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االفتتاحية

تتواصل فعاليات دائرة الثقافة واإلعالم بحكومة الشارقة لُتعانق آفاقًا جديدة، ُمتجهة 
صوب التحضري الشامل للشارقة بوصفها عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 2014، 

واستنادًا إىل الرتجمة املديدة للشارقة عاصمة الثقافة العربية.
خالل سنوات العطاء الرث كانت احلواضن اإلبداعية، واألروقة الثقافية، واملعاهد، 
وساحات اآلداب والفنون، تعج بزخم كبري تنامى كمًا، كيما ُيعطي ثمارًا نوعية جتّسدت 
يف منظومة الفعاليات الثقافية التي تساوقت مع مصفوفة واسعة من املفردات ذات 
الصلة باخلصوصية والرتاث العربي اإلسالمي، باإلضافة إىل الثقافة اإلنسانية.
هذه املرة، تنزاح الفعاليات صوب املنطقة العربية، وذلك عطفًا على توجيهات صاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القاسمي، عضو اجمللس األعلى لالحتاد حاكم 
الشارقة، وتواصالً مع الرسالة الضافية للثقافة العاملة، امُلنغرسة يف وجدان األمة  

والرائية لتاريخها وحكمة أسالفها .
تتوزع الفعاليات الثقافية العربية يف مستويني: املستوى األول يتعلق باستضافة 
األسابيع الثقافية العربية بالشارقة، والثاين باالنتقال إىل مراكز الثقافة العربية من 
خالل جوائز الشارقة الثقافية وبراجمها الفكرية والفنية، واجرتاحاتها ألوجه التواصل 

املتجدد مع العامل العربي.
ويتساوق هذا األمر مع حضور مواٍز على املستوى الدويل، حيث باشرت دائرة الثقافة 
واإلعالم بنقل سلسة من الفعاليات الثقافية إىل النمسا ورومانيا واليابان، وكذا 
باملشاركة يف معارض الكتب الدولية املتقاطعة مع احلضور الثقايف املتنوع للشارقة.
تلك الوعود ما زالت تتنامى بنفس الزخم واحلضور، والرسالة تتصل باملثابة التي 

ارتأتها الشارقة واختطت طريقها .
يف »الرافد« نواكب هذه الفعاليات على قاعدة االختزال واإلشارات املتناسبة مع طبيعة 
اجمللة وفضاءاتها املتاحة حيزًا وزمنًا، وسنحاول تباعًا تسليط الضوء على هذه 
الفعاليات، ناظرين دومًا للمختصر املفيد، واضعني بعني االعتبار أهمية القيم الروحية 

الثقافية النابعة من تلك الفعاليات.

نحو عام الثقافة اإلسالمية

د. عمر عبد العزيز
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ثمن النسخة :  اإلمارات 5 دراهم | مصر: 3 جنيهات | السعودية: 5 رياالت | البحرين: 500 فلس | قطر: 5 رياالت | عمان: 500 بيسة | 
اليمن: 60 ريااًل | املغـرب: 10 دراهم | الكـويت: 500 فلس | سوريا: 40 لرية | األردن: دينار واحد | الســودان: 3،5 جنيه سـوداين 
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القصة القصرية املغربية

الدراسة الفائزة باملركز األول يف مسابقة الشارقة لإلبداع العربي يف 
الدورة الثالثة عشرة، وقد حاول حممد تنقو من خالل القصة املغربية 
إبراز املعايري اجلمالية ربطًاَ ببعض الرتاثيات السيكولوجية، أو املظاهر 
العجائبية.. وتنطلق الدراسة مستشهدة يف هذا اجلزء من الدراسة ببعض 
النصوص، ويؤكد اجلزء الثاين على موضوعة املغامرة النصية، التي 
حتتفي باللغة والرموز واألرقام واأللوان وداللتها األسطورية، خمتتمًا 
البحث يف توظيف »احليوان«، وكذلك الدالالت يف إطالالت مهمة على 

ساحات جمالية تكتنز بها القصة املغربية.

ليس إال وهمًا

نص مسرحي فائز باملركز الثاين يف جائزة اإلبداع يف الدورة الفائتة 
للكاتب حسني قرقوط الذي يقدم تصورًا حلياة يحلم بها رجل وامرأة 
يعيشان حسرة احلاضر، ويتذكران مرارة املاضي.. ويحاوالن التسلق 
لآلتي األجمل، وكأنه شريط حلم مضفور بالواقع الذي يقتحمه آخرون 
ليؤكدوا على منزلة الرجل واملرأة من ناحية، وعلى التطلع للمستقبل من 
ناحية أخرى.. ولكن يظل اآلتي جمرد حلم وجمرد وهم ال يتحقق.. وكأنه 
مكتوب على اإلنسان الدوران يف حمطات ثابتة من العزلة واالنكسار.
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سرية الزوال

الكاتب هاين القط يف »سرية الزوال« الفائزة يف جائزة اإلبداع 
2010/2009، يرصد من خالل شخوصه البطلة، والتي يجعل لكل منها 
دوره يف العمل من خالل تقسيمه العمل باسم الشخوص دومًا حياة املكان 
املكتنزة باحليوات اإلنسانية وفيوضات الرتاسل اإلنساين يف رحلة كل 
شخصية، باجتاه يحمل املرصود يف املكان وباجتاه صعود احلدث الرابط 
بني كل الشخوص واملفردات، التي توظف بجمالية تشي، بدالالت الروابط 
االجتماعية والثقافية والقيم احلاكمة، ما بني اليابسة والنهر تتحرك 
الشخوص، صالح/ الريس إبراهيم/ السيد مصطفى/ زينب/ فاطمة، من 

خالل تدوير الزمان ليربزوا لنا سرية اإلنسان واملكان.

العزف بأصابع مستعارة

الديوان الفائز باملركز الثاين الدورة 13 جلائزة اإلبداع العربي، والقصائد 
متاهي بني الوجداين والتأملي، لتفتح مسارب باجتاه الكشف عن 
اإلنسان من الداخل، أو تفتح آفاقًا من اخلارج كاشفة كذلك عن خبيئة 
الداخل. تنوعت قصائد الديوان بني القصيدة القصرية واملتوسطة، 
 وفتحت يف مضمونها نحو االهتمام بالذات واحللم والفعل اآلتي:

»الذكريات
سأسري يف حائط الوقت  

حيث تعلق أيامنا بخيوط احلنني  
كأيقونة حتتمي من غبار لئيم«.  
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 تكرمي التهامي مبهرجان الشارقة التاسع
للشعر العربي2011 

برعاية وحضور  صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
حممد القاسمي عضو اجمللس األعلى لالحتاد حاكم الشارقة 
كرمت دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة  الشاعر العربي الكبري 
» حممد التهامي« من جمهورية مصر العربية، وذلك  إبان 
فعاليات مهرجان الشارقة التاسع  للشعر العربي ، الذي انطلقت 
فعالياته يوم األحد املوافق 2011/1/30 بقصر الثقافة 
بالشارقة مبشاركة 30 شاعرًا من الوطن العربي، ونخبة من 
الشعراء اإلماراتيني )إبراهيم بو ملحة – سامل الزمر – عبد اهلل 

الهدية(.
تضمن املهرجان أمسيات شعرية وجلسات نقدية  حتت 
عنوان : اخلطاب النقدي احلديث يف قراءة النص الشعري، 

واجتاهات الشعر احلديث، واستمرت  فعاليات املهرجان حتى 
اخلميس املوافق 2011/2/3.

شارك فيه شعراء من )اإـلمارات العربيـــة املتـــحدة، سوريا، 
مصـــر، تونس، اململكة العربيــة السعوديــــة، العراق، لبنـــان، 
املغرب، األردن، اجلـــزائر، الكويــــت، اليمن وفلسطـــني(، 
تضمن امللتــقى حفل افتتاح رسمي أعقبه أمسيــــة شعرية، 
إضافة إىل أربعة أمسيات اخرى، وجلـــــلستي نقد نوقش 
خـــــاللها حمــــور »اخلـــــطاب النـــقدي احلديـــث يف قراءة 
النص الشعري«، أقيمت فعاليات امللتقى يف قصر الثقافة 
وبيت الشعر باملريجـــة )الشارقـــة القدمية( وبــــاملركز 

الثقايف يف كلباء.
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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حممد 
القاسمي عضو اجمللس األعلى حاكم الشارقة باالنتقال إىل 
الساحة الشعرية يف البلدان العربية لتشجيع وحتفيز الشعراء 
الشباب من البلدان العربية واكتشاف املواهب اجلديدة، 
ومساندتهم من خالل تقدميهم لساحات الشعر العربية وتكرمي 
املبدعني، وذلك بتنظيم أمسيات شعرية يف كل بلد عربي، ويف 
دورات سنوية متالحقة صرح بذلك سعادة األستاذ عبداهلل 
العويس رئيس دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة، وأضاف 
انطلقت الدورة الثانية مللتقى الشارقة للشعراء الشباب يف 
لبنان واألردن وسوريا، وذلك استكمااًل للدورة األوىل التي 
انطلقت يف مصر العام املاضي وشهدت تكرمي 30 شاعرًا 

انطالق الدورة الثانية مللتقى الشارقة للشعراء 
الشباب يف لبنان واألردن وسوريا

وشاعرة يف مدن القاهرة واإلسكندرية  واألقصر، حيث أتى  
امللتقى هذا العام لينظم أمسيات شعرية يف لبنان »بريوت«، 
األردن »عمان«، سوريا »دمشق وحلب«  للشعراء الشباب، ومت 
تكرمي املبدعني من الشعراء يف أعقاب كل أمسية شعرية، وذلك 
مبكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، واختتم األستاذ 
عبداهلل العويس تصريحه قائالً: لقد مت تنسيق هذه الفعاليات 
مع مؤسسات ثقافية رسمية وأهلية يف )لبنان، األردن 
وسوريا(، وقام وفد دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة ممثلة 
برئيسها سعادة األستاذ عبداهلل العويس وعضوية األستاذ 
حممد القصري رئيس القسم الثقايف يف الدائرة واألستاذ 
عبدالفتاح صربي بزيارة لبنان، حيث أقيم يف يوم األحد 
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املوافق 6 فرباير 2011  باملكتبة الوطنية )بعقلني - جبل 
لبنان( بحضور دكتور عمر حلبلب مدير عام وزارة الثقافة 
- لبنان أمسية واحتفال  للشعراء املكرمني بعد ذلك انتقل 
الوفد إىل  األردن حيث أقيمت  فعالية التكرمي يوم الثالثاء 
املوافق 8 فرباير 2011  مبؤسسة عبداحلميد شومان الثقافية 
بحضور األستاذ ثابت الطاهر مدير عام مؤسسة عبداحلميد 
شومان الثقافية، ومت تكرمي الشعراء.. وتواصلت فعاليات 
التكرمي ممتدة إىل سوريا بزيارة  دمشق إذ قام وفد الدائرة 
بحضور احتفالية تكرمي أقيمت يوم اخلميس املوافق 10 

فرباير 2011، باملركز الثقايف العربي بحضور الدكتور 
علي القيم معاون وزير الثقافة السوري واألستاذ جنـــوان 
شيباين مدير املركز الثـقايف العربي، حيث مت تكرمي الشعراء. 
وبالنسبة مللتـــقى الشعراء الشباب يف حلب 13 فرباير 2011 
أقيم مبسرح مديرية الثقافة وبحضور كل من املهندس علي 
أحمد منصورة حمافظ حلب وغالب سعيد الربهودي مدير 
عام ثــــقافة حلب وكرم يف األمسيــة 10شعراء. وقد حظيت 
حفالت التكرمي واألمسيــــات الشعرية بتقدير كافة املهتمني 
واملثقفني واإلعالميني يف لبنان، واألردن وسوريا. 
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 افتتح معرض »الرتاث العربي من الشارقة« يف متحف 
سانكوكان بجامعة »ترني« يف اليابان، يف اخلامس من يناير 
احلايل واستمر حتى السادس من فرباير برعاية كرمية ودعم 
متواصل من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
حممد القاسمي عضو اجمللس األعلى لالحتاد حاكم الشارقة 
بالتعاون بني دائرة الثقافة واإلعالم يف الشارقة وجامعة 
ترني اليابانية، حضر االفتتاح  األستاذ هشام املظلوم 
مدير إدارة الفنون بالدائرة ممثالً عن حكومة الشارقة والسيد 
ماساهيكو أبيوري – رئيس جامعة ترني والسيد تاكو إواي – 
مدير متحف جامعة ترني سانكوكان، ويضم املعرض قسمًا 
تاريخيًا يشتمل على جمموعة من مقتنيات سمو احلاكم من 
اخلرائط التاريخية النادرة التي توثق ملنطقة وبلدان اخلليج 
العربي يف أزمنة مبكرة وقدمية، وعددها 55 خريطة، كما 

معرض الرتاث العربي من الشارقة يف اليابان
5 يناير وحتى 6 فرباير 2011 

يضم املعرض جناحًا لآلثار تعرض خالله 333 قطعة أثرية 
تعود إىل أزمنة مبكرة ومتعاقبة يف تاريخ الشارقة ودولة 
اإلمارات، إضافة إىل معرض لفن اخلط العربي مبشاركة 
خطاطات يابانيات يضم 32 عمالً تعرب عن جماليات األمناط 
اخملتلفة من اخلطوط العربية الكالسيكية واحلديثة.
فيما اشتمل معرض الفنون التشكيلية املعاصرة  من 
اإلمارات على 25 لوحة وعمال فنيا جملموعة من التشكيليني 
والفوتوغرافيني اإلماراتيني من خمتلف األجيال ممن يبدعون 
وفقًا ألساليب فنية وأمناط معاصرة متتاز بتنوعها يف الهيئة 
الشكلية والطرح اجلمايل، وكذلك اشتمل املعرض على عروض 
فيديو وقسم لبينايل الشارقة للفنون، إضافة إىل اجلناح 
اإلعالمي وجناح ومعرض تراثي لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
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أنهت بعثة التنقيب األثرية األمريكية برئاسة األستاذ بيرت 
ماجي من جامعة براين مور والعاملة حتت إشراف إدارة اآلثار 
بالشارقة موسم التنقيب األخري بعد مرور شهرين كاملني 
وهو الثامن عشر يف موقع مويلح األثري الواقع يف منطقة 
صحراوية الواقع خلف اجلامعة األمريكية بالشارقة. وقد تركز 
التنقيب على توضيح وإظهار بقايا اجلدار الضخم الذي يحيط 

باملدينة القدمية البالغ عمرها 3000 عام.
لقد أظهرت إعادة ترميم بعض األواين الفخارية بأنها 
كانت ذات أحجام ضخمة، إذ كان أحدها بقياس حوايل 1.5م 
طوالً وكانت تستعمل ألغراض تخزين املياه وتستوعب مئات 

الليرتات.

البعثة األثرية األمريكية تنهي أعمالها يف الشارقة 

 وبعد االنتهاء من حملة تـنقيب موقع مويــلح انتقل 
الفريــــق األثري إلجراء تنقيبــات جديــــدة يف موقــع تـل 
أبرق الواقـع بني إمارة الشارقـــة وأم الـقيويـــن والـذي 
يــعــترب من أكرب التالل األثــرية يف دولـــة اإلمارات الــعربية 
املتحدة، ويضم بقايا استيـــطان حضاري ميتـد من حوايل 
2500 ق.م إىل 300ق.م. وقد شهد املوقع عمليات تنقيب 
عديدة منذ سبعينـات القرن املاضي وأسفر عن ظــهور 
مكتشـــفات أثرية مهمة من أبرزها الـــعثور على قرب من فرتة 
أم النـــــار يؤرخ إىل  حوالــي 2100 ق.م، ضم العــديد من 
الـــلــقى األثـــرية املعروضـة اآلن يف خــزائن الــعرض يف 

املتــحف.

ت
عـا

تاب
م
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أقامت إدارة الفنون بدائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة  
مساء يوم اخلميس املوافق 13 يناير 2011 حفاًل ختاميًا 
ملهرجان الشارقة للفنون اإلسالمية يف دورته الثالثة عشرة  
»نقش ورقش« الذي أقيم  حتت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن 
حممد القاسمي عضو اجمللس األعلى حاكم الشارقة يف منتجع 
املاربيال الواقع على كورنيش بحرية خالد يف الشارقة، جتدر 
اإلشارة إىل أن  فرتة املهرجان  »نقش ورقش«امتدت  من 8 
إىل 31 ديسمرب 2011 الذي أتى شعاره  من التقنيات األصيلة 
التي اشتغل بها الفنان املسلم يف أعماله الفنية املتنوعة 
كاخلط العربي والزخرفة والنقش على النحاس واملعادن 
اخملتلفة والزجاج، كما أن مهرجان الشارقة للفنون اإلسالمية 
قد ضم فعاليات متنوعة )معارض جماعية وفردية، ومعارض 

مقتنيات شخصية، ورشًا تخصصية( وبرامج فكرية مصاحبة 
من ندوات وحلقات نقاشية وبحثية. وقد ألقيت كلمات يف 
املناسبة ومت توزيع دروع التكرمي وشهادات تقديرية للشركات 

الراعية واإلعالمية واللجان الفرعية.
كما نظم مكتب إدارة الفنون بدائرة الثقافة واإلعالم 
_ املنطقة الشرقية، حفل ختام مهرجان الشارقة للفنون 
اإلسالمية، الدورة الثالثة عشرة  »نقش ورقش«، وذلك يف متام 
السابعة  والنصف من مساء يوم األربعاء املوافق 19 يناير 
2011 باملركز الثقايف بكلباء، هذا وقد كرمت إدارة الفنون 
رؤساء اجمللس البلدي واملؤسسات واألعيان يف املنطقة 
الشرقية، حيث شمل التكرمي فئة املنتسبني واملتعاونني 
واملؤسسات، باإلضافة إىل اإلعالميني واملوظفني.

اختتام فعاليات  مهرجان الفنون اإلسالمية 
نقش ورقش 2011 
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الشعر اإلماراتي
نبض »األنا« ومرآة الـ »نـحن«:

يف الباب األول قدم الباحث دراسات 
متنوعة عن الشعر اإلماراتي من أبرزها 
دراسته عن الشعر اإلماراتي بني الشاعرية 
واألبعاد الداللية، والتي أشار من خاللها 
إىل أن الشعر اإلماراتي املعاصر قد خطا 
خطوات مهمة يف ميادين اإلبداع، واستطاع 
أن يرسم صورة مشرقة، ويحدد مكانته على 
خريطة الوطن واألمة، وقد وقف يف مبحثه 
هذا مع جمموعة من الشعراء والشاعرات 
الداللية للغة  األبعاد  بغرض توضيح 

الشعرية.
وتطرق يف البحث الثاين إىل بعض 
املالمح املتعلقة بقصيدة النرث اإلماراتية، 
فأشار إىل أن قصيدة النرث يف اإلمارات 
واكبت قصيدة النرث يف الوطن العربي، حيث 
إن غالبية اجليل اجلديد من شعراء اإلمارات 
اهتم بها كونها ترتكز على الصورة امُلكثفة، 

قراءة يف: »أطياف من األدب اإلماراتي«

من املبدعني اإلماراتيني مثل: عبد العزيز 
جاسم، وهاشم املعلم، وميسون القاسمي 
التي أشار إىل أن القارئ يتجول يف»عامل 
جتربتها الشعرية والشعورية بحرية املدرك 
لقنوات العطاء ضمن مناخات حساسة 
أفرزتها شاعريتها املرهفة، ووعيها الالئب 
عن إجابات أبرزتها وقائع حارة، ونسجت 
أثواب اجلدة، وأنوار الوعي...كل ذلك قدم لها 
فسحة مريحة لتعكس إبداعًا على مستوى 
اللغة والصورة والفكرة، ولتثمر نصًا شعريًا 
قافزًا يف فضاءات الكون بعد أن يرتك وشمه 
النيساين يف حقول البكورة املشرئبة نحو 

البوح األصيل«)2(.
ويف دراسته عن الشاعر حبيب الصايغ 
املوسومة بـ: »حبيب الصايغ... يلتقط 
الشعاع املقبل« يشري األستاذ هيثم اخلواجة 
إىل أن الشاعر حبيب الصايغ ال يستطيع أن 
يتخلص من همه الذاتي واإلنساين، ويؤكد 
على أن اللحظة الواقعية منسجمة مع اللحظة 

والرمز، والداللة، واإليحاء، واملوضوع 
الواحد، كما أن قصيدة النرث يف اإلمارات 
ابتعدت عن النموذج الوحيد، ومل تركن إىل 
السكون، بل حتركت ضمن أفق اإلبداع، 
وأطر اخللق بتوازن، ويرى األستاذ هيثم 
اخلواجة أن قصيدة النرث اإلماراتية تتمتع 
»باالنحياز نحو اجلوهر دون إهمال الشكل 
الذي يؤكد هذا اجلوهر... ومن خالله تربز 
األحاسيس الصادقة والتجربة الشعورية 
العميقة دون االقرتاب من سطوة املباشرة 
وإغراءاتها، أو اإلمعان بتواتر اإليقاع على 

أنه هدٌف بحد ذاته«)1(.
وبالنسبة للتوجهات املعتمدة من 
قبل مبدعي قصيدة النرث اإلماراتية، فقد 
اهتموا باملستويات املتعددة واخملتلفة 
لتلك القصيدة اعتمادًا على البنى البالغية 
واإليقاعية والداللية التوليدية، وذلك يف 
الصياغة، ويف اللمسة اجلمالية، وقد دعم 
املؤلف كالمه بالعديد من الشواهد لعدد 

حممد سيف اإلسالم بـوفـالقـة

ُيقدم لنا األديب هيثم يحيى اخلواجة من خالل هذا السفر دراسات متنوعة عن اإلبداع الشعري والقصصي يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، وعلى الرغم من أن الكاتب اقتصر على تقدمي مالمح فقط من واقع التجربة، إال أن القارئ ُيلفي يف هذا الكتاب ما يشفي غليله، 
ويرسم صورة واضحة عن األدب اإلماراتي، حيث ُيسلط الباحث األضواء على واقع، وسمات، وآفاق التجربة األدبية، وسنجد دراسات 
متنوعة عن عدد من القاصني والشعراء اإلماراتيني، وهو موجه بالدرجة األوىل إىل القارئ العربي الذي ال يعرف الكثري عن التجربة 
اإلبداعية اإلماراتية، وهو مصدر ثمني لكل مهتم باألدب اإلماراتي، إذ إنه ُيقدم معلومات موثقة عن العديد من الشعراء، والقاصني 
اإلماراتيني. يتألف الكتاب من مقدمة، وثالثة أبواب رئيسة، ُخصص الباب األول للحديث عن الشعر، والباب الثاين للقصة، وأما الباب 

الثالث فقد ركز فيه على أدب األطفال.
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الصدق يف الطرح والتوجه، وإثارة ما له 
صلة مبشاعرنا وواقعنا وحياتنا من خالل 
خطاب وجداين شفاف صادق، ومن خالل 
حساسية متألقة جتاه القضايا االجتماعية 
والوطنية والقومية، والذي زاد خطابه 
الشعري جماالً ذلك اخليال املبتكر املنداح 
يف خضم الرؤى واالقرتاب من الواقع. 
والدليل على ذلك تلك الصور التي عكست 
مشاعر وأحاسيس الشاعر، والتي ارتبطت 
بالبيئة وأسقطت دالالت ومرموزات ذكية 
ومؤثرة، ولعل الشاعر ناصر جربان آمن يف 
قصيدة )ليتني ما زرت راشد( بالرأي الذي 
يرى بأن العربة ليست مبفردات اللغة، بل 
بجمالها وتراكيبها وطرائق التعبري فيها، 
واللفظ العادي قد يكسب قوة شاعرية بارزة 
إذا دخل يف جملة أو تركيب شعري أو صورة 
بيانية، والشيء الذي يجب أن يحرص عليه 
الشاعر هو أن يبتعد عن األسلوب التقريري 
املسطح اخلايل من كل تطوير، أو نتوء 

بياين.
لكن هذا األمر يتطور يف قصيدة 
)استحاالت السكون( بسبب عمق رؤية 
الشاعر الفكرية،  ونضوج أدواته الفنية، إذ 
نرى الشاعر يف القصيدة اآلنفة الذكر مييل 
إىل التصوير البياين والرمز كوسيلة للتعبري 
الشعري واإليحاء، وبذلك يخطو خطوات 
مهمة ليتسنم مكانته احلقيقية بني شعراء 

اإلمارات«)4(.

الهاربة، وذلك يف التوازي، أو التقاطع، أو 
التحليق.. ويدعم ذلك  التوليدات الدالة على 
ما يعتمل يف الوجدان، وانحناءات تراسل 
احلواس والصور التي تنبثق من اخليال 
وتكوينات الواقع املنطبعة يف النفس 

والتداعيات امُلعاشة.
يف نص )البطريق( للصايغ أحالٌم 
ورؤى ومعمارية متميزة للمشاعر، ونسق 
اجلملة وجرس الكلمات عدا ظالل أشبه 
بقوس قزح تشتم فيها رائحة املعاناة 
والشفافية والرثاء واخلصب، ولـَم ال يكون 
ذلك والشاعر ُيلح على االغتسال بالنقاء 
والبحث عن الذات والسعي إىل التماهي يف 

الـ )نحن(«)3(.
ومل تثن النزعة الرومانسية والُسريالية 
الشاعر عن التزام موقف ثابت وصلب 
جتاه ما يريد، وما متيز به هو أنه من 
جهة ال ُيهادن، ومن جهة أخرى فهو ُيصر 
على التصادم، وتكراره لبعض األلفاظ، 
واستنباطه جملموعة من الصور الغريبة هو 
من قبيل التوازي خلف الشفافية الشعرية 
بغرض خلق املزيد من جماليات الذات التي 

تنتشر يف جسد القصيدة.
ويف مقاربته جملموعة: »استحاالت 
السكون« للشاعر ناصر جربان توصل 
املؤلف إىل أن منطلقات الشاعر القومية 
ترتكز على وعي حقيقي بالواقع املعاش 
الذي يسعى إىل التضامن والوحدة، كما 

أن الشاعر ناصر جربان أثبت قدرته على 
املزج بني املضمون الشعري وامللكات 
النفسية التي تخلق الشعر، ومل ينس التلوين 
الشعري يف املضمون، والرتكيز على 

باسمه يونسعلي أبو الريش مانع سعيد العتيبة

قصيدة النرث يف اإلمارات واكبت 
قصيدة النرث يف الوطن العربي، 
حيث إن غالبية اجليل اجلديد من 
شعراء اإلمارات اهتم بها كونها 
ترتكز على الصورة امُلكثفة، والرمز، 
والداللة، واإليحاء، واملوضوع 

الواحد، كما أن قصيدة النرث يف 
اإلمارات ابتعدت عن النموذج 
الوحيد، ومل تركن إىل السكون

حبيب الصايغ ال يستطيع أن 
يتخلص من همه الذاتي واإلنساين، 
ويؤكد على أن اللحظة الواقعية 
منسجمة مع اللحظة الهاربة، وذلك 
يف التوازي، أو التقاطع، أو التحليق.. 
ويدعم ذلك  التوليدات الدالة على ما 

يعتمل يف الوجدان،
وانحناءات تراسل احلواس والصور 
التي تنبثق من اخليال وتكوينات 
الواقع املنطبعة يف النفس 

والتداعيات امُلعاشة.

حبيب الصايغعبد الرضا السجواين
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كما ألقى املؤلف األضواء على جمموعة: 
»ذاهل عرب الفكرة« جلمعة الفريوز، والتي 
تعترب اإلصدار األول له، إضافة إىل قصيدة: 
»جغرافية الفردوس« جلعفر اجلمري، 
وقصيدة: »احلبيب املدلل«، و: »روح احلبيب« 
للشاعر الدكتور مانع سعيد العتيبة، وقدم 
رؤيته عن »اآلخر« يف جمموعة: »مشهد 
من رئتي«، وهي اجملموعة الشعرية التي 
اشرتك فيها كل من الشعراء: أحمد عيسى 
العسم، وعبد اهلل حممد السبب، وهاشم 
املعلم، كما قدم مقاربة للمجموعة الشعرية: 
»اآلن« لعبد اهلل السبب، وقد رأى املؤلف أن 
جمموعة: »إطاللة« للشاعرة رهف املبارك 
هي أمنوذج متألٌق للشعر اإلماراتي، حيث 
إن الشاعرة  لها طاقات خمزونة: »جعلت 
شعرها ينطلق بانسيابية واضحة دون 
تكلف أو ابتذال، فهي حترتم طقوس كتابة 
الشعر، وحترص أشد احلرص على جتويد 
قصيدتها، فتنهض بالتفاصيل املهمة، 
وتهمل احلشو، تاركة للقارئ تصور ما يجب 
أن يتصوره، كما تركز الشاعرة على زاوية 
الرؤية حتى ال تقع يف التناقض، أو يتعرض 
معنى قصيدتها لالرجتاج، ألنها واثقة من 
ضرورة التحليق القتناص البؤر املركزية 
التي تشكل ما ُيسمى سحر القصيدة، من ذلك 
اعتماد احلوار الشعري وتلوين اجلمل)خربية 
وإنشائية(، وخلق شخصية للحوار، وانتقاء 
األلفاظ املالئمة، واحرتام القارئ...إلخ، وال 
ريب يف أن اإلشارات الثقافية التي تناثرت 
يف جسد بعض القصائد رفعت من مستوى 
الشعر، ودفعته إىل االرتقاء، وإن امتالكها 
لناصية الشعر عمق فنيات اإلبداع لديها 
ومنحها طاقة فاعلة، وخياالً خصبًا صافيًا 
جمنحًا،  والذي يؤكد ذلك إميان الشاعرة 
رهف املبارك بأن القصيدة اجليدة تفرض 
نفسها، وال عالقة بالشكل يف اإلقناع، ألنه 
ال ميكن الفصل بني الشكل واملضمون...هذا 
اإلميان بدا من خالل تنويع القصائد يف 
اجملموعة، فجاءت على أوزان اخلليل بن 

ـ: »بعض مالمح   املبحث األول موسوم ب
الهم االجتماعي يف القصة اإلماراتية«، وقد 
انتقى الباحث فيه جمموعة من العينات 
ملعاجلة هذا املوضوع، فالكاتبة مرمي 
جمعة فرج عكست هذا املوضوع من خالل 
أبرزت  حكايات  يف  والــدالالت  الرموز 
الواقع االجتماعي، وما فيه من سلبيات، 
املوضوعات  أبــرز  ومــن  وإيجابيات، 
االجتماعية التي  احتلت مساحة كبرية يف 
القصة اإلماراتية موضوع: »السحر«، وذلك 
نظرًا ملا له من عالقة يف احلياة االجتماعية 
سواًء أكانت أسرية أم أخوية أم من خالل 
الصداقة والقرابة..، ويشري املؤلف إىل أنه ال 
تخلو جمموعة قصصية إال وموضوع السحر 
يحتل مكانة يف القصص واألحداث، وُيقدم 
عدة أمثلة على ذلك من بينها: قصص سلمى 
مطر سيف، ومرمي جمعة فرج،  وسعاد 

العرميي، وغريهن.
ومن النماذج التي انتقاها األستاذ هيثم 
اخلواجة قصة »هاجر« حيث رسمت الكاتبة 
سلمى مطر شخصية رجل يهمل مظهره 
ونظافته، إال أن اجلنية »هاجر« متكنت من 
تخليصه من وحدته، وضياعه، وتزوجته 
فتتغري حياته نحو السعادة، بيد أنها سعادة 

غري دائمة.
ومن ذلك أيضًا قصة »استغاثة« لباسمة 
يونس، والتي عكست معاناة إنسانية مؤملة 
متثلت يف عدم قدرة الزوجني على اإلجناب، 
مما دفع بالزوجة إىل قبول الشعوذة لكي 
حتقق حلم زوجها، ونظرًا لآلالم والشجن 
الذي سيطر على الزوج فقد اجته نحو اللهو 
والسهر، وهكذا فإن عدم اإلجناب أثر يف 
سلوك الزوجني معًا، وقد مزج األديب حممد 
املر يف قصة: »الدب املوسيقي« بني الواقعية 
السحرية، والواقعية الفنية التي تنزاح نحو 
الطبيعة، من حيث تصوير الشخصيات، 
وتنافرها، واحلرص على التدقيق يف وصف 

عناصر املكان، وحركة الزمان.
 وتوقفت القاصة ليلى أحمد عند الهم 

»استحاالت السكون« للشاعر 
ناصر جربان توصل املؤلف إىل أن 
منطلقات الشاعر القومية ترتكز على 
وعي حقيقي بالواقع املعاش الذي 
يسعى إىل التضامن والوحدة، كما 
أن الشاعر ناصر جربان أثبت قدرته 
على املزج بني املضمون الشعري 
وامللكات النفسية التي تخلق الشعر، 
ومل ينس التلوين الشعري يف 

املضمون، والرتكيز على الصدق يف 
الطرح والتوجه، وإثارة ما له صلة 
مبشاعرنا وواقعنا وحياتنا من خالل 

خطاب وجداين شفاف صادق،
ومن خالل حساسية متألقة جتاه 
القضايا االجتماعية والوطنية 

والقومية

أحمد الفراهيدي تارة، وعلى أسلوب شعر 
التفعيلة تارة أخرى«)5(.

ويرى املؤلف أن الشاعرة رهف املبارك، 
عندما يقرأ القارئ أعمالها يشعر بأن 
لكل قراءة طعمًا جديدًا، نظرًا لالكتشافات 
املتكررة يف املعاين والدالالت، والحظ أن 
عاطفة الشاعرة الصادقة  جعلت عنصر 
التشويق واإلثارة خافتًا، ويشبهها بنوَّاس 
يصر على ديناميكية احلركة يف اجتاهات 
شتى دعمًا اللتقاط أسئلة احلياة، واحتفاًء 
بهذا اجلنس األدبي اآلسر وانتصارًا 

لإلبداع.

القصة اإلماراتية
بني أبعاد الواقع وآفاق الـمستقبل:

بـ:  الكتاب معنون  الثاين من  الباب 
»القصة اإلماراتية أبعاد الواقع وآفاق 
املستقبل«، وجند فيه جمموعة من الدراسات 
القصص  من  لنماذج  تتعرض  التي 

اإلماراتية.
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االجتماعي بسبب غريتها، وخوفها على 
اجملتمع من أن يغرق يف التقاليد البالية، 
فأدلت يف قصة: »رائحة« مبوقف صريح 
وواضح من كل الذين يهدفون إىل تشويه 

هوية وأصالة الوطن.
 ويف ختام هذا البحث خلص األستاذ 
هيثم اخلواجة إىل أن الهم االجتماعي 
يف القصة اإلماراتية ارتبط »بالتطور 
االجتماعي وحركة املتغريات املؤثرة يف 
احلياة واملستجدات امُلرتاكمة التي خلقت 
أفكارًا جديدة، وتوجهات جديدة، وهذا 
ما جعل املعاجلة متعددة وذات خاصية 
تختلف من مبدع إىل آخر، وبالتايل ذات 
تفرد يف املنهج واألسلوب، منها ما المس 
العمق يف املعاجلة، ومنها ما ظل يف فلك 
السطحية، وباإلجمال فإن كّتاب القصة 
ظلوا يغردون داخل السرب، كما استطاعوا 
حرق املسافات، فوصلوا يف فرتة وجيزة، 
واستطاعوا مواكبة كتاب القصة يف الوطن 

العربي«)6(.
 ويف دراسته للبنية اللغوية لفن السرد، 
من خالل رواية: »السيف والزهرة« لعلي أبو 
الريش حتدث املؤلف يف البدء عن األدب 
الروائي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
وقال إن احلديث عنه ُمغٍر وماتع، وهذا يعود 

جلملة من األسباب أهمها أنه :
»1-يرتبط بالبيئة ارتباطًا واضحًا.

2-ألنه فن حديث النشأة، إذ يتجاوز 
عمره أكرث من عقد ونيف.

3-ألن الذين أدلوا بدالئهم يف هذا الفن 
أثبتوا جدارة وقدرة إبداعية تدفع القارئ 
إىل تثمني هذه األعمال واحرتامها، نذكر 
منها على سبيل املثال ال احلصر: )دائمًا يف 
الليل(حممد عبيد غباش، )االعرتاف، نافذة 
اجلنون، السيف والزهرة( علي أبو الريش، 
)جروح على جدار الزمن، ساحل األبطال، 
عندما تستيقظ األشجان(علي حممد راشد، 

)شاهندة(راشد عبد اهلل«)7(.
 ويف رؤيته لرواية: »السيف والزهرة« 

للروائي علي أبو الريش، يشري املؤلف إىل 
أن السرد بدا ُمنسجمًا  مع البيئة اخلليجية، 
كما اعتمد الكاتب على لغة فنية ُمبسطة 
يف متناول القارئ، واستطاعت اللغة 
أداء وظيفتها وخدمت املضمون، ورأى 
عند مقاربته للمجموعة القصصية: »آثاٌر 
على النافذة« للقاصة فاطمة حممد أن  
لغة القص عندها جميلة وماتعة، وتتسم 
بالرتكيز واإليجاز واالبتعاد عن احلشو، 
واالستطراد، واإلنشائية، فهي لغُة القص 
الهادف وامُلوحي التي تعتمد على الوصف 
يف السرد القصصي، وتتسم باالختصار 
الذي يؤدي الغرض، وُيبعد عن القارئ 
امللل، ويف نظر املؤلف أن قصصها 
متفاوتة يف اجلودة، غري أن الكثري من 
القصص يف جمموعتها تؤكد إخالصها 
لهذا الفن، كما تغلفت قصصها بالكثري من 
املعاين الفلسفية، والسيما تلك التي ُكتبت 
بني: 1993و1994م، وهذا ما زادها ُعمقًا 

وجمااًل.
بـ:  املوسوم  األخري  البحث  ويف   
»نحو تاريخ للقصة اإلماراتية القصرية« 
حتدث املؤلف عن االهتمام النقدي 
الكبري الذي حظيت به القصة اإلماراتية 
القصرية، فنظمت العديد من الندوات، 
وامُللتقيات امُلتخصصة، وعلى الرغم من 
هذا االهتمام، إال أنه مل يحفل بالتأريخ 
حلركتها التاريخية نشأة وتأسيسًا، 
ونهوضًا وتأصياًل، ومن وجهة نظره 
أن من أهم الكتب التي حاولت التأريخ 
للقصة اإلماراتية كتاب الباحث اجلزائري 
الدكتور الرشيد بوشعري: »مدخل إىل القصة 
القصرية اإلماراتية«، وكتاب: »فن القصة 
القصرية.. مقاربات أوىل«للقاص السوري 

حميي الدين مينو.

عناصر النجاح
يف أدب األطفال باإلمارات:

 يف الباب األخري توقف املؤلف مع 

جمموعة من العناصر التي ينبغي توفرها 
إلجناح أدب األطفال باإلمارات، كما ركز 
على مدى التزام األدباء الذين يكتبون للطفل 
بها، وقد انطلق من الفكرة واملوضوع، فال 
بد من اتخاذ احليطة واحلذر عند انتقاء 
املوضوع فهو قاعدة  العمل األدبي، وقد قدم 
الباحث عدة مناذج من األدب اإلماراتي، 
حيث عاجلت قصة »واحة يف خطر« 
حملمد علي راشد موضوعًا يعترب غاية يف 
األهمية، وهو ضرورة التعاون، والتضامن 
لدحر كيد املستبد أو املستعمر، ويتميز هذا 
املوضوع بعالقته املباشرة بأوضاع األمة 
العربية، غري أن الكاتب »حاول أن يدور 
يف فلك احلكاية دون أن يستثري الطفل من 
خالل معاجلة حترك وجدان الطفل وُتسرِّع 
نبضه، فاجلراد يهاجم القرية فيهب أهل 
القرية للقضاء عليه باستثناء سعيد الذي 
يظل سلبيًا العتقاده بأن مزرعته بعيدة، 
وال ميكن للجراد أن يصل إليها. كان يف 
استطاعة الكاتب أن يثري الطفل من خالل 
أحداث جتعل سعيدًا معذبًا ضائعًا، أو من 
خالل خسارات تطال سعيد يف حياته 
املادية واالجتماعية، وآماله، لكنه مل يفعل، 
ولعله وجد أن سرد احلكاية يكفي لكي 

يستمتع الطفل باملوضوع«)8(.
ويف قصة: »مسعود والتاجر املاكر« 
اختار علي حممد راشد موضوعًا إشكاليًا نظرًا 
البتعاده عن املنطق من جهة، وصعوبة فهمه 
من قبل األطفال من جهة أخرى، ويف قصة 
»عاشق البحر« جلويرية اخلاجة فاملوضوع 
يستثري الطفل، وذلك حلضور املغامرة، 
واألحالم، واتسام احلكاية بالتسلسل، كما 
أبرزت األحداث قيمًا ُمهمة بالنسبة للطفل 
منها: الصدق والوفاء، والشجاعة واألمانة، 
وقد اختارت الكاتبة صفية إبراهيم القاسمي 
موضوعًا يتصل بأهمية فعل اخلري والسلوك 
احلسن، وأكدت الكاتبة على أهمية العلم 
والعقل يف توجيه القوة عندما يكون إطار 

األخالق ظاًل لهما.



16

ويف العنصر الثاين حتدث املؤلف عن 
الواقعية، ورأى بأنها عنصر ال بد منه، 
وما يقصده الباحث بالواقعية هي الواقعية 
الفنية، وذلك ألنها  تعرف الطفل بالسلبيات 
واإليجابيات، وُتسهم يف تأسيس وبناء 
شخصيته، وليس القصد منها جر الواقع، 
وانعكاسه على شخصية الطفل، بل املقصود 
هو جرعات من الواقع تنسجم، وتتوافق مع 

فهمه، وعقليته وقدراته.
 وبعد أن تساءل األستاذ هيثم اخلواجة 
عن كيفية معاجلة كّتاب أدب الطفل 
باإلمارات للواقعية، قدم عدة مناذج مثل 
قصة: »أمل« للكاتبة هالة معتوق، وقصة 
»عاشق البحر« جلويرية اخلاجة، التي 
حتدثت عن عامل البحر الذي يعكس أثرًا كبريًا 

على واقع جمتمع اإلمارات.
كما جنح القاص علي حممد راشد يف 
قصة: »حكاية صالح الكندري« يف نقل 
صورة متكاملة للواقع، وكذلك يف قصة: 
»وجاءت ليلة العيد« فقد عكست مشهدًا 
من مشاهد أهل اخلليج يف القدمي، وسلطت 

األضواء على حياة الطفل آنذاك.
وعند معاجلته لعنصر الصدق الفني رأى 
املؤلف أن الكثري من إنتاج ُكّتاب، وكاتبات 
أدب األطفال يف  اإلمارات يتميز بالصدق 
الفني مثل كتابات: أسماء الزرعوين، وعبد 
الرضا السجواين، وهالة معتوق، وصفية 
إبراهيم القاسمي، وجويرية اخلاجة، وعلي 
حممد راشد وغريهم، وقد ضرب مثاالً  عن 
الصدق  الفني برواية علي حممد راشد: »رحلة 
إىل عامل جمهول«، وأشار إىل أن الكاتب يف 
هذه الرواية مل ينجح كثريًا يف خلق حياة 
متكاملة، إال أنه كان صادقًا يف توجهه، كما 
أنه استخدم أدوات من الواقع، وذلك حتى 
يتماهى  الصدق الفني مع الصدق الواقعي.
 وبالنسبة جلماليات النص فاملؤلف يرى 
أن نصوص الشاعرة رهف املبارك  املوجهة 
لألطفال متيزت باإلمتاع والتشويق، وبدت 
عناصرها الفنية مكتملة، ويف نظره أنها 

أهم شواعر اإلمارات اللواتي كتنب شعرًا 
ُموجهًا لألطفال.

وعند معاجلته لعنصر امُلتعة واإلثارة 
رأى أنه مل يلق اهتمامًا قويًا يف إبداعات 
كّتاب أدب الطفل يف اإلمارات، حيث يقول 
عن هذا املوضوع: »من خالل مراجعتي 
إلبداعات ُكّتاب األطفال يف اإلمارات 
املتعة  بعنصر  االهتمام  أن  وجدت 
واإلثارة ليس قويًا، ولعل ذلك يعود إىل أن 
الكاتب-أحيانًا- ينسى نفسه أنه يكتب 
للصغار فيستمر يف السرد دون أن يلتفت 
إىل ضرورة البحث عن املتعة واحلركة 
واإلثارة، ألن الطفل كثري امللل، وال يستطيع  
متابعة األحداث لفرتة طويلة، إذا مل تظلل 
إهابها املتعة، وحتوطها اإلثارة، يف قصة 
)عاشق البحر( جلويرية اخلاجة تظهر املتعة 
واإلثارة بشكل واضح بسبب املغامرة  
واالعتماد على الذات، بينما تضعف عند 
صفية إبراهيم القاسمي يف قصة )الشجاعة 
احلقيقية(، وكذلك يف قصص علي حممد 
راشد، مع أن موضوعاته مؤهلة إلثارات 
كثرية، وميكن أن متتع الطفل كونها متتح 
من البيئة بشكل واضح، أما قصة عبد الرضا 
السجواين فإننا نرى أن عنصري املتعة 
واإلثارة على الرغم من وجودهما فيها كان 

بإمكان الكاتب أن يرتقي بهما أكرث.
وباإلجمال فإن أكرث ما يكتب لألطفال 
د بهذا العنصر احليوي والضروري  ال يجوِّ
وال يعطيه أهمية كبرية، والذي يرى فيه 
الطفل نافذته للسرور والسعادة«)9(.

وقد الحظ الباحث أن جويرية اخلاجة، 
وهالة معتوق، وصفية إبراهيم  القاسمي 
يف)عاشق البحر، وقطار ليلىـ ـ شعر، 
والشجاعة احلقيقية( متيزت جتربتهم 
بالنجاح يف اختيار املعجم اللغوي املالئم 
للطفولة، يف حني يلفي القارئ يف قصص 
عبد الرضا السجواين، وعلي حممد راشد 

ألفاظًا  ال ُتالئم الطفولة.
وقد ختم املؤلف بحثه عن  عناصر 

النجاح يف أدب األطفال باإلمارات بقوله: 
»أدب األطفال يف اإلمارات يبشر باخلري، 
إذا ما قيس إىل عمره الزمني، وأعتقد بأن 
القابل من األيام سيفرز كّتابًا وكاتبات يف 
هذا امليدان يحققون درجات عالية، ويبقى 
القول إن كّتاب وكاتبات أدب األطفال الذين 
تصديت إىل كتاباتهم ميثلون الريادة، 
وهم ينتجون ويتقدمون من أفضل إىل 

أفضل«)10(. 
ولعل من أبرز النتائج التي خرج بها 
املؤلف من خالل كتابه هذا هي أن »الرواية 
اإلماراتية-التي تشكل نصًا لغويًا سرديًا 
يقوم النقاد بتفكيكه وإعادة تركيبه- ال 
تختلف عن الرواية العربية، وهيـ ـ نظرًا 
حلداثة عمرهاـ ـ تسعى ألن جتد مكانتها على 
اخلريطة العربية، كما  أن القصة هي أرسخ 
قدمًا، وقد حقق كتابها خطوات متقدمة..أما 
يف الشعر فإن كّتاب القصيدة االتباعية ما 
زالوا يقرضون الشعر على األوزان اخلليلية، 
وإذا كان القسم األكرب منه يعد نظمًا، فإن 
قسمًا آخر ما زال قادرًا على إبداع  قصيدة 
تقليدية تستحق الثناء، ويحتل شعر احلداثة 
مكانة مرموقة بعد أن ظهر يف اإلمارات جيل 
استطاع أن يفهم ُبنيات هذا الشعر وكنهه، 
وأن يلج حمرابه وثناياه فيبدع شعرًا ال 
يقل أهمية عن أية قصيدة عربية حديثة يف 
أنحاء الوطن العربي مع اإلشارة إىل السمات 

الفردية لإلبداع عند كل شاعر«)11(.

الـهوامش:
)1(- هيثم يحيى اخلواجة: املصدر نفسه، ص: 
33 وما بعدها. )2(- املصدر نفسه، ص: 36. 
)3(- املصدر نفسه، ص: 43. )4(- املصدر 
نفسه، ص: 54 وما بعدها. )5(- املصدر نفسه، 
ص: 114 وما بعدها. )6(- املصدر نفسه، ص: 
129. )7(- املصدر نفسه، ص: 157. )8(- 
املصدر نفسه، ص: 208. )9(- املصدر نفسه، 
ص: 218 وما بعدها. )10(- املصدر نفسه، ص: 
222. )11(- املصدر نفسه، ص: 8 وما بعدها.
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حوار مع الكاتب الصيني

جاو زينجيان )نوبل 2000(

مقتطفات من أقوال
جاو زينجيان يف احلوار: 

»السينما هي صيغة لكل الفنون. إّنها 
تشمل اجلميع!«.

»كنت دائمًا مهتمًا بصناعة األفالم، حتى 
عندما كنت يف الصني!«.

»وضع خمرج أفالم سينما مستقلة أملاين 
بعد عّدة سنوات تصّورًا ملشروع فيلم 
لقصة »شراء صنارة صيد سمك جلدتي«. 
لكنها أصبحت جمرّد قصة قصرية فقط، ألّن 
مشروع ذلك الفيلم مل يتحقق أبدا!«.
»يسعى بطل فيلم «صورة ظلية» للبحث 
بني ذكرياته وما يحيط به، يف حماولة لفهم 
الفراغ، احلياة، املوت، احلب، واإلنسانية!«

»أعتقد أّن حياتي كلها عبارة عن بحث 
وحصول على احلرية الفردية!«.

»يعترب فيلم »صورة ظلّية« قصيدة يف حّد 
ذاته! هذا هو السبب يف أنني أفّضل أن أدعو 

هذا الفيلم »قصيدة سينمائية«!
»تعترب السينما، بالنسبة يل شعرًا، مثل 
الرسم أو التصوير الفوتوغرايف.. السينما 

هي أيضًا، أدب!«.
»ميكن، بطبيعة احلال، أن تكون السينما 
لغة، لكنني شخصيًا أجدها أكرث فائدة 
واثارة لالهتمام حني نفكر فيها ليس 

Y اجرت احلوار: فيونا سز لورين
ترجمـــة: حسني عيـد



18

املتعددة املنضبطة للسينما كشكل من 
أشكال التعبري الفني واجلمايل. كما كان 
احلوار أيضًا مبثابة مناقشة أولية بشأن 
مقرتباته من صناعة األفالم كفّن وحرفة. 
جرى ترتيب تلك احملادثات، التي أجريت 
يف األصل باللغتني الفرنسية والصينية، 
وجرى جتميعها، وحتريرها، وترجمتها إىل 

اللغة اإلجنليزية من قبل احملاورة.

اليك  أوحي  الذي  ما  زينجيان،  t جاو 
كروائي، وكاتب مسرح، وشاعر، وخمرج 
مسرحي، ورسام، أن تكتشف اآلن السينما 

كوسيط فني؟
- جاو زينجيان: لقد كنت دائمًا مهتمًا 
بصناعة األفالم، حتى عندما كنت يف 
الصني، يف أوائل الثمانينات، نشرت يف ذلك 
الوقت أول سيناريو متصل بقصة قصرية، 
بعنوان »هودو« )1984(. لكن مّلا كانت 
أعمايل حمظورة ككاتب، فلم تتح يل الفرصة 
أبدًا كي أحّول »هودو« إىل الشاشة مع خمرج 
سينمائي وطاقم عاملني. كانت»هودو« هي 
أول حماولة خللق نّص تصويري متعدد، 

كلغة، بل كوسائل إلضاءة أّي درجة 
من »الوضوح«، شريطة أن تشّيد اللغة 

عناصرها وموضوعاتها!«.
»هناك عديد من إمكانيات غري حمدودة 
ميكن تنفخ الكامريا فيها روح احلياة. لكن 
املتفرجني، مبجّرد أن يحاصروا مّرة وسط 
إثارة من مشاهد عاطفية مثرية، أو أحداث 
سريعة اإليقاع، ال ينتظر أن يحصلوا على 

تلك اإلمكانيات!«.
ثالثة عوامل: واقعي،  الفيلم  »يتناول 
ونفسي، وخيايل. تنتقل األلوان تدريجيًا 
كواقع واحد يتحّول إىل آخر. بهذا الشكل 
ال تعترب األلوان جمرد جماليات منفصلة، 

ألّنها حتتضن معنى!«.
»اخرتت مقتطفات من »قداس موت لشاعر 
شاب« لـ »يرند الوي زمرمان« ملشاهد 
املباين التي مزقتها احلرب، وذكريات 

الطفولة ألزمنة احلرب!«.
»إّن حياة اإلنسان هّشة متامًا، مقارنة 
بطبيعة كلّية الوجود. إن لدّي ألفة عظيمة 
واحرتامًا للطبيعة. إنها متتلك قّوة جتذبني 

باستمرار!«.
 )1990( الروح«  »جبل  روايتي  »تعترب 
شهادة بقاء على قيد احلياة يف بلدي، بعد 
أن عشت جماورًا للطبيعة ملدة خمسة أشهر 

دون أّي شيء آخر!«.
»إن رحلة صناعة الفيلم كانت كلها طويلة 
وصعبة. لقد تطلبت قدرًا هائالً من الصرب، 

واملثابرة، واإلصرار!«.
»يف احلقيقة، مل يكن الفيلم بأكمله ممكنًا، 
لو مل يوجد كّل هذا الدفء، والدعم احلماسي 
من األصدقاء. وكما ترين فإن قائمة من 
ندين لهم والذين اعرتفنا بفضلهم، التي 
ظهرت يف نهاية الفيلم، شديدة الطول!«.

»مّما ال ميكن إنكاره، أّن األفالم تهدف 
إىل التسلية، لكنني أعتقد اعتقادًا جازمًا 
أّن األفالم تشّكل صوتًا اجتماعيًا وقناة 
للتفكري يف القضايا واألحداث الهامة يف 

حياتنا وتاريخنا!«.
جتّمع هذا احلوار من مونتاج ملقتطفات 

من حمادثات بني الكاتب الصيني جاو 
زينجيان )نوبل 2000( وفيونا سز لورين، 
جرى عقدها يف مناسبات – خاصة وعامة 
 ،2007 وديسمرب   2006 أكتوبر  بني   –
وقد ترّكزت جميعًا حول فيلم »صورة 
ظلّية« )عنوانه يف األصل الفرنسي »صورة 
ظلية، االّ أنها ظل«(. أمّت جاو صورة الفيلم 
األوىل عام 2006، وقد كشف احلوار عن 
اهتمامات الكاتب الفرنسية – الصينية 

جاو زينجيان
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وقد قّسمت الصفحة إىل ثالثة أقسام: صورة، 
أصوات، وموسيقى، متامًا مثل اللغة. ميكن 
ألي عنصر من العناصر الثالثة أن يتواصل 
مع اآلخر يف تكوينات خمتلفة. اختلف هذا 
بالفعل عن اجلزأين املعتاد حسابهما من 
صوت وصورة يف معظم أفالم اليوم. كانت 
القصة القصرية »شراء صنارة صيد سمك 
جلدتي« )1986( فعالً على النحو اخملطط 
لها، عندما وضع خمرج أفالم سينما مستقلة 
أملاين بعد عّدة سنوات تصّورًا ملشروع فيلم 
لها. لكنها أصبحت جمرّد قصة قصرية فقط، 
ألّن مشروع ذلك الفيلم مل يتحقق أبدا!. ومّرة 
أخرى بعد عّدة سنوات تالية، أجريت عددا 
من اللقاءات مع منتج أفالم باريسي، وعد 
أن مينحني كّل ما أحتاج إليه إلجناز الفيلم. 
لكن باءت هذه اخلّطة مّرة أخرى بالفشل، 
ألين مل أرغب يف تقدمي ما أرادوا من أفالم 
صينية شرقية. هكذا تطّورت سلسلة تلك 
الصور والنصوص، التي كنت قد أعددتها 
ملشروع هذا الفيلم الثالث إىل قصة قصرية 
بعنوان »ذات حلظة« )1991(. وكما ترين، 
فاّن تلك النصوص األدبية الثالثة، التي 
كتبتها، قد اكتسبت وجودها من السينما.

t قّدمت يف »صورة ظلّية« فيلمًا يتحّدي 
التصنيف. كما ذكرت أيضًا أّنه ليس روائيًا، 
وال تسجيليًا، أو وثائقيًا عن السرية الذاتية. 

لذا، ما هو فيلم »صورة ظلّية«؟
- جاو زينجيان: يستغرق عرض فيلم 
»صورة ظلّية« حوايل ساعة ونصف الساعة. 
وهو يبدأ بشخص ميشي ويحّث اخلطى 
بنفسه يف مدينة مهجورة. إّنه يسعي للبحث 
بني ذكرياته وما يحيط به، يف حماولة لفهم 
الفراغ، احلياة، املوت، احلب، واإلنسانية. 
كان كّل الفيلم باللغة الفرنسية، رغم أّن أجزاء 
من احلوار يف النهاية، وخاصة املشاهد من 
أوبرا »ثلوج يف أغسطس« باللغة الصينية. 
يتضمن الفيلم أيضًا لقطات من الربوفات، 
التي أجريتها مع املمثلني عندما كّنا نستعد 
ألداء »الرجل الذي يستجوب املوت«.

t ميتلك فيلم »صورة ظلّية« نزعة شعرية 
قوّية وملموسة. استند ثلث السيناريو 
اخلاص به إىل قصيدة لك، بعنوان »طريق 
الطائر املتجول«: »إذا كنت طائرًا/ ليس 
أكرث من طائر/ مع أول نسمة ريح/ ستحلق 
بعيدًا..«)1(. إّن تكرار رسم النورس، الذي 
يحلق عاليًا يف السماء، يتماثل أيضا مع 

تيمة الفيلم بأكمله.
- جاو زينجيان: حسنًا، لقد بدأت 
مرحلة تصوير الفيلم عندما انتهيت من 
قصيدة »طريق الطائر املتجول«. كانت 
تلك هي أول قصيدة كتبتها من الشعر احلّر 
باللغة الفرنسية.. تعترب احلرية قّيمة جدًا 
بالنسبة يل، وألّي شخص آخر أيضًا، بطبيعة 
احلال. لقد عانيت كثريًا من املشقة يف بداية 
حياتي، وأعتقد أّن حياتي كلها عبارة عن 
بحث وحصول على احلرية الفردية. هناك 
تيمة رئيسية أخرى يف الفيلم، هي املوت: 
اخلوف منه، مواجهته، واالبتعاد عنه.. 
نعم، يعترب فيلم »صورة ظلّية« قصيدة يف 
حّد ذاته! هذا هو السبب يف أنني أفضل أن 
أدعو هذا الفيلم »قصيدة سينمائية«. تعترب 
السينما، بالنسبة يل شعرًا، مثل الرسم أو 
التصوير الفوتوغرايف.. السينما هي أيضًا، 

أدب.

t وهذا هو السبب يف إصرارك على أن 
يكون نهجك أدبيًا، يف صنع الفيلم؟

- جاو زينجيان: بالضبط. وبطبيعة 
احلال، يقوم الفيلم يف املقام األول حول 
صور، لكن أن تتحّرك الصور، وتتدفق، 
وتنتقل، فذلك موضوع آخر. يف فيلمي، 
كنت أفصل الكلمات عن الصور واألصوات، 
ألّن الكلمات ليست سمعية أو بصرية، وهي 
نظرية بداًل من ذلك، هي خالصة )2(. 
عندما أقول كلمات، أعني عبارات، وجمالً، 
ونصوصًا، لكنني ال أضّمن املوسيقى، 
واألصوات، أو حتى الصمت، ألّن كالًّ من هذه 
املكونات األربعة هي عناصر مستقلة يف 
النّص نفسه، ناهيك عن كامل الفيلم. لكن 

عندما أقول إّن السينما تعترب أدبًا، فإنني 
ال أعني أّن السينما لغة بالقطع. وميكن، 
بطبيعة احلال، أن تكون كذلك، لكنني 
شخصيًا أجدها أكرث فائدة وإثارة لالهتمام 
حني نفكر فيها ليس كلغة، بل كوسائل 
إلضاءة أّي درجة من »الوضوح«، شريطة 
أن تشّيد اللغة عناصرها وموضوعاتها.

t يف هذه احلالة، فإّن الصورة البصرية 
أو الصوتيه، والتي ال ميكن أن متتّد إىل 
العمل، ستصبح طريقًا يولد جماليات حّرة 
من النظم احملددة، والهياكل اللغوية، حيث 
ميكننا القيام بذلك، من إدراك العامل بطريقة 

خمتلفة، أو تخّيله بخالف ذلك. 
- جاو زينجيان: نعم.. وهذا ما أجده 
مثريًا للرثاء متامًا يف غالبية األفالم، التي 
نتعرض لها اليوم يف العامل احلديث. إّن 
معظم األفالم التجارية تدور بشكل رئيسي 
حول اإلثارة، لكنها ليست بالضرورة حول 
تصّور أو حركة. إّن قويل هذا، ال يعني أنني 
أدين مثل أفالم اإلثارة هذه، فهي ليست 
بالضرورة ودائمًا أمرًا سيئًا. لكنني أعتقد 
أّنها فعاًل مثرية للرثاء، ألّن هناك عديدًا 
من إمكانيات غري حمدودة ميكن أن تنفخ 
الكامريا فيها روح احلياة. لكن املتفرجني، 
مبجّرد أن يحاصروا مّرة وسط إثارة من 
مشاهد عاطفية مثرية، أو أحداث سريعة 
اإليقاع، ال ينتظر أن يحصلوا على تلك 

اإلمكانيات.

t لديك عالقة معقدة إىل حّد ما مع األلوان 
بشكل عام. لقد شاركت كرسام باأللوان يف 
لوحاتك الزيتية، حتى أواخر السبعينات، 
حني زرت باريس للمرة األوىل، وشاهدت 
لوحات فان جوخ ومونيه األصلية يف 
املتاحف. وبعد العودة إىل الصني، تخليت 
عن األلوان الزيتية متامًا، وبداًل من ذلك 
كرّست نفسك للرسم باحلرب. واكتشفت يف 
اللوحات من خالل احلرب فروقًا دقيقة لتدّرج 
اللون الناجمة من االنتقال من األسود إىل 



20

األبيض، والعكس بالعكس، مع جتريب 
يف ظالل التدّرج باللون، تقابالت الضوء، 
واألعماق يف اللوحات. أصبحت لوحاتك، 
بطريقة ما، نوعًا من الفن التشكيلي. طوال 
فيلم »صورة ظلّية«، يبدو أنك دخلت 
أيضًا يف لغة تشكيلية مشابهة، باستخدام 
ترتيب خاص من قياس األلوان. هل ميكن أن 

توّضح لنا مزيدًا حول هذا اجلانب؟
- جاو زينجيان: واقع لقائي األول، 
وثيق الصلة، باأللوان، أثناء رحلتي الطويلة 
يف 1983 – 1984، حني فررت من بكني 
إىل اجلبال، ونهر الياجنتسي )3(، حيث 
عشت يف عزلة كاملة ملدة عشرة شهور. 
كانت هناك أّيام، مشيت فيها دون أن أرى 
أّي شخص، أو أجد أّي شكل من أشكال 
التواصل اإلنساين. أتذّكر املشي واملشاهد 
عرب اخلضرة املتكثفة فوقي، وكيف يشرق 
الغسق من أنحاء متفرقة من السماء. كانت 
ظاهرة ال ميكن نسيانها. رأيت اخرتاق 
أشعة الشمس من خالل الغيوم، ناشرة 
كثريًا من ألوان طيف دقيقة ومفصلة، 
لدرجة أنها مل تعد حالة رؤيوية بل حّسية. 
كان للضوء عمق ومنظور. وعلى الرغم من 
أنني أرسم باحلرب، فإنني أفّكر فعاًل كثريًا 

باأللون. على سبيل املثال، أتساءل دائمًا 
كيف نتذكر أن نحلم باأللوان. هناك يف 
»صورة ظلّية« ألوان، حّساسة للزمن. ذلك 
ألّن الفيلم يتناول ثالثة عوامل: واقعي، 
ونفسي، وخيايل. تنتقل األلوان تدريجيًا 
كواقع واحد يتحّول إىل آخر. بهذا الشكل 
ال تعترب األلوان جمرد جماليات منفصلة، 

ألّنها حتتضن معنى.

t ماذا عن ممثليك؟ كيف تتعامل معهم؟
- جاو زينجيان: بخالف »تيريي بوسي« 
و»داميان رميي«، املمثلني الفرنسيني، 
اللذان قاما بدوري البطولة يف »الرجل الذي 
يستجوب املوت«، كانت هناك جمموعة 
ممثلني تايوانيني قدموا أوبرا »ثلوج يف 
أغسطس«، وكان هناك فعالً ثالثة أو أربعة 
ممثلني آخرين فقط شاركوا يف الفيلم، أنا، 
وزوجتي، وسيدة شابة، وسيدة عجوز، 
وصبي صغري... وهذا هو كل شيء )4(. لقد 
تعاملت مع املمثلني متامًا كما فعلت سابقًا 
عند إجراء بروفات املسرحيات. مل أغّير 
أسلوب إخراجي متعّمدًا. استخدمت التمثيل 
املسرحي للتخلص من األداء الواقعي أو 

الطبيعي.

t اخرتت بالنسبة للموسيقى مقطوعة 
»Mass In B Minor« للموسيقار 
ي. س. باخ، و»قداس ملوت شاعر شاب« 
للمؤلف املوسيقي األملاين املعاصر »برند 
الوي زمرمان«. باإلضافة إىل ذلك، كلفت 
»شو شيا« بتأليف موسيقى للمشاهد التي 
متشي فيها عاري القدمني، عرب حرب أسود. 
كانت موسيقاه تتعاقب قريبًا من مدى 
لوحاتك، التي تكشف التفاصيل العاطفية 
للحرب. هل ميكن أن تعلق على اختيارك 

للموسيقى؟
- جاو زينجيان: أعتقد أّن موسيقى 
الفيلم ال تكثف املشاعر ببساطة، كما أنها ال 
تخلق جمّرد جّو يتطابق مع الصورة. وكما 
قلت، فإّنها عنصر مستقل، وأحيانًا ميكن أن 
تكون أكرث أهمية من الصورة. إن باخ هو 
أحد املؤلفني املوسيقيني املفضلني لدّي 
طوال الوقت. وغالبًا ما أنصت لباخ وأنا 
أرسم. اخرتت مقتطفات من »قداس موت 
لشاعر شاب« لـ»يرند ألوي زمرمان« ملشاهد 
املباين التي مزقتها احلرب، وذكريات 
الطفولة ألزمنة احلرب. إنها سيمفونية 
حديثة جتّرب أصواتًا بشرية وآلية نغمية. 
حتتوي املقتطفات التي اخرتتها خطابات 
حتريضية لقادة متعصبني، متامًا مثل كالم 
غامض متزامن للغات خمتلفة، تستحضر 
ترابطا قوّيًا ألصوات راسخة يف ذكريات 
احلرب لإلنسان. يعترب »شو شيا« من ناحية 
أخرى صديقًا عزيزًا يل. ألف قبل بضع 
سنوات موسيقى أوبرا »ثلوج يف أغسطس«. 
صورت يف »صورة ظلّية« مقتطفات من 
أألوبرا، عندما عرضت يف يناير 2005 يف 
دار األوبرا مبرسيليا. إن اجملموعة املستقلة 
من موسيقى الفيلم، التي ألفها »شو شيا«، 
هي األخرى شبحية ومثرية للعواطف، 
خاصة يف الناحت الفني للممرات املعزولة 
واملقابر. عززت موسيقاه الصور، لكن كان 

لها إيقاعها املعماري اخلاص.

t أبدعت يف »صورة ظلّية« ملسة منمنمة 
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حادة، حيث ساد الصمت يف جزء كبري من 
الفيلم. كانت هناك أيضًا عّدة أعرية نارية 
طويلة لفرد وضع وسط مناظر طبيعية 
هائلة. نأخذ، على سبيل املثال، نهاية 
الفيلم: حيث تظهر ومعك كامريا بني يديك، 
ماضيًا نحو زوجتك وسط ريح قوية، على 
خلفية من أمواج بحر متالطمة. كانت هناك 
حلظات أخرى »عارية« للسماء، واجلبال، 
واملراعي..هل توافق على أن حّبك للطبيعة 
قد لعب دورًا حيويًا يف هذا الفيلم؟

- جاو زينجيان: حسنًا، أعتقد أّن حقيقة 
أنني مازلت موجودًا، هي نعمة من الطبيعة. 
إّن حياة اإلنسان هّشة متاما، مقارنة بطبيعة 
كلّية الوجود. إن لدّي ألفة عظيمة واحرتامًا 
للطبيعة. إنها متتلك قوّة جتذبني باستمرار. 
تعترب روايتي »جبل الروح« )1990( شهادة 
بقاء على قيد احلياة يف بلدي، بعد أن عشت 
جماورًا للطبيعة دون أّي شيء آخر ملدة 
خمسة أشهر. أنا موجود اليوم ماديًا، على 
الصعيد الداخلي، بني الطبيعة واحلضارة، 
لكنني أدرك فعاًل أّن التواصل مع السابق 

أكرث من الالحق.

وكاتب  اخملــرج  كنت  أنــك  بخالف   t
السيناريو يف »صورة ظلّية«، كان »ألني 
ملكا« و»جان لويس دارمني« من استوديو 
»تراينجل ميديرتينيه« مبرسيليا، أيضًا 
مقّيدين بالفيلم كمساعدي إخراج. ماذا 
كانت تشبه عملية التعاون بالضبط، سواء 
فنيًا أو تقنيًا؟ هل ميكن أن تتحدث عن الروح 
التعاونية، التي تشاركتموها ثالثتكم؟
- جاو زينجيان: أواًل وقبل أّي شيء، 
فإن رحلة صناعة الفيلم كلها كانت طويلة 
وصعبة. لقد تطلبت قدرًا هائالً من الصرب، 
واملثابرة، واإلصرار. كما واجهت من 
الناحية السوقية، كثريًا من العقبات. على 
سبيل املثال، كان البحث عن مواقع تتوافق 
مع ما تخّيلته، يكلفني كثريًا من الوقت. 
وحني وجدتها، يف نهاية املطاف، كانت 
ال تزال هناك حاجة للمضي خالل كثري من 

الروتني احلكومي، بني خمتلف السلطات 
للحصول على إذن تصوير. كان شيئًا ال 
يصّدق. استغرق الفيلم ثالث سنوات حتى 
يكتمل رسميًا. كان ذلك غري متوقع نظرًا 
لصحتي الضعيفة يف ذلك الوقت. صّور 
معظم الفيلم يف مرسيليا، كما صّور أيضًا 
يف باريس. كانت بعض أجزائه مستنسخة 
من تسجيالت فيديو سابقة لربوفاتي مع 
املمثلني التايوانيني خالل إنتاج أوبرا 
»ثلوج يف أغسطس« يف ديسمرب 2006 يف 
»تايبيه«. بدأنا التصوير يف عام 2003، 
عندما كنت يف مرسيليا. كانت مرسيليا يف 
ذلك الوقت تستضيف »عام جاو زينجيان«، 
حيث أقيمت سلسلة من أنشطة متعلقة بعملي 
الفني. كان هناك معرض على نطاق واسع 
للوحاتي، ومسرحية »الرجل الذي يستجوب 
املوت«، وأوبرا »ثلوج يف أغسطس«. شرعت 
يف الفرتات الفاصلة بني كل هذه األنشطة 
يف إخراج ورسم وكتابة، وتصوير »صورة 
ظلّية«. مّولت مدينة مرسيليا الفيلم، أيضًا، 
ضمن مشاريع أخرى. باإلضافة إىل إخراج 
الفيلم، فكرت وكتبت السيناريو. كما أنني 
أعددت املونتاج أيضًا، وهي عملية أخرى 
تستغرق وقتًا طوياًل. كان كّل من »ألني 
ملكا«)5( و»جان لويس دارمني«)6( 
فنيني ممتازين من حيث تشغيل كامريات 
التصوير. يف احلقيقة، كان »ألني« و»جان 
لويس« صحفيي راديو وفيديو، قّدما 
أفالمًا وثائقية مستقلة أيضًا. التقيت بهما 
عندما كانا يتبعاين لفرتة من الوقت، وهما 
يستعدان لتقدمي فيلم وثائقي قصري، عنوانه 
»طائر يف املدينة«)7(، الذي يعتمد على 
أنشطتي اإلبداعية يف مرسيليا. أصبحنا، 
تدريجيًا، أصدقاء، ونتيجة حسن النّية، 
عرضا املساعدة يف صنع هذا الفيلم. 
وافقت. مل يكن هناك فعاًل، وفق شروط 
صارمة، سوى ثالثة فقط يعملون بدوام 
كامل يف الفيلم. عمل »ألني« و»جان 
لويس« بجّد يف هذا املشروع، وكان هناك 
الكثري مّما يتعني القيام به، وقدر ضئيل 

جدًا من القوى العاملة. عالوة على ذلك، 
ظللت أجري تغيريات حتى آخر حلظة من 
التصوير، ألّنه كان من املهم بالنسبة 
لذلك الفيلم رغم طبقاته الكاملة من هيكل 
السرد، الزمان، املكان، الفضاء، الصورة، 
علم النفس، واللغة، إلخ.. فقد كان ينبغي أن 
يكون متماسكًا بصريًا وقوّيًا. كانت عملية 
حترير الفيلم، عملية طويلة بشكل ال يصدق 
ومضنية، حيث استنفدنا كثريًا من الوقت 
والطافة واملال يف التفاصيل، مهما كانت 
دقيقة. مل يكن يف وسعنا توظيف مزيد من 
املوظفني املتفرّغني بسبب قيود امليزانية. 
يف احلقيقة، مل يكن الفيلم بأكمله ممكنًا، لو 
مل يوجد كّل هذا الدفء، والدعم احلماسي 
من األصدقاء. وكما ترين فإن قائمة من 
ندين لهم والذين اعرتفنا بفضلهم، التي 
ظهرت يف نهاية الفيلم، شديدة الطول.

t ما هي األفالم التي جتذبك، بشكل عام؟ 
هل هناك نوع معني من السينما أثر يف 

فنك احلايل؟
برجمان،  أجنمار  زينجيان:  جاو   -
سريجي ميخائيلوفيتش ايزنشتني، فيدريكو 
آندريه  بازوليني،  باولو  بيري  فيلليني، 
تاركوفسكي. أزعم أّن لدّي حنني ألفالم 
األسود واألبيض من عصر الفيلم الصامت. 
شاهدت يف أيام شبابي كثريًا من أفالم 
املوجة الفرنسية اجلديدة. متامًا مثلما 
شاهدت األفالم اإليطالية من الستينيات 
والسبعينيات من القرن املاضي. مع ذلك، 
ليست هناك مدرسة خاصة من السينما 
أثرت يّف. وبصفة عامة، فإنني أستمتع 
مبشاهدة األفالم بشكل هائل، وأنا منفتح 
متامًا لطائفة واسعة من اخليارات.

t مباذا تعّرف السينما؟ 
- جاو زينجيان: السينما هي صيغة 

لكل الفنون. إّنها تشمل اجلميع.

t لن يكون من السهولة بعد، عرض فيلم 
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»صورة ظلّية« للجمهور العام. ملاذا؟ وإىل 
أي مدى مّت االفراج عنه حتى اآلن؟

- جاو زينجيان: يرجع هذا إىل أنه مل 
يجد بعد موّزعًا جتاريًا. حتى اآلن، استقبل 
فيلم »صورة ظلّية« عرضه األول الطليعي 
يف جامعة »إيكس – إن – بروفني«، قبل 
أن نرسل خطاب اشرتاك يف مهرجان 
كان لألفالم لعام 2006. كما شارك يف 
مهرجان برلني األدبي العاملي السادس 
يف عام 2006. ويف شهر سبتمرب املاضي، 
عندما دعيت إىل جمعية نوتردام للفنون 
واألدب، »بني الوطن وقلب األرض«، 
أحضرت الفيلم جنبًا إىل جنب مع جمموعة 
من لوحاتي اجلديدة، مقّدمًا ذلك للجمهور 
األمريكي. يف شهر نوفمرب، مّت الشروع يف 
عرضه خالل املهرجان الدويل، الذي عقد 
يف بيت الفن بسنغافورة، للسينما التجارية 
لعروض خاصة باألفالم املستقلة. كان 
ذلك هو عرضه اآلسيوي األول. كما 
سيعرض أيضًا على جمهور أوسع نطاقًا 
يف كّل من إيطاليا، وهوجن كونح هذا 
العام. كان استقبال الفيلم دائمًا غامرًا 
باحلماس، ذلك هو السبب يف أين ال أعتقد أّن 
اجلمهور ال يرغب يف مشاهدة أفالم معّينة 
مؤلفة مستقلة جتريبية، بل يرجع األمر 
باألحري، إىل اآللية التي تهيمن على السوق 
وتكتالت قنوات توزيع ما يسمى »أفالم 
الفن«. إّن التقدم يف تكنولوجيا السينما 
اليوم ال يضمن احلّرية يف إبداع الفيلم. يف 
مواجهة العوملة، والطلب على االستهالك 
الثقايف الكبري، كان األمر على العكس من 
ذلك متامًا. مّما ال ميكن إنكاره، أّن األفالم 
تهدف إىل التسلية، لكنني أعتقد اعتقادًا 
جازمًا أّن األفالم تشّكل صوتًا اجتماعيًا 
وقناة للتفكري يف القضايا واألحداث الهامة 
يف حياتنا وتاريخنًا. تعترب األفالم وسيلة 

إيجابية، وليست سلبية.

t ما نوع اجلمهور، الذي تأمل أن يجتذبه 
فيلم »صورة ظلّية«؟

- جاو زينجيان: اجلميع.. وأّي فرد! أوّد 
أن أشدد، يف الواقع، على أنني ال أرغب  يف 
أن يكون هذا جمّرد فيلم نخبة، فيلم يعني 
فقط أولئك الذين يسمون »النخبة«. وال 
أعتزم تقدمي أفالم حصرية إلمتاع املثقفني 
والفنانني. ال ينبغي أن يصّنف هذا الفيلم 
باعتباره فيلمًا فّنيًا. هذا فيلم تعبري فني 
حّر ومفتوح، وينبغي أن يكون يف متناول 

اجلمهور العام العريض.

t هل سيكون هذا الفيلم هو املشروع 
الوحيد فقط يف جمال السينما؟ وما هي 

خططكم؟
يكون  أن  آمل  ال،  زينجيان:  جاو   -

الهوامش:
Y »فيونا لورين«، التي أجرت احلوار، هي فنانة متعددة املواهب، متتد أعمالها بني القصة، الشعر إىل 
املوسيقى واإلخراج املسرحي. تكتب غالبًا حول الفن املعاصر والطليعي من العروض املسرحية والسينما 
إىل الفن التشكيلي واملعماري. تقوم حاليا ببحث دكتوراه، وقد حصلت على بكالوريوس اآلداب من جامعة 
كولومبيا، واملاجستري من جامعة نيويورك، وماجستري يف الفلسفة من سوربون باريس. انتهت مؤخرًا من 
ديوان شعر، وأنهت حترير كتاب »صورة ظلّية«: الفن السنيمائي جلاو زينجيان» )باريس 2007(. )1(- 
نشرت قصيدة »طريق الطائر املتجّول« بوصفها إطارًا جملموعة لوحات من األسود واألبيض، بواسطة 
»مطبوعات دي سيل« باريس 2003، وهي نسخة اجنليزية نهائية للقصيدة، شارك يف ترجمتها كل من 
»ند بريجس« و»فنيا لوري«. وميكن العثور عليها يف »صورة ظلّية«: الفن السينمائي جلاو زينجيان، 
)باريس 2007( ص 47 – 70. كما يعمل جاو زينجيان بنفسه على ترجمة صينية تعتمد على نسخة 
األصل الفرنسي. )2(- كتب جاو زينجيان مقالة فيما يتعلق بفيلم »صورة ظلّية«، يستنبط فيها اإلطار 
النظري ملا يسميه »فيلم Tripatite«. ترجمته من الصينية إىل اإلجنليزية »مابل يل«، واملقالة تظهر يف 
»صورة ظلّية: الفن السينمائي جلاو زينجيان« ص 37 – 46. ملزيد من املعلومات حول دافع جاو زينجيان 
 MCIC إلنتاج هذا الفيلم، انظر مقال »مابل يل«: »حتديد سياق فيلم جاو زينجيان »صورة ظلّية«. مركز
للمعلومات )يناير 2008(. )2(- بعد أن أصبح جاو زينجيان ضحية لالضطهاد خالل »حملة معارضة 
التلوث الروحي« يف عام 1983، تنبه من اإلشاعات إىل أنه قد يرسل إىل معسكرات العمل سّيئة السمعة يف 
شنغهاي. وبعد احلصول على دفعة مقدمة من بضع مئات من العملة من ناشره يف بكني، ذهب لالختباء 
سريعًا، مرحتالً على القدمني ملا يقرب من العشرة أشهور التالية يف غابات وجبال حوض »سينشوان«. وقد 
اقتفي، يف وقت الحق، أثر هذه الرحلة يف روايته »جبل الروح«. )4(- تشمل املمثلني »سلني ياجن«، »فانيسا 
فوكو«، »لويس دارمني«، و»آرثر تاي – هوي لورت«. )5(- »ألني ملكا«، هو أحد كبار الصحفيني، وكاتب، 
وصانع فيلم تسجيلي، مقّره مرسيليا بفرنسا، وله عدد من الكتب. كما أخرج فيلمًا تسجيليًا عن أفغانستان. 
تعكس مقالته »سينما جاو زينجيان« جتربة تعاونه مع جاو زينجيان خالل تصوير فيلم »صورة ظلية«. 
كتب النص األصلي بالفرنسية، وميكن االطالع على ترجمته اإلجنليزية يف »صورة ظلية: الفن السينمائي 
جلاو زينجيان«. باريس 2007) ص 37 – 47(. )6(- يعترب »جان لويس دارمني« منتج فيلم مستقل، عمل 
سابقًا بوصفه صحفيًا يف راديو »جيزيل«. مقّره مرسيليا، وشارك »إلني ملكا« يف تأسيس بيت إنتاج الفيلم 
»ترينجل ميديرتينيه«. )7(- هذا الفيلم التسجيلي القصري من إنتاج »ديجتال ميديا برودكشن«. مرسيليا 

يف عام 2003.

فيلم »صورة ظلّية« هو األول. وإنني أعتزم 
االستمرار يف صناعة األفالم، وأخطط فعاًل 
للقيام بذلك... أعتقد أنني سوف أستمّر 
يف متابعة السينما يف هذا االجتاه الفني 
والرؤيوي اخلاص، متامًا كما فعلت يف 
فيلم »صورة ظلّية«. ويف الواقع، أتطلع يف 
املستقبل إىل صناعة سلسلة أفالم قصرية 
السمة، مع ممثلني إيطاليني خمتلفني. 
وستكون هذه هي املّرة األوىل يف العمل 
مع ممثلي مسرح كمجموعة فيلم. إنني 
مستثار من هذا املشروع اجلديد. يف الوقت 
الراهن، مازلت أفكر يف جميع اإلمكانيات 
اجلديدة، التي ميكن أن أكتشفها مع املمثلني 

اإليطاليني.
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tدعنا نبدأ من باريس.... كيف كانت 

الرحلة لدراسة املسرح؟
ـ ذهبت إىل باريس يف منحة دراسية  ـ
لدراسة املسرح، لكنني قبل السفر غريت 
املنحة إىل دراسة فنون السينما خاصة 
اإلخراج، ولكني تهت يف باريس، فلم 
أداوم يف الدراسة يف معهد السينما 
بباريس وفضلت  أن أعّلم نفسي بنفسي 
وقد كان، ويف باريس طالت فرتة إقامتي 
ملدة ثالث سنوات، وكل ما حصلت عليه 
من علم ومعرفة بأصول فن اإلخراج هو 
من فرتة وجودي بباريس، لقد كانت هذه 
الفرتة مبثابة والدة جديدة يل فكرًا وثقافة 
وعلمًا، وحلمت آنذاك بسينما جديدة ذات 
طابع خاص، رحلتي طويلة مليئة بالشقاء 
والعذاب واحلب والفرح أيضًا. إنها حياة 
كاملة أبرز ما فيها متعة العمل رغم ندرته، 
مليئة باللعب الشيق واللذيذ فلكل مرحلة 
مذاقها وأسلوب خمتلف يف احلياة، عشـقت 

اخملرج توفيق صالح:
اخملدوعون.. يصور مأساة الفلسطينيني

t توفيق صالح حمسوب على اليسار.... 
هل انضممت إىل أي حزب؟

ـ هذا صحيح أنا حمسوب على اليسار  ـ
ألن كل أصدقائي ومن أعاشرهم ينتمون 
إىل تيار اليسار، ولكن هذا ال يعني أنني 
أنتمي إىل حزب يساري لكن لو كنت 
قد فكرت يف االنضمام إىل حزب، كنت 
بالتأكيد سوف أنضم إىل حزب التجمع؛ 
وألنه  عقلي؛  إىل  األحزاب  أقرب  ألنه 
التنظيم الوحيد الذي أؤمن بأفكاره 
وبرناجمه يتوافق مع رؤيتي وقناعتي؛ 
لكنني مؤمن بالفكر اليساري املستنري، 
وطوال رحلتي كانت أقوى صداقاتي 
من قلب هذا التيار منهم صالح جاهني 
ويوسف إدريس وجنيب حمفوظ، ولوال 
هؤالء ما حتملت الصدمات التي تلقيتها 
يف حياتي، ولكن بعد الثمانني من عمري 
فإن كل ما ُيهمني اآلن بعيد جدًا عن 

السياسة.

السـفر وتعلمت الكثري منذ بداياتي األوىل 
خاصة عندما سافرت يف مطلع شبابي إىل 
فرنسا، عندئذ أدركت أنني مل أتعلم شيئًا 
يذكر يف مصر، ورأيت عاملًا مفتوحًا وأفقًا 

حافاًل بالثقافة واألدب والفن.

القاهرة ــ حوار: خليل اجليزاوي

يف عيد ميالده الثمانني يروي أسباب عزلته وذكرياته املريرة عن فيلم األيام الطويلة 
اخملرج توفيق صالح مواليد اإلسكندرية يف 27 أكتوبر 1926، حصل على ليسانس اآلداب من جامعة اإلسكندرية 1949، وأخرج 
مسرحية توفيق احلكيم وهو ال يزال طالبًا فأعجب به املستشار الثقايف الفرنسي فأرسله يف منحة إىل باريس لدراسة املسرح، لكنه 
غّير املنحة لدراسة اإلخراج السينمائي وظل يف باريس  ثالث سنوات، وعندما عاد إىل مصر تعاون مع األديب جنيب حمفوظ كمؤلف 
للقصة وكتب معه السيناريو، ثم أخرج أول أفالمه درب املهابيل 1954، وجنح الفيلم وحصل على جائزة، لكنه مل ينجح يف حتقيق 
إيرادات كثرية، وظل بال عمل ملدة سبع سنوات، وقدم فيلم صراع األبطال 1962، واملتمردون 1966، ويوميات نائب يف األرياف 1968، 
ورغم أن قائمة أفضل مئة فيلم يف تاريخ السينما العربية تضم هذه األفالم األربعة، إال أنه ُمنع من العمل، فاضطر للسفر إىل سوريا 

ومنها للعراق، وألن األحداث ملك للتاريخ، فكان اللقاء وهذا احلوار:

توفيق صالح
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وصباح اجلمعة خرجت سيارة من رئاسة 
اجلمهورية إىل منزل السحار، وهناك قالوا 
لهم: إنه يف جامع احلسني لصالة اجلمعة، 
فتوجهت السيارة إىل مسجد احلسني وأخرجوا 
السحار من صالة اجلمعة إىل مكتب رئاسة 
اجلمهورية، وهناك تسلم قرار عبد الناصر، 
بعرض الفيلم دون حذف كادر واحد وجاء 
يف قرار عرض الفيلم، أنه إذا صنعت مؤسسة 
السينما أربعة أفالم كل سنة ويف نفس 
مستوى هذا الفيلم، فإن رئاسة اجلمهورية 
ستضاعف ميزانية مؤسسة السينما، وهكذا 
عرض الفيلم، وبعدها حصلت على وسام 
النيل من الطبقة األويل يف عيد العلم عام 
1967 عن فيلمي املتمردون، وكان ذلك 

مبثابة تقدير يل من الدولة.

t هل بعد هذا االنتصار تفتحت أمامك 
األبواب املغلقة؟

ـ العكس هو الذي حدث، فلم أجد فرصة  ـ
واحدة للعمل يف القطاع العام، وال اخلاص، 
ووصلت ألقصى حاالت الغضب، وقلت لعبد 
احلميد جودة السحار سوف أهاجر، فقال يل: 
نحن ال نريد أفالمك؛ ألنها جتلب املشكالت، 
علمًا بأن السحار هو رئيس مؤسسة السينما 
ويف يده كل املفاتيح؛ ألنهم اعتقدوا أنني 
انتصرت عليهم، ومن هنا أصبحت بيني 
وبني إدارة مؤسسة السينما خالفات كبرية؛ 
لدرجة أنهم منعوين من العمل وعدم إسناد 
أي فيلم يل إلخراجه، بل فصلوين من 
وظيفتي لتدريس مادة اإلخراج يف معهد 
السينما وكنت أول أربعة خمرجني يتم 

t إذن كيف ترى عالقة املثقف بالسلطة 
كما طرحتها يف فيلميك: صراع األبطال 

واملتمردون؟
ـ املثقف يقع عليه عبء كبري وواجب  ـ
جتاه وطنه، ويجب أن يلعب دورًا يف عمليتي 
التقدم واإلصالح، وكان ذلك واضحًا يف 
صراع األبطال، لكنني أرى أن هناك ثالثة 
أنواع من املثقفني، فهناك قلة ال تزال 
جتاهد من أجل التطوير واالرتقاء، يف حني 
أن هناك الكثريين الذين نراهم بأم أعيننا 
وهم يتساقطون يف بحار التنازل من أجل 
أوهام، قدمت رأيي يف املتعلم من اجملتمع 
يف فيلم صراع األبطال، حيث قدمت طبيبًا 
ال يرى لنفسه عمالً إال يف الريف، حيث الفقر 
واجلهل والتخلف، ويف فيلم املتمردون 
قدمت منوذج املثقف الذي ال يزال يعيش 
يف األحالم الربجوازية، ولكنه من خالل 
جتربته يف املصحة التي كان بها والتي 
قاد فيها التمرد، هناك تطور وتعلم كيف 
يكون مع اجملموع، منوذج املثقف الثالث، 
قدمته يف فيلم يوميات نائب يف األرياف، 
هو وكيل النيابة يف األرياف الذي ُيراقب ما 
حوله يف الريف وبقدر املستطاع ال يتدخل 
يف أمور الناس، ويف مرحلة متأخرة يتنازل 
عن قيمه وينفذ ما تطالب به البريوقراطية.

عبد الناصر وافق
دون حذف كادر واحد

t كيف وافق عبد الناصر على عرض 
فيلم يوميات نائب يف األرياف رغم 

انتقادك للحقبة الناصرية؟
ـ هذا ما حدث بالفعل ولوال تدخل عبد  ـ
الناصر، ما خرج الفيلم للنور، خاصة أن 
وزير الداخلية شعراوي جمعة اعرتض على 
الفيلم، حيث كّون جلنة من أعضاء اللجنة 
املركزية لالحتاد االشرتاكي ملشاهدة الفيلم، 
باإلضافة لضباط مباحث وزارة الداخلية؛ 
وقالوا لقد قدمت صورة ُمشوهة لرجل 
الشرطة، وكانوا كلما يطلبون مني حذف أي 
مشهد كنت أرد على الفور: إن هذا من تأليف 

توفيق احلكيم، وهو من أهم من يكتبون 
يف مصر، وكتابه ُيدّرس يف اجلامعات، 
وأنا ال أستطيع أن أحذف أي مشهد؛ ألنني 
سوف أحاسب على كيفية نقل الرواية 
إىل السينما، فأمر وزير الداخلية بشراء 
عدة نسخ من الرواية ووزعها على أعضاء 
اللجنة  لقراءتها قبل عرض الفيلم، واكتشف 
الوزير أثناء العرضـ ـ وكان قد قرأ الرواية 
ـ أن الرشوة كان املفروض أن ُتقدم  أيضًاـ 
للقاضي الشرعي إلرجاع زوجة الفالح كما 
جاءت يف الرواية؛ لكنني نسبتها يف الفيلم 
إىل مأمور املركز، بعدها أمر وزير الداخلية 
باجتماع اللجنة املركزية كلهم، وحضرت 
اللجنة العليا لالحتاد االشرتاكي بكامل 
عددها وهم 112فردًا، كما حضر نصف 
ضباط وزارة الداخلية؛ ملشاهدة الفيلم يف 
دار سينما رمسيس الساعة الواحدة ظهرًا 
حتى ننتهي قبل الثالثة عصرًا؛ للموافقة 
على عرضه أو رفض العرض؛ ألن الفيلم من 
إنتاج ُمؤسسة السينما برئاسة األديب عبد 
احلميد جودة السحار، ويومها كنت أقف 
بجوار السحار يف استقبال الضيوف وحضر 
مندوب رئيس اجلمهورية وهو سامي شرف 
رئيس مكتبه، وهمس السحار يف أذين قائالً: 
إن نتيجة هذا العرض إما أن تدخل االعتقال 

أو تدخل التاريخ!!!
املهم بالطبع عرف عبد الناصر بهذا 
االجتماع يف نفس اليوم، فاتصل بي مكتب 
وزير الثقافة ثروت عكاشة للحصول على 
نسخة لرئاسة اجلمهورية، وشاهد عبد 
الناصر الفيلم مساء يوم اخلميس يف منزله، 

صالح جاهنيتوفيق احلكيمعبد الناصر
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تعيينهم وهم: توفيق صالح وصالح أبو 
سيف وأحمد بدرخان ويوسف شاهني.

تصوير القباب الذهبية 
t هل كان اخلالف مع مؤسسة 
السينما بسبب تكلفة فيلمك اجلديد 

»اخملدوعون«؟
فيلم  فــكــرة  عــرضــت  عندما  ـــ  ـ
»اخملدوعون« عن رواية الكاتب الفلسطيني 
غسان كنفاين »رجال يف الشمس«، وألن 
جزءًا من أحداث القصة يدور يف العراق، 
فقد طلبت السفر للعراق ملدة أسبوعني 
ألتعرف على جغرافية املكان حتى أمتكن 
من كتابة السيناريو، وافقوا؛ ولكنهم قالوا: 
عليك بالشركة العاملية لإلنتاج السينمائي 
برئاسة فتحي إبراهيم؛ ألنها متخصصة يف 
إنتاج األفالم املشرتكة، وكان التفكري بأن 
ينتج الفيلم شراكة بني املؤسسة املصرية 
للسينما واملؤسسة العراقية، واستدعاين 
رئيس الشركة العاملية للسينما وقال يل: 
أريدك أن تذهب إىل العراق لكي تصور 
القباب الذهبية للمراقد من أجل احلصول 

على دعم مايل كبري من العراق!
عندما فوجئت بهذا الكالم أخربته: إن 
الفيلم أبيض وأسود؛ ألنه يتناول موضوع 
القضية الفلسطينية بشكل رمزي، من خالل 
ثالثة شباب يحاولون العبور إىل الكويت 
بشكل غري رسمي بحثًا عن لقمة العيش، 

فرفض.
بعدها اتصلت بي اإلدارة اجلديدة 
لشركة »فيلمنتاج« للتعاقد على أي فيلم، 
عرضت من جديد فيلم »اخملدوعون«، قالوا 
انتظر نحن يف انتظار وفد سينمائي عراقي 
سيصل للقاهرة بعد أيام قليلة، عندما 
حضر أعضاء الوفد العراقي رفضوا فكرة 
عمل فيلم مشرتك عن القضية الفلسطينية، 
وقالوا: نفضل التعاقد معك على فيلم 
باأللوان يحكي قصة األمرية قطر الندى 
بنت ابن طولون ورحلتها إىل بغداد للزواج 

من اخلليفة العباسي.

t كيف تعاملت مع السينما السورية؟
- ذهبت لقضاء عدة أيام يف سوريا مع 
عائلتي، وهناك تقابلت مع أحد املسؤولني 
يف مؤسسة السينما السورية، فكتبت مع 
صديقي الكاتب سعد اهلل ونــوس مشروع 
فيلم عن األوضاع العربيـــــة، وتقدمت 
بالفكرة إىل جلنة القراءة للموافقــــة، 
فأصدر وزير الداخليـــــة قرارًا برتحيــــــلي 
من سوريـــــاـ ـ ألنه اعترب هذا الفيــــلم خطرًا 
ــ وإيـــــقاف سعد اهلل ونـــوس من وظيفتــــه 

يف إدارة املسرح.
وتدخل وزير الثقافة السوري ومت 
تسوية املوضوع وإنهاء املشكلة، وطلبوا 
مني أن أرشح موضوعًا آخر، يف هذه األيام 
وقعت مذبحة أيلول األسود بني األردنيني 
والفلسطينيني، وفجأة مات عبد الناصر، 
وكان حزين شديدًا على عبد الناصر وخويف 
أشد على مصر،     يف حلظة تأمل وتفكري 
عما مت من بشاعة للفلسطينيني يف األردن، 
عادت إىل ذهني قصة غسان كنفاين، 
فتقدمت بها إىل مؤسسة السينما التي 
وافقت عليها على الفور إلنتاج الفيلم عام 
1972، وكنت عام 1967 قد أخرجت فيلم 
السيد البلطي قصة صالح مرسي الذي ُمنع 

أيضًا من العرض يف دور السينما.

اللي مالو وطن ...... مالو قرب
t كم استغرقت من الوقت يف كتابة 

السيناريو؟
ــ كتبت سيناريو الفيلم بسرعة شديدة، 
مل أكتب بها من قبل، رمبا من حالة شدة 
الغضب، ومن توابع أحداث األردن، وحزين 
الشديد على وفاة عبد الناصر، من هنا 
جاءت الرغبة لكتابة فيلم »اخملدوعون« 
برغبة أن أحرك شعور املشاهدين إىل 
الغضب، وطبعًا يف حماولة أن يفعل هذا 
اجلمهور شيئًا، وبالطبع جنحت يف إثارة 
املشاهد إىل الغضب، ولكن ال نزال صامتني 
يف الغضب ومل نفعل شيئًا حتى اآلن. 
وشخصيات الفيلم الفلسطينية التي 

حتاول الوصول للكويت ُخدعت من سنوات 
طويلة، عندما قيل لهم: اخرجوا من فلسطني، 
وسنعيدكم لها بعد خمسة عشر يومًا! وهكذا 
ظلوا سنوات طويلة يف اخمليمات، هؤالء 
جاءت قمة خديعتهم؛ ألنهم سلموا مستقبلهم 
وحياتهم إىل قائد ناقص الرجولة، هذا 
القائد هو سائق الشاحنة الفلسطيني الذي 
أصيب بانفجار شظايا قنبلة، أفقدته 
رجولته! وهنا تأتي داللة العنوان: أن من 
ُيسلم مصريه إىل قائد، يجب أن يعرف قدر 

هذا القائد ومدى صدقه!
وبعد إنتاج فيلم »اخملدوعون« 1972 
من إنتاج مؤسسة السينما السورية جاءتني 
دعوة للتدريس يف معهد التلفزيون العراقي 
ملدة شهر، قبلت الدعوة، وخالل هذا الشهر 
عرضوا علّي العمل يف أكادميية الفنون 
كأستاذ ملادة اإلخراج، واستمر هذا سنوات 
طويلة، بعدها انتقلت للعمل يف مؤسسة 

السينما العراقية.

t هل مت الضغط عليك إلخراج فيلم 
األيام الطويلة؟

ـ يهز رأسه ُمؤكدًا بالنفي: ال! يصمت  ـ
قلياًل، ثم يقول: لكن بداية املوضوع 
أن املرحوم أحمد عباس صالح الكاتب 
املصري كان موجودًا للعمل بالعراق، 
وهو الذي ُكلف بكتابة السيناريو أوالً، بعد 
أن كتب القصة الشاعر عبد األمري معله، 
وقد روى أحداثها له صدام حسني بنفسه، 
فاعتذرت أوالً، ولكن أحمد عباس صالح 
ترك العراق؟؟!!؛ ليعيش يف لندن مع أوالده، 
ومل يكتب حرفًا يف السيناريو، فطلب مني 
صديق عراقي كتابة السيناريو وإخراج 
فيلم »األيام الطويلة« قبلت وكتبت سيناريو 
الفيلم خالل شهرين، وبدأت اإلعداد إلخراج 
الفيلم، وخالل تصوير الفيلم أصبُت بحادثة 
أثناء التصوير فُكسرت ساقي، وتوقفت 
شهرين، ثم استأنفت التصوير مرة أخرى، 

وُعرض الفيلم 1980.
األيام الطويلة  وأنا مل أخرج فيلم 
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ُمضطرًا، وال يوجد ما يسيء إيلّ يف الفيلم، 
وليس صحيحًا ما أشيع آنذاك من أنني 
بعت نفسي مقابل مليون دوالر، كل ذلك 
كذب وحمض افرتاء، وحقيقة األمر أنني 
كنت أتسلم راتبًا جيدًا من مؤسسة السينما 
العراقية، وكتبت عقدًا كمكافأة إلخراج 
الفيلم! هذا كل ما حدث، لكن لو كنت حصلت 
على مبلغ املليون دوالر لوجدتني يف حالة 

أحسن مما تراين عليها اآلن!!!
هل أذكرك أن خالل تلك الفرتة، بداية 
الثمانينيات، كان معظم الُكّتاب والشعراء 
التقدميني يأتون إىل بغداد للمشاركة يف 
مهرجان املربد الشعري كل عام، أنا مل 
أتخل عن رؤيتي وال قناعتي، بدليل أنني 
مل أنفذ إال 5 % مما كنت أحلم به، ولكن 
الظروف التي صادفتني يف جمال السينما 
حرمتني من فرصة العمل؛ ألكرث من هذا 
العدد، ولقد أعلنت منذ سنوات وأكرث من 
مرة، توقفي عن العمل يف السينما رفضًا 
ملستوى ما يحدث يف جمالها من أمور، 
وما وصل إليها من مستوى رديء، أما عن 
الفيلم فهو يحمل فكرة وموقفًا سياسيًا، 
فهو يجسد حلظة هروب شاب يبلغ من 
العمر 19عامًا حاول قتل رئيس الوزراء 
واستمر يف النضال، وهذا الشاب هو صدام 
حسني، والفيلم عرض يوم  عيد الثورة 
يف كل السفارات العراقية بالعامل، وجنح 
جناحًا باهرًا، لكنه أثار لغطًا يف أوساط 
املثقفني، ويف تقديري الفيلم ُمجرد جتربة 
سينمائية ال تستحق كل هذا الضجيج، لكن 
معذرة ال أستطيع أن أشوه أو أسيء حتى 
ملن ذبحني مرات ومرات، لكنني آنذاك 
توصلت إىل ضرورة االبتعاد عن الوسط 
السينمائي املصري، وبالفعل سافرت إىل 
سوريا ثم العراق لكنهم مل يتوقفوا عن 
مالحقتي!! ويف تصوري أن كل عمل قدمته 
كان يحمل جتربة جديدة يف بناء ولغة 
الفيلم، والعمل الوحيد الذي شعرت معه 
بالنضج كان اخملدوعون وقد حقق جناحًا 
كبريًا خارج مصر، علمًا بأن سوريا باعت 

الفيلم  للمؤسسة املصرية للسينما، لكنهم 
رأوا أن الفيلم ال يرقى ملستوى العرض 
ووضعوه يف اخملازن حتى تآكل!!!

t هل هذا الصمت الطويل يكشف أن 
هناك مؤامرة على استمرارك يف العمل؟
ـ نعم.. لألسف، رفض املنتجون إسناد  ـ
أي عمل يل بعد فيلم درب املهابيل رغم 
أنه حاز إعجاب جموع املثقفني، أؤكد أنه 
كان هناك شبه اتفاق بني السينمائيني 
على حماربتي يف عملي!! وعندما فاز 
الفيلم بجائزة بعد خمس سنوات بدأت 
وعرف  جديد،  من  إيّل  توجه  األنظار 
السينمائيون أن هناك ُمخرجًا ميتلك فكرًا 
ورؤية، األمر الذي دفع عز الدين ذو الفقار 
لرتشيحي إلخراج فيلم من إنتاج شركته، 
وعندما قدمت فيلم صراع األبطال، عملت 
على جناح الفيلم جماهرييًا، يف ذات 
الوقت عزمت على تقدمي رؤية خمتلفة 
من خالل التكوين واملونتاج للحفاظ 
على رؤيتي جتاه الصورة السينمائية 
وخلق إيقاع أسرع، وبالفعل جنح الفيلم 
لكن خرجت اجتاهات بعينها مرة ثانية 
ملنعي من العمل، واكتشفت فيما بعد أنه 
كانت هناك خطة ُمحكمة موضوعة كي 
أتوقف عن العمل، وكذلك عن التدريس 
يف معهد السينما؛ لدرجة أنني فكرت يف 
الهجرة، إىل أن تغريت إدارة القطاع العام 
وتعاقدوا معي على فيلم »املتمردون«، 
وعندما ُعرض الفيلم تعالت أصوات من 
السينمائيني وقاموا بتشويه الفيلم بحجة 

أنه دون املستوى وال يجوز طرحه يف 
األسواق، هنا كدت أصاب باجلنون؛ ألنني 
عرفت من كان وراء تلك احلملة الضارية 

ضدي، ولن أزيد حرفًا بعد ذلك.
وأنا بطبيعتي أحاول أن أكون بعيدًا عن 
األضواء، خصوصًا أنني توقفت عن العمل 
السينمائي سنوات طويلة وبإرادة مني؛ 
لذلك أهملتني وسائل اإلعالم يف املدة 
األخرية، ولكن الذين يهتمون بالسينما 
اجلادة تذكروين، فتم تكرميي مبهرجان 
ُمراكش الدويل وحصلت على اجلائزة 

الذهبية األوىل كأحسن خمرج.

t وكيف ترى حال السينما العربية 
اليوم؟

ـ جيلي كان يحلم بتغيري ظروف حياتنا  ـ
من خالل السينما باعتبارها أسلوب عرض 
ومناقشة ظروف اجملتمع املصري، ولكن 
هذا اجليل الذي تعلم يف معهد السينما كان 
يطلب الشهرة والعمل السريع فكثريون منهم 
ارتبطوا بالتجار السيئني يف سوق السينما 
ومل ينتظروا الفرصة؛ لتحقيق ما يفيدهم 
ويفيد جمتمعهم؛ ولذلك مستوى السينما 
املصرية اآلن رديء، وُيصيبني باحلزن 
الشديد، ولكن برغم هذا، فأنا أعتقد أن 
السينما اآلن بدأت خطوات صحيحة ال تزال 
بطيئة وقليلة نحو التغيري، املنتج احلقيقي 
اآلن للسينما هي حمطات الفضائيات والبد 
أن ينتج عن ذلك من وقت آلخر أعمال طيبة 
تكون هي الطريق إىل التنافس مع ما هو 

أفضل منها.

جنيب حمفوظ   يوسف إدريسغسان كنفاين
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من هنا فإن عملية تلقي العنوان تخلق 
مسافة مائزة بني العمل وعنوانه، مبا مينح 
االثنني استقاللهما النسبي، ليستقل العنوان 
مبقاصد نوعية يفرض اتصاالً أوليًا نوعيًا 
بني املرسل واملتلقي، ومن ثم، فإن على 
القراءة أن تنظر للموضوع من زاويتني، 
يف األوىل تنظر إىل العنوان بوصفه بنية 
مستقلة لها استقاللها الدالئلي اخلاص، 
ويف الثانية تنظر إىل التعالقات التي تربط 

هذه البنية ببنية النص)2(.
وثمة تساؤالت ال تني تطرح نفسها، هل 
تتشكل العنونة حتت سلطة وعي ذاتي )داخلي( 
أم تقع حتت أسيجة افرتاضات )خارجية( 

العنونة ومتظهراتها يف النص اإلبداعي
النصوص اإلبداعية العربية منوزجًا

كي نقول إن الكتاب أو اجملموعة فلسفية، 
فوفق األعراف التقليدية للتقييم القرائي 
للنص اعتدنا افرتاضًا أن العنوان اخلارجي 
)الرئيسي( هو متثيل ألفضل نص يف 
اجملموعة، لكن اسرتاتيجية العنوان تطورت، 
فعلى عكس ذلك متامًا صارت مسألة العنونة 
تتخذ لها بعدًا فلسفيًا جديدًا ال يقدم ألفضل 
نص داخلي، بل ال ميثل أي نص من نصوص 

اجملموعة على اإلطالق.
وهكذا ظهرت العنونة على أنها إشكالية 
حقيقية ومازال األخذ والرد بها قائمني، 
وعلى الرغم من كل هذا فقد تتشكل العنونة 
حتت تأثري فلسفي مزدوج يف )العام - 

جتعله –العنوان - املوشور الذي تنعكس من 
خالله الصورة، لتأخذ أبعادًا جديدة من رئة 
التمثيل العام القادر على رسم اخمليلة للنص 
املنفرد أو جمموعة بأكملها، ثمة سلطة 
مفرتضة – أيضًا  -يزعم الناص من خاللها 
أن وعيًا خاصًا لـ)الكتابة - القراءة( ميكن 
أن تقع حتت طائله عنونة نص أو جمموعة 
نصوص ما، فهل لهذه العنونة سطوة احتواء 
لعنونات داخلية متفرعة، لذلك صارت 
العنونة معضلة بحد ذاتها، وبخاصة- حسب 
زعم بعض الكتاب - أنها ملزمة باإلفصاح 
عن سواها أو تكرار نفسها حرفيًا ضمن 
نص معني، فهل يكفي عنوان فلسفي لكتاب 

كمال عبد الرحمن

غدت العنونة مطلبًا مهمًا للناص وهو يحاول تقدمي نصه للقارئ كونها تؤدي دورًا فعاالً يف العملية األدبية إبداعًا ونحوية، وهي – 
أيضًا  - جزء ال يتجزأ من اسرتاتيجية الكتابة لدى الناص الصطياد القارئ وإشراكه يف لعبة القراءة)1(.

ومتثل العنونة انطباعاتنا األوىل عن حتقيق هوية النص وكشف الوجه اآلخر لباصرة التخيل التي قد تستنفر من خاللها جمموعة 
احلواس املادية واملعنوية لبلورة رؤى وأفكار الكتابة التي تشري إليها العنونة بأصابع التأويل، وهكذا متتد خيوط التكهن من حافة 
العنونة أو تبهرجاتها أو انطوائياتها إىل الغائص من املنت، حيث تشي هوية النص بإحداثياتها أو تغلق بواباتها السرمدية بوجه 

حماوالت الكشف هذه من دون منحها خيطًا من نسج الكتابة قيد التحليل واملقارنة.
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)داخلية( فرعية أو قراءة سطوره الداخلية 
إذا كان نصًا منفصاًل.

ويف حقيقة األمر ال تقف فلسفة تشكيل 
العنونات عند حد معني، فهي تتطور مع 
تطور الزمن والرؤى والثقافات واألفكار 
وسوى ذلك مما له عالقة بالعنونة، لكننا قد 
نتمكن من رصد بعض أسرار تشكيلها وعلى 

النحو اآلتي:

تشكيل العنوان التقليدي:
وهذا ال يعني أن هذه العنونة قد تتشكل 
على السذاجة أو البداهة أو تراجع الوعي، 
ولكنه –التقليدي - قد يكون بحاجة مباشرة 
للتأثري والتأشري القريب يف حماولة خللق 
حالة متاٍه بني العنونة واملنت، وإن كان 
العنوان التقليدي يف بعض حاالته يؤسس 
على التقريرية واملباشرة دون الوصول 
إىل حالة التماهي التي يتمناها الناص يف 
تشكيالته الكتابية )أي من احلافة األمامية 
للعنوان حتى احلافة األخرية للنص(، وهكذا 
تختلف املقاييس يف تقييم هذه العنونة، 
فمثالً علينا أوالً أن ندرك أن مسألة )فلسفة 
العنوان( قد جاءت متأخرة وأغلبها تأسس 
يف عصرنا احلاضر، أما يف السابق فال جتد 
من يهتم بإشكاليات العنونة، ومثال على 
ذلك )قصائد املعلقات( بخاصة والشعر 
اجلاهلي عامة، وما تبع ذلك من فرتات 
ومراحل زمنية كان الكتاب يف الغالب يدور 
حول نفسه يف رحلة البحث عن عنوان، حتى 
إن بعضهم سمى )ملحمة جلجامش( بـ)هو 
الذي رأى( هذه اجلملة املرحلة من الكلمات 
الثالث األوىل للملحمة، وسميت بعض 
القصائد بقافيتها أو حسب تشكيل القصيدة 

مثل )رباعيات اخليام( وغري ذلك.
والعنوان التقليدي يعرف بـ)العنوان أو 
العناوين اخلطابية( التي حتيل على النص 
ذاته وعلى موضوعه يف آٍن معًا، ويكون 
العنوان جزءًا من بنية النص، وعنصرًا 
مهيمنًا فيه)6( وينطوي حتته نوعان من 

العناوين هما:

اخلاص( خارج املنت وداخله. وإذا سلمنا 
جدالً أن العنونة )الداخلية( ليست سوى 
حاجة نفسانية يروى بها ظمأ الناص 
يف حالة ما أو حاالت إىل أرقى متثيل 
حضوري فاعل لتقدمي املعنى اخلاص 
بتحريض احلواس امللموسة وغري امللموسة 
واستنفارها جللب االهتمام إىل الغائص 
من النص، ومبزعوم الناص أن للعنوان 
تأثريًا سيكولوجيًا )نفسانيًا( على املتلقي 
بالطريقة التقليدية التي غادرها البعض 
دون رجعة )الكتاب يعرف من عنوانه(، 
ولو مشينا بهذا الرأي النتفت احلاجة لهذه 
الدراسة، فإذا كان عنوان الكتاب )األنهار( 
فإنه يتحدث عن األنهار وليس الصحراء 
مثاًل، ويف عنونات كهذه يكون وجه املنت 
أو ناصيته عاريًا من دون أن تكون للعنوان 
قدرة على إلباسه زّي التكهن واالفرتاض، 
تسقط هنا فلسفة العنونة وتتالشى احلاجة 
إىل بهرجة ناصية املنت أو تصنيع عنونة 
أو إدخالها يف دوائر التخيل والتحريض 
والرتميز، فيتحول العنوان يف تشكيلة 
تقليدية رتيبة إىل فّزاعة كالم تقف بحياد 

سلبي على مفرتق طرق املنت.
لكن العنونة مل تعد بهذه السذاجة، فقد 
واكبت تطورات النص وصارت متثل وعيًا 
كتابيًا عاليًا يرقى بالنص إىل فضاءات 
)رمزية( ملغزة خاصة، من هنا ينبغي 
عدم جتاوز هذه اإلشكاالت وبخاصة أن 
بعضها – العنونات  - متتاز باعتمادها 
الرمز حتت تأثري انزياحات مشفرة بأمناط 
فيها الصورة التشبيهية والصورة الكنائية 
والصورة اجملازية)3(. ولسنا هنا بصدد 
مناقشة مستويات الرمز بقدر تخيلنا آلليات 
تفعيل الرمز على أنها تخرج من مستويني، 
األول )داخلي( وهو صوت )األنا - الذات(، 
والثاين )خارجي( وهي جممل الضغوط 
اخلارجية وهي أيضًا صوت )األنا - اآلخر( 

وسلطته على الذات.
ولن يكون مبقدورنا اخلروج ببساطة 
هكذا من دائرة العنونة بعد أن دخلناها 

بيسر وسهولة، اخلروج شائك وصعب، 
والعملية هذه جترى من طرف املرسل وهو 
يؤم ببناء املرسلة بحثًا عن االستقالل 
الذاتي يف توليد الداللة، وهذا ما يعنيه بول 
ريكور بـ»إمكانية انفتاح النص على قراءات 
متعددة«)4( مفتوحة، بل النهائية، ويف هذا 
املنعطف »يتداخل حق القارئ بحق النص 
يف نزاع يولد حركية التأويل برمتها، إذ 
يبدأ التأول حيث ينتهي احلوار«)5(، ومن 
هنا تربز فلسفة املرسل يف بناء مرسلته/ 
العنوان بناء مفتوحًا وانزياحيًا قادرًا على 
التحول الداليل الذي ال يحدث يف العالمة 
اللغوية املباشرة، األمر الذي يرتتب عليه 
اختالف تلقي العنوان واالستجابة له تبعًا 
ملدى الشعرية التي يحملها العنوان.

ولنا أن نذهب اآلن إىل زاوية من زوايا 
العنونة تلك التي نادرًا ما التفت إليها أحد 
من الدارسني وهي )العنونات الطاردة(، 
والعنوان الطارد بحد ذاته فلسفة يشكلها 
الناص على هيئة )تضاد أو تعاكس( 
لدالالته على املنت أو مشروعه الكتابي، 
إلبعاد ذهن املتلقي عن إدراك املنت من 
عنوانه دون الوصول إىل أعماق النص.

ومما الشك فيه أن املسافة بني املنت 
والعنوان ليست أرضًا بكرًا أو بورًا بآن 
واحد، أي مبعنى آخر أن هذه املسافة تقع 
دائمًا حتت طائل احلفر والتنقيب وفق 
تأثري فلسفات تشكيلية عدة، بعضها يقرب 
املسافة بني النقطتني )العنوان واملنت( 
واآلخر يبعد املسافة، وثالث يلغمها، 
ورابع يسيجها بالتأويالت، وهكذا إىل 
آخر ما تعاين منه مسألة العنونة باجتاه 
آفاق رمزية جديدة تخرج هذه العنونة من 
وظيفة اخلادم أو البواب أو املؤشر بأصبع 
السذاجة إىل تفعيل تكميلي آللية املنت، تلك 
اآللية التي فضحتها سذاجة العنوان ووشت 
بأسرارها بطريقة جتعل املتلقي يكتفي 
باستعراض العناوين دون احلاجة إىل 
أن يتعب توقعاته يف فك األغلفة الداخلية 
وقراءة املسرد إذا كان كتابًا فيه عنونات 
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1- العناوين التجنيسية التي تؤكد 
انتماء نص ما إىل جنس معني، ويسميها 
جريار جينيت بـ)العنوان الشكلي( )7(.
2- العناوين التي حتيل على النص)8( 
ذاته، بشكل مباشر أو شبه مباشر.
ونأخذ أمثلة يف التشكيل التقليدي، 
فـ)األيام -طه حسني -مصر( مل يجد 
العبقري حسني عنوانًا أليامه )ذكرياته 
ومذكراته( سوى التشكيل التقليدي 
)املتماهي مع املنت( وهو )األيام( وقد 
جنح يف ذلك. و)يوميات نائب يف األرياف 
–رواية  -توفيق احلكيم – مصر( وهنا 
للعنونة فعلها كما يف )األيام(، ونذكر يف 

هذا التشكيل أيضًا:
)الطالب املنكوب -رواية - عبد اجمليد 
الشافعي -اجلزائر( و)حرية سيدة عجوز 
-قصص  -مهدي عيسى الصقر  -العراق( 
و)الطريق/أوالد حارتنا  - روايتان  -جنيب 
حمفوظ  -مصر( و)اجلسر - جمموعة شعرية 
- طالل عبد الرحمن -العراق( و)قصص – 
جمموعة – قصصية - عبد الوهاب النعيمي 
- العراق( و)حاالت -قصص - حممود 
جنداري  - العراق( و)التفكك -رواية - 
رشيد بوجدرة - اجلزائر( و)قصص من 
نينوى - جمموعة قصصية مشرتكة لـ)15( 
قاصًا من نينوى -العراق( و)اجلبل األبيض 
- قصص - أجمد توفيق - العراق( و)الطلع 
- قصائد  - ساجدة املوسى - العراق( 
و)قالت يل السمراء  - قصائد -نزار قباين 
-سوريا( و)شرق املتوسط  - رواية  - عبد 
الرحمن منيف - السعودية( و)األصابع  
-قصائد - علي الشرقاوي - البحرين( 
و)عذابات يوسف بن حممد - قصائد - 
إسماعيل الوريث -اليمن( و)مذكرات بحار 
- قصيدة طويلة - حممد الفايز - الكويت( 
و)أباطيل - قصص - هدى النعيمي - قطر( 
و)أوراق اخلريف - قصائد - ندرة حداد  - 
سوريا( و)العصافري وظل الشجرة  - قصائد  
- علوي الهاشمي -البحرين( و)خطوة 
أخرى - قصائد - فوزي الطائي - العراق( 

و)أغنية ضد احلرب - قصائد - حكمت 
النوايسة - األردن( و)احلريق -رواية- نور 
الدين بوجدرة  -اجلزائر( و)قنديل أم هاشم 
- رواية -يحيى حقي - مصر( و)موسم 
الهجرة إىل الشمال -رواية -الطيب صالح 
- السودان( و)ريحانة -رواية - ميسون 
صقر  -اإلمارات( و)الناس يف بالدي - 
قصائد - صالح عبد الصبور - مصر( و)يف 
سبيل الزواج  -رواية  - حممود أحمد السيد 

- العراق( وإىل ذلك من عنونات.
ويبدو لنا أن مسألة التشكيل التقليدي 
للعنوان فيها أكرث من دال، أي دالني 
يتبادالن سلطة التشكيل من املنت إىل 
العنونة، ومن العنونة إىل املنت، ففي 
النصوص التاريخية والرتاثية والعلمية 
التي تتحدث عن شخصية مثاًل، غالبًا ما 
يتشكل العنوان من ذاكرة املنت، فالكتاب 
الذي عنوانه )عنرتة بن شداد  - لألصمعي( 
مثالً أيضًا يكون عنوانه مرحالً مباشرة من 
شخصية )عنرتة(، حيث تطغى الشخصية 
على العنوان وتفرض عليها حضورها 
يف فلسفة التشكيل مباشرة، هذا هو الدال 
األول، أما الدال الثاين فهو فلسفة استخراج 
املنت من العنوان، ونحن نعلم أن العنونة قد 
تتشكل يف واحدة من هذه املراحل )العنوان 
قبل النص( أو )العنوان أثناء كتابة النص( 
أو )كتابة العنوان بعد تشكيل النص( وهناك 
أمثلة على كتابة املنت على العنونة مل 

نذكرها اختصارًا.

تشكيل التضاد:
وهذا التشكيل أكرث حضورًا وفاعلية يف 
النص اإلبداعي بشكل عام، والنص الشعري 
بشكل خاص، ذلك أن العنوان اإلبداعي خرق 
وانتهاك ملبدأ العنونة التقليدية، إذ »ليست 
العنونة يف الشعر مثالً  -مرتبطة كما يف 
التصوير التقليدي باختزال النص، بل ميكن 
أن تكون العالقة تقابلية أو انزياحية، وال 
تكون بالضرورة ائتالفية« )9(. والعنونة 
بهذا املفهوم حتيل إىل نوع من بناء الروابط 

بني طريف )احلامل( و)احملمول( سواء أكانت 
هذه اإلحالة تتخذ صيغة التضاد أو التقابل 

أو التوازي أو التماثل أو التنافر)10(.
كما يخلق يف بعض تصوراته جدليات 
بني االجتاه وعكسه، بني الشيء وضده، وقد 
تتشكل هذه اجلدلية بني طرفني متغايرين مل 
تنقطع الصلة بينهما، بل يجد من ينقب يف 
احلدود الفاصلة بني هذا وذاك ثمة ذبذبات 
قرائية تنتقل جيئة وذهابًا بني الطرف 
األول ونقيضه الطرف الثاين، وسرعان 
ما تتشكل هذه الذبذبات على هيئة جدلية 
قائمة بني طريف التناقض، فمن تالقح 
الليل والنهار يولد الفجر الذي هو ليس لياًل 
وال نهارًا، وهكذا مثاًل من تشكيل التضاد 
يف )املغني الصامت  -قصص  -كمال عبد 
الرحمن  -العراق( تتمظهر  ثنائية التنافر 
)الغناء=صوت=ضجيج/والصمت=سكون( 
فكيف يفسر التقاء الضجيج بالصمت؟، 
تلك جدلية تتشكل على التضاد الذي هو 
سر من أسرار فلسفة العنوان، ويف )رياح 
شتائية دافئة -قصص -خضري عبد األمري 
-العراق( جند أن التضاد يف العنونة واقع 
بني )برد الشتاء( و )دفء رياحه( وال ميكن 
أن تكون رياح الشتاء دافئة ما مل يستقصد 
القاص معنى آخر يف جدلية النقيضني 
)الربد والدفء(، ونرى يف مثل هذا التناقض 
والتضاد أمثلة يف هذه العنونات: )أحزان 
وزغاريد -قصص -عبد القادر احلمداين 
-العراق( و)دفء الثلج -قصائد -جابر 
حممد جابر -العراق( و)رمال حترقها 
األجساد  -رواية  -زيدان حمود  -العراق( 
و)الذي يأتي وال يأتي  -قصائد  -عبد 
الوهاب البياتي -العراق( و)جنوم يف 
سماء النهار  -قصص  -خضري عبد األمري  
-العراق( و)اإلقامة يف املناطق املمنوعة  
-رواية  -حممد بن مريومة  -اجلزائر( 
و)صالة  -يف اجلحيم  -رواية  -حفناوي 
زاغر  -اجلزائر( و)فساد امللح  -قصائد  
-إبراهيم حممد إبراهيم  -اإلمارات( 
و)زليخة البعد يقرتب  -قصص  -جليل 
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القيسي  -العراق( و)الليل والنهار  -رواية 
-فيصل عبد احلسن حاجم  -العراق( 
و)حطب أخضر  -قصائد  -إبراهيم نصر 
اهلل  -فلسطني( وإىل مثل هذه العنونات.
ال شك أن آلية صنع العنونة ليست كما 
ُيتخيل أنها بيان عفوي لتشكيل إصبع 
إشارة إىل نص ما، وبني أن يكون العنوان 
خادمًا أو فزاعة عتبة وأن يكون  تاج 
الداللة ومفتاح املنت األمني، بني هذا وذاك، 
تتشكل فلسفات متباينة تنبثق من رغبة 
الناص ووعيه وقدرته على تشكيل عتبات 
متغايرة يف املعنى التأويلي أو التقليدي 
أو الفلسفي، عنونة التغاير التي يشكلها 
التضاد هي ليست نقطة يف رأس السطر 
بالنسبة للمنت، وليست أيضًا قلب موازين 
اجلمل والكلمات، ولكنها حماولة لصنع 
الدهشة وإبرام صفقات مع املتلقي لتبادل 
رؤى وأفكار جتعل األخري –املتلقي -يقع 
يف دوائر التأمل العميق دون أن جترؤ 
تصوراته على استكشاف إيديولوجيات 
املنت، قبل استكناه تلك اجلدليات التي 
تثريها عنونات التضاد، فبني )الغناء 
والصمت(، وبني )الربد والدفء( أو )النجوم 
والنهار( أو )األحزان والزغاريد( أو )يأتي أو 
ال يأتي(وسوى ذلك من تشكيالت التضاد 
التي تشكل اجلدليات، بني كل هذه العنونات 
يقف التناقض مؤشرًا حقيقيًا يف تشكيلها، 
غري أن بعضها عاجز عن صنع جدلية ملا 
يف تلك العنونات من تنافر شديد وقطع 
صلة يصعب من خاللها قيام جدلية، كيف 
)يقرب البعد( ماديًا؟ أليس البعد )بعيدًا( 
يف أصله والقرب )قريبًا(، لكن اجلدلية قد 
تتحقق برتاجع )البعد( عن أقاصيه أو بعده، 
فتختصر املسافات ويكون )البعيد( قريبًا 

وليس )البعد( قريبًا.

التشكيل التأويلي:
ويف هذا التشكيل يسعى الناص إىل 
رسم مالمح عنوانه ورفده بلغة عالية 
الشعرية وخاصة، تقوم على إيهام القارئ 

– للوهلة األوىل  -بتعطيل العالقة العملية 
بني العنوان والنص، األمر الذي يرتتب عليه 
الغوص عميقًا يف بحر القراءة بغية البحث 
عن العالقة التي على أساسها حتاول نصية 
العنوان اإلحالة إىل نصية النص، خاصة 
أن العناوين الشعرية احلديثة تؤشر بجالء 
إىل قيام مسافة مائزة بني العنوان وداللة 
النص)11(. عند ذلك جند القراءة تتجاوز 
البعد الداليل األول للعنوان إىل أبعاد أعمق 

بغية التأويل.
يتمظهر هذا التشكيل يف العناوين التي 
تصّنف بأنها »خطاب ناقص النحوية أو ال 
نحوي بامتياز«)12(، ميتاز بتكثيفه العايل 
على مستوى الدوال يف مقابل اتساع على 
مستوى املداليل، والالنحوية املقصودة هنا 
»عدم تكافؤ الرتكيب اللغوي والناجت الداليل 
عنه، إذ يتسع هذا عن عناصر احلضور 
وعالقاته، ومن ثم عن حدود الرتكيب، 
لتشتغل عالقات الغياب بصورة أكرث 
فاعلية يف تأسيس ذلك الناجت» )13(، ومن 
هنا يتضح دور البنية الرتكيبية للعنوان، 
ومدى أثرها يف استجابة القارئ. وبقدر 
ما يعتني الناص بالصياغة والرتكيز على 
القيمة الداللية واجلمالية للعنوان يستثري 
العنوان لدى املتلقي اعتناء يف فعل القراءة 
ذلك أن االعتناء بالصياغة العنوانية من 
قبل الناص يستدعي جهدًا موازيًا من 
قبل املتلقي تستحث لديه تطويع آليات 
التأويل)14(. ومن الواضح أن مبقدور 
العنونة تأسيس فرضيات تأويلية يف 
تشكيل حتريضي الستفزاز احلواس، ومن 
ثم استنفارها للذهاب إىل ما وراء العنونة 
واالشتغال على تنقيب ما بني السطور 
وتطوير حفرياته للوصول إىل عنوان آخر 
مل يصرح به وغري العنوان املرصود، ويعمل 
الناص على تأسيس عوامل وإيديولوجيات 
تدور يف فلك العنونة ال يصرح بها لكنها 
بحاجة دائمًا إىل استنفار وحتريض إذا مل 
يكن العنوان بحد ذاته بيانًا حتريضيا يلّوح 
بتكهناته وأفكاره، مشريًا بأصابع التعجب 

إىل املنت، حيث ال يصل إليه املتلقي قبل 
سلسلة من التأويالت والتحريضات التي 
يصطحبها يف حماسة الستقبال النص، 
وهذه أمثلة على العنونات التحريضية:
)احلوار األخري قبل مقتل العصفور 
بدقائق  -قصائد  - إبراهيم نصر اهلل  - 
فلسطني( و)اثنا عشر ذئبًا على مائدتي - 
قصص  - عبد القادر عقيل  - البحرين( 
و)رجل جاء وذهب  -رواية  -عبد الرحمن 
القصيبي -السعودية( و)فوضى احلواس 
-رواية -أحالم مستغامني - اجلزائر( 
و)خط أحمر  - رواية  - جاسم الرصيف  - 
العراق( و)بوصلة الدم  - قصائد  - بول 
شاؤول - لبنان( و)موناليزا.. عاقر  - 
قصص  - يعرب السامل  - العراق( و)حدائق 
االستفهام  - قصائد  - فيصل القيصري  
- العراق( و)صرخة يف جسد  - قصائد  
- عمر حماد هالل  - العراق(  و)احلاسة 
التاسعة  -  قصص  - كمال عبد الرحمن  
- العراق( و)ينهض الدم  - قصائد  - حسن 
النجار  - مصر( و)الرجل الذي هو أنا أكرث 
مني  - رواية  - ثامر معيوف  - العراق( 
و)اليد تكشف  - قصائد  - عبد الزهرة 
زكي  - العراق( و)فتافيت امرأة  - قصائد  
- سعاد الصباح  - الكويت( و)تاسوعاء  - 
قصائد  - طالب عبد العزيز  - العراق( وإىل 

ذلك من عنونات.
 - )التأويلي  العنوان  إن  ونقول 
التحريضي( هو آلية تفعيل التكهنات، له 
القدرة على تشكيل عتبة للمنت بعد املرور 
بسلسلة من تفاعالت احلواس وجعلها 
مشدودة إىل النص بحرارة ينبغي أن تتماثل 

مع قدرة العنونة على ذلك.
كما أن صناعة العتبات ليست سهلة إىل 
مستوى يجعلها تلتصق مثل عملية )كوالج( 
بني الدال والدال عليه، التأويل ينبغي أن 
يكون مبستوى إيديولوجية النص التي 
يتكّفل بصناعتها الناص صناعة عالية 
ال جتعل العنونة متثل نشارًا فوضويًا إىل 
جنب منت قاصر عن أداء فكرة )التأويل  
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- التحريض( التي أوحى بها أو شكلها 
العنوان.

لذلك يجب على الناص أن يكون حذرًا 
يف تشكيل تلك العتبات بحيث ال تضطرب 
الرؤية التي تصّنعها العنونة يف حماولة 
لتربير صناعة صورة )حتريضية - تأويلية( 
جتعل املتلقي مستفزًا وهو يتلّقى أخبار 
املنت التي يجب أن تكون امتدادًا لتفعيل 

التأويل يف النص.
وهكذا نقرتح على الناص أن يصنع 
عنوناته صناعة مسبوكة تتالءم وحمتويات 
املنت وما تقوله أسطره الداخلية، ال أن 
يكون العنوان تقليديًا واملنت تأويليًا، بحيث 
يفاجأ املتلقي بذلك التفاوت يف الفكرة 
وتشتيت الرؤى بني الدال والدال عليه، وهذا 
يحسب على جتانس )الكتابي - القرائي( 
الذي يجعل املتلقي مشاركًا يف تشكيل 
النص مبساحة مرتبكة ال متثل وعيًا حقيقيًا 
لقيمة املشاركة القرائية للنص من دون هذا 

التجانس.

تشكيل األسئلة:
الشك أن العنوان قادر على طرح 
األسئلة، بل املزيد من األسئلة التي رمبا 
يكون يف النهاية غري مسؤول عن وضع 
أجوبة لها، وقد ال يكرتث العنوان أو يهتم 
بذلك، وسياسة صنع األسئلة التي تنتجها 
العنونة هي فرضيات وفضاءات مفتوحة 
قد ال يستطيع املنت مهما كان واعيًا 
اإلحاطة بأسرار هذه األسئلة وتهيئة 
أجوبة أو مشاريع أجوبة لها، ويف مثل هذه 
احلال يغدو العنوان آلية كامتة )أسرارية( 
تتوقع من املتلقي زيادة قيمة املعنى الذي 
يضفيه إليه، فالنص/العنوان ناجت ينبغي 
أن يشكل وضعه التفسريي جزءًا من آليته 
التوليدية ذاتها)15(. ولنا أن نتساءل هل 
من واجب النص اإلجابة عن هذه األسئلة، 
أم أنه بدوره سيفتح آفاقًا جديدة لطرح 
أسئلة أخرى تشاكس أسئلة العنونة وتضبب 
عليها االجتاهات، ليتشكل بعد ذلك سؤال 

كبري ميتد من احلافة األمامية للعنونة 
وإىل احلافة اخللفية للمنت، سؤال كبري قد ال 
يحظى الناص أو املتلقي بجواب له، ولعل 
أعظم األسئلة هي تلك التي ال جواب لها، 
وهذه عنونات تطرح أسئلة: )ما الذي يأتي 
بعدك؟ - قصائد  - كمال عبد الرحمن  - 
العراق( و)الرماد يف الشوارع أين الرفاق؟  
- قصائد  - غازي دع الطائي -العراق( 
و)ملاذا تركت احلصان وحيدًا؟ - قصائد  
- حممود درويش  - فلسطني( و)ملن 
تأخذون البالد؟ - قصائد  - منري حممد 
خلف  - سوريا( و)من أين يجيء احلزن؟ - 
قصائد  - علوي الهاشمي - البحرين( هذه 
العنونات تشي تشكيالتها بأسئلة ظاهرة، 
أما العنونات األخرى فلها تشكيل باطن 
يصعب رؤيته ما مل يغص املتلقي متسلحًا 
بآلية كشف يف الغائص من املنت، أي ال 
تطرح أسئلة مباشرة حتتاج إىل عالمات 
تعجب أو استفهام ومنها: )عو  - رواية  - 
إبراهيم نصر اهلل  - فلسطني( و)رغبوت  
- قصائد  - مراد السوداين  - فلسطني( 
و)خطوات بال جسد  - قصائد  - حممد 
رضا مبارك  - العراق( و)قصائد مل تكتب 
بعد  -  قصائد  - يحيى شكر حممود  - 
العراق( و)اجلهة اخلامسة  - رواية  - ثامر 

معيوف  - العراق(.

التشكيل الرقمي:
تستقصد بعض العنونات إظهار رقم أو 
عدد معني بغية اإلشارة إىل حتمية تعلق 
املنت بطريقة أو أخرى بهذا الرقم، وكما 
لألرقام تصنيفاتها اإليحائية فإنها يف 
بعض جوانب تقييمها تشري إىل قدسية 
أرقام وغموض أرقام أخرى، فاألرقام واحد 
وثالثة وسبعة والرقم أربعون مثالً معروف 
أن تكرار بعضها يقدم شيئًا من احلساسية 
العقائدية، وأما الغربيون فيتشاءمون من 
بعض األرقام، وهذا فيه شيء من الغرابة.

ال شك يف أن األرقام يف تشكيلة العنونة 
هي عالمة توكيد أو تأكيد على أهمية احلادث 

أو األشخاص الذين يرتبطون بهذه األرقام، 
مما يجعل هذه الشخوص رموزًا أو شخصيات 
حمورية تكون مركز ثقل يف حركيات النص، 
ولها قابلية التحرك بأكرث من اجتاه دون أن 
تتفوق عليها أو تضعفها شخصيات أخرى 
تشاركها التحرك على مساحة املنت، وليس 
الرتقيم يف العنونة بهذه السذاجة التي قد 
ميكن تصورها، بل هي فلسفة تشكيل رقمي 
يف العنوان ذات مدلوالت قطعية غري خاضعة 
لالنزياح أو االنحراف، فال ينبغي لعنونة 
)ألف ليلة وليلة( أن تكون دالة على نص ال 
يحوي من الليايل إال ألف ليلة مثاًل، فاألرقام 
يف العنونة دالالت ذات رؤى خاصة تشي 
بأهمية األشخاص واحلوادث املرتبطة بهذا 
الرقم، وهي توكيد داليل مرتبط باملنت 
ارتباطًا وثيقًا، كما هي احلال باالرتباط 
بالرقم: )احلاسة التاسعة -قصص -كمال 
عبد الرحمن - العراق( و)الدم السابع - 
قصائد -أديب ناصر -فلسطني( و)أربعون 
نهارًا - قصائد - أجمد حممد سعيد - العراق( 
و)الرجل السابع - قصص - إبراهيم سليمان 
نادر - العراق( و)جمرد<فقط -رواية - 
إبراهيم نصر اهلل - فلسطني( و)فاكس إىل 
العامل 13 -< -1991 -قصص - يعرب 

السامل - العراق(.
ويالحظ يف التشكيل الرقمي أيضًا أن 
يكون الرقم مطابقًا ملا يف املنت يف حال 
املباشرة أو املادية، وقد ال يكون مطابقًا 
لها يف شخوص ووقائع املنت غري املباشرة 
أو الالحسية، ولكن يف الغالب يكون مطابقًا 

يف املنت والعنونة.

التشكيل التناظري:
تقدم العنونة تشكيالً آخر من تشكيالتها 
املتعددة وهو التشكيل التناظري والتشكيل 
التناظري املتعاكس يف اإليديولوجية 
والفكرة )املتقاربة/املتباعدة( فالتناظر 
بأبسط أشكاله هو تواجد نظري )شبيه أو 
مطابق( للنظري األصلي الذي تقدمه العنونة، 
وقد يتفق النظريان مثل )بيت لالرتعاش.. 
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بيت الثلج( حيث يكون املعنى متجانسًا بني 
النظريين )لكون الرعشة والثلج يجتمعان أو 
يجمعهما –الربد - وهو القاسم املشرتك 
بينهما( حيث تتوافق الصورة وتتشكل 
اللوحة العامة بإحداثيات متجانسة الغاية 
منها حث االنتباه لرصد حال معينة 

يستقصدها الناص.
وعلى العكس من ذلك فقد يتنافر 
النظريان أو النظائر، وهذا هو الغالب يف 
تشكيل العنونات لتقدمي نوع من أنواع 
جدليات التناقض يصل من خاللها العنوان 
إىل تقدمي مشروع داليل ثالث تصنعه النظائر 
املتعاكسة أو املتناقضة، ومن هذه األمثلة:
)ما قبل احلرب.. ما بعد احلرب – قصائد 
- عبد املطلب حممود - العراق( و)ال أحد.. 
بانتظار أحد - قصائد - جمال جاسم أمني 
- العراق( و)شرق السدة.. شرق البصرة - 
رواية - ناجح املعموري - العراق( و)ذاكرة 
اخلنادق - ذاكرة الورد -قصائد -جبار 

الكواز - العراق(.
وبناء على ذلك تشف العناوين الداخلة 
يف هذا النمط عن شعريتني، األوىل: تقوم 
على استثمار تقانات البالغة - وخاصة 
املقابلة واجلناس - إلحداث ما يسميه 
)جان كوهن( بـ)العدول واالنزياح()16(، 
وهي شعرية تتمركز يف املستوى النصي 
للعنوان بوصفه نصًا مستقاًل، والثانية 
شعرية التلقي التي حتدد باستدعاء أهم 
موجهني يف نظرية التلقي هما )الفجوة( 
و)كسر أفق التوقع(، اللتان حتضران بقوة 
يف عناوين هذا النمط بعد قراءتها قراءة 
تعالقية مع النص، وخاصة يف العناوين 
التي ال حتيل إىل عملها مباشرة، لترتك 
للقراءة إمكان قيام العالقة بني العنوان 

ونصه)17(.

التشكيل الزمني:
تطرح العنونة تصورات زمنية تقدم من 
خاللها للمنت رؤية حمددة أو مفتوحة يف 
الزمن، وهذا التشكيل قد يتقاطع أو يتقارب 

مع التشكيل الرقمي يف تسلسالت عديدة 
مفرتضة )أيام -شهور -سنني( وما إىل ذلك 
من عنونات ترنو إىل توكيد )رقمي - زمني( 
يتشكل يف النهاية على هيئة وقت أو أوقات 
مقتطعة من الزمن ينبض من خاللها قلب 
املنت: )عصر -قصائد -عبد اهلل حممود 
-اإلمارات( و)خيمة على مشارف األربعني 
- قصائد - عبد الرزاق عبد الواحد - 
العراق( و)زغاريد السنة السابعة -قصائد 
-جمموعة شعراء -العراق( و)طفولة نهد 
- قصائد - نزار قباين - سوريا( و)فاجعة 
الليل السابعة بعد األلف - رواية -األعرج 
واسيني - اجلزائر( و)تاريخ األسى -قصائد 

- طالب عبد العزيز -العراق(.

التشكيل املرياثي )املرجعي(:
يدخل هذا النوع ضمن ما يسميه سعيد 
يقطني باملتفاعالت النصية، حيث يحصل 
التفاعل النصي هنا بني النص/ العنوان 
وبني املناص/ املرجع، وتتحدد العالقة 
بينهما من خالل استحضار املناص كبينة 
أصلية مستقلة ومؤثرة يف بنية النص، 
يستشهد به الناص ليبني فضاًء قرائيًا يدور 
يف فلكه كل من املناص والنص، اللذين 
يرتبطان فيما بينهما بعالقات ثالث هي 
)املماثلة - املعارضة - التفسري( ليحققا 
يف النهاية وظيفة جمالية وبالغية كونهما 
تعمقان من جتاوب القارئ وفهمه للنص 
عن طريق االنزياح عن التعبري املباشر يف 

السياقات التي ترد فيها)18(.
كما يستقصد الناص أحيانًا تشكيل 
عنونة تقع يف مساحة األفكار والرؤى 
التاريخية والرتاثية والدينية وما إىل ذلك، 
مما يشكل عنوانًا قائمًا على )املرجعية - 
املرياثية( وهذا التشكيل بحد ذاته هو أيضًا 
توكيد لشد االنتباه إىل ظاهرة حضارية أو 
تراثية أو غريها، وتتماهى أو تتالقح أو 
تتقارب يف أقل تقدير مع واقعة حاضرة 
حتدث اآلن أو يف املستقبل، ومن هذه 

األمثلة:

)شانقبا إمورو -قصائد - رعد فاضل 
-العراق( و)كاميكاز - قصائد - والء 
الصواف - العراق( و)املتحف - مسرحية 
- كرم األعرجي - العراق( و)خان الورد - 
قصص - وليد إخالصي - سوريا( و)رياح 
عز الدين القسام - قصائد - حممد القيسي( 

وأمثلة أخرى.

التشكيل الفراغي:
يقرتب هذا النوع من التشكيل التناظري 
يف اعتماده على نظرية التلقي من حيث 
توظيفه لعنصر الفجوة التي تعطي القارئ 
حرية واسعة يف التأويل وجتعله من جهة 
شريكًا للنص يف نصه، فللعنوان  -وفق 
هذا املنظور - فلسفته اخلاصة القائمة على 
سيميوطيقا التواصل مع نصه من جهة، 
ومع مستقبالت املتلقي من جهة أخرى 
»وإذا كان البث يعمل على خلق العالقات 
السياقية، فإن التلقي يعتمد على تفعيل 
العالقات اإليحائية»)19(. من هنا فإن 
تلقي العنوان يف ضوء نصه – وفق نظرية 
املنظور - يرتكز على ما ميكن تسميته 
)الفراغ األكرب( أي تلك املسافة املائزة بني 
العنوان والنص واملعروف اصطالحيًا عند 

منّظري التلقي بـ)الفجوة(.
وقد ال يشي العنوان بكل ما لديه من 
آليات تفعيل مباشرة لربط االنتباه إىل 
أفكار وإيديولوجيات املنت، أي ال يقول 
كل ما ميكن أو يجب قوله، لذلك يستقصد 
صنع فراغات يف العنونة هي شيء من 
املسكوت عنه، ومن واجب املتلقي احلفر   
والتنقيب بني فراغ وآخر الستئصال الهوة 
التي صنعها الفراغ، ويتم االستئصال بوعي 

املتلقي وذكاء الناص:
)إشارات الرنجس - قصائد - مراد 
السوداين - فلسطني( و)نزف احلجر -رواية 
-إبراهيم الكوين -ليبيا( و)توائم الفراشة 
- قصائد - فوزي السعد - العراق( و)حني 
تركنا اجلسر -رواية - عبد الرحمن منيف 
- السعودية( و)شظايا ورماد -قصائد 
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للنص، وبناء قراءة مفتوحة تقوم على 
التفكيكية وال تؤمن باملركزية النصية)20(. 
وهذا ال يعني أن العنونات الطاردة تشتغل 
جميعها بطريقة بيانية واحدة ولكنها يف 

النهاية هي طاردة وحسب:
)الرجل الذي قتل العامل - قصص - 
زكي درويش - فلسطني( و)الذي ال ميوت 
أبدًا -قصائد - أحمد عنرتة مصطفى 
-مصر( و)حصاد من أرض الطوفان 
-قصائد -كمال احلديثي -العراق( و)مآمت 
تنكرية - قصص عبد الستار البيضاين - 
العراق( و)الالز -رواية - الطاهر وطار - 
اجلزائر( و)أنشودة احلديقة - مسرحية - 
وليد إخالصي - سوريا( وأمثلة أخرى.
ومل تنته تشكيالت العنونة، وميكن 
أن نضيف )التشكيل التوكيدي( و)تشكيل 
املفارقة( وتشكيالت أخرى، ولكننا ذكرنا 

األهم.

-نازك املالئكة -العراق( و)ظل أنيق 
لشكلي -قصائد -زهري بهنام بردى 
-العراق( و)سوار من شمس - قصص - 
عبد الوهاب النعيمي - العراق( و)صنوبرة 
ليمامة احملاق - قصص - عائشة عطية 
النعيمي - العراق( و)عناوين اجلذور 
-قصائد - حممد ضمرة - فلسطني( 
و)سفر بندورة - قصص - ناظم عالوي 
- العراق( و)ضوء العشب - قصص - 
العزيز -العراق( و)األسوار  أنور عبد 
البعيدة -قصص -سامل صالح سلطان 
-العراق( و)نصف قمر -رواية -نوزت 
شمدين -العراق( و)املطر وغبار اخليول 
- قصص - نزار عبد الستار - العراق( 
و)اجلبل اجلبل - قصص - أجمد توفيق 
- العراق( و)بصرياثا - قصص - حممد 
خضري -العراق( و)أسفار الشجر - قصائد 

- حممد مردان - العراق(.

التشكيل الطارد:
تسعى جميع العنونات ملد يد العون 
إىل املنت واألخذ بيده لتشكيل حالة متاٍه 
مفرتضة يف املعنى املشرتك بينهما بطرق 
مباشرة أو غري مباشرة، هذا ما تسعى إليه 
العنونات فهي تشتغل على الداللة املباشرة 
أو غري املباشرة أيضًا إىل سر أو أسرار 
املنت، كلها تشري أو تكشف أو تفضح أو تشي 
بأسرار املنت بطريقة أو أخرى إىل النص، 
لذلك يتشكل بطريقة خاصة هي عالمة 
تعجب أو استفهام تبعد ذهن املتلقي عن 
ماهية النص من خالل قراءة العنوان، وبذلك 
ينسف هذا النوع املفاهيم التقليدية يف بنية 
العنوان، ويخط بدالً منها مفهومًا مفاده 
بناء العنوان على قاعدة )عنوان بال مركز 
جاذب(، ويقصد من خاللها الناص إىل بناء 
اسرتاتيجية قرائية خمالفة للسائد، تقوم 
على اإلخالل باملفاهيم القرائية التقليدية 
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حممد علي العدواين/ فلسفة العنوان يف قصص 
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من املمكن احلديث يف هذا املقام عن 
ثالث حلظات شعرية عرفتها القصيدة 
الشعرية املغربية احلديثة، بعيدًا عن طرح 
األسئلة األنطولوجية الباحثة عن اجلذور 
واألصول، ألننا يف املغرب اليوم مل يعد 
ممكنًا احلديث عن البدايات وقد حتقق تطور 
هام يف الكتابة الشعرية وتلقي الشعر، 
ودخلت القصيدة املغربية مرحلة التحديث 
واشتبكت جتاربها مع جتارب عربية عاملية 
حديثة يف املوضوعات واألشكال والصور 
الشعرية والقضايا الشعرية النظرية. 
مت يف اللحظة األوىل استغراق املوروث 
العربي والعاملي يف آن، فجاءت الصور 
الشعرية مستوحاة من النصوص الشعرية 
العربية والنصوص الشعرية العاملية، 
خاصة الفرنسية. هذه اللحظة كانت مهمًة 
يف تطوير النظرية الشعرية املغربية 
املعاصرة، التي ساهمت بدورها يف تغيري 
زاوية التلقي الشعري والذائقة الشعرية 
بحيث تساير التغيريات املستجدة حينها، 
التغيريات التي شملت فنونًا إبداعية 

الذات والصورة والعامل 
يف القصيدة املغربية احلديثة

مستوحاة من الواقع االجتماعي ومن 
وقضايا  الطبيعة،  وعناصر  مكونات 
الصراع الطبقي، وتبنت القصيدة الشعرية 
صوت الشعب وراحت تنادي بلسانه عن 
العدالة االجتماعية، وتبنت فكرة القومية 
فاستنهضت الهمم وحملت السالح ضد العدو 
املغتصب لألرض العربية. وتغري املعجم 
الشعري وتلون بألوان االلتزام، فاسرتجعت 
القصيدة أسماء من قبيل األندلس والقدس 
وسبتة ومليلية، كما تغنت القصائد الشعرية 
باملدن املغربية التي عرفت تاريخًا وعراقة 
كفاس، وباملدن احلديثة التي شهدت أحداثًا 
جليلة كالدار البيضاء. وترددت تواريخ 
بعينها وأسماء رموز تاريخية وسياسية 

وسمت املرحلة اجلديدة.
يف اللحظة الثالثة استغرقت الذات 
القصيدة املغربية احلديثة، فجاءت الصور 
الشعرية مستوحاة من صميم الداخل 
الفردي، بعدما حتررت القصيدة من ثقل 
اخلارج، وأقنع الشعراء أنفسهم وقراءهم 
بأن القصيدة ال ينبغي لها سوى االهتمام 

ومتخيلة كثرية، أي أن املرحلة كانت حالة 
إبداع جديدة تروم التخلص من التصورات 
التقليدية وتقطع مع مؤثرات فرتة احلماية 
واحلماس الوطني والقومي التاريخية 
والسياسية، وتوجهت نحو انفتاح األوزان 
الشعرية البسيطة، والكتابة الكاليغرافية 
االجتماعية  واملوضوعات  البصرية، 

احمللية.
يف اللحظة الثانية استغرقت القصيدة 
العامل اخلارجي، فجاءت الصور الشعرية 

حممد معتصم

تتصارع يف القصيدة الشعرية املغربية احلديثة العديد من الصور، وال ميكننا اجلزم بصفاء الصورة الشعرية ونقائها، ألن الشاعر ال 
يكتب عن العامل اخلارجي وال يركب صوره من عناصره إال بعد أن يذوتها ويسبغ عليها الكثري من مالحمه اخلاصة ومشاعره اخلالصة، 
وال ميكنه الكتابة عن ذاته وما جتيش به نفسه وما يبتكره خياله دون اإلحالة على اخلارج سواء أكان موروثًا ثقافيًا )شعريًا وغريه( 

أو كان أحداثًا ووقائع تاريخية وسياسية، أو كان رمزًا من رموز األمة واملرحلة أو أيقونة ووسمًا جديدين.

عبد الرفيع جواهر
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قدمِت الذاُت يف تفاٍن تضحياٍت جسامًا 
وأخلصْت يف خدمة اجلماعِة، األحبِة، لكنَّهم 
خذلوها وتقاسموا دمها. صورة املوجوع 
الذي يتحسر على ما فات، وعلى ما حل 
باجلماعة من تشرذم وما استشرى فيها من 
خديعة. الصورة مركز تصادم الذات بالعامل 
اخلارجي. صورة الذات وهي تتضور أملًا، 
وصورة العامل وقد تغري إىل األسوأ، ففقد 
روح التضامن والتضحية، وضيع نخوة 
اإلقدام وارتدى لباس الهوان. هذه الصورة 
تتكرر يف القصيدة الشعرية املغربية 
احلديثة، والقصيدة العربية لرتسم العامل يف 
تبدله واندحاره، ولرتسم الذات يف تالطمها 

وحريتها وفاجعتها. 
لكن الصورة الشعرية الكربى ال تقوم 
إال على الصور الشعرية الصغرى واجلزئية. 
والصورة الشعرية الصغرى تشكل مشهدًا 
شعريًا، أو لوحة شعرية، أما الصورة الشعرية 
اجلزئية فتشكل مقطعًا متضمنًا أو صورة 
مقتبسة من موروث تقليدي أو موروث 
حديث، وقد تكون الصورة الشعرية الصغرى 
تضمينًا لنص سابق تام أو ناقص، مبعنى 
قد تكون الصورة الشعرية اجلزئية نسخًا أو 
سلخًا أو مسخًا حسب اصطالح ابن األثري. 
ننتقي من بني الصور الشعرية اجلزئية 
يف قصيدة »رأيت السيف يف يد من أحب« 

لعبد الرفيع جواهر اآلتي: 

»كانت مراكبنا
يف ِمخلِب األنواء مبحرًة،

الصخر ميضغها، 
واملوج يلتطُم.

ياقوتة السيف تلمُع،
واألجساد تلتحُم.

ماَدْت بنا الفلك جانحًة،
واملوت نسٌر

له ِمخلٌب وفُم.
كٌف ُتغاِلُب موَج البحر نازفًة،

كٌف إذا سقطْت،
مل يسقِط العلُم.

بذاتها، وحتسني مقامها وجتميل أدواتها 
وتطويرها إذا ما أرادت االنتساب للمرحلة 
اجلديدة التي شهدت تغيريات عديدة على 
أصعدة كثرية: على املستوى التقني، 
وانهيار املنظومات الفكرية الكربى، وتبدل 
وجه العامل بصعود قوى جديدة واندثار 
دول كانت إىل عهد قريب ذات وجد وحضور 

مؤثر يف تسيري شؤون العامل.
تعترب حلظة استغراق الذات للقصيدة 
الشعرية املغربية احلديثة من أكرث اللحظات 
تنوعًا  اللحظات  وأكرث  للجدل،  إثــارة 
واختالفًا، حتى أصبح االختالف والتعدد 

والتنوع سمة القصيدة احلديثة.
الشعر يف عمومه خطاب )قول شعري(  
يتشكل من صور بالغية تقول العامل 
اخلارجي وحتكي عن الذات. أي أن الصور 
الشعرية الواردة يف القصيدة الشعرية 
املغربية احلديثة وسواها ليست سوى 
متثيٍل لغوٍي وتركيٍب أسلوبيٍّ ملا جتيش به 
نفس الشاعر من أحالٍم وأفكاٍر ومشاعَر، 
وملا تراه العني وتدونه شعرًا ونرثًا ووصفًا 
وتعيشه ذات الشاعر يف اخلارج، سواء كان 
وقائَع حقيقيًة أو كان وقائع منقولًة عرب 
وسائَط كثريٍة حديثٍة أصبحت مؤثرًة بقوٍة 
يف تشكيل وعي وذائقة الشعراء واملتلقني. 
يف »الديوان اجلديد« للقصيدة الشعرية 
املغربية جند مثل هذا التصادم والصراع يف 
الصور الشعرية، التي يقول عربها الشاعر 
العامل اخلارجي احمللي مسرتجعًا وقائع 
املاضي ومتذكرًا أماكن وشخوصًا وأحداثًا، 
ويتغنى بذاته متخياًل ومستلذًا مبنجزه 
الشخصي وبلحظات خاصة مر عليها الزمن 
لكنها ال تزال طرية حية نابضة يف صوره 
الشعرية، لذلك ميكن احلديث عن ثالثة 
أمناط من الصور الشعرية التي حتضر يف 

القصيدة الشعرية املغربية:
الصورة الشعرية الكربى. 

الصورة الشعرية الصغرى.
الصورة الشعرية اجلزئية.

تختلف هذه الصور الشعرية ال يف 

الصور الشعرية مستوحاة 
من صميم الداخل الفردي، 
بعدما حتررت القصيدة من 
ثقل اخلارج، وأقنع الشعراء 
أنفسهم وقراءهم بأن القصيدة 
ال ينبغي لها سوى االهتمام 
بذاتها، وحتسني مقامها 
وجتميل أدواتها وتطويرها إذا 
ما أرادت االنتساب للمرحلة 
اجلديدة التي شهدت تغيريات 
عديدة على أصعدة كثرية: 
على املستوى التقني، وانهيار 
املنظومات الفكرية الكربى

منعكسة على بعض القضايا اخلارجية 
املعتمدة كسند وكحامل يحصر العام يف 

اخلاص.
تتشكل الصورة الشعرية الكربى يف 
قصيدة »رأيُت السيَف يف يد من أحب« 
للشاعر املغربي عبد الرفيع جواهر من 
ديوانه الصادر عام )2010( »الرابسوديا 
الزرقاء« من عدد من الصور الشعرية 
الصغرى واجلزئية، لكن حدود املعاين التي 
ترومها هي: اخليانة واخلذالن واخلديعة. 
حتكي القصيدة عن اكتشاف الذات 
ِث عنها للخديعِة وسوِء التقديرِ. لقد  املتحدَّ

خماطبة الذات أو يف قول العامل اخلارجي 
ولكن يف طبيعة حضورها وشموليتها، 
فالصورة الشعرية الكربى هي التي 
تشمل القصيدة الشعرية وتشكل فضاءها 
العام، وهي حدود متخيلها. إنها القصيدة 
الصورة التي يكون أساسها احملكي 
الشعري، وتتكون من مقاطع سردية 
ووصفية، ومشاهد تنقل الصورة العامل 
عرب الذات أو أنها تصور املشاعر الدفينة 
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كانوا أنا... يا أنا
وكنُت ُهُم« ص )13(.

املقطع الشعري أعاله يرسم صورة 
)لوحة بالكلمات( متتزج فيها حرقة الذات 
املتوحدة يف اجلماعة »كانوا أنا... يا أنا، 
وكنُت هُم«، وهي تخوض عباب البحر 
املتالطم األمواج دفاعًا عن الوحدة »كانت 
مراكبنا يف خملب األنواء مبحرة، الصخر 
ميضغها، واملوج يلتطم«، وحفاظًا على 
التالحم والتماسك رافعة العلم عاليًا »كٌف 
إذا سقطْت، مل يسقِط العلُم«. هذه الصورة 
نقيض الصورة الكربى، يف الصورة 
الصغرى تنتشي الذات بتوحدها وقوتها 
املستمدة من التماسك والتكتل والروح 
الوطنية العالية واإلميان القوي بالنصر، 
لكن الصورة الكربى ترسم الذات وهي يف 
حال من اليأس واحلرية واحلسرة، حيث 
تبدلت الوحدة تشرذمًا، والقوة ضعفًا، 

واحملبة خيانة وخذالنًا وخديعة. 
من شروط الصورة الشعرية الصغرى 
الوحدة العضوية، فاملقطع أعاله يشكل 
يف القصيدة موضوع االستشهاد بنيٌة 
متماسكٌة فكرًة ومتخيالً؛ تتمثل الفكرة 
اجلوهرية يف الوحدة والتماسك، بينما 
املتخيل َتُحدُّ أبعاَدُه ألفاُظ احلرِب داخَل 
البحر كلفِظ املركب، واألنواء، واإلبحار، 
والصخر، واملوج املتالطم، والفلك. فال 
يكاد املتخيل الشعري َيْجَنُح خارَج املعارِك 
البحريَِّة امُلداِفَعِة عن الَعَلِم. وانتماء عناصر 
الصورة الشعرية )اللوحة الشعرية( إىل حقل 
داليل واحد يحافظ على انسجامها، تسلسل 
َباِتَها )مكوناتها( يف صيغة سرديةـ ـ  ُمَركَّ
يف هذه القصيدةـ ـ حتكي حمتوى اللوحة.
لكن الصورة الشعرية اجلزئية تختلف 
عن الكربى الشاملة التي تستغرق فضاء 
ومتخيل القصيدة، وتختلف عن الصغرى 
التي تستقل ببنيتها الرتكيبية، ومركز 
اختالفها أنها مستقلة متامًا وإن كانت 
ضرورية يف استكمال معنى الصورة 

الصغرى أو يف توسيع األفق الشعري وفتح 
الصورة الشعرية على امتدادات وأبعاٍد 
أخرى موظفة األساليب البالغية البيانية 
كالتشبيه واجملاز واالستعارة والكناية 
كما يف الصورة اجلزئية املبثوثة باملقطع 

الشعري أعاله:

»واملوت نسٌر
له ِمخلٌب وفم« ص )13(

فهذه الصورة الشعرية اجلزئية تتميز 
بأنها بسيطة الرتكيب أوالً، وبأن عناصرها 

الصورة الشعرية الكربى ال 
تقوم إال على الصور الشعرية 
الصغرى واجلزئية. والصورة 
الشعرية الصغرى تشكل 
مشهدًا شعريًا، أو لوحة 
شعرية، أما الصورة الشعرية 
اجلزئية فتشكل مقطعًا 
متضمنًا أو صورة مقتبسة 
من موروث تقليدي أو موروث 
حديث، وقد تكون الصورة 
الشعرية الصغرى تضمينًا 
لنص سابق تام أو ناقص، 
مبعنى قد تكون الصورة 
الشعرية اجلزئية نسخًا 

أو سلخًا أو مسخًا حسب 
اصطالح ابن األثري

بعيدة عن احلقل الداليل الذي أنشأته ألفاظ 
الصورة الشعرية الصغرى ثانيًا، وبأنها 
حتيل على منت شعري سابق مت مسخه 
بتغيري لفظه واحلفاظ على معناه ثالثًا، 
وأقصد شطر البيت الشعري القائل ألبي 
ذؤيب الهذيل »إذا املنية أنشبت أظفارها«.

لقد صور الشاعر املوت نسرًا له خمالب 

قوية تغرز يف حلم احملاربني/ األحبة/ 
الرفاق، كما شبه الشاعر القدمي املنية 
بكائن ذي أظافر، لكنَّ الذات الشاعرة يف 
هذا املقطع الشعري تريد رسم صورة عن 
عنف املواجهة وقوة املقاومة والصمود 
وأهم ما تروم تصويره: التالحم بني األنا 
)يا أنا( واجلماعة )ُهْم( استعملت اخملالب 
وهي للنسور واجلوارح بدل األظافر األقل 
فتكًا وقوة، وحتى الصورة اجلزئية تضمنت 
مفارقة جمعت بني اخملتلفات عندما جعل 

الشاعر للنسر فمًا عوض املنقار.
وطبيعة الصورة اجلزئية أنها باإلضافة 
إىل استقالليتها تستدعي استحضار 
موارد وموروثات ثقافية تقليدية وحديثة 
لتعزيز فكرة أو إمتام بناء الصورة الكربى 
والصغرى يف القصيدة موضوع االستشهاد 
أو للتمهيد لنتيجة هي منتهى غاية القول 
الشعري. إن الصورة اجلزئية أعاله غايتها 
دعم فكرة الوحدة والتضحية يف قلب 
املواجهة، لكن الصورة اجلزئية التالية:

»ما كان يل إال فؤادي
حني كنت هُم.

يا ضيعة القلب الذي يتوهم.
هذا دم فوق القميص،
إن القميص قميصي،

والذئب ذئبهُم.
يا حزن قلبي...

هل يف البئر يوسُف،
أْم ما يف البئر غرُيُهُم؟« ص )11(.

تستدعي هذه الصورة استحضار واقعة 
»يوسف« عليه السالم مع إخوته، وهي 
صورة جزئية تقع يف مفتتح القصيدة 
الشعرية »رأيُت السيَف يف يِد َمْن أُِحُب« 
وتناقض الصورة الصغرى التي وقفنا 
عندها، لكنها يف الوقت ذاته تقوم بتوجيه 
املتلقي، كما أنها متهد لفضاء القصيدة 
باإليحاء  وتقوم  الشعري،  وحمتواها 

بقصدية الشاعر......
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مع اعرتافنا بأن هذا التوزيع مدرسّي 
ال تباين فيه فمحبة الوطن ليست سياسة 
واحلديث عن األم ال حتيط به تسميات، ولكن 
الدراسة اقتضت مراقبة اهتمام الشاعرة 
لبيان حماور هواجسها الشعرية وحمطات 
كتابتها وهي يف ذلك مل تخرج على ناموس 
البشر ومدارات األنثى املبدعة التي تؤثر ما 

هو قريب التناول دّفاق العاطفة.
لقد كثفت الشاعرة عبارتها جدًا لتفتح 
للقارئ أوسع اآلفاق يف نصوص )دفاتري، 
سكون، ميثاق( بلغة موجزة موحية قوية 

كقولها يف )ميثاق(:
رائحة البحر / وقهوته العربية تلهمني 
/قصص العشاق / ما بني البحر ورحلته 
عشق أبدي أحفظه / ملء األعماق ص71.
ويف التأمل الذاتي تبدو الشاعرة مشغولة 
بأسئلة الذات والوجود ورسالة الكلمة، حيث 
طلعت علينا قوية حني تخاطب القلم قائلة:

الذاتي واملوضوعي
يف غياب أمكنة بشرى عبد اهلل

ويف نص )مدارات( تغرق الشاعرة يف 
بوح التأمل الذاتي فتبحث عن شبيه لها 
وال جتد من يشبهها إال طيفها يف املرآة، 
ما يوضح ذاتية الشاعرة واعتقادها أنها 
فريدة ذاتها، وهذا الشعور ال غرابة فيه 
فكل الشعراء رجاالً ونساًء يظنون أن ال أحد 
يشبههم وأنهم ليسوا نسخًا ) فوتوكوبية( 
بل هم حلم ودم وأحاسيس تتنوع كل يوم 

وتتجدد يف كل مكان فتقول:
هناك على ضفة الغيم كنت/ أسافر عرب 
مدارات نفسي / ألبحث عني / أو عن شبيهي 
/قرأت اخلريطة / تلك اخلريطة ص29.

وحني تكون املبدعة أنثى فإنها يف 
التعبري عن األمومة أكرث قربًا، وهنا جند 
الشاعرة قد المست رياض األمومة املقدسة 
من زاويتني: أوالهما عطاء األم الالحمدود 

بشكل عام،
وثانيهما، والدة الشاعرة التي كانت 
احلافز لكتابة النص، حيث تقول يف 

)أسطورتي أنت(:
أماه عرشك يف الفؤاد ممّرد  حصباؤه 

املرجان منه يرّصع
أماه يا أسطورة العشق التي  مألت 

رياضًا مسكها يتضّوع   ص17
ويف وفائها للراحلني ممن حفروا 
أسماءهم على جدار قلبها الويّف جند بشرى 
عبد اهلل تطلق آهة حزن بعد أن غّيب املوت 
أعزاء ال ميكن نسيانهم وقد تركوا على 

سأكسر صمتك / منذ عرفتك / جتهل أين 
أحب التمرد / سأكسر صمتك ألن الكتابة 

دونك تغدو رياء ص11.

عبد الرّزاق الّدرباس

)أمكنة الغياب( للشاعرة اإلماراتية بشرى عبداهلل، الصادرة عن دائرة الثقافة واإلعالم 
يف الشارقة 2009م، حيث فازت اجملموعة بجائزة رابطة أديبات اإلمارات.
وبالنظر للمجموعة فقد جاءت يف عشرين نصًا شعريًا )عنوانًا( لتطوف بها على حماور 

اهتمامها الشعري بني الذاتي واملوضوعي وفق ما يلي:
التأمل الذاتي:3 نصوص قصرية.  سياسة: 3  نصوص 

الذاتي الشاعري:4 نصوص   الوجداين: 4 نصوص   
األمومة: نص واحد    اللغة العربية والدين: نصان    

الرثاء: نصان     

غالف الديوان
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يف كال احلالني، مع وضوح الرؤية أكرث 
والقول إنها يف نصوص التفعيلة كانت أكرث 
إشراقًا وبذخًا مرتفًا يف العبارات والصورة 
واحلرية الشعرية، فقصيدة التفعيلة 
اإليقاعية متنح شاعرها وقارئها جتلياٍت 
أوسع وأفقًا أرحب وأكرث متعة، وباإلحصاء 
الدقيق جند عشرة نصوص مسبوكة يف 
القالب العمودي ومثلها عددًا يف قصيدة 
التفعيلة، وهذا له داللته النقدية ما يعني أن 
بشرى عبداهلل متمكنة من أدواتها الشعرية 
يف كال النمطني، وهذه نقطة إضافية حتسب 

للشاعرة.
والقارئ يف الديوان ال يعدم وجود 
حمطات مشرقة يف الصورة واملوسيقى 
واإليحاء الشاعري، حيث تختال اجلملة 
الشعرية بزهو الطواويس على يدي الشاعرة 
ما يجعل الباحث يتفاءل خريًا بصوت 
شعري قادم ستكون له حصة كبرية من 

االهتمام مستقباًل ومن ذلك:
هذي الرسالة يا أخي / ليست ككل 
الرتهات بقمٍة عربيٍة / تهذي وتهوي ألف 
عام /كلما فتحت سجاًل شائكًا / تركته 
مفتوحًا / كجرح غائر ٍ / متدفق اآلهات من 
ثكلى جترعت الرزايا يف جنني ص35.
ومن التكثيف الناجح قولها أيضًا:
جتّرد من السيف / حني تصري السيوف 
زجاجًا /وتغدو املعارك ضربة حٍظ/ ورمية 
نرٍد / وكأسًا وغانيًة وشراْب ص13.

إن املتصفح للديوان سيجد فيه بعض 
الظواهر الغريبة التي تثري السؤال وتلّح 
فيه رغم أنها ليست قواعد يجب اتباعها 
ولكن درج الشعراء عليها فصارت جزءًا من 
الناموس النقدي املعتاد للشاعر واملتلقي 

والناقد على حّد سواء ومن ذلك:
ال وجود للفهرس يف اجملموعة فهل ذلك 
مقصود أم غلطة من اإلخراج املطبعي؟؟
عنوان اجملموعة ليس عنوانًا داخليًا 

ألي نص من النصوص.
هناك تكثيف مفرط يصل حد اجلملة 

صفحة الوجدان ندوبًا ال ميحوها الزمن 
فتقول:

فما بال األحبة قد تواروا
عن األحداق مسكنهم وغابوا ؟؟

وصار القرب مرتعهم جميعًا
عزائي أن يجّمعنا الرتاب ص21.

كما خصت فقيد اإلمارات والعرب 
واملسلمني املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان بصدق النبض املؤثر يف قصيدة 
طويلة النفس قياسًا بغريها من النصوص 
وسمتها )صمت احلروف( معلنة أن كل 
احلروف ال تكفي ملرارة الفقد فتقول:

كل النوائب قد يهون مصابها
فؤادي  نعاه  قد  مصابًا  إال 

يا دار زايد هل نهارك قد غدا
ليالً طويالً مّل من رقادي؟ ص27.
أما يف اجلانب السياسي وقضايا الوطن 
واألمة فنادرًا ما جند النساء ينخرطن يف 
هذا الشأن وخماطره وحساباته الصعبة، 
ذلك أن الشعراء العرب مع السياسة إما يف 
جنة أو يف نار وال )أعراف( بني املنزلتني، 
ورغم ذلك جند الشاعرة ال تنأى بنفسها 
عن أحداث وطنها وأمتها، حيث تواسي أهل 
فلسطني وتشد أزرهم يف نص )هذي الرسالة( 
وكأنها تضع منهاجًا للتضامن األخوي 
الذي يساعد يف اسرتجاع احلق ويكشف 
ـ )حكاية حب(  الزيف، ويف نصها املعنون ب
ترتمن بفضائل اليوم الوطني لإلمارات 
فتضع نفسها يف قلب الوطن وتضع الوطن 
يف قلبها للوصول إىل التماهي والفخر 

بهوية وانتماء واضحني فتقول:
للعيد يا وطني أدبج أحريف

زرياُب طالها  ما  أنشودة 
ترجمَت أسئلة الزمان بجملة ٍ

االحتـاد تعاون وكتاُب ص62.
ومادامت الشاعرة ابنة بارة باللغة 
العربية فقد أهدت لغتها نصًا رصينًا 
قوي السبك رشيق العبارة صادق املشاعر 
فكان تاجًا يليق بغانية ليلة زفافها، كما 

وقفت عند جتليات شهر الرحمة وبركاته 
والروحانية التي ميثلها يف النفس واجلسم 

ونقاء السريرة املؤمنة 
والشعور بالعزة خالل ذل الطاعة هلل 

رب العاملني.
وإذا دلفنا إىل القصائد الوجدانية، حيث 
فضاء الروح الالمتناهي والتربج العاطفي 
الذي أوعز لدفق الفؤاد أن ينبض ويتوهج، 
ليندس يف أطلس املشاعر ألوانًا وخطوطًا 
مرغوبة، جند الشاعرة تتفاعل مع الكلمات 

كقولها يف ) واٍد بال زرع (:
وقبل رحيلنا انتفضت/ زنابق قد 
غرسناها/من احلب/ منحناها أدمي القلب، 

ص 49.
ويف لهجة حازمة جازمة يتبدى فيها 
عناد املرأة الشاعرة واعتدادها بنفسها 

تقول:
حدق بعيني كي أرى يف مقلتيك 
مفاتني/واسكب حروفك يف كؤوس احلب /

إكسريًا يداوي جرح عمري ص73.
ثم تفجر أقوى شظايا من كربياء األنثى 
وتعلنها ) ثورة حتى النصر( لكن يف الشعر 

فقط فتقول للمخاطب:
امكث هناك / حيث التقينا وانتظر 
/ واحمل حقائب ذكرياتك حيثما الوجد 
انهمر/ أطل انتظارك / قد أعود وال أعود 

ص75.
وبعد هذا التطواف على املوضوعات 
جند أن الشاعرة زاوجت يف الشكل الفني 
بني قالبني بارزين هما: البيتي العمودي، 
والتفعيلة، ويف كال النموذجني مل تتنازل 
الشاعرة عن املوسيقى واإليقاع، وهذه 
نقطة حتسب للشاعرة وأحد مظاهر الشاعرية 
احلقيقية حيث آمنت بشرى عبداهلل أن 
ما مييز الشعر احلقيقي عن النرث هو تلك 
النغمة املوسيقية التي ترتاح لها اآلذان، 
فعزفت سيمفونية نفسها على أوتار اخلليل 
بن أحمد حينًا وعلى آله مستحدثة هي 
التفعيلة حينًا آخر، وكانت موفقة مطربة 
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الواحدة مثل نصوص ) دفاتري، صمت.... (
كرثة صيغ املضاف واملضاف إليه يف 

العناوين والرتاكيب الشعرية.
مطالع  يف  التصريع  وجود  عدم 
العمودية ما أضعف قوة  النصوص 

االستهالل لها.
ومن باب املوضوعية وحسن أداء 
الرسالة النقدية فقد توجب أن أشري لبعض 
الهنات التي كان للشاعرة أن تتخطاها وال 
تقع فيها لو راجعت النصوص جيدًا أو لو 
أن جلنة التحكيم واجملموعة فائزة بجائزة 
أدبية مرموقة _ زّودت الشاعرة ببعض 
امللحوظات والتوجيهات قبل الطباعة، وهي 
قليلة وردت يف نصوص القصائد العمودية 

غالبًا ومنها:
_ جفت رؤانا فانبجست بداخلي    عشتار 

أنت.. يف فؤادي ترتُع  ص15.
فإشباع التاء يف )أنَت( غري مستحب ولو 
أضافت الواو الستقام الوزن )ويف فؤادي(.
_ بعض اجلوازات الشعرية والبحث عن 
الروّي املناسب أوقعا الشاعرة يف احملظور 
اللغوي وثمة التباس بني اخملالفة النحوية 

واجلوازات الشعرية كقولها:
يتمت بعدك دولة بل أمة يتمت بعدك 

حاضرًا وبوادي ص26.
فالصواب أن تقول )بواديا( ألنها اسم 
معطوف منقوص ومنصوب تظهر عليه 

الفتحة.
وكلمة احلاضر هنا ليست من احلضر 
الذين هم نقيض البداوة لكنها من احلضور 
أي التواجد والكلمة املوفية باملعنى 

)حواضرًا (.
_ ومن اإلقواء الذي هو من عيوب 
القصيدة العمودية جند حني تخاطب أمها:
عجبًا ملكت ِ القلب رهن إشارة ٍ  من أين 

جئِت بخادمٍ  لِك طّيع ص17.
فكلمة )طّيُع( حقها اجلر ألنها نعت 
لالسم اجملرور )خادم( وروّي القصيدة 
هو العني املضمومة فأتت الشاعرة بها 

النابغة  مرفوعة، وكلنا يعرف صنيع 
الذبياين يف ذلك.

لقد ذكرُت هذه املالحظات ال لتصيد 
هفوات عابرة وإبراز عضالت قوية _ ال 
سمح اهلل _ وإمنا وقوفًا عند احلقائق وابتغاء 
االرتقاء لألفضل وإنصافًا للغة ولنفسي 
وللشاعرة أيضًا، وهذه امللحوظات _ على 
أهميتها وقلتها _ ال ميكنها حجب اإلشراق 
املتوهج يف الديوان والتميز الذي يغشاه، 
وليست جماالً لتسريب اليأس واإلحباط 
فإن ذلك أبعد ما يكون عن هدفنا ورسالتنا 

النبيلة.
إن النقاد قلما يستطيعون التفريق بني 
الذاتي واملوضوعي يف النفس البشرية 
العادية، فكيف بهم عند الشعراء؟ حيث 
بالدموع  باألمل  بالوجد  البوح  يختلط 
بالبسمات باحللم املشتهى، لذا سنصل إىل 
نتيجة مفادها أن الشاعرة بشرى عبد اهلل 
كانت متوازنة بني واجباتها املوضوعية 
العامة ونفسها الذاتية اخلاصة، وكأنها 
نّصبت عليها من القارئ رقيبًا ومن نفسها 
عتيدًا يحصون عليها خلجات نفسها الذاتية 

وحماور اهتمامها األخرى.
الشاعرة بشرى عبداهلل صوت شاعري 
قادم بثقة وخطوات حمسوبة واثقة إىل 
الساحة الثقافية وجتتهد على خيوط اللعبة 
الشعرية للوصول للمزيد كّمًا ونوعًا وتتوثب 

لألفضل.
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سلسلة إشـراقات

 
ُتعنى سلسلة إشراقات بالنصوص 
الندية واملشغولة بفتنتها األوىل، 
ولكن حضورها مشتعل دائمًا 
باألسئلة وبحرقة اإلبداع ورجفته 
العارمة يف الروح.هذا واختارت 
دائرة الثقافة واإلعالم أن تنحاز 
لهذا اإلبداع النقي والذاهب بثقة 
لشق الظالم والتجاهل اإلعالمي، 
كي حتجز لها مكانًا يف قادم الشعر 
والقصة والرواية والنقد. كما تشكل 
هذه السلسلة رئة حتتضن األنفاس 
الباهرة، وتنتظر بشارات القادمني 

بشغف ال ينتهي.

لذا تدعو دائرة الثقافة واإلعالم 
بالشارقة أبناء وبنات اإلمارات 
كّتاب وكاتبات القصة والشعر 
والرواية أن ينضموا إىل كوكبة 
املبدعني الذين تتبنى كتاباتهم 
من خالل إصداراتها، دعمًا لهم 

وملسرية األدب يف الوطن

ترسل املشاركات إىل:  
قسم الدراســـات والنشـــر

ص. ب 9115 الشـارقة 
دولة اإلمارات العربية املتحدة

هاتف :   6111765 - 617900 
بّراق :     6212665 - 617900
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يجد العجوز، يف رواية »أيام زائدة«، 
نفسه، أدرك ذلك أم مل يدركه، أمام السؤال 
اآلتي: ماذا أفعل، يف ليلي ونهاري، بعدما 
مل يعد لديَّ ما أفعله؟ وبعدما فقدت موقعي 
الذي كنت أؤدي منه دورًا يف هذه احلياة؟ 
وكيف أخرج من هذا القدر اإلنساين الذي ال 

أستطيع له تغيريًا؟
وتسأل صبحية، يف رواية »لعب حي 
البياض«: كم يستطيع اإلنسان أن يركض!؟«. 
ر ما  ال تريد صبحية إجابة تعرفها، إنها تقرِّ
تراه حقيقة من منظورها، فاإلنسان، من 
هذا املنظور، ال يستطيع اخلروج من قدره، 
أو ال يستطيع مواصلة اخلروج ألن قدراته 
حمدودة، ولهذا فهي تقول َقْوَلة أمها: »ما 
كتب لنا سيصيبنا حتى لو كنا يف بروج 

مشيدة«. 
وجتد فاديا نصار يف رواية »ماكياج 
خفيف...« نفسها أمام السؤال اآلتي: هل 
ترتضي أن تكون »امرأة باقية من أثر رجل 

اخلروج من القدر اإلنساين
ة األمنوذج يف روايات حسن داود خصيَّ الشَّ

عن جميع ما ميلك ألبنائه، وميسي وحيدًا، 
يبقى يف البيت ال يغادره: »مل أغادر البيت 
منذ سنة. فيه أمضي وقتي متنّقاًل بني 
املطبخ واملصطبة والّسرير العايل«.
تثري شخصّية هذا العجوز أسئلًة تبقى 
قائمة ما بقي اإلنسان، ومنها: فيم يرغب 
املرء حني يشعر بأنه بات يف أيامه األخرية، 
ماذا يفعل حني ال ُيْبقي له العمر واآلخرون 
ما يفعله؟ هل يستسلم للموت اآلتي، ويحيا 
أيامًا زائدًة ال يكون فيها حاضرًا وفاعاًل؟ 
هل يرتضي أن يكون مثل آلٍة تتعّطل فُترمى 

جانبًا؟
أجابت احلكاية، قدميًا، عن هذه األسئلة، 
ورأت أن حكمة الشيوخ ضرورة لسالمة 
ين عنها أيضًا،  اجملتمع وتطّوره، وأجاب الدِّ
أن  ورأى  األبوين،  برعاية  األبناء  فأمر 
احلياة مزرعة اآلخرة، وأن على اإلنسان أن 
يتزّود يف دنياه ليخلد يف اآلخرة يف النعيم 

األبدي.

ميت، كما يريد موظفو منظمة زوجها«، أو 
ترفض، وتخرج من موقعها حتت الصورة 
لتحيا حياة ثانية هي تختارها؟ وهل 
تستطيع، إن هي خرجت من قدرها، أن تنجز 
حتقيق الهدف الذي تسعى إىل الوصول إليه، 
أو تقول ما قالته صبحية: »كم يستطيع 

اإلنسان أن يركض!؟«. 
هل ارتضى العجوز بأن تكون أيامه 
زائدة، وأن ُيرمى يف غرفته وحيدًا لينتظر 
املوت؟ وهل ارتضت صبحية قدرها، بأن 
تكون »لعبة«؟، وهل ارتضت فاديا نصار أن 
ة  حتيا حياة فارغة؟ هل حاولت كل شخصيَّ
من الشخصّيات املذكورة اخلروج؟ وكيف؟ 
وكيف متثل هذا اخلروج روائيًا؟ يف ما يأتي 

حماولة لإلجابة عن هذه األسئلة. 

»أيام زائدة«)1(
يف انتظار املوت

يتخّلى عجوز يف العقد العاشر من عمره 

د. عبد اجمليد زراقط

ات/ مناذج كثرية فيها، قد يكون من أبرزها أمنوذج اإلنسان العربي العاجز عن تعويض  يتبيـَّن قارئ الرِّوايات اللبنانية احلديثة شخصيَّ
دت ُسبل السعي التي يسلكها. الفقد الذي مينى به يف زمن خيباٍت يحياه يف هذا العصر، مهما تعدَّ

ة، فقرأنا روايات حسن داود، بوصفها ظاهرة  ا كانت دراسة الروايات جميعها غري ممكنة عمليًا، اعتمدنا »النَّمذجة« قاعدة منهجيَّ وملَّ
نا فيها شخصيَّة/ أمنوذجًا متمّيزًا، وحصرنا الدراسة التفصيلية يف ثالث روايات رأينا هذا األمنوذج أكرث حضورًا فيها، وهي:  ة، وتبيَّ أدبيَّ
ة األمنوذج وخصائصها  »أيام زائدة«، »ماكياج خفيف لهذه الليلة«، »لعب حّي البياض«. وميكن أن نتبيـَّن هويَّة هـذه الشخصيَّ

عنـدما جنري القراءة التالية يف الّروايات الثالث.
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يف فلكه، فهي »األنا« وما عداها »اآلخر« 
الذي يشري إليه غالبًا بضمري الغائب، 
فكثريًا ما نقرأ: »حتى أنهم ال يقبلون 
بالعمر املتوّسط«، فنعرف من القرائن أنه 
يعني بـ»هم« أوالده. لكنه يتحدث أحيانًا 
عن آخرين ال يستطيع القارئ معرفتهم، 
فيقول: »يف مرات أعود أتذّكر مشهدهم 
واقفني يتكلَّمون وراء الباب الذي تركوه 
عوا  مفتوحًا..«، ويقول: »انتظرتهم حتى جتمَّ
أمام الغرفة العتيقة..« إلخ.. وهو يستخدم 
ضمري الغائبني من دون أن ُيذَكر مرجعه، 
ومن دون أن تكون هناك إشارة تدل على 
ذلك املرجع كأنه يفرتض أن األمر معروف 
طاملا أنه يعرفه هو، أو، وهذا هو األرجح، 
كأنه يرى يف الناس جميعهم »اآلخر« الذي 
اوي يقصد  يعّبر عنه بضمري الغائبني. والرَّ
إىل مثل هذا االستخدام لينقل ما يدور فعاًل 
يف ذهن الشخصّية. ويعزِّز ما نذهب إليه 
أن العجوز يتحدث عن أشخاص كثريين 
مستخدمًا اسم اجلنس نكرة، فيقول: »قال 
يل رجل من ضيعة قريبة أن ال أطلق النار 
إاّل بعد أن يدخلوها ويصريوا يف الدار«. 
»كان رجال بعضهم من أوالدي يجيبون..«. 
»املرأة التي يف الطابق العايل من بيت أخي 
احلاج سليم تقف صامتة على شرفتها التي 

خرجت إليها لتسمع ما أقول«.
يها وُمعظمها  أما الشخصيات التي يسمِّ
متوّفى، فيشري إىل مالحمها إشارات 
سريعة، حتّدد موقعها يف عامله هو، فابنته 
خديجة تتصرف كالرجال وقد علَّمها هو 
ذلك، وابنه قاسم طفل كبري يرتبك وال يدري 
ما يفعل، وتسيِّره امرأته، وأخوه احلاج 
سليم جار طاملا تشاجر معه من أجل مرت 
أرض، والسيد مهدي »الذي تلبس عائلته 
جّبة املشايخ أبًا عن جد والتي يبدو فيها 
االبن شبيهًا بأبيه واألخ بأخيه، فكيف بنا 
أنا واحلاج سليم اللذين يجمعنا شبه كأننا 
رجالن من عائلتني خمتلتفتني«. يضيء 
وصف السيد مهدي عـامل العجوز فيـكشف 

مل تشغل التوبة العجوز، فهو يقول: »ال 
أفعل شيئًا من أجل توبتي التي تتطلَّب وقتًا 
مل أعد أملكه.. كان أوانها قد مرَّ وانقضى 
نه. أصبح ورائي..«. ومل تتوافر  دون أن أحتيَّ
له أسرة َتْحُكم عالقاتها قيم جمتمع يعنى 
األبناء فيه باألب ويقّدم هو حكمته لهم. 
ذلك أن أفراد أسرته أقصوه عن عاملهم، 
فلم يسمحوا له مبشاركتهم حياتهم حتى 
يف أبسط مظاهرها، مثل تناول الطعام 
واجملالسة وتبادل احلديث، فحني يخرج 
من غرفته التي ميضي فيها لياليه الطويلة 
وحيدًا إىل املصطبة، يراهم متوّزعني يف 
بيوتهم وقد أغلقوا أبوابها وقعدوا ساكتني، 
فيحسب الرائي »أن البيوت خالية حتى 
يخرج من باب أحدها ولد أو تخطو من 
آخر امرأة تتقدم صامتة إىل حبل الغسيل«. 
وحني يأتيه أحدهم بالطعام ميكث دقيقتني 

فقط ويذهب، وال يبادله احلديث.
يدرك العجوز أن أفراد أسرته اقتنعوا بأنَّه 
انتهى، وهم ينتظرون موته ويستعجلونه 
ويريدون أن يستسلم له، فيقول: »أعرف 
أنهم تركوا األغراض يف مواضعها ألنهم 
يظنون أن الوقت املتبقي يل ال يستأهل 
ترتيب البيت من جديد«، يريدون أن أستسلم 
ملوتي وأقبل به جملّرد أنه سيحدث وال مفرَّ 
منه«. ويرى أن ما يقصدونه ليس موته 
بل وصوله إليه فارغًا خاليًا إاّل من جثته 
فيزيدون عمره سنوات يف األشهر.
يتأّمل العجوز ما يحدث، ويستعيد 
ماضيه، ويشعر أنه »بات يف آخر احلياة« 
طاملا أنه يفعل الشيء نفسه كل يوم، 
ويسأل: »ولكن ماذا أفعل بعد عشاء اللبنة؟ 

وماذا أفعل يف اليوم التايل؟«.
يرغب العجوز يف أن يكون ذا موقع يف 
عامله، ويسأل عن هذا املوقع الذي مل يجده 
بني أفراد أسرته وال يف التهيؤ لالنتقال إىل 
العامل اآلخر، فراح يبحث عنه، استدعى السيد 
مهدي، عامل الدين، وشكا إليه حاله: »إنهم 
يسيئون معاملتي.. إنهم يرتكون أوالدهم 

يرفعون أصواتهم علّي ويهينوين..«، فيسأله 
السّيد: »والطعام، هل يبخلون به؟« كأنه 
بهذا يسلِّم مبنطقهم، فيجيب العجوز ملمحًا 
إىل رغبته يف ما يتعدى الطعام نفسه: »ليس 
كما يأكلون. صحن واحد يا سيد مهدي. 
كما ُتْطَعم الكالب والقطط. وهم يقفون فوق 
رأسي حتى آكل ما فيه ويأخذونه معهم«. 
فيسأله السيِّد عما يريده، فيجيب: »أريد 
أن يطيعوين..«، فينظر إليه نظرة معاتبة، 
فيضيف: »ال أقصد أن يعيشوا بحسب ما 
أقول، بل أن يطيعوين يف ما يخّصني«.

يرغب العجوز، كما يبدو، يف أن يكون ذا 
موقع يف عامله فيفعل أمرًا ما سوى انتظار 
املوت، ويف أن يريد وتطاع إرادته يف ما 
ه على األقّل. وإن كان أفراد أسرته  يخصُّ
يقصونه إىل زاوية ينتظر فيها املوت، 
فيقّدمون له لقيماٍت باردة فإنه يرفض 
ذلك ويقاومه، ويسعى إىل أن يحقق وجوده، 
ويتخذ موقعه الفاعل يف عامله. وهذا ينشئ 
صراعًا غري متكافئ بينه وبني أفراد 
أسرته، فال يجد من مساعد له سوى ماضيه 
الذي يستعيده، يستمدُّ منه قّوة متّكنه من 

االستمرار يف سعيه.
ة العجوز على الشخصيات  تطغى شخصيَّ
األخرى، فتمثِّل احملور الذي يدور اآلخرون 

أجابت احلكاية، قدميًا، 
عن هذه األسئلة، ورأت 
أن حكمة الشيوخ ضرورة 
لسالمة اجملتمع وتطّوره، 
ين عنها أيضًا،  وأجاب الدِّ

فأمر األبناء برعاية 
األبوين، ورأى أن احلياة 
مزرعة اآلخرة، وأن على 
اإلنسان أن يتزّود يف 

دنياه ليخلد يف اآلخرة يف 
النعيم األبدي.
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شخصيته وعالقاته، وهي فردية غري سـويَّة 
حتى بأقرب الناس إليه: أخيه وجاره.
والعجوز صاحب أفران من أصل فالحي، 
وهو رجل نحيل قاٍس قوّي، يقول: »كنت يف 
السبعني وأستطيع أن أراها يف العتم. أذهب 
إىل البيدر يف الفجر أمسك اخليشة الكبرية 
بيد واملذراة باليد الثانية وأمأل التبانة يف 
يومني وحدي..«. تخلو عالقاته مع اآلخرين 
من احلّس العاطفي اإلنساينّ، فيتشاجر مع 
أخيه مرات من أجل مرت أرض، ويعنف 
بأخت زوجته املعوَّقة، فرتفض أن تساحمه 
حني يطلب منها ذلك قبيل وفاتها. مل يعد 
أخاه يف مرض املوت إالّ مرغمًا، ومل يبك 
يوم دفن كلٌّ من أخويه. ولعّل وصف زوجته 
التايل يصور شخصيته أصدق تصوير. قالت: 
ر  »إنني أغسل يدّي أثناء وضوئي كأّنني أشمِّ
عنهما ملقاتلة أحد«. مل يتوّقف قلبه وعقله 
عن العناد واملشاكسة. منذ كان ولدًا بدأ 
مشاكسته، فكان يرمي الرعيان باحلجارة، 
ويف الرابعة عشرة صوَّب الفرد إىل خصوم 
ق نصرًا عليهم،  اقتحموا دار أسرته، وحقَّ
فقلب املراتب بينه وبني أخيه الكبري، وصار 
اآلمر الناهي. حّقق جناحًا يف أعماله عندما 
انتقل إىل بريوت، وما كان يهدأ، يقول: »مل 
أكن أفهم كيف يستطيعون الوقوف والّنار 
تهدر يف الفرن!«, أعجبت زوجته بقوته 
فأتت إليه ماشية من قريتها على الرغم من 
أن النساء قلن لها: إنه »سروة بال أوراق«. 
مل يبك هذا الرجل سوى مرة واحدة، وذلك 
يوم دفنها. وهذا يشري إىل شعوره بالفقد يف 
هذا اليوم فحسب، ولعله أدرك أنه خسر يف 
هذا اليوم العامل املساعد الوحيد الذي كان 

يقف إىل جانبه.
يبدو العجوز، يف خطابه الذي يصّور 
سعيه يف أيامه األخرية، شديد االنتباه، مرّكز 
الوعي، دقيق املالحظة، يلتقط أدق احلركات 
ويفّسـِرها. فيقول، على سبيل املثال، إن 
السيد مهدي »يسوق الناس جماعة وال 
يعري انتباهًا لالختالفات بينهم«. ويقول 

عن ابنته: »وال آكل إاّل قلياًل حني تأتيني 
بالصينية التي يطلع منها البخار، فتحنق 
إذ ترى أنني مل آكل بالقدر الذي يجعلني 
شاكرًا ممتّنًا لها«. تدّل هذه املالحظات 
الدقيقة التي يبدو العجوز قادرًا على أدائها، 
حتى وهو يقلَّب بني يدّي املرأتني اللتني 
تنظفانه، على أن العجوز ينطق بلسان 
ق يف رصد عامل العجوز  املؤّلف. وقد وفِّ
اخلّي واخلارجّي وتفاعلهما، فيمثل ذلك  الدَّ
خطاب اخلروج من هذا العامل. واإلنسان 
هذا هو فرد قوي مشاكس عنيد انتقل من 
عامل القرية إىل عامل املدينة فسعى وحقق 
ذاته، غري أنه عجز عن مواجهة قدر الزمن 
- العمر فعاش مأساة العجز اإلنساينّ، وقد 
كان ممكنًا أن يتولَّى راٍو آخر أداء اخلطاب 
يف احلاالت التي كان العجوز عاجزًا فيها 

عن ذلك، فيكون القصُّ أكرث إقناعًا.
واية بحديث ذاتي يستعيد فيه  تبدأ الرِّ
العجوز اخلالف الذي يدور بينه وبني أبنائه 
حول عمره. كان يقول: إن عمره احلقيقي 
أقّل بثالث سنوات من العمر الذي يفيده 
قيده يف تذكرة الهوّية. ويقول أبناؤه: إنه 
أكرب من ذلك بثالث سنوات. يبدو اخلالف 
بسيطًا، وهو يف احلقيقة ميثل الصراع الدائر 
بني العجوز وأبنائه، وذلك ألن إصرارهم 
على زيادة السنوات السّت يعني أنهم 
يستعجلون وصوله إىل عمر مل يصل أحٌد 
من العائلة إليه. يقول العجوز: »مل أعرف 
أحدًا وصل إىل املئة. أبو حممد نسيم قالوا 
عنه إنه بلغها، لكني أعرف أنه كان دون 
التسعني حني مات. كان أهله يزيدون عمره 
سنوات يف األشهر..«، وهذا يعني أن أبناءه 
يستعجلون موته كما كان أهل »أبو حممد 

نسيم« يفعلون.
وهم، إذ يستعجلون موته املنتظر، 
يهملونه، ويقصونه عن عاملهم، فريفض 
ذلك، ويسعى إىل أن يحقق وجوده مستخدمًا 
خمتلف الوسائل التي تتوافر له. ومنها 
استعجالهم نفسه، فيقول: »يستعجلون بلوغي 

املئة. وأنا أعرف ذلك، فأقول لواحدهم حني 
يأتي: »هل ُيعقل، وأنا عمري مئة سنة، أن 

أترك من دون أحد يطبخ يل!؟«.
يتصل حديث العجوز الذاتي، فيتسعيد 
ذكرياته، يستمّد منها قّوة ليسيطر على 
عامله الذي ال ميتدُّ إىل العامل اآلخر، وحني 
يشعر بأنه صار يف أرض غريبة ال يسيطر 
عليها يرتدُّ ويقوم عن سريره، أو عن كرسّيه، 
ويشاغل نفسه بالتفكري يف عامل مل يصبح 
ذكرياٍت بعد، مثل كالم ابنه، أو ضجيج 
أحفاده، أو تهامس زوجة ابنه وجارتها، 
ل ما يحدث إىل القيام بعمٍل  ويفضي به تأمُّ
يثبت فيه أنه موجود، كأن يقول لزوجة 
ابنه ليغيظها: »إن عزرائيل ال يقدر علّي، 
فتطلع الدرجات صامتة، ال تبدأ التمتمة إال 
حني تصل إىل حافة الدرابزين املنقوش يف 
أّول بيتهم.. يدفعها كرهها يل دفعًا..«، أو 
يقوم بأعماٍل تزعجهم »أعّلي صوت الراديو 
ألوقظهم أيضًا: ألجعلهم يتململون يف 
أسرَّتهم.. ذلك ما بقي يل من سطوتي على 

الدار..«.
العجوز،  داخل  يف  الصراع  يدور 
فيستعيد ماضيه، ويتأمل حاضره ليسيطر 
على عامله، ومّلا يشعر بأنه عاجز عن ذلك 
يشاكس. وقد صار إىل هذا املوقع، ومل يعد 
ُمطاعًا منذ تخّلى عن أمالكه ألبنائه، وقد 
أدرك هذه احلقيقة متأخرًا، فقال: »غادرته 
)فرن بريوت( وأنا مل أزل أكرث فتوة منهم، 
مل أكن أعرف أن من يطاع هو من يقف على 
بسطته«. ومل يفده استخدام العشرة آالف 
لرية التي بقيت معه بنقلها من شخص إىل 
آخر، ألنهم كانوا يدركون أنه يبقيها لتجهيز 

جنازته، لن يعطيها ألحٍد منهم.
مل يعد العجوز يقف على »بسطة الفرن«، 
أي مل يعد يف موقع املالك، ففقد مكانته 
ومل يعد مطاعًا كما كان من قبل، حني كان 
أبناؤه يقفون بني يديه طائعني، يتوددون 
إليه ويعربون عن رغبتهم يف راحته. كان 
يدرك هدفهم احلقيقي، فيقول: »وأنا كنت 
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أعرف أنهم مل يقولوا ذلك لرييحوين، بل 
ألخرج من األرض وأتركها لهم. سريعًا 

يأخذون املكان الذي أخليه«.
أخذ األبناء أمكنته جميعها، فامتلكوا 
القرار، منعوه من الزواج مّرة ثانية بعد 
وفاة زوجته، وصارت أصواتهم حازمة 
مؤّنبة ترافقها تكشرية تعلو الشفتني وال 
تفارقهما، وصاروا أكرث ضجرًا، وصار هو 
يرتاجع يف املكان - املوقع حتى وصل إىل 
موقعه األخري، فيقول: »كلما انقضى وقت 
أجد أنني أضع كرسيِّي يف مكان أقرب حتى 
صرت بعد سنة ال أزيحها من مكانها على 

املصطبة«.
تبقى لدى العجوز وسائل حمدودة، 
فيشاكس يف جولة، ويستدرّ الشفقة يف 
أخرى، لكنهم إذ يكسبون اجلوالت ال 
يعودون إىل سابق عهدهم، وإمنا يبدأون من 
حيث انتهت جولتهم املاضية، وهدفهم أن 
نوا حدوث موته الذي ينتظرونه، يقول:  يتبيَّ
»ذلك يعني أنهم يرون أن حالتي تزداد سوءًا 
وأن موتي وشيك، وهم ينظرون إيّل يف كل 
وقت كي يتبّينوه«. وإذ يفقده املرض شيئًا 
من وعيه وقدرته على املشي يتوّلى احللم 
ر ما صار إليه  - الالوعي املقاومة فيفسِّ
تفسريًا يبعده عن االستسالم، لكنهم يهرعون 
ملتقطني الفرصة، ليتأكدوا من استسالمه 
ويعلنوه. يقول: »يستنطقونني دليالً ثانيًا 
على خريف، وقد أتوا ثالثتهم ليشهدوا على 

ذلك جمتمعني«.
مينى سعي العجوز باإلخفاق، وهذا أمر 
طبيعي حتّتمه طبيعة اإلنسان الذي يعجز 
عن  قهر الزمن، العمر، فيبدو صراع العجوز 
مأساويًا، إذ إنه يقاوم قّوة يعرف أنها ال 
تقهر. وقد كانت املأساة أشّد قسوة ألنه، 
وهو القوي الذي حقق ذاته يف عامله، وجد 
نفسه خارج دائرة الفعل واالهتمام يف آخر 
أّيامه، وحيدًا مهمالً كغرفة ترابية عتيقة أو 
آلة معّطلة..، لكنه يحاول اخلروج من هذا 
القدر اإلنساين، فريفض، ويقاوم كأنه يلعب 

يف أيامه الزائدة لعبة اخلروج من القدر 
اإلنساين، فيتمّكن من عيش مأساة احلياة 

الفارغة.

»ماكياج خفيف لهذه الليلة« 
يف قبضة القنبلة... 

تروي »ماكياج خفيف لهذه الليلة«، 
قصة فاديا نصار. ُقتل زوجها وأخوها 
وأختها، يف »ليلة القنبلة«، وذهبت هي 
يف غيبوبة مدة شهرين كاملني حمت 
من ذاكرتها ثالث سنوات، وجعلتها تقيم 
يف املستشفى سنة كاملة. تقول: »قال 
يل الطبيب: إّن غيبوبتي أفقدتني ثالث 
سنوات... وإن السنة التي علي أن أقضيها 
يف املستشفى لن تعيدين كما كنت، يجب أن 

أتعلم كل شيء«)2(.
عندما تفيق من الغيبوبة، يقبل عليها 
ابنها، فتسأل: من هذا الطفل!؟ لكنها يف 
الوقت الذي ال تعرف ابنها وابنتها، تسأل 
عن جورج، زوجها، غري مرة. وإذ تعلم أنه 
مات تتوقف عن السؤال عنه، وتقول عنه 
مرة، عندما يدور احلديث عن خروجه مع 
نساء غريها: »ال كان قويًا، مل أستطع أن 
أقول له ما كان يجب أن أقوله«، وتقول عنه 
مرة أخرى، عندما يدور احلديث عن صورته 
املهيبة املعلَّقة مقـارنة بجثته املمـددة 
ليلة القنبلة: »ال أحقد عليه، أجده قابالً ألن 

يكون مضحكًا«. 
تخرج من املستشفى حاملة جرحها، 
وهو كما تصفه: »جرحي ذاك الذي، بالرغم 
من أنني أكشف عنه يف ثيابي كلها، أعرف 
أنه ليس ندبة فقط، إنه يخفي حتته تلك 
األشياء التي متزقت أو تقطعت...«.

تستأنف حياتها وهي تعرف، حني 
تدخل إىل السهرات، أن ما سيشاهد منها 
أوالً هو ذلك اجلرح، فال تسعى إىل تغطيته 
كما كانت ستفعل امرأة غريها، ما دفع 
»نساء السهرات« إىل أن يعلن عنها: »إنها 
ُتري ما بها هكذا، كأنها تتجرأ على أحد أو 

تتحدى أحدًا«، ورمبا ساعد على تأكيد صحة 
هذا القول دخولها إىل السهرة مبفردها.
جتد فاديا نصار نفسها، عندما تستأنف 
حياتها، أرملة جتلس حتت صورة زوجها 
بنياشينه جميعها، وامرأة ينبغي أن تتعلم 
كل شيء، ولديها ولدان عليها أن تعنى 
بهما...، ويف مواجهة السؤال اآلتي: 
- هل ترتضي أن تكون »امرأة باقية من 
أثر رجل ميت؟«، كما يريد موظفو منظمة 
زوجها الذين علَّقوا صورته على احلائط، أو 
ترفض، وتخرج من موقعها حتت الصورة 

لتحيا حياة ثانية هي التي تختارها؟ 
تختار أن ترفض، فجورج، كما تقول، 
مل يعد رجلها، وهي ال تريد أن تبقى حول 
صورته كأنها حارستها أو ضحيتها. ولكن 
إىل أين تخرج بعد أن تتخذ قرارها باخلروج، 

وما هي دوافعها إىل ذلك؟
تسعى إىل صديق قدمي لها رسام، هو 
د ما تريده منه بقولها: »مل  يوسف، وحتدِّ
أترك الوقت يجري على مهله، ألنني مل أكن 
ـرير...«،  أريد منه إال أن نذهب معًا إىل السَّ
وتوافق على أن تظهر يف فيلم يروي سرية 
حياتها، وتقول لصديقتها جيهان خمرجة 
الفيلم: »أريد،  يا جيهان، أن يعرف من 
سيشاهدون فيلمك أن ما يشاهدونه هو 
حياتي أنا، أنا نفسي فاديا نصار، وال أريد 

أن حتل حملي ممثلة كما قلت يل«.
تلمس صديقتها َمْرَكَزة »األنا«، لديها 
فتقول لها: إن ما بقي فيك من ماضيك هو 
رغبتك يف املشاكسة، إذ إنك تريدين الظهور 
يف الفيلم، كأنك ترغبني يف أن تتحدي 
جماعة املنظمة، كما يف السابق، أيام 
احلرب لبست الثياب العسكرية، ونزلت إىل 
حيث كان يجري ما سمته الصحف اجملزرة 
لتتحدي زوجك القوي وأختك القوية أيضًا 
التي كانت تعيش حياتها بالعرض، كما 

يقولون.
إىل  الدوافع  ان  يكون صحيحًا  قد 
خروجها للسهرات منفردة متحدية اجلميع، 
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عها وندبتها الظاهرة، هو الرغبة  برتفُّ
يف حتقيق الذات ومشاكسة اآلخر، وقد 
يكون صحيحًا أيضًا أن هذا هو الدافع إىل 
ظهورها يف الفيلم، ولكن وراء خروجها 
إىل يوسف دافع أكرث عمقًا يتجاوز الوعي 
إىل الالوعي، فقد اتخذت قرار اخلروج إليه 
استجابة لرغبة كامنة يف ال وعيها متثلت 
يف منام استعادت فيه شهوتها معه، بعد 

أربع سنوات من »ليلة القذيفة«.
تتصل به، تذهب إليه، وتنتظر أن يفتح 
لها، يفتح، ويعود من فوره، ويبدو أقسى من 
أن يلينه انفعال، ...كانت تريده كما رأته 
يف املنام، كما اهتدت إليه شهوتها التي ال 
تقبل سواه. وعلى الرغم من استهانته بها، 
وإهماله لها تصر على احلصول عليه...، 
ثم ترتضي أن تكون إحدى النساء اللواتي 
يرسمهن، فريسم لها ثالث لوحات...، لكنها، 
مل تعد حتتمل، فترتكه قبل أن تكتمل اللوحة 
الثالثة التي كان يرسمها لها، وتبقى تنتظر 
أن يتصل بها، غري أنه ال يفعل، وعندما 
يلتقيان يف مناسبة تصوير مشهد يف الفيلم 

يتجاهلها كأنه ال يراها.
تروي جليهان حكايتها، وترغب يف أن 
تقدم لها هذه مساعدًة يف أمرين: أولهما أن 
تظهر هي يف الفيلم, وأن يروي الفيلم سرية 
حياتها كما ترويها هي، وثانيهما أن تسهم 
يف إعادة عالقتها بيوسف, لكنها تكتشف 
أن صديقتها ال يعنيها سوى فيلمها، فهذه 
الصديقة تذهب للقاء يوسف لتحصل على 
رواية أخرى لألحداث، وللقاء آخرين أيضًا، 
وعندما تسألها فاديا عن ذلك تقول لها: 
»فعلت ذلك كي يكون الفيلم فيلمًا، من 
ميولونني لن يوافقوا على قصة ليس فيها 
إال ما حتبِّني أن حتكيه«. وتكتشف، أيضًا، 
أن هذه الصديقة متواطئة مع يوسف ومع 
آخرين، منهم ابنتها، لتقليص دورها يف 
الفيلم، وإذ تخفق يف حتقيق ما تريده، ويبدو 
لها أن كل ما اعتقدت أنها حققته كان وهمًا، 
تتخذ قرارها بأن تكون امرأة أخرى تبدأ من 

جديد، كأن ما حصل لها مل يحصل، فتقبل 
ما جرى لها، وتذعن له هكذا مثلما تفعل من 

تتوب عن فعلة ارتكبتها.
تؤدي فاديا نصار، وهي الشخصية 
الرئيسية، دور الراوي، فرتوي ما تعرفه 
بصيغة املتكلمة، وتستعني بالوسائط عندما 
تروي ما ال تعرفه، فتقول على سبيل املثال: 
»...وإن كان، بحسب وداد...«، ويف هذا 
مراعاة ملوقع الراوي، ما يسهم يف تعزيز 
اإليهام بصدقية ما ُيروى وواقعيته. 

يحدد الراوي زمن القص بـ »اآلن«، 
ويبدو أن حتديد زمن القّص مهم جدًا، وهذا 

التائبات« )ص 161(.
يعني حدوث القص يف هذا الزمن 
أمرين: أولهما أن تروي هي حكايتها، 
فتقوم مبا مل تستطع أن تقوم به يف الفيلم، 
وهو أن تقدم قصة ليس فيها إال ما حتب أن 
حتكيه، وهذا ما رفضت جيهان أن يقتصر 
فيلمها عليه، وبهذا تؤكد فاديا ذاتها بعد 
ما مل يعد لها من سبيل سواه، فالقص – 
الرواية ذو وظيفة هنا تتمثل يف أن تروي 
ما تريد، وثانيهما أن ما ترويه هو من 
املاضي، وقائع منجزة خمتزنة يف ذاكرتها 
تعيد إنتاجها من منظورها، وهذا ما يفسر 
طبيعة القص، فهو اسرتجاع يستعيد وقائع 
ل  من املاضي كما تبلورت يف الذهن، وتأمُّ
فيها يوضح ويفسر، فيبدو يف حاالت كثرية 
حماولة للفهم املفضي إىل اتخاذ القرار 
وتفسري التصرف... ويأتي احلوار يف سياق 
القص مباشرًا حرًا كأنه شاهد ويؤدي القول 

ويثبته.
ففي الفقرة التي تبدأ بها الرواية، على 
سبيل املثال، تتحدث عما يقوله بعض 
الذين يف الغيبوبة، وعما قالته وداد التي 
عاشت غيبوبة طويلة، وعن غيبوبتها هي 
التي مل تشعر فيها بشيء واتسعت لتمحو 
من ذاكرتها ثالث سنوات. ويأتي احلوار: 
»من هذا الطفل؟«، »هذا وليد ابنك«، ليثبت 
قولها، ثم تصف فقد الذاكرة وصفًا حسيًا 

يوضح ما حدث. 
يّطرد هذا املزيج القصصي يف فقرات 
يًا متكسرًا، ويف سعي  ينمو فيها احلدث خطِّ
فاديا إىل حتقيق هدفيها: يوسف الذي يعيد 
لها لذتها، والفيلم الذي يحكي سريتها كما 
حتب، يحدث مزيج من نوع آخر، فهي تروي 
لصديقتها اخملرجة، وهذه حتقق وتختار 
ل وتروي من جديد، ويف هذه الروايات  وتعدِّ
يختلط ما حدث فعاًل باخرتاع األحداث، 
و»ما كنا عليه مبا نتذكره«، تقول فاديا: 
»إن كان ما تقوله صحيحًا عن يوسف، 
ثم إن كان يوسف قال لها ذلك وصدقته، 

سنبّينه يف ما يأتي، وبعد معرفة زمن 
»اآلن« بدقة.

يقول الراوي: »أي أنني أعرف، اآلن، 
حني أدخل إىل السهرات«، ويقول: »اآلن، 
بعد انقضاء هذه السنوات على احلادثة«، 
وهذان القوالن يفيدان أن القص يحدث حني 
صارت تدخل إىل السهرات، بعد انقضاء 
سنوات على حادثة القنبلة، لكن قوالً آخر 
يفيد أن القص يتم بعد اتخاذ قرارها بأن 
تكون امرأة أخرى تقبل وتذعن، تقول بعد أن 
تعلن قرارها هذا: »أن أفعل، اآلن، ما فعلته 
وداد... أن أحس بأن ما أصابني كان يجب 
أن يضعني يف املوضع ذاته الذي تكون فيه 

قد يكون يف داللة عنوان 
الرواية ما يعزز اإلجابة 
باإليجاب...، لكن أنواع 

»املاكياج« كثرية يف هذه 
احلياة، ويف هذه الرواية 

التي يشتملها، فليوسف 
»ماكياجه« اخلاص، وجليهان 
»ماكياجها« اخلاص أيضًا، 
وإذ يخفف »ماكياج« أحدهم، 

أيًا يكن نوعه
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نته  فستظن أن كل ما رويته لها، وما دوَّ
على األوراق، كان اخرتاعًا مني وكذبًا...«، 
ثم تقول: »ما توصلت إليه جيهان هو 
أنها جعلتني أتساءل إن كان ما قالته يل 

صحيحًا«. 
تخفق فاديا يف سعيها إىل احلصول 
على يوسف الذي رأت، ال واعية وواعية، أنه 
سيعيد لها لذتها، فجيهان تقول لفاديا: إن 
يوسف قال لها: »كان يقصد أنك مل تصلي 
مرة، مع أنك كنت تسعني إىل أن تفعالها 
كل مرة تلتقينه«، وجيهان ال يعنيها سوى 
فيلمها، فتهملها وتقلِّص دورها يف الفيلم 
إىل الظهور يف مشاهد قصرية ال تعني شيئًا 
سوى القول: إنها هي املرأة التي يشاهدون 
قصتها، وتتواطأ مع يوسف ومع ابنتها 
ضدها...، فتبقى وحيدة، وتعرف أن ما تفعله 
ليس مترير الوقت لتنسى يوسف فحسب، 
لكن أيضًا لرتى كيف ستكون حياتها التي 
فرغت ومل يعد فيها شيء، ثم تتخذ قرارها 
بأن تعود امرأة أخرى، وتقطع عالقتها 
بجيهان وفيلمها، ليغدو هذا الفيلم »كأنه 
من خميلتها وحدها وال يحكي سرية أحد«. 
تتخذ قرارها هذا، وهي تفكر يف أن ما 
كانت فيه كان وجودًا، ولكن ليس وجودًا 
كامالً، وأنها كانت كما هي يف اللوحة التي 
تضعها اآلن يف غرفتها، تلك اللوحة التي 
رسمها يوسف، وتركها غري منجزة الرسم 
والتلوين، فهذا الوجود غري الكامل هو ما 

ترفضه، ما ال تريده.
رفض الوجود غري الكامل، والسعي إىل 
اخلروج منه، واإلخفاق يف ذلك موضوع 
يتكرر يف إنتاج حسن داود، كأن ال خيار 
لإلنسان إال القبول لدى مواجهته الوضع 
اإلنساين القاهر، ففي روايته: »أيام زائدة«، 
كما مرَّ بنا، كان قد اتخذ سعي عجوز أريد له 
أن تكون أيامه زائدة إىل اخلروج من واقعه 
وعليه موضوعًا له، ويف هذه الرواية اتخذ 
سعي امرأة أريد لها أن تكون امرأة متبقيِّة 
من تراث رجل ميت إىل اخلروج من واقعها 

وعليه موضوعًا له، وهذا املوضوع إنساين 
يتمثل، يف سعي اإلنسان إىل وجود كامل، 
إىل وجود فاعل، واخلروج من الوضع 
اإلنساين- القدر الذي يحدده العجز، ولكن 
هل ميكن للمرء أن يحقق وجودًا كامالً يف 

هذا العامل؟ 
والالفت، يف سعي هذه املرأة، كما 
يف سعي ذلك العجوز، هو َمْرَكَزة »األنا« 
اجملردة من العواطف والقادرة على التحكم 
باالنفعاالت، فصحيح أنها تريد أال يكون 
أحد وصيًا عليها، ليس من أجل ولديها 
فهي ال تشعر بشيء نحوهما، ولكن من 
أجلها هي، هي التي تقول بعد أن علمت 
بأن القذيفة التي رمتها يف الغيبوبة 
قتلت زوجها وأخاها وأختها: »وفكرت أن 
علّي أن أؤجل صدمتي إىل وقت أكون فيه 
قادرة على حتملها«، والتي تقول بعد مدة: 
»ما زلت، إىل اآلن، أؤجل تلك الصدمة رغم 
انقضاء تلك السنوات«، فهل ميكن إلنسان 
عادي أن يؤجل صدمة مثل هذه؟ وهل هذا 

ممكن يف احلياة العادية؟
الطبيعي أن األمور ال حتدث هكذا يف 
مثل هذه احلياة، ولكن حياة فاديا نصار 
تبدو غري عادية، فسعيها ينصب على 
استعادة شهوتها /لذتها، وهذه هي التي 
اهتدت إىل يوسف يف املنام، ولن تقبل 
سواه...، ففاديا تسعى َمُسوقًة بال وعيها إىل 
يوسف، وليس من دون داللة أال تسأل إال عن 
جورج زوجها بعد إفاقتها من غيبوبتها...، 
وإذ تعلم أنه مات تخرجه من وجودها 
وتخرج من وجوده، مستجيبة لدافع يكمن 
يف أعماق ال وعيها، ولعله نبت منذ أن كان 
جورج قويًا ال تستطيع أن تقول له ما كان 
يجب أن تقوله، عندما كان يرتكها بني وقت 
وآخر ليخرج مع هذه أو تلك، فهل ميكن أن 
يعد سعيها وليد قمع مورس ضد املرأة؟ 
وهي، إذ تعي أنها توهمت قوة ليست 
فيها ورغبة ليست لديها، تعي أيضًا أنها 
استخدمت »املاكياج« خفيفًا وثقياًل 

من أجل أن يبدو التوهم حقيقة، كانت 
جتري »املاكياج« سميكًا للسهرات ليغطي 
الغضون... وملونًا ليعيد اللون إىل البشرة 
الشاحبة الباهتة، وكانت تعده متقنًا كاماًل 
لتشعر يف مرسم يوسف بأنها حممية بشيء، 
ولتشعر يف منزلها باالطمئنان إىل وجوده، 
ألنه سيجعلها مستعدة الحتماالت عن عودة 

يوسف بعد سنوات االنقطاع. 
ميثل »املاكياج« للمرأة، الساعية إىل 
وجود كامل، غطاء ولونًا وحماية وباعث 
اطمئنان إىل جهوزية االستعداد...، لكن هذا 
»املاكياج« يستخدم سميكًا وكامالً ومتقنًا 
عندما تكون املرأة يف موقع ليست قوية 
فيه، أو يف موقع يقتضي استخدام عامل 
مساعد للوصول إىل الوجود الكامل، إذ إن 
هذا »املاكياج« الكامل، وهو »املاكياج« 
العادي كما تصفه فاديا نصار، كان يغيب 
عندما يأتي يوسف إليها، عندما يكون 
عندها، ففي هذه احلالة / الليلة كانت 

تكتفي بذلك »املاكياج اخلفيف«. 
وتغري »املاكياج« من سميك متقن 
كامل: عادي إىل خفيف يعود، كما يبدو، إىل 
تغري فضاء العالقة، ما يعني تغري موقعها 
يف هذه العالقة، فهي سيدة املكان عندما 
يكون عندها، فهل هذا ما تريده فاديا 
نصار، أو املرأة عمومًا، أن يتغري موقعها 
يف العالقة فتتغري طبيعتها وأدواتها وتشعر 

بأن وجودها كامل؟ 
قد يكون يف داللة عنوان الرواية ما 
أنواع  لكن  باإليجاب...،  اإلجابة  يعزز 
»املاكياج« كثرية يف هذه احلياة، ويف هذه 
الرواية التي يشتملها، فليوسف »ماكياجه« 
اخلاص، وجليهان »ماكياجها« اخلاص 
أيضًا، وإذ يخفف »ماكياج« أحدهم، أيًا يكن 
نوعه، يرفض الباحث عن وجود كامل فاعل 
»ماكياج« اآلخر، وخصوصًا عندما يكتشف 
أنه هو كان »ماكياج« هذا اآلخر إليهام 
اآلخرين، فيختار أن يعود إىل الواقع، وهذا 
ما فعلته فاديا نصار، عندما أخفق سعيها 
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إىل حتقيق وجودها الكامل، ووجدت أن 
عليها أن تختار بني أن تكون »ماكياجًا«/ 
مادة فيلم أو لوحة، أو لعبة تؤدي دورًا 
وبني أن حتيا حياة فارغة، ولكن السؤال 
الذي يطرح هنا هو: هل العيش أّمًا عاملة 

هو عيش حياة فارغة؟ 

»لعب حي البياض« 
لعب احلماية

»حي البياض« حي من أحياء النبطية، 
منذ مدة دار حوار صحفي يف شأن كونها 
مدينة أم قرية كبرية، أيًا تكن اإلجابة، فإن 
النبطية توسعت وكربت و...، بقدوم أهل 
القرى إليها، وهذا ما تقوله الرواية. لكن 
أبناء النبطية، وكما تفيد الرواية، مييِّزون 
أنفسهم من أبناء القرى احمليطة بها، 
والذين ترصد الرواية بدايات قدومهم إليها، 
وغدوهم مكونًا مهمًا من مكوناتها، ميتلك 
احملالت والدور فيها، ويتزوج فتيانه من 

فتياتها«)3(.
تربز هنا، ثنائية حي البياض/ القرى، 
وتبدو هذه الثنائية كأنها ثنائية حضور 
غياب مركبة، ففي حني يحضر اسم احلي 
ويربز عنوانًا، وغري مرة يف املنت، تغيب 
أسماء القرى، ويأتي اسم احلي، يحضر 
جزءًا من تركيب لغوي ركنه األساسي 
»لعب«، فالدال األساس، هنا، هو »لعب« 
املنسوبة إىل حي البياض، ويف الطرف 
املقابل هناك أهل املنسوبة إىل القرى، فهل 
األهل، هنا، هم الذين امتلكوا اللعب؟ وأي 
»لعب« يف حي البياض امتلكها هؤالء؟ وإن 
امتلك هؤالء اللعب، فهل لعبوا بها وانتهى 
األمر أو أن اجلميع كانوا لعبًا؟ ولكن من هم 
أهل القرى، واىل أي قرى ينتسبون؟ ولـَم مل 
تفصح الرواية عن اسم أي قرية من هذه 
القرى، وخصوصًا عن اسم زوج صبحية 
واسم قريته، وهو من اختار صاحبة اللعب 
لتصبح زوجة له؟ هل من سبب بنيوي أو 
أن السبب يعود إىل عدم رغبة الكاتب يف 

اإلفصاح عن اسم القرية لئال يؤدي ذلك إىل 
نسبة الرواية إىل »السرية«؟ 

تؤدِّي القص، يف هذه الرواية، الشخصية 
الرئيسية فيها، بضمري املتكلم، وهي امرأة 
اسمها صبحية، وهنا نتوقف إزاء اإلهداء: 
»إىل أم علي، صبحية« )ص 5(، فهل 
صبحية الشخصية الرئيسية يف الرواية، 
والتي تنهض بأداء مهمة الراوي فيها، هي 
صبحية التي أهديت إليها الرواية؟ ومن هي 
صبحية هذه؟ يف اإلجابة عن هذا السؤال 
نقرأ يف السفري: »وفتح الكاتب روايته 

ينتمي إليها من اختار صبحية زوجة له، أو 
من أصبحت صبحية زوجة له؟ 

نثري هذه األسئلة لنخلص إىل أن الكاتب 
يريد أن يقول: إنه كتب رواية وليس سرية؟ 
وإن استخدم وقائع من حياة أمه مادة 
أولية للكتابة، فهل وفق يف ذلك، وقدم 
رواية تنطق بنيتها اخلاصة برؤية خاصة 
إىل العامل، وتنتمي إىل رؤية الكاتب التي 
نطقت بها رواياته األخرى من قبل؟ 
تفيد الوقائع اخملتارة من السرية، 
أو احلكاية يف الرواية، أن صبحية كانت 
تصنع لعبًا وتلهو بها، وكانت تقلد اآلخرين 
وتلهو بذلك وتتمتع كأن ما تقوم به لعبة، 
ويف الوقت نفسه كانت هي نفسها لعبة، 
تفقد احلضور الفاعل والقدرة على صناعة 
الذات، ما يشكل ثنائية ظلت صبحية حتن 
إىل طرفها األول: صانعة اللعب طوال 

مراحل حياتها. 
ة تنشأ يف  تروي احلكاية أن صبحيَّ
أسرة، ُفقد األب فيها، وأصيبت األم بالعمى 
وبشلل نصفي، وتولت األخت الكبرية 
العناية باألم وبإدارة شؤون البيت، الذي 
كان يتوىل اإلنفاق عليه األخ املتعب..، 
كانت صبحية متضي معظم وقتها يف بيت 
اجلريان تصنع اللعب وتلهو بها مع أترابها، 
وتقلِّد اآلخرين...، ثم اهتدى إليها رجل من 
أهل القرى، فتزوجها، وعاشت معه ضمن 
أسرة كبرية يتولَّى األب الكبري إدارة جميع 
شؤونها... وبعد أن تنجب ويكرب األبناء 
تفقد ابنة وابنًا والزوج...، ثم تغدو عجوزًا 
م بها األمراض، فتقاد إىل األطباء  تتحكَّ
واملستشفى...، كلما احتاج األمر إىل ذلك، 
ويف النهاية تدخل إىل »غرفة العناية«...، 
ويلوِّح لها أبناؤها ليفهموها، كما تقول، إن 
بقاءها يف هذه الغرفة لن يكون طويالً...، 
ويف هذا القول إشارة إىل خروج سريع من 
الغرفة ومن احلياة التي أدت فيها دورين: 
أولهما اللعب بلعب تصنعها، وثانيهما 
فقد القدرة على حتقيق احلضور الفاعل، 

مستهالً ذلك بتحية إىل والدته التي مل يتسّن 
لها االستماع إىل تفاصيل الرواية...«)4(. 
ونسأل: هل صبحية هي والدة الكاتب؟ 
ومن ثم هل يروي الكاتب يف »لعب...« سرية 
والدته؟ نقرأ يف »احلياة«)5( إجابة عن هذا 
السؤال، اذ جاء فيها أن الكاتب »يستحوذ 
على سرية أمه استحواذه على الذي يروي 

حكايتها«. 
إن يكن االمر هكذا فلَم مل يفصح 
الكاتب عن ذلك، كما فعلت حنان الشيخ 
يف »حكايتي شرح يطول«، ومَل صنَّف ما 
كتبه يف نوع الرواية، إذ نص على ذلك يف 
الغالف؟ ولـَم أغفل ذكر اسم القرية التي 

إنها تقص يف زمن فقد اجلسم 
فيه القدرة على أداء ردة الفعل، 
ويف زمن يتبدى فيه اجلسم 
قطعة واحدة، ليس فيها جزء 
أقوى من جزء وال جزء أضعف 
من جزء، فهل هذا الزمن 
هو زمن املكوث يف »غرفة 
العناية« وفيه تتم الرؤية إىل 
الذات ومعرفتها وتقدمي هذه 
املعرفة بوصفها خطابًا ميثِّل 
خالصة للخربة الشخصية
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ما يجعلها أقرب إىل أن تكون شبيهة بتلك 
اللعب التي كانت تصنعها. 

تبدأ الرواية بخطاب مفاده: »...اهلل، 
سبحانه، أعطى لكل خملوق من خملوقاته 
شيئًا، يحمي به نفسه، اال أنا، فقد خلقني 
هكذا بال خملب وال إبرة وال شوكة« )ص 

 .)7
م هذا اخلطاب معرفة صبحية  يقدِّ
بنفسها الناجتة عن خربة شخصية، وهذه 
م يف زمن القص، وهذا الزمن  املعرفة تقدَّ
غري حمدد بدقة، أو غري معني يف الرواية، 
وإمنا تقول الراوية يف موضع: »حني أقول 
ذلك اآلن...« )ص 7(، وتقول يف موضع آخر: 
»إىل اآلن، ما زلت أقـول َقوَلة أمي، وأتخيل 
احلجرة الضيقة يف أعلى الربج الذي ال درج 

له...« )ص 8(. 
»اآلن« هو زمن القص، وهو احلاضر 
ر والتخيُّل، وهو احلاضر  الذي يتم فيه التذكُّ
ى لها جسمها فيه، من حتت  الذي يتبدَّ
الثياب، أبيض بياضًا يشمله كله، تقول 
يف وصف حالها يف هذا الزمن: »...وأنا ال 
أعرف، إن اندفع أحد ألذيتي، إن كان علّي 
أن أرفع يدّي أمامي ألحمي بهما شيئًا فـّي 
أحسبه يوجع، إن أصيب، أكرث مما يوجع 

سواه« )ص 7(. 
إنها تقص يف زمن فقد اجلسم فيه القدرة 
على أداء ردة الفعل، ويف زمن يتبدى فيه 
اجلسم قطعة واحدة، ليس فيها جزء أقوى 
من جزء وال جزء أضعف من جزء، فهل هذا 
الزمن هو زمن املكوث يف »غرفة العناية« 
وفيه تتم الرؤية إىل الذات ومعرفتها وتقدمي 
هذه املعرفة بوصفها خطابًا ميثِّل خالصة 

للخربة الشخصية؟ 
يفيد هذا اخلطاب أن صبحية أدركت 
أنها عاشت فاقدة القدرة على احلضور 
الفاعل، فاقدة اخمللب واإلبرة والشوكة، 
فكانت حتضر يف حيِّز حضورها فاقدة 
الفعالية، ما يجعلها أقرب إىل »اللعبة« منها 

إىل الالعبة. 

ويفيد هذا اخلطاب، يف جانب آخر، أن 
صبحية كانت تعي واقعها، وكانت تسوِّغه، 
وترى إليه من منظور التسليم. تقول: »ويف 
مرات أفكر أن ذلك، لو أُعطيته، لن يفيد يف 
شيء، إذ كم يستطيع اإلنسان أن يركض؟ 
ثم إن ما كتب لنا سيصيبنا حتى لو كنا يف 
بروج مشيدة، كما كانت تقول لنا أمي...«. 
كانت تفكر، يف مرات، يف حدود قدرة 
اإلنسان وعجزه عن مواصلة الركض، ثم 
تركن إىل التسليم مبا كتب، وهذا ما ظلت 
تقوله حتى زمن القص: »إىل اآلن، ما زلت 
أقول َقْوَلة أمي...«، ومل تغري »َقْوَلة« أختها 
من وجهة نظرها، كانت األخت رقية التي 
تكربها بسنتني تطلب من األم الكف عن 
إخافتها، ثم تفسر ألختها فتقول: »...إنها 
]األم[ تتكلم هكذا ألنها مقعدة، وال تستطيع 

أن تقوم«. 
لدينا وجهتا نظر: أوالهما تقر بحدود 
قدرة اإلنسان وعجزه، وتسلِّم األمر للقدر: 
»ما كتب«، وجتد يف وقائع سرية حياتها 
ما يؤيد ذلك، وثانيهما ترى أن التسليم 
يستخدم إلخافة اإلنسان، وأسبابه تتمثل 
يف ما يصيب اإلنسان من مصائب ال 
يستطيع ردها، ويعجز عن التخلص منها، 
ويبدو أن وجهة النظر األوىل، وجهة نظر 
صبحية، هي التي مثلت املنظور الروائي 
لهذه الّرواية، إذ إن صوتها هو الذي قص، 
فحكى وتأمل، وخلص وصاغ احلوارات 
وفسر. والتسليم، ويف مظهر منه »السكوت 
عن جر السيارة لها...«، هو، كما تقول، 
طبع فيها، وليس صفة واحدة من صفاتها: 
»انهم اهتدوا إىل شيء كانوا يفكرونه فـّي، 
وال يعرفون كيف يقولونه، وهذا الشيء 
ليس صفة واحدة من صفاتي بل هو طبعي 

كله...« )ص 153(. 
نالحظ، يف استطراد سريع، لغة هذا 
االقتباس، ويف الرواية مناذج كثرية 
منه، فالصحيح القول: »كانوا يظنون أو 

يعتقدون، أنه موجود يف...«.

تقيم الراوية صبحية من هذا املنظور 
بناء روائيًا، وليس سرية، ميثل هذا الفقد 
الذي يجعل اإلنسان لعبة. ومتثيل هذا 
الفقد روائيًا ليس جديدًا يف إنتاج حسن 
داود الروائي؛ فقارئ هذا اإلنتاج يتبني 
أنه املوضوع املركزي يف رواياته: ضحايا 
للحرب – األقليات يف »بناية ماتيلد«، 
العجوز، كما مرَّ بنا، يف »أيام زائدة«، 
ال الفرن  املعوق يف »غناء البطريق«، عمَّ
يف »سنة األوتوماتيك« املرأة اخلارجة من 
إصابة وغيبوبة، كما مرَّ بنا، يف »ماكياج 
خفيف لهذه الليلة«، لكن االختالف، وهو 
اختالف بيِّن، بني هذه الرواية وما سبقها 
من روايات هو القبول- التسليم بوصفه 
املنظور املهيمن يف هذه الرواية، فالعجوز، 
يف أيام زائدة، كما مرَّ بنـا، يرفض ما أراد 
اآلخرون، وهم أوالده، أن يفـرضوه عليه، 
مل يقبل أن تكون األيام املتبقية من عمره 
أيامًا زائدة، وقاوم واعيًا وال واعيًا ما 
يدبر له، ومل يسلِّم بأن يقاد إىل موت مبكر، 
واملرأة يف »ماكيـاج خفيف لهذه الليلة«، 
كما مرَّ بنا أيضًا، ترفض مـا يراد لها، وال 
تنقـاد إلرادة اآلخرين، وتسعى إىل حتقيق 
ذاتهـا...، أما املرأة، يف »لعب حي البياض«، 
فتقبل وتسلِّم..، ومتضي يف عيش حياة 
ُصِنعت لها، كما كانت هي تصنع اللعب، أو 
كما كانت هي تصنع شخصيات اآلخرين 
حني تقـلدهم...، يف »حي البياض«.

لكن أال ميكن أن نقول: إن احلنني إىل 
زمن صنع اللعب، وعّده زمن العيش احلقيقي 
هو نوع من عدم القبول؟ ثم أال ميكن أن نعد 
القبول نفسه وسيلة من وسائل الدفاع عن 
الوجود، من منظور »كم يستطيع اإلنسان 
أن يركض!؟«، كذلك أال ميكن أن نرى يف 
هذا القبول جهدًا يبذل من أجل البقاء، وهو 
يف احلقيقة جهد بذل يف مسار سعي صعب 
وطويل...، تروي الراوية »قصته« من منظور 

نه يف ما سبق.  حاولنا تبيُّ
ل من  يفيد البناء الروائي، املتشكِّ
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تفاصيل مت اختيارها من املنظور الروائي 
الذي حتدثنا عنه آنفًا، أن صراعًا خفيًا 
وصامتًا وقويًا قام بني املرأة ومقومات 
سعيها إىل البقاء، ومن ثم إىل التحقق. وقد 
كانت هذه املرأة حاضرة الذهن، متنبهة 
حتى يف أصعب اللحظات، تالحظ، تفسر 
التصرفات والظواهر واألقوال، ومناذج ذلك 
كثرية يف الرواية، نذكر منها، على سبيل 
املثال، ما يأتي. جاء على لسان صبحية 

يف الرواية:
-»فيها تلفزيون؟ سألت سعاد من أجل 
أن يجيب أخوها أن فيها تلفزيون« )ص 

 .)165
-»وأنا سأنام عندك غدًا، قالت سعاد 
حمرِّكة يديها كأمنا لتفهمني أنهما اتفقتا 
على ذلك، واحدة كل يوم«. )ص 166(. 
-»أما هي، يف ظنها، فجاءت تعزيني 
وتريني كم هي قريبة إىل ابنتي« )ص 

 .)187
-»... اجلسم يف املستشفى ال يعود 
هو ذاته الذي كان يف البيت، يكون يف 
املستشفى كأنه ال يعرف ملاذا هو هنا، 

فيعترب متنبهًا«... )ص 199(. 
إن امرأة متتلك هذه القدرة الكامنة تختار 
القبول بالتسليم، ثم تسوِّغه يف زمن القص، 
»اآلن«، وهو يف الوقت نفسه زمن اخلروج 
من احلياة التي عاشتها وارتضتها...، 
ويف تقديري أن البناء الروائي نفسه 
هو عامل من عوامل الصراع، إذ إنه يسهم 
يف جعل املرأة تشعر بأنها حققت ذاتها، 
وذلك من خالل استعادة جتربتها وتأملها 
وفهمها وتفسريها...، وتسويغ قبولها، وذلك 
يف زمن هي أحوج ما تكون فيه إىل ذلك. 
حركة تشكل هذا البناء ليست حركة ذاكرة 
حرة تسرتجع املاضي، كما يبدو للقارئ 
العجل، وإمنا هي حركة تداٍع للوعي يختار 
التفاصيل من منظور معني يصوغها يف 
نسيج متعدد العناصر: أخبار، سرد، تأمل، 
وصف، تفسري، حوار، تعليقات...، ينتظم يف 

نظام ظهور – مسار تشكل ينطق برؤيته. 
ولنأخذ مثاالً على ذلك الفقرات األوىل 
من الرواية بوصفها أمنوذجًا دااّلً: تبدأ 
الرواية بخطاب الراوية عن فقد القدرة...، ثم 
يأتي حتديد زمن اخلطاب، وهو »اآلن«، ثم 
يأتي وصف للجسم كما يتبدى لها »اآلن«، 
ثم يأتي خطاب عن عجز اإلنسان، فتأمل- 
تفكري يف هذا العجز فاإلقرار بالتسليم، 
فاسرتجاع حدث- تفصيل ما كانت تقوله 
األم يؤدَّى سردًا خمتلطًا بالوصف والتفسري 
والتعليق، ثم يأتي وصف األم، فخطاب 
األخت اخملتلف، الزاجر لألم واملفسر 
لألخت. ثم يتكرر حتديد زمن القص، ويلي 
ْوَلة األم، ما يعني أن  تأكيد قول الراوية َقَ
هذا ما توصلت إليه »اآلن« من خالصة 
خربة شخصية، ويلي وصف احلجرة الضيقة 
املقّدم تفاصيل تؤكد صدقية ما حدث...
إن مسار هذه احلركة مشغول بعناية، 
وميضي وفاقًا آللية تنسج العناصر يف 
نظام يتحرك ألداء الداللة، وجند يف الرواية 
وصفًا لهذا التحرك ميكن أن نسميه التداعي، 
املتحرك ذاتيًا، تقول الراوية عن تبدل 
املشاهد: »هذا املشهد أبعده، لكنه، مرة 
أخرى، هو الذي سيختار ماذا يحل حمله. 
هو الذي يوصلني إىل ذلك الوادي..« )ص 

 .)200
إن تكن الوقائع قد أخذت من سرية 
شخصية، فإنها كما يبدو انتظمت يف 
بناء روائي تشكل من منظور روائي، األمر 
الذي جعل املرأة – الفرد العادي أمنوذجًا 
لإلنسان القابل بقدره- أن يكون لعبة، 
ف هذا القبول يف صراعه اخلفي  واملوظِّ
من أجل البقاء، وقد بدأ هذا الصراع منذ أن 
بدأت صبحية خياطة اللعب والتقليد، وهذان 
أمران يتيحان للشخص امتالك اآلخر، ولو 
من طريق املسخ- الوهم، وجعله لعبة، كما 
أن القبول، واالنسحاب من املواجهة إىل 
ز الذي  حيز بعيد نوع من امتالك هذا احليِّ

يتيح السالمة والبقاء. 

األمنوذج: هوية وخصائص
1- ينوع حسن داود ممثلي أمنوذجه 
األساس: 1 – عجوز يف العقد العاشر من 
عمره يف »أيام زائدة«. 2 – امرأة: فاديا 
ار تتعرَّض حلادثة سقوط قنبلة تفقدها  نصَّ
قدرات كثرية يف »ماكياج خفيف...«. 3 
– امرأة أخرى: صبحّية ُتخلق غري قادرة 
على املواجهة يف »لعب حّي البياض«.  
ويتمثَّل هذا األمنوذج يف اإلنسان العادي، 
الفرد، الذي يواجه اإللغاء، أو فقد احلضور 
الفاعل...، يف املمثلني: العجوز وفاديا كان 
رفض، وسعي إىل امتالك القدرة على جعل 
أيام العمر، ولو القليل املتبقي منها، غري 
ف  زائدة، ويف صبحّية كان قبول، وقد وظِّ
هذا القبول يف سبيل حتقيق الهدف نفسه، 
ما يجعل الدور معكوسًا، أو اللعبة مقلوبة، 
فاإلنسان- اللعبة يرتضي هذا الدور 
ليجعل من القوى املناوئة نفسها لعبة، 
ترتضي بقاءه وال تلغيه، يف الوقت نفسه 
الذي تتوهم أنها سيطرت عليه وألغته. 
إنها لعبة الرغبة يف السيطرة على اآلخر 
وعامله، وجعل هذا اآلخر لعبة بدأت يف 
حي البياض واستمرت يف األمكنة األخرى، 
وإن كان من دور للتجربة الشخصية، فقد 
متثل يف تقدمي تفاصيل الوقائع الكثرية 
والغنية، ويف تفاصيل الشخصية، فمن 
هذه التفاصيل جميعها، ومن منظور 
له تداٍع  روائي معني، أقيم بناء روائي شكَّ
يتحرك ذاتيًا لينسج مزيجًا روائيًا ميضي 
يف مسار ينتهي إىل إقامة البناء والنطق 

بالرؤية. 
وايات الثالث أن  2 - تفيد قراءة الرِّ
اإلنسان يجد نفسه يف وضع إنساين ال دور 
له يف صنعه، وال يف اختياره. يفرض عليه 
هذا الوضع خيارين: أولهما القبول بأن 
يكون لعبة بيد قوى هذا الوضع ويحيا حياة 
فارغة، وثانيهما الرفض، واخلروج من هذا 
الوضع- القدر إىل حتقيق الذات، وجعلها 
ذات وجود فاعل وكامل. وبدا واضحًا أن 
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هذا املوضوع هو موضوع مركزي يف إنتاج 
حسن داود الروائي. 

يف هذه الروايات، يختار العجوز اخلروج 
ق، ويرفض واعيًا والواعيًا أن  إىل التحقُّ

يحيا أيامًا زائدة يف انتظار املوت.
وتختار فاديا نّصار أيضًا اخلروج إىل 
ق، يف سبيل يحددها الالوعي، ومن ثم  التحقُّ
الوعي، غري أنها تخفق يف سعيها، وترتد إىل 
القبول بوصفه سعيًا إىل التحقق، وامتالكًا 
للعامل من طريق جعله عاملًا داخليًا ُيَقّص، 
إذ إن سبل اآلخر – ماكياجاته كانت أقوى 
من ماكياجها- ماكياجاتها الظاهرة 
واملعـلنة، وبهذا التعديل خليارها تتمّكن من 

ق والبقاء. التحقُّ
وتختار صبحية، منذ البدء، القبول 
والتسليم، كأن حسن داود يبدأ هذه الرواية 
من حيث انتهت تلك، ولكن يف حماولة تقلب 
اللعبة، وتتيح لها البقاء... فيكون القبول 

ق والبقاء. شكاًل من أشكال التحقُّ
3– يقتضي هذا الفقد أن تكون أيام هذا 
اإلنسان زائدة، وأن يحيا ملغّيًا، ويبدو كأن 
هذا األمر قدر إنساين ال مفّر منه، ما ميثِّل يف 
حال قبوله مأساة العجز اإلنساين، املتمثلة 
يف حياة فارغة، يرفض هذا اإلنسان أن 
يعيش هذه املأساة، ويسعى إىل حتويلها 
فيمثل سعيه حقيقة إنسانية كربى.
4– يتخذ هذا اإلنسان، يف البناء الروائي، 
موقع العامل الذات الذي يرغب ويسعى إىل 
حتقيق رغبته، ويتمّثل العامل املوضوع 
الذي يرغب هذا اإلنسان يف حتقيقه يف 
رغبته، وهي أن يكون ذا موقع فاعل يف 
عامله، أو يف عدم اخلروج من عامله، وهذه 
الرغبة ذاتية حترِّك السعي، فيندمج العامل 
املرسل يف العامل الذات، ويتحرك السعي 
إىل حتقيق العامل املوضوع نفسه، فيندمج 
العامل املرسل إليه يف العامل املوضوع، 
فيمّثل هذا اإلنسان حمور الرواية األساس 
مبختلف دوائرها، ما يدل على »مْركزة 

األنا«.

5– وإذ ميثل هذا اإلنسان حمور الرواية، 
خصيات األخرى، من منظوره،  تبدو الشَّ
كأنها تدور يف فلكه، فهو األنا وما عداه 
اآلخر الذي يشري إليه غالبًا بضمري الغائب.

6– ولعّل هذا ما يجعله شديد االنتباه، 
ز الوعي، دقيق املالحظة جاهزًا  مركَّ
الستقبال أدق احلركات وتفسريها.

7– ويالحظ أنه عندما يفقد شيئًا من 
وعيه يتولَّـى - احللم - الالوعي املقاومة، 
ـر عجزه الذي صار إليه تفسريًا يبعده  فيفسِّ
عن االستسالم، كما يف حالة العجوز عندما 
فقد قدراته ويف حالة فاديا يف غيبوبتها 
ويف حالة صبحّية عندما كانت يف غرفة 
العناية الفائقة، ويدفع الالوعي السعي 
قدمًا، كما يف هذه احلاالت جميعها. فما 
يدفع فاديا، على سبيل املثال، للخروج 
إىل يوسف هو االستجابة لرغبة كامنة يف 

الالوعي.
8– ولعل هذا ما يجعله، أيضًا، جاهزًا 
للمشاكسة كما يف حالة العجوز، أو التحدي 
كما يف حالة فاديا، والقبول املعاند كما يف 
حالة صبحّية التي تستخدم اللعب والتقليد 
المتالك اآلخر، وإن من طريق املسخ - 

الوهم.
9– يتعيَّن زمن القّص »اآلن«، »واآلن« 
هو الزمن الذي يصري فيه اإلنسان يف هذه 
، من نحو أول،  احلالة، ما يعني أن القصَّ
يؤدي وظيفة تأكيد الذات/ األنا، وأنه من 
نحو ثاٍن اسرتجاع/ تداع يستعيد وقائع 
املاضي كما تبلورت يف الذهن، وتأمل فيها 
ـر، األمر الذي يفيد أن التداعي  يوضح ويفسِّ
ف ألداء دور، وهذا الدور  ليس حّرًا وإمنا موظَّ
ل القّص  هو الذي يحدِّد طبيعته. فحركة تشكُّ
حركة تداٍع للوعي يختار التفاصيل من 
منظور معني، ويصوغها يف نسيج متعّدد 
العناصر: إخبار سرد، تأمل، وصف، تفسري، 

حوار، تعليقات...
10– يتالءم احلوار الذاتي، والثنائي 
أحيانًا، مع هذا النوع من القّص فيلبي 

الهوامش:
)1(- حسن داود، أيام زائدة، بريوت: دار اجلديد، 
ط1، 1990. )2(- حسن داود، ماكياج خفيف 
لهذه الليلة، بريوت، رياض الريس للطباعة 
والنشر، ط1، 2004. )3(- حسن داود، لعب 
حي البياض، بريوت: دار اآلداب، ط1، 2005. 
ة، إحدى حمافظتي  بطية، مركز حمافظة النبطيَّ النَّ
فري )جريدة( بريوت،  لبنان اجلنوبي. )4(- السَّ
2005/5/31، ص10. )5(- احلياة )جريدة(، 

لندن، يف 2006/9/22.

حاجة الذات إىل القول احلّر املباشر، اآلتي 
كأنه شاهد يثبت القول ويؤيده.

من  اإلنسان  هذا  عامل  يخلو   –11
املساعد احلقيقي، فما يهم اآلخر هو أناه 
أيضًا فحسب، فأوالد العجوز يتعاملون معه 
كأنه شيء انتهت صالحيته وهو من قبل 
مل يقم عالقات إنسانية ودية مع اآلخر، 
ار تنسى زوجها وتهمل ولديها،  وفاديا نصَّ
وصديقتها جيهان تتواطأ مع ابنتها 
ضدها، وعامل صبحّية ال يختلف كثريًا إال 
يف احمليط الذي يخصها هي وأمها وأختها 

وأوالدها بعد أن كربوا.
12– تبدو الشخصيات التي متثل هذا 
األمنوذج جاهزة منجزة، كأنها خلقت هكذا، 
ما يشري إىل أّنها متثل اإلنسان الذي يواجه 
قدره بحسبان هذه املواجهة أمرًا طبيعيًا، 
علمًا أن العجوز ال يحمل اسمًا، ما يفيد أنَّه 

ميّثل حالة أكرث مّما ميثِّل فردًا.
– وقد نكون غري بعيدين عن   13
واب عندما نقول: إن هذا األمنوذج  الصَّ
املتمّثل يف هذه الشخصّيات الثالث، ويف 
ات أخرى يف الروايات األخرى ميّثل  شخصيَّ
حالة اإلنسان العربي يف زمن اخليبات 
والهزائم/ العجز وفقد املوقع الفاعل الذي 
يحياه »اآلن«، بوصف هذه العالمة األخرية 

دااّلً على زمن هذا الفقد.
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يف مدار التنني
إطاللة على »كتاب الرافد«

د. عمر عبد العزيز 

للقمر منازل، وللنساء منازل 
أيضًا، فلكل امرأة مثابتها 
وقيمتها النابعة من درجة 
منريًا«،  »بدرًا  اكتمالها 
ويف مساءات البدور املنرية 
يكون الرجل يف هجعة نوم 
واسرتخاء، فيما تظل املرأة 
ُمّتقدة الذهن رائية، فتأمل يا 
عزيزي القارئ يف املعنى

قبل حني قررت إدارة التحرير جمللة 
»الرافد« الثقافية الصادرة عن دائرة 
الثقافة واإلعالم بحكومة الشارقة إصدار 
كتاب الرافد الشهري املرتافق مع العدد، 
وانصب التفكري منذ البداية على إصدار 
كتاب مميز يتناسب مع إيقاع الزمن 
املعاصر املتواتر واملتوّتر، ويضع بعني 
االعتبار تقدمي رسالة ناجزة بلغة بسيطة 
كتاب  البداية مع  كانت  ُموحية، وقد 
»مدار التنني« ملؤلفه الشاعر األستاذ علي 
كنعان، وقد أعادنا الكتاب إىل جمالية أدب 
الرحالت، حيث الوصف واإلشارات الدالة، 
ب مشّقة اختصار املعاين الشاملة  كما يتنّكّ
التي حتتملها رحلة إىل الصني الكبرية.

ومنذ البداية قرر املؤلف إيصال رسالة 
هامة مداها أن »العمالق الصيني دائب 
على استكمال نهضته«، وذلك قبل أن 
يعود بنا إىل الوراء عندما شعر ذات يوم 
باألسى على ما حاق بأهايل مقاطعة »سي 
تشوان« إثر زلزال مروع، لكن هذا الزلزال 
حتديدًا كان معلمًا هامًا لثقافة التضامن 
و»الفزعة« الصينية احلميدة املفارقة 
لفزعة القبائليني، ذلك أن اجلميع هبوا مرة 
واحدة وبإرادة فوالذية، إلعادة األمور 
إىل نصابها، وهذا ما يحصل عادة يف 
الصني التي ُتستنفر عندما يحدث مكروه، 
ومن املفيد اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن 
الصينيني كانوا أول الواصلني إىل هايتي 
بعد الزلزال الكبري، يف دالة أخرى على روح 
التضامن التي انزاحت بثقافتها اخلاصة 
صوب العاملية، والالفت أن  الصني أبعد 
بلد عن هايتي، لكنها سارعت للوصول 
دون جعجعة، فيما كانت الواليات املتحدة 
األقرب إىل هايتي من حبل الوريد تتدارس 
املوضوع، وحترص على تسوية مطار 
يخصها دون العاملني، فيما  الناس يئنون 

حتت أنقاض الزلزال.  
Y Y Y

ف املؤلف أمام هواجس وأجواء  يتوّقّ
ما قبل الرحلة ُمتأمالً يف العالقة العضوية 

بني الفكر الصيني والطبيعة، ُمتحدثًا عن 
ثنائية الرجل واملرأة يف الثقافة الصينية.. 
تلك الثقافة التاريخية التي ُتشّبه الرجل 

بالشمس، واملرأة بالقمر.
هذه امُلقاربة جترنا إىل استنتاج حاسم 
حول ماهية الرجل بوصفه شبيه الشمس 
احلارقة املعطاء امُلشتعلة دومًا، إال يف 
املساء، حيث يحل القمر حمل الشمس، ثم 
نرى أن للقمر منازل،  وللنساء منازل ايضًا، 
فلكل امرأة مثابتها وقيمتها النابعة من 
درجة اكتمالها »بدرًا منريا«، ويف مساءات 
البدور املنرية يكون الرجل يف هجعة نوم 
واسرتخاء، فيما تظل املرأة ُمّتقدة الذهن 
رائية، فتأمل يا عزيزي القارئ يف املعنى.
هذا التشبيه الصيني لثنائية البشرية 
تذكري باالنسجام الفلكي، وسرنى يف اآلداب 
الصينية القدمية الكثري من هذه الرتميزات 
املعربة،  وحتى يف اآلداب اإلمرباطورية 
يورد املؤلف كيف أن إمرباطورًا صينيًا 
كان يحدد اختيار مبيته الليلي عند إحدى 
العربة  توقف  مع  بالتناسق  زوجاته 
اإلمرباطورية التي كانت جترها املاعز،   
فمتى ما توقفت العربة بغريزة غري واعية 
للماعز نزل اإلمرباطور وأقام ليلته عند 
أقرب مهجع إلحدى زوجاته املنتشرات يف 

ربوع القصور اإلمرباطورية.
Y Y Y

تاليًا نتوقف أمام التنني وما يعنيه من 
رمزية شاملة يف الثقافة الصينية بوصفه 
ممثاًل للخري والسعادة والقوة واخللود، 
األمر الذي ُيحيلنا إىل املركزية الواضحة 
حلضور التنني يف الثقافة الصينية، فهو 
احلاضر دومًا يف األزياء، وجدران املنازل، 
والساحات العامة، واحلدائق، واملسارح، 
واالحتفاالت الشعبية الفولكلورية، ويف 
التماثيل واللوحات، وكأنه ُيحاصر احلياة 
الصينية برمتها. وليس غريبًا واألمر كذلك 
أن يصف الصينيون أنفسهم بأنهم أبناء 

التنني األسطوري.
هذه الصلة بالتنني إشارة أخرى للصلة 
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بالطبيعة، فالتنني االفرتاضي يأخذ من 
الصفات والقدرات ما يتضمن خصال 
وطبائع عشرات األنواع من الكائنات، 
والطبيعة عند الصينيني ُمقدسة، فاملعروف 
أن عقيدة »التاو« الصينية تنظر إىل فلسفة 
الوجود من خالل تأمل الطبيعة، واعتبار 
أن اإلنسان شريك لها يف عواملها حّد 
التماهي التام، بل إن فلسفة اإلنسان عند 
»التاو« ال فكاك لها من الطبيعة احمليطة، 
األمر الذي يرينا الفارق اجلوهري بني 
الفلسفة اليونانية التاريخية - بوصفها 
قدس أقداس الفلسفة العقلية األوروبية -،  
والفلسفة الصينية التي ال ُتعّول كثريًا على 
مركزية اإلنسان إزاء الطبيعة، وباالستتباع 
نرى ما فاضت به الفلسفة اليونانية على 
أوروبا، واستتباعاتها يف بقية العامل،  وما 
أبقت عليه الصني من رؤية تعتد بالفراغ، 
والالنهاية، وال تضع اإلنسان فوق الطبيعة، 
وأحوال الوجود. ومن هنا ميكننا إدراك 
مغزى التواضع الصيني، مبقابل الغرور 
الغربي الذي أشار إليه املؤلف يف معرض 
حديثه عن فداحات الغرب االستعماري 
املركزي التي مازالت ُتعيد إنتاج ثقافة 
الهيمنة واالستقواء واإلمالءات، فالصني 
مل تلوث نفسها تاريخيًا باستعمار الغري 
وامتهانه، بالرغم مما تعرضت له من 

غزوات وانتهاكات متواترة.
Y Y Y

بعدها يتوّقف بنا األستاذ علي كنعان 
أمام خريطة مدينة بكني، ويعيدنا إىل فلسفة 
الدوائر ، فاملدينة ُمقّسمة إىل دوائر  تنزاح 
عن بعضها بعضًا، وميثل مقر اإلمرباطور 
التاريخي قلب الدائرة، ومن هنا نستنتج 
معنى الوالء واالنتماء للقيادة، فالنماء 
والتطور ال يستقيمان دون أن يرنو الناس 
إىل املركز، وينسجموا يف أفعالهم وأقوالهم 

مع مرئياته ومعطياته.
هذه احلقيقة ُتبّين لنا املفهوم 
الصيني القائل باجملتمع االشرتاكي وفق 
اخلصوصية الصينية، ودون أن يتجّشم 

امُلنّظر السياسي واإليديولوجي الصيني 
عناء توزيع وصفات الشروح السياسية 
ملعنى اخلصوصية الصينية. لكن ما 
جرى ويجري يف العامل أثبت أن هذه 
اخلصوصية نابعة من حكمة تاريخية، 
ورؤية ميتافيزيقية ناصعة،  دونها ما 

متثله الصني اليوم يف العامل.
وإىل ذلك نتوّقف مع املؤلف أمام 
وتلك  الصينيني،  عند  البحار  تواريخ 
»الرحالت السبعة املدهشة« التي مددت 
أقدام التنني صوب ثقافات العامل، وأطلقت 
الصني يومها أول أكرب أسطول بحري يف 
العامل، مبا يذكرنا مرة أخرى بخطة الصني 
الطموحة لبناء أكرب وأحدث ُبنية حتتية يف 
العامل، يف الوقت الذي تعاين فيه الواليات 
املتحدة وأوروبا من تهالك وتقادم ُبنيتها 

التحتية.
ويف جتواله يف املدن القدمية يرى 
املؤلف أن أروقتها الضيقة تذكره باملدن 
العربية القدمية، مع فارق جوهري، 
فالشوارع الضيقة للمدن الصينية تزدهي 
باألشجار املعمرة التي يتم تسويرها 
بقواعد من رخام، وحتديد مسمياتها 
وأعمارها بقطع معدنية ُملصقة عليها، يف 
إشارة أخرى إىل عالقة الصيني بالطبيعة، 
وتقديسه لعناصرها احليوية، مما نفتقده 
يف العاملني العربي والغربي معًا. 

تستقيم فلسفة الصني الكربى على 
التماهي مع الطبيعة، واعتبار عناصرها 
الهامة منصة انطالق ملعرفة ُكنه احلياة، 
وتطوير ثقافة التأمل والعمل والعطاء، 
ولهذا قال احلكيم الصيني » تشانغ سونغ« 
لتلميذه احلكيم »الو تسي«: »اللطيف يغلب 
الشرس.. كل إنسان يعرف ذلك، لكننا ال 

نعمل به«.
الصينية  الفنون  مدهشات  وحول 
العمارة  لفنون  أفقية  قراءة  أمام  نتوقف 
التطبيقية  الشعبية  والفنون  التقليدية 
ذات  لنكتشف  والتشكيل،  بأنواعها، 

املنظومة املتماسكة الرائية ملا في الطبيعة 

من تنوع، وتوليدات إبداعية المتناهية، 
يستأنسها الصينيون وينصرفون لها 
بطريقة جعلت امليتافيزيقا الصينية أكرث 
نعومة وإلهامًا من ميتافيزيقا العوامل 
األخرى التي ال ترى الدنيا إال بوصفها 
عتبة عبور لعامل آخر موعود، وتتوّسل كل 
سبب لتربير هذا العبور، فيما تقيم احلّد 
على غريها اعتقادًا بأنها على حق والبقية 
على ظالل، وبهذا قضت ميتافيزيقا 
الكنيسة األوروبية القروسطية على اإلبداع 
والتأمل، بل والعالقات مع الوسط احمليط، 
وهكذا فعل بعض املتعصبني يف غري دين 

وملة.
وعند تخوم سور الصني العظيم الذي 
بلغ ذات يوم مسافة 7000 كيلومرت، يتوقف 
املؤلف ليقدم وصفًا وتفاصيل، لنلمس عن 
كثب املعنى الكبري الذي يحمله هذا الصرح 
التاريخي العجيب. وعلى خط ُمّتصل 
نتوقف أيضًا أمام وصف شامل لساحة 
السالم السماوي »تيان آن مني«، األكرب من 
نوعها يف العامل والتي تتسع ملليون نسمة، 
ونتجول يف امتداداتها العمرانية، وصواًل 
إىل دواخلها املرتعة باملدهشات، لنختتم 
هذا التطواف اجلميل يف ربوع الصني مع 
مالحظة صاعقة. الصني التي تضم ربع 
سكان العامل »مليار وربع إنسان« تخلو من 

املتسولني!.. وال تعليق.
هكذا غريت الصني املفاهيم السائدة 
حول التنمية والعمق الدميغرايف الكبري الذي 
يتعلل به الفاشلون اخلائبون، كما اجرتحت 
مآثر يف األدب السياسي مل تكن معروفة 
سابقًا، وأثبتت أن التناقضات ميكنها 
أن تتعايش على أساس تغليب املصلحة 

العامة والتناغم النابع من التضاد.
هذه الرحلة تتجاوز تخوم األوصاف 
املشهدية، إىل حدود املالمسات الّلّماحة 
جلملة من األسئلة والتساؤالت، التي تنزاح 
مبرئياتها صوب العامل برمته، لتقدم 
إجابات عادلة عن حمنة اإلنسان وتنكباته 

التاريخية.
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وبناء على ذلك فإّن أدب الطفل ينتقل 
إليه عرب مسارب ناقلة متعددة وفق احلاجة 
والّظروف واملعطيات، فنجد القصة القصرية 
والرواية واملسرح والكتب العلمية التعليمية 
واملتاحف والقصائد واألناشيد وجمالت 

الوظيفة التعليمية والذوقية ألدب األطفال
األهداف واألبعاد

اهتمام الشعوب بالّطفل وبأدبه مبستويات 
متباينة تعكس وعي األمم، وتقّدم معارفها، 
وتطور أدواتها وخرباتها، كما تعكس من 
جانب آخر القيم التعليمية والذوقية التي 
تسعى إىل بلورتها يف نفس الطفل انبثاقًا 
من معطيات دينه وجمتمعه وواقعه وظروفه 

وحتدياته وآماله)2(.
وتتباين حمموالت هذه النواقل، ولذلك 
تتفاوت درجات االستفادة منها، ويف 
هذا الّشأن نؤكد مربني وأهلني وقياديني 
ووطنيني، بل وإنسانيني أهمية البعد 
الرتبوي يف أدب الطفل الذي إن كان 
صورة للرتفيه، ولتمضية الوقت، ولتزجية 
الساعات، ولرتويج البضائع فقط، فإّنه 
بالتأكيد سوف يكون أداة مدّمرة للطفل، 
إذ إّنه يف هذه احلالة يقّدم له مانراه 
يقّدمه اآلن يف كثري من األحوال من أدب 
مفرغ من األدب، ومن القيم اإلنسانية 
والرتبوية والدينية والوطنية، منزوع الفكرة 
الراقية، مطّعم بقيم العنصرية والعنف 
واإلقصاء لآلخر ونزعة االنتقام والفردية 

األطفال والربامج اإللكرتونية واألفالم 
الكرتونية والدعايات والنشرات والرقصات 
الشعبية واحلكايا الشعبية واملعاجم 

املتخّصصة.
وهي جميعًا نواقل طبيعية تعكس 

د.سناء الشعالن

السؤال التقليدي املطروح يف الغالب يف صدد احلديث عن أدب األطفال هو: هل أدب األطفال للرتفيه أم للتعليم أم لكليهما؟ وهذا السؤال 
يقودنا مباشرة إىل تعريف أدب األطفال، فاعتماد تعريف يقودنا ابتداًء إىل شكل هذا األدب وصوالً إىل غايته، ولعّل تعريف هادي الهيتي 
يتمّثل ما نذهب إليه، فهو يعّرف أدب األطفال أّنه: »فرع جديد من فروع األدب الرفيعة، ميتلك خصائص متّيزه عن أدب الكبار رغم أّن كاًل 
منهما ميّثل آثارًا فنية يّتحد فيها الّشكل واملضمون... أدب األطفال يف جمموعه هو اآلثار الفنية التي تصّور أفكارًا وإحساسات وأخيلة 

تتفق ومدارك األطفال، وتّتخذ أشكال القصة والّشعر واملسرحية واملقالة واألغنية«)1(.
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والبعد التعليمي ال يقّدم يف أدب األطفال 
بشكل علمي معريف ثقايف بحت، بل قّلما 
يكون كذلك حتى يف أكرث املوضوعات 
علمية بحتة مثل علوم األحياء والفيزياء 
والكيمياء، بل االجتاه احلديث يف الرتبية 
والتعليم يجنح إىل جتربة القدامى يف هذا 
الشأن، وهي التعليم من خالل طرق غري 
مباشرة، فهي تكون يف الغالب أجنع وأكرث 
تأثريًا، ولذلك جند القيم التعليمية تأخذ 
اجتاهًا شعبيًا عرب تلك القصص املوروثة 
التي تتداولها اجلماعة عرب خميال شعبي 
جمعي)5(، أو عرب االجتاه التاريخي الذي 
يسّجل حلياة اإلنسان ولعواطفه وانفعاالته 
يف إطار تاريخي، أو عرب االجتاه األسطوري، 
أو عرب االجتاه الرمزي الذي ينطق احليوانات 
واجلمادات والكائنات من أجل أن تقوم 

بدور تعليمي فّعال ومؤّثر.
واملواد املعرفية والتعليمية املتحّصلة 
من أدب األطفال عليها أن تقرتن مبجموعة 
من املكتسبات والقرائن الرتبوية التي 
تضمن أن يستفيد الطفل واجلماعة واجملتمع 
مّما تعّلمه واكتسبه من معرفة أولية من أدب 
األطفال الذي تسّنى له أن يطلع عليه، وهذه 
املكتسبات الرتبوية جنملها يف)6(: أن يدرك 
الطفل واقعه، ويتطّلع إىل مستقبله ضمن 
جماعته، ويحرتم تاريخه وماضيه، ويأخذ 
العربة منه، وأن يدرك أّن قيمة اإلنسان 
تتجّلى يف قدرته على صنع حضارته 
وجمتمعه وسعادته، وتقوية االنتماء إىل 

واالنتهازية، وبذلك يحّرض الطفل على 
السلبية واالنهزامية بدل أن يحّرضه على 
قيم العمل واإلبداع واإلنتاج واإلعمار التي 

ما خلق إاّل من أجل أن يقوم بها.
فأدب األطفال ليس اعتباطّيًا، وال 
ينبغي أن يكون كذلك، وإّنما يجب أن يكون 
مدروسًا واضح املعامل والغايات السيما 
فيما يخّص بعده الرتبوي، فهو أداة تربية، 
ولكّنه ليس الرتبية ذاتها، وأداة تعليم، ولكّنه 
ليس التعليم ذاته، ولذلك يجب أن يقوم أدب 
األطفال على ركيزة من املضامني الوطنية 
واالجتماعية واإلنسانية والرتبوية التي 
تقوم على أمرين: البناء الذي يكفل له أن يقوم 
بواجبه خري قيام ليضطلع بدوره الطبيعي 
يف األسرة واجملتمع، واحلماية التي تؤهله 
حلماية فطرته الربيئة من كّل ما يحيط به 
من خماطر ومفاسد وانحرافات)3(.
ويتجّلى الهدف التعليمي بوضوح يف 
أدب األطفال؛ ألّنه يف هذه احلالة هدف 
معلن يتقّبله الطفل مباشرة وبقصدية 
عالية عرب األسرة أو املنظومة التعليمية 
وإن قدم بشكل جميل ومسلٍّ يروق له، ففي 
مثل هذا الّنوع من األدب يكتسب الطفل 
معلومات علمية وثقافية تسهم يف بناء 
شخصيته، وذلك عرب تزويده مبعلومات عن 
كّل معطيات ذاته وواقعه وعامله وجماعته 
وماضيه وحاضره ومستقبله. ويكون الطفل 
يف هذه احلالة ميارس التعّلم من خالل 
التسلية واللعب أحيانًا، وكّلما ارتفع رصيد 
األدب من االتقان واجلودة وجمال الطرح 
وخمزون املعرفة زادت قيمته التعليمية 
والرتبوية، وأصبح قصد األهل واملعلمني 
واملربني، بل واألطفال ذاتهم إن كان يقّدم 

بالشكل الذي يشّدهم.
ومن الّضروري يف هذا الّنوع من أدب 
األطفال أن يراعي مبدعه مالءمته للفئة 
العمرية للطفل، لتتناسب املعلومات وطريقة 
تقدميها طرديًا مع قدرة الطفل الفكرية 
والشعورية والنفسية، بل واجلسدية أحيانًا، 
يف التلقي والفهم واإلدراك، ولذلك غالبًا ما 

تتوّزع هذه اإلبداعات على حماور عمرية 
حمددة، وهي)4(: احملور الواقعي احملدود 
بالبيئة: وهو من سن الثالثة إىل اخلامسة، 
وحمور اخليال احلّر، وهو من اخلامسة 
إىل الثامنة، وحمور املغامرات والبطولة، 
وهو من الثامنة إىل الثانية عشرة، وحمور 
الغرام، وهو من الثانية عشرة إىل الثامنة 

عشرة تقريبًا.

البعد التعليمي ال يقّدم يف أدب 
األطفال بشكل علمي معريف ثقايف 
بحت، بل قّلما يكون كذلك حتى يف 
أكرث املوضوعات علمية بحتة مثل 
علوم األحياء والفيزياء والكيمياء، 
بل االجتاه احلديث يف الرتبية 

والتعليم يجنح إىل جتربة القدامى 
يف هذا الشأن، وهي التعليم من 

خالل طرق غري مباشرة

كّل اآلمال املنشودة من أدب األطفال 
ال ميكن حتقيقها كما يجب بعيدًا 

عن اهتمامنا بالقالب اللغوي 
الفصيح الرشيق؛ فاللغة هي احلامل 
احلقيقي للمعرفة، ودونها يتعّسر 
التواصل، وتتعّطل املعرفة، وتضطرب 
املعلومات، ولذلك علينا أن نويل 
البعد اللغوي ما يستحقه من اهتمام 

يف مضمار أدب األطفال
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الوطن احمللي والعربي، وتقوية االنتماء 
إىل اجملتمع اإلنساين، وتنمية التعاون 
وتقديره من أجل بناء احلضارة اإلنسانية، 
بتحقيق  الكفيلة  االجتاهات  وتنمية 
التفاهم العاملي، وإثارة التفكري وتنميته. 
وبهذا الشكل يستطيع أدب األطفال أن 
يحقق سوية عالية للطفل يف مستوياتها 
الفردية االجتماعية والقومية واإلنسانية 

والعملية. 
وجدير بالقول يف هذا املقام أّن كّل 
اآلمال املنشودة من أدب األطفال ال ميكن 
حتقيقها كما يجب بعيدًا عن اهتمامنا 
بالقالب اللغوي الفصيح الرشيق؛ فاللغة 
هي احلامل احلقيقي للمعرفة، ودونها 
يتعّسر التواصل، وتتعّطل املعرفة، 
وتضطرب املعلومات، ولذلك علينا أن نويل 
البعد اللغوي ما يستحقه من اهتمام يف 
مضمار أدب األطفال، فضالً عن كل ميادين 
احلياة، فيجب أن تقّدم املعرفة للطفل 
حتى يف شكلها األدبي والرتفيهي أحيانًا 
بلغة فصيحة، مضبوطة احلروف، مشكولة 
األواخر، وتعتمد أسلوب تقدمي معجم مفّسر 
للكلمات اجلديدة املستخدمة بغية إثراء 

معجم الطفل، وتعريفه بالكلمات.
وبناء على ذلك فإّن إجراء البحوث 
اخلاصة للتعّرف إىل مدركات األطفال 
وحتصيالتهم اللغوية يعّد أساسًا البّد منه؛ 
فكلما منت قدرة األطفال على القراءة وعلى 
إدراك املعاين اجملردة، زادت مقدرته على 
التعّلم والفهم، والتقّدم خطوة يف االكتساب 
والتواصل والبناء)7(. وباختصار ليس 
هناك عملية تعليمية تربوية تواصلية 
معرفية دون لغة، ولذلك من الواجب أن 
ميتلك املربون واملبدعون أدوات املعرفة 
اللغوية ليستطيعوا أن ينقلوا عربها أهدافهم 
ورؤاهم وغاياتهم، ناهيك عن أّن اللغة 
يف األدب هي أداة وغاية يف الوقت ذاته، 
ولذلك ال ميكن أن يفهم الطالب اللغة بغري 
اللغة، وإالّ كانت معضلته بال حّل، وعّيه بل 

نهاية.

ويبقى السؤال: من أين يستقي املبدع 
أولوياته ومعلوماته التعليمية والرتبوية؟ وهنا 
نعود إىل احللقة الدائرية املفرغة التي تستوجب 
حتّقق جميع املعطيات من أجل الوصول إىل 
الهدف، فاملبدع عليه أن يكون ملّمًا حقيقيًا 
باملعرفة بأبعاده العلمية والتعليمية والعملية 
والنفسية والفكرية واخللقية واجلمالية، وبغري 
ذلك سيكون وباالً على نفسه وعلى الطفل مبا 
يقّدمه من أدب مشوٍه ممجوج، وال داعي يف 
هذا املقام إىل ذكر أمثلة بعينها، فكلنا على 
معرفة بكثري من املواد السامة املبثوثة هنا 
وهناك، وتسمى أدب أطفال، يف حني أّنها ال 
تعكس سوى أّنها مواد منزوعة الروح واإلبداع 
ألشخاص ال يدركون خطورة ما يقّدمونه 

لألطفال فيما ينتجون.
 ولذلك نحن نطالب بأدب أطفال يقوم 
على أكتاف مواهب عربية وبأقالم مؤمنة 
بدورها يف إيقاظ األمة، وحتفيزها على 
استعادة دورها اإلنساين الريادي، أماًل 
يف تقدمي أدب للطفل املسلم، يراعي ذوقه، 
ويحرتمه مزاجه وخصوصيته، ويسمح 
خلياله بالتحليق دون أن يقطعه عن تاريخه 
أو حضارته أو دينه أو أمته، أو أن يعيشه يف 
خيال مضّلل مبني على اجلهل واملغالطات 
واألخطاء، بل هو أدب يقّدم للطفل لريبط 
ماضيه بحاضره، ويوقظ داخله مشاعر 
االعتزاز بأمته، ويحّثه على استنهاض 
روح العمل واالقتداء باآلباء والسلف من 
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العلماء واملبدعني الذين أعلوا بناء صروح 
احلضارة اإلسالمية.

وحديثنا عن أهمية البعد الرتبوي يف أدب 
األطفال ال يعني أبدًا أّننا نهمل قيمة البعد 
الشكلي واالعتباري للقيمة الفنية، بل على 
العكس متامًا، فمن أجل تقدمي فكرة راقية، 
ومؤثرة، ومرّبية، ومعّلمة يجب أن يقدم 
ذلك عرب وسيط يلتزم بالقواعد الفنية للناقل 
أكان قصة أو مسرحية أو أنشودة أو أغنية أو 
رواية أو فيلمًا كرتونيًا أو وثائقيًا، »وال تغني 

املوهبة كاتب القصة مثالً عن الدراسة، وال 
حتّل معرفته بأصول الرتبية وعلم الّنفس 
حمّل علمه باألصول الفنية لكتابة القصة؛ 
فقصص األطفال مثالً حتتاج إىل فكرة وإىل 
رسم شخصيات مع تشويق وهيكلة وبناء 
سليم، وهذه االعتبارات األدبية يجب أن 
تتفق مع مستوى األطفال الذين نكتب لهم، 
ودرجة منوهم األدبي، ومدى ما وصلوا إليه 

من الّنضج األدبي«)8(.
وهذا من شأنه أن يرفع من ذائقية 

الطفل يف االنتقاء، وتخّير األفضل، والتعّرف 
إىل قيم اجلمال الشكلي مثل الّرسم واللون 
والنحت والّرقص والصوت واإلضاءة 
والتناسق يف األبعاد واألحجام، وعقلنة 
املشاهد، فضالً عن إطالق قوى التخّيل يف 
البناء واجلمال والتوسعة، ال جعلها أدوات 
تقطع الطفل عن واقعه، وجتّرم مفاهيمه، 
وتأسره يف معطيات خيالية ال وجود لها، 

ليكون أسري تهومياتها وجنونها.
هذا فضالً عن أّن الطفل يف هذه املرحلة 
يكون قد حّصل قيمًا ذائقية عليا يف اختيار 
مواد القراءة واملتابعة واملشاهدة من حيث 
املضمون أيضًا، بعد أن كّون له األهل 
واملربون واملبدعون اجتاهات معرفية 
وفكرية وإخالقية وتربوية تكفل لها مناء 
سويًا، واندماجًا حممودًا يف جماعته، 
وتواصالً مع إنسانيته على أرضية ثابتة من 
القيم واملعارف واحملددات واألولويات.
ويف هذا الشأن يجب مراعاة االعتبارات 
الفنية والتقنية املتعلقة بنوع الوسيط 
»فالوسيط الذي ينقل أدب األطفال إليهم 
قد يكون كتابًا أو مسرحية أو أّي وسيط 
آخر من وسائل اإلعالم، ولكّل وسيط من 
هؤالء الوسطاء ظروفه وإمكاناته اخلاصة 
التي يجب أن يراعيها الكاتب، فتقدمي قصة 
إذا كان الوسيط كتابًا يختلف عن تقدمي 
هذه القصة نفسها إذا كان الوسيط فلمًا أو 

برنامج إذاعة«)10(.
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التوليدية يف الفكر اللساين
العربي احلديث

قامت التوليدية على نقد أنصار الفكر 
البنوي التوزيعي الذي قرر منذ البدء الطبيعة 
املادية للحدث الكالمي، والذي فسر تفسريًا 
ميكانيكيًا من خالل نظرية األثر عند سكيرن 
ومدرسته السلوكية، إذ إن هذا التصور مل 
يلق أهمية للقدرة اللسانية التي تتحكم 
يف استخدام ابن اللغة للغته بوصفه عارفًا 
بقواعدها معرفة ضمنية، وكيفية إنتاجه 
العقلي للبنية اللغوية، وتفهمه لها، وتصرفه 
فيها بشكل إبداعي خالق، مع قدرته 
اللسانية على إصدار أحكام ومعلومات 
تقييمية ملا يسمعه من كالم منجز يوافق أو 
يخالف املنوال النحوي اخملتزن يف دماغه. 
إن من أهم حماوالت تعريف القارئ العربي 
بنظرية تشومسكي اللسانية حماولة ميشال 
زكريا بخاصة يف دراسة اجلملة البسيطة 
أمنوذجًا الستثمار أدوات التوليد والتحويل 
يف تفسري البنية اجلملية، ويف هذا السياق 

اللسانيات التوليدية واجتاهاتها احلديثة
دراسة وصفية حتليلية

كما خاض املرحوم مازن الوعر جتربة 
مهمة معرفًا بالتوليدية، من خالل دراسته: 
نحو نظرية لسانية عربية حديثة ضمن 
مسعى يهدف إىل صياغة مبادئ لنظرية 
توليدية عربية، تتخذ تراكيب العربية 
ميدانًا فسيحًا للتطبيق والتحليل، ولعل أهم 
ما نوه بأهميته يف هذا الكتاب العالمة 
اإلعرابية بوصفها أداة مهمة لوصف البنية 
العميقة للكالم، وحماولة ربط ما قرره 
نحاة العربية يف هذا اجملال وما تدعو له 
نظرية وولرت كوك الداللية التصنيفية يف 
منوذج 1979، والتي تقوم على التمييز 
بني الفاعل واجملرب واملستفيد واملكان 
واملوضوع والزمان )5(، ويتبنى مازن 
الوعر رأي املتقدمني من النحاة من أمثال 
الزخمشري وابن هشام يف متييزهم ألنواع 
اجلمل فريى معهم أن اجلملة إما أن تكون 
اسمية أو فعلية، وهما النمطان األساسيان 
يف العربية أو ظرفية أو شرطية، وهما 
متفرعان عما سلف)6(، كما يقرر حتكم 

يقرر ميشال زكريا حتّكم احلركة اإلعرابية 
التي تبني احلالة الالزمة للمكون اجلملي يف 
ترتيبية عناصر اجلملة، مما يحدد املستوى 
الصوابي يف اللغة، ويجعلها تركيبًا مقبوالً، 
إذ هناك ترتيب غري مقبول، وآخر مقبول، من 
مثل ما نلحظه يف املثال التايل : التفاحِة 
الرجُل أكَل)2(، كما يرى الباحث نفسه أن 
اجلملة تتكون من ركنني أساسيني أحدهما 
ركن اإلسناد وثانيهما ركن التكملة، فبينما 
يتشكل الركن األساس من الفعل والفاعل 
واملفعول به واجلار واجملرور، وهي 
مكونات متصلة بالفعل رأسًا، يتكون ركن 
التكملة من عناصر ال تتصل بالفعل اتصااًل 
مباشرًا)3(. ويف سياق استثمار القواعد 
التوليدية يلفت ميشال زكريا األنظار إىل 
إمكانية عّد النعت وصفًا يشتق الفعل منها، 
استنادًا إىل الفرضية املعجمية، مما سيسمح 
بتوسيع املكون األساس ليشمل النعت أيضًا، 
وهذه الفكرة يرتتب عليها رفض فكرة 
اشتقاقية النعت، على مذهب التحويليني)4(. 

د. نعمان عبد احلميد بوقرة

تلقى الفكر العربي منذ منتصف القرن العشرين تصورات النظرية التوليدية التحويلية يف النحو واللسانيات، وجتلت صور التلقي يف 
ترجمة أهم البحوث التأسيسية فيها لروادها، ثم حماولة بسط مفاهيمها النظرية تأليفًا مبسطًا ميكن عده منوذجًا للكتابة اللسانية 
التمهيدية على حد وصف مصطفى غلفان)1(، ثم راحوا يبحثون يف مدى تالقيها مع املنظور النحوي العربي، والفلسفة العامة لنظرية 
اللغة عند العرب املتقدمني، بل وحماولة االستفادة من إجراءاتها التطبيقية يف تعليمية اللغات، بعد ذلك الصدود الذي عانته املناهج 

البنوية الشكلية يف أمريكا وبعض بلدان أوروبا، مما كان له صدى يف كتابات بعض اللغويني العرب.



57

هذا ويذهب عطا موسى يف نقده لهذه 
التجربة)14( إىل أنها بالرغم من أهميتها 
وقعت يف مزالق منهجية مثل احتفائها 
الكبري بالتحويل، وتشعيب صوره مما أوقع 
يف تعقيد كان باإلمكان تالفيه من خالل 
الرتكيز على التحويالت الرئيسة فقط، 
مثل احلذف والزيادة والتقدمي، ناهيك عن 
اعتماده بنى غري مستعملة )مفرتضة(، 
مثل: كتب رسالةً  خالٌد، وعّدها بالتايل 
بنية مولدة أساسية، باإلضافة إىل ابتداع 
مصطلحات غامضة ال تفي بالداللة النحوية 
البسيطة مثل مصطلح املشروطية!

التوليدية
عند الفاسي الفهري

إن من احملاوالت التي حازت يف 
عصرنا قصب السبق، ونالت شهرة ممتدة 
يف البالد العربية تلك التي أسس لها 
الفاسي الفهري وتالمذته واملتأثرون 
مبنهجه يف املغرب األقصى، ومن شايعهم 
يف بعض البالد العربية كاجلزائر، والذين 
حاولوا تلمس املنهج التوليدي، وتطبيق 
آلياته التفسريية يف إعادة وصف منظومة 
اللغة العربية، ولعل أهم البحوث التي 
عاجلت اللغة من تلك الزاوية دراسة الفهري 
ـ:اللسانيات واللغة العربية،  املوسومة ب
والذي استند فيه إىل منوذج الباحثة برزنان 
) 1978(، ولعلنا نعرض يف عجالة إىل أهم 
املفاصل التي ارتكزت عليها هذه الرؤية 

فيما يلي)15(: 
1-اللغة العربية لغة طبيعية خضعت 
لبنية التطور والتغيري كسائر اللغات 

األخرى.
2- النحو العربي القدمي غري صالح 
لوصف اللغة العربية يف وضعها الراهن.
3-نسبية الوصف النحوي القدمي، وعدم 
استيفائه جلميع صور الكالم املسموع.
4-التشابه البنوي بني العربية وسائر 

لغات العامل باعتبارها لغة طبيعية.

األداة واإلسناد معًا يف تكوين اجلملة فال 
تكون األداة جزءًا من الرتكيب اإلسنادي، 
وبالتايل فإن العملية التحويلية ال تالمس 
جانب األداة، ففي قولنا: أضرَب زيٌد خالدًا؟ 
وأزيٌد ضرب خالدًا؟، كما أن التحويل ال بد 
أن يالمس املركب كله ملا يكون من تالزم 
بني أجزائه، فال يصح التفريق بينها مثل 
تالزم الفعل والفاعل واجلار واجملرور 
والصلة واملوصول والتابع واملتبوع 
واملضاف واملضاف إليه)7(، وأّيًا كان أمر 
تعلق صاحب هذه احملاولة مبقوالت النحاة 
فإن جهوده يف تطوير التفكري يف املسألة 
اللسانية العربية ال ينكر إذا ما رمنا كتابة 
تاريخ للفكر اللساين العربي. كما سعى 
خليل عمايرة من جانبه إىل بسط مضامني 
أساسية قامت عليها التوليدية، من خالل 
إبرازه للفروق الكائنة بني الرتكيب املولد 
واحملول بناء على الفرق الكائن بني املعنى 
واملبنى، باإلضافة إىل حتديده للجملة 
املولدة منظورًا إليها حّدًا أدنى من الكلمات 
احلاملة ملعنى يحسن السكوت عليه)8(، 
هذا ويقوم مفهوم التحويل عند عمايرة 
على رؤية ز. هاريس التي حتدده باجلملة 
النواة بدون الوصول به إىل منطقة العمق 
)البنية العميقة( )9(. أما حممد علي اخلويل 
فيظهر اهتمامه بالنظرية يف فحصه 
جلوانب تركيبية خمتلفة من اللغة العربية 
من وجهة نظر توليدية بخاصة فرضية 
تشارلز فلمور)10( املطورة يف الستينيات 
من القرن املنصرم، واجلدير بالذكر أن هذه 
الفرضية أقيمت على فكرة إعطاء املكون 
الداليل البعد املركزي يف توليد الرتكيب، 
وقد ظهر هذا االهتمام يف عّد الفعل النواة 
املركزية املقتضية ملوضوع وجوبي 
وفاعل جوازي وأداة مثل : علي فتح الباب 
فـ: علي فاعل جوازي وفتح نواة مركزية، 
والباب موضوع وجوبي، أما فتحت الريح 
ـ أداة حتيل إىل فاعل  ـ هناـ  الباب فإن الريحـ 
جوازي يقوم بالفعل النواة يف اجلملة)11(. 

لقد تبنى حممد علي اخلـويل فـرضـًا يـقـوم 
ـ اجلملة مشروطية )ظرف زمان،  عــلى: 1ـ
أداة استفهام، نفي، أداة توكيد( + مساعد 
ـ املشروطية روابط خارجية،  + جوهر. 2ـ
3- اجلوهر فعل + حمور + مفعول به 
غـري مـبـاشـر + مـكـان + أداة + فـاعـل. 
4ـ ـ احملور العبارة االسمية. 5ــ العبارة 
االسمية حرف جر + معرِّف + اسم +جملة. 
هذا وظهرت جهود اخلويل يف وضعه ستًا 

قامت التوليدية على نقد أنصار 
الفكر البنوي التوزيعي الذي قرر 
منذ البدء الطبيعة املادية للحدث 
الكالمي، والذي فسر تفسريًا 
ميكانيكيًا من خالل نظرية األثر 
عند سكيرن ومدرسته السلوكية، إذ 
إن هذا التصور مل يلق أهمية للقدرة 
اللسانية التي تتحكم يف استخدام 
ابن اللغة للغته بوصفه عارفًا 
بقواعدها معرفة ضمنية، وكيفية 

إنتاجه العقلي للبنية اللغوية

إن من احملاوالت التي حازت يف 
عصرنا قصب السبق، ونالت شهرة 
ممتدة يف البالد العربية تلك التي 
أسس لها الفاسي الفهري وتالمذته 
واملتأثرون مبنهجه يف املغرب 
األقصى، ومن شايعهم يف بعض 

البالد العربية

وثالثني قاعدة حتويلية مسؤولة عن توليد 
الرتاكيب النحوية يف اللغة)12( مثل:

1-قانون تقدمي الفاعل أو احملور: 
مساعد + فعلية + حمور ) الولد ضاحك(

2-قانون التحويل االنعكاسي الذي 
تصوره القاعدة: فعل +اسم+اسم، علمًا أن 
االسم املذكور هو نفسه، فيقال: رأى الولُد 

الولَد رأى الولد نفَسه)13(.



58

5-نقد املنهج الوصفي لعدم كفايته 
التفسريية.

6-نقد الوصفية العربية جلزئية نظرتها، 
وعدم تقدميها للبدائل اللسانية املعوضة 
لرفض العلة والتقدير والعامل النحوي.
7-ضرورة تأسيس لسانيات ظواهر 
للعربية يخضع االستدالل فيها إىل التجربة.
8- وجوب أن تكون القواعد الرتكيبية 

إسقاطًا للمعجم)16(.
ويف املستوى اإلجرائي الذي يوضح 
صور استثمار منوذج برزنان يف تفسري 
قواعد اللغة العربية سعى الفهري إىل إبراز 
العالقات )الروابط( بني البنية احملمولية 
)العالقات الداللية( التي تربط املوضوع 
مبحموله، والبنية املكونية الظاهرة 
على السطح، وتقوم وظائف مثل: الفاعل 
واملفعول غري املباشر واملالك والفضلة 
وامللحق بدور التنسيق بني البنيتني. إن 
هذه الوظائف تسند إىل املكونات بوساطة 
نوعني من القواعد هما: القواعد الرتكيبية 
واملعجمية واللتني تتحكمان يف البنية 
الوظيفية التي تشكل ُمدخالً للمكون الداليل، 
الذي يعطيها صورتها املنطقية بينما يقوم 
املكون الصوتي بإعطائها التمثيل املنطوق 
أو صورتها الصوتية النهائية)17(. ولعل 
من أمهات القضايا النحوية التي عرض 
لها الفهري يف املستوى الرتكيبي حتديده 
للرتبة التي تتميز يف وضعها يف البنية 
العميقة عن وضعها يف البنية السطحية 
بناء على نوع القواعد التحويلية يف اللغات، 
فنحن- مثالً- نعد: عيسى يف: ضرب عيسى 
موسى فاعالً بالضرورة جريًا وراء القاعدة 
النمطية األصلية التي تقدم الفاعل على 
املفعول وجوبًا يف حالة تعذر ظهور احلركة 
أمنًا للبس، فإذا أدخلت قاعدة حتويلية 
تنقل الفاعل إىل موضع االبتداء وجب 
تطبيق قاعدة التطابق يف اجلملة املشتقة 
من مثل : األوالد جاؤوا ) حتويل بإحلاق 
الواو للمطابقة(، مما يعطي االنطباع بأن 

النمط: فعل+ فاعل+مفعول به هو الرتبة 
األساس يف اللغة العربية، وأن الفعل هو 
رأس اجلملة العربية)18(. إن مسألة اإلقرار 
بأولية عنصر نحوي ما يف سلمية ترتيبه 
النحوي ليست بأمر هني،ألن النحاة قدميًا 
وحديثًا قد أجهدوا أنفسهم يف مسألة األصل 
يف الرتبة، وال يبدو أن هناك رأيًا فاصاًل 
ميكن التوقف عنده بالقبول )19(، عالوة 
على أن ظاهر الرتكيب الوظيفي للغة ال 
يستجيب دومًا ملنطق التقدير، ففي السياق 
ـ قد يكون من التمحل أن نقدم رابطًا  ـ مثالـً  ـ
بني املبتدأ وخربه املفرد الذي ال يكون فعاًل 
مثل: الولد جمتهد، وغريها فقد قدر الفهري 
الرابط »كان« مزودًا بداللة الزمن واجلهة : 
.)NP+NP+SV( كان الولد جمتهدًا

لقد كان قصد الفهري من هذا التقديرـ ـ 
فيما يبدوـ ـ االفرتاض الرابطي رد اجلملتني 
االسمية والفعلية إىل بنية عميقة واحدة فقط 
بالرغم من اختالفهما الشكلي يف البنية 
السطحية )20(، كما يرتبط مبوضوع الرتبة 
التبئري، ويقصد به الفهري نقل املركب 
النحوي باعتباره مقولة كربى إىل مكان 
خارجي غري مكانه الداخلي هو البؤرة، مع 
جمع املركب للموقعني معًا داخل االستعمال 
وخارجه دون وجود أثر ضمريي يف املوقع 
السالف، وأمثلة التبئري يف اللغة كثرية 
منها: 1- إياك نعبد، 2- اهلَل أدعو، 3- غدًا 
سنجتمع، أميتًا كان؟)21(. ويقوم تصور 
الفهري ملسألة تقدم العناصر على بعضها 
على مفهوم التتابع السلكي عند تشومسكي 
فجملة: من تريد أن أنتقد تقدمت فيها من 
عرب تتابع متدرج تريد أن أنتقد من؟ تريد 

من أن أنتقد؟) بنية عميقة( .
هذا ويفرتض الفاسي الفهري يف سياق 
استثماره لنظرية الربط اإلحايل وجود 
نوعني من املركبات يف البنية املكونية، 
املركبات االسمية ) م إس( والعناصر 
الوظيفية مثل: الضمري املسترت والعناصر 
الفارغة، فالضمري املسترت ــ مثاًل ــ 

باعتباره غري موجود صوتيًا يف البنية 
املكونية تكمن مراقبته بالنظر إىل عالقة 
الفاعل بأفعال معينة، وكذا عالقة املفعول 
به بأخرى، أو بقيد العلو الوظيفي أو السبق 
أو اإلحالة املنفصلة)22(.لقد أقام الفهري 
مشروعه اللساين على رفض واضح لبناء 
احملدثني دراستهم للغة العربية على جملة 
النتائج احملصل عليها عند النحاة القدماء 
من خالل وصفهم للعربية الفصيحة، كما أن 
معطياتهم زائفة وناقصة ال تفي بوصف أو 
تفسري لغويني، ومن ثم تتأكد جدارة املناهج 
االستكشافية احلديثة يف فهمها لنسق اللغة 
وعملها، بل وإمكانية إسهامها يف بناء 
منوذج نحوي جديد)23(. ولعل من بني أهم 
النقود التي وجهت للفهري يف تصوراته 
اللسانية آنفة الذكر اعتداده باللهجات 
يف تفسري الظواهر النحوية معتمدًا كونها 
مستوى طبيعيًا ووظيفيًا للغة، مثل تعويله 
على اللهجة املغربية يف عّد الواو يف: جاؤوا 
هم حرف مطابقة للعدد وليس ضمريًا، 
فالضمري املنفصل هم ميكن أن يسقط من 
الكالم اختيارًا وليس إجبارا مما يعني عدم 
إمكان توارد الواو املطابقة مع الضمري 
املنفصل، فيكون بذلك منتهكًا أصالً من 
أصول االحتجاج يف اللغة العربية)24(. كما 
ينعى عليه بعض الدارسني تهويله مسألة 
اخللط يف الدراسة بني نسقني خمتلفني هما: 
اللغة العربية القدمية والعربية املعاصرة، 
يف حني اشتملت مدونته على كثري من 
األمثلة واملصطلحات التي استعملها النحاة 
واللغويون القدماء يف تراثهم)25( بالرغم 
من تصريحه أكرث من مرة بأن ال ضرورة 
منهجية أو منطقية تفرض الرجوع إىل الفكر 
املاضي، ويف هذا السياق النقدي يطرح 
بعض الباحثني سلسلة جوهرية تتصل 
مبشروعية الرؤية فيقول: »ما التطوير الذي 
أضافته لنظرية النحو التوليدي التحويلي ؟ 
وملاذا مل تستطع لسانيات الفهري الكليلية 
أن تصلح ما زعم أن اللسانيني العرب 
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القدماء واحملدثني قد أفسدوه...؟ يبدو 
أن اآللة الناقدة لدى الفهري أنضج بكثري 
وأوضح من آلته الواصفة واملعللة«)26(. 
ولعل ما قلل من درجة إقناع الفهري يف 
مشروعه يف حقيقة األمر دخوله بالفكر 
النحوي يف فضاء من اجلدل الرياضي 
والفلسفي على أهمية املنوال الرياضي 
يف بناء النظرية اللسانية احلديثة مما 
أسبغ على لغة اجلدل نفسها مسحة من 
الغموض واللبس،  باإلضافة إىل تعقيد 
العبارات وغموض املصطلحات اللسانية 
املبتكرة، بخاصة تلك التي أقحمها 
من النظريات الفرعية يف اللسانيات 

التوليدية)27(.

اخلامتة
تعد النظرية التوليدية يف توجهها 
العام الذي يعنى بوصف وتفسري القدرة 
اللسانية الكامنة يف الذهن، واملتحكمة 
يف العملية الكالمية، من أهم األنظار 
اللسانية احلديثة التي وجهت إىل دراسة 
اللسان يف بنيته التكوينية الذهنية 
اجملردة، انطالقًا من مفاهيم نفسية 
وعرفانية وعصبية واجتماعية، يف ضوء 
تنّزلها يف سياق العقالنية املتجاوزة 
للمذاهب التجريبية والوضعية، والتي 
كان لها تأثري كبري يف قيام اللسانيات 
البنوية مبخالف طوائفها األوروبية 
واألمريكية، أما عن تلقي هذه االجتاه 
يف الدرس اللغوي العربي احلديث فقد 
تكون عرب صور متعددة من ترجمة 
وتأليف تبسيطي للنظرية بخاصة يف 
مراحلها األوىل، مع حماولة التقريب بني 
أهم مقولتها النظرية األساسية وبعض 
مفاهيم النحو العربي، وأما مناذجها 
احلديثة فيحصر أثرها يف جهود االجتاه 
املغربي الذي ميثله الفاسي الفهري يف 
اللسانيات، وتالمذته الذين عني بعضهم 
بدراسة األصوات والبنية املعجمية .
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إطالق الشارقة لألرشيف الفني

حممد حسن احلربي

بتقديري أن وفاة شخص مسن يف أي جمتمع، رجالً كان أم سيدة يشكل خسارة كبرية جليل احلاضر واملستقبل.. كيف؟.
الشخص املسن ذاكرة، وإذا ما تويف، ذهبت تلك الذاكرة من دون االستفادة منها، وهي غري قابلة للتعويض أبدًا، بسبب 
أن لكل شخص جتربته اخلاصة وطبيعتها احملددة يف املكان والزمان، ومن النادر أن جتد شخصني تتماثل أو تتشابه 

الروايات أو املعلومات لديهما.
ذواكر املسنني ال بد من تفريغها، وليس هنالك من آلية عمل أو منهجية سوى واحدة معروفة هي اجللوس إليهم ودفعهم 

للحديث عن أي شيء يرغبون فيه ولديهم االستعداد النفسي والبدين للكالم عنه.
وهذه العملية تندرج يف قائمة تدوين التاريخ الشفاهي للمجتمعات، خصوصًا الناشئة منها.

عندما انتويت يف ثمانينيات القرن املاضي تأليف كتاب التعليم يف اإلمارات، بدءًا من القرن العشرين )1904( وحتى 
قيام دولة االحتاد العام )1972(، اتبعت املنهجية نفسها؛ فحتى أعرف كيف كان التعليم يف الكتاتيب أيام زمان، كان 
ال بد من اجللوس إىل اشخاص طاعنني يف السن، ترتاوح أعمارهم بني الثمانني والتسعني عامًا، لكي أحتصل منهم على 

معلومة، اسمًا كانت أم تاريخًا أم مكانًا، وهكذا كان..
األرشيف له مكانته وأهميته يف اجملتمعات املعاصرة، وغنّي عن القول إن من ال أرشيف له ال ماضَي له، ومن ال ماضَي 
له يصعب أن يكون له مستقبل واضح. من ال يريد األرشيف هو يف احلقيقة ال يريد املاضي بكل ما فيه، وبالتايل يعترب أنه 
أطلق النار على كل ما سلف، ناسيًا بذلك أن املستقبل سيطلق عليه غدًا مدافعه، ويجعله كالطاووس الذي نتفت العاصفة 

الهوجاء ريشه وتركته عاريًا يف عرض الطريق، ال شكل له وال لون.. تركته بال هوية حمددة.
األرشيف، التوثيق، التأليف، التدوين الشفاهي.. هذه كلها كلمات لها معنى واحد هو االحتفاظ بالتاريخ، باألحداث التي 
وقعت وانتهت، ويعترب وجه األرض بهذه املناسبة، هو األرشيف األقوى على اإلطالق يف هذا الوجود؛ فال حدث يقع ومير 

من دون أن يحتفظ به وجه األرض، سواء كله أم جزء منه.
اليوم تسعى اإلدارة احلديثة إىل توثيق كل خطوة تقوم بها، مهما كان نوعها أو حجمها أو طبيعتها، لتدرج ذلك غدًا 
يف سجلها السنوي وتقدمه لربنامج التميز املؤسسي، لتكافأ عليه بصفتها إدارة متميزة.. )يف اإلمارات اليوم مثل هذا 

الربنامج ويشمل عدة إمارات بضمنها الشارقة وعجمان(.
يف الوقت الذي نعلم ونرى املصري الرتاجيدي لبعض األراشيف املهمة وهي تهمل ويتم التخلص منها بأكرث من طريقة 
وأسلوب، تسجل الشارقة نقطة مهمة وتاريخية؛ فاخلطوة التي أقدمت عليها دائرة مسارح الشارقة منذ فرتة، لهي خطوة جد 
مهمة باعتبارها سابقة حضارية، والواجب على كل مسؤول ومهتم ومثقف وفنان رعايتها وتطويرها وااللتفاف حولها 
والشد على األيدي اخمللصة التي أطلقتها، إنها بحق مبادرة عصرية ثقافية فنية تاريخية، منفتحة على آفاق وأبعاد ال 
حدود لها، تصب كلها يف مصلحة املشهد الثقايف بكل ما تعنيه الكلمة. الشارقة والّدة، ال شك يف ذلك، وهي لطاملا فاجأت 
الساحة احمللية واإلقليمية مببادرات متميزة شكلت األساس النطالقات متعاقبة بلورت الرؤية وأبرزت املكانة الرفيعة 
للحاضر املعاصر، إال أن هذه املبادرة املتمثلة يف عمل أرشيف مدته 30 عامًا ومعاجلته بالوسائل احلديثة، واختيار 
مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث ليكون مرجعية للنسخة االحتياط، ودعوة املثقفني واألدباء والفنانني واإلعالميني 
إىل مؤمتر إطالقه، ووضع كل منهم أمام أهمية إسهامه من موقعه.. عمل كهذا يتعدى مسألة الشكر إىل عملية االنضمام 

إىل فريق العمل الرائع الذي أجنز هذه املهمة الثقافية االسرتاتيجية النوعية..
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 ترجمـة للحياة

األدب والتكنولوجيا

يبدو أن الروافد التكنولوجية يف عامل االتصال والتواصل املرتكن يف مفهومية أوسع وأشمل على اتساع 
رقعة أعداد املتحاورين واملتصلني يف آن، قد غلب على كل أثر لألدب أو تأثرياته التي كنا نرثثر بها 
على مدار عقود طويلة نربز فيها أهمية األدب وتأثرياته االجتماعية والثقافية والسياسية واملعرفية.. 
ولكن ال بد أن ندرك أن هذه الرسالة قاصرة، ألنها متصلة فقط بشريحة صغرية يف اجملتمع، قد ال 
تتعداها، وخاصة إذا حوصر األدب من قبل سلطة ما باجتاه عزله عن الناس واجلماهري، أو رمبا 
األدب كان يعيش أحيانًا يف قصوره العاجية ال يبحث إال يف قضاياه اخلاصة، وال ينشغل بالعام رغم 
أن بعض نظرياته تؤكد على إنسانية رسالة األدب أيضًا.. ومبزيد من التأمل يف التاريخ سنكتشف 
أن األثر ضئيل، خاصة يف العصر احلديث أو احلايل الذي تسارع وتعاظم بتطورات العلم الذي قدم 
للبشرية قنوات مذهلة ال حدود لها باتت تخرتق احللم اإلنساين نفسه.. وما الشبكة العنكبوتية إال مثال 
واضح على عمق هذا التصور العلمي الذي سّهل وقّرب التواصل اإلنساين يف حلظة وجيزة، وفتح الباب 
لاللتقاء يف الزمان الواحد بني العشرات وعرب مواقع باتت تعرف باالجتماعية، ألنهم على حافتها 

يرتاسلون يف الوقت ذاته، ويؤثرون ويتناقلون املعلومة واملعرفة واخلرب.
لقد أسهمت تلك التكنولوجيا يف كسر القيود واحلواجز متحدية تلك الضوابط القدمية والتقليدية.. 
لقد انبثقت من هذه التكنولوجيا تواصالت إنسانية افرتاضية يف احلقيقة والظاهر، ألنها جتمع بني 
شخوص غري معروفني يف الواقع لبعضهم.. ولكنها أي هذه االجتماعات باتت تؤسس لنشأة جمتمع 
جديد يستطيع أن يسرب قيمًا أخرى، ويفتح للتعرف على آخرين من مشارب أخرى، كما أنها ستستغل 

لتبادل اآلراء واملعارف اجلديدة بني هؤالء.
لقد متكنت غرف الدردشة واملواقع االجتماعية يف مصر مؤخرًا من كسر الطوق املضروب حول 
اإلنسان بصفة عامة، ومتكن شباب يانع مؤمن بالبحث عن مستقبل أفضل له وللوطن، من أن يفرض 
إرادته من خالل هذه التكنولوجيا، ورسموا للوطن ولألمة مستقبالً جديدًا ومرحلة مهمة، بل أّرخوا 
لبداية أخرى تعتمد على إدارة شعب حتدى املستحيل، وقهر كل أدوات العزل والقوة ليصوغوا مستقباًل 

جديدًا لوطن يبحث عن العدالة واحلرية ورفع الظلم.
أي مقاربة إذًا ميكن أن تعقد بني أثر األدب واملثقفني الذين هم يف طليعة الوطن، ومل يستطيعوا أن 
يؤثروا، أو حتى يستغلوا هذه األدوات للبحث عن تغيري الواقع الذي طاملا تشدقنا به يف إطار أثر األدب 

ودوره.
الشباب متكنوا من توظيف هذه الثورة التكنولوجية، وتلك الشبكة إلحداث تغيري بحجم الزلزال وبحجم 

الذهول.
األدب يرتاجع، وما زال يبحث عن دوره يف ظل التطورات والتبدالت، بل إنه انكفأ بحثًا عن ذاته.. 

واألدب أصبح يف مواجهة مع أدوات أخرى أصبحت أكرث تأثريًا وجتميعًا.
لقد خلقت املواقع االجتماعية ثورة شعبية عظيمة ستغري بالتأكيد التاريخ احلديث يف الوطن.

ترى ما هو الدور املنتظر لألدب ضمن هذه التغريات الكربى يف الوطن؟

عبدالفتاح صربي
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البالغة وحسن التوصيل. 
 إن مفهوم البالغة يف التداول العربي، 
ويف استعماالته اللغوية اخملتلفة مفهوم 
ال ينفصل عن معاين التوصيل وابتغاء 
التأثري، ويرتبط دائمًا مبعاين التحسني 
والتجويد. فـ»)بلغ بالغة وبالغة(: فصح 
وحسن بيانه فهو بليغ. و)أبلغه الشيء 
وإليه(: أوصله إليه. و)البالغ(: التبليغ، 
ومنه )هذا بالغ للناس( وما يتوصل به 
إىل الغاية. و)البالغة( حسن البيان وقوة 
التأثري. و)عند علماء البالغة( :مطابقة 
الكالم ملقتضى احلال مع فصاحته«)1(. 
وهي عند الشريف املرتضى ترد 
مقرتنة أبدًا بالفصاحة وجودة الكالم)2(. 
وتتسع البالغة لتشمل اإلطراب 
واإلمتاع. فهي عند التوحيدي:»زائدة على 
اإلفهام اجليد بالوزن والبناء والسجع 

حقيقة البالغة
خصوصية مدعومة باإلنفتاح والتعدد

يقتدر بها على تأليف كالم بليغ«)6(. ما 
يجعل البالغية ذات سمات داخلية وذاتية 
تستنجد اخلربة والتجربة واإلحساس 

الشخصي جتاه العمل. 
واقرتان البالغة بالتحسني والبناء، 
يجعلها حميلة إىل معايري التمّيز والكمال. 
فهي واقعة يف عملية النظم الذي عليه مدار 
املفاضلة بني اخلطابات وبني منشئيها، 
يحقق الفنية التي جتعلك »تأبى أن تقنع إال 
بالتمام وأن تربع إال بعد بلوغ الغاية«)7(. 
فتكون البالغية متشربة الكنه اجلمايل 
املطلق، ألنها حتيل إىل الذاتية والتأثر 
بالعمل والتمتع مبستويات صنعته، وما 
يوفره للمتلقي من إمكانات فنية يستطيع 
بها أن »ميأل صدرًا وميتع عقاًل ويؤنس 

نفسًا«)8(. 
والفصيح عند اجلاحظ من »تعبد 

والتقفية واحللية الرائعة... وهذا الفن 
خلاصة الناس. ألن القصد فيه اإلطراب 
بعد اإلفهام«)3(. ومعلوم أن اإلطراب 
يحققه خطاب قادر على إحداث التأثري 
اجلميل يف النفس، والتسلل إىل املشاعر 

لإلنسان.  الدفينة 
 وترتبط عند القزويني بفنية الكالم 
فتعني »خلوصه من ضعف التأليف وتنافر 
الكلمات والتعقيد مع فصاحتها«)4(. 
واملتكلم الفصيح من يراعي كيفية 
القول، ويتحرى اإلجادة:»وأما فصاحة 
املتكلم فهي ملكة يقتدر بها على التعبري 
عن املقصود بلفظ فصيح. فامللكة قسم 
من مقولة الكيف التي هي هيئة قارة ال 
تقتضي قسمة وال نسبة. وهو خمتص 
بذوات األنفس راسخ يف موضوعه«)5(. 
فشرط البالغة راجع إىل إحراز »ملكة 

عبد الفضيل ادراوي

لذا فاملقاربة البالغية لألدب تتطلب وعيًا منهجيًا ال يفقد البالغة خصوصيتها اإلنسانية بوصفها تتموقع بني حد العلم واملعرفة 
املضبوطة من جانب، وبني حد الفن واجلمال املنفلت املستعصي على التقنني واحلصر وغري الثابت، من جانب ثاٍن. أما املظهر اآلخر 
فيتمثل يف كون البالغة ذات وجهني متالزمني؛ وجه تكون فيه البالغة ذات صورة الزمة، تهتم باإلبداع من داخله، فتسائل بنيته وتعاين 
مستويات تشكله اجلمايل، ومقوماته الفنية. ووجه تتخذ به البالغة صورة التعدي إذ تغدو البالغة ملتفتة إىل اخلارج واملرجع، فتسائل 

األدب من حيث التداول واحلجاج ومستويات التواصل واإلقناع. 
ومن ثمة فمنطلقنا فرضية تزعم أن البالغة إطار مفتوح الستيعاب خمتلف أشكال التعبري اإلنساين، تدين للنصوص املتحققة يف هذا 
النوع أو ذاك، من هذا اجلنس أو ذاك، نظرًا ملا تنهض به هذه النصوص من مساهمة يف تكوينها وبناء صرحها الشامخ وغري املكتمل، 

املتغري باستمرار، كلما جتددت نصوص وظهرت أمناط وأنواع جديدة. 



63

علينا  يفرض  ما  اخليالية.  بالفعالية 
التطلع إىل رصد اشتغال القدرة اخليالية 
لدى املبدع »ينبغي لدراسة الصور أن 
تتطلع لوصف اخليال اخلالق عند الكاتب 
املدروس؛ هذا اخليال الذي يفكك كل 
اخللق ويخلق من هذه )العناصر البالغية( 
املرتاكمة واملرتبة حسب قواعد ال ميكن 
العثور عليها إال يف األعماق البعيدة 
للنفس، عاملًا جديدًا )...( ويتيح اإلحساس 

باجلدة«)18(. 

البالغة والسمت الذاتي:
 يرتبط جوهر البالغة إذن بالتحسني 
والتجويد ونشدان الرباعة يف تأدية الكالم، 
من أجل التأثري واإلقناع، ما يستوجب 
التسليم بأن العمل البالغي سيتسم 
بالذاتية ويدين لدور املمارس، ومركزيته 

التحليلية.  العملية  يف 
 إن البالغة ليست سوى نتاج االحتكاك 
اليومي املتواصل مع النصوص اإلبداعية 
قراءة وتذوقًا وتأماًل وفهمًا وحتلياًل 
واستخالصًا  لالستنتاجات  وتسجياًل 
للنتائج وصياغة للقواعد والقوانني. 
وإدراك الكنه اجلمايل للنص، يخضع 
للتذوق ويرتبط باالنطباع الذاتي للمرء 
وقناعاته الفكرية. أشياء متارس دورها 
التوجيهي يف عملية إدراك اإلبداع والتمتع 
به، وتشكل سلطة ضاغطة وفاعلة فيه. 
 وعندما يرى عبد القاهر اجلرجاين 
»أن املزايا التي حتتاج أن تعلمهم مكانها 
وتصور لهم شأنها أمور خفية ومعاٍن 
روحانية. أنت ال تستطيع أن تنبه السامع 
لها وحتدث له علمًا بها حتى يكون مهيئًا 
إلدراكها وتكون فيه طبيعة قابلة لها 
ويكون له ذوق وقريحة يجد لهما يف نفسه 
إحساسًا بأن من شأن هذه الوجوه والفروق 
أن تعرض فيه املزية على اجلملة«)19(. 
فهو يكشف لنا عن أن البالغة، ال تنفصل 
عن التقييم الشخصي للعمل. فهي ليست 

للمعاين وتعود نظمها وتنضيدها وتأليفها 
وتنسيقها واستخراجها من مدافنها 
وإثارتها من مكامنها«)9(. أي حاز سمة 
البديع التي ميزت أمة العرب »والبديع 
مقصور على العرب، ومن أجله فاقت لغتهم 
كل لغة، وأربت على كل لسان«)10(. 
 ويف اصطالح الغربيني، تستمر 
البالغة يف تغيي قيم التحسني وشروط 
الصنعة والتجويد. يعرفها أحدهم:»البالغة 
فن. والفن يعني هنا الصنعة«)11(. ويربط 
أحد األسلوبيني بني البالغة وقيم الفن 
واجلمال فريى أنها حقيقة وجوهر ما 
يطلق عليه »مقصدية اخلطاب« التي هي 
»النظر إىل النص باعتباره نتاجًا فنيًا 
وليس فقط بصفته متوالية تعبريية«)12(. 
مشريًا إىل التحامها بالقصد الفني للبالغة 
وارتباطها بالقيم الدالة على التحسني 

والتشكيل وإعادة اخللق. 
لتفيد  بالتصوير  البالغة  وتقرتن 
معاين التنظيم والرتكيب بالنظر إىل الكلمة 
ومعاين   .)13()Fingere( األجنبية؛ 
التقليد والتمثيل واحملاكاة بالنظر إىل 
كلمة )Imitri()14(، ومعاين السمو 
 )Imago(كلمة إىل  بالنظر  والتعايل 

 .)15(
ويف آفاق هذه املعاين والدالالت سوف 
متضي املدارس السيميائية والشعرية 
واللسانية يف التعاطي مع مفهوم البالغة. 
وهو ما سيجعل القيمة البالغية تساق نحو 
االنحصار يف زاوية الداللة االنزياحية 
انسياقًا مع النظرة املعيارية التي حتكمت 
يف تفسريات هؤالء للشعرية والبالغية 
التي كانت تهدف أساسًا إىل حماولة رصد 
احلدود الفاصلة املمكن اعتمادها يف 

التمييز بني الشعر والالشعر. 
 إن الصورة البالغية عند بليث مثاًل، 
هي»الوحدة اللسانية التي تشكل انزياحًا 
 )Elocution ( وبذلك يكون فن العبارة
ـ »البالغة  نسقًا من االنزياحات اللسانية. ف

احلقة« أو »روح البالغة« أو الصورة 
البالغة »قضايا كلها« كامنة يف الوعي 
بفجوة ممكنة بني اللغة الواقعية )لغة 
الشاعر(، واللغة احملتملة )ُيحتمل أن 
يستعملها التعبري البسيط والعام(؛ فجوة 
يكفي أن تقوم يف الذهن لكي يتم حتديد 
فضاء للصورة«. وهذا التحديد، وإن كان 
يبدو قاصرًا ومقّزمًا للقيمة البالغية، 
بالنظر إىل كونه سيتخذ ذريعة نظرية 

إن البالغة ليست سوى نتاج 
االحتكاك اليومي املتواصل 
مع النصوص اإلبداعية قراءة 
وتذوقًا وتأماًل وفهمًا وحتلياًل 

وتسجياًل لالستنتاجات 
واستخالصًا للنتائج وصياغة 
للقواعد والقوانني. وإدراك الكنه 

اجلمايل للنص

إن األثر األدبي ـــ بحسب 
بارتـ ــ موسوم أبدًا باالنفتاح 
والقابلية للتعدد، وسر خلوده 
ال يرجع »لكونه فرض معنى 
وحيدًا على أناس خمتلفني، 
وإمنا لكونه يوحي مبعاٍن 
خمتلفة إلنسان وحيد«

إلبعاد عديد من األجناس التعبريية عن 
ال  أنها  بحجة  البالغي  التناول  دائرة 
متتثل ملعيار االنزياح، وال تراعي مبادئ 
االنحراف عن اللغة العادية على الرغم 
من قيمتها اجلمالية ووظيفتها اإلنسانية، 
فإن إحدى أهم حسناته تكمن يف تأكيده 
مقولة ارتباط البالغة بابتغاء القول 

اجلميل ونشدان اخلطاب املؤثر. 
 وهذا يجعل القيمة البالغية مرتبطة 
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شيئًا غري كونها »مساهمة يف بلورة 
التكوين النصي وإغناء الرؤية واالستحواذ 
على املتلقي والكشف عن القيم اإلنسانية 
بشتى صيغ التصوير املمكنة«)20(. 
فللذات نصيبها من حق التذوق لروح العمل 
اإلبداعي، كما لها احلق أن تدعي ممارسة 
العمل البالغي ألن »حسن اإلنصات 
للنصوص واإلصاخة لذبذباتها الرهيفة 
جراء االحتكاك املباشر بها عمل يقع يف 

صميم االشتغال البالغي«)21(. 
وعندما يدافع تودوروف عن أن»قضية 
القيمة اجلمالية تبدو أكرث تعقيدًا« ويقول: 
»لكي جنيب النقاد الذين يؤاخذون التحاليل 
املستلهمة من مبادئ اإلنشائية على عدم 
فهم اجلمال ميكن أن نقول لهم بكل بساطة 
إن هذه املسـألة يجب أال تطرح إال بعد 
وقت طويل. وأنه يجب أال نبدأ من النهاية، 
أي قبل أن نكون قد خطونا اخلطوات 
األوىل«)22(، فهذا يعني أن الرحلة الطويلة 
لإلنشائية، والتي توسلت أساسًا بالنماذج 
اللسانية، وغّلبت الصرامة العلمية، ومالت 
نحو التقنني والنمذجة، مل تكن منذ البدء 
مقصودة لذاتها، بل كانت جمرد خطوة 
بدئية سوف تتلى بخطوات تطبيقية شاملة 
متخذة لنفسها غايات منهجية أخرى مل 
تكن معاملها وآفاقها تتجاوز نطاقي 
احلدس والتخمني. لذلك كان القصد 
األساس بالنسبة إىل اإلنشائيني ضبط 
»األدبية« بأكرب قدر ممكن من الدقة العلمية 
املتوهمة، قبل التفكري املعلن يف إمكانات 
استثمار احلقيقة »األدبية« القائمة يف 
سياق كونها النصي ضمن سياقي اجلنس 
والنوع األدبيني، يف ارتباطها بالذات 

املتذوقة وشخصية الناقد. 
وقد دعم روالن احلقيقة نفسها فدعا 
إىل ضرورة متيز النقد بنوع من السيولة 
التاريخية: »إنني يف جميع األحوال لصالح 
السيولة التاريخية للنقد. فاجملتمع يبتكر 
بدون توقف لغة جديدة، ويبتكر يف الوقت 

نفسه نقدًا جديدًا«)23(. فال معنى ألي 
انغالق على قانون أو قاعدة صارمة يف 
التعامل مع األدب، ألن هويته يف جتدده 

وتغريه ومترده على النمطية. 
 ورغم هيمنة النقد العلمي الصارم 
يف فرتة معينة، إال أنها كانت مظهرًا لنقد 
سيزول»النقد املوجود حاليًا ليس مصريه 
سوى املوت ذات يوم، وسيكون ذلك 
حسنًا«)24(. هذا التنبؤ مرجعه أن حقيقة 

من االنغالق إىل االنفتاح« وهارب »من 
معنى املفرد إىل معنى اجلمع«)26(. 
هو  باألدب  مشتغل  قارئ  وكل   
جمسد لبعض مظاهر الذاتية جتاه األدب 
فـ»القارئ هو الذات بكاملها، وجمال 
القراءة هو جمال الذاتية املطلقة« و»كل 
قراءة تصدر عن ذات وال تفصلها عن هذه 
الذات إال وسائط نادرة ودقيقة«)27(. وكل 
حديث عن ضرورة إخضاع القراءة ملبادئ 
العلم والصرامة والدقة املطلقة، ال يعدو 
أن يكون طموحًا غري مربر، بل»سنجانب 
الصواب بطموحنا إىل بناء علم للقراءة، أو 
علم بأدلة القراءة، إال أن نتصور أن يكون 
باإلمكان يومًا ما ـــ بفعل تناقض يف 
ـ وجود علم يستنفذ ويزحزح،  املفاهيمـ ـ
إىل ما ال نهاية«. إن القراءة هي أساسًا 
بحث عن »ذلك الشيء نفسه الذي يتعذر 
على مقوالت الشعرية استنفاذه«)28(. 
وهو أمر راجع إىل كون القراءة عماًل ذاتيًا 
ومتغريًا حمكومة بالرجحان واملرونة 
»ستكون القراءة عمومًا النزف الدائم الذي 
تتحطم بفعله، تنفتح وتتالشى، البنية التي 
شخصها التحليل البنيوي... تكون القراءة 

حيث تتقوض البنية«)29(. 
 فاملطلوب إذن أن تنبني البالغة على 
حس نقدي تذوقي يؤمن بضرورة اإلنصات 
إىل االنطباع اخلاص الذي يتولد للذات 
الناقدة من جراء االحتكاك باإلبداع. ألن 
األدب يف جوهره إمنا هو »العبارة الفنية 
عن موقف إنساين«)30( وهو ما يستوجب 
بالضرورة نقدًا وبالغة متصلني بالنفس 
البشرية، ومعرتفني بأسبقيتها وحموريتها 
يف حتري احلقيقة األدبية اجلمالية. فال 
ميكن أن تنفصل رسالة النقد والبالغة عن 

التذوق الشخصي لإلبداع. 
 إن رسالة النقد رسالة إبداعية، ال 
ميكن أن تؤخذ جاهزة؛ »من الالهوت أو 
الفلسفة أو العلم أو أية مزاوجة بني هذه 
احلقول«)31(. وإال افتقد العمل النقدي 

إن بالغية اإلبداع ليست 
خاضعة لقوانني العلمية 

الصارمة املناقضة حلقيقة 
اإلبداع. ويف الوقت نفسه ال 
ميكن أن نزعم اإلقبال على 
حتليل اإلبداع من دون عدة 

وسائل مسعفة

إن البالغة تقع بني حدي 
الذاتي واملوضوعي، أو األدب 
والعلم، أو احلرية والتقييد. 
فالعمل البالغي النقدي األصيل 
ينايف االنطباعية الساذجة 
التي قد تفتقد إىل التصور 

اجلمايل األصيل

األدب تأبى الصرامة العلمية وترفض 
التقنني املنايف لإلبداع. 

ـــ  بارت  ـــ بحسب  األدبي  األثر  إن 
موسوم أبدًا باالنفتاح والقابلية للتعدد، 
وسر خلوده ال يرجع »لكونه فرض معنى 
وحيدًا على أناس خمتلفني، وإمنا لكونه 
يوحي مبعاٍن خمتلفة إلنسان وحيد«)25(. 
واملناهج النقدية مهما تطرح نفسها 
ضابطة ومقننة لألدب، فـ »األثر األدبي 
يتجاوزها ويخرتقها« ألنه دائمًا »متنقل 
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»طابع املعاناة الفكرية أو النفسية واخللو 
من حس اإلبداع«)32(. وهو ما قد يفسر 
لنا ُجٌفوَّ فئة عريضة من القراء ونفورها 
من كل كتابة نقدية تنزع نحو الصرامة 
والدقة العلمية التي ال تؤمن بالهامش 

اإلنساين يف النقد. 
 واحلق أن املرء ال يعدم صيحات 
تطالب بحتمية اإلبقاء على املسحة الذاتية 
يف التقييم البالغي لألدب وعدم االنصياع 
املطلق ألوهام العلمية، والصورنة 
يف جمال األدب. حتى إن بعضهم عد 
ذلك ضربًا من اخلطأ املفرط: »سيكون 
من قبيل اخلطأ املفرط، الظن أن هذه 
االهتمامات العلمية تستطيع أن حتل حمل 
احلدس واحلس األدبي. فإذا كان التحليل 
األسلوبي يواجه صعوبات وهو يستسلم 
لالنطباعات الذاتية، فإنه يتعرض لنفس 
القدر من الصعوبات وهو يبالغ يف 
استعمال املقوالت القبلية واألرقام«)33(. 

البالغية وشرط التقييد: 
 إن ما نروم إثباته يف هذا املقام هو 
أن بالغية اإلبداع ليست خاضعة لقوانني 
العلمية الصارمة املناقضة حلقيقة 
اإلبداع. ويف الوقت نفسه ال ميكن أن نزعم 
اإلقبال على حتليل اإلبداع من دون عدة 
وسائل مسعفة. يقول جريار جينيت: »لكن 
العلم )ونضع الكلمة بني هاللني مزدوجني 
ــ أو على  لنعرب عن رفضنا لها(، ليسـ 
ـ مؤسسة، بل أداة  األقل ينبغي أن ال يكونـ ـ
فقط، ووسيلة مؤقتة سرعان ما تتحطم يف 
نهايتها. وقد تكون نهايتها بدورها وسيلة 
جديدة )علم آخر(، فيحدث معها ما حدث 
لألوىل. وهكذا دواليك«)34(. وهذا سيجعل 
البالغة عماًل نقديًا حمكومًا بروح ال تتنكر 
للعلمية واملوضوعية، بوصفهما عنصرين 
ضابطني وموجهني. من دون خضوع أو 

ارتهان ملعايري الصرامة العلمية. 
الذاتي  البالغة تقع بني حدي  إن 

واملوضوعي، أو األدب والعلم، أو احلرية 
والتقييد. فالعمل البالغي النقدي األصيل 
ينايف االنطباعية الساذجة التي قد تفتقد 
إىل التصور اجلمايل األصيل. وهي من 
جانب آخر عمل يطمح إىل أن يكون نظرًا 
موضوعيًا إىل الظواهر األدبية، حمسوبًا 
على العلم، ومنسوبًا إىل إطار التناول 
العلمي العام للقضايا. لكن على طريقته 
اخلاصة التي ال نطالبها بأن تكون مطابقة 
ضرورة مع صرامة ودقة العلوم احلقة. 
فطبيعة اجملال الذي تشتغل فيه البالغة 
وميارس فيه النقد، خمتلفة عن غريها من 

طبائع احلقول األخرى. 

يقول شكري عياد: 
»إن علم النقد ال يدرس نظمًا أو هياكل، 
ولكنه يدرس حركة، ويحاول استخالص 
مبادئ هذه احلركة، والعمل األدبي من 
منظار النقد، كما نقرتح، ليس ذاتا، ولكنه 
فعل متجدد ومتغري. ولذلك فإن رؤية النقد 
للعمل األدبي يجب أن ترتكز على منوذج 
حركة، ال منوذج جسم، عضوي أو غري 
عضوي، أي أنه منوذج ذهني حمض«)35(. 
ولذلك فهو حمكوم باملرونة والرجحان، 
ومدين بشكل رئيس لتجربة الناقد وخربته 
وحنكته يف التعامل مع اإلبداع، وامتالك 
الناقد كفاية ميكن االطمئنان إليها يف 
ضمان املوضوعية والبعد عن املزاجية. 
يقول شكري عياد: »فأنا ال أنقد إال عماًل 
عايشته وشعرت أين نفذت إىل باطنه. 
وعدتي يف ذلك هي األدوات التي استفدتها 
من علم األسلوب ومن تاريخ األدب، وفوق 
ذلك من البصرية غري احملددة بقوانني؛ 
األدوات التي استفدتها من قراءاتي يف 
خمتلف العلوم اإلنسانية. وغالبًا ما 
أشعر أثناء الكتابة عن عمل أدبي ما أين 
أكتشفه من جديد«)36(. إذ تغدو بصرية 
الناقد وجتربته، هي املعول عليها يف 
توجيه العمل للتوصل إىل نتائج متسمة 

العلمية.  باملوضوعية واألصالة 
 وهذه لعمري هي اخلطة النقدية التي 
ميكن اعتمادها إلبرام التصالح املنشود 
بني العامل والناقد، بالنظر إىل أن األول 
»يسعى إىل اإلمساك بالبنيات الكلية 
اجملردة« والثاين »يتعامل مع بنيات 
كائنة وملموسة«)37(. وال ميكن تأسيس 
مفهوم حقيقي للبالغة والنقد ما مل يتم 
ضبط طبيعة التواصل املنهجي املطلوب 
بني العلم والنقد. فذلك»هو املدخل الطبيعي 
لتقدمي تصور مالئم لقضية األجناس 

النصية«)38(.  وجتلياتها 
إن املعايشة الطويلة للنصوص هي 
وحدها الكفيلة بجعل النقد ال يرتهن 
لهاجس العلمية املفرطة وسلطة املناهج 
التي حتوله إىل»كهنوتية النقدية« متارس 
»اإلرهاب أو العنف املنهجي«)39(. 
إن األدب يقوم على االنفتاح وعدم 
االكتمال، يستعصي على أي منهج قد 
يدعي احلسم والشمولية أو الدقة املطلقة، 
مينح نفسه لقارئ له جتربة ومترس وله 
بصرية وخربة وكفاءة ؛»إن استنجاد روح 
العلم يف املمارسة النقدية يعني قراءة 
النصوص حتى يصبح التمرس بتكويناتها 
إطارًا يوجه عمل الناقد ويدعم تفسريه؛ 
فاخلربة املستخلصة من االرتياض من 
أعمال أدبية نوعية خمصوصة، واإلصغاء 
املرهف للنبضات املميزة للنص موضوع 
النظر، وتأمل احلياة والوجود اإلنساين، 
تشكل جميعها عناصر ترقى بالعمل 
النقدي إىل نوع من املعرفة يتجاذبها 
العلم والفن، أو املوضوعية والذاتية، أو 

القيد واحلرية«)40(. 
كل هذا يفضي بنا إىل تأكيد حقيقة أن 
املمارسة البالغية، بوصفها عمالً نقديًا، ال 
ميكنها أن تدعي لنفسها العلمية املطلقة، 
ألنها تخوض يف جمال يختلف يف طبيعته 
عن جمال اشتغال العلم. ويف الوقت 
نفسه ال ميكن ملناصري املعرفة العلمية 
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واملوضوعية، أن ينعتوا النتائج املتحققة 
جراء االشتغالني البالغي والنقدي، بأنها 
نتائج انطباعية وحمكومة مطلقًا بالسمات 
الذاتية واملزاجية. واحلقيقة أنها نتائج 
تقيم مبراعاة سياقها األدبي اخملصوص، 
املتأرجح بني حدي العلم والفن؛ أي أنها 
»معرفة تقيم ضوابطها على مبدأ اإلبداع 
املقيد بشروط العمل األدبي نفسه. وعلى 
هذا األساس يجمع النقد بني خصائص 
العلم والفن معًا؛ فهو نوع من التذوق 
والشعور الوجداين يف صياغة أسلوبية 
تثري اإلعجاب، ونوع من املعرفة املنظمة 
التي تسعى إىل بلورة معايريها واإلقناع 
بأدواتها التفسريية«)41(. إنها بالغة 
»احلرية املقيدة«)42( التي تقدم نفسها 
بديالً عن هوس علمية األدب أو النقد الذي 
يقود حتمًا إىل تغليب األسئلة املنهجية 
وإيالئها أهمية قصوى، تفوق األهمية 
الواجب أن يظفر بها البعد اجلمايل املتغلغل 
يف عمق وكيان النصوص اإلبداعية. وهو 
ما يعني التوسل بخطة منهجية تذعن 
لألسئلة التي تثريها النصوص يف شقيها 
املنهجي واجلمايل معًا. فالتقييم البالغي 
للنصوص األدبية حمكوم بشروط يحددها 
النصوص  وتقتضيها  ذاته،  اإلبــداع 

املتحققة)43(. 
ويف تلمس بالغة أي جنس أو نوع 
أدبي، تكون األولوية لنصوصه املتحققة، 
باختالفها الالحمدود، ومبا تقتضيه من 
تأمل واستقصاء وتغلغل إىل عمق اإلبداع 
الستكناه حقيقته اجلمالية، بعيدًا عن 
سلطة املنهج، وهواجس العلمية الصارمة. 

 البالغة وسلطة
التلقي واجلنس

 إن املعرفة البالغية معرفة ذات شق 
ذاتي فردي تذوقي، وهي يف الوقت نفسه 
معرفة مضبوطة ومقيدة. ولعل معايري من 
قبيل التلقي، ومقتضيات اجلنس األدبي، 

ومقتضيات النوع والنص املتحققني، 
أمور تساهم يف توجيه القراءة وضبطها، 
واحلد من غلوائية االنطباعية واملزاجية. 
فالبحث يف بالغية اإلبداع عمل وثيق 
الصلة بعملية القراءة، حمكوم بنشاط 

آخر)44(. ولكل نص قدرته وطريقته 
اخلاصة يف االستحواذ على املتلقي. 
والقارئ يواجه النص وقد دخل معه يف 
موقف حواري عرب عمليات الفهم والتأويل 
واملشاركة الفعالة والنشطة التي تخضع 
لقدراته وميوالته وقناعاته ذات الصلة 

النفسية ومبعتقداته.  بعوامله 
يقول شكري عياد: »القارئ أو الناقد 
يتلقى هذا النص ويفهم دالالته على 
قدر استعداده. ويتبع هذا الفهم شعور 
بالوحدات املتكررة التي يستويل إيقاعها 
تدريجيًا على ذهن القارئ وينقله إىل 
املرحلة التالية وهي مرحلة الدخول يف 
إيهام أي اخلضوع ملنطق النص األدبي 

والعيش يف عامله«)45(. 
وهذا يعني أن جمالية النص باإلضافة 
التداولية،  باخلاصية  ارتباطها  إىل 
ذات الصلة بأمناط التأليف )النحوي( 
وصيغ االنتقاء املعجمي وطرق االختيار 
لألوضاع واملناسبات السياقية. والتي 
تنتج املعنى األول، أو املعطى املوضوعي، 
الذي يحقق الصورة األدبية يف معناها 
اللغوي)46(، بالنظر إىل أنها»تشكيل 
املزدوجة  اخلاصية  أن  إال  لغوي«. 
لإلبداع بوصفه عالمة مستقلة يف جانب 
وعالمة توصيلية يف جانب آخر)47(، 
يفرض علينا أن نهتم باحلقيقة األدبية 
يف عالقتها باملتلقي ودوره يف العملية. 
فاملعنى يتحقق بوصفه متثالً أو تصورًا، 
أي بوصفه صورة جمالية)48(، من 
خالل فعل القراءة الذي يفضي إىل تكوين 
التصور جزئيًا، ويخضع لرتكيب دقيق 
ينتج عن حلظة اتصال الذهن بالعالمات 
النصية التي يستنطقها املتلقي ويصوغها 
ه نحوها وفق طريقة فنية  يف قوالب يوجَّ
مدروسة لها دورها احلاسم يف حتقيق 

التمثل أو التصور املراد)49(. 
ويشكل اجلنس معيارًا ضابطًا لبالغية 
األدب، ألن الصورة األدبية، ال ميكن أن تقرأ 

املمارسة البالغية، بوصفها 
عمالً نقديًا، ال ميكنها أن تدعي 
لنفسها العلمية املطلقة، ألنها 
تخوض يف جمال يختلف يف 
طبيعته عن جمال اشتغال 
العلم. ويف الوقت نفسه 
ال ميكن ملناصري املعرفة 
العلمية واملوضوعية، أن 
ينعتوا النتائج املتحققة 
جراء االشتغالني البالغي 

والنقدي، بأنها نتائج انطباعية 
وحمكومة مطلقًا بالسمات 

الذاتية واملزاجية

إن املعرفة البالغية معرفة 
ذات شق ذاتي فردي تذوقي، 
وهي يف الوقت نفسه معرفة 
مضبوطة ومقيدة. ولعل معايري 
من قبيل التلقي، ومقتضيات 
اجلنس األدبي، ومقتضيات 
النوع والنص املتحققني، أمور 
تساهم يف توجيه القراءة 
وضبطها، واحلد من غلوائية 

االنطباعية واملزاجية

التلقي وحيويته. ذلك أن النص يتحكم يف 
القارئ ويوجه قراءته بعنف وقوة أو بيسر 
ومرونة، وهذا القارئ بدوره ميارس دوره 
وسلطته التي تتخذ شكالً مباشرًا وشعوريًا 
حينًا، وشكاًل متخفيًا وال شعوريًا حينًا 
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قراءة املتسمة باملوضوعية واملقبولية، 
إال يف ارتباطها باجلنس األدبي الذي 
تتشكل يف سياقه. فهي مشروطة بحدودها 
اجلنسية )Limites génériques( . إذ 
املسّلم به يف نظرية األجناس األدبية أن 
كل جنس أدبي له خصوصيته، ودرجة 
إشباعه اخلاصة ويعمل حسب درجته 
ومستواه)50(. فال ميكن أن نقارب جنسًا 
أدبيًا مبعايري جنس آخر أو من خارج احلقل 

 .)Champ générique( اجلنسي
إن الكاتب إذ يختار الكتابة وفق جنس 
معني، يضع نفسه ضمن أعراف الكتابة 
يف حقل ُتَكّونه أجناس هي يف جوهرها 
قوالب فنية تختلف فيما بينها، ال حسب 
مؤلفيها أو عصورها أو مكانها أو لغاتها 
فحسب. ولكن كذلك حسب بنيتها الفنية 
وما تستلزمه من طابع عام ومن صور 
تتعلق باملشخصات األدبية للجنس 
األدبي. بذلك فهو يعطي للمتلقي املفتاح 
الذي ميكنه من ولوج عامل هذا اإلبداع، 
م ويحاَكم من منظور األسس  ويقبل أن يَقيَّ
اجلمالية املتعارفة يف اجلنس األدبي 
املعلن. فالصورة األدبية تتحدد قيمتها 
مبعايري اجلنس الذي تشكلت يف سياقه. إن 
جمالية اإلبداع ال ميكن بأي حال أن تكون 
مطلقة التعايل، وال سابقة يف الوجود 
ن  على اإلنتاج اإلبداعي، بقدر ما هي تكوُّ
حديث ومستمر وتستمد قيمتها من أصول 
اجلنس الذي يفرزها وتساهم هي أيضًا يف 

استمراريته وتأصيله. وال ميكن للصورة 
األدبية يف جمال اإلبداع أن تكون مكتملة 
التحقق إال عندما تفلح يف اإلذعان لشروط 
اجلنس األدبي الذي تساهم يف جتسيده 

على أرضية هذا النص أو ذاك. 
إن اجلنس األدبي يوجه اشتغال الكاتب 
ويلزمه مبراعاة املقومات والثوابت 
املرتاكمة، بالتي تشكل أركانًا لذلك البناء 
املسمى »مؤسسة اجلنس األدبي«)51(
)52( . ومن جانب يشكل منارة هادية 
وموجهة لعمل الناقد احمللل، يفرض عليه 
نوعًا من القراءة والتحليل غري املزاجي.

ختامًا:
إن بالغة األدب، مبا هي بحث يف 
مبختلف  األدبي،  النتاج  مع  التعامل 
أجناسه وأنواعه، عملية مرتبطة باحلقيقة 
اإلنسانية املعقدة واملركبة، موسومة بقدر 
ال ينكر من الذاتية واخلصوصية الفردية 
التي ترجع إىل طبيعة الذات املتعاملة 
مع اإلبداع، وإىل قدراتها وخربتها يف 
االحتكاك باألدب والغوص يف أعماقه. 
فرسالة األدب أساسًا هي اإلمتاع والتأثري 
اجلميل يف اإلنسان، والعمل النقدي البالغي 
ملزم باالعرتاف بهذا احلق املتأصل يف 

األدب. 
ومن جانب آخر، فارتباط املقاربة 
النقدية البالغية مبا هو ذاتي، ال يعني أنها 
ممارسة انطباعية، خاضعة ألهواء الذات 
وحريتها املطلقة، وموسومة باملزاجية 

والعشوائية السلبية. بل هي ممارسة 
هة مبعايري تفرضها عملية  مضبوطة وموجَّ
التلقي، وتقتضيها أصول اجلنس والنوع 
وحتققاتهما النصية. كما أن للخربة 
واملمارسة والدربة وطول العكوف على 
حتليل األدب دورًا رئيسًا يف ترسيخ مبادئ 

هذا الضبط. 
خاضعة  البالغية  املعرفة  إن 
ملبدأ احلرية املقيدة، أو املوضوعية 
اخملصوصة. ولنقل إنها نوع من النظر 
العلمي يف األدب، لكن ليس على طريقة 
العلمية املتعارفة يف جماالت العلوم 
احلقة، وإمنا وفق الطريقة التي تؤمن 
بأن اإلبداع هو بالضرورة عمل إنساين 
)فردي/ اجتماعي( منحاز، وأن تلقيه 
من قبل الناقد يتضمن قدرًا من االنحياز، 
وأن املطلوب مراعاة هذه اخلصوصية 
حلماية املعرفة النقدية والبالغية، تنظريًا 
وتطبيقًا، من االرتهان إىل املناهج غري 
املناسبة يف دراسة األدب، ومن الوقوع 
يف مثلبة األهواء واالنحيازات املغرضة 
والضارة. إن املطلوب إذن »سيادة قيم 
وممارسات أدبية جديدة قوامها خلق 
املتلقي اجلديد الذي يكون رأيه من خالل 
احتكاكه املباشر مع الظواهر والنصوص 
بتصور خاص ومؤسس على قيم علمية 
حمددة. ويؤمن بإبداع املتلقي ومساهمته 
يف تشكيل رؤيته بعيدًا عن أي توجيه 
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املشهد اجلميل

منذ منتصف يناير وحتى الثالث من فرباير 2011، نظم يف الشارقة مهرجان الشارقة 
التاسع للشعر الشعبي، تاله ملتقى الشارقة السابع للشعر العربي، ومن 6 فرباير حتى اخلامس 
عشر منه شهد لبنان واألردن وسوريا )دمشق وحلب( ملتقى الشارقة لتكرمي الشعراء الشباب، 

إذ مت تكرمي 40 شاعرًا وشاعرة )األصوات اجلديدة والشابة(.
أقيم املهرجان وامللتقى برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حممد 
القاسمي عضو اجمللس األعلى حاكم الشارقة، ومت اثناءهما تكرمي قامات شعرية شعبية 
وعربية، حيث تخللتهما أيضًا حلقات بحث ودراسة ونقد ألهمية دورهما )الشعر الشعبي 
والفصيح( فيما أقيمت امللتقيات يف البلدان العربية الثالث بتوجيهات من صاحب السمو 
حاكم الشارقة لتشجيع وحتفيز الشعراء الشباب من خمتلف البلدان العربية والكتشاف املواهب 
اجلديدة ومساندتهم من خالل تقدميهم لساحات الشعر العربية وتكرمي املبدعني منهم مبنحهم 
مبالغ مادية، إضافة لنشر قصائدهم يف ديوان يضم ما ألفوه يف األمسيات التي نظمت 
يف العواصم واملدن العربية التي أقيمت بها تلك األمسيات )امللتقى األول نظم يف القاهرة 
واإلسكندرية واألقصر عام 2010 وأعطى نتائج إيجابية وكان موضع تقدير كافة املعنيني(.
لقد شارك يف مهرجان وملتقى الشارقة عشرات الشعراء واإلعالميني من كافة البلدان 
العربية. إن تلك األنشطة ليست معزولة عن النشاط األسبوعي والشهري والسنوي لكل من بيت 
الشعر ومركز الشارقة للشعر الشعبي بالشارقة الذي تتوىل دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة 
اإلشراف عليهما وتوجيه ورسم خطط نشاطهما بناًء على توجيهات صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن حممد القاسمي الهادفة إىل استنهاض دور الشعر )بشقيه( كونه ديوان 
العرب، ذلك أن الشعر الشعبي يحمي املوروث ويوثق بصورة جمالية العادات والتقاليد ويعزز 
املنظومة القيمية ألبناء اإلمارات العربية املتحدة، دون أن يغفل كما الشعر العربي صفحات 
اجملد والعزة ألبناء األمة العربية، فيما يقوم الشعر العربي من خالل أنواعه وألوانه املتنوعة 
بدور هام جدًا ممثالً بحماية اللغة العربية وبالغتها، إضافة إىل االرتقاء بالذائقة اجلمالية من 
خالل التصوير والتشكيل وإمناء اجلانب الوجداين واإلنساين لدى أبناء األمة، وهذه الرسالة 
للشعر تساهم يف تكريس واستنهاض الدور املناط به كونه أحد العناصر األساسية للثقافة 
العربية التي تعترب من مقومات الهوية لألمة، خاصة أنها مستهدفة يف ظل ثقافة العوملة 

املتوحشة التي تستهدف األمم كافة يف أصقاع الدنيا.
إن جوائز الشارقة للشعر العربي وللشعر الشعبي وإصدارات الدائرة يف جمال الشعر تشكل 
مداميك صلبة حلماية اللغة العربية وتطويرها، وحتفظ موروثنا القيمي اجلميل. كل هذا النشاط 
واحلرااك لعب وما زال وسيبقى يف دعم واستنهاض الشعر »ديوان العرب« ونتلمس نتائجه 

إبان كل نشاط يقام ومع كل ديوان شعري يشهد النور.

أسامة طالب مرة

استنهاض دور
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وردت تلك الكلمات على لسان  الكاتب 
اإلسباين لويس النديرو يف أثناء حماضرة 
له حملت عنوان: فن كتابة الرواية، قدمها 
يف املركز الثقايف اإلسباين يف دمشق، 
وتركت تأثريًا كبريًا، بدا واضحًا على وجوه 
احلاضرين الذين شعروا أنهم يف حضرة 
روائي متميز ومثقف من نوع خاص.
لويس النديرو املولود يف عام 1948 
يف حضن عائلة ريفية من املضيق، 
عقد  نهاية  يف  مدريد  إىل  هاجرت 
اخلمسينيات، يعد واحدًا من أكرب الروائيني 
يف األدب اإلسباين املعاصر، منذ صدور 
روايته األوىل )ألعاب العمر املتقدم( يف 
عام 1989، والتي شكلت حدثًا هامًا يف 
عامل األدب، وحصلت على تقدير واسع من 

النقاد واجلمهور على حد سواء.
يرى لونديرو أن الكّتاب ال يعرفون 
كيف تتم عملية كتابة الرواية،  بل يعرفون 
كتابتها، متامًا كما حصل مع تلك احلشرة 
التي متتلك أربعًا وأربعني قدمًا عندما 
سألوها كيف ميكنها السري مع كل هذه 

لويس النديرو ولويس غارثيا مونتريو يف حماضرتني:
الشعر والرواية برؤية إسبانية معاصرة

إنها فن املالحظة املرتكز على طول أناة 
ومقدرة على صياغة األشياء بعد التعرف 

إليها.
أورد النديرو  يف حماضرته مثااًل 
واقعيًا حصل مع طالبه يف جامعة ياليه، 
حيث يقوم بتدريس األدب اإلسباين، عندما 
أعطاهم مترين كتابة عن ممرات اجلامعة. 
تلك املمرات التي يعايشونها يوميًا، تعرف 
شكل خطواتهم، تفاصيل غرامياتهم، 
وبينها وبني الطالب ذاكرة ممتدة.

خرجت كل تلك التفاصيل دفعة واحدة 
عندما طلب النديرو من طالبه الكتابة 
عن تلك املمرات. أدرك الطالب أننا 
نعيش بسرعة، وال ننتبه لألشياء الدقيقة 

والتفصيلية يف حياتنا.
الكاتب  إن  للقول  النديرو  خلص 
هو الشخص الذي يعيش حياته ببطء، 
ويستمتع باكتشاف األشياء من حوله.
اخملرج السينمائي اإلسباين لويس 
بونويل أجرب نفسه - كما قال النديرو- 
على اخرتاع القصص بشكل يومي وملدة 

األقدام،  فعجزت عن اجلواب وسقطت، 
كونها تتقن آلية العمل ولكنها ال تعرف 

طريقة شرح ذلك.
كتابة الرواية عند النديرو نوع من 
املغامرة التي ال تخضع  لوصفات جاهزة، 

عبادة علي تقال

»أذكر حني كنت يف الرابعة أو اخلامسة من عمري طلب مني والدي أن أغلق عيني، وبعد أن فعلت، وضع يف يدي عصفورًا... فجأة 
شعرت  بنبض احلياة، بتدفقها بني أصابعي. شخصيًا هذا  ما أريد أن يكون عليه الكتاب أو القصيدة أو الفيلم السينمائي أو املقطوعة 

املوسيقية ... أريدها كذلك العصفور تشعرين بنبضها، نبض احلياة وصراعها.
إن فن الرواية هو الشعور بأن القلب ما زال حيًا، والكاتب هو الرجل الذي يكتب بالدم أكرث مما يكتب بالفكر«.
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يف تعامله مع األدب والذي ذكرين بجملة 
جربان خليل جربان )السالحف أكرث خربة 
يف الطرق من األرانب(، متع جمهور معهد 
سرفانتس، وقدم وجبة غنية مدخاًل إىل 
قلوبنا سعادة رمبا حتاكي السعادة التي 
حتدث عنها عندما قال: )الكتابة حدث 
بحد ذاته، فكتابة جملة جيدة  وكتاب جيد 

سعادة ال تقدر بثمن(.
***

_ يف حماضرة ثانية يف املكان ذاته 
نطل على عوامل الشعر مع الشاعر اإلسباين 
لويس غارثيا مونتريو املولود يف غرناطة 
عام 1958، واحلائز جوائز مهمة يف 
بالده، نذكر منها جائزة فيديريكو غارثيا 
لوركا، وجائزة مدينة إشبيلية، واجلائزة 
الوطنية للقصيدة الشعرية يف عام 1995، 
إضافة إىل ترشيحه يف عام 1999 لنيل 
جائزة سرفانتس، وهي أكرب جائزة متنح 
لآلداب اإلسبانية. وقد عرب يف بداية حديثه 
عن شكره لكل من ساهم يف منحه فرصة 
الزيارة األوىل إىل دمشق التي عاش فضواًل 

نصف ساعة. إنه مترين للعقل على التخيل 
يشبه مترين عضالت اجلسم.

كما حتدث النديرو عن متعة االكتشاف 
التي نعيشها خالل سنوات طفولتنا 
حيث نبهر من جميع األشياء، ونستمتع 
باكتشاف العامل. وأكد أن الكاتب مطالب 
أن يطيل عمر طفولته، كي يبقى قادرًا على 

معرفة الدهشة.
ـ القصص واحلكايا حتمينا من املوت  ـ
عرب النسيان، فلو مل يكن هناك موت ملا 

كنا روائيني ــ على حد قول النديرو.
هذه احلكايا موجودة يف داخل كل 
واحد منا، كلنا ميلك عامله الشخصي، 
ونحن خمتلفون، ال ميكن تكرار أي واحد 

منا.
آخر األمثلة الالفتة التي استخدمها 
النديرو كان عندما حتدث عن شخصيتني 
أدبيتني متناقضتني ومتكاملتني يف 
الوقت ذاته، أولهما هو دون كيشوت الذي 
ترعرع يف أحد املكاتب ثم خرج من عامل 
األدب إىل احلياة. وثانيهما هو سندباد 

التاجر البغدادي الذي خاض التجربة 
بشكل مغاير عندما انطلق من احلياة ثم 
دخل عوامل األدب. وطلب منا التعلم من 

هذين األستاذين الكبريين.
لويس النديرو، املتقن لفن الرتوي 
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كبريًا ملعرفتها هو األندلسي املولود يف 
غرناطة.

الشعر عند مونتريو  شيء أخالقي يفكر 
فيه الشخص ويتحدث عنه، وهو العب 
أساسي يف ميدان الثقافة، إنه  التفكري 
يف التقاليد، ألن اإلنسان بذلك يتعرف إىل 
ثقافات خمتلفة ويتخذ موقفًا معينًا من 

الثقافات. تلك 
يقول مونتريو: »أنا على سبيل املثال 
ولدت يف غرناطة، أرض الشاعر لوركا 
الذي علمني أن اعرتايف بنفسي معناه 
اعرتايف مبدينتي وتاريخي، علمني كيف 

أفكر يف املستقبل«.
كما رأى أن من أكرب أخطاء الثقافة 
املعاصرة رفضها للتقاليد، فهو يؤمن أن 
الشيء العظيم يف الشاعر يكمن يف اعرتافه 
بالشعراء الكبار الذين سبقوه وبجهودهم 

املبذولة.
وأضاف أنه عندما يكتب شعرًا عن 
احلب، فهو يتناول موضوعًا كالسيكيًا، 
ومع ذلك يعلم أن أجداده يف القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين عاشوا حياة 
حب خمتلفة عن تلك التي يعيشها مع 
زوجته، و إذا أراد أن يضيف إىل موضوع 
احلب، عليه التفكري يف املستقبل، عليه أن 

التقاليد. ث  يحدِّ
ورأى أن أبناء جيله من الشعراء 
اإلسبان قربوا الشعر من الواقع، واقرتبوا 
من مشكالت الناس، فالشعر أداة حوار 

يجب أن نستفيد منها وأن نؤكده،
»هذا ملخص عن مفهومي للشعر«.
بهذه الكلمات ختم مونتريو اجلزء 
األول من حماضرته، ومن ثم بدأ إلقاء 
بعض قصائده اخملتارة - كما قال- 
من عدة كتب ليطلعنا على طرق وأساليب 

خمتلفة.
كانت البداية مع قصيدة )بعد سنوات 

خمس(، التي قدم لها الشاعر بحديثه عن 
مدينة إسبانية حتتضن متثاالً لعبد الرحمن 
الداخل، كتبت عليه أبيات شعرية تتحدث 
عن النخيل الذي يشعر بالغربة بعيدًا 
عن أرضه. ومن ثم ربط األمر بتجربته 
الشخصية يف وضع بعض شجريات نخيل 

يف بيته.
ثم كنا مع قصيدة )احلب(، وهي من 
كتاب للشاعر عن احلب، إذ قام بتأليف 
معجم إلعادة تعريف الكلمات الكبرية 
املستخدمة يف حالة احلب. ويطرح يف 
القصيدة فكرة أن الكلمات كالسفن تبدأ يف 

احلياة ثم تغرق.
أما القصيدة الثالثة )أغنية مرة(، 
من كتاب )وردة الربد(، املنشور يف عام 
1991، فتتحدث عن وحدة املدن الكبرية، 
وللقصيدة مكانة خاصة عند الشاعر، 

نقتطف منها:
قلبك سيحطمون 

وفجأة ينطفئ الضوء
املمرات مظلمة

والباب يغرس ضجيجه يف الظهر
قلبك سيحطمون 

ويجر سلسلة مظلمة من العواطف 
املتجمدة

هذا الربد الذي ميكن إخفاؤه فقط خلف 
كلمة.

آخر ما تاله الشاعر كان قصيدة 
)اعرتافات(، التي تتناول ــ كما قال ــ 
فكرة مفادها أنه عندما يقع الشخص يف 
احلب يرى حياته امتدادًا طبيعيًا اللتقائه 

بالشخص الذي يحب.
لويس غارثيا مونتريو، بالفعل كما مت 
تقدميه للحضور: واحد من أكرب الشعراء 
يف إسبانيا. وكما رأيناه واستمعنا إليه، 
يف قصائده كما يف شخصه نبل وشجن 

ورغبة يف حياة أكرث عمقًا ودفئًا.

حتدث النديرو عن متعة االكتشاف 
التي نعيشها خالل سنوات 

طفولتنا حيث نبهر من جميع 
األشياء، ونستمتع باكتشاف 
العامل. وأكد أن الكاتب مطالب أن 
يطيل عمر طفولته, كي يبقى قادرًا 

على معرفة الدهشة

من أكرب أخطاء الثقافة املعاصرة 
رفضها للتقاليد، فهو يؤمن أن 
الشيء العظيم يف الشاعر يكمن 
يف اعرتافه بالشعراء الكبار الذين 
سبقوه وبجهودهم املبذولة
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أما فيما يخص املكان على املستوى 
اإلبداعي؛ فإنه يصبح ذا قيم جمالية 
وفكرية. مبعنى آخر وأوضح إنه مكان 
موظف وفق منظور ما. وبذلك يدخل املكان 
حدود االفرتاض والتخييل، منتقاًل من 
طبوغرافية واقعية إىل طبوغرافية تخيلية.
وإذا كان من البديهي أن نعترب اللغة 
منطلقًا أوليًا للعملية اإلبداعية ؛ اتضح 
لنا أن هناك جمموعة من الوسائط )اللغة 
كرتكيب، الكتاب، الصفحة...( يتم التصرف 
فيها إبداعيًا أيضًا، فتصبح بذلك أدوات 
فنية. فما هي خصوصية املكان ومتييزاته 
ككيان حي ودينامي يف اللغة واألدب؟ 
مع استحضار الشرط التاريخي والثقايف 

المتدادات املكان.

- 1 -
املكان بني النمذجة اللغوية واألدبية:  
أ ـ املكان يف اللغة: األدب يف مادته 
األوىل لغة تطرح أمامنا جمموعة من 

املكان بني النماذج األدبية والثقافية
ماهية املكان ودالالته

بواسطتها تعكس األنساق املعرفية التي 
يشتغل الذهن البشري يف حدودها... 
فاملكان ليس مقسمًا أو مؤطرًا؛ وما يجعله 
قابالً لإلمساك هو جمموعة من البديهيات 
تؤطر بصرنا ونظرنا. وهذه البديهيات 
تكون عبارة عن عبارات موصوفة بسمات 
املكان. هناك، إذن، جمموعة من املعلومات 
حول الفضاء ترمزها اللغة؛ ويكون املعجم 
هو الكفيل بتزويدنا مبعاٍن تشدنا ألصول 

املكان املادية.

ـ ـ املكان يف األدب: يحظى املكان  ب
باعتباره أحد املكونات األساسية ألي عمل 
إبداعي بأهمية قصوى، حيث يلجأ املبدع 
لهذا الوسيط ؛ ليس فقط كمساحة تقع فيها 
األحداث، وإمنا كفضاء ال يخلو من حساسية 
ورمزية. وغالبًا ما تشدنا القطعة األدبية 
بأسماء أمكنتها وأصنافها التي حتيل بقوة 
التاريخ والثقافة على معامل حمددة. الشيء 
الذي يحفز على التساؤل: هل املبدع يتعامل 

الوسائط كي تعرب لآلخر. وتتمثل هذه 
الوسائط يف اخلط والصفحة والكتاب... 
وكلها تستمد داللتها الهندسية من املكان 
ــ األصل. غري أن تلك العناصر يف األدب، 
تشحن بالطاقة الفنية التي تطأ كل جوانب 
املادة اإلبداعية، وتتحول بذلك تلك العناصر 

إىل أدوات يتصرف فيها املبدع.
ما نريد أن ننتهي له من هذا البسط 
املوجز هو الوقوف حول جوانب القطعة 
اإلبداعية والتي يركز البعض عليها كبنية 
مغلقة، حاّدًا من امتداداتها الطبيعية. ولهذا 
فحني يجسد املكان نفسه يف اللغة عرب 
مموقعات كالمية، جند من يعترب املكان 

خاضعًا للنص كمعجم وتركيب...
فإذا كان املكان يطرح نفسه كامتداد 
أو كسلسلة؛ فإن اللغة مبا تتيحه من اطراد 
وتسلسل متنح إمكانية اإلمساك بالفضاء 
عرب حلظات من املتابعة، ضمن متواليات 

من املفردات والعبارات اللغوية.
واضح، أن اللغة متتلك عدة وسائل، 

عبد الغني فوزي

يدرك املكان اجلغرايف من خالل تلك العمومية التي تعتربه كانبساط وهندسة. وأن هذه األخرية كمالمح مؤكدة له تسجل يف التاريخ 
والثقافة باعتبارها ملتصقة باألحداث والشخوص... وهكذا فكلمات مثل: أعلىـ ـ أسفل، مينيـ ـ يسار، احلدـ ـ االتساع، النزول ـ الطلوع... 
تدخل ضمن منط العيش لبشر رقعة ما. فكما أن اإلنسان بحمولته املعرفية يتداخل مع املكان كمحمول يف انشغاله واشتغاله اليومي؛ 
بل إن أبناء املكان الواحد قد يختلفون يف نظرهم لنفس املكان. وهو ما يدل على أن املكان من التجليات الهامة للشخصية أو كامتداد 

طبيعي لها.
فـ »املكان حني يغتصب، أو يسلب، يتحول إىل قضية«)1(. ويعني ذلك دوس كرامة اإلنسان، وفصله عن جذوره ومرياثه. وهو نفسه ما 
يقوم به املغتصب واملستلب. من هنا يبدو بشكل عام، أن املكان ليس حدودًا وقوائم جغرافية فقط؛ بل مسألة تثري اإلحساس باملواطنة، 

وإحساسًا آخر بالزمن واحمللية حتى »لتحسبنه الكيان الذي ال يحدث شيء بدونه«)2(.
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تشكل منذجة للثقافة. فكلمات مثل: مينيـ ـ 
يسار، فوقـ ـ حتت، أعلىـ ـ أسفل... كجهات 
مكانية، تشحن من قبل املتكلم زمن اخلطاب 
بدالالت نظم خمتلفة. وعليه، فالثنائيات 
السالفة الذكر تتخذ دالالت جديدة من داخل 
النظم )الدينية، األخالقية، السياسية...(. من 
هنا، قد يتم احلديث عن طبقة عليا وأخرى 
سفلى انطالقًا من منذجة اجتماعية؛ وعن 
ميني ويسار من داخل منذجة إيديولوجية 
معينة؛ وعن كبري النفس وقصريه من داخل 

منذجة أخالقية...
نخلص مع هذا الباحث، إىل أن تلك 
الكلمات تغدو مفاهيم تستعمل كلبنات 
يف مناذج ثقافية؛ فتكتسب هذه املفاهيم 
بذلك دالالت جديدة. بناء على ذلك، تصبح 
األنظمة اللغوية عمادًا، تنتظم حوله صورة 
للعامل. وتكون هذه الصورة عبارة عن نسق 

فكري، يتعلق بنمط من الثقافات.
من هذا املنطلق فالفنان أو الكاتب 
يستعمل اللغة كنمذجة أوىل، حممالً برتاث 
ثقافته )النمذجة الثانية(. وبهذا، يكتسي 
املكان أو يحمل يف طياته قيمًا تنتج 
التنظيم والصياغةـ ـ وقد يقدم النص 
األدبي نسقًا متميزًا لتنظيم العامل.

- 3 -
املكان يف حلقة التوازي

بني الذات والعامل:
أـ  املكان والرؤيا للعامل: إن الذات 
حتمل حاالت من العمق موازية متامًا 
التساع املكان. وإذا، كان العامل كبريًا 
ومتسعًا، فالداخل يعكس ذلك عرب طبقات 
من اإلحساس. وهكذا، فالتعامل مع أصناف 
األمكنة، وّلد قيمًا رمزية مرتبطة مبناظر 
تلك األمكنة انطالقًا من الغرفة إىل اخلالء. 
الشيء الذي  يفرز تقاطبات وتعارضات، 
ليس فقط على مستوى مظاهر الشخصيات 
القاطنة تلك األمكنة. فيبدو املكان امتدادًا 

طبيعيًا للشخصية.

مع املكان كمكان واقعي أم مكان متخيل؟
فاإلجابة قد جتسد اإلشكال املنهجي 
يف نوعية تقدمي املكان )واقعي، رمزي، 
اختالف  عن  ناجت  وهذا  متخيل..(.. 
التصورات النظرية واملفاهيم اإلجرائية.
كما أن النعوث امللحقة باملكان، 
مرتبطة بتنوع احلقول املعرفية التي 
يستعمل فيها، بحيث أصبح املكان من 
املفاهيم البارزة يف العلوم سواء الدقيقة أو 
اإلنسانية. ولهذا، فصفة املكان يف األدب 
تخرج من دائرة البحث يف حدود املكان أو 
اجملال الطبيعي واجلغرايف عند اجلغرافيني 
والفضاءات الشخصية واالجتماعية يف 

علم النفس...
وحني نطرح هنا املكان يف األدب، 
قد يكون عبارة عن جمموع متعدد، تبعًا 
لتعدد مظاهر العمل األدبي نفسه. فيتم 
بذلك الرتكيز على جانب معني من العمل 
األدبي وحمورة على ضوئه العمل اإلبداعي 

يف كليته.
املكان بهذا التحديد ليس إطارًا أو 
خشبة مستقلة؛ بل إنه متداخل مع اإلنسان 
كحمولة. فيغدو تقدمي املكان وتصوير 
عناصره وحيثياته وتفاصيله، مبثابة 
تقدمي لإلنسان املنغرس فيه جسدًا وقيمًا... 
وطاملا أن األمكنة متعددة ومتنوعة، تبعًا 
لزوايا النظر؛ فإنها تشكل مدخالً للتعرف 
إىل أمناط خمتلفة من النماذج والتجارب 
البشرية. وقد أدى ذلك التبادل بني الصور 
الذهنية واملكانية إىل ذلك التداخل 
والتشابك بني اإلنسان واملكان الذي 
يصعب معه فك أحدهما عن اآلخر. فيكون 
بذلك املكان امتدادًا طبيعيًا للشخصية. 
كما أن نشاط الشخصية وحتوالتها، ال يتم 
إال باملكان، وليس يف املكان فقط، متاشيًا 
مع ما سبق، فحني يقتحم املكان النص 
األدبي، يطرح املكان تنظيمًا وصياغة 
للعامل. ويكون أساس هذا التنظيم بنية 

مكانية.

 - 2 -
املكان باعتباره صورة للعامل:

املكان من صفته يف العمل الفني أنه 
متناٍه، لكنه يحاكي موضوعًا يف العامل 
اخلارجي غري متناٍه. الشيء الذي يستدعي 
حتويل ذلك املوضوع غري املتناهي إىل 
أنساق. وقد تكون الصفة البصرية من 

اخلصائص األصلية لهذه األنساق.

املكان من صفته يف العمل 
الفني أنه متناٍه، لكنه يحاكي 
موضوعًا يف العامل اخلارجي 
غري متناٍه. الشيء الذي يستدعي 
حتويل ذلك املوضوع غري 

املتناهي إىل أنساق. وقد تكون 
الصفة البصرية من اخلصائص 

األصلية لهذه األنساق

نظن هنا، أن أي ممارسة إنسانية 
هي ممارسة متحيزة يف املكان 
والزمن حتى يتم بذلك ضبط 
جمرى لتلك املمارسة، وعقلنة 
أحداثها؛ وجعلها تتجه أمامًا. 
فاملكان حسب ميخائيل باختني 

ال ينفصل عن الزمن.
ومن ثم وجب احلديث عما 

يدعى باصطالح باختني 
بالكرونوطوب، أي الزمكان

لقد عالج الناقد والباحث يوري لومتان 
يف كتابه »بنية النص الفني«)3( املكان 
يف اللغة أوالً. لكن هذا الباحث حني ينطلق 
من هذه الفكرة، فإنه ينظر إليها من زاوية 
عالقتها بالثقافة. ونحصر ذلك يف السؤال: 
كيف تشغل الثقافة األبعاد املكانية، للداللة 

على أشياء أخرى؟
فاللغة انطالقًا من عالقات مكانية 
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وقد مثل هذا التوجه، يف أحد جوانبه 
غاستون باشالر حينما قام يف »جماليات 
املكان« )4( يف خلق تناظر وتقطيع يف آن 
بني أشكال األمكنة التي يعيش اإلنسان 
فيها وبها. فالتعارض والتقطيع بني 
األمكنة يصل جدالً إىل تقابل األمكنة بني 
قطبني: الداخل ـ اخلارج. وهو ليس أساس 
نقاش أدبي فحسب،  بل أساس جدال 
فلسفي. ولعل هذا ما يجر أحيانًا املتحدث 
يف الشيء وتفاصيله، إىل التساؤل عن 

ماهيته.
إن جدل الداخل واخلارج يولد جدليات 
عدة، تتخذ أشكاالً من املعيش واحملمول. 
ـ  وميكن حصر ذلك يف: جدل البيوتـ 
ـ الكبري، جدل  االتساع، جدل الصغريـ 

املغلق ــ املفتوح...
وعليه، فحياة اإلنسان الذي يعيش 
ضرورة، يف تواٍز، بني الذات والعامل، تخلقت 
منها حمولة رمزية متعددة املناحي. كما 
تتعدد مناحي املكان احملمول؛ فالبيت 
مكان ألفة وتأثيث سري للشخصية القاطنة. 
وبإمكان هذه األخرية انطالقًا من ذلك، 
أن تبني صورًا وتصورًا لإلنسان وللوطن 
انطالقًا من داخل الذات )القلب، األعضاء..(. 
وإذا كان البيت يحمي من التفتت على حد 
تعبري باشالر؛ فإن الشخصية انطالقًا من 
دواخلها، حتمي تشكالت كربى من التفتت 
يف الفكر واإلحساس كالوطن واإلنسان... 
هكذا فاتساع املكان اخلارجي، يقابله عمق 
املكان الداخلي. ويكون الكائن البشري 
بذلك، جمسدًا منطقة النفتاح مكان فريد 

وجديد على العامل.

ب ـ املكان والزمن: نظن هنا، أن أي 
ممارسة إنسانية هي ممارسة متحيزة يف 
املكان والزمن حتى يتم بذلك ضبط جمرى 
لتلك املمارسة، وعقلنة أحداثها ؛ وجعلها 
تتجه أمامًا. فاملكان حسب ميخائيل 
باختني ال ينفصل عن الزمن. ومن مت وجب 

احلديث عما يدعى باصطالح باختني 
بالكرونوطوب، أي الزمكان. ويعني هذا، 
من بني ما يعنيه، أن هناك تداخاًل بني 
العالقات الزمكانية. فما هي مميزات هذا 
»الكل« الذي يقول به باختني يف األدب؟

لقد ظهر هذا املفهوم) الزمكان ( 
يف حقول علمية حمضة )الرياضيات، 
الفيزياء..(. لكن باختني يدرج هذا املفهوم 
يف تاريخ األدب، مكتسيًا بذلك خصوصية 

أخرى يف جمال آخر.
يف إطار هذا الكل املدعو »زمكانًا«، 
يغدو الزمن وجهًا آخر للمكان. وبهذا 
التداخل  تنكشف قرائن كل منهما يف اآلخر. 
فما هي مميزات الكرونوطوب يف األدب؟

ينطلق باختني يف البحث عن مميزات 
الكرونوطوب يف األدب انطالقًا من الرواية؛ 
فينظر إىل الكرونوطوب )الزمكان( يف 
عالقته باحملتوى , كاشفًا بذلك عن داللة 

الكرونوطوب املتفرعة كالتايل:
- الكرونوطوب منظم خملتلف األحداث 

املتضمنة يف املوضوع.
- تأطري األشياء أو إعطاؤها الداللة 

التصورية.
وعلى هذا األساس، تتمايز أنواع 
الرواية. ففي هذا السياق، يعرض باختني 

الكرونوطوبات التالية:
- كرونوطوب اللقاء، وهو مرتبط 

بكرونوطوبات الطريق.
- كرونوطوب القصور والصالونات

- كرونوطوب العتبة.

ال شك أن هذه املعارف املقدمة تخدم 
اسرتاتيجية يف البحث عند باختني، من 
أوىل أولوياتها أن هذا الباحث يصل األدب 
باجملتمع؛ انطالقًا من تصور معني للزمن. 
وقد يكون لكالم باختني أكرث من داللة، 
ضمن النقاش واجلدل الذي أثري بحدة حول 
التاريخ؛ وبتدقيق عن الزمن التاريخي يف 

اإلبداع األدبي.

هوامش:
)1(- جملة »عيون املقاالت« عدد 7 سنة 1991، 
ص 7. )2(-  ياسني النصري »الرواية واملكان« 
املوسوعة الصغرية 57 ـ دار احلرية للطباعة 

والنشر ـ بغداد، ص 5.
 la structure ـ   Youri lotman  -)3(
 Ed Gallimardـ   du texte artistique
»جماليات  باشالر  غاستون    -)4( ـ1978. 
املكان« ترجمة غالب هلساـ ـ املؤسسة اجلامعة 

للدراسات والنشر والتوزيع، سنة 1987.

خالصة:
ونحن نضع هنا املكان كأداة عمل، 
وجدنا أنفسنا أمام تراكم معريفـ ـ منهجي 
يعرف بهذا املفهوم، ثم مينهجه. وهو ما 
استدعى تصنيف ذلك الرتاكم إىل خانات 
معرفية؛ وبالتايل الوعي بالطبيعة اإلشكالية 
لهذا املفهوم. الشيء الذي يقتضي الوعي 
املنهجي املالزم. وهو ما دفعنا للبحث يف 
التمييزات التي تشكل املكان ككيان حي 
ودينامي يف اللغة واألدب والثقافة أيضًا. 
فكما يتحيز اإلنسان يف الزمن واملكان 
ملمارسة وجوده؛ يتحيز املكان يف كل 
وسائط النشاط اإلنساين، متداخاًل يف 
ذلك مع اجلسد كحمولة رمزية، يغدو معها 
املكان سرابًا أو على األقل شيئًا مركبًا 

ومؤلفًا كالشخصية اإلنسانية.
والشك وفق هذا التتبع والرصد، أن 
املتحدث عن املكان، يتحدث بطريقة ما، 
عن هوية املكان واإلنسان اآلتية من 
اجلذور الثقافية التي ينتمي إليها املكان. 
وحدها هذه اجلذور هي التي تنقله من 
بقعة جغرافية إىل مستوى الدالالت الرمزية 
والفكرية.. وبالتايل فالتحاور بني اإلنسان 
واملكان، ينبني على أساس من التاريخ 

والثقافة واجملتمع.
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األشكال الشعرية وأنظمتها املوسيقية
يف كـتاب نفـح الطيب 

عن النوع الثاين من هذا الشكل التقليدي..
لقد جمع املقري يف النفح مئات القصائد واملقطوعات وآالف 
األبيات من هذا اللون الذي يلتزم الطريقة املعهودة يف نظم الشعر. 

ومل يقتصر املقــري علــى إيراد شعـر الشعراء 
ـ نصوصًا شعرية  ـ بني احلني واحلنيـ  األندلسيني ، بل كان يوردـ 
لكبار شعراء املشرق من أمثال أبي متام واملتنبي واملعري وابن 
الرومي وأبي فراس.. ولكن تركيزه كان شديدًا على شعراء موطنه، 
وهذا أمر طبيعي ألن الكتاب ُوضع أصالً للحديث عن أهل األندلس 
وأدبهم سيما العالمة لسان الدين بن اخلطيب)ت776 هـ( وما جال 
فيه من خمتلف نواحي املعرفة والبيان.. ومن أهم ما ميكن رصده 
ـ خالل تلك اإليرادات والشواهد التي حفل بها النفح يف هذا البابـ ـ  ـ
هو الولع بشعر الشوق واحلنني واملدائح، فضالً عن الشعر الذي يعنى 
بالطبيعة ووصف اجملالس والعالقات بني األصدقاء، ويعنى بتاريخ 
املسلمني يف األندلس ومبآثرهم وهمومهم اخملتلفة.. وبقطع النظر عن 
موضوعات هذا اللون وأغراضه، فإنه كان يحمل يف منطوقه ونسوجه 
كثريًا مما انطوت عليه نفس املقري من حس جمايل وعواطَف دينية 
وإنسانية. ثم إن هذا النوع كان أكرَث األنواع دورانًا وحضورًا يف 
كتابه املذكور، لكونه أصالً أصيالً يف فن القول الشعري... ويف هذا 
السياق أشري إىل أن النفح كان يلتئـم على نصوص شعرية  خليقة 

لقد كان تراث املقري)ت 1041هـ( متعدد اجلوانب، حيث شمل 
الفكر واألدب والتاريخ، وهذا ما نستخلصه من خالل تصانيفه التي 
جاوزت ثالثني تصنيفًا بني كتاب ضخم ورسالة قصرية .. ولعل أهم 
هذه الكتب جميعًا كتاب نفح الطيب الذي يعد »وثيقة مضيئة يف تاريخ 
إسبانيا اإلسالمية وآدابها، ينفرد عن غريه من الكتب األندلسية بكل 
ما له عالقة باألندلس من لدن الفتح حتى سقوط آخر قلعة إسالمية 

يف يد اإلسبان عام 897 هـ/ 1492م«)1(..
وما يعنيني من شأن النفح يف هذا املقام شيئان اثنان: أولهما 
وجوه األشكال الشعرية، وثانيهما األنظمة املوسيقية التي بنيت 

عليها وجوه تلك األشكال الشعرية الواردة يف النفح..

- أواًل -
أهم األشكال الشعرية:

لقد انطوى نفح الطيب على ثروة شعرية تنوعت بني الشكل الشعري 
العتيق الذي يضم القصائد واألراجيز، والشكل املستحدث  الذي يلتئـم 
حتته ما يعرف باملوشحات واألزجال، فضالً عن الدوبيت واملربعات 

واخملمسات واملسدسات واملسبعات..
ـ الشكل الشعري العتيق: أعني بالشكل الشعري العتيق  1
القصيدة واألرجوزة.. فلنتحدث عن النوع األول ثم نتبعه باحلديث 

د. قدور رحماين

ـ يف عصر ضغوط العوملة  ـ يف حاجة إىل إعادة قراءة وتقييم، فقد أضحى اليومـ  ـ منذ عهد بعيدـ  إذا كان تراثنا الفكري واألدبيـ 
وهيمنة األمنوذج الثقايف الواحدـ ـ أكرَث إحلاحًا من أي وقت مضىـ ـ على دعوتنا إليه من أجل تفسيح درسه، وطرح األسئلة العميقة 

حول جوانبه املتعددة ، واستكناه ما تخبئه تراكماته من فكر وإبداع وقيم وفهوم..
إن لنا تراثًا يستحق أن يقرأ ويستحق أن جندد له أدوات البحث، وهو خليق أن ننربي له باستمرار وملا ينطوي حتته من خلق وإنشاء، 
وخليق أن يكون حقاًل خصيبًا لتوليد األفكار، وينبوعًا دائم التدفق والعطاء.. ثم إن هذا الرتاث ال ميكن أن يظل حّيًا نضرًا، وال ميكن أن 
يبقى مشرئبًا نحو العاملية والتأثري إال إذا ظل يفحص فحصًا موضوعيًا جادًا، مؤسسًا على منهج علمي مفتوح على قابلية التحسني 

والتجديد واإلضافة اجملدية...
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يف األندلس مقلدًا للشعر الكالسيكي يف املشرق، ثم سبق األندلس إىل 
نوع طريف من الشعر الشعبي هو املوشحات واألزجال«..)5(.

2- الشكل الشعري املستحدث:
أ- املوشح: إن املوشح شكل شعري جديد ال عهد للشعر العربي 
التقليدي به، وهو فن أندلسي صرف خالص، له أشكال متعددة تفنن 
الوشاحون األندلسيون يف تنويعها. وأشهر ما يف التوشيح ذلك 
الشكل الذي يصطلح عليه بالتام، وهو الذي ينبني غالبًا على ستة 
أقفال وخمسة أغصان )أبيات(. وإذا كان املوشح منطويًا على خمسة 
أقفال ومثلها من األغصان ُدعي باسم األقرع. واالختالف بني التام 
واألقرع هو أن األول يبدأ باألقفال، وأما الثاين فيبدأ باألغصان)6(. 
والشكل األول أكثـر تداوالً وشيوعًا بني جمهرة الوشاحني.ومثاله قول 

ابن اخلطيب )7(:
هما الغيث  إذا  الغيث  جــادك 

باألنـدلس  الــوصــل  زمــــان  يــا 
حلما إال  ــك  ــل ـــ ـــ وص ــن  ــك ي مل 

أو خلسة اخملتلس الكرى  يف 

ففي هذه املوشحة نرى هذا القفل يتكرر ست مّرات، ثم يأتي بعده 
الغصن، وهو عبارة عن ستة أجزاء تشرتك أجزاؤها الثالثة الثانية يف 
ـ يتكرر يف املوشح التام  ـ كما هو معروفـ  قافـية أخرى. والغـصنـ 

خمس مّرات.. فبعد القفل املذكور يقول ابن اخلطيب:

املنى أشتات  الدهر  يقود  إذ 
ُيرسـم مــا  على  اخلطو  ينقل 

ــا ـــ ـــ ـَـن ـــ زمــــــرًا بــــني فـــــــرادى وث
املوسم الوفـوَد  يدعـو  مثلما 

سنا ـــروض  ال جلل  قــد  واحلــيــا 
تبسـم مــنـــــه  ــر  ــزهـــ ال فــثــغــور 

فهذا الغصن نراه يرتدد يف املوشحة بوزنه وعدد أجزائه ولكن 
ـ القفل الثاين الذي يقول  بقواف أخرى. ثم يجيء – بعد هذا الغصنـ 

فيه ابن اخلطيب:
السما ماء  عن  النعمان  وروى 

ــك عـــن أنــس ــال كــيــف يــــروي م
مْعـلمًا ثــوبًا  احلسن  فكساه 

ملبس بأبـهى  عنه  يــزدهــي 

ثم يوردـ ـ بعد هذا القفلـ ـ غصنًا يغري فيه القافية فيقول:

بالدرس والتأمل، ومع ذلك فإن هذه النمـاذج ـ ـ على كرثتهاـ ـ  مل متتّد 
إليها يـد الدارسيـنـ ـ فيما أعلمـ ـ . ومثـال ذلك كافيـة ناهض بن حممد 

األندلسي) ت615هـ( الذي يقول يف بعض منها: )2(

أراك بعــود  شجعـْت  أمــرنــة 
بـكاك ــالم  ع مـولهة:  قـولـي 

بفرقــة بليت  أم  إلفك  أَجـفاك 
فــشجاك  باحلمى  برق  الح  أم 

لو كان حقًا ما ادعيت من اجلوى
كراك اجلـفون  طــرق  ملا  يومًا 

إذًا ملا الــفــراق  رّوعـــــك  كــان  أو 
عـيناك جفونها  مبـاء  ضنـّت 

َعـرفه يأرج  الروض  ألفت  وملا 
مــغناك فـروعه  بني  وجعلت 

وملا اتخذت من الغصون منصة
كـفاك خمـضوبة  بـــــدت  ــا  ومل

وملا ارتديت الريش ُبردًا مْعلمًا
ونظمت من قـُزح سلوك طالك

لو كنت مثلي ما أفقت من البكا
ال حتسـبي شكواي من شكواك

إنـــني خــربيــنــي  حمـامة  إيـــه 
أبكاك أبكي احلـسني، وأنت مـا 

وما يصدق على القصائد من قوة احلضور، يصدق على األراجيز 
التي شمل حضورها جميع أجزاء النفح، وشملت قوافيها كل حروف 
املعجم بني التقييد حينًا واإلطالق بالضم والفتح والكسر أحيانًا 
أخرى... ويف شأن األراجيز نرى املقري يثبت يف كتابه هذا شيئًا 
مما وضع هو نفسه من أراجيَز، يوافق خاللها على إجازة طائفة ممن 
سألوه اإلجازة )3(، أو يرد خالل بعضها اآلخر على من أصابه بفضل 

أو مديح..)4(.
إن الناظر فيما حفل به النفح من مناذَج يف هذا الباب، باب 
)القصيد واألرجوزة(،ـ ـ وأغلب ما جمع يف هذا الشأن لشعراَء أندلسيني 
ــ يستطيع أن يتلمس يف يسر مذاهب الشعراء املشارقة وسننهم يف 
التأليف والرتكيب، ويف إنشاء الصور والتشابيه والتحسينات اللفظية. 
كما يستطيع أن يتلمس من ناحية ثانية – يف عدد غري قليل من تلك 
النماذجـ ـ معامل الشخصية الفنية األندلسية املمتازة بخصائصها 
ـ على نحو  األدبية األصيلة.. ولكن هذا األمر األخري ال نتبني جتلياتهـ 
ـ إال يف فني التوشيح والزجل كما سرنى ذلك يف  شديد الوضوحـ 
مكانه املناسب. ويف هذا السياق يقول بعض الدارسني: »بقي الشعر 



78

ـ( ، أو على كتاب  وإذا نحن أقبلنا على العقد البن عبد ربه )ت328ه
املعجب لعبد الواحد املراكشي )ت645هـ(  مل جند أي أثر لهذا الفن 
اجلديد. ولكننا جند بعض املؤلفني يف حدود القرن السادس وما بعده 
قد اهتموا أميا اهتمام بفن التوشيح وخصصوا له كتبًا قائمة بذاتها، 
وتكفي اإلشارةـ ـ ها هناـ ـ إىل كتاب )مشاهري املوشحني يف ألندلس( 
لعلي بن إبراهيم بن عيسى بن سعد اخلري البلنسي)ت525هـ(، وإىل 

كتاب )جيش التوشيح( البن اخلطيب )18(..
إن املتأمل فـي هذا الفن ويف تضاعيف أشكالهـ ـ كما وسعها كتاب 
ـ يخرج بنتيجة تفيد أن هذا اللون من الكتابة اإلبداعية  النفح وغريهـ 
قرّب الِشـقة واملسافة بني النرث والشعر وأحدث خلخلة واسعة يف ُبـنى 
األعاريض واألوزان، بل إنه مترد يف بعض مناذجه على العروض 
العربي املألوف وأضعف العالقات اإلعرابية ودَنـا كثريًا من الكالم 

الدارج واللهجة احملكية...
ب ـ الزجـل: لقد ظهر هذا الشكل غري بعيد عن شكل املوشح، وهو 
منظومات باللهجة األندلسية التي تفاعلت داخلها الكلمات العربية 
مع األلفاظ الرببرية واإلسبانية. ولعل السبب املباشر يف ظهور هذا 
الشكل يعود أساسًا إىل حاجة شعبية وإىل رغبة الناس يف التمتعـ ـ 
ـ بالغناء، ويضاف إىل كل ذلك تأثريات الزخم الفني  على نطاق واسعـ 
املرتاكم داخل األغاين الشعبية األعجمية)19(، تلك األغاين التي كان 
لها صداها وسحرها وملساتها يف نفوس األندلسيني.. وإذا كان فن 
الزجل شكاًل وجد فيه الغزل تربة خصبة للنماء ، فإن الفنون األخرى 
كاملدح والرثاء قد تهيكلت داخل هذا الشكل وأخذت َحـظها منه ، إال 
أن الغزل كان أكرَث حضورًا يف هذا اللون املستحدث.. ويف سياق 
احلديث عن فن الزجل نالحظ أن املقري كانت له عناية بهذا النوع 
من الكتابة، حيث أشار يف النفح إىل أحد عشر زجالً، منه ما كان البن 
ـ(، ومنه ما كان  اخلطيب، ومنه ما كان البن يحيى الرياحي)ت 358ه

ملدغلـّيس)معاصر البن قزمان( ..
وعلى الرغم من أن ابن قـُـزمان)ت555هـ( كان أشهَر زجال يف 
األندلس إال أن املقري  مل يذكر له يف كتابه املذكور إال جزءًا يسريًا من 

زجل واحد، يقول صاحبه يف مطلعه)20(:

ــام على دكــان وعــريــش قــد ق
رواْق بــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــال 

ثعـبان ــلــع  ــت ـــ ـــ اب ـــد  ق وأســـــد 
مــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــلــْظ ســاق

ورمبا يرجع جتاهل املقري ألزجال ابن قزمان إىل ما كان 
ينطوي عليه أكرثها من فحش وجتاوز. ومهما يكن من شيء فإن 
املقري كان يقتصد كثريًا يف إيراد األزجال مكتفيًا يف الغالب 

الهوى ــر  س كتمت  ــاٍل  ــي ل يف 
الغرر شــمــوُس  ــوال  ل بــالــدجــى 

الــكــأس فيه وهــوى ــال جنــم  م
األثر سعـَد  السري  مستـقيم 

سوى عيب  مــن  فيه  مــا  ــر  وط
ــح الــبـــــصــر ــم ــل ـــ ـــر ك ــــ ـــه َم ــــ أن

ومتضي املوشحة على هذا النحو وهذا النظام إلـى غايـة 
نهايتها... ويذكر املقري )8( أن ابن اخلطيب قد كتب هذا املوشح 
متأثرًا فيه مبوشح ابن سهل )ت649هـ( شاعر إشبيلية وسبتة ، ويقول 

يف مستهله)9(:

هل درى ظبي احلمى أن قد حمى
ــن مكنس ــب حــلــه ع قــلــب ص

مثلمـــا وخــنــق  ــّر  َحـــ يف  فهو 
بالقبـس الــصــبــا  ـــح  ري لــعــبــت 

وقد ضمن املقري كتاب النفح عشرات املوشحات لعدد غري قليل 
ـ(  ـ( )10(، وابن بقّي)ت540ه من الوشاحني مثل ابن زمرك)ت795ه
)11(، والشهاب العـزازي)ت710هـ( )12(، وهو مشرقي، وابن 
زهر)ت595هـ( )13( وسواهم.. كما حتدث عن فن التوشيح وفن الزجل 
متوقفًا عند نشأتهما وتدرجهما وأنواعهما، ولكنه يف هذا الشأن كان 
ينقل ما سبكه ابن خلدون يف مقدمته حول هذين الفنني)14(..
إن الناظر يف شكل املوشحات ويف أنساقها التعبريية وطرائق 
تعاملها مع اللغة يستخلص أن هذا اللون فن أندلسي خالص »استنبطه 
أهل األندلس وسّموه موشحًا ملا فيه من الصنعة والتزيني«)15(. 
ويرى بعضهم أن الرّقة التي انطبع بها فن التوشيح كانت سببًا 

مباشرًا يف كرثة دورانه وسرعة انتشاره )16(..
ويرجع ابن خلدون سبب ظهور فن التوشيح عند أهل األندلس إىل 
ثالثة أسباب أولها كرثة الشعر يف قطرهم ، وثانيها ذهابهم بعيدًا 
يف تهذيب مناحيه، وثالثها اإليغال العميق يف تزيينه وتنميقه)17(.. 
ولقد ظل املوشح يف بداية أمره فنًا مسموعًا يتداول بني الناس عن 
طريق املشافهة، ومل تكن للمؤلفنيـ ـ وقتذاكـ ـ رغبة يف تسجيل شيء 
منه يف كتبهم. فهذا ابن بسام )ت542هـ( يف ذخريته ال يذكر شيئًا 
قليالً أو كثريًا من هذا الفن املستحدث، وكذلك كان األمر بالنسبة 
لكـتـّاب الرتاجم كالفتح بن خاقان )ت529هـ( الذي مل يلتفت إليه 
البتة بالرغم من حديثه املستفيض عـن كبار الوشاحني األوائل مـن 
أمثال ابن اللبانة)ت507هـ(، وابن باّجـه)ت 533هـ( آخر فالسفة 

اإلسالم يف األندلس...
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مرات، وأعني بذلك املديد والهزج.. أما البحور األخرى وهي املضارع 
واملقتضب واملتدارك فلم يلمع لها بارق يف كل ما انطوى عليه نفح 
الطيب من نصوص شعرية.. أما جمزوءات البحور فقد تلونت بني 
جمزوء الكامل وجمزوء السريع وجمزوء املتقارب وجمزوء الرمل 
وجمزوء الوافر وجمزوء اخلفيف. ويف هذا السياق نالحظ أن جمزوء 
الكامل قد تكرر أكرث من مئة وعشرين مرة، ويليه جمزوء الرمل 
الذي فاق ترداده ستني مرة، ثم جمزوء اخلفيف الذي اقرتب ترداده 
من ثالثني مرة، وبعده يأتي جمزوء الوافر بنحو خمس عشرة مّرة. 
أما جمزوء السريع فلم يكن َحـّظه من الورود إال مرتني، وأما جمزوء 
املتقارب فلم يرد إال مّرة واحدة فقط ، يف حني كان حضور خملع 
البسيط حضورًا قويًا، حيث تكرر يف مدونة النفح الشعرية نحو مئة 
وثالثني مّرة.. ومن املفيد أن أذكرـ ـ يف سياق هذا الدرسـ ـ أن صاحب 
النفح كان ينوع من ذكر النماذج الشعرية التي تتشكل داخلها خمتلف 
أضرب البحور وأعاريضها.. وبكلمات أخرى أقول إنه كان يورد من 
أول الطويل عدة مناذج ومن ثاين الطويل عدة مناذج ومن ثالث الطويل 
عدة مناذج أيضًا. وإذا أورد مناذج من أول الكامل أتبعها بذكر مناذج 
أخرى من خمتلف األضرب واألعاريض التي ينطوي عليها هذا البحر 
وهكذا... وما ينسحب على هذين البحرين ينسحب على بقية األبحر 

العروضية األخرى..
وإذا كانت  هذه األطر املوسيقية مستوعبةـ ـ يف مدونة النفحـ ـ 
جلميع التقلبات املوسيقية وخمتلف الصور العروضية التي تنطوي 
ـ قد شكلت مادة غزيرة  ـ وحالها هذهـ  عليها تلك األوزان ، فإنهاـ 
للمشتغلني بعلم العروض الذين يجدون يف هذا الرتاث املرتاكم ما 
ميكنهم من معاجلة خمتلف اجلوانب العلمية الدقيقة التي تتعلق بشتى 
املسائل املوصولة بعروض الشعر وأنظمته وتـفريعاته املتشعبة 
وأضربه وأعاريضه وزحافاته وعلله...وإذا كان الرتاث الشعري الذي 
انطوى عليه النفح قد تضمن شتى األنظمة املوسيقية واستوعب 
خمتلف وجوهها النغمية فإنـهـ ـ من ناحية القوايفـ ـ  قد شملت قوافيه 
ـ كما  جميع حروف املعجم.. أضف إىل ذلك أن هذا الرتاث الشعريـ 
حواه النفحـ ـ قد شمل من جهة أخرى كل األنواع التي حتوزها القافية 
وهي: املرتادف واملتواتر واملتكاوس واملتدارك واملرتاكب )25(، 
فضالً عن احتوائه على جميع التقلبات الصوتية للقوايف بني التقييد 

واإلطالق...

2 ـ نظام املوشح والزجـل: إذا كانت املوشحات – بوجه خاص 
– بنظامها اجلديد ورقتها ويسرها وتنويعاتها النغمية اجلديدة عالمة 
فارقة يف الشعر العربي وثورة حقيقية على النظام املوسيقي اخلليلي 
ـ ولو  ـ تستوجب وقفة خاصة نتعرف خاللهاـ  ـ وحالها هذهـ  فإنهاـ 
ـ أهم ما متيز به فن التوشيح من خصائَص وتلوينات وأنظمة  جزئيًـا

باإلشارة إىل مطالعها. ولكننا نراه يكسر هذه القاعدة حينما يورد 
زجاًل كاماًل للرياحي ، وكان يتألف من خمسة أدوار.. يقول صاحبه 

يف مستهله)21(:

ـــــــــــــن نــــصــــيــــب ـــــــــــــاهلل أي ب
ــْب ــصــي ن فـــيـــه  يل  ـــــْس  ل مــــن 

حمـــــــــبـــــــــوبـــــــــًا خمـــــــالـــــــف
ــــب ـــــ ــــي ـــــ ومــــــعــــــــــــــــــــو رقـــــ

وعلى الرغم من أن املقري مل يعنت بأزجال أبي بكر بن قزمان 
إال أنه يعرتف لهذا الزجال الكبري بالرباعة فيها، مشريًا إىل أن الزجل 
كان معروفًا قبل أبي بكر بن قزمان.. ولكن طريقة نسج األزجال»مل 
تظهر ُحالها وال انسكبت معانيها واشتهرت رشاقتها إال يف زمانه... 
وهو إمام الزجالني على اإلطالق«)21(. ومل يكن املقري يكتفي بذكر 
جمتزآت من تلك األزجال بل كان يصدر أحيانًا أحكامًا عليها.. وهو 
إذ يؤرخ لهاـ ـ معتمدًا على ما قاله ابن خلدون وابن سعيدـ ـ يبدي 
مالحظاته حول هذه الطريقة يف تصريف الكالم )22(.. وعلى الرغم 
من أن املوشح والزجل فنان أندلسيان إال أن احلديث عن تاريخهما 
وقوانينهما قد صدر عن رجلني من املشرق العربي، فأما األول فهو 
ابن سناء امُلـلك)ت608هـ( الذي شرح قوانني فن التوشيح يف كتاب له 
حتت عنوان) دار الطراز(، وأما الثاين فهو صفي الدين احللي)ت750هـ( 
الذي أتى بعد ابن سناء امللك املصري ووضع مصنفًا مهمًا سماه 
)العاطل احلايل(، وفيه حتدث عن فن الزجل وأرخ له«)23(. كما كان 
البن خلدون فصل مهم عن املوشحات واألزجال يف مقدمته)24(..

- ثانيًا -
األنظمة املوسيقية

1 ـ نظام الشـكل التقليـدي: لقد أشرنا يف صدر هذا البحث 
إىل أن نفح الطيب قد انطوى على ثروة شعرية تنوعت بني الشكل 
القدمي واملتمثل يف القصيدة واألرجوزة، والشكل املستحدث ممثاًل 
بصفة خاصة يف املوشح والزجل.. فإذا نحن فحصنا نصوص الشكل 
الشعري القدمي من حيث أنظمتها املوسيقية وجدناها قد اتخذت أكرَث 
القوالب الوزنية استخدامًا يف التجارب الشعرية التقليدية وهي الطويل 
والكامل والرجز والبسيط واخلفيف والسريع والوافر واملتقارب. ولكن 
هذه األطر العروضية قد وردت بنسب متفاوتة ، فمنها ما كان كثري 
الرتدد ، وها هنا كانت السيطرة للطويل والكامل  ثم للبسيط والرجز 
واخلفيف فالسريع فاملتقارب فالوافر.. ومنها ما كان قليل الرتدد ، 
ويف هذا اإلطار يربز الرمل واملنسرح واجملتث. ومنها ما كان نادر 
الورود ، حيث مل يرتددـ ـ على امتداد أجزاء النفح كلهاـ ـ إال بضع 
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ـ يتألف من أربعة أشطر تتفق يف  ـ ها هناـ  التام، والقفل كما نرىـ 
امليزان الشعري وتختلف يف التقفية. أضف إىل ذلك أن هذا القفل 
يتكرر شبيهه وزنًا وقافية وعدَد أجزاء ست مرات يف هذه املوشحة 
لكونها من النوع الذي يصطلح عليه بالتام وهو األشهر..

ويأتي بعد هذا القفل ما يعرف بالغصن)البيت(، وهو عبارة 
عن ستة أشطر ذات وزن واحد وقواٍف خمتلفة. ويجب أن يكون كل 
غصن من أغصان املوشحة متفقًا مع بقية األغصان يف الوزن وعدد 

األجزاء، ال يف القافية...
 يقول ابن سهل بعد القفل السابق)31(:

النوى يـــوم  أطلعـت  بــــدورًا  ــا  ي
الغرْر نهـج  فـي  تسلك  غــررًا 

ما لقلبي يف الهوى ذنب سوى
منكُم احلسن ومـن عينّي النظْر

اجلوى مكلوَم  الــلــذات  أجتــني 
بالفكــْر حبيبي  مـن  والــتــذاذي 

ونحن نرى أن ما يشابه هذا الغصن يتكرر خمس مرات بوزنه 
وعدد أجزائه مع اختالف يف القافية. واجتماع القفل والغصن يسّمى 

دورًا...
وقد يتألف القفل من جزأين فصاعدًا إىل ثمانية أجزاء أو عشرة. 
ولنا يف نفح الطيب شواهد كثرية... ومثال األجزاء الستة قول ابن 

زهر)32(:
ما للموله، من سكره، ال يفيق، يا له سكران

من غري خمر، ما للكئيب املشوق، يندب األوطان.
وأما اخلرجةـ ـ وهي القفل اخلتامي للموشحـ ـ فقد اشرتط بعضهم 
أن تكون عامية إال إذا كانت يف املدح.. وإذا وردت عجمية وجب أن 
يكون لفظها الذعًا، ويقدم لها مبا ميهد لها على لسان أشياء مادية أو 
معنوية مثل )احلمام، الفتاة، الغرام( وما أشبه ذلك)33(...
واخلالصة أن فن التوشيح كان ثورة حقيقية على النظام 
املوسيقي اخلليلي الذي كان يؤطر القصيدة العربية التقليدية منذ 
القدمي.. ولقد كانت هذه الثورة على الوزن والقافية وعلى الشكل ولغة 
ـ قد  ـ كما حواها النفحـ  الكتابة أيضًا. وإذا كانت بعض املوشحاتـ 
حافظت بطريقتها اخلاصة على بعض خصائص الشعر التقليدي، فإن 
األزجال األندلسية كانت فنًا شعبيًا بكل املقاييس، إذ ابتعد أصحابه 
يف أغلبه عن اللغة النحوية املعربة وابتعدوا عن اجلزالة ومالوا إيل 
الرقة واليسر، وذلك لصلة الزجل الوثيقة بالغناء.. ويذكر إحسان 
عباس أن هنالك من الباحثني َمن يعرتض على أن يكون الزجل فنًا 
شعبيًا خالصًا لكونه يشكل مزيجًا من فنني: فن خاص قدمي متداول 

موسيقية جديدة  ال عهد للشعر العربي بها قبل ظهور املوشحات... 
ويف شأن فن التوشيح نشري إىل أن املقري قد جمع يف النفح عشرات 
املوشحات )26(. ويشري ابن بسام إىل أن أكرث املوشحات قد ابتكرت 
لنفسها نظامًا موسيقيًا غري مألوف وخرجت على موازين الشعر 
العربي، ويف هذا الشأن يقول: »وأوزان هذه املوشحات على غري 
أعاريض أشعار العرب«)27(. ولذلك مل يذكر شيئًا منها يف كتابه 
الذخرية، وكذلك فعل صاحب العقد وصاحب املعجبـ ـ كما سبقت 

اإلشارة..
ولقد أحملت سابقًا إىل العناصر التي يتكون منها املوشحـ ـ على 
ـ عن العناصر  ـ ها هناـ  ـ وأحب أن أبـسط احلديثـ  طريق االختصارـ
التي ينبني عليها املوشح حتى تـنفرج لنا معرفة النظام املوسيقي 
الذي يسريه ، وتـنفتح لنا اجلادة التي تقودنا إىل وضع أيدينا على 
مواطن تلك األلوان النغمية املتمخضة عن تلك العناصر واألجزاء 

التي يتأسس عليها هذا الفن...
يتألف املوشح من القفل ــ الغصن ــ اخلرجة..

ـ القفل: هو ما يبتدئ به املوشح يف الغالب، فإذا عدل الوّشاح  ـ
عنه وبدأ بالغصن سمي املوشح باألقرع..

ــ الغصن : هو الوحدة الثانية يف املوشح إذا ابتدئ بالقفل. 
واجتماع القفل والغصن الذي يليه مباشرة يشكل ما يسّمى بالدور.
ــ اخلرجـة: هي ما يختتم به املوشح وهي نوعان معربة 

وعامية..
وهناك من الدارسني من يفصل أكرث يف أجزاء املوشح فيجعلها 
سبعة أجزاء وهي: املطلعـ ـ السمطـ ـ البيتـ ـ الدورـ ـ القفلـ ـ الغصنـ ـ 
اخلرجة )28(... يقول إحسان عباس: »ويتكون املوشح النموذجي يف 
العادة من ستة أقفال حتصر بينها خمسة أغصان، ولكن الوشاح غري 

ملزم بذلك ، إن شاء أن يـزيد أو ينـقص«)29(..
واجلدير باملالحظة أن املوشح قد يسري يف وزن واحد وقد يسري 
يف وزنني اثنني، حيث يتأسس القفل على وزن ، ويتأسس الغصن 
على وزن مغاير له.. وقد تخرج املوشحة كثريًا عن األوزان اخلليلية 

املعروفة...
وحتى نتبني أمر القفل والغصن )البيت( والدور )قفل + غصن( 

نعـرض هـذا اجلزء من مـوشحة ابن سهـل )30(...

هل درى ظبي احلمى أن قد حمى
َمكنس عــن  حله  صــّب  قــلــَب 

مثـلما وخـفق  َحــّر  فـي  فهــو 
بالقبس الــصــبــا  ــح  ـــ ري لــعــبــت 

هذا قفل يتأسسـ ـ كما هو شأن املوشحة كلهاـ ـ على بحر الرمل 
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)accent( كمنطلق لنظامه املوسيقي وليس على قاعدة احلـركة 
ـ التي أوردها  والسكون)37(.. وإذا نحن فحصنا تلك األجزاء الزجليةـ 
املقريـ ـ وجدناها تضرب صفحًا على أوزان اخلليل. وبالرغم من ذلك 
نلقى من الباحثني من يقول : »إن الزجل يتبع األوزان اخلليلية... مع 
تعديل كبري يف األوتاد واألسباب، وذلك أن إنشاد الزجل أو التغني به 
يساعد صاحبه على تقومي الوزن باإلشباع واالختالس بحيث يستقيم 

الوزن سماعًا« )38(...

بني الشعراء والوشاحني، وفن شعبي ال يستند إىل تراث مدون)34(..
وهناك من يرى أن فني التوشيح والزجل قد أسسا ليسمعا قبل أي 
شيء آخر »ألنهما يف كثري من األحيان يعوض فيهما نقص الوزن 
بـمد احلرف أو قْصره أو غـنته«)35(.. ويتقاطع الزجل مع املوشح 
يف نظامه املوسيقي بالرغم من أن األول يكتب باللهجة احملكية.. 
ويتكون الزجل يف العادة من قفل يتأسس على أربعة أشطار، ويأتي 
بعد القفل الغصن الذي يتألف من ستة أشطار أو أكرث، تقفـّى فيه 
األشطار األخرية ال األوىل، ثم يلي الغصن قفل من شطرين... والظاهر 

من نصوص األزجال تكرر األقفال..
وهناك نوع من أنواع هذا الفن يشابه املوشح من حيث التقفية 
التي نراها حاضرة كحضورها يف التوشيح.. ومثال ذلك قول 

الرياحي )36(:

نصـيْب أيـــن  بـــاهلل 
من لْس يل فيه نصيْب

خمالـف حمــبـــــوبــا 
رقـــيْب ـــــو  ومــعـــ

مكانو نـقصد  حنْي 
املـــقام يف  يقـتم 

علــيـنا ويــبــخــل 
الــسـالم ــرّد  ـــ ـــ ـــ ب

قـلبي ــا  ي أدخـــــلــت 
زحام يف  روحـــك 

عـندي سالمـتك 
هي شــيء عجيـْب

يـسـلم باهلل  وكــْف 
من هــو يف لهـيْب

فهذا الزجل يشابهـ ـ يف نظامه املوسيقي )القوايف والتكرارات(ـ ـ 
نظام املوشح...

وإذا كان فن الزجل يعتمد على اللغة الشعبية أداة ً لإلفصاح، فهذا 
يعني بالضرورة أن ال عالقة تربطهـ ـ يف نظامه املوسيقي الوزينـ ـ 
بالشعر العربي إذا استثنينا جانب القافية التي تعد قاسمًا مشرتكًا 
بني الشعر الشعبي والشعر الفصيح، وخصيصة يلتقي فيها نظم الشعر 

يف اللغة العربية بغريها من اللغات ...
ويشري بعض الذين أرخوا لفن الزجل أن أحد الذين درسوا زجل 
ابن قزمان يعتقد أن الزجل يقوم على أوزان إسبانية .. ثم إن سقوط 
احلركات اإلعرابية من الزجل يخرجه متامًا من دائرة التفعيلة التي 
تقوم على احلركة والسكون ، وهكذا كان الزجل يقوم أساسًا على النرب 
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فبيت املقدس بناه األنبياء، وسكنوه، 
وليس فيه موضع شرب إال وصلى فيه نبي، 
أو قام فيه ملك، وتاريخ اإلنسانية ال يعي 
يف ذاكرته احلية مدينة التقت فيها الديانات 
السماوية الثالث: اليهودية واملسيحية 

مدينة القدس 
يف ذاكرة الرحالة واملؤرخني

شهدها تنمو وترتعرع إبان احلكم اإلسالمي 
خالل ثالثة عشر قرنًا يف القدس، منذ 

»العهدة العمرية«.
ولقد عرب الرحالة واملؤرخون الذين 
زاروا القدس يف فرتات زمنية خمتلفة عن 

واإلسالم، كما التقت يف مدينة القدس، ومل 
يع التاريخ أيضًا مدينة تعانقت يف فضائها 
املعابد والكنائس واملساجد, كما تعانقت 
يف سماء القدس، ومل يشهد التاريخ - بكل 
جوارحه - منو فضيلة التسامح الديني كما 

أحمـد أبو زيد

متثل مدينة القدس، زهرة املدائن، بهيبتها وجاللها تاريخًا حافالً بكل دالئل البطولة والصمود، رغم كل املوجات البشرية التي تعاقبت 
يف حكمها، منذ أسسها اليبوسيون العرب قبل ثالثة آالف سنة، وحتى جثم عليها االحتالل اليهودي يف العصر احلديث.

والذي يقرأ تاريخ القدس يجد أصالة الوجود العربي واإلسالمي يف هذه املدينة املقدسة منذ نشأتها، ويكفي القدس أنها مهد الرسل 
واألنبياء، ومبعث كلمة اهلل عيسى عليه السالم، ومسرى النبي حممد صلى اهلل عليه وسلم، وأوىل القبلتني وثالث احلرمني الشريفني



83

الفوتوغرايف عام 1839م، كانت الديار 
املقدسة من أوائل املواقع يف العامل التي 
مت تصويرها فوتوغرافيًا، فالقدس مببانيها 
الدينية املقدسة كانت وما زالت تشكل 
أفضل املواقع للتصوير الفوتوغرايف. 
 ولقد عاش يف القدس بعض املصورين 
األجانب مثل »جيمس جراهام«، والتقطوا 
العديد من الصور، وكذلك زار القدس القس 
»ألربت أغسطس إسحاق« عام 1850م، 
ومبساعدة جراهام قام بالتقاط عدد من 
الصور، ونشر الكثري من الكتب التي زينها 

بلوحات مبنية على صور مقدسية.
 

املقدسي يصف القدس
وعندما نقف على طرف من وصف 
القدس ومساجدها وآثارها يف ذاكرة 
الرحالة واملؤرخني املسلمني، جند أول 
هؤالء الرحالة هو »شمس الدين املقدسي«: 
»بيت املقدس ليس يف مدائن الكَور أكرب 
منها، ال شديد الربد وليس بها حر، وقل ما 
يقع بها ثلج، بنيانه حجر ال ترى أحسن 
منه، وال أتقن من بنائها، وال أعف من 
أهلها، وال أطيب من العيش بها، وال أنظف 

عبق التاريخ اإلسالمي يف هذه املدينة، 
والوجود العربي واإلسالمي املتواصل بها، 
والذي تؤكده اآلثار واملقدسات اإلسالمية 
التي وصفوها وصفًا دقيقًا يف رحالتهم، 
وعلى رأس هؤالء الرحالة ابن بطوطة 
وابن حوقل واملقدسي والشريف اإلدريسي 
وناصر الدين خسرو والقزويني، وغريهم 
من الرحالة واملؤرخني الذين حرصوا 
على زيارة هذه املدينة املقدسة، وتسجيل 
مشاهداتهم يف رحالتهم التي يزخر بها 

الرتاث العربي واإلسالمي.

رحالة غربيون يف القدس
كما كانت فلسطني والقدس حمط أنظار 
الرحالة والفنانني الغربيني عرب العصور، 
وخاصة يف القرنني الثامن عشر والتاسع 
عشر، وذلك للوقوف على ما بها من آثار 
وعمارة ومعامل دينية، اىل جانب مواطن 
األحداث التي تضمها تلك البالد املقدسة، 
فقد زارها مئات الرحالة واألدباء وكتبوا 
عنها، فأخذت حيزًا كبريًا من رحالتهم 
وأشعارهم، حتى إنه من العسري حصر 
جميع من ارتادوها من الرحالة والفنانني 

واألدباء.
ففي القرن التاسع عشر وحده كانت 
القدس حمج املصورين العامليني، فكان 
يتجول يف أنحائها نحو 300 مصور أجنبي، 
وطبعوا خالل تلك الفرتة عشرات اآلالف من 

الصور عنها وعن األردن ومصر.

مصدر إلهام للمبدعني والفنانني
وال شك أن مدينة القدس تشكل يف 
تاريخها ومكانتها املقدسة واألحداث 
التي مرت عليها ومنط عمرانها وهندستها، 
مصدر إلهام للمبدعني والفنانني يف الشرق 
والغرب، وخصوصًا الفنانني التشكيليني 
وعماراتها  ألوانها  من  أفادوا  الذين 
وفنونها كمفردات وموضوعات للوحاتهم، 
مثل الرحالة والرسام الربيطاين »ديفيد 
روبرتس«، رسم باأللوان املائية الكنائس 

»جوستاف  األملـــاين  ــور  ــص وامل
باورنفيند«، الذي قام خالل رحالته إىل 
فلسطني والقدس برسم العديد من الصور 
للمدينة املقدسة وميناء يافا وأسواقها، 
وتعد لوحته لسوق يافا آية من آيات 
التصوير االستشراقي للشوارع واألسواق 

يف الشرق العربي.
التصوير  اخــــرتاع  مت  وعــنــدمــا 

واألديرة واملسجد األقصى وقبة الصخرة 
ومسجد عمر بالقدس، واملغطس والبحر 
امليت، وقرب سيدنا يوسف، وكنيسة 
القيامة بالقدس، ونبع العذراء بالناصرة، 
وغري ذلك من األماكن األثرية واملواقع 
السياحية املرتبطة بسري األنبياء، وسجل 
خالل ذلك البيئة احمليطة يف فصولها 
اخملتلفة واألشجار احمليطة بها ووسائل 
النقل آنذاك، وأزياء أبناء املنطقة، ومالمح 

معاشهم اليومي.
والرسام الربيطاين »وليام بارتليت«، 
وهو من رواد التصوير االستشراقي الذين 
اهتموا بالقدس، وخالل رحالته اىل الشرق 
أجنز أكرث من ألف رسم احتواها ما يربو 
على اثني عشر كتابًا، وكان ماهرًا يف الرسم 
والتصوير، ومبدعًا يف الكتابة والتأليف.

وكانت فلسطني حمط حماسته الفنية 
لشغفه بالشخصيات واملواقع التي وردت 
يف الكتاب املقدس، ومل يفته أي تفصيل 
ديني أو دنيوي أو مظهر من مظاهر احلياة 
املعاصرة أو من تاريخ هذه األرض املقدسة 
إال وسجله يف رسومه وتعليقاته عليها، 
والتي جاءت يف صورة بيانية جميلة.
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األقصى يف تربيع طوله مئتا باع يف 
عرض مئة وثمانني باعًا، نصفه مما يلي 
احملراب مسقف بصخر على عمد كثرية 
صفوفًا، والنصف الثاين صحن ال سقف له، 
ويف وسط اجلامع قبة عظيمة تعرف بقبة 
الصخرة املسماة بالواقعة. وهو حجر مربع 
كالدرقة يف وسط القبة رأسها الواحد مرتفع 
عن األرض مقدار نصف قامة أو أشّف من 
ذلك، ورأسها الثاين الصق باألرض، وطول 
هذه الصخرة مقارب لعرضها تكون بضعة 
عشر ذراعًا يف مثلها، ولهذه القبة أربعة 
أبواب، والباب الغربي منها يقابله مذبح، 
كان بنو إسرائيل يقربون عليه القرابني. 
وبالقرب من الباب الشرقي من هذه األبواب 
القبة املسماة بقدس القدس، وهي لطيفة 
القدر. والقبلي منها يقابله املسقف الذي 
كان مصلى املسلمني، فلما احتلها الروم 
)الصليبيون(، وبقي بأيديهم إىل وقت 
تأليفنا لهذا الكتاب - صّيروا هذا املسقف 
من املسجد بيوتًا يسكنها اجلند املعروفون 

»بالداوية«، ومعناه خدام بيت اهلل.
وتخرج من هذا املسجد شرقًا تصل 
إىل باب الرحمة.. وبالقرب من هذا الباب 
باب آخر مفتوح يعرف بباب األسباط عليه 

من أسواقها، وال أكرب من مسجدها، وال 
أكرث من مشاهدها، عنبها خطري، وفيها كل 
حاذق وطبيب، وإليها قلب كل لبيب، وال 

تخلو كل يوم من غريب«.
ثم يقول املقدسي: »كنت يومًا يف 
جملس القاضي اخملتار أبي يحيى بن 
بهرام بالبصرة فجرى ذكر مصر، إىل أن 
سئلت: أي بلد أجل؟ قلت: بلدنا. قيل: فأيها 
أطيب؟ قلت: بلدنا. قيل: فأيها أفضل؟ قلت: 
بلدنا. قيل: فأيها أحسن؟ قلت: بلدنا. قيل: 
فأيها أكرث خريات؟ قلت: بلدنا. قيل : فأيها 

أكرب؟ قلت: بلدنا. 
 فتعجب أهل اجمللس من ذلك، وقيل: 
أنت رجل حمصل، وقد ادعيت ما ال يقبل 
منك، وما مثلك إال كصاحب الناقة مع 
؛ فألنها بلدة  احلجاج! قلت: أما قويل أجلُّ
جمعت الدنيا واآلخرة؛ فمن كان من أبناء 
الدنيا وأراد اآلخرة وجد سوقها، ومن كان 
من أبناء اآلخرة فدعته نفسه إىل نعمة 

الدنيا وجدها.
وأما طيب الهواء فإنه ال سم لربدها 
وال أذى حلرها، وأما احلسن فال ترى أحسن 
من بنيانها وال أنظف منها وال أنزه من 

مسجدها.
وأما كرثة اخلريات فقد جمع اهلل 
تعاىل فيها فواكه األغوار والسهل واجلبال 
واألشياء املتضادة كاألترج واللوز والرطب 
واجلوز والتني واملوز، وأما الفضل فألنها 
عرصة القيامة ومنها احملشر وإليها 
املنشر، وإمنا فضلت مكة واملدينة بالكعبة 
والنبي - صلى اهلل عليه وسلم - ويوم 
القيامة تزفان إليها فتحوي الفضل كله، 
وأما الكرب فاخلالئق كلهم يحشرون إليها 
فأّي أرض أوسع منها. فاستحسنوا ذلك 

وأقروا به«.
 

مدينة جليلة
وأما الشريف اإلدريسي فقد زار القدس 
أثناء االحتالل الصليبي لها وكتب عنها 
يقول: »بيت املقدس مدينة جليلة قدمية 

البناء، وكانت تسمى إيلياء، وهي على جبل 
يصعد إليها من كل جانب، وهي يف ذاتها 
طويلة وطولها من املغرب إىل املشرق، ويف 
طرفها الغربي باب احملراب، وهذا الباب 
عليه قبة داوود عليه السالم، ويف طرفها 
الشرقي باب يسمى باب الرحمة، وهو مغلق 
ال يفتح إال من عيد الزيتون ملثله، ولها من 
جهة اجلنوب باب يسمى باب صهيون، ومن 

جهة الشمال باب عمود الغراب«.
ثم يقول: »وإذا دخل الداخل من باب 
احملراب يسري نحو املشرق يف زقاٍق شارٍع 
إىل الكنيسة العظمى املعروفة بكنيسة 
القيامة، وهي الكنيسة احملجوج إليها 
من جميع بالد الروم التي يف مشارق 
األرض ومغاربها، وإذا خرجت من هذه 
الكنيسة العظمى وقصدت شرقًا لقيت بيت 
املقدس الذي بناه سليمان بن داوود، 
وكان مسجدًا حمجوجًا إليه يف أيام دولة 
اليهود، ثم انتزع من أيديهم وأخرجوا 
عنه إىل مدة اإلسالم، فكان معظمًا يف 
مدة ملك املسلمني، وهو املسجد املعظم 
املسمى باألقصى، وليس يف األرض كلها 
مسجد على قدره إال املسجد اجلامع الذي 
بقرطبة من بالد األندلس، وصحن املسجد 
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جاء ذكرها يف اآلثار، فإن النبي - صلى 
اهلل عليه وسلم - عرج منها إىل السماء، وهي 
صخرة صماء، ارتفاعها نحو قامة، وحتتها 
مغارة يف مقدار بيت صغري، ارتفاعها نحو 
قامة أيضًا، ينزل إليها على درج. وهنالك 

شكل حمراب«. 
ويصف ابن بطوطة بعض مشاهده 
يف القدس الشريفة فيقول: »منها بعدوة 
الوادي املعروف بوادي جهنم يف شرقي 
البلد، وعلى تل مرتفع هنالك بنية يقال إنها 
مصعد عيسى - عليه السالم - إىل السماء. 
ويف بطن الوادي املذكور كنيسة يعظمها 
النصارى، ويقولون إن قرب مرمي - عليها 
السالم - بها. وهناك أيضًا كنيسة أخرى 
معظمة يحجها النصارى، ويعتقدون أن 
قرب عيسى - عليه السالم - بها، وعلى كل 
من  يحجها دفع ضريبة معلومة للمسلمني، 
وهناك موضع مهد عيسى - عليه السالم - 

ُيتربك به.

ابن حوقل والقدس
وأما أبو القاسم بن حوقل البغدادي 
فهو رحالة جغرايف، كان تاجرًا، ورحل 
إىل بغداد، ودخل املغرب وصقلية، وطاف 
ببالد األندلس وغريها، وقد بدأ رحلته يف 
شهر رمضان سنة 331 هـ، وكانت فلسطني 
إحدى حمطاتها، وقال يف وصفها: »فلسطني 

الدخول واخلروج. وإذا خرجت من باب 
األسباط يف حدود مقدار رمية سهم فتجد 
كنيسة كبرية حسنة جدًا على اسم السيدة 
مرمي ويعرف املكان باجلسمانية، وهناك 
قربها بصدر جبل الزيتون وبينه وبني 
األسباط نحو ميل، ويف طريق الصعود إىل 
هذا اجلبل كنيسة أخرى حسنة معظمة وفيها 
رجال ونساء حمبوسون يبتغون بذلك أجر 

اهلل سبحانه«.

ابن بطوطة والقدس
وأما الرحالة األندلسي ابن بطوطة 
فقد خرج إىل احلج، فانطلق يجوب العامل، 
ومكث يف ترحاله أكرث من عشرين سنة، 
وكان ال بد أن يدخل بيت املقدس، ويزور 
مساجدها ومعاملها، وكانت له فيها هذه 
الذكريات التي سجلها يف رحالته، حيث 
يقول: »سافرت من اخلليل إىل القدس، فزرت 
يف طريقي إليه تربة يونس -عليه السالم 
- وعليها َبنية كبرية ومسجد، وزرُت أيضًا 
بيت حلم، موضع ميالد عيسى - عليه 
السالم - وبه أثر جذع النخلة، وعليه عمارة 
كثرية، والنصارى يعظمونه أشد التعظيم، 

ويضّيفون من نزل به.
ثم وصلنا إىل بيت املقدس - شرفه 
اهلل - ثالث املسجدين الشريفني يف رتبة 
الفضل، ومصعد رسول اهلل - صلى اهلل 

عليه وسلم - ومعرجه إىل السماء.  وهو من 
املساجد العجيبة الرائقة، الفائقة احلسن، 
يقال: إنه ليس على وجه األرض مسجد 
أكرب منه، وإن طوله من الشرق إىل الغرب 
سبعمئة واثنان وخمسون ذراعًا بالذراع 
املالكية، وعرضه من القبلة إىل اجلوف 
أربعمئة ذراع وخمس وثالثون ذراعًا، وله 
أبواب كثرية يف جهاته الثالث، وأما اجلهة 
القبلية منه فال أعلم بها إال بابًا واحدًا، 
وهو الذي يدخل منه اإلمام. واملسجد كله 
فضاء غري مسقوف، يف النهاية من إحكام 
العمل وإتقان الصنعة، مموه بالذهب 
واألصبغة الرائقة، ويف املسجد مواضع 

سواه مسقوفة.
أما قبة الصخرة فهي من أعجب 
املباين وأتقنها وأغربها شكاًل، قد توافر 
حظها من احملاسن، وأخذت من كل بديعة 
بطرف، وهي قائمة على نشر يف وسط 
املسجد، يصعد إليها يف درج رخام، ولها 
أربعة أبواب، والدائر بها مفروش بالرخام 
أيضًا، حمكم الصنعة، وكذلك داخلها. ويف 
ظاهرها وباطنها من أنواع التزويق، ورائق 
الصنعة ما ُيعجز الواصف، وأكرث ذلك مغشى 
بالذهب، فهي تتألأل نورًا، وتلمع ملعان 
الربق، يحار بصر متأملها يف حماسنها، 

ويْقصر لسان رائيها عن متثيلها.
ويف وسط القبة الصخرة الكرمية، التي 
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أزكى بلدان الشام ربوعًا، ومدينتها العظمى 
الرْمَلة، وبيت املقدس تليها يف الكرب، وهي 
مدينة مرتفعة على جبال، يصعد إليها من 
كل مكان، يقصدها القاصد من فلسطني«. 
ويصف املسجد األقصى فيقول: »بيت 
املقدس مسجد ليس يف اإلسالم مسجد أكرب 
منه، وله بناء يف قبلته مسقف يف زاوية 
من غربي املسجد، وميتد هذا التسقيف على 
نصف عرض املسجد، والباقي من املسجد 
خال ال بناء فيه، إال موضَع الصخرة فإن 
هناك حجرًا مرتفعًا كالدكة، عظيمًا كبريًا 
غري مستو، وعلى الصخرة قبة عالية 
َيت بالرصاص  مستديرة الرأس، قد ُغشِّ
الغليظ السمك. وارتفاع هذه الصخرة من 
األرض - التي تعرف بصخرة موسى 
حتت هذه القبة - إىل صدر القائم، وطولها 
وعرضها متقارب، وعليها حصار حائط 

ملوح ويكون نصف قامة. 
وليس ببيت املقدس ماء جار سوى 
عيون ال تتسع للزروع، وعليها شجريات، 
وهي من أخصب بالد فلسطني على مر 
األوقات، ويف سورها موضع يعرف 
مبحراب داوود النبي - عليه السالم - 
وهو بنية مرتفعة، ارتفاعها نحو خمسني 
ذراعًا من حجارة، وعرضها نحو ثالثني 
ذراعًا باحلزر، وبأعاله بناء كاحُلجرة، وهو 
احملراب الذي ذكره اهلل تعاىل بقوله: )وهل 
أتاك نبأ اخلصم إذ تسّوروا احملراب(. وإذا 
واصلت إىل بيت املقدس من الرملة فهو 
أول ما يلقاك، ومبسجدها لعامة األنبياء 
آثار وحماريب معروفة. ولبيت املقدس - 
بناحية اجلنوب منه على ستة أميال - قرية 
تعرف ببيت حلم، وبها مولد عيسى عليه 

السالم.
وبفلسطني نحو عشرين منربًا )أي 
عشرين مسجدًا جامعًا( على صغر موقعها 
.. وهي من أخصب البالد، وإليها أشار اهلل 
- تعاىل اسمه - بقوله يف الربكة: »سبحان 
الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام 
إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله..«.

ساحة القيامة واحلشر
ويأتي رحالة آخر هو ناصر خسرو، 
الذي أقبل من بالد فارس زائرًا للقدس، 
فأخذت روعتها بقلبه، ووصفها بقوله : 
»هي مدينة مشيَّدة على قمة اجلبل، ليس 
بها ماء غري األمطار، وهي مدينة كبرية 
كان بها، يف ذلك الوقت عشرون ألف رجل، 
وبها أسواق جميلة وأبنية عالية، وكل 
أرضها مبلطة باحلجارة، وقد سّووا اجلهات 
اجلبلية واملرتفعات، وجعلوها مسطحة، 
ف حني  بحيث ُتغسل األرض كلها وتنظَّ

تنزل األمطار«. 
ويف املدينة صّناع كثريون، لكل 
جماعة منهم سوق خاصة، واجلامع شرقي 
املدينة وسوُره هو سورها الشرقي، وبعد 
اجلامع سهل كبري مستو يسمى »الساهرة« 
يقال إنه سيكون ساحة القيامة واحلشر، 
ولهذا يحضر إليه خلق كثريون من أطراف 
العامل ويقيمون به حتى ميوتوا، فإذا جاء 
وعد اهلل كانوا بأرض امليعاد.. وعلى حافة 
هذا السهل قرافة عظيمة، ومقابر كثري من 
الصاحلني، يصلي بها الناس ويرفعون 
بالدعاء أيديهم فيقضي اهلل حاجاتهم، 
وبني اجلامع وسهل الساهرة واد عظيم 
االنخفاض كأنه خندق، وبه أبنية كثرية 

على نسق أبنية األقدمني.

وادي جهنم
ثم يقول ناصر خسرو: ورأيُت قبة من 
احلجر املنحوت مقامة على بيت مل أر أعجب 
منها، حتى إن الناظر إليها ليسأل نفسه كيف 
ُرفعت يف مكانها؟ ويقول العامة إنها بيت 
فرعون. واسم هذا الوادي »وادي جهنم«، 
وقد سألت عمن أطلق هذا اللقب عليه فقيل: 
إن عمر -رضي اهلل عنه -  أنزل جيشه أيام 
خالفته يف سهل الساهرة هذا، فلما رأى 
الوادي قال: هذا وادي جهنم. ويقول العواّم: 
إن من يذهب إىل نهايته يسمع صياح أهل 
جهنم، فإن الصدى يرتفع من هناك، وقد 

ذهبت فلم أسمع شيئًا.

زارها مئات الرحالة واملؤرخني 
واألدباء وكتبوا عن آثارها 

وعمارتها حتى أخذت حيزًا 
كبريًا من رحالتهم

يف القرن التاسع عشر كانت 
القدس حمج املصورين 

العامليني وكان
يتجول يف أنحائها نحو 300 

مصور أجنبي

عرب الرحالة عن عبق التاريخ 
اإلسالمي يف مدينة األنبياء 
والوجود العربي واإلسالمي 
املتواصل بها والذي تؤكده 
اآلثار واملقدسات اإلسالمية
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ويف بيت املقدس مستشفى عظيم عليه 
أوقاف طائلة، ويصرف ملرضاه العديدين 
العالج والدواء، وبه أطباء يأخذون مرتباتهم 
من الوقف. وهذا املستشفى ومسجد اجلمعة 

يقعان على حافة وادي جهنم. 
واحلوائط داخل املسجد ذات ارتفاع 
مستو. وقد ُبني املسجد يف هذا املكان لوجود 
»الصخرة« به، وهي الصخرة التي أمر اهلل 
- عز وجل -  موسى - عليه السالم - أن 
يتخذها قبلة . فلما ُقضي هذا األمر، واتخذها 
ر كثريًا، بل عّجلت به  موسى قبلة له، مل يعمَّ
املنية، حتى إذا كانت أيام سليمان - عليه 
السالم - وكانت الصخرة قبلة، بنى مسجدًا 
حولها بحيث أصبحت يف وسطه، وظلت 
الصخرة قبلة حتى عهد نبينا املصطفى 
- عليه الصالة والسالم - فكان املصلون 
يولون وجوههم شطرها، إىل أن أمرهم اهلل 
تعاىل أن يولوا وجوههم شطر الكعبة..
وأرض املسجد مغطاة بحجارة موثوقة 
إىل بعضها بالرصاص، واملسجد شرقي 
املدينة والسوق، فإذا دخله السائر من 
السوق، فإنه يتجه شرقًا، فريى رواقًا عظيمًا 
جمياًل ارتفاعه ثالثون ذراعًا وعرضه 
عشرون، وللرواق جناحان، وواجهتاهما 
وإيوانه منقوشة كلها بالفسيفساء املثبتة 
باجلص على الصورة التي يريدونها، وهي 

من الدقة بحيث تبهر النظر. 
وطول املسجد من الشمال إىل اجلنوب، 
وهو ساحة مربعة إذا اقتطعت املقصورة 
منه. والقبلة يف اجلنوب. وعلى اجلانب 
الشمايل بابان آخران متجاوران، عرض كل 
منهما سبعة أذرع، وارتفاعه اثنتا عشرة 

ذراعًا، ويسميان »باب األسباط«. 
مع  وذهب  السائر،  اجتازه  فإذا   
عرض املسجد - الذي هو جهة املشرق 
- يجد رواقًا عظيمًا كبريًا به ثالثة أبواب 
متجاورة، يف حجم »باب األسباط«، وكلها 
مزينة بزخارف من احلديد والنحاس، َقلَّ ما 
هو أجمل منها تسمى »باب األبواب« ألن 

للمواضع األخرى بابني وله ثالثة. 

وبني هذين الرواقني الواقعني على 
اجلانب الشمايل، يف الرواق ذي الطيقان 
احململة على أعمدة الرخام، قبة رفعت على 
دعائم وزينت بالقناديل واملسارج، تسمى 
قبة يعقوب - عليه السالم - ألنه كان 
يصلي هناك. ويف عرض املسجد رواق يف 
حائطه باب خارجه صومعتان للصوفية. 
وهناك مصليات وحماريب جميلة يقيم 
بها جماعة منهم، ويصلون وال يذهبون 
للجامع إال يوم اجلمعة؛ ألنهم ال يسمعون 
التكبري حيث يقيمون. وعند الركن الشمايل 
للمسجد رواق جميل، وقبة جميلة لطيفة 
مكتوب عليها: »هذا حمراب زكريا النبي - 
عليه السالم«، ويقال إنه كان يصلي هناك 

دائمًا. 
 

مدينة األنبياء
وممن رحلوا اىل القدس »زكريا بن حممد 
القزويني«، والذي كتب عنها يقول: »هي 
املدينة املشهورة التي كانت حملَّ األنبياء 
وقبلة الشرائع ومهبط الوحي، فعن أَُبي بن 
كعب: إن اهلل - تعاىل - أوحى إىل داوود: 
اْبِن يل بيتًا. فقال: يا رّب، أين؟ قال: حيث 
ترى امَللك شاهرًا سيَفه، فرأى داووُد َمَلكًا 
على الصخرة بيده سيف، فبنى هناك، وأكمل 
سليمان البناء، وملا فرغ من بنائه أوحى اهلل 
- تعاىل - إليه: سْلِني أُْعِطَك، فقال: يارّب، 
أسألك أن تغفر يل ذنبي! فقال: لك ذلك، 
قال: وأسألك أن تغفر ملن جاء هذا البيت 
يريد الصالة فيه، وأن ُتخرجه من ذنوبه 
كيوم ُوِلَد، فقال: لك ذلك، قال: وأسألك ملن 
جاءه فقريًا أن ُتغنيه، قال: ولك ذلك، قال : 
وأسألك إن جاءه سقيمًا أن َتشفَيه، قال: ولك 
ُس َبَنْتُه  ذلك. وعن ابن عباس: البيت امُلقدَّ
األنبياء، وسكنْتُه األنبياء، وما فيه موضُع 
شرب إال وصلى فيه نبي أو قام فيه َمَلٌك.

واتخذ سليمان فيها أشياَء عجيبًة: 
منها قبة؛ وهي قبة كانت فيها سلسلة 
معلقة ينالها امُلِحّق وال ينالها امُلْبِطل حتى 
ْت باحليلة املعروفة، ومنها أنه بنى  اضمحلَّ

فيها بيتًا وأحكمه وصقله، فإذا دخله الوِرُع 
والفاجر كان خيال الورِع يف احلائط أبيَض، 

وخياُل الفاجِر أسوَد.
ثم ضرب الدهر ضرباته واستولت 
عليها اجلبابرة وخربوها، فاجتاز بها ُعَزْيٌر 
فرآها خاوية على عروشها، فقال: أنَّى ُيْحِيي 
هذه اهلُل بعد موتها؟ فأماته اهلُل مئة عام 
ثم بعثه، وقد عمرها ملك من ملوك الفرس 
اسمه كوشك، فصارت أعمر مما كانت وأكرث 

أهاًل.
وبها املسجد األقصى الذي شرفه اهلل - 
تعاىل - وعظمه، فقال: »سبحان الذي أسرى 
بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد 
األقصى الذي باركنا حوله ..«، وقال صلى 
اهلل عليه وسلم: »ال تشد الرحال إال إىل ثالثة 
مساجد: املسجد احلرام، واملسجد األقصى، 
ومسجدي هذا«. وهو يف طرف الشرق من 
املدينة، أساُسه من عمل داوود - عليه 
السالم - طول كل حجر عشرة أذرع، ويف 
قبلِته حجر أبيض عليه مكتوب: حممد رسول 
اهلل، خلقًة مل يكتْبه أحٌد. وصحن املسجد 
طويل عريض، طوُله أكرُث من عرضه، وهو 
يف غاية احلسن واإلحكام، مبنّي على أعمدة 
الرخام امللونة، والفسيفساء الذي ليس يف 

شيء من البالد أحسن منه.
 ويف صحن املسجد مصطبة كبرية يف 
ارتفاع خمسة أذرع، يصعد إليه ِمْن عدة 
َرِج، ويف وسط هذه املصطبة  مواضع بالدَّ
قبة عظيمة مثمنة على أعمدة رخام 
قة من داخٍل وخارٍج  مسقفة برصاص، ُمَنمَّ
بالفسيفساء، مطبقة بالرخام امللّون. ويف 
وسطها الصخرة التي ُتزار، وعلى طرفها أثُر 
قدم النبي - عليه السالم -وحتَتها مغارة 
ينزل إليها بعدة درج، ُيَصلَّى فيها. ولهذه 
القبة أربعة أبواب، ويف شرقيِّها خارج 
القبة قبة أخرى على أعمدة حسنة يقولون: 
إنها قبة السلسلة. وقبة املعراج أيضًا 
على املصطبة، وكذلك قبة النبي - عليه 
السالم. كل ذلك على أعمدة مطبقة أعالها 

بالرصاص.
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وبها مربط الُبراق الذي ركبه النبي - 
عليه السالم - حتت ركن املسجد. وبها 
حمراب مرمي - عليها السالم - الذي كانت 
املالئكة تأتيها فيه بفاكهة الشتاء يف 
الصيف وبفاكهة الصيف يف الشتاء. وبها 
َرْته  حمراب زكريا - عليه السالم - الذي َبشَّ
املالئكة بيحيى - عليه السالم - وهو قائم 
يصلي يف احملراب. وبها كرسيُّ سليمان 

الذي كان يدعو اهلل عليه.
 

القدس يف األنس اجلليل
ويف نهاية املطاف نقف عند وصف 
العليمي ملدينة القدس يف مؤلفه »األنس 
اجلليل« الذي انتهى من تأليفه عام 901 
ـ / 1496م، وهو من أهل القدس، فنجده  ه
يقول عنها: »وأما مدينة القدس يف عصرنا 
فهي مدينة عظيمة حمكمة البناء. وهي بني 
جبال وأودية وبعض بناء املدينة مرتفع 
على علو وبعضه منخفض يف واد وغالب 
األبنية التي يف األماكن العالية مشرفة 
على ما هو دونها من األماكن  املنخفضة 
وشوارع املدينة بعضها سهل وبعضها وعر 
ويف غالب األماكن يوجد سفله أبنية قدمية 
وقد بني فوقها فهي بناء مستجد على بناء 
قدمي والبناء مشحون بحيث لو تفرق على 
حكم غالب مدن مملكة اإلسالم لكان حجم 
املدينة ضعف ما هو اآلن وهي كثرية اآلبار 
املعدة خلزن املاء ألن ماءها يجتمع من 
األمطار. واما بناء بيت املقدس  فهو يف 
غاية اإلحكام واإلتقان، جميعه باألحجار 
الفص النحيت، وسقفه  معقودة ليس بناية 

لنب، وال يف سقفه خشب. 
وأما رؤية بيت املقدس من بعد فمن 
العجايب يف نورانيتها وحسن منظرها  
وأحسن رؤيتها من الشرق إذا كان اإلنسان 
على جبل طور زيتا وكذلك من جهة القبلة، 
وأما من جهتي الغرب والشمال فال يرى 
منها من بعد  إال القليل ملواراة اجلبال 

لها«.
ويتحدث عن أسواقها فيقول: من ذلك 

سوق القطانني اجملاور لباب املسجد من 
جهة الغرب وهو  سوق يف غاية اإلتقان 
مل يوجد مثله يف كثري من البالد. وأيضًا 
األسواق الثالثة املتجاورة بالقرب من باب 
احملراب املعروف بباب اخلليل، وهي من 
بناء الروم ممتدة قبل الشام، ومن بعضها 
البعض منافذ، فاألول منه وهو الغربي 
سوق العطارين الذي وقفه امللك صالح 
الدين رحمه اهلل على املدرسة الصالحية، 
والذي يليه وهو األوسط  لبيع اخلضراوات، 
والذي يليه  جلهة الشرق لبيع القماش 
وهما وقف على مصالح املسجد األقصى 
الشريف، وقد ذكر املسافرون أنهم مل  يروا 
مثل األسواق الثالثة يف الرتتيب والبناء يف 
بلد من البالد، وإن ذلك من احملاسن التي 

لبيت املقدس. 
 ويتحدث عن أحيائها فيذكر عشرة 
أحياء من احلارات املشهورة يف بيت  
املقدس، منها حارة املغاربة وهي بجوار 
سور املسجد األقصى من جهة الغرب 
ونسبتها للمغاربة لكونها موقوفة عليهم 
وسكنهم بها، وحارة الشرف وهي بجوارها 
من جهة الغرب ونسبتها لرجل من أكابر 
البلد اسمه شرف الدين مسوى وله ذرية 

معروفون يقال لهم بنو الشرف، وحارة 
العلم  نسبة لرجل اسمه علم الدين سليمان 

وكان يعرف بابن املهذب. 
وأما شوارعها فأهمها: خط داوود، وهو 
الشارع األعظم وابتداؤه  من باب املسجد  
األقصى املعروف بباب السلسلة إىل باب 
احملراب وهو باب املدينة املعروف اآلن 
بباب اخلليل. ويضم هذا اخلط ثمانية 
أسواق منها سوق الصاغة وسوق القشاشني 
وسوق املبيضني وسوق خان الفحم وسوق 
الطباخني وسوق احلريرية وسوق الغالل 
والوكالة التي يصفها بأنها خان عظيم 
وقف املسجد األقصى تؤجر يف السنة بنحو 
أربعمئة دينار يباع فيها أصناف البضائع.
وأما أبواب بيت املقدس: فأولها  من 
جهة القبلة باب حارة املغاربة وباب 
صهيون، ومن جهة الغرب باب سري 
صغري بلصق دير األرمن وباب احملراب 
وهو املسمى اآلن بباب اخلليل ويعرف 
أيضًا بباب الرحمة، ومن جهة  الشمال 
وباب  العمود  وباب  السرب  دير  باب 
الداعية وباب الساهرة. ومن جهة الشرق 
باب األسباط فهذه  عشرة أبواب ملدينة  

القدس الشريف.

املراجع:
)1(- مسالك األبصار يف ممالك األمصار- ابن 
فضل اهلل العمري - املركز اإلسالمي للبحوث 
آثار   -)2( األوىل 1986م.  الطبعة   - ببريوت 
البالد وأخبار العباد – زكريا بن حممد بن حممود 
القزويني - دار صادر، بريوت. )3(- حتفة النظار 
يف غرائب األمصار وعجائب األسفار - ابن 
بطوطة، دار الكتاب اللبناين، بريوت. )4(- مصر 
يف عيون الغرباء من الرحالة والفنانني واألدباء 
– ثروت عكاشة – دار الشروق – الطبعة الثانية 
- القاهرة، 2003م. )5(- صورة األرض: ابن 
حوقل. )6(- أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم – 
شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أحمد املقدسي. 
)7(- نزهة املشتاق - الشريف اإلدريسي. )8(- 
معجم املؤلفني: حممد رضا كحالة. )9(- القدس 
تاريخ من األمل النبيل - حممد اخلطيب الكسواين 
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مكنون  يف  الغوص  نحاول  إننا 
جمتمعنا العربي الستخراج لّب جوهره لفهم 
دوافع وسياقات انتشار الفيسبوك بهذه 
السرعة، فبالرغم من مكابح املعارضني 
له واملتشائمني منه إال أنه ماٍض يف سريه 
تعرتضه أحيانًا عتبات سرعان ما يجتازها 
ُمكمالً طريقه حامالً على جنباته املنتمني 
والسياسة  والثقافة  التكنولوجيا  إىل 
واالجتماع واالقتصاد والدين واإلعالم.
إن التغيري االجتماعي ليس وليد الصدفة 
وإمنا هو عملية بنيوية، أي فعل بنائي 
خاضع لتيارات متشابكة ومتداخلة تسعى 

سياقات انتشار الفيسبوك يف العامل العربي

من استخدام الفيسبوك لإلصالح السياسي 
أو اإلفساد السياسي، ويسعى رجال الدين 
عن طريق الفيسبوك ملعاجلة آفات اجملتمع 
وتبيان الصواب من اخلطأ واحلق من 

الباطل.
إن املتأمل يف الواقع العربي يرى 
نسبية ثقافية تختلف باختالف األفراد 
وإيديولوجياتهم، فما يراه البعض خريًا 
يراه اآلخرون شرًا، وحسب نظرية احلتمية 
القيمية فإن أفعال اإلنسان وتصرفاته تنبع 
من قيمِه املرجعية وخلجات نفسه سجينة 
القيم، فهو يتصرف وفقها، فمهما كانت 

إلعادة التوازن يف حميطها اجملتمعي 
وتؤسس للتكامل والرتاكم، سواء كان هذا 
التوازن فكرًا أو تفسريًا وحتلياًل أو جتارًة 
وربحًا أو رأيًا ونظرًا أو إصالحًا أو إعالمًا، 
لذا فالظواهر االجتماعية دائمة التغيري 
ألن حاجات األفراد السسيولوجية تدفعهم 
للتغيري باختالف أشكال تعبريه تساوقًا مع 
التطور الطبوغرايف والفيزيائي احمليط.

وباالقرتاب من مسألة إعادة التوازن 
جندها تنبع من الرغبات والقرارات الواعية 
للمستخدمني، فثمة رغبة كامنة يف نفس 
املستخدم لفعل ما، فمثاًل يسعى السياسيون 

د. يوسف النعيمي

إن ظهور أي شبكة اجتماعية وبروزها يف جمتمع ما مرتبط ارتباطًا وثيقًا بسياقات االنتشار وبيئتها، وإذا كان البعض يشري إىل 
مفهوم )التبيئة( وأهميته يف اكتناف الظاهرة وتطورها فإن عوامل التبيئة ما هي إال حمايثة لواقع اجملتمع، وإذا كانت نظرية انتشار 
املبتكرات قد أشارت إىل التصاق مفهوم االنتشار باحلاجة والتقبل، فإن عاملنا العربي جلأ للشبكات االجتماعية ومنها الفيسبوك 
حلاجة يف نفسه يود قضاءها، وإذا كانت نظرية اإلشاعات واالستخدامات ركزت على احلاجة كمحور أساسي فإن هذه احلاجة قد تكون 

ضرورية أو مكتسبة.
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الظاهرة فإنها لن تتجاوز حدود القيم، 
فالقيم ترسم حدودًا ألنواع وأمناط وكيفية 

االستخدام للفيسبوك.
وميكننا القول إن الفيسبوك انتشر يف 
الوطن العربي ألسباب عديدة، فمن ناحية 
سياقات االنتشار التكنولوجية نرى وجود 
بنية حتتية لالتصاالت السلكية والالسكية، 
الالزمة،  والوسائل  األدوات  ووجــود 
مثل أجهزة الكمبيوتر وخطوط الهاتف 
واإلنرتنت، واستفادة الدول العربية من 
التكنولوجيات يف عامل االتصال، خاصًة 

دول اخلليج العربي.
ومن ناحية سياقات االنتشار الثقافية 
نلحظ التحول يف ثقافة األفراد بأهمية 
املشاركة وإبداء الرأي، والوعي بثقافة 
املسؤولية اجلماعية يف املناقشة واإلصالح 
والتغيري، واإلحساس بأن الفيسبوك يجعل 
الفرد قريبًا من الواقع واألحداث، أما من جهة 
سياقات االنتشار السياسية جند الضغوط 
اخلارجية التي تواجهها الدول العربية من 
الدول املتقدمة واملنظمات الدولية، باعتبار 
أن االستفادة من التكنولوجيات حق من 
حقوق اإلنسان وحريته ودميقراطيته، 
والتوجه السياسي لقادة الرأي وإبراز أهمية 
التكنولوجيا وتطبيقاتها، وتغري فكر القادة 
العرب بأهمية اإلصالح والتطور على كافة 
املستويات، ومنها مستوى التكنولوجيا، 
ودور األحزاب السياسية واجلماعات 
اإلصالحية يف سّن القرارات والتشريعات 
وحماولة تغيري األنظمة السياسية )مثال: ما 
يحدث يف مصر(، وردة فعل األفراد نتيجة 
لإلحباط السياسي إثر إفرازاته السياسية، 
وحب التمرد على الواقع السياسي، فبالرغم 
من االستقرار السياسي يف بعض الدول 
العربية إال أننا نفاجأ مبجموعات متردية 

هدفها اإلفساد والتضليل.
وال تخفى علينا سياقات االنتشار 
االجتماعية مثل إدمان األفراد استخدام 
اإلنرتنت،  وحب معرفة اآلخر وفضول 
التعارف، والتباهي باستخدام الفيسبوك 

كأنه رمز اجتماعي ورأسمال اجتماعي، 
وحب االنتماء إىل اجملموعات واالرتباط 
بها حبًا فيها ودفاعًا عنها ووالًء لها، وحب 
التملك وظهور مفهوم امللك الفرد، مبعنى 
أن املستخدم يشعر بأنه صاحب مملكة 
يلعب فيها دور امللك يف القبول والرفض 
واإلضافة واحلذف، تعزيزًا ملبدأ )الفردنة( 
كما أن الفيسبوك يحقق املعادل الوظيفي 
للتفاعل االجتماعي الذي يفتقده األفراد 
يف احلياة االجتماعية، مبعنى أنه يعوض 
حرمانه اجملتمعي بإشباعه الشبكي، ناهيك 
عن الشغف يف تغيري سوء الواقع االجتماعي 
مما جعل األفراد يتطلعون إىل التغيري عرب 

بوابة الفيسبوك.
ولسياقات االنتشار االقتصادية دوٌر 
أيضًا مثل إمكانية الوصول إىل أكرب عدد 
من األفراد، والتكلفة املنخفضة للمعلنني 
مقارنة بالربح الوفري، وتداخل مصالح 
املعلنني مع بعضها بعضًا، فالكل يعلن 
عن اآلخر دون موافقة مسبقة من املعلن 
األساسي، بينما جند أن سياقات االنتشار 
الدينية تنقسم إىل قسمني، أولها: ال توجد 
فتوى شرعية أو حكم شرعي ُيحرم استخدام 
الفيسبوك، وثانيها فرصة للدعاة باختالف 
انتماءاتهم العقائدية واملذهبية للوصول 
إىل شريحة كبرية من الناس يف الداخل 
واخلارج لنشر أقوالهم وأفكارهم، ويبقى 
لتمظهرات االنتشار سياقاته اإلعالمية 
كاالحتفاء اإلعالمي العربي بالشبكات 
االجتماعية ومنها الفيسبوك، مما زج 

بالكثريين الستخدامه، وكنوع من التعارض 
جند أن املعارضة اإلعالمية للفيسبوك أيضًا 
دفعت البعض ملعرفة ما هو الفيسبوك، أي 
وجود مفارقة، فبالرغم من االعرتاض على 
استخداماته وتشكل األفراد وأدوارهم تأثرًا 
به إال أن املعارضني أنفسهم يستخدمونه!

االستخدام االجتماعي للفيسبوك:
إن املتأمل يف الُبعد االجتماعي 
للفيسبوك يرسم خطًا عريضًا للرغبة 
اإلبستيمولوجية )املعرفية( يف البحث 
عن تكوين صداقات، ففي هذه احلالة ال 
يهم من هو الصديق؟ بقدر ما يهم كيف 
أجد صديقًا؟ فإذا كان الفيسبوك قد وفر 
للمستخدم إمكانية إقامة عالقات افرتاضية 
virtual relations يف جمتمع افرتاضي 
ُبعد  إىل  أدى  فإنه   virtual society
اجتماعي أثر يف مستخدميه، ويتجلى ذلك 
يف اإلدمان على تكوين صداقة افرتاضية 
كبديل للصداقة الفعلية يف احلياة الواقعية، 
ويأتي الوقت اخملصص لتكوين عالقات 
الصداقة والتعارف والتواصل على حساب 
وقت الفرد مع أسرته وجمتمعه، وبهذا 
املعنى يصبح الفيسبوك مالذًا للهروب من 
احلياة االجتماعية ومشكالتها وقلقها، 
فالبقاء لساعات طوال يف سبيل التواصل 
عرب الفيسبوك شبيه بحالة من اإلدمان 

السيكولوجي.
تسمح الشبكات االجتماعية )الفيسبوك( 
ملستخدميها بالشعور بسهولة بناء عالقات 
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وهتف متعاليًا )أيوه احنا كلنا بنسقط 
البناطيل، احنا حرين، إن شاء اهلل نقلعه 
خالص، املكسوف ما يبصش(، فاملتابع 
لهذه اجملموعات يجدها حلبة صراع 

إيديولوجي يرتاشق أعضاؤها اآلراء.
 

جمتمع الفيسبوك:
فرد وجماعة افرتاضية:

يعترب مستخدم »الفيسبوك« فردًا 
يتفاعل مع جماعة افرتاضية، وقد ُيـمثل 
الفرد ُمؤسسها أو أحد أعضائها، ولقد أشار 
)الصادق احلمامي( إىل املنظومة الفردية 
– اجلمعية، فهي عبارة عن أفراد ينتجون 
مضامني متنوعة خاصة وعامة، حميمية 
وذاتية، سياسية وفكرية، أدبية وثقافية، 
ومتتاز هذه املنظومة بقواعد متعارف 
عليها من قبل املستخدمني، لذا فصفحة 
الفيسبوك مرهونة بالقواعد االتفاقية بني 

أعضائها)1(.
وبنظرة أعمق إىل مسألة الفرد واجلماعة 
االفرتاضية يبني )علي رحومة( أن الفرد / 
اجلماعة هو العنصر الذي يبلور التفاعل 
االفرتاضي اإللكرتوين، فالفرد ينقل خربته 
املعنوية التجريدية والتصورية واملعرفية 
من مرحلة االفرتاضية املطلقة يف عقله 

شخصية، وبسهولة التعبري عن الذات، 
وبالثقة إلفضاء األسرار، وبالشعور بالقرب 
من اآلخرين، وبالراحة عند التواصل، 
وبسهولة التعبري عن املشاعر واألحاسيس، 
وبسهولة التواصل مع اآلخر، وبالتقبل 
عند اآلخرين، وبتشكيل الذات، وبالشعور 
باملودة واأللفة مع املستخدمني اآلخرين. 
وقد أشار عبدالهادي، إىل التأثريات 
األخالقية ملستخدمي غرف الدردشة، 
ووصف الفيسبوك باجلمهورية، وَبيـَّن 
تأثرياته يف التواصل االجتماعي وتطور 
العالقات االجتماعية. وعلى الضفة األخرى 
من التأثريات األخالقية أصبح الفيسبوك 
معول هدم للمسلسالت التلفزيونية 
املتطاولة على األخالقيات نفسها، فتحت 
عنوان )جناح حملة املطالبة بإيقاف 
عرض أيام السراب وعسريي يعرتض( 
أفردت جريدة االحتاد نصف صفحة للخرب، 
وقد جاء فيه قررت جمموعة MBC إيقاف 
عرض مسلسل أيام السراب عند احللقة 
اخلامسة والسبعني، يبدو أنه يأتي استجابة 
ملطالب شعبية رأت يف املسلسل ما يخدش 
احلياء وال يليق بالذوق العام ويشذ عن 
املنطق، وكانت االحتاد قد انفردت يف 
منتصف فرباير املاضي بنشر خرب عن 
حملة مقاطعة على الفيسبوك للمسلسل 
حتت شعار: معًا للمطالبة بإيقاف عرض 

أيام السراب.
ونضرب مثاالً باجملموعات االجتماعية 
)حملة رفع بنطلونات الشباب ، فقد جاءت 
هذه احلملة تعاونًا وتضامنًا مع )حملة 
توسيع بنطلونات البنات(، وترفع شعار 
)عشان متبقاش ماشي يف مرة وتالقي حد 
يقولك حوش اللي وقع منك(، ويف التعريف 
بنفسها بينت احلملة أن هذه العادة كانت 
منتشرة عند قوم لوط، وهي لصيقة 
بالشواذ، ثم ذكرت أن السلطات األمريكية قد 
عانت من نفس األمر يف سجونها، فبعد أن 
كانت السلطات األمريكية توزع بنطلونات 
وأحزمة على املساجني امتنعت عن توزيعها 

عليهم خمافة استخدامها يف الشجار 
والعراك بينهم، وما إن يخرج السجني من 
سجنه إال وقد تعود على السري ببنطلون 
ساقط حتت خصره، فتناقل الشباب هذه 
املوضة ثم انتشرت يف بقاع املعمورة إىل 
أن وصلتنا، فأصبحنا نحن العرب شعب 
copy-paste حسب تعبري مؤسسي احلملة 

الذين يتحسرون على اإلقبال الشديد من 
الشباب إىل أن استفحل األمر وبدأت الفتيات 
تسري على خطى الشباب يف التقليد، فغدت 
اخلصور مكشوفة اعتقادًا من فاعليها أن 
املوضة تتطلب هذا وال مناص من مواكبة 

التطور!
ومن ضمن املشاركات والتعليقات 
جند مشاركة )حممد خالد( فيقول )ايدي 
يف ايديكوا يا شعب نرفع البنطلون بجد(، 
ويصرخ )أسامة( متوسالً )نرجو يا جماعة 
إىل كل من عنده ذرة شهامة الدخول 
واالشرتاك يف هذا اجلروب حملاربة 
السلوك القذر الذي يغزو جمتمعاتنا أال وهو 
الشذوذ(، ويف خضم النداءات واملطالبات 
برفع البنطلونات يعرتض أحد الشاذين 
ويدعى )أحمد حمدي( سائاًل )أنا عاوز 
سالب(، أما املعارض البارز للحملة )سيد 
رضا( فقد ضرب بالفكرة عرض احلائط 
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بالفيسبوك وخدماته التواصلية وإمكاناته 
يف بناء العالقات والوصول إىل اآلخرين 
والتعرف إىل األخبار والهروب من الواقع 
اجملتمعي إىل اجملتمع االفرتاضي املمتلئ 
بالسعادة والسرور حسب معظميه، بينما 
اخلطاب االعرتاضي ينظر إليه كقوة 
مدمرة ألواصر عالقات األفراد، ويدفعهم 
إىل الكذب وانتحال الشخصيات وتضييع 
األوقات واالنشغال بالتفاهات واحلث على 
اإلفساد واختالق املشكالت، ألنه مرتبط 
أصالً بعوامل سياسية وثقافية واجتماعية 

تتحكم يف مصريه.

اخلاص على مرحلة االفرتاضية املقيدة 
يف عقل الشبكة، كما أن الفرد يف البيئة 
االفرتاضية يتمثل كيفما يشاء وكيفما 
إمكانيات  من  التكنولوجيا  له  وفرت 
التمثل، وألن الفرد يف اجملتمع االفرتاضي 
يغيب جانبه اجلسماين واالتصال الفردي 
الوجاهي مع اآلخرين فإنه ال يتأثر كثريًا 
بدوره االجتماعي الطبيعي ومكانته 
االجتماعية ونفوذه وسلطته الوظيفية، لذا 
ال تكون حقائق الفرد أحيانًا صحيحة مثل 
السن واحلالة االجتماعية واجلنس، وكل 
ذلك جعل الفرد أكرث حتلالً وحتررًا من قيود 
السياسة والدين واألخالق والقيم)2(. 
اجملتمعات  يف  الفرد  هوية  إن 
االفرتاضية متعددة الهويات، وغالبًا ما 
حتاول اتخاذ ذوات حتصل على املوافقة 
والقبول والتشجيع، فالذات )األنا( تتشكل 
ترابطيًا من خالل استعارة الذوات األخرى، 
فنحن نتعرف إىل الذوات احلقيقية من خالل 
تقمصها لذوات اآلخرين، فالذات اإلنرتنتية 
غري حمددة املعامل نهائيًا، لذا فهي تعيش 
يف وضعية الال يقني، فمثالً حسب )جورج 
ميد( الفرد مل يعد ينطلق من الذوات التي 
تؤسسه اجتماعيًا للوصول إىل أناه الفردية، 
لكنه ينطلق من خيبة أمل يف عالقته بأناه 
الشخصية، وهو ما يدفعه إىل الهرب من 

وإىل الذوات االفرتاضية)3(.
إن الشبكات االجتماعية تقوم أساسًا 
على املشاركة والتفاعل، وميثل املتلقي 
حمور العملية التفاعلية، فالنصوص 
والصور والفيديو والرسوم تتسم بانفتاح 
البنية ومستمرة املصدر، فهي مرتبطة 
بوصالت تكميلية تعتمد على إسهامات 
املستخدمني، فالشبكات االجتماعية 
منظومة اتصالية تتعاظم هجانتها بشكل 
مستمر، ويظهر يف الشبكات االجتماعية 
النشر والتدوين والقراءة واملشاهدة 
واالستماع والبحث والطباعة والكتابة 
والدردشة، وتتيح التواصل وبناء العالقات 
والتعبري عن اآلراء واألفكار، وهو ما أدى 
إىل التأثري يف املواقع اإلعالمية كمواقع 
الصحف والتلفزيونات، إذ قامت املواقع 
ـ  اإلعالمية بدمج املضامني الفرديةـ 
اجلمعية كتطبيق حتريري يستهدف حتويل 
املستخدمني لغرف الدردشة واحلوار، فضاًل 
عن إدراج برامج وتطبيقات نشر الفيديو 

الشخصي)4(.
وبالرغم من ذلك فإن اخلطاب اإلعالمي 
العربي حول الشبكات االجتماعية ينشطر 
إىل شطرين كبيت من القصيد إال أنه غري 
متساٍو يف املعنى والوزن، فاخلطاب األول 
احتفائي طوباوي يتجسد يف االنبهار 

الهوامش:
)1( الصادق احلمامي، )العدد اخلامس- نوفمرب 
2009(، »جتديد اإلعالم )مناقشة حول هوية 
الصحافة اإللكرتونية(«، السعودية: اجمللة 
العربية لإلعالم واالتصال )اجلمعية السعودية 

لإلعالم واالتصال(.
)2( علي رحومة، )2005(، »اإلنرتنت واملنظومة 
التكنواجتماعية )بحث يف اآللية التقنية لإلنرتنت 
ومنذجة منظومتها االجتماعية(«، بريوت: مركز 

دراسات الوحدة العربية. 
 ،)2007 يونيو  )إبريل/  رابــح،  الصادق   )3(
»اجمللة املصرية لبحوث الرأي العام«، القاهرة: 
مركز بحوث الرأي العام بكلية اإلعالم بجامعة 

القاهرة.
)4( احلمامي، مرجع سابق.
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وقد أظهر لنا تاريخ العلم أن األفكار 
واآلداب والفنون سبقت العلوم املادية 
وتقنياتها، وأن األدباء جاءوا قبل اخملرتعني، 
وأن قصائد الشعراء سبقت آالت العلماء، وأن 
موناليزا دافنشي أضاءت األنفس قبل أن 

اخلطاط خالد الساعي
يف معراج احلرف

احتوته تلك املنارات من روائع فنّية سواء 
كانت، نقوشًا خطّية على جدرانها، أو زخارف 
حتفل بها حواشيها، أو حتفًا تتيه بجمالها 
على غريها... وقد مّهد ذلك اإلبداع العربي 
املسلم حلضارة أوروبا احلديثة ومأل فراغًا 
هفت إليه النفوس البشرية يف شتى مناحي 

احلياة اإلنسانية.
فلكل أمة يف التاريخ مرآة عاكسة لعقلها 
وذوقها يف عامل الفكر والثقافة، وكلما كان 
العقل واإلبداع أكرث تألقًا وعطاًء، كانت املرآة 
أكرث صفاًء وجالًء فال قيمة ألمة ال متتلك إرثًا 
فنيًا وإبداعيًا وحضاريًا، ألنها أمة بال جذور 
وبال هوية، واخلط العربي يقف اليوم موقفًا 
ثابتًا وسط التيارات اخملتلفة واملفاهيم 
املتعددة التي ظهرت يف اآلونة األخرية 
كاحلداثية والعوملة وغريها، ورغم ذلك 
كله فهو يتمركز يف ذروة العطاء احلضاري 
اإلسالمي ويف قمة اإلبداع ألنه واسطة نقل 
العلوم واملعارف، فكيف ال واخلط لسان اليد، 
ويد اللسان، ورسول الفكر، وميزان العقل 
وترجمان القلب، ومعيار اإلرادة، وبهجة 
الضمري، ومزمار املعاين، ومرآة الروح، 
وسالح يف املعرفة وحجة يف العلوم وسند 
للحضارات، وهو يخفي األسرار يف نفسه، 
وتفوح من جسده روحانيات تسر العيون 

وتنعش النفوس.
فاخلط العربي يعد من أرقى أدبيات 
احلياة، وهي أشرف الفنون البصرية يف 

حضارتنا اإلسالمّية.

يضيء مصباح أديسون الطرقات!!
وقد كان حلضارتنا اإلسالمّية تفّردها 
املتألق يف تاريخ الفن اإلنساين... وشواهد 
ذلك شاخصة فيما خلَّفته من أبنية معمارية 
فّذة ملساجدها وقصور سالطينها، وما 

معصوم حممد خلف

يعد الفن الذخرية التي يقف عندها املرء مصطبغًا برداء اجلمال، حيث تتكامل لديه 
الرؤية يف الدخول إىل عوامل خفية مل تكن يف احلسبان، ونتيجة للحبكة الفنّية تندرج 
تلك العوامل لتشكل رافدًا آخر يعطي للجوهر الثقايف الصورة األكرث قربًا إىل الوجدان.
فالفن هو وعاء ثقافة البشرية منذ درجت أقدامها على األرض... وبه عّبر اإلنسان عن 
أغوار روحه.. وأشواق قلبه... وخلجات شعوره، وسواء كانت أداة الفنان، أحرف اللغة أو 
انسياب الصوت، أو حركة الريشة، فإنه يظل حامل رموز األّمة يف قلبه... واملعرب عنها 

عرب أداته.
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نالحظه من تقدم ورقي ورخاء وأمن وأمان 
وحرية.

وإذا كانت العبقرية العربية قد جتلت 
قبل اإلسالم على مستوى املشافهة بحيث 
صار الشعر العربي مثالً هو ديوان العرب, 
وقد كان يعتمد يف جانب كبري منه على 
احلفظ والذاكرة , فإن اإلسالم استطاع نقل 
هذا العشق املوازي للقداسة من املشافهة 
إىل الكتابة، حيث أسند اإلسالم للغة العربية 
وكتابتها دورًا رائدًا، فاعترب هذه اللغة 
مقدسة باعتبارها كالم اهلل، فتجلت مأثرته 
بنقل هذا العشق من مستوى املشافهة إىل 
مستوى الكتابة، وهنا كمن املصدر األول 
لالهتمام الفائق باخلط العربي وبتطوره.
فهل يستطيع احلرف – هذا الكائن 
النبيل – أن يصد فوضى الشخبطة ودعاة 
احلداثة واملهرولني وراء مبدأ التغيري، هؤالء 
الذين يجمعون النفايات ويعرضونها على 
الناس يف املعارض احمللية والعاملية 
بدعوى التطوير والتجديد وما يصاحبها من 
مصطلحات ومرادفات، فاحلرص على مدى 
قدرة الفنان العربي واملسلم على تفجري 
طاقات اجلمال داخل احلرف ومنحه أبعادًا 

فمن جملة )رّب يّسر( تنطلق احلروف 
مرات ومرات بحيث ينقش ذلك يف الذهن 
واليد بأدق تفاصيلها، ومتى ما تربت روح 
الطالب ويده، فإنه يعني يف ذاته أنه بات 
مستعدًا لتقدمي اآلثار التي تخاطب األرواح 

والقلوب.
ومشاهدة اخلط تشبه اخلزامى يف جماله 
وبعده، وقراءته تشبه إشمامه، والتواؤم 
واجلمال يف فن اخلط يسبقان قراءته، 
وال يعني ذلك التواؤم واملوازنة واجلمال 
اإلخالل باملعنى، ففن اخلط هو احلصول 
على ذلك اجلمال دون تناول التفاصيل 
الدقيقة واملقاييس احملددة، وهذا من 
أصعب األمور فيه، وهو الذي يضفي عليه 
طابع اإلحساس بالعبادة ملن يتعلق قلبه 

باخلط،
فاخلط هو الكتابة املوزونة التي تعرب 
عن فكر معّين، لكنه ليس تعبريًا رمزيًا جمردًا 
فقط، وإمنا هو أيضًا تعبري جمايل مدهش 
ر القيم الدينية واالجتماعية واألدبية  يصوِّ
يف أبهى حلة وأجمل منظر، وعندما يقول 
plotion : اجلمال املادي تعبري عن اجلمال 
الروحي، يريد أن يقول »إن اجلمال الروحي 
يشع يف الفنون كما يشع يف الكائنات«.
وفن اخلط كفن الرسم يتشكل أوالً يف 
الذهن ثم يظهر إىل الوجود باليد والعني 
واإلرادة مستوحيًا تزييناته ليس من 

الطبيعة، بل من الروح اإلنسانّية .
وقد يكون احلرف العربي هو آخر جدار 
نستند إليه تشكيليًا وفنيًا، قبل أن تبلعنا 
دّوامات العوملة واحلداثة من خالل اخلطوط 
احلديثة التي ظهرت يف احلواسيب لتكسر من 
حدة املفارقة ما بني القواعد الكالسيكية 

واألساليب التطويرية احلديثة.
فاالهتمام باملظاهر اجلمالية والفنية 
تعترب من الكماليات لبعض الناس بينما 
جند أنها من ضروريات احلياة لآلخرين. 
وإن اإلنسان املثقف يدرك اجلمال ويتذوقه 
أكرث من زميله غري املثقف، ولو أننا حاولنا 
أن نتصور حياتنا خالية من الفن )املوسيقى 

والتصوير والرسم واخلط والغناء واملسرح 
وغري ذلك من الفنون( لرأينا احلياة قد فقدت 
كل قيمتها وأصبحت ال لون و ال طعم لها، 
وكلما ارتقت هذه األنواع من الفنون زدنا 
استمتاعًا باحلياة واغتباطًا بها واطمئنانًا 
لها وارتياحًا فيها، وهذه نقطة أخرى يف 
صلة الفن باحلياة االجتماعية، إذ إن الفن 
مظهر من مظاهر احلضارة ودليل من 
دالئل ازدهارها ألنه مقياس درجة الرقي 
ـ فكلما ارتقت فنونها اعتربها أبناؤها من  ـ
الضروريات، ومما ال شك فيه أن حاجة 
جمتمعنا احلديث إىل الفن تزداد كل يوم ملا 

برنار نويل
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أخرى عديدة هي من األولويات املهمة 
التي تقع على عاتق الفنان وهي جزٌء هام 
من رسالته التنويرية لهذا الفن اجلميل.
فالروحانية والشاعرية ميزة هامة 
وأساسية عند اخلطاط والفنان خالد 
الساعي، فهو يعشق اخلط ويتسامى معه 
إىل أعلى درجات احلب واالنعتاق فنجد 
لديه احلروف متعانقة مرتاصفة وتبوح 
بعوامل شفافة يف غاية الروعة، حيث ال نراه 
يتعامل مع أعماله من الناحية احلرفية 
وحسب، بل يجعل من لوحاته وخلفياتها 
حقاًل غنيًا باأللوان والنقوش والتفاصيل 
التشكيلية، والتي من ضمنها هاالت شفافة 
ترتاءى من اخللف لتحجب الفراغ املرتامي 
عرب حقل مليء باألبجدية املنمقة.
ويستعيد يف كل حواراته قول الشاعر 
الفرنسي برنار نويل »ما من لغة متلك خطًا 
تشكيليًا يرتبط املعنى بالشكل فيه كاللغة 

العربية«.
والفنان واخلطاط خالد الساعي يعد 
واحدًا من أهم احلروفيني العرب، الذين 
ميزجون ما بني الكالسيكية الصارمة وما 
بني األسلوب احلداثي يف تطوير اللوحة 
اخلطية، إضافة إىل األبعاد الفنية اجلميلة 
التي تتداخل مع اللوحة عرب التدرجات 
اللونية التي تكسب اللوحة ألقًا وحيوية.
وال يقتصر إبداعه يف جتّليه الرفيع 
على مستوى جماليات اخلط وموسيقيته 
وإيقاعه، بل هو أيضًا مليء مبوضوعه على 
املستوى النظري، من حيث فهمه العميق 
للخلفيات الروحية والفلسفة الصوفية 
للخط العربي، حيث اختري ضمن أفضل 10 

خطاطني يف العامل.
ويؤكد اخلطاط الساعي أنه ليس مع 
أولئك الفنانني وخاصة العرب املقيمني 
يف أوروبا يف استعمال قيمة احلرف أو 
الكتابة أكرث من اخلط، كونهم يستوحون 
من روح الكتابة النص وليس من قاعدة 
اخلط، للهروب من قوة اخلط أو إىل الناحية 
التصميمية للخط. وهذا يلغي اإلبداع، 

ويحوله إىل حرفة. فهو ضد وجهة النظر 
هذه، لكنه مع احلرف كقيمة إبداعية 
كالسيكية. وهو قادر كذلك على أن يعرب 
خارج السياق الذي كان فيه. وكأمثلة على 
ذلك نرى اليوم نوعًا من السريالية اجلديدة 
مستندة إىل السريالية القدمية كجذور 
وكقاعدة وكتأسيس لكن لها قراءاتها 
الثانية للمستقبل، كما ال ميكن أن تكون 
لغة الشعر هي ذاتها التي قالها املتنبي، أو 
هي ذاتها لغة الشعراء اجلاهليني أو حتى 

يف العهد العباسي عن علي اجلارم أن اذهب 
واحفظ ألف بيت من الشعر ثم انسها. هذا ما 
يسميه املنسي الفعال الذي يرجع يف إعادة 
نفسه بصياغة أخرى وبال إمالءات. وهكذا 
عندما تكون مؤسسًا كالسيكيًا بشكل قوي 
تستطيع أن تستثمر الشكل، أما الذي ال ميلك 
رصيدًا جيدًا بفهم احلرف ستكون رسالته 
بال شك ضعيفة وغري قادرة على التعايش،
لذلك فالفنان واخلطاط خالد الساعي 
أشبه بنحلة دائبة التجوال بني أزهار 
احلدائق حتمل رحيق الفن وشهد اإلبداع، 
وحبيبات اللقاح احلضاري الداعية إىل 
التآلف والتفاعل املنتج، واملنفتح على 
شتى االجتاهات اإلنسانّية والتي متتزج 
مع الشعور اإلنساين احلي لكل الشرائح 

واملذاهب.
وإذا نظرنا إىل مسّمى احلروفية 
فاخلطاطون مبجملهم حروفيون ألن 
أداتهم احلرف الذي يبنون من خالله 
الكلمة واملبنى إال أن احلروفية كمدلول 
اصطالحي تسمية تطلق على الفنانني 
الذين استفادوا من الكتابات أو احلروف 
العربية كأدوات أو عناصر لبناء أعمالهم 
التشكيلية، ويرى أن االختالف بينهم واضح 
وجلي، إذ إن للخطاط معايريه اخلاّصة 
لبناء اخلط، وهذا ما يفعله الفنان التشكيلي 
والذي ميتلك معايريه اخلاصة أيضًا، وكال 
الطرفني يختلفان عن بعضهما، ولكن إذا 
تعمقنا جند أن من املفروض أن يكون 
هناك تالق بل تالحم يف التوجهات دون 
خالف بينهما والعمل يف اإلطار الفني 
يدفع باستمرار لالشرتاك والتوحد، وإذا 
عنينا باخلط العربي الكتابة التبليغية فال 
بد أن منّيز بني العمل الفني املنجز بواسطة 

الكتابة واألمور األخرى.
فقد قام هذا الفنان بجوالت عديدة 
وأمريكا،  أوروبــا  من  كل  يف  ناجحة 
وكانت له فيها حمطات احتضنت أعماله 
وطروحاته اجلديدة يف فن اخلط العربي، 
حيث القت إقباالً ملحوظًا من اجلمهور 

اخلط هو الكتابة املوزونة التي 
تعرب عن فكر معّيـن، لكنه ليس 
تعبريًا رمزيًا جمردًا فقط، وإمنا 
هو أيضًا تعبري جمايل مدهش 
ر القيم الدينية واالجتماعية  يصوِّ
واألدبية يف أبهى حلة وأجمل 

منظر

الفنان واخلطاط خالد الساعي 
يعد واحدًا من أهم احلروفيني 
العرب، الذين ميزجون ما بني 
الكالسيكية الصارمة وما بني 
األسلوب احلداثي يف تطوير 
اللوحة اخلطية، إضافة إىل األبعاد 
الفنية اجلميلة التي تتداخل مع 
اللوحة عرب التدرجات اللونية 
التي تكسب اللوحة ألقًا وحيوية

ما قبل ذلك ألن مفردات احلياة تغريت يف 
عامل أصبح مفضوحًا، وقد عّبر عن قدرة 
احلرف يف أن يعيش مناخات أخرى غري 
املناخ الكالسيكي، وهذا إثبات على أن 
احلرف ثري وباستطاعته القيام برحالت 
خمتلفة عن الرحالت التي يقوم بها يف 
شكله التقليدي، لكن بكل األحوال يجب 
أن يستند الفنان الذي يعتمد احلرف على 
رين مبثل ما حكي  تأسيس قوي جدًا. هذا يذكِّ
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األمريكي خاصة على جتربته املتميزة التي 
رافقتها حماضرات وورش شكلت إضاءات 
الفتة إىل هذا الفن األصيل يف ظروف 
استهدف فيها العرب كوجود ثقايف وبنيان 
فكري وحضاري، األمر الذي فتح قنوات 
للحوار وجسرًا للعبور والتفاعل مع ثقافات 

اآلخرين.
مل يهدأ خالد الساعي ومل يتوقف 
عن العطاء اإلبداعي بل كانت له جوالت 
جديدة، حيث تّوج يف منطقة اخلليج 
العربي فحلَّ ضيفًا عزيزًا على املرئي 
واملسموع يف دورته السادسة، عرض 
فيها آخر إجنازاته يف جتربته احلروفية 
الغنية بالتألق واالنبهار مربزًا فيه أسلوبه 

اجلميل وتقاناته املستقاة من املوروث 
التقني بشقيه اخلطي والتصويري، فكانت 
مدينة اخلرب يف اململكة العربية السعودية 
حمطة أخرى لعروضه يف صالة إمنا 
)inma gallery( رافقتها ورش تعريفية 
امتدت ظاللها إىل مدارس الظهران األهلية 
واجلهات املهتمة فيها، ويف حدث فني 
بارز عرض اخلطاط والفنان خالد الساعي 
عام 2003م بقاعة )العدواين( يف ضاحية 
عبد اهلل السامل مبدينة الكويت، وبدعوة من 
اجمللس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
أعماالً رائعة من الشعر العربي، وبعض 
األعمال املستقاة من املناخات الشرقية 
واملقامات البصرية واملوسيقية، وقّدم فيها 
ـ ورشًا فنية، وكانت له حماضرة  ـ كعادتهـ  ـ
يف جمعية الكويت للفنون التشكيلية يف 
َحَولِّـي بعنوان »احلروفية والهوية« تطرق 
فيها إىل مشروعية اللوحة احلروفيةـ ـ لوحة 
اخلط العربي املعاصرة وحتديات احلداثة 
ـ وأعقب تلك  وإمالءات املوروث واألصالةـ 
احملاضرة املوثقة بعروض الساليد جداًل 
ونقاشًا واسعني، أثرى فيها خالد الساعي 
اجلمهور واخملتصني، وأعطى جرعات من 
األمل بإمكانية التطوير واخلروج بأعمال 
ركيزتها احلرف العربي توازي قمم أعمال 
التشكيليني احملدثني، إضافة إىل كيفية 
تطوير مفاهيم تناول العمل اخلطي احلديث 

وأسلوب قراءته.

حمطات  من  حمطة  آخر  وكانت 
الساعي اخلليجية يف جرين آرت جالريي
Green art gallery مبدينة دبي يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة بتاريخ 
آخر  فيها  قّدم  حيث  2004م،   /  1  /17
إنتاجاته يف نسيج عايل التقنية ورفيع 
األداء والدقة يف معرفة خفايا وأسرار فني 

الرسم واخلط على حد سواء.
وخلالد الساعي لغته اخلاصة يف 
احلروفية ألن احلرف عنده مفهوم مفتوح، 
وعامل ال ينتهي. كذلك فهو مؤمن باحلرف 
وبقدرته على حماكاة الواقع والطبيعة 
والشعر، وقد نهلت األعمال املعروضة من 
معني الشعر العربي األصيل كشعر املتنبي، 
وابن الفارض، وأدونيس، وحممد صارم، 
وغريهم كما نهلت من موسيقى فيفالدي 
واملقامات الشرقية كالنهاوند والراست، 
وبعض األعمال ذات املفاهيم اجلدلية 
كالثنائيات والثالثيات التي ال تخلو من 
إشارات فلسفية ومعرفية عميقة، وبعض 
األعمال كانت كالسجاد والبسط واخلزفيات 
يف جمل بصرية غنية دعت إىل فتح املنتج 
البصري الشرقي بأكمله وإعادة نسجه بنول 
القصب وسداة الضوء. والشيء الالفت للنظر 
يف جتربة خالد الساعي أنها التقف عند 
حدود، فهو باحث دؤوب يف جماالت الفنون 
والعلوم، وداٍع دائمًا إىل فتح احلواس لتقبل 
اجلمال، واحلوار مع الثقافات األخرى على 
أرضية صلبة من الدراية والثقة واملعرفة.

املراجع:
ـ جملة الصدى - جملة احلياة التشكيلية - جريدة 
القبس الكويتية تاريخ 12/ 5/ 2007م فهد 
املطريي وحممد النبهان - صنعتنا اخلطّية. 
تأليف، حميي الدين سرين، ترجمة: مصطفى 
حمزة، دار التقدم والنشر، سوريا - جملة حروف 
عربية.اخلط العربي, فلسفة التأصيل اجلمايل 
والتفريع الفني - د/ بركات حممد مراد، العدد 
دبي،  والعلوم.  الثقافة  ندوة  2004م   /12
اإلمارات العربية املتحدة -  الزخارف الكتابية، 
فوزي سامل عفيفي، مكتب ممدوح، طنطا جمهورية 

مصر العربية.



97

دوافع التجديد عند باكثري:
تهيأت لباكثري جمموعة من العوامل الذاتية واخلارجية التي 
دفعته يف طريق التجديد العروضي، وأعانته عليه، ومن ذلك:
ـ متكن الشاعر من أدواته العروضية متكنًا قويًا منذ بدايات  1ـ 
حياته الشعرية كما سرنى بعد قليل عندما نعرض لتجربته الشعرية 
يف دواوينه املطبوعة واخملطوطة، مما يدل على أن هذا الشاعر مل يلج 
عامل الشعر إال بعد أن أتقن أدواته إتقانًا تامًا، ومنها الوزن والقافية 
ـ بأشكالها اخملتلفةـ ـ وهما أساس الشعر. يقول ابن رشيقـ ـ »الوزن  ـ
أكرب حّد الشعر، وأوالها به خصوصية، وهو مشتمل على القافية، 

وجالب لها بالضرورة«)1(.
ـ اطالع باكثري على األدب اإلجنليزي ؛ فقد درسه، وتخّصص  2ـ 
فيه، مما أتاح له قراءة إنتاج شعرائه، وتعّرف جتاربهم، وما يتمتع 

التجديد العروضي
غنى التجربة يف شعر باكثري

به هذا الشعر من حرية يف استعمال الوزن والقافية، أو طرحهما 
والتخفف منهما، على نحو مل تكن تعرفه القصيدة العربية إال نادرًا؛ 
إذ على الرغم من معرفة الشعر العربّيـ ـ عرب رحلته الطويلةـ ـ ضروبًا 
غري قليلة من التجديد املوسيقي، ظلت القصيدة الرتاثية املوزونة 

املقفاة على قافية واحدة هي النموذج املهيمن.
3 – ويف أثناء دراسة باكثري لهذا األدب اإلجنليزي الذي فتح 
أمامه آفاقًا جديدة، تعرض لتجربة شخصية شحذت عنده روح 
التحدي، وقّوت عزميته على التجديد واخلروج على النمطّي السائد، تلك 
التجربة هي اصطدامه مع أستاذه اإلجنليزي، الذي كان يسّفه جتربة 
الشعر العربّي، ويزعم أن اللغة العربية ال ميكن أن تتسع للشعر املرسل 
الذي يكتبه الشعراء اإلجنليز، فأجابه الطالب باكثري بأنه ال يوجد ما 
يحول دون إيجاد هذا الضرب من الشعر يف اللغة العربية )2(، وعندما 

د. وليد إبراهيم قّصاب

ـ بالسالسة والتدفق، وبالوضوح وقرب املأتى، وقـد تنقصه أحيانًا الفنية العالية، ويبدو بعض منه  يتسم شعر باكثريـ ـ بشكل عامـ 
أقرب إىل النظم منه إىل الشعر، ولكننا لن ننسى أن كثريًا مما بني أيدينا من شعر باكثري هو مما ُجمع من مسوداته وأوراقه التي حملت 

مشروعات لقصائد مل يتح للشاعر أن ُينضجها أو ينّقحها، فكرث فيها التصحيف والتحريف والكسور.
كما أن باكثري شغلـ ـ على ما يبدو، ومنذ مطلع جتربته الشعريةـ ـ بالتجديد، والسيما التجديد العروضّي املوسيقي  ألسباب سنأتي 
على ذكرها، ولعل هذا االشتغال الواضح على التجديد والتجريب شغله يف بعض املواطن عن التحليق واإلبهار.

اّطالع باكثري على األدب اإلجنليزي ؛ فقد درسه، وتخّصص فيه، مما أتاح له قراءة إنتاج شعرائه، وتعّرف 
جتاربهم، وما يتمتع به هذا الشعر من حرية يف استعمال الوزن والقافية، أو طرحهما والتخفف منهما، 

على نحو مل تكن تعرفه القصيدة العربية إال نادرًا
على الرغم من أن شعر باكثري مغموس بالروح الغنائية، إال أنه كثريًا ما ميزجه بالنزعة الدرامية 
القصصية، كما يف قصيدة »مأساة يهودية أسلمت يف عدن« التي حتكـي قصة جميلة عن يهودية
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غنى التجربة العروضية عند باكثري:
علي أحمد باكثري شاعر متمكن من علوم العربية متكنًا راسخًا، 
فقد تلقى تعليمه يف مدينة »سورابايا« يف إندونيسيا، حيث ولد 
بعيدًا عن وطنه األصلي حضرموت، ودرس يف إحدى املدارس 
العربية اإلسالمية هناك، ثم أرسله والده وهو يف سن العاشرة إىل 
مدينة »سيئون« بحضرموت وطنه، فأكمل هنالك تعليمه حيث تعهده 
بالرعاية عمه العالمة الشيخ »حممد بن حممد باكثري« ثم استكمل 
دراسته يف مدرسة النهضة العلمية بـ »سيئون« وتخرج فيها بتفوق 
جعله أهاًل ألن يعـني مديرًا لها عام ) 1345هـ / 1926م( أي وهو ال 
يزال ابن ستة عشر ربيعًا، إذا صّح ما ذكر من أن سنة والدته كانت 

سنة )1910م(.
وقد تألق الفتى »علي باكثري« يف علوم العربية من نحو وصرف 
وعروض وأدب وبالغـة وغـري ذلك، وبدأ ينظـم الشعر وهو ال يزال فتى 
يف الثالثة عشرة من عمره )5(. وله قصيدة يف رثاء زوجة أبيه كتبها 

يف هذه السن )6(.
ويبدو متكن باكثري العروضي واضحًا منذ  شعره املبكر، وهو 
ديوان »أزهار الربا يف شعر الصبا« وهو ميثل ما كتبه باكثري يف 
حضرموت عندما عاد إليها من إندونيسيا، ميثل الشعر الذي كتبه ما 
بني )1921 – 1932( أي وهو صبي ما بني احلادية عشرة أو الثانية 

عشرة إىل العشرين أو الثانية والعشرين.
وإن الباحث ليأخذه العجب، ويكن تقديرًا عظيمًا لهذا الفتى الذي 
يشف شعرهـ ـ منذ هذه الفرتة املبكرة جدًاـ ـ عن نبوغ واضح، وعن 
شاعرية فذة، وعن طبع متدفق سّيال يقذف الشعر كما ينقذف املاء 
من قنة جبل عاٍل. ويالحظ غنى املادة العروضية التي قام عليها 
شعر هذه املرحلة املبكرة من حياة الشاعر، فقد استخدم باكثري ـ ـ 
وهو يف هذه املرحلة املتقّدمةـ ـ أغلب بحور الشعر العربّي ما كان 
منها متداوالً وما كان منها قليل التداول، باستثناء بحرين أو ثالثة.

وجند مثل ذلك يف ديوان »سحر عدن« الذي ميثل املرحلة الثانية 
من حياة باكثري، وهو شعره يف عدن التي قدم إليها من حضرموت 
عام )1932م( وأقام فيها حوايل عشرة أشهر، وقد أنتجت هذه الفرتة 

قصائد هذا الديوان »سحر عدن وفخر اليمن«.

نهره األستاذ اإلجنليزي وسّفه رأيه، تيقظت يف الطالب روح التحدي، 
وعكس ذلك يف تطبيق عملّي، فراح ميارس ذلك بالرتجمة أوالً، فرتجم 
»روميو وجوليت« لشكسبري عام )1936( بالشعر املرسل أي املتحرر 
من القافية ولكنه موزون، ومن منوذج ما جاء يف هذه املسرحية:

روميو: قسمًا بغرة ذلك الوجه املبارِك 
إذ يتّوج بالسنا الفضيِّ هاماِت الشجْر

ْب جوليت: أقسْم بغري البدر هذا الكائِن اجلمِّ التقلُّ
إين ألخشى أن يكون هواك مثَلْه

متغيِّرًا يف كل شهٍر ما له أبدًا على حال ثباُت )3(
فمن الواضح أن هذا املقطع قد بني على تفعيلة الكامل »متفاعلن« 
ومل تتساَو التفعيالت يف جميع األسطر، وحتررت األسطر اخلمسة من 
القافية املوحدة، وهو منوذج أقرب إىل مـا اصطلح على تسميته فيما 

بعد بالشعر احلّر، وكان باكثري يسميه الشعر املرسل.
وقد استخدم باكثري يف ترجمة هذه املسرحية تفعيلة املتدارك كذلك.
ثم كتب يف العام )1938( مسرحية  »أخناتون ونفرتيتي« واعتمد 

يف كتابتها على تفعيلة بحر واحد هو املتدارك.
4 – وإىل جانب هذه التجارب التجديدية الكثرية يف عروض 
الشعر وموسيقاه كانت جتربة الشاعر »حممد علي لقمان« صديق 
باكثري احلميم، وكان يعّده يف مقام أستاذه، وال ُيستبعد تأثره به، 
وهو يشري يف أبيات كتبها على ما يبدو ردًا على رسالة وصلته من 

صديقه إىل جتديده العروضي قائاًل:
رأيت رسائلك الوافيــْه

عقودًا من الدرر الغاليْه
فشعرٌ رقيٌق أسري القـوايف

وشعٌر طليٌق بال قافيـْه    
أفادت أخاكم علوَم احلياِة

لَواّن له أذنًا واعيــْه )4(

وواضٌح أن باكثري يشري يف هذه األبيات إىل أن لقمان يجّدد يف 
العروض، وهو يكتب شعرًا  »أسري القوايف« و»شعرًا طليقًا« متحررًا 

من القافية.

عبد الرحمن بدويحممد علي لقمان شكسبري أرسطو
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وتبدو قصائد هذه املرحلة أكرث نضجًا وفنية من قصائد املرحلة 
السابقة على الرغم من عدم افتقاد قصائد مرحلة حضرموت »أزهار 
الربا« النضج كذلك، السيما وأن الشاعر كان يف تلك املرحلة فتى ملا 

يبلغ العشرين بعد.
ولكن نبوغ باكثري بدأ يتوهج، وراحت شاعريته تتفتح يومًا بعد 
يوم ؛ إذ إن هذه الشاعرية قد قامت يف األصل على أسس راسخة 
مكينة، قوامها: موهبة عارمة، وثقافة عربية أصيلة، واطالع عميق 
على الرتاث، وخربة حياتية اكتسبها من سفره وترحله عرب البلدان، 
وما عانى من مكابدات وأشواق جعلت شعره متوقدًا بالعاطفة 

واملشاعر اجلياشة.
والتجربة الشعرية يف »سحر عدن« بدت يل أعمق وأنضج وأكرث 
غنى بالتجارب واألفكار، وبدأت تتضح فيها مالمح يسرية للتجديد 
املوسيقي، واخلروج قليالً على العروض املألوف، وبدأ باكثري يتفنن 
أكرث من املرحلة السابقة يف استثمار طاقات العروض اخلليلي، 

وتفتيق جوانب إيقاعية فيه.
ففي قصيدة نظمها يف رسم صديقه احلميم حممد علي لقمان 
)7( جند تشكياًل عروضيـًا جديدًا،  فهو ينوع فيها يف القوايف، وال 
يلتزم فيها عددًا واحدًا من التفعيالت، وال وزنًا واحدًا، وقد تبدوـ ـ 
ملن اعتـادت أذنه اإليقاع العروضي املألوف – مضطربة الوزن، غري 
منسجمة التفعيالت، ولكنها – فيما يبدو – حماولة للخروج على 

األوزان املألوفة:
تبدأ القصيدة بهذين البيتني:

ْم تكلَّ الـــرســـُم  ــا  ــه أي
مــا ما الذي مينُعك التكلُّ

ــْم ـــ ـــ ــبــسَّ ــت ـــــــاذا ت ومل
ما؟ ويك مْن علَّمك التبسُّ

ومن الواضح أن الشطر الثاين يف كلٍّ منهما أطول من األول، 
فالشطر األول مكّون من »فاعالتن + فاعالتن« ولكن الشطر الثاين 
مكون من ثالث تفعيالت هي »فاعالتن + فاعالت + فاعلن« وكذا 
البيت الثاين، مّما يدل على أن هذه القصيدة أقرب إىل القصيدة 
التفعيلية، واألدق – عندئذ – كتابتها على شكل سطور متتالية:

ْم أيها الرسُم تكلَّ
مــا ما الذي مينُعك التكلُّ

ــْم          وملاذا تتبسَّ
ما؟ ويك مْن علَّمك التبسُّ

وإذا كان باكثري قد بدأ قصيدته بتفعيلة الرمل ) فاعالتن ( فإنه 
ال يلتزمها يف جميع القصيدة، بل ينتقل إىل تفعيالت أخرى، فقول 

باكثري:
قل يل أما تتعُب؟

من ألوف البسماِت

جتدُّ أم تلعُب
إذ جتيل النظراِت؟

أربعة أسطر، وقد نوع باكثري الوزن فيها، فالسطر األول قام على 
تفعيلتْي »مستفعلن + مستفعلن« ولكنه انتقل يف الثاين إىل »فاعالتن 
+ فاعالتن« وجاء السطر الثالث كاألول، والرابع كالثاين، ولذلك فإن 
من اخلطأ كتابة هذا املقطع على شكل الشطرين، ألن من غري املعقول 
أن يكتب الشاعر بيتًا شطره األول من بحر وشطره الثاين من بحر 

آخر.
ومتضي القصيدة على هذه الشاكلة:

بنورْك الــنــادي  أشــرق 
فاعالتن  – فــاعــالتــن 

فغدوَت البدَر وهو الفلُك
فعالتن – فاعالتن – فعلن

قل لنا بوركت يا رسم وبورْك
فاعالتن – فاعالتن – فعالتن

ملُك؟ أم  لنا  الح  بشٌر 
فعالتن – فعالتن – فعلن

حتكي أن   )8( أردت 
فعلن  + مستفعلن 

فخرنا لقمان مْن جاز البيانا
فاعالتن + فاعالتن + فاعالتن

ـــي مـــّك إىل  فــــــارجــــــْع 
فعلن  + مستفعلن 

وهكذا متضي هذه القصيدة على الطريقة التفعيلية، وقد مزج 
فيها باكثري بني بحرين هما الرمل والرجز، ونّوع فيها يف القافية. 
وعلى الرغم من أن هذا االنتقال من بحر إىل بحر مل يبُد يف القصيدة 
مسّوغًا ال فنيًا وال موضوعيًا، فإنه يعد حماولة مبكرة جدًا للخروج 
على العروض اخلليلي، وكتابة قصيدة مما أصبح يعرف فيما بعد بـ 

»شعر التفعيلة«. »الشعر احلر« أو 
وإذا عرفنا أن هذه القصيدة قد كتبت سنة )1932م( أي قبل ما 
يسّجل لبدر شاكر السياب ونازك املالئكة بخمسة عشر عامًا تقريبًا، 
فإننا نستطيع أن نسّجل ريادة واضحة لعلي أحمد باكثري يف كتابة 

شعر التفعيلة.
والواقع أن يف ديوان »سحر عدن وفخر اليمن«ـ ـ هذا الذي كتب 
كما عرفتـ ـ يف مرحلة مبكرة جدًا من حياة باكثري تعود إىل عام 
)1932م( – أكرث من قصيدة يبدو فيها التالعب العروضي،  وحماولة 
النظم على ضرب من التشكيل العـروضـي اجلديد ؛ فقصيدة »احلب 

واملوت«)9( بنيت على »فاعلن – فاعالتن«:
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نفسي اليأس  نسَف 
حبيـــبي ـــوت  م بــعــد 

ـــرا ــــــلَّ حـــــني لـــذكــــ ك
جنـــوبي يف  لظًى  ُه 

ـــؤادي فــــ يف  ـــا  ـــاره ن
شبـــوب  يف  دائــمــًا 

ر يـــــــــــــــا  اُه  أوَّ آه 
لهيــــبي ْد  ـــــرِّ ب بــــاه 

همومي ج  فــــرِّ رّب 
كروبي واكــشــف  رّب 

وهوـ ـ على ما يبدو – معكوس بحر املديد، وهو بحر مهمل، وقد 
سّماه بعض العروضيني »املمتد« أو »الوسيم« )10( وقد أتى به يف 

هذه القصيدة منهوكًا.
وعلى الرغم من أن شعر باكثري مغموس بالروح الغنائية، إال أنه 
كثريًا ما ميزجه بالنزعة الدرامية القصصية، كما يف قصيدة »مأساة 
يهودية أسلمت يف عدن« التي حتكـي قصة جميلة عن يهودية تركت 
دينها، ودخلت يف دين حممد صلى اهلل عليه وسلم، ثم ما تعرضت له 
من الغدر واخلذالن على يدْي من التجأت إليه فرارًا بدينها، مما جعل 

اليهود ميسكون بها ثانية)11(.
وميثل ديوان »من وحي ضفاف النيل« ما كتبه باكثري من الشعر 
يف مصر، حيث ذهب إليها يف رحلته األخرية عام )1934م( وأقام 

فيها إقامته الدائمة إىل أن وافاه األجل عام )1969م(.
نضجت جتربة باكثري يف مصر نضجًا واضحًا، واتسعت أغراضها 
وطرائقها ؛ فقد وجد الرجل يف مصر األمان واالستقرار، ووجد 
البيئة الثقافية الغنية، فاحتك بكبار أدباء العربية يومذاك، واطلع 
على جتارب املدارس األدبية اخملتلفة، وعلى إبداع دعاة التجديد 
احلاملني لواءه من املتأثرين بالثقافات األجنبية، والسيما املدرسة 
الرومانسية الثورية التي جتّلت تأثرياتها العميقة يف أدباء املهجر، 
ويف مدرسة أبولو، ومدرسة الديوان، وغري هؤالء وهؤالء.
وجند يف ديوان »من وحي ضفاف النيل« وهو شعر املرحلة 
املصرية مادة عروضية غنية متنوعة؛ إذ يبدو متكن باكثري من 
عروض الّشعر العربي، ووفرة املادة املوسيقية التي يستثمرها.

كما يبـدو واضحًا حرص باكثري على التنويع املوسيقي، وعلى 
االبتداع والتجديد، والتصرف يف اإليقاع، واخلروج على املألوف.
واجلزء الثاين من هذا الديوان اجملموع كله قصائد تتجه إىل 
التحرر من ضغط القافية املوحدة، فنجد ظاهرة التنويع يف هذه 
القافية، حيث تتحول القصيدة أحيانًا إىل مقاطع ثنائية، أو ثالثية، 
أو رباعية.. من ذلك مثالً قصيدة »أغنية النيل«)12( وهي من شعر 
املرحلة املبكرة )1934م( وقد بنيت على جمزوء الرجز أو منهوكه، 

وهي ثنائية املقاطع:

إسماعيْل جــســر  ــا  ي
ـــن جــســِر بــــوركــــَت م

ــْل ــي ــن أنــــت ســــــواُر ال
رِّ ـــدُّ ــــ ــــ ــــ ـــال ــــــــــَع ب ُرصِّ

وازدان ـــــه  ب حـــــــــال 
ــْم ــاعـــ ــن ــه ال مــعــصــُم

كـــــأنـــــه وســـنـــــــــــاْن
إلخ احلالـْم....  باألمِل 

وقد يبالغ يف اخلروج على العروض املألوف ؛ فهو مثاًل يبني 
قصيدة »طال انتظاري« )13( بناء غنائيًا شبيهًا ببناء املوشحة، وهو 
ع فيها يف البحور، ويف  ال يكتفي فيها بالتنويع يف القافية، بل ينوِّ

عدد التفعيالت، يقول:
ــــــال انـــتـــظـــــــــــاري ط

ـــــاري ـــ ـــ ـــ عــــّز اصــطــبـــ
املــزار ساعة  يا  أواه 

يا حّر ناري من انتظارْك

وهو مقطع من أربعة أشطر، ثالثة أشطر منه على روي الراء 
املكسورة، ثم ُيْخَتم املقطع بشطر رابع يشبه القفلة، وهو من روي آخر 
) الكاف الساكنة ( ولكن املالحظ عدم وحدة البحر فيها، فالشطران 
األوالن من الرجز، والشطران الثالث والرابع من خمّلع البسيط 

)مستفعلن / فاعلن / فعولن (.
ولكن الشاعر ال يلتزم هذا النظام يف املقطع الثاين من القصيدة، 

فهو يقول:
هل وقف الدهر عن مسريْه

فلم يِحْن موعُد احلبيِب
فما ِلذا املاء يف خريــرْه

يجري إىل حقله القريِب
فيشتفي احلقُل منه َرّيا 

وهو مقطع ثاٍن من خمسة أشطر، كلها من ُمخّلع البسيط، مبا فيها 
الشطر الذي قفل به املقطع، ولكن تنوع فيها الروي، فالشطران األول 
والثالث على روي، والثاين والرابع على روي آخر، واخلامس القفلة 

على روي خمتلف كذلك.
ومتضي القصيدة املكونة من ثالثة عشر مقطعًا على هذا النظام، 
يعاد بعد كل مقطع املقطع األول نفسه: »طال انتظاري...«

وما لهذا النسيم طْلقا
يسري إىل األيِك والغصوِن
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وَيْلَقـى أحبابه  يــزور 
فما وقوُف الزماِن دوين؟

ومل َيُعْق عن سواي لقيا
ــــــال انـــتـــظـــــــــــاري ط

ـــــاري ـــ ـــ ـــ عــــّز اصــطــبـــ
املــزار ساعة  يا  أواه 

يا حّر ناري من انتظارْك

ولكن مقاطع القصيدة املكونَة من خمسة أشطر ال متضي على 
نظام واحد، فحينًا يأتي املقطع على النسق السابق، فيكون الشطر 
األول والثالث على روي، والثاين والرابع على روي خمتلف، واخلامس 
على روي آخر، وتارة تأتي أربعة أشطر من املقطع على روي واحد، 

واخلامس على روي خمتلف.
جتربة الشعر احلر:

مل ميارس باكثري كتابة الشعر احلر يف غري شعره املسرحي إال يف 
قصائد معدودة، ويبدو أن نظام القصيدة املوزونة املقفاةـ ـ بتصرفات 
باكثري الكثرية، وتوسعه يف حرية استعماله: جمزوءًا، ومنهوكًا، 
ومشطورًا، وجلوئه إىل املهمل أحيانًا، واعتماده على التنويع يف 
القوايف، وعلى التشطري والتخميس، وغري ذلك من التصرف العروضي 
يف نظام القصيدة العمودية – استطاع أن يحقق لباكثري القدرة على 
التعبري عن جتاربه الكثرية املتنوعة، واستجاب ملتطلبات فنه على 

النحو الذي يريد.
ولذلك ال جند لقصيدة الشعر احلر – يف غري شعره املسرحي – 
إال حضورًا يسريًا ال يكاد يذكر. ويبدو أن باكثري مل يجد حاجة إىل 
استخدام منوذج الشعر احلر إال عندما دفع إىل عامل املسرحية الشعرية: 

ترجمة أو تأليفًا.
يف ديوان »من وحي ضفاف النيل« قصيدة تفعيلية، صنَّفها 
الدكتور حممد أبو بكر حميد، جامع شعره، يف جزء األناشيد، وهي 
بعنوان »اسلمي َأرض الكنانة« وهي مبنية على تفعيلة الرمل 

»فاعالتن« منها:
اسلمي َأرض الكنانْة

 اسلمي أرض اجلدوْد
لِك يف الشرق ويف الغرب مكاَنْه

ولِك األفالُك جتري بالسعوْد
موطٌن قال له الرحمُن كن مهَد احلضاراِت فكاَنْه

وكن املثوى لشعٍب ماجِد اآلباء جباِر اجلدوْد
يف الوجود

ه أن يسوْد همُّ
للمليْك.. للوطْن.. لّلواْء

نحن جنٌد للفداْء  )14(

وهي قصيدة مل يذكر تاريخها، ولكنها فيما يبدو تعود إىل ما قبل 
خمسينيات القرن العشرين، فهي تشري إىل العهد امللكي يف مصر.
ويشري الدكتور عبده بدوي إىل أنه وجد بني أوراق باكثري اخلاصة 
د فيها بسياسة فرنسا جتاه سوريا ولبنان،  قصيدة كتبها الشاعر يندِّ
وهي تعود إىل أربعينيات القرن العشرين )1945م( وقد أرسلها 
من املنصورة التي كان يعمل فيها إىل صحيفة »أخبار اليوم« يف 
القاهرة، وقال إنها قصيدة من الشعر املرسل، وهي تقوم على تفعيلة 
املتدارك، وتتنوع فيها القافية، وهي قصيدة نظمية ضعيفة، ومنها 

املقطع التايل:
اذهبي عنا بثقافتك اخلانعة

إن يف الدنيا غريها لثقافات حرة واسعة
ويلها! أ أرادت فرض ثقافتها بالسالح؟

فلنحطم ثقافتها والسالح معا!
ويلها! أ أرادت فرض مصاحلها بالسالح؟

فلنحطم مصاحلها والسالح معا!
يا لسخرية األيام )15(

وهناك قصيدة تفعيلية طويلة عرث عليها الدكتور حممد أبو بكر 
حميد بني أوراق باكثري، وقد كتبت بعد هزمية )1967م( وألقاها يف 
أحد مؤمترات األدباء العرب وعنوانها »إما نكون أو ال نكون« وقد 
بنيت على تفعيلة الرجز »مستفعلن« وهي أكرث نضجًا من القصيدة 

السابقة، ومنها:
غدًا بني قومي وما أدنى غدا

إما نكون أبدا
أو ال نكون أبدا

إما نكون أمًة من أعظم األمْم
ترهبنا الدنيا وترجونا الِقَيْم

وال يقال للذي نريد: ال
وال يقال للذي نأبى: نعْم )16(

وقد سبق أن أشرنا إىل قصيدة »رسم حممد علي لقمان« املنشورة 
يف ديوان »سحر عدن وفخر اليمن«)17( وقلنا إنها أشبه بشعر 
التفعيلة، وليست قصيدة عمودية كما أثبتت يف الديوان، وهي تعود 
ـ أو  ـ إذا نسبناها إىل نظام الشعر احلرـ  إىل عام )1932( وهي عندئذـ 
املرسل، كما كان يحلو لباكثري أن يسميه – تعد أقدم حماولة يف هذا 
النموذج من الشعر، وتعد هي جتربته األوىل مع الشعر احلر، وإن كان 
باكثري نفسه مل ُيلِق إليها باالً، ويعد جتربته يف »الشعر املرسل« أو 

احلر قد بدأت مع املسرحية الشعرية عام )1936(.

ريادة الشعر احلر:
إذا جتاوزنا الكالم على أهمية هذه احلركة، واإلضافة التي 
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قدمتها إىل الشعر العربي، وتوقفنا عند قضية الريادة، فإن احلق الذي 
يبدو لنا أن من الصعب إسناد الريادة يف هذه احلركة إىل شخص 
بعينه. لقد طال اجلدل حول أول من كتب شعرًا حرًا – شعر تفعيلة – 
وظل شائعًا إىل عهد أن السّياب ونازك املالئكة هما رائدا هذا الشعر، 
حيث نشرت يف منتصف األربعينيات من القرن العشرين )1947( 
قصيدة »الكولريا « لنازك، و»هل كان حبًا ؟« للسّياب، وكان لهاتني 
القصيدتني تأثري كبري ؛ إذ قلدهما كثريون، وانطلقت حركة الشعر احلر 
بعد ذلك عنيفة ضارية تتحدى القصيدة الرتاثية العربية، وحتاول 

إزاحتها عن الدرب.
ولكن البحث األدبي بدأ يعيد النظر يف هذه الريادة بعد أن اكتشفت 

جتارب تعود إىل أقدم من هذا التاريخ بكثري.
لقد رأينا باكثري مثالً يكتب يف عام )1932( قصيدة »رسم حممد 
علي لقمان« على منط التفعيلة، حيث استعمل تفعيلتْي الرمل، والرجز 
»فاعالتن / مستفعلن« وهي قصيدة مل يلتفت إليها أحد، ولعل باكثري 

نفسه مل يكن مهتمًا بها.
ويذكر الدارسون أن أول حماولة لباكثري يف الشعر املرسل أو 
احلر كما ُعرف فيما بعد كانت عام )1936( حيث ترجم به مسرحية 
»روميو وجوليت« لشكسبري التي سبق أن توقفنا عندها.

كما كتب باكثري عام )1938( مسرحية »أخناتون ونفرتيتي« 
ونشرت عام )1940( واعـتمد يف كتابتهـا علـى تفعيلة املتدارك. كما 
نشر – كما يقول موريه )18( – يف جملة الرسالة )1945( قصيدة 
بعنوان »منوذج من الشعر املرسل احلر« حمل فيها على فرنسا بسبب 
ـ على ما  سياستها جتاه العرب بعد احلرب العاملية الثانية، وهيـ 
ـ القصيدة التي توقفنا عندها، والتي أشار الدكتور عبده بدوي  يبدوـ 
أنه وجدها بني أوراق باكثري ومعها رسالة إىل رئيس حترير »أخبار 
اليوم« لينشرها له، ولعلها قد ُنشرت فيما بعُد يف جملة الرسالة كما 
يقول موريه، وهذه القصيدة هي من بحر »املتدارك« كما ذكرنا قبل 

قليل، وليست من املتقارب كما يقول موريه )19(.
وقد اعرتف السياب نفسه لباكثري بهذه األسبقية، فذكر أن باكثري 
أول شاعر استخدم الشعر احلر »وهذا ينبئ أن السياب كان متأثرًا به ال 
شعوريًا على الرغم من أن تكتيكه وأسلوبه خمتلفان.. وقد أشار باكثري 
يف مقدمة الطبعة الثانية ملسرحية »أخناتون ونفرتيتي« إىل ما نسبه 
السياب إليه، وأبدى اعتزازه مبا يقوله عنه من أنه أول شاعر استخدم 

هذا املنهج«)20(.
ولكن هذه الريادة لباكثري أيضًا غري ثابتة ؛ فقد طرح الباحثون 
اسم أكرث من شاعر عرفت لهم جتارب سابقة يف هذا النمط من الشعر 

اجلديد.
ذكر الدكتور أحمد مطلوب مثالً أن هنالك نصًا عنوانه بعد موتي 
منشورًا يف جريدة العراق عام )1921م ( لشاعر رمز السمه بحريّف ) 
ب. ن ( ويرى الدكتور مطلوب أن هذا أقدم نص يف الشعر احلر )21(.

وذكر الدكتور يوسف عز الدين أن للمازين قصيدة من شعر التفعيلة 
نشرتها الصحافة يف العراق عام )1924م( وهي بعنوان »حماورة« 

منها:
مل أكلمه ولكن نظرتي 

سألته أين أمك 
وهو يهذي على عادته

منذ وّلت كل يوٍم)22(.

وذكر موريه »أن أول شاعر عربي كتب شعرًا غري منتظم 
القافية، وغري منتظم يف عدد تفعيالت أبياته هو نقوال فياض سنة 

1924م«)23(.
وذكر بعضهم أن الشاعر السوري علي الناصر أصدر ديوانه األول 
»الظمأ « عام )1931م( وفيه عدد من قصائد التفعيلة، منها قصيدة 

»أم كلثوم« وغريها) 24(.
وذكر دارسون آخرون أسماء أخرى سبقت باكثري، وسبقت غريه 
ممن ذكر، إىل كتابة هذا النمط من الشعر اجلديد. ويف جميع األحوال 
ـ إن مل يكن أول من كتبه فهو – من غري شك – من رواده  فإن باكثريـ
األوائل الذين قلدهم فيه من جاء بعدهم من كبار شعراء هذا االجتاه 

كالسياب وغريه.

الهوامش واملراجع:
)1( العمدة: 134/1. )2( أزهار الربا: ص15جمع وحتقيق: د. حممد أبو بكر 
حميدـ  الدار اليمنية: 1987/1408. )3( نقاًل عن »االجتاهات واحلركات يف 
الشعر العربي احلديث« لسلمى اخلضراء اجليوسي ص 44. )4( انظر ديوان »سحر 
عدن وفخر اليمن« ص 66، حتقيق د. حممد أبو بكر حميد. )5( السابق: ص 19. 
)6( انظر اجلزء اخملطوط من ديوان »أزهار الربا يف شعر الصبا« ص 2.  )7( 
ديوان »سحـر عدن وفخر اليمن« ص 66، ص 107. )8( يف األصل »أأردت«. 
)9( انظر »سحر عدن«: ص 60. )10( انظـر شرح حتفة اخلليل يف العروض 
والقافية، لعبد احلميد الراضي »بغداد: 1388هـ / 1968م« ص 24. )11( 
السابق: ص 156. )12( ديوان »من وحي ضفاف النيل« اخملطوط: 197/2. 
)13( السابق: 260/2. )14( ديوان »من وحي ضفاف النيل« 305/3. )15( 
نقاًل عن الدكتور عبده بدوي، بحث »علي أحمد باكثري شاعرًا غنائيًا« ص41.
)16( القصيـدة موجودة يف دواوينه، وقد قدمها إيّل الدكتور حممد أبو بكر 
حميد مشكورًا. وقد نشر جزء منها يف كتاب »علي أحمد باكثري من أحالم 
حضرموت إىل هموم القاهرة« ص 113. )17( ص 107. )18( انظر »الشعر 
العربي احلديث« ملوريه: ص 290، ترجمة شفيع السيد، وسعد )2( مصلوح. 
)19( انظر السابق. )20( السابق: 296. )21( النقد األدبي احلديث يف العراق: 
ص 77 مكتبة اخلاجني، القاهرة: 1988م. )22( انظر »التجديد يف الشعر 
احلديث« ص 129. )23( الشعر العربي احلديث: ص 296. )24( انظر: فواز 

حجو، األسبوع األدبي، العدد )1160( تاريخ 2009/7/25م – ص8.
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مسرحية باكثري الشعرية الثانية هي 
)أخناتون ونفرتيتي( كتبها عام 1938م، 
وطبعت عام1940م. وألهميتها التاريخية 
كتب لها مقدمة الطبعة األوىل الكاتب 
الكبري »إبراهيم عبد القادر املازين« مساندًا 
الطريقة اجلديدة التي كان قد بدأ يكتب بها 
باكثري مسرحه الشعري قائالً: »إنها تعكس 
سعة أفق قادرة على استشراف اآلفاق 
املستقبلية لتطور الشعر واملسرح«، حيث 
كان املازين يرى املسرحية حتفة جديرة 
بكبار األدباء واملؤرخني وبشرى أيضًا 
لظهور كوكب جديد يف عامل الشعر. وقال 
املازين يف مقدمته: ).. إن باكثري استطاع 
أن يخلق لغة شعرية جديدة تتسع حلركة 
الصراع بني الشخصيات املتباينة، لقد كان 
عليه أن يقدم يف »أخناتون ونفرتيتي« رؤية 
الكاتب املهموم بقضايا عصره الكربى 
وطريقة التفاعل معها واجتاه اخلالص(.. 

الثقافة الدرامية 
يف جتربة )علي أحمد باكثري( اإلبداعية

والنفسي والنوازع واألحاسيس واملشاعر 
اخلاصة بها والنموذج هو هذا املقطع الذي 
يجمع بني أخناتون، ووالدته يحدثها عن 

زوجته األوىل )نادو(:
أخناتون: طاملا كانت تستيقظ يف 
األسحار فتكتم أنفاسها وتقبل ما بني عيني 
يف رفق حتى ال توقظني.. وأسارقها الطرف.. 
حينًا فحينًا.. فأملح يف شفتيها ارتعاش 
الصبي وقد اختلس احللوى يف خمدع جدته 
الشمطاء ويف عينيها اغتباط الطفل متأل من 
ثدي أمه.. ثم يغزو التثاؤب فاها اجلميل.. 
ويلوذ النعاس بأهدابها.. فتميل إىل جنبي 
وتعود إىل نومها يف طمأنينة وغراره.
هذه املسرحية هي أول ما كتب باكثري 
بالشعر اجلديد، وترجع أهميتها إىل الدور 
الكبري الذي لعبته يف متهيد الطريق أمام 
عدد كبري من الشعراء الذين كتبوا للمسرح 
بالشعر، ورغم أهميتها مل تلق مسرحية 
)أخناتون( االستحسان الالئق، بها مما 
دفع باكثري للبحث عن وجه آخر للكتابة 
وألنه ساٍع بطبيعته إىل التجديد لذلك كتب 
أول أوبرا عربية وكتب عن كتابته لها يف 
كتابه )فن املسرحية( يقول : )إن جتاربي 
املسرحية جعلتني أعدل عن الشعر جملة 
وأرى أن النرث هو اللغة الطبيعية للمسرح، 
فكتبت بعض املسرحيات النرثية ثم 
رأيت أن الشعر ال ينبغي أن يكتب به غري 
املسرحية الغنائية التي يراد بها أن تلحن 
وهي األوبرا فكتبت )قصر الهودج( والتي 

قدمت املسرحية أحاسيس متباينة وعواطف 
مضطربة وصراعات ال تنتهي بسبب التوتر 
والقلق الذي يدفع للبحث عن اخلالص، 
وهي معاجلة جديدة قدمها باكثري لعصر 
القلق العظيم يف الزمن الفرعوين أيام 
أخناتون صاحب أول ثورة فكرية عرفها 
التاريخ حيث عرى الشخصيات ونزع 
عنها أقنعتها التاريخية عارضًا جوانبها 
اإلنسانية وهمومها وخباياها، ليصبح 
متيز الشخصية مرتبطًا بالتكوين الداخلي 

حممود حممد كحيلة

علي أحمد باكثري )1910 - 1969م( كاتب غزير اإلنتاج متنوع العطاء واسع املعرفة 
والثقافة كأنه مؤسسة أدبية كاملة أكرب من أن يوصف بالشاعر أو القاص أو الروائي أو 

املسرحي أو املفكر أو السياسي الوطني أو الفيلسوف املسرحي.
حترر علي أحمد باكثري يف كتابته املسرحية الشعرية من كافة األشكال التقليدية 
ليصبح أحد رواد الشعر احلديث، كما أحدث تطورًا كبريًا يف شكل القصيدة وكسر وحدة 
البيت، وترك القافية متخذًا من التفعيلة أساسًا للبناء املوسيقي، ومن الناحية املعنوية 
كان الدافع واملربر هو حتقيق التالحم بني لغة الشاعر وما يجول يف نفسه من مشاعر 
حتى يصبح الشعر تعبريًا صادقًا عن الشاعر، وهذا الهدف املعنوي نفسه هو ما كان 
يوقعه احلوار املسرحي عند باكثري الذي كان ميتاز بالبساطة والقرب الشديد من لغة 

احلياة اليومية.
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يف ذلك الوقت من عام 1954م، هو )بن 
جوريون(.. وقام الشباب اإلسرائيلي 
بثورة إلسقاط نظامه والقبض على رواد 
الفندق من أعضاء الكنيست الذين اتضح 
أنهم ممثلون لبالدهم يف مراقبة سري أمور 
إسرائيل، ولذا تقرر وترحيلهم وإعادتهم إىل 

بالدهم.
هذا النص يتعرف منه القارئ على 
طبيعة الشخصية اليهودية وما مييزها من 
بخل يبدأ باملادة وينسحب على كل األشياء، 
كذلك يبني قدرتهم الرهيبة على بيع أي شيء 
يف سبيل املال حتى لو كان العرض، كل 
شيء يهون يف سبيل املال الذي يقدسونه 
أكرث من أي شيء ألنهم يعرفون أنه وسيلتهم 
الوحيدة لتحقيق أحالمهم غري املشروعة. 
إىل الفندق أيضًا يأتي مندوبان من أمريكا 
بحكم وظيفتهما ملراقبة األحوال األمنية 
ومعهما أموال كثرية يحاوالن تشغيلها يف 
مشروعات داخل إسرائيل، ولكنها يف ظل 
انهيار اإلقتصاد تخسر خسارة كبرية، لذلك 
يقرران استثمارها يف مصر. ومن النص 
نعرف أن السلع املنتجة يف إسرائيل تباع 
يف مصر لكن بعد أن تورد إىل أي دولة أخرى 
وحتمل عالمة هذه الدولة، وهذه السلع قد 
تخسر أو تويف بالكاد تكاليف إنتاجها 
لكن االستثمار يف مصر يسعد املستثمر 
اليهودي. إىل الفندق أيضًا يأتي للسياحة 
ثري إجنليزي بصحبة زوجته ليكون صيدًا 
ثمينًا للفتاة ابنة صاحب الفندق التي 
تعمل على جمع )دوطتها( وهذه العالقة 
تؤدي بالطبع إىل استياء زوجته السيدة 
احملتشمة الفاضلة فيحاول اعرتاضها أحد 
الكوهينات األربعة املوجودين بالفندق 
لكنها تلفظه وتعنفه بقسوة وتسلط زوجها 
فيضربه. املسرحية أقرب ما تكون من 
حيث الرؤية واملعاجلة إىل نص الفرس 
للدراماتورج اليوناين إسخيلوس الذي عمد 
فيه إىل نقل أحوال املعركة من وجهة نظر 
طرفها اآلخر، وهو أسلوب رائع وناجح يف 
عرض سلوك اآلخر استعاره باكثري لتأليف 

حرصت فيها على أن أجعل نظمها موسيقيًا 
ما أمكن لتكون صاحلة للتلحني والغناء ومل 
أتقيد فيها ببحر واحد، بل استعملت خمتلف 

البحور حسبما يقتضي املقام(.
حتكي أوبرا »قصر الهودج« عن زيارة 
اخلليفة الفاطمي إىل سلمى متخفيًا يف 
زي أعرابي ليطلب خطبتها للخليفة، لكنها 
ترفض بسبب ارتباطها بابن عمها وعندما 
يتأكد من رفضها للخليفة يغازلها قائالً:
هو: عشت يا سلمى طليقة.. لست للمدن 

صديقة. 
ال حتبني مفانيها وال الدور األنيقة.
هي: لطف اهلل مبالك.. قد فهمت اآلن 

قصدي. 
هو: كيف ال أفهم ذلك.. والذي عندك 

عندي. 
أنا من رأيك يا سلمى وميلي مثل ميلك.
آه لو تسمح يل األيام يا سلمى بنيلك.
 أنت يل لست لغريي وأنا لست لغريك. 

إّن يل قلبًا كقلبك.
هي: عجبًا.. هل أنت جمنون ؟

هو: نعم يا نور عيني.. أنا جمنون 
بحبك

قسمًا بالدر يف ثغرك والورد بخدك 
إنني عبدك يا سلمى حنانيك بعبدك 
هي: »غاضبة« حسبك اخرس قطع اهلل 

لسانك 
هو: يا حياتي حفظ اهلل زمانك.. 

أتسبني لسانًا يتغنى بعبريك وجمالك 
وشعاعك. 

هي: بل لسانًا كاذبًا خنت به عهد أمريك 
باحتيالك وخداعك.

أول مسرحية طويلة كتبها باكثري عام 
1944م هي »شيلوك اجلديد« وكانت عن 
قضية فلسطني التي كانت تشغله وتستويل 
على اهتمامه ويتابعها بالصحف، وفيها 
تناص مع مسرحية تاجر البندقية لوليم 
شكسبري، ويؤكد بها أن فلسطني ال ميكن 
أن يقتطع منها وطن قومي لليهود دون أن 
يسيل دم اجلسد العربي كله فهي رطل اللحم 

الذي بفقده ميوت الوطن، وبنى باكثري 
على ذلك فكر هذه املسرحية الشهرية التي 
تعالج من منظور أكرث حتيزًا ومالءمة 
للظروف العربية الراهنة فكرة أنه يستحيل 
احلكم للتاجر اليهودي )شيلوك( برطل 
حلم من جسم أنطونيو ألنه يرتتب عليه 
على املستوى القومي موت شعب بأكمله. 
وقد توقع باكثري يف هذه املسرحية نكبة 
فلسطني وقيام الدولة الصهيونية وكان 
يرى أن حل املشكلة هو فرض حصار 
اقتصادي على هذه الدولة الدخيلة حتى 

تختنق ومتوت.
مسرحية »شعب اهلل اخملتار« لباكثري 
جتري أحداثها يف فندق متواضع من 
فنادق إسرائيل يقوم باخلدمة فيه )حاييم( 
وزوجته وميلكان نصفه ولهما ابنة جميلة 
يعشقها شاب يهودي من أصل مصري. 
تبيع الفتاة جسدها مضطرة كي تدبر قيمة 
)الدوطة( إلمتام زواجها مبن حتب، أما 
الشاب فيعاين من آالم نفسية تدفعه إىل 
الشروع يف االنتحار ليس ملا تفعله حبيبته 
فهو يتفهم دوافعها لفعل ذلك، ولكن بسبب 
انهيار حلمه العظيم ببناء دولة إسرائيل.. 
يقيم يف نفس الفندق أربعة رجال من 
أعضاء الكنيست اإلسرائيلي يحملون جميعًا 
اسم )كوهني( ولكن بلهجات خمتلفة تتفق 
ولغة البلدان التي قدموا منها وهي روسيا 
وأمريكا وإجنلرتا وفرنسا. هؤالء الرجال 
ميثلون بشخصياتهم املتباينة أعضاء 
الكنيست اإلسرائيلي. أما النص فهو يف 
جممله مرآة تعكس كل ما كان يجري على 
الساحة السياسية يف اجملتمع اإلسرائيلي 
يف الستينات مبينًا ما كانت تعانيه تلك 
الدولة الناشئة من انهيار اقتصادي وما 
كان يشعر به أصحاب هذا الكيان الناشئ 
من حقد وغلٍّ على الرئيس املصري الراحل 
»جمال عبد الناصر« الذي كان يعلن بغضه 
لهم من فوق كل املنابر ويهددهم يف كل 
احملافل واملناسبات بأنه سيزيلهم من 
فوق األرض وكان وزير خارجية إسرائيل 
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هذا النص املسرحي اجليد ليكون من أسبق 
كتاب العصر إىل كتابة مسرحية تعالج هذه 

القضية.
تأثرًا بالثقافة اليونانية كتب باكثري 
بطريقته )مأساة أوديب( وكتب عنها يقول: 
»لقد رأيتم كيف عاجلت يف هذه املسرحية 
األسطورة اليونانية عالجًا جديدًا مبضمون 
جديد وعقيدة تخالف تلك العقيدة اليونانية 
الوثنية القدمية«، كما حافظ على شخوص 
األسطورة وحواراتها كما كانت يف األصل 
إال يف بعض التفصيالت الثانوية التي ال 
تخرج عن اإلطار العام حتى إننا إذا تأملنا 
املسرحية رأينا فيها انعكاسات لواقعنا 
العربي عندما أعلن »لوكسياس« نبوءته 
الكاذبة قبل مولد أوديب ثم وجه األحداث 
نحو حتقيق النبوءة وكان أوديب هو الذي 
سعى بنفسه إىل خوض غمار التجربة، 
متحديًا تلك النبوءة، متامًا كما سعى العرب 
إىل خوض غمار احلرب ضد إسرائيل، 
متحدين بزعمهم كل القوى التي تناصر 
إسرائيل حتى وقعوا يف صميم املأساة 
طبقًا خلطة مرسومة ال يدرون عنها شيئًا، 
ويف حرب فلسطني هدنتان مشبهتان يف 
ذهاب أوديب إىل طيبة مرة ليقتل أباه، 

واألخرى ليتزوج من أمه.
يف مسرحية )مسمار جحا( اهتم باكثري 
بإنشاء معاجلة مسرحية لقضية احتالل 
اإلجنليز لقناة السويس املصرية، وعاجلها 
كعادته بأسلوب عصري متخذًا من أمثولة 
)مسمار جحا( املعروفة يف الثقافة الشعبية 
أصاًل لها، حيث يبيع جحا بيته مشرتطًا 
على املشرتي أن يحتفظ بحق االطمئنان 
على مسماره الرتاثي الذي ورثه عن آبائه 
واملعلق على جدار بالبيت يف أي وقت، وهو 
يسعى بذلك إىل إرباك حياة املشرتي فيهج 
تاركًا البيت.. ويف مسرحية )سر احلاكم 
بأمر اهلل( استخدم باكثري هذه الشخصية 
الدرامية بكل ما تنطوي عليه من مفارقة 
وغموض إلجناز نص مسرحي رائع بسبب 
الرؤية اجلديدة التي تختلف عما سبقها 

من رؤى كانت جميعها تصف احلاكم 
بأمر اهلل باجلنون، لكن باكثري جعله غارقًا 
يف التصوف حتى أصبح هدفًا سهالً أمام 
أهداف »حمزه الزوين« الذي كان يسعى إىل 
هدم الدولة اإلسالمية واستطاع بذكائه 
أن يستدرج احلاكم بأمر اهلل إىل فخ ادعاء 
األلوهية وهو ما تسبب يف إبعاده عن احلكم 
والتآمر على قتله بواسطة »ست امللك« أكرث 
من ظلمها من الناس أثناء ذهابه إىل خلوته 

باملقطم لياًل كما اعتاد. 
كتب باكثري دراما كوميدية نظيفة 
تعتمد على الفكاهة والسخرية وتعكس 
شحنة كبرية من السخط واالستياء والرفض، 

التي يتصف بها سكرتري األمم املتحدة آنذاك 
»تريجفي« الذي كان يقبض من الصهاينة 
ثمن بيعه لضمريه املهني وحتيزه لهم على 
نفقة العرب وهي كوميديا سوداء تضحك من 
شدة األمل. ويتضح أسلوب السخرية والتهكم 
فيها بداية من العنوان الذي يصف باألمانة 

أبعد الناس عنها.
ويف نص »املقراض« من نفس اجملموعة 
نرى جانبًا آخر من موهبة الدراماتورج 
الكامنة عند باكثري يف استشفافه للمستقبل 
من خالل موقف مع إيران أدى إىل اجتماع 
عاجل بني املندوبني الربيطاين واليهودي 
يف القصر األبيض مع الرئيس األمريكي 
الذي كان امتنع عن إقراض إيران بضعة 
ماليني من الدوالرات أرادت أن تستثمرها 
يف استخراج ثروتها النفطية مما أدى إىل 
غضبها وتدخل مصر بعرض لتقدمي هذا 
القرض من خالل أسهم يستثمر فيها أغنياء 
مصر أموالهم، وقد اجتمعوا لعلمهم أن هذا 
التحالف سيكون نواة لتحالفات عديدة 
تقضي على ما لهم من قوة، وإنشاء قوى 
جديدة تعيد رسم خريطة العامل ومبجرد 
إدراكهم لذلك يقرر الرئيس األمريكي يف 
نهاية املسرحية أن يعطي إيران القرض 

دون قيد أو شرط.
كتب باكثري أيضًا مسرحيات اجتماعية 
ألنه كان يؤمن متامًا بأن اإلصالح السياسي 
وكتب  االجتماعي،  باإلصالح  أواًل  يبدأ 
للمسرح الكوميدي وبالعامية املصرية 
»جلفدان هامن« و »حبل غسيل« و»الدنيا 
فوضى« و»الدكتور حازم« و»سالمة العش« 
ومن مؤلفاته أيضًا »الفرعون املوعود« 
و»قطط وفئران« و»عودة الفردوس« 
»سر شهرزاد« و»عّلة إسرائيل« و»التوراة 
الضائعة« و»الشيماء« و»إمرباطورية يف 
املزاد« و»دار ابن لقمان« و»الفالح الفصيح« 
و»أوزوريس« و»الزعيم األوحد« و»الدودة 
والثعبان« و»نقود تنتقم« و»يف ذكرى حممد 
عليه الصالة والسالم« و»إبراهيم باشا« 
و»سرية شجاع« و»الثائر األحمر« و»أبو 

رغم أنه كان يعتقد أنه أبعد الناس عن 
الفكاهة، وأقلهم قدرة على كتابة الكوميديا 
إىل أن كتب مسرحية من فصل واحد عن 
الرئيس »ترومان« الذي متت على يديه 
نكبة فلسطني أسماها )سأبقى يف البيت 
األبيض( وجنحت جناحًا ساعد على دفعه 
إىل مواصلة هذا االجتاه السياسي الساخر 
يف الكتابة املسرحية فكتب بعدها أكرث 
من سبعني مسرحية قصرية ضمها جميعًا 
يف كتابه املوسوم »مسرح السياسة«. وقد 
تناول يف هذه النصوص خمتلف القضايا 
العربية واإلسالمية والدولية، حيث كان 
معظمها يفيض بالسخرية على الشخصيات 
االستعمارية، ومنها مسرحية »السكرتري 
األمني« والتي كتبها ناقدًا املادية الشديدة 

كتب باكثري دراما كوميدية نظيفة 
تعتمد على الفكاهة والسخرية 
وتعكس شحنة كبرية من السخط 
واالستياء والرفض، رغم أنه كان 
يعتقد أنه أبعد الناس عن الفكاهة، 
وأقلهم قدرة على كتابة الكوميديا 
إىل أن كتب مسرحية من فصل واحد 

عن الرئيس »ترومان«
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دالمة« و»ليلة النهر« و»السلسلة والغفران« 
و»من فوق سبع سماوات«.. فضالً عن عدد 
كبري من املسرحيات الدينية التي لو مل 
يكتب منها غري امللحمة اإلسالمية الكربى 

لكفته. 
»امللحمة اإلسالمية الكربى« أهم 
كتابات باكثري املسرحية كتبها يف عامني 
كاملني تفرغ فيهما لكتابتها يف سبعة أجزاء 
كاملة وهي معاجلة مسرحية ملواقف هامة 
من حياة الصحابي اجلليل خليفة املسلمني 
وأمري املؤمنني »عمر بن اخلطاب« رضي 
اهلل عنه وأرضاه بكل ما تنطوي عليه حياة 
هذا الصحابي العادل من مشاهد ومواقف 
درامية تدفع املرء إىل البكاء خشية هلل عند 
تلقيها، وقد مت إجناز هذا العمل املسرحي 
الكبري كما جاء مبقدمة طبعته األوىل يف 
اخلامس عشر من ذي القعدة سنة 1384 
هجرية، املوافق للثامن من مارس سنة 
1965م.. كتب باكثري سباعيته املسرحية 
يف ظل مناخ يعني على ذلك ويساعد يف 
اإلجناز من خالل إدارة التفرغ والبحوث 
الفنية بوزارة الثقافة واإلرشاد القومي 
املصرية وبتيسريات للمطالعة من قبل دار 
الكتب بكل ما حتتويه من درر ونفائس إذ 
ارتكز الكاتب على أرضية صلبة مصدرها 
املعرفة الشاملة بكل ما يحيط بحياة »عمر 
بن اخلطاب« رضي اهلل عنه وحياة من حوله 
من مواقف ال تعد وال حتصى. حصر الكثري 
من هذه املواقف ثم تخري مما حصد ليقدم 
لنا يف ملحمته الطويلة نسبيًا بقياس العصر 
دراما ال ميل املرء من تلقيها وال يستطيع 
مقاومة التأثر بها والتمتع مبطالعتها، 
وألنها أعمق من أن نحصيها يف هذا املقام 
سنتخري بدورنا منها ما نتعرف به عليها 
دون تطويل، ألن كل ما حتتويه جذاب 
وجميل إذ كتب باكثري ملحمته اإلسالمية 
بحوار نرثي أقرب إىل الشعر منه إىل النرث 
وبكلمات أجراها اهلل على قلمه لتكون أفضل 
ما يعرب من لفظ عما نطالع من أثر. ألنه كان 
رجالً صادقًا يف حرصه على رفد املكتبة 

العربية اإلسالمية بالنصوص املسرحية 
اإلسالمية التي كانت من أندر النصوص. 
وبرغم أنها يف األساس تهتم بحياة »عمر 
بن اخلطاب« رضي اهلل عنه وأرضاه إال أنه 
ليس الشخصية األساسية يف النص الذي 
أبطاله هم أبطال اإلسالم، ولذلك فهو ملحمة 
إسالمية كربى تلتحم بسرية املسلمني 
األوائل بأسلوب يجرب املتلقي على االلتحام 

بها والتواصل البليغ معها.
جمع باكثري بني الصديق أبي بكر وبني 
عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما يف موقف 
رائع يراوغ فيه أبو بكر ليجعل الفاروق 
يقبل اخلالفة من بعده، بينما عمر الفاروق 
يبحث عن وسيلة للهرب منها مدركًا حق 
اإلدراك أن هذه القيادة وتلك املسؤولية 
تكليف أكرث منها تشريفًا. أبو بكر وهو 
يف أشد حلظات الضعف والوهن واملرض 
يحاول أن يتماسك ويّدعي البأس والشدة 
حتى ال يقبل عمر حتمل اخلالفة عنه شفقة 
عليه أو يرق حلاله إمنا أراده أن يقبلها ألنه 
ال أحد أحق بها وال أقدر عليها منه، وملا 
يوافق عمر يسأله عن رأي أهل الشورى من 
صحابة رسول اهلل فريد الصديق بأن أمرهم 
أهون عليه منه، وبالفعل ميضي األمر بعد 
ذلك رغم اعرتاض البعض خوفًا من شدة 
عمر على املسلمني إال أن أبا بكر الصديق 
رضي اهلل عنه وأرضاه يطمئنهم أن شدة 
عمر كانت لتعدل حلمه، ولكن عمر كان يف 
احلقيقة أحن على الناس من أنفسهم وقت 

الشدة.
أبو بكر: واهلل يا عمر لقد كنت أحق 
باخلالفة مني يوم الشقيقة، ولقد مددت 
إليك يدي ألبايعك ولكنك غلبتني بقوتك 
وبايعتني، فلم يسع املسلمني إال أن يحذوا 
حذوك فبايعوين بعدك واهلل لوددت يومئذ أن 
أستعفي من حملها لوال خشيتي أن يشتجر 
اخلالف بني املسلمني فتكون فتنة.

عمر: جزاك اهلل خريًا يا أبا بكر إذ كنت 
يومئذ ألجدر بها مني ومن غريي فأنت 

األفضل.

ويف موضع آخر من امللحمة نقرأ:
يا بن أم عمر ما  يا عمر  بكر:  أبو 
هكذا يتقى اهلل حق تقاته أمل تر يا عمر 
إمنا نزلت آية الرخاء مع آية الشدة، وآية 
الشدة مع آية الرخاء، ليكون املؤمن راغبًا 
راهبًا.. أما أنه لو ترك كل ذي واجب 
واجبه من خشية اهلل النقلبت خشية اهلل 
إىل سوء ظن به، وإذن لفسد األمر وضاعت 
حقوق املستضعفني وصار الناس فوضى 

يضرب بعضهم رقاب بعض.
وبعد أن يتوىل عمر اخلالفة يبدأ عمله 
بعزل »خالد بن الوليد« من والية جيش 
املسلمني الذي كان على أسوار دمشق 
وتولية أمني األمة »أبوعبيدة بن اجلراح« 
الذي ظل حمتفظًا بأمر اخلليفة يخفيه عن 
ابن الوليد تاركًا إياه يؤدي عمله كما لو 
كان أمريًا للجيش دون أن يسارع بإخباره 
فلما أعلمه أخربه أنه سيظل كما هو يف 
مكانه أمريًا للجيش، ألنه يعلم أنه أعلم 
باألمر منه، امتثل الرجالن ألمر اخلليفة 
دون أن يناقشه أي منهما بكل ما ينطوي 

عليه ذلك من حكمة وعربة.
كلما قرعت بابًا من األبواب النوعية 
للدراما املسرحية وجدت علي أحمد 
باكثري يستقبلني على قارعة الطريق 
املؤدي لذلك الباب، فهو بحق رائد ثقة يف 
جمال دراما املسرح له حق السبق والتقدم 
والريادة شأن كثري من رواد املسرح 
العربي وعظمائه األولني الذين حققوا 
السبق والتقدم والرياده فرتكوا نصوصًا 
مسرحية متنوعة املوضوع خمتلفة 
احلجم والوصف، فمنها الطويل والقصري 
والكوميدي  واملعاصر  والتاريخي 
والرتاجيدي كانت املصباح الذي أضاء 
لنا السبيل ومهد لنا الطريق إىل الدراما 

ومشتقاتها. املسرحية 
هذا هو علي أحمـــــد باكــــثري الذي 
مل يرتك أرضًا مسرحية إال مهدها ليحول 
بور واقعنـــا املسرحي آنــذاك إىل ثمر 

ومناء.
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بوجهه الشاحب، وانحناء قامة كانت 
يف يوم ما مشدودة كالوتر، أقبل ذات مساء 
يوم خريفي يجر قدميه يف تثاقل، وكما 
يليق بشيخ طاعن مثله، يحمل يف حنايا 
رأسه املرتنحة ذاكرة القبيلة، استقبلته يف 
حفاوة بالغة. حفاوة شجعته على جتاوز 
حاجز فارق العمر بيننا، وهيأته لتجاذب 
أطراف حديث بدأه باجرتار ذكريات مفرحة 
ومؤملة، وأنهاه بشكوى مريرة من جحود 
أوالده، وإهمال ثالثتهم له بعد موت أمهم، 
وهو الذي أفنى عمره من أجل إسعادهم.
وملا أعطيته جرعة من األمل، راح 
يحدثني بكلمات أشبه برتنيمة أمل، عما 
يجيش يف صدره من جراح، وهو منفعل 

حينًا، شارد يف معظم األحيان.
قال يف أسى بالغ: كم مرت عليه أيام 
طوال، ولياٍل أكرث طوالً ووحشة، قضاها 
يعاين مرارة وحدة، جعلته يسمع نحيب 
أعماقه، ويرنو لصوت صمت تتواىل منه 

أفكار غريبة، وأشباح مرعبة.
منعه حياؤه من البكاء، صمت قليالً، ثم 

مضى قائاًل:
الزمه  بالضياع  قاتل  وإلحساس 
كظله، فقد رغبته متامًا يف عيش حياة، 
قال بخوف السائر نحو نهايته: إنه مل يعد 

حريصًا عليها.
متلكني حينها شعور طاٍغ، ليس 
باإلشفاق عليه فقط، بل بحقه الكامل 
علّي برعايته كأب افتقد غيابه، فوجدتني 
بدافع إحساسي باملسؤولية جتاهه، أقدم 

له جلبابًا، طلبت منه يف رجاء، قبوله مني 
كهدية.

سعادتي الغامرة بقبوله لهديتي 
املتواضعة مل يفسدها إحجامه عن الكالم، 
إيّل بعينني حزينتني  بالنظر  واكتفاؤه 
ومنطفئتني يف امتنان ال يخلو من لوم على 
ما اعتربه جرحًا لكربيائه، حينما عرضت 

عليه منحي شرف رعايته!
وغادر تاركًا يل حرية اعتقلتني خلف 
قضبانها لبضعة أيام، حتى تفتقت خميلتي 
عن قرار، أو ما ميكن تسميته مبؤامرة نبيلة، 
شككت حينها يف مدى جناحها مبنح الشيخ 

حياة جديدة.
وإحكامًا لتدابري مكيدة غري حمسوبة 
العواقب، وشرعت بالفعل يف تنفيذها، 
حرصت على أن تأخذ زيارتي ألوالده طابع 
السرية، أخربته خاللها : أن أباهم أودعني 
أمانة، أكد علّي أال أعلن عنها إال بعد مماته، 
وأال أمنحها إال ملن يويل منهم عناية أكرث 

به، تاركًا يل حرية تقييم أدائهم.
ارتسمت على شفاههم ابتسامات تنم 
عن ارتياح مريب، وتفضح نهم أحالم، 
ورمبا أطماع، تأكد لهم أن حتقيقها بات 
مرهونًا باستحواذهم على وديعة مؤجلة 

وغامضة.
فأخذوا يتسابقون فيما بينهم على 

إرضاء أبيهم.
وبإحساس من يخوض معركة شرسة 
عليه اخلروج منها منتصرًا، قابلت برفضي 
القاطع كل حماوالتهم احلثيثة لدفعي على 

الكشف عما ائتمنني عليه أبوهم.
بعد فرتة ليست بالقصرية، فوجئت 
بالشيخ يزورين، وجهه الذي بدا يل أكرث 
إشراقًا، ومظهره الذي ينم عن عناية فائقة، 
بعثا يف نفسي الطمأنينة، لكن ثمة أسئلة 
حائرة تطل من عينيه، مل تسعفه خميلته يف 

أجوبة مقنعة عنها.
وحينما حاول دفعي ملشاركته حريته، 
حاولت بدوري تهوين األمر عليه بالقول له 
يف ثقة مراوغة: ال بد أنهم أحسوا بفداحة 
ما ارتكبوه يف حقك، فأرادوا التكفري عن 

ذنوبهم.
ـ »ميكن« .. قال الشيخ يف تشكك.
وكأنه أحس بأنها ستكون زيارته 
األخرية، اقرتب مني، وضع يده على كتفي، 
ودون أن ينطق بكلمة واحدة، أخذ يتأملني 
بصفاء أثار دهشتي، ثم مضى حلال سبيله.
انشغلت بأمور تخصني عن زيارته 
لفرتة، مل أنقطع خاللها عن حماولة السؤال 
عن أحواله، حتى صادفت من أخربين بأمر 

مرضه املفاجئ.
مرض منح الشيخ نهاية كان يتمناها، 
ومل مينحني غري فرصة املشاركة يف تشييع 
جنازة، ما إن أمت أوالده طقوس مراسمها، 

حتى جاءوين كذئاب جائعة!
كأنني ال أعرفهم، وبطريقة فضحت 
رغبتي الشديدة يف اخلالص منهم، جئت 
لهم على الفور بصندوق، ما كاد أكربهم 
يفتحه يف لهفة، حتى صدمه مرأى جلباب 

أبيه املتسخ....

الـوديعــة

عبداهلل عطية السالمية
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من الهواء املنعش.. ولكن ال بد من إغالق 
الباب كي ال يقفز منه وحش كاسر.

أغلق السائق الباب مّتقيًا نذير الشر، 
وتبعه يف ذلك بعض الركاب الذين داهمهم 
اخلوف، فأغلقوا زجاج النوافذ قليالً تاركني 
جمااًل صغريًا لنسمات الهواء الباردة.

ـــ لقد عكرت مزاجنا.
قال أحدهم معرتضًا وهو يهز رأسه، 

وأيده اجلالس قربه قائاًل:
ـ ثمة أناس ال يسرهم سعادة اآلخرين. ــ
ـ الرجل الذي اقرتح  نظر خلفه بحقدـ ـ
ـ متحينًا الفرصة املناسبة  إغالق البابـ ـ

لالنقضاض على خصميه.
انتبه أحدهم لألمر، فقال عله يخفف من 
وطأة التوتر، قبل أن ينشب خالف متوقع:

 ـــ أمل نتأخر أكرث مما ينبغي؟
أجابه السائق، وهو يحدق يف طريق 

ابتلعه الظالم:
 ـــ ال تكن عجواًل.

ثم ساد الصمت من جديد، وكأن برودة 
الصحراء خففت من الرغبة املتقدة حتى يف 

الكالم.
وما لبث أن غرق اجلميع يف النوم، 
وكأنهم يهربون من وحشة الظالم التي تثري 
اخملاوف الكامنة يف النفس، ورمبا ليلتقوا 
سريعًا بالصبح املنتظر حيث تنتظرهم 
املغامرات التي يأملون أن تكون هي 

السعادة ذاتها.
٭٭٭

مع انبالج نور الفجر استيقظ أحد الركاب 
فرأى بقية الركاب نيامًا، واحلافلة متوقفة 

انطلقت احلافلة مع الفجر، ودارت عجلة 
القيادة بني يدي السائق كما دارت العجالت 
األربع على أسفلت الطريق الطويل.

أجرؤهم ـ وليس أجملهم صوتًا ـ افتتح 
الرحلة بالغناء، فأخذ الركاب يرددون خلفه 
املقطع األخري وهم يصفقون بحماسة، فقد 
كان بينهم اتفاق غري معلن على إظهار 
السعادة والتمتع بها صراحة قدر اإلمكان، 
ونسيان ما خلفوه وراء ظهورهم من أحالم 
كبرية، ومشكالت غري قابلة للحل، وأحباء ال 

يفرح املرء من دونهم.
بعدما تعبوا من الغناء والتصفيق، 
وأيضًا من الضحك، أخرجوا ما بحوزتهم 
من طعام وشراب، وأخذوا ميضغون الطعام 

بشهية، ويرتشفون الشراب بلذة. 
ثم اسرتخى كل منهم على مقعده بصمت، 
بعدما ملوا من املناقشة واجلدل، أو الرثثرة 
جملرد التسلية واللهو، وقد أشاحوا بوجوههم 
إىل النوافذ وهم يتأملون كثبان الرمال التي 
تنسحب أمام بصرهم برتابة باعثة على 
النعاس، ثم ناموا وهم يحلمون مبا ينتظرهم 
من مفاجآت سارة يتوقعون حدوثها، وكيف 
سيتحدثون عنها لألصدقاء واألقارب إىل 

آخر يوم يف حياتهم.
٭٭٭

أيقظهم صراخ السائق مع قدوم املساء:
 ـــ انزلوا بسرعة.

حدقت عيون الركاب مستفهمة من 
السائق الذي أردف بصوت خافت، وكأنه 

يعتذر عن صراخه منذ قليل:
ـــ سأبدل العجلة.

خرجوا من احلافلة وهم يتثاءبون، 
ويظهرون استياءهم. ولكن بعدما أخذوا 
يتأملون خط األفق األرجواين أعجبهم 
املنظر، وشعروا ببهجة منعشة، وقد دخل يف 

صدروهم هواء نقي الربودة.
٭٭٭

خيم الليل بصرامة، وغرقت الصحراء 
يف ظالم دامس. وحاصر الركاب السواد من 
كل جانب، فارتفعت نظراتهم من النوافذ إىل 
رحابة السماء حيث تتألأل النجوم حول قمر 
يرسل نورًا أبيض نادرًا ما يرسم ظالالً يف 
رحابة انبساط الصحراء، وهذا نبههم إىل 
أنهم نادرًا ما يرون النجوم يف سماء املدينة 
التي حتجبها األبنية املرتفعة، واألنوار 

املبهرة والغبار.
ـــ نبدو كذرة رمل صغرية يف دوامة 

إعصار هائج. 
قال أحدهم، وصمت، مكتفيًا مبا عرب به 
عن فكرة داهمته فلم يستطع االحتفاظ بها 

لنفسه.
شعروا باخليبة، فقد راودهم إحساس حاد 
بضآلة وجودهم، رغم كل آمال االنتصارات 

التي ظنوا أنهم سيحققونها قريبًا.
قطع الصمت املشبع بالركود صوت 

الرجل اجلالس عند الباب:
ـــ أيها السائق.. أغلق الباب.

اعرتض الرجل اجلالس خلفه:
ـ الهواء منعش.. هل تنوي خنقنا ونحن  ــ

يف وسط الصحراء.
فأعاد الرجل القول حمذرًا:

ـــ ُمدَّ رأسك من النافذة واستنشق ما شئت 

رحلة غري منتهية 
سامر أنور الشمايل 
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يف الطريق، فصرخ كي ينّفس عما يف نفسه 
من إحباط مبكر:

ـــ أيها السائق.. لو مل تنم لوصلنا إىل 
غايتنا.

مل يرد السائق عليه، فأخذ يشتمه بصوت 
عاٍل، حتى استيقظ كل من يف احلافلة.

اقرتب أحدهم من السائق، وهزه بعنف 
من كتفه، ولكنه مل يتحرك.

راكب آخر هرع إىل السائق وتناول يده، 
ثم قال بأسف:

ـــ جسده بارد.. لقد مضت ساعات على 
وفاته.

استيقظ اجلميع على خرب حزين ال 
ينتظرونه، وتداعت عبارات متعاطفة مع 
السائق امليت، ثم فرض الواقع نفسه بقسوة:

ـــ ماذا نفعل باجلثة؟
ـــ ندفنه يف الرمل.

ـــ بل يجب أخذه إىل ذويه.
بعد طول جدل، غطوا جثة السائق، 

ووضعوها فوق احلافلة.
٭٭٭

ظل السائق امليت حمور احلديث إىل أن 
تساءل أحدهم وهو ينظر إىل نقطة يتالشى 

فيها الطريق مع خط األفق:
ـــ من سيقود احلافلة؟

تطوع أكرث من شخص للقيادة، ودخلوا 
يف جدل حول ترتيب األدوار، ولكن سرعان 
ما برد احلماس حني قال رجل نحيل بصوت 

مبحوح:
ـــ ليست املشكلة من سيقود احلافلة.. بل 

يف من يعرف الطريق.
تبادلوا النظرات بحرية ودهشة، ثم 

تتالت االقرتاحات:
ـــ نواصل السري إىل األمام.

علق أحدهم ساخرًا:
ـ وإذا كان السائق قد استدار باحلافلة  ــ

قبل وفاته.
رد آخر باستهجان:

ـــ رغم أنه احتمال مستبعد فإننا سنعود 
من حيث أتينا.

ـ وبذلك نكون قد خرجنا من ورطتنا. ــ
قال آخر بخيبة مؤكدًا قول رفيقه. 
ولكن الرجل الواقف قبالتهما قال 

بسخرية وهو يهز رأسه األصلع:
ـــ األمر بسيط وال يحتاج إىل التعقيد.. 
نسري عكس جهة شروق الشمس كما كنا 

نسري.
فتبادل الرجالن املقابالن له النظرات 

بصمت.
ثم اتفق الركاب جميعهم على تبديل 
السائق كل ثالث ساعات، وأن يكون برفقة 
السائق مساعد ينبهه ويراقب الطريق.

٭٭٭
ما إن سارت احلافلة على هذه الطريقة 
لعدة أميال حتى توقفت، وتصاعدت 
االستفسارات التي تنوس بني احلرية 

واخلوف من جديد:
ـــ ملاذا توقفت احلافلة؟.
ـــ ما العطل هذه املرة؟

ـ هل سنصل إىل نهاية الطريق حقًا؟ ــ
قال مساعد السائق:

ـــ احلافلة على مفرتق طرق.
قال أحدهم ببساطة:

ـــ سريوا على أي طريق وكفى.
نظر إليه اجلميع بغضب، حتى إن 
اجلالس خلفه أراد أن يضربه لوال تدخل 

املرأة اجلالسة قربه.
قال مساعد السائق وهو يغادر مقعده: 

ـــ لنناقش األمر بجدية وهدوء.
أسرع الركاب يرتجلون ويقفون حول 
السائق املساعد الذي جلس على صخرة 

كبرية قرب مفرتق الطرق.
قال رجل طويل وهو يقف على أطراف 

أصابعه:
ـــ قد يكون ثمة طريق طويل وآخر 

قصري.
ـــ إن كان كالمك صحيحًا.. فكيف 

ستعرف ذلك؟
تساءل صوت ساخر، فقال صوت خشن 

بجدية:

ـــ البد من اختيار الطريق املناسب.. 
وعدم االستسالم للمصادفة العمياء.

 ـــ أحسنت يا ذكي.
قال صوت نسائي بسخرية، فارتفع 
صوت الضحك، وتداخلت األصوات فهناك 
من يريد السري على التفرع األيسر للطريق، 
ومنهم من اختار اجلانب األمين. وحدة 
الصراع مل متنع فتاة بدينة من إبداء تعليق 

طريف:
ـ لو كان ثمة طريق يف الوسط لسرنا  ــ

عليه وانتهت املشكلة.
ضحك عدد حمدود بصوت عاٍل، واكتفى 
قسم آخر باالبتسام، وجتاهل أكرثهم األمر 

وكأن شيئًا مل يعنهم.
وبعدما تعب اجلميع من الصراخ 
واحملاججة اتفق أكرثهم على إجراء القرعة 

وترك األمر للمصادفة العمياء.
٭٭٭

انطلقت احلافلة، وبدأت الوساوس تخمد 
مع رتابة الطريق، إىل أن توقفت مرة أخرى. 
فصاح مساعد السائق قبل أن يسأله الركاب 

عن سبب الوقوف املفاجئ.
ـــ لقد انتهى الطريق.

خرجت أصوات الضحك من بني مقاعد 
الركاب، فقد ظن البعض أنه ميازحهم للوهلة 

األوىل.
وقف رجل يرتدي نظرات طبية، وقال 

بطريقة مسرحية:
ـ أيها السادة.. كيف ينتهي الطريق؟! ـ ـ
ارتفع صوت الضحك، وزاد صخب 
الركاب. ولكن سرعان ما تأكد للجميع 
أن األمر حقيقة واقعة وليس هناك جمال 

للمزاح.
نزل الركاب بقلق، ثم قال الرجل البدين 

وهو يغرس يديه يف الرمل:
ـــ الطريق مل ينته.. ولكنه مغطى بالرمل.
وقال صاحب السرتة الزرقاء وهو يشري 
إىل الطريق الرملي لعدة أمتار، ثم بدأ باحلفر 

بيديه:
ـــ قد يكون كالمك صحيحًا.. ألمتار 
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قليلة.. ولكن بعدها قد تكون نهاية الطريق.
الرجل األصلع قال وهو يركل بقدمه 

الرمل فيتناثر أمامه:
ـــ ال بد من إزالة الرمل لنتابع الرحلة.

قال ذو السرتة الزرقاء:
ـ إذا انتهى الطريق.. يكون كل ما بذلناه  ــ
من جهد يف إزالة الرمل عن الطريق قد ذهب 

عبثًا.
صمت الرجل البدين، وصمت اجلميع بعد 
ما شملتهم احلرية، إىل أن قال الذي يشعل 

لفافة تبغ:
ـــ األفضل أن نعود من حيث أتينا.

ونتيجة اإلحباط أيده أكرث من شخص، 
إىل أن صرخ رجل قصري وهو يطوح بيديه 

عاليًا:
ـــ بهذه السهولة نضيع من يدينا هدف 

الرحلة الذي حلمنا به لسنوات؟!
أردف الرجل الذي أشعل لفافة تبغ وهو 

ينظر إىل الركاب باحثًا عن مؤيد له:
ـــ أفضل من أن نضيع يف الصحراء.
أكد الكثري من الركاب هذا الرأي احلازم، 
ولكن مل يتفق اجلميع على ذلك، السيما أن 
الرجل األصلع شتت هذه الفكرة عندما قال:
ـ ما رأيكم بالعودة واملسري يف الطريق  ــ

اآلخر.
عندئذ ارتفع اللغط من جديد. إىل أن قال 
الرجل النحيل وهو يسند ظهره إىل احلافلة 

التي أخذت تفقد بريقها:
ـــ لنؤجل اخلالف حتى نصل أواًل إىل 

مفرتق الطرق.
القول األخري مل يطمئن اجلميع، فقد 
أحسوا أنه ينذر بكارثة ما، ومع ذلك رضخوا 
لالقرتاح ألنه أكرث واقعية من سواه، فعاد 
كل منهم إىل مكانه، ثم انطلقت احلافلة يف 

طريق العودة.
٭٭٭

توقفت احلافلة مرة أخرى، وتداخلت 
األسئلة مستفسرة عما حدث. 

قال السائق:
 ـــ عطل طارئ.

نزل بعض الركاب، ثم اقرتب رجل يكشف 
عن ذراعني قويتني من حمرك السيارة، وقال 

بعد ما فحصه بإمعان:
ـــ اخللل يف احملرك.

خاطبه الرجل الذي يرتدي نظارات طبية 
بنفاد صرب:

ـــ أصلحها.. ماذا تنتظر؟!
رد عليه بشماتة:

ـــ أحتاج إىل أدوات كي أصلحها.
بحثوا يف احلافلة بدقة، ولكنهم مل يجدوا 

األدوات املناسبة.
وتداعت األصوات التي اختلطت بني 

اليأس والرجاء:
ـــ أصلحها كيفا اتفق.

ـــ املهم أن تسري وكفى.
صمت السائق، إىل أن انتهت اقرتاحاتهم، 

فقال وهو يحدق باجلميع بحزم:
ـــ أحتاج إىل مساعدة.

حتلق املتطوعون حوله، وبسكاكني 
ومالعق الطعام، استطاعوا تشغيل احملرك.

قال مساعد السائق:
ـــ ميكن للحافلة أن تسري اآلن.

فانبسطت األسارير، وانتشوا باألمل 
من جديد. وأردف السائق املساعد كي ال 

يخدعهم:
ـــ ولكن أخشى من تكرر العطل لهذا يجب 

أن نسري ببطء.
تبادل الركاب النظرات بخيبة، ثم قال 
رجل عجوز وهو يحك بأصابعه املعروقة 

شعره األبيض:
ـــ ليس لدينا خيار آخر.

ودارت العجالت املرهقة ببطء هذه 
املرة.
٭٭٭

بعد عشرات األمتار توقفوا، لقد كانوا 
يخشون من عطل آخر، ولكن املفاجأة كانت 

أكرث إحباطًا:
ـــ لقد نفد الوقود.

قال السائق، وأردف مساعده مبرارة 
أكرب:

ـــ الطعام يوشك على النفاد.
قال الذي يرتدي اجلينز:

ـــ ليس أمامنا سوى االنتظار.. علنا 
نلتقي سيارة عابرة.

رد أحدهم ساخرًا من غباء املتكلم:
ـ إنه طريق مهجور.. فلم نلتق سيارة  ــ

واحدة طوال الرحلة.
فتصاعدت بعض الضحكات لعلها تفرج 

عما بهم من احتقان.
قالت امرأة يف مقتبل العمر، وهي متسح 

دموعها:
ـــ ماذا نفعل؟!

ـــ نسري على أقدامنا إذ ليس لدينا جمال 
إلصالح احلافلة.

قال ذلك أكرث الركاب لياقة بدنية، فنظر 
إليه الرجل البدين بغيظ ثم قال:

ـ الطريق طويل.. وسنموت من اجلوع  ـ ـ
والتعب إذا مل تفرتسنا الوحوش الكاسرة.

ـــ ما العمل؟
ردد أكرث من صوت بحرية، وهم يأملون 

إجابة تشعرهم ببعض األمل.
٭٭٭

مل يتقفوا على رأي واحد. وجفت حلوقهم 
من كرثة الكالم والصراخ دون جدوى. ثم 
تهالكت أجسادهم العطشى اجلائعة على 
املقاعد املتعرقة من األجساد الالهثة 
الباحثة عن ظل يف هجري شمس الصحراء 

الالهبة.
٭٭٭

تدافع الركاب بخوف وهم يدخلون 
احلافلة بسرعة، وأسرعوا يف إغالق النوافذ 
واألبواب بإحكام، وهم ينظرون بهلع إىل 
سرب من الطيور اجلارحة التي أخذت تدنو 
منهم بوقاحة دون أن تأبه لصفريهم، 
وشتائمهم، واألشياء التي يقذفونها بها.
أخذت الطيور السوداء تضرب الهواء 
بقوة وهي حتوم حول احلافلة التي اتسعت 
عيون ركابها ذعرًا وهي حتدق بخوف، ثم 
حطت على سطح احلافلة لتنهش مبناقريها 

احلادة جثة السائق.
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لبست بردة من حاروا ومن تاهوا
ومن طوتهم على أحالمهم آُه

كما.. تلبس الريح معنى الفراغ 
الفراغ هنا..

 برزخ بني ناصية احلرف والوقت 
والوقت.. جرح..على.. أبد األغنيات 

خطاي موثقة بالربد مثقلة 
بالرمل والرمل برد التيه أعماُه

تناهت..إيّل املسافات 
مثقلة بالغياب 

الغياب هنا..
 موقف احلائرين

 انحباس الكالم اختناق احلنني.
احلنني.. تعلقه الذكريات 

وكنُت أبحث يف رؤياي عن ظلي
ليستعني بحرف الروح معناُه

بدأت 
ملت قلياًل 

على
 شجر 

مرسل بالغواية 
يكشف... عري الرؤى 

والرؤى..يف كتاب البداية 
تطفر... من.. عبث األمنيات 

رأيُت خويف حروفًا أخطأت صمتي
وأوشك الصمت أن يبدي خفاياُه

توسدت.
واملاء..

 نضد يل..لغة..تشبه الغيم 

تنهض..من حلظة الوجد 
أو.. من عناق اجلهات

تشكلت آيتي ماء يكاشفني
واملاء كالظل يف الرؤيا لبسناُه

كأين.. على شرفة الوصل 
أنهض.. 

من حريتي من عماْي
يعلمني املاء...كشف الغموض 

ويكشف يل.. 
ما تنزل يف احلرف..

من خافيات
ألقى علّي وشاحًا قال ها شغفي

ما ضل من عرجت للماء عيناُه

أرى اآلن مسراي.. 
 يف وضح الغيب.

تنسل من..
 رحم السر يف..خلوة الروح نار القصيدة 

فألبس..بردتها املصطفاة

شهدت فاضت خياالتي مبا أخفت
وطاف باحللم خلف الغيب موالُه

على غفلة احللم 
أصبحت..حارسة للخيال 

هنا.... أول اخلوف 
آخر..

 ما أرسلته اجملازات يف لغة الظل 
ما..غيبته اللغات

وقفت آلت إىل روحي مراياها
وبان يل أبد شفت مراياُه

موقف الكشف
بهيجة مصري إدلبي
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سامل بن رزيق بن عوض

بعد إمتامي لقراءة اجملموعة الكاملة للشاعر/ عبد اهلل الربدوين، 
تخيلت أين دخلت  على الشاعر  ألجري حوارًا صحفيًا معه، 

فاستقبلني بحفاوته املعهودة عندما حييته بقويل:
صباح اخلري! 

قال يل:
»يسعد صباحك« يا إبني أتعرفني؟

فيك اعتنقت أنا  قبلت  منك  يـدي!!
اجتمعت كلها   بالدي  فيك  رأيت 

كيف التقى التسعة املليار يف جسد؟!
شاعرنا الكبري / عبداهلل  بن صالح الربدوين، اجلمهور متعطش 

للتعرف عليك أكرث .
الربدوين:

أنا؟ األشواق أنا من 
واحلرمان والشكوى أنا 

أنا فكرة ولهى معانيها
والضنى الــتــضــنــي 

أنا زفرة فيها بكاء الفقر
آثـــــــــــــام الــــغــــنــــى

شاعر الكبري، عاشق بلقيس اجلميلة، إىل أين وصل بك هذا العشق 
النفيس؟ الربدوين:

ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي؟
مليحة! عاشقاها السـل واجلرُب

ماتت بصندوق  وضاح بال ثمن
ومل ميت يف حشاها العشق والطرُب

شاعر الكبري، إىل هذا احلد تعشق  صنعاء؟!
الربدوين:

حباىل بـــذور  مــنــا   حشاها  يف 
خصبْه! النبض  وردية  وجذور  

لكنك كنت تبشر »معشوقتك« صنعاء  باملستقبل  دائمًا! فأي 
تراه؟ مستقبل 

 الربدوين:
دخلت صنعاء بابا ثانيًا

ليتها تدري  إىل أين افتتح! 
لغة احلزن  واألحزان  تلتحف بها  قصائد شاعرنا ، ملاذا  كل 

هذا احلزن؟!
الربدوين:

عادته على  احلزن  هنا  ها 
فلماذا اليوم للحزن غرابْه؟

تبحث األحزان يف األحزان عن
ربابْه! حلق  وعــن  بــاٍك  وتــٍر 

الشعر نصفه خيال، ونصفه اآلخر عاطفة جياشة، مل ال ترحل 
باملتلقي يف  هذه العوامل من اخليال البديع الذي متلكه؟

الردوين:
فظيع جهل ما يجري

وأفظع منه  أن تدري!!
يرى بعض النقاد لشعرك أنك  بدأت مقلدًا ثم تدرجت بعد ذلك إىل 
القوة  وبلغت األوج يف قصيدتك »عروبة اليوم« ثم  عدت  بعد 

ذلك  إىل التقليد!
الربدوين:

ال مل ينم شعري  ومل يصمت  ومل
تصمت على أوتاره األنغاُم

مل يستكن وتري ومل يسكت فمــي
فلتخرس  األفواه  واألقالُم!

ما هذا الغضب والتعصب؟!
الربدوين:

شكرًا دخلـــــت بال  إثارْه
وبال  طفور   أو غــــــــرارْه!

كأين بك نلت ثراء من وراء شعرك كما يذكر بعض النقاد!
 الربدوين:

ماذا؟ أتلقى عند صعلوك
البيوت غنى اإلمارْه؟!

حوار مع الشاعر الكبري/ عبد اهلل الربدوين
رحمه اهلل تعاىل من دواوينه الشعرية



113

عشت يا شاعرنا يف زمن الكبار  فكيف ترى زماننا؟
الربدوين:

معـدمًا كــرميــًا  كـــان  أمــســنــا 
وأشـّح!! أغنى   اليوم  وزمــان 

ما  تقييم  شاعرنا الكبري لشعر  وشعراء اليوم  يف هذا العصر 
الذي امتألت فيه املالحق  األدبية  بهذه األمناط اجلديدة؟

الربدوين:
الشعر اليوم كمـــا تدري

ألوان  ليس لها  ألوان!
كل األنفاس بال عبق

كل األوتار بال عيـدان!
أنت يا شاعرنا حتكم على  مرياث ضخم من األلوان واألطياف!

الربدوين:
كل األوراق  مبا حملت

تشتاق إىل  ألَفْي طوفـان!
يقول بعض النقاد إن حمنة الربدوين امتداد حملنة املعري!

الربدوين:
شاعرًا املعرة  ترب  يف  وأهز 

ومصابي! خطبه  توحد  مثلي، 
وماذا عن أبي متام  الطائي؟

الربدوين:
حبيب، تسأل عن حايل،  وكيف أنـا

شبابٌة يف شفاه الريح تنتحـُب!
عروبة اليوم؟!

 الربدوين:
دعني أغرد، فالعروبة  روضتي

ورحاب موطنها الكبري رحـابي!
ما الذي تعنيه بهذا الفخر اجلميل؟

الربدوين:
بـــــــــــــــــه اهلل  بعث  يوم  جل 

أحمدًا ميحو عن األرض الظالمـــــــا
ورأى الدنيا خصاما فاصطفـــــــى

أحمدا يفني عن الدنيا اخلصـــــامـا
أنت تفخر باملصطفى صلى اهلل عليه وسلم!

الشاعر الربدوين:
كتابا يا  مصطفى  يا 

من كل فن تألـــــــــف
سيأتــــــــي زمانا  ويا 

ميحو الزمان املـزيف!

كالمك يشعرنا بأنك متفائل  جدًا رغم أحزانك الكبرية !
الربدوين:

سوف تأتي أيامه الـُخْضُر لكن
هل ترانا جنيئها قبل تأتــــي؟!  

بعد هذه الرحلة الطويلة مع الكلمة الشاعرة واخليال الوقاد  
كيف تقيم جتربتك الشعرية؟

الربدوين:
ال تسلني يا صاحبي  أيُّ  شعري

كان أعلى  أو أيه كان أدنــــى؟!
أجمل الشعر  نغمة  مل  أوقعــــــــــها

وصمتي  يطوي لها ألف معنـى

نحن يا شاعرنا  الكبري أمة احلق  وحراسه على وجه األرض، 
فماذا تقول لنا؟

الربدوين:
قــــوة إال   حتميه   ال  واحلـــق 

غضبى  كألسنة  اللهيب  القاين
واألرض أم الناس ميدان الوغى

امليــدان فريسة   والعاجزون 
واجملد حظ مدرب ومســــلح

املتــــواين األعزل  واملوت حظ 
شاعرنا الكبري، بعض القراء واملعجبني  يطلبون  العنوان  حتى 

يتواصلوا معك: الربدوين:
عنوانـــــــــي سلوى   يا  صنعا 

األحــــــزان! مزدحم  يف  بيتي  
عملك احلايل؟

الربدوين:
مبتـــــــــدٌئ ـــزاٌف  ع عملي: 

للجدران! يــشــدو   أو  يبكي  
صندوق بريدك؟

الربدوين:
صندوق بريدي مع روف

برميل احلرق أو النسيان!

شكرا  شكرا شاعرنا الكبري على حتملك  لنا، عسى أال نكون قد 
أثقلنا على شاعرنا!

الربدوين: 
شكرًا، أتنوي  أن تشرفنـا

ـــارْه! ــــ ـــزي بــتــكــرار ال
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مصر التي..
تظل مشهدًا جليًا للنهار

أمرية متشي على أسوار وقتنا
فينطوي السواد يف غربته

كي حتضر ابنة العفاف
والوقار

......................
مصر التي..

فضاء من يريد أن يجرب
احلياة من جديد

أحبها بال حدود
حتبني بال قيود

تطلقني من قلق اخلريف
نحو حلم طفلة

تنام يف غنائها الورود..
.....................

مصر التي
أحبها أكرث

بألقها الغريب
حني ينرث النيل

على وحدته أغنية
مذاقها سكر..

.....................
مصر التي

يسحرين صباحها اآلتي
بطعم الفاكهة..
ابتسمت نافذتي

حني تراءى الصبح فالحًا لها..
يحرث حقله يف الواجهة..

......................
مصر التي

يعرفني مساؤها
تدهشني قبلة على

جبينها
كأنها رذاذ عطر..

يا مساء مصر..
..........................

مصر التي
تعيد للشاعر إن ضّيع شعره

حقيبة القصائد..
تفرش قلبها حتت القمر..

تعيد وفرة من
احلب وعطرًا هو حربه

الذي مر على
قرى املطر..

........................
مصر التي..

تنتظر املواسم التي جتيء
بي عاشقة لنبلها 
لشمسها وليلها

لسمرة املسافرين يف رغيف عيشهم
وخفة جمدولة

يف دمهم
والبتسامة قريبة

من املغرتب الالئذ يف جوارهم..
.......................

مصر التي..
صديقتي

صديقة الشعر وابتسامة الطفولة
صديقة الفصول

واملواسم اجلميلة
صديقتي..

أم القلب الطيب

صاحلة عبيد غابش

أدق باب بيتها
شوقًا إىل قهوتها

جربت أن جتلس يف 
مقهى حنني معها؟

يضحك يف حديثنا املساء
والنيل

وصورة لنا معًا
علقها فنان يف ذاكرة األحالم

واأليام
والرباءة النبيلة

مصر  التي أحبها
غزلت مندياًل من اخلوف

على أوالدها
تسألني عن طوله وعرضه

قلت بحجم عشقنا حللٍم واحٍد
بني يديها

بحجم خوفنا عليها
كي منسح الدموع من عينيها

نحضنها..
نقول: يا مصر..

ال حتزين
وانتظري

صباحك اجلميل مقبل كعهده
بطعم الفاكهة

بإذن من أنزل يف كتابه
اسمك املضاء

بالعقول النابهة
انتظري..

وسوف تعرفني
 يا مصر التي..



115

إصدارات جديدة

دائـرة الثقـافة واالعـالم . الشــارقة
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e-mail : a r r a f i d @ s d c i . g o v . a e

النهضة1 الهوية: سؤال  سؤال 
من منّصة التاريخ إىل عتبة املسرح

الرتاث2 توظيف 
مسرح القاسمي منوذجًا

واالحتمال 3 احلقيقة  بني  التاريخ  مسرحة 
الدراما التاريخية عند الدكتور سلطان القاسمي

مسرح الهواة يف اجلزائر4
1985 - 1967

الكالسيكية:5 الدرامية  البنية  تكسري 
قراءة يف مسرحية »السدادة«

القسوة6 أرطو مؤسس مسرح  أنطونان 
املسرح وجذوره االحتفالية



118

مدخل ملسرح القاسمي
إن سلسلة مسرحياته التاريخية/
املعاصرة التي ذهبت هذا املذهب اإلبداعي 
يف تشكيل الرؤية وتوثيقها، والعمل على 
إشاعتها يف وسط التلّقي وتوفري فرص 
أكرب لتداولها، متّثلت يف مسرحية »عودة 
هوالكو«، ومسرحية »القضية«، ومسرحية 
»الواقع صورة طبق األصل«، ومسرحبة 
»النمرود«، ومسرحية »اإلسكندر األكرب«.

وعلى الرغم من تنّوع املعطى التاريخي 
وتعدديته يف املسرحيات إال أن الرتكيز على 
املقولة السياسية املركزية هو ديدنها، يف 
التعبري عن رؤية مشهدية جتتهد يف وضع 
مناطق وأحداث منتخبة بعناية ومعرفة 
وفكر مقصدي، من منّصة التاريخ لوضعها 
بوعي إجرائي عميق على خشبة املسرح 

أمام بصر التلّقي.
ال شك يف أّن هذه املسرحيات حّققت 
حضورًا مهمًا على أكرث من صعيد، وقّدمت 
صاحبها ليكون يف أكرث من حمفل مسرحي 
بوصفه ممن متّكن من إثراء املسرح العربي 
من جهة، وتعزيز الرؤية املتقدمة لوظيفة 

سؤال الهوية: سؤال النهضة
من منّصة التاريخ إىل عتبة املسرح

مسرح القاسمي بوصفه مسرحًا معّدًا 
للتمثيل أساسًا، فقد دأب القاسمي على وضع 
عتبة تقدمي يف كّل مسرحياته تعمل على 
اقرتاح املقولة املركزية ووضعها بني أيدي 
املشاهدين والقّراء معًا، من أجل دعم رؤيته 
املسرحية بأكرب قدر ممكن من اإليضاح 
وتكبري صورة السؤال اجلوهري الذي تشتغل 
عليه املسرحية، وبأسلوب أكادميي ينهض 
على توثيق املعلومة املستقاة من املصادر 
واملراجع بدّقة ومسؤولية، على النحو الذي 
تتمظهر فيه صورة املؤرّخ احلصيف املؤمن 
مبا يكتب والعارف بحدود ما يكتب أيضًا.
تتقّدم مسرحية »شمشون اجلّبار« هذه 

العتبة التقدميية :
»تصادف هذه األيام الذكرى الستون 
للنكبة، ويتحّدث الناس وكأمنا الصراع 
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني قد بدا منذ 
ستني سنة فقط. إن الصراع بني الفلسطينيني 
واإلسرائيليني قد بدأ منذ سنة 1122 قبل 
امليالد. وكان حكم فلسطني للفلسطينيني 
وليس لإلسرائيليني، الذين كانوا رعية 
لدى الفلسطينيني، ولتبيان ذلك كتبت هذه 

املسرح على الصعيد القومي واإلنساين 
والفني من جهة أخرى، على النحو الذي 
أصبح من الضروري وضع هذا املسرح 
»النوعي« يف مكانة الئقة ضمن مسرية 

املسرح العربي املعاصر.
املسرحية اجلديدة التي تضاف إىل 
هذا الرتاث املسرحي املتمّيز هي مسرحية 
»شمشون اجلّبار«، وهي إسهامة تذهب 
مباشرة إىل حساسية القضية الفلسطينية 
ــ بوصفها أبرز قضية إشكالية يعاين 
منها العرب حاليًا، وتطرح رؤية تاريخية 
وسياسية جديدة من خالل انتقاء مسرحي 
الفت لكّل عناصر التشكيل املسرحي، ال 
سيما أن مسرح القاسمي مكتوب للتمثيل 
وليس للقراءة، إذ حتتوي كل مسرحياته 
على الكثري من اإلرشادات اإلخراجية 
واملالحظات الديكورية التي تعّبر عن 
وعي درامي حلركية النص يف أمنوذجه 

التمثيلي. 

عتبة التقدمي:
استنادًا إىل هذه الرؤية التي تعاين 

د. حممد صابر عبيد

تشتغل مسرحيات الدكتور سلطان القاسمي على ثيمة مركزية وأساسية تنهل موضوعتها من التاريخ، وتسعى عرب نقل احلادثة 
التاريخية إىل خشبة املسرح لتحقيق رؤية سياسية لها عالقة وثيقة بالراهن العربي، وجتيب عن أسئلة جوهرية بصدد إشكاالت هذا 
الواقع وجتلياته ورؤاه، وتستعني بطاقة املسرح وتقاناته وقّوة حضوره وعمق تأثريه لعرض صراع الهوية الذي تعيشه األمة العربية 

أكرث من أّي وقت مضى.
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مانوه من قبيلة دان التي تسكن بلدة زوراه.
الزمان: سنة 1122 قبل امليالد.

يحضر بعض من اليهود من منطقة 
يهودا بني البحرين امليت واملتوسط، ويتقّدم 

أحدهم«.
ويف »الفصل األول/املشهد الثاين« 
يظهر املهاد على هذه الصورة أيضًا :
»املكان: قرية لهي )بالقرب من 

اللطرون(
حشد من الفلسطينيني أتوا الستالم 

شمشون«.
ويبدو املهاد يف الفصل األول مبشهديه 
حياديًا تقريبًا، إذ يرّكز على الزمكان يف 
املشهد األوّل، وعلى املكان املصحوب مبوّجه 
تصويري درامي نحو لقطة تنطوي ضمنًا 
على قدر من الصراع اخلفي، إذا ما أخذنا 
بنظر االعتبار الصورة األوىل التي أظهرت 
شمشون وهو خمتبئ يف غار خوفًا من هذا 
احلشد الذي ظهر يف مهاد املشهد الثاين.
ويشهد املهاد الزمكاين يف الفصل 
الثاين حتواًل مهمًا يف ظهور شخصية 
»دليلة اليهودية« يف املشهد األول داخل 
املنظر املسرحي، فضالً عن تركيز النظر إىل 

املكان والزمان الداّلني :
»الفصل الثاين / املشهد األول :

املنظر : منزل دليلة اليهودية.
املكان : وادي سوَرك على بعد خمسة 
عشر ميالً إىل الغرب من بلدة زوراه، وكانت 
تلك املنطقة حتت احلكم الفلسطيني.
الزمان : سنة 1105 قبل امليالد«.

ويتوّسع يف املشهد الثاين من هذا 
الفصل لينقل احلال الدرامية إىل مرحلة 
انتصار تشهده األرض الفلسطينية والتاريخ 
الفلسطيني والفضاء الفلسطيني :
»االحتفاالت الفلسطينية باالنتصار 

على شمشون.
املكان: غّزة.

الزمان : 1105 قبل امليالد.
املنظر : حكام فلسطني يجلسون مع 

املسرحية »شمشون اجلبار« بعد أن اقتبست 
مادتها من نصوص اإلجنيل.

إن كلمة »فلسطيني« يف اجملتمع 
الغربي، ومنذ قرون من السنني، تعني 
الشخص الهمجي الذي ليس له ثقافة، ويف 
اللغة اإلجنليزية استعملت كلمة »فلسطيني« 

لإلهانة.
إن التقّدم احلضاري لدى الفلسطينيني 
كان متفوقًا على أعدائهم اإلسرائيليني يف 
جمال العلوم التطبيقية ويف احلروب ويف 
الفنون اجلميلة. وقد اعرتف اإلسرائيليون 
واألمريكيون أخريًا بذلك. فمن الشواهد 
األثرية أثبتت احلفريات أن الفلسطينيني 
كان لديهم أجمل األدوات الفخارية، وطرز 
بناء بيوتهم جميلة ولغتهم مكتوبة.
كما بّينت األبحاث أن الفلسطينيني 
منّظمون تنظيمًا جيدًا يف احلروب، فإىل 
جانب جنود املشاة كانت لديهم فرق 
اخليالة، وعربات حربية جتّرها اخليول. 
كذلك لديهم مهارة عالية يف صناعة 

األدوات املعدنية.
ُذكر يف اإلجنيل »ال يوجد حّداد واحد 
يف أرض إسرائيل، فكّل اإلسرائيليني كانوا 
يذهبون إىل الفلسطينيني لسّن أدواتهم«، 
ويوحي اإلجنيل بأن الفلسطينيني مذنبون 
ألنهم مل يشركوا اإلسرائيليني يف املهارات 
الفنية الفلسطينية. ومن املؤسف جدًا أن 
نرى التحامل على الفلسطينيني يف التوراة 
واإلجنيل سببه أن من كتبوا التوراة واإلجنيل 
كانوا يف حروب مع الفلسطينيني، فأّثر ذلك 
يف الشعوب الغربية ويف اليهود، فاتخذت 
معًا موقفًا معاديًا ضّد الفلسطينيني يف هذه 
األيام. فهل من منصف للشعب الفلسطيني؟
وبصرف النظر عن القيمة التاريخية 
اخلطرية ذات األهمية البالغة التي حتظى 
بها هذه العتبة، مما قد يكون خافيًا 
على الكثري من العرب يف أحقية الشعب 
الفلسطيني يف أرض فلسطني، وكاشفًا عن 
اإلرهاب الفكري واإليديولوجي والثقايف 

الذي متارسه الدوائر الصهيونية يف تهويد 
التاريخ وتهويد اجلغرافيا وتهويد املعرفة، 
فإن العرض املشهدي الذي حفلت به 
املسرحية عرب فصولها ومشاهدها تقارب 
فعالية األسطرة التي اشتغلت عليها الثقافة 
الصهيونية على مّر عصورها، وهي متنح 
الشخصية الصهيونية »اخلوارقية« بعدًا 
أسطوريًا خميفًا يكّبر حجمها التاريخي، 
ويدخلها يف سياق يستهدف الرتويع 
والتهديد مبستقبل غامض لكّل عدو ال يؤمن 

بدولة إسرائيل الغاصبة.
إن املعلومات التاريخية املوّثقة من 
مصادر ال خالف عليها ــ خارج حدود 
التزوير والتقويل واحلذف واإلضافة التي 
تعّرض لها الكتابانـ ـ حتى يف منطقة 
»اآلخر« الصهيوين والغربي، لتثري أسئلة يف 
غاية اخلطورة واألهمية عن ماٍض وراهن 
ومستقبل هذه القضية الشائكة، وتغّيرـ ـ أو 
يجب أن تغّيرـ ـ الكثري من وجهات النظر 
عند العرب أواًل، وعند اآلخر ثانيًا، وتعديل 
الكثري من املواقف وصواًل إىل مرحلة 
إنصاف معقولة للشعب الفلسطيني تنادي 
بها املسرحية يف نهاية عتبة التقدمي على 

شكل صرخة مدّوية ومؤملة.

املهاد الزمكاين املشهدي:
تعمل مسرحية »شمشون اجلّبار« داخل 
املنت الدرامي على عرض مهاد زمكاين 
مشهدي يؤّكد رغبة العرض املسرحي 
وحساسيته يف فكر املسرحية، ويسهم يف 
توجيه الفعالية الدرامية نحو عتبة املسرح، 
وهي تنطوي على قيمة ذات تأثري بالغ يف 
إدراك صورة الزمان واملكان واملنظر لدى 

املتلقي. 
ففي »الفصل األول/املشهد األول« 
يظهر هذا املهاد الزمكاين املشهدي على 

هذه الصورة:
 »املكان: صخرة ايتيم إىل الغرب من 
بري زيت حيث يختبئ يف الغار شمشون بن 
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أعداد غفرية من البشر، تقّدر بثالثة آالف من 
الرجال والنساء، يف املعبد، وحتت سقفه.
يف وسط املعبد عمودان يرفعان 

السقف.
ويف جهة املسرح يشاهد شمشون 
مسجونًا يدّور الطاحونة، ومن خلفه جالّد 

يجلد على ظهره...
برقصات  العظيم  االحتفال  يبدأ 

فلسطينية وحركات بهلوانية...«.
يف السبيل إىل وضع القارىء واملشاهد 
داخل حلبة الصراع الدرامي وهو ينتقل 
بسرعة وقّوة من حال إىل حال، على النحو 
الذي يكون فيه جاهزًا لتقّبل احلوار وإدراك 
طبيعته وكيفيته الذي سيحمله كل مشهد 

من املشهدين.
تتحقق انتقالة كبرية يف مهاد »الفصل 
الثالث/املشهد األول«، حيث تبدو وضعية 
الصراع قد انقلبت هنا يف غري صالح 
الفلسطينيني، إذ تربز إلسرائيل صورة رسمية 
مهيمنة عرب مصطلح »مملكة إسرائيل«، يف 
إشارة الفتة إىل مستوى التغيري الذي حصل 
يف املسرحية مع ولوجها الفصل الثالث :
»تنصيب »شاؤول« أول ملك ململكة 

إسرائيل
املكان : قرية َشِخْم بالقرب من نابلس.

الزمان : سنة 1105 قبل امليالد.
املنظر : حشد من الناس ارتفعت 

أصواتهم من كرثة اجلدال...«.
لكن املشهد الثاين من هذا الفصل يعيد 
إنتاج احلال الدرامية االنقالبية يف صالح 
الفلسطينيني هذه املرّة من خالل طبيعة 
املهاد الزمكاين، الذي يحوي إشارة تفيد 
بحصول احلرب وحضور الفلسطينيني يف 

املهاد :

»ساحة احلرب مع الفلسطينيني
املكان : جبل فقاعة بالقرب من جنني.

الزمان : 1010 قبل امليالد«.
على النحو الذي يوحي بحسم املسألة 

على نحو ما حني يقّدم املشهد صورة 
انتصار الفلسطينيني وهزمية شمشون اجلبار 
واإلسرائيليني، بحيث تنتهي املالحظات 
الزمكانية املشهدية عن مفرتق زمني 
ومكاين حمدد، وعند عتبة »ساحة احلرب 
مع الفلسطينيني« وهي تشهد سيطرتهم 
على املكان والزمان، مما يفرض حقيقة 
تاريخية مهمة تنقل حساسية الصراع 
العربي اإلسرائيلي إىل ما يقرب من ثالثة 
آالف سنة مضت، وليست وليدة هذا القرن 
كما قد يتوهم البعض، وهو ما حاولت 
املسرحية أن تقوله يف مستوى تاريخي 
ودرامي مركزي من مستوياتها ورؤيتها.

مسرحة احلكي وآلّية الصراع:
يتأّلف الفصل األول من املسرحية 
مبشهديه األول والثاين من ثالث شخصيات 
يهودية هم: »اليهودي األول واليهودي 
الثالث«، فضاًل على  الثاين واليهودي 
شخصية »شمشون«، إذ نالحظ أن الكاتب 
أعطى للشخصيات اليهودية صفة رقمية 
»األول/الثاين/الثالث«، على النحو الذي 
يفّسر قيمة التشابه حّد التطابق بني أداء 
الشخصيات وطبيعة تشّكلها الدرامي 
وتكوينها الداليل، وينعكس ضرورًة على 
الفلسفة التي تنتهجها ثقافة الصهيونية يف 
العمل والهيمنة والسيطرة بوساطة أرقام ال 

شخصيات.
الشخصيات اليهودية الثالث تقف على 
الضّد من شخصية »شمشون« يف تسيري 
األمور احلكائية داخل دراما املشهدين، 
إذ تسعى إىل التخّلص منه عرب تسليمه 
للفلسطينيني لتوفري األمان الالزم لهم :
اليهودي األّول: شمشون... شمشون...
               يخرج شمشون من الغار

اليهودي الثاين: هجم الفلسطينيون 
علينا وملا سألناهم ملاذا تهاجموننا 
قالوا بأنهم أتوا إللقاء القبض عليك، وملا 
سألناهم ملاذا؟ قالوا انتقامًا ملا فعله 

شمشون بالفلسطينيني.
نحن رجال منطقة يهودا، وعددنا 
ثالثة آالف رجل، جئنا لنقول لك: أال تعلم 
أن  الفلسطينيني يحكموننا؟ ملاذا تؤذينا 

بتصرفاتك؟
مع  شمشون  حكاية  وتتلّخص 
الفلسطينيني كما تعرضها املسرحية يف أّنه 
أحّب فلسطينية رفض والداه تزويجه منها، 
وحني طلب أن يتزوجها من أبيها ووعده 
بذلك عاد وأخلف وعده وزّوجها أحد رجاله، 
لكن الفلسطينيني حني علموا بأن الفتاة 
تزوجت من يهودي أحرقوها مع أبيها حتى 
املوت، مما أثار نقمة شمشون وعاهد نفسه 

على االنتقام منهم.
ينتهي الفصل على النحو اآلتي:

فأحضر اليهود احلبال وأوثقوا يدي 
شمشون خلفه، ولّفوا, احلبال حول جسده.

سلّموه  هــّيــا...  الثاين:  اليهودي 
للفلسطينيني يف لهي، ناحية اللطرون.

إظالم
إذ يختتم الفصل األول جمرياته الدرامية 
بحسم املسألة لدى اليهود الذين سّلموا 
شمشون للفلسطينيني، بهدف احلصول على 

األمان واالستقرار والهدوء.
تنهض اآللية الدرامية للفصل األول 
مبشهديه على مسرحة احلكاية الشمشونية، 
ونقل األزمة من فعاليتها االجتماعية 
ـ كما تبدو يف منطقة احلكايةـ ـ  اجملّردةـ 
إىل فعالية كربى يف منطقة املسرح خرجت 
متامًا عن سياقها االجتماعي، وخلقت آلية 
صراع مزدوج بني اليهود وشمشون أواًل 
للخالص من تهديد الفلسطينيني الذين 
يتمّتعون بالقّوة والسيطرة واحلكم، وثانيًا 
ـ وهو الصراع املركزيـ ـ بني الفلسطينيني  ـ
وشمشون حيث اعتدى عليهم وقتل منهم، 
استجابة ألهواء ورغبات وإحساس عاٍل 
بالقّوة واجلربوت يعتقد أن الرب قد وهبها 
إياه »تيقنت أن الرب أنزل يّف قّوة خارقة/

أنزل الرب القّوة مرة أخرى يف بدين«، ورمبا 
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كانت هذه إحدى العالمات الثقافية التي 
اعتمدتها الصهيونية يف تشكيل خطابها 
فيما بعد، والسعي لتسخري العامل كّله كي 
يستجيب لقوّة الرب املوهومة املاثلة فيها.

فضاء الشخصية وأسطرتها:
يشهد الفصل الثاين من املسرحية 
مبشهديه )األول والثاين( ظهور شخصية 
»دليلة« وهي شخصية مركزية تعيش 
صراعًا مزدوجًا أيضًا، بني حبها لشمشون 
من جهة، وتعاونها مع حكام فلسطني 
لإليقاع به مقابل املال من جهة أخرى، 
تنتهي إىل جناحها يف تسليمه لهم وفرحها 
باملال ثمنًا لذلك، لكن املعادلة املسرحية 
تدخل هنا يف سياق أسطوري حني يتكّشف 
شمشون عن قوّة جبارة يستلهمها من الرّب، 

تساعده يف حتطيم السقف :
شمشون  على  السقف  ينهار 

والفلسطينيني.
من  آالف  ومعه  شمشون  ُيقتل 
الفلسطينيني بانهيار السقف عليهم...

غبار كثيف...
أحد الفلسطينيني يشاهد الغبار، 

ويصيح:
أحد الفلسطينيني: احلضور كان تعدادهم 

ثالثة آالف...
وحّكام فلسطني معهم...

وشمشون معهم...
يا للهول... يا للهول!

ما الشك فيه أن هذه الصفة اخلوارقية 
التي يظهر عليها شمشون وتتأسطر فيها 
شخصيته يف احلكاية التوراتية واإلجنيلية، 
إمنا هي تعبري عن رؤية ثقافية متجّذرة 
يف عقلية اإلسرائيلي التي تدعم إحساسه 
بالتفّوق والهيمنة وأحقية الهيمنة على 

التاريخ واجلغرافيا.
وقد جنحت املسرحية يف عرض هذه 
ـ عالمي يؤّكد  احلالة على نحو دراميـ 
حساسية هذه املسألة وقيمتها يف فهم 

الشخصية اليهودية وحتليلها، ولعّل صفة 
»اجلبار« املعّلقة يف ذاكرة عنوان املسرحية 
ويف الذاكرة التاريخية أيضًا، مما يحّفز 
املتلقي على التوصل إىل هذا االستنتاج 
الذي يحتاج إىل قراءة ودراسة ومتحيص 
وإدراك، إذ إن هذه الصفة اإلسرائيلية تتمّثل 
يف الكثري من السلوك الثقايف والسياسي 
إلسرائيل اليوم، وكأن ما يقرب من ثالثة 

آالف سنة مل تكن سوى البارحة.

صراع الوجود:
صوت التاريخ وحمنة الهوية:

تختتم املسرحية رؤيتها الدرامية 
يف الفصل الثالث املؤّلف من مشهدين 
متضاّدين، يتمثالن يف صراع الوجود 
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، ويتمظهر 
من خاللهما صوت التاريخ املدّوي بقّوة 
مستعرضًا حمنة الهوية الفلسطينية الدامية 
على مدى أكرث من ثالثة آالف سنة، لعّل 

أسوأها ما نعيشه اليوم.
ينشغل املشهد األول بتنصيب »شاؤول« 
أول ملك ململكة إسرائيل بحضور القاضي 
صمويل وعدد من احلضور اآلخرين، ليقوم 
مبهمة إرجاع تابوت العهد الذي أخذه 
الفلسطينيون من املعبد بعد أن هاجموهم 
وفيه لوح الوصايا، إال أن اجلميع يفاجأ 

بعودة تابوت العهد من دون قتال :
طارق بالباب، يسّلم احلارس صندوقًا، 
فيدخل به إىل قاعة االجتماع... وعندما رآه 
احلشد والقاضي صمويل، ارتفع صوتهم 

بالفرحة.
احلضور: تابوت العهد.... تابوت العهد.... 

تابوت العهد...
أحد احلضور: افتحوه... رمبا حطموا لوح 

الوصايا...
سّلم الصندوق للقاضي صمويل، ففتحه 

وأخرج لوح الوصايا ساملًا...
عندها تنّهد اجلميع من شّدة الفرحة.

احلضور: آٍه... شكرًا للرب..

ويحفل تنصيب امللك شاؤول بوعود 
كثرية قطعها لهم يف حماربة الفلسطينيني 
وحلفائهم العّمانيني والعمالقة والقضاء 
عليهم، بعد أن تيّقن بأن الفلسطينيني أعادوا 
تابوت العهد ألنهم كانوا خائفني من قّوته 

القادمة.
لكّن املشهد الثاين الذي يقدمه الكاتب 
ـ »ساحة احلرب مع  من خالل وصف املكان ب
الفلسطينيني«، يشهد قتل أوالد امللك الثالثة 
على أيدي احملاربني الفلسطينيني، ومن ثم 
قتل امللك شاؤول وقطع رأسه، لكن اإلشارة 
املهمة التي قدّمتها خامتة املسرحية تتمّثل 

يف مقولة القائد الفلسطيني :
القائد الفلسطيني باألمس قتلنا امللك 
شاؤول وأبناءه الثالثة وجميع جنوده.. 
فال تظنوا أن املعركة انتهت... علينا حترير 
مدننا من اإلسرائيليني... وال بّد أن نبدأ من 

اآلن.
ترتفع األصوات بالهتافات...

يف تلك اللحظة يدخل أحد الفلسطينيني 
مسرعًا وهو ينادي بأعلى صوته:

أحد الفلسطينيني: أيها الفلسطينيون.. 
أيها الفلسطينيون، لقد انتشر مقتل امللك 
شاؤول وأبنائه الثالثة وجميع جنوده... 
فلما سمع اإلسرائيليون ذلك اخلرب... هربوا 
من املدن... فقام الفلسطينيون باستعادة 

السيطرة عليها.
تعّم الفرحة اجلميع.. ويعربون عنها 

بالغناء والرقصات الفلسطينية.
إذ تنتهي املسرحية بانتصار فلسطيني 
يهيمن فيه الفلسطينيون على كل مدنهم 
وأراضيهم قبل ثالثة آالف سنة، ويعود 
املكان إىل أصحابه، لكّن الراهن يقول 
عكس هذا، حيث عاد اإلسرائيليون اليوم 
ليسيطروا على أرض فلسطني ويغتصبوها 
من أهلها الشرعيني، ويعيدوا إنتاج التاريخ 
وتعديل اجلغرافيا وفق رؤيتهم وقوتهم، 
مقابل الضعف العربي الذي ساعدهم كثريًا 

يف ذلك.
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والشيخ )القاسمي( مل يثنه احلكم عن 
مشروعه الثقايف الذي ارتضاه لنفسه 
وبحث فيه منذ وعيه، فعند التطلع إىل 
البعيد سنجده شارك يف املسرح املدرسي 
بشخصية )جابر( يف مسرحية )جابر عرثات 
ـ )حممود غنيم( ، وكان  الكرام(، وهو نص ل
ذلك يف عام 1955، وكان سموه آنذاك يف 
املرحلة اإلعدادية، ثم كانت نقلة أخرى يف 
االجتاه ذاته يف فرع آخر »الكتابة«، حيث 
كتب )القاسمي( نص )نهاية صهيون( يف 

عام 1959)1(.
ومبا أن )القاسمي( قد قرأ التاريخ قراءة 
واعية واستوعب معطياته، فإنه قد شكل 
بذلك ظاهرة أدبية فريدة يف التعامل مع 
التاريخ وتوظيفه دراميًا، مستندًا إىل إملامه 
بتفاصيل كل واقعة تاريخية تناولها، 
ومعطيات تلك الواقعة وطبيعة عصرها 
الذي تنتمي إليه، وبذلك رسخ منهجه يف 
تأصيل املسرح العربي ومسرحة التاريخ.
وقد ذهب )القاسمي( إىل أن حركة جتديد 
وتأصيل املسرح العربي قد توزعت بني عدة 

تيارات أهمها)2(:
التيار األول: يرى أن النتاج املسرحي 
العربي يفتقر إىل الرؤية الدرامية التي البد 

توظيف الرتاث
مسرح القاسمي منوذجًا

وإعادة االعتبار إىل املوروث الثقايف 
العربي وإىل تقاليد الفرجة الشعبية دون 
انقطاع عن الروافد الغربية واإلنسانية.
ويقف )القاسمي( إىل جانب التيار 
الثالث الذي يرى فيه أنه يشكل األصلح 
التيار  َتمثَّل هذا  العربي، حيث  للعام 
بنتاجات )سعد اهلل وّنوس( املسرحية، 
وجتارب جماعة املسرح االحتفايل يف 
املغرب، وجتارب مسرح اجليب املصري 
التي ارتبطت بكل من )سعد أردش( و )كرم 

مطاوع(.
ويف ضوء اختياره للمسرح كعامل 
للكتابة، فقد استند إىل عدد من املرجعيات 
الفكرية واجلمالية النابعة من التاريخ 
العربي بشكل خاص، حيث وظفها توظيفًا 
دالليًا عّبر عن الواقع العربي الراهن بكل 
مأساويته، حماواًل إعادة قراءة التاريخ 
اإلسالمي يف سبيل قراءة الذات العربية 

التي حتفل باملعاناة واألمل.
لقد أحكم )القاسمي( بنيان نصوصه 
املسرحية، ورصفها بثقافته العربية 
األصيلة ومبعرفته بالتاريخ العربي، فوثق 
العناصر التي انتقى منها موضوعاته 
ملسرحة التاريخ، فاختار التاريخ من 

منها لكل إبداع مسرحي، وأن الوعي الدرامي 
يتعارض مع العقلية العربية اإلسالمية، 
وانطالقًا من هذا املنظور يرفض املنتمون 
لهذا التيار االعتماد على أشكال الفرجة 
العربية وعلى املوروث الشعبي ويعتربونها 

غري كافية لبناء مسرح عربي.
التيار الثاين: ينفي صفة الكونية عن 
املسرح الغربي، ويؤكد ارتباطه بحضارة 
املدنية القامعة لإلنسان، ويرى أن املسرح 
العربي املعاصر هو وليد املسرح الغربي 
ونسخة باهتة منه، ويدعون إىل التخلي 
عن تقليده وبناء مسرح عربي اعتمادًا 
على أشكال التعبري يف املوروث الثقايف 
العربي اإلسالمي مثل: فن الراوي واحلاكي 

واملقتبس من املالحم العربية.
التيار الثالث: ويرى أنه من اخلطأ البحث 
عن ظواهر مسرحية يف الرتاث العربي مقننة 
بضوابط املسرح اليوناين القدمي واألوروبي 
احلديث، وأنه من الضروري إعادة قراءة 
الرتاث العربي للبحث عن منطقه الداخلي 
وعن الضوابط التي حتكم صور الفرجة 
العربية املمكنة، وال يرى مدعاة لقطع الصلة 
باملسرح الغربي لتحقيق هوية املسرح 
العربي، ويدعو أصحابه إىل العودة لألصول 

د. يحيى البشتاوي

يشكل الشيخ الدكتور )سلطان بن حممد القاسمي( حاكم إمارة الشارقة، حضورًا فريدًا على املستويني الفكري والثقايف يف العامل 
املعاصر، وهو بوعيه التاريخي يعد جتربة استثنائية جتسدت مالحمها يف نتاجاته األدبية كافة، السيما املسرحية منها، إذ حاول، 
من خالل حرصه الوطني والقومي، أن يكشف عن حتديات العصر الراهن ببصرية واعية هدفها الوقوف على مكامن الضعف والقوة يف 

مسرية األمة.
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التحديات اخلارجية، فاملاضي هنا مطوّي 
ليس فقط من أجل االرتكاز عليه والقفز إىل 
املستقبل، بل من أجل تدعيم احلاضر، ومن 
أجل تأكيد الوجود وإثبات الذات()5(.

قدم   )2008  –  1998( عامي  بني 
)القاسمي( وضمن مسريته األدبية ستة 
نصوص مسرحية )6( ارتبطت بالتاريخ 
ارتباطًا وثيقًا، لتقدم ضمن سياق تاريخي 
معّبر عن تصورات أملتها احلالة السياسية 
الراهنة لألمة العربية، والتي فرضتها 
املشكالت واألزمات املتعاقبة عرب مسرية 

التاريخ.
لذلك استلهمت النصوص تلك اللحظات 
واقتنصتها للتعريف بالنتائج واملمكنات 
التي قد تستنبط من درس التاريخ إلعادة 
مفيدة،  وبرؤية  جديد  بزمن  إنتاجها 
واستدعاء الشخصيات بعظمتها التاريخية 
واملتوجة بهاالت التقديس أو اإليجابية 
ضرورة فنية ملعانقة إشكاليات الراهن، 
فإكساب تلك الشخصيات حلمًا ودمًا من 
جديد وحتريكها أمام املتلقي ستعيد لديه 
حراك الفكر وتنتشله من ركوده، ومسرح 
)القاسمي( ينفخ يف التاريخ ويوقظه من 
أجل إيقاظنا وتنبيهنا للخطر احملدق ألننا 

غارقون يف حالة الالمباالة)7(.
إن نصوص )القاسمي( املسرحية 
تتشابه من حيث مغزاها الفكري، فهي 
تعرض من ناحية، وضمن إسقاط للحقائق 
التاريخية على الواقع العربي، للرتدي 
الراهن يف واقع األمة، وتستنهض من 
ناحية أخرى اإلنسان العربي مطالبة إياه 
بعدم اليأس من الواقع، إذ إن األمة قد مرت 
مبراحل أشد قسوة مما هي فيه اليوم، لكن 
تلك األحداث كانت دافعًا نحو اجملابهة 

وعدم االنحناء أمام العواصف.
ويستلهم )القاسمي( يف عودته للتاريخ 
شخصياته املسرحية من الواقع، حيث يختار 
الشخصيات املعربة عن حاالت الضعف 
واالنكسار يف التاريخ العربي، مبينًا طبيعة 

املعطى املوجود، وإحضار الواقع املنسي 
بعوامله املسدودة وإدراجه يف الكتابة 
الدرامية لفهم دروسه وعربه وأحداثه، 
معناه فهم التاريخ وفهم الوجود العربي يف 
هذا التاريخ، و)القاسمي( يجعل من التاريخ 
يف مسرحه عامالً مساعدًا يعني على كشف 
الواقع الرتاجيدي العربي، وما العودة إىل 
التاريخ العربي اإلسالمي إال لتقدمي رؤية 
واحدة موحدة ترصد تراجيديا التاريخ 

العربي يف الكتابة املسرحية)3(.
ومبا أن )القاسمي( قد وظف يف مسرحه 
قصصًا من التاريخ العربي اشتملت على 
أحداث وشخصيات أثرت يف حركة التاريخ، 
فإن أعماله املسرحية تندرج حتت ما يسمى 
مسرح الوثيقة السياسية، وتأخذ )توصيف 
»الرتاجيدي – ملحمي« ألنها تخوض غمار 
البحث يف موضوعات تاريخية واسعة 
أفقيًا، وعميقة عموديًا – من أحداث رئيسة 
مرت يف حياة األمة اإلسالمية – العربية، ثم 
تتوغل هذه التآليف يف كشف هذه األحداث، 
عرب مراحلها اخملتلفة، عارضة وحمللة 
حمنها املصريية وكاشفة بقوة حلظة 
االنهيار الهائل ملراكز احلضارة العربية 
اإلسالمية، سواء ما كان منها دنيويًا ماديًا، 
وما كان من بنائها الروحي، أو ما كان قد 
تراكم من منجزها الفكري والفني والثقايف، 

أحكم )القاسمي( بنيان نصوصه 
املسرحية، ورصفها بثقافته 

العربية األصيلة ومبعرفته 
بالتاريخ العربي، فوثق العناصر 
التي انتقى منها موضوعاته 
ملسرحة التاريخ، فاختار التاريخ 
من املعطى املوجود، وإحضار 
الواقع املنسي بعوامله املسدودة 
وإدراجه يف الكتابة الدرامية

لفهم دروسه وعربه وأحداثه، 
معناه فهم التاريخ وفهم الوجود 

العربي يف هذا التاريخ

وبناء حضاري كلي مرموق يف حواضرها 
الشهرية على امتداد تاريخها اإلنساين()4(.

التاريخ عند  إن عملية استلهام 
)القاسمي( تقوم على اجلمع بني األصالة 
واملعاصرة، فهو ينتقي من الرتاث أفكارًا 
أو مواقَف أو قيمًا فكرية ميكن لها التفاعل 
مع القضايا املعاصرة، ويدجمها يف أحوال 
العرب الراهنة التي تشكلت بفعل الوقائع 
واألحداث السياسية واالجتماعية التي 
أثرت يف مسرية اجملتمع، لذلك فإن )عملية 
الرجوع إىل األصول وإحياء الرتاث، يجب 
أن تتم يف إطار نقدي لالحتماء بها أمام 
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البناء النفسي العام لشخصية اإلنسان 
املسلم والعربي، وما ينطوي عليه من تخاذل 
وهوان، ومن أمثلة تلك الشخصيات اخلليفة 
العباسي املعتصم باهلل يف مسرحية )عودة 
هوالكو(، وأبو عبد اهلل الصغري أمري غرناطة 
يف مسرحية )القضية( وعلى النقيض من 
ذلك يقدم لنا )القاسمي( من خالل اختياره 
لنماذج بطولية لها مكانتها يف التاريخ 
العربي واإلسالمي كشخصية )صالح الدين 
األيوبي( يف مسرحية )الواقع .. صورة طبق 
األصل(، جانبًا مشرقًا من تاريخ األمة، 
حماوالً من خالل ذلك إثارة احلماسة وبث 
روح املقاومة يف الذات العربية املنكسرة، 
ليشكل اختيار تلك الشخصيات مبثابة ملجأ 
ومالذ آمن لإلنسان من أجل االنتصار على 
واقعه املرير، حيث يتخذ اإلنسان من خالل 
السفر يف املاضي واستذكار زمن البطولة 
الوازع الذي يعيد له التوازن النفسي يف 

الواقع الذي يعيش فيه.
إن االتكاء على املصدر التاريخي من 
بني املصادر الرتاثية يعود إىل سببني:
األول: فني يتصل بتقنيات العمل 
اإلبداعي ومضمونه، وما يكمن يف التاريخ 
من معطيات تعني على تخّير املوضوع، 
ورسم الشخصيات وإذكاء الصراع، مما 
يسهم يف بناء إطار فني متماسك للعمل 

اإلبداعي األدبي.
والثاين: أسباب موضوعية عامة ترجع 
إىل رغبة الكاتب يف التغني بأجماد اآلباء 
واألجداد، أو زيادة الوعي الوطني والقومي 
من خالل تقدمي وقائع وأحداث من املاضي 
وربطها باحلاضر، حمدثة من خالل ذلك 

حالة من اإلسقاط على الواقع)8(.
 وعلى نحو ما فعل )القاسمي( يف 
نصوصه املسرحية األخرى، جاءت مسرحية 
)الواقع .. صورة طبق األصل( عام 2001، 
لتصور أحداث قضية من القضايا الهامة 
التي عاشت يف الوجدان العربي واإلسالمي، 
ال بهدف إحياء التاريخ وإمنا إلعادة قراءته 

قراءة واعية يف ضوء املستجدات املعاصرة 
التي من شأنها أن تفضي إىل أخذ العربة 
واستلهام حاالت الوعي التي متكن من 

التعامل مع الواقع. 
ويتناول املؤلف يف مسرحيته األحداث 
املرتبطة باحلملة الصليبية على بيت 
املقدس، حيث يختار شخصياته من التاريخ 
لتتوزع بني عدد من عامة الناس، اثنني من 
املغاربة، جمموعة من البطاركة، جمموعة 
من رجال ونساء شيبًا وشبابًا وصبية، 
جماميع من رؤساء الكنائس والقساوسة 
والشيوخ  والرجال  واجلنود  واألمراء 
والوجهاء والقضاة، وكذلك شخصيات من 
التاريخ من بينها: البابا أوزبان الثاين، 
اخلليفة املستظهر باهلل، اخلليفة املستعلي 
باهلل، والقائد صالح الدين األيوبي وغريهم 

. ..
 وقد كتب )القاسمي( يف مقدمة 
املسرحية: )لقد مرت باألمة اإلسالمية 
فرتات أشد قسوة مما نحن فيه، فلتكن هذه 
املسرحية دافعًا لعدم اليأس، وحافزًا نحو 
التوحيد والنضال ..()9(، وهذه املقدمة 
حتيلنا منذ البداية إىل وعي املؤلف بالتاريخ 
والعرب املستفادة منه، وإمكانية أن يكون 
هناك متاثل بني فرتات زمنية من تاريخ 
األمة، كأمنا التاريخ يعيد نفسه من جديد، 
حيث يختار مدينة القدس مكانًا لألحداث 
التي تكون بدايتها منذ عام 486هـ املوافق 
1093م ولغاية 1244م، وهي مساحة 
زمنية شاملة حافظ املؤلف فيها على وحدة 
املكان معّبرًا عن األحداث الدرامية من 

خالل صياغة منسقه.
  تبدأ األحداث حينما )يدخل إىل املسرح 
رجالن، أحدهما بطرس الناسك، مسيحي، 
رجل ضئيل، قصري القامة، داكن اللون 
بوجه قبيح يشبه وجه احلمار، يسري حايف 
القدمني وقد ارتدى مالبس رثة. واآلخر 
املضيف لبطرس، وهو يهودي بشعر يتدىل 
على طريف وجهه()10(، حيث نالحظ أن 

هناك نوايا خبيثة جتمعهما، تستهدف يف 
حقيقتها الوجود اإلسالمي يف القدس وذلك 
من خالل العمل على طلب النجدة من ملوك 

وأمراء الغرب.
وأثناء ذلك يحيلنا املؤلف إىل واقع 
املسلمني يف املشرق واملغرب العربي 
من خالل حديث )الشيخ حممد( - متعهد 
املغاربة زوار بيت املقدس- مع املغربيني 
)أحمد( و )علي(، فبينما يتحدث )أحمد( عن 
انتصارات )يوسف بن تاشفني( يف املغرب، 
وعبوره إىل األندلس بخمسة وعشرين ألف 
مقاتل، يصور لنا )الشيخ حممد( احلال 
يف املشرق العربي بفوضاه السياسية 
واالقتصادية والعقائدية نتيجة للخالفتني 
املتناحرتني يف بغداد والقاهرة، ونتيجة 
الستغالل احلكام وتسلطهم على شعوبهم.
ويف مواضع أخرى من املسرحية 
يصور املؤلف حاالت التسامح الديني التي 
يتصف بها املسلمون وحاالت احلقد التي 
يتصف بها أعداؤهم من النصارى واليهود، 
فها هو )الشيخ حممد( يتعرض لضربة من 
أحد الرجال فتدمى جبهته، بينما هو يحاول 
الدفاع عن )بطرس( الذي كان يتجسس 
عليهما، وحني يحتل الصليبيون القدس يوم 
اجلمعة  22 شعبان من عام 492هـ، املوافق 
15 يوليو عام 1099م، تظهر حالة احلقد 
واضحة حينما يدحرج اجلنود بأقدامهم 
جثة كانت ملقاة على طرف املسرح، ثم ما 
يلبث أن يجلس صاحب اجلثة قبالة )بطرس( 
وإذا به )الشيخ حممد( متعهد املغاربة يف 

القدس وهو يقول: 
)الشيخ حممد: بطرس .. أنا شيخ حممد 
الذي دافع عنك عندما كنت يف القدس .. أنا 
الذي سال دمه لكي يحميك .. أنسيت بهذه 
السرعة؟! .. ويشري بيده إىل عالمة أثر اجلرح 
الذي أًصاب جبهته وهو يدافع عن بطرس ..
بطرس: شيخ حممد، ها ها ها ها ..
  بطرس يشرب من قنينة النبيذ، وبعد 
أن ميأل فمه ميجه على وجه الشيخ حممد 
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.. يتزاحم اجلنود ويصبون قناين اخلمر على 
الشيخ حممد وهو يردد ..

الشيخ حممد: أستغفر اهلل .. أستغفر اهلل 
.. أستغفر اهلل.

 اجلنود يتدافعون، وكل واحد منهم 
يقول:

اجلنود: أنا أقتله .. أنا أقتله .. أنا أقتله 
..

 يتقدم بطرس ويأخذ سيف أحد اجلنود 
وكأنه يدافع عن الشيخ حممد وهو يقول:
 بطرس: ال لن يقتله أي واحد منكم. )...( 

أنا الذي سأقتله  بنفسي ..
يسقط الشيخ حممد ويتحلق اجلنود حول 
جثته حاملني بطرس وهم يرقصون 

  ويقهقهون .. ()11(.
وكان من نتيجة احلملة الصليبية على 
بيت املقدس واحتالله أن قتل ما يقرب 
من سبعني ألفًا من املسلمني، ومل تسلم 
دور العبادة مبا فيها املسجد األقصى من 
جورهم وظلمهم، أما القلة القليلة منهم 
فقد هربوا من القدس وكان منهم عدد من 
الالجئني الذين وصلوا إىل دمشق، حيث 
اصطحبهم قاضي قضاة دمشق )أبو سعد 
الهروي( للذهاب إىل بغداد للقاء اخلليفة 
العباسي )املستظهر باهلل(، فما إن نقلوا له 
وقائع املأساة التي عاشوا فصولها قبل 
أشهر حتى أعلن عن حزنه الشديد وتعاطفه 
ملا جرى يف القدس، لذلك قرر تشكيل جلنة 
من ستة من أصحاب املناصب الرفيعة يف 
البالط وتسميتها جلنة احلكماء للتحقيق 
يف تلك األحداث املفجعة مما أثار )أبو سعد 
الهروي( لعدم رضاه عن القرار الذي اتخذه 
اخلليفة، وحينما بدأ بالبحث عن خليفة أو 
قائد ميكن له أن ينقذ القدس وأهلها، مل يجد 
)الهروي( أحدًا منهم بسبب حاالت الضعف 
وانشغالهم باحلروب الداخلية، ففوض األمر 

هلل.
وال تختلف قصة )الهروي( مع اخلليفة 
العباسي )املستظهر باهلل( عن قصة القسيس 

ذلك هو أن رضوان )سلطان حلب( وقع يف 
حرب مع أخيه دقاق )سلطان دمشق( مما 
أضعف وضعنا هناك .. لكننا نعدك بأننا 

سنقوم بتحرير القدس()12(.
وإزاء حالة الضعف التي اتصف بها 
املوقف العربي إزاء ما حل بالقدس، تبدو 
دويالت األمة اإلسالمية ممزقة ويف صراع 
دائم فيما بينها، حيث يظهر األخ وهو 
يستبيح حرمة أخيه، وتستحوذ أطماع 
السلطة وشهوات السالطني يف تلك الدويالت 
املتناثرة واملمزقة، فيناصب األخ العداء 

ألخيه، ويناهض عليه أعداء األمة.
وبعد ثمان وثمانني سنة من احتالل 
الفرجنة للقدس، الحت يف األفق بشائر 
النصر بعد توحيد األمة والقضاء على 
الفنت والتمزق من قبل القائد )صالح الدين 
األيوبي(، الذي بدأ يف السابع والعشرين 
من رجب عام 583هـ، املوافق الثاين من 
أكتوبر عام 1187م بقصف مواقع الفرجنة 
يف مدينة القدس بقذائف املنجنيق، وبقي 
كذلك إىل أن سحق الصليبيني يف موقعة 
حطني، وبعد انتهاء املعركة وحترير بيت 
املقدس عرب )صالح الدين( عن أخالق 
اإلسالم وسماحته، بعد أن دخل عليه بعض 
اجلنود املسلمني، وقد أسروا عددًا من قادة 
الفرجنة الذين ركعوا على األرض أمام 

صالح الدين:
)صالح الدين: نصارى القدس يسمح 
لهم باإلقامة يف البالد .. وبالتمتع بحقوقهم 
املدنية كاملة .. هل تعلمون أيها القادة، إنهم 
كانوا يراسلونني ويطلبون مني تخليص 
القدس من الفرجنة؟!، أما الفرجنة والالتني 
غري احملاربني، الذين يرغبون يف البقاء 
يف فلسطني فيجب أن يقيموا فيها بوصفهم 
رعايا. أما احملاربون فيجب أن يرحلوا 
عن فلسطني، ولهم علينا سالمة الوصول 
بحراسة جنودي إىل الساحل، وعليهم فدية 
.. )...( فمن عجز عن أداء الفدية أخذ أسريًا، 
ويجب أن ترحلوا خالل أربعني يومًا. )...( 

إن نصوص )القاسمي( املسرحية 
تتشابه من حيث مغزاها الفكري، 
فهي تعرض من ناحية، وضمن 
إسقاط للحقائق التاريخية على 
الواقع العربي، للرتدي الراهن يف 
واقع األمة، وتستنهض من ناحية 
أخرى اإلنسان العربي مطالبة إياه 
بعدم اليأس من الواقع، إذ إن األمة 
قد مرت مبراحل أشد قسوة مما هي 
فيه اليوم، لكن تلك األحداث كانت 

دافعًا نحو اجملابهة وعدم
االنحناء أمام العواصف

مندوب املسيحيني يف القدس مع اخلليفة 
الفاطمي )املستعلي باهلل( يف القاهرة يف 
17 صفر سنة 495هـ، املوافق 10 ديسمرب 
عام 1101م، حينما دخل القسيس – وهو 
يحمل صليبًا – على اخلليفة وصافحه، 
بينما يجلس حوله وجهاء القاهرة:

)القسيس: أيها اخلليفة لقد جئنا لكي 
نخلص القدس من هذا االحتالل البغيض .. 
الذي قام به الفرجنة ضد الديار املقدسة.

املستعلي باهلل: لقد حاولنا التفاهم مع 
ملك اإلغريق، فأخربنا بأنه ال ميارس على 
الفرجنة أي رقابة، وأن هؤالء الذين احتلوا 
فلسطني يتصرفون حلسابهم اخلاص، 
ويسعون إىل إقامة دولتهم اخلاصة .. وأن 
ملك اإلغريق ينكر عملهم، ويتمسك بشدة 
بحلفه معنا .. كما تعلم كنا سنعتمد على 
حترير القدس عن طريق الشام .. ولقد قام 
جيشنا باحتالل صور، ولكن ما حال دون 

كرم مطاوعسعد أردش
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»لقادته« أيها القادة .. تعالوا ألوصيكم 
بالرتتيبات التي يجب أن تتخذوها إلدارة 
مدينة القدس )...(، عليكم باحملافظة على 
كل بيت من النهب، وأال يصيب أي إنسان 
أذى ..وعليكم حراسة الطريق وأبواب املدينة 
.. وعليكم حراسة املسيحيني من أي اعتداء 
قد يصيبهم .. وعلى قادة الفرق توزيع 
املال والدواب على املرضى واملسنني 

واحملتاجني من الفرجنة()13(.
وال تقف أحداث املسرحية عند ذلك، بل 
إن املؤلف يصور لنا وبعد اثنني وثالثني 
عامًا من حترير القدس على يد )صالح 
الدين( حالة جديدة من الرتدي العربي، 
بعد أن يقوم السلطان )الكامل( سلطان 
مصر والشام بإرسال رسوله األمري )فخر 
الدين يوسف( إىل شمال الشام للتفاوض 
مع إمرباطور من الفرجنة كان قد وصل إىل 
هناك، إذ إنه قبل ثماين سنوات، عندما احتل 
الفرجنة دمياط، تنازل )الكامل( عن فلسطني 
بأكملها لهم مقابل اجلالء عن دمياط، لكن 
)الكامل( حاربهم عندما رفضوا عرضه، 
ألنهم كانوا يطالبون بأكرث من فلسطني، 
وهزمهم، ورغم ذلك وقع السلطان )الكامل( 
معهم اتفاقية سالم مت مبوجبها تسليم 
مفاتيح القدس إلمرباطور من الفرجنة من 
قبل قاضي نابلس )شمس الدين(، مما أثار 
احتجاج أبناء املدينة املقدسة من املسلمني، 
ومع األيام يشعل أهايل القدس واملسلمون 
اخلوارزمية ثورة جديدة يتم مبوجبها حترير 
املدن وطرد الفرجنة إىل بالدهم ليعلو بذلك 

صوت احلق من جديد.
لقد جاء نص )الواقع .. صورة طبق 
األصل( ليقدم لنا خطة درامية متعددة 
القراءات، تتفاعل عناصرها من أحداث 
وشخوص وأمكنة وأزمنة لتحقيق إجناز 
درامي ميكن أن يؤدي دورًا فكريًا وجماليًا، 
)فاملؤلف تعامل مع تلك االشرتاطات 
التاريخية وأطرها وهو يتحسس ذلك 
الفضاء الفني املشحون باحلس اجلمايل 

ويبتدع تلك الصور املسرحية بفعل الذهنية 
الفنية الشخصية للمؤلف واملنتمية إىل 
عمق التاريخ واحلضارة العربية اإلسالمية 
من جهة، واملنفتحة على حتمية الواقع 
ومهيمناته من جهة أخرى()14(، وهو 
بذلك أراد أن يتعرض لكل ما هو جوهري 
يف الواقع الراهن من خالل إدراك إشكاالت 
العصر الكربى وتناقضاته إدراكًا عميقًا، 
متجاوزًا يف ذلك املستوى العادي واملكرر 
إىل املستوى اإلبداعي واجلمايل الذي ميكن 
من خالله جمابهة الواقع والتغلب عليه.

  ويف مسرحية )شمشون اجلبار( 
2008م، يتعرض )القاسمي( للصراع 
القدمي بني الفلسطينيني واإلسرائيليني. وقد 
جاءت كتابته للنص للتأكيد على أن حكم 
فلسطني للفلسطينيني وليس لإلسرائيليني 
الذين كانوا رعية لدى الفلسطينيني، حيث 
اقتبس مادتها من نصوص اإلجنيل)15(.

وإذا كان )القاسمي( قد استلهم أحداث 
مسرحيته من مصدر ديني، فإنه قد كان 
أمينًا ودقيقًا يف تناول معطيات هذا النص، 
إذ استثمرها بوعي فني وإتقان عّبر عن 
إمكانات فنية فائقة يف الكتابة املسرحية.

و)شمشون بن مانوه( كما ورد اسمه 
يف النص املسرحي، أو ) شمشون بن منوح 
الدين( كما ورد بالعربية، هو شخصية من 
شخصيات العهد القدمي، وهو بطل شعبي من 
إسرائيل القدمية اشتهر بقوته الهائلة، وورد 
ذكره يف سفر القضاة يف اإلصحاحات من 
)13-16(، ويف الرسالة إىل العربانيني من 
العهد اجلديد يف اإلصحاح )11(، وقصصه 
شاعت يف القرن احلادي عشر قبل امليالد 
)16(، وهو على األغلب أسطورة وليس 
حقيقة، وإن كان قد ورد ذكره يف تراثنا 
اإلسالمي على أنه شخصية حقيقية من أهل 
قرية من قرى الروم، وقد آمن باهلل بني قوم 

كانوا يعبدون األوثان.
مسرحية )شمشون اجلبار( جاءت يف 
ثالثة فصول، وشخصياتها هم: شمشون، 

دليلة، حشود من اليهود، حشود وجماميع من 
الفلسطينيني وحكامهم ومرافقيهم، القاضي 
صموئيل، امللك شاؤول وأبناؤه الثالثة، 
جنود إسرائيليون، جنود فلسطينيون، 

حماربون فلسطينيون، وغريهم .. .
أما مكان األحداث الذي يختاره املؤلف 
فهو صخرة )إيتيم( الواقعة إىل الغرب من 
)بري زيت(، حيث يختبئ يف الغار )شمشون 
بن مانوه( من قبيلة دان والتي تسكن بلدة 
زوراه، بينما الزمان هو سنة 1122 ق. 
م، وهو العام الذي شهد البدايات األوىل 
للصراع بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، 
حيث يحضر بعض اليهود من منطقة يهودا 
بني البحرين امليت واملتوسط لينقلوا إىل 
)شمشون( خربًا عن هجوم الفلسطينيني 
عليهم إللقاء القبض عليه انتقامًا ملا فعله 

بهم:
)اليهودي الثاين: يقول الفلسطينيون 
إن حقول قمحهم أحرقت وُحطمت أشجار 
زيتونهم وكروم أعنابهم فمن فعل ذلك؟!
شمشون: أنا الذي فعلته، ألن والد 
جها ألحد رجايل .. وقد ذهب  زوجتي زوَّ
الفلسطينيون عندما سمعوا بأن الفلسطيني 
قد زّوج ابنته من يهودي، أمسكوا بالرجل 

وابنته وحرقوهما حتى املوت.
فعاهدت نفسي على أن ال يهدأ يل بال 
حتى أنتقم منكم أيها الفلسطينيون، فهجمت 
على الفلسطينيني وقتلت منهم أعدادًا كبرية، 

ثم أتيت لهذا الغار()17(.
ويطلب اليهود منه أن يربطوه لتسليمه 
إىل الفلسطينيني فيوافق، ويتم اقتياده إىل 
قرية )لهي( بالقرب من )اللطرون(، وعندما 
يلتقي بحشد من الفلسطينيني تثور ثائرته، 
ويشد عضالته وذراعيه فتتقطع احلبال، 
ويلتقط )شمشون( عظمة فك حمار ميت 
ويبدأ بقتال الفلسطينيني بها حتى يقتل 

منهم ألف فلسطيني.
ويف الفصل الثاين يظهر )شمشون( يف 
منزل )دليلة( اليهودية التي يقع يف حبها، 
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واملكان هو )وادي سورك( على بعد خمسة 
عشر ميالً إىل الغرب من بلدة )زوراه(، وكانت 
تلك املنطقة حتت احلكم الفلسطيني، أما 
الزمان ففي سنة 1105ق. م، بينما )دليلة( 
تتآمر مع حكام فلسطني الذين أغروها 
باملال، يف حماولة منها إلغراء )شمشون( 
ومعرفة سر قوته وإخبارهم لإلجهاز عليه.
وبعد خروج حكام فلسطني من املنزل، 
يخرج )شمشون( من الغرفة الداخلية .. 

و)دليلة( جالسة يف فناء املنزل:
)شمشون: دليلة .. من عندك؟.
دليلة: ال أحد .. تعال يا حبيبي .. من على 

رجلي.
يضع شمشون رأسه على رجلها.
دليلة: )معاتبة شمشون(: كيف تقول 
يل أحبك وأنت ال تشركني يف آرائك؟. ثالث 
مرات تستهزئ بي .. ومل تقل يل ما الذي 

يجعلك قويًا؟.
شمشون: عذبتني بهذا اإلحلاح .. كل ليلة 

. كل ليلة .. ما سـّر قوتك؟.
إين متضايق ألقصى حّد... ومع ذلك 
اعرتفت لك بسـّر قوتي، وقلت لك: لو حلقوا 
خصالت شعري السبع ستزول قوتي... 

وسأصبح كأي شخص عادي()18(.

وبقص خصالت شعره تتالشى قوته، 
ويدخل حكام فلسطني الثالثة، حيث يقومون 
بربط )شمشون( بالسالسل وشد وثاقه، 
ثم يبدؤون  باقتالع عينيه ورميهما وهو 
، ثم يقتادونه موثوقًا بالسالسل  يصرخ بذلٍّ

إىل غزة.
ويف غزة تبدأ االحتفاالت الفلسطينية 
باالنتصار على )شمشون( يف معبد جتمع 
فيه حكام فلسطني وأعداد غفرية من البشر 
تقدر بثالثة آالف من الرجال والنساء، بينما 
)شمشون( مسجونًا يدّور الطاحونة، ومن 

خلفه جالد يجلده على ظهره ...
وحينما يأمر حكام فلسطني بإحضار 
)شمشون( من السجن، يقتاده صبي وقد 
استطال شعره قليالً، ويوقفه بني العمودين 
اللذين يرفعان سقف املعبد، وذلك للبدء 

مبحاكمته أمام الناس:
)احلاجب: أيها الناس، هذا شمشون بن 
مانوه، من بلدة زوراه، قاضي قبائل اليهود 
منذ عشرين سنة حتت احلكم الفلسطيني.

أحد حكام فلسطني: كل القضاة كانوا 
خاضعني للحكم الفلسطيني، 

إال أنت يا شمشون ...
كنت تعتدي على الناس ...

تقتل فيهم ...
وحترق زروعهم ..

وتعتدي على أعراضهم.
أحد حكام فلسطني: لدينا شكوى من 

أهايل غزة. )...(.
الوكيل عن أهايل غزة: يف يوم من 
األيام جاء شمشون إىل غزة، ودخل منزل 
فاجرة وقضى معها ليلة، فانتشر اخلرب بني 

الناس بأن شمشون هناك.
فتجمع أهايل غزة مع بعضهم ينتظرونه 
طوال الليل عند بوابة مدينة غزة املقفلة،
وكانوا ينوون قتله عند بزوغ الفجر.
لكن شمشون خرج  يف منتصف الليل، 
وخلع البوابة مبصراعيها، وحملها معه .. ثم 

رماها عند منطقة التالل )...(.
الوكيل عن أهايل غزة: أيها احلاكم، إن 
شمشون فاسق اعتدى على كثري من النساء 

فال بد من قتله.
أحد حكام فلسطني: لقد حكمنا عليه أن 
يربط بالسالسل الربونزية، ومن ثم يربط 
بالطاحونة التي يف السجن لطحن احلبوب 
... وقد قضى مدة من الزمن ... واآلن نحكم 
عليه أن يرقص ويسلينا ... هيا ...()19(.
فريقص )شمشون( والفلسطينيون 
يصفقون بأيديهم، وأثناء ذلك يضع يديه 
على عمودي املعبد، ويطلب القوة من الرب 
لالنتقام من الفلسطينيني الذين اقتلعوا 
عينيه، فيدفع بيديه عمودي املعبد ، فينهار 
سقفه على )شمشون( وثالثة آالف من 

الفلسطينيني فيقتلوا جميعًا.
لقد سيطرت روح األسطورة على 
مسرحية )شمشون اجلبار(، حيث ظهرت 
شخصية )شمشون( وهي حتمل مالمح 
الشجاعة والتحدي واإلمكانات العالية، 
فهو ذو صفات خارقة، ومع ذلك فيه مكمن 
للضعف مثله مثل )آخيل(، ونقطة الضعف 
التي فيه كانت قص خصالت شعره التي ما 
إن حتققت حتى انهارت قوته اجلبارة.
 لكن )القاسمي( ال يتوقف يف سرده 
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لألحداث عند تلك املرتبطة بشخصية 
)شمشون( ارتباطًا وثيقًا، وإمنا يستمر 
بتناول أحداث جديدة تعرب عن استمرارية 
اخلطر احملدق باألمة مثلما فعل ذلك يف 
مسرحية )الواقع .. صورة طبق األصل(، 
حينما أعاد الفرجنة إىل واجهة األحداث 
بعد سنوات من حترير )صالح الدين( لبيت 
املقدس،  ليعطي داللة على أن الصراع 
متوارث ومستمر منذ عهود قدمية، إذ إنه بعد 
خمسة وخمسني عامًا من مقتل )شمشون(، 
أي يف عام 1050ق. م، مت يف قرية )شخم( 
بالقرب من نابلس تنصيب )شاؤول(  من 
قبل القاضي )صمويل( أول ملك ململكة 
إسرائيل، نتيجة لقناعات القاضي بضرورة 
إيجاد قيادة عسكرية تخلص اإلسرائيليني 
من االنحطاط والفوضى، وتعيد لهم 
تابوت العهد وبه لوح الوصايا الذي سلبه 

الفلسطينيون من معبدهم.  
لكن الفلسطينيني يعيدون لهم التابوت 
ألنه جلب لهم سوء البخت، ومع ذلك 
تبقى لدى اإلسرائيليني النوايا باحلرب، 
فيبدؤون بضرب حلفاء الفلسطينيني يف 
شرق فلسطني )العمانيني(، ويف جنوب 
فلسطني )العمالقة( ويهزمونهم، ثم يتفرغوا 
ملالقاة الفلسطينيني سنة 1010 ق. م، عند 
جبل )فقاعة( بالقرب من )جنني(، ويف 

هذه الواقعة يقتل أوالد امللك )شاؤول( 
الثالثة )جوناثان، وأبي ندب، ومالكي 
شوا(، أما امللك )شاؤول( فيقتل نفسه بأن 
يضع جسده على سيفه حتى يخرتقه، 
فيسقط على األرض ميتًا، ويكتب النصر 
للفلسطينيني، ويف تلك األثناء يتقدم أحد 
القادة الفلسطينيني ويقول: )باألمس قتلنا 
امللك شاؤول وأبناءه الثالثة وجميع جنوده 
.. فال تظنوا أن املعركة قد انتهت .. علينا 
حترير مدننا من اإلسرائيليني .. وال بد أن 

نبدأ من اآلن()20(.
وملا سمع اإلسرائيليون بخرب مقتل 
امللك )شاؤول( وأبنائه الثالثة وجميع 
جنوده هربوا من املدن، فقام الفلسطينيون 

باستعادة السيطرة عليها.
إن مسرحية )شمشون اجلبار( ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالظروف التاريخية التي 
كتبت فيها، وهذه الظروف هي التي حتدد 
جمموعة املظاهر املعكوسة ومبدأ انتقاء 
املؤلف لهذه املظاهر وتقييمها ووجهة 
نظره فيها، أي أنها حتدد نظرة املؤلف 
والنهج الذي انتهجه وطبيعة الفن الذي 
اختاره، ومن هنا تتأسس ضرورة الفهم 
التاريخي الصحيح لكافة جوانب الشكل 
واملضمون يف مسرحية )شمشون اجلبار(، 
وإدراك األسس الفكرية والتكوينية لها، 
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ودراسة الشخصيات األدبية التي تتقاسم 
األحداث فيها.

إن )القاسمي( قد وظف التاريخ الذي 
تلتصق أحداثه بوجدان اجلماهري العربية ، 
وقدمه لنا ضمن منهج نقدي ملتزم يقوم 
على اجلدل، الذي يؤسس لوعي اجلماعة 
ومدركاتها لألحداث اليومية واملستقبلية 
، فال ميكن ألحد أن يحرر نفسه أو يحرر 

األخرين دون موقف  جماعي.
 لذلك فقد أضفى على أبطاله الذين 
استقدمهم من الرتاث بعدًا معاصرًا يف 
سبيل أن يجعل امتدادًا ملآسيه باجتاه 
املستقبل القادم، ألن الفرق بني صورة 
البطل التاريخي وصورة البطل الرتاجيدي 
حتيلنا إىل قراءة احلاضر يف ضوء املاضي، 
هذه القراءة التي متنحنا األمل يف االنتصار، 
وبذلك فإن ) القاسمي ( يف عودته للرتاث 
قد عّبر عن إحساس عميق مبكنونات الذات 
العربية بحث من خالله عن مضامني عربية 
وإسالمية عريقة، ساعيًا بذلك إىل تخليص 
املسرح العربي من التبعية للغرب، وهو 
بذلك قد استثمر كل معطيات القصص 
التاريخية والدينية من أحداث وقيم فكرية 
وجمالية لتحقيق ما يخدم مشروعه الثقايف 
القائم على خلق مسرح عربي يستلهم من 

الرتاث مادته األدبية.
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ولعل ما يؤكده أحذ الباحثني يف 
املسرح اإلماراتي قائالً: »عند احلديث عن 
املسرح يف اإلمارات، البد من الوقوف على 
أدوار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن حممد القاسمي عضو اجمللس األعلى 
حاكم الشارقة، الذي يدين له املسرحيون 
بالفضل الكبري، نظرًا للحرص الدؤوب، 
والدعم املستمر، والرعاية املباشرة التي 
يوليها سموه للمسرح واملسرحيني، انطالقًا 
من حب دفني لهذا الفن بدأ معه منذ الصغر، 
حيث كان سموه يشارك بفعالية يف أنشطة 
املسرح والكشافة، ثم تطور األمر معه إىل 
اتخاذ املسرح والثقافة منطلقات أوىل لبناء 

مسرحة التاريخ بني احلقيقة واالحتمال 
الدراما التاريخية عند الدكتور سلطان القاسمي

اجلبار«. عالوة على هذا، فهو يرعى إطارًا 
ثقافيًا عربيًا أسس من أجل خدمة املسرح 
يف الوطن العربي هو »الهيئة العربية 
للمسرح«. ولعل إسهاماته هاته يف جمايل 
اإلبداع الدرامي والرعاية الثقافية للمسرح 
هي التي بوأته مكانة مرموقة يف املشهد 
املسرحي العاملي ترجمت من خالل إسناد 
رسالة اليوم العاملي للمسرح لسنة 2007 
إليه من طرف »املعهد الدويل للمسرح«. 
وهي إشارة دالة على مكانة الرجل الرمزية 
يف املشهد املسرحي العاملي. وتعد هذه 
الرسالة مبثابة منطلق أساسي بالنسبة 
إلينا من أجل الوقوف على عالقة القاسمي 

اإلنسان املسلح بالوعي واملعرفة، حيث 
وضع سموه لبنة اسرتاتيجية جعلت من 
الشارقة عاصمة دائمة للثقافة يف اإلمارات 
وعلى مستوى الوطن العربي، ثم ارتفعت 
وترية هذا العطاء خالل مرحلة التسعينات، 
وذلك من خالل ثالثة أعمال مسرحية قدمها 
الشيخ سلطان ركزت على اجلانب التاريخي 
املتعلق بذاكرة اإلنسان العربي«)1(.

فالشيخ سلطان بن حممد القاسمي 
كاتب مسرحي له أعمال عديدة متتح من 
التاريخ العربي اإلسالمي، نذكر منها: 
»عودة هوالكو«، »القضية«، »النمرود«، 
»الواقع.. صورة طبق األصل« و»شمشون 

د. حسن يوسفي

عندما نتأمل املشهد املسرحي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، اليوم، يقفز إىل الواجهة الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القاسمي 
حاكم الشارقة، باعتباره عالمة بارزة من عالمات هذا املشهد. ذلك أن الرجل يساهم، من موقعه كحاكم وكمبدع مسرحي يف آن واحد، 
يف تأثيث الفضاء املسرحي اإلماراتي والعربي بأعمال مسرحية مثرية لالهتمام، وكذا يف دعم واحتضان الثقافة املسرحية يف اإلمارات 
العربية املتحدة ويف خمتلف األقطار العربية، وذلك من خالل مبادرات خمتلفة، تعكس بجالء إميان حاكم عربي معاصر بقيمة الفن 
والثقافة يف حياة اجملتمعات وتطورها، كما تربز اعتقاده الراسخ بالدور الذي يضطلع به أب الفنون يف النهوض بهذه اجملتمعات 

وبقيمها االجتماعية والفكرية واجلمالية.
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يصر يف تأليفه على حلمة التاريخ وعدم 
التدخل فيه باخليال واإلضافات اخملرتعة 
اخملتلفة، وباإلضافات األدبية التي يعمل 
فيها اخليال واخمليلة, ويؤكد دائمًا أنه 
يتعامل مع حقائق ووقائع وأحداث حقيقية 
ويبتعد عن اختالف املؤلفني والكتاب.. 
رغمًا عن هذا, فإننا نلمح بوضوح وجالء 
ووقائعه  التاريخ  حقائق  يوظف  أنه 
وشواهده وأحداثه وشخوصه بشكل يسقط 
على الواقع ويؤثر فيه على نحو جد قوي.. 
مؤكدًا أنه مؤلف من منظور تراجيدي 
ملحمي, ال جمرد رواية للتاريخ. إنه يقف 
من التاريخ املوقف النقدي السوي، املوقف 
الذي يعاين أحداث التاريخ بعني احلاضر 
واملستقبل ليعترب ويدفع باآلخرين التخاذ 
موقف من الواقع عرب أمثولة املاضي 
والتاريخ واحلياة املاضية. إنه ال يقدس 
التاريخ إطالقا بل يعاينه بوعي احلاضر 

وشوق املستقبل«)3(.

خصوصية الدراما التاريخية
عند الشيخ الدكتور القاسمي: 
ولفهم خصوصية التوظيف املسرحي 
للتاريخ يف جتربة الشيخ الدكتور القاسمي, 
يجدر بنا استحضار اإلطار العام لهذا 
التوظيف كما تبلور يف املسرحني الغربي 
والعربي على حد سواء, وذلك بغية الوقوف 
على ما مييز الدراما التاريخية باعتبارها 
نوعًا دراميًا معروفًا يف تاريخ املسرح 
العاملي, واستخالص املميزات واخلصائص 
التي تطبع حضور هذا النوع الدرامي يف 

جتربة القاسمي.
ففي دراسة له حتت عنوان »عالقة 
املسرح بالتاريخ: املسرح العربي منوذجًا«, 
إىل  الدكتور حسن املنيعي  بنا  يعود 
بعض القضايا النقدية املتصلة بالدراما 
التاريخية, من بينها قضية احلقيقة وإعمال 
مع  التعامل  أثناء  واخليال  الفانتازيا 
التاريخ يف هذا النوع من الدراما. إن هذه 

باملسرح ومنظوره اخلاص حوله وحول 
وظيفته يف عاملنا املعاصر.

التاريخ قاعدة املسرح
عند الشيخ القاسمي:

لعل ما يستأثر  باالهتمام يف هذا 
السياق أن الكتابة الدرامية عند القاسمي 
متتح مادتها من التاريخ العربي اإلسالمي, 
كما تعكس وعيًا عميقًا ومعرفة دقيقة 
وشمولية مبختلف منعطفات هذا التاريخ, 
وتفاصيل أحداثه الكربى والصغرى على 
حد سواء, مما ساعده على التحكم يف 
االستثمار الفني لهذه املعطيات التاريخية 
وتوظيفها يف االجتاه الذي يخدم الرؤية 
الراهنة للمبدع, هذه الرؤية التي يتحكم 
فيها عامالن اثنان هما: الرغبة يف الكشف 
عن أعطاب األمة العربية اإلسالمية املمتدة 
يف الزمان واملكان, وتعريتها ونقدها, ثم 
بلورة موقف من أجل املستقبل قاعدته 
الصلبة هي احلس القومي العربي األصيل 
للقاسمي ومراهنته على نهوض األمة 

وجتاوز أخطائها التاريخية.
وللوقوف عن كثب على هذه الرؤية 
كما تبلورها حواراته املسرحية نستحضر, 
يف هذا السياق جزءًا من املشهد السادس 

واألخري من مسرحية »القضية«:
»الشاهد: نعم. قل يل هل قرأت التاريخ؟
: نعم, اآلن قرأته إذ  صاحب القضية 

شاهدته.
الشاهد: هل فهمت التاريخ؟

صاحب القضية: نعم.. نعم
الشاهد: اعمل به ستكسب قضيتك!

  هل فهمت؟!
: نعم فهمت صاحب القضية 
الشاهد على التاريخ: إذن.. عائدون.. 

عائدون
صاحب القضية: بإذن اهلل عائدون.. 

عائدون.
    )وتخرج األنشودة من اجلميع(« )2(.

فإذا كان هذا املشهد يرتجم, بجالء, 
العربة من التعاطي مسرحيًا مع التاريخ, 
فإنه يعكس, من زاوية أخرى, خصوصية 
التعامل الفني والفكري مع أحداثه لدى 
القاسمي, حيث يصر على استحضار الوقائع 
احلقيقية وتوظيفها يف االجتاه الذي يخدم 
رؤيته إزاء حاضر أمته ومستقبلها. ولعل 
هذا ما تنبه إليه يوسف عيدابي يف دراسة 
له عن مسرح القاسمي, قائالً: »بالرغم من 
أن الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القاسمي 

الكتابة الدرامية عند القاسمي 
متتح مادتها من التاريخ 

العربي اإلسالمي, كما تعكس 
وعيًا عميقًا ومعرفة دقيقة 
وشمولية مبختلف منعطفات 
هذا التاريخ, وتفاصيل أحداثه 
الكربى والصغرى على حد سواء, 
مما ساعده على التحكم يف 
االستثمار الفني لهذه املعطيات 

التاريخية وتوظيفها
يف االجتاه الذي يخدم الرؤية 

الراهنة للمبدع

ميكن القول إن مسرحة التاريخ 
عند الشيخ الدكتور القاسمي 
تندرج يف سياق املقاربة 

الرومانسية، على األقل من زاوية 
احلرص على حقيقة املاضي 
ونقلها إىل املسرح دومنا حاجة 
إىل إعمال الفانتازيا واخليال, 

وإن كان ذلك ال يجعل من 
القاسمي راوية للتاريخ مادامت 
اخللفية املتحكمة يف هذا النقل 
يحكمها موقف نقدي إزاء الراهن 
تتم بلورته انطالقًا من تأمل 

أخطاء املاضي
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القضية تعود يف األصل إىل أرسطو، عندما 
حتدث عن احلدث الرتاجيدي املستوحى من 
التاريخ وأطره مببدأي االحتمال والضرورة. 
يف هذا السياق, تفرض الدراما التاريخية 
على صاحبها إملامًا باملاضي التاريخي 
الذي ميسرحه, ووضوحًا يف الرؤية يساعده 
على التعامل مع احلقيقة التاريخية مبا 
يخدم أفق انتظار املتلقي املعاصر له. 
يقول املنيعي يف هذا الصدد: »وعليه, 
فإذا كانت الدراما التاريخية ترتكز على 
موضوع يعود إىل املاضي, فإن من الالزم 
على الدرامي أن يكون واعيًا باحلدث الذي 
يتعامل معه, ألنه يعيد من جديد بناء حقبة 
مل يعرف أطوارها شخصيًا. ومن ثم، فإن 
هذه العملية تتطلب منه امتالك معلومات 
تاريخية وعبقرية خاصة, كما تتطلب منه 
بذل جمهود مضاعف, على مستوى إعمال 
فانتازيته, مادام أنه يستعرض ألشخاص مل 
يعاصرهم, وأنه يعمل على خلقهم باالرتكاز 
على املعطيات التي توفرها القراءة والتي 

ستتحول لدى تدخل خياله«)4(. 
لكن املالحظ أن هذا األفق يف التعامل 
مسرحيًا مع التاريخ ليس هو ما يراهن 
عليه الشيخ القاسمي, وإن كان ينطبق عليه 
ما جاء يف الشق األول من كالم املنيعي 
واملتعلق بضرورة إملام املبدع باملادة 
التاريخية التي يستوحيها يف مسرحياته 
كشرط أساسي لكتابة الدراما التاريخية, 
السيما وأن القاسمي دارس متميز للتاريخ 
وعارف بخباياه, وخصوصًا منه التاريخ 
العربي اإلسالمي. من ثم, أصبحت قضية 
احلقيقة التاريخية مسألة جوهرية عنده، 
رغم كونها تشكل إحدى الصعوبات الكربى 
يف الدراما التاريخية, تستلزم معاجلة 
خاصة, كما يشري إىل ذلك املنيعي قائال: 
»إن من أهم الصعوبات التي تواجه كاتب 
الدراما التاريخية عندما يقوم باستيحاء 
موضوعه من التاريخ قضية التزامه 
للحقيقة. فمن اجلائز أن نعالج هذه األخرية 

بنوع من احلرية تقريبًا, إال أننا غالبًا ما 
نكون على علم مسبق بالنهاية, مادام 
كل منا يعرف مثاًل, ما آلت إليه بعض 
الشخصيات التاريخية املشهورة«)5(.
والظاهر أن الشيخ الدكتور القاسمي 
واٍع بهذا املعطى, لذا فإن انطالقه من 
احلقيقة التاريخية حتكمه رؤية تقرأ 
احلاضر من خالل املاضي, وذلك من أجل 
استخالص العرب وأخذ الدروس الالزمة 
لنهضة األمة املبنية على أساس جتاوز 
األخطاء التاريخية للسلف. إن القاسمي بهذا 
التعامل ينخرط يف سلسلة املسرح العاملي 
التاريخي، حيث يقرتب من بعض حلقاتها, 
وينأى عن البعض اآلخر. فهو حني يختار 
مبدأ احلقيقة عوض مبدأ االحتمال يف 
توظيف التاريخ مسرحيًا, يقرتب أكرث من 
الدراما الرومانسية, وال مييل إىل التعامل 
الكالسيكي مع التاريخ. ذلك أن »الكالسيكية 
قد عّلمت الدراميني احملدثني توظيف 
التاريخ بطريقة حرة, مع التقيد- كما سبقت 
اإلشارة إىل ذلك – مببدأ االحتمال الذي 
يساعدهم على جتاوز احلقيقة التاريخية, 
والقيام بسد الثغرات الكامنة يف الوثائق 
وتأويلها من منظور شخصي, وقد استمر 
العمل بتعاليم الكالسيكية خالل القرن 
الثامن عشر الذي استلهم الرتاث اإلغريقي 
والشكسبريي عماًل بنداء فولتري, كما أن 
الثورة الفرنسية أعطت نفسًا جديدًا للمسرح 
التاريخي من خالل إبراز كتابها ألحداث 
املاضي وترويج املبادئ العليا كالتسامح 
واحلرية واملساواة, ومتجيد أبطال 
الثورة وإدانة النظام القدمي, وبالتايل, 
فإن ازدهاره احلقيقي يتزامن مع ظهور 
الرومانسية وأعالمها من املنّظرين أمثال 
مدام دوستايل, التي أكدت على وجوب 
إحاطة أبطال الرتاجيديا التاريخية – كسمة 
للعصر- بوصف دقيق للوسط واألحداث 
والعادات, وكفيكتور هيجو الذي نادى يف 
مقدمة عمله »كرومويل« بتعويض التاريخ 

القدمي بالتاريخ احلديث, ودراسة الطبائع 
العالية, وجعلها متساوية مع األحداث 

التاريخية الكربى«)6(.
يف ضوء هذه اإلشارات, ميكن القول إن 
مسرحة التاريخ عند الشيخ القاسمي تندرج 
يف سياق املقاربة الرومانسية، على األقل 
من زاوية احلرص على حقيقة املاضي 
ونقلها إىل املسرح دومنا حاجة إىل إعمال 
الفانتازيا واخليال, وإن كان ذلك ال يجعل 
من القاسمي راوية للتاريخ مادامت اخللفية 
املتحكمة يف هذا النقل يحكمها موقف 
نقدي إزاء الراهن تتم بلورته انطالقًا من 
تأمل أخطاء املاضي. والواضح أن هذا 
املوقف ينبع من حس قومي عربي واٍع لدى 
القاسمي جعله يستقرئ التاريخ العربي 
اإلسالمي ألخذ العرب والدروس. والقاسمي 
من هذه الزاوية يبدو لنا أقرب من حيث 
املعاجلة الفنية واملوقف الفكري من أحد 
رموز املسرح التاريخي العربي، وهو علي 
أحمد باكثري الذي مكنه شعوره القومي 
السياسي من مراكمة أعمال مسرحية 
تاريخية استوحى فيها أحداثًا ورموزًا عالج 
من خاللها واقع األمة العربية يف العصر 
احلديث. ولعل مسرحية »عودة هوالكو« 
تعد منوذجًا بارزًا للصيغة التي اختارها 
القاسمي من أجل كتابة الدراما التاريخية، 
لذا، فهي حتتاج منا وقفة خاصة يف هذا 

السياق.

»عودة هوالكو«: مسرحة التاريخ 
بني احلقيقة واالحتمال:  

يعود الشيخ الدكتور القاسمي يف 
مسرحية »عودة هوالكو« إىل مرحلة تاريخية 
حاسمة يف مسار األمة العربية اإلسالمية، 
وهي املتعلقة باحلملة الترتية املغولية 
خالل حكم اخلليفة العباسي املستعصم، 
حيث يشري »إىل وضع اإلمرباطورية العربية 
اإلسالمية، ومتزقها وتشتتها وانشغال 
خلفائها باجملون واالبتعاد عن مالمسة 
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واقعهم وحاالت شعوبهم. لذا، عرضوا تلك 
اإلمرباطورية إىل االنهيار أمام أول هجوم 
ترتي مغويل. وبدالً من صد تلك الهجمات 
»الرببرية«، كانت احلصون والقالع تتهاوى 
أمام  الغازي، بل إن أكرب احلصون يف سمرقند 
وبغداد تتهاوى. كما أن الكاتب يشري أيضًا 
إىل تفسخ حاشية احلاكم وخيانة العديد 
منهم، ودخول عناصر حاقدة على اإلسالم 
والعرب، وتتحني الفرصة للفتك باملسلمني 
والعرب، لذا فإن البناء ال يتهاوى إال يف 

الداخل«)7(.
ويبدو أن قضية اخليانة السياسية هي 
التي تستأثر باهتمام القاسمي يف هذه 
املسرحية أكرث من أي شيء آخر، وذلك 
من خالل الرتكيز على شخصية الوزير ابن 
العلقمي الذي أوحى للخليفة املستعصم، 
يف البدء، باالستسالم لطلبات هوالكو، مما 
جعل الدويدار ال يرتدد يف وصفه باخليانة، 

كما يف احلوار التايل:
»املستعصم: ما العمل؟

ابن العلقمي: )من ورقة كانت بجيبه(
التي  والدفائن  اخلزائن  إن  موالي 

متلكها...
حفظت لهذا اليوم لتدرأ الشر عن هذه 

األسرة
وحلماية الكرامة والعرض وسالمة 

النفس
لذلك فإنه يجب إعداد:

- ألف حمل من نفائس األموال
- ألف من جنائب اإلبل.

- وألف من اجلياد العربية اجملهزة بكل 
اآلالت واملعدات التي حتتاجها مع تقدمي 
االعتذار إىل هوالكو وجنعل اخلطبة يف 
املساجد باسمه وتضرب النقود باسمه.
املستعصم: عظيم... عظيم أنا موافق 
على هذا الرأي الصائب.. لتجهز تلك األشياء 
بسرعة ثم ترسل إىل القائد املغويل.. 

هوالكو 
)هنا يدخل الدويدار وهو مستهزئ (

الدويدار: اهلل.. اهلل.. كملتها يا ابن 
العلقمي..

ابن العلقمي: ماذا تعني؟؟
الدويدار: املؤامرة يا خائن يا صاحب 

املصالح الشخصية.. والتودد 
لدى هوالكو«)8(. 

وبالفعل، نالحظ من خالل املسرحية 
أن ابن العلقمي سيكافأ من لدن هوالكو 
بتسليمه الوزارة وإدارة أمور بغداد. لكن 
نهايته ستكون نهاية مأساوية، ألن مهمته 
انتهت بالنسبة للمغول، حيث سريفسه برجله 
أمري مغويل. لذا، فاملسرحية توجه رسالة 
صريحة إىل العرب واملسلمني يف العصر 
احلاضر لكي يتخلصوا من ابن العلقمي رمز 

اخليانة ألنه موجود يف هذا العصر:
»الرجل البغدادي: ابن ابن العلقمي رمز 

اخليانة مرة ثانية
)يلتفت إىل اجلمهور قائاًل(

ومن يدري لرمبا هو موجود بينكم اآلن 
)ثم ينتقل إىل وسط القاعة ويقول( 
يا عرب! يا مسلمون! أخرجوا ابن 
العلقمي من دياركم فهوالكو راجع...« )9(.
الواضح أن املسرحية من خالل 
استحضارها لهذه اللحظة التاريخية 
احلاسمة يف مسار العرب واملسلمني 
مبختلف تداعياتها، إمنا تريد تبليغ خطاب 
واضح وصريح وصادم للجيل احلايل الذي 
يواجه حتديات هوالكو اجلديد، هوالكو 
العصر احلديث، وفحوى هذا اخلطاب أن 
علينا »أن جناهد حتى ال نتحول إىل دمى 
مثل ابن العلقمي أو خراف مثل املستعصم أو 
شهداء باجملان مثل الدويدار أو وحوش يف 
صورة آدمية مثل هوالكو وأتباعه«)10(.
وخالصة القول إن الدراما التاريخية 
عند القاسمي، كما يجسدها نص »عودة 
هوالكو« وغريه من نصوص ريربتوار 
القاسمي، اختيار إبداعي لرجل مهووس 
بقضايا أمته وبالرهانات التاريخية لهذه 
األمة. من ثم، تغدو العودة إىل التاريخ 

لإلبداع  أساسيًا  منطلقًا  باعتبارها 
املسرحي عند القاسمي خيارًا ثقافيًا 
اسرتاتيجيًا. ولعل ما يثري يف هذا االختيار 
أن يكون صاحبه حاكمًا عربيًا معاصرًا. 
لكن عندما نعلم أن هذا احلاكم صاحب حس 
قومي عربي عميق وصريح ال نستغرب أن 
يكون صاحب خطاب استنهاضي وتنويري 
يحاول صاحبه تسليط الضوء على احلاضر 
قياسًا إىل املاضي، وذلك من أجل أن يؤدي 
املسرح رسالته النبيلة التاريخية بالنسبة 
لألجيال العربية احلاضرة واملستقبلية.
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وعندما مل تكن لديهم اإلمكانيات 
املادية فإنهم أقدموا على )شراء األلبسة 
من بائعي األشياء القدمية، وعلى إيجاد 
الديكور يف خمزن املسرح البلدي للعاصمة، 
وتوجيه الدعوات، وإعداد التذاكر القليلة، 
كما أن اجلمهور احملدود املكون من الطلبة 
واألصدقاء واآلباء، وبعض الناس الذين 
دفعهم حب االطالع، أعطوا ملؤسسي املسرح 
العربي اجلزائري تصورًا بأن جهودهم 
مل تذهب سدى، وصفق اجلمهور بحرارة 
للعرض وهنأ أصحابه عليه، واحتفى بهم(

.)2(
هذه تصورات لبداية مسرح يقوم على 
كوادر الشباب من طلبة الثانوية، وال شك 
يف أن هذه البدايات تركت أثرًا يف تأصيل 
مسرية املسرح اجلزائري، وكونت النواة 
ملسرح نطلق عليه مسرح الهواة، ولكن ليس 
على الصورة التي جتلى فيها فيما بعد.

 مسرح الهواة يف اجلزائر
1985 - 1967

1975 حوايل 45 فرقة، ويف عام 1977 
شهدت مدينة مستغامن يف الفرتة ما بني 
احلادي  الوطني  املهرجان  آب   11 1و 
عشر ملسرح الهواة، وقد اشرتكت فيه سبع 
عشرة فرقة بعد املباريات التصفوية التي 
شارك فيها عشرات الفرق من أرجاء القطر 

اجلزائري.
أما يف عام 1979 فرنى أن املباريات 
التصفوية التي جرت عرب املدن من خالل 
مشاركة 76 فرقة مسرحية هاوية أسفرت 
عن 26 فرقة للمشاركة يف املهرجان الثاين 
عشر ملسرح الهواة مبدينة »مستغامن« 
ويعود الفضل يف دعم هذه الفرق الهاوية 
بشكل عام إىل »االحتاد الوطني للشبيبة 
اجلزائرية« الذي يعمل جاهدًا على تبني 
هذه الفرق التي تنشأ غالبًا على مسارح 
الثانويات واملعاهد واجلامعات ودور 
الثقافة، وينظم لها ما بني فرتة وأخرى 

أما مسرح الهواة يف اجلزائر، فقد بدأت 
انطالقته األوىل يف صيف عام 1967 
)بفضل نخبة من الشباب والطلبة يف 
اجلامعات والثانويات واملعاهد العليا 
ومببادرة من اجمللس البلدي الشعبي ملدينة 
»مستغامن« الذي دعا إىل عقد مؤمتر ملسرح 

الهواة يف املدينة نفسها()3(.
وأصبح هذا املهرجان – مهرجان 
مستغامن تقليدًا سنويًا، تعقد عليه فرق 
الهواة اآلمال، فهي تعمل كل ما بوسعها 
خالل العام حتى تقدم األعمال املسرحية 

التي تظهرها يف هذا املهرجان.
أخذت الفرق املسرحية الهاوية تكرث 
عامًا بعد عام، وقد شهد املهرجان السادس 
ملسرح الهواة املنعقد مبدينة مستغامن ما 
بني 16 و 17 آب 1972 مشاركة ثماين 
عشرة فرقة مسرحية، وبلغ عدد الفرق 
املسرحية للهواة عرب الرتاب اجلزائري عام 

أحمد دوغان

إذا عدنا إىل بداية العقد الثالث من القرن العشرين، فإننا نتذكر متامًا كيف أن العروض املسرحية التي قدمها »جورج أبيض« يف 
اجلزائر قد تركت أثرًا كبريًا يف نفوس الشباب اجلزائريني، وهذا ما دفع )جمموعة من الطلبة ينتمون إىل املدرسة العصرية – وهي 
ثانوية الثعالبية القدمية – إىل إعداد أول مسرحية جزائرية بالعربية، وعرضها يف قاعة خاصة بالطلبة يف نفس السنة – أي سنة 

1921 – وحتمل املسرحية عنوان »الشفاء بعد املنع« كتبها علي الشريف الطاهر)1(.
وال يقف هؤالء الشباب عند هذه املسرحية، وإمنا كان طموحهم أكرث من ذلك، فقاموا مبجموعة من األعمال املسرحية.

بريخت الطاهر وطار
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من تأليف كاتب ياسني عام 1979، وكان 
لنضال الصحراء الغربية نصيب من هذا 
املسرح، فقد قامت فرقة »شبيبة الهفار« 
عام 1977 بتقدمي مسرحية »كفاح الشعب 

الصحراوي«.
وفيما يتعلق بالثورة اجلزائرية والتحرر 
الوطني، كانت مشاركة مسرح الهواة على 
قد املسؤولية، إذ عرضت عشرات النصوص 
املسرحية التي تربز نضال الشعب اجلزائري، 
منها مسرحية »رّب السهوب« التي قدمتها 
فرقة »ثقافة الكادحني« التابعة ملدينة 
»سعيدة« وذلك عام 1976، وهي تعالج 
قضايا التحرر الوطني يف اجلزائر منذ بدء 
االستعمار الفرنسي للجزائر حتى االستقالل 
وبداية مرحلة البناء االشرتاكي، كما قدمت 
فرقة املسرح الشعبي ملدينة »تلمسان« 
عام 1977 مسرحية »حمكمة نصر الدين 
خوجة« وهي تربط بني النضال الثوري 
واحلرية، بينما قدمت »فرقة الفن املسرحي« 
ملدينة »مستغامن« عام 1972 مسرحية« 

إرادة الشعب«.
وعرض مسرح الهواة إىل ما عانته 
مراحل التحويل االشرتاكي يف اجلزائر، وذلك 
بنقد اآلفاق االجتماعية من بريوقراطية 
واستغالل، ويكاد هذا اجلانب يتناول 
أغلب النتاج املسرحي لطاملا أن الهواة 
يرتبطون بواقعهم، وينتصرون لنجاح 
التجربة االشرتاكية، ومكافحة كل السلبيات 
التي حتاول األمراض االجتماعية فرزها، 
فقدمت »فرقة األمري عبد القادر« التابعة 
ملدينة »مستغامن« عام 1972 مسرحية 
»العصا« التي تعلن الثورة يف وجه اإلقطاع 
واملستغلني، وتتعرض »فرقة النادي 
الثقايف« بباتنة عام 1972 يف مسرحيتها 
»الثورة الزراعية« إىل كل ما ميت بصلة إىل 
هذه الثورة، ويف عام 1979 قدمت »فرقة 
أشبال املسرح »بقسنطينة مسرحية »كانوا« 
املقتبسة عن رواية »الزلزال« للروائي 
»الطاهر وطار« وكان ريع هذه املسرحية 
مساهمة يف بناء قرية »اشرتاكي«.

ملتقيات ومهرجانات جهوية.
ومع تنامي االهتمام مبسرح الهواة 
تبني أن هناك صعوبات كثرية، ومشكالت 
عدة تقف عائقًا أمام مسرية تطور هذا 
املسرح، وتبلورت هذه الصعوبات يف عدد 
من القضايا، أهمها قضية التنظيم، إذ إن 
امليول املسرحية ال تكفي وحدها لتقدمي 
هوية مسرحية، وإمنا تضافر الهواة هو 
الذي يؤدي إىل تنظيم جماعي يبلور هوية 
هذه الفرقة، أو تلك، وذلك من خالل التشجيع 
واإلعالن وإشهار هذه الفرق حتى ال تبقى 
جمهولة، ال يعرف عنها اجلمهور شيئًا إال 
يف اللقاء السنوي أثناء انعقاد مهرجان 

مستغامن.
ومن القضايا التي تهم مسرح الهواة 
تربز قضية القاعات التي يعتربها رجال 
املسرح ضرورية، وذلك لتقدمي األعمال 
التي يراد إجنازها من خالل التدريب من 

أجل إتقان متثيلها.
ونقطة أخرى تعد من القضايا الهامة، 
وهي تتمثل بالدعم املادي، ألن ما يقدم 
من مساعدات ال يكفي لطموحات هذه الفرق 
الهاوية، مما يدفعهم إىل االعتماد على 
موارد الهواة الذاتية، وقد تكون غالبًا من كد 
ميينهم وعرق جبينهم، حتى يغنوا ميولهم 

املسرحية.
أما فيما يتعلق بالشكل املسرحي فإنه 
يؤكد أن شباب فرق مسرح الهواة يعانون 
من ضعف يف التكوين املسرحي، ومبعنى 
آخر بالثقافة املسرحية. هذا ما يجعلهم 
مييلون إىل التأليف اجلماعي، أو املقتبس 
من نصوص أجنبية أو عربية، وبلغة 
عادية بسيطة ال ترقى إىل مستوى التأليف 

املسرحي.
كل ذلك أدى إىل تنظيم ملتقى حول 
مسرح الهواة باملعهد الوطني للتمثيل 
»بريج الكيفان« يف شهر نيسان 1978 
)شارك فيه وزارة اإلعالم والثقافة وممثلو 
فرق مسرح الهواة، واتفق فيه على دراسة 
مشروع القانون اخلاص مبسرح الهواة، 

وعلى تنظيم املهرجانات اجلهوية، وأكدت 
وزارة اإلعالم والثقافة استعدادها لدعم 
مسرح الهواة ماديًا ومعنويًا وتنظيم 

امللتقيات()4(.
أما من حيث العطاء الفكري الذي يقدمه 

مسرح الهواة فقد تبني:
)أن املسرح الهاوي ميثل اهتمامات 
اجلماهري من خالل املوضوعات التي 
يتطرق إليها، وارتباطه بهموم اإلنسان 
اجلزائري اليومية، وكذا هموم اإلنسان 
يف العامل الثالث الذي يناضل يف سبيل 
اسرتجاع كرامته وحريته، وهنا فإن 
كليًا  التزامًا  ملتزم  الهاوي  املسرح 

مع تنامي االهتمام مبسرح الهواة 
تبني أن هناك صعوبات كثرية، 
ومشكالت عدة تقف عائقًا أمام 
مسرية تطور هذا املسرح، وتبلورت 
هذه الصعوبات يف عدد من القضايا، 
أهمها قضية التنظيم, إذ إن امليول 
املسرحية ال تكفي وحدها لتقدمي 
هوية مسرحية، وإمنا تضافر الهواة 
هو الذي يؤدي إىل تنظيم جماعي 

يبلور هوية هذه الفرقة

بالقضايا الوطنية والسياسية والدولية 
على حد سواء()5(.

وهناك شواهد كثرية على ما قدمته 
فرق مسرح الهواة، وإذا مل يكن أمامنا 
ببليوغرافيا تثبت عدد العروض التي 
قدمت، وما هي موضوعاتها، فإننا نقدم 

أمثلة على سبيل املثال ال احلصر.
فرنى أن القضية الفلسطينية قد أخذت 
من اهتمام املسرح الهاوي، فقدمت »الفرقة 
التمثيلية« التابعة ملركز الثقافة واإلعالم 
بالعاصمة عام 1976 مسرحية »علية 
احلرية« من تأليف الشاعر الفلسطيني 
»توفيق شديد« وقدمت فرقة »الثقافة 
والعمل« مسرحية »خانوك يا فلسطني« 
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ويف عام 1980 قدمت فرقة »شباب 
املسرح« بتلمسان مسرحية »من فينا 
الصح« التي تعرضت إىل واقع التحوالت 
االشرتاكية يف اجلزائر، وقدمت »فرقة 
املسرح احلر« بالغرب اجلزائري عام 1972 
مسرحية »مؤمتر املثقفني« املقتبسة عن 
ـ )بريخت ( عرفت بهذا العنوان.  مسرحية ل
أما قضية املرأة فقد أخذت حيزًا يف 
مسرح الهواة، فقدمت »فرقة فوج العمل 
الثقايف« بقسنطينة عام 1976 مسرحية 
»املرأة« متعرضة إىل واقع املرأة وما تعاين 
من مشكالت اجتماعية، وقدمت »فرقة 
املركز الثقايف البلدي« ملدينة »البليدة« 
عام 1977 مسرحية »حواء« وقدمت فرقة 
العمل املسرحي باجلزائر العاصمة عام 
1978 مسرحية بعنوان »السلعة« تناولت 
فيها وضعية املرأة اجلزائرية، ودعوتها إىل 

أخذ مكانها االجتماعي.
نحصر  أن  الصعب  من  كان  وإذا 
املسرحيات التي قدمها مهرجان مستغامن 
الوطني ملسرح الهواة على مدى ثمانية عشر 
عامًا )1967-1984( وما قدمته الفرق 
الهاوية عرب نشاطها – حمليًا وجهويًا – فإننا 
لدى استعراضنا حملاور هذه املسرحيات 
التي قدمت تربز املوضوعات التالية:

1- الكفاح الشعبي ضد االستعمار 
والرجعية.

2- مساندة القوى التقدمية يف العامل.
3- القضية الفلسطينية واملرحلة 

الراهنة.
4- ثورة )نوفمرب( 1954 وامتدادها 
من ثورة التحرير إىل مرحلة البناء.
5- نقد األمراض االجتماعية التي 
تعرضت لها مراحل التحويل االشرتاكي 

يف اجلزائر.
6- قضية املرأة اجلزائرية ودورها يف 

اجملتمع.
7- الثورة الزراعية وقضايا التسيري 

الذاتي.
8- الثورة الثقافية وقضية التعريب.

املغرتبني  وقضايا  الهجرة    -9
اجلزائريني.

إن املسرح الهاوي أثبت فعاليته من 
خالل عطائه الدائم واملستمر، على الرغم 
من كل الصعوبات التي مّر بها بدءًا من 
اإلمكانيات املادية املتواضعة، وعدم توفر 
األندية التي تالئم حجم هذه الفرق، وانعدام 
النص املسرحي، وكذلك قلة التأهيل الثقايف 
املسرحي، فقد غابت املشكلة املادية، وذلك 
بفضل دعم املؤسسات احلكومية لهذه الفرق 
بدءًا من وزارة الثقافة واجملالس الشعبية 
الوالئية، وكذلك »دور الثقافة« وأخذت 
مشكلة األندية تأخذ طريقها إىل االنفراج، 
وخاصة بعد امتداد رقعة دور الثقافة، 
وأهمية الكيان املسرحي يف البناء املدرسي 
احلديث، والوقوف إىل جانب هذه الفرق 
وتقدمي عروضها يف األسابيع الثقافية 
التي تقام عرب واليات اجلزائر سنويًا، 
وكذلك املهرجانات واملؤمترات الثقافية 
بشكل عام، حتى إن مسرح الهواة أخذ يظهر 
بشكل جاد، وبدأ يقدم العروض املسرحية 
التي تنافس عروض املسرح احملرتف، 
وإذا كان مهرجان »مستغامن« ميثل عرس 
املسرح الهاوي، فإن املتابعة امليدانية 
احلقيقية تثبت مدى ما يقدمه، وإن كان 
ذلك يحتاج إىل مبادرة البلديات واملراكز 
الثقافية الحتضان هذا النشاط )وميكن 
للمسرح احملرتف أن يعمل الكثري لتطوير 
احلركة، فبحكم إمكانياته الفنية واملادية 
يتوجب عليه أن يفتح األبواب للفرق الهاوية 
ويساهم يف تكوينها وتوجيهها يف االجتاه 
الصحيح، كما ميكنه أن يتكفل بعقد أيام 
تقنية تناقش فيها قضايا هامة كالكتابة 
املسرحية، التمثيل، اإلضاءة، الديكور، 
ويتعني عليه أن يربمج الفرق الهاوية يف 
مسارحه بدالً من أن تبقى مغلقة أو تعمل 
بصفة متقطعة، ألن املسرح احملرتف من 
دون املسرح الهاوي يبقى جمرد جسم من 

دون روح()5(.

إن ذلك طرح أمام املهرجان السابع 
عشر ملسرح الهواة مبستغامن قاعدة جديدة 
للفرق الهاوية، فقد نظم حتت شعار »ثقافة 
استمرارية« وإبان انطالق املهرجان 
الثامن عشر صيف 1984عقد ملتقى 
للمسرح الهاوي )وضع فيه للمرة األوىل 
مشروع قانون املهرجان الوطني ملسرح 
الهواة، تضمن وثيقة عمل دائمة حتدد فيها 
الوسائل واألهداف، ومن بني املواد الواردة 
يف هذا املشروع تلك املتعلقة بتشجيع 
الفرق وتعميم برجمتها وتكوينها يف إطار 

تربصات تنظم بصفة عادية()6(. 
تبقى نقطة هامة أمام مسرح الهواة، 
وهي تتعلق بالثقافة املسرحية، ومتى أدرك 
هؤالء قيمة الثقافة أو التأهيل املسرحي، 
والتأطري – التكوين املسرحي الصحيح – 
متكنوا من تقدمي األعمال الناجحة والصدى 
اجليد )ألن مسرح الهواة بالنسبة للفنانني 
ال يخضع ألي اعتبار مادي شخصي، وال 
يطالب إال باحلب لهذا النوع من الفن()7(.

هوامش:
)1(: ص77 - جملة »الثقافة والثورة« وزارة 
التعليم والبحث العلمي – اجلزائر العدد 983/10 
من مقال األستاذ أحمد منور بعنوان )مدخل 
إىل املسرح اجلزائري(. )2(: ص109 – جملة 
»الثقافة العربية الليبية« عدد شباط 1975 
من مقال بعنوان »مسرح الهواة تصوير عملي 
ملطامح اجلماهري الشعبية« بقلم سالمة عبد 
الرحمن. )3(: جملة »الثقافة »اجلزائرية - العدد 
48 ديسمرب 1978. )4(: ص45 – مالمح من 
املسرح اجلزائري – خملوف بوكروح وزارة 
الثقافة – اجلزائر 1982. )5(: ص44 – جملة 
الوحدة االحتاد الوطني للشبيبة اجلزائرية / 
اجلزائر / العدد 180 إبريل 1984 من مقابلة 
مع الفنان املسرحي أحمد بن عيسى أجراها 
سكار عبد الكرمي. )6(: ص44 - املصدر السابق. 
)7(: ص29 - جملة الوحدة - العدد 195 أيلول 
1984 من مقال مهرجان مستغامن ملسرح الهواة 

– املهرجان العاقل، بقلم التحرير.
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وضرورة اإلشارة إىل تعدد أوجه املنجز 
اإلبداعي لصالح كرامة تأتي من كونها 
نقطة مهمة تؤشر ملداخل مقاربة النص 
املسرحي »السدادة«، ألن هذا األخري - 
يف اعتقادي الشخصي - نتاج تداخل بني 
تأثريات كل األوجه التي أشرنا إليها.. وعلى 
ضوء هذه اإلشارة ميكن تفسري/تربير طابع 
املغايرة الذي مييز نص »السدادة« عن 
باقي أمناط الكتابة املسرحية اخلليجية 
التي مازال أغلبها يرزح حتت وطأة البنية 
الدرامية الكالسيكية ذات النمطية املألوفة، 
التي جترت أساليب وقوالب مت جتاوزها يف 
الكثري من التجارب العربية.. مع استثناءات 
البد من تسطريها يف كتابات كل من آمنة 
الربيع من سلطنة ُعمان، عباس حايك من 
السعودية، باسمة يونس من اإلمارات..
»السدادة«، إذن، بنية درامية ذات 
كتابية  بنية  عن  متيزها  خصوصية 
كالسيكية تعيد إنتاج قوالب وأساليب 
جاهزة ومتجاوزة.. وتأتي فرادتها - يف 
رأيي اخلاص - من خالل املستويات 

التالية:

تكسري البنية الدرامية الكالسيكية
قراءة يف مسرحية »السدادة«*

على سيفونك« )ص77(. وبني الصرختني 
حكاية واقعية بسيطة، حيث سرور الرجل 
البسيط الفقري، املثقل بالديون من بقالة 
شاهر، واملثقل أيضًا بالقهر النفسي الذي 
ميارسه عليه صاحب البيت أبو الطويل.. 
ويف حلظة لعب باحلكايات، وأثناء حلظة 
اسرتاحة من املتاهات التي يخلقها سرور 
بحكاياته، يكتشف شاهر أنه يحمل بني 
يديه »سدادة« قنينة مشروب تؤهله لربح 
سيارة، لكن التجاذب بينه وبني سرور 
حول من يستحق الكسب وصاحب احلق 
يف السيارة يؤدي بالسدادة إىل السقوط 
يف بالوعة املرحاض، وبالتايل ضياع 

السيارة.
لكن يف ثنايا هذه احلكاية، التي تشكل 
إطار املسرحية، جندنا أمام حكاية رمزية 
َنة يف احلكاية اإلطار، يلج عواملها  ُمَتَضمَّ
سرور وهو يسرح بشاهر لينسيه أمر 

الديون التي جاء الستخالصها.
فيضعنا النص أمام حكاية عمران 
الربيء الذي مل تغادره نخوته، ومازال 
يغار على مدينته، ويشحذ بندقيته 

- ثنائية الواقعي والرمزي يف بنية 
واحدة.

- مركزية املفارقة والعجائبية.
- التقعري واالنشطار يف املادة 

للنص. احلكائية 
باإلضافة إىل جتليات أخرى متيز نص 
»السدادة« تؤشر إىل خصوصية البنية 

الدرامية يف هذه املسرحية.

- 1 -
ثنائية الواقعي والرمزي

يف بنية واحدة
بالنسبة لهذا املستوى األول، فإن 
ثنائية الواقعي والرمزي تأتي من طبيعة 
املادة احلكائية يف النص، التي تتمفصل 
إىل حكاية أوىل ميكن اعتبارها احلكاية 
األم أو احلكاية اإلطار التي تبدأ وتنتهي 
بحدث واحد نلمسه من خالل حوار 
شخصية سرور حني يصرخ: »أبو الطويل 
ابن الكلب.. اللعنة عليك وعلى سيفونك« 
سرور  يصرخ  حني  ويتكرر  )ص6(، 
بهسترييا: »أبو الطويل ابن الكلب.. اللعنة 

د.عبد اجمليد شكيـر

البد من اإلشارة إىل أن النص املسرحي »السدادة«، هو عضو ضمن نسق إبداعي متعدد األوجه لدى صالح كرامة، ذلك أن املنجز 
اإلبداعي لهذا الكاتب اإلماراتي تتقاطع فيه الكتابة املسرحية بالكتابة القصصية وكتابة السيناريو..  ويتقاطع فيه أيضًا اإلخراج 

ه للكبار بإبداع موجه للطفل..  املسرحي بالسينمائي.. كما يتقاطع فيه إبداع موجَّ
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فني على مستوى الصوغ اللغوي، ونحت 
الشخصيات، وتعديد الفضاءات، دون 
ة الفصل بني احلكايتني.  السقوط يف هوَّ
ذلك أن ذريعًة فنية تؤشر إىل صنعة 
الكاتب، جعلتنا نتلمس عملية املرور - 
تقنيًا - عرب شراشف السرير واإلضاءة، 
و - دالليًا - عرب فعل اللعب، فكان فعل 
املرور من فضاء احلكاية اإلطار نحو 
فضاءات احلكاية األخرى فعَل لعٍب يف حد 
ذاته )سرور: اسمعني يا شاهر.. هذه لعبة.. 
وأنت تستهويك هذه األلعاب.. اهدأ قليالً..  

- ص70 - (.
وفعل االنتقال/ املرور هذا - عرب 
الداليل والتقني - جعل للنص بنية درامية 
خاصة، تضع يف االعتبار خصوصية 
اخلشبة وخصائصها واشرتاطاتها، بل 
إكراهاتها أيضًا، أي أنها بنية درامية 
تتعدى الوعي األدبي للمؤلف نحو وعي 
ضابط خلصوصية الفعل املسرحي الذي 
يضع يف اعتباره اخلصائص اللعبوية 
Ludiques للنص حتى يكون متاحًا 
لالشتغال عليه فوق خشبة ملموسة. من 
هنا كان تزاوج الواقعي والرمزي ضمن 
بنية درامية واحدة ثنائية منحت للنص 
استجابة لفعاليات إخراجية متعددة، دون 
السقوط يف التصور الواحد أو التصورات 
املتشابهة التي تخلقها يف العادة البنية 

الكالسيكية. الدرامية 

باستمرار نحو األعداء الذين يحومون 
حولها، »عمران: سيدي، هي مدينتنا وأنا 
أجزم ).. .( انظر إنهم األعداء يتحركون.. هم 
سيدي.. األعداء« )ص44(.. لكن رئيسه/ 
سيده حافل وجه من أوجه اخليانة 
املتعددة، يريد أن يقنع عمران بأن كل 
شيء آمن باملدينة وال خطر يحدق بها، 
لكن عمراَن - رغم سذاجته التلقائية - 
ٌ على موقف الدفاع ومقاومة العدو:  مصرُّ
»سيدي حافل.. أريد أن أطلق طلقة واحدة 
باجتاه الهواء وأريح ضمريي.. اعتربها يا 
سيدي من باب الرأفة« )ص45( »سيدي 
حافل.. هؤالء األعداء أعرفهم منذ كنت 
صغريًا.. أبي قال يل هذا.. أمي قالت يل 
هذا.. مدرسي البائس رسم مالحمهم على 
أرضية الصف.. أستطيع أن أشم أبدانهم 
عرب آالف األميال يا سيدي حافل.. دعني 
أطلق طلقة وأريح ضمريي« )ص46(.

على قدر بساطة احلكاية األوىل 
وواقعيتها وشكلها املباشر، على قدر 
رمزية احلكاية الثانية املتضمنة يف 
وإيحائيتها  وشاهر،  سرور  أحاديث 
وبالغتها الداللية والتعبريية، حيث ال 
حدود لشكل الصراع بني سذاجة تلقائية 
حتتفظ للمكان بالوفاء وكل أوجه الدفاع 
عن حرمته، ودهاء خبيث يغلف اخليانة 
وإباحة املكان للعدو. وبني احلكايتني 
تنتصب بنية درامية ال تخلو من اشتغال 

املفارقة عنصر مطلوب يف 
النص املسرحي، إنها املعادل 

الطبيعي لإلثارة وجذب 
االنتباه، وأساس اإليقاع، من 
خالل ما يخلقه هذا العنصر من 
تشويق، وتكسري آفاق االنتظار، 
وانزياح عن املألوف. مما مينح 
البنية الدرامية ديناميًة خاصة 
ترقى باللحظات الدرامية نحو 
التصعيد واإليقاع املتنامي، 
ونص مسرحية »السدادة« 

يحفل بهذه اخلاصية

إن النص املسرحي »السدادة« 
للكاتب اإلماراتي صالح كرامة 
منوذٌج يف تكسري البنية 

الدرامية الكالسيكية املألوفة، 
ومثال لبنية درامية ذات 

دينامية خاصة تستحضر 
اشتغال اخملرج، وشروط 

األداء التمثيلي. وهي إىل 
لها لثنائية الواقعي  جانب َتَمثُّ
والرمزي، وعنصر املفارقة، 
وبنية التقعري واالنشطار، فإنها 
تتمثل أيضًا خصائص أخرى 

دون أن تعلنها

باسمة يونس آمنة الربيع
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- 2 -
مركزية املفارقة والعجائبية
املفارقة عنصر مطلوب يف النص 
املسرحي، إنها املعادل الطبيعي 
وأساس  االنتباه،  وجذب  لإلثارة 
هذا  يخلقه  ما  خالل  من  اإليقاع، 
العنصر من تشويق، وتكسري آفاق 
االنتظار، وانزياح عن املألوف. مما 
مينح البنية الدرامية ديناميًة خاصة 
ترقى باللحظات الدرامية نحو التصعيد 
واإليقاع املتنامي، ونص مسرحية 
»السدادة« يحفل بهذه اخلاصية، 
خاصية املفارقة. كأن يجعل صراعًا 
برمته بني صرختني من سرور وهو 
يلعن سيفون أبي الطويل، أو حني 
يجعل القائد املوكول إليه مهمة حماية 
املدينة والدفاع عنها هو اخلائن األول 
الذي يبيعها كما هو واضح من خالل 
شخصيتي حافل وعمدة املدينة، أو مّلا 
تنتهي آمال وأحالم سرور يف اخلروج 
من فقره املدقع وحتسني أوضاعه إىل 
بالوعة مرحاض، وما إىل ذلك من 
املفارقات العجيبة التي جندها مبثوثة 
بشكل متباعد، كما لو أنها فواصل 
ُوِضَعْت بإحكام للتأشري إىل حلظات 
التحول الدرامية، وعلى مفاصل تغيري 
اإليقاع نحو التصعيد والتنامي. وإىل 
جانب عنصر املفارقة جند تعميقًا لهذا 
البعد من خالل استحضار حكايات 
عجيبة على لسان سرور ال تخلو من 
غرائبية مثل حكاية الفتاة التي حتولت 
إىل قملة بذراع واحدة، أو حكاية عمران 
الذي حتول إىل أرنب )انظر ص28(. 
وهذا التزاوج املبطن بني املفارق 
والعجائبي مينح البنية الدرامية لنص 
»السدادة« دينامية متيزها عن إيقاع 
بنية النص الكالسيكية ذات اخلطية 
املألوفة نحو النهاية املعروفة - أو 

على األقل املفرتضة - سلفًا.

- 3 -
التقعري واالنشطار يف املادة 

للنص احلكائية 
إن هذه اخلاصية املتعلقة بالتقعري 
 La mise en abyme االنشطار  أو 
مرتبطة باملستوى األول الذي طرح ثنائية 
يف املادة احلكائية، فوجود حكاية إطار 
ميكن اعتبارها احلكاية األم بني ثالثة 
أطراف: سرور، شاهر، أبو الطويل. تتخللها 
حكايات متضمنة تقوم على عناصر 
الثقل يف احلكاية األوىل، إذ يف حكاية 
عمران، يتحول ثالوث الشخصيات نفسه 
إىل: عمران وحافل وعمدة املدينة، كما 
يتحول يف حكاية أخرى إىل: أبو ناجح 
وأبو راسب واألم، ثم العودة إىل احلكاية 
اإلطار وشخصياتها الثالث. وهكذا يصري 
أبو   - -شاهر  )سرور  األول  الثالوث 
الطويل( هو األصل الذي يتكرر بطريقة 
مرآتية يف احلكايات األخرى التي حتافظ 
على وشائج االرتباط باحلكاية اإلطار، 
وبالتايل تصري البنية الدرامية يف النص 
برمته عبارة عن تقعري وانشطار يف 
هذه احلكاية اإلطار نحو حكايات أخرى 
متضمنة، جتعل منها بنية درامية تقوم 
على الرتكيب Synthèse، وهي بنية لها 
تأثري كبري يف طبيعة اإلجناز )اإلخراج 

والتمثيل( وعلى طبيعة التلقي.

على سبيل اخلتام:
إن النص املسرحي »السدادة« للكاتب 
اإلماراتي صالح كرامة منوذٌج يف تكسري 
البنية الدرامية الكالسيكية املألوفة، 
ومثال لبنية درامية ذات دينامية خاصة 
تستحضر اشتغال اخملرج، وشروط األداء 
لها لثنائية  التمثيلي. وهي إىل جانب َتَمثُّ
الواقعي والرمزي، وعنصر املفارقة، 
وبنية التقعري واالنشطار، فإنها تتمثل 
أيضًا خصائص أخرى دون أن تعلنها، يف 
مقدمتها تقنية »املسرح داخل املسرح« 

من خالل احلكاية اإلطار )صراع سرور 
وشاهر حول الديون والسدادة( نحو 
نة )صراع عمران وحافل  احلكاية امُلَتَضمَّ

حول الدفاع عن املدينة(.
تتمثل هذه البنية أيضًا جمموعة من 
مالمح مسرح العبث ودراما الالمعقول 
)دون أن تعلنها أيضًا( كما هو جلي يف 
العنصر العجائبي واملفارقات التي يعج 

بها النص.
باإلضافة إىل متّثل خصائص الكتابة 
املسرحية الغربية احلديثة واملعاصرة 
الديداسكاليا/  بعنصر  حتتفي  التي 
اإلرشادات املسرحية، كما هو الشأن 
عند بيكيت وجان جونيه مثاًل، وهو ما 
جند تأثريه واضحًا على صالح كرامة 
من خالل اهتمام هذا األخري بتفاصيل 
إىل  أحيانًا  حتولت  حتى  الديداسكاليا 
تفاصيل سردية تشحن القارئ مبعلومات 
وأوصاف، أكرث من كونها إرشادات ركحية 
ه  توجِّ  Indications scéniques
الفعل اإلخراجي )انظر مثاًل ديداسكاليا 
البداية التي متتد من الصفحة اخلامسة 

حتى الصفحة السادسة(.
وعلى العموم، يبقى النص املسرحي 
»السدادة« عالمة على االجتهاد يف 
الكتابة املسرحية اخلليجية، الكتابة التي 
حتاول االنعتاق من ُبنى النص املسكوك 
ذي التوجه اخلطي األحادي، وتكفر بقواعد 
إنتاج  تعيد  التي  الكالسيكية  الكتابة 
واجرتار األشكال القدمية يف التأليف 
املسرحي، إنها كتابة واعية مبراحل ما 
بعد الكتابة )اإلخراج والتمثيل( وواعية 
بشروط أجرأة الكتابة )خصوصية اخلشبة 

واشرتاطاتها(. وخصائصها 

*»السدادة« نص مسرحي للكاتب اإلماراتي 
صالح كرامة، إصدارات دائرة الثقافة واإلعالم، 

حكومة الشارقة 2006.
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         اجلوائز الثقافية
تعلن دائرة الثقافة واإلعالم يف حكومة الشارقة عن إشهار جملة اجلوائز السنوية التي ترعاها الدائرة والتي تشمل ما يلي :

· جائزة الشارقة لإلبداع العربي- اإلصدار األول.
· جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي.

· جائزة الشارقة للثقافة العربية » اليونسكو«.
· جائزة الشارقة لألدب املكتبي.

· اجلوائز املسرحية:
- جائزة التأليف املسرحي.     

- جائزة الشارقة لإلبداع املسرحي العربي.     
- جائزة الشارقة الكربى للمسرح اخلليجي.     

· اجلوائز املرتافقة مع معرض الشارقة الدويل للكتاب على النحو التايل:
  جائزة معرض الشارقة الدويل للكتاب اإلماراتي:

- أفضل كتاب إماراتي )ملؤلف إماراتي(.               
- أفضل كتاب إماراتي )يف جمال الدراسات(.               

- أفضل كتاب إماراتي )يف اإلعداد والرتجمة(.               
- أفضل كتاب إماراتي )مطبوع عن اإلمارات(.               

· جائزة معرض الشارقة الدويل للكتاب )لتكرمي دور النشر(
- أفضل دار نشر حملية.               
- أفضل دار نشر عربية.               

- أفضل دار نشر أجنبية.               

· جائزة معرض الشارقة الدويل للكتاب )شخصية العام الثقافية(.
· جائزة أفضل كتاب عربي يف معرض الشارقة الدويل للكتاب.

· جائزة أفضل كتاب أجنبي يف معرض الشارقة الدويل للكتاب.

إدارة اجلوائز الثقافية

إدارة اجلـــوائز الثقــــافية: الهاتف: 5671116 / 9716 +  الرباق: 5662126 / 9716 +
www.sdci.gov.ae/awards.html :اإلمـــارات العربيــة املتحــدة - ص. ب : 5119 الشـــارقة - املوقع اإللكرتوين

cult.awards@sdci.gov.ae :الربيــد اإللكرتوين                
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ولــد اخملـــرج أنــطــونــان أرطــو 
مبارسيليا   )Antonin Artaud(
الفرنسية  يف 1896م، وقد جمع يف 
مسريته احلياتية  بني الشعر والتمثيل 
والتنظري واإلخراج. وكان يف بداياته 
شاعرًا سرياليًا يعاين اجلنون اإلبداعي 
والنفسي والذهني بسبب انفصال الفكر 
عن اللغة، وقد نشر ديوانًا شعريًا سنة 
 L’ombilic des« بعنوان  1925م 

الكواكب«. limbes / وسط 
بالتمثيل  أرطو  أنطونان  وعرف 
املسرحي والسيما يف مسرحية »شهوة 
Dreyer  سنة  جان دارك« لدريري 
1928م، والتمثيل السينمائي بدوره يف 
فيلم »صليب الغابة« سنة 1932م.

هذا، وقد قدم أرطو أيضًا نظرياته 
املسرحية الثورية يف كتابه اجلريء 
»املسرح وقرينه« سنة 1938م، والذي 

أنطونان أرطو مؤسس مسرح القسوة
املسرح وجذوره االحتفالية

املسرحية يف كتابه األول »مسرح 
القسوة« الذي نشر سنة 1933م، وأحلقه 
 Le théâtre« الكاتب بعد ذلك بكتابه
et son double / املسرح وقرينه« 

الذي ألفه سنة 1938م.
 وقدم الكاتب يف مصنفه »املسرح 
وقرينه« جمموعة من التوجيهات 
املسرحية التي ترفض أن يتحول 
املسرح إىل جمرد متثيل وتقليد، بل 
االحتفالية  إىل جذوره  يعود  أن  البد 
والطقوسية البدائية لكي يحرر غرائز 
اإلنسان السلبية املتأصلة فيه، ويحرره 
من االنفعاالت املوروثة ومن مشاعره 
العدوانية الكامنة واخملتفية يف وعيه 
الباطني على مستوى الالشعور اجلماعي. 
ويؤكد دوفينيو والجوت يف كتابهما 
»املسرح املعاصر« هذا الطابع السحري 
ملسرح أرطو: »لقد جعل أرطو بغيبيته 

أعلن فيه عن آرائه اجلديدة يف جمال 
الدراما عن طريق هدم مقومات املسرح 

الغربي مضمونًا وشكاًل.
نفسية  لهزات  أرطو  وتعرض 
واجتماعية كثرية بعد فشله يف احلياة 
املسرحية والواقعية، فأدخل مصحة 
  Rodez  األمراض النفسية يف رودز
من سنة 1943 إىل سنة 1945م. ويف 
سنة 1946م، كتب رسائل من رودز . 
ويف 1947م، ألف كتابًا بعنوان »أرطو 
املومو أو فان كوخ أو انتحار اجملتمع«. 
وتويف أنطونان أرطو سنة 1948م عن 
عمر يناهز 52 سنة كرس معظم سنواته 
يف خدمة اإلخراج املسرحي والتمثيل 

السينمائي والتنظري املسرحي.

التصورات اإلخراجية:
جمع أنطونان أرطو كل تنظرياته 

الدكتور جميل حمداوي

يعد اخملرج الفرنسي أنطونان أرطو من أهم اخملرجني العامليني الذين حاولوا أن ينزاحوا عن الشعرية األرسطية، والتمرد على املسرح 
الغربي، والبحث عن مسرح مغاير بديل للمسرح األوروبي عرب النبش يف الذاكرة الشرقية واملسرح األنرتوبولوجي من أجل مداواة 
اإلنسان الغربي املعاصر املريض بالشبع املادي واملستلب عقالنيًا وإنتاجيًا ورقميًا من قبل الرأسمالية املتوحشة والعقالنية الفجة. 
وهذه املداواة الدرامية لن تكون إال عرب تطهري روحاين وجداين يحرر اإلنسان/الراصد من غرائزه الشريرة وانفعاالته التناتوسية وحترير 

مكبوتاته بواسطة مسرح القسوة والتعرية الصارخة القاسية الشعوريًا. 
هذا، وتعترب مسرحيات أنطونان أرطو وتنظرياته يف اإلخراج املسرحي متهيدًا لظهور املسرح التجريدي أو املسرح العابث بعد احلرب 

العاملية الثانية من القرن العشرين.
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يف احلقيقة يدعو إىل مسرح بديل وجديد 
يستخدم: »السحر واألسطورة يف التعرية 
القاسية العنيفة للصراعات املتأصلة يف 
الالوعي اإلنساين اجلماعي وهو ما سماه 
»مسرح القسوة« - أي املسرح الذي 
يقوم على الشكل واحلركة واإلضاءة 
ويستبدل بالكلمات »البالغة احلركية«،  
ورمبا كان الفرق بني مسرح القسوة 
الذي أراده أرطو ومسرح احللم الذي أراده 
السرياليون هو تركيز أرطو على الالوعي 
اجلماعي بدالً من الالوعي الفردي الذاتي 
للفنان ورغبته يف التوسل لتصوير هذا 
الالوعي الفردي باألسطورة بداًل من 
األحالم والرؤى الفردية، وتوسله بالشكل 
واحلركة بدالً من الشكل والكلمة«)4(.
ويعني هذا أن مسرح القسوة لدى أرطو 
مسرح يتبنى التصور السريايل اجلماعي، 
وميتح من تصورات فرويد السيكولوجية،  
وآراء يون صاحب الالشعور اجلمعي 
مادام هذا املسرح يقوم على »حترير 
قوى الالوعي اخلالقة، وتفجري الطاقات 
اإلبداعية الكامنة يف اإلنسان كما نقرأ 
ذلك يف قاموس اآلداب: »لقد شغف 
أرطو بالظواهر الغيبية )امليتافيزيقية( 
وطرائق السحر عند الشعوب البدائية، 
وبعلم الكيمياء ووسائل التنجيم يف 
الشرق...وحاالت الهوس والشعوذة... هذا 
العامل الالمعقول، انخرط فيه أرطو جسدًا 

وروحًا«.
ويجب أن نعرتف هنا، بأن مثل هذه 
التدريبات التي كان ميارسها أرطو مل 
يكن السرياليون اآلخرون يطيقونها إال 
بشق األنفس. ومن ناحية أخرى، كان ذلك 
هو السبب اجلوهري للقطيعة التي فرقت 
بني أرطو وبريتون »بايا السريالية«، 

كما كانوا يلقبونه«)5(.
 أضف إىل ذلك، أن مسرح القسوة أو 
العنف هو مسرح يقلل من سيطرة الكلمة 
واحلوار، ويستبدلهما بسينوغرافيا احلركة 

امليتافيزيقية مكان احلديث التعويذة 
والرقية، ومكان الشخوص األفعال، 
ومكان القصة الضوضاء واحتدام احلركة 
والصراخ عن املسرح يرفع احلياة إىل 
ذروتها...، كما أن الكاتب تخلى عن 
مكانته للمخرج الذي ارتقى إىل درجة 

الساحر، وصانع املعجزات«)1(.
وما يحمله كتاب أرطو من مالحظات 
وتوجيهات إمنا هي يف احلقيقة انتقادات 
تستهدف تقويض املسرح الغربي وهدمه 
وتدمريه؛ ألنه مسرح عقالين ومادي 
وحواري يهمل األشكال االحتفالية 
الفطرية والتمظهرات اجلسدية واحلركية 
والطقوس الدينية واألسطورية والسحرية، 
ومرجع أرطو  يف ذلك هو تأثره باملسرح 
الشرقي الباليني يف بداية الثالثينيات 

من القرن املاضي.
و»مل يخطئ جاك دريدا عندما حتدث 
عن نصوص »املسرح وقرينه« بقوله: 
»هي حتريضات أكرث مما هي جمموعة 
إرشادات، نسق من االنتقادات يرج كامل 
تاريخ الغرب أكرث مما هي رسالة يف 
املمارسة املسرحية«. لقد أدرك، فعالً، 
عمق هذه النصوص التي مل تخلخل بنية 
املسرح الغربي وحسب، وإمنا زعزعت 
كيان امليتافيزيقا الغربية بكاملها. 
وليس غريبًا أن تكون فصول عريضة من 
هذا الكتاب خمصصة للمسرح الشرقي 
بشكل عام وللمسرح الباليني على وجه 
اخلصوص. إن أرطو كان يرسم من خاللها 
الوجه اآلخر للمسرح الغربي، الوجه الذي 
يتأسس فيه املسرح على »حالة ما قبل 
اللغة«، الوجه الذي متحى فيه مالمح 
تعهر الفكرة وصفائها، وبالتايل طابعها 

الفيزيقي«)2(.
ومن ناحية أخرى، يدعو أرطو إىل 
مسرح القسوة  الذي  قال عنه بأنه : 
»كالطاعون على شاكلة هذه املذبحة، 
هذا االنفصام اجلوهري، إنه يطلق 

الصراعات، ويخلص القوى من أسرها، 
وإذا  واإلمكانيات،  الطاقات  ويفجر 
كانت هذه القوى سوداء، فليس هذا 
خطأ الطاعون أو املسرح، وإمنا خطأ 

احلياة«)3(.
ومن هنا، فمسرح القسوة هو ذلك 
املسرح الذي يحرر اإلنسان من غرائزه 
انفعاالته  من  ويخلصه  العدوانية، 
الغريزية الالشعورية املوروثة عن طريق 
التطهري القاسي عرب إثارة اخلوف والرعب 
واستخدام الصدمات السيكولوجية 
الوجدانية الهدامة  واملؤثرة، واالنفتاح 

مسرح القسوة أو العنف هو مسرح 
يقلل من سيطرة الكلمة واحلوار، 
ويستبدلهما بسينوغرافيا احلركة 
واجلسد، كما أنه مسرح ميتافيزيقي 
أنرتوبولوجي يبحث يف األشكال 
ما قبل املسرحية خللق مسرح 
عاملي طقوسي روحاين وأسطوري 
وسحري. ويعني هذا أن مسرح أرطو 
هو مسرح احتفايل طقوسي وصويف 
يستعري الفرجات الشرقية لتطعيم 

املسرح الغربي

على املسرح األنرتوبولوجي والتجارب 
الشرقية القائمة على السينوغرافيا 
الدينية والطقوسية والكوليغرافيا 
اجلسدية والتعبري احلركي. ومن ثم، 
فأرطو يسعى إىل تخريب املسرح الغربي 
وتدمريه واستبداله مبسرح شامل يجمع 
بني التمثيل والرقص والكلمة واإلضاءة 
واملوسيقى واحلركة. وهذا املسرح بهذه 
املواصفات األسطورية والطقوسية 
والسحرية غري موجود سوى يف املسرح 
الشرقي كما يتمثل ذلك واضحًا يف مسرح 
الكابوكي والنو اليابانيني والكاتاكاليل 
الهندي وأوبرا بكني. وبالتايل،  فأرطو 
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واجلسد، كما أنه مسرح ميتافيزيقي 
أنرتوبولوجي يبحث يف األشكال ما قبل 
املسرحية  خللق مسرح عاملي طقوسي 
روحاين وأسطوري وسحري. ويعني 
هذا أن مسرح أرطو هو مسرح احتفايل 
طقوسي وصويف يستعري الفرجات 
الشرقية لتطعيم املسرح الغربي، ويقرتب 
هذا التصور من املسرح الثالث للمسرحي 
هنا،  ومن  باربا.  أوجينيو  اإليطايل  
كان مسرح أرطو وتنظرياته يف كتابه 
»املسرح وقرينه« من املصادر األساسية 
للمسرح االحتفايل والنظرية االحتفالية 
كما وضح ذلك عبد الكرمي برشيد بقوله: 
»املرجع الثالث لالحتفالية يتمثل يف 
الكتابات النظرية واإلبداعية ألنطونان 
أرطو، فهذا اخملرج املنّظر قد بشر- من 
خالل كتابه »املسرح وقرينه« - مبسرح 
مغاير، مسرح طقوسي سحري بدائي 
يخاطب يف اإلنسان الوعيه الباطن. وقد 
سعى إىل املطابقة مبسرح يتخذ صفة 
االحتفال السحري، بل الصويف«)6(.
ومن املعروف أن القسوة عند أرطو 
ليست مبعنى الدم أو  مبعنى السادية أو 
املازوشية، بل هي قمع للغرائز البشرية 
وحتريرها من قواها السلبية عن طريق 
تعريتها عرب القسوة الذهنية  والوجدانية 
والطقوسية. يقول أرطو يف هذا املقام: 
»القسوة، جلية قبل أي شيء، إنها نوع من 
التوجيه الصارم واخلضوع للضرورة، 
وال قسوة دون وعي، دون الوعي املطبق، 
إن الوعي هو الذي يعطي ملمارسة كل 
فعل حياتي لونه الدموي وتدرج تلوينه 
القاسي، مادامت احلياة هي دائمًا موت 

شخص ما«)7(.
ومن الدواعي التي جذبته كي يهتم 
باملسرح الشرقي هو ميله الكبري إىل 
الروحانيات واجملردات امليتافيزيقية 
والطقوس السحرية الصوفية، والثورة 
على العقل الغربي الذي دمر اإلنسان 

واستلبه وحّوله إىل كائن منتج فقط، 
وأهمل فيه جوانبه الوجدانية والروحانية 
والذاتية. كما أن املسرح الغربي هو 
مسرح يرجح كثريًا كفة الكلمة واحلوار 
على حساب كفة احلركة ولغة اجلسد، 
كما أن املسرح الغربي هو مسرح 
عقالين يخضع للقوانني األرسطية، 
بينما املسرح الشرقي مسرح طقوسي 

الروحانيات الشرقية مل يكن شيئًا طارئًا 
على شخصية أرطو وهو الذي عاش 
جتربة اجلنون املريرة، وعرف  باهتمامه 
باألديان والفنون الشرقية، واشتهر 
بانتمائه إىل االجتاه السريايل . لقد كان 
يف فرتة معينة، يشرف على جملتهم 
»الثورة السريالية«، حيث كتب سنة 
1925م معظم مواد العدد الثالث، هذا 
العدد الذي قيل عنه »إنه متجيد للشرق 
وقيمه«، السيما أنه تضمن مقالتني 
ألرطو: خطاب ملدارس بوذا، وخطاب 
لداالي الما. ولعل من يقرأ مقطعًا من هذا 
اخلطاب األخري، سيالحظ كيف كان ينظر 
أرطو إىل الثقافة الغربية وكيف كان 
يبحث عن الطمأنينة الروحية يف الشرق. 
يقول خماطبًا الداالي الما: »نحن خدمك 
األوفياء أيها الالما العظيم، أعطنا، ابعث 
لنا من نورك يف لغة تستطيع فهمها 
العقول األوروبية امللوثة، وإن كان 
ـر من أرواحنا واجعل لنا  ضروريًا، غيِّ
أرواحًا تتجه إىل العلي األسمى، حيث 
أتيحت له فرصة حضور اإلنسان من 

العذاب«. 
إن أرطو الذي أتيحت له فرصة 
حضور عرض للرقص الباليني يف 
معرض املستعمرات سنة 1931م، عرف 
كيف يجعل من عشقه للشرق أداة لتدمري 
املسرح الغربي الذي يبدو كمسرح 
»أبله، جمنون، منقلب«، وتدمري الثقافة 
التي غالبًا ما كان يصفها  الغربية 
بأوصاف عنيفة، حيث اعتربها »قربًا 
مدهونًا باجلري« و»مكانًا للكالب والفكر 

املتعفن«)8(.
وعليه، فأرطو من أهم اخملرجني 
العامليني الذين اعرتفوا للشرق بالريادة 
يف املسرح الذي يغاير املسرح الغربي 
قلبًا وقالبًا عرب خلق جمموعة من 
الفرجات االحتفالية الطقوسية احلركية 
التي يختلط فيها املسرح احلركي مع 

من الدواعي التي جذبت أرطو كي 
يهتم باملسرح الشرقي هو ميله 
الكبري إىل الروحانيات واجملردات 
امليتافيزيقية والطقوس السحرية 
الصوفية، والثورة على العقل الغربي 
الذي دمر اإلنسان واستلبه وحّوله 

إىل كائن منتج فقط،
وأهمل فيه جوانبه الوجدانية 

والروحانية والذاتية

يقوم مسرح أنطونان أرطو على 
هدم املسرح الغربي وتقويضه، 
والتمرد عن مسرح الكلمة وتعويضه 
باملسرح الشامل أو مسرح احلركة، 
واالرتكاز على مسرح القسوة 
ومسرح األسطورة بدالً من مسرح 
احللم كما عند السرياليني، واالنفتاح 
على املسرح االحتفايل الشرقي 

الطقوسي والديني والروحاين

وسحري ميتافيزيقي، وقد تأثر به كل 
من بريخت وستانسالفسكي وأوجينيو 
باربا وروتوفسكي ومايريخولد. ويف 
هذا السياق التأثري والتناصي، يقول 
جاك دريدا عن أرطو يف كتابه »الكتابة 
واالختالف«: »لقد أكد أرطو أن على 
املسرح الغربي الذي يجهل خصوصية 
املسرح أن يطلب من املسرح الباليني 
درسًا يف الروحانيات. هذا االجنذاب نحو 
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الدين والتصوف والسحر والفلك والتنجيم 
وامليتافيزيقا.

اإلخراجية: التطبيقات 
كتب أنطونان أرطو بعض املسرحيات 
بعد انفصاله عن التيار السريايل الفردي 
سنة 1926م، والذي كان يتزعمه كل 
أراغون  ولوي   BRETON بريتون  من 
أبولينري  وكــيــوم   LOUIS ARAGON

  GUILLAUME APPAULINAIRE

صاحب مسرحية »أثداء تريسياس« التي 
ألفها سنة 1917م، وسماها الدراما 

السريالية. 
ومن املسرحيات التي كتبها أرطو  بعد 
إنشائه »مسرح ألفريد جاري« مع صديقيه: 
روبري أرنو وروجيه فيرتاك سنة  1927م 
نذكر مسرحية: »اضطرابات يف املعدة أو 

األم اجملنونة«.
وأخرج أنطونان أرطو مسرحيته 
»السنسي«  التي  أخذها عن الشاعر 
اإلجنليزي شيللي والروائي الفرنسي 
ستاندال، فجاءت ترجمة ألفكار ألفريد 
جاري الباتافيزيقية عن طريق جتريد 
النص وتقويض الشعرية األرسطية، 
واستخدام احلركية احملضة، بيد أن أرطو 
فشل يف هذه املسرحية من حيث اإلخراج 
والتعبري عن آرائه التنظريية؛ مما حدا 
بأرطو » إىل أن يبحث يف احلياة  نفسها 
عن املسرح الذي رفض املسرح أن يقدمه 
له، فانتهى به املطاف إىل قضاء أيامه يف 

مصحة لألمراض العقلية«)9(. 
ويقول هرني بيهار عن تأثر أرطو 
مبسرح ألفريد جاري يف مسرحية 
»السنسي«:  »على شاكلة جاري كان أرطو 
يعلن ازدراءه لطرق اإلخراج املسرحي 
القدمية، ويحمل مثله على املسرح 
التقليدي، الذي يراه مصطنعًا يخضع 
لقواعد وأعراف الضرورة أساسية لها. 
كان الهدف املطلق من وراء مسرح ألفريد 

جاري هو املشاركة يف تدمري املسرح 
القائم، وذلك عن طريق وسائل مسرحية، 
أي من الداخل، كما فعل مؤلف: أبو 

ملكا«)10(.
ويرفض أرطو يف مسرحه أن يصبح 
العرض الدرامي جمرد دراما طبيعية أو 
نفسية أو جمرد فرجة  للتسلية وإثارة 
الفكاهة، بل البد من أن يستفز املشاهد 
ويستثريه بعنف، ويستدعيه للمشاركة 
واالحتفال الطقوسي، وال يجعله راصدًا 
مستلبًا وسلبيًا. بل عليه أن يحركه بقسوة 
ويحرر فيه وعيه الباطن، ويخلصه من 
غرائزه الدفينة ويطهره طقوسيًا وصوفيًا 
وروحانيًا. وكان أرطو ورفاقه يرون أن 
املشاهد » الذي يذهب إىل املسرح ينبغي 
أن يعرف أنه مقبل على عملية حقيقية، 
يشرتك فيها بروحه وجسده، كأنها 
عملية جراحية، وينبغي أال ينصرف كما 

جاء«)11(.
وتتحول السينوغرافيا املسرحية 
لدى أرطو إىل سينوغرافيا احتفالية 
طقوسية سحرية وميتافيزيقية على غرار 
السينوغرافيا املسرحية الشرقية، ويف 
هذا يقول هرني بيهار: »إن منصة التمثيل 
يف تصور أرطو تشبه إىل حد ما لوحة 
غيبية ميتافيزيقية من لوحات املصور 
دي شرييكو، صورت فيها اجلمادات دون 
صفة خاصة، ولكن وضعها، وأحيانًا 
وجودها غري املتوقع، يثري اضطرابًا 
عميقًا عند املشاهد، الذي يكون حتت 
تأثري ذلك اجلو الغامض، الذي نتوقع 
فيه دائمًا حدوث انفجار معني«)12(.

وكان أرطو يتحكم يف املمثلني 
ويحولهم إىل كائنات احتفالية متحركة 
مع مسار التنغيم وتوايل االهتزاز وإيقاع 
اإلخراج حتى قبل أن يعرف املسرح 
الشرقي الباليني سنة 1930م. وبالتايل، 
فمسرح أرطو بعيد عن كرثة احلوار والكالم 
كما هو يف املسرح الغربي، بل هو مسرح 

شامل يعتمد على احلركة والكوليغرافيا 
والتشخيص التعبريي اجلسدي. لذا، يقول 
أنطونان أرطو: » يف رأيي أن املنصة 
مكان مادي ملموس، يحتاج منا أن 
منأله وأن جنعله يتكلم لغته املادية التي 
تخاطب احلواس مستقلة عن الكالم.... 
كما أن اإلخراج هو املسرح أكرث من 
النص املكتوب واملنطوق....بينما قرين 
املسرح هو الواقع املهمل املهجور، الذي 
اليستعمله رجال املسرح اليوم...«)13(.
وعليه، فمسرح أرطو يعطي األولوية 
لإلخراج على حساب النص املكتوب، 
ويقلل من سلطة الكلمة واحلوار، ويعوض 
ذلك بالفن الشامل القائم على احلركة 
واألساطري والفضاء املادي امللموس 
وتشغيل املالهي والسريك والسينما 
واملوسيقى والرقص واستعمال األداء 
الصامت والضوء والديكور والسينوغرافيا 

الطقوسية. السحرية 

قيمة مسرح أنطونان أرطو:
يقوم مسرح أنطونان أرطو على هدم 
املسرح الغربي وتقويضه، والتمرد على 
مسرح الكلمة وتعويضه باملسرح الشامل 
أو مسرح احلركة، واالرتكاز على مسرح 
القسوة ومسرح األسطورة بدالً من مسرح 
احللم كما عند السرياليني، واالنفتاح 
على املسرح االحتفايل الشرقي الطقوسي 
والديني والروحاين املبني على الشعوذة 
والسحر والالشعور اجلماعي والرقص 
احلركي. بيد أن تنظريات أنطونان أرطو  
بقيت جمردة دون أن تطبق ميدانيًا، 
فمات دون أن يرى تنظرياته اإلخراجية 

متارس واقعيًا.
»أن اجلمالية  الرغم من  وعلى 
املسرحية األرطية كانت يف جمملها 
تصورات نظرية أكرث من كونها ممارسة 
ركحية، فقد استطاعت أن حتدد القاعدة 
الفكرية التي قامت عليها، واللغة 
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املسرحية التي اقرتحت لها بنوع 
من التناسق والتكامل، الشيء  الذي 
من  بكثري  فيها  التنظري  جانب  أبرز 
الوضوح، زاد من إجرائيته، أي هذا 
اجلانب التنظريي. إن أرطو حدد مبادئ 
ممارسة هذا املشروع املسرحي على 
والتمثيل  واإلخراج  النص  مستوى 
والتلقي/اجلمهور، وما يستدعي ذلك من 
خصوصية يف املوضوعات، ومواصفات 
فضاء العرض، مرورًا باللغة واملالبس 
والديكور واإلضاءة وامللحقات واألقنعة، 
وكل عناصر العرض املسرحي التي 
تتوحد- على الرغم من عدم جتانسها- 
يف كونها أسلوبًا جماليًا مسرحيًا يقوم 
على تفجري كوامن الذات داخل فضاء 

مسرحي متحرك ومتجدد.
وإذا كان أرطو قد مات قبل حتقق 
تنبؤاته املسرحية، وقدم مسرحه تقدميًا 
نظريًا أكرث منه ممارسة ركحية، فإن 
قوة جماليته املسرحية جاءت من األثر 
والتأثري اللذين تركهما على  الحقيه من 
كّتاب وخمرجني، وهو ما أعطى لهذه 

اجلمالية نوعًا من االمتداد«)14(.
وتبقى قيمة أنطونان أرطو أنه من 
املنّظرين املسرحيني الكبار يف القرن 
العشرين، كما أن له تأثريًا كبريًا يف 
السريالية الفرنسية. ويعد أيضًا من 
املسرحيني القالئل الذين متثلوا جيدًا 
مسرح ألفريد جاري صاحب املسرح 
الباتافيزيقي متثالً جيدًا تنظريًا وتطبيقًا، 
كتابات  يف  تأثري  أميا  أرطو  أثر  كما 
مسرحيي الالمعقول وكّتاب املسرح 
العابث والكوميديا السوداء واملسرح 
التجريدي املطلق بعد احلرب العاملية 
الثانية كصمويل بيكيت، وآداموف، 
ويونيسكو، وفرناندو أرابال. وتقول 
الدكتورة نهاد صليحة عن هذا التأثري: 
»والدارس ملسرح يونيسكو الميكن أن 
ينكر وجود مالمح من السريالية يف 

أعماله. لقد رفعت السريالية من شأن 
األحالم والعقل الباطن التي ميكن أن 
نكتشف فيها اإلنسان مبعناه الكامل، 
ويونيسكو يستخدم األحالم بكرثة يف 
مسرحه وهو أيضًا يتبع أسلوب املسرح 
السريايل، كما ظهر يف األعمال املسرحية 
القليلة التي أثمرتها احلركة السريالية 
مثل: مسرحيات روجيه فيرتاك، وأنطونان 
أرطو، وريبيمون ديساين، ذلك األسلوب 
الذي يحافظ على التفاصيل الواقعية 
حتى التافه منها بدقة شديدة مع إدخال 
عناصر المتت إىل الواقع بصلة وتنتمي 

أساسًا إىل عامل الكوابيس!
وعلى الرغم من ذلك، فقد أنكر يونيسكو 
السريالية  للحركة  انتماءه  صراحة 
أو تأثره بها! إذ قال: »مل يحدث أنني 
انتميت يف أي وقت إىل هذه اجملموعة 
وال انضممت إىل السرياليني اجلدد. وهذا 
الينفي أن أفكارهم أثارت اهتمامي«)15(.
وتكمن قيمة مسرح أرطو يف تأثريه اجللي 
يف  املدرسة  السريالية شعرًا وتنظريًا 
ومسرحًا، كما أثر يف مسرح الالمعقول 
واملسرح الطليعي  واملسرح العابث 
تأثريًا كبريًا صياغة وداللة عرب مسرحه 
الذي سماه مسرح ألفريد جاري. وال ننسى 
أن املسرح العربي بدوره قد تأثر به أميا 
تأثر وخاصة املسرح االحتفايل لدى عبد 
الكرمي برشيد على سبيل اخلصوص.

يتبني لنا من خالل هذه النظرة 
املوجزة املقتضبة أن أنطونان أرطو 
خمرج مسرحي عاملي استهدف تدمري 
بنية املسرح الغربي عن طريق إخراجه من 
طابعه احلواري التداويل إىل مسرح ركحي 
حركي، كما وجهه وجهة ميتافيزيقية 
أسطورية قائمة على الشعوذة والسحر 
والتنجيم والفلك والتصوف وتوظيف 
االحتفال الشرقي الروحاين من أجل 

تأسيس مسرح مغاير. 
أما من حيث اإلخراج، فقد اعتمد 
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أرطو على مسرح القسوة وإشراك 
الراصد يف عملية التمسرح عن طريق 
إثارته واستفزازه بالعنف وحتريره من 
كوابيسه وغرائزه السلبية الدفينة يف 
وعيه الباطني والشعوره اجلمعي عن 
طريق تطهريه روحانيًا وطقوسيًا ودينيًا 
بواسطة حركات مسرحية إيقاعية قائمة 
على التموج والصراخات الصاخبة 
واحلركات الطاعونية العنيفة وتشغيل 
إيقاع االهتزاز وهارمونيا االنسجام 
الدرامي وتنغيم اإلخراج تشخيصًا 

وتقباًل. وسينوغرافيًا 


