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وزارة اإلعالم -  مطبعة حكومة دولة الكويت

مجلــة أدبيــة ثقافيـة شهـرية
 تصدر عــــن رابطــــة األدباء الكـويتيني
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د.يوسف شحادة
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جرت في رابطة األدباء الكويتيني انتخابات أعضاء 
الكويتي«  »األديب  قائمة  فازت  وقد  اإلدارة،  مجلس 
على  منها  مرشحني  خمسة  حصل  حيث  باألغلبية 
وصالح  الرميضي،  طالل  وهم:  املجلس،  في  مقاعد 
وعبد  عبدالله،  وأمل  اخلالدي،  وابراهيم  املسباح، 
الوهاب السيد، بينما فاز من قائمة »املستقبل األدبي«، 
وكانت  بوغيث.  ونورا  رمضان  عبداللطيف  د.خالد 
الزميلة جميلة سيد علي قد حلت مكان الدكتور خالد 

عبداللطيف رمضان بعد استقالته من املجلس.

وأمل  الكويتيني  األدباء  لرابطة  عامًا  أمينًا  الرميضي  طالل  انتخاب  مت  ذلك  بعد 
عبدالله أمينًا للسر، وجميلة سيد علي تعيني إبراهيم اخلالدي رئيسا للجنة الثقافية، 

بينما مت تعيني صالح املسباح مديرًا لتحرير مجلة البيان الصادرة عن الرابطة.

صدر

حديثــــًا

مجلس إدارة جديد في رابطة األدباء 
طالل الرميضي أمينا عامًا

أمل عبد الله

عبد الوهاب السيد

نورا بو غيث

صالح املسباح 

جميلة سيد علي

ا. طالل الرميضي

أ. إبراهيم اخلالدي
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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

لعل من أبرز القضايا الثقافية في هذه األيام، والتي نراها واضحة 
األقالم  وش���راء  امل��ج��ام��الت  م��ن  أس��ت��ار  حت��ت  تختفي  ولكنها  املعالم 
املؤجرين  بعض  خالل  من  األدبية  الشهرة  عن  البحث  على  والعمل 
في الصفحات الثقافية أو غيرها من الصفحات. ونرى هذه الظاهرة 
ازدادت انتشارًا مع استخدام التقنية احلديثة وواسعة االنتشار مثل 

االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي واملنتديات ..إلخ ...
إب��داع حقيقي وهو مع األسف  أق��ول إن اإلب��داع  أخذ وجهني هناك 
القليل وإبداع مصطنع و ملفق وهو األكثر انتشارًا ألن الضمير احلي 

اختفى بأكفان من املال.
إن اإلبداع عملية ذهنية بحتة واإلب��داع إلهام خص به الله عز وجل 
بعض عباده، فهناك املبدع شعرًا أو رواية أو قصة أو علمًا من العلوم 
اإلنسانية أو التطبيقية، وحيث أن العلوم التطبيقية يصعب اخلوض 
فيها بأسماء أخرى، فالبعض يتجه إلى اجلانب اآلخر من اإلبداع وهو 
ما يتعلق بالكتابة، وإن كان هناك مع األسف الشديد بعض حاالت 
أو  اجليولوجيا  أو  الطب  أو  كالهندسة  التطبيقية  العلوم  في  الغش 

غيرها من العلوم التطبيقية.
أكرر وأقول إن السبب في ذلك هو املال، فوجود املال بسهولة ويسر دفع 
البعض من أصحاب النفوس الضعيفة إلى شراء ليست مقاالت فكرية 
أو ثقافية فحسب، وإمنا زوايا ثابتة في بعض الصفحات أو دواوين من 
الشعر تكتب أو قصص وروايات تنقل من األلف إلى الياء، والذي يضع 

بقلم سليمان احلزامي *

اإلبداع بني الفعل واالدعاء
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ألف من  إلى  املال يدفعها  الرواية مقابل حفنة من  اسمه على هذه 
الناس، فالغش الثقافي، إن جاز التعبير، أصبح بضاعة متداولة في 
الوطن العربي، بل أذهب إلى أكثر من ذلك أن هناك عواصم عربية 
أنها مراكز للثقافة واألدب والشعر قبل عقود من الزمن  عرف عنها 

حتولت هذه العواصم إلى سوق رائجة ملثل هذا النوع من الغش.
إن اإلبداع -كما ذكرنا- هبة إلهية واملال نعمة من الله، فهذا الرجل 
ولقاءات  إليه  اإلش���ارة  عن  ويبحث  الشهرة  عن  يبحث  مباله  الغني 
فهو  املال  ولديه  وهناك،  هنا  ومحاضرات  أدبية  وجلسات  تلفزيونية 
رخو سهل  على طوب  مبنيًا  اسمًا  لنفسه  ليصنع  بكل سهولة  يدفع 

الهدم، إن لم يكن اليوم، فالغد سوف يكشفه بأي حال من األحوال.
إن قضية اإلبداع كانت أكثر التزامًا في املاضي من الزمن، وهنا نطرح 
سؤااًل ملاذا حتول اإلبداع إلى سوق تباع فيه البضاعة وتشترى؟ أكاد 
أذهب إلى أن اإلعالن والشهرة دافع أساسي ل�� »س« من الناس حتى 

يصل إلى ما يريد، وهذا الكالم ينطبق على الرجال أو النساء.
وأذك���ر فيما أذك��ر م��ن ه��ذه احل���االت إن إح��داه��ن ف��ي دول��ة خليجية 
عربية، استدعت أديبة من بولندا وهذه األديبة متخصصة في األدب 
العربي وجتيد اللغة العربية نطقًا وقراءة وكتابة، وجاءت هذه املبدعة 
لفترة  إحداهن،  عند  وسكنت  اخلليجية  الدولة  هذه  إلى  البولندية 
ليست بقصيرة وكانت النتيجة رواية وكتاب دراسة حول األدب في البلد 
الذي تنتمي إليه تلك املرأة العربية، هذا مثال من الغش اإلبداعي إن 

جاز التعبير.
ولو أحببنا أن نعمل دراسة لبعض الدول فإننا سنكتشف إن الكثير من 
اإلنتاج األدبي بشتى صنوفه يحمل أسماء ال عالقة لها باإلبداع وإمنا 
هي كتبت لهم ودفع لهم ثمن باهظ ليس لشيء إال من باب البحث 

عن الشهرة.
ومن هذه الزاوية جند أن ضحالة اإلنتاج األدبي والثقافي متدٍن إلى 
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درجة اإلسفاف في بعض املنتج الثقافي شعرًا كان أو غيره من  صنوف 
اإلبداع األدبي أو الثقافي.

إن احلديث عن هذه الظاهرة يحتاج إلى التدقيق فيما يكتب وفيما 
األدب  العربي كجمعيات  الوطن  في  الثقافية  املؤسسات  وعلى  ينشر 
العربي في هذه الدول أو املؤسسات الرسمية والتي تعمل حتت إشراف 
الدولة، على هذه املؤسسات التدقيق والبحث وراء هذا اإلنتاج أو ذاك، 
إن املسؤولية مسؤولية وطنية ومسؤولية قومية ولن نستطيع أن نرفع 
من قيمة األدب العربي أو الثقافة العربية إال من خالل االلتزام األدبي 

من خالل األشخاص واألقالم الشريفة النظيفة.
إن البحث عن اإلبداع يختلف متامًا عن الكتابة اإلبداعية في صنوف 
الدراسات  أو  التطبيقية  العلوم  أب��واب  في  هي  كما  الثقافة جميعها 

اإلنسانية امليدانية.
أخيرًا بودي أن أهمس في أذن من يحمل القرار وأقول إذا كنتم تريدون 
أدبًا نظيفًا شريفًا فابحثوا عن األصالة عند املبدع وليتذكر اجلميع 

أن من غشنا ليس منا.
سعود النسعوسي .. قلم صادق

لعل ما يؤكد األصالة من الزيف هو التفوق الذي حصل عليه الكاتب 
البوكر  جائزة  على  وحصوله  في  السنعوسي  سعود  الكويتي  الروائي 
األدبية من اإلمارات العربية املتحدة تقديرًا إلنتاجه الروائي املتمثل 
في رواية »ساق البامبو« ولعلنا نحن في رابطة األدباء وفي مجلة البيان 
نهنئ أنفسنا ونهنئ الكويت ونهنئ الكاتب سعود السنعوسي على تفوقه 
وحصوله على هذه اجلائزة الرفيعة، متمنني له التوفيق والنجاح فيما 
يكتب وفيما يرفع من شأن القلم الكويتي النظيف الصادق ألن رفعة 
أبناء الوطن هي من رفعة الوطن نفسه فمبروك لألخ سعود السنعوسي 

ومتمنني له دوام النجاح والتوفيق فيما يكتب وينشر.
وسوف نعمل على إعداد عدد خاص عن هذا الكاتب الشاب في املستقبل 

من األيام إن شاء الله.
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تهنئة مبسؤولية صعبة
كذلك نزف التهنئة لألخوة أعضاء مجلس اإلدارة اجلديد في رابطة 
األدباء، والتهنئة موصولة لألخ طالل الرميضي النتخابه أمينًا عامًا 
لرابطة األدباء الكويتيني للدورة القادمة، والشك إن الدماء اجلديدة 
القادمة من عمر  للفترة  اإلدارة  تبوأت عضوية مجلس  التي  الشابة 
رابطتنا العتيد يلقي على كاهلهم مسؤولية الكلمة بالدرجة األولى 
واحملافظة على خط رابطة األدباء في النهج العربي، القومي الكويتي 
والذي هو امتداد للنهج العربي القومي على مساحة الوطن العربي 
فالنهج العربي جزء ال يتجزأ من اإلنسان العربي إن اجته شمااًل أو 
جنوبًا شرقًا أو غربًا والدعاء لهذه الدفعة من شباب الكويت بالتوفيق 
في قيادة رابطة األدباء إلى مجال أوسع وانتشار أكثر بني أوساط املناخ 

األدبي على مستوى الوطن العربي واخلليجي واإلنساني.
غنيمة املرزوق.. امرأة األفكار الناصعة

وإذا كان البد من كلمة فهي كلمة مهما طالت فهي قصيرة في حق تلك 
الرائعة في أعمالها وفي تبوئها على منصة الصحافة العربية  املرأة 

النسائية والكويتية بشكل خاص.
هذه املرأة التي خدمت وطنها العربي والكويتي بشكل عام وخاص هي 
فقيدة الصحافة وفقيدة الوطن العزيز وفقيدة كل من أحب غنيمة 
فهد املرزوق، إن أم هالل امرأة عصامية في طرح األفكار وفي طرح اآلراء 
كما إنها عصامية في حب الوطن وعصامية في حب اخلير لوطنها، 
وخارج وطنها، فقرى احلنان التي أشرفت على إنشائها ومّولتها في 
لها  يشهد  العربي  الوطن  وخ��ارج  العربي  الوطن  في  موقع  أكثر من 

بأنها ذات يد مينى في فعل اخلير واخليرات.
وإذا كنا نستذكر حياة غنيمة املرزوق فإننا نتذكر تلك القصة اجلميلة 
قدمها  التي  القيمة  والهدية  زوجها  وبني  بينها  ربطت  التي  الرائعة 
هدية  الستينيات  أوائ��ل  في  ال��درب  لرفيقة  املطيري  ه��الل  فجحان 
واحدًا  وطنًا  أحبا  اثنني  عند  واإلخ��الص  والطموح  باحلب  مقرونة 
هي  صغيرة  بقعة  على  جميل  صحافي  مستقبل  بناء  في  وتفاعال 

الكويت.
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كانت أسرتي، وهي املجلة النسائية األولى، هدية من  أبي هالل إلى 
أم هالل فكانت نعم الهدية ونعم االعتراف برابط احلب الرائع بني 

زوجني ترك كل منهما بصمة في حياة الصحافة الكويتية.
إن احلديث عن غنيمة املرزوق لو تركت نفسي ملا استطعت أن أصل إلى 
نهايته ألن ذلك الطريق الذي سلكته غنيمة كان طريقًا  فيه املستقيم 
واملتعرج، فيه املنحدر قلياًل والصاعد دومًا  وفيه األمل الكبير في رؤية 
وطنها الكويت وقد نهض نهضة صحفية نسائية  جعلت منها نهضة 
مثالية ملن يريد أن يترك أثرًا لصناعة مجتمع منفتح مجتمع  يعطي 
الله، هي  الطيبة، يرحمها  أفعالها  بكل  إن غنيمة  كل ذي حق حقه، 
أيضًا  زوجة مخلصة ومربية جليل من أبنائها أو  من أبناء الصحافة 
تدرب  الكويتية  الصحافة  في  يعملون  ممن  فكثيرون  الكويت،  في 
بشكل أو آخر وتعرف على الصحافة اجلادة والنظيفة من خالل مجلة 
»أسرتي« وال أذهب بعيدًا إذا قلت  إن أسرتي عالمة في تاريخ الصحافة 
من  بأنفاس   املجلة  هذه  تستمر  أن  وأمتنى  ب��ارزة،  وعالمة  الكويتية 

سيرعى أسرتي إحياًء لذكرى الزوجني فجحان وغنيمة.
وكما ذكرت فإنني ال أستطيع أن أعطي غنيمة فهد املرزوق حقها من 
الشكر والعرفان في خدمة وطنها، كما أن  غنيمة املرزوق ذات التوجه 
العربي الصرف كانت محبه ملصر بشكل خاص وللوطن العربي بشكل 
عام، فهي قد تخرجت في جامعة القاهرة  ودرست الصحافة، وجاء 
فارس أحالمها يحقق لها ما تطمح إليه من حلم إلى واقع، فكانت 
هي مجلة أسرتي التي صانتها غنيمة وحافظت عليها على ما يقارب 
النصف قرن أو أكثر ، وحافظت معها على موروثات املجتمع الكويتي 
النسائي والثقافي والفكري كما حافظت على طموحات املرأة العربية  

على مستوى وطننا الكبير.
وأخيرًا.. أكرر كالمي، إنني مهما تكلمت عن غنيمة فلن نعطيها حقها 
أبرز  من  تعتبر  كويتية  نسائية  صحافة  صنعت  التي  الفارسة  تلك 

عالمات النهضة الكويتية في القرن العشرين وما بعده .
وانطالقًا من هذا اإلميان وردًا صغيرًا ملا صنعت غنيمة لبلدها فإننا 
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الشهر مزينًا بفقيدة الصحافة  البيان لهذا  نقدم صورة غالف عدد 
العربية والكويتية األخت العزيزة غنيمة فهد املرزوق.

وللبيان كلمة،،

* رئيس التحرير
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ملف البيان
غنيمة فهد املرزوق
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- أم هالل.
كانت من أوائل الفتيات الكويتيات الالتي تلقني التعليم في اخلارج، وكانت 
بعد البعثة األولى- لولوة القطامي عام 1950م- انتهت من الثانوية العامة، 
ولم يكن في الكويت جامعة آنذاك، تقول: جاء دوري للحديث مع »أبي« لم 
يكن سهاًل عليه أن يرسل ابنته لبلد آخر، وكأن ذهابي للدراسة مفروغ منه، 

وافق.. ذهبت.. وكانت القاهرة  حلمنا في ذلك الوقت«.
املرحوم عبد  وأسسها  القاهرة  الصادرة عام 1946م، في  »البعثة«  مجلة 
البيت  بشؤون  تهتم  كويتية  مجلة  أول  وهي  الكويت«  »بيت  العزيز حسني 
واملرأة، إذ ظهر في العدد الثالث الذي صدر في فبراير عام 1947م باب 
جديد بعنوان »صفحة الفتاة« فيه شرح لبعض أشغال اإلبرة، وجانب يتصل 
مبالبس األطفال، وقد أصبح مألوفاً من خالل ذلك أن تقرأ أسماء لبعض 
فتيات الكويت املثقفات، من مثل، غنيمة املرزوق، التي كانت أول من اقتحم 
ميدان الكتابة باسمها الصريح، ومن مثل: بثينة محمد جعفر، أم أسامة 

ملف البيان

ذكريات 
مع الراحلة »غنيمة فهد املرزوق«

بقلم: صالح خالد املسباح *

* باحث من الكويت.

Bayan June 2013 Inside.indd   12 5/26/13   8:11:08 AM



13

السقاف، بدرية يوسف الغامن، فضة 
القطامي، وغيرهن من بنات بعض 

األسر العريقة في الكويت.
غنيمة املرزوق بدأت بكتابة املقاالت 
وهي على مقاعد الدراسة، ونظمت 

قصيدة ترثي أخاها عام 1956م.
ل��ي��س��ان��س آداب-  - ح��اص��ل��ة ع��ل��ى 
القاهرة  جامعة   – الصحافة  قسم 

عام 1964م.
- أول كويتية صاحبة امتياز ورئيس 
»أسرتي«،  ن��س��ائ��ي��ة  مل��ج��ل��ة  حت��ري��ر 
والتي صدرت في شهر فبراير عام 

1965م.
- من املؤسسني جلمعية الصحفيني 
ال��ك��وي��ت��ي��ة، وت��ع��د م���ن أوائ�����ل رواد 

الصحافة الكويتية.
- زوج����ة امل���رح���وم ف��ج��ح��ان هالل 
امل��ط��ي��ري اب��ن ت��اج��ر ال��ك��وي��ت البار 
الكبير،  واحمل���س���ن  ال��ل��ؤل��ؤ  وت���اج���ر 
واملرحوم  املطيري«  فجحان  »هالل 
سمو  ملكتب  مدير  »أول  هو  زوجها 
األم��ي��ر ال���راح���ل ال��ش��ي��خ ع��ب��د الله 
الله  طيب  الكويت،  حاكم  السالم« 

ثراه. 
وقد بارك املرحوم الزوج »فجحان« 
وقدراتها  اهتمامها  وساند  لزوجته 
ال��ص��ح��ف��ي��ة، ووق����ف ب��ج��واره��ا في 
وجريدة  »أس��رت��ي«  ملجلة  إنشائها 
»أج���ي���ال« ل��ك��ن امل��ن��ي��ة وق��ض��اء الله 

وقدره، وافته شاباً عام 1974م.
أغلى هدية:

»قدم لي زوجي أغلى هدية زواج من 
ترخيص  لي  اشترى  نظري،  وجهة 
املرحوم  املدينة »من  مجلة »أض��واء 
»حمد العيسى« ولم يكن في خطته 
أبداً شراء مجلة ألكتب فيها، واخترنا 
عن  تعبيراً  »أس��رت��ي«  اس��م  لها معاً 
الشخصية  أس��رت��ن��ا  ف��ي  أح��الم��ن��ا 

وأسرتنا الكويتية«.
غنيمة في إصدارها الكتيب املبدع 
الوحش  ل��ه��زمي��ة  »اإلمي�����ان ط��ري��ق 
يوليو عام  ف��ي  ال��ص��ادر  امل��ف��ت��رس« 
1996م. كتبت على الغالف األخير: 
وال  يهدى  جارية-  صدقة  »الكتيب 
املرزوق  فهد  مؤسسة  الناشر  يباع، 

الصحفية«.
في استعراض للكتيب ومحتواه:

كتبت : ملاذا أصدرنا هذا الكتيب؟
عندما أصدرنا مجلة أسرتي.. في 
هدفنا  ك��ان  1965م،  ع��ام  ف��ب��راي��ر 
»زرع األمل والتفاؤل« زرع الفرحة.. 
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واخل����ي����ر.. واحل�����ب ل��ك��ل ف����رد من 
أننا كتبنا  أف���راد األس���رة .. وأذك���ر 
مجلة  م��ن  األول  ال��ع��دد  افتتاحية 
أن  نتمنى  »إننا  فيها  وقلنا  أسرتي 
بالزهور  مليئة  احل��ي��اة  ه��ذه  ت��ك��ون 
باألمل  مشرقة  بالسعادة.  مضيئة 
في كل بيت وعند كل أس��رة. وبعد 
كتابتنا  على  ع��ام��اً  وث��اث��ن  واح���د 
هذه الكلمات في افتتاحية أول عدد 
من أعداد أسرتي.. نشعر.. وبدون 
ادعاء أن »أسرتي« .. قد لعبت دوراً 
منطقة  في  الصحفية  احلركة  في 
اخلليج العربي على امتداد تاريخها 
سواء في مرحلة اكتساب اخلبرات 
والبحث عن النضوج أو في مرحلة 
النضوج  وحتقيق  اخلبرات  اكتمال 
تزال:  كانت وال  »فالصحافة عندنا 
قيم خالدة من   – أه��داف  رسالة- 
التزمنا  وألننا  وجمال..  وخير  حب 
في  ال��ذي صغناه  الصحفي  باملنهج 
أول  افتتاحية  ف��ي  بسيطة  كلمات 
وجدنا  »أس���رت���ي«  مجلة  م��ن  ع���دد 
إص��دار هذا  إلى  أنفسنا مدفوعن 

الكتيب متضمناً:
- جتربة إنسانية إميانية لدى رجل 

طب وعلم – »د.حسان حتحوت«
- منهج إمياني أو وصفة عاج.

الذي  العمل  يكون  أن  نأمله  وال��ذي 
أقدمنا على نشره أو إص��دار جهد 
ل��ل��ذي��ن هاجسهم  ن��ق��دم��ه  م��ت��واض��ع 
ال���وح���ش وم���ح���اول���ة ل�����زرع األم���ل 

الله  وص���دق���اً..  فحقاً  وال��ت��ف��اؤل.. 
الشرور  لكل  ق��اه��ر  ال��ق��دي��ر  العلي 
التي حتيط بعباده املؤمنن« غنيمة 

املرزوق.
ال��رائ��ع: »غنيمة  الكتاب اآلخ��ر  أم��ا 
فهد امل�����رزوق.. س��ي��رة وم��س��ي��رة .. 
لإلعامية  الكويت«  بحر  من  دان��ة 
امل���رح���وم���ة : ح��م��دي��ة خ��ل��ف. عام 

2007م.
»أهدي مسيرة امرأة كويتية العشق: 
األفعال  م��ض��اءة  ال���ه���وى..  ع��رب��ي��ة 
كاملنارة تُدعى غنيمة فهد املرزوق.. 

يحفها احلياء والطهارة » املؤلفة.
سيرة  امل���رأة –  »أق���دم حكاية ه��ذه 
ومسيرة- للجنة جائزة امللك فيصل 
اخلاصة  ال����ري����اض  ف���ي  ال��ع��امل��ي��ة 
باألعمال اإلنسانية، ألن هذه املرأة 
مساهمة   – وأع��م��ال��ه��ا  ب��أف��ع��ال��ه��ا 
م��ث��اب��رة منذ زم��ن ط��وي��ل ف��ي صنع 
سام الفقراء في منطقتنا العربية 
لهذه اجلائزة   – أقدم  العالم.  وفي 
وث��ي��ق��ة ح��ي��ة وم��ل��ف��اً ك��ام��ًا رصدت 
م���ن خ��ال��ه ع��ط��اء ام�����رأة مسلمة 
ف��إن منحت اجل��ائ��زة فهو  ع��رب��ي��ة، 
م����ن وج���ه���ة ن���ظ���ري س���ي���ك���ون عن 
استحقاق وج��دارة.. وإن لم يحدث 
لدى  واألغلى  األبقى  جائزتها  ف��إن 
اخلالق جزاء ما قدمت وأخلصت.. 
ويبقى أن أعبر عن سعادتي الغامرة 
الرائدة  الشخصية  ه���ذه  ب��ت��ق��دمي 
واخليري  ال��ص��ح��ف��ي  ال��ع��م��ل  ف���ي 
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للمكتبة العربية .. أال تستحق هذه 
أن  الفاضلة، باجلائزة أو بدونها – 
واحلضارة!!«  للخير  سفيرة  تكون 

حمدية خلف
- أسست مركز »فهد املرزوق لثقافة 

الطفل«
- فوز »غنيمة املرزوق« رئيسة حترير 
مجلة »أسرتي« بجائزة أفضل مجلة 
منحها  دب��ي،  2006م،  عام  خليجية 

املؤمتر جائزة »إجناز العمر«.
- مؤمتر الشرق األوسط للنشر في 
في دولة اإلمارات   – الثانية  دورته 

العربية.
- اختارها قسم اإلعالم بكلية اآلداب 
عام 2001م شخصية العام الثقافية 

واإلعالمية تقديراً جلهودها.
غنيمة املرزوق والعمل اخليري:

العمل  ف���ي  ب��ي��ض��اء  أي�����ادي  ل��ه��ا   -
اخل��ي��ري وع��الق��ات مم��ت��دة محلياً 

وخليجياً وإسالمياً.
وزارة  م���ع  ات���ص���ال  ق���ن���وات  ول���ه���ا 
األوقاف، بيت الزكاة الهيئة اخليرية 
اإلس��الم��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، جل��ن��ة بشائر 
املرضى،  إع��ان��ة  اخل��ي��ر، ص��ن��دوق 

وجلنة العون املباشر.
- صاحبة فكرة طبق اخلير والذي 

يعود ريعه لألعمال اخليرية.
- أن��ش��أت ق��ري��ة ح��ن��ان ف��ي لبنان 

والسودان لرعاية األيتام.
غنيمة  امل���رح���وم���ة  ع���رف���ت  م���ت���ى 

املرزوق

كنت  حينما  ب��دأت،  حينما  عرفتها 
صبياً يافعاً مطلع السبعينيات، كنت 
»أسرتي  مجلتي:  على  وأطلع  أق��رأ 
وأجيال« كانت تصل بشكل أسبوعي 
وكان  الله،  رحمه  وال��دي،  بيت  إلى 
األكبر  وأخ��وات��ي  إخ��وان��ي  يقتنيها 
سناً، وكان احلرص عليها واضحاً، 
لتتبعها  احل���م���اس  ك����ان  وب��ش��غ��ف 
وقراءتها، وتتبع األخبار االجتماعية 
وثقافة املرأة وركن الطفولة واجلرمية 
تكتب  وكانت  األب��واب،  وغيرها من 
املرحومة غنيمة املرزوق كلمة العدد 
بشكل أسبوعي. وفيها طرح لقضايا 
املرأة مع وضع احللول املناسبة لكل 

قضية.
أعمل  كنت  الثمانينات  مطلع  وف��ي 
مدرساً وانتقلت بعدها عام 1984م 
وال����ش����ؤون  األوق��������اف  وزارة  إل�����ى 
اإلسالمية، إدارة الشؤون اإلسالمية 
االختصاص  عمل  من ضمن  وك��ان 
اإلسالمي  ال���ع���م���ل  ورص������د  ت��ت��ب��ع 
اخليري في العالم كافة مع تقدمي يد 
بدأت  ومنها  لهم،  واملساعدة  العون 
زياراتي لها برفقة مسؤولي املراكز 
اإلسالمية، وبعد حترير الكويت من 
ال��ص��دام��ي الغاشم«  »ال��غ��زو  ب��راث��ن 
امل��اج��د، ود. سعود  زارن����ا د.ح��م��د 
سعوديان  طالبان  وه��م��ا  ال��غ��دي��ان، 
الدراسات  بريطانيا،  في  يدرسان 
املراكز  أحد  على  ويشرفان  العليا، 
لطلب  للكويت  حضرا  اإلسالمية، 
اإلسالمي،  للمركز  وال��دع��م  العون 
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وكان من ضمن خطة عملنا بأن نزور 
للطباعة«  امل����رزوق  فهد  »م��ؤس��س��ة 
األخت  لزيارة  الشويخ،  منطقة  في 
أيادي  م��ن  لها  مل��ا  امل����رزوق،  غنيمة 
بيضاء لدعم العمل اإلسالمي داخل 

وخارج الكويت.
امل��ؤس��س��ة مع  إل��ى  وحينما وص��ل��ت 
قابلتنا  البريطاني،  السعودي  الوفد 
املرحومة بكل أريحية وسعة صدر، 
وكانت  امل����ش����روع،  ع��ل��ى  واط��ل��ع��ت 
القائمني  السعوديني  باألخوة  ثقتها 
ثقتها  مع  املشروع،  على  واملشرفني 
بوزارة األوقاف الكويتية، ومعرفتها 
فقررت  الغزو،  قبل  ما  لي  املسبقة 
املشروع  ل��ه��ذا  امل���ادي���ة  امل��س��اه��م��ة 

اإلسالمي في بريطانيا.
وتبادلت معها أطراف احلديث بعد 
وسيرتها  أسرتي«  مجلة«  عن  ذلك 
لتلف  خلسارتها  ك��ث��ي��راً  فتحسرت 
املجلة  أرشيف  فقدان  مع  املطبعة 
وأع������داد م��ج��ل��ة أس����رت����ي.. بسبب 
الصدامي«  والغزو  »العدوان  سرقة 
ف��ق��ل��ت ل��ه��ا، س��أه��دي��ك ب����إذن الله 
مجموعة من األعداد التي أمتلكها، 
واحلمد لله أوفيت بوعدي لها بعد 

ذلك، وأرسلت لها أكثر من 20 عدداً 
من مجلة أسرتي.

واحلمد لله سررت أنا كثيراً حينما 
بدأت أرى هذه األعداد تعرض على 
مؤسسة  تشارك«  حينما  اجلماهير 
للطباعة« في معرض  امل��رزوق  فهد 
ال��س��ن��وي، وكانت  ال��ع��رب��ي  ال��ك��ت��اب 
خاصة  زجاجية  خزانة  في  توضع 

ومقفلة.
ال��ق��ارئ- مسيرتي  -ع��زي��زي  هكذا 
امل����رزوق فما  امل��رح��وم��ة غنيمة  م��ع 
وعرفاناً  تذكاراً  إال  هو  ما  أسطره 
هو  ما  أسطره  ما  مجيداً،  وتاريخاً 
إال من شيم الوفاء للمرحومة، »فمن 
ي��ره« صدق  خيراً  ذرة  مثقال  يعمل 
يخرُج  الطيُب  البلُد   « العظيم  الله 
نباته بإذن ربه والذي خبث ال يخرج 

إال نكداً«.
ونردد هذا البيت الشعري:
ُحْكُم املنية في البريِة جاٍر

مــــــا هذه الدنيا بدار قــــرار
وآخ���ر دع��وان��ا إن احل��م��د ل��ل��ه رب 

العاملني

ملف البيان

مقاالت
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امل��رزوق.. حصاد عمر من اإلجن��ازات على الصعيد اإلعالمي  غنيمة 
وعمل اخلير والنشاط االجتماعي، كما ساهمت في العمل من أجل 

حقوق املرأة.. رحمها الله. 
حلقت الكويت خالل سنوات نشأتها وتطورها بجناحني اثنني: الرجل 
واملرأة. وساهمت النساء منذ سنوات بعيدة في عملية البناء والتعليم 

وحتى البعثات اخلارجية. 
وكانت املغفور لها بإذن الله تعالى غنيمة املرزوق إحدى أبرز النساء 
الصحافة االجتماعية من  تأسيس  ب��ارزًا في  اللواتي حققن حضورًا 
التي ظهرت منذ قرابة نصف قرن،  »أسرتي«،  الراقية  خالل مجلتها 
أي في الوقت الذي كانت فيه املرأة العربية ال تزال تعاني من التعتيم 
وكيف  امل���رأة،  لهذه  الذهني  التفتح  م��دى  إذًا  فلنتخيل  واإلق��ص��اء. 
احترام،  بكل  البيوت  م��ن  الكثير  مبطبوعتها  تدخل  أن  استطاعت 

واهتمت بالطفل أيضًا من ضمن رسالتها االجتماعية السامية. 
آراء موضوعية ومتزنة، وعرف عنها رصانتها  الراحلة صاحبة  كانت 
ف��ي موضوع  ال��ص��راخ يعلو  ك��ان  ال��ذي  ال��وق��ت  ورج��اح��ة عقلها، ففي 
حقوق املرأة السياسية، كانت هي تتحدث بحكمة وعقالنية قائلة: »إن 
ال��وزراء أو عضوًا في املجلس البلدي  تعيني سيدة وزي��رة في مجلس 
لنا  ولتسمح  املقاييس،  بكل  تاريخي  حدث  األم��ة  مجلس  الحقًا  ثم 
أخواتنا الناشطات، بأن نعّبر عن وجهة نظرنا، فهذا احلدث ال يعني 
أن املرأة الكويتية كانت ناقصة احلقوق، وال يعني أن الرجل الشقيق 

ملف البيان

مقاالت
غنيمة املرزوق1 .. 

إجنازها أكثر من الكالم
بقلم: عبد العزيز التويجري *

 )1( عن جريدة القبس الكويتية.
* كاتب من الكويت.

Bayan June 2013 Inside.indd   17 5/26/13   8:11:24 AM



18

ق��د ص����ادر ح��ري��ة امل����رأة أو سلب 
ذلك  أت��ى  وق��د  شقيقته،  ح��ق��وق 
تكمل  تاريخية  ملرحلة  جتسيدًا 
سلسلة مراحل النمو االجتماعي 

والثقافي«
وه�����ذا ال�����رأي ي��ع��ت��د وي���ؤخ���ذ به 
إن  وه���و  ب��س��ي��ط،  ب��ك��ام��ل��ه لسبب 
مبفردها  حقوقها  نالت  الراحلة 
وبهدوء شديد ومن دون ضجيج، 
م���ن خ����ال مم���ارس���ة ح��ق��ه��ا في 
ثم حني  والسفر ألجله،  التعليم 
عادت من رحلة تعليمها، فعملت 
إجنازها  وك��ان  تكلمت،  مما  أكثر 
ل��ك��ن��ه ح��ق��ق الصخب  ص��ام��ت��ًا.. 

الكثير. 
الراحلة  ع��ن  نعرفه  ال  م��ا  ول��ك��ن 
رمبا هو أكثر مما نعرفه، وقد لفت 

نظري عنها كام مدير عام جلنة 
التعريف باإلسام جمال الشطي 
»كانت سفيرة  بأنها  حني وصفها 
اإلحساس  دائ��م��ًا  يشغلها  اخلير 
باآلخرين من الفقراء واملعدمني 

وذوي احلاجة«.
ولتعميم مناقب الفقيدة، فسوف 
أقتطف عبارات من كام الشطي 
ع��ن��ه��ا، رمب����ا ألن ال��ك��ث��ي��ري��ن ال 
فالراحلة  اجل��ان��ب،  ه��ذا  يعرفون 
الناس  ح��اج��ات  تتلمس  »ك��ان��ت 
وتبادر مبا  واخل��ارج،  الداخل  في 
اخلير  لفعل  تقدمه  أن  تستطيع 
واملنكوبني،  احلاجة  ذوي  وإغاثة 
الكثير من  أنها كانت تخفي  كما 

أعمالها اخليرية«.

ملف البيان

مقاالت

Bayan June 2013 Inside.indd   18 5/26/13   8:11:27 AM



19

ال���رائ���دات األوليات  امل����رزوق إح���دى  ال��س��ي��دة غنيمة  ال��ك��وي��ت  ف��ق��دت 
األجيال  أم��ام  والعطاء  التعليم  في  األب��واب  فتحن  واملؤسسات ممن 
الالحقة وذلك عن عمر يناهز ال� 72 عاما بعد حياة حافلة بالعطاءات 
النسائية  الصحافة  رائ��دة  الراحلة  تعتبر  إذ  واإلنسانية،  اإلعالمية 

بتأسيسها مجلة أسرتي عام 1964.
العمل  البارزة في  »أم اخلير«  بصماتها  بـ  تلقب  التي  الراحلة  عرف عن 

اخليري والتي تخطت بها حدود احمللية إلى األفق األرحب.
شغلت، رحمها الله، منصب أول رئيسة حترير مختصة بقضايا األسرة واملرأة 
عبر مجلة »أسرتي « التي نالت عبرها جوائز وتكرميات عدة فأصبحت 
النموذج األكثر رقيا للصحافة النسائية ورائدتها ضمن مشوارها الطويل 

مع مجلة »أسرتي « والذي بدأته عام 1964 بتأسيس املجلة. 
وأخالق  الكويت،  قيم  على  نشأت  الكويت،  في  ولدت  كويتية،  امــرأة  »أنا 
ومبادئ أرسى قواعدها آباء وأجداد كافحوا من أجل رزق حالل، غوصا 
في أعماق البحر أو إبحارا فوق سطحه، في رحالت جتارة بني الكويت 
العالم، وكانت حتكم رحالت جتارتهم  وبالد صديقة تنتشر فوق خريطة 
من وإلى الكويت »نظرية مالحة«، قوامها الشرف واألمانة والصدق وحتمل 

املسؤولية«
بتلك الكلمات كانت دائما، رحمها الله، تعّرف بها عن نفسها وعن مسيرتها 

املألى بالعطاءات والنجاحات. 

ملف البيان

مقاالت

غنيمة املرزوق..  *
أم اخلير ورائدة الصحافة النسائية

*  عن جريدة األنباء 
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ع���اش���ت، رح��م��ه��ا ال���ل���ه، ف���ت���رة من 
طفولتها في الهند، كان عمرها في 
ارتسمت  ال��وق��ت 4 س��ن��وات،  ذل��ك 
صورة طفولتها بالهند في ذاكرتها، 
هذا  ف��ي  »أذك���ر  عنها:  تقول  حيث 
والدي  أن  الباكر من عمري  الزمن 
ك����ان ع���ن���ده ف��ي��ا ل��س��ك��ن��ه، وك���ان 
تعود  ل��ل��ض��ي��اف��ة،  ب��ي��ت  ب��ه��ا  ملحقا 
في  املقيمني  الكويتيني  م��ن  كغيره 
ضيوفه  استقبال  وباكستان  الهند 
الكويتيني  البحارة  أن  أذك��ر  فيها، 
كانوا  اخل��ل��ي��ج  دول  م��ن  واآلخ���ري���ن 
يسكنون  الهند  إل��ى  يصلون  عندما 
ذلك  ك���ان  السفينة،  ص��اح��ب  ع��ن��د 
ج����زءا م��ن ت��ق��ال��ي��دن��ا، ك��ان��ت بيوت 
الكويتيني املقيمني في الهند مفتوحة 
لبحارة السفن األخرى التي ال بيوت 
هذه  ك��ان��ت  ال��ه��ن��د،  ف��ي  ألصحابها 
أصحاب  به  يلتزم  قانونا  الضيافة 
السفن، وك��ان وال��دي واح��دا منهم، 
التحقت مع شقيقتي سارة مبدرسة 

هندية فترة قصيرة«.
وبدأت  الكويت  إل��ى  غنيمة  ع��ادت 
املدرسة  ف��ي  احلقيقية  ال���دراس���ة 
الدراسة  ف���ي  اس��ت��م��رت  ال��ق��ب��ل��ي��ة، 
في  متفوقة  كانت  القبلة،  بثانوية 
دراسة الرياضيات، وكان لديها حس 
أدبي، اكتشفت معلمة اللغة العربية 
األدب��ي وميولها  ه��ذا احل��س  لديها 
على  حصولها  وعقب  الكتابة،  إلى 
مصر  إلى  سافرت  العامة  الثانوية 

حيث  اجلامعية،  دراستها  لتواصل 
كلية  في  الصحافة  بقسم  التحقت 
اآلداب جامعة القاهرة، إميانا منها 
واستعداد  م��وه��ب��ة  ال��ص��ح��اف��ة  ب���أن 

فطري ينمو ويتطور بالدراسة. 
العودة من القاهرة 

ب��ع��د ال���ع���ودة م���ن ال���ق���اه���رة بدأت 
تلك  ع��ن  ت��ق��ول  إذ  ج��دي��دة  مرحلة 
ال��ف��ت��رة: )ع��ن��دم��ا رج��ع��ت ك��ن��ت قد 
ه���ي���أت ن��ف��س��ي ل��ل��ع��م��ل ف���ي باط 
صاحبة اجلالة، كانت خطبتي إلى 
»أبو هال« قد متت و»الشبكة« التي 
قدمها لي ترخيص إلصدار مجلة، 
ش��رع��ت م��ع��ه ف���ي ت��أس��ي��س مجلة 
عام 1964 أسميناها »أسرتي« في 
إشارة إلى أن أسرة جديدة ستتكون، 
وصدر العدد األول منها في فبراير 

.)1965
مت تتابع، رحمها الله، »كنت متخوفة 
في البداية، فالعمل الصحافي ليس 
سها، التجربة جديدة بالنسبة إلى 
ال��ف��ت��اة ال��ك��وي��ت��ي��ة، ووج����دت نفسي 
الرحلة معا،  أمام مسؤولية، وبدأنا 
رئاستي  ب���ني  اجل���م���ع  واس��ت��ط��ع��ت 
أول  وه��ي  »أس��رت��ي«  مجلة  لتحرير 
اخلليج  منطقة  في  أسبوعية  مجلة 
م��ت��خ��ص��ص��ة ف����ي ش������ؤون األس�����رة 
امل����رأة، وج��ري��دة »أجيال«  وق��ض��اي��ا 
الشباب  تخاطب  التي  األسبوعية 

حتى سن اخلامسة والثاثني.
فتم  الثرية  التجربة  تلك  وجنحت 
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إن����ش����اء »م���ؤس���س���ة ف���ه���د امل������رزوق 
واحدة  أصبحت  التي  الصحافية«، 
م���ن ق����اع ال��ع��م��ل ال��ص��ح��اف��ي في 

املنطقة.
»فن  امل�����رزوق  غنيمة  أدخ��ل��ت  ك��م��ا 
كتابة املقال الكاريكاتوري«، الناقد، 
شخصية  تقمصت  حيث  ال��ه��ادف، 
األم واجلدة في بداية إنشاء مجلة 
»أسرتي« من خال كتابتها لباب »أم 
اخلير« وهي شخصية األم واجلدة، 
تقمصت غنيمة شخصية »أم اخلير« 
والظواهر  التحوالت  ت��راق��ب  التي 
على  والغريبة  الطارئة  االجتماعية 
نقدي  ب��أس��ل��وب  ال��ك��وي��ت��ي  املجتمع 
ساخر، بهدف محاربة هذه الظواهر 

والتحوالت. 
بذلك،  امل�����رزوق  غنيمة  ف��أس��س��ت 
رحمها الله، مدرسة صحافية تعتمد 
ت��ت��ع��دى حدود  ال��ص��ح��اف��ة  ع��ل��ى أن 
املتعارف  ال��ص��ح��اف��ي��ة«  »ال��ق��وال��ب 
عليها مهنيا، وهي اخلبر والتحقيق 
وامل���ق���ال وامل��ق��اب��ل��ة ال��ص��ح��اف��ي��ة أو 
الصحافية،  ال���ن���دوة  أو  احل��م��ل��ة 
إل���ى ك��ون��ه��ا ت��رج��م��ة دق��ي��ق��ة ملبادئ 
كان  ه��ن��ا  وم���ن  تتحقق،  وش���ع���ارات 
حرصها على أن حتقق املبادئ التي 
سعادة  بالتالي  لتتحقق  بها  ن��ادت 
األسرة وأفرادها على نحو ما جاء 
في افتتاحية العدد األول من مجلة 

»أسرتي«.

جمعية الصحافيني 
ك���م���ا ت��ع��ت��ب��ر، رح���م���ه���ا ال����ل����ه، من 
أسسن جمعية  الاتي  الصحافيات 
في  وه���ذا  ال��ك��وي��ت��ي��ة،  الصحافيني 
تعتز  وساما  تعتبره  كانت  ذات��ه  حد 
الصحافيني  من  زمائها  وبثقة  به 
في  معهم  تشاركت  ال��ذي��ن  ال��رج��ال 

تأسيس اجلمعية. 
العمل اخليري 

عرف عن الراحلة أنها كانت سفيرة 
اإلحساس  دائ��م��ا  يشغلها  اخل��ي��ر 
واملعدمني  ال��ف��ق��راء  م��ن  ب��اآلخ��ري��ن 
وذوي احلاجة وضرورة التفكير في 
تقدمي العون لهم فعندها ال فرق بني 
أن يكون ذو احلاجة في الكويت أو 
في مصر أو في السودان أو البوسنة 
أو اوزبكستان، أو حتى في الصني، 
فهي تتعلق بهذه األهداف تعلق الطفل 
بأمه، وتتخذ من النماذج اإلسامية 
الرائدة التي سخرت مالها وجهدها 
وقيمه  اإلس�����ام  ل��ن��ص��رة  ووق��ت��ه��ا 
منوذجا وق��دوة، وقد كتبت، رحمها 
ال��ل��ه، ع��ن ه����ؤالء ال������رواد، معجبة 
بدورهم وعطائهم اإلنساني للفقراء 
ك��ان��ت أموال  واحمل��ت��اج��ني، وك��ي��ف 
جتارة سيدنا عثمان رضي الله عنه 
– على سبيل املثال – مسخرة كلها 

ملساعدة املسلمني واحملتاجني. 
كانت دائما تفضل التكتم على تلك 
رحمها  وتقول  اخليرية  النشاطات 
ال��ل��ه: )م���ا أق���وم ب��ه م��ن أع��م��ال أو 
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يكون  أن  أفضل  خيرية  مشروعات 
دون ضجيج  وم��ن  الله،  وب��ن  بيني 
مشروعا  أذك����ر  ل��ك��ن��ن��ي  إع���ام���ي، 
ي��ش��ف��ع ل���ي ف���ي اإلع�����ان ع��ن��ه أنه 
من  للخيرين  خيري  جماعي  جهد 
تنظيم  إلى  دعوت  لقد  بلدي،  أبناء 
انطلقت  اخل���ي���ر،  ط��ب��ق  م��ه��رج��ان 
السبعينيات،  منتصف  في  الدعوة 
كانت دعوتنا عبر صفحات أسرتي، 
الثقافية  اجل��م��ع��ي��ة  دع����ت  ال���ت���ي 
االجتماعية النسائية للمشاركة في 
أنه  ل��ك  أذك���ر  أن  ويكفي  تنظيمه، 
وبنات  أب��ن��اء  عطاء  ث��م  الله  بفضل 
الكويت«  حنان  »ق��رى  أنشانا  بلدي 
ف��ي ك��ل م��ن لبنان وال��س��ودان وهي 
القرى التي ترعى الكثير من  بنائنا 

األيتام، وأعادت اليهم البسمة).
مهرجان  إلى  غنيمة  دعوة  انتشرت 
طبق اخلير بن مؤسسات وجمعيات 
وانتقلت  الكويت،  ف��ي  ال��ع��ام  النفع 
العربية  إلى دول��ة اإلم��ارات  الفكرة 
سمو  امل��رح��وم  واف��ت��ت��ح��ه  الشقيقة 
ن��ه��ي��ان، وخصص  ال��ش��ي��خ زاي���د آل 
القرى  إح��دى  تعمير  إلع���ادة  دخله 
اليمن  ف���ي  زل������زال  دم���ره���ا  ال���ت���ي 

الشقيق. 
علماء اإلسالم 

الدين  في  ت��رى  كانت  الله،  رحمها 
القيم مظلة وماذا لفكرها وقيمها، 
تستمد منه كل شؤون احلياة الفانية 
انعكس  فقد  السواء،  على  والباقية 

هذا التوجه على حياتها اقترابا من 
واملتبحرين  الدين  بأمور  العارفن 
وامل���ط���ل���ع���ن على  ت���ف���س���ي���ره  ف�����ي 
املسلمن  علماء  من  وكنوزه  مكنونه 
بآرائهم  ع��رف��وا  ال��ذي��ن  ومفكريهم 
وتفسير  الدعوة  مجال  في  املثمرة 
الذكر احلكيم، وباإلميان مبا ينادون 
ت��وج��ه��ات خل��دم��ة املجتمع  ب��ه م��ن 
العربي وخدمة اإلسام واملسلمن. 
حددت غنيمة املرزوق هذه القضية 
ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ال��ي: اإلس����ام با 
م����ذاه����ب، اإلس������ام ع��ن��ده��ا وفي 
انتهجته  ال��ذي  الصحافي  منهجها 
الله،  م��ن عند  ج��اء  كما  »أس��رت��ي« 
وكما نادى به ودعا إليه رسول الله 
ال��ل��ه عليه وس��ل��م واإلس���ام  ص��ل��ى 
لتحقيق  والعمل  امل��س��اواة  دي��ن  ه��و 
ال��ع��دال��ة، وه��و دي��ن ي��رف��ض الظلم 
وال����ع����دوان، ظ��ل��م اإلن���س���ان ألخيه 
أو  عليه  العدوان  ويرفض  اإلنسان، 

املساس بحقوقه. 
واإلسام دين يتصدى لكل ما يهدد 
البشرية،  وس��ام��ة  ال��ع��ال��م  س���ام 
واإلسام، عندها هو دين الوسطية، 
وس���ان���دت غ��ن��ي��م��ة امل�����رزوق حقوق 
اإلن��س��ان ف��ي ك��ل مكان م��ن منظور 
التحرر  قضايا  وس��ان��دت  إس��ام��ي 
والتناغم  الوحدة  وحتقيق  الوطني 
والدين  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ق���وم���ي���ة  ب����ن 

اإلسامي.
ومن أبرز آرائها انه ميكن التعايش 
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في سالم بني أهل األدي��ان جميعا، 
انطالقا من مبادئ أرسى قواعدها 
ال��ق��رآن ال��ك��رمي، م��ن أب��رزه��ا حرية 
ال��ع��ق��ي��دة )ل��ك��م دي��ن��ك��م ول���ي دي���ن - 
الكافرون: 6(، ومنهج الدعوة ينبغي 
أن يؤسس في إميان كامل مبا جاء 
إل���ى سبيل  )ادع  ال���ل���ه:  ك��ت��اب  ف���ي 
ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة - 
النحل: 125(، و)وال تستوي احلسنة 
أحسن  بالتي هي  ادف��ع  السيئة  وال 
كأنه  ع��داوة  وبينه  بينك  الذي  فإذا 

ولي حميم - فصلت: 34(.
الوفاء الكبير 

صفة  اآلخرين  بأفضال  االعتراف 
من صفاتها رحمها الله، كما ذكرت 
ال��ك��ات��ب��ة ح��م��دي��ة خ��ل��ف ف��ي كتابها 
»دان����ة م��ن ب��ح��ر ال��ك��وي��ت« فقالت: 
ع��ن صفات  ال��ص��ورة  تكتمل  ح��ت��ى 
وطباعها،  وفكرها  امل���رزوق  غنيمة 
الب���د أن ن��ت��ح��دث ع��ن ج��ان��ب آخر 
من فكرها وطبعها املعروف بوفائه 
ك��ل شيء  وق��ب��ل  أوالً  فهي  ال��ن��ادر، 
وف���ي���ة ل���زوج���ه���ا، ب��ع��د رح��ي��ل��ه إلى 
شفافية  على  الله حلرصها  رح��اب 
ونقاء قصة احلب الكبير، كما إنها 
مثلها  فامرأة  ألمومتها،  وفية  كانت 
تضع أوالدها في مقدمة وأولويات 
هذا  عليهم  وحت��رص  مسؤولياتها، 
احلرص، وفية لدينها ووطنها، فال 
أحد ميكنه تصور ثورة هذه اإلنسانة 
الهادئة حني ميس الدين أو الرسول 

صلى الله عليه وسلم أي جتريح، إن 
صمتها يتحول إلى بركان ثائر، وال 

تهدأ حتى ترد على املسيئني. 
واحلجة،  باملنطق  أق��وال��ه��م  وتفند 
ذلك سوى خالقها،  وال تخشى في 
أي  مثل  فهي  لوطنها  وف��اؤه��ا  أم��ا 
لوطنه،  بالوالء  يدين  مواطن صالح 
بأن متس  تقبل على وطنها  كما ال 
منه شعرة أو أن ميس بكلمة وتنبري 
دوم���ا ل��ل��دف��اع ع��ن م��ص��احل��ه، لكنه 
ل��ي��س دف����اع احمل���ب ال��ع��اش��ق لبلده 
فقط، وإمنا أيضاً العادل واملنطقي 
والعاقل في دفاعه وحجته، وأجمل 
ما في هذه الشخصية أن كل شيء 
مير لديها من خالل العقل واملنطق، 
على الرغم مما تتمتع به شخصيتها 
من رومانسية ولكنها دائما ممزوجة 
ما مييز  وهذا  واملنطق.  بالعقالنية 

كتاباتها الفكرية. 
مسؤولية األم 

غنيمة  ت��ق��ول  األم  م��س��ؤول��ي��ة  وع���ن 
الكتاب:  ب��ح��س��ب   � ال��ل��ه  رح��م��ه��ا   �
)األم����ه����ات ي���درك���ن خ���ط���ورة ترك 
ب��ن��ات��ه��ن ي��ع��ش��ن ك��م��ا ل���و ك���ن نساء 
أك��ب��ر بكثير من  ك��ب��ي��رات ف��ي س��ن 
يعشن  دعوهن  احلقيقي،  عمرهن 
هذه املرحلة اجلميلة من العمر، مع 
االهتمام من جانب األمهات، ليكون 
على  املفيد  مردودها  املرحلة  لهذه 
البنت  بعد ذلك حني تصبح  بناتنا، 
وربة   – ال����زواج طبعا  ب��ع��د   – أم���اً 
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أس����رة، ال��ب��ع��ض م��ع األس����ف يربي 
ل���دى األب���ن���اء غ��ري��زة ح��ب التملك 
ألش���ي���اء ق���د ال ت��ع��ن��ي س����وى هذه 
الغريزة، فقط أطالب بالتعب قليال 
مع األبناء وهم يستحقون منا هذا 
البحتة  املادية  بالنظرة  حتى  التعب 
وذخيرتنا  املستقبلية  ثروتنا  ألنهم 
ملواجهة الزمن، »غنيمة« كأم وكاتبة 
ترى  حياتها،  ف��ي  رس��ال��ة  وصاحبة 
في تربية األبناء رسالة كبيرة سامية 
تبدأ من الطفولة املبكرة، وترى فيها 
خالل  ومن  كله،  للمجتمع  إصالحا 
هذه الرسالة تنتقل العدوى احملببة 
كتبته  رأيها  واألمهات(. هذا  لآلباء 

في إحدى مقاالتها. 
حقوق املرأة 

»أسرتي«  حت��ري��ر  رئ��ي��س��ة  ع��ب��رت 
في  نظرها  وجهة  عن  الله  رحمها 
ح��ق��وق امل�����رأة ال��ك��وي��ت��ي��ة ف���ي أحد 
أحاديثها قائلة: »تعيني سيدة وزيرة 
في  أو عضوا  ال����وزراء  مجلس  ف��ي 
مجلس  الح��ق��اً  ث��م  البلدي  املجلس 
األمة حدث تاريخي بكل املقاييس، 
ولتسمح لنا أخواتنا الناشطات، بأن 
نعبر عن وجهة نظرنا، فهذا احلدث 
كانت  الكويتية  امل���رأة  أن  يعني  ال 
ناقصة احلقوق، وال يعني أن الرجل 
أو  امل��رأة  الشقيق قد ص��ادر حرية 
س��ل��ب ح��ق��وق ش��ق��ي��ق��ت��ه. وق���د أتى 
ذلك جتسيدا ملرحلة تاريخية تكمل 
االجتماعي  النمو  م��راح��ل  سلسلة 

والثقافي«. 

تكرمي وأوسمة 
الطويلة  امل��ه��ن��ي��ة  مسيرتها  خ���الل 
ح��ظ��ي��ت ال���راح���ل���ة ب���ال���ع���دي���د من 
حيث حصلت  واجلوائز  التكرميات 
مجلة  أف��ض��ل  ع��ل��ى  أس��رت��ي  مجلة 
خ��ل��ي��ج��ي��ة وذل�����ك م���ن ق��ب��ل اجلهة 
امل��ن��ظ��م��ة مل��ؤمت��ر ال���ش���رق األوس���ط 

للنشر في دورته الثانية بدبي. 
الدولة  ب��ج��ائ��زة  ت��ك��رمي��ه��ا  مت  ك��م��ا 
التقديرية عام 2011 من قبل وزارة 

اإلعالم الكويتية. 
كما اختارها قسم اإلعالم بجامعة 
الكويت كشخصية ثقافية وإعالمية 
عاصمة  الكويت  اختيار  مبناسبة 
 200/2001 ع��ام  العربية  للثقافة 
وت���ق���دي���را ل����دوره����اً ال���ث���ق���اف���ي، مت 
اختيارها لتكون عضوا مبجلس كلية 
خارج  من  الكويت  جامعة   � اآلداب 

هيئة التدريس. 
املرزوق،  غنيمة  أكدت  جانبها  ومن 
رح��م��ه��ا ال���ل���ه، ف���ي امل��ن��اس��ب��ة عن 
شكرها ألسرة قسم اإلع��الم وكلية 
خصصت  الكويت،  وجامعة  اآلداب 
باسمها  سنويا  متنح  جائزة  غنيمة 
خريجي  من  واملتميزين  للمتفوقني 
قسم اإلعالم، وقد أدرجت اجلامعة 
غنيمة  »جائزة  باسم  اجلائزة  ه��ذه 

املرزوق لإلبداع اإلعالمي«. 
كما منح احتاد الصحافيني الدولي 
واحتاد الناشرين الدولي ومركز دبي 
واإلعالم  واألب��ح��اث  لالستشارات 
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غنيمة املرزوق جائزة »إجناز العمر« 
وهي جائزة خصصها مؤمتر الشرق 
 Middle East ل��ل��ن��ش��ر  األوس�����ط 
في   Publishing Conference
دورت��ه الثانية ألول م��رة، وج��اء في 
أسباب منحها اجلائزة: ريادتها في 
إنشاء الصحافة األسرية في منطقة 
اخلليج، وريادتها في إنشاء صناعة 
النشر في منطقة اخلليج، وريادتها 
نقابي  ت��ن��ظ��ي��م  أول  ت��أس��ي��س  ف���ي 
اخلليج،  منطقة  ف��ي  للصحافيني 
وقيادتها للعمل في مجلة »أسرتي« 

كأفضل مجلة خليجية. 
إحدى   � قرقيزيا  جامعة  ومنحت 
السوفييتي  االحت�����اد  ج��م��ه��وري��ات 
س��اب��ق��ا � غ��ن��ي��م��ة امل�������رزوق درج���ة 
الدكتوراه الفخرية في أعمالها في 

مجاالت اخلير في قرقيزيا. 
ونظمت األمانة العامة للجان العمل 
فهد  لغنيمة  ت��ك��رمي  حفل  اخل��ي��ري 
الله، على أعمالها  امل��رزوق، رحمها 
وخارجها..  ال��ك��وي��ت  ف��ي  اخل��ي��ري��ة 
حيث   2011 ف��ي  االح��ت��ف��ال  أق��ي��م 
وزير  راشد احلماد  املستشار  ألقى 
األوقاف والعدل آنذاك كلمته نيابة 
ال����وزراء،  مجلس  رئ��ي��س  ع��ن سمو 
اليوم وفي هذا احلفل  »إننا  قائال: 
ال��ك��رمي��ة غنيمة  ل��ت��ك��رمي احمل��س��ن��ة 
املرزوق وعدد من احملسنني الكرام 
ال يسعنا إال أن نقول لهم جزاكم الله 

خيرا وأثابكم خير الثواب« .

كما ألقى األمني العام للجان العمل 
الياسني  مهلهل  د.ج��اس��م  اخل��ي��ري 
لغنيمة فهد  »نقول  فيها:  قال  كلمة 
فهي  نعطيها،  اسمها  م��ن  امل���رزوق 
ولبلدها  اخل��ي��ري  للعمل  )غ��ن��ي��م��ة 
وأرحامها(،  وأوالده������ا  ول��ش��ع��ب��ه��ا 
في  الدينار  جعلت  ب��أن  و)م����رزوق( 
الله  بتوفيق  وه���ذا  ومحله،  مكانه 

يوفق اإلنسان في اسمه وعمله«. 
وحت����دث ف���ي احل��ف��ل ن��ائ��ب سفير 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ل����دى  ق��رق��ي��زي��ا 
ال��س��ع��ودي��ة ك��ل��م��ة ق���ال ف��ي��ه��ا: »أنا 
 � الكويتية  اجلامعة  خريجي  أح��د 
القرقيزية، التي أنشئت على يد من 
يعشقون البذل في ميادين اخلير...«، 
أهل  أح��ب��وا  قرقيزيا  »أه���ل  وق���ال: 
الله«، وأض��اف: »أولهم  الكويت في 
أمنا غنيمة فهد املرزوق )أم هالل( 

بل أم القرقيزيني جميعا«.
ومن صور نشاطها اختيارها عضوا 
الوقفي  ال��ص��ن��دوق  إدارة  مبجلس 
العامة  األم��ان��ة   � واإلغ��اث��ة  للدعوة 
إدارة  مبجلس  وع��ض��وا  ل��أوق��اف، 

جمعية بشائر اخلير.
ناشطات: قامة كويتية ُيفتخر بها 

وصاحبة إرث إعالمي حافل 
املرزوق ولكنها تركت  رحلت غنيمة 
خلفها إرثاً إنسانياً وصحافيا كبيراً 
ه���و ن��ت��اج أك��ث��ر م���ن أرب���ع���ني عاما 
واإلعالمي  الصحافي  امل��ج��ال  ف��ي 
فكانت مثاال يحتذى بني اإلعالميني 
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وكذلك منوذجا يحتذى في جتسيد 
ال��ص��ح��اف��ة ال��ن��س��ائ��ي��ة واألس���ري���ة 
اإلعالميات  م��ن  ع��دد  استذكرتها 
متمنني لها الثبات عند السؤال وهن 
على يقني بأن اسمها لن يغيب ألن 
في  س��واء  عنها  ستتحدث  أعمالها 
الصحافة واإلعالم أو بدعم قضايا 

املرأة واألسرة. 
شعيب  د.عالية  والناشطة  الكاتبة 
أع���رب���ت ع���ن ب��ال��غ أس��ف��ه��ا لرحيل 
أوليات  م���ن  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��س��ي��دة 
مجال  اقتحمن  ال��الت��ي  ال��س��ي��دات 
بجهد  وعملن  واإلع���الم  الصحافة 
ف��ي ه���ذا امل��ج��ال دون ك��ل��ل أو ملل 
إلثبات قدرة املرأة على اخلوض في 

هذه املجاالت. 
الفقيدة  قيام  عن  شعيب  وحتدثت 
ب��ت��أس��ي��س م��ج��ل��ة أس��رت��ي ع���ام 64 
قضايا  ل��دع��م  منفذا  ك��ان��ت  وال��ت��ي 
مشاكلها  ف���ي  وال���ب���ح���ث  األس������رة 
املجتمع  تنمية  في  ودوره��ا  وإظهار 
الفتة إلى أنه ومنذ ذلك احلني وهي 
والثقافة  األدب  مجال  ف��ي  نشطة 
وح��ق��وق امل����رأة. وأوض��ح��ت أن من 
املؤثرة في حتقيق  ضمن إجنازاتها 
للنساء  فتحت  أنها  امل���رأة  أه���داف 
بوابة الكتابة والصحافة وكانت من 
جلمعية  املنتسبات  النساء  أوليات 

الصحافيني. 
اسمها  وسيبقى  »ستبقى  وق��ال��ت 
والصحافي  األدب�������ي  وت���اري���خ���ه���ا 

للمرأة  نور تضيء  قناديل  وكتاباتها 
للتميز  خ��ط��وات��ه��ا  وخ���ط  م��س��اره��ا 
لها«  ويغفر  يرحمها  الله  والنجاح. 
معتبرة أن الكويت قد فقدت إحدى 

نسائها املميزات النادرات. 
اإلعالمية م.نعيمة احلاي 

التي ال  الراحلة  وحتدثت عن مآثر 
ميكن تلخيصها بأسطر فهي أمضت 
تخللتها  السنني  من  طويلة  مسيرة 
وللمرأة  لها  كبيرة تسجل  إجن��ازات 
الكويتية بشكل عام إْذ أسست أول 
مجلة تعنى بشؤون املرأة كما كانت 
م��ن أول��ي��ات ال��ن��س��اء ال��الت��ي دخلن 
نفسها  وأث��ب��ت��ت  الصحافي  امل��ج��ال 
لألخريات  داف��ع��ا  وك��ان��ت  ق��وة  بكل 
بالدخول إلى هذا املجال الصعب. 

وقالت إن الفقيدة كانت إنسانة مميزة 
بكل معنى الكلمة وتركت إرثا سواء 
االجتماعية  أو  املهنية  حياتها  في 
يشكل مثاال لكل من يتابعها ويعرفها 
العمل  ف��ي  ال��رائ��دات  م��ن  كانت  إْذ 
األدبي والثقافي فضال عن جتاربها 
صاحبة  منها  جعلت  التي  املتعددة 
الصحافي  امل��ج��ال  ف��ي  ورؤي���ة  رأي 

واإلعالمي. 
ولفتت احلاي إلى احلزن الذي كانت 
تعيشه الراحلة في العامني املاضيني 
بعد وفاة ولدها مشيرة إلى أن تلك 
احلادثة أثرت فيها كثيرا إْذ يصعب 
أن  تعلم  وه��ي  تعيش  أن  األم  على 

ولدها رحل عن هذه الدنيا. 
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الناشطة عائشة الرشيد ولفتت إلى 
األولى  القواعد  أرست  الراحلة  أن 
والتي  كويتية  نسائية  مجلة  ألول 
توضح  أن  خاللها  م��ن  استطاعت 
كما  للعالم ككل  الكويتية  املرأة  دور 
املرأة  ط��ري��ق  متهد  أن  استطاعت 
للعمل ملا فيه خير أسرتها الصغيرة 
وأسرتها الكبيرة وهي الوطن الكبير 

الكويت. 
وق���ال���ت أن���ه ال أح���د ي��س��ت��ط��ي��ع أن 
واإلنساني  اخل��ي��ري  ال����دور  ي��غ��ف��ل 
البيضاء  أياديها  امتدت  إْذ  للراحلة 
وكانت  وخ��ارج��ه��ا  ال��ك��وي��ت  لتشمل 
اإلنساني  العمل  في  يحتذى  مثاال 

ومساعدة اآلخرين.
وقالت: »لقد فقدنا علما مهما من 
ال��ك��وي��ت��ي وستبقى  أع���الم اإلع����الم 
ومساهماتها  بأعمالها  الذاكرة  في 
س�����واء ع��ل��ى امل���س���ت���وى احمل���ل���ي او 
اخل���ارج���ي« خ��امت��ة ف��ص��ب��ر جميل 

والله املستعان«.
الفتوى  في  احملامية  قالت  بدورها 
والتشريع الناشطة جنالء النقي إن 
الفقيدة يشهد على مناقبها القاصي 
من  أول  كونها  وال��دان��ي فضال عن 
تعتبر  فهي  نسائية  ج��ري��دة  أس��س 

قامة كويتية يعتز ويفتخر بها.
ك��ان��ت من  ال��راح��ل��ة  إل��ى أن  ولفتت 
تركت  ال�����رائ�����دات ح��ي��ث  ال���ن���س���اء 
للمرأة  وم��ش��رف��ة  واض��ح��ة  ب��ص��م��ة 
الكويتية سواء على الساحة احمللية 

وإجنازاتها  الدولية  احملافل  في  أو 
أو  الصحافي  الصعيد  على  س��واء 
في  ستبقى  اإلنساني  أو  اإلعالمي 

الذاكرة طويال.
النساء  م���ن  ال��ف��ق��ي��دة  أن  وق���ال���ت 
الرائدات اللواتي سيغنب بجسدهن 
وعملها  وع��ط��اءه��ا  روح���ه���ا  ول��ك��ن 
س��ت��ب��ق��ى ح����اض����رة ف����ي األذه������ان 
موجودة  ستبقى  البيضاء  وأياديها 
نظرا ملا قدمته من عطاء محليا أو 

على املستوى اخلارجي.
ب��ت��س��م��ي��ة أحد  ال���ن���ق���ي  وط���ال���ب���ت 
الشوارع أو املدارس باسمها لتخليد 
أي  تسمية  عدم  مستغربة  ذكراها، 
رائدات  كويتيات  نساء  باسم  شارع 
العامة  كان لهن دوره��ن في احلياة 
يكون  أن  متمنية  ال��ب��الد  وم��س��ي��رة 
»شارع غنيمة املرزوق« أول الشوارع 
التي حتمل اسم امرأة كويتية فاعلة 

بهدف تخليد ذكراها. 
مواقف مؤثرة 

ومفرحة  م��ؤمل��ة  أح����داث  مجموعة 
شكلت نقاط حتول في حياة املرزوق 
الله: )عند وفاة  تقول عنها رحمها 
شقيقي املرحوم مرزوق فهد املرزوق 
ال��ذي فجر  ريعان شبابه،  وه��و في 
فكتبت  ب��داخ��ل��ي،  احل����زن  ي��ن��اب��ي��ع 
رثاء له، اطلعت عليه مدّرسة اللغة 
واكتشفت  القبلة،  بثانوية  العربية 
الرثاء  ونشر  الكتابة.  على  قدرتي 
كانت تصدر  التي  البعثة  مجلة  في 
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الذي  بالقاهرة،  الكويت«  »بيت  عن 
إل��ى سفارة  حت��ول بعد االس��ت��ق��ال 

الكويت في القاهرة. 
ويشرف على إص��داره��ا أح��د رواد 
املرحوم  التنوير في منطقة اخلليج 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ح��س��ن وي���ش���ارك في 
الكويت  ش���ب���اب  ب��ع��ض  حت��ري��ره��ا 
الذين يكملون دراستهم في القاهرة. 
وأصبحوا بعد ذلك جنوما في الفكر 

واألدب والسياسة. 
ح���ادث آخ��ر ك��ان ع��ام 1956 متثل 
في ع��دوان ثاثي قامت به كل من 
على  وإس��رائ��ي��ل  وفرنسا  بريطانيا 
الشقيقة مصر كنا نبكي من خوفنا 

على مصر أردنا التحرك لعمل شيء 
عملنا تظاهرة كنت طالبة في ثانوية 
خالي  ابن  من  طلبت  وقتها  القبلة، 
س��ي��ارة وان��ي��ت ك��ي منشي فيها في 
تظاهرة مع مجموعة من الزميات 
السفارة  أم���ام  توقفنا  أن��ن��ا  وأذك���ر 
العدوان،  ضد  وهتفنا  البريطانية 
النزعة القومية كانت لدينا صادقة 
إل��ي��ن��ا سيارات  ان��ض��م��ت  وف��ط��ري��ة، 
من  كثير  ومثلها  الرجال  من  أخرى 
الثاني  اليوم  الكويت. وفي  رجاالت 
أول  مبانشيتات  الصحف  ص��درت 
ثم  البنات  قادتها  كويتية  تظاهرة 

تبعهم الرجال.
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 مجلة البيان -  العدد 515 -  يونيو  2013

الغفران” “رسالة  ف�������ي  ال������ن������ق������دي  اخل�������ط�������اب 
د.عبد الواحد الدحمني

امل������ت������ك������ل������م وأث�������������������ره ف����������ي ال���������ت���������أوي���������ل ال������ن������ح������وي
د.صالح كّزازة و آيات إسماعيل الصالح

دراسات
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درا�سات

قد يكون احلديث عن »رسالة الغفران« مجازفة ال طائل منها، فالكثير من 
النقاد والباحثني أدلوا بدلوهم في موضوع »غفران املعري«، وكانت النتائج 
بني الغنم الوافر أو الشح اململ، ونحن إذ نركب أمواج املغامرة نروم الوقوف 
على آراء املعري النقدية، وإبراز إسهامه في تشكيل املدونة النقدية العربية 
القدمية، وقد تأتى لنا ذلك من خالل التفاعل املباشر مع نصوص »رسالة 

الغفران«. 
وال شك أن »الرسالة« نص فني وجمالي مينح القارئ أفقا جماليا ملقاربته، 
وأكيد أن مثل هذه النصوص التي كلما طرق بابها قارئ، إال وفاضت من 

ينابيعها املعرفة، نظرا ملا تتسم به من تعدد داللي وانفتاح معرفي.
من  أكثر  قراءتها  وإمكانية  األدبية،  النصوص  انفتاح  فكرة  من  وانطالقا 
األدبي  النقد  للمعري؛ فقد شكل  النقدية  اآلراء  دراس��ة  إلى  نهدف  مرة، 
جانبا هاما من جوانب »رسالة الغفران«، حيث ال نعدم وجود آراء نقدية 
منتشرة في الكتاب عمل املعري من خاللها على املساهمة في وضع نظرية 

عامة للشعر.
 1-  تعريف الشعر

ورد تعريف املعري للشعر في حديث ابن القارح، حينما حاول أن يستميل 
خازن اجلنة رضوان، وأخبره بأنه مدحه بأشعار كثيرة، فقال رضوان: و«ما 
األشعار؟ فإني لم أسمع بهذه الكلمة قط إال الساعة. فقلت: األشعار جمع 
شعر، والشعر كالم موزون تقبله الغريزة على شرائط، إن زاد أو نقص أبانه 

احلس...«)1(.
إن  حيث  املوسيقي؛  اجلانب  على  يركز  يبدو  كما  للشعر  التعريف  فهذا 
تساوي األجزاء من حيث املقادير الزمنية هو الذي يحدد ماهية الشعر، 
التي تشكل حد  باملكونات األخ��رى  يهتم  ومييزه عن غيره، وهو بذلك ال 

الشعر مثل الصورة والقافية وغيرهما. 
ويبدو في السياق الذي ورد فيه التعريف أن أبا العالء يلح على السليقة 
واملوهبة، كما يشير إلى ما للشعر من قدرة سحرية متكنه من التأثير على 

 اخلطاب النقدي في »رسالة الغفران«
بقلم: د. عبد الواحد الدحـمني *

*  أكادميي من املغرب.
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السامع، وكان ابن القارح يحاول أن 
يستغل هذه اخلاصية ليستميل امللَك؛ 
أنه  دام  ما  أم��ر غير غريب،  وذل��ك 
شاعر طاملا سحر الناس بقصائده، 
بل إنه هو نفسه يقع أحيانا مأخوذا 
باجلمال الشعري وسحره؛ كما جند 
ذلك في حديثه مع املهلهل حني قال: 
في  أبياتك  أنشدت  إذا  كنت  »وق��د 
تغرورق  »َجنْب«  في  املزوجة  ابنتك 

من احلزن عيناي«)2(.
فالشاعر هنا يقع في قبضة الشحنة 
القصيدة،  تختزلها  التي  التخييلية 
فينفعل االنفعال الذي تقتضيه األبيات 
الشعرية. وإذا كان للشعر تلك القدرة 
اجلمالي،  التأثير  ذل��ك  إح��داث  على 
فال شك أن السبب ف��ي  ذل��ك راجع 
إلى خاصيات كامنة فيه، وهي بالطبع 
أمور متعددة؛ منها ما يتسم به الشعر 
من كثافة داللية، وما يختزنه من طاقة 
باملتقلني؛  العناية  ت��راع��ي  إي��ح��ائ��ي��ة، 
فالشعر إبداع من جهة املنشيء، وهو 
من جهة أخرى تذوقا من قبل املتلقي 

الذي يتأثر به.
وهذا ما انتبه إليه املعري حني أشار 
إلى  الكتاب  أكثر من موضع من  في 
ينبه  أحيانا  وه��و  االحتماالت.  تعدد 
إلى الوجوه احملتملة دون ترجيح أي 
وجه على اآلخر، وأحيانا يختار الوجه 

الذي يفضله فيرجحه على غيره. 
م��ث��ال احل��ال��ة األول����ى م��ا ورد في 
احل���وار ب��ني اب��ن ال��ق��ارح وب��ني لبيد 

حول بيت ورد في معلقته، وهو:
َوَصُبوح صافيٍة َوَجذب َكرينة

ــْر َتأتاُلــُه ِإبهاُمها؟     بـُمَوتَّ
ف��ي��ق��ول اب���ن ال���ق���ارح: ف���إن »الناس 

ي����رُوون ه���ذا ال��ب��ي��َت ع��ل��ى وجهني؛ 
يجعله  تَ��أتَ��الُ��ه،  ي��ن��ش��ده:  م��ن  منهم 
إذا  ي��ؤول��ه  ال��ش��يَء  آل  م��ن  تفتعله، 
ساسه، ومنهم من ينشد: تأتالَُه من 
الوجهني  كال  لبيد:  فيقول  اإلتيان. 

يتحمله البيت«)3(.
ومنها أيضا ما ورد في احلوار الذي 
وقع مع عنترة حني سأله: »فما أردت 
الرداء؟  أم  الدينار  املْعلَِم؟  باملُشوِف 
فيقول: أيَّ الوجهني أردت، فهو حَسن 
االحتماالت  فتعدد  ينتقض«)4(.  وال 
هذا مما يعطي الشعر طاقة إيحائية 
عظيمة، مفسحا املجال أمام اختالف 

تأويالت القراء.
أم احلالة الثانية، حني يرجح املعري 
وجها من الوجوه، ونلقاها مثال في 
احل���وار م��ع ع��م��رو ب��ن أح��م��ر، حني 
ي��س��أل��ه اب���ن ال���ق���ارح ق���ائ���ال: »فما 
أردت بقولك: كشراب َقيْل؟ ألواحد 
م��ن األق��ي��ال؟ أم قيل ب��ن ِع��تْ��ٍر، من 
الوجهني  إن  ع��م��رو:  فيقول  ع���اٍد؟ 
بلغه   – الشيخ  فيقول  ران.  ل��يُ��تَ��َص��وَّ
ي����دل على  ال��ل��ه األم����ان����ّي -: مم���ا 
أن امل����راد »ق��ي��ل ب��ن ع��ت��ر«، قولك: 
اجلرادتني  ألن  تَُغنِّياهم.  وجرادتان 
لوفد  َغنَتا  ُمغنيتان   - قيل  فيما   -
فشغلوا  مبكة،  اجُلرهمي  عند  عاد 
الله،  وس���ؤال  بالبيت  ال��ط��واف  ع��ن 
له،  قصدوا  فيما  وتعالى،  سبحانه 

فهلكت عاد وهم سامدون«)5(.
2- مقومات الشعر في تصور املعري

وإذا كان الشعر ميتلك القدرة على 
س��ح��ر أل��ب��اب ال��ن��اس وال��ت��أث��ي��ر في 
أح��اس��ي��س��ه��م ف���إن ذل���ك راج���ع إلى 
من  له  تخول  متميزة،  فيه  مكونات 
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القدرة التأثيرية ما قد ال يستطيع 
الكالم العادي بلوغها. ونستطيع أن 
الصورة  وهما  منها عنصرين  نذكر 
واإليقاع؛ فالصورة الفنية أداة فنية 
يعبر الشاعر من خاللها عن أفكاره 
وعواطفه وانفعاالته، وينقل للمتلقي 
ميتزج  وخ��ي��ال��ي��ة  حقيقية  م��ش��اه��د 
والتصوير  ال��دق��ي��ق  ال��وص��ف  فيها 
إلى  ال����رائ����ع، واإلي����ق����اع ال س��ب��ي��ل 
ركيزة  فهو  ع��ن��ه،  والتخلي  إغفاله 
ال��ش��ع��ر وص��ن��اع��ت��ه، وق���د ق��ي��ل إمنا 
»الشعر صناعة، وضرب من النسج، 
وجنس من التصوير«)6(، وقد تنبه 
ج��ي��دا، وال يطعن  امل��ع��ري  إل��ي��ه��م��ا 
أح���د ف��ي ع���دم ذك���ره ال��ص��ورة في 
بالشرح  تناول  فقد  للشعر،  تعريفه 
الصور  م���ن  م��ج��م��وع��ة  وامل��ن��اق��ش��ة 
ال��ش��ع��ري��ة ف���ي م���واض���ع ع����دة من 
أسلوبا  عنده  إننا جند  بل  الكتاب، 
ف��ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال���ص���ور، جديرا 
تشخيص  نسميه  ق��د  ب��امل��الح��ظ��ة، 
الصور. ويتمثل ذلك في وقوفه على 
صور  م��ن  وحتويلها  ال��ص��ور  بعض 
حي  واق��ع  إل��ى  بالكلمات  منسوجة 
ماثل أمام العيان؛ ومن ذلك مثال ما 

فعله بصورة السحاب:
اجلمال  ال��ل��ه  أدام   - ل��ه  »وي��ع��رض 

سحاب  نظر  إل��ى  الشوق   - ببقائه 
هذه  قائل  وصفه  ال��ذي  كالسحاب 

القصيدة في قوله:
ي أَِرْقُت ولم َتأَرْق معي صـاح ِإنِّ

اِح    َلـمَّ ـوم  النَّ ُبَعْيَد  ِلـُمْسَتِكفٍّ       
فينشئ الله - تعالت آالؤه - سحابة 
من  السحب  من  يكون  ما  كأحسن 
نظر إليها شهد أنه لم ير قط شيئا 
أح��س��ن م��ن��ه��ا، م��ح��الة ب��ال��ب��رق في 
ورد  وأطرافها، متطر مباء  وسطها 
اجلنة من َطلٍّ وطّش، وتنشر حصى 

الكافور كأنه صغار الَبَرِد...«)7(.
يقف املعري أمام هذه الصورة التي 
شهد لها القدماء ببراعتها وجناحها 
فتصورها  ال���س���ح���اب،  وص����ف  ف���ي 
يشبه  م��ا  ف��ي  أخ��رج��ه��ا  ث��م  ومتثلها 
متثيلية، وهو في ذلك يلمح إلى جمال 
إياها،  واستحسانه  ال��ص��ورة،  ه��ذه 
تصوير  ب��دون  الشعر  أن  منه  إميانا 

يفقد فنيته اإلبداعية واجلمالية.
ومن ذلك أيضا ما جاء في حديثه عن 

امرئ القيس وقصته بدارة جلجل:
القيس  ام��رئ  ل��ه حديث  »وي��ع��رض 
في دارة جلجل، فينشئ الله، جلت 
عظمته، ُحوراً ِعيناً يَتََماَقلَْن في نهر 
من أنهار اجلنة، وفيهن من تفضلهن 
فيترامني  القيس،  ام��رئ  كصاحبة 
ب��ال��ث��رم��د، وإمن����ا ه��و ك��أج��ل طيب 
فيأكل  الراحلة،  لهن  ويعقر  اجلنة، 
تقع  ليس  م��ا  بضيعها  م��ن  وي��أك��ل��ن 
الصفة عليه من إمتاع ولذاذة«)8(.

تكاد  مشهورة  بقصة  يأتي  فاملعري 
دارة  ق��ص��ة  وه���ي  أس���ط���ورة،  تصبح 
التي  وأح��داث��ه��ا  مبشاهدها  جلجل 
صور الشاعر بعضها، وترك بعضها 

تناول املعري السرقات األدبية -مثال- 
القارح مع ُحَمْيد بن  ابن  في حوار 
َثْوٍر، وذلك بعد أن أنشد له قصيدته 
 ...« ب��ال��ق��ول:  عليها  علق  ث��م  ال��دال��ي��ة 
أخ��ذه��ا م��ن��ك- وق��د ي��ج��وز أن يكون 

سبقك ألنكما في عصر واحد.
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من  إليه  ويضيفوا  ليتصوروه  للناس 
ذلك  تشخيص  إلى  فيعمد  خيالهم، 
املشهد كما فعل في الصورة األولى.

أما اإليقاع فقد جعل املعري منه مكونا 
بالغرائز،  وربطه  الشعر،  في  أساسا 
ولم يكن عدم ذكر القافية إهماال لها، 
حديث  من  الكتاب  في  ما  أكثر  فما 
وإكفاء  إق��واء  من  القافية  عن عيوب 
على  وقوفه  نذكر  أن  ويكفي  وسناد، 

بيت النمر بن تولب الُعكلي:
»ألّم بُصـْحبتي وهُم هـجـوٌع 

خياٌل طارٌق من ُأمِّ ِحْصــِن
ــى  لها ما تشتهي َعَساًل مصّفً

إذا شاَءت وُحّواَرى بَسـمن«)9(     
فقد ظل املعري يذكر القوافي املمكنة 
لو بدل حرف الروي، وذكر احلروف 
املعجمية كلها من الهمزة حتى الياء، 
وذلك دليل واضح، ليس على ثرائه 
كذلك  ي��دل  وإمن���ا  فحسب،  اللغوي 
على احتفائه بالقافية، وحرصه على 
تشكل  ال  حتى  اللغوية  ملكته  إغناء 

القوافي عنده أدنى مشكلة.
وجدلية  األدبـــيـــة  الــســرقــات   -3

اإلتباع واالبتداع
األدبية  ال��س��رق��ات  امل��ع��ري  ت��ن��اول 
-م��ث��ا- ف��ي ح���وار اب��ن ال��ق��ارح مع 
ُحَميْد بن ثَ��ْوٍر، وذلك بعد أن أنشد 
عليها  علق  ثم  الدالية  قصيدته  له 
م��ن��ك- وقد  »... أخ��ذه��ا  ب��ال��ق��ول: 
في  ألنكما  سبقك  يكون  أن  يجوز 
عصر واحد-...«)10(، فاملعري هنا 
لشاعرين  نصني  ب��ني  تشابها  ي��رى 
كما  ث��ور  ب��ن  حميد  هما  مختلفني 
سبقت اإلشارة والُقطامي، ويحسب 

أن أح��ده��م��ا ق��د أخ��ذ ع��ن اآلخر؛ 
املتبع  أو  باملبتدع  يجزم  ال  أن��ه  إال 
منهما، وفي ذلك شيء من اإلشارة 
مع  الشعراء  بني  املعاني  شيوع  إلى 
اختافهم في الصياغات. وهذا ال 
بتعدد  االعتقاد  إلى  ميله  من  مينع 
املعاني الشعرية؛ »فاملعاني مطروحة 
ف��ي ال���ط���ري���ق...«)11(، ل��ه��ذا  قد 
واحد،  معنى  على  ش��اع��ران  يتفق 
الصياغة  ناحية  من  يختلفان  ولكن 

واإلبداع والتصوير.
مـــن ظاهرة  املـــعـــري  مــوقــف   -4  

االنتحال في الشعر
شغلت  التي  النقدية  القضايا  ومن 
النقد  تاريخ  النقاد على مر  أذه��ان 
وصحة  االن��ت��ح��ال  قضية  ال��ع��رب��ي، 
الشعراء،  إل����ى  ال��ق��ص��ائ��د  ن��س��ب��ة 
واخ��ت��اف ال��رواي��ات ف��ي القصيدة 

الواحدة.                  
وقد كان املعري يجزم أحيانا بكون 
ب��ع��ض ال��ق��ص��ائ��د م��ن��ح��ول��ة، ويقف 
فيه  يقطع  ال  موقفا  أخ��رى  أحيانا 

بصحة النسبة أو عدمها.

التكسب  ال���ع���اء ق��ض��ي��ة  أب���و  ت���ن���اول 
القارح،  بلساني ُحَمْيد بن ثور وابن 
ف��ق��د ك���ان ح��م��ي��د، وه���و ف��ي اجلنة، 
يذكر حاله في الدنيا حني كان شاعرا 
ينظم قصائده في سعي لطلب املال، 
ُيْعِمُل  الرجل فينا  فقال: »ولقد كان 
ُجِل  الرَّ في  األشهر،  أو  السنة  ِفْكَرُه 
ق��د آت���اه ال��ل��ه ال��ش��رف وامل����ال، فرمبا 
فعطاٌء  أع��ط��ى  وإن  ب��اخَل��ْي��َب��ة،  رج��ع 

َزهيٌد، ولكن النظَم فضيلُة الَعرِب«.
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وم���ن األم��ث��ل��ة ال���دال���ة ع��ل��ى جزمه 
باالنتحال ما ساقه من خالل موقفه 
فلم  آدم،  إل��ى  املنسوب  الشعر  م��ن 
نسب  ما  نفي  في  العالء  أبو  يتردد 
إلى آدم من أشعار؛ بل إنه يستغرب 
األشعار  تلك  أن  ذل��ك  األم���ر،  ه��ذا 
هي باللغة العربية، وآدم يقول: »إمنا 
باجلنة،  وأن���ا  بالعربية  أتكلم  كنت 
لساني  نُ��ِق��ل  األرض،  هبطت  فلما 
بغيرها  أنطق  فلم  السريانية،  إل��ى 
الله،  ردن���ي  فلما  َه��لَ��ْك��ت،  أن  إل���ى 
عادت  اجلنة،  إلى  وتعالى،  سبحانه 
علّي العربية، فأيَّ حنٍي نَظمت هذا 
الشعَر: في العاجلة أم اآلجلة؟ والذي 
قال ذلك، يجب أن يكون قاله وهو 

في الدار املاكرة، أال ترى قولَه:
منها ُخِلْقنا وإليها نعوْد

؟  ُسريانيٌّ ولساني  هذا  أق��ول  فكيف 
وأما اجلنة قبَل أن أخرج منها، فلم 
أكن أدري باملوت فيها، وأنه مما ُحكم 
على العباد...«)12(. فالقول إن آدم 
االنتحال  ب��اب  م��ن  ه��و  الشعر  نظم 
الذي ال طائلة منه، كما أكد آدم نفسه 
ذلك، بل إن سماع هذه االفتراءات قد 
دفع آدم إلى القول: »أعِزْز بكم معشر 
ُمتََهوِّكون!  الضاللة  في  إنكم   ! أُبَيِْنيَّ
آليُت ما نطقت هذا النَّظيم، وال نُطق 

في عصري ... »)13(.
ومن مواقف املعري الدالة على عدم 
عدمها؛  أو  النسب  بصحة  القطع 
حديثه عن املرقش األكبر في حواره 

مع ابن القارح؛ فقد قال له:
»وب��ع��ض ال��ن��اس ي��روي ه��ذا الشعر 

لك:
رت مَن َنعمـاَن ُعوَد أََراَكـٍة َتخيَّ

ِلِهْنٍد، ولكْن مْن ُيبِلُغــه هنـدا؟
َخليليَّ ُجورا باَرَك اللـه فيكمـا

وإن لم تُكْن هنٌد أَلرِضُكَما َقْصدا    
ُوقوال لها: ليس الضـالُل أََجارنا

نــا َلنْلَقـاكـم َعْمـدا       ولكنَّ
ولم أجدها في ديوانك فهل ما حكي 

صحيح عنك؟
فيقول: لقد قلت أشياء كثيرة منها 
ينقل.  لم  ما  ومنها  إليكم،  نقل  ما 
وقد يجوز أن أكون قلت هذه األبيات 
َسِرْفتُها لطول األبد، ولعلك  ولكني 
تنكر أنها في »هنٍد«، وأن صاحبتي 
تَنِْفْر من ذل��ك، فقد  »أس��م��اءُ«، فال 
ينتقل املَشبِّب من االسم إلى االسم، 
مستهثرا  ع��م��ره  بعض  ف��ي  وي��ك��ون 
بشخص من الناس، ثم ينصرف إلى 

شخص آخر... »)14(.      
وف��ي ه��ذا ال��ن��ص ينبه امل��ع��ري إلى 
ب��ه��ا ق��د ال يكون  أن اس���م امل��ت��غ��زل 
معيارا قطعيا ملعرفة من تنسب إليه 
الشاعر  القصائد؛ ألن  من  قصيدة 
الواحد قد يتشبب بأسماء مختلفة 
النصرافه  إما  مختلفة؛  فترات  في 
من امرأة إلى أخرى، وهذا ما ذكره 
إل��ى ذلك  يلجأ  وإم��ا  امل��رق��ش هنا، 
غيرها.  أو  ف��ن��ي��ة  أخ����رى  ألس��ب��اب 
فالشاعر قد يعمد أحيانا إلى الرمز 

إلى محبوبته بأسماء مختلفة.
وت��ك��رار أس��م��اء ال��ن��س��اء ف��ي الشعر 
العربي القدمي، يرتبط بقيمة رمزية 
عبر عنها العديد من النقاد بألفاظ 
مختلفة. يقول ابن رشيق: »وللشعراء 
وحتلو  ألسنتهم،  على  تخف  أسماء 
في أفواههم؛ فهم كثيرا ما يأتون بها 
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وسلمى... وهند،  ليلى،  نحو  زورا، 
وأشباههن«)15(.

إل���ى استغالل  ك��م��ا أش����ار آخ����رون 
من  األسماء  لهذه  الرمزية  األبعاد 
ق��ب��ل ال��ش��ع��راء ح��ي��ث »ب��ل��غ ب��ه��م أن 
النساء،  أع��الم  من  أسماء  ارتضوا 
فجعلوها كنايات ثابتة، مثل سعدى، 
وأسماء، وفاطمة، والرباب، وسلمى؛ 

وأشهر هذه األعالم ليلى«)16(.
ولعل هذا األمر هو الذي جعل املعري 
ال يصدر حكما نقديا بصحة نسبة 
فهو ال  املرقش،  إلى  القصيدة  تلك 
يؤكده، وإمنا قال  يستبعد ذلك وال 

»يجوز« ذلك.
وكما أن املعري أنكر األشعار املنسوبة 
قصائد  أيضا  أنكر  فقد  آدم،  إل��ى 
آخرين،  إلى شعراء  منسوبة  أخرى 
نقدية حول  مبررات  قدم  كان  وإذا 
تاريخية،  بأسباب  آدم  لشعر  نفيه 
تتمثل في تكلم آدم بالسريانية وورود 
إنكاره  فإن  بالعربية،  األشعار  تلك 
أحيانا  يعتمد  قد  القصائد  لبعض 
األسلوبية  اخلصائص  بعض  على 

والفنية لألشعار.
من ذلك إنكاره »التسميط« املنسوب 
إلى امرئ القيس؛ فقد علق الشاعر 
عليه بعد سماعه بالقول: »ال والله 
ما سمعت هذا قط، وإنه لََقِريٌّ لم 
أسلُْكه، وإن الكذب لكثير. وأحسب 
ولقد  اإلس��الم،  لبعض شعراء  هذا 

ظلمني وأساء إلي!«)17(.
ف��ه��ذا اإلن��ك��ار ال��ص��ري��ح م��ن امرئ 
القيس جاء ليقطع كل ما يشاع حول 

تلك األبيات التي يرويها الناس:
جوا تِقْف بُكْم أُُسُج »يا َصْحَبنا َعرِّ

ــٌة ُدُلـُج في َسْيِرها ُمُعُج َمْهِريَّ
َحُل«)18(.         طاَلْت بها الرِّ
 وهذا يحمل داللة كبيرة، خاصة إذا 
تذكرنا أن كثيرا من الشعراء صرحوا 
بأنهم في شغل عن تذكر أشعارهم، 
إما لتفرغهم للتمتع بطيبات النعيم، 
اجلحيم.  بلوافح  النشغالهم  وإم���ا 
ولكن املعري جعل امرأ القيس عند 
في  حاسما  الذهن،  حاضر  إنكاره 
من  »ال��رج��ز  أن  ك��الم��ه، خصوصا 
أض��ع��ف ال��ش��ع��ر، وه���ذا ال����وزن من 

َجِز«)19(.     أضعف الرَّ
وي��ن��ك��ر امل���ع���ري أي���ض���ا ب��ي��ت��ا آخر 
م��ن��س��وب��ا إل���ى ام���رئ ال��ق��ي��س يقول 
إنه يروى في بعض الروايات، لكنه 
انحرافا  فيه  »مصنوعا«، ألن  يظنه 
لغويا غير معهود في قصائد امرئ 

القيس. والبيت هو:
وَعمُرو بُن َدْرَماء الُهمام إذا َغدا

ِبَصارِم�ِه، َيْشي َكِمْشَيِة َقْسَورا 
وقد جرح عواطف امرئ القيس عند 
شديدا  غضبه  فكان  البيت،  سماعه 
إلي  ه��ذا  مثل  نسبة  »...وإن  ف��ق��ال: 
ألعده إحدى الَوصمات، فإن كان َمْن 
ُوجُدوا  الذين  من  فهو  جاهليا،  َفَعله 
ف��ي ال��ن��ار ُص��ِل��ّيً��ا، وإن ك��ان م��ن أهل 
اإلسالم، فقد َخَبط في ظالم«)20(.

ي��ذك��ر امل��ع��ري أح��ي��ان��ا م��ا وق���ع من 
من  بيت  ح��ول  العلماء  ب��ن  خ��الف 
األب��ي��ات، كما وق��ع ف��ي بيت ينسبه 
بعضهم إلى املهلهل، وينفيه آخرون. 

والبيت هو:
أَْرَعدوا ساَعة الِهياج َوأَْبَرْقـ

ـَنا َكَما ُتوِعُد الفحوُل الُفحوال
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يذكر املعري أن األصمعي ينكر البيت 
ويقول إنه ُمَولٌَّد، ألن فيه كلمتي »أرعد« 
و«أبرق«، وهما في رأيه، ال تستعمالن 
في الوعيد وال في السحاب. أما موقف 
املعري من البيت فمختلف عن املوقف 
أن  ببيان  يكتفي  آنفا. فهو  التي ذكرنا 
الكلمتني،  إنكار  األصمعي مخطئ في 
البيت »لم يقله إال رجل من جذم  ألن 
الكلمتني  أن  مبعنى  ال��ف��ص��اح��ة«)21(، 
البيت  ذلك  قائل  من  وأما  فصيحتان، 
الشعري؛ فاملعري لم يحسم فيه بشيء، 
وإمنا اكتفى بالقول بأنه يجوز أن يكون 
من املهلهل أو من غيره من الفصحاء، 
األبيات  أنكر  كما  البيت  ينكر  لم  فهو 
املنسوبة  باألبيات  فعل  وكما  السابقة، 
إلى عضد الدولة، فشهد »أنها متكلفة، 
وأن عضد  ال��ق��وم،  م��ن  رق��ي��ع  صنعها 

الدولة ما سمع بها قط«)22(. 
5- الشعر بني الوظيفة اجلمالية 

والوظيفة النفعية
التكسب  قضية  ال��ع��الء  أب��و  ت��ن��اول 
بلساني ُحَميْد بن ثور وابن القارح، 
اجلنة،  ف��ي  وه��و  حميد،  ك��ان  فقد 
ي��ذك��ر ح��ال��ه ف��ي ال��دن��ي��ا ح��ني كان 
ف��ي سعي  ق��ص��ائ��ده  ينظم  ش��اع��را 
لطلب املال، فقال: »ولقد كان الرجل 
األشهر،  أو  السنة  ِفْكَرهُ  يُْعِمُل  فينا 
ُج���ِل ق��د آت���اه ال��ل��ه الشرف  ف��ي ال���رَّ
وامل���ال، ف��رمب��ا رج��ع ب��اخَل��يْ��َب��ة، وإن 
النظَم  ولكن  َزه��ي��ٌد،  فعطاءٌ  أعطى 

فضيلُة الَعرِب«)23(.
أم���ا اب���ن ال��ق��ارح ف��ق��د ل���ّوح باألمر 
بينما كان يرغب في تدوين قصائد 
قائال:  ذل��ك  أع��رض عن  ثم  للجن، 
العاجلة  ال����دار  ف��ي  َش��ِق��ي��ُت  »ل��ق��د 

بجمع األدب. ولم أحظ منه بطائٍل، 
وإمنا كنت أتقرب به إلى الرؤساء، 
وأجَهُد  ب��ك��يٍء،  َدرَّ  منهم  ف��َأْح��تَ��ِل��ُب 

أخالف َمُصوٍر...«)24(.
نحن أمام نصني نفهم منهما أن الشعر 
اجلمالية،  وظيفته  جانب  إلى  يحقق، 
يضمن  بكونه  نفعية،  أخ��رى  وظ��ائ��ف 
للعيش،  م��ص��ادر  واألدب������اء  ل��ل��ش��ع��راء 
جذبتها،  أو  خصبتها  ف��ي  م��ت��ف��اوت��ة 
الشعر  كان  أي  نزارتها؛  أو  وغزارتها 
استقرار  ف���ي  ت��س��اه��م  أدب���ي���ة  ص��ن��ع��ة 
وحتفظ  للشعراء،  االجتماعية  احلياة 
اليومي. وهذا ال  استمرار قوتهم  لهم 
يعني احلط من قيمة الشعر والشعراء، 
وإمنا يعني تعدد الوظائف التي يؤديها 
النقدي  حسه  بحكم  فاملعري  الشعر؛ 
التي  جماليته  رغ��م  الشعر  أن  ي��درك 
ينطوي عليها جنسه األدبي، فهو يحقق 
الشعراء.  ح��ي��اة  ف��ي  نفعية  أغ��راض��ا 
وي��ؤك��د ذل��ك م��ا ذك���ره امل��ع��ري تلويحا 
ي��ك��اد ي��ك��ون ت��ص��ري��ح��ا، وذل���ك بلسان 
��م��اخ بن  اب��ن ال��ق��ارح وه��و ي��ح��اور ال��شَّ
ِضراٍر، وقد طلب منه أن ينشده بعض 
ماخ بأنه ال يذكر شيئا  األبيات؛ رد الشَّ
النشغاله بالنعيم، فقال له ابن القارح: 
أنفُع لك من  كلمتيك،  أن  »أم��ا علمت 
ابْنَتَيَْك؟ ُذِكرَت بها في املواطن وُشِهرَت 

َفر والَقاِطِن«)25(. عند راكِب السَّ
ه���ذا ال��ك��الم ن���صٌّ ع��ل��ى أن الشعر 
ذكره  ويبقي  اخللود،  الشاعر  مينح 
على  به  ينتصر  وكأنه  رحيله،  بعد 

املوت الذي ال مفر منه.
وم��ا رأي��ن��ا م��ن حديث ع��ن التكسب 
إلى  ال��دواف��ع  إدراج����ه ضمن  ميكن 
قول الشعر، وهي إْن تأملناها دراسة 
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ت��رت��ب��ط أساسا  ل��ل��ش��ع��ر،  خ��ارج��ي��ة 
بالشاعر؛ وهو منهاج يسلكه املعري 
تنتمي  قضايا  في  فيخوض  أحيانا، 
إلى التأريخ األدبي. ونستطيع أن نذكر 
هنا أيضا ما أتى به من أخبار توضح 
جوانب من حياة بعض الشعراء، مثل 
كالمه عن املتنبي وبشار وغيرهما، 
وكالمه عن  الزندقة،  وذك��ره قضية 
اخ��ت��الف ال��ق��دم��اء واحمل���دث���ن في 

شأن اإلقواء.
6- املوازنات وتصنيف الشعراء

وي��ل��ج��أ امل��ع��ري أح��ي��ان��ا إل���ى إقامة 
شاعرين،  بن  امل��وازان��ات  يشبه  ما 
ونستحضر في هذا اإلطار محاورة 

األعشى والنابغة اجلعدي. 
يقول أبو البصير: »إن بيتا مما بنيت 
ليُْعَدُل مبائة من بنائك؟ وإن أسهبَت 
كحاطب  املسهَب  فإن  منطِقك،  في 
ولو  امللوك؟  مدح  أَتَُعيُِّرني  الليل... 
َقَدْرت يا جاهُل على ذلك، لَهَجْرَت 
إليه أهلك وولدك.... »)26(، ويرد 
عيه اجل��ع��دي: »اس��ك��ْت يا ُض��لَّ بَن 
، فأقسُم أن دخولك اجلنََّة من  ُضلٍّ

املنكرات...« )27(.
والتخاصم،  التفاخر  في  ويستمرا 
وت��ع��داد م��ح��اس��ن ش��ع��ره��م��ا، وذكر 
ف���ي شخصه  م���س���اوي خ��ص��م��ه��م��ا 
إلى  األم���ر  بهما  وي��ن��ت��ه��ي  وش���ع���ره، 
شجار حاد يشبه مشهدا من مشاهد 

املسرحيات الهزلية. 
»رسالة  في  لالنتباه  الف��ت  ومم��ا هو 
الغفران« مما ال يغفل عنه أي قارئ، 
أن املعري قد وزع شعراَءه إلى فريقن؛ 
السعير.  فريق في اجلنة وفريق في 
متسائال  يقف  ال��ق��ارئ  أن  ش��ك  وال 

عن املعايير التي اعتمدها أبو العالء 
ذل��ك؛ ه��ل ه��ي معايير أخالقية  ف��ي 
محضة؟ أم هي معايير فنية خالصة؟ 

أم هي معايير من نوع آخر؟.
التساؤالت  ه���ذه  ع��ن  اإلج���اب���ة  إن 
قد تبدو في غاية السهولة، إذ من 
اإلسالمين،  الشعراء  أن  ال��واض��ح 
مم���ن ث��ب��ت ت��دي��ن��ه��م، وك���ذل���ك من 
تعففوا في اجلاهلية أو سبق منهم 
إميان بالله وابتعاد عن الرذائل، فهم 
ال��ف��ردوس. أم��ا الشعراء  أص��ح��اب 
امل��ع��روف��ن ب��امل��ج��ون وال��ف��س��ق في 
كلهم  واإلس��الم��ي  اجلاهلي  العصر 
توقفنا  وإذا  ي��س��ج��رون،  ال��ن��ار  ف��ي 
الصعوبة  بعض  جند  للتأمل  قليال 
العالء  أبي  معايير  بأن  في احلسم 
هي معايير أخالقية محضة، وسواء 
أنظرنا إلى أصحاب اجلنة، أم نظرنا 
النار، فإننا جند آراء  إلى أصحاب 
تخلخل ما عسى أن نكون قد سلمنا 
به من اتخاذ املعري معايير أخالقية 
صرفة؛ ففي لقاء ابن القارح بعلقمة 

الفحل، قال له وهو يحاوره:
»لو شفعت ألحد أبيات صادقة ليس 
لشفعت  -سبحانه-  الله  ذك��ر  فيها 
لك أبياتك في وصف النساء، أعني 

قولك:
فِإن َتْســـأَُلوني َفـِإنــني

سـاِء َطِبيـُب     َبِصيٌر ِبأَْدواِء النِّ
إذا شاَب رأُس املْرِء أْو قلَّ َماُلُه        

ِهـنَّ َنِصيـُب      فليَس َلُه من ُودِّ
ُيِرْدَن َثَراَء املاِل حيُث عِلمـنه 

باِب ِعْنَدُهـنَّ َعِجيُب«)28(    َوَشْرُخ الشَّ
فاملعري ترك هذا الشاعر في النار 
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ألنه لم يجد في شعره معاني دينية 
ملا  لكنه  وتوحيده،  إميانه  عن  تنبئ 
وجد فيه من احلكمة وجمال التعبير 
ما وجد، ودرجة من الشاعرية تصور 
النساء  وهنا  اإلنسان؛  أح��وال  تقلب 
وشفاعة  مغفرة  مينحه  ك��اد  طبعا، 
وكأنه  ال��داخ��ل��ن،  م��ع  اجلنة  ليدخل 
َمن  النار  أصحاب  من  أن  إلى  يلمح 
حقه اجلنة، وأن من أصحاب اجلنة 
من حقه النار. وهكذا قال بلسان أَْوس 
بن َحَجر: »ولقد دخل اجلنة من هو 
شر مني، ولكن املغفرة أرزاق، كأنها 

النَّشب في الدار العاجلة«)29(.
أم��ا أص��ح��اب اجلنة مم��ن ه��م غير 
أصحاب  رأي��ه  في  فهم  مستحقن، 
القارح  اب��ن  أن  حكى  فقد  ال��رج��ز، 
»مير بأبيات ليس لها ُسُموُق أبيات 
هذه  فيقال:  عنها  فيسأل  اجل��ن��ة، 
أَْغلَُب بني  َجز، يكون فيها:  الرُّ جنة 
اُج، وُرْؤبَُة ... لقد صدق  ِعْجل، والَعجَّ
احلديث املروي: »إن الله يحب معالي 
األمور ويكره َسْفَساَفها«، وإن الرَجَز 
رمت أيها  ملن َسْفَساِف القريِض، َقصَّ

ر بكم«)30(. النَفُر فُقصِّ
هؤالء الشعراء لم يضرهم كفر وال 
العالء  أبا  ولكن  مجون،  وال  فسوق 
وهو  مرتبة؛  اجلنات  أدنى  أسكنهم 
إل��ى أس��س فنية.  يعتمد  ذل��ك  ف��ي 
ذلك أنه لم ير في الرجز بهاًء فنيا 
يضاهي ما رآه في القصيدة، وأوهم 
أنه يستند إلى ذلك احلديث املروي 
أنه  إال  املقر،  ذل��ك  ّج��ز  ال��رُّ إلسكان 
ك���ان ي��وظ��ف احل���دي���ث ف��ي��م يخدم 
يَعل  ل��م  القصيدة  ألن  أط��روح��ت��ه؛ 
شأنها بتناول معان دينية أو أخالقية، 
والرجَز لم ينحط قدره بتناول معان 

تنكره األخالق، وإمنا يرجع في كلتا 
ال��رج��ز، في نظر  أن  إل��ى  احلالتن 
املعري، نوع من الشعر رديءٌ، قاصر 

في قيمته الفنية عن القصيدة. 
امل��ع��ري أن يعترف  ي��رف��ض  وه��ك��ذا 
للرجز فضال، لو يقبل للّرّجز فخرا، 
وحتى استشهاد اللغوين بأشعارهم 
ذلك،  من  شيئا  لهم  يوجب  ال  فإنه 
كما ورد في رد ابن القارح على رؤبة 

بن العجاج حيث قال له:
»ال فخر لك أن استشهد بكالمك. 
بكالم  يستشهدون  وجدناهم  فقد 
النار  إلى  الُقُطل  َوْكعاء حتمل  أَم��ة 
املوقدة في الّسبْرة التي نفض عليها 
��َب��ُم ري��ش��ه، وه���دم ل��ه��ا الشيخ  ال��شَّ

عريسه«)31(.
النحاة  روى  »وك���م  ي��ق��ول:  أن  إل���ى 
ل���ه ف���ي األدب من  ع���ن ط��ف��ل، م���ا 
ِكفل؟، وعن امرأة، لم تُعّد يوما في 

الّدَرأة«)32(.
وبعد أن رأينا هذا، فهل ميكننا اآلن 
ق��د اعتمد  ال��ع��الء  أب��ا  إن  أن نقول 
معايير أخالقية محضة؟. ويبدو أن 
مما يصد املعري عن الرجز، ويدفعه 
إلى وضع الرّجز في مرتبة متدنية، 
ما يتسم به الرجز أحيانا من كثرة 
وما  والوحشية،  الغريبة  الكلمات 
ق��واف هي  ذل��ك من استعمال  يتبع 

متكلفة في رأي املعري.
7- قضية اجلن وعالقتهم بالشعر 

والشعراء
لقد أنكر املعري ما جمعه املرزباني 
م���ن أش���ع���ار م��ن��س��وب��ة إل����ى اجلن، 
القارح  اب����ن  ح���دي���ث  ع��ن��د  وذل�����ك 
م��ع »اخل��ي��ت��ع��ور«، وه��و عفريت من 
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ال��ق��ارح عن  اب��ن  اجل��ن، فقد سأله 
تلك األشعار فرد عليه: »إمنا ذلك 

هذياٌن ال مْعتَمَد عليه«)33(.
تلك  ينفي صحة  امل��ع��ري  ك��ان  وإذا 
إنكاره  يعني  ال  ذلك  فإن  القصائد 
صلة اجلن بالشعر، بل إن في كالم 
»اخليتعور« ذكرا لذلك، فهو يستهني 
أن  ويذكر  بالشعر،  البشر  مبعرفة 
األوزان املستعملة عند البشر قليلة 
وزنا،  عشر  تتجاوز خمسة  ال  جدا 
في حني أن اجلن يستعملون آالف 
»أوزان ما سمع بها اإلنس«)34(، وأن 
ما يصل إلى اإلنس من الشعر ما هو 
إال نفاية يرميها اجلن: »وإمنا كانت 
عارمون،  منا  أَُط��يْ��ف��ال  بهم  تخطر 
من  ال��ض��وازة  م��ق��دار  إليهم  فتنفث 
الرجَز  نظمُت  ولقد  نعمان.  أراك 
آدم  ال��ل��ه  يخلق  أن  قبل  وال��ق��ص��ي��َد 

ِبَكْور أو َكْوَريْن«)35(.
وك����أن امل��ع��ري ه��ن��ا ي��ذه��ب مذهب 
القائلني باإللهام الشعري، فقد كانوا 
قدميا يّدعون أن لكل شاعر جنيا أو 
شيطانا يلهمه القريض، وقد اعتقد 
يأتي من مصدر  الشعر  أن  كثيرون 
ميدون  شياطني  هنالك  وأن  خفي، 
الشعراء مبا يقولون، وهو أمر أدى 
ببعضهم إلى االفتخار كون شيطانه 
ذك��ر وش��ي��اط��ني غ��ي��ره إن���اث، وذكر 
القصائد،  من  كثير  في  وارد  ذل��ك 

كقول أبي النجم العجلي:)36(
ي وكلُّ شاعر من الَبَشـْر ِإنِّ

  شيطاُنُه ُأْنَثى وَشْيَطاني َذَكـْر  
امل��ع��ري، حني  ي��ك��ون  أن  نستبعد  وال 
بلسان  يتكلم  وك���ان  ال��ش��ع��ر،  وص���ف 

»زف���ر« وه��و أح��د املالئكة م��ن خزنة 
اجل��ن��ة، ب��أن��ه : »ق���رآن إب��ل��ي��س«، كان 
ويستحضر  القضية؛  هذه  إلى  يشير 
اآلي����ات ال��ك��رمي��ة ف��ي أواخ����ر سورة 

الشعراء.
إذن فالقول بأن الشعر قرآن إبليس، 
العفريت  حديث  في ضوء  فهم  إذا 
»اخليتعور«، نرى فيه إشارة إلى ربط 
الشعر والشعراء باجلن والشياطني، 
كما أن محاولة ابن القارح استمالة 
ما  إلى  تلميح  فيه  بالشعر  املالئكة 
ف��ي ال��ش��ع��ر م��ن ق���وة س��ح��ري��ة، إال 
مع  ناجحا  يكن  لم  السحر  أن هذا 
املالئكة قدر جناحه مع البشر، كما 
يتضح من خالل جتربة ابن القارح.

إذن  ال��غ��ف��ران«  »رس���ال���ة  ن��ص  يبقى 
ون��ق��دي، غني مبادته  إب��داع��ي  ن��ص 
النقدية، إلى جانب أساليب الصنعة 
أن  املعري  استطاع  فلقد  التخييلية، 
ي��ف��ل��ح ف��ي ت��ق��دمي ج��م��ل��ة م��ن اآلراء 
قضايا  بعض  تخص  ال��ت��ي  النقدية 
ال��ش��ع��ر ال��ع��رب��ي، م��ن خ���الل األبعاد 
في  املتضمنة  والتخييلية  القصصية 

الرسالة.
من  قدمناه  فيما  نكون  أن  ون��رج��و 
جديدة  نظرة  إلعطاء  كافية  أفكار 
وع���ام���ة ع���ن م���ا ج���اء ف���ي »رسالة 
الغفران« من نقد أدبي، وسببا في 
النصوص  ه��ذه  مثل  ق���راءة  إع���ادة 
ورؤى  ب��ت��ص��ورات  القدمية  النثرية 
عمق  عن  بالكشف  كفيلة  منفتحة، 
للعرب  واحلضاري  املعرفي  التطور 

في القدمي.
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درا�سات

إن كان النّص بنية لغوّية متكاملة ومتماسكة وفق نظام نحوّي معّي)1(فإّن 
إاّل وليد ظروف اجتماعّية أحاطت به, ونتاج مواقف  هذا النّص لم يكن 
ه اخلاّص, وأبرز ما  نفسّية ألّت بناظمه, ومن هنا نقول: إّن لكّل نّص عالمَ
خارجّية,  لؤّثرات  استجاب  متكلٌّم  العالمَم  هذا  مالمح  تشكيل  في  يسهم 
فجاء بناؤه للنّص منسجًما مع تلك االستجابة, فضاًل عن أّنه متوافق مع 
احلاجات التي وجدها في صدره, تلّح على شّق طريقها من ضميره إلى 
ذبذبات صوت,  أو في  ورق  الكالممَ على صفحة  للمتلّقي  لسانه, عارضة 
ليقرأه, ويجّد في فهمه وتأويله, مبا أوتي من قدرة على الفهم, وحسب ما 

أحاط بظروف بناء هذا النّص, وبصفات بانية.
وأثره  التكلّم  دورمَ  وغيرهم)2(,  ولغوّيي  نحوّيي  من  علماؤنا,  أدرك  وقد 
في الفعل اللغوّي, ليس فقط ألّنه باعث الكالم, أو فاعله على حّد تعبير 
التكلّم  ينويه  العنى في كثير من األحيان يرتبط مبا  بعضهم)3(, بل ألّن 
ويقصده, أو مبا يصاحب القول من األحوال الشاهدة بالقصود, احلالفة 
الكالم  وقع  ن  ممَ بأّنه:  التكلّم  عّرفوا  إّنهم  حّتى  النفوس)4(.  في  ما  على 
األمور  من  ذل��ك  وغير  واعتقاده,  وإرادت���ه,  من قصده,  أح��وال��ه,  »بحسب 
الراجعة إليه حقيقة أو تقديًرا«)5(. فللحال التي يكون عليها التكلّم, أثناء 
إرساله خطابه أثر كبير في تشكيل العنى, والوصول إلى القصد من الكالم, 

الذي هو أساس عملّية التواصل واإلبالغ. 
وإّن منِعم النظر في أفاني القول يدرك أّن الكالم ما هو إاّل لبوس لوقف 
والفّسرون  ق��والً,  استحال  ثّم  التكلّم  في عقل  فكرّي, حتّرك  أو  عاطفّي 

     املتكّلم وأثره في التأويل النحوّي
     )البحر احمليط ألبي حّيان منوذًجا(

     بقلم: د.صالح كّزارة *
     آيات إسماعيل الصالح **

*  أستاذ في قسم اللغة العربّية, جامعة حلب, سوريا.
* * طالبة ماجستير,  قسم اللغة العربّية, جامعة حلب, سوريا.
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وإخوتهم النحوّيون, إذ أدركوا ذلك, 
كانوا يضعون املتكلّم في ذهنهم حني 
التفسير والتحليل, فيراعون مقامه, 

ويعتبرون حاله, ويتأّولون مقصده.
وفي خضّم بحر أبي حّيان )ت745(, 
تتبّدى لنا مراعاة املتكلّم, في التحليل 
النحوّي عاّمة, والتأويل منه خاّصة, 
في ثالثة وجوه, هي: مراعاة مقامه 
ومكانته, واالنتباه إلى حاله, باإلضافة 
ليظهر  تلّمس مقصده.  إلى محاولة 
أن  يجب  ملا  تقديرهم  في  كلّه  ه��ذا 

يكون الكالم عليه.
أواًل- مكانة املتكّلم:

احمليط  البحر  في  وقفنا  ما  كثيًرا 
نحوّية, ص��درت من  ت��أوي��الت  على 
نحاة ومفّسرين رغبوا عن حمل اآلية 
على ظاهرها بعد أن عّرجوا الفكر 
في  تفكيرهم  فهداهم  رحابها,  في 
القول, وتقديرهم ملكانة القائل, إلى 
ض��رورة صرف الكالم عن ظاهره, 
ألّن إبقاءه على حاله ال يتوافق مع 
القرآنّي  الكالم  وألّن  قائله.  مكانة 
صادر عن العليم اخلبير فإّنه كالم 
وال  يديه  ب��ني  م��ن  الباطل  يأتيه  ال 

قائله  كصفات  وصفاته  خلفه,  من 
واإلعجاز,  ال��ك��م��ال  ف��ي  م��ت��ن��اه��ي��ة 
واآلخرون,  األّول��ون  بذلك  أقّر  وقد 
النّص  على  املشتغلني  فإّن  وبالتالي 
القرآنّي قد ابتعدوا عّما وصفوا به 
أْن ال  واعترفوا  البشر,  بعض كالم 
عيوب في الكالم اإللهّي, وإذا ُوِجد 
ما يُشكل فإّن ذلك من فهم املخاَطب 
مّما  وه��ذا  ال من قصور اخلطاب, 
غير  على  ويُحَمل  ل  يُ���ؤوَّ أن  ينبغي 
ه الذات اإللهّية عن كّل  ظاهره لتُنزَّ

ما ال يليق بها.
فمثاًل, في قوله تعالى: )َوَما َجَعلْنَا 
الِْقبْلََة الَِّتي ُكنَت َعلَيَْها ِإالَّ ِلنَْعلََم َمن 
ن يَنَقِلُب َعلَى َعِقَبيِْه(  ُسوَل مِمَّ يَتَِّبُع الرَّ
)البقرة: 143( ينصرف ظاهر الكالم 
إلى أّن قوله سبحانه: )لنعلم( يعني 
هاهنا  املتكلّم  ولكّن  العلم,  اب��ت��داء 
لذا  ش��يء,  بكّل  العليم  اللطيف  هو 
الكالم  حمل  حّيان  أبي  عند  يتعنّي 
يستحيل حدوث  ألّن��ه  على ظاهره, 
علم الله تعالى, ومن ثّم يجب تقدير 
حّيان  أبو  ارت��أى  مضاف محذوف, 
)رسولنا(,  ه��و  احمل���ذوف  يكون  أن 
وذل����ك ب��ال��ن��ظ��ر إل���ى س��ي��اق اآلي���ة, 
التأويل:  بعد  الكالم  تقدير  ليكون 
واملؤمنون«)6(,  رسولنا  ليعلم  »إاّل 
وال��ذي دف��ع إل��ى ه��ذا التأويل, كما 
وعال  ج��ّل  املتكلّم  تنزيه  ه��و  ت��ب��نّي, 

عّما ال يليق به.
وفي قوله تعالى: )َوِإْذ َواَعْدنَا ُموَسى 
ِمن  الِْعْجَل  اتََّخْذُتُ  ثُمَّ  لَيْلًَة  أَْربَِعنَي 
بَ��ْع��ِدِه َوأَن��تُ��ْم َظ��امِلُ��ون( )البقرة: 51( 
أبو  ومنهم  املفّسرين,  بعض  يلجأ 
حّيان, إلى التأويل النحوّي للتخلّص 
من إشكال وجدوه في اآلية الكرمية, 

نحوّيني  م���ن  ع��ل��م��اؤن��ا,  أدرك 
املتكّلم  دوَر  وغيرهم,  ولغوّيني 
ليس  اللغوّي,  الفعل  في  وأث��ره 
ف��ق��ط ألّن�����ه ب���اع���ث ال����ك����ام, أو 
بعضهم,  تعبير  حّد  على  فاعله 
ك��ث��ي��ر من  ف���ي  امل��ع��ن��ى  ب���ل ألّن 
األحيان يرتبط مبا ينويه املتكّلم 

ويقصده.
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للفعل  الصرفّية  الصيغة  أّن  وذل��ك 
اثنني,  املشاركة بني  تفيد  )واعدنا( 
فتقتضي حصول الوعد من الله عّز 
وجّل ومن نبّيه موسى عليه السالم 
م��ًع��ا. وألّن���ه ق��د وق��ر ف��ي أذهانهم, 
الله تعالى  أّن  وتأّكد في عقيدتهم, 
هو املتفّرد بالوعد والوعيد)7(, وأّن 
وهي  متكافئني,  بني  تكون  املواعدة 
يجوز  ف��ال  البشر,  ب��ني  يجري  مّم��ا 
القول بها بني الله وعبده, نرى منهم 
للفعل  اجلمهور  ق���راءة  يرفض  َم��ن 
يرّجح  أو  األل��ف,  بإثبات  )واع��دن��ا( 
قراءة أبي عمرو )ت154ه�( عليها, 
األل����ف)8(,  بغير  )وع��دن��ا(  ق��رأ  إذ 
ألّنها, في رأيهم, قراءة تناسب مقام 
الله جّل وع��ال)9(, وتتناسب مع ما 
ج���اء ف��ي آي���ات أخ���رى ف��ي القرآن 
)وعد(  ال��ف��ع��ل  فيها  ج���اء  ال��ك��رمي, 
ابتداًء من الله تعالى وحده, كقوله, 
عّز من قائل: )ِإنَّ اللَّه َوَعَدُكْم َوْعَد 
وقوله,جّل   .)22 )إبراهيم:   ) ��قِّ اْلَ
َق���ْوِم أَلَ���ْم يَِعْدُكْم  وع��ال أي��ًض��ا: )يَ��ا 
َربُّ���ُك���ْم َوْع�����ًدا َح��َس��ًن��ا( )ط���ه: 86(. 
اللَُّه  َوَع��َدَه��ا  ��اُر  )ال��نَّ تعالى:  وق��ول��ه 
الَِّذيَن َكَفُروا َوِبئَْس امْلَِصيُر( )الّج: 

.)10( )72
يرى  اإلش��ك��ال  ه��ذا  م��ن  وللتخلّص 
)واعدنا(,  الفعل  َح��ْم��ل  ح��ّي��ان  أب��و 
الذي يفيد املشاركة بني اثنني, على 
معنى الفعل )وعدنا( الذي يقتضي 
أّن الفعل قد صدر من واحد)11(. 
بهذا  ُق��رئ��ت  ق��د  اآلي��ة  أّن  والسّيما 
الفعل, أيًضا. والذي دفعه إلى هذا 
أوالً,  تعالى  الله  تنزيه  هو  التأويل 
وم���راع���اة م��ع��ه��ود ال��ع��رب ف��ي هذه 

الصيغة الصرفّية ثانًيا.

ولكّنك, إذا ما جريَت مجرى الظاهر, 
ورغ��ب��َت ع��ن ال��ت��أوي��ل, ف���إّن لذلك 
يستعمل  ح��ّي��ان,  أب��ي  عند  مخرًجا 
فيه ما ثقفه من أخبار الوعد الذي 
عليه  موسى  نبّيه  تعالى  الله  وع��ده 
الطور  ج��ان��ب  تكليمه  ث��ّم  ال��س��الم, 
األمين. فيجوز عنده أن يكون الفعل 
يؤول  وهذا  املواعدة,  من  بابه  على 
وعد موسى  قد  تعالى  الله  أّن  إلى 
الوحي, ويكون موسى قد وعد الله 
أّن  إل��ى  أو  للميقات)12(.  امل��ج��يء 
ال��وع��د ك��ان م��ن ال��ل��ه, وق��ب��ول��ه كان 
م��ن م��وس��ى. وق��ب��ول ال��وع��د يشبه 
ليس  يكون  وعلى هذا  الوعد)13(. 

ثّمة تأويل بحمل فعل على آخر.
وإذا كانت هذه الصيغة قد خرجت 
ع��ن ظ��اه��ره��ا ف��رمب��ا رأي��ن��ا مثلها 
غالًبا  اخل��روج  ذل��ك  أّن  إاّل  الكثير, 
ما جاء لنكتة بالغّية, وعلّة معنوّية, 
أل��م ت��َر أّن��ه��م ي��ق��ول��ون: ع��اف��اه الله, 
بذلك  يريدون  الله,  قاتله  ويقولون: 
هذا  فيجري  والتحقيق.  التأكيد 
الكالم  املجاز في  اآلي��ة مجرى  في 

أفانني  ف���ي  ال��ن��ظ��ر  م��ن��ِع��م  وإّن 
ال��ق��ول ي���درك أّن ال��ك��ام م��ا هو 
أو  مل��وق��ف ع��اط��ف��ّي  ل��ب��وس  إاّل 
فكرّي, حتّرك في عقل املتكّلم 
واملفّسرون  ق���واًل,  استحال  ث��ّم 
إذ أدركوا  النحوّيون,  وإخوتهم 
في  املتكّلم  يضعون  كانوا  ذل��ك, 
ذهنهم حني التفسير والتحليل, 
ويعتبرون  م��ق��ام��ه,  ف��ي��راع��ون 

حاله, ويتأّولون مقصده.
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الفعل  تكّرر  تقتضي  املفاعلة  »ألّن 
من جانبني, فإذا أُخِرجت عن بابها 
نظر  غير  م��ن  فقط  ال��ت��ك��رار  بقي 
الزمه  التكرار  من  أُري��د  ثّم  للفاعل 
وهو املبالغة والتحّقق فتكون مبنزلة 

التوكيد اللفظي«)14(.
ثانًيا- قصد املتكّلم:

ُقدَّ من  لباًسا  األسلوب  كان  ما  إذا 
كلم منتظم ملعًنى ُجنَّ في صدر َمن 
ذاك  نظمه  ف��إّن  يظهر,  أن  له  أراد 
فهو,  واّت��ف��ق,  ش��اء  كيفما  يجري  ال 
فضاًل عن مراعاته النحو ومعانيه, 
إّنا يسير وفق مقصد مبدِع ترتيبه, 
هنا  وم��ن  وتركيبه.  تأليِفه  وب���اري 
كالمه  ألسلوب  املتكلّم  اختيار  كان 
»م��ؤّش��ًرا أس��ل��وب��ّيً��ا«)15( ي��دّل على 
يريد  ال��ذي  املعنى  وعلى  مقصده, 

إيصاله ملخاَطبه.
بيد أّن هذا االختيار كثيًرا ما يخرج 
عن مقتضى الظاهر, مّتبًعا املقصد, 
جارًيا وراء املراد. وإّن املفّسر املتأّمل 
في آيات الله, يحاول أن يلّم بكّل ما 
يحيط بها, علّه يتلّمس بذلك العلّة 
ف��ي اخل����روج ع��ن ال��ظ��اه��ر, ويصل 
ما  وكثيًرا  الكالم.  من  القصد  إلى 
جلأ إلى التأويل النحوّي ليوّفق بني 
يليق  اآلي��ات وظواهرها مبا  بواطن 

بقصد املتكلّم الذي ارتآه.
ومّم������ا ي���ع���ني ع���ل���ى ال���ت���ع���ّرف إلى 
باملتكلّم,  الَقبْلّية  املعرفُة  القصد, 
أو  العقل,  ب��دالل��ة  إّم��ا  تكون  وال��ت��ي 
بداللة النقل)16(. ففي قوله تعالى: 
)النساء:  ُم��ْس��َم��ٍع(  َغ��يْ��َر  )َواْس���َم���ْع 
46( حكايًة عن اليهود الذين كانوا 
ظاهر  ي��دّل   ,( النبّي  إلى  يتحّدثون 

أّن��ه أم��ر, فيه من  هذا الكالم على 
التأّدب والتلّطف ما فيه, ويريد منه 
محاورو رسول الله ) أن يقولوا له: 
اسمع مّنا. ثّم يُتِبعون ذلك بقولهم: 
العرب  ع���ادة  ُم��س��َم��ع(, على  )غ��ي��ر 
ال��ت��ي ت��ق��ول: )اس��م��ع غ��ي��ر م��أم��ور(
)17( أو )اسمع غير صاغر()18(. 
غير أّن ما وصل ألبي حّيان, ولغيره 
اليهود,  صفات  م��ن  املفّسرين  م��ن 
املبثوثة في القرآن الكرمي, واملنثورة 
واألث����ر, جعلهم  كتب احل��دي��ث  ف��ي 
معنى  على  بحمله  ال��ك��الم  ي��ؤّول��ون 
رأيهم  استقّر  عندما  ال��دع��اء)19(, 
أّن اليهود إّنا قصدوا من كالمهم: 
ملرض  محّمد, ال سمعت,  يا  اسمع 
أو ساّم يحيط بك)20(.  يتخّبطك, 
في  تصّرفوا  قد  اليهود  يكون  وهنا 
ال��ك��الم, وح����ّوروا دالل��ت��ه, فتفّوهوا 
بقول ظاهره فيه تأّدب, وباطنه من 
الرأي,  هذا  ويعضد  الدعاء.  ِقَبِله 
فضاًل عن املعرفة باملتكلّم, ما جاء 
في نفس اآلية, إذ أخبر تعالى عنهم 
أّنهم قالوا: ?َسِمْعنَا َوَعَصيْنَا?, مّما 
أن��ف��س��ه��م, وأّنهم  ي����دّل ع��ل��ى خ��ب��ث 

أرادوا الوجه املكروه)21(.
يحتمل  ت����رى,  ك��م��ا  ال���ك���الم,  وألّن 
وج��ه��ي امل���دح وال�����ذّم)22(, فيمكنه 
التقلّب بني التأّدب مع رسول الله), 
ذلك من شأنه  ف��إّن  عليه,  والدعاء 
أن يجعل النحاة يختلفون في تقدير 
احملذوف من الكالم, وإن كانوا قد 
اّتفقوا قباًل أّن جزًءا منه قد ُحِذف. 
فمن رأى أّن قصد املتكلّمني إّنا هو 
املدح, كان تقديره للكالم هو: اسمع 
فقّدر مفعوالً  ُمسَمع مكروًها.  غير 
به ثانًيا السم املفعول )ُمسَمع(, ألّن 
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املفعول األّول قام مقام الفاعل)23(. 
وَمن حتّقق له أّن قصدهم كان الذّم 
والدعاء على النبّي ), كان تقديره: 
اسمع غير ُمسَمع خبًرا. أو: اسمع 
غير ُمسَمع كالًما ترضاه, فسمعك 

عنه ناٍب)24(.
ِفْرَعْوُن  )َق����اَل  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  وف���ي 
 )23 )الشعراء:  ��َن(  الْ��َع��امَلِ َربُّ  َوَم��ا 
أّن ق��ص��د فرعون  أب���و ح��ّي��ان  ي���رى 
الفائدة,  حتصيل  ليس  س��ؤال��ه  م��ن 
وإّنا هو سؤال محمول على معنى 
واملكابرة)25(,  وامل��ب��اه��ت��ة  اإلن��ك��ار 
من  بدليل  حّجته  حّيان  أبو  ويدعم 
مّما  استمّده  وآخر  الكرمي,  القرآن 
عرفه عن فرعون من القصص. أّما 
الدليل القرآنّي فهو ما جاء في آية 
قرآنّية أخرى حكاية عن موسى في 
محاورته فرعون, إذ قال: )لََقْد َعِلْمَت 
َماَواِت  السَّ َربُّ  ِإالَّ  َه�ُؤالء  أَن��َزَل  َما 
 )102 )اإلس��راء:  بََصآِئَر(  َواألَْرِض 
علم  يعلم  ف��رع��ون  أّن  ي��ؤّك��د  وه���ذا 
ال��ي��ق��ن َم���ن ه��و رّب ال��ع��امل��ن, رّب 
أن  م��ن  معنى  وال  وه����ارون,  موسى 
يكون استفهامه استفهام َمن ينتظر 
جواًبا ال يعرفه. وأّما الدليل اآلخر 
ف��ه��و م���ا رس��م��ه ذه��ن��ه م���ن صورة 
لفرعون, رّكب أجزاءها من قصص 
ال��ق��رآن, إذ ص���ّوره ال��ق��رآن الكرمي 
بأّنه ذاك العاتي املتكّبر الذي تأخذه 
لداعي  يستجيب  فال  باإلثم,  العّزة 
فإّن  هنا  وم��ن  العاملن.  رّب  احل��ّق, 
الصفات  إذ يعرف ه��ذه  أب��ا ح��ّي��ان 
فرعون  س����ؤال  ي��ك��ون  أن  يستبعد 
عاملًا  ك��ان  ألّن��ه  محًضا,  استفهاًما 
سبيل  على  استفهام  هو  بل  بالله, 

املباهتة واملراّدة.

ومّم���ا ع��رف��ه أب���و ح��ّي��ان م��ن قصد 
املتكلّم بإعمال العقل, فطّوع التأويل 
النحوّي ليناسب ما وقر في ذهنه, 
وما قّرره عقله من قصد قائل الكالم, 
لسان  على  الله  كتاب  ف��ي  ج��اء  م��ا 
جبريل عليه السالم مخاطًبا مرمي 
أَنَ��ا َرُسوُل  ��ا  َ بنت عمران: )َق��اَل ِإنَّ
َربِِّك أِلََهَب لَِك ُغاَلًما َزِكّيًا( )مرمي: 
19(, فجبريل ما هو إاّل رسول الله 
إل��ى أََم��ت��ه م��رمي ال��ص��ّدي��ق��ة, عليها 
السالم, وال يستطيع هو أن يهب لها 
أّن  حّيان  أبو  رأى  فقد  لذا  الغالم, 
إسناد جبريل الهبة إلى نفسه إّنا 
وذلك  العقلّي,  املجاز  قبيل  من  هو 
واملعنى:  ال���ع���رب,  ك���الم  ف��ي  ك��ث��ي��ر 
»ألكون سبًبا في هبة الغالم بالنفخ 
الكالم:  وتقدير  ال�����روع«)26(.  ف��ي 
أرسلت إليك ألهب لك)27(, فنسب 
ال��ه��ب��ة إل��ي��ه, ملّ���ا ك���ان اإلع����الم بها 
ِق��َب��ل��ه)28(, ويؤّيد ذلك  ص��ادًرا من 
عند أب��ي ح��ّي��ان م��ا ج��اء ف��ي بعض 
أن أهب  »أم��رن��ي  وه��و:  املصاحف, 
لك«)29(. وكذلك قراءة نافع وأبي 
عمرو: »ليهب«)30(, أي: ليهب لك 
أبو  يكون  وبذلك  غالًما)31(.  رّبك 
حّيان قد أّول الكالم تأوياًل يتناسب 
مع املعطى السياقّي لآلية, ويناسب 
إلى  مستنًدا  وح��ال��ه,  املتكلّم  قصد 
وإلى  املصاحف,  بعض  في  جاء  ما 
بالقراءة  املتمّثل  السماعّي  الدليل 

القرآنّية.
وقد يلتمس أبو حّيان تأوياًل نحوّيًا, 
به  ليحّقق  احل��ذف,  على  باالعتماد 
ومستنًدا  وصّحته,  الكالم  متاسك 
ارت��آه من قصد جبريل من  إل��ى ما 
أن  يُحتَمل  الكالم  أّن  فيرى  كالمه, 
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وكأّن  محذوف,  بقول  محكّيًا  يكون 
املعنى, بتصّور أبي حّيان وغيره, قد 
ألهب  بالقول:  رّبي  أرسلني  أصبح: 
ل��ك)32(, ويبدو أّن الذي حّقق هذا 
أّن  م��ن  عقولهم  ق��ّررت��ه  م��ا  التقدير 
َمن  هو  ليس  السالم,  عليه  جبريل, 
على  وساعدهم  ال��غ��الم,  مل��رمي  يهب 
ذلك من معطيات النّص, ما حتمله 
كلمة )رسول(, التي وردت في اآلية, 
من داللة تشير إلى أّن جبريل حامل 
م��رمي. كّل  إل��ى  الله  رسالة من عند 
هذا أّدى إلى إعادة تشكيل بنية النّص 
مبا يتوافق مع املعنى الذي فهمه أبو 

حّيان وَمن وافقه من املفّسرين.
ثالًثا- حال املتكّلم: 

ف���ي غيابة  ي����رزح  امل��ع��ن��ى  ي����زال  ال 
الغموض, حّتى يُقيَّض له ما يخرجه 
إلى  واإلش��ك��ال  اللبس  ظلمات  م��ن 
ما  وكثيًرا  والتبيان.  اإلي��ض��اح  ن��ور 
التلفّظ  ح��ن  املتكلّم  ح��ال  أض���اءت 
بالكالم جوانب في التعبير القرآنّي 
كانت قبُل معتمًة تنتظر َمن يكشف 
عن وجهها. وقد بات من املعلوم أّن 
املعنى,  تفاصيل  يرسم  ما  أه��ّم  من 
ه��و م��وق��ف اخل��ط��اب, وم���ا يكتنف 
كالمه  يتقلّب  أح����وال,  م��ن  املتكلّم 
بتقلّبها, ويتأّثر بتأثيرها. وعند أبي 
املتكلّم  ح��ال  م��راع��اة  تّتضح  حيان 
في  يضع  إذ  النحوّي,  التأويل  في 
يجعل  أن  من شأنه  ما  ك��ّل  اعتباره 
أو  املتكلّم يحذف جزًءا من كالمه, 
يؤثر أسلوًبا على آخر, أو غير ذلك 
من ضروب القول,  وعنده أيًضا أّن 
مجداف  يحّركها  ال  املعنى  سفينة 
املوقف فقط, بل رمّبا كانت قواعد 

النحو أسرَع وأبن تأوياًل.

وتتبّدى لنا مراعاة أبي حّيان حلال 
تأّملنا  ما  إذا  التأويل,  في  املتكلّم 
حت��ل��ي��ل��ه ل��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى ع��ل��ى لسان 
َويْلَتَا  يَ��ا   ( أخ���اه:  قتل  ح��ن  قابيل 
َه�َذا الُْغَراِب  أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمثَْل 
أَِخي( )املائدة: 31(,  َف��أَُواِرَي َسْوءةَ 
في  االستفهام  أّن  للمفّسر  تبّن  إذ 
هذه اآلية, قد فارق املعنى احلقيقّي 
مالءمة حلال  أكثر  آخر  معنى  إلى 
إّن��ا جاء  أّن معناه  ف��رأى  ال��ق��ائ��ل, 
على اإلنكار والنفّي. أّما ما دفع إلى 
هذا التأويل النحوّي, فهو تصّور أبي 
حّيان حلال قابيل, وما آل إليه من 
ندم مّما اقترفت يداه, حن زّينت له 
نفسه َقتْل أخيه. وتروي القّصة أّن 
قابيل ملّا قتل أخاه, »تركه بالعراء ال 
يدري ما يصنع به, فخاف السباع, 
فحمله في ج��راب على ظهره سنة 
السباع,  عليه  وعكفت  أروح,  حّتى 
فقتل  فاقتتال,  غ��راب��ن  الله  فبعث 
مبنقاره  له  فحفر  اآلخ��ر,  أحدهما 
ورجليه, ثّم ألقاه في احلفرة, فقال: 
لتكون  أع���ج���زت...«)33(.  ويلتا  ي��ا 
لنفسه,  املستصغر  قولة  تلك  قولته 
هي  وليست  فعلتها,  شنيَع  املنكِر 
ق��ول��ة م��ن ق��ب��ي��ل االس��ت��ف��ه��ام الذي 
ينبغي له جواب. وأبو حّيان إذ قّدر 
حال قابيل النفسّية, وتلّمس مشاعر 
الندم التي حترق شغافه, عرف أّن 
أّن  وأدرك  القلب,  ترجمان  اللسان 
استفهام املستفِهم هنا قد خرج إلى 
بناء  الكالم  وتقدير  اإلن��ك��ار,  معنى 
على ذلك هو: »ال أعجز عن كوني 
الغراب. وفي ذلك هضم  مثل هذا 

لنفسه, واستصغار لها«)34(.
وفي قوله تعالى:)َفَصبٌْر َجِميٌل َواللُّه 
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اْلُْستََعاُن َعلَى َما تَِصُفوَن( )يوسف: 
اآلي���ة على لسان  18( ج���اءت ه��ذه 
ابتاله  حني  السالم,  عليه  يعقوب, 
رّبه بفقد ولده يوسف, فالذ بالصبر 
اجلميل تعزّيًا, ولم يشُك بّثه إاّل إلى 
اآلية  هذه  اجلمهور  قرأ  وقد  الله. 
)صبر()35(.  كلمة  برفع  الكرمية 
مرفوعة,  الكلمة  ه��ذه  ج���اءت  ولّ���ا 
وكان عند النحاة أّن االسم الواحد 
ال يفيد, متّخض ذهن أبي حّيان إلى 
قد  أّنها  ف��رأى  إعرابها,  احتماالت 
قّدره  م��ح��ذوف,  لبتدأ  خبًرا  تكون 
في ضوء العطيات النصّية, ب�«أمري 
ص��ب��ر ج���م���ي���ل«)36(. ورّب����ا كانت 
االبتداء  وج��از  ُح��ِذف خبره,  مبتدأ 
وتأويل  ُوِصفت,  ألّنها  هنا  بالنكرة 

الكالم: »فصبر جميل أمثل«)37(.
وق��د ق��رأ ره��ط م��ن ال��ق��ّراء اآلية: 
?َف���َص���بْ���ًرا َج���ِم���ي���اًل? ب��ن��ص��ب كلمة 
)صبر(, وقيل: إّنها قد ُرِسمت هكذا 
في مصحف أبّي, ومصحف أنس بن 
مالك)38(, فخّطأها بعضهم. ولكّن 
أبا حّيان رأى أّن قراءة النصب قد 
يليق  تخريج  لها  التُِمس  إذا  تصّح, 
بقام ال��ق��رآن ال��ك��رمي. ألج��ل ذلك 
ن����راه ي��ن��ص��ب م��س��رًح��ا ت����دور فيه 
أح����داث ه���ذه ال��ق��ص��ة, وي��ع��ّول في 
ذلك كثيًرا على حالة يعقوب, عليه 
بقميص  أت��وه  لّ��ا  النفسّية  ال��س��الم, 

خ بالدم, وقالوا له:  يوسف وقد لُطِّ
أّن��ه قد  أكله. فعرف  الذئب قد  إّن 
حاق بيوسف مكر أخوته, فاسوّدت 
فؤاده  وأص��ب��ح  عينيه,  ف��ي  ال��دن��ي��ا 
سوى  سبيل  ال  أْن  وأدرك  ف��ارًغ��ا, 
يخاطبها  نفسه  إل��ى  فرجع  الصبر 
صبًرا.وفي  ص��ب��ًرا  ن��ف��ُس!  ي��ا  أْن 
أبو حّيان  يرى  العطيات  تلك  ضوء 
أّن تأويل القراءة هو: »فاصبري يا 
أرأيت  ج��م��ي��اًل«)39(.  نفس ص��ب��ًرا 
إلى أبي حّيان كيف استجاب ذهنه 
مدلوالت  ح��ّرك��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ل��ل��ظ��الل 
عالمة النصب, فجاء تقديره للقراءة 
يناسب حال التكلّم, ويشي بدالالت 
القراءة,  تلك  آفاقها  جديدة فتحت 

ووّضحها التأويل النحوّي.
وه��ك��ذا ف��إّن��ه يتبنّي لنا أّن��ه لّ��ا كان 
التكلّم هادًيا ألبي حّيان في رحلته 
إصابة  منها  يبغي  التي  التفسيرّية 
العنى وحتصيله, وأّنه كثيًرا ما أّثر 
النحوّي  التحليل  ف��ي  ال��ك��الم  قائل 
عامة, والتأويل منه خاّصة, لّا رأينا 
أبا حّيان يبحث عن مقصده, ويعتبر 
حاله, ويراعي مكانته. ليكون لذاك 
االعتبار, وتلك الراعاة أثر كبير في 
إعادة تركيب الوجه الؤّول, وتوجيه 

دّفة العنى النحوّي.
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356/1. و السمني احللبّي, الدر املصون 
امل���ك���ن���ون, 263/1.  ال��ك��ت��اب  ع��ل��وم  ف���ي 

والنّحاس, إعراب القرآن, 224/1.
14- ينظر: ابن عاشور, الطاهر محّمد, 
الدار  )تونس:  والتنوير,  التحرير  تفسير 

التونسّية للنشر, 1984م(, 497/1.
روائع  ف��ي  ال��ب��ي��ان  مّت����ام,  15- ح��ّس��ان, 
للنّص  وأسلوبّية  لغوّية  دراس���ة  ال��ق��رآن, 
ال��ق��رآن��ّي, ط1, )م��ص��ر, ال��ق��اه��رة: عالم 

الكتب, 1413ه�/ 1993م(, ص489.
16- ينظر: قاسم, حسام أحمد, األسس 
كتب  في  دراس��ة  العربّي  للنحو  املنهجّية 
)مصر,  ال��ك��رمي, ط1,  ال��ق��رآن  إع����راب 
1428ه/  العربّية,  اآلف��اق  دار  القاهرة: 

2007م(, ص210.
احمليط,  البحر  ح��ّي��ان,  أب��و  ينظر:   -17

.274/3
الدين,  ج���ال  ال��س��ي��وط��ّي,  ي��ن��ظ��ر:   -18
الدّر املنثور في التفسير باملأثور, حتقيق: 
التركّي, ط1,  الله بن عبد احملسن  عبد 
1424ه�/  هجر,  دار  ال��ق��اه��رة,  )م��ص��ر, 
أبي  اب��ن  ال����رازّي,  و   .466/4 2003م(, 
تفسير  محّمد,  ب��ن  الرحمن  عبد  ح��امت 
الله  رس��ول  ع��ن  مسنًدا  العظيم  ال��ق��رآن 
أسعد  حتقيق:  وال��ت��اب��ع��ني,  )وال��ص��ح��اب��ة 
مّكة  )ال��س��ع��ودّي��ة,  ط1,  الطّيب,  محّمد 

املكّرمة, 1417ه�/ 1997م(, 966/3.
احمليط,  البحر  ح��ّي��ان,  أب��و  ينظر:   -19
القرآن  م��ع��ان��ي  ال���ن���ّح���اس,  و   .274/3

الكرمي, 102/2- 103.

20- جاء في بعض اآلثار أّن اليهود كانوا 
الله ) ويقولون ذل��ك على  ي��ؤذون رس��ول 
سبيل الشتم واالستهزاء. فعن ابن عّباس 
اسمع   :( للنبّي  يقولون  كانوا  اليهود  أّن 
وُرِوي عن مجاهد واحلسن  ال سمعت.  
أّن��ه��م��ا ك��ان��ا ي���ت���أّوالن ف��ي ذل���ك مبعنى: 
واسمع غير مقبول منك. ينظر: الطبرّي, 
أبو جعفر محّمد بن جرير, جامع البيان 
وعلّق  ح��ّق��ق��ه  ال���ق���رآن,  آي  ت���أوي���ل  ع���ن 
راجعه  شاكر,  محّمد  محمود  حواشيه: 
وخّرج أحاديثه: أحمد محّمد شاكر, ط2, 
)مصر, القاهرة: مكتبة ابن تيمية, طبعة 
املعارف مبصر(,  دار  طبعة  عن  مصّورة 
434/8. والطبرانّي, أبو القاسم سليمان 
وخّرج  حّققه  الكبير,  املعجم  أحمد,  بن 
السلفّي,  املجيد  عبد  حمدي  أح��ادي��ث��ه: 
د.ط, )مصر, القاهرة, مكتبة ابن تيمّية, 

د.تا(, 124/12, احلديث رقم: 12659.
احمليط,  البحر  ح��ّي��ان,  أب��و  ينظر:   -21

.274/3
الدين  ض��ي��اء  اب��ن  ال����رازّي,  ينظر:   -22
عمر, مفاتيح الغيب, ط1, )لبنان, بيروت: 
دار الفكر, 1401ه�/ 1981م(, 122/10. 
والسمني احللبّي, الدّر املصون, 698/3.

ال����دّر  ال��س��م��ني احل���ل���ب���ّي,  ي��ن��ظ��ر:   -23
إرشاد  السعود,  أبو  و   .698/3 املصون, 

العقل السليم, 706/1.
24- ينظر: أبو حّيان, محّمد بن يوسف, 

البحر احمليط, 274/3.
احمليط,  البحر  ح��ّي��ان,  أب��و  ينظر:   -25

.12/7
26- أبو حّيان, البحر احمليط, 170/6. و 
ينظر: ابن خالويه, أبو عبد الله احلسني 
السبع,  القراءات  في  احلّجة  أحمد,  بن 
مكّرم,  سالم  العال  عبد  وش��رح:  حتقيق 
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ط3, )لبنان, بيروت- مصر, القاهرة: دار 
ص236-  1979م(,  1399هـــ/  الشروق, 

.237
املسير,  زاد   , ابن اجلــوزّي,  ينظر:   -27

.217/5
الوجيز,  ر  احملــرّ ابن عطّية,  ينظر:   -28

.9/4
احمليط,  البحر  حــّيــان,  أبــو  ينظر:   -29

.170/6
القرآن,  إعـــراب  الــنــّحــاس,  ينظر:   -30

.10/5
الله  عبد  أبــو  خالويه,  ابــن  ينظر:   -31
القراءات  إعــــراب  أحــمــد,  بــن  احلــســن 
الرحمن بن  السبع وعللها, حتقيق: عبد 
سليمان العثيمن, ط1, )مصر, القاهرة, 
1992م(,  1413هـــــ/  اخلــاجنــي,  مكتبة 

.14/2
احمليط,  البحر  حــّيــان,  أبــو  ينظر:   -32
بن  يحيى  زكرّيا  أبــو  الــفــّراء,  و   .170/6
زيــــاد, مــعــانــي الـــقـــرآن, حتــقــيــق: محّمد 
علّي النّجار و أحمد يوسف جناتي, ط3, 
1403هـ/  الكتب,  عالم  بيروت:  )لبنان, 
إعراب  164/2.والــــنــــّحــــاس,  1983م(, 

القرآن, 10/5.
احمليط,  البحر  حــّيــان,  أبــو  ينظر:   -33

.527/8
34- وهي العوراء وتكّنى أم جميل, وهي 
بنت حــرب بــن أمــّيــة أخــت أبــي سفيان 

علّي  بــن  أحــمــد  العسقالنّي,  ينظر:   ,(
ــن حــجــر, فــتــح الـــبـــاري بــشــرح صحيح  ب
البخارّي, قرأ أصله تصحيًحا وحتقيُقا: 
باز,د.ط,  بــن  الله  عبد  بــن  العزيز  عبد 

)لبنان: دار املعرفة, د.تا(, 738/8.
35- ينظر: الرازّي, ابن أبي حامت, تفسير 
والسيوطّي,  العظيم, 3473/10.  القرآن 
التفسير  املنثور في  ــدّر  ال الــديــن,  جــالل 

باملأثور, 736/15.
احمليط,  البحر  حــّيــان,  أبــو  ينظر:   -36
الكّشاف,  الـــزمـــخـــشـــرّي,  و   .290/5

.263/3
احمليط,  الــبــحــر  حـــّيـــان,  أبـــو   -37
290/5. و ينظر: شيخ زاده, حاشية 
البيضاوّي,  تفسير  على  زاده  شيخ 
78/3. و أبو السعود, إرشاد العقل 

السليم, 120/3.
احمليط,  الــبــحــر  حـــّيـــان,  أبـــو   -38
290/5. و ينظر: ابن عطّية, احملّرر 

الوجيز, 227/3.
39- ينظر: القرطبّي, أبو عبد الله 
ألحكام  اجلامع  أحمد,  بن  محّمد 
ــد الـــلـــه بن  ــق: عــب ــــقــــرآن, حتــقــي ال
)لبنان,  التركي,ط1,  احملسن  عبد 
بيروت: مؤّسسة الرسالة, 1427هـ/ 
أبو السعود,  2006م(, 290/11. و 
إرشاد العقل السليم, 120/3. وابن 

عطّية, احملّرر الوجيز, 227/3.
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 مجلة البيان -  العدد 515 -  يونيو  2013

)5-1( وال���ع���ب���ث���ي���ة  ال����واق����ع����ي����ة  ب�����ن  ح����ارت����ن����ا  أوالد 
سليمان احلزامي

السنعوسي سعود  ل���:  البامبو”  “ساق  رواي���ة  ف��ي  الهوية 
د.يوسف شحادة

كوليونالي ب���ع���د  م����ا  ن����ص  “ت�������وي����ا”..   .. رواي�������ة 
د.هويدا صالح

قراءات
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قراءات

املقدمة
أوالد حارتنا من الروايات التي آثارت ضجة كبيرة عند صدورها على 
العام 1959م، والسبب  شكل حلقات في جريدة األهرام املصرية منذ 
في اإلثارة اإلعالمية التي أحدثتها هذه الرواية تعود ألسباب كثيرة 
منها، إنها: تخاطب العقل العربي بلغة بعيدة عن ميكانيكية تفكير 

العقل العربي.
وجنيب محفوظ كاتب متمرس فهو كتب الرواية التاريخية وأوغل في الكتابة 
عن احلارة املصرية في كثير من رواياته التي كتبها قبل أوالد حارتنا أو بعدها 
وكان دائماً ينتقد املجتمعات االرستقراطية ودائماً يتعاطف ومييل إلى أبناء 
احلارة الشعبية املصرية، كما إن احلب في روايات جنيب محفوظ هو نتيجة 
أكثر منه سبب ألن محفوظ في أغلب رواياته يتعامل مع الشخصية املصرية 
املصري،  اإلنسان  سلوكيات  على  املبنية  االجتماعية  املشاكل  خللال  من 
فنجد أن روايات جنيب محفوظ دائماً أو غالباً ما يكون عامل املخدرات 

أوالد حارتنا 
بني الواقعية والعبثية

* كاتب من الكويت. 

بقلم: سليمان احلزامي *

Bayan June 2013 Inside.indd   52 5/26/13   8:17:53 AM



53

سواء تعاطياً أو تهريباً أو جتارة أو 
أن جنيب  كما  فيها،  موجود  توزيعاً 
مع  وح��واء  آدم  لعبة  يلعب  محفوظ 
أبطال رواياته بطريقة ملفتة للنظر، 
فأحياناً جند أن املرأة هي الضحية 
هو  الرجل  أن  أخ��رى جند  وأحياناً 
لي هو  يبدو  كما  والسبب  الضحية 
محاولة من عبقري الرواية العربية 
في إرضاء القارئ، مبعنى أن جنيب 
احلب  لعبة  يلعب  عندما  محفوظ 
في رواياته فهو ال يلقي باللوم على 
الفشل  أو  النجاح  في  س��واء  امل��رأة 
الرجل  على  باللوم  يلقي  ال  كذلك 
في النجاح أو الفشل، وهنا قد يأتي 
يعمل  محفوظ  أن جنيب  يقول  من 
العاطفية  العالقات  توازن في  على 
الكالم  وه��ذا  املجتمع،  ثنائية  ب��ن 
في  احل��ي��اة  ألن  يبدو صحيحاً  ق��د 
التوازن،  ه��ذا  على  مبنية  األس��اس 
فاملرأة مخلوق جميل يحمل مشاعر 
النفس البشرية من خير وشر وحب 
املرأة  على  ينطبق  وم��ا  وك��راه��ي��ة، 
ينطبق أيضاً على الرجل مع األخذ 
ف��ي االع��ت��ب��ار ب���أن ل��ل��رج��ل العربي 
سمات يختلف فيها عن املرأة أكثر 
العالم، ومن  من أي رج��ل آخ��ر في 
والغيرة  القيادة  حب  السمات  هذه 
الشديدة واالنتقام في حالة املساس 
صفات  وهي  السمعة،  أو  بالشرف 
موجودة لدى اآلخرين لكن اإلنسان 
هذه  في  غيره  على  يتفوق  العربي 
الصفات، ومن هنا جند أن القيادة 
دائماً  محفوظ  جنيب  رواي���ات  ف��ي 
تكون للرجل رغم تعاطفه مع املرأة، 
واألمثلة على ذلك في رواياته كثيرة، 
ولعل الثالثية من أبرز األمثلة على 

السراب  رواي��ة  إلى  باإلضافة  ذلك 
وغيرها من الروايات األخرى.

وق���د ج��س��د جن��ي��ب م��ح��ف��وظ هذه 
حارتنا،  أوالد  رواي����ة  ف��ي  ال���رؤي���ة 
الرواية  ف��ي  األس��اس��ي��ون  فاألبطال 
اجلبالوي  م��ن  اب��ت��داًء  رج���ال  كلهم 
وفي  وأب��ن��ائ��ه  احمل��وري��ة  الشخصية 
أن  كما  وأده���م،  إدري���س  مقدمتهم 
زوجات  دور  أغفل  محفوظ  جنيب 
اجلبالوي في الرواية إغفاالً متعمداً 
فلم ي��أِت على ذكر أي زوج��ة منهن 
فكر  عندما  أده��م  وال���دة  إال  اللهم 
في الزواج من أميمة، وحتى أميمة 
جند إنها امرأة مسلوبة اإلرادة في 
األطفال  إجن��اب  ومهمتها  ال��رواي��ة 
والسرقة  ل��ل��ع��ص��ي��ان  أده����م  ودف����ع 
أما وسيلة  املستور؛  واالط��الع على 
بعد  أده��م  عنها  فاملسؤول  العيش 

خروجهما من البيت الكبير.
محفوظ  جنيب  أن  للنظر  وامللفت 
أغفل عن ذكر إجناب اإلناث كبنات 
ألده����م وك����أن أده����م ل��م ي��ن��ج��ب إال 
تساؤل  مجرد  وه��ذا  فقط،  الذكور 
عندما ميعن  ال��ق��ارئ  يعرفه  س��وف 

النظر في رواية أوالد حارتنا.
وبقية الشخصيات كلها شخصيات 
إال  اللهم  امل��رأة فيها،  تغيب  ذكورية 
ف��ي اجل���زء اخل���اص ب��ق��اس��م حيث 
وب��دري��ة شخصيتان  ق��م��ر  أن  جن��د 
قاسم  حياة  في  ب���ارزاً  دوراً  تلعبان 
بخاطرهم  شخصية  إلى  باإلضافة 
عند احل��دي��ث ع��ن اجل���زء اخلاص 
برفاعة، فبخاطرهم هي التي فتحت 
شهية رفاعة للتعامل مع العفاريت.

الدراسة  ه����ذه  ف���ي  ح���اول���ت  ل��ق��د 
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القصيرة أن أتعرف وأعّرف القارئ 
بهذه الرواية التي أحدثت دوياً عند 
النقاد العرب والذين ذهب بعضهم 
إل��ى وض��ع ع��ام��ات استفهام حول 
أدب جنيب محفوظ ككل، مع العلم، 
وهذه وجهة نظر خاصة، إن الرواية 
عندما نتعامل معها على أنها رواية 
ورؤية  عبثي  بأسلوب  كتبت  عبثية 
س��ي��ن��م��ائ��ي��ة وك��ت��ب��ت ب��ع��د ف��ت��رة من 
ال��ت��وق��ف ع��ن ال��ك��ت��اب��ة ع��ن��د جنيب 
في  ل��ل��ق��راءة  ت��ف��رغ  حيث  محفوظ، 
الرواية،  بناء  امل��دارس احلديثة في 
العبث  بأسلوب  يتعلق  م��ا  وخ��اص��ة 
هذه  ف��ت��م��خ��ض��ت  ال��ام��ع��ق��ول،  أو 
والتي  حارتنا  أوالد  ب��رواي��ة  الفترة 
ه��ي أس��ل��وب ج��دي��د وم��ن��ه��ج جديد 
ع��ن��د جن��ي��ب م��ح��ف��وظ، أح���ب هذا 
الكاتب العاملي أن يؤكد عبقريته في 
مدارس  في  يكتب  أن  يستطيع  أنه 
أخرى من األدب بعيدة عن األسلوب 
املتوارث،  األس��ل��وب  أو  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
فنهج نهجاً جديداً  في كتابة أوالد 
حارتنا وهو النهج املبني على العبث 
الشخصيات  ف��ج��اءت  والامعقول 
واألح��داث بشكل غير منطقي  من 
البناء،  وم���ن ح��ي��ث  ال��ن��ت��ائ��ج  ح��ي��ث 
السيناريو  كتابة  م��ن  اس��ت��ف��اد  كما 
ريا  مثل  فيلم  من  ألكثر  السينمائي 

وسكينة وغيره من األفام.

إن احلديث عن أوالد حارتنا سيظل 
ف��ي ه���ذه الرواية  م��ف��ت��وح��اً  ح��دي��ث��اً 
وهي عامة فارقة في تاريخ األدب 
عند  زاوي��ة  تشكل  املعاصر  العربي 
أدب جنيب محفوظ بشكل  دراس��ة 
الرواية  أدب  دراس���ة  وع��ن��د  خ��اص 

العربية بشكل عام.
ل��ق��د ح���اول���ت واج���ت���ه���دت ف���ي أن 
والرؤية  العبثية  ال��رؤي��ة  ه��ذه  أق��دم 
السينمائية  وال���رؤي���ة  ال��ام��ع��ق��ول��ة 
الروائية عند جنيب محفوظ فأنت 
يتولد  ح��ارت��ن��ا  أوالد  ت��ق��رأ  ع��ن��دم��ا 
فيلماً  تشاهد  إن��ك  إحساس  لديك 
واصغر  الصور  أدق  في  سينمائياً 
احلركات كما يحتوي على القطات 
واسعة وعميقة، وفيها اللقطة ذات 
أو  ال��ث��ن��ائ��ي  أو  الشخصي  احل����وار 
السينمائية  فالبصمة  اجل��م��اع��ي، 
واض��ح��ة مت��ام��اً ع��ن��د ه���ذا الكاتب 
العبقرية في رواية أوالد حارتنا من 
خال هذه الدراسة التي بني، يديك 

عزيزي، القارئ والله املوفق.
وسوف نعمل على نشر هذه الدراسة 
ف��ي ال��ب��ي��ان اب��ت��داء م��ن ه��ذا العدد 
أق���دم فيها رؤية  أن  أح���اول  وال��ت��ي 
ج��دي��دة ل��ه��ذه ال��رواي��ة ال��ت��ي أثارت 

ضجة وال تزال تثير هذه الضجة.

أوالد حارتنا 
بني الواقعية والعبثية
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الفصل األول

عالمة فارقة في أدبنا املعاصر

أوالد حارتنا أشهر ما كتب جنيب محفوظ، الفائز بجائزة نوبل الوحيد في 
الوطن العربي وحتديداً في األدب الروائي، وجنيب محفوظ أكثر الكتاب 
الشعبي، فمعظم قصص  املوروث  الذين استخدموا  املصريني  العرب من 
جنيب محفوظ ورواياته تدور في احلارة املصرية واألزقة الشعبية واملقاهي 
والتجمعات اجلماهيرية والقطاعات املختلفة من املجتمع املصري، املسحوق، 
فشخصيات جنيب محفوظ دائماً جندها من الشخصيات الشعبية ذات 
األديب  ه��ذا  يطرحها  التي  القضايا  ومعظم  احمل��دود   املعيشي  املستوى 
العاملي متس اإلنسان املصري، واإلنسان العربي ومن ثم اإلنسان في كل 
مكان من حيث املشاعر واألحاسيس، و الصراع األزلي بني اخلير والشر، 

وطبيعة اإلنسان في صراعه مع املجتمع وما يحيط به.
كما إن شخصيات جنيب محفوظ في معظم رواياته هي شخصيات واقعية، 
يعطيك الكاتب إحساساً ودلياًل على واقعية هذه الشخصية، وميتد هذا 
اإلحساس إلى األسرة املصرية، والنماذج في أدب جنيب محفوظ كثيرة 
لعل من أبرزها )بداية ونهاية، زقاق املدق، السراب(، وغيرها من روايات 

جنيب محفوظ اخلالدة. 
وانعكست واقعية جنيب محفوظ بكتاباته الروائية على عمل متميز آثار 
ضجة كبيرة عندما نشر في نهاية عام 1959م روايته العاملية أوالد حارتنا. 
ال��رواي��ة ردود فعل  كبيرة ج��داً ومضادة واتهم فيها جنيب  وأث��ارت ه��ذه 
محفوظ بأشياء كثيرة ألنها رواية تعتبر من وجهة نظر بعض النقاد خارجة 
الواقعية  أو  التاريخية منها  عن مألوف رواي��ات جنيب محفوظ األخ��رى، 

الشعبية.
أوالد حارتنا أرى إنها رواية تندرج حتت الكتابة العبثية، رغم واقعية املكان، 
واملوروث الشعبي املصري، فقد استطاع جنيب محفوظ في هذه الرواية، 
الكلوبات )اإلض��اءة( املقاهي الشعبية،  أن يستخدم مفردات شعبية، مثل 
والفول املدمس، عربات الكارو، وغيرها من األشياء التي نراها في احلارة 
املصرية الشعبية، وقد اختار جنيب محفوظ الالزمن حتديداً لروايته، وإن 

أوالد حارتنا 
بني الواقعية والعبثية
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ك��ان عمد إل��ى إش���ارات إن أحداث 
ه���ذه ال���رواي���ة ق��د ج���رت ب��ع��د بناء 
مدينة القاهرة، ولكن أحداثها التي 
حوله  وم��ا  املقطم  جبل  ف��ي  دارت 
حيث كانت الصحراء ممتدة شماالً 
وجنوباً، شرقاً وغرباً، وهي مساحة 
كافية ألن تدور أحداث هذه الرواية 
بني الشخصيات األساسية في أوالد 

حارتنا. 
وتلك الشخصيات إذا استثنينا منها 
جند  ال��رم��ز  الشخصية،  ج��ب��اوي، 
أو الشخصية  الشر  أن إدريس وهو 
البعيدة عن عمل  املتعدية،  الشريرة 
اخلير، وال��ذي يطرد من قصر أبيه 
ونرى  األرض،  ف��ي  ف���س���اداً  ليعيث 
شخصية أدهم وزوجته أميمه أيضاً 
ال��ل��ذي��ن ط��رده��م��ا اجل���ب���اوي بعد 
هذا  س��ر  ومعرفة  السرقة  محاولة 
احلصول  وم��ح��اول��ة  املتجبر،  األب 
على السر الذي يحتفظ به اجلباوي 
أده���م في  ك��ت��اب وف��ش��ل  على شكل 
يفاجئه  ان  بعد  الكتاب  ه��ذا  سرقة 
اخلاصة  الغرفة  إل��ى  بدخوله  األب 
بهذا الكتاب، ويوضح جنيب محفوظ 
إدري��س من خ��ال احلديث مع  دور 
أميمة بأن تدفع زوجها للتعرف على 
سر الكتاب املوجود عند اجلباوي، 
الشرير  دور  ه��ن��ا  ي��ل��ع��ب  ف���إدري���س 
دور  وأده���م  احمل���ّرض،  دور  وأميمة 
امل���ن���ف���ذ، واجل����ب����اوي ه���و صاحب 
بطرده  إدري��س  عاقب  فقد  العقاب، 

من البيت، وبعد محاولة أدهم سرقة 
الكتاب مع زوجته أميمة عمل األب 
البيت  من  طردهما  على  اجلباوي 
الكبير  فخرج من جنة األب  وحياة 
النعيم التي كانت ترفرف على حياة 
القصر الذي ميلكه األب اجلباوي 
وهو القائد واملعمر لهذه األسرة، ومت 
الطرد ألدهم وزوجته احلامل خارج 
ذلك القصر أو تلك اجلنة، ليعيش في 
احلياة عيشة ضنكاً ومليئة بالشجار 

مع إدريس األخ األكبر ألدهم.
و  »ق���دري«،  ول��دي��ن،  أميمه  وتنجب 
»همام« وهما متشابهان في الشكل 
والبُنية ولكنهما مختلفان في الطبع 
والرؤية، ويبدأ صراع األخوين فيقتل 
ق���دري أخ���اه ه��م��ام وت��ب��دأ الرواية 
كذلك  وانحرافه،  القاتل  باعتراف 
يلعب إدريس دور املشاغب في حياة 
القصر،  م��ن  خرجت  التي  األس���رة 
إدري��س كذلك  فكما أن األب ط��رد 
طرد أدهم، وهذه إشارة واضحة من 
الكاتب جنيب محفوظ إلى الصراع 

بني اخلير والشر.
واستطاع جنيب محفوظ أن يقسم 
شعبية  مناطق  إل��ى  املقطم  منطقة 
تضم بعد موت أدهم جماعة »جبل 
ال��رج��ل املصلح   « -ب��ن��ي ح��م��دان- 
الذي وضع لهم القوانني، وحاول أن 
ينشر العدل بني قوم ال يعرفون إال 
القوي  مبدأ  ويعيشون على  التعدي 
أن  جبل  واستطاع  الضعيف.  يقتل 
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يروض تلك املجموعة من الناس وأن 
يعطيهم إرشادات ونصائح تصل إلى 
عشر وهي إشارة واضحة إلى بعض 

ما جاء في الكتب السماوية.  
واس��ت��ط��اع جن��ي��ب م��ح��ف��وظ بذكاء 
بالرمز  ويتالعب  يبعد  أن  الكاتب 
والعبث  امل��ق��ص��ودة  ال��واق��ع��ي��ة  ب��ن 
ال��روائ��ي، وأع��ت��ق��د أن رواي���ة أوالد 
حارتنا جاءت بعد توقف من جنيب 
فترة  الروائية  الكتابة  في  محفوظ 
كتابة  بدأ  وعندما  بقصيرة،  ليست 
األدب  م��وج��ة  ك��ان��ت  ح��ارت��ن��ا  أوالد 
ال��ع��ب��ث��ي م��ن م��س��رح وال���رواي���ة في 
أوجها وقد استطاع جنيب محفوظ 
امل��وج��ة، كما يرى  ي��وظ��ف ه��ذه  أن 
الكاتب في أن يطرح آراءه الفلسفية 
ال���دارس  ف��ي عملية اخل��ل��ق، وه���و 
للفلسفة، أن يطرحها بشكل روائي 
فالرمز  حارتنا،  أوالد  اس��م  حملت 
موقع  من  أكثر  في  موجود  العبثي 
في الرواية حيث الزمان غير محدد 
و أحادية املكان )املقطم وما حوله( 
رسمها  ال��ت��ي  الشخصية  وال��ق��ي��ادة 
جن��ي��ب م��ح��ف��وظ ك��إس��ق��اط لبعض 
من  س��واء  التاريخية،  الشخصيات 
اإلشارة،  أو  االس��م  أو  الفعل  حيث 
وأع��ت��ق��د أن جن��ي��ب م��ح��ف��وظ بهذه 
فأنت  ب��اه��راً،  جناحاً  جنح  النقطة 
تقرأ  وتتخيل  دون أن يكون هناك 
أي مساس للواقع التاريخي الديني 

الذي عرفته البشرية.
الشخصية  تأتي  وجبل  أده��م  بعد 
املساملة  الشخصية  وه���ي  ال��ث��ال��ث��ة 

وال��ت��ي تتفق م��ع ال��ق��ول امل��أث��ور إذا 
األمين  أحدهم على خدك  صفعك 
فأدر له خدك األيسر تلك الشخصية 
التي تدعو إلى السلم والسالم وهي 
ح��ارت��ن��ا شخصية  أوالد  رواي���ة  ف��ي 

رفاعة.
رفاعة يعيش بن والديه )شافعي و 
التربية  منهما حسن  وتعلم   ) عبدة 
وح��رف��ة األب وه���ي ك��م��ا ج���اء في 
والد   فالشافعي  ال��ن��ج��ارة،  ال��رواي��ة 
رفاعة يساعد  رفاعة جنار وكذلك 
والده في عمل النجارة. وتعلم حرفة 
العفاريت،  من  به مس  من  ترويض 
وذلك بأن جده جبالوي علمه تلك 
امل��ه��ن��ة، ك��م��ا ع��ل��م م��ن ق��ب��ل حفيده 
حرفة  ع��ل��م��ه  ح��ي��ث  »ج��ب��ل«  األول 
عاش  ال��ت��ي  ال��ف��ت��رة  وطبيعة  تتفق 
ف��ي��ه��ا م��ع ج��م��اع��ت��ه، وه���ي جماعة 
انحرفت بعد موت جبل وعادت إلى 
اجلميل،  ون��ك��ران  وال��ع��دوان  الغش 
من  الصحيح  ليعلمهم  رفاعة  فجاء 
أن  اإلمكان  قدر  ويحاول  السلوك، 
األول  أس��ت��اذه��م  بتعاليم  ي��ذك��ره��م 
حزب  م��ن  مجموعة  ل��ك��ن  »ج��ب��ل«، 
وقتلوه،  رف��اع��ة  على  ت��آم��روا  جبل 
اختفاء  إلى  واضحة  إش��ارة  وهناك 
تقول  حيث  دفنه  بعد  رف��اع��ة  جثة 
الرواية أنه قد انتقل إلى قصر جده 

األكبر جبالوي.
للمغزى  وهي إشارة عبثية واضحة 
ال����ذي ح����اول جن��ي��ب م��ح��ف��وظ أن 
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يطرحه في روايته من خالل صراع 
األديان الذي ساد البشرية في فترة 

من الفترات. 
الشخصيات  ه��ذه  إل��ى  نظرنا  وإذا 
وجبل،   ، »أده�����م  وأع���ن���ي  ال���ث���الث 
العبثي  اإلسقاط  أن  ورفاعة« جند 
ل��ك��ل ش��خ��ص��ي��ة واض����ح ج����داً فهي 
شخصيات غير موجوده على أرض 
جنيب  الكاتب  رسمها  كما  ال��واق��ع 
محفوظ، لكنها رمبا تكون موجوده 
في رحم التاريخ؛ وهنا أرى أن جنيب 
التاريخ  عبثية  اس��ت��خ��دم  محفوظ 
ب��ط��ري��ق��ة واض��ح��ة وم��ري��ح��ة وذات 
املوروث  توظيف  في  عميقة  دالل��ة 

اإلنساني في عمل روائي.
وهذا املوروث جاء متكامل األضالع 
املساندة  ال��ش��خ��ص��ي��ات  ح��ي��ث  م��ن 
التي تدور في  واألح��داث واألماكن 
في  ت��دور  وأيضاً  »املقطم«،  محيط 
اللهم إال إش��ارة واضحة  الال زمن، 
أن األحداث وقعت بعد بناء القاهرة. 
ولكن بعد كذا سنة ال توجد إشارة، 
فإذاً نحن ال نتكلم عن زمن مفتوح 
وقت  إل��ى  ورمب��ا  القاهرة  بناء  منذ 
ال��رواي��ة كتبت قبل  قريب. رغ��م أن 

أكثر من 60 سنة.
واس����ت����ط����اع جن���ي���ب م���ح���ف���وظ أن 
وشخوصها  ال��رواي��ة  بزمن  يتالعب 
خالل  م��ن  والعبثية  ال��واق��ع��ي��ة  ب��ن 
مدلول  ذات  ألش���ي���اء  اس��ت��خ��دام��ه 
واستخدام  ك��ال��ت��ح��ط��ي��ب،  واق���ع���ي 

باليد  تدفع  التي  والعربات  النبوت 
أو التي جترها احليوانات وإلى غير 
ذلك من اإلشارات كالرعي والصور 
احلاالت،  ه��ذه  مثل  في  تأتي  التي 
كما جنح جنيب محفوظ في تصوير 
وال�����زواج وأشياء  ال��زف��اف  ح���االت 
اختص فيها اإلنسان املصري وتعتبر 
املصرية  احل����ارة  م��س��ت��ل��زم��ات  م��ن 
من  ق���رون  قبل  وخ��اص��ة  الشعبية، 
يزال  البعض منها ال  الزمن، ورمبا 
ف��ي احلارات  ال��ي��وم  حتى  م��وج��وداً 

املصرية.
وبذكاء  محفوظ  جنيب  ينتقل  ث��م 
الشخصية  ع���ن  ل��ل��ح��دي��ث  خ�����ارق 
هذا  قاسم  شخصية  وه��ي  الثالثة 
الراعي البسيط الذي لديه فراسة 
في معرفة األح��داث السابقة، فهو 
وأيضاً  جلبل  ح��دث  مب��ا  علم  على 
لرفاعة،  ح���دث  م��ع��رف��ة مب��ا  ع��ل��ى 
يتكلم عن هذه األم��ور وهو  وقاسم 
في العاشرة من عمره أو أكثر قلياًل، 
م��ن اجلميلة  وك��ذل��ك قصة زواج���ه 
»قمر« وال��دور الذي لعبته قمر في 
حياة قاسم وهو دور محوري حيث 
نقلت حياته من الرعي إلى التجارة 
وهي إشارة واضحة للتغيير لبعض 
الشخصيات في التاريخ الذي يتأيه 
بلغة اليوم مبعنى احلظ لينتقل من 
فاستطاع جنيب  أخرى،  إلى  مكانة 
صفات  ق��اس��م  يعطي  أن  محفوظ 
ليست بعيدة عن الشخصية املثالية 
م��ن حيث األم��ان��ة وال��ص��دق وحب 
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والذكاء  ال��ب��دي��ه��ة  وس��رع��ة  اخل��ي��ر 
املعارك  أو  امل��ع��رك��ة  ق��ي��ادة  وح��س��ن 
كما استطاع قاسم أن يكّون لنفسه 
مجموعة من األصحاب أو الصحابة 
ليعملوا على نشر أخالقه وتعاليمه 
اجلوار  وحسن  األمانة  على  املبنية 

وحسن التصرف.
عبثية جنيب  أن  جن��د  هنا  وأي��ض��اً 
لنا  توضح  أن  استطاعت  محفوظ 
ف��ي حياة  قاسم  لعبه  ال��ذي  ال���دور 
أه��ل��ه وع��ش��ي��رت��ه اجل��راب��ي��ع فهؤالء 
القوم وهم أقل منزلة من قوم جبل 
ك��م��ا يصورهم  رف���اع���ة  أه���ل  وم���ن 
قاسم  أن  إال  م���ح���ف���وظ  جن���ي���ب 
طيبة  سمعة  لهم  يبني  أن  استطاع 
وحضارة شاسعة من خالل أخالقه 
ال��رواي��ة من خالل  التي ج��اءت في 
إسقاط عبثي جميل استطاع جنيب 
محفوظ أن يوظفه توظيفاً يستحق 
بقنديل  لقائه  بعد  وذل��ك  التوقف، 
املجتمع  س��ل��وك��ي��ات  ع��ل��م��ه  ال�����ذي 
حتكمه  ال��ذي  واملجتمع  الصحيح، 

األمانة وحسن األخالق.
إن عبثية جنيب محفوظ في أوالد 
في  رائ���دة  عبثية  أنها  أرى  حارتنا 
العربية، وكثيرون من  الرواية  كتابة 
ذهب إلى أن رواية أوالد حارتنا فيها 
أو  الدنيوية  األم��ور  لبعض  مساس 
الدينية إال أننا لو نظرنا لهذه الرواية 
ومنظور  العبثي  األدب  منظور  من 
األدب اليوناني امللحمي فسوف جند 

عبثية  ملحمية  رواي��ة  أم��ام  أنفسنا 
اليوناني  األدي���ب  كتبه  مب��ا  تذكرنا 
القدمي مع ألهة األوملب، واألساطير 
األساطير  م��ن  وغ��ي��ره��ا  ال��ي��ون��ان��ي��ة 
الفرعوني  أو  الفارسي  األدب  ف��ي 
أو غير ذلك؛ كذلك جند أن جنيب 
محفوظ لم يبتعد كثيراً عن العبث 
املعاصر سواء أدب الرواية أو أدب 
-كما  متاماً  الواضح  فمن  املسرح، 
محفوظ  أن جنيب  ال��ك��ات��ب-  ي��رى 
اجلميلة  ال��رواي��ة  ه��ذه  بناء  أسقط 
من منظور عبثي عمل على إسقاط 
العصر  معطيات  على  العبثية  هذه 
احلديث مستخدماً األداة التاريخية 
والشخصية التاريخية، لكنه استثمر 
املكان احمللي »جبل املقطم«- مصر، 
توقف  التي  الفترة  أن  يبدو  حيث 
الكتابة  ع��ن  محفوظ  جنيب  فيها 
الروائية، وهي فترة نضوج احلركة 
العبثية في األدب املعاصر، ألن تأثر 
الفكري  باألسلوب  محفوظ  جنيب 
ال��ع��ب��ث��ي ب����ارز وواض�����ح ف���ي رواي����ة 
براعة  أن  جند  بينما  حارتنا  أوالد 
جنيب محفوظ في رسم الشخصية 
املصرية والعادات والتقاليد املصرية 
موجودة أيضاً، ولكن بواقعية جنيب 

محفوظ املعروفة.
روايته،  م��ح��ف��وظ  جن��ي��ب  وي��خ��ت��ت��م 
كما  به  واملقصود  بشخصية عرفة، 
يبدو للكاتب املعرفة حيث أن العلم 
أو املعرفة ال يستطيع أن يصل إلى 
تقدم  وإن اإلنسان مهما  كل ش��يء، 
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ومهما وص��ل إل��ى درج��ة م��ن العلم 
يحيط  أن  يستطيع  بالنهاية ال  فهو 
بكل أسرار الكون، لذا جند أن موت 
عرفة رمز واضح لعدم قدرة اإلنسان 
للوصول إلى نهاية املعرفة، فهو يبدأ 
العلم لكنه ال يستطيع أن يصل إلى 
العلم سيظل  العلم مبعنى أن  نهاية 
املاضي  في  اإلنسان حلياته  مفتاح 

واحلاضر واملستقبل.
كما إن موت اجلبالوي يؤكد على أن 
اخللود خلالق هذا الكون عز وجل، 
فرب العاملني سبحانه وتعالى الذي 
يتردد ذكره في الرواية في أكثر من 
مكان وعلى لسان أكثر من شخصية 
ابتكرها  ال��ت��ي  ال��ش��خ��ص��ي��ات   م��ن 
ال��ك��ات��ب ح��ي ال مي���وت، مم��ا يعزز 
الرواية  لهذه  إطاراً  واقعية احلدث 
من خالل طرح عبثي واضح املعالم 

والشهادات كما يرى الكاتب.
أوالد  رواي��ة  إن  أق��ول  أن  وأستطيع 

في  ف��ارق��ة   عالمة  ستظل  حارتنا 
فهي  طويلة  ولفترة  املعاصر  أدبنا 
الشعبية  احل��ارة  واقعية  بني  جتمع 
العاملي.  األدب  ورم��زي��ة  امل��ص��ري��ة، 
ك��ذل��ك واض����ح مت��ام��اً ت��أث��ر جنيب 
ال��رواي��ة حتديداً  ه��ذه  محفوظ في 
السيناريو  بكتابة  الدقيقة  مبعرفته 
الفترة  ألن  ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة  ل��أف��الم 
محفوظ  جنيب  فيها  ت��وق��ف  ال��ت��ي 
من  أكثر  كتب  الروائية  الكتابة  عن 
فأنت  املصرية،  للسينما  سيناريو 
عندما تقرأ أوالد حارتنا فهذه ميزة 
أن  تستطيع  اجلميل  العمل  ل��ه��ذا 
تقرأ، ألنها  وأن��ت  األح��داث  تتخيل 
كتبت بطريقة شبه سينمائية إن لم 
كاملة. هذه محاولة  تكن سينمائية 
من الكاتب لتقدمي وجهة نظر لعمل 

خالد لكاتب خالد.

أوالد حارتنا 
بني الواقعية والعبثية
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الفصل الثاني

األبعاد الفلسفية للرواية

ستظل رواية جنيب محفوظ »أوالد حارتنا«، مجاالً واسعاً للنقاش والدراسة 
لفترًة طويلة، حيث أن هذه الرواية منذ صدورها في القرن السابق وحتى 
القصصي  والتحليل  الفكرية،  وال��رؤى  الدراسات  من  بكثير  اليوم حتظى 
ال��رواي��ات- كما  الواضح أن رواي��ة أوالد حارتنا هي أكثر  ال��روائ��ي. وم��ن 
يبدو للكاتب- »ذات منهجية تتعلق بدراسة وفكر جنيب محفوظ الفلسفي« 
فقد استطاع جنيب محفوظ وبذكاء خارق أن يجمع بني الرؤى الفلسفية 
جنيب  أدب  بها  اتسم  التي  والواقعية  العصور  ملختلف  اإلنسان  ملسارات 
محفوظ في األعمال األخرى -كما مر معنا سابقاً- من كتاباته التاريخية 
وحتى كتاباته الواقعية ذات النفس املصري للحارة الشعبية املصرية لكل 

التفاصيل الدقيقة ألبعاد الشخصيات مكاناً وحدثاً وفعاًل، ومفردات.
عند جنيب  الفلسفة  دراس��ة  تأثير  فإن  السابق،  الفصل  في  ذكرنا  وكما 
كتابة هذه  ف��االجت��اه عند  أوالد حارتنا  رواي��ة  في  واض��ح��اً  ك��ان  محفوظ 
الرواية إلى أساليب الكتابة األسطورية، من حيث احلدث والواقعية، من 
بعيدة عن  بأحداث  تتسم  أوالد حارتنا  أن  بذلك  أعني  الشخصية،  حيث 
الواقع ابتداء من اختيار أدهم من بني إخوته إلى خروجه من القصر إلى 
مقتل همام، وقبل ذلك طرد إدريس وانتهاًء بشخصية قاسم وزوجته قمر 
وابنته إحسان وزواج��ه من بدرية شقيقة صديقه ص��ادق، وه��روب قاسم 
وجماعته إلى اجلبل خوفاً من بطش األفندي في حي اجلرابيع، ومروراً 
قبل ذلك بشخصية جبل وأهله وعشيرته، وشخصية رفاعة وأهله، وانتهاًء 
بشخصية عرفة الذي هو يشكل من وجهة نظر كاتب الرواية النهاية بعد 

موت اجلبالوي. »صاحب القصر«.
وحدة  أن  حيث جند  اجلميلة  ال��رواي��ة  لهذه  الفلسفي  الطرح  إل��ى  ونعود 
الزمن بني الشخصيات املؤسسة لألحداث هي فترات متقاربة، فمنذ طرد 
أدهم من القصر إلى موت عرفة مروراً أيضاً مبوت جبل، ورفاعة، وقاسم، 
جند أن الكاتب جنيب محفوظ حدد الفترة مبا يوازي قرن ونصف القرن 
تقريباً، فمحفوظ اختزل كثير من األحداث البشرية في هذه الرواية وفي 

أوالد حارتنا 
بني الواقعية والعبثية
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زمن مضغوط جداً، كما عمد إلى ما 
يسمى باالستبدال للحدث وخاصة 

مع جبل ورفاعة.
إن رواية أوالد حارتنا على الرغم مما 
املتحفظني  بني  تساؤالت  من  تثيره 
واملتحررين تظل نقطة بارزة لتاريخ 
منظور  من  املعاصر  العربي  األدب 
الكاتب  »شخصية  الفلسفي  الربط 
جنيب محفوظ«، واحلدث التاريخي 
ال��ذي ج��اء في رواي��ة أوالد حارتنا 
من  مستمدة  أس��ط��ورة  شكل  على 
البشرية،  عاشتها  تاريخية  أح��داث 
وهنا يقفز سؤال، هل يحق للكاتب 
التاريخية  األح����داث  يستخدم  أن 
الواضحة املعالم كطرح أسطوري أو 
إيحاء رمزي، كما استخدمه جنيب 
محفوظ في روايته. سؤال يستحق 

التوقف والبحث عن إجابة.
»أوالد  أن  أق��ول  أن  أستطيع  وهنا 
االجتاهني  ب���ني  جت��م��ع  ح���ارت���ن���ا« 
احلدث املستمد من الواقع التاريخي 
البعد  ذي  األس����ط����وري  وال���ب���ن���اء 
الروائي احلر والذي يعطي الكاتب 
ح��ري��ة احل��رك��ة ف��ي رس��م األحداث 
وبناء الشخصيات، ومن الواضح أن 
جنيب محفوظ لم يستطع التخلص 
م���ن اإلي����ح����اء ال���واق���ع���ي ألح����داث 
فهو،  الشبهات  عن  البعيد  ال��رواي��ة 
وفي داللة واضحة، استخدم أسماء 
تاريخية  دالل����ة  ذات  لشخصياته 
مرتبطة بحياة اإلنسان على مختلف 

كثيرة،  ذلك  واألمثلة على  العصور، 
ال أريد أن أخوض في غبارها، لكن 
نظر  وجهة  م��ن  رمب��ا  النقطة  ه��ذه 
محفوظ  جنيب  أوقعت  قد  الكاتب 
ف��ي م��ص��ي��دة األخ���ط���اء ال��ت��ي تثير 
الكاتب  تدين  أق��ول  وال  الشبهات، 
في  نفسه  أوق��ع  الكاتب  أن  مبعنى 

دائرة الشبهات كما ذكرنا سالفاً.
الكتابة  ف��ي  ال��ت��اري��خ  اس��ت��خ��دام  إن 
اإلبداعية أمر مباح وكثير من الكتاب 
واستنبط منه  التاريخ  إلى  من جلأ 
عاملية  ذات دالالت  روائ��ي��ة  أع��م��االً 
مرتبطة بحياة اإلنسان على مختلف 
العصور، وجنيب محفوظ من هذه 
الزاوية جنح في عمله »أوالد حارتنا« 
لكن،وهنا االستدراك ال يعني اإلدانة 
لكاتب مثل جنيب محفوظ، القصد 
واإليضاح  إال.  ليس  اإلي��ض��اح  منه 
هنا نقصد به أن من حق الكاتب أن 
يستمد مادته اإلبداعية من التاريخ 
في  محفوظ  فعله جنيب  ما  وه��ذا 
الدالالت  بعض  لكن  حارتنا،  أوالد 
التي استخدمها محفوظ في رواية 
إث��ارة بعض  إل��ى  أدت  أوالد حارتنا 
حول  النقاد  بعض  عند  التساؤالت 
الرائعة،  اإلن��س��ان��ي��ة  ال���رواي���ة  ه���ذه 
وال���ت���ي ه���ي ت���رص���د ح���رك���ة تطور 
بشكل  باحلياة  وارت��ب��اط��ه  اإلن��س��ان 

عام.
إن حاجة اإلنسان إلى األديان حاجة 
ضرورية وطبيعية، فمنذ نشأة اخللق 
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واإلنسان يبحث عن شيء يتصل به، 
وف��ي رواي���ة أوالد ح��ارت��ن��ا جن��د أن 
املفردات اإلسالمية وردت على لسان 
الرواية،  في  الشخصيات  من  كثير 
التي  أذكر بعض املصطلحات  وهنا 
أورده��ا جنيب محفوظ على لسان 
حارتنا  أوالد  في  شخصياته  بعض 
»الله نور السموات واألرض«، »العلم 
العبارات  الله« وإلى آخر هذه  عند 
اإلنسان  إميانية  على  تؤكد  وال��ت��ي 
بخالق ه��ذا ال��ك��ون ع��ز وج��ل، لكن 
يظل استخدام الرمز والعبثية، )كما 
هي  السابق(،  الفصل  في  أسلفنا، 
ن��وع م��ن ال��ط��رح األدب���ي واألسلوب 
الروائي سواء كان في كتابة الرواية 
أن  النص املسرحي، وهذا يعني  أو 
أوالد حارتنا رواية تستحق أن يقف 
أمامها الدارسون ملعرفة ملاذا اجته 
يتجه  ولم  الرمز  إلى عبثية  الكاتب 
إلى األسلوب املباشر الذي اتبعه في 

رواياته السابقة أو حتى الالحقة.
وهنا يقفز سؤال آخر، وهو ملاذا لم 
أخرى  رواي��ة  يكتب جنيب محفوظ 
ذات عالقة سواء من حيث الشكل 
أو املضمون بعد كتابة أوالد حارتنا، 
للكاتب  يبدو  كما  الرواية  هذه  ألن 
الالمعقول  أدب  م��ن  عبثية  جتربة 
أن  ال��روائ��ي ح��اول جنيب محفوظ 
املادة  مستخدماً  غمارها  يخوض 
احلكيم  توفيق  فعل  كما  التاريخية 
الشجرة«  ط��ال��ع  »ي��ا  مسرحية  ف��ي 
أن  توفيق احلكيم في  عندما رغب 

العبثية في  الكتابة  أو يساير  يكتب 
طالع  ي��ا  مسرحية  فكتب  امل��س��رح، 
املثل  ه��ذا  يسوق  والكاتب  الشجرة 
ليس من باب املقارنة ولكن من باب 

خوض التجربة.
الروائي  اإلنتاج  يؤكده  ال��رأي  وهذا 
حارتنا  أوالد  بعد  محفوظ  لنجيب 
حيث أن كل ما كتب جنيب محفوظ 
بعد هذه الرواية جاء واقعياً صرفاً 
ب��ع��ي��داً ع���ن ال��ع��ب��ث��ي��ة وب���ع���ي���داً عن 
احلدث  حيث  من  سواء  الالمعقول 
أو ح��ت��ى ال��ش��خ��ص��ي��ات، وك��م��ا ذكر 
ال��ك��ات��ب ف��ي ال��ف��ص��ل ال��س��اب��ق، أن 
جن��ي��ب م��ح��ف��وظ أوق����ع ن��ف��س��ه في 
اختار  عندما  مقصود  غير  خطأ 
وح��دد مكان أح���داث رواي��ت��ه أوالد 
العبث  أدب  أن  جن��د  حيث  حارتنا 
واسعة  مساحة  فيه  الالمعقول  أو 
م��ن ت���رك احل��ري��ة ل��ل��م��ك��ان، مبعنى 
ال��الم��ك��ان وال��ال زمن،  أنها أع��م��ال 
لكن جند أن كاتبنا العاملي قد حدد 
بناء  »بعد  الزمن،  حدد  وقد  املكان 
-كما  أوقعه  مما  القاهرة«.  مدينة 
التساؤل  ب��راث��ن  ف��ي  الكاتب-  ي��رى 
واقعية  هي  هل  روايته  أبعاد  ح��ول 
صرفة أم هي جتربة عبثية صرفة، 
واحملللني،  للدارسني  أت��رك��ه  س��ؤال 

ألدب جنيب محفوظ.
ومن الشخصيات ذات البعد العبثي 
حارتنا  أوالد  رواي���ة  ف��ي  وال��رم��زي 
ش��خ��ص��ي��ة ع���رف���ة ال���ت���ي ت���أت���ي في 
األخير  أو في اجلزء  الرواية  نهاية 
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م��ن ال���رواي���ة، وال��ت��ي ه��ي إسقاط 
العلم  أو  امل��ع��رف��ة  ل��ع��ل��وم  م��ب��اش��ر 
بشكل مباشر حيث جند أن جنيب 
الشخصية  ه��ذه  استخدم  محفوظ 
أنه أطلق عليه  من زاويتني: األولى 
اسم عرفة، فاسم عرفة، وهو اسم 
م��ص��ري م���ت���داول، ي��ع��ن��ي ال��ع��ل��م أو 
الذي  ال��دور  وه��و  باألشياء  املعرفة 
والبعد  ال��ش��خ��ص��ي��ة،  ه����ذه  ت��ل��ع��ب��ه 
ال��ث��ان��ي أن���ه ش��خ��ص��ي��ة ي��ب��ح��ث عن 
من  لديه  ما  بكل  ويحاول  املجهول، 
املؤلف  رسمها  كما  أو  قوة سحرية 
إل���ى س��ر س��اك��ن القصر  ي��ص��ل  أن 
»اجلبالوي« والذي يعتقد أنه قتله، 
مات  أنه  يكتشف  النهاية  في  ولكن 
ميتة طبيعية، وألن كما يرى محفوظ 
العالم ينتهي بغياب العلم أو املعرفة 
تكون  أي��ض��اً  ع��رف��ة  ف���إن شخصية 
نهاية بشعة حيث أن عرفة  نهايتها 
عواطف،  الثاني  نصفه  م��ع  مي��وت 
وه��ذا احل��دث واض��ح الرمزية في 
العلوم مجتمعة، سوف  أو  العلم  أن 
النهاية تعني  تصل إلى نهاية وهذه 
نهاية  ه��ي  حارتنا  أوالد  رواي���ة  ف��ي 
ال���ك���ون، وه���و اح��ت��م��ال م��ب��ن��ي على 
املعالم،  واض���ح���ة  فلسفية  ق�����راءة 
اليوناني  الفلسفي  التأثير  أن  حيث 
ف���ي ف��ك��ر جن��ي��ب م��ح��ف��وظ واضح 
املعالم باإلضافة إلى دراسته للفكر 
اليساري أو االشتراكي أو إلى آخر 

التسميات املتعارف عليها.

إل��ى ما ذهب  يؤكد  م��وت عرفة  إن 
إليه الكاتب من أن الرمزية والعبثية 
خ��ط��ان م��ت��وازي��ان ف��ي رواي���ة أوالد 
حارتنا بشكل واضح ال يدعو للريبة 
أو الشك، وأظن وأعتقد أن لو متت 
قراءة أوالد حارتنا من هذا املنظور 
الرمزي العبثي كتجربة روائية أولى 
وأخيرة لنجيب محفوظ فإننا سنجد 
أنفسنا أمام قالب روائي بعيد جداً 
عن األسباب التي جعلت من رواية 
أوالد حارتنا رواية ممنوعة لفترة من 
الزمن، حيث أن استخدام الرمز في 
األدب أمر مشروع وال يعني اإلدانة، 
الكثير  ال��ع��رب��ي  األدب  ف��ي  ول��دي��ن��ا 
إلى  التي ذهبت  األدب  من صنوف 
بآخر،  أو  بشكل  ال��رم��ز  اس��ت��خ��دام 
وهنا أيضاً  ال أري��د أن أذه��ب إلى 
ذك���ر األم��ث��ل��ة، ف��ال��ق��ارئ أذك���ى مما 
إل��ى ش��يء من  ل��ه  أشير  أو  أعطيه 

هذه الكتب أو الكتابات.
إن رواية أوالد حارتنا ستظل روايًة 
فيها  جميلة  فلسفية  أب��ع��اد  ذات 
الكثير من التساؤالت وفيها الكثير 
م���ن اإلث�������ارة، وف����ي م��ج��م��ل��ه��ا فهي 
اللغة  اختصارها رغم  رواي��ة ممكن 
والتي  بها  كتبت  التي  السينمائية 
كما جاءت في الفصل السابق حتت 
صاحبت  التي  التوقف  فترة  تأثير 
جن��ي��ب م��ح��ف��وظ م��ن خ���الل كتابته 
من  لعدد  السيناريوهات  من  لعدد 

األفالم السينمائية.
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أوالد حارتنا رواية تصنف -كما يرى 
الكاتب- من األدب الرمزي والعبثي 
وال��ام��ع��ق��ول، وه��ي رواي���ة تستحق 
الدراسة والتحليل بشكل أكثر وأوسع 

وهذا أمر أتركه للمتخصصني.
ف��اب��د من  ال��ص��ورة  تكتمل  وح��ت��ى 
اإلش��ارة إلى امل��رأة في رواي��ة أوالد 
تلعب  امل��رأة  أن  ن��رى  حارتنا، حيث 
أحداث  س��ي��اق  ف��ي  أس��اس��ي��اً  دوراً 
ه���ذه ال���رواي���ة، اب���ت���داء م��ن أميمة 
وزواج���ه���ا م��ن أده����م وان��ت��ه��اًء إلى 
ن��ه��اي��ت��ه��ا مع  ع���واط���ف وم��وت��ه��ا أو 
محفوظ  أعطى جنيب  وكما  عرفة 
دوراً ذكورياً في رواية أوالد حارتنا، 
من  أنثوياً  ال��دور  نفس  أعطى  فقد 
في  والتأثير  احل��دث  حيث صناعة 
احلدث والشخصيات احمليطة بهذه 
الشخصية النسائية أو تلك، فأميمة 
الزوجة والتي عانت  هي األم وهي 
وتسببت في خروج أدهم من البيت 
الكبير أو من القصر وطرد زوجها 
م��ن قبل وال���ده إل��ى خ���ارج القصر 
السبب  ه��ي  ك��ان��ت  احل���ال  بطبيعة 
ف��ي خ���روج أده���م م��ن ال��ق��ص��ر لذا 
من  كانت  واحلسرة  الندم  أن  جند 
أهم عامات شخصية أميمة ألنها 
رغٍد  ف��ي  العيش  ف��رص��ة  أض��اع��ت 

ونعيم.
شفيقة  ف��إن  جبل  إل��ى  انتقلنا  وإذا 
هي الزوجة التي عانت مع زوجها، 
وإن ك��ان دوره���ا ليس ب��وض��وح دور 

أميمة، كما أن تأثير املرأة في حياة 
جبل ك��ان ت��أث��ي��راً م��ن ط��رف واحد 
أكثر مما هو من طرفني. وشفيقة 
املطيعة  الزوجة  بالتالي هي منوذج 
التي يتم اختيارها من خال نظرة 
حب واحدة تسلب قلب جبل  ويتفق 
ال���زواج منها، وال  م��ع وال��ده��ا على 
يوجد لها دور واضح كما هو موجود 
في الدور الذي لعبته زوجة رفاعة، 
فزوجة رفاعة »ياسمينه« لعبت دور 
رغم محاولة  السمعة  السيئة  املرأة 
رفاعة إلصاحها وزواجه منها، إال 
من  عنصراً  متثل  النهاية  في  أنها 
عناصر الشر؛ ألنها هي التي تقود 
عملية قتل رفاعة من خال إفشاء 
س��ر ه��روب��ه م��ن م��ن��زل��ه إل���ى خارج 
منطقة جبل املقطم، فاملرأة اخلائنة 
ه��ي ال��ن��م��وذج ال����ذي ق��دم��ه جنيب 
محفوظ في هذه الرواية باإلضافة 
إلى  الدور الذي لعبته عواطف في 
مع  الوقوف  دور  وه��و  عرفة،  حياة 
إنسان ذي سمعة سيئة، ولكن الكاتب 
يريد أن يقول أن احلب أحياناً يكون 

غطاء لكثير من العيوب.
وجند أن هناك شخصيتني نسائيتني 
قاسم،  حياة  ف��ي  مهماً  دوراً  لعبتا 
امل����رأة األول����ى »ق��م��ر« وه���ي املرأة 
ال��ث��ري��ة ال��ت��ي س��اع��دت ق��اس��م في 
الوقوف معه ونقله من حياة الرعي 
إلى حياة التجارة، والتي آمنت مبا 
لديه من معرفة وعلوم، والتي أجنبت 
له ابنته إحسان، والتي تشكل احلب 
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قراءات
األخرى  وامل���رأة  لقاسم،  احلقيقي 
هي »بدرية« والتي لعبت دوراً مهماً 
ف��ي ح��ي��اة ق��اس��م بعد وف���اة زوجته 

األولى قمر. 
ذات  النسائية  الشخصيات  وم���ن 
في  واألخ��اق��ي  االجتماعي  البعد 
أوالد حارتنا  رواي��ة جنيب محفوظ 
فهذه  رف���اع���ة  أم  ع��ب��دة  ش��خ��ص��ي��ة 
محفوظ  جنيب  ح���اول  الشخصية 
إيجابياً في توجيه  أن يعطيها دوراً 
ال��واض��ح أن اجتاه  االب���ن، لكن م��ن 
محفوظ في عبثية شخصية رفاعة 
أدى إلى بعد بني األم واالبن عكس 
األب شافعي  العاقة بني  كانت  ما 

وابنه عرفة.
أخيراً  ومن خال هذا االستعراض 
السريع حول الشخصيات النسائية 

ف��ي رواي����ة أوالد ح��ارت��ن��ا جن��د أن 
الرواية  في  النسائية  الشخصيات 
كانت  أم��ي��م��ة  شخصية  ب��اس��ت��ث��ن��اء 
في  العبثية  إل��ى  متيل  شخصيات 
ال��ع��اق��ة م��ع األخ����ذ ب��االع��ت��ب��ار أن 
وقاسم  قمر  بني  األخاقي  املنظور 
وال��ع��اق��ة ب��ني ب��دري��ة وق��اس��م ذات 
منظور أخاقي واقعي يتسم بثوابت 

معينة عند املؤلف.
م���رة أخ���رى أق���ول إن رواي����ة أوالد 
حارتنا بحاجة إلى مزيد من الدراسة 
هي  ال��دراس��ة  ه��ذه  وإن  والتحليل 
ملعرفة  الكاتب  م��ن  محاولة  مجرد 
والامعقول  العبث  أدب  اجت��اه��ات 
وهذا  محفوظ  عند جنيب  كتجربة 
الرأي الشخصي أضعه أمام املهتمني 

بأدب هذا األديب العماق.
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قراءات

في ظل منافسة قوية شارك فيها أكثر من مئة وثالثني كاتبا، بعدد مماثل 
من األعمال الروائية، فازت رواية »ساق البامبو«، للكاتب الكويتي الشاب 
سعود السنعوسي، باجلائزة العاملية للرواية العربية، للعام 2013، التي قد 
يحلو للبعض أن يسميها »البوكر العربية«. وهي أرفع جائزة متنح ألفضل 

رواية عربية كل عام. 
تستحق »ساق البامبو« هذا الفوز وبجدارة، إذ أنها تعبر عن ذلك الهاجس، 
الذي تعيشه املجتمعات اخلليجية – هاجس الهوية، وسلطة القبيلة القوية، 
وأعرافها وعاداتها، وتعقد العالقات االجتماعية، املبنية على روابط عائلية 

وعرقية، متجذرة في أعماق التاريخ العربي.   
ال شك أن الرواية العربية قد وصلت إلى مرحلة متطورة في ميدان التعبير 
عما يعتمل في نفوس العرب ومجتمعاتهم، التي قطعت شوطا كبيرا في 
طريق االنفتاح على اآلخر. وقد تكون مسألة الهوية من أهم القضايا امللحة، 
وليس غريبا أن تكون املجتمعات اخلليجية هي األكثر توجسا وحساسية 
منها، إذا ما قورنت بسائر الشعوب العربية. ورواية سعود السنعوسي، »ساق 
البامبو«، تتخذ من هذه القضية بالذات موضوعها اإلشكالي. فهي تنشغل 
بالبحث عن اجلذور والهوية، وتفسح املجال ملقارنة الفلبني بالكويت، ثقافة 

ومجتمعا، إذ تقدم معلومات قيمة عن احلياة وتفاصيلها في البلدين. 
لقد جنح الكاتب في سبك روايته بطريقة سردية، بديعة، تشوق القارئ، 
ويطلع على عوالم مدهشة في  ال��راوي بني مسارات عديدة،  مع  فيتنقل 

الهوية في رواية  "ساق البامبو" )1( لـ:سعود السنعوسي
الهوية واالشتباك

)1( صدرت رواية »ساق البامبو« عن الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت 
2012، عدد الصفحات 396.

*  أكادميي من بولندا.

بقلم د. يوسف شحادة *
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الفلبني،  أرخبيل  من  متتد  تنوعها، 
ومزارعها،  ال���ب���اد،  ه���ذه  وس��ه��ول 
وش���واغ���ل ش��ع��ب��ه��ا وه���م���وم���ه، إلى 
وشوارع  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  ش��واط��ئ 
أهله،  وطباع  بيوته،  وعتبات  مدنه، 
وعاداتهم، وتقاليدهم. يتماهى هذا 
العالم املتخيل املوغل في واقعيته مع 
البطل  يوحدهما  مختلفتني،  بيئتني 
الرئيس عيسى/هوزيه بانزالقه في 
هاوية هويته اإلشكالية، حيث يغدو 
لثقافتني  استقطاب  مركز  منزلقه 
شسوع  رغ���م  ت��ت��ق��ارب��ان  إنسانيتني 
تباعدهما. ال بد من االعتراف هنا 
أن الكاتب قد ذلل الفارق احلضاري 
وآخر  فكري،  بوعي  املجتمعني  بني 
ورسم  اإلع���ج���اب،  يستحقان  ف��ن��ي 
صورة شديدة الواقعية لهما. وال بد 

أثرى  قد  السنعوسي  أن  القول  من 
األدب العربي بهذا االنزالق اجلميل 
ف��ي ش���ؤون وش��ج��ون ذل��ك املجتمع 
جلمع  واملجهول  القصي،  اآلسيوي 

كبير من أدبائنا العرب. 
تتصاعد درامية األحداث في خضم 
والهوية،  ال��ذات،  عن  البحث  رحلة 
بأزمان  ومت���ر  وال���دي���ن،  وال���وط���ن، 
متعددة في فضاءات مكانية مختلفة، 
منبهة إلى بعض الوقائع التاريخية، 
بقلم  تكتب  والدينية.  والسياسية، 
كما  أو  ال��ط��اروف،  عيسى  بطلها، 
الفلبني: هوزيه ميندوز،  يسمى في 
وتدور حول سيرته الشخصية، وهو 
راشد(  )اس��م��ه  كويتي  ألب  امل��ول��ود 
جوزافني(  )اسمها  فلبينية  أم  م��ن 
الكويت،  ف��ي  خ��ادم��ة  للعمل  ج��اءت 
ساعية  وموطنها،  دراس��ت��ه��ا  ت��ارك��ة 
إلى سد رمق عائلتها، التي تكاثرت 
بها  وض��اق��ت  ال��ع��وز،  س��ه��ام  عليها 
راشد  ينتمي  الكرمي.  العيش  سبل 
ترفض  معروفة،  كويتية  عائلة  إلى 
فيقرر  وضيعة،  خادمة  من  زواج��ه 
عيسى،  فيكون  س���راً.  بها  ال����زواج 
ال����ذي ي��ص��ب��ح اس��م��ه ف��ي ب��ل��د أمه 
ال��زواج. وإلخفاء  هوزيه، ثمرة هذا 
إلى  وال��ده  األمر عن عائلته يرسله 
الفلبني، قبل أن يكمل شهره الثاني. 

جنح الكاتب في سبك روايته بطريقة 
سردية بديعة تشوق القارئ، فيتنقل 
ال����راوي ب��ن م��س��ارات عديدة،  م��ع 
وي��ط��ل��ع ع��ل��ى ع���وال���م م��ده��ش��ة في 
الفلبن،  أرخبيل  من  متتد  تنوعها، 
ومزارعها،  ال���ب���اد،  ه���ذه  وس��ه��ول 
وش����واغ����ل ش��ع��ب��ه��ا وه���م���وم���ه، إلى 
ال��ع��رب��ي، وش���وارع  ش��واط��ئ اخلليج 
أهله،  بيوته، وطباع  مدنه، وعتبات 
هذا  يتماهى  وتقاليدهم.  وعاداتهم، 
واقعيته  ف��ي  امل��وغ��ل  املتخيل  العالم 

مع بيئتن مختلفتن.
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الطفل  ويعيش  أبيه،  أخبار  تنقطع 
ومشاق  الفقر  يعاني  قاسية  حياة 
احل��ي��اة، وم��ا إن يشتد ع���وده حتى 
ي��ب��دأ م��ش��وار ال��ب��ح��ث ع��ن ال���ذات، 
أمه  كلمات  متذكرا  اجل���ذور،  وع��ن 

عن جنة الكويت – بلد أبيه. 
ينجح السنعوسي في شدنا إلى مواضع 
التماس  على خط  املتربع  االشتباك، 
األخالقي بني اخلبيث والطيب، كاشفا 
التي حت��د م��ن إنسانية  ال��ق��ي��ود،  ع��ن 
السلوك البشري، مركزا على املثالب 
التباينات  تصنعها  التي  وال��ن��واق��ص، 
بني  والتمييز  املجتمع،  في  الطبقية 
املواطنني على أساس قبلي، أو عائلي، 
أو غير ذلك. لكن أزمة البطل الرئيس 
ال تتصاعد في داخله وحسب – كونه 
بني  املوزعة  هويته  يدرك خصوصية 
يعلو  بل   – متباعدين  وبلدين  أمتني 

حتى  أو  حل،  أنى  حوله  من  صهيلها 
حيث استدار أو تلفت. درامية أزمته 
داخليا  املرير  الهوية  ص��راع  يتناوبها 
وخ��ارج��ي��ا، وه��ن��ا ي��ب��رع ال��ك��ات��ب في 
ت���أزمي ه��اج��س االن��ت��م��اء م��ن الداخل 
في  وبالعكس.  اخل���ارج،  إل��ى  صعودا 
ن��رى البطل ثابتا  ال��ت��أزمي،  ذروة ه��ذا 
رغ���م اإلح��س��اس ب���امل���رارة، ف��ف��ي بلد 
أمه – الفلبني – كان األطفال ينادونه 
اآلسيويني،  يشبه  أن��ه  م��ع  بالعربي، 
وعندما عاش في الكويت كان الناس 

يدعونه بالفلبيني. 
إيجابية  فتبقى  البطل،  ص��ورة  أم��ا 
شدة  مالمحها  تعكر  وال  تهتز،  ال 
الرفض والصدود،  االشتباك، ومنه 
اللذان يلقاهما من عائلة أبيه، التي 
ال تريد االعتراف به ولدا من ذرية 
أفرادها متأكدون من  أن  ابنها، مع 

Bayan June 2013 Inside.indd   69 5/26/13   8:20:02 AM



70

تقبل  يستطيعون  ال  نسبه.  صحة 
فكرة تضعضع مكانتهم االجتماعية، 
واه���ت���زاز ص��ورت��ه��م أم����ام  تقوالت 
تتأتى  أم��ل  ثمة رجفة  لكن  ال��ن��اس. 
التي   – خولة   – أبيه  من  أخته  من 
حتبه وتريده أن يبقى بقربها، يتسلح 
عدم  على  إص����راره  م��ن  لتزيد  بها 
االستسالم. وتكون عودة البطل إلى 
ديار أمه محملة برمزية ذات دالالت 
واضحة، ندرك من خاللها أن تلك 
العودة ال تعني القطيعة عن وطن األب 
واالنفصال عن هويته، بل حتمل في 
للجذور،  اإلخ���الص  معاني  طياتها 
الهويتني،  دم��ج  بإمكانية  واإلمي���ان 
وحتقيق االنسجام النفسي، والتوافق 
الثقافي املنشودين، ولكن ليس بعد. 
التراب،  زجاجة  رمزية  نقرأ  هكذا 
التي يأخذها من أرض الكويت حامال 
وبجانبها  سفره،  حقيبة  في  إياها 
القرآن  م��ن  ونسخة  ال��ك��وي��ت،  علم 
وسجادة  االنكليزية،  باللغة  الكرمي، 
صالة، يفكر البطل في استخدامها 
بانتظام، لكنه ال يعرف متى! فهو إذاً 
سيثوب إلى هويته اإلسالمية، ويؤدي 
فروض اإلسالم، لكن املسألة تبقى 
مسألة وقت، ال أكثر. وحتى قضية 
وتسمية  فلبينية،  ف��ت��اة  م��ن  زواج���ه 
اب��ن��ه ب��اس��م أب��ي��ه »راش����د«، تؤكدان 

والتصالح  ال��ه��وي��ت��ني،  دم���ج  ف��ك��رة 
م��ع ال���ذات، وإن��ه��اء ص��راع االنتماء 
أن  ننسى  وال  الداخلي.  واالشتباك 
مستوى  طياتها  في  حتمل  ال��رواي��ة 
وأراد  بعمق،  الكاتب  وظفه  رمزيا، 
من القارئ أن ينتبه إليه، حتى قبل 
قراءة املنت، أي منذ العنوان الرئيس، 
الذي يحاكي جمالية رمزية، حتيلنا 
وموضوعه  ال���ن���ص،  م��ض��م��ون  إل���ى 
الهوية واجل��ذور. فساق  األساس – 
وكأنها  األعالي،  إلى  تشمخ  البامبو 
تبحث عن فضاء خاص، يكون حيزا 
جذورها  بينما  وانتمائها،  لوجودها 
وكلما  األرض،  ف��ي  عميقا  ت��ض��رب 
مت��س��ك��ت ب��ج��ذوره��ا وام���ت���دت بها، 
في  الشمس  لتالمس  أكثر  بسقت 
الذي  التوازن،  محققة  السماء  كبد 

ال بد منه لتبقى قوية منتصبة.   
من جماليات الرواية نهايتها املثيرة، 
بحنكة،  ال��س��ن��ع��وس��ي  ي��وظ��ف  ح��ي��ث 
وذك���اء، لعبة ك��رة ال��ق��دم ف��ي سرده، 
جاعال منها أداة خادمة لفكرة النص 
الرئيسة، التي ستحدد مصير البطل، 
امللتبسة.  ه��وي��ت��ه  م��وض��وع  وحت��س��م 
ي��رت��ب��ط س���رد وق���ائ���ع امل����ب����اراة، بني 
مبشاعر  والفلبني،  الكويت  منتخبي 
البطل السارد، وعواطفه املتصارعة، 
وتوازنه النفسي. ال يستطيع تشجيع 
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أحد الفريقني على اآلخر، فخسارة 
وكل  وانكسار،  له  خسارة  أحدهما 
هدفا  يكون  أحدهما  يحرزه  ه��دف 
له  يعني  إذ  ال��ت��ع��ادل،  ي��ري��د  ض���ده. 
ينسحب  م��ا  وه��و  النفسي،  ال��ت��وازن 
يريد  ال  التي  الثنائية،  هويته  على 
معا،  الهويتني  نتاج  إن��ه  خسارتها. 
وال ميكنه أن يكون كويتيا فقط، أو 
السارد  البطل  ينطق  فقط.  فلبينيا 
ب��ك��ل��م��ات م��ع��ب��رة ع��ن ه���ذا اجلدل، 
القارئ دالالته  ال��ذي ال تخفى على 
الرمزية: »ها أنا أسجل هدفا جديدا 
النتيجة حتى  اآلخ���ر..  م��رم��اي  ف��ي 
اآلن مرضية بالنسبة لي. املتبقي من 
زمن املباراة يزيد عن نصف الساعة 
أن  أري��د  ال  أرغ��ب مبتابعتها.  لست 
أفقد توازني. ال أريد أن أخسرني أو 
أكسبني. بهذه النتيجة أنا.. متعادل. 

)ص 396(.
تقترب الرواية، مبوضوعية واضحة، 
م��ن ظ��اه��رة ال��ع��م��ال��ة األج��ن��ب��ي��ة في 
ع��ن هذه  ينجم  وم��ا  ب��ل��دان اخلليج، 
العالقات  في  اشتباك  من  الظاهرة 
املؤلف في كشف  االجتماعية، جنح 
بواقعية،  ك��وال��ي��س��ه��ا،  م���ن  ب���ع���ٍض 
وبخطاب روائي عميق في مضمونه، 
ودالالته، وأحداثه، وأمكنته. وما يثير 
الكاتب،  شجاعة  ح��ق��ا،  اإلع��ج��اب، 

وجرأته على رصد الظاهرات السلبية 
الكويتي،  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى  امل��ت��ه��اف��ت��ة 
املستوطن  الضعف  ن��ق��اط  وإظ��ه��ار 
في أحشائه. فنراه يشّرح، مببضعه 
تلك  من  املظلمة  اجلوانب  القاطع، 
احلقيقة  ض����وء  حت���ت  ال���ظ���اه���رات 
ال���ذي ال مي��ك��ن جتاهله،  ال��س��اط��ع، 
يبث  ال��وق��ت نفسه،  ف��ي  إن��ك��اره.  أو 
صورا، من غير رتوش، عن املجتمع 
الفلبيني، وبؤس فقرائه، وأحالمهم، 
املشروعة،  وطموحاتهم  وأوهامهم، 
الفوارق  تضاريس  ن��رى  يجعلنا  م��ا 
وحدتها.  حاالتها  بكل  االجتماعية 
ال���رواي���ة خ��ط��وط��ا واضحة  وت��رس��م 
للفوارق الهائلة بني مجتمعني؛ األول 
أكثر تسامحا وانفتاحا، واآلخر يبدو 
منغلقا، حذرا، متشككا في كل ما هو 
أو وافد، مصدوما من جراء  غريب 
ما حل به بعد تعرضه لغزو غاشم.  
مشكلة  ال���ب���ام���ب���و«  »س������اق  ت���ت���ن���اول 
ال���واف���دي���ن، وال��ع��م��ال��ة األج��ن��ب��ي��ة في 
البلدان اخلليجية، والعالقات املعقدة، 
االشتباك  ه��ذا  ظل  في  تتشكل  التي 
التعايش،  ومحاولة  الهائل،  البشري 
باجتراح طقوس قد تبدو عصية على 
التي  املصالح،  ف��روض  رغ��م  الثبات، 
ي��ج��ب م��راع��ات��ه��ا ف��ي أح��اي��ني كثيرة. 
ي��ك��ش��ف ال��س��ن��ع��وس��ي ع���ن ب��ع��ض من 
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بثقة  الدرامي  االشتباك  هذا  مالمح 
ولوعة.  أس��ى  ولكن مبسحة  وص��دق، 
ف��ت��راه ي��رس��م ل��وح��ات م��ؤث��رة، مطلقا 
العنان لريشته إلضاءة زوايا من حياة 
الوافدين، وظروف العمل الشاقة، التي 
أجسادهم.  وتقضم  طاقاتهم،  تنهب 
يقضون  يكون هؤالء خدما،  ما  غالبا 
في  ليلهم،  ونصف  نهارهم،  ساعات 
خدمة املواطنني ميسوري احلال، فال 
يكاد يخلو منهم أي بيت كويتي، حيث 
املنزلية  باألعمال  منهم  الكثير  يقوم 
املشاغل  م���ن  وغ��ي��ره��ا  امل���ت���واص���ل���ة، 
على  احل��ال  الكاتب  يظهر  املختلفة. 
األشغال  ت��ل��ك  ش���دة  مبينا  حقيقته، 
يتحتم على  ح��ي��ث  س��اع��ات��ه��ا،  وط���ول 
اخلادم أن يكون مستعدا للعمل دائما، 
وفي أي وقت، فمن املمكن أن يحتاجه 
أبنائه، أو أتباعه، في  سيده، أو أحد 
أم��ر ط���ارئ، يجب إجن���ازه على وجه 
يوم  أو  إج��ازة  نح  السرعة. وق��د ال يمُ
راحة، وفي أحايني كثيرة يبقى حبيس 
امل���ن���زل، ع��اك��ف��ا ع��ل��ى خ��دم��ة سيده، 
واالع��ت��ن��اء مب��ن ح��ول��ه، ممنوعا عليه 
النابض.  إل��ى فضاء احل��ي��اة  اخل���روج 
يخبرنا السارد بذلك صراحة، شارحا 
مباشر:  ب��ش��ك��ل  ال��ع��م��ل  ه���ذا  طبيعة 
»اخلدم يعملون منذ الساعة السادسة 
ص��ب��اح��ا وح��ت��ى ال��ع��اش��رة ل��ي��ال )...( 
ساعات العمل مرتبطة بحاجات أفراد 

أحدهم  يحتاج  وق��ت  أي  ف��ي  البيت. 
شيئا ال بد أن يكون اخلادم على أهبة 

االستعداد«. )ص 263(.
أسباب  ش�����رح  ال���ك���ات���ب  ي����ح����اول 
مصدره  ال��ذي  املتأجج،  االشتباك 
املواطن  ب���ني  ال��ث��ق��ة  وج�����ود  ع����دم 
املتوترة  العالقة  وتنامي  وال��واف��د، 
بحديث  ذل���ك  ع��ن  وي��ع��ب��ر  بينهما. 
التي  الفلبينيات،  اخلادمات  إحدى 
متنحها  ال  سيدتها  أن  من  تشتكي 
باخلروج  ل��ه��ا  ت��س��م��ح  وال  إج�����ازة، 
أعمال  ارت��ك��اب  مخافة  البيت،  من 
والتقاليد:  بالعادات  مخلة  فاحشة 
الكبيرة  ال��س��ي��دة  م��ن  طلبت  »ح��ني 
ذلك جاءت حجتها ب »من أين لي 
أن أضمن، إذا تركتك تخرجني، أال 
ال  أشهر؟!«، هي  بعد  بطنك  ينتفخ 
ذلك  لفعلت  أردت  ل��و  أنني  تعرف 

هنا... في بيتها«.  
منح  في  ال��رواي��ة  مصداقية  تتجلى 
اآلخر الفرصة ليتحدث عما يعتمل 
آرائه  عن  معبرا  نفسه،  دخيلة  في 
ما  وه��ذا  العربية؛  مجتمعاتنا  جتاه 
أفضل،  بصورة  اآلخر  نفهم  يجعلنا 
نتجاهله،  أن  ال��ص��واب  م��ن  فليس 
وليس من احلكمة أن نسمع أصواتنا 
فقط، دون االلتفات إلى استغاثات 
من طحنته احلياة بأنيابها احلادة. 

Bayan June 2013 Inside.indd   72 5/26/13   8:20:13 AM



73

بتصوير  ال��ب��ام��ب��و«  »س���اق  تكتفي  ال 
ش���ق���اء ال���واف���دي���ن ف���ي ع��م��ل��ه��م، بل 
االشتباك  ه��ذا  أخالقية  بعدم  تبوح 
، ح��ي��ث تفضح  امل���رع���ب ب��ش��ك��ل ب�����نّ
نظرة مجتمعاتنا الفوقية إلى العمال 
فقيرة.  بالد  من  القادم�  األجانب، 
الغريب  املش�،  السلوك  هذا  يتمثل 
السمحة،  احل��ق��ة  ال��ع��رب  ثقافة  ع��ن 
البشع  واالستغالل  الفظة،  باملعاملة 
العمل  أرب��اب  له  يوجه  لآلخر، حيث 
أشكال  أق�����ذع  احمل��ل��ي��ون  ال���زب���ن  أو 
اإلهانات.  وسيل  والسباب،  الشتم، 
وغالبا ما يحدث ذلك – كما تخبرنا 
يعمل  التي  املطاعم،  ف��ي   – ال��رواي��ة 
الكاتب  وألن  والهنود.  الفلبيون  فيها 
يسعى ألن يكون موضوعيا وعادال في 
احلديث  عن  يتوانى  ال  ت��راه  طرحه، 
يتولد  ال��ذي  ال��ع��دوان��ي،  الشعور  ع��ن 
في نفوس العمال الوافدين، فيجعلهم 
املواطن�،  من  االنتقام  في  يفكرون 
التي  املهينة،  املعاملة  على  فعل  ك��رد 
محملة  الرواية  فتأتي  منهم.  يلقونها 
بصور واقعية متوازنة، تتعامل ببراعة 
العويص.  االجتماعي  االشتباك  مع 
ه��ك��ذا ي��ل��خ��ص ال������راوي ح���ال بعض 
من  كثير  وسلوك  األجانب،  العامل� 
الزبن الذين: »لهم أخالق سيئة بحق. 
ال تعجبني تصرفاتهم على اإلطالق، 

وفي الوقت ذاته، ال يعجبني ما يفعله 
سوء  على  ردا  املطعم  ف��ي  العاملون 
البعض.  م��ن  يلقونها  ال��ت��ي  املعاملة 
أنفسهم  إل����ى  ه��ن��ا  ال��ب��ع��ض  ي���س���يء 
ما  كثيرا   )...( اآلخ��ر  م��ع  بتعاملهم 
ال��ع��ام��ل��� ف���ي املطبخ  ن��ح��ن  ن��س��م��ع 
صراخ أحدهم على مسؤول الطلبات 

وإهانته..«. )ص 333-332(. 
ماكرة،  س��ردي��ة  لعبة  الكاتب  يبتكر 
جتعل ال��ق��ارئ ف��ي ح��ي��رة م��ن أمره: 
أهي رواية كتبها السنعوسي حقا، أم 
أنها ترجمت عن اللغة الفلبينية؟! لكن 
اللعبة  كنه هذه  يدرك  القارئ، ح� 
إلى  ال��رض��ا  ب��ع���  ينظر  ال��ط��ري��ف��ة، 
النص الروائي، وما عليه إال أن يقر 
بالعملية  التحكم  الكاتب على  بقدرة 
امل��ك��ر احملبب،  وب���ذل���ك  ال���س���ردي���ة، 
فالرواية  ال��ك��ت��اب.  ب��ه  افتتح  ال���ذي 
تبدأ بسيرة عن املترجم، وكلمة منه 
النص  أن  أس��اس  على  املقدمة،  في 
مترجم عن تلك اللغة اآلسيوية، وأن 
كاتبه ما هو إال بطل العمل نفسه – 
هوزيه ميندوزا. من شأن هذا املفتتح 
الشائق أن يفتح باب التساؤالت على 
مصراعيه، وقد يوحي للقارئ املتردد 
في قراءته، بواقعية األحداث، وبأن 
بطلها حقيقي موجود بيننا، فها هو 
يسرد حكايته الطويلة باسمه، معبرا 
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قراءات
الواقعية  ه��ذه  املتكلم.  بضمير  عنه 
بها  يسلم  م��ص��داق��ي��ة،  العمل  متنح 

القارئ دون طول تفكير.
»ساق  في  السردية،  العملية  تقوم 
فنية،  البامبو«، على حشد عناصر 
ال����روائ����ي، وتسمح  ال��ف��ض��اء  ت��غ��ن��ي 
بتدفق األحداث في مسارات زمانية 
ومكانية متباعدة، تتنقل بني خطوطها 
جالبة  تتحرك  متنوعة،  شخصيات 
معها همومها ومطامحها، في نزيف 
درامي متسارع اإليقاع، تسّيره حبكة 

محكمة شائقة. 
ي��رس��م امل���ؤل���ف ش��خ��ص��ي��ات��ه بشكل 
منضبط وفاعل، فنراه يسبر عواملها 
الداخلية، نافدا إلى أعماقها، ليقف 
احلياة  ط��ري��ق  ف��ي  مكابداتها  على 
املأزوم.  قلقها  وه��واج��س  ال��وع��رة، 
ونرى اعتناء كبيرا بشخصية البطل 
املركبة،  إشكاليته  ي��ع��ادل  الرئيس، 
ت��ق��ف ع��ن��د ح����دود اسميه  ال��ت��ي ال 
هوزيه   – ومعنى  لفظا  املتنافرين 
جتاوزها  ب���ل  ف���ق���ط،   – وع��ي��س��ى 
إلى  االن��ت��م��اء  معضلة  ف��ي  منغمسة 
عملية  ت��ت��ص��ارع��ان ضمن  ه��وي��ت��ني، 
تنتج  أن  شأنها  من  جدلية،  اندماج 
يشدنا  املشتهى.  النفسي  ال��ت��وازن 

الداخلي،  واشتباكه  البطل،  م��أزق 
فنمضي  مجتمعيه،  مع  واخل��ارج��ي 
قدما في استقصاء حركاته وسكناته، 
حاملني تعاطفنا مع ما تلهج به روحه 
في أزمته، التي يتهيأ للخروج منها. 
من  ال��ش��خ��ص��ي��ات  ت��ف��ح��ص��ن��ا  وإذا 
ناحية مصداقيتها الفنية، ومبررات 
س��ل��وك��ات��ه��ا، جن��ده��ا مت��ث��ل حاالت 
وموقعها  الطبقي،  منبتها  عن  تعبر 
الفكرية  ومنطلقاتها  االج��ت��م��اع��ي، 
البطل  أم  وم��ا  املتنوعة.  والثقافية 
الرئيس، وخالته، وجده الفلبيني، إال 
مثال على براعة الكاتب في رسم هذه 
درامية،  بأشد حاالتها  الشخصيات 

وأفظعها ضراوة في اشتباكاتها.
ال شك أن سعود السنعوسي، بعمله 
حقق  ق��د  البامبو«،  »س��اق  اجلميل 
الرواية  م��س��ار  ف��ي  ج��دي��دا  ف��ت��ح��ا 
قضايا  مالمسا  احلديثة،  العربية 
االشتباك  أت��ون  في  تدخل  معقدة، 
الدائر في احلياة اليومية، ليس فقط 
اخلليجية،  العربية  املجتمعات  في 
بل أيضا في بالد نائية في أقصى 
أطراف األرض، بالد لم تعد غريبة، 
بالنسبة إلى القارئ العربي، بفضل 

هذه الرواية. 
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قراءات

رمبا بدا العنوان الفتا في رواية » 
تويا » ألشرف العشماوي الصادرة 
حديثا  عن الدار املصرية اللبنانية 
، ف��ت��وي��ا ال��وج��ه اإلف��ري��ق��ي الذي 
يتمتع بجمال واسم مصري قدمي 
التحول  ن��ق��ط��ة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ه���ي 
يوسف  واملفصلي في حياة  األهم 
الذي  ال��رواي��ة  بطل  ك��م��ال جنيب 
ذهب إلى إفريقيا طمعا في شهرة 
طبية يحققها عبر اكتشافه ملصل 
عالج مرض » اجلزام » في بداية 
السبعينيات ، فاكتشف أنها رحلة 
البحث عن الذات ، الذات املمزقة 
بني أب مصري ابن الفكر الناصري 
لم  إجنليزية  وأم  لناصر  وعاشق 
تتحمل احلياة في مصر، فرحلت 
والعنصرية  بالتعالي  تشعر  وه��ي 

على الشرق بعامة وإفريقية بخاصة. 
امل��ص��ري��ني، مشهد  ذاك���رة  م��ن  ينمحي  أن  ال��رواي��ة مبشهد ال ميكن  تبدأ 
لدى  التوقع  أفق  كسر  الكاتب  لكن  الناصر،  عبد  املهيب جلمال  اجلنازة 
القارئ، فالبطل هنا ال يتعاطف مع الزعيم الراحل، بل كان ميقت مشروعه 
السياسي كله، ويرفض احلروب التي أدخلنا فيها عبد الناصر، ويرفض 

االهتمام املصري بالبعد اإلفريقي.
هي  واجلمالي  ال��روائ��ي  بنائه  في  الكاتب  اعتمدها  التي  االستراتيجية 

رواية »تويا«)1(.. نص ما بعد كوليونالي

* ناقدة من مصر.

بقلم: د. هويدا صالح *
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تنهض  ت��ق��ل��ي��دي��ة  اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة 
التقليدية،فالكاتب  احلكاية  على 
حلظة  منذ  بطله  ح��ي��اة  يستقصي 
إلى  ليمهد  ال��ن��اص��ر،  ع��ب��د  رح��ي��ل 
لقرار  متكئاً  كان  الذي  األب  رحيل 
البطل بالهرب إلى إجنلترا ، ُمِزيَحا 
حللم األب بأن يواصل حياته ويرث 
املرضى  معاجلة  في  اخليري  دوره 
الفقراء. يرحل إلى أمه في إجنلترا 
طبيا  مشروعا  يحقق  أن  في  آم��ا 
طبيبا  يقابل  ه��ن��اك  لكنه  ن��اج��ح��ا، 
يسافر  أن  يقنعه  مشهورا  إجنليزيا 
إلى كينيا ليواصل جتاربه في اختراع 
مصل مضاد مل��رض اجل��زام، وهذا 
يتعارض مع مشروع األم اإلجنليزية 
التي كانت حتلم أن يكمل ابنها حياته 
كاترين  ي��ت��زوج  وأن  إجن��ل��ت��را،  ف��ي 
الراقية، لكن  الطبقة  إحدى فتيات 
االبن يخيب آمال األم ويسافر إلى 
كينيا راغبا في حلم الثراء، وهناك 
حتدث له هزة إنسانية حتول مسار 
مآسي  ل��ه  تتكشف  ه��ن��اك   حياته. 
استغلهم  الذين  واملهمشني  الفقراء 
بل  م��ع��ه��م،  فيتعاطف  االس��ت��ع��م��ار، 
حت���دث ل��ه حل��ظ��ة ان��ح��راف كبيرة 
على  فيشتغل  تفكيره،  طريقة  ف��ي 

املصل، ويقع في حب فتاة إفريقية 
ويتزوج منها.

ميكن أن تصنف هذه الرواية حتت 
الذي  الكوليونالية،  بعد  م��ا  أدب 
ي��دي��ن االس��ت��ع��م��ار األوروب�����ي لتلك 
الشعوب املهمشة قدميا ، كما يدين 
االستعمارية  القوى  تلك  استغال 
بل  ثرواتها،  ينهبون  الشعوب،  هذه 
أطفالها،  أع��ض��اء  ف��ي  وي��ت��اج��رون 
يوسف  شخصية  تتحول  هنا  وم��ن 
ال��زواج من كاترين  جنيب، ويرفض 
ابنة احلضارة الغربية، بل ويقرر أن 
يعود إلى وطنه مصر، لينقذ أبناءها 

من ذلك املرض القاتل. 
ي��ن��ه��ض ال���س���رد ف���ي ال���ن���ص على 
الراوي  العلم،  كلي  ال���راوي  ضمير 
الشخصيات،  مامح  يرسم  ال��ذي 
لكن   ، ال����س����رد  ف����ي  ومت���وض���ع���ه���م 
الكاتب انشغل مبساحات كبيرة من 
ال��وص��ف اخل��ارج��ي، وغ��ّي��ب مامح 
يحاول  فلم  النفسية،  الشخصيات 
للشخصيات،  ت��اري��خ��ا  ي��رس��م  أن 
درامية،  مما جعلها مسطحة وغير 
ي���راه���ن على  ال���ن���ص  أن  وخ���اص���ة 
فدرامية  ال��ك��اس��ي��ك��ي��ة،  احل��ك��اي��ة 
العمل  ستثري  كانت  الشخصيات 
السيدة  شخصية  أن  فرغم  حتما، 
براون مثا  والدة البطل أو كاترين 
الفتاة اإلجنليزية املرشحة ألن تتزوج 
حتتان  إجن��ل��ت��را  ف��ي  وتبقيه  م��ن��ه 
مساحات شاسعة من السرد إال أن 
يتوصل  االفتراضي رمبا ال  القارئ 
فقد  لهما،  النفسية  للمامح  بدقة 

اعتمدها  ال��ت��ي  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ال���ك���ات���ب ف����ي ب���ن���ائ���ه ال����روائ����ي 
استراتيجية  ه���ي  واجل���م���ال���ي 
احلكاية  ع��ل��ى  تنهض  تقليدية 

التقليدية.
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جاء الوصف من اخلارج مما يرشح 
أكثر الشخصية املسطحة. 

اللغة في الرواية جاءت لغة إخبارية 
لغة  عن  كثيرا  وابتعدت  ومباشرة، 
ال��ت��ش��ك��ي��ل ال���س���ردي ، وذل�����ك ألن 
الكاتب يراهن على احلدوتة املمتدة 
السرد  ان��ط��اق  حلظة  منذ  زمنيا 
ختمت  ال��ذي  النهاية  مشهد  وحتى 
به الرواية بعودة يوسف جنيب إلى 
مصر مصطحبا معه ابنته الصغيرة 
التي أطلق عليها اسم »تويا » تيمنا 

باسم زوجته اإلفريقية .
تراهن  كاسيكية  الرواية  أن  ورغم 
فقط على احلكاية، وال تلتفت كثيرا 
إال  السرد  في  اجلمالي  لاشتغال 
أنها تساءل العالم عبر ثنائيات وقع 
األولى  الثنائية  ال��ب��ط��ل،  ضحيتها 
والغرب،  الشرق  ثنائية  واألبرز هي 
ت��ل��ك اجل��دل��ي��ة ال��ت��ي ط��رح��ه��ا من 
خ���ال امل��ق��ارن��ة ط���وال ال��وق��ت بني 
واملهمش  املقصى  املتخلف  الشرق 
في  واملتمثل  ال��غ��رب  م��ن  واملستغل 
املُستِغل  والغرب  السوداء،  إفريقية 
خل��ي��رات ذل��ك ال��ش��رق، وال���ذي وإن 
أنه ما  إال  استعماره عسكريا  أنهى 
ميتح  حني  اقتصاديا  يستغله  ي��زال 
خ��ي��رات��ه م��ن م���اس وع���اج وأعضاء 

بشرية وغيرها. 
الشرق مائكة طيبون  لكن هل كل 
وكل الغرب شياطني ؟ في احلقيقة 
قدم أشرف العشماوي مناذج إنسانية 
ليس  الغرب  أن  إلى  تشير  مختلفة 

كتلة واحدة صماء ميكن أن نصفها 
ليس  الشرق  كذلك  املطلق،  بالشر 
كتلة واحدة صماء ميكن أن نصفها 
باخلير املطلق ، فشخصية الطبيب 
اإلجنليزي الذي أنشأ مؤسسة طبية 
العالم  ه��ذا  ضعفاء  تساند  خيرية 
يقابلها مناذج متعددة من الغرب ذاته 
نيفيل   : مثل  والشر  بالنفعية  تتسم 
املساعد  الطبيب  وكاترين وجيفري 
التي  الشخصيات  كذلك  ليوسف، 
متثل الشرق مثل » تويا » وراني » و 
» داتوا » و » ريجي » ويوسف نفسه 
شريرة  شخصيات  وج���ود  يقابلهم 
إيراي  و  القبيلة  : منجو زعيم  مثل 
الذي يتاجر مع نيفيل اإلجنليزي في 
األعضاء البشرية ألطفال القبيلة. 

بني عصرين
الثنائية األخرى التي طرحها، لكنه 
طرحها على عجل هي املقارنة بني 

النص  ف��ي ه��ذا  ارت��ب��اك��ات  ثمة 
االرتباك  ال��س��رد:  منطق  تغاير 
أن  أراد  النص  ب��داي��ة  ف��ي  األول 
إلى  ليرجع  ب��اك،  بفالش  يقوم 
حل��ظ��ة م���وت ع��ب��د ال��ن��ص��ر عبر 
لكنه  االسترجاعي،  االستدعاء 
في احلقيقة لم ينتبه إلى أنه قدم 
باعتبارها  ج��م��ال   وف���اة  حل��ظ��ة 
ال��زم��ن ال���راه���ن، ث��م ص���رح أنه 
عبد  جنازة  ليتذكر  اآلن  جالس 

الناصر.
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املصرية  النشر/الدار  دار  العشماوي،  الكاتب/أشرف  تويا   رواي��ة   )1(
للبنانية،عدد الصفحات 249، سنة النشر/ 2012م.

الذي  ال��ن��اص��ري  العصر  عصرين، 
الطبيب  ألبيه  بالنسبة  احللم  ميثل 
االجتماعية،  بالعدالة  يؤمن  ال��ذي 
وال��ع��ص��ر ال���س���ادات���ي ال�����ذي ميثل 
الثراء،  للبطل حلم حتقيق  بالنسبة 
إلكمال  إلجنلترا  للسفر  دفعه  مما 
دراس��ت��ه وم��ن ثم ال��ع��ودة إل��ى مصر 
وينتصر  امل���أم���ول  ال���ث���راء  لتحقيق 
الكاتب في البداية للحلم الساداتي، 
ت��ص��اع��د اخل���ط الدرامي  ل��ك��ن م��ع 
ذلك  يعلن  أن  دون  ينتصر  للحكاية 
أن  أثبت  وكأنه  واملهمشني،  للفقراء 
واجلمال،  واخلير  لألحالم  البقاء 
ول��ي��س ال��ب��ق��اء ل��ث��راء س��ري��ع يسعى 

لتحقيقه.
ثمة ارتباكات في هذا النص تغاير 
في  األول  االرت��ب��اك  السرد:  منطق 
بداية النص أراد أن يقوم بفالش باك، 
ليرجع إلى حلظة موت عبد النصر 
عبر االستدعاء االسترجاعي، لكنه 
أنه قدم  إلى  ينتبه  لم  في احلقيقة 
حلظة وفاة جمال  باعتبارها الزمن 
ال��راه��ن، ثم ص��رح أن��ه جالس اآلن 
وكأن  الناصر،  عبد  جنازة  ليتذكر 
الكاتب فكر في االسترجاع الزمني 
اللحظة  أم���ره وق���دم  ل��م يحسم  ث��م 
باعتبارها زمنا راهنا، ثم صرح أنها 

استرجاع زمني.
االرتباك الثاني الذي يخالف منطق 

األشياء كيف للبطل يوسف أن يغادر 
القبيلة بعد اكتمال اكتشافه دون أن 
يصطحب معه » تويا » خوفا عليها 
 « القبيلة  شرير  من  لها  حماية  أو 
وال��ذي هيأ  السرد  » منطق  إي��راي 
أن���ه سيصحبها  ي��ق��ول  ال��ك��ات��ب  ل��ه 
سردي  م��ب��رر  دون  لكن   ، ببساطة 
جنده قد تركها لتواجه مصيرها مع 

» إيراي � 
أيضا  رمبا  وال��ذي  الثالث  االرتباك 
سرديا  م��ب��ررا  الكاتب  ل��ه  يقدم  ل��م 
كافيا مما جعله ينافي منطق السرد 
ه��و كيف ظ��ل يوسف مل��دة ع��ام في 
كينيا وال يفصل بينه وبني صغيرته 
س���وى غ��اب��ة ص��غ��ي��رة ح��ي��ث تعيش 
القبيلة  مع  أمها  رحيل  بعد  الطفلة 
وال ي��ح��اول ي��وس��ف ال��ذه��اب حتى 
لرؤية ابنته، بل يقرر الرحيل فجأة 
أن  يقدر  لن  أن��ه  ب��اإلع��الن  ويكتفي 
يرى صغيرته خوفا من » إيراي »؟ 
وهو على منت السفينة وراحل هكذا 
ببساطة تذهب » راني » إليه بطفلته 
الشخصية  طبيعة  يخالف  وه��ذا   ،
الصعاب  كل  واجهت  التي  املقاتلة 
واإلنساني  الطبي  هدفها  لتحقيق 
مصل  ن��ت��ائ��ج  تطبيق  وه���و  آن  ف��ي 
اجلزام على املصابني األفارقة حتى 

ينقذهم .
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غريب س�����ح�����ري  ط�����ائ�����ر   .. ال�����ش�����اب�����ي  ال�����ق�����اس�����م  أب��������و 
فاضل خلف

الرفاعي  أحمد  سيد  :د.  املطلب..ل���  عبد  بن  العباس  سيدنا 
منى الشافعي
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د. عالء اجلابري
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مقاالت

الشابي بني الوجدان الفردي والتعبير الرمزي
على صفحات  الرمزيني  عايش  قد  الشابي  شاعرنا  أن  أسلفنا  أن  سبق 
الدكتور  إمامهم  يراسل  ك��ان  أن��ه  ذل��ك  وفضاًل عن  املصرية  أبولو   مجلة 
أبو شادي وقّدم لديوانه »الينبوع« وما من شك في قراءته لديوان »أزهار 
الشر« لشارل بودلير الذي قام بتعريبه الدكتور إبراهيم ناجي، وما فاته 
ال��ذي حتدث  كتاب علي محمود طه  ال��ش��اردة في  األرواح  االط��الع على 
نتيجة  الرمزية. فما كانت  »بودلير« وكليهما من رواد  و  فيه عن »فرلني« 
احتكاكه بالرمزيني؟ وماذا أسفرت؟ رأيناه يصدر في شعره عن هذه املعاني 
بالنزعة  الرمزية  اختلطت في شعره  لقد  بها حتى  وتأثر  استوعبها  التي 
العاطفية اجلياشة ولهذا وصف بعض النقاد شعره بالرمزية وقالوا عنه: 
»ولكنه في كثير من األحيان يجعلنا نحلق في أجواء ميتافيزيقية مبهمة.. 
إن له ولعاً غريباً بإبهام الرمزيني وفلسفة ورومانسية املهجريني«. ويؤيدهم  
غالباً،  النزعة  رومانسي  اخليال  بعيد  مبتدع  شاعر  أنه  بقولهم:  آخ��رون 
رمزي أحياناً، بعيد في طوره احلاضر عن املثل القدمية، لغته لغة الشعر 
اجلريء، فكل ألفاظه طّوع لها كل ما يكتنفه من عناصر كونية فانظروه 
كيف استوحى لفظة الكآبة في حلظات شعوره باالغتراب عن دنيا الناس« 
وكانت لهم النظرة الثاقبة في نعتهم هذا ويكفيني أنا كما يكفي املتلقى أن 
أسطر القصيدة املعنونة باسم »الكآبة املجهولة« ألصّدق بها على كل ما 

ينعتون وهاكها أيها املتبّصر الواعي الكرمي .....

*  كاتب من الكويت.

أبو القاسم الشابي 
طائر سحري غريب  )احللقة الرابعة(

بقلم:فاضل خلف *
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أنا كئيب ، 
أنا غريب، 

كآبتي خالفت نظائرها 
غريبة في عوالم احلزن

كآبتي فكرة مغّردة
مجهولٌة من مسامع الزمن

لكنني قد سمعت رنتها
مبهجتي، في شبابي الثمل 
سمعُتها، فانصرفُت مكتئبًا

أشدو بُحزني، كطائر اجلبل 
سمعتها أّنه يرّجعها

صوت الليالي، ومهجة األزل
سمعتها صرخٌة مضعضعة
كجدوٍل في مضايق السبل

سمعتها رّنًة، يعانقها
شوق إلى عالم يضعضعها

ضعيفًة مثل أّنٍة صعدت
عها ها توجُّ من مهجٍة هدَّ
كآبُة الناس شعلٌة، ومتى

مّرت لياٍل خبت مع األمد
أما اكتئابي فلوعٌة سكنْت

روحي، وتبقى بها إلى األبد 
* * *

هؤالء  م��ن  أن  نذكر  أن  يفوتنا  وال 
ال��رم��زي��ن م��ن ي��ح��ّدث��ن��ا ع��ن جمال 
اإلبهام الرمزي قائاًل: »بأنه أسمى 
في  العبقري  الفكر  إليه  يصل  م��ا 

نواحي تفكيره«.
ويضرب األمثلة على ذلك بالذكريات 
التي متر بنا في الطفولة ثم ننساها 

وال يبقى منها غير رموز تستثيرها 
فينا، ويضرب مثاًل آخر بطائر من 
الطيور املهاجرة يفد إلى دفء بالده 
تاركاً وراءه الشتاء والصقيع، ويذكر 
أن���ه ي��ح��س ب��ش��ع��ور غ��ري��ب عندما 
يسمع هذا الطائر ألنه رمز للشتاء 
وص���ورة م��ن أش��ج��ار ع��اري��ة مجردة 
وغ����دران ج��اف��ة م��ن ص��ب��اب��ة مائها 
وأكداس  ال��ق��ارس  الشفيف  وال��ب��رد 
الغالل املبعثرة على الشواطئ وغير 
ذل��ك م��ن ال��ص��ور ال��ت��ي تتألف عن 

الشتاء مع صوت هذا الطائر.
ويقول في تعليل هذا الشعور عندما 
السحري  الطائر  هذا  نسمع صوت 
الغريب »إن هناك شعوراً آخر ميتزج 
ب��ه��ذه ال��ص��ور. ه��و ذك��ري��ات حداثة 
مّرت لنا في بدء سير قافلة حياتنا، 
وم��ري��رة قصدتنا في  ذك��ري��ات حلوة 
عرف هذه الدائرة من الزمان، على 
أن هناك شعوراً أبعد من هذا أيضاً، 
يكون  وقد  مكتئباً،  يكون  قد  شعوراً 
عندما  يساورنا  الشعور  فرحاً، هذا 
ن��دري سبب  الطائر وال  نسمع ه��ذا 
م���ا ي��ب��ع��ث��ه ص��وت��ه ف��ي��ن��ا م���ن غريب 
وغاية  الشعور،  ومختلف  اإلحساس 
ما نقوله« إن في صوته إبهاماً رمزياً 
بعض  يسوق  ثم  نفوسنا«  في  ملعنى 
قول  منها  الشابي  شعر  من  األمثلة 
أبي القاسم في قصيدته »شجون« :

في ظالم الكهوف أشباح شؤوٍم
وبهذا الفضاء أطياف نحِس

وخالل القصور أّنات ُحْزٍن
وبتلك األكواخ أنضاء بؤِس
الناس  يتعسف  األص����ّم  وال��ق��ض��اء 
ويقضي ما بن سيف وقوِس ويعلّق 
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ب��ق��ول��ه« ف��اإلب��ه��ام ال��رم��زي هنا في 
االزدواج الباعث على دوران الناس 
نهائية  ال  ل��ل��خ��وف  م���س���ارات  ف���ي 
اخلوف  أن  ف��ي  تتركز  والالنهائية 
مبعثه مجهول واخلائف من املجهول 
املخيفة  األش����ب����اح  غ���ي���ر  ي�����رى  ال 
غير  يصدر  وال  املرعبة  واألط��ي��اف 
كنضو  وللعيان  ويبدو  احل��زن  أّن��ات 

بؤس وشقاء«
ون��ح��ن ن��ؤك��د ذل���ك مب��ا ع��رف��ن��اه عن 
ولع الشابي بشعراء املهجر وبخاصة 
»جبران خليل جبران« الذي امتألت 
والصور  الرمزية  بالتعبيرات  كتاباته 
يصدر  ب��دأ  وال��ذي  املشرقة  البيانية 
أمثال  م��ن  1905م  س��ن��ة  م��ن��ذ  كتبه 
»امل���وس���ي���ق���ى« وع���رائ���س امل������روج« و 
»األرواح املتمردة« واألجنحة املتكسرة« 
»املواكب«  الوحيد  الشعري  وكتابه 
صدر حوالي 1913 وبهذا ال نستطيع 
مع  قد جت��اوب  الشابي  أن  ننكر  أن 
االطالع  يفته  لم  كذا  املهجر  شعراء 
على رافع علم هذا النوع من الشعر 
وهو عبدالرحمن شكري إذ كان من 
أوائل املعاصرين الذين حفل إنتاجهم 
الشعري بهذه التعبيرات الرمزية منذ 
أن أصدر ديوانه األول »ضوء الفجر« 
سنة 1909 إلى آخر ديوان له أزهار 

اخلريف سنة 1918م.
واآلن سأعرض ثالثة مناذج للشابي 

وأعلّق على كل منوذج بسؤال:
أوالً: قصدة »صلوات في هيكل احلب«

َعْذبٌة أنِت كالطفولة، كاألحالم
كاللحن، كالصباح اجلديِد
كالسماء الضحوك كالليلة القمراء

كالورد، كابتسام الوليد

يا لها من وداعٍة وجماٍل
وشباب منّعم أملود!

يا لها من طهارة، تبعث التقديــ
َس في مهجة الشقّى العنيِد!

يا لها رقة تكاد يرّف الوْر
ُد منها في الصخرة اجللمود!
أي شيء ُتراِك ؟ هل أنِت »فينوُس«
تهادت بني الورى من جديد
املعسول  والــفــرَح  الشباب  ِلتعيَد 

للعالم التعيس العميِد
أم مالُك الفردوِس جاء إلى األر 

ِض لُيحيي روح السالَم العهيد
أنِت ...، ما أنِت؟ رسٌم جميٌل

عبقريٌّ من فنِّ هذا الوجوِد
فيِك ما فيه من غموٍض وعمٍق

وجماِل مقّدٍس معبوِد
أنِت ما أنِت؟ أنِت فجٌر من السحر

جتّلى لقلِبَي املعمود 
فأراه احلياة في مونق احلسِن

وجّلى له خفايا اخللود 
الدنيا  في  تختال  الربيع  روح  أن��ت 

فتهتز رائعات الوروِد 
وت��ه��بُّ احل��ي��اةُ س��ك��رى م��ن العطِر، 

ويدوي الوجوُد بالتغريد 
كلما أبصرتِك عيناَي متشني بخطٍو 

ٍع كالنشيد  موقَّ
خفق القلُب للحياٍة ورف الزهُر في 

حقل عمرَي املجروِد
...................................

يكفي هذا القدر وهنا أسأل:
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أليست جبرانية النزعة؟
 * * *

كتاب  م��ن  »صفحة  قصيدة  ث��ان��ي��اً: 
الدموع«

غّناُه األمس وأطربه
وشجاه اليوم فما غده 

قد كان له قلب كالطفل،
يد األحالم تهدهده

ُمُذ كان له َمَلٌك في الكوِن
جميُل الطلعة، يعبده

في جوف الليل، يناجيه
وأماَم الفجر ميجده

وعلى الهضبات، يغّنيه
آياِت احلب وينشده

لواله ملا عُذَبْت في الكون مصادره 
وموارده 

- - - - - -
 -- - - - -

تكفينا هذه اجلرعة وهي وإن كانت 
نسجت على منوال:

م��ت��ى غ����ده أقيام  ال���ص���ب  »ي��ال��ي��ل 
الساعة موعده«

وعلى الرغم من أن هذا ا«الرمت« في 
أشعار املهجريني إاّل أنك ترى معي 

أنه مهجري النزعة أليس كذلك؟
 * * *

ثالثًا: قصيدة »النبي املجهول«
أيها الشعب : ليتني كنت حّطابًا

فأهوي على اجلذوع بفأسي !
ليتني كنت كالسيول، إذا سالْت 

تهدُّ القبور: رمسا برمس!

ليتني كنت كالرياح ، فأطوي 
كل ما يخنق الزهور بنحسي!

ى ليتني كنت كالشتاء ، ُأَغشِّ
كّل ما أذبل اخلريف بقرسي!

ليت لي قوة العواطف، يا شعبي
فألقي إليك ثورة نفسي

ليت لي قوة األعاصير، إن ضّجت
فأدعوَك للحياة بنبسي!

ليت لي قوة األعاصير.... ! لكن
، يقضي احلياة برمس! أنت حيُّ

ٌة ، تكره النوَر، أنت ُروٌح َغِبيَّ
وتقضى الدهور في ليل ملس...

أنت ال تدرك احلقائق إن طافْت
حواليك دون مٍس وجس

في صباح احلياِة ضّمخت أكوابي، 
وأترعتها بخمرة نفسي 

ثم أقّدْمُتها إليَك ، فأهرقَت
 رحيقي ودست يا شعُب كأسي 

فتأملُت.. ، ثم أسكتُّ آالمي،
وكفكفُت من شعوري وحسي 

ثم نّضدُت من أزاهير قلبي
باقًة لم ميّسها أيُّ إنسي

ثم قدمتها إليَك فمّزقَت وردي 
ودستها أي دوس

ثم ألبستني من احلزن ثوبًا
وبشوك اجلبال تّوجت رأسي

 * * *
وهذه األبيات أيضاً ألست معي في 
مطرانّية   ، إيلّية  ميخائيلية،  أنها 

النزعة؟!
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إلى  بالرمزية-  الشابي  تأثر  ولعل 
ج��ان��ب م��ا ف��ي ن��ف��س��ه م��ن عاطفة 
جياشة هو الذي دفعه إلى التحرر 
من األجواء املادية ليتاح له التشبث 
ب��ك��ل م��ا ه��و م��ج��ه��ول وغ��ي��ب��ي، كذا 
حتولت  ث���ّم  وم���ن  املبهمة  األح����ام 
له  إلى شيء جديد،  األلفاظ عنده 
طعم ولون، وله املقدرة على التجسيد 
والظال،  بالرؤى  غنية  أج��واء  في 
وهذا ما دفعه إلى األجواء الصوفية 

لعلّه يجد فيها رّيا لنفسه املتعطشة، 
املتلهفة..  ألح���ام���ه  واس���ت���ق���راراً 
السياسية  احلياة  ظ��ام  أن  ويبدو 
أخذت  التي  اآلالم  وك��ذا  وقسوتها، 
السمة الروتينية« قد أصابته بشيء 
يلتمس  فراح  والضجر  السآمة  من 
لروحه  وتنفسا  الرمزي  اإلبهام  في 

املخنوقة بالرتابة اخلانقة.
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مقاالت

يقول د. أحمد الرفاعي »كتابي هذا هو احلادي عشر من مجمل ما كتبت 
من مواضيع متعددة، وهو يحمل اسم أحد أعمام احلبيب املصطفى 
محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا العباس بن عبداملطلب، رضي 
صلى  محمد  املصطفى  احلبيب  وع��م  البيت،  أه��ل  حكيم  عنه،  الله 
الله عليه وسلم. إنه رجل يكفي فقط ذكر اسمه لكي نعرف مكانته، 
وقدره عند احلبيب املصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وبني كبار 

الصحافة رضوان الله عليهم أجمعني.
الله  السابق في سيرة سيدنا احلمزة رضي  كتابي  كنت قد وضحت في 
عنه، عن السبب الرئيسي الذي دفعني للكتابة عنه، وها أنا أكرر ما قلته 
في هذا السياق: »عندما بدأت في الكتابة عن اخللفاء الراشدين رضوان 
احلبيب  أسباط  عن  بالكتابة  املوسوعة  هذه  أكمل  أن  قررت  عليهم،  الله 
إال  واملّنة،  ولله احلمد  كان  الله عليه وسلم، وقد  املصطفى محمد صلى 
الفاضل سليمان  الكويتيني األستاذ  األدب��اء  رابطة  أن أخي وصديقي في 
الصحافة  بعض  عن  الكتابة  موضوع  معي  يثير  ما  دائماً  ك��ان  احلزامي 
أمثال سيدنا احلمزة   السيرة حقهم، من  كّتاب  يوفهم  لم  الذين  األفاضل 
والعباس أعمام احلبيب املصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وكنت قد 

وعدته بأنني عندما حتني الفرصة سوف أبدأ بالكتابة عنهم«.
ولقد اختار د. الرفاعي اسم/ صفة »حكيم أهل البيت« ، لهذا الصحابي 
اجلليل وعم احلبيب املصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ملا وجد فيه 
من حكمة ورأي، وبذلك يتميز الباحث بأنه أول من استخدم هذه الصفة 

*  كاتبة من الكويت.

سيدنا العباس بن عبداملطلب »رضي الله عنه«
حكيم أهل البيت

للدكتور: سيد أحمد سيد يعقوب الرفاعي

بقلم: منى الشافعي *
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وأطلقها على سيدنا العباس رضي 
الله عنه.

توصل  كما  العباس  كلمة  أما معنى 
الرفاعي في بحثه،  إليها د. أحمد 
فيقول: »فإذاً ميكننا القول بأن اسم 
أسد  مبعنى  ليكون  ي��أت��ي  ال��ع��ب��اس 
األسود«.. ويضيف: »أقول لقد وفق 
عبدامللطب في اختيار االسم الناجح 
ك��ان سيدنا  لقد  نعم  امل��ول��ود،  لهذا 
العباس، رضي الله عنه، فعاًل أسد 
األسود، كما أراد أبوه عبد املطلب، 

وكما سنرى في سيرته هذه«.
أبا  يكنى  عنه،  الله  رض��ي  العباس 
بسنتني  أكبر  وك��ان،  بابنه.  الفضل، 
الله  الله صلى  أو ثالث من رس��ول 
عليه وسلم، كما كان وسيماً أبيض، 
وقيل  القامة،  معتدل  له ضفيرتان، 

كان طوياًل.
ت��ط��رق د. أح��م��د ف���ي ك��ت��اب��ه هذا 
التي  امل��خ��ت��ل��ف��ت��ني  ال��ف��ت��رت��ني  إل����ى 
الله  رض��ي  العباس  سيدنا  عاشها 
كانتا  وإن  متكاملتان  ولكنهما  عنه، 
حوادثهما،  بعض  ف��ي  متناقضتني 
الفترة  ث��م  اجلاهلية،  فترة  أولهما 
الهامة واحلاسمة من حياته واملتعلقة 
بفترة بعثة احلبيب املصطفى محمد 
الله عليه وسلم، وهي الفترة  صلى 
الهام  ل���دوره  ن��ظ��راً  أهمية،  األك��ث��ر 
ب��ه احلبيب املصطفى  أوك��ل��ه  ال��ذي 
محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون 

عيناً على قريش، وأن يهتم بضعفاء 
امل��س��ل��م��ني ال��ذي��ن ل��م ي��ت��م��ك��ن��وا من 

الهجرة إلى املدينة املنورة.
هذا،  كتابه  ف��ي  ال��ب��اح��ث  ب��نينّ  لقد 
وجهاد  ل��س��ي��رة  للتعرض  م��ح��اول��ت��ه 
سيدنا العباس رضي الله عنه، منذ 
إسالمه وحتى وفاته، كما بنينّ أهم 
األحداث التي مرنّ بها، والتي عاصر 
بحالوتها،  اإلسالمية  الدعوة  فيها 
وسيرته  حياته  فكانت  وقسوتها، 
وقسم  اجلاهلية،  بني  ما  ممزوجة 
كبير من اإلسالم فكان شاهد عيان 
عليها وعلى مجريات األمور فيها.. 
أن إسالمه عزاً  د. أحمد  أكدنّ  كما 
كان  ك��م��ا  ع���ام���ة..  وللمسلمني  ل��ه 
احلبيب املصطفى محمد صلى الله 
عليه وسلم من أحب الناس لسيدنا 
والعكس  عنه،  الله   رض��ي  العباس 

صحيح.
يقول الباحث: »إننا أمام سيرة خالدة 
من سير التاريخ العربي اإلسالمي. 
إنها شخصية عاملية فذة تركت أثراً 
ومحب  ومؤمن  مسلم  كل  قلب  في 
أفضل  عليهم  ال��ك��رام،  البيت  آلل 

السالم والصلوات«.
من مالمح شخصية سيدنا العباس 
رضي الله عنه، أنه كان جواداً مفرطاً 
في اجلود، حتى كأنه للمكارم عمها 
للرحم  وك���ان وص���والً  أو خ��ال��ه��ا!!! 
واأله��ل، ال يضن عليهما بجهد وال 
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بجاه وال مبال.. وكان فطناً إلى حد 
الدهاء، وبفطنته هذه التي تعززها 
مكانته الرفيعة في قريش، استطاع 
أن يدرأ عن الرسول صلى الله عليه 
الكثير  بدعوته،  جهر  حيين  وسييلييم، 

من األذى والسوء.
يقول إبراهيم بن علي بن هرمة:

وكانت لعباس ثالث يعدها
إذا ما خباُب احلي أصبح أشهبا

فسلسلة تنهي الظلوم وجفنة
تباح فيكسوها السنام املُزغبا

وحلة َعصب ما تزال ُمعدة 
لعار ضريك ثوبه قد تهببا

أميييا الييزبييييير فيييييقييول: »وييييقيييال كان 
لييلييعييبيياس بييين عييبييد املييطييلييب ثيييوٌب 
لعاري بني هاشم، وجفنة جلائعهم، 

ومقطرة جلاهلهم.
وكان مينع ظلم اجلار، ويبذل املال، 
ويعطي في النوائب، وكان ندميه في 

اجلاهلية، أبا سفيان بن حرب.
فيما  اجلييوزييية  القيم  ابيين  روى  كما 
ييييروي سيييييدنييا الييعييبيياس رضيييي الله 
عنه، عن نفسه بقوله: »وكنت امرءاً 

جسيماً شديد الصوت«.
»قال  قييال:  بن عمرو  الله  عن عبد 
وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسييول 
اتخذ  كما  خلياًل  اتخذني  الله  إن 
إبييراهيييييم خييلييييياًل، فييميينييزلييي ومنزل 
القيامة  ييييوم  فييي اجليينيية  إبييراهيييييم 

بن  مؤمن  بيننا  والعباس  جتاهن، 
خليلن«.

أما عن شجاعة سيدنا العباس رضي 
إلى  الباحث  تطرق  فقد  عنه،  الله 
مناذج من شجاعته ومنها شجاعته 
وثباته  الطائف،  ويوم  إسالمه،  يوم 

يوم حنن بشيء من اإلسهاب.
الرفاعي،  تيينيياول د.أحييمييد  وهييكييذا، 
سيييييرة سيييييدنييا الييعييبيياس رضيييي الله 
عنه، من ميالده إلى وفاته، وهناك 
الكثير بن دفتي هذا الكتاب الشيق 
املهم، يروى عن حياته، فمن أعماله 
وحكمته  املميز،  العظيم  دروه  إلييى 
املصطفى  احليييبيييييييب  وفيييييياة  وقيييييت 
محمد صلى الله عليه وسلم، مروراً 
بأدوراه الكبيرة الرائعة أيام اخللفاء 
عليهم  اليييليييه  رضييييييوان  اليييراشيييديييين 
أجمعن، إلى وفاته رضي الله عنه.

الرفاعي  د.  يييغييفييل  وليييين   
اخلاصة،  بييآرائييه  كتابه  يضّمن  أن 
حييول أغييلييب املييواضيييييع الييتييي تطرق 
آخرين  كّتاب  آراء  إلى  إضافة  لها، 

وعلماء مهمن في هذا املجال.
القارئ  »ليعذرني  أحمد:  د.  يقول 
الكرمي إن وجد أن هناك حوادث لم 
أتطرق إليها بعمق أو بتفصيل أكثر 
أو لصعوبة  وجييودهييا  لييعييدم  وذليييك 
الوصول للمعلومات التي كنت أتوقع 

أن أجدها«.
وأخيراً يقول الباحث، ما قاله بهذا 
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الشافعي:  صاحب  »امل��زن��ي  الشأن 
»لو عورض كتاب سبعني مرة لُوِجَد 
كتاب  يكون  أن  الله  أبى  فيه خطأ، 

صحيح غير كتابه«.
ألنه  وقّيمة  خاصة  أهمية  للكتاب 
وافية  بحثية  ج���ادة،  دراس���ة  ي��ق��دم 
م��وث��ق��ة ع��ن س��ي��رة س��ي��دن��ا العباس 
رضي الله عنه، كما أنه أثرى املكتبة 
اجلانب  والعربية في هذا  الكويتية 
ال���غ���ائ���ب  ع��ن��ه��ا.. ال��ك��ت��اب جدير 
ل��م يغفل  ب��ال��ق��راءة واالق��ت��ن��اء، كما 

خرائط  كتابه  يضّمن  أن  الباحث 
تضّمن  ك��م��ا  توضيحية،  وأش���ك���االً 
واملراجع  ب��امل��ص��ادر  ث��ب��ت��اً  ال��ك��ت��اب 
العربية، فكانت هذه األمور، ال تقل 
ألنها  نفسه  امل���وض���وع  ع��ن  أه��م��ي��ة 

تثريه.
صدر الكتاب في طبعته األولى عام 
عام  الثانية  طبعته  وف��ي  2012م، 
2013م.. ويقع في 512 صفحة من 

القطع الكبير، ذو طباعة فاخرة.

Bayan June 2013 Inside.indd   88 5/26/13   8:21:07 AM



89

مقاالت

القصيدة أنثى، والشعر ذكر.
التجربة أنثى ، والنص ذكر.

كيف تكتب األنثى بوعي ذكوري؟ وكيف؟ وملاذا؟ مجرد تساؤالت تطرحها 
السطور، التي تدخل رهانا. أو قل »حدس«.

تنطوي »الكتابة« العربية على مفارقة حاّدة حيال التعامل مع املرأة، فبينما 
 ، األرض  وت��رادف   ، بالوجود  وترتبط  حولها،  الشعر  من  الكثير  يتمحور 
وترمز إلى الوطن أو الشرف،  في كثير من أدبيات اإلبداع العربي فإننا 
جند محاولة سائدة لنفي اإلبداع الشعري عنها، فينأوون بالشعر عن تأنيث 

قائله.
الكتابة. جنح  وحاولت ممارسة  احلكي«،   « عباءة  اجلديدة  األنثى  خلعت 
لكتاباتهم  يخلق  بدأب عما  يبحثون  اجليل اجلديد  بامتياز، وظل  البعض 
نوعا من التمرد، يعادل فعل الكتابة نفسه، واخلروج عن عباءة شهرزاد التي 
حتكي)واحلكي فعل استعادة( في الليل، ) والليل وقت التخفي(؛ إلرضاء 
منذ  عقلها  على  اجلاثم  الذكر  ذلك  واسترضاء  وإمتاعه  وتسليته  الرجل 
القدمي، حتى يحفل تراثنا البهّي بالكثير من النصائح منها رسالة األلوسي« 
اإلصابة في منع النساء من الكتابة«، وإعراض النابغة اجلعدي عن الرد 
بشار؛  قال  كما  الشاعرة رجال،  املرأة  واعتبار  األخيلية،  ليلى  على هجاء 
فالشعر للفحول. ولعله أهون من موقف الفالسفة القدماء الذين طردوا 

النساء من مدنهم الفاضلة.
هل كان بشار بن برد يعني ما قاله حني أعلن عن نفي املرأة خارج قداسة 
رحاب الشعر، ورأى أنها ال تقول شعراً إال بان فيه الضعف، فلّما اعترضوا 

عليه باخلنساء قال : تلك كان لها أربع خصّي ؟!
وهل كانت عزلة نازك املالئكة في أخريات حياتها نوعاً من تسليم السالح، 
ال  الذين  املثقفني،  خاصة  لدى  حتى  املبدع،  الرجل  لديكتاتورية  وإع��الء 
يتخّيلون اإلبداع الشعري إال على هيئة »الفحولة«، فيكون الشارب عنواناً 

واللحية كالقافية والصوت األجّش عاماًل لرسوخ الشعر لدى املتلّقني ؟

* أكادميي من مصر.

حني تكتب األنثى بوعي ذكوري

بقلم: د. عالء اجلابري *
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رغ���م حماسته  ال��ع��ّق��اد -  ك���ان  وه���ل 
الشديدة حلرية التعبير - يؤّصل ذلك، 
»بايخ«،  اخلنساء  شعر  أن  رأى  ح��ن 
فضاًل عن رأيه في فشل املرأة في أمور 
حياتها كلّها، حتى في أدّق اهتماماتها، 

كالزينة وتفصيل املالبس ؟!
أي��ض��اً، ه��ل ك��ان امل��ب��ّرد ي��ؤك��د وعيا 
امرأة  ُربَّ   « أن��ه  رأى  ح��ن  س��ائ��دا 
يكون  م��ا  وق��ّل  صناعة،  ف��ي  تتقّدم 

ذلك »  ؟!
هل كان التاريخ، املكتوب بأقالم مذكرة،  
بنت  واّلدة   « شعر  قصر  ح��ن  ن��زي��ه��اً 

: املستكفي«  على بيتَينْها املعروَفننْ
أنا والله أصلح للمع����������������������الي

وأمشي مشيتي وأتيه تيها
أم��ّك��ن ع��اش��ق��ي م��ن ص��ح��ن خّدي               

وأعطي قبلتي من يشتهيها؟
وهل اقتصر - فعاًل - شعر » بثينة » 
على بيتَننْ رثت بهما جمياًل، عندما 

نُعي إليها، فقالت :
وإن سلوي عن جميل لساعة

من الدهر ما حانت وال حان حينها
سواءٌ علينا يا جميل بن معمر
، بأساءُ احلياة ولينها؟ إذا متَّ

وإذا ك��ان��ت األع����راف ال��ق��دمي��ة قد 
 ، »بثينة«  م��ع  الكبت  دور  م��ارس��ت 
وأضرابها، فكيف ميكن تفسيره مع 
وملاذا  املفتوحة؟  األندلسية  البيئة 
الكبير في  ل��ل��م��رأة ح��ض��وره��ا  ك��ان 
شؤون أخرى؟ وكيف تكون » املرأة« 
في اجلاهلية زعيمة قبيلة؛ كزوجة 
أبي لهب، وزوجة أبي سفيان، بينما 
تقصر عن قول الشعر؟ هل سمحت 
بدخول  ال��ق��ب��ي��ل��ة   « »أع������راف  ل��ه��ا 

حينئذ-   – مب��ف��ردات��ه��ا  ال��س��ي��اس��ة 
بينما  ال��وح��ش��ي��ة،  ب���ل  ال���ذك���وري���ة، 
وجهها؟  ف��ي  الشعر  ب��اب  أوص���دت 
اجلديد  الدين  تقاوم  كانت  األول��ى 
والثانية  ال��رج��ال،  ف��اق��ت  ب��ض��راوة 
أخ���ذت ب��ال��ث��أر م��ن »أس���د قريش«، 
»الرجال«. وهل  لم يجابهه  وهو ما 
ش��را«- مبجازها  تأبط   « أم  كانت 
أم  ل��س��ان  فلتة  ابنها  ع��ن  ال��رائ��ق- 

بذور لقول الشعر؟
أغ��ل��ب ال��ظ��ن أن األم���ر م���ردود إلى 
التزمه  أنثى(  )ذك��ر/  نوعّي  تعامل 
أشعار  م��ع  األدب  وجامعو  ال��ن��ّق��اد، 
النساء، فراحوا ينظرون إلى القائل 
االهتمام  دون  م��ن  وجنسه  ون��وع��ه 
فلمجّرد  القائل،  يقوله  مبا  العادل 
خلفهم:  للمدوِّن  يقولون  أنثى  أنها 
كان  كما  ق«!، متاما  خ����رِّ ق...  »خ����رِّ
من  معروف-  وهو  أغلبهم-  موقف 
والنظر  واجل��دي��د،  ال��ق��دمي  قضية 
قدمه،  مل���ج���رد  ل��ل��ق��دمي  ب��اع��ت��ب��ار 

وللجديد باستخفاف ل� » حداثته«.
بكثرة  ال��ن��س��اء،  م��ن شعر  احمل��ف��وظ 
نسبية، هو الشعر املوّجه إلى الذكر، 
رثائه،  - حول  أغلبه  في   - والدائر 
الشاعرة  ل��ت��ل��ت��زم  ع��ل��ي��ه،  وال��ت��ف��ّج��ع 
ف���إذا مات  ال��ص��م��ت طيلة ح��ي��ات��ه��ا، 
 - فجأة   - الشعر  انبجس  »ال��ذك��ر« 
منها ليمأل السطور، ورمبا الدواوين. 
 ، األخيلية«  ليلى   « هكذا احلال مع 
لتوبة  التاريخ مبراثيها  التي يحتفظ 
بن احلمير، أما تغّزلها فيه فاملوجود 
ن�����ادر. ه���ل ت��ف��ّرغ��ت ال��ن��س��اء لنظم 
الدموع والولولة والرثاء، فلمنْ يبرعن 
ال���غ���رض، ح��ت��ى قال  ف���ي ه����ذا  إال 
ص��اح��ب »أع���الم ال��ن��س��اء« إن أجود 
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امل��وت��ورات«؟ هل  شعرهن هو »شعر 
األم��ر حقاً على ه��ذا احل��ال، أم أن 
بالرجل ودوران��ه حوله مّكن  اتصاله 
له، وبخاصة حني نرجع إلى احلديث 
األندلس  أديبات  كتابة  حول  الكثير 
في فنون مختلفة؟ وهل يستقيم األمر 
على هذا النحو مع شعر حفصة بنت 

الركون على سبيل املثال؟
غيره  دون  ال��رث��اء  اط���راد  إشكالية 
من »األغ���راض«، ال تتسق مع عدم 
حضور سواه، رمبا داخل »الغرض« 
ذات��ه، حيث ال ذكر لرثاء امل��رأة من 
ال��ش��اع��رات. مي��وت االب��ن ف��ا رثاء 
إال ل�«أبو متام«، و«نزار قباني«، وال 
الفقيد،  البنها  عواطفها  حت��ن  أم 
وغ��اي��ة م��ا ت��ق��ول��ه » اخل��ن��س��اء« في 
مع  يتسق  ال  أخيها  »ص��خ��ر«  رث���اء 
وفي  شعرها.  من  غيره  عن  غيابه 
شئتم  إن  راجعوا  احلديث،  العصر 
موقف جماعة » أبوللو« على سبيل 
امل��ث��ال م��ن ش��اع��رات��ه��ا. أغ��ل��ب ظني 
قل  الشعر  يكتنب  ممن  كثيرات  أن 
على  العايلي«  جميلة   « يعرفن  أن 

سبيل املثال !!!!!!
هل ُفرض الصمت على النساء، أم أنها 
لعبة األقوى واألضعف، وهي التي نفت 
شعرهّن غير املهتم بالذكر خارج اإلطار، 
وإن  الرجل،  يدور حول  واحتفظت مبا 
ق��ّل؟ هل ك��ان اخل��وف  »ال��غ��واي��ة« التي 
دافعاً   - البعض  لدى   - األنثى  متّثلها 
السياق  خ�����ارج  اإلن������اث  ش��ع��ر  ل���ط���رد 
وج��ود شواهد  م��ن  بالرغم  اإلب��داع��ي، 
الصريح،  الغزل  إلى  امتّدت  »نسائية« 
الذكورة،  عضو  ف��ي  األن��ث��ى  واخ��ت��زال 
م��ث��ل��م��ا ف��ع��ل��ت ث�����واب ب��ن��ت ع��ب��د الله 

احلنيظلة؟ هل مللُت من األسئلة؟ 

غ��اي��ة م��ا أري����د ط��رح��ه - فرضية 
األنثى-  كتابة  أن  بالطبع-  طموح- 
ك��ان��ت ت��ط��م��ح إلى  ف���ي أغ��ل��ب��ه��ا – 
إرض��اء ال��ذك��ر!!!!،  وغالبا ماتكتب 
أو  إثباتا  من وجهة نظره هو فيها؛ 
نفيا، أو قل درءا ل�« البطحة » التي 

تراها أكثر من غيرها.
ه���ل ت��ع��ام��ل ال��ت��اري��خ - ك��م��ا يبدو 
الذكوري،  ال��ص��ل��ف  م���ن  ب��ك��ث��ي��ر   -
إبداعات  مع  املستغني،  واالستعاء 
»املذّكر  مسألة  لعبت  كما  األن��ث��ى، 
واملؤّنث« - من دون تصدير التقييم 
في املسألة،  أساسياً  الفني - دوراً 
وظّل الشعر »فحًا« ال ينتسب إلى 
تقوله،  أن  عليها  يُعاب  بل  األن��ث��ى، 
به  االحتفاظ  ال��رج��ال  من  ويُنقص 
االهتمام،  ع��ن  ناهيك  )ِش��ع��ره��ا(، 
قليًا  إال   - احمل��ف��وظ  ف��ي��ق��ص��رون 
واملمّجد  ب��ال��رج��ل،  املتصل  على   -
ل���ه، وب��خ��اص��ة ش��ع��ر ال���رث���اء. وقد 
النسبة  فكانت  ذلك  الشعراء  وعى 
اإلب��داع فاصلة في  األنثى في  إلى 
وشيطاني  أنثى  »شيطانه  القضية: 
الراجز  النجم  أب��و  ق��ال  كما  ذك��ر«، 
بالطبع،  الذكر  بشيطانه،  مفتخراً 
الشعر لدى  رّب��ات  العكس من  على 

هوراس، وغيره.
وفي التعريف اللغوي للقصيدة جند 
قولهم  وي��ط��رد   ،« »ذك���راً  القصيدة 
»قصيد« دون قصيدة، فكأنهم أنفوا 
اللسان  وي��ق��ّدم ص��اح��ب  ال��ت��أن��ي��ث. 
الناقة  م���ع  »ال���ق���ص���ي���دة«  ت������رادف 
تقصد  وامل����رأة  وال��ع��ص��اة  السمينة 
للفجور، ويليه قوله: ومن الشعر ما 

جاوز سبعة أبيات وقيل عشرة.
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الذائقة  ال��س��ط��ور  ه���ذه  ت��ه��اج��م  ال 
القدمية، وال تنطلق من حتّيز لألنثى 
أو الهجوم على العرب، فنفي املرأة 
من مدائن الشعر أهون من نفيها من 
»املدينة الفاضلة«، لكن - وهذا هو 
محّك السطور - يبدو أن الظاهرة 
ال  فلماذا  وإال  اآلن.  حتى  م��ط��ردة 
تفوز الشاعرات العربيات احلاليات 
بجوائز الشعر؟بينما يفزن باطراد- 
ب��ّ�- بجوائز  » رج��اء ع��ال��م« مثال 
معياراً.  ليست  اجل��وائ��ز  ال��رواي��ة؟ 
أعرف. إنها مجّرد شاهد. هل هو 
ال��غ��واي��ة؟ واالستنكاف  م��ن  اخل��وف 
من رفع صوتها الشعري؟ وملاذا لم 
املالئكة،  نازك  بحجم  تبرز شاعرة 
هذا إذا اتفقنا - أساساً - على أنها 
إلمكاناتها  املناسبة  مكانتها  نالت 
فحسب؟  وال���ش���ع���ري���ة  ال���ش���ع���ري���ة، 
من  اجل��دي��د  اجل��ي��ل  يستطيع  ه��ل 
ال���ش���اع���رات االن����ف����الت م���ن هذه 
لقيادة  األي��دي��ول��وج��ي��ة  ال��ت��رّس��ب��ات 
حركة، أو قاطرة انقالبات تنحرف 
عن قضبان املوجود. املسألة بحاجة 
أن  أو  ومبدعة،  متحّدية  أنثى  إل��ى 

الشعر سيظّل »فحاًل«.
األنثى  لشعر  نظرتنا  ف��ي  يتحكم 
ثنائيات  ال��ذي  يضع  وه��م احلدية 
)الرجل-األنثى(،  حياتنا  في  شتى 
املدنس(،)الغيب-  )ال����ط����اه����ر- 
املشهود(، )العقل- النقل(، )اللفظ- 
املعنى( مثال ملا حتويه نظرة املتابع 
حل���ال ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي، ن��اس���، أن 
احل��ي��اة إغ����ارة ع��ل��ى احل����دود، وأن 
؛  وال��ث��ب��ات جتمد،  م��وت،  السكوت 
فتعرية البنية البطريركية أو األبوية 
يحتاج  نفوسنا  داخ��ل  تتغلغل  التي 

إلى مراجعة شاملة، ليس في جنب 
شعر األنثى فحسب. واألنثى يجب 
أن تكون في طليعة جيش املدافع� 
رؤي����ة جديدة،  وط����رح  ذات���ه���ا  ع���ن 
ورمي التصور القدمي بسهام النقد 
وجتديد املوروث، فتخرج من السياج 
الذي وضعه الذكر، وخلخلة الكثير 
من إبداعها الذي يقوم على طلب » 
الرعاية« منه!!! حتى ولو على سبيل 
من  اخل��وف  إن  املبدئي.  االعتراف 
الفشل قد يكون واحدا من أسبابه، 
وطلب » الرعاية« ذلك يكر االمتثال 
في  ظهوره  نظن  ما  وهو  والطاعة، 
كثير من إنتاج األنثى ح� ال تبارز 
ذاتي  استقالل  أو  تفرد  أو  بأصالة 
أو »إسقاط نظام« ذكوري.إن إبداع 
األنثى يظل بحاجة إلى أن يستأصل« 
أحد  تعبير  » يصلح« بحسب  أن  ال 

أبطال حالج عبد الصبور.
بذلك  أح���ي���ان���ا-   - ت��س��ه��م  األن���ث���ى 
اإلرضاء في ترسيخ ذهنية القبول، 
اخلنوع.  ورمب��ا  وال��رض��ا،  الطاعة، 
فذكر.  وال���ت���ح���دي  ال����رف����ض  أم�����ا 
في  ت��س��اه��م«   « ال��ذك��وري��ة  السلطة 
يقول  كما  نتيجتها-  فتكون  ذل��ك، 
»بورديو«-أن تؤسس النساء كأشياء 
رمزية، ووضعهن في حالة دائمة من 
التبعية الرمزية؛ إذ يوَجدن من أجل 
أي  وعبرهن،  )الذكور(،  )اآلخرين( 
جاذبة،  مستقبلية،  أشياء  بوصفهن 
يكن  أن  م��ن��ه��ن  وي��ن��ت��ظ��ر  م��ت��اح��ة، 
لطيفات،  مبتسمات،  أي  أنثويات، 
رزينات،  خ��اض��ع��ات،  م��ج��ام��الت، 

محتشمات، أي ممحيات. 
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وال����س����ي����ن����م����ا األدب  ب�������ن  م������ق������ارن������ة  ن������ظ������رة 
محمود قاسم

سينما
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�سينما

في  والسينما  األدب  بيين  الييعيياقيية 
مصر مثل فردتي مقص، ال ميكن أن 
تفصل أحدهما عن اآلخر، حيث نرى 
الكاتب متجهاً دوماً نحو السينما أما 
السينما،  با شك، فقد مت إثراؤها 
من األدب.. وذلك طوال عمر يناهز 
نوفمبر  منذ  والييثييمييانيين،  اخلييامييسيية 

1927، حن عرض فيلم »ليلى«.
قد  املييصييرييية  الييسييييينييمييا  كيييانيييت  إذا 
مييين آداب  اقييتييبييسييت مييوضييوعيياتييهييا 
وأفام عاملية فإن اللوم ال يقع على 
احلركة السينمائية وحدها بقدر ما 
األدبييي، فالسينما   اإلبييداع  يقع على 
تقصر  لم  املصرية،  خاصة  العربية، 
بأي حال من األحوال في إخراج األدب العربي. خاصة أن هذه السينما ينذر 
فيها املؤلف املخرج، مبعنى أن يكون هناك مخرج يؤلف أفامه وحتمل رؤياه 
اخلاصة مثل فعل برجمان وفيلليني. وإذا كان يوسف شاهن قد مثل استثناء 
من هذه القاعدة في العقود األخيرة من حياته، فإنه حالة خاصة، مع أسماء 
أخرى أغلبها خرج من جعبته، إال أنه أيضاً من الذين اعتمدوا على آداب 

ونصوص كتبها آخرون.
وفي الباد العربية، سوف جند بعض الباد قد قامت بإنتاج جزء من أدبها 
املكتوب وسوف نرى أن احلركة األدبية أكثر نشاطاً من السينما،وأن الفن 

* كاتب من مصر.

نظرة مقارنة بني األدب والسينما

بقلم: محمود قاسم *

توفيق احلكيم
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في  الواجب  دوره  يلعب  لم  السابع 
إبراز مثل هذه اإلبداعات اجلادة..

واألدب  السينما  إل���ى  ن��ظ��رن��ا  إذا 
في مصر، فسوف نرى أن احلركة 
األدبية ال تواكب السينما سواء من 
ناحية الكم أو الكيف. فإذا افترضنا 
تنتج  ك��ان��ت  امل��ص��ري��ة  السينما  أن 
األدب  فعلى  ع��ام،  كل  فيلماً  ستني 
األس��واق ما  أن يطرح في  املصري 
ال يقل عن سبعني  عماًل أدبياً سواء 
كانت مسرحية أو رواية، باإلضافة 
إلى املجموعات القصصية. لكن ما 
أصبحت  فقد  العكس.  هو  يحدث 
األدب����ي محدودة  ال��ن��ش��ر  م��ج��االت 
املاضي.  ال��ق��رن  نهاية  منذ  للغاية 
ثم شهدت طفرة في إبداع الشباب 
الواحد  القرن  من  األول  العقد  مع 
والعشرين لكن أغلب هذه الروايات 
ال تصلح للسينما املصرية التقليدية، 
ملحوظاً  افتقاراً  هناك  أن  بدا  لذا 
في النصوص األدبية الصاحلة ألن 
ي��ع��ود هذا  وال  أف���الم.  إل��ى  تتحول 
بالطبع لقلة عطاء األديب املصري. 
فهناك العديد من اإلبداعات اجلادة 
أدراج  ف��ي  ع��دي��دة  ل��س��ن��وات  ملقاة 
الوقت  نفس  في  الشباب.  مؤلفيها 
النشر في  تزدهر فيه حركة  ال��ذي 
ولبنان  وال���ع���راق وس��وري��ا  ال��ك��وي��ت 
اإلنتاج  كمية  فيه  وتقل  والسعودية 
السينمائي قياساً إلى إنتاج السينما 

املصرية السنوي.

واألع���م���ال األدب���ي���ة امل��ه��م��ة ظهرت 
ت��ق��ري��ب��اً ف��ي ال��س��ي��ن��م��ا.. » زي��ن��ب » 
أعمال  وم��ع��ظ��م  ه��ي��ك��ل  ال���دك���ت���ور 
محفوظ ويوسف السباعي، ويوسف 
عبدالقدوس،  وإح���س���ان  إدري�����س، 
وفتحي غامن، وبعض أعمال توفيق 
احلكيم وثروت أباظة وطه حسني.. 
بتأليف روايات  األدب��اء  وق��ام بعض 
آدابهم  عن  مأخوذة  غير  سينمائية 
وازده��������رت احل���رك���ة األدب����ي����ة في 
ث���م انحسرت  ف��ت��رة  ف���ي  ال��س��ي��ن��م��ا 
بداية  م��ن  اب���ت���داء  م��ل��ح��وظ  بشكل 

العقد األخير من القرن العشرين.
غرام يائس

 « أن  فسنرى  للتاريخ  رجعنا  وإذا 
السينما  عصر  في  ظهرت   « زينب 
الصامتة عام 1930 ثم مرة أخرى 
كرمي  محمد  نفسه  للمخرج  ناطقة 
الفيلم  ه����ذا  1952.وي���ع���ت���ب���ر  ع����ام 
ت��اري��خ السينما  ف��ي  ب����ارزة  ع��الق��ة 
عن  مأخوذ  فهو  املعاصرة.  العربية 
أول رواية مصرية كتبها مصري عن 
قصة تدل القرائن أنها عن أحداث 
املصري  الريف  في  وقعت  حقيقية 
من  روم��ان��س��ي��ة  قصة   .1896 ع��ام 
السينما  ف��ي  ان��ت��ش��ر  ال����ذي  ال��ل��ون 
املصرية بعد ذلك، تدور حول غرام 
ابن  وب��ني  زينب  الريفية  بني  يائس 
ع��م��ه��ا ال���ق���روي إب��راه��ي��م. ك��م��ا أن  
ف��ي حياة  أخ��رى  هناك قصة ح��ب 
زينب التي تتزوج من الشاب حسن 
إلى اجليش، وفي  إبراهيم  ويذهب 
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النهاية متوت زينب بداء الصدر بعد 
أن عانت الكثير في حياتها الزوجية، 

ومن لوعة فراقها عن حبيبها.
ويختلف الفيلم الصامت عن الرواية 
وال��ف��ي��ل��م ال��ن��اط��ق ف���ي أن����ه أهمل 
ال������راوي وع��ن��د جتديد  ش��خ��ص��ي��ة 
معاصرة،  أح���داث  أضيفت  الفيلم 
ق��ي��د احلياة.  ع��ل��ى  زي��ن��ب  وظ��ل��ت 
الرواية قد حظيت  كانت هذه  وإذا 
للدكتور  ف��إن  السينما  في  بأهمية 
ه��ي��ك��ل رواي����ة أخ����رى حت��ت عنوان 
السينما  أهملتها   « خلقت  هكذا   «
تعدد  ام��رأة  تتناول حياة  أنها  رغ��م 
أزواجها وهو موضوع يليق للسينما 

إذا أضيفت عليه أبعاداً معاصرة.
في  املصرية  السينما  أن  والطريف 
والعشرين ال��ت��اس��ع  م��ي��اده��ا   ع��ي��د 

أنتجت  قد  تكن  لم   ) ع��ام 1956   (
أدبية. تذكر سوى عدد  بعد أعماالً 
قليل جداً، بعضه ليست له أهمية. 
وس��وف نرى أن جنيب محفوظ قد 
ت��أخ��رت م��ؤل��ف��ات��ه ع��ن ال��ظ��ه��ور في 
السينما أكثر من ثمانية عشر عاماً 
فضًا عن الروايات التاريخية الثاث 
حتى  إنتاجها  السينما  أهملت  التي 
لإلنتاج  تصلح  أنها  وبالرغم  اآلن. 
    ،« رادوب��ي��س   « خ��اص��ة  السينمائي 
و« عبث األقدار »، و« كفاح طيبة » 
مبا يعنى أن السينما لم تقم بإنتاج 

إال ما يروق لها من روايات.
وإذا رجعنا إلى األفام التي ظهرت 

األول��ى من حياة  الثاثني عاماً  في 
السينما املصرية. هناك » ليلة غرام 
 « ع���ام 1951،  ب��درخ��ان  » ألح��م��د 
لقيطة » حملمد عبداحلليم عبدالله، 
باكثير  أح��م��د  أع��م��ال علي  وب��ع��ض 
مثل » سامة » لتوجو مزراحي عام 
1942، و« مسمار جحا » إلبراهيم 
ظهور   « ث���م   ،1952 ع����ام  ع���م���ارة 
اإلس��ام » عام 1951، املأخوذ عن 
ك��ت��اب   »ال��وع��د احل���ق » للدكتور 
ببعض  االهتمام  حسني،وبداية  طه 
أعمال يوسف السباعي الذي أغرق 
أولها  وك��ان  برومانسياته  السينما 
»أخاق للبيع« عام 1950، املأخوذة 
عن رواية »أرض النفاق«، »آثار على 

الرمال »، و« إني راحلة ».
وم��ن أه��م ال��رواي��ات ال��ت��ي عوجلت 
 « هناك  سينمائياً  الفترة  ه��ذه  في 
شجرة الدر » عن جرجي زيدان عام 
1935، و« احلب ال ميوت » حملمد 
إبراهيم  ع���ن   ،1948 ع����ام  ك����رمي 
 « القلب  في  رصاصة  و«  املصري، 
عن توفيق احلكيم عام 1944، أما 
قصصاً  كتب  فقد  محفوظ  جنيب 
أعمال  عن  مأخوذة  غير  سينمائية 
أدبية مثل » ريا وسكينة » عام 1952، 
 ،1954 ع��ام  احلسينية«  فتوات  و« 
عبدالقدوس  إح��س��ان  ق���دم  بينما 
عام 1955 ثاني فيلم له عن الثورة 
وح��رب فلسطني عام 1948، في » 
ب��درخ��ان، ولم  ال��ل��ه معنا » ألح��م��د 
أدبي  نص  عن  مأخوذاً  الفيلم  يكن 
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البداية  في  إحسان  كتب  حيث  له، 
عن  ليست  سينمائية  سيناريوهات 
روايات أدبية، وكل هذه األفالم لم 

تشكل ظاهرة..
التحول الثوري

فيلم عن  أول  عام 1956 ظهر  في 
وهو«  عبدالقدوس  إلحسان  رواي��ة 
الدين،  » ألحمد ضياء  عمري  أي��ن 
الذي ظهرت له ثالثة أعمال أدبية 
 ،« أن��ا ح��رة   « التالي هي  العام  في 
الوسادة  و«   ،« املسدود  الطريق  و« 
إخ��راج صالح  من  وكلها   « اخلالية 
أبو سيف، ومنذ ذلك احلني حتولت 
السينما إلى  األدب بقوة، وتنافس 
اكتشاف  في  واملخرجون  املنتجون 
أعمال األدب��اء الذين ب��دأوا يبرزون 
في الساحة فيما بعد. وسوف نرى 
أن األسماء التي ذكرناها آنفاً سوف 
األدبي  العطاء  ساحة  على  تتسلط 

والسينمائي معاً لعقود متتالية.
في تلك السنوات تخصص املخرجون 
خاصة  األدبية  األعمال  تقدمي  في 
صالح أبو سيف الذي شغف بأدب 
إحسان عبدالقدوس بشكل خاص. 
وي��ع��ت��ب��ر إح��س��ان م��ن أك��ث��ر األدب���اء 
في  ال��ع��رب��ي��ة  السينما  م��ع  ت��ع��اون��اً 
مصر. فهو صاحب أكبر رصيد في 
األفالم املأخوذة عن أعماله، سواء 
كانت قصصاً قصيرة أو روايات أو 
أو  بالسينما  خاصة  سيناريوهات 

قصص سينمائية. 

امل���أخ���وذة عنه  األف����الم  بلغت  وق���د 
سيناريو  ك��ات��ب  أو  ك���روائ���ي  س���واء 
أبرزها  من  فيلماً  وخمسني  ثمانية 
بيتنا  » في   ،« السوداء  النظارة   «  :
رجل »، » شيء في صدري »، » أنف 
والشعر  العذراء  و«  عيون«،  وثالثة 
األبيض »، » الراقصة والسياسي »، 
أخذت  من  أول  إحسان  يعتبر  كما 
إلى  ل��ت��ت��ح��ول  ال��ق��ص��ي��رة  قصصهم 
ثالثيات قصيرة في فيلم واحد مثل 
» البنات والصيف«، و« ثالث نساء 
»، و« ثالث لصوص » وتتسم رواياته 
بأنها ال تتغير كثيراً عند نقلها إلى 
احل���دود،  أض��ي��ق  ف��ي  إال  السينما 
مثل  برواياته  عادة  تلتزم  فالسينما 
» الوسادة اخلالية »، و« ال تطفيء 
 ،« امل��س��دود  الطريق  و«  الشمس«، 
و«ال شيء يهم«، لكن السينما جاءت 
النظارة   « ف���ي  مختلفة  ب��ح��دوت��ة 
السوداء ». حيث سعى املخرج حسام 

صالح أبو سيف
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على  التركيز  إل��ى  مصطفي  الدين 
عامل التحول الثوري لدى شخصية 
عبثية رغم أن هذا التحول لم يلحظ 
كثيراً في الرواية كذلك في » أنف 
وثالثة عيون »، حيث حولت املنتجة 
إلى  الفيلم  منظور  الفيلم  وبطلة 
عني واحدة هي عني ماجدة ولعبت 
العينان األخريان دوراً ثانوياً. كذلك 
معاصرة  أح��داث  السينما  أضافت 
ت��زال في  الرصاصة ال   « فيلم  عن 
جيبي » بإدخال وقائع حرب أكتوبر 
سنوات  ح���ول  مكتوبة  رواي����ة  ع��ل��ى 

االستنزاف.
عبدالقدوس  إح���س���ان  ق����دم  وق����د 
للسينما أفكاراً سينمائية مثل » أبي 
فوق الشجرة » املأخوذ عن أسطورة 
و«   « األرض  عن  بعيداً  و«  تاييس، 
هذا أحبه وهذا أريده »، ثم ما لبث 
السينمائية  األف��ك��ار  ه��ذه  ض��م  أن 
في كتب، وهي ظاهرة غير منتشرة 
أن  كم  العاملي.  املستوى  على  كثيراً 
قصيرة  له قصصاً  قدمت  السينما 
  ،« ميم  إمبراطورية   « مثل  عديدة 
التحقيق  ي��زال  وال  و«   ،« أختي  و« 
والطبال  الراقصة  و«   ،« مستمراً 
 ،« األب��ي��ض  والشعر  ال��ع��ذراء  و«   ،«
و«أرجوك أعطني هذا الدواء »، و« 
انتحار  و«    ،« والسياسي  الراقصة 

صاحب الشقة »..
إح���س���ان  أدب  ان���ت���ش���ر  وم���ث���ل���م���ا 
القراء  ب��ني أوس����اط  ع��ب��دال��ق��دوس 

املأخوذة  األف���الم  أن  ن��رى  ف��س��وف 
ملحوظاً  ت��ل��ق��ى جن���اح���اً  أدب����ه  ع���ن 
واجلماهيري.  الفني  املستوى  على 
العزف  ح��اول  قد  البعض  كان  وإذا 
على وتر اجلنس في أدب إحسان. 
فإن البعض اآلخر أكد على القيمة 
بها إحسان.  يهتم  التي  االجتماعية 
أكد  قد  أبو سيف  كان صالح  وإذا 
كمال  فإن حسني  رومانسياته  على 
قد عزف على أكثر من وتر درامي، 
ب��ي��ن��م��ا س��ع��ى أش�����رف ف��ه��م��ى إلى 
التعامل بني وقت وآخر، في أحسن 
حاالته، مع روايات إحسان مثل » وال 
فهو من   ،« التحقيق مستمراً  ي��زال 
أعمالهم.  السينما  تناولت  أبرز من 
وقد قام بإعداد العديد من األفالم 
املقتبسة. وفي خالل حياته قدمت 
السينما خمسة وأربعني عماًل فنياً 
يحمل اسمه منها خمسة عشر فيلماً 
منهم مأخوذاً عن رواياته. أما بعد 
مماته فلم تفكر السينما في تقدمي 
املتناثرة  ال��ع��دي��دة  أع��م��ال��ه  م��ن  أي 

خاصة القصة القصيرة.
أن  يعنى  إحسان  مع  ح��دث  ما  ولعل 
الكاتب  أعمال  تتهافت على  السينما 
أث���ن���اء ح��ي��ات��ه ث���م ت��ت��ب��اع��د ع��ن��ه بعد 
وهذه  أي��ام��ه،  أواخ���ر  ف��ي  أو  رحيله، 
األدب  أغلب  ل��دى  ت��ك��ررت  الظاهرة 
املصري، مع كل من جنيب محفوظ، 
ويحيى  إدري��س  ويوسف  والسباعي، 
ح��ق��ي، وغ��ي��ره��م، ون�����ادراً م��ا سوف 
ي��ت��ح��م��ل ل��ع��م��ل أدبى  ن���رى م��خ��رج��اً 
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رحل صاحبه، أي أن الكاتب يستقي 
وال  حياته،  أث��ن��اء  السينمائى  مجده 
هناك  أن  الح���س���ان  ب��ال��ن��س��ب��ة  ش���ك 
يقترب  ل��م  للسينما  تصلح  رواي����ات 
وبالنظر  بعد رحيله،  املخرجون  منها 
إل���ى ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة ف��س��وف نالحظ 
العالم  أحبوا  بأعينهم  مخرجني  أن 
الذي عاش فيه أبطال الكاتب، وعلى 
رأسهم صالح أبو سيف الذي أخرج 
تسعة أفالم بعضها قصص عاطفية، 
ملحوظة  مناصرة  نرى  منها  والكثير 
املجتمع  تغير  أن  تسعى  التي  للمرأة 
من حولها، مثل »أمينة« في »أنا حرة«، 
و«فايزة« في »الطريق املسدود«، ونساء 
أخريات في »ال تطفي الشمس«، هن 
املثقفة،  ال��راق��ي��ة  الطبقة  ب��ن��ات  م��ن 
صاحبات مواقف وطنية مشرفة من 
أج��ل ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن، أو إعالء 
ق��ي��م��ة امل�����رأة، وق���د ت��واف��ق��ت هؤالء 
ال��ن��س��وة، م��ع م��ا ش��ه��ده املجتمع من 
والستينيات  اخلمسينيات  في  تغير 
م��ن ال��ق��رن امل��اض��ي، وخ����روج املرأة 
وسوف  املسؤولية،  وحتملها  للعمل، 
للنساء  املشرفة  النماذج  أن  نالحظ 
عبدالقدوس،  إح��س��ان  أع��م��ال  ف��ي 
واملرأة  الليل،  بنات  أماكن  حللن  قد 
رأيناهن  الالتي  أمرها  على  املغلوبة 
من عشرات األفالم التي تنتمي إلى 

األربعينيات، وأوائل اخلمسينيات.
السباعي، فلقد جمعت  أما يوسف 
األف�������الم ال���ت���ي ق���دم���ت ع���ن���ه بني 
األفالم  من  والوطنية.  الرومانسية 

إن���ي راح��ل��ة »، و«  ال��روم��ان��س��ي��ة » 
ال��رم��ال »، و«  آث��ار على  نادية » و« 
بني األطالل ». بينما صبغ أعماله 
 « مثل  الرومانسي  باللون  الوطنية 
يوليو،  ث��ورة  وق��ائ��ع  ع��ن   « قلبي  رد 
و«العمر حلظة » عن حرب أكتوبر. 
ال��غ��ري��ب أن ال��س��ب��اع��ي ال���ذي قدم 
الكاتب  هو  الوطنية  الروايات  هذه 
الوحيد الذي دفع دمائه ثمناً لتأييده 
صحبة  ف��ي  داف��ي��د  كامب  ملعارضة 

الرئيس الراحل أنور السادات.
إلى  تنتمي  رواي���ات  السباعي  ق��دم 
الواقع االجتماعي في » السقا مات 
» والفنتازيا االجتماعية في » أرض 
االجتماعية  والكوميديا   « النفاق 
في » جمعية قتل الزوجات »،   و« 
السينما  وق��ف��ت  وق���د   .« رت��ي��ب��ة  أم 
الكثير من أعمال  إزاء  طيباً  موقفاً 
خاصة  أهميتها  ف��زادت  السباعي. 
ال��ت��ي قدمها  »ال��س��ق��ا م���ات »  ف���ي 
معاجلة  ف����ي  س���ي���ف  أب�����و  ص�����الح 
متميزة.. أما روايته اجليدة » أرض 
النفاق » فقد أفسدتها السينما في 
املرتني، بينما بدت أعماالً كثيرة له 
رديئة سينمائياً مثل »مبكى العشاق 

» حلسن الصيفي.
تنتبه  كاتب  أول  هو  السباعي  ولعل 
السينما إلى أعماله من أبناء جيله، 
فهو الذي كتب »أرض النفاق« كرواية 
الفقار  ذو  محمود  ليحولها  متفردة، 
»أخالق  باسم  فيلم  إلى   1950 عام 
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اللذان  الفيلمان  خللا  وقللد  للبيع«، 
قدما عن الرواية من النقد السياسي 
احلاد الذي قرأناه في الرواية، كما 
أن السينما التفتت بقوة إلى أعمال 
السباعي بعد ثورة يوليو، من خال 
فيلم »آثار على الرمال« جلمال مدكور 
ليلى«،  يا  »فديتك  روايللة  1954 عن 
ونحن هنا أمام عمل عاطفي نفسي، 
الضابط  الللسللبللاعللي  عللاقللة  ولللعللل 
عز  أيللضللاً  الللضللابللط  بزميله  سابقا 
على  ساعدت  قد  الفقار  ذو  الدين 
تللعللاون مللتللكللرر فللي أفلللام عاطفية 
منها »إني راحلة« 1955، »رد قلبي« 
1957، و«بني األطال« 1959، وفيما 
للكاتب  مسرحيات  حتللويللل  مت  بعد 
وكانت  رتيبة«،  »أم  مثل  أفللام  إلللى 
إلى  باحلنني  شعرت  كلما  السينما 
زمن الرومانسية تقدم أحد أعماله، 
مثل »نادية« ألحمد بدرخان 1969، 
و«جفت الدموع« حللمي رفلة 1975، 
السينمائية  الللتللجللارب  أهلللم  أن  إال 
امللللأخلللوذة علللن الللكللاتللب متللثلللللت في 
»الللسللقللا ملللات« لللصللاح أبلللو سيف، 
أجواء مختلفة متاماً  رأينا هنا  وقد 
الكاتب، فهي عمل  أعمال  بقية  عن 
تاريخي تدور أحداثه عام 1921، في 
الزمن الللذي عللاش فيه أبللوه محمد 
الللسللبللاعللي، حللول طفل شللاهللد على 
عصره، أبوه سقاء، وصديقه ميشى 
في التشريفات أمام اجلنازات، هي 
عمل مليء بالصدق والتدفق، وتدور 
الريش  أبللو  هللي  منطقة شعبية  فللي 

وكتب  الللسللبللاعللي،  فيها  تللربللى  الللتللي 
عنها العديد من القصص القصيرة.

فكر الكتابة
توفيق  كتابات  في  السينما  وجللدت 
سلليللنللمللائلليللة جيدة،  مللللادة  احلللكلليللم 
كثيرة  تغييرات  بإجراء  لكنها قامت 
وقد  والشخصيات.  األحلللداث  فللي 
أفام  عشرة  أعماله  عن  أخرجت 
الرباط   « مثل  روايلللات  عن  بعضها 
املقدس » التي لم تتغير كثيراً عند 
إلى الشاشة. والبعض اآلخر  نقلها 
عن مسرحيات مثل » العش الهادي 
» أو عن قصص قصيرة مثل » ليلة 
الللزفللاف » و« طللريللد الللفللردوس ». 
وبينما حاول الكاتب أن يقدم فكراً 
في كتاباته فإن السينما قد أعطت 
بُعداً  كتاباته  عن  املأخوذة  لألفام 
حسب  مدلوله  فللي  اختلف  دراملليللاً 
امللللخلللرج الللللذي أخللللرج أفلللامللله. فل 
»يوميات نائب في األرياف » نسخة 
مصورة من  الرواية، أما في » العش 
الزوجة  اهتم مبعاناة  قد   « الهادي 
املوظفة واملشاكل املادية التي تعاني 
ومحاولة  الزوجية  حياتها  في  منها 
جلللذب زوجلللهلللا األديلللللب إللللى عالم 
أنقى، بينما أكد » اخلروج من اجلنة 
» على فكرة جذابة وهي أن الفنان 
يصبح خامًا عندما ينعم بلحظات 

السعادة واالسترخاء..
بينما طال فيلم » األيدي الناعمة » 
في حواراته ووقائعه ليقدم فكرة أثر 
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العمل في املجتمع الثوري اجلديد، 
ورغ��م هذا فقد أث��ار الفيلم سخط 
مهرجان  في  ع��رض  عندما  النقاد 
برلني عام 1964. وبشكل عام فإن 
ما  تلق  ل��م  احلكيم  توفيق  أع��م��ال 
املقام  في  تهتم  سينما  في  يستحق 
الفكر  على  احلدوتة  بعنصر  األول 

الذي تتضمنه احلكاية.
توفيق احلكيم  أن بعض أعمال  أي 
والبعض  مسرحياته  ع��ن  م��أخ��وذة 
اآلخ���ر ع��ن ق��ص��ص ق��ص��ي��رة، وقد 
اكتشفنا أن احلكيم استوحى بعض 
عاملية،  أدبية  نصوص  من  أعماله 
وقام بتمصيرها، وأضاف إليها، مثل 
»تاييس«،  ع��ن  امل��ق��دس«،  »ال��رب��اط 
و«ليلة الزفاف« عن »ملك احلديد« 
التي  و«املرأة  أونيه،  للقرشي جورج 
»فاوست«،  ع��ن  الشيطان«،  غلبت 
و«ط��ري��د ال��ف��ردوس« ع��ن مسرحية 

فرنسية.
ال��دك��ت��ور ط��ه حسني كتب  رغ��م أن 
عدداً محدوداً من الروايات، إال أن 
السينما حاولت أن تستفيد من هذه 
النصوص مثل« دعاء الكروان »، و« 
ظهور اإلسالم »، و« احلب الضائع 
»، وهو نسخة مختلفة من رواية ال 
تتمتع بقيمة فنية كبيرة. أما »دعاء 
فيلم  فهو  أيضاً  لبركات   « الكروان 
ك��ام��ل ف��ن��ي��اً. وق��د اس��ت��ط��اع يوسف 
التوغل  ال��س��ي��ن��اري��و  ك��ات��ب  ج��وه��ر، 
داخل الرواية ونقل اجلو الشاعري 

الذي تعيشه آمنة من خالل عالقتها 
يتحول  ال���ذي  ب��ال��ك��روان  احلميمة 
صوته إلى أنشودة حني تكون محبة 
عاشقة،ويقترن داخلها بالنعيق وهي 
ترى مأساة أختها. كما حاول الفيلم 
أال يخرج كثيراً عن حدود الرواية، 
فهو يروي األحداث على لسان آمنة. 
وإن كانت قد اختلفت بعض الوقائع 
يعود  حني  النهاية  في  ما  حد  إل��ى 
ابنة أخته  أن  بعد أن عرف  اخل��ال 
ت��ع��ي��ش ف��ي ب��ي��ت امل��ه��ن��دس فيطلق  
عليها النيران. إال أن املهندس يفادي 
املوت عن حبيبته. ومن املعروف أن 
الرواية  نهاية  في  عاشت  قد  آمنة 
وصارت  اختارته  ال��ذي  حبيبها  مع 

له خليلة.
ت��ل��ع��ب رواي������ات وأق���اص���ي���ص أمني 
في  م��ه��م��اً  دوراً  غ�����راب  ي���وس���ف 
السينما خاصة في » شباب امرأة«، 
من املعروف أن صاحب فكرة الفيلم 
أب��و سيف. وأن يوسف  ه��و ص��الح 
إلى فيلم بعد أن  غ��راب قد حولها 
حول  السيناريو  كتابة  في  اشترك 
ام���رأة حت��ول ال��رج��ال األش���داء إلى 
متتص  أن  بعد  محطمة  أه��رام��ات 
وقد  وفحولتهم،  رجولتهم  عصارة 
ظهرت لغراب رواي��ات أخرى لكنها 
لم تبلغ مستوى اجلودة التي متتعت 
ب��ه��ا » ش��ب��اب ام����رأة »، وم���ن هذه 
األفالم »سنوات احلب » حملمود ذو 
الفقار عام 1964، حول قصة حب 
ام���رأة وشقيق زوجها  ب��ني  س��اذج��ة 
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الذي يعود من اخلارج بعد سنوات 
واحد.  م��ن��زل  ف��ي  معهما  وي��ع��ي��ش 
يتعلق  ب��س��ي��ط  اخ���ت���اف  وه���ن���اك 
حيث  والفيلم  ال��رواي��ة،  بني  باملكان 
أن أحداث الرواية تدور بني القاهرة 
ودمشق. أما » أشياء ال تشترى »، و« 
الساعة تدق العاشرة » فقد حتولتا 
إل���ى ف��ي��ل��م��ني ب��اه��ت��ني. ل��ك��ن بعض 
أقاصيص يوسف غراب حتولت إلى 
أفام على مستوى حرفي عال مثل 
و«  سالم،  لعاطف   « » جرمية حب 
السفيرة عزيزة »، و« نساء محرمات 
»، وفشل البعض اآلخر في السينما 
مثل » نساء وذئاب »، و« ست البنات 

»، و« الثاثة يحبونها ».
حتولت  غ������راب  م�����ات  أن  وب���ع���د 
 ، مت��ام��اً  أق��اص��ي��ص��ه  ع��ن  السينما 
ومثل هذا األمر حدث لعبداحلميد 
رئيساً  ال���ذي عمل  ال��س��ح��ار  ج���ودة 
آخ��ر حلظة  حتى  السينما  ملؤسسة 
ف��ي ح��ي��ات��ه. وق���د ق��دم��ت السينما 
تفاوتت  السحار  رواي��ات  من  بعضاً 
أهميتها. فبعد » أم العروسة »،  و« 
و«   ،« الله  إلى  رسالة  و«  احلفيد«، 
فجر اإلسام » لم تستطع السينما 
أن تقدم أعماالً له باملستوى نفسه، 
فعن روايته » املستنقع » قدم فيلم » 
بافكر في اللي ناسيني » حول قصة 
السينما  استهلكتها  س��اذج��ة  ح��ب 
ك��ث��ي��راً.. ث��م ق��دم��ت أي��ض��اً فيلم » 
النصف اآلخر » وهي أفام ال تذكر 

كثيراً في تاريخ السينما.

بقدرة  متتع  ق��د  السحار  أن  ورغ��م 
م��ت��م��ي��زة ع��ل��ى ك��ت��اب��ة احل�����وار، فإن 
أعماله،  بقية  من  تستفد  السينما 
خ��اص��ة أن���ه ت��ول��ى رئ��اس��ة مؤسسة 
بدا  وق��د  ال��وق��ت،  لبعض  السينما 
ج���م���ال احل�������وار ف����ي رواي����ت����ه »أم 
ال��ع��روس��ة«، و«احل��ف��ي��د« وف��ي هذه 
الطبقة  أغ��وار  األعمال حتدث عن 
املتوسطة من خال موظف عادي، 
وترتبك  األب��ن��اء،  م��ن  الكثير  ل��دي��ه 
أح���وال���ه امل���ادي���ة ب��ق��وة ع��ن��د قيامه 
هذا  ويعني  ب��ن��ات��ه،  ك��ب��رى  بتجهيز 
يتزوج  س���وف  ع��ن��دم��ا  سيعاني  ك��م 
والبنات،  األبناء  العدد من  كل هذا 
األدبي،  والنص  الفيلم،  توقف  وقد 
عند هم مالي واحد يواجه املوظف، 
قادر  وكأنه  التجهيز،  مسألة  وه��و 
بقوة على أن يدبر املسكن، وامللبس 

واملأكل لكل هؤالء املستهلكني.
وي��ع��ت��ب��ر ف��ت��ح��ي غ���امن م���ن األدب����اء 
املصرية.  السينما  في  احملظوظني 
فقد ناقش » اجلبل » موضوع تهجير 
أب��ن��اء اجل��ب��ال إل���ى ج��ن��وب ال���وادي 
والتصاق اإلنسان بأرضه. استطاع 
إلى  الرواية  هذه  نقل  خليل شوقي 
السينما بأمانة رغم أنه أول أعماله 
في السينما. واستطاع كمال الشيخ 
أن يصنع من رباعية » الرجل الذي 
فقد ظله » فيلماً جيداً يتحدث عنه 
وفي  الرواية.  هذه  بهرتني   : قائًا 
ظل ظروف السينما املصرية املادية 
لم يكن من املمكن أن نقدم الرواية 
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بوجهات النظر األربع منفصلة كما 
حدث في بعض احملاوالت األوروبية 
على سبيل املثال منها فيلم » احلياة 
الزوجية » للمخرج الفرنسي أندريه 
كايات الذي عرض وجهتي نظر جتاه 
قضية واحدة في فيلمني منفصلني.. 
ومن هنا قدمنا الفيلم وهو يشتمل 
النظر  لوجهات  محايدة  رؤي��ة  على 
جناحاً  الفيلم  حقق  األرب��ع��ة.وق��د 
فنياً كبيراً ولكن جناحه اجلماهيري 

كان متوسطاً..
كثير من العنف

أهملت  األخ���ي���رة  ال���س���ن���وات  وف����ي 
السينما روايات فتحي غامن مثل » 
زينب والعرش » التي جنحت عندما 
و«  تلفزيوني،  مسلسل  ف��ي  قدمت 
و«   ،« واألفيال   ،« والبارد  الساخن 
من أين؟«، و« بنت من شبرا »، لكن 
رأفت امليهي قدم روايته » قليل من 
برؤية   « العنف  م��ن  كثير  احل���ب.. 
خ��اص��ة ل���م ت��ن��ج��ح، ك��م��ا ق���دم ابن 
فيلمه  غ��امن  فتحى  أح��م��د  الكاتب 
األي��ام« عام 2010 عن  »تلك  األول 

رواية بنفس االسم ألبيه. 
  ك��ذل��ك ت��ف��اوت��ت أه��م��ي��ة األف���ام 
يوسف  الدكتور  أدب  عن  امل��أخ��وذة 
إدري����س ص��اح��ب » احل����رام » أول 
التراحيل  عمال  عن  تتحدث  رواي��ة 
السينما  تطرقت  حيث  ومآسيهم. 
مرة  ألول  الفيلم  ه��ذا  في  املصرية 
إلى هذه الفئة الكادحة من الناس. 

شغاف  والفيلم  الرواية  مست  وقد 
الناس.

وكالعادة فإن الكاتب يكون محظوظاً 
سيناريو   كاتب  معه  يتعامل  عندما 
مثلما  ب��ص��ي��رة  ذو  وم��خ��رج  م��ب��دع، 
حدث مع بركات. ثم مع صاح أبو 
ف��ي » ال وق���ت للحب » عن  س��ي��ف 
 « و«النداهة  إدري��س،  يوسف  قصة 
حلسني كمال، أما » العيب« جلال 
الشرقاوي، و« حادثة شرف« لشفيق 
شامية، فهما ال يرقيان إلى مستوى 
قدم   1981 ع���ام  وف���ي  ال���ك���ات���ب.. 
يوسف إدريس فكرة فيلم » حدوتة 
مصرية » ليوسف شاهني وكاهما 
قد عانى في لندن حينما مت إجراء 
عملية جراحية في قلب كل منهما. 
ثم ظهر فيلم« عنبر املوت » ولم يكن 
التي  العنف  أف��ام  من  فيلماً  سوى 

ظهرت في حينها.
قد  بأعينهم  مخرجني  أن  ش��ك  ال 
إدريس،  ي��وس��ف  ب��ك��ت��اب��ات  اه��ت��م��وا 
ف��ق��دم��وه��ا ب���ص���ورة م��ت��م��ي��زة، مثل 
صاح أبو سيف، وحسني كمال، وقد 
انبهر بكتاباته مخرجون من أجيال 
متعددة منهم مروان حامد في الفيلم 
لي«،ويوسف  »لي  القصير  الروائي 
إدريس هو املخرج صاحب الرصيد 
األك���ب���ر ف���ي حت���وي���ل ق��ص��ص��ه إلى 
السينما،  معهد  في  تخرج  مشاريع 
ال��روائ��ي��ة مأخوذة  وأغ��ل��ب األف���ام 
»سجني  مثل  قصيرة،  قصص  ع��ن 
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الليل« حملمود فريد 1963، و«حادثة 
 ،1972 ش��ام��ي��ة  ل��ش��ف��ي��ق  ش�����رف« 
سوليفان«  ورق  »على  و«ال��ن��داه��ة«، 
الروح«  ث��م »ح���اوة  ك��م��ال،  حلسني 
ألحمد فؤاد درويش عام 1989، وفي 
رأيي أن من أهم أعمال الكاتب هو 
حسام  أخرجها  التي  املدينة«  »ق��اع 
وهو   ،1972 ع��ام  مصطفي  ال��دي��ن 
القضاة  ألحد  اخلاصة  احلياة  عن 
الذي لم يستطع أن يقيم العدالة في 
بيته، فتحولت خادمته على يديه إلى 
االستقالة،  إل��ى  دفعه  مما  عاهرة، 
وقد بدت ثورة األفام التي أخذت 
عن يوسف ادريس من خال كتاب 
الدين  سعد  مثل  متميزين  سيناريو 

وهبة، وأحمد عباس صالح.
ك���ان مي��ك��ن ألدب ي��ح��ي��ى ح��ق��ي أن 
ي��ت��ح��ول ف���ي ال��س��ي��ن��م��ا إل���ى صورة 
ب��اه��ت��ة، م��ث��ل��م��ا ح���دث ل��ل��ك��ث��ي��ر من 
األعمال األدبية، إال أن ُحسن احلظ 
أن الذي كتب سيناريو بعض أفامه 
هو الروائي صبري موسى صاحب 
له  ف��ق��دم   « متر  النصف  ح���ادث   «
قنديل  و«   ،« البوسطجي   « من  كل 
أم هاشم » بينما جاء فيلم » امرأة 
ال��دي��ن مصطفي،  » حلسام  ورج��ل 
دون امل��س��ت��وى. وك��ذل��ك ق��ص��ة » 5 
ساعات« التي أخرجها حسن رضا 

في فيلم يتكون من ثاث قصص.
قنديل   « ف��ي  إسماعيل  ال��دك��ت��ور    
قيم  من  الكثير  يرفض   « أم هاشم 

أن  بعد  فيه  يعيش  ال���ذي  املجتمع 
يعود من أملانيا � إجنلترا في الرواية 
� ويتسبب من خال العلم الذي تلقاه 
في فقدان بصر ابنة عمه التي تتوق 
يغير هذا  أن  يريد  إنه  إلى عودته. 
أن  النهاية  في  يعرف  لكنه  العالم. 
إميان الناس بالدين أقوى من ثقتهم 
ال��ع��ل��م ع��ن ط��ري��ق ع���اج اب��ن��ة عمه 
زينب  السيدة  مسجد  قنديل  بزيت 
العلم..  فيه  ال��ذي فشل  الوقت  في 
حالة  تصوير  في  الفيلم  وق��د جنح 
الدكتور إسماعيل واألحياء الشعبية 
العواجز  أم  مب��س��ج��د  احمل���ي���ط���ة 
ت��ص��وي��راً دق��ي��ق��اً م��ن خ���ال مؤذن 
وفاطمة  وال��ب��غ��اي��ا  واحل���ي  املسجد 
التي تصبر على الباء.. أما الرواية 
فقد صورت كيف اندمج إسماعيل 
في البيئة الشعبية التي عاش فيها.
  أما » البوسطجي » فهو  أحد أهم 
ح��ول اخلطيئة  كمال  أف��ام حسني 
واخلطيئة  حبيبان   يرتكبها  ال��ت��ي 
البريد  ق��ب��ل س��اع��ي  م���ن  ال��ك��ب��رى 
خطابات  يفتح  ال���ذي  امل��ت��خ��ص��ص 
اآلخ���ري���ن، وي��ك��ون ذل���ك س��ب��ب��اً في 
إح�����داث ك���ارث���ة أك��ب��ر م���ن خطيئة 
بفتاته فحملت    غ��رر  ال��ذي  ال��ش��اب 
منه، ويكون سكني أبيها هو العاج 
األبدية،  ال��ش��رف  ملسألة  احلتمي 
الثاثينات  كمال  وقد صور حسني 
إليه ساعي  في الصعيد حيث جاء 
ب��ري��د ش��اب م��ح��روم م��ن العاصمة 
فيعمل في قرية صغيرة ليس فيها 
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النساء  مللجللات  سللوى  متنفس  أي 
العاريات، وعاقة عابرة مع إحدى 
الغازيات، ثم يتسلى بفتح خطابات 
أهل البلد والتلذذ مبعرفة أسرارهم 
بسلوكه  يتسبب  أن  إلى  وخباياهم. 
تتعلق  عائلية  قتل  جرائم  في  هللذا 

بالشرف.
الكثير من التغيرات

إذا كانت السينما قد أهملت روايات 
فإنها  األدبللللاء  مللن   للكثير  عللديللدة 
عبداحلليم  حملمد  أعللمللاالً  أهملت 
كان  رومانسي  كاتب  وهو  عبدالله، 
ميكن للكثير من أعماله للسينما أن 
السينما  تاريخ  من  مرحلة  تناسب 
عنصر  بعض  إليها  يضاف  أن  بعد 
احلللركللة مللثللل » بللعللد   الللغللروب »، 
العذراء  اجلنة  و«  بقية«،  و«للزمن 
من  بعضاً  السينما  قدمت  وقللد   ،«
أعماله في أفللام لم تلق أي جناح 
يذكر مثل » عاشت للحب » املأخوذ 
و« سكون   ،« اللباب  » شجرة  عن 
املوعودة  الللللليلللللة  و«   ،« الللعللاصللفللة 
التغيير  مللن  الكثير  جللرى  وقللد   .«
على  واألحلللللداث  الشخصيات  فللي 
السينما  رواياته عند معاجلتها في 
الزيتون  غصن   « فللي  حللدث  مثلما 
املدرس  بقتل  تنتهي  فللاألحللداث   .«
لزوجته التي كان يشك دائماً في أن 
ثمة عاقة بينها وبني مدرس آخر. 
أما الفيلم فقد أحس الزوج أنه قد 
أخطأ في شكوكه، فيعيدها إليه كي 

يعيش معها في التبات والنبات.
ورغم أن روايته » لقيطة » لم تكن 
تصلح للسينما. إال أن أحمد بدرخان 
استفاد من حدوتة الفتاة التي تخرج 
من بيوت الرعاية كي تواجه املجتمع، 
واستطاع أن يقدم فيلماً رقيقاً حقق 
نفس جنللاح الللروايللة، حتللت اسللم » 

ليلة غرام ».
وقد جتاهلت السينما روايات مهمة 
للكاتب مثل »بعد الغروب«، و«اجلنة 
اللللللعلللللذراء«، و«ملللللن أجللللل وللللللدى«، 
في  ذكرنا،  كما  األحللداث،  وتغيرت 
أفام مأخوذة عن أعماله، فا تكاد 
هناك عاقة بني أقصوصة »الليلة 
أخرجه  اللللذي  والفيلم  امللللوعلللودة«، 
بعد  أي   1984 عللام  العلمي  يحيى 

وفاة املؤلف بأربعة عشر عاماً.
املأخوذة  األفلللللام  خللريللطللة  فلللي    
قدمت  السينما  فللإن  روايللللات،  عللن 
روايات متميزة لكل من عبدالرحمن 
وعلى  مرسى،  وصالح  الشرقاوي، 
أحمد باكثير، وكان الشرقاوي سعيد 
احلظ، حني حتولت روايته »األرض« 
إلى فيلم متميز، عن الريف املصري 
من إخراج يوسف شاهني عام 1970 
حول موقف الفاحني من اإلقطاعي 
الذي يسعى إلى بناء طريق أسفلت 
أن  كللمللا  اللللزراعللليلللة،  األرض  فللللوق 
لكمال  اخللللللفلليللة«  »اللللشلللوارع  فيلم 
عطية عللام 1974، كللان يللدور حول 
طلب  كبير  مصري  شرطة  ضابط 
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من رجاله عدم إطالق النيران على 
املتظاهرين، وحتول مبوقفه الوطنى 

إلى احملاكمة.
كاتب،  ل��ك��ل  مهمة  رواي�����ات  ه��ن��اك 
حتولت إل��ى أف��الم مثل »ش��يء من 
اخل���وف« حلسني ك��م��ال ع��ن ثروت 
كمال  حلسني  و«املستحيل«  أباظة، 

عن رواية ملصطفي محمود.
أم���ا احل��دي��ث ع��ن جن��ي��ب محفوظ 
فهو حديث  بالسينما  أدب��ه  وعالقة 
ألعماله  األدب��ي��ة  فالقيمة  ش��ائ��ك. 
اث��ن��ان.ورواي��ات��ه ال  يختلف عليها  ال 
األدبية  قيمتها  في  التفاوت  تشهد 
املأخوذة  األف��الم  في  يحدث  مثلما 
عنها، حيث أن بعضها بالغ اجلدية 
مثل » بداية ونهاية »، و« القاهرة 30 
» والبعض اآلخ��ر أقل ج��ودة مثل » 
قصر الشوق »، » وكالة البلح ». ويقول 
»ل��س��ت مسؤوالً   : م��ح��ف��وظ  جن��ي��ب 
عن عملي إال من خالل وجوده في 
كتاب. أن املسؤولية تخرج من يدي 
الرئيسي  املسئول  امل��خ��رج  ي��د  إل��ى 
عن العمل السينمائي ». لكن جنيب 
محفوظ يقع في خطأ واضح حني 
يجامل مخرجي رواياته وهو يعرف 
فاشلة.بل  األف���الم  ه��ذه  أن  مت��ام��اً 
يعرف  مخرج  إلى  رواياته  يبيع  أنه 
متاماً خطه الفني. ونحن لن نحلل 
هذه األعمال سينمائياً وروائياً ألنها 
يضمها  دراس���ة طويلة  إل��ى  حت��ت��اج 
كتاب. وهناك كتاب قد صدر بالفعل 

ح��ول ه��ذا امل��وض��وع أص��درت��ه هيئة 
النحاس.  لهاشم  املصرية.  الكتاب 
لكنه لم يقدم كل أفالم الكاتب. وقد 
قمنا في كتابنا »جنيب محفوظ بني 
الفيلم والرواية« الصادر عن الثقافة 
اجلماهيرية بعمل مقارنة شاملة بني 
كافة األفالم املأخوذة عن محفوظ 

وبني النصوص األدبية.
جنيب محفوظ هو املؤلف الذي قدم 
السينما.  إلى  أعماله  مجموعة من 
كما كتب للسينما � كما قلنا � أعماالً 
أدب���ي. وقد  ن��ص  ف��ي  غير مكتوبة، 
ت��خ��ص��ص ح��س��ن اإلم�����ام ف���ي هذه 
ال��ث��الث��ي��ة » إلى  األف����الم ف��ح��ول » 
والهتافات  الرقصات  من  مجموعة 
حسام  قدم  كما  اجلوفاء،  الوطنية 
الدين مصطفي العديد من روايات 
جنيب محفوظ مثل : » الطريق »، و« 
الشحاذ »، و« وكالة البلح »، وجنح 
حسني كمال في إخراج » ثرثرة فوق 
النيل، » حب حتت املطر ». أما كمال 
محفوظ  جنيب  فباعتراف  الشيخ 
فانه قدم فيلمني جيدين من أعمال 
 ،« والكالب  اللص   «  : الكاتب هما 
بدرخان  علي  وجنح  ميرامار«،   « و 
التي صنعها  األف��الم  من  يجعل  أن 
عن محفوظ أعماالً سينمائية مهمة 
مثل رواياته ابتداء من » الكرنك »، 

و » أهل القمة »، وحتى »اجلوع«.
وإذا نظرنا إلى بعض األفالم املأخوذة 
األخيرة  العقود  محفوظ  جنيب  عن 
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فهي دون املستوى مثل » الشيطان يعظ 
البلح  »، و« فتوات بوالق »، و« وكالة 
املخرجني  أن  إال   ،« اخل��ادم��ة   « و   ،«
رواياته  مع  يتعاملون  راح��وا  الشباب 
النوبلي،  ال��ك��ات��ب  ه���ذا  يستحق  مب��ا 
مثلما فعل عاطف الطيب في » حب 
فوق هضبة الهرم »، و » قلب الليل »، 
لكن ال شك أن جتربة عاطف الطيب 
قد أعادت إلى األذهان عالقة صالح 
أول  بكتابات صديقه، فهو  أبو سيف 
من قدم نصوصه األدبية إلى الشاشة 
ثم  ونهاية«،  »ب��داي��ة  في   ،1960 ع��ام 
قدم فيلمه »القاهرة 30« عام 1966، 
وهي  اجلديدة«،  »القاهرة  رواي��ة  عن 
أعمال تنتقل بني قاع املجتمع، ورأسه، 
ت��ع��ب��ر ع���ن ال��ط��م��وح امل��ج��ن��ون الذي 
وأيضاً  وال��ط��الب،  بالفقراء،  يستبد 

الفاسدين.
وفي السينما املصرية، كان املخرجون 
وكتاب السيناريو في أحسن أحوالهم، 
أدبية حملفوظ،  وهم يقدمون أعماالً 
السراب عام  الشناوي في  أنور  مثل 
1970، وسعيد مرزوق في »املذنبون« 
»املطارد«  في  سيف  وسمير   ،1976
ياسني في »أصدقاء  1986، وأحمد 

الشيطان«.
املنتجني  ت���ه���اف���ت  أن  امل����الح����ظ 
واملخرجني، قد بدا واضحاً بالنسبة 
ك��ان��ت بداياته  ال���ذي  ل��ه��ذا اجل��ي��ل 
حتى  يعطي  وظل  األربعينيات،  في 
السبعينيات، ولم يحظ أي جيل تال 

البعض  أن  رغ��م  نفسه،  باالهتمام 
ق���د حت��ول��ت أع��م��ال��ه ب���غ���زارة إلى 
ولي  إسماعيل  م��ن  اب��ت��داء  أف���الم، 
الدين، الذي قدمه صالح أبو سيف 
املالطيلي«  »حمام  في   1972 ع��ام 
ال���ذي ت���دور أح��داث��ه ف��ي ف��ت��رة ما 
 1973 وأك��ت��وب��ر   ،1967 يونيه  ب��ني 
وهي فترة االستنزاف، التي حاولت 
هناك  وليست  تتعافي،  أن  السينما 
عالقة بني أغلب النصوص األدبية 
املأخوذة عن الكاتب، وبني األفالم، 
حيث صاغ كتاب السيناريو أفالمهم 
في  ح��دث  مثلما  طريقته،  على  كل 
و«درب  و«ال��ب��اط��ن��ي��ة«  »ال��س��ل��خ��ان��ة« 
و«أبناء  ال��ق��اض��ي«  و«ب��ي��ت  ال��ه��وى« 

وقتلة« وأفالم أخرى.
النص األدبي

سيناريوهات  ط��وب��ي��ا  مجيد  ك��ت��ب 
مأخوذة عن رواياته، وقدمت السينما 
ال محدود األدباء مثل سعاد زهير، 
ص��اح��ب��ة رواي����ة »اع��ت��راف��ات امرأة 
الثمانينيات، بدأت  مسترجلة، وفي 
الصلة بني األدب والسينما تتقلص، 
خاصة من خالل النصوص األدبية 
املرحلة، ومن  إلى هذه  تنتمي  التي 
واألسورة«  »الطوق  النصوص  ه��ذه 
التي أخرجها خيري بشارة عام 1986 
الطاهر عبدالله،  ليحيى  رواية  عن 
وفي التسعينيات مت التعامل بشكل 
محدود مع روايات جلمال الغيطاني 
ويوسف القعيد، ومحمد البساطي، 
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وإب��راه��ي��م أص���ان، وخ��ي��ري شلبي، 
وضاقت السبل متاماً بالسينمائيني 
الذين بدوا كأنهم ال يقرأون اآلداب، 
وفي العقد األول من القرن اجلديد، 
ابتعد السينمائيون بشكل ملحوظ عن 
األدب، واتسعت الهوة بني الطرفني: 
ما  وقليا  والسينمائيون،  األدب���اء، 
يكتب  أو م��س��رح��ي��اً  رأي��ن��ا روائ���ي���اً، 
للسينما، ومت االلتفات إلى إبراهيم 
»الصياد  رواي���ت���ه  ف��ي  ع��ب��دامل��ج��ي��د 
إسماعيل  أخرجها  التي  وال��ي��م��ام« 
م��راد ع��ام 2009، وس��رع��ان م��ا مت 
حتويل رواية »عمارة يعقوبيان« إلى 
فيلم مهم، ضخم اإلنتاج، عن رواية 
لعاء األس��وان��ي، ع��رض في أنحاء 
متفرقة من العالم، مع اإلقبال على 
عديدة،  لغات  إل��ى  ال��رواي��ة  ترجمة 
الفيلم من إخراج مروان حامد، وقد 
األدبي  بالنص  حامد  وحيد  ال��ت��زم 
الفيلم  متيز  وق��د  م��ل��ح��وظ،  بشكل 
بالعديد من القصص املتوازية لسكان 
سياسية  وب��ج��رأة  نفسها،  ال��ع��م��ارة 
هذا  جن��اح  أن  ش��ك  وال  ملحوظة، 

الزواج  الفيلم، قد عمل على إعادة 
بني األدب والسينما فتم االنتباه إلى 
أدباء آخرين من اجليل نفسه، لكن 
ما لبثت احللقة أن ضاقت أكثر فيما 
يخص بتمويل النصوص األدبية إلى 

أفام سينمائية.
ال��زواج احلميم الذي  يعنى هذا أن 
منتصف  م��ن��ذ  ال���ط���رف���ني  ب���ني  مت 
املاضي،  ال��ق��رن  م��ن  اخلمسينيات 
يتكرر  ل��ن  الثمانينيات  نهاية  حتى 
أبداً في املستقبل، فاملؤشرات  أبداً 
تدل أن كل من األدباء والسينمائيني 
املخرج  هناك  يعد  لم  واد،  في  كل 
املتحمس لتحويل روايات أدبية إلى 
أفام بنفس الكثافة التي فعلها صاح 
وبركات،  الشيخ،  وكمال  سيف  أب��و 
وحسني كمال، وعاطف الطيب، كما 
أن األدباء اجلدد لم يعودوا يضعون 
في  خاصة  السينما،  على  أعينهم 
املجتمع..  يشهدها  التي  ال��ظ��روف 
وعليه، فقد انقطعت العاقة متاماً، 
إال من استثناءات قليلة، قد يلتقيها 

مشاهد الغد أحياناً.
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 مجلة البيان -  العدد 515 -  يونيو  2013

بوكرامي سعيد   .............................. منل أحمر 

ال���ن���ادي...................................... سعيد سالم

شكرًا أيها الظل.......................... آسية الكاظمي

احلاجز ضوء وظل....................... فيصل العنزي

قصة
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ق�صة

كانت الشمس تزداد شراسة يوما بعد يوم، و زوابعها الرملية تستيقظ كل 
مساء مانحة السماء ضوءا طينيا محروقا. 

كان هذا الطقس الناشف املرير يزيد من صعوبة احلياة في هذه املنطقة 
الصحراوية احلدودية التي تبدو كمحطة أخيرة مفضية إلى اجلحيم. 

مقعدها  على  فطومة  العجوز  جتلس  كانت  الظليلة.  التني  شجرة  حتت 
املتحرك، لساعات تتأمل طوابير النمل األحمر، الذي أصبح يتمتع بجرأة 
ال ميكن تصورها. فبعدما كان يلف أمام عتبة الباب لفاته املعتادة ثم يعود 
الدارة  إلى مطبخ  يقتحم احلديقة ويصل  أت��ى. أصبح  أدراج��ه من حيث 
وغرفها. دفع هذا الكولونيل املسكيني إلى تكليف العسكري املوضوع رهن 

إشارته للخدمة في البيت أن يحيط سور الدارة بسم احلشرات. 
كانت العجوز فطومة مستسلمة لداء فقدان الذاكرة تراقب هذه الكائنات 
الصغيرة وهي تصنع بسرعة ودقة منافذ جديدة لطوابيرها السائرة في 
اجتاه واحد أو في اجتاهات متفرقة. ترى الدبيب األحمر املصطدم بروائح 

السم وهو يعود مرعوبا ومشرذما. 
كانت هذه احلركة، بالنسبة لها، بال معنى كاألشياء األخرى: الضوء واأللوان 
واملكان  باملكان  الزمان  اختلط  فشيئا  وشيئا  واجلسد.  والطعام  والبشر 
بالزمان وأمسى تفكيرها منطلقا كمركبة في دوامة سدمي النهائي، بسرعة 
فائقة متحو آثار املاضي محوا نهائيا وتسلك مسارا ال رجعة منه. كان كل 
املكان  في  وحدهما جتوالن  اللوزيتان  عيناها  لها.  بالنسبة  مجهوال  شيء 

وحتاوالن تفسير العالم املتكرر كأسطوانة ملساء يجرحها لسان أخرس.
توجد دارة الكولونيل على حافة الثكنة املنتصبة فوق الربوة املطلة على الواحة 
كجسد  احلمراء  وأخاديده  بحصاه  املمتد  القاحل  الغربان  ووادي  الصغيرة 
األفارقة  املهاجرين  اجتياح  بعد  سنوات  خمس  منذ  الثكنة  أنشئت  مسلوخ. 
للحدود وازدياد أنشطة مهربي الّسالح واملخدرات وتضخم ثرواتهم ونفوذهم. 
لم يكن اختيار الكولونيل املسكيني لهذه املهمة مجرد تعيني أو ترقية بل إن 

رئيسه املباشر من دبر له هذه اإلرسالية السريعة إلى فوهة اجلحيم.
كان على الكولونيل الشاب أن يتلقى الصفعة ببرودة دم فقد خيل إليه في 
وقت من األوقات أن بإمكانه أن يفضح خروقات رئيسه ونهبه املاَل العام من 

منل أحمر

بقلم: سعيد بوكرامي *

 * قاص من املغرب.
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صفقات املؤونة اليومية للمنطقة الشمالية. لكّنه اكتشف أن االختالسات 
توجد في كل اإلدارات وأن محاربي طواحني الهواء يوجدون أيضا في كل 

املناطق اخلطرة مهددين حياتهم احلاملة بكوابيس مميتة. 
طقس  ستتحمل  ج��دت��ه  ك��ان��ت  إن  اخل���اص  طبيبه  استشار  الرحيل  قبل 
الصحراء. فاقترح عليه الطبيب أن يضعها في مركز للرعاية االجتماعية 
ألن مرضها يتفاقم وال ميكن عالجه في الوقت احلالي. العلم لم يتمكن 
بعد من إيجاد دواء ملرضها. كما أن مبادئه التي تلقاها بني أحضان هذه 
املرأة ال ميكن أبدا أن تسمح له بالتخلي عنها وهي التي رعته وأنشأته بعد 

فاجعة موت أسرته في حادثة سير مفجعة.
وكان عليه أيضا أن يهاتف صديقه الذي يشغل منصبا مهما كي يتدخل  
ال��الزم في رده��ات اإلدارة  ويسرع  معاملة زواج��ه التي تأخرت أكثر من 
العامة. قال له حاسما ومنفعال: إما ال أو نعم. ال أريد أن تبقى خطيبتي 
عالقة بني نسيج عنكبوت إدارة تعود لعصر اإلقطاع. كما أن هذه اإلدارة 
يجب أن تكف عن التالعب بعواطفنا. هل نقول لبنات الناس. اإلدارة ترفض 
سياسية.  تقارير  حقه  في  كتبت  أو  سوابق  له  أفرادها  أحد  ألن  أُسركم 

طمأنه صديقه أنه خالل عطلته القادمة. سيجد املوافقة أمامه.
ال يوجد في املكان شيء يثير االهتمام سوى ذلك األفق الواعد باملفاجآت حيث 
يتخّفى مهربو البشر واحلشيش والسالح. ينظر الكولونيل الشاب إلى السياجات 
احلديدية والتالل االصطناعية بحزن. كان يتمنى لو كانت اآلن خطيبته ربيعة 
إلى جانبه متنحه الدفء واحلب والسلوى. لو كانت جدته بصحة جيدة لدفن 
لكنها  العجيبة.  وحكاياتها  ودغدغتها  ملناغاتها  مستسلما  حضنها  في  رأسه 
ارت��دائ��ه هذه  اسمه وسبب  م��رات عن  عليه سألته عشر  تتعرف  لم  باألمس 
البزة الكابية. بقي يتأملها بحسرة متذكرا قوة ذاكرتها وحزمها وحكمتها في 
بدايات  في  لكن  لقدرها  ومستسلمة  هادئة  أصبحت  اآلن  الصعبة.  األوق��ات 
املرض حتولت إلى امرأة قاسية وسليطة اللسان، وفي بعض اللحظات كانت 
تتلفظ كالما فاحشا تكرره عدة مرات وفي وجه كل من يقف في طريقها، ثم 
تنخرط في نوبة بكاء هستيري.كانت هذه املرحلة صعبة ومؤملة على الكولونيل 

وفي هذه املرحلة أيضا بدأ محاولة تنظيف اإلدارة التي كان يعمل فيها.
إلى  التركي  الشارب  ذو  حماد  امل��الزم  دخ��ل  استقراره،  على  أسبوع  بعد 

املكتب ودون استئذان، قال:
� سيدي، أنت جديد، وأنا أعلم أنك ال تعرف ما يحدث في املنطقة. ومن 

واجبي أن أخبرك.
  تفاجأ الكولونيل من مبادرة املالزم وجرأته فقال:

� كنت أنتظر مبادرتك. قل أنا أسمعك.
أنها  تقول  أن  وميكنك  عليها،  السيطرة  ميكننا  ال  هنا  املنطقة  سيدي،   �
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حملاولة  مرتني  تعرض  السابق  الكولونيل  ال��ق��ان��ون.  ع��ن  خ��ارج��ة  منطقة 
االغتيال، رمبا أنت تعلم ذلك. وبعد ذلك رضخ لألمر الواقع وترك األمور 

كما هي. لم يعد مينع أحدا وال يتدخل في شؤون أحد. 
� وما هو املقابل؟

� سالمته أوال وكثير من الهدايا.
كان الكولونيل ينتظر هذه اللحظة، لكن توقعه خاب ألنه لم يتوقع أبدا أن 
يكون الوسيط هو املالزم حماد. كان يشك بحارس التموين نظرا لسمعته 

السيئة. نهض الكولونيل من على الكرسي القصبي وصاح:
� اسمع يا حماد. رسالتك وصلت. ورسالتي يجب أن تصل.

ملالحقة  استعداد  على  فإني  اجلحيم،  تخوم  في  للعمل  مستعد  وألنني 
اخلارجني عن القانون إلى ما وراء هذا اجلحيم.

جحظت عينا حماد وارتعشت شفته السفلى واهتز شاربه الكث اهتزازا، 
ومتتم:

� أنا ال دخل لي، يا سيدي، خوفي عليك، هو ما دفعني إلخبارك.  
� شكرا ، حتذيرك وصل.

� اسمح لي سيدي باالنصراف.
� قبل أن تنصرف. اجمع لي عساكر الثكنة  والئحة بأسمائهم ورتبهم.

� حاضر سيدي.
بعد برهة عاد ليقول:

� سيدي غير ممكن في الوقت احلالي، العساكر في نقط املراقبة وال ميكن 
أن يغادروها اآلن؟ أما اللوائح فها هي ذي.

تسلم الكولونيل الالئحة وانصرف املالزم. كانت الالئحة تتكون من عشرين 
النافذة  اجت��اه  في  كرسيه  من  ونهض  أكثر. ضحك،  وال  أقل  ال  عسكريا 
الوحيدة املوجودة في املكتب. كانت الشمس عمودية في السماء، تلتهم بال 

هوادة روح الكائنات. 
يحلم الكولونيل في اللحظات النادرة التي ينام خاللها بأن جدته خرجت من 
الدارة وتاهت في الصحراء. كان يحس أن البحث بني الكثبان الرملية يشبه 
مسامير حامية تنغرز في الركبتني. يستيقظ مرعوبا ال يستطيع حتريك 
قدميه. ولتفادي حتقق هذا احللم املرعب باشر مجموعة من اإلجراءات 
قفال  ووضع  حديدية  بقضبان  غرفتها  نافذة  سيج  البداية  في  الوقائية. 
جديدا لبابها. كما ركب جرسا منبها قرب سريرها، تستعمله عند اللزوم.

تستيقظ اجلدة باكرا وتبدأ في الصالة عكس اجتاه الِقبلة. ورغم محاوالت 
الكولونيل لتصحيح الوضع، فإن محاوالته باءت بالفشل. في هذا الصباح 
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تبادال  التني   شجرة  ظالل  احلديقة حتت  وسط  الفطور  يتناوالن  وهما 
نظرات صامتة. كان الكولونيل في احلقيقة شارد البال. يفكر في كيفية 
فك شيفرة عمله اجلديد. يفكر أيضا أن مفاتيحها السرية يتستر عليها 

املالزم حماد. وفجأة تكلمت اجلدة:
ـ اسمع يا حسونة » هكذا كانت تناديه صغيرا«.

أشرق وجه الكولونيل وأحس بطاقة غريبة تشحن فؤاده وكأن جيشا جرارا 
جاء لنجدته.

ـ يجب أن نرحل من هنا. قبل فوات األوان.
انطفأ وجه الكولونيل فجأة وحتول إلى وجه غريق جترفه التيارات. مباذا 
سيجيب؟ وقد قرأت اجلدة بصوت عال ما يحجبه عن نفسه منذ وصوله 

. تكلف ابتسامة وقال:
ـ أنا سعيد جدا ألنك تكلمت. منذ شهور لم تنبسي بأية كلمة. أخيرا سنعود 

للحديث مع بعضنا.
ـ رمبا لن تسمع صوتي بعد اآلن. يجب أن نرحل قبل فوات األوان.

ثم نهضت بصعوبة متوجهة إلى غرفتها.
أحس  مكتبه.  فوق  مهملة  املراسالت  ترك  حزينا.  يوما  الكولونيل  قضى 
بوحدة جسيمة كتلك التي أحسها عقب اعتراف اجلدة بقصة مقتل والديه 
في حادثة سير كان سببها سكير وعاهرة شرعا في تقبيل بعضهما وهما 
يسيران في الطريق السيار بسرعة مائة وعشرين في الساعة. حاول أن 
يخرج من حالة اليأس التي جثمت على قلبه، فهاتف خطيبته ربيعة لكنها 
ضاعفت حزنه مبللها الوحدة و شكواها من مالحظات والدتها الالذعة 

التي تتهمها بسوء االختيار.
عندما عاد في املساء الى البيت قال له العسكري أن السّم لم ينفع لصد النمل 

األحمر فقد وصل الى املطبخ وهاجم املؤونة. صرخ  الكولونيل غاضبا:
ـ حتى احلشرات؟ هذا ال يطاق!

ثم أضاف مخاطبا العسكري:
ـ هل اجلدة بخير؟ هل تناولت دواءها؟

ـ نعم سيدي، كل شيء على ما يرام.
دخل احلمام ونزع بزته الكاكية امللتصقة بجلده. فتح صنبور املاء البارد وترك 
رأسه يتلقى دفق املاء الفاتر بفعل احلرارة املتسربة الى التربة واألنابيب. 

وفي هذه اللحظة انبثقت الفكرة من رأسه وتغلغلت في وجدانه.
أمام املرآة تأمل وجهه جيدا وهو يدّور الفكرة كما يدّور زوبعة. ارتدى منامة 
من الكتان األزرق وجلس في الصالون. هبت نسمة استثنائية دغدغت وجهه. 
فقرر اجللوس قرب النافذة قليال. فكر أنه ليست لديه الشجاعة ليرحل تاركا 
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كل شيء وراءه وليست لديه أيضا كي يهاجم املهربني في عقر دارهم. وبني 
الفكرتني بقي الكولونيل معلقا يفكر في نتائج الفكرتني احملفوفتني باخلطر.

وفجأة نهض متحفزا وقصد غرفة جدته. وجدها مستغرقة في النوم. قبل 
جبينها الزعفراني. فبدأت تتحدث أثناء نومها كعادتها: ال تفكر في الغد ألننا 
ال منلكه وال تفكر في املاضي ألننا أضعناه. فكر في اللحظة. كيف ميكنك أن 

تنجو من املوت لتتذكر املاضي مرة أخرى وتعش الغد مرة أخرى...
بدت  الالمعة.  البيضاء  بالنجوم  املوشاة  السماء  متأمال  إلى جلسته  عاد 

وسط إطار النافذة كلوحة طفل حالم.
بحزم  وقف  عندها  اللّيل.  منتصف  إلى  تشير  فوجدها  إلى ساعته  نظر 

ارتدى بزة نظيفة ونادى العسكري:
ـ سنذهب الى املكتب. 

ـ حاضر  سيدي لكن الوقت متأخر جداً.
ـ نّفذ األوامر .

ـ حاضر، سأجهز السيارة.
ـ لكن أين سالحك؟

ـ سيدي ال أحمل سالحا.
تذكر الكولونيل أن عسكري اخلدمة ال يحمل سالحا.

ـ أقصد، عندما نصل ستحمل سالحا. املنطقة خطرة ونحن على حافتها.
ـ حاضر سيدي.

فكر الكولونيل بعصبية. 
ـ كم ُقتل من عسكري ؟

التفت العسكري كامللدوغ.
ـ ال أحد حلد اآلن، لكنهم يقولون أن عسكرا كثيرا ُقتل في اجلبهة خالل 

احلرب. لكن بعدها لم يقتل أحد.
عندما وصل إلى املكتب. طلب من العسكري أن يستدعي جميع العساكر 

حتى ولو كانوا في بطون أمهاتهم. 
وبدأ يتخيل سيناريوهات يستأصل بها جذور املتمردين واحدا واحدا.

انتظر طويال عودة العسكري، فمل االنتظار. أشعل سيجارة وخرج أمام املكتب 
ورائحة  املتعفن  اخلشب  رائحة  املهترئة.  واألدراج  اخلشبية  املصطبة  حيث 
السيجارة فتحا شهيته للسير في هذا الظالم إلى أن يبلغ منتهاه. طرد الرغبة 
في  تغوصان  عينيه  تاركا  خشبي  كرسي  على  وجلس  حتقيقها،   الستحالة 
األفق األسفنجي املعتم . وفجأة تنبه إلى أزيز وضوضاء في اجلــوار. كانت 

الرصاصات املوجهة إلى رأسه وصدره تومض في الظلمة كنمل أحمر.   

ق�صة
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- إذا أردت أن تعمل شيئاً صحيحاً فدع غيرك يعمله لك!
مع  النظر  أت��ب��ادل  وأن��ا  الضحك  ف��ي  أنفجر  ال  حتى  بصعوبة  متاسكت 
اجلالسني لدى استماعنا إلى نصيحته اخلطيرة.. املهم أنه يقولها بجدية 

شديدة ونبرات هامسة كمن يخشى على سره املقدس من الذيوع.
عرفته ضمن شلة النادي الدائمة التغير بالنقصان والزيادة تبعاً النسحاب 
البعض وقدوم البعض اآلخر، فالتجانس الدائم بني مجموعة متكاملة من 
مكانا  وقلما جتد  التجربة،  بحكم  مستحياًل  يكون  يكاد  والنساء  الرجال 
مثل النادي يحفل مبثل هذا اخلليط املتناقض من املستويات االجتماعية 
الشهير  األعمال  رجل  النادي  رئيس  من  ابتداء  واالقتصادية،  والثقافية 
حسن تامر، وانتهاء باملهندس الزراعي صفوت حمودة صاحب النصيحة 
اجتماعية  فئة  النادي ميثل  كان  املاضي  في  احمل��دود.  والدخل  اخلطيرة 
متجانسة على نحو ما، ولكن تنافس رؤساء النادى على جلب األصوات دفع 
إلى إعطاء العضوية لشركات كاملة جاءت إلى النادي بنوعيات من البشر 

ال حصر لتباينها الثقافي واالجتماعي.
في بداية األمر كان قدومه إلى الشلة متقطعاً الرتباطه بقدرته على التزويغ 
من عمله حسبما تس�مح الظروف، وكنت أستاء ألمر رجل جتاوز األربعني 
يرتضي لنفسه مثل هذا املوقف املهني من مهنته ووظيفته واحترامه لنفسه، 
ولكني لم أسمح لهذه املالحظة أن تنتقص كثيراً من قدره في نظري فرمبا 
كان ذا حسنات أخرى لم تشأ الظروف أن أكتشفها فيه، وعلى أية حال 
فضريبة الفراغ فادحة وال مهرب من سدادها باملزيد من الصبر والقدرة 
على جتاوز الصغائر من األمور .. بعد ذلك أصبح تزويغه من العمل روتيناً 
يومياً يتباهى به، وكنا نفاجأ -نحن شلة املعاشات – بوجوده بيننا ابتداء 

من الساعة العاشرة من صباح كل يوم.
أن  أتبني  ذلك  يلفت نظري  فى حديث هامس مع أحدهم، وحني  أراه منهمكاً 
موضوع احلديث تافه للغاية حتى أنه ال يستحق ما تهدر حوله من كلمات. هذا 
ويتميز صاحبنا بابتسامة دائمة –مصنوعة- ال تفارق شفتيه، تذكرني بابتسامة 
رئيس الوزراء، كما أنه حني يتحدث إلى أحد فإن عينيه تتحركان دائريا الستطالع 

تأثير كلماته على اآلخرين وكأمنا يطلب التأييد املتواصل ملا يهرف به.

النــــــــادي
بقلم: سعيد سالم *

 *  كاتب من مصر.
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النادي،  إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  انتخاب  أثناء  الدهشة  بى  استبدت  ولقد 
حيث ترك الرجال والنساء شؤون حياتهم كافة، وتفرغوا للثرثرة حول هذا الشأن 
الغريب .. رأيت صفوت يؤيد رئيس النادي مع مجموعة ذاكرا حسناته وأفضاله 
على النادي باقتناع شديد، ثم يعارضه ويذم في خلقه مع مجموعة أخرى بنفس 
درجة االقتناع، حتى أنني لم أستطع تبني رأيه احلقيقي في ذلك الرجل.. واألدهى 
أن إقامته اليومية طالت بالنادي فى تلك الفترة حتى بلغت اليوم بأكمله منذ بداية 
النهار حتى إغالق أبواب النادي. كان إحساسه بنفسه طاغياً وكأنه يقوم بدور في 

احلياة خطير رمبا يتوقف عليه مصير البشرية بأسرها.
فبذل  إلى حديثه،  االستماع  انصرافي عنه وعزوفي عن  الحظ صاحبنا 
جهداً كبيراً الستمالتى دون جدوى، فأنا ال أمتتع بقسط وافر من الصبر 
يتيح لي معاشرة مثل هذا النوع من البشر ولو للحظات قليلة، خاصة حني 
يعتقد البعض منهم أنه العارف األوحد باحلقيقة املطلقة.. لم ييأس وإمنا 
انتهز فرصة جلوسي وحيداً فدعا نفسه إلى مائدتى وراح ميتدحنى بغباء 

شديد.. وفي النهاية اقترب من أذني هامساً كعادته:
- أريد أن أبوح إليك بسر قد ال أستطيع البوح به لغيرك

- ملاذا؟
- ألنك جتيد الصمت واالستماع

- ومباذا يفيدك البوح؟
- قد أستنير برأيك.

فوجئت به يروي لي تفاصيل مقززة عن صميم عالقته احلميمية بزوجته. 
على الفور تذكرت حديث زوجته عنه فى محفل يجمع بني رجال وسيدات 
من أصدقاء الطرفني. كان مجمل حديثها عنه يشير إلى أنه رجل خائب 
بجميع املقاييس في شتى النواحي، وساعتها لم أشعر جتاه هذه السيدة 
بأدنى حظ من االحترام .. ودون أن يدري تشعب منه احلديث معبراً عن 
والنادل  املقاعد  ميسح  ال��ذى  الساعي  وعلى  النادي  رئيس  على  سخطه 
الذي يقدم الطلبات وأعضاء والنادي الذين ال يتحدثون إال بالنميمة، ثم 
متادى بطرح وجهة نظر – يعتقد أنها سياسية – في مشكلة فلسطني يرى 
فيها احلل األمثل لكارثة عجز اجلميع عن إيجاد مخرج منها يرضي جميع 

األطراف. فاجأته بقولي له فى نهاية حديثة األشبة بغثاء السيل:
- طلقها!

تراجع قلياًل إلى الوراء إذ شعر بتورطه. حاول أن يتكلم فلم يستطع وكأنه 
ابتلع لسانه .. طرقت بعنف متعمد على كيانه:

- طلقها يا أخي مادامت هكذا.
قال ملجرد القول، متردداً وبال اقتناع:
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- لقد فكرت في ذلك ولكني وجدت بها بعض امليزات.
- أنت حر

- طبعاً أنا أقدس احلرية، ولكن أرجوك أال يعلم أحد ما قلته لك عنها.
كنت على وشك القيام لوال أن حضر عضو آخر، رسالته في احلياة تنحصر 
في اإلقامة شبه الدائمة بالنادي متجوالً بني املوائد بعيون متلصصة وخطوات 
أشبه بقفزات الغراب، متحدثاً بفخر عن مولده مبطوبس »التى أجنبت العديد 
الذين  وأصهاره  أقاربه  وعن  ونسبه  عرقه  أصالة  وعن  مصر«  عظماء  من 
يشغلون أرقى املناصب في الدولة. إسمه عبد الوهاب وهو كثير احلمد في 
سجايا من يجود عليه بكوب شاي أو فنجان من القهوة، أما الطلب الوحيد 
الذي يتجاسر عليه أمام النادل فهو كوب املياه.ودائماً ما كنت أسائل نفسي: 

متى يجلس هذا الرجل مع زوجته وأوالده وأحفاده في املنزل؟!
يا إلهى!.. لم أستطع حتمل صفوت، فكيف بصفوت وعبد الوهاب معا، 
وأنا الذي أتيت إلى هنا ألريح دماغي من أعباء احلياة، غير آمل في رفقة 

صديق أستطيع االئتناس بصحبته في هذا النادي الكبير.
حاولت التخلص منهما بحثهما على الذهاب ملتابعة الندوة الثقافية املنعقدة 
بالبهو الرئيسي فتعلل أحدهما بثقل ظل الضيف- وكان مثقفا كبيراً  – أما 

اآلخر فقال بهدوء:
- إن الصالة تكاد تكون فارغة من الرواد.

- ملاذا؟ 
- ألن الضيف ليس جنماً سينمائياً أو راقصة شهيرة.

الفكري  وخ��واءه��م  األع��ض��اء  ينتقد ضحالة  راح  وإمن��ا  بذلك  يكتف  ول��م 
مشاهدة  ش��ه��وة  وراء  وانسياقهم  املظهر  إل��ى  اجل��وه��ر  ع��ن  النصرافهم 
الشريف  ن��ور  أو  يسرا  ق��دوم  عند  بهم  يكتظ  النادي  أن  حتى  املشاهير، 

بحيث ال يكون هناك متسع لقدم بني أرجائه الفسيحة.
وبصحبتها سيدة أخرى  صديقة العمل القدمية –  مرت أمامنا »وداد« – 
تفوقها جماالً. انتهزت الفرصة بدعوتهما إلى اجللوس معنا، آماًل التخفيف 
عن كاهلى من حدة الشعور بالتقزز. عرفتها بالعضوين وعرفتنا بشقيقتها. 
سألتني أول ما جلست عن آخر نكتة فغمزت لها بعيني مشيراً إلى ضرورة 
الوهاب عن مطوبس وعن  الثقيلني. حتدث عبد  الضيفني  رحيل  انتظار 

أقاربه وأبدى صفوت وجهة نظر فلسفية في حياتنا املعاصرة حني قال:
- كل حاجة صح فى مكانها الغلط!

واملشاركة  االهتمام  عن  باحثاً  احلاضرين  وج��وه  في  بعينيه  يجول  وراح 
والتأييد دون جدوى، فوداد وشقيقتها سامية لم تعبأ بوجودهما معاً على 
اإلطالق، وكان حديثهما معى منصباً على »حسام«  زوج سامية الذي كان 

Bayan June 2013 Inside.indd   117 5/26/13   8:22:57 AM



118

زميلي في اجلامعة. وحني تعمدت وداد توجيه احلديث إلّي منفرداً ، شعر 
صفوت وعبد الوهاب باحلرج لكنهما لم ينصرفا. فجأة قامت وداد قائلة:
- إن حسام ينتظرنا اآلن في »الكوفي شوب« وهو في اشتياق شديد لرؤياك.

تعمدت أن أترك صفوت وعبد الوهاب أمام النادى يتصارعان في الظاهر 
يكن  لم  الدفع.  من  التهرب  على  الباطن  وفى  املشروبات  ثمن  دفع  على 
حسام بانتظار أحد، وإمنا دفعتهما الرغبة فى إنقاذى من الضيفني إلى 

هذه احليلة النسائية البارعة .
فى البداية انطلقت النكات والضحكات وفي النهاية سالت دموع سامية 
ال��ذي يضربها  ت��روى لي عن قسوة زوجها  التى أراه��ا ألول م��رة وه��ىي 
ويسرق مالها ويعرف الكثير من النساء عليها،،، في تلك اللحظات احلزينة 
بعينها كان سمعي منقاداً إلى حوار من نوع آخر يدور على املائدة املجاورة 

بني شاب وفتاة يضع كل منهما أمامه »موبايل«:
- ولكن لكل حب نهايته املعروفة.

- إياك أن تتكلمي عن الزواج فهذا أمر مستحيل .
- فبماذا نسمي عالقتنا إذن؟

- سميها عالقة عصرية.
من  املائدة  علينا  يقتحم  املتعرجة  بخطواته  قادماً  الوهاب  بعبد  فوجئت 

جديد مخاطباً السيدتني:
- أستسمحكما في دقيقة.

وأشار إلي بالقدوم إليه بعيداً عن املائدة قائاًل في غضب مكتوم:
- كيف تتركيني وحدي مع هذا البني آدم اململ؟
أيقنت أنه هو الذي دفع احلساب، ولكني سألته:

- فيم كان حديثة اململ معك؟
أبوح  أال  أمور شخصية بحتة تخص زوجته وأوصاني  لقد حتدث عن   -

بالسر ألحد.
- ياه .. وماذا قال لك عنها؟

بسرعة البرق أفصح لى عن نفس التفاصيل التى سمعتها من صفوت، ولم 
أعلق حتى ال أسمح له بالبقاء طوياًل معي.. بعد انصرافه عدت إلى وداد 

وسامية قائاًل:
- يبدو أن كالم صفوت صحيح مائة باملائة، وأنه حكيم زمانه

- كيف؟
- إن كل حاجة صح في مكانها الغلط!

ق�صة
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يحدق العصفور النظر إلى ظله في احلائط أمامه مستأنسا لوجود رفيق 
إلى جواره،فيتوالى بقفزاته محاوال التواصل مع ظله،فتارة يفتح جناحيه 
متأمال صورتهما في احلائط،وتارة أخرى ينقر داخل القفص ليتجلى ذلك 
أمام عينيه،وتارة يقفز مبرح قفزات متفرقة.فجأة ينظر إلى ظله وإْذ به 
ينتفض بشدة وينقر باب القفص بضربات متوالية.ميعن العصفور النظر 
إلى نفسه ليتأكد بأنه ليس هو من يصدر هذه احلركات،فهو يقف ثابتا 
دومنا أي حركة بينما صديقه الظل يتحرك وينتفض وينقر باب القفص 
وراءه وحواليه فلرمبا يوجد  يلتفت  بضربات متوالية،«هل هذا معقول؟!« 
النظر  هذا؟!«،ميعن  من  ظل  شيئا،«إذاً  اليجد  أنه  إال  آخر  لطائر  قفص 

بالظل:
»هيي أنت هل تسمعني؟

-«ماذا تريد ملاذا أوقفتني عن العمل؟
- العصفور:ظل من تكون؟ألست ظلي!؟

 - بلى إنه أنا إال أني سئمت العيش في هذا القفص الضيق وهأنذا أنشد 
احلرية!

- العصفور:ولكن كيف ميكنك مغادرة هذا املكان؟ انظر من حولك جتد 
األبواب والنوافذ مغلقة،لن يكون باستطاعتك مغادرة املكان.

-اليهم ،دعني أحاول، فعلى األقل أريد أن أرى نفسي خارج القفص متمتعا 

شكرا أيها الظل
بقلم: آسية الكاظمي *

 * كاتبة من الكويت.
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بجو احلرية وليحدث بعدها مايحدث.
ثم يستمر الظل بالنقر على باب القفص إلى أن يتمكن منه،وما إن يفتح باب 

القفص حتى يشرع الظل بالتحليق بعيدا عن القفص إلى حافة اخلزانة.
استفهم العصفور:واآلن ماذا ستفعل بعد أن غادرت القفص؟

-اسكت ودعني أمتتع مبا أنا فيه من حرية.
الغرفة محدثا أص��وات رفرفة بجناحيه،يجد قطعة من  أرج��اء  يحلق في 

الثمر مرمية فيلتقطها مبنقاره :
- حتى طعم الثمر وأنت حر طليق يختلف عنه وأنت في القفص. 

أية حرية ؟أنت تخدع نفسك، فأنت التزال محبوسا في  العصفور:حرية 
هذا املكان الضيق،انظر خالل النافذة جتد أسرابا من الطيور حتلق سعيدة 

في الهواء الطلق،هذه هي احلرية احلقيقية!
الرغم من حتليقه  امل��رة فهو على  وي��درك احلقيقة  برأسه  الظل  يومىء   
خارج القفص إال أنه لم يستطع بعد بلوغ هدفه احلقيقي وهو االنطالق 

إلى العالم اخلارجي .
أثناء ذلك يأتي صاحب املنزل ويدخل الغرفة، فيختبىء الظل في إحدى 
زوايا الغرفة حتى ال يتمكن من رؤيته ،ويتجه صاحب املنزل نحو النافذة 
قفص  إل��ى  يتجه  تهوية«،ثم  إل��ى  بحاجة  الغرفة  متمتما:«هذه  فيفتحها 
العصفور ويصفر بفمه مخاطبا الطائر وهو يحمل بيده ثمرة،يقترب منه 
العصفور ويلتقط منه الثمرة ويتناولها،ثم يبتعد صاحبه خارج الغرفة،وفيما 

هو منهمك بتناول الثمرة إْذ بالظل يصرخ به قائال:
»هيي هذه فرصتك ،النافذة مفتوحة وال يوجد أحد هنا«
العصفور:ولكن كيف لي أن أخرج من القفص وهو مقفل

افعل مافعلته سابقا،  بشكل جيد،  القفص ليس موصداً  ،باب  - العليك 
استمر في نقر الباب حتى يفتح.
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شعر العصفور برعشة تسري في جسده، فهو غير مصدق بأنه قادر على 
اخلروج من القفص، ولكن البأس من احملاولة .

يبدأ العصفور النقر على باب القفص مصدرا ضجيجا،فيتوقف ويخاطب 
الظل:اخشى أن يسمع صاحبي ضجيج صوتي فيأتي إلي حاال ويكتشف 

محاولتي الهرب
-العليك استمر باحملاولة ،وإذا أتى صاحبك عد إلى مكانك في احلال.

الباب  لم يكن  نقرا متواليا.  الباب  بنقر  العصفور احملاولة، ويقوم  فيعيد 
وفرحة غامرة تسري في  بأمل  يفتح .شعر  به  ف��إذا  موصدا بشكل جيد 

عروقه،صاح به الظل:
»هيا ال تتردد أخرج من القفص ال تضيع الفرصة«،قفز العصفور من مجثمه 
ووصل إلى الباب وظل يتأمل ما حوله وقد بدأت دقات قلبه تتسارع،هاقد 
ليست  النافذة  وفتحة  القفص  مابني  احللم،املسافة  حتقيق  من  اقترب 

ببعيدة.
في أثناء ذلك سمع صوت صاحبه يسعل قريبا من غرفته،فتردد بني أن 

يرجع إلى مكانه في القفص وبني أن يحلق نحو النافذة،صرخ به الظل:
-انطلق ال تتوقف، هذه فرصتك التضيعها .

يقرر العودة إلى القفص والتأني منتظرا فرصة ثانية للهرب وقد شد باب 
القفص مبنقارة ليتراءى أمام صاحبه بأنه مغلق.

دخل صاحب املنزل الغرفة ثانية.
 أثناء ذلك وقف العصفور في مكانه على اخلشبة مصدرا أصوات صفير 
غادر  ثم  مبتسما  إليه  واالنسجام،ونظر صاحبه  بالهدوء  متظاهرا  عذب 

املكان،صرخ به الظل :
- هاقد حانت فرصتك الذهبية .

العصفور: ياإلهي خطوة واحدة نحو احلرية
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- هيا ماذا تنتظر انطلق نحو احلرية.
ميد العصفور جناحيه بعيدا عن جسمه ويبدأ بالتحليق في حلظة حاسمة 
وصوال إلى النافذة ويتأمل ظله في احلائط ،فإذا هو ساكن أمام ناظريه«ألن 

تأتي معي أيها الظل«لكن الظل اليجيب.
يبدأ العصفور بالتحرك ميينا وشماال ليجد الظل يتحرك معه ،فأدرك أن 

الظل عاد إلى وضعه الطبيعي.
أدار وجهه وبدأبالتحليق بعيدا عن املنزل .

ق�صة
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املخدة  على  ظهري  مسنداً  السرير  على  وجلست  النوم  من  استيقظت 
املهترئة الرثة، والظالم الداكن يسود املكان، وبدأ اخلوف يتسلل إلى قلبي 
وبدأت أرجتف وال أعلم سبب االرجتاف هل هو من اخلوف أو شدة البرد؟ 
ولكن احلر كان شديداً حتى أن العرق يتصبب من جسدي ويخضب جبيني، 

رأسي يؤملني، أردت أن أدخن السيجارة أشعر بصداع شديد في رأسي.
زحفت من مكاني وأنزلت قدمي على األرض وأنا مازلت جالساً على السرير 
ومددت يدي على الطاولة املجاورة للسرير وحتسست عليها حتى أمسكت 
على  يعمل وحتسست  ال  ولكنه  حاولت ضغطه  )األب��ج��ورة(  ض��وء  مفتاح 
الطاولة مجدداً وأمسكت علبة السجائر والكبريت وفتحت العلبة وأخرجت 
سيجارة ووضعت العلبة على الطاولة ومن ثم أشعلت عود الثقاب ألشعل 
به سيجارتي وإْذ بطيف يجلس على الكرسي الذي أمامي فارتعبت وأخذت 
ُمجة من دخان السيجارة ونفثت الدخان ووقفت على قدمي ومشيت أتلمس 
اجلدران حتى وصلت إلى الستارة وفتحتها وسقطت الشمس على الكرسي 
الكرسي  الضوء بشكل مخروطي على رجل يجلس على  ونزل  من خلفي 
ويدخن السيجارة، نظرت إليه بخوف شديد وهو يبتسم فصرخت به: من 
أنت؟ فضحك ضحكة مصطنعة وقال أنا خطيئتك، فاستغربت وقلت مردداً 
كالمه خطيئتي! فصرخ بوجهي: نعم خطيئتك.. ووقف منتصباً وأخذ يلف 
حولي وقال لي ليست خطيئتك فقط، بل أنا جميع خطاياك وأخذ يوشوش 
في أذني.. اخلطايا التي اقترفتها، وذكرني في خطايا اقترفتها من زمن 
وأنا منكسر ذليل  الكرسي  أُذن��ي حتى أجلسني على  إلى  بعيد، ووش��وش 
الله  إلى  تبت  ولكني  له بصوت خافت:  وأل��م، فقلت  أشعر بحزن بشديد 
وتركت طريق اخلطايا واستقمت على طريق الصالح، فقال لي وإن كنت 
تصلي وتبتهل هل سيغفر لك الله ذنوبك؟ فقلت: إن الله غفور رحيم، وقال: 

احلاجز ضوء وظل 
بقلم: فيصل العنزي *

 * كاتب من الكويت.
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ولكنه شديد العقاب أيضاً، وأحرقت السيجارة يدي ورميتها على األرض 
ووطأتها بقدمي وضحك ضحكة مستفزة وقال إن الله سبحانه وتعالى ليس 
كمثله شيء سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعاً ملن تاب إليه، ولكن البشر 
هل يسامحونك وينسون خطاياك؟ ال أظن ذلك، وانكسرت أكثر وشعرت أن 
أضالعي قد أطبقت على بعضها بعضاً وبكيت، فقلت: من أنت اتركني لقد 
قتلتني، قال: اإلنسان معرض لنكبات في حياته والرجل الشديد هو الذي 
يستطيع أن يتغلب على نكباته ولنفرض جدالً أن هذه اخلطايا كانت نكبات 
في حياتك هل تضمن أنك في مكانك هذا تغلبت عليها، فقلت له ماذا 
أفعل؟ فقال عليك أن تعترف أمام املأل أنك اقترفت اخلطايا، فقلت بحرقة 
تكاد حترق قلبي: ال أستطيع، فقال ملاذا ما الذي مينعك؟ فقلت: ألني من 
كثر اخلطايا التي اقترفتها نسيت الكثير منها، فقال لي: عليك أن تعترف 
بأكبر خطيئة قمت بها، ووقفت أنظر إليه وأمسكت عنقي وقلت ال أستطيع 
ألني لو اعترفت حلكم علي باإلعدام واملوت، وأخذنا منشي حول بعضنا 
البعض بشكل متباين ال متناهي واتسعت دائرة الضوء من حولنا فقلت له: 
أقتل نفسي وال يعلم الناس بخطيئتي، فقال الناس تعلم بخطيئتك أفضل 
من أن تدخل النار وتصطلي بنار جهنم، فقلت: أدفع الصدقات والصدقات 
باخلطيئة،  تعترف  أن  عليك  وكم؟  تتصدق  كيف  فقال:  السيئات.  يذهنب 
فقلت: ال أستطيع ال أستطيع، وأسدل الظالم في املكان وجاء صوت خافت 

إلى أذني وقال لي إذن لن تخرج من هذا املكان إلى أن متوت.
وفجأة فتح باب الغرفة وأضيئت األنوار واختفى الطيف ودخلت الدكتورة 
جرعة  تعطيني  أن  تريد  املمرضة  ومعها  الصحية  حالتي  على  لتطمئن 

الدواء.

ن�صو�ص
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ن�صو�ص

بيني وبينك أقدم وثيقة عشق , حوار لم تبتل حروف كلماته بعد... عمر 
تلك  ح��دوث  يؤكد  رمبا  األساطير...  عنه  رمبا حكت  العمر...  غير  آخر 
احلالة من الوهج والتألق التى متيزك ورمبا متيزني بني شيء يجمعنا, بل 
كل أشياء... همزة وصل , تقرب بيننا املسافات تظهر مالمحنا عبر غمام 

الصوت أوضح... أضع حامل الرسم بعناية فائقة... 
وها أنا أعيد رسم مالمح وجهك من جديد... تسطع اللوحة بألوان قوس 
قزح السبعة... وترقص الفرشاة على إيقاع السوناتا السابعة »لبيتهوفن«... 
وق��د طبعت صورتك  إليك  أش��ت��اق  كيف  بالدهشة,  ع��ذب مم��زوج  إي��ق��اع 
الليل  الورقة.. سواد  تكاد تخرج عيونك من  القلب  األبد على جدار  إلى 
أفتح  العظمى...  السبعة  ال��دول  أقامتها خرائط  ح��دوداً  ألغى  يكحلها... 
األفق لتدابير الهوى  أذهب اليك على إيقاع املطر... أعبر سموات, أقتسم 
بدايات العشق... وبدايات النور... أصبحت بيننا جسوراً ممتدة , وجذوراً 

راسخة , ما عاد من املمكن إلغائها شئنا أم أبينا 
أبحث على صفحة املاء عن صورة جتمعنا جئت وغبت وأمتنى لو أعود إلى 
تلك اللحظة... زخات املطر على حافة  النافذة تعيدني إلى ما ظننته قد 
انتهى, وهاهي أشعة الشمس تتوهج خجلة , تخرج من فوضى األقالم... 
واللوحات املتراصة أمامي... تتراقص هكذا فجأة... أطياف َمْن مروا... 
كثيراً...  احلزن  ورائحة  قلما...  الفرح  رائحة  وهناك...  هنا  من  تتطاير 

اللوحة رقم سبعة 
بقلم: منى عارف *

 * كاتبة من مصر.
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ال��ق��ل��ب نسائم  ف���ي ه�����دأة  ت���وق���ظ 
األشواق مر سبعة وعشرون عاماً... 

وسبعة أسابيع... وسبعة أيام 
وتاريخ  ب���داي���ة  ت���اري���خ  ح����دد  رق����م 
نهاية... وعنوان مكان... بيتي الذي 
وتاريخ  م��ي��اد...  تاريخ  أسكنه...  

أول لقاء بينى وبينك...
رمبا لم أكن أنظر إلى تلك الصورة 
القترابي الشديد منها, وملاذا التعجب 
ومل��اذا كل ه��ذه احليرة والشك ؟   !
أيام...  سبعة  في  الكون  الله  خلق 
احلكماء   , العرش  على  استوى  ثم 
قوم  أهلكت  التي  والليالي  سبعة, 
الكنيسة سبع  وصايا  عاد سبعة... 
و صكوك الغفران سبعة...         : 

التنسوا أن توفوا بالبركة... 
أهوارمزدا الذي وصفه ذرادشت في 
كتابه العظيم له سبع صفات: النور, 
العقل , الطيب , احلق , السلطان , 

التقوى , اخلير واخللود... 
عجائب الدنيا سبعة , خامت سيدنا 
كنائس   , سبعة  رؤوس  ذو  سليمان 
سفر  وف��ي  سبعة...  القدمية  آسيا 
وتعالى  سبحانه  أن��ه  ي��ذك��ر  ال��رؤي��ا 
ي���وم ال��ق��ي��ام��ة يفتح ك��ت��اب األق���دار 

ويفضي األختام السبعة... الفضائل 
س��ب��ع��ة... وال��ق��ن��ادي��ل ال��ت��ي ترشد 
ال���ن���اس إل���ى ط��ري��ق اخل����اص في 
تتدفق  سبعة...  اإللهية  الكوميديا 
ال��دم��وع م��ن عينى دف��ق��اً... أجدك 
يوم سبوعة فخوراً  ابننا في  حتمل 
نابغة  سيكون  ومم��ت��ن��اً...  وس��ع��ي��داً 
الرقية  أمي  تتلو  سبعة...  أبن  جاء 
سبع مرات لكي يحرسة الدعاء من 

أبواب النار السبعة... 
تتذكر في تلك الليلة رؤيا ملك مصر 
السبعة وتفسير سيدنا يوسف سبع 
سنوات  وس���ب���ع  ع���ج���اف  س����ن����وات 
ف��ي ساحة من  نطوف  كنا  خ��ي��ر... 
الكعبة سبع  ح��ول  اجل��ن��ة  س��اح��ات 
مرات ونسعى مثلها هي التي حتمل 
الصفا  املثابرة بني  رم��ز  األب��د  إل��ى 
واملروة سبعة , وتنوء عني في الرحلة 
التي  اجلمرات  عني  ترمي  املكرمة 

يبلغ عددها سبعة... 
أشرعة  بنا  تتداعى  كثيرة  رحاتنا 
السفن من باد إلى أخرى ما كللنا 
ال��ب��ح��ار السبعة  رح��ل��ة س��ف��ر ع��ب��ر 
أحياناً...  وأزورك  إل��ي��ك  أح��ض��ر 
ص�����ار ع�����دد ال�����ق�����ارات ف����ي كتب 
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الرئيسية  وامل��ع��ادن  سبعة  ال��ت��اري��خ 
في األرض سبعة وتوصل العلم إلى 
النجوم...  من  أساسية  أن��واع  سبع 
لاللكترون  مدارية  مستويات  وسبع 
وتوصل أيضاً إلى سبع ألوان للضوء 
للضوء  إشعاعات  وسبع  امل��رئ��ي... 

غير املرئي...
بألوان  اليوم  اللوحة  أح��دد خلفية   
كتاب محبتي  وأتلو  السبعة  الطيف 
إال  ظل  ال  يوماً  أستظل  أن��ا  راجية 
ظله سبعة: إمام عادل , شاب نشأ 
ال��ل��ه , رج��ل تعلق قلبه  ف��ي ع��ب��ادة 
الله  في  حتابا  رج��الن   , باملساجد 
فأخفاها  ب��ص��دق��ة  ت��ص��دق  رج���ل   ,
حتى ال تعلم ميينه ما أنفقت شماله 
الله فاضت  , رجل مثلك كلما ذكر 

عيناه بالدموع... 
وأنير لنا ذكرى اليوم السابع للقائنا 
شمعة تتراقص أطيافها على دقات 
ق��ل��ب��ي, أع��ي��د ت��رت��ي��ب ال��ك��ل��م��ات , 
فاض   , الزهو  من  موجة  وأكسوها 
للحظة  فلنبتسم  ودم���ع���ي,  دم��ع��ك 
آخ������رى, ت��ط��ل ق���ن���ادي���ل ال��ص��ف��ح , 
تسهو فوضى الشك , تفتح لنا باباً 

وتدخلني فضاًء غير فضاء العمر.

تلك  ه��ي  العشق  ف��ي  أجمل حلظة 
 , بعينها  أب���واب���اً  ف��ي��ه��ا  ن��ف��ت��ح  ال��ت��ي 
ترصد داخلنا احلواس السبعة فيها 
كل شيء وتسجله على الفور: نفتح 
فيها حدقة العني على مصراعيها , 
يخفق البصر لرعشة الروح , أتلمس 
م��ا حولي,  ك��ل  م��ن  يخطفني  ن���وراً 
تدب في النفس نشوة مباغتة هكذا 
كما  ال��س��ع��ادة  فيها  تفاجئنا  ف��ج��أة 
على  األخ��ب��ار  نشرة  دائ��م��اً  تفاجئنا 
ت���ق���ف.. جت���ل���س.. تشرب   , ع��ج��ل 
املصباح  ن��ور  تدير  امل���اء..  من  كوباً 
في عتمة الليل.. تختلس ضحكة.. 
ابتسامة  الوجه شبه  تتحسس على 
دمعة  عينيك  م��ن  ت��ت��دح��رج  ع��ذب��ة 
م��ر.. تنسى  لكل ما كان ما  أمتنان 
آالمك.. أحزانك الدفينة , شقاءك 
املستتر, ووحدتك األكيدة , ولقاءنا 
تصبح جاهزاً  الفجر..  عند  الباذخ 
لالستقبال تدير قنواتك السبعة... 
تنبهر من: تلك النسمة العابرة.. ال 
تترد كثيراً أمام شمس نهار غارب.. 
أو ذيل جنم من النجوم السبعة يفر 
ح��ام��اًل أح��الم��ن��ا إل���ى ال��ق��م��ر.. أو 
دفء صيف يلوح في األفق وصوت 
إلى  عشقنا  ترنيمة  يحمل  الكروان 
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األبيييييد... وطيييوق ميين الييييياسييميين به 
اشتياق  بيييييضيياء..  قييرنييفييات  سييبييع 
مجنون يحمل روحى إليك.. أسابق 
الباقي من حلظات سوف تشي بتلك 

الفرحة العارمة...
تفاصيل  لوحات حتمل  سبع  أرسييم 
حييكيياييية حييييب.. وأطييييرز لييك بعهود 
الهوى سبع عقود حان موعد لقائنا 

في الساعة السابعة...
كيف أغلف تلك اللوعة.. كيف أداري 
يفتح  رقم  مجرد  الشوق..  هذا  كل 
للمدى أبواباً قد أحكم أغاقها بل 
أن  في  األكيدة  رغبتنا  للمدى  يفتح 
نعود للحياة حلظة وصال معك بكل 

العمر      ... وما أحاه...     
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..................................... يوسف شقرة لعنة احللم 

يا ناسيًا في وصال العهد تذكرة ............. عواطف احلوطي

رثاء طفولي ..................................م��ح��م��ود عثمان

قصائد قصيرة .................................... أحمد متساح

شعر 
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�شعر 

لعنة احللم
يوسف شقرة  *

*  شاعر من اجلزائر.

متر السنون
جتيء السنون

وشرفتي لم تزل
مثلما كانت وكنت على شفى؛    

ستائرها البيض
لم يتغّير محّياها اخلجول

والغبار العاشق ألطرافها املمتدة..
لم يزل قابعًا ينتظر

يحاور أحيانًا خيوط الشمس 
وأخرى مزن املطر

وحبات الثلج    
ويذوب من جديد   

كي يولد مرة أخرى   
من رحم أعلن كفره عن زيغ القصائد    

املترفات
لم يفهم مثلي مواءها

قطتي التي أجنبت إثنني
هي األخرى حتب املتنبي

وجتادل أحيانًا آراء أبي متام
ترفض انصياعها لغباء اللغة
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وتعلن صراحة خروجا عن مذهب الّرايات احلمر
هي لم تلتق كالب املدينة

في عرسهم اجلديد
ألن مناخ البحر هذه األيام،

يحدث الغثاء   
ويزيد من دوران العقارب   
ويعطي هامشًا للمناورة    

هي ال تدور حني تدور
وال تؤمن بتعدد الزوجات
واملذاهب   

والقبائل      
والدماء       

ألن املواجع بآياتها 
أن احلب واحد

وأن الوطن للجميع
فلماذا إذن :

ال نغني للطيور العائدة  
وألحالم البسطاء  

وملاذا إذن:
ال نغني للقمر  

ما تيسر
وما لم ينتظر   

أنا ال أفهم معنى النفس األمارة باحلب
أو همس الشيطان   

للتفاحة كي تعلن العصيان   
لم أفهم متاما

ملاذا تشتعل الشطآن غيرة وتلتهب
من نافورة البيت العتيق  

ثم تعجبت للنخل  
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كيف ميوت إذا استقى النادلون من قلبه،  
وانتشوا شربًا للعرق  

وتأكل القطط أوالدها إذا أحست باألرق
فكيف إذن :

ال ميوت الشعراء
إذا استقى الرعاة من دمهم وسكروا..

وكيف ال متوت القصائد 
إذا ساح خمرها على الصفحات..

وكيف ال متوت الصفحات
حني لم تعد مسرحًا للشطرجن.

أو مقابر ألوجاعنا وأحالم البسطاء
لكن كل الذي فهمته اآلن

أن عصفوري املغرد باألحالم واملنى
أوقفته اجلمارك
عند باب مدينتنا

كي ال يدخل الروح ثانية
ويعيش في أوجاع الفقراء

وإذن:
ال يتغنى كل صباح كما عودنا

بهزائم جتعل منا زعماء
هكذا صرح إمام الدشرة

حني استيقظ من احللم
وعاد مزهو لهذا الفضاء 
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�شعر 

يا ناسيًا في وصال العهد تذكرة
عواطف احلوطي *

* شاعرة من الكويت.

أَلفُت روحًا بريئًا شوقه الكَفُف
ومْهجٌة مْن هوى األشعاِر ترتشُف

قٌة العني مما منا فيه مؤرَّ
وفي ُرواُه شغاُف القلِب تأتلُف

ْمُت ما صاب الفؤاد به ف الصَّ تغلَّ
عور وفوا هواتُف احلزن من هم بالشُّ

احلني َلُه لِكنَّ في سْجعه للرَّ
ُسؤال انتظاٍر وَظنٍّ كْم به وقفوا

ُه أمٌل ُيجيُد ِحْلمًا وَوْعدًا ودَّ
ُف ومنهما صولة الساعات َترَتِ

جا غير حاٍل فيُؤها َثمٌل فما الرَّ
وى للعنا ُأْضحوكٌة أَِسُف وذا النَّ

* * *
يا ناسيا في وصال العهد تذكرة

ومْن ضناها مبا ُيخفي الهوى َتَلُف
لقد أويُت لليل طال حاِلكُه

ُه اجَلَنُف فما رَويُت سوى ماجرَّ
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ما َسنَّ لْيلي به مسرى عوائدِه
سياَن َيْنصِرُف لعلَّ طيفًا يلي النِّ

أيدرك الشعر لو يرثى به عبث
فهو احلياُة غدت للشعر تنعطُف

كوصفه إن عنى وصفًا لعاطفة
بالعدل يحسبه والربع ُينتصُف

فما انسكاب صفاُت املسك ينقُصها
تزكو وإن سكنْت في ِختمها الترُف

ألن كتبت سطورًا ذاك من َعتٍب
وإن نضيُت بُلجِّ ما أنا أصُف

ُأسدي وفاًء وأقري ودَّ مكرمٍة
وليَت ُيعني مبن فيه أنا سرُف

تغفو جراٌح، وتربو جدَّ عارمًة
بالصدر عند فراق طبعها األنُف

فهكذا كلُّ من زادت محازُنه
عند الذين لهم من فرحها ُنَتُف

للكل ياٌء ترى فيها عواقُبُه
فهي السراُب وإن طابت له األلُف

مُع واألعماُر زاخرًة سيصحُب الدَّ
ملن له بالصبا حلٌظ به شغُف

فليسأل البيت أين العاشقون، فهْم
هم شرُف ة من دنا من حظِّ مبنَّ

للكل داٌر ترى فيها منازلُه
فاُت وإن ألوى به الُعُنُف فهي الرُّ

فأرقب لهم أي قلب عز صاحبُه
فأي حزن من األحزان يكتنُف

هم قد أجابوا الهوى والكل في أمل
لعلَّ رْشفًا َيفي الوجدان قد رشفوا

وِع طائُلُه ما ُيْجبُر الوصُل دون اللَّ
رُف ُه التَّ جاُء إذا ما كدَّ وال الرَّ
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رِد مْن َشرٍب وما ُيَسرُّ ينقِع الوَّ
وكلُّ خاف على اإلنساِن ينكشُف

ال البنُي فرٌح إذا حّلْت ركائُبها
مِع َتْغَتِرُف لها عيوٌن دفوُق الدَّ

وال اخلطوُب لها من ُبرئها شيٌم
اء ينحرُف داوي بَطوِع الدَّ وال التَّ

هِد وحشُتها فوس بأمر السُّ كلُّ النُّ
وفي انتقاء ضروُب الصبر تختلُف

أيعلُم القلب لو ُيْعزى به رغٌد
فليت أكثرهم في رغده عرفوا

ألوُم فيهم وما لومي به زعٌم
فأشوُق الشوِق في إسرافِه َكَلُف

فَمْن يجوُد ومْعناُه بال عبٍر
فما َلُه لَضننِي الوجد ُمْزَدَلُف

سلوا العزاء الذي أودى بصاحبه
ُعُف يلوذ صمتًا مبا ال يحمُل الضُّ

َسلْكُت ِعقدًا بفنٍّ كنُت أحسبُه
رِّ يْحَتِرُف ذاك الذي في سلوك الدُّ

فضا من مهجة ما ُكنُت أملكها
يحُط فيها عتاُب النفس يعترُف

وهبت روحًا وما بالروح من ندم
فما بعهد من العشاق ينتصف

فمن أصيب بكأس ال زالل بها
صِف إْن وصفوا! فال يجيُز خداع الوَّ
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�شعر 

ِرَثاٌء ُطُفُوليٌّ
محمود عثمان *

*  شاعر مصري مقيم بالكويت.

أبـَـتــَــاُه قد طال الغياْب
ـشـُت من الذئاْب فمتى تعوُد لقد نـُهـِ

لَت فوق النـَعشِ  تـُبكيك األقارُب  لم أنَس يوم َ حـُمـِ
حاب والصِّ

فسألُت أمي حينها والدمُع ينسكُب انِسكاب
أأبي سُيدفُن في التراب

قالت: نعم ...
فمتى ُتراُه يكون يا أمي اإلياب؟

قالت: غدًا أو في مساء السبِت يأتينا 
ويهديك احلالوة َ واجلديَد من الثياب

وبغرفتي ألقيُت رأسي حاماًل يوَميَّ بـُـعـٍد 
َبعدهم سيجيُء والدَي احلنوُن من التراب

وظللُت في وسع النهار الَعْوَد منتظًرا 
نـي أبًدا مبسألِة اجلواب حَلْضرةِ  والدي لكنه لم يأتـِ

ومـََسْسُت* أنتظُر املجيء مساء َ يومِ  السبتِ  
آخَر موعٍد لكالمِ  أمي إمنا التأميُل خاب

قاَب  فعلمُت أن املوَت إن أخذ الِرّ
قاب  ال لن تعوَد الى الّديار مجّددا تلك الِرّ
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أيقنُت أن حياتنا لعٌب ولهٌو في الوجودِ  
علمُت أن حياتنا غـُـلٌب وبؤٌس واغـْـتراٌب في اغِتراب ...

قد فاَز منها مـَن أطاع أوامَر اللِه العظيمِ 
فإنه حقـًا أصاب 

***
خمٌس َوُعْشُرُوَن اْرَتَوْيَنا ِمْن َدَياِجير اْلَعَذاْب 

با  في كلِّ ُصبحٍ  ألتقي َصْحَب الصِّ
متوسدين جـَنى األبّوةِ  ميرحون 

عليهُم وجهُ  السعادةِ  والنعيُمِ املستطاب
أبكي بقلبي: ليتني مثُل الصحاب

الفقدُ  موٌت يا أبي بالله ال تـُلق العتاب
فالعْيُش بعدك يا أبي أمسى مريًرا واكتئاًبا في اكتئاب

كم كنت أحلُم أن ترانَي شاعًرا 
ألقي بعينيك البديَع من املشاعر في احملافلِ  

كم سُيسِعدني 
إذا ما كنَت في صدر احلضور

تقوُل: ابـْـنـي سوف يلقي اليوَم شعًرا يا ِصحاْب
أبـَـتــَــاُه قـد طـال الـغـيــاْب

فمتى ُتراُه يكون يا أمي اإلياب؟
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�شعر 

قصائد قصيرة
أحمد متساح  *

* شاعر من مصر

وجع القصيدة 
للقصيدة وجع يفوق احلد 

وليل محنتها طويل 
سأعانقها ــ كاملوج أسرُج خيول املد 

تأتي احلقيقة روحًا وبراحًا وشموس الغد 
تطرُح علَىّ شالها األخضر 

وتفرُك في دمى سنبلة الصهيل والنبض  
............................

نـخيل النبض
أصعْد .. من باب البراءة والقسم

أصعْد نخيل النبض ، يساقُط الرطب أهلة وبراحا  
والسالم علَىّ باتساع الروح والكون

سالمًا على رئتي متضي البالد والعلة  
وكعبة املنتهى أبدية   
............................

نشيد اليمام  
سبحان من خلق 
يا سحرها األخاذ 

أدخلني نغمًا وخدها املروي بالشفق 
كالبوح نشيد اليمام 
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يأسرني نافورة عشق في الصمام 
تغفو البالد على ساعدها أساعدها 
تطرح عشقًا وتـمر ــ يا سحرها األلق 

وسبحان من خلق 
............................

حني مرت 
حني مرْت انثالْت في دمى لغة 
مرْت نشيدًا بقدها الذي الن 

مرْت قمرًا ــ كان الضوء يزفها واملواسم 
وقلبها كاللؤلؤ املكنون 

تألقْت على زندها األهلة والنجوم 
مرْت واليمام يتكئ سالمًا على الغصون 

حني مرْت فكْت جدائلها على النيل 
يا هدبـها القاتل / والقتيل

............................
مئذنة 

يأتى النيُل بأعلى منسوب 
واحلضارة مئذنة الشعوب 

فأشعلوا البخور فى قلب احلقيقة / فى عني الشمس 
ألـمحها فى براءة طفل / فى هديل السنبلة 

وإيزيس اجلنوب تسكب فى رئتي سرها  
 يدق على باب احلياة 
واألرض تطرح بالنواة 

حلم  
ال تصادر حلم امرأة 

مرغْت فى الكحل أهدابـها 
اقرأ فى عينيها كتاب الليل ، رتل نشيد الودع 

ال تصادر أقمارها الآللىء 
مّر على مناجم اللحظة 
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تنصهُر البالد
يبكى كردانـها فى املجرى  

ال تصادر حلمها الضوء / الندى والعالم 
............................

كتاب الرمل 
الضفاف دلكْت صدرها بالضوء والشذا 

راحْت تتلو علَىّ كتاب الرمل 
عَلّ املوج يأتى زاحفًا وينكسُر على زندها الفضي 

كنُت أرمقها من باب املنتهى 
وللبحر ذاكرة النوارس

يا قلبها املطرز بالودع قلدنى وشاح اللحظة 
والريح تأتي على عجل   

............................
مفتاح 

البحر يأتي هائمًا 
وعاشقًا للرمل / الصوجلان / النفوذ 

يرشدنى لعقيق الروح والفيروز 
أصل وال .. 

يحصدني لغة وأمواجًا 
قال البحر : اغزل شبك التحدي 

ولك أنت مفتاح النزول 
............................

قتل الظمأ 
في الزمن احلرون األرض 

تبكي وتئن 
يا وجع التني والزيتون 

صبوا النيل في جوفي اقتل غيابي والظمأ 
أفردني عشقًا .. وبراءة
أدرُك ما معنى الوطن 
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 مجلة البيان -  العدد 515 -  يونيو  2013

جوائز 
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جـوائــز 

حصل الروائي الكويتي سعود السنعوسي على  جائزة البوكر العربية، عن 
روايته �ساق البامبو�.

فواز  جنى  اللبنانية  من  كال  تضم  العام  ه��ذا  املتنافسني  قائمة  كانت  و 
والكويتي  ال���واد،  حسني  والتونسي  عيسى،  إبراهيم  وامل��ص��ري  احلسن، 
سعود السنعوسي، والعراقي سنان أنطون، والسعودي محمد حسن علوان. 
ويحصل كل من الكتاب الذين وصلوا للقائمة القصيرة على مبلغ 10 آالف 

دوالر.
ورأس جلنة التحكيم لهذا العام املفكر االقتصادي املصري الدكتور جالل 
واللبناني صبحي  الصاحلي،  زاه��ي��ة  اجل��زائ��ري��ة  م��ن  ك��اًل  أم��ني، وضمت 
البستاني، والسوري علي فرزات، واملستعربة البولندية بربارا ميخالك - 

بيكولسكا.
كانت اللجنة استبعدت من قوائم املنافسة كتاب بارزين أمثال هدى بركات، 
وإلياس خوري، وواسيني األعرج وانحازت للكتاب الشباب في اختياراتها 
للقائمة القصيرة، وبدا واضًحا أّن اللجنة بنت خياراتها على اعتبارات تتعلق 
بالفضاء السوسيو ثقافي لألعمال املنافسة، التي لم يغب عن معظمها الهم 
االجتماعي أكثر من الرهانات الفنية املغامرة، التي تتعلق بتقنيات السرد 

أو اللغة.
املرموقة  األدبية  اجلوائز  أهّم  من  العربية  للرواية  العاملية  اجلائزة  وتعد 
في العالم العربي، وتهدف إلى مكافأة التمّيز في األدب العربي املعاصر، 
ق��راءة ه��ذا األدب عامليا، من خ��الل ترجمة  اإلق��ب��ال على  ورف��ع مستوى 
رئيسية  لغات  إلى  القصيرة  القائمة  إلى  والتي وصلت  الفائزة،  الروايات 
أخرى ونشرها، وتدار اجلائزة بالشراكة مع مؤسسة جائزة �بوكر� في لندن 
وبدعم من هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة في اإلمارات العربية املتحدة.

" بوكر"  للروائي سعود السنعوسي

* شاعر وأكادميي لبناني مقيم في الكويت.
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" إبداع الشارقة "  للكاتبة باسمة العنزي
حصلت الروائية الكويتية باسمة العنزي على املركز الثالث في الدورة ال 
16 جلائزة الشارقة لإلبداع العربي في مجال الرواية عن روايتها )حذاء 

أسود على الرصيف(.
العويس  الثقافة واإلعالم في الشارقة عبدالله محمد  وكرم رئيس دائرة 
تعنى  والتي  العربي  الشارقة لإلبداع  ال 16 جلائزة  ال��دورة  الفائزين في 
مبختلف حقول اإلبداع باإلضافة إلى النقد األدبي حيث بلغ مجموع عدد 
الدول  املشاركني في محاور اجلائزة 285 مشاركا ومشاركة من مختلف 

العربية.
دوالر  آالف  أربعة  والثانية  دوالر  آالف  ستة  األول��ى  اجلائزة  قيمة  وتبلغ 
واجلائزة الثالثة تبلغ قيمتها ثالثة آالف دوالر لكل فئة وهي الشعر والقصة 

القصيرة وأدب الطفل والنقد والرواية واملسرح.
وقد قامت دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة بطباعة النصوص الفائزة ومن 
املقرر أيضاً أن تقوم بطباعة البحوث املشاركة في ورشة اإلبداع املصاحبة 

حلفل توزيع اجلوائز.
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)من تاريخ البيان(*

�شعر

وما أنا إال أحرف منك تستقي ..

شعر محمد الفايز *

* شاعر من الكويت.

كفاني طموحًا أن عينيك عندما
أالقيك تـــزهو فتنـــــــة وتــدلال

وتلويـــح أعضاء إليك كأنها
تساقط وردًا أو عبيرًا منزال

كأني من عينيك في ليل غابة
أسامر من أقمارها السود ما عال

لك الضحكات اإلنــــسات ونظرة
جتسد أسرار الرؤى والتخيال

وهمس به عبأت صمتي مالحنا
وشدوًا متادى في هواه وأوغال

إذا ما التقت كفي بكفك خلتها
تدس بأعراقي حديثًا مرتال

إذا أشرق الشوق امللح وأعربت
مالمح ذاك الوجه عما تغلغال
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وشع سراج من عيون كأمنا
تقمصت نارًا أو متثلت مشعاًل

أراني مبكتظ من اللون زاخر
يحيل حياتي من جمالك محفال

لئن أبطأت ساعتنا وتـــأخرت
إلينا لقاءات كما كــــــــــــن أوال

فما زلت لي دنيا من اللون والشذا
وما زلت لي جنوى دعاء وهيكال

أراك كأحلى ما جتسم لي الرؤى
إذا سرحت أو خاطر قد تغزال

وما أنا إال أحرف منك تستقي
بشوق شفاه قد تكرعن منهال

< العدد السادس واألربعون – السنة الرابعة- يناير 1970م.
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)من تاريخ البيان(*

مقاالت

القمار 
ذلك املرض اخلطير

بقلم: محمد صالح املهيني*

* كاتب من الكويت.

منذ بدء كتابتي كنت معتمداً على ما أراه وأسمعه وأقرأه في مجتمعنا وما 
يتناسب وموضوع البحث.

أما اآلن فإنني سأطرق هذا املوضوع اخلطير بإشارة من شخص مرموق له 
مكانته ودوره في املجتمع. ولقد انسجمت هذه اإلشارة متاماً مع رغبتي في 
معاجلة مثل هذه املواضيع. لذلك سأحاول جاهداً أن أحلل ما استطعت 

من هذه اجلوانب مخصصاً اجلزء األكبر للنواحي النفسية واالجتماعية.
تعريف القمار:

»هو أسلوب من املراهنة بني شخص وآخر أو شخص وآخرين أو مجموعة 
مع أخرى، يحصل فيها الفريق الفائز على مكاسب معينة متفق عليها، من 

الفريق املهزوم«.
أنواع القمار:

»يعتبر القمار من أكثر األمراض االجتماعية قدرة على التنوع. لذلك قد 
يختلف األفراد في التمييز بني ما هو قمار وما هو ليس بقمار. والقمار 
كفكرة مجردة ليس بها خطر اجتماعي محسوس، لكن اخلطر وكل اخلطر 

في نتائجه املترتبة على اإلدمان عليه. فهناك:
أوالً: قمار السبق )السيرك( والذي يراهن الفرد فيه على أن احلصان )أ( 
سيكون في الطليعة أو )ب( في الطليعة إلى آخره، مختاراً أي حصان يريد. 
فإذا قدر وفاز احلصان، فإنه سيحصل على اجلائزة األولى. أما إذا خسر 
فإنه ال شك سيخسر نقوده. وفي بعض البلدان تستبدل اخليول بحيوانات 

أخرى كالكالب مثاًل.
ثانياً: قمار املتفرجني:

وهذا النوع الذي يحدث غالباً في مباريات كرة القدم، حيث يقوم بعض 
الفريقني سيخرج منتصراً.  أي  بينهم حول  املراهنة فيما  املشاهدين في 
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منازعات  حت������دث  م�����ا  وغ����ال����ب����اً 
ومشاجرات مؤسفة، وتطمس معالم 
أجلها  من  التي  السليمة  األه��داف 
مبتعدة  الرياضية،  األلعاب  أسست 
ب��ذل��ك ع��ن ال���روح ال��ري��اض��ي��ة التي 

يجب أن تسود.
ثالثاً: قمار الورق:

فمع أن هناك أنواعاً كثيرة ومتعددة 
في القمار غير األنواع التي ذكرتها، 
إال أن هذه األنواع أشهرها تقريباً.

وي��ش��ك��ل ق��م��ار ال�����ورق ح���وال���ي 90 
باملائة من القمار العام في كل بلد. 
الورق  لنوع  يعود  ذلك  في  والسبب 
الذي يفسح املجال أمام عديد من 
متطلبات  مع  تتناسب  والتي  اللعب 
األش���خ���اص. وخ���ط���ورة ه���ذا النوع 
سواء  املتناهية  السرعة  في  تكمن 
أن  اخل��س��ارة حيث  أو  الكسب  ف��ي 
بضع دقائق قد تؤثر في مجرى حياة 
الشخص وخصوصاً لعبة البوكر أو 
ال��ض��م��ار. م��ث��ًا وه��ن��اك أن����واع من 
خطورة  تشكل  ال  ولكنها  ال��ق��م��ار، 
التي  تلك  اجتماعية واضحة، وهي 
أو  الهاند  أو  الكوت  لعبة  تكون في 
احمليبس. والسبب في ذلك أن هذه 
فخسارة  وجماعية.  بطيئة  اللعبات 
ال��ف��رد م���ح���دودة ق��د ال ت��ؤث��ر على 
واألمر  األح��وال  أغلب  في  مستواه 
تقتصر على  ما  إنها غالباً  اآلخ��ر  
مراهنة ال تتعلق بشخص معني، أي 
أن أحداً لن يربح فيها ربحاً شخصياً 

يغريه على املجازفة من جديد.
فقد يكون الرهان مثًا على »قوزي« 
ف��ي أك��ب��ر ال���ره���ان، وه����ذا يتطلب 

ي���وم أو يومني،  وان��ت��ظ��ار   إع�����داداً 
وقيمته موزعة على ثاثة أشخاص 
إل���ى آخ�����ره.. ك��م��ا أن ال��ش��خ��ص ال 
يشعر باملرارة عندما يرى أن هناك 

جماعة تشارك في هذه اخلسارة.
الدوافع للعب القمار:

دافع  سلوك  لكل  أن  الطبيعي  م��ن 
دوافع  ع��دة  وه��ن��اك  عليه،  يتغذى 
ملزاولة  اإلن���س���ان  ت��دف��ع  م��ت��داخ��ل��ة 
ال���ق���م���ار. وس��ن��ن��اق��ش ب��ع��ض هذه 

الدوافع خارجية كانت أم ذاتية.
أ - دوافع الفراغ:

يعتبر الفراغ من الدوافع الرئيسية 
التي حتفز اإلنسان إلى مزاولة لعب 
القمار وهذا ال يعني بالطبع أن كل 
يتجهون  ال��ف��راغ  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 
إلى ذلك. إذ أن الفراغ الذي يعاني 
منه األفراد يجب أن يواكبه انسجام 
احلياة.  ف��ي  الشخص  فلسفة  م��ع 
فراغه  وق���ت  يقضي  ش��خ��ص  وك���ل 
حياته.  فلسفة  م��ع  ينسجم  بشكل 
في  ف��راغ��ه  وق��ت  يقضي  فالبعض 
ه��واي��ت��ه امل��ف��ض��ل��ة ك��ال��ص��ي��د ولعب 
ال��ك��رة أو ال���ق���راءة اخل��ارج��ي��ة وما 
ش��اك��ل، وب��ع��ض��ه��م ي��ل��ج��أ إل���ى لعب 
القمار كمنقذ من هذا الفراغ الذي 
هوايات  وج��ود  لعدم  نظراً  يعانيه، 
أخرى مثًا. وقد يعتقد البعض أن 
دافع الفراغ خارجي حيث أن الفرد 
يزاول نشاطه في أمور خارجية. إال 
النفس  يختلج  الفراغ هو شعور  أن 
الفرد،  نشاط  إش��ب��اع  لعدم  نتيجة 

كما أن الفراغ شيء نسبي.
ب- نزعة املغامرة:
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قد تتجلى في الفرد نزعة املغامرة 
أو حب املغامرة كما يسميها البعض. 
ومع أن هذه النزعة لها جذور طبيعية 
في الشخصية البشرية إال أنها تنمو 
لها  يتوفر  عندما  بسرعة  وتترعرع 
اجلو املناسب. فكلما كان الشخص 
لعب  على  اعتادت  بجماعة  محاطاً 
سينخرط  ش��ك،  وال  ف��إن��ه،  القمار 
عنده  بالتالي  وستنمو  سلكهم،  في 
للمغامرة  ال��رغ��ب��ة  أو  ال��ن��زع��ة  ه��ذه 
روي���داً.. روي��داً حتى تصبح وكأنها 
واملقامرة ال يرغب  كيانه.  جزء من 
لنتائجها  ب��ل  ل��ذات��ه��ا،  اإلن��س��ان  بها 
املغامر  فالشخص  اإليجابية فقط. 
في أي ميدان نراه يتوقع االنتصار 
وحتى  هدفه  إلى  والوصول  والفوز 
إذا فشل فإنه يعتقد بأنه سيعوض 
القادمة  اجل����ول����ة  ف����ي  خ���س���ارت���ه 

وهكذا..
جـ- دافع الشهرة واالفتخار:

من  أصبحوا  أنهم  البعض  يتصور 
ال��ب��ارزي��ن ف��ي ه��ذا امل��ج��ال، عندما 
ما  على  بالبنان  إليهم  الناس  يشير 
في  ومهارة  ح��ذق  من  إليه  توصلوا 
يعتريهم  نراهم  لذلك  امليدان.  هذا 
ش���يء م���ن ال���غ���رور، وامل���ف���اخ���رة ملا 
به من مكانة رفيعة على ما  حظوا 
ي��ع��ت��ق��دون. وم��ع أن ه��ذا الشخص 
وآخر،  حني  بني  للنكسات  معرض 
أن  نفسه  ق��رارة  يعتقد في  أن��ه  إال 
التغلب  وبإمكانه  سهل  األم��ر  ه��ذا 
الوضع  ه���ذا  وأن  ب��س��رع��ة،  ع��ل��ي��ه 
احلزن.  يستحق  ال  ع���ارض  ش���يء 
فكثيراً ما تعرض ملثل هذا املواقف، 

بل  منها  تخلص  م��ا  س��رع��ان  ولكن 
معدودة.  حل��ظ��ات  ف��ي  استعاضها 
وه��ك��ذا ف��إن��ن��ا ن���رى ه���ذا الشخص 
في أحالمه  وقد ركب رأسه هائماً 

وتصوراته.
د- الدافع املادي:

من البديهي أن العب القمار يتمايل 
ب��ني ال��رب��ح واخل��س��ارة، وأن���ه دائماً 
األشخاص  وب��ع��ض  ال���رب���ح.  ي��ت��وق 
بغية  ال��ط��ري��ق  ه��ذا  ف��ي  ينخرطون 
املعدومة،  رفع مكانتهم االقتصادية 
الدراهم  ه��ذه  إال  ميلكون  ال  فهم 
املعدودة، فبقاؤها عندهم أو زوالها 
فإنهم  لذلك  سيان،  اعتقادهم  في 
يغامرون بها لعل وعسى أن يحالفهم 
احل���ظ وي��ص��ب��ح��ون ف��ي حل��ظ��ة من 
اللحظات من أصحاب املاليني، كما 
أصبح فالن وفالن في نظرهم. ومع 
أن البعض يلعبها ولديه رصيد كبير 
من األموال جمعه بطريق مشروع أو 
حصل عليه عن طريق غير مشروع، 
إال أنه يعتقد أن هذه املبالغ القليلة ال 
تؤثر على دخله الضخم، وخصوصاً 
أنه سيعوض هذه املرة ما فاته في 
املرة السابقة وأن التسلية تفوق كل 

شيء.
هـ- الشعور بالنقص:

قد يبدو من غير الواضح أن الشعور 
بالنقص دافع ملزاولة القمار، إال أن 
يالحظ  النفسية  للنظريات  املتتبع 
رأسهم  وعلى  العلماء  من  كثيراً  أن 
أن  أك��دوا على  آدكر  العالم األملاني 
الكبير  األث���ر  ل��ه  بالنقص  ال��ش��ع��ور 
سلباً  التبريز  إلى  األف��راد  دفع  في 
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هذا  ي��ص��ب��ح  أن  إم���ا  أي  وإي���ج���اب���اً 
الشخص بطاًل في ميدان ما أو أنه 
طريق  في  منحرفاً  مجرما  يصبح 

ما.
اجلزء  عليه  ينطبق  القمار  والع��ب 
األخ���ي���ر م���ن ال��ت��ص��ن��ي��ف ح��ي��ث أن 
ي��ك��ون سبباً  ش��ع��وره ينقص م��ا ق��د 
فلو  القمار،  بلعب  لتعلقه  مباشراً 
يخسر  ك��ان  شخصاً  م��ث��اًل  فرضنا 
التجارية  صفقاته  ف��ي  ب��اس��ت��م��رار 
لسبب يعود إلى عدم قدرته وحنكته 
دافعاً  هذا  يكون  فقد  التجارة،  في 
كتعويض عن هذه  القمار  لعب  إلى 
اخل���س���ارة؟ أو أن ش��خ��ص��اً آخ���ر ال 
يحصل على مرتب يسد حاجته نظراً 
لعدم خبرته وقلة مؤهالته العلمية، 
فقد يندفع أيضاً إلى هذا الطريق.. 
ال��ذي يعتمد على وال��ده في  كذلك 
مصروفه فإن كان هذا املصروف ال 
مزاولة  إلى  يندفع  قد  فإنه  يكفيه، 
العالمات  القمار ومع أن هذه  هذا 
أن  إال  مادية،  بالنقص  الشعور  من 
ل��ل��ك، فبعض  ه��ن��اك م��ا ه��و مغاير 
بعاهات  يصابون  الذين  األشخاص 
أجسامهم  أو  أعضائهم  في  معينة 
املجال  ه��ذا  مثل  إل��ى  يندفعون  قد 
كما  بالنقص  الشعور  عن  كتعويض 

يبدو لهم..
خطورة القمار:

اجتماعية  آف��ة  القمار  يعتبر  أوالً: 
ف��ت��اك��ة، ت��ه��دد امل��ج��ت��م��ع ف���ي أقوى 

دعائمه، أال وهي األسرة. 
أو خلل  وال شك أن أي اض��ط��راب 
يصيب األسرة تنعكس آثاره مباشرة 

الذي  األس���رة  ورب  املجتمع.  على 
أجوائه،  في  ويعيش  القمار  ي��زاول 
يأتي  وق��د  أسرته  سياج  عن  يبتعد 
عن  مت��ام��اً  منعزالً  فيه  يكون  وق��ت 
عائلته فيبتعد بذلك عن مسؤوليته 

كقائد.
وقد يكون أيضاً عاماًل سلبياً فبدل 
العائلة  أن يساعد على منو وتطور 
مبجاالتها االقتصادية واالجتماعية 
هدمها  ف��ي  يسرع  ن��راه  والنفسية، 
ويبذر  صفوفها،  وبعثرة  وتفككها 
معه  يتسبب  مم��ا  بينهما،  الشقاق 

التشرد واالنحراف إلخ..
األعراض  هذه  جميع  تبدو  ال  وقد 
عوامل  نتيجة  األس���ر  ب��ع��ض  ع��ل��ى 
اقتصادية معينة، ولكن هذا ال يعني 
قد  ب��ل  م��وج��ودة،  غير  إنها  بالطبع 
حتت  مستترة  الظاهرة  ه��ذه  تكون 
ستار من احلواجز سرعان ما تطفو 
على السطح أن فتح لها املجال. ومع 
أن ابتعاد رب األس��رة في حد ذاته 
احلال  فكيف  سلبياً  ع��ام��اًل  يعتبر 
بجلب  مقترناً  ابتعاده  يكون  عندما 
املشاكل االقتصادية لألسرة، كما أن 

مشاكلها هي انعكاس ملشاكله.
ثانياً: القمار هو أجنح طريق لبعثرة 
الدخل القومي  وإه��داره، حيث أن 
هذه املضاربات في رؤوس األموال 
املتجدد  أو  املتغير  وال��ش��يء  ثابتة، 
شخص  م��ن  انتقالها  ه��و  ال��وح��ي��د 

آلخر.
ف��ل��و ف���رض ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل��ث��ال أن 
بخمسة  ع���دده���م  ي���ق���در  ج��م��اع��ة 
أشخاص مثاًل ميلكون ما مجموعه 
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ألف دينار وبدأوا في مزاولة اللعب 
مل��دة س��ت س��اع��ات فلن ي���زداد بأي 
حال من األحوال هذا املبلغ بل الذي 
تنتقل من  األم���وال  أن ه��ذه  يحدث 
شخص آلخر. فقد ميلك )أ( 300 
دينار، و)ب( 260 دينار و )ج( 140 
دينار و )د( 200 دينار و )ه�( 100 

دينار.
وأق��ص��د ف��ي ه���ذا امل��ث��ال أن لعب 
بل  ًأب����داً،  انتاجا  يسبب  ال  القمار 
يتسبب في إهدار طاقة الشعب مع 
هذا املجهود الشاق جسمياً وعقلياً، 
وهو مجهود يصاحبه انفعال نفسي 
شديد التوتر لتوقع الربح واخلسارة 
يساعد  مما  متقاربة،  حلظات  في 
على إنهاك قوة وفعالية األفراد في 

اإلنتاج الفعلي.
يدمن على  ال��ذي  الشخص  أن  كما 
لألشياء  نظرته  تصبح  القمار  لعب 
ن��ظ��رة ع���ادي���ة ص��رف��ة م���ج���ردة من 
جميع القيم واملبادئ. فكل شيء في 
احلياة يقيمه تقييماً مادياً  وال ينظر 
الضيقة،  ال��زاوي��ة  إليه إال من ه��ذه 
القيم  إلى ضياع  يؤدي  الذي  األمر 
واقياً  درع��اً  تعتبر  التي  األخالقية 

للمجتمع من االنحالل.
معالم  يطمس  القمار  لعب  أن  كما 
ال��ص��داق��ة وال�����ود وال���ت���ع���اون، وقد 

يسبب املشاكل.
العالج:

م���ع أن ل��ع��ب ال��ق��م��ار ي��ع��ت��ب��ر أم���راً 
شخصياً بالنسبة لألفراد، وبالتالي 

فإنه من املتعذر على أي سلطة أن 
كاحملاربة  م��ب��اش��ر  ب��ش��ك��ل  ت��ع��اجل��ه 
مثاًل، إذ أن هذا األسلوب ال يكفي 
يزاولونه  أنهم  وحيث  األف��راد  لردع 
ومنازلهم  ال��س��ري��ة  جلساتهم  ف��ي 
أنه  إال  خ��اص��ة،  حرمة  تعتبر  التي 
من املمكن عالج األم��ر بطرق غير 

مباشرة وهي كما يأتي:
أ- االهتمام باملؤسسات االجتماعية 
ورعايتها  وامل���س���ارح  ك��اجل��م��ع��ي��ات 
م��ع ظروف  ت��ت��الءم  رع��اي��ة حسنة، 
قادرة  وجعله  ومتطلباته  املجتمع 
استيعاب  ف��ي  ب��دوره��ا  القيام  على 
أكبر عدد ممكن من أفراد املجتمع 
لهم  يلزم  ما  كل  وتوفير  ومتطلباته 
وإش���غ���ال وق��ت��ه��م مب��ا ي��ع��ود عليهم 

بالنفع.
باحلركة  احل��س��ن��ة  ال��ع��ن��اي��ة  ب- 
الرياضية بكافة مجاالتها وتوسيعها 
البالد  أن��ح��اء  ك��اف��ة  تشمل  بحيث 
احلديثة  األل���ع���اب  ب��ع��ض  وإدخ�����ال 
اهتمام  جلب  على  تساعد  وال��ت��ي 

أكثر األفراد.
دور  على  مشددة  رقابة  ف��رض  ج- 
ت��ه��ت��م مبصلحة  ال��س��ي��ن��م��ا وج��ع��ل��ه��ا 
امل��ص��ل��ح��ة اخلاصة  ق��ب��ل  امل���واط���ن 
بالشركة، واستيراد األفالم الراقية 

من الناحية العلمية واالجتماعية.
ومن هنا نالحظ أن بإمكان الدولة 
هذا  على  القضاء  على  تساعد  أن 
الداء الوبيل الذي كثيراً ما أدى إلى 

ويالت اجتماعية مستعصية. 

> العدد السادس واألربعون – السنة الرابعة- يناير 1970م.
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رابطة األدباء تختتم موسمها الثقافي بتكرمي سعود السنعوسي وباسمة العنزي

طالل الرميضي: طموحنا إقامة ندوات عربية وعاملية

كتب:د.عماد القادري

اختتمت رابطة األدباء الكويتيني موسمها الثقافي لهذا العام، وكرمت من 
روايته »ساق  »بوكر« عن  الفائز بجائزة  السنعوسي  الروائي سعود  خالله 
البامبو«، والروائية باسمة العنزي الفائزة بجائزة الشارقة لإلداع العربي 
عن روايتها »حذاء أسود على الرصيف«. كما جرى تكرمي املشاركني في 

هذا املوسم الثقافي واإلعالميني.
وألقى كل من األمني العام طالل الرميضي ورئيس اللجنة الثقافية إبراهيم 

اخلالدي كلمة بهذه املناسبة. وفي ما يلي نص كلمة األمني العام:
بداية أود ان أرحب بكم أفضل ترحيب، وأشكر لكم حضوركم الذي يثري 
الثقافية. ويسعدني في  التنموي في احلياة  رابطة األدب��اء، ويكرس دورها 
بداية هذا اللقاء أن أصافح بكل التقدير واالحترام األديبني سعود السنعوسي 
وباسمة العنزي، اللذين حققا إجنازين مهمني قبل أسابيع، متثلت في حصول 
الزميل سعود السنعوسي على جائزة رفيعة جداً وصلته عن جدارة من بني 
مئات الروائيني العرب املخضرمني، أال وهي جائزة البوكر بنسختها العربية. 
التي حصلت  العنزي  باسمة  الزميلة  البامبو«، كما أحيي  روايته »ساق  عن 
على املركز الثالث في مسابقة الشارقة لإلبداع العربي عن روايتها »حذاء 
أسود على الرصيف«، وهي مسابقة يشارك بها أيضا األدباء العرب. وإن ما 
حققه الزميالن بجهودهما الفردية، يصب في بحر اجلهود اجلماعية لدولة 
الكويت التي كرست مفهوم أننا لسنا دولة نفطية فقط، بل إن جذورنا الثقافية 
ضاربة في األعماق، ومن أراد الرجوع أكثر إلى هذا املوضوع فليقرأ كتاب 
-اجتاهات-ريادات«.  بواكير  الكويت:  في  »الثقافة  الوقيان  خليفة  الدكتور 
لذلك فالشكر للزميلني األديبني سعود وباسمة ميتد إليهما من املاضي إلى 
احلاضر فاملستقبل، متأملني لهما كل النجاح والتوفيق، ونحن على يقني بأن 
لدينا طاقات إبداعية أخرى ستحقق الكثير من هذه اإلجنازات مستقبال إن 

شاء الله.
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روح تنافسية
أيضاً  الرميضي:يسعدني  وأض��اف 
أن أتقدم بجزيل الشكر من اإلخوة 
واألخ��وات في رابطة االدب��اء، ممن 
إدارة  مجلس  ف��ي  ثقتهم  م��ن��ح��ون��ا 
وأحيي  اجل���دي���د،  األدب������اء  راب���ط���ة 
التي  ال��ش��ري��ف��ة  التنافسية  ال����روح 
حتلى بها األدب���اء مب��ا ع��رف عنهم 
من وعي تعتز به دولتهم ذات املنهج 

الدستوري السباق.
اجلديد،  اإلدارة  مجلس  ف��ي  ونحن 
نعي متاماً حجم املسؤولية اجلسيمة 
فينا،  زرعتموها  التي  الثقة  وعمق 
الله العلي القدير أن نقابلها  ونسأل 
ب����إجن����ازات مم��اث��ل��ة، آخ���ذي���ن بعني 
التي  البناءة  املالحظات  كل  االعتبار 
سمعناها خالل هذا املوسم، وبعض 
ه���ذه امل��الح��ظ��ات م��ا زل��ن��ا نسمعها 
وتتكرر عبر مجالس  بعيد  منذ زمن 
أيها  وال��س��ب��ب  امل��ت��ت��ال��ي��ة،  اإلدارات 
احملدودة  اإلمكانيات  هو  األف��اض��ل، 
بالنهاية  ننسى  فال  األدب���اء،  لرابطة 
حدود  ف��ي  تنحصر  إمكانياتها  أن 
ميزانية  لها  ع��ام  نفع  جمعية  كونها 
أحياناً  الطموح  يكون  حيث  محددة 
ومن  امليزانية،  ه��ذه  حجم  من  أكبر 
ونقاد  أدب��اء  استضافة  الطموح  هذا 
من اخلارج في ندوات عربية وعاملية، 
وتطوير مجلة البيان وزيادة مكافآتها 
املساهمني  وإب��داع��ات  يتناسب  مب��ا 
املطبوعات  م��ن  الكثير  وإن��ت��اج  بها. 
التي تعد حلمنا الذي نسعى إن شاء 
الله لتحقيقه، وسوف تتحرك الرابطة 

قريباً بإذن الله في هذا اإلطار.

موسم مستمر
وقال:كلنا رمبا يشعر باألسى لسماع 
الثقافي”،  امل��وس��م  “نهاية  ع��ب��ارة 
الثقافة  أن  على  العبارة  تدل  حيث 
مثل النبات املوسمي ينمو في فصل 
وي��ذب��ل ف��ي ف��ص آخ����ر، ول��ك��ن في 
دائمة  ش��ج��رة  الثقافة  األم���ر  واق���ع 
رابطة  أدركنا في  ولقد  االخضرار، 
األدب��اء هذا األم��ر، فأعدت اللجنة 
كان  وإن  مستمراً  موسماً  الثقافية 
ينقطع عنكم  لن  ولكنه  أقل،  بشكل 

بإذن الله.
شاكرين لكم مرة أخرى تشريفكم لنا 
متأملني  األدبية،  األمسية  هذه  في 
بيتكم  هي  األدب���اء  رابطة  تبقى  أن 
ويسعد  يحتضنكم  ال���ذي  الثقافي 
ويحتفي  وأف��ك��ارك��م  ب��اق��ت��راح��ات��ك��م 

بأنشطتكم.
بهما  باحملتفى  جديد  من  ومرحبا 
الزميلني املبدعني سعود السنعوسي 
وب��اس��م��ة ال��ع��ن��زي، وإل���ى م��زي��د من 
اإلجنازات الكبيرة لهما ولكل األدباء 

املجتهدين.
رئيس اللجنة الثقافية

الثقافية  اللجنة  رئيس  حتدث  كما 
إبراهيم اخلالدي عن تطلعات اللجنة 
اجلديد،  اإلدارة  ملجلس  الثقافية 
وقدم شكره للجنة ذاتها في املجلس 
ال��س��اب��ق م���ن خ���الل ال��ك��ات��ب��ة نورة 
برنامج  للحضور  وش���رح  غ��ي��ث،  ب��و 
اللجنة  تعتزم  التي  اللجنة األنشطة 
اجلديدة إقامتها في الفترة املقبلة.

Bayan June 2013 Inside.indd   152 5/26/13   8:24:54 AM



153

لقطات من حفل ختام املوسم الثقافي

تصوير د.عماد القادري
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من اليمني إبراهيم اخلالدي وطالل الرميضي وسليمان احلزامي وأمل عبدالله

سعود السنعوسي ونورا بو غيث
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من اليمني د.سليمان الشطي ود.خليفة الوقيان ود.خالد عبداللطيف رمضان

أمل عبدالله وطالل الرميضي يكرمان ليلى العثمان
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تكرمي صالح السيف

تكرمي أسامة املهنا
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تكرمي فضة املعيلي

تكرمي الفي الشمري
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تكرمي مرمي فضل

تكرمي جميلة سيد علي
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تكرمي محمد السالم

تكرمي عبدالعزيز آرتي
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تكرمي سعود الفرج

تكرمي عبداحلميد اخلليفي
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تكرمي بسام املسلم

تكرمي نادي حافظ
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تكرمي  هنادي البلوشي

تكرمي جنود احلساوي
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تكرمي  محمد الهاشمي )عضو منتدى املبدعني اجلدد(

تكرمي   أحمد جمال
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تكرمي د.أميرة علي عامر

تكرمي  أمل الرندي

Bayan June 2013 Inside.indd   164 5/26/13   8:25:43 AM



165

تكرمي  كوثر اجلوعان

تكرمي عالء اجلابر
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جاسم النبهان وسليمان احلزامي

تكرمي محمد عبدالله
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الحضور م��ن  ل��ق��ط��ات 
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