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مجلة «البيان» مجلة أدبية ثقافية ،تصدر عن رابطة
األدباء في الگويت ،وتعنى بنشر األعمال اإلبداعية
وال�ب�ح��وث وال��دراس��ات ف��ي م�ج��االت اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،ويتم النشر فيها وفق القواعد التالية:
 - 1أن تكون املادة خاصة مبجلة البيان وغير منشورة
أو مرسلة إلى جهة أخرى.

 - 2املواد املرسلة تكون مطبوعة ومدققة لغويا ومرفقة
باألصل إذا كانت مترجمة.

 - 3يفضل إرسال املادة محملة على  CDأو باإلمييل.
 - 4موافاة املجلة بالسيرة الذاتية للكاتب مشتملة
على االس��م الثالثي والعنوان ورق��م الهاتف ورقم
احلساب املصرفي.
 - 5املواد املنشورة تع ّبر عن آراء أصحابها فقط.

 - 6مكافأة النشر  100يورو ,ويسقط حق املطالبة بها
في حال عدم استالمها بعد  6أشهر.
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كلمة البيان

بريشة الفنانة التشكيلية سكينة الكوت

كلمة البيان

نظرة �إىل الغد
ترتدي دولتنا احلبيبة الكويت يف شهر فبراير من كل عام ،حلّة مطرزة
بالفرح ومزخرفة بالنصر والشموخ.
هذه ِ
احللّة صنعها األج��داد واآلب��اء ،ليرتديها األبناء بأمان ويزهون بها.
وهنا يأتي السؤال :هل يعرف األبناء أهمية هذه احللة؟ وهل يدركون كم من
تضحيات وجهود بُذلت من أجل أن يعيشوا باطمئنان؟ وما املطلوب من األجيال
جتاه هذه احللة الزاهية.

صحيح أن املناهج الدراسية تنقل التاريخ وأحداثه وتخلد بطوالت األولني
وكفاحهم يف البر والبحر ،وصحيح أن بعض اآلباء يحكون لألبناء ما حققه
لهم األجداد ،وكل هذا عمل رائع ومفيد ،ولكنه يبقى يف إطاره النظري الذي
يحفظه الطلبة يف سنوات معينة من سنوات دراستهم ،ثم ينخرطون يف خضم
احلياة منشغلني عن هذا التاريخ ،أو قد تهتم وسائل اإلعالم خالل هذا الشهر
باحتفاالت وبرامج وكتابات عن التاريخني املهمني يف حياة دولة الكويت :العيد
الوطني الذي حصلت فيه الكويت على استقاللها عام  1961يف عهد املغفور
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له بإذن اهلل الشيخ عبداهلل السالم الصباح طيب اهلل ثراه ،وعيد التحرير عام
 1991من االحتالل العراقي على عهد املغفور له بإذن اهلل الشيخ جابر األحمد
الصباح طيب اهلل ث��راه ،ولكن علينا أن نحول هاتني املناسبتني إلى أعمال
وأفعال وليس مجرد احتفاالت تنتهي بانقضاء الشهر.
ولو تتبعنا مسيرة الكويت بعد هاتني املناسبتني ،لوجدنا أنها تتحلى بالوعي
الكامل فع ً
ال ،هذا الوعي الذي جتسد بأمرين ،األول متثل يف مسيرة البناء
بعد االستقالل ،فقد متكن اآلباء بعد االستقالل من حتقيق النهضة الثقافية
والعلمية واالقتصادية ،وأصبحت الكويت يف املصاف األولى ،وألننا يف مجلة
ادبية ،فبإمكاننا القول أن الكويت أصبحت من أهم منتجي الثقافة يف العالم
وخصوصاً يف مطبوعاتها التي على رأسها مجلة العربي وإصدارات املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب والتي نأمل أن تستعيد صدارتها .ورسخ اآلباء
قواعد سياسية واقتصادية قوية ،وم��دوا جسور التواصل اخلارجي بحكمة
ووعي كبيرين.
أما يف املناسبة الثانية ،فقد جتاوز الشعب الكويتي تلك احملنة بقوة واقتدار،
وبعد زوال الطاغية عاد الشعبان الكويتي والعراقي للتقارب من أجل بناء
مستقبل جديد قائم على احملبة واإلخاء مدركني متاماً بأن االستقرار للدولتني
يعني النماء واالزدهار ،وبأن ليس من ذنب األجيال أن تدفع ثمن رعونة طاغية
أقدم على عمل مشني بحق اجلوار.
لذلك على األبناء أن يستفيدوا من هذه ال��دروس بتحصني البالد بالعلم
والوعي واملعرفة وأن يكون العمل لصالح الوطن أوالً قبل ان يكون للمصلحة
العدد  571فبراير 2018
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الذاتية ،واليوم نشاهد ما يدور من صراعات إقليمية وعاملية ،واجلميع يدرك
جيداً أن ال أحد مبنأى عن هذا الصراع يف حال كان الوضع الداخلي غير
متماسك ومتجانس.
وهنا يأتي دور املثقفني الذين هم قادة املجتمع فكرياً ،بأن يؤدوا أدوارهم
يف توجيه العقول نحو الوطن من خالل نهضة ثقافية جديدة تتظافر فيها كل
جهود مؤسسات املجتمع املدني واألفراد ،ونحن على ثقة بإذن اهلل بأن الغد
سيبقى مشرقاً.

YYYY
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محاضرات

بريشة الفنان التشكيلي عبدالرضا باقر

محاضرات

هموم ثقافية

()1

ي�ت�ع��ذر وض ��ع ت�ع��ري��ف ج��ام��ع م��ان��ع للثقافة،
وإذا كان البد من البدء بالتعريف فسوف نختار
واح � � ً�دا م��ن ال�ت�ع��ري�ف��ات ال �ت��ي اخ�ت��ارت�ه��ا اخلطة
الشاملة للثقافة العربية ،إذ تقول «إن الثقافة
تنتظم ُج�م��اع ال�س�م��ات امل�م�ي��زة ل�لأم��ة ،م��ادي��ة أو
روحية ،وفكرية وفنية ووجدانية وطرائق التفكير
واإلبداع اجلمالي والفني واملعريف والتقني ،وسبل
السلوك والتصرف والتعبير ،وطرز احلياة».
< مقصلة الرقابة
ي��ب��دو أن ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي وال��ث��ق��اف��ي،
وم��ا يتصل بالشأن العام لم يتأصل بعد في
ً
مرتبطا ببعض
الكويت .إذ ال يزال موسم ًيا،
املناسبات حينًا ،وبردود األفعال أحيا ًنا أخرى،
فالسياسيون ينشطون خالل فترة االنتخابات،
ث��م ي��خ��ل��دون ل��ل��راح��ة ،وامل��ع��ن��ي��ون ب��احل��ري��ات
وبهموم الثقافة ينشطون خالل فترة معرض
الكتاب ،أو حني مينع تداول بعض الكتب.
( )1ألقيت في مكتبة الكويت الوطنية بتاريخ 2017/12/20م.
(*) أكادميي وشاعر كويتي.
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(*)

بقلم :د .خليفة الوقيان

وم��ن املالحظ أن الكالم عن الرقابة
ي��ك��اد يقتصر ع��ل��ى م��وض��وع م��ن��ع ت���داول
الكتب ،أما أشكال املنع أو القمع الفكري

األخ���رى فَ��ق َّ��ل أن جت��د م��ن يلتفت إليها،
ومنها الفنون التشكيلية واملسرح والسينما
وال��ف��ن��ون املوسيقية وال���ن���دوات وامل��واق��ع
االلكترونية ووسائل التواصل االجتماعي.
ففي مجال الفنون التشكيلية  -على
سبيل امل��ث��ال  -تضيق م��س��اح��ة احل��ري��ة

املتاحة للفنان التشكيلي في مجالي الرسم

خضوعا
بتدمير البنية الثقافية الكويتية،
ً

ألن ج��ه��ات ال��رق��اب��ة م��س��ك��ون��ة بهاجس

وهل تدرك تلك اجلهات أن اإلرهاب ال

والنحت إل��ى احل��دود التي تكاد تخنقه،
خدش احلياء ،أو عبادة األصنام .كما إن
جمهور املتلقني محروم من االطالع على
أعمال أع�لام الفن التشكيلي في العالم
ألن دول��ة الكويت تخشى استضافة تلك
األع���م���ال وع���رض���ه���ا .ك��م��ا إن س��اح��ات
الكويت وميادينها وحدائقها حتتلها الكتل
األسمنتية اجل��ام��دة التي تزيد النفوس
غلظة وجته ًما ،بدلاً من تزيينها باملنحوتات
الفنية ال��ت��ي ت��ه��ذب ال����ذوق ،إض��اف��ة إلى

األعمال التي تخلد أعالم البالد.
واألمر األخطر في قضية الرقابة هو
البعد الفكري لتلك القضية؛ فما الذي
يجعل دول��ة حديثة نامية كالكويت ترتد
عن مسيرة التحديث واإلص�لاح والتنوير
ال���ت���ي ب���دأه���ا اآلب�����اء ف���ي م��ط��ل��ع ال��ق��رن

منها لالبتزاز السياسي.

يعدو أن يكون الترجمة املادية لفكر الغلو،
ال���ذي يتفشى ف��ي م��ن��اخ قمع احل��ري��ات،
وم��ح��ارب��ة ال��ف��ن��ون ،وإش���اع���ة ث��ق��اف��ة ك��ره
احلياة ،واستعجال املوت.
وق���د أدرك اآلب����اء امل��ؤس��س��ون للنهج

ال���دمي���ق���راط���ي ،امل����درك����ون ُك���نْ���ه احل��ي��اة
وش��روط��ه��ا تلك احلقيقة ،ف��أك��دوا مبدأ

كفالة احلريات في دستور 1962م.
وس��وف نترك لهم ع��رض رؤيتهم من
خ�ل�ال ب��ع��ض م����واد ال��دس��ت��ور ،وامل��ذك��رة
التفسيرية ،كما نترك للقضاء الكويتي
تأكيده الرائع ملفهوم احلرية ،الذي رسخه
الدستور.
تقول املادة  36من دستور الكويت:

امل��ن��ص��رم ،إن ل��م نقل قبل تلك احلقبة.

«ح ��ري ��ة ال�� ��رأي وال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي

وما الذي يجعل جهات رسمية تتبنى ،أو

م�ك�ف��ول��ة .ول �ك��ل إن �س��ان ح��ق التعبير

تستسلم لرؤية فكرية موغلة في الغلو ،ال

ع��ن رأي��ه ون�ش��ره بالقول أو الكتابة أو

تتسق مع طبيعة هذا املجتمع ،القائم على

غيرهما ،وذلك وفقً ا للشروط واألوضاع

االنفتاح والتطلع إلى التطور ،وال تتفق من

التي يبينها القانون».

منطق العصر .وكيف ترضى تلك اجلهات
العدد  571فبراير 2018
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أمير دولة الكويت احلادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح يرحمه الله امللقب بأبي الدستور
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محاضرات
وتقول املادة  37من الدستور:

أيضا:
وتقول املذكرة التفسيرية ً

«حرية الصحافة والطباعة والنشر

«وف� ��ي ج ��و م��ل��يء ب��ه��ذه احل��ري��ات

مكفولة ،وفقً ا للشروط واألوضاع التي

ينمو ال��وع��ي السياسي وي�ق��وى ال��رأي

يبينها القانون».

العام وبغير هذه الضمانات واحلريات

وت��أت��ي امل��ذك��رة التفسيرية للدستور
لتقول عن موضوع احلريات:
« ...وم��ن وراء التنظيم الدستوري
ملسؤولية الوزراء السياسية توجد كذلك،
وبصفة خاصة رقابة الرأي العام ،التي
ال شك في أن احلكم الدميقراطي يأخذ
ب��ي��ده��ا ،وي��وف��ر مقوماتها وضماناتها،
ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري
ف���ي ش��ع��ب��ي��ة احل���ك���م .وه����ذ امل��ق��وم��ات
وال��ض��م��ان��ات ف��ي مجموعها ه��ي التي
تفيء على املواطنني بحبوحة من احلرية
السياسية ،فتكفل لهم  -إلى جانب حق
االنتخاب السياسي  -مختلف مقومات
احل��ري��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة ( ف��ي امل����واد ،30

السياسية تنطوي النفوس على تذمر
ال وس�ي�ل��ة دس �ت��وري��ة مل�ع��اجل�ت��ه ،وتكتم
آالم��ا ال متنفس لها بالطرق
النفوس ً
ال �س �ل �م �ي��ة ،ف �ت �ك��ون ال��ق�ل�اق��ل وي �ك��ون
االضطراب في حياة الدولة»
ويأتي القانون رقم  3لسنة 2006م في
شأن املطبوعات والنشر ليقول في مادته
األولى:
«حرية الصحافة والطباعة والنشر
مكفولة ،وفقً ا ألحكام هذا القانون» ثم
يعرض القانون في الفصل الثالث ،املواد
من  19إلى  28املسائل احملظور نشرها
في املطبوع أو الصحيفة والعقوبات».
ويبدو أن املادة ( )21الفقرة ( )3هي

 34 ،33 ،32 ،31من الدستور ،وحرية

التي تستند إليها وزارة اإلعالم في املنع

العقيدة املادة ( )35وحرية الرأي املادة

غ��ال�� ًب��ا .وه��ي املتصلة ب��ـ (خ���دش اآلداب
العامة أو التحريض على مخالفة النظام

املادة ( ..)37الخ.

ال��ع��ام ،أو مخالفة ال��ق��وان�ين ) ..ويقول

( )36وحرية الصحافة والطباعة والنشر

العدد  571فبراير 2018
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احلكم ال��ص��ادر م��ن احملكمة الكلية في
اجللسة املنعقدة بتاريخ 2016/12/14م

مفاده أن تنظيم احلرية ال يعني تقيي َدها

أو تعطيل مضمونها .وي��ب��دو أن وزارة

في القضية املرفوعة من دلع فاروق املفتي

اإلع�ل�ام ل��م تستوعب ب��ع�� ُد ه��ذا احلكم،
ب��دل��ي��ل اس��ت��م��راره��ا ف���ي س��ي��اس��ة امل��ن��ع،

التي طالبت فيها بإلغاء القرار ال��وزاري

م��خ��ال��ف��ة ب��ذل��ك امل���ب���ادئ ال��ت��ي أرس��اه��ا

رق��م  2014/17بتاريخ 2014/11/17م

الدستور ،وأكدها القضاء .وإذا كان بعض

مبنع روايتها «رائحة التانغو» من التداول

ال��ن��واب ي��ع��ارض��ون احل��ري��ات التي كفلها

في السوق الكويتي.

الدستور فهم معذورون ،ألنهم ال يؤمنون

ضد وزير اإلع�لام ووكيل وزارة اإلعالم،

« ...فإن حرية التعبير من احلقوق
األساسية لإلنسان ،وهي من احلقوق
ال� �ت ��ي َت� �ك ��فَّ ��لَ ال ��دس� �ت ��ور ب�ح�م��اي�ت�ه��ا
وصيانتها ف��ي امل ��ادة  36م�ن��ه ،فكفالة
ح��ري��ة التعبير ه��ي أص��ل ف��ي النظام
ال��دمي��ق��راط��ي ،ك �م��ا أن ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا ال
مناص منه في الدولة القانونية إال أن
هذا التنظيم يجب أال يكون سب ًبا في
تقييدها مبا يعوق ممارستها أو تعطيل
مضمونها.»...
ولهذه األسباب حكمت احملكمة بإلغاء
ق���رار وزارة اإلع�ل�ام مبنع رواي���ة رائحة
التانغو من التداول.
وه����ذا احل��ك��م ال���ص���ادر م��ن السلطة
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ي��رس��ى م��ب��دأ ب��ال��غ األه��م��ي��ة
14
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بالدستور ،وبأن األمة مصدر السلطات،
وهم صادقون مع أنفسهم ،و ُم َّتسقون مع
قناعاتهم الفكرية ،ولهم منا كل االحترام،
غير أن في الكويت ق��وى فكرية أخ��رى،
ومواطنني آخرين غيرهم يحملون قناعات
أخ��رى ترسخ مبدأ احلريات ،وينبغي أن
تكون محلاً لالعتبار واالحترام ،وبخاصة
أنها تتفق مع املبادئ التي أرساها آباؤهم
وإخوانهم في دستور .1962
أم���ا ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ف��ه��ي غير
خضوعا
م��ع��ذورة حني تخالف الدستور
ً

منها لالبتزاز السياسي.

< القوة الناعمة الكويتية
الثقافة هي القوة الناعمة التي أورثنا
إي���اه���ا اآلب�����اء امل��ؤس��س��ون ل��ل��م��ش��روع��ات

محاضرات
الثقافية األه��ل��ي��ة امل��ب��ك��رة مثل اجلمعية لسمعة ال��ك��وي��ت ف��ي احمل��اف��ل الثقافية
اخليرية العربية 1913م املكتبة األهلية العربية والدولية ،ال ُـمفضي إلى ردم منابع
1922م ،ال��ن��ادي األدب���ي 1924م ،مجلة اإلبداع ،وإجهاض املشروع النهضوي الذي

الكويت 1928م ،وما تال ذلك من نشاط وضع اآلباء لبناته األولى في مطلع القرن
ث��ق��اف��ي ل��ن��وادي اخلمسينات م��ن ال��ق��رن العشرين ،وبدأت ثمراته في الظهور في

امل��اض��ي ،ال��ن��ادي الثقافي القومي ،نادي العقود التالية.

امل��ع��ل��م�ين ،جمعية اإلرش�����اد اإلس�لام��ي < ،املخدرات الفكرية مسؤولية من؟
وص��ح��ف��ه��ا؛ اإلمي������ان ،ال���رائ���د ،اإلرش����اد
في الوقت ال��ذي تشتد فيه الرقابة
اإلسالمي ،ويضاف إلى ذلك املشروعات
ض���د ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وض����د أج��ن��اس
الثقافية احلكومية ،مثل املواسم الثقافية
اإلب��داع الرفيع املتعددة؛ رواي��ة ،مسرح،
ل���دائ���رة امل���ع���ارف م���ن 1959 - 1955م
شعر ،فنون تشكيلية ،فنون موسيقية
 مجلة ال��ع��رب��ي ،ع��ال��م ال��ف��ك��ر ،ال��وع��يتفتح األب����واب على مصاريعها لثقافة
اإلس�لام��ي ،سلسلة كتب ع��ال��م املعرفة،
اخل��راف��ة وامل��خ��درات الفكرية والعنف،
سلسلة من املسرح العاملي ،الثقافة العاملية،
امللوثة للعقل ،التي تروجها ومتارسها
إبداعات عاملية ،مطبوعات مركز البحوث
قوى فكرية وسياسية معينة من خالل
وال��دراس��ات الكويتية ،مطبوعات جامعة
امل��ن��اب��ر ال��رس��م��ي��ة ،امل��رئ��ي��ة واملسموعة،
الكويت ،املوسوعة اإلسالمية ،إجن��ازات
وم��ن خ�لال مؤسسات املجتمع املدني،
املسرح الكويتي ،واإلجن��ازات في مجالي
ف��ض�ًل�اً ع��ن امل��ن��اب��ر اخل��اص��ة ،ال��ق��ن��وات
الفنون التشكيلية والفنون املوسيقية..
الفضائية اخلاصة ،الصحافة ،املواقع
الخ.
االلكترونية ..إلخ.
أع��ط��ت ه��ذه ال��ق��وة الناعمة الكويت
ولعل أخطر ما يُ��ر ّوج في هذا املجال
سمعة كبيرة ال ي��ج��وز التفريط بها من
التحريض على كره احلياة ،ونبذ مباهجها،
ق��ب��ل م��ن ي��ج��ه��ل��ون أه��م��ي��ت��ه��ا .وذل����ك من
واستعجال امل��وت ،ويشكل الشباب أكبر
خ�لال سلوكهم املقيد للحريات املدمر
العدد  571فبراير 2018
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نسبة م��ن ضحايا ه��ذه الثقافة ،إذ يتم
اقتناصهم وغسل أدمغتهم وجعلهم وقو ًدا
للحرائق التي تشعلها ال��ق��وى األصولية

املتطرفة على طريق ال��وص��ول للسلطة،
كما قلت ف��ي مقالتي (اإلره���اب واألم��ن
ال��ف��ك��ري) امل��ن��ش��ورة ف��ي ال��ق��ب��س بتاريخ
2000/4/13م.
وفي الوقت الذي يذهب فيه الشباب
امل��غ��رر بهم نحو ال��ه�لاك ،ويُفجع اآلب��اء
واألم��ه��ات بفقد ف��ل��ذات أك��ب��اده��م يتمتع

بالرقى وإخ��راج اجل��ن هناك ،ويتقاضى
مبالغ طائلة مقابل تلك اخلدمات.
وق����د اش��ت��ك��ى األط����ب����اء وامل���ع���اجل���ون
النفسيون م��ن احل����االت امل��ؤمل��ة احمل��زن��ة
للضحايا الذين يلجؤون إليهم في نهاية
املطاف لعالج اآلث��ار الصحية اخلطيرة،
سببها لهم مروجو ثقافة اخلرافة من
التي َّ

طرد اجلن وما شابه ذلك.

أيضا من
وق��د سمعت ه��ذه الشكوى ً

مسؤولني في مكتب اإلمن��اء االجتماعي

احملرضون ب��دفء األم��وال الطائلة التي

في الكويت.

وب��رام��ج ثقافة امل��وت والعنف واخل��راف��ة

وي���ح���ق ل��ن��ا م���ن ب���ع��� ُد أن ن���س���أل من
يصادرون نتاج أعالم الفكر والثقافة من

يجنونها م��ن ب��ي��ع م��ط��ب��وع��ات وأش��رط��ة
وتخدير العقول.
ولم يسلم مجال الصحة من هجمات
م���ر ّوج���ي ث��ق��اف��ة اخل���راف���ة وامل���خ���درات
ال��ف��ك��ري��ة ،ف��ق��د اف��ت��ت��ح��وا ف���ي س��رادي��ب
ب��ي��وت��ه��م ع���ي���ادات غ��ي��ر م��رخ��ص��ة ل��ط��رد
اجل��ن وال��ع�لاج بالرقى ،ب��ل لقد تطورت
اخلدمات العالجية فأصبحت «ديلفري»
أي ذه��اب املعالج إلى البيت للموسرين.
كما استحدثت خدمات « »VIPللسائحني
اخلليجيني ف��ي أوروب���ا؛ إذ يقوم املعالج
بالسفر إل��ى ل��ن��دن أو ب��اري��س ليعاجلهم
16
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الباحثني واألدب����اء وال��ف��ن��ان�ين م��ن داخ��ل
الكويت وخارجها عن موقفهم من مروجي
املخدرات الفكرية.
الثقافيون
النصابون
ّ
< ّ
ب��ل��غ��ت ث��ق��اف��ة ال��ف��س��اد ف���ي ال��ك��وي��ت
مستويات غير مسبوقة ،وقد تولت وسائل
اإلعالم املتعددة بيان تلك احلقيقة .غير
أن اجلديد في ه��ذا األم��ر هو استغالل
الثقافة للنصب واالحتيال ،وجمع األموال
بغير حق.

محاضرات
وسوف نكتفي بذكر مثال واحد ،وهو

منوذجا
ويحدث االحتيال الذي ذكرنا
ً

األفراد .وتتلخص تلك املهرجانات بقيام

وب���ص���ره���ا ب���ل مب��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي عملية

مهرجانات التكرمي ال��ت��ي يقيمها بعض
هؤالء األفراد  -الذين ال يحملون أية صفة
 باالتصال بالشركات ،وطلب رعايتهاملهرجاناتهم ،ثم قيامهم باالتصال ببعض
األدباء والفنانني والرياضيني واإلعالميني
إضافة إلى أبناء نواخذة البحر والتجار...
إل����خ .وإب�لاغ��ه��م ب��أن��ه��م س���وف يحظون
ب��ال��ت��ك��رمي م��ن ص��اح��ب امل��ه��رج��ان ،ال��ذي
يختار ملهرجانه اس ًما مغر ًيا.
وي���ق���وم ص��اح��ب امل���ه���رج���ان م���ن ب��ع�� ُد

باالتصال باجلهات احلكومية ،وغيرها
وطلب موافقتها على استعمال مسارحها
إلقامة املهرجان أو االحتفال ،إضافة إلى
الطلب من أجهرة إعالم الدولة ،واإلعالم
اخلاص تغطية ذلك احلدث.
وتنتهي املهرجانات بقيام أصحابها
ب��ت��وزي��ع قطع ح��دي��دي��ة على امل��ك��رم�ين ال
تتجاوز قيمتها نصف دي��ن��ار ،على حني
يخرج أصحاب املهرجانات باملبالغ الكبيرة
التي حصلوا عليها من اجلهات الراعية.

واح���� ًدا م��ن��ه حت��ت س��م��ع أج��ه��زة ال��دول��ة

االحتيال من حيث ال تدري.
< الباحث واملصادر
يعاني الباحثون من شح املصادر في
كثير من مجاالت البحث العلمي بسبب
ات��س��اع دائ���رة املمنوعات م��ن قبل رقابة
اإلعالم.
وث���م���ة م��ش��ك��ل��ة أخ�����رى ي��ع��ان��ي منها
الباحثون ،وهي عدم التمكن من الوصول
إلى بعض مصادر البحث احمللية ،وبخاصة
الوثائق ،إذ إن بعض األسر حتتفظ بوثائق
مهمة تتناول جوانب اقتصادية وثقافية
واجتماعية يحتاج إليها الباحثون ،ومن
املؤسف أن هذه األسر ال تسلم نسخً ا من

وثائقها إل��ى مراكز البحوث ،وال تسمح
للباحثني ب��اإلط�لاع عليها ،وف���ي نهاية
املطاف تضيع تلك الوثائق أو تنتهي إلى
البيع في سوق اجلمعة.
وس�����وف أذك�����ر ب��ع��ض األم���ث���ل���ة ال��ت��ي
واج��ه��ت��ن��ي بشكل ش��خ��ص��ي ،ف��ف��ي مطلع
س��ب��ع��ي��ن��ات ال���ق���رن امل���اض���ي خ�ل�ال ف��ت��رة
العدد  571فبراير 2018
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��اج��ا
اإلع�������داد ل��ل��م��اج��س��ت��ي��ر ك��ن��ت م��ح��ت ً

وثمة أمثلة أخ��رى أش��د إيال ًما تتعلق

للوصول إلى الشعر الذي كتبه الكويتيون

بثالثة من أدباء الكويت املميزين شاعران،

عن قضايا الوطن العربي ،ولم تكن هناك

وأدي���ب يجمع ب�ين أدب ال��رح�لات والفن

مجموعات شعرية مطبوعة بالصورة التي

التشكيلي ،فقد حاولت إقناع ذويهم بنشر

نراها اآلن ،ولم تكن هناك كشافات ترشد

نتاجهم .وأبديت استعدادي ملساعدتهم

إلى ما نشر في الصحف الكويتية ،فكان

في إع��داد امل��ادة للنشر وتسليمها إليهم

البد من االتصال بالشعراء ،أو بذويهم إن

ليتولوا نشرها ،وتكون حقوق النشر لهم

كانوا ممن انتقلوا إلى رحمة الله ،وكانت

وحدهم ولكن لم أجد لديهم استجابة.

النتيجة سلبية ،األم���ر ال���ذي اضطرني

< تفعيل املكتبات العامة

ل��ل��ع��ودة إل���ى ال��ص��ح��ف غ��ي��ر امل��ف��ه��رس��ة،
وتصفحها للبحث عن املادة املطلوبة.

للمكتبات العامة موقع مهم في املشهد
الثقافي الكويتي ،إذ لم تكن املكتبة مجرد

وح�ين كنت أع��د دراستي عن «الثقافة

م��ك��ان ي��رت��اده ال��ن��اس ل��ل��ق��راءة ،ب��ل كانت

مبخطوطة لعالم كويتي ،كتبها في بداية

منب ًرا يلتقي فيه أهل ال��رأي للتداول في
كل ما يهم حياتهم من اجلوانب السياسية

ف��ي ال��ك��وي��ت» علمت أن أح��ده��م يحتفظ
القرن التاسع عشر ،أو نهاية القرن الثامن
عشر ،وقلت له أنني أريد التأكد من جزئية
معينة في تلك املخطوطة التي توجد نسخ
م��ص��ورة ع��ن��ه��ا ،ووع���دت���ه ب��أن��ي ل��ن أص��ور
املخطوطة ،ول��ن أج��ل��س ف��ي مكتبته ،وأن
خمس دقائق كافية إلجناز ما أريده غير أنه
كان يعتذر عن تلبية طلبي بأعذار مختلفة.
وقد تكررت تلك الواقعة مع شخصني
آخرين يحتفظان مبخطوطات نسخت في
الكويت خالل القرن الثامن عشر.
18
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والفكرية واالجتماعية ،ولذلك لم يكن من
املستغرب أن تنشئ «اجلمعية اخليرية
العربية» ال��ت��ي أسسها امل��رح��وم فرحان
اخل��ال��د ف��ي ال��ع��ام 1913م مكتبة ،وأن
يوقف املواطنون كت ًبا عليها.
وحني أغلقت اجلمعية اخليرية العربية
نقلت كتبها إلى ديوان عائلة البدر ،وبقيت
هناك حتى العام 1922م ،حني افتتحت
«املكتبة األهلية» فنقلت تلك الكتب إليها،

محاضرات
كما أض��اف املواطنون كت ًبا أخ��رى قاموا
بشرائها وإهدائها لهذه املكتبة اجلديدة،
ال��ت��ي أصبحت ف��ي ف��ت��رة الح��ق��ه «مكتبة
امل��ع��ارف» ،ثم «املكتبة املركزية» ،وأخي ًرا

املكتبة الوطنية.

وم���ن األم�����ور اإلي��ج��اب��ي��ة أن املكتبة
الوطنية تسعى الستعادة الدور الذي كانت

أما التجمعات الثقافية الشبابية التي
تقيم الندوات واحمل��اض��رات في املقاهي
وغ��ي��ره��ا م��ن امل��واق��ع اخل��اص��ة املفتقرة
للتجهيزات ف��ي��ج��در أن تفتح املكتبات
العامة ذراعيها الحتضان نشاطاتهم.
< تسميات الشوارع دالالت ثقافية
تطلق األمم أسماء عظمائها وأبطالها

تقوم به «مكتبة حولي العامة» قبل نحو

وعلمائها ومفكريها وآدبائها على الشوارع
ألنها متارس بذلك فعلاً ثقاف ًيا؛ أي أنها

ك��ان يقيم م��وس�� ًم��ا ثقاف ًيا ث��ر ًي��ا بجهوده
الشخصية ،دون أن يكلف الدولة شي ًئا،

يستخدم تلك الشوارع.

نصف قرن ،بجهود مواطن واحد ،يستحق
أن نضع ل��ه مت��ث��الاً ف��ي ه��ذه املكتبة؛ إذ

ذلك الشخص املرحوم صالح التركيت.
واآلن ،ونتيجة لعزوف املواطنني عن
ارت��ي��اد املكتبات العامة املنتشرة في كل
مناطق الكويت السكنية أعتقد أن��ه من
املناسب االنتفاع من هذه املرافق املهمة ،من
خالل متكني مجاميع القراءة ،والتجمعات
الثقافية الشبابية من استخدامها؛ إذ من
املعروف أن هناك آالف الشابات والشبان
املنتمني ملجاميع ال��ق��راءة ،وه��م يفتقرون
إلى وجود املقرات التي متكنهم من اللقاء
ومناقشة ما يقرؤون.

ت��ض��ع م���ادة ثقافية أم���ام امل���واط���ن ،وه��و
وحني أستشهد باملنطقة التي أسكن
فيها فسوف أق��ول أن��ي كنت  -إل��ى حد
قريب  -أشاهد وأبنائي يافطات حتمل
أس���م���اء اب����ن ال��ه��ي��ث��م ع���ال���م ال��ب��ص��ري��ات
وال��ري��اض��ي��ات ،وامل��أم��ون مؤسس جامعة
بيت احلكمة ،واب��ن منظور مؤلف معجم
أو موسوعة لسان العرب ،والطبري وابن
األثير املؤرخني املشهورين ،وسكينة بنت
احلسني سيدة نساء زمنها ،وابن بطوطة
الرحالة الشهير ..إلخ.
وحني أجته إلى مناطق أخرى فسوف
أجد كوكبة أخرى من األعالم الذين حفظ
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التاريخ أسماءهم فوصلت إلينا ،ووجب قبل نواب مجلس األمة وأعضاء املجلس
علينا أن نوصلها إلى أبنائنا ليقتدوا بها.

البلدي وغيرهم .وكنت ق��د قدمت هذا

ونتيجة للتحوالت الفكرية اجلارفة ،االق���ت���راح ل��وزي��ر ب��ل��دي��ة س��اب��ق م��ن��ذ ع��دة
ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا األم���ة ب��ع��ام��ة ،وال��ك��وي��ت سنوات فلم يفعل شي ًئا جتاهه.
ب��خ��اص��ة ،فقد ت��راج��ع��ت ثقافة االنتماء

لذلك نتمنى على مجلس ال���وزراء أن

ل�ل�أم���ة ،وت��ق��دم��ت ث��ق��اف��ة ال��ت��ق��وق��ع على يتخذ القرار الذي يقضي باعتماد األرقام
ال������ذات ،ب���ل وال���ت���ش���رذم إل����ى امل��ك��ون��ات بدلاً من األسماء للشوارع.
ال��ض��ي��ق��ة ،العائلية والقبلية والطائفية

وب��ع�� ُد ،ف��إن ت��راج��ع امل��ش��روع الثقافي

وقد انعكست تلك الثقافة على تسميات ال��ن��ه��ض��وي ،وت��ق��دم امل���ش���روع األص��ول��ي،
ال����ش����وارع ف��أص��ب��ح��ت مت��ث��ل اجل��غ��راف��ي��ا املوغل في الغلو ،املنتهج لإلرهاب ليس
العائلية والقبلية والطائفية للبالد أما بظاهرة محلية حتى يظن بعض ممثلي
أع�لام األم��ة فقد اُنتزعت أسماؤهم من التيارات السياسية اإلسالمية أننا نحملهم
شوارع الكويت.

وح��ده��م م��س��ؤول��ي��ت��ه ،ف��ال��ظ��اه��رة جتتاح

ه���ن���اك ش��خ��ص��ي��ات ق��ل��ي��ل��ة ت��س��ت��ح��ق العالم اإلسالمي من نيجيريا «بوكوحرام»

التقدير ،وأخ��رى كثيرة لها كل االحترام ،حتى أندونيسيا «جماعة أبوسياف» مرو ًرا

ولكنها ال ترقى إلى مستوى األعالم الذين بداعش والقاعدة ،وم��ن املؤكد أن تتأثر
حتمل الشوارع أسماءهم عادة.

ال��ك��وي��ت مبحيطها ال��ع��رب��ي واإلس�لام��ي،

وأم���������ام ه������ذه امل���ع���ض���ل���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ولكن ما نشير إليه هو ض��رورة مواجهة
االجتماعية أحسب أن اخلالص ال يتأتى فكر الغلو ،واآلث��ار املدمرة لذلك الفكر،

إال باتخاذ قرار جريء بإلغاء كل األسماء ،وإع���ادة صياغة م��ش��روع ثقافي نهضوي
ووضع األرق��ام بدلاً منها ،ومن املؤكد أن يتالفى أخ��ط��اء امل��اض��ي ،وال يغفل كون

وزي���ر البلدية ل��ن يستطيع وح���ده اتخاذ اإلس��ل��ام م��ك��و ًن��ا أس��اس�� ًي��ا م���ن م��ك��ون��ات
ذلك القرار ،إذ سوف يتعرض لألذى من الثقافة العربية.
20
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مـقــاالت

بريشة الفنانة التشكيلية فاطمة باقر

م ـقــاالت

رابطة األدباء ...مشهدنا الثقافي
ش��ه��دت راب��ط��ة األدب�����اء ال��ك��وي��ت��ي�ين يف
السنوات األخ��ي��رة ح��راك�� ًا ثقافي ًا منقطع
النظير ،محققة بذلك الثقافة العضوية
املنشودة التي تؤثر وتتأثر بقضايا املجتمع
بجميع أطيافه واجتاهاته ومشاربه ،من
خالل ما يلي:
ط��رح��ت أدب���اً الم��س ه��م��وم ال��ن��اس،
وبحث في شجون األدب��اء ،وعالج أزمة
املثقفني ،وحقق أفكار األكادمييني ،من

(*)

بقلم :أ.د فهد الراشد

خالل تنشيط حركة التأليف والترجمة،
وع��ق��د ع����دة ن�����دوات م���ن م��ث��ل «ن����دوة

كما احتضنت الرابطة األقالم الشابة

الترجمة ون��دوة حقوق املؤلف» ،وتكون ال ��واع ��دة وامل �ت �ح �ف��زة وامل��ب��دع��ة ،ورع��ت

بذلك قد أثرت الساحة األدبية بثقافات ك �ت��اب أدب ال��رح�ل�ات ،واه �ت �م��ت بكتاب
متعددة وع��ل��وم متنوعة ،راب��ط��ة بذلك التراث والتاريخ الكويتي ،واعتنت بالشعر

ج��س��ور ال��ت��واص��ل األدب���ي واألك��ادمي��ي ،العربي ،وسلطت الضوء على كتاب القصة
وم��ح��ق��ق��ة ب���ذل���ك ال��ت��ن��اغ��م ال��ث��ق��اف��ي والرواية ،وال سيما أن هذا الفن أصبح في
واالنسجام املعرفي.
يومنا احلاضر علما أكادمييا قائما بذاته،

(*) كاتب كويتي.
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ووف��ر مناخا خصبا للدارسني والباحثني
عن الدرجات العلمية والترقي.

إلى ذلك ،حققت رابطة األدباء الكويتيني
ثقافة عقالنية ،بعيدة عن الصدام ،تقارع

وف���ي م��ج��ال األدب ال��ن��س��وي ،أول���ت احلجة باحلجة ،بلياقة أدبية رفيعة املستوى،
اهتماما لثقافة املرأة ،وركزت على أدبها ،تليق مبستوى املثقف الكويتي.
وقدمت «صحافة الطفل» ،وه��ي األول��ى

ومن األمور اإليجابية ،تخلصت رابطة

من نوعها ،ونظمت رحالت خارج البالد ،األدب��اء الكويتيني من الثقافة النرجسية
ووسعت دائرة املشاركة األدبية والثقافية ال��ف��وق��ي��ة ،ون��زل��ت إل���ى ال��ش��ارع لتالمس
في األقطار العربية والبلدان اإلسالمية ش���ج���ون وه���م���وم ال���ن���اس ب��ث��ق��اف��ة احل��ب
وال��دول الغربية الصديقة ،فنجحت أميا والتسامح والتواضع ،وتقبل الرأي والرأي
جن��اح في تالقح احل��ض��ارات والثقافات ،اآلخ���ر ،وط��رح��ت ثقافة موضوعية ،من
والتواصل مع الشعوب واملجتمعات.

سماتها الشفافية واملصداقية ،بعيدة كل
البعد عن ثقافة االنبطاح ،ول��م تكن في
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23

معزل عن قضايا املجتمع ومصير الوطن .ونحفز الكاتب امل��ؤل��ف ال���ذي سهر على
واع��ت��ن��ق��ت راب��ط��ة األدب�����اء الكويتيني تأليف كتابه بصبر وأن��اة ،وسهر الليالي
ثقافة متزنة ورع���ة حكيمة ف��ي نهجها ،بجد وكد وتعب.
رافضة ثقافة اإلرهاب ،وفظاظة األلفاظ
وخشونتها ووعورتها.

ك���ان���ت راب���ط���ة األدب�������اء ال��ك��وي��ت��ي�ين،
وم��ازال��ت ،م��ن��ارة للعلم وامل��ع��رف��ة ،وقامة

وأع��ل��ت راب��ط��ة األدب���اء الكويتيني من سامقة بأدبائها ومثقفيها ...إن كل عضو
شأن املؤلفني من خالل تخصيص جناح ف��ي ه���ذه احل��ق��ب��ة ك���ان رائ��ع��ا ف��ي تفانيه

في معرض الكويت الدولي للكتاب لتوقيع وعطائه ومساهماته األدب��ي��ة والثقافية
مؤلفاتهم ،ف��إذا ك��ان الالعبون واملمثلون والعلمية ،فتحيتنا لهذه الثلة الطيبة بإدارة
وفنانو ستار أكادميي محاطني مبعجبني ،مشهدنا الثقافي الكويتي.
وه���ذا م��ن حقهم ،ف��ح��ري بنا أن نشجع
XXXX
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مــقــاالت

�شعراء الق�صيدة الواحدة ()3 - 3

مالك بن الريب
58 - 21هـ

اسمه مالك بن الريب امل��ازن��ي التميمي وكنيته
متوشحا
أبوعقبة ،شاعر وف��ارس ال ينام الليل إال
ً
سيفه ،ولكن استغل شجاعته وإق��دام��ه وفروسيته
يف ق�ط��ع ال �ط��ري��ق ويف ال�س�ل��ب وال �ن �ه��ب والصعلكة
م��ع م�ج�م��وع��ة م��ن أص��دق��ائ��ه ال��ذي��ن ع�ل��ى شاكلته،
وأشهرهم :أحد قطاع الطرق الكبار ويدعى شظاظ
ال �ض �ب��ي ،وق ��د ض��رب��ت ال �ع��رب ف�ي��ه امل �ث��ل يف غ��ارات��ه
لص من شظاظ».
ولصوصيته فقالوا« :أَ َّ
والدته

(*)

بقلم :خالد سالم األنصاري

ولد مالك بن الريب في قرية من قرى اليمامة
في جند في خالفة عمر بن اخلطاب «رضي الله عنه» وعاش حتى أدرك خالفة معاوية
بن أبي سفيان وامتهن السلب والنهب سنوات طويلة ،كان سبب امتهانه هذه املهنة هو

(*) باحث كويتي.
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نقمته على األغنياء من أهل اليمامة من

خبرهم وظلمهم في أرجاء الدولة األموية،

بني كندة وبني ذبيان وبني عبس((( وكان

وتناقل الناس أخبارهم وثروتهم وبطشهم،

غرضه من ذلك إصالح األحوال املعيشية
ألبناء منطقته وحتسني أحوالهم.
دفاعه عن بني قومه
في خالفة معاوية بن أبي سفيان تولى
إم���ارة جن��د امل��ن��ذر ب��ن ال��زب��ي��ر القرشي،
وك��ان وزي���ره رج�ًل�اً ش��دي�� ًدا ج��ب��ا ًرا اسمه

مسلم الباهلي فعاث فسا ًدا في بيت املال
حتى ظهر الفقر في املنطقة التي يسكنها
مالك بن الريب وهي اليمامة وما حولها
من بلدان ،وضج الناس وأصابهم الضيق
والفقر والتجأوا إلى مالك كي ينقذهم من
احلالة التي أوصلهم إليها هذا الوزير.
فجمع مالك أكثر من ثالثني صعلو ًكا
وع���ل���ى رأس���ه���م ش���ظ���اظ ال��ض��ب��ي وأب���ي
حربة امل��ازن��ي التميمي وغ��وي��ث ب��ن كعب
التميمي ك��ي يستعني بهم على مواجهة
ظلم واس��ت��ب��داد مسلم الباهلي وأث��ري��اء
بني كندة وبني ذبيان وبني عبس الذين
كانوا يسيطرون على خيرات البالد ،وشاع
((( األغاني ألبي فرج األصفهاني  -اجلزء .19
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فأصبحوا ميلكون القصور واملناجم في
اليمامة((( ،وأصبح الناس يتجنبون املرور
في طرقاتهم خوفًا منهم.
لقاؤه بسعيد بن عثمان بن عفان
في عام 56هـ ولى معاوية بن أبي سفيان
سعيد بن عثمان بن عفان إمارة خرسان ،وفي
طريقه من املدينة املنورة إلى خراسان التقى
مالك بن الريب فعرض عليه أن يكون أحد
رج��ال��ه ومعاونيه وأج���رى عليه ف��ي ك��ل شهر
خمسمائة دينار ،فوافق مالك وترك أهله في
جند ورافق سعيد بن عثمان بن عفان ،وقاتل
معه طوال إمارته خلراسان والتي لم متتد أكثر
من عامني تخللتها عدة معارك وحروب(((.
سبب موته
تقول امل��ص��ادر :عند ع��ودة سعيد بن
عثمان بن عفان إل��ى املدينة امل��ن��ورة من
إحدى املعارك كان معه مالك بن الريب،
مرضا شدي ًدا وأشرف على
فمرض مالك
ً
((( صعاليك العرب وأنسابهم ،ص .44
((( مغازي عروة بن الزبير ،ص .23

مــقــاالت
املوت ،فخلفه سعيد وترك معه شخص يقال له مرة الكاتب ورجل آخر ،واشتد املرض
على مالك وتوفي وهو في إبان شبابه((( ويقال أن سبب مرضه تعرضه للدغة أفعى وهو
نائم فسرى السم في جسده ،وعندما أحس بدنو أجله رثى نفسه بقصيدة هي الوحيدة
املتبقية له وتعرف ببكائية مالك بن الريب.
أبيات من قصيدته
����ت ِش������ع������ري ه������ل أب�������ي� َّ
��ت���ن ل���ي���ل��� ًة
أال ل�����ي� َ
َ
�ل�اص ال��ن��واج��ي��ا
ال��غ��ض��ى ُأزج������ي ا ِل����ق�
ب������وادي
َ
ال����رك����ب ع��� ْر َ
ض���ه
��ت ال���غ���ض���ى ل����م ي��ق��ط��ع
َف���ل���ي� َ
ُ
ال������رك������اب ل��ي��ال��ي��ا
ول����ي����ت ال���غ���ض���ى م����اش����ى
ِّ
ل��ق��د ك����ان ف���ي أه����ل ال��غ��ض��ى ل���و دن����ا ال��غ��ض��ى
������ن ال����غ����ض����ى ل����ي����س دان����ي����ا
م�����������زا ٌر ول�������ك� َّ
�����ع�����ت ال�����ض��ل��ال����� َة ب���ال���ه���دى
ت�����رن�����ي ِب
أل�������م
ُ
َ
���ت ف����ي ج���ي���ش اب�����ن ع����� ّف�����انَ غ���ازي���ا
وأص����ب����ح� ُ
���ت ف����ي أرض األع�
�����������ادي ب���ع���د م��ا
وأص����ب����ح� ُ
َّ
ِ
ق���اص���ي���ا
�������������ادي
أران������������ي ع������ن أرض اآلع�
ّ
َ

وص��ح��ب��ت��ي
دع����ان����ي ال����ه����وى م����ن أه�����ل ُأو َد ُ
ب������ذي

ِّ
(الط َّب َس ْي ِن)

ف���ال���ت���ف���ت
ُّ

ورائ����ي����ا

�����ت ال������ه������وى ّمل��������ا دع������ان������ي ب�����زف� ٍ
����رة
أج������ب� ُ
����ت م����ن����ه����ا أن ُأال َم ردائ�����ي�����ا
ت�����ق����� َّن�����ع� ُ
����ت ُق�������رى ال������ ُك� ِ
�����رد ب��ي��ن��ن��ا
أق�������ول وق������د ح�����ال� ْ
ج������زى ُ
���ر م�����ا ك������ان ج���ازي���ا
هلل ع�����م�����ر ًا خ����ي� َ
((( األغاني ،مصدر سابق.
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ُ
هلل ُي���رج���ع���ن���ي م�����ن ال�����غ�����زو ال ُأرى
إنِ
َّ
��������ل م�����ال�����ي ط�����ا ِل�����ب����� ًا م�����ا ورائ�����ي�����ا
وإن ق�
َ
�������ول رح���ل���ت���ي
���ي ّمل�������ا رأت ط�
ت����ق����ول اب����ن����ت� ْ
ِس���������ف���������ا ُر َك ه��������ذا ت������ارك������ي ال أب��������ا ل��ي��ا
����ت خ������راس������انُ ه��ام��ت��ي
���ري ل���ئ���ن غ�����ال� ْ
ل����ع����م� ْ
ك����ن����ت ع�����ن ب�����ا َب�����ي خ������راس������ان ن��ائ��ي��ا
ل���ق���د
ُ
�������ج م�����ن ب�����ا َب�����ي خ�����راس�����ان ال أع����� ْد
ف������إن أن� ُ
إل����ي����ه����ا وإن م���� َّن����ي���� ُت����م����ون����ي األم����ان����ي����ا
ف�����ل�����ل� ِ
ُ
������������رك ط����ائ����ع���� ًا
����ه ّد ِ ّري ي���������وم أت�
��ي��ن وم����ال����ي����ا
�����رق������م������ َت� ِ
�����ي ب����أع����ل����ى ال� َّ
َب������ن� ّ
ود ُّر ال������ظ������ َّب������اء ال�����س�����ان�����ح�����ات ع���ش���ي��� ًة
ُي َ
������خ������ ّب������رنَ أ ّن���������ي ه�����ال�����ك َم���������نْ ورائ�����ي�����ا
ود ُّر

������ري
ك�������ب�������ي�
َّ

ال������ل������ذي������ن

ك��ل�اه����م����ا

ٌ
ش����ف����ي����ق ن�����اص�����ح ل������و َن���ه���ان���ي���ا
�������ل�������ي
َع
َّ
ود ّر ال������رج������ال ال����ش����اه����دي����ن َت����ف���� ُّت����ك����ي
�����ص������روا م�����ن َو ِ
ث����اق����ي����ا
ب������أم�
َ
�����ري أ ّال َي������ ْق� ُ
ود ّر ال����ه����وى م����ن ح���ي���ث ي����دع����و ص��ح��اب��ت��ي
و ّد ُّر

ل����ج����اج����ات����ي

ود ّر

ان� ِ
���ت����ه����ائ����ي����ا

ع�����ل�����ي ف����ل����م أج����� ْد
������رت َم��������نْ ي���ب���ك���ي
ت�������ذكّ �
ُ
َّ
س�����وى ال���س���ي� ِ
����ي ب��اك��ي��ا
��ف وال����رم����ح ال����� ُّردي�����ن� ِ ّ
�������ر م�����ح�����ب�����وك����� ًا ي�������ج������� ُّر ِع����ن����ان����ه
وأش��������ق� َ
امل���������وت س��اق��ي��ا
إل������ى امل��������اء ل�����م ي����ت����رك ل�����ه
ُ
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مــقــاالت
ول�����ك�����نْ

ب�����أط�����رف

(الس َم ْي َن ِة)
ُّ

ن���س���و ٌة

ع����ل����ي����ه����ن ال����ع����ش����ي���� َة م������ا ب��ي��ا
ع������زي������ ٌز
َّ
�����ع ع����ل����ى أي���������دي ال�������رج�������ال ب���ق���ف���زة
ص������ري� ٌ
�������وون ل����ح����دي ح���ي���ث ُح��������� َّم ق��ض��ائ��ي��ا
�������س� ُّ
ُي� ّ
������������رو م���ن���ي���ت���ي
��������������راءت ع�����ن�����د َم�
و ّمل�����������ا ت�
ْ
ٍ
َّ
�����ت وف���ات���ي���ا
وخ�
���������ل ب����ه����ا ج����س����م����ي ،وح������ان� ْ
أق�����������ول ألص�����ح�����اب�����ي ارف������ع������ون������ي ف�����إ ّن�����ه
��ي أنْ
َي������ َق������ ُّر ب���ع���ي���ن� ْ

(س َه ْي ٌل) َب�������دا ِل��ي��ا
ُ

ف���ان���زال
�������وت
���ي رح���ل���ي دن�����ا امل�
ُ
ِ
ف���ي���ا ص����اح���� َب� ْ
ٍ
ب�������راب�������ي�������ة إ ّن�������������ي م������ق������ي������ ٌم ل����ي����ال����ي����ا
َ
ب����ع����ض ل���ي���ل� ٍ��ة
ع�����ل�����ي ال�����ي�����وم أو
أق����ي����م����ا
َّ
وال ُت����ع����ج��ل�ان����ي ق������د َت������ب������ َّي������ن ش� ِ
���ان����ي����ا
َّ
��ي���ئ���ا
وق�����وم�����ا إذا م�����ا
اس�����ت�����ل روح�������ي ف���ه� ِ ّ
�������س�������� ْد َر واألك�������ف�������انَ ع���ن���د َف���ن���ائ���ي���ا
�������ي ال� ِ ّ
ِل� َ
ُ
وخ� َّ
��ج���ع���ي
������ط�������ا ب������أط������راف األس������ ّن������ة م���ض� َ
ْ
������ض َ
������ل ِردائ�����ي�����ا
ع����ي����ن����ي َف
و ُر ّدا ع����ل����ى
َّ
ُ
َ
هلل ف���ي���ك���م���ا
������������ارك
وال ت�����ح�����س�����دان�����ي ب�
م����ن األرض ذات ال����ع����رض أن ُت ِ
���وس���ع���ا ل��ي��ا
خ������ذان������ي ف������ج������ ّران������ي ب����ث����وب����ي إل���ي���ك���م���ا
���ع����ب���� ًا ِق���ي���ادي���ا
ف���ق���د ك����ن� ُ
ص� ْ
���ت ق���ب���ل ال����ي����وم َ
ِ
ال����ق���� ْر ِن ف���ي ال��وغ��ى
��ت ص���� ّب����ار ًا ع��ل��ى
وق����د ك���ن� ُ
����ار وان���ي���ا
وع�����ن َش���ت
����م َوال�����ج� ِ
ْ���م���ي اب������نَ ال� َ
����ع� ِ ّ
َ
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َف� َ
����م ٍ
����ة
�������ور ًا َت������ران������ي ف�����ي ِظ
ٍ
����ل����ال و َن ْ
�������ط� ْ
����ع َ
�������������ور ًا ت�����ران�����ي وال� ِ
�����ع������ت� ُ
�����اق ِرك����اب����ي����ا
وط�
ْ
وي�����وم�����ا ت�����ران�����ي ف�����ي رح��������� ًا ُم����س����ت����دي� ٍ
���رة
ُ
ال��������رم��������اح ث���ي���اب���ي���ا
������������راف
��������خ��������ر ُق أط�
ُت
ِّ
ِّ
ول������ن َي������ع������ َد َم ال�������وا ُل�������ونَ َب����� َّث�����ا ُي��ص��ي��ب��ه��م
ُ
������راث ِم����� ّن�����ي امل����وال����ي����ا
ول�������ن َي�����ع�����دم امل�������ي�
����ع����� ْد وه������م َي��� ْد ِف���ن���ون���ن���ي
يقولون :ال َت����� ْب� َ
وأي������������نَ م������ك������انُ ال������ ُب������ع� ِ
�����د إال َم���ك���ان���ي���ا
ل�����ه َ
�����ف ن���ف���س���ي ع����ل����ى غ� ٍ
غ����������دا َة غ� ٍ
���د
������د ي�����ا
ْ
وأص����ب����ح����ت ث���اوي���ا
������ج�������وا ع���� ّن����ي
ُ
إذا أ ْدل� ُ
وأص������ب������ح م�����ال�����ي م������ن َط�������ري� ٍ
ٍ
وت�����ال�����د
������ف
ُ
���������ال ب�����األم�����س م���ال���ي���ا
ل����غ����ي����ري ،وك��������ان امل�
XXXX
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مــقــاالت

الـرومانسيـة
األدبـيـة

والـهمجيـة
الڤالنتاينية

(*)

بقلم :حياة الياقوت

(*) قاصة وروائية كويتية.

ك �ث �ي� ٌ�ر م��ن ال �ن��اس ي�خ��دع�ه��م االس � ��م .فحينما
إن ف�لان��ا ينتمي إل��ى امل��درس��ة ال��روم��ان�س�ي��ة
ي�ق��ال ّ
أو ت��أث��ر ب ��االجت ��اه ال��روم��ان �س��ي يف األدب ،ي�ظ� ّن��ه
حصرا يف قصص احلب
البعض كاتبا متخصصا
ً
وال �غ��رام �ي��ات .وك��م ت�ك��ون صدمتهم عظيمة حني
أن أت �ب��اع امل��درس��ة ال��روم��ان�س�ي��ة ه��م ثُ � َّ�وار
ي�ع�ل�م��ون ّ
األدب! الرومانسيون (أو االبتداعيون كما يسميهم
ال�ب�ع��ض) حت� ّ�رك�ه��م ال �ف��ردي��ة ،وال��ذات �ي��ة ،واخل �ي��ال،
والوجدان .الرومانسيون نادرا ما يعبؤون بالشكل
ال �ت�ق �ل �ي��دي ل�ل�ص�ن��ف األدب � ��ي ال� ��ذي ي �ك �ت �ب��ون��ه ،بل
مي�ي�ل��ون للتجريب واخل� ��روج ع��ن ال �ق��اع��دة ،فهذا
ج��زء من تكوينهم ال�ث��وري .الرومانسيون حاملون،
ت � ّواق��ون للماضي ،على ص��راع دائ��م م��ع املجتمع،
ب�ب�س��اط��ة ألن امل�ج�ت�م��ع ي�س�ع��ى ل�ت�ق��وي��ض أه ��م ما
مييزهم :الذاتية .هم قوم يأبون أن يكونوا نُسخا
م��ن القطيع .ون�ظ��را لطبيعتهم احل��امل��ة واملشبعة
بالوجدان ،جند الطبيع َة تعني لهم الكثير ،لكن
بطريقة مختلفة عن السائد .فاألديب الكالسيكي
(امل��درس��ة االت�ب��اع�ي��ة) يتغزل بالطبيعة وروع�ت�ه��ا،
بينما جند األدي��ب الرومانسي يؤنسن الطبيعة.
ومن املفارقات أنه رغم طبيعة الرومانسيني احلاملة
ال�ت��ي ت�خ��دع ال �ن��اس فيظنون أن�ه��م ق��وم م�س��امل��ون،
جندهم يف ص��راع م��ع املجتمع ،وتعتريهم نزعات
ث ��وري ��ة س��اخ �ط��ة ،م�ش�ب�ع��ة ب��ال �ع��اط �ف��ة امل�ض�ط��رب��ة
أحيانا!
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يوم «فالنتاين» مناسبة تعامل الزهور
بطقسية قطيعية باعتبارها أفضل تعبير
عن الرومانسية .لن نغوص في األسباب
التاريخية والنفسية التي جعلت البشر
يرون أن الزهور لها هذه القوة التعبيرية،
فلنر كيف يرى اثنني من األدباء الذين
بل َ
طالتهم النزعة الرومانسية ،كيف يرون
قطف الزهور وإهداءها.
هذا األمر ،أي
َ
دنقل :املتماهي مع الزهور

ها هو الشاعر أمل ُدنْ�� ُق��ل ،في أيامه
ٌ
محاط بباقات
األخ��ي��رة في املستشفى،
الزهور املمهورة ببطاقات تعج باألماني
واألدعية بالشفاء العاجل.
ٌ
الورد,
«وسالل منَ
ِ

ٍ
إغفاءة وإفاق ْة
ني
أملحها ب َ
ُ

وعلى ِّ
كل ٍ
باقة

الذي طالها قبل أن تصل إليه:
« َتت ُ
َحدث لي

�ت م��نْ على ع� ِ
�رش��ه��ا في
َأن��ه��ا َس � َق��ط� ْ

البساتني
َ

ج��اج
��ت على َع� ْر ِض��ه��ا ف��ي ُز
ث��م َأ َف��ا َق ْ
ِ
ني أيدي املُنادين,
الدكاكني ,أو ب َ
ِ

اشترتْها الي ُد املت ِّ
العابر ْة»
َفضل ُة
حتى
ِ
َ

ث��م ميعن ف��ي األم��ر حيث يت ّوحد مع
��وح��د م��ع��ه��ا م��وت��ا ويتماهى
ال���زه���ور ،ي��ت ّ
بضيقها وعمرها الراعف أمام عينيه:
« َتت ُ
َحدث لي..

إلي
كيف
ْ
جاءت ّ
(وأحزا ُنها امل� َل��ك��ي� ُة ت��رف��ع أعنا َقها
ْ
الخض َر)

مر!
لي ُ
الع َ
كي َتتَمنى َ

ِ
بأنفاسها اآلخر ْة!»
وهي تجو ُد

اس ُم ِ
حام ِلها في ِبطاق ْة»

لكن دنقال تعتريه الرومانسية ،فيؤنسن
ّ
الزهور ليستمع إلى همومها:
« َتت ُ
هرات الجميل ْة
َحدث لي ال َز
ُ

َّس َع ْت  -دهش ًة -
أن َأع ُي َنها ات َ
لحظ َة ال َق ْط ِف,

ص ِف,
لحظ َة ال َق ْ

لحظة إعدامها في الخميل ْة!»

يسمع دنقل منها عن القلع والتسليع
32
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< أمل دنقل

مــقــاالت
ثم يختم قصيدته بهذا املقطع اخللاّ ب
واملوجع:
ُّ
«كل باق ْة

ٍ
إغماءة وإفاق ْة
ني
ب َ

ِ
بالكاد  -ثاني ًة ..ثاني ْة
تتنفس ِمث ِل َى -
ُ
لت  -راضي ْة
وعلى
حم ْ
ِ
صدرها َ

اس َم ِ
قاتلها في بطاق ْة!»

(((

املعتذر
أبو ماضي :املتعاطف
ِ
أم����ا إي��ل��ي��ا أب����ي م��اض��ي ذي ال��ن��زع��ة
ال��روم��ان��س��ي��ة ،وه���و م��ن ش��ع��راء املهجر
امل���ع���روف�ي�ن ،فللطبيعة أث����ر واض����ح في
أشعاره ،وكثيرا ما جنده يؤنسن عناصر
الطبيعة ،أو يتخذها رموزا يسقط عليها
أف��ع��ال اإلن��س��ان .وق��ص��ي��دة «السجينة «
امتداد لرهافة أبي ماضي مع الطبيعة.
ي���ص���ادف أب���و م��اض��ي م��ش��ه��دا م���ر ّوع���ا،
مستهت ًرا يقطف شيئا ثمينا؛ يقطف زهرة.
مشه ًدا يجعل الشاعر يدخل في بكائية رثائية:
مال َف َقد َت ُه
َل َعم ُر َك ما ُحزني ِل ٍ

الح ِ
بيب
ياة َح ُ
َوال خانَ َعهدي في َ
��ر ًة
َو َل ِكَّنني َأب��ك��ي َو َأن���� ُد ُب زَه� َ
عوب
��وع ِب��ال� ُزه� ِ
َجناها َول� ٌ
�ور َل ُ
َرآها َي ُح ُّل ال َفج ُر َعق َد ُج ِ
فونها

�ذوب
��ب��ر ُه َف � َي� ُ
َو ُي��ل��ق��ي َع َليها ِت َ

((( أمل دنقل .األعمال الشعرية الكاملة .1987 .مكتبة
مدبولي .صفحة .371-370

إيليا أبوماضي
ِ
َو َين ُف ُ
النور ُلؤ ُلؤ ًا
عطافها
ض َعن َأ
َ

ض َّمت َع َل ِ
الط ِّل ما ُ
ِمنَ َ
يوب
يه ُج ُ
َفعا َل َجها َحتّى ِاست ََوت في َي ِ
مين ِه

روب
َوع��ا َد ِإلى َمغنا ُه َوه� َ
�و َط ُ
مست في ا ِإل ِ
ناء َسجي َن ًة
َوشا َء َف َأ َ
�وب
ِل� َت��ش� َب� َ
�ع ِمنها َأع�� ُي��نٌ َو ُق��ل� ُ

ويستمر الشاعر يصف معاناة هذه
الزهرة السجينة ،التي حكم عليها باملوت
البطيء في سجن فاخر ،لكنه يخلو من
البهجة التي عرفت في بيئتها.
صر ِإَّنما
الحسنا ُء في ال َق ِ
َلها ُ
جر ُة َ
الح َ

���ب ِإ َل��ي��ه��ا َر َ
�ب
َأ َح� ُّ
وض���� ٌة َو َك��ث��ي� ُ
نور املَ
صابيح ِعن َدها
جم َل ِمن ِ
ِ
َو َأ َ
َح ِ
َؤوب
باح ُب تَمضي في ال ُدجى َوت ُ
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وكدنقل ،يتماهى أبو ماضي مع الزهرة
ويستمر يصف العز ال��ذي تعيش فيه في
أبيات طويلة يصعب إي��راده��ا هنا .حتى يصل املكتئبة فيكتئب معها ،ويسعى إل��ى تبرئة
ساحة البشر من اجلرم الذي ارتكبه أحدهم:
إلى:
ص ِ
ت َِح ُّن ِإلى َمرأى َ
وت ِه
الغ ِ
دير َو َ
َوتَ��ح�� ُر ُم ِم��ن� ُه َوال� َ
ريب
�غ��دي � ُر َق ُ

َهر َة الوادي الكَئي َب َة ِإَّنني
َأيا ز َ
َح��زي��نٌ ِلما ِص� ِ
َئيب
��رت ِإ َل��ي� ِ�ه ك ُ
الورى
َو َأك َث َر َخوفي َأن ت َُظ ّني َبني َ

��ت ت��خ� ِ�ف� ُ
األرواح فيه
�ق
َل�� َب�� ْي ٌ
ُ

فج ٌع
الر
ِإسا ُر ِك يا ُأ َ
ِ
ياحني ُم َ
خت َ
هيب
َو َم��و ُت� ِ�ك يا ِب َ
بيع َر ُ
الر ِ
نت َ
َو َل ِكَّنها ال ُدنيا َو َل� ِ�ك� َّ�ن� ُه ال َقضا

وهذا يذكرنا بقصيدة الشاعرة ميسون
��ح�� َدل ،التي تركت البادية إل��ى قصر
بنت بَ ْ
وينتقل من مصيبة الزهرة ،إلى مصيبة
ف��اخ��ر بعد زواج��ه��ا ،لكنها ظلت حت��ن إلى
م��رب��اه��ا .فقالت قصيدتها الشهيرة التي وج��ودي��ة كونية ،ش��ق��اء الفاضل العاقل،
وسعادة املستهتر:
مطلعها:
ثل ال َن ِ
َسوا ًء َوهُ م ِم ُ
بات ُ
روب
ض ُ

���ي م��ن ق��ص� ٍ�ر ُم��ن��ي� ِ
�ف
أح� ُّ
���ب إل� َّ

وزه����رة أب���ي م��اض��ي ه��ن��ا ت��ت��أل��م مثل
ميسون التي ضربتها موجة من احلنان
إل��ى البيئة التي ألفت .لكن مع الفارق.
فميسون ميكنها ال��ع��ودة ،وق��د فعلت بعد
طالقها .أما الوردة فاملوت يحيق بها.
ويصور لنا أبي ماضي بوادر احتضار الزهرة:

ِإذا ُس ِق َيت زا َدت ُذب��و ًال َك َأَّنما

َي��� ُر ُّ
ش َع َليها في ا ِمل��ي� ِ
هيب
�اه َل ُ
ِ
ِبها ِمن ُأن� ِ
ني ت ََو ُّع ٌك
�وف
الناشق َ

ِ
�ظ� ِ
َو ِم��ن َن� َ
�دوب
�رات
الفاسق َ
ني ُن� ُ
الضنى فيها َو َأيا ُر في ِ
َت َم ّشى َ
الحمى

َو َجَّفت َو ِس ُ
شيب
بيع َق ُ
الر ِ
ربال َ
فر ٌة
َففيها ك ََم
الوري َدينِ ُ
قطوع َ
ِ
ص َ
حوب
صباح ال َبخيلِ ُش
َوفيها ك َِم
ُ
ِ

34
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ثل ِت َ
َوهَ ��ذا َل َعمري ِم َ
ريب
لك َغ ُ
ياة َف ِ
الح ِ
ضائ ٌل
َفكَم َش ِق َيت في ذي َ

الح ِ
يوب
ياة ُع ُ
َوكَم َن ِع َمت في ذي َ
َ
عاشت َك َأَّنها
َوكَم ِش َي ٍم َحسنا َء
نوب
َم ِ
ساو ٌئ ُيخشى َشُّرها َو ُذ ُ

(((

واآلن ،وبعد هذا ،أال يشعر الذين يَنْ ُجلون
ال��زه��ور احل��م��راء نجَ ْ �ًل�اً في ي��وم «فالنتاين»
بالوحشية والهمجية؟ الرومانسية ثورة على
امل��أل��وف ،وم��ف��ارق��ة للقسوة .ش��يء نفتقده
��ي م��ث��ل ي��وم
���ي ات��ب��اع ّ
خ��اص��ة ف���ي ي���وم إ ّم���ع ّ
«فالنتاين»!
((( م��ن أع�م��ال الشاعر إيليا أب��و م��اض��ي :اخل�م��ائ��ل ،تبر
وتراب ،اجلداول .1988 .دار كاتب وكتاب .صفحة .20-16

دراســات

بريشة الفنان التشكيلي أحمد العنزي

دراســـــــات

ظاهرة العجيب يف الأدب العربي:

مـن الـعـجيب املـرعب
�إلـى الـجـميل املـعجب
(*)

بقلم :د .خالد التوزاني

ت��ت��ن��اول ه����ذه ال����دراس����ة ال��ب��ح��ث في
ظ���اه���رة ال��ع��ج��ي��ب وجت��ل��ي��ات��ه ف���ي األدب
العربي ،في محاولة ل��درء التصور الذي
ي��رى أن الفانتاستيك واف��د على اإلب��داع
العربي في سياق التجريب وتوسيع أفق
القراءة والتأويل ،حيث يدافع البحث عن
فكرة مفادها أن ظاهرة العجيب أصيلة
ف��ي ال��ت��راث العربي اإلس�لام��ي ،وقدمية
ال��ت��داول ،عرفها القدماء وتوجد مدونة
ضخمة من العجيب على شكل نصوص
أدبية متنوعة األجناس واملوضوعات ،كما
يتعرض البحث للمراحل ال��ت��ي قطعتها
ظ��اه��رة العجيب ب��دءا م��ن عصر م��ا قبل
(*) أكادميي مغربي.
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اإلس��ل�ام ف��ي ب��ع��ض احل��ك��اي��ات العجيبة
املغرقة في الغرابة والعجب والتي تشترك
في املرعب واملخيف ،وقد أدت األلفة مع
تلك احل��ك��اي��ات إل��ى ن��وع م��ن األن���س بها
واالستمتاع مبا تتضمنه من عجيب معجب،
ثم بيان موقف اإلسالم من العجيب وكيف
استفاد منه في نشر رسالته ،ثم أخيرا
انتعاش العجيب وإقبال القراء واملؤلفني
عليه ،ليدخل في مرحلة النكبة واحلصار
ج�����راء اق��ت��ح��ام��ه مل��ن��اط��ق م��ح��ظ��ورة من
السياسي والعقدي واألخالقي ،ليناقش
الكاتب مشروعية هذا احلصار ،ويخلص
إلى أن ظاهرة العجيب متثل مدخال لفهم

العقلية العربية ومخزونا لالشعور اإلنسان
العربي في أدق التفاصيل ونتوءات الفكر
وال��ت��م��ث�لات ال��ذه��ن��ي��ة ،وال��ت��ي مي��ك��ن من
خالل االنكباب على دراستها تفسير كثير
من السلوكات واملواقف.
< في البدء كان العجيب
يبدو أن ظاهرة العجيب ليست جديدة
على األدب العربي ،فهي تشكل رصيدا
غنيا من نصوص العجيب والغريب ،لها
جذور وأصول ترجع لفترة ما قبل رسالة
اإلس�ل�ام ،بل إن بعض النصوص تذهب
بعيدا في احلديث عن مخلوقات عجيبة
يفترض أنها كانت قبل أن يخلق الله آدم
عليه السالم ،وه��ي األمم ال��ذي يذكرها
املسعودي قائال« :ومنها أمة ط��وال زرق
ذات أجنحة ،كالمهم فرقعة ( )...ومنها
أم��ة لها وج��ه��ان قدامها وخلفها وأرج��ل
كثيرة وكالمهم ك�لام الطير ( )...ومنها
أم���ة ل��ك��ل واح����د م��ن��ه��م رأس����ان ووج��ه��ان
كوجوه األسد طوال ال يفهم كالمهم،(((»..

حيث يتوسع ف��ي وص��ف ك��ائ��ن��ات غريبة
األش��ك��ال ل��م ي��ذك��ر ان��ت��م��اءه��ا إل��ى جنس
محدد ،كاإلنسان أو احليوان أو النبات.

((( املسعودي ،أبو احلسن علي بن احلسني بن علي (ت
346ه� �ـ) ،أخ�ب��ار ال��زم��ان ،دار األن��دل��س ،ب�ي��روت،1980 ،
صص.33-32 :

وي��ح��ف��ل املتخيل ال��ع��رب��ي ب��ن��م��اذج أخ��رى
لكائنات عجيبة أو وحوش خرافية ،مثل:
«الغول» و«شق الكاهن» و«سطيح الكائن»
و«زرق���اء ال��ي��م��ام��ة» ،..حيث مت��ارس تلك
املخلوقات أثرها املرعب واملمتع في اآلن
ذات��ه على املتلقي القدمي لهذا النوع من
األدب ال��ع��ج��ي��ب ،ن��ظ��را مل��واص��ف��ات ه��ذه
املخلوقات التي ال تشبه ما هو موجود في
الطبيعة ،وال صلة لها بالواقع سوى أنها
تركيب لعدة كائنات ال تستقر على شكل
معني ،فهي دائمة التحول والتغير ،ومن
ثم ،فهي متارس تأثيرها املفاجئ واملرعب
على املتلقي ،وذل��ك ف��ي ك��ل م��رة يستمع
فيها حلكاية ت��روي عجائب ه��ذا الكائن
وتصف قدراته اخلارقة.
إن «ال���غ���ول» ب��اع��ت��ب��اره ك��ائ��ن��ا عجيبا
يحضر في نصوص عديدة «ميكنه الظهور
مبظاهر شتى ،مرعبة غالبا ،ويكون له
أحيانا شكل إنسان وساقا حمار ،وأحيانا
أخرى يكون له رأس ه��ر ،(((»...أما «شق
ال��ك��اه��ن» ،فله «ي��د واح���دة ورج��ل واح��دة
وعني واح��دة»((( ،و«سطيح الكاهن» ليس
((( يوسف شلحد ،بنى املقدس عند العرب قبل اإلسالم
وبعده ،ترجمة :خليل أحمد خليل ،دار الطليعة ،بيروت،
 ،1996ص.48 :
((( الدميري ،أبو البقاء كمال الدين محمد بن عيسى (ت
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له عظم وال بنان ،كان يطوى مثل احلصير
( )...وكان وجهه في صدره ولم يكن له
رأس وال عنق» ،أما «زرقاء اليمامة» فنظرا
لقوة بصرها فقد «كانت ترى فلك القمر،
فتخبر عنه بأشياء عجيبة»((( ،وما تلك إال
أمثلة يسيرة مما يفيض به التراث العربي
القدمي من العجائب التي يصعب عدها أو
اإلحاطة بها ،والتي تصنع اخلوف وتُلقي
بظالل الرعب على املتلقي ،فكيف حت َّول

العجيب ف��ي األدب العربي م��ن املرعب

واملخيف إلى املمتع واجلميل؟
< م��ن العجيب امل��رع��ب إل��ى اجلميل
املعجب
إذا كان حياة اإلنسان العربي القدمي
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ت��رح��ال وك���ث���رة األس��ف��ار
والتنقل ،ف��إن بعض احلكايات العجيبة
ك��ان��ت تشكل ع��ائ��ق��ا أم���ام تنقله بحرية
وأم������ان ،ح��ي��ث ت��ص��ن��ع ف���ي ذه��ن��ه ص���ورا
مخيفة لكائنات عجيبة ،مهمتها «تضليل
امل��س��اف��ري��ن»((( ،ويأتي «ال��ش��ق» و«ال��غ��ول»
ع��ل��ى رأس ت��ل��ك امل��خ��ل��وق��ات ال��ت��ي تخرج
 808هـ) ،حياة احليوان الكبرى ،حتقيق :أحمد حسن بسج،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،2003 ،2:ج ،1:ص.403 :
((( املسعودي ،أخبار الزمان ،مصدر سابق ،ص.124 :
((( يوسف شلحد ،بنى املقدس عند العرب قبل اإلسالم
وبعده ،مرجع سابق ،ص.48 :
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للمسافر ،إذا كان وحده ،ولكثرة ما كانت
تروى مثل هذه القصص ،صدقها اإلنسان
العربي وآمن بها أشد اإلميان ،فال غرابة
أن يتحدث عن رؤيته لها وصراعه معها،
ح��ي��ث يضيف إل��ي��ه��ا عجيبا آخ���ر ،وه��و
قتاله لها وتغلبه عليها ،وال يكتفي بوصف
بطولته وانتصاره عليها ،وإمنا يحمل معه
من آثارها الدليل امل��ادي على شجاعته،
فهذا تأبط شرا يزعم «أنه لقي الغول في
مكان باحلجاز يدعى رحا بطان ،وجرى
بينه وبينها م��ح��ارب��ة ،وأن��ه قتلها وحمل
رأسها إلى احل��ي ،وعرضها عليهم حتى
يعرفوا شدة جأشه وقوة جنانه»((( .و«قد
ذكر جماعة من الصحابة منهم عمر بن
اخلطاب رضي الله عنه أنه شاهد ذلك
في بعض أسفاره إلى الشام ،وأن الغول
كانت تتغول له وأنه ضربها بسيفه ،وذلك
قبل اإلسالم»((( .وكأن مثل هذه احلكايات
تريد أن تقول أن مفارقة الديار والتنقل
ب�ين ال��ب��ل��دان ،عمل ال ي��ق��در عليه سوى
األبطال والشجعان ،ونظرا ملكانة الشاعر
في البيئة العربية ،فإن الشعراء يجب أن
((( القزويني ،زكريا بن محمد بن محمود الكوفي (ت
682ه��ـ) ،آث��ار البالد وأخبار العباد ،دار ص��ادر ،بيروت،
د.ط ،د .ت ،ص.92 :
((( املسعودي ،أبو احلسن ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر،
حتقيق :محمد محيي الدين عبد احلميد ،مطبعة
السعادة ،القاهرة ،ط ،1964 ،4 :ج ،2:ص.155 :

دراســـات
يتصفوا بشدة اجل��أش وق��وة القلب ،فال
ترهبهم النيران التي كان يوقدها الغيالن
بالليل لتضليل املسافر وإخافته ،بل إن
أص��وات تلك الكائنات العجيبة ،تتحول
إلى حلن يطرب له الشاعر ،ويصير لهيب
نيرانه ألوانا زاهية يستمتع بها ،وفي هذا
املعنى« ،قال أبو املطراب:
فللـه در ال��غ��ـ��ول أي رفيقـة
لصاحب قفر حالف وهو معبر
َّ
أرن��ت بلحن بعد لحن وأوق��دت

(((

حوالي نيـرانا تلوح وتزهر»
َّ

ح��ي��ث ت��ت��ح��ول م��ظ��اه��ر ال��رع��ب التي
ينتجها الكائن العجيب (الغول مثال) ،إلى
جتليات للجمال وال��ل��ذة ،وب��دل أن يشعر
ال��ق��ل��ب ب���اخل���وف ،ف��إن��ه ي��ط��رب وي��ت��رمن،
وتلك قدرة ال يتصف بها إال األبطال من
الشعراء وعلية القوم.

منه ،حتى رأت ذات ليلة برقا على بالد
السعالي ،فطارت إلى أهلها الذين كانوا
قد زعموا له ،أنه سيجدها خير امرأة ما
لم تر برقا ،وكانوا يزعمون أن السعالي،
مت��ق��ت ال���ب���رق ف��ت��ف��ر م���ن���ه((( .وي���ب���دو أن
العالقة احلميمية بني اإلنسان والكائنات
العجيبة واخل��ارق��ة (ال��س��ع�لاة ،اجل���ن)..
تعبر عن تطلع اإلنسان إلى عالم الكمال
احل��س��ي ف��ي ال��وص��ال اجل��ن��س��ي ،خاصة
عندما تعجز الزوجة اآلدمية عن إشباع
مثل هذا الطموح الشبقي ،الذي ال يتطلع
إليه إال األبطال من الشعراء والفرسان،
ويعبر عن هذا الطموح قول الشاعر:
�ت ذل���ك منها
ث � ّي��ب إن هَ ��ـ��وي��ـ� ُ

ومتى شئت لم أجـد غير ِبكْر

بنت عمرو خالها ِم ْس َح ُل الخير

من املدهش أن يتجاوز صراع اإلنسان
ال��ع��رب��ي م��ع ب��ع��ض امل��خ��ل��وق��ات العجيبة
ال��ع��داوة واحل����روب ،إل��ى ن��وع م��ن األن��س
واملودة ،بلغ حد الزواج من الكائن العجيب
وإجن���اب ال��ذري��ة منه ،حيث تذكر بعض
القصص زواج عمر بن يربوع بن حنظلة
بالسعالة((( التي بقيت معه زمنا ،وولدت
((( املصدر نفسه ،ص.157 :
((( السعالة ه��ي أنثى ال�غ��ول ،وقيل ه��ي س��اح��رة اجل��ن،

وس َ
الط ًة .ينظر:
واست َْس َع َل ِت املرأَ ُة صارت ِّ
كالس ْعالة ُخ ْبث ًا َ
ْ
ابن منظور ،لسان العرب ،حتقيق :عبد الله علي الكبير،
محمد أحمد حسب الله ،هاشم محمد الشاذلي ،دار
املعارف ،القاهرة ،1981 ،مادة :سعل.
((( اجلاحظ ،احليوان ،حتقيق :عبد السالم محمد هارون،
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احللبي وأوالده،
مصر ،ط ،1965 ،2:ج ،6 :ص .197 :وينظر أيضا :عبد
امللك مرتاض ،امليثولوجيا عند العرب (دراسة ملجموعة
من األساطير واملعتقدات العربية القدمية) ،املؤسسة
الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،الدار التونسية للنشر،1989 ،
ص .37 :وكذلك :فاروق خورشيد ،عالم األدب الشعبي
العجيب ،دار الشروق ،القاهرة ،ط ،1991 ،1:ص.160:
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(((

وخـالي هميم صاحب عمرو

ال ش��ك أن توظيف اجل��ن ف��ي األدب
العربي ،ك��ان شيئا مألوفا وم��ت��داوال بني
األدباء والشعراء ،وخاصة حكايات العشق
بني الثقلني؛ فقد تضمنت حكايات «ألف
ليلة وليلة» مناذج من عشق اجلن لإلنس،
وعشق البشر للجن ،وكذلك «سيرة سيف
ب��ن ذي ي����زن» ،ال��ت��ي ت��ت��ك��رر ف��ي��ه��ا قصة
«اجل��ان ال��ذي يخطف البنات اإلنسيات
ألن��ه يحبهن ،ث��م يخلصهن ال��ب��ط��ل.(((»..
ولعل ذل��ك ،يذكرنا بقصص زواج اآللهة
والبشر في األساطير اإلغريقية القدمية،
مم��ا مي��ك��ن أن نستنتج م��ن خ�لال��ه ،أن
القصص العجيب الذي يوظف الكائنات
اخلارقة مثل اجلن وغيره ،تعكس أحالما
قدمية لتطلعات اإلنسان ،في تخلصه من
بعض العوامل التي تعوق حصوله على ما
يريد ،فبمساعدة الكائن اخل��ارق ،أصبح
ممكنا حتقيق ك��ل األح��ل�ام .ول��ذل��ك ،ال
عجب أن يكثر احلديث عن العالقات بني
((( أحمد شمس الدين احلجاجي ،األسطورة في األدب
ال�ع��رب��ي ،ك�ت��اب ال �ه�لال ،دار ال�ه�لال للطباعة،1983 ،
ص.120:
((( فاروق خورشيد ،عالم األدب الشعبي العجيب ،مرجع
سابق ،ص.44:
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اإلنس واجل��ن((( ،عند الشعراء خاصة(((،
ن��ظ��را ل��ك��ون��ه��ا ع�ل�اق���ات ع��ج��ي��ب��ة ت��خ��رق
املألوف واملتعارف عليه بني الناس ،تفنن
القصاصون في إب��رازه��ا وتناولها ،وقد
عكس اإلبداع األدبي ذلك الطموح الشبقي
في احلصول على ما هو غير محدود وغير
مرتبط بطاقات البشر وبإمكاناتهم ،حيث
ش�� ّك��ل ح��ض��ور امل��خ��ل��وق��ات العجيبة أحد
العناصر املكونة لبناء القصيدة العربية ،
(((

وعكس هموم هذا اإلنسان وانشغاالته في
أدق تفاصيلها ونتوءاتها الداخلية ،فليست
«فكرة الغول أو اجلن» سوى جتسيد للقلق
الوجودي واخل��وف اإلنساني الكامن في
أعماق اإلنسان من أخيه اإلنسان ،الذي
((( يخصص اب��ن ال �ن��دمي ف��ي «ال �ف �ه��رس��ت» ب��اب��ا كامال
ب�ع�ن��وان « :أس�م��اء عشاق اإلن��س للجن وع�ش��اق اجلن
ل�لإن��س» ،ي�ن�ظ��ر :اب��ن ال �ن��دمي ،أب��و ال �ف��رج محمد بن
إس�ح��اق (ت 438هـ ،) الفهرست ،دار املعرفة ،بيروت،
ط ،1997 ،2:ص .373 :وح��ول ال�ع�لاق��ات ب�ين  اإلن��س
واجلن ،ينظر كتاب :غرائب وعجائب اجلن كما يصورها
القرآن والسنة ،تأليف :بدر الدين محمد بن عبد الله
الشبلي (ت 769ه �ـ) ،حتقيق :إبراهيم محمد اجلمل،
مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،1:
( .1983موضوع :مناكحة اجلن ،ص.)85 :
((( خ�ص��ص األص �ف �ه��ان��ي م��واض��ع م�ت�ف��رق��ة م��ن كتابه
«األغاني» للحديث عن عالقة الشعراء باجلن .ينظر:
أبو الفرج علي بن احلسني (ت356هـ) ،األغاني ،حتقيق:
عبد الستار أحمد ف��راج ،دار الثقافة ،ب�ي��روت ،ط،5 :
.1981
((( أحمد شمس الدين احلجاجي ،األسطورة في األدب
العربي ،مرجع سابق ،ص.114:

دراســـات
ي��ت��ح��ول م��ن ع��ط��اء احمل��ب��ة واخل��ي��ر ،إل��ى

ال���ق���دمي���ة ج������دا ،ن���اه���ي���ك ع����ن ال��س��ي��ر

ع��ط��اء األذى وال��ش��ر .وم���ن ث���م ،ل��م يكن

الشعبية ذات الطابع البطولي املغرق في

حضور العجيب في اإلبداع العربي ،ترفا

التعجيب والتغريب ،مثل« :سيرة عنترة»،

جماليا أو تشكيال فنيا ل��دف��ع ال��رت��اب��ة

و«س���ي���رة س��ي��ف ب��ن ذي ي����زن» ،و«ال��زي��ر

وامل��ل��ل ،بقدر م��ا ك��ان تعبيرا ع��ن أمن��اط
من الوجود الق ِلق ،وجتسيدا آلمال كبيرة،

س��ال��م» ،و«األم���ي���رة ذات ال��ه��م��ة» ،و«أب��ي
زي���د ال��ه�لال��ي» ،وغ��ي��ره��ا م��ن احل��ك��اي��ات

لم تقدر حواجز الواقع الطبيعي وحدوده

الشعبية الذائعة الصيت .وهناك أيضا،

على تلبيتها ،فكان تدخل الكائنات فوق

مقامات بديع الزمان الهمداني ،ومقامات

الطبيعية« ،ال��ت��ي حتقق معجزات يعجز

احلريري ،وموسوعات األمثال العربية؛

اإلن��س��ان ع��ن أدائ���ه���ا»((( ،أم���را ض��روري��ا

ون���خ���ص ب���ال���ذك���ر م���وس���وع���ت�ي�ن :األول����ى

إلع����ادة ال���ت���وازن واالس��ت��ق��رار إل���ى حياة

للميداني ،والثانية للزمخشري ،وهناك

اإلنسان.

م��ؤل��ف��ات ال��س��ح��ر والتنجيم ف��ي ال��ت��راث

يضاف إل��ى ما سبق ،ما تذكره كتب
العجائب من قصص عجيبة ،تنتهي إلى
أي���ام ال��ع��رب ال��ب��ائ��دة ،مثل قصة «امللك
ال��ط��اغ��ي��ة عمليق م��ع ال���ع���روس املسماة
الشموس» ،وقصة «عوج بن عناق» الذي
يروى أنه «كان يحتجز السحاب فيشرب
م��ن��ه ،وي��ت��ن��اول احل���وت م��ن ق���رار البحر
فيشويه بعني الشمس يرفعه إليها ثم
ي��أك��ل��ه»((( .إل��ى غير ذل��ك ،من احلكايات
((( منر سرحان ،احلكاية الشعبية الفلسطينية ،املؤسسة
العربية للدراسات والنشر ،ط ،1974 ،1:ص.104 :
((( فاروق خورشيف ،عالم األدب الشعبي العجيب ،مرجع
سابق ،ص.135:

ال��ع��رب��ي؛ م��ث��ل ش��م��س امل��ع��ارف ال��ك��ب��رى،
وت��ذك��رة ال��ع��ارف�ين ..وغير ذل��ك ،مما قد
يطول املقام بتتبعه ،ويضيق املجال عن
اس��ت��ي��ع��اب��ه ،ف��ه��و ب���اب واس���ع وع��ري��ض ال
تنتهي حدوده ،والغاية من ذكر بعضه ،هي
الوقوف على ظاهرة العجيب في التراث
العربي اإلسالمي ،وتشكيلها أحد الروافد
ال��ت��ي تفيد ف��ي م��ع��رف��ة أمن���اط التفكير
وأشكال اإلبداع عند اإلنسان العربي.
م��ن ال��واض��ح أن العجيب ف��ي األدب
العربي قد استفاد من أدبيات اإلسالم في
تطوير إمكاناته وتعزيز أدوات��ه ووظائفه،
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ومن هنا يبدو التساؤل ملحا حول مجاالت
االئتالف واالختالف بني العجيب كما مت
توظيفه ف��ي األدب واإلب����داع العربيني،
والعجيب كما ورد في الدين اإلسالمي؟
< ال �ع �ج �ي��ب ف ��ي ال ��دي ��ن اإلس�ل�ام ��ي:
جتليات وحتوالت
ل��ل��ع��ج��ي��ب ارت�����ب�����اط ق�����وي ب���ال���دي���ن،
فأعمال ال��رس��ل واألن��ب��ي��اء خ��ارق��ة لعادة
البشر ف��ي ال��غ��ال��ب ،ب��ل ميكن ع��د رج��ال
ال���دي���ن وأم���ن���اء ال���وح���ي اإلل���ه���ي ك��ائ��ن��ات
خ���ارق���ة ،م��ن��ت��ج��ة ل��ل��ع��ج��ائ��ب؛ فأعمالهم
تسبب احليرة للمنكرين ،وتزيد اإلميان
للمؤمنني ،وتساعد املترددين على حسم
اخ���ت���ي���اره���م ،وذل�����ك ع��ب��ر آل���ي���ة احمل��ك��ي
العجيب أو القصص العجيب ال��ذي هو
أحسن القصص ،حيث تقع اخلوارق ومتر
العجائب ،لتعيش احل��ك��اي��ات بعد ذل��ك،
وتنتعش كتابة العجيب في تأريخ للتجربة
الفريدة أو تقليد لها من خالل األعمال
اإلبداعية في سياق األدب والكتابة ،وذلك
استجابة إلغ��راءات االنفالت من الواقع
واالن���ط�ل�اق ف��ي ع��وال��م اخل��ي��ال اخل�لاق
والفكر الطليق حيث ال ح��دود للممكن،
ولو في فضاء املخيال والصور الذهنية
42
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البديعة ،التي تنفجر بشالالت من اجلمال
املبهر واحملير ،حتى إذا واجه املتلقي تلك
ال��ك��ت��اب��ة« :ج��ث��ا ع��ل��ى رك��ب��ت��ه ،ان��ه��م��ك في
ح��ي��رت��ه»((( ،ال ي��دري هل يكذب بصيرته
وف���ؤاده أم ي��رد ال��ك��ل وينصرف مغبونا،
لكنه ف��ي زم��ن ال��ت��ردد يتدثر بـ»قدسية
الدين املقرونة باالحتراس والرهبة» ،
(((

ف�لا مي��ل��ك ق���وال ف��ي ال��دي��ن أو امل��ق��دس،
ألن حرية الكالم تتوقف في هذه املنطقة
الوعرة ،وحيث يحل الصمت محل الكالم
املباح ،ولسان حال املتلقي يردد:
رأي����ت ال��ك��ـ�لام ي��زي��ن الفتـى
وال��ص��م��ت خير مل��ن ق��د صمت
فكم من ح��روف تجر الحتوف
(((

ومن ناطـق ود أن لو سكت

مم��ا ي��زي��د م��ن ص��ع��وب��ة ال��ت��ع��ام��ل مع
العجيب ال��دي��ن��ي ،وف��ي اآلن ذات���ه يجعل
البحث فيه أكثر متعة وفائدة.
((( عبد ال �ك��رمي اجل�ي�ل��ي ،اإلن �س��ان ال�ك��ام��ل ف��ي معرفة
األواخر واألوائ��ل ،حتقيق :أبو عبد الرحمن صالح بن
محمد بن عويضة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،1:
 ،1997ص.74 :
((( أحمد زكي كنون ،املقدس الديني في الشعر العربي
املعاصر :من النكبة إلى النكسة ،أفريقيا الشرق ،ط،1:
 ،2006ص.21 :
((( أب��و القاسم القشيري ،الرسالة القشيرية ،حتقيق:
عبد احلليم محمود ،ومحمود بن الشريف ،مطابع
مؤسسة دار الشعب ،القاهرة ،د .ط ،1989 ،ص.227 :

دراســـات
بالرجوع إلى مفهوم العجيب يتبني أن
هذا املصطلح قد سافر من احلقل الديني
إلى فضاء الكتابة األدبية ،حيث استعان
املبدع العربي بالعجيب الديني ،ليخلق من
م��واد هذا األخير أشياء جديدة مخالفة
للمألوف ،وحيث إن ه��ذا األدي��ب املبدع
يقر منذ البداية بتفعيل طاقة اخليال،
ف��ه��و ي��ت��ح��رك بغير ق��ي��ود م����ادام اخل��ي��ال
مسعفا ،واملمتنع في عرف اليومي ممكنا
ف��ي اف��ت��راض اخليالي ،كما أن العجيب
في الدين ميكن أن يتحول بفضل اخليال
اخل��ل�اق إل���ى ع��ج��ي��ب م��ب��ال��غ ف��ي��ه مغاير
ل�لأص��ل األول ،ي���ؤدي وظ��ائ��ف ج��دي��دة،
وهنا يلج العجيب الديني مرحلة التطور
واالنتقال مع ما يصاحب هذه العميلة من
حتوالت في وظائفه.
إذا كان مفهوم العجيب الذي تتداوله
املعاجم العامة واملتخصصة ،قد تسرب
من القرآن الكرمي إل��ى تلك املعاجم ،ثم
تنقل ب�ين األدب����اء وامل��ب��دع�ين ،ف��ي رحلة
التداول واالنتشار ،فإنه قد أغنى دالالته
ومعانيه ،ورسخ وجوده في الثقافة العربية
اإلسالمية ،ولذلك ،ميكن القول إن فهم
ال��ع��ج��ي��ب ع��م��وم��ا ،ي��ق��ت��ض��ي ال��ن��ب��ش عن

جذوره في احلقل الديني ،وكشف جتلياته
وحتوالته.
< نبش في العجيب الديني
اع��ت��ب��ر ع��ب��د ال���ل���ه إب���راه���ي���م ح��دي��ث
اجلساسة وحديث خرافة ،البوابة التي
دخلت منها اخلرافة شرعيا إلى الثقافة
العربية ،وكان الرسول [ هو فاحتها(((.
فإلى أي حد ميكن أن ينطبق هذا الرأي
على العجيب الديني؟ وقبل ذلك ،ما قصة
خ��راف��ة ،وم��ا اجل��س��اس��ة؟ وك��ي��ف ص��ارت
رمزا للسرد العجيب؟ وما عالقة رسالة
اإلس�ل�ام بالعجيب ال��دي��ن��ي؟ وكيف نظر
الدين اإلسالمي للعجيب؟ إلى غير ذلك
من التساؤالت ،التي يثيرها سياق احلديث
عن العجيب في ظل رسالة اإلسالم.
ورد حديث اجلساسة في صحيح مسلم،
وعند أصحاب السنن((( ،حيث يروي رحلة
متيم الداري((( ،الذي يقول عنه النبي [:
((( عبد الله إبراهيم ،السردية العربية :بحث في السردية
للموروث احلكائي العربي ،املؤسسة العربية للدراسات
والنشر ،بيروت ،ط ،2000 ،2:ص.86 :
((( كأبي داؤد والترمذي وابن ماجة وأحمد بن حنبل..
((( هو متيم بن أوس بن خارجة بن سواد ..وسمي «الداري»
نسبة إلى بني ال��دار أو إلى عبد ال��دار ،ويسمى كذلك
«الديري» نسبة إلى الدير الذي كان راهبا فيه قبل أن
يدخل اإلسالم( .ينظر :دائرة املعارف اإلسالمية ،تأليف
ج�م��اع��ي ،نقلها إل��ى العربية :محمد ث��اب��ت الفندي
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«حدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم

أما «حديث خرافة»((( ،فيرويه النبي

عن املسيح الدجال ،حدثني أنه ركب في

[ قائال« :إن خرافة كان رجال من عذرة

سفينة بحرية من ثالثني رج�لا ...فلعب

أسرته اجلن في اجلاهلية ،فمكث فيهن

بهم املوج شهرا ...ثم أرفئوا إلى جزيرة...

ده��را طويال ،ثم ردوه إلى اإلن��س ،فكان

لب كثير الشعر ال يدرون
فلقيتهم دابة ْ
أه ُ
ما قُبله من دبره من كثرة الشعر ،فقالوا:

يحدث الناس مبا رأى فيهم من األعاجيب،
ف��ق��ال ال��ن��اس :ح��دي��ث خ���راف���ة»((( ،حيث

وي��ل��ك م��ن أن���ت؟ ف��ق��ال��ت :أن��ا اجلساسة،

يؤكد [ أن خلرافة «حديثا عجبا» ،وأنه

قالوا :وما اجلساسة؟ قالت :أيها القوم

ك���ان «ي��ح��دث ال��ن��اس مب��ا رأى ف��ي عالم

انطلقوا إل��ى ه��ذا ال��رج��ل ف��ي ال��دي��ر...

اجلن من األعاجيب» ،وعلى الرغم من أن

فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا

خرافة كان «ينطق بكالم غريب»((( ،إال أن

فيه أعظم إنسان رأيناه قط خَ لقا وأشده

«حديثه أص��دق األح��ادي��ث» ،مما يستفاد

وث��اق��ا مجموعة ي���داه إل���ى عنقه م��ا بني
ركبتيه إل��ى كعبيه باحلديد ،قلنا :ويلك
من أن��ت؟»((( ،فسألهم بعض األسئلة التي
أجابوا عنها ،فقال« :وإن��ي مخبركم عني
أن��ا املسيح وإن��ي أوش��ك أن ي��ؤذن لي في
اخلروج فأخرج .(((»...وإذا كان ذلك خبر
«اجلساسة» فما قصة حديث «خرافة» ؟
وآخ��رون ،طبعة مصر ،1934 ،املجلد  ،5ص )470:كان
رجال نصرانيا ،ثم أسلم وجاء النبي [ ،فبايعه وحدثه
عن رحلته العجيبة في البحر وم��ا شاهده فيها من
أح��داث غريبة (ينظر :أبو احلسني مسلم بن احلجاج
(ت261ه�ـ) ،صحيح مسلم ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
( ،1981كتاب الفنت وأش��راط الساعة) ،احلديث رقم:
.)5235
((( مسلم ب��ن احل �ج��اج ،صحيح مسلم ،م�ص��در سابق،
احلديث رقم.5235 :
((( املصدر والصفحة نفسهما.
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((( ُروي ه��ذا احلديث عن عائشة رض��ي الله عنها ،أنها
قالت« :ح��دث رس��ول الله [ نساءه ذات ليلة حديثا،
فقالت امرأة منهن :يا رسول الله ،كان احلديث حديث
خ��راف��ة ،ف�ق��ال :أت ��درون م��ا خ��راف��ة؟ إن خ��راف��ة ك��ان...
احلديث» .أحمد ابن حنبل (ت 241ه �ـ) ،مسند اإلمام
أحمد ،دار ص��ادر ،بيروت ،ج ،6:ص .157 :وقد ورد هذا
احلديث في عدد من املصادر العربية ،منها –:ابن قتيبة
(ت276هـ) ،املعارف ،حتقيق :ثروت عكاشة ،وزارة الثقافة
واإلرش� ��اد ال�ق��وم��ي ،ال�ق��اه��رة ،1960 ،ص–.611-610:
امليداني (ت518ه� �ـ) ،مجمع األم�ث��ال ،حتقيق :محمد
محي الدين عبد احلميد ،مطبعة السعادة ،القاهرة،
 ،1959ج ،1:ص –.195:الشريسي (ت619ه� � �ـ) ،شرح
مقامات احلريري ،حتقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم،
امل�ك�ت�ب��ة ال �ع �ص��ري��ة ،ب��ي��روت ،1998 ،ج ،1:ص–.188:
الزبيدي (ت1213هـ) ،تاج العروس من جواهر القاموس،
املطبعة اخليرية ،القاهرة ،سنة  1306هـ ،مادة (خرف).
((( أحمد اب��ن حنبل (ت 241ه� �ـ) ،مسند اإلم��ام أحمد،
مصدر سابق ،ص.157 :
((( عبد الفتاح كيليطو ،األدب والغرابة :دراسات بنيوية
في األدب العربي ،دار توبقال للنشر ،ال��دار البيضاء،
ط ،2007 ،4:ص.66:

دراســـات
منه ،أن ال��غ��راب��ة ال تتعارض م��ع الواقع

من احلكي بنية التسلية والسمر فحسب،

بالضرورة ،خاصة في العجيب الديني،

حيث يتبني من وراء ه��ذه النظرة وجود

الذي تقدمه نصوص الوحي ،فهو «ديني»

متثل سلبي للعجيب ،وموقف مليء بالشك

بسبب مصدر روايته أو تبنيه.

والتردد إزاء ما يشبه هذه األخبار التي

ال ي��خ��ف��ى م���ا ف���ي ه���ذي���ن احل��دي��ث�ين
(خرافة واجلساسة) من غرابة وعجب،
ميكن إدراج���ه ضمن العجيب اخلالص،
الذي ميثل أعلى أصناف العجيب درجة
في اخل��رق وف��ي العجب ،وه��ل بعد رؤية
املسيح الدجال والتحدث معه ،من عجب
أكثر وأبلغ ؟ و هل من اختطفته اجلن وغاب
دهرا ،ثم عاد يحكي األعاجيب ،يبقى من
��ب غ��ي��ره؟ وال��ظ��اه��ر فيما
بعد ذل��ك َع َ
��ج ٌ
يبدو ،أن رواية النبي [ لهذين اخلبرين
وغيرهما من القصص اخلارق للمألوف،
قد أث��ارت عجب بعض ال��دارس�ين الذين
ل��م ي��ج��دوا م��ب��ررا مل��ا وق��ع ،إال أن يقولوا
أن الرسول [ روى ذلك احلديث ،بغية
التسلية والسمر اللطيف((( ،وفي تقديري
أن مثل ه��ذا ال��ت��أوي��ل ،يعكس ف��ي بعض
جوانبه نظرة تنقيص وازدراء للقصص
العجيب؛ عندما تقرن رواية هذا النمط
(((  عبد الله إبراهيم ،السردية العربية :بحث في السردية
للموروث احلكائي العربي ،مرجع سابق ،ص.86 :

يقف اإلنسان أمامها حائرا بني التصديق
والتكذيب ،بسبب ع��دم معرفة احلكمة
م��ن وراء س��رده��ا ،وك���ون ه��ذه القصص
مغرقة في الغرابة والعجب ،ليس ذلك
مبررا العتبارها «أدب التسلية» فحسب،
خاصة ف��ي امل��ج��ال الديني ال��ذي أخ��وف
م��ا يخافه ه��و زع��زع��ة عقيدة التوحيد،
فأمر اخلارق والعجيب
بإدخال الشوائب،
ُ

له مفعول السحر على النفوس ،والسحر
مذموم تعاطيه ،لكن العجيب قُبل منه ما
وافق الشريعة ،ولذلك كانت تعاليم هذه

األخ��ي��رة ،حريصة على سالمة العقيدة،
ولم يكن الرسول [ ليحكي ما حكاه إال
حلكمة بالغة ،فاإلسالم أك��د وج��ود دنيا
اجل��ن ،التي عرفها القدماء ال��ع��رب في
مأثورهم الشعبي ،وبذلك أصبح االعتقاد
في وجود اجلن ،اعتقادا مثبتا بعد أن كان
مجرد حكايات متناقلة موروثة ،ومن ثم
استمر توظيف اجلن في كتابات العجيب
والغريب.
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على الرغم من أن الرسول [ يصف

مفعوله (احليرة) على املتلقي ،فالنصوص

حديث خرافة أنه حق ،ويقول عن أحداث

التأسيسية (خرافة ،اجلساسة )..كانت

رحلة متيم ال���داري أنها واف��ق��ت حديثه

تروي أحداثا حقيقية ،بدليل قبول النبي

[ حول املسيح الدجال ،إال أن «خرافة»

[ لها ،وروايتها ألصحابه ،فهي حكايات

أصبحت تُطلق على «كل اعتقاد ال يقوم

مثيرة للعجب واحليرة ،تضم الغرابة إلى

على أس��اس ب��راه�ين ك��اف��ي��ة»((( ،وتوظف

جانب املتعة والسرور؛ فحديث اجلساسة

«مبعنى احلديث املستملح من الكذب»(((،

مثال ،رواه النبي الكرمي [ بعد أن فرغ من

حيث «ص��ارت شكال أدبيا جديدا اسمه

صالته« ،وجلس على املنبر وهو يضحك

«اخل���راف���ة ال��ع��ج��ي��ب��ة»»((( ،أو «احل��ك��اي��ة

فقال ليلزم كل إنسان م��ص�لاه (((»...ثم

اخلرافية» ،التي «تتصل بتصورات للوجود

روى احلكاية ،حيث قد تدل ابتسامته في

وال��ص��راع وامل���ق���دس»((( ،و«ت��ص��ور ك��ل ما

هذا السياق على نوع من اإلخبار بأن ما

هو عجيب ال بوصفه أمرا عجيبا ،ولكن

سيرويه يستدعي التبسم والسرور وبعض

بوصفه أم��را طبيعيا»((( ،حتى يكون له

املتعة واالنشراح ،مع اإلشارة هنا ،إلى أن

((( سمير شيخاني ،اخلرافات؛ هل تؤمن بها ؟ عز الدين
للطباعة والنشر ،لبنان ،ط ،1988 ،2:ص.7:
((( اب��ن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،املجلد،2 :
اجلزء ،14 :ص.1140:
((( عبد الفتاح الشادلي ،جتليات العجيب في املسرح
املغربي :مناذج من العجيب السحري ،أطروحة جامعية
لنيل الدكتوراه في اآلداب ،نوقشت بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية  -ظهر املهراز -فاس ،جامعة سيدي محمد
ب��ن عبد الله ب�ف��اس ،خ�لال امل��وس��م اجلامعي-2005 :
 ،2006ص.150:
((( محمد بكراوي ،املقدس واألنواع احلكائية في املتخيل
الشعبي بإقليم الراشيدية (طقوس وحكايات) ،أطروحة
جامعية لنيل الدكتوراه حتت إش��راف يونس لوليدي،
نوقشت بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – ظهر املهراز-
فاس ،جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ،خالل
املوسم اجلامعي ،2003-2002 :ص.308:
((( يسري شاكر ،حكايات من الفلكلور املغربي ،دار النشر
املغربية ،الدار البيضاء ،1978 ،ص.48 :
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مثل هذا احلكي الطريف والغريب ،عندما
يرويه النبي املعصوم ألصحابه ،فهو ال
يُقصد ل��ذات��ه ،أي ليس للمتعة فحسب،
وإمن���ا ه��و سبب لترسيخ معرفة سابقة
أو أخ��ذ عبرة ،أو غير ذل��ك من الغايات
التي ينالها املستمع بعد حصول املتعة
والترويح عن النفس ،فرسالة اإلسالم في
تعاملها مع العجيب ،كانت تؤسس ملنهج
في املعرفة يقوم على جماليات اإلنصات
ل�لآخ��ر والتركيز على م��ا ي��واف��ق تعاليم
((( مسلم ب��ن احل �ج��اج ،صحيح مسلم ،م�ص��در سابق،
احلديث رقم.5235 :

دراســـات
اإلسالم ويعززه ،دون إغفال االستفادة من
جماليات العجيب؛ في الترويح عن النفس
وجني محصول الفكر ال��ذي ال يتعارض
م��ع ال��دي��ن اإلس�لام��ي ،ب��ل ي��ؤك��د اإلمي��ان
ب��ه ،ويدعم عقيدة التوحيد ،ويسهم في
الدعوة إلى الله والثبات على احلق.
إن النتيجة التي ميكن االحتفاظ بها،
في ه��ذا السياق ،هي أن ه��ذا النوع من
السرد ،وإن ك��ان متضمنا للخارق وغير
املألوف ،إال أن اإلس�لام قدم منهجا في

ول��م يؤسسها م��ن ع��دم ،حيث قبل منها
كل ما يوافق مضمونه ومحتواه ،وأهمل
ما تعارض مع العقيدة أو ناقض أحكام
الشريعة أو مكارم األخ�لاق ،وهو موقف
وسطي في استقبال العجيب وبثه ،قائم
على التوازن وخدمة تعاليم اإلسالم.
ميكن أن نالحظ في السياق ذاته ،أن
القرآن الكرمي نفسه ،يفيض بالقصص
املتضمن للخارق والعجيب وغير املألوف،
�ص� ��ص}(((،
�س� ��ن ا ْل � � َق� � َ
وال������ذي ه���و {أَ ْح� � َ

التعامل معه ،فال يرصد سوى ما يخدم

ص الحْ َ � ُّ�ق}((( ،حيث يجتمع في
و{ا ْلق َ
َص ُ
ق��ص��ص��ه ع��ن��ص��ري احل��س��ن واحل����ق ،أي

املنسجم مع مبادئ الشريعة اإلسالمية،

اجلمال والواقع ،وهو ما يندر توفره في

خاصة وأن ال��دي��ن ف��ي أصله ع��ب��ارة عن

قصص أخ��رى ،ألن احلسن أو اجلمال،

أم���ر خ���ارق ل��ل��ع��ادة ،إذ ل��ي��س ال��وح��ي إال

سواء الفكري أو الفني يتطلب في الغالب

م��ظ��ه��را م��ن م��ظ��اه��ر ال��ع��ج��ي��ب ال��دي��ن��ي.

تفعيل ملكة اخليال ومهارة تركيب الصور،

وم��ن ث��م ،ال نتفق م��ع عبد الله إبراهيم

فتضيق مساحة احلق أو الواقع ،بخالف

في نظرته لهذا العجيب (حديث خرافة

عجيب الوحي ،ال��ذي يجمع اجلمال مع

وحديث اجلساسة) على أنه أحد األبواب

الواقع ،واملمكن مع املستحيل ،فتضمحل

التي فتحت القصص العربي على اجلن

احلدود وتتداخل العوالم ،فينقل صورا من

وال��ن��ب��وءة ،ألن الكائنات اخل��ارق��ة (اجل��ن

العجيب الذي ال ميكن النسج على منواله

م����ث��ل�ا )..ك���ان���ت ح���اض���رة ف���ي اإلب�����داع

ولو تعاون كل اخللق ما استطاعوا ذلك،

كمال اإلمي���ان وي��ع��زز العقيدة والسلوك

ال��ع��رب��ي قبل اإلس�ل�ام وب��ع��ده ،واإلس�ل�ام
مبنهج جديد في التعامل معها
إمنا جاء
ٍ

((( سورة يوسف ،اآلية.3:
((( سورة آل عمران ،اآلية.62:
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اجت ََم َع ِت
قال احلق جل وعال{ :قُ ل لَّئِ ِن ْ

�س َوالجْ ِ � ُّ�ن َعلَى أَن َي� ْأ ُت��و ْا بمِ ِ ْث ِل َهـذَا
ِ
اإلن� ُ
الْقُ ْر ِآن َ
ال َي ْأتُونَ بمِ ِ ْثلِ هِ َو َْل��و كَا َن َب ْع ُض ُه ْم

لِ َب ْع ٍض ظَ ِهيراً}((( .وال تكمن الصعوبة في
غياب مواد العجيب ،أو حتى غياب العقل

امل��رك��ب ،أو اخليال امل��ب��دع ،وإمن��ا العائق

كل احمل��اوالت مجرد «تسوية» ب��دون روح
أي بغير حكمة ظ��اه��رة ،وال حت��م��ل إال
بعض املتعة التي سرعان ما تتحول إلى
رعب أو يتم تشويهها فال متارس أي أثر.
وإذا ك��ان مثال اخللق باعتباره فعال
عجيبا مرتبطا ب����إرادة احل��ق ج��ل وعال

يكمن في غياب «التحويل احلكيم»؛ فعلى

وقدرته سبحانه ،فهو يتصرف في منح

القصص وأجملها ،وهي في بنائها تنطلق

ه��ذه ال��ق��درة مل��ن أراد ،فيُجري العجيب
على أي��دي م��ن يشاء م��ن أنبيائه ورسله

سبيل املثال :تعتبر قصة اخللق من أعجب
من تراب جامد ،أو طني الزب ..فالتراب
ل��ي��س م��ه��م��ا ف��ي ح��د ذات����ه وال ال��ط�ين..
ول��ك��ن عملية حت��وي��ل��ه إل���ى إن��س��ان {ف��ي
أَ ْح َس ِن ت َْق ِومي}((( ،هي التي تثير العجب،

وي��زداد العجب عندما يأمر الصانع جل
وعال مالئكته بالسجود لهذا املخلوق من
تراب ،قال احلقَ { :ف� ِ�إذَا َس َّو ْيتُ ُه َو َنف َْخ ُت
فِ يهِ ِمن ُّر ِ
ين}((( ،إذ
وحي َفق َُعو ْا ل َُه َس ِ
اج ِد َ

وم���ن اص��ط��ف��اه��م م��ن خ��ل��ق��ه ،وإن أظهر
ال��ع��ج��ائ��ب ع��ل��ى أي��دي��ه��م ،ف��م��ا «ه���م في
احلقيقة إال م��ن��ف��ذون ل��ل�إرادة وال��ق��درة
اإللهيتني ،أو هم أداة طيعة مير عبرها
الفعل الرباني»((( ،فموسى عليه السالم
ت��ع��ج��ب ق��وم��ه م���ن «ب���ق���رة م��ي��ت��ة ي��ض��رب
ببعضها ميت فيحيا ،فسألوا عن صفة
ت��ل��ك ال��ب��ق��رة العجيبة ال��ش��أن اخل��ارج��ة

ليس اخللق مقصودا لذاته وإمنا له حكمة

عما عليه البقر»((( ،قال تعالىَ { :و ِإ ْذ قَالَ

العجيب الديني عموما ،باعتباره عجيبا

وسى لِ ق َْو ِمهِ ِإ َّن ال ّل َه َي ْأ ُم ُركُ ْم أَ ْن ت َْذ َب ُحو ْا
ُم َ
َبق ََر ًة قَالُو ْا أَت ََّت ِخذُ نَا ُهزُ و ًا قَالَ أَ ُعوذُ ِباللّهِ

بليغة ،فعجيب الوحي أو عجيب القرآن أو
خالصا ،يستحيل تقليده ،وإن حاول البشر
تأليف قصص على منواله فهي تبقى رغم
((( سورة اإلسراء ،اآلية.88 :
((( سورة التني ،اآلية.4 :
((( سورة احلجر ،اآلية.29 :
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أَ ْن أَكُ و َن ِم َن الجْ ِ
ني ،قَالُو ْا ا ْد ُع َلنَا َر َّب َك
َاهلِ َ

((( حمادي املسعودي ،العجيب في النصوص الدينية،
مجلة :العرب والفكر العاملي ،ع13 :و ،1991 ،14ص.94 :
((( أبو القاسم الزمخشري ،الكشاف عن حقائق التنزيل
وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،دار الفكر ،بيروت،
ط ,1977 ،1 :ص.287:

دراســـات
ُي َبينِّ  ّلنَا َما ِه َي .(((}..فالعجب حاصل في

اإلحياء (الروح) وليس في الذبح والضرب

العجيبة ،وهو في مثال حديث اجلساسة:
«أن��ه��ا واف��ق��ت ح��دي��ث��ه [ ح���ول املسيح

(التسوية) ،ألن «البعض» من البقرة ال حياة

مبرر
الدجال» ،فوجود ما يدعم العقيدة
ٌ
لرواية العجيب أمام املأل .وال ينبغي أن

مجرد وسيلة حسية «ظاهرة تكشف لهم

يُفهم من ذلك ،أن هناك نوعا من «املنع»
لعجيب معني وقبول آلخر ،وإمنا املقصود

تعمل ،فهم يشاهدون آثارها ،وال يدركون

هو التركيز على عجيب البناء ،ال عجيب

كنهها ،وال طريقها في العمل»((( .ولذلك

الهدم((( ،فاإلسالم كان له ذوق خاص في

وج���ه ال��دي��ن اإلس�لام��ي نظر العباد إلى
َّ

معاملة العجيب تلقيا وإنتاجا.

فيه ،وال قدرة له على اإلحياء ،وإمنا هو
عن قدرة الله التي ال يعرف البشر كيف

املنهج القومي في التعامل مع العجيب ،فال

ينشغلون به عن حقيقة املوجودات وغاية
الوجود ،وهي اإلميان بالله ثم االستقامة
على هدي الكتاب والسنة.

نستنتج أن العجيب الديني قد أغرى
كثيرا من األدباء لتقليده واستثمار أدواته
وتقنياته ،وحتى استعارة بعض شخوصه
ومضامينه ،وذل��ك ف��ي إب���داع نصوصهم

هكذا يظهر أن العجيب الديني قد

التي أردوا من خاللها ،إده��اش القارئ

تعامل بذكاء مع تراث العجيب؛ حيث قبل

وإث��ارة عجبه وقلقه .وبهذا املعنى ،ميكن

منه ما واف��ق تعاليمه وأهمل ما تعارض

عد هذا النوع من العجيب ،بابا لتطوير

م��ع��ه ،فالعجيب ال ب��د أن ي��ك��ون خ��ادم��ا

الكتابة العجيبة وإغ��ن��ائ��ه��ا ،ول��ي��س بابا

للدين ،أو على األق��ل يفترض أال يفسد

ل��دخ��ول ع��ال��م ج��دي��د ،ف��إن��ت��اج العجيب

على امل��ؤم��ن عقيدته أو يشغله بقضايا
ه��ام��ش��ي��ة ،ول��ع��ل ه���ذه ال���رؤي���ة ه��ي التي
جعلت النبي [ يشير إلى ذلك الشيء
ال����ذي ش���� ّده ف���ي م���ا ح��ك��اه م���ن األخ��ب��ار
((( سورة البقرة ،اآلية.68- 67 :
((( سيد قطب ،في ظالل القرآن ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت ،ط ،1971 ،7:ص.102:

((( حول عجيبي الهدم والبناء ينظر :جماليات العجيب
في الكتابات الصوفية :رحلة «ماء املوائد» ألبي سالم
العياشي (ت 1090ه��ـ) منوذجا ،أطروحة لنيل شهادة
الدكتوراه في اآلداب والعلوم اإلنسانية ،تخصص :اللغة
العربية وآداب�ه��ا ،إع��داد :خالد التوزاني ،حتت إشراف
م��زدوج :الدكتور خالد سقاط والدكتور عبد الوهاب
الفياللي ،نوقشت بكلية اآلداب ظهر امل�ه��راز ،جامعة
سيدي محمد بن عبد الله ،ف��اس ،في  5يوليوز،2013
صص.387-360 :
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قدمي والدين منح للمبدع أفكارا جديدة

الكتابة مخصوصا ،ولذلك يزخر التراث

وأمن���اط���ا م���ن ال���س���ي���اق���ات ،ال���ت���ي ميكن

العربي اإلسالمي بسرود تقليدية تنتمي

توظيف العجيب فيها ،وب��ذل��ك انتعشت

لعجيب األدب ،ألهبت ش��ه��وة االستماع

ظاهرة العجيب وازده���ر التأليف فيها؛

إلى األحاديث الغريبة واألخبار العجيبة،

ح��ي��ث أدى امل��وق��ف ال��وس��ط��ي للنبي [

فكان س��وق العجيب رائجا ،ومبدع هذا

جت��اه العجيب ،إل��ى ان��ت��ع��اش احلكايات

الفن مكرما محبوبا عند الناس ،ومقربا

ال��ع��ج��ي��ب��ة ،وان��ت��ش��ار ت��أل��ي��ف��ه��ا وت��دوي��ن��ه��ا

من امللوك والسالطني ،فعلى سبيل املثال،

وت��داول��ه��ا ب�ين املبدعني وال��ق��راء وكذلك

��س��ري،
«ق��رب ه���ارون الرشيد إليه أب��ا ال َّ

ب�ين ع��ام��ة ال���ن���اس ،ف��ي س��ي��اق استثمار

الشاعر الذي ادعى رضاع اجلن ،ووضع
كتابا في أمرهم تضمن ِحكمهم وأنسابهم

ألهبت خيال عشاق العجائب والغرائب،

وأشعارهم ،وزعم أنه بايعهم لألمني ولي

وفسحت املجال أمام أدب العجيب لينمو

العهد ،فصار من خاصة اخلليفة وأهله،

ويزدهر ،ويصبح «رمزا أو شعارا لنوع من

وق��ال ل��ه :إن كنت رأي��ت م��ا ذك���رت ،لقد

السرد يتسم بخرق القواعد التي تنبني

رأي���ت ع��ج��ب��ا ،وإن ك��ن��ت م��ا رأي���ت���ه ،لقد

عليها اليقظة»((( .فماهي مظاهر انتعاش

وضعت أدبا»(((.

ظاهرة العجيب في األدب العربي؟

نستشف من هذا اخلبر ،ولع اخلاصة
وال���ع���ام���ة ب�����أدب ال��ع��ج��ي��ب ،واس��ت��ج��اب��ة
األدب���اء لهذه الرغبة ،من خ�لال ن��وع من
امل��ؤل��ف��ات ال��ت��ي ُوس��م��ت ب��ك��ت��ب «ال��ت��م��رد
الفني األص���ي���ل»((( ،م��ن صنف «ال��ت��واب��ع

رؤي���ة ال��دي��ن اإلس�لام��ي للعجيب وال��ت��ي

< م��ن العجيب ال��دي�ن��ي إل��ى عجيب
األدب
ف��ت��ح ال��ع��ج��ي��ب ال��دي��ن��ي أم����ام األدب����اء
محبي ال��غ��راب��ة آف��اق��ا رح��ب��ة م��ن ع��وال��م
العجيب وال��غ��ري��ب ،فكثرت التآليف في
ه���ذا امل���ج���ال ح��ت��ى ش�� َّك��ل��ت اجت���اه���ا في

((( عبد الفتاح كيليطو ،ال�غ��ائ��ب :دراس ��ة ف��ي مقامات
احل��ري��ري ،دار توبقال للنشر ،ال��دار البيضاء ،ط،1:
 ،1987ص.13 :
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((( عبد الله إبراهيم ،السردية العربية :بحث في البنية
السردية للموروث احلكائي العربي ،مرجع سابق ص.86 :
((( عبد الفتاح الشادلي ،العجيب السحري في املسرح
املغربي ،مرجع سابق ،ص.64 :

دراســـات
وال������زواب������ع»((( ،و«رس����ال����ة ال���غ���ف���ران»(((،
وغيرهما من الكتابات اإلب��داع��ي��ة ،التي
راهنت على «امل��رور ،من العجيب إلى ما
هو أعجب»((( ،عبر توسيع دائ��رة اخليال
اخل��ل�اق إل���ى أق��ص��ى م���ا مي��ك��ن ب��ل��وغ��ه.
ودون اخل��وض كثيرا في تفاصيل هذين
األث��ري��ن ،ميكن اإلش���ارة إل��ى أنهما وظفا
املوروث الديني اخلاص مبرويات اإلسراء
واملعراج ،واستلهما منه مفهوم الرحلة إلى
العالم اآلخ��ر ال��ذي ال ميكن رؤي��ت��ه؛ وهو
عالم اجل��ن في رسالة التوابع وال��زواب��ع،
حيث تبتدئ «الرحلة بامتطاء «ابن شهيد»
مع صاحبه «زهير بن منير» ج��وادا سار
ب��ه��م��ا ،ك��ال��ط��ائ��ر ي��ج��ت��اب اجل����و وي��ق��ط��ع
الفلوات ،وتستمر جميع سفراته في أرض
اجلن على ظهر هذا اجلواد»((( .ويبدو من

شعراء العرب ،ويحضر بعض مجالسهم،
فيتذاكر معهم قضايا الشعر ون��ق��ده(((،
ويختتم رحلته بالوصول إلى مكان خاص
بحيوان اجلن ،فيروي بعض أشعاره ليثبت
أنه مبرز في األدب.
أما رسالة الغفران ،فتجري أحداثها
ف��ي ع��ال��م ال���دار اآلخ����رة ،حيث ال ينجح
«ابن القارح» في دخول اجلنة ،إال بتدخل
من الصحابة رضي الله عنهم والرسول
[ ،وال تقتصر هذه الرحلة على وصف
ما في اجلنة ،من أطعمة وأش��رب��ة ،ومن
شجر وحيوانات وحور عني ..وإمنا تصف
كذلك حال أهل النار ومجالسهم ..ليمتزج
اخل���وف م��ع ال���س���رور ،واألل����م م��ع ال��ل��ذة،
فينتج ذلك امل��زج جماليات فنية يستمتع

خالل أحداث هذه الرحلة ،أن ابن شهيد بها املتلقي ،حيث «منرح مع ابن القارح في
وظف حكايات اجلن لدعم آرائه النقدية جنة النعيم ،ونتسلى معه أيضا بإطاللة
في الشعر ،فهو يقابل مجموعة من توابع على أهل اجلحيم»(((.
((( ابن ُشهيد األندلسي ،أبو عامر أحمد بن أبي مروان
(ت 426ه �ـ) ،رسالة التوابع وال��زواب��ع ،حتقيق :بطرس
البستاني ،مكتبة صادر ،بيروت ،ط.1967 ،1:
((( أبو العالء املعري ،رسالة الغفران ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط.1990 ،1:
((( سعيد جبار ،التوالد السردي :قراءة في بعض أنساق النص
التراثي ،جذور للنشر ،الرباط ،ط ،2006 ،1 :ص.123 :
((( أحمد شمس الدين احلجاجي ،األسطورة في األدب
العربي ،مرجع سابق ،ص.94 :

م��ن خ�ل�ال ت��أم��ل ه��ذي��ن ال��ن��م��وذج�ين،
يظهر توظيف الكائن العجيب في احلكي
وال��س��رد ،مم��ا يسهم ف��ي صناعة أح��داث
((( يقول ابن شهيد« :حضرت وزهير مجلسا من مجالس
اجل��ن ،فتذاكرنا ما تعاورته الشعراء من امل�ع��ان��ي،»...
ينظر :رسالة التوابع والزوابع ،مصدر سابق ،ص.179:
((( عبد الفتاح كيليطو ،مقامات املعري ،مجلة :فكر ونقد،
ع ،2000 ،28:ص.133:
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عجيبة ووقائع غريبة؛ ففي التوابع والزوابع ألن اجلان يقومون بحملها بحكم حصول

ك��ان اجل��واد هو األداة التي تنقّل بها ابن البطل على أداة تسخر اجلان له»((( ،وهي
شهيد رفقة صاحبه إلى بالد اجلن ،وطبعا ف��ي ال��غ��ال��ب ع��ب��ارة ع��ن ك��ل��م��ات وط�لاس��م
ل���ن ي��ت��م��ك��ن احل���ص���ان م���ن ال��ط��ي��ران مثل مت��ن��ع خ����روج اجل����ان م���ن س��ج��ن��ه ،عندما
الطائر ،إال إذا كان جوادا عجيبا ،مخالفا «يُحبس داخل قمقم يرمى في البحر ليظل

ملا هو مألوف من صفات اخليول املعروفة ،هناك إلى األب���د»((( ،بفضل تلك الكلمات
وبالفعل ،ذلك ما جنده حيث يظهر أن هذا ال��ت��ي ُدس����ت م��ع��ه .وق����د ش����اع اس��ت��ع��م��ال

اجل��واد يشبه «ال��ب��راق» في قصة اإلس��راء ه��ذه األدوات ف��ي ال��س��رد العجيب ،نظرا
وامل��ع��راج ،مم��ا يعزز فرضية أن العجيب لرصيدها التاريخي وحمولتها الدينية في
في األدب واإلب��داع ازده��ر إنتاجا وتداوال فعل املعجزات واخلروج عن املألوف ،حيث
عبر استفادته من العجيب الديني ،كما يسهل على املتلقي أن ينسى حلظة القراءة
يظهر ذلك جليا في توظيف بعض األدوات أن ما يقرؤه هو من قبيل التوهم واخليال،
ال��ت��ي ك��ان��ت عند األن��ب��ي��اء وال��رس��ل ،فعلى بسبب وج��ود تلك األدوات امل��أل��وف��ة عند
سبيل التمثيل ال احلصر ،نستحضر النبي األنبياء والرسل ،فإذا حصل عليها عامة
سليمان عليه السالم ،الذي سخر الله له البشر ،متكنوا بسهولة من حتقيق كل ما
الريح والطير وال��وح��ش وال��ه��وام واجل��ان ،يريدون ،على أن تلك األدوات متعددة ،ال
وكان «يتحكم في اجلن عن طريق خامته تقتصر على م��ا ه��و م��وج��ود ف��ي العجيب
السحري ،ول��ه��ذا ،لعب ه��ذا اخل��امت دورا الديني ،وإمنا ابتكرت مخيلة املبدع العربي
كبيرا في األدب الشعبي بعد ذل��ك ( )...أدوات أخ��رى ،كطاقية اإلخفاء واجل��راب
وك��ذل��ك يلعب البساط السحري لسيدنا في ألف ليلة وليلة.
س��ل��ي��م��ان دورا ه��ام��ا ،ف��ه��و ب��س��اط طائر

ل��م يكتف اإلب�����داع ال��ع��رب��ي بتوظيف

يحمله من مكان ،ومن فكرة طيران البساط م��ك��ون��ات ال��دي��ن وال���ت���راث وال��ث��ق��اف��ة في
ظهرت السير الشعبية وفي ألف ليلة وليلة
أكثر من أداة تطير ،بذاتها ،أو بالسحر ،أو
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((( فاروق خورشيد ،عالم األدب الشعبي العجيب ،مرجع
سابق ،ص.57:
((( املرجع والصفحة نفسهما.

دراســـات
صناعة العجيب ،وإمن��ا استعان أحيانا بالسليم في إنتاج العجيب وتداوله ،وتبعا
بعجائب ثقافات أخرى ،حيث ترجم عبد لذلك ،نبعت احلاجة ملنع «بعض العجيب»
الله بن املقفع أب��رز اخل��راف��ات الهندية ،الذي انحرف عن شروط اإلبداع اجلميل؟
املتمثلة ف��ي كتاب «كليلة ودم��ن��ة» ،ال��ذي أم أن ذلك «البعض من العجيب» ال تريده
«جعل احلكمة والكالم البليغ ،على ألسنة فئة معينة ،بسبب ما فيه من أشياء لم
ال��ب��ه��ائ��م وال���ط���ي���ر»((( ،وع��ل��ى ال��رغ��م من ت��خ��رق امل���أل���وف ف��ح��س��ب ،وإمن����ا خرقت
اختالف النقاد العرب حول هذا الكتاب ،امل��م��ن��وع؛ م���ن «ال��س��ي��اس��ي» و«ال��ع��ق��دي»
هل هو ترجمة ابن املقفع أو تأليف له((( ،و«األخ�لاق��ي» ،ودخلت املنطقة احملظورة
إال أن���ه ش��ك��ل حت���وال ف��ي م��س��ار احلكي على التفكير والتساؤل ،واحملصنة عن كل
العجيب ،الذي أصبح كالما في املمنوع« ،تدنيس» أو جرأة ال تليق باملبدع التحلي
وغ���دا توظيف ك�لام احل��ي��وان ،ن��وع��ا من بها؟ إلى غير ذل��ك ،من اإلشكاالت التي
ال��ت��وازن« ،بني عمل غير منطقي ابتدعه تفرض حضورها في سياق وجود عجيب
اخل��ي��ال ،وح����ادث ال مي��ك��ن ال��ت��ص��ري��ح به ممنوع ،وآخر متاح ومباح.
مباشرة بسبب اخلوف والكبت»(((.

< ثمن العجيب :من مباح القول إلى

فهل ميكن ع��د ذل��ك ال��ت��ح�� ّول ،نتيجة إباحة الدماء
منطقية للمبالغة في التعجيب ،إلى احلد
على الرغم من أن التعجيب في األدب

الذي تطلب االستعانة مبا عند غير العرب شيء مقبول ،وال يثير كبير حذر وتوجس،
م��ن عجائب؟ أم أن��ه حت��� ّول طبيعي جاء
��رح��ب ب��ه ويُ��بْ��ح��ث ع��ن��ه ،إال أن هذه
ب��ل يُ َّ
نتيجة اخ��ت�لاط املفيد بالسقيم واملشوه النظرة حديثة نسبيا ،حيث قاد اخلروج
((( عبد الفتاح كيليطو« ،زعموا أن : »..مالحظات حول
كليلة ودمنة بني ال��رواي��ة والسرد الكالسيكي ،مجلة:
آفـاق ،ع ،12:أكتوبر  ،1983ص.80:
((( ينظر مقال :كليلة ودمنة :تأليف ال ترجمة ،ضمن:
عالم األدب الشعبي العجيب ،مرجع سابق ،صص-164:
.180
((( منر سرحان ،احلكاية الشعبية الفلسطينية ،مرجع
سابق ،ص.93:

ع��ن امل��أل��وف ال��ع��دي��د م��ن امل��ب��دع�ين إل��ى
حتوفهم ،فقدموا حياتهم ضريبة ملوهبة
رأى فيها اآلخ��رون انحرافاً لم يحتملوه؛
ف��ق��د ق��ت��ل (ط��رف��ة ب��ن ال��ع��ب��د) ب��أم��ر من
ملك لم يحتمل خروجه عن املألوف ولم
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يستسغ سلوكه ،ودفع املتنبي حياته ثمناً إال أن املتضايقني به قتلوه سنة 685ه��ـ،

خلياله الشعري الذي صاغ فيه طموحه ،كما اغتيل الشيخ اجلزولي سنة 870هـ،
فهجا من هجا ،وفخر بنفسه ما رأى فيه أم���ا احل��ل�اج ف��ق��د قُ��ط��ع رأس����ه ،وصبت
اآلخرون جتاوزاً عن حدود ألفوها ،وكانت على جذعه الزيت ،وأحرق بالنار ،وألقي
نهايته بحسب ما ترويه بعض الروايات ،برماده من أعلى املئذنة((( ،بل إن هناك
بسبب أحد أبيات من قصيدة له:
زواي����ا ص��وف��ي��ة مت ط��م��س معاملها ومحو
الخيل والليل والبيداء تعرفني

والسيف والرمح والقرطاس والقلم

أثرها مثل الزاوية الدالئية في املغرب(((،
وقد مت طرد الشيخ أحمد بن عجيبة من

ومن املبدعني َ ْم��ن كان ثمن إبداعاته طنجة وأح��رق منزله ،واتهم باملروق عن
صحته وأمنه واستقراره ،خاصة حني ال ال��دي��ن ،فاعتقل وأت��ب��اع��ه ،وزج بهم في
يجد املبدع التقدير والتقبل من اآلخرين ،غياهب السجون((( ،وغير ذلك من أشكال
ف��ي��ت��ع��رض ل�ل�إه���م���ال وال���ت���ه���م���ي���ش ،ث��م
التضييق على الصوفية الذين أتوا مبا لم
لالضطراب والقلق ج��راء ما قد ميارس
يعتد عليه املجتمع والسلطان.
عليه من الضغوطات والتحذيرات ،ومبا
أن بعض الصوفية قد نطقوا بأمور عجيبة

من قبيل الكرامات وخ��وارق العادة ،فقد

نالوا حظا غير ممنون من القهر والتنكيل
ج����راء ب��وح��ه��م ب��ال��ع��ج��ي��ب ،ب���ل إن بعض

الصوفية دف��ع��وا حياتهم ثمنا ملواقفهم
وأقوالهم؛ فعلى الرغم من أن عبد السالم

اب���ن م��ش��ي��ش ك���ان رأس أح���د ال��ت��ي��ارات
الصوفية الكبرى في العالم اإلسالمي(((،

((( أحمد التوفيق ،معلمة املغرب ،مطابع سال ،املجلد:
 ،1995 ،7م��ادة التصوف باملغرب ،صص.2395-2392 :
ينظر كذلك :عبد احلليم محمود ،القطب الشهيد عبد
السالم بن بشيش ،دار املعارف ،القاهرة ،د.ط.1997،
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((( علي اخلطيب ،اجتاهات األدب الصوفي بني احلالج
وابن عربي ،دار املعارف ،القاهرة ،د.ط ،1984 ،ص.206 :
((( محمد حجي ،الزاوية الدالئية ودورها الديني والعلمي
والسياسي ،مطبعة النجاح اجلديدة ،ط ،1988 ،2 :ص:
.254
((( عبد املجيد الصغير ،إشكالية إصالح الفكر الصوفي في
القرنني  18و :19أحمد ابن عجيبة ،ومحمد احلراق ،دار
اآلفاق اجلديدة ،ط ،1994 ،2:صص .233-181 :وحول
رد الصوفية على ما اتهموا ب��ه ،ينظر كتاب :اإلرش��اد
والتبيان في رد ما أنكره الرؤساء من أهل تطوان ،ملؤلفه
محمد بن محمد بن عبد الله املكودي التازي (ت1214
هـ) ،حتقيق :عبد املجيد خيالي ،دار الرشاد احلديثة،
الدار البيضاء ،ط .2007 ،1:ينظر أيضا مقال للدكتور
خالد ال�ت��وزان��ي« :اض�ط�ه��اد صوفية امل�غ��رب م��ن خالل
كتاب :اإلرشاد والتبيان في رد ما أنكره الرؤساء من أهل
تطوان» ،منشور بجريدة :نفحات الطريق ،ع ،17 :من 11
إلى  17ماي  ،2012ص.10-9 :

دراســـات
هكذا ،لم يكن غريبا أن يلجأ بعض السالم عبر على احل�لاج وه��و مصلوب،
الصوفية ف��ي أزم��ن��ة احل��ص��ار إل��ى عقد ف��ق��ال احل��ل�اج :ه���ذا ج���زاء أول��ي��اء ال��ل��ه؟
حلقاتهم ودروسهم بشكل سري في «غرف فقال اخلضر :نحن كتمنا فسلمنا ،وأنت
مقفلة ال يقبل فيها إال من يوثق ب��ه»((( ،بُحت فمت ،يا حالج كيف أصبحت؟ قال:
حيث ك��ان ال��ت��ح��دث بالعجيب «ج��رمي��ة» أصبحت لو ط��ارت مني ش��رارة ألحرقت

يعا َقب عليها ،وم��ن امل��واق��ف التي ميكن م��ال��ك��ا ون������اره»((( ،وع��ل��ى ال��رغ��م مم��ا في
اس��ت��ح��ض��اره��ا ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق ك��ذل��ك ،هذه احلكاية من مبالغة مقصودة أو غير
موقف الشيخ أبي مهدي وين السالمة ابن مقصودة ،إال أنها حتمل في طياتها تلذذا
��داس��ن((( (ت 560ه��ـ) فقد ك��ان يتردد باملعاناة واستمتاعا باأللم وكذلك مبالغة
ْج��لِّ ْ

على رب��اط ش��اك��ر ،فقال ل��ه أح��د وع��اظ وإس��راف��ا في التعجيب والتغريب ،ويبدو
هذا الرباط« :سيدي أبا مهدي ،سمعت أن إش��اع��ة مثل ه��ذه احل��ك��اي��ات الغريبة
امل��ري��دي��ن ي��ت��ح��دث��ون ع��ن��ك ب��ال��ع��ج��ائ��ب» ،بني عامة ال��ن��اس ،قد خلق مشاكل جمة
فطأطأ رأسه حياء ،فقال له« :أما تخاف للصوفية ،حيث يقول أحد الباحثني معربا
من السلطان إذا بلغه ما يذكر عنك؟ فرفع عن قلقه من بعض شطحات الصوفية:
رأسه وق��ال« :ما ينبغي أن يُخاف إال من «وقد تقلق شطحاتهم العديد من الناس،
الله ت��ع��ال��ى»((( .فعلى الرغم من معاقبة وم���ن احل���ق ال���ذي ال م���راء ف��ي��ه أن فيها
السلطان ملن تُذكر عنه العجائب ،إال أن فعال ما يقلق وأن بعض شطحهم ينبغي

بعض الصوفية باح بالعجب العجاب وإن أن يسكتوا ع��ن��ه ،وأن ي��ظ��ه��روا شجاعة
قُتل وصلب ،فقد « ُذك��ر أن اخلضر عليه أكبر في متلك ألسنتهم إذا لم يستطيعوا
((( كامل مصطفى الشيبي ،صفحات مكثفة من تاريخ
التصوف اإلس�لام��ي ،دار املناهل ،بيروت ،د.ط،1997 ،
ص.115 :
((( وردت ترجمته في :التشوف إلى رجال التصوف وأخبار
أبي العباس السبتي ،ابن الزيات ،أبو يعقوب يوسف بن
يحيى التادلي ،حتقيق :أحمد التوفيق ،منشورات كلية
اآلداب ،الرباط ،ط ،1984 ،1 :ص.262-261 :
((( املصدر نفسه ،ص.263 :

امتالك مشاعرهم»((( ،ومن الواضح أن
ش��ط��ح��ات ال��ص��وف��ي��ة وإن ك��ان��ت ص��ادم��ة
((( علي اخلطيب ،اجتاهات األدب الصوفي بني احلالج
وابن عربي ،مرجع سابق ،ص.462 :
((( عبد ال�س�لام الغرميني ،ال�ص��وف��ي واآلخ���ر :دراس��ات
نقدية في الفكر اإلسالمي املقارن ،نشر :املدارس ،الدار
البيضاء ،ط ،2000 ،1:ص.41 :
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لعقل كثير م��ن ال��ن��اس ،إال أن التعامل
العلمي معها  -في سياق البحث العلمي
امل��وض��وع��ي واجل���اد  -يقتضي دراستها
انطالقا من النسق الصوفي ذات��ه ،بغية
فهم عقلية املتصوف أو منتج الشطح،
وتعرف مبرراته وتفسيراته ملا يصدر عنه،
ّ
فتلك الشطحات العجيبة تختزن جانبا

كبيرا من الوعي الصوفي ،ومتثل منطقة
التوتر واحليرة التي ينبغي تأملها جماليا
ومعرفيا وذوقيا ،دون أي إسقاط خارجي
عليها ،ألن الغاية هي الفهم ال احلكم أو
اتخاذ موقف ما بشأنها.
إذا ك���ان منهج ال��ت��ع��ام��ل م��ع العجيب
تلقيا وإنتاجا ،يقوم على قاعدة االنتقاء
كما حددها احلقل الديني في تعامله مع
ظاهرة العجيب ،فإن خرق هذه القاعدة
ل��م يكن مرحبا ب��ه؛ ف��ه��ذا اإلم���ام أحمد
فيما يُنقل عنه يقول« :ثالثة ال أصل لها؛
التفسير ،واملالحم واملغازي»((( ،ووقف ابن
خ��ل��دون (ت808ه����ـ) م��ن بعض العجائب
ال��ت��ي أوردت��ه��ا كتب ال��ت��اري��خ وال��س��ي��ر من
أم���ث���ال امل��س��ع��ودي وال��ط��ب��ري وس��واه��م��ا
م��وق��ف امل��ن��ك��ر ل��ه��ا ،ال��داع��ي إل���ى إي��ج��اد
((( جالل الدين السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن ،دار
املعرفة ،بيروت ،ط ،1978 ،4:ج ،2 :ص.227:
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رؤية عقالنية ،تبتعد عن غريزة اخلرافة،
وأرجع هذه املرويات العجيبة إلى اعتماد
ناقليها على تأويل سلبي غير ف��اع��ل(((،
كما خصص اجلاحظ بابا في «احليوان»
عنونه بـ ـ ــ»باب م��ن ادع��ى م��ن األع��راب
والشعراء أنهم ي��رون الغيالن ويسمعون
غرين اجل��ان»((( ،والواقع أن مناذج إنكار

العجيب ومنعه ،كثيرة في التاريخ ،حيث
حملت نظرة سلبية حول نصوص العجيب
امل��غ��رق��ة ف���ي اخل���ي���ال« ،ول���ذل���ك ال جند
مثل ه��ذه النصوص متداولة إال شفهيا
ووس����ط ش��رائ��ح اج��ت��م��اع��ي��ة خ���اص���ة»(((،
ح��ي��ث مت إدراج ت��ل��ك ال��ن��ص��وص ،ضمن
«الفنون األدب��ي��ة الشعبية»((( التي جتمع
ب�ين اخل���راف���ة واألس����ط����ورة((( ،و«تهيمن
((( ضياء الكعبي ،السرد العربي القدمي :األنساق الثقافية
وإشكاليات التأويل ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت ،ط ،2005 ،1 :ص.52 :
((( اجلاحظ ،احليوان ،مصدر سابق ،اجلزء السادس.
((( سعيد يقطني ،تلقي العجائبي ف��ي ال�س��رد العربي
الكالسيكي :غ��زوة وادي السيسبان من��وذج��ا ،ضمن:
نظرية التلقي :إش�ك��االت وتطبيقات ،منشورات كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،1993 ،ص.100 :
((( محمد الفاسي ،دراس��ات مغربية (من وحي البينة)،
عيون املقاالت ،الدار البيضاء ،ط ،1990 ،2:ص.127 :
((( ينظر :محمد حجو ،احلكي الشعبي ب�ين  اخلرافة
واألس �ط��ورة :دراس��ة سيميائية ف��ي احلكاية الشعبية،
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه حتت إش��راف :محمد
مفتاح ،نوقشت بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني
م�لال ،جامعة السلطان م��والي سليمان ،سنة .2002
ينظر كذلك :يونس لوليدي ،األس�ط��ورة بني الثقافة

دراســـات
عليها اخل����وارق م��ن س��ح��ر وج���ن ،وفعل للتحقق واق��ع��ي��ا ،بحكم سيطرة الطبقة
غير معقول ،متحررة من املنطق الصارم املتحكمة سياسيا وعلميا في منابع التأثير
للزمكان»((( .ولعل أكبر نكبة تعرض لها املادي والرمزي»((( ،ولذلك كان االحتيال
العجيب هي تهميشه وإهماله ،عن طريق بالعجيب وحكايات احليوان سبيال حلجب
ترسيخ النظر إليه بوصفه أدبا شعبيا أو املعاني غير املرحب بها ،إذ «بني احلكمة
موروثا شفهيا ال يرقى الهتمامات النخبة ،وال��ق��ارئ يقف السلطان ،والب���د لها من
وال يجوز دراسته علميا ،مما أخر دراسته ،مراوغة هذا لبلوغ ذلك»((( .وال يعني هذا،
حتى سبقنا الغرب إليه في ما يسمى بأدب أن العجيب لم تعرفه النخبة ،وإمنا مصدر
الفانتاستيك.
هذا التمييز هو تباين التلقي واختالفه،
< العجيب بني الرسمي والهامشي
فالثقافة العاملة ع��رف��ت ك��ذل��ك العجيب
يظهر أن التمييز بني األدب الرسمي واخلارق ،لكن عجيبها يختلف عن عجيب
واألدب الشعبي ،ه��و متييز ب�ين الثقافة العامة ،فما يثير حيرة هذه الفئة قد ال

العاملة والثقافة الشعبية ،حيث إن الفارق يثير حتى انتباه الفئة األخ��رى ،والنتيجة
بينهما «يكمن في الفاصل بني الرسمي التي ميكن االحتفاظ بها في هذا السياق،
وال��ه��ام��ش��ي»((( ،وتبعا ل��ذل��ك« ،إن سمتي هي إمكانية التمييز بني عجيب النخبة
ال��ع��ج��ي��ب وال��غ��ري��ب ت��ك��اد ت��خ��ت��ص بهما العاملة وعجيب العامة الساذجة .على أن
الثقافة الشعبية ذات العقلية «الساذجة» هذا التمييز غير موضوعي من ناحيتني:
التي جتد في اخلرافات واخل��وارق عاملا
رحبا ،تتجمع فيه أحالمها غير القابلة
الغربية والثقافة اإلسالمية ،مطبعة أنفو-برانت ،فاس،
ط.1996 ،1:
((( مصطفى يعلى ،القصص الشعبي باملغرب :دراس��ة
م��رف��ول��وج�ي��ة ،امل� ��دارس ،ال ��دار ال�ب�ي�ض��اء ،ط،2001 ،1:
ص.70:
((( صابر احلباشة ،العجيب والغريب في كتب تفسير
ال�ق��رآن :منطق السرد أم حجاجية ال��دالل��ة؟ ،مجلة:
مقاربات ،ع ،3:املجلد ،2:ربيع  ،2009ص.37:

ينمي نوعا من الشعور
•األول��ى :أن��ه ّ
بالتفوق عند النخبة ،ويكرس النظرة
الدونية ملا هو مهمش أو غير رسمي،
وبدل تقليص الفجوة ،يزداد البعد.
((( املرجع والصفحة نفسهما.
((( توفيق ب �ك��ار ،املنهج اجل��دل��ي ف��ي حتليل القصص؛
جدلية احلكمة والسلطان ،ضمن :ال�ق��راءة والكتابة،
منشورات جامعة تونس األول��ى ،كلية اآلداب مبنوبة،
 ،1989ص.70 :
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•الثانية :أنه متييز ال يستند على

امل��واق��ف واآلراء التي يتبناها كل ق��ارئ،

معايير موضوعية واضحة؛ فلكي

حسب نظرته وما يتوفر عليه من أدوت
للقراءة وال��ت��أوي��ل ،ولعل الثقافة العالمِ ة

يخرق مألوفي وأن أشعر باحليرة

عندما سعت إلى محاصرة بعض العجيب

واالرت���ب���اك أم��ام��ه ،قبل أن أجد

«امل���زع���ج» أو غ��ي��ر امل��رغ��وب ف��ي��ه ،كانت

تفسيرا مالئما له ،فمتى حتققت

لها مبرراتها ،والتي يندرج من ضمنها:

احليرة وخرق العادة ،كان العجيب

خرق قوانني الدين واملجتمع والسلطان،

ح���اض���را وف���اع�ل�ا ،ب��غ��ض النظر

لكن الغريب هو أن تلك النصوص التي

ي��ك��ون ال��ش��يء عجيبا ينبغي أن

عن انتماء املتلقي للثقافة العاملة
أو الثقافة الشعبية ،ويعزز هذا

من جديد وترى النور مرة ثانية ،مما يثير

الرأي ،أن كثيرا من النصوص التي

الشكوك ح��ول عدالة احلصار أو املنع،

ُوس��م��ت بالشعبية ع��رف��ت إقبال

أما التهميش والنسيان فهو اآللة األخيرة

النخبة عليها وتأثرهم بعجيبها،
بل والكتابة على منوالها(((.

أخ���ي���را ،إن احل��ك��م امل��وض��وع��ي على
ظاهرة العجيب في األدب العربي يقتضي
التمييز بني تلقي النخبة للعجيب وتلقي
العامة له ،فالظاهرة واحدة وإمنا أشكال
التلقي هي التي تتباين وتتفاوت ،وداخل
ك��ل فئة م��ن املتلقني ،ميكن العثور على
((( نذكر على سبيل املثال نص :ألف ليلة وليلة .ينظر:
علي ال �ش��دوي ،جماليات العجيب وال�غ��ري��ب :مدخل
إل��ى أل��ف ليلة وليلة ،ال�ن��ادي األدب��ي الثقافي بجدة،
ال�س�ع��ودي��ة ،ط .2003 ،1:ينظر أي�ض��ا :نبيل حمدي،
العجائبي في السرد العربي القدمي ،مؤسسة ال��وراق
للنشر والتوزيع ،األردن ،ط ،2012 ،1:ص.10:
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اصر زمنا ،سرعان ما تشرق شمسها
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التي تسلط على غير املرغوب فيه ،فتؤثر
فيه ظاهريا ،لكنه يبقى حيا في الظل،
مستمرا في الوجود ،حتى يبعث الله من
يجليه ويُظهره للناس.

< خامتة

من املجحف في حق ظاهرة العجيب
األصيلة ف��ي األدب العربي ،أن ال يهتم
النقاد ال��ع��رب ال��ق��دم��اء بتناول نصوص
ال��ع��ج��ي��ب وال���غ���ري���ب ب��ال��ن��ق��د وال���دراس���ة
والتحليل ،وقد حاول محمد أركون تبرير
ذلك اإلهمال ال��ذي طال هذه النصوص
ردح��ا من الزمن ،بوجود نظرة حتقيرية

دراســـات
لهذا النمط من األدب((( ،حيث مت إدراجه

وماهو سائد (((».ويستشف من ذلك ،أن

«داخ��ل دائ��رة العقائد اخلرافية واألدب

كل إبداع خرق املألوف فهو بهذا اخلرق

الشعبي ،أي ضمن مستوى من الفعالية

يفتح بابا ل��ول��وج عالم العجيب وم��ن ثم

الثقافية املتدنية»((( ،وليس ذلك فحسب

صناعة اجلمال في نصوص اإلبداع ،لكن

ب��ل ُو ِج�����دت ف��ت��اوى حت���رم ت����داول بعض

عندما يتدخل الفكر ليحاسب اإلب��داع

الكتب((( ،فاألدب الصوفي «العجيب» على

األدبي باعتباره فكرا وليس لغة وإبداعا،

سبيل املثال عومل أحيانا معاملة الفكر

تختل املوازين ويحدث اخللل.

الصوفي في النقد ولم يُنتبه إليه كأدب
وإب���داع ،وك��ل غرابة فيه تنسب للفكر ال
للغة ،مع أن اخلرق فيه ناجت عن توظيف
غير مألوف ملكونات اللغة؛ من احلروف
والكلمات وأساليب الصياغة والتركيب،
وإال مل��ا ك���ان أدب����ا؛ ف����األدب «يتميز عن
ال��ل��اأدب ب��ال��غ��راب��ة واخل����رق واالن���زي���اح،
فإذا كان الالأدب أساسه األلفة والكالم
ال���ع���ادي واألس����ل����وب ال��س��ف��ل��ي امل��ن��ح��ط،
ف��إن األدب يقوم على اإلغ���راب واإلبعاد
والتغريب واإلبهام واإليهام والتخريب ملا
هو سائد ومنطقي ومألوف ،ويعني هذا،
أن األدب هو الغرابة واخلروج عن األلفة
((( محمد أركون ،الفكر اإلسالمي :قراءة علمية ،ترجمة:
هاشم صالح ،مركز اإلمن��اء القومي -املركز الثقافي
العربي ،بيروت ،ط ،1996 ،2 :ص.211 :
((( املرجع نفسه ،ص.187 :
((( ينظر بعض األمثلة ضمن :سعيد يقطني ،الكالم
واخل �ب��ر :مقدمة ف��ي ال �س��رد ال�ع��رب��ي ،امل��رك��ز الثقافي
العربي ،بيروت-الدار البيضاء ،ط ،1997 ،1:ص.61 :

إذا كان العجيب قد عاش فترة في الظل،
ومنا في السر ،وترعرع في اخلفاء ،نظرا
لأليادي اخلفية التي كانت متتد إلى عنقه
فتلويه حتى تضيق عليه مجرى الهواء ،فإن
كل محاوالت التضييق التي مورست عليه،
في فترات مختلفة من التاريخ ،لم تفلح
في إنهاء حياته ،أو احلد من منوه ،ويظهر
ذل��ك جليا في احلضور املكثف لظاهرة
العجيب في الثقافة العربية اإلسالمية،
واستمرار ت��داول ما هو غريب وعجيب
عبر األزمنة والعصور ،حيث «مارس على
العقول إغ��واء واضحا هو أح��د وظائفه
في الثقافة وف��ي املجتمع»((( ،ليس على
((( جميل حمداوي ،احلداثة النقدية في كتاب «األدب
والغرابة» لعبد الفتاح كليليطو .متاح على الشبكة من
خالل الرابط اآلتي:

http://www.doroob.com/?p=12283

((( جاك لوكوف ،العجيب في الغرب القروسطي ،ضمن:
العجيب والغريب في إس�لام العصر الوسيط ،محمد
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مستوى التلقي ال��ع��ادي ال��ذي يستهدف

العربي ،ولها جذور في الثقافة العربية،

االستمتاع بقراءة العجائب فحسب ،وإمنا

وبظهور اإلسالم زاد بريق هذه الظاهرة

كذلك على مستوى التلقي العا ِلم الذي
يتمثل ف��ي ال��دراس��ات النقدية احلديثة
التي استهدفت كشف جتليات العجيب
في الكتابة واإلبداع ،حيث يالحظ تزايد

عدد هذه الدراسات ،مما نستدل به على
من��و ال��وع��ي بقيمة ه���ذه ال��ظ��اه��رة التي
تعتبر أصيلة في األدب العربي ولم تكن
أب��دا نتيجة مباشرة لتأثر النقد العربي
املعاصر بنظرية الفانتاستيك التي جاء
بها تودوروف ،كما لم تكن وليدة التجريب
وتوسيع أف��ق ال��ق��راءة وال��ت��أوي��ل ،كما لم
تكن ثمرة ح��وار الثقافات واحل��ض��ارات،
فظاهرة العجيب قد عرفها األدب العربي
ال��ق��دمي وتفاعل معها باستمرار ،إال أن
النقد احل��دي��ث ل��م يتمكن م��ن استجالء
مناطق نفوذها وآثارها في بنية التفكير
العربي.

اإلسالمي من أمور خارقة للعادة من قبيل
الوحي واملعجزات وقصص األنبياء وغير
ذل���ك م��ن ال��ن��ص��وص ال��ت��ي أل��ه��ب��ت شهوة
االستماع للعجيب وتتبعه ،فكانت العودة
لظاهرة العجيب قوية في األدب العربي،
ونظرا لظروف تاريخية مرتبطة باحلكم
والسياسة ،فإن العجيب قد تعرض لبعض
التضييق واملنع جراء تطلعه للكشف عن
مناطق عميقة في الفكر العربي وانتقاد
ال��س��ي��اق ال��واق��ع��ي للمجتمع واإلن���س���ان،
وب���ذل���ك ت������راوح ال��ع��ج��ي��ب ب�ي�ن ال��ظ��ه��ور
واالختفاء أو بني الشيوع واالضمحالل،
لكنه في النهاية لم ينقرض وظل يعمل في
اخلفاء من خالل قصص عجيبة تداولها
الناس عبر أزمنة متباينة وأمكنة مختلفة
ليخترق العجيب اجل��غ��راف��ي��ا وي��ل��ج بنية
التفكير العربي واإلبداع األدبي ،وليشكل

نخلص بعد هذه الرحلة العلمية ،إلى
أن ظ��اه��رة العجيب أص��ي��ل��ة ف��ي األدب
أركون وتوفيق فهد وجاك لوكوف ،ترجمة :عبد اجلليل
األزدي ،نشر :امللتقى ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار
البيضاء ،ط ،2002 ،1:ص.64 :
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اليوم مدخال مهما لفهم العقلية العربية.

قــــراءات

بريشة الفنانة التشكيلية ثريا البقصمي

قــــــراءات

المذكرات الشخصية كنص أدبي متنوع

قـراءة فـي:

«يوماً أو بعض يوم»
لمحمد سلماوي

ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة بشكل ع���ام ال ت��ع��رف «أدب
السيرة الذاتية» بحكم أنها مجتمعات عشائرية
محافظة ف��ي معظم حاالتها ،ومتتد ه��ذه السمة
احملافظة حتى ف��ي املجتمعات العربية القدمية
واحلضارات العريقة ،وهذا يجعل املرء يفكر ألف
م��رة قبل أن يقول ما ح��دث ،أو يبوح مبا يعرف،
ألن��ه لن يسلم من احلساب املجتمعي ال��ذي يصل
إل��ى النبذ وال��ط��رد م��ن اجل��م��اع��ة ،بالرغم م��ن أن
هذا اجلنس األدبى رافد مهم من روافد «املعرفة»
(*)
> بقلم :سمير درويش
ف��ي العالم م��ن حولنا ،فاملعرفة تتكون م��ن تراكم
اخلبرات التي تعد السيرة الذاتية أحد روافدها،
من ذلك مثلاً أن كتاب «عشت ألروي» جلابرييل جارثيا ماركيز ليس سيرة حياة شخص
بقدر ما هو ملمح للحياة في كولومبيا في الفترة التي ع��اش فيها الكاتب ،بل في
أمريكا الالتينية بأسرها بحكم تشابه الظروف في الكثير من بلدانها ،ناهيك طب ًعا عن
املذكرات التي كتبها مثقفون وأدباء وشعراء وسياسيون من أوروبا وأمريكا ،بل إن معظم
(*) كاتب مصري.
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محمد سلماوي

الرؤساء األمريكيني –على سبيل املثال-
كتبوا مذكراتهم بعد أن غادروا وظائفهم،
وكذلك وزراء اخلارجية ..وغيرهم .هذا
«ال��رف��ض ال��ع��رب��ي امل��ك��ت��وم» ل�لاع��ت��راف،
واخل��وف –بالتالي -من أن يقول الفرد
املؤثر كل ما يعرف ،جعلنا نخسر راف�� ًدا
من أهم روافد املعرفة ،بل جعلنا نخسر
فرصة ثمينة ملعرفة ذواتنا ،والنتيجة أنه
ل��ي��س ل��دي��ن��ا ص���ورة م��ع��ادل��ة يحتفظ بها
الذهن لكلمة «عربي» ،أو مصري أو ليبي
أو خليجي أو مغربي ..إلخ.

ما أخ��ذ شكلاً قصص ًّيا أو روائ�� ًّي��ا ،مثل
أيام طه حسني ،أو أصداء السيرة الذاتية
لنجيب محفوظ ،ومنها ما اقتصر على
رواية موضوع واحد أو حتدث عن واقعة
بعينها ،مثل مذكرات محمد إبراهيم كامل
وزير اخلارجية املصري األسبق في عهد
الرئيس ال��س��ادات« :السالم الضائع في
كامب ديفيد» ،التي روت بالتفصيل وقائع
مفاوضات «كامب ديفيد» وما قبلها وما
بعدها ،أو كتاب «ط��اب��ا /كامب ديفيد/
اجل���دار ال��ع��ازل» للدكتور نبيل العربي،
وزير اخلارجية املصري وأمني عام جامعة

مع ذلك فهناك كتب قليلة في املكتبة
العربية في هذا النوع األدبي املهم ،منها
غالف املذكرات
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ال���دول العربية األس��ب��ق ،وال���ذي خصص
اجل��زء األه��م منه ملفاوضات طابا حيث
كان عض ًوا في الفريق العربي املفاوض
الذي استطاع إرجاع مربع طابا للسيادة
املصرية ،وقبل ذلك املذكرات املهمة التي
أصدرها د.ث��روت عكاشة «مذكراتي في
السياسة والثقافة» في جزءين ،ومذكرات
خالد محيي الدين «اآلن أتكلم» ،و«البحث
عن ال��ذات» للرئيس الراحل محمد أنور
السادات ،وهي كتب يغلب عليها التحليل
ال��ذات��ي ،وتضخيم ال���ذات ،وإب���راء الذمة
من بعض وقائع التاريخ املصري املعاصر،
أكثر منها أدب اعتراف أو مكاشفة ،وهى
ال تقول احلقيقة كاملة ،بل جز ًءا منها ،قد
تضيع معه احلقيقة ذاتها!
ل��ك��ن ث��م��ة م���ذك���رات ح��ق��ي��ق��ي��ة ،قليلة
ونادرة ،في املكتبة العربية ،مثل مذكرات
سعد زغ��ل��ول ال��ت��ي أوص���ى بنشرها بعد
وفاته ،ويعترف فيها بإدمانه لعب القمار،
وهو زعيم تاريخي قاد ث��ورة  1919التي
تعد أنصع ال��ث��ورات املدنية ف��ي التاريخ
العربي عمو ًما ،ورمبا كانت الوحيدة ،وفي
الثقافة هناك م��ذك��رات د.عبد الرحمن
ب��دوي «س��ي��رة حياتي» التي ص��درت في
جزءين ،وفيها آراء صادمة عن املثقفني
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واملترجمني ال��ذي��ن ع��اص��روه ،وم��ذك��رات
د.ل��وي��س ع��وض «أوراق العمر ..سنوات
ال��ت��ك��وي��ن» ،وال��ت��ي اع��ت��رف فيها بأشياء
حدثت معه ومع بعض أفراد عائلته تخص
الدين والتدين ،وهي أشياء ال يقبلها العقل
العربي ببساطة.
من هنا تأتي أهمية مذكرات محمد
سلماوي التي صدرت في القاهرة مؤخ ًرا
عن دار «الكرمة» بعنوان «يو ًما أو بعض
يوم» ،اجلزء األول ،الذي خصصه للفترة
م��ن ي���وم م��ي�لاده ف��ي م��اي��و  1945حتى
اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س ال���س���ادات ف���ي ح���ادث
املنصة الشهير أثناء العرض العسكري
يوم السادس من أكتوبر عام  ،1981وقت
أن كانت احلالة السياسية في مصر على
شفا بركان ،بعد مظاهرات  18و 19يناير
 ،1977وزيارة السادات للقدس في العام
نفسه ،ثم توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع
إسرائيل بشكل منفرد ،برعاية أمريكية،
ث��م ت��ص��اع��د ح���دة امل��ع��ارض��ة ل��ه ولنظام
حكمه ال��ت��ي أدت إل��ى م��وج��ة اعتقاالت
اخلامس من سبتمبر  1981قبل اغتياله
بشهر واحد ،هذه األح��داث التي لم يكن
محمد سلماوي شاه ًدا عليها فقط بحكم
عمله الصحفى ،ب��ل ك��ان ض��ال�� ًع��ا فيها،

قـــــراءات

محمد سلماوي في شبابه األول

ومشاركا باملعارضة ،وتضرر منها بشكل
شخصي ،ومن هنا تأتي أهمية روايته.
احلكم العائلي
ينتمي محمد سلماوي إلى عائلة ذات
أص��ول ريفية من كفر الشيخ ممن نطلق
عليهم مالك األطيان أو «األعيان» ،وهم
مالك أراضي زراعية ،يعمل بها فالحون
–أيضا -رج��ال صناعة
باليومية ،ومنها
ً
وجت��ارة ،لكن أباه ولد في القاهرة وأقام
بها أعماله التجارية والصناعية ،وتنقل
في أرقى أحيائها السكنية ،وجلب ألبنائه
مربيات أجنبيات –إجنليزيات وفرنسيات

غال ًبا -ليتعلموا أدب��ي��ات األرستقراطية
األوروبية ،ثم أرسلهم إلى مدرسة بريطانية
في مصر ،مت متصيرها بعد ث��ورة يوليو
 ،1952ج��دوده من الناحيتني كانوا على
عالقة وثيقة بدوائر احلكم قبل ثورة يوليو
 1952وبعدها ،أب��وه –الذي كان صديقًا
مقر ًبا للمهندس سيد مرعي وزير الزراعة
ورئ��ي��س مجلس الشعب األس��ب��ق -يحمل
لقب البيكوية ،وحصل على الباشوية لوال
أن قيام الثورة أوقف اإلج��راءات اإلدارية
ال�ل�ازم���ة ق��ب��ل اك��ت��م��ال��ه��ا ،ق��ب��ل أن تُلغى
األلقاب عمو ًما ضمن مشروع ثورة يوليو
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محمد سلماوي ومنصور حسن منذ سنوات مضت

للعدالة االجتماعية وتقريب الفوارق بني
الطبقات ،والتي أدت إلى مصادرة بعض
ٍ
وأراض زراعية
أم�لاك األب من مصانع

حسب قانون اإلصالح الزراعي بتدرجاته
املعروفة وق��رارات التأميم ،وستعرف أن
ال��رئ��ي��س ال��س��ادات اختبأ م��ن «البوليس
احل��رب��ي» لفترة ،بالعمل سائق نقل على
احدى سيارات أحد مصانعه.
كما يكتشف القارئ أن الكاتب نفسه
دخل الدوائر احمليطة بالسلطة ،فأصدقاء
ال��دراس��ة خ��رج منهم وزراء ف��ي أكثر من
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م��ج��ال ،ح��ت��ى إن أح��ده��م ،وه���و السيد/
��ح��ا محتملاً
م��ن��ص��ور ح��س��ن ،ك���ان م��رش ً
لرئاسة اجلمهورية بعد (ثورة) يناير ،2011
ثم زاد انغماسه في الواقع السياسي بعد
عمله بالصحافة منذ بداية حياته العملية،
وف��ي «جريدة األه���رام» التي كانت قريبة
ج�� ًّدا –وال ت��زال -من دوائ��ر صنع القرار،
وحتت رئاسة حترير واحد من أهم الكتاب
الصحفيني في تاريخ الصحافة العربية،
بل والعاملية ،هو األستاذ محمد حسنني
هيكل .أن��ت –إذن -ت��رى رؤوس احلكم

قـــــراءات

محمد سلماوي مع محمد حسنني هيكل

ح�ين تقلب ص��ف��ح��ات ال��ك��ت��اب ،وت���رى أن
دائ��رت��ه ضيقة ج��� ًّدا وتنحصر ف��ي طبقة
واح���دة ه��ي الطبقة ال��ت��ي متتلك رؤوس
األم��وال واألراض��ي الزراعية والتوكيالت
التجارية ،وأن هذه الدائرة ظلت كما هي
لم تتأثر بقيام ث��ورة يوليو التي أطاحت
بامللك وح��لَّ��ت ح��زب ال��وف��د –حزب كبار
امل�لاك -إل��ى جانب بقية أح��زاب ما قبل
الثورة ،وبعد انقالب  15مايو  1971الذي
قاده أنور السادات على املرحلة الناصرية

ورموزها وأفكارها وسياساتها ،وحتى بعد
قيام ثورة يناير  2011وامتدادها في 30
يونيو  ،2013هذه السلسلة التي جاء منها
د.أحمد نظيف آخر رؤساء وزراء مبارك
وأهمهم ،ورشيد محمد رشيد ،ومحمود
محيي الدين ،بالتأكيد هناك أسماء تصعد
م��ن وق���ت آلخ���ر م��ن ه��ن��ا وه��ن��اك ،لكنها
استثناء يؤكد قاعدة سيطرة دائرة ضيقة
على السلطة والنفوذ واألموال في مصر،
وأن الطفرة التي أحدثها عبد الناصر بفتح
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الباب أمام املجتهدين من الطبقات الفقيرة
لتولي مراكز قيادية ،لم تتعد وظائف وكالء
ال����وزارات ف��ي ال����وزارات غير السيادية،
بدليل عدم تعيني أبناء الفقراء حتى هذه
اللحظة في النيابة واخلارجية ،على سبيل
املثال ،وهذا معروف ومتداول ويتم التأكيد
عليه بشكل يومي دوري وعادي!
لكن اجلدير باملالحظة وبالذكر هنا
–لإلنصاف -ش��ي��ئ��ان :أن ه���ذه الطبقة
تتعلم تعلي ًما ج ِّي ًدا في مدارس وجامعات
أوروب��ي��ة ،وأم��ري��ك��ي��ة ،تعتني ب��امل��ادة التي
ت��وص��ل��ه��ا ل��ل��ط�لاب ،وب���ط���رق ال��ت��دري��س،
وتختار املعلمني واألساتذة واملديرين بشكل
انتقائي كفء ،بعي ًدا عن «التعليم السريع»
غير االحترافي وغير املفيد في املدارس
احل��ك��وم��ي��ة امل��ص��ري��ة ،ال����ذي ي��ق��وم على
التلقني ،ويعتمد على معلمني وأساتذة من
أنصاف املتعلمني وغير األكفاء .وأن الدولة
املصرية –رمبا للسبب السابق نفسه -لم
تهتم بتربية أجيال جديدة ،لتوسيع قاعدة
االختيار ،وبالطبع هذان السببان ال ينفيان
اجلهود الشخصية لبعض األفراد املميزين
املنتمني للطبقة الفقيرة ،الذين استطاعوا
بجهود ذات��ي��ة جت��اوز طبقتهم وااللتحاق
بالطبقة احلاكمة كل حني.
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أيضا من شبكة املصاهرة
يتضح ذلك ً
احمليطة باملؤلف ،املتمثلة في عائلته وعائلة
زوجته الفنانة التشكيلية املعروفة نازلي
مدكور ،أو زوج��ي أختيه ،وأزواج أخوات
زوج���ت���ه ،وك��ل��ه��م –دون اس��ت��ث��ن��اء واح���د-
تقلدوا مواقع تنفيذية مهمة ،األمر الذي
يجعل حفل زف���اف أح��ده��م أو إح��داه��ن
يشكل ص��ورة أمينة للطبقة احلاكمة في
ال��وق��ت ال���ذي أق��ي��م ف��ي��ه ،وال��ك��ت��اب زاخ��ر
مبجموعة مهمة من الصور الفوتوغرافية
التي توضح ذل��ك .كما أن الكاتب نفسه
تقلد عدة مناصب قيادية مهمة في املجال
ال��ث��ق��اف��ي احمل��ل��ي وال���دول���ي ،ف��ق��د ان��ت��دب
وكيلاً ل��وزارة الثقافة للعالقات الثقافية
اخلارجية في فترة ،وشغل موقع املستشار
الثقافي لوزير اإلع�لام في أخ��رى ،وكان
ورئيسا
عض ًوا مبجلس نقابة الصحفيني،
ً
الحتاد كتاب مصر ،وأمينًا عا ًّما لالحتاد
ال��ع��ام ل�لأدب��اء والكتاب ال��ع��رب ،واآلن ال
ي��زال أمينًا ع��ا ًّم��ا الحت��اد كتاب أفريقيا
وآسيا وأمريكا الالتينية ،واملواقع األخيرة
ب��االن��ت��خ��اب ،لكنها امل��واق��ع نفسها التي
شغلها امل��رح��وم يوسف السباعي ،عضو
تنظيم الضباط األحرار الذي كان مسؤولاً
عن ملف الثقافة طوال عهدي جمال عبد

قـــــراءات
��ض��ا ال��ذي
الناصر والسادات ،حتى اغتيل عام  1979م��ن ال��وظ��ائ��ف ،وال��ت��ش��ت��ي��ت أي ً
في قبرص أثناء أح��د اجتماعات احتاد أض��ع��ف��ه اآلن وج��ع��ل��ه ي��ف��ق��د ال��ك��ث��ي��ر من
تأثيره ،بينما كان التيار اإلسالمي –ممثلاً
كتاب أفريقيا وآسيا.
في جماعة اإلخ��وان املسلمني ومرشدها
انتفاضة اجلوعى
العام عمر التلمساني -متعاو ًنا مع النظام
تكشف مذكرات محمد سلماوي بجالء
ب��ه��دف ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ال��ي��س��ار مبختلف
وخصوصا التيار
عن أن اليسار املصري،
ً
فصائله.
الناصري ،كان القوة الكبرى املؤثرة في
لم يكن محمد سلماوي راص�� ًدا فقط
الشارع سنوات السبعينيات والثمانينيات،
وبالتالي هو الذي حرك احلياة السياسية لتلك األح��داث املهمة –وقد ك��ان -ولكنه
َّ
عموما وقتها ،وجتلى ذلك في مظاهرات كان مشار ًكا وفاعلاً فيها ودفع الثمن ضمن
ً
الطلبة وال��ع��م��ال ع��ام��ي  1971و ،1972كثيرين من أقرانه ،فيروي أنه مت القبض
اعتراضا على متييع قضية حترير األرض عليه في الساعة الثامنة والنصف صباح
ً
املصرية التي احتلتها إسرائيل عام  ،1967يوم  19يناير  ،1977وكان نائ ًما ال يزال،
حني أعلن السادات أن عام  1971سيكون وأودع في زنزانة انفرادية بسجن القلعة
ع��ام احل��س��م ،وم��ر ال��ع��ام دون أن يحدث الرهيب ليوم كامل ،قبل أن يتم ترحيله إلى
شيء ،كما جتلى في مظاهرات  18و 19سجن االستئناف حتت ظروف حبس غير
يناير  ،1977التي اندلعت في طول مصر إنسانية ،وقضى فيه حوالي شهر ونصف
وعرضها ،بشكل كبير وغير متوقع من شهر ،ووجهت له تهم التحريض السياسى،
حيث السرعة والكثافة ،إثر اإلعالن عن وقيادة املظاهرات ،وغير ذلك ،وقد تزامل
رف��ع الدعم عن بعض السلع األساسية ،ف��ي ال��س��ج��ن م��ع ث�لاث��ة صحفيني غ��ي��ره:
ضمن خطة رأسملة االقتصاد املصري فيليب ج�لاب وأح��م��د اجل��م��ال ويوسف
ال��ت��ي ك���ان ي��ق��وده��ا ال���س���ادات وي��ن��ف��ذه��ا ص��ب��رى ،وواح����د م��ن أه���م وج���وه اليسار
وزي���ر االق��ت��ص��اد –وقتها -د.ع��ب��د املنعم املاركسي هو حسني عبد ال��رازق ،وبعض
القيسوني ..وق��د دف��ع اليسار الناصري الشباب من قادة الناصرية الذين أنشأوا
الثمن غاليا باالعتقال والسجن والفصل نوادي الفكر الناصري في اجلامعات مثل
ً
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محمد سلماوي في قفص االتهام أثناء محاكمته في قضية مظاهرات اجلوعى

السيد غريب ومحمد عواد ،كما تفاعل مع
وجوه من خارج السجن سواء من احملامني
أو ال��ن��اش��ط�ين :عبد ال��ع��زي��ز الشوربجي
ود.عصمت سيف الدولة وأحمد اخلواجة
وسامح عاشور ،وحمدين صباحي وعبد
الله السناوي ..وغيرهم ،وثالثة من هؤالء
احملامني انتخبوا نقباء للنقابة.
التفاصيل اليومية التي أورده��ا محمد
سلماوي من واقع مفكرته التي كان يدون
بها يومياته فى السجن ،هي الشيء اجلديد
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هنا ،ألنها جتعل القارئ شري ًكا في جتربة
السجن ،كأنه عاشها ،هذا من ناحية ،ومن
ناحية أخ��رى تلفت النظر إل��ى أن محمد
سلماوي الذي ينتمي اجتماع ًّيا واقتصاد ًّيا
إل��ى الطبقة امل��ي��س��ورة ،ق��د انفصل عنها
ثقاف ًّيا وفكر ًّيا بانتمائه إلى أفكار التجربة
الناصرية بانحيازاتها الشعبية للطبقات
الفقيرة ،ففي الوقت الذي كان فيه أقرانه
ينعمون ب���دفء السلطة وأض��وائ��ه��ا ،ك��ان
يعاني من برودة الزنزانة االنفرادية بسجن
القلعة وظالمها ال��دام��س ال��ذي ال يجعله

قـــــراءات
ي����رى ي���دي���ه وال حتى
الفراش املطوي الذي
سينام عليه ،يبني ذلك
م���ن إش�����ارة دال�����ة ،أن
امل��ه��ن��دس سيد مرعي
–وكان صهر الرئيس
ال�������س�������ادات ورئ����ي����س
م��ج��ل��س ال���ش���ع���ب ،أي
ال����رج����ل ال���ث���ان���ي ف��ي
م���ص���ر -أب���ل���غ وال���دت���ه
–وكان ب���ي���ن���ه وب�ي�ن
من مفكرة محمد سلماوي التي دون فيهامذكراته في السجن
العائلة صلة صداقة
ق��وي��ة -أن��ه مت القبض
داللة على أن السنوات مرت سري ًعا كأنها
ع���ل���ى «م����ح����م����د» ف��ي
امل��ظ��اه��رات ،وأن وزي��ر الداخلية أبلغه أن ب��ض��ع س��اع��ات ،ك��م��ا أن م��ذك��رات عمرو
«التهمة الب��س��اه مائة ب��امل��ائ��ة» ،وح�ين أكد م��وس��ى ال��ت��ي ص����درت ف��ي ن��ف��س ال��ف��ت��رة
ل��ه س��ل��م��اوي بعد خ��روج��ه أن��ه مت القبض بعنوان «كتابيه» مأخوذ من اآلي��ة { َفأَ َّما
عليه من منزله ،رد قائلاً ما معناه أن هذه َم ْن ُأوتِ َي كِ تَا َب ُه ِب َي ِمينِ هِ َف َيقُ ولُ َهاؤُ ُم ْاق َر ُءوا
ه��ي السلطة ،وأن��ه علينا قبولها كما هي كِ ت َِاب َي ْه} (احلاقة ،)19 :وهي إشارة واجبة
بادعاءاتها وغشمها وبياناتها الكاذبة.
ألن س��ل��م��اوي ل��م يشأ أن مي��رر موضوع
القوة الناعمة

ال يغيب عن القارئ بالطبع أن عنوان
«بعضا أو بعض يوم» مأخوذ من
املذكرات
ً
اآلية الكرمية {قَالَ ك َْم ل َِب ْثتَم فى األرض
ض َي ْو ٍم
عدد سنني ،قَالَوا ل َِب ْثنا َي ْو ًما أَ ْو َب ْع َ
ين} (املؤمنون 112 :و)113
َاسأَ ِل ا ْل َعا ِّد َ
ف ْ

عالقته بالدين ،فقال إنه مر بفترة شك
ف��ي شبابه األول ،ككثيرين م��ن املثقفني
وال ُك َّتاب ،لكنه جتاوزها سري ًعا على قاعدة
أن اإلميان ليس عملاً من أعمال العقل بل
وظيفة من وظائف اإلحساس ،وإحساسه
قال له إن الله موجود ،وإن الرسالة حق.
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ه��ذا ال��ن��وع م��ن التدين «ب��اإلح��س��اس»
يجعل صاحبه مقتن ًعا بأهمية الثقافات
والفنون بأشكالهما املختلفة ،خاصة أنه
اكتشف لديه ميلاً مب ِّك ًرا لألدب والتمثيل
والغناء ،وقد جرب كل ذلك حتى استقر
على أنه كاتب مسرح وسارد بشكل عام،
ومن حسن حظه أنه وجد نفسه في بداياته
األولى قري ًبا من عمالقة األدب في عصره:
توفيق احلكيم وجنيب محفوظ ويوسف
إدريس وزكي جنيب محمود وعبد الرحمن
الشرقاوي وث��روت أباظة وغيرهم ،ممن
ضمهم األستاذ محمد حسنني هيكل إلى
كتيبة « ُك�� َّت��اب األه���رام» ،ووضعهم جمي ًعا
في الدور السادس باملبنى املميز للجريدة،
ومطمحا لكل
فأصبح ه��ذا ال��دور منارة
ً
األدباء واملثقفني .بدأت عالقة الكاتب بهم
من مكتب توفيق احلكيم ،وتطورت حتى
أصبح من أقرب املقربني لنجيب محفوظ
صاحب نوبل ،وقد سافر نيابة عنه إلى
اس��ت��وك��ه��ول��م الس��ت�لام ج��ائ��زت��ه م��ن ملك
السويد وإلقاء كلمته بالعربية واإلجنليزية.
س��ك��ان ه���ذا ال�����دور ل���م ي��ك��ون��وا أك��ب��ر
أدب����اء م��ص��ر ف��ح��س��ب ،ب��ل أك��ب��ر األدب����اء
العرب قاطبة ،وبعضهم له سمعة دولية،
ومعظمهم ت��رج��م��ت كتبهم إل���ى اللغات
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احلية ،ولهم قراؤهم ،وأعدت عن أعمالهم
آالف الدراسات ومئات الرسائل العلمية
ح���ول ال��ع��ال��م ،ك��م��ا أن��ه��م قبلة للزائرين
العرب واألج��ان��ب .يجب أن نعترف أنهم
نتاج املرحلة الليبرالية التي تزامنت مع
ث���ورة  ،1919وأف����رزت أس��م��اء مهمة في
الثقافة العربية مثل أحمد لطفي السيد
وأم�ي�ن اخل��ول��ي وأح��م��د أم�ين ومصطفى
وعلي عبد ال��رازق ومحمد عبده وجمال
الدين األفغاني وقاسم أمني وطه حسني
–من قبل ومن بعد ،-لكن يحسب للمرحلة
الناصرية أنها استوعبتهم ووف���رت لهم
املناخ املناسب لإلنتاج األدب��ي والفكري،
وأم��ن��ت لهم حياتهم ،كما أف���رزت جيلاً
ج��دي�� ًدا من املبدعني املهمني في الشعر
والرواية والقصة واملسرح –منهم سلماوي
نفسه ،-مثل :صنع الله إبراهيم وأصالن
وخ���ي���ري ش��ل��ب��ى وب���ه���اء ط���اه���ر وص�ل�اح
عبد الصبور وح��ج��ازي وص��ب��ري موسى
والغيطاني وألفريد ف��رج ..وغيرهم ،في
ح�ين أن ال��ف��ت��رات ال�لاح��ق��ة ،م��ن��ذ ب��داي��ة
السبعينيات وحتى اآلن ،حتارب املبدعني
وتهملهم وتضيق عليهم ،وت��ق��ود بعضهم
إل��ى السجون واملعتقالت ،مم��ا أث��ر على
وض��ع مصر الثقافي وال��ف��ك��ري واألدب���ي

قـــــراءات
على املستوى العربي ،وأفقدها على مدى والتصاعد وص��ولاً إلى ال��ذروة الدرامية،
انفصلت عن املوضوع باعتباره
السنوات جز ًءا كبي ًرا من قوتها الناعمة .حتى إذا
َ
رواي���ة أح���داث ج��رت ف��ع�ًل�اً ف��ي امل��اض��ي،
احلبكة الدرامية
فيمكنك أن تتلقاها كعمل أدب��ي رصني،
تضمنت م��ذك��رات سلماوي «ي��و ًم��ا أو
وهو ما أعطى املذكرات قيمة إضافية ال
بعض يوم» عدة نصوص أدبية داخل النص
جتدها في الكتب الشبيهة ،فالسياسيون
الرئيسي :قصيدة للشاعر أحمد ف��ؤاد
–مثلاً  -حني يكتبون مذكراتهم يعهدون
جنم ،أغنيات شباب اجلامعات املساجني
بفعل الكتابة إلى صحفيني يهتمون برواية
على خلفية مظاهرات اجلوعى ،رسائل
األح�����داث وت��وث��ي��ق��ه��ا وت��رت��ي��ب��ه��ا ،وق��ل��ي�ًل�اً
مكتوبة ،وأخرى شفهية من أدبيات السجن
م��ا يهتمون بجماليات اللغة والتصاعد
التي نسمعها في األفالم املصرية غال ًبا،
الدرامي ،بل إن بعضهم قد يجد في ذلك
كما تضمنت –وهذا في غاية األهمية-
داع لها ،وه��و م��ا تثبت
حمولة زائ���دة ال ٍ
مجموعة من الصور ال��ن��ادرة التي تنشر
مذكرات محمد سلماوي خطأه ،إذ اقترنت
للمرة األول���ى ،وال��ت��ي تعد وثيقة موازية
دهشة احلكي واكتشاف التفاصيل ،مبتعة
لشهادة الكاتب على حياته وزمنه ،وكما
ال��ق��ص ،وه���ذا –على أي ح���ال -طبيعي
يقول الناشر في نهاية الكتاب –املكون
وهو ما مييز املذكرات التي يكتبها أديب
من  430صفحة من القطع املتوسط -إن
عن م��ذك��رات اآلخ��ري��ن ،وه��و ما ال تنتبه
بعضها صور شخصية وعائلية ،وبعضها
إليه السلطات حني تقبض على أديب أو
من مجموعة املؤلف ،وبعضها من تصوير
حتبسه ،ألن كتابته –بعد انقضاء العصر
املؤلف نفسه ،هذا احل��رص وتلك الدقة
ورموزه -ستكون وثيقة إدانة دامغة يصعب
في انتقاء الصور ونشرها جعل الكتاب
الهروب من ثقلها.
وثيقة تاريخية حقة.
��ض��ا أن امل��ؤل��ف لم
كما أن ال�لاف��ت أي ً
لكن الالفت هو استخدام كل تقنيات
يعتمد السرد التاريخي املتراتب ،مبعنى
ال��ق��ص��ة ال��ق��ص��ي��رة ف��ي ك��ت��اب��ة ال��ف��ص��ول:
أن يحكي حكاية متصلة بحسب تعاقب
احل������وار وامل����ك����ان وال����زم����ان وال��ت��ش��وي��ق
األيام والسنني ،لكنه فضل تقسيم الكتاب
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إل���ى ف��ص��ول ،ت��وق��ف ف��ي ك��ل م��ن��ه��ا أم��ام
موضوع كبير ومهم ،بدأ بنشأته وعائلته
وج���ذوره���ا ،ث��م دراس��ت��ه وطبيعة تكوينه
وال��ت��ط��ورات التي حدثت على شخصيته
واهتماماته ،ثم املوضوعات العامة التي
ش��ارك فيها ،ودرتها مظاهرات  18و19
يناير  1977بحكم أنه سجن على خلفيتها،
وق��دم للمحاكمة قبل أن يقرر القاضي
أال وجه للتهم املوجهة إليه أص�ًل�اً  ،وهي
جتربة ثرية تستحق االهتمام والتركيز،
ألنها –إلى جانب كونها جتربة مركزية
ف���ي ح��ي��اة امل���ؤل���ف -ف��ه��ى جت��رب��ة مهمة
في حياة مصر والوطن العربي ،فصلت
بني ام��ت��داد املرحلة الناصرية بأفكارها
القائمة على العدالة االجتماعية وتذويب
الفوارق بني الطبقات ،وجتربة السادات
ومن جاؤوا بعده بتفاصيلها املعروفة من
صور االحتكار والفساد وحتريك األموال،
والتي أوصلت مصر والوطن العربي إلى
ما وصل إليه من ضعف ووه��ن أدى الى
(ثورة) يناير وما تالها.
امل��ل��م��ح األخ��ي��ر ف��ي ه���ذا اجل��ان��ب أن
امل���ذك���رات ق��دم��ت من���اذج إن��س��ان��ي��ة غاية
في األهمية ،مثل اجل��دة القوية املركزية
ال��ت��ي خ��اص��م��ت أخ��اه��ا وك��اف��ح��ت ض��ده
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حتى حصلت على حقها في امليراث ،في
زمن كانت النساء ضعيفات قابعات خلف
األب��واب دون تعليم أو مشاركة ،ودون أن
يسمع لهن ص��وت ،ومثل شخصية األب
املهندس «سلماوي محمد» ،الرجل احملب
للحياة ،الناجح في عمله ،ال��ذي يرتبط
ب��أه��م ال��ع�لاق��ات ال��ت��ج��ارب��ة م��ع أم��ري��ك��ا،
والذي يقيم عالقات إنسانية مع العاملني
معه سواء الفالحني في األرض أو العمال
في املصانع ،والذي حصل على توكيالت
جتارية وأدارها بنجاح ،وقد سلبت الثورة
ب��ع��ض أم�لاك��ه ح��س��ب ق��وان�ين اإلص�ل�اح،
لكنه تعافى م��ن الصدمة سري ًعا ووق��ف
على قدميه ومنَّى الذي تبقى لديه ،وفي
الوقت نفسه لم يشأ أن يح ِّمل أوالده مرارة
مضادة للثورة وأبطالها ،حتى ال يعادوا
العصر الذي يعيشون فيه ،وكانت نتيجة
فعله أن أكبر أبنائه –محمد سلماوي-
نشأ مؤمنا بالتجربة الناصرية ،وعمل مع
أق��ران��ه لقيام ح��زب ن��اص��ري شرعي فى
ظل حكم ال��س��ادات ،وسجن على خلفية
مظاهرات اجلوعى!

شــعـــر

بريشة الفنانة التشكيلية جناة السمحان

شـعــــــــر

ُ
األ ُّم َأن ِْت
����ت َو ِم����نْ َح��ـ��ن� ِ
الأْ ُ ُّم َأ ْن ِ
�ان� ِ�ك َن ْستَـقي
�ح��ي� ِ
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�و ْي� ُ
�اة َ ..فيا ُك��ـ� َ
َم ْعنى ا ْل� َ
��ك َأ ْف� ِ
ِ
��ي��� ْت� ِ
��ـ��رام��ه��ا
َ������راك َغ
����ئ����� َد ٌة ت
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َ
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��ق
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وليد القالف ( اخلراز )
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(*) شاعر كويتي.
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��������ه ا ْر ِت����ي����ـ� ُ

�ن������ا ِب������� ُك� ِّ
زال َي������ ْم���َل�� أَ ُ
َ
�����ـ�����ق
������ل تَ����� َدُّف
م������ا
ِ

����ض����� ْي�����ن�����ا ِ
ن ِب����م����ا ا ْر َت� َ
���م����ا
���رَّف����ـ����ق��ي� َ
دائ����ـ� ً
َت���� َت� َ

���رَّف����ـ����ق����ي
��������ر َي
ْ
م�����ا َم َّ
�����������و ٌم دونَ َأنْ َت���� َت� َ

���خ����ل����ـ����و َق���� ٌة ِل����� ْل�����ج� ِ
ِ
َّ
َم� ْ
����ل����ن����دى
����������ت َو ِل
����ود َأ ْن�

����ر ذ ِل� َ
����غ�����م�����ا ُم ِب َ
َوهَ ���������لِ ا ْل� َ
�������ك ُم��� ْر َت���ـ���ق���ي
����غ���� ْي ِ

ِ
ي���ا َأ ْن ِ
ْ
�������ل َل��ن��ا
�����ج
�����دود َ ..وهَ
�������ت ي���ا َم� ْ
���ه���� َد ا ْل ُ

ِب ِ
�����ن ا ْف ِ
ِ
����ر ِق
����ت
�����ج�
�����دود ِم� ِ
����ع ِ
����خ����ار ُم ْ
����س����وى ا ْل� ُ
ٍ
ِ
����واع����� ُدهُ ����� ْم ِح����م� ِ
���اك َ ..وي�����ا َل��ه��ا
����ت َس�
����م� ْ
َر َس� َ

������ت ِب������ك ِّ
����ق
��������ام��������� ًة ُع
َر ّس�
������ـ������ر َف ْ
ِ
ُ������ل َت����� َأُّن�����ـ� ِ
َ

ِ
َّ
��ـ��ره��ا
ال����ش
��ه���ن���ا
��ح ِ
َف� ُ
����واط ُ
َ���س���تَ���ض���ي ُء ِب�� َب ْ
����ئ ت ْ
َح����� ّت�����ى

َك����س����اه����ا

ِب�����ال� ِّ
����ض�����ي� ِ
����اء

ِ
َ����ع َّ
َوهُ ������ن� َ
����ر ْت
ال����س
�����ح������را ُء
����خ����اء ت َ
ص� ْ
�����اك َ
َّ
����ط َ

الأْ َ ْز َر ِق

���م� ِ
���س����خ� ِ
��م� ْ
��ق
ِب������ ُزه� ِ
��ط��� َل� ِ
���اء ا ْل���ـ� ُ
���ح� َ
�����ور َم���� ْل� َ
���ة ال� َّ

��������ران ُك� ٌّ
����ه�����م�����ا ُم����� َت����� َدِّف�����ـ� ٌ
����ق
��������ه�
َن�
ِ
���������ل ِم����� ْن� ُ
ْ

َو َك������ف������ى ِب������ذ ِل َ
����ـ����ق
������ك ِم��������نْ َن��������� ًدى ُم����تَ���� َدِّف
ِ
ِ
ِ
ٍ
���ـ���ع���ا
ب���������اد َي
������ر ٍة َو
�����ري������ا ِب
���������ة َم ً
������ح������اض َ
َج� َ

�����ج������ ْر َي إنْ َل������ ْم َي���� ْف���� ُر ِق
م����ا ك������انَ َأ ْح����ل����ى ا ْل� َ

������ح������ ًرا َو َب�������������� ًّرا ِم��� ْث��� َل���م���ا
َو َت����ص����ا َف����ـ����ح����ا َب ْ

����ر ِق
َ����ح َ
َي���تَ���ص���ا َف ُ
���ـ���ح ا ْل����� ُف����� ْرس�����انُ ت ْ
����ت ا ْل���� َب���� ْي َ

��و َط���ـ� ِ
��ت َ ..وهَ ْ
����ل
��م� ْ
��ن� َّ
�����و ْح������ َد ُة ا ْل� َ
َوا ْل� َ
��س� َ
��ي��� ُة ا ْب��� َت� َ

ِب� ِ
��ام� ِ
���س����وى ا ْب� ِ
��رق���ي
��ت���ه���ا َي
��ت���س� َ
ُ
��ط��ـ��ي��ب َل���ن���ا ال� ُّ
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��ج���ـ���ه���ا
َت���� ْن����ق����ى َوإنْ َأ َح���������� ٌد َأس����������ا َء ِل��� َن� ْ
��ه� ِ
���ـ���م���س���ي ُء ِم�����نَ ال� َّ�ن��ـ��ق��ي
ق����ا َل� ْ
���ت َل����� ُه َ :أ ْي�������نَ ا ْل ُ
��ج���ـ���ه���ا َ ..وكَ����ف����ى ِب� ِ
���ه
���س���� َد َن� ْ
��ه� ُ
ه����ا َق������ ْد َت� َ
���ج� َّ

�����ق
َن� ْ
�����و ِث ِ
�����م�����لِ َم ْ
���ج����ا ُي َ
���ه����ـ� ً
�����و ِّح����� ُدن�����ا ِب����� َأ ْج َ

َو َن�����������را ُه ف����ي َب���� ْي ِ
����ر ْي�����نِ َو َق�������� ْد كَ��س��ا
����ت ا ْل����� ُق� َ
�����ي�����ائ ِ
ِ
ِب ِ
�����ه
�����ض

ار ُه
ُز ّو َ

�����ق
ا ْل
�����ـ�����م�����تَ����� َأِّل ِ
ُ

����ت ِب����م����ا َن�����رى
����و ْي� ُ
َف��� ْل��� َت��� ْم��� َل���ئ���ي���ـ���ن���ا ي�����ا ُك�����ـ� َ
���������ق
�����م�����لِ َر ْو َن�
َأ َو َل�������� ْي�
ِ
�������س َر ْو َن�������� ُق�������� ُه ِب����� َأ ْج َ
َ

اح������ا ِب������� ُك� ِّ
َ
َ�����ـ�����رام ٍ
�����ة
������ل ك
زال َف
م������ا
ّ
������ـ������و ً
َ

َف������� َك������� َأَّن������� ُه َر ْو ٌ
�����ق
�����ز ْن������ َب� ِ
ض كَ����ث����ي���� ُر ال� َّ

ح��ي��ن َأح���ـ� َ
��اط���ن���ا
���م���ي���ع َش���������ذا ُه
���ج
َو ِس�
َ
َ
َ
��������ع ا ْل َ

ح�����������اط َف����م����ا َش�����������ذا ُه ِب� َ
َ
���ق
َوإذا َأ
���ي����ـ� ِ
���ض� ِّ
َي���� ْب����ق����ى َو َي����� ْب�����ق�����ى ط����ا َل����م����ا َب� ِ
���ت َل���ن���ا
���ق����ـ���� َي� ْ
������ر ِق
َأ ّي�
ُ
��������ام��������� ُه ا ْل������ َب������ ْي������ض������ا ُء دونَ تَ������ َف ُّ

َو ُرؤا ُه

ِ
������ي������ ٌة
إس
���ل��ام َّ
ْ

..

���ي����ه����ا
���ع� ِ
���س� ْ
َو ِب� َ

��ث���ق���ا َف� ِ
��ت ع� ِ
��ح���ـ� ِ
��م��� َة ال� َّ
��ة َ ..ف� ْ
��اغ��� َدق���ي
َأ ْ
ص��� َب� ْ
��اص� َ

ِ
����س����� ِل�����م�����ونَ َخ���م���ي��� َل��� ًة
َح����� ّت�����ى َي�
����������راك ا ْل� ُ
����م� ْ

���ع� ِ
���ر الأْ َي����������ادي تَ�� ْن��تَ��ـ��ق��ي
���ط� ِ
ِم������نْ زَهْ ����ـ� ِ
���ره����ا ا ْل� َ

����ت
����ع� ْ
���م����ـ���� َل����ه����ا إذا م�����ا َأ ْي����� َن� َ
م�����ا ك�������انَ َأ ْج� َ
������ر ٍب َي� ْ
َ
������م� َ
��������ر ِق
������ش�������دو ِب�����ه�����ا َو ُم
ِل� ُ
��������ش ِّ
������غ� ِّ

���س���ام ِ
َو ِم��������نِ ا ْب ِ
َ
َ����ف����اق زَم���ـ���ا ُن���ن���ا
اس����ت
���ت
َ
���ت���ه���ا ْ

���ار َف����ه����ا َّ
���ق
َو َروى َم����ـ����ع� ِ
���ح� ِ
ال����ت����ي َل������� ْم ُت���� ْل� َ

ِب����� َأص�����ا َل� ٍ
������ي َت������ ْز َده������ي َ ..و َك�����ف�����ى ِب��ه��ا
����ة ِه َ
���س����ا ُت����ض����ـ����ي ُء ِب����� ُك� ِّ
����م ُم� ْ
����ر ِق
����ش� ِ
َش���� ْم� ً
����ل ِع����� ْل� ٍ
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شــعـــــــــر
َو َن��������رى الأْ َ
م�����ي�����ر ِب���ه���ا َس���م���ا َ ..ح���� ّت����ى َس��م��ا
َ

���ـ���م��� ْن ِ
�����ع� ِ
ُ
���ق
����ب َج
���ط ِ
�����د ِه َش� ْ
ِم�������نْ َب� ْ
����ع� ٌ
���م���ي���ل ا ْل َ

����ه� ِ
����ح َق���� ْل���� َب���� ُه
َو ِب�����ه�����ا َو ِل�
����ع� ْ
���������ي ا ْل� َ
����د َي����� ْف����� َت� ُ
ُّ

ل��ي��ن ِب� ِ
����غ� ِ
����م� ْ
َ
����د ِق
��������ه ُن�
�����از
َ
ِل�����ل����� ّن ِ
�����������زول ا ْل�����ـ� ُ

ط�������ار ٍئ
�����������ر
َش����� ْي�����خ�����انِ م�����ا ا ْل���� َت���� َق����ـ����ي����ا لأِ َ ْم�
ِ
ٍ
����ب� ِ
����ك َن��� ْل��� َت���ـ���ق���ي
إلاّ َو ُك������� ّن�������ا َح�
�����������و َل ُح�����ـ� ِّ
ْ
���اع� ٍ
���ة :
َف� ُ
������ح������نُ َن���ق���ـ���و ُل���ه���ا ِب����ـ���� َق����ن� َ
���ه����م����ا َو َن ْ
���������ت َو ِم���������نْ َح����ـ����ن� ِ
���ان� ِ
ِ
��س��� َت���ـ���ق���ي
الأْ ُ ُّم َأ ْن
���ك َن� ْ
XXXX
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شـعــــــــر

َك َم َد األيام

(*)

عائشة الفجري

فات من هنا ..
َ

حروف الفرح على

شارد ًا يبحث لنفسه

جبني النسيان،

عن وطن ،غارق ًا في

ربما في الكون

غربته بال سكن،

نور  ..فيها
بقع ًة ٍ

عابر ًا بني مدن

نجاة من الحزن

الغياب ،راح ً
ال عن

وفيها حياة بال

أنني األماكن ..

ذكرى وال ألم.

َ
موت وعوالم
فهناك
ٌ
وضياع
بال أبواب،
ٌ
في الحياة أحيان ًا
بال أسباب..
ٍ
رشاد
يسير بال
حام ً
ال ك ََم َد األيام،
غارق ًا في متاهات
الحننيُ ،ينش ُد الشوق
ترنيم َة رجاء ،وينسج

(*) شاعرة كويتية.

80

العدد  571فبراير 2018

XXXX

شـعــــر مترجم

قصائد من أشعار الطوارق

(*)

عوساي
للشاعر الطارقي :عيسى
ّ

(*)(*)

ترجمها من الفرنسية  :إبراهيم درغوثي

�سبعة

إنهم سبعة

ممن

سبعة

سبعة رجال

هذا الرقم العجيب

ضاعوا

عجيب وصوفي

غابوا

سبعة

ملاذا؟

قادم من جوف

من أجل ماذا؟

الليل

أطرح دائما سبع مرات

إلى أين

نفس السؤال.

(*) شاعر طارقي يعيش في النيجر  .أصدر سنة  2005ديوانا بعنوان :يوم وليلة ،رمال ودم ،أشعار صحراوية.
(**) مترجم تونسي.
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شعر مترجم

باألمس القريب

الر ّحالة
ّ

كانوا يعدون النجوم
كانوا يمتلكون الزمان
واملكان
وحيدين وأحرارا
ال يستمعون إال لصدى أصواتهم.
اليوم أيضا
منزعجني
لحافهم الثقيل
يعيق نظراتهم
وما عادوا قادرين على عد النجوم
رغم أنهم مازالوا يحلمون
أحالمهم املضيئة
كدرب التبانة
معلقة على أصوات املدافع
تحركاتهم األسيرة
في شباك الحدود
املوروثة من أزمان الهزائم
كبلت خطاهم
حتى صار ابن الريح والنجوم
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يغزل من الصمت والنسيان
أغنيته الحزينة.
متخفيا عن األنظار
يمكن إلشعاع النجوم أن يخفت
وللشمس أن تعيش الكسوف
لكن روحي تبقى دائما المعة
بضوئها األبدي.
أعرف أنهم يترنحون
في أرجاء الليل.
يتحسسون األشياء وا أسفاه
لكن أيديهم الجافة
ال تربت إال على األحالم امليتة.
وبما أنهم ظنوا أن مصيرهم أحسن
فقد استسلموا للقضاء.
ربما حماهم من الليل
هذا الليل املوجع بال نهاية
الذي يعيق الحركة
الذي يعمي األبصار
الذي يثقل اللسان
هذا الليل الذي يضطهدنا
الذي سيهلكنا ال محالة
إذا لم نشعل أنوارنا الخالدة
الذي تضطرم خفية
في أعماقنا
بعيدا عن األنظار.
XXXX
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الكلمات
الكلمات
هي مطيعة
لذيذة وساحرة
تتبعك أ ّنى ذهبت
في كل الطرقات
وتقول بلسانك كل شيء.
يلزم كثير من الصبر
نروضها
حتى ّ
خاصة إذا كانت لجنس آخر
يكفي قليل القليل حتى تجفل
أظن أنها ال تحب الضجيج
بل تحبذ الوحدة.
هي الحمة وعاشبة
تتغذى بحبة فرح
أو بحبة ألم
وتشرب مياه البحور واملحيطات
أو تكتفي بمياه الجداول الصغيرة
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شعر مترجم
الشاعر هو راعيها
يعدها ويعيد عدها كل مساء
عندما يهبط السكون على األرض
على أن تكون في املوعد
هناك كلمات  ...بيضاء طاهرة
جذلى كالخرفان
وهناك كلمات سوداء كالغربان
م ّرة كالجالدين
وأخرى حزينة كالقبور
إنها كلمات من ألم
وأنا حتى أطهرها من اللعنة أريد
كلمات كالبركان
حمما ينبعث منها بخار الحقيقة
كلمات كالزوابع
تهدم حصون األحكام املسبقة
أريد كلمات مجامر.
إنها تراكب عجيب
فما يلزمني
كلمات جامحة
بال لجام
كلمات همجية
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بال حد
تتحدى العوائق
ال تحتملها األوراق
ما يلزمني
كلمات تغتصب الحدود
كلمات رحالة بال محطات وصول.
يلزمني كلمات دروعا
كلمات ثائرة
كلمات تدك الثكنات
كلمات ألغاما
كلمات قاذفة قنابل
أريد كلمات مجنونة
كلمات هائجة
كلمات قوية.
XXXX
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قـصة

بريشة الفنانة التشكيلية نورة العبدالهادي

قـــصــــــة

 ..باألمس كانت مدينة !
(*)

بقلم :منى الشافعي

حني تركنا مدينتنا اجلميلة ،حتت ضغط التهديد والوعيد ،واخلوف من االغتصابات
والقتل على الهوية ،كان بيتنا قد ته ّدم نصفه اخللفي نتيجة قصف جوي عشوائي ،وكان
الدمار في منطقتنا لم يدع لنا نبضاً من حياة  .كل األشياء اجلميلة فقدت أشكالها.
لم يترك لنا زهرة ملونة تبهجنا ،وال رائحة وردة جورية مسفوحة على تراب حديقة
(*) قاصة كويتية.
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بيتناّ ،
ترطب يباسنا ،وال ريشة واحدة لطائر ربيعي تنعش أحالمنا ،حتى قطط الشوارع
تشر ّدت في اخلرائب.
جدي رجل عجوز بالكاد ميشي على ثالثة .أخي ندمي يصغرني بعشرة أعوام ،يعاني
من الربو الشعبي وضيق التنفس منذ والدته .والدتي على صغر سنها ،أرهقها مرض
السكري ،فقد أشعل كل مضاعفاته في جسدها النحيل ،ازدادت أوجاعها بعد حادث
مقتل أبي منذ عام برصاصة قناص داعشي ،أصابته في رأسه ،في طريقه إلى البئر،
ليمأل برمي ً
مضرجة بالدماء ،مهملة على قارعة الطريق.
ال من املاء ،لكنه عاد جثة
ّ
في خضم األحداث األخيرة ،واملعارك التي استج ّدت على جميلتنا احلدباء ،التي
قررنا الهروب  /النزوح !
صارت اليوم مقبرة  ..باألمس كانت مدينةّ ،
دخلت إلى غرفتي أبحث عن شالي الصوف ،يأتيني صوت أمي مستعجال ً:
 مي  ..أسرعي عزيزتي ،أخشى أن يدركنا الليل  ..أخوك ينتظرنا في الكنيسة،تأكدي من حقيبة األدوية.
حتامل جدي على نفسه ،ممسكاً بعصاه التي تثلمت أطرافها ،حام ً
ال حقيبة األدوية
التي ال نستغني عنها  .أمي أبت إال أن حتمل في حقيبتها بعض ذكرياتنا من الصور
التي جتمعنا بأبي.
وصلنا إلى الكنيسة بعد عناء وتعب ،الظالم حالك ،البرد شديد ،كان الليل قد جاوز
منتصفه.
الراهبة  ..بحذر تفتح الباب ،قبل أن أسألها أي��ن أخ��ي ،جاءني صوته ضعيفاً
متحشرجاً:
 مي  ..مي  ..وين ماما !ارمتى بحضن أمي ،تناولت احلقيبة الصغيرة من يد جدي املرتعشة ،وكأس املاء
من يد الراهبة ،ابتسمت له ،شرب دواءه ،أعطيته اجلهاز السحري الصغير ،وضعه
في فمه ،استنشق األوكسجني ،عادت له بعض حيويته ،عانقني وجدي  .وحني شعر
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بالدفء واحلنان ،وأحس في األم��ان بحضن أمي ،أغمض عينيه املتعبتني ،استسلم
للنوم .
عشنا أياماً في الكنيسة ،كأننا في عالم من صمت وسكون ،نخشى ارتفاع أصواتنا،
فكان الهمس حيلتنا ،أما اخلوف فقد ش ّل حركتنا  .أخي يصارع مرضه ،أمي نفدت
منها حقن األنسولني ،جدي املسكني يكتم أوجاعه.
أما أنا ،فاحلزن واخلوف يتسابقان إلى نبض قلبي ،فقد تغلغلت في عروقي كل
معاناة العالم ،حتى شعرت أن الهموم تبحث عني لتستريح فوق أكتافي.
IIII

مضت ساعات هذه الليلة بطيئة ،بخفة سحبت اإلجنيل من يد جدي الغافي على
الكرسي قربي.
بدأت أقرأ من اإلجنيل« :والذين باإلميان قهروا ممالك  ..سدوا أفواه األسود ..
أطفأوا قوة النار  ..جنوا من حد السيف  ..صاروا أشداء احلرب».
ثم قرأت« :فإذا الذين يتأملون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما خلالق
أمني في عمل اخلير».
فجأة يهتز املكان ،صوت إطالق رصاص كان يهطل على املدينة الغافية في الظالم،
كزخات املطر  .وحني تشتد الريح جتيء صرخات الثكالى واألرامل متقطعة ،مذعورة،
خائفة  .ينزف قلبي  ..ما أبشع مالمح هذا الزمن القاسي.
لفني البرد ،وفي هدأة الريح ،وقبل أن أغفو في مكاني ،صرخ داخلي « :أين أنت يا
جوزيف ،هل حني أستفيق من هذا احلزن الذي انحشر بارتواء بني ضلوعي ،سأجدني
وردة ،وهل سيأتي هذا اليوم الذي تورق دموعي وردة جورية موصلية ؟».
غفوت  ..وكأنني أحلم ،رأيتك وقد صرت عشرين أنت ،تدور حول سور حديقة بيتنا
ويدك ممدودة نحوي ،حتمل اخلامت بعلبة من املخمل األحمر ،حسب طلبي  .فجأة !
يتنحنح جدي ،يسعل ،أصحو على وجع القلب.
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آآآآه يا جوزيف ،حني سمعت خبر مقتلك وجميع أهلك ،بقصف ج��وي لطيران
التحالف الدولي ،ال��ذي كما تقول األخبار الرسمية ،استهدف صهريجاً مفخخاً ل
«داعش» ،وكان بيتكم قرب املكان  .حلظتها يا جوزيف ،قبل أن أصرخ وتهطل دموعي،
كنت قد فقدت الوعي ،لم أعد إلى وجعي وأملي ودموعي ،إال بعد ليلة كاملة  .بعد
أن أفقت وجدت أمي تدلك صدري وترش املاء على وجهي ،جدي يتمتم بنذوره ،ندمي
متكوم قربي ،مختنقًا بدموعه .
يا لها من ذكرى  .مضت هذه الليلة ثقيلة بأحداثها .
IIII

في فجر اليوم التالي ،قررنا ترك الكنيسة والفرار إلى خارج املوصل ،كي ننجو
بأنفسنا ،ونحافظ على أعراضنا ،فقد استباحوا ممتلكاتنا الشخصية ،وهدموا أكثر
الكنائس ،وهاهم يريدون إبادتنا  .لم نكن وحدنا املتضررين ،كل أهل املوصل ،مستهدف
لإلبادة.
حصلنا على بعض املساعدات التي أوصلتنا إلى أربيل مع عائالت أخ��رى فارة
من اجلحيم الذي ازدادت ناره اشتعاالً  .وهناك في األيام األولى سكن بعضنا أبنية
مدرسية ،بعضنا افترش أرصفة الشوارع والتحف السماء ،وآخ��رون سكنوا بنايات
املهجرين  /النازحني
حتت اإلنشاء ،فالكنائس لم تعد تستوعب املزيد من الفارين /
ّ
من العذاب واجل��وع وال��ذل والقهر .بعدها نقلونا إلى املخيمات الفقيرة بتجهيزاتها
ومساعداتها فأعداد النازحني الهاربني من القتال املستعر في املوصل ،يزداد بشكل
يومي.
في املخيم ،تعرفنا على عائلة إيزيدية ،وليد االبن األصغر ألم فوزي يقارب أخي
ن��دمي ع��م��راً ،ك��ان رائ��ع��اً لم يفارق أخ��ي حلظة ،حتى أنني كنت أصطنع بعض املرح
والضحك ،ألداري خوفي على ندمي ،وأشجعه أن يلعب ويلهو مع وليد خارج اخليمة،
وتعمق
مع أن درجات احلرارة تنخفض يوماً بعد آخر بشدة ال ترحم ،لتزيد أوجاعنا،
ّ
آالمنا ،وتصيبنا بأمراض جديدة .
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بعد أس��ب��وع ،حصلت ألم��ي على ع��دد قليل من حقن األنسولني  .ج��دي يصارع
شيخوخته مبا تبقى له من أدوية  .ندمي حالته تزداد سوءاً يوماً بعد آخر .
IIII

هذا املساء برودته قاسية ،يحضر أحد املسؤولني عن املخيم إلى خيمتنا ،بيده كومة
إلي مبتسماً ،كأنه يبشرني ،بأن السويد وافقت علينا كمهاجرين .
أوراق يقلبها ،ينظر ّ
يهطل دمعي ،ينتبه ،يردد مستغرباً:

 تبكني  ..يجب أن تفرحي وتبتسمي ،ستعيشني في مجتمع مسيحي ،يحترمكومينحك كل حقوقك ،أفضل من املسلمني « الدواعش « ،الذين استحلّوا أرضك،
واستباحوا عرضك ،وأحلوا سفك دمك ؟!.
بابتسامة واهية شكرته وأخ��ذت األوراق من يده املمدودة نحوي  .قبل أن يغادر
اخليمة ،التفت ليقول:
 بعد شهر من اليوم ،استعدوا للسفر إلى السويد .آآآه  ..ماذا أقول له ،هل أخبره ،أن جذوري متتد في بالد ما بني النهرين ألكثر من
أربع آالف سنة وأن عشتار جدتي الكبرى .هل أقول له أن األرض  /الوطن مهما قسا
عليك اليوم ،فهو في القلب موقعه  .وداعش لم تكن يو ًما مسلمة وال عربية  .داعش
إحدى مؤامرات الغرب ،صنيعتهم ،ونحن الضحية !.
ومر األسبوع يتمطى بأيامه .الصمت والذهول يتناوبان علينا .استفحل املرض
ّ
على ندمي ،يكاد البرد يقضي عليه .ال حيلة لدكتور املخيم  .أمي لم تتوافر لها حقن
األنسولني بسهولة ،فساءت حالتها أكثر وأكثر .ج��دي ،كلما يقترب موعد هجرتنا
إلى السويد ،تهطل دموعه كطفل ض ّيع لعبته اجلديدة ،يتمتم في كل حلظة ،تصلني
همهماته ضعيفة مؤملة:
 أمتنى أن أعيش هنا على حدود املوصل ،يصلني هواؤها العليل ،أستنشق معالريح ذرات ترابها ،على أن أتركها إلى السويد ،ال  ..ال  ..يا بنتي ال !
لم ينزع عنه الصليب ،ولم ينزل اإلجنيل من يده ،حتى وهو نائم.
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محمل ببرودته ووجعه ،تدخل أم وليد جارة املخيم اإلنسانة الرائعة،
ذات مساء
ّ
وبيدها قوري الشاي العراقي املخ ّدر وصينية االستكانات  .مضت مدة طويلة ولم نذق
طعم هذا الشاي  .ألول مرة يبتسم جدي وهو يرتشف من شاي أم وليد اللذيذ الذي
فتح عليه املواجع ،تتناول أمي االستكانة من يد أم وليد ،تشم رائحته قبل أن تتذوق
طعمه .كنت أحاول أن أوقظ ندمي املستلقي قربي ،كي يشرب استكانة شاي تدفئه .
أقرب االستكانة من فمه ،يتململ يردد:
يفتح عينيهّ ،
 مي ،وين ماما ؟ أريد بقالوة وكبة ماما وشاي.ثم يعود ليغمض عينيه  ..يغفو  ..تردد أمي:
 ماما مي  ..اتركي ندمي يرتاح ،اشربي استكانتك قبل أن تبرد .ندومي حبيبي،انتابته نوبة سعال حادة ،أكل خبزً ا من يدي ،وشرب كأس ماء.
تركت ن��دمي ليرتاح ،تناولت استكانة الشاي من يد أم وليد ،ابتعدت قلي ً
ال عن
احلضور ،همت الذكريات .
(ما أحلى هذا الشاي في املوصل ،حني تدخل أمي إلى الصالة ،وق��وري الشاي
املخدر بيدها ،تتركه على الطاولة الصغيرة التي تتوسط املكان ،تخرج لتعود بصينية
ّ
االستكانات  .أبي مندمج يشاهد لعبة كرة القدم ،أنا وندمي كنا نلهو ونضحك مع جدي،
ننتظر خيرات أمي لعشاء هذه الليلة الشتوية الباردة  .وحني تدخل أمي مبتسمة،
تسبقها رائحة الكبة املوصلية املسلوقة ،التي تزين أطباق العشاء ،يصرخ ندمي «ماما
ِ
نسيت البقالوة إللي أحبها»).
ومرت أيام بنا كأنها الدهر احلزين ،ندمي وأمي أحياناً يقاومان آالمهما ،وأخرى
يصارعان املرض اللعني  .جدي  ..آآآآه يا جدي ال يزال كتمانه ألوجاعه يقلقني  .أنا
الشابة الوحيدة ،ابنة االثنني والعشرين عاماً ،تبتلع سكاكني العذاب  /القهر  /الذل /
الغياب ،وحتمل على ظهرها معاناة أوجاعهم.
IIII
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لم يبق على الرحيل  /السفر  /الفرار  /الهروب ،غير ثالثة أسابيع  .يشتد البرد
هذه الليلة الرمادية الغيوم ،تنزل الثلوج ،يزداد وجع ندمي ،تنتابه حالة اختناق لئيمة،
جهاز األوكسجني الوحيد  /الصغير يعتذر  ..يشهق أخي  ..يرتخي  ..تصرخ أمي !.
تتحمل أمي الصدمة ،فقدان أخي فاجعة لم تتقبلها ،ساءت حالتها ،امتنعت عن
لم
ّ

األكل والشرب ،عافت نفسها الدواء  .دخلت في غيبوبة السكري.

مع إطاللة فجر نهاية األسبوع الثاني ،أحسست أن هذا الفجر فراق ،أغمضت أمي
عينيها وهي ممسكة بيدي  .جدي كان يقرأ أسفاراً من اإلجنيل وينفخ على وجه أمي .
لم أصرخ ،لم تهطل دمعتي ،سكنني صمت غريب  .جدي  ..تقاطرت دموعه سخية،
املقدس من بني يديه مبل ً
ال بدموعه  ..آآآآه  ..املوصل ال تكتمل بدون
سقط الكتاب
ّ

املوت .

بعد أسبوع من وفاة أمي ،كنت بتلك اخليمة الباردة ،الغارقة باملوت  .جدي ممدد
على فراشه البارد ،يئن من أوجاعه  .أسقيه بعض الدواء يرفضه  .حتى قطرة ماء لم
تدخل جوفه منذ وفاة أمي ابنته الوحيدة.
عيني تغطي بياض وجهه .
أقبل جبهته الباردة  .تفر الدموع من
أنحني على ذبولهّ ،
ّ

آآآه  ..يا جدي ،ال أملك اليوم غير الدموع .

ها هو املوت ميارس طقوسه اليومية ،له ألف يد ويد تقطف الطفل ،الكهل ،العجوز،
وأغلى حبيب  ..من هنا.
لقد ص��دق «سيغموند ف��روي��د» ،حينما نقل اجلحيم  /النار إل��ى ذوات��ن��ا ،مكانها
صدورنا  .ها أنا تراودني الكوابيس اجلحيمية  /النارية ونزف الدماء ،في أحالمي
 .إن مشاعري وأحاسيسي اإلنسانية معبأة بظالم حالك ،مبوت ،بفقد ،بعراء ،ببرد،
بخيمة ،مبخيم ،بهجرة ،برحيل ،وبعودة ،وبعذاب كأنه جحيم العالم السفلي .ال يزال
جدي يئن من أوجاعه.
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مير اليوم وأنا قرب جدي الذي فجأة ! خفت أنينه ،شممت رائحة فراق حني دخل
الليل بظالمه إلى اخليمة ،وأنا جالسة وحدي ،أتأمل جدي في سكونه ،والكتاب املق ّدس
ينام مرتاحاً على صدره املتعب  .ما إن أطلّت خيوط الفجر ،حتى ودعني جدي بهدوء
وسكينة.
في ظهر ذلك اليوم ،للمرة الثالثة أتوسل مسؤول الصليب األحمر أن يدفن جدي
في مقبرة العائلة في املوصل ،مع أبي وأخي وأمي .
حني حمل الصليب األحمر جثمان جدي من اخليمة  .خرجت خلفه ،تقدمت خطوة،
فر مني ،اختفى
كانت األرض حتت قدمي ،تضيق وتضيق ،كدت أختنق ،كأن العالم قد ّ

قبلته ،وشوشته  .وقبل أن تهمي دموعي،
ال أدري  .ولكنني انحنيت على جدي ألودعه ّ

كنت قد أخرجت تلك األوراق اللعينة ،أوراق الهجرة إل��ى السويد من حقيبة يدي

يدي صرخت باحلاضرين:
الصغيرة  .قلّبتها بني ّ

املخيم  ..ملاذا ؟ ٍ
لغد ،كاليوم ،كاألمس ،ورمبا أسوأ ؟!  .ال أستطيع
 االنتظار في هذاّ
أحتمل دمع ًا جديد ًا بعد اليوم  .آآآه يا موصل ،يا ذات الربيعني  .حتاصرني /
أن
ّ
تفور في دمي رغبة أن أعود إليك  .أهذه الورقة تباعدني عنك؟!
حني مزقتها نتفاً نتفاً ،وتطايرت مع ريح الشمال البارد ،تنفست الصعداء ،وكأن
جب ً
ال جليدياً قد أزيح عن صدري احلزين.
هنا ،تذكرت مقولة ماركيز( :ال ينتسب اإلنسان إلى أرض ،ال موتى له حتت ترابها).
عيني  .فتح لي باب السيارة.
مسؤول الصليب األحمر قرأ اإلصرار في
ّ
XXXX
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محطات قلم
ت�ص��در الكثير م��ن املؤلفات
ال �ع��رب �ي��ة ال �ت��ي ت �ت �ن��اول ال �ش��أن
التاريخي في مواضيع متنوعة،
وجن ��د ان ال �ق �ل��ة م�ن�ه��م يعطي
للقارئ مادة مميزة من تاريخنا
العربي تضم معلومات جديدة أو
ق��راءة فريدة للحوادث القدمية
والشخصيات التاريخية ،بحيث
ال تكرر ما سبق ذكره في الكتب
ال�س��اب�ق��ة ،وه ��ذه ظ��اه��رة ملفتة
ف��ي واق�ع�ن��ا الثقافي ه��و ص��دور
م��ط��ب��وع��ات ال ت �ش �ك��ل إض��اف��ة
ل�ل�ث�ق��اف��ة ال �ع��رب��ي س���وى ت �ك��رار
معلومات متناثرة من كتب أخرى
م��ع وض ��ع غ�ل�اف ب���راق وع �ن��وان
ملفت للنظر بهدف الربح املادي
والتكسب اإلعالمي ال أكثر .

ف��ي ال��ب��ط��ش ف��ي املسلمني بكل
ه��م��ج��ي��ة ووح��ش��ي��ة ب��ع��د ت��وق��ي��ع
امل���ل���ك���ان ال���ك���اث���ول���ي���ك���ي���ان ألب���ي
عبدالله الصغير بالتعهدات بعدم
املساس باملسلمني في عباداتهم
وأمالكهم ،ولكن األسبان قاموا
ب��ن��ق��ض ال��ع��ه��ود وال��ت��ج��ن��ي على
املسلمني ،وال��ك��ت��اب يضم صور
بقلم :طالل سعد الرميضي* الوثائق األسبانية األصلية التي
تترجم ألول م��رة للغة العربية
ل��ت��ك��ون ش��اه��دا ع��ل��ى ال��ت��اري��خ،
وه���ذه املعلومات ال��ن��ادرة التي
كشفها د.ال��ق��اس��م��ي مل��ا ح��دث
لهم وباألدلة التاريخية القاطعة
ال���دالل���ة ت��ش��ك��ل إض�����اءة مهمة
جلوانب مما حدث في األندلس
وعلى لسان املسيحني أنفسهم.

ول��ك��ن ه��ن��اك ب��ع��ض الكتب
تستحق ال��ت��وق��ف وال��ت��أم��ل لها،
ومنها كتاب طبع مؤخرا بعنوان
( إن���ي أدي���ن ) ل��ل��م��ؤرخ ال��دك��ت��ور
س��ل��ط��ان ب���ن م��ح��م��د ال��ق��اس��م��ي
ح��اك��م إم�����ارة ال��ش��ارق��ة وع��ض��و
امل��ج��ل��س األع����ل����ى ،وق����د أع��ت��اد
د.القاسمي أن يضيف للمكتبة
العربية اجلديد من املطبوعات
القيمة التي تثري الفكر العربي
وحت���ت���رم���ه ل����غ����زارة امل��ع��ل��وم��ات
الواردة في صفحاتها وتفردها .

ويختم د .القاسمي كتابة
القيم بقوله ( وعلى ذلك أختم
ب��ي��ن��ات��ي امل��س��ت��ن��دي��ة ال��ق��اط��ع��ة
ال�����دالل�����ة ،ب���رف���ع���ه���ا ل��ل��ض��م��ي��ر
اإلسباني ،ليتعذر عما أصاب
املسلمني في تلك الفترة وإرجاع
حقوقهم إليهم ).لنجد أن املكتبة
العربية تفتقر للجهود احلقيقية
إلثرائها باملؤلفات القيمة وهذا
ال��ك��ت��اب إض��اف��ة حقيقية يجب
االقتداء به في التأليف والكتابة.

إني أدين ..
للقاسمي
إضافة

للمكتبة
العربية

وكتاب ( إني أدين ) أحداها
حيث أن��ه يتناول إدان��ة ملا جرى
للمسلمني ف��ي األن��دل��س للفترة
م��ا ب�ين 1530م و1610م ،وق��ام
بنشر وثائق نادرة مهمة وعددها
ع��ش��ر وث���ائ���ق ت���دي���ن ف���ئ���ات من
الشعب اإلسباني في تلك الفترة
مل��ل��وك وق���ض���اة وك��ه��ن��ة ش��ارك��وا

* أمني عام رابطة األدباء الگويتيني  -رئيس التحرير.

