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العدد 516 يوليو 2013

مـــجلـــــة �أدبيــة ثقافيـة �صهـرية ت�صدر

�لكـــويتيني �لأدبــــاء  ر�بطــــة  عــــن 

(صدر العدد األول في أبريل 1966)

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

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

 اأو ما يعادلها.

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

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

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

رئـــيس التـحـريــر

مدير التـحـريــر

سليمــــــان داود احلــــزامي

صــــــالح املسـبـــــــاح

سكرتير التـحــــــــريــــــــر
عــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــرزات

موقع  رابطة األدباء  على اإلنترنت
WWW.KuwaitWriters.org

البريد اإللكتروني
ELBYAN@ hotmail.com

ثمن العدد

املرا�سالت

اال�سرتاك ال�سنوي

التدقيق اللغوي 
خــــــــــــــلــــيــــــــــــــــــــــــل الـــــســـــــــــــــــــــــــــــامـــــة

تـنضيد
عـــــــبـــــــد احلـــــــمـــــــيـــــــد بـــــاشـــــا

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

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

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

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

وزارة اإلعالم -  مطبعة حكومة دولة الكويت
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بسم الله الرحمن الرحيم

ِك  ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِّ ْفُس اْلُْطَمِئنَّ ُتَها النَّ )) َيا أَيَّ
ِتي (( ًة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ َراِضَيًة َمْرِضيَّ

صدق الله العظيم

رابطة األدباء الكويتيني وأسرة مجلة البيان
تنعي

مبزيد من األسى واحلزن فقيد اإلعالم والصحافة واألدب

الكاتب/ سليمان صالح الفهد

الذي وافته النية يوم 2013/6/9م

سائلني الولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته ولذويه الصبر والسلوان

»وإنا لله وإنا إليه راجعون«
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كلمة البيان

إن احلياة قامت ومازالت مستمرة على مجموعة من النظريات التي 
وألم،  آمال وطموح وحزن  لُيعبر عما في نفسه من  اإلنسان  وضعها 
فاحلياة في جميع مراحل اإلنسان هي مفصلية األحداث، فال يوجد 
لها  يتعرض  األح��داث  وإمنا هناك مجموعة من  واحد  حياة بحدث 
اإلنسان بني مد وج��زر، بني دمعة وابتسامة، بني فرح وأل��م، كل هذه 
املتناقضات جاءت نتيجة ملسارات مختلفة في احلياة عبر عنها الكّتاب 
والشعراء كاًل في ميدانه وكاًل في مجاله، فالشاعر يقول القصيدة وهي 
مملوءة باحلب واحلزن والفرح، يقولها وهو يرثي إنسانًا عزيزًا عليه 
أو يشكو من هجر حلبيب ما أو يدعو على شخص ما، ويذهب الشاعر 
أحيانًا إلى أن يهجو حتى نفسه، وهذا االنطباع ينتقل إلى الكّتاب كاًل 
في مجاله، فاألعمال األدبية النثرية منها والروائية املسرحية منها 
واالنطباعية، ُكلها تدور في ُفلك النقيضني، احلب، والكراهية، الغنى 

والفقر، الصحة واملرض، .. إلخ.
الوسائل  وأب��رز هذه  بوسائل مختلفة،  األدي��ب  يعبر عنه  وهذا اإلحساس 
بطبيعة احلال هي الكتابة، وبشكل ال شعوري أحياناً وأحياناً أخرى بشكل 

مقصود، حيث يتطرق الكاتب إلى بعض املفاهيم أو املشاعر اإلنسانية.
هذه املشاعر تكون وليدة ملوقف ما نتيجة حلدث ما، ولعالقة ما فهناك من 
يتخيل أنه معرض إلى مؤامرة وأن اآلخرين يحاولون قدر اإلمكان اإلطاحة 
به من خالل تلفيق مؤامرة، فهو يعيش كمتهم بني أقوال من هنا وهناك، 
في  فشله  سبب  أن  يعتقد  فهو  امل��ؤام��رة،  بنظرية  محاصراً  نفسه  ويجد 
احلياة أن فالن يتآمر عليه، وأن سبب فشله في زواجه أو حياته العائلية أن 
أشخاصاً يغارون منه، فيؤلفون احلكايات الباطلة وغير احلقيقية حتى يتم 
هدم البيت، وهكذا لو انتقلنا إلى املناصب االجتماعية والسياسية، فنظرية 
املؤامرة أطاحت بكثير من الناس؛ ألن الشعور بأن اآلخرين يتآمرون عليك 
اخللف  إلى  متراجعاً  يكون  املوقف  هذا  دائماً،  واحد  موقف  في  يجعلك 
الناس في حلقة من  )السني( من  األم��ام فيكون هذا  إلى  وليس متقدماً 
اخلياالت التي يعتقد أنها مؤامرات حتاك ضده من رئيسه في العمل أو 

بقلم: سليمان احلزامي *

من املتناقضات
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من أصدقائه يحسدونه على ثروة أو على وجاهة أو حتى على أمور تافهة 
فيعيش هذا )السني( في دائرة املؤامرة وال يستطيع أن يتقدم.

وينطلق هذا الشعور -عزيزي القارئ- إلى اجلماعات وال أبالغ إذا قلت 
إلى بعض الدول، فهناك بعض القيادات السياسية في العالم التي تعتقد 
أنها محاطة بأسوار من املؤامرات، فهذه الدولة أو هذا الرئيس يبدأ في 
محاولة يائسة في التعرف على مصادر هذه املؤامرات، وهو في احلقيقة 
يجعله  الذي  اآلخرين هو  باملؤامرة من  الشعور  ولكن  مؤامرات،  توجد  ال 
متخلفاً في بناء دولته أو أسرته أو مجتمعه، إن الشعور بنظرية املؤامرة 
أسقط ملوكاً وهدم حضارات، فكثير من احلضارات التي حكمها أشخاص 
ينتاب هذا  الذي  للشعور  الناس حضارتهم  ب��ارزون سقطت دولهم ونسى 
أو  عائلية  داخلية،  أو  خارجية  كانت  إن  أنواعها  بشتى  باملؤامرة  احلاكم 
اجتماعية من أطراف أخرى يعتقد هو أن احلسد والغيرة سبب من أسباب 
سقوط جتارته أو دولته أو حتى املنصب الذي يتمتع به كأن يكون وزيراً أو 

قائداً أو كاتباً... إلخ.
التغيير  نظرية  إلى  وانتقلنا  احلقيقية،  غير  باملؤامرة  الشعور  تركنا  وإذا 
جندها  النظرية  وهذه  املفاجئ،  والتغيير  الثروة  على  القائم  االجتماعي 
موجودة على مدى التاريخ، لكن في أيامنا هذه ولسهولة بناء الثروات أصبح 
الشعور بالتغيير االجتماعي آفة، وهي آفة بالفعل إن لم يحسن اإلنسان 
استغالل هذا التغيير االجتماعي والتعامل معه على أنه عمل مشروع وبعيد 
كل البعد عن احلسد وقريب كل القرب من فقدان الثقة بالنفس، فالتغيير 
من  أنها طموح مشروع  على  معها  تعاملنا  إذا  مقبولة  نظرية  االجتماعي 
مستوى  على  االجتماعي  التطور  ألن  مشروعة؛  وأساليب  خالل خطوات 
الفرد قد يكون موجوداً أو هو موجود بالفعل، ولكن من خالل وسائل غير 
كالذين  مشروعة  غير  طرق  من  ث��روات  يكونون  الذين  كهؤالء  مشروعة  
يهربون املخدرات أو تزوير العمالت أو التجارة بالرقيق األبيض إلى آخر 

هذه األساليب املرفوضة دينياً واجتماعياً.
يأخذ  كان  إن  مرغوب  أمر  ذكرنا-  -كما  اإليجابي  االجتماعي  فالتغيير 
الوسيلة املشروعة وليس الوسيلة القائمة على اخلروج عن الدين واألعراف 

االجتماعية واألخالق.
وأكاد أذهب إلى أن نظرية التغيير االجتماعي ستظل أكثر احلركات ذات 
أو سلبية وكما ذكرنا عن  إيجابية  كانت  إن  املجتمع  الواضحة في  اآلث��ار 
نظرية املؤامرة فإننا جند أيضاً أن نظرية التغيير االجتماعي متتد أفقياً 
وعمودياً لكثير من صناع القرار في املجتمع احلديث، وهذا الرأي يؤكده ما 
يسمى بأثرياء احلرب أو أثرياء املجهول وأيضاً هذا النوع من الناس جنده 
مع األسف الشديد منتشراً في بعض املجتمعات العربية  وال يخفي بطبيعة 
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املجتمع  سلوكيات  في  الشريحة  هذه  تتركها  التي  السلبية  اآلث��ار  احل��ال 
االجتماعي  التغيير  ونظرية  املؤامرة  نظرية  أن  إلى  نصل  إذن  وأخالقه، 
وانتشار  املجتمع  أدوات هدم  أبرز  إذا أسيئ استخدامها فإنها تكون من 

الفساد.
وه��ذا يدفعنا إلى أن نتساءل ما هي وسائل اإلص��الح؟ وهنا ومن خالل 
التاريخ القدمي واحلديث جند أن نظرية الثورة هي الطريق الوحيد للتغيير 
منها  اليهودية  السماوية  فالديانات  إنساني،  مجتمع  أي  في  اإليجابي 
اإلنسان  وتغيير  املجتمع  تغيير  على  عملت  العظيم  واإلس��الم  واملسيحية 
وعملت هذه األديان على وضع اإلنسان في الطريق الصحيح بعيداً عن 
نظرية املؤامرة املفتعلة أو نظرية الفساد االجتماعي إذا مت التأكيد على 

هذه النظرية من خالل السلبيات وليست اإليجابيات.
التغيرات  التي كما قلنا بدأت مع األدي��ان السماوية وقمة هذه  فالثورات 
جاءت من خالل الدين اإلسالمي العظيم، وهذا يعيدنا إلى أن نؤكد على 
والعبادات  املفاهيم  خالل  من  اإلسالمية  الثورة  طبق  اإلنسان  أن  لو  أن 
ألصبح لدينا طريق واضح املعالم نحو مجتمع أكاد أن أقول مجتمعاً مثالياً، 
ولعل هذا الرأي يؤكده  بداية  البعثة النبوية وظهور اإلسالم على يد سيد 
هذه األمة عليه الصالة والسالم، فمجتمع املدينة املنورة وقبل ذلك الدعوة 
حميدة  وصفات  قيم  ذي  إنسان  بناء  على  بهما  اإلس��الم  عمل  مكة  في 
مبنية على التعلق بالواحد األحد الفرد الصمد وأن حتب ألخيك ما حتب 
لنفسك، ومع تطور الزمن بدأت بعض هذه املفاهيم تتراجع، وجاءت ثورات 
بشرية عادية تنادي باملساواة وتنادي بتنظيف املجتمع من الصنف األول 
والثاني في صدر هذه املقالة، ولعل الثورة الفرنسية التي انبثق عنها ميثاق 
حقوق اإلنسان وبعد ذلك عصبة األمم املتحدة وهيئة األمم املتحدة في 
نهاية احلرب العاملية الثانية كل هذه األمور هي محاوالت بشرية من خالل 
الشعور  إلى  والعودة  البشرية  النفس  لكن  مصلحون  ناس  قادها  ث��ورات 
إلى  اإلنسان  دفع  االجتماعي  التغيير  إلى اخلروج على  والعودة  باملؤامرة 
أن يبتعد عن املثالية الدينية والتي هي بطبيعة احلال مثالية اجتماعية، 
والتقصير ليس في الدين -ال سمح الله- ولكن في املتلقي  الذي أحيانا 

يحاول أن يوظف الدين ألمور دنيوية.
أو  باملؤامرة  الشعور  خ��الل  من  تتوالد  التي  املتغيرات  ح��ول  احلديث  إن 
يفكر  أن  اإلنسان  من  تطلب  كلها  الثوري  احل��راك  أو  االجتماعي  التغير 
مرتني أو ثالث قبل أن يتخذ ق��راراً، هذا القرار بطبيعة احلال هو قرار 
مصيري لكن اخلوف من املجهول والهروب من املوروث األخالقي اجلميل 
الذي جاءت به األديان والدعوات اإلنسانية تدفعنا إلى أن نتساءل إلى أي 
املبنية على  النوع من احلياة  ًبهذا  وراضيا  اإلنسان صامداً  مدى سيظل 
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االعتقاد  بنظرية املؤامرة الفاشلة أو التغيير االجتماعي السلبي، إننا نريد 
عليه  األعظم  النبي  رسالة  وخاصة  السماوية   بالرسائل  يؤمن  مجتمعاً 

الصالة والسالم واإلسالم احلنيف.
قد يرى البعض إن ما قرأه القارئ العزيز هي شطحات أو أحالم ولكن 
علينا أن نتذكر دائماً أن كثيراً من األمور صارت حقيقة وحتولت إلى واقع 

من بداية بسيطة جداً هي احللم.
وأجمل ما يرى اإلنسان في حياته هو أن يرى أحالمه وقد حتققت، ولنا 
في صاحب غالف هذا العدد األستاذ املربي محمد جاسم السداح منوذج 
وقضى  مدرساً  ب��دأ حياته  السداح  فاألستاذ  واق��ع،  إل��ى  احُللم  ح��ول  ملن 
شطراً من حياته في علم أو في عالم التعليم والتربية وقضى وطراً آخر من 
حياته في الدبلوماسية الكويتية ووصل أن يكون سفيراً لبلده في أكثر من 
محطة عربية وأجنبية، لكن احلنني إلى ميدان التربية والتعليم أعاده إلى 
بلده وأنشأ مدرسة خاصة ثنائية اللغة وجنح بها من خالل جناحه وإميانه 

برسالة املعلم وبرسالة التربية وإصالح املجتمع.
إن األستاذ محمد السداح ونحن نزين هذا العدد بصورة الغالف، فنحن 
نكرم رجاًل خدم بلده من خالل النمو القومي والعروبي في الكويت، فقد 
مر األستاذ السداح مبراحل املشاركة في املد القومي العربي في الكويت 
مع زمالء له، منهم من يعيش بيننا ومنهم من قضى نحبه، لكن هذا الشعور 
.. الشعور العربي القومي الكويتي ظل يالزم األستاذ محمد السداح من 
خالل تعلقه مبهنته األولى وهي التعليم والتربية، ولعل احلديث عن األستاذ 
محمد السداح لو أردت أن أفرد له صفحات فإنني أحتاج الكثير ولكن مع 
اإللتزام باملقولة العربية:  خير الكالم ما قّل ودّل، فإنني أقول كفى الله 
الكويت فخراً أنها أجنبت رجاالً عظاماً، من بينهم رجل خدم  بلده وأبناء 

بلده من خالل التعليم والسفارة واحلراك الوطني والثقافة.
األستاذ محمد السداح سيظل في ذاكرة الكويتيني إلى أن يشاء الله وهو 
عن  يبتعد  أن  اإلمكان  ق��در  ويحاولون  بصمت  يعملون  الذين  أولئك  من 
األضواء وإن كانت أفعاله تسحب األضواء إليه، ولعلنا في البيان نعطيه 

شيئاً من التكرمي وإن كان يستحق أكثر.
وتشاء الظروف ونحن على وشك االنتهاء من العدد الذي بني يديك -عزيزي 
القارئ- أن تفاجأ الكويت برحيل أحد أبنائها البررة ذلك الصحفي النشط 
صاحب التعريف بنفسه: العبد لله، ففي يوم 2013/6/9، جاء الناعي يرفع 
صوتاً مليئاً باحلزن واأللم بأن نقل إلينا خبر وفاة الناشط اإلعالمي في 
مجال الصحافة والقلم »سليمان صالح الفهد« صاحب زاوية سوالف وغيرها 
من املقاالت التي كتبها على صفحات صحف الكويت ومجلة العربي، كما 
كتب عن خواطره وتوجهاته القومية والعربية على صفحات صحف الوطن 
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العربي املنتشرة، من املغرب العربي مروراً بالعواصم الثقافية العربية.
 سليمان الفهد أو أبو نواف كما يحب أن تناديه الناس رجل من نوع خاص 
وهو صعلوك الصحافة الكويتية وهو املتحرك دائماً نحو اإلصالح والنقد 
االجتماعي أو الثقافي أو السياسي وكانت عبارته أو اسمه احلركي في 

مقاالته العبد لله متيزاً واضحاً فيما يكتب.
مبنطقة  منزله  في  بيوم  وفاته  قبل  أي   2013/6/8 يوم  معه  لقائي  كان 
حياته  بها  وثقت  تلفزيونية  حلقات  أربع  له  وسجلت  يسكن،  حيث  كيفان 
املليئة باحلراك والتحرك وخرجت وأنا ثمل بالفرح والغبطة إنني استطعت 
أن أسجل حياة هذا اإلنسان الغني بتجاربه ومواقفه في احلياة، سليمان 
الفهد صعلوك الصحافة الكويتية رحل ولكنه بالتأكيد ترك أثراً ثقافياً من 
خالل كتاباته التي كانت حديث الدواوين وكانت إشارة اإلصالح والتوجيه 
نحو املجتمع الذي يعيش فيه من خالل أسلوب ساخر والذع ولكنه محبب 

إلى النفس.
باحلب  لها  ملتزم  ولكنك  معها  تختلف  التي  القلة  من  الفهد هو  سليمان 
الصديق  ه��ذا  ففقدان  عقلي،  وف��ي  فمي  في  تغص  الكلمات  والتقدير، 
بالنسبة لي وملن يعرفه ليس أمراً سهاًل ولكن هذه سنة احلياة وكل إنسان 
األوالد  أنهى حياته بخمسة من  الفهد  أن سليمان  لله  نهاية، واحلمد  له 
يرفعون اسمه، ناهيك عن ابنه الشهيد نواف الذي ذهب ضحية العدوان 
العراقي في يوم من األيام، كما أنه ترك أثراً ستحفظه األجيال وهو كتاباته 

الالذعة ونيته الصافية نحو اإلصالح وال شيء غير اإلصالح.
رحمك الله يا أبا نواف والعزاء للسيدة أم فواز وألبنائها ولكل من عرف 

سليمان الفهد ..
منا الدعاء.. والرحمة من الباري عز وجل. 

وللبيان كلمة.  

> رئيس التحرير

إعــــــداد 
 خـــليــــل الســـــالمــــــة *

Bayan July 2013 Inside.indd   10 6/26/13   9:06:21 AM



11

ملف البيان
محـمـــد الســـــــــداح ..

بني التعليم والدبلوماسية
إعــــــداد 

 خـــليــــل الســـــالمــــــة *

 مجلة البيان -  العدد 516 -  يوليو  2013* تربوي ولغوي سوري مقيم في الكويت.
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> ولد في الكويت سنة 1933م.
> درس في مدارس الكويت حتى إمتام املرحلة الثانوية.
> بدأ العمل في التعليم عام 1949 في مدرسة النجاح.

> ظل في سلك التعليم حيث تدرج في وظائف وكيل مدرسة ابتدائية، ثم 
ناظراً ملدرسة الفارابي االبتدائية عام 1960/1959- حتى 1961م.

> عمل في بلدية الكويت مساعداً ألمني سر املجلس البلدي عام 1953م.
> انتقل من التعليم إلى وزارة اخلارجية في أكتوبر 1961م.

> كان رئيساً لقسم الشؤون العربية في اإلدارة السياسية لعام 1961م- 
1966م حيث حضر الكثير من اجتماعات اجلامعة العربية.

> نقل إلى سفارة الكويت في الرباط )املغرب( 1966م.
> ظل في عمله في سفارة دولة الكويت باملغرب حتى 1971.. وقد كان 

مستشارا للسفارة هناك.. ثم قائماً باألعمال ملدة سنتني.
> نقل عام 1971م إلى ديوان اخلارجية.. حيث رشح سفيراً لدولة الكويت 

لدى األردن عام 1971م-1973م.
> نقل من سفارة دولة الكويت لدى األردن نهاية عام 1973م، حيث عمل 
الكثير من  لإلدارة االقتصادية ملدة ثماني سنوات- حضر خاللها  مديراً 
الوزراء  أو  السفراء  مستوى  على  والدولية  واإلقليمية  العربية  املؤمترات 

حتى 1980م.
> نقل للعمل سفيراً لدولة الكويت في أسبانيا عام 1980 حتى 1982م.

> تقاعد من العمل عام 1983 بعد خدمة استمرت 33 سنة.
> تفرغ لعمله اخلاص.. ونشاطه الرئيسي ميدان التعليم.

> صدر له كتاب )الطريق – بعض من ذكرياتي( عام 2012م.

* السيرة الذاتية عن األستاذ محمد جاسم السداح نفسه.

ملف البيانملف البيان

مقاالت
محمد جاسم السداح * 

بني التعليم والدبلوماسية
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األستاذ/أحمد السقاف ولد في اليمن.. وكان قلب والديه يحدثهما بأن 
هذا االبن سيكون له شأن كبير في احلياة اخلاصة والعامة.. لذا صمما 

على تعليمه في سن مبكرة.
نشأ شاباً ذكياً طموحاً جسوراً ميلؤه األمل مبستقبل واعد فمنذ بداياته 
حفظ القرآن كاماًل وعدداً كبيراً من األحاديث الشريفة مما شكل غرساً 

كرمياً حلب اللغة العربية لديه والتغني بها..
ثم أكمل دراسته الثانوية في العراق وأصبح معروفاً بني زمالئه حتى انتقل 
التي كانت  السرية  العربية  إلى اجلمعية  إلى كلية احلقوق وانضم حينها 
تناضل من أجل استقالل العرب.. وأصيب في عضده أثناء مشاركته مع 
عام  الكيالني  عالي  رشيد  القادر احلسيني ضد  عبد  بقيادة  املجاهدين 
املتنوع اجلنسيات من  املثقف  بغداد  ثلة من شباب  والتف حوله   ..1041
األدباء وملفكرين واملجاهدين العرب الذين قدموا إلى بغداد وقد كان هذا 

االختالط عاماًل مهماً للزاد الثقافي الذي يسعى إليه النابهون.
وبعد ذلك انتقل إلى الكويت وعايش مرحلتي القدمي واجلديد.. كان محباً 
لألدب والشعر فكان عمله ومسيرته األدبية تسيران جنباً إلى جنب حتى 
عام 1990 حيث توقف عن العمل ولكن عطاءه في مجالي الشعر واألدب 
ظل مستمراً حتى وافاه األجل احملتوم في الكويت في أوائل شهر رمضان 

عام 1431 هجري- أغسطس 2010 ميالدي.
في األربعينيات من هذا القرن بدأ األستاذ/ أحمد السقاف حياته العملية 
األولى في الكويت مبجال التربية والتعليم إذ دّرس اللغة العربية في املدرسة 
وبسبب  والتفسير،  الشرح  حيث  من  حقه  ال��درس  يعطي  وك��ان  املباركية 
للعروبة- فقد كان يوزع احلصة ما بني الشرح والتوضيح  القوي  انتمائه 
ملادة الدرس ثم ينهيها بتوجيه قومي سليم وانتماء للبلد وللوطن العربي.. 
وقد كان له دور كبير في بث الوعي القومي لدى طالب املرحلة الثانوية 
العربية وفي املقدمة  الذين كان يدرسهم وحثهم على االهتمام بالقضايا 

منها قضية فلسطني..
وقد كان األستاذ/ أحمد السقاف ينظم قصيدة في كل مناسبة يحضرها 
أولياء األمور الذين كانوا ينبهرون بحالوة إلقائه وروعة أدائه حيث كانت 

ملف البيان

مقاالت

أحمد محمد السقاف.. مجموعة من املواهب
بقلم: محمد السداح
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قوة  بسبب  تهتز  امل���درس���ة  س��اح��ة 
صوته اجلهوري وسحر بيانه..

كان األستاذ/ أحمد السقاف يترك 
أثراً ال ميحى لدى املستمعني برقة 
أسلوبه وجزالته واستخدامه األلفاظ 
املعاصرة املناسبة والتراثية احملببة 
التي تسلب اللب وتثري اخليال وال 
يشعر املتلقي بامللل فيشعر أنه أمام 
احلمداني  ف���راس  أب���ي  أو  املتنبي 

وهذا نادر عند الشعراء احملدثني.
للمدرسة  ن���اظ���راً  أن���ه أص��ب��ح  ك��م��ا 
الشرقية.. فكان حريصاً على تعليم 
واإلخالص  اللغة  حب  الوطن  أبناء 
وينظم  امل���ق���االت  يكتب  ف��ك��ان  ل��ه��ا 
مستقبل  ف��ي  دائ��م��اً  ويفكر  الشعر 
ن����دوات رسمية  ف��أق��ام  ال��ك��وي��ت.. 
األحاديث  تتداول  كانت  منزله  في 
األدب��ي��ة وت��ب��ح��ث ف��ي ش���ؤون األمة 
كما أنشأ مجلة كاظمة وهي مجلة 
وآراءه  أفكاره  فيها  أدبية وقد نشر 

التربوية والقومية.
أن��ه ك��ان أح��د مؤسسي النادي  كما 
ب��رئ��اس��ة الشيخ  ال��ث��ق��اف��ي ال��ق��وم��ي 
الصباح  مبارك  الله  عبد  املرحوم/ 
ل��أم��ن العام  وك����ان وق��ت��ه��ا رئ��ي��س��اً 

وبعضوية كل من:
- األستاذ عبد الله علي الصانع.

- األستاذ/ أحمد السقاف.
- األستاذ عبدالله حسني.

- األستاذ عبد الرزاق البصير.
- الدكتور/ أحمد اخلطيب.

القومي  الثقافي  ال��ن��ادي  واس��ت��م��ر 
بالقيام بهدفه املخطط له من قبل 
املجموعة الوطنية من أبناء الكويت 

لهذه األمة  وانتماء  املمتلئني عروبة 
ورغ��ب��ة ب��أن ي��روه��ا م��وح��دة عزيزة 
مجلة  النادي  أص��در  وقد  اجلانب، 
»مجلة  اس��م  حت��ت  شهرية  ثقافية 
بيروت  ف��ي  تطبع  ك��ان��ت  اإلمي����ان« 
وت������وزع ب��ال��ك��وي��ت وب���ع���ض ال����دول 

العربية.
ورغبة من األستاذ/ أحمد السقاف 
ب��أن ي��زي��د م��ن ب��ث ال��وع��ي القومي 
بالقضايا  وااله���ت���م���ام  وال���وط���ن���ي 
على  اقترح  فقد  الشعبية-  احمللية 
النادي إصدار ملحق أسبوعي ملجلة 
الصفحات  من  قليل  بعدد  اإلمي��ان 
وب��ح��ج��م ص��غ��ي��ر ي��ك��ت��ب ه���و أغلب 
الشؤون  ف���ي  ب��اح��ث��اً  م��وض��وع��ات��ه 
احمل��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة إض��اف��ة إل���ى ما 
يقدمه الزمالء اآلخرون من مقاالت 

صغيرة.
في  اهتمام  دليل  ه��ذا  أن  وال شك 
الثقافة ونشر الوعي بني املواطنني 
وقد  اليومية  بقضاياهم  واالهتمام 
السقاف  أح���م���د  ل���أس���ت���اذ/  ك����ان 
التي مرت  األح���داث  ب��ارز في  دور 
فترة  خ���الل  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  ب��ه��ا 
اخلمسينيات حيث أقام املهرجانات 
ون���ظ���م احمل�����اض�����رات ودع������ا إلى 
املظاهرات تأييداً ألي قضية عربية 
قناة  تأميم  قضية  مقدمتها  وف��ي 
السويس والتصدي للعدوان الثالثي 

على مصر عام 1956م.
وبعد أن أدى الكثير مما عليه معلماً 
وأديباً وعمل في وزارة األوقاف ثم 
انتقل إلى دائرة املطبوعات والنشر 
وال��ت��ي ك��ان��ت ن���واة ل����وزارة اإلرشاد 
واألن��ب��اء وع��م��ل ه��ن��اك مل��دة ثماني 
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سنوات وقد عني نائباً للمدير العام 
لدائرة املطبوعات ثم وكياًل للوزارة 
بعد االستقالل ومن ثم قدم استقالته 
العامة  للهيئة  منتدباً  عضواً  ليعني 
برئاسة  العربي  واخلليج  للجنوب 
الشيخ/  ح��ي��ن��ه��ا  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر 
ص��ب��اح األح��م��د اجل��اب��ر الصبح – 

سمو أمير البالد حالياً.
واألستاذ أحمد السقاف له الفضل 
العربي  م��ج��ل��ة  وق���ي���ام  إن���ش���اء  ف���ي 
ديسمبر  ف��ي  األول  ال��ع��دد  ليخرج 
تعني  التي  املجلة  وهي   1958 سنة 
تصدر  والزال����ت  واألدب  بالثقافة 
في الكويت منذ أكثر مما يزيد عن 

خمسني عاماً.
العطاء  ث��ري  امل��واه��ب  متعدد  وه��و 
فهو شاعر وخطيب ونحوي وباحث 
وأحد  وال��ت��اري��خ  األدب  مجالي  ف��ي 
املعاصر  ال��ع��رب��ي  ال��ش��ع��ر  م��ج��ددي 
وقد درست قصائده في الكثير من 
امتداد  على  واجل��ام��ع��ات  امل����دارس 
ال��ع��رب��ي وت��رج��م��ت قصائده  ال��وط��ن 
أصبح  بل  والفرنسية  اإليطالية  إلى 
ف��ك��ره ون��ه��ج��ه األدب����ي ي��درس��ان في 
جامعات أوروبية منها جامعة نابولي 
حيث يدرس طلبة قسم اللغة واألدب 
العربي شعر أحمد السقاف، والسر 
ف��ي ذل���ك ي��ع��ود إل���ى ع��م��ق ثقافته، 
ووعية السياسي، وإدراكه للتحوالت 
ثقافات  على  واط��الع��ه  والتغيرات، 
ومن  قبل  من  وهو  بلغاتها.  مختلفة 
بعد مناضل وطني وقومي ورائد من 
عن  ف��ض��اًل  الصحافي  العمل  رواد 
وفي  اإلدارة  ف��ي  وصرامته  براعته 

التعليم.
الثقافية  امل����راك����ز  أه����م  ب���ني  م���ن 

نتوقف  أن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  واحمل��ط��ات 
ال���ت���ي كانت  ع���ن���ده���ا ق���ل���ي���اًل ه����ي 
م��ع األس��ت��اذ/ أحمد  لها ح��ك��اي��ات 
وال��ذي كان يشغل منصب  السقاف 
اجلنوب  ل��ه��ي��ئ��ة  امل��ن��ت��دب  ال��ع��ض��و 
واخلليج العربي عند تنظيم األسبوع 
عام  امل��غ��رب  ف��ي  الكويتي  الثقافي 
املغرب  أن  امل��ع��روف  وم��ن   ..1970
حيث  العربية  باملخطوطات  يزخر 
يقدر عددها في ذلك الوقت بأكثر 
من 200 ألف مخطوطة في مختلف 
العلوم والفنون وقد حضر بعض تلك 
الرباط-  خ��زان��ة  ف��ي  املخطوطات 
مجلدين  ف���ي  وط��ب��ع��ت  امل��ك��ت��ب��ة- 
كبيرين وضما ما يزيد عن 60 ألف 

مخطوطة مرقمة ومفهرسة.
أحمد  األستاذ  أن  يتضح  ومن هذا 
ال��ع��روب��ة وعايش  ال��س��ق��اف ع���اش 
على  فيها  العربية وساهم  القضايا 
ق���در إم��ك��ان��ي��ات��ه ف��ل��ذل��ك ال عجب 
السقاف  أح��م��د  رأي��ن��ا األس��ت��اذ  أن 
ويحمل  عصره  قضايا  مع  يتفاعل 
القومية ويعيش مع  ثقياًل من  عبئاً 
كل حدث يقع في أي بلد ويعبر عن 
ذلك شعراً رائعاً من حيث الصياغة 
واألسلوب ومن حيث جرأة اخلطاب 
والتعبير والغزارة في العطاء واألعلى 
في الثقافة فال عجب أن يطوف في 
بقاع األرض حاماًل معه آالمها وآالم 
غيرها فحني يقرأ املرء شعره يحس 
لذا  نفسه  في  عما  يعبر متاماً  أنه 
نرى قصائده شائعة وذائعة الصيت 
جميعاً  ال��ع��رب  ق��ل��وب  إل��ى  تتسرب 

قبل أن تدخل الكتب 
وإن��ن��ي بهذه ال��دراس��ة س��أح��اول أن 
األستاذ  اهتمام  على  الضوء  ألقي 
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العربية  بالقضايا  السقاف  أحمد 
وتفاعله معها.

السقاف  أحمد  األستاذ/  كان  وقد 
غيوراً على بلده الكويت محباً لدول 
كله  العربي  ووطنه  العربي  اخلليج 
رايته  وي��رف��ع  خدمته  على  يحرص 
على ع��م��ود ش��ع��ره وق��د ك��ان يدعو 
العزلة  وم��ح��ارب��ة  ال��ف��رق��ة  نبذ  إل��ى 
للثورة ضد  يدعو  وكان صوته حراً 

االستعمار ويستنهض الهمم.
يدل على قوميته ووالئه  فقال مما 

للعروبة:
لن أهاب القنابل الذرية

فأنا اآلن قد وعيت القضية
موقفي موقف الرجال وإني

عربي من أمة عربية
كما قال أيضاً:

إن العروبة إقدام وتضحية 
والعرب عبر عصور الدهر ماهانوا

وقال: 
ولي  إن قوميتي شعوري بأني عربي 

فخار وسؤدد
إن قوميتي فداء وبذل

لبني أمتي إذا جد ماجد
أحتدى بغي الطغاة بوعي

تتباهي به النجوم وتعتد
* جمهورية مصر العربية )1956(.

أحب األستاذ أحمد السقاف مصر 
من أول زيارة لها ووصفها في أشعاره 
وصف سائح محب ملعاملها وكان أثر 
فيها  انتصر  التي  بورسعيد  معركة 
ابتهج  إذ  عظيماً  أث��راً  مصر  شعب 

الشعراء  ال��ع��رب��ي وحت��م��س  ال��ع��ال��م 
بالشعر  وج�����ادوا  االن��ت��ص��ار  ل��ه��ذا 
اجلميل ومنهم كان أحمد السقاف 

الذي قال:
بالنار بالدم باحلديد

وقفت تكافح بورسعيد
بلد العروبة ال تهاب

لظى القتال وال حتيد
وقفت فكان لها اخللود

وقوف جبار عنيد
متلي على التاريخ

والتاريخ يكتب ما تريد
أسطورة ستظل شامخة 

على مر العهود 
يزهو بها اجليل القدمي

ويفخر اجليل اجلديد
اجلزائر )1962( :

االستعمار  اجل��زائ��ر ض��د  ث���ورة  إن 
القوي  للشاعر  ثرياً  مصدراً  كانت 
لكل  فرحاً  واملتقد  حماساً  املمتلئ 
وقد  العربي  الشعب  يحققه  نصر 
متثل  كانت  أش��ع��اراً  باجلزائر  نظم 
شعلة حتريرية أضاءت سماء الوطن 
العربي إذ قال في قصيدته » قبلة 

إلى أوراس«:
بأبي أوراس كم من شاعر 

لم يجد من هول ما ضحى بيانا
أذهل اإلعجاز منه وحيه 

واللسان الطلق لم يبق لسانا
والبطوالت إذ ما أعجزت 

قصر الوصف وعانى ثم عانى
لم ير التاريخ في أدواره
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مثل هاتيك الوغي حربًا عوانا
جمال عبد الناصر 1967:

شعر  ف��ي  الناصر  عبد  جل��م��ال  إن 
وق���ف���ات إعجاب  ال��س��ق��اف  أح��م��د 
وتقدير على بطوالته املشرفة فكان 
يراه القائد العربي املخلص الصادق 
فوجه إليه اخلطاب بعد نكسة 1967 
بأنه هو القائد الوحيد الذي ميكنه 
قصيدة  إليه  فوجه  العدو  مجابهة 

بعنوان » يا قائد العرب« وقال:
اجلرح جرحك قم للثأر منتقمًا

واألرض أرضك فاسحق رأس من ظلما
ال حتفلن بأسطول يدل به طاغ

يجر إلى تابوته قدما
واحلق أبلج لو يبغون رؤيته

هيهات يبصر من في ناظريه عمى
وصرخة احلق تأباها مسامعهم 
من يسمع احلق منهم يشتك الصمما

فلسطني  )1968(:
عاصر شاعرنا قضية فلسطني منذ 
املنية  وافته  حتى  التقسيم  قبل  ما 
وهو يحملها في قلبه ووجدانه وهو 
يعني  فإمنا  فلسطني  عن  حكى  إن 
الوطن العربي وإن حكى عن الوطن 
العربي بآالمه فإن سببها فلسطني 
الدامية ومن بني ما قال نذكر هنا:
هي الشرف املطعون والهم واأللم
ينوح لها الوجدان والفكر والقلم

بالد رسمناها على كل مهجة
ومن كل قلب نفتدى أرضها بدم

وفي كل عني غضبة يعربية
تزلزل في تصميمها األرعن األشم

عمان واخلليج العربي )1968(:
حينما قام شاه إيران حينها باعتبار 
فارسياً  خ��ل��ي��ج��اً  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج 
وأراد احتالل منطقة اخلليج ومنها 
نظم   – ع���م���ان  س���واح���ل س��ل��ط��ن��ة 
واخلليج  عمان   « الرائعة  قصيدته 

العربي« قال فيها:
كل شبر من التراب العماني

هو قلبي ومهجتي وكياني
أفتديه وكل حبة رمل منه 

أغلى عندي من العقيان
وله في دمي حقوق

وهل ينكر حق الديار غير اجلبان
إيه بغداد )1969(:

السقاف  أحمد  األستاذ/  يحب  لم 
شبه  ح��دود  خ��ارج  عربية  عاصمة 
اجلزيرة العربية حبه لبغداد ونظم 
ل���م ينظمه  ف��ي��ه��ا م���ن ال��ش��ع��ر م���ا 
العراقيون أنفسهم في عاصمتهم إذ 

قال فيها:
إيه بغداد واألحاديث شتى 

غير أن املديح ليس اهتمامي
ما عهدناك في النوائب إال

فتكة الفجر في جيوش الظالم
يا بني العرب في العراق وقاكم

فتنة ذو اجلالل واإلكرام
ناصح ليس لي سوى النصح

في القول وعذري مودتي وهيامي
املغرب)1970(:

الوفد  م��ع   – ال��س��ق��اف  ح��ل  حينما 
ألقى  املغرب  على  ضيفاً  الكويتي- 
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ق��ص��ي��دة ع��ن��وان��ه��ا » ل��ق��د أزف����ت« 
وشرحت  املغربي  الشعب  أط��رب��ت 

صدورهم فقال:
طربنا إلى رؤية املغرب   

ورؤية شعب كرمي أبي
يدل  بأعراقه املوغالت   

صعوداً إلى النسب اليعربي
دمشق )1971(م:

كعادته يشيد شاعرنا األستاذ/أحمد 
العربية  ال���دول  ب��ع��واص��م  ال��س��ق��اف 
ومن هذه العواصم جنده هنا يشيد 

بدمشق وبأمجادها فيقول:
دمشق إليك حتن النفوس 

وبالغوطتني تقر النواظر
وتاريخك الضخم ملء العيون

له ضجة في جميع احلواضر
دمشق أيا بسمة في الشفاه

ويا  أماًل جتتليه اخلواطر 
لك الله صوتًا إذا ما دعوت 

تنادت تلبيك كل احلناجر
تونس )1973(م:

شاعرنا  قلب  على  غالية  تونس  إن 
م��ن احلب  وك��ع��ادت��ه منحها ح��زم��ة 
واعتبر أهل تونس من أهله وجميعهم 

من أسرة واحدة فقال:
يا بني تونس عفوًا إن بدت

كلمات لم يحالفها الصواب
نحن أهل لم يزل يجمعنا أمل 

حينًا وأحيانًا مصاب
أجنبتنا أمة واحدة

ينتمي أصل إليها وانتساب

ما نسيناكم ففي وجداننا
لكمو شيدت بروح وقباب

اليمن )1981(م:
في اليمن أنشد قصيدته » صنعاء« 
وأعلن للحضور أنه قدم إليهم وهو 
إذ  العروبة  حب  جاحيه  بني  يحمل 

قال:
قدمت فاستقبلتني بالهوى عدن
واحلب مذ كان ما ضنت به اليمن
وصحبتي من مصابيح البيان فهم
في كل مؤمتر أو منتدى لسن
مشوا على الدرب سدًا ال يخيفهم
ما يزعم احلقد أو ما جتلب احملن

ويرفعون لواء يستظل به 
من قال أن بالد العرب لي وطن

رسالة ما حملناها مجازفة 
لدى األديب تساوي الثوب والكفن

الكويت )1983- 2010(م:
لشاعرنا  األم  الوطن  الكويت  كانت 
الوطن  دول  السقاف  أح��ب  فمهما 
ال��ع��رب��ي ك��اف��ة ف���إن ه���ذا احل���ب ال 
بها  يلهج  التي  للكويت  بحبه  يقاس 

فؤاده في كل مناسبة فيقول:
أحييك أم ألثم الوجنتني

لقد شاقني منك هذا اللقاء
وقد كان ظني به بني بني

فما أعذب الوصل بعد العناء
أحبك واحلب في املقلتني

يطل ويفضح ما في اخلفاء
ق��ص��ائ��د وطنية  أي���ض���اً  ول��ل��ش��اع��ر 
تلك  خاللها  م��ن  نستشف  ع��دي��دة، 
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ألرض  يكنها  التي  العميقة  احملبة 
الصدق  في  غاية  قصائد  الكويت، 

والعذوبة: فقد قال فيها:
أفدي الكويت ترابًا ملؤه شمم

وما تعشقت إال العز والشمما
صددت عنها قريضي عاتبًا زمنا

والقلب فيها يعاني الوجد والسقما
وفي الكويت رجوالت تفيض ندى

لدى العطاء وترعى العهد والذمما
وفي قصيدة أخرى يقول:

يقول لي الناس ما اسم احلبيبة؟
لقد حير الفكر هذا السؤال

فقلت احلكاية جدًا غريبة
فما من غموض وما من خيال

أعيدو التأمل في كل بيت
فقالوا عرفنا الكويت الكويت
وقد مأل عليه حب الكويت جوارحه 
إليها  شوقاً  ثناياه  في  يحمل  فكان 
أينما حل، فهنا جنده ينظم »أغنية 

ال���ع���ودة« ب��ع��د حت��ري��ر ال��ك��وي��ت عام 
1991 فكتب:

يا بالدي يا هوى قلبي املعذب
لست أدري أي شيء لك يكتب

أشهر مرت فكانت أعصرا 
كلها هم ودمع يتصبب

والتي  الكويت  شهيدات  ف��ي  وق��ال 
تدرس ضمن مناهج وزارة التربية:

الرفض واألقدام واإلصرار 
شرحت معانيا لنا أسرار

شرحت معانيها ببذل دمائها
وعلى الدماء حترر األقطار

وقفت بوجه املعتدين بطولة
شماء حار لبأسها اجلزار
كانت وفاء فوق ما يرجو احلمى

فهما وربك في الفدى اعصار
قد عاشتا حب الكويت ومن يعش

حبا فال خوف وال أخطار
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أجرى احلوار: خليل السالمة *
- أكد التربوي والدبلوماسي محمد السداح أن احلركة الثقافية في دولة 
الكويت مستمرة وأن وسائل التواصل ساعدتها كثيراً، كما ذكر أن الكويت 
عشر  التاسع  القرن  نهاية  منذ  والسياسية  األدبية  التجمعات  عرفت  قد 
وبدايات القرن العشرين نتيجة التآلف بني الكويتيني واملجموعات املتعلمة 
عامة  ثقافة  يتطلب  التربوي  العمل  بأن  وأش��ار  الكويت،  إلى  وفدت  التي 

وسعة أفق واستعداد للمناقشة والبحث عن احلقيقة.
- كل هذا وغيره الكثير جنده في احلوار اآلتي مع هذه الشخصية التربوية 

والدبلوماسية: 

أكثر  يحمل  والعشرين سالح  احل��ادي  القرن  في  اإلعالمية  الثورة   <
من حد.. فكيف نستطيع أن نوظف اإلعالم خلدمة اإلنسان الكويتي 

خاصة واإلنسان العربي عامة ثقافة وفكرًا وسياسة؟
- الثورة في القرن احلادي والعشرين هي سالح هام من أسلحة احلياة 
الثقافية والسياسية في هذا القرن وال شك أن الدول- أي دول- تستطيع 
أن توظف هذه الثورة اإلعالمية خلدمة الناس، وأن الكويت مبا متلكه من 
العلمية  الثورة  هذه  توظف  أن  تستطيع  وعملية  وثقافية  مادية  إمكانيات 
من  وغيرها  االجتماعي  التواصل  ووسائل  واالنترنت  باحلاسوب  املتمثلة 

تلفزيون وإذاعة .. إلخ .

> عرفت الكويت بالتجمعات األدبية والسياسية منذ نهاية القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين وما تبعها من حركة القوميني العرب.. هل 
يرى األستاذ/ محمد السداح أن هذا املد ال يزال موجودًا عند اإلنسان 

العربي بصفة عامة وعند اإلنسان الكويتي بصفة خاصة؟
- نعم عرفت الكويت التجمعات األدبية والسياسية منذ نهاية القرن التاسع 

ملف البيان

حوار

محمد جاسم السداح لـ : البيان 
العمل التربوي يتطلب ثقافة عامة وسعة أفق 

واستعدادًا للبحث عن احلقيقة

* تربوي ولغوي من سوريا مقيم في الكويت.
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إمكانيات  من  متلكه  وما  الكويت   <
العلمية  الثورة  توظف  أن  تستطيع 

خلدمة شعبها
> احل������رك ال���س���ي���اس���ي ف����ي ال���وط���ن 
وطبيعي  محق  ح��راك  ه��و  العربي 

فرضته األوضاع املتردية.
> سوء األنظمة جعلت احلراك السلمي 

يتحول إلى حراك دموي عنيف. 

العشرين،  ال���ق���رن  وب���داي���ة  ع��ش��ر 
الكويتيني  ط��ب��ي��ع��ة  ن��ت��ي��ج��ة  وه�����ذه 
أتوا  مهاجرين  م��ن  يتآلفون  ال��ذي��ن 
مثل جند  مجاورة  دول  من  الكويت 
إيران  واألحساء، وبعض أجزاء من 
والبحرين والعراق، وال شك أن هذه 
ثقافية،  حركة  فيها  ت��دور  األج���زاء 
املهاجرة  املجموعات  هذه  وغالبية 
والتي وصلت الكويت كانت متعلمة.

ثورة الشباب
الوطني  احل�����راك  ت���رى  ك��ي��ف   <
العربي مع ما يسمى  في الوطن 

بثورات الربيع العربي؟
- احل����راك ال��س��ي��اس��ي احل����ادث في 
دول الوطن العربي وهو حراك محق 
نتيجة للوضع العربي العام ولألوضاع 
ال��ع��رب��ي��ة األق��ل��ي��م��ي��ة، ف��ه��ذا احلراك 
الوقت  بهذا  يحدث  أن  ج��داً  طبيعي 
املتردية  السياسية  ل��ألوض��اع  نتيجة 
ف���ي أج�����زاء ال���وط���ن ال��ع��رب��ي، ولعل 
هذا احلراك في رأيي جزء من ثورة 
الشباب في العالم، وعندما يستعرض 
التي متت  السلمية  الثورات  اإلنسان 
القرن  نهاية  الشرقية في  أوروبا  في 
امل��اض��ي جن��د أن ه��ذه ال��ث��ورات هي 
من  السياسية  األوض��اع  غيرت  التي 
أنظمة  إلى  شمولية  سياسية  أنظمة 
دميقراطية.. والوطن العربي ال شك 
أنه جزء من هذا العالم وال شك أن 
ارت��ب��اط��اً مب��ا يحدث ف��ي هذه  هناك 

األجزاء من العالم.
- واحلرك الوطني في الوطن العربي 
حراكاً  يكون  أن  نتمنى  والزلنا  كنا 
األوضاع  تغيير  على  للعمل  سلمياً 

العربية، ولكن سوء األنظمة جعلت 
يتحول  احل��راك مضطرا ألن  ه��ذا 
في بعض أجزائه وفي بعض فتراته 

إلى حراك دموي عنيف.

ثورة القرن احلادي والعشرين
> ورد في كتابكم )الطريق – بعض 
تاريخ  م��ن  ذك��ري��ات��ي( صفحات  م��ن 
احلركة الثقافية في الكويت فكيف 
يرى األستاذ/ محمد السداح الكويت 
ومع  والعشرين  احل��ادي  القرن  في 
واالنفتاح اإلعالمي  العلمية  الثورة 

على مستوى العالم؟
- ال شك أن هذا السؤال هو امتداد 
في  الثقافية  احل��رك��ة  إن  قبله،  مل��ا 
ولكن  ومتواصلة  مستمرة  الكويت 
الفارق أن احلراك الثقافي في القرن 
وتدعمه  ت��ؤازره  والعشرين  الواحد 
كاحلاسوب  املرئية  اإلع��ام  وسائل 
والفضائيات  والتلفزيون  واإلذاع���ة 
إضافة إلى وسائل التواصل الفيس 

بوك وتويتر وغيرها..
أنها  ش���ك  ال  ال���وس���ائ���ل  ه����ذه  إن 
الثقافية  احلركة  وتساعد  ساعدت 
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إل��ى م��ا تتميز  ف��ي الكويت إض��اف��ة 
الوقت  الكتابية في  به اإلص��دارات 
وغزارة  اإلنتاج  سرعة  من  احلالي 
القرن  وه��ذه من صفات  املضمون، 

احلادي والعشرين.

م��ت��ط��ل��ب��ات ال���ع���م���ل ال���ت���رب���وي- 
الدبلوماسي

> عشقك للتعليم والتربية دفعك 
إلنشاء مدرسة خاصة وعملك في 
إليك  أض��اف  م��اذا  الدبلوماسية 
من  اكتسبتها  ال��ت��ي  اخل��ب��رة  م��ع 

التدريس؟
شك  ال  ال��دب��ل��وم��اس��ي  العمل  إن   -
على  كبيراً جداً  أنه يعتمد اعتماداً 
هو  الناجح  فالدبلوماسي  الثقافة، 
األفق  واس���ع  املثقف  ال��دب��ل��وم��اس��ي 
يوسع  وأن  أن يحلل  ال��ذي يستطيع 
ثقافته ومداركه من خالل االتصال 
مع كافة طبقات ومنظمات املجتمع 

الذي يعيش فيه.
- من هنا أستطيع أن أقول أن العمل 

متطلبات  ن��ف��س  يتطلب  ال��ت��رب��وي 
الثقافة  وه��و  ال��دب��ل��وم��اس��ي  العمل 
واالستعداد  األف���ق  وس��ع��ة  ال��ع��ام��ة 
احلقيقة،  ع��ن  وال��ب��ح��ث  للمناقشة 
خاصة  مدرسة  إلنشاء  دفعني  فما 
بعد تقاعدي من العمل الدبلوماسي 
كال  في  اكتسبتها  التي  خبرتي  هو 

اجلانبني التربوي والدبلوماسي.

> القراءة في حياة السفير األستاذ/ 
ذات  ك��ان��ت  ه��ل   .. ال��س��داح  محمد 
تأثير في مسار حياتك بشكل عام؟

ال شك أن القراءة لها تأثير كبير في 
مسار حياتي بشكل عام وهي التي 
ح��ددت اجتاهاتي وح��ددت توجهي 
القومي والوطني وهي التي وسعت 
مداركي وزادت من معارفي في كثير 

من أفراد املجتمع.

> أستاذ/ محمد: عاصرَت الكويت 
بني جيلني فأين جتد نفسك في 

رحلة العمر اجلميلة؟
- لقد عاصرت الكويت في جيلني، 
بعد  ما  وجيل  النفط  قبل  ما  جيل 
النفط، وأنا أجد نفسي بني اجليلني، 
فالشك أن ثقافة وقيم جيل ما قبل 
نفسي  في  منغرسة  مازالت  النفط 
وه��ي ف��ي كثير م��ن األح��ي��ان توجه 
مسار حياتي، أما جيل ما بعد النفط 
غيري  يعيشه  ك��م��ا  أع��ي��ش��ه  ف��إن��ن��ي 
أتاحها  التي  إمكانياته  كل  وأعيش 
التطور احلضاري العاملي من إذاعة 
وغيرها  وكتابة  وصحافة  وتلفزيون 

من وسائل احلياة الترفيهية.

ال��ت��واص��ل في  > وس���ائ���ل اإلع�����ام و 
ساعدت  والعشرين  احل���ادي  ال��ق��رن 

احلركة الثقافية في الكويت.
> العمل التربوي والدبلوماسي لهما نفس 
املتطلبات من ثقافة وسعة أفق واستعداد 

للمناقشة والبحث عن احلقيقة.
القراءة وسعت مداركي وزادت   <
م����ع����ارف����ي وح���������ددت اجت���اه���ات���ي 

وتوجهاتي القومية والوطنية.

ملف البيان
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أصدر السفير السابق محمد جاسم السداح كتابًا يعد توثيقًا ملسيرته 
التعليمية والدبلوماسية ومشاركته في احلياة العامة سياسيًا وثقافيًا 

واجتماعيًا.
يقول السفير السداح في املقدمة »أول طريق سلكته كان من البيت إلى 
املدرسة األحمدية وأخذني الطريق إلى أحياء الكويت ومدارسها القبلية 
والشرقية واملباركية والنجاح وصالح الدين والفارابي« ويقول » ومن مدارس 
الكويت عبر الرحلة الدبلوماسية إلى املغرب وأسبانيا واألردن حتى عدت 

إلى نقطة البداية من خالل العمل احلر في مجال التعليم«.
املواقف  التأريخ لبعض  كان  السداح  أن منهج  للكتاب يجد  املتصفح 
في مسيرة الكويت السياسية والدبلوماسية من هذه الرحلة الطويلة 
والنشاط  والدبلوماسي  التربوي  املجال  في  العمل  بني  توزعت  التي 
السياسي من األندية الثقافية التي كانت محور النشاط السياسي في 

الكويت في اخلمسينات والستينات من القرن املاضي.
العيد الوطني

يبدأ بسرد معلومة رمبا ال يعرفها كثيرون وهي العالقة بني عيد اجللوس 
في  الكويت  سفير  أن  إل��ى  مشيراً  يونيو   19 الوطني  والعيد  فبراير   25
اخلارجية  وزارة  على  طرح  العزيز حسني  عبد  الوقت  ذلك  في  القاهرة 
فكرة دمج العيدين من خالل لقاءاته، املتعددة مع الشخصيات السياسية 
والدبلوماسية في القاهرة، في الفصل األول حتدث عن مسيرته في وزارة 

التربية وزياراته إلى مصر ولبنان مع الوفود الرسمية.

النادي لثقافي القومي
الفصل الثاني كان منصباً على اخلدمة العامة والعمل القومي من خالل 
تلك  والثقافية في  السياسية  الذي قاد األنشطة  القومي  الثقافي  النادي 
الفترة وقيادة النشاط الشعبي لتأييد مصر في مواجهة العدوان الثالثي 

ملف البيان

»الطريق- بعض من ذكرياتي« .. لـ: محمد جاسم السداح
وثائق تنشر للمرة األولى *

* نقاًل عن جريدة الراي – العدد )Ao -12122( سبتمبر ، 2012م.
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األندية  جل��ن��ة  ودور  1956م  ع���ام 
ف��ي ح��ش��د امل���واق���ف ال��ش��ع��ب��ي��ة من 
ومظاهرات،  وتبرعات  مهرجانات 

وكذلك مساندة ثورة اجلزائر.
دبلوماسية صباح األحمد

في هذا الفصل يستعرض السداح 
تفاصيل رحلته الدبلوماسية ما بني 
اخلارجية  ف��ي  القتصادية  اإلدارة 
املغرب  ف���ي  ال���ك���وي���ت  وس����ف����ارات 
عن  حت��دث  كما  واألردن  وأسبانيا 
القضية  دع����م  ف���ي  ال���ك���وي���ت  دور 
أسرار  ع���ن  وك��ش��ف  الفلسطينية 

بعض اخلالفات السياسية.
وحتدث عن دبلوماسية سمو األمير 
كان  عندما  األح��م��د  صباح  الشيخ 
في  الكويت  ودور  للخارجية  وزي��راً 
والتعاون  العربية  الثقافية  التنمية 
العربي  واحل���وار  األفريقي  العربي 
األوروبي واالجتاه إلى آسيا وبعض 
من  املستفادة  الدبلوماسية  امل��ه��ام 

املسيرة الدبلوماسية.
القطاع اخلاص

ف���ي م��ح��ط��ة أخ�����رى م���ن محطات 
الطريق حتدث السفير السداح عن 
اخلاص  القطاع  في  العمل  جتربة 
ومن خالل هذه الرحلة حتدث عن 
من  تواجه  التي  والعقبات  املشاكل 
يريد إقامة مشروع، وحتديداً بلدية 
اع��ت��ب��ره��ا منوذجاً  وال��ت��ي  ال��ك��وي��ت 
للمشاكل اإلدارية في الكويت وطرح 

مالمح منهج لإلصالح.
العمل اخليري وإشاعة التنوير

السداح  السفير  إس��ه��ام��ات  تتميز 
ف���ي ال��ع��م��ل اخل���ي���ري ب��ال��ت��ن��وع من 
حيث املجاالت واالنتشار اجلغرافي 

وبناء  التعليم  دع���م  ع��ن  وي��ت��ح��دث 
املساجد في مناطق عربية وأوروبية 
إلى  باإلضافة  وأفريقية  وأسيوية 
دعم األنشطة الثقافية واملؤسسات 
القومية وأهمية تنوع العمل اخليري 
ما بني اإلسالمي والثقافي والقومي 

واملساهمة في إشاعة التنوير.
حصاد املسيرة

السداح  يتحدث  الفصل  ه��ذا  ف��ي 
ع���ن ح���ص���اد امل���س���ي���رة م���ن خالل 
اإلنسانية  العالقات  موضوع  ط��رح 
وم���وض���وع ال��ت��ث��م��ني ال����ذي ق���ام به 
ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��ل��ه ال��س��ال��م بهدف 
إع��ادة توزيع ث��روة النفط على أهل 
الكويت وأثر هذا املشروع العمالق 
ف��ي تغيير من��ط احل��ي��اة وف��ي شكل 

احلياة االجتماعية.
تقارير ووثائق

تضمن الكتاب مجموعة من التقارير 
األولى  للمرة  تنشر  املهمة  والوثائق 
منها تقرير حول نشاط الكويت في 
اجلزيرة العربية والثاني مقترح مد 
أنابيب النفط على الشاطئ الشرقي 
في مضيق  امل��رور  لتحاشي  للخليج 
هرمز، ويشير السفير السداح إلى 
أن هذه التقارير قدمت من اإلدارة 
لها  مديراً  عمله  أثناء  االقتصادية 

عام 1971م.
إمارات اخلليج عام 1958

يقدم السداح تقريراً مهما لم ينشر 
قبل ذلك، قدمته بعثة إدارة املعارف 
إمارات  لبعض  ب��زي��ارة  قامت  التي 
س��اح��ل اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ف��ي ربيع 
ومشاهدات  وانطباعات  العام  ذلك 
احلياة  مظهر  ع��ن  البعثة  أع��ض��اء 
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واألوضاع االقتصادية واالجتماعية 
والنشاط السكاني في دبي والشارقة 
وعجمان وأم القيوين ورأس اخليمة 
ال��ت��ق��ري��ر رس���م���ي ويضم  وق���ط���ر، 
معلومات مهمة عن أوضاع اإلمارات 

في تلك الفترة.

> املؤلف بدأ العمل في التعليم عام 
اخلارجية  وزارة  إلى  وانتقل   1949
 1983 ع���ام  وت��ق��اع��د   1961 ع���ام 

وت��ن��ق��ل ب��ن س���ف���ارات ال��ك��وي��ت في 
وشغل  وامل��غ��رب  واألردن  اس��ب��ان��ي��ا 
االقتصادية  اإلدارة  مدير  منصب 
في  العربية  ال��ش��ؤون  قسم  ورئيس 

البدايات.
وض���م ال��ك��ت��اب ب��ع��ض ال��ص��ور التي 

تؤرخ لهذه املسيرة
> يقع الكتاب في 160 صفحة من 
مايو  إص��دار  وه��و  املتوسط  القطع 

.2012
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استضافت رابطة األدباء السفير محمد جاسم السداح ضمن محور 
»ذكريات أديب« أدار اجللسة الكاتب طالل الرميضي، وقّدم فيها قراءة 
في تقرير البعثة الكويتية الزائرة 1958 إلمارات ساحل اخلليج العربي، 
مؤكدًا أنه بدأ رحلته مع التعليم من خالل انخراطه في سلك التدريس 
في مدرسة النجاح عام 1952، وبعد ستة أعوام في هذا املجال ترأس 
عبد  وهم:  مكونة من ستة مدرسني،  الكويت،  معارف  إدارة  من  بعثة 
الوهاب الزواوي وعبد املجيد حمد وعبد العزيز الرشيد وخالد املضف 
وعبد الله عيسى مطر، كما تضم البعثة ثالثة وعشرين طالبًا لزيارة 
إمارات الساحل املتصالح- االسم السابق لدولة اإلمارات- مشيرًا إلى 
دبي،  في  البريطاني  النفوذ  تركيز  مقدمتها  وفي  املالحظات  بعض 
املنطقة، كذلك قّدم  البدائي في هذه  التنظيم اإلداري  محددًا شكل 
مؤكدًا  وامل��ع��ارف،  واجل���وازات  والبلدية  اجلمارك  عن  احملاضر حمل��ات 
توافر ثالث مدارس في دبي يصرف عليها حاكم البالد، مضيفًا: »في 
ليكون  اخلطيب  زهدي  األستاذ  الكويت  معارف  إدارة  أرسلت  بعد  ما 
مشرفًا على مدارس دبي، وذلك بناء على طلب من حاكمها لتنظيم 
الدراسة في هذه املدارس، وجعلها دراسة تسير على األصول احلديثة 

للتعليم«.
ثم استطرد السداح متحدثاً عن النواحي الصحية وحرف السكان في تلك 
الفترة، مؤكداً سيطرة رعايا اجلاليات اإليرانية والهندية والباكستانية على 
احلركة التجارية، مسلطاً الضوء على احلياة االجتماعية بقوله: »املجتمع 

ملف البيان

»ذكريات أديب« في رابطة األدباء الكويتيني
محمد السداح : دور الكويت الريادي تراجع ثقافيًا 

وتعليميًا )1(

 )1( نقاًل جريدة  الراي 
* صحافي من الكويت.

الفي الشمري *
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ف��ي ه���ذه اإلم����ارة م����ازال ف��ي طور 
الفردية  ال��روح  فمازالت  البدائية، 
ق��وي��ة واض���ح���ة، وامل������رأة ف���ي هذا 

املجتمع ليس لها أي دور نهائي«.
الشارقة  إم����ارة  ع��ن  ح��دي��ث  وف���ي 
قّدم نبذة جغرافية عن هذه اإلمارة 
ال��ع��رب��ي��ة، ث��م ان��ت��ق��ل إل���ى احلديث 
الشارقة،  املالية إلم��ارة  امل��وارد  عن 
مؤكداً اعتمادها على مبلغ 75000 
إيجار  ثمن  بريطانيا  تدفعها  روبية 
مطار دبي، وكذلك التجارة احمللية، 
محدداً شكل املساهمة الكويتية من 
خالل بعثة مكونة من ناظر وأربعة 
مدرسني، وكذلك مدرسات وناظرة 
م���درس���ة ل��ل��ب��ن��ات، وت��س��اه��م مصر 
مدرسني،  خمسة  من  مكونة  ببعثة 
بإرسال  ك��ذل��ك  ت��س��اه��م  وال��ك��وي��ت 
املدرسني،  إلى  والقرطاسية  الكتب 
ملنهج  متاماً  مطابق  فاملنهج  وعليه 
يوجد  ال  أن��ه  إل��ى  مشيراً  الكويت، 
ويعتمد  ك��ل��ه��ا،  اإلم����ارة  ف��ي  طبيب 
الناس في عالجهم على طبيب دبي 

الوحيد.
إمارة  ق��راءة مقتضبة عن  كما قدم 
عجمان، مؤكداً أنه لم يكن آنذاك أي 
وجود للنظام اإلداري نهائياً، فنظام 
احلاكم  يحكم  خالص  قبلي  احلكم 
كما يريد وال راد حلكمه، فلهذا ال 
جند أي إدارات أو مصالح حكومية، 
مضيفاً: »لم يكن في اإلمارة طبيب 
قدم حملة  كما  نهائياً«،  أو صيدلية 

ورأس  ال��ق��ي��وي��ن  أم  إم���ارات���ي  ع���ن 
اخليمة.

ثم أوجز السداح الدور الذي قامت 
به البعثة أثناء زيارتها لإلمارات في 

النقاط التالية:
بها  والتعريف  للكويت  ال��دع��اي��ة   -
العربية  وللقضية  خ��اص��ة  بصفة 

بصفة عامة.
- توطيد الصالت القوية بني أعضاء 
البعثة وبعض األهالي في الساحل.

املساهمة  في  الكويت  دور  شرح   -
الوطن  األج��زاء من  بهذه  بالنهوض 

العربي.
- حتمس أعضاء البعثة للعمل لهذه 
األجزاء وتقدمي أي خدمة لها مهما 

كانت بسيطة.
كما حتدث عن املساعدات الشعبية 
اخلمسينيات،  منذ  الكويت  ألب��ن��اء 
مؤكداً تقدمي الدعم واملساعدة إلى 
أبناء اخلليج الدارسني في املدارس 
الكويتية وفي عام 1962 مت تأسيس 
العربي  واخل��ل��ي��ج  اجل��ن��وب  جمعية 
استقالل  حتى  دعمها  استمر  التي 
أنشئت  اإلم���ارات، وفي عام 1962 
واخلليج  ل��ل��ج��ن��وب  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
العربي، وكان أول عضو منتدب هو 
بدر خالد البدر، وعقب ثالثة أعوام 
ترأسها أحمد السقاف وقام بنشاط 
كبير في هذا املجال، وتوسعت في 

مجال النهضة التعليمية.
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حوار أجرته معه الزميلة  هالة عمران في صحيفة عالم اليوم **

 ولد في فريج »الفالح« وبالسابعة التحق باملدرسة األحمدية، ثم القبلية 
ثم املدرسة الشرقية وكان من زمالئه عبدالعزيز العدساني رئيس ديوان 
احملاسبة حلالي، وعلى عبد الرحمن العمر رئيس هيئة الزراعة واحليوان 
مرحلة  وهي  النجاح  مبدرسة  مدرسًا  عمل  وغيرهم،  الرفاعي  ويوسف 

مهمة بحياته، ثم أصبح وكياًل مبدرسة صالح الدين. 
يرى أن الدروس اخلصوصية نوعًا من الترف لألبناء ومن يلجأ إليها 
فلدية نقطة ضعف، بعد التقاعد فكر في عمل شيء يفتخر به فأنشأ 
أجنبي  تعليم  على  الطالب يحصل  لتي جتعل  اإلجنليزية   املدرسة 
تالميذ  أحد  هو  اإلسالمية،  والقيم  بالعادات  االحتفاظ  مع  متطور 
وألنه  بالكويت،  في  التربوي  التعليم  نشر  رواد  أحد  السقاف  أحمد 
عضو في حركة القوميني العرب فهو قومي الهوى وعبد الناصر ميثل 
له قمة العطاء، يحب العمل التطوعي وخاصة املعاقني، مثقف من 
الله  عبد  الشاعر  املجاالت،  كل  في  القراءة  على  حرص  فريد  ط��راز 
يكتبه،  ال  لكن  ويجمعه  الشعر  يحب  حياته،  في  أث��ر  حسني  احمد 
انتقل  التربوي  باملجال  العمل  فبعد  نوعية  لنقلة  تعرضت  حياته 
للعمل الدبلوماسي فثقافته كانت من ضمن املعايير التي أهلته للعمل 
الدبلوماسي، أما الطموح فمازال كبيرًا في مساعدة اآلخرين كل هذا 
تتعرفون عليه بشيء من التفصيل في حوارنا مع املربي والدبلوماسي 

السابق محمد السداح لكن من الوجه اآلخر..
> العم محمد السّداح نود منك نبذة عن نشأتك؟

- ولدت في فريج الفالح، وبعد مرور شهر من والدتي حدثت »سنة هدامة« 
ويعني سقوط مطر غزير متواصل لعدة أيام، وهو أدى لتهدم الكثير من 
البيوت وكان بيتنا من ضمنهم، ويذكر والدي أن بيت جدي لوالدتي يقع 
على أرض مرتفعة فحمالني وعمري شهر واحد إلى منطقة فريج سعود 

ملف البيان

محمد السداح
يحب الشعر، يحفظه وال يكتبه *

*  عن جريدة عالم اليوم – العدد 743-2009/6/7م.
**  صحافية من مصر مقيمة في الكويت
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وهي حالياً بالقرب من موقع البنك 
وظللنا  امل��دي��رس  ومسجد  امل��رك��زي 
عدد  البلدية  كونت  بعدها   ، هناك 
من رجاالت الكويت وقدروا األضرار 
املساعدات  وق��دم��وا  ب��ي��ت  ك��ل  ف��ي 

إلعادة بناء هذه البيوت.
 .. دراستك  > كيف عشت سنوات 

وما اهتمامات هذه الفترة؟
- في سن السابعة التحقت باملدرسة 
األح���م���دي���ة وه����ي ال���ي���وم ج����زء من 
الديوان األميري على ساحل اخلليج، 
ثم انتقلت للمدرسة القبلية، لم يكن 
االنتقال مبحض إرادتي ولكن بسبب 
له  ك��ن��ت سأنتقل  ال���ذي  ال��ص��ف  أن 
املدرسة،  م��ن  امل��ع��ارف  دائ���رة  ألغته 
مجموعتني،  إل��ى  ال��ط��اب  فقسموا 
املباركية  امل���درس���ة  إل���ى  إح��داه��م��ا 
إليها  انتقلت  التي  القبلية  واألخ��رى 
كانت  واح�����داً،  ع��ام��اً  فيها  وظ��ل��ل��ت 
املدينة  وسط  في  املباركية  املدرسة 
ل���ذا ك��ان��ت ق��ري��ب��ة م��ن ك��ل األحياء، 
ورغ����م ب��ع��د امل���درس���ة ال��ش��رق��ي��ة إال 
أنني التحقت بها مع بعض الزماء 
منهم رئيس ديوان احملاسبة احلالي 
عبد  علي  ال��ع��دس��ان��ي،  عبدالعزيز 
الزراعة  رئيس هيئة  العمر  الرحمن 
يوسف  السابق،  احليوانية  وال��ث��روة 
الدولة  وزي��ر  الرفاعي  هاشم  سيد 
لشؤون مجلس الوزراء األسبق، سعد 
الناهض وكيل وزارة الصحة ورئيس 
األسبق،  والصناعة  التجارة  غرفة 
برجس البرجس، وبقينا فيها لسنة و 
احدة أيضاً لصعوبة ذهاب الطاب 
املنطقة، وبعد أن جنح غالبية  لهذه 
املباركية  املدرسة  إلى  عدنا  الصف 

وأكملنا الصف الثاني الثانوي الذي 
ل��م ي��ك��ن ب��ع��ده ه��ي��ك��ل م��ن املعلمني 
الثالث،  الصف  لتدريس  وامل��ع��دات 
أن  أو  يكتفي  أن  إم��ا  الطالب  فكان 
أو  بغداد  إلى  فيذهب  يكون مقتدراً 
القاهرة أو أن يكون ضمن بعثة إلى 
يتعدون  ال  قليلة  قلة  وه��م  اخل���ارج 
أصابع اليدين، بالنسبة لّي لم أمتكن 

من إكمال دراستي.
بعملك  العملية  حياتك  بدأت   <
.. كيف  النجاح كمدرس  مبدرسة 

تصف هذه املرحلة؟
حياتي  ف��ي  ج���داً  مهمة  م��رح��ل��ة   -
انتقلت  ثم  سنوات   8 فيها  قضيت 
وك��ي��ًا إل���ى م��درس��ة ص���اح الدين 
مؤسسة  احلالي  ومقرها  املتوسطة 
وتسمى  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��أم��ي��ن��ات 
املتوسطة  ال��دي��ن  ص���اح  م��درس��ة 
من  باتوا  طلبتها  وك��ل  النموذجية، 
رج�����االت ال���دول���ة س����واء جت�����اراً أو 
وزراء،  أو  م��ه��ن��دس��ني  أو  م��ح��ام��ني 
تخرج من حتت يدي الكثير والكثير 
منهم  الكويتية  العائات  أبناء  من 
ع��ائ��ل��ة ال��ش��اي��ع وال��ع��ص��ي��م��ي، مثل 
الدولة  وزي�����ر  ال��ع��ص��ي��م��ي  م��ح��م��د 
األس��ب��ق ل��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة وغيره 

ممن حمل أمانة الدولة.
>حدثنا عن عالقتك مع املعلمني 
التعليم  ت��رى  وك��ي��ف  وال��ط��الب.. 

بني املاضي واحلاضر؟
- عاقتي مع طلبتي كانت مميزة، 
أعتز بها دوماً نتمازح ونقول فان كان 
زميلي في مدرسة النجاح ويتعجب 
املستمعون من كلمة »زميلي« فأوضح 
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الصف  ف��ي  لهم  زم��ي��ًا  كنت  أن��ن��ي 
واقفاً  كنت  أنني  الفرق  لكن  نفسه 
مبساهمتي  وأع��ت��ز  جالسون،  وه��م 
مع غيري في تربية وتخريج أجيال 
من أبناء الكويت ليساهموا في بناء 
واعتبر ذلك بصمة من  البلد،  هذا 

بصمات احلياة التي تركتها.
- أما التعليم بني املاضي واحلاضر 
ان  أنه سابقاً  والفارق  اختلف  فقد 
اآلن  ويفترض  املعلم،  على  يعتمد 
ب����ات ه��ن��اك وسائل  ل��ك��ن  ك���ذل���ك، 
مأمورية  ت��س��ه��ل  ك��ث��ي��رة  إي���ض���اح 
امل��ع��ل��م، ع��ك��س امل��اض��ي ح��ي��ث كان 
املعلم عطاء وإبداع وقدوة للطالب، 
الفارق الثاني أن الطالب سابقاً كان 
متشوقاً للتعليم رغم وجود املهملني، 
لكن الرغبة في التعلم كانت تطغى 
على كثير من السلبيات فإيجابيات 
التعليم في تلك الفترة أن املعلم كان 
إبداعه  عليه  يعتمد  األداء،  واض��ح 
أولياء  أم��ا  وتضحيته،  واس��ت��ع��داده 
السعادة  منتهى  في  فكانوا  األم��ور 
ع��ن��دم��ا ي���رون اب��ن��ه��م م��س��ت��م��راً في 
الدراسة ومتواصًا في عمله وأدائه 
لذلك لم يحتج ولي أمر على عقاب 
اب��ن��ه خ��ال 13 ع��ام��اً قضيتها في 
على  كانوا حريصني  التعليم، ألنهم 
فالطالب  اليوم،  أما  أبنائهم،  تعليم 
قد يكون عدمي الرغبة في التعليم، 
ل��ذا ن��رى اإله��م��ال وع��دم االنتظام 
ف��ي ال��دراس��ة، إض��اف��ة إل��ى أن��ه في 
ه���ن���اك وسائل  ي��ك��ن  ل���م  امل���اض���ي 
تعليمية واضحة، بل إن كلمة »وسيلة 
تعليمية« كانت غريبة علينا، فلم نكن 
نعلم سوى القلم والسبورة، والكتاب، 

اآلن، العكس فوسائل التعليم كثيرة 
وم��ت��ع��ددة ف��ق��ط ع��ل��ى ال��ط��ال��ب أن 
ي���ذه���ب ل��ل��م��درس��ة وي��ج��ل��س على 
ميكنه  اليوم  فطالب  وينتبه  املقعد 
في  خاصة  الذاتي  التعليم  اعتماد 
لوزارة  التابعة  احلكومية  امل���دارس 
ت��س��ت��غ��رق مراحل  وال���ت���ي  ال��ت��رب��ي��ة 
كثيرة وإجراءات طويلة، لذلك على 
املدارس تقع مهمة غرس روح التعليم 
الذاتي في الطالب كذلك هذا دور 
املعلمني في الوقت احلالي ألن من 

ال يستطيع فعل ذلك يعتبر فاشل.
>حدثنا عن بداية دخول التعليم 
تقيم  وكيف   .. للكويت  األجنبي 
أحد  اخل��اص��ة بصفتك  امل���دارس 

أصحاب هذه املدارس؟
- بدأ التعليم األجنبي في الكويت عام 
االنكليزية  املدرسة  بإنشاء  1957م 
the English choole وقد أنشأتها 
الكويت،  ف��ي  البريطانية  اجل��ال��ي��ة 
عندما اقترحوا إنشاء مدرسة لتعليم 
أبنائهم، والزالت موجودة بالساملية، 
مفيدة  التعليم  م��ن  النوعية  وه���ذه 
جداً، وعندما فكرت في صنع شيًء 
كان  فيه،  ألستمر  التقاعد  بعد  لي 
التجارة،  منها  أمامي عدة مجاالت 
لم  الصحية،  املقاوالت،واخلدمات 
هناك  كان  التعليم،  مجال  أر سوى 
املنهجان العربي واألجنبي، كنت أود 
يعد  التعليم  م��ن  ن��وع مميز  ت��ق��دمي 
أفتخر به، فلم يكن أمامي  منوذجاً 
قريب  ألنه  االنكليزي  التعليم  سوى 
االنضباط،  حيث  م��ن  العربي  إل��ى 
ووجدته متناسباً مع طريقتنا وقيمنا- 
إذ صح التعبير – لذا اتخذت شعاراً 
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ما عندهم  أفضل  للمدرسة »خذوا 
ومتسكوا بأفضل ما عندنا« مبعنى 
أن لديهم من احلضارة أشياء علينا 
تعلمها كاالنضباط واحترام املواعيد 
واعتبار الكذب جرمية، إضافة إلى 
والتربية  العربية  اللغة  تعلم  ذل��ك 
اإلسالمية ثم أضافوا القرآن لكرمي، 
وهذا يعني أن الطالب العربي املسلم 
يحصل على تعليم أجنبي متطور مع 
وتربوية  تعليمية  وأج��ه��زة  معلمني 
متطورة وتكنولوجيا تعليمية حديثة 

ويعيش في بيئة دون االنفصال.
املدارس  >  ما سر رفضك ملقولة 

»األجنبية«؟
- ع��م��ل��ت ف��ي امل��غ��رب ورأي����ت بها 
فرأس  أجنبياً  وآخ��ر  وطنياً  تعليماً 
واملناهج  وامل��درس��ون  واإلدارة  امل��ال 
تعتمد  وال��ش��ه��ادات  أجنبية   %100
من السفارات األجنبية وهذا املنهج 
مطبق  غير  األجنبية  امل���دارس  عن 
مدارس  لدينا  ب��ل  بالكويت  عندنا 
فرأس  أجنبية،  مناهج  ذات  عربية 
ونحتفل  أجنبية  غير  واإلدارة  امل��ال 
باملناسبات الوطنية والدينية وندرس 

اللغة العربية والتربية اإلسالمية.
بصفتك  ال��س��داح  محمد  العم   <
أحد تالميذ الشاعر أحمد السقاف 

حدثنا عنه وعالقتك به؟
- أح��م��د ال��س��ق��اف رائ���د م��ن رواد 
التعليم، وعلمني في املدرسة الشرقية 
املقررة  للمادة  تعليماً  ليس  الثانوية 
القومي  والتوجه  املنهج  وإمنا  فقط 
أيضاً، وهو رجل قومي االجتاه أجله 
أستاذي  وأعتبره  وأق��دره  واحترمه 

حريص  كنت  وان��ت��م��اء،  علماً  األول 
على قراءة مقاالته في مجلة البيان 
التابعة لرابطة األدباء، باإلضافة إلى 
الرئيسيني  أح��د احملررين  ك��ان  أن��ه 
وهي  باخلمسينيات  اإلميان  مبجلة 
مجلة قومية التوجه، هو أحد رواد 
وخارج  داخ��ل  التربوي  العمل  نشر 
أميناً  منصب  شغل  حيث  الكويت، 
عاماً للهيئة العامة للخليج واجلنوب 
التعليم  بنشر  تعني  وال��ت��ي  العربي 
استقالل  قبل  اخلليج  منطقة  ف��ي 
دولة اإلمارات العربية املتحدة وفي 
اليمن شماله وجنوبه وال شك أن له 
التعليم وعندما  بصمة واضحة في 
في  الكويت  لسفارة  مستشاراً  كنت 
املغرب، كان هو على رأس وفد أدبي 
زار املغرب منهم عبد الرزاق البصير 
أحمد  ومحمد  الزيد  سعود  وخالد 
املشاري، وكان حدثاً أدبياً رائعاً زار 

املغرب األقصى هو أستاذي.
>أنت قومي االجتاه .. فماذا متثل 

لك القومية؟
- أنا قومي الهوى.. عضو في حركة 
القوميني العرب سابقاً كان نشاطي 
واضحاً، وكنت مدير النادي الثقافي 
الثقافية،  اللجنة  ورئ��ي��س  القومي 
والتحقت بهما لتوجهي القومي.. أما 
عبد الناصر فيمثل لي قمة العطاء 
ليس  القيادية،  والكاريزما  العربي، 
هناك قائد عربي مثل عبدالناصر 
من  يوجد  وال  الكاريزما،  من حيث 

تنجذب له اجلماهير مثله.
> ما قصتك مع العمل التطوعي؟

- أساعد احملتاجني قدر ما أستطيع، 
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من خالل اجلمعية الكويتية للمعاقني 
وأطبع كتاب سنوي عن مناذج تغلبت 
تعتبر  كذلك  وقهرتها  اإلعاقة  على 
م��درس��ت��ي ه��ي أول م��درس��ة عنيت 
بالدمج بني املعاق واملجتمع، ونشرنا 
ه��ذا امل��ب��دأ ف��ي عهد وزي��ر التربية 
الراحل أحمد الربعي وأرسلنا عدة 
التربية  وزارة  حت���اول  واآلن  وف���ود 
بعد  واألسوياء  املعاقني  بني  الدمج 

أن كانت تفصل بينهما.
> كيف كونت ثقافتك؟

على  واع��ت��م��دت  بالثقافة  اه��ت��م   -
املرحلة  أدرس  ل��م  ألن��ن��ي  ن��ف��س��ي، 
باحلياة  وان���خ���رط���ت  اجل���ام���ع���ي���ة، 
مدرساً  عملت  حني  مبكراً  العملية 
اهتم  لكن  ع��ام��اً  ع��م��ري 16  وك���ان 

بالقراءة في كل املجاالت.
> حدثنا عن قدوتك؟

- من أهلي اتخذت والدي ووالدتي، 
وفي بداية معرفتي باحلياة اتخذت 
األدي����ب ال��ش��اع��ر ع��ب��د ال��ل��ه أحمد 
ح��س��ني، ك���ان ن��اظ��راً ل��ل��م��درس��ة ثم 
أصبح سفيراً وقد عملت معه وأثر 

في حياتي وتأثرت به أدباً وشعراً.
> ما عالقتك بالشعر؟

- أحب الشعر وأحفظه وأستمتع به 
لكن ال أكتبه.

ان��ت��ق��ال��ك من  ت��ف��اص��ي��ل  > م���ا 
احلياة  إل����ى  ال��ت��رب��وي��ة  احل���ي���اة 

الدبلوماسية؟
- ك���ان األدي����ب ال��ش��اع��ر ع��ب��د الله 
للشؤون املالية  أحمد حسني مديراً 
واإلداري��ة في وزارة اخلارجية التي 
احل��اج��ة ملجموعة  أم��س  ف��ي  كانت 

لينهض  ال���ك���وي���ت���ي  ال���ش���ب���اب  م����ن 
وانتقلت  فوافقت  فرشحني  فيها، 
للخارجية مع عبد الله حسني حيث 
عملت رئيساً لقسم الشؤون العربية، 
للمغرب  م��ع��ه  ان��ت��ق��ل��ت  ذل����ك  ب��ع��د 
هناك  للكويت  سفيراً  أصبح  حيث 
وعملت كمستشار للسفارة، وبعدها 
بدون  ب��األع��م��ال  قائماً  ظليت  نقل 
شهور،  وثمانية  سنتني  مل��دة  سفير 
وكان  ل��أردن كسفير  بعدها  ذهبت 
هناك،  وثقافي  سياسي  نشاط  لي 
مديراً  وع��م��ل��ت  للكويت  ع���دت  ث��م 
لإلدارة االقتصادية بالوزارة لثماني 

سنوات.
> ما شروط الدبلوماسي الناجح؟

مهتماً  بها  معيناً  مثقفاً  يكون  أن   -
بالقراءة بكل الدرجات، فالدبلوماسي 
فالقراءة  »ف���اش���ل«  ي��ق��رأ  ال  ال����ذي 
والثقافة تعطيه زخماً ثقافية ملعرفة 
توجه الدولة وللتعرف على املثقفني 
ال��ذي��ن ه��م ب��األس��اس ق���ادة الدول، 
قادة  ه��م  دول���ة  أي  ف��ي  فاملثقفون 
املثقفني  ومعرفة  الدولة  في  ال��رأي 

تعني معرفة اجتاه السياسة.
الدبلوماسية  أضافت لك  ماذا   <
رحلتك  ع���ن  ذك���ري���ات���ك  وم����ا   ..

الدبلوماسية؟
الثقافة،  الكثير كزيادة املعرفة و   -
واالطالع على الشعوب األخرى، فلم 
بزيارات  املغربية  بالعاصمة  أكتف 
كل مقاطعاتها زيارات ثقافية إللقاء 
محاضرات أو للمشاركة في ندوات 
القالئل  الدبلوماسيني  م��ن  ولعلي 
اإلعالم  وسائل  استضافتهم  الذين 
امل��غ��رب��ي��ة »ال��ت��ل��ف��زي��ون واإلذاع������ة« 
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ول��م أقبل علّي  أك��ن مثقفاً  ل��م  ِف��لَ��م 
من  ثقافتي  كانت  لقد  اإلعالميون 
ضمن املعايير اختياري للدخول في 
ذكرياتي  أم��ا  الدبلوماسي،  السلك 
أنها  أهمها  لعل  كثيرة  الدبلوماسية 
علمتني كيفية التعامل الدبلوماسي 
إذا صادفتني  مشكلة  ما، وذلك مبا 
املنتدب  ال��دول��ة  وي��رض��ي  يرضيني 
منها وال يضر بالدولة املرسلة لها، 
واضحاً  موقفاً  تتطلب  فاملشكالت 
وحازماً بحيث ال أوثر على مصلحة 

دولتي وال الدولة املنتدب لديها.
> حدثنا عن زواجك؟

وكنت  تقليدية  بطريقة  ت��زوج��ت   -
م���وف���ق���اً م����ن ك����ل ال���ن���واح���ي فقد 
كانت  وهنأتني  وائ��ل«  حتملتني«أم 
شكوى  دون  وت��ت��أق��ل��م  م��ع��ي  تنتقل 

ومعي أوالدي.
> ما احلكمة التي حرصت عليها 

في حياتك؟
أت���ردد ف��ي عمل اخل��ي��ر مهما  - ال 
عرفت أن الشخص ال��ذي أق��دم له 
اخلير ال يستحق، ولي قناعتي في 

هذا األمر.
> ماذا عن أوالدك وأحفادك؟

منهم  وليس  مني،  قريبون  كلهم   -
دبلوماسياً، ولدي من األحفاد »17« 

حفيداً أجتمع بهم كل خميس.
> كيف مير وقتك .. وهل خصصت 

منه وقتًا ملمارسة الهوايات؟
- أحرص على القراءة ما دمت حياً، 
املدرسة  أمر على  أنا متقاعد  اآلن 

أتفقد  ال��ع��ودة  وعند  قصيرة،  فترة 
الصحافة ثم أخذ »القيلولة« بعدها 
أذهب للمسجد لصالة املغرب وأمر 

على الديوانيات وأسهر طوياًل.
> من الصديق املقرب؟

- ع��ب��د ال��ل��ه أح��م��د ح��س��ن رحمه 
امل��ودة وهو قريب  به  الله، جتمعني 

لقلبي.
> ماذا بقي من طموحك؟

من  أكثر  كبيراً،  الطموح  م���ازال   -
ع��م��ل اخل���ي���ر، ف��ق��د ان���ش���أت في 
مبرة  أسبانيا  وف��ي  مسجداً  مصر 
وغيرهم من البلدان منهم مسجدان 
واآلخر  للسنة  إي��ران أحدهما   في 
لألردن  مساعدات  وأرس��ل  للشيعة 

ولبنان وسوريا.
> تبذل الدولة مجهودات جبارة من 
تتهمونها  ورغم ذلك  التعليم  أجل 
التعليم  دع�����م  ف����ي  ب��ال��ت��ق��ص��ي��ر 

اخلاص.. أليس ذلك مبستغرب؟
أن  مبعنى  إداري  عمل  التقصير   -
الدولة تبذل جهداً وتضع ميزانيات 
ووزارة التربية في الكويت مميزة، من 
حيث اإلمكانيات املادية وضخماتها 
لكن مشكلتنا في الكويت إدارية سواء 
الدولة   إدارة  أو  ككل  ال��دول��ة  إدارة 
التربية  ف���وزارة  املختلفة  ب��وزارت��ه��ا 
األربعينيات  البسيطة  بإمكانياتها 
أفضل  والستينيات  واخلمسينيات 
من اليوم والسبب أن اإلدارة سابقاً 
كانت أقدر وأصلح وأفضل في حل 
املشاكل فيما اليوم اإلدارية ضعيفة 
عليها  مت����ارس  م���ت���رددة  م��ت��ه��اون��ة 

الضغوط وتستجيب لها.
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محمد السداح ..ألبــــــــوم الصــــــــور

مستقبال حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد في مدرسة الكويت اإلنكليزية

مع جاللة امللك خالد آل سعود في إسبانيا
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مع املغفور لهما سمو األمير جابر األحمد والرئيس جمال عبد الناصر

مع الشهيد فهد األحمد في مدريد عام 1982
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مع سفير دولة الكويت في املغرب عبدالله حسني

مع االحتاد العام لطلبة املغرب في طنجة
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واالنفالت الكينونة  ج���دل:  ال��ت��أوي��ل  وم��ق��والت  ال��ن��ص 
د. عبد القادر عواد

دراسات

 مجلة البيان -  العدد 516 -  يوليو  2013
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درا�سات

عالقة  تأويله،  إمكانات  ثمَّ  ومن  وتلّقيه  النص  بني  املعقودة  العالقة  تظّل 
جدلية تطرح نفسها بقّوة، وذلك من منطلق أّن عملية الكتابة من حيث هي 
حوار جدلي  أو  كتالزم  القراءة  فعل  عمليا وضمنيا  تفترض  إبداعي  فعل 
مستوى  على  كليهما  بني قصد  القائم  التأرجح  وذلك  والقارئ  النص  بني 
املبدع/ استراتيجية  بني  متواصل  ج��دٌل  خالله  من  يتالزم   ، استراتيجي 

ولعّل   ،)1( استراتيجيتني نصيتني  يعّدان  اللذين  القارئ  واستجابة  الناص 
جدارة النص وسّر قوته تكمنان في قدرته على إغواء هذا القارئ واستهوائه 
وكذا استدراجه إلى جنبات عامله، كيما يحقق هويته ويكشف عن خباياه 
ومخزونه الداللي بالدرجة األولى، وكأّن العمل الذي يتّم بني الناص وبني 
متلقي نصه هو عمل تكاملي تفاعلي تعاوني حيث يقوم فيه املؤلف بوضع 
على  تنهض  التي  العالقة  تتجلى  ثّم  ومن  باملعنى،  القراء  ليأتي  الكلمات 
التفاعل املتبادل )2(، وهو ما يفرض بالبداهة سلطة القارئ الذي يحاول أن 
يفهم متاهات املقروء ويفك شفرات الرسالة التي يوجهها مرسلها، فتصير 
حياة النص وكأنها مرتبطة بوجود هذا القارئ "املؤّول" الذي ال يكتفي بدور 
التفاعل فحسب بل بتجديد الصياغة ومطاردة مستمرة وإبداعية للمعاني 
واملداليل ومن ثمة إعادة التركيب وهو ما يؤكده"روالن بارت" بوصفه تأويل 
أي نص وفق هذا التصّور ليس البحث عن إعطاء معنى له، بقدر ما هو إعادة 
كتابته، إذ كّل نص في نظره يعتبر مبعنى ما سواء بالقراءة أو الترجمة كتابة 
وتترابطا، بحيث  تتداخال  أن  والقارئ(  للذاتني)النص  يتيح  )3(،مّما  ثانية 
لم تغتد القراءة اليوم فعال سلبيا بل تفاعال خالقا ومشاركة حقيقية بني 
النص والقارئ )4(، فتأتي حينذاك القراءة في ضوء كّل جتربة تخوضها مع 
النص كي "تتخلص من عوائدها السابقة، وتتجاوز وعيها املاضوي، تؤسس 
سلوكا وارتكاسات جديدة، مهّددة هي بدورها بالتجاوز والثورة عليها، أي 

بتحطيمها وتدميرها في خضّم جتربة مستقبلية للتلقي" )5(.
التأويل من  التلقي فضال عن  أو  القراءة  أّن موضوع  يبدو  املبدأ  من هذا 
اإلشكاليات األكثر حداثة وجدال وإثارة، على الرغم من أّن املوضوع شغل 
دون استثناء القدامى واحملدثني مبختلف توجهاتهم وطروحهم، فهو موضوع 
ينهض على جملة من النظريات واملفاهيم واملقوالت التي تعمل نظريا ومعرفيا 

الّنص ومقوالت التأويل
جدل الكينونة واالنفالت

بقلم: د.عبد القادر عواد *

*  أكادميي من اجلزائر.
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واالنشغاالت  اآلليات  صياغة  على 
التي حتكم الصلة بني النص كمنجز 
والتلقي،  ال��ق��ارئ  وقضايا  إب��داع��ي 
ن��ص ع��ل��ى اختالف  ك���ّل  وذل���ك ألّن 
على  سواء  للتأويل  موضوع  طبيعته 
احلقيقة أو على املجاز)6(، مما قد 
باعتباره  النص  أّن  بالضرورة  يعني 
منتجا "يكون مصيره التأويلي جزءا 

من آليته التكوينية" )7(.
اجلوهرية  العناصر  م��ن  أن��ه  غير 
عليها  ال���وق���وف  ت��س��ت��دع��ي  ال���ت���ي 
كأولويات، ومحاولة حتديد دالالتها 
وضبط أطرها لغة واصطالحا حني 
التطرق إلى موضوع النص والتلقي 
التي  املصطلحات  بعُض  والتأويل، 
به  ترتبط  والتي  امل��وض��وع  يثيرها 
جدليا، تستعمل حينا مبعنى واحد 
منها  لكل  آخ��ر  وحينا  متقارب  أو 
مثل:  وماهيته  وح���دوده  مفهومه 
التأويل، التأويلية، الهرمينوطيقا، 
املصطلحات  من  وغيرها  التفسير 
حني  األم���ُر  بشأنها  يختلط  التي 
هذا  ف��ي  ح��اول��ن��ا  وق���د  معاجلتها، 
ال����ّص����دد االق�����ت�����راب م��ن��ه��ا قصد 
والتداخل  ال��غ��م��وض  ب��ع��ض  رف���ع 

وااللتباس عنها.
التأويل والتفسير

ل��ع��ّل ال��ت��أوي��ل وال��ت��ف��س��ي��ر م��ن أكثر 
املصطلحات التي يختلف حولها إلى 
حّد ما من حيث املعنى واملفهوم، بل 
التقارب  م��ن  ن��وع��ا  يثير  مم��ا  هما 
أغلب  ل��دى  واح��د  آن  والتباعد في 
يشتمالن  ملا  والباحثني،  الدارسني 
التقاطع والتماثل  عليه من خطوط 
واالستقاللية  التباين  خطوط  وكذا 
وتعريفا، وهو ما يقتضي  استعماال 

اخلصيصة  ه��ذه  على  التعريج  منا 
التي جتمعهما وتفصل بينهما.

التأويل لغة واصطالحا: لعّل خيَر ما 
ميكن االستشهاد به في هذا الّسياق 
قول العالمة "ابن منظور" دون غيره 
وتدّبره  وتأوله  الكالم  "أّول  لكفايته 
واملراد  فّسره،  وتأوله  وأّول��ه  وق��ّدره، 
بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه 
األصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لواله 
فظاهر   ،)8( اللفظ"  ظاهر  ماترك 
هو  ال��ت��أوي��ل  للفظ  معجميا  امل��ع��ن��ى 
التدّبر  من  بنوع  أكثر  ليس  التفسير 
عن  الغموض  بنزع  وذل��ك  والتقدير، 
الكلمة واستجالء داللتها كي يدركها 
لفظتا  ج��اءت  وق��د  ب��وض��وح،  املتلقي 
القرآن  في  التفسيروالتاويل  من  كل 
ال���ك���رمي، م��ع ال��ت��ن��وي��ه إل���ى أن لفظ 
واحدة  م��رة  إال  ي��رد  ل��م  "التفسير" 
يأتونك  "وال  تعالى  قوله  ف��ي  وذل��ك 
وأحسن  ب���احل���ق  ج��ئ��ن��اك  إال  مب��ث��ل 
تفسيرا" )9(، بخالف كلمة "التأويل" 
)حوالي 15مرة(،  م��رارا  ذك��رت  التي 
الذكر  سبيل  على  منها  بعضا  ن��ورد 
ال احلصر، على نحو قوله عّز وجّل 
منه  الكتاب  عليك  أن��زل  ال��ذي  »ه��و 
وأخر  الكتاب  أّم  آيات محكمات هن 
متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ 
الفتنة  ابتغاء  منه  تشابه  ما  فيّتبعون 
والراسخون  الله  إال  تأويله  وابتغاء 
في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا ويذكر إال أولو األلباب")10( ، أو 
آمنوا  الذين  أّيها  يا  في قوله كذلك" 
ال��رس��ول وأول���ي األم��ر منكم  أطيعوا 
فإن تنازعتم في شيء فرّدوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
اآلخر ذلك خير وأحسن تأويال" )11(، 
وكذا في قوله جل جالله" ذلك تأويل 
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م���ن ب���ن أب����رز ال���ذي���ن ي����رون ب���أّن 
والتفسير  ال���ت���أوي���ل  م��ص��ط��ل��ح��ي 
مبعنى واحد مشترك، وال اختالف 
بينهما مضمونا أو إجراء، الناقد« 
جابر عصفور« الذي ال يرى فرقا 
وسواء  قوله«  في  بينهما  واضحا 
نظرنا إلى التفسير على أنه يرادف 
التأويل ، أو مّيزنا األول بالعمومية 

والثاني باخلصوصية.

ما لم تستطع عليه صبرا")12(. 
ف��ال��ّس��ي��اق��ات ال��ق��رآن��ي��ة ال��ت��ي تضمنت 
مفردة التأويل متعّددة ومختلفة املواضع 
واإلحاالت  ال���دالالت  مختلفة  وأي��ض��ا 

حسب غرض كل سياق وكل آية.
لكليهما  االصطالحي  املعنى  بينما 
ف��ن��ج��ده ف��ي أغ��ل��ب أح���وال���ه ال يرى 
ويتجلى  ق��ل��ي��ال،  إال  بينهما  ف��ص��ال 
م���ن خ����الل تعريف  ب���وض���وح  ذل����ك 
أح����د ال����دارس����ن امل���ع���اص���ري���ن في 
 interprétation ال��ت��أوي��ل  ق��ول��ه" 
ن��ص م��ن غموض  ه��و تفسيرما ف��ي 
داللة  ذا  جليا  واضحا  يبدو  بحيث 
أيضا  ويعني  ال���ن���اس")13(،  يدركها 
ف��ي س��ي��اق ال��ت��ع��ري��ف ذات����ه" إعطاء 
معنى أو داللة حلدث أو قول ال تبدو 
كما  وه��ل��ة")14(،  ال��دالل��ة ألّول  فيه 
نلفيه في موضع آخر مبعنى اخلروج 
الداللة  إل��ى  الظاهرية  ال��دالل��ة  عن 
ب"صرف  ذل��ك  وي��ك��ون  االحتمالية، 
إلى معنى  الظاهر  اللفظ عن معناه 
يراه  ال��ذي  كان احملتمل  إذا  يحتمله 
ما  أو  والسنة")15(،  للكتاب  موافقا 
آخر  عليه في سياق  ي��دّل  أن  ميكن 
بانصراف اللفظ أو الكالم في معناه 

احلقيقي إلى الداللة املجازية، وذلك 
ال��ع��رب )ابن  ف��ي ق��ول أح��د العلماء 
رشد( حن يقصد به" إخراج اللفظ 
الداللة  إل��ى  احلقيقية  ال��دالل��ة  م��ن 
املجازية ومن غير أن يخّل ذلك بعادة 
لسان العرب")16(، وكأّن الذي يروم 
الرئيسة  تكون ضالته  النص،  تأويل 
من خالل ذلك مطاردة داللة احملتمل 
معاني  وتتعّدد  تتفّرع  حيث  واملمكن 
ينتقل"  إذ  ومفتوحة  باطنية  أخ��رى 
مؤّولو النص من البحث عن احلقيقة 
وعن املعنى القار الوحيد إلى البحث 
املعاني  وع��ن  واملمكن،  احملتمل  عن 
املتعددة التي هي إنتاج سيرورة داللية 
إيجادها  ف��ي  أسهمت  منتهية  غير 
ذات قارئة منتجة ومن إثبات وحدة 
لتالقي  أنه مجال  تقرير  إلى  النص 

النصوص واملعاني")17(.
ال��ت��ح��دي��دات ضمن  ه���ذه  أّن  ب��ي��د 
ه��������ذا امل�����س�����ت�����وى م������ن ال���ك���ش���ف 
يفي  ال  قد  واملصطلحي،  املعجمي 
امل����راد ح��اج��ت��ه ب��ال��ن��ظ��ر إل���ى ورود 
بني  وال��ت��داخ��ل  االل��ت��ب��اس  عنصر 
وهما  آنفا  املذكورين  املصطلحني 
التأويل والتفسير، وهو ما يسوقنا 
التعاريف  أهم  بسط  محاولة  إلى 
منهما  ك��ّل  تأطير  إل��ى  التي سعت 
ال��ت��ي اح��ت��ض��ن��ت أوجه  واألق������وال 
بينهما،  واالئ����ت����اف  االخ���ت���اف 
أي  كليهما،  بني  النص  موقع  وم��ا 
بصيغة أخرى متى ميكن أن يقال 
ر أو انه مؤّول؟ عن النص إنه مفسَّ

ف��ي ح��ن نلفي م��ن ب��ن أب���رز الذين 
التأويل  م��ص��ط��ل��ح��ي  ب������أّن  ي������رون 
والتفسير مبعنى واحد مشترك، وال 
إجراء،  أو  مضمونا  بينهما  اختالف 
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الناقد" جابر عصفور" الذي ال يرى 
فرقا واضحا بينهما في قوله" وسواء 
نظرنا إلى التفسير على أنه يرادف 
بالعمومية  األول  مّيزنا  أو   ، التأويل 
والثاني باخلصوصية، فالعملية التي 
العموم  في  منهما  كل  عليها  ينطوي 
التي  العملية  ق��ري��ن��ة  واخل���ص���وص، 
أن  األدق  ول��ع��ّل  ال���ق���راءة،  تتضمنها 
ن��ق��ول إن ه��ذه ه��ي تلك ف��ي الوقت 
نفسه، مبعنى أن كل قراءة هي عملية 
تفسير أو تأويله، وكل عملية تفسير 
أداء  عملية  ت��أوي��ل...ف��ك��ل��ت��اه��م��ا  أو 
نفهم  أن  ، شرط  له  إنتاج  أو  املعنى 
أداء املعنى أو إنتاجه بوصفه محّصلة 
لفهم املقروء")18(، وكذلك حني يؤكد 
ال��دراس��ة عينها"  آخ��ر من  في محّل 
معنى القراءة بوجه عام ال ينفصل عن 
التفسير وال يبتعد عن التأويل")19(، 
ل��دى باحث  نلفيه  ذات���ه  وه��و األم���ر 
املصطلحني  ب��ني  يجمع  ال���ذي  آخ��ر 
دون أي متييز بينهما في حديثه عن 
في  بخاصة  القرآني  النص  قضايا 
قوله" لم تخُل كتب التفسير باملأثور 
التأويلية  االج���ت���ه���ادات  ب��ع��ض  م���ن 
الذين  القدماء،  املفّسرين  حتى عند 
نزول  حياتهم  بواكير  ف��ي  ع��اص��روا 
ال���ن���ص، ك��اب��ن ال��ع��ب��اس م��ث��ا، ومن 
جانب آخر لم تتجاهل كنب التفسير 
التاريخية  احلقائق  والتأويل  بالرأي 
واللغوية املتصلة بالنص")20(، بل إن 
ما يذهب إليه في هذا الصدد يبدو 
أكثر بروزا وأكثر تفصيا حني يقول 
ب��وض��وح وم��ن غير ل��ب��س"..م��ن هذه 
األفكار الشائعة املستقّرة التي ميكن 
بني  التفرقة  فكرة  طرَحها  نعيد  أن 
التفسير والتأويل، وهي تفرقة تعلي 
قيمة  من  وتغّض  التفسير  ش��أن  من 

موضوعية  من  أساس  على  التأويل، 
ذلك  في  ولعل  الثاني،  وذاتية  األول 
كله ما يسمح لنا أن نتجاوز التفرقة 
التفسير  بني  املتأخرة  االصطاحية 
وال��ت��أوي��ل، ون��ع��ود إل���ى األص���ل وهو 
التوحيد بينهما")21(، أو على األقل 

اعتبار أحدهما جزءا من اآلخر.
االختاف  عناصر  يخّص  فيما  أّم��ا 
والتمايز بينهما، قد نلفي عددا أكبر 
من النقاد والباحثني والدارسني ممن 
أسهموا في هذا الشأن، مؤثرين جانب 
أنهما  على  بينهما  والتمييز  الفصل 
مساءلة  في  متشابهني   غير  فعان 
الداللي  ف��ي خ��زان��ه  وال��غ��وص  النص 
وكأّن التفسيرمن هذا املنطلق" عتبة 
من  ج��زء  فهو  التأويلية،  للممارسة 
عملية التأويل ، العاقة بينهما عاقة 
النقل باالجتهاد")22(، أو كما يتصّور 
أن  يحاول  ال��ذي  العرب  علماء  أح��د 
يورد الفرق بوجه أصولي )فقهي( في 
قوله"التأويل مشتق من األول وهو لغة 
فقيل  األصوليني  عند  وأما  الرجوع، 
هو مرادف التفسير، وقيل هو الظن 
فاللفظ  به،  القطع  والتفسير  باملراد 
بدليل ظني  البيان  إذا حلقه  املجمل 
خلبرالواحد يسّمى مؤوال، وإذا حلقه 
مفسرا،  يسّمى  قطعي  بدليل  البيان 
التفسير")23(،  من  أخ��ّص  هو  وقيل 
هنا على  الباعث  ب��أّن  يعني  قد  مما 
الفصل بينهما هو عامل الظن والقطع 
اللذين مينحان لكل منهما خصائصه، 
ف��ي��غ��دو ع��ل��ى ه���ذا األس����اس التأويل 
مثا أخّص من التفسير،أي أّن األول 
على  اخل���واص  بفئة  مرتبط  منهما 
خاف الثاني الذي يكون في متناول 
بقية العوام كما يذهب إلى ذلك أحد 
عن  حديثه  ف��ي  ال��ق��دام��ى  املتصّوفة 
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االختالف  ع��ن��اص��ر  ي��خ��ّص  ف��ي��م��ا 
عددا  نلفي  ق��د  بينهما،  والتمايز 
أك����ب����ر م�����ن ال����ن����ق����اد وال���ب���اح���ث���ن 
والدارسن ممن أسهموا في هذا 
الفصل  ال���ش���أن، م��ؤث��ري��ن ج��ان��ب 
والتمييز بينهما على أنهما فعالن 
غير متشابهن  في مساءلة النص 

والغوص في خزانه الداللي.

فهم النص وشرحه" التأويل للخواص 
وت��ف��س��ي��ر ال��ت��ن��زي��ل ل����ل����ع����وام")24(، 
التأويل  ف��ي  يربط  م��ن  هناك  ول��ه��ذا 
الظاهري  امل��س��ت��وى  ب��ن  وال��ت��ف��س��ي��ر 
األلفاظ،  ملعاني  الباطني  واملستوى 
أي م���ا ق���د ي��ف��ه��م م���ن خ���ال سطح 
النص وعمقه، داخله وخلفه، وبذلك 
النقاد  أحد  نظر  في  التفسير  يكون 
يتماشى  بالظاهر،  ضربا من" األخذ 
املفسر مع أقرب ما يتبادر إلى الذهن 
نسميه  ما  يأخذ  فهو  العبارات،  من 
السطح الظاهر من األشياء، أما في 
حالة التأويل، فاملؤول يبحث في شيء 
آخر وراء هذا الظاهر، وهو ال يكتفي 
باملعنى السطحي املباشر، بل يرى أن 
املعنى السطحي على خاف ذلك ال 
يكفي وال بد من الرجوع إلى مصدر 
آخر")25(، وهو األمر الذي يتفق فيه 
مع غيره في اعتبار الداللة احلقيقية 
في النص هي تلك التي حتدد بأنها" 
ما لم يقل، أو ما قيل بشكل غامض، 
وينبغي فهمه فيما وراء أو حتث سطح 

النص")26(.
ك��م��ا ن��ل��ف��ي غ��ي��ر ه����ؤالء م��ن الذين 
فّضلوا الفصل بن املصطلحن من 
زوايا متعددة ومببررات مختلفة على 

الذي  املعاصرين  النقاد  أح��د  نحو 
ذه���ب إل���ى أن امل��رح��ل��ة األول����ى من 
قراءة أي نص هي مرحلة التفسير 
يقوم  األول"ل��س��ان��ي"  جناحان"  ولها 
معرفة  في  وال��ص��واب  اخلطأ  على 
والثاني"تاريخي"  الكلمات،  معاني 
مرهونة  الصحيحة  املعرفة  يجعل 
اخلاص،  التاريخي  السياق  مبعرفة 
ال��ش��روط يقتضي أن  وث��ال��ث ه��ذه 
مرحلة  ال��ت��ف��س��ي��ر  م��رح��ل��ة  ت��س��ب��ق 
يدخل  التي  املرحلة  ال��ت��أوي��ل،وه��ي 
فيها القارئ ونصه في حالة حوار، 
وك����ل ف��ه��م ع��م��ي��ق ه���و ال��ت��ق��اء بن 
القارئة  ال����ذات  خ��ط��اب  خ��ط��اب��ن؛ 
املقروء  املوضوع  املضمرة، وخطاب 

أي خوار بينهما")27(.
بن  ال���ت���ف���ري���ق  ج���ان���ب  أّن  ي���ب���دو 
املصطلحن يكاد يحتّل حيزا أوسع 
وينال اهتماما أشمل لدى القدامى 
ال��س��واء، ولعّل  واحمل��دث��ن على حد 
م��ا ي��دع��م ه��ذا ال���رأي أك��ث��ر ه��و ما 
وأقوال  تعارف  من  نلفيه  أن  ميكن 
ع��ن��ه��م��ا)ال��ت��ف��س��ي��ر وال���ت���أوي���ل( لدن 
العتناق  اغلبهم  يجنح  إذ  القدامى 
ب��ي��ن��ه��م��ا م��ث��ل��م��ا يذهب  االخ���ت���اف 
معناه  التفسير  إن  ق��ائ��ا"  أح��ده��م 
التأويل  أم���ا  وال���ب���ي���ان...  ال��ك��ش��ف 
فيختلط فيه ترجيح أحد محتمات 
يعتمد  والترجيح  بالدليل،  اللفظ 
على االجتهاد ويتوّصل إليه مبعرفة 
م��ف��ردات األل��ف��اظ وم��دل��والت��ه��ا في 
في  املعاني  واستنباط  ال��ع��رب  لغة 
ك���ل ذل�������ك")28(، أو ك��م��ا ج���اء في 
م��وض��ع آخ����ر" ال��ت��ف��س��ي��ر ه���و بيان 
امل��ع��ان��ي ال��ت��ي ت��س��ت��ف��اد م���ن وضع 
املعاني  بيان  ه��و  وال��ت��أوي��ل  ال��ع��ب��ارة 
اإلشارة")29(،  بطرق  تستفاد  التي 
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آخر  ذاته  الشأن  ويعضده في هذا 
املرسوم  اخل��ط  ع��ن  يحيد  أن  دون 
أنهما  إليهما على  نلفيه ينظر  حني 
مبعنى واحد وأنهما متغايران" قيل 
ال��ت��ف��س��ي��ر وال��ت��أوي��ل مب��ع��ن��ى واحد 
بحسب عرف االستعمال والصحيح 
بينهما  الفرق  وأن  تغايرهما")30(، 
واملستنبط،  املنقول  بني  الفرق  مثل 
املنقول  ف��ي  االعتماد  على  ليحمل 

وعلى النظر في املستنبط)31(.
ولعّل لفرط ما بعثه املصطلحان من 
والتباس  النظر  وج��ه��ات  اخ��ت��اف  
وضِع  في  سببا  كان  بينهما،  املعنى 
داللية  حت��دي��داٍت  املجتهدين  بعض 
ال���ق���ارئ وتلفت  ت��س��ت��وق��ف  خ��اّص��ة 
ال  امل��ث��ال  سبيل  على  منها  النظر، 
احل��ص��ر م��ا ج���اء ع��ل��ى ل��س��ان أحد 
قوله"  نحو  على  املعاصرين  النقاد 
التفسير  وكلمة  ال��ت��أوي��ل  كلمة  ف��ي 
الذهاب  م��ع��ن��ى  احل����رك����ة،  م��ع��ن��ى 
والعودة، وكلمة التفسير في مغزاها 
ب��ك��ش��ف السر  م��ن��وط��ة  ال����روح����ي، 
املنظم  وال��س��ع��ي  احل��رك��ة،  وتنظيم 
ورس��م األف��ق وكسب اخلبرة واتقاء 
ذهب  هناك ممن  بل  ال��زل��ل")32(، 
نحو وضع ما يشبه جدوال تفصيليا 
يحدد من خاله الفروق اجلوهرية 
ال��ت��ي مي��ك��ن أن ت��وج��د ب��ني ك���ّل من 
التفسير والتأويل، يحسن بنا إيرادها 
بنوع من االختصار وعلى شكل أفكار 

موجزة على النحو التالي:
- ال��ت��ف��س��ي��ر ت��ع��ام��ل م���ع احمل�����ّدد، 
د أثر أي مادة أو أنه تداول  واحمل��دّ
احمل��دد، أما التأويل فهو تعامل مع 
يقوم  التفسير  أن  أي  د،  غير احمل��دّ
احملدد،  مبدلوله  ال���دال  رب��ط  على 
اللغوية  العامة  إل��ى  يستند  ال��ذي 

بني  ينفصم  ال  احت��اد  من  املتشكلة 
دال ومدلول محدودين.

- التفسير فعل يصوغ أسئلته وجوديا 
ومعرفيا من املاضي وهو من ينطلق 
وما حتمله من  لغته  في  النص  من 
فهو  التأويل  أم��ا  العالم،  إل��ى  اللغة 
وينطلق  احل��اض��ر  ف��ي  يتحقق  فعل 
من العالم إلى اللغة وما ميليه عليه 
وقراءة  فهم  آليات  من  العالم  ه��ذا 
في  النص  من  أيضا  وينطلق  وتلق، 
أي  تاريخانيته  تشكله  التي  داللته 
زمانه ومكانه وظرفه وقصده)33(.

م���ا س��ب��ق ال يبدو  ت��أس��ي��س��ا ع��ل��ى 
سمة  وال����ت����داخ����ل  االل���ت���ب���اس  أن 
بل  فحسب،  السابقني  املصطلحني 
إن األم��ر يعدو ذلك لينسحب على 
مصطلحات أخرى من احلقل ذاته، 
مما يضفي على املوضوع ومفاهيمه 
التحفظ واحل��ذر ووجوب  نوعا من 
لإلبانة عن ماهيتها  الوقوف عليها 
وضبط إشكاالتها، وهو ما يحدو بنا 
إلى محاولة إضاءة مصطلح متفرع 
آخرأفرزه موضوع القراءة والتأويل 

أال وهو »الهرمينوطيقا".
التأويل والهرمينوطيقا

تطلق في إطار ثقافة التأويل وترجمة 
مرجعياتها،  مب��خ��ت��ل��ف  ن��ظ��ري��ات��ه 
املتقاربة  مجموعة من املصطلحات 
ت���ؤدي معنى واح���د حينا  ال��ت��ي ق��د 
بعضها  وي���ن���م���از  ت���ت���داخ���ل  وق�����د 
ب��ع��ض ح��ي��ن��ا آخ����ر، كمصطلح  ع��ن 
وي��س��ّم��ى عادة  »ال��ه��رم��ي��ن��وط��ي��ق��ا"- 
 herméneutique،(  - بالتأويلية 
يترجم  ال����ذي   )hermeneutics
و"نظرية  التأويل"  العادة ب"فن  في 
ت��أوي��ل وتفسير  ف��ن  ، أي  ال��ت��أوي��ل" 
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الفرنسي«بول  الفيلسوف  يعتبر 
محطة  أه���������ّم  ث�����ان�����ي  ري�������ك�������ور« 
ب���ع���د »غ����ادام����ي����ر« ف����ي م���ش���روع 
ال���ه���رم���ي���ن���وط���ي���ق���ا امل����ع����اص����رة أو 
ال��ف��ل��س��ف��ي��ة، وقد  ال��ه��رم��ي��ن��وط��ي��ق��ا 
ات���س���م م���ش���روع���ه ال���ت���أوي���ل���ي على 
مختلف  باستثماره  خ��اص  وج��ه 
املعرفية  والنظريات  االجت��اه��ات 

والثقافية احلديثة.

الداخلية  بنيتها  بتبيان  النصوص 
املعيارية  ووظ��ي��ف��ت��ه��ا  وال��وص��ف��ي��ة 
وامل��ع��رف��ي��ة، وال��ب��ح��ث ع��ن احلقائق 
كما  ال��ن��ص��وص)34(،  ف��ي  املضمرة 
يترجم في موضع آخر  بعلم التفسير 
التي  الترجمة  مثل  أو  فّنه)35(،  أو 
البارزين  ال��ب��اح��ث��ن  أح���د  يفّضلها 
»الهرمينوطيقا"  على  يطلق  ح��ن 
نظرية  أو  ال��ن��ص��وص  تفسير  ع��ل��م 
ال��ت��ف��س��ي��ر)36(، م��ع أن���ه ل��م يكتف 
أن  آث���ر  ب��ل  ف��ق��ط  ال��ف��رق  بتوضيح 
يسوق في هذا الصدد ما مييز بن 
باعتبار  والتفسير،  الهرمينوطيقا 
األول نظريا مجردا والثاني تطبيقيا 
الهرمينوطيقا  أن  غ��ي��ر  إج��رائ��ي��ا، 
وأشمل  مفهوما  أوس���ع  ن��ظ��ره  ف��ي 
تخطى  بحيث  التفسير  من  تطبيقا 
إطار تفسير النصوص الدينية إلى 
م��ج��االت أخ����رى،أع����ّم" وق���د اتسع 
في  الهرمينوطيقا  مصطلح  مفهوم 
تطبيقاته احلديثة، وانتقل من مجال 
إل��ى دوائ��ر أكثر أساسا،  ال��اه��وت 
تشمل كافة العلوم اإلنسانية")37(.

املصطلح  يترجم  م��ن  أيضا  ونلفي 
أو"الهرمونيتيكية"  »الهرمونتيك"  ب 

ويُعنى به »حديثا نظرية تأويل رموز 
لغة أدبية بوصفها كا لعناصر ثقافية 
ما")38(، أو ذلك الذي يبحث في » 
التأويل الذي يطبع مشاكل ومناهج 
ال��درس األدب��ي في عاقته الوثيقة 
وفهمها  وقراءتها  النصوص،  بنقد 
في مرحلة أولى وجتاوز مجرد نقد 
النصوص وتأويلها إلى تكوين نظرية 

عامة لإلنتاج")39(.
هكذا يبدو أن تعّدد املصطلحات ملفهوم 
واحد يثير الكثير من احليرة والتساؤل 
النصوص  ب��ت��أوي��ل  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  إزاء 
الهرمينوطيقا  وأّن  بخاصة  وتلقيها، 
قد اغتدت اجتاها تأويليا ُيعّد مبثابة 
جتاوز  في  واملنهجي  النظري  البديل 
فضال   ،)40( ال��ن��ص  تفسير  معضلة 
صارت  الهرمينوطيقا  لفظة  أّن  عن 
التي  التوجهات  مختلف  على  تطلق 
واملفكرين  الفالسفة  بعض  ميارسها 
الذين أصبحوا مينحون عناية خاصة 
والفهم  والتفسير  التأويل  مبشكالت 

.)41(
اشتقاقا  امل��ص��ط��ل��ح  ي��خ��ص  ف��ي��م��ا  أّم����ا 
وأصوال ومعجما، فإّن أغلب الذين تناولوه 
حقيقة  في  والبحث  والتحليل  بالدراسة 
دالالته ومصادره، يكادون يجمعون على 
أنه مصطلح ذو أصول يونانية، ال يخرج 
 "herménia"عن مشتقات املصدر األول
الذي يدّل حسب أحد دارسي الغرب على 
لفظة  من  اشتقاقه  مّت  أو  التأويل)42(، 
تعني  وال��ت��ي  )هرمينيو(   "herméno«
والتفسيروالتعبير)43(،كما  الترجمة 
ي��ن��ض��اف إل���ى ه��ذي��ن األص��ل��ن مصادر 
مثل  اللفظية  صيغتها  تتشابه  أخ���رى 
و   herméneutikos و   herméneutés
 ،herméneueinو   herméneuticos
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أحد  منظور  في  للنظر  الالفت  أن  غير 
املصطلح  أص�����اب  م���ا  ه���و  ال����دارس����ن 
اللغة  إل��ى  انتقاله  بعد  تغير وحت��ّول  من 
االنزياح  م��ن  ن��وع  ح��دث  ح��ن  الالتينية 
 ،"interpréta ب"  ت��رج��م  إذ  ال��دالل��ي، 
ف���اغ���ت���دى ب���ذل���ك ال��ه��رم��ي��ن��وط��ي��ق��ا هو 
 ،interprétation أي،  ال����ت����أوي����ل 
لفظة"  م��ع  املصطلحن  ت��داخ��ل  مبعنى 
املعنى  بأن  علما   ،)l’éxégèse("التفسير
 )herméneuein( ل��أص��ل  احل��ق��ي��ق��ي 
ومشتقاته ليس هو التفسير بقدر ما يدّل 
.)44( )l’expression(على فعل التعبير

الثقافة  في  املصطلح  استخدام  ولعّل 
اإلن��س��ان��ي��ة، ق���د اق���ت���رن م��ن��ذ العهد 
األدبية  النصوص  بتفسير  اإلغريقي 
وفهمها ال سيما تفسير النص الهوميري 
)نسبة إلى هوميروس(- والذي يعتبر 
األولى،  الفترة  ف��ي  اإلجن��ي��ل-  مبثابة 
القواعد  مجموعة  بعد"  فيما  ليعني 
يتبعها  أن  ي���ج���ب  ال���ت���ي  وامل���ع���اي���ي���ر 
الديني)الكتاب  ال��ن��ص  لفهم  املفسر 
املفهوم  يجعل  مم��ا  امل����ق����ّدس(")45(، 
انتقاله  ف��ي  متخصصا  طابعا  ي��أخ��ذ 
ع��ب��ر ال���زم���ن م���ن ت���أوي���ل ك���ل أن����واع 
النصوص) الفنية واألدبية واحلكايات 
األس���ط���وري���ة...( إل���ى االه��ت��م��ام على 
الفلسفية  ب����األص����ول  أخ�����ص  وج�����ه 
النصوص  ت��أوي��ل  سيما  ال  وال��دي��ن��ي��ة 
التأويل  أمر  أن  ويزعم  املقدسة)46(، 
في التراث اإلغريقي مرّده في أصوله 
رسول  »هرمس""hermès"وهو  إل��ى 
اآللهة إلى البشر)47(، فهو ميثولوجيا 
والترجمة  ال���وس���ي���ط  ب������دور  ي���ق���وم 
كان  بحيث   )interprète(والتفسير
»جسرا يفسر ويشرح رساالت اآللهة، 
وذلك بتحوير ماهيتها ومضامينها)التي 

كانت فوق مستوى الفهم البشري(، من 
ممكنة  وجعلها  للناس  تفهيمها  أج��ل 
انه  ك��م��ا  ق��ب��ل��ه��م")48(،  م��ن  اإلدراك 
يعتبر إله الفصاحة واحلكايات ورسول 
األحالم والّرؤى ، وهو ثمرة زواج بن 
»مايا"،مينح  و"اإلل���ه���ة"  اإلل���ه"زي���وس" 
والرعاة  والّتجار  للمسافرين  حمايته 

وقطعانهم)49(.
غ��ي��رأّن امل��الح��ظ ب��وض��وح ه��و ذلك 
ال��ت��ط��ّور امل��ن��ه��ج��ي ال��ش��ام��ل الذي 
التأويلية(  التأويل)  نظرية  شهدته 
ف���ي ال���ق���رن ال���ت���اس���ع ع����ش����ر)50(، 
التي  ال���ت���غ���ّي���رات  ف���رض���ت  ح���ي���ث 
ابتداء  ال��ن��ه��ض��ة  ع��ص��ر  ص��اح��ب��ت 
م���ن ال��������ق��������رن17)1654(، ح���دوث 
وتفسير  فهم  مجال  عن  االنفصال 
النصوص املقدسة )الدينية( لتصبح 
علما  ال��ه��رم��ي��ن��وط��ي��ق��ا)ال��ت��أوي��ل��ي��ة( 
مستقال بذاته، علما يهتّم بفن فهم 
لهذا  تهّيأ  ثّم  ومن  النصوص)51(، 
االجتاه أن يّتسع بشكل جلّي خالل 
هذا القرن التاسع عشر)19( ليشمل 
قضايا التأويل النصي برّمتها)52(.
الهرمينوطيقا نظرية للنص والفهم

انطالقا من املسار التطوري املكثف 
الهرمينوطيقا  أو  للتأويلية  واملتسارع 
في فترات  القرن العشرين ، وبخكم 
اخ��ت��الط��ه��ا ب���ال���ت���ي���ارات وامل���ع���ارف 
حينما  السيما  املعاصرة،  الفلسفية 
من  وص��ي��اغ��ات��ه��ا  ص��ورت��ه��ا  تشكلت 
دراسة  في  الفلسفي  املشروع  خالل 
النصوص ومقاربتها تفسيرا وفهما، 
ي����د كوكبة  ع���ل���ى  ذل�����ك  ك�����ان  وق�����د 
الذين  وال��ف��الس��ف��ة  امل��ن��ظ��ري��ن  م���ن 
باألفكار  ال��ت��أوي��ل��ي  ال�����درس  أث�����روا 
وال���ن���ظ���ري���ات ال���ت���ي أس���ه���م���ت في 
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شاملة  كنظرية  التأويلية  تأسيس 
أمثال"فريديريك  وال���ق���راءة  للفهم 
 F r i e d r i c h " " خلر ما ير شال
 -1 7 6 8 ( "S c h l e i e r m a c h e r
دلتاي"  وي��ل��ه��ام  واألمل���ان���ي"   ،)1834
-1833(  "Wilhelm Dilthey"
مارتن  األملاني"  والفيلسوف   ،)1911
 "Martin Heidegger" ه��اي��دج��ر" 
جورج  و"ه���ان���ز   ،)1976  -1889(
 "Hans Georg Gadamer " "غادامير
و"ادمي�����ون�����د   ،)2002  -1900(
 "Edmund Husserl"  ه���وس���ي���رل" 
وال����روم����ان����ي"    ،)1938-1859(
 "R.Ingardin  " ان���غ���اردن"  روم����ان 
والفرنسي"   ،)1960-1893(
"  P.Ricoeur ري�������ك�������ور""   ب�������ول 
االيطالي"  وك���ذا   ،)2005  -1913(
 "Emberto Eco  " إي��ك��و"  أم��ب��رت��و 
نحو  ع��ل��ى  وآخ���ري���ن   ،)...-1932(
 Roland " بارت"  »روالن  الفرنسيني 
Barthes" )1915- 1980( ، و"جاك 
 -1930("Jaques Derrida « "دريدا
2004(، وغيرهم من املفكرين والنقاد 
ت��رك��وا بصماتهم  ال��ذي��ن  وامل��ن��ظ��ري��ن 
البارزة في تشييد التجربة التأويلية 

ورسم أنطولوجيا متباينة للنص.
والذين  األمل��ان  للفالسفة  ك��ان  لقد 
منهم  ب����خ����اص����ة  ب���ع���ض���ه���م  ذك�������ر 
أص����ح����اب ف��ل��س��ف��ة ال����ظ����واه����رأو 
الفينومينولوجيا  أو  ال��ظ��اه��رات��ي��ة 
مشكلة   -  )Phénoménologie(
البالغ  األث��ر  الفلسفية-،  التأويلية 
والدور الفعال في" مؤسسي نظرية 
وغيرهما  واي��زر  ي��اوس  مثل  التلقي 
فرنسيني  فالسفة  ف��ي  أث���روا  كما 
ري���ك���ور، وتيار  ب����ول  م��ث��ل  آخ���ري���ن 
بقطع  ينادي  هذا  الظواهر  فلسفة 

وفقه  ال��ق��دمي  التفسير  م��ع  الصلة 
إفساح  إلى  ويدعو  التقليدي،  اللغة 
تعتمد  التي  القارئة  للذات  املجال 
ظاهر  من  لالنطالق  حواّسها  على 
دينامية  دالل��ة  اكتشاف  إل��ى  النص 
فلسفة  ف���إّن  وعليه  ع��م��ي��ق��ة")53(، 
اتساع  في  بقوة  أسهمت  الظواهر 
م��دل��ول ال��ت��أوي��ل ون��ظ��ري��ت��ه بحيث 
أص��ب��ح م��ج��اال م��ع��رف��ي��ا ي��ص��ل بني 
فيما  تتالشى  م��ت��ع��ّددة،  علوم  ع��دة 
من  التفسير  مشكلة  ح���ول  بينها 
منظور العالقة التأويلية بني النص 
التي  واألنظمة  بتفسيره  يقوم  ومن 
التفسير)54(،  عملية  عليها  تقوم 
يعّد  الفيلسوف" شاليرماخر"  ولعّل 
داللة"  توسيع  على  عمل  م��ن  أول 
الهرمينوطيقا" إذ جعل منها نظرية 
فتعلية  ذات  الفهم،  ف��ّن  ف��ي  ع��ام��ة 
بتفسير  املتعلق  اخل��اص  العمل  في 

الكتاب املقّدس)55(.
وبهذا كان إسهامه مبثابة لبنة أولى 
ف��ي ت��أس��ي��س ال��ه��رم��ي��ن��وط��ي��ق��ا، من 
الفضل  صاحب  يعتبر  كونه  حيث 
التأويلية  ب��ني  التمييز  ف��ي  ال��ب��ارز 
والتأويل، فيبعد التأويلية عن النص 
النصوص  على  ويقصرها  الديني 
عن  ال��دن��ي��وي��ة)ال��ن��اس��وت��ي��ة(، فضال 
بالتمييز بني أسلوبني في  أنه يقوم 
ميثله  أح��ده��م��ا  التأويلية  امل��ق��ارب��ة 
النص  يعالج  وال���ذي  لغوي  أس��ل��وب 
لغة  اخل���اص���ة)  لغته  م��ن  ان��ط��الق��ا 
إقليمية، تركيب نحوي، شكل أدبي(، 
وحتديد الكلمات من خالل اجلمل 
اجلمل،  ه��ذه  ودالل���ة  تركبها  ال��ت��ي 
أسلوب  ع��ل��ى  فينهض  ث��ان��ي��ه��ا  أم���ا 
يعتمد على  والذي  النفسي  التأويل 
الفكرية  حياته  املؤلف،  بيوغرافيا 
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التي  واحل��واف��ز  وال��دواف��ع  والعامة 
إذ  وال��ك��ت��اب��ة،  التعبير  إل���ى  دف��ع��ت��ه 
ميوقع األثر)النص( في سياق حياة 
املؤلف وفي السياق التاريخي الذي 

ينتمي إليه)56(.
ويستمّر مسار التأويل والتأويلية في 
حركة تصاعدية أكثر منهجية ووعيا 
شاليرماخر  م��ن  ك��ل  بعد  فلسفيا 
ودل����ت����اي وه���ي���دج���ر، ح��ي��ث هيمن 
الكالسيكية  بالتأويلية  يسّمى  م��ا 
منعطفا  ل��ي��أخ��ذ  وال���روم���ان���س���ي���ة، 
الفيلسوف  م��ع  وت��اري��خ��ي��ا  ح��اس��م��ا 
غادامير(  ج����ورج  امل��ن��ظ��ر)ه��ان��س 
صياغة  ي��ع��ي��د  أن  ح�����اول  وال������ذي 
أستاذه"مارتن  ن���ص���وص  وق������راءة 
السيما  تقريبا،  الفلسفية  هيدجر" 
إنه"  بحيث   ، بعمق  ب��ه  ت��أث��ر  وأن���ه 
ميكن القول بأن فلسفته قد اّتسمت 
طريقة  على  فينومينولوجي  بطابع 
هيدجر، كما تشّكل عقله بعمق من 
خالل محاضرات هيدجر في أوائل 
احلني  ذلك  منذ  وظّل  العشرينيات 
مولعا بهيدجر")57(، فكانت من هذا 
املنطلق والدة اخلطوط الكبرى لديه 
فلسفي  التأويل ضمن مشروع  لفن 
أن��ط��ول��وج��ي)وج��ودي( ع��ام، والذي 
تناول من خالله »تفاعل املستويات 
واملتمثلة  التأويلية  للتجربة  الكبرى 
في اللغة وعالقتها بفاعلية احلوار 
ضمن نسيج لغوي حّي، والتاريخ كبعد 
أساسي من أبعاد"الوعي التاريخي" 
و"اجلمالي" كلحظة  تأويلية وجتربة 
فاعلية  فيها  تتجلى  أن��ط��ول��وج��ي��ة، 
الفهم وفهم القصد املباشر للمؤلف 

في عالقة حوارية")58(.
لقد كان مشروعه الفلسفي محضنا 
إذ  ال��ت��أوي��ل،  لنظرية  استراتيجيا 

احتّل االهتمام بقضايا التأويل لديه 
مساحة معرفية واسعة)59(، كما نالت 
 )Compréhension(الفهم مقولة 
التأويل  أدب��ي��ات  ف��ي  خاصة  عناية 
ومفاهيمه لديه، ال سيما من خالل 
واملنهج"  احلقيقة  الشهير"  كتابه 
نظرية  يطرح  أن  عبره  الذي حاول 
تأصيليا،  منهجيا  ط��رح��ا  ال��ف��ه��م 
تنهض عليها فلسفة التأويل وآفاقه، 
بعيد حينما  لقد ذهب غادامير  بل 
اعتبر معضلة الفهم معضلة وجودية 
أستاذه"  ت��ص��ّورات  يستلهم  وك��أن��ه 
يعّد فهم  ال��ذي  الفهم  هيدجر" عن 
أي عمل فني أو أدبي"مهمة وجودية 
العالم  في  اإلنساني  الوجود  تثري 
ال��وج��ود، وغن  لهذا  اإلن��س��ان  وفهم 
النص األدبي- والعمل الفني عامة- 
لواقع  امل��ب��دع  رؤي���ة  ع��ن  يفصح  ال 
محددة  تاريخية  حلظة  في  محدد 
إطار  العظيم-  الفن  ف��ي  تتجاوز- 
اخلاص إلى العام، ولكنه يفصح عن 

الوجود مبعناه الفلسفي)60(.
رّكزت تأويلية غادامير على التمييز 
بني منطني من الفهم أحدهما فهم 
جوهري وهو فهم مضمون احلقيقة 
النصوص  ب���ق���راءة  ت��ت��ك��ش��ف  ال��ت��ي 
قصدي  فهم  وثانيهما  وتفسيرها، 
املؤلف/  مقاصد  فهم  يخّص  وه��و 
املبدع وأهدافه، ويتم ذلك بانعكاس 
ال��ت��ج��رب��ة ع��ل��ى ال����ذات ف��ي عملية 
حوارية مع الذوات األخرى، فاحلوار 
امليل  يستلزم  ح��وار حقيقي  كّل  هو 
إل��ى اآلخ��ر ومينح رأيه  ب��اإلن��ص��ات 
فكره  إل��ى  بالولوج  خاصا  اهتماما 
ليتم فهم ما يقوله الفرد ويعّبر عنه 
أن  يعني  قد  مما  عينه،  هو  وليس 
عبارة  مفهومه  في  التأويل  طبيعة 
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م��ش��ارك��ة وج��ودي��ة جدلية بني  ع��ن 
املؤّول،  والنص  ي��ؤّول  ال��ذي  املتلقي 
بني  يجمع  تفاعليا  م��رّك��ب��ا  ليمنح 
التي  واحلقيقة  الوجودية  التجربة 
يجّسدها ذلك النص، قد يكون ذلك 
واألنت  األنا  اكتشاف  إع��ادة  مبثابة 
وال��ش��ع��ور ب��ان��ع��ك��اس جت��رب��ة اآلخر 
األساسية  الفهم  عملية  إذ  فينا، 
في نظر غادامير التي" تتوقف بناء 
هي  ل��ل��ذوات  كلها  معرفتنا  عليها 
اخلاصة  الباطنية  حياتنا  إسقاط 
ب��ن��ا ع��ل��ى م��وض��وع��ات ح��ول��ن��ا لكي 
نشعر بانعكاس التجربة فينا")61(. 
يعتبر الفيلسوف الفرنسي"بول ريكور" 
ثاني أهّم محطة بعد »غادامير" في 
أو  املعاصرة  الهرمينوطيقا  مشروع 
اتسم  وقد  الفلسفية،  الهرمينوطيقا 
خاص  وجه  على  التأويلي  مشروعه 
ب��اس��ت��ث��م��اره م��خ��ت��ل��ف االجت���اه���ات 
والثقافية  امل��ع��رف��ي��ة  وال��ن��ظ��ري��ات 
والوجودية  البنيوية  مثل  احل��دي��ث��ة 
واملاركسية ونظرية الثقافة والتفكيك 
اللغة  ون��ظ��ري��ات  ال��ل��غ��وي  والتحليل 
وأنثربولوجيا الدين)62(، فضال عن 
أنه انتهج نهجا فينومينولوجيا متأثرا 
بالفينومينولوجية  األول��ى  بالدرجة 
فلم  هيدجر،  ووجودية  الهوسيرلية 
إل��ي��ه هوسيرل  ق��ص��د  ع��ّم��ا  ي��ت��خ��ّل 
ماهية  م��ن  منطلقا  وه��ي��دج��ر)63(، 
ملفهوم  األن���ط���ول���وج���ي���ة  ال�����دالل�����ة 
بكل  ساعيا   ، هيدجر  ل��دى  الفهم 
داخل  ال��ت��أوي��ل  تشييد  نحو  ط��م��وح 
انطولوجيا  وبلورة  الفينومينولوجيا 
خاصة  ابستيمولوجيا  عبر  للفهم 

بهذا التأويل)64(.
ق��د جت��ل��ّى ت��أث��ر"ري��ك��ور" ك��ث��ي��را في 

الوجودي  بأستاذه  التأويلية  فلسفته 
 Gabriel( "املسيحي"غابريال مارسال
Marcel( )1889- 1973( الذي قام 
»هوسيرل"،  امللهم  أع��م��ال  بترجمة 
»ريكور"  أعمال  أول  أه��ّم  مثلت  كما 
دراسات عن املشروع الفلسفي لكل من 
ياسبيرس  وهيدجروكارل  هوسيرل 
 ،)1969  -1883(  )Karl Jaspers(
وإننا   ،)65( م��ارس��ل  غابريال  وك��ذا 
نلفيه يؤّكد استناده إلى منهج بعض 
أساتذنه املذكورين قائال" كنت استند 
به  ال��ذي  التأويلي  املنهج  إل��ى  بثقلي 
ياسبرز  الوجودي  والثنائي  هوسيرل 
على  اآلن  أطلقت  ورمب��ا  ومارسيل، 
الظاهراتية  الوصف  من  النوع  هذا 
في  أج��رؤ  لم  أنني  برغم  الوجودية، 
بالظاهراتية،  تسميتها  على  حينها 
ألنني لم أرغب أن حتتمي محاولتي 
بشرعية هوسرل الذي كنت أترجمه 

إلى الفرنسية")66(.
كما أن نظرية التأويلية القائمة على 
أيضا  اس��ت��م��ّدت  الفينومينولوجيا، 
فاغتدت  الفيلولوجيا،  م��ن  أسَسها 
ت��أوي��ل��ي��ة ف��ي��ل��ول��وج��ي��ة، ان��ط��ل��ق فيها 
يتجلى في  اللغوي  احل��دث  ك��ون  من 
كلماتها  مجموع  ليست  التي  اجلملة 
بل هي كينونة منفردة بذاتها، ولهذا 
النص  ف��ي  ال��ع��الم��ات  بتقسيم  ق���ام 
بالعالمات  خ��اص  أحدهما  قسمني 
األّول التي هي نافذة على العالم، أما 
الثواني  بالعالمات  فيتعلق  ثانيهما 
الكشف  ينبغي  زائ��ف��ة  حقيقة  وه��ي 
عن خلقها وذلك لكونها ال تشّف عن 
املعنى بل تخفيه ألنه املعنى الباطني 
الذي يجب إليه من خالل العالمات 
باملهمة  صلة  ل��ه  كله  وه���ذا   ، األّول 
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الهرمينوطيقية التي ترتبط جوهريا 
وميكن   ،)67( ال��ن��ص  ع��ال��م  مبفهوم 
اإلشارة كذلك إلى أّن فلسفة ريكور 
التأويلية قد تشّكلت في أحد جوانبها 
على  ركيزتني مهمتني أخريني تتمثل 
الفرويدي  الرافد  أثر  في  إحداهما 
منهجه  ع��ل��ى  ال��ن��ف��س��ي  وال��ت��ح��ل��ي��ل 
منهج  استثمار  خ��ال  م��ن  التحليلي 
احلرة  بالتداعيات  اخل��اص  ف��روي��د 
في  إعادة استكشاف جغرافيا النفس 
البشرية ألجل إظهار بنيتها الرسوبية 
األولية  وم��ع��امل��ه��ا  تخومها  وحت��دي��د 
ورب����ط ذل���ك مب��ب��اح��ث ال��ت��أوي��ل من 
حيث اإلبانة عن معنى الفهم وأسسه 
وجتلياته، والتساؤل حول حقيقة هذا 
الفهم إن كان عملية استبطانية ذاتية 
أو عملية مرّكبة يتداخل فيها الذاتي  
بالاشعوري  والشعوري  باملوضوعي 
والقصدي بغير القصدي)68(، وأما 
عليها  ينبني  التي  األخ���رى  الركيزة 
فهي  ل��دي��ه)ري��ك��ور(  التأويلي  الفكر 
تلك املتعلقة مببدأ السؤال وما يقابله 
من جواب، إذ التأويل يقوم على فهم 
النص وهو السؤال وتأويله باجلواب 
عنه، وبذلك يكمن الفهم" في تركيبة 
ميلك  ال  املعنى  وان  ذات���ه،  ال��س��ؤال 
ناصية جتليه إال داخل سيرورة هذه 
التركيبة، فبمقدار السؤال على آفاق 
منها  القريبة  بتمظهراتها  احلقيقة 
والباطنة... منها  الظاهرة  والبعيدة 

ي��ت��ج��ذر امل��ع��ن��ى كرافد  مب���ق���دار م���ا 
القائمة  االشكلة  رواف���د  م��ن  رئيس 
ح��ول ال����س����ؤال")69(، ول��ع��ّل منطلق 
فكره  في  التأويل  قضية  إلى  النظر 
قد استلهم من فكر أستاذه غادامير 
الذي رأى هو اآلخر أن التأويل ال يتّم 
قوله  السؤال في  واستكناه  بفهم  إال 

أن  يعني  النص  تفهم  الذكر"أن  على 
تفهم كجواب عن سؤال")70(، إذ يقول 
بوضوح أكثر" إن التأويل يتضمن دوما 
إحالة جوهرية على السؤال املطروح 
إال  للنص  فهمه  يتم  ال  عليه،بحيث 
بفهم ذل��ك ال��س��ؤال، وه��ذا لن يتأتى 
إال باكتسابه لألفق الهرمني وطيقي 
مبا هو أفق السؤال الذي يقود داخله 

توجه داللة النص")71(. 
التي يجدر  ولعّل من أهم احملطات 
خامتة  فنجعلها  عندها  التوّقف  بنا 
محطة  ال��ت��أوي��ل��ي��ة،  النظرية  م��س��ار 
تتعلق بالناقد الروائي والسيميولوجي 
االيطالي)أمبرتو إيكو(، الذي استطاع 
في  ومغايرا  جديدا  نفسا  مينح  أن 
وصياغات  أش��ك��ال  إع����ادة حت��دي��د 
رؤية فلسفية  التأويلية وفق  القراءة 
م��ث��ل��ت أغلب  وس��ي��م��ي��ائ��ي��ة، ح��ي��ث 
إلشكاالت  خاصة  صياغة  كتاباته 
التأويل وما يحيط به من تشابكات 
من  السيما  واالشتغال،  الداللة  في 
خال أشهر كتبه الصادرة في هذا 
 l’œuvre" "الشأن مثل »األثر املفتوح
و"ال����ق����ارئ   ،)1962(  "ouverte
 "lector infabulo" احل��ك��اي��ة"  ف��ي 
 les" ال��ت��أوي��ل"  ح���دود  و"   ،)1979(
 "limites de l’interprétation
والتأويل  و"ال����ت����أوي����ل   ،)1990(
 l’interprétation et""املضاعف
 ،)1996(«  super interprétation
رئيسني  محورين  على  أكثر  مرّكزا 
يتمثل أحدهما في اآلثار التطبيقية 
الدراسات  مجال  إل��ى  تنتمي  التي 
كذلك  ي��س��ّم��ى  م���ا  أو  ال��ت��ف��ك��ي��ك��ي��ة 
ويخّص  امل����ض����اع����ف،  ب���ال���ت���أوي���ل 
ث��ان��ي��ه��م��ا م���ا ل���ه ع��اق��ة مب���ا يوسم 
متزودا  ال��ت��أوي��ل��ي��ة،  ب��ال��س��م��ي��وزي��س 
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ومعارفها  ال��س��ي��م��ي��ائ��ي��ات  ب��دع��ام��ة 
مناذجها  أشاعتها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
اخلصبة، انطالقا من تأثير" التراث 
األمريكي  السيميائي  خلفه  ال���ذي 
ب���ورس وخاصة  ت��ش��ارل س��ن��دي��رس 
ما يتعلق منه بسيرورة إنتاج الداللة 
»املتناهي"  من  العالمات  واشتغال 
اللولبي  و"ال��ن��م��و  و"ال��الم��ت��ن��اه��ي" 
التدليلي"  الفعل  و"حركية  للعالمة" 

و" السيميوزيس"")72(.
سعى »إيكو" بوعي شامل نحو توسيع 
مبفاهيم  واالستعانة   النظرية  أط��ره 
وآليات جديدة، مستثمرا بعمق البحوث 
إلى  ومستندا  امل��ت��ط��ورة،  السيميائية 
جملة العلوم واحلقول والتخصصات، 
حيث متّكن  من أن يتوغل في رحلته 
دهاليز  داخ��ل  واإلج��رائ��ي��ة"  النظرية 
التاريخ واألساطير والفلسفة واملنطق 
بحث  والباطنية،  الصوفية  واحلركات 
التأويل  أشكال  لكل  خفية  ج��ذور  عن 
ال��ت��ي م��ورس��ت ومت����ارس ح��ال��ي��ا على 
ال��ن��ص��وص")73(، ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إلى 
إفادته من مرجعيات علمية ومنهجية 
الشكالنيني  بحوث  غ��رار  على  أخ��رى 
واالنثربولوجيني  واأللسنيني  ال��روس 
Algiradas.( وبحوث كل من أ.غرمياس

 )1992  -1917(  )Julien.Greimas
 Roman( ج����اك����ب����س����ون(  وروم�����������ان 
Jakobson( )1896- 1982( وروالن بارت 

وجاك دريدا .
املفاهيم  م��ن  جملة  على  اتكأ  لقد 
بلورة  في  األساسية  واملصطلحات 
نظريته التأويلية مثل"السيميوزيس" 
و"املتناهي"  و"امل��ؤول"  و"الهرمسية" 
و"املوسوعية"  و"ال���الم���ت���ن���اه���ي" 
الطوبيك"  و"  املضاعف"  و"التأويل 

العناصر  م��ن  وغيرها  و"االن��ف��ت��اح" 
مل��الم��ح رؤيته  ��س��ة  امل��ؤسِّ ال��ن��ظ��ري��ة 
يعتبر  إذ  وق��ض��اي��اه،  ال��ت��أوي��ل  إزاء 
التأويل في نظر إيكو مظهرا رئيسا 
مفهوم  وه���و  ل��ل��س��ي��م��ي��وزي��س)74(، 
سيميائي يُنسب إلى صاحبه شارل 
بيرس الذي كان أول من أدخله إلى 
لديه"  وي��ع��ن��ي  السيميائيات  ح��ق��ل 
شيء  خاللها  م��ن  يشتغل  س��ي��رورة 
ما كعالمة، وتستدعي من أجل بناء 
عناصر  ث��الث��ة  ال��داخ��ل��ي،  نظامها 
ال��ع��الم��ة ويضمن  ي��ك��ون  ه���ي م���ن 
يقوم  م��ا  ال��وج��ود،  ف��ي  استمرارها 
بالتمثيل)ماثول( وما يشكل موضوع 
التمثيل)موضوع( وما يشتغل كمفهمة 
تقود إلى االمتالك الفكري"للتجربة 

الصافية")مؤّول(" )75(.
 )interprétant( )امل���ؤّول(  فمفهوم 
بيرس  م��ن  إي��ك��و  استلهمه  ق��د  مثال 
وأدرجه في بعض أجزاء حتليالته عن 
التأويلي،  نشاطه  في  ودوره  القارئ 
امل��ؤول مجرد  بحيث لم يصبح عنده 
وليس  أخ���رى،  عالمة  تفسر  عالقة 
م���رادف���ا أو ت��رج��م��ة ل��ك��ل��م��ة م���ا، بل 
ه��و م��ف��ه��وم أوس���ع م��ن ذل���ك ، صار 
في  يبعثه  أن  مي��ك��ن  م��ا  ك���لَّ  يشمل 
صور  من   )interprète(املؤّول ذهن 
ودالالت ونصوص تتناسل فيما بينها 
سلسلة  ف��ي  السيميوز  نسيج  ضمن 
غيرمتناهية من اإلمكانات التأويلية، 
ومنه فاملؤّول يعتبر مبثابة احلّد الثالث 
في  للعالمة  ال��ث��الث��ي  ال��ب��ن��اء  داخ���ل 
تصور شارل بيرس بحيث إّن العالمة 
 )representamen( »م���اث���ول"  ه��ي 
 )objet(موضوع على  يحيل  ال��ذي 

.)76()interprétant(عبر مؤّول
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ي������������س������������وق احل���������������دي���������������ث ع�����ن 
إلى  ب����ال����ض����رورة  ال���ّس���ي���م���ي���وزي���س 
 )Hermétisme ( " لهرمسية ا ذكر"
اإلغريقي  اإلل����ه  إل���ى  ت��ن��س��ب  ال��ت��ي 
إلى  »هرمس""hermès » الذي يرمز 
املعرفة الكلية والتأويل الشامل ، وهو 
السيميوزيس  بني  العالقة  يجعل  ما 
وال���ت���أوي���ل وث��ي��ق��ة الرت��ب��اط��ه��م��ا معا 
هذين  إيكو  وقد صاغ  بهرمس)77(، 
واح���د حيث  س��ي��اق  ف��ي  املصطلحني 
الهرمسية،  بالسيميوزيس  دعاهما 
حتته  أدرَج  آخ��ر  مصطلح  لديه  كما 
وهو"  التأويلي  اإلجن���از  ع��ن  ت��ص��ّوَره 
اخلاصية  ذات  الهرمسية"  امل��ت��اه��ة 
االنتقال  على  قدرتها  ف��ي  الّرئيَسة 
من مدلول إلى آخر، ومن تشابه إلى 
آخ��ر وم��ن راب��ط إل��ى آخ��ر، وبالتالي 
فان السيميوزيس الهرمسية ال تنفي 
ومتعال،  واح��د  شامل  مدلول  وج��ود 
بل تؤّكد أّن أي شيء ميكن أن يحيل 
أن هذه  ك��م��ا  آخ����ر  ش����يء  أي  ع��ل��ى 
السيميوزيس الهرمسية قد حتيل على 
السيميوزيس الالمتناهية وفق ما جاء 
لبيرس  السيميائية  الصياغات  ف��ي 
التأويلية  املتاهة  على  ي��ؤّك��د  ال���ذي  
الالمتناهية وذلك باعتبار النص في 
تُنتج سلسلة  آل��ة  تصور ج��اك دري��دا 

من اإلحاالت الالمتناهية)78(.
le topique("الطوبيك مصطلح"  أّم��ا 

املقوالت  أح��د  فهو  )م��ث��ال،   )))topic
األساسية التي يركز عليها" إيكو" بشكل 
واضح، بحيث يغدو لديه ضمن ترسيمة 
ال���ق���راءة وال��ف��ه��م"ن��ق��ط��ة إرس����اء بدئية 
داخل مسار تأويلي، فكّل قراءة تنطلق 
أول���ي- بشكل حدسي في  ت��ص��ّور  م��ن 
غالب األحيان- للمعنى من أجل حتيني 

البعض  أو  الداللية  اإلمكانات  مجموع 
هذا  من  الطوبيك  موقع  وميكن  منها، 
التحيني أساسا في محاولة  محاصرة 
شظايا املعنى املتولدة عن االنفجارات 
أج��ل ضبط  من  يستخدم  فهو  األول��ى 
السيميوزيس")79(، وكأن الطوبيك في 
للقراءة  فرضية  إال  هو  ما  إيكو  نظر 
متاهة  إلى  للولوج  القارئ  بها  يستعني 
شكل  على  بصياغتها  يقوم  إذ  النص، 
في  إليها  يستند  قبلية  وأدوات  أسئلة 
حتيني النص املقروء بغية االقتراب من 

االنسجام التأويلي.
جدل النص والتأويل

يفرض النُص كمنجز إبداعي نظاَمه 
إلى  يدعو  الذي  واجلمالي  العالمي 
ضرورة التأويل فالفهم، ومن ثّمة فإن 
القارئ الذي  يناط به فعل التأويل 
م��ل��زم ب��ال��ت��زود ب��ف��ط��رة ت��ؤه��ل��ه لهذا 
على  تعينه  بخبرة  والتفكيك  الفهم 
هذا التأويل ، مشفوعة بثقافة تعمل 
تأويالته)80(،  وق��ي��ادة  تأجيج  على 
العالقة بني  أن  بدا  إذا ما  ال سيما 
القارئ والنص عالقة تداخل  تأويل 
في  »ه��و  فالنص  وتفاعل،  وجت��اذب 
القراءة  فعل  عملية  نتاج  واح��د  آن 
لها  ومكّمل  فيها  أساسي  وعنصر   ،
دي��ن��ام��ي��ة شاملة،  م��ن  ان���ه ج���زء  أي 
النص  معنى  ويترابط  فيها  يتداخل 
وخلفيته املرجعية ومساهمة القارئ 
في ذلك")81(، وهو ما يجعل القارئ 
مباشرة  قبل  آليا  اف��ت��راض��ا  يصدر 
جتربة التأويل متمثال في أن النص 
تأويله  قيكون  متاما،  معناه  يقول  ال 
بالضرورة هو الذي يكّمل معناه)82(، 
غير أن هذا القارئ هل في مقدوره 
باختالف أمناطه وأدواته ومرجعياته 
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أن يقوم باجناز تأويلي نهائي للنص ال 
يقبل التعّدد وال االجتهاد من جديد 
األسلوبية  بطبيعته  ال��ن��ص  أن  أم 
أن  ميكن  كائن  والكنائية  والّداللية 
ينساب من بني أصابعه وينفلت من 
حدود احملاصرة والتمكن منه؟ ذلك 
انغالق  ثنائية  ي��ط��رح  أن  مي��ك��ن  م��ا 
وانفالت  كينونته  وانفتاحه،  النص 
تأويله، باعتبار التأويل غير محدود، 
وال ميكن اختصاره في داللة بعينها، 
وكّل محاولة للوصول إلى داللة يتوهم 
أنها نهائية لن تعود إال إلى االنغماس 

في متاهات ال حصر لها)83(.
ي��ت��ج��ل��ى النص  م���ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق 
ان��ط��ول��وج��ي��ا وك��أن��ه م��وج��ود يتحدى 
ال��ت��أوي��ل��ي��ة، وع��ل��ن تأبيه  ال��س��ي��رورة 
والتصريح  التكشف  على  وعصيانه 
وال��ت��ن��اه��ي، ي��ظ��ّل ح��ري��ص��ا ع��ل��ى أن 
يكون" منيع اجلانب ال يدين إال ملقتدر 
يترّوى، ال يغرنك أن يكون النص أول 
فإنه في  ال��ق��ط��وف،  دان��ي  ب��ه  اللقاء 
النظرة »جملة  عمقه خبيء، إن أول 
مستوى  ول��ك��ن  وت��ق��ي��ي��م،  إط����الق  أو 
إذا من  لنا  بّد  ال  آخر  الباطن شيء 
أن نطاوله النص ونزاوله، وأن تشق 
حجبه ونستخرج درره..يحتاج النص 
إل���ى »ح��ف��ر" ف��ي ط��ب��ق��ات��ه، ك��ل هذا 
مؤّداه أن النص رمز وتلويح ال ظاهر 
وت��ص��ري��ح")84(، وه��و م��ا ق��د يوحي 
بأن بنية النص تنطوي بطبيعتها على 
مينحهما  أن  باملتلقي  ي��ج��در  شقني 
االع��ت��ب��ار ذات���ه، وه��م��ا ِش���قُّ الظاهر 
ومثيله الباطن، فيصير النص حينئذ 
ينيغي على  دالل��ي��ة  ط��ب��ق��ات  مب��ث��اب��ة 
أسرارها،  وفهم  فيها  احلفر  امل��ؤّول 
غير أّن فهم أسرار الظاهر والباطن 
األول  ويتجلّى  ببعض،  بعضه  يرتبط 

إلى  للولوج  منها  ب��ّد  ال  عتبة  منهما 
الثاني، بحيث من يّدعي فهم أسرار 
الظاهر،  التفسير  يحكم  ولم  النص 
كمن اّدعى البلوغ إلى صدر البيت قبل 
النص  ولعّل  ال��ب��اب)85(،  يتجاوز  أن 
تبيان  م��ث��ال على  ه��و خير  ال��ق��رآن��ي 
عالقته  ف��ي  الظاهري  املعنى  قيمة 
في  وجدليتهما  الباطني،  املعنى  مع 
للنص،  احلقيقية  ال���دالل���ة  حت��ق��ي��ق 
ومفاتيحه،  مقاصده  عن  والتنقيب 
ولذلك نلفي من علماء العرب من نّوه 
بهذا األمر مرّكزا على كال اجلانبني 
كيما يبلغ املفّسر حّدا دقيقا وصادقا 
م��ن ال��ت��أوي��ل وال��ف��ه��م" ألن م��ن فهم 
على  يحتل  لم  ب��ه،  ما خوطب  باطن 
أحكام الله، حتى ينال منها بالتبديل 
والتغيير، ومن وقع على مجّرد الظاهر 
امل��ع��ن��ى املقصود  إل���ى  م��ل��ت��ف��ت  غ��ي��ر 
اق��ت��ح��م ه���ذه امل��ت��اه��ات ال��ب��ع��ي��دة...

وعلى اجلملة فكّل من زاغ ومال عن 
الصراط املستقيم، فبمقدار ما فاته 
وكّل  وعلما،  فهما  القرآن  باطن  من 
من أص��اب احل��ق وص��ادق الصواب، 
فعلى م��ق��دار م��ا وص��ل ل��ه م��ن فهم 
القول  ه����ذا  وك������أّن  ب����اط����ن����ه")86(، 
عليه  يُطلق  أن  ما ميكن  إلى  يحيلنا 
ب"قصدية  املعاصرة  النظريات  في 
القارئ"،  مقابل"قصدية  في  النص" 
في  مرتبطة  النص  قصدية  باعتبار 
نظر »إيكو" بتخمينات قارئ من نوع 
الذي  النموذجي  القارئ  وهو  خاص 
بتخمينات  اإلت��ي��ان  مب��ق��دوره  ي��ك��ون 
وحينها  النّص،  هذا  تخّص  النهائية 
تتّم عملية التأويل الذي ينهض بفعل 
حركة  ضمن  البناء  إع��ادة  أو  البناء 
بالدائرة  ت��س��ّم��ى  أن  مي��ك��ن  دائ���ري���ة 
الهرمينوطيقية )87( ، ومن هنا قد 
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الذي ينصّب  التأويلي  يتجلى اجلهد 
على قصدية النص عبر املعنى الباطن 
إليه  الوصول  يتأتى  ال  الذي  املتمّنع 
من غير عناء، ذلك ما قد يعّززه أحد 
في  القدامى  العرب  وبالغيي  نقاد 
قوله" إّن املعنى إذا أتاك مماثال، فهو 
في األكثر يتجلى لك بعد أن يحوجك 
اخلاطر  وجتديد  بالفكرة  طلبه  إلى 
ك��ان منه  وم��ا  والهّمة في طلبه،  ل��ه، 
أكثر  عليك  امتناعه  وك���ان  أل��ط��ف، 
وإباؤه أظهر، واحتجاجه أشّد")88(.

وتعامله  فاملتلقي في حتاوره  وعليه 
م����ع ال���ن���ص وم�����ن ث����ّم����َة ال����ّش����روُع 
ف��ي إم��ك��ان��ات ت��أوي��ل��ه، ي��ظ��ّل دوُره 
في  قائما  ومن��وذج��ي��ا  استراتيجيا 
واالستبطان  األساس على احلدس 
مثال  الفراغات"  تقنية"  واستغالل 
ديناميكية  بنية  بأنها  توصف  التي 
مهّمة  خلفية  فهي  ال��ن��ص��وص،  ف��ي 
ليمألها  امل��ت��ل��ق��ي  ب���ه���ا  ي��س��ت��ع��ن 
م��ا جعل  وه��و  وال��ت��أوي��ل،  باملشاركة 
املنظر األملاني"أيزر" يعّد الفراغات" 
مفاصال حقيقية للنص ألنها تفصل 
ب��ن اخل��ط��وط ال��ع��ري��ض��ة واآلف����اق 
النصية، وإنها في نفس الوقت تثير 
التخّيل لدى القارئ، وعندما ترتبط 
تختفي  العريضة  باخلطوط  اآلفاق 

الفراغات")89(.
تأسيسا على ما سبق ميكننا القول 
بأّن اجلدل يظل مستمرا ومحتدما 
لها  مستقلة  ككينونة  ال��ّن��ص  ب��ن 
وخباياها  وأن��س��اق��ه��ا  م��واص��ف��ات��ه��ا 
آليات  كسلطة  والتأويل  وقصودها، 
الكشف  ألج��ل  ومفاهيم  وم��ق��والت 
عن نوايا النص وبواطنه الالمتناهية 
باعتبار النص متاهة داللية مفتوحة 
أو كونا غير منغلق بإمكان املؤّول أن 

يكتشف داخله سلسلة من الروابط 
الالنهائية)90(.
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مقاالت

العباد ق��ل��ب��ه ه��م��وم  وف���ي  .. رح���ل  ال��ف��ه��د  س��ل��ي��م��ان 
د.عماد القادري 
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مقاالت

مابني امليالد واملوت حلظة.  وما بني اللقاء والوداع حلظات.
يدعوني للقاء.  أذهب إليه ًيهديني نتاج حسه وفكره وقلمه طيلة سنوات 
 عمره، يهمس لي بأخفى أسراره وقد ارتسمت على وجهه بسمة الرضا 

» ملاذا نسجل مذكراتنا وكأننا مالئكة بال خطايا«. 
ميتد دفء حوارنا ساعات.  يقف بي عند بعض الكلمات .   العبد لله.  
حقيقة .  يغبط معشر األدباء والشعراء الذين يقدرون على جتاوز محنتهم 
بفقيد عزيز فيكتبون عنه مؤلفاً وديوان شعر يطرزونه مبشاعرهم و ينسبون 
ليست  فقيد عزيز  الكتابة عن  وينزفون ألن  ومناقبه  الفقيد  مواقف  فيه 
مهمة سهلة كما تبدو ألول وهلة.  ذلك أن الكتابة بهذا املوضوع حتتاج من 
الكاتب إلى أن يبتعد ويخرج من »اإلنسان املوضوع« الذي يسكنه ويعيش 
في وجدانه وخاطره.  ومن هنا تكمن املعضلة .  إذ كيف يتمكن الكاتب من 
االبتعاد عن إنسان يسري في نبضه ويعاشره ويرافقه وال يغادره أو يغيب 
مع  داخل حناياه هي سنوات عمره  برحلة  معه  ... رحلت  البتة  باله  عن 
القلم.. حكى لي عما أخفاه وواراه حتى عن نفسه.  كتب يهديني » للذكرى 

إن عز اللقاء«.
أقول له الذكرى ملن سينسى وأنت صاحب أثر كوشم على جدار القلب ، من 

الصعب أن مًيحى ومثلك أبداً صعب أن ينسى. 
أيام 000تأخذني األي��ام ... يلح في السؤال  بلقاء بعد   أودع��ه على أمل 
عني أتابع أخباره ... أحتسس خطاه ... اليوم السبت سيسجل حلقة في 
التلفاز لتذاع في رمضان .... يسجل أربع حلقات في يوم يرفض أن يؤجل 
التسجيل لألحد ... كأنه بشفافية قلبه كان يعرف أن فجر األحد  سيكون 
بداية رحلته إلى اخللود ويتركني تائه. أبحث عن حرف بني دموعي ألنعي 
لله0  العبد  الله  » رحم  والعباد  »األرض  القلب هموم   به رجل ترك ملء 

سليمان الفهد.

* كاتب من مصر مقيم في الكويت

 سليمان الفهد
رحل وفي قلبه هموم العباد 

بقلم:د.عماد القادري *
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قراءات

“ساق البامبو” للروائي سعود السنعوسي نقاد يقّيمون .. 

سعاد جنيب

ديوان “حتت األنقاض.. فوق األنقاض” لـ: محمد السرغيني
د.عبد السالم املساوي

)5-2( والـــعـــبـــثـــيـــة  الـــواقـــعـــيـــة  بــــن  حارتنا”  “أوالد 
سليمان احلزامي
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قراءات

فاز الروائي الكويتي الشاب سعود السنعوسي باجلائزة العاملية للرواية 
املتميزة  بروايته    2013 لعام  السادسة  دورتها  في  »البوكر«  العربية 
»ساق البامبو« ليكون بذلك قد حسم السباق الذي احتدم على هذه 
اجلائزة العاملية نظرا ملا متيزت به روايته من سالسة في السرد وثراء 
في األحداث والبساطة في األسلوب والبناء احملكم باإلضافة إلى ذلك 
جرأة املوضوع املسكوت عنه الذي مت تناوله حيث تطرح الرواية سؤاال 
وانتماء  والبحث  املعرفة  الهوية«، هوية  »سؤال  أال وهو  العمق  شديد 

اإلنسان وليس فقط هوية املكان واجلنسية. 
وجتدر اإلشارة إلى أن هذه الرواية قد زاحمت عن جدارة روايات وأعماال 
بل ومتكنت من  لعام 2013،  للبوكر  الطويلة  القائمة  في  الروائيني  لكبار 
الوصول إلى القائمة القصيرة قبل أن حتصد املركز األول بحصولها على 
جائزة »البوكر العربية« العاملية. وقد أشاد العديد من النقاد برواية »ساق 
البامبو« منذ صدورها في منتصف عام 2011، ومت االحتفاء بها وبكاتبها 

نقاد يقّيمون.. " ساق البامبو"  للروائي سعود السنعوسي
)" البوكر"  تتجه خليجيا(

* كاتبة من مصر.

بقلم: سعاد جنيب *
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الروائي الشاب وعضو رابطة األدباء 
في  السنعوسي  سعود  الكويت  في 
العديد من احملافل األدبية املتميزة 

داخل الكويت وفي اخلارج .
وهذا ما أدى إلى ارتفاع الكثير من 
األصوات النقدية املتميزة معلنة أنه 
الشاب  ال��روائ��ي  الكاتب  ه��ذا  بفوز 
الهامة ثبت أن هذه  بهذه  اجلائزة 
ت��ت��ج��ه خليجيا  أص��ب��ح��ت  اجل���ائ���زة 
أثبتت  اخلليجية  الرواية  ألن  نظرا 
قيمتها األدبية وتطور أدواتها الفنية 
في  بجرأة  األفكار  تناول  مت  وكيف 

هذه الرواية.
وم���ن���ذ ال���ب���داي���ة ي���وه���م ال����روائ����ي 
البامبو«  »س��اق  رواي��ت��ه  أن  ال��ق��ارئ 
الفلبينية  اللغة  ع��ن  مترجما  نصا 
فيطالعنا الغالف الداخلي ليخبرنا 
ويتمادى  مترجمة  الرواية  هذه  بأن 
الروائي في إيهام القارئ فيضع في 
املترجم  استهالل  ال��رواي��ة  مقدمة 
وتوضيح بأنه يقوم بنقل هذا العمل 
جاء  كما  حرفية  ترجمة  وترجمته 
م��ن ك��ات��ب��ه األص���ل���ي، وي��ج��يء اسم 
امل��ت��رج��م »إب��راه��ي��م س���الم« والذي 
الرواية  يقرأ  عندما  للقارئ  يتضح 

أنه أحد شخوصها.
حيلة  إل��ى  أيضا  الكاتب  يلجأ  كما 
أيضا  ال��ق��ارئ  فيخدع  أخ��رى  فنية 
ه���و هوزيه  ال���ن���ص  ب����أن ص���اح���ب 
م��ي��ن��دوزا، وه��ك��ذا وم��ن خ��الل هذه 
احليل الفنية احملكمة يدخل القارئ 
فيها  مبا  الرواية  عالم  إلى  ويدلف 
شائكة  ومناطق  جريئة  أف��ك��ار  م��ن 

خطرة مثل »البدون« في الكويت.
وت��ت��ع��دد ال��ع��ن��اص��ر اجل��اذب��ة للعمل 

ال��ت��ي ت��غ��ري ال��ق��ارئ ب��اإلق��ب��ال على 
ق����راءة ه���ذه ال���رواي���ة وال���ول���وج إلى 
باألحداث والشخوص  الغني  عاملها 
واملقوالت ليجد القارئ نفسه يغوص 
أحداثها  مع  وميتزج  سطورها  بني 
فتخاجله  شخصياتها،  مع  ويتوحد 
و  الشفقة  م��ن  م��زي��ج  ه��ي  مشاعر 
ن��ظ��را لألسلوب  اخل��ج��ل وال��ش��ج��ن 
يتسم  ال������ذي  اجل���م���ي���ل  ال�����روائ�����ي 

بالسالسة  والبعد عن التعقيد.
ولقد أجمع عدد من النقاد على متيز 
هذا العمل الذي يرجع في األساس 
في  اعتمد  الشاب  ال��روائ��ي  أن  إل��ى 
على  البامبو«  »ساق  الثانية  روايته 
تقدمي محتوى إنساني وموضوعية 
شديدة في الطرح الذي اعتمد على 
التنوع دون أن يقع في فخ االنشغال 
شيء  أي  م��ن  أكثر  الفني  بالشكل 

آخر.
قصة  البامبو«  »س��اق  رواي��ة  تتناول 
»جوزفني« التي تأتي للعمل كخادمة 
في الكويت تاركة عائلتها ودراستها 
لتضمن لعائلتها حياة كرمية بعد أن 
ضاق بأفراد عائلتها العيش. وهناك 
تتعرف في منزل العائلة التي تعمل 
لديها، علي راش�د وه�و االبن الوحي�د 
الطاروف  عيس�ى  ل��وال��دي��ه  امل��دل��ل 
وغنيمة، وهو ش�اب يعي�ش في كن�ف 
س�را  ال�زواج  راش�د  ويق�رر  أسرته، 
قصة  تنشأ  أن  بعد  ج��وزف�����ني  م�ن 
حب بينهما، ولكنها حتم�ل بوليدها 
هوزيه أو خوزيه ويتخلى راش�د عنها 
أسرته  أن جت��ب��ره  بعد  االب���ن  وع��ن 
ع��ل��ى ذل����ك ح��ي��ث مت ت��خ��ي��ي��ره بني 
إلى  جوزيفني  تعود  أن  إم��ا  أمرين، 
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لها وجلنينها  ويتنكر  الفلبني  بلدها 
أو  الذي كانت حتمله في أحشائها 
البيت  ويغادر  األس��رة  عليه  تغضب 
وما  ال��ب��ائ��س  ال�����زواج  ل��ه��ذا  نتيجة 
وخيمة  ع��واق��ب  م��ن  عنه  ينتج  ق��د 
وشرفها  األس��رة  على  سيئة  ونتائج 
الالئي  الثالث  شقيقاته  ومستقبل 
اب  اخُلطَّ أي من  لن يخطب وده��ن 
الزواج  ه���ذا  أم���ر  يفتضح  أن  ب��ع��د 
الذي لم ولن يتقبله املجتمع الكويتي 
االجتماعية  وأع��راف��ه  تقاليده  بكل 

التي حتكمه.
زوجته  عن  راش��د  يتخلى  وهكذا 
بالد  إل�����ى  ويرس�لهما  ورضيعها 
الفلبني، فتعود جوزفني  الزوجة، 
مجروحة  خ���ائ���ب���ة  ه���ن���اك  إل�����ى 
م��ع وع��دٍ م��ن زوج��ه��ا ب��أن يتكفل 
ورعاية طفلهما عيسى  برعايتها 
إاّل  ط��امل��ا ظ��ل على قيد احل��ي��اة، 
يتسبب  للكويت  ال��ع��راق  غ��زو  أن 
كانت  التي  الرسائل  انقطاع  في 

تصلها منه.
الفقر  الطف�ل  يعاني  الفلب�ني  وف�ي 
من  ج��زءا  ويصبح  العيش  وشظف 
دائم�ا  يحلم  وي��ظ��ل  ال��ب��ؤس  دوام���ة 
وعد  كما  أبي�ه،  ب��الد   إل��ى  بالعودة 
بذلك وال��ده راش��د زوجته جوزفني 
وبذلك  ل��ل��ك��وي��ت،  م��غ��ادرت��ه��ا  ق��ب��ل 
اجلميل�ة  ب��ال��ص��ورة  م��ت��أث��را  يصبح 

التي رسمتها أمه في مخيلته.
وهكذا نرافق خوزيه في تيهه األول 
أساطير  م��ن  فيها  مب��ا  الفلبني  ف��ي 
وكأنه  ثقافية  وجتليات  وتناقضات 
كان طوال الوقت يبحث عن هوية، 
ونستشف  نستشعر  أننا  واحلقيقة 

خوسيه(/  )أو  ج��وزي��ه  اس��م��ه  م��ن 
الهوية  أزم���ة  األزم����ة،  ه��ذه  عيسى 
ومعاناته  ت��ي��ه��ه  ف��ي  ت��الزم��ه  ال��ت��ي 
ورحلته للبحث عن ذاته، عن وطنه 

وانتمائه. .
ويبدأ عيسى تيهه الثاني عند وفاة 
والده،  وف��اة  أخبار عن  وورود  جده 
املوعود  ال��ي��وم  ي��أت��ي  عندما  وذل���ك 
عندما يتصل صديق والده  غسان 
- ال���ذي ك���ان ق��د ش��ه��د ع��ل��ى زواج 
والديه - بوالدة عيسى عبر الهاتف 
ليخبرها بضرورة عودة عيسى إلى 
الكويت بناء على رغبة والده راشد 
أخباره،  وت��ض��ي��ع  يختفي  أن  ق��ب��ل 
على  ُعثر  قد  أن��ه  غسان  ويخبرها 
رفات راشد قرب مدينة كربالء في 
نظام  سقوط  بعد  جماعية  مقبرة 
صدام حسني بعدة سنوات بعد أن 
لعب دوراً كبيراً في مقاومة احتالل 

العراق لبلده الكويت.
وإلى  أبيه  ب��الد  إل��ى  وي��ع��ود عيسى 
ومعاناة  ال��ذي شهد والدت���ه  امل��ك��ان 
اكتُشف  عندما  وعذاباتها  وال��دت��ه 
أبيه. يصل عيسى  أمر زواجها من 
الكويت يوم وفاة أميرها وتنمو بينه 
وال��ده غسان صداقة  وب��ني صديق 
مأساة  ع��ل��ى  ي��ت��ع��رف  و  وط����ي����دة، 

“البدون”.
املجتمع  ق��س��وة  ال��ق��ارئ  يستشعر   
على عيسى وعلى من هم مثله عند 
لقائه بأسرة والده الطاروف وجدته 
غنيمة وأخته خولة، وعماته اللواتي 
كن يخشني الفضيحة. وحتت ضغط 
األسرة  تستضيفه  خولة  أخته  من 
على مضض ويقيم في ملحق البيت 

Bayan July 2013 Inside.indd   62 6/26/13   9:08:36 AM



63

على  ويتعرف  ل��ل��خ��دم.   املخصص 
خولة أخته الصغرى والتي سرعان 
وجده  ما  وأجمل  ملجأه  تصبح  ما 
في الكويت ويحتار عيسى بتبريرها 
للتصنيفات االجتماعية في  املجتمع 

الكويتي.
ول����م ي��ج��د ع��ي��س��ى اجل��ن��ة التي 
لم  ال��ك��وي��ت،  ف��ي  بها  ط��امل��ا حلم 
يجد احللم الرائع اجلميل الذي 
كانت تنسجه له أمه طوال سنوات 
واملال  ال��ث��روة  ع��دي��دة لكنه وج��د 
التي  األس��رة  يجد  أن  دون  فقط 
ف��ي بالد  أم���ا  ك���ان يبحث ع��ن��ه��ا، 
أمه الفلبني  فكان ال ميلك شيئًا 

سوى العائلة.
يحتمل  أن  ع��ل��ي��ه  ك����ان  وه���ك���ذا 
س��ن��ني عمره  ي��ق��ض��ي  أن  ق�����دره.. 
يبحث  ض��ائ��ع،  ح��ل��م  ع��ن  يبحث 
عن اسم ووطن.. يظل في تيهه.. 
ويعود صفر  ش��يء  كل  عن  باحثا 
امتلك  أبيه  ب��الد  ففي  اليدين.. 
كل شيء سوى العائلة، وفي بالد 
أم���ه ل��م ي��ك��ن ه��ن��اك ش���يء سوى 

العائلة ودفئها. 
ت��رك��ه بيت  وش��ع��ر عيسى ب��ض��رورة 
جده، ولكنه يبقى في الكويت ومير 
يتعرض  ث��م  األح����داث  م��ن  بالكثير 
ل��اع��ت��ق��ال واالس���ت���غ���ال م���ن قبل 
حقيقة  عيسى  وي����درك  ال��واف��دي��ن 
هامة وهي أنه على أنه »على هامش 
األحداث  م��ن  الكثير  وبعد  وط���ن«، 
واإلح��ب��اط��ات وب��ع��د أن ي��ت��ج��دد به 
األمل في موطنه الكويت ويحاول أن 
يندمج فيه إال إن أسرة والده كانت 
ب��امل��رص��اد ح��ي��ث تتوعده  ل��ه  ت��ق��ف 

عمته وتطرده من عمله بالرغم من 
وتعاطف عمته  له  دعم أخته خولة 

الناشطة احلقوقية هند معه.
الرواية جدال كبيرا  أث��ارت   وهكذا 
قضية  وطرحت  عديدة،  وتساؤالت 
هو  بأسلوب  عنها  مسكوتاً  شائكة 
األول من نوعه من حيث شكل الّطرح 
امل��ج��ت��م��ع اخلليجي  ف��ي  وامل��ع��اجل��ة 
بشكل عام واملجتمع الكويتي بشكل 
خاص وهذا ما أضفى عليها متيزا 
البوكر  جائزة  أهلّها حلصد  خاصا 
ناقشت  ولقد  ال��ع��ام.  لهذا  العربية 
واالغتراب  الهوية  قضايا  ال��رواي��ة 
وقبول  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ص��راع��ات 
اآلخر ورفضه بشكل إنساني عميق  
يتمثل في بطل الرواية الذي يعاني 
انفصاما وغربة متمثلة في هويتني 
واالنفصام  ب��االغ��ت��راب  يشعر  فهو 
بني انتمائه امل��زدوج، ككويتي مسلم 
من عائلة غنية وفلبيني مسيحي من 
أم معدمة تعمل كخادمة مهاجرة إلى 
االنفصام  هذا  يتمثل  كما  اخلليج. 
واالغ����ت����راب أي���ض���ا  ف���ي االسمني 

اللذين يحملهما )عيسى-خوزيه(.
الرواية  ه���ذه  أن  للدهشة  وامل��ث��ي��ر 
ال���ش���اب سعود  ل���ل���روائ���ي  ال��ث��ان��ي��ة 
ال��س��ن��ع��وس��ي ب��ع��د رواي���ت���ه األول����ى 
»سجني امل��راي��ا«، ورغ��م ذل��ك متكن 
من طرح هذه القضبة املسكوت عنها 
اإلغراق  م��ع  شديد  وعمق  بعذوبة 
أو  للبلدين  احمللية  التفاصيل  ف��ي 
الكويت  ه��م��ا  ال��ب��ع��ي��دي��ن  ال��ع��امل��ني 
غارقة  ال��رواي��ة  ه��ذه  إن  والفلبني. 
كويتية  ك��رواي��ة  بامتياز  احمللية  في 
كويتية  مشكلة  من  تقدمه  ملا  نظرا 
وخليجية  خ���اص  ب��ش��ك��ل  خ��ال��ص��ة 
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تناولها  ف����ي  وذل������ك  ع�����ام  ب��ش��ك��ل 
لظاهرة العمالة األجنبية واآلسيوية 
في العالم العربي واخلليج على وجه 
اخل��ص��وص ب��اإلض��اف��ة إل���ى قضية 
الكويتيون  املواطنون  وهم  »البدون« 
الذين ال ميلكون هوية وذلك بشكل 

موضوعي للغاية.
وتبقى تفاصيل األماكن حاضرًة في 
الرواية حيث أسهب السنعوسي في 
وصف األماكن والشخوص وبالتالي 
امل��ك��ان شخصا رئ��ي��س��ا في  أص��ب��ح 

الرواية .
أن  السنعوسي  سعود  اخ��ت��ار  ولقد 
يبدأ أحداث الرواية من حيث انتهت 
الكويت  أرض  على  ي���زال  م��ا  وه��و 
وذلك بعد أن فشلت كل احملاوالت 
ليكون  »هوزيه«  عيسى  بذلها  التي 
الطاروف  عائلة  أف��راد  من  واح���داً 
الشقيقة  غير  أخته  مساعدة  رغ��م 
خ��ول��ة ل��ه وم��س��ان��دة ص��دي��ق والده 
غسان له، فيشرع في كتابة سيرته 
الذاتية  السيرة  تلك  بادئا  الذاتية 

من الفترة السابقة لوالدته.
الدقة  ق���د حت��ري��ن��ا  ن���ك���ون  وح���ت���ى 
النقدية  اآلراء  عرض  في  واألمانة 
البامبو«  »س��اق  رواي��ة  تناولت  التي 
بعض  أن  ن��ذك��ر  أن  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ت��ع��ن 
النقاد قد ذكروا أنه إن كان الكاتب 
االنفصام  إب��راز حالة  قد جنح في 
متمثلة  ال���راوي  بطله  يعيشها  التي 
في انتمائه املزدوج، الكويتي )األب( 
االسمن  وف��ي  )األم(،  والفيليبيني 
خوزيه(،  يحملهما)عيسى-  اللذين 
ف��ه��و ل���م ي��ت��م��ك��ن م���ن جت����اوز الفخ 
ال����درام����ي ال����ذي ك����اد ي��ق��ت��رب من 

امليلودرامية، وكذلك شْرك التغريب، 
وذكر هؤالء النقاد أن هذا التغريب 
قد جتلّى في اجلزء الفيليبيني من 
ال��رواي��ة وأن��ه��ا ق��د اقتربت م��ن جو 
عربياً  املنتشرة  املكسيكية  الدراما 
غالبا  وال���ت���ي  ال��ف��ض��ائ��ي��ات،  ع��ب��ر 
والثنائية  االن��ف��ص��ام  على  تقوم  م��ا 

الشخصية والهوية الضائعة.
املتخصصن  آراء  ولقد استعرضت 
رأيهم  على  للتعرف  الكتاب  وك��ب��ار 
والروائي  البامبو«  »ساق  رواي��ة  في 

الشاب سعود السنعوسي.
فذكر لي األديب املصري األستاذ 
ناصر ع��راق- وال��ذي ف��از بجائزة 
عن  املاضي  العام  العربية  البوكر 
مع  مناصفة  »ال��ع��اط��ل«  رواي��ت��ه 
ال��دك��ت��ور ع��ز ال��دي��ن ش��ك��ري- عن 
»إن  البامبو«:  »س��اق  رواي��ة  مؤلف 
اختيار  ف��ي  ُوف��ق  ق��د  السنعوسي 
لنا  ليسرد  الذاتية  السيرة  قالب 
هذه احلكاية الغريبة والتي تتكرر 

كثيًرا في منطقة اخلليج«.
والعالم  ب��ال��رواي��ة  يتعلق  وفيما 
ال����ذي ت���ص���وره ق����ال ل���ي األدي����ب 

األستاذ ناصر عراق:
- في رواية )ساق البامبو( يصطحبنا 
السنعوسي  سعود  الكويتي  الكاتب 
والتشويق  بالغرابة  يضج  عالم  إلى 
والغموض، فالرواية تتكئ على لقاء 
عاصف وممتع بن عاملن مختلفن 
الكويتي  واخلادمة..  السيد  متاًما: 
واملسيحية..  املسلم  والفلبينية.. 
ال��ث��ري وال��ف��ق��ي��رة.. لقد أن��ت��ج هذا 
ال��ل��ق��اء احل��م��ي��م اب���ن���اً ظ��ل��ت لعنة 
األولى،  نشأته  منذ  الغرابة تطارده 
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الروائي  ت��ت��ب��ع  ب��ال��غ��ة  وب��ح��ص��اف��ة 
االبن  هذا  سيرة  املوهوب  الكويتي 
املنبوذ )هوزيه( أو عيسى، من قبل 
جدته ألبيه، وجده ألمه، سواء كان 

مقيًما في الفلبني أو الكويت.
الذكي في  ال��روائ��ي  غ��اص  ولقد   -
مستكشفاً  ال��ق��ص��ة  ب��ط��ل  أع���م���اق 
احلياة  ه��ذه  في  ومعاناته  عذاباته 
مختلفة  عوالم  أج��واء  بني  ومتزقه 
واجتماعيا  وثقافيا  ودينيا  فكريا 

ولغوًيا.
للرواية  اإلجمالي  تقييمه  وع��ن 
كعمل أدبي متميز وفوزها بجائزة 
قال   ،  2013 لعام  العربية  البوكر 

الكاتب ناصر عراق: 
-  ب����اخ����ت����ص����ار.. رواي��������ة )س����اق 
ثرية  ال���ب���ن���اء..  البامبو( متينة 
عربية  ب��ل��غ��ة  املشاعر.. مصاغة 
وال  فيها  ثرثرة  فال  وجميلة،  رائقة 
إط��ن��اب. إن��ه��ا رواي����ة مت��ن��ح قارئها 
التي  املتعة  ه��ذه  امل��ن��ش��ودة..  املتعة 
أي  ل��ن��ج��اح  األول  ال��ش��رط  ستظل 
عمل أدبي. إنها حقاً رواية تستحق 

جائزة البوكر لهذا العام بامتياز.
الكويتية  الكاتبة  قالت  جهتها،  وم��ن 
املعروفة فوزية شويش السالم عندما 
سألتها عن رواية »ساق البامبو«: »كنت 
أود أن أعلق على الرواية لكني إلى اآلن 
لم اقرأهاألني خارج الكويت  وعندما 
أعود حتما سأطلع عليها  ألكتب عنها 

مقال في زاويتي«.
وال��ط��ب��ي��ب املصري  ال��ك��ات��ب  أم���ا 
فقال  املخزجني  محمد  الدكتور 
ع��ن��دم��ا س��أل��ت��ه ع��ن رواي����ة »ساق 

البامبو«:

الرواية فتحا جديدا  أعتبر هذه   -
تتناول  ف��ه��ي  ال����رواي����ة  ع���ال���م  ف���ي 
املسكوت عنه في احلياة اخلليجية 
والعربية. فالرواية حتتوي على مادة 
ثرية وتعتبر بحق جهدا بحثيا لدرجة 
أن مؤلفها الروائي سعود السنعوسي 
سافر إلى الفلبني وعاش هناك لكي 
يتعرف عن قرب على طبيعة احلياة 
هناك وعادات وتفاصيل املكان بكل 
دقائقه. أما الكاتب فهو شاب يتميز 
وأنا  ال��ش��دي��د،  وال��ت��واض��ع  باللطف 
أع��ت��ب��ر ه���ذا ال��ت��واض��ع س��م��ة مهمة 
مثله  ش��اب  ل��روائ��ي  بالنسبة  للغاية 
إث��راء جتربته  ألنها ستساعده على 
األدب��ي��ة ومن��وه��ا. ون��ظ��را الن خبرة 
املوهبة  ه��ذه  ف��إن  تراكمية  الكتابة 
قدما  وستمضي  ستنمو  امل��ت��م��ي��زة 
إلى جناحات أخرى وسيصعد جنم 
الكاتب سعود السنعوسي في سماء 

الرواية.
واستطرد الدكتور محمد املخزجني 

قائال:
- متيزت هذه الرواية بأنها غارقة 
واخلصوصية  احمل��ل��ي��ة  ف��ي  ب��ش��دة 
وبالتالي فهي شديدة العاملية، ولقد 
جلأ الكاتب إلى حيلة روائية مقنعة 
الرواية  ه���ذه  أن  أوه��م��ن��ا  ع��ن��دم��ا 
بل  الفلبينية  ال��ل��غ��ة  ع��ن  م��ت��رج��م��ة 
اسم  الرواية  لنا في مقدمة  ويقدم 
امل��ت��رج��م ال���ذي ي��زع��م أن��ه��ا ق��د مت 
النص  ترجمة حرفية عن  ترجمتها 
األصلي وهذه حيلة فنية مقنعة رغم 

أنها ليست جديدة.
أما الكاتب واملفكر الكبير الدكتور 
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في  االقتصاد  أستاذ  أمني،  جالل 
اجلامعة األمريكية،  ورئيس جلنة 
للرواية  ال��ب��وك��ر  ج��ائ��زة  حت��ك��ي��م 
له  فتوجهت  العام  لهذا  العربية 

بالسؤال:
> بداية، ما تقييمك لرواية »ساق 

البامبو«؟
- أعتقد أن هذه الرواية ممتازة وإال 
فقد  باجلائزة،  ف��ازت  قد  كانت  ما 
حتقق فيها امتيازا فنيا وموضوعيا 
كما أنها تتميزبالعمق الشديد. في 
واقع األمر تطرح الرواية موضوعا 
ومشكلة  األول  امل��ق��ام  ف��ي  إنسانيا 
الروائي  استطاع  مهمة  اجتماعية 
التعامل  السنعوسي  سعود  الشاب 
معها وتناولها بطريقة ناجحة فنيا.

> إلى أي مدى كان هناك اقتناع 
من جانب أعضاء جلنة التحكيم 

باجلائزة؟
- كان هناك ما يشبه اإلجماع بني 
ب��أن هذه  واق��ت��ن��اع  اللجنة  أع��ض��اء 
باجلائزة  ال��ف��وز  تستحق  ال���رواي���ة 
األول��ى وليس صحيحا ما نشر في 
إحدى الصحف أني كنت أريد منح 

اجلائزة لرواية أخرى وأني رضخت 
التحكيم،  أعضاء جلنة  باقي  لرأي 
فهذا الكالم عاٍر متاما عن الصحة، 
على  ال���رأي  ف��ي  متفقني  كنا  فكلنا 
اجلائزة  تستحق  البامبو«  »ساق  أن 

بامتياز وفرحنا بفوزها.
> وم��ا رأي��ك ف��ي ال��روائ��ي الشاب 

سعود السنعوسي؟
- من محاسن الصدف أن صاحب 
العمل الفائز باجلائزة روائي شاب، 
ب��خ��الف ال��ف��ائ��زي��ن ف���ي ال�����دورات 
السابقة من اجلائزة، وهذا ما يزيد 
م��ن س��رورن��ا ن��ظ��را ل��وج��ود مواهب 
شابة تبزغ في سماء الرواية العربية، 
ولكني أؤكد أن هذا لم يكن ضمن 

عوامل االختيار.
> وماذا عن أسلوب الكاتب؟

الكاتب،  أسلوب  كثيرا  أعجبني   -
فالرواية مكتوبة بلغة عربية صحيحة 
ال تشوبها عواطف مصطنعة، بل أرى 
أن الرواية زاخرة بعواطف صادقة، 
متكاملة  بحبكة  مت��ي��زت  أن��ه��ا  كما 
اإلبداعية ومشوقة  الفنية  العناصر 
غير  إسهاب  أو  تطويل  دون  للغاية 

مرغوب فيه.

قراءات
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قراءات

ال يختلف املتتبعون حلركية الشعر املغربي املعاصر على أصالة جتربة 
الفني  واجتاهه  الشعرية،  السرغيني  محمد  الكبير  املغربي  الشاعر 
الذي مييزه عن كل ما يكتب حاليا. فقد اختار منذ تخليه عن اإلطار 
الكالسيكي العمودي للقصيدة العربية أن يوجد لنفسه مسلكا فنيا 
مختلفا متاما عن مجايليه على مستوى الصياغة واملكونات، وعلى 
مستوى مفهوم الشعر والرؤية اجلمالية للحياة. وقد ساعده تكوينه 
األكادميي املوسوعي، ومعرفته باللغات األجنبية، وكذا قراءاته لآلداب 
العاملية على إخضاع هذا املعني الثر من املرجعيات املتنوعة )تاريخية 
ودينية واجتماعية وحضارية وجمالية...( لشكل جديد في االستثمار 
والصياغة اللغوية الفنية خاص به. فمياه نصوصه رقراقة ومتلونة، 
تنطلق من الذات باعتبارها بؤرة ومركزا لكل خلق أدبي أو فني، لكنها 
تتماهى مع الذوات األخرى متحاورة أو متضامنة.. ناقدة أو ساخرة.

عفوي  الشعر عطب  في  »الغنائية«  أن  السرغيني  محمد  الشاعر  ي��درك 
يصيب الشعراء غير املدربني على العيش في عالم لم يعد مقتنعاً بالبكاء، 
وأن املعرفة املهضومة تضاهي التجربة الواقعية في املعيش، وأن تفكيك 
اجلمل واألساليب التي تنمطت وإعادة تركيبها هي مهمة الشعراء الذين 
لذلك  الصحو.  شديد  طقس  في  املظالت  حتت  الوقوف  يستسيغون  ال 
تقنعنا نصوصه بأن اللغة العربية، بعد قرون طويلة من الكتابة الشعرية، 

    ديوان »حتت األنقاض.. فوق األنقاض« لـ:محمد السرغيني

    ِبْئٌر َعميَقٌة وِدْلٌو ِبحْبٍل َقِصير

* كاتب أكادميي من املغرب

بقلم:د.عبد السالم املساوي *
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ما تزال لغة ق��ادرة على التخصيب 
تلك  املتجدد..  والعطاء  واإلجن���اب 
النصوص التي يضمن لها صاحبها 
حسن  على  معتمدا  شعريا  نسغاً 
تدبير املرجعيات، ومزجها بالتجربة 
واحلياة،  ال���واق���ع  ف��ي  ال��ش��خ��ص��ي��ة 
م���ع ح����رص ش���دي���د ع��ل��ى صياغة 
واالستنساخ.  التنميط  من  محصنة 
السرغيني  الشاعر محمد  أن  ذلك 
الشعر  كتابة  ف��ي  بطريقته  متفرد 
الفكرية  احلمولة  مستوى  على  إن 
الدالالت  واس��ت��ج��اب  وال��وج��دان��ي��ة 
اللغوي.  التشكيل  مستوى  على  أو 
فعلى املستوى األول، تعتبر نصوصه 
لكن  اإلن��س��ان��ي��ة،  للمعرفة  ح��ام��ل��ة 
بتصرف وتأويل يشيان بقدرة فائقة 
على احلفر في أنطولوجياتها حفرا 
يُسّوُغها للتوجيه واإلضافة، وحاملة 
الصغير،  ب��األل��م  ي��أب��ه  ال  ل��وج��دان 
ي��ط��وع اإلحساس  ب��ل ه��و وج����دان 
في  يندرج  لكي  به  ويرقى  ال��ع��ادي، 
احلدس احلاد؛ لذلك يختفي البكاء 
احلزن  أث��ر  ويختفي  نصوصه  م��ن 
متاما، وينتصر الفكر الثاقب العابر 
عارمة  بسخرية  مدعوما  للطبقات 
من كل ش��يء، حتى من ذات املبدع 

نفسه.
الكتاب  الكام صدور  مناسبة هذا 
محمد  للشاعر  اجل��دي��د  ال��ش��ع��ري 
وغني  مستفز  ب��ع��ن��وان  السرغيني 
األنقاض..  )حتت  وهو  ب��ال��دالالت، 
منشورات  ع���ن  األن����ق����اض(،  ف����وق 

املغرب،  في  الكتاب  ن��ادي  مؤسسة 
املتوسط  القطع  أنيقة من  في حلة 
وعميقة  فاتنة  لوحة  غافه  تزين 
للشاعر والفنان عزيز أزغاي. وهو 
من  الكثير  ج��دي��د  م��ن  يثير  ك��ت��اب 
أسئلة  تطرحها  التي  اإلشكاليات 
الشاعر  ع��ن��د  اإلب��داع��ي��ة  ال��ك��ت��اب��ة 
في  خصوصا  السرغيني،  محمد 
إشكاليات  وه��ي  الشعرية.  أعماله 
للشعر  فهمه  ناجتة عن خصوصية 
ف��ي ممارسته  ي��ب��رز  فهماً  وج���دواه 
الكتابية التي تتميز باجلرأة الكبيرة 
على  واخل���روج  النمط،  خلخلة  في 
ك��ت��اب��ة النص  وت��ق��ال��ي��د  ال��ن��س��ق��ي��ة 
كاليغرافياً  امل���ع���اص���ر  ال���ش���ع���ري 
وجتدر  ورؤي����ة.  وتخييا  وص��ي��اغ��ة 
اإلش����ارة إل��ى أن ه��ذا ال��ك��ت��اب فاز 
مؤخراً بجائزة املغرب للكتاب، فرع 

الشعر.
من يقرأ األعمال الشعرية األخيرة 
ابتداء  السرغيني،  محمد  للشاعر 
م����ن ك���ت���اب���ه »وج�����دت�����ك ف����ي هذا 
األرخبيل« يدرك أن للرجل اجتاهاً 
به  يتميز  ال  ال��ك��ت��اب��ة،  ف��ي  خ��اص��اً 
ف��ق��ط ع��ن ال��ش��ع��راء امل��غ��ارب��ة ، بل 
يجعله على املستوى العربي صاحب 
لها  بذاتها،  قائمة  شعرية  مدرسة 
مفهومها اخلاص للكتابة يستعصي 
املنتشي  أو  املتسرع  الضبط  على 
على  اعتماداً  اجلاهزة  بالتعريفات 
من  الكثير  يشكو  ولذلك  سبق،  ما 
القراء  من صعوبة تلقي شعر محمد 
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السرغيني مبن فيهم املتخصصون، 
م��ع��ت��رف��ن ب���أن أّي����اً م��ن امل��ن��اه��ج ال 
يصمد أمام نصوصه. فشعر الرجل 
عن  تبتعد  األص���ح  على  كتابته  أو 
بعده  في  للمعيش  الفنية  املطابقة 
الذاتي، فال يصل من أصداء اليومي 
إال ما يصلح لالندماج في الصوت 
احلكيم الذي ينقل تراجيديا األرض 
متكن  مقهقهة،  بسخرية  وال��وج��ود 
لغًة  االنتصار  من  الصوت  صاحب 

على أنقاض الوجود.
إن سؤال النوع الشعري � الذي يكتبه 
اجلواب،  نؤجل  يجعلنا   ���� شاعرنا 
جديدة،  أسئلة  ط��رح  إل��ى  ويدفعنا 

من قبيل:   
السرغيني  محمد  مفهوم  م��ا   <
للشعر انطالقًا من كتبه الصادرة 

إلى اآلن؟
»القصيدة«  ي��زال مصطلح  أما   <
م��س��ت��وع��ب��ًا مل���ا ي��ك��ت��ب ال���ي���وم من 

نصوص؟
مرجعيات  ح��ض��ور  ح����دود  م��ا   <
حدود  وم���ا  ال��ث��ق��اف��ي  التحصيل 
حضور مرجعيات التجربة املعيشة 
الطرائق  ه��ي  وم��ا  نصوصه؟  ف��ي 
الفنية املتبعة في توليفهما فنيًا؟ 
ث��م م��ا ح���دود وجت��ل��ي��ات اخليال 

األفقية والعمودية في كتاباته؟
هذه األسئلة وغيرها كثير ميكن أن 
تشكل محاولة اإلجابة عنها مدخال 
محمد  عالم  من  لالقتراب  أساساً 

السرغيني اإلبداعي، على الرغم من 
أنه عالم شديد اخلصوصية، عرف 
الدخالء  من  يحميه  كيف  صاحبه 
تلقياً،  أو  كتابة  للشعر  املستسهلن 
لذلك  التشفير،  مستوى  من  فرفع 
التجربة  لهذه  مقاربة  ال ميكن ألي 
تؤخذ  أن   إال  ش��أن��ه��ا  ع���ال  م��ه��م��ا 
ع��ل��ى س��ب��ي��ل االس��ت��ئ��ن��اس. صحيح 
أن ه��ذا األم��ر قد ينطبق على جل 
لطبيعة  ن��ظ��را  الشعرية  امل��ق��ارب��ات 
الشعر الزئبقية وانفالته الدائم من 
أية سيطرة منهجية أو حتكم نقدي؛ 
ل��ك��ن��ه ف���ي ح���ال���ة ال��ش��اع��ر محمد 
السرغيني يغدو أمرا مضاعفا، بل 
أكاد اقول: مطلقا.. ويرجع ذلك إلى 
في  ترسخ  مألوف  كل  عن  خروجه 
وضعية القصيدة املعاصرة، بدءاً من 
تشكيل النص فوق الصفحة، مرورا 
باملكونات الفنية )الصورة الشعرية، 
والكثافة، واإليقاع، وطرائق توظيف 
التراث القدمي واحلديث...(، وصوالً 
إلى الرؤية التي تتشكل من تضامن 
األبعاد الداللية. ولعل كتاب )حتت 
يكون  أن  األنقاض(  فوق  األنقاض، 
الشعرية  ال��ك��ت��ب  ل��ك��ل  خ��ي��ر مم��ث��ل 

السابقة لشاعرنا الكبير.
اجلديد   ال��ش��ع��ري  ال��ك��ت��اب  ي���ب���دأ 
ببرولوغ قصير متاماً كما كان يحدث 
سوفوكليس،  مسرحيات  بداية  في 
أو في بداية أية مسرحية تراجيديا 
يهيئ  ما  ع��ادة  والبرولوغ  التينية.. 
املتلقي ملا سيأتي عن طريق تلخيص 
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ما مضى؛ يقول السرغيني فيه:
مدًى  أْقصى  على  مشيَّدة  لكٌة  ْ )ممَ
راِنقها  شمَ في  والطيْش.  هاء  الدَّ منمَ 
واسُمها  ممَ ��أة  ُم��ع��بَّ ��ج��ريَّ��ة.  حمَ نُ��ق��وٌش 
ا.  لهمَ نمَْكهمَة  أْجساٌد ال  اإِلث��ارمَة.  ِبقمَشِّ 
ة  أنْفاٌس ناِزفٌة مْن رئمَاٍت ياِبسات. ثمَّ

رائحُة انِْسحاٍب ّما...( 
التمهيدي  ال���ك���ام  ه����ذا  ق�����ارئ 
سيتوقع ال محالة أن األمر يتعلق 
وقائع  تتعاقب فيه  درام��ي،  بعمل 
مثلما  واخليانة،  واحل��ب  احل��رب 
اإلغريقي  املسرح  في  يحدث  كان 
شكسبير..  م��س��رح  ف��ي  ح��ت��ى  أو 
قد يكون األمر كذلك إذا حاولنا 
ت��أوي��ل الصفحات  ف��ي  ُن��ْف��رط  أن 
ال��ك��ت��اب، خصوصًا  ال��ق��ادم��ة م��ن 
نتخير  أن  لنا  يبيح  وانفتاُحها 
من املشاهد واملعاني والدالالت ما 
إدراكنا..  إلى  لنا أن جنلبه  يحلو 
السطر  نتجاوز  فما  لكن هيهات، 
نبدأ  حتى  ال��ب��رول��وغ  م��ن  الثاني 
تنثال  حيث  بالدوار،  الشعور  في 
ال��ع��ب��ارات ان��ث��ي��ااًل يجمع ب��ن ما 
��ب م��ا يستحيل  وُي��ركِّ ُي��ج��م��ع،  ال 
عادة تركيُبه. ويعلو صوت الشاعر 
احلياة  م����ن  س����اخ����رًا  احل���ك���ي���م 
بقرينه؛  امل��ع��ن��ى  وم���ن  مب��ت��اع��ه��ا، 
ال��ش��يء ال���ذي ق��د ي��دف��ع القارئ 
إلى أن يصيح على لسان صاحب 

الكتاب:
     ِبْئٌر َعميَقٌة وِدْلٌو ِبحْبٍل َقِصير

وينثال الكالم الشعري طوال البرولوغ 
محتفيا باألمكنة واألزمنة وباألسماء 

الشاعر  ذاك���رة  ف��ي  انحفرت  ال��ت��ي 
األسماء  تلك  أب��رز  لعل  ووج��دان��ه، 
أضحت رموزا لتخليد حلظات دالة 
في تاريخ احلضارة اإلنسانية. حتى 
لكأن الشاعر يواجه الزمن مبا يقوى 
على هزمه والقضاء عليه.. فيكون 
للشعراء  الكبيرة  ب���األرواح  التيمن 
لالبتهاج  م��ل��ج��ًأ ض��ام��ن��اً  ال��ك��ون��ي��ن 
أمام حلظاتهم الدالة، ويكون شاعر 
غرناطة غارسيا لوركا منوذجا لهم، 
فيستعيد به إحدى أجمل نصوصه 
ال��ت��ي رث���ى ف��ي��ه��ا ص��دي��ق��ه احلميم 
إغناثيو ميخياس سانشيث )مصارع 
ال���ث���ي���ران( ال����ذي ق��ض��ى ف���ي حلبة 
اخلامسة  الساعة  فيما  ال��ك��وري��دا 
لإلشارة  ال��ره��ي��ب��ة،  دق��ات��ه��ا  ت��ع��ل��ن 
محمد  الشاعر  ترجمة  كانت  فقد 
السرغيني لقصيدة لوركا التي يرثي 
الترجمات  أعمق  من  فيها صديقه 
القصيدة  ت��ل��ك  ب��ه��ا  خ��ص��ت  ال��ت��ي 
في  امل���وت  يصبح  ه��ك��ذا  الشهيرة. 
يحبب فيه  م��غ��ري��ا،ً  غ��رن��اط��ة أم���راً 
شاعٌر ميتلك تعاويذ الكالم وبخور 

الصور األخاذة، يقول الشاعر:
قريبا من غرناطة مات. بعيدا عن 
الساعة  دقت  موته.  نسي  غرناطة 
حضر  بالضبط.  م��س��اًء  اخلامسة 
الغائبة  املراق واجلثة  والدم  اجلرح 
وان��ت��ش��ت ال����روح ب��ق��درم��ا س��م��ح به 
احلزن. ال خيار للغجري إال ترقب 

موته املوعود في غرناطة.
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ن����ص )حتت  ت��ش��ك��ي��ل  ب���خ���ص���وص 
األنقاض فوق األنقاض( كاليغرافياً 
اختار  ال��ب��ي��ض��اء،  ال��ص��ف��ح��ة  ع��ل��ى 
الشاعر محمد السرغيني أن ينتهج 
الصفحة  ملء  بني  املزاوجة  مسلك 
إال  يوقفها  ال  كاملة،  بأسطر  كلها 
ن��ه��اي��ة احل��ي��ز ال���ورق���ي، ك��م��ا ل��و أن 
من  نثري  ن��وع  بكتابة  متعلق  األم��ر 
قبيل الرواية والبحث واملقالة، وبني 
النص  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ص��ف��ح��ة  تشكيل 
عليها.  امل��ت��ع��ارف  احل���ر  ال��ش��ع��ري 
النص  تشكيل  ف��ي  امل��س��ل��ك  ول��ه��ذا 
دالالته ميكن للقراءة املتخصصة أن 

تكشف عنها. 
مفاصله،  م��ع��ظ��م  ف��ي  وال��ك��ت��اب 
عمٌل شعري ملحمي منفتح على 
ومحاورة  والثقافة،  الذات  عوالم 
يرتكن  ال  اخل���ال���دة،  ال��ن��ص��وص 
فيه الشاعر إلى الصوت األحادي 
القصائد  ف���ي  ن���ص���ادف���ه  ال�����ذي 
القصائد  ف��ي  وح��ت��ى  ال��غ��ن��ائ��ي��ة، 
أنه  كما  احل��داث��ة،  إل��ى  املنسوبة 
والدامية  املشرقة  ِللَّحظات  بعث 
ملا عاشه ويعيشه اإلنسان، واختبار 
ولوجودها  اإلنسانية  للكينونة 
أك��ث��ر هشاشة،  ال��ه��ش ف��ي ع��ال��م 
ت��وج��د ف���ي الفكر  ول��ك��ن ق��وت��ه��ا 
الثقافة  في  وبالتالي  والوجدان، 
الكينونة  ب��ه��ذه  ارت��ف��ع��ت  ال��ت��ي 
وع��وض��ت��ه��ا ع��ن ه��ش��اش��ة اجلسد 

وأعطابه.
اللغوية،  الصياغة  مستوى  أماعلى 
فيمكن اعتبار كتاب »حتت األنقاض، 

ف��وق األن��ق��اض« ام��ت��دادا للصياغة 
الشاعر  اخ��ت��اره��ا  ال��ت��ي  ال��ش��ع��ري��ة 
السابقة،  ال��ش��ع��ري��ة  أع��م��ال��ه  ف���ي 
مبكونات  تطعيمها  على  عمل  وإن 
جديدة ابتكرها انطالقا من السياق 
التي رافقت إجن��از عمله  واألج��واء 
يؤثر  املتخيل  حيث  فمن  اجل��دي��د. 
الشاعر دائما االبتعاد عن البهرجة 
بالصور  عنها  مستعيضا  البالغية، 
املفارقة  ت��دع��م��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ذه��ن��ي��ة 
وأس��ل��وب اإلط��ن��اب ال��ش��ع��ري الذي 
يُعّد خصيصة سرغينية بامتياز. كما 
تدعمها اإلسنادات الغريبة في غير 
بعد عن املوقف أو الرؤية التي حتكم 
الشاعر  يُغلّب  م��ا  وغالبا  ال��دالل��ة، 
منطق إشباع املتلقي بانهمار للصور 
في غير توقف، يقول مثال في نص 

)قراءة وكتابة حتت الضغط(:
تْشتعل  األبجديَّات  وُغروِر  بَسذاجِة 
تْشتعل  آل��ي��ة  اح���ٍة  ب���ق���دَّ ال��ك��ت��ابَ��ة. 
تْشتعل  ��ْق��ل  وال��نَّ ب��ال��ع��ْق��ل  ال���ق���راَءة. 
ال��تَّ��ْج��رب��ة. وي��بْ��دو أن���ه ال َم��ف��ر مْن 
املْكتوب  ي��ق��رأوَن  َمريخّيني  َم��ج��يء 
ال  احَل��واس.  َشاشة  على  َمحدوساً 
الِبطاقة  م��ن  ال��نَّ��ق��دي  للكاِئن  َمفر 
املَُمْغنَطة والشبَّاك اآللي. )كثيراً ما 
الُهويات املنْقوشة على شاَشٍة  تُقرأ 
بيْضاء قراءًة داعرًة كَما لْو أنَّها نُقوٌد 
مزيَّفة(. الكتابَُة والقراَءة كاْستعمال 
تاِريخ  انْقضاء  بْعد  التَّعريف  ِبطاقة 
َص��الح��ي��ِت��ه��ا. ي��ق��رأ ال��ف��أُل احلسُن 
ما تكتبه ثُمالة  في الِفنْجان مقلوباً 
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ّ في قْعره. يَقرأ احلبْر الّصينيُّ  البنُ
الكتَّابنُ  اْحتطَب  وسينُولتَه.  س���واَده 
والقراءنُ طيناً لِبناِء أْجساِدهْم، وثلجاً 
كتبوا  أْعصابهم.  لتَهدئة  مْحلوجاً 
احل����روَف م��ن ال��َي��م��ن ي��س��اراً ومَن 
بقراَءتها  يْحتفوا  لكْي  الَيسار مييناً 
ّت. )مهانٌة أن تنُنّقح  من اجِلهات السِّ

البرِدياتنُ مَبكانَس كْهربائيٍة(...
وال��ق��راءة حتت  الكتابة  ه��ذا وض��ع 
الشاعر،  ي��ت��ص��وره  ك��م��ا  ال��ض��غ��ط 
يعتمد جمال  وص��ف��ي  ت��ص��ور  وه���و 
س��وري��ال��ي��ة حت����اول ت��ق��ري��ب صورة 
والوضع  ح��ال��ي��اً،  وال��ق��راءة  الكتابة 
ظل  ف��ي  بهما  للمشتغلن  امل����أزوم 
متعلقات العوملة. قد تبدو الصياغة 
واملباشرة،  الناتئة  بعباراتها  مألوفة 
وبتواتر السرد العادي، إال أن ورود 
إسنادات من قبيل )املكتوب محدوس 
النقدي  الكائن   �� احل��واس  �� شاشة 
من  تركيبية  وص��ور  محلوج(  ثلج   ����
كاْستعمال  وال��ق��راَءة  )الكتابَةنُ  قبيل 
تاِريخ  انْقضاء  بْعد  التَّعريف  ِبطاقة 
َصالحيِتها ��  مهانٌة أن تنُنّقح البرِدياتنُ 
مَبكانَس كْهربائيٍة..( كل ذلك يعمل 
على ضّخ الغرابة في املألوف، كما 
يتيح للمعنى أن يعود إلى النهائيته. 
مهيمنة  جن��ده��ا  ك��ه��ذه،  فنية  سمة 
على كل أجزاء هذا العمل اإلبداعي 
جتميع  مجرد  ليس  فهو  املتكامل، 
مبني  عمل  إن��ه  متفرقة،  لنصوص 
بناء عضوياً محكماً، تتفاعل فقراته 
وأج������زاؤه وت��ت��ك��ام��ل، ف��اس��ح��ًة لنا 

أحيازها املألى بالدالالت والرموز. 
وقد أمكنتنا قراءة هذا العمل الهام 

من الوقوف على املميزات التالية:
1. كالم عميق بَطعم احلكمة، لكنه 
براءة  لصاحبه  منطيتها،  عن  بعيد 
بحذقه  إليه  يتوصل  فهو  اختراعه، 
وتدبير  املعيش  ش���ؤون  تدبير  ف��ي 
امل��رج��ع، وب��ح��دة ف��ك��ره ال���ذي برته 
مثلما  الطويلة،  والتجربة  احلنكة 

جند في هذه املجتزآت: 
> عتابنُ حلظٍة له َطعم حْقد جيل 

كاِمل.
ل  > املوتنُ ردُّ فعل، املوتنُ فاكهٌة تؤجِّ

تاريَخ فنائها.
> بئٌر َعميَقة وِدلو بحبْل قِصير.

كبَْت  ناشرنُوها  ر  يفجِّ الكتنُب  كلُّ   <
في  ال��ن��اَر  يضرم  ك��ت��اٌب  إال  كنُتاِبها، 

أْسنان املَطبعة.
2. س��خ��ري��ة ف��ادح��ة ال���س���واد، هي 
أمام  الشاعر  أسلحة  من  تبقى  ما 
احلياة،  ومفارقات  الزمن  جبروت 
سخرية متنح التوازن للباث واملتلقي 
في تفاعلهما أو عبر التواطؤ الرمزي 
طرفاها:  مشتركة،  م��واج��ه��ة  على 
إم��ع��ان ف��ي ال��ك��ت��اب��ة، وإف�����راط في 
املجتزآت  في  جند  مثلما  التأويل، 

النصية التالية:
تْستر  وال  زمنيٌة  السلطة  ث��ي��ابنُ   <
املَآمت  في  احل��ْزب  ضورنُ  عراَءها. حنُ
اإليديولوجيا  كثافةنُ  ع��َم��ل.  ش��َه��ادة 
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ورقيَّة.
القَدح   ���ار  وف���خَّ ��اع��ر  ال��شَّ ط��ي��نَ��ة   <
والثُّمالة  األنْخاب  رتابَة  يتَقاسمان 
على  )استشهاٌد  ��ل  امل��ؤجَّ واالنْ��ت��ش��اء 

أْعتاب مرثيَّة( َسعير يْغضب.
> كل تربَة مقدسة لَها حدوٌد صاحلة 

للتَّهريب.
الكالم  تعاليَم  القلُب  يُطبِّق  > كيْف 
عدم  بَجريرة  ُمتلبٌِّس  وه��و  املُعتقل 
تْقدمي املُساعدة لَشرايني في حالة 

اْختناق.
3. هيمنة أسلوب السرد التفصيلي 
الذي يزري بالتزويق الشكلي ويطوح 
شبيه  األم��ر  لكأن  حتى  بالبالغة، 
واملبتذل،  العادي  املقالي  باألسلوب 
السرغيني  م��ح��م��د  ال��ش��اع��ر  ل��ك��ن 
إلى  باإلبداعية  يرقى  كيف  يعرف 
املناسبة  اللحظة  في  أعلى،  درج��ة 
عبر اعتماد طريقة التصوير الذهني 
تنبني  فكرية  لبالغة  تؤسس  التي 
التحسيس.  على  ال  التجريد  على 
على  تهيمن  تكاد  اخلاصية  وه��ذه 
كافة فقرات كتاب )حتت األنقاض، 
ف��وق األن��ق��اض(، ون��ورد على سبيل 
التمثيل مقطعا يحمل عنوان )تقطيع 

إداري(:
> امل��اءُ حْت��ت ال��ه��َواء. ال��َه��واءُ حْتت 
املعرفة  ت��ت��ب��رج  وبينهما  ��ل��َم��ة.  ال��ظُّ
بعملية  ت��ق��وم  وه���ي  التنكر  ب��ل��ب��اس 
تقطيع إداري مطالب بتسهيل مهمة 
انتخاب الثلث احلاكم: االقتراع يوم 

السبت. التصويت يوم األحد. الفرز 
الثالثاء.  ي��وم  النتائج  اإلث��ن��ني.  ي��وم 
احلصانة  األرب��ع��اء.  ي��وم  التنصيب 
النظام  لنقطة  ليس  اخلميس.  يوم 

غير يوم اجلمعة.
يكثر  وأم��ث��ال  ع��ب��ارات  توظيف   .4
استعمالها عند العوام توظيفا خاصا 
مينح هذه العبارات واألمثال طراوة 
اإلبداعي  السياق  بفضل  وجت���ددا 
فتغدو  ال��ش��اع��ر،  لها  يتيحه  ال���ذي 
بسببه،  ومخدومة  للسياق  خادمة 

من ذلك مثال:
> )هذا وال يزال البعير حانقاً على 

القشة التي قصمت ظهره(.
> هناك على العكس افتراض واحد، 
استهلكت  اخلشبية  اللغات  أن  هو 
تبحث عن جحا بني  أنفاسها وهي 

املسمار واجلدار.
* ناج من تهمة التستر على اجلرمية 
كل من أوصل الكذاب إلى عتبة باب 
مخفورا  النهرين«  »ب��ني  فيما  بيته 

بوالء مشبوه.
5. إال أن ما لفتني في هذا الكتاب 
الطول  متفاوتة  مقاطع  حضور  هو 
الفرنسية.  باللغة  مكتوبة  والقصر 
صحيح أن هناك كثيرا من املبدعني 
بلغات  ع��ب��ارات  أو  كلمات  يوظفون 
أخرى في نصوصهم املكتوبة بلغتهم 
املمارسة  ت��ل��ك  أن  إال  األص���ل���ي���ة، 
وفي  فنية  بضرورة  محكومة  تكون 
حدود ضيقة. أما في كتاب )حتت 
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األن���ق���اض، ف���وق األن����ق����اض(، فإن 
األم����ر غ��ي��ر ذل����ك، ف��م��ن ج��ه��ة فاق 
الفرنسية  اللغة  استعماالت  ع��دد 
وت���راوح هذا  م��رة،  الكتاب 51  ف��ي 
القصيرة  املقاطع  ب��ن  االستعمال 
املقاطع  وب���ن  ال��ط��وي��ل��ة،  وامل��ق��اط��ع 
املستقلة واملقاطع املمتزجة. وميكن 
إرج���اع ذل��ك إل��ى رغ��ب��ة امل��ب��دع في 
استرجاع أجواء ثقافية عاشها وهو 
يقرأ في أمهات الكتب الفرنسية أو 
وهو يسرح في ربوع باريس مستمتعا 
بفنونها ومسارحها وأشعارها، بحيث 
ال ميكن استرجاع تلك األج��واء إال 
عن طريق اللغة احلاضنة لها، هذا 
إشراك  في  الرغبة  إل��ى  باإلضافة 
القارئ مزدوج اللغة في هذا العمل 
امللحمي الذي تتعدد فيه األصوات 

والثقافات واللغات. 
وعلى العموم، ميكن اعتبار الكتاب 

اجل����دي����د )حت�����ت األن����ق����اض فوق 
للمشروع  اس���ت���م���راراً  األن����ق����اض( 
محمد  ي��ك��ت��ب��ه  ال�������ذي  ال���ش���ع���ري 
ال��س��رغ��ي��ن��ي، م���راه���ن���ا ف��ي��ه على 
ال�����ق�����راءات ال���ق���ادم���ة ال���ت���ي ميكن 
احملايثة  ف���ي  ل���ه  ق��ري��ن��ة  ت��ك��ون  أن 
اإلبداعية، إذا عرف أصحابها كيف 
ينصتون لدبيب الداللة في الفقرات 
هذا  تنكتب ضمن  التي  والشذرات 
م��ن كل  املنفلت  ال��ش��ع��ري  امل��ش��روع 
تنميط نوعي، واخلارج عن أي منوذج 
عرفته القصيدة العربية املعاصرة.. 
إال أن ما ميكن االطمئنان إلى فهمه 
واستيعابه، كون هذا الكتاب وغيره 
م��ن ال��ك��ت��ب ال��ش��ع��ري��ة ال��ت��ي سبقت 
حل��ظ��اٍت إب��داع��ي��ًة دال���ة ف��ي سيرة 
احليوية  السرغيني  الشاعر محمد 

والثقافية.         

قراءات
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قراءات

في  واخل��وض  ذو شجون،  أدب جنيب محفوظ، حديث  عن  احلديث 
أدب هذا األديب العاملي يستحق التوقف عنده مرات ومرات، واحلديث 
يزيد إيضاحًا عندما نتكلم عن رواية أوالد حارتنا، التي حتدثنا عنها 

في فصلني سابقني، من هذ الكتاب.
وأوالد حارتنا رواية كما ذكرنا سابقًا، تتسم بالعبثية والالمعقول، فهي 
رواية يبدو لي أن جنيب محفوظ، بعد توقف استمر سنوات، أراد أن 
يعود بتجربة جديدة بعيدة عن واقعية رواياته السابقة، وهي واقعية 
املصرية،  واألزق��ة  املصرية  أبعادها،واحلارة  بكل  املصرية،  الشخصية 
وبكل ما يتصل بالشخصية ذات البعد الشعبي واإلنساني املوجود بني 

طبقات املجتمع املصري الكادح.
أوالد حارتنا رواية تبدو للوهلة األولى إنها من واقعية جنيب محفوظ، لكن 
رغم اخللط التاريخي الذي تتسم به الرواية، فإن جنيب محفوظ حور واقعيته 
إلى عبثية روائية، مبعنى أن جنيب محفوظ أراد أن يقدم برهاناً على عبقريته 
األدبية، فكتب قصة أوالد حارتنا من منظور أدب الالمعقول أو أدب العبث، 
واختار التطور التاريخي لـدور اإلنسان وتأثيره في املجتمع الذي يعيش فيه.

الفصل الثالث
عبثية الزمان واملكان

* كاتب مسرحي من الكويت.

بقلم: سليمان احلزامي *

أوالد حارتنا بني
 الواقعية والعبثية
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عن  محفوظ  يبتعد جنيب  ال  وحتى 
فترة  اخ��ت��ار  فقد  العبثية  واقعيته 
زمنية جاءت بعد بناء مدينة القاهرة، 
باملفهوم  مصر  تتوسع  أن  قبل  أي 
ف��رواي��ات جنيب محفوظ  احل��دي��ث، 
الكبرى،  القاهرة  ت��دور في  األخ��رى 
أحداثها  ت���دور  ح��ارت��ن��ا  أوالد  ل��ك��ن 
وعلى مدى ما يزيد على 150 سنة 
يحيط  وما  املقطم  منطقة جبل  في 
به من أماكن، حيث كان جبل املقطم 
منطقة صحراوية بعيدة عن العمران 
القدمية،  ال���ق���اه���رة  ع���ن  وب���ع���ي���دة 
فاختياره ملنطقة املقطم اختيار موفق 
من حيث جغرافية احلدث، ولكن من 
حيث تاريخ احلدث فأعتقد إنه كان 
الذي  التاريخي  امل��وق��ف  ع��ن  بعيداً 
األساسية  الشخصيات  به  ارتبطت 
في رواي��ة أوالد حارتنا وهي حسب 
وجبل  وعائلته  أدهم  الرواية  ترتيب 
وقاسم  وعائلته  ورف��اع��ة  وع��ائ��ل��ت��ه، 
األربع،  الشخصيات  فهذه  وعائلته، 
مختزل  زمني  بترتيب  ج��اءت  التي 
أكثر  أو  س���ن���ة  وخ���م���س���ن  ب�����م��ائ��ة 
دارت في محيط جبل  وكلها  قلياًل، 
املقطم، وهنا ندخل في عبثية املكان 

باإلضافة إلى عبثية الزمان.
وعندما ينتقل محفوظ إلى شخصية 
عرفة وتنتهي مبوت هذه الشخصية 
فإن البناء احلضاري احلديث يكون 

بعيداً عن نتائج احلياة العصرية.
كما أن التأثير الغربي على املجتمع 
الشخصيات  ت��دور فيه ه��ذه  ال��ذي 
نهائياً،فانقطاع  م����وج����ود  غ���ي���ر 
احلضاري  وال���ت���واص���ل  احل���ض���ارة 
ع��ن شخصيات  ك��ام��اًل  غياباً  غ��اب 
أوالد حارتنا، مبعنى أن شخصيات 

أوالد حارتنا هي شخصيات صنعها 
عن  منفرد  بشكل  محفوظ  جنيب 
العالم اآلخ��ر وك��أن جنيب محفوظ 
مباشر  غير  بشكل  يقول  أن  يريد 
-وه����ذا م��ن ح��ق��ه- أن م��ص��ر هي 
نظرية  وه��ي  احل���ض���ارات   صانعة 
واخلطأ  ال���ص���ح  ال��ض��دي��ن  حت��م��ل 
ولكن بالتأكيد ال حتمل كل الدالئل 
التاريخية املتعارف عليها من حيث 
الرسائل السماوية للديانات الثالث 
اليهودية  وه����ي  ع��ل��ي��ه��ا  امل���ت���ع���ارف 

واملسيحية واإلسالم.
إن جنيب محفوظ في أوالد حارتنا 
ومن خالل حبه ملصر ، ومن خالل 
العبثية  الكتابة  ممارسة  في  رغبته 
اختزل الزمن واختزل املكان بأن هذه 
األحداث وقعت -كما ذكرنا سابقاً- 
فيما يزيد على 150 سنة وفي مكان 
واحد هو جبل املقطم وما يحيط به 
أوالد  أح��داث  أن  مناطق، حتى  من 
التي  القاهرة  إل��ى  تصل  ال  حارتنا 
كانت  حديثة البناء كما نستنتج من 
أوالد  محفوظ  كتب  عندما  الرواية 
البشر  أن  إل��ى   باإلضافة  ؛  حارتنا 
في  يعيشون  كانوا  الذين  الناس  أو 
محيط جبل املقطم خالل هذا الزمن 
كانوا ال شيء يسليهم إال املخدرات 
وتعاطي احلشيش وتدخن النارجيله 
وهذا  البوظة.  الشيشة، وشراب  أو 
هذه  ف��ي  العبثية  م��ن خطوط  خ��ط 
الرواية، واملستوى األخالقي املتدني 
اختارها  ال��ت��ي  امل��ن��ط��ق��ة  جل��م��اه��ي��ر 
محفوظ أحداثاً لروايته، وكأننا أمام 
شعب ال عالقة له باألديان رغم أنه 
ف��ي كثير م��ن احل����وارات ي��أت��ي ذكر 
االستعانة بالله عز وجل واإلميان به 
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والصالة  والقدر  بالقضاء  واإلمي��ان 
على النبي، لكن احلرب الشعواء بني 
الناس من خالل استخدام »النبوت« 
والتحطيب وكأننا نعيش في مجتمع 
من  ش���يء  فيها  ق���وة  أي  حتكمه  ال 
التوازن  م��ن  ش��يء  فيها  أو  العدالة 
واالت����زان األخ��الق��ي، وه���ذا أم��ر ال 
نظرنا  إذا  النص  ف��ي   عيباً  يعتبر 
زاوية  من  أو  عبثية  زاوي��ة  من  إليه 
تعاملنا  إذا  ولكن  الالمعقول،  أدب 
م��ع ه��ذا امل��وق��ف م��ن خ��الل واقعية 
أنفسنا  جند  فإننا  محفوظ  جنيب 
باألديان،  له  ال عالقة  مجتمع  أمام 
رغم أن الرواية تؤرخ لتطور األديان 

السماوية الثالثة.
إعادة  تستحق  رواي��ة  حارتنا  أوالد 
على  جديد  من  وقراءتها  الدراسة، 
املتعارف  األدب��ي��ة  املعطيات  ض��وء 
عليها م��ن خ��الل -ك��م��ا ذك��رن��ا في 
مقدمة هذا الكتاب- عبثية احلدث 

والالمعقولية للشخصيات،  
التي  األساسية  الشخصيات  فحتى 
ذكرناها في بداية هذا الفصل جند 
رغ���م ال��وص��ف امل��س��ه��ب م��ن جنيب 
وأخالقها  إنسانيتها  حول  محفوظ 
بالعنف   ت��ت��س��م  أن���ه���ا  إال  ال��ع��ال��ي��ة 
واخل���وف وع���دم االت����زان ف��ي طرح 
إلى  نرجعها  أي��ض��اً  وه���ذه  ال��دع��وة 

عبثية النص لرواية أوالد حارتنا.
قبل  نشرت  والتي  الرواية  هذه  إن 
على  تؤكد  سنه   50 على  يزيد  ما 
ع���ب���ق���ري���ة جن���ي���ب م���ح���ف���وظ في 
الشعبي  ل���ل���م���وروث  اس��ت��خ��دام��ه 
وهنا  عبثي،  روائ��ي  لبناء  املصري 
نتساءل: هل وفق جنيب محفوظ 
ف��ي إس��ق��اط ه��ذا احل���دث العبثي 

على الشخصية املصرية؟ اإلجابة 
ال،  تقول:  الكاتب  نظر  وجهة  من 
فالكاتب  ال���ش���دي���د،  األس�����ف  م���ع 
محفوظ  جن��ي��ب  أن  إل���ى  ي��ذه��ب 
الطيبة  املصرية  الشخصية  ظلم 
الرقيقة،  اإلنسانية  األب��ع��اد  ذات 
سواء كان أو كانت هذه الشخصية 
أن  إل��ى  ام���رأة، باإلضافة  أو  رج��ًا 
خال  من  ح��اول  محفوظ  جنيب 
للرواية،  احمل����وري����ة  ال��ش��خ��ص��ي��ة 
هذه  أن  يقول  أن  اجلباوي،  وهي 
إنساني  س��ل��وك  ذات  الشخصية، 
أن  ح��اول  واح���د، جنيب محفوظ 
أخفق   ولكنه  احلقيقة  هذه  يؤكد 
حاول  عندما  مباشر  غير  بشكل 
أن يجعل من اجلباوي شخصية 
غير عادية وعندما اعتبره من قبل 
اآلخرين أنه املرجع لهم وأن رضاه 
عليهم نعمة ال تقدر بثمن كما أن 

سخطه عليهم ذنبًا ال يغتفر. 
ف��اجل��ب��الوي ه��ن��ا ش��خ��ص��ي��ة حادة 
أو سلباً ولكن  املزاج إن كان إيجاباً 
النهاية  ف��ي  م��ح��ف��وظ ج���اء  جن��ي��ب 
ل��ي��غ��ل��ب ه����ذه امل���ع���ادل���ة وي���ق���ول إن 
إن��س��ان يحيا  اجل��ب��الوي ه��و مجرد 
الرواية  آخر  إنه في  بدليل  ومي��وت 
وهي  الرحلة  نهاية  إل��ى  معه  وص��ل 
يسرح  كان  الذي  املوت.فاجلبالوي 
وميرح مع أدهم وعائلته، ومع جبل 
ومع  وعائلته  رف��اع��ة  وم��ع  وعائلته 
قاسم وعائلته، مات عندما التقى أو 
بينه وبني عرفة  اللقاء  عند خيوط 
أو  املستقبل  أو هو  العلم  ال��ذي هو 
أن  مبعنى  احل��ض��اري،  التطور  ه��و 
اجلبالوي هو شخصية عادية جداً 
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حاول جنيب محفوظ أن يجعل منه 
ول��ك��ن��ه في  ع��ادي��ة،  غ��ي��ر  شخصية 
في  ال��رواي��ة  لتوضح  أم��ات��ه  النهاية 
هي  احل���دث  معقولية  أن  ال��ن��ه��اي��ة 
التي تختم رواية أوالد حارتنا التي 
كتبها جنيب محفوظ من خالل رؤية 

عبثية أو رؤية غير معقولة.
السابقة،  النظر  وج��ه��ة  ي��ؤك��د  وم��ا 
ت���داخ���ل األح�����داث ب��ع��ض��ه��ا ببعض 
خيط  وهناك  وإل��ى،  من  والتواصل 
لم يستطع جنيب محفوظ أن يستمر 
م��ع��ه وه����و ط����رد إدري�����س م���ن بيت 
اجلبالوي، فإدريس هذه الشخصية 
الرواية، ولم  أول  الشريرة مات في 
ه��ن��اك شخصيات  ام��ت��داد  ل��ه  يكن 
شيطانية في الرواية ولكن ال تصل 
إلى مستوى إدريس كما رسمه جنيب 
محفوظ في بداية الرواية، باإلضافة 
الشخصيات  ب���ن  ال���ت���داخ���ل  إل����ى 
الشخصيات،  لهذه  الزمن  واختزال 
تتذكر  التالية  الشخصية  أن  مبعنى 
تفاصيلها،  بكل  السابقة  الشخصية 
وحتى يؤكد جنيب محفوظ معقولية 
الرباب  إلى شاعر  الرؤية جلأ  هذه 
في املقهى الشعبي في جبل املقطم 
أو ما حوله، فنجد أن شاعر الرباب 
يعود إلى رواية أدهم وطرده من منزل 
أبيه أو من البيت الكبير، واحلديث 
بالتوالي،  األخ��رى  الشخصيات  عن 
فشاعر الرباب في زمن جبل يتحدث 
عن أدهم  )وقدري وشقيقه همام( 
وأميمة وإدريس وهند، ويروي شاعر 
الرباب ما حدث جلبل وأهله وزواجه 
بوالدها، وبعد  من شفيقة وعالقته 
ذلك يأتي شاعر الرباب في زمن أو 
في فترة رفاعة ليتحدث عن جبل، 

ي��س��ت��خ��دم جن��ي��ب محفوظ  وه��ك��ذا 
التذكير بأحداث تاريخ أوالد حارتنا 
شاعر  أو  الربابة  شاعر  خ��الل  من 
الرباب من باب عبثية احلدث أكثر 

مما هو من باب معقولية احلدث.
الرواية  من  األخير  الفصل  ولعل 
وصاحبه  ب��ع��رف��ة  ي��ت��ع��ل��ق  وال�����ذي 
وعالقته بعواطف ونهاية عرفة مع 
احلدث  عبثية  على  تؤكد  عواطف 
عند محفوظ في هذه الرواية والتي 
يريد من خاللها جنيب محفوظ أن 
العلم قد ميوت صاحبه  إن  يقول: 
بدليل  مي��وت  لن  كعلم  العلم  لكن 
كان  الذي  النص  العثور على  عدم 
م��وج��ودًا عند اجل��ب��الوي ف��ي بيته 
وال��ذي ضاع بشكل غير معلن ألن 
ص��اح��ب ع��رف��ة وأخ���ي���ه ح��ن��ش لم 
والتي هي  األوراق  تلك  على  يعثر 
-كما يراها الكاتب- تعني استمرار 

العلم في احلياة.
والالمعقول  وال��ع��ب��ث��ي��ة  ال��رم��ز  إن 
جنيب  استخدمها  ث��الث  دع��ام��ات 
محفوظ بشكل ذكي في بناء روايته 
هذه  أن  إل��ى  وأذه���ب  حارتنا  أوالد 
الرواية كلما تقدم الزمن أو الوقت 
فإنها ستحظى بكثير من الدراسات 
ل��ف��ك رم����وز أش��ي��اء ك��ث��ي��رة حتملها 
فترة  في  منعت  التي  ال��رواي��ة  ه��ذه 
ما؛ ولكن وجودها اآلن أمام القراء 
العبثي  ال��ع��م��ل  ه���ذا  وال����دارس����ن، 
جنيب  مثل  ع��امل��ي  لكاتب  اجلميل 
محفوظ يعطيها ويعطينا احلق في 
دراسة وفك رموز رواية أوالد حارتنا 
والتي أعتقد إنها بحاجة لكثير من 

الدراسة والبحث والتدقيق.
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الفصل الرابع
تدافع األحداث ومحدودية املكان والزمان

قسم الروائي جنيب محفوظ روايته »أوالد حارتنا« إلى خمسة فصول 
أو أجزاء باإلضافة إلى مقدمة قصيرة على لسان الراوي، والفصول 

اخلمسة هي:
األشجار  ذي  وبيته  وأوالده  جللبللاوي  عللن  ويللتللحللدث  األول:  الفصل 
واألجللواء اخلاصة التي حتيط به، ويتحدث عن شخصية اجلباوي 
كشخص ذي عنفوان وصاحب قرار وله السمات الشخصية القيادية، 
إلى  والذي يصل  القرار  اتخاذ  في  والسريعة  القاسية  الشخصية  بل 

درجة عدم الرجوع عن القرار الذي يتخذه مهما كانت النتائج. 
والفصل الثاني: يتحدث عن جبل وقصته مع أبناء حيه، أو املنطقة 
هذه  رفاعة  عن  يتحدث  الثالث:  والفصل  جماعته،  بها  يعيش  التي 
الشخصية املساملة والتي تتفق والقول املأثور من صفعك على خدك 

األمين فأعطه خدك األيسر. 
الراعي  قاسم  يتحدث عن حي اجلرابيع وعن شخصية  الرابع:  والفصل 
الرواية  الذي ينجح في إحداث تغيير كلي في مجتمع اجلرابيع، وخامتة 
والتي هي خالصة هذا العمل والتي كما أراها تشكل رواية شبه مستقلة 
عن أوالد حارتنا رغم وجود اخلط الدرامي أو البناء الروائي مع ما سبق 
من فصول إال أن حكاية عرفة وما يحدث له مع حنش وعواطف تعتبر من 

وجهة نظر الكاتب عماًل ذا صفة مستقلة، أو يكاد.
وبشيء من التفصيل نعود لنتحدث أكثر عن هذا العمل العبثي أو الالمعقول، 
-كما أرى- والوحيد الذي كتبه جنيب محفوظ مختلفاً متام االختالف عن 

كتاباته األخرى السابقة والالحقة، إال أنه حافظ على النقاط التالية:
)1( أحداث الرواية تدور في مصر وحتديداً في منطقة جبل املقطم وما 

حولها.
)2( العمق الزمني غير احملدد إال من إشارات وردت في الرواية تقول أن 
أحداث رواية أوالد حارتنا حدثت بعد بناء مدينة القاهرة، باإلضافة إلى 
بعض اإلشارات التي تدل على أن هذه الرواية حدثت في وقت ليس بعيداً 
عن القرن العشرين أو دعنا نقول في القرن التاسع عشر أو أواخر القرن 
الثامن عشر. ألن جنيب محفوظ في هذه الرواية لم يحدد الزمن ولكن 

طرح إشارات تدل على زمن أحداث الرواية رغم عبثيتها.

أوالد حارتنا بني
 الواقعية والعبثية

Bayan July 2013 Inside.indd   79 6/26/13   9:09:18 AM



80

الرواية  ف��ي  ال��زم��ن��ي  العنصر   )3(
م��ح��دود م��ا ب��ني خمسني إل��ى مائة 
سنة أي قرناً من الزمن على اعتبار 
ب����دأ جنيب  ع��ن��دم��ا  ج���ب���اوي  أن 
روايته كان عمر  محفوظ في سرد 
مائة  من  أكثر  استنتاجاً  اجلباوي 

سنة وهذه فترة تقديرية.
على  م����رت  ال���ت���ي  األح�������داث   )4(
أده���م ب��ع��د خ��روج��ه م��ن ب��ي��ت أبيه 
وبعد  أميمة،  زوج��ت��ه  م��ع  ط���رده  أو 
الفترة  ه���ذه  ق��ب��ل��ه،  إدري�����س  ط���رد 
ولكن  الكاتب،  يحددها  لم  الزمنية 
رمبا  إنها  استنتاجاً  نأخذها  أيضاً 
األخذ  مع  عاماً  خمسون  استمرت 
ه��م��ام وعمره  االع��ت��ب��ار مبقتل  ف��ي 
20 سنة كما جاء في الرواية، حيث 
ماتوا  وأم��ي��م��ة  وأده����م  إدري����س  أن 
بقصيرة،  ليست  ب��ف��ت��رة  ذل���ك  ب��ع��د 
ت��ّك��ون مجتمع ج��دي��د في  وب��ع��د أن 
بيت  الرواية، حيث  أح��داث  منطقة 

اجلباوي في املقطم.
هذه األحداث مرت بشكل سريع ومن 
ضمنها أحداث أخرى كزواج إدريس، 
وزواج ابنته، وتكوين  املجتمع اجلديد، 
بني  االجتماعية  العاقات  خال  من 
األسرتني، أسرة إدريس وأسرة أدهم، 
مع االختاف في الطباع و الرؤية وحب 
اخلير أو التقرب من الشر، حيث أن 
جنيب محفوظ قدم شخصية إدريس 
على  أكد  و  للشر،  قيادية  كشخصية 
هذه اخلصوصية من خال شخصية 
الشخصيتني  أن هاتني  قدري، وجند 
يشكان احملور األساسي في انحراف 
ذرية اجلباوي، عكس أدهم وزوجته 
أميمة، وأبنائه بخاف همام الذي قتل 

بيد أخيه، قبل أن يكون له أسرة.

جنيب  عند  الزمن  أن  جند  وهنا 
محفوظ كان سريعًا، ألن الكاتب 
األحداث  كان يالحق  »محفوظ«، 
واقعية  رغ���م  م��ق��ص��ودة   بعبثية 
من  استمدها  التي  الشخصيات 
املجتمع املصري، كما أن استطاع 
كل  ي��ض��ع  أن  م��ح��ف��وظ  جن��ي��ب 
إشاراته  رغ��م  ال��رواي��ة  شخصيات 
إلى أنها تعيش في مجتمع مسلم، 
عبارات  أكثر من مرة  وردت  حيث 
الشخصيات  إسالمية  على  ت��دل 
به  عاشت  ال��ذي  املجتمع  أن  م��ع 
مجتمع  حارتنا  أوالد  شخصيات 
بأنواعها،  امل����خ����درات  ي��ت��ع��اط��ى 
ومجتمع فيه األمراض والقاذورات 
وليس فيه شيء من التعليم، فهو 
مجتمع جاهل حيث ال دراسة وال 
علم وال معرفة، وإمنا شخصيات 
رئيس،  أو   ، م��ع��ل��م  ل��ق��ب  حت��م��ل 
وي��س��ت��خ��دم ال��ق��وة ف��ي ض���رر من 
يسمى  ما  باستخدام  ضده  يقف 
النبوت وكأنه هو السالح الوحيد 

لشخصيات جنيب محفوظ.
وه��ن��ا أي��ض��اً ن��ت��س��اءل: ه��ل أحداث 
الرواية كانت قبل أن يعرف املجتمع 
وقبل  البارود  ذات  البنادق  املصري 
احلملة الفرنسية التي غزت مصر؟ 
واإلج��اب��ة أك���اد أن أق���ول ن��ع��م؛ ألن 
ال����ذي اس��ت��خ��دم��ه هؤالء  ال���س���اح 
والنبابيت،  ال��ع��ص��ي  ك���ان  ال��رج��ال 

باإلضافة إلى السكاكني.
ومم����ا ي���ؤك���د ع��ب��ث��ي��ة رواي������ة أوالد 
تاريخياً،  األح���داث  تتابع  ح��ارت��ن��ا، 
بني الشخصيات األساسية، فعندما 
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أن  جن��د  جبل  شخصية  عند  نأتي 
جبل  ع��اص��رت  ال��ت��ي  الشخصيات 
للمجتمع  السابق  بالتاريخ  ترتبط 
ب��ه أح���داث شخصية  ال��ذي حدثت 
جبل،فهذه الشخصيات تتذكر أدهم 
وهمام وق��دري وإدري��س إلى آخره، 
وعندما ننتقل إلى شخصية رفاعة، 
أيضاً جند االمتداد في احلديث عن 
الشخصيات التي صاحبت شخصية 
جبل من املعلمني وزوجة جبل شفيقة، 
ووالد شفيقة ودوره في تعليم جبل 
عند  منها  والتخلص  الثعابني  لعبة 
منزل  ف��ي  جبل  فعل  كما  احل��اج��ة 
شخصية األفندي  وزوجته السيدة 
في  جبل  تناصر  كانت  والتي  هدى 

تخليص املجتمع من الثعابني.
ومي��ت��د احل��دي��ث ف��ي ال���رواي���ة عن 
طرد  يتعلم  ال��ذي  رف��اع��ة  شخصية 
واملرضى  امل��ص��اب��ني  م��ن  العفاريت 
شخصيات  عليهم  تسيطر  ال��ذي��ن 
رفاعة  يتفوق  ب��ل  اجل��ن،  عالم  م��ن 
وب��ط��ري��ق��ة ب��ع��ي��دة ك���ل ال��ب��ع��د عن 
السيدة  ب��ه  تتعامل  التي  األس��ل��وب 
دور  يلعب  هنا  ورف��اع��ة  بخاطرها، 
الطبيب أو املعالج لتخليص املصابني 
أو اجلن، وهي  العفاريت  مبس من 

إشارة واضحة للهداية في احلياة.
وينتهي هذا الفصل مبوت رفاعة من 
خالل قتله بيد املعلمني و اختفاء جثته 
اإلشارة  وهنا  معروف،  غير  بشكل 
واضحة  ملكانة شخصية رفاعة عند 
أهلها وجماعته، مع األخذ باالعتبار 
أن كل هذه األحداث تدور مرة أخرى 
ف��ي -مجتمع إس��الم��ي- م��ن خالل 
والتأكيد على الصالة على  التكرار 
النبي في احل��وارات وعلى إشارات 

أخرى مرتبطة برب العزة واجلاللة 
وهذا يؤكد على ضغط األحداث في 
مجتمع محدود في منطقة محدودة 
في بلد واسع كمصر، فتعاليم جبل 
نطاق  لم تخرج عن  رفاعة  وتعاليم 
منطقة جبل املقطم وها هنا أيضاً 
فتخليص  امل��ك��ان  عبثية  إل��ى  ن��أت��ي 
أو  والثعابني  األف��اع��ي  من  املجتمع 
على يد جبل ال ينتقل خارج منطقة 
تخليص  إن  كما  ال��رواي��ة،  أح���داث 
ال��ن��اس م��ن امل��س وال��ع��ف��اري��ت على 
يد رفاعة أيضاً ال يخرج عن نطاق 
محدودية املكان الذي رسمه املؤلف، 
وه����ذا ي��ؤك��د ع��ل��ى ع��ب��ث��ي��ة احلدث 
ف��ي م��وق��ع واح���د ذي أب��ع��اد واحدة 
وجغرافية واحدة وهذه من صفات 
العبثية عند كثير من كتاب  الكتابة 

العبث مسرحاً كان أو رواية.
ومما يؤكد ما سبق ذكره جنده أيضاً 
الراعي  هذا  قاسم،  عند شخصية 
ثرية وأصبح  ام��رأة  الذي تزوج من 
وحسن  التجارة  في  مشهوراً  رج��اًل 
املواقف  م���ن  ك��ث��ي��ر  ف���ي  ال��ت��ص��رف 
أهله  تخليص  ي��ح��اول  ك��ان  وال���ذي 
وجماعته من الظلم الذي يأتيهم من 
املعلمني الكبار والذي كان يهدف إلى 
توزيع الثروة على مجتمعه وجماعته 
وعلى اجلميع دون النظر إلى املكانة 
إمنا  ال��س��ي��اس��ي��ة،  أو  االج��ت��م��اع��ي��ة 
أمام  التعامل  ف��ي  سواسية  ال��ن��اس 
القانون وأمام الله عز وجل، فقاسم 
هي  اإللهية  العدالة  أن  فكرة  طرح 
يعيش  حتى  واألخير  األول  الهدف 
اإلنسان بشكل ال يختلف عن اآلخر، 
جنيب  أع��ط��اه��ا  شخصية  وق��اس��م 
محفوظ الكثير من احلكمة وحسن 
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إدارة  ف��ي  النظر  وب��ع��د  ال��ت��ص��رف، 
نعود  هنا  وأي��ض��اً،  وأهله  مجتمعه  
إل��ى ما سبق ذك��ره من أن كل هذه 
اجل��م��اع��ات م��ن خ��ال رواي���ة أوالد 

حارتنا تدين باإلسام.
رغم أيضاً، كما ذكرنا، اإلشارة في 
استخدام  إل��ى  امل��واق��ف  من  الكثير 
يتبعها  وم��ا  النرجيلة  أو  الشيشة 
من مخدرات وكيف وأشياء أخرى، 
ب��ل إن جنيب م��ح��ف��وظ  ذه��ب إلى 
أن احل���ان���ات  ك��ان��ت م���وج���ودة في 
طرحها  ال��ت��ي  ال��ث��اث��ة  املجتمعات 
محفوظ في روايته، أعني بذلك أن 
احل��ان��ة م��وج��ودة ف��ي مجتمع جبل، 
رف��اع��ة، وف��ي مجتمع  وف��ي مجتمع 
قاسم، وهنا رغم عبثية الوسيلة في 

مجتمع  أن��ه  الكاتب  رسمه  مجتمع 
الصورة  تكتمل  حتى  لكن  إسامي 
العبثية أوجد جنيب محفوظ مكاناً 
ل��ت��ع��اط��ي اخل��م��ر م��ن خ���ال وجود 
احلانات واالجت��اه إليها، وهنا جند 
من التناقض بني ما يحدث في املقهى 
الشعبي وما يحدث في احلانة والتي 
هي تبيع املسكرات، وأيضاً هل هذه 
املجتمع  في  موجودة  كانت  الصورة 
إلى  يحتاج  س��ؤال  قدمياً؟  املصري 
إذا  ولكن  وحتقيق،  ودراس���ة  بحث 
أنها  على  حارتنا  أوالد  مع  تعاملنا 
رواي��ة عبثية هذا األمر مسموح به 
ومصرح به وال خاف على وجوده 
املجتمع  طبيعة  م��ع  ت��ع��ارض��ه  رغ��م 
املجتمع  ه����ذا  وع���ق���ي���دة  امل���ص���ري 

»اإلسام«.
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تراث

ال������ع������رب������ي األدب  ف�����������ي  جن�����������د  م�������ع�������ال�������م 
أسعد الفارس

 مجلة البيان -  العدد 516 -  يوليو  2013
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تراث

وال  فيه،  لنجد نصيبًا  ووج��دت  إال  ال��ع��رب،  ت��راث  كتابًا في  ق��رأت  ما 
كتابًا من كتب األدب، إال ووجدت وصف جند يحتل مكانة بارزة فيه، 
باإلضافة إلى موقع جند اجلغرافي على اخلارطة في قلب اجلزيرة 
العربية، وفيه النبات والهواء واملاء واألحياء في صور ومشاهد  أدبية 
رائعة. أحب العرب جندًا فتغنوا مبفاتنها، وقالوا فيها أجمل القصائد، 
وأعذب األحلان. لقد منحت جند اإلنسان العربي أجمل املعاني وأدق 
املشاعر، وأرهف األحاسيس، فما أجمل احلديث عن جند! وما أمتع 
ذكرها ! فنحن أمام كم من املعلومات والنصوص األدبية التي تتناثر في 
كثير من الكتب واملجلدات؛ ولهذا منر بدوحها؛ لنقتطف منها أجمل 
الرياحني واألزهار، ولنبدأ أواًل بسرالتسمية، ومبوقع جند اجلغرافي 

في شبه اجلزيرة العربية، ومن ثم ماقيل في جند من روائع األدب :
النجد في اللغة : ما ارتفع من األرض وجمعه جناد وأجند وجنود، والنسبة 
إليه جندي، ويقال فالن طالع أجند وطالع الثنايا إذا كان سامياً ملعالي 

األمور، قال حميد الضبي: 
        وقد يقُصُر الُقلٌّ الفتى دون همه  

ل ُطالع أجنُدِ وقد كان لوال اُلقٌّ      
والنجد عند ياقوت احلموي  : » قفاف األرض وصالبها، وما غلظ منها 
وأشرف، أي ما ارتفع من األرض« وجند املقصودة موقعها في قلب شبه 
تهامة  رئيسة:   أقسام  إلى خمسة  العرب  يقسمها  التي  العربية  اجلزيرة 
طبيعة  التقسيم:  ف��ي  معتمدين  وال��ع��روض  وجن���د،  وال��ي��م��ن،  واحل��ج��از، 
التضاريس، والتنوع واالختالف في املناخ، والتنوع احليوي، وطبيعة الغطاء 
النباتي فنجد في املناخ غير تهامه، جند باردة وتهامة حارة، قال الشاعر: 

       نُذق برد جنٍد بعدما لعبت بنا   تهامُة في حمامها املُتوقِد
وعندما نتفقد الغطاء النباتي في شبه اجلزيرة العربية، جند أنواعاً من 

معالم جند في األدب العربي

*باحث من سوريا مقيم في الكويت.

بقلم: أسعد الفارس*
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األقاليم  بعض  في  تسود  النباتات 
دون غيرها، فابن الفقيه  يقول : » 
فرق ما بني جند واحلجاز أنه ليس 
الغضى  أنبت  باحلجاز غضى، فما 
فهو جند، وما أنبت الطلح والسمر 
واألسل فهو حجاز » وقد اعتدت في 
كتاباتي العلمية أن أرصد البيئة في 
نصوص األدب، بأحيائها احليوانية 
وال��ن��ب��ات��ي��ة، ومب��ن��اخ��ه��ا ف���ي صورة 
فالنص  وجميلة  معبرة  مختصرة  
املطولة،  الشروح  يغنينا عن  األدبي 
فقد أشار ياقوت احلموي إلى ذلك 
بقوله: » إذا تصوبت من ثنايا ذات 
عرق، واستقبلك األراك واملرخ، فقد 
أتهمت » وعن األبعاد قال األصمعي  
: » إذا ُجزت وجرة وغمرة فأنت في 
فعمرة  العذيب«  تبلغ  أن  إل��ى  جند 
في طرق الكوفة، ووجرة في طريق 
البصرة،أما عن التضاريس فيصف 
عارض  شعره  في  كلثوم  بن  عمرو 
اليمامة »جبال طويق » التي تطوق 

جنداً : 
وأعرضت اليمامة واشمخرت

    كأسياف بأيدي مصلتينا
كما يذكرها املُخبل السعدي: 

فإن متَنَََع سهول األرض مني
فإني سالك سبل العروِض

مابني  حبهم  في  اليفرقون  والشعراء 
إليهما  الشوق  يتوزع  بل  تهامة وجند، 
معاً. قال جرير بن عطية اخلطفي  :

هوى بتهامة وهوى بنجد
فيلتئم التهائم والنجود

الهوى جند عند بعضهم،  أن   غير 
فقد جاء في القصيدة الدعدية، أو 

اليتيمة التي ال يعرف لها قائل وإن 
نسبت لدوقلة املنبجي:

إن تتهمي فتهامة وطني
أو تنجدي يكن الهوى جنُد

وت���ع���د ه����ذه ال��ق��ص��ي��دة م���ن أجود 
العربي،  الشعر  ف��ي  ماقيل  وأروع 
امل��رأة، وكأنها  وفيه وصف حملاسن 
اجلمالية  وامل��ع��اي��ي��ر  امل���واص���ف���ات 
مل��اي��ع��رف ال��ي��وم مب��س��اب��ق��ات جمال 
فالقصيدة  ال���ع���ال���م،  ف���ي  ال��ن��س��اء 
ال��دع��دي��ة م��ع��روف��ة وم��ع��روض��ة في 

مصادر األدب العربي.
كان بودي أن أعرف بقبائل العرب 
في  عبرتها  أو  جن��داً،  سكنت  التي 
طريق هجرتها إلى الشمال والشمال 
مشهورة،  قبيلة  من  فما  األفريقي، 
دي��اره��ا تذكر في  إال وكانت رس��وم 
جن���د، ف��االن��ت��س��اب إل���ى جن��د يعني 
األصالة والفصاحة العربية بأجمل 
ذكروا  األجانب  فالرحالة  معانيها، 
ذل��ك ع��ن أه��ل جن��د، فقد وصفت 
الرحالة البريطانية آن بلنت الرجل 
اجلزيرة  جنتلمان   « بأنه  النجدي 
العربية » وذكرت بأن العقيالت من 
بدو القصيم كانوا يرافقون القوافل 
العثماني  ال��ع��ه��د  أي����ام  ال��ت��ج��اري��ة 
إل��ى الشام وال��ع��راق، وك��ان��وا محط 
احترام كل القبائل التي ميرون بها 
في طريقهم إلى الشمال؛ ألمانتهم 
كان  النجدي  والقصيم  وصدقهم، 
مياه  وفيه  الغضى،  نبات  فيه  يكثر 
كثيرة وقرى كثيرة، ومنها القريتان، 
قريتا ابن عامر، وقد ألف أبو لغدة 
األصفهاني كتاباً فيما كان من جند 
من البالد، والقرى واجلبال واملعادن 
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واملياه، ومن ملكها من قبائل العرب 
في سالف األيام، ففيها أرض العالية 
وائل.  ب��ن  كليب  يسكنها  ك��ان  التي 
خيام  يسكنون  القصيم  أه��ل  ك��ان 
بني  منازل  القصيم  وفي  اخل��وص، 
عبس وغيرهم، وبالقصيم ماء لبني 
أسد، والعلجز وهو ماء لبني مازن، 
ومثابة  العرب  دار  تعد جند  ولهذا 
الهوى. قال الشيخ علي الطنطاوي 
في كتاب »من نفحات احلرم: »وهل 
في معجم القومية كلمة أظهر وأكبر 
العرب  دار  جن��د؟  كلمة  من  وأيسر 
الشعراء!  وملهمة  ال��ه��وى  وم��ث��اب��ة 
رحبها  ع��ل��ى  كلها  األرض  ف��ي  ه��ل 
أو  أيكة،  أو  بحيرة  أو  جبل  أو  واد 
روض��ة من ري��اض احلسن، أو جنة 
من جنان الفتون قال فيها الشعراء 
مثل ال��ذي ق��ال ش��ع��راء ال��ع��رب في 
األولى  اجلاهلية  شعراء  من  جن��د؟ 
مكان  يضيق  ال  األي�����ام،  ه���ذه  إل���ى 
ال��ق��ول ف��ي جن��د، وال ي��ف��رغ الشعر 
ال��ك��ام ع��ن جن���د، وباإلضافة  م��ن 
نثريات  إلى الشعروالشعراء، هناك 
كتب  فقد  جن��د،  ف��ي  كتبت  جميلة 
عبدالوهاب عزام  عن جند. قال: » 
جند ملعب الصبا والنعامى، ومنبت 
الشعراء،  ومرتع  واخلزامى،  العرار 
جتاوبت أرجاؤها بأسفارهم ورددت 
باد  أخبارهم،  ورياضها  غدرانها 
ال��ق��ي��س، وط��رف��ة، واحلارث  ام���رئ 
وزهير،  بن حجر،  وأوس  بن حلزة، 
وعنترة، ومنشأ جرير والفرزدق التي 
خارج  وردد  ذك��راه��ا،  العرب  حفظ 
اجلزيرة صداها وحن إلى صباها، 
بحق جند  مجزياً  أج��د وصفاً  ول��م 
مثل الوصف الذي ساقه ابن جبير 

بحق جند قال: » بعد مغادرة املدينة 
بثاثة أيام، نزلنا بوادي العروس ثم 
صعدنا منه إلى أرض جند، ومشينا 
ينحسر  األرض  م���ن  ب��س��ي��ط��ة  ف���ي 
الطريق دون أدناها، وتنسمنا نسيم 
جن��د وه��واءه��ا امل��ض��روب ب��ه املثل، 
ببرد  واألجسام  النفوس  فانتعشت 
أرى  وم���ا  ه���وائ���ه،  وص��ح��ة  نسيمه 
بسيطاً،  أفسح  أرض��اً  املعمورة  في 
هواء،  أص��ح  وال  نسيماً  أطيب  وال 
وال أصفى جواً،  اس��ت��واء،  أم��د  وال 
للنفوس  أنعش  وال  تربة،  أنقى  وال 
واألبدان وال أحسن اعتداالً في كل 
أرض جن���د، ووصف  م��ن  األزم�����ان 
محاسنها يطول والقول فيها يتسع« 
في  اآللوسي  وي��رى محمود شكري 
كتاب تاريخ جند  » إن جنداً هي من 
أحسن باد اجلزيرة العربية، وأرقها 
هواء وأعذب.. طيبة التربة، مياهها 
عذبة، وفيها أحسن الفواكه والثمار، 
والعرار،  وال��رن��د  اخل��زام��ى  نبتها 
ونسيمها كنسيم األسحار، ووحشها 
الظباء واألوانس، وأسدها الشجعان 
والفوارس، فيها التمر الذي اليوجد 
والرياض  األقطار،  من  غيرها  في 
ليلها  األزه������ار،  امل��ف��ت��ح��ة  األن��ي��ق��ة 
الصفاء والهواء نهار، ونهارها كأيام 
أصبحت  فلذلك  لألنظار،  املواسم 
ال��ع��اش��ق��ن، ومطاف  ق��ل��وب  ك��ع��ب��ة 
أذه���ان ال��وام��ق��ن، وم��ت��رمن  ألسنة 
الشعراء املفلقن، ال زالت محروسة 

بعناية رب العاملن ».
أما عن الشعر والشعراء، فنجد هي 
القيس، واألعشى،  امرأ  أنبتت  التي 
وزه��ي��ر وع��ن��ت��رة وع��م��رو ب��ن كلثوم، 
العهد  في  وآخ��ري��ن  الفحل  وعلقمة 
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اإلسالمي  ال��ع��ه��د  وف���ي  اجل��اه��ل��ي. 
ال��زاه��ر ج��اء ج��ري��ر واب���ن الطثرية، 
بن  وبكر  والبحتري،  امل��ل��وح،  وقيس 
وغيرهم،  بن طالب  ويحيى  النطاح، 
وامتد ذكر جند حتى وصل إلى شعراء 

األندلس، قال عبدالله زمرك
يامن يحن إلى جند وناديها

غرناطة ثوت جند بواديها 
املطول عن  التقدمي  كل هذا  وبعد 
جن���د، ن��ك��اد جن���زم ب��أن��ه ل���م يذكر 
ال��ش��ع��راء ق��ط م��وض��ع��ًا أك��ث��ر مما 
ذكروا جندًا؛ ولهذا تصعب اإلحاطة 
بكل ما ذكرعن جند، ولهذا السبب  
نتوقف في محطات جندية خاصة، 
والنباتات،  ال��ب��ي��ئ��ة  ف��ي��ه��ا  ن��رص��د 
والسلوك  االج��ت��م��اع��ي��ة  واحل���ال���ة 
قصائد  ففي  جن��د،  أله��ل  البشري 
الشعر العربي كل الذي نطلبه، وقد 
واألدب  العلم  جمع في جند شمل 
والتاريخ في مشاهد تصويرية فنية 

رائعة، قال فؤاد شاكر:
 سائلوا جندًا ومن في أرض جند
 من بنى التاريخ في عز ومجد

 وانشقوا  منها  عبيرًا  عاطرًا
من أفاويح  ونسرين  ورند

هوائها  وط��ي��ب  طبيعة جن��د،  ول��ع��ل 
بسلوك  النجدي  صبغت  التي  هي 
مميز، وكل الصيد في جوف الفرا 

قال عبدالغفار األخرس:
بارق الشام إلى الكرخ سرى

فروى عن أهل جند خبرا
كيف ال أعشق أرضًا أهلها

شملت ألطافهم كل الورى

قل بهم ما شئت واذكر فضلهم 
إن كل الصيد في جوف الفرا

في  العيش  أن  الشعراء  يذكر  كما 
جند عيش رغ��د، وال��رزق فيها من 
لله. قال بديع  الله ميسور واحلمد 

الزمان الهمداني: 
سقى الله جندًا كلما ذكروا جندا 
وقل لنجد أن أهيم  به  وجدا

طربت وهاجني شمال بليلة
وجدت ملسراهاعلى كبدي بردا

ويا حبذا  جند  وبرد أصيلة
وعيش تركناه  بساحته رغدا

النجديات  تسمى  التي  القصائد  ومن 
لألموي أو مايدعى باألبيوردي قوله :

ياسعد إن فراقًا كنت حتذره
دنا لينزع من أحشائك الكبدا 

هلم نبك على جند وساكنه
فلن ترى بعد جند عيشة رغدا
أم��ا اب��ن ال��ف��ارض فيرى أن��ه أسير 
طيب أه��ل جن��د، وال يريد خالصاً 

من أسره، قال : 
أوميض برق باألبيرق الحا

 أم في ربى جند أرى مصباحا 
أم تلك ليلى العامرية أسفرت

   لياًل فصيرت املساء  صباحا
ياساكني جند أما من رحمة 

ألسير إلف  ال يريد   سراحا
وكثيراً ما يحن الشعراء إلى جند 
عندما يكونون بعيدين عنها، قال 

البيتوشي الكردي  : 
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إني أحن إلى العراق ولم أكن
ال من رصافته وال من  كرخه

  لكن في بغداد  لي من  قربه
أشهى إلي من الشباب وشرخه

   بأبي الذي شوقي له شوق الـ
...سقيم إلى الشفا  أوالظليم لفرخه

أو شوق أعرابية حنت  إلى 
أطالل جند  فارقته ومرخه

قلبي أسير عنده  دنف فقل
إن لم يحل أساره  فليرخه 
إلى  احليينيين  فييي  ماقيل  أروع  وميين 
الدمينة  بيين  عييبييدالييلييه  قيييول  جنيييد: 

اخلثعمي
أال ياصبا جند متى هجت من جند

لقد زادني مسراك وجدًا على وجد 
أإن هتفت ورقاء في رونق الضحى

على  فنن غض النبات  من الرند
بكيت  كما  يبكي الوليد ولم  تكن

جليدًا وأبديت الذي لم  تكن تبدي
 وقد زعموا  أن احملب إذا دنــا

ميل وأن النأي يشفي من الوجد
بكل تداوينا  فلم  يشف  ما بنا

على ذاك قرب الدار خير من البعد 
على أن قرب  الدار ليس  بنافع

إذا  كان من تهواه ليس بذي ود
وقد وجد بعض الشعراء في نفسه 
األلم واحلسرة لفراقهم ديار جند، 
منسوبة ألكثر  أبيات  في  ذلك  نرى 

من شاعر:

أقول لصاحبي والعيس تهوي
بنا بني املنيفة فالضمار

متتع  من  شميم عرار جند
فما بعد العشية من عرار

أال   ياحبذا  نفحات   جند
وريا روضة  بعد  القطار

وأهلك إذ يحل احلي جندًا
وأنت على زمانك غير زاري

شهور ينقضني وما شعرنا
بأنصاف  لهن وال   سرار

قييد يييحيين الييشييعييراء ميين غييييير أهل 
يييحيينييون إليييى جنيييد، غييييير أن حنن 
الشاعر النجدي إلى جند هو قضية 
مواطنة، ومن حق من ولد بأرض أن 
يحن إليها وإلى أهلها. قال أبو زياد 

الطائي:
أحقًا عباد الله أن لست ناسيًا

بالدي وال قومي وال ساكنًا جندا
وال ناظرًاً نحواحلمى اليوم نظرة

أسلي بها قلبي وال محدثًا عهدا
بالد بها نيطت علي متائمي

وكان بهاعصر الصبي نظرًا رغدا
بالد بها قومي وأرض أحبها

وإن لم أجد من طول هجرتها بدا
املاء  فيييييه  مييشييهييد  فييي  نييقييف  واآلن 
يصوره  احلسن،  والوجه  واخلضرة 
النجدية،  قصائده  في  األمييوي  لنا 
فيييييتييحييول املييشييهييد إليييى لييوحيية فنية 
محسوسة عناصرها : شجرة وارفة 
الظل، سرحة تتهدل أغصانها فوق 
غدير جادت مبائه املزن، وقد قالت 
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في ظل هذه الشجرة آنسة حسناء 
ب���ي���ض���اء، وص��ف��ه��اال��ش��اع��ر ب����أروع 
يزيد  آيات احلسن واجلمال، ومما 
اجلمال جماالً: احلياء الفطري في 

هذه الفتاة اجلميلة
وسرحة  بربى جند  مهدلة

أغصانها في غدير ظل يرويها
إذا الصبا نسمت واملزن يهضبها

مر النسيم على أين  يناجيها
تقيل  في ظلها  بيضاء آنسة

تكاد  تنشرها  لينًا وتطويها
سود ذوائبها  بيض ترائبها

حمر مجاسدها صفر تراقيها
عارضتها فاتقت طرفي بجارتها

كالشمس عارضها غيم يواريها
وعودة إلى البيئة واجلغرافيا النجدية، 
وبعض املصطلحات التي وجدتها في 
قصائد الشعراء في جند؛ فعن البيئة 
النباتية تساءل الشريف الرضي وهو 

دون كاظمة؛ فقال :
ياصاحبي قفا  واقضيا  وطــري

وحدثاني عن   جند  بأخبار
هل روضت قاعة الوعساء أم مطرت

خميلة الطلح ذات البان والغار
أم  هل أبيت  ودار دون  كاظمــة

داري وسمار ذاك احلي سمار
وفي مكان آخر يقول : 

فإن يك شخصي بالثغور فمهجتي
بنجد سقاه املزن صوب غمامه

فاشتم  من  حوذانه  وعراره
وقيصومه  وشيحه  وبشامه

النجدي  النبات  ذك��رال��ش��ع��راء  لقد 
البشام  وم��ن��ه  وص��ف��ه،  ف��ي  وتفننوا 
وال��ث��م��ام. ق���ال ع��ب��ي��د ب��ن األبرص 
ال  ألن��ه��ا  ب��اخل��رق؛  احلمامة  يصف 
حتسن بناء العش مثل بقية الطيور، 
فعشها بسيط البناء، يسقط البيض 
وتتعرض  للريح،  أول هبة  منه عند 

الفراخ خلطر السقوط. قال : 
عييوا بأمرهم كما

عييت ببيضتها احلمامة
جعلت لهاعودين من

بشم وآخر من  ثمامـة
بن  لبيد  يذكر  آخ��راً  وليس  وأخيراً 
نباتات  من  العشر  العامري  ربيعة 

جند:
كان أضعانهم في الصبح غادية

طلح السالئل وسط الروض أوعشر 
 ه��ذا ع��ن ال��ن��ب��ات ال��ن��ج��دي، فأين 
ذك���ر احل���ي���وان ال��ن��ج��دي؟! ن��ق��ول : 
الطائر  وه��و  قبل،  م��ن  النعام  ذك��ر 
اجل��م��ي��ل ال����ذي ان���ق���رض م���ن شبه 
اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة.. ذك����ره يدعي 
الظليم، واألنثى ربدة، وما دامنا في 
ذكر احليوان في جند، واملدينة من 
امل��ص��ادرأن��ه في  بعض  تذكر  جن��د، 
مجموعة  اقتحمت  اخلندق  معركة 
اخل��ن��دق على  ق��ري��ش  م��ن شجعان 
أهل املدينة وفيهم النبي صلى الله 
سيدنا  لهم  فتصدى  وس��ل��م؛  عليه 
علي رضي الله عنه، وآخرون؛ ففر 
أبي  ب��ن  عكرمة  ومنهم  املهاجمون 
ال��ذي ترك   ) جهل ) قبل إس��ام��ه 

رمحه ووّلى هارباً فقال الشاعر: 
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وفر وألقى لنا  رمحه     
فليتك عكرم لم تفعل

وأخذت تعدو كعدو الظليم
كأن قفاك قفا  فرعل

ويتعرض  الضبع.  ابن  هو  والفرعل 
األم��وي للرمي من الغزال، فكنى به 

عن حبيبته. قال :  
خليلي سيرا  بارك  الله  فيكما

فقد شاقني من أرض عذرة رمي
بهيراخلطي اليكلم األرض وطؤه
وما حازه  منه الوشاح  هضيم

ينوش  بواديها األراك  وعنده
مناهل  ترعى أهلها  وتسيم

كان  فمناخ جند  املناخ،  إلى  وع��ودة 
ماطراً في الشتاء، كثير البرق، ليله 
الشاعر  قال  ب��اردة.  ورياحه  قصير 

الشاعر: 
أالأيها البرق الذي بات يرتقي

ويجلو دجى الظلماء ذكرتني جندا 
ألم تر أن الليل  يقصر طوله

 بنجد  وتزداد  الرياح  به  بردا
أما في الصيف والربيع فمناخ جند 
في منتهى اللطف. قال الصمة بن 

عبدالله 
قفا ودعا جندًا ومن حل باحلمى
وقل لنجد عندنا أن  تودعا

بنفسي تلك األرض ماأطيب الربا
وماأحسن املصطاف واملتربعا 

بكت عيني اليسرى فلما زجرتها
عن اجلهل بعد احللم أسبلتا معا

ومنها  اجل��ب��ال،  الشعراء  ينس  ول��م 
قال  الريان من جبال جند.  : جبل 

جرير بن عطية :
ياحبذا جبل الريان من جبل

وحبذا ساكن الريان من كانا
وحبذا  نسمات  من ميانية

تأتيك من قبل الريان أحيانا
» جتاوزت  النجدية:  األم��ث��ال  وف��ي 
املثل  ومناسبة   :« واألح���ص  شبيثاً 
قال جلساس حني طعنه:  كليباً  أن 
جساس  فقال  م��اء،  بشربة  أغثني 
ويعني  واألح����ص،  شبيثاً  جت���اوزت 
وشبيث  امل����اء،  لطلب  وق���ت  ال  أن���ه 
واألحص موضعان بتهامة.  وهناك 
في اجلغرافيا النجدية عالمات تدل 
على حدودها، فما بني العذيب وذات 
عرق جند، العذيب بظاهر الكوفة، 
وذات عرق في مدخل احلجاز مما 

يلي تهامة قال الشاعر: 
كأن املطايا لم تنخ بتهامة

إذا صعدت من ذات عرق صدروها 
وقيل : إذا جاوزت احلفر حفر أبي 
م��وس��ى األش��ع��ري رض��ى ال��ل��ه عنه، 
فأنت في جند وباألساس هو حفر 
بني العنبر كان أبوموسى احتفر فيه 
ركية. وهناك مصطلحات كثيرة في 
إيضاح  إل��ى  حتتاج  النجدية  البيئة 
لغوي وعلمي، ومن هذه املصطلحات 
تناثرت فيها  احل��رة، واحل��رة أرض 
السود  البازلتية  البركانية  احلجارة 
القدمية،  ال��ب��راك��ني  قذفتها  ال��ت��ي 
وتبردت.  ح��ارة  كانت  وه��ي صخور 

قال أبو نباته الكالبي :
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أريتك أن  جندًا  ألظ  بأهله
 وحرته العليا الغيوث الرواجس 
وعاد نبات األرض رطبًاً كأنة        

إذا أطردت فيه الرياح الطيالس 
ومن أجمل ماقيل في احلرة األبيات 
املنسوبة حلسان بن ثابت، فقد مر 
الكناني  مكدم  بن  ربيعة  قبر  على 
وكانت العرب في اجلاهلية تعقرعند 

قبره. قال حسان معتذراً :
نفرت قلوصي من حجارة حرة

بنيت على طلق اليدين وهوب
ال تنفري  يا ناق  منه  فإنه

شريب  خمر مسعر حلروب
لوال السفار وطول قفر مهمه

لتركتها  حتبو على  عرقوب 
فاتنا أن ن���ورد م��ا ج��اء ع��ن جن��د في 
أمير  الشعبية؛فهذا  واملالحم  السير 
قبيلة زبيد بهيج بن ذبيان يقول، بعد 
أن هجر حائل من جند إلى الشمال : 

نحينا رقاب الذود عنهم وغربنا 
وعيون الزبيديات إليا جند مايل 

ليا صار ما عدل يعادل  عديله
ما ينقعد بالدار والشيل مايل

وليا صار ما حق الفتى بذراعة 
هبيت يا حق  يجي بالدخايل 
بنو  هجرها  جند،  أمحلت  وعندما 
ه���الل وغ���رب���وا ن��ح��و ت���ون���س. قال 

أبوزيد:
أال يا جند العذية بالدنا 

سبع سنني يا جند محيل 

ال مزنة غرا وال برق ال عي 
وال راعد من روس اجلبال يسيل 

فيزيد ابن أخته مرعي، ويقول:
يا خال تاصل ما تريد وتنثني 

ونروح حنا للبال والتاليف 
ويا جند أن جاك احليا فازعجي لي 

مع الطير وال موميات السفايف
وم����ن دواع�����ي ال��ي��م��ن وال����س����رور : 
توحدت،  ق��د  العربية  اجل��زي��رة  أن 
وحدها  امللك عبدالعزيزابن سعود 
رحمه الله وطيب ثراه، وقد جاء في 
الشيالت أو العرضات التي أقيمت 

بني يديه: 
جندا عذرا وأنا خطابها 

والزهاب  الفشك  واملارتيني 
هي جتني وأنا  طالبها

بأزرق الدرق والسيف السنني 
والب���د م��ن ال��ت��ن��وي��ه ب���أن األدب قد 
جعل من جند جنة الله في أرضه، 
ف��ه��ل ك���ان ه���ذاال���وص���ف ح��ق��ي��ق��ة ؟ 
األدبي  التمليح  قبيل  م��ن  أن���ه  أم 
نقول:  العلمية  ولألمانة  وامل��ج��از؟. 
املياه  ك��ث��ي��رة  ك���ان���ت جن���د خ��ص��ب��ة 
التصحر  أن  إال  وامل��ط��ر،وامل��راع��ي، 
والتغّير املناخي، وامللوثات، والرعي 
االقتصادية  وال��ن��ش��اط��ات  اجل��ائ��ر، 
ل���ل���س���ك���ان،أت���ت ع��ل��ى م��ع��ال��م جند 
اجلميلة، وأصبحت البيئة في هذه 
التي ال تسر. كل ه��ذا قلته  احل��ال 
الكثير  اجلعبة  في  وبقي  قي جند، 
ولي  والله  قوله عن جند.  نود  مما 

التوفيق !.
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مصادر البحث  
 ( الهمداني  يعقوب  أح��م��د  ب��ن  احل��س��ن   -1
صفة جزيرة العرب ( مكتبة اإلرشاد. صنعاء.  

1990 م.
العرب  دي����ار  أم  ) جن��د  ال���ف���ارس  أس��ع��د   -2
الكويتية.  األن���ب���اء  صحيفة  ف��ي  م��ق��ال��ة   )

أغسطس. 1998 م.
أقاليم   ( ال��غ��ن��ي��م  ي��وس��ف  ع��ب��دال��ل��ه  د.   -3

اجلزيرة العربية ( جامعة الكويت.  1981م.
4- د. عبدالله يوسف الغنيم ) حمد اجلاسر 
في  بالنبات  التعريف  في  وج��ه��وده  سيرته   �

شبة اجلزيرة العربية(  الكويت.  2005 م 
الشعر  في  نباتات   ( مصطفى  حسن  د.   -5
الرياض.  امل��ل��ك س��ع��ود.  ( ج��ام��ع��ة  ال��ع��رب��ي 

1994 م.
6- د. أمني املعلوف ) معجم احليوان ( بدون 

تاريخ
معجم   ( ال��ش��ه��اب��ي  م��ص��ط��ف��ى  األم���ي���ر   -7

الزراعية(  العلوم  مصطلحات  في  الشهابي 
مكتبة لبنان. بدون تاريخ.

الوجيز(  املعجم   ( العربية  اللغة  8- مجمع 
القاهرة.  1980م.

جند(  تاريخ   ( اآلل��وس��ي  شكري  محمود   -9
مكتبة مدبولي.القاهرة. بدون تاريخ.

10- حسن جعفر نورالدين ) لبيد بن ربيعة 
العامري ( بيروت.1990 م.

صبا   ( احل��م��دان  عبدالله  ب��ن  محمد    -11
جند ( الرياض. 1997م.

12-  أس��ام��ة ب��ن منقذ ) امل��ن��ازل وال��دي��ار ( 
القاهرة .1994 م.

13-  أسعد الفارس ) رحالة الغرب في ديار 
العرب ( الكويت

14-  األصمعي )النبات ( القاهرة. 1970 م.
األرب  نهاية  اآلل��وس��ي)  شكري  محمود   -15

في معرفة أحوال العرب (
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م�رسح

صدرت دراسة مسرحية قيمة للناقدة املغربية »الزهرة إبراهيم« عن عالقة 
املسرح باألنثروبولوجيا عنونت دراستها باإليروس واملقدس وعالقتهما في 
مع  ومسرحها  الثقافة  هذه  تتعايش  فهل  املغربية،  الثقافة  لوجيا  جينا 
ذلك املد التجريبي القادم من الغرب لتنصهر فيه طوعًا أو كرهًا، لتخرج 
متحصن  تذكر  كما  مجتمع  في  واملسرحية  الثقافية  خصوصيتها  منه 
لنداءات  وإق��ص��اء  نفي  من  عليه  متليان  وم��ا  واألخ���الق  الدين  مبؤسسة 
دافع جنسي،  من  أكبر  هو  فاإليروس  املتحررة.  ونزواته احلسوية  اجلسد 
فهو مبدأ الفعل وهو رمز الرغبة احملتدمة باللبيدو وكطاقة نفسية تشمل 
مجموع رغبات العيش ونزوات احلياة وغرائز البقاء سواء كان موضوعها 
جنسيًا أو إنتاجيًا ماديًا أو إبداعيًا فكريًا أو جماليًا. فاإليروس من هذه 
الوجهة يكون إثارة ثقافته محرمة، والتطرق في أوجهه املختلفة واملتنوعة 
أيضًا مرفوض وغير قابل للنقاش، لعل البروفيسور »داريوش شايغان« ممن 
الالواعي  التغريب  هذا  »إن  ذكر  الهامة، حينما  اجلزئية  تلك  إلى  تطرق 
يتجسد في ميدان الفكر والفن والسلوك االجتماعي وكذلك في منذجتنا 
لإلنسان الذي من املفروض فيه أنه يجسد هذه الطريقة في احلضور في 
العالم. ففي ميدان الفكر نحن إزاء فكر بال موضوع، بال أساس وفي ميدان 
الفن نصطدم بفن بال محل، وفي ميدان النمذجة األنثربولوجية نصادف 
إنسانًا هو الصورة املعكوسة  للتي كانت مثالنا األعلى وأخيرًا في ميدان 
السلوك االجتماعي، نحن إزاء وضعية عبثية لم تكن هي تلك التي حدثنا 
عنها كّتاب مرحلة البني بني، بقدر ما هي وضعية عبثية فريدة من نوعها 

جنمت عن التداخل الصارخ بني مستويات ثقافة متنافرة.
السؤال  إن طرحنا هذا  تفهمها؟  كيف  تفصلنا عن احملرم  التي  املسافة   )1(
عليك في الثقافة العربية وهكذا في املسرح العربي؟ أي مبعنى أي العالقة 
املسموح بها مع املرأة أو الفتاة أو السيدة؟ وملاذا يدخل الفرد سواء على خشبة 
املسرح ومن خالل النص الذي يتناول فيه املؤلف موضوعاً ما عن املرأة في 
املسائل اخلاصة في حياة هذا  تلك  إل��ى  تطرق  أو  إن ملس  دائ��رة احملرمات 
الكائن احملير و ذي النظرة البهيمية من الرجل الشرقي إليه؟ ثم كيف سوف 

اإليروس واملقدس
دراسة أنثروبولوجية حتليلية

بقلم: ناصر املال  *

 * كاتب من الكويت.
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املسرح  على  »أرط��و«  نظرية  تتجسد 
أوالً  يلزمني ممثلون هم  القائل:  فهو 
ي��خ��اف��ون على  أن��ه��م ال  أي  ك��ي��ان��ات 
احلقيقي  اإلح���س���اس  م���ن  اخل��ش��ب��ة 
ب��ط��ع��ن��ة س��ك��ن، وأي����ن ال��ع��ق��ل األول 
اخلالق  بن  يفصل  الذي  »اللوغوس« 
والكون في األفالطونية احلديثة؟ ملاذا 
املجمل  املعاصرة في  العربية  ثقافتنا 
مستنسخة من الفعل والفكر الغربي؟ 
الثوري  واملد  والتجديد  األبتكار  وأين 
توضح  األف���ق؟  الضيق  وبعاملها  بها 
 Eros جيانا كردي« في دراستها عن«
و Thanatos بأن اإليروس هو حليف 
احلضارة وهو معاونها وهدف نزوات 
احلياة هو احلياة االجتماعية والعيش 
امل��ش��ت��رك ف��ب��ذل��ك ي��ص��ب��ح اإلي����روس 
أساس احلياة االجتماعية والعدوانية 
أك��ث��ر مم���ا مت��ث��ل��ت ف���ي ق��م��ع إي���روس 
األنثروبولوجية  التحامية  لعل   .)2(
التحليلية باإليروس واملقدس من قبل 
وتوظيفهم  إبراهيم  ال��زه��رة  الناقدة 
أش��ك��ال متجددة  امل��س��رح ألخ��ذ  عبر 
ومتنوعة من حيث االستخدام والطرح 
هو مازاد من قيمة هذه الدراسة ألن 
والوسائل  األش��ك��ال  مناقشة  إع���ادة 
ملوروث  يحتاج  املسرح  في  التعبيرية 
اجلماعة  ب����ذاك����رة  م��خ��ت��زل  ش��ع��ب��ي 
االنفتاح  وكذلك  العربية  أو  املغربية 
ما  هو  الغربي  واملسرح  الثقافة  على 
بن  التفاعل  وبالتالي  الصدام  يخلق 
وطرح  بإمنوذج  الشعبين  املخزونن 
كيف  وإال  م��ح��ض.  مسرحي  ثقافي 
نتعرف على مالمح  وجتارب  س��وف 
مسرحية جديدة ومتجددة في الفكرة 
والطرح من دون إعادة طرح ومناقشة 
األشكال والوسائل التعبيرية عن طريق 

التجريب املسرحي . تذكر الناقدة ما 
دفعها لتوظيف إمن��وذج اإلي��روس في 

املسرح أو الدراسة في املسرح.
ل��ق��د وج��دن��ا ف��ي اح��ت��ف��االت شعبية 
م��غ��رب��ي��ة م��س��رح��اً ن��اب��ع��اً م���ن صلب 
املسرح  ثوابت  عن  ومبرهناً  ثقافتنا 
ب���ل���ورت���ه���ا عدة  ن���ظ���ري���ة  مب��ق��اي��ي��س 
مفاهيمية هي خالصة انفتاح البحث 
الغربي  املسرح  درج  التجريبي-كما 
في مراحله املتنوعة بحثاً عن ثقافات 
ملغاير  بشك  ك��ان  وإن  أوروب����ا  خ���ارج 
الناقدة وذلك ما أثرى حترره  لفكرة 
األوربي  النموذج  تقديس  عقدة  من 
مفهوم  املثال  سبيل  على  منها  نذكر 
املمثل  إع��داد  على  القائم  التمسرح 
وتخييلياً  وانفعالياً  جسدياً  وتأهيله 
إنه  امل��ت��ف��رج،  إل���ى  إح��س��اس��ه  لينقل 
بذلك  فيبلغ  ج��ه��اراً  بجسده  يضحي 
ن��وع��اً م��ن ال��ع��ب��رن��وران��ي��ة ت��ق��رب��ه من 
سماه  ما  يتحقق  وبالتالي  القداسة 
غروتوفسكي ومشايعوه إعادة تقديس 
املسرح)3( هل يستطيع الفن املسرحي 
إن  أن ينعش مخيلة وذاك��رة األجيال 
لم تكن الثقافة األدبية واملعرفية على 
أوجها من حيث األثر والتأثير؟ وهل 
يجعل  م��ا  التأثير  م��ن  املثقف  ميلك 

جمهوره متأثراً فيه؟
ال توجد موجة ثقافية مستحدثة إن 
تتميز  نقدياً  أو  شعرياً  أو  مسرحياً 
من دون اآلخرين بشموليتها وتنوعها 
دول اخلليج العربي كمثال، لعل دول 
املغرب العربي وهكذا مصر والعراق 
وسورية ولبنان ممن استطاعوا، وإن 
نقادها  قبل  م��ن  م��ح��دودة  بتجارب 
في خلق حالة متوهجة في ما يتعلق 
توظيف  من خالل  املسرحي  بالنقد 
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م��خ��زون��ه��م  ال��ت��أري��خ��ي ف��ي املسرح 
محط  زال  ال  واإلي���روس  والثقافة. 
احتقار تلك العقول الرجعية، العقول 
عن  مبجتمعاتها  تؤثر  الزال���ت  التي 
التي تصطدم حينما  ثقافتها  طريق 
توافق  إذ ال  به  إليها  اإلي��روس  يلوح 
معه وال استسهال. فمن هنا من غير 
املمكن أن يعيش الفنان حياة طبيعية 
ومن غير املمكن أن تسمح له اجلهات 
الرسمية في تناول موضوع اإليروس 
اآلخرين  لدى  حساسية  يسبب  ألنه 
في ما يتعلق بالغرائز وما هي هذه 

الغرائز تلك البهيمية مثاًل؟.
تقنية جسد  إل���ى  ال��ن��اق��دة  ت��ت��ط��رق 
بني  التقاطعات  إل��ى  وتشير  املمثل 
موس«  »م��ارس��ي��ل  األول  من��وذج��ني 
وباختصار  أوجينيوباربا«  والثاني« 
ف��إن��ه��ا ت��ذك��ر أه���م ال��ت��ق��ن��ي��ات التي 
درس��ه��ا م��وس��ى م��ن وج��ه��ة النظر 
والتي  واالجتماعية  األنثروبوجلية 
لدى  التجريب  م��ح��اوالت  أض���اءت 

باربا وهي كاآلتي:
)1( تقنية الوالدة وكذا وضعية املرأة 

عند الوضع.
)2( تقنية الطفولة تربية الطفل وتغذيته 

– عبودية الطفل بعد العبودية.
)3(  تقنية املراهقة.

)4(  تقنية سن الرشد، تقنية النوم، 
احلركة  نشاط  وتقنيات  وال��س��ه��ر، 
نزول  تسلق،  رك��ض  سباق،  »مشي« 

سباحة، حركات القوة.
تقنيات عالج اجلسد: مسح،    )5(
صقل، غسل، صوبنة، تنظيف الفم، 

تنظيف الضرورات الطبيعية.
)6( تقنيات االستهالك: األكل، الشرب.

)7( تقنيات االنتاج: أفعال جنسية.
)8(  تقنيات العالج.

على  يترجمه  أو  ذل��ك  يفسر  م��ا  لعل 
املسرحي  التجريب  هو  املسرح  خشبة 
اشتغال  حول  املتمحورة  املعارف  فهذه 
اجلسد داخل ثقافة سواء في إطار ما 
أو م��ا ه��و مناسباتي  ه��و يومي ع��ادي 
طقسي بقدر ما يتسع خيال املجربني 
فيما  اجتاهاتهم  وبلورة  رؤاه��م  لتلقيح 
بالتدريب  املمثل  جسد  بإعداد  يتعلق 
الطقوس  سحر  ليعانق  أدائ��ه  وتطوير 
الناقدة   دف��ع  م��ا  لعل   .)4( وقدسيتها 
خل��وض ه��ذه ال��دراس��ة ه��و بحثها عن 
احتفالية  أشكال  في  املسرح  مقومات 
والقناع  امل��م��ل��وك  ك��اجل��س��د  م��غ��رب��ي��ة 
والكرنفال »بركاشو« والدمية اخلارقة« 
تاغنجا« ، و لكن ما يثير التساؤل هو 
أي���ن امل��م��ث��ل وامل���س���رح وال��ت��ج��ري��ب من 
وباقي  امل��غ��رب  ف��ي  واإلن��ت��اج  التطبيق 
مل��اذا هناك  األخ��رى؟  العربية  األقطار 
واملجتمع  التجريب  ب��ني  ف��ارغ��ة  حلقة 
النصوص  ع��ل��ى  ذل���ك  ق���س  ال��ع��رب��ي، 
العربي  النتاج  من  األخ��رى  املسرحية 
احل��دي��ث. ه��ي دراس���ة كما ذك��رت في 
بداية الشرح قّيمة وذات معاٍن واسعة 
في حقل اإليروس والتجريب وأثرهما 
على املتلقني. فهل سيعود اإليروس إلى 
التجريب في املسرح العربي؟ وإال من 
أين نستنتج التجربة املسرحية إن كانت 
حقاً مزدانة بالفن أو هي غير ذلك؟!.

الهوامش:
)1(  الثورة الدينية ص172. داريوش شيغان.

2-www.tevezia. org/seetion.php?id=10960 than atoseros 

3- اإليروس واملقدس ص8 
4- نفس املصدر 59057
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أعالم

عبد الرحمن بن مقانا األشبوني .. سقط من ذاكرة التاريخ 
طالل اجلويعد

 مجلة البيان -  العدد 516 -  يوليو  2013

Bayan July 2013 Inside.indd   97 6/26/13   9:10:00 AM



98

�أعالم

بالد األندلس أو ما تعرف اليوم  باسبانيا والبرتغال بالد عزيزة في 
وجدان كل عربي ومسلم فهي في ذاكرة التاريخ العربي اإلسالمي ذلك 
الفردوس املفقود الذي عاش فيه العرب املسلمون طيلة ثمانية قرون 
ثم ارحتلوا عنه مجبرين مضطهدين تاركني وراءهم فيها تراثا خالدا 
اليوم شاهدة على ذلك  إلى  تزال  وإث��ارة عمرانية ال  بديعة  وذكريات 

الصرح احلضاري العربي العريق.
لم تكن األندلس بالد خضرة وطبيعة وأنهار فحسب، بل كانت بالد اإلبداع 
العرب  فتحها  ان  منذ  والفتوحات  اجلهاد  وأرض  والشعر  واألدب  والعلم 
املسلمون في القرن األول الهجري إلى أن خرجوا منها في أواخر القرن 
والسفير  فرناس  بن  عباس  الكبير  املخترع  ب��رز  الهجري،فمنها  التاسع 
بن  الدين  ولسان  زي��دون  واب��ن  كااللبيري  والشعراء  الغزال  األدي��ب يحيي 
اخلطيب وعلماء كبار كابن يحيى الليثي وابن حزم والطرطوشي والشاطبي 
وأدباء كبار كالشريشي وابن بسام وغيرهم من علماء األدب والنحو والطب 
وعبد  األم��وي  الداخل  الرحمن  كعبد  العظام  ملوكها  عن  ناهيك  والفقه، 
الرحمن الناصر واملنصور بن أبي عامر واملعتمد بن عباد الذين جمعوا بني 

السياسة واألدب والعلم.
فمن هذه البالد اجلميلة خرج شاعر مشهور في زمانه معروف بني أقرانه 
إال أنه ككثير من الشعراء والعلماء دخلوا في دائرة النسيان وتطاولت عليهم 
العصور، فطوت أخبارهم عنا، ومن أبرزهم الشاعر األديب عبد الرحمن 
بن مقانا األشبوني القبذاقي البطليوسي الذي اشتهر في زمانه بقصيدته 

النونية التي ميدح بها األمير إدريس بن يحيى بن حمود أمير مالقة.
سكتت جميع املصادر التي بني يدينا عن تاريخ ميالد الشاعر ابن مقانا وعن 
نشأته وأسرته وكل ما وصل إلينا أنه ولد في بلدة القبذاق وهي بلدة صغيرة 
تقع بني ساحل شنترة ومدينة أشبونه ) لشبونه عاصمة البرتغال حاليا( 
ويعتقد أن والدته كانت في الربع األخير من القرن الرابع الهجري،ويبدو 

من أسمه أنه من ذوي أصول اسبانية وممن عرفوا باملولدين.

عبد الرحمن بن مقانا األشبوني
شاعر أندلسي مجيد سقط من ذاكرة التاريخ

بقلم : طالل اجلويعد *

* باحث من الكويت.
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في  الشنتريني  بسام  ابن  عنه  قال 
كتابه الذخيرة : 

من شعراء غربنا املشاهير وله شعر 
فيه  تصرف  غزير  أدب  عن  يعرب 
ت��ص��رف امل��ط��ب��وع��ن امل��ج��ي��دي��ن في 

عنفوان الشباب.
ب���دأ ف��ي ق���رض ال��ش��ع��ر ف��ي صباه 
وطاف  فأجاد  الشنتريني  ذكر  كما 
ب����اد األن���دل���س ف���ي ع��ص��ر ملوك 
وينال  أم��راءه��ا   ليمدح  ال��ط��وائ��ف 
صاتهم وجوائزهم, فابتدأ باألمير 
املظفر منذر بن يحيى التجيبي أمير 
فمدحه   )414-408( س��رق��س��ط��ة 

بقصيدته التي مطلعها :
ملن طلل دارس باللوى

كحاشية البرد او كالردا
ومنها :

إذا سار يحيى إلى غارة 
فـــــويـــــل ألعـــــدائه أيــــنما

إليك ابن منذر املنتقى
قرعت يد اخلطب قرع العصا

فقال مناديك لي مرحبا 
وقــــــالت أياديك لي حـــبــــذا

ثم عرج ابن مقانا على إمارة دانية 
ف��ي ج��ن��وب ش���رق األن��دل��س ومدح 
العامري  م��ج��اه��د  امل��وف��ق  أم��ي��ره��ا 
)400-436( بقصيدته التي منها :

كأن جنوم الدجى روضة
جتر بها السحب أذيالها

كـــــــأن الثريا  بها راية
يقــــــود املوفق أبطالها

ويبدو أن ابن مقانا  عاش فترة في 
ثم  ال��ع��ام��ري  مجاهد  األم��ي��ر  كنف 

اجته شماال ليستقر في بلنسية وفي 
األمير  اع��ت��اء  خبر  وصله  بلنسية 
إمارة   )445-433( العامري  مقاتل 
طرطوشة على ساحل الثغر األعلى 
ونيل  مدحه  ف��ي  طمعا  إليه  فسار 
له مبقابلة  يسمح  لم  أنه  إال  صلته 
فكتب  بأراضيه  امل��رور  ومن  األمير 

إليه ابن مقانا قصيدة منها :
إذا كان واديك نيال ال يجاز بــــه

فما لنا قد حرمنا النيل والنيال
إن كان ذنبي خروجي من بلنسية 
فمـــــا كفرت وال بدلت تبديال

هي املقادير جتري في أعنتهـــا
ليقضى الله أمرًا كان مفعوال

ب��ع��د ذلك  م��ق��ان��ا  اب����ن  ف��ي��ب��دو أن 
غرب  في  موطنه  إلى  بالعودة  فكر 
األن��دل��س وف��ي ط��ري��ق ع��ودت��ه بلغه 
بن يحيى احلمودي  إدري��س  اعتاء 
وإدعاؤه  مالقة  إمارة   )438-434 (
اخلافة لكونه ينتمي إلى الدارسة 
وه���م م��ن أه���ل ال��ب��ي��ت, ف��وف��د إليه 
الشهيرة  النونية  بقصيدته  ومدحه 
وال���ت���ي أش��ه��رت��ه ف���ي ب���اد املغرب 

واألندلس والتي قال في مطلعها :
البرق الئح من اندرين

ذرفت عيناك باملاء املعني
لعبــت أسيافه عـــارية 

كمخــاريق بأيدي الالعبني
فكان ابن حمود يجلس وراء ستارة 
خلفاء  يفعله  ك��ان  م��ا  بذلك  مقلدا 
الوفود  يقابلون  العباس عندما  بني 

والشعراء,
فلما بلغه ابن حمود قول ابن مقانا 

:
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يا بني أحمد يا خير الورى
ألبيكم كــــــان وفد املسلمني

خلقوا من ماء عدل وتقى
وجميع الناس من ماء وطني

انظرونا نقتبس من نوركم
إنه مــــــن نور رب العاملني

امر ابن حمود برفع الستارة عنه ليراه 
ابن مقانا  ثم أمر له بجائزة كبيرة.

ولعل ابن مقانا غادر مالقة بعد مقتل 
أم��ي��ره��ا اب��ن ح��م��ود ع��ام 438 وقفل 
ال��ق��ب��ذاق التابعة  إل���ى ق��ري��ت��ه  راج��ع��ا 
آن��ذاك بعد أن تقدم  ململكة بطليوس 
أميرها  كنف  حتت  ليعيش  العمر  به 
 )461  -437  ( األف��ط��س  ب��ن  املظفر 
بعد أن كسد شعره وتراجعت جودته 
الشنتريني  بسام  اب��ن  ذك��ر  ما  حسب 
ابن  عاش  القبذاق  الذخيرة,وفي  في 
ف��ي أرضه  ي���زرع  بقية ع��م��ره  م��ق��ان��ا 
ويشكو  والقرع  كالبصل  اخلضراوات 
في  احمل��ص��ول  وقلة  العمل  جهد  م��ن 
بلده ويتذكر جوالته إلى امللوك ونيله 
لصالته في املاضي, إال أن بقاءه في 
القبذاق كان بسبب حبه لوطنه وحبه 
الذي  األف��ط��س  اب��ن  املظفر  لألمير 
أحسن إليه ووصله.,فنراه يسجل ذلك 
في قصيدته للوزير الفقيه أبي عامر 
ال��ف��ه��ري عندما  إب��راه��ي��م  ب��ن  محمد 
مبنجل  ممسكاً  ورآه  حقله  ف��ي  زاره 

ويحصد الزرع بيده فقال له :
أَبا َعــاِمَر الـــَقبــَْذاُق اَل َتـــخــْل ِمــْن زرٍع
َوِمـــْن َبــــصٍل َنَزٍر وشــيٍء ِمَن الَقـــــْرِع

وإن ُكنـْـَت َذا َعْزٍم َفاَل بـُــدَّ ِمــن رَحـــى
ـــْبـــــِع َسَحـــاٍبَيـٍة اَل تـــَـْسَتـــــِمدُّ ِمَن النَّ

فـَــمـــَا أَْرُض َقـــْبــَذاَق َوِإْن َجـاَد َعــاُمَهــا
ْرِع ــُموِفَيٍة ِعـــْشِريَن ِمْن حـُــَزِم الــــــزَّ بـِ
َوِإْن أَنـْـَجـَبْت َشْيئا َوَزاَدْت تــَـَواَتــَرْت    
ِإَلْيَهــــا َخــَناِزيُر الــَمفاوز ِفـــي َجـْمـٍع

ــْن ُكــــلِّ َخـــْيٍر َونـَـفـْـَعـــــٍة ٌة مـِ ــلَّ ـَها قـِ بـِ
ــمـْــِع ـَن الـــسَّ ـِة َما تــَـْدِري َلــَديَّ مـِ َكِقلـَـّ
ـِعـنَي ُبـــروَدهـــم ـِ َتـَْكُت امُلُلوَك الـَخالـ
ْقــِع َعــــَليَّ َوَســـــْيِري ِفي الــَمَواِكِب َوالنَّ

َوأَْصــَبْحُت ِفي قـَــْبَذاَق أَْحُصُد َشـــْوَكهـا
ِبـِمزَبــَرٍة َرْعــــَشاَء َنــاِبَيِة الـــقـْطـــٍع

َهـــا ـبُّ فـَــِإْن ِقــــيَل َتــــْهُجوَها َوأَْنــــَت ُتِ
ــْبِع َفـــُقل إنَّ ُحـــبَّ اخِللِّ ِمْن َشَرِف الطَّ

ـي ـِ ُر فـَـاَدنـ ـــي بـَــــْكٍر الـــُمَظفَّ ـِ َوُحــــبُّ أَب
ــي ى اْنـــَصَرْفُت ِإَلى َرْبعـِ َوِإْحسـَـاُنُه حـَــتَّ

وقد قال ابن بسام عن هذه القصيدة 
أنها من الشعر النازل البارد,ولعل قصد 
ابن بسام في ذلك ان ابن مقانا قد برع 
في شعر املديح فقط ونال نصيبا منه 
ولم يحسن في صياغة غيره من الشعر 

فكان شعره دون املستوى املطلوب.
وبعد هذه القصة تسكت جميع املصادر 
األندلسية عن ما جرى لعبد الرحمن 
في  توفي  ان��ه  تشير  ولكنها  مقانا  بن 
بن  املظفر  عصر  في  القبذاق  قريته 
األفطس ولم تشر إلى أي عام كانت فيه 
وفاته وال كم بلغ من العمر,ورمبا يرجع 
املصادر  إل��ى شحت  ذل��ك  في  السبب 
معظمها  تعرض  رمبا  التي  األندلسية 
للتلف واحل��رق على يد األس��ب��ان بعد 
فقد  األن��دل��س,  من  املسلمني  طردهم 
ذك���رت امل��ص��ادر أن��ه��م أح��رق��وا قرابة 
بعد  غرناطة  ميدان  في  كتاب  املليون 
اهتمام  ع��دم  إل��ى  باإلضافة  سقوطها 
غالبية مؤرخي األدب األندلسي بذكر 

تواريخ املواليد والوفيات.
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كلمات أجنبية
في اللهجة الكويتية

جمعها وشرحها: خالد سالم محمد * 

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

نشأتها.
وفيما يلي َثْبت لبعٍض من تلك الكلمات.

معاجم

*باحث من الكويت.
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- ح -
م��ن أوراق ال��ل��ع��ب، وه���ي ورق���ة حت��م��ل رس���م ق��ل��ب أو 
أكثر، منها باشا احلاس وغالم احلاس وميم احلاس. 

والتسمية إيطالية ومعناها َوْحَدة.
وحاَس الرمل ونحوه خلطه، وحاس احَلبل َفتَله.

َحاْس

ال��ُش��رب صيفاً  م��اء  فيه  يوضع  الفخار  من  كبير  زي��ر 
كي يبرد، فارسي معرب، قال أبو حامت: أصله »ِخنَب 
فقالوا: ِحب. هكذا  النون  فقلبوا اخلاء حاًء وحذفوا 

في املعرب للجواليقي.
ِحْب

احلبربش، الرعاع، السوقية، خليط من جنسيات غير 
معروفة، والتسمية رمبا تكون من »َخربش« بالفارسية 

تقال للرعاة واخلدم.
َحَبرَبش

واحملل  املكتب  على  تطلق  كانت  منسية  قدمية  لفظة 
التجاري، وهي محرفة عن االجنليزية. َحِفيز

ريح«  »َصبغة  أي��ض��اً  وتسمى  الشعبية  العقاقير  م��ن 
تستعمل لطرد الغازات واملساعدة على سرعة الهضم، 
تؤخذ عن طريق الفم بعد طحنها. اختلف في أصلها، 
وأظنه  »األجن�����ذان«  صمغ  احللتيت  ش��ي��ر:  أدي  ق��ال 
ابن سيده:  قال  بالفارسية.  أزد«  »أنكدان  مأخوذ من 
احللتيت عربي أو معرب. وفي كتاب من غريب األلفاظ 
املستعمل في قلب جزيرة العرب: أنه عربي. أما في 

ه إلى اآلرامية. غرائب اللغة العربية فردَّ

َحِلتيت

وتسمى حلوايوه، نوع من السمك تشبه سمك الزبيدي 
بشكلها وحجمها إال أنها رمادية اللون متيل إلى السواد، 
التسمية  يقال  الزبيدي وجت��ري مجراه،  ت��الزم سمك 

فارسية من »ما هني حلو« نوع من السمك.
َحلواَيه

نوع من العصافير يكون ريشه رمادي اللون في جناحيه 
وأسود في رقبته وبرتقالي في بطنه وذيله، باإلضافة 
أي  ُروش«  »َهمه  من  فارسية  البياض.  من  إلى شيء 

ريش من كل نوع.
َحمُروش
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»كاشيك  تركية  والتسمية  َخواِشيك،  واجلمع  امللعقة، 
وبالفارسية« قاشق«. َخاُشوَكة

من احلبوب الدوائية التي تباع عند »احلواج« تنقع مع 
فارسية  والتسمية  املغص.  تخفيف  في  تفيد  السكر، 
الكويتية  املوسوعة  في  هكذا  األس��د،  حبوب  معناها: 

املختصرة. 
َخاك ِشير

من  تتساقط  التي  الِعنب  حبات  على  تطلق  تسمية 
العناقيد وتباع لوحدها بسعر أقل. والتسمية فارسية 
الذهبي-  املعجم  ف��ي  ج��اء  كما  ناعم  ش��يء  ك��ل  تعني 

فارسي- عربي.
َخاَكة

نوع من النسيج ذو خيوط غليظة، ترابي اللون، ومن 
ت��راب أو لون  هنا ج��اءت التسمية وهي تركية مبعنى 

التراب، وقيل هندية عن الفرنسية بهذا املعنى.
َخاكي

اللغات  ف��ي  ه��ك��ذا  وه���ي مستعملة  س��ك��وت، ص��م��ت، 
الفارسية، والهندية واألوردية. َخاُموش

زاوي���ة م��ح��ددة أو م��ك��ان خ���اٍل ف��ي ال��دف��ات��ر تخصص 
لألرقام واحلسابات وغيرهما، أو منزلة أوخانة كخانة 

اآلحاد والعشرات، والتسمية فارسية مبعنى منزلة. 
َخاَنة

يخاور، يذهب شرقاً وغرباً على غير هدى، يتسكع.
وهي فارسية بهذا املعنى كما جاء في املعجم في اللغة 

الفارسية.
َخاَور

مبعنى كالم فاضي وقول ال طائل منه، قيل أنها من 
وقيل  املخربط،  الكالم  الفارسية مبعنى  بيت«  »خيت 
آرامية األصل، هكذا في قاموس املصطلحات والتعابير 

الشعبية ألحمد أبو سعد.
َخرابيط
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األمر  ول��ي  يعطيه  أسبوعي  أو  يومي  جيب  مصروف 
لولده أو من يعوله. فارسية تركية. كما ورد في معجم 

ألفاظ اللهجة الكويتية واملعجم الفارسي الكبير.
ة َخرِجيَّ

األه��ل في غفلة  أح��د من  يدخل  ك��أن  لفظة صوتية، 
فيسمع له حركة وصوت دون أن يشاهد. 

فارسية مبعنى: غوغاء، مجادلة.
ِخرَخشَة

ما صغر وتفرق، وغالباً ما تطلق على النقود بخاصة 
البعض  أن  كما  الصغيرة،  والنحاسية  الفضية  القطع 
يقصد بها مبالغ كبيرة، كأن يقول: »املشروع يحتاج إلى 
الدول تطلق  أموال كثيرة. وفي بعض  إلى  خردة« أي 

لفظة »خردة« على سقط املتاع واألشياء املستهلكة.
نقود وسقط  قطع  »ُخ��ردة« مبعنى  فارسية  والتسمية 

متاع.

َخرَدة

الواثق  غير  الشخصية  املهزوز  الشخص  على  تطلق 
من نفسه، حيث يكون عرضة لالستهزاء والسخرية، 
واللفظة فارسية من »َخرش« مبعنى سخرية واستهزاء، 
أو لعلها من »اخلراشة« ما سقط من الشيء عند احَلت 

أو الَبِري والتقشير، ومنه َخرَشب العمل لم يتقنه.

خَريْش

اخلمبكة، الكالم الفارغ، اللغو الذي ال يجدي، فارسية 
الكالم  أن  واملقصود  ف��ارغ،  »بوكه«  و  »َخ��م« طَبل  من 

أجوف مثل الطبل الفارغ.
َخْمبَكة
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ق�صة

أفاق الّسيد إبراهيم هذا الصباح فزعا يرتعد: »هل تأخرت عن عملي ؟ » 
نظر إلى ساعته:

»غير معقول حتى الساعة توقفت ... إن النهار قد طلع في اخلارج ، يجب 
أن أطير إلى عملي طيرانا   ، لن أعطيه فرصة أخرى  ، ذلك »النذل« كي 

يسّود ملفي أكثر..
أول  أص��ل  املؤسسة،  عن  واح��دة  دقيقة  ول��و  فيها  أتأخر  لم  سنة  ثالثون 
املوظفني وأخرج آخرهم .. وهو يعرف ذلك جّيدا... واملدير العام يعرف 
ذلك أيضا وإال كيف رّد علّي التّحية يوم اعترضته في الدرج.. .  نعم لم 
أصدق في البداية أن الرئيس املدير العام يرد علي التحية  ، إنه لم يفعلها 
مع أحد من املوظفني منذ سنوات ال شك أنه يعرف ملفي األبيض الناصع 
إلى  واضحة  إش��ارة  تكون  أن  إال  وال ميكن  مجانية  ليست  جيدا. حتيته 
عزمه على تعييني في منصب رئيس قسم املوظفني الذي أحلم به طوال 

حياتي..
وإال فما معناها؟ وهل ميكن أن يكون لها معنى آخر ؟ 

أنا واثق أن الرئيس املدير العام لم يحييني ذلك اليوم إال بعدما درس األمر 
جيدا وعرف أنني سأكون الرجل املناسب في املكان املناسب . وذلك النذل 
يعرف طموحاتي أيضا ويعرف أنه ال يستحق منصبه ألنني منضبط أكثر 
منه لذلك عمل على عرقلتي فلم يجد ثغرة في حصني احلصني حتى جاء 

ذلك اليوم الذي اصطحبت فيه ابني إلى مدرسته ألمر ضروري جدا. 
استغل  فقد  ثانية  و30  دقائق  و10  س��وى ساعتني  أتغيب  لم  أنني  ورغ��م 
»النذل« الفرصة ووجه لي توبيخا رسميا، ورغم أنني شرحت له األمر فقد 
أصر على موقفه وأفهمني أنه يقوم بواجبه وإن أحلحت أكثر فسيوجه لي 

إنذارا يرفعه إلى الرئيس املدير العام. 
ولكن كيف وصلته األخبار بهذه السرعة ؟ ومن نقل له نّية املدير بترقيتي 
؟ ال شك أن أحد أتباع »النذل » رأى املدير يحييني ! ... كلهم يتجسسون 

التحّيـــة

بقلم:حياة الرايس *

 * كاتبة من تونس.
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علّي. ومادام األمر قد وصل إلى حد التوبيخات والتهديد باإلنذارات ال بد 
أن ترقيتي أصبحت مؤكدة لذلك أراد »النذل » نسفها

 املهم أال أتأخر اليوم يجب أن أسرع. 
نادى زوجته كي تعّجل له بالقهوة فلم جتبه. توتر ... التفت نحوها ليخضها 
ظنها نائمة.. فإذا هي صاحية.. أعاد عليها طلب القهوة فلم ترد عليه.. 
اشتد غضبه ، يبدو أنها ال تعبأ بكالمه وال تهتم به  لكنها قامت بعد برهة، 
على  الطاولة  فوق  وضعتها  بها،  ورجعت  القهوة  أحضرت  املطبخ  دخلت 

عادتها ووقفت أمامه: 
- »إلى متى ستظل نائما اليوم ؟ أنسيت توبيخ البارحة ؟ قم يا رجل وأقصد 

باب الله«
ثم تركته وخرجت..

- ماذا دهاها املرأة اليوم؟ هل أصيبت في عقلها أم أنها تريد أن تفقدني 
صوابي؟ إني لست متفرغاً لها اآلن، سأهتم بأمرها عندما أعود من الشغل 

املهم أن أخرج بسرعة: 
ال يعرف كيف تناول الفنجان ؟ القهوة خالية من كل طعم أو رائحة ، رغم 
بخارها املتصاعد . ال يدري كيف لبس ثيابه وصار بالشارع... تذكر أنه لم 

يغسل وجهه .. هل شرب القهوة ؟
 عندما مّر بدكان العم   » قدور«   حّياه فلم  يرد عليه   التحية . .

واص��ل مسرعا حتى خرج إلى الشارع الرئيسي  : » ش��ارع 20 م��ارس » 
وقف مبحطة احلافالت » بباب سعدون »  رأى بعض الوجوه التي يعرفها 

حياها.... فلم يرد عليه أحد..
- »ماذا يحدث اليوم ؟« 

فجأة قدمت احلافلة الصفراء  تزحف مائلة جهة الرصيف لكثر حملها..
- »يبدو أنه لن يفتح الباب .. سنرتاح عما قريب من احلافلة وزحامها، 
ثالثون سنة وأنا أركبها يوميا وأحلم بسيارة رئيس املصلحة. إن ذلك لشيء 

معذب أشد من عذاب احلافلة.
 لقد كرهت حياتي قبل ذلك اليوم األغر يوم »التحية« ولكني لم أشعر أنني 

متعلق بها متلهف عليها مثلما هو حالي اآلن ...«
توقفت احلافلة، فتح الباب رغم اكتظاظها ، تدافع الناس ... وقعت امرأة 

بني األرجل  ،لم يرفعها أحد مخافة أن تذهب احلافلة ...
 احتار كيف سيصعد لقد تأخر كثيرا ... انقبض... تذكر التوبيخ.. لم يدر 
كيف صار فجأة وسط احلافلة واخترق ذلك الزحام كأنه شبح  وال كيف 

نزل بعد ذلك مبحطة نهج روما قرب مؤسسته..
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ملا دخل وجد احلاجب يقرأ اجلرائد مبكتب االستقبال . 
- »صباح اخلير .. ما هي األخبار اليوم؟« 

لم يرفع احلاجب عينيه عن اجلريدة ..
- »غريب ! حتى احلاجب ! .. لقد اشتراه النذل.. هل ينتظر مني رشوة 

كي يرد السالم ! ..
في الدرج وفي األروقة.. ال أحد من الزمالء ينتبه له وال يشعر بوجوده وال 

يرّد حتيته. كاد يفقد صوابه. 
- »أوص��ل به األم��ر إل��ى حد تأليب جميع زمالئي ع��ل��ّي      بني عشية 

وضحاها« 
اشتد غضبه  ، دخل مكتبه  ، احتل مقعده... وبقي يفكر في األمر ..
       كان في منتهى احلنق  واحليرة واخلوف.. فجأة رن التليفون..

- »ألو هل السيد إبراهيم التركي موجود ؟«
- »نعم أنا نفسي تفضل!« 

- »ألو هل السيد إبراهيم التركي موجود ؟«
- »نعم تفضل قلت لك أنا نفسي !«

- »ألو هل السيد إبراهيم التركي موجود ؟«
- »نعم موجود أال تسمع ؟«

مرت برهة انقطع اخلط بعدها... وضع السماعة ..
- ماذا يحدث اليوم ؟ 

أخذ يعيد الشريط من بدايته منذ قام في الصباح تذكر أنه نادى زوجته 
فلم جتبه لكنها خاطبته فيما بعد كأنه لم ينادها.. القهوة ؟ ال يذكر أنه 
شربها... العم قدور... الناس في احملطة .. احلافلة.. احلاجب.. الزمالء.. 
ثيابه كيف لبسها؟ ال يتذكر أنه فتح خزانته واختارها بنفسه كما يفعل كل 
يوم.. نظر إلى نفسه .. أين ثيابه ؟ بل أين نفسه؟ .. جال ببصره في املكتب 

أين هو ؟ كرسيه شاغر.. ال يوجد أحد باملكتب .. طار إلى بيته..
بالباب سمع عويال.. عندما دخل وجد زوجته وأوالده ملتفني حول سريره 

ينشجون بالبكاء ... 
كان جثمان »إبراهيم التركي« بينهم مسّجى.

ق�صة
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ق�صة

ته(، فيما بني سقف حجرتك وجدارها،  تشعلني مصباحك اخلافت في )كوَّ
فوق صورتك القدمية بشعرك املنسدل طليقا خلف كتفيِك وعلى جانبي 
ونظرة  خفياً،  ثقاًل  يحمل  صبياني  خفوٍت  في  الباسم  ومحياِك  جبينك، 

عينني وجلتني إلى مجهول.. 
بني األبيض واألسود ترضخ الصورة في ظل مصفر باهت، ميتص ما سمح 
رؤوس  تُشرفني على  وأن��ِت  وغمقته،  فيزداد شحوبه  الشحيح؛  الضوء  به 
ومالمح  والقصر،  الطول  بني  يتراوحون  يصغرونك..  بالدم،  ل��ِك،  أشباٍه 
ل في وجوههم الَدِهَشة.. رمبا متيزِت/ اختلفِت  شغب عتي، ومسالٍم، تتشكَّ
ِصغاراً  آن..  في  واملستسلمة  املطفأة،  النحاسية  السمراء  ببشرتك  عنهم 
أغوار  من  القادمة  الباهتة،  الصورة  تلك  إال  جتمعكم  لم  أغ���راراً،  كنتم، 

السنني.
متتُد يدِك في فضاِئك.. تتحسُس منفضَة سجائرك، العاجيَّة، ببقع حروقها 
بعُضها غائٌر موغٌل في ُلمتها، وبعضها سطحٌي  ها،  املتناثرة على حوافِّ

باهٌت فيما بني األصفر والبني، وقاُعها مسّوٌد معتم من أثر الطفي.. 
تُراِك تنفضني فيها رماد لفافاتك املتوترة؟!!.. أم تهيلني فيها غباراً متطايراً 
من أفكاٍر مشوشٍة أو ندوٍب جتتاح الروح؟!!.. أم تغمدين فيها ذاك اجلسد 

املتألم في فضاء معتم ميتص رحيقه، أو رمبا ميتص حياة الروح فيه؟!!
آثار  أم هما  مازالتا؟..  عيناِك  ُهما  تُ��رى هل  الصورة..  عيناِك في  ت��زوغ 

لعيون منسية تركتيها � هناك � في منفاِك األول البعيد.؟!!.. 
جتتاحك اآلن رغبٌة في التماوج، االنسالخ، واالرتداد إلى عصا مكنستك 
القدمية، وأنِت تكنسني غبار أيامك املنسيَّة هناك.. تُرى هل تصلُح مكنستك 
الكهربائية الديثة، املعتصمة أمامك بركن الجرة، لكنس ما تكدس من 
تراكمات غبار سنينك اجلديدة، أم أنها صارت جزًء محبطاً من منفى بعيد 

اختزلك هنا؟!!
يفاجئك صوته، ترنيماته في أذنيك، التي اخترقت غربة جسدك وروحك، 

ُغَباُر الّروح

محمد عطية محمود *

 * كاتب من مصر.
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في مساحة انفلتت من زمنك، باغتت روحك، زلزلتها، أيقظتها من وهدة 
األي��ام وعناد  املترع بشقاء  ق��دمي، هو جسدك  وحشة سجنتها في جسد 

الرياح من حولك.
معانداً  وطيفاً  طيَّاً،  أنها صارت  أم  اآلن صورته، مالمحه،  تُوِحشك  هل 
يتراكم  غباراً  لتصير  تنسحق  روٍح  نثار  بنزقك  فتحيلها  رياحك،  يناوش 
الصوت  فيهدأ  اجل��دي��دة،  مكنستك  أْن متتصه  السهل  من  أرض��ك،  على 
وال تسمعني أنينه اخلافت، وسط ضجيج طقوس أيامك � بعيداً عنه � في 

أذنيك.
وأنِت  يديِك،  بني  أودعها  التي  متيمته  املعدني،  قلبه  صليل  ليهزك  يعود 
تطئني بأقدام روحك قبل جسدك، أرض منفاِك القدمي � الذي صار منفاه 
املضمخ  احلريري  شاله  ينزلق  أشيائك؛  خزانة  إل��ى  فتهرعني   � اجلديد 
برائحة عرقه � الذي طّوق به رقبتك � حتت قدميك ويلتف حولهما.. يتمسح 
� اآلن � في ساقيك، بينما تغيُب بني طيَّات مالبسك وشوشاُت ضلوعه إليِك 
ورسائُل بوحه وحنينه، وخامته الذهبي املختبئ بخزانة أسرارك، ممهورا 

باسمه. 
تُرى هل صار قلبه حديداً بالفعل؟ أم أن قسوة أيامك قد مّسته وجففت 
ه إلى  أنهار حنينه إليِك؟!!.. وهل مازلِت تتوقني إلى مالمسة شاله، ضمُّ
رائحة عرقه  كتفيك وصفحة عنقك، واالستغراق في  لّفه حول  صدرك، 
وبقايا عطره، والتلذذ مبخارج حروف اسمه التي تنطلق من جوف حنينك 

إلى شفتيك، اللتني كانتا مبللتني بندى عشقه، وتوحدك بك وانصهارك.
التي مازالت  تقسو عليِك نظرة شقيقتك، املطلة من الصورة، مبالمحها 
نوٍع مختلف، متارس عليِك دور  من  اندهاشاً  متيل نحو الصفرة، تعكس 
األم � الذي كنِت متارسينه عليهم بامتياز � جتعل من نفسها رقيبا عليِك.. 
تشير أصابعها الطويلة املُشَرعة في اجتاه وجهك، بعدم االقتراب، االبتعاد 
الواجب، عدم الوقوع مرة أخرى في شراك عنكبوت جديد!!.. أهكذا هي 

ترى عالقتك بآخر؟!.. وهي اآلن في كنف دفئها؟!
مكامن  متوحشة  بنعومة  يوقظ  يتسلل،  روح��ك..  ليناوش  صوته  يستدير 
صدرك، تهرع يدك نحو علبة سجائرك.. متتص أناملك احملترقة واحدة، 
بينما تشتبك عيناِك بنظرة أخيِك األكبر، بحنو نظرته وميالن رأسه نحو 
اليمني، جتاهك في الصورة � كما في الواقع � وكفك تربت على كتفه في 
اتكاء مرجو، وحنو تفيض به روحك.. يغشاك فيض مشاعره املرهقة، وهو 
يغتصب أسباب حياته اغتصاباً، وترتبط بِك مشيئة أيامه بحبل سري ميتد 
برغم البعاد، يجعلكما األقرب واألنقى واألصفى واألحن في حيز ال يعترف 
بالدفء.. تقفز في صدرك ووعي ذاكرتك امللتصقة بروحك، أشواق لقائه 
بك � طفاًل صغيراً كما بالصورة � عندما ُعدِت من أول منافيك، إلى منفاكم 
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تعبير  ـ على حد  أول عنكبوت  يلتهمك  أن  قبل  برقبتك،  وتعلقه  األصيل، 
شقيقتك ـ ويبتلعك طوفان آسر، يلفظك فيما بعد لطوفان أشد في غربة 

ممتدة بال قرار.
ترتعش السيجارة بني شفتيِك، تنتج أطيافا تتزاحم.. تتراقص على ضوٍء 
شحيٍح مضبب، تغتالِك فيه أقدام متسارعة، صاعدة هابطة، على درجات 
طريقا  تفتح  ال  مرتعشة  نقاط  فيها  تومض  بــك..  وتتقارب  تتباعد  سلم 

لبصيص نور قد ينبسط، رمبا أزاح بعضاً من عتمة.
تتالعب في رأسك بقايا كلماته، ترنيمات عشقه، نداؤه الذي يشغل حواف 
بحذٍر شديٍد  محفوفاً  خــدراً  يسري  ــروح..  ال إســار  يطلق  ويشعله،  القلب 

متردد في ثنايا اجلسد املستسلم..
تؤملك حدة نظرات أخيك األصغر، وهو يقلِّب سيجارته على جانبي شفتيه، 
يجرع من كأس نزقه.. تشي مالمحه الالمبالية ـ في صورتكم ـ باستهتار 
وتهور مبكرين، فقد منت به األيام ورعرعت فيه نزعته للتوثب واالنقضاض، 

برغم انضوائه حتت جناحي اغترابك!!..
على  وخـــدرك،  نــشــواِك  حاملة  الوامضة،  اإلشـــارات  تأتيِك  كانت  حينما 
هاتف املسافات الشاسعة، تخترق جبالك وبحارك التي تفصلك عن فارس 
ناجٍز  نافذ، سكنٍي  كسهٍم  أخيك  انقضاضة  تأتيِك  كانت  النبيل،  املشاعر 
يقطع حبال الوصال، فتنزوي كلماتك ويخذلِك ضعُفك، ليشتعل الوهن في 
قلبك، والغضب في قلب ينتهبه عشقك، بليل كان لكما وحدكما، ونهارات 

ممتدة من الشوق والترقب والتقلب على جمر االنتظار. 
هل ترين أن فارسك كان ـ حقا ـ نبيال؟!!.. وأنِك ـ حقا ـ ُولدِت، ثانية، من 
رحم روحه ونزقه، وافتتان روحه بِك، وتطلعه القتسام بهجة ما تبقى من 

األيام معك؟!.. 
داواِك من سقم  بــِك..  وتشبث  به  تشبثِت  كان مجرد طوق جنــاة،  أنه  أم 
جرح غائر، خلَّفته فيِك عالقة آسرة حميمة، بعنكبوت )آخر( نسج خيوطه 
حولك، واستسلمت له؛ فالتقمك.. أحكم قبضته عليِك.. لم يفلتك، وأسرك 
في سجن البدن، ثم... لم يحتمل أحوالك، فلفظك.. تركك نهب حترشك 

بعالم مازال يكشر عن أنيابه، لتنبت لِك مخالب جديدة.
فهل توحشت مخالبك، لتطول فارسك النبيل، وحُتِدث به ذات اجلرح الذي 
بعنادك  أن حملتيه  لِك خطيئة  يغفر  ترى هل  بداخلك؟!!..  ينزف  مــازال 
على البعاد، بعدما نشبت فيه مخالبك العنيدة التي تشهرينها ألول مرة في 

وجه أحد؟!!
هل مازالت تؤملك بقايا نظراته الشاكية التي ظلت حتبو خلفك وأنِت تولينه 

ظهرك، واملسافات بينكما تتباعد، في أعقاب آخر لقاء؟!!  
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أن  أم  � سماع ص��وت��ه؟!..  اآلن   � تريدين  الهاتف.. هل  ترتعش يدك على 
صمتك مازال يخذلك.. يوخز مكامن روحك احملتبسة في جسدك.. يبطئ 
سير أيامك السكرى.. تنخذل روحك.. أم تتألق؟.. تشتعل جذوة عشقك.. 
أغ���وار هجرانك  م��ن  ال��ق��ادم  ف��ي صمتك  ال��س��اري  فالصوت  تخبو؟..  أم 
وانكسارك، ال يشبع فيك نهم اخلروج من شرنقة صمت يجثم عليِك وعلى 

كل األشياء من حولك..!! ..
 »فهل تكّفرين � اآلن � عن صمتك؟!!«

منفاِك  رفيق  املضنية،  أيامك  ابن  أق��دام  وحفيف  الباب،  يغشاك صرير 
وعلته، يقترب من أعتاب حجرتك، ببعض من مالمحك املمتدة فيه.. 

فهل عليِك � اآلن � غير أن تغمدي بقايا سيجارتك في جسد منفضتك.. 
إرادي��ا، على  الذي استقر، رغما عنِك/ ال  الشال احلريري  تنزعي عنك 
ِكمني ضم شعرك املنسدل  ْ كتفيك.. تلقي سماعة الهاتف إلى جوارك.. تحُ
على جبينك في فوضى إلى اخللف، بخيوطه البيضاء املقتحمة، املنذرة.. 
يلج  أن  قبل  ووج��ه��ك،  شفتيك  على  الزائفة  البسمة  تشخيص  لتعاودي 
نحوك.. يشعل ضوء مصباح احلجرة املعتاد.. يطوِّقك بذراعني فتيتني.. 
يستنزف ما بقي من ذبالة مشاعرك، فيغيب الظل الباهت عن الصورة، 

ويزهو ضوء احلجرة، رمبا يغتال، إلى حني، بعضا من أغبرتك.  

ق�صة
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تعبت وأنا أبحث عن األوراق في شقتي املتواضعة .. حملت قلمي وبحثت 
في غرفة النوم والصالة وفي املكتبة وهنا وهناك , قلبت الشقة رأساً على 
عقب حتى استسلمت وجلست على الكرسي متحسراً ,, وبينما أنا متحسر, 
غاضب, متأمل ومضة فكرة  ! تألألت في رأسي ,, وإذا بعيني سقطت على 
جهاز الالب توب فأسرعت إليه وفتحته وذهبت مباشرة إلى صفحة   الو 
ورد وبدأت في الكتابة ونسيت الفكرة الرئيسية التي ملكتني ,, ذهبت إلى 
فكرة أخرى وال أدري إذا كانت منطقية أو غير منطقية .. كتبت عن بعثرتي 
وعدم تنظيمي مع ادعائي الترتيب والنظام وكتبت عن شاعريتي وحسي 
املرهف مع إنني أملك قلبا أقسى من احلجر وكتبت حول تسامحي وأنا ال 

أنسى وأعيد وأكرر وأتذكر ,
ذهبت في يوم من األيام إلى راٍق للرقية الشرعية أخبره بحالتي النفسية 
وما آلت إليها من تناقضات وربكة واكتئاب وقلق ووسواس قهري فأخبرني 
بأنني مسحور ! ومحسود حسداً قوياً صدقته بالبداية خصوصاً بعد أن 
أصابني العديد من املشكالت االجتماعية واملهنية ولكن بعد حني استنكرت 
هذا الشيء ألن جميع الناس لديهم مشكالت ولكن الفرق في كيفية معاجلة 
املشكالت .. بعد تفكير عميق وطويل عرفت بأنني أنا املشكلة حيث أنني ال 
ألستطيع حل مشاكلي وأسندها إلى غيري أو باألحرى أترك املجال لغيري 
بالتدخل وال أضع حداً للناس من حولي ..فكتبت عقداً وميثاقاً بيني وبني 
نفسي بأن ال أسمح ألحد بالتدخل في حياتي ال من قريب وال من بعيد 
بالعقد  لرمبا أخل  إذ  اختبار نفسي  .ف��أردت  حتى أستطيع حل مشاكلي 
املبرم بيني وبينها, فذهبت إلى السوق ارتقب أي شخص كان  ألتعارك معه 
وأعمل مشكلة وأحلها, وقفت أمام محل اخلياط, بالصدفة خرج رجل وأنا 
دخلت اصطدمت به فقلت له:  ) بغضب ( هل  أنت أعمى  فابتسم واعتذر 

حل املشاكل

بقلم: فيصل العنزي *

 * قاص من الكويت.
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وذهب, فدخلت احملل ونظرته نضرة فاحصة وخرجت ,, مشيت بالسوق 
ذهاباً وإياباً ورأيت  رجاًل يدخل محل العطور فدخلت وراءه, وقفت أمام 
الزبون الذي وصل قبلك  انتظر حتى أخدم  البائع ألسأله ولكنه قال لي 
الزبون هل هو أهم مني  يكون هذا  أنا مستعجل ومن  له خلصني  فقلت 
فابتسم الزبون وقال للبائع على راحتك أنا لست مستعجال, فقلت للزبون 
هل أنت متفضل علي , وملاذا أنت مغتر بنفسك  فقال: اللهم إني صائم, 
ترك احملل وابتعد فذهبت وراءه أناديه وأحاول أن أستفزه ولكنه لم يتكلم 
وتركني وابتعد ولعله كان من كاظمي الغيظ ,, وهكذا أخذت أحترش بالناس 
في ذهاب وإياب حتى أظلمت الشمس ,, أحسست بجوع شديد وذهبت إلى 
أحد املطاعم الشعبية ,, وبينما أنا آكل تذكرت  األحداث التي جرت في 
السوق واملشاكل التي افتعلتها, ذاك الرجل الذي خرج من محل اخلياطة  
وذاك الرجل الذي كان  في محل العطور والبائع وغيرهم حتى عرفت أنهم 
هم من حلوا املشكالت ولست أنا, وبعد ذلك ذهبت إلى احملاسب ألدفع 
احلساب فصدم بي شخص فقلت له هل أنت أعمى ونهرته, فضحك فقلت 
له ماذا بك مل��اذا  تضحك؟  فقال أنا فعاًل أعمى! وقبل أن أنطق بكلمة 
أخرى وإذا  بإخوته وراءه قد رأوا ما حدث ولم يعجبهم ردي ألخيهم فقاموا 
بضربي ضربا مبرحا حتى سقطت على األرض وتركوني وذهبوا وبعدها 

علمت أن العيب بي أنا وليس في الناس من حولي.  
وقفت أنفض  دشداشتي وأرتب هندامي ولبست غترتي وعقالي ومشيت 

مبتسما وأنا أنظر إلى القمر.
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تداعيات...................... د. خالد عبد اللطيف الشايجي

عتبات الرحيل ..................... محمد عبد احلميد توفيق

مردغاني زكاء  البنفسج.................................... 

رسول الفؤاد .....................  د. محمد قاسم محمد حسني

 مجلة البيان -  العدد 516 -  يوليو  2013
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تداعيات
د. خالد عبد اللطيف الشايجي  *

* شاعر من الكويت.

املـسـتـهاِم لـــــذا  نــكــأَت  جـــــروحـــــًا  
َــُه  حـــــركـتــ ــاء  ـــ ـــ امل ــَن  ـــ ـــ ـــ آِســـ إذا 
كلـــهـا غـــــــــــــّربـَت  كــواكـبـنـا 
تـَولىَّ  القـصـيـُد  وكل  الـقـــــوافي
فمــــــــا مـنـا  األرض  أَِت  ــــــــبــرَّ ـــ ـــ تـــ
كـــيـاٌن اجلـمــوع  لـــــهــذي  أحـــــقـــــًا 
املـفـاخـــــُر ــن  أيـــ املـــــكــارُم  وأيـــــن 
كـــذبـًة ُــنـــــا  حــضــــــــــــــــــــاراتـــ ــت  ـــ أكــان
الهوان جـروح  يـشفي  الشعُر  فال 
احملـبِّ جــروح  يـشفي  الـلـيل  وال 

الـنـيـام َيـْحِطـُم  قيـد  وال الصبح 
ونحـــن  يـمـــر  ــان  ــزمـــ الـــ ــذا  ـــ وهـــ
اخلـطـوب  قـتـهـا  َفــرَّ وقـــد  نـيـاٌم 
كاحلـديــد بـأُسـهـا  بـيـنـهـا،  ومــا 
املَصـاُب ونحن  الــزمـــــاَن  ونـشكوا 
شـهـوٌد فــالــزمــان   .. تـعـتبوا  فــال 
حــرٌف الـتـقــــدم   ــأن   بـــ نـظـن  

مـســتـنـفـــــرْه فـــــيــه  َـــَزل  تــــ ــــاَّ  ومل
املــُقــــِذره   َـــــه  مــكــاِمـــــنـــ ــرَت  ـــ ـــ َـــ ـــ أثـــ
ُمـنِكـرْه الـسـما  شــمــوُس  ــت  ـــ وولَّ
مبـحـــره ســفـائـنـهــا  ت  ـــرَّ ــــ وف
مـقــــــدره بــهـا  الــــــــهـــــواِن  لـهــذا 
ـــره ــــ ــــ ـــذك ــــ ـــات ـــه مــــكــــاٌن ..زمـــاٌن..ل
املـزهـَره  نــَى  ــدُّ الـــ تـلـك  وصـــــنـــــاُع 
ُمـنـَكــــَره انـتـمــاءاتـِنــا  انَّ  أم 
والــثرثـــــرْه يـنـفــع  الـقـول  وال 
مـنكـِـــــَره محـــبـوُبـه  كـــان  إذا 
تـكــســــَره ــن  لـــ األمــــــــانــَي  وكــــل 
َــَره مُحـضـ قـيـدها  فــي  شـــــــراذُم  
املجــــزره إلـــى  ـــراَدى  فــــ َــــــــــــــرُّ  ُــجـــ تـــ
تـَبصـِـــــره وال  الـِقـيـــاِد  مــــــــواُت 
مـفـخــــره وال  الـــــزمــــــــان  لـهــــذا 
مـغـفـــره بـال  اخلـطـايـا  ونحــــن 
مـأثــــــره بــــال  فـيـه  ــــــــق  ََـــــمِّ ُنــــــــنـــ
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ورغــٌد ســـــــــــاٌم  ــاَة  ــيـــ ـــ ـــ ـــ احلـــ وأن 
ــدون شـهــيــٍد بـــ ســـــــاٍمٍ   مــن  ومـــا 
مريـٌب جـــــهـــــــــــوٌل   دعــــيٌّ   وفـيـنـا 
بـأوطـانـهــــــــــــــا األبـــــــاِة  وكـــل 
عـلـيـنــا تـعـالى  الـيـهــــود  وُذلُّ 

نـقـوُل  نـبكـي  نــخــرُس  ونــصــرخ، 
ـلــت ُقـتِّ قـــــد  َــغـــــِلــــــــُب   وتـــ َــكـــــــــــٌر  وبـــ
نحــن ـــداد  وشــــ  .. نــحــن  وعــبــلـــــة 

غـــــابـًا  هـــــــــــواه  نـــــــال  ــتــُر  ـــ وعــنـــ
أفـاَذهـــم ــرُب  ـــ ـــ ــُع ـــ ال أكـــل  لــقـــــد 

يـــــومـــــًا  أطـــــل عـلـيـنــا  كــان  فـــــا  

املـحــــــبَره فــي  املـــــــــــرِء  وحـــريـُة 
َـوتــِـــــــَره مـ لـهــا  املـَعــالي  وكـــل 
املخـبره فــي  والـسـوء   .. ّـــــُن  ُيـــــَزيـــ
َمــقـبـــــــــره وأوطــاُنـــــنــــــــا  حــُمــــــــاٌة 
مـعـــِذره عـجــزنـا  في  ولـلـِحـــلم 
تـنـَهــَره أن  الـذئـَب   يـدفـُع   فمـا 
مـدبـــــره وذبـيـاُنـهـــا  وعـــــبـــــٌس 
َره الـــتِّ ونحــن  الـتـتـار..  ونحــن 
َـــَره أظـفـــ فـمـا  بـــــكــاه   وقـــــيـــــٌس  
ُمـنـَشــــَره صـحـائـُفـهـم  وتــلـك 
آخــــــره تـِنــا   جـهــاال  وأبـــــقـــــَى  

Bayan July 2013 Inside.indd   117 6/26/13   9:12:09 AM



118

�شعر 

عتباُت الرحيل
محمد عبد احلميد توفيق  *

* شاعر مصري مقيم في الكويت.

عتباُت الرحيل

على عتباِت الرحيل
 تقلِّمني ذاكرتي

وتبترين  الفؤاد الذي  قد صحا
فجأًة

واستراح لديك
ش في هدأة الوقت  عني  وفتَّ

  ...........   ...........   .........
على هدبك املتوجع

أحلم؛
أن حتلمي بيدي
وردًة في العراء

وأحلم؛
أن حتلمي بدمي

مبحرًا  في السماء
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أحلم أن تبعثيني
إلى السوق
 أبتاُع وردًا

ألمنحه للعصافير
بيتًا

أحلم أن تطعميني بهاءك
في غفلة من عيون البالد

وأن متنحيني
 حق اللجوء إليك

سأشكو لعينيك من زمٍن يرسمني
 فوق جذع النخيل/ الغريب
سأشكو لوردة خديك منك

سأشاكس غصن األنوثة فيِك
وأبدأ منك الطفولة 

بعد  سنني البعاد
ملاذا رمتني املقاديُر في الصحراء؟
وأخضُر عينيك متشٌح بالتشوق؟

ملاذا انتهيُت إلى  بلًد غير ذي زرع ومناء؟
ملاذا تركُت املواقيَت تبكي؟

واملصابيَح تذوي
واألغاريَد ظامئة للحبيب؟

ملاذا تفريَن مني 
ودمعة  روحي الكسيحة
منفيُة في دروب البعاد؟
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�شعر 

البنفسج

بقلم: زكاء مردغاني  *

* شاعرة من سوريا.

لوال مروري في ظالل احللم
ما انهمر النشيد..

يا شاعرا يتلو البنفسج..
يشعل األنفاس
من نار الوريد..

لوال قرنفلة دنت قاب الفؤاد
ما سالت الكلمات جزلى

في القصيد..
 **
»كذا..

      فلينجِل عنِك البياض«..
قالت قصائده.. وأردْتني في اللون الشفيف...

هذا البنفسج لوُن روحي..  
      أغراه بي وعٌد شغوف

فأتيُت نار احللم.. أستسقي رؤاه
عّلي أحلُّ اللغز في ِسفر احلروف..  

وسقطُت في الهذيان..
في التأويل..  

في السرِّ البعيـــــــــد   
 **

إّني أراني..
أعصر عمَر أحالمي دموعًا
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وأصبُّ دمعي في التراب  
وأظلُّ ظمأى...

          والغيوم مترُّ حبلى بالوعيـــد
فأفيق..

      كي أغفو على حلٍم جديد..
إّني أراني..

في فناء البرد عاريًة على كتف   
الصليب..

ال طير تأكلني..
وال جسدي رطيب..  

والريح تلبُسني...
ويسكُنني النحيب  

فأفيق.. 
     كي أغفو على سرٍّ جديد

إّني أراني..
فوق أجنحة احلمام..  

أعبر األزمان من فصٍل إلى فصٍل
فاألبيض املاسيُّ يبدأ بي   
ألبات في فصل     

البنفسج..
حني يغريني املنـــــــــام...

فأفيق...
ل..  تراودني خرافات التأوُّ

ألضغاٍث من الهذيان..  
عّلي بلغُت طفولَة احللم السعيد!   

 **
لوال انهمار نداك عطرًا في املساء..

ماشاقني ظمأ
وال فاضت سماء  
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لوال شذاك ونشوة الغيمات
أمطرها

ومتطرني  
ما كانت القبالت تهمي

في ترانيم احلياء..  
لوالك ماسكرت صالتي بالندى

لوال الندى ما كنُت مـــــــــاء.. أو يزيــــــد..
 **

نخب القصيد..
شربُت أحالم الصبا

ومزاجها دمع السراب
نخب احلروف..

سكبت روحي في الكؤوس
ورشفت آهات العتاب..

نخب البديع..
وكل آيات البالغة والبيان..

نخب اخلليل
وشاعر ضليل

وأحلان تردد فتنة األحزان
نخب القصيد..

شربت نفسي
وما ارتوى ظمأ النشيد...
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رســول الفـــؤاد 

د.محمد قاسم محمد حسني  *

* شاعر مصري مقيم في الكويت

الودُّ منك على املَدى مـــوصوُل
يا فوُز مـهاًل فاجلــوى مشغـوُل

عيناك ِسفـر راح يفتش قـــصتي
فأنا الغرمي وقلبك املأمــــــوُل

إني أنخـــُت بباب قـــلبك عــزتي
رفقًا فقلبي في هـــــــواك قتيُل

ك ُيشــترى بنفــائٍس  لـو كـان حـبُّ
مُت روحي وْهـي بعُد قليُل قــدَّ

حي  إن كنِت قد أحببِت حــقًا صـرِّ
ما عاد ينفع في الهوى التأجيُل

ما عدُت أخشى في احلياة فراقنا 
فاجلسم ناٍء والفــــؤاد خلــــيُل

إن كان حبي في فـــؤادك راسخًا 
طـــوبى له ال يعـتريه أفـــــوُل

أصبحت مفتـــونًا بحبك فارحمي 
جسدًا عـــــراه من الهيام نحول

ما عاد يصبُر عن بعادِك ســـاعًة 
أنِت الـــدواُء وليس عــنه بديُل
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إني ظمـــئُت ملاء حبك أزمـــــنًا 
جـــودي بغيثك فالفــــؤاد عليُل

ال تعبثي بعواطفـــي ولطائفــــي 
فالشعر شــــــاهُد لوعتي ودليُل

فمـتى أراِك يا »فــــويُز« لتطفــئ
جمَر الفــــــؤاد وينتهي التعليُل

ما كان حبي في حياتك صــــدفة       
فأنا احلبيب وغـيري املفضوُل

ما خنت عهدك في حياتي حلظة       
فغـــرام حبك في احلشا مفـتوُل

إني عشقتك رغم عـــزة مـذهبي     
فأنا العزيز وفي هــــــــواِك ذليُل

أهديِك من عـَـــَبِق البياِن قصيدًة      
في وصِف حسنِك تزدهي وتقوُل

هذي القصيدة فالثمي أشـــواَقها      
هذي إليِك من الفــــؤاد رســوُل

إني وهبتِك روَض قلبي فاقطفي     
ثمــــــَر الوصاِل فما عليِك سبيُل

فحــروف ذاتِك للــــــوداِد مفازة      
إنــي بحـــــبك »فــايٌز« مصقــــوُل

)من تاريخ البيان(

�شعر
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)من تاريخ البيان(

�شعر

النحلة والزهرة
محمد أحمد املشاري *

* شاعر من الكويت.

إذا ربيع دافئ حاّل
وخّضبت أيامه احلقال

وانتعشت أزهاره بالشذى
بنفسجا ريان أو فال

* * *
حلة في نشوة َترفرُف النَّ

تقوُل في صوٍت مشوق رقيق:
يا زهرة البستان يا زهرتي

هل أجُد اليوَم لديك الرحيق؟
هرُة في َبُهجٍة، َفتَضَحك الزَّ
َتُقوُل: كأسي كاَد منُه يضيق

َفَتقبُل النحلُة في لهفٍة
ترشفُه في ُقَبٍل ال ُتفيُق

* * *
حّتى إذا ما الصيُف في قسوٍة

أقَبَل بالّسموِم والشمس
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ْحلِة للزهرِة َد النَّ ُتَردَّ
َقائلًة : يا أمل النفِس

أَْقَبلُت في َشْوقي وفي نشوتي
حيَق كاألمس؟ هل أجُد الرَّ
ُتيُبها : وا أَسفا! َوجنتي

مْت كأسي !! قْد َذُبَلْت وُحطِّ
* * *

لكْن َتَعالي.. أنا ُمشَتاَقٌة
قْلبي من الَوْحَدة ِقْد ماّل
فُتْسِرُع النحلُة في َلْهَفٍة

طاِئرًة .. لكْن ، إلى أَْعلى!!

> العدد السابع واألربعون – فبراير -1970م.

)من تاريخ البيان(

�شعر
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)من تاريخ البيان(

�شعر

يا شعب
عبد الله أحمد حسني *

* شاعر من اجلزائر

يا شعب تاه الدرب وانحرف الطــــــــــــريق 
قالوا: فالن صار شيئًا واستجد له أمــــور

وتخلف األحرار وانقطع السبيل على الرفيق
وإذا حتدث بني قوم ال ميوء وال يخــــــور

وتباعد اخلل الوفي وأنكر الـــــود الشقيـــق
فأجبتهم: ياللذكاء اجلم والعلم الغزيــــــرا

يا أمتي تأبى الشهامة أن تذل وإن نطيــــق
حتى ابن »شتربة« تقدم للزعامة والسرير

*  *  *
أثوابنا فضفاضة هل نحن أقوام كبــــــــــار 

لف العبــاءة وانبرى يختال بني السادرين
عبثت بنا حتى اخلنافس واستبد بنا الصغار

يختال في عبث الزمان وبني أيدي الغافلني
تثغو الشياه وفي الطريق الليث يضنيه األسار 
ونســـــــــــــى زمانا كان فيه لعبة لالعبني

ال راية رفعت وال صوت ينادي للبــــــــــــدار 
الناس تعلم من يكون ومن يكون الهازلني

*  *  *
ا فقــــــامت حــــولنا زمر الثعــــــــــــــالــب ُهنَّ

يا »كاتبًا« بز الزمان ويا »خطيبًا«  في احملافل
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والعشب لم ُيرِض الشياه وقد تزاحمت املناكب
يا صاحب الصوت املجلجل بني مخدوع وجاهل

وحتولت بالناب تفرينا الغداة فال نغــــــــــالـب 
الشعب يعرف من يلقنك البذاءة واملهــــــــــازل 

سبحان ربي أنَبَت األنياب فيها واملخـــــــالب
والوحي ال يخفى على شعب طعنت له مقاتــــــل

*  *  *
مننــا وما أمست حتركنا الرزايــــــــــــا

لـــــــــــــــف العمامة واستدار إلى اجلموع
القــــرد نعبده ونسجد للبغايـــــــــــــــــــا

يدعو إلى الدين احلنيف ويستبد به اخلشوع 
ملـــــت مراقدنا الوسائد واحلشايـــــــــــا

لكّنما حتــــــــــت العمامة ما يثيُر وما يريع
ثـــــار اجلماد فهل تثور بنا بقايـــــــــــــا

هُت دينــــــــي أن يكوَن لكل سابحة قلوع َنزَّ

*  *  *
أبصرته فوق األريكة قد جتلبت باملالبس 

خلِّ الطريـــــــــــــــــق أما سمعت لنا هزمي
حملته القاب النفاق فصار قطبا في املجالس

قد جــــــــــــــــــــاء جيل سوف يقتلع القدمي
جم التكبر في اجلماعة غائر العينني عابس

والشعــــــــــــــــــــــــب صار بكل خائنة عليم
يبدو اذا عريته جذعا من األخشاب يابس

فارقب شعاع الشمــــــــــــس من خلل الغيوم

> العدد السابع واألربعون – فبراير – 1970م. 
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