكييتييوراه. وهي  نييال عنها درجييية 
إليها  نظرنا  لو  بحوث  مجملها  في 
ستينات  خييالل  إجنازها  سياق  في 
القرن املاضي وسبعيناته الستطعنا 
وأن  الصحيحة،  منزلتها  ننزلها  أن 
وتفرًدا،  ًة  ِجيييَدّ قدرها  حق  نقدرها 

وريادًة وابتكاًرا.
وفيييي اعييتييقييادي أن أبييييرز مييا متيز 
الييدكييتييور عثمان  األسييتيياذ  بييه منهج 
طالبه،  بييه  وتييأثيير  العلمي،  مييوافييي 
ولي الشرف أن أكون في عدادهم- 
الصدور  عييلييى  حيييرصيييه  هيييو  إمنييييا 
إليها،  واالحييتييكييام  اليينييصييوص  عيين 
نصًيّا  نيياقييًدا  يييكيين  لييم  أنيييه  صحيح 
للنقد  املعروفة  املييواضييعييات  حسب 
كيييان فييي صدارة  أنيييه  اليينييصييي، إال 
األساتذة اجلامعين الذين ينشغلون 
يدرسونها  املييصييدرييية؛  بالنصوص 
طييالبييهييم، ويييحييضييونييهييم عييلييى فهم 
والوعي  مقاصدها  وإدراك  لغتها 
التاريخية  وسياقاتها  مبرجعياتها 
والفنية والفكرية جميًعا. فكان غفر 
مع  يييقييرأ  أن  لييه حريًصا على  الييلييه 
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طبقات  ال��درس  قاعات  في  طالبه 
والشعراء،  وال��ش��ع��ر  س����الم،  اب����ن 
واملوازنة، والوساطة، وعيار الشعر، 
ون��ق��د ال��ش��ع��ر، وال���ع���م���دة، ودالئ���ل 
النقد  اإلعجاز، وغيرها من أصول 
حريًصا  ك��ان  كما  ال��ق��دمي.  العربي 
على أن يحض طالبه في الدراسات 
رواية  م��ن��اه��ج  دراس����ة  ع��ل��ى  العليا 
األدب وتفسيره وما تثيره من قضايا 
تراثنا  كتب  أمهات  في  وإشكاليات 
اب��ن هشام،  األدب��ي، من مثل سيرة 
الفريد،  وال��ع��ق��د  األخ��ب��ار،  وع��ي��ون 
القالي، وغيرها؛  واألغاني، وأمالي 
وأن يحضهم في لفتة أصيلة نادرة 
الدرس  رواد  مناهج  دراس���ة  على 
جامعة  مدرسة  أساتذة  من  األدب��ي 
الله،  خلف  أمثال  من  اإلسكندرية 
وم���ح���م���د ح����س����ن، واحل�����اج�����ري، 

والعشماوي رحمهم الله أجمعن.
   وليس من شك في أن كل من اقترب 

من أستاذنا الراحل قد أدرك بعمق 
أن الرجل لم يكن مثاًل رفيًعا وقدوة 
واملهنية  العلمية  حياته  في  حتتذى 
فحسب؛ بل كان رحمه الله في حياته 
األس��ري��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ك��ذل��ك أًبّا 
حانًيا، وأًخا وفًيّا، وصديًقا مخلًصا 
من  غيره  في  تفرق  ما  فيه  اجتمع 
خصال اخلير والنبل واخللق القومي 
وغيرها من الصفات العظيمة التي 
نفتقدها يوًما بعد يوم برحيل أولئك 
أكنافهم  ف��ي  يعاش  ال��ذي��ن  العظام 
عن عاملنا الزائل واحًدا بعد واحد، 
من  تعلمناه  ما  أن  عزاؤنا  كان  وإن 
هو  موافي  عثمان  الدكتور  أستاذنا 
عقولنا  في  باٍق  أجمعن  وأساتذتنا 
ونفوسنا ووجداناتنا، ال ميحي أثره 
ما دمنا نكابد هذه األيام الصعاب.

رحمة  اجل��ل��ي��ل  شيخنا  ال��ل��ه  رح���م 
واسعة وأسكنه فسيح جناته وأثابه 

عنا خير الثواب.
   

شعر
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شعر
السبيعي يعقوب  ال����س����ب����ي����ع����ي................................  يعقوب 

خدادة   عباس  سالم  د.  واجل������دب؟؟!!............  النهر  كيف اجتماع 

الله عبد  أم��ل   .............................................. ال��وط��ن 

الفائد احلميد  عبد  ال������ن������ظ������ارة.................................  ن��ب��وءة 

الواثق أب��و  احلسني  محمود  ال��ّرّق��ة...  الطفولة/  م��دارج  إل��ى  احلنني 

ارت���ق���اء ال����������������������روح................................ أح��م��د ع��ب��د احلافظ
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�شعر 
صوتها

يعقوب السبيعي *

* شاعر من الكويت.

املضيْء النجم  رعشة  يا  صوَتها 
امل�����دى ِب���������ُوُع���������ورات  أب�����ال�����ي  ال 
ص���وَت���ه���ا ي���ا ك���اش���ف���ًا ل���ي ص����ورًا
بال ج���ئ���َت  إذا  ال���دن���ي���ا  َت�����ْذه�����ُل 
ي���رس���ُم ال���ص���وُت ل��ق��ل��ب��ي وغ���دي
ال����ل����ه فكم ن�������وٌر م�����ن  ص����وُت����ه����ا 
ه���و إن ش���اء ت��ف��ّش��ى ال��ع��ط��ُر في
ت��س��رع األوق������ات وال����ص����وُت معي
أي��ه��ا ال��ص��م��ت ال���ذي ك��م َضّمني
ي��ا ل��ه��ذا ال��ق��ل��ِب ك��م ي��ب��ح��ُث عن
ك�����ل ق���ل���ب ه���م���س ال����ع����ط����ُر به
ل��و ت���رى ي��ا ص��وت��ه��ا امل��س��ك��ون بي
صوتها ق��ل��ب��ي  اس��ت��ن��ش��ق  ك��ل��م��ا 
ليس ل��ي م��ن ص��ِوت��ه��ا غ��ي��ُر ندًى

ه���ا أن���ا م���ن آخ���ر ال��دن��ي��ا أج���يْء
.. وطيْء ُكلُّ درٍب لِك ُيفضي بي 
دفيْء ثغٍر  عن  الثلج  ابتسام  في 
تِفيْء إل���ى احل����بِّ  ث���م  م���وع���ٍد.. 
وج���َه ده���ٍر ب��اس��م ال��ث��غ��ر.. بريْء
اخَلبيُء أْب����َدى  أو  ال��ظ��اه��َر  خ��ّب��أ 
املشيْء ي��ه��وى  ك��م��ا  ال��دن��ي��ا  رئ���ة 
بطيْء ف���ال���ده���ُر  غ����اب  م���ا  وإذا 
هنيْء َض������مَّ  مب����ا  ق���ل���ب���ًا  ل����ي  إن 
ج��رأٍة في وص��ل من ليس جريْء
مليْء ب��ال��ب��س��ات��ن  ق���ل���ٌب  ف���ه���و 
إذا جتيْء؟ ال��ذي يذهب عني  ما 
ُيضيْء امل���ج���ّرات  ف��ي  ق��ل��ب��ي  راح 
ب��ل��ل األش������واق ف���ي ق��ل��ب ظميء
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�شعر 
كيف اجتماع النهر واجلدب ؟؟!!!

د. سالم عباس خداده *

* شاعر من الكويت.

قلبي ي������زل  ول������م  م���ض���ن  س����ت 
ل����م ي��ل��ت��ق��ط��ه م����ن األس������ى فرح
عصفت وك������م  ق���ل���ب���ي  ي�����ا  أواه 
ق���اح���ل���ة اآلف��������������اق  ع�����ل�����ى  إال 
نهر ع����ل����ى  ب������ه  أح��������س  ج��������دب 
أم���ش���ي وأذه������ل ع���ن رن����ن هوى
يعاتبني خ������ا  أرى  ال  ك������ي 
ف�������أق�������ول واألي�����������������ام ش�����اه�����دة
م��ن ك��ل م��ا ف��ي ال��ك��ون م��ن وجع
احترقت فمهجتي  ش��ك��وت  وإذا 
أب���ك���ي وت��ب��ك��ي ال������روح م���ن كمد
أم���ل ذو  وه������و  ي���ب���ك���ي  ي���ع���ق���وب 
ل����ن ت���س���ت���ري���ح ج���وان���ح���ي أب����دا
ه�����ذا اخ����ت����ي����ارك ن���ع���م ن���ع���م به
ه����ذا اخ���ت���ي���ارك ل��ي��س ل���ي معه

وال�������ك�������رِب اآلالم  ب����غ����ي����اب����ة 
ك�����ا ول�������م ي�����خ�����رج م�����ن اجل����ب
ري�����ح ال����ع����ذاب ف��أغ��ل��ق��ت درب����ي
الصعب امل��ه��م��ة  ب��ح��ر  ن��ح��و  أو 
واجل���دب؟!! النهر  اجتماع  كيف 
صحبي وأت����ق����ي  احل����ي����اة  ن���ح���و 
ب��اغ��ة العتب ف���ي احل����زن رغ����م 
القلب ع��ل��ى  أق���س���ى  ال������ردى  إن 
م��ن ك��ل م��ا ف��ي ال��ك��ون م��ن رعب
أنبي  وم������ا  ش����ع����ري  وش������راره������ا 
ف����ي ح���ال���ك ي��ط��غ��ى ب����ا شهب
رب���ي ي����ا  رح����م����اك   ... أن�����ا  أم�����ا 
الغيب ع���ال���م  أج���ه���ل  دم�����ت  م����ا 
الذنب غ���اف���ر  ش���ك���ات���ي  ف���اغ���ف���ر 
حبي وس���ج���دت���ي  ال���س���ج���ود،  إال 
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�شعر 

الوطن
أمل عبد الله  *

*  شاعرة وإعالمية من الكويت.

يسمى اصطالحًا وطن  
وأنا ُأسميه حبيبي    

الذي أعشقُه
من أزْل   
وفيِه درجُت عبر سكيِك

األحبة واألهْل   
عشقُت فيه ِلعَب البراحاِت وزخ املطر

رأيُت الصغار
صاروا كبارًا   
وأصبَح حلُم الطفولة عمل

ُأسميه حبيبي الذي
أناُم على زنده لو تعبُت   

وأمتطي راحلة صبره إْن مشيُت   
في ظله أقطْع فيافي الصحارى

وأركب ناطحات السحاب كبرًا وتيها   
أعبُر البحر حاملًة رايتي

ُتشيُر إلى من تغنى بأمجادِه   
منشدو الهولو من قدمي الزمان   

ُيسمى اصطالحًا وطن
وأنا ُأسميه حبًا   

متثل في كل جزء، في كل كٍل
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في حنايا اجلسد   
أسميه عشقًا َتغَلغلَّ فيَّ

وسرى في كل نبٍض
في كل حٍس في كل همٍس   

سرًا وجهرًا
أسميه حبًا    

ألن به قد عرفُت الهوى
وعشت به أحلى الليالي الطوال    

وعلى أرضه خططُت األماني
وركبُت اخليال    

فهو حبيبي الذي يفتديني
إذا ما ُأسرُت    

ورجلي الذي يحتويني
إذا ما ضِعفْت    

وهو العشيُق األثيُر
إذا ما عشِقُت    

فهو كل املعاني اجلميلة
وكل الكمال، وكُل اجلالل    

ُيسمى اصطالحًا وطن
وأنا أسميِه حبًا    

ع في أعلى عرٍش وقال.. ترفَّ
أنا ها هنا قاعٌد    

وكٌل مفارٌق موقعُه
إال أنا    

ي احلب ألنَّ
والعشق، والوفاء، واملجد،     

والسؤددا
فأنا الوطن
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�شعر 

نبوءة النظارة
عبداحلميد الفائد  *

* شاعر من البحرين

 )1(
َخَطَواِتي ُمثيرٌة ِمثَل َتَعاِريِج الَغيِم  

َضاِمَئٌة مثَل َبحٍر يشتهيِ الَنْهَر 
ِرْيِديٍة  َغاِمَضٌة ِمثَل َلوِحٍة َتْ

َتْبَحُث َعْن َمعَنى 
آٍه من َخَطَواتي .. أنَهَكْتِني
ْق وأَنا ُمْتَعٌب ِمثَل َنِبيٍذ ُمعتَّ

َبْعَثرُت َخَطاَياي 
لَتْسَخَر ِمنَها ُعيوُن اجِلَباْل
َقَطعُت املََسافاِت/املََطاراِت 

َتَصاَدقُت َمَع امُلْسَتِحيِل
َمَع احَلجِر الصمِّ 

وهو يختزُن ذاكرَة املَكاِن والزماِن
مَع املَرَمِر الَنائِم ِفي الَضوِء

َكي أروي َظَمأَ الِكَتابِة 
وَشْهوَة امُلَغاَمرِة
شوِة وَنشَوَة النَّ

َمشيُت َعلى ِحباٍل احلتِف 
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واَِثَقاَ بأَنني َلْن أهِوي
َتنِي  َسَقَطْت َنَظاَرِتي َمرَّ

َتنِي  انكَسَرْت َمرَّ
َقبَل الِلَقاِء األّوِل

لم أنَتبه لُنُبوَءَة الَنَظارِة  
َرَكضُت ِبَنِفسي إليَها

فاحتًا َقميصي/تاركًا َصدرَي َمكُشوفًا للَخَناِجِر
للريِح الَقاِدمِة مِن ِإغواِء َعيننِي َقاِتلَتنْي

آه... َلم انتبْه مرتنْي
            )2(  

َنَعم... اقترفُت َخِطيَئًة 
َغّيرْت َخاِرَطَة ُعيوِني 

َوَما َحدَث َبعَد َذلَك ال َيُهّم
وَنني ِفي َشيْء  َما َعاَد اآلَخروَن َيهُمّ

الَعاَلُم َما َعاَد يهّمني  ِفي َشيء
 لُيَساِفَر األلُم  ِفي َدِمي َحيُثما َشاء

 امُلهمُّ أاَلّ أبتلَع َهذا اجَلِحيَم
 أَنا َوَقَصاِئِدي

 َوُجُنوِني َفَقط َسَنبَقى 
ولَيحدْث َما َسيحدْث
           )3(

أّيَها الَساَدُة: أَعترُف بأنني اْرَتكبُت َهذه اخَلَطايا
ي َبِريٌء ِمنَها َجِميَعًا  َغيَر  أنَّ

إنني َغيُر ُمذِنٍب
 وأنَقى ِمَّ َتَتَصوُروَن

 َخِطيَئتي الَوِحيدُة أَنِني َمَنحُت َقلِبَي اْسِتقالاًل َذاِتيًا
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 َفَعاَث ِفي اجَلسِد َخَراَبًا
  وفي الُروِح اكتئابًا

  َحاِكُموه واْفَعلوا َما ِشئُتم ِبه
ْد   َفَهو ُعْنُصٌر َعاٌق َوُمَشاِكٌس وُمَتمرَّ

ا َيسَتحُق  امِلقَصلَة َ   ُربَّ
 لكن أعُطوِني ُعضوًا َغيَر َقلِبي

عضوًا أْعَمى َغاَدرُه الطيُش
 لَكي َينبَض َبَداًل َعنُه

 َفقد َشِبعُت ِمن َهذا الَقلِب 
وَمللُت ِمنُه
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�شعر 

احلنني إلى مدارج الطفولة / الّرّقة
 محمود احلسني أبو الواثق*

*  شاعر سوري مقيم في الكويت

يا رّقَة احلّب يحلو لي بك الغزُل
محبوبتي أنِت ال سهٌو وال بدُل

ــَة احُلــسن يا شوقًا يـــؤّرقني يا َربَّ

أنا الـمـــتـــّيـــُم في عينيك والـّثِمـُل

يـا منجم الّطيب واخليرات يا كرمًا
يحلو به الشعر واملّوال والّزجُل

هامت بك الّروح يا عطرًا يجّملني
فعانقيها فدتك الروح وامُلقل

رويدك اليوم يا سمراء أظمأني
إلى ُفراتك تلك األعني الُنُجُل

آٍه لُبعدك لو تدرين أرهقني
صفي دوائي وإني اآلن أمتثل

جميلتي ، دفء أحالمي وفاتنتي
حارت بوصفك يا ريحانتي اجُلمُل

في ظّل سورك تاريٌخ له ركعت
جحاجٌح واحتمت في ظّله دوُل
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هنا الرشيد هنا املتصور أيكُته
هنا متّشوا هنا ارتاحوا هنا نزلوا

هنا هشاٌم هنا تزهو ُرصافُته
هنا أمّية ال َلْعٌب وال هَزُل

تي يا ابتساماتي ويا وجعي يا رقَّ
يا ظّل من أدمعوا عينّي وارحتلوا

وا رّقتاُه غريٌب عنك شّيبني
همُّ البعـاد ، و قلٌب فيِك منشغُل

طال الّنوى واصطباري عنك يخذلني
حتّنني لست أدري يا متى األَجُل

أشكو إلى نهرك املمتد في رئتي
حزنًا دفينًا وُجرحًا ليس يندمُل

تنا نهَر الفرات أيا شريان رقَّ
لوال عطاؤك ال خصٌب وال أمُل

َمْن ذا يجاريك يا جودًا نديُن له
و هل ُتارى ومنك الّسهل واجلبُل

هر نرشُفه يا ِمّنة الله أنَت الطُّ
و ِمن ضفافك ُيجنى الشهُد والعسُل

أيا فراُت أجبني أثقلت سفني
خواطُر الفكر ، حار العقُل ، ما العمُل ؟

أيَن األحّبة جئُت اليوم أسألهم
يا هل » تعوُد لنا أيــاُمــنــا اأُلَوُل » ؟
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�شعر 

ارتقاء الروح ...
أحمد عبد احلافظ *

* شاعر من مصر مقيم في الكويت.

كل اللواتي 
قد عزفن على جراح القلب

أحلان احلنان مشاعرا
ونثرن في أرضي

بذور االنتماء واالشتهاء
نثرن فيَّ فؤادهن صبابة

ونثرت فيهن الهوى 
والشعَر 

واإلصغاَء 
واإلبحاَر فيَّ

واالحتراَق على شطوٍط
عشبها األعصاُب أول شعلٍة فيها

أنـــــــــــا ....
هٌش أنا ....

والريُح تعصف باجلميِع
وكلما هاج الهوى 

نبض التعاشِق في شراييني 
انحنى...

حتي يفرقنا الشبعْ ...
......................
وأعود وحدي مفردا

والروح تنزف كلَّ أشكال اجلزْع
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كشعاع ضوٍء بث في الصدر احلياَة
للحظٍة

ثم انقطْع ...
يا للوجع ...
يا للوجع ...

......................
وجتيء أخرى بعدها ...

وأنا لها
ظمآُن والدنيا

عطْش
واملاء يرفُض 

أن يبادلني احلياَة
بدونها...

فأضمها...
وأذوب في تكوينها ...

الهوى 
والشعَر

واإلصغاَء 
واإلبحاَر فيَّ

واالحتراَق على شطوٍط
عشبها األعصاُب أول شعلٍة فيها

أنـــــــــــا ....
قد عدت هشا من جديْد ...

قد عدت هــا
ملشاعر الطفل الوليْد ...

أماُه
ضميني لصدرك قبليني

قلبيني
في شعاب الصدر 
في تلك الربا ...

ردي الفؤاَد الشيَخ 
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للزمن الصبــا ...
مذ غبت عني واملشاعر مرهقة ...

والقلب يبحث في جميع األروقة ...
من أعتقه ؟؟؟
من عتـَّقه ؟؟؟

من أشعل الشعر املسافر في دمي
باالشتياق واالحتياج وبالندْم ...
من أبدل القلب املخضب باملشاعِر

باشتعال الروح فيه تتيما
هذا العدم ...

أنِت ارتقاء الروِح
في اجلسد املسجى 

عند أعتاب السماء ترقبا ...
وأنا الذي أسجى سحابا 

من مشاعر مثقالٍت
باغتراب الروح تيها

َب واجتبى ثم قرَّ
حتى إذا بلغت مشاعرُه الربا

هاجت وماجت
ثم أُ ْسِقَط َحْملـُها

ليزفه صوت اعتراكي
في كل واحدة عشقُت 

بصيَص ضوء من سناِك
ولكلهن هجرُت 

حني متلملت روحي
عداِك

لتثور دوما بعدهن األسئلة ؟؟؟

هل كنت حقا عابثا 
أم أن روحي باملشاعر 

مثقلة ...

Bayan May 2013 Inside   123 4/21/13   8:18:48 AM



124

هذا الفتى املصلوب
في شبٍه فتى

ملشاعر شابت وأجهَض حملها
ملا تغشاها الولْه ....

هذا الفتي املصلوُب فيَّ
يردني دوما اليَّ

وصرِت فيَّ ميامًة 
ظبيا غزاال

او أريجا
بل رؤىً  

ممزوجة باألخيلةْ ...
ملا كل شيٍء فيك دوما

لْه ... لست أدرك أوَّ
يا من نقشت على الفؤاِد
حروَف عشقك لعنة أبديًة

ومتيمةً ذابت مع األنفاس روحا
وانفنى فيها اجلسـْد ...

رحماِك من هذا الكـََبْد ...
رحماِك من طعم التشتِت

حني متتدين فيَّ قصيدةً ألفاظها
عمري ...

صلى عليِك الشعر أميِّ ...
فاقبليني شمعةً ...

في ساحة القبِر
يا زهرة القبِر
يا درة القبِر
يا درة القبِر
يا درة القبِر

قصة
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قصة
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ق�صة

إلى  متجهني  صديقه،  ومعه  الكويت  مطار  في  القادمني  قاعة  من  خرج 
مواقف السيارات، لكنه تخلف قلياًل ليسأل فتاة سمراء واقفة تلتفت مييناً 
ويساراً يكلمها بلكنة عربية.. ألم يأت أحد الستقبالك، فردت عليه بعربية 
مكسرة، ال أع��رف، لقد تأخر، قال لها وهل يعرف أخوك موعد وصول 
الطائرة.. فردت عليه: نعم، لقد بعثت إليه برسالة وبرقية، كما أني تكلمت 
إليه قبل أن أغادر مطار القاهرة متجها إلى الكويت، أخبرته أنني سأسافر 
في الطائرة الكويتية وستصل في الساعة احملددة، وأخبرني أنه سيكون 
في استقبالي وأنا ال أعرف أحداً في البلد، قال لها: وهل تعرفني تليفون 
تتمدد  ب��دأت  التي  أفكاره  ولكن جهازه مغلق، وصحا من  ف��ردت:  أخيك؟ 
على صوت صاحبه وهو يقول له لقد تأخرنا يا حمدي دع املرأة وشأنها، 
لكنه التفت إلى صاحبه قائاًل: اسمع يا قنديل إن هذه الفتاة كانت جالسة 
بقربي في الطائرة ال ميكن أن أتركها وحيدة في بلد ال تعرف فيها أحداً، 
فرد عليه اآلخر: وماذا تريد أن نعمل؟ نحن نسكن في شقة عزاب وهي 
امرأة.. لكن حمدي رد عليه قائاًل: كونها امرأة فنحن مسؤولون عنها انتظر 
يا قنديل دعني أفكر في طريقة .. ال ميكن أن أترك هذه الفتاة واقفة هنا 
في مدخل املطار، وأخوها قد تأخر دون أن نعرف أسباباً لذلك، وهاتفه 
دون أن تلتقط ما  ويساراً  مغلق .. وأخذت الفتاة تنظر مرة أخرى مييناً 
يقوله الصديقان، فعربيتها ليست جيدة، بل هي دون ذلك بكثير، والتفت 
حمدي ناحيتها قائاًل: اسمعي يا آمنة سوف أعمل على توفير سكن لك 
التي أعرفها وسوف نبحث عن عدم مجيء أخيك  العائالت  عند إحدى 
وملاذا هاتفه مغلق، آمل أن نستطيع أن نصل إليه خالل وقت قصير، هل 
ودفئاً،  وآماناً  إليه ورأت في عينيه حناناً  تقبلني باملجيء معي.. فنظرت 

قصة حب
)مصري وحبشية(
بقلم: سليمان احلزامي *

 * كاتب من الكويت.
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أحست بأن عينيه حتتضنان العالم كله ونظر هو إلى عينيها ووجد احلب 
أو باألحرى شعوراً يتمدد اجتاهه من احلب واالطمئنان، مد يده والتقط 

حقيبتها الصغيرة وهو يقول هيا بنا يا آمنة.
واسترجع ذكرياته مع هذه احلبشية السمراء الفاتنة.. لقد تعرف عليها 
في مطار القاهرة في قاعة انتظار الركاب وعرف منها أنها قادمة للكويت 
الشركات  إح��دى  في  يعمل  أخاها  إن  حيث  الشركات  إح��دى  في  لتعمل 
التعامل مع األجهزة  لغة أجنبية وجتيد  إلى سكرتيرة جتيد  وأنه بحاجة 
احلديثة من االنترنت والكمبيوتر وخالفه.. فاستطاع بعالقته أن يستخرج 
لها تصريحاً للعمل في الكويت.. وشدت الرحال وأخذت طائرة من أديس 
أبابا إلى القاهرة، حيث تعرف عليها حمدي في قاعة االنتظار، وعندما 
أن احلب من  ُملح: هل  .. سؤال  إلى حمدي سؤال  الطائرة قفز  استقل 
النظرة األولى  أمر حقيقي أم من اخليال، ولكن أخذ يردد على نفسه وهو 
في الطريق إلى السيارة إنه حقيقه، لقد أحببت هذه اآلمنة، ولكن أنا قادم 

جديد للكويت كيف سأفتح بيتاً، كيف سأتزوج، كيف كيف كيف.. !!
أخذت األسئلة تتساقط عليه كما تتساقط حبات املطر في يوم شتوي فلم 
يجد بداً من أن يقول لنفسه: انتظر يا رجل ال تترك العواطف تقودك، 
استخدم عقلك يا رجل، وباملقابل  كانت آمنة تدور في نفس الفلك وتتساءل 
مع نفسها هل كتب علي الله أن أحب هذا املصري وأن أتزوج به وأنا بعيدة 
عن أهلي: وأخيراً رفعت رأسها وهي تهز بقوة قائلة لنفسها كوني واقعية 
يا ام��رأة، اخليال ال يشبع وال مينع املوت من اجل��وع.. ركبا السيارة معاً 
إلى إحدى املناطق السكنية  وأخذ صاحبهما قنديل يقود السيارة متجهاً 
ولكن حمدي قال له انتظر نريد أن نعرف أوالً، نريد أن نذهب إلى بيت 
فسأله  معك،  أذه��ب  ذل��ك  وبعد  آمنة،  عندها  لنترك  خالك  ابنة  عزيزة 
اآلخر: وأنا كيف أعرف بيت عزيزة؟ فضحك حمدي ضحكة كأنه يقول 
ف��رد حمدي  ؟  كيف  متسائاًل  إليه  قنديل  فنظر  غبي،  أن��ت  كم  لصاحبه 
عليه قائاًل : هاتفك النقال أليس معك ؟ فأجابه قنديل بلى! قال حمدي 
أعطني إياه، وأخرج حمدي من جيبه ورقة عليها بضعة أرقام وأخذ يطلب 
رقماً معيناً فجاءه الصوت من الطرف اآلخر أهاًل َمْن؟ فقال في فرح: أنا 
حمدي ابن عمك شوقي، تبادل االثنان كلمات السالمة واحلمد لله على 
السالمة فتكلم حمدي بطريقة سريعة وهو يقول أريد العنوان، صديقي 
قنديل سيأخذ العنوان منك ألني أريدك في أمر هام، باملناسبة يا عزيزة 
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ياسر زوجك موجود.. حسناً حسناً إذن سأراكم بعد قليل إن شاء الله، إذن 
خذي قنديل وسأصل بعد قليل، وأخذ قنديل الهاتف وبعد التحيات سجل 

العنوان على ورقة وانتهت املكاملة بالتحيات.
وانطلق قنديل بسيارته إلى إحدى ضواحي الكويت حسب العنوان ووقف 
رقم  وأعطاه  ابنة خالك تسكن هنا  وقال لصاحبه  العمارات  أمام احدى 
الشقة وأخبره أن يسأل حارس العمارة قبل أن يصعد، ولكن حمدي قال له 
دعني أكلمها أقول لها: إنني موجود حتت العمارة، فهي سوف تنزل وبعد 
ذلك تأخذني إلى شقتها، لكن قنديل رد عليه  افعل ما تريد لكن ال تتأخر 

وفعاًل مت االتصال.
وجاءت عزيزة  وبيدها طفلة صغيرة وتبادل االثنان التحية والسؤال واجلواب 
بشكل سريع .. رجع حمدي وفتح باب السيارة ليقول آلمنة تفضلي وقالت 
عزيزة عليك أن تبحث عن أخيها فأنا ال أستطيع أن أستقبلها عندي فترة 
طويلة، فرد عليها حمدي قائاًل: لقد حاولت ثالث وأربع مرات لكن يبدو 
أو كل  به كل نصف ساعة  أن جهاز أخيها مغلق، سأعمل على االتصال 
ساعة حتى أستطيع أن أحتدث إليه وأخبره بذلك، املهم الليلة دعيها تنام 

عندكم بالشقة، وقال بلهجته املصرية احملببة: وبعد ذلك يفرجها الله.
فردت عليه . أيضاً بلهجة مصرية ياسر نفسه يشوفك بس مش موجود في 

الشقة خرج مع أصحابه .. سوف يكلمك في أسرع وقت.. 
أخذت عزيزة آمنة بيدها وانطلقا إلى داخل العمارة كما انطلق حمدي مع 

صاحبه إلى حيث يسكن قنديل.
مر اليوم األول دون نتيجة، وفي مساء ذلك اليوم رن الهاتف عند قنديل 
فجاءه صوت بعربية مكسرة يقول: أنا املهندس عيسى لقد وجدت رقمك 
احلديث  في  اخليط  رأس  بذكائه  فالتقط  م���رة..   من  أكثر  بي  متصاًل 
وقال: أنت من احلبشة.. فأجابه عيسى نعم، قال صديقي حمدي يريد أن 

يتحدث إليك .. 
وأخذ حمدي التليفون وعرف أن املتحدث هو أخو آمنة وأخبره أن آمنة 
موجودة في بيت إحدى قريباته، فاتفق معه الرجل على أن يأتي إليه حسب 
العنوان ليأخذ أخته حيث يسكن، ومت كل شيء بسرعة، لكن حمدي توقف 
كثيراً قبل أن تنزل آمنة مع أخيها وقال له بشيء من التردد.. أخ عيسى 
أنا جديد في الكويت، وقد جئت بعقد عمل، كما أن أختك جاءت بعقد 
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عمل، فقال عيسى هذا صحيح، وهنا قال حمدي: هل تؤمن بأن الغربة 
جتمع وتفرق؟ قال عيسى: ال أعرف فأنا هنا أعمل كاآللة أخرج صباحاً 
وأعود مساًء منهكاً، والفترة التي كنت تتصل بها، كنت في إغماءة طويلة 
اليوم،  العلم أني كنت أع��رف أن أختي ستصل في هذا  من احل��رارة مع 
ولكن اإلعياء منعني من الذهاب إليها أو أن أرسل أحدهم في استقبالها، 
واكتشفت بعد أن تعافيت بأن جهازي كان مغلقاً وعرفت من رقم الهاتف 
ورد  فاتصلت  الفائتة  املكاملات  خدمة  به  جهازي  ألنني  به  اتصلتم  ال��ذي 
عليَّ صاحبك قنديل وهكذا تعارفنا وهذه أختي، اآلن أشكرك على حسن 
أصحاب  –املسلمني-  ونحن  شهامة  أصحاب  العرب  فأنتم  لها،  رعايتك 
أمانة وكلنا عرب ومسلمون .. فضحك حمدي قائاًل: عيسى قبل أن تدخل 
إلى سكنك أنت وأختك أريد أن أقول لك بكل جرأة وأمام آمنة أنني أريد 
أن أخطب أختك! وبحركة ال شعورية ابتعدت آمنة عنهما خطوات وهي 
مطأطأة الرأس وهنا عرف عيسى أن أخته ال مانع لديها فقال على بركة 

الله يا حمدي ..
إذاً استلمت العمل وهي كذلك سنعمل حفلة ذات اجتاهني استالمكم العمل 
وعقد القران بينكما، واآلن أستطيع أن أقول إن احلب شرارة قد تندلع 
في أي وقت إذا تركتها قد حترق وإذا أحطتها بالرعاية قد تبعث بالدفء 
في احلياة، وانطلق حمدي ماسكاً بيد آمنة .. وهو يقول لها كم هي موفقة 
رحلة القاهرة – للكويت فنظرت إليه بعينيها وهي تقول أشكر األقدار التي 

جمعتني بك أيها املصري وأشكر الكويت التي جمعتنا حتت سمائها.
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تغازل األزه��ار في احلديقة وحتط على  الفراشة محلقة وأخ��ذت  جاءت 
بألوانها  إلى زهرة أخرى متفاخرة  وتذهب  تتركها  ثم  وتقبلها ومن  زهرة 
وطيرانها  وألوانها  حركتها  بجمال  وانبهر  علي  فرآها  الرائعة،  الزاهية 
الفراشة  تكون  حيث  ورج��ع  الكاميرا  وأخ��ذ  سيارته  إل��ى  مسرعاً  فذهب 
ليلتقط لها صوراً فوتوغرافية، فاقترب منها ووقف عندما رآها حتط على 
زهرة حمراء ونظر إلى ألوانها، اللون األسود املطرز باألصفر والبرتغالي 
خلفها جمال  ومن  احلمراء  والزهرة  وألوانها  الفراشة  في  النظر  فأمعن 

اخلمائل اخلضراء.
الضوئية ورسم  الفالشات  وبعثر  تلو األخرى  الصورة  التقاط  وسارع في 
الظل من خلفها بفنية احترافية مذهلة، وبعد ذلك رجع إلى املعمل ليحمض 
زال على  ما  أن علي  إال  الرقمية  والكاميرا  العلم احلديث  ورغ��م  الصور 
الطريقة القدمية في عملية التحميض فهو ينقع الفيلم في احمللول اخلاص 
لتحميض األفالم ومن ثم ينشر الصور على احلبل في غرفة مضاءة باللون 

األحمر.
الغرفة احلمراء حضرته  وبعدما حمض الصور ونشرها على احلبل في 
فكرة في رأسه، ماذا لو أضاف إلى الصورة بعض األلوان؟ ولكنه ال يستطيع 
ألن املعمل يحتاج إلى تقنيات أخرى واأللوان الطبيعية ال تتناسب مع برامج 
الكمبيوتر مثل الفوتوشوب واجلرافيكس وفي العمل الفني إذا كانت الصورة 
في  املشهد  رسم  هي  السينوجرافيا  فإن  الضوء  رسم  هي  الفوتوغرافية 
املكان، لذلك عليه أن يعيد رسم الفراشة وهي حتط على الزهرة ليصورها 
مرة أخرى. وفي اليوم التالي ذهب إلى احلديقة وأخذ معه الريشة واأللوان 

 الفراشة والزهرة 

 بقلم: فيصل العنزي *

 * كاتب من الكويت.
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ورسم على الزهرة واخلمائل اخلضراء بعض اإلضافات البسيطة جلمالية 
انتظاره منذ  ولكن دون جدوى، فقد طال  الفراشة،  وانتظر قدوم  املكان 
تأِت،  لم  الفراشة  ولكن  الغروب  الشمس عند  أفلت  الباكر حتى  الصباح 
منزله  إلى  ورجع  سيارته  إلى  أغراضه  وحمل  وامللل  باليأس  يشعر  فبدا 
وجلس في معمل حتميض الصور وأخذ يتأمل الصورة مرة أخرى ويفكر 
لو  وحتى  أم��س،  ليلة  مكانها  في  تركها  فلقد  الفراشة،  غياب  سبب  في 
طارت وابتعدت أال تعود مرة أخرى للزهور واخلمائل لتعبق بجمال رحيقها 
نظرة   إليها  ونظر  الصور  رفع  عقله  يحاكي  هو  وبينما  عطرها؟  ونسيم 
فاحصة ونظر إلى ألوانها وشم رائحة احمللول وهي تعطرها، عندها عرف 
سبب غياب الفراشة.. إنها رائحة األصباغ النتنة التي أضافها إلى لون 
الزهور بني اخلمائل، وفي اليوم التالي ذهب إلى الزهرة فوجدها قد ذبلت 

وماتت من تلك الرائحة.
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ال��دروازة طولها و عرضها...و  النظر في ج��دران  أمعنت  أن  بعد  رجعت 
في الطريق و هي ال تكاد تسيطر على ذهنها..سمعت حشرجة في صوت 

غريب.. و كأنه يقول لها انتبهي لي.. 
اإلقبال منه شديد..وهي تقف أمام الدروازة.. و كالدارج حينها..ال قصور 

و ال دول وال وفرة اختيار 
النظر  في  رغبتها  من شدة خجلها سابقت خطواتها  ولكن  غادة  التفتت 
إليه...فتحت الباب اخلشبي ملنزلها الطيني و عيونها كانت تريد أن ترى 
ما خلف الدروازة ومن هو صاحب الصوت احملشرج..و إذ بأمها توبخها 

»لن ينفعك حلمك الوردي...بيتك املستقبلي أولى« 
كل  يعرف  القمح  يبيع  العم صالح...رجل مسن  دكان  بالقرب من  منزلها 

السكان بحكم عمله.. 
و كأنه مختار املنطقة.. 

في الصباح الباكر و مع صداح املؤذن الشجي استيقضت و هي ال تزال 
الصوت احملشرج.... بصاحب  آخر  و حلم  ال��دروازة  بعبور  حاملة....حلم 
و  أفكارها  الرقيقة  أصابعها  ب��ن  ال��ع��ج��ن...مت��رغ  تعد  للمطبخ  اجتهت 
حلمها... و مع كل رغيف معطر بفكرة و آخر هش بحلم...ترتفع شمس 

الصباح لتعيد موعد غادة مع الدروازة... 
لتحدد خطوط  وضعت  أل��واح خشبية  خلف  كله  ال��وردي  العالم  أن  تظن 

حناء الكفوف  *

بقلم: غدير املطيري  *

 * كاتبة من الكويت – نادي املبدعن اجلدد.
الصباح  باسمة  الشيخة  جائزة  في   – الثالث  باملركز  الفائزة  القصة   *

لإلبداع الشعري – نادي املبدعن اجلدد.
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املكان احلمراء.. »إنها قصص جدتي نورة« قالت بصوت باطنها اخلفي...
كانت جتلس الساعات األخيرة من النهار تستمع حلكايا جدتها عن العالم 
اخلارجي كالهند و السند و اجلبال اخلضراء و األميرة السمراء.. حتلق 
لعالي السماء و هي تستمع لها....«آآآآه يا جدتي كم أرتاح عندما أسمع 

صوتك الدافئ تروين لي حكاياتك...ليتني أرى ما تروين«.... 
الثامنة  فتاة  ملنزلها.....تضع  رجوعها  ساعة  معلنة  حجرها  اجل��دة  تهز 
عشرة من عمرها غطاء رأسها لتسرع كالفراشة قبل أن تسل خيوط النور 
من ثوب النهار...متر على باب الدروازة من بعيد..متأل عينيها من قوت 
فكر اليوم..يلمحها من بعيد يحمله الشوق فيقترب..تنتبه ملضي شخص 

نحوها فتهب للرجوع نحو منزلها مستعدة لتوبيخ آخر... 
في الطريق..تسمع قرع خطواته املتسارعة عله يسمع منها كلمة أو يجد 
ك��أن ش��يء ما علق في  م��ج��ددا..و بصوت أعلى  ال���رد... يحشرج صوته 
حلقه.... و فور متييزها للصوت وقفت فجأة لثواٍن معدودة و كأن لسان 
ولكن  تلتفت  أن  ه���و..أرادت  إنه  الشوق،  نغمة  ه��ي!!  إنها  يقول...  حالها 

تتذكر صوت أمها يوبخها فتسرع.. 
كان العم صالح يهب إلغالق الدكان حني الحظ تكرار مالحقته لها..عرف 
منزل آل شاكر أنه منزل محافظ و أسرة ذات دين األمر الذي جعل العم 
صالح يقلق.. دخلت غادة لتلمح مع إيصادها للباب وجه صاحب الصوت 

احملشرج.... 
هالاَ ساعدتني  بني!!!!  العم....«  عند  ال��ذوق  املتكرر حجاب  املنظر  رفع 

برفع هذه األكياس؟«««...نادى بها الشاب ليفتح بحواره حياة جديدة.. 
كان  أمي....لو   « لوالدتها  مكتمل...قالت  فيها  القمر  و  ب��اردة  ليلة  كانت 
عندي أخوة ذكور، هل كنت سأرى الهند و السند معهم؟« أثار ذلك السؤال 
لطاملا  التي  والدتها  مشاعر  مراعياً  باإلجابة  والدها  ليسرع  األم  قريحة 
متنت ذلك.... ابنتي الغالية...ال أريد إال أن تكوني سعيدة كسعادتي بك 

أكثر من أن لو كان عندي عشرة أوالد... 
ستتزوجني و تفعلني ما أردته برفقة زوجك....غلّف األب كالمه بابتسامه 
حانية ليأخذ بعكازه نحو غرفة نومه... قال األب: »تصبحني على خير يا 

غادة...فغداً بإذن الله أجمل« 
حتل الفتاة احلاملة ضفائرها السوداء لتنسدل على رؤوس أكتافها النحيلة 
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معلنة للَيل حلو السبات... »يارباه كم أنا تعبة« تغمض عينيها لتلمع صورته 
في جنبات ذاكرتها....ظنت أنه احلب حني اختلط حلمها به...وفتحت في 

فكرها الدروازة... 
يا غاااادة أسرعي أسرعي...أين وضعت باقي أعواد البخور؟ ظنت غادة أن 

أمها لديها ضيوف و لم يخب الظن.. 
كانت زوجة العم صالح و امرأتان يتقدمن خلطبة غادة من والديها.... مت 
االتفاق على خطبة غادة على أحمد، ابن الغواص الذي غرق و أحمد الزال 

صبيا صغيرا.. 
جدتها  إلى  تهرع  أكثر...  اخلارجي  العالم  برؤية  تعلقها  اخلبر  هذا  زاد 
لتسمع حكاية من الزمن اجلميل...ولكن جدتها غيرت هذه املرة احلكاية 
يا  الزوجة الصاحلة.... قالت: »ماذا حصل  إلى حكاية  العالم  من حكايا 

جدتي و كأنني أسمع درساً في الُكتَّاب؟« 
يرحل  النهار  ن��ور  يكاد  أس��رع��ي  هيا   « ه���دوء...  بكل  اجل��دة  عليها  ردت 
...أسرعي« جمعت حاجبيها سوية و مطت شفتيها. مضت بجانب الدروازة 

تتساءل »هل سيفتح لي الباب يوما؟« 
الطني  املدخل،،،  حصير  الكفوف،،،  حناء  الفرح،،،  نشيد  الطبول،،،  قرع 

املسقوف 
باب  ثم  أَوال  ال���دروازة  ب��اب  خلفها  ال��زوج  عروساً....ليغلق  الفتاة  دخلت 

البيت.. 

ق�صة
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*سأقتل! 
أعلنها في كل مكان بالقرية. سعد الصموت الهادئ الصبور قالها بصوت 

أجش متحشرج مرتفع. 
* سأقتل! 

قالها على قهوة أبو زغيبة بينما كان عدلي البرنس ومحمود فتوح يلعبان 
دور دومينو برهان كبير جدا؛ قرش حشيش. 

كان يجلس بعيدا عن القعدة احلامية. وقف فجأة. تقدم بخطوات سريعة. 
رفع الترابيزة. ألقاها في الشارع. صرخ: 

* يا بلد كالب.. سأقتل! 
كان ميكن أن يضربوه حتى املوت. لكنهم نظروا إلى بعضهم في دهشة. ثم 

ضحكوا بشدة. غادرهم بخطى سريعة وضحكاتهم تطارده. 
* سأقتل! 

قالها أمام اجلامع بعد صالة اجلمعة. دفع بعيدا املرأة العجوز التي حتمل 
ما  بحيلة  مخفية  )األخ��رى  ال��واح��دة  القدم  ذا  والرجل  مستأجرا.  طفال 
باب  س��ادا  الهواء،  في  كمصلوب  ذراعيه  ف��اردا  وقف  مقطوعة(.  وليست 

اجلامع. حدق في املصلني املندهشني. قال بصوت تخاجله رنة جنون: 

َسَأقُتل

بقلم: منير عتيبة  *

 *  كاتب من مصر.
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* سأقتل! 
القدم. عند  الشباب كرة  يلعب  قالها في سوق األح��د. في اجل��رن حيث 
امل��وردة حيث تغسل النساء األوان��ي وتغتنب األخريات. في األف��راح ومآمت 

العزاء. 
* سأقتل! 

السبخة.  األرض  ح��دود  على  العزبة،  آخر  في  عشته  إلى  ويعود  يقولها، 
يختفي أياما. يظهر. يصرخ بها. ويختفي من جديد. 

وجدت عزبتنا شيئا طازجا تلوكه بدال من احلكايات املعتادة، كانت األسئلة 
الهازئة تتناثر، من سيقتله سعد العبيط؟ ومتى؟ وملاذا؟ وكيف؟ وهل يستطيع 

أن يقتل أصال؟ 
لكن النكتة أخذت شكال أكثر جدية عندما دخل سعد العبيط سوق األحد. 
كان ميشى كقطار أعمى. يدوس بجثته الضخمة من ال يوسع له الطريق. 

يتجه مباشرة إلى 
يفحصها  واح��دة.  واح��دة  السكاكني  يتناول  السكاكني.  بائع  السالم  عبد 
جيدا. ذات املقبض األسود والسن الرفيع. القصيرة ذات املقبض البني. 
الساطور العريض. اخلنصر املدبب. يرفعها إلى أعلى. ينظر في نصلها 
دموية  تهوميات  في  يسرح  عليه.  املنعكسة  الشمس  أشعة  يتأمل  احل��اد. 
أخرى.  ويأخذ  يعيدها،  ثم  اجلاحظتني.  في حدقتيه  تالحظها  أن  ميكن 

ليفعل نفس الشيء. ساعات متر. ميل منه عبد السالم: 
* شراء أم بحلقة يا سعد؟! 

ينظر إليه سعد نظرة جانبية. ويواصل تأمله في األنصال احلادة الالمعة. 
يستقر رأيه على الساطور العريض ذي املقبض العاج األسود. يخرج كل ما 
في جيبه من نقود ويضعها على عربة عبد السالم اخلشبية دون أن يسأل 

عن الثمن. يأخذ حجر مسن من فوق العربة. وميضى. 
يدفع بعضهم لالقتراب من  كان  الفضول  لكن  العزبة.  يعد يظهر في  لم 
عشته. كانوا يراقبونه وهو جالس أمام العشة. بيده الساطور وحجر السن 
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يجلى به النصل الذي ال يحتاج إلى مزيد. 
البعض  بعضها  في  تتداخل  وج��وه  بينما  الضحية.  على  يتراهنون  كانوا 
متزاحمة أمام ناظري سعد على حد الساطور. سعد الطفل رأسه )زلبطة( 
وأبوه يكويها بالنار ألنه يريد الذهاب إلى املدرسة ال العمل في جمع البامية. 
سعد الصبي تضربه شلة الولد عثمان املطعني وتلقيه في املصرف الكبير. 
ابتسام تضحك لسعد فتزهر الدنيا. ابتسام نائمة مع محمود فتوح خلف 
الزرائب. ابتسام تتزوج سعد ليستر عليها وتظل مع محمود فتوح دون أن 
ميسها سعد مرة. ابتسام متوت وهى تلد طفلة ميتة. أهل البلد يسخرون 

منه وهو يبكي على قبر ابتسام: 
* يبكى وكأنها كانت زوجته حقا! 

املجاورة  والعزب  العزبة  في  املكيفات  توزيع  على  يجبره  املطعني  عثمان 
مقابل طعامه. إذا حاول أن يتكلم يكسر له قدما أو ضلعا. عبد احلفيظ 
القصاص أغنى أهل البلد أول من ضربه على قفاه في فرح. ثم أصبحت 
عادة كل الكبار ليثبتوا أنهم كبار. حسان الفكهاني أول من أطلق عليه لقب 
العبيط. علي عبد احلفيظ طرده من بيته بعد أن قتل أبوه أمه في نوبة 
غضب وهج من البلد. أخذ البيت والربع قيراط وألقاه في العشة. وأقام 
املدرسة  عيال  وسكتوا.  أكلوا  البلد.  أهل  لكل  عجلني  ذبح  كبيرة،  وليمة 

الذين يتخذونه هدفا متحركا لنبالهم. 
* غدا سأقتل! 

كانت الصرخة تتردد في كل بيوت العزبة كنعيق دموي. كانت تتردد أكثر 
في النفوس. أين كان سعد وقتها؟ ال أحد يذكر. يذكرون فقط أنهم أفاقوا 
فإذا باألمر في منتهى اجلدية. ليس عبطا من سعد العبيط. ليست نكتة. 
إنه يسير في كل شوارع القرية. يخبط على البيوت. يتسلق األشجار. يسير 

بني احلقول. يصرخ بصوت جهنمي: 
* غدا سأقتل! 

تكوم كل منهم على نفسه. كل منهم يفكر فيمن يستحق القتل. يتذكر دقائق 
حياته. ما ال يعرفه اآلخرون عن سفاالته. هل يعرف الولد سعد؟! 
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كانت ليلة طويلة. لكن فجرها انبثق على جتمع كل أهل العزبة. كأنهم على 
اتفاق. ساروا صامتني إلى عشة سعد. لم يفكر أي منهم فيما سيفعله. هل 
سيحدثونه؟ سيضربونه؟ سيقتلونه؟ سيسألونه عن ضحيته املرتقبة؟ كل 
منهم يتمنى أن يكون اآلخر هو الضحية. كل منهم مستعد لتسليم اآلخر 

لسعد ليذبحه ويستريح اجلميع. 
كانت شمس الشروق دامية كأنها تغرب. وكان أهل العزبة قد أحاطوا بعشة 
إلى خارجها. رفيعا.  العشة  وك��ان خط دم قان يتسرب من داخ��ل  سعد. 
بطيئا. ثم غليظا. متدفقا. يختلط بالتراب ويتجلط فوقه. نظر كل منهم 
إلى اآلخرين. كل منهم يشعر براحة كبيرة ألنه ما زال يتنفس. ويبحث عن 
الشخص الغائب. ترددوا في اقتحام العشة. اندفع عثمان املطعنى محطما 
بابها الواهي. كانت رأس سعد في أحد أركان العشة بينما جسده على بعد 

نصف متر منها. ويده اليمنى متصلبة على مقبض الساطور. 

)من تاريخ البيان(*

مقاالت
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)من تاريخ البيان(*

مقاالت

خواطر حول 
األضداد في اللغة العربية

بقلم: عبد الرزاق البصير *

*   كاتب من الكويت.

جالت أفكار علماء اللغة وأقالمهم في احلديث عن املعاني املتضادة التي 
احتوتها اللغة العربية. فمنهم من رأى بأنها فخر من مفاخر اللغة ودليل 
على اتساعها ومنهم من أنكر ذلك العتقاده أن كل لفظة ينبغي أن يكون لها 
معنى واحد، أما ما عدا ذلك فإنها من األمور التي ينبغي أن تتأول فنتج 
عن ذلك حوار لغوي فيه كثير من الفائدة. ومهما يكن من أمر فإن علماء 

اللغة لم يتوصلوا إلى أمر قاطع في هذه الناحية.
واحلق أن املعاني املتضادة موجودة في بعض املفردات، وهي قد تبهم في 
العلماء كما حدث ألبي عثمان عمرو بن  معانيها حتى على بعض فحول 
بحر اجلاحظ وهو من هو في عالم اللغة والفكر، فقد روي صاحب كتاب 
األغاني واخلطيب البغدادي ويا قوت احلموي وغيرهم عن يحيي بن علي 
بن يحيي املنجم قال: قال لي أبي: قلت للجاحظ: إني قرأت في فصل من 
كتابك املسمى بكتاب )البيان والتبيني( إمنا يستحسن من النساء اللحن في 

الكالم، واستشهدت ببيتي مالك بن أسماء، وهما:
وحديـــث ألـــذه هـــــــــــو مــــــما 

ينعـت النـــــــــــاعتون يوزن وزنا    
منطـــــق صائب وتلحــــــــن أحيا

نا وأحلى احلديث ما كان حلنا    
قال: هو كذلك، فقال: أما سمعت بخبر هند بنت أسماء بن خارجه مع 
احلجاج، حني حلنت في كالمها، فغاب ذلك عليها فاحتجت ببيتي أخيها 
واحتجبت في بيته أياماً، فقال لها: إن أخاك أراد أن املرأة فطنة فهي تلحن 
بالكالم إلى غير الظاهر باملعنى لتستر معناه، وتروى عنه وتفهمه من أرادت 
بالتعريض كما قال الله عز وجل: )لتعرفهم في حلن القول( »محمد:30« ولم 
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ال  الكالم، واخلطأ  يرد اخلطأ من 
يستحسن من أحد. فوجم اجلاحظ 
ساعة ثم قال: لو سقطت إلى هذا 
اخلبر أو ال ملا قلت ما تقدم، فقلت 
وقد سار  اآلن  فقال  فأصلحه،  له: 

به الكتاب في اآلفاق.
بأن  ال��رأي  تؤيد  الرواية  ولعل هذه 
املعاني املتضادة للفظة الواحدة قد 
على  حتى  منها  يقصد  م��ا  يغمض 
حدث  كما  املفكرين،  بعض  أذه��ان 
بأن  يقولون  ال��ذي��ن  أم��ا  للجاحظ. 
السهولة والوضوح اليسير في اآلثار 
يقلالن من جمالها فهو  األدبية قد 
إال طائفة من  إليه  ش��يء ال يذهب 
الناس متيل إلى اإلبهام والغموض. 
من  القصد  ب��أن  أنكر  ال  أن��ي  على 
من  إليهما  امل��ش��ار  البيتني  ه��ذي��ن 
قد  الذهن  ولكن  امليسورة،  األم��ور 
يكل في بعض األحيان حتى يخفي 
أما  األم��ور.  الواضح من  عليه فهم 
ن��اظ��م ه��ذي��ن ال��ب��ي��ت��ني ف��ه��و شاعر 
احمليا  ف��ي  ج��م��االً  عليه  الله  أسبغ 
وحالوة في احلديث، له مع احلجاج 
أحاديث طويلة ال يتسع لذكرها هذا 
املجال. وكان مالك ممن ال يستطيع 
على  اإلق��ب��ال  ع��ن  نفسه  ميلك  أن 
لو عرضه  الدنيا حتى  ه��ذه  ل��ذات 
املخاطر،  بعض  على  اإلق��ب��ال  ه��ذا 
أو فقدان ما وصل إليه من مناصب 
ع��ال��ي��ة ك��ال��والي��ة ع��ل��ى ب��ع��ض املدن 
الكبيرة. فقد كان احلجاج واله على 
أص��ب��ه��ان، غ��ي��ر أن احل��ج��اج عزله 
لتهاونه في أمر الوالية وإقباله على 
اللذات فأظهر التوبه والندم، ولكنه 
عاد إلى ما كان عليه شأنه في ذلك 
ش��أن ك��ل م��ن تضعف أرادت����ه أمام 

جماح نفسه وهو القائل: 
إن لي عند كل نفحة بستا

نا من الورد أو من الياسمينا 
نظرًا والتفاتة اتــرجـــــى

أن تكوني حللت فيما يلينا
الشاعر جتري على  آث��ار هذا  وكل 
واجلمال.  الوضوح  من  النسق  هذا 
األق��دم��ني رحمهم  أدب��اءن��ا  أن  غير 
من  القليل  إال  لنا  ي����وردوا  ل��م  ال��ل��ه 
آثاره، ومن يدري فلعلها كانت كثيرة 
ضاع  ما  جملة  في  ضاعت  ولكنها 
من آثارنا األدبية. وأنت حني تطلع 
على سيرته وسيرة أخته هند وسيرة 
وال��ده تشعر أن��ك أم��ام أس��رة قوية 
في أخالقها متلك شجاعة أدبية ال 

ميلكها إال لقليل من الناس.
البنته  خ��ارج��ة  ب��ن  أس��م��اء  فوصية 
ه��ن��د ت����دل ع��ل��ى ذك����اء وب��ص��ر في 
بنية  يا  لها: )1(  ق��ال  األم��ور حيث 
إن األمهات يؤدبن البنات وإن أمك 
هلكت وأنت صغيرة فعليك بأطيب 
الطيب املاء وأحسن احلسن الكحل 
قطيعة  فإنها  املعاتبة،  وكثرة  وإياك 
مفتاح  فإنها  وال��غ��ي��رة  وإي���اك  ل��ل��ود 
يكن  أََم���ًة  لزوجك  وكوني  ال��ط��الق. 
لك عبداً واعلمي أني القائل ألمك:

خذي العفو مني تستدميي مودتي
وال تنطقي في سورتي حني أغضب

وال تنقري نقرة الدف مرة
فأنك ال تدرين كيف املغيب

فإني وجدت احلب في الصدر واألذى 
إذا اجتمعا لم يلبث احلب يذهب

أن  إل���ى  نشير  أن  ه��ن��ا  يفوتنا  وال 

Bayan May 2013 Inside   140 4/21/13   8:19:50 AM



141

أخيها  ب��ي��ت  ف���ي  ه��ن��د  اح���ت���ج���اب 
حلنها  على  احل��ج��اج  عاتبها  ح��ن 
لها  واع��ت��ذر احل��ج��اج  ف��ي حديثها، 
وقوة  بنفسها  اع��زازه��ا  على  ي��دل 

شخصيتها.
أم���ا رب ه���ذه األس�����رة أس���م���اء بن 
خارجه فإنه على مثل هذا املستوى 

من قوة األخالق وقوة  الشخصية.
ول��ك��ي ن��أخ��ذ ص���ورة ص��ادق��ة كاملة 
نروي  أن  بنا  يستحسن  ف��إن��ه  عنه 
اليقظان  أب��و  ه��ذا احل��دي��ث: حكي 
بن خارجه على  ق��ال: دخ��ل أسماء 
ع��ب��د امل��ل��ك ب���ن م�����روان ف��ق��ال له: 
الناس؟« فقال: »هو من  »مب سدت 
غيري أحسن« . قال: »بلغني عنك 
خصال شريفة، وأنا أعزم عليك إال 
ذكرت بعضها، فقال أما إذا عزمت 
امللك: هذه  فقال عبد  فنعم«،  علي 
أولها، فقال أسماء: ما سألني أحد 
حاجة إال ورأيت له الفضل علي، وال 
دعوت أحداً إلى طعام إال ورأيت له 
إال  إل��يَّ رج��ل  املنة علّي، وال جلس 
ورأيت له الفضل علي، وال قصدني 
أح���د ف���ي ح��اج��ة إال وب��ال��غ��ت في 
قضائها، وال شتمت أحداً قط، ألنه 
إمنا يشتمني أحد رجلن: إما كرمي 
فكانت منه هفوة فأنا أحق بعفوها، 
منه«،  ع��رض��ي  ف��أص��ون  لئيم  وإم���ا 
فقال له عبدامللك: حق لك أن تكون 

سيداً شريفاً«.
نبذا  ألوردت  ن��ف��س��ي،  أط��ع��ت  ول���و 
أخ������رى م����ن س���ي���رة ه�����ذه األس�����رة 
متانة  أن  أش��ع��ر  ولكني  ال��ش��ري��ف��ة، 
أخالقها قد ملكت على قلمي حتى 
إليه  بعدت عما قصدت  رمب��ا  أن��ي 

القول  وهو  وراء هذا احلديث،  من 
حتتويها  التي  املتضادة  املعاني  في 

بعض مفرداتنا العربية.
ف��ي األضداد  أن  ال��ق��ول  وخ��الص��ة 
يتذوق معاني  من اجلمال ملن  نوعاً 
لغة ال��ض��اد ب��ال��رغ��م م��ن أن��ه يخلق 
بعض الغموض، لكنه ليس من الشدة 
بحيث يجعل الناس حيارى ال يفهمون 
ما يراد منه، ألن القرائن تشير بكل 
سهولة ويسر إلى ما يقصده األدباء 
مثاًل  اللحن  ف��إن  املعاني.  تلك  من 
م��ع��روف ع��ن��د ج��م��ي��ع ال��ن��اس بأنه 
مجانبة الصواب في القول ومخالفة 
اللحن مبعناه اآلخر  القواعد. وأما 
وهو اإلمياء في الكالم فإنه يعرف 
بالقرينة ألن املعنى األول من األمور 
الشائعة الذميمة، أما املعنى اآلخر 
ف��إن��ه م���ن األم�����ور ال��ت��ي ت���دل على 
تقرأ  وأن��ت ح��ن  وال��ذك��اء.  الفطنة 
البيتن املتقدمن بشيء من التأمل 
تدرك ما قصد إليه مالك بن أسماء 

بدون شك.
ومن ذلك كلمة )غابر( فإن معناها 
الشائع عند الناس بأنها تطلق على 
املاضي من الزمان. ولسنا في حاجة 
إلى إيراد شواهد عليه لوضوحه. أما 
معناه اآلخر فإنه يعني الباقي، قال 
إال  وأهله أجمعن  »فنجيناه  تعالى: 
و)الغابرين(  الغابرين«،  في  عجوزاً 

هنا تعني الباقن.
ال��ق��رآن الكرمي  ن��الح��ظ أن  ون��ح��ن 
معاني  حتمل  ألفاظاً  استعمل  ق��د 
متضادة مثل هذه اآلية التي أشرنا 

إليها اآلن.
وم���ث���ل ق���ول���ه ت���ع���ال���ى: »ول�����و نشاء 
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بسيماهم  ف��ل��ع��رف��ت��ه��م  ألري��ن��اك��ه��م 
ولتعرفنهم في حلن القول والله يعلم 
أعمالكم« )محمد 30(. وقد مضى 
القول فيما تعنيه لفظة )اللحن( من 
معان متضادة ومن ذلك قوله تعالى 
بأنفسهن  ي��ت��رب��ص��ن  »وامل��ط��ل��ق��ات 
ثالثة قروء وال يحل لهن أن يكتمن 
إلخ«   .. أرحامهن  في  الله  خلق  ما 
الطهر  يعني  والقرء  )البقرة 227(. 

ونقيضه.
الكرمي  القرآن،  أن  من شك  وليس 
ال يستعمل إال الفصيح اللطيف من 

األلفاظ.
القاسم  أب���ا  أن  ل���ي  ي��ب��دو  وال�����ذي 
األن��ب��اري على ج��الل��ة ق���دره وسعة 
اطالعه، قد أورد كثيراً من املفردات 
ع��ده��ا م��ن األض������داد. ول��ك��ن��ن��ا إذا 
لتأييد  من شواهد  أورده  ما  تأملنا 
ف��ي��ه��ا، وج��دن��اه��ا ضعيفة.  م��ذه��ب��ه 
قال  ق��ع��د،  لفظة  م��ث��اًل:  ذل��ك  فمن 
قعد  قد  يقال:  األض���داد.  من  أنها 
يشتمني(  و)قعد  جلس،  إذا  الرجل 
على  ويغلب  يشتمني(.  )قام  مبعنى 
ظني أن الشاهد على املعنى اآلخر 
هنا  يشتمني(  )قعد  ألن  ق��وي  غير 
مبعنى  وال  )ق����ام(  مبعنى  ت��أت��ي  ال 
)قعد( كما هو معروف، وإمنا تأتي 
امل��ج��از ال على  )آخ���ذ( على  مبعنى 

احلقيقة.
ومن ذلك أيضاً قوله: )أقسمت أن 

تذهب معنا( يحتمل معنيني:
أحدهما )أقسمت أال تذهب معنا(، 

وكذلك  معنا(.  تذهب  أن  واآلخ���ر) 
معنا(،  تذهب  أن  الله  _نشدتك 
هذا  ق��ال  جميعاً.  املعنيني  يحتمل 
بدون أي شاهد عليه. وستجد مثله 

كثيراً في الكتاب.
وب��ع��د، ف���إن ق����راءة ك��ت��ب األض���داد 
اللغة  م���ن أس�����رار  ك��ث��ي��راً  ت��ك��ش��ف 
على  يخطر  يكاد  ال  مم��ا  وجمالها 
ب���ال. ول��ع��ل أب��ل��غ ش��اه��د على ذلك 
تفسير قوله تعالى: » ثم بدلنا مكان 
وقالوا  عفوا  حتى  احلسنة  السيئة 
ال��ض��راء والسراء  آب��اءن��ا  ق��د م��س 
يشعرون«  ال  وه��م  بغتة  فأخذناهم 
)2( واحلسنة هنا النعيم، أما لفظة 
ع��ف��وا مبعنى ك��ث��روا، ف��ي ح��ني أن 
تعني  أنها  عفا  لفظة  عن  املعروف 

دروس واندثر. أو عفر وتنازل.
اآلي���ة جتد  ه��ذه  تأملت  إذا  ف��أن��ت 
فيها صورة لطباع كثير من الناس، 
بطروا  عليهم  الله  أنعم  إذا  الذين 

وجتبروا.
وقد كرر القرآن تذكير الناس بهذا 
احل���ال ف��ي كثير م��ن اآلي���ات. فمن 
اإلنسان  أن  »كال  تعالى:  قوله  ذلك 

ليطغى أن رآه استغنى«.
وليس من شك أن إعادة هذه الصورة 

تنبيه لكثير من الناس.

)1( أعالم النساء ج 5 ص 218.
)2( األعراف 95.
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)من تاريخ البيان(*

�شعر

قل لأُللى جاروا
عبد احملسن محمد الرشيد *

* شاعر من الكويت.

جميع  تبتدئ  ال��ذي   1958 لعام  املطبوعات  قانون  ص��دور  بعد  قيلت 
مواده ب� )ال الناهية(

قالوا أطلًت الصمَت يا ُمحسُن
والصمُت بالغريد ال َيحسُن    

الروض من بعدك أرجاؤه
موحشة جدباُء ال تفنُت    

والدوُح من بعدك أشجاره
ما رقصت يومًا بها األغصُن    

قم شّنف األسماع قد ُعطّلت
من ذلك الدر الذي تخزُن    

تلهف األرواح مشتاقة
لنغمة تطرُب أو حتزن    

ما قيمة املصباح إّلْم يضيء
واالفُق قد طبقه الديجن    

 * * *
َفُقلت ما صمتي عن رغبٍة

لو أن ما أهفو له ُمكُن    
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انٍة كم أجتلى من كل فتَّ
لكنما في مهدها أدُفُن    

ُحريُة الفكر أراشوا لها
سهمًا فخرت بغيهم تلعن    

سنوا القوانني لتقييدها
ُنوا فبئس ما سنوا وما قنَّ    

 * * *
قْل لأُللى جاروا ولْم َيْعدُلوا

وجاوزوا احلدَّ ولم يفطنوا    
الوعي ال ُتسجُن أنوارُه

وناره حترق من يسجن     
َمت والشعب إن أفواهه كمَّ

بالسيف عن آماله ُيعلن    

> العدد الرابع واألربعون – السنة الرابعة- نوفمبر 1969م.
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