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كلمة البيان

هما  مهمني،  ثقافيني  بكيانني  عام  كل  من  م��ارس  شهر  يف  العالم  يحتفل 
ما  ولكن  العاملية،  االجتماعية  املناسبات  بعض  جانب  إلى  والشعر،  املسرح 

يستدعي اهتمام “البيان” هو “أبو الفنون” و”ديوان العرب”.

واالحتفال باملسرح هو أقدم من االحتفال بالشعر، حيث جاءت فكرة األول 
عام 1961  باقتراح من رئيس املعهد الفنلندي للمسرح الناقد والشاعر واملخرج 
احتفل  بينما  1962م،  عام  الفكرة  تنفيذ  ومت  1984م(   -1904( كيفيما  أريف 

العالم بالشعر من قبل منظمة اليونسكو عام 1999. 

بداية فإن عبارة “اليوم العاملي” أو االحتفالية” تسوق إلى الذهن صوراً منطية 
وبروتوكولية رسمية، حيث يلتقي املسرحيون والشعراء كّل يف مجاله وقاعاته 
ليقدموا العروض املسرحية واألمسيات الشعرية والندوات ثم ينصرفون دون 

إعادة تفعيل لهذين الفنني العظيمني.

التي جتري  واألمسيات  العروض  وبني  االحتفاليتني  هاتني  بني  قارنا  ولو 
تكونا  أن  باالحتفاليتني  يفترض  حيث  كبيراً،  فرقاً  وجدنا  ملا  اعتيادي  بشكل 

اليوم العالمي للمسرح والشعر..

وبعض األمنيات
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أوسع نطاقاً وأكثر فائدة للعالم أجمع. أي أن يكون للمسرحيني وللشعراء قرار 
أكثر تأثيراً يف عدة جوانب، فمثاًل بالنسبة للمسرح هناك تدهور كبير، كما أن 
هناك دواًل نامية حتتاج إلى هذا النوع من الفن ولكن اليونسكو ال تصل إليهم، 
وال تقدم لهم ما من شأنه االرتقاء بالفن املسرحي، بل إن هذه الدول النامية 
تفتقر إلى أبسط املقومات للمسرح، وإذا كان الهدف من الفن تنمية العقول 
وتطويرها وتوعيتها، فإن هذا الدور ال تقوم به هذه االحتفاليات، ألنها تكون 
الذين  الفنانني  والنخبة من  اإلعالمي  البهرجة واحلضور  إطار  محصورة يف 
مع  اجلسور  مد  حتى  دون  من  بينهم  ما  يف  االستعراضية  أعمالهم  يقدمون 

اجلمهور العادي.

امليالد  ما قبل  للمسرح منذ  اليوم من غياب أعالم أسسوا  املسرح  يعاني 
موليير  أو  بريخت  أو  على عهد شكبير  أحدث  فترة  وحتى  اإلغريق  زمن  يف 
وغيرهم، أما العرب فقد عرفوا املسرح يف منتصف القرن التاسع عشر تقريباً، 
ومع ذلك ظهر مسرحيون لهم دور مؤثر سواء يف الكوميديا أو التراجيديا، ولكن 
بدالً من أن يتطور املسرح، فقد أصبح يتدرج من القمة إلى السفح تاركاً على 
ذروة الهرم عمالقة من أدباء املسرح، حاله كحال الفكر العربي واالنحدارات 

على مختلف األصعدة، حتى أصبحنا شعوباً تستقبل األفكار وال تنتجها.

لقد فقدنا األدب املسرحي وفقدنا األدوات املسرحية سواء الكالسيكية أو حتى 
ال ترقى إلى مستوى الكوميديا  ضاحكة”  التجريبية، وحتول املسرح إلى “وجبات” 
السوداء أو املؤثرة يف توجيه العقول. وأنتج هذا النوع من املسرح ممثلني هزليني 

أدواتهم السخرية السطحية التي ال تنتقد أو تقيم الواقع بشكل عميق.
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وكذلك  للمسرح،  العاملية  االحتفاليات  دور  يأتي  أن  املفترض  كان من  هنا 
مختلف  بني  بالتعاون  ومدروسة  ممنهجة  خطة  هناك  تكون  أن  أي  للشعر، 
الدول للوصول مرة أخرى إلى اجلمهور ولكن بشكل واع. وميكن فعل ذلك من 
خالل تشكيل ورش مسرحية يف الدول النامية وبناء قاعات املسارح املطابقة 

للمواصفات املعقولة على األقل إن لم يكن العاملية.

إنساني من خالل  لها جانب  يكون  أن  االحتفاليات  املطلوب من هذه  كما 
أداء دور يف ما يحصل اليوم من كوارث إنسانية أو حروب، فاجلميع يعلم أن 
جنوم الفن أكثرهم مؤثرين، كما أن عدداً كبيراً منهم يتم تعيينهم سفراء للنوايا 
احلسنة، ومع ذلك فمعظمهم يكتفي بحمل اللقب يف سيرته دون القيام بهذه 

املهمة على أرض الواقع.

تلك بعض األمنيات التي بال شك ال تنتهي.



دراســـات
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ترك بهاء الدين زهير بن محمد بن علي املهلبي )581 - 656هـ( )1185 - 1258م( 
ديوان شعر أكثره في الغزل، وأقله في املدح والرثاء والهجاء والوصف، وكانت غزلياته 
مملوءة بالعاطفة والرقة، وله قصائد سائرة على األفواه تغنى بها املغنون قدمياً وحديثاً، 

فمن غزلياته املشهورة املقطوعة التالية :
َت���������������ِع���������������ي���������������ُش أن���������������������������َت وَت�������������ْب�������������َق�������������ى

�������������ا أن��������������������������ا ال���������������������������������ذي م��������������������������تُّ َح�������������قَّ
ح���������������������اش���������������������اَك ي������������������ا ن������������������������ور ع������ي������ن������ي

ت�����������ل�����������ق�����������ى ال�������������������������������ذي أن�������������������������ا أل����������ق����������ى
ول������������������������������م أج������������������������������د ب�����������������������ن م������������وت������������ي

وب��������������������������������ن ه��������������������ج��������������������رك َف��������������������ْرق��������������������ا

ظـواهــر عـروضية فــي شـعــر

بهـاء الـديـن زهيـر
إعداد: عبدالله احلمر )*(

)*(	كاتب	كويتي.
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ومنها :
دعوا الوشاَة وما قالوا وما نقلوا

ينفصُل ليس  ما  وبينكُم  بيني 

ومنها أيضاً :
م��������������ا ل��������������ه ع���������ن���������ي م���������اال

وجت���������������ن���������������ى ف������������أط������������اال
دالاًل ذاك  أت�����������������������رى 

م������اال أو  ح�����ب�����ي�����ب�����ي  م���������ن 

ومنها أيضاً :
فتدلا م��ك��ان��ه  احل��ب��ي��ُب  َع�����َرَف 

فتعلا مب���وع���ٍد  م��ن��ه  وَق���ِن���ْع���ُت 

ومنها :
زع��م��وا فيما  ال���واش���ون  َص����َدَق 

أن�����ا م���غ���رى ب���ه���واه���ا ُم�����ْغ�����َرُم

ومنها: 
َم������َل������َك ال�������غ�������راُم َع�����َن�����اِن�����َي�����ْه

ف������ال������ي������وَم ص��������ار ع����ن����ائ����َي����ْه

ومنها :
َغ����ْي����ِري ع��ل��ى ال���س���ل���واِن ق����ادْر

وس�������واي ف����ي ال���ع���ش���اق غ�����ادْر

وهذه القصيدة عزاها بعضهم إلى ابن 
الفارض وأثبتوها في ديوانه، ولكنها مثبتة 

أيضاً في ديوان بهاء الدين زهير.

ما  زهير  الدين  بهاء  ديــوان  لقد ضم 
يقرب من الثالثة آالف بيت، والثمامنائة، 
أغـــراض الشعر  أبــيــات، شملت  والــثــالثــة 
ما  وتــوزعــت  تــقــريــبــاً،  التقليدية  الــعــربــي 
بــن أربــعــمــائــة وتــســع وخــمــســن قصيدة 
ومــقــطــوعــة، تــتــكــون مــن عـــدد مــعــن من 
األبــيــات تــطــول وتــقــصــر حــســب مــوضــوع 
الــقــصــيــدة، أو بــحــســب حـــالـــة الــشــاعــر 

النفسية.

والبيت الواحد يتألف من جزأين هما 
وضع  في  يكونان  اللذان  والعجز  الصدر 
؛ إذ يجب  موسيقي متماثل متاثاًل دقيقاً 
املقاطع  من  عــدداً  يوفر  أن  الشاعر  على 
الصوتية في كال الشطرين بتساو هندسي 
مضبوط، باإلضافة إلى أن العجز يحتفظ 
مبـــيـــزات إيــقــاعــيــة خـــاصـــة، حــســب لها 

يــتــضــمــن املـــعـــجـــم اإليـــقـــاعـــي 
حــــــــــصــــــــــرًا كــــــــــامــــــــــًا لـــــنـــــتـــــاج 
الــــشــــاعــــر، ثـــــم تـــصـــنـــيـــف هـــذا 
الـــــــنـــــــتـــــــاج طــــــبــــــقــــــًا لـــــــــــــأوزان 
الـــتـــي صــيــغ عليها الــشــعــريــة 
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واعياً، وتبرز تلك  الشاعر العربي حساباً 
اخلصوصية في مفهوم القافية، كل ذلك 
العربية  القصيدة  فيه  خضعت  زمــن  في 
لقانون واحد، وعلى الرغم من ذلك فقد 
الدين  بهاء  إلى شعر  بيت«  »الــدو  تسرب 
منه على جتارب  زهير، مما يعد انفتاحاً 

اآلخرين خاصة الشعر الفارسي.

وليس لدارس بنية القصيدة العربية أن 
يتجاوز اإليقاع إلى التراكيب واألساليب ؛ 
لتلك  السطحي  املستوى  إال  اإليقاع  فما 
البنية، مشكاًل بهما ومعهما وحدة إبداعية 

يحكمها االنسجام والتفاعل.

وفيما يلي وقفة عند املعجم اإليقاعي 
للشاعر بهاء الدين زهير، ومعطيات هذا 
املعجم، ثم يعقب ذلك وقفة عند القافية .

املعجم اإليقاعي في شعر بهاء الدين 
زهير:

يــتــضــمــن املــعــجــم اإليــقــاعــي حــصــراً 
هذا  تصنيف  ثــم  الــشــاعــر،  لنتاج  كــامــاًل 
ـــــأوزان الــشــعــريــة الــتــي  الــنــتــاج طــبــقــاً ل
األوزان  هـــذه  إحــصــاء  ثــم  عليها،  صــيــغ 
وقياس نسبة تنوعها وترددها، ومن هذه 
النسبة يستنبط ميل الشاعر نحو أمناط 

موسيقية بعينها، وحجم الرقعة اإليقاعية 
التي يتحرك فيها.

مت  الــتــي  الشعرية  املـــادة  بلغت  وقــد 
قياس نسبة التنوع طبقاً لها، ثالثة آالف 
ــات، وهــو  ــي بــيــت، وثــمــامنــائــة، وثــالثــة أب
جملة ما ضمه ديوان بهاء الدين زهير، 
وقد استبعدنا مقطوعة تتكون من ثالثة 
أبيات ص 23، اعتبرت في الديوان من 
يقول  الـــوزن،  مضطربة  ولكنها  الــرجــز، 

فيها البهاء زهير:
ي���ا ح��ب��ذا امل����وز ال����ذي أرس��ل��ت��ه

ول���ق���د أت���ان���ا ط��ي��ب��ًا م���ن ط��ي��ِب

البيت  عــجــز  فـــي  األولـــــى  فالتفعيلة 
الــتــاء،  بتحريك  )متفاعلن(  هــي  السابق 
مما يقطع بأن الشعر من بحر الكامل ال 

الرجز.

فإذا انتقلنا إلى البيت الثاني من هذه 
املقطوعة :

طعمه أو  ل��ون��ه  أو  ري��ح��ه  ف���ي 
كالضرب أو  كالتبر  أو  كاملسك 

عجز  في  األخيرة  التفعيلة  أن  فنجد 
البيت هي )مستعلن(، وهذه من الزحافات 
)مستفعلن(  التفعيلة  عــلــى  تــدخــل  الــتــي 
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بحذف الثاني الساكن من السبب اخلفيف، 
وبهذا تعود املقطوعة إلى بحر الرجز .

أما البيت األخير من املقطوعة :
واف�������ت ب����ه أط���ب���اق���ه م���ن���ض���دًا

ك������أن������ه م�����ك�����اح�����ل م�������ن ذه�����ب

فيقطع بأن الشعر من الرجز.

نستبعد هذه  وهذا االضطراب جعلنا 
املقطوعة.

لــقــد أثــبــت فــي الـــديـــوان، طــبــعــة دار 
في  البحور  أســمــاء  1980م،  سنة  صــادر 
مستهل القصائد واملقطوعات، وكان عماًل 
صحيحاً في الغالب، ما عدا بعض الهنات، 
وقد رأينا التنبيه عليها الحقاً ؛ ملا في ذلك 

من أهمية للقارئ والباحث.

ــــوزعــــت املــــــــادة الـــشـــعـــريـــة مــا  لـــقـــد ت
بــن أربــعــمــائــة وتــســع وخــمــســن قصيدة 
هذه  إحصاء  عند  روعــي  وقــد  ومقطوعة، 
املادة، ورصد مالمح التنوع والتكرار فيها، 

أدرجـــت ضمن  قــد  أن مــجــزوءات األوزان 
إليه،  تنتمي  الــذي  للبحر  الشعرية  املـــادة 
بغض النظر عن عدم متامها ؛ إذ املقصود 
من املعجم اإليقاعي هو الوقوف على نسبة 
اإليــقــاع يتحقق  بعينه، وهــذا  إيــقــاع  تــردد 

بالوزن املجزوء، كما يتحقق بالوزن التام .

في  إليه  أشرنا  الــذي  نفسه  وللسبب 
الفقرة السابقة أدرج مخلع البسيط ضمن 
وليس  الــبــســيــط،  لبحر  الــشــعــريــة  املــــادة 
خافياً أن مخلع البسيط قليل االستعمال، 
ليس في شعر بهاء الدين زهير وحده، بل 
في الشعر عامة، فال يتجاوز ما نظم فيه 
قصيرتن،  مقطوعتن  زهير  الدين  بهاء 
البهاء  فــي شعر  ورد  الــذي  القليل  وهــذا 
النتائج  سالمة  على  بحال  يؤثر  ال  زهير 
والتي  الــدراســة،  هــذه  إليها  وصلت  التي 
الــوقــوف عليها من خــالل اجلــدول  ميكن 

اإلحصائي التالي:

النسبة	املئويةعدد	األبياتالبحرم

%121331.8الطويل1

%83321.9الكامل2
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معطيات القياس:

من الواضح أن البهاء زهير في معجمه 
ــقــاعــي ال يــتــحــرك فـــي كـــل املــســاحــة  اإلي
املوسيقية التي استوعبها العروض العربي 
األبحر  بــن  فمن  النظرية،  الناحية  مــن 
البهاء  حركة  نرى  عشر،  الستة  اخلليلية 
تزيد،  ال  بحراً  عشر  بثالثة  مقيدة  زهير 
بل إن من بن ما استخدمه بحرين يعتبر 
فقد  ؛  املــعــدوم  حكم  فــي  لهما  استعماله 
بيتاً،  وثــالثــن  املــنــســرح واحــــداً  نظم مــن 
ونظم من املديد اثني عشر بيتاً، وال ريب 
أن هذا العدد من القلة بحيث ميكن معه 
تتجاوز  لم  زهير  البهاء  حركة  بأن  القول 

عــشــر منطاً  أحـــد  العملية  الــنــاحــيــة  مــن 
إيقاعياً فحسب.

أما أكثر األمناط اإليقاعية دوراناً في 
األولى،  األربعة  األوزان  فهي  املعجم  هذا 
في مقدمتها يأتي الطويل، ثم الكامل، ثم 

الرمل، ثم الرجز.

وميتاز الطويل برحابة النغم، وامتداده، 
وانفساح مــداه، األمــر الــذي يضفي عليه 
ــاز أيــضــاً بــأنــه أكثر  أبــهــة وجـــــالالً، وميــت
وأبعد عن اجللبة  نغماً،  وأسلس  انطالقاً 

واالصطخاب، وكثرة املقاطع اللغوية.

ومما ال شك فيه أن طول الوزن ووفرة 
مقاطعه مينحان الشاعر مزيداً من املرونة 

%47112.3الرمل3

%3118.1الرجز4

%2165.6اخلفيف5

%1784.6البسيط6

%1774.6الوافر7

%1032.7الهزج8

%1022.6املجتث9

%812.1املتقارب10

%751.9السريع11

%310.8املنسرح12

%120.3املديد13
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في التحرك عبر املسافة املوسيقية للبيت 
الشعري، يضاف إلى ذلك أن غلبة األوزان 
الطويلة ليس مقطوع الصلة مببدأ وحدة 
البيت، وهو املبدأ الذي ظل لفترة طويلة 
والعملية  النقدية  العملية  منطق  يحكم 
اإلبــداعــيــة على حــد ســـواء ؛ إذ كــان في 
انفساح األوزان الطويلة، وكثرة مقاطعها، 
ورحــابــة آمــادهــا، مــا يعن الــشــاعــر على 
ــغــراق فــكــرتــه عــبــر ســطــر عــروضــي  اســت
مــســتــقــل، ومــــا يــهــيــئ لـــه ســبــيــل احــتــواء 
شعرياً  بيتاً  ظنه  فيما  اجلزئية  اخلاطرة 

منوذجياً.

املجال  يفسح  اإليقاعي  املعجم  كان  وإذا 
بهاء  شعر  فــي  البحور  مساحة  مقارنة  إلــى 
التي  الشعرية  التجارب  بنوعية  زهير  الدين 
عاجلها، حيث جنده ألزم نفسه في كثير من 
قصائده بوحدة املوضوع، إال أن هذه املقارنة ال 
تخلو في بعض نتائجها من مراوغة، بل قد ال 
تخلو من خداع صريح، إذا أخذ بعن االعتبار 
أن الوزن الواحد ميكن أن يقبل ــ من الناحية 
التجارب  من القصائد ذات  ــ شتيتاً  النظرية 
هذا  املتنوعة،  الصياغية  واملناهج  املختلفة 
فضاًل عن أن هذه التجارب جتميعية ـ خاصة 
فيها  النسيب  يــقــتــرن  ـ  ــقــدمي  ال الــشــعــر  فــي 
بالوصف، وقد يضفي هذان إلى املديح، وقد 

يجتمع إلى هذا كله شكوى الدهر، أو التبصر 
إلى  االحتكام  يظل  ثم  ومــن  األيـــام،  عبر  في 
قياس  الشعرية في  األغــراض  مبدأ تصنيف 
املواءمة بينها وبن إيقاعات بذاتها دائراً في 
إطار االفتراض احملض، قبل أن يكون واقعة 

ماثلة في نتاج الشاعر.

من  اآلخر  اجلانب  إلى  االنتقال  وقبل 
الدراسة، وهو القافية في شعر بهاء الدين 
من  الديوان  في  وقع  ما  ننبه على  زهير، 
هنات في نسبة قصائد الديوان ومقطوعاته 
إلى بحورها، لقد أثبت في الديوان أسماء 
البحور في مستهل القصائد واملقطوعات، 
إن  إذ  ؛  وكل حتقيق ذي شأن يحتم ذلك 
قـــراءة  احملــقــق  عــلــى  يحتم  الــــوزن  تعين 
دون  للكلمة  وتخريجاً  أخــرى،  دون  للبيت 
الشعرية،  للجوازات  دقيقة  ومعرفة  آخر، 
لقواعد  احملقق  متلك  مــدى  عن  ينم  كما 
العربية من نحو واشتقاق، ودراية بأقسام 
ــواع  ــأن الــقــافــيــة وشــروطــهــا وأنــواعــهــا، وب

األوزان تامها ومجزوئها.

البحور  أسماء  الديوان  في  أثبت  لقد 
كما  واملقطوعات،  القصائد  مستهل  في 
ــا آنـــفـــاً، وكــــان عــمــاًل صــحــيــحــاً في  ــرن ذك
الهنات كما يتضح  الغالب، ما عدا بعض 

من اجلدول التالي:
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الوزن	الصحيحالوزن	الذي	أثبت	في	الديوانالصفحةم

مجزوء الوافرالوافر التام139

مجزوء الوافرالوافر التام240

مجزوء الرجزمجزوء الكامل347

مجزوء املتقارباملتقارب التام451

الرمل التاممشطور الرمل590

الوافر التاممجزوء الوافر6148

مجزوء الرملالرمل التام7160

مجزوء الرملمجزوء الرجز8165

مجزوء الرملمجزوء الرجز9165

مجزوء الكاملمجزوء الرمل10171

مجزوء الكاملمجزوء الرمل11172

مجزوء الكاملالكامل التام12207

مجزوء الرملمشطور املديد13208

مجزوء الرجزمشطور الرجز14296

مجزوء الرملمجزوء الرجز15306

مجزوء الرملمجزوء الرجز16306

مجزوء الرملمجزوء الرجز17307

مجزوء الرملمجزوء الرجز18307

مجزوء الكاملمجزوء الرجز19335

الهزجمجزوء الرجز20240

مجزوء الكاملالكامل التام21359
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 ،208 ص  القصيدة  عند  وسنتوقف 
ــهــا من  ـــى أن ـــوان إل ـــدي فــقــد أشــيــر فـــي ال
قال  تقدمتها:  في  وجــاء  املديد،  مشطور 
في مثل  يعمل شعراً  أن  التمس منه  وقد 

قول تأبط شراً )كذا(:
ل���������ي���������ت ش�����������ع�����������ري ض�����ل�����ة

ق������ت������ل������ك ش����������������������يء  أي 

من مشطور املديد
ت�������������ائ�������������ٌه م�������������ا أص������ل������ف������ه

وي���������������������ح ص����������������ب أل��������ف��������ه

أما تعليقنا على ذلك، فنقول :

   قال املعري في مقولة أم تأبط شراً 
أو هــي أخــتــه: ألنــهــا حتتمل أمــريــن ؛ أن 
تكون من الوزن املديد، أو األمر اآلخر في 
الرمل، وبذلك  تكون من  أن  األبيات  هذه 

حكم عليها أهل العلم))) .

)1)	)انظر:	كتاب	العروض	للشيخ	جالل	احلنفي،	ص	415، 
نقاًل	عن	رسالة	الصاهل	والشاحج	ألبي	العالء	املعري	.(

  وفي معيار النظار في علوم األشعار، ص 
27، قال: واعلم أن الزمخشري أثبت للمديد 
أي  وقال: جاء ألهل اجلاهلية شعر،  مربعاً، 

شعر كثير، إال أن اخلليل أغفله، وأنشد :
ت�����ن�����و ال  ل��������ب��������ك��������ر  ي��������������ا 

ون��������ا ح������������ن  ذا  ل��������ي��������س 
رح�������ى احل�����������������رب  دارت 

ف���������ادف���������ع���������وه���������ا ب������رح������ى
ب�������ئ�������س ل�������ل�������ح�������رب ال�����ت�����ي

ت���������رك���������ت ق���������وم���������ي س��������دى

من  مياثلها  ومــا  أنها  على  واألكــثــرون 
مجزوء الرمل، وهو اجليد، ألن املربع إمنا 

يجيء من املسدس ال من املثمن .
القافية في شعر بهاء الدين زهير :

جــــاء شــعــر بـــهـــاء الـــديـــن زهـــيـــر على 
احلروف العربية، ما عدا حرفاً واحداً هو 
الــواو، حسب اجلــدول التالي الــذي يبن 

احلرف ومرات استخدامه له :

عدد	املراتاحلرفمعدد	املراتاحلرفم

5الضاد515الهمزة1

1الطاء3616الباء2

3الظاء1317التاء3

14العن318الثاء4

1الغن219اجليم5

15الفاء1120احلاء6
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ينظم عليه  لم  الذي  الوحيد  واحلرف 
الـــواو ال  ـــواو، وحــرف  ال البهاء زهير هــو 

يصلح أن يكون روياً في احلاالت التالية:

من  ـــداً  مـــول أو  زائــــــداً،  كـــان  إذا   -(
اإلشباع، فيكون حينئذ لإلطالق، وما قبله 
هو الروي، كالواو الناشئة عن اإلشباع في 

)اخليامو( من قول الشاعر: 
م��ت��ى ك���ان اخل��ي��ام ب���ذي طلوح

س��ق��ي��ت ال��غ��ي��ث أي��ت��ه��ا اخل��ي��اُم

 2- واو الضمير: بعد حركة جتانسه، 
مثل: )اقتلوا( .

روياً  يكون  أن  لم يصلح  الــواو  فحرف 
ألنــه ليس أصــاًل، بل هو زائــد على بنية 
الكلمة، وإن كان أصاًل فهو ليس قوياً في 
نفسه، فأشبه احلركة في امتناع وقوعها 

روياً، فيلتزم حرف قبله يكون روياً .

فيها  يكون  أن  يصلح  حــاالت  وهــنــاك 
الواو روياً وأن يكون وصاًل، جوازاً، وهي :

• مثل: 	 الفتحة،  بعد  الضمير  واو 
)اخَشْوا( .

• الواو املتحركة، مثل: )عْضِو( .	

• الواو األصلية الساكنة املضموم ما 	
قبلها، مثل: )يدعو، يغزو( ))) . 

املتنبي لم جنده  ديوان  إلى  وبرجوعنا 
نظم على حرف الواو .

من  كثيراً  الظاهرة  هــذه  شغلت  وقــد 
العربية،  اللغة  حــروف  لــدراســة  العلماء، 
ويكثر  مقبوالً  رويــاً  يكون  أن  يصلح  وأيها 
عليها الشعر، وأيها نفر منه الشعراء فلم 

ينظموا عليه .
فاخوري،	ص	 العربي	حملمود	 الشعر	 موسيقا	 )انظر:	 	(1(

139 ـ 141	.(	.

19القاف221اخلاء7

15الكاف4122الدال8

41الالم123الذال9

41امليم6024الراء10

51النون525الزاي11

19الهاء1426السن12

23الياء227الشن13

1الصاد14
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وميكن  أنيس:  إبراهيم  الدكتور  يقول 
رويــاً،  تقع  التي  الهجاء  أن تقسم حــروف 
العربي،  الشعر  حسب نسبة شيوعها في 

إلى أقسام أربعة :

• بكثرة، وتلك 	 رويـــاً  حــروف جتــيء 
هي: الراء، والالم، وامليم، والنون، 

والباء، والدال، والسن، والعن .

• وتلك 	 الــشــيــوع،  متوسطة  حـــروف 
والهمزة،  والــكــاف،  الــقــاف،  هــي: 

واحلاء، والفاء، والباء، واجليم.

• هي: 	 وتلك  الشيوع،  قليلة  حروف 
الــضــاد، والــطــاء، والــهــاء، والــثــاء، 

والصاد، والتاء.

• نـــادرة فــي مجيئها رويـــاً، 	 حـــروف 
وتلك هي: الذال، والغن، واخلاء، 
والشن، والزاي، والظاء، والواو))). 

ملمحان  القافية  بحديث  يتعلق  وممــا 
الدين  بهاء  شعر  فــي  وجدناهما  مهمان 

زهير، نتحدث عنهما فيما يلي:

يلتزم  أن  ل��زوم	ما	ال	يلزم: »وهو  أواًل:	
الناثر في نثره، أو الشاعر في شعره، قبل 

)1)	)موسيقا	الشعر	إلبراهيم	أنيس،	248	.(.

على  فصاعداً  حرفاً  والشعر،  النثر  روي 
قدر قوته، وبحسب طاقته، مشروطاً بعدم 

الكلفة«)2). 

وقد رصدنا ثالثة مظاهر من مظاهر 
اللزوم في شعر بهاء الدين زهير:

1- التزام الردف بالياء:

من مظاهر اللزوم في شعر بهاء الدين 
زهير أنه التزم بالروي ياًء في عدة مقاطع.

والـــردف حــرف مــد أو لــن يكون قبل 
أما  التزامه،  وجب  ألفاً  كان  فإذا  الــروي، 
إذا كان واواً أو ياًء فتجوز املبادلة بينهما، 
وهذا ما أتى عليه الشعر العربي االلتزام 
والــيــاء، فإذا  ــواو  ال بــاأللــف، واملبادلة بن 
الــردف  يكون  بــأن  فالتزم  الشاعر  خالف 
واواً في كل القصيدة أو ياًء، عد ذلك من 

لزوم ما ال يلزم .

املد  يــاء  زهير  الدين  بهاء  التزم  وقــد 
تتراوح  مقطوعة،  عشرة  سبع  فــي  ردفـــاً 
أما  أبيات،  والثمانية  البيتن  بن  أبياتها 
سبعة  أبياتها  فــعــدد   317 ص  القصيدة 

عشر بيتاً التزم ياء املد ردفاً فيها .

)2)	)حترير	التحبير	البن	أبي	اإلصبع،	ص	517	.(.
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أما التزام واو املد ردفاً فقد جاء في 
أبياتها  عــدد  قــصــيــرة،  واحـــدة  مقطوعة 

اثنان فقط ص 171.

2- التزام حرف صحيح مع الروي:

لــزوم ما ال  الثاني من مظاهر  املظهر 
التزامه  زهير  الدين  بهاء  شعر  في  يلزم 
حرفاً صحيحاً مع الروي، ففي القصيدة 
ص 47 وعدة أبياتها اثنا عشر بيتاً جنده 
أن  تصلح  والتاء  التاء،  قبل  القاف  التزم 
التزم  الشاعر  لكن  وحــدهــا،  رويـــاً  تــكــون 
القاف قبلها في كل أبيات القصيدة، »وقد 
يلتزم الشاعر املدل ما ال يجب عليه؛ ثقة 

بنفسه، وشجاعة في نفسه«))). 

3- ال����ت����زام ح����رف ص��ح��ي��ح ق��ب��ل امل��د 
)األلف(:

لزوم ما ال  الثالث من مظاهر  املظهر 
حــرفــاً صحيحاً  الــتــزامــه  شعره  فــي  يلزم 
مــع الــــروي وقــبــل حـــرف املـــد )الــــردف(، 
أبياتها  وعـــدة   171 ص  املقطوعة  ففي 
ثالثة أبيات جنده التزم الزاي قبل األلف 
ـــــزاي وهــو  ـــــردف وقــبــل ال وهــــو حــــرف ال
حرف الــروي، أما الهاء فيها فهي وصل، 

)1)	)خزانة	األدب	للبغدادي،	49/8(.

الثالثة هي: اجلــزازه واحلزازه  والكلمات 
والعزازه .

هذه كانت مظاهر اللزوم في شعر بهاء 
الدين زهير.

ث��ان��ي��ًا:	ع��ي��وب	ال��ق��اف��ي��ة: وممـــا يتعلق 
بحديث القافية أيضاً ما يجب جتنبه فيها 
مــن عيوب احــتــرز منها الــشــعــراء، وعــاب 
فوقع  الشعرية  ملكته  خانته  مــن  النقاد 

فيها .

بهاء  لديوان  قراءتنا  أثناء  عثرنا  وقد 
العيوب  هذه  من  بعض  على  زهير  الدين 

نذكرها فيما يلي:
1- السناد:

وهو اختالف ما يراعى قبل الروي من 
حروف أو حركات، وله خمسة أنواع:

أ	-	سناد	التوجيه:	

وهـــو اخــتــالف حــركــة مــا قــبــل الـــروي 
املقيد.

زهير  الــديــن  بهاء  قصائد  خلت  وقــد 
حركة  توجيهها  وجــاء  التوجيه،  سناد  من 
واحدة بدون تغيير، من ذلك قصيدته ص 

21، ومطلعها :
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ق���������ال ل�������ي ال��������ع��������اذل ت���س���ل���و

ق������ل������ت ل�������ل�������ع�������اذل ت�����ت�����َع�����ْب

والتوجيه في القصيدة كلها فتحة .

ب	-	سناد	احلذو:	

وهــو اخــتــالف حــركــة مــا قبل الـــروي، 
وال يحدث إال إذا جمع الشاعر بن نوعي 
بحركة  يسبق  واملد  واللن(،  )املد  الــردف 
والياء  بضمة،  تسبق  فــالــواو  جنسه،  مــن 

تسبق بكسرة، أما اللن فيسبق بفتحة .

من  زهير  الدين  بهاء  شعر  خال  وقــد 
سناد احلذو .

ج	-	سناد	اإلشباع: 

وهـــو اخــتــالف حــركــة الــدخــيــل )وهــو 
حرف  بــن  يقع  الـــذي  الصحيح  احلـــرف 

الروي وألف التأسيس(.

بهاء  فــي شعر  العيب  هــذا  وقــع  وقــد 
القصيدة ص  ففي  مــرتــن،  زهير  الــديــن 

103، قال:
وجرمت واستطلتم  وقلتم  فعلتم 

ولست عليكم في اجلميع بواِجِد
بالقلى امل�����ودة  ت��ل��ك  ف��ج��ازي��ت��م 

بالتباُعِد منكم  ال��ت��دان��ي  وذاك 

اجليم  وهــو  ـ  األولـــى  القافية  فدخيل 
ـ  الــعــن  وهــو  ـ  الثانية  ودخــيــل  مكسور،  ـ 

مضموم .

وفي القصيدة ص 169، قال أيضاً :
فقلتم سمعتم  أنتم  ع��ذرك��م  لكم 

وجاِئُز سمعتم  قد  ما  ومحتمل 
هبوا أن لي ذنبًا كما قد زعمتم

فهل ضاق عنه حكمكم والتجاُوُز

الهمزة  وهــو  ـ  األولــى  القافية  فدخيل 
ـ  ـــواو  ال ـ وهــو  ـ مــكــســور، ودخــيــل الثانية 

مضموم .

من  التالية  واملقطوعات  القصائد  أما 
شعره: 24، 30، 60، 69، 93، 97، 100، 
 ،164 ،159 ،156 ،150 ،136 ،109 ،105
 ،230 ،199 ،197 ،191 ،173 ،172 ،168
 ،326 ،322 ،312 ،289 ،278 ،277 ،254

فقد خلت من سناد اإلشباع .

د	-	سناد	الردف:	

وهو اجلمع بن بيت به ردف وآخر بال ردف، 
والردف: حرف مد أو لن يكون قبل الروي.

ه�	-	سناد	التأسيس:	

وهو اجلمع بن بيت مؤسس )به ألف 
الــروي  وبــن  بينها  ألــف  وهــي  التأسيس، 

حرف واحد(، وآخر مجرد منها.
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مــن ذلــك قــول بــهــاء الــديــن زهــيــر في 
عشر  سبعة  وعــدتــهــا   ،374 ص  قصيدة 

بيتاً، أسس عدة أبيات فيها .

يقول في مطلعها :
أسميه ال  من  على  اق��رأ سامي 

ومن بروحي من األس��واء أفديه

ثم قال في البيت اخلامس :
فليت عن حبيبي في البعاد ترى

أقاسيه ضر  من  بي  وم��ا  حالي 

وكـــذلـــك أســــس فـــي الــبــيــت الــســابــع، 
ــثــامــن، والــســابــع عــشــر مــن القصيدة  وال

نفسها .

2- اإليطاء:

ومن العيوب التي وقعت في شعر بهاء 
الدين زهير اإليطاء.

بلفظها  الــقــافــيــة  تـــكـــرار  واإليــــطــــاء: 
ومعناها دون أن يفصل بن اللفظن سبعة 

أبيات على األقل .

من ذلك قوله في املقطوعة التي تتكون 
من ثالثة أبيات ص 345 :

ل����ع����ج����ي����ب أم��������������������ري  إن 

م����ن����ه أع���������ج���������ب  ي��������������رى  ال 

ف����ي����ه����ا ل�����������ي  أرض  ك�����������ل 

غ�����������ائ�����������ب أس���������������������أل ع�����ن�����ه
أي������ن م����ن ي���ش���ك���و م����ن ال��ب��ي���������

���������������ن ال�����������ذي أش�������ك�������وه م���ن���ه

وقوله أيضاً في املقطوعة ص 361 :
وس�������م�������ع�������ت ع�������ن�������ه ب�����أن�����ه

ي�������غ�������ت�������اب�������ن�������ي وب���������أن���������ه

ثم قوله في البيت الذي يليه بال فصل:
وك������������أن������������ه ك��������ل��������ب ع��������وى

ب������أن������ه أق��������������������ول  ب������������ل  ال 

وقوله أيضاً في القصيدة ص 392 :
ذه�����������ب ال�������ش�������ب�������اب وإمن���������ا

ح�������س�������رات�������ه ه���������ي ب����اق����ي����ه

ثم قال بعده بأربعة أبيات :
وح������ي������ات������ك������م وح�����ي�����ات�����ك�����م

ت�������ل�������ك امل���������������������ودة ب�����اق�����ي�����ه

فقد  القافية  عن  للحديث  واستكماالً 
اعتمادها  يجوز  األصلية  الهاء  أن  ذكــروا 
إذا  يجوز  وال  ويشبه،  التيه،  مثل:  رويـــاً، 

كانت للسكت، مثل: وردهْ، وجمعنْه .

ما  كــان  إذا  املتصل  الضمير  هــاء  أمــا 
قبلها متحركاً مثل: )حصره، وحجره(، أو 
)َوَضَعْه، نََفَعْه(، وهاء التأنيث فال يكونان 

روين إال بعد سكون . 
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عدتها  الــتــي  فاملقطوعة  هـــذا  وعــلــى 
تكون  أن  يصلح  ال   382 أبيات ص  ثالثة 

الهاء فيها روياً، وها هي املقطوعة :
خ�����ال�����ف�����ت�����ن�����ي وف����ع����ل����ت����ه����ا

ل������ك ف������ي اخل���������اف امل���ن���ت���ه���ى

م�����ا ك���ن���ت ت���ع���ج���ز ف�����ي خ��ص��ا

ف���ح���ت���م���ت���ه���ا غ������ي������ره������ا  ل 

أب�����ص�����رت ن���ف���س���ك أص���ب���ح���ت

م��������س��������ت��������ورة ف����ه����ت����ك����ت����ه����ا

فالهاء في البيت األول يصح أن يكون 
رويــاً، وال يصح أن تكون روياً في البيتن 

الثاني والثالث .

وخــتــامــاً ؛ فـــإذا كــانــت هــذه الــدراســة 
البنية  مقومات  على  الوقوف  حاولت  قد 
زهير،  الدين  بهاء  جتربة  في  اإليقاعية 
البنية على  أنها اقتصرت إلبراز هذه  إال 

محورين فقط )البحور والقافية( .

وقد التزم الشاعر عمود الشعر العربي 
متمثاًل في توحيد القافية، والوقوف عند 

بحور الشعر الستة عشر.

XXXX
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توطئة

ولعل  الكويتي،  املسرحي  احلــراك  األخيرة مرحلة نشطة يف  العشر  السنوات  تعد 
هذه الدينامية شكلت مامح مسرح أكثر وعيًا وتفاعلية مع احلراك املسرح العربي، بل 
والعاملي، وال ُيغفل هنا دور الشبكة العنكبوتية يف نشر الثقافة املسرحية بني األوساط 
املــســرحــيــة الــكــويــتــيــة، فــقــد شــكــل )الــيــوتــيــوب( عــامــة فــارقــة يف طــي املــســافــات، وجعل 
الشباب منهم،  الكويتيني، وبخاصة  والعاملية يف متناول املسرحيني  العربية  العروض 
وهو ما انعكس بكل تأكيد إيجابًا على الفعل املسرحي الذي أخذ يتطور محاكيًا تلك 

العروض يف تقنياتها سواء الكتابية أو الفنية. 

مالمح ما بعد الدراما
يف املسرح الكويتي احلديث

د. فيصل محسن القحطاني)*(

)*(	أستاذ	الدراما	-	املعهد	العالي	للفنون	املسرحية	-	الكويت.
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الكويتي  املــســرحــي  ـــدأ  ب ــا،  هــن ومـــن 
على  كبير  بشكل  والــتــركــيــز  بــاالهــتــمــام 
املسرحية،  الــصــورة  وخــطــاب  جماليات 
فظهرت بعض احملاوالت التي تبنت هذا 
الشكل املسرحي اجلديد، سواء بوعي أو 
بغير وعي، إال أن هذه احملاوالت ال تعدو 
كونها جتارب لم حتقق شرط االستمرارية 
للوصول إلى مالمح شكل مسرحي ميكن 
دراســـتـــه وتــتــبــع أبـــعـــاده، ونــســتــثــنــي هنا 
املجهود الواضح ملجموعة مسرحية بنت 
أنها  حتى  املسرحي،  مشروعها  لنفسها 
تستحق أن نطلق عليها )جماعة املختبر 
فيصل  في  وتتمثل  الكويتي(،  املسرحي 
العميري، وفيصل العبيد، ومحمد الرباح، 
وعلي احلسيني، وتضم املجموعة كذلك 
املسرحين  هــؤالء  مع  اشتركتا  ممثلتن 
املــســرحــي، هما  الهم  األربــعــة فــي نفس 
ســمــاح وحــنــان مــهــدي. وتــتــنــوع مجاالت 
االخـــتـــصـــاص فــــي )جـــمـــاعـــة املــخــتــبــر 
املــســرحــي الــكــويــتــي( مــا بــن الــتــألــيــف، 
والسينوغرافيا،  والتمثيل،  واإلخــــراج، 
وقد أتاحت لنا املجموعة مبا قدمته من 
لــدراســة مالمح  فــرصــة سانحة  أعــمــال 

مسرح ما بعد الدراما.

ــاًل عند  ــي ــل ــا ق ــنــا ســنــتــوقــف هــن ولــعــل
األسباب التي دعتنا لتسمية هذا الفريق 

بــ )جماعة املختبر املسرحي الكويتي(..

التجانس  أن  هو  األسباب  هــذه  وأول 
أو  مسرحية  مجموعة  أي  فــي  الــفــكــري 
األولــي  األســاس  يعتبر  ثقافية  أو  فكرية 
وأي  اجلــودة،  فيه  تتحقق  مبنتج  للخروج 
اختالف يأتي حتت مظلة ذلك التجانس 
الفكري ال بد أال يتجاوز املالحظات التي 
إن  أمــا  املنتج،  ذلــك  وتطوير  لدعم  تأتي 
حصل غير ذلك، فهذا بالتأكيد يدل على 
أن التجانس في األساس لم يكن موجوداً، 
وأن مـــا كــــان هـــو مــجــرد تـــوافـــق فــكــري 
مبدئي ال ميكن أن يشكل جتانساً مبعناه 
املسرحي  املختبر  و)جــمــاعــة  احلقيقي، 
منذ  التجانس  ذلك  فيها  الكويتي( حتقق 
بدايتها مع مسرحية )مونولوج غربة( عام 

2009م، إلى اآلن.   

مختبر  أي  يــقــوم  أن  ميكن  ال  ث��ان��ي��ًا: 
فني أو فكري دون وجود الدافعية القوية 
أعماق  في  تكمن  والتي  قيامه،  وراء  من 
وحدت  التي  والطموحات  الهواجس  تلك 
أفراد اجلماعة، لينصهر شغفهم في بوتقة 
األمر  املسرحي، حتى وصل  املختبر  ذلك 
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إلــغــاء مــا يعرف  فــي هــذه املجموعة إلــى 
بااللتزام بتوزيع األدوار املسرحية، وأهمها 
أوتوقراطية املخرج باعتباره سلطة فوق كل 
السلطات، فهو املتخصص األعلى واألكبر. 
ذلك ألن جماعة املختبر املسرحي الكويتي 
تـــرى أن مـــن حـــق كـــل أفـــــراد املــجــمــوعــة 
التدخل، والسؤال واملناقشة، والبحث في 
جميع عناصر العمل املسرحي، أي أن الكل 
ميكنه أن يقدم اقتراحاً، أو أن يسأل عن 
القرار  اتخذ  ضوئها  على  التي  األسباب 
والتمثيل،  واإلخــراج،  بالنص،  يتعلق  فيما 
في  العمل  تطوير  بهدف  والسينوغرافيا، 

النهاية. 

املسرحي  املختبر  )جماعة  إن  ثالثًا: 
أفــراد  ضمن  بالعمل  تلتزم  ال  الكويتي( 
فرقة  مــظــلــة  حتــت  أو  فــقــط،  جماعتها 
بشكل  الكويتي  املسرح  فرقة  مثل،  أهلية 
ـــل ميــكــن أن تــعــمــل حتت  ــي، ب ــائ ــن ــث اســت
أي مــظــلــة، كــمــا أنــهــا ميــكــن أن تــتــعــاون 
مــع املــســرحــيــن اآلخـــريـــن، ولــكــن ضمن 
التي وضعتها لنفسها،  شروطها اخلاصة 
إلى  التقليدية  من  اخلــروج  في  واملتمثلة 
بعيداً  اجلماعة،  بروح  والعمل  كبير،  حد 
تـــوزيـــع األدوار  الــنــمــطــيــة فـــي  تــلــك  عـــن 

املسرحية وااللتزام بحذافير هذه األدوار، 
املختبر  )جماعة  مجموعة  قــدمــت  فقد 
املــســرحــي الــكــويــتــي( عــمــاًل حتــت مظلة 
املسرح  فرقة  وهــي  أخـــرى،  أهلية  فرقة 
العربي، وعملت أيضاً مع مخرج من خارج 
املجموعة، وهو الدكتور مبارك املزعل في 

مسرحية )حاول مرة أخرى(.

ال يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أن )جــمــاعــة 
املختبر املسرحي الكويتي( أثبتت جديتها 
في تقدمي مسرح جديد يتسم باالختالف 
جديدة  مناطق  عــن  والــبــحــث  واملــغــايــرة، 
فحسب،  الكويت  فــي  ليس  املــســرح،  فــي 
العربي  والــعــالــم  بــل فــي اخلليج خــاصــة، 
عامة، وأتاحت منوذجاً يحاول البعض أن 
يحذو حذوه، ولعلنا هنا سنركز على بعض 
منولوج  ومــنــهــا:  املــجــمــوعــة،  تلك  أعــمــال 
الــعــبــيــد،  فــيــصــل  تــألــيــف   ،2009 غــربــة 
وإخـــــراج فــيــصــل الــعــمــيــري، ومــســرحــيــة 
قاسم  تــألــيــف   ،2011 وحــشــيــة  طــقــوس 
حيث  احلسيني،  علي  وإخــــراج  مــطــرود 
يحمل كال العملن بعض مالمح مسرح ما 

بعد الدراما.  

وقــبــل الـــدخـــول فــي دراســــة الــنــمــاذج 
وتــبــيــان مــالمــح مــســرح مــا بــعــد الــدرامــا 
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أوالً  بد  البحثية ال  وللضرورة  فإنه  فيها، 
من سبر أغــوار مصطلح )مسرح ما بعد 
الدراما(، ولتحقيق تلك الغاية، ال بد من 
ظهور  سبقت  التي  املرحلة  إلــى  الــرجــوع 
التنظير  في  ليمان  وساعدت  املصطلح، 
ملفهوم )مسرح ما بعد الدراما( في كتابه 
القرن  الصادر عام 1999، ونعني مسرح 
للمسرح  الرجوع  أهمية  وتأتي  العشرين، 
التجريبي والطليعي من خالل ما طرحه 
هانز ليمان نفسه، حيث خصص مساحة 
فــي أصــول  الــتــاريــخــي  للبحث  عــريــضــة 
املسرح والدراما، وإعادة النظر من جديد 
فيما طرح من أرسطو إلى بريخت بهدف 
ما  )مسرح  إلى جوهر مصطلح  الوصول 
بنائه  فــي  يتشابك  الـــذي  الـــدرامـــا(  بعد 
مـــع مــالمــح املـــســـرح الــطــلــيــعــي )مـــا بعد 
هو  التجريب  أن  يرى  أنه  كما  احلداثة(، 
احملرك الرئيس للوصول إلى )مسرح ما 
بعد الدراما(، لذلك سوف نقوم في هذه 
التجريبي  املسرح  أهمية  بتبيان  الدراسة 
ما  تشكيل قسمات مسرح  في  والطليعي 
بــد من  الــدرامــا، ولكن قبل ذلــك ال  بعد 
املسرح  مصطلحي  تثبيت  على  الــوقــوف 
االشتباك  فك  بغرض  إجرائياً  والــدرامــا 

بينهما، والوصول إلى الفهم العميق ملاهية 
بينهما،  دومنــا اخللط  والــدرامــا  املــســرح 
لفهم  أســـاس  حــجــر  يعتبر  األمـــر  وهـــذا 

مصطلح )مسرح ما بعد الدراما(.  

املسرح والدراما

إن التشابك املوجود بن املسرح والدراما 
الدراسات  من  لكثير  متدفقاً  منبعاً  شكل 
العلمية على مر العصور، والسؤال القائم 
الــدراســات هو: هل كل  والدافع ملثل هذه 
يقول  مسرح درامــا، وكل درامــا مسرح؟.. 
هــانــز لــيــمــان: »ظــهــرا املــســرح والـــدرامـــا، 
ومــــا زاال، فـــي عــالقــة تــعــانــي مـــن تــوتــر 
الشأن  هــذا  على  وللتركيز  التناقضات. 
ودراســة كل ما هو متصل بهذه املضامن 
للمسرح  الصحيح  الفهم  مــن  أوالً  بــد  ال 
احلديث واألحدث. ومعرفة مسرح ما بعد 
الدراما تبدأ في التأكيد على مدى حضوره 
الدراما  بن  التبادلية  وحترير  فصل  في 
نفسه  الدرامية  األنــواع  وتاريخ  واملــســرح. 
الدراسات  على  بناًء  فيها  اهتمامه  حصر 

املسرحية فقط«))). 

ومن هنا يتضح لنا أن الفهم الصحيح 
للدراما يقود إلى فهم صحيح ملفهوم ما بعد 
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الدراما، والفهم الصحيح للمسرح يقود إلى 
احلديث،  بعد  وما  احلديث  للمسرح  فهم 
عروضاً  يضم  أن  بطبيعته ميكن  فاملسرح 
يقول  أن  للبعض  يصح  لــذا  درامــيــة،  غير 
اآلن املسرح الدرامي للتخصيص بعيداً عن 
عمومية املسرح، كما أن املسرح نفسه ليس 
هو املكان الوحيد املخصص للدراما، فمع 
امتداد حركة التجريب في املسرح العاملي 
خرجت الكثير من األنواع املسرحية خارج 
احليز املكاني إلى أماكن أخرى كالشوارع 
الفنية  وللخصوصية  أنها  إال  واملــقــاهــي، 
أخذت املسمى املكاني معها، فسمي مثاًل 
لهذا  التصنيفية  للداللة  الــشــارع  مــســرح 
الدراما  أن  إلــى  باإلضافة  الفني،  الشكل 
موجودة في السينما والتلفزيون واإلذاعة، 
وفيما مضى كان البعض يطلق على الدراما 
اإلذاعية مثاًل، املسرحية اإلذاعية، بغرض 
بد  فإنه ال  والتصنيف، وعليه  التخصيص 
من حترير الدراما من املسرح، والنظر إلى 
املسرح مبفهومه اجلديد ما بعد الدرامي 
األرسطية  الــدرامــا  هيمنة  يــرفــض  الـــذي 

على املسرح.

قـــاد وبــشــكــل كبير  الــتــحــرر  إن هـــذا 
وأعطى  املسرح،  في  جديدة  أشكال  إلى 

مــســاحــة لــلــتــفــكــيــر خــــارج نــطــاق األطـــر 
التقليدية التي حتد من انطالق املسرحين 
تتوافق وعصر  آفــاق  آفــاق جــديــدة،  نحو 
دخول  بعد  خاصة  التكنولوجي،  التطور 
املنافسة،  حيز  إلــى  والتلفزيون  السينما 
أتت  املسرح  تقليدية  التمرد على  أن  كما 
أيضاً بدواعي الرفض والتمرد على ذلك 
من  سلسلة  عليه  تسيطر  الـــذي  الــثــبــات 
األيدلوجيات الفكرية والسياسية الغربية. 

املسرح التجريبي واملسرح الطليعي

إن أهمية حتديد املفاهيم ووضعها في 
نصابها العلمي سوف يقود إلى فهم معمق 
إلى  كما سيقود  الــدرامــا،  بعد  ما  ملسرح 
فهم أسباب ودواعي ظهور تلك احلركات 
فيما  مهدت  التي  والطليعية  التجريبية 
وال  الــدرامــا،  بعد  ما  مفهوم  لظهور  بعد 
شــك بـــأن هــنــاك تــشــابــك وتــداخــل كبير 
الطليعي،  واملسرح  التجريبي  املسرح  بن 
مما شكل نوعاً من اإلربــاك واخللط في 
األمــر  وهـــذا  املصطلحن،  بــن  التفريق 
كـــان مــصــدره الــرئــيــس تــلــك الــنــشــاطــات 
القرن  بــدايــة  فــي  بـــدأت  الــتــي  املسرحية 
وحتى  منتصفه  في  وازدهـــرت  العشرين 
نهايته، وبسبب تسارع وتيرة التجريب في 



دراســـات

29 العدد 572 مارس 2018

املفاهيم  تلك  اختلطت  احلديث،  املسرح 
جتريبياً  يصنف  كــان  فما  البعض،  على 
في أملانيا مثاًل، صنف طليعياً في فرنسا، 
والعكس صحيح، وأكبر دليل على ذلك، ما 
حصل مع أنتونان أرتو في مسرح القسوة، 
فقد اعتبر في بادئ األمر مسرحاً جتريباً 
وبعد فترة صنف على رأس قائمة املسرح 
الطليعي، وفي محاولة لفك هذا االشتباك 
تكون  »أن  إيفانز:   – روس  جيمس  يقول 
املجهول،  بــغــزو  تــقــوم  أن  يعني  جتريبياً 
التأكد منه إال بعد  وهــذا شــيء ال ميكن 
حدوثه . وأن تكون طليعياً يعني أن تواجه 

األمور في عينيها«)2). 

من  ومقولة جيمس هنا توضح بعضاً 
االختالف املوجود بن ما هو جتريبي وما 

هو طليعي، وللتحديد أكثر يضع الدكتور 
توضح  النقاط  مــن  جملة  كرميي  سعيد 
مفهوم التجريب في املسرح، وهي كاآلتي:

إن التجريب مفهوم عام وشامل مرتبط 
بطبيعة احلياة املتجددة واملتغيرة.

احلال  هو  كما  احلقة  العلوم  عرفت   
تــطــورات  واآلداب  الــفــنــون  إلــى  بالنسبة 

كبيرة بفضل اعتمادها على التجريب.

املــســرح كل  الــتــجــريــب فــي  ج - يشمل 
مكونات العمل املسرحي مبا في ذلك النص 

والعرض وطرائق العرض وتلقي الفرجة.

د - يقترن عمر التجريب بعمر املسرح 
نــفــســه. وهـــو لــيــس مـــدرســـة مــعــيــنــة وال 
اجتاهاً محدداً، بل هو منهج يعتمد عليه 

كل مسرح تواق إلى التجديد والتغيير. 

ه- يجب التمييز بن التجريب كمفهوم 
عـــام وعـــفـــوي مــرتــبــط بــطــبــيــعــة املــســرح 
خاص  كمفهوم  التجريب  وبن  املتجددة، 
وبزوغ  املؤلف  بدأ احلديث عنه مع موت 
على  املتمردة  والنظريات  اإلخــراج،  فجر 

املسرح األرسطي.

مفهوم  املــســرحــي  الــتــجــريــب  إن   - و 
مـــــراوغ ومــنــفــلــت، ويــحــيــل عــلــى اإلبــــداع 

امل����س����رح ال��ت��ج��ري��ب��ي ي��ق��وم 
يف أس��اس��ة ع��ل��ى احمل��اول��ة 
ال��ف��ن��ي��ة اجل����ادة ل��ل��خ��روج من 
ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة، أم�����ا امل���س���رح 
أساسه  يف  فيقوم  الطليعي 
ع����ل����ى ال����ف����ك����ر ال��ف��ل��س��ف��ي
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على  أيضاً  يــدل  كما  واخلــلــق،  والتجديد 
اجلرأة والثورة والتمرد.

ز - إن التجريب املسرحي ليس ترفاً 
في  ليس  أنــه  كما  هلوسة،  وال  نــزوة  وال 
متناول اجلميع. وال ميكن أن يتبلور إال في 
مناخ سياسي سليم يحترم الرأي واآلخر، 
السامية  بــاملــبــادئ  عميقاً  إميــانــاً  ويــؤمــن 

للدميقراطية وحقوق اإلنسان.)3) 

تــلــك احملــاولــة  إذن فــالــتــجــريــب هـــو 
الـــســـاعـــيـــة إليــــجــــاد اجلــــديــــد وحتــطــيــم 
مواجهة  هو  والطليعي  القدمية،  القواعد 
والــظــهــور بشكل جــديــد، وهناك  الــقــدمي 
فـــرق بـــن االثـــنـــن رغـــم االشـــتـــراك في 
فكري  اختالف  هناك  أن  إال  األسلوبية، 
عن  اخلــروج  مقصده  فالتجريب  بينهما، 
املألوف والظهور بشكل جديد، والطليعي 
لطرح  له  والتصدي  املألوف  مواجهة  هو 
في  يهدف  املسرحن  وكــال  جديد،  شكل 
التقليدية  وجتــاوز  الواقع  لتغيير  أساسة 
التجريبي  املــســرح  أن  إال  املـــســـرح،  فــي 
يحمل دوافع فنية بحته، واملسرح الطليعي 
مقاصده  رغـــم  فلسفي  الــرئــيــس  دافــعــه 
الطليعي  املــســرح  ارتــبــط  لــذلــك  الفنية، 

مبسرح ما بعد احلداثة أكثر من املسرح 
النزعة  لتلك  انتهاجه  بسبب  التجريبي 
حيث  الفني،  التوجه  من  أكثر  الفلسفية 
يقول كريستوفر أينز: »إن التيار الرئيسي 
الطليعي ال ميــكــن حتــديــده  املــســرح  فــي 
مشتركة،  أسلوبية  سمات  وجــود  مبجرد 
وإن كانت هذه السمات شديدة الوضوح؛ 
أساسه  فــي  الطليعي  املــســرح  يعد  إمنــا 
املسرح  هــذا  فــأعــضــاء  فلسفياً،  تــوجــهــاً 
كما  املجتمع،  إزاء  معن  توجه  يربطهم 
في  ورغبة  توجه جمالي خاص،  يربطهم 
املسرحي،  العرض  طبيعة  إعــادة صياغة 
وهذا كله إمنا يشكل أيديولوجيات متميزة 

يتسم بها املسرح الطليعي«)4). 

فإنه ميكننا  ما سبق،  على  وتأسيساً 
يقوم  التجريبي  املسرح  بأن  هنا،  القول 
اجلادة  الفنية  احملاولة  على  أساسة  في 
ــخــروج مـــن الــتــقــلــيــديــة، أمــــا املــســرح  ــل ل
الفكر  على  أساسه  في  فيقوم  الطليعي 
الفلسفي  املــوروث  يقارع  الذي  الفلسفي 
األرســـطـــي، وعــلــى ذلـــك فـــإن مــســرح ما 
واحــدة  مسافة  على  يقف  الــدرامــا  بعد 
للخروج  املؤسس  التجريبي  املسرح  من 
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والطليعي  الفنية،  التقليدية  القوالب  من 
الذي يدعو للخروج من القوالب الفكرية 
التي سيطرت على املسرح لعقود عديدة، 
وهــــذا الــتــقــارب الــكــبــيــر جــعــل مـــن كال 
املصطلحن متشابكن، ويصعب التفريق 
بينهما، ذلك بسبب اشتراكهما في رفض 
ســيــطــرة الـــقـــدمي والــبــحــث عـــن أشــكــال 
مسرحية جديدة، وهو ما يدعو له مسرح 

ما بعد الدراما.

مسرح ما بعد الدراما

الدراما  بعد  ما  مسرح  مصطلح  لعل 
هانز  طرحه  مــا  مــع  كبير  بشكل  التصق 
بعد  مــا  )مــســرح  كتابه  فــي  ليمان  تيز   –
الدراما( عام 1999م، إال أنه ليس أول من 
طرح ونظر له، فقد استخدم املصطلح من 
قبل على يد أستاذ جامعي يدعى أندريا 
)املسرح  بعنوان  بحثاً  قدم  فيرت، عندما 
بــاعــتــبــاره يــوتــوبــيــا جــمــالــيــة – حتـــوالت 
املسرح في بيئة اإلعالم( عام 1989، كما 
انتشر حتى  الدراما  بعد  ما  أن مصطلح 
قبل أن يقدم أندريا هذه الورقة البحثية، 
األســتــاذة  يــد  على  أيــضــا  استخدم  حيث 
اجلامعية هيل جافينتر عندما قدمت في 
عنوان  حتت  مقاالً  الثمانينيات  منتصف 

)عيون كاميرا مسرح ما بعد الدراما(، إال 
أن هانز – ينز ليمان يعد من أبرز النقاد 
واملنظرين األملان ملصطلح مسرح ما بعد 
أكادميية  دراســة  كتابه  يعد  كما  الدراما، 
وجــذور  تاريخ  فيها  تناول  حيث  معمقة، 
الــــدرامــــا، وصـــــوالً لــلــمــســرح الــتــجــريــبــي 
لبلورة  الطريق  مــهــدا  اللذين  والطليعي 
مفهوم مسرح ما بعد الدراما، كما كانت 
للنماذج التطبيقية التي ضمها الكتاب بن 
كبيرة في تشريح  نقدية  أهمية  صفحاته 

وتفكيك املصطلح علمياً وتطبيقياً)5).   

بــعــد أن  لــيــمــان املصطلح  لــقــد وضـــح 
النقدية  املصطلحات  بــن  مقاربة  وضــع 
التي ظهرت في القرن العشرين، لوصف 
أشكال املسرح اجلديدة التي خرجت عن 
)ما  مصطلحات:  مثل  املعتادة،  القواعد 
و)التشظي،  و)التفكيك(،  احلداثي(،  بعد 
املصطلحات  هــذه  أن  ويــرى  والتعددية(، 
في مجملها تصف مراحل زمنية أكثر من 
أو اجتــاه في املسرح، حتى  لتيار  وصفها 
لو كان هناك متاس أو تشابه مع مسرح 
ما بعد الدراما)6)، ذلك أن مسرح ما بعد 
مسرحياً  تياراً  طياته  في  يحمل  الدراما 
جديداً، وتتشارك عروض هذا التيار فيما 
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بينها بسمات وقواسم أسست على رفض 
هيمنة النص وكسر قداسته التي فرضها 

املسرح التقليدي.

يؤكد  كما  بعد(  )مــا  استخدام  ويأتي 
ليمان من ) مسرح ما بعد احلداثة(، الذي 
إلى   1970 عــام  من  الفترة  خــالل  تشكل 
يوسف  الدكتور  يرى  وكما   ،(7(1990 عام 
والتعريفات  الــدراســات  جميع  أن  رشيد 
الــدرامــا قد  اإلجــرائــيــة ملصطلح مــا بعد 
دلت على أنه لم يغادر بعيدا عن دائرة ما 
بعد احلداثة، واجتاهات املسرح الطليعي 
التي شكلت مالمحها الفكرية والفلسفية 
ما  فكر  فــي ضــوء  فــي صياغة عروضها 
ــالــي ميــكــن الــقــول  ــت ــال بــعــد احلـــداثـــة، وب
الــدرامــا( هو  بعد  بأن مصطلح )ما  هنا، 
بعد  )مــا  ومصطلح  مــســرحــي،  مصطلح 
احلداثة( مصطلح فكري وفلسفي، إال أن 
هناك دالئل ال ميكن جتاوزها تؤكد على 
بعد(  )ما  في  ليس  بينهما  االشتراك  أن 
عند  التطبيقي  املجال  كــان  حيث  فقط، 
يقوم  الــدرامــا  بعد  مــا  مسرح  فــي  ليمان 
على عينات وجتارب ملخرجن مسرحين 
مثل: )روبرت ويلسون( و)كالوس كروبر( 
و)تاديوش كانتور( وغيرهم ممن متحورت 
مالمح جتاربهم في رحم التجربة الطليعية 

)مسرح ما بعد احلداثة()8).

يؤكد ليمان أن مسرح ما بعد الدراما 
ما  مسرح  وأن  للحداثة،  شرعي  ابــن  هو 
مبسرح  وثيقة  عالقة  على  الــدرامــا  بعد 
مــا بعد احلــداثــة، ووجــودهــمــا معا يخلق 
بل  وحدة جديدة، ألنهما غير متضادين، 
ميثالن وحدة متميزة تعتمد على مظاهر 
هناك  أن  أي  بينهما،  فيما  االخــتــالف 
مالمح اختالف وليست مالمح تعارض أو 
أوســع من  بعد احلداثة  نفي، ومفهوم ما 

مفهوم ما بعد الدراما إال أنه ال ينفيه)9).
اخلصائص والسمات

فــي فصل  ليمان  تيز   – هــانــز  يــطــرح 
الدراما(  أسماه )بانوراما املسرح ما بعد 
الــدرامــا،  بعد  ما  املسرح  ألشكال  منــاذج 
ويركز على االحتفال والطقس في مسرح 
املخرج )تادوش كانتور(، ومسرح الصوت 
الــبــشــري عــنــد املــخــرج )كــــالوس ميشيل 
عند  الطبيعي  املنظر  ومــســرح  جــروبــر(، 
مسرح  وينظر  ويلسون(،  )روبــرت  املخرج 
املسرحية  العناصر  إلــى  الــدرامــا  بعد  ما 
واملــكــان  والــصــوت  مــثــل، اجلــســد  بعينها 
والزمان، إال أن التعامل معها اختلف عما 
العناصر  هــذه  تــداخــل  إن  حيث  مــضــى، 
وتــركــيــبــهــا لـــم يــعــد يــعــتــمــد عــلــى الــســرد 
يستند  ما  بقدر  عليه  املتعارف  التقليدي 

إلى إيقاع عام تترابط حلقاته)10).
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الدراما هو مسرح  إن املسرح ما بعد 
يقوم  ألنــه  ديــنــامــيــة،  وتشكيالت  حـــاالت 
في أساسه على تشكيل الصورة، وهو ما 
املشهدية(  )الدينامية  ليمان  عليه  يطلق 
في مقابل )الدينامية الدرامية(، ولتحقيق 
نزع  مــن  بــد  ال  املشهدية  الدينامية  تلك 
املسرحي،  العمل  عــن  الــدرامــيــة  الصفة 
وبذلك يتراجع احلدث متاماً إلى اخللفية 
في النص املقدم على املسرح، ويتقدم بدالً 
منه البعدان الزماني واملكاني من منطلق 
جــمــالــيــات املــســرح، وهـــذا األمـــر يعرض 
لتكون  األشــيــاء،  وحالة  اجلــو  أكثر  بشكل 
احلبكة  على  مقدمة  املشهدية  الكتابة 
فإن  ليمان  نظر  وجــهــة  ومــن  الــدرامــيــة، 
الكتابة املشهدية هي من جتذب االنتباه، 
وهذا ميكن أن ينطبق حتى على النصوص 
الدرامية التقليدية إذا ما وجدت الطريقة 

التي تقدم املشهدية على احلدث الدرامي، 
الهرمي  بالشكل  االلتزام  عدم  يعني  مما 
)الهيراركي( املوجود في املسرح الدرامي 
)بداية، ووسط، ونهاية))))، ونتيجة لذلك 
ظهرت إشكالية في تلقي املشاهدين لهذه 
العروض اجلديدة، ألن املتفرج لم يستطع 
أن يصل إلى مضمون محدد في العرض 

كما اعتاد في السابق)12).

)كــورا- الــدرامــا هو  بعد  ما  إن مسرح 
غرفيا( كما يقول ليمان، أي  كتابة بالفضاء 
والزمن واجلسد ال بالنص)13)، ولذلك يأتي 
متجنباً حلظات الذروة أو النهاية، حيث تبدو 
خشبة املسرح مثل التابلوه )الصورة الثابتة(، 
من خالل  التابلوه حدة  هذا  تأثير  ويــزداد 
في  تكشف  التي  املنطوقة  بالكلمة  شحنه 
الشعرية   – الذهنية  األساس عن وظيفتها 
فلم  املجادلة،  عن  بعيداً  بالتعبير  اخلاصة 
احلوار  ويقع  نتجادل حوله.  ما  هناك  يعد 
الفعلي بن الصوت وفضاء الصوت وليس 
بن املتحاورين)4)). ويرى ليمان أن املوسيقى 
ومناظر املكان حلت محل احلوار في مسرح 
كفيلة  فالسينوغرافيا  الـــدرامـــا،  بــعــد  مــا 
بإيصال عالمات العرض بدالً من عالمات 

الدراما واحلوار)15).

إن رفض مسرح ما بعد الدراما للقواعد 
ـــدرامـــي طــرحــت  األســاســيــة لــلــمــســرح ال

تكن  مل  الكويتي  املسرح  جتارب 
التجريبي  الطابع  ذات  حتمل 
كما  واض����ح،  بشكل  الطليعي 
جتارب  بعض  يف  موجودًا  كان 
امل���س���رح ال��ع��رب��ي خ���الل ف��رة 
س��ب��ع��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن امل��اض��ي
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وبشكل كبير مفاهيم جديدة في التعامل 
مع حيز املكان، وهذا حفز املخرجن أكثر 
قادرين  وسينوغرافين  فنانن  مع  للعمل 
يحل  الــذي  البصري  املعادل  على حتقيق 
هنا  الصورة  تطرح  حيث  الــدرامــا،  محل 
فأصبحت  وتشكلها،  الــعــرض  عــالمــات 
العروض عبارة عن مجموعة من التحوالت 
الــتــي تــرتــبــط بــالــعــالمــات املــســرحــيــة في 
حلظة العرض وداخــل املــســرح، ولــم يعد 
وأسباب ما  نتائج  البحث عن  املمكن  من 

يُشاهد على اخلشبة)16).
م��ام��ح م���ا ب��ع��د ال����درام����ا ف���ي امل��س��رح 

الكويتي

إن مــالمــح مــســرح مـــا بــعــد الـــدرامـــا 
مع  الــعــربــي  التفاعل  عــن  ببعيدة  ليست 
الــغــربــي اجلــديــد، فهناك متاس  املــســرح 
التجريب  وحــالــة  الــعــرب  املسرحين  بــن 
ما  ووفــق  العاملي،  املــســرح  فــي  والتجديد 
أغلب  فإن  املنيعي،  حسن  الدكتور  يؤكده 
مواصفات مسرح ما بعد الدراما تنسحب 
منتصف  ففي  الــعــربــيــة،  املسرحية  على 
املسرحين  من  الكثير  حاول  السبعينيات 
ــدرامــي مبسرح  الــعــرب جتـــاوز املــســرح ال
جدلي يقوم على املشاهد واللوحات التي 
تطرح العديد من املواضيع والقضايا في 
نتج  وقد  مختلفة،  وأزمنة  متعددة  أماكن 

درامــي  بعد  مــا  توجه مسرحي  ذلــك  عــن 
من  العربية  بالهوية  التمسك  بن  يتأرجح 
خالل التعامل مع التراث ومسرحته بطرق 
جــديــدة، وبـــن االنــفــتــاح عــلــى النصوص 
احلديثة،  الــدرامــيــة  واألســالــيــب  الغربية 
وهذا أفضى إلى املساهمة في بناء مسرح 
عربي يعتمد على ثنائية املقروء واملرئي)17).  

تكن  فلم  الكويتي  املسرح  أما جتــارب 
الطليعي  التجريبي  الطابع  ذات  حتمل 
بــشــكــل واضـــــح، كــمــا كــــان مــــوجــــوداً في 
العربي خالل فترة  املسرح  بعض جتارب 
أشار  حسبما  املاضي  القرن  سبعينيات 
إلــيــه املــنــيــعــي، فــلــم يــكــن هــنــاك اشتغال 
واضــــح عــلــى قـــوالـــب مــســرحــيــة جــديــدة 
أكثر من اهتمامها باألساليب اإلخراجية 
بهدف  آنـــذاك  عليها  املــتــعــارف  احلديثة 
بلورة أشكال جديدة ال تخرج من تقليدية 
املسرح األرسطي الذي كان يلبي حاجات 

أبناء ذلك اجليل فكرياً وفنياً.

ولعل احلال تبدل في املسرح الكويتي 
بشكل درامــاتــيــكــي بــعــد الــغــزو الــعــراقــي 
حيث   ،1990 عــام  أغسطس  في  للكويت 
كان  الــتــي  املفاهيم  مــن  الكثير  سقطت 
يؤمن بها املثقف واملسرحي الكويتي، من 
املــســرح يتحرر مــن سطوة  بــدأ هــذا  هنا 
جديد  مــعــاٍن  نحو  األيــديــولــوجــيــات  تلك 
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نفسه  على  منكمشا  كــان  ما  بعد  للحياة 
التحرر  الربع قرن، ومنها  لفترة جتاوزت 
عــن السطوة األرســطــيــة، وااللــتــفــات إلى 
القضايا اإلنسانية  العاملية ذات  التجارب 
أكــثــر مــن الــنــحــت فيما هــو مــوجــود في 
ـــســـرح الـــعـــربـــي، خـــاصـــة مـــع ســقــوط  امل
دعــوات مسرحية سبق أن حققت رواجــاً 
الدعوة  مثاًل  ومنها  سابقة،  فــتــرات  فــي 
ــي ظلت  ــت لــتــأصــيــل املــســرح الــعــربــي، وال
مالزمة للحالة املسرحية العربية لسنوات 
طويلة، إن مثل هذه التحوالت السياسية 
بال شك جيل مستقبل  أفرزت  والثقافية 
بأفكاره، جيل يبحث عن يالمس قسمات 

وقته وحالته.

ولــعــل دور املــخــرج شــايــع الــشــايــع في 
البحث عن األشكال اجلديدة للمسرح ال 
املعهد  إنكاره، حيث قدم مع فرقة  ميكن 
الــعــالــي لــلــفــنــون املــســرحــيــة عـــام 2007 
املــأســاة(  مــن  األخــيــر  )املشهد  مسرحية 
وهي في األصل مسرحية )كارثة( لصمويل 
بيكيت. ورغم أن النص األصلي ال يتجاوز 
نيفاً من الصفحات، إال أن العرض الذي 
قدم في مهرجان الكويت املسرحي التاسع 
جتـــاوز األربـــعـــن دقــيــقــة، وفـــي تقديري 
الــنــواة  مبثابة  تعتبر  املسرحية  هــذه  أن 
املؤسسة ملالمح مسرح ما بعد الدراما في 

شايع  املخرج  عزز  فقد  الكويتي،  املسرح 
الشايع من احلالة املشهدية في املسرحية 
من خالل تكرارها، وكان التابلوه عنصراً 
فــاعــاًل فــي ذلــك الــتــكــرار، وفــي التغيير 
وحيث  أخــــرى،  إلـــى  حــالــة مشهدية  مــن 
جاءت املسرحية عبارة عن مجموعة من 
احلاالت ُربطت جميعها عبر مفهوم حب 
اجلسد  على  االشتغال  ــى  وأت السيطرة، 
املشهدية،  الدينامية  من  ليرفع  والصوت 
واألبرز هنا هو استخدام املخرج في نهاية 
البايوميكانيك  األداء  لتقنية  املسرحية 
استخدام  تقنية  في  واملتمثلة  ملييرهولد 
»جسم اإلنسان كقوة ُمحِركية أوتوماتيكية 
– تكرار احلركات اآللية«)18) بغرض تغيير 
وإعــطــاء  املــشــهــدي،  البناء  أو  التفاصيل 
أهمها  مــن  املسرحية  فــي  جــديــدة  دوال 
ميكنة اإلنسان من قبل السلطة، أما نهاية 
الذي  للجمهور  فكانت صادمة  املسرحية 

ظل حائراً، هل انتهت أم ليس بعد؟

لقد شكلت الصور املتتابعة في مسرحية 
)املشهد األخير من املأساة( حالة من التنامي 
املشهدي الذي يدخل في ثناياه ذلك التنامي 
املسرحية،  مضمون  مستوى  على  الفكري 
لــيــخــرج املــعــنــى مــن رحـــم تــلــك الــصــور مبا 
حوته من تغيير في احلالة املشهدية، سواء 
احلركي  أو  اجلــســدي  األداء  مستوى  على 
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للشخصيات، وهنا ميكن القول بأن مسرحية 
شايع  للمخرج  املأساة(  من  األخير  )املشهد 
الشايع، وإن كانت حتمل عناصر عبثية على 
مستوى الشكل واملضمون، إال أنها ميكن أن 
الدراما،  تكون منوذجاً جيداً ملسرح ما بعد 
يتقاطع  الــدرامــا  بعد  مــا  مــســرح  ذلــك ألن 
واملـــدارس  احلــركــات  تلك  مــع  كبير  وبشكل 

املسرحية احلديثة.

أمـــــا )جـــمـــاعـــة املــخــتــبــر املــســرحــي 
في  تسير  ومــازالــت  كانت  فقد  الكويتي( 
خط واضح لطرح شكل جديد في املسرح 
الكويتي، وبعد ما رصدناه من مواصفات 
إن  القول  الــدرامــا، ميكن  بعد  ما  ملسرح 
ذلك  لنفسها  وضعت  قــد  اجلماعة  هــذه 
املـــشـــروع الــتــجــريــبــي الــــذي يــتــجــاوز في 
مقابل  فــي  الــدرامــيــة  الدينامية  أســاســة 
ضمن  لنفسها  تبني  التي  الصور  تغليب 
من  تعزز  مشهدية  دينامية  العرض  ثنايا 
فعل الصورة املسرحية كما هو احلال في 

مسرح ما بعد الدراما.

 لقد شكلت كل من مسرحية )مونولوج 
غربة - 2009( ومسرحية )طقوس وحشية 
الفرجة  شكل  في  نوعية  نقلة   )2011  -

مالمح  على  احتوتا  وألنهما  املسرحية، 
مسرح ما بعد الدراما، فقد واجهتا نفس 
مسرح  عروض  واجهت  التي  اإلشكاليات 
ما بعد الدراما في أوروبا، حيث كان فعل 
الكثير من املتفرجن مرتبك  التلقي عند 
إلى  وغير واضح، وهذا يعود في األصل 
احلــدث  تطرحا  لــم  املسرحيتن  كلتا  أن 
بقدر طرحهما للصورة املتمثلة في األداء 
احلــدث  أمــا  والسينوغرافيا،  اجلــســدي 
فقد حتول إلى عنصر ال يحرك أو يخلق 
تلك القوى السحرية التي ترفع من وتيرة 
األحداث والتشويق عند املتلقي، ولم تأت 
الذي  االنفراج  أي من املسرحيتن بذلك 
ال  فالنهايات  األحـــداث،  ــأزم  ت بعد  يأتي 
حتمل السمات التطهيرية أو احلل النهائي 
لأحداث، فما قدم في املسرحيتن كان 
عبارة عن حالة مشهدية مطورة عن الفعل 

الدرامي التقليدي.

لـــقـــد فـــجـــرت هـــــذه األعــــمــــال جــــدالً 
الكويتية  املسرحية  األوســـاط  فــي  واســعــاً 
ما  بــأن  البعض  اعتبر  حيث  واخلليجية، 
الــشــايــع ومجموعة  املــخــرج شــايــع  قــدمــه 
مسرحيات  من  الكويتي  املسرحي  املختبر 



دراســـات

37 العدد 572 مارس 2018

أن  ميكن  وال  العبث،  مظلة  حتت  تنطوي 
تكون غير ذلك، إال أننا اليوم ميكن أن نقرأ 
هذه األعمال على أنها مناذج من مسرح ما 
األعمال  أن هذه  الدراما، حيث جند  بعد 
حتمل مــالمــح مــن مــســارح عــديــدة، منها 
املسرح  وحتى  التعبيري  واملــســرح  العبث 
امللحمي وغيرها من املسارح، والدليل على 
ذلك، هو ذلك االعتماد الكبير عند جماعة 
املسرح  على  الكويتي  املــســرحــي  املختبر 
التعبيري، سواء في األداء التمثيلي، أو في 
كما استخدمت اجلماعة  إضــاءة،  توظيف 
التكرار والنهايات املفتوحة بغرض االبتعاد 

عن شكل املسرح التقليدي. 

إن مــا يــؤكــد عــلــى ذلـــك اإلربـــــاك في 
الثالث  األعــمــال  فــي  املسرحية  الــفــرجــة 
كانت  املسرحيات  أن  هو  الذكر،  السابقة 
حتمل في ثناياها أحداثا متوارية وليست 
في  مشهديات  من  قــدم  ما  على  متقدمة 
تلك املسرحيات، وكانت الصور هي املصدر 
الرئيس لتصدير العالمات أو الدوال، كما 
لــلــصــورة املسرحية  مــعــززاً  جـــاء احلــــوار 
للتقدم  لأحداث  لها ليس دافعاً  وشاحناً 
الصياغة  تلك  هــو  واألهـــم  الــــذروة،  نحو 

دوالها  حتمل  كانت  التي  السينوغرافية 
فهمها  على  قــدرة  يتطلب  الــعــديــدة، ممــا 

وحتليلها ضمن سياق العمل املسرحي.  

املــســرح  فــهــم  فــي  الــقــصــور  أن  يبقى 
تتغير  لــم  مــا  يتغير  ولـــن  قــائــم  اجلــديــد 
معاهد  في  التقليدية  البيداغوجية  تلك 
الفنون في الوطن العربي، كما أن تنشيط 
ــة مـــن خــــالل تكثيف  ــفــرجــوي ال احلـــالـــة 
الــشــرق  فــي منطقة  الــفــرجــة  دراســـــات 
األوســــط بـــالـــذات، ســيــســاعــد عــلــى فك 
لدى  املــوجــود  املفاهيمي  االلتباس  ذلــك 
املؤسسات  أمــا  املسرحين،  مــن  الكثير 
الراعية للفنون واملسرح، فأعتقد أن من 
واجبها إعطاء املخرجن املساحة الكافية 
إلى  للوصول  أدواتهم  تطوير  على  للعمل 
يطرح  فمثلما  الــعــربــي،  املــتــفــرج  عقلية 
املسرح  أو  التقليدي  للمسرح  مهرجان 
املجلس  عليهما  يشرف  الذي  الكوميدي 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب في دولة 
الكويت، ميكن أن يطرح مهرجان ملسرح 
ما بعد الدراما، وهذا سيتيح للمخرجن 
كسر  في  اجلــرأة  على  ويبعث  التجريب، 

تقاليد املسرح القدمي.
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)*(	أكادميي	سوري	-	رئيس	قسم	اللغة	العربية	في	كلية	الكويت	للعلوم	والتكنولوجيا.

قراءة يف:

»الديوان الكويتي في املدائح النبوية«
لـ: طال مساعد العامر

القارئ،  إلــى  وصاحبه  تقدمه  معروف  اســم  من  مستعارة  مقدمة  كتاب  لكل 
الكتاب  هــذا  أمــا  تــقــدمي..  إلــى  فــا حتتاج  بنفسها،  الكتب تقدم نفسها  وبعض 
فقد جمع بني األمرين، إذ قدم له األستاذ )طال الرميضي( وفاء منه ملؤلفه، 
من جهة، وملوضوعه اجلليل من جهة أخــرى، ولكنه بعنوانه البهي يقدم نفسه 
الكتاب، من خاله، مجرد جمع  فيبدو  النبوية(  املــدائــح  الكويتي يف  )الــديــوان 

ألبيات متنوعة لشعراء كويتيني، يف مدح النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم..

بقلم: أ. د. أحمد بكري عصلة)*(

هو،  بل  جمع،  مجرد  ليس  احلقيقة  في  ولكنه، 
متشعب  مضيء  بهي  عالم  إلــى  بوابة  العنوان،  أي 
واملعاني، سامي األهداف  الدالالت  األحياء، متعدد 
واألغراض.. املدائح النبوية ليست جزًءا من فن املدح 
أو غرض املدح الذي اشتهر به شعراء العربية على 
مر العصور، ألن املديح النبوي ال يندفع إليه الشاعر 
بهدف املكافأة والعطاء املادي من املمدوح، وال بهدف 
التزلف والنفاق سواء كان ثمة عطاء أو لم يكن، وال 
بغاية الفوز والغلبة في مجال فن الشعر.. إنه اندفاع 
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الشاعر  عــلــى حــب  قــائــم 
للمدوح حًبا صادًقا سامًيا 
نفسه  فيه  يغالب  عــالــًيــا، 
حـــتـــى يـــقـــال إنـــــه عــاشــق 
أو  لنفسه،  واتر  ملمدوحه، 
مازج  روحه الشفافة بروح 
السامية،  ومعانيها  النبوة 
مــتــخــًذا مــن منـــاذج املــدح 
ـــــــى خــــطــــوات أولــــى  األول

حسان  مدائح  في  متمثلة  الطريق،  على 
على  ســاروا  ومــن  والبوصيري،  ثابت  بن 
غير  فـــردوس  إلــى  متطلعن  منواليهما، 

يتلمسون  مفقود، 
فـــــــيـــــــه أســـــمـــــى 
مـــعـــانـــي الـــنـــبـــوة، 
ــه،  ويــــفــــرغــــون فــي
نفسه،  الوقت  في 
لديهم  مـــا  أصــــدق 
تظل  أحاسيس  من 
نفوسهم  في  تتوقد 

على مدى احلياة.

وشعر املديح قائم 
التزلف  عــلــى  غــالــًبــا 
ــــفــــاق لــتــحــقــيــق  ــــن وال

هكذا  شخصية،  مكاسب 
قدمًيا  الــعــرب  مديح  كــان 
والسؤال  منه،  القليل  إال 
هنا: هل كان غرض املدح 
الكويتي  الشعر  في  عامة 
احلــديــث غــرًضــا واضــًحــا 
الشعر  في  حاله  هي  كما 

العربي القدمي؟.

دواويــن  استعراض  إن 
قصائد  وجــود  تؤكد  الكويتين  الشعراء 
بهدف  تكن  لــم  ولكنها  املـــدح،  فــي  قليلة 
التزلف والنفاق أو احلصول على املكافآت 
والـــعـــطـــايـــا. هــــذا ما 
رأيــــــتــــــه فــــــي شــعــر 
على  األول،  الرعيل 
بقعة  وهــــذه  األقــــل، 
ضــوء رائــعــة تسجل 
ــــح الـــشـــعـــر  ــــصــــال ل
الكويتي عامة. فإذا 
كــــان شــعــر املــديــح 
الــــكــــويــــتــــي يـــكـــاد 
يــخــلــو مــن وســائــل 
التكسب فإن شعر 
املديح النبوي فيه 

طالل	العامر
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أكبر مكسب  لنيل احلظوة  وحتقيق  أتى 
دنيوي - أخروي، يسمو برضا الله، ويناله 
قدمه  مبا  وإنصافه  األنبياء،  آخــر  مبــدح 
لشخصية  إضـــاءات  مــن  الكويت  شــعــراء 
النبي من جهة ولفضله على البشرية من 
جهة أخرى، وملا آثره الله به من فضل، من 

جهة ثالثة.

و»الــــــديــــــوان الـــكـــويـــتـــي فــــي املـــدائـــح 
خمسة  مــحــاوالت  ليرصد  جــاء  النبوية« 
عــشــر شـــاعـــًرا كــويــتــًيــا مــن أســاطــن فن 
الشعر في الكويت، ملدح الرسول العربي، 
الــصــالة والــســالم، وإظــهــار مالمح  عليه 
القنوات  وفق  وفضله  ودعوته،  شخصيته 

الثالث التي ذكرناها قبل قليل.

خمسة عشر شاعًرا من كبار شعراء 
الكويت، اقتضى منهج الكتاب من الباحث 

ـــاذ )طـــــالل مــســاعــد الـــعـــامـــر()))  األســـت
مطالعة دواوينهم الستقصاء ما جاء فيها 
من  واخلــــروج  العظيم،  للنبي  مــدح  مــن 
املــدح، مع  ثم بديوان كويتي خاص بهذا 
دراسات حتليلية لكل نص من النصوص 

الواردة فيه.

من  صفحة  ثالثمئة  في  الكتاب  جــاء 
أبواب  ثالثة  على  وبني  املتوسط،  القطع 
فقد  واضًحا،  تفاوًتا  احلجم  في  تتفاوت 
ضــم أولــهــا حــوالــي اخلــمــســن صفحة، 
النبوية  املدائح  لنشأة  الباحث  وخصصه 
عليه  الله  صلى  الــرســول  وملوقف  عامة، 
وسلم وألثر شخصيته في األدب احلديث، 
عدد  لدى  النبوية  املدائح  بعض  ولعرض 
من شعراء اخلليج، وذلك في أربعة فصول 
)املدائح  الباب  هــذا  عنوان  جــاءت حتت 

النبوية: تاريخ وآداب وهوية(.

مــا هــو إال  الــبــاب  واحلقيقة أن هــذا 
مقدمة متهد الطريق إلى دراسة مواقف 
شــعــراء الــكــويــت مــن فــن املــديــح النبوي، 

)1)	األس���ت���اذ	ط���الل	م��س��اع��د	ال��ع��ام��ر	ال��ن��ج��دي،	ب��اح��ث	
وفي	 الشريعة،	 وف��ي	 التغذية،	 م��ج��ال	 ف��ي	 متخصص	
متنوعة	ميكن	 وأب��ح��اث	 م��ت��ع��ددة	 أنشطة	 ل��ه	 اإلع����الم،	
الوقوف	عليها	في	ترجمته	الواردة	في	هذا	الديوان	ص	

.297	-	296

املدائح  يف  الكويتي  ال��دي��وان 
قصائد  ل��رص��د  ج���اء  النبوية« 
خ��م��س��ة ع��ش��ر ش���اع���ًرا ك��وي��ت��ًي��ا 
م�����ن أس�����اط�����ن ف�����ن ال���ش���ع���ر 
ال���رس���ول  مل����دح  ال���ك���وي���ت،  يف 
والسالم الصالة  عليه  العربي، 
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شعر  مكانة  مباشر،  غير  بشكل  وتظهر 
العربي  األدب  الكويتي في  النبوي  املديح 
للمديح  الهائل  والكم  احلديث، من جهة، 
النبوي على مر العصور والقرون، من جهة 

أخرى.

عنوان  فجاء حتــت  الثاني  الــبــاب  أمــا 
)املدائح النبوية في الشعر الكويتي( وضم 
أربــعــة فــصــول، جــاء أولــهــا للحديث عن 
في  الديني  والتوجه  اإلسالمية  الثقافة 
عن  للحديث  والثاني  الكويتي،  املجتمع 
ذكرى املولد النبوي عند املجتمع الكويتي، 
ــالــث لــلــحــديــث عــن الــتــوجــه الــديــنــي  ــث وال
الكويتي،  األدب  في  اإلسالمية  والثقافة 
والدينية  اإلســالمــيــة  الــثــقــافــة  ومــظــاهــر 
فــي الــلــغــة، وفــي اخلــطــابــة، وفــي احلكم 
واألمثال، ثم في الشعر العربي الفصيح، 
وذلك على مدى حوالي خمسن صفحة 

أيًضا.

وأما الباب الثالث، واألخير، وهو بيت 
الكتاب  عنوان  حتت  جــاء  فقد  القصيد، 
ـــوان الــكــويــتــي فــي املــدائــح  ـــدي نــفــســه: )ال
عشر  خمسة  مــدى  على  وامــتــد  النبوية( 
فصاًل، خص كاًل منها بشاعر من شعراء 

مئتي صفحة  حوالي  في  وذلــك  الكويت، 
منه،  األهـــم  واجلـــزء  الــكــتــاب  ثلثي  متثل 
عبداجلليل  السيد  هم:  الشعراء  وهــؤالء 
الــطــبــطــبــائــي، وعــبــدالــلــه الـــفـــرج، وفــهــد 
الشبيب،  وصقر  الفرج،  وخالد  العسكر، 
ومحمود شوقي األيوبي، وعبدالله النوري، 
ومحمد  مطر،  وعيسى  سنان،  وعبدالله 
ــد ســعــود الــزيــد،  أحــمــد املـــشـــاري، وخــال
وعبداحملسن  األنصاري،  زكريا  وعبدالله 
السقاف،  محمد  وأحمد  البدر،  الرشيد 
ــهــم من  ــل وعــــبــــدالــــرزاق الـــعـــدســـانـــي، وك
شعراء القرن املاضي، أو ممن ولدوا في 

خمسينياته))).

وقد أملح الباحث قبل هذا الباب إلى 
أنــه بــدأ طريقه إلــى )الــديــوان الكويتي 
في املدائح النبوية(: »باحلديث عن روح 
التدين عند املجتمع الكويتي، ألن املدائح 
ودالــة  الــــروح،  هــذه  مــن  شعبة  النبوية 
والصور  املشاهد  تــزدحــم  وهنا  عليها، 
الــتــي تشهد  الـــروايـــات والـــذكـــريـــات  و 
الكويتي  املجتمع  عند  التدين  روح  على 
من علماء وساسة ومستشرقن وأطباء 

)1) ص 20	من	الكتاب.
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وســواهــم..«))) وقــد أصــاب الباحث في 
اختارهم  مــن  جــل  أن  سيما  وال  ذلـــك، 
مــن الــشــعــراء هــم مــن أصــحــاب الكلمة 
رواد  ومــن  اجلــادة،  واملعاني  الفصيحة، 

الشعر الكويتي احلديث ومؤسسيه.

ومما يجدر ذكره أن كل من اختارهم 
الـــبـــاحـــث هـــم مـــن أصـــحـــاب الــــدواويــــن 
)عيسى  الشاعر  إال  واملتداولة  املطبوعة 
ديــوان  له  وليس  مقل،  شاعر  فهو  مطر( 
مطبوع، وأكثر شعره ضاع لعدم جمعه في 
قصيدته  الباحث  اختار  ينتظمه،  ــوان  دي
الــوحــيــدة فــي املــديــح الــنــبــوي مــن ضمن 
أيدي  بقي من شعره بن  قليل مما  عدد 

الباحثن.

أمــــا عـــن مــنــهــجــه فـــي عــــرض املــــادة 
منهًجا  اعتمد  فقد  شاعر  بكل  اخلاصة 
متقارًبا إلى حد بعيد في التعامل مع كل 
شاعر؛ فهو يبدأ الكالم على الشاعر من 
خالل رؤيته له، ثم يقدم ترجمته املوجزة، 
ويتبع ذلك بذكر املالمح الدينية في شعره، 
لينتقل إلى مادة املديح النبوي سواء كانت 
قصيدة واحدة فحسب، أم قصائد عدة، 

أم مجرد أبيات ال حتمل روح القصيد.
)1) ص 16	من	الكتاب.

الديوان حاماًل معه روح  إهــداء  وجاء 
من:  كل  إلــى  أهــداه  فقد  النبوي،  املديح 
الــكــويــت، ووالـــدتـــه، وزوجــــه، ملــا رأى في 
الكويت من حب لإلسالم واحلرية الدينية، 
وفي الوالدة من معاني الكويت في الدين 
والرحمة والسالم واللهجة واحلنان، وفي 
الزوج من مشاركة له في إعداد الديوان 
في متــام مظهره،  أن ظهر  إلــى  وتنقيحه 
ثمرة من ثمار تشجيعها ومساندتها له)2)، 
وهــذا هــو عــن مــا ملسه األســتــاذ )طــالل 
ــــاء  الــرمــيــضــي( أمـــن عـــام رابـــطـــة األدب
الــكــويــتــيــن، فــي تــقــدميــه لــلــكــتــاب، حن 
يعكس  املوضوع اجلميل  »... هذا  قــال:  
بالثقافة  الكويتي احملافظ  عناية املجتمع 
أبنائها  نفوس  في  وتأصيلها  اإلسالمية 

منذ القدم«)3).

تكمن قيمة هذا املؤلف - في رأيي - 
في أكثر من أمر:

• أولها: أنه أول ديوان كويتي  جمع ما 	
جادت به قرائح كبار شعراء الكويت 
في مديح النبي العظيم عليه أسمى 

الصلوات والسالم.

)2) ص 11	من	الكتاب.

)3) ص 14	من	الكتاب.
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• شعراء 	 اهــتــمــام  أظــهــر  ــه  ان ثانيها: 
الكويت مبديح النبي صلى الله عليه 
وســلــم، وهـــو نــشــاط ضــائــع متناثر 
ومجهول  الــشــعــراء،  دواويــــن  ضمن 
لدى القراء؛ وهذا العمل جمع ذلك 
كتاب  في  متناثره  وضــم  االهتمام، 
واحــد، أو ديــوان مهم يلفت االنتباه 

إليه.

• ثالثها: أنه يعد لبنة في صرح األدب 	
عامة،  العربي  األدب  بــل  الكويتي، 
وسيكون مصدًرا أدبًيا مطلوًبا لدى 
عامة،  العربي  األدب  في  الباحثن 
املــعــاصــر  اإلســـالمـــي  األدب  وفــــي 

خاصة.

• رابعها: أنه سيكون مبثابة احلكم ملن 	
مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم 
ــكــويــت، وإخــالصــهــم  مــن شــعــراء ال
ـــوقـــت نفسه  ـــقـــول فـــيـــه، وفــــي ال ال
أو  أهملوا  أو  قصروا  من  سيكشف 
الشعري  الــغــرض  بــهــذا  يهتموا  لــم 

النبيل!.

• خ��ام��س��ه��ا: أنـــه تــوثــيــق جــديــد لهذا 	
الشاعر اخلــاص من خــالل دواويــن 

الكويت، وتوثيق ملا ال ديوان  شعراء 
الضياع،  من  له  وحفظ  يضمه،  له 
كما هي حال نص الشاعر »عيسى 

مطر« الذي ضاع جل شعره.

• س��ادس��ه��ا: أنـــه يــؤكــد خــبــرة املــؤلــف 	
الــنــوع مــن األدب  العميقة فــي هــذا 
خاصة، وفي األدب اإلسالمي عامة، 
والرابع  الثالث  الفصالن  يؤكد هذا 
من الباب األول اللذان يتحدثان عن 
أثر شخصية الرسول صلى الله عليه 
وســلــم وســيــرتــه الــعــطــرة فــي األدب 
عند  النبوية  املدائح  وعن  احلديث، 
تؤكده  كما  العربي،  اخلليج  شعراء 
بــحــوثــه األخـــــرى فـــي ذلــــك، ومنها 
الشعراء«  ملهم  »محمد  املهم  بحثه 
والديوان الذي أرى له أهمية فكرية 
دينية خاصة وهو »ديوان الدفاع عن 
عائشة« رضي الله عنها، وغيرهما.

• تــوقــعــت أن تصحب 	 أنـــي  وس��اب��ع��ه��ا: 
النبوية  املدائح  الباحث من  مختارات 
يحكم  وموازنات  وتعليقات  حتليالت، 
بها على النص، ويفاضل فيما بينها، 
يكتفي  أن  الباحث  شــاء  هكذا  ولكن 
ــــوان  ــى صـــــورة دي بـــعـــرض املــــــادة عــل



العدد 572 مارس 462018

الكويت  شعراء  احترام  يظهر  كويتي 
لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، 
نفوسهم  فــي  ومكانته  مكانه  ـــراز  وإب

وفي نفوس أبناء الكويت عامة.

بعد هذه اجلولة في عالم الديوان أرى 
ولأمانة  ولصاحبه  له  الوفاء  علي  لزاًما 
من  ملسته  مــا  بعض  أعـــرض  أن  العلمية 
ثــغــرات فــي هــذا العمل، وأمـــور ال تصل 
حرًصا   - ولكني  فيه،  العيب  درجــة  إلــى 
مني ووفاًء - أشير إليها من باب النصح 
ــة فـــي تــكــامــل احلـــديـــث والــعــمــل  ــرغــب وال

النقدي.

ثمة رأي في منهج املؤلف في التعامل 
مع الشعراء الذين اختارهم، فهو قد بدأ 
بعرض ترجمة لكل منهم، ثم ثنى بعرض 
الكتب واملؤلفات ومختلف األعمال األدبية 
بــيــت القصيد  إلـــى  لــيــصــل  ــة..  ــفــكــري وال
فــي مدح  الشاعر  مــا نظمه  وهــو عــرض 
أرى  فأنا  وســلــم.  عليه  الله  صلى  النبي 
واالكتفاء  واألعمال  الترجمة  عن  التخلي 
املنظوم  من  الشاعر  عند  هامشية  بنبذة 
الشعري، األمر الذي سيؤدي إلى اختصار 

حجم الكتاب إلى أقل من النصف.

لم يبد املؤلف أي رأي في األشعار التي 
والعرض...  باالختيار  واكتفى  اختارها، 
وكان األجدر أن يبدي مواقفه وآراءه في 

كل نص.

كتب  في  واملؤلفات  الترجمة  مكان  إن 
التراجم األدبية وليس في كتب االختيارات 
أو فــي الـــدواويـــن الــشــعــريــة. وقـــد صــرح 
قال:  بذلك حيث  نفسه )ص 18(  املؤلف 
بسرد  االكتفاء  عــدم  على  حرصت  »وقــد 
بحديث  أتبعتها  وإمنـــا  الــشــاعــر،  ترجمة 
موجز عن النزعة الدينية عنده من خالل 
إنتاجه الشعري، ومن ثم أوردت القصيدة 
النبي  مــدح  فــي  قالها  التي  القصائد  أو 
صلى الله عليه وسلم«.. هذا األمر زاد في 

صفحات الكتاب إلى أكثر من الضعف.

لهذا أقترح على املؤلف إعادة طباعة 
الــديــوان مــحــذوًفــا منه كــل الــتــراجــم وما 
الشعر،  الشاعر ال  رافقها من كالم على 
واالكتفاء بعرض نبذة في أسطر عن كل 
شاعر، تتبعها األشعار املختارة مضبوطة، 
موثقة، محققة ومشروحة بعض املفردات 
الغريبة إن لزم.. مع إبداء بعض اآلراء في 
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النص واملناسبة إن كان في ذلك فائدة أو 
فوائد للقارئ.

من جهة أخرى ذكر الباحث )ص 25) 
أن هذا املوضوع، أي )ديوان املديح النبوي( 
موضوع طريف؛ فهل يقصد املعنى اللغوي 
يتداوله  ما  معنى  أو  الكلمة  لهذه  األصــل 
احلالن  وفــي  األصــل؟  عن  بعيًدا  الناس 
لم يصب الباحث الهدف ولم يحقق معنى 

مناسًبا للموضوع.

عمله  نتائج  في عرض  الباحث  أجــاد 
جعل  ولكنه  النبوية،  املــدائــح  اختيار  في 
هذه النتائج عقب ترجمته الشخصية، أو 
جعل ترجمته قبيل النتائج، وكان الصواب 
أن تكون ترجمته  التعريفية آخر الكتاب!! 
فهل كان هذا األمر مقصوًدا أو أن مخرج 
ــك األمـــر وغـــاب عن  الــكــتــاب قــد فعل ذل

أبصار الباحث.

الباحث أن له أشعاًرا في املديح  ذكر 
يدخل  ال  ألنــه  يذكرها  لم  ولكنه  النبوي، 
ضمن احلدود الزمنية ملختاراته التي تقع 
وإلـــى خمسينياته..  املــاضــي  الــقــرن  فــي 

واحلقيقة أنه كان ميكن له أن يضعها في 
ملحق خاص، أو في بعض احلواشي، أو 
املوازنة بن ما قاله شاعر ما  في مجال 
وما قاله هو في املناسبة ذاتها، من باب 
اإلشــارة إلــى جهده وعمله ومــا ميكن أن 
يعرض في املناسبة الواحدة، أو من باب 

تشابه اآلراء والفكر.

أما آخر ما أحب أن أعرض له، فهو 
ما وقع به الباحث من أخطاء نحوية 
مناذج  أعــرض  أسلوبية،  أو  لغوية  أو 
تكرارها  عدم  على  حرًصا  منها  لكل 
في أعمال قادمة، ووفاء بحق الباحث 

على الناقد:
من األخطاء األسلوبية

ــان –  ــي اإلت يــســعــنــي  »ال  قـــولـــه:   34 ص 
وســعــي..«  فــي  أنـــه  إال  بــهــا جميًعا 
بــوســعــي...«  لــكــن   ...« والـــصـــواب: 
بــداًل مــن: »إال أنــه« التي ال إعــراب 
لها في هذا السياق. وتكرر اخلطأ 

نفسه في ص 43.

هذا –  »ميــتــد  قــولــه:   298  -  297 ص 
دائــم فــي رحــاب  التوجه مــن عيش 
شعائر اإلسالم وعباداته من صالة 
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ومساجد وصيام وحج.. إلخ« ولعله 
يقصد: »يتمد هذا التوجه من عيش 
دائم في رحاب شعائر اإلسالم إلى 

عباداته..«.

ص 298 قوله: »ثم في الشعر الفصيح – 
العديد..«  أوزانــه  والــذي حمل عبر 
الفصيح  الشعر  في  »ثم  والصواب: 

الذي حمل عبر أوزانه أعداًدا..«.

وقارئيه –  يبلغني  »وأن  قوله:   299 ص 
ملقام الشرف..« والصواب: ».. مقاَم 

الشرف«.

من األخطاء اللغوية

»خصوًصا«  لفظ  استخدامه   20 ص 
ــكــرارهــا فــي غير  بـــداًل مــن »خـــاصـــة« وت
لفظ  استخدامه   25 وكــذلــك ص  مــكــان. 
»تعتبر« بداًل من تعد. وص 33 لفظ »وما 
شاكل« ويقصد »ما شابه أو ماثل« ولفظ: 
ويقصد:  مجموعة..«  عــن  عــبــارة  »وهــي 
»ومــا هي إال مجموعة«. وص 43 تقدمي 
لفظ »عــدة« على ما بعدها، مثل ما جاء 
في ص 43: »لعدة اعتبارات« والصواب: 
»العتبارات عدة«. وص 297 قوله: »ملهمة 
»ملهمة  وصــوابــه:  األعــمــال«  مــن  للعديد 

لعدد أو عدًدا من األعمال«. وكذلك لفظ 
)عند( في قوله: »التوجه الديني األصيل 
الكويتي« وصوابه: »في« أو  عند املجتمع 
في  »اهتمامهم  قوله:   298 »لــدى«. وص 
اخلبطة« والصواب: »اهتماهم باخلطبة«. 
الــســبــيــل«  هــــذا  »فــــي  قـــولـــه:   299 وص 
»في  والـــصـــواب:  مــؤنــث،  لفظ  والسبيل 
هذه السبيل«، كما ورد في القرآن الكرمي: 

}قل هذه سبيلي{.

من األخطاء النحوية

ص 33 استخدام )أو( مكان )أم( في 
التسوية في قوله: »سواء كان على  مقام 
عــلــى صعيد  أو  األدبــــي  اإلبـــــداع  صعيد 
نفسها،  الصفحة  وفي  األدبية«..  الفنون 
وصوابه:  بالنبي«  وفــده  لقاء  »بعد  قوله: 
«. ص 43 قوله: »وجهل مستشرى«  »النبيَّ
قوله:   297 »مــســتــشــٍر«. ص  والــصــواب: 
والصواب:  لشعراء«  أسماء  هنالك  »تظل 

»أسماء شعراء«..

من األخطاء الكتابية )اإلمائية(

والـــصـــواب:  هـــمـــا..«  »إذن   15 ص 
فعل. ص  قبل ضمير ال  لوقوعها  »إًذا« 
والــصــواب:  انــتــاجــه..«   - »اتبعتها   :18
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مــبــدوءان  ألنهما  و»إنــتــاجــه«  »أتبعتها« 
بهمزة قطع ال وصل. ص 297: »إسمها« 
والصواب: »اسمها« للبدء بهمزة وصل ال 
قطع وص 298: »مسئوولية« والصواب: 

»مسؤولية«..

هـــذه األخـــطـــاء األســلــوبــيــة والــنــحــويــة 
واللغوية والكتابية تكررت في أماكن عدة 
على مدى صفحات الكتاب، واكتفيت بهذه 
األمثلة بهدف التنبيه عليها للتخلص منها 
في أية كتابة قادمة، على الرغم من أنها 
جمال  تــشــوه  ولكنها  املعنى  فــي  تــؤثــر  ال 

األسلوب وتعكر صفاءه.

وبعد..

فهذه قراءة عامة، عرضت من خاللها 
التي  الــديــوان، وأظــهــرت احلسنات  مــادة 
الــنــقــديــة،  بالعملية  الـــوفـــاء  بنية  رأيــتــهــا 
من  فيه  ملسته  ممــا  عــدد  بذكر  وأتبعتها 
ثغرات بنية تكامل العمل النقدي، واحلث 
على التخلص من تلك الثغرات، وال سيما 
اللغوية  والسالمة  باللغة  منها  يتعلق  ما 
والكتابية، وهي مبجملها ال تقلل من مكانة 
هذا العمل الكبير، ولكنها تزيده وضوًحا 
الباحث،  إليه  يسعى  مما  وكمااًل  وجمااًل 
أي باحث، على الدوام.. والله املوفق إلى 

اخلير والكمال.

XXXX
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الكتاب الذي نقدمه بني يدي القراء »أدباء حلب ذوو األثر يف القرن التاسع عشر« 
محقًقا من الكتب النادرة، نادر يف موضوعه الذي يؤرخ لفترة مهمة يف التاريخ العام 
وتاريخ األدب إلحدى أبرز املدن العثمانية والعربية على مدار تاريخها، والكتاب نادر 
كذلك يف توافره بني يدي القراء والباحثني، إذ طبع مؤلفه )قسطاكي احلمصي( منه 
مئتي نسخة فقط سنة 1925م، وزعت كهدايا على كبار العلماء واألدبــاء، وزمائه من 
أعضاء املجمع العلمي بدمشق. ثم قام على إعادة نشره محققا الباحثني: الدكتور/
أحمد عبد الوهاب الشرقاوي، والدكتور/نهاد عمار، وصدر عن دار أمواج للنشر والتوزيع، 

الوراق للنشر والتوزيع، األردن .

إعادة طبع الكتاب بعد حتقيقه وتوفيره بن أيدي القراء والباحثن، يضيف مرجًعا؛ 
بل مصدًرا جديًدا إلى املصادر األدبية والتاريخية، فالكتاب يحوي الكثير من التراجم 
ألدباء ليس لهم تراجم في سواه من املصادر، حتى املصادر التي ترجمت لهؤالء الشعراء 

لم تورد التفاصيل واألشعار التي رواها قسطاكي احلمصي. 

عرض وحتليل: ميرفت أمني الشبراوي)*(

أدباء حلب ذوو األثر
فــي

القرن التاسع عشر

)*(	كاتبة	مصرية.
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الكثير  الــتــفــاصــيــل حتــمــل  أن هـــذه  كــمــا 
مــن مــالمــح احلــيــاة الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
واالجتماعية، وغيرها من اجلوانب التاريخية 

التي ال يغفل أهميتها املؤرخ والباحث. 

ــتــي ينبغي  وهـــنـــاك بــعــض الــنــقــاط ال
أساسي  كمدخل  ومناقشتها  لها  التعرض 
حول الكتاب وحتقيقه، نعرضها فيما يلي: 

األدب والتاريخ:

رغم ما يبدو بينهما - ألول وهلة 
أن  إال  ظــاهــرًيــا،  الشقة  بعد  مــن   -
وبن  األدب  بــن  جدلية  عالقة  ثمة 
الــتــاريــخ. إذ ولـــد الــتــاريــخ مــن رحــم 
األسطورة، وكانت األسطورة هي األم 
احلقيقية لأدب باعتباره فن التعبير 

عن النفس والواقع. 

في   - التأريخ  أو  التاريخ،  كــان  وإذا 
أحد جوانبه- هو صورة املاضي والواقع، 
فإن األدب كذلك - في أحد جوانبه - 
االجتــاه  وفــق  املجتمع  نبض  هــو رصــد 
القائلن:  الفن للمجتمع، مقابل  القائل: 

الفن للفن. 

ومــــن جـــانـــب آخــــر فــــإن خــصــوصــيــة 
ميكن  ال  تاريخها  فــي  املجتمعات  بعض 

غالف	الكتابقسطاكي	احلمصي

خصوصية بعض اجملتمعات 
يف تاريخها ال ميكن اإلحاطة 
بها وفهم الكثر من عناصرها، 
إال م���ن خ���الل إط����الع واس���ع 
وم��ت��خ��ص��ص ع��ل��ى آداب���ه���ا
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اإلحاطة بها وفهم الكثير من عناصرها، 
إال مــن خــالل إطـــالع واســـع ومتخصص 
الــذي  العربي  التاريخ  مثل  آدابــهــا،  على 
البد من الغوص في أعماق أدبه للوقوف 
على غوامض أحداثه، وقد صدقت كثيًرا 
الــعــرب،  ديـــوان  الشعر  الــســائــدة:  املقالة 
خاصة لقوم ال يعرفون األسطورة وال الفن 
الروائي وال الكتابة والتدوين بشكل واسع 

كغيرهم من األمم . 

الكثير من حاالت  أن اآلداب في  كما 
التاريخ األوروبي هي اخللفية األيديولوجية 
لــلــوقــوف عــلــى مــاهــيــة األحـــــداث، وأبـــرز 

األمثلة على ذلك الثورة الفرنسية. 

هــذه هــي بعض الــصــالت بــن األدب 
الفلسفي  املــســتــوى  عــلــى  ــاريــخ  ــت ال وبـــن 

والنظري إذا جاز التعبير . 

ــب  أمــــا الـــعـــالقـــة بــيــنــهــمــا فـــي اجلــان
الكتابة  بــدايــات  فــي  فتتجلى  اإلجــرائــي، 
حيث   - العربي  التاريخ  في   - التاريخية 
منها  استقلت  ثم  األدب،  بكتب  اختلطت 
علًما  الــتــاريــخ  صــار  حتى  فشيًئا،  شيًئا 
قائًما بذاته، وهي قصة الكثير من العلوم 
التي كانت مجرد منثورات في كتب علوم 

العلوم،  أخرى، ثم برزت في فصول هذه 
وسرعان ما استقل علًما قائًما بذاته. 

إلــى  زالــــت  مـــا  األدب  كــتــب  أن  كــمــا 
كتب  في  نفقده  مما  الكثير  حتمل  اليوم 
التاريخ، فتراجم األدباء وأشعارهم حتمل 
آراءهم وأبياتهم التي أخفوها عن النشر 

واالنتشار لظروف سياسية أو غيرها . 

ومسيرة  أخبارهم  كون  إلى  باإلضافة 
حــيــاتــهــم األدبــــيــــة حتـــمـــل الــكــثــيــر مــن 
واالقتصادية  االجتماعية  احلياة  مالمح 

والثقافية. 

وثمة مساحة مشتركة ما زالت تربط 
التاريخ،  وبــن  األدب  بــن  وثيق  -بــربــاط 
ــة  ــي ــذات يــتــبــع هــــذه املـــســـاحـــة الـــســـيـــرة ال
ـــرحـــالت، ومـــا زال  واملـــذكـــرات وكــتــب ال
الكثير من املصنفن واملفهرسن في حيرة 
إلى  الكتب  هــذه  نسب  عند  الفئتن  بــن 

أحدهما. 

احلمصي  قسطاكي   - نفسه  واملؤلف 
املسألة عند  هــذه  برأيه في  أدلــى  قد   -

ترجمته لعبد الكرمي بله. 

وقد أورد الدكتور / عماد الدين خليل 
بن  احلميمة  الــعــالقــة  هــذه  بــنــود  بعض 

العلمن والفنن نختار منها ما يلي: 
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اللغة  بــن  الــعــالقــة  أن  ...  واحلـــق   «
واألدب، والتاريخ ليست حالة بسيطة، أو 
وجهاً واحداً، أو صيغة مسطحة، إمنا هي 
عالقة مركبة متشابكة سنكتفي بالتأشير 
خطوط  صيغة  فــي  جوانبها  بعض  على 

عريضة: 

• معرفية 	 خــبــرة  واألدب  اللغة  أواًل: 
التاريخي  الفعل  تشكيل  فــي  تسهم 
/ احلـــــضـــــاري، وهـــــي تــــنــــدرج فــي 
لتمييزها  اإلنــســانــيــة  الــعــلــوم  ســيــاق 
التطبيقية. أو  الصرفة  العلوم   عن 
الثورة  أو  اليونان،  تاريخ  دراســة  إن 
الــفــرنــســيــة، أو الــتــاريــخ األنــدلــســي 
تستكمل  ال  املـــثـــال-  ســبــيــل  ــى  -عــل
أسبابها دون دراسة اللغة واألدب في 

البيئات املذكورة.

• ثقافية 	 خــبــرة  واألدب  اللغة  ث��ان��ي��ًا: 
تساعد على تأصيل الفعل احلضاري 
ومــــنــــح احلـــــضـــــارات خــصــائــصــهــا 

ومتّيزها.

• في 	 التاريخ  مع  األدب  يلتقي  ثالثًا: 
تغطية  ومــحــاولــة  الــزمــن  مــع  تعامله 
امتداداته الثالثة، املاضي واحلاضر 

واملستقبل، ُكّل بأسلوبه اخلاص.

• رابعًا: يعتمد األدب -بأنواعه- على 	
فــي مساحات  الــتــاريــخــيــة  الــواقــعــة 
)من  اإلبداعية  أنشطته  من  واسعة 
أبي  وقصائد  اإللــيــاذة  ملحمة  مثل 
متـــام والــبــحــتــري، وروايــــة )احلـــرب 

والسالم( لتولستوي… إلى آخره.

وفي احلديث عن املنهج التاريخي في 
األدب يرى البعض أن:

املنهج  هــو  لــأدب  التاريخي  »املنهج   
الذي يصار فيه إلى دراسة األديب وأدبه 
أو الشاعر وشعره من خالل معرفة سيرته 
ومــدى  فيها  عــاش  الــتــي  البيئة  ومــعــرفــة 
الشعري؛  أو  األدبـــي  نتاجه  فــي  تأثيرها 
يُعنى  الــذي  املنهج  أخــرى، هو  عبارة  في 
الــذي  العصر  مبعرفة  األديـــب،  بــدراســة 
عــاش فيه واألحــــداث الــعــامــة واخلــاصــة 
النص في ضوء  وبــدراســة  بها،  مــرَّ  التي 
حياة ذلك األديب وسيرته والظروف التي 
التاريخية  األحـــداث  أن  أي  عليه.  أثَّــرت 
وشخصية األديب ميكن لها أن تكون هنا 
عوامل مساِعدة على حتليل النص األدبي 

وتفسيره. 

يواكب  خــاص،  شكل  في  الشعر،  ألن 
ابن  يقول  والفكرية.  التاريخية  التطورات 
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طباطبا: )اعلم أن العرب أودعت أشعاَرها 
ما  ــم  واحِلــَك والتشبيهات  األوصـــاف  مــن 
ْت  أحاطت به معرفتُها وأدركه عيانُها ومرَّ

به جتاربُها...(. 

وهنا نلمس في الشعر ِحَكًما ومعارف 
احلياة  على  منفتحة  وخــبــرات  وجتـــارب 
منه  استخالصها  لنا  ميكن  معنَّ  لعصر 
بــدراســة نقدية جــادة وهــادفــة. وقــال أبو 
قوم،  علم  الشعر  »كــان  العالء:  بن  عمرو 
لم يكن لهم علم أصح منه.« ولهذا كثيًرا 
الشعَر  واملــؤرخــون  اجلغرافيون  اتخذ  ما 
فهذا  معلوماتهم.  منه  يستقون  مــصــدًرا 
إلى  به،  يُعتَد  أن  الذي يجب  هو اجلانب 
التاريخية  املنهجية  الدراسة  في  ما،  حدٍّ 
لأدب، أي أن نستدل من قراءة النصوص 
العصر،  وروح  مبدعيها  شخصية  على 
احملاذير  من  الرغم  على  العكس،  وليس 
الكثيرة لهذه املقاربة ؛ إذ علينا أال جنعل 
التاريخ َحَكًما على النص، بل أن نستنطق 
من  بــه  يتعلق  مــا  منه  ونستخلص  الــنــصَّ 
إعــطــاء  فــي  تفيدنا  وإيـــحـــاءات  مفاهيم 
معلومات قد تْغني معارفنا العلمية قلياًل 
أو كثيًرا وتفيد في دراسة وتصوير جوانب 
احلياة اإلنسانية وبيئتها، كما واختالجات 

النصوص  ألن  وشاعريته،  الشاعر  قلب 
هي مسارح أنفاس املبدع ودالئل معاناته«.

- واملؤلف: هو قسطاكي بن يوسف بن 
بطرس بن يوسف بن ميخائيل احلمصي 
الكتاب  مــن  شاعر  عــــام1941م،  املتوفي 
النقاد من أهل حلب مولدا ووفاة، أصله 
من حمص هاجر أحد أجــداده إلى حلب 
الــســادس  الــقــرن  مــن  األول  النصف  فــي 
إلى حمص  النسبة  للميالد ولزمته  عشر 
كما لزمت ساللته ومنها اآلن في دمشق 

والقاهرة ومرسيليا وباريس ولندن. 

كتاتيب  أحـــد  فـــي  قــســطــاكــي  وتــعــلــم 
الرهبان  مبــدرســة  ثــم  الكاثوليك  ـــروم  ال
فرنسيس  مــار  إلــى  نسبة  الفرنسيسكان 
ولم ميكث طويال، وقرأ علوم العربية على 
وزار  فــراغــه،  أوقـــات  فــي  املعلمن  بعض 
خاللها  عكف  مـــرات  وبــاريــس  مرسيليا 
على تعلم اللغة الفرنسية فأحسنها، وقرأ 
نفسه  عن  ويقول  العربية  أدب  من  كثيرا 
في رسالة بعث بها إلى الزركلي أنه كان 
ال يطالع غير كتب الفصحاء، حتى صار 

يأبى قراءة كتب غيرهم. 
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في  ــوراد  ال منهل  كتبه  أفضل  وصنف 
علم االنتقاد وهو في ثالثة أجزاء، ونشر 
الصحف  كبريات  في  الفصول  من  كثيراً 
السحر احلالل في  كتاب  وله  واملجالت. 
شــعــر الــــدالل فــي ســيــرة خــالــه جبرائيل 
الدالل، وأدباء حلب ذوو االثر في القرن 
وخطب  رسائل  ومجموعة  عشر،  التاسع 
ومقاالت في أغراض شتى، وديوان شعر 
كبير، ومجموعة أغان من تأليفه. كان من 
أعضاء املجمع العلمي العربي بدمشق . 

 - لــه  عرضا  نقدم  ــذي  ال  – والكتاب 
منه   وطبعت   1925 عــام  مــرة  ألول  ظهر 
إلى  املــؤلــف  أهــداهــا  فــقــط،  نسخة  مئتا 
زمالئه  وإلى  واألدب  الفكر  رجال  صفوة 
أعضاء املجمع العلمي العربي بدمشق ... 

مقتضبة  مبقدمة  كتابه  صــّدر  املؤلف 
فيه،  منهجه  و  التأليف  من  غرضه  تبن 
ثم طبع الكتاب مرة ثانية عام 1961 في 
مطبعة الضاد بحلب ووزع كهدية في مجلة 
محدود  عــدد  في  وأيضا  لقرائها  الكلمة 
مبقدمتن  الطبعة  ـــت  وازدان النسخ،  مــن 
ــب الــشــاعــر الـــراحـــل عبد  ــأدي أولــهــمــا ل
تاريخ  فيها  استعرض  حــالق  يوركي  الله 
حلب  مدينة  في  الزاهرة  األدبية  احلركة 

العصر  حتى  احلمداني  بالعصر  مـــروراً 
الوثيقة  عالقته  عن  ثم حتدث  احلديث، 
باملؤلف وأشاد بوطنيته الراسخة وعروبته 

الصافية وسجاياه وأخالقه وشجاعته.  

القانون  لرجل  الثانية  املقدمة  وأمــا 
استهلها  الــتــي  ـــي  كـــوران أســعــد  الــكــبــيــر 
احلديثة  األدبــيــة  النهضة  عــن  باحلديث 
بعد حملة نابليون على مصر وما رافقها 
من ظهور أعالم كبار من بينهم قسطاكي 

احلمصي.  

خمسن  على  احلمصي  كتاب  يشمل 
ترجمة ألعالم الشهباء تركوا أثراً ساطعاً 
في احلقل األدبي والديني والشعري في 
كتابه  املؤلف  وجعل  عشر  التاسع  القرن 
أربعن  سيرة  على  احتوى  األول  قسمن 
الكتاب،  إمتـــام  قبل  املنية  وافتهم  علماً 
ظلوا  أعــالم  عشرة  على  احتوى  والثاني 
على قيد احلياة وعاصرهم املؤلف، حتى 
أصبحت هذه الترجمة عنهم وثيقة مهمة 

من عمر حافل بالعطاء واإلبداع.  

خطته في سيرة عرض األديــب كانت 
على  يعتمد  ــم  ول االخــتــصــار  على  قائمة 
مـــراجـــع مــكــتــوبــة يــســتــقــي مــنــهــا مــــوارده 
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وإشارته في التأريخ لأديب بل استأنس 
ملنهجه  تتعرض  التي  املراجع  ببعض هذه 

في االختصار.

وكتابه أدباء حلب ال يخلو من نظرات 
املؤلف، فقد نقد الشعر والتعليق عليه وهو 
اخلبير بقواعد النقد، ولكن هذه النظرات 
بعبارات  اعتراضاً  الكالم  سياق  تعترض 
ذوق  على  تدل  عابرة  وإشــارات  مقتضبة 

شعري سليم ورأي نقدي مستقيم. 

»أدبــاء  أيدينا  الــذي بن  الكتاب  وفــي 
حلب ذوو األثر في القرن التاسع عشر«، 
والصحفي  والناقد  األديــب  مصنفه  جند 
احلمصي«،  »قسطاكي  احللبي  الــســوري 
يــــورد فــي تــراجــمــه لـــأدبـــاء الــكــثــيــر من 
األخـــبـــار والـــوقـــائـــع فـــي شــتــى اجلــوانــب 
والسياسي  منها  االجتماعي  التاريخية، 
والثقافي، فقد عاش هؤالء  واالقتصادي 
األدباء واقعهم، وكانوا انعكاًسا له، ونتاًجا 
ملا يعتمله من عوامل، فأّثروا فيه وتأثروا 
به، فجاءت كلماتهم وأشعارهم مزًجا من 

األدب والتاريخ. 

ونستطيع من خالل سطور الكتاب أن 
احلياة  وقسمات  مالمح  من  بعًضا  نــرى 

العامة في ذلك الوقت. 

فــــارتــــبــــاط أهـــــل الــــشــــام بـــالـــدول 
يجيء   - فرنسا  خــاصــة   - األوروبـــيـــة 
واعتبارها  بهم،  املبكر  لالهتمام  نتاًجا 
وأقـــدم  الــثــقــافــيــة،  محمياتهم  إحــــدى 
ممثليات تبشيرية عربية جتدها هناك، 
خاصة بن املسيحين، وهو ما يبرز في 
األول،  لنابليون  الشعراء  بعض  مدائح 

وتهنئته ملولد ولي عهده))).

العصر  أدباء  بن  الثقافية  والعالقات 
وما يجري بينهم من محاورات ونقاشات أو 
الصالونات األدبية، وبعدها عن الصراع، 

رغم اختالف املشارب واملذاهب)2).

تقلبت  الــتــي  الــســيــاســيــة  واألحـــــــوال 
بالعاصمة العثمانية ما بن الدميوقراطية 
على  انعكست  قد  باملعارضن،  والتنكيل 
دفعت  الــتــي  وحياتهم  وآرائــهــم  الــشــعــراء 
البعض إلى الهجرة أو الفرار لالستقرار 

في بلدان أوروبا)3).

تراها بن طيات  االقتصادية  واحلياة 
تــراجــم الــشــعــراء، فــتــرى أحــدهــم يهجر 
وتــرى آخرين  الشعر ألنــه جتــارة كاسدة، 

)1)	أنظر	ترجمة	نصر	الله	الطرابلسي	.	
)2)	أنظر	ترجمة	أنطون	صقال	.
)3)	أنظر	ترجمة	رزق	الله	حسون	.
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في جتارة  حلب  عن  بعيًدا  رحيلهم  رغــم 
لها  حلبية  جتــاريــة  لشركات  وكمندوبن 
ــــروع فـــي عـــواصـــم أوروبـــــــا، يــؤســســون  ف
عرى  تنفصم  وال  هناك،  وعائالت  أســًرا 

ارتباطهم ببالدهم وأدبائها. 

أمـــــا احلــــيــــاة الـــثـــقـــافـــيـــة واألحـــــــوال 
التعليمية، فتكاد جتزم أن الكثير من أبناء 
حلب -السيما مسيحييها - يجيدون عدة 
حينذاك  مدارسها  أبــرز  كانت  إذ  لغات، 
إلى  واإليطالية،  الفرنسية  اللغتن  تدرس 
وهي  التركية،  للغة  الكثيرين  تعلم  جانب 
العربية  اللغة  أمــا  واإلدارة،  احلكم  لغة 
خاصة  لديهم،  األول  االهتمام  زالت  فما 
عند من يتعاطى الثقافة واألدب، ويتقنها 
الكثير من األدباء لغة وأدًبا ونحًوا وصرًفا 
وبــالغــة، بــل ويقف على أســرارهــا أدبــاء 
حلب مسلمن ومسيحين، والذين امتازوا 
في هذه النقطة بشيء كثير من التسامح، 
بأحد  تستعن  إجنيلية  مــدرســة  فنجد 
الشيوخ ليدرس البالغة، وجند العالقات 
العالقات  خاصة   - الطوائف  جميع  بن 
سالسة  فــي  تسير   - والعلمية  األدبــيــة 
وتناغم امتازت به حلب، واشتهرت به أكثر 
من أي مدينة أخرى رمبا في العالم كله. 

فها هو الشيخ أحمد الترماتيني يتوفى 
جنازته،  فــي  جميًعا  حلب  أهــل  فيخرج 
ويــضــرب احلــــزن أطــنــابــه عــلــى الــســكــان 

باختالف أديانهم. 

وقـــد أســلــفــنــا احلــديــث عــن عــالقــات 
وجند  البعض،  ببعضهم  ــاء  واألدب العلماء 
بــن طالب  الــرائــعــة  العالقة  هــذه  كذلك 

العلم وبن أساتذتهم))).

ونرى أوضاع العلماء في أكثر األحوال 
تنم عن مكانة مرموقة بلغوها سواء على 
املستوى الشعبي أو على املستوى الرسمي، 
في  ســـواء  املــنــاصــب  أرفـــع  يتقلدون  فهم 
الواليات أو في العاصمة، ونرى مؤلفاتهم 
نظارة  تأمر  حتى  والــذيــوع  العناية  تلقى 
أو نظارة األوقاف بطباعتها في  املعارف 

العاصمة القسطنطينية استانبول)2).

املــــرأة احللبية مبــنــأى عن  تــكــن  ولـــم 
واألدبــيــة،  الثقافية  احلــيــاة  فــي  املشاركة 
ولم ينَس قسطاكي احلمصي في التراجم 
أن يورد ترجمة لنموذج من املرأة احللبية 
محمد	 والشيخ	 امل��راش	 فرنسيس	 ترجمة	 مثاًل	 أنظر	 	(1(

الترمانيني	.
أبو	 والشيخ	 امل��درس،	 الله	 احل��اج	عطاء	 ترجمة	 أنظر	 	(2(

الوفاء	الرفاعي	.
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ملتقى  بيتها  كان  والتي  املثقفة،  الشاعرة 
للشعراء واألدباء والنبهاء))).

أما احلياة الصحفية، فإن الكتاب من بن 
أفضل املراجع في التأريخ للصحافة العربية، 
كثير من هؤالء الشعراء املترجم لهم مارس 
احلياة الصحفية، وأنشأ الصحف واملجالت 
سواء داخل حلب أو داخل املمالك العثمانية 

أو في العواصم األوروبية)2).

وثمة سؤال يطرح نفسه في كثير من 
والشعر،  العلم  بن  العالقة  عن  املواضع 
فــهــل صـــار مــن الــســمــات الـــبـــارزة لذلك 
العصر أن يجمع املثقفون بن العلم وبن 

)1)	أنظر	ترجمة	مريانا	املراش	.
وعبد	 احل��وران��ي،	 إبراهيم	 من	 كل	 ترجمة	 مثاًل	 أنظر	 	(2(

املسيح	األنطاكي،	وميخائيل	الصقال	.	

كثيًرا  احلمصي  قسطاكي  فنجد  الشعر، 
مــا يصف املــتــرجــم لــه بــأنــه »عــلــم أعــالم 

مصره، وأسبق شعراء عصره...«.

ولو  الدالة،  األمثلة  هذا  هنا  وحسبنا 
الـــواردة  والــنــكــات  األمــثــلــة  بقية  تقصينا 
أننا  الحتجنا إلى دراسة مستقلة، ويكفي 
كمرجع  الكتاب  أهمية  إلــى  النظر  لفتنا 
تاريخي لهذه الفترة احلساسة من التاريخ 
العاملية  احلــــرب  قــبــل  ــعــاملــي  وال الــعــربــي 
لأمة  خاصة  بصفة  واحلساسة  األولــى، 
العربية، متمثلة في حلب إحدى أبرز املدن 
في الدولة العثمانية في الكثير من فترات 

تاريخها.

XXXX



مــقـــاالت
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مــقــاالتمــقــاالت

كلمات تركية
فـي

اللهجة الكويتية
جمعها وشرحها: خالد سالم األنصاري)*(

دخلت بعض الكلمات التركية إلى اللهجة الكويتية يف بداية األمر مع التجار 
الذين كانوا ينقلون البضائع من مدينة الكويت يف بداية تأسيسها عبر الطريق 
الصحراوي إلى مدينة حلب ثم إلى ميناء اسطنبول يف تركيا، ومع احلجاج األتراك 
الذين كانوا ميرون بالكويت قدمًيا يف طريقهم إلى الديار املقدسة ألداء فريضة 
الكويتيون  الــذهــاب واإليـــاب يخالطهم  بالكويت يف رحلة  وأثــنــاء مــرورهــم  احلــج، 

أصحاب احملات التجارية أثناء البيع والشراء.

كما أن بعض أهالي الكويت وجتارها كانوا يسافرون إلى تركيا بقصد التجارة 
والتي حتتوي  كالعراق  املــجــاورة  الباد  إلــى  يسافر  البعض  كــان  كما  والسياحة، 

لهجتها على العديد من الكلمات التركية.

)*(	باحث	كويتي.
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ٍبْشَتخَته

صندوق خشبي يصنع غالًبا من خشب األبنوس »الِسيَسم« يحتوي 
واملجوهرات  كاللؤلؤ  الثمينة  وزوايــا حلفظ األشياء  على جيوب 

كان يستعمله جتار اللؤلؤ.
والتسمية تركية من »باشي تخته« أي طاولة الباشا. واطلقت بعد 

ذلك على احلاكي »الفونوغراف«

َمة َبصَّ

الــبــصــمــة: بــصــمــة اإلبـــهـــام الــتــي تــؤخــذ للشخص لــلــداللــة على 
شخصيته. ورميـــا أطــلــقــت عــلــى الــنــقــش والــزخــرفــة عــلــى الـــورق 
والقماش. وهي من »باصمق« يف التركية مبعنى الدوس والطبع. 

أقرها مجمع اللغة العربية.

َبْغَمة

من األلفاظ املتروكة، كانت تطلق على القادة الذهبية، وهي من 
»بغمغ« التركية مبعنى قادة. أما يف املوسوعة احللبية فيردها إلى 
»بوغمق« التركية، مبعنى اخلنق الشديد على الرقبة، وأخذت من 
هذا ألن القادة حتيط بالرقبة يف بعض أنواعها، لذا اصطلحوا 

على إطاقها على العقد.

والفستق َبْقالَوة باجلوز  واملــشــهــورة، حتشى  املعروفة  احللويات  من  نــوع 
حتلى بالسمن والسكر بكثرة، والتسمية تركية من »باقاوه«.

ُبْكَشة

الُبكَشة صــرة املــابــس. من »َبــْقــَجــة« التركية وهــي مــأخــوذة من 
تطلق  فيلكا  جزيرة  أهالي  لهجة  يف  والبكشة  العربية.  »بهجة« 
على املزرعة التي تضم أشجار النخيل والسدر واألثل. وهي هنا 

مأخوذة من الفارسية »باغجة« أي ُبْستان.

َبْلَكت

وتلفظ بلكي وباكت. وهي من األلفاظ القدمية معناها: رمبا وعسى 
أو لكن وهي تركية »بلكي« ذكرها األستاذ أحمد أمني يف كتابه: »قاموس 
العادات والتقاليد والتعابير املصرية« قال: »بلكي يستعملونها مبعنى 

رمبا أو لعل، وردها إلى الفارسية للداللة على الشك.
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َبْنَجرة
الشباك تسمية قدمية قل استعمالها. وهي تركية مبعنى »ُكوة«. 

هكذا يف املنجد يف اللغة.

ُبوَدْر
للبشرة.  امللطف  الزينة  مسحوق  على  يطلق  ما  غالًبا  مسحوق 

والــتــســمــيــة تــركــيــة عــن الــفــرنــســيــة مــعــنــاه ُغـــبـــار. هــكــذا يف معجم 

املؤنثات السماعية.

ُبوْش

الُبوش: الفراغ، نقول: الكام راح بوش أي ذهب ُسدى. ويف معجم 
الفائدة،  تركية مبعنى: عقيم خاٍل من  ُبوش  األلفاظ احلديثة: 
الشاي  اســتــكــانــات  قــدمًيــا على  ُبـــوش تطلق  أن لفظة  فـــارغ. كما 

الفارغة تكون على الطاولة بعد احتساء الشاي منها.
األغنام  العربية مبعنى  واجلــزيــرة  الكويت  عــربــان  عند  والــبــوش 
واإلبل، وأطلق البوش بالتحديد كما يقول صاحب موسوعة حلب 
األحمال،  من  اخلالية  املرسلة  اإلبــل  من  القطيع  على  املقارنة: 

وضدها الضعن، تركية.
والبوش: عند املركبات هو ترك ناقل السرعة »الكير« رخًوا متعطًا عن العمل.

ُبوَية
عامة إرشادية توضع داخل البحر وقرب مداخل املوانئ إلرشاد 

السفن. والبوية أيًضا: الٌصبغ وهي تركية.

َبيَرق
وتلفظ القاف كاًفا فارسية: العلم أو الراية وهي تركية. قال أدي 

شير: هو من بيراق يف التركية والكردية.

َبيز

البيز: تطلق التسمية قدمًيا على اخلرقة التي مُيسك بها اإلناء 
َوّد  احلــار عند رفعه من على املوقد. ومــن أقوالهم: »هــات البيز 

البيز أثاري البيز خرجة«.
ذكر احلنفي يف معجمه: أن اللفظة من املغولية والتركية القدمية 

مبعنى الثوب. ويف تكملة املعاجم هو غطاء منضدة الطعام.
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الشيء الطازج، وغالًبا ما تطلق على اخلضار والفواكه، والتسمية تركية َتاَزة
فارسية وتعني اجلديد من كل شيء مأخوذة من التسمية العربية طازج.

صفيحة سميكة مقعرة مستديرة الشكل تستعمل خلبز »الرقاق« تركية َتاَوه
مبعنى مقاة.

ِتنتِّ
موطنه  الــدخــان.  مبعنى  التركية  »ُتــوُتــون«  من  والتسمية  التبغ، 
األصلي أمريكا وقد رأى »كولومبس« الهنود احلمر يدخنونه حني 

نزل بجزيرة كوبا سنة 1492م.

الــَتــخــت: كــل مــا ارتــفــع عــن األرض للجلوس أو الــنــوم والتسمية َتخت
معربة عن التركية والفارسية من تخت امللك عرشه.

َترجية
واجلــمــع تــراجــي: أقـــراط األذن. وهــي تركية مــأخــوذة مــن العملة 

التركية الذهبية والفضية.

َتْفَته
نسيج حريري أو كتان شفاف. وهي تركية من أصل فرنسي. يقول 

نزار قباني:

حترر من قطيفته... ومزق عنه تفتاه

التفك: البندقية واجلمع تفاكه. تركية فارسية مشتركة من »ُتَفْتك«.ُتَفك

ِترللي
الترللي: عادم الفهم، من ال يثق به. تركية وهناك بيت شعر يقول:

ُب����������ُرم ُش��������������ُرم  وال����������زم����������ان  ل�������ي  ك�����ن�����ت  إذا 
ف����������ا خ�������ي�������ر ف�������ي�������ك وال�������������زم�������������ان ت�����رل�����ل�����ي

ِتِرَمة
بالباشق.  وُتعرف  الصقور  اجلارحة من فصيلة  الطيور  نــوع من 
الكويتية: لعلها  قال جال احلنفي يف معجمه معجم األلفاظ 

من »تورنا« يف التركية مبعنى الكركي.

XXXX
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مــقــاالت

احلمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان مالم 
الــعــرب والعجم،  والــســام على سيد  يعلم، والــصــاة 

سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم.

أيها	احلفل	الكرمي

وأهاًل  إليكم،  مني  الله عليكم، وحتية  سالم من 
بكم في بيت الشعر الكويتي، بيت العِزّ والكرم، وال 
هذا  بافتتاح  فــرحــي  عــن  القلب  صــحــاب  تسألوني 
الكويتين إللقاء  البيت، فحن دعتني رابطة األدباء 
الكبير  كاظمَة  شاعر  قــول  لــي  متــثَّــل  الُكليمة  هــذه 

الفرزدق:
َل���َن���ا    ب���ن���ى  �����َم�����اَء  ال�����َسّ ���������ِذي س���م���َك  اَلّ ِإن 

َب������ْي������ًت������ا دع�������ائ�������ُم�������ُه أع�������������ُزّ وأط�����������وُل

وأَيّ بيٍت – لدى األدباء أعًزّ من بيت الشعر؟

أكرُم وأدفأُ   – البلغاء واألنبياء  لدى   – بيٍت  وأُيّ 
من بيت الشعر؟

من  وسكانه  بأصحابه  وأكــرْم  بيت!  من  به  أنعْم 
صحٍب وسكان!

�����ْس�����ُن َي���ْظ���َه���ُر ِف����ي َب���ْي���َت���ْنِ َرْوَن����ُق����ُه واحْلُ
��َع��ر ���ْع���ِر َأْو َب���ْي���ٍت ِم����َن ال��َشّ َب���ْي���ٍت ِم����َن ال���ِشّ

بـيـت 
الـشعـر 
الكويتي

)*(	أكادميي	سوري	مقيم	في	الكويت.	أستاذ	اللغة	العربية	-	اجلامعة	العربية	املفتوحة	
-	الكويت	-	عضو	مراسل	مبجمع	اللغة	العربية	بدمشق.

بقلم د. حسان الطيان)*(
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أيها	السادة..

نبغ فيها  إذا  العرب  القبيلة من  كانت 
وُصنعت  فهنأتها،  الــقــبــائــل  أتـــت  شــاعــر 
باملزاهر  يلعنب  النساء  واجتمع  األطعمة، 
ويتباشر  األعـــــراس،  فــي  يــصــنــعــون  كــمــا 
الرجال والولدان؛ ألنه حماية ألعراضهم، 
ملآثرهم،  وتخليد  أحــســابــهــم،  عــن  وذٌبّ 

وإشادة بذكرهم.

كان هذا لنبوغ شاعٍر واحد، فكيف إذا 
كان النبوغ لبيت شعر؟!

إن من حّق الرابطة بل من حِقّ الكويت 
كلها أن حتتفي اليوم بافتتاح بيت الشعر 

الكويتي.

وكما أن البيت مأوى للجسد فإن بيت 
الشعر مأوى للروح والنفس، وحتليٌق بهما 

في دنيا اجلمال واألدب.

َد  وبيُت الشعر أيها السادة ليس مجَرّ
جامعة  رابطٌة  ولكنه  إليه،  يُـؤَوى  مكان 
جتمع الشعراء فيما بينهم، ومنبر عاٍل 
ومجمع  شعرهم،  الشعراء  منه  ينشد 
وضــروب  الشعراء  صنوف  يجمع  ســاٍم 

شعرهم.

إلى  وذاك معهٌد يصبو  إلى هذا  وهو 
واالرتــقــاء  ومتكينهم،  بالشعرا،  النهوض 
أدواتهم،  واستمكال  ونتاجهم،  بحرفهم، 
وجتويد صنعتهم، ليبلغوا الغاية.. فالشعر 
وإبــداع  ِحــْذق..  فــٌنّ  موهبٌة وصنعة، وهو 

وعلم.. بل هو كما قال احلطيئة:
����ُم����ْه ال����ش����ْع����ُر َص������ْع������ٌب َوَط��������ِوي��������ٌل ُس����َلّ

َي���ْع���َل���ُم���ه اَل  ����������ذي  اَلّ إل������ى  اْرَت������َق������ى  إذا    

�����������ْت ِب�������ِه إَل�������ى احَل����ِض����ي����ِض َق�����َدُم�����ْه َزَلّ

َي���ْظ���ِل���ُم���ْه َم������ْن  ي��س��ط��ي��ُع��ُه  اَل  �����ْع�����ُر  َوال�����ِشّ

َف����ُي����ْع����ِج����ُم����ْه ُي�������ْع�������ِرَب�������ُه  َأْن  ُي�������ِري�������ُد 

وكي ال نظلم الشعر ال بد من إتقانه 
وِحْذِقه، وكي ال نظلم متذوقي الشعر ال 
بكل ذي موهبة شعرية،  االرتقاء  بد من 
بد  ال  ولكن  تكفي،  ال  وحــدهــا  فاملوهبة 
عن  فــدْعــك  املوهبة  تكن  لــم  وإذا  منها، 
الشعر.. ودعك من الشعر، فإذا ُوجِدْت 
وجَب صقلُها والعناية بها، نحًوا وصرًفا 

ولغًة، وعروًضا وبالغًة وفًنّا...

الشعر  بيُت  يكون  أن  أرجــو  فكما 
هــذا مــوئــاًل للشعراء، إنــي ألرجــو أن 
لهم،  ومعهًدا  للشعراء،  مصنًعا  يكون 

وبانًيا ملجدهم.
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وأنا على يقن أننا متى أحَسنَّا الرعاية 
والعناية والتنشئة الالزمة آتى العمُل أُُكلَه 
على خير ما يُـرجتى منه، وتغّنى شعراؤنا 

وغنُّوا فأحسنوا وأطربوا..
سَقوني وقالوا: ال ُتغّن، ولو َسَقوا

ُح��ن��ٍن م��ا َسقوني لغّنِت ِج��ب��اَل    

ورحـــم الــلــه سيد الــشــعــراء حــســان إذ 
يقول:

قائَل��ُه كنَت  ���ا  إَمّ ��ْع��ِر  ب��ال��ِشّ َت��َغ��َنّ 
ِمْضماُر ْعِر  الِشّ لهذا  الِغَناَء  إَنّ     

يجعله  صنعته  من  الشاعر  متكن  إن 
للشعر  ويــعــيــد  الــشــعــر،  فــي ســمــاء  يحلق 
دولته، وأيامه املجيدة لنستعيد معه سوق 

عكاظ وِمْربََد البصرة وإمارة الشعر...

الشعر  بيت  شعراء  من  لنرجو  إنا 
األسمى  املــنــزلــة  ؤا  يــتــبــَوّ أن  الكويتي 
الطبقة  يكونوا من  الشعراء، وأن  بن 
ــتــي صـــنَّـــف فــيــهــا الــشــاعــر  األولـــــى ال

الشعراء بقوله:

��������َع��������َراُء َف������اْع������َل������َم������َنّ َأْرَب���������َع���������ْه ال��������ُشّ

َم����َع����ْه  ُي�����ْج�����َرى  َواَل  َي�����ْج�����ِري  َف�����َش�����اِع�����ٌر   

َوَش�������اِع�������ٌر ُي����ْش����ِع����ُر َوْس��������ط املَ����ْج����َم����َع����ْه

ت���س���م���َع���ْه أن  ت���ش���ت���ه���ي  ال  َوَش���������اِع���������ٌر 

َت����ْص����َف����َع����ْه َأْن  ������ِه  َح������ِقّ ِم�������ْن  َوَش�������اِع�������ٌر 

وأنا - ال أكتمكم - قد سمعت لكثيٍر 
فــي رابطة  املــبــدعــن  مــن شــعــراء منتدى 
ـــواة بــيــت الشعر  اء، وهـــم ن ـــَرّ ـــغ األدبــــاء ال
لكثيٍر  وطربُْت  حرُفهم،  ني  فهَزّ الكويتي، 
ـــرى في  مــن شــعــرهــم، ورأيــــت فيهم مــا يُ

ه.. الهالل في أول منِوّ
ُه من�����َوّ رأي�����َت  إذا  ال���ه���اَل  إَنّ 

 أي��ق��ن��َت أن س��ي��ك��وُن ب���درًا كاما

في  ستسطع  شعرية  بــبــدوٍر  أبشركم 
سماء الكويت، وسينتشر نورها ليعَمّ سائر 
ة التي وصفت باخليريَّـة.. األمة، هذه األَمّ
َتْأُمُروَن	 اِس	 ِللَنّ ُأْخِرَجْت	 ��ٍة	 ُأَمّ َخْيَر	 }ُكْنُتْم	
��ْن��َك��ِر	َوُت��ْؤِم��ُن��وَن	 ِب��امْلَ��ْع��ُروِف	َوَت��ْن��َه��ْوَن	َع��ِن	امْلُ

ِه..{. ِبالَلّ

XXXX
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أصــــدرت  2015م  ســبــتــمــبــر   25 يــــوم  يف 
اجلــمــعــيــة الــعــامــة لـــأمم املــتــحــدة الــقــرار 
التاريخي  رقــم 70 / 1 عــن مــؤمتــر القمة 
وكان   2030 عــام  حتى  املستدامة  للتنمية 

عنوان القرار:

»حتويل	عاملنا:	خطة	التنمية	
املستدامة	لعام	2030م«

ونصت ديباجة القرار على أن أهداف 
التنمية املستدامة البالغ عددها 17 هدفاً 
البالغ عددها 169 غاية تبرهن  وغاياتها 
للتنمية  العاملية  نطاق اخلطة  اتساع  على 
املــســتــدامــة ومــواصــلــة مــســيــرة األهـــداف 
اإلمنائية لألفية وإجناز ما لم يتحقق في 
إطارها كما نصت ديباجة القرار على أن 
قابلة  وغير  متكاملة  والغايات  األهـــداف 
للتجزئة وحتقق التوازن بن األبعاد الثالثة 

للتنمية املستدامة وهي البعد االقتصادي 
والبعد االجتماعي والبعد البيئي.

ـــــدت وثــيــقــة خــطــة الــتــنــمــيــة  ــــد أك وق
التعهد  على  2030م  عام  حتى  املستدامة 
ــثــقــافــي والــتــســامــح  ــتــفــاهــم ال بــتــعــزيــز ال
املواطنة  روح  ودعـــم  املــتــبــادل  واالحــتــرام 
واعترفت  املشتركة  واملسؤولية  العاملية 

بقلم: د. هند عبد العزيز الشومر)*( 

دور قيادات املجتمع املدين وجمعيات النفع العام

لتنفيذ األهداف والغايات العاملية

للتنمية املستدامة حتى عام 2030

)*(	كاتبة	كويتية.



العدد 572 مارس 682018

الطبيعي  بــالــتــنــوع  الــتــاريــخــيــة  الــوثــيــقــة 
الثقافات  بــأن  وأقـــّرت  للعالم  والثقافي 
تساهم  أن  ميــكــن  جــمــيــعــاً  واحلـــضـــارات 
من  ألنها  املستدامة  التنمية  حتقيق  في 

عناصرها التمكينية األساسية.

على  املــتــحــدة  األمم  وثــيــقــة  وأكـــــدت 
عــادلــة  سلمية  مجتمعات  بــنــاء  ضــــرورة 
واحترام  املــســاواة  تكفل  للجميع  حاضنه 
حــقــوق االنــســان وشــــددت الــوثــيــقــة على 
دعم  في  املدني  املجتمع  مشاركة  أهمية 

وتنفيذ جميع األهداف والغايات.

الــهــدف رقــم )) على جعل  واشــتــمــل 
الــبــشــريــة شاملة  واملــســتــوطــنــات  ــــدن  امل
لــلــجــمــيــع وآمـــنـــة وقــــــادرة عــلــى الــصــمــود 
للهدف  الرابعة  الغاية  ونصت  ومستدامة 
إلى   الرامية  اجلهود  تعزيز  على   (( رقم 
والطبيعي  الثقافي  التراث  حماية وصون 
العاملي أما الهدف رقم 16 فقد نص على 
التشجيع على إقامة مجتمعات مساملة ال 
يهمش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية 
الى  وإتــاحــة وصـــول اجلميع  املــســتــدامــة 
وخاضعة  فعالة  مؤسسات  وبناء  العدالة 
جميع  على  للجميع  وشــامــلــة  للمساءلة 

املتعلقة  الــغــايــات  خــالل  ومــن  املستويات 
بالهدف رقم 16 فقد أكدت خطة التنمية 
القانون  ســيــادة  أهمية  على  املــســتــدامــة 
واحلد من الفساد والرشوة بجميع أشكالها 
ونبذ جميع أشكال العنف والتمييز وتعزيز 

وضمان تكافؤ الفرص.

وهكذا فإن البعد االجتماعي والثقافي 
العاملية  والغايات  األهـــداف  عن  يغب  لم 
وكان   2030 عام  املستدامة حتى  للتنمية 
حاضراً وبقوة ضمن العديد من األهداف 
الدقيق  التقييم  يتطلب  ما  وهو  والغايات 
املستويات  على  احلالي  للوضع  والعلمي 
واستعراض  والدولية  واإلقليمية  الوطنية 
واملؤشرات  واالستراتيجيات  السياسات 
وإطــالق  املختلفة  بالغايات  الصلة  ذات 
الشاملة  التنمية  ملسيرة  املعززة  املبادرات 
الــــوزارات واملــؤســســات احلكومية  وقــيــام 
العام  النفع  جمعيات  مع  جنب  إلى  جنباً 
التاريخية  مبسؤولياتها  املدني  واملجتمع 
للتوعية ونشر املعرفة مبضمون وأهداف 
ــدامــة حــتــى عــــام 2030  الــتــنــمــيــة املــســت
واملشاركة الفعالة في وضع وتنفيذ ومتابعة 
التنموية كالتزام أمام  البرامج واملبادرات 

املجتمع الدولي. 
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وفـــي مــقــدمــة جــمــعــيــات الــنــفــع الــعــام 
تضطلع  أن  يجب  التي  املــدنــي  واملجتمع 
والغايات  األهــداف  لتحقيق  مبسؤوليتها 
عــام  حــتــى  املــســتــدامــة  للتنمية  الــعــاملــيــة 
املتميزة  النخبة  تضم  الــتــي  تلك   2030
رابطة  )مثل  الثقافة  ورواد  املفكرين  من 
بأن  تعتبر جديرة  التي  الكويتين(  األدباء 
احلكومية  للجهات  رئيسياً  شريكاً  تكون 
وتنويري  حضاري  بدور  القيام  وتستطيع 
ـــمـــراراً إلجنـــازاتـــهـــا منذ  بــاملــجــتــمــع اســـت
الثالث  الــهــدف  مجال  فــي  أمــا  تأسيسها 
الصلة  ذات  والــغــايــات  بالصحة  املتعلق 
للتنمية  العاملية  األهــداف  بالصحة ضمن 
ــدامــة فــــإن ضـــمـــان متــتــع اجلــمــيــع  املــســت
في  وبالرفاهية  صحية  عيش  بــأمنــاط  
بدون  بسهولة  يتحقق  لن  األعمار  جميع 
بـــأمنـــاط العيش  ــشــر املــعــرفــة  إتـــاحـــة ون
الصحية وعــوامــل اخلــطــورة املــؤثــرة على 
الناجمة  التأثيرات  الصحة وكيفية جتنب 
تعتبر  العام  النفع  جمعيات  أن  كما  عنها 

التخطيط  مراحل  بجميع  رئيسية  ركيزة 
والتنفيذ واملتابعة باملجاالت املختلفة ذات 
الصلة باألهداف والغايات العاملية للتنمية 
بها  الكويت  دولــة  تلتزم  والتي  املستدامة 
من خالل مشاركتها  في إصدار قرار قمة 
 25 في  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم 

سبتمبر 2015.

ــوزارات واجلهات  ال ويتعن على جميع 
احلكومية أال تغفل أو تهمش دور املجتمع 
جميع  فــي  الــعــام  النفع  وجمعيات  املــدنــي 
مراحل التخطيط وتنفيذ ومتابعة البرامج 
بــاملــجــاالت  املــســتــدامــة  للتنمية  الــوطــنــيــة 
املختلفة حتى عام 2030 فإن لدى جمعيات 
تستطيع  وكــفــاءات  إمكانيات  الــعــام  النفع 
ــعــزز جــهــود اجلــهــات  ــدعــم وت أن تــثــري وت
احلكومية في هذا الشأن وفي نفس الوقت 
فإن قيام جمعيات النفع العام بهذا الدور 
بأدائها  نوعية  نقلة  يحقق  أن  شــأنــه  مــن 

ومبكانتها باملجتمع مبا يعطي زخما .

XXXX
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مــقــاالت

الرواية القصيرة – في نظري – هي املستقبل في عالم كتابة الرواية والقصة. هي 
مالئمة أكثر لعصر كثر فيه القول »ال أجد الوقت الكافي للقراءة«. وهي مناسبة ألنها 
الرواية  كلمات  يُّتفق على عدد  لم  والرواية.  القصيرة  القصة  الوسط بن  إلى  أقرب 
القصيرة )Novella( النوڤيال عند الشرق وعند الغرب. فعندنا من 10000 كلمة إلى 
20000 كلمة بينما في الغرب 7500 كلمة إلى 40000 كلمة. العدد بالضبط ال ميثل 
إشكااًل طاملا أنها بحجم متوسط ال ينظر إليه على أنه حجم القصة قصيرة وال يدخل 

في إطار حجم الرواية الطويلة.

بزوغ نجم الرواية القصيرة

بقلم: د. عايض القحطاني)*(

)*(	كاتب	كويتي.

ســئــل الـــروائـــي إيــريــك أميــانــويــل شميت 
عن روايته »إبراهيم وزهور القرآن« ملاذا كانت 
قصيرة؟ فرد بأنه قد تعلم من كتاب فرنسا 
األولــــني يف عــصــر الــتــنــويــر أن يــكــتــب نصف 
النصف  يكمل  املتلقي  الــقــارئ  ليدع  العمل 
املـــتـــبـــقـــي. وهــــــذا كـــــام جــمــيــل ومــســتــحــب. 
بقدرة  وإمنـــا  العمل،  بــطــول  ليست  فالعبرة 
املــــؤلــــف عـــلـــى بـــعـــث مـــحـــتـــوى غـــنـــي، وجــعــل 
القارئ يتفاعل مع أحداث الرواية القصيرة 
ويثير مكنوناته ليضيف ويستكمل ما يقرأ. 
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لتكتمل  األمثال  لك  ضربت  شئت  إن 
مبثابة  القصيرة  القصة  الفكرة.  عندك 
مبثابة  والــروايــة  السريع  املــرئــي  املقطع 
الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي، وبــيــنــهــمــا الـــروايـــة 
وهناك  القصير.  الفيلم  القصيرة مبنزلة 
أشبه  هو  الذي  القصصية  املجموعة  فن 
مبوضوع  ليس  وهــو  التلفازي  باملسلسل 

اهتمام هذا املقال.

الـــــروايـــــة الـــقـــصـــيـــرة كـــانـــت ضــحــيــة 
في  ــت  أدخــل ألنــهــا  اخلـــاطـــئ،  التصنيف 
على  تّعرف  ولم  القصصي،  الفن  موضع 
أنها رواية، ورفض النقد االعتراف بفروق 

بن القصة والرواية القصيرة!

الرواية هي فن قول احلياة،  أن  ومبا 
جتمع  أن  لها  ميكن  القصيرة  فــالــروايــة 
الــكــثــيــر فــي الــقــلــيــل. فــقــد بــن الــبــاحــث 

خصائص  الرمادي  املعاطي  أبو  الدكتور 
نال  التي  أطروحته  في  القصيرة  الرواية 

بها درجة الدكتوراه كاآلتي:

متوسط  حجم  لها  القصيرة  الــروايــة 
من  محدد  بعدد  محكوم  غير  وهو حجم 
خاصة.  طبيعة  ذو  اســتــهــالل  الــكــلــمــات. 
لالستهالالت  القصيرة  ــات  ــرواي ال متيل 
على  اعتمادها  بسبب  املكثفة؛  املــركــزة 
شخصية محورية واحدة، وحدث محوري 
واحـــــد، وال يــتــعــدى اســتــهــاللــهــا الــفــقــرة 
لغة  لها  األول.  السطر  وأحيانا  األولـــى، 
مكثفة، نوعية خاصة من األبطال، حدث 
مركزي واحد، وجهة نظر خاصة للواقع، 

وملمح السخرية، وإثارة األسئلة. 

يعجبني أيضا مسمى للرواية القصيرة 
أقــرب إلــى وصــف حالة الــقــارئ لها من 
صفتها هي. هذا املسمى هو رواية »النََفس 
الواحد« أو رواية »اجللسة الواحدة«. في 
للقراء  ومتنفس  ملجأ  القصيرة  الــروايــة 
أجــواء  عيش  فيه  يستطيعون  املبتدئون، 
الرواية الكاملة الطويلة، تامة التفاصيل، 

دون أن يشعروا بامللل والنفور. 

باألغنية  أشــبــه  الــقــصــيــرة  ـــة  ـــرواي وال
املشاعر،  تالمس  التي  الراقية  احلديثة 
بدقائق  شجي،  وحلــن  مسبوكة،  بكلمات 
الطويلة  الـــروايـــة  بينما  فــقــط.  مــعــدودة 
املسهبة، أقرب إلى األغاني القدمية التي 

الــــروايــــة الــقــصــيــرة أشــبــه 
بــــــاألغــــــنــــــيــــــة احلـــــديـــــثـــــة 
الـــــراقـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــامـــس 
املــــــــــشــــــــــاعــــــــــر، بـــــكـــــلـــــمـــــات 
مـــســـبـــوكـــة، وحلـــــن شــجــي، 
بــــدقــــائــــق مـــــعـــــدودة فــقــط
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حتتوي على موال مطّول، يستعرض املغني 
إن  الصوتية، هذا  فيه قدراته، ومساحته 
لم يسبقه معزوفة ووصلة حلنية تظهر كل 

األدوات املستخدمة في اللحن!
تتزينان  واألجــنــبــيــة  الــعــربــيــة  واملــكــتــبــة 
بأعمال مميزة من صنف الرواية القصيرة. 
ــــة  عــلــى ســبــيــل املـــثـــال ال احلـــصـــر، رواي
ال  وروايـــة  محمود،  ملصطفى  »العنكبوت« 
تكاد جتد لها نسًخا متوفرة، وجدتها عند 
سور األزبكية في مصر، بعنوان »مستشفى 
أسيس،  دي  ماشادو  للبرازيلي  املجاذيب« 
روايــة  كــذلــك،  ســالــم.  علي  سالم  ترجمها 
ــــس،  ــعــســكــري األســــــود« لــيــوســف إدري »ال

و»رجال في الشمس« لغسان كنفاني. 
رواية  العاملية  القصيرة  الروايات  ومن 
هيمينجواي،  ألرنــســت  والبحر«  »الشيخ 
ــــة »الــغــريــب« أللــبــيــر كــامــي. ومنها  ورواي
احليوان«  »مزرعة  كرواية  عامليا  املرموقة 
موت  و»قــصــة  أوريـــل،  جـــورج  لالجنليزي 
ورواية  ماركيز،  جارسيا  جلابرييل  معلن« 
كافكا،  لفرانز  الــعــقــاب«  مستعمرة  »فــي 

و»اخليميائي« لباولو كويلو.
قراءتها  ميكن  السابقة  الـــروايـــات  كــل 
فــي جلسة واحــــدة، وبــنــفــس واحــــد، ميكن 
من خاللها الوقوع في حب األدب، وتطوير 
املكتملة.  اإلبداعية  الرواية  لعناصر  ذائقة 
بقي أن نتعرف ملاذا تكتب الرواية؟ اجلواب 
على هكذا سؤال تفننت في الرد عليه زهرة 

لها عن  الروائية اجلزائرية في مقال  ديك 
يكتب  من  »هناك  تقول:  القصيرة.  الرواية 
لــيــمــارس مــطــلــق الـــقـــول، مــطــلــق الــصــدق، 
فيصنع كثافة الصدمة، وتشرق كلماته في 
وعي القارئ أينما كان وكيفما كان. وهناك 
من يكتب إلضفاء قيمة على حياته وجعلها 
متوهجة، ومشرقة بالشهرة واملعنى. وهناك 
اسمه.  يخلد  أثرا مميزا  ليخلف  يكتب  من 
يتقن  أنه  ولآلخر  لنفسه  ليثبت  يكتب  ومن 

فن احلياة ويتدرب عليه مع كل منجز«.

املراجع
املراجع	العربية	:

• أ.د. محمد شيحة: »إيريك شميت عاشق الفلسفة« 	
سلسلة من املسرح العاملي، املجلس الوطني للثقافة 

والفنون والآلداب، الكويت، 2016.

• ـــرمـــادي: »الـــروايـــة 	 د. أبـــو املــعــاطــي خــيــري ال
املــصــريــة الــقــصــيــرة فـــي الـــربـــع األخـــيـــر من 
املضمون  في  دراسة حتليلية  العشرين.  القرن 

والشكل«، مكتبة بستان املعرفة، 2006.

• هدى ديك: »الرواية الطويلة أم الرواية القصيرة 	
؟« جــريــدة احلــوار  الــيــوم  قــارئ  أيهما يفضلها 
اجلزائرية، الصفحة الثقافية، اجلزائر، 2010.

املراجع	األجنبية:
•	 Nick	Earls:	«	Have	novellas	become	

the	 happy	medium	 between	 a	 tweet	

and	tome?	«.	The	Guardian,	United	

Kingdom,	May	2016.

•	 Creative	 Writing	 Blog:	 «	 How	 to	

write	 a	 novella	 «.	 eadeverell.com,	

Jan	2018.
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أعـــــــام

عبد الوهـاب عـزام)1(
أديب ومفكر وعالم موسوعي من جيل العظماء

النهضة  الــبــعــض أن عــصــور  يـــرى  وقـــد 
وجيل العظماء من هؤالء العلماء قد مضى 
منذ قرون، لكن بن الفينة واألخرى – ورغم 
سنوات التدهور السياسي التي عانتها أمتنا 
– يظهر في النفق املظلم ضوء يبعث األمل 
ويحمل لواء العلم ويسلم راية تواصل النماذج 

العظيمة إلى األجيال التالية .

ازدهــار احلضارة اإلسامية  عرفت عصور 
عــلــى مــــدار أحـــوالـــهـــا ودولـــهـــا الــكــثــيــريــن من 
جمعوا  الــذيــن  املوسوعيني،  األفـــذاذ  العلماء 
العلم من أطرافه وأحاطوا بأبوابه وفصوله، 
فنونه،  مجامع  وعقولهم  بــأيــاديــهــم  وأخــــذوا 
فــقــيــدوا أوابــــــده ورتـــبـــوا شــــــوارده، وتـــركـــوا لنا 
خــزائــن مــوســوعــات حــفــظــت أســـــرارا وعــلــومــا 
السابقة  ومــكــمــن نهضتنا  تــراثــنــا  عــيــون  هــي 

واملرتقبة بإذن اهلل. 
بق�ل�م:

 د. أحمد عبد الوهاب الشرقاوي)*(

)1(	أديب	ودبلوماسي.
)*(	كاتب	مصري	-	مدير	املركز	الثقافي	اآلسيوي.

من هؤالء العظماء والعلماء املوسوعين 
الدكتور السفير عبد الوهاب عزام، أحد 

أعالم الفكر والقلم واللسان .

عــرفــتــه الــلــغــات الــعــربــيــة والــفــارســيــة 
كاتبا،  أديبا،  »أستاذا،  واألرديــة  والتركية 
مفكرا،  رائــدا،  ناقدا،  مترجما،  شاعرا، 
الفارقة  السمات  سياسيا، مجمعيا« رغم 

أحيانا لكل واحدة من تلك الصفات .
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فــهــو مــن الــذيــن وثــبــوا 
عـــبـــر اآلفـــــــاق وجتـــــــاوزوا 
والثقافات  اللغات  حـــدود 
ــان  ك إذ  والـــتـــخـــصـــصـــات، 
اإلسالمية  بالثقافة  مؤمنا 
نسيج  وأنـــهـــا  ووحـــدتـــهـــا، 
واحــــد صــنــعــت مـــع حلمة 
احلــــــــضــــــــارة الــــعــــربــــيــــة 
اإلســــالمــــيــــة وســـــداهـــــا ؛ 

فكانت حلقة وصل من حلقات احلضارة 
وأدرك  أدرك عزام ذلك،  اإلنسانية، وقد 
أن عليه الكثير من الواجبات حتى يحقق 
بينهم،  يوحد  ما  اإلسالمية  األمــة  ألبناء 
ويظهر لهم ما يجمعهم من وشائج، ويجلي 
العالم  قــرائــح مفكري  بــه  مــا جــادت  لهم 

اإلسالمي بلغاته املختلفة.

من هو عزام ؟

عاش عبد الوهاب محمد حسن عزام 
من شهر  األول  من  املمتدة  الفترة  خــالل 
من   26 املــوافــق  1894م  سنة  أغسطس 
شهر احملرم 1312هـ وحتى يوم األحد 18 

من شهر يناير 1959م. 

الشوبك  قرية  في  ولــد 
ـــي الـــتـــابـــعـــة ملــركــز  ـــغـــرب ال
العياط من أعمال اجليزة، 
ألســرة لها دورهــا الفكري 
والسياسي والنضالي ضد 
االجنــلــيــز، كــمــا حـــدث في 
30 مارس 1949م، فوالده 
بك  حــســن  الــشــيــخ محمد 
عزام أحد الوجوه البارزة، 
ـــس شـــــورى  عــــضــــو مـــجـــل
عضو  ثم  التشريعية،  واجلمعية  القوانن 
منتخب في اول مجلس نيابي بعد دستور 
1923، واستمر نائبا عن دائرة حلوان حتى 
الديني  التعليم  على  1940، حريص  سنة 
السائد في مصر، حيث أرسل ابنه للتعليم 
الكرمي،  القرآن  فحفظ  القرية  ُكتَّاب  في 
فأحلق  املعتادة  التالية  اخلطوة  كانت  ثم 
ابنه بالتعليم األزهري، ليفرغ منه ويلتحق 
تخرج  حيث  الشرعي،  القضاء  مبدرسة 
اخلريجن  أول  وكـــان   1920 ســنــة  فيها 
وفي  بــهــا،  )مــعــيــدا(  مــدرســا  تعيينه  فتم 
الليسانس  درجــة  عــام 1923 حصل على 
في اآلداب من اجلامعة املصرية، وسافر 
إلى لندن ليعمل مستشارا للشؤون الدينية 

وإماما للسفارة املصرية بها.

عبدالوهاب	عزام
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ــو بــبــصــره إلــى  ــرن ــك ألن ي ــذل ـــلـــه ل أهَّ
اطلع  فقد  اإلســالمــي،  الــعــالــم  مستقبل 
في لندن على ما يكتبه املستشرقون عن 
اإلســالمــي،  والــعــالــم  واملسلمن  اإلســـالم 
الــشــرقــيــة  ـــغـــات  ـــل ال ــــــدرس  ي أن  ورأى 
الفارسية والتركية واألردية  اإلسالمية – 
– ليقف على آداب تلك اللغات وثقافاتها 
وحتى  اإلسالمي،  الفكر  في  وإسهاماتها 

يـــــكـــــوِّن رأيـــــــا عـــــادال 
أجنزته  عما  وحقيقيا 
تلك الشعوب، ودورها 
في الفكر اإلسالمي .

الـــتـــحـــق مبـــدرســـة 
في  الشرقية  الــلــغــات 
لـــنـــدن، وحـــصـــل على 
درجــــــــة املـــاجـــســـتـــيـــر 

وكــان   1927 ســنــة  الــفــارســي  األدب  فــي 
موضوعها »التصوف وفريد الدين العطار 
»، ثــم عــاد إلــى مصر لــيــواصــل مــا بــدأه 
فــي لــنــدن ليسجل درجـــة الــدكــتــوراه عن 
واحـــد من  وهــو   – الــفــردوســي  شاهنامة 
أشهر شعراء املالحم في األدب الفارسي 
– وحصل عزام على الدكتوراه في 1932 
كلية  فــي  الشرقية  للغات  مــدرســا  وعــن 

الوظيفي  السلم  وبدأ في صعود  اآلداب، 
واإلداري حتى صار أستاذا وعميدا للكلية 

باالنتخاب في مارس 1945 .

فصار  دبلوماسية،  مناصب  تقلد  ثم 
سفيرا في اململكة العربية السعودية سنة 
1945، وفي باكستان سنة 1950، ثم عاد 
إلى السعودية وبعدها  مرة أخرى سفيرا 
في اليمن حتى أغسطس 1954، ثم أحيل 
ـــــى الـــتـــقـــاعـــد عـــام  إل

. 1956

واســـــــتـــــــقـــــــر فـــي 
الـــســـعـــوديـــة لــيــؤســس 
جامعة الرياض )امللك 
ســعــود حــالــيــا( ويضع 
الــدراســيــة،  مناهجها 
ــوافــيــه األجـــل  حــيــث ي
هناك، لينقل إلى مدفنه في حلوان بجوار 

املسجد الذي أقامه هناك .

درَّس  احلافلة  العلمية  حياته  وخــالل 
فــي جــامــعــة بـــغـــداد، كــمــا اخــتــيــر عضوا 
مبجمع اللغة العربية في القاهرة، وكذلك 
عضوا في املجمع العلمي العربي بدمشق 

وبغداد وإيران .

األدب  مــــــــن  تــــــرجــــــمــــــاتــــــه 
واألردي  والتركي  الفارسي 
فـــهـــي مــــوزعــــة بــــني الــكــتــب 
واملـــقـــاالت املــنــشــورة والــتــي 
األربــعــمــئــة مقالة تــخــطــت 
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أنشطته األدبية والعلمية 

ــعــديــد من  وشـــــارك فـــي ال
املؤمترات الدولية في طهران 
والهــور،  وبروكسل  ودمشق 
األوسمة  من  العديد  ونــال 
مؤلفاته  لكن  والــنــيــاشــن، 

وكـــتـــابـــاتـــه تــظــل هـــي الـــوســـام 
ــه كل  احلــقــيــقــي الــــذي يــنــعــم ب
فكر وكل من عمل في مجال 
تلميذه  يــقــول  كما   – الفكر 
وأستاذي الدكتور السباعي 
محمد السباعي رحمه الله 
– ومن هذه املؤلفات نذكر :

ــــى الــشــاهــنــامــة  مـــدخـــل إل
التصوف  للبنداري،  العربية 
مهد  العطار،  الدين  وفريد 
العرب، الشوارد )خطرات(، 
)طبعت  اللمعات  األوابـــد، 

ضــمــن كـــتـــاب رســـالـــة املــشــرق 
إقــبــال(،  حملمد  ترجمة  الـــذي 
الــتــصــوف  ــفــارســي،  ال األدب 
في الشعر اإلسالمي، محمد 
أبي  ذكــرى  املثاني،  إقــبــال، 

الطيب، املعتمد ابن عباد.

أما ترجماته من األدب 
واألردي  والتركي  الفارسي 
ــــن الــكــتــب  فـــهـــي مــــوزعــــة ب
ــي  ــت ــــقــــاالت املـــنـــشـــورة وال وامل
تخطت األربعمئة مقالة، وكتبه 
وثــالثــن  نيفا  بلغت  الــتــي 

كتابا، ومن هذه الكتب :

ـــوي  ـــن ـــث فـــــصـــــول مـــــن امل
جلالل الدين الرومي، رسالة 
املــشــرق إلقــبــال، جــهــار مقالة 
احتــاد  السمرقندي،   لنظامي 
املــســلــمــن جلــــالل نــــوري، 
ـــم، ديــــــوان  ـــي ـــكـــل ضــــــرب ال
والــــرمــــوز حملمد  األســــــرار 
إقــبــال، وغــيــرهــا مــن الكتب 
التي طبعت  والترجمات سواء 
في كتاب أو تناثرت في مقاالت 
لله أن يسر لي  . واحلمد 
جمع هذا التراث األكادميي 
في  مقاالته  مــن  املوسوعي 
في  لتنشر  املجاالت  مختلف 

كتاب واحد بإذن الله .
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الشاعر األديب الصوفي

واألدب  الفكر  عــمــالق  وصــفــه  هــكــذا 
عباس محمود العقاد، يقول: »كان أول ما 
قرأت من شعر الدكتور عزام ديوانا لطيفا 
مترجماته  من  طائفة  بن  جمع  ]املثاني[ 
مبتكرات عزام  من  وطائفة  إقبال  حملمد 
الروحية  املعاني  أو  الصوفية  املعاني  في 
.. حتى لقرأت مثنوية لعزام حسبتها من 
ولــم أصحح هــذا السهو إال  إقبال،  كــالم 
هذا  يــزل  ــم  ول  .. مــراجــعــة وحتقيق  بعد 
قرأت  كلما  ويتمكن  عندي  يثبت  اخلاطر 
وكلما  قــدميــا،  أو  الشعر  مــن  لــه جــديــدا 
تتبعت هذه املثاني وأبياتها وموضوعاتها، 
إذا  معظمه  أو  الــديــوان  أنقل  ــاد  أك حتى 
أصالة  على  الــشــواهــد  أســـوق  أن  أردت 
السليقة الصوفية في نفس الشاعر العالم 

األديب«.

من هذه املثاني:
ماء نبع  ساطعا  ال��ب��در  أحسب 

ف�����أرج�����ي ب�����ه ت���ط���ه���ي���ر ذن���ب���ي

ف��ي��ض��ا االش�����ع�����ة  م�����ن  وأراه 

أمت����ن����ى ل����دي����ه ت���ن���وي���ر ق��ل��ب��ي

ومنها:

ذل�������ك امل��������اء واألش������ع������ة ط��ه��ر

وص���ف���اء ي���خ���ال ن�����ورا وب��ح��را

وأضيئي فاطهري  نفس  يا  إيه 

وطهرا صفوا  فؤاد  يا  واشربن 

وكذلك قوله:
ت���دع���ه م���ح���ل���ل ال  ه�������ذا  ق����ي����ل 

ق��ل��ت ه���ذا احل����ال ع��ن��دي أث���ام

ه���و ف���ي ش���رع���ة ال��ف��ق��ي��ه ح��ال

وه����و ف���ي ش���رع���ة ق��ل��ب��ي ح���رام

ويقول أيضا:
إمن����ا ال��ن��ف��س وح���ده���ا ن��زع��ات

ش���ارع���ات ت��ض��ل ف��ي��ه��ا احل���دود

ف���ه���ي ب���احل���ق ش���رع���ة ون���ظ���ام

وه������ي ب���ال���ل���ه ع����ال����م وخ���ل���ود

فقط  الــلــون  بهذا  شاعريته  تتقيد  ولــم 
من الشعر، إمنا انطلقت هذه الشاعرية في 
قوالب وموضوعات وأغراض أخرى، نراهما 

في كتابن له هما: النفحات، األوابد.

أن  الشكعة  مصطفى  الدكتور  ــرى  وي
كــتــاب األوابــــد يــقــدم »ضــربــا جــديــدا من 
الــشــعــر، وضـــيء احملــيــا، جــديــد الــصــوغ، 
بــديــع الــقــســمــات، فيه مــالمــح بـــارزة من 
تسميته  ميكن  بحيث  املوشحات،  سمات 
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من  عــدد  من  يتكون  ألنــه  ؛  )املثمنات(  بـ 
من  مقطوعة  كــل  وتــتــكــون  املــقــطــوعــات، 
ثــمــانــيــة أبـــيـــات، ســت مــنــهــا عــلــى قافية 
ــــران مـــن كل  واحـــــــدة، والـــبـــيـــتـــان األخــــي
السابقة  الــســت  عــن  مختلفان  مقطوعة 
التي  األبيات  سائر  مع  متفقان  ولكنهما 
تنتهي بها املقطوعة في الروّي والقافية، 
بحيث تشكل املنظومة في جملتها ضربا 

من الشعر اإليقاعي اجلميل«.

يقول في واحدة من تلك املثمنات حتت 
عنوان »الشعر والشاعر«: 

ه���و وح����ي ف���ي ش���ع���اع ال��ق��م��ر

مي����أ ال���ق���ل���ب ض���ي���اء وس���ام���ا

الشجر ح��ف��ي��ف  ف��ي  ح��دي��ث  أو 

أف��ش��ت ال���ري���ح ل���ه س����را ف��ه��ام��ا

ال���وت���ر ح���ن���ن  ف�����ي  ب����ك����اء  أو 

م����أ األن����ف����س وج������دا وغ���رام���ا

ه���و ط���ل ال��ف��ج��ر ف����وق ال��زه��ر

وابتساما دم��وع��ا  األرض  مي��أ 

ث����م ي���ب���دو م���ث���ل ق�����دح ال���ش���رر

صداما والهم  القلب  خفق  بن 

ال��ع��ش��ر ك���ال���وص���اي���ا  ت�����راه  أو 

كاما والرعد  البرق  ومض  بن 

ت��رج��م��ا م����ا  إذا  ال���ش���ع���ر  ذل�����ك 

املبن اللفظ  وح��ي��ه  خفايا  ع��ن 

ك��ت��م��ا ق�����د  وح����ي����ه  ش���ع���ر  رب 

يستبن ال  م���ا  األش���ع���ار  أب��ل��غ 

وله في الرثاء أمنوذج من النثر والشعر 
وفلسفة  العلماء  بقيمة  وعــي  على  يــدل 
العلم ومكانة األدباء في حياة األمم، متاما 
كما يدل على وفائه ومحبته ألدباء عصره 
بل  ناقدا،  أديبا  وإدراكــه ملكانتهم بوصفه 
ويدل أيضا على اتساع رقعة اطالعه على 

اآلداب اإلسالمية الشرقية .

الرسالة  مجلة  في  نشره  ما  ذلك  من 
]العدد 203، بتاريخ 5/24/ 1937[ عند 
الــرافــعــي، حيث  وفـــاة مصطفى صـــادق 
كتب: »قال قائل: مات سنائي!. إن موت 
لم  أممـــاً.  خطباً  ليس  العظيم  هــذا  مثل 
ماء  كــان  وال  الريح،  بها  ذهبت  تبنة  يكن 
جمد في الزمهرير، وال كان مشطاً كسرته 
شعرة، وال كان حبة سحقتها األرض؛ إمنا 
التراب ال  هذا  في  الذهب  من  كنزاً  كان 
يزن العاملن مبثقال ذرة . لقد رمي القالب 
الترابي إلى التراب، وحمل الروح والعقل 

إلى السموات(.
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ذكــرت هــذه األبــيــات- أبيات جالل 
نعي  قـــرأت  - حينما  ــرومــي  ال الــديــن 
الرافعي، واعجباً! أنضبت هذه النفس 
النضير؟  اخللق  هــذا  أذبــل  الفياضة؟ 
أخـــمـــدت هـــذه اجلـــــذوة؟ أطــفــئ هــذا 
املاضية؟  العزمية  أكلت هذه  املصباح؟ 
أفترت هذه الهمة الدائبة؟ أأظلم هذا 
القلب الذي ميأ الدنيا ضياء؟ أوقف 
اخليال  هذا  أوقع  السيار؟  الفكر  هذا 
ــار؟ أســكــن هـــذا الــقــلــم املــصــور  ــطــي ال
الذي يصبغ العالم كما يشاء، يضحكه 
ويبكيه، ويسخطه ويرضيه، والذي إذا 
شاء صور أحزانه مواسم، ورد أعياده 

مآمت؟«.

ويقول أيضا: 

تزيد  للقارئ في غير  »وإنــي ألعترف 
وال تصنع أني أجد في نفسي وقلمي تهيباً 
تتسع  وأرى جوانب  الرافعي؛  للكتابة عن 
ثم تتسع حتى يضيق املجال. ولقد حاولت 
أن أنظم فكنت كلما أخذت القلم تذكرت 
)اللمعات(  منظومتي  مــن  األبــيــات  هــذه 
فقلت إنها متثله. إنها متثل الرجل احلر 

حيث كان:

حبذا الصوت فمن هذا البشير؟

الكسير؟ بالقلب  الهاتف  وم��ن 

وم��ن ال��ب��ارق ف��ي ه��ذي الغيوم؟

الهموم؟ ه��ذى  في  املسعد  وم��ن 

ن���ور السما ف���ي  ال��ه��اب��ط  وم���ن 

مظلمًا؟ جيًا  األرض  في  هاديًا 

وم�����ن ال���س���ائ���ق ش���ط���ر احل����رم

األمم؟ س���ي���ر  األص����ن����ام  وإل������ى 

وم���ن ال��ق��ارئ ف��ي ب��ي��ت الصنم

سورة اإلخاص في هذا النغم؟

وم�����ن احل�����ر ال������ذي ق����د ح��ط��م��ا

م��ن ق��ي��ود األس���ر ه��ذا األده��م��ا؟

وم���ن اآلب����ي ع��ل��ى ك���ل ال��ق��ي��ود؟

وم���ن ال��ق��اط��ع أغ����ال ال��ع��ب��ي��د؟

وم���ن ال��ب��اع��ث ف��ي م��ي��ت األمم؟

ال��ع��زة م��ن ه���ذي الهمم؟ ث���ورة 

الح ك��ال��غ��رة ف���ي ه���ذا ال��س��واد

الرماد؟ ه��ذا  في  كاجلمرة  بص 

إنــه ليصدق من يجيب كل ســؤال في 

هذه األبيات بهذا االسم الكبير: مصطفى 

صادق الرافعي«.
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الشاهنامة

ودراســاتــه في  األدبــيــة  ترجماته  أمــا 
روادهــا، وكان  تاريخ األدب فقد كان من 
الــقــارئ  نــافــذة يطل منها  أكــبــر  صــاحــب 
املشرق اإلسالمي من  آداب  العربي على 
هنا  نذكر  أن  ويكفينا  أقصاه،  إلــى  أدنــاه 

منوذجا واحدا وهو الشاهنامة . 

الفارسية  امللحمة  هــي  والشاهنامة 
ملوك  تاريخ  في  الفردوسي  نظمها  التي 
إلى عهد بني  تاريخهم  الفرس من بداية 
ساسان زمن الفتح اإلسالمي، فبلغت 60 
الفتح  نثراً  العربية  إلــى  نقلها  بيت  ألــف 
بن علي البنداري من أدباء القرن السابع 
في  ســراً  الترجمة  هــذه  وظلت  الهجري 
الدكتور عبد  الزمان حتى كشفها  ضمير 
الفارسي  باألصل  فقارنها  عزام  الوهاب 
وأكمل ترجمتها في مواضع، ثم صححها 
 - جامعة  مقدمة  لها  وقــدم  عليها  وعلق 
الكبير- فدل  في مئة صفحة من القطع 
بذلك على سعة اطالع وفضيلة صبر ال 
يؤتاها إال القليلون من أبطال العلم وجنود 

املعرفة. 

وإليك نبذاً مما أرسله إليه املستشرقون 
تقديراً جلهده وتنويهاً بفضله، كما جاءت 
أغلب  فيها  نشر  التي  الرسالة  في مجلة 

مقاالته . 

األدب  أســتــاذ  نيكلسون  األســتــاذ  قــال 
 « ترجمته:  ما  كمبردج  بجامعة  الفارسي 
أهنئكم على الطريقة اجلديرة باإلعجاب 
التي أخرجتم بها هذا الكتاب الكبير الذي 
البد له من بحث طويل وجهد كبير. وإذا 
اجلهد  تبن  الــكــتــاب  ضخامة  اعــتــبــرنــاه 
اخلارق للعادة الذي بذلتموه إلخراجه في 

هذا الزمن القصير« .

أستاذ  جيب  هاملتون  األســتــاذ  وقــال 
األدب العربي بجامعة لندن ما يأتي بنصه 
فرصة  أول  اغتنمت  وقــد  »هــذا  العربي: 
وأستفيد  الضخم  الكتاب  هــذا  ألتصفح 
والتعليق  العظيمة في نشره  مبجهوداتكم 
بتعجبي  االعــتــراف  مــن  متنه والبــد  على 
مــن اتــســاع هــذا العمل الــذي قــد تكفلتم 
جناحكم  بحسن  وبإعجابي  وبإمتامه  به 
الــذي  املمتع  باملدخل  والسيما  ذلــك  فــي 

قدمتموه ملتنه« .
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عبقريته  حــول  تالمذته  شهادات  ومــن 
كتابن  جنــد  العلمي  عطائه  ومــوســوعــيــة 
الوهاب عزام،  عن سيرته ومسيرته: عبد 
فــي حــيــاتــه وآثـــــاره لــلــدكــتــور مــحــمــد زكــي 
احملاسني، وكذلك عبد الوهاب عزام رائدا 
ومفكرا للدكتور السباعي محمد السباعي.

 ومـــن ذلـــك الــكــتــاب األخــيــر ننقل ما 
قاله أحد تالمذته: »أستاذنا الدكتور عبد 
الــوهــاب عـــزام عــالــم مــوســوعــي .. فإننا 
اإلسالمية  العلوم  في  العطاء  وافر  جنده 
والعربية من عقيدة وتفسير وحديث وفقه 
وعلوم قرآنية وسيرة نبوية وتاريخ إسالمي 

وتصوف، وحكمة وأخالق وتراجم العلماء 
بكل  العربي  واألدب  وطبقات،  املسلمن 
فنونه وعصوره وموضوعاته، وعلوم اللغة 
والنحو  التراث،  العربي، وحتقيق  واخلط 
ــبــالغــة، وعلم  والـــصـــرف، والـــعـــروض وال

البلدان والرحالت«.

ــتــي تــؤكــد  ـــى مــقــاالتــه ال ــاإلضــافــة إل ب
باعه  وطول  فلسفته  وعمق  فكره  رساخة 
الــشــرقــي  الــتــالــيــة: األدب  ــنــواحــي  ال فــي 
ــدي الـــتـــركـــي(، الــنــقــد،  ــن ــه )الـــفـــارســـي ال
والــرثــاء  اخلــواطــر  واالجــتــمــاع،  السياسة 
وغيرها من أغراض الشعر والنثر الفني .

XXXXX
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����ف����َل أو َض���ح���ك���ات���ه، ه����ل ت���ذك���ري���ْن؟  ه�����ْل ت����ذك����ري����َن ال����طِّ

����ن����ْن؟ ال����سِّ ك�������دِر  ف�����ي  ت���غ���ي���ُب  �����ف�����اِء  ال�����صَّ أّي����������اَم  أنَّ   أْم 
�����ي�����ُر مت��������رُح وال����غ����ص����وْن  ه������ْل ت����ذك����ري����َن ل����ق����اءن����ا وال�����طَّ

��������اَء م������ْن ُص�����ب�����ٍح ُم���ب���ْن  آت������ي ألن�����س�����َج ث������وَب������ِك ال��������َوضَّ
َز اإلك������ل������ي������َل ِم����������ْن ل����������وٍز وزي��������ت��������وٍن وت������ْن  وُأَط��������������������رِّ

 وال�����ع�����ق�����َد أن�����ظ�����ُم�����ُه ب�����دي�����ع�����ًا ِم���������ْن جن���������وِم ال����ع����امل����ْن
���ائ���ري���ْن اح�������ات ع����ط����َر ال���ثَّ ������َب ال�����َوج�����ن�����اِت وال�������رَّ  وأخ������ضِّ

ت���ت���وض���ئ���ْن �����دى  ب�����ال�����نَّ ال�����ض�����ي�����اِء و  ����ق����ن م������ع   َف����ت����ح����لِّ

����ي أج�����م�����َل ال����ف����ت����ي����اِت ف�����ي ك�������لِّ ال����ُع����ي����وْن ����ى ت����ظ����لِّ  ح����تَّ

ي���ا ق����دس ، ي���ا أح���ل���ى ال���ق���ص���ائ���ِد ف���ي ش���ف���اِه ال��ع��اش��ق��ْن

IIII

سمير عطية)*(

كريات نزيُف الذِّ

ـــــقـــــاُء الــــيــــتــــيــــم، فــبــقــيــُت  ــــنــــا الـــــلِّ يـــــــوم أن ضــــمَّ
ــــهــــا أكـــــتـــــب قــــصــــائــــد الـــعـــشـــق  ــــمــــا بــــحــــبِّ ُمــــتــــيَّ
دفــــــاتــــــر االغــــــتــــــراب...إلــــــيــــــهــــــا وحــــــدهــــــا.. يف 

)*(	شاعر	فلسطيني.
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َدف������ْن ُح��������بٌّ  ُض�����ل�����وِع�����ِه  ب������َن  �����ب�����َع؟  ال�����نَّ ت�����ذُك�����ري�����َن   َأَو 

���ام���ئ���ْن اح�����ل�����َن إل������ى ب��������اِد ال���ظَّ  ي�����روي�����ص ق�����ل�����وَب ال�����رَّ

��ن��ْن؟!  ع���ش���روَن ع���ام���ًا - ل��ي��َت ش��ع��ري - ك��ي��َف جن���ت���اُز ال��سِّ

 ع�����ش�����روَن ع�����ام�����ًا، أرُم���������ُق األق����ص����ى ل��ت��ك��ت��ح��َل اجل����ف����وْن

 ع����ش����روَن ع����ام����اً، أش�������رُب اآله��������اِت م����ن دم���ع���ي ال���ه���ت���وْن
 َول�����ك�����ْم رس����م����ُت ال�����ق�����دَس ف����ي ص������دري ب�����أل�����واِن احل���ن���ْن
������وَق ف����ي ق���ل���ب���ي ف����َأن����ب����َت ي���اس���م���ْن ول����ق����ْد زرع��������ُت ال������شَّ

IIII

��ج��وْن ك���ري���اِت ُت���ِض���يُء ف���ي ال��ق��ل��ِب ال��شُّ  ع�����ادْت ش���م���وُس ال���ذِّ

احل����امل����ْن دروِب  ف�����ي  ل����ت����غ����رَب  ك�����ان�����ْت  وم�������ا   ع����������ادْت 
����ه����اَر ب���س���اح���ِة ال�����وط�����ِن احل���زي���ْن ل�����وال اّل��������ذي ذب������َح ال����نَّ

IIII

ه���ْن م����ِن ال���رَّ  ه����َو م���وس���ُم األش����ج����اِن واألح���������زاِن ف���ي ال����زَّ
ب������اأَلن������ْن ُي�����ب�����ال�����ي  �����ف�����ول�����ِة ال  ال�����طُّ  ي�����غ�����ت�����اُل أح������������اَم 

ك�����ري�����اِت ل���ن���ا ُش���ج���وْن  م���������ازاَل ي����ن����زُف ِم������ْن ش����ري����ِط ال�����ذِّ

ال����ّاج����ئ����ْن ُأغ������ن������ي������اِت  ص�����������ارْت  اآلالِم  ع������ن   ي���ح���ك���ى 

���ف���ِل ال�����ذي ق����ْد ش����بَّ ف���ي ح���ض���ِن امل���ن���وْن  ي��ح��ك��ي ع���ن ال���طِّ
�����ف�����ِر امل����ُه����ْن �����َة ال�����سَّ  أرس��������ى م������راِك������َب������ُه ل���ُي���ن���ه���ي ق�����صَّ
ُد ف�����ي امل������دائ������ن: ي�����ا ب�������ادي ف���اس���م���ع���ْن  وم����ض����ى ُي������������ردِّ

 أط���ل���ق���ُت أش�����واق�����ي ع�����واص�����َف ك������ْي ُت���ب���ي���َد ال���غ���اص���ب���ْن 
���ج���وْن  وذرف���������ُت دم���ع���ي س���اخ���ن���ًا ل����ُي����ذي����َب ق���ض���ب���اَن ال���سُّ
 ووه����ب����ُت����ه����ا روح��������ي ِل���ت���ب���ق���ى ف�����ي رح���������اِب اخل����ال����دي����ْن
 ال حت���س���ب���ي األش������ع������اَر ي�����ا ق�����دس�����اُه ش�������دَو ال���ي���ائ���س���ْن
����ه����ا أم�����������ٌل ون���������������وٌر، ب���������ْل ن�����ش�����ي�����ُد ال�����ع�����ائ�����دي�����ْن ل����ك����نَّ

XXXX
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���������ُه ُص�������َوٌر ل�����ْي�����َس ال����ش����ت����اُء َزَم�����������اًن�����������ا، إنُّ
وِح ت��ْس�����َت�����ِت�����ُر س���ِح���ي���َق�������ٌة ف����ي ث���ن���اَي�������ا ال���������رُّ

وأس����ئ����ل����ًة أض�������اًع�������ا  َت���������ْرَع���������ُش  أراَك 

ْع�����ُد واخَل����َط����ُر َك ال�����ب�����ْرُد ف���ي���ِه ال�����رَّ ق�����ْد َه��������زَّ
�������َف�������ًة ي�����������َح أْب������َواًب�������������ا َوأحْلِ ت����ت����رِج���������ُم ال�����رِّ

واملَ�������َط�������ُر ي�����ُح  ال�����رِّ َت����ْرَج����َم����ْت����ِن����ي  أَن������ا  إذا 
أْم�����ِض�����ي إَل��������ى َم�������ْوِع�������ٌد ل����ل����ُح����بِّ أْع������ِرُف������ُه

اُل واْل����َوَت���������ُر  َوْق��������ُع ال���ش�������َت�������اِء ل�����ُه اْل�����������َم�����وَّ
ل���ي���س ال������زم������اُن ِس��������َوى ن����ْق����ٍر ع����َل����ى َوَت�������ٍر

�����َوُر وِح،ف����ي����ن����ا ب������ِه ت���س���ت���ي���ِق�������ُظ ال�����صُّ ب����ال����رُّ
م����ا َرْع������َش������ٌة ِف�����ى ُف�����������َؤاِدي ِح������َن أْذُك������ُرَه������ا

ف����ل����ي ب����ه����ا ل����غ����ٌة ل�������ْم َت��������ْدِرَه��������ا »ُم������َض������ُر«

XXXX

ترجمات مختلفة  للشتاء

د. سعيد شوارب)*(

)*(	شاعر	وأكادميي	مصري.
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لم تسعفني الكلمات عندما بدأت أكتب أول سطر في احلب، لم تكن موزونة كأبيات 
الشعراء، ولم تكن منمقة وسلسة كجمل األدباء، لم يكن السجع من بينها وال املجاز وال 
االستعارة، كانت حروًفا متناثرة هنا وهناك، تبحت لها عن خيط ناظم ومستقر تأوي 
إليه وهي تكتشف خبايا احلب الذي اخترق فؤادي مع سبق اإلصرار والترصد. راسلتها 
في زمن لم يعد فيه للقلم شأن كبير، أمال أن حتدث عباراتي الصادقة أثرا في نفسها. 

كتبت تخبرني عن أحالمها وطموحها فتطابقت رؤانا وتوحدت عواملنا.

حتدثنا عبر الهاتف، في ليال قضيناها سويا نخوض في كل شيء وأي شيء حتى ال 
جند شيًئا نخوض فيه فنصمت، مت نتبادل عبارات العشق والغرام ونتماهى معها كأننا 
أرواح بال أجساد تثقلها. نستحضر قصص قيس وليلى وروميو وجولييت .. وننسج لها 

حكاية حب

بقلم: العكيدي أحمد)*(

)*(	قاص	مغربي.
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من وحي احلب نهايات سعيدة. نبني بيت احلب لبنة لبنة، سرحا سرحا، نؤثث غرفة 
ونطبطب  أطفالنا  فيها  األســرة ونضع  أمكنة  ونختار  اللوحات  وأرقــى  األثــاث  بأجمل 
عليهم ونغني على مسامعهم أعذب األحلان حتى يناموا في هدوء وسالم. تلك السعادة 
أشد  أحزن  املكاملات.  بنفاد رصيد  يعلمنا  نسائي  يعكر صفوها سوى صوت  يكن  لم 
احلزن النقطاع اخلط فجأة وأتذكر كلمات كنت أتأهب لقولها ولم يتسن لي ذلك. مت 
أستلقي فوق فراشي وأغوص في لوعة احلب التي ال تنطفئ، وأتخيل البلدان اجلميلة 
التي سأزورها وأرسم بريشة احلب الصادق احلياة السعيدة التي سنعيشها في الدنيا 

وتستمر في اجلنة في حلة ال أعلمها.

في الصباح، كان أكبر همي تعبئة رصيد الهاتف، أحيانا أحتفظ ببعض ما أسترده 
أحدهم مببرر  من  أستلف  أخــرى  وأحيانا  أمــي،  من  غفلة  في  نقود،  من  البقال  من 
الدراهم من مخصصات  الصديق في وقت الشدة. وفي أوقات عديدة أقتطع بعض 
الدراسة وأشياء أخرى أو أبيع بثمن بخس بعض الكتب التي أستطيع االستغناء عنها. 
لم يكن يهمني ما يقال في غيابي من عبارات االستهزاء، األيام كفيلة بتلقينهم معاني 
احلب العظيمة. سيأتي يوم أتقلد فيه أحسن املناصب وأسدد تلك الدريهمات التافهة 
واألصدقاء من  األقــارب  وأنقد  والصدقات،  الهدايا  وأزيــد عليها، ســأوزع  ألصحابها 

براثن الفقر.

في ليلة ممطرة أرخت ببرودتها على سخونة حبنا، حدثتني عن القضاء والقدر في 
أمر احلب، فقلت لها بحماس، احلب مثل الثورة ال يوقفها شيء لها قانونها اخلاص، 
بل هي منبع قوانن احلياة واملمات. أنا وأنت يا حبيبتي سيل جارف ال يوقفه أحد، 
يوما  »إذا الشعب  ببيت شعري الزلت أحبه:  لينتصر، مت استشهدت  ثائر خلق  شعب 
أراد احلياة   فال بد أن يستجيب القدر«. كانت تستمع إلى دفوعاتي عن إرادة احملبن 
بكل اهتمام رغم أنني كنت أحيانا أشعر بنبرة تشكيك في صوتها لم تنجح حلظة في 
إخفائها ولو حاولت. لم أشأ يوما أن أرى سنة الكون كما هي وليس كما أمتناها، كل 

الصعاب كانت تزول أمام حبنا اجلارف.
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الفتور إلى عالقتنا وطفت إلى السطح متناقضات لم  دارت األيام دورات وتسلل 
الواقع  صخور  عن  بعيدا  أمواجه  تتقاذفني  الهوى،  بحر  في  غارقا  كنت  بها،  أهتم 
في  دراستي  انتهت  مدة  بعد  ابتدعته.  وهم  في  فأعيش  اجلزر  أجمل  إلى  وتأخذني 
الكلية وانتهى بذلك ما تبقى من دفء احلبيب الذي كان يهون علي آهات احلرمان 
واحلاجة وعذاب التفكير في املستقبل. كتبت لها مذكرا بالوعود التي قطعناها والليالي 
احلساد  كان  جميلة  بلحظات  جنباتها  تتوهج  تزال  ما  التي  واألماكن  قضيناها  التي 
يتمنون زوالها. ذكرتها بعبارات همسنا بها لبعضنا وبألقاب نادينا بها أنفسنا وبلمسات 
اختلسناها حتت سقف الغرام.  كتبت وكتبت ولم يأتني جواب، سألت عنها اجليران 
واألزقة والشوارع والناس واحلجر، فعلمت أن عالقتها بالبلدة قد انقطعت. متنيت لو 
كنت مستبصرا أسبر أغوار الدنيا وأسافر إليها وأستردها فوق جناحي وأطير بها فوق 
السحاب وأطوف بها في الفضاء وأحط بها فوق القمر. أصبت بنوبات مرض شديد 

لم أبرأ منه قليال إال مبرور األيام وظلت آالمه ترافقني حتى اآلن. 

 روضتني األقدار وأرغمتني على ترك مدينتي كارها بعدما أعياني االنتظار ونخرت 
عادتها  غير  على  األحــداث  لي  فابتسمت  القريب.  املاضي  ترسبات  روحــي وجسمي 
وقبلت موظفا بأجر البأس به في إحدى الشركات في مدينة كبيرة لم أزرها من قبل. 
استأجرت شقة صغيرة وأثثتها مبا ملكت من مال ثم وضعت صورتها ورسائلها فوق 
طاولة خشبية قبالة النافدة املطلة على الشارع لعل نسيم الهواء الداخل يحمل معه 
عبقها كلما المسها أو مر من حولها. انهمكت في عملي بجد متناسيا مرارة الهجران.

في مساء أحد األيام ارتأيت أن أستكشف املدينة، حاضرها ومستقبلها، أمكنتها 
وفضاءاتها، مساجدها وكنائسها.. جلست أستريح في إحدى احلدائق اجلميلة، حتت 
ظل شجرة طاعنة في العمر وأستمع إلى زقزقة العصافير وأمتعن في رقصات احلب 
التي تؤديها الذكور حتت أنظار اإلناث. حملت شابة من بعيد تشبهها، تداركت نفسي: 
»يخلق من الشبه أربعن«، مرت من أمامي في مشهد احلب الذي تخيلناه بعد زواجنا، 
إليه  ويضمها  بــدالل  إليه  تستند  بأصابعه،  الناعم  شعرها  ويخلل  برقة  يــده  متسك 
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بلطف. رمقتني بنظرات خاطفة، سكنت حركاتي وتوقفت املشاعر واألفكار عن التدفق 
والرموش عن الرف والقلب عن اخلفقان، تتبعتها شاخصا حتى ركبت في سيارة كنا 
قد رسمناها في أحالمنا. ترجلت من مكاني وتبعتها في ذهول حتى توقفت، غير بعيد، 
أمام إقامة سكنية فارهة كنا قد بنيناها في ليالينا املقمرة. كدت أقع مغميا من شدة 
البواب،  إلى  ببطء حتى وصلت  أزحف  وبــدأت  إلى اجلــدران  فاستندت  االضطراب، 
سألته عنها وعن الرجل الذي يرافقها، جتاهلني بحركة سريعة من وجهه، أشرت له 
بورقة نقدية فبدأ يسرد حكاياتها مع الرجال إلى أن كتب السطر األخير في حكاية 

حب. 

XXXX
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وتراكمت حتت اجللد  تكومت  لتفتيت دهون  بطني  بجهازها على  عندما مسحْت 
بفعل الزمن وكسل السنن داخل أغشيته .. تعلقْت أحالمي بفسحة أمل أنه قد يعيد 
هذا اجلهاز بعًضا مما فقدته بحمل ووالدٍة وخمول .. راودتني أحالم عصفْت بذهني 
وجرتني ألمنيات ظننُت أنها اختفت حتت وطأة العمر الذي مر على عجالة تاركا ندوب 

احلياة على هذا اجلسد املهمل ..

لم أفكر كجارتي حن دشنْت جسدها من جديد حتت مبضع اجلراح لتعيد له قوامه 
املفقود .. ولم أكن كصديقتي التي تعبد عمليات التجميل فأعادت للعمر بها سنينه 

الغضة .. لم أطمع إال بإرضاء زوج وجناح أبناء وتقربا لله ..

لكنني سمعته فجأة يتغزل بسكرتيرته من هاتف الديوانية منتصف الليل .. الليل 
الذي أنام فيه باكرا حتت وطأة التعب واملجهود بأعباء بيت وزوج و أوالد ..

فرْت الدمعة دون إرادة مني .. خشيُت أن تلمحها تلك األخصائية .. مرْت أناملي 
على عجالة ماسحة إياها قبل النزول ..

عفوًا .. اتركي مكانه
بقلم: هيا الفهد)*(

)*(	قاصة	كويتية.
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تلك الليلة مرْت عليها أسابيع قليلة .. ملح حزني .. لكن لم يهزه سكوتي الذي فرض 
ذاته علي .. رمبا أراحه صمتي وثرثرة امرأة تتحدث مع زوج عن كل احلكايات املألوفة 

وغير املألوفة التي مرْت عليها في يومها ..

لم يحس بدبيب قدمي .. اندمج معها حد نسيان املكان والوقت والصوت .. اطمأن 
أن الزوجة تغط في نوم عميق لن يفيقها منه إال رنن املنبه لصالة الفجر ..

مــاذا قال ؟ نعم .. كلماته ترن بجبروت مطرقة احلــداد داخــل رأســي .. زوجتي 
جسدها ال يغري بحميمية رجٍل متزوج .. أنت مختلفة شكال .. جسد رشيق .. وجه 

مرسوم.. شفتان مكتنزتان ..

علْت وجهي حمرة من كذا لون .. خجل .. غضب .. حسرة ..

لم أُشعره أني سمعُت ما قال وال عرفُت رأيا جاحدا بي أو خيانة عظمى مع تلك 
التي تشاركه زوايا مكان آخر ..آثرُت صمتا على غير العادة .. أحيانا تلجمنا الصدمة 

وتقيد ألسنتنا كما تكبل عقولنا فتوقف التفكير ..

كيف قررُت زيارتها في يوم عرفُت أن لديه اجتماعا خارجيا .. استعبطُت .. قلت : 
كنت مارة فأردته في حاجة ..

تعمدُت اجللوس على املقعد املجاور مع أنها لم تدعني طلبُت كوب ماء على أساس 
حر اخلارج في مثل هذا الوقت .. ارتشفته على مهل .. رشفة تلو األخرى و أنا أتابعها.

هناك مؤشرات تدركها النسوة جيدا وإن غابت عن بعض الرجال .. بأن املوجود 
صنع جّراح وليس خلق خالق .. ذلك اجلسد الذي لعب به الطبيب مبهارة تطل من 
البوتكس  أبر  عليها  مرت  التي  والشفة   .. السوداء  املبضع  نقاط  العاري  الكم  حتت 

واحلاجب املرفوع و.... و ....
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ضحكُت داخلي .. هل أعجب زوجي شيئا مصنوعا غير طبيعي ..

نظراتي إليها أخافتها .. لم متلك جرأة أن تطيل لي نظرا ..

خيرا فعلُت أن زرُت ووقفُت على حقيقتها عن قرب .. ليس مثلها مْن تفقدني ثقًة 
بجمال من صنع اخلالق ..

النسوة  كل  التي جعلْت  التجميل  أذكر حديثه عن قرفه من عمليات  مازلت  لكني 
متشابهات وكيف ضحكنا حن طلْت تلك املذيعة بشفتن منفوختن لدرجة لم نستوعب 

ما كانت تقول وكيف علق قائال : كأمنا وقعت على فمها ..

لكني قررُت أن أزيل دهون الكرش حتى أعيد للجسم شكال طبيعيا جميال .. ليس 
عيبا وال حراما مجرد أجهزة تعبث بالدهون وتفتتها ..

حن طلبُت منه ماالً لذلك اعتلته ألوان غضب وأمطرني بسيل من التهم والكلمات 
اجلارحة .. ملاذا ؟ وكيف ؟ وملن ؟ أبعد هذا العمر ترغبن برشاقة وجمال ؟

وددُت لو صرخُت به .. هي ليست أصغر مني بكثير .. فرق قليل وسنوات قليلة .. 
لكني امتصصُت اعتراضا وغضبا وصمُت ..

حن بدأُت جلستي األولى كل ما فكرُت به نفسي .. أن أعتني بجسد من أجلها ال 
من أجله .. أن أحب ذاتي فقد اكتشفُت أني أحببُت اجلميع إال هي ..

مرْت  أمامي  املعلقة  الساعة  طالعُت   .. األمين  بجانبي  تعبث  األخصائية  مازالْت 
نصف ساعة .. ستمسح أثرا أعتز به كثيرا .. ابني البكر حن حملُت به كان يعشق 
بألم أن  .. أحسسُت  باملستوى بن اجلانبن  الفارق  اجلانب األمين من بطني فظهر 
يختفي أثره رغم مرور السنوات العشر خلروجه .. لعله يكون من أصحاب اليمن .. 
متنيُت لو قلت لها .. كفى .. رغبُت جدا أن أقول عفوا اتركي مكانه .. لكن صوت 
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أبيه يعود بقوة .. جسد زوجتي ال مياثل جسدك .. البد أنها ضحكْت معه حن رأتني 
وتندرْت بجسدي معه .. ندمُت تلك اللحظة على لقائها .. سأزورها من جديد حن 
أنزل بعضا من كميات الدهون وحن أزور طبيب التجميل سأنفخ خدا وشفتن و أرفع 

حاجبا و...... رمبا أمر على شيء آخر ..

XXXX



دي��وان  »الشعر  قدميا  قيل 
امل��رآة احلقيقية  ال��ع��رب« وه��و 
للمجتمعات وسجل قّيم أليامها 
وح���وادث���ه���ا وش��خ��وص��ه��ا منذ 
مكانته  للشعر  زال  وال  القدم، 
ال��ك��ب��رى ل���دى أص���ح���اب لغة 
الضاد، وإن كان العرب األوائل 
يف  فنحن  بشعرائهم  ي��ع��ت��زون 
رابطة األدباء الكويتيني نفتخر 
وللشعر يف  كثيرا،  بهم وجنلّهم 
سجلته  ع��ري��ق  ت��اري��خ  الكويت 
حيث  واألدب  ال��ت��اري��خ  ك��ت��ب 
برزت أسماء مضيئة فيه سواء 
الشعر  أو  ال��ف��ص��ي��ح  ال��ش��ع��ر 
ال��ن��ب��ط��ي، ف��ق��د ح��ف��ظ��وا لنا 
جوانب مهمة من تاريخ األجداد 
ع���ب���ر ق���ص���ائ���ده���م اخل���ال���دة 
عبداجلليل  ال��ش��اع��ر  وم��ن��ه��م 
عثمان  والشاعر  الطبطبائي 
ب��ن س��ن��د وال��ش��اع��ر ع��ب��داهلل 
الشبيب  والشاعر صقر  الفرج 
والشاعر فهد العسكر والشاعر 
خ���ال���د س��ل��ي��م��ان ال��ع��دس��ان��ي 
الرشيد  عبدالعزيز  وال��ش��ي��خ 
ب���ن عيسى  ي��وس��ف  وال��ش��ي��خ 
القناعي وغيرهم كثير ال يتسع 

املقام لذكرهم جميعا .

وم����ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق رأى 
األدب���اء  راب��ط��ة  إدارة  مجلس 
للشعراء  ي��ك��ون  أن  الكويتيني 
ملتقى خاص يعتني بهم ويحتفي 
قرر  لذا  و قدميهم،  بجديدهم 
الشعر  بيت  تأسيس  يكون  أن 
الكويتي من  منجزاته اجلديدة 
املميز  الشاعر  الزميل  وتكليف 
الفيلكاوي  إسماعيل  عبداهلل 
ب���رئ���اس���ت���ه وإدارت���������ه ل��ي��ك��ون 
ان��ط��الق��ة ج���دي���دة يف س��م��اء 
بيت  الكويتية، ويحظى  الثقافة 
واس��ع  ب��دع��م  الكويتي  الشعر 
والشعراء حتديدا،  األدب��اء  من 
ف���ه���و ب��ي��ت��ه��م ال������ذي ي��ح��ب��ه��م 
من  ونأمل  بتواجدهم،  ويسعد 
ومحبي  املثقفني  أص��دق��ائ��ن��ا 
ال��ش��ع��ر م���د ج��س��ور ال��ت��ع��اون 

أنشطته  لتفعيل  واالقتراحات 
الثقافية يف األيام املقبلة .

مجلس  وب���اس���م  وب��اس��م��ي 
اإلدارة نشكر كل من ساهم يف 
اجلديد  الشعري  اإلجن��از  هذا 
وأخص بالشكر األستاذ عبداهلل 
الفيلكاوي عضو مجلس اإلدارة 
الشعراء  م��ن  فريقه  وأع��ض��اء 
اجلهد  ب��ذل��وا  ال��ذي��ن  املبدعني 
أنشطته  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ال��ك��ب��ي��ر 
املستقبلية و التي ستكون منارة 

ثقافية نعتز بها جميعا.

ألسرة  متنياتي   - ختاما 
ب��ي��ت ال��ش��ع��ر ك���ل ال��ت��وف��ي��ق 
إضافة  ي��ك��ون  وأن  وال��س��داد 
وامللتقيات  لألنشطة  جميلة 
امللتقيات  مع  األدب��اء  برابطة 
املبدعني  ك��م��ن��ت��دى  األخ����رى 
ون�����ادي ال��ق��ص��ة وأك��ادمي��ي��ة 
األدب ونادي سني السينمائي 
وبلدنا  األدب��ي،  الطفل  ونادي 
دائما  واّلدة  الكويت  احلبيبة 
والرواية  الشعر  باملبدعني يف 
نسعد  ل��ذا  واملسرح  والقصة 
بجديدهم من اإلبداع الراقي 

والهادف يف املجتمع .
 * أمني	عام	رابطة	األدباء	الگويتيني	-	املشرف	العام	على	»البيان«.

بقلم: طال سعد الرميضي*

بيـت الـشعـر إضافة يف األدب الكويتي
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