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كلمة البيان

يحفظ التاريخ كثيرًا من األسماء التي أثرت العالم بإنتاجها األدبي 
العصور،  وعلى مختلف  األمم  كثير من  في  وشعر،  وقصة  رواي��ة  من 
هذا  منهم يصرح عن  البعض  إلهام،  عن  يتحدثون  كانوا  والكثيرون 
في  يلوح  هاجسًا  ي��راه  والبعض  مجهواًل  يعتبره  والبعض  اإلل��ه��ام 
اخلاطر أو إلهامًا مير على النفس فتكون النتيجة عماًل أدبيًا رائعًا قد 
يأخذ شكل قصيدة أو قصة أو رواية.... إلخ من أنواع الفنون واآلداب 

املكتوب منها واملرسوم.
البعض من هؤالء عن خاطر مجهول يدعوه للكتابة،  وطاملا حتدث 
فيقول لك مثاًل لقد أوحت لي تلك الزهرة بقصيدة ما أو ذلك املشهد 
بقصة قصيرة أو ذلك املوقف برواية طويلة أو ذلك احلدث مبقالة.. 
أو ذلك  الكاتب  ت��دور في ذهن هذا  اإللهام  أو  الوحي  أم��واج  وتستمر 

الشاعر، أو بشكل عام ذلك الشخص امللهم.
فاجلميع يتفق على أن اإلبداع هو نتيجة إللهام أو خاطر مير على 
ذكر اإلنسان فيعمل على ترجمته إلى عمل أدبي يضعه أمام اآلخرين 
بعد معاناة شديدة أو سهلة حسب حلظة والدة ذلك اإلبداع، فعملية 
اإلبداع قد تأخذ وقتًا قصيرًا وقد تأخذ عمرًا طوياًل، وهنا جند مفارقة 
أحيان  ال��ذي في  اإلب��داع  ذلك  ونتيجة  الزمن  توظيف  أو  الزمن  في 
كثيرة يؤطر بشكل من أشكال الفنون اإلبداعية امللموس منها  أو غير 
ذلك، مبعنى أن هذا اإللهام قد ينتقل إلى مخرج سينمائي فيتفنن 
في لقطة ما، أو إلى ُمخرج مسرحي فيقدم املشهد بشكل ما يختلف 
عن اآلخر  أو ما نتفق على تسميته برؤية إخراجية، وهكذا جند أن 
بحر اإلبداع أمواج تصعد وتنزل ولكنها في النهاية تصل إلى الساحل 
بشكل هادئ ما لم يقابلها حافة جبل أو مرتفع فيكون الصدام بني 
املرغوب واملمنوع، وهنا يعمل ذلك املبدع على ابتكار نوافذ يخرج منها 

بقلم: سليمان احلزامي *

املرأة املجهولة في حياة األدباء
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ليتجنب املمنوع ويذهب إلى املرغوب أو املسموح؛ ألن النفس البشرية 
دائمًا تتوق إلى أشياء تكون فوق تفكير اإلنسان العادي، فيحاول ذلك 
ال  حتى  العادي  اإلنسان  مخاطبة  إلى  وينزل  فكره  يجنح  أن  املبدع 

يصطدم بالرفض أو عدم القبول.
ولو بحثنا عن هذه اإلبداعات أو اإللهامات لوجدنا أن املرأة املجهولة 
تلعب دورًا كبيرًا في حياة ذلك الكاتب أو ذلك الشاعر أو بعبارة أوسع 
ذلك امُللهم .. فاملرأة وهي النصف الثاني للحياة تظل هاجس األدباء 
والشعراء على مختلف العصور، ولعل الثقافة العربية، القدمي منها 
واحلديث يضع املرأة كوحي من اإللهام دافع للكتابة واإلبداع، فابتداء 
من شعر امرئ القيس الذي يفتخر بأنه فارس النساء املعلوم منهن 
واملجهول، وابن ربيعة وابن كلثوم وغيرهم من الشعراء حتى املتنبي 
من  لكثير  وملهمًا  هاجسًا  امل��رأة  في  يجد  ك��ان  الكبير  الشاعر  ذل��ك 
وجد  املتنبي  ولعل  النظر،  وبعد  باحلكمة  امللتفة  الصبغة  ذي  شعره 
أنه لم يقترن بها، ولكن  في خولة احلمدانية شيئًا من اإللهام رغم 
دافعًا قويًا جلزء  أن في حبه خلولة  املتنبي يجدون  الدارسني لشعر 
كبير من شعره العاطفي وغزله القليل، فخولة حركت في املتنبي ما 
لم حتركه أعمدة احلكمة أو فلسفة اليونان وعلماؤها، فاملتنبي مثاًل 
عرف احلكمة اليونانية ولكنه وجد في املرأة وفي خولة حتديدًا مجااًل 
ليغترف من احلب والعاطفة شيئًا من شعره، وإذا انتقلنا عبر العصور 
احلديث  العصر  في  النشر  وسائل  انتشار  وم��ع  احلاضر  وقتنا  إل��ى 
واستخدام أدوات إعالمية وانفتاح املجتمعات على بعضها بعضًا ظهر 
لدينا شاعرات هن في احلقيقة ملهمات لشعراء، لكن من املفارقة أن 
هذا الشاعر أو ذاك أعطى شعره ملرأة أحبها مجهولة غير معروفة إال 
عنده هو فقط، أما عند اآلخرين فهي معروفة بأنها شاعرة أو أديبة قد 
تكتب الشعر وتقوله أو تكتب املقالة وتنشرها، أو أحيانًا تكتب القصة 
وتفتخر بها وهي في احلقيقة لم تكتب شعرًا ولم تكتب مقالة ولم 
تكتب قصة .. ألنها امرأة مجهولة في حياة ذلك األديب، فقد كتبت 

القصة وكتبت املقالة وكتبت القصيدة .. 
من  األسماء  بعض  على  التعرف  إلى  يقوده  القارئ  ذكاء  أترك  وهنا 
احلديث من خالل  العصر  ولكن  أسماء،  أذكر  لن  أنا  قراءاته،  خالل 
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سهولة النشر واالنتشار جند في كثير من الدول العربية إن لم يكن 
معظمها وخاصة تلك الدول امليسورة احلال والتي ال تشكل املادة أو 
الثراء حاجزًا مانعًا لالنتشار، جند أن شراء اإلبداع من خالل ذلك 
الكاتب أو ذلك الشاعر قد انتشر، واالنتشار يأتي من باب إلهام املرأة 
املجهولة  لذلك األديب أو الشاعر، فتلك املرأة كانت خيااًل في ذهن 
ومن  فأخذ يعطيها من شعره  وتعرف عليها في احلياة،  املبدع  ذلك 
أدبه لتكون علمًا يراه يرفرف فيشعر بالفرحة دون أن يعلنها ويشعر 
بالفخر كما لو كان قد امتلك تلك املرأة بشكل أو بآخر؛ ألنها تتغنى 
بشيء من إلهامه، هي ألهمته وهو أعطاها ذلك اإللهام لتكون مبدعة 
من خالله، فيشعر هو بذاته الراقية من وجهة نظره ويحس بأنه قد 

خدم تلك املرأة املجهولة التي أعطته إبداعًا فأهداها جزءًا منه.
واملؤسف أن بعض تلك النسوة يسقطن في أول امتحان، فأنت عندما 
تناقشها في قصة ما أو قصيدة أو أي عمل إبداعي ال تعطيك إجابة 
واضحة.. وإمنا تقول أنا أكتب وال أعرف كيف أكتب فتضرب أنت يدًا 
بيد وتتساءل: هل الكتابة عمل ُيشترى من أي محل جتاري كما لو 
كانت تذهب لتشتري هذه السيدة فستانًا أو حقيبة يد أو حذاء تدوس 
به األرض .. الله الله .. ويلي من كيد النساء.. ال تصرح بأنها ملهمة 
لذلك الشاعر أو تلك  الكاتب ولكنها تصر على أنها تكتب بنفسها.. 
واحلقيقة أن املبدع يتعامل مع امراة مجهولة عند اآلخرين ولكنها 
معروفة عنده هو .. هو يعرف متامًا لياله .. لكن اآلخرين ال يعرفونها 
.. وهو يعلم متامًا إنها مصدر وحيه وإلهامه .. فيعطيها من هذا اإللهام 
ملهمته  يجد  ألنه  ويفرح؛  فُيسر  عيونها  في  النجاح  عالمات  ليرى 
تقول وتردد ما يقوله هو .. والوصول إلى هذه النتيجة جتده واضحًا 
التطابق  فتجد  ما  الم��رأة  وتقرأ شعرًا  ما  لشاعر  تقرأ شعرًا  عندما 
في املعاني واملفردات  وأسلوب القصيدة وبنائها فتقول الله الله، إن 
تقرأ قصة قصيرة وجتد  عندما  أو  الشاعر  ذلك  من  هو  الشعر  هذا 
تلك  منه  أخ��ذت  معروف  لكاتب  عاليًا  عبقًا  القصة  تلك  أنفاس  في 
املرأة شيئًا من إلهامه وتطرح نفسها كاتبة روائية أو قصصية وتأخذ 
حيزًا من واقع احلركة الثقافية في املجتمع الذي تنتمي إليه؛ بل إن 
بعضهن يحصلن على جوائز والعالم يعرف على إنها هي الكاتبة لكن 
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هي تعرف متامًا إنها هي امللهمة لذلك الكاتب الذي أعطاها جزءًا من 
إلهامه لتكون هي املرأة املجهولة في حياة ذلك املبدع.

الدارسني من  الكثير من  إليه  امل��رأة كائن ذكي وه��ذا يؤكد ما يذهب 
أن اإلبداع  الذكوري في العالم  أكثر بكثير من اإلبداع النسائي وأن 
الكتاب والشعراء من الرجال هم أضعاف أضعاف الكاتبات والشاعرات 
وهذا يؤكد أن املرأة هي استراحة احملارب عند ذلك الفارس الشاعر أو 
الروائي أو حتى كاتب املقالة السياسية. فمن الطرائف التي حتفظها 
الصحافة املصرية أن أحد كتاب املقالة السياسية املعروفني في مصر 
قد تلمذ إحدى ملهماته فأخذت تكتب املقالة السياسية بنفس وروح 
ذلك الكاتب وعندما قالوا له إن تلك الكاتبة تشبهك في الكثير من 
كتاباتك قال إنها تعطيني شيئًا من اإللهام لكنها تكتب بأسلوب يشبه 
أسلوبي ألنها قريبة مني ولم يذهب صاحبنا إلى أنها امرأة مجهولة 
في حياته اإلبداعية.. مجهولة لآلخرين بالطبع .. وليست مجهولة 
له هو .. اآلخرون ال يعرفون أن تلك املرأة هي وحي وإلهام ذلك الكاتب 

شاعرًا كان أو قاصًا أو روائيًا أو حتى كاتبًا سياسيًا..
املرأة ظلت وستظل إلى أن يرث الله األرض ومن عليها وسيلة إلهام 

للرجل في إبداعه وفكره وحياته، فحياة بال امرأة صحراء بال زرع.
اهتموا  الذين  الكويت  لرجاالت  والتقدير  واحل��ب  األمانة  باب  ومن 
باألدب بأنواعه وتسيدوا أمانة الشعر مع غياب وسائل احلفظ والتوثيق 
إلى حد ما رأينا في البيان أن نزين غالف هذا العدد بشاعر الكويت 
الكويتي  الشعر  في  واضحة  له بصمة  وال��ذي  الشبيب،  الكبير صقر 
املعاصر حيث أن صقر الشبيب استطاع أن يجسد كثيرًا من الصور 
االجتماعية باملجتمع الكويتي ويرسم مالمح ووعيًا ثقافيًا متقدمًا 
على معاصريه، كما استطاع صقر الشبيب أن يحفظ للكويت صورًا 
الثقافية  احلركة  في  ومشاركته  شعره  خالل  من  جميلة  اجتماعية 
الكويتية أثناء حياته والتي قضاها بشكل أو بآخر في خدمة األدب 
الكويتي والشعر الكويتي، وقد استطاع بعض أبناء الكويت من رصد 
أعمال صقر الشبيب وكتب عنه بعض الكتب التي أعطته بعض احلق؛ 
واحلق يقال إننا بحاجة إلى املزيد من الدراسات حول املرحوم الشاعر 

صقر الشبيب.
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ولعل من نافلة القول ونحن نتذكر صقر الشبيب أن نذكر القارئ بأن 
رابطة األدباء عملت على إصدار »كّشاف البيان« لعدد كبير من الكتاب 
والشعراء الذين ساهموا في حترير مجلة البيان من األعداد األولى 
وحتى األعداد األخيرة، وهذا هو اإلصدار األول الذي زخر باملعلومات 
اإلبداع  من  حملات  بأقالمهم  سطروا  الذين  الكتاب  لهؤالء  واملراجع 
والنقد على صفحات مجلة البيان منذ العدد األول الذي صدر في 

عام 1966م وحتى يومنا هذا.
وهذه ب��ادرة طيبة تسجل لرابطة األدب��اء وملن وقف على إص��دار هذا 
الكشاف وأخص بالذكر أ. طالل الرميضي أمني عام رابطة األدباء و أ. 
محمد عبد الله أمني مكتبة الرابطة جلهودهما الواضحة في رؤية هذا 
اإلصدار القيم للنور والذي يعد مرجعًا ملن يريد املتابعة والدراسة، وال 
نذهب بعيدًا إذا قلنا أن كشاف البيان إضافة إلثرائه للمكتبة الكويتية 

فهو ذو قيمة سنعرفها في مستقبل األيام وحاضرها.

وللبيان كلمة.

< رئيس التحرير
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ملف البيان
صقر الشـــبـــــيـــــــــب..معري الكويتي

إعداد : خليل السالمة  *
* تربوي ولغوي من سوريا مقيم في الكويت

 مجلة البيان -  العدد 518 -  سبتمبر  2013
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ستبقى كل دراسة عن صقر الشبيب مبتورة ناقصة ما لم يصدر ديوانه، 
وسيكون هذا احلديث مقتضبا غير محيط بجوانب شاعريته، أو مستوفياً 

ملنازع عبقريته.
له  ولقد شاء  قبل،  من  نظيراً  له  الكويت  تنبت  لم  فصقر شاعر عبقري 
القدر أن يعيش فترة هي من أصعب الفترات التي مر بها تاريخ الفكر في 

الكويت، وأعظمها أثراً على ما تالها من فترات ومراحل.
وبعث  جديد،  من  الكويت  تاريخ  بها  ول��د  فترة  أنها  بأنها  علماً  وحسبك 
التي  والفكرية  االجتماعية  الثورة  مسالك  سالكاً  حديثاً،  بعثاً  الفكر  بها 
بعثت في مصر والشام، منتهجاً نهجاً، مترسماً خطاها، ماشياً على دربها، 

مهتدياً بصوابها.

صقر الشبيب في ذكراه اخلامسة
بقلم: خالد سعود الزيد *

*  شاعر وكاتب من الكويت )2001-1937(.

ملف البيان

قراءات
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فصرخة البعث التي أطلقها األفغاني 
رحمه الله ورددها معه الشيخ محمد 
عبده في مصر ثم نقلها من بعدهما 
فجرت  قد  ومريدوهما  تالمذتهما 
الوعي املكبوت في النفوس املتلهفة 
لإلنطالق، وحركت اإلحساس الذي 

كاد أن يتبلد، ليعانق نور احلياة.
الكويت  ف���ي  ال���ن���اس  أخ����ذ  ول���ق���د 
اجلديدة  احلياة  هذه  مع  يتفاعلون 
بفضل ما غرس في نفوسهم الشيخ 
م��ن مفاهيم  ال��رش��ي��د  ال��ع��زي��ز  عبد 
العظيمة،  اإلصالحية  ال��ث��ورة  ه��ذه 
وب���ف���ض���ل م���ن���اص���رة ال���ش���ب���اب له 
الشبيب  وصقر  الفرج  خالد  أمثال 
تأثروا مبنحاه  الذين  من  وسواهما 

الرائد العظيم.
أبوين  م��ن  ع���ام 1894  ول���د ص��ق��ر 
السابعة  ف��ي  وه��و  وأض��ر  فقيرين، 
من عمره، وحفظ القرآن صغيراً ثم 
بالعلم،  ليتزود  األحساء  إلى  سافر 
ول��ق��د ع���اد م��ن��ه��ا وع��م��ره عشرون 
ثم طمع أن يكون مدرساً في  عاماً 
املدرسة املباركية فرفض طلبه ألن 
بالغاً  تأثيراً  فتأثر  أعمى،  مقدمه 

ونظم هذه األبيات:
يقولون لي: يا صقر مالك عاطاًل
وقد وظفوا من لم يقارْبك في األدْب
ة الثوب ما نعي فقلت لهم: في رثَّ

ُرقيِّ إلى تلك املناصب والرتْب
ى هنا املرُء الوظيفة جاهاًل ُيَولَّ

على شرط أن ُتْلَفى مالبسه ُقُشْب
األحساء  من  عودته  منذ  ولقد ظل 
الناس  ف��ي��ع��ظ  امل���س���اج���د  ي���ط���وف 
ويؤدبهم بآداب الدين حتى  إذا ما 
حل عام 1917 وعاد األستاذ الشيخ 
عبد العزيز الرشيد بعد سنوات من 
التطواف في سبيل العلم قضاها ما 
بني اآلستانة والقاهرة وبغداد ومكة 
واألحساء، تالزم اإلثنان واتفقا على 
فكانت  جديد،  اإلص��الح  من  منهج 
صداقته للشيخ عبد العزيز الرشيد 
ذات أثر كبير عليه، فلقد رأى فيه 
ع��ال��م ال��دي��ن ال����ورع وف��ق��ي��ه الدنيا 
املتفتح العقل املستنير الفكر، فأيد 
رأي��ه في ق��راءة الصحف واملجالت 
العالم  ف����ي  ت���ص���در  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
الناس  دعوته  واستصوب  العربي، 
إلى االشتراك فيها. وقد كان رجال 
احلني  ذل��ك  حتى  يعتبرونها  الدين 

بدعة أومن احملرمات.
ولقد انقسم الناس هنا في الكويت 
حزبني، وانشطروا شطرين، فمنهم 
من أيد الشيخ وماأل دعوته، ومنهم 
بالكفر واإلحل��اد فصارع  اتهمه  من 

دعوته.

)1( انقسم الناس في الكويت فريقني بسبب دعوة الشيخ عبدالعزيز الرشيد 
إلى قراءة املجالت، أهل الشرق وأهل القبلة، وهما أكبر حيني في البلد، 

وسآتي على تفصيل ذلك مبقال آخر.
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باللسان  عنيفة  م��ش��ادات  فحدثت 
أن  غير  آخ���ر،  حيناً  وب��ال��ي��د  حيناً 
الشيخ ثبت على دعوته وسار قدماً 
اجلديدة  املفاهيم  ترسيخ  أجل  من 
يد  على  ال��ق��اه��رة  ف��ي  تلقاها  التي 
وعبد  رض��ا  رش��ي��د  محمد  شيخيه 
ولقد  ال��ت��ون��س��ي،  الثعالبي  ال��ع��زي��ز 
يؤازره  رج��ل  خير  ف��ي صقر  وج��د 
الشباب  من  مع مجموعة  ويناصره 
رجال  م��ن  وحفنة  الطموح  املثقف 
الشيخ  رأسهم  على  األتقياء  الدين 

عبد الله اخللف.
وقد شجع الشيخ عبد العزيز صقرا 
ودف��ع��ه ع��ل��ى ال��ن��ش��ر ف��ي الصحف 
آثار  مم��ا  ففعل  العربية  وامل��ج��ات 
حفيظة أدعياء الدين خاصة حينما 
ن��ش��ر ق��ص��ي��دة ل���ه ب��ع��ن��وان )يضر 

النصح( منها هذا البيتان:
وخّلوا في الديانات افتراقا

يؤول بكم إلى احلرب العوان
ودينوا من تكاتفكم بدين

لكم ُيْلقى التقّدُم بالعنان
عليه  بعضهم  ق��ي��ام��ة  ق��ام��ت  فلقد 
وعقولهم  يتفق  مب��ا  ق��ول��ه  وف��س��روا 
لقتله،  م��ؤام��رة  ف��دب��روا  املتحجرة، 
ل����وال شفاعة  ب��ي��ت��ه  ف��ه��م مب���غ���ادرة 
بعض أصدقائه املخلصني، ثم أفتى 
بعضهم بهجره واالبتعاد عنه فقال:
تقول لقد أفتى بهجرك شيُخنا

أناس بشرقّي الكويت تقيم)1(

فقلت جزاه الله خيرًا فهجركم
لنفسي به لو تعلمون نعيم

على راحتي قد حثكم، ومراده
شقائي وربي بالضعيف عليم

واعتزل  بيته  ف��ي  ص��ق��ر  فاعتكف 
ال��ن��اس، وص��ار كما ك��ان أب��و العاء 
امل��ع��ري م��ن ق��ب��ل ره���ني احملبسني، 
ح��ت��ى ال���ي���وم ال����س����ادس م���ن شهر 
انتقل  حيث  1963م  عام  أغسطس 

إلى جوار ربه
شعره وشاعريته

م��ا م��ن ش��اع��ر م��ن ش��ع��راء العربية 
ما  مثل  باملعري  شبه  م��ن  ل��ه  اتفق 
ات��ف��ق ل��ص��ق��ر رح��م��ه ال��ل��ه، فصقر 
الشبيب ه��و امل��ع��ري ال��ذي ج��اد به 
الدهر،  ع��ل��ى  أخ����رى  م����رة  ال���ق���در 
وحالة الشبه بني العبقريني واضحة 
ملن أمعن النظر في حياتهما، وأجال 
احتدا  فلقد  في شعرهما،  الطرف 

فكراً، وتقاربا خلقاً.
وكاهما  ض���ري���راً،  ن��ش��أ  ك��اه��م��ا 
اع��ت��زل ال��ن��اس وض���اق ب��ه��م ذرع���اً، 
ورمي  بالزندقة  اتهم  الرجلني  وكا 
محيطاً  ك����ان  وك��اه��م��ا  ب���اإلحل���اد 
وغرائبها،  العربية  اللغة  ب��دق��ائ��ق 
وسيظل صقر غامضاً صعب الفهم 
من  للمعري  أتيح  ما  له  يتاح  حتى 
حسني  طه  كالدكتور  عبقري  رج��ل 
جديد،  من  وتقييمه  دراس��ت��ه  يعيد 
فيسهل فهمه ويقربه للناس ويلصقه 

Bayan September 2013 Inside.indd   14 8/26/13   8:53:14 AM



15

بهم، ال كما ظل املعري بعيداً من قبل 
مبعانيه  نازحاً  اجلماهير،  فهم  عن 
العظيمة عن عامهم وهو الذي خلق 
القدر سهماً  به  وس��دد  أجلهم،  من 

بأيديهم على أعدائهم.
ولقد عودنا صقر أن يعرض فكرته 
ويردده  مطاً،  ميطه  فلسفي  بإطار 
ت���ردي���داً ف��ي أك��ث��ر م��ن م��وض��ع في 
القصيدة الواحدة. وما من قول له 
في رثاء أو وصف أو نقد اجتماعي 
أو غير ذل��ك خ��ا م��ن ه��ذا اإلطار 

الفلسفي إال ما ندر.
الشاعر  أن  الكويت  في  أشبع  ولقد 
خالد الفرج – وهو صديق له حميم- 
قد توفاه الله فحزن صقر عليه حزناً 
عميقاً ورثاه بقصيدة طويلة عدد بها 
مآثره وبعد عدة أيام اتضح أن اخلبر 
غير صحيح وإذا بخالد الفرج يزور 
صقراً على حني غرة فينظم صقر في 
هذه املناسبة قصيدة عصماء كشف 
بصديقه  ب��ل��ق��ائ��ه  ف��رح��ت��ه  ع��ن  فيها 
ورف��ي��ق��ه احل��م��ي��م ث���م م���ا ل��ب��ث وهو 
يصور لنا فرحته أن يعرج بنا كما هي 
عادته على احلياة فيكشف لنا جانباً 
املوت  إل��ى  بنا  وي��ع��ود  مساوئها،  م��ن 
فيعرفنا على بعض محاسنه فالرجل 
ال  م��رة  ولكنها  أحياناً  احلياة  يهوي 
نفسه  وحت��دث��ه  ح���ال،  ع��ل��ى  تستقر 
باملوت فيجد من طبعه ما يكرهه به 
ويجذبه عنه، ولو أطاع عقله لرضي 
باملوت وفضله على احلياة ولكن ماذا 

يصنع وطبعه ال يطيق املوت رغم أن 
احلياة لو صورت للناس وظهرت على 
حقيقتها وانكشفت بخفاياها لكانت 

صورة بشعة.
وعــاد وامُقَها يطوي جوانَحُه

لها على شدة البغضاء واحلذر
ثم ميضي الشاعر مردداً هذا املعنى 
في أكثر من أربعني بيتاً من قصيدته، 
ولْنَِسْر معه قليًا ولنقرأ بعضاً من 
خالد  يخاطب  وه��و  ه��ذه  قصيدته 

الفرج في مطلعها:
يا خالد الفضل في أشعاره الُغَرِر
رغم األواتي من األحداث والِغَيِر

وباقي الذكرة املثلى بكل فٍم
إذا التقادُم أبلى جدَة الذكر

وأنت تعلُم ما كل  الزمان به
ُيتاح راٍث لذي فضل من البشر

وقد تركت من اآلثار أخلَدها
يَر يا خالد السيرة احلسناء في السِّ

مالي أحبُّ حياًة أعملْت َيدَها
في نقض ما فتلْتُه قبُل من ِمَرري

فشفَّ إحسانها عن سوئها وغدا
يشف موهوم صافيها عن العكر

أذمها وأنا أخشى قطيعتها
تناقض ليس باخلالي من العبر
أهوى امتداد حياتي جاهدًا وأرى
أدنى تكاليفها يدعو إلى الضجر

ولو أتابع عقلي قلت عن ملٍل
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منها: أطلت زمان الوصل فاختصري
لكن أطعت طباعًا للنهى غلبت

والعقل تغلبه مغروزة الفطر
فبني عقلي وطبعي من مشاكسٍة
ما ال أطيق تالفي أمره العسر

نهوى احلياة ولو كانت مصورة
للناظرين لكانت أبشع الصور

وعاد وامقها يطوى جوانحه
لها على شدة البغضاء واحلذر
كاشفاً  ال��ش��اع��ر  مي��ض��ي  وه���ك���ذا 
م��ا أس��ل��ف��ن��ا ت��وض��ي��ح��ه م��ن منهجه 
يعرج  األبيات  ه��ذه  فبعد  الفلسفي 

على قول املعري:
)هذا جناه أبي علي وما جنيت 

على أحد(
ف��ي��ف��ل��س��ف��ه وي���ض���اع���ف م��ع��ن��اه في 
له  م��درك  ش��رح  ويشرحه  النفس، 
املؤمن  ويجسده جتسيد  به،  مقتنع 

املتألم من حقيقته..
فليس للشاعر احلساس مضطرٌب

يفضى به من أذى احمليا إلى وزر
فليت نفسي لم يصبح لها جسدي

مغنى، فظل على اآلباد كاحلجر
فاحلس أحدثه في اجتماعهما

فجرَّ ضيري ولوال احلُس لم أضر
جل الذي دفعتني كف قدرته

ما بني نابك يا دنياي والظفر

ولم أخّير ألمر ظلت أجهله
جهل البرية من باٍد ومحتضر

قد طال عن سره بحثي، وليلته
تدجو وقد يئست نفسي من السحر

دنياي عذرك باد في إساءة من
إليك لم يدن عن شوق وال َخير

وإمنا زار مدفوعًا ومنيته
منذ اللقا أنه إياك لم يزر

وردُت حوضك مضطرًا فأحدث لي
وروده ما طوى نفسي على حرر

ومن يزر وهو ال يهوى املزور يكن
مبا يحب من اإلكرام غير حرى

وي��ك��رر ال��ش��اع��ر ه���ذا امل��ع��ن��ى مرة 
أخرى في قصيدة له بعنوان )هكذا 

أعتقد فيقول:
ليس في األرض من طريق يؤدي 

سالكيه أو بعضهم للسعادة 
فلها اسم بني األنام شهيد

ومسماه مستحيل الشهاده
ما رأيناه إال شقاًء عتيدا

لبني األرض كلهم او عتاده
وعلى العلم بالشقاء ترانا

نتمنى من البنني الزيادة!
أم  املسكني  ال��ول��د  أوالده  أم��ح��ب 

كان مبغضًا أوالده؟؟
أن يكن والد البنني محبًا

فلماذا قد فك باب الوالده!؟
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فإذن ليس عن هوى أو لبعض
رام ذو النسل نسله وأراده

بل ألمر أراده الله متت
من بنيه إلى الوجود الوفاده

ففي هذه األبيات يكشف لنا صقر 
عن إرادة الله التي طبعتنا على هذا 
التصرف مرغمني ولو ملك اإلنسان 
لطباعه،  خضع  ملا  التصرف  حرية 
الطباع وألتبع  وقد علم فساد هذه 
طريق العقل، والعقل وحده هو الذي 

يهدي إلى الطريق القومي:
لو ملكُت التصرَف احلر لم أخضع 

لطبعي وقد علمت فساده
ال وال ملُت عن طريق حجائي

بعد علمي صالحه ورشاده
ليس لي من إرادتي في مقال

قيل عني أساءه أو أجاده
إمنا كانت اإلرادة للمودع

ما شاء من طباع عباده
فإلى طبعه املركب فيه

أعز إسراف واقتصاده
فالشاعر هنا يريد أن يبرر تصرفاته 
مل��ا قد  الفاعل  ه��و  فليس  وع��ادات��ه 
فعل، وليس هو الذي أجاد أو أساء، 
فلو كان األمر كذلك مللك حل أموره 
تبديل طباعه  وانعقادها والستطاع 
امل��غ��روزة ف��ي نفسه متى ش��اء ومبا 
التي طبعت  الله  إرادة  شاء، ولكنها 
فركبت  عليه  هي  ما  على  األش��ي��اء 

وتصرفاتها  ع��ادات��ه��ا  ال��ن��ف��وس  ف��ي 
لهذا قال شاعرنا

تلك  فما  فعلي،  جميع  وكقولي 
كفى انحالله وانعقاده 

ال يطيق املخلوق تبديل طبع
بسواه وإن أطال جهاده

الكنه  واك��ت��ن��اه  ه��ذا حلكمة،  ك��ان 
منها أعيا احلجا واجتهاده

ذاك ما ال أحول عنه اعتقادًا
تاركًا كل ناظر واعتقاده

عقيدته،  ه���ي  ه����ذي  ن��ع��م   
إل��ى ه��ذه احلياة  لقد ج��اء اإلنسان 
ملاذا  يعلم  ف��ا  م��رغ��م��اً،  م��ض��ط��راً 
جاء، وملاذا جترع كأس هذه احلياة؟ 
يأخذ  فنجده  وبحاوتها،  مبرارتها 
ما يأخذ مضطراً، ويترك ما يترك 
ثم ال يعلم ملاذا اضطر إلى  مرغماً 

ذلك وملاذا أرغم على ذلك.
أحسُّ كغيري طعمها غير عالم

كغيري أيضًا سر جتريعي الكأسا
فآخذ مضطرًا، وأترك مرغمًا

ويصبح باألسرار جهلي كما أمسى
في  ش��اذة  ولعلها  غريبة  آراء  إنها 
يتقبلها  ل���م  ل��ذل��ك  أي���ض���اً  ب��ع��ض��ه��ا 
رجال الدين بسهولة و يسر فثاروا 
املتحجرون  وتطاول  ��روه،  وك��فَّ عليه 
الغوغاء  ودفعوا  بقتله  فأفتوا  منهم 
الناس  فاعتزل  عليه،  االعتداء  إلى 
تساؤالت  أث��ار  مما  مكرهاً  مرغماً 
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ملف البيان

بعض محبيه فقال:
قالوا اعتزلت الناس قلت ألنهم

جروا عليَّ احملزنات ُصنوفا
لوال مخالطتي البرية لم يكن

قلبي لذوبان الهموم خروفا
أبدى  وأن  مؤمناً  الشاعر  كان  لقد 
محباً  ظ��اه��راً،  يعتقدون  م��ا  عكس 
للناس اخلير، ناصحاً لهم ولكنهم لن 
يكتشفوا طيب نواياه حتى يغادرهم 

إلى العالم اآلخر:
كأني بينكم ذئب خروف

ومن ذا يرحم الذئب اخلبيثا!؟
فإن يغضبكم نصحي فإني

لكم بالغش لم أمزج حديثا

حثيثًا سير نصحكم إليكم
فسيروا باألذية لي حثيثا

سأنزل من قلوبكم مكانًا
إذا اجناب الكرى عنكم دميثا

فُربَّ نصيح أقوام شتيم
أصاروه حلمدهم وريثا

نعم إن عاقبة املخلص لقومه عاقبة 
حمدهم  سيرث  ال��ذي  فهو  حميدة 
بعد أن يدكروا إخالصه لهم وهكذا 
له  يتاح  حينما  ش��أن صقر  سيكون 

الدارسون بحق، والباحثون بصبر.
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- صقر بن سالم بن شبيب الشمري.
- ولد في الكويت )العاصمة( وفيها توفي.

- قضى حياته في الكويت غير مدة قضاها في األحساء )اململكة العربية 
السعودية(.

إلى األحساء  الكّتاب(، ثم سافر  تعليمه األول��ي عند املطوع )في  تلقى   -
لدراسة العلوم الشرعية، وهناك انتقد أساليب التعليم فعاد إلى وطنه.

- درس ألفية ابن مالك )في النحو( على الشيخ عبدالله اخللف الدحيان 
- أحد كبار العلماء في الكويت في عصره.

اشتغل واعًظا في مسجد احمللة.
اإلنتاج الشعري

- له ديوان: »صقر الشبيب« جمعه وقدم له أحمد البشر الرومي، راجعه 
و»عقود   ،1969 الكويت   - األمل  مكتبة   - فراج  أحمد  عبدالستار  ورتبه 
مرزوق  سيف  بحوزة  مخطوط  دي��وان   - آل شمالن«  مدائح  في  اجلمان 

الشمالن.
تأثر  املعاني، وقد  تفريع  الذهني في  التوليد  أثر  شاعر يظهر في شعره 
مظاهر  من  كثيًرا  شعره  إذ صور  فيها  أثر  كما  احلديثة  الكويت  بنهضة 
احلياة االجتماعية، فكان خطوة اقتراب من الواقع اليومي سبق بها غيره، 
كما كان خطوة مهمة في االنتقال بلغة الشعر )الكويتي( من العامية )الشعر 

النبطي( إلى العربية الفصحى.
الفرج:  خالد  الشاعر  ودع��اه  الكويت،  بشاعر  لقب  البصر،  مكفوف  كان 

معري الكويت وبشارها.
قصائده:

صقر الشبيب .. معري الكويت
)1963-1869( 

إعداد: خليل السالمة *

*  تربوي لغوي من سوريا مقيم في الكويت.
السيرة عن معجم البابطني في القرنني التاسع عشر والعشرين.

ملف البيان
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> من قصيدة: لهفي على الفصحى
> لزوم البيت

> اعتذار
> هل أبصرَت ذاّل في الصقور؟

> دعوة إلى اإلحسان
من شعره

ل������ه������ف������ي ع�������ل�������ى ال�����ف�����ص�����ح�����ى
ان اللَّحَّ ذا  ل�����حَن  أسمع  زل�ت  م�ا 
طالب����ه ع�لى  ب�ي�ٍت  م�����ن  يُ��لْ��ِق  ل�����م 
ج�ان��ًبا العزي�زة  الفصحى  تدريسه 
ال�ت��ي شه�ادتُه  ق�وم�ي  بن�ي  َخَدعْت 
تدريسه إل����ى  ب��إص��غ��ائ��������������������ي  وإذا 
الفتى ذا  الشه��ادة  ن�ال  يك�ن  ل�م  إن 
بص�ال�ٍح ليس  األم�ري�ن  ِك��ال  وعلى 
فلينصرْف م�ن ح�يث ج�اء فل�م يزل
سنُُّه ال���مدارس  ص�ب�ي�اَن  ت��ْع��ُل  إْن 
لهف�ي على الفصحى يدرِّسه�ا ام��رٌؤ
ثب�اتَه�����ا نُ���ِح���ّب  ت��الم�����ي��ٍذ  وع�����ل��ى 
ب����محسٍن تُ��بْ��ِدل�����وه  ل�م  إن  ق���وِم  ي��ا 
تفري�طك���م ع�لى  ندامتك�م  عُظَمْت 
يُ����َروا أن  بن�ي�ن��ا  ف�����ي  ل��ن��أم�����ل  إن�����ا 
وج�م�اله�ا حسنه�ا  م�ن  يُظهروا  كي 
بنص�يب����ِه م�����ن��ُه��ُم  ك����لٌّ  وي�������ق�������وَم 
ف�ظه�وره���ا ظ��ه�����وره��ا  يَ���ِت���مَّ  ح��ت��ى 
حتق�ي�قها ال�ت�ي  ال��ك��ب��رى  ال�����وح��دةُ 
ب��ه ي�دن�و  م�����ا  أه�����مُّ  اجل�����دود  ل��غ��ُة 
غدت ج��ه��ٍل  ل��ذي  ن�ت�ركه�ا  فع�الَم 
ب�ي�نن�ا م�����ا  أن��ه�����ا  ع�ل�مت�م  م���ا  أََو 
حديثه�ا نح�و  نسَع  ل�م  ل�و  ن��دِر  ل�م 

أشج�ان��ي م�ن  أذوب  ل��ك��دُت  حتى 
ب�األل�ح��ان ال�����ب�����ي�����َت  وش�������ان  إال 
له������وان ِع���ّزه�������ا  يُ����ع����رِّض  مم�����ا 
والع�رف���ان ب�����ال��ع�����ل�����م  ل���ه  ش���ه���دْت 
ال�����بطالن إل����ى  ش��ه�����ادت��ه  ي���ع���زو 
النس�ي���ان م�������ن  ف���آف���تُ���ه  زوًرا 
الث�ان���ي اجل�دي�د  تتل�مذه  لس�وى 
اإلمك���ان ف�����ي  ب��ع�����ُد  ال�����ت��ع�����لّ��ُم  م�نه 
الص�ب�ي�ان م�����ن  ي�دن�ي�ه  ف�����اجل��ه��ُل 
اله�ذي�����ان م�����ن  ض����رٌب  ت��دري��س��ه 
األذه�ان في  األع�م�ار  م��دى  م�نه�م 
إتق�����ان ذي  األب���ن�������اَء  ت��ع�����ل�����ي�����َم��ه 
اخُلس�ران ُمْعِقِب  ال�تس�اهل  وع�لى 
مك����ان بخ�ير  الفصحى  م�ن  وُه���ُم 
األزم����ان ح�������وادُث  أض��م�����َرتْ��ُه  م�����ا 
اإلخ�وان في  اسط�اع  م�ا  بّثه�ا  م�ن 
ان��ي ب�ال�دَّ ق�وم�ن�ا  لق�اصي  ِص��لَ��ٌة 
أم�ان��ي وْه���و  ال�ي�وِم  حتى  زال  م�ا 
لع�ي����ان وج���ه�������ه  غ���ائ���ب  ويُ���������َردُّ 
وتع�ان��ي؟ ِش����ْق����وًة  تُ��ك�����اب�����د  م�����ن��ه 
لس��ان خ�ير  وْهي  وتضح�ي  ُتس�ي 
ع�دن��ان؟ ُع��ال  أو  يع�رَب  َمج�ُد  م�ا 

دعوة إلى اإلحسان
ِج��َدةٌ ع�ن ح��اجٍة َفَضلَْت ي�ا م�ن له 
ي���نفقه راح  م�ا  الفتى  م�ال  وخ�يُر 
م�ن ح�از م�االً ول�م يحسْن فذاك فًتى
مختبًرا واإلحس��ان  بخلك  ُرْزَت  ل�و 
ف�العق�ُل ي�خبر أن ال�مال في يد من
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وأن ُكاًل سيُجَزى حسَب مـا عـمـلـت
لـتهـمـلَه ُمعطـيـه  العقـَل  يعطَك  لـم 
يا ُمْخصَب الـمال حتًما أنت مـنتقٌل
فلـو شـرْكَت بِخْصب املال ُمجـدبَهــا
وثـــروتُـــُه أوَدى  لَـــــــِحـــٍز  ــٍر  مــكــث ــم  كـــ
فــاجأه مـــــن األحـــــيـــــاء  ــوٍز  ــنـــ َك وكـــــم 
فصـار بعـد امتالك الــدرِّ يغبط َمْن
مفتــرًشا للـديبـاج  كـــــان  مـا  وبعـد 
علًنا قـالهـا  هـاتـا  دهـــــرك  ِعــظــاُت 
بـما فلست  إحــداهـــــا  كـنـَت  وربـما 
الَعَوِز؟ شـاكـَي  بــشـــــيٍء  تغـيُث  أال 
والُعُجز األيـتام  من  الضعـاف  عـلى 
يحـز لـم  َمشقـاه  خال  ما  ماله  مـن 

َفُرز محسًنا  إال  تَـــُك  لــم  بـالعقـل 
يَُجز لم  الـموموق  تخلـيـده  يحـويه 
يـداه إن لم يكـن ممن مضى وُجِزي
تَُفز إرشـــــــــــاده  ـــبـــْع  واتَّ ـــِدِه  ـــْه ـــاْســـتَ َف

ُجُرز  ــٍة  حــال أو  جـــــدث  إلـــى  عـنهـا 
َتُز ولــم  حـزٍم  ذي  خّطَة  تْعُد  لـم 
لــِحٍز! ُمــكــثــٍر  كـــــم  كـــــانــت ألعـــــدائــه 
مكتـــنز كــــــل  ــــن  عـــــ ــــده  ــــعـــــ فــــأب
ــــزوًرا مـــــــــــن اخلــــرز ــــن ــك مـــــ ــل ــمـــ ـــ ي
ــن اجِلـــــَزز ــوًجــا مـــ ــنــســـ ــو نـــــــال مـــ ـــ ل
والـدهُر لـيس بذي همٍس وال َضَمز
بـمحتََجز الـــضـــــــاري  صـــرفـــه  مـــن 
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بني الرؤية والرؤيا ستارة لغوية البد من إزاحتها ليتضح لنا الفرق الداللي 
البصرية،  الرؤية  تختلف عن  فالرؤيا في عمقها  اللفظتني،  بني  املعجمي 
فإذا كانت األخيرة تتعلق باحلس املباشر امللموس للمدركات واملوضوعات، 
التي  نافذة من نوافد املعرفة، نبصر من خاللها األشياء  البصر  فحاسة 
أّولياً، لكّن االعتماد على البصر وحده  تقع حتت نظرنا، فنمّيزها متييزاً 
في التشخيص والتمييز غير كاٍف، إذ البّد من مرجع آخر نرجع إليه في 
رفع االلتباس والغموض، أي إّننا بحاجة إلى ضوء آخر نكشف به الظلمة 

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

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

هذه احملسوسات بطريقة فنية كرة أخرى.
وميكن تتبع الداللة املعجمية للبصيرة في أي قصيدة من خالل املضامني 
التي احتوت عليها هذه القصيدة، غير عاكفني على دراسة الشكل اخلارجي 
لها كأساس للتحليل من حيث لغتها وتفاوتها ما بني اجلزالة أو الركاكة، 
األفقية،  الرؤية  الرؤيا في جتاوز  لدراسة  السبيل  املضمون هو  إن  حيث 

الرؤيا بالبصيرة 
)الشاعر صقر الشبيب أمنوذجًا(

بقلم: عهود العتيبي *

*  باحثة من الكويت

ملف البيان

درا�سات
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وال��ك��ش��ف ع��ن ك���وٍن ش��ع��ري خالق 
وت��ول��ي��دي، فما ه��ي إال خ���روج عن 
املعنى املعجمي واملألوف من القواعد 
والضوابط اللغوية املتعارف عليها.

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

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

بإشراف: أحمد البشر الرومي.
صقر  الكويتي  الشاعر  ع��ن  ُع��رف 

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

له ومطلعها:
معرّي الكويت وبشارها

هززت من النفس أوتارها
وأملستها من دقيق اخليا

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

فقال:
ومن يبصر بعني العقل منا
حقيقتها ويجتنب الطالء

فيبصر ما طلته له جليًا
بها يردد إلى الرخص الغالء2 

كما يقول في قصيدة أخرى:
وطبع املرء يدعوه إلى ما 
يزيد عماءه املردي عماء3

وكما يصف هذه البصيرة بعن العقل 
التي أنعم عليه بها عوضاً عن العينن 
احملسوستن، فهذي إن كانت قادرة 
فاألولى  احملسوسات،  إدراك  على 

1 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 33.
2 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 155.
3 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 107.
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تستطيع  ال  ال���ذي  املستور  تكشف 
العني املجردة إدراكه، فيقول:

بعني حجائك فهي عني
إذا انفتحت تكشف ما يريب

فإن تنظر بها يظهر جليًا
لك املأمول منه والرهيب4

أرسلها  قصيدة  معرض  في  ويقول 
لعيسى القطامي سنة  1923:

سيجزيك أرباب العقول إذا رنوا
إليه بشكٍر ال يبيد جزيُل5 

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

القصيدة مبصراً، فيقول في مطلع 
القصيدة:

سهرت أراعي النجم والناس نوم
وبت أعاني الهم والهم مؤلم6

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

التذمر والشكوى تارة أخرى. 
والزهر ال تخفى حقيقة طبعه

ما مّر باآلناف منه شذاء7
الشاعر  ف��خ��ر  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 
ذوي  ش��أن  م��ن  وإع��ائ��ه  ببصيرته 
العقول، إال أن تأثره النفسي لفقد 
ب��ص��ره ب���دا واض���ح���اً ف��ي أك��ث��ر من 

موضع في قصائده، فيقول:
يا ليتني أسطيع وصف مظاهر 
صرف البعاد بهنَّ أمُس رماني8

حجم  الشبيب  الشاعر  يصّور  كما 
في  ب��ص��ره،  ف��ق��دان  نتيجة  معاناته 
تصوير فني درامي يصّور من خاله 

من املالحظ أثناء استقراء قصائد 
الشاعر صقر الشبيب استحضاره 
للشمس ونورها ووصف ضيائها، 
الشمس،  ه��ذه  ي��رى ضياء  وك��أن��ه 
لضوء  ت��ص��وي��ره  ف��ي  اعتمد  فقد 
الثقافية  مرجعيته  على  الشمس 
غيره  توصيف  وعلى  جهة،  م��ن 

لهذا الضياء من جهة أخرى.

4 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 139.
5 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة686.
6 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 696.
7 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 72.
8  ديوان صقر الشبيب، الصفحة577.
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األزقة،  ف��ي  اجل����دران  م��ع  حكايته 
فيقول:

ولو أنني أسطيع وحدي ازدياره = 
لكنت إليه الدهر متصل السير

ول��ك��ن��ن��ي م���ا س����رت وح�����دي مرة 
يد  ول���م جت���رح جبيني  ف��ع��دت   =

اجلدر
كأن جلدران الكويت جميعها 
علي تراث غير منسية الذكر9

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

بها، فيقول:
جهدتني صروف دهري حتى 
غير شكوى صروفه ال أجيُد10

وميكن القول إن األساس الذي ميكن 
للكشف  دراستنا  في  عليه  نعتمد  أن 
ع��ن ال���رؤي���ا ب��ال��ب��ص��ي��رة ف��ي قصائد 
يتمحور  ال��ش��ب��ي��ب  ص��ق��ر  ال���ش���اع���ر 
ال��ت��راك��ي��ب اإلب��داع��ي��ة والصور  ح��ول 
أبرز  إل��ى  التطرق  ث��م  م��ن  البصرية، 
خصائص  من  الشبيب  شعر  ميز  ما 
كشاعر  حلالته  انعكاساً  تعتبر  فنية 
التي  املعجمية  وال���دالئ���ل  م��ك��ف��وف، 
تعكسها التراكيب للوقوف على احلالة 
النفسية للشاعر. وميكن دراسة هذه 
الداللة بدءاً بعنصرين؛ العنصر األول: 
الثاني  والعنصر  النفسية،  الطبيعة 
يستند  وكالهما  الثقافية،  املرجعية 
ال��ت��ي يستطيع  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ص��ور  إل���ى 

الشاعر تصويرها من غير أن يدركها 
بعينه املجردة احملسوسة.

تتمثل  ال��ت��ي  النفسية:  الطبيعة   •
في توليد الصور البصرية الذهنية 
وتكونها، سواء كانت مرتبطة بحالة 
الظالم  تصوير  ف��ي  ذات��ه��ا،  العمى 
الشاعر  الضوء، فمجرد تصوير  أو 
لداللة  ش��ع��ره،  ف��ي  وال��ن��ور  للظالم 
اعتمد  ال��ش��اع��ر  أن  ع��ل��ى  واض��ح��ة 
الصورة  تكوين  ف��ي  بصيرته  على 
النور  إنه لم يدرك  البصرية، حيث 
أثناء نظمه لقصائده، إال أنه يجده 
التي  الظالم  مقابلة حلالة  ض��رورة 

يعيشها، فيقول:
فما بالنا يا قوم والنور بيننا 

نخوض ظالماً واألذى متراكم 
أغمَّ علينا أم بصائرنا غدت 

أم العقل منا أذهبته املآثم11 
كما يقول في قصيدة أخرى متناوالً 
تندرج  ثنائية  ف��ي  وال��ن��ور  ال��ظ��الم 
الوجود  ف���ي  األم  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  حت���ت 
احلياة واملوت،  ولعله ال يرى نفسه 

النجم  م����راع����اة  ت���ك���ون  ك���ي���ف 
والسهر في تأمله من غير بصر 
ح��س��ي ي���درك���ه، وع��ي��ن��ن هما 
أن  إال  لذلك،  األساسية  الوسيلة 
هذا  أبصر  قد  الشبيب  الشاعر 

النجم بعن عقله.

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

11 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 697،698.
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ليٍل حالٍك قد طال مكوثه،  إال في 
فكان الظالم تعبيراً منه عن أغلب 
احلاالت السلبية التي يريد وصفها 
برأيه  الللظللالم  ألن  مللجللتللمللعلله،  فللي 
ذلك  ومللن  مبصر،  والنهار  كفيف، 

يقول الشاعر:
وقد راعها ما بي من الهم فانثنت 

إلي جتر الذيل والليل مظلم12
الليل قد خّيم عليه من غير  وكللأن 
الظالم،  هذا  تبدد  تبدو شمس  أن 

وتزيل الغشاوة عن نظره، فيقول:
معشٌر  اجلهالة  ليل  فللي  طللال  وإن 
قلللدميلللاً سوى  مللنللهللا  فللأيللقللظللهللم   =

الشجب13
ولعل الشاعر الشبيب لم يخرج عن 
السياق العام في اخلصائص الفنية 
لشعراء الرؤيا بالبصيرة، بإزاء منط 
بينهم،  مللشللتللرك  واحللللد  تللصللويللري 
ومركب هذا النمط يشخص الظالم 

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

وميكن اإلبصار
الشاعر  يشبهه  الللذي  الظالم  هللذا 
بالعجز  أخللرى  وتلللارة  باجلهل  تللارة 
بصورة  الشبيب  يللصللّوره  البصري، 
به، غير  الظلم  أوضح حينما يشبه 
بالنور  الللظللالم  يللقللرن  أن  مللتللنللاٍس 
فللي دالللللة على ضرورة  والللضلليللاء، 
هذه الثنائية التي ترتسم في مخيلة 

حاجة  عللن  تعبير  ولعلها  الللشللاعللر، 
إلى  الللشللاعللر  مخيلة  فللي  الللظللالم 

النور، فيقول:
استضيئي بهما يا أنفسًا 

تهن في ظلماء ظلم األجنبي 
وظالم الظلم منجاب مبا 
أرساله من سنًا ملتهب14

الظالم  أن هذا  الشاعر  يرى  حيث 
لينجلي،  النور  إلللى  بحاجة  املخيم 

فيقول:
منك  الوصل  صباح  يضيء  متى 
االيعاد  ليل ح��زن من  = في  فتى 

معتكر15
وعلى الرغم من الهوة املعرفية بني 
الكفيف وعالم النور احلسي؛ إال أنه 
قادر على تصوير هذا النور والتشبيه 
بلله، ومللن املللالحللظ أثللنللاء استقراء 
الشبيب  صللقللر  الللشللاعللر  قللصللائللد 
استحضاره للشمس ونورها ووصف 
ضلليللائللهللا، وكللأنلله يلللرى ضلليللاء هذه 
تصويره  في  اعتمد  فقد  الشمس، 
مرجعيته  علللللى  الللشللمللس  للللضلللوء 
توصيف  وعلى  جهة،  من  الثقافية 
غيره لهذا الضياء من جهة أخرى، 
حيث تعتبر هذه من البديهيات، إال 
التي  وطبيعتها  بديهيتها  على  أنها 
تعتبر من الفطرة، تعتبر شيئاً نادراً 
مللن شللاعللر كللفلليللف الللبللصللر كصقر 
الشبيب  الشاعر  أن  إال  الشبيب، 

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

فيقول:
ذي  ك��ل  تغني  الشمس  وصفحة 
نظر = عن وصفها بلسان القائل 

الذرب16 
وتارة أخرى نراه يقول في توصيفه 
للشمس مستنداً إلى بصيرته ال إلى 

بصره: 
تصبو إليك النفس فيك خالئق 
لم تنج حتى العمي من إصبائها

السماء  ف���ي  ت��س��ب��ح  ف��ال��ش��م��س 
بالتم من  الضحى  رأد   = مضيئة 

أضوائها17
ثم في قصيدة أخرى من خالل ثنائية 
إبداعية جتلت في املاء والنار، التي 
تندرج حتت الثنائية األم في احلياة؛ 

احلياة واملوت، فيقول:
وكيف يزيد شمس الظهر مثلي 

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

فني إبداعي:
وإذا شمس الضحى أذكت لظاها 

= وصار لعابها فوقي يذوب19 

لكن الذي حقق لهذه الصورة ذلك هو 
هذا البناء املنبعث من نفس الشاعر، 
هذه  مبعاناته،  إحساسه  أدق  وم��ن 
املالمح الرمزية التي تكشف وجودها 
النمطان  منها  أخ����رى،  أمن���اط  ف��ي 
السابقان: منط الظالم العمى، ومنط 
يكن  فلم  األعمى.  احليرى  الشمس 
هذا محض منط فني، بل إنه يطفو 
نفسي متصل  ع��ام��ل  ذل��ك  إل��ى  فيه 
مبعاناة الشاعر، فإن اقتران الظالم 
باملوت، أو بحياة أشبه باملوت، حري 
باإلشارة إلى تساوق الصور في هذه 
األمناط على اختالفها، أي أنها تأتي 
في سياق قصيدة واحدة في كثير من 
تياراً  متثل  أنها  يعني  مما  األحيان، 
نفسياً واحداً لدى الشاعر، مما يدل 
على احتادها في كنه مصدرها، وإن 
فقد  التركيبية،  انتماءاتها  تفرقت 
تختلف في التركيب، لكنها جتتمع في 
العنصر واخليط الذي يربطها، التي 
هي ثنائية الظالم والنور التي تنتهي 
عند ثنائية املوت واحلياة، فنراه يقول 

في إحدى قصائده أيضاً:
فتى كفه بحر ميد رغائبًا 

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

إذا ما دجا بدر يضيء ويسفر
فيا ليت ذاك البدر لم تنش دونه 
سحائب موت باملصائب تقطر20 

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

18 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 106.

19 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 137.

20 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 668.
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النحو  ه��ذا  على  الصورة  تكرار  إن 
ال يتفق إتيانه متاماً وليد الصدفة، 
التقليد املجرد، بل هو قبل هذا  أو 
وهو  الشاعر،  ذهن  على  يلح  معنى 
احليرة  عن  بالتعبير  يكتفي  ال  فيه 
بحياته،  يستبدان  ال��ل��ذي��ن  وال��ق��ل��ق 
إل���ى ذاته  ك��ذل��ك  ب��ل يشير أح��ي��ان��اً 
ب��ال��ك��وك��ب ال���وّض���اء ال����ذي م���ا كان 
أم  أك��ان شمساً  يحار، س��واء  أن  له 
جنماً أم جمع كواكب، وما كان لهذه 
تنبئ عن هذه  أن  الصور ومثيالتها 
الرموز لوال أنها كونت منطاً يحتفي 
به الشاعر، إضافة إلى تضافره مع 
أمناط أخرى تسلك الوجهة نفسها.

وطبيبي كاد أن ينقلبا 
يائسًا مني عسى أن تقربا

قبلما كوكب محياي يغيب21 
ال��ش��ب��ي��ب يصف  ال��ش��اع��ر  ك��م��ا أن 
مدى  إل��ى  ل��إش��ارة  بالكوكب  غيره 
مكانته  إبراز  ومحاوالً  مرتبته،  علو 
وال����وص����ول ف���ي م��ح��ه إل����ى أعلى 
املراتب، فعلى الرغم من أن الشاعر 
الشبيب غير مدرك جلمال الكوكب 
أو مدى بعده أو قربه، إال أنه اتكأ 
في  وق��راءت��ه  وعلومه  معرفته  على 

هذا التصوير، فنراه يقول:
ف��أش��رق ف��ي أف��ق ال��ت��ق��دم بدرهم  
منيرًا وملا لم نسر سيرهم غرب22

ويقول في قصيدة أخرى:

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

حوله.
***

تتمثل  والتي  الثقافية:  املرجعية 
األولية  املعلومات  استغالل  ف��ي 
نصوص  أو  األش��ي��اء  ع��ن حقائق 
ف��ي الصور  اآلخ���ري���ن، والس��ي��م��ا 
الشاعر  ف��ي��ه��ا  ي��ع��م��ل  ال��ب��الغ��ي��ة، 
عن  متعددة  لتوليد صور  ذك��اءه؛ 
طريق إعادة التركيب، ولعل أفضل 
متثيل على ذلك من خالل عنصر 
الشبيب  الشاعر  إن  حيث  اللون؛ 
علم  على  وك��أن��ه  ال��ل��ون  يستعمل 
خالل  الشاعر  وك��أن  ب��ه،  ومعرفة 
وصفه ينظر بعينيه ويرى ويصور، 
فتراه يشير إلى هذا اللون إشارة، 
ف���ي وص����ف ب��ري��ق��ه م���ن غ��ي��ر أن 

يسميه، فيقول:
فما كل ما راق العيون بريقه 

وأعجبها منه مالحته ذهب24 

21 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 703.

22 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 115.

23 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 168.

24 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 113.
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بالعني  إال  ي��رى  ال  البريق  إن  حيث 
امل���ج���ردة، وال مي��ك��ن إح��س��اس��ه أو 
فإشارة  احل�������واس،  ب��ب��اق��ي  مل��س��ه 
إلى  تعود  البريق  هذا  إلى  الشاعر 
املرجعية التي اختزنت عنده، إذ إنه 
يستطيع  يكن  لم  للبيت  نظمه  حني 
استعان  لكنه  البريق،  ه��ذا  إدراك 
فني  قالب  في  لتصويره  ببصيرته 
بالضوء  استعان  أن��ه  كما  إب��داع��ي. 
املنبعث عن اللون األبيض في بعض 
أبياته الشعرية إال أنه صرح باللون 

األبيض حقيقة هذه املرة فقال:
ولكن أياديك اللواتي بياضها 

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

لم يشر إلى الدم  إال رمزاً، فقال:
وقل لذاك الشهم دمعي أذيله

ولو أنه مثل اليواقيت أحمر26
يستطيع  ق��ل��م��ا  ش���ع���ري���ة  ص������ورة 
فيها  جت��اوز  بها،  اإلتيان  املبصرون 
إلى اخليال واملجاز  احلقيقة عابراً 

إن����ه أتى  ف���ي أق��ص��ى ح������دوده، إذ 
الياقوت  ال��ك��رمي  احل��ج��ر  ب��وص��ف 
األحمر لإلشارة إلى لون هذا الدمع 

املنسكب من عينيه.
ف��ي شعر  آخ��ر  باعثاً  أننا جن��د  كما 
الشبيب يعتبر السبيل لتفسير إمكانية 
الشاعر في تصوير احملسوسات التي 
من حوله من غير أن يراها، فتصويره 
أو  اجل��م��ادات،  أو  احل��ي��ة،  للكائنات 
إلى  يعود  وال��ن��ب��ات،  وامل���اء  السحاب 
الغريزة في  معرفة مركبات التصوير 
الفطري، فعلى الرغم من أن الشاعر 
البصر  مكفوف  ك��ان  الشبيب  صقر 
إال أنه استطاع أن يصّور األشياء من 
كاملبصرين،  يراها  أنه  لو  كما  حوله 

ومن ذلك:
- توصيفه ُحسن املرأة وجمالها

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

احلائر في حسنها، فيقول:
فتاة يحار الطرف عند جمالها 

فال ينثني عنها وال يتقدم27 
على  ليؤكد  الشبيب  صقر  وي��ع��ود 
هذا الباعث الغريزي في التوصيف 
أن  للمتلقي  يخيل  والتصوير، حيث 
ومشاهد  مبصر  البيت  ه��ذا  قائل 
لهذا احلسن، ومدرك للخمار الذي 
مفاتن  لتخفي  ال��ن��س��اء  ب��ه  تتستر 

وجهها، فيقول:

25 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 687.

26 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 667.

27 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 696.

Bayan September 2013 Inside.indd   29 8/26/13   8:54:04 AM



30

مالي أبث مزاياه وليس على 
وج��وه��ه��ا ال��ف��ات��ن��ات احل��س��ن من 

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

اللغة العربية الفصحى:
ال حسن إال حسن وجهك جامٌع 

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

خالقة.
- وصف اجلماد، في وصف ديوان 

احلاج شمالن بن علي
يصف  الشبيب  ال��ش��اع��ر  إن  حيث 
بن  شمالن  احل��اج  صديقه  مجلس 
علي، معتمداً في ذلك على التقليد 
الثابت لصناعة القهوة في الدواوين 
هذه  رأى  يكن  لم  إن  فهو  العربية، 

ال��دالل وه��ي متحملقة ح��ول موقد 
هذه  على  أنها  يقّدر  أن��ه  إال  النار، 
فاستعان  احل��ق��ي��ق��ة،  ف���ي  ال��ه��ي��ئ��ة 
تصويره  فجاء  لتصويرها  ببصيرته 

كأحسن من الواقع فقال:
 وحول النار قد صفت دالل 

بهن لشاربيها خير قهوة
وهل كالنار في املشتى اذا ما 
ت دالل النب شهوة30 بها صفَّ
- االستعانة باملوروث املعرفي

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

حتويه من فوائد، فقال:
وأشجارها كتب تفوح فوائدًا 

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

ومن ذلك قوله:
وما طيران النمل إال عالمة 

على أنه منه دنا قاسم الصلب32 
تشبيه احملسوس باحملسوس

28 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 164.

29 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 570.

30 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 701.

31 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 659.

32 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 155.
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وبريقه  احلبب  جمال  الشاعر  يصور 
الذي يضاهي به الدر واللؤلؤ، فيقول:

حبب بدرِّ البحر يزري 
ولكن حتته سم احلباب33 

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

والتصوير، فيقول:
تطاير عنه في النزال عداته 

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

بن برد في قوله: 
كأن مثار النقع فوق رؤوسهم
وأسيافنا ليٌل تهاوى كواكبه

ويعتمد الشاعر الشبيب في تصويره 
على واقعه تارة أخرى في استنباط 
صوره الفنية، فأورد السفينة – التي 
ال��رزق عند  أب��رز سبل  كانت وقتها 
الكويتيني، ولعل احلديث عنها كثير 
واعتمد  وص��ّوره��ا   – املجالس  ف��ي 
عليها في تصويره لواقعه وتوصيف 

حالته النفسية فيقول:
فكأننا سفن لنا من حالنا 

موج مضت بسكونه نكباء35 

تشبيه غير احملسوس باحملسوس
املعنوية  األم���ور  تصوير  خ��الل  م��ن 
الشاعر  أن  ومب��ا  بصرياً.  تصويراً 
أنه  إال  ال��ب��ص��ر،  ك��ف��ي��ف  ال��ش��ب��ي��ب 
اللمس  بحاسة  مييز  أن  يستطيع 
كالرخام  اللينة،  من  الصلبة  امل��ادة 
بالكائن  الطقس  أنه شّبه  إال  مثاًل، 
في  نابضاً  قلباً  يحوي  ال��ذي  احلي 
القلب  تشبيه هذا  ثم  ومن  ص��دره، 
عن صالبته  كناية  ال��رخ��ام،  بحجر 
في  بالبشر  رأف��ت��ه  وع���دم  وقسوته 

برده القارس، فقال:
فلو أضحى بصدر الطقس قلب 

ولو حاكت صالبته الرخاما
ألوجدت الشكاة به انعطافًا

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

صورته الفنية، فقال:
تعنى الشتراء الدر منا 

وفي فمه جلوهرنا نظير
أما يكفيه أن الدر قول

تفوه به فتلقطه احلضور37 
الدهر  ل��ت��ع��اق��ب  ال���ش���اع���ر  ك��ت��ش��ب��ي��ه 

33 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 177.

34 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 148.
35 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 79.

36 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 699.

37 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 673.
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بالسفينة التي متخر في عرض البحر، 
حيث هي البد تصل شاطئها، فيقول:
فليست ليالي الدهر إال سفائنًا 

بهن إلى دار اإلقامة نعبر38 
ومن املالحظ أن الشاعر قد استعان 
الدهر،  ل��ل��ك��ن��اي��ة ع���ن  ال��ل��ي��ل  ب��ل��ف��ظ 
م��س��ت��غ��ن��ي��اً ع���ن ل��ف��ظ ال���ن���ه���ار، ومن 
إال  هو  ما  الدهر  أن  عليه  املتعارف 
تعاقب ليل ونهار، لكن هذا الليل الذي 
يخيم على الشاعر الكفيف أجلأه إلى 
هذه الصورة النمطية في إشارة غير 
التي  املعاناة  م��دى  إل��ى  منه  مباشرة 
يرزح فيها الشاعر من الظالم الذي 

ال يأبى رحياًل عن مقلتيه. 
بغير  احمل����س����وس  غ���ي���ر  ت��ش��ب��ي��ه 

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

تصوير فني إبداعي:
أقاسي من األحزان ما لو أقله 

مي������س جن�������وم األف���������ق م������ا الح 
كوكب39 

ول��ع��ل ج��م��ال��ي��ة ه���ذه ال��ص��ور التي 
تفرد بها الشاعر صقر الشبيب من 
حيث تشبيه ما هو غير مرئي بشي 
مفهومي  م��ع  كتعاطيه  م��رئ��ي،  غير 
الشاعر  أن  إال  واإلق��ص��اء،  اإلدن���اء 
على  يسبغ  كي  باحملسوس  استعان 
هذه املفردات صفة الوجود املادي، 
واملاء،  املطر  اإلدن��اء صفة  فأكسب 
وأكسب اإلقصاء صفة النار، فقال: 
اإلدن���اء يطفئ  س��وى ممطر  فما 
اإلق��ص��اء من  يد  فيه  أذكته   = ما 

سعر40
من  مخيلته  الشاعر  يُعمل  ثم  وم��ن 
جديد ليأتي لنا بصورة غير بصرية، 
إبداعية  بطريقة  يجسدها  لكنه 
أمامنا مؤكداً  وكأنه يضعها  واعية، 
الذي يختزن في  على كثافة املعنى 
هذا  ع��ل��ى  ات��ك��ائ��ه  وم���دى  مخيلته، 

اخليال في شعره، فيقول:
فبني ضلوعي من نواك جهنم 

وذكرك يذكيها دواما ويشعل
فما منبت الروض األنيق من الربا 

= عليه أتى مزن يسح ويهطل
فأصبح فيه النبت يثني بألسن = 
تصاغ من الزهِر البهّي وتعمل41 

املتصفة  امل���وض���وع���ات  ت��ص��وي��ر 
بالكلية والعموم واإلطالق:

لتصوير البحر والبيداء والليل مثاًل، 

38 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 667.

39 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 654.

40 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 679.

41 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 689.
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واملقيد،  واخل���اص  اجل��زئ��ي  مقابل 
أو  م��ح��دد،  طبيعي  منظر  لتصوير 

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

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

فيقول:
الثمار  في طيب  كاألصل  والفرع 
أما = يأتي الفسيل كمثل النخل 

بالرطب43 
احمل�����س�����وس  غ�����ي�����ر  ت����ش����ب����ي����ه   -

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

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

جماالً دائر الشهب والقطبا44 
الذي  الطفل؛  الشاعر  شبه  حيث 
ه���و ش����يء م��ح��س��وس )س�����واء كان 
البصراء،  ع��ن  م��رئ��ي��اً  ه��ذا احل��س 
الكفيف كالشاعر(  باللمس عند  أو 
هو  ال��ذي  وعلوها؛  الشهب  بارتفاع 

للشاعر  بالنسبة  م��ح��س��وس  غ��ي��ر 
الكفيف صقر الشبيب.

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

فكانت على الشكل التالي:
- استغالل مادة الصورة.

- اخليال احلركي وتصويره بشكل 
فني.

- التداخل الثقافي واملعرفي، وأثره 
في تشكيل الصورة البصرية.

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

الشعراء.
املصادر واملراجع:

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

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

.2008

42 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 679.

43 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 161.

44 - ديوان صقر الشبيب، الصفحة 197.
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تقدمي وتعريف
هو صقر بن سالم  بن شبيب بن مزعل بن دهيرب بن  رومي الشمري. 
ولد حوالي عام 1896م، وأصيب بالعمى وهو طفل في التاسعة من عمره، 
على إثر مرض في عينيه لم يفلح فيه العالج . حفظ القرآن الكرمي عند 
�املال� ، ثم صار يطالع بعض دواوين الشعراء مبساعدة أصدقائه . سافر 
إلى اإلحساء للدراسة عام /1914/ ، ثم قفل راجعاً بعد عام ونصف ؛ وهو 

أشد الناس زاهداً بها ، ملا عاناه من املرض. 
اشتغل في الوعظ في أحد املساجد ، وأكّب على حفظ ألفية ابن مالك ، 
ودراستها على شرح ابن عقيل ، وذلك على يد الشيخ �عبد الله اخللف 
الدحيان�، توفي والده عام /1918/ ،  وترك له وألختيه بيتا خربا متداعيا 

ال يصلح للسكن اآلدمي .
خاض الشبيب حرباً ضروساً مع املتشددين امتدت خمس سنوات ، خرج 
منها منتصراً، هو وفريقه وأصدقاؤه من األدباء واملفكرين أمثال : الشيخ 
اجلليل يوسف بن عيسى القناعي ، وعيسى القطامي ، والشيخ عبد العزيز 
السيد  الرحمن  والسيد عبد   ، املبيض  بن صالح  امللك  و عبد  الرشيد،  
وأحمد   ، السيد خلف  يوسف  والسيد   ، والسيد مساعد   ، النقيب  خلف 

املشاري ، ومحيي بن قاسم ، وسليمان العدساني . 
لقد وجد الشاعر الشبيب من يقف إلى جانبه ضد املتشددين ، وكان من 
بني املدافعني عنه الشيخ اجلليل يوسف بن عيسى القناعي الذي بعث له 

بقصيدة غراء منها قوله :
وكفاك أنك في ُبويتك البٌد     وسناُء شعرك في الكويت أضاء

، بل عكف  ، ولم يحمل شهادة  الشاعر صقر الشبيب لم يدخل مدرسة 
على حفظ الشعر . يقول أحمد البشر الرومي : إن الشبيب كان يحفظ  ما 
يربوعلى ثالثني ألف بيت من الشعر ، وأفاده ذلك في اإلحاطة بعلوم اللغة 
العربية وأسرارها ، كانت حافظته قوية جداً ، يعرف ذلك كل من قرأ له، 

و ينقسم شعره إلى مرحلتني :

 صقر الشبيب
شعره .. عيناه

بقلم: محمد بسام سرميني *

*  كاتب من سوريا.

ملف البيان

ذاكرة الإبداع 
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 آ ـ املرحلة األولى 
ــتــي نــظــمــهــا في   وهـــي األشـــعـــار ال
صباه،  وكان شعراً ضعيف البناء ، 

أتلف الشاعر معظمه .
ب ـ املرحلة الثانية 

وهو ما نشرته له املجالت العراقية 
�اليقني�  و  �السجل�  مجلة  مــثــل 
ومجلة �املرأة اجلديدة� في بيروت، 
ومجلة �الكويت� للشيخ عبد العزيز 
الذي  الشعر  هــو  وهـــذا   ، الــرشــيــد 
الشبيب  كان  الشاعر،  به  يعتّد  كان 
عاطفياً حاد الشعور، رقيق الطبع، 
شــديــد احلــســاســيــة ، يــتــأثــر ألقل 
شــيء، وكــان ينفر أشد النفور  من 

أن يبقى في ذمته حق ألحد .
كان إميانه بالله وخوفه منه متقطع 
األرض  عــلــى  يلقي  فــال  ؛  الــنــظــيــر 
أن  مــن  خــوفــاً   ، كتابة  وفيها  ورقـــة 
لم يعرض   . بينها  الله   اســم  يكون 
نفسه طول حياته على طبيب مهما 
نفسه  يعالج  ، وهو  للمرض  تعرض 
بنفسه ، وحني يسأله أحد ملــاذا ال 
تذهب إلى الطبيب فتتعالج ، يقول: 
إنني أعرف بأمراضي وطبيعتي من 

الطبيب .
ــجــاوز عـــدد أصــدقــائــه عدد  ــت ي ال 
الذين  وهــؤالء هم   ، اليدين  أصابع 
وهبهم كل محبة ووفاء . ومن بينهم  
صديقه احلميم عبد امللك بن صالح 
إبراهيم  اللطيف  عبد  و  املبيض، 
 ، الفرج  خالد  والشاعر   ، النصف 
والشاعر أحمد املشاري وغيرهم ،  
وكان له صالت باخلارج مع األستاذ 
مـــحـــرر مجلة الــهــاشــمــي   مــحــمــد 
� اليقني� التي كانت تصدر ببغداد، 

والشاعر   ، الصراف  وأحمد حامد 
ــنــاء ،   ــب الــعــراقــي عــبــد الــرحــمــن ال
وكذلك املرحوم طه الفياض العاني 

محرر جريدة » السجل » .
الــســنــوات السبع األخــيــرة من  فــي 
وسئم   ، الدنيا  الشاعر  مــّل  حياته 
تكاليف احلياة ، وكان فصل الصيف 
لهذا كان  ، و  يخيفه أشــد اخلــوف 
ينبه على أصدقائه أن ينقطعوا عن 
زيارته  ثالثة أشهرالصيف ،  وهي: 
فإذا   ، وسبتمبر  وأغسطس  يوليو 
مــرت هــذه األشــهــر الــثــالثــة تنفس 

الصعداء. 
ـ  توفي صقر الشبيب ـ يرحمه الله 
صباح يوم األربعاء /7/ 8 / 1963 
والستني  السبعة  يناهز  عمر  عــن 
ورفــيــق دربه   يــقــول صديقه  عــامــاً. 
البشر  �أحــمــد  املـــرحـــوم  الــشــاعــر 
الرومي�  الذي جمع شعره في كتاب، 
وقدم له وأشرف على طباعته ، بعد 
 ، الشاعر  وفــاة  من  سنوات  خمس 
يقول    ،  / عــام /1968  وحتــديــداً 
فيما يشبه الرثاء الوجداني الشفيف 

لذكراه وروحه الطاهرة :
، فقد قنعت  الله يا صقر  �رحمك 
  ، العيش  لك من شظف  تيسر  مبا 
والرفاهية،  بالترف  تعج  دنيا  فــي 
رجالك  ومطيتك   ، يــداك  خادمك 
ــم ، ومن  ـــــك مـــن نــفــســك عــال ....ل
انفرادك دنيا ، ومن عزلتك دين � 

يعتبر صقر الشبيب واحداً من رواد 
األول  النصف  في  الكويتي  الشعر 
من القرن العشرين ، و على الرغم 
العمى،  بعاهة  املبكرة  إصابته  من 
التردد  مــن  مينعه  لــم  هـــذا  أن  إال 
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ليتعلم  املطوعني  و  الكتاتيب  على 
 ، الكرمي  القرآن  يحفظ  و  العربية، 
نهم على حفظ  و  ينكّب بشغف  ثم 
حفظ  حتى   ، العربي  الشعر  عيون 
م��ا آالف األب��ي��ات م��ن ال��ش��ع��ر كما 
الثقافي  امل��خ��زون  ه��ذا  إن  أسلفنا، 
ال���واس���ع س��ي��ك��ون ل���ه أط��ي��ب األثر 
للغة  إتقانه  و   ، تفّتح شاعريته  في 

العربية .
ل��ق��د اس��ت��ط��اع ص��ق��ر ال��ش��ب��ي��ب  أن 
يتغلب على عاهة العمى ،  و يكون 
فقدوا  ال��ذي��ن  العباقرة  م��ن  واح���داً 
من   ، أدبنا  سماء  في  البصر  نعمة 
�طه  ال��ع��رب��ي  األدب  عميد  أم��ث��ال 
حسني � ، و األديب الكويتي الراحل 
قبلهم  و   ، البصير�  ال���رزاق  �عبد 
أبو  احملبسني  رهني  عديدة  بقرون 
الفيلسوف  الشاعر  امل��ع��ري  ال��ع��اء 

الكبير .
على   � الشبيب  صقر  استطاع  لقد 
الرغم من عاهته �  أن يكّون صداقات 
الكويت  مع شيوخ  و عاقات طيبة 
كان  ال��ذي��ن  الصباح  آل  حكامها  و 
يحبهم و يحبونه يحترمهم و يجلهم، 
بل  مكانته  و  شاعريته  ي��ق��درون  و 
يطلبون زيارته ملجالسه و دواوينهم، 
كي يعطرها بنفائس شعره ، وبديع 
صوره ، وساسة عبارته وقوافيه .

 كما كانت له صداقات أدبية  هامة 
امتدت إلى العراق ومصر والسعودية 
ولبنان وتونس ، بل وصلت عاقاته 
،متواصًا  الهند  باد  حتى  األدبية 
مع صديقه الشاعر أحمد املشاري، 
 ، واملفكر  األديب  يراسل هذا  وكان 
 ، ينشر هنا وهناك   ، املجلة  وه��ذه 

يستقبل رسائل أصدقائه وأشعارهم، 
ويرد عليها دون تأخير أو إبطاء .

 لقد كان صقر الشبيب ورشة أدبية 
يعمل ليل نهار ، ودون توقف ، قراءة 
ونشراً وإبداعاً ومراسات وزيارات 

متبادلة .
ولكننا يجب أال ننسى أن لكل مبدع 
مزاجه اخلاص ، وبصمته التي متيزه 
ع��ن غ��ي��ره ، وك���ان مم��ا مييز صقر 
الشبيب أنه يعتزل الناس ، وأقرب 
املقربني إليه في شهور الصيف ؛ إن 
حساسيته املرهفة ال تطيق مع حّر 
الصيف صبراً وال اجتماعاً ، فكان 
وشعره  روحه  بلقاء  يكتفي  الشاعر 
فقط ، ويعتزل الناس أميا اعتزال، 
أبي  عزلة  عن  تختلف  هنا  وعزلته 
املعري  كان  فبينما   ، املعري  العاء 
رهني احملبسني العمى والبيت ، ال 
يغادره إال ملاماً ، كان صقر الشبيب 
رهني بيته ، ولكن في شهور الصيف 

فقط كما أسلفنا .
وعلى الرغم من أن الشبيب كان من  
الذين فقدوا نعمة البصر، إال أنه كان 
من الشعراء الذين أنعم  الله عليهم 
الذاكرة،  وت��وق��د  ال��ب��ص��ي��رة،  بتفتح 
وقوة احلافظة، فمألوا الدنيا شعراً 

، وزينوها فنا وإبداعا . 
* * *

الشعر  فنون  الشبيب في  كتب  لقد 
والقومي  ال���وط���ن���ي  ال��ش��ع��ر  ك��ل��ه��ا 
والديني  وال��ت��أم��ل��ي  وال���وج���دان���ي 
والغزلي ، كما كتب شعر اإلخوانيات 
وال��رث��اء ، وت��رك بصمة خاصة في 
وال���وح���دة . وسوف  ال��ع��زل��ة  ش��ع��ر 
ن��ح��اول إل��ق��اء ال��ض��وء ع��ل��ى أشعار 
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الرجل وشاعريته التي كانت محّط 
وتقدير   ، ومعاصريه  رفاقه  تقدير 
من جاء بعدهم من الشعراء والنقاد 

و املبدعني . 
* الشعر الوطني

الشاعر  قلب  ال��ك��وي��ت   م��أت  لقد 
بأهله وقادته  ، والوطن  ووف��اء  حباً 
كان  والشبيب   ، ال��ك��رام  األش���راف 
يعرف آلل الصباح قدرهم وفضلهم، 
لذلك أثر أن يهدي ديوانه إلى روح 
الشيخ  سمو  املعظم  الكويت  حاكم 
�سالم بن مبارك الصباح� ، والذي 
كانت تربطه به صداقة قوية ومتينة 
يقول  والتقدير.  احلب  على  قائمة 

الشاعر :
مناذج هذي من قريضــي أزفـــها

هدية من لم يقِن شيئًا سوى الشـــــعر
ومن لم يجد غير القوافي هـــــدية
فأهدى القوافي كان من بالغي العــذر

إلى روح من لوعاش ما بّت شـاكيًا               
من العسر ما قد كاد يأتي على عمري

إلى سالم األخالق والعذر كاســمه                
ومسـلم ما تـحوي يــداه من الــــــوفر

وك���ان م��ن ع���ادة ال��ش��اع��ر أن يزور 
األمير الراحل الشيخ عبدالله السالم 
عن  انقطع  عزلته  وبعد   ، أسبوعياً 
زيارته ، فأرسل إليه الشيخ األمير 
يعاتبه على انقطاعه عن مجلسه ، 
يبدي  القصيدة  بهذه  فبعث لأمير 
لأمير  الشديدة  ومحبته  اع��ت��ذاره 

احلر ابن احلر ، يقول فيها :
لئن لم أزر في كل يوم محــــل مـــــن

علي له فضل يجّل عن الشـكر

الذي               ســالم  احلـــر  أبــيــه  كفضل 
أبى حبه إال التمكن في صدري

فما انفك قلبي آبيــًا منـه ذاهبــــــــًا                
إليه لعمري طوع أشواقه الــكثر

ولو أنني أســـتطيع وحدي ازدياره                 
لكنت إليه الدهر متصل الــــسير

فيها  بقصيدة  ش��اع��رن��ا  ب��ع��ث  ك��م��ا 
الشكر والثناء والوفاء للشيخ أحمد 
، وكان  الله  اجلابر الصباح يرحمه 
كبيرة  مالية  منحة  ق��دم  قد  الشيخ 
إعانة  الرش������يد  عبدالعزيز  للشيخ 
�تاريخ  كتاب  لتأليفه  وت��ق��دي��راً  ل��ه 

الكويت� يقول الشاعر: 
إلى ذي املعالي جنل جابر الــــذي             

بيمناه من هذي البالد زمامـــــها
أوّجه من شعري الرصني محامـدا             
كساها جماال ـ إذ كسته ـ نظامـها

و »أحمد » محموٌد على كل مـقول              
ففي حمده مثل الكهول غالمـــها

عّدهـــــــا                يــطاوع  أيــاديــه  وليست 
وإن جّد من حّسابهن قيامــــــها

ولم تقتصر صالت الشاعر بالزعماء 
السياسيني آل الصباح فقط ، لكنها 
امتدت خارج حدود الكويت ، ومن 
�عبد  التونسي   الزعيم  بني ه��ؤالء 
أقيم  وك��ان قد   ، الثعالبي�   العزيز 
خالل  التونسي  للزعيم  كبير  حفل 
يتمكن  لم   ، للكويت  األول��ى  زي��ارت��ه 
سنة  وف��ي   ، من حضورها  الشاعر 
الثعالبي  ال��زع��ي��م  زار  ه����   1347
الكويت مرة ثانية ،  وأقيم له حفل 
تكرمي في مدرسة السعادة ، فأرسل 
الشاعر إليه هذه القصيدة السينية، 
الشاعر  نيابة عنه صديقه  وألقاها 
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عبداللطيف إبراهيم النصف ، يقول 
الشبيب في مطلع قصيدته : 

إن كنت ياعبد العزيز إلى الـــعال
تسعى وفي املجد الرفيع األقعس
فاهنأ فنجم عالك مرفوع عـــــلى

شهب املعالي وهي شم األرؤس
خلدت في التاريخ بيض صحائف

لك ما بها ليد البلى من ملمــــــس
بجهودك الالتي منمن على هـــوى

للعرب يظهر منه أنفس منفــــس
كما كتب الشاعر هذين البيتني  يرثي 

فيهما امللك غازي ملك العراق :
ياليت ربي لم يفسح لي األجال

كي ال أرى غازيا للقبر منتقـــال
ما للنوائب ال تنفك مولــــــعة

بالعرب تأخذ منهم من عال وغال
* الشعر القومي العروبي

ولم تكن القضايا القومية والعربية 
بعيدة عن الشاعر ، بل كانت تشغل 
ب��ال��ه ، وت��ؤرق��ه  وت��ؤج��ج مشاعره، 
ت������ارة ب����احل����زن واألس�������ى ، وت�����ارة 
القضية  فمن   ، والبشرى  بالفرحة 
األولى،  العرب  قضية  الفلسطينية، 
والثورة    ، امل��ص��ري��ة  ال���ث���ورة  إل���ى 
العربية  وال����وح����دة   ، اجل���زائ���ري���ة 

الشاملة من احمليط إلى اخلليج . 
إن شاعرنا الذي عاش أحداث فترة 
تفاعل  العامليتني  احل��رب��ني  م��اب��ني 
 ، وأح��اس��ي��س��ه  ج��وارح��ه  بكل  معها 

وانفعل بأحداثها ومصائرها . 
يقول الشبيب داعياً إلى اجلهاد من 
أجل إنقاذ الشقيقة فلسطني ، قبل 

أن تسقط في يد اليهود الغاصبني، 
ال��ت��ي قصمت ظهر  ال��ك��ارث��ة  وحت��ل 

العرب واملسلمني : 
بني يعرب من كل ذي جندة حر

فلسطني مّستها يد العسف واجلــور
وأنتم لها نعم العتـــاد فهيـئـــــوا

قواكم وسيروا نحوها أسرع الســير
وال تقعدوا حتى ولو لم يكن لكم
سالح سوى اإلميان واحلق والصبر

أيجمع شــــــذاذ اليهود نفوسهم
وما ملكوا من وافر البيض والصـفر

ألخذ فلســــطني العزيز مكانها
ورمي أهاليها بقاصمة الظـــــــــهر

 /  1938/ ع���ام  مطلع  ف��ي  وي��ن��ظ��م 
داعياً   ، �فلسطني�  بعنوان  قصيدة 
إلى شحذ الهمم و العزائم إلنقاذها 

من يد األعداء بقوة السالح : 
تنّحوا أيها العرب الكـــــرام

فليس لكم بأرضكم مقـــام
وإال فاشحذوا عزمات صدق

يوم صالبها الصم احلسام
فما تكفي فلسـطني إذا مـــــا

لهم عن أخذها مت املــــرام
نومهم  العرب  على  الشاعر  وينكر 
وغفلتهم عما يجري في فلسطني ، 
مؤكداً أن الوحدة العربية هي سبيل 
خ��الص��ه��ا وحت���ري���ره���ا ق��ب��ل فوات 
األوان ، وفي قصيدة حميمة أخرى 
نظمها عام /1940 / يقول الشاعر 

بكل احلسرة واألسى : 
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يا فلسطني واألماني نــــــــــوم
لّذ فيــــه للنائــــــــم األحــــــــــالم

ـــــ كيف  ـ ــــي  ل قــــد مت  أنــــــي  لـــيـــت 
مــارمــــــــــــــــت من العون حني رمت 

ـ املــرام
لثني املعتدين من وحدة العرب

ويذّل اجلهود جيـــــــــش لــــــــهام
ليت أني إذ عّز ذاك بصيــــــر

يحسن الضرب في يدي الصمصـام
النكبة عام  ، ووقعت  ك��ان  وك��ان ما 
/1948 / ،  وذهبت كل الصرخات 
أط��ل��ق��ت��ه��ا حناجر  ال��ت��ي  ال��ص��ادق��ة 
الشعراء والشرفاء واألحرار سدى، 
غارت  في واد سحيق .. صرخات 
ملن  حياة  ال  ول��ك��ن    ، الصم  تسمع 
ك��م��ا ق���ال الشاعر  ت��ن��ادي ، مت��ام��ا 

العربي الكبير عمر أبو ريشه :
رب وامعتصماه انطلقت

ملء أفواه الصبايا اليّتـم
 المست أسماعهم لكنــها

لم تالمس نخوة املعتصم
وقد طرب شاعرنا ، وانتشت روحه 
انتصارات  أخبار  إل��ى  يستمع  وه��و 
ال���ث���ورة ف���ي م��ص��ر ال��ش��ق��ي��ق��ة عام 

 : / 1952/
لقد أنعشت مصر رجاء بني العرب

فأثني عليــها منهم كل ذي لــّب
غدت من بني العرب الكرام جميعهم

مناط عرى اآلمال في السلم واحلـرب
تزيد   ، مطولة  بائية  قصيدة  وف��ي 
على خمسني بيتا ،  يرسل الشاعر 
ن���داء ع��اج��ا ل��ن��ج��دة األش��ق��اء في 

اجل���زائ���ر ، ودع����م ص��م��وده��م ، ال 
ب��األق��وال وال��ك��ام ال���ذي ال يسمن 
وال يغني من جوع ، ولكن بالنضال 
والتضحية  واجلهاد والفداء . يقول 

الشاعر : 
دعوا اجلزائر تلقى الويل واحلربا

ثم اّدعوا أنكم ما زلتم عــــــربا
لو لم نزل عربا لم تلق إخوتنــــــا

من دوننا كل ما قد آد أو كـــــربا
مجرد القول أو شـبه املجـــرد ال

تلقى اجلزائر فيه القصد واألربا
فأسعفوها بأفعال يعـــدن لهـــــــا              
ما من معني رخاء العيش قد نضبا

اخلطوب  م��ن  الشاعر  أل��م  ول��ش��دة 
واملصائب التي أملّت بالعرب جميعاً، 
االستعمار  نير  حتت  يرزحون  وهم 
واالن��ت��داب األورب��ي ، وعلى رأسهم 
انكلترا وفرنسا ، كتب عام /1938/ 
وح��دة ضياع�  �با  بعنوان  قصيدة 
يصور فيها أن الوحدة العربية هي 
ميكن  ال  ومستحيل  وس���راب  خيال 

الوصول إليه .  يقول الشاعر :
ستبقى على األحقاب حقبا إلى حقب

خيااًل على رغم املنى وحدة العرب
وأي أمور الناس وّحـــــد بينهــــــم

إذا لم توحد بينهم شــــــــّدة اخلطب
وال خطب يبلي صبر كل أخي نهى
كرمي ويطوي القلــب منه على ندب

ولهذا تراه يفرح � بعد عشرين عاماً 
� فرحاً ال حدود له ، وهو يسمع إلى 
العربية  �اجلمهورية  ق��ي��ام  إع���ان 
عام  وم��ص��ر  س��وري��ا  ب��ني  املتحدة� 
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/1958/ ، فينتشي طرباً ، وميتدح 
زعماءها وصّناعها قائال :

بني شكري وجمال العرب                    
خـــير حـــلف موصــل لألرِب

أتبعـــــاه باحتـــاد صارف
مثل ما نهوى ، صروف النوِب

احتاد ســــر جدا كل مـن
قـــد مناهم يعرب احلــــــّر أبي

احلدود  الشبيب  وق��د جت��اوز شعر 
ال��ع��رب��ي��ة وال���ق���وم���ي���ة ل��ي��ص��ل إلى 
الرحبة  واإلنسانية  العاملية  أج��واء 
والفسيحة ، وقد كتب الشاعر فيما 
ك��ت��ب ق��ص��ي��دت��ن ش��ع��ري��ت��ن ، يعبر 
العاملية  احل��رب  مآسي  ع��ن  فيهما 
اإلنسان،  بني  على  وويالتها  الثانية 
ه��ذه احل���رب ال��ت��ي أك��ل��ت األخضر 
مالين  دم  وس��ف��ك��ت   ، وال���ي���اب���س 

البشر .
يقول الشاعر :

أســـتة أعوام  تدومني يا حـــــرب
وأكلك أجساد البرية والشـــــرُب

وفي بعض عام منك ما يورث الفتى
ســآمته مادام في رأســـــــه لّب
أتوا من شــنيع الظلم ما مّد بينــهم

من احلرب ما يلقى به وفقه الذنُب
إذا ظــــلم اإلنســـان يومًا فـقل له :

توقع جزاًء ســـــيفه عنك ال ينبو
* ش���عر اإلخوانيات 

الشعر  م����ن  ال����ل����ون  ه�����ذا  ي��ح��ظ��ى 
بحصة األسد في أشعار الشبيب ، 
ال��ذي كان حريصا على مد جسور 
الصداقة واألخوة بينه وبن اآلخرين، 

واملفكرون  الشعراء  مقدمتهم  وفي 
طوق  ب��ذل��ك  ليكسر   ، وامل��ب��دع��ون 
العمى  عاهة  ضربته  ال��ذي  العزلة 

حوله بالرغم منه .
اإلخوانيات  في  الشاعر  كتب  ولقد 
م��ادح��ا وراث��ي��ا ، سائال ع��ن أحوال 
أصدقائه ، متتبعا أخبارهم ، عاتبا 
عليهم قلة زيارتهم ، أو معتذرا بحق 
أخ أو صديق لم يستطع زيارته ... 
، شاكيا  وأص��دق��ائ��ه  كتب إلخ��وان��ه 
فقره وضعفه  ونوائب الدهر، حن 

حتط بكل ثقلها عليه ...
كتب عن األخوة واألصدقاء وفي كل 
تخطر  التي  واملوضوعات  املجاالت 
في بالنا ، ولنقرأهذه األبيات التي 
بعث بها الشاعر إلى صديقه الشيخ 
سافر  ال��ذي  العزيزالرشيد�  �عبد 
إل���ى ال���ع���راق ، وق���د اش��ت��ع��ل��ت نار 
الشواق واحلنن بن ضلوع الشبيب 

. يقول :
إحياء نفسي عن لقائك ناشــــــيء

قل لي أتســلو النفس عن إحيائها
تصبي إليك النفــــــس فيك خالئق
لم تنج حتى العمى من إصبائـها
ما الشمس تسبح في السماء مضيئة
رأد الضحى بأمّت من أضوائـها
كما بعث بهذه القصيدة إلى صديقه 
األثير إلى قلبه عبد امللك بن صالح 
، وعنوانها »شفاؤك يشفيني » وكان 

الرجل قد شفي من مرضه :
يا جنل صالح الذي لواله لـم

أعلم بأن الوّد يرجح بالنسـب
ال يحرم الله الكويت وعلمها
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من شخصك احملبوب حسن املنقلب
فالعلم فيها لم يــزل وفؤاده

منذ اشـــتكيت عليك خوفا يضطرب
بقصيدة  ي��رس��ل  ش��اع��رن��ا  وه��اه��و 
م��ط��ول��ة إل���ى ص��دي��ق��ه ورف��ي��ق دربه 
، وك��ان سوء  ال��روم��ي  البشر  أحمد 
خ���اف ق���د ن��ش��ب ب���ن ال��رج��ل��ن ، 
وان��ق��ط��ع ال��روم��ي ع��ل��ى إث��ره��ا عن 
الشاعر  ف��ك��ت��ب   ، ال��ش��ب��ي��ب  زي�����ارة 

معاتبا ومواسيا :
وما كنت أحسب أن تستريب

ولو مبريب املـــــــقال أتيـت
ألنك تــعلم أني امـــــــــــرؤ

لصحبي وإن غدروا بي وفيت
وأنت لعمري من خيــــر من

تخيرت من معشري وانتقيت
لي الويل من سوء حظ قضى

علي بذنب لـــــــــه مـا جنيت
الشعرية  ال��رس��ال��ة  ب��ه��ذه  وي��ب��ع��ث 
األخوية إلى صديقه الغالي الشاعر 
فهد  �يا  وعنوانها   ، العسكر  فهد 
 ، همته  علو  فيها  يبن   ، القوافي� 
وصفاء قلبه وسريرته ، وبعده  عن 

احلسد والغيرة .
 يقول الشاعر :

لو كنت ممن في طبيعته احلسد
حلسدت دون الناس شاعرنا َفهْدْ

فقريضه السامي احملل منبـــه
ما كان من حسد بنفس قد رقــــد

لكن براني الله خلو القلب مــن
حسد به محيا ذويه قد فســـــــــد

فلذاك أغبطه ولم أحسد ومــن
غبط املبرز ليس يعذله أحـــــــد
قصيدة  من  األبيات  هذه  ونقتطف 
مطولة بعث بها الشاعر إلى صديقه 
األدي����ب ال��ف��اض��ل أح��م��د ب��ن خالد 
املشاري وهو في بومباي الهند عام 
�حدث   : بعنوان  وهي  /ه�   1339/

عن شمائله� يقول :
إليك الشوق ألزمني الوصاال

وكاد إليك يسعى بي خياال
ألن طويل سقمي قد ثنــــائي

خياال أو لليلته هـــــــــالال
فلو يا أحمد العلياء تــــــرنو

إلي خللت جثماني خـــالال
فقلت الشوق طاعته وجوب                     
وقمت ألمر أشواقي امتثاال

عناية  يولي  كان  الشبيب  وشاعرنا 
،  متسلحا  الديني�  للشعر   � كبرى 
بإميانه بالله تعالى ، ومببادئ الدين 
اإلسامي احلنيف ، إنه يسأل الله 
أن يحفظ عليه دينه وإميانه ، يقول 

:
فيا من به آمنت غير مقـــــّلد

أدمْ بك إمياني بعيدا عن اخلطــر
فكم شبهٍة دكناء جن ظالمـها               
فكدت أضل اخلرق فيه إذا اعتكر
ولو لم تنر سرج العناية ليلها               
ألفنيت فيه العمر أسري على غرر

الدعوة  بصاحب  يعتز  جنده  ولهذا 
نبينا  البشرية  ،وس��ي��د  اإلس��ام��ي��ة 
م��ح��م��د ص��ل��ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وس��ل��م ، 
وبذكرى مياده ، مياد النور واحلق 
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وال��ه��داي��ة  وال���رش���اد إل���ى الطريق 
املستقيم :

رفع الله مجد بيت الضـــــاد
 وذويها منه بخير عمــــاد

فعليه مع الصالة ســـــــالم
فيه ميليهما جميل اعتقادي

سيد الرسل كلما رمت مدحا
لك أرجو به صالح معادي

صفدتني يدا قصوري عنـه
 فأنا عنه منهما في صفـــاد

وما أصعب أن يرحل صديق أو أخ 
قلب  في  ويترك  الفانية  دنيانا  عن 
، ودمعة  ت��رح��م  ال��ش��اع��ر غ��ص��ة ال 
ال جت��ف ، وذك���رى ال تنسى أب��دا . 
يرثي صديقه  الشاعر  إلى  لنستمع 
ال��غ��ال��ي ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��ل��ه اخللف 
القصيدة  ، وقد قال هذه  الدحيان 
على  ي��وم��ا  أرب��ع��ن  م���رور  مبناسبة 

وفاته :
ما مّت أنت وإن حوتك حفيرة

لفظتك فيها اآللة احلدبـــــاء
كال ولكن الكويت هي الــــتي

ماتت وماتت ضمنها األحياء
ما كان موتك غير سلم جنــــة                   
فيها تدوم ملثلك النعمــــــاء

* * *
وق���د ب���رز ع��ن��د ال��ش��ب��ي��ب م��ا ميكن 
اعتزال  أو  العزلة  بشعر   « تسمية 
مصحوباً  ه���ذا  وج����اء   ،  « ال���ن���اس 
الوجداني  ال���ت���أم���ل  م���ن  مب��س��ح��ة 
حّدت  لقد  ؛  والفلسفي  وال��ك��ون��ي 
ال��ع��م��ى م��ن ح��رك��ة الشاعر   ع��اه��ة 

والتواصل  ال��ت��ن��ق��ل  ف���ي  وح���ري���ت���ه 
إلى  أضفنا  م��ا  وإذا   ، االجتماعي 
اليد  ذات  الفقر وضيق  ذلك عامل 
، عرفنا حجم العزلة الذي فرضها 

الواقع الراهن على الشاعر .
بعنوان  قصيدة  في  الشاعر  يقول   

العزلة :
وجدت االنفراد يريح نفســـي             
فملت بجملتي لالنفــــــراِد

فررت من اجتماعات البرايا
وبي منهن موجعة الفـــؤاِد

وال تنقم علي البعد عنهــــــم
فنفسي استعذبت ثمر البعاِد
وخذ لك غير منهاجي سبياًل               
فلست لعاذل طوع القيــــاِد

وش��اع��رن��ا ي��ن��ظ��ر ن��ظ��رة ت��أم��ل في 
م���ن الناس  ال���ك���ون، ف��ي��رى ف��ري��ق��اً 
وفريقا   ، النعيم  بحور  ف��ي  غرقى 
يشقى في نار الفقر وجحيمه ، وهو 
بالله  بإميانه  يعتصم  كله  أمام هذا 
سبحانه وتعالى،  مقسم األرزاق بن 

اخللق . يقول الشاعر : 
تبارك من أدار اخللق طــــــّرا             
بحكمته وكامتها األنامــــــــا
فناس في بحور الرزق غــرقى            
وناس حولهم تشكو األورامـا
وبعض في جحيم العسر يصلى

وبعض في جنان اليسر دامـا
ولوال أن باملـــــوت اّتســــــاًء

ألنزرنا بأوفرنا حطامـــــــا
وتسيطر أجواء اليأس والقنوط على 
شاعرنا ،  فيرى أن الدنيا سراب في 
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سراب ، يسعى اإلنسان في جنباتها 
، يضرب في كل االجتاهات ، ولكن 

دومنا جدوى :
سراب ما عليه غدا التفاني

يزيد سيوفه فيــــكم مضــــاء
كذاك رأت حقيقتهـا أناس

 لهم عنها احلجا كشف الغطاء
أجل والله دنيانا ســــراب                
ومخدوعون من حسبوه مـــاء

وأمام هذا اليأس القائم ، واإلحباط 
املطبق ، وال��ف��ق��ر األس���ود ال���ذي ال 
يرحم ، جند شاعرنا يعتصم بحبل 
مالذه  فهو   ، بالله  اإلمي���ان  الصبر 
اآلمن ، الذي يجد فيه  متسعا  من 
ضيق احلياة ، وانطالقا في  دروبها 

وشعابها ، يقول :
فما لي إال الله في الدهر مطمع
وال لي إال اللـه في الدهر مأرب

هو الدهر أما يومه فهو أرقــــم
يصول وأما ليله فهو عقــــــرب
وإني وإن ضاق الزمان بوسعه              
علي فلي في الصبر ما هو أرحب

* * *
ونتساءل ألم يكن في قلب شاعرنا 
وجوانحه  رصيد من احلب، وتأتي 
اإلجابة : بلى كان في فؤاده الرهيف 
الشاعر  ق��دم  وك��م   ، للحب  متسع 
بنار  املكتوي  العاشق  بصورة  نفسه 
 ، وال��ف��راق  والصبر  والبعاد  احل��ب 
باقي  ف��ي  كما  غزله  ف��ي  والشبيب 
األولني  سنة  يتهّجى  الشعر  فنون 
في  ومعلموه  رواده   ، واحمل��اف��ظ��ني 

ذلك فحول الشعراء العرب من مثل 
: بشار وأبي متام والبحتري وعمر 
بن أبي ربيعة وجميل بثينة ومجنون 

ليلى واملتنبي واملعري... 
بعنوان  قصيدة  في  الشاعر  يقول   

»جنون احلب »:
ما أنا أول من هّد الهـــوى

من نهاه ذروتيه واألســــــاْس
لي في القيسني قبلي أسوٌة 

و ا ألسى قدما أراحـت كّل آْس
هات حدثني أحاديث األلى

بالهوى جنوا جنوني في األناْس
علني أظفر من أخبــــارهم               
من جذا راحة نفســــي باقتبـاْس
وها هو يرد على عّذاله وال ئميه في 
احلب والهوى ، أن املرء ال يندفع في 
هذا التيار باختياره  ، ولكنه يضطر 
ي��ق��ول في   . بالرغم منه  ذل��ك  إل��ى 

قصيدة بعنوان � نشوة احلب� :  
عذلوني على اندفاعي مع احلب

كـــأني اندفــعت معـــــــــه اختيــارا
جهـــل العاذلــــون أنــــــي آٍت

في غرامي ما بي أضطّر اضطرارا
يئـــس الــــعاذلون مــــني فقالوا

لـــــــــــوم هذا الفتى نــراه خســـارا
فســــواء لـــديه عــذل وعــذر                  
مـــذ وراء الهــــوى حـجاه تــــوارى

من   علما  الشبيب  صقر  ك��ان  لقد 
القرن  ف��ي  الكويتي  الشعر  أع���الم 
مبوهبته  واس���ت���ط���اع   ، ال��ع��ش��ري��ن 
على  يتغلب  أن   ، ال��ف��ذة  ال��ش��ع��ري��ة 
عاهة العمى وفقدان البصر ، بتفتح 
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 ، واملعرفة  العقل  وضياء  البصيرة 
بالتقدير  فكان بحق شاعرا جديرا 
واالحترام ، أهال للدراسة  واالهتمام 

بتجربته األدبية الهامة .
لقد قدرت العناية اإللهية أن يُحفظ 
أقرب  يد  الشبيب على  شعر صقر 
أصدقائه  وأخلص   ، إليه  املقربني 
البشر  أح���م���د  ال����راح����ل  ال���ش���اع���ر 
الرومي ؛ الذي يرجع له الفضل في 
وضبطه  ال��رج��ل  شعر  شتات  جمع 
والتقدمي له ، مثلما قيضت العناية 
اإللهية لعبد الله زكريا األنصاري � 
يرحمه الله � أن يحفظ لنا تراث فهد 
العسكر ،  ومحمود شوقي األيوبي 
، وكذلك  فعل األديب الراحل خالد 

شعر  لنا  يحفظ  وه��و  الزيد  سعود 
واالندثار  الضياع  من  الفرج  خالد 
نّشمر عن سواعد اجلد  ...فمتى  
من  وااله��ت��م��ام  ب��ال��رع��اي��ة  لنحيط 
حقا  والكبار  ال���رواد  جيل  من  بقي 
يفوت  أن  قبل  وإبداعهم   بعطائهم 

األوان .

* املـــــرجع *
ديوان صقر الشبيب ـ جمعه وقدم 
له : أحمد البشر الرومي ، راجعه 
ورتبه : عبد الستار أحمد فّراج ـ 
الناشر : مكتبة األمل  ـ الكويت .
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دراسات

أدب األطفال
د. سهام عبد الوهاب الفريح

األدب العربي وأثره في النثر الفارسي
د. بتول مشكني فام

 مجلة البيان -  العدد 518 -  سبتمبر  2013
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درا�سات

األدب هو أحد فروع املعرفة اإلنسانية عامة، وهو جتسيد فني تخيلي 
هذا  ف��ي  التعريف  ه��ذا  وينصرف  اللغوية،  األبنية  يعتمد  للثقافة 
اجلانب على أدب األطفال، لكن أدب األطفال يتميز عن أدب الراشدين 
في أمور يجب مراعاتها واألخذ  بها، ولعل من أبرزها هو أن يخضع 
ما يكتب لألطفال إلى مراعاة حاجاته وقدراته، وأن يخضع في الوقت 

ذاته إلى فلسفة الكبار في تثقيف أطفالهم1.
وألدب األطفال دور كبير في تشكيل شخصياتهم حيث أنه يقود إلى اكتساب 
إلى  الثقافة األخرى، إضافة  واللغة وعناصر  القيم واالجتاهات  األطفال 

تنمية عمليات الطفل املعرفية، املتمثلة في التفكير والتخيل والتذكر.
طبيعي أن يكون مجتمع فلسفته التي حتدد هويته التي تتضمن منظومة من 
القيم واألخالق التي يسعى إلى غرسها في شعور أطفاله عبر املؤسسات 

التربوية والتعليمية والثقافية.
وفلسفة أدب األطفال، كما أشارت د.هيفاء شرايحة يجب أن تبنى على 

أساسني هما الشمول والتوحيد.
يقصد بالشمول هو معرفة كل العناصر املكونة ألدب األطفال وأخذها بعني 

اإلعتبار.
ببعض  بعضها  فكلها  احلقيقة  نواحي  ترابط  به  فيقصد  التوحيد  وأم��ا 

وانسجامها وتوازنها.
وأشارت أيضاً على أن أدب األطفال من خالل فلسفته أن يوصل الطفل 
إلى إنسانيته كاملة، يحمل كل املزايا التي تتضمنها معاني اإلنسانية، من 

أدب األطفال..
فن ال يزال جديدًا

بقلم: د.سهام عبدالوهاب الفريح *

* أكادميية من الكويت.
1 هادي نعمان – ثقافة األطفال – عالم املعرفة – املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب – الكويت رقم )123(
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2   د.هيفاء شرايحة – أدب األطفال ومكتباتهم – 1990 – عمان

اإلميان بالله وبسنة التطور وباخللق 
العربي  بالوطن  واإلمي���ان  واإلب���داع 
وب���ال���ع���دل االج��ت��م��اع��ي ب���ن األمم 

واألفراد.
واإلميان باملبدأ الدميوقراطي الذي 
الفوضى  على  يؤسس  أن  ميكن  ال 
واجل����ه����ل.. ومل����ا ك����ان ال��ط��ف��ل هو 
احلجر األساسي في بناء املجتمع، 
فمن الطبيعي أن يبدأ التركيز على 

هذه الفلسفة2.
قد يبدو للبعض منذ الوهلة األولى 
بالبساطة  يتميز  األطفال  أدب  أن 
والسهولة، فليس كل ما يكتب للكبار 
لألطفال،  وتقدميه  تبسيطه  ميكن 
بعقل  استهانة  التصرف  ه��ذا  وف��ي 
الطفل وطريقة تفكيره، وهنا مكمن 
اخلطورة في هذا املوضوع، إّذ البد 
أن يتوافق أدب األطفال مع قدرات 
العقلية  األط��ف��ال  وم��راح��ل منوهم 

والنفسية واالجتماعية. 
لذا فيجب أن ال يغيب عن  الذه�ن 
من  األط��ف��ال  أدب  ف��ي  الكتابة  أن 
وتأتي  الصعوبة،  الشديدة  الفنون 

صعوبتها من جوانب عدة وهي : 
أول ه��ذه اجل��وان��ب ه��و سهولة   .1
هذا الفن من جانب، وهو أن أبسط 
الفنون األدبية على القارئ أصعبها 
ال��ك��ات��ب وه���ي ح���ال )السهل  ع��ل��ى 
وصف  التي  العبارة  وه��ي  املمتنع( 
القارئ  يقرأه  اجلاحظ  أسلوب  بها 
العادي فيظن أنه يتمكن من اإلتيان 
الصعوبة عند  يكتشف  مبثله، حتى 

الشروع في الكتابة. 

 500 مؤلفاته  بلغت  الذي  اجلاحظ 
م��ؤل��ف، ب��ح��ث ف��ي ج��وان��ب احلياة 
املختلفة إال أن أهم ما مييزه أسلوبه 
أدق  في  أن��ه  املمتنع(  )السهل  ه��ذا 
أو  مثاًل  كالعقيدة  الشائكة  املسائل 
بلغة  يكتبها  االع��ت��زال،  أو  الفلسفة 

سلسة قريبة من املتلقي. 
2. إن من يكتب لألطفال يكون أسيراً 
وقدراته  الطفل  احتياجات  لتلبية 
العمرية،  م��راح��ل��ه  حسب  املتغيرة 
ذلك  ه���و  ال��ط��ف��ل  أن  ن��ن��س��ى  وأال 
كيف  الكبار،  أم��ام  الغامض  الكائن 
ال والدراسات النفسية والتربوية لم 
تفسير جوانب  اليوم من  تنته حتى 

عديدة من سلوكه. 
ي��زال فنا ً  3. إن أدب األط��ف��ال ال 
عامة  تقاليداً  يكتسب  لم   ً جديدا 
ك��ب��اق��ي ال��ف��ن��ون ال��ت��ي م��ض��ى  على 
األمر  وجودها قرون عديدة، وهذا 

ال يختص به  العرب وحدهم. 
ل��م يكن ف��ي ال��ع��ال��م أدب���ا ً خ��اص��ا ً 
باألطفال قبل القرن العشرين، وقد 
األملاني  الباحث  أن  املصادر  ذكرت 
)بريير( هو أول من فتح الباب في 
أواخ����ر ال��ق��رن ال��ت��اس��ع ع��ش��ر أمام 
ال���دراس���ات ف��ي أدب األط��ف��ال في 
كما  الطفل(  )عقل  املشهور  كتابه 
أش����ارت ب��ع��ض امل���ص���ادر، وم���ن ثم 
الدراسات  من  العديد  بعده  ج��اءت 
والنظريات حول هذا األدب، والتي 
أمضى  ال��ذي  )بياجيه(  كتاب  منها 
التطور  دراس����ة  ف��ي  ح��ي��ات��ه  معظم 
األطفال،  لدى   – الذكاء   – العقلي 
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وق���د ق��ّس��م ال��ت��ط��ور ال��ع��ق��ل��ي عند 
األطفال على أربع مراحل من النمو، 
وكل مرحلة من هذه املراحل تنبثق 
من اخلبرات التي تسمح بها قدرات 
الطفل في الفترة السابقة، لذا فعلى 
القائمني على وضع الكتب املدرسية 
وأدب األطفال أن يتعرفوا على كل 

مرحلة عند إعدادهم للكتب.
ل��م يكن  ب��أن��ه  ال��ق��ول  ل���ذا ميكننا   
قبل  ب��ه��م  خ����اص  أدب  ل���أط���ف���ال 
بعض  وج��ود  على  العشرين،  القرن 
يكون  ألن  مهدت  التي  اإلرهاصات 
ظاهرة فنية كبيرة جديرة باالهتمام، 
األطفال  أدب  م��ؤرخ��و  حصر  وق��د 
للراشدين،  األدب����اء  ب��ع��ض  أس��م��اء 
ألن كتاباتهم القت هوى في نفوس 

األطفال. 
وكذلك احلكايات الشعبية واألمثال 
كليلة  ككتاب  واألس��اط��ي��ر  واحل��ك��م 
ودم�����ن�����ة، ول����ع����ل م����ن أق�������دم هذه 
أو  ت��ن��ت��را(  )البينج  ه��ي  احل��ك��اي��ات 
األسفار اخلمسة التي كتبت باللغة 
–100( في  القدمية  السنسكريتية 

هندية  ح��ك��اي��ات  وه���ي  ق.م(   500
قدمية كتبها أحد الفالسفة الهنود 
)بيدبا( على لسان احليوان ليتوارى 
مبا قدمه من حكم وإرش���ادات في 
)دبشليم(،  امللك  تسلط  عن  احلكم 
وقد نقلها ابن املقفع من الفارسية 

إلى العربية. 
الغربية  اللغات  إل��ى  ترجمت  وق��د 
الزمن  من  لفترة  واعتقد  العديدة 
على  عثر  حتى  األص��ل  عربية  أنها 
األصل الفارسي الذي نقله )برزويه( 
للملك كسرى  الهندية  عن األص��ول 
فارسية،  أنها  إلى  االعتقاد  فذهب 
ثم عثر على األص��ول الهندية التي 
مقدمة  كانت  وإن  فهي  ذكرها،  مر 
القصص  أشهر  من  أنها  إال  للكبار 
ال���ت���ي ي��ن��ج��ذب ل��ه��ا األط����ف����ال في 

عصورهم املختلفة. 
الدراسات  إحدى  توقفت عند  وقد 
بتحليالت  صاحبها  استعان  ال��ت��ي 
أن  إلى  التي ذهبت  الغربيني  بعض 
التنقيبات األثرية أثبتت أن احلضارة 
السومرية –وهي أقدم من اليونانية 
وال��ف��رع��ون��ي��ة ح��ي��ث ام��ت��دت إل���ى 5 

آالف سنة )ق.م(. 
وبأدب  عامة  ب���األدب  اهتمت  وق��د 
األط����ف����ال خ���اص���ة. وأك������دت هذه 
ال��ت��ن��ق��ي��ب��ات ع��ل��ى وج����ود امل����دارس 
احلديثة  امل����دارس  تضاهي  وال��ت��ي 
في عصرنا احلالي على حد قولهم، 
احليوان  ق��ص��ص   : أن��واع��ه��ا  وم���ن 

واملغامرات واألساطير. 

أسيرًا  يكون  لألطفال  يكتب  م��ن 
وقدراته  الطفل  احتياجات  لتلبية 
املتغيرة حسب مراحله العمرية، 
ذلك  ه���و  ال��ط��ف��ل  أن  ن��ن��س��ى  وأال 
كيف  الكبار،  أمام  الغامض  الكائن 
والتربوية  النفسية  وال��دراس��ات  ال 
ل���م ت��ن��ت��ه ح��ت��ى ال���ي���وم م���ن تفسير 

جوانب عديدة من سلوكه. 
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ويقول أنها تعكس رؤى تربوية نفسية 
وتراعي حاجات الطفل في مراحل 
منها  املتأخرة  حتى  املختلفة  من��وه 
التي حتمل نوازع التصرف البطولي 

اجلريء 3. 
وكذلك من هذه القصص اخلرافية 
عند اليونان املنسوبة إلى )أيسوب(، 
)ولد عام 620 ق.م( ثم متر بالعديد 
من أمثال هذه القصص في الغرب 
ككتابات )دافنشي(  و )دانيال ديفو( 
ف��ي ق��ص��ة )روب��ن��س��و ك�����روزو( وقد 
بألف  متأثر  أنه  إلى  البعض  يشير 
يقظان،  ب��ن  ح��ي  وإل���ى  وليلة،  ليلة 

البن طفيل. 
الكتب املصورة

عديدة،  فوائد   املصورة  للكتب  إن 
فإذا كانت الصور تثير اهتمام الكبار 
فكيف هي احلال بالنسبة لألطفال، 
فإن الصور تساعد على تنمية ودقة 
املالحظة وتدفع الطفل إلى أن يطيل 
النظر والتمعن في الصورة ومن ثم 
ينتقل إلى القراءة مجرد مشاهدته 
للصور، من هنا يجب على الفنانني 
وأن  الالزمة،  التفاصيل  يراعوا  أن 
يستخدموا األلوان اجلميلة الزاهية 
األشياء  تسهل  وبالصور  واملناسبة، 
وتزداد وضوحاً عندما تكون مطابقة 
للنص املكتوب، ألن الصور بقدر ما 
جت��ذب االه��ت��م��ام وت��وض��ح األشياء 
قادرة على صرف االنتباه إلى املادة 

املكتوبة.

ل��ألط��ف��ال كان  م��ص��ور  ك��ت��اب  وأول 
باللغة الالتينية، ثم ترجم إلى جميع 
-1562( ع���ام  األوروب���ي���ة  ال��ل��غ��ات 
)كومينوس(،  اسمه  لرسام   )1670
أو  امل���ص���ور  األول  ال��ك��ت��اب  وب���ع���د 

التمهيدي لتعلم مبادئ القراءة4.
ب��أن العرب  ال��ق��ول  إن��ه م��ن املبالغة 
 ً أو وض���ع���وا أدب�����ا   ً ع���رف���وا أدب�����ا 
الوقت  في  التجني  وم��ن  لألطفال، 
ذات���ه ب��أن ن��ذه��ب إل��ى أن أسالفنا 
ببعض من  إلى األطفال  يتجهوا  لم 
نثر،  أو  ش��ع��ر  م��ن  األدب����ي  نتاجهم 
توجيهه  ف��ي  م��ب��اش��راً  يكن  ل��م  وإن 
التعليم  يحمل  أنه  إال  األطفال  إلى 
والتوجيه األخالقي والتربية، وتنمية 
املعرفة وهي من األهداف املطلوبة 

في أدب األطفال. 
ال��ع��رب ف��ي عصورهم  وق���د اه��ت��م 
وكانت  أب��ن��ائ��ه��م،  بتربية  املختلفة 
تزخر  واملعلمني  للمربني  وصاياهم 
ب�����اإلرش�����ادات ال����الزم����ة ف���ي هذا 

للكتب املصورة فوائد عديدة، فإذا 
الكبار  اهتمام  تثير  ال��ص��ور  كانت 
فكيف هي احلال بالنسبة لألطفال، 
ت��س��اع��د ع��ل��ى تنمية  ال���ص���ور  ف���إن 
الطفل  وت���دف���ع  امل��اح��ظ��ة  ودق����ة 
في  والتمعن  النظر  يطيل  أن  إل��ى 
الصورة ومن ثم ينتقل إلى القراءة 

مجرد مشاهدته للصور.

 Kramer ، s 1963 History Begins at -  3 هاشم العقابي – باحث وشاعر عراقي
 .Sumer.Laning E 1974 The Sumerian ، Inventor and Buildrs

4  د.هيفاء شرايحة – أدب األطفال ومكتباتهم – 1990- عمان-  ص 19-11
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املجال والتي أشارت إلى اتخاذ مما 
واألمثال  واحلكم  الشعر  في  َحُسن 
وسيلة من وسائل التربية والتعليم.
ونكتفي مبا جاء على لسان اخلليفة 
بن اخلطاب رضي  ال��راش��دي عمر 
فعلموا  بعد  أم��ا   ” ق��ول��ه  عنه  ال��ل��ه 
والفروسية،  ال��س��ب��اح��ة  أوالدك������م 
ورووهم ماسار من املثل، وحسن من 

األشعار«5 
كليلة  كتابة  تسبق  حكايات  وهناك 
احليوان،  لسان  على  ج��اءت  ودمنة 
وف����ي ه����ذه احل���ك���اي���ات ش����يء من 
اجلاذبية والتأثير على ذهنية الطفل. 
وفي حب استطالعه الغريزي، تشير 
هنا إلى )ثعلة وعفراء( و )الصادح 
والباغم( و )فاكهة اخللفاء ومفاكهة 

الظرفاء( وغيرها. 
وتقريبها  تطويرها  يتم  ل��م  أن��ه  إال 
بلغة  خاصة  وللنشء  الصعر  أله��ل 
بعيدة عن التعقيد متمثلة فيها جميع 

عوامل التشويق لتثير االعتزاز لديه 
مبوروثه بعد تنقيته من الشوائب. 

ويأتي بعضها متمثلة في احلكايات 
الذي  )ال��ب��خ��الء(  ككتاب  الشعبية 
اجلاحظ،  املوسوعي  األدي��ب  قدمه 
وكذلك ما اختزنه كتاب )ألف ليلة 
وليلة( من أساطير وحكايات ملفقة، 
وهي إن لم تكتب جميعها لألطفال، 
وإمنا كتبت للكبار، أو للعامة غالبا ً 
إال أنها بخطابها للفطرة اإلنسانية، 
ولبساطة عقدتها الفنية واحملدودية 
في تركيبها اللغوي، اعتبرها البعض 
تصلح بأن يقدم بعضها لألطفال. 

مع احتراز ضروري فهذه األعمال، 
وألنها لم يقصد منها التقدمي للطفل 
وعبارات  إش���ارات  ففيها   ،ً أساسا 
وأوص���اف ال تناسب األط��ف��ال مما 
ي��ج��رح الشعور  ي��خ��دش احل���ي���اء،أو 
ليلة  )أل��ف  كتاب  وب��ال��ذات  الديني 
وليلة( كما أن معجمها اللغوي يحتاج 
إلى مراجعة دقيقة ليناسب الطفل 

املعاصر. 
أما أدب األطفال مبفهومه الدقيق لم 
يظهر عند العرب إال في الربع الثاني 
امل��اض��ي، بظهور بعض  ال��ق��رن  م��ن 
األعمال األدبية التي أخذ بها على 
أنها أدب خاص بالطفل، وقد غلب 
األدب  هذا  بدأ  وقد  الوعظ،  عليه 
شعراً، وخير من ميثل هذا اجلانب 
الشاعر )أحمد شوقي( وكان متأثراً 
صاغها  التي  )الفونتني(  بحكايات 
من  فيها شيء  لغتها  أن  إال  شعراً، 

كليلة  كتابة  تسبق  حكايات  هناك 
ودمنة جاءت على لسان احليوان، 
وف���ي ه���ذه احل��ك��اي��ات ش���يء من 
ذهنية  ع��ل��ى  وال���ت���أث���ي���ر  اجل���اذب���ي���ة 
استطالعه  ح���ب  وف����ي  ال��ط��ف��ل. 
إل���ى )ثعلة  ال��غ��ري��زي، ت��ش��ي��ر ه��ن��ا 
وع��ف��راء( و )ال��ص��ادح وال��ب��اغ��م( و 
)فاكهة اخللفاء ومفاكهة الظرفاء( 

وغيرها. 

5 الوصايا في األدب العربي القدمي – أ.د. سهام عبدالوهاب الفريح - شركة الربيعان 
1997 - الكويت 
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أتبع  وق��د  األط��ف��ال.  الصعوبة على 
فقد  ال��ه��واري(  )محمد  النهج  ه��ذا 
لكن  بالفطرة،  ألطفال  شاعراً  كان 
ق��ص��ر ع��م��ره ل��م مي��ن��ح ه���ذا األدب 

الكثير من إبداعاته. 
أما  )كامل الكيالني( فقد كان رائد 
ن��ث��ر ل��أط��ف��ال ك��م��ا وص��ف��ت��ه بعض 
كتاباً   )150( وض��ع  وق��د  امل��ص��ادر، 
املعارف  ك��ل  فيها  ن��ق��ل  ل��أط��ف��ال، 
امل��ت��داول��ة ف��ي عصره حيث ك��ان ذا 
ف��ك��ر م��وس��وع��ي، ل���ذا وج���د نفسه 
مضطراً لشرح املفردات الصعبة في 
أدنى الصفحة وهذا يؤدي إلى قطع 
فكامل  املتلقي،  على  االس��ت��رس��ال 
الكيالني فتح املجال أمام من جاؤوا 
الزمن  مب��رور  جتاربهم  لتكن  بعده 

أكثر نضجاً. 
األعمال  ه����ذه  ظ���ه���ور  س��ب��ق  وق����د 
الغربية  اآلداب  ع���ن  ال��ت��رج��م��ات 
االقتباس،  م���ن  ي��ق��ت��رب  ب��ت��ص��رف 
ول���أس���ف ل���م ي��س��ت��ف��د ال���ع���رب من 
الغربيني،  كاستفادة  الزاخر  تراثهم 
إلى  بتقريبه  ص��ون��ه  يحسنوا  ول���م 
احل��اض��ر، وإل���ى ال��ن��شء، ول��ع��ل من 
أبرز األمثلة الفيلم الغربي )احملارب 
الثالث عشر( الذي يقدم شخصيته 
الصقالبة،  بلدان  إل��ى  فضالن  اب��ن 
مستوى  ع��ن  الفيلم  ه��ذا  ويكشف 
في  اإلس��الم��ي��ة  العربية  احل��ض��ارة 
ت��ل��ك ال��ع��ص��ور ال��ت��ي أط��ل��ق عليها 
بالعصر الذهبي، أمام ظالم العصور 

الوسطى في أوروبا. 
إال أن أدب األطفال بقي حتى اآلن 
ال  شخصية  مبادرات  على  معتمداً 
تتمثل فيها صفة املشاريع الضخمة 

سواء  مؤسسات  عليها  تقوم  التي 
كانت حكومية أو خاصة، التي تتميز 
ينضب  وال  تطويرها  باستمرارية 
هو  كما  واإلض��اف��ة،  فيها  التجديد 

احلال عند األفراد. 
ولعل مما يؤسف له أن يسطو على 
واملتطفلون،  امل��دع��ون  األدب  ه��ذا 
ي��زي��د م��ن ظهورهم ه��و دعم  ومم��ا 
احلكومية  املؤسسات  من  وتشجيع 
وغير احلكومية، وبسبب هذا الدعم 
الثقافية  احلياة  سطح  على  تطغى 
والتي  الهابطة،  األع��م��ال  واألدب��ي��ة 
تسمى باطالً  بأنها أدب األطفال. 

واإلنترنت  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  ط��غ��ى  ل��ق��د 
وسائل  م���ن  وغ���ي���ره���ا  ب����اد  واآلي 
فرضت  التي  االجتماعي  التواصل 
 ً وإيجابا   ً سطوتها وتأثيراتها سلبا 
على الطفل العربي. فإذا كانت النية 
متجهة إلى استخدام الكمبيوتر في 
دخولها  يسبق  أن  فيجب  امل���دارس 
املناهج  وإع����داد  املعلمني،  ت��دري��ب 
احلديثة  امل��ن��ه��ج��ي��ات  واس��ت��ح��داث 
على غرار ما عملت به العديد من 
الدول الغربية حيث قامت بحمالت 
بالكمبيوتر في  الوعي  قومية لنشر 

مجتمعاتها. 
إضافة إلى أن هناك نقصاً شديداً 
في البرامج التعليمية باللغة العربية 
مم��ا س��ي��ؤدي ه���ذا ال��ن��ق��ص حتما ً 
وحتى  األطفال،  برامج  تعريب  إلى 
خصائص  أهملت  فقد  النقل  عند 
تتوفر  ال  العربية  للحروف  أساسية 

في اللغة اإلجنليزية. 
االهتمام باللغة األم 

ويدفعنا هذا األمر إلى احلديث عن 
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)اللغة األم( وهي أهم عنصر مييز 
إنسانية اإلنسان، وهي األكثر تعبيرا 
ً عن شخصه من حيث هو فرد أو 
من حيث هو عضو في جماعة ومتثل 
اللغة إحدى املهارات في حالة تعبير 
املضمون  استقباله  وف��ي  ال��ط��ف��ل، 
االتصال  ول��ت��ح��ق��ي��ق  االت���ص���ال���ي، 
باألطفال يستلزم استخدام لغة يفهم 
لغة مميزة  األطفال دالالتها وتكون 
عن لغة الراشدين، واللغة كاملجتمع 
تنمو بقدر ما يبذل نحوها من جهد 
وتقدير، وخير مثال على هذا القول 
جتربة اليونان، وكذلك اللغة العبرية 
اللتان أصبحتا من اللغات احلية بعد 

أن كانتا غير مستخدمتني. 
فإذا كان للغة أهميتها بهذا الشكل 
إال أن الطفل العربي ال يزال يفتقد 
العربي  وبتراثه  األم  بلغته  االهتمام 
اإلسالمي الذي تختزنه هذه اللغة. 
ن����رى تلك  ون���ح���ن ح��ت��ى ال���ي���وم ال 
على  تؤكد  التي  العمالقة  املشاريع 
تقوي  وال��ت��ي  العربي  الطفل  هوية 
اإلنساني  ت���راث���ه  مب��آث��ر  اع���ت���زازه 
واحلضاري على املستوى الوطني. 

وال تزال الدراسات في هذا الشأن 
والتجريب  النظري  التأصيل  تفتقد 
تعتمد  معظمها  في  وإنها  العلمي  
ع��ل��ى ال���دراس���ات ال��غ��رب��ي��ة وحتاول 
تطبيقها على األطفال العرب، رغم 
حتتلف  العربية  الثقافية  البيئة  أن 
متام االختالف عن البيئات الغربية  

التي أجريت عليها الدراسات.
كما أن طبيعة اللغة العربية مختلفة 
متام االختالف عن اللغات األخرى 

إذ أن لكل لغة خصوصيتها. 

العربية  الدراسات  أن  أيضاَ  وجند 
على  املجال  ه��ذا  في  أجريت  التي 
ق��لّ��ت��ه��ا ل���م ت��ن��ت��ه إل����ى ق��ي��اس ثروة 
تنميتها  ووس���ائ���ل  ال��ع��رب��ي  ال��ط��ف��ل 
اعتمدت  بل  وافية.  بصورة  اللغوية 
امل��ف��ردات  التي  ت��ك��رار  على قياس 
أحاديثه  ف��ي  ال��ط��ف��ل  يستخدمها 
االعتيادية أو التي تشيع في الكتب 
املدرسية دون أن تتوجه إلى قياس 
تأليف  على  ال��ع��رب��ي  الطفل  ق���درة 
اجلمل والعبارات، أو فهم ما يسمع 
أو يقرأ كما لم جتَر بحوث لقياس 
تكرار الكلمات التي تشيع في برامج 
أو  األط��ف��ال  صحف  أو  التلفزيون 

مجالتهم. 
مجالت األطفال 

الكتب،  عند  يقف  ال  األطفال  أدب 
ال��ت��ي بدأ  إل��ى امل��ج��الت  ب��ل يتعداه 
تداولها بأيدي األطفال فقد بدأ من 
هذا  كان  وإن  عشر،  التاسع  القرن 
التداول محدوداً، ال ميكن توفره إال 
لفئات قليلة من األطفال في الوطن 
فالسؤال  سبب،  من  ألكثر  العربي 
الذي يرد على لسان أحدهم : هل 
صدورها  بداية  منذ  املجالت  هذه 
ال  حضارتنا  مبستوى  اليوم  وحتى 

مستوى حاضرنا ؟ 
أول  أن  إلى  أش��ارت بعض املصادر 
في  كانت  لألطفال  ص��درت  مجلة 
 )1791-1747( عامي  بني  فرنسا 
تاريخ  حت�����دد  ل����م  امل����ص����ادر  وإن 
الصدور في تلك الفترة، ولم حتدد 
اسم صاحبها، حيث كان يضع اسماً 
األطفال(  )ص��دي��ق  ه��و  م��س��ت��ع��اراً 

وأطلق االسم ذاته على مجلته.

Bayan September 2013 Inside.indd   52 8/26/13   8:55:14 AM



53

وأش������ارت ن��ف��س امل���ص���ادر إل���ى أن 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة هي 
األولى في مجال صحافة األطفال 
وقيل  العالم،  دول  من  غيرها  على 
أول  ص���درت   1789 يناير  ف��ي  أن��ه 

مجلة لألطفال في أمريكا.
األطفال  مجلة  اس��م  وك��ان��ت حتمل 
The Children Magazine. لكنها 

توقفت بعد أربعة أشهر. 
ال���ب���داي���ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ملجالت  أم����ا 
األط���ف���ال األم��ري��ك��ي��ة، ف��ق��د كانت 
ف���ي ف��ي��الدل��ف��ي��ا ح��ي��ث ظ��ه��رت في 
هما  لألطفال  مجلتان   1802 ع��ام 
 The Juvenile و   He Juvenile
هاتان  استمرت  وق��د   Magazine
املجلتان حوالي سنة ونصف السنة، 
وب��ع��د عشر س��ن��وات ظ��ه��رت مجلة 
The Juvenile Port على يد صبي 
عمره 14 عاماً، هو توماس كوندي 
الذي كان أبوه بائعاً للكتب واحلبر، 
ف��ق��د اس��ت��ط��اع ه���ذا ال��ص��ب��ي رغم 
وال���ده، من احملافظة  ووف��اة  صغره 
املجلة حتى عام  إص��دار هذه  على 

.1816
ال���ع���رب���ي تشير  ال����وط����ن  أم�����ا ف����ي 
إل��ى أن على كثرة عدد  ال��دراس��ات 
أنها  إال  لألطفال  العربية  املجالت 
قصيرة في عمرها، وتكرار اختفائها 
وكانت  القصير،  العمر  ه��ذا  بعد 
مصر األول���ى ف��ي إص���دار مجالت 
وبعد   1893 ع���ام  وأول  األط���ف���ال، 

شهر واح���د م��ن ص��دوره��ا ظهرت 
 1879 سنة  وف��ي  )التلميذ(  مجلة 
العام  وف��ي  الصغير،  مجلة  ظهرت 
التالي ظهرت مجلة )أنيس()6(.    

ولتسليط الضوء على هذا اجلانب 
التوزيع  حجم  على  التعرف  علينا 
ال��والي��ات املتحدة  ملجلة واح��دة في 
تصاعد  من  الرغم  على  األمريكية 
الكمبيوتر  م��ع  امل��ت��ع��ام��ل��ن  أع����داد 
البعض  العتقاد  هناك  والتلفزيون 
أن ه���ذه ال��وس��ائ��ط وت��ق��دمي��ه��ا قد 
يعطي مؤشراً مبوت الطباعة، لكن 
بقي  لكن   ..!!! ذل��ك  غير  احلقيقة 
للورق أهميته والدليل أنه بلغ توزيع 
شهرياً،  وأكثر  مليونن  املجلة  هذه 
وهو عدد يساوي عدد جميع النسخ 
العربية  م��ج��الت��ن��ا  م���ن  امل��ط��ب��وع��ة 
الثمانينات  أواخ���ر  وف��ي  مجتمعة، 
م���ن ال���ق���رن امل���اض���ي ك��ان��ت تصدر 
لألطفال سنوياً،  لديهم 328 مجلة 
مجلة،   400 إل���ى  اآلن  وجت�����اوزت 
وكان االستثمار فيها يصل إلى 250 
مليون دوالر، ويصل االستثمار اآلن 

ما يزيد عن 600 مليون دوالر !! 
م��ن أه��م ه��ذه امل��ج��الت األمريكية 
ه���ي )ه����اي ل��ي��ت��س( وك���ان���ت أرق���ام 
مليونن  نحو   1988 ع��ام  توزيعها 
إلى  زادت  وقد  نسخة،  ألف  و800 
وهي  نسخة  أل��ف  و300  مالين   3
أقل  هم  األطفال  من  لعدد  مقدمة 
بكثير من أعداد أطفالنا في الوطن 
العربي، وعند تقسيم عدد املجالت 

6  طارق البكري – مجالت األطفال ودورها في بناء شخصية الطفل العربي.
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هناك يكون نصيب الطفل 12 مجلة 
إسبوعياً، وقد وصلت اآلن ألكثر من 

14 مجلة أسبوعية. )7( 
متثل القراءة األساس ألنها الوسيلة 
واملتعمقة  املنظمة  للمعرفة  األول��ى 
بالتراث  الفرد  ارت��ب��اط  تعمق  فهي 
األص��ي��ل ف��ي ثقافته، وه��ي ج��زء ال 

يتجزأ من ثقافة الشعوب 
فالقراءة متد الفرد بكل ما هو جديد 
في  اإلنساني  العقل  أنتجه  ومبتكر 
مختلف الثقافات، لذا فهي من أهم 
مهارات االتصال في علمنا املعاصر، 
االرتقاء  م���ن  ال���ف���رد  ي��ت��م��ك��ن  وب��ه��ا 
إلى  إضافة  شخصيته  وبناء  بفكره 
م���ا ت��ش��ي��ع��ه م���ن م��ت��ع��ة ف���ي نفسية 
الفرد كبيراً أم صغيراً، لذا جند أن 
تسعى  التي  املجتمعات  من  الكثير 
إلى االرتقاء بالفرد يكون اهتمامها 
التنموية،  خططها  ضمن  بالقراءة 
لتشجيع  واألدوات  الوسائل  بوضع 
مراحلهم  منذ  القراءة  على  النشء 
تعي  املجتمعات  ه��ذه  ألن  امل��ب��ك��رة، 
األولى  اللبنة  القراءة هي  أن  جيداً 
واملعنوية. الفكرية  احل��ض��ارة  ف��ي 

والقراءة التي نهدف إلى نشرها في 
املجتمع هي القراءة احلرة. )8( 

وب��ن��اًء على م��ا م��ر م��ن ال��واج��ب أن 
امليول  تنمية  إل��ى  جاهدين  نسعى 
عند  القرائية  وال��ع��ادات  وامل��ه��ارات 
األطفال، بعد االنفجار املعرفي في 
أساليب  تعد  فلم  امل��ع��اص��ر،  عاملنا 
بهذه  تفي  الرسمي  والتعلم  التعليم 
الذاتي  للتعلم  وأن  االح��ت��ي��اج��ات، 
أساسية  توجهات  الذاتي  والتثقيف 
تثقيف  استمرار  من  الناشئني  لدى 
وت��ع��ل��ي��م أن��ف��س��ه��م اع���ت���م���اداً على 
ذواتهم،  م��ن  وإن��ط��اق��اً  أن��ف��س��ه��م، 
فتنمية العادات املتصلة بالقراءة من 
أبرز مقومات توجه الشخصية نحو 

التربية الذاتية والتعلم الذاتي. 
فالقراءة عند األطفال هي استعداد 
مستوى  يحكمه  اس��ت��ع��داد  وخ��ب��رة، 
ال��ع��ق��ل��ي وال��ن��ف��س��ي الذي  ال��ن��ض��ج 
ي��ص��ل إل��ي��ه ال��ط��ف��ل، واخل���ب���رة يتم 
تشكيلها وتنميتها باملثيرات التربوية 
والثقافية في بيئة الطفل على حد 

سواء املنزل واملدرسة. 

العربي  الطفل  ثقافة   – العربية  األطفال  مجات  محاكمة  يوسف-  عبدالتواب    7
–كتاب العربي 50 – الكويت – أكتوبر 2002.

8  د.سهام الفريح وآخرون – عزوف طلبة اجلامعة عن دراسة اللغة العربية.
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درا�سات

يحمل هذا البحث عنوان » األدب العربي وأثره في النثر الفارسي«، ويضم  
في طياته إشارات سريعة عابرة ملا يلي: 

   أوالً- اللغة الفارسية، أهمُّ أدوارها
   ثانياً- اللغة العربية وآدابها في إيران 

   ثالثاً- النثر  الفارسي، تاريخ وتطّور
   رابعاً- التفاعل بني األدب العربي والنثر الفارسي

   
أواًل- اللغة الفارسية، أهم أدوارها)1(.

الشرق  لغات  إح��دى  هي  ولهجاتها  فروعها  مختلف  في  الفارسية  اللغة 
إلينا  ما وصل  أقدم  تاريخ  ويرجع  رفيعة.  إنسانية  آداب  لها  التي  الهامة 
من آثارها املكتوبة إلى أكثر من الفني وخمسمئة سنة، مّرت فيها بأدوار 
مختلفة، وتطّورت باطراد حسب العوامل املتفاعلة معها في كل عصر من 

عصورها املختلفة.
   تفرعت: اللغة اإليرانية القدمية إلى فرعني رئيسني.

   > اللغة االفستائية
   > اللغة الفارسية القدمية

   تطورت الفارسية القدمية على مر الزمان، فصقلت ألفاظها وتراكيبها 
وسهلت قواعدها، وظهرت بعد عهد االسكندر وخلفائه بصورة لغة أكثر 
مرونة وأغزر مادة من ذي قبل. ثم راحت تستعمل في عهد االشغانني، ثم  
السامانيني وسميت متييزا لها من الفارسية القدمية بالفارسية الوسطى 

   األدب العربي وأثره في النثر الفارسي 

بقلم: د.بتول مشكني فام *

* جامعة الزهراء - طهران

Bayan September 2013 Inside.indd   55 8/26/13   8:55:22 AM



56

ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى الصعيد   أص��ب��ح��ت 
الكتابة  ل��غ��ة  ال��ف��ت��ح  ب��ع��د  ال��رس��م��ي 
وظلت  إي��ران،  في  واألدب  والعلم 
الفارسية لغة التخاطب واملداوالت 

اليومية على الصعيد الشعبي.

أو ال��ب��ه��ل��وي��ة، وظ���ل���ت ل��غ��ة إي����ران 
األدبية والثقافية حتى أوائل العهد 

االسالمي.
و بظهور االسالم وتوّسعه في ايران، 
ان��ت��ش��رت ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ف��ي هذه 
الفارسية  اللغة  البالد؛ فحصل في 
تختلف  جعلها  التغيير،  م��ن  ش��يء 
عن اللغة البهلوية بعض االختالف، 
مما حمل علماء اللغة على تسميتها 
من  لها  متييزاً  احلديثة  بالفارسية 
الفارسية القدمية الوسطى. وتبدل 
بذلك خطها من اخلط البهلوي إلى 
ال��ع��رب��ي، ودخ��ل��ه��ا كثير من  اخل���ط 
وصقلت  واملعربة،  العربية  الكلمات 
وتبّسط  تراكيبها،  وسهلت  كلماتها، 
والنحوية؛  الصرفية  قواعده  بعض 
وأوسع  م���رون���ة،  أك��ث��ر  جعلها  مم��ا 
عن  التعبير  ع��ل��ى  وأق����در  م���ج���االً، 
املعاني واملوضوعات املستحدثة من 

ذي قبل.
ثانًيا - اللغة العربية وأدابها في 

إيران 
الصعيد  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  أص��ب��ح��ت 
الكتابة  ل��غ��ة  ال��ف��ت��ح  ب��ع��د  ال��رس��م��ي 
وظلت  إي����ران،  ف��ي  واألدب  وال��ع��ل��م 
واملداوالت  التخاطب  لغة  الفارسية 
إذ  الشعبي؛  الصعيد  على  اليومية 
لم يجد اإليرانيون انفسهم ملزمني 

بتركها، بل تعلمها العرب الفاحتون 
بالزواج  اختالطهم  إثر  على  كذلك 
واملعاشرة، فتمازجت اللغتان؛ فظهر 
والكّتاب  املؤدبني  من  اللسانني  ذوو 

والشعراء والقصاصني)2(.
و منذ ان استقلت الدول واإلمارات 
عن اخلالفة )3(.أخذ يبرز االهتمام 
العناية  جانب  إلى  الفارسية  باللغة 
الظهور  ه���ذا  ب��ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ق��ائ��م��ة 
للفارسية على صعيد الشعر واالنثر 
للغة  معارضة  يكن  ل��م  ج��دي��د،  م��ن 
العربية، بل كانت مؤيدة لها ومعززة 
كما  والتعزيز،  التأييد  كل  موقفها 
ك��ان��ت ع��ام��اًل أس��اس��ا م��ن عوامل 
إيران  ف��ي  وازده��اره��ا  استمرارها 
وفي كل البالد اإلسالمية الشرقية، 

غير العربية )4(. 
و يكفينا للداللة على ذلك أن نلقي 
نظرة على تاريخ األدب العربي في 
إي��ران على عهد ال��دول واإلمارات. 
ه����ذه ال������دول ال���ت���ي راح�����ت ترعى 
وإن  وتغّذيها،  وحتتضنها  العربية 
ك��ان��ت ق���د اس��ت��ق��ل��ت ع���ن اخلالفة 
امل����رك����زي����ة س���ي���اس���ي���اً. ن���ع���م، ظل 
ازداد  بل  قائما،  بالعربية  اهتمامها 
قوة وحركة حتى في خراسان، مهد 
النهضة  ومنبثق  اإليرانية  احلضارة 
الفارسية، وأبعد مناطقها عن مركز 
اخلالفة. فها هو الثعالبي)5(.يقول 
اهتمت  التي  السامانية  الدولة  عن 
القومي  باجلانب  غيرها  م��ن  أكثر 
واآلداب  الفارسية  واللغة  الفارسي 
الفارسية: » كانت بخارى في الدولة 
امللك  وكعبة  املجد  مثابة  السامانية 
ومطلع  ال����زم����ان،  أف�����راد  وم��ج��م��ع 
أدباء األرض وموسم فضالء  جنوم 
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انتعشت الثقافة العربية اإلسالمية 
إلى جانب الفارسية بشكل واسع 
في حواضر تلك الدول واإلمارات 
ومدنها وأصبحت الثقافة العربية 
هوية  ع����ن  ت��ن��ف��ك  ال  اإلس���الم���ي���ة 
القومي  وش���ع���وره���م  اإلي���ران���ي���ن 
وال��ث��ق��اف��ي وال���دي���ن���ي. ح��ص��ل كل 
على  املنفتحة  ال��روح  بفضل  ذل��ك 
حكام  وبفضل  اإلسالمية،  الثقافة 
عضد  أمثال  من  مثقفن  ووزراء 
ال��ع��م��ي��د، وصاحب  ال���دول���ة واب����ن 
بن عباد ونظام امللك وبفضل أسر 

ايرانية عريقة مثل آل ميكال.

الثعالبي  ي��س��ت��ع��رض  ك��م��ا  ال���ده���ر« 
ثقافية،  أدبية  مجالس،  من  ص��ورا 
كانت تتعاطى الشعر العربي وعلوم 

اللغة العربية وآدابها. 
العربية  ال��ث��ق��اف��ة  ان��ت��ع��ش��ت  اج����ل، 
الفارسية  ج��ان��ب  إل���ى  اإلس��ام��ي��ة 
ب��ش��ك��ل واس�����ع ف���ي ح���واض���ر تلك 
الدول واإلم��ارات ومدنها: أصفهان 
والري وغزنة وشيراز، وباد اجلبل 
وج���رج���ان وط��ب��رس��ت��ان وخ������وارزم 
وأهواز ونيشابور وهراة... وأصبحت 
الثقافة العربية اإلسامية ال تنفك 
وشعورهم  اإلي���ران���ي���ن  ه��وي��ة  ع���ن 
حصل  والديني.  والثقافي  القومي 
كل ذلك بفضل الروح املنفتحة على 
حكام  وبفضل  اإلسامية،  الثقافة 
عضد  أم��ث��ال  م��ن  مثقفن  ووزراء 
بن  وصاحب  العميد،  واب��ن  ال��دول��ة 
ع��ب��اد ون��ظ��ام امل��ل��ك وب��ف��ض��ل أسر 
ايرانية عريقة مثل آل ميكال.  كل 
ويعقد  وال��ع��ل��م،  األدب  أه��ل  يشجع 
مجالس البحث واملناظرة، ويؤسس 

املكتبات)6( واملدارس)7(. 
أخرجت هذه الدول مئات الشعراء 
واألدباء ينظمون ويترّسلون بالعربية 
إلى  الثعالبي  دفع  مما  والفارسية، 
في  العربية  أدب��اء  تراجم  يجمع  أن 
الباخرزي  ل��ه��م  وي��ض��ع  »ي��ت��ي��م��ت��ه« 
والعماد األصفهاني  القصر«  »دمية 

»خريدة القصر« 
ب��ال��ع��رب��ي��ة، أخرجت  ال��ك��ت��اب��ة  وف���ي 
الثعالبي،  ال���س���ام���ان���ي���ة  ال����دول����ة 
وأخ���رج���ت ال���دول���ة ال��ب��وي��ه��ي��ة بديع 
بن  والصاحب  همدان،  في  الزمان 
الدولة  وعضد  أصفهان،  في  عباد 

وابن العميد في الري، كما أخرجت 
اإلم�������ارات احل��اك��م��ة ف���ي خ����وارزم 
وط��ب��رس��ت��ان أب��اب��ك��ر اخل���وارزم���ي 

وقابوس بن وشمگير.
آثره  فقد  بالعربية،  التأليف  ام��ا 
املجاالت  ش��ت��ى  ف���ي  اإلي����ران����ي����ون 
العلمية واملعرفية واللغوية)8(؛ مما 
تطلبت املكتبة العربية إلى فهارس، 
ف��ت��ص��دى ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة م���ن قّسم 
على  املختلفة  علومها  إلى  املؤلفات 
نحو ما نعرفه في كتاب )الفهرست( 
العلوم  اتساع  أن  كما  الندمي.  البن 
املدونة باللغة العربية تطلب ضبط 
تفعله  م��ا  نحو  على  مصطلحاتها 
وصلنا  مما  اليوم.  العلمية  املجامع 
العلمي:  العمل  ه��ذا  ف��ي  كتب  م��ن 
»مفاتيح العلوم « للخوارزمي، وكتاب 

»التعريفات« للشريف اجلرجاني.
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تاريخ  ال��ف��ارس��ي،  النثر    - ثالثا 
وتطور

للكتابه الفارسية منذ القرن الرابع 
قصة طويلة، إليك بعض تفاصيلها 

ضمن نقاط تالية:
1-ت���ف���رع ال��ن��ث��ر  ال��ف��ارس��ي منذ 

القرن الرابع إلى جدولني: 
أ: الكتابة الفنية والعلمية

ومن الفنية:
   > املالحم)9(

   > القصص )املوضوعة واملترجمة( 
 .)10(

   > املقامات )11(.
   > الرسائل )الديوانية، السلطانية، 

اإلخوانية، الشخصية( )12(. 
   ومن العلمية: )13(

   > كتب التاريخ والتراجم
   > علوم االوائل 

   > الدينية
   > العرفانية

ب: اخلطابة واملجالس)14(. 
النثر   منها  نهل  رواف��د  هناك   -2
معانيه  واس���ت���ق���ى  ال����ف����ارس����ي، 

وأفكاره. بعضها:
   > تراث فارس، ثقافتها، علومها.
   > ال��ت��راث اإلس��الم��ي )القرآن/ 

احلديث...(
   > املأثور من احلكم والقصار من 

الكلمات
نثره،  )ش��ع��ره،  العربي  األدب   <   

صيغه الفنية والبالغية(
الفارسي  النثر  النقاد  يقسم   -3

اسس  على  العاشر  ال��ق��رن  حتى 
منها:

   > األساس اجلغرافي: 
ي��ت��وزع ال��ن��ث��ر ال��ف��ارس��ي ع��ل��ى هذا 

األساس في قسمني:
احلدود  )نثر  اخل��راس��ان��ي  النثر   -
الشرقية البعيدة عن مركز اخلالفة 

املركزية ببغداد(
- النثر العراقي )نثر عراق العجم، 
واحلدود الغربية، القريبة من مركز 

اخلالفة( 
   > األساس التاريخي:   

- العصر األول )ميتد من منتصف 
القرن الرابع حتى نهاية اخلامس(

القرنني  )ي��ض��م  ال��ث��ان��ي  ال��ع��ص��ر   -
السادس والسابع(

- العصر الثالث )ميتد حتى القرن 
الثالث عشر(

االنبعاث  )عصر  ال��راب��ع  العصر   -
األدبي(

4- االساس الفني)15(. 
- النثر املرسل.

- النثر الفني )= التصنيع، مذهب 
االعتدال(.
- التصّنع.

املرسل  ب���ني  ب��ج��م��ع  ن��ث��ر وس����ط   -
والتصنيع.

املرسل  ب���ني  ب��ج��م��ع  ن��ث��ر وس����ط   -
والتصّنع.

وتفاعله  الفارسي  النثر   - رابعا 
واألدب  اإلس��ام��ي��ة  الثقافة  م��ع 

العربي
تغلغلت العربية وأساليبها إلى الكتابة 
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الفارسية من خالل ما ياتي:
   > القرآن الكرمي واحلديث النبوي 

الشريف
   > الشعر العربي

   > فن املقامات العربية
   > املفردات والتعابير العربية

   > النحو العربي
   > السجع العربي

االقتباس من القرآن واحلديث
اكتظت النصوص الفارسية باآليات 
القرآنية واألحاديث النبوية، وامتزج 
بييأدب اإليييرانييييين منذ العصور  كييل 
اليينييثييرييية األوليييييى، بييحيييييث ال ميكن 
الديوانية  الرسائل  فتح صفحة من 
والعرفانية  الييدييينييييية  واملييييدونييييات 
وتواريخ  الييوعييظ  وكييتييب  والقصص 
القرآني؛  األثر  فيها  نلمس  أن  دون 
العذب  األدبيييييي  منهلهم  فييالييقييرآن 
يستقون  الفياض  البالغي  ونبعهم 
من قصصه وأمثاله يقتبسون أجمل 
وأعذب  واستعاراتهم،  تشبيهاتهم 

أسجاعهم...
فييي عصره  الييفييارسييي  النثر  وظييف 
األول القرآن واحلديث لتأييد فكرة 
أو تعضيد رأي، بينما بالغ في عصره 
للزينة  فوظفه  االقتباس  من  الثاني 
البالغية أو اجلمال البياني، ناهيك 
عن التأييد وذلك ضمن طرق منها:
   > ذكر اآلية في النثر، وكأنه وحدة 
ال تتجزأ عن العبارة الفارسية، دون 
عن  متيييييزهييا  بكلمة  يييربييطييهييمييا  أن 

اجلملة الفارسية، ومثال ذلك:
   > » گفت اكنون كه متكن سخن 
استماع  حييسيين  فيييرميييودي،  گييفيين 

مبذول فرماي، كه لوامي نصح مالمي 
أبلغتكم  )لقد  نيست،  انساني  طبع 
ولكن ال  لكم،  ربي ونصحت  رسالة 

حتبون الناصحن) )16(. 
   > إحلاق اآلية القرآنية في النثر 
)كه(  الييوصييل  أداة  بييعييد  الييفييارسييي 

مثل:
قوي  ميان  وانتصاف  انصاف  در   «
وقريب  وبصير  وشييريييف  وضعيف 
ونسيب وغريب تفاوت جايز ندارد 
يزداني  ووصايت  رباني  ونصيحت 
كه: )يا داوود إنا جعلناك خليفة في 
باحلق اليينيياس  بيين  فاحكم   األرض 

) ياد دارد)17(. 
اجلملة  فيييي  اآليييييية  إضيييافييية   <    
إضافياً،  تركيباً  وتركيبها  الفارسية 

مثل:
» آنچه، اندر ازل مقسوم بود خوردم؛ 
سييرد وگييرم روزگييار ديييدم، وتلخ 
وشيرين او چشيدم وتنبيه )ال تنس 
نصب  هميشه  الدنيا)  من  نصيبك 

عن خاطر داشتم)18(.
   > ذكر اآلية بعد القول ومشتقاته، 
مثل: » حيث قال عّز من قائل« أو 
» كما قييال جال وعييال « وماشا كل 

ذلك، وعلى سبيل املثال:
است  كييفيير  مظنه  دروغ  بييدانييكييه   «
وضميمه ضالل، حيث قال عز من 
الذين  الييكييذب  يفتري  )إمنييا  قييائييل: 

اليؤمنون بآيات الله) )19(.
الشعر العربي في النثر الفارسي

اقتبس الكتاب اإليرانيون وال سيما 
أبيات  العراقية  املييدرسيية  أصحاب 
مفردات من الشعر العربي. وقد راح 
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الناثرون في العصر الثاني اإلسراف 
في تضمني الشعر واقتباسه ضمن 

ما دّونوه في نصوصهم. ومنها:
   > الرسائل اإلخوانية
   > التواريخ والقصص

   > املقامات
   > املدونات العرفانية

   فنقلوا عن شعراء العرب واإليرانيني، 
بضع  وامل��ت��أخ��ري��ن  منهم  املتقدمني 
والتمثيل  التشبيه  ب��غ��رض  أب��ي��ات 

والعظة أو التأييد.
 

املقامات العربية
تأثر غير واحد من الكّتاب اإليرانية 
الهمذاني  ال��زم��ان  ب��دي��ع  مب��ق��ام��ات 
حميد  القاضي  منهم:  واحل��ري��ري. 
وضع  559ه����(.  )ت  البلخي  الدين 
املقامات نصب عينيه  البلخي هذه 
دون  بحتا،  تقليداً  يقلّدها  وأخ���ذ 
بني  املناسبة  تقليده  في  يراعي  أن 
القالب وما يصب فيه،  أي بني فن 
عربي،   أدب��ي  وقالب  كفن  املقامات 
بها  دّون  التي  الفارسية  لغته  وب��ني 

مقاماته.
ومن أصحاب املقامات، السعدي في 
املقامات  السعدي  قلّد  گلستانه. 
وما  احل��م��ي��دي،  وم��ق��ام��ات  العربية 
صّنفه اخلواجه عبدالله االنصاري 
التزام  ف���ي  امل��ق��ام��ات  غ����رار  ع��ل��ى 
ال��س��ج��ع. ف��ان��ب��رى ال��س��ع��دي ينسج 
على منوالها دون أن يقع حتت وطأة 
النص  تفقد  التي  واحملاكاة  التقليد 
إلى جتنب  فيه  أصالته،  وقد سعى 
ما يتنافر واالرتباط واالنسجام بني 

في  نلحظه  تنافراً  واملعنى،   اللفظ 
مقامات البلخي.

ال�  بني  التشابه  وج��وه  ميكن حصر 
)گ��ل��س��ت��ان( وب���ني امل��ق��ام��ات فيما 

يلي: )20(
من  السعدي  ه��دف  أن  ي��ب��دو   –  1
تأليفه هو اجلانب األدبي ومعاجلة 
أساليبها،  أجل  في  املقامة  أسلوب 
وإب�����راز ال��ت��ف��وق وال��ت��م��ي��ز ف��ي هذا 
املجال، وإن امتاز بجانبه األخالقي 
مذهب  ذو  أدي�������ب  ف���ه���و  أي����ض����ا، 

اجتماعي.
أبيات  ال���)گ��ل��س��ت��ان(  تخللت   -2
الشعر،  م��ن  وقطع  ونتف  م��ف��ردات 
من  املقامات،  في  عهدناه  ما  وه��و 

دمج بني النثر والشعر.
3 – التزم السعدي السجع واالزدواج 
على  ي��دل  مم��ا  نثر گلستانه  ف��ي 
نهجه أسلوب املقامات الذي يعتمد 
السعدي رغم  أن  إال  االلتزام.  هذا 
عدم استرساله في أسجاعه،  حاول 
من  يخرجه  ال  بشكل  استخدامها 

مدرسة النثر الفني املرسل.
ف���ي بعض  ال��س��ع��دي  اع��ت��م��د   –  4
حكاياته روح الدعابة والظرف ومزج 
بالهزل، مما يدل على روحه  اجلّد 
ومتيل  ال��ظ��رف  حت��ب  التي  الفكهة 
إلى النكتة، فتدفع عن القارئ امللل 
الدعابة  وروح  وال��رت��اب��ة،  والسآمة 

هذه ملحوظة في املقامات أيضاً.
ال�  ب����ني  ال���ش���ب���ه  أوج������ه  وم�����ن   -5
بعض  أن  وامل��ق��ام��ات  )گ��ل��س��ت��ان( 
كبير  ح��د  إل��ى  تشبه  األول  قصص 
ق���ص���ص اآلخ������ر م����ن ح���ي���ث حجم 
القصة وطولها وأسلوبها وإنشائها.
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املفردات والتعابير العربية
والتعابير  امل�����ف�����ردات  اق��ت��ح��م��ت 
السادس،  القرن  نصوص  العربية، 
يقول  كما   � تأشيرة  ب��ا   � ودخلتها 
شميسا)21(. مفردات فصيحة تارة 
ومعقدة.  سليمة  ت���ارات،  ووحشية 
ومصادر  التكسير  ج��م��وع  دخلتها 
ع��رب��ي��ة، وك��ل��م��ات م��ن��ون��ة. ك��ل ذلك 

بهدف:
اللغوية،  ال���ق���درات  اس��ت��ع��راض   -
ن��ص��وص املترسلني  ي��ب��دو ف��ي  ك��م��ا 

واملؤرخني.
كما  ب��ه  والتّقيد  السجع  ال��ت��زام   -

ياحظ في النصوص العرفانية.
- تلبية متطلبات احلضارة اجلديدة 
الفارسية  ف���دخ���ل���ت  وث���ق���اف���ت���ه���ا، 
مصطلحات معرفية � دينية وأخرى 

ديوانية � حكومية. 
هناك مصنفات اقتحمها كتابها بكم 

هائل من املفردات العربية منها:
- تاريخ وصاف لوصاف احلضرة

- جهانگشا  للجويني
-  مرزبان نامه

-  راحة الصدور
النحو العربي

متثل النثر الفارسي أحياناً الصياغة 
ال��ن��ح��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة، وت��أث��ر ب��ه��ا في 
الترجمة أميا تأثير فانبرى الكاتب 
اإليراني أو الناقل يستخدم املفعول 
املسند  وي���ق���ّدم  ال���ع���رب���ي،  امل��ط��ل��ق 
)الفعل( على الفاعل،  فيقول )22(:

ب���زدن���د،  زدنى  را  ت����اوى  »ب��ف��رم��ود 
سخت«.

» أمير بار داد بار دادنى سخت با 
شكوه«.

محاسبي  ح���ارث  ن��زدي��ك  روزى   «
آمد، وى را يافت جامه هاى نظيف 

پوشيده و بنشسته«.
السجع

لطبيعة   � اإليراني  الناثر  يرغب  لم 
فلم  السجع،   في   � الفارسية  اللغة 
القرن  ف��ي  اال  ي��ل��ت��زم��ه  أو  ي��وظ��ف��ه 
هو  استخدمه  من  اخل��ام��س.  وأول 
اخل���واج���ه ع��ب��دال��ل��ه االن���ص���اري ثم 

مالت إليه االنواع النثرية التالية:
-  النصوص العرفانية

-  املقامات
-  مجالس الوعظ
- مقدمات الكتب

النصوص  ال���دراس���ني  ب��ع��ض  ق��ّس��م 
إلى   � أسجاعها  حسب   � الفارسية 

طوائف أربع)23(. 
املقامات  ه��ي  األول���ى  الطائفة   �  1
وم��ن��ه��ا م��ق��ام��ات ال��ب��ل��خ��ي. اتخذت 
السجع طابعاً مازماً دون أن حتيد 

عنه.
والوصف  ال��رس��ائ��ل  مقدمات   –  2
الثانية.  الطائفة  من  يعّدان  الفني 
يجانب فيها الناثر السجع حني ما 
وال يلتزم به في جميع مواضعه كما 

التزم أصحاب الطائفة األولى.
الطائفة  رج�������ال  ي��ت��ق��ي��د  ال   -3
يحاولون  بل  دوًم��ا،  بالسجع  الثالثة 
يخرجهم  ال  ب��ش��ك��ل  اس��ت��خ��دام��ه��ا 
املرسل؛  الفني  النثر  م��درس��ة  م��ن 
فأسجاعهم غير متكلفة، ترد ليتحقق 
من خالها اإليقاع املوسيقي، سواء 
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الداخلي منه أو اخلارجي. من هذه 
ودمنة  وكليلة  )گلستان(  الطائفة: 

لنصر الله املنشي.
تتقيد  ال  األخ���ي���رة  ال��ط��ائ��ف��ة   -4
الفصول  مقدمات  في  إال  بالسجع 
واألبواب،  وتنصرف عنه في األركان 
األخ����رى. م��ن ه���ذه ال��ث��ل��ث��ة: تذكرة 
النيسابوري، ولباب  األولياء للعطار 

األلباب للعوفي.
 

الهوامش 
1 � انظر: األدب الفارسي في أهم ادواره 
 9 أع��ام��ه حملمد محمدي، ص  وأش��ه��ر 
بهار حملمد  شناسي  وسبك  بعدها.  وما 

تقي بهار، 27/1 وما بعدها. 
2 � ومنهم:

�� بديع الزمان الهمذاني )ت 398ه�(
��� أبو الفتح البستي )400ه�(

�� أبو احلسن الباخرزي )468ه�(.
�� انظر تاريخ األدب العربي لشوقي ضيف 

 .567/5
الثالث  القرن  منذ  اي��ران  في  نشأت   �  3
م��س��ت��ق��ل��ة عن  وام�������ارات  ال��ه��ج��ري دول 
متقابلة،  منها، دول  السياسية،  اخلافة 
القرن  م��ن��ت��ص��ف  اي������ران ح��ت��ى  ح��ك��م��ت 
اخلامس وكانت تتوزعها فيما بينها، هي:

�� الدولة الطاهرية
�� الدولة الصفارية

�� الدولة السامانية.
�� الدولة العلوية.

�� الدولة البويهية.

�� الدولة الزيارية.
�� الدولة الغزنوية.

املتحاربة  املتقابلة  ال����دول  م��ح��ّل  ح��لّ��ت 
شمل  جمعت  متعاقبة  دول��ة  املتخاصمة، 
واحداً،  لواء  بلدانها  على  ونشرت  اي��ران 

هي:
�� دولة الساجقة 

�� الدولة اخلوارزمية.
�� الدولة املغولية )االيلخانية، التيمورية(

�� الدولة الصفوية
انظر في أحوال هذه الدولة: 

�� االثار الباقية للبيروني
�� جتارب االمم البن مسكويه

�� الكامل في التاريخ البن االثير.
�� النجوم الزاهرة البن تغري بردي

���� ت��اري��خ األدب ال��ع��رب��ي ف��ي إي����ران من 
لبراون، ترجمة:  السعدي  إلى  الفردوسي 

ابراهيم أمني الشواربي. 
�� تاريخ األدب العربي لشوقي ضيف.

� األدب الفارسي في أهم أدواره، ص   4
 .13

5 � يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، 
 .218/3

� م���ن ه���ذه امل��ك��ت��ب��ات: م��ك��ت��ب��ة عضد   6
ابن  ال��ب��وي��ه��ي��ة:  ال���دول���ة  ووزراء  ال���دول���ة 
العميد والصاحب بن عباد. انظر في هذه 

املكتبات: أحسن التقاسيم للمقدسي. 
الفقيه  أب���ي ح��ف��ص  م��ن��ه��ا: م��درس��ة   �  7
السنة، وابي  ف�����ورك، ودار  اب��ن  وم��درس��ة 
البيهقية  وامل��درس��ة  ال��ص��اب��ون��ي،  عثمان 
ومدرسة االسترآباذي واملدرسة السعدية، 
ومدرسة االسفراييني �  ومنها ما بناه نظام 
امللك.  مجموعة من املدارس،  عرفت كل 
في  النظامية. بناها  باسم  منها  واح���دة 
نيسابور وهراة ومرو واصفهان وآمل في 
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طبرستان واملوصل وبغداد. )تاريخ األدب 
العربي 523/5(..  

8ـ  ألفت في ايران أو نشرة معاجم خاصة 
واألمــثــال. من  والــقــرآن واحلديث  باللغة 
املعاجم اللغوية ما أّلفه اخلليل وابن دريد 
واألزهري، والصاحب بن عباد، وابن فارس 
والزمخشري، ومن  والـــرازي  واجلــوهــري 
أبي  الــقــرآن واحلـــديـــث: معجم  مــعــاجــم 
)ترجمان  ــــي  ــــزوزن وال الــــهــــروي،   عــبــيــد 
)مفردات  االصفهاني  والراغب  القرآن( 
)الفائق  والــزمــخــشــري  الــقــرآن(  ألــفــاظ 
وضع  األمثال  وفي  احلديث(  غريب  في 
اإليرانيون دراسات ومعاجم منها: )أمثال 
و)جمهرة  عــبــاد،  بــن  للصاحب  املتنبي( 
)ومجمع  العسكري  هالل  البي  االمثال( 
االمـــثـــال( لــلــمــيــدانــي و)املــســتــقــصــي في 

االمثال( للزمخشري.
وفي احلقل اللغوي،  ظهر في ايران شراح 
مثل:  العربي،  الشعر  لدواوين  مشهورون 
ظهر  والتبريزي، كما  والزوزني  الواحدي 
ابن  أمــثــال:  الكبار  العربية  اللغة  نــحــاة 
درستويه وابو على الفارسي والزمخشري 

والرضي االسترآبادي.
وفي البالغة نلتقي بعبد القاهر اجلرجاني 
البالغة  فــي  املــعــروفــة  النظرية  صــاحــب 
العلوم«.  »مــفــاتــيــح  صــاحــب  والــســكــاكــي 
البالغة،  لتعليم  قــدمــه  مــشــروع  الــكــتــاب 

متداوالً حتى اليوم وعليه شروح كثيرة.
البالغية  املباحث  نشطت  ما  نحو  وعلى 
في ايران، نشطت املباحث النقدية خاصة 

حول املتنبي، منها:
الكشف  في  عباد  بن  الصاحب  رسالة  ــ 

عن مساوئ املتنبي.
ــ الواضح في مشكالت شعر املتنبي البي 

القاسم االصفهاني.

ــ الوساطة بني املتنبي وخصومه لعلي بن 
عبدالعزيز اجلرجاني.

و»التجني  الفتح«  أبي  فتح  على  »الفتح  ـ 
على ابن جني« البي علي بن فورجه. 

9 ـ ضاعت املالحم،  ولم يصلنا إاّل بضًعا. 
وابي  البلخي  املــؤيــد  أبــي  ملحمة  منها: 
منصور محمد عبد الرزاق وداراب نامه 
السادس(  )القرن  طرسوس  طاهر  ألبي 
وفيرزشاه حملمد البيغمي )القرن الثامن 

أو التاسع(. 
10 ـ من القصص املوضوعة:

ــ سمك عّيار رواية نقلها فرامرزخداداد 
عن شخص يدعى صدقه بن أبي القاسم 

الشيرازي
ــ جوامع احلكايات ولوامع الروايات لنور 

الدين محمد العوفي )القرن السابع(. 
ــ محبوب القلوب أو شمسه ملمتاز فراهي 

)من العصر الصفوي(
ومن القصص املترجمة:

إلى  البهلوية  مــن  )نقلت  نامه  بختيار  ــــ  
أعاد  ثــم  احلديثة  الفارسية  مت  العربية 
دقايقي  فــنــي،  محمد  بــاســلــوب  كتابتها 

مروزي حتت عنوان راحة االرواح(.
إلى  البلهوية  من  )نقلت  نامه  باد  ــ سند 
ــان عــلــى نقلها من  ــن اث ــوفــر  الــعــربــيــة، وت
البلهوية إلى الفارسية احلديثة، احدهما: 
األول  أسلوب  قــنــاوزي.  والثاني  دقايقي 

مصنوع متأثر بالعربية والثاني مرسل(.
ليلة  )ألــف  ــ داستانهاى هــزار ويك شب 
العربية  إلى  الفارسية  من  )نقلت  وليلة( 
ومنها مرة ثانية عادت إلى الفارسية وقام 
على تنقيح نثرها عبداللطيف الطوسجي 

في القرن الثالث عشر.
السانسكريتية  من  )نقلت  ودمنة  كليلة  ــ 
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إلى  املقفع  اب��ن  نقلها  ث��م  البهلوية،  إل��ى 
الساماني  العصر  ف��ي  العربية. ترجمت 
إلى الفارسية، ثم نقح نثرها، بل زركشها 
القرن  ف��ي  املنشي  ال��ل��ه  نصر  بالعربية 
 )910 )ت  الكاشفي  والواعظ  السادس، 

حتت عنوان )أنوار سهيلى(
نقلها  بالطبرية،  )اصلها  نامه  مرزبان   ��
وراويني  س��ع��د  اث���ن���ان:  ال��ف��ارس��ي��ة  إل���ى 
عنوان  حتت  وملطيوي  السابع(  )ال��ق��رن 

»روضة العقول«.
���� ال��ف��رج بعد ال��ش��دة )م��ن م��ؤل��ف��ات أبي 
الفارسية  إل��ى  ترجمها  التنوخي،  على 
اثنان: نورالدين محمد عوفي ضمن كتابه 
)القرن  والدهستاني  احلكايات  جوامع 

السابع(
بالسانسكريتية،  )أل���ف  ن��ام��ه  ط��وط��ي   ����
نخشبي  ضياء  الفارسية  إلى  ترجمه  ثم 
)القرن الثامن(. )انظر: انواع نثر فارسى 

ملنصور رستگار ص 347 وما بعدها(
أسلوب  على  اإلي��ران��ي��ون  يقبل  ل��م   �  11
املقامات، ولم ينهج منهجها اال نفر قليل، 

منهم 
�� اخلواجه عبدالله االنصاري.

�� حميد الدين البلخي.
�� السعدي في گلستانه. 

ايران  ف��ي  ال��دواوي��ن  كتابة  نشطت   �  12
لكثرة الدول واالمارات: فقد كان لكل دولة 
ولكل إم��ارة دي��وان رسائل يتصّدره كتاب 
الواسع  والتثقف  البيان  بحسن  اشتهروا 
العريضة على  الثقافات، والقدرة  بألوان 
اللغة العربية وليس ذلك فحسب، فإنهم 
من  ص��وراً  كتاباتهم  في  يتأنقون  مضوا 
امراءهم؛  يرضوا  حتى  بالعربية  التأنق 
إذ غلبت العربية على هذه الدواوين حتى 
القرن اخلامس،  وبقي لها سلطانها النافذ 

حتى بعد حتول الدواوين إلى الفارسية، 
من  وينهلون  مهادها،  في  يشبون  فكانوا 

ينابيعها األدبية.
يكتب  مجيد  كاتب  دول��ة  ك��ل  ف��ي  اشتهر 

بالعربية، منهم:
�� قابوس بن َوْشمكير

�� الُعتبي
�� رشيد الدين الوطواط

�� ابن العميد
�� الصاحب بن عباد

بالفارسية،  ال��ت��رس��ل  ف��ي  آخ����رون  ون��ب��غ 
منهم:

��  أبو نصر مشكان.
�� أبو الفضل البيهقي. 

�� أبو املعالي نصر الله املنشي
�� منتجب الدين بديع جويني

�� بهاء الدين البغدادي.
كان لهؤالء املترسلني وأصحاب الدواوين 
القصصية  الكتابة  تطور  في  األث��ر  بالغ 
البارز  ال��دور  لهم  كان  كما  والتاريخية.. 
في حتول النثر الفارسي من الصنعة إلى 

التصنيع، بل التصّنع.
اال  العلمية  امل��ؤل��ف��ات  تتصف  ل��م   �  13
����  على  ب��ال��س��ه��ول��ة وال��ب��س��اط��ة، اال ان��ه��ا 
من  االك��ث��ار  إل��ى  �  مالت  الصفويني  عهد 
املفردات العربية مع احلفاظ على طابع 
السالسة. وكذلك هي النصوص الدينية 
�� العرفانية تأثرت بالعربية تأثيراً واضحا 
واحلديث  القرآن  آي��ات  من  تخللها  فيما 
وال��ش��ع��ر، وم��ال��ت اح��ي��ان��ا ���� ف��ي نصوص 
���� إل���ى االك��ث��ار م��ن املفردات  امل��ت��ص��وف��ة 
السجع  ب��ه��ا  ليستقيم  وذل����ك  ال��ع��رب��ي��ة 

واالزدواج وايقاع تراتيلها العرفانية.
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اتسمت  فقد  التاريخية،  املصنفات  أّم��ا 
بالبساطة  ال����س����ادس  ال����ق����رآن  ح���ت���ى 
ك���ادت تتحول ف��ي القرن  ث��م  واإلرس����ال، 
�� على يد نفر من املترّسلني إلى  السابع 
زخرفة وزركشة لغوية )عربية( على نحو 
ك��اد كل  نلقى عند وص��اف احلضرة.  ما 
عني  فقد  وخلفاؤهم،  امل��غ��ول  ل��وال  ذل��ك 
تاريخًيا  احل��وادث ضبًطا  بضبط  ه��ؤالء 

بعيداً عن التأنق اللفظي. 
حذو  الفارسية  اخلطابة  حتتذ  لم   �  14
الثالث:  أنواعها  إلى  تتوزع  فلم  العربية، 
السياسية،  احلفلية، الدينية، بل ظلت في 
لسرد  القصاصون  يقيمها  إطار مجالس 
واملناظرة.   للوعظ  املتصوفة  أو  املالحم، 
وممن عرف مبجالس التذكير أبو عثمان 
الصابوني، شيخ اإلسالم بخراسان، يقال 
إن��ه وع��ظ ال��ن��اس ستني س��ن��ة، وان���ه كان 
إمام  ومنهم  والفارسية،  بالعربية  يعظهم 
وممن  478ه�����(.  )ت  اجلويني  احل��رم��ني 
الشهرستاني  الفارسية:  باملجالس  نهض 
صاحب امللل والنحل وموالنا جالل الدين 

محمد البلخي.  
يتسم مبا  ال��ف��ارس��ي  امل��رس��ل  النثر   �  15

يلي:
�� هو نثر سلس مقبول.

�� يجانب التزام السجع واالزدواج.
�� ال تأنق فيه وال تعقيد.

�� هو نثر العصر الساماني والغزنوي. نثر 
النصوص العلمية والدينية والعرفانية.

ف��م��ن مختصاته  امل��ت��ص��ّن��ع،  ال��ن��ث��ر  وأّم����ا 
امل��رك��زي��ة إث��ق��ال ال��ن��ص ب��أل��ف��اظ عربية 
غير واضحة للقارئ اإليراني، بل اقحام 
مما  موضعها،  غير  في  العربية  اللفظة 
تبدو قلقة، ينبو عنها الذوق. ثم ان النثر 
تراكيب  ي��س��ت��خ��دم  ال��ف��ارس��ي،  امل��ت��ص��ن��ع 

معقدة عربية، لم يحكم اداؤها، بعيدة عن 
مشخصات الفارسية واصولها وأوضاعها 

في الصرف والنحو.
 �� موضوعه  ك��ان  أي��ا  املتصّنع  النثر  يقوم 
األلفاظ  وزخ��رف��ة  املتكلّف  السجع  على 
سبيل  اللغتني  تباين  ويعيق  والتصاوير، 

ناثريه.
أّما مذهب التصنيع، فإنه يتسم باالملامة 

املعتدلة مبا يأتي.
القرآنية،  اآلي���ات  ال��ع��رب��ي��ة،  امل��ف��ردات   ����

األشعار العربية، املأثور من األقوال.
�� املواءمة بني النظم والنثر.
�� االهتمام مبوسيقى الكالم

�� امليل إلى احملسنات اللفظية واملعنوية.
وتوظيف  والوصف  االطناب  إلى  امليل   ��

اخليال.
�� االطناب.

الترادف  من   �� االف��راط  دون   �� االكثار   ��
واملجاز

أّم�����ا م���ذه���ب اجل���م���ع ب���ني )اإلرس�������ال( 
الفنون  عليه  س���ارت  فقد  و)التصنيع(، 

النثرية اآلتية:
�� الكتابة القصصية.

�� بعض املقامات.
�� املدونات التاريخية.

�� الرسائل والكتابات الديوانية.
من مصنفات هذا املذهب:

�� راحة الصدور وآية السرور للراوندي.
�� ترجمة تاريخ ميني للجرفادقاني

�� گلستان للسعدي )وهو خير من ميثل 
هذا املذهب(.

�� نفثة املصدور حملمد زيدري
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ــ  مرصاد العباد من املبدأ إلى املعاد لنجم 
الدين الرازي.

ــانــگــشــاى لـــعـــطـــاء ملك  ــــــ تــــاريــــخ جــه
اجلويني.

واّمـــــا مـــذهـــب اجلـــمـــع بـــن )االرســــــال( 
و)التصنع واملوزون املقفى(، فقد التزم به 

ما يلي من املؤلفات:
ــ تاريخ بيهقي.

ــ چهار مقاله للعروضي.
ــ تذكرة االولياء للعطار.

ــ مؤلفات العوفي.
مقدماتها  فــي  تــقــّيــدت  هـــذه  ــفــات  املــؤل

بالتصّنع، ثم جانبته في طّيات الكتاب.
ـ أي: قال مبا انك اآلن قد سمحت   16
االستماع،  بحسن  فتفضل  بــاحلــديــث، 
فلوائم النصح ال تالئم الطبع البشري،)لقد 
أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن ال 
العربي  األدب  راجع:  الناصحن(  حتبون 

في أدب سعدي، ص 247. 
17 ـ أي: وال يجيز التفريق في االنصاف 

والضعيف  ـــقـــوي  ال بـــن  واالنـــتـــصـــاف، 
والقريب  والبعيد  والــشــريــف  والــوضــيــع 
النصيحة  ويــتــذكــر  والــغــريــب،  والنسيب 
داود  )يا  وهي  اإللهية  والوصية  الربانية 
إنا جعلناك خليفة في األرض فأحكم بن 

الناس باحلق( )املصدر نفسه(. 
في  كــان مقسوماً  مــا  نلت  قــد  أي:  ـ   18
وحرارتها،  احلــيــاة  فتور  وعشت  االزل، 
ووضعت  ومرارتها  الدنيا  حــالوة  وذقــت 
الدنيا(  مــن  نصيبك  تنس  )ال  نصيحة 

نصب عن خاطري، )املصدر نفسه(. 
الكفر  الكذب مظنة  أن  وأعلم  أي:  ـ   19
وضــرب مــن الــضــالل حيث قــال عــز من 
قائل )إمنا يفتري الكذب الذين ال مؤمنون 
بآيات الله)  )املصدر نفسه، ص 248(. 

20 ـ املصدر نفسه 61. 
21 ـ سبك شناسي لشميسا، ص 67. 

للخطيبي،  ادب فارسى  در  نثر  ـ فن   22
 .246/1

23 ـ املصدر نفسه، 246/1. 
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قراءات

“أوالد حارتنا” بني الواقعية والعبثية )5-4(

سليمان احلزامي

فرق التوقيت..لـ: محمود الرمياوي
حسني نشوان

 مجلة البيان -  العدد 518 -  سبتمبر  2013
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قراءات

املبدع  الكاتب  فهذا  ليست سهلة،  مسألة  أدب جنيب محفوظ  ق��راءة  إن 
وذكاء  املصري،  اإلنسان  وحتديداً  العربي  اإلنسان  من  قريب  أسلوب  له 
جنيب محفوظ في اختيار الشخصيات واألحداث دفعته إلى العاملية ألن 
ما يعاجله من مواضيع في روايته تصب في طبع اإلنسان أينما كان رغم 
اختارها  التي  البيئة  أن  وهنا جند  اإلن��س��ان،  ه��ذا  منها  ج��اء  التي  البيئة 
جنيب محفوظ لشخصياته هي بيئة اإلنسان املصري في احلواري املصرية 
يذهب إلى الطبقة الراقية كالباشوات ليعبر من خاللها  واألزقه وأحياناً 
دوافع  طياته  بني  يحمل  طبع  من  عليها  وما  لها  ما  البشرية  النفس  إلى 
اخلير أو الشر، وذكاء جنيب محفوظ أوصله إلى العاملية من خالل اختياره 

لهذه الشخصيات وألسلوبه السهل املمتنع.
فأنت عندما تقرأ جنيب محفوظ يأتيك شعور أنك متلك عالقة أكاد أن 
أقول إنها مباشرة مع الشخصيات التي يرسمها على الورق أو التي حتولت 

إلى شخصيات على الشاشة الفضية.
وعندما يأتي احلديث عن أوالد حارتنا والتي جاءت بعد فترة توقف عن 
ال��دراس��ة، واجت��اه جنيب  ه��ذه  آخ��ر من  أسلفنا في مكان  الكتابة- كما- 
محفوظ إلى كتابة عدد من األفالم السينمائية- سيناريو وحوار أو قصة- 
جند أن هذه احلرفة اجلديدة استخدمها جنيب محفوظ استخداماً عملياً 
قراءة  يبدأ  فالقارئ عندما  أوالد حارتنا  رواي��ة  كأي محترف في  وعلمياً 
أوالد حارتنا إلى أن يصل إلى نهاية هذه الرواية هو يشاهد فيلماً فالوصف 
أن  اإلنسانية جند  املواقف  في  أو  النفس  خلجات  وص��ف  في  واالنتقال 
جنيب محفوظ قد وضعها في لوحات متتابعة كما لو كان القارئ يشاهد 
فيلماً سينمائياً، وكذلك في وصف األماكن في الرواية كاملقاهي أو البارات 
الشعبية في احلارة  اللوحة  آخر  إلى  الكارو  كعربات  الشعبية  أو احلرف 
املصرية، وأكاد أذهب إلى أن لو أحد املخرجني حاول أن يقدم أوالد حارتنا 
كفيلم سينمائي فإنه لن يجد صعوبة في كتابة السيناريو فهي رواية مكتوبة 

� أوالد حارتنا �  بني الواقعية والعبثية )5-4(
الفصل السابع - اللغة السينمائية والرؤية العبثية

*  كاتب مسرحي من الكويت

بقلم: سليمان احلزامي *
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بشكل مفصل ودقيق بل أستطيع أن 
املشاهد  رس��م  في  الدقة  أن  أق��ول 
ووصفها في رواية أوالد حارتنا أكثر 

دقة من أي مخرج سينمائي.
مفصل  بشكل  ال��رواي��ة  تقرأ  فأنت 
واإلمياءات  للحركات   ج��داً  ودقيق 
واإلشارات وحتى دخان النرجيلة أو 
أثناء  النبوت  وحتى صوت  الشيشة 
الصوت مرسوم  كان  إن  التحطيب، 
على الورق فأنت تستطيع أن تتخيل 
الصوت في األذن بشكل واضح من 
خالل دقة الوصف التي اتبعه هذا 

الكاتب املبدع.
واس���ت���ط���اع جن���ي���ب م���ح���ف���وظ في 
تقطيع  على  يعمل  أن  حارتنا  أوالد 
امل��ش��اه��د مم���ا ي��ؤك��د ح��رف��ي��ت��ه في 
ك��ت��اب��ة ال��س��ي��ن��اري��و ف��احل��دث جتده 
يتكون من كذا مشهد يذهب ويعود 
تتحرك  الكاميرا  كانت  لو  كما  إليه 
أمام وخلف ولقطة واسعة أو لقطة 
املخرجيني  تعبير  حسب  م��ح��دودة 
استطاع  ميزة  وه��ذه  السينمائيني، 
في  يستخدمها  أن  محفوظ  جنيب 
بعد  كتبه  وم��ا  حارتنا  أوالد  رواي���ة 
هذه الرواية، فالروايات التي كتبها 
حارتنا  أوالد  بعد  محفوظ  جنيب 
واملصرية  الصرفية  واقعيتها  رغ��م 
لم  السينمائية  اللغة  أن  إال  البحتة 
أن  على  ي��ؤك��د  وه���ذا  منها،  تختِف 
جنيب محفوظ خالل فترة التوقف 
عن كتابة الروايات عمل على كتابة 
السينمائية  األف�����الم  م���ن  أع�����داد 
أدب  أو  ال��ع��ب��ث  أدب  ودرس  وق���رأ 

الالمعقول.

فاللغة السينمائية في أوالد حارتنا 
تدفع القارئ ألن ينسجم مع الرواية 
كما لو كان فيلماً سينمائياً رغم إنها 
السطور  ه��ذه  كتابة  حتى  تنتج  ل��م 

كفيلم.
م��ا رأي��ن��اه ف��ي ثالثية جنيب  عكس 
محفوظ والتي جاءت أيضاً مكتوبة 
رغم  ج���داً  راق��ي��ة  سينمائية  بلغة 
أن��ه��ا ك��ت��ب��ت ع��ل��ى أن��ه��ا رواي�����ة ولم 
تكتب على أنها فيلم سينمائي لكن 
ودراسته  محفوظ  جنيب  اح��ت��راف 
لفن السيناريو دفعه ألن يكون كاتباً 
روايته  وأح��داث  لشخصياته  مرئياً 
حلبه  عملية  كنتيجة  ج���اءت  ال��ت��ي 

ودراسته لفن كتابة السيناريو.
اس��ت��خ��دام جن��ي��ب محفوظ  ول��ع��ل 
الرواية  ه���ذه  ف��ي  األس���ل���وب  ل��ه��ذا 
الرمز  تأكيد  على  ساعده  حتديداً 
وال���ع���ب���ث  وال���الم���ع���ق���ول ف���ي هذه 
الرواية، كما ذكرنا في مكان سابق 
عندما استخدم جبل في استخراج 
األفاعي أو رفاعة عندما عمد إلى 
النظرة  فهذه  العفاريات،  استخراج 
العبثية والتي كانت مهرباً عملياً من 
جنيب محفوظ عن الوقوع في براثن 
مجاالً  أعطته  التاريخية  الواقعية 
الستخدام العبثية في توصيل أفكار 
خلدمة  وضعها  التي  الشخصيات 
رواي���ت���ه وحت���دي���داً ش��خ��ص��ي��ة جبل 

ورفاعه.
أوالد حارتنا  رواي��ة  إن  واخلالصة: 
تستحق الكثير من الكتابة وتستحق 
ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال���دراس���ة ل��ع��ل��ي أكون 
قدمت شيئاً حول هذه الرواية رغم 
ما قيل عنها ورغم ما ذهب البعض 
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أنها من األعمال غير منطقية  إلى 
احلدث وأنا هنا ال أذهب إلى هذا 
القول وأؤكد على عبثية رواية أوالد 

حارتنا فكراً وموضوعاً ونصاً.
ومما يؤكد على عبثية أوالد حارتنا، 
للشخصيات  امل��ت��اح��ق��ة  ال��ن��ه��اي��ات 
أدهم،  والتي هي  األرب��ع  أو  الثاث 
وق����اس����م، فكما  ورف����اع����ة  وج���ب���ل، 
التتابع  فإن  سابق  مكان  في  ذكرنا 
تتابع  ال��رواي��ة هو  ه��ذه  الزمني في 
احلبكة  ولكن  معقول  وغير  عبثي 
الروائية العبثية عند جنيب محفوظ 
جعلته يعمل على االنتقال بني هذه 
هو  واح��د  موقع  وف��ي  الشخصيات 
مصر، وحتديداً منطقة جبل املقطم 

وما يحيط به.
محفوظ  جن���ي���ب  اس���ت���ط���اع  وه���ن���ا 
املعالم  ي���ط���م���س  أن  ب��ع��ب��ق��ري��ت��ه 
التاريخية لإلنسان املصري املتدين 
من خال األجواء غير املنطقية في 
أوالد حارتنا من تعاطي املشروبات 
»الشيشة«،  ال��ن��رج��ي��ل��ة  وت���دخ���ني 
وان���ت���ش���ار ت��ع��اط��ي امل����خ����درات بني 
الرواية  ف��ي  الشخصيات  مختلف 
وكذلك التجارة بها ولوحات السكر 
وال���ع���رب���دة ل��إلن��س��ان ال����ذي رسمه 
األجيال  خال  روايته  في  محفوظ 
اجليل  إل�����ى  ب���اإلض���اف���ة  ال���ث���اث���ة 
امل��ؤس��س وه���و ج��ي��ل أده����م، ب��ل أن 
الشخصية املنحرفة أوجدها جنيب 
محفوظ أيضاً عند أوالد اجلباوي 
وه����م ي��ت��ع��اط��ون امل���ش���روب���ات فوق 
السطح والسكر العلني أثناء زفاف 
أده��م، وهذه كلها تؤكد على عبثية 
الشخصيات رغم أن جنيب محفوظ 
جعل من أرض مصر مكاناً ألحداث 

الشخصية  إلى  نظرنا  وإذا  الرواية 
املصرية، الواقعية منذ آالف السنني 
وخ���اص���ة ف���ي ال���ت���اري���خ  ت����دور فيه 
أح��داث أوالد حارتنا، وال��ذي أشار 
بأن هذه األح��داث قد  املؤلف  إليه 
بناء  وبعد  القاهرة،  بناء  بعد  متت 
األزهر وهذا يعني أن اإلسام كدين 
كان موجوداً ومتأصًا عند اإلنسان 
رغم  محفوظ  جنيب  لكن  املصري 
العبارات املتكررة التي توضح هوية 
في  الشخصيات  بعض  عند  الدين 
الصاة  ع��ب��ارة  مثل  ح��ارت��ن��ا  أوالد 
واالرض  السماوات  رب  النبي  على 
وغيرها من العبارات، لكن وبحرفية 
محفوظ  جن����ي����ب  خ�������رج  ع����ال����ي����ة 
ب��ش��خ��ص��ي��ات��ه م���ن واق��ع��ي��ة احلدث 
إلى منطقة الاحدث أو الامعقول 
بأنها شخصيات بعيدة  عن مزاولة 
تسلية  ال  وأنها  العبادات  أو  الدين 
لهذه الشخصيات إال شراب البوظة 
وت���دخ���ني ال��ن��رج��ي��ل��ة، وه����ذه حيلة 
ليخرج  محفوظ  جنيب  استخدمها 
املجتمع  واقعية  م��ن  بالشخصيات 
الرواية  ش��خ��ص��ي��ات  إل���ى  امل��ص��ري 
كل  بعيدة  العبثية، وهي شخصيات 
أرى عن طبيعة اإلنسان  البعد كما 
الشخصية  أن  وامل��ع��روف  امل��ص��ري، 
املصرية شخصية متيل إلى الصداقة 
وإلى احملبة وإلى التدين وليس إلى 
الضرب والعصابات واحلمايات كما 
صورها جنيب محفوظ في روايته.

حارتنا  أوالد  مع  تعاملنا  إذا  ولكن 
ع��ل��ى أن��ه��ا رواي�����ة ع��ب��ث��ي��ة ف���إن كل 
للشخصية  ال���واق���ع���ي���ة  ال���ق���واع���د 
امل��ص��ري��ة ول��ل��ح��دث ت��س��ق��ط، وهذا 
ما فعله جنيب محفوظ في روايته، 
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حتى العالقات النسائية في الرواية 
جن��ده��ا أي��ض��اً ت��أخ��ذ ن��ف��س اخلط 
رغم اإلسقاطات التي حاول جنيب 
التاريخ،  م��ن  يقربها  أن  م��ح��ف��وظ 
أيضاً  الشديد،  األس��ف  مع  ولكنه، 
باستثناء  ع��ب��ث��ي��اً  خ���ط���اً  أع��ط��اه��ا 
زوجة  ه��ي  ال��ت��ي  شفيقة  شخصية 
جبل، والتي اقتبس جنيب محفوظ 
ب��ن جبل وشفيقة  ال���زواج  أح���داث 
اإلنساني، وهنا  الديني  التاريخ  من 
نتساءل، وهو تساؤل مشروع، إلى أي 
مدى يحق للكاتب استخدام التاريخ 

الواقعي الديني بحدث عبثي.
استخدمها  الفنية  اإلشكالية  ه��ذه 
أقول  وال  مرغماً  محفوظ،  جنيب 
يربط  أن  يستطيع  ال  ألنه  مختاراً، 
والنظرية  ال��ت��اري��خ��ي  ال���واق���ع  ب��ن 
العبثية لروايته، إال في حالة واحدة 
واقعية  بصيغة  ال��رواي��ة  يكتب  أن 
ل��م يفعله جنيب  م��ا  ص��رف��ة وه���ذا 

محفوظ في أوالد حارتنا.
رواية  في  العبثية  الرؤية  ولتأصيل 
محفوظ،  جنيب  عند  حارتنا  أوالد 
عمد الكاتب إلى تغريب الشخصية 
ابن  شخصية  وخ��اص��ة  امل��ص��ري��ة، 
أكثر  أو  جميع  أن  فإننا جند  البلد 
أو أغلب الشخصيات التي عاصرت 
جبل ورفاعة وقاسم هي شخصيات 
شخصيات  مصر  ف��ي  يقولون  كما 
أي  امل��ص��ري��ة  احل����ارة  وم���ن  شعبية 
محفوظ  جنيب  وعمد  البلد،  أبناء 
املجتمع  تنطبق على  إلى ظاهرة ال 
امل��ص��ري، وه��ي ظ��اه��رة ع��دم العلم 
أقول  أن  أري��د  املعرفة وال  ع��دم  أو 
اختار  التي  فالشخصيات  اجلهل، 
مقعرة  أس��م��اء  محفوظ  جنيب  لها 

احملروسة،  مصر  ف��ي  البلد  ألب��ن��اء 
هي شخصيات بعيدة كل البعد عن 
الثقافة وعن العلم وعن املعرفة، بل 
إنها شخصيات جاهلة،  أق��ول  أك��اد 
وإن���ه���ا ت��ت��ع��ام��ل م���ع ب��ع��ض��ه��ا بعضاً 
م��ن خ��الل مبدأ اخل��وف م��ن القوة 
في  فاملعلمون  ال��ق��وة،  واس��ت��خ��دام 
أوردها  التي  زمنية  حقبات  ث��الث 
أصحاب  ه��م  رواي��ت��ه  ف��ي  محفوظ 
القول  أص����ح����اب  وه�����م  ال��س��ل��ط��ة 
النهائي وهم الذين يحكمون احلارة 
املصرية، ويحكمون الناس ويأخذون 
ي��ذه��ب جنيب  ب��ل  منهم اإلت�����اوات، 
محفوظ إلى هذه الشخصيات وهي 
شخصيات، كما ذكرنا، فيها الشيء 
الشخصية  التغريب عن  الكثير من 
املصرية احلقيقية، يذهب بهم جنيب 
محفوظ إلى االستغالل الكامل من 
خالل العالقات االجتماعية وأقصد 

هنا العالقات بن الرجل واملرأة.
املجتمع  ع��ن  غريبة  ظ��اه��رة  وه���ذه 
وال  املصرية،  والشخصية  املصري 
محفوظ  جنيب  دف��ع  سبباً  أع���رف 
املصرية  فالشخصية  املطب،  لهذا 
وحب  والطيبة  بالتسامح  املعروفة 
محفوظ  جنيب  استخدمها  اخلير 
استخداماً عكسياً، وهذا االستخدام 
قد يبدو مقبوالً إلى درجة ما  عندما 
على  الشخصيات  ه��ذه  مع  نتعامل 
برواز  ه��ي  عبثية  شخصيات  أن��ه��ا 
الذكر،  اآلنفة  الثالث  للشخصيات 
عبثية  على  يؤكد  أيضاً  رأي  وه��ذا 

رواية أوالد حارتنا.
بخاطرهم  شخصية  إلى  باإلضافة 
اجلن  م��ع  تتعامل  التي  أو  العرافة 
وتعمل على تسريح اجلن واستجابة 
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الزار  حفالت  طريق  عن  مطالبهم 
وما إليها، وهذه الشخصية ال أعرف 
رسمها  كيف  أو  استخدمها  كيف 
جنيب محفوظ في روايته؛ ألنها في 
احلقيقة تكاد تكون هي بأفعالها هي 
رفاعة،  لشخصية  األس���اس  حجر 
تسيطر  التي  العفاريت  مع  وتعامله 
على النفس البشرية، وهذا التداخل 
بني الشخصية الرمزية رفاعة وبني 
جتعل  ب��خ��اط��ره��م  شخصية  واق����ع 
الشخصيتني  بني  االلتباس  من  نوع 
من  ل��ك��ل  أن  ال��ن��ت��ي��ج��ة، مبعنى  ف��ي 
استخراج  في  طريقة  الشخصيتني 
ال��ع��ف��اري��ت، ول��ك��ن جن��ي��ب محفوظ 
شيئاً  رفاعة  شخصية  يعطي  حتى 
م���ن ال��ق��دس��ي��ة ع��م��د إل���ى عالقته 
هي  ب��خ��اط��ره��م  بينما  ب��اجل��ب��الوي 
ولكنها  الناس،  عامة  من  شخصية 
العفاريت  أو  األرواح  ط��رد  مت��ارس 

بطريقة الزار.
وه��ن��ا يُ��ط��رح ت��س��اؤل، ي��ب��دو ل��ي أنه 
م��ش��روع، وه���و أن جن��ي��ب محفوظ 
عندما أراد أن يقدم شخصية جبل 
على أنها شخصية غير عادية، جعل 
له قدرة وإمكانية على جمع الثعابني 
إلى  اجت���ه  وع��ن��دم��ا  م��ن��اف��س  دون 
شخصية رفاعة وال��ذي هو يخلص 
أو  ال��ش��ري��رة  م��ن األرواح  اآلخ��ري��ن 
محفوظ  م��ه��د جن��ي��ب  ال��ع��ف��اري��ت 
وبشكل مقصود إلى أن نفس العملية 
االختالف  مع  بخاطرهم  بها  تقوم 
عند  املبدأ  أن  األسلوب مبعنى  في 
ال��ش��خ��ص��ي��ت��ني ه���و اخل�����الص من 
العفاريت لكن أسلوب أم بخاطرهم 
رفاعة  وأس���ل���وب  ال�����زار  ب��ح��ف��الت 
ل��م ي��ك��ون��ا واض��ح��ني إال م��ن خالل 

من  رف��اع��ة  عرفه  ال��ذي  االستنتاج 
أعرف  لم  تشابك  وهنا  اجلبالوي. 
ملاذا لم يلتفت إليه النقاد في رواية 
أوالد حارتنا وهو تشابك يحتاج إلى 
دقة في رسم الشخصية ونقول هذا 
يرحمه  الكاتب،  غياب  بعد  الكالم 
ال��ل��ه، ول��ك��ن ه��ذا ال��ت��س��اؤل أطرحه 
لعلي  الرواية  هذه  عاصر  من  على 
الدارسني  أو  إج���اب���ة  ع��ن��ده  أج���د 
الذين  م���ن  ح��ارت��ن��ا  أوالد  ل���رواي���ة 
جعلوا  أو  الرواية،  صدور  عاصروا 
منها دراسة أكادميية أو فنية، حيث 
بتعامل  انبهاره  كان  رفاعة  أن  جند 
أو  بشكل  العفاريت  مع  بخاطرهم 
منها  انطلق  التي  البوابة  هو  بآخر 
ل��ق��ائ��ه م��ع اجلبالوي  ب��ع��د  رف��اع��ة 
بتخليص الناس من األرواح الشريرة، 
كما ذكرنا، وهذا الكالم أيضاً ينطبق 
باحلاوي  التقى  عندما  جبل  على 
وتعلم منه كيف يتعامل مع الثعابني 
وجاء عائداً إلى حارة حمدان، وهو 
يتعامل  وكيف  الثعابني  لغة  يعرف 
الذي  املنفذ  ه��و  ه��ذا  وك���ان  معها، 
استخدمه جنيب محفوظ لشخصية 
جبل من غير أن يعطينا إشارة إلى 
لعبة  احل��اوي هو من علم جبل  أن 
الثعابني، فالتعامل مع الثعابني لعبٌة 
والد زوجته  عرفها جبل من خالل 
ش��ف��ي��ق��ة، ول��ي��س م���ن خ���الل لقائه 
املظلمة،  الليلة  تلك  في  للجبالوي 
وهنا أيضاً جند أو نقرأ قمة العبثية 

في الفعل ورد الفعل.
فهي شخصية  قاسم  أم��ا شخصية 
امل��ع��ل��م ال����ذي ي��ج��م��ع ال��ن��اس ويقف 
املجتمع  في  السلبية  الظواهر  أمام 
ويستخدم القوة »النبوت« مما يؤدي 
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إلى قتل األعداء، أعداء قاسم دون 
وضوح الرؤية التي يدعو لها قاسم 
باستثناء املساواة في أموال الوقف.

استخدام  إل��ى  ال��داع��ي  هو  فقاسم 
أموال الوقف، عند اجلبالوي ليوزع 
على جميع الناس في احلارة الكبرى، 
بفروعها  امل��ق��ط��م«  ج��ب��ل  »م��ن��ط��ق��ة 
والرفاعية،  ح��م��دان،  »بني  الثالث 
وال��ق��اس��م��ي��ة«. وم���ن ال��واض��ح جداً 
اتخذه جنيب  ال��ذي  املبدأ  ه��ذا  أن 
م��ح��ف��وظ ه��و م��ب��دأ اش��ت��راك��ي مما 
ي��ؤك��د ع��ل��ى إمي���ان جن��ي��ب محفوظ 
باالشتراكية وإنها »االشتراكية« هي 
ال��وس��ي��ل��ة حل��ي��اة ال��ن��اس ب��ش��يء من 
توزع  أن  يجب  الثروة  وأن  التساوي 
وعلى  تفضيل،  ب���دون  ال��ن��اس  ب��ن 

أساس العمل فحسب.
وغاب عن جنيب محفوظ في روايته 
املرحلة  وحتى  الثالث  املراحل  في 
األول������ى ال���ت���ي ه���ي م��رح��ل��ة أدهم 
وأوالده وإدري��س وابنته وط��رده من 
تدور  األح���داث  ه��ذه  فكل  القصر، 
وبشكل واضح دون لبس في مجتمع 
إسالمي وهم مجتمع مصري يأخذ 
أماكن  حوله  وم��ا  املقطم  جبل  م��ن 
كما  جن��د  فنحن  وال��ع��ي��ش،  للسكن 
ذكرنا في موقع سابق أن الشخصيات 
ما  اإليحاء  من  فيها  عبارات  تكرر 
يدل بالتمسك باإلسالم أو بالديانة 
اإلسالمية بالشيء الكثير »كالصالة 
على النبي، رب السماوات واألرض، 
إلى آخره من اجلمل التي ترد على 
لسان الشخصيات دون اإلشارة إلى  
نقطة تؤكد  أي��ض��اً  ال��دي��ان��ة، وه���ذه 
جنيب  عند  الطرح  اشتراكية  على 

محفوظ في روايته وشخصياته.

وه���ن���ا ن���ت���س���اءل ه���ل اجت����ه جنيب 
محفوظ لهذا النوع من الكتابة، في 
أوالد حارتنا فقط، هل قصد هذه 
الكتابة متعمداً ومحاوالً التركيز على 
النظرية االشتراكية التي كان ينادي 
بها النظام احلاكم في مصر آنذاك، 
هذه نقطة تدفعنا إلى أن نتساءل: 
ه��ل ال��ت��وج��ه ال��س��ي��اس��ي ل��ث��ورة 23 
يوليو وبعد اإلطاحة بحركة اإلخوان 
1954م، هل جاءت هذه الرواية على 
منهجية التوجه االشتراكي لثورة 23 
يوليو 1952م؛ رغم، كما ذكرنا في 
أن جن��ي��ب محفوظ  س��اب��ق،  م��ك��ان 
عقالني  أو  فكري  االن��ت��م��اء  وف��دي 
فاالختالف  ال���ي���س���اري؛  ال���ت���وج���ه 
جنيب  شخصية  ف��ي  النهجن  ب��ن 
محفوظ لم يكن موجوداً في رواية 
أوالد حارتنا عكس ما هو في بعض 
رواي���ات���ه األخ����رى ال��ت��ي ك���ان جنيب 
م��ح��ف��وظ ي��ؤك��د ف��ي��ه��ا ع��ل��ى إميانه 
الوفدي بينما في أوالد حارتنا يؤكد 
االشتراكي  ال��ي��س��اري  ف��ك��ره  ع��ل��ى 
دون االل��ت��ف��ات إل��ى ال��وف��دي��ة  التي 
يشير إليها جنيب محفوظ بأنه من 
قبل  الوفدية  احلركة  إل��ى  املنتمن 

الثورة أي قبل ثورة 1952م.
وحتى يعطي جنيب محفوظ، اإليحاء 
إلى  عمد  فقد  للرواية،  العام  للجو 
أن يكون مجتمع أوالد حارتنا، وهنا 
البشرية،  العالقات  مجتمع  أقصد 
بعيداً عن تطبيق العبادات أو األمور 
محفوظ  جنيب  فمجتمع  الدينية، 
إلى  أق����رب  ف��ي أوالد ح��ارت��ن��ا ه��و 
املجتمع اجلاهلي قبل اإلس��الم من 
والنرجيلة  املشروبات  تعاطي  حيث 
التي  األم��ور  من  وكثير  الشيشة  أو 
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ت���دل ع��ل��ى اب��ت��ع��اد امل��ج��ت��م��ع الذي 
ت�����دور ف��ي��ه أح������داث ال����رواي����ة عن 
ك���ق���ذراة املكان  ال��ق��ي��م اإلس��ام��ي��ة 
وانحطاط  بالنظافة  االلتزام  وعدم 
مستوى احلوار بني الفتوات وعامة 
الناس، فكثير ما تتردد كلمات يابن 
الكلب، وإل��ى آخر  ي���اوالد  ال��زان��ي��ة، 
ق��ام��وس ه��ذه ال���ب���ذاءات ال��ت��ي أرى 
الشخصية  تكوين  ع��ن  بعيدة  إنها 
امل��ص��ري��ة اإلس��ام��ي��ة، ف��ال��ق��وة هي 
وابتزاز  البشر  واستخدام  األس��اس 
ال��ب��ش��ر، وان��ت��ه��اك اإلن��س��ان��ي��ة من 
منطلق  وم����ن  اجل����ب����روت  م��ن��ط��ل��ق 
السمات  ه��ذه  ك��ل  وال��ق��وة  الضعف 
تكون  أن  إلى  محفوظ  عمد جنيب 
صفات واضحة في شخصيات أوالد 
التي يرى  النماذج  حارتنا حتى في 
جنيب محفوظ أنها مناذج إيجابية، 
فشخصية أدهم وجبل ومن بعدهما 

رفاعة وقاسم.
ف��ه��ذه ال��ش��خ��ص��ي��ات ح����اول جنيب 
محفوظ أن يعطيها صفات التميز، 
واألخاق العالية، أيضاً كما يبدو لي 
منظور  ولكنه  اشتراكي  منظور  من 
جبل  فشخصية  بالتدرج،  اشتراكي 

شخصية  ع��ن  تختلف  االش��ت��راك��ي��ة 
تختلف  رف��اع��ة  وشخصية  رف��اع��ة، 
ع���ن ش��خ��ص��ي��ة ق���اس���م، مب��ع��ن��ى أن 
جنيب محفوظ كان في روايته يروج 
العربي  اليساري  االشتراكي  للفكر 
وال��ذي هو من إره��اص��ات ث��ورة 23 

يوليو 1952م.
ولعل البعد السياسي ألوالد حارتنا، 
عندما  وض��وح��اً  ي����زداد  أرى،  ك��م��ا 
الشخصية  ع���ن  ل��ل��ح��دي��ث  ن��ن��ت��ق��ل 
اخلامتة  ال��ش��خ��ص��ي��ة  أو  ال��ق��ادم��ة 
ألوالد حارتنا وهي شخصية عرفة، 
وشقيقه حنش فهاتان الشخصيتان 
فلكهما  ف��ي  ت��دور  التي  واألح����داث 
إلميان  واض��ح��ة  إش����ارات  تعطيان 
االشتراكية  ف��ي  م��ح��ف��وظ،  جن��ي��ب 
على  تطبيقها  ومحاولة  اليسارية، 
وعندما  امل��ص��ري،  العربي  املجتمع 
األخير  الفصل  عن  للحديث  نأتي 
للرواية فسوف جند أو نكتشف أن 
أو  مقصود  وبشكل  جنيب محفوظ 
إميانه  رغ��م  تنبأ  ق��د  مقصود  غير 
االشتراكية  التجربة  بفشل  الشديد 

في مصر العربية.
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تظل رواية أوالد حارتنا من الروايات 
التي تشكل عالمة فارقة، في أدب 
ومن  خ��اص  بشكل  محفوظ  جنيب 
فالشخصيات  زاوي������ة،  م���ن  أك���ث���ر 
اجلبالوي  ش��خ��ص��ي��ة  م���ن  اب���ت���داء 
مروراً  عواطف،  بشخصية  وانتهاًء 
كأدهم،  ال��رئ��ي��س��ة،  بالشخصيات 
وإدريس، وقدري وبقية الشخصيات 
ناهيك  وقاسم،  ورفاعة،  جبل  مثل 
ع��ن ال��ش��خ��ص��ي��ات امل��س��ان��دة لهذه 
أسماء  وهي  الرئيسة  الشخصيات 
بشكل  إل��ي��ه��ا  اإلش�����ارة  أود  ك��ث��ي��رة 
الشخصيات  حتديد  دون  جماعي 
باالسم ولكن نشير إليها من خالل 
الشخصية  وم���ح���ي���ط  األح��������داث 
احملورية كاًل على حدا، فاجلبالوي 
ك��ش��خ��ص��ي��ة م���ح���وري���ة حت���ي���ط به 
مقدمتهم  وف��ي  أب��ن��ائ��ه  شخصيات 
أده���م ال���ذي يُ��ط��رد م��ع أم��ي��م��ة من 
البيت الكبير ليواجه احلياة ويواجه 
ال��ص��راع م��ع إدري����س االب���ن األكبر 
إرادته  وال��ذي يخرج عن  للجبالوي 
بسبب مت��رده واخل��روج على أوامر 
والرفض  ال��ع��ص��ي��ان  مب��ع��ن��ى  األب 
إلرادة األب، ومن زاوية أنه األفضل 
األفضلية  يعطي  أو  يرى  األب  لكن 
ألصغر أبنائه أده��م وال��ذي هو من 

جارية سوداء.
وزوجته  القصر  م��ن  أده��م  وي��خ��رج 
ل��ل��ح��ي��اة م���ع امل��ج��ت��م��ع خ�����ارج بيت 
ال��ص��راع من أجل  ليبدأ  اجل��ب��الوي 

وتبدأ  ال���ع���ي���ش،  وش���غ���ف  احل���ي���اة 
اجل���رمي���ة ب���أن ي��ق��ت��ل ق����دري أخاه 
أده��م وي��ت��زوج ق��دري من ابنة عمه 
هند ويبدأ تكوين أو امتداد مجتمع 
جبل املقطم وتنشأ األسر التي هي 
امتداد أيضاً للجبالوي، والتي يأتي 
وزعيمهم  ح��م��دان  ب��ن��ي  ح��ي  منها 
وزعيمهم  ال��رف��اع��ي��ة  وح���ي  ج��ب��ل، 
وزعيمهم  القواسمه  وح��ي  رف��اع��ة، 

قاسم.
بينها  ي��دور  الشخصيات  ه��ذه  وك��ل 
داف����ع أس���اس���ي ه���و ت��ق��دمي اخلير 
املجتمع  جاهلية  رغ��م  ال��ش��ر  على 
ال����ذي ج�����اؤوا م��ن��ه وال�����ذي واضح 
عاش  أو  يعيش  مجتمع  أن��ه  مت��ام��اً 
محفوظ  فنجيب  إسالمي،  بلد  في 
روايته  أكثر من مرة في  إلى  أش��ار 
إلى أن أحداث أوالد حارتنا حدثت 
ب��ع��د ب��ن��اء ال��ق��اه��رة، وي��ت��ح��دث عن 
مناطق أنشأت بعدما أنشئت مدينة 
القاهرة، إذن، فنحن في رواية أوالد 
حارتنا نتحدث عن مجتمع مصري 
مسلم التاريخ واحلدث، لكنه جاهلي 
الصفات والطبائع من منظور الكاتب 
جنيب محفوظ، والسبب في جاهلية 
املجتمع الذي رسمه جنيب محفوظ 
في روايته من وجهة نظر الدراسة 
أنه يعطي نفسه مبرراً لتسويق مبدأ 
سياسي يقوم على نشر االشتراكية 
كاملجتمع  مسلم  عربي  مجتمع  في 
املصري، وحتى يؤكد جنيب محفوظ 

الفصل الثامن

االشتراكية كما يراها عرفة
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روايته  في  االشتراكية  نظرته  على 
أوالد حارتنا عمد في اجلزء األخير 
م���ن رواي���ت���ه إل���ى ظ��ه��ور شخصية 
عرفة، مجهول األب وشقيقه حنش 
في  يحيط  وم��ا  بعواطف  وعالقته 
األح��داث، حي  الثالثة من  األحياء 
الرفاعية، وحي  بني حمدان، وحي 

القواسمه.
وش��خ��ص��ي��ة ع��رف��ة أس��م��اه��ا جنيب 
الذي  أو  ال��س��اح��ر  ب��أن��ه  م��ح��ف��وظ 
يتعامل مع السحر وال أعرف سبباً 
هذا  الختيار  محفوظ  جنيب  دف��ع 
االسم وهذه الصفة، ألن رفاعة من 
التقدم  وه��و  العلم  هو  أن��ه  الواضح 
العلمي بدليل استخدامه للبارود أو 
والتي  املولوتوف  بقنابل  يسمى  ما 
الديناميت  ي��ك��ون  أن  إل��ى  ت��ط��ورت 
في  تفاصيلها  على  سنأتي  وال��ت��ي 

الصفحات التالية.
وعرفه كما يبدو واضحاً من سياق 
القسم  ف���ي  واألح�������داث  ال���وص���ف 
األخير من أوالد حارتنا هو مجهول 
على  واض���ح���ة  دالل����ة  وه����ذه  األب 
العلوم  فجميع  ل��ه،  أب  ال  العلم  أن 
تأتي من مجاالت مختلفة ومتعددة 
احلال  وبطبيعة  وتاريخياً  جغرافياً 
الواضح  ال��ق��ص��د  وه���ذا  إن��س��ان��ي��اً، 
امل��ع��ال��م ق��ص��د ب��ه جن��ي��ب محفوظ 
ألن يقول أن االشتراكية أيضاً هي 
وفي  املجتمعات  ك��ل  ف��ي  م��وج��ودة 
وهو  العلم  هو  فعرفة  العصور،  كل 
االشتراكية وهو املستقبل، من وجهة 
نظر جنيب محفوظ، ووجهة النظر 
بأكثر من  الرواية  بعد ص��دور  هذه 
أن رؤية  يبدو واض��ح��اً  ق��رن  نصف 
رؤية  لالشتراكية  محفوظ  جنيب 

غ��ي��ر ص��ح��ي��ح��ة، ف��ن��ح��ن ن��ع��رف أن 
السوفيتية  االش��ت��راك��ي��ة  ال��ن��ظ��ري��ة 
سقطت مع بداية العقد األخير من 
االحتاد  وتفكك  العشرين،  ال��ق��رن 
جمهوريات  إل��ى  وحت��ول  السوفيتي 
رأسمالية  نظم  وانتهجت  مستقلة 
ب��ع��ي��دة ع��ن االش��ت��راك��ي��ة ال��ت��ي دعا 
إليها جنيب محفوظ في روايته من 
كتابة  وح��ت��ى  ع��رف��ة،  تعاليم  خ��الل 
الشيوعية  النظرية  فإن  الرأي  هذا 
املاركسية أصبحت محدودة املعالم، 
األخير  النفس  مرحلة  في  هي  بل 
حتى في الصني، أو في كوبا أو في 
ثالثة  أكثر  وه��ي  الشمالية،  ك��وري��ا 
النظرية  تطبيق  ع��ل��ى  تعمل  دول 

االشتراكية العاملية.
وهذا املنحى السياسي الذي أوجده 
جن��ي��ب م��ح��ف��وظ م��ن ب���اب التقرب 
إل����ى ال��س��ل��ط��ة امل��ص��ري��ة ف���ي ذلك 
الوقت ومن باب الدعوة لالشتراكية 
لإلنسان  اخل���الص  ه��ي  أن��ه��ا  على 
االستعمار  ب����راث����ن  م����ن  ال���ع���رب���ي 
لكن  الغربية،  والرأسمالية  الغربي 
محفوظ  أن جنيب  امل��ف��ارق��ات  م��ن 
نفسه عاش ملرحلة من العمر ورأى 
االشتراكية  النظرية  حتطم  بعينه 
االشتراكية  وال��ن��ظ��ري��ة  امل��ص��ري��ة 
الرأسمالية  إل��ى  والتحول  العربية 

والرأسمالية البشعة.
فالثورة املصرية التي قامت في 25 
يناير 2011 هي إعالن شعبي مصري 
الرأسمالية  ض��د  األب��ع��اد  مكتمل 
املقيتة التي مت مزاولتها على حساب 
اإلنسان املصري من منظور العداء 

لالشتراكية أو الشيوعية.
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وه����ذا ال��س��ق��وط ل��م ي��ق��رؤه جنيب 
م��ح��ف��وظ ع��ن��دم��ا ك��ت��ب رواي���ت���ه في 
نهاية العقد السادس وبداية العقد 
السابع من القرن املاضي )1959-

1960م(.
وهنا نتساءل: هل األحداث، عندما 
أم  إثباتاً  املؤلف، هل حتمل  يكتبها 
التغيير ملستقبل أفضل  حتمل رياح 
أسوأ،  ملستقبل  ال��ل��ه  س��م��ح  ال  أو 
وجند اإلجابة في أوالد حارتنا أنها 
كانت حتمل اإلجابات األسوأ حلياة 
املصري  والتاريخ  املصري  اإلنسان 
بالتاريخ  يتعلق  ما  وخاصة  العريق 
اإلسالمي في مصر. فمصر كوطن 
وكدولة تفتخر أنها حتمل بني طياتها 
التاريخية حضارتني عظيمتني قبل 
اإلس���الم ح��ض��ارة ال��ف��راع��ن��ة، وبعد 
اإلسالم حضارة إسالمية مزدهرة. 
على  العربي  اإلسالمي  الفتح  منذ 
يد عمرو بن العاص إلى يومنا هذا، 
السياسية  الهزات  كل  رغم  فمصر 
واحلزبية من أكثر الشعوب متسكاً 
بالدين اإلسالمي ومن أكثر الشعوب 
التي  اإلسالمية  ال��روح  مع  تعاطفاً 
نهجها محمد عليه الصالة والسالم 

وأصحابه الكرام.
ن��ت��س��اءل: هل  أن  أي��ض��اً  يحق  وهنا 
ح����اول جن��ي��ب م��ح��ف��وظ م��ن خالل 
أحداث  ملنطقة  اجلاهلي  املجتمع 
تنم على  والتي  أوالد حارتنا  رواي��ة 
أح��داث جاهلية مع االحتفاظ  أنها 
اآلذان  النبي وصوت  على  بالصالة 
وك��ل اإلش����ارات اإلس��الم��ي��ة إال أن 
أن  مستميت  بشكل  حاول  محفوظ 
مجتمع  املقطم،  مجتمع  من  يجعل 
مجتمعاً  ح��ارت��ن��ا،  أوالد  أح�����داث 

جاهلياً من خالل التفكك االجتماعي 
البوظة  وش��راب  الشيشة  تدخني  و 
املقاهي  ووص���ف  شعبية«،  »خ��م��رة 
واملشي  املسكرات  تقدم  أنها  على 
في الشوارع في حالة سكر وانتشار 
»ياسمينا«  الفساد  وبيوت  الفساد 
املستحمات  حتمل  التي  والعربات 
الشعبية وهي صور  في احلمامات 
كثيرة ال أجد داعياً لذكرها ولكنها 
أو  امل��ق��ط��م  مجتمع  أن  ع��ل��ى  ت��ؤك��د 
بعيد  مجتمع  حارتنا  أوالد  مجتمع 
عن أخالق اإلنسان املصري الغيور 
والذي  مجتمعه،  وع��ل��ى  دي��ن��ه  على 
يسمح بهذا اخلروج عن املألوف هو 
ألسلوبه  محفوظ  جنيب  استخدام 
العبثي في روايته، فاملدرسة العبثية 
أو م��درس��ة ال��الم��ع��ق��ول ف��ي األدب 
تشاء  م��ا  تستخدم  ب��أن  ل��ك  تسمح 
وإذا  الفكرة،  لتوصيل  الوسائل  من 
كما  أوالد حارتنا  رواي��ة  تعاملنا مع 
أسلفنا في الصفحات السابقة من 
إنها رواية عبثية وراوية تنتمي إلى 
التي  األخطاء  فإن  الالمعقول  أدب 
ذكرناها آنفاً قد نتقبلها بشيء من 
االستغراب وليس بشيء من احلب، 
والسبب هو أن جنيب محفوظ حبه 
ملصر جعل أحداث روايته تدور بني 
أو حواري  املصري  الشعب  طبقات 
جبل املقطم وما يحيط بها، وأيضا 
اختار زمناً ليس بعيداً عن زمن الثورة 
الصناعية بدليل اختراع الديناميت 
لها  يروج  التي  املستقبلية  واألفكار 
ال��ت��ي سماها  األف��ك��ار  تلك  ع��رف��ة، 
وبسببها  بالسحر  محفوظ  جنيب 
أط��ل��ق ع��ل��ى ع��رف��ة ص��ف��ة الساحر 
بالعلم  مع متتعهم  الساحر  لقب  أو 
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ومعرفة تركيب األدوية واملتفجرات 
التي أدت إلى تفجير بعض القناني 
احمل��ت��وي��ة ع��ل��ى م���واد م��ت��ف��ج��رة في 
وجه املعلمني الكبار باملنطقة، وهذه 
هي  عرفة  فكر  في  النوعية  النقلة 
الثورة  ان��ط��اق  ب��داي��ة  تعني  نقلة 
الصناعية وبالتالي الوصول  لألفكار 
االشتراكية وتطبيق هذه األفكار مع 
يسمى  فيما  العشرين  القرن  بداية 
الشيوعية، بل ذهب جنيب  بروسيا 
محفوظ إلى أبعد من ذلك  عندما 
لسان  على  محفوظ  حت��دث جنيب 
يؤمن  شخص  عرفة  أن  م��ن  عرفة 
باألشياء  ي��ؤم��ن  امل����ادي،  بامللموس 
وليس مبا هو  ويزاولها  يراها  التي 
في علم الغيب بعيدة عن فكره وعن 
الكام هو  نهجه في احلياة، وهذا 
العالم،  اليساري في  للفكر  ملخص 
على  تقوم  الشيوعية  أن  فمعروف 
اإلميان باملادة املرئية وال شيء غير 
املادة املرئية؛ أي أن الغيبيات ليست 
االشتراكية  امل��ذاه��ب  ف��ي  م��وج��ودة 
وال��ش��ي��وع��ي��ة ف���ي م��ق��دم��ت��ه��ا وهذه 
عدم  إل��ى  ع��رف��ة  أوص��ل��ت  النتيجة 
اإلمي�����ان ب���األدي���ان واإلمي�����ان بقوة 
النتيجة عمل جنيب  اإلنسان وهذه 
روايته  في  تأكيدها  على  محفوظ 
من خال احملطات التي استخدمها 
بأدهم  م��روراً  ابتداء من اجلباوي 
قاسم، فكل  وجبل ورفاعة، وأخيراً 
الشخصيات السابقة نشرت مبادئها 
وصراعها مع احلياة بطريقة مادية 
املادية،  احليل  وباستخدام  خالصة 
ال��ع��ي��ش فقيراً  إل���ى  ف��أده��م ع��م��د 
اجلباوي..  ب��ي��ت  م��ن  ط����رده  ب��ع��د 
واجلباوي نفسه كان أو عاش من 

أوالده  م��ع  اشتراكي  منظور  خ��ال 
داخل البيت الكبير دون أن مينحهم 
احل��ري��ة ف��ي احل��رك��ة ب��ل عمد إلى 
تقييدهم من خال تعليماته ومعاملته 
لهم وصار أدهم وأميمة على نفس 
البيت  م���ن  ب��ع��د ط���رده���م  ال��ن��ه��ج 
طرد  ك��ان  أيضاً  ذل��ك  وقبل  الكبير 
الكسب  أس��اس  على  قائماً  إدري��س 
املادي،  الكسب  غير  وليس  امل��ادي 
فاألخاق والقيم لم يعرفها إدريس 
ول��ذل��ك ط���رده أب���وه ال���رأس املدبر، 
ك��م��ا ي���رى جن��ي��ب م��ح��ف��وظ لليسار 
أن  وجند  الرواية  وتستمر  العربي، 
جبل استخدم حيلة األفاعي كطريق 
واإلميان  القوة  امل��ادي على  لإلقناع 
بعيداً عن اإلعجاز اإللهي فسيطرة 
جبل على األفاعي التي تعلمها من 
والد زوجته هي مجرد جسر لتأكيد 
املادية باألشياء وأن إميانك بالشيء 
ن��ظ��ر جنيب  ق��د يصنع م��ن وج��ه��ة 
محفوظ األعاجيب، وهذا ما حدث 
يوحد  أن  ج��ب��ل  ف��اس��ت��ط��اع  جل��ب��ل 
على  يتغلب  وأن  حوله  حارته  أه��ل 
مواجهته للحياة من مشاكل رغم أنه 
عاش في قصر مرّفه ومنّعم، ولكن 
البد من العودة لاشتراكية الشعبية، 
وهذا ما فعله جنيب محفوظ عندما 
انتشل جبل من أسرته الغنية ليعود 
شعبه  املقطم  جبل  ف��ي  شعبه  إل��ى 
بني  ح��ي  ال��ق��وى،  امل��ن��ه��وك  الفقير 

حمدان.
والذي يعيش في حماية ذلك الرجل 
وهم  حمدان  بني  فقوم  الفرعوني، 
ع��ائ��ل��ة ج��ب��ل وم���ن امل��ف��ت��رض أنهم 
لكن  إسامي،  مجتمع  إل��ى  ينتمون 
الرواية،  تقول  جنيب محفوظ، كما 
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لم يأِت إلى ذكر األمور الدينية، كما 
أن األح���داث، كما أوردن��ا في أكثر 
القاهرة  بناء  بعد  ت��دور  مكان،  من 
املصري،  املجتمع  أسلمت  بعد  أي 
بعيداً  مسلماً  مجتمعاً  يكون  فكيف 
ع���ن ت��ط��ب��ي��ق اإلس�������ام؟ ل��ك��ن هنا 
االس���ت���دراك أم����راً ض���رروي���اً؛ ألننا 
نتعامل مع رواية عبثية، وفي األدب 
العبثي يجوز لك ككاتب ما ال يجوز 

لغيرك.
ون��ف��س ه���ذا امل��ن��ظ��ور م��ع اختاف 
األس���م���اء واألم���اك���ن واحل��ي��ل يدور 
محفوظ  ولكن  رفاعة  مع  ال��ص��راع 
العفاريت  استخراج  حيلة  إلى  جلأ 
ل��إمي��ان، وهي  ال��ن��اس كوسيلة  م��ن 
أيضاً طريقة مادية توصل إلى نفس 
النتيجة السابقة عند مجموعة بني 
قوم جبل«، وموت  حمدان »جت��اوزاً 
رفاعة أيضاً يبدو واضحاً أنه مات 
كما  مرتني  يدفن  حيث  مادياً  موتاً 
تقول ال��رواي��ة وف��ي ه��ذا دليل على 
كتب  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  الشيوعية  أن 
لها  للترويج  روايته  محفوظ  جنيب 
بغيبية  وليس  احلدث  مبادية  يؤمن 

احلدث.
وعندما نأتي للحديث عن الشخصية 
الثالثة شخصية قاسم، فأيضاً جند 
أن القوة املادية هي التي تعمل على 
وجعله  )اجل��راب��ي��ع(  املجتمع  تقوية 
قبل  أن  العلم  مع  ق��وة،  ذا  مجتمعاً 
يداس  مجتمعاً  ك��ان  ق��اس��م  ظ��ه��ور 
االشتراكي  اإلمي��ان  ولكن  ب��األق��دام 
من  املجتمع  ه��ذا  جعل  قاسم  عند 
وجهة جنيب محفوظ يرتفع ليتحول 
إل��ى مجتمع  م��ن مجتمع اجل��راب��ي��ع 
يوصله  أن  ي��ري��د  م��ا  وه���ذا  النخبة 

من  العربي  للقارئ  محفوظ  جنيب 
الوسيلة  ه��و  االش��ت��راك��ي  النهج  أن 
للتقدم وهو  الوسيلة  للخاص وهو 
العربي  اإلن��س��ان  ملستقبل  الوسيلة 
ألن جنيب محفوظ كتب هذه الرواية 
كما أرى مستلهماً النهج االشتراكي 

لثورة 23 يوليو 1952م.
من  ما سلف  كل  تطبيق  يتم  وحتى 
عرفة  بشخصية  ج����اءت  أح�����داث 
وهنا يوضح جنيب محفوظ احلقبة 
االش��ت��راك��ي��ة امل��ص��ري��ة، رغ����م، كما 
ذكرنا في أكثر من مكان، استخدام 
وإسامية  ص��رف��ة  ع��رب��ي��ة  أس��م��اء 
صريحة لشخصيات مرت في رواية 
أوالد حارتنا وهنا ال نأتي على ذكر 
نتكلم  ولكن  الرئيسة،  الشخصيات 
عن الشخصيات املساندة والثانوية، 
وعباس  علي  مثل  أس��م��اء  وه��ن��اك 
وحسن وحسني وغيرها من األسماء 
وال���ت���ي ت����دل دالل����ة واض���ح���ة على 
إسامية مجتمع أوالد حارتنا رغم 
التغريب الذي نهجه جنيب محفوظ 
في جعله مجتمعاً بعيداً عن الدين، 
فمعظم إن لم نقل جميع الشخصيات 
ال عاقة لها بالدين ال من قريب وال 
أن  أك��اد  فهي شخصيات  بعيد  من 
تقوم على  باجلاهلية، ألنها  أصفها 
مبدأ اإلميان املادي والقوة.. وتأتي 
نقطة اإلمي��ان امل��ادي بأنك ال جتد 
حارتنا  أوالد  جميع شخصيات  في 
يؤدي  ب��أن  يفكر  م��ن  استثناء  دون 
وغيرها  من ص��اة  ال  دينياً  واج��ب��اً 
يأتي  الشخصيات  بعض  أن  اللهم 
على لسانها ذكر الصاة على النبي 
أو بسم الله الرحمن الرحيم والتي 
ت��ؤك��د، ك��م��ا ذك��رن��ا، ع��ل��ى إسامية 
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شخصيات  لكن  امل��ص��ري،  املجتمع 
جنيب  رسمها  كما  ح��ارت��ن��ا،  أوالد 
باإلميان،  لها  ع��اق��ة  ال  م��ح��ف��وظ، 
القوة حيث  أما اجلانب اآلخر فهو 
يستخدمون  ال��ذي��ن   املعلمني  جن��د 
ال��ن��ب��وت ك��وس��ي��ل��ة ل��ل��س��ي��ط��رة على 
املسلوب  ال��ق��وى  امل��ن��ه��وك  ال��ش��ع��ب 
اخلائف  التوجه  الضعيف  اإلرادة 
من النبوت ومن معلمي النبوت، فإذاً 
عدم اإلميان والضعف كانا وسيلتني 
محفوظ  جن���ي���ب  اس���ت���خ���دم���ه���م���ا 
الزمنية  ال��ف��ت��رات  ع��ل��ى  للسيطرة 
األربع وخاصة الثاث األخيرة منها 
التي هي فترة جبل ورفاعة وقاسم، 
وهنا أطرح تساؤالً ال أعرف له جواباً 
وهو كيف ذهب جنيب محفوظ ألن 
املسلم  املصري  املجتمع  من  يجعل 
متطلعاً  الدين  عن  بعيداً  مجتمعاً 
إلى الشيوعية االشتراكية كخاص 
لم  إن  واالجتماعية  املادية  ملشاكله 
نهج سياسي  الرؤية على  تكن هذه 

ث����ورة 1952م  ب��ع��د  ك����ان م����وج����وداً 
وم���ن خ���ال إمي����ان م��ح��ف��وظ على 
املصرية  باالشتراكية  شكلياً  األق��ل 
تأميم  من  االشتراكية  أفكار  ونشر 
حركة  وتقييد  وللتجارة  للمصالح 
رأس املال من خال أنظمة حكومية  
التي  الرأسمالية  الرؤية  عن  بعيدة 
قبل  مصر  في  احلياة  تسود  كانت 
ثورة 1952م، ومما يؤكد هذه النظرة 
للقراءة  محفوظ  جنيب  ت��ف��رغ  ه��و 
والدراسة لفترة تزيد على ال�خمس 
رواية  بعدها  ج��اءت  والتي  سنوات 
أوالد حارتنا.. والتي وجهها خلدمة 
النموذجية  االشتراكية  الشخصية 
من وجهة نظر محفوظ وهو عرفة 
الوطنية  والرأسمالية  حنش  وأخوه 
نهايتها  كانت  أيضاً  التي  عواطف 
وهو  حية  قتلها  وه��ي  بشعة  نهاية 
الفصل  ف��ي  ذك���ره  على  سنأتي  م��ا 

القادم.

قراءات
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قراءات

الرمياوي  للقاص محمود  التوقيت«  »فرق  تقوم غالبية نصوص مجموعة 
على حتويل احلادثة/ الواقعة العادية إلى واقعة حكائية/نص، باللعب على 
مفارقة الزمن، مبقاربة  اللحظة احلقيقية/ الواقعية العابرة كلحظة إنسانية 

تسبر النفس اإلنسانية في الوجود الذي يضج باحليوات املتناقضة.
اللحظة التي يعيد إنتاجها القاص الرمياوي ال تصدر عن التفاتة عرضية، 
الذي  التوقيت«  بـ«فرق  ناقدة وإحساس  بل تشف عن يقظة وتفكّر وعني 
اختاره عنواناً للمجموعة حتيل إلى فكرة التناقض بني الواقع واحللم، كما 
حتيل إلى القلق االضطراب الذي يعانيه اإلنسان نتيجة تقلب الزمن، وتصدر 
عن وعي بالزمن في اجتاهاته الثالثة )املاضي واحلاضر واملستقبل(، في 
تقاطعاتها  في  تصوغ  التي  اللحظات  اللحظة/  وهي  وصراعها،  جدالها 
وتشابكاتها  طبيعة احلياة التي تشبه حزام الركض الدوار، حيث يواصل 
الكائن الركض.. والركض دون أن نغادر مكانه، أو تشبه ما مير أمام ناظَري 

اإلنسان من أشرطة سينمائية حتمل صيد اليوم/ األيام.
يقول الناقد إياد نصار إن الرمياوي »يكتب القصة بشهية كبيرة.. وفي عامله 
القصصي املتنوع تبرز املسحة التأملية والنزعة الفلسفية األخالقية التي تعيد 

اكتشاف جتارب احلياة املختلفة ويومياتها »املأساوية« التي تنتهي باخليبة«.
القصص عند محمود الرمياوي الذي صدر له في القص نحو عشر مجموعات، 
منها:« اجلرح الشمالي، كوكب تفاح وأمالح، ضرب بطيء على طبل صغير، 
غرباء، القطار، شمل العائلة، وفي الرواية: »من يونس السيدة« و«حلم حقيقي«، 
هي مشهديات وصور أو مدونات يومية، ال متثل سيرة ذاتية، بل تأخذ شكل 
اخلواطر واملدونات حلال الكائن في يومه منذ الصباح إلى املساء بتداعيات 
األمس وأمنيات الغد، لتبد النصوص أقرب ما يكون إلى القصة اإلخبارية التي 
إفاد منها الكاتب بحكم اشتغاله في الصحافة العربية لزمن طويل، ويتضح 
والتخفف  الفكرة،  وتكثيف  املختزلة  القصيرة  اجلمل  في صوغ  التأثر  شكل 
الذي  الــرميــاوي  الكاتب  أن  إال  املتكلم،  بلسان  للخطاب  وامليل  الثرثرة  من 
بتجهمها ألسباب  التي حملت عنوان: »رأي عربي« واتسمت  اشتهر مبقالته 

�  فرق التوقيت � لـ:محمود الرمياوي..)1(
اللحظة القصصية إذ تسبر النفس اإلنسانية

*  ناقد من األردن.

بقلم: حسني نشوان *
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ف��ي قصصه  ذه���ب  ب��ال��واق��ع،  تتصل 
وخفة  الطرافة  من  ن��وع  إضافة  إل��ى 
وهو  املفارقة،  تقتضيها  التي  الظل 
إلى ذلك يختار شخوصه القصصية 
من احمليط القريب له ممن صادفهم 
في الشارع أو املقهى، أو ما تداولته 
يعيدهم  ولكنه  الصحفية،  األخ��ب��ار 
ض��م��ن من���اذج ت��ض��ج ب��احل��ي��اة، وهي 
شخوص في الغالب »هامشية«، متتاز 
الكاتب  ويركز  واحليوية،  بالطرافة 
ع��ل��ى امل��ش��ه��د أو امل��وق��ف أك��ث��ر مما 
الشعرية، وهو  باللغة  يصرف عنايته 
الشخوص،  مع طبيعة  يتناسب  خيار 
وي��ن��ط��ل��ق م��ن ف��ك��رة االخ���ت���زال ولغة 
الوضوح  على  تقوم  التي  الصحافة 
واحلياد واملوضوعية، ويقارب القاص 
بني األشياء وممالك احليوان والنبات، 
ما يضفي على األشياء سمة األنسنة 
وجفاف  العصر  صالبة  تطفئ  التي 

عالقته بتأثير التكنولوجيا والعوملة.
ويصف الناقد نصار قصص الرمياوي، 
بأنها: »عوالم ملونة واسعة متتد إلى 
املوسيقى  وبأجواء  بالبشر  تعج  آف��اق 
وباألشجار  وال���ص���ح���اف���ة  وال���ش���ع���ر 
واألسفار والبحر والطيور واحليوانات 
حركاتها  وي���راق���ب  يستنطقها  ال��ت��ي 
وسكناتها ويتعلم منها، ويكتشف فيها 
املتأملة  القاص  تراه سوى عني  ما ال 

بنظرات فلسفية نفسية عميقة«.
في مجموعة »فرق التوقيت« التي حتتوي 
على خمس عشرة قصة، منها: »فوق ما 
تتصور«، »حانة الديك األحمر« و«فرق 
الرمياوي  القاص  يستدعي  التوقيت«، 
القاص،  املراقب، وأدوات  املشهد بعني 
ال��ق��ارئ وال��ن��اق��د ف��ي آن معاً،  ووع���ي 
ويعيد تركيب األحداث بخبرة احلكاء/ 

السارد، ليس إلدانة احلياة، بل لكشف 
تلك العجلة التي تطحن الكائنات.

كلها حكايات ذات منبع حقيقي، وتنحى 
وجتتمع  غرائبياً،  أو  رمزياً  أو  واقعياً، 
الكتابة،  حل��ظ��ة  وأم���اك���ن  أزم���ن���ة  م���ن 
الوعي، لتعود في نسيج واحد  وحلظة 
هو نسيج القص. وهي حكايات تصاغ 
مبهارة مع نوع من التحريف )اإلضافة 
أو احلذف( وبعضها جرت مع أصدقاء، 
منها: فوق ما تتصور، التي يتحدث فيها 
ع��ن صديقه ال��ع��راق��ي ال���ذي أق���ام في 
عمان، ثم حصل على الهجرة إلى كندا، 
وعند عودته إلى عمان مرة ثانية، حدثه 
»الساعة  لضبط  ه��ن��اك  اخ��ت��راع  ع��ن 
البيولوجية«، إال أن القاص يبدل االسم، 
اإلبداعية  الصفة  وكذلك  آخ��ر،  باسم 
بائع  حكاية  وك��ذل��ك   وعمله،  للكاتب 
»فرق  قصة  ف��ي  الدمشقي،  الصحف 
التوقيت«، التي تتحدث عن فنان سوري 
نقل له سالم من بائع صحف معروف 
في دمشق، غير أن الكاتب/ الرمياوي 
يزر دمشق طيلة حياته،  لم  أنه  اتضح 
ولم يكن يعرف الشخص الذي أرسل له 
الواقعة  تلك  القاص  فأعاد  »السالم«، 

في مساحة املستقبل االفتراضي. 
يشتغل  التي  القص  م��ادة  ه��ذه هي 
عليها الرمياوي  من احلياة احلقيقية 
ويعيد تشكيلها مبهارة، هي –للحق- 
بحرفية  ال���ق���اص،  ميتلكها  م��ه��ارة 
عالية قادرة على االشتغال في عدد 
ينزلق في  أن  دون  من احلقول من 
كاتب  فهو  االخ��ت��ص��اص،  حت��ي��زات 
مقالة، وروائي وقاص، وهو على ما 
القصاصني،  لعائلة  ينتسب  يؤكد، 
إن��ه: »ق��اص في الليل  إال أنه يقول 
من  وأضيف  ن��ه��اراً«،  مقالة  وكاتب 
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عندي: »وروائي في ما بينهما«.
يقول الكاتب موسى أبو رياش إن الرمياوي  
يلجأ إلى »اللغة الرمزية لتوصيل فكرته 
عن  بعيداً  مقبول،  فني  بقالب  ورؤي��ت��ه 
البناء  يضعف  ال��ذي  وال��وع��ظ  املباشرة 
باإلضافة  قيمته.  من  ويحط  القصصي 
م���ن مميزات  ال���رم���زي���ة  ال��ل��غ��ة  أن  إل����ى 
وخصائص القصة القصيرة، وتدخل في 

بنيتها ومعمارها الفني«.
 ف����ي م��ج��م��وع��ت��ه األخ����ي����رة »ف����رق 
يعّد  الذي  الرمياوي  مييل  التوقيت« 
من أكثر القاصني غزارة في اإلنتاج، 
وط���ول م��ك��اب��دة، أي أن��ه ص��رف من 
عمره نصف قرن في مجالها. مييل 
التي  اجلملة  بناء  متيز  بساطة  إل��ى 
وهي  الصحافة،  ح��رف��ة  م��ن  أف���ادت 
اجل��م��ل��ة ال��ت��ي ت��ذه��ب ب��وض��وح إلى 
املعنى بشرط االقتصاد والتخفف من 
الثرثرة والثقل واالبتعاد عن اإلغراق 
ف��ي ال��وص��ف إل���ى امل��ش��ه��د، ويصور 
تتركها  ال��ت��ي  االن��ط��ب��اع��ات  ال��ق��اص 
عجلة  مواجهة  في  العابرة  اللقاءات 
احل��ي��اة وال��زم��ن ال��ذي ي��دور بسرعة 
البشر،،  ت��ف��رم  ف���والذي���ة  كمسننات 
املصادفات  القاص:«نستذكر  يقول 
السعيدة، ونختزنها وتقصي الذاكرة 
ما هو تعس ونكد، فالعقالنية ال تورث 
ال��س��ع��ادة ب��ال��ض��رورة«)13(، وه��و ما 
يتكرر من سعادة في »مكاملة منتصف 
الليل« وقت يستمع إلى هاتف وتكون 
على اجلانب اآلخر امرأة، ولم يسن 

له معرفتها أو تذكرها.
وتبدو قوة اإلرادة واملثابرة في أنسنة 
الكائنات، حيث تكافح الكائنات في 
»الفراشة تبطش«، و«خنفسة النهار« 
السيارات  ودوال���ي���ب  امل����ارة  أق����دام 

وهي  ال��ش��ارع،  نهاية  إل��ى  للوصول 
رمزية تضارع ما يسعى إليه الكائن 

في مواجهة عجلة الزمن.
وي��ص��ور ال��ق��اص ظ��الل ال��ع��ومل��ة التي 
قصصه،  ش���خ���وص  ع���ل���ى  ت��س��ي��ط��ر 
وخ��ص��وص��ا ف��ي خ��ري��ف ال��ع��م��ر، من 
يراقب  ال���رج���ل وه����و  خ����الل رص����د 
الفراشة دون أن يحرك ساكناً، وكذلك 

في قصة »الثالثة ورابعهم«.
تقوم الكتابة القصصية عند الرمياوي 
والوضوح  ال��ب��س��اط��ة  أس���ل���وب  ع��ل��ى 
واملباشرة، كما تقوم على فلسفة التأمل 
رمزية  تضفي  التي  والسكون  للحركة 
تتيح القراءة املتعددة، وتنقسم الكتابة 

عند القاص إلى ثالث محطات:
- وعي املشاهدة/ وعي الكتابة.

عفوية  امل���ش���اه���دة  ي���ت���رك  ال  ف���ه���و 
اخلاطر، بل ينطلق في املشاهدة من 
التي  بالتفاصيل  يعنى  يقظ،  رص��د 
متر مر السحاب، وينتقل إلى الكتابة 
ب��وع��ي ت��أم��ل��ي، ل��ل��ش��رط ال���ذي شكل 
التوقيت«،  »فرق  مبقايسات  الواقعة 
االس����ت����دالل  ومي���ك���ن  ال�����زم�����ان،  أو 
في  ال��رمي��اوي  محمود  طريقة  على 
خالل  من  وأسلوبه  وفلسفته  الكتابة 
قصته«سحر احلياة« التي جتتمع فيها 

التضادات واملفارقة في آن معاً.
ف��ي قصة سحر احل��ي��اة  )ص  يقول 
11(: »ال أعول على املصادفات، بيد 
أني أعجز وبعدما جتاوزت اخلمسني، 
عن امل��رور م��رور الكرام على قوانني 
ومصيرنا،  ح��ي��ات��ن��ا  حت��ك��م  م��ب��ه��م��ة 

وتزاحم ما نعهده من قوانني«.
-الواقع/ املختبر واملتخيل

املشاهدة  م���ادة  ال��رمي��اوي  يخضع 
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اإلنسانية  ال��ت��ج��رب��ة  م��خ��ت��ب��ر  إل���ى 
العقالني  شقيها  ف��ي  وال��وج��ودي��ة، 
والالعقالني، أو الشعور والالشعور، 
البعيدة،  وال��ذاك��رة  ال��واق��ع��ة  ذاك���رة 

حملاككة النص وإثراء مكوناته. 
القصة  من  وف��ي صفحة )ص 13( 
املصادفات  »نستذكر  يقول:  ذاتها 
السعيدة ونختزنها، وتقصي الذاكرة 
دفاعات  منها:  ونكد  تعس  ه��و  م��ا 
مشروعة، وتعلق مبا هو ال عقالني، 
السعادة  ت������ورث  ال  ف��ال��ع��ق��الن��ي��ة 
ب��ال��ض��رورة، أم���ا ال��الع��ق��الن��ي��ة فال 
شك أنها مكون أصيل من مكوناتنا 

كما العقالنية..«.
-اجلدل والتشابك/ النص

في ترجمة تلك املشاهدات فإن القاص 
ال يتوقف عند الواقعة، بل يستعيد ما 

علق في الذاكرة، والتاريخ...
واملصادفة  العقلي  املنطق  من  لكلٍّ 
وفي  اآلخ����ر،  ع��ن  مختلف  م��ف��ت��اح 
حلظات نادرة عصية على النسيان، 
يبدوان وقد احتدا في مفتاح واحد. 
ليس ذلك ما يذهب إليه بطل القصة 
)الشخوص(، بل هو ما ينبئ به في 
صفحة )ص 14( من قصة »سحر 

احلياة«.
وه���و م���ا ي��ت��ب��دى ف���ي ق��ص��ة »سوء 
على  تقوم  احل��ي��اة  بوصف  تفاهم« 
يصفها  ك��م��ا  ال���ع���ش���اق«،  »ش���ج���ار 
هيجل، حيث احلب محكوم بحركتَي 

اخلصام والوئام.
)ومنها:  املجموعة  قصص  غالبية  في 

الفراشة تبطش، الثالثة ورابعهم، مكاملة 
األحمر(  الديك  حانة  الليل،  منتصف 
يركز القاص على الغربة والوحدة التي 
احلديث،  العصر  في  اإلنسان  يعيشها 
بأثر  ال��وح��دة  القطيعة/  تلك  وي��ص��ور 
السلوك ألبطاله، وهم من »الهامشيني«، 
إل��ى االرت��ب��اط العضوي  وه��و ما يشير 
بني العنوان الذي اختاره القاص: »فرق 
ال��ت��وق��ي��ت«، م��ع م��وض��وع��ات النصوص 
األخ����رى ال��ت��ي ت��رص��د غ��رب��ة اإلنسان 
اختالل  ب��س��ب��ب  وض���ي���اع���ه  ووح����دت����ه 
ال��ع��الق��ة م��ع ال��زم��ن ال���ذي حسب بول 
ريكوار يتسم بالتكرار، وميثله الرمياوي 
في قصة »سوء تفاهم« بسيزيف الذي 
ظل يحاول مرة بعد مرة، ووصفه بأنه 
ك���ان أش��ط��ر م���ن ب��ط��ل ال��ق��ص��ة، فقد 
خ���رج )س��ي��زي��ف( ع��ل��ى األق����ل ببياض 

الوجه:بأسطورته الذائعة.
مواليد   من  ال��رمي��اوي  محمود   )1(
الله، فلسطني عام  برام  بيت رميا، 
بيروت  ج��ام��ع��ة  ف��ي  درس   ،1948
العربية )تخصص لغة عربية( عمل 
 ،1969-1968 بيروت  في  صحفياً 
وصحفياً في الكويت من 1973إلى 
1987.ت��س��ل��م رئ��اس��ة حت��ري��ر مجلة 
صحفياً  وك��ات��ب��اً  األردن��ي��ة،  السجل 
ف��ي ال����رأي األردن���ي���ة. وه���و عضو 
ال��ك��ت��اب األردن���ي���ني، ونقابة  راب��ط��ة 
ال��ص��ح��ف��ي��ني األردن�����ي�����ني، واحت����اد 
الكتاب  واحت��اد  العرب،  الصحفيني 
العرب، حصل على جائزة فلسطني 

للقصة القصيرة عام 1997. 

)1( »فرق التوقيت« مجموعة قصصية، حملمود الرمياوي، تشتمل على خمس عشرة 
قصة صدرت العام 2011، عن مديرية الثقافة في أمانة عمان الكبرى، األردن. تقع 

في 113 صفحة من القطع الوسط.
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مقاالت

رابطة األدباء.. نصف قرن من العطاء
طالل الرميضي

خالد سعود الزيد.. من فرسان هذا الزمان
السيد حافظ

 مجلة البيان -  العدد 518 -  سبتمبر  2013
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مقاالت

تعتبر رابطة األدباء الكويتيني أبرز جمعيات النفع العام التي ساهمت 
إبراز  الكويت، وعملت على  في  والثقافة  األدب  كبير في خدمة  بدور 
األدباء الكويتيني ومؤلفاتهم بني أوساط املثقفني من الوطن العربي، 
من  نخبة  اجتمعت  أن  بعد  1964م  العام  في  الرابطة  تأسست  وق��د 
األدباء املؤسسني منهم د. يعقوب الغنيم ود. راشد الفرحان واألساتذة 
فاضل خلف ويوسف السيد الرفاعي وعلي السبتي وعبد الله سنان 
وعبد الله الدويش وفهد الدويري، وقد وضعوا مصلحة األدب نصب 

أعينهم ليقيموا هذا الصرح الثقافي الرائع.
وتعتبر رابطة األدباء امتداداً تاريخياً حلركة ثقافية سابقة بتاريخ الكويت 
وتتمة جلهود أدباء سابقني عملوا على خدمة األدب ملد جسور التواصل 
والقصة  الشعر  خدمة  في  الزمان  من  قرن  خالل  املتعاقبة  األجيال  بني 
الذي  النادي األدبي  نتذكر بكل فخر  األدبية، ونحن  والدراسات  واملسرح 
افتتح بالكويت العام 1924م، ونقرأ باعتزاز أنشطة هذا النادي الفريد من 
نوعه في منطقة اخلليج العربي لنكتشف أن التأسيس مت بدعم من محبي 
الثقافة من أهل الكويت، وننظر بكل فخر جلهود الشيخ عبد الله اجلابر 
وخالد سليمان العدساني ومحمد العتيبي ومحمد الغامن وعبد الله اخلالد 
وخالد املشاري وحسن النقيب وآخرين ممن أسهموا في إجناح فعالياته 

األدبية.
وخالل تزكيتي أميناً عاماً لرابطة األدباء الكويتيني مؤخراً ملست جتاوب 

* باحث من الكويت- أمني عام رابطة األدباء.

رابطة األدباء .. نصف قرن من العطاء

بقلم: طالل الرميضي *
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الكبيرة  األس���م���اء  م���ن  ال��ك��ث��ي��ري��ن 
الرابطة،  أنشطة  دعم  في  والبارزة 
فعاليات  إقامة  في  أن جنحت  بعد 
شخصيات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  مشتركة 
في  وأبدعت  وأعطت  األدب  أحبت 
على  ون��ذك��ر  للكويت،  حبها  سبيل 
الشيخة  املميزة  الباقة  ه��ذه  رأس 
التي  ال���ص���ب���اح  امل����ب����ارك  ب���اس���م���ة 
منتدى  لشباب  رائ��ع��اً  دعمها  ك��ان 
املبدعني التابع للرابطة خالل عقد 
م��ن ال��زم��ان ونتج ع��ن ذل��ك طباعة 
سلسلة كتب »إشراقات« التي تعتني 
بأدب الشباب ذوي املواهب األدبية 
وإقامة أربع مسابقات لهم في فئات 
القصيرة  والقصة  الفصيح  الشعر 
وقد أبرزت لنا أقالماً شابة ساهمت 
بنتاجها  الثقافية  الساحة  إثراء  في 

القيم.
تعاون  كذلك  الرائعة  األمثلة  وم��ن 
ال��راب��ط��ة م���ع م��رك��ز األدي�����ب فهد 
الدبوس للتراث األدبي عبر طباعة 
)دراسات  هي  قّيمة  مؤلفات  أربعة 
ل���أدي���ب ف��اض��ل خلف،  أن��دل��س��ي��ة 
باللهجة  ال��ف��ص��ي��ح��ة  ال��ع��ام��ي��ة  م���ن 
الكويتية للمؤرخ خالد سالم محمد، 

لأستاذ  ال��ع��ث��م��ان��ي��ة  اإلص���الح���ات 
احلسن  أبي  رحلة  اجلويعد،  طالل 

الهروي للدكتور نواف اجلحمة(.
كما ال ننسى جهات ثقافية كان لها 
دور كبير في إجناح أنشطة الرابطة 
للثقافة  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل��س  وم��ن��ه��ا 
البحوث  وم��رك��ز  واآلداب  وال��ف��ن��ون 
ومكتبة  ال��ك��وي��ت��ي��ة  وال�����دراس�����ات 

البابطني للشعر العربي.
وحيث أن الرابطة مقدمة على إقامة 
فعالية الئقة بسمعة األدب الكويتي 
وهي مرور نصف قرن على تأسيس 
راب���ط���ة األدب������اء وذل����ك ف���ي العام 
يتنافس  هل  السؤال  يبقى  2014م، 
املشاركة  واألدب في  الثقافة  محبو 
أم  الثقافية  االحتفالية  هذه  بدعم 
يتم اإلح��ج��ام وال��ع��زوف ع��ن نصرة 

األدب الكويتي العريق؟؟؟
هذه  نقول  ه��ذا  مقالنا  ختام  وف��ي 
والشركات  للمؤسسات  دعوة محب 
واملثقفني  بالقطاع اخلاص واألدباء 
الكويت  مصلحة  ع��ل��ى  غ��ي��ور  وك���ل 
التاريخ  للمساهمة معنا حتى يخلد 
جهود املخلصني وتعاونهم في خدمة 

األدب والله املوفق.
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مقاالت

خالد سعود الزيد هو امتداد األفق...هو العمالق...عيناك تنظر إليه كأنها 
تنظر إلى املدى في إشراقة.. تنظر إلى ما وراء األفق..تنظر إلى أعماق 
املساحة  كشفت  قد  روح��ا  ك��أن  خاطفة  في حلظة  إليك  ينظر  احمليط.. 
الكلمة في الشعر أو شاعر  اخلضراء في نفسك..هو فارس من فرسان 
في بحر املوسيقى..هو عربي أو عروبي.. ولغة العرب قد أخذته بسحرها 
بها إال كل ذو حظ  ال��روح وال يحظى  النفس وال  لم تعرفها  إلى شواطئ 
من  يصطفي  العاملني  رب  أن  تؤكد  التي  فتوحاته  عليه  الله  عظيم..يفتح 
عباده املؤمنني ومن عباده عامة من يعطيه البصيرة ليكون في حالة وهج 
مع الروح � مع القلب مع الفن. مالمحة متميزة احلجم أمام املعرفة وأمام 

الكاتب والكتاب وأمام مستحقيه ومحبيه وعاشقي الشعر والكلمة.
كان خالد السعود كاللون األبيض العمالق حني ميتزج بكل األلوان ويسافر 

عبر الزمان واملكان متفردا في عطائه..في بقائه.. في االستمرار.
هل لي أن اعرف ما سر اللون األبيض في كلمات خالد سعود الزيد وما 
سر اللون األزرق اخلفي اجلافي البعيد الذي يترقرق في نهاية كل ظالل 

الكلمات!!!
بالكويت  املفتون  العشق  وهذا  والكويت  للخليج..اخلليج  األزرق  الظل  إنه 
واخلليج والعروبة.. أي بالد يا سيدي تأخذك إلى نبع العروبة وإلى توهج 

يتألق في الظلمات... 
هو شاعر.. هو باحث.. هو صوفي.. هو عروبي.. هو كويتي.. هو مسلم.. 

هو إنسان.
من أهم أعماله التي ال تنسى :

الفرج حياته  � خالد  الكويت في قرنني  أدب��اء   � العامية  األمثال  كتابه من 
وأثاره � عبد الله سنان � صلوات في معبد مهجور � الكويت في دليل اخلليج 

* كاتب من مصر

خالد سعود الزيد
من فرسان هذا الزمان

 بقلم: السيد حافظ *
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ـ قصص يتيمة ـ مسرحيات يتيمة ـ 
مقاالت ووثائق عن املسرح الكويتي 

ـ سير وتراجم خليجية.. إلخ
ــقــول عــنــه الــدكــتــور مــحــمــد زكي  ي

العشماوي:
إن خالد الزيد له جهده الضخم في 
تسجيل وتدوين القصص والروايات 
والقدمية  احلــديــثــة  واملــســرحــيــات 
العربية  املــجــات  فــي  ظهرت  التي 
املختلفة وهو من أملع الكتاب والنقاد 
وســاهــم على  الــكــويــت حقيقة  فــي 
املستوى األكادميي العلمي والثقافي 
يعتبر  بجهد  الكويت  وخــارج  داخــل 
الكويت واخلليج  على صدر  وساماً 

والوطن العربي.
وقال عنه الدكتور مصطفى هدارة :

في  ــي  أدب باحث  الــزيــد  سعود  خالد 
مستوي رفيع ال يكتفي باجلمع ورصد 
األخبار  فـــي  يــتــعــمــق  بـــل  الـــظـــواهـــر 
واألشـــعـــار مــحــلــا ونـــاقـــدا ال يغيب 
عنه إيقاع العصر أو البيئة وال تفوته 
مامح الشخصية اإلنسانية أو الفنية 
وهو في شعره صاحب أنات وجدانية 
الزمان  على  فيه  يأسى  باكياً  نشيداً 
الغربة  اإلنـــســـان  فــيــه  يــحــس  الــــذي 
ــوحــد.. وهـــو يــثــور عــلــى القيود  ــت وال
واجلمود وينطلق عابر الصدى سيد 
اللهو والود.. قلبه في درب اخلطايا 

جتربة روحية عامرة باإلميان.. 
إن ديـــوان صــاة فــي معبد مهجور 
جتارب  وفــيــه  الفنية  بــرؤيــتــه  غني 
قصصية تستحق الدراسة باإلضافة 

إلى كتاباته في األزجال الشعبية.
وقال الدكتور محمد حسن عبد الله 

عنه :

متعدد  الزيد  سعود  خالد  األستاذ 
للبحث  مخلص  والقدرات  املواهب 
أول  وكـــان  قــويــاً  إخــاصــاً  العلمي 
والثقافة  الفكر  إلخــراج  املجادلني 
التصور  حالة  من  والشعر  واألدب 
الغامض إلى التوثيق العلمي والتنظيم 
هــذه اخلطوة خطيرة جــدا ألن كل 
ما سيأتي بعدها مترتب عليها وألن 
واجلمع  بالتسجيل  إنسان  يبدأ  لم 
يستطيع  فلن  والــتــبــويــب  والــتــوثــيــق 
الفنية بعد  بالدراسة  أحد أن يقوم 
الدراسة  بــهــذه  قــام  ــه  أن ذلــك على 
الفنية لكثير من الفنون مثل املسرح 
والقصص وذلك باإلضافة لدراساته 

اللغوية والتراثية بشكل عام..
ووثق  جمع  مبا  الزيد  سعود  خالد 
ونظم ومنهج كان مدافعاً عن أولئك 
الذين لم يدافعوا عن أنفسهم.. كان 
الكويتي حني  أبا حانيا على األدب 
يرعاه  األدب عمن  هذا  يبحث  كان 
في بداياته.. لم تكن هناك جامعة 
ولم يكن هناك من يعرف عن األدب 
الكويتي غير احلماسية الشخصية.. 
كان هناك أدب كويتي ولكن أين هو؟ 

وكيف ميكن أن نتصوره؟ 
ومن أين يبدأ؟ وإلى أين ينتهي؟

ذلك هو ما صنعه خالد سعود الزيد 
كحقيقة في كتبه الكثيرة التي رعت 
والفكرية  واألدبية  الفنية  الظاهرة 
عبر  الكويت  في  العامة  والثقافية 

قرنني من الزمان.
قـــومـــه صان  يــصــن مــجــد  مـــن  إن 
الــزيــد صان  سعود  وخــالــد  عرضه 
الكويت  عــرض  فصان  قومه  مجد 
األدبي والفكري والفني وأوجد لها 
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الثقافة  مجال  ف��ي  حقيقيا  دي��وان��ا 
العربية.. 

بها خالد  التي قام  إن كم األبحاث 
سعود الزيد تدل على أنه رجل من 
واخليل  الفرسان  زمن  آخ��ر..  زمن 
اسمر  الشعراء..  زمن  والسيوف.. 
سمار شمس الكويت وصوته الرخيم 
امل��ت��ح��م��س في  وح�����واره  األداء  ف��ي 
يعطيك  الثقافية  والقضايا  الشعر 

مسافة من التأمل والتركيز.
املسرحيات  ع���ن  ي��ب��ح��ث  م���ن  ه���و 
الكويتية..  وال��ق��ص��ص  ال��ك��وي��ت��ي��ة.. 
وال��ق��ص��ائ��د ال��ك��وي��ت��ي��ة.. وه���و من 
للرواد  األول��ى  امل��ق��االت  عن  يبحث 
تاريخ  ف���ي  وي��ن��ق��ب  وامل��خ��ط��وط��ات 

األرض التي يسير عليها.
لكتاب  دعما  يطلب  أن  يخجل  ك��ان 
أو شراء لكتاب من كتبه..كان يتلقى 
ال��ن��ق��د ب��ص��در رح���ب ح��ت��ى النقد 

الضعيف منه.
رابطة  ف��ي  مساء  ك��ل  جلسته  وف��ي 
بالرفاق..  يلتقى  بالعديلية  األدب��اء 
والرواية  وال��ش��ع��ر  ال��ك��ل��م��ة  رف����اق 
والبحث : سليمان الشطي- خليفة 
اخلليفي..  س��ل��م��ان   - ال���وق���ي���ان 

وغيرهم.
ويعشق  احل��ل��م  باخلليج  يحلم  ك��ان 
مادحا  يكن  ول��م  اخل��ل��ي��ج..  أح���ام 
والسام  الصاة  عليه  للرسول  إال 
في صراعات  يدخل  لم  وعروبته.. 
التي  لطاقاته  تبديد  ال��ص��راع  ألن 

يرى أن الله حباه بها.
وابتسامته  امل���ام���ح..  ح���اد  وج��ه��ه 
تكره القسوة ألنها نابعة من القلب.. 
الصافي..  ال���ن���ب���ع  م���ث���ل  ص���اف���ي���ة 

صقران  كأنهما  مشتدان  وحاجباه 
جبل  على  يقفان  بجناحني  عربيان 
القامة  بالطويل  ليس  هو  ش��ام��خ.. 
عماق،  أم���ام  أن���ك  تشعر  ول��ك��ن��ك 
وليس بالقصير ولكنك تشعر بأنك 
أمام متواضع مثل حبة املاس ولكن 

قيمتها تكون أعلى القيم.
الكويتي  ب��ال��دس��ت��ور  م��ف��ت��ون��ا  ك���ان 
السابق  ال��ك��وي��ت  وأم��ي��ر  وال��ت��ق��دم 
)ع��ب��دال��ل��ه ال��س��ال��م(.. ك���ان معجبا 
واحلوار،  الكويتية،  بالدميوقراطية 
مرة  وأتذكره  الفكري..  واالشتباك 
الوقيان  للدكتور خليفة  حينما قلت 
للشاعر)سيد  ن�����دوة  ع��م��ل  ي��ج��ب 
ورشة  في  معنا  يعمل  ألنه  حجاب( 
كتابه في مؤسسة اإلنتاج البرامجي 
املشترك..فوافق وبعد حدوث الندوة 
في رابطة األدباء بالعديلية وجدته 
ل��ي هامساً  اق��ت��رب مني وق���ال  ق��د 
األمسية  هذه  أهديتنا  ألنك  شكراً 
حتى نكسر امللل الفكري باالشتباك 
الشاعر  طبيعة  هي  تلك  الثقافي.. 
مع  الفكرة  سكون  يحب  ال  واملفكر 

أنه مسكون بالتغيير نحو األفضل.
رح����ل����ت����ه إل��������ى اإلس����ك����ن����دري����ة 
وال��ق��اه��رة م������ن1989/6/17 حتى 

:1989/6/23
في  باإلسكندرية  ل��زي��ارت��ي  دع��وت��ه 
عام 1989 ملركز رؤيا باإلسكندرية 
الثقافي  األس��ب��وع  فعاليات  ضمن 
الكويتي الذي أقامه املركز.. والتقى 
بكتاب وأدباء وشعراء اإلسكندرية.. 
وحمل  ال��ذي صدقني  الوحيد  وهو 
أوراق������ه وج�����اء م���ن ال���ك���وي���ت؛ ألن 
الثقافية  األوس��اط  في  بث  أحدهم 
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الكويتية أنى أخدعهم وسألته ملاذا 
صدقتني يا أستاذ خالد وأتيت إلى 
حدثني  قلبي   : قال  اإلسكندرية... 

بصدقك وقلب املؤمن دليله.
حق  على  ك��ان  الكبير  قلبه  إن  نعم 

وهو بالفعل قلب مؤمن.
اللقاء ع��اش معنا  ي��وم في  أول  في 
وب���ع���د ال���ع���ش���اء ون���ح���ن ن��س��ي��ر في 
اإلسكندرية قال لي: غدا سأحضر 
الندوة  وج����اء   6 ال��س��اع��ة  ال���ن���دوة 
الساعة 7 سألته : يا أستاذ تأخرت 
ل��م ت��ك��ن م���وج���ودا ب��ال��ف��ن��دق.. قال 
البدوي  السيد  الشيخ  دعاني  ل��ي: 

فذهبت لزيارته..
ون����ظ����رت ف����ي ع����ن ال�����رج�����ل، هو 
صوفي يا إلهي..هو مرتبة عليا من 
الصوفية.. في نهر محبة الله يسبح 

في أمواجه ونحن ال ندري.
استدعاني  التالي  اليوم  وفيظهيرة 
م���ع���ه ل���ل���ص���اة ف�����ي س����ي����دي أب���و 
اإلسكندرية..  في  املرسى  العباس 
فصليناه  املغرب  أما  العصر  صلينا 
فيسيدي األباصيري أو كما يسميه 
الناس.. البوصيري وهناك اكتشفت 
الصوفين  املنشدين  مع  ينشد  أن��ه 

)البردية(. 
املتواضع  املقام  البوصيرى صاحب 

وصاحب البردية..
وف����ي ال���ي���وم ال��ث��ال��ث س��اف��رن��ا من 
إبراهيم  سيدي  لزيارة  اإلسكندرية 
في  هناك  إلى  وذهبنا  الدسوقي.. 
وزرنا  )دس���وق(  ومقامه  دفنه  مقر 
إبراهيم  ي��ا س��ي��دي  م���دد  امل���ق���ام.. 

الدسوقي مدد..
اإلنسان..  ال��ش��اع��ر  ه���ذا  وج��ل��س 

الصوفي أمام املرتل.. يسبح ويرتل 
القرآن واآليات.. صلينا وسافرنا.

يونيو  في  تدخل  اإلسكندرية  ب��دأت 
في ملسة صيف بسيطة ووصلنا إلى 
الوطن  م��رك��ز  س��ي��دي ج��اب��ر.. حيث 
العربي حيث الندوة.. وجدنا الدكتور 
محمد حسن عبد الله.. وحدث لقاء 
الله  حار.. وغادر محمد حسن عبد 
الكويت بعد أكثر من 25 عاما.. هذا 
وجه خالد سعود الزيد يجمع محبي 
د.محمد  مصر:  ف��ي  وال��ف��ن  الثقافة 
ود.مصطفي  ال���ع���ش���م���اوي..  زك����ي 
ه�����دارة.. د.أح��م��د ال��ع��ش��ري. د.أبو 
احلسن سام.. ونخبة من رواد الشعر 
ونخبة من قراء الشعر...)شوقي بدر 

يوسف(.. وحتد ثنا عن :
السقاف  أح��م��د  ال��ع��ث��م��ان-  )ل��ي��ل��ى 
د.خليفة   – ال��زي��د  - خ��ال��د س��ع��ود 

الوقيان( عن املسرح الكويتي.
أوراق هنا وهنا :

شاطئ  على  يجمعنا  من  هو  فكان 
أتينوس..  كافتيريا  اإلسكندرية في 
متواضع..  الفكر  ف��ي  ع��م��اق  ه��و 
ن��ظ��ر إل���ى مت��ث��ال س��ع��د زغ��ل��ول في 
م��ي��دان محطة ال��رم��ل وق���ال: سعد 
لوطنه  ق��ائ��دا مخلصا  ك��ان  زغ��ل��ول 
حباً  ول��ع��روب��ت��ه..ي��ف��ي��ض  وألم���ت���ه 
وإنسانية ووطنية.. قال لي كل يوم 
د.سليمان  مع  الهاتف  في  أحت��دث 
الشطي وأخبره عن إجنازات املركز 
وعن دورك املهم فيخدمة الثقافة.. 
قال : والله ملح الكويت لسه بيجري 

في دمك يا حافظ.
وف���ي ال��ي��وم ال��ت��ال��ي ك��ان��ت أمسية 
شعرية عن شعره وقصائده.. وبكفه 
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يلقى  كان  وإش��ارة أصابعه  الصغير 
ب��احل��ب وقوة  ق��ص��ائ��ده وك��ف��ه مشع 
من  له  املستحقني  جت��ذب  غامضة 
في  كانوا  الذين  املصريني  املثقفني 

حضرته.
في جلنة  الزيد  سعود  خالد  وك��ان 
كانت  احمل��ل��ي��ة..  امل��ؤل��ف��ات  تشجيع 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل��س  ت��اب��ع��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
للثقافة والفنون واآلداب وكان خالد 
محبا  اللجنة  يحضر  ال��زي��د  سعود 

لكل اإلبداع الكويتي.
جاد..  ه��و  م��ن  لكل  مشجعاً  شغفاً 
تقارير  ي��ده  في  تقع  أحيانا  وكانت 
ت��ش��ج��ي��ع ال��ك��ت��اب ال��ض��ع��اف فكان 
النقاد  على  اللعنة  ويقول  يضحك 

الذين يبيعون ضمائرهم.
مثل  الفاسد  الناقد  أن  ي��رى  وك��ان 
عدل.  دون  يحكم  الفاسد  القاضي 
وك���ان ي��ق��ول الب���أس م��ن أن نشجع 
أو  دي��ن��ار  مبئتى  الضعيف  ال��ك��ات��ب 
ثالثمئة مهما كان يقدم من بضاعة 
بعض  ن��ت��ح��م��ل  أن  فعلينا  ف���اس���دة 
كانت  وأحيانا  الكاتب  مع  اخلسائر 
فكان  النقاد..  بعض  موهبة  تظلم 
يصيح ح��رام.. وقد حدث هذا مع 
القاص املبدع وليد الرجيب.. فقد 
حقدا  يقطر  تقريرا  أح��ده��م  كتب 
ض��د امل��ب��دع وليد ال��رج��ي��ب.. وقف 
خالد سعود الزيد وقال حرام والله 
حرام وأعطاني املجموعة كي نعيد 
اكتب   : ح��اف��ظ  ي��ا  وق���ال  تقييمها، 
أنك  أع��رف  وأن��ا  وليد  ع��ن  تقريرا 
هكذا  أمانة(  )الفكر  بأمانة  تكتب 

ك��ان رأي���ه ف��ي ال��ن��اق��د : األم��ان��ة - 
أمانة الكلمة بعيدا عن األهواء.

     كان يؤمن أن التوازن بني الثقافات 
السياسية هو مفتاح حتقيق احلكومة 
اجليدة.. وإننا يجب أن جنتهد حتى 
نحول املجتمع إلى الفاعلية الثقافية 
وأن الثقافة تدعو للنماء والنماء هو 
اجليدة..  احلكومة  حتقيق  مفتاح 
وضرورتها..  بالتعددية  يؤمن  وكان 
وأن  االحتماالت  بنظرية  يؤمن  كان 
االستقرار يؤدي إلى التغيير بأشكال 

مختلفة.
الثقافة  غ���ي���اب  ب����أن  ي���ؤم���ن  ك����ان 
السياسية بالء على األمة وأن األمة 
وثقافة  شكليا  متعددة  ثقافات  في 
ك��ان يؤمن  واح���دة ج��وه��ري��ا.. كما 
باالنحياز الثقافي الواعي حيث أن 
والكويتية  عامة  اخلليجية  الثقافة 
الثقافة  ت��دع��م  أن  ي��ج��ب  خ��اص��ة 

العربية األم.
خالد سعود الزيد...

املكتبات  ف��ي  كتبه  م��ازال��ت  ف���ارس 
العربية...

الساملية  في  تسير  كلماته  م��ازال��ت 
وجليب  وف��ي��ل��ك��ا  ال��ص��ف��ا  وس���اح���ة 

الشيوخ والعديلية...
كل  في  حولنا  تسير  روح��ه  مازالت 
أمسية شعرية أو ثقافية في رابطة 

األدباء بالعديلية..
وباحث  كبير  ش��اع��ر  ع��ل��ى  س��الم��ا 

كبير...
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حوار

األديب املغربي.. بنسالم حميش..اإلبداع هو املتعة الكبرى
منير عتيبة

 مجلة البيان -  العدد 518 -  سبتمبر  2013
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حوار

املغربية  الروائية  األسماء  أبرز  أحد  بنسالم حميش  املغربي  األدي��ب  يعد 
حاليا، ُعرف كشاعر وباحث ودارس للفلسفة، ولم يكن هو نفسه يتصور 
أن يتجه للكتابة الروائية، كما أنه أحد املثقفني الذين متاسوا مع السلطة 
متاسا مباشرا بشغله منصب وزير الثقافة املغربية، فجمع في حياته عددا 
باللغة  الكاتب  املثقف/السياسي،  الباحث،  املبدع/الناقد  املتناقضات  من 
السوربون،  من جامعة  مغربي متخرج  الفرنسية،  باللغة  العربية/الكاتب 
العربية والفرنسية. من مواليد مكناس سنة 1948، عرف  باللغتني  يكتب 
برواياته التي تعيد صياغة شخصيات تاريخية أهمها شخصية ابن خلدون 
الله  بأمر  األندلسي واحلاكم  في هذا  سبعني  رواية العالمة وابن  ف��ي 

الفاطمي في مجنون احلكم. 

األديب املغربي بنسالم حميش لـ: � البيان �
الكتابة صالة.. واإلبداع هو املتعة الكبرى

أجرى احلوار: منير عتيبة *

من اليمني منير عتيبة وبنسالم حميش

* إعالمي من مصر.
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مجنون  الروائية:  أعماله  أهم  ومن 
احلكم - 1990 )أدرجت ضمن أهم 
105 رواية في القرن العشرين من 
كما  بسوريا(  العرب  الكتاب  احت��اد 
الناقد1990،  جائزة  على  حصلت 
 ،1993  – شامه  زي��ن  الفتى  محن 
 ،1995  – ال�����س�����راب  س���م���اس���رة 
على  ح��ص��ل��ت   1997  - ال��ع��ام��ة 
جائزة »األطلس« للترجمة )السفارة 
أيضا  وحصلت  باملغرب(  الفرنسية 
للرواية  على جائزة جنيب محفوظ 
للعام 2002، التي تنظمها اجلامعة 
األمريكية بالقاهرة، بروطابوراس.. 
ال���رؤوس  فتنة   ،1998  – ن���اس  ي��ا 
والنسوة 2000، أنا املتوغل وقصص 
زه����رة   ،2004 أخرى–  ف���ك���ري���ة 
اجلاهلية– 2004، هذا األندلسي- 
القائمة الطويلة  2007 )كانت على 
لبوكر 2009)، معذبتي- رواية 2010 
بوكر  ال��ق��ص��ي��رة  للقائمة  )وص��ل��ت 
في  الفكرية:  أعماله  ومن   .)2011
 ،1983 ماركس–  إلى  احلاجة  نقد 
)الفلسفة  واحل��ك��م��ة  اجل���رح  ك��ت��اب 
حيث  م��ع��ه��م   ،1986 ب���ال���ف���ع���ل(- 
التشكات   ،1987 ح����وارات  ه��م- 
 ،1990 االيديولوجية في اإلسام– 
انسداده-  أف���ق  ف���ي  االس���ت���ش���راق 
 ،1997 1991، في الغمة املغربية– 
فلسفة  ض������وء  ف����ي  اخل���ل���دون���ي���ة 
ابن  ق����راء  ع���ن   ،1998 التاريخ– 
خلدون– 1999. وله أعمال شعرية 
 ،1979 تقول–  اي���ش  ك��ن��اش  ه���ي: 
 ،1982 والصيف–  ال��ش��ت��اء  ث����ورة 
 ،1997 وأخ�����رى-  سكنتها  أب��ي��ات 
وله   .2000 االنتفاض–  دي�����وان 
االنطاق  مثل:  بالفرنسية  أعمال 

من ابن خلدون– 1987، التشكات 
 ،1990 االيديولوجية في اإلسام– 

في باد أزماتنا– 1997.
الكتابة صالة كما قال كافكا

املتعة  ه��ي  اإلب��داع��ي��ة  الكتابة   *
مالمح  فما  حياتك  ف��ى  األول���ى 

هذه املتعة؟
يخفى،  كما ال  اإلبداعية،  الكتابة   -
عملية معقدة متشعبة، ألنها ال تقوم 
على الشعور وحده وإمنا أيضا على 
منسيات  من  به  يعج  مبا  الاشعور 
مخاض  عن  عبارة  إنها  ومكبوتات. 
إعادة  ت��روم  إذ  جميل  ولكنه  عسير 
تركيب الواقع، والدفع به إلى أقاصيه، 
تذويبه في ضده وبديله. وفي جميع 
احلاالت تتبدى الكتابة وكأنها حتقيق 
ملا ال يتحقق في الواقع، وسبيلها إليه 
الرؤيا والفانتزم، أو كأنها وصف ملا 
وأداتها  الواقع من عوج ومسخ،  في 
والباروديا.  وال��ه��زل  السخرية  فيه 
من  الواقع  مع  موعد  على  إذن  إنها 
أجل سبر غ��وره وكشف حسابه في 
متأصلة  جمالية  أخاقية  قيم  مرآة 

متطورة.
من  ضرب  كافكا،  حسب  »الكتابة، 
الصاة«، وال ريب عندي أنه قصد 
الذي  الروحي  البعد  التشبيه  بهذا 
يجده  أن  ال��ك��ات��ب/امل��ص��ل��ي  ع��ل��ى 
بالسرمد  ع��اق��ت��ه  ف���ي  وي����وج����ده 
واملطلق، مبعنى أن يتحدث في احلب 
مثا كما لو أنه أول املتحدثني فيه، 
لكن  ويريد،  يشاء  ما  في  يكتب  أن 
أن  املبهم  يفقد شعوره  أن  دون  من 
للموت  كتابته حتديا  ثنايا  بني  ثمة 

وذرة من اخللود.
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سيرتي مع الكتابة إجماال أن أهب 
وجهي لرياح احلياة، أن أترك كلمات 
األش���ي���اء ت���أت���ي إل����ي ف���ي حلظات 
انتباهي وحتى في حلظات سهوي، 
فآخذ في إلقائها على الورق لكي ال 
تتبدد وتذهب سدى، ثم أرجع إليها 
امل��رة تلو األخ���رى م��ن أج��ل صقلها 
رؤيا  أو  فكرة  ض��وء  على  وتهذيبها 
أحدس جدارتها وبالغتها.. مجمل 
العادات،  لنقل  أو  عندي،  الطقوس 
أن أحاول حتقيق ما أقدر عليه من 
االستغوار الذاتي في فضائي املعتاد 
ما  للكتابة  أهيئ  وأن  مكتبي(  )أي 
فال  وت���وح���د،  ع��زل��ة  م��ن  تستلزمه 
وال  ض��وض��اء  وال  الغية  وال  هاتف 
وعند  سواها.  آخ��ر  بشيء  انشغال 
القلم،  ن��ض��وب  أو  اإلع���ي���اء  ح��ال��ة 
أقضي حلظات استرخاء في انتظار 

عودة املداد إلى مدده ومجراه.
امل��ت��ع��ة، م��ت��ع��ة ال��ك��ت��اب��ة ف��ي عالقة 
كيانات  وم�����ع  ن��ف��س��ه  م����ع  امل����ب����دع 
الثمرة  ه���ي  واألش����ي����اء،  ال��ك��ل��م��ات 
امل��ط��ل��وب��ة وال��ث��م��رة امل��ج��ت��ن��اة. إنها 
تتجلى  أن  طبيعتها  من  كنبض حي 
عبر ملع وب��وارق، ثم تخبو أو تزول. 
لذا ترى املبدع يقضي أقسى أوقاته 
اقتنائها  بعد  أي  احتجابها،  عند 
في  يقضي  أن��ه  كما  واس��ت��ه��الك��ه��ا، 
ت��رق��ب ع��ودت��ه��ا وجت��دده��ا حلظات 
يتم وقلق. قد يتلهى املبدع في حالته 
هاته بتسويد بياض االنتظار مبا يعن 
له من الكتابات التعويضية، التي قد 
جتلب له بعض املتع الصغيرة، لكن 
يعود  حتى  تلهيه  من  يستفق  إن  ما 
إلى طلب النشوة احلقيقية والعليا، 
أنها  وتوهجها  زحمها  يوقنه  التي 

أن متس  ق���ادرة ال محالة  م��ع��دي��ة، 
بشظاياها بعض اآلخرين.

االنتقال املفاجئ 
من الشعر للرواية

* كنت تعتبر الشعر هو الفن األول 
للذائقة  امل��ائ��م  األوح����د  ورمب����ا 
العربية، ثم كان اجتاهك للرواية 
الذى يبدو لدى البعض فجائيا، 
ف��م��ا ال���ذى ب���دل رأي���ك وه���ل كان 
االجتاه للرواية فجائيا بالفعل أم 
موضوعية  ما  مقدمات  له  كانت 

وذاتية لديك؟
لألدب،  حت��ي��زي  ه��ن��اك  بالطبع   -
الذي كان يدفعني إلى االنكباب على 
الكبرى.  ال��روائ��ي��ة  ق���راءة األع��م��ال 
هذه األعمال التي رأيت أن معرفتها 
فرض عني على كل مشتغل بالثقافة 
على  انكبابي  أن  غير  ومشتقاتها. 
اإلن��ت��اج ال��روائ��ي عامة ل��م يكن من 
يرغبني  بحيث  واالت��ص��ال  الكثافة 
إب��رام عقد وف��اء معه، ال لبس  في 
فيه وال ريب. فقد ظللت زمنا مديدا 
ال أعود الرواية إال في فترات، أو قل 
فأستخلص  متقطعة،  حمالت  عبر 
أن عالقتي بها هي، في آخر األمر، 
أكثر.  ال  وف���ض���ول  ه���واي���ة  ع��الق��ة 
ومعنى هذا أني كنت أستبعد فكرة 
كانت  يوما قصة، قصيرة  أكتب  أن 
أم طويلة. وما كان ينمي إحساسي 
ل��ب��ع��ض روائيي  ق���راءت���ي  ه���ذا ه���و 
وستندال  كبروست  املاضي  القرن 
معارج  عبر  أقنعوني  الذين  وبلزاك 
توصيفاتهم وتفاصيلهم أن الرواية، 
مبا في الكلمة من ثقل وتوالد، فن 
من  يتطلب  ون��ت��اج  امل����راس  ص��ع��ب 
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ق��ارئ��ه ص��ب��را وت��ف��رغ��ا، ب��ل وزهدا 
فيما س��واه. أكثر من هذا، قد أتى 
على  فيه  أشفق  ص��رت  وق��ت  علّي 
يتعنى مهمة وضع  روائ��ي  كاتب  كل 
ومزاجات  طبائع  وصقل  شخوص 
وإج��راء ح��وارات وب��رم عقد، وهلم 
كتابة  أن  االعتقاد  إلى  فملت  جرا. 
»جادة«  دراس���ة  حترير  أو  قصيدة 
أهم وأج��دى. ولم تتحسن عالقتي 
إنتاجها  ف��ي  أن��ظ��ر  وأن���ا  ب��ال��رواي��ة 
الهائل املهيمن خالل القرن املاضي، 
قراءاتي  ف��ي  أصبحت  ألن��ي  وذل��ك 
انتقائيا جدا، ال أقتني رواية إال بعد 
أو  صديق  م��ن  بنصح  أو  إشعاعها 
إن كانت تضيء اهتمامي بالفلسفة 
الوجودية التي دّرستها وقتا طويال. 
ومالرو  وكامو  قرأت سارتر  وهكذا 
بقيت  وب��اخ��ت��ص��ار، فقد  وغ��ي��ره��م. 
في هذا املجال طوال عهد دراستي 
اجلامعية، قارئا متراخيا وغير وفي. 
كنت أستسهل مطالعة الشعر واإلنتاج 
سيكولوجيات  ال  الشعر،  في  فية. 
حتلل وتشرح وال ح��وارات وال عقد 
للغة  السيادة  الشعر  في  وأح��داث. 
والصورة، وعالمات الطريق تنصح 
ومل��ا جربت  واالخ��ت��زال.  باالقتصاد 
صرت  بها،  وتعلقت  العناصر  ه��ذه 
هو  ال��ش��ع��ر  أن  ن��ف��س��ي  م���ع  أردد 
املطلق، وما سواه كالرواية والقصة 
القصيرة والكتابة املسرحية أجناس 
كما  العربية،  ثقافتنا  على  دخيلة 
استطبت اإلق��ام��ة ف��ي ال��دع��وى أن 
املخيال العربي ال يواتيه إال القصيد 
وأنه، خارج القول الشعري، ال قدرة 
وهندسة  ككتابة  ال��رواي��ة  على  ل��ه 
حتركان  ال��ت��اري��خ،  على  مفتوحتني 

واألجيال  واألمم  ال��ش��خ��وص  ف��ي��ه 
مارجريت  طريقة  على  واجل��ي��وش، 
وتولستوى،  ودستويفسكي  ميتشل 
روائيون  ه��ن��اك  ط��ب��ع��ا،  وغ��ي��ره��م. 
عرب وفي طليعتهم جنيب محفوظ، 
كان ألعمالهم بدايًة فضل إزاحة تلك 
األوهام والغشاوات عن ناظري، إال 
أني كنت أرى، وأنا في طور القراءة 
محفوظ،  جن��ي��ب  أن  واالس��ت��ي��ع��اب 
رغم غزارة إنتاجه، بقي متشبثا، في 
الغالب األعم، بالنهج نفسه، بحيث 
ل��م ي��ح��د ع��ن��ه ك��ث��ي��را ب��ع��د ثالثيته 
املسمى  وه��و  املطلعية،  التاريخية 
التي  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��واق��ع��ي��ة  بنهج 
ليست، كما نعلم، هي كل شيء في 
جتارب الكتابات الروائية. عند هذا 
العزيز علينا، قد نقول إن  الروائي 
نهجه لم يصبه أبدا الوهن والبوار، 
اليوم  منه  اس��ت��ع��ارت��ه  أم��ر  أن  غير 
حماه  ف��ي  أو  منواله  على  والنسج 
العسيرة  احملاكاة  من  نوعا  لي  بدا 
الالمنتجة. أما عودتي إلى القراءات 
في  بتفكيري  املصحوبة  ال��روائ��ي��ة، 
جتريب اإلب��داع ال��روائ��ي، فلم تبدأ 
الثمانينات،  مطلع  من  انطالقا  إال 
ع����وام����ل  ب���ف���ض���ل  ه�������ذا  ل�����ي  ومت 
»موضوعية« وأخرى ذاتية. فاألولى 
كانت مشاهداتي لبعض مسرحيات 
شكسبير وأفالم مقتبسة من روايات، 
أهمها اإلخوة كرامازوف واجلرمية 
وزوربا  لدوستويفسكي  وال��ع��ق��اب 
كازانتساكيس  لنيكوالس  اليوناني 
وقد  إيكو...  ال��وردة ألمبرتو  واس��م 
ك��ان لهذه امل��ش��اه��دات وق��ع احملفز 
سهوي  م��ن  أيقظني  ال���ذي  الكبير 
الروائية  ال��ك��ت��اب��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ع���ن 
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النصوص  إلى  واملسرحية، فرجعت 
ت��ق��دم��ت في  ق���ارئ���ا، وص���رت كلما 
ودائ��م��ا صحبة  تيقنت-  ق��راءات��ه��ا، 
الكتاب املذكورين- أن الفواصل بني 
الرواية والفلسفة من جهة والرواية 
والتاريخ من جهة ثانية، لهي أضعف 
من خيوط العنكبوت. وهكذا كونت 
الرواية  سميتها  ب��وص��ل��ة  لنفسي 
ال��ف��ل��س��ف��ي��ة، وصرت  ال��ت��اري��خ��ي��ة- 
أعول  وعليها  وأن��ت��ق��ي،  أخ��ت��ار  بها 
التغلب  ومحاولة  ق��راءات��ي  لتنظيم 
استيعاب  م��ج��ال  ف��ي  ث��غ��رات��ي  على 
ومتثلها.  الكبرى  الروائية  األعمال 
أما العوامل الذاتية، فهي اختصارا: 
إني لم أعد أرتاح إلى اإلنتاج الذي 
يصدر عموما حتت غطاء الدراسات 
اإلنتاج  و«الفلسفية«. فهذا  التراثية 
الكالميات  إم��ا  ب��ه  تستبد  ص���ارت 
اجلديدة املرسلة ذات القوام الديني، 
النهج  ذات  العلموية  الدعوات  وإما 
احلالتني  كلتا  في  وه��و  التبشيري. 
»األعرابية«  البرهانيات  يلتقي عند 
وكذلك  املتشنجة.  والدوغمائيات 
كتجارب  ال��ش��ع��ري��ة،  جتربتي  ت��أث��ر 
كثيرة، مبأزق  عربية  وحتى  مغربية 
سوء التواصل املقام من طرف عوامل 
اليتم والتهميش التي آل إليها القول 
الشعري في زماننا، كما من طرف 
لهم  شغل  ال  الذين  النقاد،  جمهرة 
سوى إقامة احلواجز واملتارس أمام 
املمكن،  حلقول  القصيدة  ارتيادات 
وال هم لهم إال السهر على إخضاع 
الشعر للقيود والضوابط الكبحية أو 
لتأشيرات املرور والتنفس. وأضيف 
هامشا حول عامل جد ذاتي أقلقني 
أن  وه��و  اجل��د،  بعني  فأخذته  حقا 

لي  »أح���ك  ص���ارت:  ذاك  إذ  ابنتي 
أحفظ  أن��ام«. فشرعت  قصة حتى 
القصيرة  ال��ق��ص��ص  أح��س��ن  ب��ع��ض 
بها...  أن��وم��ه��ا  حتى  لها  فأحكيها 
حاجتنا  م��ت��أص��ل��ة  إذن  ه���ي  ف��ك��م 
الفطرية- كما أظهر القرآن الكرمي 
وال��ك��ت��ب امل��ق��دس��ة األخ������رى- إلى 
والتمتع  القصص«  »أح��س��ن  سماع 

بها والتمعن فيها! 
بشيء من التباعد الزمني، يتبني لي 
اآلن أن عطفي إلى الرواية لم يحدث 
عشية  بني  أو  فجائيا  احلقيقة  في 
وضحاها، بل بعد سنوات طويلة من 
تخللتها  والتشذر،  والتهيؤ  الترقب 
جهود استيعابية وحلظات اختمارية 
في حقل اللغة األم، كما في مرافق 
ال��ث��ق��اف��ة امل��ت��ع��ددة امل��ت��ف��اع��ل��ة. وقد 
روايات  وضع  هذا  كل  عن  متخض 
رض��ي��ت ب��ن��ش��ره��ا م��ق��اب��ل نصوص 
أنشرها بسبب ما  لم  سابقة عليها 
رأيته ضعفا بنائيا أو سرديا فيها... 
عند  ه��ذا  تعلمت  ورمب��ا  اقتناعي- 
الترشح  أن  وفلوبير-  كنيتشه  كتاب 
مل��م��ارس��ة ال��ك��ت��اب��ة اإلب���داع���ي���ة، في 
الفلسفة كما في األدب، ال يصح إال 
قبل  عمله،  نقد  على  املبدع  بقدرة 
صدوره، على نحو ال هوادة فيه وال 

تخفيف.
اخلاصة،  جتربتي  موقع  فمن  ل��ذا 
اجلنس  ب���ه���ذا  االل���ت���ق���اء  أن  أرى 
بفعل  ي��ح��ص��ل  ال  ذاك  أو  ال��ف��ن��ي 
يتولد  ما  بقدر  واملداولة  التخطيط 
الالوعي  كعمل  ع��دة،  عناصر  ع��ن 
واجلمالية  الفكرية  الرؤى  واختمار 
ولعل  الثقافية.  ال���ذات  وص��ي��رورة 
احلوافز  تكمن  ال��ع��وام��ل  ه��ذه  ف��ي 
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واملمهدات التي سيدت الرواية في 
أكثر  منذ  واهتمامي  إدراك���ي  حقل 
م��ن ع��ق��د، ف��ص��ارت ع��ن��دي عبارة 
والتحوالت  للعالقات  م��رص��د  ع��ن 
أضع  ووع��اء  واإلنسانية،  املجتمعية 
فيه ما طاب لي من نصوص صادرة 
عن احتكاكي بالعالم والثقافة وعن 
نسيج روابطي الوجدانية احلميمية 
نظري  حافز  م��ن  ك��ان  وإن  باللغة. 
ال��وع��ي فهو  خصوصي أع��ي��ه أش��د 
املتزايد بضرورة  يقيني  في  املتمثل 
حياتنا  في  اجلمالي  البعد  ترسيخ 
دونه  الذي من  البعد  العربية، هذا 
البداوة  م��ن  ملجتمعاتنا  ان��ت��ق��ال  ال 
إل���ى احلضارة  امل��زي��ف��ة  واحل���داث���ة 
الفاعلة املستحقة، وال فكاك لفكرنا 
الضاغطة  ال��وث��وق��ي��ات  أدوار  م��ن 

والتمذهبات املتعصبة العنيفة.
العالقة اجلدلية 

بني املثقف والسلطة
ه���ن���اك ع���الق���ة ج���دل���ي���ة بني   *
كمثقف  وأن��ت  والسلطة،  املثقف 
كوزير  ف��ت��رة  السلطة  ف��ى  مكثت 
 2009 ع��ام  م��ن  باملغرب  للثقافة 
احلالتني  فعشت   ،2011 عام  إلى 
تتناول  ك��ي��ف  ع����ادة،  امل��ت��ض��ادت��ني 

العالقة مع السلطة؟
- في طي ما أصدرته من نصوص 
كثابت  السلطة  ثيمة  تبدو  روائ��ي��ة، 
بارز، لكن ليس على حساب ثيمات 
للسلطة.  أو مضادة  أخرى مختلفة 
والعالمة  احل���ك���م  م��ج��ن��ون  ف��ف��ي 
مسالك ومستويات ترصد حلظات 
قوية ساخنة في احلكمني الفاطمي 
كونها  تتعدى  ال  ولكنها  واململوكي، 

متقاطعة  م��ح��اور  ض��م��ن  م���ح���اورا 
احلب،  ف��ى  بعضها  م��ت��ج��اورة،  أو 
احلياة  اس���ت���ق���ب���ال  ف����ي  وب��ع��ض��ه��ا 
في  اآلخ��ر  وبعضها  بها،  واالبتهاج 
حياة املصريني اليومية، إلخ. وحتى 
شامة  زين  الفتى  محن  روايتي  في 
وس��م��اس��رة ال��س��راب، ف��إن السلطة 
قائمة كمؤسسة وممارسة ولكن من 
خالل أو في مرآة موضوعة بطالة 
قوارب  وموضوعة  الشهادات  حملة 

املوت والهجرة السرية.
في مضمار جدلية السلطة وترابطها 
مثاال  أعطي  أخ��رى،  بثيمات  كثيمة 
أن��ش��ره��ا بعد،  ل��م  م��ن رواي����ة  داال 
إس��م��ه��ا أم��ي��ر ي���وم ول��ي��ل��ة، وأقصد 
ابن  العباسي  وال��ش��اع��ر  األم��ي��ر  ب��ه 
تاريخ احلكم  الذي ميثل في  املعتز 
العربي- اإلسالمي كله حالة فريدة 
م��ن ح��ي��ث إن���ه وض���ع ع��ل��ى السرير 
وب��وي��ع ب��اخل��الف��ة م��ن ط���رف نخب 
بغداد من العلماء والكتاب والقضاة، 
وذلك حتى يلغوا استخالف الصبي 
القصر  غلمان  نصبه  الذي  املقتدر 
فزج  وقوتهم،  موقعهم  على  حفاظا 
ب��اب��ن امل��ع��ت��ز ف��ي ط��ل��ب ع���رش كان 
زاهدا فيه وأكره على خوض نضال 
كان ميجه ويزدريه. وملا كانت الغلبة 
مقتل  ك��ان  وصحبه  اخل���ادم  ملؤنس 

الشاعر، أمير يوم وليلة.
ظاهريا ميكن تصنيف هذه الرواية 
في األدب السياسي نظرا لوظائف 
التاريخية  وظ��رف��ي��ت��ه��ا  ش��خ��وص��ه��ا 
امل���ع���ل���وم���ة، ول���ك���ن م���ن خ��ل��ف هذا 
ت��ب��رز قضايا  ال��س��ي��اس��ي  ال��دي��ك��ور 
العبث  ف��ي  وج��ودي��ة درام��ي��ة تصب 
واملوت والقدر اإلنساني. ففرضيتي 
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ف��ي ه���ذه ال���رواي���ة، وأري���ده���ا ذات 
أن  أساسا، هي  فكري جمالي  بعد 
معايناته  أيقنته  ال���ذي  املعتز  اب��ن 
ال  العباسية  اخلالفة  أن  ومعاناته 
محالة آيلة إلى نهاية بئيسة، تبدت 
مقتل  رداءة  في  بعض عالماتها  له 
جده املتوكل وخلع أبيه املعتز، وفي 
املعتز  اب��ن  والعبيد،  األت��راك  جتبر 
هذا، بعد أن لم يسرَّ مبا رأى اختار 
يفسده  نحو  على  يتربى  أن  مبكرا 
سياسيا ويخلق بينه وبني استحقاقه 
اخلليفي املوروث فتقا ال يرتق، وبينه 
وبني رجال الدولة صدعا ال يرأب. 
شهادات  ادخ���ار  ف��ي  مذهبه  فكان 
السياسية  وال��ك��ف��اءة  ال��دراي��ة  ع��دم 
املاجنة  األب��ي��ق��وري��ة اجل��ام��ح��ة  ه��و 
وما  منها  ظهر  م��ا  ال��ل��ذات  واقتناء 
بطن، وهذا ليس في مجال السيرة 
في  أيضا  وإمن��ا  فحسب،  اليومية 
دائرة االهتمام األدبي الصرف حيث 
طبقات  بكتابه  العصر  شعر  خص 
الغناء  ف��ي  اجل��ام��ع  وأل��ف  الشعراء 
آلداب اخلمر والشراب. فكأني بابن 
احلائم  موته  عن  يتلهى  ك��ان  املعتز 
املجونية  االنغماسات  أن��واع  بشتى 
كان  إن  هو:  بشعاره  وكأني  املتلفة، 
مصرعي ال بد آت، فليكن لي وأنا 

في رفقة الشعر واخلمر والغواني.
استطراد كان ال بد منه حتى أظهر 
هي  السياسية  السلطة  مسألة  أن 
ك��ال��ش��ج��رة ال��ت��ي وراءه����ا غ��اب��ة من 
البعد  ذات  وال���دالالت  املوضوعات 
فيها،  والكتابة  األش��م��ل.  اإلنساني 
بنوع من االنتباه وليس من الهوس، 
قد تكون مهمتها على أي حال، هي 
احلكم  إدارة  تقريب  ف��ي  اإلس��ه��ام 

م��ن ال��وع��ي ال��ع��ام وإرج��اع��ه��ا إلى 
بعيدا  واإلدراك،  الشفافية  دوائ���ر 
والتعالي وعن  القداسة  عن هاالت 
وتلك  واألل��غ��از؛  الطالسم  سيطرة 
القرن  أواخ���ر  منذ  اكتشفها  مهمة 
بيريكلس  امل���ي���الد  ق��ب��ل  اخل���ام���س 
ووضعها حجرا اساسا لنظام حكم 

أسماه: »دميوقراطيا«.
الروائى والتراث

* كان الكسندر دمياس األب يقول 
إن التاريخ هو مسمار أعلق عليه 
رواي���ات���ى، ف��م��ا م���دى ص���دق هذه 
العبارة على الروائى الذى يتناول 
أن���ك أبدعت  ال��ت��اري��خ خ��ص��وص��ا 
املتماسة مع  ال��رواي��ات  ع��ددا من 

التاريخ بشكل مباشر؟
اعتقادي،  ف��ي  األصيلة  الكتابة   -
مع  ت���ت���ف���اع���ل  أن  إال  مي��ك��ن��ه��ا  ال 
التاريخ  أف��رزه  مناطق األص��ول وما 
م��ن أش��ك��ال وأس��ال��ي��ب ك��ت��اب��ي��ة، ال 
الج����ت����راره����ا واس���ت���ن���س���اخ���ه���ا، بل 
لوضعها على محك التغيير وإثرائها 
بقيم احلداثة املضافة. إن املسكون 
الهاجس  وب��ه��ذا  اإلب����داع،  بهاجس 
أوال وأخيرا، تراه ينظر إلى التراث 
امل��ع��رف��ي ع��ل��ى أن����ه م����ادة خ����ام أو 
موضوع شاسع قابل حلمل الصور، 
حتف  إل��ى  قطاعيا  يتحول  ألْن  أي 
ولوحات، وذلك عبر قدرات الكاتب 
االستيعابية والتخييلية. ومن هنا كم 
بريشت  برتولت  ومحق  صائب  هو 
ح��ني ي��ق��ول ب��أن��ن��ا ال ن��ع��رف إال ما 
التراث  والتغيير.  بالتحويل  نعاجله 
من  وفهمه  قراءته  أستطيع  ما  هو 
وبعده  اإلسالم  قبل  العرب  مقاالت 
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التاريخية.  أط��واره��م  مختلف  ف��ي 
وامل��ق��االت ت��ن��درج إج��م��اال ف��ي أهم 
العربية اإلسالمية  الثقافة  مكونات 
املكتوبة، وهي األدب والتصوف وما 
يصطلح على تسميته بالعلوم النقلية 
والعلوم العقلية. ويلحق بهذه املكونات 
كل تعبير أو فن ينتسب إلى األدب 
اليدوية في  أو اإلجن��ازات  الشفوي 
املعمار واخلط والزخرفة، وغيرها.

العالقة بني الروائي العربي والتراث 
تبدو من حيث املبدأ ضرورية الزمة. 
فالتراث قطاعيا أو في أهم مرافقه 
ميثل احلقل الطبيعي لتكونه اللغوي 
والذهني، كما أن التراث يشكل ذاكرة 
ومرجعا لشخصية الروائي القاعدية 
العالم. إن من  وتعريفا لظهوره في 
ال يعي تلك العالقة ينساق سرا أو 
جهرا إلى ممارسة حداثة مهزوزة أو 
عدمية سائبة غير مسؤولة. كما أن 
عنه  يعرض  أو  التراث  يعارض  من 
باسم »املعيش« يجهل أو يتجاهل أن 
هذا التراث مبرافقه األدبية )شعرا 
إن هو  والصوفية حتديدا  ومقامة( 
وبالتالي  بامتياز،  املعيش  خزان  إال 
على  احتكارية  وصاية  فليس ألحد 
بوتقة  في  له حصره  يخول  املعيش 
تصريف  وبالتالي  اآلت��ي،  احلاضر 

الكتابة هلوسات وسيرا ذاتوية.
أحسب أن كل شيء تراث أي تاريخ، إذ 
حتى ما ننتجه حاضرا يأتي عليه وقت 
يحوله إلى تراث. وككل نسق تاريخي، 
الزمان  تقلبات  ف��ي  ال��ت��راث  يتعرض 
المتحان  واألح����وال  ال��ش��روط  وتغير 
أعمال  منه  فتبرز  والبقاء،  الدميومة 
الفائقة  الذاتية  قوتها  أعالم متنحها 

نفوذا عابرا لألمكنة واألزمنة.

التاريخ ك�«علم« أو »فن« في الثقافات 
كرواية  أص��ال  ظهر  مارسته،  التي 
موضوعها اخلبر. واخلبر في التاريخ 
م��ث��ال صنفان:  ال��ع��رب��ي اإلس��الم��ي 
صنف ال ينفع معه إال القول مع ابن 
األخبار  قابل  م��ن  »فالسعيد  كثير 
بالتصديق والتسليم«، ومن قضاياه، 
كما طرقها مؤرخونا القدامى وعلى 
م��ا خلق  أول  ف��ي  الطبري:  رأس��ه��م 
الله القلم أو الظلمة، وأيهما أسبق: 
النهار أو الليل/ في ترتيب ما خلق 
الله في األيام الستة/ الروايات في 
األنبياء  قصص  وآدم،  إبليس  خلق 
الثاني  أم��ا الصنف  إل��خ.  وال��رس��ل، 
بالشهادة  أو  بالتواتر  القائم  فهو 
والوثيقة، ومنهج الكتابة فيه قبل ابن 
خلدون واملقريزي، ال يعدو أن يكون 
املنهج السائد في علم احلديث، أي 
التعديل  مببدأ  املشروطة  ال��رواي��ة 
الروايات  صحيح  لتمييز  والتجريح 
ومتكني  وف��اس��ده��ا،  منحولها  م��ن 
هذه  »خصيصة  هو  الذي  اإلسناد، 
واالتصال.  االع��ت��م��ال  م��ن  األم����ة«، 
املقبولة  ال��رواي��ات  مجمل  أن  غير 
التي  تلك  أو  اإلمي��ان��ي  بالتصديق 
يعوزها اإلسناد أو تلمع باستحالتها 
العقلي  وال��ت��ق��ب��ل  ال���ع���ادة  وت���خ���رق 
كقصة بناء مدينة إرم وسط اليمن 
ب��أم��ر م��ن ش����داد ب��ن ع����اد، وقصة 
ب��ن��اء اإلس��ك��ن��دري��ة م���ن ط���رف ذي 
القرنني اإلسكندر املقدوني، وقصة 
سجلماسة  وقصة  ال���زرزور،  متثال 
»م��دي��ن��ة ال��ن��ح��اس«، وغ��ي��ره��ا مما 
فيهم  مبا  القدامي  مؤرخونا  تناقله 
إمامهم املسعودي، كل تلك القصص 
معروف  هو  ما  إلى  إضافة  املروية 
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وألف  وامل��اح��م  السير  من قصص 
أن  ال��ي��وم  للروائي  ف��إن  وليلة،  ليلة 
يتمثل أقواها معنى وأجملها مبنى، 
مسجا إياها في سجل اإلرهاصات 
وال��ت��ل��م��س��ات ال���روائ���ي���ة ق��ب��ل بروز 
م��ف��ه��وم ال���روائ���ي ال��ك��ات��ب ورس���وخ 
وكجنس  قصدي  كمشروع  ال��رواي��ة 
لعمله  م��ن��ت��ج  وه��وي��ت��ه،  ب���ذات���ه  واع 
النص  إجماال،  وشكوله.  وأساليبه 
ال��ت��راث��ي ال��ت��اري��خ��ي، امل��ك��ت��وب منه 
والشفوي: أي نص أعمر منه وأغنى 
والتجارب!  واحل����االت  ب��ال��واق��ع��ات 
وأي خزان أوسع منه لفرص إقامة 
الدالالت وحتريرها! لكن مثل هذا 
امل����راس ال يوطد  ال��ص��ع��ب  ال��ع��م��ل 
إال  املمتعة  اليانعة  ثمراته  لظهور 
العكوف على حتصيل املواد التراثية 
استيعابها  في  واالجتهاد  التاريخية 
وفهمها، وهذا ما ضرب عليه مثاال 
روايته  في  فلوبير  غوستاف  فائقا 
ال���رائ���دة س��امل��ب��و م���ذك���رات أدري���ان 
إيكو  وأمبيرتو  يورسونارو  ماغريت 

في رائعته إسم الوردة...
اللغة أكبر من مجرد وسيلة تعبير

حيث  وال��رواي��ة،  الشعر  كتبت   *
فى  تختلف  اللغة  ومكانة  مكان 
إشكالية  اللغة قضية  منهما،  كل 
ف��ى اإلب���داع م��ا ب��ن م��ن يعطيها 
يراها  وم��ن  واأله���م  األول  ال���دور 
مجرد وسيلة أو وعاء، فأين تضع 

اللغة عندما تبدع؟
أضيف  ال��روائ��ي  االختيار  ب��اب  من 
ل��ل��ت��خ��ي��ي��ل في  امل��ت��م��م  امل���ق���وم  أن 
شعرية  في  يقوم  الثقافية  ال��رواي��ة 
ج��وه��ا أو م��ن��اخ��ه��ا. ع��رض��ا ميكن 

تستعمل  أن  ال���روائ���ي���ة  ل��ل��ك��ت��اب��ة 
الروبرتاجي  أو  الصحفي  األسلوب 
العناصر  ه��ذه  لكن  ال��س��ي��ن��اري،  أو 
اجلوهرية  التعاريف  ف��ي  تدخل  ال 
للرواية. شعرية املناخ الروائي، سواء 
أو احل����وار، كما أظهر  ال��س��رد  ف��ي 
دويستويفسكي،  بخصوص  باختني 
هي من بني مركبات الشد والتأثير 
امل��رك��ب األك��ث��ر ق���درة ع��ل��ى إعطاء 
وبالتالي  جماليته  ال��روائ��ي  النص 
االنتقاء  اختبار  اجتياز  ف��ي  حظه 
ال��زم��ان��ي، ف��س��ؤال ك��ل رواي����ة حقة 
هو، كما يسجل ميان كونديرا: »ما 
ه��و ال��وج��ود اإلن��س��ان��ي وأي���ن تكمن 
املبدعني  ال��ك��ت��اب  ك��ل  ش��ع��ري��ت��ه؟«. 
األصاء يعلمون في قرارة أنفسهم 
اللسانيون  ينفك  ال  م��ا  وم��دارك��ه��م 
لغة، هي  كل  اللغة،  عليه:  يبرهنون 
ي��ع��ط��ي للخطاب  ع��ال��م ف��ي ذات����ه، 
أرضية  وللكتابة  ونواظمه،  قواعده 
أفق  وللرؤيا  واشتغالها،  انغراسها 
نبضها وحتركها، مع أن هذا العالم 
م��ن ط��ب��ع��ه أن ي��س��ت��رج��ع دوم����ا كل 
التي  القولية  احليويات واإلجنازات 
عصاة  ملبدعني  كانت  ول��و  يتيحها، 
وسيلني  وبودلير  كرانبو  متمردين 
وأرطو، أو كانت لتيارات كالسريالية 
أو الكرييول، الخ. وبالتالي فإن اللغة، 
الثعبان  مثل  ه��ي  مجازية،  ب��ص��ورة 
الذي يعض ذنبه، يبدل جلده، ولكنه 
زاح���ف���ة منصهرة  ذل����ك  م���ع  ي��ب��ق��ى 
قبل  »ح��ت��ى  وطبيعتها  جنسها  ف��ي 
يقظة وعينا األولى، كما يكتب لوي 
رنت  ق��د  الكلمات  تكون  ميسليف، 
من حولنا، مستعدة ألن تلف البذور 
تتبعنا  وأن  لفكرنا،  البكر  الهشة 
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م��ن دون ك��ل��ل ط���وال ح��ي��ات��ن��ا، منذ 
حتى  املتواضعة  اليومية  انشغاالتنا 
وحميمية،  س��م��وا  األك��ث��ر  حلظاتنا 
حياة  منها  تستمد  ال��ت��ي  حلظاتنا 
س��ائ��ر األي���ام ق��وة وح����رارة، بفضل 

الذكريات املجسدة في اللغة«.
وعليه، فإن القول أو االستمرار في 
مجال  ف��ي  اللغة  أن  بفكرة  ال��ق��ول 
اخللق األدبي وحتى الفكري وسيلة 
تعبير ليس غير، ما هو سوى قول 
ال أصل له في احلقيقة. وإال فكيف 
بالفرنسية مثال ال  كتابنا  أن  نفسر 
يشعرون باستقامة وعائهم النفسي 
يعيشون  وال  يتنفسون  وال  واللغوي، 
اإلبداع إال داخل لغة واحدة مفردة 
إبدالها  على  ي��ق��دروا  أن  دون  م��ن 
أنها  ي��ف��ت��رض  ك��ال��ت��ي  أخ����رى،  بلغة 
القومية مثال؟  لغتهم  أو  األم  لغتهم 
»إن اللغة، كما يؤكد ميسيلف ذاته، 
ليست مجرد مرافق، بل هي خيط 
ن��س��ي��ج الفكر:  ع��م��ي��ق احل��ب��ك ف��ي 
إنها للفرد كنز الذاكرة ووعي يقظ 

متوارثان ابنا عن أب«.
ومع اإلبداع الروائي، ال شيء يعمل 
ويتحقق إال باللغة وفيها، سواء تعلق 
بالسرد  أو  وال��ب��ن��اء  بالفكرة  األم���ر 
تضعف  ال��ذي  ال��روائ��ي  والتخييل. 
فاشل  روائ��ي  وتفتر  باللغة  عالقته 
بئيس حتى ولو برع في هندسة البناء 
ه��ي ذخيرة  اللغة  األف��ك��ار.  ووض��ع 
ال��روائ��ي احل��ي��ة: ف��ي عالم اجلماد 
وال��ن��ب��ات واحل���ي���وان واإلن���س���ان بها 
يقطع  وبها  ويصور،  ويصف  يسمي 
يلتقط وميشهد، وبها  ويركب، وبها 
ويوقع.  يحرك  وبها  ويصغر،  يكبر 
ه���ذا ف��ض��ال ع���ن أن��ه��ا ه���ي مالكة 

هويته وبوثقة حساسيته وأحاسيسه 
وحتى وعيه بعالم الناس واألشياء.

إن القول مبطلقية اللغة ال عالقة له 
البتة بالبديع واحملسنات اللفظية أو 
ما شاكل هذه الصنعة، بل فلسفته 
إلى  تنتمي  اآلداب  أن  ع��ل��ى  ت��ق��وم 
ومعنى.  وحسا  وقلبا  روح��ا  لغاتها 
فاالشتغال احلق باللغة هو اشتغال 
وتطويعها  تطويرها  بقصد  عليها 
اللفظ  ح��ري��ة  حتقيق  أي  ح��داث��ي��ا، 
واملعنى معا، على نحو جدلي وثيق، 
وغيره  التوحيدي  مطلب  ك��ان  كما 
وهكذا  الكالسيكيني.  كتابنا  م��ن 
بيانها  إل��ى  م��ي��اال  اللغة  ف��ي  أران���ي 
وإلى  وزخرفها،  بديعها  إلى  وليس 
وليس  املمتنع  وسهلها  شفافيتها 
إل���ى وع��ره��ا وغ��ري��ب��ه��ا. ل��ه��ذا أوثر 
والتعابير  امل���ف���ردات  ص��ع��ي��د  ع��ل��ى 
اخلولق/  ب��دل  ليت  مثال:  أكتب  أن 
ال��ق��ب��ر ب���دل ال���رم���س أو اجل���دث/ 
املوت بدل احلمام/ أذنب بدل ركب 
الديجور  بدل  املظلم  الليل  الوعتاء 
أو الديجوج، إلخ؛ ولذلك أيضا أميل 
إلى التعامل مع الفصيح في العامية 
جذاذاتي  في  يشكل  وهو  املغربية، 

مادة قاموس غني قائم بذاته.
اللغة،  ف���ي  ك���الم���ي  ع��ل��ى  حت��ش��ي��ة 
أض��ي��ف ك��ل��م��ة وج��ي��زة ف��ي مسألة 
ت��ق��ن��ي��ات ال��ك��ت��اب��ة ال���روائ���ي���ة: أجنع 
وأنسبها  املجال  هذا  في  التقنيات 
النص  تثقل كاهل  التي ال  تلك  هي 
كعالمات  مساحته  ف��ي  تظهر  وال 
توجيه وإرشاد. أجمل التقنيات هي 
انصهارا  الكتابة  في  تنصهر  التي 
يراها،  ال  ال��ق��ارئ  يكاد  بحيث  لينا 
شفافة  سياقات  ففي  الحظنا  وإن 
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وأجمل  تصنع.  وال  فيها  تكلف  ال 
التقنيات أخيرا هي تلك التي تعشق 
احلياة  وحتاكي  والتحول،  التحرك 

في جدليتها وتوالدها.
لكْن، هناك بالطبع فرق بني الرواية 
فمع  باللغة؛  عالقتهما  في  والشعر 
الشعر الكلمات ثم الكلمات والصور، 
فإن  الرواية  في  أما  تأتي؛  والبقية 
ما يسبق إلى الوجود هو، كما أسماه 
إيكو في حاشيته على اسم الوردة، 
بشخوصه  ال��ك��وس��م��ول��وج��ي  ال��ب��ن��اء 
وفضاءاته وعقده، ثم تأتي الكلمات 
بأسباب  وإم���داده  فيه  ال��روح  لنفخ 
واحد  م��ث��ال  وال��ت��ح��ق��ي��ق..  التشكل 
أعطيه على ذلك في سورة التكوير 
ال��ك��ث��ي��رة ال��ص��ور ح��ي��ث أق����رأ مثال 
سجرت(  ال��ب��ح��ار  )وإذا   6 اآلي����ة 
قائمة  وص�������ورة  دالل����ي����ة  ك����وح����دة 
بذاتها، فأمتثلها وأنعم بها وأنفعل؛ 
املوءودة  )وإذا   :  9 و   8 اآليتان  أما 
وإن  فإني،  قتلت(  ذن��ب  ب��أي  سئلت 
قرأتها على املنوال نفسه، ال أقدرأن 
أتعامى عن إضافتهما املدلولية التي 
إلخ.  رواي����ة،  ب��ل  ك��ف��احت��ة  تتظاهر 
وبالتالي فالفرق املشار إليه إمنا هو 
فرق في الوضع والدرجة، وليس في 
اللغة  أن  ويبقى  والطبيعة.  اجلوهر 
في كل أجناس اإلبداع الكتابية هي 
ركن ركني، ال يعلمه إال الراغب في 
بكيانه  الساعي  والتجريب،  اخللق 
كله إلى لغته كيما يصير فيها على 

كل شيء قديرا.
الفلسفة والرواية

* يرى البعض أنه يصعب علينا 
إنتاج أعمال روائية عظيمة ما لم 

تكن خلفها رؤية فلسفية تدعمها 
إنتاج  م��ج��رد  ول��ي��س  وت��خ��ف��ي��ه��ا 

احلكايات واحلبكات الروائية؟
- إن أقرب النصوص الفلسفية إلى 
وفعاليتها  الروائية  الكتابة  وظائف 
أو  النسقي،  الشمولي  النص  ليس 
ما كان على شاكلته، إذ كيف نريد 
ما  ن��س��ق  ف��ي  يستقر  أن  ل��ل��روائ��ي 
ويطمئن إليه، أو أن يعمل هو نفسه 
على تشييد منظومة فكرية يحتمي 
تعبئ  النسقية  الكتابة  ويتكلم.  بها 
مبادئ االستمرارية والكلية والعقلنة، 
فتنشد التمامية واالنغالق، أي حشر 
ماهيتها  منظومة حتدد  في  احلياة 
وتبرمج دميومتها وخفقها. وهذا ما 
جعل أجنع فيلسوف نسقي، هيجل، 
آخرهم  الفالسفة:  آخ��ر  إن��ه  يقول 
وضدها،  األط����روح����ة  وض����ع  ألن����ه 
من  ومعارضيه  أتباعه  على  وأط��ل 
ش��رف��ة ت��رك��ي��ب��ه آم���ن���ا، م��ع��ت��ب��را كل 
ح����االت اخ��ت��ب��ار ال���وج���ود حلظات 
زائلة في سيرورة اقتراب الروح من 
التاريخ في املطلق.  املثال وانصهار 
امل��ع��ط��ي��ات ال��وج��دان��ي��ة م��ن شرفة 
بكل  كله  ال��ف��رد  ش���يء،  ك��ال  هيجل 
معاناته وجتاربه كال شيء، وعي األنا 
بذاته وباخلارج واآلخر وعي شقي 
والتمزق،  باالنشطار  مطبوع  ألن��ه 
فهو كال شيء؛ وكل هذه االغتياالت 
تعني  ال  غاية  أجل  من  املثالية هي 
أحدا وال يطلع عليها أحد، أال وهي 
حياة الكل وانتعاش الوعي الشمولي 
ليعيش  الفرد  يسقط  هكذا  بذاته. 
النسق وتتخلص املثالية املطلقة من 
املكابدات أو شوائب املعيش، فترتاح 
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إلى انسجام مقدماتها مع خوامتها 
وتنعم بتسلسل تدبيراتها ومنطقها.

مع ما عرفته من أنساق فلسفية لم 
أمترن إال على شيء واحد: تيسير 
البناء الروائي وهندسة احلكي، وما 
وخصوصا  أمامها،  فإني  هذا  عدا 
أنظمة  ف��ي  ترجمته  وج��د  منها  م��ا 
إلى  أنزع  ساحقة،  كليانية  سياسية 
إيثار النص الفلسفي الالنسقي، أي 
املقطعي الشذري، األجنع واألجدى 
وتوليد  ال��وج��ود  اختبار  مجال  ف��ي 
األفكار وال��رؤى؛ أمام تلك األنساق 
أراني في صحبة الوجوديني أهتف 
جهرا أو خفتا: عاش الفرد )هتاف 
الفردانية(.  وليس  الفرد  أج��ل  من 
ط��اق��ات ال��ف��رد ال��ذات��ي��ة وه��ي على 
والعالقة  امل���ع���ن���ى  جت���رب���ة  م���ح���ك 
أبوئه  بت  ما  ذلك  واآلخ��ر،  بالعالم 
انشغاالتي.  في  مخصوصة  مكانة 
والسبب أنه »ما دام اإلنسان يحيا، 
فلن  كيركجور،  س��وري��ن  سجل  كما 
والصراع..  واألل��م  التناقض  ينتهي 
ولن ينتهي ذلك كله ما دام اإلنسان 
فكل  السرمد  في  أما  الوجود.  في 

شيء يفسر«.
إمياني أو تعقلي الفكري بالفرد، هو 
الذي حدا بي، على مستوى الكتابة، 
إلى إدراك إمكانات  الرواية التعبيرية 
وجناعتها التبليغية، في مجال خلق 
حياتهم  منحنيات  وتتبع  ش��خ��وص 
من خالل أنسجة العالقات والعقد 
ليس  وبالطبع  فيها.  يتحركون  التي 
ضروريا أن يكون الفرد، الشخصية 
باملعنى امللحمي أو التقليدي للكلمة، 
يتظاهر كعنصر حي  أن  بل يحسن 
متكلم عامل داخل مجموعة بشرية، 

كصاحب  أو  وي��ب��دع،  معها  يتفاعل 
الروائي  نظر  ف��ي  تستحق  ش��ه��ادة 

االلتقاط واحلكي.
مبعان كثيرة، أدرك أن للرواية عالئق 
مدلولية وثيقة بالفلسفة الالنسقية، 
ال��وج��ودي��ة واحل��ي��وي��ة، ال��ت��ي حتفل 
بأخصب مراتع التفكير في قضايا 
احلادة  في صيغتها  وهي  اإلنسان، 
بإشكال  أساسا  تتعلق  القصوى  أو 
جدلية  ف��ي  ال��الم��ع��ن��ى(  )أو  املعنى 
احلياة وامل��وت، املتمظهرة مثال في 
وتولستوي  دوستويفسكي  ثيمات 
املعروفة: اإلنسان والشر/ اإلنسان 
واحل���ري���ة/ اإلن���س���ان وال���ل���ه، وهي 
أخرى  عنها  تتفرع  أم��ه��ات  ثيمات 
والسلطة،  والثورة  كاحلرب  كثيرة، 
أو كاحلب والقلق واالنهيار النفسي 
وخراب التواصل بني الذوات، إلخ. 
في  الفلسفي  احل��ض��ور  ك���ان  وإذا 
أع��م��ال ذينك ال��روائ��ي��ني ق��وي��ا، كما 
رصده وحلله كثير من النقاد، فإنه 
أقل اعتماال عند كتاب كبار الحقني، 
أمثل عليهم باثنني فقط، هما نيكوس 
خورخي  ول���وي���س  ك��ازان��ت��س��اك��ي��س 
بورخيس. فاألول فيلسوف التكوين، 
تأثر كثيرا باملذهب احليوي )نيتشه 
إل���ى املذهب  وب��رغ��س��ون( إض��اف��ة 
ال��ب��وذي. وه���ذا ال��ت��أث��ر وج��د عنده 
إطار استقبال موات في إحدى أهم 
روافد ثقافة اليونان القدمية، ممثلة 
في فكر هيراكليدس الشعري وفي 
األبيقورية أو مذهب اللذة )إيدوني( 
والسعادة )إيفدميونييا(. ولعل أقوى 
وأجلى استثمار للبعد الفلسفي عند 
كازانتساكيس يعمل في رائعته حياة 
وذلك  زورب��ا،  اليكسيس  ومغامرات 
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على مستويات ع��دة، منها مثال ما 
قبله  واملفكرين  س��ق��راط  عند  ك��ان 
ع��ب��ارة ع��ن م��ول��د ح����راري وسماد 
املساءلة  أي  ال��ف��ل��س��ف��ي،  ل��ل��ن��ه��ج 
وال��ت��ع��ج��ب وال��ده��ش��ة أم���ام أشياء 
والكون.  ال��وج��ود  احل��ي��اة وظ��واه��ر 
وه��ك��ذا ن��رى زورب���ا يعبر ع��ن ذلك 
بشكل عفوي حار، إذ يتحدث مبهورا 
عن الكواكب واألشجار أو األحجار 
يراها ألول  أنه  لو  كما  املتدحرجة، 
نافليبو«، يقول  ف��ورا  )»ب��روت��ي  م��رة 
أما  الشيقة(.  البسيطة  لعنته  ف��ي 
بورخيس الذي كان ينكر انتماءه إلى 
أي نسق فلسفي، بدعوى أن النسق 
في املعرفة والفكر يقوم على الغش، 
كما رأى ذلك نيتشه من قبله، فإن 
ب��ه ف��ي غير م��ا موضع هو  م��ا يقر 
يفعل شيئا  لم  كلها  أعماله  أنه في 
اإلمكانات  ف��ي  التنقيب  غير  آخ��ر 
األدبية لنظريات فلسفية مثل العود 
الدائم واملثالية، عالوة على أنه كان 
أو  واملكان  األن��ا  نفي  بثيمة  يشتغل 
بثيمة معارضة الزمان، وإن كطرائق 
للتلهية أو السلوان... لكن ما يجدر 
أولئك  أن  هو  بإحلاح  عليه  التأكيد 
عالقتهم  ف��ي  يتوفقوا  ل��م  ال��ك��ت��اب 
احلكائي  فنهم  ألن  إال  بالفلسفة 
والعمق  اجل��دارة  من  كان  والروائي 
أساليب  في  ال��وق��وع  جنبهم  بحيث 
ف���ي زالت  أو  وال���وع���ظ  اخل��ط��اب��ة 

الرواية/ األطروحة.
عن رواية السيرة الذاتية واحلداثة

السيرة  رواي����ة  ال��ك��ث��ي��رون  ك��ت��ب   *
الذاتية بينما تتجه أنت إلى التاريخ، 
وي��رى البعض أن ه��ؤالء يقعون في 

ق��ل��ب احل���داث���ة ب��ت��ع��ري��ت��ه��م ال����ذات 
الشخصية واملجتمعية، فما رأيك؟

يقوم  ال���روائ���ي  ال��ع��م��ل  ك���ان  إذا   -
ع��ل��ى اخ��ت��ي��ارات وره���ان���ات، فإني 
ف��ي مم��ارس��ت��ه أم��ي��ل م��ا أك���ون إلى 
الذاتية،  سيرتي  ع��ن  النظر  غ��ض 
الواسعة  ال��ث��ق��اف��ة  ب��رح��اب  وأع����ود 
من ذك��ر أن��ا، ال سيما وأن��ي ال أرى 
بالفرادة  يتميز  ما  السيرة  تلك  في 
أما  احلكي.  فيستحق  واالستثنائية 
من كتبوا سيرهم بنحو ما وكإشارة 
على عتبة توديع احلياة )كالتعريف 
بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا(، 
املتدافعة  حياتهم  صدتهم  م��ن  أو 
املرجتة عن كتابة سيرهم )كاحلاكم 
بأمر الله الفاطمي(، أو من ال طاقة 
لهم بالكتابة وهم من مختبري محن 
احلياة املجهولني )كالفتى زين شامة 
يهمونني  فهم  ال���خ(،  ب���الل،  وعنبر 
كاتبا  نفسي  وأن��دب  كبيرة،  بدرحة 
شهادات  بوصفها  الذاتية  لسيرهم 
الواقع  إل��ى  حتيل  وج��ودي��ة  وقطعا 
مبا هو واق��ع ومب��ا هو مستوهم أو 
موهوم. وفي كتابتي هاته ليس لي، 
بالطبع أن أدعي اإلمحاء متاما خلف 
قدرا  ه��ن��اك  ألن  ن��ظ��را  شخوصي، 
عليهم  ال��ذات��ي��ة  إسقاطاتي  م��ن  م��ا 
إلغاءه، ال سيما  أو  رده  أستطيع  ال 
واختياراتي  ب���رؤاي  منها  يتعلق  م��ا 

النظرية واإليديولوجية.
العرب،  روائ���ي���ي���ن���ا  م���ن  زم�����را  إن 
وخصوصا منهم كتاب السير الذاتية، 
ثقافيا  يعيشون  إج��م��اال  زال����وا  م��ا 
على الفطرة، أو ليس لهم بالثقافة 
القارئة، القوية الفاعلة، إال عالقات 
وف��ي جو  متداعية.  ف��ات��رة،  رخ���وة، 
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تصاعد الذاتيات والنرجسيات تولد 
كمية من األعمال ميتة، أو تطفو على 
سطح إلى حني باإلشهار واجلعجعة 
اإلعالمية. هذا في حني أن الكتابة 
الروائية أصبحت اليوم، وعلى األقل 
منذ بورخيس، مرتكزة على دعامة 
مبعناها  الثقافة  ه��ي  مرجعية،  أو 
سواء  وال��رواي��ة،  املتفتح.  الشمولي 
التراثي  التاريخي  املخزون  وظفت 
لها  مناص  ال  آخ��ر،  أي مخزون  أو 
في عهدنا هذا من االرتباط القوي 
اخلصب بالثقافة، أي بهذه السيرورة 
من القيم املضافة التي هي عناوين 

إنسانيتنا وآيات إبداعنا.
والروائية  القصصية  األعمال  أمام 
لسرفنتس وغوته وبورخيس وفولبير 
وإيكو  وكالفينو  وم��ارك��ز  وغ��ارس��ي��ا 
صنفهم،  من  هم  والذين  ومحفوظ 
الرواية  أن  حل��س��اب��ي،  أس��ت��خ��ل��ص، 
ثقافة بقدر ما هي ممارسة إبداعية 
بامتياز. إن من يكتفي بني الروائيني 
سجائره  ودخ����ان  س��رت��ه  باستلهام 
الروائي  األدب  م��ن  نفسه  يقصي 
وإذن  اآلخ������رون.  يقصيه  أن  ق��ب��ل 
الكتابة الروائية التي ال تأخذ كتاب 
فيها  تعمل  ال  أو  اجل��د  بقوة  الكون 
الثقافيني  والبحث  احلفر  قريحة 
نبوي  حديث  في  كما  )و«القريحة، 
باالمتراء  يدر  الضرع  مثل  شريف، 
وي��ج��ف ب��ال��ت��رك واإله���م���ال«(، هذه 
عمل  أو  غ��ث��اء  إال  ه��ي  إن  الكتابة 
ه��ش ق��اب��ل ألن ت���ذروه ري���اح الطي 

والنسيان.
وحتيزا،  حتمسا  كله  ب��ذل��ك  أق���ول 
بأن  مقتنعا  ب��ال��ط��ب��ع  أظ���ل  ول��ك��ن��ي 
ل��ل��م��خ��ي��ال��ي��ة كطاقة  ه���ي  ال��س��ي��ادة 

افتراضية كشفية في ميادين أحوال 
النفس اإلنسانية وبواطن املجتمعات 
من  السيادة  لها  أن  كما  ومغاراتها؛ 
املفاهيم  تليني  ف��ي  موهبتها  ب��اب 
الفكر  وم���د  وتلطيفها  الفلسفية 

مبراتع احلركة والتشخيص.
إني أنطلق في الكتابة الروائية من 
القيمي  باملعنى  ول��ك��ن  تراكماتها، 
أهتم  أن��ي  كما  ل��ل��ت��راك��م.  والكيفي 
ك���ان هذا  إن  ب��واق��ع��ه��ا احل���اض���ر، 
الواقع يغني التركة ويطورها، بعيدا 
ومزايدات  املوضوي  الضوضاء  عن 
التجريد والتعتيم، مثلما هو احلال 
عموما في تيار الرواية اجلديدة في 
فرنسا الستينيات والسبعينيات، أو 
في بعض كتابات مرغريت دوراس أو 

نصوص صامويل بيكيت األخيرة.
جهة  من  احمل��رك،  الفكري  موقفي 
أصفه  ال���روائ���ي،  لعملي  أس��اس��ي��ة، 
اخ���ت���ص���ارا ك��ال��ت��ال��ي: ال����دراس����ات 
املعاصرة  ال���ت���راث���ي���ة  وال�����ق�����راءات 
ع��ن��دن��ا ص���ارت ف��ي غ��ال��ب��ه��ا األعم 
تدور في احللقات املكرورة، وتتسم 
أي   ،  philistinisme فلستيني  بنزوع 
والفن،  اجلمالية  قيمتي  م��ن  نافر 
الفكر  حياة  مجال  في  أوتصحيري 
في  والرسائل  فالتأليف  والتاريخ. 
زماننا  ف��ي  معظمها  ص��ار  ال��ت��راث 
ي��ره��ق ك��اه��ل ه���ذا ال���ت���راث نفسه 
ب��امل��ف��اه��ي��م ال��غ��ل��ي��ظ��ة ال��ع��وي��ص��ة أو 
بالنظريات املتهافتة في نقد العقل 
العربي ونقد النقد، الخ. مع العلم أن 
أصحاب ذلك كله يشتركون في وهم 
جوب أرجاء التراث الشاسعة طوال 
وعرضا وعمقا، ويحللون ما قبضوا 
عليه منها مبناهج ال تاريخية، يغلب 
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عليها االنتقاء واالدغام والتصريف 
ب��اجل��م��ل��ة... ورأي�����ي، ال����ذي أعمل 
التراث  أن  بالفعل،  ترجمته  على 
الشفوية،  أو  املكتوبة  ف��روع��ه  بكل 
موضوعا  سيظل  أن���ه  م��ن  ب��ال��رغ��م 
لألطروحات والشهادات اجلامعية، 
فإن إنعاش وجوده الصحي احلق ال 
وعجائنه  م��واده  بتحويل  إال  يتيسر 
بحكم  اإلب��داع��ي،  للعمل  إل��ى ورش 
أن البعد اجلمالي في كل تراث هو 
أبرز قيمه املميزة واألجدر واألبقى. 
وعندي أن الكتابة الروائية يلزم أن 
الورش  ذل��ك  ف��ي  إيجابيا  تنخرط 
التراث  إل���ى  ب��ال��رج��وع  اإلب���داع���ي 
ذكرت،  ال��ذي  النحو  على  الثقافي 
واخللق  املبادءة  ب��روح  بالتحلي  كما 

واالبتكار.
فرع  الروائية  الكتابة  في  احلداثة 
من احلداثة كإنتاج متجدد حللقات 
عن  ح��ي  وكتعبير  امل��ض��اف��ة،  القيم 
واآلن، في  واحل��ض��ور هنا  ال��وج��ود 
بعيدا  وال����س����ؤال،  اإلب�����داع  ح��ق��ول 

واالتباع...  التقليد  م��س��ال��ك  ع��ن 
التجريبي  اقتناعي  مع  بهذا  أق��ول 
امل��ع��اش أن احل��داث��ة ليس م��ا يقوم 
املعاصر  ال����زم����ن  ف����ي  وي��ن��ح��ص��ر 
أي��ض��ا محاصيل  ه���ي  ب���ل  وح�����ده، 
اإلبداعية  واإلش���راق���ات  التألقات 
وبهذا  واألم��ك��ن��ة.  لألزمنة  ال��ع��اب��رة 
في  اإلب���داع  ت��اري��خ  يتظاهر  املعنى 
كتاريخ  تخصيصا  الروائي  اجلنس 
احلداثة  يحد  م��ن  أم��ا  حل��داث��ت��ه��ا. 
بهما،  ويلجمها  والعصرية  بالعصر 
أو  حركة جتارية  إل��ى  إياها  محوال 
ولو  دوم��ا،  يتمثل  أن  فعليه  ديانية، 
ق��وال ألحد  التأمل فقط،  ب��اب  م��ن 
فاعلي احلداثة األف��ذاذ، جان أرثر 
رام��ب��و، وه��ي: »سعيت إل��ى إحداث 
جديدة،  وجن����وم  ج���دي���دة،  أزه�����ار 
وأبدان جديدة، وظننت أني اكتسبت 
طاقات خارقة. واآلن علي أن أقبر 
خيالي وذكرياتي. مجد شاعر وراٍو 

تبدده الرياح« )فصل في جهنم(. 

Bayan September 2013 Inside.indd   108 8/26/13   8:57:42 AM



109

إصدارات

تاريخ حراسة البلدية والشرطة لـ: عبد الله محمد بن ناصر
منى الشافعي

 مجلة البيان -  العدد 518 -  سبتمبر  2013
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اإ�صدارات

دولة  أي  بلدية  :)"أرن��ي  ب��ارا  أنطون  د.  املراجع  يقول  الكتاب  في مقدمة 
العصر  فالسفة  ألح��د  املشهور  القول  ه��ذا  تقدمها"..  مبقدار  ألخبرك 
واألمم(..  الشعوب  حياة  في  البلدية  أهمية  مدى  أي  إلى  يبني  احلديث، 
ويضيف: ) والكويت عرفت العمل البلدي منذ وقت طول وأولته اهتماماً 

خاصاً منذ بدايات القرن التاسع عشر(.
الكاتب عبد الله بن ناصر يقول، عن نشأة البلدية في الكويت: »الثابت أن 
فكرة تأسيس بلدية جاءت بعد زيارة الشيخ يوسف القناعي إلى البحرين 
عام 1928، وهي سنة مثبتة تاريخياً، حيث بدأت بلورة الفكرة مع احلاكم 
ورجاالت البلد، لذا فمن األقرب للصواب أن رؤية املشروع النور استغرقت 
سنتني الستكمال التصور والعمل على انطالقته مما يرشح عام 1930 ألن 

يكون املوعد األمثل لوالدة البلدية«.
قانون  حددها  والتي  تنوعت  التي  البلدية  مهام  عن  الكاتب  ولقد حتدث 
عام 1931، الذي نّظم أعمالها واختصاصاتها وأهدافها وشروط عضوية 
مجلس إدارتها، ولعّل من أبرز مسؤولياتها آنذاك كانت األسواق، وقد شملت 
اإلشراف  على أمنها ونظافتها، ومراقبة األسعار ومنع ارتفاعها والتأكد من 
صالحية السلع في احملالت، ومراقبة املوازين ملنع الغش واالحتكار، وكذلك 
إصدار رخص احملالت التجارية، وأمور أخرى كثيرة. ولكن من أهم هذه 

األمور كانت جتمع املال وتوزعه على احملتاجني كمساعدات اجتماعية.
عام  الكويت حتى صدر  في  احلياة  تطور  مع  البلدية  تطور عمل  وهكذا 

عبد الله محمد بن ناصر يبحث
في تاريخ حراسة البلدية والشرطة

بقلم: منى الشافعي *

* كاتبة من الكويت.

Bayan September 2013 Inside.indd   110 8/26/13   8:57:51 AM



111

مادته  نصت  ج��دي��د  ق��ان��ون   1954
للبلدية  ي���ك���ون  أن  ع��ل��ى  األول������ى 
شخصية معنوية ذات استقالل مالي 
املدينة  تقدم  خاص يساعدها على 
م��ن ك��اف��ة ال��ن��واح��ي.. وف��ي مرحلة 
جديدة  ق��وان��ن  وض��ع��ت  الستينات 
عمر  من  احلديثة  املرحلة  ملواجهة 

الدولة وتوسع مدنها وحواضرها.
البلدية  م��وارد  عن  ناصر  بن  يقول 
قبل اكتشاف النفط، »عمدت البلدية 

إل������������ى ف������رض 
ضرائب  رس���وم 
ع���ل���ى احمل����الت 
وحن  والبيوت« 
جباية  ت��وس��ع��ت 
ال�������ض�������رائ�������ب 
ش����������م����������ل����������ت 
أم���������وراً أخ����رى 
اس������ت������ج������دت، 
واستمرت حالة 
حتى  الضرائب 
النفط،  ظ��ه��ور 
ميزانية  ووض��ع 
للبلدية  خ��اص��ة 
امليزانية  ضمن 

العامة للدولة.
لم يغفل الكاتب 
عن  احل�����دي�����ث 

مقر البلدية، وكيف تطور من خيمة 
للعامر  مم��ل��وك��ة  أرض  ف��ي  نصبت 
مّت  ثم  القدمي،  الدهن  س��وق  شمال 
عام  الصفاة  في  القدمي  املقر  بناء 
1933، مروراً بحانوت مستأجر في 
السوق، واالنتقال إلى مبنى عرف ب� 

»الكشك اجلنوبي«.
الشرطة

ب��ع��د ع���رض ل��ت��اري��خ ال��ب��ل��دي��ة، ضم 
الشرطة  ل��ت��اري��خ  ع��رض��اً  ال��ك��ت��اب 
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قدمياً، وقد بدأه بلقاء مع اللواء أحمد 
باملعادي  منزله  في   – املعبود  عبد 
ف��ي م��ص��ر- م��ؤس��س امل��ب��اح��ث في 
الكويت.. حيث يخبرنا الكاتب بأن 
اللواء عبد املعبود، لم يترك شاردة 
الكويت  ف��ي  األم���ن  ع��ن  واردة  وال 
القدمية منذ وصول البعثة املصرية 
حلني مغادرتها إال وحدثني بها. وقد 
وب��دأ في  الكويت عام 1955  وصل 
اإلمكانيات  ودراس��ة  وضع اخلطط 
األمن  إدارات  تأسيس  من  ليتمكن 
اللواء عبد  ُكلّف  وقد  على ضوئها. 
املباحث،  وتنظيم  بتأسيس  املعبود 
مبنى  ف��ي  اإلدارة  م��ق��ر  ك���ان  ول��ق��د 
خاص بالشرطة في ساحة الصفاة. 
أما رئيس الشرطة فقد كان املغفور 
الصباح،  السالم  صباح  الشيخ  ل��ه 
الذي قال عنه، بأنه رجل متواضع، 
طيب القلب، صاحب ميزة ال تنسى 
فقد كان يجلس معهم دائماً ويأخذ 
ثم  األص��ل��ح.  منها  ويختار  بآرائهم 
حتدث اللواء عن الدورات التدريبية 
ألفراد الشرطة، وعن كيفية اختيار 
الكفاءات لتعيينهم في هذا املجال.

كانت  الفترة،  ه��ذه  جرائم  عن  أم��ا 
وجرائم  ال��س��رق��ة،  أج��ل  م��ن  القتل 
واالحتيال،  وال���ن���ص���ب  ال����ش����رف، 
وجرائم اآلداب، أما املخدرات فغير 

مم��ن��وع��ة وال��ت��ي ك��ان��ت ف��ق��ط ملادة 
»الترياق« الذي يعتبر مسكناً لآلالم 
وه��و غير م��ح��ّرم وال م��ج��ّرم. وفي 
وتعاطيها  تداولها  منع   1955 ع��ام 

في البالد.
وم���ن ال��ش��خ��ص��ي��ات األخ�����رى التي 
ذكرها ابن الناصر في كتابه، املقدم 
الناصر،  ناصر  بن  املتقاعد محمد 
الذي كان يعمل مراقب أسواق في 
البلدية عام 47 وحتى 1954، انتقل 
ب��ع��ده��ا إل���ى دائ����رة امل����رور بوظيفة 
فيها خمس سنوات  أمضى  كتابية، 
حل���ني ال��ت��ح��اق��ه ب�����أول دف���ع���ة من 
مبدرسة  املميزين  الدائرة  موظفي 
الشرطة، حيث تخرج برتبة مالزم.

وب��ع��د ت��خ��رج��ه ان��ت��دب ل��ي��ك��ون أول 
ثم  باملرور،  اإلج��ازات  لقسم  رئيس 
منها  ذلك،  بعد  مناصب عدة  تولى 
رئ��ي��س ل��ل��ن��ج��دة وض��اب��ط ف��ي عدة 

مخافر حتى تقاعده عام 1980م.
ال���ض���ب���اط امل��ت��م��ي��زي��ن كان  وم�����ن 
الله،  رحمه  شحيبر،  خليل  ال��ل��واء 
ُع���رف عنه  األف����ذاذ،  الضباط  م��ن 
االن��ض��ب��اط  وال��ن��ش��اط ف��ي العمل، 
والقيادة قبل وبعد االستقالل. وقد 
تدرج في رتبته العسكرية حتى أصبح 
وكياًل مساعداً في الداخلية، حيث 
املسمى  وهذا  بالزعيم،  يسمى  كان 
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كان يوّقع به على األوراق الرسمية 
من  للعناصر  ال��ص��ادرة  وال��ه��وي��ات 

مديرية األمن العام والشرطة.
الذي  أي��ض��اً،  األول  ال��رع��ي��ل  وم���ن 
تأسست على أكتافه شرطة الكويت، 
والذي كان له دوراً كبيراً في إرساء 
النواة  بتشكيلة  ال��ب��اد  ف��ي  األم���ن 
لقوة األمن في اخلمسينات  األولى 
املقدم  امل����اض����ي، ه���و  ال���ق���رن  م���ن 
املتقاعد علي بوقماز حيث كان من 
أوائل الضباط الذين التحقوا بدورة 
ضباط مبدرسة الشرطة والذين مت 
اختيارهم من ضمن اجلهاز املدني. 
وبعد ثاثة عقود عام 1980م تقاعد 

علي بوقماز.
تركت  التي  الشخصيات  تلك  وم��ن 
املرحوم  ه��و  ال��ش��رط��ة  ف��ي  بصمة 
يحيي اجلنابي، وهو أحد مؤسسي 
دائرة املرور على عهد رئيس الشرطة 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال��ش��ي��خ ص��ب��اح السالم 
اجلنابي  ع��ن  ُع���ِرَف  وق��د  الصباح، 
االرتفاع  ع��ل��ى  ال��ش��دي��د  احل����رص 
مبستوى هذا املرفق العصري الهام، 
ُع�����ِرَف ع��ن��ه ص��اح��ب األفكار  ك��م��ا 
اخلّاقة التي جعلت من دائرة املرور 
عاقة بارزة في سجل نهضة الكويت 
ل��ه أسلوبه  ك���ان  احل��ض��اري��ة. ك��م��ا 
اخلاص في تطوير أداء جهاز املرور. 

النارية.  ال��دراج��ات  شرطة  فأسس 
ك��م��ا أس����س ن���ظ���ام ال�������رادار الذي 
استقدمه لقياس سرعة السيارات، 
وم���ن أع��م��ال��ه امل��ه��م��ة ك���ان حريصاً 
على تسجيل كافة املناسبات املهمة 
على  يشاهد  ك��ان  حيث  بكاميرته، 
بها  إياها ملتقطاً  الدوام مصطحباً 
واملرور  للشرطة  املختلفة  األنشطة 
كما عمل  ال��وط��ن��ي��ة.  واالح��ت��ف��االت 
على تأسيس شرطة النجدة وتولى 

قيادتها.
كان البد من تأسيس فرقة موسيقية 
خاصة بسلك الشرطة لتتولى عزف 
األحل����ان ب����اآلالت ال��ن��ح��اس��ي��ة لدى 
اس��ت��ق��ب��ال ص��اح��ب ال��س��م��و احلاكم 
ون��ائ��ب��ه أم����ام امل��س��ج��د ال��ك��ب��ي��ر في 

األعياد واملناسبات الوطنية.
شهد عام 1954 أول مشاركة للفرقة 
بقيادة جبرا شحيبر، رحمه الله، وفي 
تشارك  الفرقة  ب��دأت  التالي  العام 
في مسيرات تنطلق من دروازة عبد 
السالم  فهد  بشارع  م���روراً  ال���رزاق 
اجلمهور  يصطف  بينما  ال��ص��ب��اح، 
على جانبي الطرقات للتفرج عليها 
السخية  معزوفاتها  إلى  واالستماع 
التي لم يسمعوا مثلها من قبل، كما 
كان لها مشاركات في برامج اإلذاعة 

من قبل تأسيس تلفزيون الكويت.
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دفتيه  ب����ن  ال���ك���ت���اب  ي���ض���م  ك���م���ا 
موضوعات أخرى مهمة، وشخصيات 
ك��وي��ت��ي��ة ع��اص��رت وش���ارك���ت نشأة 

البلدية والشرطة.
من  190 صفحة  ف��ي  ال��ك��ت��اب  يقع 
فاخرة،  طباعة  ذو  الكبير،  القطع 
منتقاة  جميلة  ص���وراً  غالفه  تزين 

من الزمن اجلميل.

بهذا  وأهميته،  الكتاب  قيمة  تكمن 
بالصور  ال���زاخ���ر  ال��ق��دمي  ال��ت��اري��خ 
املعبرة النادرة وخاصة تلك الوثائق 
وهو  واملختومة،  املوقعة  الرسمية 
ك��ت��اب مم��ت��ع وم��ش��وق وف���ي الوقت 
ت��اري��خ��ي��اً كاماًل  ن��ف��س��ه ي��ع��د ب��ح��ث��اً 
ونفتخر،  ب��ه  نعتز  ج��م��ي��اًل  وت���راث���اً 
التي وقعت  بالصور  ودراسة موثقة 

بحوالي مئة صفحة.
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كان  كاهلها،  على  أثقاالً  وكأنها حتمل  متعبة  السرير  على  بنفسها  رمت 
الوقت مساًء ، نظرت إلى السقف بكل عمق كأنها حتاول أن تقرأ أي شيء 
مكتوب على سطح ذلك السقف، لكنها لم جتد شيئا، مجرد إضاءة كانت 
تنبعث من جوانب الغرفة، ونقوشاً  تراها على السقف مبعثرة هنا وهناك 
كليلة صيفية  والُسحب  الغيوم  ليلة صحراوية خالية من  كأنها جنوم في 
حارة رغم أن أجهزة التكييف املركزي تدفع بالهواء بقوة في تلك الغرفة 
الشائعة، لكن احلرارة والغليان التي كانت تشعر به تلك املرأة عبثاً حتاول 
أن جتد شيئاً  تستقر عليه عيناها، لكن ال جدوى، فالعينان مرهقتان من 
البحث في سقف الغرفة وجوانبها؛ وكأنها داخل مغارة  لها بداية ال تعرف 

لها نهاية.
وزفرت زفرة عالية أحست من خاللها بنهديها ينطلقان إلى الفضاء ويعودان 
مرة أخرى لاللتصاق بصدرها، أحست بالثقل .. هل هو ثقل بدني أم هو 
ام��رأة قد جت��اوزت الستني وجتاوزها  العمر، فهي  ثقل هموم أم هو ثقل 
الكثير من العرسان واخلاطبني، كانت تتمنع وتتدلع وتضع الشروط، وكانت 
تقول دائماً سوف يأتيني رجل أفضل من السابق، ولم تكن حتس أو تدري 
بالسنوات وهي متر عليها مرور القطار السريع أو بلغة اليوم متر كصاروخ 
عابر للقارات، العمر يطوي األيام واألسابيع واألشهر والسنني، يطوي معه 
أيضاً اآلمال والطموح كانت حتلم بشاب جميل وانتقلت إلى رجل رصني 
وعندما جتاوزت اخلمسني أخذت تبحث عن شريك يستطيع أن يسندها 
وأن تستند إليه، لكنها لم تعثر على شيء من هذا حتى جتاوزت الستني، 
يحميها  رجل  ظل  املفقود،  الظل  ذلك  عن  تبحث  دائماً  عيناها  فأخذت 
ويحمي عليها ويعيطها شيئاً من احلب ولكن كل هذا اختفى.. اختفى متاماً 
من واقعها وحتول إلى خيال وأخذت تكرر على نفسها أنها رمبا تفقد هذا 

الشعور حتى في اخليال إلى أن جاء ذلك اليوم.

امرأة في الستني

بقلم: سليمان احلزامي *

 * كاتب من الكويت.
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بحامد،  التقت  القادم من حياتها؛ عندما  العام  ربيع  اليوم في  ذلك  جاء 
وحامد هذا فيه من املواصفات ما يغري املرأة من رصانة وطول وشخصية، 
وللوهلة األولى ال تستطيع أن تعطيه أكثر من خمسني عاماً رغم أنه قد 
جتاوز الستني إلى أكثر من النصف.. نعم .. نعم كان في العقد السابع من 
عمره، أو دعني أقول كان قاب قوسني أو أدنى من أن يكمل العقد السابع، 
يسمونها  والتي  احلب  الشعراء  يسميها  التي  العجيبة  الشرارة  تلك  لكن 
العشق أضرمت النار في قلبها، فبدأت بينهما عالقة بدأت باملشاركة في 
فنجان القهوة وانتقلت إلى أحاديث من هنا وهناك، ماذا حتب وماذا تكره، 

من أنت وكيف أنت، حوارات طويلة حدثت بينهما.
وفوجئت وهي جالسة معه بأن قال لها : هل تعرفني هذا اجلهاز؟ قالت 
وهي تضحك إنه هاتف نقال، قال أعرف ذلك، ولكن هل تعرفني ماذا يضم 
هذا اجلهاز؟ قالت: وهي تضحك كيف لي أن أعرف إن لم تخبرني أنت، 
قال لها وهو ينظر إليها بعينني شهوانيتني إنه يضم صورة لك وسؤال لي؟ 
امللتهبتني، صورتي، أشكرك على  أن تهرب من عينيه  قالت وهي حتاول 
االحتفاظ بها، لكن ما هي األشياء األخرى .. قال  لها : أتعرفني األغنية 
التي يسمونها رسالة من حتت املاء؟ قالت له مبتسمة إنها للمراهقني! قال 
لها إذا ماذا أقول عن رسالة من الهاتف هل أيضاً للمراهقني ضحكت وهي 
تضع رأسها بني يديها محاولة أن تكتم تلك الضحكة الشبابية حدثاً، لكنها 
الطاعنة في السن عمراً، قالت هل أنت مراهق؟ نظر مرة أخرى في وجهها 
وعيناه تالحقان ذلك الوجه محاوالً أن يركز عينيه على جزء من وجهها 
كالشفتني أو اخلدين أو ذلك األنف الدقيق لكنها كانت تشيح بوجهها فال 
تعطيه فرصة االستقرار، فنفر نفرة عميقة  وزفر بصوت مرتفع وهو يقول 
مالك؟ انظري إلّي، قالها بعمق محاوالً أن يلفت نظرها إليه، لكنها رجعت 
برأسها إلى اخللف وهي تقول : ياحبيبي ما ذا تريد؟ قال لها: لقد وضعت 

يدي وقدمي على أول الطريق .. 
- أنا حبيبك؟ 

يا أخ حامد يعجبك  إنها مجاملة ماذا أقول لك.  - قالت وهي تضحك: 
ذلك ؟ 

نظر إليها مرة أخرى وهو يقول: أريد أن تقولي يا حبيبي مرة أخرى؟ يا 
كوثر؟ قالت له: أراك تنطق اسمي كما لو كنت تأخذ ملعقة من عسل .. بل 
هي قارورة من عسل، فالكوثر هو العسل وأنت عسل يا عسل .. ضحكت 
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بعفوية هذه املرة أكثر من األولى وهي تقول له: حامد ماذا تريد.. ال تذهب 
بعيداً بأفكارك، أقولها لك مرة أخرى يا حبيبي ... قال لها : وهو يقف 
أتقصدين الكلمة أم هي مجرد لفظ؟ نظرت إليه من أسفل إلى أعلى وهي 
تقول ال تذهب بعيداً اجلس وأسمعني جيداً ولنقنع أنفسنا مبا لدينا من 
واقع نعيشه في مجتمع يرى أننا قد جتاوزنا مرحلة احلب ومرحلة الزواج 
إنني لم أعرفك إال منذ فترة قصيرة .. وأقول لك بكل صراحة لقد ملكت 

قلبي ولكنني لم أملك قلبك بعد! 
نظر إليها بعد فترة صمت طويلة.. أتعتقدين ذلك يا  كوثر؟ إنني أتطلع 
إلى املوافقة، قالت له بشغف: موافقة؟ على ماذا؟ قال لها بصوت خاٍل من 
أي تعبير .. وكأن صوته جاء كطريق أسفلت ممدود في الصحراء ال تسمع 
فيه إال دوي السيارات متجهة شماالً أو جنوباً مد يده وهو يقول: لقد جف 
أعرف  كنت  ليتني  تقول  وهي  أسفل  إلى  رأسها  وأحنت  كوثر،  يا  لساني 
شيئاً من الطب حتى أعطيك العالج، فرجع بظهره إلى اخللف وهو يقول 
عالجي شيء واحد فهل ستعطيني هذا العالج أم ال؟ قالت له: أخبرني ما 
هو؟ كيف أستطيع أن أعطيك هذا العالج .. قال لها العالج يا كوثر هو أن 
تقولي موافقة على الزواج منَك .. وتعطيني قبلة أرطب بها لساني وقلبي 
قالت: والناس.. قال لها: وهو يبلع ريقه اتركي الناس أعطيني .. أعطيني 
تلك الكلمة وتلك القبلة ودعينا نعيش، فالعمر يسير باجتاه واحد، دعينا 
نقلل من سرعته قلياًل قبل أن ينهي رحلته في وقت قد ال نستطيع فيه أن 

نتبادل القبل.
وهكذا حدث؛ وشعرت بأنها  قد أعادت عمرها إلى اخللف سنوات عدة، 
قالت لنفسها إنني امرأة في الثالثني أريد أن أعيش حتى الستني، فنظرت 
الستني من عمري،  أن أعيش معك حتى  أري��د  يا حامد  تقول  إليه وهي 
ضحك حامد بكل قوة: تريدين أن تقولي حتى التسعني، فاحلياة في أيام 
السعادة والُقبل وليست في أيام احلسرة والندم قومي يا امرأة دعينا نعيش 
الثالثني سنة القادمة ونحن نقفز كاألطفال.. نهضت وهي تقول لنفسها يا 

لها من ُقبلة حارة!!.

 

ق�صة
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متر األيام سريعاً وتتخرج ليلى من اجلامعة عام 1972 وكان عمرها حوالي  
ملادة  مّدرسة  للعمل  فتقدمت  العلوم،  م��ادة  في  وقد تخصصت  25 سنة. 
العلوم في مدارس احلكومة في الكويت. وبعد مرور سنتني من جتربتها في 
العمل- تزوجت ليلى من شاب من بلدها اسمه »يوسف« فتعاونا على أعباء 
احلياة. وأجنبت طفلة اسمها »فاطمة« عام 1974، وطفاًل اسمه »فهد« عام 

1976م وسارت حياتهما طبيعية وعالقتها الزوجية على أحسن ما يرام.
بعد زواج ليلى بأربع سنوات توفي والدها بسبب حادث سيارة أليم جداً، 
وكان نصيبها من إرث والدها عالي جداً، وكذلك أخيها فريد. فقد حصلت 
ليلى على إرث نقدي )250 ألف دينار( ومنزل مؤجر دخله حوالي 1200 
دينار شهرياً – بينما أخوها فريد كان إرثه النقدي من والده حوالي 500 

ألف دينار- وبيت آخر مؤجر بإيجار شهري حوالي 1250 ديناراً.
إن ليلى حينما تزوجت سكنت في شقة باإليجار ولهذا اضطرت إلى شراء 
للسكن  وانتقلت  املنزل  بتأثيث  وقامت  »يوسف«  زوجها  مبساعدة  منزل 

فيه.
واستمرت حياتهما سعيدة، مستمتعني بالطفلني: فاطمة وفهد.

ومن شدة ثقتها بزوجها فقد أعطته وكالة عامة حتى يساعدها في استالم 
إيجار بيتها شهرياً، ومتابعة املؤجرين ملعرفة احتياجاتهم.

وسارت احلياة العائلية بكل هدوء وأمان- وكبرت الطفلة فاطمة وصارت 
تداوم مبدرسة روضة لألطفال قرب مقر عمل والدتها.

إن ليلى هي الكل بالكل في املنزل- فهي التي تطبخ األكل وال تعتمد على 
اخلدم، وتقوم مبتابعة أطفالها وتدّرسهم، إنها تلتذ بهذه املسؤولية متاماً.

كبرت الطفلة فاطمة وانتقلت إلى املرحلة اإلبتدائية، فانشغلت ليلى مبتابعة 
ابنتها في التدريس حتى أصبحت من األوائل في صفها.

نزهة "فريد وليلى" ) 1(

بقلم: ضياء هشام البدر *

احللقة الثانية

 )1( تنويه: نشرت الكاتبة احللقة األولى من هذه القصة عام 1952م وكانت 
أول محاولة في عالم القصة عند املرأة في الكويت.

 * كاتبة من الكويت.
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أما ابنها فهد فقد أدخلته الروضة، وصارت ليلى هي السائق وهي املدّرسة 
الليل،  الغداء من  لعائلتها- فكانت جتهز وجبة  الطباخة  املنزل وهي  في 
حتى إذا رجعت من الدوام، فقط تسخن الوجبة لعائلتها، ألن اخلادمة التي 
والكوي. وكانت  للتنظيف  تعتبرها فقط عامل مساعد  املنزل  عندها في 
ليلى تتحاشى أن متد اخلادمة يدها لعمل وجبة لها وألطفالها- حيث لدى 
ليلى شعور بأن األكل من اخلادمة قد ال يكون نظيفاً ولذيذاً بالدرجة التي 

تعمله األم.
تعتبر ليلى هي األم والزوجة املثالية، ألنها إلى جانب اهتمامها باألطفال 
كانت مهتمة بواجباتها الزوجية على أكمل وجه- بينما زوجها يوسف كل 

همه هو الدوام اليومي في عمله وزيارة أصحابه.
مضت السنوات سريعاً وتخرج فهد من كلية الهندسة وعمل مهندساً في 
وزارة األشغال- بينما أخته فاطمة تخرجت بعده بسنتني من كلية اآلداب، 
مدرسة  في  اجتماعيات  مدرسة  وعملت  وال��ت��اري��خ،  االجتماعيات  قسم 

متوسطة، وهنا بدأت األم ليلى ترتاح من املسؤولية التي أثقلت كاهلها.
بدأت ليلى تفكر بينها وبني نفسها إن العقار في الكويت قد بدأ يرتفع عما 
كان عليه في السابق- ففكرت ليلى ببيع املنزل الذي ورثته عن والدها.. 
ولكي تتأكد من وثيقة املنزل، فقد طلبت من أخيها فريد أن يراجع وزارة 
بأن  تفاجأ  العدل ولكن  إلى وزارة  الوثيقة. ذهب فريد  للتأكد من  العدل 
منزل أخته ليلى ليس باسمها، إمنا حتول إلى اسم زوجها يوسف، باع املنزل 

فوضع املبلغ في حسابه الشخصي دون أن يخبر زوجته ليلى بذلك.
لقد تفاجأت ليلى بهذا اخلبر ألنها أعطت زوجها وكالة عامة، وفي وقتها 

كانت صغيرة ال تفهم بالوكاالت.
بدأت الثقة تهتز بني ليلى وزوجها، وبدأت العالقة تهتز كذلك.

ابنتها صارت موظفة وابنها موظفاً، فهم يساعدونها على  احلمد لله أن 
املصاريف اليومية.

إن املنزل الذي تسكن فيه ليلى هو ملكها، فأسرعت بالذهاب إلى وزارة 
أن  من  خوفاً  يوسف،  لزوجها  أعطتها  التي  العامة  الوكالة  إللغاء  العدل 

يحول باسمه املنزل الذي تسكن فيه ليلى مع أطفالها.
وعندما استلم يوسف نسخة اإللغاء للوكالة، بدأ يهددها بالطالق إن لم 
وكالة  لكنها  الوكالة  له  رجعت  احلالة  ه��ذه  في  العامة  الوكالة  له  ترجع 
الوكاالت- وس��ارت احلياة بحلوها  أن��واع  خاصة فقط، حيث بدأت تفهم 
ومّرها حتى جاء اليوم الذي توفي فيه زوجها يوسف مصاباً بجلطة قلبية- 
العّدة ومدتها  أيام- ثم دخلت في  العزاء فقط ثالثة  ليلى أليام  فجلست 

أربعة أشهر وعشر أيام.
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في إحدى األيام بعد انتهاء مدة العّدة، بينما كانت ليلى جالسة مع أبنائها 
وخاالتها سمعوا جرس بوابة املنزل يضرب عدة مرات، فطلبت من ابنها 

فهد أن يفتح الباب.
ذهب فهد ليفتح الباب، فوجد امرأة غير كويتية طلبت منه أن ترى والدته- 
فأدخلها داخل املنزل عند أمه، فسلمت على اجلميع، وأخبرتهم إنها زوجة 
يوسف الثانية، ولديها أوراق تثبت ذلك- فقد جاءت من بلدها لكي حتصل 
على نصيبها من اإلرث، وعن طريق سفارة بلدها، استطاعت أن حتصل 

على نصيبها بطريقة رسمية وغادرت البلد.
يومياً ليلى تقرأ القرآن وحتمد ربها أنها حولت الوكالة العامة إلى وكالة 
مع  فيه  تسكن  ال��ذي  املنزل  في  يتصرف  ال  زوجها  جعلت  التي  خاصة، 

أبنائها.
واستمرت ليلى بإعطاء ابنتها فاطمة مفاهيم واضحة عن الوكالة العامة 

واخلاصة حتى ال يصيبها مثل ما حدث ألمها.
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ق�صة

غارت أجسادنا بإصابات اللعب وضِحْكنا ألملها..أتذكر عندما كنَت تلحقني 
بلعبة

دائما  تعرف  الشيطان  أنت  وكنت  األبيض  اللون  كنُت  الشيطان«  »أل��وان 
بنظرتك  اللعبة ترمقني  بداية  تختاره،  أن ال  تتعمد  األبيض،  أعشق  إنني 
املشاكسة، تترك لي مجاالً للضحك مع األلوان من أبناء عمومتنا وبناتهن، 
ألوانهم ببعض من بياضي، »اللون .. األبيض » تنطقها وأنت تتلصص علَّي 

بعينيك املشاغبتني.
تطاردني في حوش بيت جدنا الكبير ذلك البيت العربي ب� )لواوينه( الزرقاء 

وأرضيته املنقطة، برائحته الترابية ،عدا رائحة )البالليط( قرب املطبخ
أهرب منك خشية اإلمساك بي ،في اخللف يعلق سواري الذهبي باملرزام 
احلديدي البارز  تشفق على ضعفي ، حتاول فكه ترتدي عباءتك البيضاء 
ال��س��وار على  تقبل خ��دش��ا خلفه  ي��دي  .. حت��رر  أن��ا فقط  أعرفها  ال��ت��ي 
معصمي  ، نسمع أصواتهم ينادوننا، متسك ذراعي، جترني خلفك برقة 
ال تليق بشيطان، تتفاخر أمام األلوان أنك متكنت من األبيض، نلعب نحن 
الفتيات  »أهل العمال عمالية« تنضم لنا أنت فقط، من بني جنسك وحدك 
في الصف تواجهنا نحن املتمسكات بأذرع بعضنا بعضا تبتسم وأنت تغني 
وهذي  تغني«  وأن��ت  األول��ى  أنا  تسحبني  املزيونة«  احللوة  بنتكم  »عطونا 

عروستنا« كي ألتصق بك طوال اللعبة  ونستمر معا حتى يكتمل صفنا.
نغني »صبحكم باخلير يا أهل العمال عمالية« 

على  األرض  نهايتها، نفترش  اقتربت  ال��زوارة  أن  ندرك  للعشاء،  ينادوننا 

خدش

بقلم: نورا بو غيث *

 * قاصة  من الكويت.
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طرفي ورق السفرة النايلوني، تتلكأ أنت كي يكتظ املكان ،تتقن متثيليتك 
تضحك  شيطاناً  ،تظل  الهتمامك  أضحك  بيضاء  أظ��ل   ، قربي  لتندس 

إلتقانك.
مبطنة  هاتفية  ومكاملات  ورود  بيننا..  تكتب  رسائل حب سرية  مراهقتنا 

بإخوة اصطناعية! 
 كبرنا و كبر جدنا 
فتقلصت ذكرياتنا 

لتقتصر على رمضان والعيدين بكلمتني 
»مبارك عليك الشهر » 

»عيدك مبارك« 
وأنت  آخر سنوات اجلامعة  كنت في  أي��ام رمضان،  أحد  دفن جدنا  في 

ضابط في الدفاع 
ضاقت الدنيا بأعمامنا وعماتنا ،تضخمت مطالبهم، كثرت الديون، تراكمت 

الرفاهية لتجبرنا على بيع البيت الكبير منبع الذكريات 
أص��وات��ن��ا ال تسمع ن��ح��ن األح���ف���اد، ب��ك��اؤن��ا ي��ق��اب��ل ب��� »ه���ذا ح��ق  ويجب 

تقسيمه« 
يتخلون عن سنني قضوها بحجة احلاجة! 

بينما صدى ضحكاتنا ال يزال يعدو في احلوش وطعم البالليط باٍق في 
الفم 

أوقف سيارتي أمام املنزل الكبير بزاوية ليست بالبعيدة وال بالقريبة، أرى 
املالك اجلديد يشرف على هدمه

أسرق نظرة ألثر خدش قدمي على معصمي يكاد يختفي!  
تتحطم كل قبلة على تلك األرض الترابية حتترق كل رسائل احلب بحروفها 

املستنجدة وال من مجيب.
تتهيأ تلك األرض الستقبال ذكريات جديدة ألناس جدد، األكيد إننا لسنا 

ه�م  
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جترأت واتصلت بك.. حاملا سمعت بكائي اضطربت سألتني: 
»ما بك؟« 

بصوتي املتحشرج :  
»بيتنا القدمي .. إنه يتهدم إنه ينتهي إنه .. »

 تقاطع كلماتي  بضحكتك:  »اهدئي ،أخفتني .. هذه حال الدنيا، الذكرى 
في القلب تظل ،لكن سأغير مزاجك كلية .. باركي لي غداً سأخطب بإذن 

الله!« 
ابتلعت اختناقي وفجرت دموعاً صامتة  »مبروووووك« قلتها لك بقوة مبالغ 
فيها مخفية ألم ذكرى أخيرة تتحطم وأنا أحدق بخدش قدمي على معصمي 

أظنه اختفى! 
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شعر 
رثاء خالد جمعة

د.خالد عبد اللطيف الشايجي
الذي ال يقول

محمود عبدالصمد زكريا
شعاع األفول

فاضل السفان
كيف أرثيك

رفيف فتحي محمد أبو عيسى
قصائد مترجمة

للشاعر األمريكي: جريجوري أور ترجمة: 
أشرف دسوقي علي

 مجلة البيان -  العدد 518 -  سبتمبر  2013

Bayan September 2013 Inside.indd   125 8/26/13   8:58:35 AM



126

�شعر 

َن�����ب��ك��ي ال�������زم�������اَن وع�������ه�������ُده  الي�������ُوَث�������ُق

مح�ف�ٍل ف���ي  ي��ض�����م��ه��م  ال�����رف�����اَق  ف�����ت��رى 

بعَضهم غ����ي����َب  امل��������وُت  م����ا  إذا  ح���ت���ى 

�هم  وه�مُّ احل�����ي�����اة  ف���ي  ص���رح���ًا  ي��ب�����ن�����ون 

َم����ن ذا ِذك�������ُره  ف��ان��ظ�����ر إل����ى ال�����ت�����اري��خ 

قل�ُب�ه امل�������ع�������ارف  ف���ي  ي�����ب�����ح�����ث  ف���ت���راه 

ُي�ب�َت�َنى ق��ص�����������������ٍر  أل�������ُف  ي�������وٍم   ك���ل  ف���ي 

م����ن ك�����ان ي�������أم���ُل أن ي����ط����وَل ب����ه امل����دى

ك�خ�ال�ٍد ال�����ع�����ل�����وم  ق��ص�����َر  ي�����ب�����ت��ن��ي  م���ن 

ُق ُت�ف���رِّ وامل�����ن��������ون  جَت�����م��������ُع  وال�����ن�����اس 

ُق وُس��بَّ ُم�������درك���ون  ِم�����ن�����ه��م  ال�����ع�����ل��م  ف���ي 

وُت�ش�ِف�ُق ال�������رف�������اِق   أف�����ئ��������دُة  َ���جُّ   ت�������رت����

وي�رت�ق�وا ف��ي��ه  األوط�������اُن  ت�����ن�����ه�����َض  أن 

؟ ب�ق������وا  �����َف�����ُه  ت�����ألَّ وم���ن  ال��ك�����ت�����اب  غ��ي��ر 

�ُق ُم�ت�ع�لِّ ال�ُع����������ال  َي�����َه�����ُب  م��ا  ك���لِّ  ف���ي 

ي�ُف�َت���ُق  ٍ ق��������������ب��ر  أل��������������ُف  ي�������وم   ك���ل  ف���ي 

أح�م��ُق َل�����ع�����م�����رَك   ه��������ذا  ي�����ن�����ت�����ه��ي  ال 

����ُق ُم�َوثَّ ال�����ع�����ل�����وم  ف���ي  ح���يُّ  ف��ال��������ذك��������ُر 

العاقبة 
رثاء

خالد جمعة
د. خالد عبد اللطيف الشايجي *

��������������ُق ُي�َت�َع��شَّ م��ا  خ��������ي��َر  م�ن���������ه�ا  ي��خ�����ت�����ار  أس���ف���اَره���ا   رأى  وق���د  احل�����ي�����اة  ِس�����َي��ُر 

وي�ُش�������������������������ِرُق َي�����ُط�����لُّ   أب�������دًا   ل�����ه   ذك�����رًا  اب��ت��ن��ى   ق��د  ���راُح  ال���صُّ ال�����ع��ل��ُم  ُ��ه  دأب��� َم���ن 

* شاعر من الكويت.
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�شعر 

الذي ال يقول
 محمود عبد الصمد زكريا  *

* شاعر من مصر 

يقوُل الذي ال يقول:
إذْن ليس أفضُل منَك 
ِسوى أْن َتُخشَّ إليَك

وهذا جنوٌن أليٌف
 فال َتْخَش منه على اآلخريْن

 * * * 
وفي ِحْحرَك اآلَن كلُّ طيور الثقافة

بني يديَك براعُمها ، والشيوُخ
وِحكمُة خمسني عامًا من الَشعِر

أنت الذي قد وقْفَت طوياًل
 على ساحِل الفن- فن الكتابة – 

ُقل لي إذن:
أما زلَت تفتُح ناِفذًة لطيور الكالِم
ُتراوُد أسواره بسؤاٍل عن احُللِم؟!
عن شجٍر تزرُعُه ببذوِر البالغِة

في ُعمِق بستان أرواحنا؟!
ِة؟ سَت في ُعلبِة األبجديَّ هل ُتراَك تكدَّ

ِة؟ أم يا ُترى ُفزَت بالبهجِة املََلكيَّ
َجْتَك التجارُب في آِخِر األمر بالغاِر هل َتوَّ

أَْم َصلَبْتَك على ربوٍة في آخر الُعمِر
تأكُل منَك الطيوُر الكواِسُر..؟!

أنت الذي كنَت حتبُس كونًا بكاملِه في القصيدِة
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ِق تشرُب قنينًة من عصيِر احلياِة املعتَّ
في قبِو هذا الزماِن .. فَتسَكُر..

َتْنَكبُّ ُعمرًا ..
 لتكُتَب مأموَل هذا الَوجْع

فأيُّ خياٍل ُترى جرجَر الروَح - يا سيدي –
إلى شهوِة احِلْبِر .. ؟

أيُّ سؤاٍل عويٍص ُترى زجَّ بْك ؟
ها أنا سيدي جئُت أستسِئُلك

فأنا شاعٌر – رمبا –
عر إن عاندْتني وقائُع تلك احلياة وألوذ إلى الشِّ

لذا.. سوف ال أَطرُح اليوَم نقدًا سخيفا
وآوي إلى ربوٍة من ُرباَك..

ألوذ بدهشة هذا احلواِر عن العمِر، والفنَّ
تلَك إَذْن ..

ليلٌة من ليالي التواريِخ
ليس لنا أن مترَّ بنا كليالي اخلريِف
فأنت بها – رمبا -  زهرٌة لربيٍع مقيٍم

وقد عركتك احلياُة.. 
وأوقُن أنَك عاركَتها ..

عانَدْتَك البداياُت – أعرُف –
واسكندريُة ..

مَت عطَر الَتهاويل باسكندريَة أنَت تنسَّ
تلك التي ..

ينام على جمِر ِفتنتها الشعراُء ..
أراَك كمثلي حتب النساَء ..

حتبُّ صياغَة تلك الرواياِت عنهنَّ
جتعلهنَّ رموزًا .. أحاجَي ..

أنت احلديث الذي أرَبَك الصمت ..
ملَلَم بعض رماد الوطْن.
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أراَك كمثلي ..
تفتش عن كوكٍب لم يزل غائبا

وعن لغٍة ال تقاِيض بالوهِم
ِشبرًا من األرض ..

فاْحِك لنا عن مسافات ِعشِقَك
ها نحن بني يديَك

ْع علينا عطاياَك ..  فوزِّ
وإياَك .. إياَك .. إياَك أن تبخل اآلن

         _ إلى أين يأخذَك الوقُت يا سيدي؟
* إلى ورٍق يابٍس، وزفيٍر عليل

         _ أما من سريٍر مريٍح حتنُّ إليه؟
* هنالَك في آخِر األْفِق لي ِسدرٌة
  سوف آوي إليها إذا ما تِعْبُت ..

  وِظٌل لديَّ بكلِّ ِجداٍر َظليل
          _ وماذا ترى في اجلواِر؟

* بقايا متاٍع 
  زخارَف من تاِلِف القوِل

 ال شيَء من حتِتها عيَر زاد قليْل.
عِر يا سيدي؟            _ وماذا عن الشِّ

             راح يفرك كفيه في حسرٍة ، ويتمتُم
             ثم َتهدهد بالقول، قال:

 * إنه عبٌث ُملغٌز ضيع احللَم في الوهِم
   ال سبيل إلى الفن إال اجلنوْن.
  لم يكن من سبيٍل، وال من دليٍل

  سوى أن نكون ، وأال نخوْن
ّن    رمبا أن ُنَ

 هو املدخل املنطقّي إلى املشتَهى
 هو الهرب املنطقي إلى عالٍم من حننْي.

             _ ما الذي سوف يبقى لنا

Bayan September 2013 Inside.indd   129 8/26/13   8:58:46 AM



130

؟                 بعد أن ننفق العمر في الفنِّ
* ليس سوى وهٍج عابٍر 

 وظالل من الظنِّ
 وتعزيٍة فّجٍة .. وذبوٍل جميْل.

              _ وماذا عن احُلبِّ يا سيدي؟
                    راح يكبح في نفسه رغبًة في التكتِم

                    أو في العويل:
* الفتاة التي قبلْتني على ساحل الفنِّ 

   في أوِل العمِر ظّلْت معي..
   وكم من نساٍء أتنَي، مضني

   ولم يبَق منهنَّ شيٌء..
   ولكنها فوق أرجوحة احللِم
   ظلت ترتب لي عرَش بيٍت

   وتفرُش ِظال
   وتزرُع باحُلبِّ زهراتها..

   الفتاة التي في اخليال تظلُّ فتاًة ..
   بينما يهرم الُكلُّ شيئًا ، فشيئا

حُر ، ُقْل واجلنوْن.    إنها السِّ
   يخون اجلميع،  ولكنها ال تخوْن.
  إنها الهرب املستمرُّ إلى قمر العمِر
  هذا الهروب الذي ال يعرف اخلوَف

  من أن تكون ، وأال تكوْن.
، والوهِم                   _ قد يقاُل:  ِظالٌل من الظنِّ

* ال بأَس.. 
  إَذْن.. ليس أجمُل منَك 
 سوى أن تُخشَّ إليَك!!

                   _ وهذا جنوٌن أليٌف 
                      فال تْخَش منُه على اآلخريْن. 
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�شعر 

ُشعاُع اأُلفول
َفان  * فاضل السَّ

*  شاعر من سوريا.

كلما حطَّ على األرض ُشعاٌع 
شّولْت في األفق جنَمْه

تلك أوزاري على مشهِد ُعمري 
أرتدي ليَلَك دمعْا و غماَمْه 
ما طاَب امُلقاْم   و أغّني كلَّ

***
ما احترفنا طيلَة الُعْمر املوّلي 

غيَر أسقاٍم نصّلي خلَفها
ى الّرغاْم  حتَّ

مثلما يرمي الفتى ِكْسرَة ُخْبٍز 
قاصَر اخُلْطَوِة ينأى  
داْم   في ضالالِت الصِّ

طيُفها في َزْحَمِة األوزاِر ِنعَمْه 
ْه   فارتقْبها صحوًة من بْعِد ُغمَّ

وارفع الصوَت صدى ُجْرٍح 
على حدِّ احلساْم 

نا الِكْبُر وأغرتنا األماني  ضمَّ
بني مجنوٍن وموتوٍر وزاني 
و تدافعنا مع الصبِح ِقيامًا

جنمع اخَلْطَوعلى صفقِة دابْر
 يرسُم املوَت حكاياٍت 

و يرميها 
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على حدِّ األظافْر 
حنَي تأتينا ِتباعًا 

ظلمًة من بعِد ُظْلَمْه
***

أنَت مازلَت تغّني  
لعنَة األمِس وتنأى  
واني في متاهاِت الثَّ

يوم التسأُل عن ذاتَك 
بعد الهجِر َمْرسًى 

و أنا ما زلُت في بحرَك أعدو 
 فوق ظلٍّ من مفازاِت التمّني 
كي أرى َعْزَمَك ُيدني َعَثراتي 
بني ما ضاَع من األمس و آٍت

صلواتي ليس َتشفيَك 
و ال صوُت امُلغّني 

فانتظْر أقداَر مْن ُيحيي العظاْم 
و ارفِع الصوَت صدى ُجْرٍح 

على حدِّ احلساْم 
لم يعْد وجُهَك لي ِخاّلً َوفّيًا 
يستثيُر الشوَق في َسْردي 

و اليحمُل في املشواِر
بعَض الُغْرِم عّني 

يِح تعرُف الرمضاُء َلْفَح الرِّ
ْيُت في صمِت املَدى   إْن غنَّ

ني ِجهارًا    حَلْ
ترتدي ثوَب  َضالالتي

 وال تسأُل ِرْفدًا 
كلنا في قبضِة الغيِب ُسكارى
دِر   نكتُب اجلرَح على الصَّ
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مقاماٍت  
ونرمي للصباْح 

ألَف موتوٍر بسافي الّريِح 
من َهْوِل اجلراْح 

لن َتعيَب الدرَب أشباُح الظالْم 
فاهتبلها وثبة من بعد صمٍت 

وارفع الصوَت 
صدى ُجْرٍح  

يشيُل الدمَع في َجْفني  
على حدِّ احلساْم  

لو توارْت عنَك أْسفاري 
ملا جّملَت في القْبِح ِرغابي 
طاملا الدمُع مييُت الرفَق 

في ساحاِت ُعْمري 
َقْيُت البوَح  ما اتَّ
كي أنشَر َوْجدي 
زَف  فاحمَل النَّ

ياْح  كما شاَء املغّني والرِّ
علَّ بعد الهمِّ واخليَبِة

يأتيَك الصباْح   
***

ا عانيَت يا )هابيُل ( ُيْتما ربَّ
ِمْلَء أسمالَك في القيِد امُلَدّمى 

واني  فاحتسْب يوَمَك في َهْمِس الثَّ
غاْم   و ْلتقْل ما شئَت في وْجِه الرَّ

و ارفع الصوَت 
صدى ُجْرٍح  

إذا كلَّ احلساْم  
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ال��ع��ات��ي يغالبنا ي��ا س��ي��دى ش��وق��ن��ا 
معاهدنا ع���ن  اف��ت��رق��ن��ا  م���ا  ك��أن��ن��ا 
يجمعنا احل���رف  .ال��ل��ه حيث  ال��ل��ه 
ندوة حتت ظل احلرف هاتفها فى 
أحمله النصح  وكنت  الدليل  كنت 
أعوزني الصيف  ملا  حولك  فحمت 
وزرت ساحتك اخلضراء  يحصرني
حدائقها ري������ًا  أح����رف����ا  أق���رأت���ن���ي 

معازفه  ي����وم����ًا  غ������ردت  س���ي���دا  ي����ا 
منابته م������روي  ع���ن���دك  احل������رف 
ي���ا أي���ه���ذا ال�����ذي أه�����دى ل��ن��ا لغة
سطرت إذ  األوراق  سقى  كتابًا  وي��ا 

ي��ا م��ن ي��ص��وغ ب��ه��اء احل��ل��م أدعية 
ن����������عوده  ك��ن��ا  م��وع��د  إل���ى  ج��ئ��ن��ا 
من عجب  القوم  رؤوس  أملت  وه��ل 

العاتى  شوقنا  م��ن  ملجأ  لنا  وم��ا 
اجلماعات  ت��رع��ى  ت���زل  ل���م  وأن���ه���ا 
املعاناة  وج��ه  ف��ى  ال��ن��ور  م��ن  فيضًا 
كالعب������ادات  يتلى  اجل��م��اع��ة  فكر 
أثب�������ات ل��ل��ه  أخ��ل��ص��وا  ملعش������ر 

سحاب���ات�ي  شآبيبًا  ف��ع��ادت  ري������ا 
فضاءاتي  فامتدت  املسالك  ضيق 
بزهرات��ي  ت��ش��دو  أص��ص��ًا  فجمعت 
ناياتى  ش��وق  فلبى  احل���روف  حلم 
السريرات  ب���وح  م��ن  ال��زن��اب��ق  ف���وح 
النب��ات������ات  ك��ت��ران��ي��م  مخ��ض���رة 
السماوات  ن���ور  ف��وق��ه��ا  م��ن  ف��ان��ه��ل 
قد باركت فى مسير النفس خطوات 
املقامات  ب���ع���ض  ل���ن���ا  ق������رأت  ه����ا 
غريبات  ن���ش���وى  غ����رر  ع���ن  ت���روي���ه 

كيف أرثيك
)موجهة لكتاب اللغة العربية ومهداة لروح والدي – رحمه الله(

رفيف فتحي محمد أبو عيسى *

* شاعرة من مصر مقيمة في الكويت.
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مناهلها  ج���ف���ت  ل���غ���ة  ل���ن���ا  ف���ج���ر 
قهوة مزجت بنا نحتسي من  وقف 

عنترة  دار  ف��ي  م��ج��ل��س��ًا  ل��ن��ا  وخ���ذ 
يسمعنا ك���ي  امل��ت��ن��ب��ي  واس��ت��س��م��ح 
واستدِع شوقي ومن قد تنتقي فلنا
أغنية  امل��ل��ه��وف  املجلس  لنا  وص��غ 
انبعثت الكلمة  إن  الصمت  وع��ل��م 
إن����ا ب��ل��ون��ا أن����ن احل�����رف م���ن نفر
ي����ا رائ�������دا ف����ي رب����ان����ا ح����ل جتربة

سلمت إْذ أنت يا نعم الدليل خطى 
أمثل ذلك ينسى ؟كيف ذاك ؟وهل 
بنا  الزمان  امتد  ما  كالعهد  ذكراك 
منزل������ة ال��ل��ه  عن������د  ل��ك  وإمن����ا 

الزيارات  إحدى  موعدا  لنا  وأضرب 
عند امرئ القيس أو قيس الرقيات 
ن��ش��دو ق��واف��ي��ه ف��ى ب��ع��ض ساعات 
ابتالءات  أغ����راض  ال��ن��اس  أف��اض��ل 
الشهادات  أرق��ى  املنتقى  ذوق��ك  عن 
الكليمات   أن��دى  من  القلب  ترطب 
الكماالت  إعجاز  الكون  في صفحة 
ك��ل اجلراحات  وج��ه��ه  أل��ب��س��وا  ك��م 
املسافات  خ��ض��راء  امل��س��ي��رة  ي��ح��دو 
ال���دن���ي���ات  س�����وء  درت  م����ا  ورؤي��������ة 
رواد احلضارات  ال��ده��ر   م��ع  تنسى 
نديات ت��ت��ل��ى  أس��ط��را  م������حفورة 

حت��������������������ف��ه��ا ج��ن��ة م���ن خ��ي��ر جنات 
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�شعر مرتجم

قصائد مترجمة
للشاعر األمريكي: جريجوري أور
  ترجمة: أشرف دسوقي علي  *

*  مترجم من مصر.

)1(
ترنيمة » في قتل أخي »
أتذكر سقوطه بجانبي

وتسرب البقعة الداكنة من قلنسوته
أتذكر الصراخ، والعدو– لنصف ميل– صوب منزلنا

أتذكر االختباء في حجرتي
أتذكر صعوبة التنفس

وكيف أبقيت الباب موصدا
في فزع وخشية أن يداهمني أحدهم

أتذكر كيف كنت أفرك عيني بأصابعي
أتذكر كيف كنت أترقب من خالل النافذة
مجيء سيارة اإلسعاف لتقدمي املساعدة
تنهب العشب، متجهة إلي الباب األمامي

أتذكر شخصا ما متدليا من شجرة قرب احلظيرة
ألن الغزال الذي قتلناه في التو

لم يكن سوى أخي!
أتذكر قرب املساء،

حني جاء شخص باحلساء
فانكببت عليه دومنا النظر إلي محتواه

سواء كانت األجزاء الشاحبة
املتراقصة بعشوائية

أو.. حتى تلك القابعة بامللعقة الصغيرة!
)2(
قلب

مفاصله
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الالتصدأ
تفتح وتغلق بثقة
ونحن نحرسها
وهو يرشدنا!

وتفتقده اآللهة
الشاغرة أبصارها

يستمع األطباء للثغته اخلفية
من املقدس إلي املقدس

تثب النبضات
...........

تتراجع الرسالة !
)3(

انطفاء
ترفع يديك إلى النور

املرايا الصغيرة ألظافرك
املطلية بالدماء

وأنت تساعدني في عقد الرابطة السوداء حول عنقي
الليلة.. نحن ذاهبون إلى املوت

فنحن جوعى،
وجوعنا، ال شيء يسده أبدا

بل يتسع ويقسو
ونحن نحيا داخله .

)4(
أغنية األب

كان األمس يوما ضد احلذر
فلقد كانت ابنتي تتأرجح على أريكتها

سقطت، كسرت سنتها
وبرغم أني شاهدت ما حدث

وعلمت أنها لم تتألم
وأن دم األطفال ليس قانيا متاما

إال أنها خلعت قلب أبيها
لقد ذرفت جم دموع من عينيها

أحضرت بعض الثلج ووضعته فوق شفتيها
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فتوقف النزف متاما
حمت حولها

أطوقها
ألثم.. أحضن

أحاول تعليمها معنى احلذر
)5(

بدون عنوان
هذا ما توارثناه!

هذه األرض التي غادرها احملبوب
تاركا إياها لنا

ال يوجد عالم آخر سوى هذا
»الصفصاف والنهر«

واملصنع
مبداخنه السوداء

ال يوجد شاطئ آخر
إال هذي الضفة

التي نحيا عليها جميعا
ال معنى.... غير ما جند هنا
ال هدف.... سوى ما نصنع

تلك تعليمات احملبوب الواضحة
»ذوبني أغنية
غنني يقظا«.

* ولد جريجوري أور بألباني ، بنيويورك، ونشأ فيها، و ملدة عام كان محتجزا بإحدي 
املصحات لتلقي عالجا مكثفا ضد أحد األمراض النفسية.

حصل أور على درجة البكالوريوس، ثم املاجستير من جامعة كولومبيا.
له تسعة دواوين شعرية منها »ما أجمل احملبوب«، عالوة علي العديد من الدواوين 

والكتب التي تلقي الضوء على املسألة الشعرية، من أهمها » الشعر كمخلص«.
يعتبره الكثيرون رائدا للشعر الغنائي احلر، كانت طفولته ذات أثر كبير على جتربته 
الشعرية، وأهم ما كان فيها قتله ألخيه األصغر في حادثة صيد، حينما كان في الثانية 
عشرة من عمره، و إدمان وال��ده، ومما زاد صعوبة طفولته، رحيل والدته على نحو 

مفاجئ، عقب مقتل أخيه.
عبر عن حلظات مقتل أخيه بقوله: »كنت في الثانية عشرة حينما قتلته، شعرت بأن 

عظامي قد فارقت جسدي«.

ن�صو�ص
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ن�صو�ص

)1(
ليسْت جذوُر األشجاِر وحدها تقيُم عالقًة سريًة مع املاِء، األغصاُن أيضاً، 
القريبُة من البحيرِة تتدلى رؤوُسها فوَق أسطِح البحيرات، لألغصاِن يبدو 

ِز والسمك وباقي احليواناِت ُسكنى األزرق. لغٌة كلغِة اإلوَّ
)2(

كائٌن  الشعُر  الشعِر.  طبيعَة  مايخالُف  الطبيعِة  في  ق��رأُت  أن  يَحُدث  لم 
الطيبة  اليَد  أشبُه  وأحياناً  الفأَس  أشبُه  أنا فأحياناً  أما  بامتياز،  طبيعي 
يتسلل منها املاء إلى وجه القصيدة ومفاتن أخرى. كُل حركٍة في الطبيعِة 

ذاُت داٍل عميقٍة، حركِة احلشائِش، حركِة الريِح، حركِة السكون.
)3(

تعلمُت من الشجرِة االمتداَد اخلفي في اجلوهري وهو جذُرها، والتجدَد 
وهو تفتُحها وبهجتَها وهو أخضُرها املنسحُب على كِلها ومن حوِلها ، في 

طواٍف آسٍر تقوُم بِه أرواٌح كثيرةٌ ومنها روحي.
)4(

غباَرها واجلنياِت في  قرأُت الصحراَء وذهبُت مرامي الصحراء  مهجياً 
مبكياِل  البحيراَت  أوزُن  فرحُت  روح��ي  وات��زنَ��ْت  الذهبيِة،  ال��رم��ِل  حباِت 
الصحراِء حتى ال أخسَرالبدوي لصالح املدني في املدينِة الكبيرِة القريبِة 

من البحيرة.
)5(

ثنائيُة :اجلماُل / القبُح
ليَست قائمًة بالضرورِة وصحيحًة دائماً

اجلماُل نٌد لألقِل ِمنُه وباستمرار يَكيُد به ألنَّه األفضَل، في تعاٍل واضٍح، 
احلقيقي  وجهيها  في  مجَدها  وع��اَش  خبَرها  َم��ن  األمثولة  ه��ذه  يََفَضُح 

واخللبي.

ترويُض احلكمِة، احلكمُة ليَسْت شيئًا
بقلم: محمد املطرود *

 *  شاعر من بلجيكا.
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)6(
ب���األخ���ض���ِر وح�������َدِه حتتفي  ل���ي���َس 

الطبيعُة
وينتمي  الفاحِت  للبني  متيُل  األرُض 

لألرِض العصفوُر والوحُش أيضاً
ا  األخضُر بهجٌة ربمَّ

لكَن األلواَن مجتمعًة  تسرُع باخُلطى 
لتعيَد األبيَض إلى قيمِته املثلى كآخَر 
ي��ع��اض��ُد األخ���ض���َر ف��ي س��ع��ي��ِه إلى 
با  ومطمئناً  وحلواً  مائزاً  مايكوُن 
كالُهما  واألخ��ض��َر  األب��ي��ُض  يكفي، 
ي��ت��ع��اون��اِن ف��ي ص��ن��ِع س��ل��ِم االرتقاِء 
بالنفِس إلى فوق، قريباً مَن األزرِق 
وساكنيه، هؤالء الذين تنتسُب إليُهم 

أرواُحنا حنَي صفاٍء.
*

سأفشُل في تدويِر احلكمِة، القراءةُ 
غيُر كافيٍة ومعرفُة األنا / الوجود، 
يلزُم  كافيتان،  غيُر  الغائبة،  واألنا/ 

احل��ك��ي��م َح���ت���ى ي���ك���وَن ح��ك��ي��م��اً أن 
النقي  الهواَء  َف  َيتعرمَّ يتنفَس جيداً، 
من الفاسِد،  ويكوَن رياضياً يركمَّض 
نفَسه بحركٍة مكثفٍة، ومكثفٍة كحبِس 
ف��ي مساحٍة  ال��غ��اِز  م��ن  أك��ب��ِر كميٍة 

ضيقٍة. 
)سهواً(

من  ينسحُب  ال��غ��اب��ة،  قلبي  ي��ت��رُك 
ظ��ِل��ِه ال��ط��وي��ِل، ث��م��َة ش��م��ٌس وحيدةٌ 
ومَع  العاشق،  مع  متشي  التي  هي 
املغني. الكمنجاُت التي حملتُها معي 
هي َمن رسَم لي على الطريِق واحة 
االستراحِة، وهي الكمنجُة من دلَني 
على آلهٍة تسكن هنا، حيُث سأترك 
والرطوبِة  بالشمس   ي��ت��ل��ذُذ  ظلي 
ك��ج��زٍء ممٍل  أك��ت��اِف��ِه  على  احملمولة 
وللبكاِء  لغٌة  واحل��ن��نُي  احل��ن��نِي،  م��ن 
بلداً  ترَك  الذي  والعاشُق  لهجاٌت!. 
َسيحُك  الب��دمَّ  ج��ل��ِدِه،  يختبُئ حت��َت 

جلَده باملوسيقى وسوى املوسيقا.

اأن�شطة الرابطة
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اأن�شطة الرابطة

الكتاب  م��ع��رض  الرميضي  ط��ال  األدب����اء  ل��راب��ط��ة  ال��ع��ام  األم���ن  افتتح 
الرمضاني لرابطة األدباء، وذلك يوم اخلميس املوافق 2013/7/18 مبقر 
الرابطة بالعديلية، واستمر حتى 2013/7/23 حضر االفتتاح عدد كبير 
من األدباء والشعراء وعدد آخر من األكادميين وأعضاء الرابطة وأعضاء 
من  وآخر  اإلعامين  من  كبير  وعدد  الكويت  في جامعة  التدريس  هيئة 

الدبلوماسين.
وقد شارك في املعرض عدد كبير من دور النشر واملكتبات الثقافية في 
الكويت إضافة إلى جهات حكومية كمجلة الكويت ومركز البحوث، وجمعية 

الشفافية.
اجلولة في املعرض ممتعة جداً ألنها جمعت دور النشر في مكان واحد 
كدار سعاد الصباح ودار املبدأ ورابطة األدب اإلسامي ودار مسعى، كما 
جمع املعرض عدداً من مكتبات الكويت الثقافية كمكتبة الربيعان ومكتبة 
العامرية  واملكتبة  البابطن  ومكتبة  بلس  نوفا  ومكتبة  ومكتبة جرير  آفاق 

ومكتبة باتينيوم ومكتبة ذات الساسل.
ما  فكل  التراثية،  مكتبته  بإصدارات  املسباح  صالح  الباحث  شارك  وقد 
على طاولته قدمي وتراثي وأصيل، وكأنه يحاول بذلك أن يربط املاضي 
باحلاضر ويجعل حلقة وصل بن األجداد واألحفاد، فهو يسعى دائماً إلى 

إنارة عقول األبناء بنجوم املاضي والفلكلور األصيل.
معرض الكتب املستعملة القدمية

وفي املعرض ركن خاص للكتب القدمية التي قرأها أصحابها ولم يجدوا 
)الكتب  بها عبر ركن خاص أطلقوا عليه  بيوتهم، فتبرعوا  في  لها مكاناً 
والتاريخية  واألدبية  العلمية  التخصصات  كتب مبختلف  وهي  املستعملة( 
واجلغرافية، كما أنها كتب تناسب الكبار وأخرى تناسب الصغار، فكل ما 
للقارئ بسعر  هو مخزون في البيوت أو محشو فوق األرفف صار متاحاً 

زهيد جداً لتعم الفائدة ملن يشعر بالفعل أنه بحاجة ملثل هذا الكتاب.

رابطة األدباء تقيم »معرض الكتاب الرمضاني«
طالل الرميضي: إكمال املسيرة الثقافية في الكويت

 *  شاعر من بلجيكا.
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إصدارات الرابطة
كما خصص املعرض ركناً إلصدارات 
رابطة األدباء، وهي إصدارات تخص 
أعضاء رابطة األدباء من مجموعات 
وروايات  شعرية  ودواوي��ن  قصصية 
وكتب ثقافية متعلقة باألدب الكويتي 
التراثية  الكتب  إلى  إضافة  وغيره، 

والتاريخية.
بإصداراتها  الرابطة  شاركت  وق��د 
قرب  عن  القارئ  ليتعرف  املجانية 
على فعاليات الرابطة خالل املواسم 

الثقافية املختلفة.
كلمة األمني العام

ال��ع��ام لرابطة  وق���د ص���رح األم���ن 
األدباء طالل الرميضي للصحفين 
امل��ع��رض إمن���ا ه��و إكمال  أن ه���ذا 
ملسيرة الثقافة في الكويت، فبعد أن 
الثقافية  فعالياتها  الرابطة  ختمت 
امل��اض��ي، ها  في أواخ��ر شهر مايو 
ثقافي  نشاط  عبر  إليكم  تعود  هي 
فعاليات  ع���ن  ب���ع���ي���داً  اج��ت��م��اع��ي 
فاملعرض  املعتاد،  الثقافي  امل��وس��م 
الثقافية  وامل��ن��اف��ع  ال��ف��وائ��د  يحقق 
التواصل االجتماعي  ويحقق كذلك 
واملختصن  واملثقفن  األدب����اء  ب��ن 
والهواة، وكان من املتعارف عليه في 
أيام رمضان أن تساهم الرابطة في 
لكننا  ألعضائها  الرمضانية  الغبقة 
امتزجت  ما  إذا  الغبقة  أن  وجدنا 

ومن  شهية،  غبقة  ستكون  بالثقافة 
هنا جاء معرض الكتاب الرمضاني 
للرابطة نحقق من خالله األهداف 
اإلبداعية  ل��ل��م��ل��ت��ق��ي��ات  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

واإلثرائية.
والدواوين  ال��ك��ت��ب  م��ن  غبقة  إن��ه��ا 

والقصص والتراث.
حفل توقيع:

حفل  املعرض  فعاليات  ضمن  ومن 
للرابطة  العام  األمن  لكتاب  توقيع 
)فهرس كتاب مجلة البيان( مبشاركة 
محمد عبد الله، وكذلك حفل توقيع 
الدكتورة نورة املليفي لكتابها )لغات 
اب��ن جني- دراس��ة في  العرب عند 
توقيع  إل���ى  إض���اف���ة  اخل��ص��ائ��ص( 
األديب عبد اللطيف اخلضر لروايته 
)ديره(، وملجموعته القصصية )قرية 

النعيم(.
حفل اخلتام

برعاية أمن عام رابطة األدب��اء مت 
2013/7/23م،  ف��ي  اخل��ت��ام  حفل 
وتخلله فعاليات عديدة منها تكرمي 
املشاركن في املعرض وتكرمي األمن 
العام السابق صالح املسباح مبشاركة 
املسباح  ب��أن  علماً  اجل��ه��ات،  بعض 
رمضانية  ب��خ��واط��ر  ش���ارك  نفسه 

أحتف بها جمهوره الكرمي.
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صور من معرض الكتاب الرمضاني

األمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب علي اليوحة وصالح املسباح في افتتاح املعرض أمام 
جناح رابطة األدباء 

أمني عام رابطة األدباء طالل الرميضي في افتتاح املعرض أمام دار نوفا بلس
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د.سهام الفريح وطالل الرميضي

أمل عبدالله وطالل الرميضي
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الزميالن عبداحلميد باشا وخليل السالمة

د.عادل العبد املغني وصالح املسباح
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مرمي فضل وباسمة العنزي
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عبدالوهاب السيد وطالل الرميضي

طالل الرميضي وصالح املسباح وسليمان احلزامي في ندوة "خواطر رمضانية"
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جانب من تكرمي رابطة األدباء للمؤسسات واألفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد الذين ساهموا في أنشطتها الثقافية
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جانب من تكرمي رابطة األدباء للمؤسسات واألفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد الذين ساهموا في أنشطتها الثقافية
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الزميالن أحمد متولي وخليل السالمة في جناح رابطة األدباء
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صالح املسباح.. ضمن معرض الكتاب *

أقامت رابطة األدباء - في سياق أنشطتها الرمضانية - محاضرة ألقاها 
أمني عام رابطة األدباء سابقاً الباحث صالح املسباح، حتت عنوان »خواطر 
رمضانية« وقدمها األمني العام لرابطة األدباء الباحث طالل الرميضي، 
الذي حتدث في تقدميه عن اخلدمات التي قدمها املسباح لألدب واألدباء 
من خالل شغله للعديد من املناصب، كما انه له العديد من اإلصدارات 

التي تهتم بالتراث اإلنساني في كل أشكاله.
الذاتية  الباحث صالح املسباح عن سيرته  ومن ثم فقد حتدث احملاضر 
وخصوصا في ما يتعلق باقتناء الكتب القدمية واحملافظة عليها وعرضها 

على اجلمهور في معارض متنوعة.
وبدأ املسباح حديثه عن أيام الدراسة بداية من روضة الساملية التي أصبحت 
اآلن اجلامعة األميركية ومن ثم مدرسة ابن زيدون وغيرها، مشيرا إلى أهم 
األساتذة واملعلمني التربويني الذين استفاد منهم مثل الفنان الكبير أيوب 
حسني، واألستاذ عبد الله اللقمان، كما أشار الى مشواره مع اإللقاء من 
خالل ميكرفون املدرسة، واملسرحيات التي شارك فيها الحقا مع الفنان 
سالم الفقعان، ودخوله مدرسة املعلمني في عام 1979 مع الشيخ الدكتور 
محمد العوضي، ومن ثم إقامة املعارض التربوية والتراثية، قبل أن يقوم 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بعمل معارض خاصة به، ومن ثم 
إنه كان  الرميثية وكثرة األعباء عليه، حيث  انتخابات جمعية  جناحه في 

يعمل مدرسا وموظفا في وزارة األوقاف مساء.
وتطرق املسباح إلى الشاعر الراحل خالد سعود الزيد، وأن له الفضل في 
فتح آفاق جديدة في جمع النوادر من الكتب واملجالت، وحتدث املسباح - 
بعد ذلك - عن عالقته برابطة األدباء وانشغاله مبسأله التوثيق، ليقول: 
التوثيق رغم أهميتها«، وأشار إلى  »ليس لدينا وعي في الكويت مبسألة 

* عن جريدة الراي، العدد 12447، بتاريخ 30 يوليو 2013م.
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اهتمام بعض الشباب بنوادر الكتب واملجالت وكذلك املقتنيات واملتاحف، 
اهتمامه  واملجالت، خصوصا  الكتب  من  اإلص���دارات  في  وان��ه تخصص 

باإلصدار األول من أي مجلة.
الدكتور إسماعيل الشطي  التفصيل - عن  وحتدث املسباح - بشيء من 
وعمله معه في مجلة املجتمع، إلى جانب دخوله اجلامعة وتخرجه في كلية 
التربية، وكانت دفعته هي األولى التي تخرجت في هذه الكلية وتخصص 
لغة عربية إلى جانب دخوله العمل النقابي، وإقامته للعديد من املعارض 

خارج وداخل الكويت.
وأوضح أنه اآلن يهتم بجمع الكتب التي تتحدث عن الرحالت وفلسطني 

وجمال عبد الناصر وامللك فاروق ومناسك احلج وغيرها.
وكّرم على هامش احملاضرة اجلهات واألفراد املشاركني في معرض الكتاب 

الرمضاني والذي أقيم في رابطة األدباء.

)من تاريخ البيان(*

اأعالم 
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)من تاريخ البيان(*

اأعالم 
حمد اجلاسر

عاّلمة اجلزيرة العربية 

بقلم: عبد الله املاجد *

* كاتب من اململكة العربية السعودية.
1 ما بني األقواس من حديث الشيخ اجلاسر، حتدث به في عدة مناسبات 

صحفية وغيرها.

ولد الشيخ حمد اجلاسر عام 1326 هـ تقريباً، في أسرة متوسطة احلال 
الواقع  السر  أقاليم  قرى  من  قرية  في  اجلاسر فالحاً  أبوه محمد  وكان 
جنوب القصيم، وغرب الوشم تدعى »البرود«، وفي هذه القرية ولد حمد 
اجلاسر، وكانت أسرته متلك قرية شرقي البرود تدعى »شرقة« لوقوعها 
شرقي البرود »وقد خلف له والده فيما خلف حماًل من الديون ثقياًل«1. 
في فالحته »مع إصابته باملرض في آخر  الوالد لم يكن ناجحاً  ذلك أن 
حياته« وهكذا تخلى عن فالحته، فيرسل ابنه الكبير إلى البحر ليشتغل 
فيه مع املشتغلني بالغوص، ويرسل بأبنه األصغر للتعلم في الرياض، ولم 

يكن هذا الصغير سوى حمد الذي يقول لنا بعد ذلك:
»أقمت في الرياض عند قريب لنا من أخوال أبي يدعى عبد العزيز بن فائز 
من طلبة العلم وقرأت فيما قرأت بعض املتون التي اعتاد طلبة العلم قراءتها، 

وحفظها كاألصول الثالثة، واألجرومية في النحو، وآداب املشي والصالة«.
كان يناهز اخلامسة عشرة حينما جاء إلى الرياض أول مرة في مطلع العشر 
اخلامسة من هذا القرن على أن بقاءه في الرياض لم يطل بسبب وفاة الرجل 

الذي كان ينزل عنده، وبسبب مرض والده فاضطر للعودة إليه حتى توفي.
وقبل مجيئه إلى الرياض كان قد حفظ القرآن الكرمي وتعلم الكتابة على يد 
)مطوع( مما ساعده في استقبال العلوم األخرى على يد مشايخ الرياض 
حني عودته إليها عام 1346هـ، فقرأ على الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله 
)توفي 1349هـ( والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمه لله، والشيخ 

محمد بن إبراهيم.
ومن الكتب التي قرأها في ذلك الوقت عليهم كتاب التوحيد، وزاد املستنقع 
وغيرهما. وفي عام 1348هـ التحق باملعهد السعودي في مكة املكرمة في قسم 
التخصص الديني، وأكمل الدراسة فيه سنة 1353هـ. وفي أول سنة 1345هـ 
عني مدرساً في ينبع وبعد سنتني عني مديراً للمدرسة التي يعمل بها. وبعد 

ذلك بسنة عني قاضياً لبلدة ضباء وضواحيها في شمال احلجاز.
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2 كتاب بالد ينبع، حمد اجلاسر ص 136م.

وبعد ذلك عني معاوناً ملعتمد املعارف 
ف���ي ج�����دة. ث���م س���اف���ر إل����ى مصر 
في  اآلداب  بكلية  فيلتحق  للدراسة 
الظروف  وتشاء  املصرية.  اجلامعة 
بها  دراسته  يكمل  أن  دون  يعود  أن 
بسبب قيام احلرب العاملية الثانية، 
فعادت البعثة من مصر. وبعد ذلك 
عمل في التعليم، فعمل مشرفاً على 
مدارس الظهران، ثم مديراً للتعليم 
ف��ي جن��د ث��م وك��ي��اًل مل��دي��ر املعاهد 

والكليات العلمية بالرياض.
العمل  إل�����ى  ان���ت���ق���ل  ذل�����ك  وب���ع���د 
الصحفي، فأنشأ أول مجلة صدرت 
آخر عام 1372ه�  الرياض في  في 
هي مجلة )اليمامة( وأنشأ مبساعدة 
بعض املختصني من أبناء البالد أول 
مطبعة في جند هي مطابع الرياض 

التي بدأ العمل فيها عام 1374ه�.
اجتاه محمود

ال��ش��ي��خ ح��م��د اجلاسر  ي���ع���رف ع���ن 
العرب  ج��زي��رة  بجغرافية  اه��ت��م��ام��ه 
بتراث  يتعلق  م��ا  وك��ل  ب��ل  وتاريخها، 
ال��ع��رب ال��ف��ك��ري ف��ي ب���الده���م، وقد 
اجته عالمتنا اجتاهاً يكاد يكون كلياً 
اليمامة  دار  الناحية فأنشأ  إلى هذه 
للبحث والترجمة وأصدر عنها مجلة 
»العرب« لتعنى بهذه الناحية، وأصدر 
العديد من املؤلفات القيمة التي تبحث 
في ذلك، وأوصى بفكرة تأليف معجم 
جغرافي عن البالد العربية السعودية 
اجلغرافية  للمواضيع  ح��اوي��اً  ي��ك��ون 
القدمية، وقد صدر اجلزء األول من 
هذا املعجم عن مقاطعة »جازان« هذا 

العام 1389ه� )1969م(.

إل��ى ج��ان��ب ذل��ك ف��إن ه��ن��اك تأثيراً 
اجت�����اه عالمتنا  ف���ي  أث����ر  م���ب���اش���راً 
لالنصراف لدراسة هذه الناحية من 
هذا  هو  فما  وتراثنا،  فكرنا  نواحي 
فيه  ك��ان  ال��ذي  الوقت  في  التأثير؟! 
عالمتنا في ينبع، تأخر صرف الراتب 
الشهري جلميع موظفي الدولة وبقي 
سبعة شهور، مما اضطر بعدها إلى 
الكتاب  ويختار  كتبه،  بعض  يبيع  أن 
»معجم  كتاب  ف��إذا هو  فيه  املرغوب 
قد  وكان  احلموي،  لياقوت  البلدان« 
نقد فيه مبلغ 150 رياالً ولم يبعه إال 
بستني رياالً، وحتت تأثير احلجة قبل 
املشتري  إلى  طلب  ذلك  وقبل  البيع 
وفي  عنده،  شهراً  الكتاب  يبقى  أن 
خالل ذلك الشهر قام بنقل ما يتعلق 
ومواضعها،  اجلزيرة  أمكنة  بتعريف 
وصار ميضي وقت فراغه في النقل 
واإلسراع في ذلك خوفاً من أن ينتهي 
الشهر قبل انتهاء ما يرد نقله.. يقول 

في ذلك2 :
»لقد أصبح لدي بعد هذا العمل ميل 
قوي ورغبة شديدة في تعريف أماكن 
بالدنا، بل اجتهت اجتاهاً تاماً إلى 
وأصبحت  بعد،  فيما  الناحية  هذه 
أجد في ذلك متعة أي متعة. وإذن 
البلدة  ه��ذه  ف��ي  تلقيت  ق��د  فأنني 
نافعاً مفيداً  ينبع- درساً  الطيبة – 
الوجهة. ومن  إلى هذه  توجهي  في 
يدري فقد تكون لي وجهة أخرى لو 

لم يجر لي ما جرى؟!«.
من ذلك يتضح لنا أن كتاب »معجم 
إلى  واحلاجة  منه  والنقل  البلدان« 
بيعه كان السبب الذي أثر في اجتاه 
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قراءاته  أن  كما  اجل��اس��ر.  الشيخ 
امل��ت��ع��ددة ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ك��ان لها 

شأن في هذا االجتاه يقول:
الكويت«)3(  »م��ج��ل��ة  أن  »وال���واق���ع 
ك���ان���ت م���ن أول�����ى امل���ج���ات التي 
يزال  ال  تأثيراً  ف��ي اجت��اه��ي  أث��رت 

مستمراً)4(،.
عضو املجامع العلمية

وقد أسهم اجلاسر بنصيب وافر في 
والدفاع  العربي،  بالتراث  التعريف 
األبحاث  ووض��ع  العربية  اللغة  عن 
املتعددة حول ذلك، مما فتح املجال 
العلمية في  أمامه لعضوية املجامع 

الباد العربية.
العربي  العلمي  املجمع  انتخبه  فقد 
بدمشق )مجمع اللغة العربية حالياً( 
في جلسته املنعقدة في جمادي اآلخرة 
آذار سنة   10 املوافق  1370ه���  سنة 
صدر  وقد  مراسًا.  عضواً  1951م 
مرسوم جمهوري بذلك مؤرخ في 24 
جمادي اآلخ��رة 1370ه��� امل��واف��ق  1 

نيسان 1951م برقم 543.
كما انتخبه مجمع اللغة العربية في 
ال��ق��اه��رة ع��ض��واً م��راس��ًا ب��ه. ولم 
أمتكن من العثور على تاريخ انتخابه 
وال����ذي اع��ت��ق��د أن ي��ك��ون ق��ب��ل عام 

1379ه� )1959م( بكثير.
وانتخبه املجمع العلمي العراقي في 
جلسته السابعة عشرة املنعقدة في 

1954/2/6م عضواً مراسًا.
الصحفي العميد .. واملؤلف الناشر

الشيخ  أن  قلنا  إذا  احلقيقة  نعدو  ال 
في  الصحافة  عميد  اجل��اس��ر،  حمد 
املنشىء  هو  بل  العربية  اجلزيرة  قلب 
األول لها والباعث لتطورها، ففي شهر 
العدد  أص��در  ذي احلجة عام 1372ه 
هيئة  على  اليمامة  مجلة  م��ن  األول 
ثم  مصر  في  مطبوعاً  شهرية،  مجلة 
في مكة ومن بعد في لبنان لعدم وجود 
املطابع في الرياض، ورغم ذلك كانت 
املجلة تصدر من الرياض. حتى انشأ 
املجلة،  عليها  لتطبع  الرياض  مطابع 
في  املطابع  ه��ذه  استعمال  ب��دا  فقد 
1374/8/26ه�. وال تزال مجلة اليمامة 
1475ه�  ع��ام  وف��ي صفر  فيها.  تطبع 
حتولت إلى مجلة أسبوعية. إلى جانب 
ذلك فقد عمل الشيخ اجلاسر إلصدار 
جريدة يومية تصدر من الرياض ومن 
ذلك قوله: »رسم القائمون على إصداره 
هذه الصحيفة لها ولرصيفتها اليومية 
أمد  يطول  أال  نرجو  التي  »ال��ري��اض« 
ترقب صدورها الطريق واضح املعالم، 
معبداً ممهداً، من حيث  الصوى،  بني 
الغاية والهدف، وإن كان شاقاً وطويا 
ًوم��ظ��ل��م��اً«. وت��ص��در ج��ري��دة الرياض 
اليومية في غرة احملرم سنة 1385ه�.

وال���وف���اء أن  ال��ص��ات  وم���ن حكيم 
ع��ام��ت��ن��ا لطاب  ت������ّدرس س���ي���رة 
امل����دارس ف��ي ب��ادن��ا، وت��ق��رر على 
طاب املدارس الثانوية، ومن كتاب 
األدب والنصوص املقرر على طلبة 
السنة النهائية الثانية أقتطف هذه 
أورد  ن��ص  على  بها  املعلق  ال��ن��ب��ذة 

لعامتنا، يقول التعليق:

3 مجلة الكويت.. أصدرها الشيخ عبد العزيز الرشيد مؤلف تاريخ الكويت، 
عام 1347ه� )1928م(.

4 مجلة البيان، العدد )43(، 1969مم ص 7-6.
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لدينه  اجلاسر محب  »الشيخ حمد 
ولغته يحرص عليها أشد احلرص.. 
من  اخللق  أو  الدين  ما ميس  فكل 
ويحرمه  منه  ينفر  بعيد  أو  قريب 
اللغة  يحب  أن��ه  كما  جريدته،  على 
على  ويحرص  عليها  ويغار  العربية 
توفيرها كما يوقر املرء أعظم شيء 
ف��ي دن���ي���اه، ف��ك��ل ل��ف��ظ غ��ري��ب عن 
اللغة عجمي ولو كان الناس جميعاً 
واعتادوا  استعماله  على  اصطلحوا 
ك��ت��اب��ت��ه ول��ف��ظ��ه ال ي��ن��ف��ق أب����داً في 
إلى  اإلع��ان يضطر  جريدته حتى 
إصاح كلماته اللغوية. فجهاد هذا 
الرجل في جريدته في سبيل نشر 
ما  كل  ومحاربته  الصاحلة  األفكار 
ال يتفق مع األخاق وإذاعة األلفاظ 
الباد  ه��ذه  ناشئة  ب��ن  الصحيحة 

يستحق كل تقدير وإعجاب..«.
وفي شهر رجب سنة 1386ه� أصدر 
شهرية  مجلة  وهي  »العرب«  مجلة 
وجغرافية  ال���ع���رب  ب��ت��اري��خ  ت��ع��ن��ي 
ب��اده��م، وب��ت��راث��ه��م ال��ف��ك��ري وهذه 
املجلة تصدر عن دار اليمامة للبحث 
والترجمة في الرياض التي أنشأها 
في العام نفسه ليكون من أهدافها:

1- نشر ما تستطيع نشره مما يتعلق 
بباد العرب )السيما اململكة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة( م��ن م��ؤل��ف��ات، مم��ا قد 
يكشف عن بعض النواحي اخلفية، 
من تاريخ تلك الباد، أو جغرافيتها 

أو أدبها، أو تراثها الفكري.
2-  ترجمة بعض املؤلفات التي لها 
صلة باجلزيرة العربية، مما قد يلقى 

ضوءاً على جانب مجهول يتعلق بها، 
من رحات أو دراسات.

3- اإلس��ه��ام ب��ق��در اإلم��ك��ان بنشر 
مؤلفات أبناء الباد مما يضيف إلى 

أدبنا أو ثقافتنا العربية جديداً.
4- اإلش����راف ع��ل��ى ط��ب��ع م��ا يراد 
طبعه والقيام بتصحيحه، من كافة 
امل��ط��ب��وع��ات وق���د ص���در ع���ن هذه 
الدار حتى اآلن أحد عشر كتاباً في 
جغرافية  وأبحاث  نصوص  سلسلة 

وتاريخية عن جزيرة العرب هي:
الواقعة  احل��وادث  بعض  تاريخ   )1(
في جند، تأليف إبراهيم بن عيسى 

حتقيق حمد اجلاسر.
أطوار  ع��ب��ر  ال���ري���اض  م��دي��ن��ة   )2(

التاريخ تأليف حمد اجلاسر.
تاريخية  حمل����ات  ي��ن��ب��ع  ب����اد   )3(
جغرافية وانطباعات خاصة، حمد 

اجلاسر.
)4( نبذة تاريخية عن جند، أماها 
والقول السديد  ضباري الرشيد – 
، س��ل��ي��م��ان ال��دخ��ي��ل حت��ق��ي��ق حمد 

اجلاسر.
 Pilgrimage( جند  إلى  رحلة   )5(

to Nejd( تأليف الليدي آن بلنت.
واألتراك  اجل��راك��س��ة  غ���زوات   )6(
في جنوب اجلزيرة)5(، قطب الدين 
حتقيق  امل��ك��ي،  ال��ن��ه��روال��ي  محمد 

حمد اجلاسر.
للحسن بن عبد  ال��ع��رب،  ب��اد   )7(
ال���ل���ه األص���ف���ه���ان���ي، حت��ق��ي��ق حمد 

اجلاسر والدكتور صالح العلي.
5 عنوان الكتاب األصلي )البرق اليماني في الفتح العثماني(.
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وأبحاثه  ال��ه��ج��ري  ع��ل��ي  أب���و   )8(
حمد  تأليف  ملواضيع  حت��دي��داً  في 

اجلاسر.
احلربي  إس��ح��اق  أب���و  اإلم����ام   )9(
طرق  وأم��اك��ن  املناسك  ف��ي  وكتابه 
تأليف حمد  احلج ومعالم اجلزيرة 

اجلاسر.
للبالد  اجل���غ���راف���ي  امل��ع��ج��م   )10(
األول(  )اجل���زء  السعودية  العربية 

مقاطعة جازان، محمد العقيلي.
)11( املغامن املطابة في معالم طابة، 
م��ج��د ال��دي��ن أب���ي ال��ط��اه��ر محمد 
)القسم  أب��ادي  الفيروز  يعقوب  بن 

اجلغرافي( حتقيق حمد اجلاسر.
اللغة والتراث

وللجاسر جهاد ال يزال مستمراً في 
اعتلى  والتراث، فطاملا  اللغة  سبيل 
العربية  اللغة  ع��ن  منافحاً  املنابر 
ومتحدثاً عنها على كافة املستويات، 
وما فتئ ينشر التراث العربي على 
أل��وان��ه، وي��رى أن التراث  اخ��ت��الف 
يؤول إلى حالة محزنة لعدم العنايه 

به.
أن��ه من »اخلطأ أن ننصرف  وي��رى 
على  يحملنا  انصرافاً  ماضينا  عن 
إهمال تراثه، وفيه اخلير كل اخلير 
من جانبه الروحي، جانب األخالق 
بني  ال��ع��الق��ات  وتنظيم  وال��س��ل��وك. 

األفراد واجلماعات.
»ومن اخلطأ أيضاً أن نعيش ونحن 
ع��ال��م أص��ب��ح وح���دة متكاملة،  ف��ي 
ن��ع��ي��ش ف���ي م��ع��زل ع���ن ح��ي��اة هذا 
العالم، ولو حاولنا ذلك ملا استطعنا، 
التي  العناية  بتراثنا  فلنعن  وإذن 
متكننا من االستفادة مما فيه صالح 

القوة  بوسائل  ولنتذرع  لالستفادة، 
وسيلة  بكل  احل��اض��رة،  حياتنا  ف��ي 
جل  تعتمد  أمم  بني  أق��وي��اء  جتعلنا 
ما تعتمد على القوة ما وجدنا إلى 

ذلك سبياًل.«
ويرى أن ما ينفق في سبيل احلفاظ 
يعتبر  ال  فإنه  بلغ  مهما  لغتنا  على 
احملافظة  أن  وي��رى  كثيراً  أو  كبيراً 
على  محافظة  هو  إمن��ا  اللغة  على 
فوزي  ال��دك��ت��ور  ويشبهه   . احل��ي��اة. 
في  أح��م��د  ب��ن  باخلليل  البشبيش 

عصرنا فيقول:
»وأنا أكاد أشبهه بعصرنا احلاضر 
أرى  أك��اد  ال  بل  أحمد  بن  باخلليل 
فوق  تكرمة  أو  عليه  فضاًل  للخليل 
ت��ك��رم��ت��ه، ف��ق��د ك���ان اخل��ل��ي��ل يعمل 
واللغة ال  ت��زال عربية  واألج���واء ال 
تزال  ال  وال��ف��ص��ح��ى  سليمة  ت���زال 
أدرك  فقد  حمد  أم��ا  يانعة،  يافعة 
األوصاب  عليها  تهافتت  وقد  اللغة 
وانتهك  األض��داد  عليها  وتزاحمت 
وأحالس  الشعوبية  أب��ن��اء  حرمتها 
نصباً  فأضحت  والعجمة  الرطانة 
حائاًل لذكرى ماضية مجيدة، وهنا 
يبدأ دور حمد في القيادة هو يهدم 
النصب احلائل لكي يعيد املاضي ال 
يعيده  وإمنا  كتهوميات،  وال  كذكرى 
م��ان��ع��ة ضاحية  م��ص��ح��رة  ح��ق��ي��ق��ة 

تلقف كل أفك وافتراء«.
ح��رص عالمتنا على  م��ن  بلغ  وق��د 
اللغة العربية أنه ال يعتقد أن عاقاًل 
عربياً أو غير عربي يستطيع احلكم 
لغة  ب���دون  الصالح  البقاء  ببقائنا 
ويرى أن قوام احلضارة العربية هي 
اللغة العربية التي حفظت لنا ذلك 
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ذا معني  ك��ان  ال��ذي  التراث اخلالد 
ث��ر ص��اف ك��ان امل���ورد ال��وح��ي��د في 
العالم حينما كان الغرب يتخبط في 

دياجير اجلهل والتأخر.
استعمال  إل���ى  ال���دع���وة  أن  وي����رى 
ألن��ه��ا فضاًل  دع���وة سيئة  ال��ع��ام��ي��ة 
قضاء  من  قبولها  على  يترتب  عما 
وسيلة  تكون  الفصحى  لغتنا  على 
ألمة  أبناء  بني  التفريق  وسائل  من 
»أكثر  أن  ويقول  ال��واح��دة،  العربية 
الستعمال  ي���دع���ون  ال���ذي���ن  ه����ؤالء 
فهم  العاجزين عن  العامية هم من 

العجز  من  فاتخذوا  العربية،  اللغة 
إلى  وال��دع��وة  عنها  للتنفير  وسيلة 

استعمال العامية«.
ونحن على   ، نقف  عند هذا احلد 
ي��ق��ني أن��ن��ا ل��م ن��ت��ح��دث ع��ن جميع 
بقي  عالمتنا.  حياة  ف��ي  اجل��وان��ب 
ومؤرخاً،  ن��اق��داً،  اجل��اس��ر  ه��ن��اك، 
وبقي جهاده في سبيل نشر التراث، 
ورح����الت����ه امل���ت���ع���ددة ل��ل��ك��ش��ف عن 
أحاديث  ل��ذل��ك  أن  على  ال���ت���راث.. 
أخرى. نرجو أن ال يطول أمد قريب 

إال وهي بني يدي القارئ.

< العدد التاسع واألربعون – إبريل – 1970م.
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