
االفتتاحية

نحو اآفاق جديدة

االلكرتوين،  الن�رش  يف  امل�ستجدات  مواكبة  باجتاه  جهودها  الرافد«  »جملة  حترير  هيئة  توا�سل 

ب�سقيه  بالتحرير  العناية  واأبرزها  املجلة،  بها  التي متّيزت  التقاليد  كامل  تر�سيخ  اإىل  باالإ�سافة 

ي والب�رشي، واحلر�ص على تو�سيلها لقطاع وا�سع من املتابعني العرب. �سواًء عرب الن�سخة  الن�سّ

الورقية اأو املوقع االلكرتوين الذي يقدم  نظامي ال�سورة والن�ص معًا. واإىل ذلك ياأتي كتاب الرافد 

ال�سهري الذي فا�ص بعناوين ولطائف ذوقية ثقافية، لُي�سكل عالمة فارقة يف الن�رش املرتافق مع 

من  وا�سعة  كوكبة  حمت�سنًا  واملقاربات،  الروؤى  يف  تنويعات  يعك�ص  والذي  الثقافية،  املطبوعة 

الذاكرة الثقافية اجلمعية العربية واالن�سانية .

الرافد  ا�ستحداث   خالل  من  امل�سهد  يكمل  الذي  االلكرتوين  الن�رش  اأمام  جمدداً  نتوّقف  املرة  هذه 

الثقايف االلكرتوين، بو�سفه �ساحة اإ�سافية لتنويعات احلال واملقال.

يف هذه املطبوعة االلكرتونية القادمة، �سيجد امل�ساهمون اأنف�سهم يف رافد من طراز جديد، بحيث 

لر�سالة  اآخر  حاماًل  االلكرتوين  الرافد  وت�سبح  واالبداعية،  الفكرية  املدار�ص  ملئات  امللعب  يّت�سع 

املجلة، ومفرداتها املتعددة .

يواكب  فيما  جهة،  من  الر�سالة  اإنتاج  �ستعيد  التي  االلكرتوين  الرافد  مع  قريب  موعد  على  نحن 

التفاعلية اليومية التي جتمع ما بني الثابت واملتغري، وت�سمح بحوار حميم بني املجلة وقرائها 

يف اأربعة اأرجاء العامل .

الرافد  اأن  ذلك  ُملحة،  اأ�سبح �رشورة  بل  للفانتازيا،  ف�سحة  الرقمي ميثل  الكتابي  املنجز  يعد  مل 

»وورد«،  والن�ص  اف«  دي  »بي  ال�سورة  ن�سختي  مع  اأي�سًا  املرتافقة  العتيدة  الورقة  بن�سختها 

اأُفقيًا ملزيد من  اإلكرتونية ثالثة تنطلق من نف�ص املرجعية، فيما تتحرك  �ستنف�سح على مطبوعة 

الن�رش.

للقراء  الدعوة  نوّجه  املنا�سبة  وبهذه  قريبًا.   .. ال�رشعة  جناح  على  معًا  نرتّقبه  جديد  وعد  ذلك 

للتوا�سل معنا عرب بريد الرافد، م�ساهمًة بالكتابات واالآراء واملقرتحات، و�سنكون حري�سني جداً 

على التحاور معهم والرد على مقرتحاتهم .

د. عمر عبد العزيز



90

66

18

113

101

40
2

ثمن الن�سخة :  االإمارات 5 دراهم | م�رش: 3 جنيهات | ال�سعودية: 5 رياالت | البحرين: 500 فل�ص | قطر: 5 رياالت | عمان: 500 بي�سة | اليمن: 

60 ريااًل | املغـرب: 10 دراهم | الكـويت: 500 فل�ص | �سوريا: 40 لرية | االأردن: دينار واحد | ال�ســودان: 3،5 جنيه �سـوداين | العراق: األف دينار



e-mail : a r r a f i d @ s d c i . g o v . a e

وكـــالء التــوزيــع : دولة االإمـــارات العربيـــة املتحـــدة: �رشكة االإمارات للطباعة والن�رش والتوزيع، دبي: ت: 04/3916501، قطر: دار الثقافة للطباعـة وال�سحافة والـــن�رش 

والــتــوزيع: ت: 414482 البحرين: دار الهالل للتوزيع ت: 534561-05355590، اليمن: دار القلم للن�رش والتوزيع واالإعالم �سنعاء: ت: 0272563-272562، 

املغرب: ال�رشكة العربية االإفريقية للتوزيع والن�رش وال�سحافة »�سربي�ص« الدار البي�ساء: ت: 249200 ، م�رش: موؤ�س�سة اأخبار اليوم: ت:5782700 ، �سوريا: ال�رشكة 

ال�سورية لتوزيع املطبوعات . طبع: �ســركة رويـــال للطباعة، ال�ســارقة: ت: 5332434 06

رئي�س الدائرة

عبد اهلل حممد العـوي�س

رئي�س التحريـر

د. عمـر عبد العزيـز

مدير التحريـر

عبد الفتـــاح �صربي

�سكرتري التحريـر

نـورة �شــاهني

االإخراج

مـرمي بن داغـر املرزوقـي

التدقيق اللغوي

حممـد الأميـن

ال�سكرتارية التنفيذية

بدريـة علـي

الت�سويـر

]متابعــات[ بنيان  حممود 

فهـر�س العدد                                    166

تعبـر  املجلة  فـي  املن�سـورة  املـواد   |
عن  بال�رشورة  تعرب  وال  كاتبيها  عن 

راأي دائرة الثقافة   واالإعالم | ترتيب 

يخ�سع  املجلة  يف  واالأ�سماء  املواد 

املواد  تقبل  ال   | فنية  العتبارات 

املن�سورة اأو املقدمة لدوريات اأخـرى 

ال  للمجلة  املر�سلة  املـواد  اأ�سـول   |
 | تن�رش  مل  اأم  ن�رشت  الأ�سحابها  ترد 

املواد  كّتـاب  اإبالغ  املجلـة  تتولـى 

حـول  وبقرارها  بت�سّلمها،  املر�سلـة 

| عدمـه  اأو  للن�سـر  �سالحيتهـا 

3

  . العربـي  ال�سعـر  م�ستقبل   . القطيعـة  اأدب   . ونه�ستـه  الـحديث  العربـي  ال�سعـر  بلورة 

ال�سعـرية والمـذاهب  المـدار�ص  ظهــور   . فنيـة  . بـانورامـا   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ملف العدد   ] 127 -  160 [

متـابعـــات   07 - 04 

اإ�شدارات   09 - 08 

نافذة علــى ثقافــات العــامل   13 - 10 

تلم�صـان: عا�صمـة للثقافـة الإ�صـالمية 2011م   17 - 14 

تلم�صـان: لوؤلوؤة املغـرب العربـي وحا�صـرة التـاريخ   21 - 18 

�ُصُبهات حول التفكيك   25 - 22 

اأ�صئلة الهوية وال�صت�صراق يف الرواية العربية – الفرنكوفونية   28 - 26 

اإ�صكالية التدوين للمرويات الفل�صفية   32 - 29 

الإحـالت القراآنية فـي ر�صالة »حي بن يق�صان«   39 - 33 

جربان خليل جربان: اأبعاد رومان�صية وحداثية   44 - 40 

حوار: ال�صاعر اليمني الكبري الدكتور عبد العزيز املقالح   52 - 45 

حول الدين والأدب   55 - 53 

الكتابة الأدبية بني لذة التاأليف ومتعة القراءة   59 - 56 

النقد التلفزيوين   65 - 60 

طه ح�صني ناظماً ال�صعر   70 - 66 

ترجمـة للحياة: منافـي   71 - 71 

التبا�س املفاهيم واختالطها بني احل�صارات   79 - 72

�صورة الأب فـي الرواية الن�صـوية اخلليجية   84 - 80 

اللوعـة فـي الأغاين ال�صعبية الإمـاراتية   88 - 85

امل�صهد اجلميل: ال�صـــارقة عا�صمـة امل�صــرح العـربـي   89 - 89 

تاأمـالت فـي لوحـات ت�صكيليـة   99 - 90

�صـراع: اأغاين البحر وتراث ال�صفن للغمال�صي   100 - 100

عبد القــادر غربـال: ر�صــام اخليــال املحلـق   104 - 101

الفخار امل�صري القدمي   107 - 105

 108 - 110  منـاذج ل�صخ�صيـات اإن�صـانية فـي اأفـالم وثائقية

الأوائـل فــي م�صـرح الإمـارات   112 - 111

اخلطاب ال�صينمائي املرتجم   115 - 113

 116 - 120  التاأويل ال�صعري للوحة الت�صكيلية

�صعر: اليتيم   122 - 122

ق�صة: حدثني عن البنات   124 - 123

ق�صة: نور خافت   126 - 125

ملف العدد   160 - 127

و
ني

و
ي

JU
N
E



ورئي�ص  غرناطة،  مدينة  وعمدة  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 

جامعتها، باالإ�سافة اىل كوكبة من م�سوؤويل الثقافة والفنون، احت�سنت مدينة 

غرناطة موؤخراً مرة اأخرى اأيام ال�سارقة الثقافية والتي ا�ستملت على الفعاليات 

لذات  اأُخرى  ة  من�سّ كانت  اليومية  وامللتقيات  االبداعية  العمل  وور�ص  الفنية 

املعاين  االأثريي املحمول على جناح  ُبعدها  ال�سارقة  فيه  الذي قدمت  احلوار 

العربية  الثقافة  عمق  عن  تعبرياً  بو�سفها  امل�ساركني  اأمام  وتراءت  الكبرية، 

�سبه  يف  والتعاي�ص  واحلوار  التنوع  بثقافة  الع�سوية  ال�سلة  ذات  اال�سالمية 

اجلزيرة االيبريية، تلك التي بدْت يف ح�سارة االندل�ص كما لو اأنها الوجه االآخر 

ل�سبه اجلزيرة العربية.

هذه  ت�ساعيف  يف  تتعْملق  وا�سبانيا  الوهج،  انتاج  تعيد  التاريخية  االأندل�ص 

البحار  مدى  يف  املمتدة  الثقافية  للجغرافيا  �ساطعًا  منوذجًا  لتقدم  احلقيقة 

وال�سهول والتالل واله�ساب واجلبال.

حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يوا�سل 

واحلوار  التفاعل  خالل  من  ال�سامية  ر�سالته  القا�سمي 

البناء مع العامل املعا�رش، ليقدم اخليارات امُلثلى والبدائل 

احلميدة.  وتاأتي زيارة �سموه اإىل ا�سبانيا على راأ�ص وفد 

ثقايف �سامل تعبرياً عن حمطة هامة من حمطات التفاعل 

احل�ساري االن�ساين التي اأوماأت مبنارات و�سواهق فكرية 

التاريخية. يف غرناطة  االندل�ص  ثقافية وعلمية �سهدتها 

اال�ستثناء  الثقايف  احلدث  كان  التاريخيتني  وا�سبيلية 

والثقافية.  الفنية  الفعاليات  خالل  من  �سنوات  عدة  قبل 

يف  االحتياط،  حد  املوازي  احل�سور  كان  لهما  وامتداداً 

ال�سارقة  اأيام  تواترت  حيث  اخرى،  ومناطق  "فالن�سيا"، 
الكبرية  الرث، وممهورًة بالقيم  الثقافية حمفوفة بالعطاء 

ال�سمو  ل�ساحب  اأ�سا�سية  مب�ساركة  احلوار.  من  النابعة 
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ال�شــارقة فـي قلب الأندل�س

املحرر الثقايف

عمدة مدينة غرناطة�سموه يوقع على الكتاب الذهبي ملدينة غرناطة



يف ميدان من ميادين غرناطة العتيدة، ،واأثناء 

اأحد  انتقل  الثقافية  ال�سارقة  اأيام  من  فعالية 

زمن  يف  اآخر  عمق  اإىل  االإ�سبان  االعالميني 

املعاين وهو ي�ساأل وفد ال�سارقة: من انتم ؟ ومن 

لن�ساأل  هنا  جئنا   : اجلواب  وكان  جئتم؟!!   اأين 

ذات ال�سوؤال .. نحن هناالإعادة اكت�ساف املعرفة 

املتبادلة بني العرب واال�سبان!.

عطفًا  يت�ساءل،  اأن  ا�سباين  كل  حق  من   .. نعم 

على مدارات االأزمنة املت�سّظية بعوامل التعرية 

اأن نقدم الذات  اأنف�سنا  ال�سلبية، ومن حقنا على 

احلقيقة  بني  الهوة  لرندم  االن�ساين،  االآخر  عرب 

واملجاز.

ا�سبانيا نقطة حمورية يف ذاكرة احلنني العربي، 

اأن العرب نقطة حمورية يف ذاكرة احلنني  كما 

اال�سبانيويل. وتبقى الثقافة كحامل اأكرب لكامل 

هذه الدالالت.

5

�سموه يوقع على الن�سخة االإ�سبانيه من كتابه »�سـرد الذات«

�ساحب ال�سمو حاكم ال�سـارقة ويف اخللف �سور ق�رش احلمرا املرمم على نفقة �سموه
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افتتـاح اأيـام ال�شــارقة 

الثقافية فـي اإ�شبـانيا

ح�رشة  الفائت  مايو  من  االأول  اليوم  يف  افتتح 

حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

ال�سارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي 

غرناطة  مدينة  يف  الثقافية  ال�سارقة  اأيام  اأعمال 

تاريخًا  كذلك  متثل  التي  املدينة  تلك  االإ�سبانية، 

تعترب  االأيام  هذه  فاإن  وبالتايل  للعرب،  مهمًا 

للحوار  بابًا  وتفتح  علينا،  لالآخر  اإطاللة  مبثابة 

هذه  مبثل   - ال�سارقة  اأ�سبحت  الذي  احل�ساري 

اأبواب  فتح  اأجل  من  فيه،  مهمًا  طرفًا   - الفعالية 

التالقي والتوا�سل بني العرب وال�سارقة كمدينة من 

جهة، وبني مدن العامل من جهة اأخرى، وت�سمنت 

تلك االأيام فعاليات ثقافية مهمة يف ال�سياق، من 

التاريخية،  اخلرائط  يف  للخليج  معر�ٌص  اأبرزها 

�ساحب  مقتنيات  من  خريطة   48 على  ا�ستمل 

لبينايل  معر�ص  وكذلك  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو 

ال�سارقة، ومعر�ص الفن املعا�رش الذي يعك�ص واقع 

الت�سكيل االإماراتي، وكذلك معر�ص للخط العربي، 

ومعر�ص للرتاث، كل هذه املعار�ص ت�سكل حزمة 

احلركة  ومنو  ازدهار  عن  تعرب  الرتاث،  فنون  من 

لتفهم  مدخاًل  ت�سكل  وهي  االإمارات،  يف  الفنية 

وتعانقه  وازدهاره  رقيه  ومدى  الوطن  ح�سارة 

مع االإبداعات الفنية واالإن�سانية التي تفتح اأبوابًا 

للتوا�سل مع االآخر.

من الفعاليات

�سموه يفتتح معر�ض

»اخلليج فـي اخلرائط التاريخية« 
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جائزة ال�شـارقة للإبـداع العـربـي

التاأمت موؤخراً فعالية جائزة ال�سارقة لالإبداع العربي يف دورتها الرابعة ع�رشة، وقد مت توزيع اجلائزة على الفائزين يف حقولها ال�ست، وعلى الهام�ص 

مت انعقاد ور�سة االإبداع للفائزين، الور�سة التي متيز اجلائزة عن مثيالتها، حيث �ساركوا باأوراق عمل حول عنوان الور�سة »دور املدار�ص ال�سعرية يف 

تطور ال�سعر العربي«. وقد اأ�رشف الناقد العربي حممد عبداملطلب على اأعمال الور�سة التي اأبرزت اأهمية املدار�ص ال�سعرية ودورها، كما تطرقت اإىل اأثر 

التكنولوجيا احلديثة على �سريورة ال�سعر العربي.

هذا وقد وزع �سعادة عبد اهلل العوي�ص رئي�ص الدائرة �سهادات الفوز والتكرمي على امل�ساركني يف نهاية اأعمال الور�سة.

من اأعمال الور�سة
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والتوا�شل العلمة 

علم  خالل  من  نقدية  روؤية  يقدم  ر�سول،  حممد  ر�سول  للدكتور  نقدي  كتاب 

النقدي  امل�سهد  يف  جديدة  اأقنية  فاحتًا  االإماراتي،  الق�س�سي  للم�سهد  الدالالت 

اجلاد، الذي بداأ يرت�سخ يف ال�ساحة الثقافية االإماراتية.

الكتاب يقدم مداخل عن الق�سة لنماذج خمتارة يوؤكد بها فكرته عن اجل�سد، لي�ص 

الفكرية واالإن�سانية يف  للقيم والكتل  ال�سام  الفيزيائي، ولكن مبحتواه  مبعناه 

جمتمع الن�سو�ص امل�سار اإليها.

راأيتها

جمموعة مقاالت لالأديبة االإماراتية فاطمة حممد تبحث فيها عن االجتماعي 

االإطاللة  وهذه  بالوطن،  الثقايف  الفعل  �ساحة  يف  والثقايف  واالأدبي  والفكري 

تك�سف فيها الكاتبة روؤاها وفكرتها عن املجتمع احليوي الذي يزخر بحيوات 

املتباينة  الوطني  الفعل  �ساحة  عن  واقعية  �سورة  ناقلة  واالزدهار،  التقدم 

متتابعة،  زمنية  مرحلة  عرب  كتبت  اأنها  رغم  املقاالت  وهذه  والرثية.  والفنية 

الفعل  الك�سف عن بع�ص قيم املجتمع وممار�سات  لكنها باالإجمال ت�ساهم يف 

الثقايف واالجتماعي بالدولة.
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الريح مدائن 

كتاب لعبد العزيز امل�سلم يفتح به بابًاَ الأدب الرحالت، ويك�سف فيه بعني الرحالة 

اإماراتية، وقدم  اأي�سًا بع�ص مالمح مدن  لنا  واأبرز  قارات،  اأماكن ومدنًا يف عدة 

وثقافية،  خدمية  وموؤ�س�سات  تاريخية  واآثار  �سياحية  ملعامل  قرب  عن  �سورة  لنا 

االحتفالية  املظاهر  وبع�ص  املدن،  تلك  عن  خلفية  ملالمح  اأي�سًا  ينبه  وكاأنه 

واالجتماعية.

الكتاب يقدم دلياًل مكثفًا وخمتزاًل عن بع�ص املدن العاملية والعربية.

االإخراج فكرة 

العمليات  اأهم  اإحدى  االإخراج،  مو�سوعة  فيه  يبحث  مهدي،  عقيل  للموؤلف  كتاب 

امل�رشحية التي حتول الن�ص اإىل خ�سبة العر�ص، طارحًا روؤاه حول تقنيات االإخراج 

وتطوره التاريخي، وعار�سًا لتجارب اإخراجية عربية، قدمت لهذا الفن حلواًل فنية 

اأحد الفنون، وال يكون بدون االإخراج الذي  وفكرية واجتماعية للم�رشح، الذي هو 

االإبهار،  ال�سنوغرافيا امل�ساعدة على  يبتكر حلواًل للم�رشحة وم�ستفيداً من تقنيات 

واإبراز مو�سوعة العمل ب�سكل مقبول، ويجعل من التلقي عن�رشاً فاعاًل وم�ساركًا.



10

�سوي�سـرا : لي�س بال�شـوكولتـة  

    وحدها يحيا الـ�شوي�شـريون!

ال�سورة الغالبة على تفكرينا جميعًا، اأن �سوي�رشا بلد ال�سوكوالته، واحل�سابات ال�رشية، واملكان املف�سل 

ل�سياحة اأغنياء العامل. وهذا كله �سحيح متامًا. ولكنها اأي�سًا البلد الذي اأجنب اثنني من عباقرة امل�رشح 

 )1990 ــ   1921( دورينمات  وفريدري�ص   ،)1991 ــ   1911( فري�ص  ماك�ص  وهما  الع�رشين،  القرن  يف 

اللذان و�سعا �سوي�رشا على خريطة امل�رشح العاملي.

ويف �سهر مايو املا�سي بداأت احتفاالت �سوي�رشا باملئوية االأوىل مليالد ماك�ص فري�ص، فاأقامت معر�سًا 

مقتنياته  وجميع  و�سوره  ور�سائله  وكتبه  خمطوطاته  كل  ي�سم  ال�سوي�رشية  العا�سمة  يف  �سخمًا 

اأو مو�سوع يتعلق  ال�سخ�سية. ويتكون املعر�ص من �سبعة ع�رش جناحًا، خ�س�ص كل واحد منها ملحور 

اإىل  يحتاج  الزائر  اإن  املعر�ص،  م�سوؤولة  هورليمان،  ماري  وتقول  واالإبداعية.  االإن�سانية  فري�ص  بحياة 

حوايل �ست �ساعات لكي يحيط بكل تفا�سيل املعرو�سات.

ولد ماك�ص فري�ص يف �سهر مايو 1911، وبعد اأن اأكمل درا�سته الثانوية التحق بجامعة زيورخ لدرا�سة 

االأدب االأملاين ولكن وفاة والده جعلته يرتك اجلامعة ليعمل بال�سحافة، ليعول اأ�رشته، ثم عاد مرة اأخرى 

اإىل اجلامعة بعد اأن حت�سنت اأحواله املالية ولكنه يف هذه املرة در�ص الهند�سة املعمارية. وقد اأتاح له 

عمله يف ال�سحافة اأن ي�سافر اإىل العديد من دول العامل يف ال�رشق والغرب كما زار بع�ص البالد العربية. 

وتفرغ بعد ذلك للكتابة االأدبية وامل�رشحية.

الفردية يف  الهوية  يعالج م�سكلة  ا�سمي جانتيان(  فابر، وليكن  واالإن�سان  )�ستيلر،  الروائية  يف ثالثيته 

العامل  مزقتا  عامليتني  حربني  �سهد  الذي  الع�رشين  القرن  من  االأول  الن�سف  يف  الربجوازي  املجتمع 

واأ�ساعتا الرعب والدمار واملوت يف جميع اأرجائه.

نافذة علـى ثقافـات العـامل

زكريا اأحمد

نطل من هذه النافذة على بع�ض تفا�سيل امل�سهد الثقايف العاملي، وهي التفا�سيل التي 

يندر اأن تلتفت اإليها ال�سفحات الثقافية يف ال�سحف واملجالت العربية.

دورينمات
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وطنه،  عن  املغرتب  االإن�سان  تيمة  متثل  كما 

معظم  حوله  تدور  رئي�سًا  حموراً  وطنه،  وداخل 

يغنون  )االآن  م�رشحية  ففي  امل�رشحية،  اأعماله 

زيورخ  م�رشح  على  ُعر�ست  التي  اأخرى(  مرة 

ميكن  كيف  ًا: 
ّ
هامـ �سوؤااًل  يطرح   1945 عام 

العريقة  االإن�سانية  التقاليد  االأملاين ذي  لل�سعب 

اأن يغرق يف اأح�سان الرببرية النازية؟!

و)�سور  كروز(،  )�سانتا  اأي�سًا:  م�رشحياته  ومن 

ال�سني(، و)دون جوان عا�سق الهند�سة(، و)اأمري 

االأرا�سي البور(، و)بيدرمان وم�سعلوا احلرائق(، 

اأ�سهر م�رشحياته  االأخريتان من  وامل�رشحيتان 

تقدم  زالت  وما  العربي،  العامل  يف  وخا�سة 

حتى االآن يف م�سارح العامل. كما ترجمت معظم 

اأعماله اإىل اللغة العربية.

عن  البحث  اأعماله  معظم  يف  فر�ص  حاول  وقد 

اإىل  الفردو�ص الب�رشى املفقود، باإعادة الكرامة 

�سمري االإن�سان، واحلياة االإن�سانية اإىل قلبه الذي 

توقف اأو كاد عن النب�ص بالعواطف االإن�سانية، 

حني  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  وبخا�سة 

كتاب  والذ  االأوربي،  امل�رشح  �ستائر  اأ�سدلت 

باالنتحار،  اأو  بالفرار  اأو  بال�سمت  اإما  امل�رشح 

ة  ومل يعد هناك اإال م�رشح زيورخ يف �سوي�رشا ُكَوّ

ينبعث منها �سياء االأمل واإ�سعاعات امل�ستقبل. 

وقد و�سف دورمنات م�رشح فري�ص باأنه م�رشح 

االأمل الال معقول، اأو االأمل الذي ال ُيقهر.

 1990 عام  دورمنات  توفى  اأن  بعد  ولكن 

انطفاأت   ،1991 عام  يف  فري�ص  ماك�ص  وبعده 

ولعل  كادت.  اأو  �سوي�رشا  يف  امل�رشح  اأ�سواء 

عن  معر�ص  من  اأكرث  اإىل  االآن  حتتاج  �سوي�رشا 

من  جديد  جيل  اإىل  بل  الراحلني،  امل�رشحيني 

اأخرى على خريطة  امل�رشحيني، ي�سعونها مرة 

العامل امل�رشحية، ولتثبت بحق اأن لديها ما هو 

اأهم من ال�سوكوالتة.

الواليات املتحدة : 

خمتارات �شعرية للأولد واأخرى للبنات!

يف اأبريل من كل عام، حتتفي الواليات املتحدة بال�سهر القومي لل�سعر، وت�ستمر االحتفاالت طوال ال�سهر 

الثقافية  بالنوادي  ال�سعراء ق�سائدهم يف كل مكان، بدءاً من املدار�ص واجلامعات، ومروراً  حيث ين�سد 

املحا�رشات  كله  هذا  اإىل  وي�ساف  الواليات.  خمتلف  يف  وال�سوارع  باملقاهي  وانتهاء  والريا�سية، 

والندوات، واأي�سًا املوؤمترات التي تعقد للحديث عن اأهمية ال�سعر يف ع�رشنا احلديث، واأف�سل االأ�ساليب 

التي يجب اأن ُتَتّبع لتظل جذوة ال�سعر م�ستعلة يف وجدان الكبار وال�سغار.

ماك�ص فري�ص
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بقلم بقلم �ساعرات، ويطمح حمررا الكتابني اأن 

ت�ساعد هذه الق�سائد كال من البنات واالأوالد يف 

بالق�سائد  اال�ستمتاع  على  العمرية  الفئة  هذه 

وحفظها، ومتابعة قراءة ال�سعر بعد ذلك.

املتحدة  الواليات  يف  بداأ  الذي  اجلدل  ثار  وقد 

 

اإىل  ذلك  بعد  امتد  ثم  ــ  الكتابني  مبجرد �سدور 

التمييز   هذا  حول  ــ  بريطانيا  وخا�سة  اأوروبا 

البنات  بني  ال�سعر  قراءة  يف  )العن�رشي( 

اإىل  الوراء،  اإىل  بالزمن  يعود  والذي  واالأوالد، 

هو  فال�سعر  واالأخالقي.  الديني  التزمت  ع�سور 

ال�سعر، وال�سعر هو احلياة، وال بد من تقدميه كما 

هو للبنات واالأوالد دون اأي تفرقة، والفي�سل يف 

ولي�ص  الق�سائد  يف  اللغة  م�ستوى  هو  االختيار 

�ساحلة  املو�سوعات  جميع  الأن  املو�سوعات، 

للتناول ال�سعري.

وال يت�سع املجال الإ�سارات تف�سيلية اإىل ق�سائد 

هذه  من  عدداً  اأن  املالحظ  ولكن  الكتابني، 

البنات  من  �سواء  ا�ستيعابها  ي�سعب  الق�سائد 

اأو االأوالد الأن فيها غمو�سًا يف املعنى ورمزية 

ق�سائد  مثل  العمرية،  الفئة  هذه  فهم  تتجاوز 

اإميلي  ق�سائد  وبع�ص  و�سك�سبري  بليك  وليام 

هذا  يف  الكتابني  هذين  �سدور  ولكن  دنك�سون. 

الوقت الذي ينح�رش فيه االهتمام بال�سعر كان له 

اأثار االهتمام االإعالمي بنوع  اإيجابي، فقد  اأثر 

وبالتايل  لالأوالد،  اأو  للبنات  املنا�سب  ال�سعر 

اأ�سبح ال�سعر يف بوؤرة االهتمام العام، وهذا هو 

املك�سب احلقيقي من ن�رش هذين الكتابني.

كما حتتفل دور الن�رش بهذا ال�سهر اأي�سًا، وُت�سدر 

تقدم  اأو  اجلديدة،  ال�سعر  دواوين  من  العديد 

الع�سور،  عرب  ال�سعراء  ق�سائد  من  خمتارات 

وغالبًا ما تكون هذه املختارات باأ�سعار زهيدة 

ت�سجع جمهرة القراء على اقتنائها. ولكن ال�سهر 

�سهد   )2011 )اأبريل  العام  هذا  لل�سعر  القومي 

حدثًا فريداً مل يحدث من قبل؛ فقد �سدر كتابان 

اأثارا جداًل وا�سعًا بني املثقفني وخا�سة ال�سعراء 

منهم، واأي�سًا بني القراء العاديني. الكتاب االأول 

�سدر حتت عنوان )مائة ق�سيدة رائعة للفتيات( 

والثاين )مائة ق�سيدة رائعة لالأوالد(.

 208 يف  يقع  الذي  االأول  الكتاب  يف  وجاء 

يف  للبنات  موجهة  الق�سائد  اأن  �سفحات، 

وقد  �سنة،   12 و  �سنوات   9 بني  العمرية  الفئة 

حول  وتدور  �سديدة،  بعناية  الق�سائد  اختريت 

املو�سوعات التي تنا�سب البنات يف هذه ال�سن، 

وال�سداقة،  واحلب  واخليال،  الطبيعة،  مثل: 

االأطفال  واأغاين  واحليوانات،  واالإلهام 

واحليوانات االأليفة.

اأما الكتاب الثاين املخ�س�ص لالأوالد، فكان اأكرب 

حجمًا، وعدد �سفحاته 252 �سفحة، وهو اأي�سًا 

وجاء  �سنة،   12 و  9�سنوات  بني  العمرية  للفئة 

يف مقدمته اأن االأوالد �سوف ي�ستمتعون بق�سائد 

االأبطال  حول  تدور  مو�سوعاته  الأن  الكتاب 

و�ساحات  املفرت�سة،  واحليوانات  العظماء، 

القتال!

وبنظرة �رشيعة على ق�سائد الكتاب االأول، جند 

اأنه ت�سمن 57 ق�سيدة كتبها �سعراء ذكور، و 18 

ق�سيدة جمهولة املوؤلف، و24 ق�سيدة فقط بقلم 

على  توزعت  فقد  االأوالد  ق�سائد  اأما  �ساعرات، 

ذكور،  �سعراء  كتبها  ق�سيدة   75 التايل:  النحو 

و21 ق�سيدة جمهولة املوؤلف، و4 ق�سائد فقط 



حملة   االأرجنتني  اأطلقت  نف�سه  ال�سياق  ويف 

الكتاب وتقوم فكرة احلملة على اأن يجد القارئ 

�سيجد  اإليه،  يذهب  مكان  اأي  كتابًا جمانيًا يف 

داخله  كتابًا  عليه  �سيجل�ص  الذي  املقعد  على 

بطاقة تدعوه فيها اإىل قراءة الكتاب واالحتفاط 

به اإذا اأراد، اأو ميكنه اأن ُيح�رش كتابًا من عنده 

عليه  يح�سل  لكي  يحب،  مكان  اأي  يف  ويرتكه 

قارئ اآخر.

هذا امل�سهد يتكرر يف جميع االأماكن العامة التي 

مير بها املواطن االأرجنتيني يف بيون�ص اآير�ص. 

الكتاب، وعا�سمة  العا�سمة هي عا�سمة  فهذه 

التي  الكتب  هذه  اإىل  واإ�سافة  اأي�سًا.  القراءة 

حملة  انطلقت  مكان،  كل  يف  املواطن  يجدها 

املفتوحة  النقل  و�سائل  ت�ستخدم  اأخرى موازيه 

املدينة  �سوارع  وجتوب  الدبابات،  وخا�سة 

وكاأن  جمانية.  وكلها  الكتب  مبئات  حمملة 

املدينة التي كانت م�سقط راأ�ص لوي�ص بورخي�ص 

)1899 ــ 1986( اأ�سهر قارئ يف العامل ــ الذي 

تريد  ــ  بالكتب  كان يتخيل اجلنة مكتبة مليئة 

مدينة  زالت  ما  اأنها  جديد  من  للعامل  توؤكد  اأن 

ع�ساق القراءة والكتاب.

العا�سمة  مدينة  اليون�سكو  منظمة  اختارت 

العا�سمة  لتكون  اآير�ص  بيون�ص  االأرجنتينية 

ويف   .2011 احلايل  للعام  للكتاب  العاملية 

اإطار احتفاالت هذا احلدث الثقايف الهام، قامت 

الفنانة الت�سكيلية مارتا مينوجني، بتنفيذ فكرة 

من  فريدة  وتكون  املنا�سبة  هذه  تخلد  عبقرية 

نوعها بني احتفاالت عوا�سم الكتاب االأخرى.

�سان  ميدان  االأرجنتينية  الفنانة  اختارت 

مارتني يف و�سط العا�سمة، لت�سيد فيه م�رشوعها 

الكتب  بابل جديد من  برج  بناء  العبقري، وهو 

على غرار برج بابل القدمي الذي مت ت�سييده يف 

الربج  ويتكون  عام،  اآالف  اأربعة  منذ  العراق 

25 مرتاً،  اجلديد من �سبعة طوابق على ارتفاع 

ويبلغ عدد الكتب امل�ستخدمة يف بنائه 30 األف 

كتاب من جميع اللغات، وقد �ساهمت ال�سفارات 

االأجنبية يف االأرجنتني بحوايل 16 األف كتاب 

العدد.  باقي  جلمع  قومية  حملة  اأطلقت  بينما 

وت�سمل هذه الكتب املوؤلفات القدمية واحلديثة.

ومت تخ�سي�ص الطابق االأر�ص لكتب متنوعة من 

دول خمتلفة من العامل. والطابق االأول والثاين 

للكتب  والرابع  والثالث  االأمريكتني،  من  للكتب 

القارة  لكتب  واخلام�ص  االأوروبية.  القارة  من 

االأفريقية، وال�ساد�ص لكتب القارة االأ�سيوية.

بيون�ص  يف  مينوجني  مارتا  الفنانة  ولدت 

اجلميلة،  الفنون  ودر�ست   ،1943 عام  اآير�ص 

ولها العديد من االأعمال الفنية االإ�سكالية، مثل 

احلكومة  عر�سه  منعت  الذي  الكتب  بانثيون 

الدكتاتورية ال�سابقة.

وتقول مينوجني اإنها تود من خالل عملها هذا 

د بني االأجنا�ص  اأن تبني اأن الكتاب ميكن اأن يوِحّ

الذي  القدمي  د بينهم برج بابل  جميعًا، كما وَحّ

اجتمعت  جميعًا  االأجنا�ص  اإن  االأ�ساطري  تقول 

فيه.

هذا  نهاية  حتى  امليدان  يف  الربج  و�سيظل 

ال�سهر مايو 2011، ويت�سع الربج ملائة زائر يف 

الزوار يف طوابقه  واأثناء جتوال  الواحدة.  املرة 

بلغات  ترتدد  »الكتاب«  كلمة  اإىل  ي�ستمعون 

العامل املختلفة.

13

االأرجنتيـن : 

بالـكتـاب والقـراءة احتفـال غري م�شبوق 
بورخي�س
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2011م الإ�شلمية  للثقافة  تلم�شان عا�شمة 

        اأهم املعامل التاريخية

د. �سعد بوفـالقـة

تعترب مدينة تلم�سان من اأهم املراكز العلمية والثقافية باملغرب الأو�سط، حيث كانت مكانتها يف فرتات من تاريخها ت�ساهي مكانة بجاية عا�سمة دولة 

بني حماد، وق�سنطينة، وبونة، وبخا�سة يف ع�رص دولة بني زيان )633 – 962 هـ(. ويبدو اأن النا�ض عمروا تلم�سان منذ فجر التاريخ وملا احتل 

الفينقيون املدينة �سموها )اأغادير( وتعني جداراً قدميًا اأو مدينة حم�سنة، ويف عهدهم ا�ستوىل عليها الرببر واحتفظوا بهذه الت�سمية، ثم ا�ستحال 

ا�سمها اإىل )بومارّية( يف عهد احلكم الروماين للمدينة، ومعناها »الب�ساتني«.

»وقد اأطلق على مدينة تلم�سان اأي�سًا ا�سم )تاقرارت( وهي كلمة بربرية معناها )مع�سكر(. وقد اأطلق هذا ال�سم املرابطون يف القرن اخلام�ض الهجري 

)احلادي ع�رص امليالدي(، وهم الذين اأن�ساأوا مدينة تلم�سان احلديثة، وم�سجدها اجلامع اأثناء ح�سارهم ملدينة تلم�سان القدمية )اأغادير(«)1(.

كما اأطلق عليها ا�سم )املن�سورة اأو تلم�سان اجلديدة(، بناها املرينيون من اأهل فا�ض على بعد قليل منها يف ناحية الغرب، و�سيدوا بها م�سجداً 

جامعًا وق�رصاً وح�سنًا م�سّوراً، وذلك عند نهاية القرن ال�سابع وبداية القرن الثامن للهجرة، اإبان ح�سارهم الكبري ملدينة تلم�سان. واأّما الذي بنى 

تاقرارت وهي تلم�سان احلالية، فهو يو�سف بن تا�سفني )410 – 500 هـ( اأمري املرابطني كما �سبق ذكره، وباين مدينة مراك�ض.  

اأما املعامل الدينية والرتبوية بتلم�سان، كاجلوامع  وامل�ساجد واملدار�ص فنذكر منها)2(:

مدن
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1 - امل�سجد اجلامع:

جامع  م�سجد  اأول  يعد  الذي  اجلامع  امل�سجد 

بني يف )اأغادير( هو الذي بناه ال�رشيف ال�سيد 

�سنة  االأدار�سة  دولة  موؤ�س�ص  االأول،  اإدري�ص 

)174هـ( وو�سع فيه منرباً وكتب عليه: »ب�سم 

اإدري�ص  به  اأمر  ما  هذا  الرحيم،  الرحمن  اهلل 

بن  علي  بن  ح�سن  بن  ح�سن  بن  اهلل  عبد  بن 

�سهر  يف  وذلك  عنهم،  اهلل  ر�سي  طالب  اأبي 

)19 جوان  اأربع و�سبعني ومائة«،  �سنة  �سفر 

790م(.

ورمم  جديد،  من  )اأغادير(  م�سجد  بناء  واأعيد 

ال�رشيف ال�سيد اإدري�ص الثاين منربه يف ال�سنني 

الثالث التي ق�ساها يف تلم�سان �سنة 199 اإىل 

�سنة 201 للهجرة.

ي�سلم  ومل  وانطم�ص  تهدم  )اأغادير(  م�سجد  اإن 

من االندثار اإال منارته العتيقة التي تكون قد 

بنيت يف القرن ال�سابع الهجري.

ومن اأ�سباب عظمة مدينة تلم�سان يف احلا�رش، 

القيم الفنية التي احتفظت بها اإىل االآن، وهي 

عليها  اأ�سفى  التي  اخلالدة  العتيقة  املباين 

من  �رشبااًل  والدهور  االأحقاب  وتعاقب  القدم 

الدنيا،  عوا�سم  بها  تباهي  واجلالل  اجلمال 

وهي  وم�ساهد،  م�ساجد  املباين  هذه  واأغلب 

حتف يف منتهى احل�سن والروعة)3(.

2 - اجلامع الأعظم:

االأعظم  اجلامع  تلم�سان  مباين  اأ�سهر  ومن 

مرتاً  �ستون  وطوله  املدينة،  و�سط  يف  القائم 

وقد  )50م(،  مرتا  خم�سون  وعر�سه  )60م(، 

املوؤرخني  ولكن  املرابطني،  عهد  يف  �سيد 

 

1
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ال�سلطة  واحتلتها  اخلراب،  يد  عليها  ا�ستولت 

اإدارات  منها  فجعلت  الفرن�سية،  الع�سكرية 

خمتلفة)7(.

5 - م�سجد �سيدي اأبي احل�سن:

نقو�ص  به  واألطفها،  امل�ساجد  اأبدع  من  وهو 

واأ�سبح  1279م  �سنة  ابتني  مده�سة  عربية 

اليوم متحفًا الآثار تلم�سان، وقد ابتني ح�سبما 

املحراب  فوق  الذهبية  كتاباته  عليه  تن�ص 

يغمرا�سن،  يحيى  بن  اإبراهيم  الأبي  تذكاراً 

�سمي م�سجد �سيدي باحل�سن ن�سبة اإىل العالمة 

التن�سي  يخلف  بن  احل�سن  اأبي  �سيدي  االأ�سهر 

اأبي  االأمري  اأيام  بتلم�سان  يدر�ص  كان  الذي 

�سعيد)8(.

6 - م�سجد �سيدي احلليوي:

توىل  الذي  ال�سودي  اهلل  عبد  اأبي  اإىل  ن�سبة 

فلقب  بتلم�سان  ا�ستقر  ثم  مدة  اإ�سبيلية  ق�ساء 

اأبو  املريني  االأمري  ابتناه  وقد  باحلليوي، 

عنان فار�ص �سنة 754 هجرية)9(.

7 - �سهريج بن بدة :

تلم�سان  ملك  تا�سفني  اأبو  االأمري  بحفره  اأمر 

امل�ست�رشق  فذكر  �سيده،  من  يف  اختلفوا 

الفرن�سي جورج مار�سي اأن اأّول من �رشع يف 

 500 – بنائه هو يو�سف بن تا�سفني  )410 

هـ( حوايل �سنة )1082م(.  بينما اأحمد توفيق 

املدين املوؤرخ اجلزائري الكبري يرى اأّن موؤ�س�ص 

اجلامع االأعظم هو اخلليفة املرابطي علي بن 

)1135م(،  �سنة  بناوؤه  انتهى  وقد  يو�سف، 

يغمرا�سن  االأمري  ابتناها  منارة  وللم�سجد 

الزياين )603-681هـ( يبلغ ارتفاعها خم�سة 

اإليه  واأ�ساف  اجلامع  ع 
ّ
وو�س مرتاً،  وثالثني 

ع قاعة ال�سالة)4(.
ّ
فناء اآخر، وو�س

3 - �رصيح وم�سجد �سيدي اأبي مدين الغوث:

وهو حتفة فنية، واآية من اآيات اجلمال الفني 

قرية  البديعة، وموقعه يف  العربية  والهند�سة 

كيلومرتين  بعد  على  عابد(  )جمع  الُعباد 

بن  النا�رش  حممد  �سيده  ولقد  تلم�سان،  من 

ال�سالح  الويل  قرب  على  املوحدي  املن�سور 

بن  �سعيب  �سيدي  ال�سيخ  ال�سهري  والعالمة 

ح�سني االأندل�سي امللقب باأبي مدين الغوث ولد 

بها ومبدينة  )520هـ( ودر�ص  �سنة  باإ�سبيلية 

اإىل  وقفل  احلرام  اهلل  بيت  اإىل  حج  ثم  فا�ص؛ 

النا�ص  ونفع  للتدري�ص  فانت�سب  املغرب 

املن�سور  يعقوب  اخلليفة  وا�ستقدمه  ببجاية، 

اأثناء  تويف  اأنه  اإال  اإليها،  ف�سار  مراك�ص  اإىل 

الطريق، ونقل اإىل قرية العباد ودفن بها وذلك 

البديعة  البناية  هذه  وت�سمل  )594هـ(؛  �سنة 

واملدر�سة.  وامل�سجد  ال�رشيح  اأق�سام:  ثالثة 

اأما ال�رشيح فهو قبة متقنة النقو�ص بها قرب 

ال�سالم  عبد  �سيدي  العالمة  وقرب  مدين،  اأبي 

التون�سي. وامل�سجد اأبدع جمااًل واأجمل �سنعًا 

اأخرجه  ما  اأبدع  من  فخم  باب  له  القبة،  من 

الفن العربي االأندل�سي، وبه نقو�ص تكاد تكون 

مدرج  الباب  قو�ص  وحتت  بابها  يف  وحيدة 

اإىل باب فخم  اإحدى ع�رشة درجة تو�سلك  به 

منقو�سة  ب�سفائح  حملى  ال�ساج  خ�سب  من 

وم�ساحة  اخلال�ص  النحا�ص  من  بديعًا  نق�سًا 

امل�سجد 30 مرتا يف 18مرتاً، اأما بيت ال�سالة 

11مرتاً،  وعر�سه  اأمتار   10 فطوله  وحده 

البديعة حتمل  املرمر  اأ�ساطني  وبه جملة من 

على روؤو�سها نقو�سًا خالبة. واملدر�سة ت�سمل 

الطلبة  بيوت  حوله  م�ستديراً  و�سحنًا  م�سجداً 

وقد  امل�سجد،  بذلك  العلوم  لتلقي  املجاورين 

�سنة  علي  ح�سن  اأبو  اخلليفة  املدر�سة  �سيد 

1347م وقد لعبت اأيدي اخلراب بهذه املدر�سة 

وفقدت الكثري من زخرفها«)5(.

4 - ق�رص امل�سور:

عند  مقام  وهو  تلم�سان،  اآثار  اأ�سهر  من  وهو 

تلم�سان،  ي�سق  الذي  اال�ستقالل  �سارع  منتهى 

بني امل�سور �سنة )650هـ( وما زال قائما اإىل 

حد االآن، وامل�سور م�ستق من ال�سورى وهو لفظ 

كان  الذي  املكان  احلقيقي  ومعناه  مغربي 

للتفاو�ص  جمال�سهم  تلم�سان  اأمراء  فيه  يعقد 

ال�سوؤون  حول  دولتهم  ورجال  وزرائهم  مع 

العامة)6(.    وهو ق�رش يبلغ طوله 490 مرتاً 

وعر�سه 270 مرتاً وقد كان مقر احلكومة اإىل 

�سوء احلظ  �سلطة بني زيان؛ ومن  انحطت  اأن 

قد  به  كانت  التي  البديعة  البنايات  تلك  اأن 

2

4
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)4( اأحمد توفيق املدين: املرجع ال�سابق، �ص: 

203. وابن مرمي: املرجع نف�سه، �ص: 11.

اأحمد توفيق املدين: املرجع ال�سابق �ص:   )5(

.204

)6( الب�ستان، �ص: 11.

�ص:  ال�سابق،  املرجع  املدين،  توفيق   )7(

.203

)8( امل�سدر نف�سه، �ص: 203.

)9( توفيق املدين: املرجع ال�سابق، �ص: 203.

�ص:  نف�سه،  املرجع  املدين:  توفيق   )10(

203-204. وانظر اأي�سًا: ابن مرمي: الب�ستان 

�ص: 11.

)11( املدين، �ص: 204 – 205.

ل�سقي  1318 و1327م وهو معد  �سنتي  بني 

الب�ساتني واحلدائق املحيطة بتلم�سان، ويبلغ 

 100 وعر�سه  مرت   200 ال�سهريج  هذا  طول 

اإليه  ترد  املياه  وكانت  مرتاً   13 وعمقه  مرت 

فهو  اليوم  اأما  اجلبلية  �سبتي  الال  منابع  من 

جاف)10(.

8 - جبل لبعل:

ومن املناظر اخلالبة، وامل�ساهد االأخاذة، جبل 

)لبعل( بالعباد املطل على كل اأحياء تلم�سان، 

وهو يبعد عنها بنحو كيلومرتين اأو تزيد.

واجلبل مزين باأ�سجار الغابة البا�سقة الدائمة 

العارف  ال�سالح  للويل  قبة  وفيه  االخ�رشار، 

اأحد  التلم�ساين  بوطيبة  الطاهر  �سيدي  باهلل 

اأحمد  �سيدي  التجانية  الطريق  �سيخ  تالمذة  

و�رشيحه  عنه،  اهلل  ر�سي  اجلزائري  التجاين 

هناك مزار للخا�ص والعام.

وقد �سد الرحلة لزيارته والرتحم عليه القا�سي 

�سطات  قا�سي  �سكريج  اأحمد  ال�سيخ  العدل 

ال�سعود  ي�ستطع  مل  ولكنه  االأق�سى،  باملغرب 

اإليه الأنه يقع يف جبل )لبعل( كما ذكر اآنفًا.

وي�سعب علينا اأن نلم يف هذه االأ�سطر الوجيزة 

بجميع اآثار تلم�سان وما اأبقته فيها االأيام من 

تذكار املجد القدمي وقد اأعلمنا ال�ساعر الكبري 

كتابًا  األف  اأنه  الزاهري  ال�سعيد  حممد  ال�سيخ 

حتت ا�سم »حا�رش تلم�سان« واأنه قدمه للطبع 

هذه  اآثار  عن  املمتعة  التدقيقات  من  وفيه 

حا�رشها  ويدر�ص  الغليل  ي�سفي  ما  املدينة 

در�سًا  عامة  اجلزائري  املجتمع  وحا�رش 

حتليليًا مفيداً)11(. وكذلك األف االأ�ستاذ احلاج 

حممد بن رم�سان �ساو�ص كتابا بعنوان »باقة 

تلم�سان  بحا�رشة  التعريف  يف  ال�سو�سان 

مبدينة  فيه  عرف  زيان«  بني  دولة  عا�سمة 

الع�سور  عرب  و�سعرائها  وعلمائها  تلم�سان 

تعريفًا كاماًل �ساماًل.

الهوام�ض:

من  بت�رشف  املعلومات  هذه  ا�ستقينا   )1(

والعلماء  االأولياء  ذكر  يف  الب�ستان  كتاب 

الرحمن  عبد  تقدمي  مرمي،  البن  بتلم�سان 

جملة  من  اقتب�سه  بعدها،  وما   8 �ص:  طالب، 

1395هـ  26 رجب و�سعبان،  العدد  االأ�سالة، 

�ص: 296 وما بعدها، مقال بعنوان: تلم�سان 

اأي�سًا: عبد احلميد  لل�سيد حممد بلقراد. وانظر 

واآثاره،  حياته  الزياين:  مو�سى  اأبو  حاجيات: 

�ص: 11 وما بعدها. وحممد الطمار: تلم�سان 

عرب الع�سور، �ص: 7 وما بعدها. وحممد �سهيل 

)ترجمة  املحا�رشة،  تلم�سان  اأ�ساطري  ديب: 

رحال ريا�ص(، �ص: 8 وما بعدها.

)2( انظر ابن مرمي: امل�سدر ال�سابق، �ص: 10 

وما بعدها واأحمد توفيق املدين: كتاب اجلزائر 

الوطنية  املوؤ�س�سة  بعدها،  وما   203 �ص: 

للكتاب، اجلزائر 1984، ط 2.

)3( الب�ستان، �ص: 10- 11.

5
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موقع ا�سرتاتيجي واقت�سادي:

»وهران«،  مدينة  بعد  اجلزائر  يف  مدينة  اأهم  ثاين  »تلم�سان«  تعترب 

وتقع يف ال�سمال الغربي من اجلزائر، على مبعدة 100 ميل من احلدود 

حا�رشة  لتكون  اال�سرتاتيجي  موقعها  اأّهلها  وقد  املغربية،  اجلزائرية 

الثالث  الهجري،  ال�سابع  القرن  املتعاقبة منذ  الدول واملمالك  لعدد من 

ع�رش للميالد.

تقع املدينة على ه�سبة وا�سعة ترتفع اإىل اأكرث من 800 متــٍر عن �سطح 

وهواءها  جافًا،  مناخها  وجعل  للرطوبة  التعر�ص  جّنبها  مما  البحر، 

ال�ستاء،  ال�سيف، وباردة يف  لطيفًا، وبحكم هذا املناخ، فهي حارة يف 

باأ�سجار  اله�سبة  غنى  فاإن  لهذا  واإ�سافة  الثلوج.  �سقوط  ت�سهد  وقد 

اقت�ساديًا  مركزاً  اأعطاها  املتو�سط  البحر  من  وقربها  والكروم  الزيتون 

وجتاريًا مهمًا، حيث عّدت واحدة من حمطات طريق الذهب االإفريقي اإىل 

اأوروبا، ونقطة ات�سال رئي�سية بني جتار اأوروبا واإفريقيا.

من مع�سكر �سغري اإىل حا�رصة زاهرة:

�سمي  201م،  عام  روماين  مع�سكر  باإن�ساء  »تلم�سان«  عمران  بداأ 

اأطرافه  على  و�سّيدت  »الب�ساتني«  يعني  التيني  ا�سم  وهو  »بيوماريا« 

من  القادمون  »الواندال«  غزاها  ثم  وللتجار  للعامة  م�ساكن  اجلنوبية 

اأوروبا عام 429م.

2011 الإ�شلمية  الثقافة  عا�شمة 

     تلم�شان لوؤلوؤة املغرب العربي

حممد مروان مراد

مع بداية العام احلايل 2011 كانت مدينة »تلم�سان« اجلزائرية على موعد لتتبواأ مكانتها كعا�سمة للثقافة الإ�سالمية خلفًا ملدينة »ترمي« اليمنية 

التي حملت اللقب يف العام املا�سي2010.

تعد »تلم�سان«، واحدًة من مراكز الإ�سعاع احل�ساري املعروفة يف الوطن العربي، وم�سدر اعتزاز لأبنائها الذين انت�رصوا على مدار التاريخ يف مناطق 

عربية عدة، وبالذات يف �سمال اأفريقيا.

وتعرف »تلم�سان« بلقبها »لوؤلوؤة املغرب العربي«، واأحيانًا بـ »غرناطة اإفريقيا«، وقد ت�سافرت طبيعتها الغنية مع جهود الإن�سان املبدع لتجعل 

منها مدينة متاألقة، ناب�سة باحلياة واجلمال.

مدن
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»اأغادير«  مدينة  بناء  ين�سب  قرة«  »اأبي  واإىل 

الروماين  احل�سن  »بيوماريا«  اأنقا�ص  على 

القدمي.

العبا�سيني  بني  املواجهات  تطور  واأدى 

بن  عبداهلل  بن  »اإدري�ص  فرار  اإىل  والعلويني 

اأنه  من  وبالرغم  اأغادير،  اإىل  الجئًا  احل�سن« 

دولة  اأ�س�ص  حيث  االأق�سى،  للمغرب  توجه 

»اأغادير« دخلت طوعًا حتت  فاإن  »االأدار�سة« 

�سّيد  حيث  789م(  ــ  هـ   173( عام  �سلطته 

ومت  املغرب،  يف  االأقدم  يعّد  م�سجداً  فيها 

اإدري�ص  يد  على  هـ   199 عام  ثانية  جتديده 

الثاين. وا�ستمر حكم االأدار�سة اإىل عام 296هـ 

حني �سيطر عليها »الفاطميون« وفر االأدار�سة 

على  »زنادة«  مترد  حدث  ثم  االأندل�ص،  اإىل 

الفاطميني اإال اأن »جوهر ال�سقلي« قمع التمرد 

الهاللية  الغزوات  اإليها  ووّجه  هـ،   360 عام 

 

اأبرز  من  واحدة  غدت  اأن  املدينة  لبثت  وما 

احلوا�رش االإ�سالمية وبالذات يف املغرب، بعد 

امليالدي.  الثامن  القرن  يف  االإ�سالمي  الفتح 

»زناتة«  من  قبائلها  باأن  »تلم�سان«  وتفخر 

التي دخلت  القبائل الرببرية  اأوائل  كانت من 

اأول  اإذ كان »زمار بن �سوالت«  االإ�سالم،  يف 

�سفري لزناتة لدى اخلليفة »عثمان بن عفان« 

ه واليًا على »زناتة« كلها، وقد كانوا 
ّ
الذي اأقر

يف جي�ص »عقبة بن نافع« لدى فتوحه االأوىل 

يف املغرب.

دويالت تعاقبت على ال�سلطة:

للخوارج  دولة  اأول  قيام  »تلم�سان«  �سهدت 

قرة  »اأبي  بزعامة  املغرب  يف  »ال�سّفرية« 

اليفرين الزناتي« الذي ثار على احلكم العبا�سي 

ب نف�سه اإمامًا للم�سلمني يف عام 767م،  ون�سّ
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واأطبقوا  املدينة،  على  الغزاة  زحف  االأندل�ص، 

اأن  اإىل  طويلة،  ل�سنوات  عليها  حكمهم 

اأخرجوا  الذين  بالعثمانيني،  ال�سكان  ا�ستنجد 

حتت  املدينة  لتغدو  1553م،  عام  املحتلني 

بنوع  حظيت  واإن  العثماين،  ال�سلطان  حكم 

يف  العايل  الباب  عن  الذاتي  اال�ستقالل  من 

ــ  »تلم�سان«  لتقع  االأحداث  وتوالت  االأ�ستانة، 

واجلزائر كلها ــ يف قب�سة االحتالل الفرن�سي 

عام 1844م، وحتى العام 1962 الذي �سهد 

ا�ستقالل اجلزائر، وقيام احلكم الوطني فيها.

املعامل احل�سارية.. �سواهد تاريخية:

االإدارية  العا�سمة  هي  »تلم�سان«  مدينة 

�سكانها  عدد  يبلغ  التي  »تلم�سان«  لوالية 

حوايل املليون ن�سمة، وت�ستمل على 22 دائرة 

من  كثري  على  املدينة  وتتوفر  بلدية،  و53 

منها  جعلت  التي  املهمة  التاريخية  املعامل 

العربي  املعماري  للرتاث  مفتوحًا  متحفًا 

املدينة  عنا�رشه  ومن  الراقي،  االإ�سالمي 

القدمية املحاطة باالأ�سوار، وامل�ساجد الوا�سعة 

 

هي  جديدة  بربرية  قبائل  معها  دخلت  التي 

»لواتة« و»هوارة« ومن بينهم »بنو عبد الواد« 

املتاأثرين  اجلدد  الزناتية  من  يعّدون  الذين 

بالهاللية.

�سيطر املرابطون على املنطقة بعد الفاطميني 

عام 468 هـ )1075( ولدى حما�رشة »يو�سف 

474هـ/1081م،  عام  اأغادير  تا�سفني«  بن 

جيو�سه  فيها   نزلت  جديدة  مدينة  بنى 

و�سماها »تقرارات« وهي كلمة بربرية معناها 

احلكم  يف  باإن�ساء ق�رش  و�رشع   »املع�سكر«، 

املدينة اجلديدة التي التحمت عمرانيًا باأغادير 

الوجود  اإىل  لتظهر  منها،  الغرب  اإىل  الواقعة 

من  اأ�سحت  التي  »تلم�سان«  الوا�سعة  املدينة 

بني  املمتدة  املرابطني  دولة  يف  املدن  اأكرب 

املغرب واالأندل�ص.

»عبد  اأخ�سع  1145م(  ــ  )540هـ  عام  ويف 

»املوحدين«  حلكم  املدينة  علي«  بن  املوؤمن 

ب�سور  تزويدها  واأعاد  اأ�سوارها،  تدمري  بعد 

والفنادق  الق�سور  جانب  اإىل  وقالع  جديد 

والبيوت، ويف هذه الفرتة دخل »بنو عبد الواد« 

يف طاعة املوحدين، واكت�سبوا حق اال�ستيطان 

اإىل  غربًا  »وهران«  من  املمتدة  املنطقة  يف 

»تلم�سان« �رشقًا، وما لبثوا اأن ا�ستقلوا باحلكم  

فيها حتت و�ساية املوحدين.

ومن بني »عبد الواد« ظهرت االأ�رشة الزناتية 

بداأ  الذي  زيان«  بن  »ليغرا�سن  املن�سوبة 

وتعاقب  هـ،   633 عام  يف  للبالد  حكمه 

الذين حكموا  الزيانيون  ال�سالطني  عليه بعده 

كنواب  واأحيانًا  م�ستقلني،  بو�سفهم  تارة 

مرين« وجنح  »بنو  ورثهم  ثم  املوحدين،  عن 

اأمالكهم يف وجه  الزيانيون يف احلفاظ على 

االأطماع االأ�سبانية، خا�سة يف عهد ال�سلطان 

والذي  974هـ(  ــ   934( »اأبي عبداهلل حممد« 

هذه  ملوك  اآخر  زيان«  »اأبو  بعده  من  توىل 

الدولة. وكان جّل اهتمام �سالطني »بني عبد 

مرتبة  اإىل  ملكهم  بعا�سمة  النهو�ص  الواد« 

يجذبون  فراحوا  االإ�سالمي،  املغرب  حوا�رش 

وخا�سة  والعلمية،  الفكرية  الوجوه  اإليهم 

مناطق  خلق  عليهم  كان  ولهذا  االأندل�ص،  من 

الن�سيج  بجوار  جديدة  وعمرانية  ح�رشية 

»غرناطة«  �سقوط  منح  وقد  القدمي،  العمراين 

قب�سة  يف  باالأندل�ص  امل�سلمني  معاقل  اآخر 

ملوك ق�ستالة، تلم�سان م�سحة اأندل�سية ما زالت 

ظاهرت فيها، فمن جهة ا�ستقبلت املدينة عدة 

اال�سطهاد  من  الفارين  االأندل�سيني  من  اآالف 

ومعمارية  فنية  تاأثريات  ومعهم  امل�سيحي، 

ومظاهر  الطعام  �سملت  اأندل�سية  وعادات 

احلياة االجتماعية، وقد اختارها »اأبو عبداهلل 

اآخر  ليق�سي  غرناطة  ملوك  اآخر  حممد«  بن 

اأيامه فيها، وبها دفن.

تلم�سان والحتالل الأجنبي:

1492م  بعد �سنوات من �سقوط غرناطة عام 

كامل  على  و�سيطرتهم  االإ�سبان  اأيدي  يف 
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م�رشحًا  لتكون  اأهبتها  »تلم�سان«  اأعّدت  ٭ 

متميزاً ي�ستقبل تظاهرة الثقافة االإ�سالمية من 

خالل اأن�سطة فكرية وفنية واجتماعية، حتيي 

اجلزائرية  الوطنية  للحركة  املتاألق  الوجه 

االأجنبي  االحتالل  �سد  الن�سال  يف  املتمثل 

اأمثال:  من  املنا�سلون  اأبناوؤها  مثله  الذي 

الوجه  وكذلك  بال،  بن  واأحمد  احلاج،  م�سال 

ومن  واالأدباء  الكّتاب  مّثله  الذي  الثقايف 

اأبرزهم املوؤرخ ال�سهري »�سهاب الدين املقري« 

من القرن ال�ساد�ص ع�رش، ويف الع�رش احلديث 

الكاتب الراحل حممد ذيب.

امل�سـادر:

1( قمم عاملية يف تراث احل�سارة االإ�سالمية: 

د. عبدالقادر الريحاوي ــ دم�سق 2000.

عادل  العربي،  املغرب  لوؤلوؤة  تلم�سان:   )2

االأول  ت�رشين  االأو�سط/  ال�رشق  ــ  بوعكاز 

.2010

ــ  ال�ساوي  اأحمد  والتاريخ:  الفن  مدينة   )3

جريدة االحتاد/ اأيلول 2010.

املربعة  باأبراجها  ال�ساخمة  مباآذنها  العتيقة 

مثل  االأنيقة.  وزخارفها  االآجري  ولونها 

زعيم  عهد  يف  �سّيد  الذي  الكبري«  »اجلامع 

عام  تا�سفني«  بن  »يو�سف  املرابطني 

تو�سعات،  عدة  فيه  ومتت  475هـ/1082م، 

واإن احتفظ باأجمل عنا�رشه: املحراب والقبة 

العامل  الفريدة يف نوعها بني قباب  املتميزة 

االإ�سالمي، وجامع »املن�سورة« يف ال�ساحية 

املرينيون،  اأ�س�سها  والتي  لتلم�سان  املجاورة 

بابًا  ع�رش  بثالثة  مزدوة  اأ�سوار  وللجامع 

اإىل  مئذنته  برج  ويرتفع  بالتناظر،  موزعة 

»�سيدي  جامع  ميّثل  كذلك  مرتاً،   38 حوايل 

اأعلى  بو مدين« يف حي »العباد« القائم على 

ه�سبة باأطراف تلم�سان واحداً من اأهم عمائر 

املدينة، وهناك م�سجد �سدي احللوي، و�سيدي 

اأغادير، وهي �سواهد على  بو احل�سن، وجامع 

الفن املعماري الراقي يف مدينة تلم�سان.

ومن اآثار املدينة الباقية »مدر�سة الت�سفينية« 

الثالث ع�رش امليالدي،  القرن  التي �سّيدت يف 

وهي اأول جامعة يف املغرب العربي، وقد امتد 

دور »تلم�سان« الثقايف كاأحد مراكز االإ�سعاع 

تعّد  اإذ  يومنا،  اإىل  املنطقة  يف  احل�ساري 

اأهم جامعات اجلزائر،  »جامعة تلم�سان« من 

وقد اختريت موؤخراً اأف�سل جامعة يف البالد.

مرافق �سياحية يف ح�سن الطبيعة ال�ساحرة:

»الال�ستي«  ه�سبة  فوق  من  االإطاللة  تعّد 

والتمتع  »تلم�سان«  لروؤية  رائعة  فر�سة 

الزائر  يدير  حيث  االآ�رشة..  املدينة  مب�ساهد 

كيلو  الع�رشة  تقارب  م�ساحة  على  ب�رشه 

املدينة  مبعامل  خاللها  يطّوف  مربعة  مرتات 

املرتامية االأطراف، وال تفوت �سيوف املدينة 

جانب  فاإىل  الطبيعية،  تلم�سان  مرافق  يف 

ال�سهول اخل�رشاء، هناك  املناظر اخلالبة يف 

املعدنية  باملياه  للعالج  الطبيعية  الينابيع 

اأبرزها: حمام بوغرة، و�سالل  ال�ساخنة، ومن 

»لوريط« مبياهه العذبة، ف�ساًل عن املغارات 

»املن�سورة«  مثل  اخلالبة  واالأماكن  املثرية، 

ت�سم  والتي  لها  التابعة  »ندرومة«  ودائرة 

معامل تاريخية اإ�سالمية مهمة.

مالذاً  كانت  »تلم�سان«  فاإن  اأ�سلفنا  وكما 

االأندل�ص  من  وفدت  التي  االأندل�سية  للعائالت 

1492م،  عام  عليها  االإ�سبان  ا�ستيالء  اإثر 

االأندل�سية،  الفنون  من  األوانًا  معها  وحملت 

الغناء  اأو  اليدوية  ال�سناعات  يف  �سواء 

باأنها  اليوم  املدينة  ت�ستهر  حيث  االأندل�سي، 

اأحد مراكز الفن االأندل�سي يف اجلزائر، واإحدى 

مدار�ص الغناء االأندل�سي القدمي، خ�سو�سًا ما 

اإىل غرناطة(  )ن�سبة  الغرناطي  ي�سمى مدر�سة 

ال�سيخ حممد غفور  ويعترب  »احلوذي«  وكذلك 

من اأبرز مطربي املدينة، 

تظاهرة الفكر والثقافة الإ�سالمية:

٭ من »تلم�سان« ي�ستطيع الزائر اأن يتنقل بني 

املدن ال�ساحلية املجاورة لها يف غرب اجلزائر: 

�سنت«،  متو  و»عني  بلعبا�ص،  �سيدي  وهران، 

املتو�سط  على  ال�ساحلية  املدن  اإىل  انطالقًا 

مثل الغزوات، ومر�سي بن ومهيدي...
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على  فنحكم  »الربهان«،  الغالب  يف  يحجب 

الوح�ص  وكاأّنها  الرّباين  �سكلها  يف  املفردة 

الذي ينبغي التوّقي منه. 

املقالة  هذه  لكتابة  دفعني  الذي  واالأمر 

درا�ستني  على  اّطالعي  هو  التفكيك  حول 

»الفكر  عنوانها  االأوىل  اإلكرتونيتني، 

وطبيعة  جمهول.  لكاتب  ورف�سه«  التفكيكي 

الكالمي  اأو  الفقهي  البيان  من  الكتابة جتعل 

بتعّجب:  فنقراأ  الفكري،  االإبداع  على  حربًا 

فّككنا  اإن  اهلل  من  ين�رشنا  من  قوم  »ويا 

جذورنا  ودّمرنا  �رشيعتنا  واأ�سعفنا  عقيدتنا 

»وقفة  عنوانها:  الثانية  والدرا�سة  واأ�سولنا«. 

مع التفكيك«، وهي اأكرث تعّجبًا الأنها تناق�ص 

واإمكانية  اهلل  وجود  حول  الكالمية  امل�سائل 

الع�رش  يف  ذلك  انت�رش  كما  اأوال،  ذاته  معرفة 

الو�سيط االإ�سالمي مع علماء الكالم )املعتزلة، 

اأوالفال�سفة  اإلخ(  املاتريدية،  االأ�ساعرة، 

)الفارابي، الغزايل، ابن ر�سد( اأو ال�سوفية )اإبن 

عربي، اجليلي، داوود القي�رشي، حيدر اآملي(، 

بني  الغريية  معنى  حقيقة  »اإن  مثاًل:  نقراأ 

اخلالق واملخلوق التي يثبتها هوؤالء املفككني 

وال�سورة  ال�سبح  نف�ص  غري  �سيئًا  يكون  ال 

اخلالق«،  مُتالأ عندهم من حقيقة وجود  التي 

وباملفّككني يق�سد الكاتب املجهول »اأ�سحاب 

نقراأ  اأخرى  فقرة  ويف  والعرفان«.  الفل�سفة 

هذه  لكل  يخ�سعون  »والتفكيكيون  يلي:  ما 

َي�ِسمون  ولكنهم  البطالن  الوا�سحة  العقائد 

االأعيان الثابتة بالعلم بال معلوم«.

الب�رصي  التاريخ  كثرية هي امل�سطلحات يف 

التي اأحدثت �سّجة، اأو بالأحرى فزعًا عارمًا، 

لأّنها جاءت لُتحِدَث �رصخًا يف نظام الأعراف 

هو  جديد  م�سطلح  فكّل  ال�سائدة.  والعقائد 

املجتمع  �سّده  يوؤّلب  الذي  الدخيل  مبثابة 

املعريف الذي ينبج�ض فيه. كّل ولدة جديدة 

يف املفاهيم وامل�سطلحات قد حتدث املفاجاأة 

باأن تلد ما ي�سّميه مي�سال دو�سارتو »الوح�ض 

اأو  اللغوية  الوحو�ض  اأّن  والواقع  اللغوي«. 

الب�رصي،  الفكر  تاريخ  يف  عديدة  املفهومية 

والوحو�ض  املعرفة.  نظام  الرعب يف  واأثارت 

مبعنى  ال�سجن،  اأو  الإق�ساء  اأو  القمع  ماآلها 

�سلوك حذر يف تفاديها اأو حب�سها.

احلذر  �سوى  الب�رشي  الفكر  تاريخ  يكن  مل 

املنظومة  ليخلط  جاء  جديد  م�سطلح  كّل  يف 

جند  ثقافة.  كّل  عليها  ُتر�سى  التي  املعرفية 

هذه االإ�سارة مثاًل عند توما�ص كوهن �ساحب 

كتاب بنية الثورات العلمية )�سيكاغو، 1962(، 

»نف�سانيات  ت�سميته  ميكن  ما  در�ص  عندما 

املعرفة العلمية«، مبعنى الهواج�ص اأو ال�سكوك 

فكرة  كّل  جتاه  العلمي  املجتمع  يبديها  التي 

من  الأّن  »اإجماع«.  اإىل  تخ�سع  ال  اأونظرية 

على  حتافظ  اأن  املعرفية  املنظومة  طبيعة 

الذي  »النموذج«  عن  تدافع  واأن  التقاليد 

تعتربه املعيار احلقيقي يف املمار�سة العلمية. 

حتتمل  اأن  اأي�سًا  املنظومة  طبيعة  من  لكن 

ح�سيلة  هي  التي  ال�سجاالت  اأو  التناق�سات 

اأو  املتقابلة  االأهداف  اأو  املتعار�سة  القوى 

امل�سالح املتعاك�سة. وهذا التناق�ص الداخلي 

وعلى  باالأزمة  كوهن  ي�سّميه  ما  اإىل  يوؤّدي 

على  لتقوم  ال�سابقة  الوحدة  تتفّكك  اإثرها 

ب�سكل  ي�سف  كوهن  جديدة.  وحدة  اأنقا�سها 

غري مبا�رش عمل »التفكيك« كا�ستغال داخلي، 

تفكيكيًا  كوهن  يكن  مل  وطبعًا   .
ّ
خفي متواٍر، 

خًا للمعرفة العلمية.  
ّ
اأبداً واإمّنا كان موؤر

هو  كوهن  توما�ص  اإىل  االإ�سارة  من  الغر�ص 

�سة 
ّ
موؤ�س �سكل  يف  املتما�سكة،  الوحدة  نقد 

دينية،  عقيدة  اأو  �سيا�سية  اأوفكرة  علمية 

بينما  االّت�ساق،  اأو  التما�سك  لذاتها  تّدعي 

يفاجئها الت�سّظي من حيث ال حتت�سب، مبعنى 

�سة 
ّ
املوؤ�س من  يجعل  الذي  الداخلي  التناق�ص 

االمتيازات  اأجل  من  لل�رشاع  حلبة  العلمية 

حقاًل  ال�سيا�سية  الفكرة  ومن  ال�سلطات،  اأو 

مقاليد  على  اأوالقب�ص  االإيديولوجي  للنزاع 

احلكم، ومن العقيدة الدينية م�رشحًا لالإق�ساء 

املعنى  بهذا  التعاليم.  اأو  الرموز  احتكار  اأو 

ي�ستغل »التفكيك« يف التواري اأو اخلفاء، الأّنه 

 بالطابع املت�سارب للحقائق. فهو ي�ستغل 
ّ
يقر

عالقات  الأّن  �سعور،  الال  م�ستوى  على  هنا 

دوافع  هي  االحتكار  اأو  الهيمنة  يف  القوى 

عندما  التفكيك  ي�سبح  ماذا  لكن  �سعورية.  ال 

مُياَر�ص �سعوريًا؟ من االأوىل اأن نقراأ »التفكيك« 

قراءة »عربية«، لي�ص فقط على م�ستوى التعبري 

ولكن اأي�سًا على �سعيد املفهوم، الأّن »البيان« 

 

ُبهات حول التفكيك �شُ

عندما يحجب البيان لطافة الربهان

د. حممد �سوقي الزين

ر�ؤية
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وهل هاتان املفردتان توحيان باأّن ما ن�سعى 

اآخر،  باأمر  وثيق  ارتباط  يف  هو  تفكيكه  اإىل 

 اأو متعاٍل، حتت �سلطته اأو قهره؟ ال �سك اأّن 
ّ
خفي

االإجابة عن هذا االإ�سكال تتطّلب قراءة متاأّنية 

يف ن�سو�ص التاريخ الفكري ق�سد ف�سلها عن 

االأمر الذي ي�سّدها اإليه وتخلي�سها من �سطوته. 

فال مراء اأّن التفكيك ينطوي على اأمر اأ�سا�سي 

»يت�سّلط«  بطبعه  الذي  االأمر  عن  البحث  هو 

على االأمور االأخرى لقهرها اأوحب�سها. ويبقى 

يف  رمّبا  يتبّدى  الهوية.  جمهول  االأمر  هذا 

االأن�ساق الفكرية والفعلية للثقافات االإن�سانية 

من �سيا�سة ودين واإيديولوجيا ومعرفة.

هذه  م�سّوغ  حول  الت�ساوؤل  اإىل  يدفعنا  هذا 

»التفكيك«  مفردة  ت�ستعمل  التي  الدرا�سات 

وافدة  »تدمريية«  اأونظريات  قراءات  لنعت 

من الغرب كما يف الدرا�سة االأوىل، اأو لو�سف 

اأّنهم  على  الو�سيط  الع�رش  ومت�سّوفة  فال�سفة 

األي�ص  الثانية.  الدرا�سة  يف  التفكيك«  »اأهل 

الو�سيطي  االإ�سالم  اأومت�سّوفة  فال�سفة  و�سم 

للزمن«  »خمالفًا  اأمراً  هو  بالـ»تفكيكيني« 

مفردة  ي�ستعمل  الأّنه   ،)anachronisme(

اأو  كالمية  �سجاالت  على  للداللة  »التفكيك« 

فل�سفية اأو عرفانية غري معا�رشة؟ وخ�سو�سًا 

بنمط  للت�سنيع  »التفكيك«  مفردة  ا�ستعمال 

يف  ال�سيعي  الفكر  يخالف  التفكري  يف 

الدرا�سات  هذه  اأّن  �سّك  ال  التكوينية؟  بداياته 

ت�ستعمل م�سطلحًا يف غري مو�سعه ولغايات 

ب�سلة.  امل�سطلح  اإىل  متت  ال  اإيديولوجية 

التهويل  يف  ذريعة  د 
ّ
جمر هو  امل�سطلح 

اختيار  فلماذا  معار�سة.  مذاهب  اأو  بطوائف 

والقدح  الت�سهري  يف  »التفكيك«  م�سطلح 

اأّن  املالحظ  من  خمتلفة؟  فكرية  بتّيارات 

الدرا�سة االأوىل ت�ستعمل »التفكيك« و»التدمري« 

والدرا�سة  الرتادف،  �سبيل  على  و»االإ�سعاف« 

الفل�سفية  االأفكار  نق�ص  يف  ت�ستعمله  الثانية 

والعرفانية للقرون اخلالية.

يثري  لغويًا  وح�سًا  »التفكيك«  اأ�سبح  فلماذا 

َحَجب  َبياُنه  معنى  وباأّي  والفزع؟  القلق 

»ف  املفردة  مدخل  على  نظرة  لنلق  ُبرهاَنه؟ 

الأّن  منظور،  البن  العرب«  »ل�سان  يف  ك«  ك 

فقهها  لي�ص  العربي،  ل�سانها  يف  املفردة  فقه 

االأملاين(:  اأو  )الفرن�سي  الالتيني  الل�سان  يف 

مبنزلة   ، فاْنَفكَّ ال�سيء  َفَكْكُت  يقال  »الليث: 

الكتاب املختوم َتُفكُّ خامَته كما َتُفكُّ احَلَنكنْيِ 

وكل  ته.  َخلَّ�سْ ال�سيء:  وَفَكْكُت  بينهما.  ل  َتْف�سِ

وكذلك  َفَكْكَتهما،  فقد  ف�سلتهما  م�ستبكني 

َفّكًا  ه  يُفكُّ ال�سيَء  َفكَّ  �سيده:  ابن   )...( ْفِكيك  التَّ

فاْنَفكَّ ف�سله )...( وكل �سيء اأَطلقته فقد َفَكْكَته 

)...( واأَ�سل الَفك الف�سُل بني ال�سيئني وتخلي�ص 

بع�سهما من بع�ص«. كلمتان اأ�سا�سيتان ميكن 

اإدراكهما من هذا العر�ص: الف�سل والتخلي�ص. 

يعر�ص  العرب  ل�سان  اأّن  املالَحظ  من  لكن 

َك«.  « ال الفعل »َفكَّ الداللة بناًء على الفعل »َفكَّ

فالتفكيك هو م�سدر الفعل »فّك«. وما م�سدر 

جاء  اإذا  ك«؟  »التفكُّ هو  هل  »فّكك«؟  الفعل 

التفكيك على وزن »التفعيل«، فاإّن التفّكك هو 

العر�ص  هذا  على  بناًء  »التفّعل«.  وزن  على 

ميكننا ت�سمية »التفكيك« ما  ميكن »تفعيله«، 

على  وبناًء  فيه  احلركة  بعث  اأو  تن�سيطه  اأي 

اأو  »تف�سيله  ميكن  ما  العرب،  ل�سان  داللة  

»يتفّعل«  ما  »التفّكك«  ون�سّمي  تخلي�سه«. 

فاعل  دون  �سمنية،  حركة  اأو  داخلي  ب�سغط 

خارجي.  يف هذا امل�سمار نقراأ: »ال�سيء ُيَفّك 

ك اأَي َيَتزايل وينفرج«. حتيل املفردة اإىل  َفَيَتَفكَّ

من  نوع  اإىل  توحي  والتي  واالنفراج  التزايل 

ال�سغط اأو الثقل الذي ي�سبق التزايل واالنفراج. 

هناك نوٌعً من التخّل�ص اأو الف�سل.

»التفعيل«  وزن  على  ُيفهم  »التفكيك«   : �أّواًل 

اأو  املرا�ص  فيتطّلب  بحرف(،  املزيد  )الثالثي 

اأو  ثابتة  وحدة  لتحريك  التدريب  اأو  التمرين 

�سكل  يّتخذ  التحريك  وهذا  �سلبة،  منظومة 

ي. فهو فعل خارجي  النقد اأو  االإزاحة اأو التق�سّ

على املو�سوع يعمد اإىل ا�ستقرائه والولوج اإىل 

وخ�سو�سًا  تركيبه،  اإعادة  اأو  لفح�سه  عامله 

ل�سان  يف  جاء  كما  »تخلي�سه«  اأو  »ف�سله« 

والتخلي�ص؟  بالف�سل  نق�سد  فماذا  العرب. 

ع�سويًا  يرتبط  التفكيك 

ووظيفيًا بالتفّكك لأّنه يتدّبر 

اأو  احلقائق  اأو  الأمور  يف 

الن�سو�ض التي ت�ستغل بذاتها 

فيها،  الكامنة  للّغوة  تبعًا 

الك�سف  يف  وظيفته  وتتبّدى 

الأمور  هذه  يف  يعتمل  عماّ 

اأو  اأو انحاللت  من تركيبات 

طفرات اأو حتّولت. فالتفكيك 

على  »التفّكك«  ي�ساعد 

اإىل  والنتباه  بذاته  الوعي 

ذاته  عن  باخلروج  حركته 

التمظهرات  يف  التج�ّسد  اأو 

الن�سّية اأوالفعلية اأو الفكرية
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اأو  فكرية  وحدة  تنظيم  اإعادة  يف  واملتبّحرة 

يف  االإ�سكال  يبقى  لكن  ثقافية.  اأو  �سيا�سية 

التمييز بني ما له القابلية للتفّكك تبعًا للغوة 

�سمنية ال ينفّك عنها، الأّنه ا�ستغال ال �سعوري، 

ال�سفا،  اإخوان  لعبارة  تبعًا  في«  لنقل »تلطُّ اأو 

وبني ما هو من فعل اأون�ساط القراءة النقدية. 

بتواجد  توحي  »ال-�سعوري«  مفردة  لكن 

هي  امل�ساألة  بينما  ذاتي،  انهمام  اأو  نف�سي 

عن  خفيًة  »االأوفبونغ«(  )اأو  اللغوة  »اعتمال« 

ملفردة  كانت  اللغوية.  اأو  الوجودية  الوقائع 

»التلّطف« طبعًا جذور الهوتية حول »الُلْطف« 

على  احلفاظ  يف  الرّبانية  العناية  اأو  االإلهي 

اإخوان  ر�سائل  يف  ذلك  جند  كما  اخلليقة، 

داللته  يف  »التلّطف«  اأخذنا  اإذا  لكن  ال�سفا. 

اأّن  الهيغلي مثاًل، جند  الن�سق  �سليلة  الفل�سفية 

ما ي�سّميه هيغل »حيلة« العقل الكوين هو ما 

يعادل »التلّطف«، لي�ص فقط كعناية يف تفادي 

طغيان االأ�سداد واحلفاظ على الطابع اجلديل 

اأو  الب�رشية  النوامي�ص  اأو  الوجودية  للحقائق 

اأن  وخ�سو�سًا  اأي�سًا  ولكن  اللغوية،  الوجوه 

اأن يكون يف  ك االأمور ذاتها بذاتها، دون  ُتفكِّ

ذلك هالكها، الأّن هذا االأمر من طبيعتها ويف 

جبّلتها.

»التفّكك«  متابعة  د 
ّ
جمر هو  »التفكيك«  فهل 

نح�سب  الن�سو�ص؟  اأو  احلقائق  ميّيز  الذي 

التفكيكية  ممار�سته  يف  التاأويلي  الفاعل  اأّن 

هو  التي  الوحدة  ترتيب  اإعادة  يف  يتدّخل 

اإزاء  فن�ستعمل  ا�ستقرائها،  اأو  قراءتها  ب�سدد 

هذا االأداء مفردات لها طبائع »وح�سية« مثل 

»الهدم«، »التخريب«، »النق�ص«، »التقوي�ص«، 

هذه  اأّن  �سّك  ال  اإلخ.  »الن�سف«،  »التدمري«، 

»الوحو�ص« املعجمية ال عالقة لها بالتفكيك 

التاأويلي هو  الفاعل  يوؤّديه  بالتفّكك. فما  وال 

يف  يعتمل  الذي  »التفّكك«  ي 
ّ
اأوحتر ي  تق�سّ

وظائف  عن  للك�سف  الن�سو�ص  اأو  احلقائق 

اأو حركات �سمنية. فهو يكتفي بنزع  داخلية 

 
ّ

»التفّعل«  وزن  على  ُيفهم  ك«  »التفكُّ  : ثانيًا 

ت�ستغل  اأن  وهو  بحرفني(،  املزيد  )الثالثي 

الأّن  علمها،  دون  ذاتها   على  الثابتة  الوحدة 

ا�ستغال اأي منظومة هو فعل ال بّد منه، وهذا 

اأو جهد،  اأو ت�ساوؤل  الفعل ينطوي على نق�ص 

مبعنى اإنفاق للطاقة، اأوبتعبري اأر�سطو »الكون 

اال�ستغال  اأّي حقيقة عن  تنفّك  والف�ساد«. فال 

على ذاتها، با�ستنفاد طاقتها اأو ترتيب عاملها 

ماهيتها.  على  ويحافظ  وجودها  يقّوم  مبا 

لكن فعل االإ�ستغال على الذات هو بطبعه »فعل 

ما  حول  »هيغل«  فكرة  اإىل  جلاأنا  اإذا  �سلبي« 

وهي   )Aufhebung( »االأوفبونغ«  ي�سّميه 

مفردة غري يقينية تدّل على ال�سيء ونقي�سه، 

»ال�سلب«  اأو  و»احلفاظ«  »االإلغاء«  مبعنى 

و»االإيجاب«، وهي ما ا�ستهر يف فل�سفة هيغل 

باجلدل )dialectique(. لكن من امل�ستحيل 

اإيجاد مفردة »عربية« تعادل املفردة االأملانية، 

االإيجابي  معناها  يف  »اال�ستحالة«  وناأخذ 

العربية  املفردة  هي  فما  �سمني.  كاإمكان 

التي »ميكن« اأن توؤّدي وظائف »االأوفبونغ«؟ 

ف  »ن  اجلذر  الأّن  »الَتـْنِفَية«،  يف  مثاًل  نفّكر 

ي« يحتمل »الَنفي« مبعنى االإلغاء و»الُنفاية« 

واإن  حّتى  ال�سيء،  من  يتبّقى«  »ما  مبعنى 

زاوية  من  »النفاية«  يرى  العرب  ل�سان  كان 

تفكري  اإىل  الداللة  اإزاحة  ميكن  لكن  ِقيمية، 

االأمر،  من  يتبّقى«  »ما  حول  اإب�ستمولوجي 

مبعنى االأثر، الب�سمة، العالمة، اإلخ. نفّكر اأي�سًا 

يف »الُلغَوة«، وتعني ما هو »زائد« يف التعبري 

االأزهري  يقول  به.  ُيعَتّد  ال  »�ساقط«  هو  وما 

يف هذا ال�سدد: »واللُّغة من االأَ�سماء الناق�سة، 

واأَ�سلها ُلْغوة من َلغا اإذا تكلم «. و»اللغة« يف 

بني  اال�ستقاقات  هذه  من  منحدرة  اأ�سا�سها 

التعبري  اأوفائ�ص  و»النق�سان«،  »الزيادة« 

وباطُله، ومنه »االإلغاء« مبعنى االإبطال.

ثالثًا : مفاد هذه املحاوالت التي تقرتب من 

اأّن  داللته  مع  تتطابق  اأن  دون  »االأوفبونغ« 

 االأمر الذي ي�ستغل على ذاته، ميكنه اأن ينطوي 

»تخّلف«  يف  يجعله  عنه،  يختلف  اأمر  على 

اكتمال  كّل  الأّن  يكتمل.  ال  االإلغاء(  )النفاية، 

اأو تعّطل. والتاريخ يف  هو توّقف عن احلركة 

اأو  ال�سيا�سية  اأو  الفكرية  اأو  املذهبية  جتلياته 

عن  ينفك  ال  اأمر  االكتمال  اأّن  يبنّي  الدينية 

على  تنبني  التي  املنظومات  الأّن  اال�ستحالة، 

الت�سكيالت املعرفية واخلطابية هي يف »لغوة« 

اأمرها )»َتْلَغى« بفائ�ص التعبري و»ُتْلِغي«  من 

باإبطال تعابري( ال تنفّك عن مراجعة اأ�ساليبها 

اأومدّوناتها؛ فكم من فكرة فل�سفية اأو الهوتية 

�ست ملا ن�سّميه »اللغوة«؟ بني 
ّ
اأو �سيا�سية تعر

اإطناب يف التعبري اأو االإبانة، اأو اإعادة الكتابة 

والتدوين الإ�سافة فكرة اأو�رشح داللة اأو زيادة 

تف�سري اأو مراجعة راأي اأو �سطب بّينة، ويف هذه 

تفكيك  مع  يتواقت  لن�ص  بناء  ثّمة  العمليات 

يف  اللغو  عرب  حمتويات  باإلغاء  عينه،  للن�ّص 

هي  لـ»لغة«  اإر�ساء  مبعنى  اأخرى.  م�سامني 

زيادة  اأي  و»اإلغاء«،  »لغو«  نف�سه  الوقت  يف 

ونق�سان اأو نفي واإثبات اأو رفع وو�سع، اإلخ. 

املذاهب  اأو  املعرفية  املنظومات  اأّن  �سّك  فال 

»على  هي  الدينية  اأو  الفكرية  اأو  ال�سيا�سية 

التي »َتلَغى« بها )تعرّب، تدّون،  اللغة  �سورة« 

جترح،  )تقدح،  اأي�سًا  بها  و»ُتلِغي«  ت�سّكل( 

تعّدل، تبّدل(. عندما تقوم ببناء واقعة لغوية 

»تفّكك«  نف�سه  البناء  هذا  يف  فاإّنها  اأوفكرية 

ما هي يف �سدد بنائه، والعك�ص اأي�سًا عندما 

فال  داللة.  اأو  حلقيقة  ت�سّيد  فاإّنها  »تفّكك«  

تنفّك هذه العملية عن منط مزدوج يف االأداء، 

هذه  وتنقيح.  كتابة  اأو  وتعديل  �سناعة  بني 

َنلَغى بف�سلها وُنلِغي  التي  اللغوية،  التاأّمالت 

بها، تبنّي اأّن ما ن�سّميه »التفكيك« هو يف الواقع 

عمليتان متكاملتني، االأوىل داخلية �سّميناها 

ك« تبعًا لـ»االأوفبونغ« اأو »اللغوة« التي  »التفكُّ

والثانية  لغوية،  اأو  وجودية  حقيقة  كّل  متّيز 

خارجية ن�سّميها اإذاً »التفكيك«، الأّنها تتطّلب 

املتب�رّشة  الروّية  اأو  النظرية  الروؤية  تدّخل 
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مرورا  هيغل  اإىل  الرواقيني  من  االأمكنة  اأو 

وعفيف  �سبعني  وابن  عربي  وابن  باأفلوطني 

و�سوبنهاور.  و�سبينوزا  التلم�ساين  الدين 

ابن  �سّماها  التي  اجلامعة  الوحدة  هذه  لكن 

اأو  �سبعني »االإحاطة« ال تقوم دون الفروقات 

وحدة  فهي  عليها.  تنطوي  التي  االختالفات 

الكرثة  تعادل  ال  الذهن(  �سنع  )من  معقولة 

دريدا  يقوم  الواقع(.  �سنع  )من  امل�سهودة 

ال�سّفة  ت�ساهي  التي  امل�سهودة  ال�سّفة  يف 

املعقولة حيث ميكث هيغل. الأّن تطابق الفكر 

تربير  يف  اإ�سافية  هيغلية  هفوة  هو  والواقع 

نوعًا  ت�سّحح  دونية«  »الال  املطلقة.  وحدته 

ما هذا االإفراط الوحدوي، الأّن الفكر لي�ص هو 

واأي�سًا  الواقع.  بدون  يقوم  ال  ولكن  الواقع 

بدون  يقوم  ال  ولكن  الفكر  هو  لي�ص  الواقع 

الفكر. فهو يختلف عنه رغم اأّنه ال ينفّك عنه.

اأنه  مع  التفّكك،  عن  التفكيك  ينفك  ال  اأي�سًا 

يتمّيز عنه يف االأداء. عالقتهما هي عالقة »ال 

دونية«. والّلغوة ال تنفّك عن اللغة التي تبديها 

مع اأّنها تختلف عنها يف ال�سورة وال�سريورة. 

الفكرة  اإىل  الرجوع  اإىل  يدفعنا  االأمر  هذا 

هل  البداية:  منذ  طرحناها  التي  الرئي�سية 

التفكيك يعترب وح�سًا لغويًا؟ ال ميكنه اأن يكون 

للحقائق  �سافراً  تنّكراً  تدجينه  يف  الأّن  ذلك 

التي تعتمل يف اآليته بالذات. مل جتد املفاهيم 

االأمر  تعّلق  �سواء  �سهاًل،  قبواًل  التاريخ  عرب 

اأو  اأو ال�سجاالت الالهوتية  باالأفكار الفل�سفية 

النظريات العلمية. ال ي�سّذ التفكيك عن القاعدة. 

»لغوات«  فح�ص  يف  لغوي  اإمكان  د 
ّ
جمر هو 

اللغة  على  بدورها  تنعطف  كونية،  اأو  ب�رشية 

لت�سبح �سببًا يف اإمكانها ال توجد بدونها رغم 

اأنها تتمّيز عنها وت�ستقّل بكينونتها. واالإمكان 

االإمكانات  من  كغريه  املفهومي  اأو  اللغوي 

هو  كما  الزوال،  ثم  واالإرتقاء  الن�سوء  �سبيله 

اخلطابات  يف  القراءات  اأو  املفاهيم  �ساأن 

الفل�سفية اأو ال�سيا�سية اأو العلمية.

اأو  احلقائق  هذه  يف  ينطوي  عّما  الطي 

الن�سو�ص. وهذه العملية هي بال �سّك م�سنية 

ة 
ّ
امل�ستمر املتابعة  تتطّلب  الأّنها  ومعّقدة 

احُل�سبان  يف  وتاأخذ  املتاأّنية،  املراجعة  اأو 

بني  والعالقات  احلقائق  بني  االأوا�رش 

الن�سو�ص، اإلخ. 

ع�سويًا  يرتبط  التفكيك  اأّن  التعبري  هذا  مفاد 

اأو  االأمور  يف  يتدّبر  الأّنه  بالتفّكك،  ووظيفيًا 

بذاتها  ت�ستغل  التي  الن�سو�ص  اأو  احلقائق 

وظيفته  وتتبّدى  فيها،  الكامنة  لّلغوة  تبعًا 

من  االأمور  هذه  يف  يعتمل  عمّا  الك�سف  يف 

اأو حتّوالت.  اأو طفرات  انحالالت  اأو  تركيبات 

بذاته  الوعي  »التفّكك« على  ي�ساعد  فالتفكيك 

اأو  ذاته  عن  باخلروج  حركته  اإىل  واالنتباه 

اأو  الفعلية  اأو  الن�سّية  التمظهرات  يف  د 
ّ
التج�س

الفكرية. والتفّكك يدفع »التفكيك« اإىل متابعة 

القابعة فيه. لنقل  اللغوة  اأثره باالّطالع على 

اآلته  للتفّكك،  االآخر  الوجه  هو  التفكيك  باأّن 

يف الوعي بذاته، ع�سوه الذي ي�ستغل به. فهو 

القلب  مفردة  هنا  ناأخذ  مقلوبه.  الأّنه  قلبه، 

ولكن  ال�سيء،   
ّ
لب على  الداللة  يف  فقط  لي�ص 

علوم  يف  املزهر  يف  ال�سيوطي  ي�سّميه  ما 

مثل  املفردة  معكو�ص  اأي  »املقلوب«،  اللغة 

الر�سم  يف  خمتلفتان  مفردتان  وَجَبَذ،  َجَذَب 

واملعكو�ص  الو�سم.  يف  مرتادفتان  ولكنهما 

بونتي  مريلو  ي�سّميه  ما  ولكن  ال�سّد،  لي�ص 

والتفّكك  فالتفكيك   .)chiasme( »التقاطع« 

هي  بينهما  والعالقة  واجَلْبذ،  اجَلْذب  مثل 

الفينومينولوجي  باملعنى  »ْكيا�ْسِمَية« 

م�ساهاتية  عالقة  اأي�سًا  اأو  ملريلو-بونتي 

هو  التفكيك  الأّن   ،)corrélation( اأوتبادلية 

هواال�ستغال  ك  والتفكُّ ك،  للتفكُّ اللَّْغوي  العمل 

امل�ساحة  ي�ستغل يف  التفّكك  للتفكيك.  اللَُّغوي 

امليتافيزيقية  القرارات  فيها  تختفي  التي 

التقليدية، كما عاجلها جاك دريدا مثاًل والتي 

اأال  لكن  »الوعي«.  اأو  »الذات«  يف  تتلّخ�ص 

يتطّلب التفكيك تدّخل الوعي يف �سرب احلقائق؟ 

املعرفة،  )يف  اإرادة  اأ�سا�سًا  هو  التفكيك  األي�ص 

باإجراءات  يت�سّلح  الفهم(  يف  الوعي،  يف 

اللغوة  فح�ص  يف  لغوية  بِحَيل  اأو  خطابية 

التفكيك  اختزال  ميكن  ال  االأمور؟  متّيز  التي 

يبحث  الذي  القارئ  اأي  الفاعلة  الذات  اإىل 

ي نف�سه  ى احلقائق، الأّن يف فعل التق�سّ ويتق�سّ

اإىل  اإرادات �سمنية ال تعود بال�رشورة  هناك 

الذات القارئة: دريدا هو جملة املقروءات التي 

تعتمل يف ن�سو�سه، هو اأفالطون الفارماكون 

الذي يف�سح تناق�ساته، هو ديكارت الكوجيتو 

الذي يتعّجب من اإفراط ذاتياته، هو هو�سريل 

هايدغر  هو  ملتعالياته،  يتنّكر  الذي  العالمة 

ل من هذيان وجودياته.  الذي يتن�سّ الدازاين 

فلي�ص دريدا الذي يكتب واإمّنا املقروء ينكتب 

احلقائق  يف  ت�رشي  التي  اللغوة  على  بناًء 

دريدا  به  قام  ما  الأن  املكتوبة،  اأو  امل�سهودة 

»اللغوة«  فعل  هو  اجرتاحات  اأو  قراءات  من 

ذاتها. لهذا كان يتحّدث عن �سعوبة جماوزة 

اأطبقت  »االأوفبونغ«  حول  فكرته  الأن  هيغل، 

على كل االإرادات اأو القراءات. دريدا هو نتاج 

اإىل لغة  اللغوة بحاجة  ال�سارية، وهذه  اللغوة 

وهوالتفكيك  عنها،  يك�سف  خطاب  اأو  تنريها 

التفّكك  بني  اأو  واللغة  اللغوة  بني  نف�سه. 

اأحدهما  الأّن  دونية«،  »ال  عالقة  والتفكيك 

ي�ستحيل بدون االآخر، اأي »ال« اللغوة »بدون« 

اللغة التي تظهرها، و»ال« اللغة »بدون« اللغوة 

التي تعتمل فيها وتكتمل مبوجبها.

حيلة  االأخرى  هي  دونية«  »الال  اأّن  �سّك  وال 

يف  االأوفبونغ  عمل  على  التدليل  يف  هيغلية 

اإزاء  نحن  هل  اأومكتوبة.  مرئية  حقيقة  كل 

برتابط  ت�سّلم  التي  الهيغلية  الوجود«  »وحدة 

حتّدث  الذي  الكوين  لالن�سجام  تبعًا  احلقائق 

عنه الرواقيون مثاًل؟ »الال دونية« هي اإحدى 

نتائج هذه الوحدة اجلامعة، فال عجب اإذا كان 

االأزمنة  اختلفت  يتفقون مهما  بها  امل�سّلمون 
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حملي  واقع  عن  فرن�سي،  وملتلقٍّ  الفرن�سية 

روايته  يف  املوؤلف  يركز  اأن  اإىل  اأدت  �رشقي، 

على اأحد حمددات الهوية، واأن يبنيها بطريقة 

املتلقي  عن  مبعزل  الهوية  فيها  تظهر  ال 

)االآخر(.

مع  اأجريت  كانت  حوارات  على  وباعتمادها 

هوؤالء الروائيني، ت�ستق�سي الباحثة م�سداقية 

اإذا  وما  العربي،  الأناها  الروايات  هذه  متثيل 

نف�سها  وتقدمي  االآخر  الإدها�ص  اأُجنزت  كانت 

كما يريدها هو، ولي�ص كما هي فعاًل، ومدى 

ت�سكيل  بغية  الهوية  التبا�سات  يف  وقوعها 

هوية خمتلفة اأمام الذات االأخرى.

اأن  جلون  بن  الطاهر  يرى  ال�سياق،  هذا  يف 

الكتابة باللغة الفرن�سية اأتاحت له الكتابة عن 

كتب  اأنه  لو  لها  ليعر�ص  يكن  مل  مو�سوعات 

روؤية  طرح  فقد  معلوف  اأمني  اأما  بالعربية. 

للعالقة بني ال�رشق والغرب، حاول بناءها من 

خالل ا�ستعادة مناذج من املا�سي، اإذ يرى اأن 

الغرب بحاجة دائمة اإىل ال�رشق، فالغرب عنده 

فرج:  تدر�سها  التي  الروائية  النماذج  من 

حداد،  مالك  للجزائري  الغزالة«  »�ساأهبك 

جلون،  بن  الطاهر  للمغربي  القدر«  »ليلة 

»احلزام« لل�سعودي اأحمد اأبو دهمان، و»ليون 

احُتفي  وقد  معلوف،  اأمني  لّلبناين  االإفريقي« 

للنظر،  ب�سكل الفت  الغرب  الروايات يف  بهذه 

عاملية  لغات  واإىل  العربية  اإىل  وُترجمت 

رواية  طباعة  اأعيد  اأنه  ذلك،  ومثال  اأخرى، 

»احلزام« الأبو دهمان يف فرن�سا خم�ص مرات 

خالل اأربعة �سهور فقط.

تتوقف فرج عند تلّقي هذه الروايات يف النقد 

الأ�سباب  بها  واالحتفاء  ال�سحفي،  العربي 

العربية  ال�سحافة  اأن  اإىل  م�سريًة  متعددة، 

اأجمعت على اتهام هذه الروايات باأنها اأعادت 

اإنتاج الذات العربية بروؤية االآخر الغربي ومن 

اأجله، واأن هذه الروايات مل متثل جمتمعاتها 

اإىل  �سعت  واإمنا  �سادقًا،  متثيال  املحلية 

»�رشق  �سورة  اأي  غرائبية،  ب�سورة  تكري�سها 

امل�ست�رشقني« كما ت�سفها فرج، وذلك بغر�ص 

اإدها�ص القارئ الغربي.

توؤكد  كما  امل�ست�رشقني«  »�رشق  ال�سورة  هذه 

منذ  بناوؤها  مت  بل  التكّون،  اآنية  لي�ست  فرج، 

ال�رشق  مع  امل�سيحي  للغرب  احتكاك  اأول 

بداأ  حينما  ال�سليبية،  احلروب  خالل  امل�سلم 

الطَرفان يكّونان �سوراً متبادلة عن بع�سهما 

رغبوية  كانت  ما  بقدر  حقيقة  لي�ست  بع�سًا، 

تخدم ال�رشاعات القائمة وتت�سكل من خاللها 

راكمت  التي  ال�سور  هذه  نف�سه.  الوقت  يف 

خ�سعت  الو�سطى،  القرون  امتداد  على  نف�سها 

اإىل حتول ال يف نوعها واإمنا يف اآلية تكوينها، 

فبعد اأن كانت اخلربة بال�رشق تتم عرب املروي 

علمية  اأكرث  اآلياٍت  اتخذت  ال�سعبي،  واملخيال 

وظلت  التالية،  الع�سور  تالئم  اإبداعية  واأكرث 

تدعمها املواجهة اال�ستعمارية.

لكن امل�سكلة - كما ترى فرج - لي�ست قائمة 

على تبني هذه الروايات للروؤية اال�ست�رشاقية 

ح�سب االتهامات التي ُوجهت لها، واإمنا تقع 

تندرج  التي  الكربى  املنظومة  يف  االإ�سكالية 

حتتها هذه الروايات، والتي ت�سببت يف ت�سكيل 

هويات ملتب�سة داخل الن�ص، فالكتابة باللغة 

اإرتباكات الهوية

اأ�شئلة الهوية وال�شت�شـراق يف الرواية العربية – الفرنكوفونية

جعفر العقيلي

يعّد كتاب »ارتباكات الهوية: اأ�سئلة الهوية وال�ست�رصاق يف الرواية العربية – الفرنكوفونية« ال�سادر عن املركز الثقايف العربي، للباحثة نورة 

فرج، من اأبرز الكتب التي تعالج بالتحليل والتتبع الدقيق املتاأين ظاهرَة جلوء عدد من الأدباء العرب اإىل الكتابة بالفرن�سية، رغم متّكنهم من 

الكتابة بالعربية، وهي بذلك ت�ستثني الروايات التي ُكتبت ا�سطراريًا بالفرن�سية يف مرحلة ال�ستعمار، لتتناول تلك التي اأ�سبحت تعرّب اليوم عن 

واقع ثقايف ملتب�ض، وعن هوية ثقافية مزدوجة، مو�سحًة ما ا�ستتبع هذه الظاهرة من اأ�سئلة تتعلق مبدى م�سداقية متثيل هوؤلء الكّتاب لواقع 

جمتمعاتهم الأ�سلية، وتبّنيهم يف �رصودهم للروؤية ال�ست�رصاقية التي تر�سي املتلقي الغربي وجتذبه بتنويعها على ثالثة عوامل هي: �سهواين، 

غيبي، دموي، يجمعها معًا طابع غرائبية ال�رصق التي كثرياً ما افتنت بها الغرب.
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هويتها  حتدد  كانت  واإن  الروايات،  هذه  اأن 

اأنها  اإال  فرن�سية،  هوية  اأنها  على  االأل�سنية 

العربية،  البيئة  اإىل  تنتمي  مو�سوعاتيًا 

يف  الرئي�سية  ال�سخو�ص  كل  اأن  واملالَحظ 

الروايات االأربع قد عانت من التبا�ص يف اأحد 

حمددات هويتها، وتختلف كيفيات ت�سكل هذا 

االلتبا�ص، وكيفية التعاطي معه من رواية اإىل 

اإبان  ُكتبت  الغزالة«  »�ساأهبك  فرواية  اأخرى، 

االحتالل الفرن�سي للجزائر، فيما البطل يعي�ص 

يف باري�ص، لذا فهو يعاين من اإ�سكالية التعاطي 

املنفى.  يف  اجلزائرية  الوطنية/  هويته  مع 

يحمله  حياته  فم�سار  االإفريقي«  »ليون  اأما 

خمتلفة،  واأديان  قوميات  بني  التنقل  على 

تتنا�سب  متعددة  هويات  حمل  يختار  وهو 

ولكنها  هويته  فتميع  حياته،  م�سارات  مع 

تظهر اأكرث غنى، واأما يف »ليلة القدر« فهدف 

البطلة اإثبات هويتها اجلن�سية/ االأنثوية، بعد 

العي�ص ع�رشين عامًا  والدها  اأن فر�ص عليها 

الروايات  -بخالف  »احلزام«  ويف  كذكر، 

الفردية،  الهوية  حمددات  ترتاجع  الثالث- 

ليحاول الراوي �سياغة هوية ملجتمعه الذي 

يعي�ص فرتة حتول هي فرتة الطفرة.

القدرة املادية، ولكن ال ميكنه اال�ستغناء عن 

واالبتعاد  احللم  موطن  ال�رشق  الأن  ال�رشق، 

عن احلياة الرتيبة. اأما اأبو دهمان فيوؤكد اأنه 

ثم  الفرن�سيتني،  وابنته  لزوجته  روايته  كتب 

ن�رش عمله للقارئ ويف ذهنه اأن ير�سم �سورة 

للقرية ال�سعودية غري �سورة النفط واملال.

غزالة«  »�ساأهبك  حداد  مالك  رواية  ويف 

 – فرن�سية  هويتني:  بني  قوي  ٌق  متزُّ ثمة 

فرنكوفونية، وجزائرية – عربية، وذلك اأنه مل 

يخرت الكتابة بالفرن�سية بداًل من العربية كما 

هي احلال مع الكّتاب الثالثة، وروايته كانت 

جمايلة لال�ستعمار الفرن�سي للجزائر.

تعر�ص فرج الأقوال اأدىل بها هوؤالء الروائيون 

خالل حوارات اأُجريت معهم، لكنها توؤكد قبل 

اأن تقود القارئ يف رحلة حتليلية ملتون هذه 

الروايات: »لن تكون مهمتنا البحث يف نوايا 

املوؤلفني، بل فح�ص هذه االأعمال من الداخل 

ويف  ال�سابقة«.  )التهم(  �سحة  من  للتحقق 

الف�سل الثاين تر�سد فرج عوامل هذه الروايات 

وا�سرتعت  الغربي  القارئ  ا�ستثارت  التي 

املنبثقة  ال�سهوانية  قيم  يف  وتتمثل  انتباهه، 

�سفة  ثم  االجتماعية،  احلرمي  بنية  قيم  من 

الدموية والعنف، ثم الغيبيات التي تتخذ �سكل 

ف�ساًل  عقائدية،  منها  اأكرث  �سعبية  ممار�سات 

�سّكل  ولكنه  اخل�سو�سية،  �سديد  طق�ص  عن 

فارقًا بني امل�سلم وغري امل�سلم، وهو اخلتان.. 

وتعر�ص �سوراً من لوحات مل�ست�رشقني توؤكد 

اإنتاجهم  واإبراز عوامله يف  افتتانهم بال�رشق 

حّد الت�سخيم، منها لوحة لبيري لوي�ص بو�سار 

نزعات  ذوات  الن�ساء  من  جمموعة  تظهر 

الذكر،   / الرجل  اأمام  يرق�سن  وهن  �سبقية، 

كما �سور الفنان جان ليون جريوم يف لوحته 

رجاًل   )1861( االأخرية«  املحاكمة  »يوم 

على  يجل�ص  وعمامة  كثيفة  حلية  ذا  �رشقيًا 

تي ميزان  كومة روؤو�ص مقطوعة يف اإحدى كفَّ

العدالة االإلهية، ويف الكفة االأخرى يرقد خنزير 

ال�رشقي  على  اخلنزير  كفة  وترجح  مذبوح، 

املتوح�ص.

نف�سه  للر�سام  اأخرى  لوحة  ُتظهر  كذلك، 

بعنوان »روؤو�ص البهوات املتمردين يف م�سجد 

بتن�سيق،  معلقة  روؤو�سًا   )1866( احل�سنني« 

اأحدهما  رجالن  وحولها  مكومة  واأخرى 

يقف بهدوء مم�سكًا �سيفه امللطخ بالدم، فيما 

يجل�ص االآخر وبني اأ�سابعه ما ي�سبه الغليون، 

من دون اأن يكرتث بالروؤو�ص املقطوعة.. وهو 

ما تدلل به الباحثة على تبني هذه الروايات 

نظرة ا�ست�رشاقية بحتة.

خارج  الهوية  حمددات  التبا�سات  فرج  تقراأ 

مبينًة  وداخلها،  االأربعة  الروائية  الن�سو�ص 

مالك حداد
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�سهدها واحلياة التي عا�سها، ومل يبُد املوؤلف 

اإىل  »ليون«  حتول  عندما  خ�سو�سًا  مقنعًا، 

مف�سلي،  حتول  الديني  فالتحول  امل�سيحية، 

داخل  اإ�سكاليات  يثري  اأن  الطبيعي  ومن 

له  عر�ص  املوؤلف  ولكن  الب�رشية،  النف�ص 

�سخ�سية  من  ي�سدر  طبيعي  ت�رشف  وكاأنه 

مت�ساحمة.

اأما يف »ليلة القدر« التي تقوم على فكرة اإثبات 

فمنح  ذكوري،  جمتمع  يف  االأنثوية  الهوية 

منحها  كما  اأنثوية،  �سياقات  بطلَته  املوؤلف 

لكن  ال�سجن،  كتجربة  ذكورية  تبدو  �سياقات 

الثنائية االإيهامية حالت دون اإي�سال القارئ 

هويَتها  واكت�سابها  البطلة  حتول  حقيقة  اإىل 

االأنثوية، كذلك يف »احلزام« كان َهمُّ املوؤلف 

متم�سكة  متخلفة  قرية  ل�سورة  يعر�ص  اأن 

مواجهة  يف  باملدنية  ت�سطدم  التي  بقيمها 

م�سحكة، لكنه اأ�سار اإىل حالة التحول ل�سالح 

املدنية وانهيار ال�سعرية.

والوقفة  املتاأنية،  بالقراءة  الكتاب جدير  هذا 

يف  جديداً  مو�سوعًا  يتناول  الأنه  املطولة، 

الدر�ص  من  بعد  حظه  ينل  مل  العربي  االأدب 

نورة  الباحثة  اأجنزته  وقد  والنقد،  والتحليل 

من  بالعديد  اإجنازه  على  وا�ستعانت  فرج 

امل�سادر من اأمهات الكتب العربية، واملراجع 

اأمثال: ح�سام  واملقاالت لباحثني واأدباء من 

اخلطيب، عبده وازن، وعبد العزيز املقالح.

وا�ستق�ساء  املو�سوعية  توخي  حاولت  كما 

النتائج،  اإىل  و�سواًل  وحتليلها  االأ�سباب 

معلومات  من  لها  توافر  ما  بكل  م�ستعينة 

ومن �سور لر�سامني م�ست�رشقني، يف حماولة 

تو�سلت  التي  النظر  بوجهة  القارئ  الإقناع 

لها يف بحثها، وتقدمي اإجابات عن العديد من 

كتابات  هوية  حول  اأثريت  التي  الت�ساوؤالت 

روائية باللغة الفرن�سية لكّتاب عرب منهم من 

ودوافعهم الختيار  رفيعة،  اأدبية  بجوائز  فاز 

الكتابة بالفرن�سية.

من  فرج،  بح�سب  االأربع،  الروايات  تعاين 

التعريفية  الهوية  مع  التعاطي  يف  اإ�سكالية 

اأو  البطل  فا�سم  اال�سم،  وهي  للفرد،  االأوىل 

يف  البطل  اإىل  ي�سار  حيث  مهم�ص،  البطلة 

»ليلة  ويف  بـ»املوؤلف«.  الغزالة«  »�ساأهبك 

على  فقط  مرتني  البطلة  ا�سم  ُيذكر  القدر« 

ل�سان الوالد، املرة االأوىل خالل اعرتافه بدافع 

زهرة«،  ت�سميك  القدر  »ليلة  املوت:  وطاأة  من 

كلمة  اآخر  البطلة  ا�سم  يكون  حني  والثانية 

ويف  احلياة.  يفارق  اأن  قبل  الوالد  بها  يتلفظ 

»احلزام« ُيذكر ا�سم الراوي مرة واحدة يف اأول 

ي�سيع  ن�سب طويلة،  ب�سل�سلة  م�سفوعًا  الرواية 

االإفريقي«  »ليون  يف  اأما  بينها.  الراوي  ا�سم 

ب�سكل  اال�سم  مع  بدايتها  يف  التعاطي  فيتم 

للبطل  اأن  الرواية  �سياق  يك�سف  ثم  طبيعي، 

اأ�سماء متعددة.

فرج،  تفّح�ست  االأربع،  الروايات  بدرا�سة 

مفهوم الهوية كما ُطرح يف ثناياها، فقدمت 

اإطار  يف  ال�رشق  الغزالة«  »�ساأهبك  رواية 

�رشق  �سورتني:  باعتماد  وذلك  الرومان�سية، 

فيها  ال�رشق  وكان  عا�سق؛ و�رشق �سحراوي، 

فرن�سا  �سورة  مقابل  يف  للجزائر،  م�ساويًا 

ال  ال�سورة  هذه  املادية،  عليها  تطغى  التي 

�سدرت  الذي  التاريخي  ال�سياق  عن  تنف�سل 

وتذبذب  اال�ستعمار  �سياق  وهو  الرواية،  فيه 

املوؤلف بني الوطن واملنفى.

واإن  فاإنها  االأخريات،  الثالث  الروايات  اأما 

تقدم  اال�ستعمار،  �سلطة  من  تاريخيًا  حتللت 

الهيئات  يف  متفاوتة  ا�ست�رشاقية  �سوراً 

والكيفيات، فرواية »ليون االإفريقي« اعتمدت 

مادة تاريخية واأعادت بناءها حتليليًا، واأثثت 

املتخيل  اإىل  تنتمي  كثرية  ب�سور  البناء  هذا 

والوحو�ص  احلرمي  كعوامل  اال�ست�رشاقي، 

وال�ساحات واحلمامات. 

املقد�ص  بني  مزجت  فقد  القدر«  »ليلة  اأما 

وليلة«  ليلة  »األف  وا�ستلهمت  واملدن�ص، 

بني  مو�سوعها  وزاوج  العاطر«،  و»الرو�ص 

ثيمَتي احلرمي والتوح�ص، وقد بداأت بال�ساحات 

وتعلقت بع�ُص م�ساهدها باحلمامات.

ورواية »احلزام« رغم احتفائها باملراأة، فاإنها 

املراأة  تقبله  الذي  الدوين  الو�سع  اإىل  ت�سري 

بو�سفه و�سعًا »طبيعيًا«، وحتتفي بحكايات 

االأ�سل  ذات  ال�سعبية  وباملعتقدات  اجلن 

الديني، وتتطرق اإىل احتفاليات اخلتان.

ا�ستق�سائية،  حتليلية  درا�سة  بعد  فرج  توؤكد 

ال�سورة  ت�ستلهم  مل  الروايات  هذه  اأن 

بل  وح�سب،  �سياقاتها  يف  اال�ست�رشاقية 

كل  داخل  الهوية  حمددات  يف  التبا�ص  ثمة 

كل  كان  غزالة«  »�ساأهبك  ففي  منها؛  واحدة 

ينتمي  ما  وكل  جذابًا،  للجزائر  ينتمي  ما 

تقنيات  املوؤلف  ا�ستخدم  وقد  منفراً،  لفرن�سا 

الغزالة،  ورمز  كاملخطوط،  عدة،  �رشدية 

التمزق  حالة  لري�سم  باملفردات،  والتالعب 

بني الهويتني.

ال�سخ�سية  ُبنيت  االإفريقي«،  »ليون  ويف 

ال  فـ»ليون«  مت�ساحمة،  لتكون  الروائية 

العرقية  هوياته  بني  داخلي  متزق  من  يعاين 

والدينية، رغم طبيعة الظروف التاريخية التي 

الفنان جان ليون جريوم
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تفاعل  وزن  على  تقاب�ص  من  »تنحدر  كانت 

من  كاًل  اأن  اأي  املبادلة،  ح�سول  اأفادت 

واملقاب�سة  علمًا)4(،  االآخر  اأقب�ص  املتقاب�سني 

تكون  اأن  فيمكن  اثنني،  على  مق�سورة  لي�ست 

املقاب�سات  فت 
ّ
ُعِر ولذا  جماعة  بني  م�سرتكة 

يف  النا�ص  من  اأكرث  اأو  اثنان،  »ي�سرتك  باأن 

حماورة علمية، فياأخذ احدهم العلم من االآخر 

وُيعطيه ما عنده من العلم«)5(.

تو�سيف الإ�سكال يف تدوين املقاب�سات

هناك عدة اإ�سكاالت ُت�ْسَتْكَنه يف عملية تدوين 

املقاب�سات، ملحوظة يف ثناياها ال اأدل على 

ذلك من كرثة ت�رشيحات التوحيدي ذاته بذلك، 

عرب اعتذاراته املتكررة يف فواحتها واأعقابها، 

اإ�سافة اإىل حادثة تلكوؤه يف اإخراجها؛ وق�سته 

الكتاب،  التي ذكرها يف مقدمة  يف حتريرها 

التوحيدي ما يربر  اأن لدى  مما يفر�ص لدينا 

وفار�ص  االأديب  وهو   - والتمنع  التلكوؤ  ذلك 

القلم - وهي يف نظري حزمة من االإ�سكاالت 

واأح�ص  التوحيدي  ا�ست�سعرها  التي  احلقيقية 

ومع  مرير،  �رشاع  يف  معها  عا�ص  بل  بها، 

مفارقة  ي�ست�سغ  مل  اأجله،  اقرتاب  من  خ�سيته 

االأداء  وتقنية  التدوين  هند�سة  عن  واحلديث 

لقارئها  يتاأتي  ال  التوحيدية  املقاب�سات  يف 

جنبات  يف  النظر  باإزاء  اإال  ـ  يل  يبدو  فيما  ـ 

االإ�سكاالت التي رافقت عملية تدوين وحترير 

هذه املقاب�سات، وتلم�ص املعوقات امل�ساحبة 

اإىل  �سفهيها  وحتويل  املجال�ص،  هذه  لنقل 

الوعي  اأخرى:  وب�سيغة  حتريرية،  مدونات 

عملية  يف  امل�ستخدمة  التوحيدية  باالآلية 

االإجابة عن كيف  التدوين؛ ما يعني حماولة 

مقاب�ساته؟،  يف  التوحيدي  دّونه  ما  نقراأ 

منقوالته  مع  التعاطي  ال�سحيح يف  وامل�سلك 

عّمن قاب�سهم؟ هل نتعامل معه على اأنه ن�ص 

كالمهم وكان هو كالراوي املوؤدي عنهم؟ اأم 

التوحيدي مبنحوتاته  اأداه  اأنه معنى كالمهم 

هل  واالأدبية؟  اللغوية  و�سناعته  اللفظية 

ال�سخ�سيات املذكورة يف املقاب�سات خ�سعت 

حتت  اآرائه  بع�ص  ت�سويق  الأجل  للتوظيف 

غطاء مقاالتهم ومنتجاتهم عرب ن�سبة اأجوبة 

الفكرية ومن  الأ�سئلة �ساغتها رحلته  ومتون 

ثم يف�سلها قيا�سًا على اختياراتهم واأ�سولهم 

التي قد خربها جيداً، فكانت مقاب�ساته على 

اأ�سخا�سهم  مع  لي�ست حقيقة  اأنها  اأي  املجاز 

واأعيانهم واإمنا مع مقاالتهم واآرائهم، اأم ترى 

كانت املقاب�سات ـ ح�سب الظاهر ـ مدونة على 

للتوحيدي  لي�ص  جمال�ص  عدة  من  احلقيقة 

�سانها،  واإ�سالح  بينها،  التاأليف  اإال  املدون 

واإخراجها بحلتها على هذه الهيئة املعهودة...

وقد  املقاب�سات،  قارئ  تربح  ال  اأ�سئلة  الخ. 

طروها  حال  وا�سطررت  اأ�رشها؛  رهني  كنت 

الدرا�سات  باإحدى  املقاب�سات  كتاب  الإرداف 

املو�سعة عنه)1(؛ عّلها ُتزيل ما علق يف ذهني 

الت�ساوؤالت  عقد  من  الفئة  هذه  بخ�سو�ص 

فانك�سفت اأجزاء بع�سها غري وا�سحة املعامل، 

تبد  مل  بع�ص  وبقيت  اأَُخر،  عنها  وتولدت 

حراكًا...

مفهوم املقاب�سات

علمًا  »قب�ص«  اللغوية:  امل�سادر  يف  جاء 

و»اقتب�ص«  الرجل علمًا)2(،  تعلمه، و»قب�ست« 

منه علمًا اأي ا�ستفاد، وراأى بع�سهم: »اأقب�سه« 

علمًا، و»قب�سه« ناراً، وقيل: اأقب�سه علمًا وناراً 

العلم؛  قب�سًا  الرجل  فقب�ص   : وعليه  �سواء)3(، 

العلم؛  فالنًا  الرجل  وقب�ص  وا�ستفاده،  تعلمه 

علمه اإياه، واملقاب�سات: مفردة مقاب�سة؛ وملا 

اإ�شكالية التدوين للمرويات الفل�شفية

             مقاب�شات اأبي حيان التوحيدي منوذجًا

حممد عبد ال�سمد الهجري

كتاب »املقاب�سات« لأبي حيان التوحيدي �سجل عزيز، ووثيقة هامة قيدت اآراء ثلة من الفال�سفة، منهم املنقطعة نتاجاته واآراوؤه، اأو املجهولة 

اأخباره و�سريته، واأرخت مل�سائل ومو�سوعات فل�سفية ـ اآنذاك ـ كانت �ساغل الأ�سئلة والأجوبة على طاولة البحث يف جمال�ض بغداد، وا�ستطاعت 

مبقاب�ساتها املائة والنيف ر�سد جمال�ض ب�سعة عقود من القرن الرابع الهجري، وعك�ست احلركة العلمية لبحوث الفل�سفة والإلهيات والطبيعات 

وعلم النف�ض واللغة والأدب، ما جعل اأحد الباحثني يعده: »الكتاب الوحيد الذي حفظ لنا اأ�سماء فال�سفة بغداد ومفكريها؛ وروى طرفًا من اآرائهم 

وعقائدهم ... فهو من هذه الناحية ـ على اأقل تقدير ـ اجلانب املهم من احلياة الفكرية يف بغداد يف الن�سف الثاين من القرن الرابع«.

مقاب�سـات
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املحيطة بها، والتي طبعت على كتبه حالة من 

ك�ساء  املقاب�سات  واألب�ست  والت�ساوؤم،  البوؤ�ص 

اإليه  اأرجع  حتليل  وهو  املتكررة،  االعتذارات 

خالل  من  وذلك  تاأخره  مناط  الباحثني  اأحد 

و�سقائه،  بفقره  مرة  غري  »احتجاجه  داللة 

التي بددت قواه وحرمته  وحياته امل�سطربة 

التجمع الفكري الذي ميكنه من ت�سنيف كتابه 

اأثر  اأن  اأراه  والذي  ب�سكل متزن مت�سل�سل«)9(. 

يف  االن�سداد  مركزية  من  نا�سئ  احلالة  هذه 

رحلة اأبي حيان الفكرية التي عرب عنها قائاًل: 

»فاأقبلت على ما عرفتك من حايل يف �سيق 

�سدري وفقد اأن�سي، وان�سداد مذهبي«)10(.

التوحيدي  عالقة  يف  النف�سية  االأزمة  اإن  ثم 

بذاته كانت منعك�سة يف عالقته مع االآخرين، 

مع  عالقته  يف  كان  فقد  يكتبه،  ما  وعلى 

وتقديرهم،  باإجاللهم  نف�سه  حتفل  العلماء 

ويهيم معهم يف عامل من التجريد يظل من�سداً 

اإليه حتى بعد خروجه من تلك املجال�ص، فهي 

اأ�سبه بحالة التنومي املغناطي�سي ال يفيق منها 

يف  الرخي�ص  الواقعي  االرتهان  بحالة  اإال 

جمال�ص البالط ال�سلطاين اأو يف حلظات اجلوع 

القرف  من  حالة  له  ي�سبب  ما  وهو  والعوز، 

والتقزز، بينما توؤثر على ما يكتبه يف �سورة 

خلط الفل�سفة بالعاطفة وقد عرب اأحد الباحثني 

عن ذلك قائاًل: »اإذا كان اأبو حيان مل ي�ستطع 

يف حياته اخلا�سة اأن يحكم على النا�ص حكمًا 

اأن  اأ�سلوبه  عقليًا حمايداً، فاإنه مل ي�ستطع يف 

خال�سًا،  مو�سوعيًا  تعبرياً  املعاين  عن  يعرب 

ما نبحث  اأننا كثرياً  ال�سبب يف  ولعل هذا هو 

عن )التوحيدي الفيل�سوف( فال نكاد نلتقي االإ 

يتحدث  حينما  وحتى  االإن�سان(  بـ)التوحيدي 

اأبو حيان عن اأعمق امل�سائل الفل�سفية جتريداً 

يحيلها  ما  العاطفة،  فيها  ي�سيع  جتده  فاإنك 

اإىل م�سائل اأدبية ممتعة، ومن هنا فقد اتهمه 

يف  الدقة  عن  ابتعد  باأنه  املوؤرخني  بع�ص 

التعبري الفل�سفي«)11(.

احلياة دون حتريرها واإخراجها، لعدم ر�ساه 

يف  يبدو  كما  فهو  احلالية،  �سورتها  عن 

نظرنا ال يدّون جمرد مقاب�سات وحوارات، بل 

حياته  فل�سفة  وح�سيلة  جتربته  ي�سطر  لكاأنه 

ا�ست�سكاالته  لكربى  اأجوبة  ويرقم  املت�سائلة؛ 

وهذا  الظماأى،  القلقة  ل�سخ�سيته  املكّونة 

النظرية  املعوقات  تنّوع  زيادة  اإىل  اأّدى  ما 

كاأداء  عقبة  وجتعلها  تدوينها  يف  والعملية 

اأمام خطة التوحيدي ال�سخ�سية لالإجابة عن 

بطء  اإىل  وبالتايل  الكربى  املقاب�سات  اأ�سئلة 

االأولية  حماوالته  وكرثة  االإنتاج  عملية  �سري 

يف  جهده  رغم  كتاب  يف  املقاب�سات  الإخراج 

جمع �ستيتها املتناثر يف القراطي�ص واالأوراق، 

وخبايا  الذاكرة  تالفيف  من  وا�ستدعائها 

وخال�سة  ال�سنني  من  حقبة  ملجال�ص  الذهن 

هذه املعوقات واالإ�سكاالت كاالآتي:

اأواخر  يف  كان  فقد  ال�سن؛  يف  تقدمه   -1

عمره ويظهر ذلك يف قوله وا�سفًا نف�سه: »اإين 

م�سودة،  عيني  يف  والدنيا  الكتاب  هذا  نقلت 

املوؤونة،  لثقل  من�سدة،  دوين  اخلري  واأبواب 

القدم  وعثار  املوؤن�ص،  وفقد  املعونة،  ولقلة 

بعد القدم، وانت�سار احلال بعد احلال، هذا مع 

النار،  ال�سيب، وخمود  وا�ستعال  الركن  �سعف 

و�سقوط  احلياة،  �سم�ص  واأفول  اجلزع،  و�سوء 

يوم  وقرب  الزاد،  ح�سول  وقلة  العمر،  جنم 

الرحيل«)6(.

للتلكوؤ  م�سوغًا  يكون  قد  ال�سن  يف  والتقدم 

يف  كما  ـ  الراغبني  طلب  اإجابة  يف  والتاأخر 

ق�سة اإخراجها املدونة يف مقدمة الكتابـ  كما 

اأن تقدم ال�سن له اآثار على ال�سخ�ص جتعله غري 

لها،  والتعبري  االأفكار،  ا�ستح�سار  مقتدر على 

والن�سو�ص  االألفاظ  ا�ستذكار  اأن  اإىل  اإ�سافة 

الروائية للمقاب�سات ال�سفهية التي مل يحالفها 

التوثيق يف مدوناته مهمة �ساقة وع�سرية يف 

مثل هذا ال�سن، ويظهر هذا يف قول اأبي حيان: 

منها،  انترث  ما  واأنظم  منها  �رشد  ما  »اأتاألف 

واأرقع بجهدي وطاقتي �سملها واأحلي بو�سعي 

عطلها..«)7(، كما اأن الو�سول اإىل اأرذل العمر 

جعل التوحيدي يف نظر دار�سيه »ال يقوى اأن 

يوؤلف على نحو ال�رشعة عند الطلب كما كان 

ال�سباب  عهدي  يف  ي 
ّ
والر بغداد  جمال�ص  يف 

والكهولة«)8( وهو تربير ال ين�سجم مع كمال 

املتقدمة  والتجربة  ال�سيخوخة  حال  الن�سج 

اإذا جعلنا  اإال  والكتابة  التاأليف  املتمر�سة يف 

مربرات  يف  الكربى  الن�سبة  املدون  للمحتوى 

هذا التاأخري والتلكوؤ. 

الظاهر  ح�سب  ـ  املقاب�سات  كانت 

عدة  من  احلقيقة  على  مدونة  ـ 

املدون  للتوحيدي  لي�ض  جمال�ض 

�سانها،  واإ�سالح  بينها،  التاأليف  اإل 

الهيئة  هذه  على  بحلتها  واإخراجها 

اأ�سئلة ل تربح قارئ  املعهودة...الخ. 

اأ�رصها؛  رهني  كنت  وقد  املقاب�سات، 

لإرداف  طروها  حال  وا�سطررت 

الدرا�سات  باإحدى  املقاب�سات  كتاب 

املو�سعة عنه؛ علّها ُتزيل ما علق يف 

ذهني بخ�سو�ض هذه الفئة من عقد 

بع�سها  اأجزاء  فانك�سفت  الت�ساوؤلت 

عنها  وتولدت  املعامل،  وا�سحة  غري 

اأَُخر، وبقيت بع�ض مل تبد حراكًا

2- احلالة النف�سية واأثرها يف تكوين املواقف 

امل�سائل  نوع  وت�سكيل  الفكرية،  واالجتاهات 

املناخ  تر�سم  اأنها  كما  االأجوبة،  ومناهج 

والذات  جانب،  من  الذات  معه  تتكيف  الذي 

اآخر،  جانب  من  االآخرين  مع  عالقتها  يف 

يف  املتناق�سة  القلقة  التوحيدي  ف�سخ�سية 

الظروف  من  دائمًا  واملت�سكية  ت�رشفاتها، 
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بع�ص  اإليها  يلجاأ  طريقة  فهي  واال�ستخارة 

االأفكار  عر�ص  يف  االأ�سلوب  ليتجه  املوؤلفني، 

تك�سب  التي  الوجهة  تلك  اخلطاب،  وجهة 

والتي  والتجاذب،  التداعي  �سفة  االأ�سلوب 

مبا  املوؤلف  متابعة  اإىل  القارئ  ي�ستدرج  بها 

حتدثه يف نف�سه �سمائر اخلطاب من ا�ستثارة 

يخيل اإليه منها اأنه املق�سود باخلطاب«)20(، 

بل عدى بع�سهم هذا االأ�سلوب اإىل املقاب�سات 

مل  اأنه  مالحظة  مع  و�سخ�سياتها،  ذاتها 

ين�سب للمتقاب�سني غري ما يقولونه، لكنه اأدار 

ك�سيناريو  املجال�ص  واأقام  بينهم،  احلوارات 

اأدبي لغر�ص اإي�سال بع�ص امل�سائل الفل�سفية.

قراءة  على  الفريق  هذا  اعتمد  الثالث:  الفريق 

واجلمع  التوفيق  عرب  التوحيدي  ال�سيناريو 

العلمي،  والغر�ص  االأدبي  االأ�سلوب  بني 

ال�سخ�سية  طلب  ق�سة  رمزية  ي�ستبعدوا  فلم 

اإحلاحات هذا املجهول  واأن تكون  املجهولة، 

التوحيدي  اأعماق  يف  القلقلة  ال�سخ�سية  هي 

وتلكاأت  املقاب�سات،  اإخراج  يف  ترددت  التي 

لدوافع عديدة، ف�سخ�سية التوحيدي لها �سابقة 

ذاك  وما  قبل،  من  كتبها  اأحرقت  فقد  خطرة، 

تكاد  ال  التى  الداخلية  للمعارك  انعكا�سًا  اإال 

حميي  قال  حيث  التوحيدي،  نف�ص  يف  تخمد 

التي تعمر  للروح  �سليم: »وبا�ستيحائي  الدين 

م�سوقًا  حيان  اأبو  يكون  اأن  رجحت  الكتاب، 

احلر�ص  يثريها  نف�سه،  يف  برغبة  تاأليفه  اإىل 

على جمع ما اأقب�سه واقتب�سه من اأعالم ع�رشه 

الباعث  كان  ولو  كتاب،  هيئة  يف  وم�سايخه 

اأحد معا�رشيه لنّوه به  هو اال�ستجابة لرغبة 

كما نّوه بغريه يف كتبه«)21( كما مل ي�ستبعد 

الواقع مع  اأنه رمبا قد توافق يف  الفريق  هذا 

ذلك طلب من اأحد اأ�سحابه اأو مريديه، ف�ساغ 

حمتملة  مفتوحة  دالالت  ذات  جملة  يف  ذلك 

فقال  االأع�سم  الدكتور  اإليه  مال  اجتاه  وهو 

معقبًا: »اإن ترجيحًا كهذا يجب اأن ي�ستحق منا 

كل التقدير، فاأنا ال اأنكر على نف�سي االعرتاف 

يف  كامنة  لرغبة  حتقيقًا  موؤلف  الكتاب  باأن 

املقاب�سات،  كتاب  يف  املرويات  طبيعة   -3

فاإن اإطالق ا�سم املقاب�سات عليه كان »جتاوزاً 

على حقيقة ف�سول الكتاب، فالكتاب لي�ص كله 

خمتارات  حوى  بل  حماورات،  اأو  مقاب�سات 

واأمايل وروايات ودرو�سًا وحما�رشات«)12( 

ت�سنيفه  جتعل  التي  مو�سوعاته  عن  ف�ساًل 

باملعنى  الفل�سفة  »كتب  على  حمموال  العلمي 

ثبتًا  ُعَدّ  ولذا  فل�سفة«)13(  لكلمة  الدقيق 

املعنيني  »اإن  بل  الفل�سفية)14(،  للمجادالت 

اأن كتاب  يكادون يجمعون على  باأبي حيان 

وعليه:  فل�سفي«)15(،  كتاب  هو  املقاب�سات 

فهو �سجل لالأفكار الفل�سفية بالدرجة االأوىل، 

واملرويات فيه ذات طبيعة خا�سة ال حتتمل 

يف  ق�سور  اأي  واملوؤدي  املتحمل  �سخ�ص  يف 

اأنه  هنا  يرد  وقد  والتدوين،  واالأداء  احلفظ 

كان  من  اإال  املرويات  هذه  اأداء  ي�ستطيع  ال 

اأو مت�سلعًا بالفل�سفة، وهذا ما جعل  فيل�سوفًا 

ياقوت  مقالة  رغم  متباينة  الباحثني  اآراء 

»اأديب  حيان:  اأبي  عن  ال�سهرية  احلموي 

الفال�سفة وفيل�سوف االأدباء« فالبع�ص راأى اأنه 

»مل يكن فيل�سوفًا باملعنى ال�سامل لهذه الكلمة 

ومل ي�ستهر براأي اأو مذهب فل�سفي، بل هو اأديب 

اآخرون  راأى  بينما  مت�سوف«)16(،  متفل�سف 

»اأنه مل يكن يف مقاب�ساته، ويف �سائر موؤلفاته 

منظمًا يف الفل�سفة اإال اأنه متيز مع ذلك ب�سعة 

عدم  ودّل  الفل�سفة«)17(،  باب  يف  اطالعه 

اأبا  اأن  واال�ستدالل)18(  العر�ص  االنتظام يف 

االقتدار  ميتلك  يكن  »مل  االعتبار  بهذا  حيان 

الدقيق«)19(،  الفل�سفي  التعبري  احلقيقي على 

اأن  من  تنبع  التوحيدي  االأداء  يف  ثقتنا  لكن 

املتقاب�سني  بع�ص  عند  كانت  اإذا  املقاب�سات 

ـ كما  التوحيدي  فاإنها عند  تدار�سًا ومذاكرة، 

اأ�رشناـ  اأجوبة حا�سمة مل�سائل الوجود واحلياة 

طاملا اأقلقت حياته الفكرية واأربكت قناعاته 

املعرفية وهو ي�سعى لالإجابة عنها، ولذا فاإن 

تدوينه لها يعني تدوينًا الأهم االأجوبة واالآراء 

التي حاول اأن يتكيف من خاللها مع الواقع.

وقد اختلف الباحثون يف قراءتهم للمقاب�سات، 

وافرتقت االآراء بهم، وحم�سل فر�سياتهم يف 

قراءة ق�سة التدوين واإ�سكالياتها كالتايل:

ظاهر  على  فر�سيته  يف  اعتمد  الأول:  الفريق 

فعزا  مقدمته،  يف  املدبجة  التوحيدي  كلمات 

التوحيدي  اأبداه  اإىل ما  الفريق املعوقات  هذا 

هنالك، فتناول هذا الفريق ـ على �سبيل املثال 

اأ�سباب كتابة املقاب�سات واإخراجها للنا�ص،  ـ 

التي  التوحيدي  كلمات  ظاهر  عند  بالوقوف 

اأرجعها اإىل طلب اإحدى ال�سخ�سيات املجهولة 

با�سمها  �سخ�سية مل ي�رشح  واإحلاحها، وهي 

التوحيدي، كعادته يف بقية كتبه، بل كما فعله 

يف باطن مقاب�ساته، فقد كان حري�سًا ودقيقًا 

يف  جاء  وقد  �ساحبه،  اإىل  كالم  كل  عزو  يف 

تكرار  خ�سم  يف  التوحيدي  اأن  الق�سة  �سياق 

الإخ�ساع  ا�سطر  ال�سخ�سية  الطلبات من هذه 

بينما  واال�ستن�ساح،  لال�ست�سارة  الطلب  هذا 

املجهولة  ال�سخ�سية  هذه  راأينا  املقابل  يف 

حيان  اأبا  عّل  ومفاو�سني  و�سطاء  تتلم�ص 

يقتنع باإخراج املقاب�سات.

الأزمة النف�سية يف عالقة التوحيدي 

بذاته كانت منعك�سة يف عالقته مع 

كان  فقد  يكتبه،  ما  وعلى  الآخرين، 

يف عالقته مع العلماء حتفل نف�سه 

باإجاللهم وتقديرهم، ويهيم معهم يف 

اإليه  من�سداً  يظل  التجريد  من  عامل 

حتى بعد خروجه من تلك املجال�ض

الفريق الثاين: هو الذي غّلب االأ�سلوب االأدبي، 

عبارة  هي  املقاب�سات  تدوين  ق�سة  اأن  فراأى 

لغر�ص  التوحيدي  انتهجه  اأدبي  اأ�سلوب  عن 

�سخ�سيته،  وازدواجية  قلقه  يخفي  رمزي 

التاأليف  يف  اال�ستجابة  »ادعاء  ق�سة  واأما 

اال�ست�سارة  بعد  اإال  والتمنع  داللة،  ذي  لرغبة 
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الكيالين  عن  �ص144  ال�سابق  امل�سدر   )9(

»اأبو حيان التوحيدي« �ص46 .

)10( املقاب�سات �ص118.

)11( عزاه د/ االأع�سم ، م�سدر �سابق �ص149 

التوحيدي«  حيان  »اأبو  ابراهيم  لزكريا 

�ص142.

)12( امل�سدر ال�سابق �ص114-113.

يف  االأع�سم  الدكتور  اختاره  ما  وهو   )13(

امل�سدر ال�سابق �ص109.

وعزاه  �ص109  ال�سابق  امل�سدر   )14(

للم�ست�رشق مارغيلوث.

)15( د /  االأع�سم  م�سدر �سابق �ص110.

)16( عزاه امل�سدر ال�سابق �ص147  للكيالين 

»اأبو حيان التوحيدي« �ص28.

ملاجد  �ص148  ال�سابق  امل�سدر  عزاه   )17(

فخري »تاريخ الفل�سفة االإ�سالمية« �ص254.

لتوفيق  �ص140  ال�سابق  امل�سدر  عزاه   )18(

ح�سني يف مقدمته على املقاب�سات �ص18.

)19( عزاه امل�سدر ال�سابق �ص140 للكيالين 

�ص45.

)20( امل�سدر ال�سابق �ص226.

)21( امل�سدر ال�سابق �ص226.

)22( امل�سدر ال�سابق �ص228.

ذات اأبي حيان، انظروا اإىل قوله )فالن( و)يا 

هذا( فماذا ترون؟ لي�ص من ال�سواب يف �سيء 

الذي  هو  كاملجهول،  ال�ساأن  عايل  رجاًل  اأن 

بال  هكذا  ذكره  فاأهمل  الكتاب  تاأليف  طلب 

يتحقق  املمتازين  الرجال  واحرتام  تعيني، 

من  فهو  واإال  عليهم،  والن�ص  ت�سميتهم،  يف 

�سوء الذكر، ما قد يجلب �رشاً للموؤلف والكتاب. 

ـ  حيان  اأبا  اأن  نفرت�ص  اأن  باإمكاننا  ولي�ص 

وهو يف �سن ال�سيخوخة ـ اأمن العي�ص ليل نهار 

من  الن�ص  اإن  الذكر.  ي�ستحق  ال  اإن�سان  مع 

الداخل يثبت اأن ترجيح حميي الدين �سليم كل 

ال�سالمة، ا�سرتجاعًا لل�سعادة التي ي�ست�سعرها 

القارئ عليه وهو يدون مواد الكتاب«)22(.

يكادون  حيان  باأبي  املعنيني  اإن 

املقاب�سات  كتاب  اأن  على  يجمعون 

هو كتاب فل�سفي«، وعليه: فهو �سجل 

الأوىل،  بالدرجة  الفل�سفية  لالأفكار 

واملرويات فيه ذات طبيعة خا�سة ل 

حتتمل يف �سخ�ض املتحمل واملوؤدي 

اأي ق�سور يف احلفظ والأداء والتدوين، 

وقد يرد هنا اأنه ل ي�ستطيع اأداء هذه 

اأو  فيل�سوفًا  كان  من  اإل  املرويات 

جعل  ما  وهذا  بالفل�سفة،  مت�سلعًا 

اآراء الباحثني متباينة

واتكاءاته  م�سلكه  فريق  لكل  فقد كان  واأخرياً 

يف قراءة العملية التدوينية وتاأدية املرويات 

اأن  ال�سالمة  فمن  وبالتايل  فيها،  الفل�سفية 

االإ�سكاالت  عر�سها  يف  امل�سالك  هذه  تفهم 

ـ  حده  على  اإ�سكال  مفككة-كل  غري  بطريقة 

يف  متثله  وما  بينها،  البينية  الروابط  لقوة 

التقنية  فهم  اإىل  للدخول  املعنى  هو  جملتها 

التدوينية للمقاب�سات. 

هوامـ�ص

االأع�سم،  االأمري  الدكتور عبد  درا�سة  )1( وهي 

التي  حما�رشاته  جمموعة  عن  عبارة  وهي 

األقاها يف جامعة ال�سوربون، وطبعها يف دار 

االأندل�ص ـ بريوت با�سم: )اأبو حيان التوحيدي 

االأندل�ص-  دار    / ط  املقاب�سات(  كتاب  يف 

بريوت، الطبعة الثانية 1984م.

املنري«  »امل�سباح  الفيومي  العالمة    )2(

�ص252 ، اعتنى بها االأ�ستاذ / يو�سف ال�سيخ 

حممد، ط / املكتبة الع�رشية- بريوت، الطبعة 

الثالثة 1420هـ- 1999م.

ال�سحاح«  »خمتار  الرازي  العالمة   )3(

ـ القاهرة، الطبعة  �ص283، ط / دار احلديث 

يف  واالأ�سل  2000م،  1421هـ-  االأوىل 

مادة »قب�ص« هو ال�سعلة من النار، وقد جاءت 

عليه  ـ  مو�سى  ل�سان  على  الكرمي  القراآن  يف 

لعلكم  قب�ص  ب�سهاب  اآتيكم  }لعلي  ـ:  ال�سالم 

ت�سطلون{.. االآية.

)4( د / االأع�سم  »م�سدر �سابق« �ص 112.

لكتاب  مقدمته  يف  ح�سني  توفيق   )5(

الدكتور  اأفاده  كما  �ص10.  »املقاب�سات« 

االأع�سم يف امل�سدر ال�سابق �ص112. و�رشح 

»وهذا  قائاًل:  عقبه  التعريف  على  مبوافقته 

منتهى ال�سواب يف راأينا«.

)6( املقاب�سات �ص: 308 يف مطلع املقاب�سة 

احلادية والت�سعني.

)7( انظر  املقاب�سات �ص118.

�سابق  م�سدر  االأع�سم  االأمري  عبد   / د   )8(

�ص123.



33

والإثبات العلم والقدرة املطلقتني يقول:

قادر  حمالة  ال  فهو  للعامل  فاعاًل  كان  »واإذا 

َوُهَو  َخَلَق  َمْن  َيْعَلُم  {اأَاَل  به:  وعامل  عليه 

ِبرُي} )امللك: 14(«.  الَلِّطيُف اخْلَ

العامل  »فكذلك  قوله:  واحلدوث..  االأزل  وعن 

الفاعل بغري زمان:  لهذا  كله معلول وخملوق 

ُكْن  َلُه  َيُقوَل  اأَْن  �َسْيًئا  اأََراَد  اإَِذا  اأَْمُرُه  ا  َ {اإِمَنّ

اأن ذلك  82(«. »وحتقق عنده  )ي�ص:  َفَيُكوُن} 

ال ي�سدر اإال عن فاعل خمتار يف غاية الكمال 

وفوق الكمال«.. وهو بذلك يحيلنا اإىل االآيات: 

اآٍن 
ْ
{َوَما َتُكوُن يِف �َساأٍْن َوَما َتْتُلو ِمْنُه ِمن ُقر

اإِْذ  َعَلْيُكْم �ُسُهوًدا  ا  ُكَنّ اإِاَلّ  َعَمٍل  ِمْن  َتْعَمُلوَن  َواَل 

ْثَقاِل  ِمّ ِمن  َك  ِبّ ّ
َر َعن  َيْعُزُب  َوَما  ِفيِه  وَن  ُتِفي�سُ

َغَر ِمن  اأَ�سْ َماء َواَل 
ّ
�ِص َواَل يِف ال�َس

ْ
ٍة يِف االأَر

ّ
َذَر

»يون�ص:  ِبني}  ُمّ ِكَتاٍب  يِف  اإِاَلّ  اأَْكرَبَ  َوال  َذِلَك 

اَعُة 
ّ
ال�َس َتاأِْتيَنا  اَل  َكَفُروا  اَلِّذيَن  {َوَقاَل   .»61

َيْعُزُب  اَل  اْلَغْيِب  َعامِلِ  ُكْم  َلَتاأِْتَيَنّ ي  َوَرِبّ َبَلى  ُقْل 

�ِص 
ْ
َماَواِت َواَل يِف ااْلأَر

ّ
ٍة يِف ال�َس

ّ
َعْنُه ِمْثَقاُل َذَر

ِكَتاٍب  يِف  اإِاَلّ  اأَْكرَبُ  َواَل  َذِلَك  ِمن  َغُر  اأَ�سْ َواَل 

ِبنٍي}»�سباأ: 3«.  ُمّ

مورداً:  نراه  مطلقًا  اخلالق  تنزيه  ولتقرير 

»وتتبع �سفات النق�ص كلها، فراآه بريئًا منها، 

منها  بريئًا  يكون  ال  وكيف  عنها؛  ومنزهًا 

ولي�ص معنى النق�ص اإال العدم املح�ص، اأو ما 

اأو  تعلقًا  العدم  يكون  وكيف  بالعدم؟!  يتعلق 

املرء خمبوء حتت ل�سانه، ول�سان الأقدمني 

هو اآثارهم وما تركوه بني اأيدينا، من واقع 

عالقتها بظروف ومناحي احلياة، والأعمال 

تلك  وبخا�سة  باأ�سحابها  ت�سي  الأدبية 

تناول  عمل  يف  بالنا  فما  منها،  الإبداعية 

يف  املتوا�سجة  والعالئق  ال�سائدة  الأفكار 

والكون  الإن�سان  مت�ُضّ  والتي  الواقع؟!  ذلك 

بالقول  متمثاًل  املطلق،  الغيب  اإىل  و�سوًل 

يف معرفة اهلل، وابن طفيل واحد من اأولئك 

الذين �سهدت عليهم اأعمالهم، وبخا�سة عمله 

الأ�سا�ض )حي بن يقظان(، فقد عك�ض الرجل 

معتقداته وروؤاه من خاللها ب�سكل يجعلني 

فيل�سوفًا،  منه  اأكرث  الكالم  علماء  من  اأراه 

الكون  نقد  من  ق�سته  قّدم يف  مما  بالرغم 

اأخرى،  فل�سفية  ومقولت  الإن�سان  ون�ساأة 

ارتكز  نتائج  اإىل  وقارئيه  نف�سه  مو�ساًل 

العقيدي  انتمائه  خالل  من  �سلفًا،  عليها 

املعرفية  حركته  جملة  فكانت  والفل�سفي، 

فيها اإثباٌت لها، وهي كما تعلمون منهجية 

علماء الكالم، واإن كان ذلك على �سبيل اأخذ 

الأ�سياء بطريقة الفال�سفة.

اإحاالته  للرجل هو  �سيميائي  اأهم معلم  ولعل 

القراآنية يف ق�سة )حي بن يقظان(، فرناه يف 

الق�سايا العقيدية الكربى يحيلنا مبا�رشة اإىل 

ن�سو�ص قراآنية بفوا�سلها التامة، بعد طرحه 

وا�ستنتاجه،  ا�ستقرائه  اإىل  و�سواًل  للق�سايا 

وحماكمات  ردود  من  يقّدم  ما  بعد  وذلك 

ملجمل االآراء والبنى الفكرية ال�سائدة اآنئذ.

 وجاء ذلك جليًا عندما حتدث عن خلق االأفعال، 

والكمال  املطلقة،  والقدرة  املطلق،  والعلم 

واملحدث،  الوجود  وواجب  واالأزلية،  املطلق، 

وما قبل احلدوث، واالأزلية، واخللود، نراه يحط 

رحال اأفكاره يف ظالل ن�سو�ص قراآنيٍة، معلنًا 

ب�سكل وا�سح مرجعيته التي اأعتقُد اأنها كانت 

منارَته ال�سابقَة على اإ�سكالية املعرفة لديه.

اال�ستدالل  و�سواء كنا متفقني معه يف �سحة 

واالرتكاز اأم خمتلفني، فاإنه يودعنا يف ركنه 

االإمياين املعتمد اأ�سا�سًا على القراآن الكرمي.

مبينًا  ق�سته،  من  مقتطفات  يلي  فيما  واأورد 

االإحاالت القراآنية امل�سار اإليها م�سبقًا.

ففي حديثه عن خلق االأفعال يقول:

لي�ست  عنها،  ال�سادرة  االأفعال  اأن  له  »فتبني 

بها  يفعل  لفاعل  هي  واإمنا  لها،  احلقيقة  يف 

االأفعال املن�سوبة اإليها؛ وهذا املعنى الذي الح 

له، هو قول ر�سول اهلل عليه ال�سالة وال�سالم: 

الذي  وب�رشه  به  ي�سمع  الذي  �سمعه  »كنت 

يب�رش به«، ويف حمكم التنزيل: {َفَلْم َتْقُتُلوُهْم 

َوَلِكَنّ اهلل َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت اإِْذ َرَمْيَت َوَلِكَنّ اهلل 

وؤِْمِننَي ِمْنُه َبالء َح�َسنًا اإَِنّ اهلَل   امْلُ
َ
رَمى َوِلُيْبِلي

�َسِميٌع َعِليٌم} )االأنفال: 17(«. 

الإحـالت القراآنية

فـي ر�شالة »حي بن يقظان«

حممد ب�سري دحدوح

نظرات
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َطَلَعت  َذا  اإِ ْم�َص  ال�َسّ {َوَتَرى  غربت:  اإذا  ومتيل 

َغَرَبت  َواإَِذا  اْلَيِمنِي  َذاَت  َكْهِفِهْم  َعن  َزاَوُر  َتّ

ْنُه َذِلَك  َماِل َوُهْم يِف َفْجَوٍة ِمّ ُهْم َذاَت ال�ِسّ ْقِر�سُ َتّ

َوَمن  ْهَتِدي  امْلُ َفُهَو  اهلُل  َيْهِد  َمن  اهلِل  اآَياِت  ِمْن 

�ِسداً} الكهف: 17.
ْ
ر َد َلُه َوِلّيًا ُمّ ِلْل َفَلن جَتِ ُي�سْ

وعن اأ�سل اخللقة يعر�ص: »واأما الذين زعموا 

بطنًا  اإن  قالوا  فاإنهم  االأر�ص،  من  تولد  اأنه 

طينه  فيه  تخمرت  اجلزيرة  تلك  اأر�ص  من 

فيها  امتزج  حتى  واالأعوام،  ال�سنني  مر  على 

امتزاج  بالياب�ص،  والرطب  بالبارد،  احلار 

تكافوؤ وتعادل يف القوى. وكانت هذه الطينة 

يف�سل  بع�سها  وكان   
ً
جدا، كبرية  املتخمرة 

لتكون  والتهيوؤ  املزاج  اعتدال  يف  بع�سًا 

ْطَفٍة اأَْم�َساٍج  ا َخَلْقَنا ااْلإِن�َساَن ِمن ُنّ االأم�ساج: {اإَِنّ

 .2 االإن�سان:  رياً}  َب�سِ �َسِميعًا  َفَجَعْلَناُه  ْبَتِليِه  َنّ

ا  َنّ اإِ َخَلْقَنا  ْن  َمّ اأَم  َخْلًقا  �َسُدّ  اأَ اأَُهْم  {َفا�ْسَتْفِتِهْم 

ِزٍب} ال�سافات: 11«. ن ِطنٍي اَلّ َخَلْقَناُهم ِمّ

وعن النفخة يقول: »فتعلق به عند ذلك الروح 

الذي هو من اأمر اهلل تعاىل، قالوا: فلما تعلق 

جميع  له  خ�سعت  القرارة،  بتلك  الروح  هذا 

القوى و�سجدت له و�سخرت باأمر اهلل تعاىل يف 

وِحي 
ّ
ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن ُر كمالها، {َفاإَِذا �َسَوّ

َفَقُعواْ َلُه �َساِجِديَن } احلجر: 29«. 

وِحي َفَقُعوا َلُه 
ّ
ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن ُر {َفاإَِذا �َسَوّ

�َساِجِديَن } �ص: 72«. 

اآدم ي�رشد: »وتدرج يف امل�سي  وملقاربة جنة 

هي  وكانت  الظبية،  تلك  يتبع  فكان  واأثغر، 

فيها  موا�سع  اإىل  وحتمله  وترحمه  به  ترفق 

من  ت�ساقط  ما  تطعمه  فكانت  مثمر  �سجر 

منها  كان  وما  الن�سيجة؛  احللوة  ثمراتها 

�سلب الق�رش ك�رشته له بطواحنها؛ ومتى عاد 

اإىل اللنب اأروته، ومتى ظمئ اإىل املاء اأوردته، 

الواجب  املح�ص،  املوجود  هو  مبن  تلب�سًا، 

الوجود بذاته، املعطي لكل ذي وجود وجوده، 

الكمال،  الوجود، وهو  فهو  اإال هو؛  فال وجود 

وهو  البهاء،  وهو  احل�سن،  وهو  التمام،  وهو 

القدرة، وهو العلم، وهو هو: {َواَل َتْدُع َمَع اهلِل 

ٍء َهاِلٌك اإِاَلّ َوْجَهُه 
ْ
اَلّ ُهَو ُكُلّ �َسي اإَِلًها اآَخَر اَل اإَِلَه اإِ

َجُعوَن} »الق�س�ص: 88«.
ْ
ْكُم َواإَِلْيِه ُتر َلُه احْلُ

ويف اخللود: »وما زال يطلب الفناء عن نف�سه 

له  تاأتى  حتى  احلق  م�ساهدة  يف  واالإخال�ص 

ذلك، وغابت عن ذكره وفكره ال�سموات واالأر�ص 

وما بينهما، وجميع ال�سور الروحانية والقوى 

للمواد،  املفارقة  القوى  وجميع  اجل�سمانية، 

احلق؛  باملوجود  العارفه  الذوات  هي  والتي 

وتال�سى  الذوات،  تلك  جملة  يف  ذاته  وغابت 

الكل وا�سمحل، و�سار هباًء منثوراً، ومل يبق 

اإال الواحد احلق املوجود الثابت الوجود. وهو 

يقول بقوله الذي لي�ص معنى زائداً على ذاته: 

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم« {َيْوَم ُهم َباِرُزوَن 

ْلُك اْلَيْوَم  ِن امْلُ َ ٌء مِلّ
ْ
اَل َيْخَفى َعَلى اهلِل ِمْنُهْم �َسي

اِر}  »غافر: 16«. ففهم كالمه  هلِلِ اْلَواِحِد اْلَقَهّ

ال  كونه  فهمه  عن  مينعه  ومل  نداءه  و�سمع 

يعرف الكالم، وال يتكلم«.

وهي  قائمة،  زالت  ما  اإ�سكالية  تطرح  وهنا 

جواز اإمكانية الفكر بدون لغة.

ويف حمطات ثانية، غالبًا ما كانت تتماهى 

من  يخرج  نراه  كوجود،  واالإن�سان  الكون  مع 

مببا�رشة  القراآين،  الق�س�ص  اأفكاره  حقائب 

كتوظيفه  اآخر،  حينًا  و�سافرة  حينًا  �سفافة 

لق�سة اأم مو�سى، واأهل الكهف، واخللق االأول، 

جنته  يف  اآدم  ورحلة  والت�سوية،  والنفخ، 

و�سواًل  ال�سواأة،  ومداراة  والهبوط،  االأوىل، 

االآدميني، وانتهاًء بالق�سية  اإىل تقرير كرامة 

اإبراهيم  برحلة  ومروراً  الكربى،  االإن�سانية 

املعرفية االإ�رشاقية. كما اأنه جنح اإىل اإحاالته 

غري املبا�رشة، كما يف ق�سة اأم مو�سى بقوله:

وينك�سف  اأمرها  يفت�سح  اأن  خافت  »فلما 

بعد  زّمه  اأحكمت  تابوت  يف  و�سعته  �رشها، 

اأول  يف  به  وخرجت  الر�ساع؛  من  اأروته  اأن 

الليل يف جملة من خدمها وثقاتها اإىل �ساحل 

وخوفًا  به،  �سبابًة  يحرتق  وقلبها  البحر، 

عليه، ثم اإنها ودعته وقالت: »اللهم اإنك خلقت 

هذا الطفل ومل يكن �سيئًا مذكوراً، ورزقته يف 

ظلمات االأح�ساء، وتكفلت به حتى مت وا�ستوى. 

اإىل لطفك، ورجوت له ف�سلك،  واأنا قد �سلمته 

العنيد.  اجلبار  الغ�سوم  امللك  هذا  من  خوفًا 

ثم  الراحمني«  اأرحم  يا  ت�سلمه،  وال  له،  فكن 

ِمّ ُمو�َسى اأَْن 
قذفت به يف اليم: {َواأَْوَحْيَنا اإىل اأُ

َواَل  اْلَيِمّ  يِف  َفاأَْلِقيِه  َعَلْيِه  ِخْفِت  َفاإَِذا  ِعيِه  �سِ
ْ
اأَر

وُه اإَِلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن  ا َراُدّ َزيِن اإَِنّ َتَخايِف َواَل حَتْ

�َسِلنَي} الق�س�ص: 7«. 
ْ
ر امْلُ

وحمياًل اإىل ق�سة اأ�سحاب الكهف بقوله:

ال�سجر  اأجمة ملتفة  اإىل  املاء بقوته  »فاأدخله 

واملطر،  الرياح  عن  م�ستورة  الرتبة،  عذبة 

طلعت،  اإذا  عنها  تزاور  ال�سم�ص،  عن  حمجوبة 

الفارابي
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�ِص 
ْ
االأَر يِف  َيْبَحُث  ُغَراًبا  اهلُل  الرتاب: {َفَبَعَث 

َوْيَلَتى  َيا  َقاَل  اأَِخيِه  �َسْوءَة  ُيَواِري  َكْيَف  َيُه  ِلرُيِ

َفاأَُواِرَي  اْلُغَراِب  َهَذا  ِمْثَل  ُكوَن  اأَ اأَْن  اأََعَجْزُت 

}املائدة:  اِدِمنَي  الَنّ ِمَن  َبَح  َفاأَ�سْ اأَِخي  �َسْوءَة 

.»31

اهلل  ركب  »ومبا  يقول:  النار  عن  حديثه  ويف 

فلما  والقوة،...  اجلراءة  من  طباعه  يف  تعاىل 

القب�ص  ي�ستطع  فلم  يده  اأحرقت  با�رشها 

اأن ياأخذ قب�سًا مل ت�ستول  اإىل  عليها، فاهتدى 

النار على جميعه، فاأخذ بطرفه ال�سليم والنار 

ْهِلِه  اِلأَ َفَقاَل  َناًرا  َراأَى  {اإِْذ  االآخر:  طرفه  يف 

ْنَها ِبَقَب�ٍص  َعِلّي اآِتيُكم ِمّ َلّ اإِيِنّ اآَن�ْسُت َناًرا  اْمُكُثوا 

اِر ُهًدى }طه: 10«. اأَْو اأَِجُد َعَلى الَنّ

يقول:  والنجوم  الكواكب  عن  حديثه  وخالل 

»فنظر اأواًل اإىل ال�سم�ص والقمر و�سائر الكواكب، 

اآخذه  فرياها  القمر،  حركة  يت�سفح  زال  وما 

الكواكب  وحركات  امل�رشق  اإىل  املغرب  من 

من  كبري  قدر  له  تبني  حتى  كذلك،  ال�سيارة 

اإال  اأن حركتها ال تكون  علم الهيئة، وظهر له 

باأفالك كثرية، كلها م�سمنة يف فلك واحد، هو 

اأعالها.

ومتى �سحا ظللته: {َوَلَقْد َعِهْدَنا اإىل اآَدَم ِمن 

ُقْلَنا  َواإِْذ   115 َعْزًما  َلُه  ْد  جَنِ َومَلْ   
َ
َفَن�ِسي َقْبُل 

ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْسُجُدوا اِلآَدَم َف�َسَجُدوا اإِاَلّ اإِْبِلي�َص اأََبى 

َك َوِلَزْوِجَك َفاَل  116 َفُقْلَنا َيا اآَدُم اإَِنّ َهَذا َعُدٌوّ َلّ

اأَاَلّ  َلَك  اإَِنّ   117 َفَت�ْسَقى  ِة  َنّ اجْلَ ِمَن  ُكَما  ُيْخِرَجَنّ

َك اَل َتْظَماأُ ِفيَها  َنّ
وَع ِفيَها َواَل َتْعَرى 118 َواأَ جَتُ

َحى} )119( )طه(«.  َواَل َت�سْ

غريه  يتخذ  زال  »فما  االإحالة:  يف  ومتابعة 

ويخ�سف بع�سه ببع�ص طاقات م�ساعفة: 

َبَدْت  َجَرَة  ال�َسّ َذاَقا  ا  َفَلَمّ ِبُغُروٍر  {َفَداَلُّهَما 

ِمن  َعَلْيِهَما  َفاِن  َيْخ�سِ َوَطِفَقا  �َسْوَءاُتُهَما  َلُهَما 

َعن  اأَْنَهُكَما  اأَمَلْ  ُهَما  َرُبّ َوَناَداُهَما  ِة  َنّ اجْلَ َوَرِق 

َلُكَما  ْيَطاَن  ال�َسّ اإَِنّ  ُكَما  َلّ ُقل  َواأَ َجَرِة  ال�َسّ ِتْلُكَما 

ِمْنَها  {َفاأََكاَل   .22 االأعراف:  ِبنٌي}  ُمّ َعُدٌوّ 

َفاِن َعَلْيِهَما  َفَبَدْت َلُهَما �َسْواآُتُهَما َوَطِفَقا َيْخ�سِ

َفَغَوى}  ُه  َرَبّ اآَدُم  ى  َوَع�سَ ِة  َنّ اجْلَ َوَرِق  ِمن 

121طه«. 

ليقرر بعد ذلك كرامة ابن اآدم وف�سله: »وراأى 

له  اأمكن  اإذ  اأيديها؛  على  ليده ف�ساًلً كثرياً  اأن 

يدافع  التي  الع�سي  واتخاذ  عورته  �سرت  بها 

بها عن حوزته، ما ا�ستغنى به عما اأرداه من 

َبِني  ْمَنا 
ّ
َكَر }َوَلَقْد  الطبيعي:  والعذاب  الذنب 

َن  ّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم ِمّ اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم يِف اْلرَبِ

َخَلْقَنا  ْن  َّ مِمّ َكِثرٍي  َعَلى  ْلَناُهْم  َوَف�سَّ َباِت  ِيّ الَطّ

ُثَمّ  َخَلْقَناُكْم  70{َوَلَقْد  االإ�رشاء:   { ياًل  َتْف�سِ

الآَدَم  ا�ْسُجُدواْ  ِلْلَمالِئَكِة  ُقْلَنا  ُثَمّ  َناُكْم 
ْ
ر َوّ �سَ

اِجِديَن} 
ّ
ال�َس َن  ِمّ َيُكن  مَلْ  اإِْبِلي�َص  اإِاَلّ  َف�َسَجُدواْ 

االأعراف: 11. 

وليطرح مع�سلة املوت يقول:

عليها  ي�ستويل  وال�سعف  الهزل  زال  وما 

ف�سكنت  املوت،  اأدركها  اأن  اإىل  ويتواىل، 

اأفعالها.  جميع  وتعطلت  باجلملة،  حركاتها 

فلما راآها ال�سبي على تلك احلالة، جزع جزعًا 

�سديداً، وكادت نف�سه تفي�ص اأ�سفًا عليها. فكان 

اأن  عادتها  كانت  الذي  بال�سوت  يناديها 

يقدر  ما  باأ�سد  وي�سيح  �سماعه،  عند  جتيبه 

عليه، فال لها عند ذلك حركة وال تغيري. فكان 

ينظر اإىل اأذنيها واإىل عينيها، فال يرى بها اآفة 

ظاهرة، وكذلك كان ينظر اإىل جميع اأع�سائها 

فال يرى ب�سيء منها اآفة. فكان يطمع اأن يعرث 

اإىل  فرتجع  عنها،  فيزيلها  االآفة  مو�سع  على 

ذلك  من  �سيء  له  يتاأت  فلم  عليه،  كانت  ما 

 83 ْلُقوَم  احْلُ َبَلَغِت  اإَِذا  َفَلْواَل  ا�ستطاعه: {  وال 

َلْيِه  اإِ اأَْقَرُب  َوَنْحُن   84 َتنُظُروَن  ِحيَنِئٍذ  َواأَنُتْم 

ُكنُتْم  اإِن  َفَلْواَل   85 وَن  ُ ُتْب�رشِ اَلّ  َوَلِكن  ِمنُكْم 

اِدِقنَي  ِجُعوَنَها اإِن ُكنُتْم �سَ
ْ
َغرْيَ َمِديِننَي 86 َتر

}87 الواقعة«.

»فلما نظر  الروح:  الكربى  امل�ساألة  اإىل  لي�سل 

اإىل جميع اأع�سائها الظاهرة ومل ير فيها اآفة 

ظاهرة، وكان يرى مع ذلك العطل قد ا�ستملها 

يف  وقع  ع�سو،  دون  ع�سو  به  يخت�ص  ومل 

خاطره اأن االآفة التي نزلت بها، اإمنا هي ع�سو 

اجل�سد،  باطن  يف  م�ستكن  العيان  عن  غائب 

�سيء  فعله  يغني عنه يف  ال  الع�سو  ذلك  واأن 

َعِن  الظاهرة: {َوَي�ْساأَُلوَنَك  االأع�ساء  هذه  من 

ن  اأُوِتيُتم ِمّ ي َوَما  َرِبّ اأَْمِر  وُح ِمْن 
ّ
وِح ُقِل الُر

ّ
الُر

اْلِعْلِم اإِاَلّ َقِلياًل} االإ�رشاء: 85«.

ليحيلنا بعد ذلك اإىل ق�سة ابني اآدم:

»ويف خالل ذلك ننت ذلك اجل�سد، وقامت منه 

ال  اأن  وود  عنه،  نفرته  فزادت  كريهة،  روائح 

يراه، ثم اإنه �سنح لنظره غرابان يقتتالن حتى 

احلي  جعل  ثم  ميتًا،  االآخر  اأحدهما  �رشع 

فوارى  حفرة  حفر  حتى  االأر�ص  يف  يبحث 

ما  نف�سه:  يف  فقال  بالرتاب  امليت  ذلك  فيها 

مواراة جيفة  الغراب يف  ما �سنع هذا  اأح�سن 

�ساحبه واإن كان قد اأ�ساء يف قتله اإياه! واأنا 

باأمي!  الفعل  هذا  اإىل  باالهتداء  اأحق  كنت 

فحفر حفرة واألقى فيها ج�سد اأمه، وحثا عليها 

ابن �سينا
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االأر�ص  غري  االأر�ص  تبدل  يوم   . التكوير: 

�ِص 
ْ
االأَر َغرْيَ  �ُص 

ْ
االأَر ُل  ُتَبَدّ {َيْوَم  وال�سموات: 

اِر}  اْلَقَهّ اْلَواِحِد  هلِل  َوَبَرُزواْ  َماَواُت 
ّ
َوال�َس

اإبراهيم: 48.

اإىل اأن ينهي بزعمه حالة التفكر يف املاورائيات 

حتكمه  الذي  االإن�ساين  املجتمع  اإىل  منتقال 

بعد  وخ�سو�سا  واالختالف  االئتالف  قوانني 

لقائه اأ�سال،ومع بلوغه)خم�سني �سنة(.

اأناف على �سبعة  وبقي على حالته تلك حتى 

اأ�سابيع من من�سئه وذلك خم�سون عامًا:

ُه َوا�ْسَتَوى اآَتْيَناُه ُحْكًما َوِعْلًما  ا َبَلَغ اأَ�ُسَدّ {َومَلَّ

ْح�ِسِننَي} الق�س�ص: 14.  ِزي امْلُ َوَكَذِلَك جَنْ

َحَمَلْتُه  ْح�َساًنا  اإِ ِبَواِلَدْيِه  ن�َساَن  ااْلإِ ْيَنا  {َوَو�سَّ

اُلُه  َوِف�سَ َوَحْمُلُه  ًها 
ْ
ُكر َعْتُه  َوَو�سَ ًها 

ْ
ُكر ُه  ُمّ

اأُ

َبِعنَي 
ْ
اأَر ُه َوَبَلَغ  اأَ�ُسَدّ اإَِذا َبَلَغ  َثاَلُثوَن �َسْهًرا َحَتّى 

اَلِّتي  ِنْعَمَتَك  اأَ�ْسُكَر  اأَْن  اأَْوِزْعِني   
ّ

َرِب َقاَل  �َسَنًة 

ا  احِلً �سَ ْعَمَل  اأَ ْن  َواأَ َواِلَدَيّ  َوَعَلى   
َّ
َعَلي اأَْنَعْمَت 

اإَِلْيَك  ُتْبُت  اإِيِنّ  ِتي  َيّ ّ
ُذِر يِف  يِل  ِلْح  �سْ َواأَ اُه  �سَ

ْ
َتر

 االأحقاف: 15. 
َ
�ْسِلِمني}  َواإِيِنّ ِمَن امْلُ

االآخر  مع  العالقة  تقنني  النهاية  يف  ليقرر 

فرداً متناميًا اإىل جمتمع، وما ميكن اأن يتفرع 

عن ذلك من جدلية احلقائق وال�رشائع من�سوبة 

ال�ساحة  يف  ومنعك�ساتها  �سالحيتها  اإىل 

االإن�سانية الوجودية.

والب�سطة  القوة  اإىل ما يفهمه من  اأحالنا  وقد 

يف العلم وما يرتتب عليها من م�سوؤوليات يف 

مقابل االآخر، واإىل طرائق الدعوة من موؤان�سة 

مقرراً  احل�سنة،  واملوعظة  واحلكمة  للر�سد 

ب�سكل خما�سي �رشورة ال�رشيعة للمجتمعات 

ـ  براأيه  ـ  �رشورة  تكن  مل  واإن  عام،  ب�سكل 

رفعتهم،  على  يكونون  الذين  االأفراد  لبع�ص 

بو�سفهم اأولياء اهلل الذين ال خوف عليهم وال 

هم يحزنون.

ال�سالم  عليه  اإبراهيم  جتربة  يف  بنا  ليلقي 

ُنِري  َوَكَذِلَك  ال�ساأن: {  القراآن بهذا  ه  وما ق�سّ

َوِلَيُكوَن  �ِص 
ْ
َواالأَر َماَواِت 

ّ
ال�َس َمَلُكوَت  اإِْبَراِهيَم 

َراأَى  الَلّْيُل  َعَلْيِه  َجَنّ  ا  َفَلَمّ  75 وِقِننَي  امْلُ ِمَن 

 
ّ
اأُِحُب ال  َقاَل  اأََفَل  ا  َفَلَمّ ي  َرِبّ َهَذا  َقاَل  َكْوَكًبا 

َهَذا  َقاَل  َباِزًغا  اْلَقَمَر  َراأَى  ا  َفَلَمّ  76 االآِفِلنَي 

ي الأُكوَنَنّ  ْ َيْهِديِن َرِبّ اأََفَل َقاَل َلِئن مَلّ ا  ي َفَلَمّ َرِبّ

ْم�َص  ال�َسّ َراأَى  ا  َفَلَمّ  77 اِلّنَي  ال�سَّ اْلَقْوِم  ِمَن 

َقاَل  اأََفَلْت  ا  َفَلَمّ اأَْكرَبُ  َهَذا  ي  َرِبّ َهَذا  َقاَل  َباِزَغًة 

ْهُت  ُكوَن 78 اإِيِنّ َوَجّ ا ُت�رْشِ َّ َيا َقْوِم اإِيِنّ َبِريٌء مِمّ

َحِنيًفا  �َص 
ْ
َواالأَر َماَواِت 

ّ
ال�َس َفَطَر  ِلَلِّذي   

َ
َوْجِهي

 79 االأنعام«. 
َ
ِكني }  �رْشِ َوَما اأََنْا ِمَن امْلُ

وليعمم االأمر على جميع املخلوقات: ثم تاأمل 

كل  اأعطى  كيف  احليوان،  اأ�سناف  جميع  يف 

�سيء خلقه، ثم هداه �سدق اهلل العظيم َقاَل:

ٍء َخْلَقُه ُثَمّ َهَدى} 
ْ
َنا اَلِّذي اأَْعَطى ُكَلّ �َسي { َرُبّ

طه: 50

يت�سفح  »فجعل  املقارنة:  من  ب�سيء  لي�سل 

وما  اأفعالها  وينظر  كلها،  احليوانات  اأنواع 

اأنها  بع�سها  يف  يتفطن  لعله  فيه،  ت�سعى 

نحوه،  ت�سعى  وجعلت  املوجود،  بهذا  �سعرت 

فيتعلم منها ما يكون �سبب جناته. فراآها كلها 

ومقت�سى  غذائها،  حت�سيل  يف  ت�سعى  اإمنا 

واملنكوح،  وامل�رشوب  املطعوم  من  �سهواتها 

واال�ستظالل واال�ستدفاء، وجتد يف ذلك ليلها 

مدتها:  وانق�ساء  مماتها  حني  اإىل  ونهارها 

َكْدًحا  َك  َرِبّ اإىل  َكاِدٌح  َك  َنّ اإِ ن�َساُن  ااْلإِ َها  ُيّ
اأَ َيا   }

َفُماَلِقيه } االن�سقاق: 6.

وليحدد منافذ املعرفة االأنقى يقول:

عقلك  بب�رش  وحدق  قلبك،  ب�سمع  االآن  فاأ�سغ 

هديًا  منه  اأن جتد  لعلك  اإليك  به  اأ�سري  ما  اإىل 

يلقيك على جادة الطريق. و�رشطي عليك اأن ال 

 

بيان  مزيد  الوقت  هذا  يف  مني  تطلب 

فاإن  االأوراق  هذه  اأودعه  ما  على  بامل�سافهة 

اأمر  على  باالألفاظ  والتحكم  �سيق،  املجال 

لي�ص من �ساأنه اأن يلفظ به خطر.

{ اإَِنّ يِف َذِلَك َلِذْكَرى مِلَن َكاَن َلُه َقْلٌب اأَْو اأَْلَقى 

ْمَع َوُهَو �َسِهيٌد ق: 37.
ّ
ال�َس

يَثاَقُهْم َوُكْفِرِهم َباآَياِت اهلل  ِهم ِمّ { َفِبَما َنْق�سِ

َوَقْتِلِهُم االأَْنِبَياء ِبَغرْيِ َحًقّ َوَقْوِلِهْم ُقُلوُبَنا ُغْلٌف 

اإِاَلّ  ُيوؤِْمُنوَن  َفاَل  ِبُكْفِرِهْم  َعَلْيَها  اهلّلُ  َطَبَع  َبْل 

َقِلياًل }  الن�ساء: 155.

ِنّ َواالإِن�ِص َلُهْم  َن اجْلِ َم َكِثرًيا ِمّ َهَنّ َوَلَقْد َذَراأَْنا جِلَ

وَن  ُ ُيْب�رشِ اَلّ  اأَْعنُيٌ  َوَلُهْم  ِبَها  َيْفَقُهوَن  اَلّ  ُقُلوٌب 

ِبَها َوَلُهْم اآَذاٌن اَلّ َي�ْسَمُعوَن ِبَها اأُْوَلِئَك َكاالأَْنَعاِم 

اْلَغاِفُلوَن } االأعراف:  ُهُم  ْوَلِئَك  اأُ ُلّ  اأَ�سَ ُهْم  َبْل 
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جنبي  من  يت�ساقط  ثالثة  حمطات  يف  وهو 

مبا�رش  غري  ب�سكل  قراآنية  ن�سو�ص  اأفكاره 

وخ�سو�سًا بعد لقائه باآ�سال جاعاًل من نفي 

العامل  اأن  بحيثية  انعطافه،  حمور  العبثية 

له  الظل  �سبيه  االإلهي  للعامل  تابع  املح�سو�ص 

بذلك  را�سمًا  عنه،  م�ستغن  االإلهي  العامل  واأن 

بداية ونهاية هذا العامل.

القراآن  من  مقتطفات  مبفردات  ذلك  ويتجلى 

الكرمي، ويف االأثناء نراه يورد مفردات قراآنية 

ال�سياق كقوله: »وبذلك نطق  لها دالالتها يف 

منه  املعنى  هذا  وقع  حيثما  العزيز  الكتاب 

يف ت�سيري اجلبال وت�سيريها كالعهن والنا�ص 

َباُل َكاْلِعْهِن( املعارج:  كالفرا�ص. {َوَتُكوُن اجْلِ

ْبُثوِث )4(  9  {َيْوَم َيُكوُن الَنّا�ُص َكاْلَفَرا�ِص امْلَ

القارعة:  نُفو�ِص}  امْلَ َكاْلِعْهِن  َباُل  اجْلِ َوَتُكوُن 

5. وتكوير ال�سم�ص والقمر، وتفجري البحار {

 2 انَكَدَرْت  الُنُّجوُم  َواإَِذا   1 َرْت  ُكِوّ ْم�ُص  ال�َسّ اإَِذا 

َلْت 4 َواإَِذا  ْت 3 َواإَِذا اْلِع�َساُر ُعِطّ َ َباُل �ُسرِيّ َواإَِذا اجْلِ

 6 َرْت}  �ُسِجّ اْلِبَحاُر  َذا  َواإِ  5 ْت  ُح�رِشَ اْلُوُحو�ُص 



37

َماَوات 
ّ
ال اإَِنّ هلِلِ َمن يِف ال�َس

ِميُع اْلَعِليُم 65  اأَ
ّ
ال�َس

ِمن  َيْدُعوَن  ِذيَن  اَلّ ِبُع  َيَتّ َوَما  �ِص 
ْ
االأَر يِف  َوَمن 

ُهْم  َواإِْن  َنّ  الَظّ اإِاَلّ  ِبُعوَن  َيَتّ اإِن  َكاء  اهلّلِ �رُشَ ُدوِن 

وَن} يون�ص :66  {اإَِنّ اَلِّذيَن َقاُلوا  اإِاَلّ َيْخُر�سُ

َنا اهلُل ُثَمّ ا�ْسَتَقاُموا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم  َرُبّ

َيْحَزُنوَن} االأحقاف: 13. 

وعن معاناة الدعاة اإىل احلق يف جمتمعاتهم 

تلك  اأن  اأ�سال  »واأعلمه  بقوله:  يحيلنا  نراه 

الطائفة هم اأقرب اإىل الفهم والذكاء من جميع 

عن  فهو  تعليمهم  عن  عجز  اإن  واأنه  النا�ص، 

تعليم اجلمهور اأعجز. فما هو اإال اأن ترقى عن 

اإىل  �سبق  ما  و�سف  يف  واأخذ  قلياًل  الظاهر 

فهمهم خالفه، فجعلوا ينقب�سون منه وت�سمئز 

بقلوبهم:  به، ويت�سخطونه  ياأتي  نفو�سهم مما 

َيِة اإِْذ َجاَءَها 
ْ
َحاَب اْلَقر َثاًل اأَ�سْ ْب َلُهم َمّ ِ {َوا�رشْ

ُبوُهَما  َلْيِهُم اْثَننْيِ َفَكَذّ �َسْلَنا اإِ
ْ
�َسُلوَن 13 اإِْذ اأَر

ْ
ر امْلُ

 14 �َسُلوَن 
ْ
ر ُمّ اإَِلْيُكم  ا  اإَِنّ َفَقاُلوا  ِبَثاِلٍث  ْزَنا  َفَعَزّ

ْحمُن 
ّ
ْثُلَنا َوَما اأَنَزَل الَر َقاُلوا َما اأَنُتْم اإِاَلّ َب�رَشٌ ِمّ

َنا  َرُبّ َقاُلوا   15 َتْكِذُبوَن  اإِاَلّ  نُتْم  اأَ اإِْن  ٍء 
ْ
�َسي ِمن 

اإِاَلّ  َعَلْيَنا  َوَما   16 �َسُلوَن 
ْ
ر مَلُ اإَِلْيُكْم  ا  اإَِنّ َيْعَلُم 

 ْ َنا ِبُكْم َلِئن مَلّ ْ ا َتَطرَيّ ِبنُي 17 َقاُلوا اإَِنّ اْلَباَلُغ امْلُ

ا َعَذاٌب اأَِليٌم}  َنّ ُكم ِمّ َنّ ّ
ُكْم َوَلَيَم�َس ُجَمَنّ َتنَتُهوا َلرَنْ

18 ي�ص.

وجهه  يف  الر�سا  له  اأظهروا  »واإن  وقوله: 

لغربته فيهم، ومراعاة حلق �ساحبهم  اإكرامًا 

اأ�سال، وما زال حي بن يقظان ي�ستلطفهم لياًل 

فال  وجهاراً،  �رشاً  احلق  لهم  ويبني  ونهاراً، 

كانوا  اأنهم  مع  ونفاراً،  نبواً  اإال  ذلك  يزيدهم 

حمبني للخري، راغبني يف احلق، اإال اأنهم لنق�ص 

فطرتهم كانوا ال يطلبون احلق من طريقة وال 

من  يلتم�سونه  وال  حتقيقه،  جلهة  ياأخذونه 

بابه، بل كانوا ال يريدون معرفته من طريق 

اأ�سالحهم، وانقطع رجاوؤه  اأربابه. فيئ�ص من 

 

وليحدد مفهومه من القوة االآدمية يقول:

وا�ستد حي بن يقظان يف اأثره حتى التحق به 

ملا كان اأعطاه اهلل من القوة والب�سطة يف العلم 

واجل�سم، فالتزمه وقب�ص عليه؛ ومل ميكنه من 

اِئيَل ِمن  الإِ ِمن َبِني اإِ�رْشَ الرباح: { اأَمَلْ َتَر اإىل امْلَ

َمِلًكا  َلَنا  اْبَعْث  ُهُم  َلّ  
ّ
ِلَنِبٍي َقاُلواْ  اإِْذ  ُمو�َسى  َبْعِد 

ُكِتَب  اإِن  َع�َسْيُتْم  َهْل  َقاَل  اهلّلِ  �َسِبيِل  يِف  َقاِتْل  ُنّ

َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل اأَاَلّ ُتَقاِتُلواْ َقاُلواْ َوَما َلَنا اأَاَلّ ُنَقاِتَل 

يِف �َسِبيِل اهلّل َوَقْد اأُْخِرْجَنا ِمن ِدَياِرَنا َواأَْبَناِئَنا 

ْنُهْم  ِمّ َقِلياًل  اإِاَلّ  ْواْ  َتَوَلّ اْلِقَتاُل  َعَلْيِهُم  ُكِتَب  ا  َفَلَمّ

ُهْم اإَِنّ  نَي 246 َوَقاَل َلُهْم َنِبُيّ امِلِ َواهلُل َعِليٌم ِبالَظّ

اهلَل َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلًكا َقاُلَواْ اأَيَنّ َيُكوُن َلُه 

ُيوؤَْت  َومَلْ  ِمْنُه  ْلِك  ِبامْلُ اأََحُقّ  َوَنْحُن  َعَلْيَنا  ْلُك  امْلُ

َعَلْيُكْم  َطَفاُه  ا�سْ اهلل  اإَِنّ  َقاَل  اِل  امْلَ َن  ِمّ �َسَعًة 

�ْسِم َواهلُل ُيوؤِْتي ُمْلَكُه  َوَزاَدُه َب�ْسَطًة يِف اْلِعْلِم َواجْلِ

َمن َي�َساء َواهلُل َوا�ِسٌع َعِليٌم } )247( البقرة.

وحول فهمه لطرائق الدعوة يورد: فكان يوؤن�سه 

احليوانات،  من  تعلمها  قد  كان  باأ�سوات 

ويجر يده على راأ�سه، ومي�سح اأعطافه.ويتملق 

�سكن  حتى  به.  والفرح  الب�رش  ويظهر  اإليه، 

جاأ�ص اأ�سال وعلم اأنه ال يريد به �سوءاً: {اْدُع 

�َسَنِة  احْلَ ْوِعَظِة  َوامْلَ ْكَمِة  ِباحْلِ َك  َرِبّ �َسِبيِل  اإىل 

اأَْعَلُم  ُهَو  َك  َرَبّ َنّ  اإِ اأَْح�َسُن   
َ
ِهي ِباَلِّتي  َوَجاِدْلُهم 

ْهَتِديَن}  ِبامْلُ اأَْعَلُم  َوُهَو  �َسِبيِلِه  َعن  َلّ  �سَ ن  مِبَ

النحل: 125.

وحول تطابق ال�رشيعة و العرفان يف املوؤدى 

النهائي الأويل االألباب:

مل ي�سك اأ�سال يف اأن جميع االأ�سياء التي وردت 

اهلل عز وجل، ومالئكته،  اأمر  يف �رشيعته من 

وناره،  وجنته  االآخر،  واليوم  ور�سله،  وكتبه، 

هي اأمثلة هذه التي �ساهدها حي بن يقظان؛ 

خطره  نار  وانقدحت  قلبه  ب�رش  فانفتح 

وتطابق عنده املعقول واملنقول، وقربت عليه 

طرق التاأويل، ومل يبق عليه م�سكل يف ال�رشع 

اإال تبني له، وال مغلق اإال انفتح، وال غام�ص اإال 

ات�سح، و�سار من اأوىل االألباب.

االأَْلَباِب  اأُويِلْ  َيا  َحَياٌة  ا�ِص  اْلِق�سَ يِف  {َوَلُكْم 

ُقوَن} البقرة: 179. َلَعَلُّكْم َتَتّ

َواْخِتاَلِف  �ِص 
ْ
َواالأَر َماَواِت 

ّ
ال�َس َخْلِق  يِف  {اإَِنّ 

أُويِل االأْلَباِب} اآل عمران:  َهاِر الآَياٍت اِلّ الَلّْيِل َوالَنّ
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َف�َسَلَكُه  َماء  َماء 
ّ
ال�َس ِمَن  اأَنَزَل  اهلل  َنّ 

اأَ َتَر  {اأَمَلْ 

َتِلًفا  ْ ًعا خُمّ
ْ
�ِص ُثَمّ ُيْخِرُج ِبِه َزر

ْ
َيَناِبيَع يِف ااْلأَر

ا ُثَمّ َيْجَعُلُه ُحَطاًما 
ّ
َفًر اُه ُم�سْ اأَْلَواُنُه ُثَمّ َيِهيُج َفرَتَ

الزمر:  ااْلأَْلَباِب}  اِلأُْويِل  َلِذْكَرى  َذِلَك  يِف  اإَِنّ 

.21

ال�رشيعة  بني  التوفيق  ي�ستطيع  من  واأن 

عنها  املعرب  الوالية  مرتبة  يبلغ  والعرفان 

بن  اإىل حي  نظر  ذلك  »وعند  القراآين:  بالن�ص 

التعظيم والتوقري، وحتقق عنده  يقظان بعني 

اأنه من اأولياء اهلل الذين ال خوف عليهم وال هم 

َعَلْيِهْم  َخْوٌف  اَل  اهلِل  اأَْوِلَياء  اإَِنّ  ال 
{اأَ يحزنون: 

ُقوَن  ِذيَن اآَمُنواْ َوَكاُنواْ َيَتّ َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن 62 اَلّ

ْنَيا َويِف االآِخَرِة  ياِة الُدّ 63 َلُهُم اْلُب�رْشَى يِف احْلَ

اْلَعِظيُم  اْلَفْوُز  ُهَو  َذِلَك  اهلّلِ  ِلَكِلَماِت  َتْبِديَل  اَل 

َة هلِلِ َجِميًعا ُهَو  64 َواَل َيْحُزنَك َقْوُلُهْم اإَِنّ اْلِعَزّ

ابن طفيل
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َ
ِهي َة  َنّ اجْلَ َنّ  َفاإِ  40 اْلَهَوى  َعِن  ْف�َص  الَنّ َوَنَهى 

اأَْوى}41 النازعات.  امْلَ

واأي تعب اأعظم و�سقاوة اأطّم ممن اإذا ت�سفحت 

حني  اإىل  نومه  من  انتباهه  وقت  من  اأعماله 

رجوعه اإىل الكرى، ال جتد منها �سيئًا اإال وهو 

االأمور  هذه  من  غايًة  حت�سيل  به  يلتم�ص 

لذة  اأو  اإما مال يجمعه  اخل�سي�سة،  املح�سو�سة 

ينالها اأو �سهوة يق�سيها اأو غيظ يت�سفى به اأو 

ال�رشع يتزين  اأعمال  اأو عمل من  جاه يحرزه 

ظلمات  كلها  وهي  رقبته،  عن  يدافع  اأو  به 

{ِرَجاٌل  جلي:  بحر  يف  بع�ص  فوق  بع�سها 

َواإَِقاِم  اهلِل  ِذْكِر  َعن  َبْيٌع  َواَل  اَرٌة  جِتَ ُتْلِهيِهْم  اَلّ 

َتَتَقَلُّب  َيْوًما  َيَخاُفوَن  َكاِة  الَزّ َواإِيَتاِء  اَلِة  ال�سَّ

اُر 37 ِلَيْجِزَيُهُم اهلُل اأَْح�َسَن  ِفيِه اْلُقُلوُب َوااْلأَْب�سَ

َمن  ُزُق 
ْ
َير َواهلُل  ِلِه  َف�سْ ن  ِمّ َوَيِزيَدُهم  َعِمُلوا  َما 

اأَْعَماُلُهْم  َي�َساُء ِبَغرْيِ ِح�َساٍب 38 َواَلِّذيَن َكَفُروا 

اإَِذا  َحَتّى  َماًء  ْماآُن  الَظّ َيْح�َسُبُه  ِبِقيَعٍة  اٍب  َك�رَشَ

اُه  َفَوَفّ ِعنَدُه  اهلل  َوَوَجَد  �َسْيًئا  َيِجْدُه  مَلْ  َجاَءُه 

َكُظُلَماٍت  اأَْو   39 �َساِب  احْلِ يُع  �رَشِ َواهلُل  ِح�َساَبُه 

ن  ِمّ َمْوٌج  َفْوِقِه  ن  ِمّ َمْوٌج  َيْغ�َساُه   
ّ
ٍي ّ ِ جُلّ َبْحٍر  يِف 

اإَِذا  َبْع�ٍص  َفْوَق  َها  َبْع�سُ ُظُلَماٌت  �َسَحاٌب  َفْوِقِه 

َلُه  َيْجَعِل اهلُل   ْ مَلّ َيَراَها َوَمن  َيَكْد  مَلْ  َيَدُه  اأَْخَرَج 

وٍر 40} النور: 40.  ُنوًرا َفَما َلُه ِمن ُنّ

حتمًا  ربك  على  كان  واردها  اإال  منكم  واإن 

ُثَمّ  َياِطنَي  َوال�َسّ ُهْم  َنّ َلَنْح�رُشَ َك  {َفَوَرِبّ مق�سيًا: 

َلَننِزَعَنّ  ُثَمّ   68 ا  ِجِثًيّ َم  ُهْم َحْوَل َجَهَنّ َنّ َ َلُنْح�رشِ

ا 69  ْحَمِن ِعِتًيّ
ّ
�َسُدّ َعَلى الَر ُهْم اأَ ُيّ

ِمن ُكِلّ �ِسيَعٍة اأَ

ِليًا 70  اأَْعَلُم ِباَلِّذيَن ُهْم اأَْوىَل ِبَها �سِ ُثَمّ َلَنْحُن 

َحْتًما  َك  َرِبّ َعَلى  َكاَن  َواِرُدَها  اإِاَلّ  نُكْم  ِمّ َواإِن 

يًا 71 } مرمي: 71. ْق�سِ َمّ

مبنزلة  اأكرثهم  واأن  النا�ص  اأحوال  فهم  فلما 

كلها  احلكمة  اأن  علم  الناطق،  غري  احليوان 

الر�سل  به  نطقت  فيما  والتوفيق  والهداية 

وال  ذلك  غري  ميكن  ال  ال�رشيعة،  به  ووردت 

وكل  رجال،  عمل  ولكل  عليه  املزيد  يحتمل 

طبقات  وت�سفح  قبولهم.  لقلة  �سالحهم  من 

لديهم  مبا  حزب  كل  فراأى  ذلك،  بعد  النا�ص 

ُكُلّ  ُزُبًرا  َبْيَنُهْم  اأَْمَرُهم  ُعوا  {َفَتَقَطّ فرحون، 

ا َلَدْيِهْم َفِرُحوَن}املوؤمنون: 53  ِحْزٍب مِبَ

ُكُلّ  �ِسَيًعا  َوَكاُنوا  ِديَنُهْم  ُقوا 
ّ
َفَر ِذيَن  اَلّ {ِمَن 

ا َلَدْيِهْم َفِرُحوَن }الروم: 32. ِحْزٍب مِبَ

َخَذ  اَتّ َمِن  {اأََراأَْيَت  هواهم:  اإلههم  اتخذوا  قد   

اإَِلَهُه َهَواُه اأََفاأَنَت َتُكون َعَلْيِه َوِكياًل} الفرقان: 

اهلُل  َلُّه  َواأَ�سَ َهَواُه  َلَهُه  اإِ َخَذ  اَتّ َمِن  ْيَت  اأََفَراأَ  }43

َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى �َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعَلى 

اأََفاَل  اهلِل  َبْعِد  ِمن  َيْهِديِه  َفَمن  ِغ�َساَوًة  ِه  َب�رَشِ

ُروَن } اجلاثية: 23. َتَذَكّ

جميع  يف  وتهالكوا  �سهواتهم،  ومعبودهم 

زاروا  حتى  التكاثر  األهاهم  الدنيا،  حطام 

مُتُ  ْ
ُزر َحَتّى   1 َكاُثُر  الَتّ {اأَْلَهاُكُم  املقابر: 

املوعظة  فيهم  تنجح  ال  التكاثر.   2  
َ

َقاِبر} امْلَ

يزدادون  وال  احل�سنة،  الكلمة  فيهم  تعمل  وال 

اآِن ِللَنّا�ِص 
ْ
ْفَنا يِف َهَذا اْلُقر َّ باجلدل {َوَلقْد �رشَ

ٍء َجَداًل} 
ْ
ِمن ُكِلّ َمَثٍل َوَكاَن ااْلإِن�َساُن اأَْكرَثَ �َسي

ّ اإِيِنّ َدَعْوُت 
الكهف: 54. اإال اإ�رشارا. {َقاَل َرِب

اإِاَلّ  ُدَعاِئي  َيِزْدُهْم  َفَلْم   5 َوَنَهاًرا  َلْياًل  َقْوِمي 

َجَعُلوا  َلُهْم  ِلَتْغِفَر  َدَعْوُتُهْم  ُكَلَّما  َواإِيِنّ   6 ِفَراراً 

ُّوا  �رشَ اِبَعُهْم يِف اآَذاِنِهْم َوا�ْسَتْغ�َسْوا ِثَياَبُهْم َواأَ اأَ�سَ

وا ا�ْسِتْكَبارا 7}  نوح: 7. َوا�ْسَتْكرَبُ

وا�سفًا حالتهم: »واأما احلكمة فال �سبيل لهم 

اإليها، وال حظ لهم منها، قد غمرتهم اجلهالة 

َيْوَمِئٍذ  وران على قلوبهم ما يك�سبون: {َوْيٌل 

 11 الِدّيِن  ِبَيْوِم  ُبوَن  ُيَكِذّ ِذيَن  اَلّ  10 ِبنَي  ْلُمَكِذّ ِلّ

ُتْتَلى  اإَِذا   12 اأَِثيٍم  ُمْعَتٍد  ُكُلّ  اإِاَلّ  ِبِه  ُب  ُيَكِذّ َوَما 

َبْل  َكاَلّ   13 ِلنَي  َوّ
ااْلأَ اأَ�َساِطرُي  َقاَل  اآَياُتَنا  َعَلْيِه 

 {14 َيْك�ِسُبوَن  َكاُنوا  ا  َمّ ُقُلوِبِهم  َعَلى  َراَن 

َوَعَلى  ُقُلوِبهْم  َعَلى  اهلّلُ  {َخَتَم  املطففني. 

َعَذاٌب  َوَلُهْم  ِغ�َساَوٌة  اِرِهْم  اأَْب�سَ َوَعَلى  �َسْمِعِهْم 

عِظيٌم}البقرة: 7. 

بهم،  اأحاط  قد  العذاب  �رشادق  راأى  فلما 

وظلمات احلجب قد تغ�ستهم، والكل منهم - اإال 

اإال بالدنيا،  الي�سري - ال يتم�سكون من ملتهم 

و�سهولتها  خفتها  على  اأعمالهم  نبذوا  وقد 

قلياًل،  ثمنًا  بها  وا�سرتوا  ظهورهم،  وراء 

والبيع،  التجارة  تعاىل  اهلل  ذكر  عن  واألهاهم 

يخافون يومًا تنقلب فيه القلوب واالأب�سار، {

اهلِل  ِذْكِر  َعن  َبْيٌع  َواَل  اَرٌة  جِتَ ُتْلِهيِهْم  اَلّ  ِرَجاٌل 

َيْوًما  َيَخاُفوَن  َكاِة  الَزّ يَتاِء  َواإِ اَلِة  ال�سَّ َواإَِقاِم 

 .37 النور:  اُر}  َوااْلأَْب�سَ اْلُقُلوُب  ِفيِه  َتَتَقَلُّب 

َواإِْخَواُنُكْم  ُكْم  َواأَْبَناوؤُ ُكْم  اآَباوؤُ َكاَن  اإِن  {ُقْل 

ْفُتُموَها  اْقرَتَ ْمَواٌل  َواأَ َوَع�ِسرَيُتُكْم  َواأَْزَواُجُكْم 

ْوَنَها  �سَ
ْ
َتر َوَم�َساِكُن  َك�َساَدَها  َتْخ�َسْوَن  اَرٌة  َوجِتَ

َن اهلِل َوَر�ُسوِلِه َوِجَهاٍد يِف �َسِبيِلِه  ّ اإَِلْيُكم ِمّ
اأََحَب

 اهلُل ِباأَْمِرِه َواهلُل اَل َيْهِدي 
َ
واْ َحَتّى َياأِْتي �سُ َبّ َفرَتَ

له  {بان   .24 التوبة:  اْلَفا�ِسِقنَي}  اْلَقْوَم 

بطريق  خماطبتهم  اأن  القطع،  على  وحتقق 

العمل  من  تكليفهم  واأن  متكن،  ال  املكا�سفة 

فوق هذا القدر ال يتفق، واأن حظ اأكرث اجلمهور 

حياتهم  يف  هو  اإمنا  بال�رشيعة  االنتفاع  من 

الدنيا ال ي�ستقيم له معا�سه، وال يتعدى عليه 

منه  يفوز  ال  واأنه  به،  هو  اخت�ص  فيما  �سواه 

وهو  النادر،    ال�ساذ  اإال  االأخروية  بال�سعادة 

اأراد حرث االآخرة و�سعى لها �سعيهًا وهو  من 

َلَها �َسْعَيَها  َو�َسَعى  اأََراَد االآِخَرَة  موؤمن: {َوَمْن 

�ْسُكوراً}  َمّ �َسْعُيُهم  َكاَن  وَلِئَك  َفاأُ ُموؤِْمٌن  َوُهَو 

االإ�رشاء: 19. 

واأما من طغى واآثر احلياة الدنيا فاإن اجلحيم 

�َسَعى  َما  ااْلإِن�َساُن  ُر  َيَتَذَكّ {َيْوَم  املاأوى:  هي 

َمن  ا  َمّ
َفاأَ  36 َيَرى  مِلَن  ِحيُم  اجْلَ َزِت 

ّ
َوُبِر  35

ِحيَم  ْنَيا 38 َفاإَِنّ اجْلَ َياَة الُدّ َواآَثَر احْلَ َطَغى 37 

ِه  َرِبّ َمَقاَم  َخاَف  َمْن  ا  َمّ
َواأَ  39 اأَْوى  امْلَ  

َ
ِهي
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الوقفة  اليوم  قبل  اأحد  يقف  مل  اأنه  واأح�سب 

الالزمة فيما يتعلق باالإحاالت القراآنية التي 

جاء بها ابن طفيل يف ق�سته »حي بن يقظان« 

معاملة  الرجل  هذا  مع  القوم  تعامل  فقد 

ق�سته  يف  جاء  ما  اإىل  ملتفتني  الفيل�سوف، 

الفل�سفية  باملقوالت  زاخر  معريف  �سخ  من 

التي كانت رائجة اآنئذ يف مقابل من �سبقه اأو 

�سينا  وابن  ر�سد  كابن  الفال�سفة  من  عا�رشه 

والغزايل وابن ال�سائغ والفارابي..

باالإحاالت  يقظان  بن  حي  ق�سة  عّجت  فلقد 

لن�سو�ص  كاإيراده  منها  املبا�رش  القراآنية؛ 

على  ليدلل  بفا�سلتها،  كاملة  كاآية  قراآنية 

املبا�رش  وغري  باال�ستنباط،  اإليه  تو�سل  اأمر 

باملعنى  واإتيانه  قراآين  ق�س�ص  كا�ستيحاء 

تراكيبه.  من  �سيء  اإدراج  دون  منه  امل�ستفاد 

وما بني ذلك وذاك حيث كان يختطف بع�سًا 

ذلك  تاأمل  اإىل  قارئه  ليحيل  قراآين  ن�ص  من 

وا�ستح�ساره اأثناء قراءته.

اإذا كنا نتفق مع الرجل  وبغ�ص النظر عن ما 

وا�ستنباطه وبالتايل موفقيته  يف دقة تدبره 

يف التوظيف، فقد اأعطانا بكل و�سوح مرتكزه 

االأ�سا�سي يف فهم الكون واالإن�سان، وقد حملنا 

اىل مقاربة االعتقاد باأن ما ي�سمى بالفل�سفة 

جمموع  اإال  هي  ما  القراآنية،  االإ�سالمية 

الوجود  اأو  املادة  من  املاحتة  الفل�سفات 

واالإن�سان والغيب.

فهي مادية يف تعاملها مع املنافع احليوية 

العالئق  تقرير  يف  واإن�سانية  وحتوالتها، 

االإن�سانية، ووجودية من حيث قوانني املجتمع 

وهي  واختالف،  اجتماع  طلب  من  املعي�ص، 

غيبية يف نظرتها اإىل املطلق والغيبيات.

املحور،  هذا  القراء  يدي  بني  اأ�سع  اإذ  واإنني 

اأمتنى عليهم اأن يولوا هذا اجلانب ما ي�ستاأهل 

من البحث لكي ي�سلطوا ال�سوء عليه، وبالتايل 

ليفرقوا بني فل�سفة م�رشقية واأخرى اإ�رشاقية، 

فيدركوا حيثياتها ومناحيها ومرتكزاتها.

ِ اَلِّتي َقْد َخَلْت ِمن  َة اهلَلّ مي�رش ملا خلق له )�ُسَنّ

ِ َتْبِدياًل} الفتح: 23  ِة اهلَلّ َد ِل�ُسَنّ َقْبُل َوَلن جَتِ

واإن هي دامت على ما هي عليه حتى يوافيها 

َك َحَتّى َياأِْتَيَك اْلَيِقنُي }  اليقني {َواْعُبْد َرَبّ

احلجر: 99.  {اإَِنّ َهَذا َلُهَو َحُقّ اْلَيِقنِي}الواقعة: 

 .95

ُقّ اْلَيِقنِي }احلاقة: 51.  ُه حَلَ {َواإَِنّ

{َحَتّى اأََتاَنا اْلَيِقنُي } املدثر: 47 

{َكاَلّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقني} التكاثر: 5. 

َها َعنْيَ اْلَيِقنِي} التكاثر ُوَنّ {ُثَمّ َلرَتَ

فازت باالأمن وكانت من اأ�سحاب اليمني 

ُبوَن 
ّ
َقَر امْلُ اأُْوَلِئَك   10 اِبُقوَن 

ّ
ال�َس اِبُقوَن 

ّ
{َوال�َس

ِعيِم 12 } الواقعة. 11 يِف َجَنّاِت الَنّ

بالنحو  الكرمي  مقامه  يقظان  بن  حي  وطلب 

به  واقتدى  اإليه،  عاد  حتى  اأواًل  طلبه  الذي 

اأ�سال حتى قرب منه اأو كاد، وعبدا اهلل يف تلك 

اجلزيرة حتى اأتاهما اليقني. 

ِكنَي  �رْشِ امْلُ َعِن  ْعِر�ْص  َواأَ ُتوؤَْمُر  ا  مِبَ َدْع  {َفا�سْ

ِذيَن َيْجَعُلوَن  �ْسَتْهِزِئنَي 95 اَلّ ا َكَفْيَناَك امْلُ 94 اإَِنّ

َمَع اهلِل اإِلًها اآَخَر َف�َسْوَف َيْعَمُلوَن 96 َوَلَقْد َنْعَلُم 

ْح  َف�َسِبّ  97 َيُقوُلوَن  ا  مِبَ ْدُرَك  �سَ يُق  َي�سِ َك  َنّ
اأَ

َك  اِجِديَن 98 َواْعُبْد َرَبّ
ّ
َن ال�َس َك َوُكن ِمّ ِبَحْمِد َرِبّ

َحَتّى َياأِْتَيَك اْلَيِقنُي 99 } احلجر.

مقرراً حالني لهوؤالء:

جمتمعاتهم،  يف  املبارك  ال�سعي  اإحداهما   

ال�ساحة  ت�سكل  التي  ال�رشيعة  ملتزمني جانب 

يف  البغي  عدم  ب�رشط  النا�ص،  لنجاة  االأ�سلم 

مبا  حزب  كل  قاعدة  على  املنافع  ا�ستجالب 

وال�سهوات  الهوى  وا�ستعمال  فرحون،  لديهم 

على  ي�سُدّ  مما  الدنيا،  حطام  على  والتهالك 

املرء منافذ العلم و�سواًل اإىل ال�سالل الكامن 

يف اجلدل واملراء، والذي يوؤدي يف النهاية اإىل 

حال اخلتم على ال�سمع االأب�سار واالأفئدة، يف 

ت�سابه مع االأنعام »بل هم اأ�سل« را�سمًا بذلك 

املنهج القراآين، وموؤكداً على الر�سالية واالأمانة 

الدعوة  وا�ستنزاف اجلهد يف  اال�ستخالف،  يف 

املباركة، ب�رشط احلركية االإيجابية امل�ستظلة 

بعلم وقدرة اهلل، وحكمتة يف خلقه باأن جعلهم 

خمتلفني. 

بعيدا  ق�سي  ركن  اإىل  االلتجاء  واالأخرى: 

واأراه بذلك يدين ب�سكل متاأدب اخليار  عنهم، 

االآخر بالرغم من اأنه كان خيار بطله »حي بن 

يقظان« واعبد ربك حتى ياأتيك اليقني.

جمتمعه،  يف  الرجل  حركة  توؤكده  ما  وهذا 

وفلكيًا  وريا�سيًا  طبيبًا  الرجل  كان  فقد 

وفيل�سوفًا و�ساعراً ووزيراً، مبا يعنى انخراطه 

يف جمتمعه فاعاًل ومنفعاًل. االأمر الذي جعل 

من  كل  يقررون  والباحثني  الدار�سني  بع�ص 

جهته ما يراه، فقد ذهب بع�سهم )اأحمد اأمني( 

هو  الق�سة  لهذه  الفل�سفي  »االأ�سا�ص  اأن  اإىل 

الطريق الذي كان عليه فال�سفة امل�سلمني على 

ابن  �سور  وقد  احلديثة  االأفالطونية  مذهب 

طفيل االإن�سان الذي هو رمز العقل يف �سورة 

حي بن يقظان )واليقظان هو اهلل(، وقد رمى 

بني  االتفاق  بيان  اإىل  ورائها  من  طفيل  ابن 

اأذهان  �سغل  مو�سوع  وهو  والفل�سفة  الدين 

من  لنا  بد  ال  وهنا  كثرياً«  امل�سلمني  مفكري 

)واليقظان هو اهلل(، وهذا  التوقف عند عبارة 

كالم مدعاة ل�سديد التاأمل..

لي�سع  تيزيني(  )طيب  بع�سهم  نحا  حني  يف 

ليجعل  املاديني،  الفال�سفة  خانة  يف  الرجل 

التاريخي  ال�سبق  على  حيًا  �ساهدا  منه 

الأطروحات مارك�ص واأجنلز املادية!!. 

متباينة  اأخرى  طروحات  اإىل  باالإ�سافة 

الدرا�سة  من  مزيد  اإىل  حتتاج  ومتفاوتة، 

والتحليل.
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و»النغمة  املحلي«  »اللون  مثل  واالأدب 

اخليال  يوظف  الذي  و»االإبداع«  اخلطابية« 

املبتِكر اجلامع بني ذكريات املا�سي ال�سحيق 

يف  وال�سابط  البعيد،  امل�ستقبل  واإرها�سات 

كل ذلك لي�ص اأكرث من قوة الروؤية وعمقها يف 

تعتمد  ال�سادقة. ومل  الب�رشية  التجربة  جمال 

مثل  ال�سارم  العقل  اإجراءات  الرومان�سية 

غريها، واإمنا ا�ستبدلت به العاطفة واالإح�سا�ص 

منبع  اعتربته  الذي  للقلب  القياد  واأ�سلمت 

االإلهام وم�سدر القوة املميزة بني اخلري وال�رش، 

الفردية  الفروق  القبح واجلمال، فراعت  وبني 

احلقائق  وطرح  النمذجة  مفاهيم  وجتنبت 

العامة، ودعت اإىل الراأفة باجلن�ص الب�رشي كله 

واإىل االإ�سادة باحلياة الفطرية الوديعة ون�رش 

العدل والعدالة يف جميع االأو�ساط وبني جميع 

املخلوقات. ولقد اتخذت الرومان�سية من الفن 

عن  للتعبري  و�سيلة  خا�سة  ال�سعر  ومن  عامة 

جمااًل  واعتربته  االأ�سيلة،  القيم  وعن  الذات 

الإبراز امل�ساعر النبيلة والروؤى العميقة ما دام 

الفن رجعا ل�سدى احلقيقة يف احلال واملاآل، 

ال�ساعر   »Lamartine »المرتني  ف 
ّ
عَر وقد 

باأنه »ُربان ال�سفينة الب�رشية، يقوي ال�سعفاء 

ـ الرومان�سية ومثالية الأدب:

 ظهر التوجه الرومان�سي يف اإجنلرتا واأملانيا ثم 

يف فرن�سا على يد بع�ص الكتاب الذين عا�سوا 

 »Chateaubriand هناك اأمثال »�ساتوبريان

و»مادام دو�ستايل Mme De Staël«؛ وميكن 

الظروف  عن  تولد  قد  التوجه  هذا  باأن  القول 

يف  اأوروبا  عا�ستها  التي  املحيطة  التاريخية 

ثم  ومن  ع�رش،  والتا�سع  ع�رش  الثامن  القرنني 

اعُترب مبثابة احلالة النف�سية العامة املتنكرة 

حترير  اإىل  والداعية  القائمة  للموؤ�س�سات 

العبقرية الب�رشية من �رشامة االأ�سول وق�سوة 

ال�سافية،  �سجيتها  على  واإطالقها  القواعد 

ف 
ّ
ُيَعِر اأن  يف  يرغب  اأحد  يكن  مل  ولذلك 

فكتب  حمدوداً،  دقيقًا  تعريفًا  الرومان�سية 

 »Alfred De Musset مو�سيه  دي  »األفريد 

مثاًل على ل�سان بع�ص �سخو�سه متحدثا عنها 

والريح  تبكي،  التي  النجمة  اإنها   ...« بقوله: 

التي  والزهرة  يرتعد،  الذي  والليل  تئن،  التي 

االأمل  اإنها  يحلق...  الذي  والطائر  تت�سوع، 

االأبي�ص  والرداء  املتعدد،  واحلب  الوردي، 

يا  جميلة  هي  كم  ال�سف�ساف،  يك�سو  الذي 

�سيدي...!«.

عدم  على  يدل  فاإمنا  �سيء  على  هذا  دل  واإن 

اإىل االمتزاج  الت�سوف  التقعيدي وعلى  الق�سد 

الذي يعك�ص �سفاء  الطبيعة وجمالها  ب�سفاء 

االأ�سالة والنقاوة والرباءة، ومع ذلك فقد بلور 

التوجه الرومان�سي وبطريقة عملية اأو تلقائية 

الفن  جمال  يف  ميزته  التي  املالمح  بع�ص 

جربان خليل جربان

اأبعاد رومان�شية وحداثية
د. حممد خرما�ض

ل ميكن اأن نتحدث عن جربان خليل جربان ول عن الرابطة القلمية حديثا وافيا و�سافيا يف �سفحات قليلة وحمدودة، ولذلك اخرتنا اأن ن�ستطلع 

احرتام  اإىل  الداعيني  والتحديث  احلداثة  ومبفهوم  للرومان�سية،  العام  باملنظور  عالقة  له  �سعره مما  واحلداثية يف  الرومان�سية  الأبعاد  بع�ض 

الإن�سان واإىل البحث الدائب عن قيمه املفقودة؛ وهو ما ا�ستلزم اأن نركز على جانب الروؤية املحت�سنة لهذه الأبعاد كما نقراأها يف اأ�سعاره، من 

خالل مو�سوعات الرجوع اإىل الذات والغرتاب عن العامل والتعلق باملطلق والبحث عن احلقيقة وما اإىل ذلك، واأن منهد بتوطئة وجيزة عن فل�سفة 

الرومان�سيني وقناعة احلداثيني، وعن نقط اللتقاء التي اآمن بها جربان ف�سكلت روؤيته للعامل مبا فيه الإن�سان وروؤيته للفن مبا فيه ال�سعر.

األفريد دي مو�سيه

قامات
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والتقدم  التحرر  اإىل  التطلع  بني  وعجيبة 

والتطور واكت�ساب املعارف التي تك�سب القوة 

تهديد  من  يرافقها  قد  ما  وبني  واالزدهار، 

ة، ومن ثم ن�ساأت ديناميكية  َنِدَيّ
ّ
للمقومات ال�َس

التغيري  اآليات  ا�ستجالب  اأجل  من  توفيقية 

بني  معاوية  �سعرة  على  االإبقاء  مع  املقبولة 

القدمي واجلديد. وقد �سملت هذه احلركية جميع 

يف  ال�سامية  االأفكار  ويقدم  اجلهال،  وينري 

العدل وال�سفقة واحلقيقة«.

التي  »جلجلة«  جبل  قمة  هو  اإذن  فالفن 

اأن  وعليه  واحلقيقة  احلق  عندها طرق  تلتقي 

يتنزه عن املطالب الدنيا والدنيئة وميتح من 

اأ�سالة وفنية واإتقان لكي جتد فيه االإن�سانية 

�سعادتها التي تبحث عنها دائما واأبدا.

اإىل  وجهت  التي  الكثرية  االنتقادات  ورغم 

العرب  ا�ستقى منه  الرومان�سي« فقد  »التفكري 

يف  الكثري   ) يزالون  ال  ورمبا   ( وغريهم 

؛  احلياة  ويف  االأدب  يف  املجددة  حركاتهم 

االأمر الذي يلتقي مع التوجهات احلداثية يف 

كثري من جوانبها.

ـ اإ�سكالية احلداثة والتحديث:                                    

منطق  على  االآخر  هو  احلداثة  مفهوم  يرتكز 

الفكر  جمال  يف  امل�ستمرين  والتغري  التغيري 

واالجتماع  واالقت�ساد  والعلوم  وال�سيا�سة 

من  يجعل  ما  وهو  ذلك،  اإىل  وما  واالإدارة 

ومعار�سة  مغايرة  ح�سارية  روؤية  احلداثة 

للروؤية التقليدية، ومن ثم فهي اأي�سا م�سجعة 

املبادرات  وعلى  الطالئعي  االإبداع  على 

املتغريات  وفق  العمل  وحرية  الفردية 

احلا�سلة يف االأنظمة املختلفة ويف العالقات 

باالأزمات  عالقة  له  مما  واخلا�سة،  العامة 

والتي  احلديث  االإن�سان  ويعرفها  عرفها  التي 

تدفعه اإىل خو�ص غمار التجريب يف كل �سيء 

البعيد يف احلا�رش املرير  كي يفرغ املا�سي 

تكون �سدمة  وقد  ال�سعيد.  امل�ستقبل  اأجل  من 

احلداثة عنيفة على بع�ص االأفراد واجلماعات 

واملجتمعات ملا يف االأمر من مفارقة قا�سية 

لقد اتخذت الرومان�سية من الفن عامة 

ومن ال�سعر خا�سة و�سيلة للتعبري عن 

واعتربته  الأ�سيلة،  القيم  وعن  الذات 

جماًل لإبراز امل�ساعر النبيلة والروؤى 

ل�سدى  رجعا  الفن  دام  ما  العميقة 

احلقيقة يف احلال واملاآل 

جربان خليل جربان
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 اأ�رصب النور مدامـا      

فـي كـوؤو�ض مـن اأثـيـر

البعيد،  ال�سوت  اإىل  تن�ست  اأذنا  لل�ساعر  اإن 

هو  مما  واأدق  اأ�سمى  لديه  املعرفة  وم�سادر 

متعارف عليه، ولذلك يود اأن ُيعتق من القيود 

احل�سية وال�سلطوية كي يحلق يف عوامل اأثريية 

مرحة ي�ستطلع فيها بب�سريته و�ساعريته ما ال 

تدركه احلوا�ص العادية؛ ومن ثم نغمة الت�سكي 

مفهوم  تغيري  اإىل  ال�سمنية  والدعوة  والتمني 

ال�سعر وال�ساعر واإجالل مقامه يف البحث عن 

املكانة  ا�سرتجاع  اأجل  من  واحلقيقة  احلق 

عرب  �ساعت  التي  احل�سنة  وال�سورة  املثلى 

اأهمية  نقدر  ال  وقد  وعواديه.  الزمن  تقلبات 

مثل هذا البعد االأنطولوجي يف روؤية جربان ما 

مل نوؤطره يف �سياق التوجه الرومان�سي الذي 

اأو يكتفي مبا حتققه املنجزات  مل يكن يقتنع 

رغم  ت�ستطع  مل  التي  والعلموية  العقالنية 

اأهميتها يف جمال الواقع والطبيعة املحدودة، 

االإن�سان احلديث )املعا�رش( ويالت  اأن جتنب 

احلروب والدمار والت�سلط واال�ستغالل، فطمح 

يف  اأخرى  حقيقة  اكت�ساف  اإىل   ) )ويطمح 

وعامل  النف�ص  عامل  هو  يكون  قد  اآخر  عامل 

القلب وعامل احلد�ص اأي عامل االإن�سان، ولذلك 

اإىل  فرن�سا  يف  الرومان�سية  زعماء  اأحد  اأ�سار 

ميكن  جديد  باطني  عامل  »ثمة  يكون  قد  اأنه 

مبا  ُمغرم  اآخر  كوملبو�ص  يوما  يكت�سفه  اأن 

»اأنا  بقوله:  جربان  عه  ويرِجّ الطبيعة«.  وراء 

قارة  اأكت�سف  يوم  كل  ويف  نف�سي،  كوملبو�ص 

هذه  لغة  هو  طبعًا  وال�سعر  فيها«.  جديدة 

النف�ص وهو امَلْعرَب اإليها واملعرِبّ عنها، ولذلك 

وال�سناعة  ال�سنعة  حد  من  يخرج  اأن  ينبغي 

اإىل في�ص القلب وخفق اجلوانح وهو املنظور 

اأن  ينبغي  الذي  ال�سعر  والتجديدي يف  اجلديد 

ويف  الغاية  يف  املن�سودة  »احلاجات«  يلبي 

الو�سيلة، يف التعبري ويف التربير، ولن يتاأتى 

ذلك بالطبع اإال بالتغيري، تغيري اآفاق االنتظار 

القطاعات مبا فيها الفنون واالآداب التي ت�سكل 

حمفال منا�سبا لتمرير القناعات مهما تداخلت 

وخا�سة  مرجعياتها،  وتعددت  اإحاالتها 

احلرية  يف  جديدة  مفاهيم  تبلورت  اأن  بعد 

من  واأ�سبح  االإن�سان،  وحقوق  والدميقراطية 

امل�ستحيل اأن تعود و�سعية اليوم اإىل ما كانت 

عليه باالأم�ص الأن العنا�رش الطارئة تدخل يف 

�سيء  اإىل  فتحولها  اجلديدة  الرتكيبة  �سميم 

لعجلة  ومفيدة  ممكنة  دفع  قوة  واإىل  مغاير 

التطور التي ال تتحرك اإال اإىل االأمام.

ثرا  منبعًا  احلاملة  الرومان�سية  �سكلت  لقد 

فقد  القلق  الغرب  يف  وكما  احلائرة،  للحداثة 

�سهد العامل العربي امل�سطرب اأحداثا ونكبات، 

وانكفاأوا  تنتهي،  ال  اإحباطات  اأهله  وعا�ص 

على اأنف�سهم يبحثون يف االأعماق ويف االآفاق 

االإن�سان،  اآدمية  عن  املفقودة،  اجلوهرة  عن 

عن كرامته وعن حقيقته، فوجدوا يف املنظور 

الرومان�سي مناخًا دافئًا متحرراً، ووجدوا يف 

التطلعات احلداثية اإغراءات ومالذا.

بذور  باكرا  حملوا  ممن  املهجريون  وكان 

فا�ستطاعوا  التجديدية،  املوؤن�سنة  الروؤية  هذه 

القلمية،  الرابطة  حم�سن  يف  تنميتها 

اأن  وا�ستطاعوا مبا توفر لهم من حرية هناك 

يف  وقناعاتهم  وباآرائهم  باأ�سواتهم  يجهروا 

االأدب ويف احلياة بعيداً عن ح�سار ال�سلطات 

وال�سلطات  االأمنية  وال�سلطات  الثقافية 

التاريخية وما اإىل ذلك.

وكان جربان خليل جربان من اأن�سط االأع�ساء 

الذين ا�ستماتوا �سعرا ونرثا يف الدفاع عن حق 

االإن�سان يف اإن�سانيته ويف وجوده ويف عامله 

العدالة وعن  النظيف، فكتب عن احلرية وعن 

احلق واحلقيقة يف مل�سات رومان�سية طافحة 

الذين  بكل  متاأثرا  عميقة،  فل�سفية  وتاأمالت 

اأو ات�سل بهم من املفكرين وال�سعراء  قراأ لهم 

 

 »Nietzsche »نيت�سه  اأمثال  والفنانني 

وقد  وغريهما،   »A. Rodin رودان  و»اأوك�ست 

واال�ستغاالت  االن�سغاالت  تلك  بنف�سه  خل�ص 

واأحالمي عظيمة  »اأ�سغايل كثرية  قوله:  مبثل 

نقت�رش  ولذلك  خميفة...«.  هائلة  ومطامعي 

الرومان�سية  االأبعاد  بع�ص  ت�سجيل  على  االآن 

واحلداثية يف �سعره من خالل »تيمات« الذات 

والعامل الكائن اأو الذات والعامل املمكن مثال.

متمردة  قلقة  روح  الرومان�سية  الروح  اإن   

وباالأحرى اإذا كانت روح �ساعر فيل�سوف مبثل 

ح�سا�سية جربان وت�سوراته البعيدة يف البحث 

عن الذات التي مل تعد مطمئنة يف هذا العامل 

املتع�سفة فيجرد  االأو�ساط  البئي�ص، ويف هذه 

من نف�سه �سحرورا ي�ساجله ويتمنى عليه:

    اأيها ال�سحـرور غـن      

وا�رصف الأ�سـجـان عنـي

    اإن يف �سوتك �سوتا      

نـافـخـا فـي اأذن اأذنــي

    ليتني مثـلـك حـر      

مـن �سـجــون وقـيــود 

    ليتني مثـلـك روح       

فـي ف�سـا الـوادي اأطـيـر 

   

نيت�سه
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فهو النبي وُبرد الغد يحجبـه     

عـن اأمة برداء الأم�ض تاأتــزُر 

الروؤية  هو  النبي   / ال�ساعر  به  يحلم  ما  اإن 

ال�سائع  معار�سة  على  القائمة  ال�سحيحة 

من  ال�سائد  ومناه�سة  والقيم  االأعراف  من 

ال�ساذج  الفعل  برد  مباالة  دون  »االأوهام« 

الب�سيط القائم على اجلهل باحلقيقة اجلوهرية 

املطامح  جذوة  ُيخمد  ما  اإىل  الركون  وعلى 

لة لالإرادات  العليا من الرتاكمات العتيقة املكِبّ

يقني  يف  ا�ستقر  وقد  لالإح�سا�سات.  واملبِلّدة 

للوجود  جديد  �سكل  عن  البحث  اأن  ال�ساعر 

مطلب اأ�سا�سي به ت�سرتد االإن�سانية اإن�سانيتها 

وتتخل�ص مما اأرهقها ويرهقها، �سيما وجربان 

قد �سهد االأحداث الع�سيبة التي مر بها العامل 

خمتلف  يف  ال�سعوب  معاناة  وعاي�ص  العربي 

االأطوار، كما عاي�ص التحوالت املفرو�سة التي 

النظر يف كثري  واأعادت  االأ�سئلة  اأعادت طرح 

وق�سية  »الهوية«  ق�سية  مثل  الق�سايا  من 

العالقة مع االآخر وق�سية التالوؤم مع متغريات 

الع�رش وما اإىل ذلك.

اأدى  الذي  والتحديث  احلداثة  باب  اإنه 

اإىل  ـ  جربان  ومنهم  ـ  العرب  بالرومان�سيني 

االن�سجام  لتحقيق  ال�سعرية  طاقاتهم  تعبئة 

مع امل�سرية ومع الذات بحثا عن وجود وا�سح 

وم�ستتب بعيدا عن القلق والع�سف واالإحباطات 

اإنه وعي الذات بالذات والدخول بها  والف�سل. 

فنا وفكرا و�سعرا اإىل مرحلة احلداثة والتجريب 

الزيف  عامل  هدم  والبناء،  الهدم  طريق  عن 

وهي  واليقني  احلقيقة  عامل  وبناء  وال�سقاء، 

املعادلة ال�سعبة التي اأقام عليها جربان وكل 

واالإ�سالح  التغيري  يف  روؤيتهم  الرومان�سيني 

وو�سوال  ذاته  ال�سعر  بتجديد  بدءاً  والتطوير، 

عن  جربان  عرب  وقد  كلها.  احلياة  جتديد  اإىل 

ذلك حينما �ساأل ال�ساعر: »اأ�ساعر اأنت ي�رشب 

االأزهار  وين�رش  االأمراء  اأبواب  اأمام  الطنبور 

 

وتغيري امل�سافات اجلمالية يف الن�سو�ص ويف 

النفو�ص، وهي عملية تبداأ ـ كالعديد من االآمال 

الكبريةـ  باالأحالم واخلياالت التي تفتح اأبواب 

واال�ستيهامات.  ال�سور  لغة  وتتكلم  املجهول 

الذي يحلق فيه جربان  التايل  الن�ص  كما يف 

يف ف�ساءات جد معربة:

فوهة  فوق  يغرد  �سحرورا  راأيت  احللم  »يف 

بركان ثائر 

وراأيت زنبقة ترفع راأ�سها فوق الثلوج

وراأيت حورية عارية ترق�ص بني القبور

اإىل اأن يقول: يف اليقظة راأيت احلزن واالأ�سى 

فاأين ذهبت اأفراح احللم وم�رشاته؟

اأ�سباح  النوم  يعيد  حتى  النف�ص  تتجلد  وكيف 

مالذ  اإذن  احللم  عامل  اإن  واآمالها؟!«.  اأمانيها 

تتعاي�ص  وفيه  ذاتها،  الذات  جتد  فيه  اآمن 

يغرد  فيه  املعجزات،  وتتحقق  املتناق�سات 

فوهة  فوق  ال�سداح  ال�ساعر   / الع�سفور 

الزنبقة رمز املحبة  الواقع امل�سطرب وتنبت 

�سقيع  رغم  املتجددة  واحلياة  واجلمال 

فوق  احلياة  فرتق�ص  واملعوقات،  احلرمان 

الكائن  العامل  اأو  اليقظة  عامل  اأما  املمات... 

فهو من الق�سوة واجلفوة والكدر بحيث ال يدعو 

اإاَلّ اإىل الهروب والتمرد وطلب التغيري. واحللم 

تكرث  النائم،  كحلم  ال�ساعر  حلم  اأو  االإبداعي 

االآمال  حتقيق  على  امل�ساعدة  العوامل  فيه 

واملعوقات  املثبطات  فيه  وتقل  والرغبات، 

فيه  جتد  ولذلك  والتع�سفات؛  القهر  وعوامل 

الذات الرومان�سية من امل�رشات وامللذات ما ال 

العبو�ص!  اليقظة املقرف  البتة يف عامل  جتده 

املقبول  اجلميل  والكون  اإذن  الربيء  فالكون 

العاطفة  وكون  ال�سعر  وكون  النف�ص  كون  هو 

كما  القلب  باب  اقرع  واالنفعال؛  واخليال 

العبقرية  وحده  »ففيه  دومو�سيه:  األفرد  يقول 

وفيه الرحمة وفيه احلب والعذاب وفيه �سخرة 

�سحراء احلياة، حيث تنبج�ص اأمواج االأحلان ـ 

يومًا ما ـ اإذا م�ستها ع�سا مو�سى«.

الليل  يرخي  حينما  اإال  االأحالم  تنطلق  وال 

نف�سه  عوامل  اإىل  ال�ساعر  وي�ستكني  �سدوله، 

بني  احلياة  نب�ص  ويعي�ص  �سداها  ع  يرِجّ

ثناياها:

�سكن الليل ويف ثوب ال�سكوْن            

تختبـي  الأحالم

           و�سعى البدر وللبدر عيـون      

تـر�سد الأيـام

       فتعايل يا ابنة احلقل نـزور      

كرمـة الع�سـاق

       علنا نطفي بذيـاك الع�سيـر     

حرقـة الأ�سـواق

االأحالم  دنيا  اإىل  ال�ساعر  يحمل  الليل  اإن 

االأفالك  بني  روحه  ت�سبح  حيث  واالنعتاق 

الوظيفة  وهي  واالطمئنان،  باحلب  فرتتوي 

ال�سعر  خطاب  يف  الليل  ملفهوم  اجلديدة 

واالإلهام.

وهكذا تخلق الذات الرومان�سية يف �سعر جربان 

ال�سقي يف  م�سافة �سا�سعة بينها وبني الوعي 

الواقع  القطيعة مع  الكائن، وتعلن عن  العامل 

و»معانقة  النقي  العامل  عن  بحثًا  املوتور 

االأبدية« كما يردد جربان. ولي�ست هذه القطيعة 

معرفية  قطيعة  هي  بل  فقط،  روحية  قطيعة 

وقطيعة اأنطولوجية مت�ص الكينونة كذلك، الأن 

النا�ص ـ ومبا درجوا عليه يف زمانهم الرديء 

اخل�سوع  على  وتعودوا  اال�ست�سالم  األفوا  قد  ـ 

و�ساد عندهم االقتناع باأنه لي�ص يف االإمكان 

قوى  من  قوة  ال�ساعر  لكن  كان؛  مما  اأبدع 

البعث تريد اأن يفهم النا�ص معنى احلق واخلري 

واجلمال واأن يعملوا من اأجله.

  واأف�سل العلم حلم اإن ظفرت به   

و�رصت ما بني اأبناء الورى �سخروا

  فاإن راأيت اأخا الأحالم منفردا    

عن قومه وهـو منبـوذ وحمتقـُر
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االإن�سان وربط االإن�سان باملطلق واالأبدي! 

باأن  القول  �سيء  يف  املبالغة  غري  من  ولعله 

الرومان�سية  يف  وجدوا  قد  العرب  املثقفني 

ي�ساعد  ما  و�سحبه  جربان  اآثار  ويف  الوافدة 

االإن�سان  لعالقة  مغاير  ت�سور  ا�ستحداث  على 

وعلى  بالكون،  االإن�سان  وعالقة  باالإن�سان 

اإيجاد �سيغ تعبريية ت�ستجيب حلاجات اليوم 

املختلفة عن حاجات االأم�ص كثرياً.

الهوامـ�ض:

  A. DE Musset: Lettres de dupuis et
cotonet-1ere lettre- 1

 Lamartine: Méditations. P: – 2

ط:  املهجري،  النرث  االأ�سرت:  الكرمي  عبد  عن  نقال   3-  

القاهرة 1961، ج1، �ص: 45.

الكاملة، �ص:  البدائع والطرائف، املجموعة   -4 جربان: 

.607

 Georges Gusdorf: L’homme  –  5

 romantique، Paris 84 ، P: 33.

ل�سنة  القلمية  الرابطة  جمموعة  �سذرات،  جربان:   6-  

1921، دار بريوت، �ص: 202.

 -7 جربان: العوا�سف، املجموعة الكاملة، �ص: 399.

 A. Demusset: Poésies complètes.  –  8

 Paris 1947. P:118.

املجموعة  الليل(  )اأغنية  والطرائف  البدائع  جربان:   9-

الكاملة، �ص: 356.

-10 جربان: املواكب، املجموعة الكاملة، �ص: 356.

-11 جربان: البدائع والطرائف، العهد اجلديد، املجموعة 

الكاملة، �ص: 568.

-12 ميخائيل نعيمة: الغربال ـ عوا�سف العوا�سف، �ص 

226 ـ 227.

العربية،  اللغة  م�ستقبل  والطرائف،  البدائع  جربان:   13-

املجموعة الكاملة، �ص: 560 – 561.

-14 جربان: البدائع والطرائف، العهد اجلديد، املجموعة 

الكاملة، �ص: 566ـ 569.

-15 جربان: املو�سيقى، املجموعة الكاملة، �ص: 39.

اأم  الهامدة؟  اجلثث  وراء  وي�سري  االأعرا�ص  يف 

ي�ستولدها  قيثارة  يده  يف  اهلل  و�سع  موهوب 

اأنغاما علوية جتذب قلوبنا وتوقفنا متهيبني 

اجلمال  من  احلياة  يف  وما  احلياة  اأمام 

والهول؟!

الذين ال  االأول فاأنت من امل�سعوذين  اإن كنَت 

ُينبهون يف نفو�سنا �سوى عك�ص ما يق�سدون... 

وراء  م�سع�سعة  فاأنت ب�سرية  الثاين  واإن كنت 

ب�رشنا، و�سوق عذب يف قلوبنا وروؤيا ربانية 

يف غيبوبتنا«.

»الغربال«  يف  نعيمة  ميخائيل  ت�ساءل  وقد 

االأدبية  التقاليد  على  جربان  ثورة  �سبب  عن 

ال�سعراء  »راأى  اإنه:  فقال  واالجتماعية، 

ينطقون مبا ال ي�سعرون، واخلطباء يتكلمون ال 

حبا باإبراز فكر اأو بث دعوة، بل حبًاّ بالكالم، 

دواليب  بني  مُينة  يدور  دوالبا  نف�سه  فوجد 

تدور ي�سارا«.

واالختالف  اخلالف  يف  اإذن  الق�سية  فمدار 

يف ال�سعر ويف غري ال�سعر هو حماولة زعزعة 

عن  باالإن�سان  قعدت  التي  اجلامدة  االأعراف 

بلوغ منزلته احلقيقية واإقامة روؤية ح�سارية 

اإىل احلق واخلري  تفتح ب�سريته وتنري طريقه 

الأن  ومنا�سبة  جديدة  باأ�ساليب  واجلمال، 

كما  ينف�سالن«  ال  تواأمان  واحلياة  »االأدب 

اأثوابه  ي�سنع  الذي  والأن  اأي�سا.  ُنعيمة  يقول 

تظل  تقَدّمه...  من  اأثواب  من  يجُزّها  ُرقع  من 

حياته كرجع ال�سدى ويبقى كيانه كظل ظليل 

ٍة ال يعرف عنها �سيئا، كما يقول  َيّ حلقيقة َق�سِ

جربان نف�سه«.

اأو  الغد«  »اأبناء  ي�سميهم  مبن  جربان  ثقة  اإن 

»الذين نادتهم احلياة« كبرية جداًّ ولئن كانوا 

فئة قليلة فاإن يف »الغ�سن املزهر ما لي�ص يف 

غابة ياب�سة«.

واأ�سحابه  جربان  قرن  فقد  اأي،  وعلى 

ال�سكل  م�ستوى  على  وبحثوا  باحلياة،  ال�سعر 

 

وامل�سمون عما يحقق كفاءة االأداء وي�ستوعب 

مطالب  على  املتفتحة  التجديدية  الروؤية 

احلياة،  ومطالب  االإن�سان  ومطالب  الع�رش 

فخرجوا على الن�سق املاألوف وابتدعوا ظواهر 

ما  له  كيان  لهم  وكان  الفهم  ويف  ال�سعر  يف 

بعده.

اإن االأبعاد الرومان�سية يف �سعر جربان تتمثل 

بني  واحلياة،  ال�سعر  بني  الروؤية  تكامل  يف 

واخليال،  احللم  بني  والفيل�سوف،  ال�ساعر 

والتاريخ،  االأ�سطورة  بني  والقلب،  العقل  بني 

وراء  وما  الطبيعة  بني  والرمز،  احلقيقة  بني 

الطبيعة، بني الوعي ووعي الوعي، بني النف�ص 

واخللود، اأي بني الذات والعامل اأو بني االإن�سان 

القفز  اأما مالمح احلداثة فتتمثل يف  والكون، 

على املعتاد وابتغاء اجلديد يف املنظور ويف 

املتناق�سات  اإلغاء  حماولة  يف  ال�سياغة، 

البعيدة  االآفاق  يف  والتحليق  احلجب  وك�سف 

ال�سمو  عن  وبحثا  واملغالطات  للزيف  درءاً 

التقيد  جربان  كره  لقد  احلقيقة.  وحتقيق 

اجلاهزة،  القوالب  وثار على  القار،  بالنموذج 

اإليه،  الرحلة  ت�سق  الذي  البعيد  عامله  فبنى 

ولكن ال ينقطع االأمل فيه. وق�سارى القول هو 

كما قال:

وتنت�رش  لت�سري  النائمة  احلياة  ينبه  »�سوت 

ومتالأ وجه االأر�ص«.

ويف النتيجة ميكن القول اإن جربان كان �سباقا 

املعا�رشة  املدار�ص  بع�ص  به  تقول  ما  اإىل 

بني  الف�سل  يف  لي�ست  احلقة  املعرفة  اأن  من 

القائم  التفاعل  يف  واإمنا  واملو�سوع،  الذات 

بينهما، الأن االإن�سان مركز الثقل واأن ال�سوابط 

وامللكات  القوى  من  كثرياً  حتجب  ال�سارمة 

واحللم  واحلد�ص  كاخليال  فيه  الكامنة 

وله  به  الثقة  اإعادة  من  بد  ال  واأنه  والفهم، 

احلياة  وت�ستعيد  تناغمه  الكون  ي�ستعيد  كي 

قيمتها ومعناها. فاحلقيقة واحدة واإن جتلت 

يف مظاهر �ستى، وهو ما ي�سوغ ربط احلداثة 

ب�سريورة  الرومان�سية  وربط  بالرومان�سية 
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املاديات بف�سيف�ساء البهارج 

الدنيوية، واإمنا يف التوا�سع 

عن  والبعد  العلم  ورهبة 

{تلك  االآخر  على  التعايل 

الدار االآخرة جنعلها للذين ال 

يريدون علواً يف االأر�ص وال 

ف�ساداً والعاقبة للمتقني}. 

عبد  الدكتور  االأ�ستاذ  اإنه 

ال�ساعر  املقالح  العزيز 

اليمني  واملثقف  والناقد 

الثقايف  وامل�ست�سار  الكبري 

ورئي�ص  اجلمهورية  لرئي�ص 

والبحوث  الدرا�سات  مركز 

اليمني ع�سو املجمع اللغوي 

يف القاهرة، واملجمع اللغوي 

جمل�ص  وع�سو  دم�سق،  يف 

اأمناء مركز درا�سات الوحدة 

اأن  رغم  ببريوت،  العربية 

باملركز  عمله  يف  زواره 

وال�سا�سة  الوزراء  من  هم 

واأرباب الفكر والعلم واالأدب 

والعاملي،  والعربي  اليمني 

اأو  اإن�سان  اأي  باإمكان  اأن  اإال 

اأي  يف  مقابلته  علم  طالب 

اأمام مكتبه، يقف فتى قروي يت�سبب جبينه 

فر�سة  منتظرا  كان  اخلجل..  عرق  من  مطرا 

فكرية  قامة  اأكرب  على  قرب  عن  التعرف 

الفتى  ظل  مينية..  ون�سالية  واأدبية  وثقافية 

الأوىل  درا�سته  �سنوات  ي�ستعيد  �سارحًا 

هذه  عن  املخيلة  يف  املر�سومة  وال�سورة 

�سنعاء  مذياع  من  ب�سدًى  املحاطة  القامة 

يحمل �سوت اليمـن الأ�سـيل )..... /عادت طيوُر 

اليمني/ الطائر  الأر�ض �سادحة/فمتى يعود 

ومتى اأقبُلّ تربًة نزحْت/ واأخيط من اأ�سجارها 

�سعري  ن�ض  بني  اأخرى  ومقاطع  كفني( 

اجلميل  واحلزن  بال�سوفية  مفعمة  وخاطرة 

املقاحلية  الب�سمة  ذات  الفل�سفية  والروؤى 

الفريدة.. وبينما الفتى على هذا ال�رصود اأطل 

�ساحب ال�سرية الإبداعية العطرة مبفرده، ومل 

ت�سبقه ثلة من اجلند كما كان يتوقع الفتى، 

ومل تكن املفاجاأة يف هذه الطاللة بل يف ما 

الرهبة  ك�رص حواجز  دافئ  �سوت  من  حملته 

املقالح:  اإليه  اأ�سار  اإذ  القروَيني،  واخلجل 

اأي�سًا  الفتى  !!« كان  ادخْل  ُبني..  يا  »تف�سل 

بات�ساع  فخامًة  يت�سع  فارهًا  مكتبًا  يتوقع 

�سهرة ال�ساعر اليمني الكبري ال�ستاذ الدكتور 

عبد العزيز املقالح الذي �سغل حيزاً كبرياً من 

واإعالما  ون�سال  اأدبا  اليمنية  الأجيال  ذاكرة 

وعلمًا وتنويراً.

ال�شاعر اليمني الكبري الدكتور عبد العزيز املقالح 

            فـي حوارٍ خا�س لـ)الرافد(

�شخ�شنة النقـد م�شكلة قدمية

م�شتقبل اللغة العربية هو م�شتقبل العرب اأنف�شهم

حممد حممد اإبراهيم

املثقل  اخل�سبي  املكتب  تعلو  التي  ال�سغرية  احلائطية  اللوحة  لكن 

عميقة  ر�سالة  الفتى  لذهن  اأو�سلت  والدرا�سات،  الكتب  باأمهات 

واأرباب  ال�سا�سة  ت�سنع  يف  تكمن  ال  العظمة  اأن  مفادها  الداللة، 

عبد العزيز املقالح  .

حوار
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 2009 العام  ويف  2004م،  عام  والعلوم 

يف  الثقافية  العوي�ص  جائزة  على  ح�سل  م 

دورتها احلادية ع�رشة. 

غو�سًا مع هذا االأديب وال�ساعر واملثقف الكبري 

يف اأغوار ما�سيه التكويني والن�سايل، ونقا�سًا 

�سحفيًا حول روؤاه ـ كمثقف عربي كبري ـ جتاه 

جممل ق�سايا راهن الواقع الفكري وال�سيا�سي 

احلوار  هذا  معه  الرافد  ملجلة  كان  والثقايف، 

اخلا�ص.

يف  اأنت  و�سني/ها  ويف  �سحوي  يف  اأنت  ها 

�رشي ويف علني

الهوى يف  اأن�ساك فانطفاأت/طرُق  اأن  حاولت 

�سائِر املدِن

من هذا الن�ض الذي يحمل عا�سفًا من الغربة.. 

عن  تتذكرون  فماذا  معكم..  حوارنا  �سنبداأ 

حلظة كتابة هذا الن�ض زمنًا ومكانًا وتفاعاًل 

وجدانيًا؟

اأتذكر اأن هذا الن�ص ال�سعري كتب نف�سه، ذات 

اأنظر  واأنا  القاهرة،  جامعة  حديقة  يف  نهاٍر 

�سباب  فاأرى حويل مناذج من  و�سمااًل  ميينا 

واالإح�سا�ص  املعرفة  رغبة  متالأهم  م�رش 

ذاته  الوقت  ويف  وطنهم،  مب�ستقبل  املطمئن 

اأوائل  يف  بالدنا  اإىل  البعيد،  اإىل  اأنظر  كنت 

من  تقريبًا  �سنني  ع�رش  بعد  ال�سبعينيات 

واالحتالل  اال�ستبداد  كابو�ص  من  اخلال�ص.. 

بغيوم  ملبدة  اأجواوؤها  كانت  بينما  االأجنبي، 

اخلالفات وال�رشاعات ونذر حرٍب بني �سطريها 

امل�سطنعني حتت ذرائع واهية واأوهام تلب�ست 

الوطن  هذا  حب  عن  تبعدهم  وكادت  البع�ص 

للو�سول  اإيجابية  وطنية  حلول  عن  والبحث 

به اإىل بر االأمان. 

الر�سمية،  املواعيد  روتينيات  وبدون  وقت 

الدائم  املوعد  هو  الدوؤوب  اليومي  فالعمل 

اأو علمية  لكل ذي حاجة بحثية  املقالح  عند 

الفطري فح�سب،  لتوا�سعه  ولي�ص  اإن�سانية،  اأو 

الثقافية  واملرجعية  الروحي  االأب  لكونه  بل 

منذ  املعا�رشة  البلد  اأجيال  لكل  واالإبداعية 

فهو  املن�رشم،  القرن  و�ستينيات  خم�سينيات 

اأعالم  اأبرز  من  وواحد  1937م  مواليد  من 

واحلراك  والتحريرية  التنويرية  احلركة 

االأدبي  والتجديد  احلداثة  ورائد  الثوري، 

املعا�رش يف اليمن، وهو اإىل جانب ذلك ثائر 

الكلمة املخ�رشم، عا�ص ماآ�سي الوطن، ون�سج 

ومل  املوؤملة،  اأحداثها  نار  على  واإبداعه  فكره 

اأق�سى الظروف، بل �ساهم يف  يبتعد عنها يف 

الوطن  هذا  اأخرجت  التي  التحوالت  �سناعة 

اإىل بر االأمان. عا�رش اأبرز رواد االأدب العربي 

والعاملي املعا�رشين يف القرن الع�رشين عن 

قرب، وحظي بتقديرهم الكبري.. رمبا الأنه بنى 

اإيقاع  على  االإن�سانية  وعالقاته  �سداقاته 

عن  بعيداً  واالإبداع  واحلب  والكلمة  ال�سدق 

طوب املادة ومتدد املظهريات واإغوائها.

وماآثره  ذاته  عن  احلديث  دائمًا  يتحا�سى 

باأ�سئلتك..  عليه  ت�رش  واأنت  حتى  وجناحه 

عن  واحلديث  ال�سادقة  االبت�سامة  تظل  اإذ 

اأو  ظلمهم  وعدم  االآخرين  واأدوار  العموميات 

االأقرب  االإجابة  هي  ال�سلبي،  ظلهم  يف  ال�سري 

باحرتام  ي�سعرك  راٍق  وباإ�سلوب  اأحاديثه  يف 

يح�رشه  الذي   - الدائم  مقيله  ويف  �سوؤالك، 

رواد الكلمة والفكر والثقافة، لي�ص حمليًا ممن 

واملفعمني  النا�سئني  ال�سباب  من  اأو  عاي�سهم 

يحلق  وعامليًا-  عربيًا  بل  اخلال�ص،  بحبه 

مبحبيه تارة يف �سماوات اجلمال الالمتناهي 

معرفة واإبداعًا، وتارة اأخرى تراه يوزع املاء 

خجولة  وبابت�سامة  �سيوفه  على  وال�ساي 

من  وحزنًا  التاأمل،  فل�سفة  من  �سيئًا  متطر 

�سجن الق�سيدة.

املثقف العربي يقف موقف املتفرج 

ا�ستثناءات  مع  اأمته  ق�سايا  من 

حمدودة ميثلها املثقفون امل�ستغلون 

يف حقل الكتابة..

مو�سوعي  مثقف  وذاك  هذا  فوق  املقالح 

لي�ص  وامل�سموعة،  الثاقبة  الروؤية  ميتلك 

مبادراً  فرتاه  وقوميًا،  بل  فح�سب،  وطنيًا 

التي  امل�سريية  الق�سايا  خمتلف  ومناق�سًا 

واالأن�سانية  واال�سالمية  العربية  االأمة  مت�ص 

واجلرائد  ال�سحف  اأبرز  �سدور  ويف  جمعاء. 

وبطرٍح  واجلماهريية..  النخبوية  العربية 

و�سطحات  الغمو�ص  تلكوؤات  يتجاوز  ثرٍي 

امل�سطنعة..  اجلغرافية  واحلدود  املجامالت 

فاملقالح  فيه،  مبالغًا  اأو  هذا  غريبًا  ولي�ص 

وثقايف  فكري  وباحث  واأكادميي  اأديب 

التنويري  والرعيل  النا�سج  الن�سق  واأدبي من 

العربية  املكتبة  اأثرى  حيث  املعا�رش، 

يزيد  ما  ال�سعري  اإبداعه  من  الكتب  باأمهات 

النا�ص  ديوانًا مفعما بحب  اأو  كتابًا،   15 عن 

وما  املتميز،  ال�سعري  اخلطاب  بلغة  وعامراً 

الدرا�سات واملراجع  اإ�سداراً من   25 يزيد عن 

اإبداعه ال�سعري على  االأدبية والفكرية.. وحاز 

اجلامعات  يف  والباحثني  الدار�سني  اهتمام 

اليمنية والعربية بني درا�سات نقدية ور�سائل 

اأعماله  بع�ص  وترجمت  ودكتوراه،  ماج�ستري 

اإىل اللغات االأخرى. وت�رشفت با�سمه عدد من 

قوائم االأو�سمة واجلوائز االإبداعية ذات القيمة 

العالية حمليًا وعربيًا وعامليًا،  اال�ستحقاقية 

والتي من اأبرزها: و�سام الفنون واالآدابـ  عدن 

عام 1980م، و�سام الفنون واالآداب ـ �سنعاء 

1982م. جائزة اللوت�ص عام 1986م. جائزة 

اليون�سكو ـ باري�ص 2002م، جائزة »الفار�ص« 

من  والفنون  االآداب  يف  االأوىل  الدرجة  من 

الثقافة  وجائزة  2003م،  الفرن�سية  احلكومة 

العربية من املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
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عن  واالأمهات  االآباء  اأحاديث  واإىل  الطفولة 

ف�ساًل  التقدي�ص..  حد  ي�سل  باحرتام  الكتاب 

عن هدف اآخر يتحدد يف حماولة الهروب من 

اإجهاد  من  عليها  يرتتب  وما  العنونة،  تكرار 

ومكوناتها  العنونة  بفكرة  املفتون  الناقد 

االأدبي.  العمل  فهم  يف  ومهمة  اأوىل  كعتبٍة 

ت�ساوؤالت  من  القارئ  نف�ص  يف  ترتكه  ما  ثم 

التقليدي  القارئ  ال�سيما  �سيق،  من  واأحيانا 

�سعري  اإنتاج  كل  ت�سمية  على  اعتاد  الذي 

لل�سعراء الكبار بالديوان.

النتماء احلقيقي  الت�سميات تف�سح عن  هذه 

وخميالكم  املعرفية  مدارككم  تفتح  لزمن 

ماذا  الطفولة..  مرحلة  اإىل  اأي  ال�سعري.. 

عالقة  وما  الأوىل؟  طفولتكم  من  ت�سرتجعون 

ك�ساعر  نظركم  وجهة  من  بالإبداع  الطفولة 

وناقد؟

باالأحرى  اأو  �سل�سلة  اإىل  يحيل  اال�سرتجاع 

الوردية،  باالألوان  مفعٌم  بع�سه  �رشيط 

ويبداأ  واالأ�سود،  باالأبي�ص  االآخر  والبع�ص 

ومعرفة  التعليم  بداية  الطفولة،  زمالء  من 

القراآن  �سور  من  عدد  حفظ  االأوىل،  احلروف 

فيه  نتعلم  كنا  الذي  املكتب  �سورة  الكرمي، 

تلك البدايات، وهو بناء معمور من احلجر بال 

اأبواب وال نوافذ، ومفرو�ص بنوع من احل�سائ�ص 

القريب  ال�سيل  جمرى  حول  منوها  يكرث  التي 

من املكتب يف ف�سول املطر. 

اأزمة الثقافة العربية تكمن يف غياب 

العربية  الثقافية  الإ�سرتاتيجية 

الثقايف،  اإىل جتزئة اجلهد  الواحدة 

وفق منطلقات قطرية �سيقة.

باالإ�سافة اإىل ذلك، املراآة الكبرية التي كانت 

تت�سدر واجهة )املنظر(، وهو اأعلى مكان. يف 

ونحن ندخل هذا احلوار من حلظة الن�ض واأنت 

ناقد عربي كبري، براأيكم.. هل ال�سعر اإلهام اأم 

�سنعة؟

يكون  املعنى  وبهذا  وثقافة..  موهبة  ال�سعر 

هي  وكثرية  وال�سنعة..  االإلهام  بني  جمع  قد 

منابع  من  االقرتاب  حاولت  التي  الدرا�سات 

االإيحاء، واأهمها تلك التي �سدرت عن اأ�ساتذة 

علم النف�ص الذين يتحدثون عن مناطق الوعي 

والالوعي، وعن املوؤثرات الداخلية واخلارجية 

لق�سائده وفقًا حلاالت  املبدع  تلقي  وكيفية، 

خمتلفة منها ال�سهل الي�سري وال�سعب الع�سري، 

وكاأن  حاالت  يف  نف�سه  ال�ساعر  يجد  وكيف 

الق�سيدة هي التي تكتبه، ويف اأحايني اأخرى 

جنده هو الذي يكتبها.

�سنوات الطفولة هي اأخ�سب ما مير 

به الإن�سان يف حياته

ق�سيتم مرحلة الدرا�سات العليا بالقاهرة يف 

فرتٍة كانت ملتقى العروبة والعلم، فماذا عن 

عالقاتكم الثقافية والفكرية مع كبار املفكرين 

والأدباء العرب.. ؟

من ح�سن حظي اأن ربطتني عالقة وثيقة بعدٍد 

من كبار املفكرين يف الوطن العربي، والف�سل 

يف ذلك يعود اإىل القاهرة التي اخرتتها وطنًا 

لدرا�ستي اجلامعية وما بعدها، بعد اأن ترددت 

طوياًل يف اختيار اأماكن اأخرى للدرا�سة وكان 

غري  وقتًا  فيها  اأم�سيت  التي  فرن�سا  منها 

ق�سري، بحثًا عن اإمكانيٍة تقودين اإىل الدرا�سة 

يف )ا�سرتبون( اأو يف اأي جامعة خارج باري�ص، 

وقد حمدُت اهلل اأن اأتاح يل فر�سة الدرا�سة يف 

وهي  الوطن،  هذه  قلب  ويف  العربي  الوطن 

م�رش التي كانت يف ال�ستينيات وال�سبعينيات 

ملتقى الفكر واالإبداع، وعندها يلتقي ال�سعراء 

واالأدباء واملفكرون من م�رشق الوطن العربي 

ذكرت  ما  اإذا  احلديث  ويطول  مغربه  اإىل 

فالقائمة  بع�سها  عند  الوقوف  اأو  االأ�سماء 

ميالأ  يزال  ال  ومن  رحل  من  وفيها  طويلة، 

الدنيا باأفكاره واإبداعاته.

)احلنني والغربة( 

يف  وافر  حظ  الوطن  اإىل  واحلنني  للغربة 

الوطن  عالقة  ما  براأيكم  ال�سعرية.  م�سريتكم 

عالقتكم  حتولت  اأبرز  هي  وما  بالإبداع؟ 

بالن�ض ال�سعري يف اغرتابكم؟

الغربة عامل من عوامل االإبداع لدى ال�سعراء، 

العربي  ال�سعر  يف  وكبري  مهم  حمر�ص  وهي 

بابًا  النقاد  لها  اأفرد  وقد  وحديثًا،  قدميًا 

وا�سعًا يف درا�ساتهم فاالإن�سان بطبيعته دائم 

احلنني اإىل موطن ن�ساأته االأوىل باالإ�سافة اإىل 

باأ�سجاره  والتعلق  الوطن  ما يتعلمه عن حب 

واأحجاره ومدنه وحقوله. 

 ومن يتابع �سورة الوطن يف اأعمايل ال�سعرية 

املختلفة يجد حتواًل كبرياً يف التعبري عن هذا 

املعنى الذي اأخذ طابع املبا�رشة يف الق�سائد 

االأوىل، ثم اختلف متامًا يف الق�سائد االأخرية، 

وكتاب  �سنعاء  كتاب  يف  ذلك  يتجلى  كما 

القرية، وهما كتابان اأو باالأحرى ن�سان عن 

الوطن يف اأن�سع جتلياته.  

اإىل  �سوؤالنا  يذهب  الكتابني،  هذين  ذكر  على 

البحث عن �رص ابتعادكم عن لغوية العناوين 

لكل  خ�س�ستم  اإذ  اإ�سداراتكم..  يف  ال�سعرية 

اإ�سدار ت�سمية كتاب.. ومنحتم ذلك »القرية« 

و»الأ�سدقاء« و»الأم« و»�سنعاء« وغريها.. 

ما الذي دفعكم لهذا الختيار؟

رمبا يرجع ذلك اإىل ما حتدثه كلمة »كتـاب« 

مرحلة  اإىل  يعود  قدمي  اإغراء  وهو  اإغراء،  من 
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ما  يف  لذتها/  كيف  نف�سي  خالق  �سبحان 

النفو�ص تراه غاية االأمل!

وقدرته  املتنبي  عظمة   
َّ
تتجلى البيت  هذا  يف 

وحتويل  قوة،  م�سدر  اإىل  االأمل  حتويل  على 

ٍز  حمِفّ اإىل  طريقه  اعرت�ست  التي  امل�سكالت 

ي�ستمد منه االإ�رشار واالإبداع، فامل�سائب التي 

يرى  كان  موؤملًا،  عائقًا  االآخرون  فيها  يرى 

فيها و�سيلة ودافعًا اإىل االرتقاء والت�سامي.

يعرت�ص  ما  مواجهة  يف  يف�سلون  الذين  اأما 

ينجحون  وال  و�سعوبات  اأحزان  من  طريقهم 

على  التمرد  اإىل  املوؤدية  الطرق  اكت�ساف  يف 

على  يكونوا  اأن  بد  ال  فاإنهم  املعيقات  هذه 

بالهزمية  واالإح�سا�ص  ال�سعف  من  درجة 

واالنك�سار.

ال�سعر متنف�ض وخمرج  اأن  هل نفهم من هذا 

من بوتقة احلزن الذي مير به كل اإن�سان؟

رمبا ا�ستطاع ال�سعر اأن ميت�ص االأمل واأن يكون 

الوعاء اللغوي االإبداعي الذي يفرغ فيه املبدع 

قلقه وحريته واأ�سجانه واأحزانه، وذلك بع�ص 

ما مينحه ال�سعر لل�سعراء من هبٍة جليلة.

حياتي  يوم يف  واأجمل  يوم  اأ�سعد 

كلها هو يوم 22 مايو يف 1990م. 

يف  اخلالد  التاريخي  اليوم  ذلك 

حياة كل اليمنيني.

القات واحلياة 

اأنا من بالد القات ماأ�ساتي ت�سُجّ بها احلقب

ماذا عن ق�سة هذا الن�ض؟ وكيف انعك�ض القات 

على حياة اليمنيني فكريًا وثقافيًا؟

اأية ق�سيدة من جتربٍة ما تختفي  قد ال تخلو 

وهذه  كتابتها،  اإىل  املوؤدية  البواعث  وراء 

نطل  كنا  الذي  الزجاج  لوح  ثم  منزلنا، 

باخل�رشة،  املرتع  الوادي  على  خالله  من 

حملها  قد  الزجاج  لوح  فاملراآة  وباملنا�سبة 

الواليات  يف  اغرتابه  �سنوات  يف  الأمي  جدي 

يف  ارت�سمت  اأخرى  مالمح  وهناك  املتحدة. 

تاأ�سي�سًا  اأراها  التي  املرحلة  تلك  من  النف�ص 

يف  اأوغلت  مهما  الذاكرة  يبارح  ال  مهمًا 

احلا�رش وتكاثرْت م�ستجداتها.

قدمية  م�سكلة  النقد  �سخ�سنة 

ومناف�سات  خل�سومات  ونتاج 

بع�ض ال�سعراء والنقاد القدامى مع 

بع�سهم

باالإبداع..  الطفولة  بعالقة  يت�سل  ما  وهو 

به  مير  ما  اأخ�سب  هي  الطفولة  ف�سنوات 

االإن�سان يف حياته، مبا ادخرته من ذكريات 

باإحكام يف  و�سور مطبوعة  ومرائي  �سغرية 

بيئة  اأين ولدت يف  الذاكرة. ومن ح�سن حظي 

الطبيعة قل مثيله يف  تتمتع بقدر من جمال 

بالدنا، وبذلك ارتبطت روحي باملكان كموؤثر 

تلك  فارقت  اأنني  من  وبالرغم  القوة،  بالغ 

وظالله  املكان  ذلك  اأثر  اأن  اإال  مبكراً  البيئة 

يف  حية  جميعها  تزال  ما  الطفولة  وذكريات 

النف�ص اإذ كانت قد تعمقت يف الروح و�سارت 

وهي  للذاكرة،  االأ�سا�سية  املكونات  من  جزءاً 

امل�سدر االأول لل�سعر.

)تاأمالت(

املن�سورة يف معظم  لتاأمالتكم  دائمًا  املتابع 

املقاالت، يلم�ص حر�سكم ال�سديد على ترجمة 

الوقائع واالأحداث، ترجمة �سعرية لفتت انتباه 

التاأمالت  هذه  ترجمت  حيث  عامليني،  نقاد 

لل�سعر  يزال  ال  هل  براأيكم  عاملية..  لغات  اإىل 

موقعه يف م�سار تفا�سيل احلياة اليومية؟

ال �سك عندي يف ذلك، فال�سعر مهما بدا بعيداً 

 عنه يف نظر البع�ص ما يزال بالن�سبة 
ً
وم�ستغنى

للكثريين اأ�سبه ما يكون باخلبز اليومي ولي�ص 

ذلك يف اأو�ساط املثقفني واملتعلمني، بل ويف 

االأو�ساط ال�سعبية، حيث يفاجئك الفالحون يف 

اأحاديثهم وحواراتهم باأبيات من ال�سعر، �سواء 

ال�سعبي منه اأو الف�سيح.. وقلما تلتقي جماعة 

اأن  تدرك  اأن  دون  الب�سطاء  املواطنني  من 

لل�سعر يف حياتهم مكانة عالية ويف االأرياف 

خا�سة حيث جتد اأغلب �سكان القرى يرددون 

ال  معروفني  �سعبيني  ل�سعراء  كاملة  ق�سائد 

�سيما تلك الق�سائد املرتبطة مبواعيد الزراعة 

واحل�ساد..

املغَنّى منه  ال�سعبي  ال�سعر  اإىل  واإ�سارتي هنا 

وغري املغَنّى توؤكد حاجة االن�سان الدائمة اإىل 

ال�سعر يف اأ�سكاله وقوالبه املختلفة، علمًا باأن 

ال�سعر هو ال�سعر �سواء كان ف�سيحًا اأم عاميًا، 

قدميًا اأو جديداً، فالعربة باأهمية ما يرتكه من 

اأثر يف النفو�ص وما يوؤكد بقاءه حيًا وناب�سًا 

باحلياة.

اأن ترتبط  ورمبا كانت تاأمالتي التي اأحر�ص 

مبقايل االأ�سبوعي املن�سور يف �سحيفة الثورة 

اعتبار  من  انطالقًا  االجتاه،  هذا  يف  مت�سي 

واجتماعية  و�سيا�سية  وطنية  ر�سالة  ال�سعر 

وفنية.

اإحدى  النرثية ملقدمة  اإطاللتكم  ما قراأته يف 

اإ�سداراتكم الأدبية وهي ر�سالة اإىل �سيف بن 

ذي يزن ـ اإن مل تخني الذاكرة ـ لحظت اأنكم 

توؤ�سلون اإيجابية احلزن على الن�ض كم�سحة 

تقنية  ـ جوهر  براأيكم  ـ  يكمن  اأين  اإن�سانية.. 

جو  يخدم  جماليا  توظيفًا  احلزن  توظيف 

الن�ض ويوؤن�سنه؟

يتوقف االأمر على ثقافة احلزين ومدى قدرته 

على حتويل االأمل اإىل طاقة مقاومة وحتٍد لكل 

بيتًا  باملنا�سبة  واأتذكر  واملنغ�سات،  االآالم 

مهمًا من ال�سعر الأبي الطيب املتنبي وهو:
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احلا�رش،  تغييب  دون  به  وثيقة  �سلة  على 

واإعطائه ما ي�ستحق من عناية، والنظر �سوب 

اليابان  جتربة  ويف  باهتمام،  امل�ستقبل 

ـ وهما جتربتان مفتوحتان للجميع  وال�سني 

املا�سي  ال�سمني بني  التالزم  يوؤكد هذا  ـ ما 

واحلا�رش.. 

اأن  يف  لي�ست  نظري  وجهة  من  امل�سكلة  اإن 

االهتمام،  من  قدراً  ما�سيهم  يعطون  العرب 

والذين يرون اأن م�سكلة االأمة العربية هي يف 

تقديرهم،  يف  خمطئون  ملا�سيها،  االن�سداد 

االن�سداد،  لها بهذا  اأكرب، وال عالقة  فامل�سكلة 

يف  التمثل  يكون  ما  اأقوى  متثلت  ورمبا 

التطور  عن  والعزوف  والتخلف  اجلمود  حالة 

املا�سي.  من  امل�سيئة  اجلوانب  وا�سرتجاع 

هذه  اتخاذ  يف  بجراأة  االأمة  تبداأ  وعندما 

نف�سها  �ستجد  فاإنها  االإرادة،  ومتتلك  اخلطوة 

يف قلب الع�رش ويف معمعة التغيري املطلوب، 

خارجة من عنق زجاجة النكو�ص الراهن.

تعاين الثقافة اليمنية من ركود كبري اأّثر �سلبًا 

على املنتج الثقايف اليمني، اأين جند جوهر 

احللول  هي  وما  اليمنية؟  الثقافة  م�سكلة 

الكفيلة بالنهو�ض بواقع الثقافة حمليًا؟

والأحوالنا  الأو�ساعنا  بعيد  من  املراقب   -

له  �ستتاح  خا�سة،  الثقايف  للحال  ال  عامة، 

فر�سة اإدراك اأن ال�سيا�سة مبفهومها ال�سعبوي 

قد ا�ستغرقت كل اجلهود وا�ستاأثرت بالطاقات 

�سكان  و�سار  الثقايف  املجال  يف  الفاعلة 

يعد  مل  لذلك  ومت�سي�سني.  �سا�سة  كلهم  الوطن 

واإذا  املحيط،  هذا  خارج  ن�ساط  من  هناك 

كان احلال كذلك فال ننتظر اأن تتحرك املياه 

ل�سنوات قد  الثقافة املحلية  الراكدة يف بركة 

تطول.

الق�سائد  من  الكثري  �ساأن  �ساأنها  الق�سيدة 

اأن  �سك  وال  واقعية،  جتارب  من  امل�ستقاة 

االبتعاد  يف  م�ساحبًا  دوراً  يلعب  اخليال 

يف  وي�ستطيع  للتجربة،  املبا�رش  املناخ  عن 

معامل  تغييب  يف  ينجح  اأن  كثرية  اأحايني 

التجربة ويظل منها ما ي�سري ولو من بعيد اإىل 

دوافعها االأوىل فح�سب. 

اأما روؤيتي جتاه القات كظاهرة مينية، فاأرى 

اإيجابياته،  اأكرث بكثري من  اأن �سلبيات القات 

حيث  القت�سادي،  باملعنى  هنا  والإيجابية 

القت�ساديون  املالية كما يقول  الدورة  جعل 

اإىل  تذهب  ول  اليمني  املجتمع  داخل  تدور 

منتجة  زراعية  مادة  القات  باعتبار  اخلارج 

الكارثة  لكانت  م�ستوردة  كانت  ولو  حمليًا، 

اأعظم، اأما �سلبياته فهي من الو�سوح مبكان.

كمثقف ميني وعربي وجد نف�سه يف معمعة 

الع�رص والواقع املرير املعي�ض وله روؤى جتاه 

براأيكم  امل�سريية..  العروبة  ق�سايا  جممل 

�سناعة  من  العربي،  املثقف  موقع  جند  اأين 

الثقافة  وم�سكلة  اأزمة  هي  وما  احلا�رص؟ 

العربية؟

املثقف  اإن  قلت  ما  اإذا  اأجتَنّى  وال  اأبالغ  ال 

اأمته  ق�سايا  من  الغالب  يف  يقف  العربي 

مع  بعيد  من  وامل�ساهد  املتفرج  موقف 

ميثلها  حمدودة  تكون  تكاد  ا�ستثناءات 

وما  الكتابة..  حقل  يف  امل�ستغلون  املثقفون 

الوطن  الثقافة يف  مفهوم  اأن  اأكرث  له  يوؤ�سف 

العربي ما يزال ملتب�سًا وهو يف نظر الغالبية 

ال�سعر  الر�سمية يقف عند حدود  االأنظمة  لدى 

قدر  اأي  الثقافة  ت�سهد  ال  هنا  ومن  واالأغاين، 

عوامل  اأهم  بو�سفها  املطلوب  االهتمام  من 

التنمية الفكرية يف املجتمعات، ودور املثقف 

يف ال�سعوب املتقدمة يفوق يف اإيجابياته دور 

وال  ومتناٍم  مفتوح  االأول  دور  الأن  ال�سيا�سي 

وي�سقط،  يرتفع  بحزب  اأو  حمدد  بزمن  يرتبط 

ترتبط  الذي  ال�سيا�سي  ذلك  من  العك�ص  وعلى 

فنحن  هنا  ومن  حمددة.  بفرتات  مواقفه 

الثقايف  الو�سع  يف  النظر  اإعادة  اإىل  بحاجة 

االإعادة،  تلك  �سوء  يف  يتحدد  لكي  العربي 

النظر اإىل دور املثقف وموقفه وم�ساركته يف 

مواكبة االأحداث والتاأثري فيها..

اأما اأزمة الثقافة العربية واإ�سكالتها.. فال�سوؤال 

هنا اأكرب من اأن يتم اختزال اإجابته يف حواٍر 

عار�ٍص كهذا. واحلديث عن االأزمة يف م�ساحة 

�سيقة ال يكفي لتج�سيد اأبعادها التي تبداأ من 

غياب االإ�سرتاتيجية الثقافية العربية الواحدة 

اإىل جتزئة اجلهد الثقايف، بعد اأن �سار لالأ�سف 

كل قطر عربي ي�سعى اإىل اإيجاد ثقافة قطرية 

خا�سة به، ومن هذا املنطلق القطري ال�سيق 

من  ثقايف  برنامج  اإعداد  قطر  كل  يحاول 

هنا  اأن�سى  وال  واإقليمية.  حملية  نظر  وجهة 

العربية  الدور املجهول للمنظمة  اإىل  اأ�سري  اأن 

منذ  حاولت  التي  والعلوم  والثقافة  للرتبية 

عقود اأن تر�سي مفهومًا م�سرتكًا للثقافة على 

حتى  جهودها  وظلت  العربي  الوطن  م�ستوى 

االآن من�سية وبعيدة عن التطبيق.

م�ستقبل اللغة العربية هو م�ستقبل 

العرب اأنف�سهم

النكو�ض العربي

يرى الكثري من مثقفي العامل اأن م�سكلة الأمة 

العربية والإ�سالمية هي الن�سداد اإىل املا�سي، 

وت�سيي�ض كل احلا�رص بكل مكوناته.. ما راأيكم 

يف مثل هذا القول؟ وهل من خمرج من بوتقة 

النكو�ض العربي؟

اإىل  امل�سدودين  هم  وحدهم  العرب  لي�ص 

لدينا  يبدو  االن�سداد  هذا  كان  واإن  ما�سيهم، 

دون  جميعًا  االأر�ص  فاأمم  فيه..  مبالغًا 

ا�ستثناء حتاول اأن ال تهجر ما�سيها واأن تظل 
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مناهج  اإىل  يكون  ما  اأقرب  منه  كبري  جانب 

ال  الن�ص  حول  تتمحور  التي  احلديث  النقد 

حول �ساحبه، اإىل درجة كادت تلغي وجوده 

كمنتج للن�ص.

مبختلف  وارتباطات  عالقات  مثقف  لكل 

الفنون االإن�سانية، فما عالقتك باالآتي:

الق�صيدة:

وما  باأ�سيائه  الكون  بالكلمات  تختزل  مراآة 

يدور يف حميطه من روؤى ذاتية وعامة. 

الق�صة:

من  نوعًا  جتمد  الزمن  من  حلظات  اأو  حلظة 

القول املثري للتاأمل.

اللوحة الت�صكيلية:

بع�ص  تقوله  ال  ما  باللون  تقول  ق�سيدة 

الق�سائد بالكلمات.

�لرو�ية:

بني  عليها  مقبو�ص  مثرية  �ساخبة  حياة 

دفتي كتاب.

ال�صورة الفوتوغرافية:

زمن االأ�سياء جممداً على الورق.

الكتاب:

�سديق ومدر�سة.

�ل�سينما:

حلظات من الوهم اجلميل 

الأغنية: 

موال حب و�سجن. 

املو�صيقى: 

غري  بدونها  احلياة  تبدو  �سماوية  اإيقاعات 

ذات معنى.

م�ستقبل لغتنا

ع�رصية،  لتحديات  العربية  اللغة  تتعر�ض 

وحماولة  التقنية،  بثورة  معظمها  ارتبط 

جتاهلها منهجيًا وتعليميًا.. براأيكم من خالل 

بالقاهرة..  اللغوي  كونكم ع�سواً يف املجمع 

ما هي روؤيتك جتاه اآفاق م�ستقبل لغتنا؟.. وما 

الذي يجب علينا جتاه حمايتها؟

العرب  م�ستقبل  هو  العربية  اللغة  م�ستقبل 

لهم  يكون  اأن  يريدون  كانوا  اإذا  اأنف�سهم. 

للغتهم  يكون  اأن  على  ف�سيحر�سون  م�ستقبل 

لي�ص  العربية  اللغة  منه  تعاين  وما  م�ستقبل، 

وما  احلديثة  التقنيات  تطور  عن  ناجتًا 

اأفا�سته على الب�رشية من و�سائل اأفادت منها 

لغات كثرية وجعلت من تزايدها منا�سبة لن�رش 

لغاتها وت�سهيل عبورها. 

العربية  اللغة  حماية  اإىل  املوؤدية  الطرق  اأما 

والتمكني النت�سارها فهي من الو�سوح مبكان، 

و�سائل  من  الهائل  املناخ  هذا  يف  �سيما  ال 

املقروءة وامل�سموعة واملرئية ومن  التوا�سل 

واجلامعات  املدار�ص  من  التعليم  دور  ات�ساع 

من  يبداأ  واحلل  املتخ�س�سة.  واالأكادمييات 

الذي  القومي  الوطني  القرار  الر�سمي،  القرار 

يحدد بتو�سيح مهام هذه الو�سائل يف خدمة 

اللغة العربية واالرتقاء بها واخلروج بواقعها 

قبل  من  احلادة  واملناف�سة  التعرث  مزالق  من 

اللغات االأجنبية..

النقد وال�سعر

النقد مراآة تعك�ض ظل ال�ساعر وت�سيء خفايا 

ال�سعر  بني  جمعت  واأنت  بالن�ض..  عالقته 

خدم  ومن  ذلك؟  يف  وفقت  كيف  والنقد؟ 

الآخر؟

وبدون  نف�سه،  ناقد  هو  االأ�سا�ص  يف  ال�ساعر 

اأن يكون ال�ساعر ناقداً ال ي�ستطيع اأن يقِيّم ما 

اأو يتعرف على �سالحيته للن�رش، ومن  يكتبه 

 

ال�ساعر،  لدى  النقدية  احلا�سة  تن�ساأ  هنا 

واإن مل  ناقد  ال�ساعر  اإن  القول  وي�ستطاع معه 

الع�رش احلديث  النقدية. ويف  الكتابة  ميار�ص 

مل  كما  العربي،  االأدبي  النقد  واقع  اأو�سح 

�سارت  النقدية  الكتابة  اأن  قبل،  من  يحدث 

االأدب  يف  لي�ص  ال�سعرية،  للكتابة  مالزمة 

اأي�سًا،  االأجنبية  االآداب  يف  واإمنا  العربي 

والعك�ص  الناقد  مع  ال�ساعر  يتماهى  حيث 

�سحيح، وال ميكن قراءة النقد االأدبي العربي 

املعا�رش بعيداً عن تلك االجتهادات واالأعمال 

العرب  ال�سعراء  من  لعدٍد  واملتميزة  النقدية 

الكبار اأمثال: اأدوني�ص، كمال اأبو ديب، �سالح 

الها�سمي،  علوي  حداد،  قا�سم  ال�سبور،  عبد 

علي  حممد  بني�ص،  حممد  الوهابي،  املن�سف 

�سم�ص الدين، واآخرين ممن تتوازى درا�ساتهم 

النقدية مع اإجنازاتهم االإبداعية. واإذا كنُت قد 

اقتحمت هذا البـاب فلي�ص اإال انطالقًا من هذا 

املوقف العـام.. 

االآخر،  يخدم  االجنازين  اأي  اإىل  وباالإ�سارة 

بالن�سبة يل �سوف اأترك ذلك للباحثني والنقاد 

الذين باإمكانهم اإدراك اأي طـرف قـد اأفـاد من 

االآخـر.

الكتاب.. �سديق ومدر�سة، وال�سينما.. 

حلظات من الوهم اجلميل

�سخ�سنة النقد

يف  تكمن  النقد  م�سكلة  اأن  الكثريون  يرى 

�سخ�سنة قراءات الن�سو�ض، ما  تعليقك على 

هذا؟

اخل�سومات  مع  ظهرت  قدمية  م�سكلة  هذه 

وبع�سهم،  ال�سعراء  بع�ص  بني  واملناف�سات 

واإن  وال�سعراء،  القدامى  النقاد  بع�ص  وبني 

حترراً  اأكرث  يبدو  القدمي  االأدبي  نقدنا  كان 

و�سالمة من ال�سخ�سنة امل�سار اإليها، وكان يف 
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من البكاء الذي تت�ساقط معه الدموع. من ذلك 

على �سبيل املثال:

مدرا�سهم  اإىل  يذهبون  وهم  االأطفال  روؤية 

الطريق  برد  يل�سع  حفاة  القار�ص  ال�ستاء  يف 

اأقدامهم ال�سغرية بال رحمة.

واأن ترى امراأة عجوزاً تبحث يف القمامة عن 

بقايا طعام ت�سد بها رمق من تعول.

كيف تق�سي يومك؟ وهل متار�ض الريا�سة؟

اأواًل  بالقراءة  بقليل  الفجر  بعد  يومي  يبداأ 

وقبل  العمل.  اإىل  الذهاب  ثم  ثانيًا،  والكتابة 

ق�سري  وقت  هناك  يكون  الغداء  طعام  تناول 

لقراءة ال�سحف وت�سفح بع�ص املجالت، ومل 

اأتعود النوم بعد تناول الغداء، حيث يتم بعده 

مبا�رشة اللقاء باالأ�سدقاء يف املقيل اليومي، 

وهناك نبداأ يف قراءة بع�ص الكتابات املثرية 

امل�ساء  ويف  التاأمل.  على  الباعثة  اأو  للنقا�ص 

يكون موعدي مع النوم يف العا�رشة.

بع�ص  يف  ال�سيء  بع�ص  االأمر  يختلف  ورمبا 

لكن  معينة،  منا�سبات  تتخللها  التي  االأيام 

الربنامج الغالب هو ما �سبقت االإ�سارة اإليه.

هو  فامل�سي  الريا�سة،  ممار�سة  عن  اأما 

يوم  كل  لي�ص  يل،  بالن�سبة  املمكنة  الريا�سة 

كاخلمي�ص  اال�سبوع  من  حمدودة  اأيام  يف  بل 

العمل  يف  وجودي  اأغتنم  واأحيانًا  واجلمعة 

امللحقة  ال�سغرية  احلديقة  يف  اأحترك  لكي 

مببنى املركز. 

ولعل اأ�سواأ ما اأ�سكو منه هو عدم مزاولتي الأي 

البدنية كال�سباحة وركوب  نوع من الريا�سة 

الدراجة وغريها.

النزوع للت�سوف

كبرية  نزعة  ن�سو�سكم  بع�ض  يف  تظهر 

لل�سوفية، كيف تنظرون اإىل �سعر املت�سوفة؟ 

وما اجلميل فيها؟

جائزة العوي�ض

ح�سلت موؤخراً على جائزة العوي�ض، خ�سو�سًا 

وجاءت  بك،  ت�رصفت  اأنها  يرون  والكثريون 

اإليك.. ماذا يعني لك هذا التكرمي؟

اجلوائز  من  العوي�ص  �سلطان  ال�ساعر  جائزة 

اأنني  اإن مل تكن اأهمها، ورغم  العربية املهمة 

يتذكرين  اأن  اأ�سعدين  فقد  باجلوائز  اأهتم  ال 

القائمون على هذه اجلائزة واأن ي�سيفوا ا�سمي 

زمالء  وبينهم  عليها  احلا�سلني  قائمة  اإىل 

واأ�ساتذة اأكن لهم كل التقدير واملحبة. 

يدور يف اأذهان النا�ص ـ كما �سمعت ـ اأن بينك 

جعلتك  خوف  ق�سة  »الطائرة«  اجلو  وبني 

تف�سل الوطن على اخلروج اإىل اأي بلد، وتختار 

احلل على الرتحال.. ما حقيقة ذلك؟

لقد �سبق يل اأن �سافرت على منت الهواء، وزرت 

وبني  بيني  وكان  املعمورة،  ثلثي  من  اأكرث 

يجمعني  الذي  الود  كذلك  عميق،  وٌدّ  االأجواء 

باالأر�ص، لكن اختيار البقاء يف مدينة واحدة 

اأيًا  الو�سيلة  اإىل  يعود  ال  ال�سفر  عن  والعزوف 

مع  اتخذته  قرار  اإىل  يعود  ما  بقدر  كانت، 

اأن ت�سبعت من االأ�سفار، وراأيت ما  نف�سي بعد 

تعد  ومل  والبحار،  واالأنهار  املدن  من  يكفي 

يف  تثري  اأو  جديداً  نف�سي  يف  تبعث  االأ�سفار 

والن�سوة  الده�سة  من  قلياًل  اأو  كثرياً  وجداين 

اإىل  ي�ساف  البداية..  يف  ترافقني  كانت  التي 

واأنت  العامل  تزور  اأن  اليوم  ت�ستطيع  اأنك  ذلك 

على كر�سي مريح يف غرفة نومك.

ما اأ�سعب يوم واجهته يف م�سريتك اأو حياتك 

الإبداعية؟

ال ح�رش لالأيام ال�سعبة، ال �سيما يف ظروفنا 

منها  اجليد  املت�سارعة،  واملتغريات  القلقة 

اإىل  االأقرب  ال�سوؤال  يكون  ورمبا  والردي، 

الواقع هو: ما اأ�سعد يوم...؟ وحينئذ يكون يف 

االأيام  من  قليل  عدد  على  العثور  االإمكان 

ال�سعيدة.

اإذن، ما اأ�سعد اأو اأجمل يوم يف حياتك؟

اأ�سعد يوم واأجمل يوم يف حياتي كلها هو يوم 

التاريخي  اليوم  ذلك  1990م.  يف  مايو   22

اأ�سعدين  وقد  اليمنيني.  كل  حياة  يف  اخلالد 

يف  اإعالنه  �سهود  من  واحداً  كنت  باأن  احلظ 

مدينة عدن، ويف ح�سٍد لن يتكرر، و�سلت فيه 

درجة  اإىل  بالغبطة  وال�سعور  الفرح  موجة 

ت�ساقطت معها الدموع وانت�ست االأرواح. 

ال�سعر  يف  مهم  حمر�ض  الغربة 

العربي قدميًا وحديثًا

هل ترجمت هذا اليوم وهذه الفرحة يف ن�ٍض 

ما؟

الكلمات  تعجز  ق�سيدة  نف�سها  اللحظة  كانت 

عن ا�ستيعابها والتقاط موؤثراتها، لكنها بقيت 

جزءاً  ا�سرتجعت  حتى  النف�ص،  يف  حمفورة 

التي ال  الق�سائد  من  عدد  بعد حني يف  منها 

اأتذكر الكثري منها، ولعل اأبرز ما اأتذكره مقطع 

�سعري من ق�سيدة »اأمطار وحدوية«، وهو:

)متر ال�سنون

ويخ�رُشّ قلب املكان 

وقلب الزمان 

وتهطل اأمطار)مايو( 

وتورق بالوحدة االأر�ص 

والنا�ص 

تخرج اأُمّ اليمانني واحدة

من بقايا الرماد(

اأن  لنا  هل  ودموعك؟  حزنك  يثري  الذي  ما 

نتعرف على موقٍف معني؟

على  الباعثة  واملواقف  احلاالت  هي  كثرية 

واأمر  اأق�سى  هو  الذي  الداخلي  والبكاء  احلزن 
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روحي  بنزوع  اأ�سعر  مبكرة  فرتة  منذ  كنت 

املت�سوفة،  �سعراء  من  كثرياً  اأقرتب  جعلني 

روحية  مب�سحة  املغمور  ال�سعر  دون  ومن 

ال  االرتقاء،  من  حالة  معها  النف�ص  تكت�سف 

الرفيع  امل�ستوى  ذلك  ال�سعرية  للكتابة  يكون 

اإىل العلو. ودائمًا اأقول الأ�سدقائي اإن ما كتبه 

�سعراء املت�سوفة من �سعٍر خمتلف، يعد واحة 

املرتامية  العربي  ال�سعر  �سحراء  يف  خ�رشاء 

االأطراف. وقد �سدين املناخ ال�سويف والروحي 

�سعراء املت�سوفة، فعلى  يف كثري من ق�سائد 

اليمنيني  ال�سعراء  �سبيل املثال ال احل�رش من 

علوان«،  و»ابن  »ال�سودي«،  لـ  قراأت  القدامى 

اإليهم نزوعهم  و من املعا�رشين الذين �سدين 

»حممد  الكبري  اليمن  �ساعر  اجلميل  ال�سويف 

ما  كثرياً  انتباهي  ويلفت  الزبريي«،  حممود 

يكتبه عدد من ال�سعراء ال�سبان من �سعٍر حتلق 

الروحي  املناخ  هذا  ف�ساءات  يف  ن�سو�سه 

البديع.

�سدين املناخ ال�سويف والروحي يف 

كثري من ق�سائد �سعراء املت�سوفة

اأخريا.. »�سنعانية مَرّت من ال�سارع غَب�ْض«.. 

ماذا تتذكرون من حلظة كتابة هذه الق�سيدة 

املغناة؟ وما عالقة احلب بالإبداع؟

اإىل  م�سدوداً  نف�سي  وجدت  اأنني  اإال  اأتذكر  ال 

العفوية  بكامل  االأغنية  الق�سيدة  هذه  كتابة 

والتلقائية، ورمبا تكون قد جاءت تعبرياً عن 

ثم  الذاكرة  يف  غفت  �سابقة  �سبابية  جتارب 

ا�ستيقظت فجاأة لتاأخذ مكانها على الورق. 

يزلزل  حب  فبدون  باالإبداع  احلب  عالقة  اأما 

واملهيج  اجلميل  عامله  ويفر�ص  الوجدان 

مل�ساعر املبدع، فال يكون ثمة اإبداع وال يكون 

ثمة �سعر.
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واالأنا�سيد  والرتاتيل  الرتانيم  تلك  عرب  ن�ساأ 

التي كان االإن�سان يف مراحل بداوته يرددها 

يف  االآلهة  ومتاثيل  الدينية  الهياكل  اأمام 

ك�سب  اأجل  اإليها وت�رشعًا من  تو�ساًل  املعابد 

ر�سا االآلهة ودفع �سخطها عنه. ويرى الباحث 

املتخ�س�ص باالآثار االأ�ستاذ طه باقر يف كتابه 

»اأدب وادي الرافدين« اأن ال�سعر على ما ُيرجح 

اأول ما زاوله االإن�سان من الفنون االأدبية واأن 

من�ساأه من االإن�ساد والغناء ال�سعبي، وكذلك هو 

يف جميع االآداب العاملية، ولعل ما يوؤيد ذلك 

)�سعر(  كلمة  اأن  ال�سامية  اللغات  اإىل  بالن�سبة 

العربي  اللفظ  يطابق  مبا  فيها  امل�ستعملة 

الغناء  له:  اأ�سل ما و�سعت  تقريبًا، تعني يف 

و»�سور«  البابلية  »�سريو«  مثل  واالإن�ساد، 

»�سري  العرباين  امل�سطلح  ذلك  ومن  االآرامية: 

�سيدنا  اإىل  املن�سوب  االإن�ساد  ن�سيد  ه�رشمي« 

اجلاهليون  ظل  »وقد  التوراة.  يف  �سليمان 

لدى  توؤدي  كانت  كلها  الفنون  اأن  يعتقدون 

الفن  وظل  مقد�سة،  وظيفة  القدمية  ال�سعوب 

اأنه  لدرجة  طوياًل،  زمنًا  الطقو�ص  خدمة  يف 

وهذه  دينيًا«)1(  فنًا  اإال  فن  يوجد  يكن  مل 

عند  وا�سحة  كانت  للفن  التقدي�سية  النظرة 

حيث  كالنبي  عندهم  فال�ساعر  اجلاهليني، 

يحمل ر�سالة �سماوية مفعمة باجلمال، وكذلك 

ال�ساعر حيث يحمل ر�سالة اجلمال)2(. وغاية 

تطهري  هي  »اأر�سطو«  عند  الرتاجيدي  الفن 

النف�ص باإثارة املخاوف وال�سفقة )3(. وكانوا 

ال ين�سدون ق�سيدة املتلم�ص اإال اإذا كانوا على 

و�سوء.

جدران  على  للمعلقات  تعليقهم  خرب  وما 

 

بني  وطيدة  عالقة  هنالك  اأن  معتقداً  اأظل 

الدين والأدب، ول �سيما ال�سعر، فمنذ مراحل 

يزال ميثل  وما  كان  الأوىل  وبداياته  طفولته 

منطًا معينًا من التفكري اأو الذهنية املرتبطة 

الغيبي  وعامله  بالإن�سان  باآخر  اأو  ب�سكل 

اأن  نرى  ونحن  الواقعي،  عامله  عن  ف�سال 

الدين لي�ض مبعزل عن ال�سعر كما يرى بع�ض 

اإذا كان يق�سد  اإل  النقاد القدامى واملحدثني، 

قراآنا  لي�ض  ال�سعر  اأن  �سك  فال  ال�سعر  ماهية 

ول �سنة ولي�ض من الدين يف �سيء، ول عالقة 

والغاية،  واجلوهر  الأ�سل  حيث  من  بينهما 

وامل�ساعر  الأحا�سي�ض  حيث  من  اإل  اللهم 

نف�سه  الوقت  يف  ونعتقد  الإميانية.  الروحية 

ويبقى  وجدانية  غنائية  ن�ساأة  ن�ساأ  ال�سعر  اأن 

الدين مركوزا يف النف�ص االإن�سانية وفطرة اهلل 

التي فطر عليها االإن�سان وهو داخل يف النف�ص 

دافعة  حيوية  جتربة  باعتباره  االإن�سانية 

للتعبري والتجميل. وال�سعر قوٌل وتعبري جمايل 

عن م�ساعر اإن�سانية، ول�ست اأدري ملاذا ينادي 

املثقفون  وال�سيما  جلدتنا  اأبناء  من  الكثري 

بف�سل الدين عن �سوؤون احلياة كافة واحلياة 

لالأل�سن  مهذبا  الدين  اأولي�ص  منها.  االأدبية 

لالأقوال  وجمماًل  للعقول  ومنوراً  وللنفو�ص 

واالأفعال؟ اأولي�ص ال�سعر خا�سة واالأدب عامة 

حالة  وعن  االإح�سا�ص  عن  جماليًا  تعبرياً 

�سعورية جتاه الكون واالإن�سان واحلياة؟

اإال خيطًا من خيوط الدعوة  اأرى ذلك  اإنني ال 

الثورة  بعد  الغرب  يف  نبعت  التي  العلمانية 

على الكني�سة الكاثوليكية وت�رشبت اإىل العامل 

واحلداثة.  والتجديد  التطور  بحجة  اأجمع 

املتغربون،  املثقفون  تلقفها  االأ�سف  ومع 

اخلاوية  الغربية،  باحل�سارة  املنبهرون 

العربية  ح�سارتهم  من  وقلوبهم  عقولهم 

وح�سارتهم،  بدينهم  واجلاهلون  االإ�سالمية 

الغرب  وراء  يهرولون  راحوا  وذاك  ولهذا 

العلماين ويقلدونه تقليدا اأعمى، علما اأن للبعد 

الروحي اأثراً يف مفا�سل احلياة الغربية حتى 

ال�سيا�سية منها، وال نن�سى اأن العلمانية دعوة 

اأهدافها  جملة  من  وكان  الغرب  يف  ظهرت 

بحجة  االإ�سالمية  العثمانية  الدولة  تفكيك 

ف�سل الدين عن الدولة، وقد يكون هذا منطبقا 

الكني�سة،  و�سيطرة  الكاثوليكية  الديانة  على 

خمتلف  فاالأمر  االإ�سالمي  للدين  بالن�سبة  اأما 

كليا، فالدين االإ�سالمي هو االأ�سا�ص يف تكوين 

الدول واملجتمعات كما هو معروف تاريخيًا.

عرب  اإبداعيا  تخلقا  االأدبي  النوع  ويبقى 

الزمن، اأ�سهمت يف �سياغته وهند�سته موؤثرات 

تاريخية ومنازع ذاتية، وكان للدين دور بارز 

ذو م�ساحة كبرية يف العملية االإبداعية بو�سفه 

واأن  والتجميل،  للتعبري  دافعة  حيوية  جتربة 

الكتب ال�سماوية، وال �سيما القراآن، كانت جتد 

للو�سول  اأداة تعبريية وخري و�سيلة  اللغة  يف 

معطياتها  تفجري  طريق  عن  االإن�سان  اإىل 

اجلمالية اإىل اأبعد املديات، هذا ف�ساًل عن اأن 

»الغيبية«  النظرية  وفق  على  وال�سعر  الدين 

كل  ارتباط  من  مقوماتهما  ي�ستمدان  كانا 

املجهول من جهة  اأو قل  الغيب  بعامل  منهما 

ال�سعر كان قد  واأن  اأخرى  وباحلياة من جهة 

حول الدين والأدب

د. بهجت احلديثي 

مقاربة
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فاإذا  ال�رش،  بابه  نِكٌد،  ال�سعر   : وقال  والغزل، 

دخل يف اخلري الن، هذا ح�سان فحل من فحول 

اجلاهلية، فلما دخل يف االإ�سالم �سعف �سعره 

والن«)9(.

من  جزءا  راأى  اأنه  االأ�سمعي  عن  يروى  ومما 

ما  اهلل  قبحه   : فقال  احلمريي،  ال�سيد  �سعر 

ما  ولوال  مذهبه  لوال  الفحول  لطريق  اأ�سلكه 

يف �سعره من �سب ال�سلف ملا تقدمه من طبقته 

اأحد)10(.

كان  هذه  املو�سوعية  نظرته  وفق  وعلى 

اإيل  اأحب  اأحد  ما   : ويقول  لبيد  �سعر  يف�سل 

�سعراً من لبيد، لذكره اهلل عز وجل، والإ�سالمه 

ولذكر الدين واخلري )11(.

اأن االأ�سمعي ينفي اجلودة  ووا�سح مما تقدم 

الفنية عن ال�سعر امللتزم جانب الدين واخلري، 

بفحل  لي�ص   : قال  لبيد،  عن  �سئل  ملا  ولهذا 

وكان رجاًل �ساحلًا. 

وكذلك كان ينظر كثري من النقاد القدامى اإىل 

�سعر اأبي نوا�ص، وكانوا ال يحتجون به، ال لعلة 

فيه ولكن لرفث اأبي نوا�ص وف�سقه، وما ُعرف 

عنه من جمون. يقول اأبو عمر ال�سيباين: »لوال 

الحتججنا  رفث  من  نوا�ص  اأبي  على  اأخذ  ما 

ب�سعره الأنه حمكم القول«)12(. 

الفنية  اجلودة  يربط  من  كل  نخالف  ونحن 

للمو�سوع  عالقة  ال  اأن  ونرى  باملو�سوع، 

نقول  فماذا  واإال  رداءته،  اأو  ال�سعر  بجودة 

كق�سيدة  نهجها  نهج  وما  الربدة  ق�سيدة  يف 

البو�سريي مثاًل؟!

وكثري من النقاد القدامى كانوا قد ذهبوا هذا 

مل  ال�سعر  اأن  املعتز  ابن  يرى  حيث  املذهب، 

من  ميدانه  يف  املربز  يكون  اأن  على  يوؤ�س�ص 

 

الكعبة اإال دليل اآخر على تقدي�سهم لل�سعر، ومن 

هنا نفهم اتهامهم للر�سول بال�ساعر والكاهن 

امل�سطلحات  هذه  الأن  واملجنون،  وال�ساحر 

اأطلقوا  وقد  الروح.  بعامل  ارتباط  لها  االأربعة 

تعني:  وهي  ال�سعراء،  على  »اأقراء«  م�سطلح 

ن�سكا  ُيعد  نظرهم  يف  ال�سعر  الأن  »الن�ساك«، 

وثنيا )4(. 

�سوؤال  ل�سعرائهم،  العرب  تقدي�ص  يوؤيد  ومما 

وقد  ـ  االأحبار  لكعب  اخلطاب  بن  عمر  �سيدنا 

ذكر ال�سعراء ـ قال له : هل جتد لل�سعراء ذكراً 

قوما  التوراة  يف  اأجد  فاأجاب:  ـ  التوراة  يف 

ال  �سدورهم  يف  اأناجيلهم  اإ�سماعيل  ولد  من 

اإال العرب.وكان كثري من �سعر الرثاء  نعرفهم 

لي�سمعه وتطمئن روحه  يقال على قرب امليت 

يف قربه)5(.

يف  ن�ساأت  الفنون  من  كثرياً  اأن  نرى  ونحن 

وو�سيلة  وطاعة  عبادة  بو�سفه  الدين  كنف 

به،  يعتقد  ما  �سيء  اىل  االإن�سان  بها  يتقرب 

وخدمة �سعائره ومعتقداته على نحو ما ن�ساأ 

الكرم  اإله  فن امل�رشح يف عبادة »ديوينز�ص« 

الفن  هذا  ي�سبه  ما  اليونان.ون�ساأ  عند  واخلمر 

قبل ذلك يف عبادة »اإيزي�ص« و»اأزوري�ص« عند 

قدماء امل�رشيني )6(.

اإن ارتباط االأدب باالأفكار اأو قل االأيديولوجيات 

اأمر ال نزاع فيه، فلي�ص هنالك فن ال يدعو اإىل 

فكرة، واإن فكرة »الفن للفن« خرافة ال وجود 

لها عند التطبيق. 

االأدبية  املذاهب  باأن  القول  ون�ستطيع 

والكال�سيكية  اال�سرتاكية  كالواقعية  احلديثة 

ت�سرتط  الرومان�سية  وحتى  والوجودية 

االلتزام باأيديولوجياتها وفل�سفاتها، اإذ تتخذ 

وروؤاها  اأفكارها  لتمرير  و�سيلة  االأدب  من 

تلك  اأن  ومعلوم  واالإن�سان،  واحلياة  للكون 

االأيديولوجيات علمانية �رشف.

اإننا ال نعرت�ص على تلك الو�سيلة وال على تلك 

واآخرا،  اأوال  اجلمالية  تتوفر  اأن  �رشط  الروؤية، 

ويبقى احلكم على هذا االأدب اأو ذاك مبقدار ما 

يكت�سفها  وفنية  مو�سوعية  جمالية  من  فيه 

عوامل  من  وراءها  ما  ويكت�سف  املتلقي، 

واأ�سباب. 

اأن  ميكن  ال  امل�سلم  العربي  االإن�سان  اأن  على 

وقيمه  وعقيدته  وبيئته  جمتمعه  من  ين�سلخ 

اهلل  فطره  التي  وفطرته  نف�سه  يف  املركوزة 

عليها، واأن النظرة اإىل ال�سعر باعتباره وجها 

نعود  اأن  نظرٌة قدميٌة ميكن  اخلري،  من وجوه 

اأ�رشنا  التي  والرتاتيل  االأنا�سيد  تلك  اإىل  بها 

اإليها �سابقًا، وقد عرف عن اجلاهليني التزامهم 

يعتقدون،  ما  على  الديني  وحتى  االأخالقي 

وكان منهم من يتاأله يف جاهليته يف �سعره 

اهلل  ويوحد  بالفواح�ص  ي�ستهرت  وال  ويتعفف 

�سبحانه وتعاىل كما هو عند احلنفاء.

فهم  معروفة،  اأبيه  مع  القي�ص  امرئ  وق�سة 

يروون اأن اأباه كان قد طرده لتعهره يف �سعره 

وتغزله بالن�ساء وفح�سه)7(. 

وقالوا عن اأمية بن اأبي ال�سلت: اإنه كان يتاأله 

كان  وكذلك  والنار،  اجلنة  ويذكر  �سعره  يف 

عدي بن زيد وورقة بن نوفل.

النظرة  هذه  االإ�سالم  ير�سخ  اأن  البديهي  ومن 

وجدت  التي  االأخالقية  اخلريية  الدينية 

الر�سول  جذورها يف اجلاهلية، وقد روي عن 

»اإمنا  قال:  اأنه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد 

الكالم خبيث وطيب«. ويف  ال�سعر كالم ومن 

موؤلف،  كالم  ال�سعر  »اإمنا  قال:  اأخرى،  رواية 

فما وافق احلق منه فهو ح�سن وما مل يوافق 

منه فال خري فيه«)8(.

اأما االأ�سمعي فقد ربط ازدهار ال�سعر وجودته 

والهجاء  واخل�سومات  واملنافرات  بال�رش 
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ومل  ب�سبوة،  ُيغو  ومل  ال�سدق  على  اقت�رش 

يرخ�ص بهفوة، ومل ينطق بكذبة، ومل يغرق يف 

ذم، ومل يتجاوز يف مدح، ولو �ُسلك بال�سعر هذا 

امل�سلك لكان �ساحب لواء املتقدمني، اأمية بن 

اإذ كانا  العبادي،  ال�سلت، وعدي بن زيد  اأبي 

اأ�سعارهما  يف  ومواعظ  وحتذيرا  تذكريا  اأكرث 

من امرئ القي�ص واأ�رشابه.

قوله:  يف  يكاد  اأو  االأمر  اجلاحظ  ويح�سم 

يعرفها  الطريق  و�سط  مطروحة  واملعاين 

واإمنا  والبدوي،  واحل�رشي  والعجمي  العربي 

ال�سعر �سياغة و�رشب من الت�سوير )13(.

املعنى  يف  النظم  اأن  جعفر:  بن  قدامة  ويرى 

القبيح، حيث  املعنى  النظم يف  ال�رشيف مثل 

اإن املعاين كلها معر�سة لل�ساعر، وله   : يقول 

ُيحظر  اأن  غري  من  اأحب  ما  منها  يتكلم  اأن 

عليه معنى يروم الكالم فيه، اإذ كانت املعاين 

لل�سعر مبنزلة املادة املو�سوعة وال�سعر فيها 

اأنه  كال�سورة، كما يوجد يف كل �سناعة من 

للنجار  اخل�سب  مثل  مو�سوع  �سيء  من  بد  ال 

�رشع  اإذا  ال�ساعر  وعلى  لل�سياغة،  والف�سة 

والرفث  وال�سعة  الرفعة  من  كان  معنى  يف 

ذلك  وغري  واملدح  والقناعة  والبذخ  والنزاهة 

يتوخى  اأن  الذميمة  اأو  احلميدة  املعاين  من 

العناية  اإىل  ذلك  يف  التجويد  من  البلوغ 

املطلوبة)14(.

ويتفق اأبو احل�سن اجلرجاين واأبو بكر ال�سويل، 

الكفر  واأن  الدين  عن  مبعزل  ال�سعر  كون  على 

ال ينق�ص من رتبة ال�سعر وال يذهب بجودته، 

�سببًا  االعتقاد  و�سوء  عاراً  الديانة  كانت  ولو 

اأبي  ا�سم  مُيحى  اأن  لوجب  ال�ساعر  تاأخر  يف 

ُعدت  اإذا  ذكره  ويحذف  الدواوين،  من  نوا�ص 

اجلاهلية  اأهل  بذلك  اأوالهم  ولكان  الطبقات، 

االأمرين  االأمة عليه بالكفر، ولكن  ومن ت�سهد 

متباينان والدين مبعزل عن ال�سعر )15(.

ويظل االختالف قائمًا بني النقاد املحدثني، 

ال  الذي  احلر  اجلمال  اأن  يرى  من  فمنهم 

ي�ستهدف اأية منفعة اأو غاية دينية اأو خلقية، 

الراأي،  الفني، ونحن مع هذا  العمل  هو: غاية 

بني  الف�سل  باأن  معتقدين  نظل  ولكننا 

املحتوى وال�سورة �سعب للغاية ورمبا يتعذر 

العربي  االأدب  عظمة  الأن  بينهما،  الف�سل 

خا�سة ال ُتقا�ص باجلمال الفني فح�سب، واإمنا 

باجلمال وما وراء اجلمال من عوامل واأ�سباب 

مو�سوعية، على اأن القيمة اجلمالية تبقى يف 

االعتبار االأول يف اأي عمل اأدبي فني.

 

امل�سادر :

علي  د   42/ العربي  ال�سعر  يف  ال�سورة   )1

البطل 

2( القيم الروحية يف ال�سعر العربي /27 ثريا 

ملح�ص 

3( املذاهب االأدبية / 186 ـ د حممد مندور 

نوري  د.  ـ   57  / العربي  االأدب  تاريخ   )4

القي�سي 

5( امل�سدر نف�سه 

6( املذاهب االأدبية / 186 د. حممد مندور 

7( طبقات فحول ال�سعراء 41/1 

8( ينظر �سحيح م�سلم 

9( ال�سعر وال�سعراء 311/1 

01( االأغاين 232/7

11( املو�سح /85 

21( طبقات ال�سعراء البن املعتز /202 

31( احليوان 131/3 

41( نقد ال�سعر /65 

51( الوا�سطة /64 واأخبار اأبي متام /173 

�شل�شلة اإ�شـراقات
 

بالن�سو�ص  اإ�رشاقات  �سل�سلة  ُتعنى 

االأوىل،  بفتنتها  وامل�سغولة  الندية 

دائمًا  م�ستعل  ح�سورها  ولكن 

ورجفته  االإبداع  وبحرقة  باالأ�سئلة 

واختارت  هذا  الروح.  يف  العارمة 

تنحاز  اأن  واالإعالم  الثقافة  دائرة 

بثقة  والذاهب  النقي  االإبداع  لهذا 

االإعالمي،  والتجاهل  الظالم  ل�سق 

كي حتجز لها مكانًا يف قادم ال�سعر 

والق�سة والرواية والنقد. كما ت�سكل 

هذه ال�سل�سلة رئة حتت�سن االأنفا�ص 

القادمني  ب�سارات  وتنتظر  الباهرة، 

ب�سغف ال ينتهي.

واالإعالم  الثقافة  دائرة  تدعو  لذا 

االإمارات  وبنات  اأبناء  بال�سارقة 

وال�سعر  الق�سة  وكاتبات  كّتاب 

كوكبة  اإىل  ين�سموا  اأن  والرواية 

كتاباتهم  تتبنى  الذين  املبدعني 

لهم  دعمًا  اإ�سداراتها،  خالل  من 

ومل�سرية االأدب يف الوطن

تر�سل امل�ساركات اإىل:  

ق�سم الدرا�ســـات والن�ســـر

�ص. ب 5119 ال�سـارقة 

دولة االإمارات العربية املتحدة

هاتف :   5671116 - 009716 

اق :     5662126 - 009716
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اإلـى حتقيـق ن�ّص  ال�سعي  اأنف�سنا تلمع فكـرة   

كلي كما يقـول مي�سال اأوتان)3(...

هذا الن�ص احللم يوؤدي فيه القارئ دوراً بالغ 

اخلطورة نظراً ملا يقدمه من اإنتاجية ـ خالل 

نف�سه..  الن�ص  موؤلف  تتجاوز  قد  ـ  قراءته 

بل  للن�ص  م�ستهلك  د 
ّ
جمر »يعد  مل  فالقارئ 

باأخرى«)4(.  اأو  ب�سوره  فيه  م�ساركًا  اأ�سبح 

اأ�سبه  القراءة  عملية  على  يقبل  الذي  اإن  ثم 

مبن يقبل على قطف الثمار )5(«.. وهكذا فاإن 

القراءة هي وجه اآخر للكتابة باعتبارها �سعيا 

اإىل اكت�ساف اخلفـي و�سعيـًا اإىل »اإنطاق الذات 

مبا هو مغيب من جماهلها«)6(...

اأي  يحدث  اأن  ميكن  ال  اأنه  البيان  عن  وغني 

تفاعل حقيقي بني ن�ص اخلطاب والقارئ، وال 

ميكن اأن حتقق الكتابة والقراءة دورهما اإال اإذا 

اأقبل الكاتب على الزج بقارئه يف بحر الغواية 

واالإغراء، على اعتبار اأن الكتابة مادة للع�سق 

واملحبة واالفتتان..

ي�سبح  الن�ص  اإن  اأقول  اأخرى  وبكلمات 

بالفتنة  طافحًا  وج�سداً  لالإثارة  حمورا  اآنئذ 

الف�ساء  هي  الغواية  كانت  وملا  واالإدها�ص. 

ـ  ي�سعى  الكاتب  نرى  اخلطاب  لن�ص  املوؤنث 

على الدوام ـ اإىل متريغ قارئه يف تربتها من 

اإحداث اال�ستجابة.. ويف ظل هذا املناخ  اأجل 

تتبلور  املثري  احليوي  والف�ساء  اخل�سيب 

ال  التي  القيمة  تلك  للن�ص..  اجلمالية  القيمة 

اإن الكتابة وجه من وجوه احلياة، وهي ن�ساط 

التي  العنا�رص  اأ�رصف  اإن�ساين عتيق يعد من 

والرتب  املقامات  اأعلى  يف  الإن�سان  رتبت 

لكان  والكالم  الكتابة  لول وجود  اإذ  النبيلة، 

فوق  وهي  عدم..  يف  جميعًا  اليوم  الب�رص 

تاريخ،  الإن�سان جمرد  ذلك تتخطى كون  كل 

وجمرد حجر �سغري يف البناء الكوين...

واإذا كانت كينونة االأ�سياء قد �سدرت عن لذة، 

كما  حب  عن  �سـادراً  االإن�سان  جميء  وكان 

يقـول ابن عربي)1(، فاإن الكتابة كانت في�سًا 

التي  اللذة  من  ف�ساء  داخل  متدفقًا  اإن�سانيًا 

تعد ماء احلياة والوجود بالن�سبة اإىل الكاتب 

بهذه  فالكتابة  �سواء...  حّد  على  واملكتوب 

واإيقاع  وتوا�سل  وحياة  �سياء  هي  املثابة 

جميل...

ويحارب  لغريه  يعي�ص  كان  اإذا  الكاتب  اإن 

القبح باجلمال معربا عن الالآلئ املكنونة يف 

يحرتق  ذلك  مبوجب  فاإنه  واالإن�سان،  احلياة 

ويتاأمل، وقد يتعر�ص ـ على طريق ذلك ـ الأب�سع 

�سور القهر والت�سييق، ولكنه بالرغم من كل 

بالكتابة  والب�ساعة  املوت  يحارب  يظل  ذلك 

اخلطر  وحمور  النار  خط  على  منت�سبًا  ويظل 

الأن الكتابة  تقت�سي الت�سحية..

ال يوجد يف الواقع حديث عن الكتابة ولذتها 

مبناأى عن احلـديث عن القراءة وما تلتئم عليه 

يف  للن�ص  وجود  ال  فاإنه  وهكذا  متعة،  من 

غياب قارئه، ومن هنا كان القارئ هو غاية 

الكاتب اأو غاية اخلطاب املكتوب.

ومتعة  الكتابة  لذة  عن  احلديث  غمرة  ويف 

من  طائفة  تواجهنا  بينهما  والعالقة  القراءة 

االأ�سئلة اأهمها:

ملاذا تغوينا الكتابة فنقبل على قراءتها؟

هل الكتابة مادة للع�سق؟

هل كانت لذة الكتابة كمتعة القراءة؟

وبحوار كل ذلك ما هي بواعث تقهقر االإبداع 

وتراجع االإمتاع يف وقتنا الراهن؟

يلقـي  وهـو  الكاتب  ترافـق  التي  اللذة  اإن 

بتجربته االإبداعية على الورق قرينـة االإبداع 

مفعم  ف�ساء  �سـمن  كتب  ما  واإن  االأ�سيل، 

باللذة قد يقراأ بلذة على نف�ص الدرجة، ورمبا 

يـقراأ بلـذة اأقل.. 

الكاتب حينما يقبل  فاإن  وغري بعيد عن ذلك 

اأن  ت�سوره  يف  ي�سع  ما  ن�ص  اإنتاج  على 

بل  بعينه،  »قارئ  اإىل  ين�رشف  ال  مكتوبه 

يدرك  وهو  القراء،  من  جمموعة  يتداوله  لكي 

بل  رغباته  وفق  يوؤول  لن  الن�ص  هذا  اأن 

التي  التفاعالت  من  معقدة  ا�سرتاتيجية  وفق 

الل�سانية  مبوؤهالتهم  القراء  داخلها  ت�ستوعب 

ومل  اجتماعيًا«)2(...  موروثًا  باعتبارها 

يكن جوهر القراءة - بقطع النظر عن طبيعة 

اأن  ـ  العملية  هذه  ت�ساحب  التي  التفاعالت 

األفاظًا وتراكيب وجماًل، واإمنا نقراأ ويف  نقراأ 

      الكتابة االأدبية

بني لذة التاأليف ومتعة القراءة
د. قدور رحماين

ر�ؤية
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ولقد اأملح )بارت( اإىل اأن الكتابة لي�ست �سوى 

يف  واجلميلة  والهزيلة  الفقرية  االأ�سياء  بقايا 

اإليها  اأ�سار  التي  دواخلنا.. ولكن هذه االأ�سياء 

بارت هي العنا�رش التي ينطلق منها الكاتب 

يقف  متجدد  م�سيء  خ�سب  عامل  ت�سييد  يف 

واالأ�سياء  والتقليد  االبتذال  عامل  عن  بدياًل 

بناء  ولذة  هدم  لذة  ذلك  ويف  البغي�سة.. 

�سهوة  تتدفق  العامل  هذا  وعرب  اإ�سـافة.  ولذة 

احلرية  و�سهوة  املعرفة  و�سهوة  االكت�ساف 

و�سهوة اجلمال واالأ�سياء الغام�سة..

وتاأتي القراءةـ  بعد ذلكـ  وهي كتابة ال نهائية 

ميار�سها القارئ بكل حرية َتـَبـعـًا النفجارات 

ال  االأثر  قراءة  اأن  بيد  والالوعي)8(...  الوعي 

ارتباطها  حال  يف  اإال  عميقة  متعة  حتقق 

بعن�رش التفاعل وعن�رش التذوق اجلمايل الذي 

نحذر  اأن  يجب  ولكن  التوا�سل...  متعة  يحقق 

من ق�سية التذوق اجلمايل، فبالرغم من اأهمية 

وبناء  الن�ص  مقاربة  يف  ودوره  التذوق  هذا 

واالإمتاع،  التوا�سل  ج�سور  متنّت  معه  عالقة 

التذوق »متى ي�سبح قيمة جاهزة  اأن هذا  اإال 

ومن ثم مبتذلة فاإن التحرر من وطاأته كجاهز 

الن�ص كمتغرية  بالتعامل مع  اإال  لي�ص ممكنا 

تاريخية«)9(...

اجلمايل  التذوق  عامل  ح�سور  فاإن  وهكذا 

اأهمية،  ذو  عن�رش  هو  املتلقي  يف  كملكة 

التلقي  عملية  �سحن  يف  منه  االإفادة  ميـكن 

وتن�سيطها.  الوجدانية  املعاي�سة  دعم  ويف 

قيمة  ذي  معرفة  كعامل  التذوق  هذا  ولكن 

واالأثر، ينبغي  القارئ  العالقة بني  يف تقوية 

التحرر والرتقي  اأن يظل منفتحا على قابلية 

واالإ�سافة املجدية. واإذا مل يتاأت له ذلك فاإنه 

يغدو قيمة جاهزة مبتذلة ال طائل من ورائها.. 

ق�سطًا  متلك  بل  وحده،  الن�ص  عليها  ينطوي 

منها ردود فعل القارئ ومعاي�سته الوجدانية 

لها...

فهذا  القراءة يج�سد �سلة غرام  واإذا كان فعل 

الفعل  هذا  اأن  ـ  يعنيه  ما  جملة  من  ـ  يعني 

ي�سبح قابال الإعادة اإنتاجه، ويغدو يفتح على 

القول  التجدد والتاأويل. ومن هنا ميكن  عامل 

اإن عملية »القراءة لي�ست عملية �سكونية �سلبية 

فعالة«)7(.  ديناميكية  عملية  هي  بل  مغلقة 

�سوؤال  يواجهنا  ال�سياق  هذا  عن  بعيد  وغري 

اأن  ميكن  هل  وهو:  اإحلاح،  يف  نف�سه  يطرح 

تتحقق لذة الن�ص يف ح�سور �سلطة املوؤلف؟..

اأعتقد اأنه لي�ص يف اإمكان املتلقي اأن ي�سل اإىل 

ما ُيـعرف بلذة الن�ص واأن ُيـ�سهم يف اإنتاجيته، 

الهيمنة  ظل  يف  غرام  عالقة  معه  يبني  واأن 

التي يفر�سها املوؤلف.. ولكن ينبغي اأن ن�سري 

ـ ها هنا ـ اإىل اأن حتييد املوؤلف ال َيعني �سوى 

املوؤلف  ح�سن  من  وحتويله  الن�ص  حترير 

ذلك  يتحقق  اأن  اأجل  من  القارئ  ح�سن  اإىل 

التجاذب احلار بني املتلقي ون�ص اخلطاب...

االإحاطة  من  القارئ  متكن  ذلك  مت  ما  واإذا 

عن  الك�سف  اإىل  �سعيًا  وتطويقه  بالن�ص 

مفاتيحه وجواهره االأدبية امل�ستكنة يف جمله 

و�سوره و�سياغاته وذيول معانيه وكلماته..

ولي�ست  عدم،  من  خلقًا  لي�ست  الكتابة  اإن 

تكن  ومل  فيكون«  »كن  �ساكلة  على  ابتكاراً 

التاريخ  حركية  عن  اجلذور  منقطعة  �سياغة 

هذا  ومن  للمجتمع.  العام  الثقايف  واالإرث 

اأنه ال يوجد ن�ص ميلك �سفة  املنطلق يت�سح 

الذاتية املطلقة، بل اإن ما يحوزه من عنا�رش 

الفن واجلمال هي األق يلوح من اآفاق اإبداعيته 

ثم  جماورة..  ن�سو�سية  وف�سيف�ساء  متقدمة 

اإن لذة الكتابة التي تت�سل�سل خالل ت�ساعيف 

 

متعدد  يف  مغمو�سة  �سهوة  هي  اخلطاب  ن�ص 

تفاعالته  تكوين  يف  ينطلق  حيوي  اإبداعي 

ال�رشارة  اتقاد  منذ  ـ  الن�ص  ت�ساعيف  داخل  ـ 

االأوىل لعملية الكتابة..

بالكتابة  املت�سلة  اللذة  حيوية  اأن  يل  ويبدو 

هي ذلك البارق الذي يلمع من خالل اكت�ساف 

الرغبة  تلك  خالل  ومن  والغام�ص،  اخلفي 

ما  وذوق  املجهول  اأ�رشار  اإدراك  يف  امللحة 

تلتئـم عليه عنا�رشه من �سحر واإدها�ص... واإذا 

لذة  من  خاللها  يرتقرق  وما  الكتابة  كانت 

عرب فرحة الكـ�سف عن يواقيت االأ�سياء ـ وهي 

البعيد  النائي  جذور  على  للقب�ص  حماولة 

ـ  الن�ص  ن�سيج  يحتويه  ممكنا  ف�ساء  وجعله 

للغو�ص يف  اأخرى حماولة  ناحية  فاإنها من 

الداين القريب ومالم�سة الآلئه الدفينة..

اأثناء  ـ  الكاتب  رحلة  فاإن  اأخرى  وبكلمات 

ممار�سة الكتابة ـ يف اأعماق االأ�سياء لي�ست اإال 

�سكال اآخر لرحلته يف اأعماق نـف�سه بـحثا عن 

اإن�سانـه الغائب فيه. 

وغني عن البيان اأنه ل ميكن 

تفاعل حقيقي  اأي  اأن يحدث 

والقارئ،  اخلطاب  ن�ض  بني 

الكتابة  حتقق  اأن  ميكن  ول 

اأقبل  اإذا  اإل  والقراءة دورهما 

بقارئه  الزج  على  الكاتب 

والإغراء،  الغواية  بحر  يف 

على اعتبار اأن الكتابة مادة 

للع�سق واملحبة والفتتان
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متعة املبدع بذلك اأثناء ت�سكيل اأن�ساق الن�ص 

العالقة  هذه  فاإن  اجلمالية،  مناخاته  ون�سج 

الرغبة  ذبول  حال  يف  نقي�سها  اإىل  تنقلب 

واأفول العنا�رش امل�سكلة لها...

االإبداعي  امل�سهد  طال  الذي  االنكما�ص  اإن 

واأرخى �سدوله على عملية القراءة فانح�رشت 

من  �سل�سلة  وراءه  تقف  معا،  واملتعة  الرغبة 

على  نركز  اأن  نحاول  واالأ�سباب  البواعث 

اأكرثها اأهمية يف هذا ال�سياق...

1- قلة الهتمام الإعالمي باملبدع والإبداع:

اإن و�سائل االإعالم - بجميع اأنواعها املكتوبة 

اإىل  تلتفت  تكاد  ال   - وامل�سموعة  واملرئية 

الأنها  املوهوبني،  واملبدعني  احلق  االإبداع 

تعتقد اأن امل�سي على هذا الدرب اأمر ال يحقق 

لها  ت�سمن  مادية  فائدة  من  ترجوه  ما  لها 

اإذ تفعل ذلك  البقاء واال�ستمرار، وهي  حيوية 

الربح واخل�سارة  مبداأ  انطالقا من  تفعله  اإمنا 

لي�ص غري..

يف  العربي  االإعالمي  امل�سهد  تاأملنا  اإذا  اإننا 

االإثارة  وراء  يلهث  وجدناه  الراهن  الوقت 

باحثا عنها يف ملفات ال�سيا�سة وال�سيا�سيني 

اأقطار  �ستى  يف  واحلروب  االأحداث  و�سناع 

م�ساحات  تخ�س�ص  نراها  ثم  ومن  االأر�ص. 

وفرياً،  ربحًا  تدر  التي  اجلوانب  لهذه  وا�سعة 

وت�رشب �سفحًا عن الثقافة الر�سينة، وال تكاد 

تهتم بامل�سهد االإبداعي باأجنا�سه املختلفة اإال 

قلياًل، وهي اإذ تهتم به اأحيانًا فاإمنا تهتم به 

على  وتاأ�سي�سًا  الفراغ.  وملء  الوقت  لتزجية 

اأخطر  من  االإعالمي  التجاهل  هذا  كان  ذلك 

البواعث التي اأدت اإىل تقهقر االإبداع واالإمتاع، 

واىل متديد جذور الياأ�ص يف نفو�ص املبدعني 

اأ�سبح  االإيقاع  هذا  امتداد  وعلى  املوهوبني. 

على  الكتابة  ميار�سون  واالإبداع  الكتابة  اأهل 

اأنغام الغ�س�ص واالإحباط..

لنا  تتبدى  االإيقاع  بهذا  مت�سل  �سياق  ويف 

وجوه احلياة وم�سالك الفن واالأدب ت�رشئب – 

املعقول،  غري  فمن  التغيري،  اإىل  ـ  الدوام  على 

بل من الع�سف وال�سطط اأن يظل عامـل التذوق 

اأن فـي ذلك  قيمة م�ستقرة ثابتة... ويبدو لـي 

تهديداً للكتابة والقراء ة على حّد �سواء..

ي�سبه  �سيئا  وال  متعة  حتقق  ال  القراءة  اإن 

بقائه  على  م�سممًا  القارئ  كان  اإذا  املتعة 

اأمام ما يقراأ، يف الوقت الذي ينبغي  كما هو 

له اأن يكون م�سيطراً على اأدوات القراءة، عارفا 

مبا تلتئم عليه م�سالك القراءة املنتجة )10(.. 

املنتجة  القراءة  هذه  فاإن  ذلك  على  وعطفًا 

املجدية ت�سبح عماًل �ساقًا مغمو�سًا يف العناء 

والعذاب، وتغدو ن�ساطًا فنيًا ين�سكب يف جمرى 

العمل االإيجابي )11( الذي يلتئم على قدر غري 

�سياق  ويف  واالإنتاجية..  االإ�سافة  من  ي�سري 

هذا االإيقاع ت�سبح القراءة والكتابة كلتاهما 

اأر�سا لالكت�ساف وعاماًل للمعرفة واالإمتاع...

الرغبة  حدوث  ي�سمـن  اأن  للن�ص  ميـكن  ال 

اإىل  يدفع  مبا  مملوءاً  كان  اإذا  اإال  قراءته  يف 

اإنتاج قراءته )12(، واإذا كانت الكتابة م�سلكًا 

امل�ستحيل وحماولة خللق حيوات  اإىل  للعبور 

اأن  ـ  يعنيه  ما  جملة  من  ـ  يعني  فهذا  جديدة 

هذه العملية هي عملية تقف نقي�سًا للرتاكمية 

امل�ستنزف..  االأمنوذج  بعث  الإعادة  ونقي�سًا 

وعلى ال�سفة االأخرى فاإن القراءة االإ�سقاطية 

من  تدنو  اأن  ت�ستطيع  ال  امل�ستهلكة  ال�رشحية 

خلق حميمية مع الن�ص، ويظل هذا اللون من 

�سفرات  فك  عن  العجز-  كل  ـ  عاجزاً  القراءة 

الن�ص اجلمالية... 

اإن القراءة لي�ست عملية �رشحية وال ا�ستهالكًا 

موريـ�ص  الناقد  اأ�سار  وقد  للن�ص..  لغويًا 

هذا  اإىل   )Maurice Blanchot( بالن�سـو 

االإنتاج  اإي�سال  لي�ست  »القراءة  فقال:  املعنى 

التي عن طريقها  العملية  تلك  ولكنها  االأدبي 

يبث االإنتـاج االأدبي نف�سـه«)13(... 

اأن  وغري بعيد عن ذلك يرى موريـ�ص بالن�سـو 

الذين يقولون اإن الكاتب يكتب بح�سور قارئ 

ذاته  اأن  يعتقد  يكتب  عندما  اأنه  مبعنى  ما، 

تطوي قارئا يكتب اأو تكتم ق�سطا من القراءة، 

قلت اإن الذين يذهبون هذا املذهبـ  ح�سب فهم 

تفكرياً  يفكرون  يكونوا  اأن  ميكن  ال  ـ  بالن�سو 

من  نزع  الكتابة  اأن  باعتبار  متعن  عن  ينبع 

اأن  الوهم  فمن  كذلك  كانت  واإذا  م�ستحيل.. 

العمل  اإجناز  مرحلة  يف  قارئًا  الكاتب  يكون 

االأدبي، ولكي يتحول اإىل قارئ يجب اأن ينفلت 

من االإنتاج االأدبي ويبتعد عنه )14(...

تقهقر الإبداع وتراجع الإمتاع:

دوافع  تقهقر  اأن  امل�ستفي�ص  الذائع  ملن  اإنه 

يف  الرغبة  فتور  اإىل  حتما  يوؤدي  االإبداع 

جمالية  قيمة  ذي  عمل  ت�سكيل  على  االإقبال 

�سدود  اإىل  ـ  بالتبعية  ـ  يوؤدي  وهذا  عالية. 

فاإن  ذلك  مع  وبالتناغم  وتربمه.  القارئ 

بال�رشورة  يوؤول  الكتابة  يف  الرغبة  انح�سار 

التفاعل بني املتلقي والن�ص..  اإىل خمود نار 

قدر  على  يقراأ  مبا  ي�ستمتع  القارئ  كان  واإذا 

موري�ض بالن�سو
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ن�ص االإبداع واالإمتاع وقلت الرغبة يف القراءة 

امليديا  تفر�سه  الذي  ال�سغط  ذلك  ظل  يف 

املرئية...

يقول الناقد �سيد الوكيل: »اإن لذة الن�ص التي 

حتدث عنها روالن بارت اأ�سبحت تتجلى يف 

مظاهر كثرية.. فال�سورة متلك اأ�ساليب وطاقة 

يف  الكامنة  الطاقة  من  اأعلى  التخييل  يف 

الكتابة. واإذا كان هناك خفوت ملتعة الكتابة 

فهذا يرجع اإىل مناف�سة ال�سورة«)24(.

التقني  املبدع  اأن  ذلك  كل  اإىل  وي�ساف 

و�سانع االألعاب االإلكرتونية وم�سمم الربامج 

املختلفة �سار اأكرث قيمة واأهمية من الروائي 

املبدع  يقدمه  ما  اأن  اعتبار  على  واالأديب، 

اأن  حني  يف  بينًا،  ماديًا  ربحًا  ي�سخ  الـتقني 

يف  االأديب،  اأو  املوهوب  املبدع  يقدمه  ما 

ت�سورهم، ال تكاد تتلم�ص له فائدة ملمو�سة اأو 

�سيئًا ي�سبه الفائدة...

الإحــالت:

اأحمد �سم�ص  الفتوحات املكية، �سبطه و�سححه وو�سع فهار�سه  1- ابن عربي، 

الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1999،ج 3، �ص 484.

2- اأومبريتو ايكو، التاأويل بني ال�سيميائيات والتفكيكية، ترجمه وقدم له �سعيد 

بنكراد، املركز الثقايف العربي، الدار البي�ساء، املغرب، ط2، 2004، �ص86.

3- نقال عن حبيب مون�سي، فعل القراءة )الن�سـاأة والتحول(، وهران، اجلزائر، ط2، 

2002، �ص 59.

القراءة، مكتبـة املعارف باالإ�سكندرية  ال�سعري واآليات  الن�ص  4- فوزي عي�سى، 

)د ت(، �ص 9.

 OUHIBI GHASSOUL, littérature (texte critique) édition Dar  -5

 ,ORAN , Algérie, p15   elgharb

6- عبد امللك مرتا�ص، نظرية القراءة، دار الغرب للن�رش والتـوزيع، وهران، اجلزائر 

)د ت(، �ص 28.

7- خالدة �سعيد، حركية االإبداع )درا�سات يف االأدب العربي احلديث( دار العودة 

بريوت،ط1، 1977، �ص 58.

8- حممد بني�ص، ظاهرة ال�سعر املعا�رش يف املغرب، �ص 62.

9- مينى العيد، يف معرفة الن�ص، دار االآداب، بريوت، ط4، 1990، �ص29.

10- موري�ص بالن�سو، اأ�سئلة الكتابة، ترجمه نعيمه بن عبد العايل وعبد ال�سالم بن 

�سعيد العايل، دار توبقال، الدار البي�ساء، املغرب، ط1، 2004، �ص51.

11- م�سطفى نا�سف، اللغة والتف�سري والتوا�سل، عامل املعرفة، املجل�ص الوطني 

للثقافة والفنون واالآداب، الكويت، عدد 193، يناير 1995، �ص 294.

12- موري�ص بالن�سو، اأ�سئلة الكتابة، �ص51.

13- املرجع ال�سابق، �ص 52.

14- املرجع ال�سابق، �ص �ص 54، 56.   

15- ابن عرابي. الفتوحات املكية،ج6، �ص 361     

 Rachid Boudjedra, textualité, sexualité, et Mystique. le  –  -16

        .matin (Algérie) N° 3407, 30.04.2003.p.24

بعنوان: جتّليات  العنكبوتية  ال�سبكة  على  الكفراوي مطروح  17- حتقيق ملحمد 

ال�سـرد يف كتاب �ســرد متعة االإبداع.. هل تراجعت حل�ساب الثقافة اال�ستهالكية؟!

18- املرجع ال�سابق.

2- �سيوع الثقافة ال�ستهالكية:

يف  جذورها  تغلغلت  ثقافة  توجد  ال  لعله 

اال�ستهالك  كثقافة  العربي  املجتمع  ذهنية 

وحده،  الثقايف  اجلانب  على  تقت�رش  ال  التي 

بل اإنها تو�سعت لتطال جميع اإيقاعات احلياة 

يف املجتمع العربي.. ويبدو يل اأن اال�ست�سالم 

لهذا النوع من الثقافة ـ اإن طال اأمده ـ �سيحول 

املجتمع العربي اإىل ما ي�سبه االأطالل الدار�سة 

التي ال مربر لوجودها.. واإذا ا�ستمر الو�سع - 

�ستموت كل رغبة ومتوت  على ما هو عليه- 

واالإبداع  االبتكار  على  قادرة  موهبة  كل 

واالإ�سافة، ومن ثم تزداد ال�سقة ات�ساعا بيننا 

الوهن  هذا  خلفية  على  احلقة،  احلياة  وبني 

وهذا امل�سلك البغي�ص.. ثم اإن انكما�ص االإبداع 

واالإمتاع ال ميكن اأن يكون اإال جزءاً مما يعي�سه 

املجتمع العربي من جفاف ميتد على اأكرث من 

نطاق... وبناء على ذلك ال ميكن الأي جمتمع 

اأن يبدع وميتع حتت �سطوة هذا املناخ..

اأ�سبحت  اال�ستهالكية  الثقافة  حماربة  اإن 

حاجة ملحة اأكرث من اأي وقت م�سى من اأجل 

حركية  وحتريك  االإبداع  يف  الرغبة  تن�سيط 

الثقافة  عن  اخلراط  اإدوارد  يقول  االإمتاع. 

اإىل  االإبداع  جرفت  اإذ  »اإنها  اال�ستهالكية: 

والتوزيع،  واالنت�سار  البيع  خالل  من  تيارها 

فاإنها ال ت�رش فقط مبتعة االإبداع واإمنا تتجاوز 

ذاته«)23(.  االإبداع  بقيمة  االإ�رشار  اإىل  ذلك 

ومن هنا فاإن االإبداع اإذا حتول اإىل �سلعة تباع 

وبجوار  وجدواه.  قيمته  يفقد  فاإنه  وت�سرتى 

ذلك فاإن هيمنة ثقافة اال�ستهالك عزلت الن�ص 

بينه  وباعدت  اخل�سبة،  االإثارة  مناخات  عن 

وبني تكوين االإدها�ص وطرح االأ�سئلة العميقة 

اخلالقة.. 

تلتئم  التي  القيمة  فاإن  �سيء  ومهما يكن من 

وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطة  �ستظل  املتعة  عليها 

املوهوبني  واملبدعني  االأ�سيل  باالإبداع 

واإمنا  وال�سهرة،  النقود  وراء  يلهثون  ال  الذين 

 

اإميان  ظل  يف  وميتعون  ويبدعون  يحرتقون 

را�سخ باأن الكتابة موقف ولذة وحياة ووقوف 

– فوق خط النار.. – على الدوام 

3- تغيـر �سكل املتعة:

ن�سبيًا-  قريب  عهد  اإىل   - القراءة  كانت  لقد 

النا�ص  ت�سكل حاجة مهمة وملحة حيث كان 

جمهور  يقبل  كما  الكتب  اقتناء  على  يقبلون 

اأن  يل  ويبدو  املالعب..  مدرجات  على  اليوم 

العوملة  رياح  هبوب  مع  املت�سارع  التطور 

والبحث عن اأ�سكال جديدة للمتعة، كلها عوامل 

وف�ساءات  بدائل  اإيجاد  يف  اأ�سهمت  مهمة 

للمتعة. ومن هنا اأ�سحى املرء يف�سل م�ساهدة 

فيلم اأو مقابلة يف كرة قدم على قراءة كتاب. 

وغري بعيد عن ذلك �سار االإقبال على احل�س�ص 

ال�سيا�سية ذات النقاط ال�ساخنة اأهم بكثري من 

فح�ص رواية اأو ق�سة اأو قراءة ن�ص م�رشحي 

اأو ديوان �سعر..

الوقت  يف  املرئي  االإبداع  فاإن  اجلملة  وعلى 

الراهن ي�سري يف طريق يقــلل ـ يومًا بعد يوم 

ـ من وهج االإبداع املكتوب. ومن هذا املنطلق 

اأ�سبح االإقبال على م�ساهدة اأعمال اأدبية مثل: 

هاري بوتر، الل�ص والكالب، االأيام، اأكرث متعة 

من االإقبال على قراءتها...

اأ�سكال املتعة وقوالبها �سعف  ويف ظل تغري 

 

اإن الكتابة لي�ست خلقًا من عدم، 

�ساكلة  على  ابتكاراً  ولي�ست 

»كن فيكون« ومل تكن �سياغة 

حركية  عن  اجلذور  منقطعة 

العام  الثقايف  والإرث  التاريخ 

املنطلق  هذا  ومن  للمجتمع. 

يت�سح اأنه ل يوجد ن�ض ميلك 

�سفة الذاتية املطلقة
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النقد التلفزيوين 

الآفاق واملحددات
د. ن�رص الدين لعيا�سي

يت�ساءل اأ�ستاذ الل�سانيات ملربت فريدريك Frédéric Lambert عن كيفية بناء نقد للتلفزيون عندما ياأخذ هذا النقد مكانة اأ�سا�سية يف اأن�سطتنا، 

فبف�سله ن�سوغ �رصدياتنا واأ�ساطرينا، وبه ن�سنع يوميًا اإيديولوجياتنا، ون�سخ�ض ذاتنا)1(.   

اإن هذا الت�ساوؤل يثري العديد من الق�سايا التي تتعلق بالنقد، منها ماهية النقد ومكانته يف املمار�سات الثقافية املختلفة، وما هي وظائف نقد التلفزيون؟ 

وكيف يت�سكل اخلطاب النقدي املتعلق بالتلفزيون؟ وما هي عالقة هذا النقد بالأفكار الرائجة عن التلفزيون، والتي ت�سكل اللحمة الإيديولوجية للحديث 

اليومي عن التلفزيون، �سواء ذاك الذي يجري يف الأو�ساط ال�سعبية )اجلمهور( اأو ال�سحفية اأو الأكادميية.
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كما اأن االقت�سار على البعد الذاتي يف تقدير 

املنتج التلفزيوين قد يوؤدى اإىل وقوعه �سجني 

جاريناه  واإذا   . املنطقية  غري  االإ�سقاطات 

مزاج،  حلظة  رهني  التلفزيوين  العمل  ي�سبح 

ونتاج  �سوابطها،  لها  موؤ�س�سة  وليد  ولي�ص 

االإكراهات  اإعالمية تخ�سع جلملة من  و�سيلة 

التقنية واالجتماعية واالقت�سادية.     

االأدبي  النقد  عن  التلفزيوين  النقد  يختلف 

املثال  �سبيل  على  االأخري  فهذا  وال�سينمائي، 

باالإجنازات.  حافاًل  طوياًل  تاريخًا  ميلك 

اأثار    1885 دي�سمرب  يف  ال�سينما   فظهور 

العديد من الكتابات ال�سحفية، التي مل تكن يف 

البداية مرتبطة باملدار�ص الفكرية واجلمالية، 

لهذه  التقني  اجلانب  على  من�سبة  كانت  بل 

النقد  اأن  بدليل  واملده�سة،  اجلديدة  الو�سيلة 

من  الع�رشينيات  غاية  اإىل  ظل  ال�سينمائي 

املهتمة  املجالت  يف  ين�رش  املا�سي  القرن 

مطلقا  يعني  ال  هذا  الفوتوغرافية.  بال�سورة 

بل  ال�سينما،  عن  الكتابة  من  ال�سحافة  خلو 

كانت تن�رش يف ال�سفحات اخلا�سة بامل�رشح 

العتقاد باأن ال�سينما �ستكون بديله.     

 

واجه نقد التلفزيون العديد من ال�سعوبات يف 

النظرة  من  نابعًا  كان  اأبرزها  لعل  م�سريته، 

ت�سود  كانت  التي  التلفزيون  عن  املتعالية 

العديد  والفكرية يف  الثقافية  االأو�ساط  بع�ص 

من مناطق العامل، مبا فيها املنطقة العربية. 

عن  ترتفع  االأو�ساط  هذه  كانت  لقد  بالفعل، 

ما  باأن  العتقادها  التلفزيون،  عن  احلديث 

يبثه  �سطحي وتافه ويتميز بالتكرار واإعادة 

خمت�سة  نظر  وجهة  هو  التلفزيوين  النقد  اإن 

خلبري ميلك الكفاءة املعرفية والفنية الالزمة 

بعمل  يقوم  فال  التلفزيون.  عن  للحديث 

تلفزيونية،  قناة  اأو  تلفزيوين  ملنتج  دعائي 

قيل  ما  م�سمون  يعالج  وال  بهما.  يندد  وال 

يف التلفزيون فقط، الأن احلكم على امل�سمون 

الراأي الذي  اآخر املطاف يف خانة  يندرج يف 

م�سداقيته.  من  ينال  اأو  يخالفه،  من  يجد  قد 

خطاب  هو  التلفزيوين  اأن  القول  ميكن  لذا 

تنتج  التي  امللفوظات  من  جملة  يت�سمن 

يف  التلفزيونية  للمنتجات  تقديرية  اأحكاما 

التاأكيد  يجب  وهنا  وتلقيها.  بثها  �سياقات 

نقد  يف  يخت�رش  ال  التلفزيوين  النقد  اأن  على 

عن  وامل�سلوخة  املجردة  التلفزيونية  املادة 

يف  موقعها  عن  واملف�سولة  البث،  و�سيلة 

�سبكة الربامج التلفزيونية، ووقت بثها. وذلك 

التلفزيونية  املادة  نقد  بني  فرقًا  هناك  الأن 

راأي  تقدمي  يعني  فاالأول  التلفزيون؛  ونقد 

ب�رشف  التلفزيوين،  للبث  موجه  منتج  حول 

ومتى؟  تبثه  التي  القناة  طبيعة  عن  النظر 

تلحقه.  اأو  البث  ت�سبقه يف  التي  املواد  ون�سق 

هذا اإ�سافة اإىل اأن معيارية نقد مادة اإخبارية 

بل  درامية،  مادة  نقد  معيارية  عن  تختلف 

حتى نقد املواد الدرامية ذاتها يختلف، فنقد 

فيلم تلفزيوين)2(، على �سبيل املثال، يختلف 

التلفزيون  نقد  اأما  تلفزيوين.  م�سل�سل  نقد  عن 

التلفزيونية،  الو�ساطة  نوعية  على  فين�سب 

يف  احلقيقة  عن  امل�سني  ال�سوؤال  ويطرح 

املواد  يف  املتلبد  املعنى  وعن  التلفزيون. 

تلفزيونية  قناة  تبثها  التي  التلفزيونية 

معينة.

يعتقد البع�ص اأن التلفزيون ال ميكن اأن ي�سكل 

مو�سوعًا للنقد، الأن ما يبثه ال يعد منتجًا اأو 

واحد  �سخ�ص  اإنتاج  من  ولي�ص  واحداً،  موؤلفًا 

اأنه  اأي  نهاية؛  و  بداية  ميلك  وال  وحمدد)3(. 

فيه  ومتتزج  االإنتاج،  من  املزيد  على  مفتوح 

الواقعي  ويجمع  املختلفة.  التلفظية  االأمناط 

واملرتجم  باخلا�ص،  والعام  باخليايل، 

باملدبلج، واالأ�سخا�ص الناطقني ب�سوت نكرة 

.Voiceover اآت من خارج ال�سا�سة

على  يتكئ  اأن  يجب  التلفزيون  نقد   اإن 

مو�سوعية،  االأوىل  حركته،  يف  ازتني  ُعَكّ

وتتمثل يف فح�ص ما يبثه على �سوء املعايري 

املمار�سة  ر�سختها  التي  واجلمالية  املهنية 

الذاتي  البعد  تتمثل يف  والثانية  التلفزيونية، 

تقدير  جتعل  والتي  واملتعة  بالذوق  املرتبط 

وُيق�سد  اآخر.  اإىل  منتج  من  خمتلفًا  الناقد 

توجه  الذي  اجلمهور  ذائقة  هنا  بالذوق 

الفنية  واحل�سا�سية  التلفزيونية،  املادة  له 

واجلمالية املتناغمة مع الع�رش)4(.

اَزة  ُعَكّ على  التلفزيوين  النقد  اقت�سار  اإن 

وحتى  االإقناعية،  قدرته  يفقده  واحدة، 

جدواه. فاالقت�سار على املعايري املو�سوعية 

املعيارية  الطبيعة  ذات  واجلمالية  التعبريية 

اأن يق�سي على  اإىل اجلمود، وميكن  يوؤدي  قد 

النزعة االإبداعية التي جتنح،دائمًا، اإىل جتاوز 

ا�ستدعى  واإن  حتى  االأف�سل  وتقدمي  املوجود 

االأمر التمرد على هذه املعايري. وهذا ما يف�رش 

جتديد قوالب التعبري واملعايري اجلمالية. 
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وُيبّلد االأ�سخا�ص، لي�ص لكونه ي�سليهم عو�ص 

»ي�سليهم  الأنه  بل  التفكري،  على  يحفزهم  اأن 

حتى املوت« على حد تعبري الباحث االأمريكي 

 ،Postmann Neil نيل)8(   بو�ستمان 

مقارنة بالنمط املكتوب الذي يزعم الكثريون 

هيكل  باأنه  ـ  مكلوهان  مار�سال  غرار  على  ـ 

لدى  العقالنية  النزعة  بتطور  و�سمح  الفكر، 

القراء)9(.

ال�سحافة  التذبذب يف موقف  اأن هذا  ونعتقد 

واإن  االآن،  حلد  قائمًا  زال  ما  التلفزيون  من 

ال�سحافة  ت�سيد  فتارة  اأقل حدة.  بدرجة  كان 

الدميقراطية  املمار�سة  تن�سيط  يف  بدوره 

تندد  االنتخابية، وطورا  خا�سة يف احلمالت 

حمتواها،  من  الدميقراطية  اإفراغ  اإىل  ب�سعيه 

واإزاحتها عن اأهدافها. ومل يجد التلفزيون من 

يروج له اأف�سل من الذين مار�سوه )منتجون، 

خمرجون، �سحافيون( والذين حتدثوا ـ بنوع 

جديدة  كو�سيلة  ميالده  عن  ـ  االفتتان  من 

العارية وال�ساخنة »على حد  تقدم »احلقيقة« 

والتلفزيوين  االإذاعي  العمل  رواد  اأحد  تعبري 

كتابه  يف   Jean Thévenot رتيفوا  جون 

املو�سوم: »ع�رش التلفزيون وم�ستقبل االإذاعة« 

يف 1946. 

يف  جمتمعة  العوامل  هذه  كل  �ساهمت  اإذاً، 

واجلمالية  االجتماعية  ال�رشعية  منح  اإبطاء 

ب�سكل  الحقًا  اكت�سبها  لكنه  للتلفزيون. 

تدريجي، بف�سل ارتفاع عدد م�ساهديه الذين 

واالإعالم،  الرتفيه  من  ق�سط  على  فيه  عرثوا 

اهتمت  التي  املخت�سة  املجالت  وبتزايد عدد 

به.   

اإذاً، اإن تاأ�سي�ص اخلطاب النقدي عن التلفزيون 

مل يتحقق لقوة ال�سحافة املحايثة، بل لتزايد 

وال�سيا�سية،  االجتماعية  احلياة  يف  مكانته 

اإنتاج ال�سور النمطية، وال ينتمي اإىل الثقافة 

املكتوب،  االت�سال  منط  تبجل  التي  العاملة 

الكتاب،  مثل:  والنقد،  االهتمام  وت�ستقطب 

وامل�رشح  الق�سرية،  الق�سة  ال�سعر،  الرواية، 

ج�سد  فقد  وبهذا   االأدب،  من  �سلعا  باعتباره 

فما  ال�سعبية«.  »الثقافة  على  املثقفني  تعايل 

يلفت االنتباه  لي�ص وجود النظرة ال�سلبية اإزاء 

التلفزيون، بل بقاءها، اأي بقاء التلفزيون مدة 

طويلة فاقداً ال�رشعية االجتماعية واجلمالية، 

خالفا لل�سينما واالإذاعة اللذين امتلكا �رشعية 

اجتماعية ب�رشعة واإن كانت متوا�سعة)5(.

 

يتكئ  اأن  يجب  التلفزيون  نقد   اإن 

الأوىل  حركته،  يف  ازتني  ُعَكّ على 

ما  فح�ض  يف  وتتمثل  مو�سوعية، 

املهنية  املعايري  �سوء  على  يبثه 

واجلمالية التي ر�سختها املمار�سة 

يف  تتمثل  والثانية  التلفزيونية، 

بالذوق  املرتبط  الذاتي  البعد 

الناقد  تقدير  والتي جتعل  واملتعة 

اآخر. وُيق�سد  اإىل  خمتلفًا من منتج 

الذي  اجلمهور  ذائقة  هنا  بالذوق 

التلفزيونية،  املادة  له  توجه 

واجلمالية  الفنية  واحل�سا�سية 

املتناغمة مع الع�رص

�رصعيتها  اإعالمية  و�سيلة  تك�سب  كيف  لكن 

الجتماعية واجلمالية؟ 

اخلطاب  ت�سكيل  اأن  املهتمون  يوؤكدالباحثون 

لي�ص  ال�رشعية،  وك�سبه  التلفزيون  عن  العلمي 

فعال حمدودا يف الزمان واملكان، بل اإنه م�سار 

ا�ستقرار ال�سور االجتماعية  معقد يتناغم مع 

الف�ساء  يف  تتحرك  التي  التلفزيون  عن 

اجلماعي.  الوعي  اإىل  وتت�رشب  العمومي، 

هذه  ن�رش  يف  الفاعلني  من  العديد  ويتدخل 

املوؤ�س�سات  منهم  نذكر  وتعميمها،  ال�سور 

االأكادميية، واملوؤ�س�سات  واالأو�ساط  الرتبوية، 

فيها  مبا  املختلفة  واالإعالمية  الثقافية 

التلفزيون ذاته والنقاد)6(.   

فهل ميكن اأن نن�سب تاأخر �رصعية التلفزيون 

الجتماعية واجلمالية لعدم ا�ستقرار �سورته 

يف الف�ساء العام وتخاذل الفاعلني يف ن�رصها 

وتعميمها؟

ليت الربامج التعليمية يف املدار�ص مل تت�سمن 

اأية اإ�سارة للتلفزيون فقط، بل قامت املنظومة 

التعليمية التلفزيونية مبحاربة التلفزيون يف 

بداية عهده، واعتربته اإما مناف�سًا خطرياً لها؛ 

التلميذ  لوقت  م�سيعة  اأو  موازية،  مدر�سة  اأي 

اأو  درو�سه  ملراجعة  يخ�س�سه  اأن  يجب  الذي 

�سطحية  مادة  تقدم  موؤ�س�سة  اأو  حت�سريها، 

بعيدة عن العلم واملعرفة. 

العامل،  يف  ال�سحف  من  العديد  خ�س�ست  لقد 

التلفزيون.  لنقد  اأعمدتها  اخلم�سينيات،  منذ 

املخاوف  اأثارت  اأنها  اإال  به  انبهارها  فرغم 

منه، والتي نقلها اخلطاب ال�سحفي الذي متيز 

لهذه  التهليل  بني  وتاأرجحه  جتان�سه،   بعدم 

دميقراطية  اأكرث  الثقافة  جتعل  التي  الو�سيلة 

وتطور  الثقافية  املمار�سة  ترثي  و�سعبية 

التعليم، ومعار�سته ب�سدة. هذا ما ي�ست�سف من 

االأمريكية  ال�سعبية  ال�سحافة  حتليل م�سمون 

التي  املا�سي  القرن  من  اخلم�سينيات  يف 

معول  واعتربته  التلفزيون  ملو�سوع  تطرقت 

االأب،  �سلطة  ويقو�ص  االأ�رشية،  احلياة  يهدم 

وي�سجع �سلبية االأطفال ويحرفهم عن ن�ساطهم 

العنف)7(.  على  ال�سباب  وي�سجع  املدر�سي، 
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يف  وح�سورها  م�ساهديها،  عدد  وتزايد 

وكمنتج  اجتماعي،  كرابط  اليومية  احلياة 

بني  العالقات  عن  االجتماعية  للتمّثالت 

واالأ�رشة،  وامللكية،  والعمل،  وال�سلطة،  الب�رش، 

ال�رشعية  هذه  وتعززت  واالإعالم.  والرتفيه، 

بخطاب التلفزيون عن التلفزيون، الذي يتجلى 

العمل  تناق�ص  التي  التلفزيونية  الربامج  يف 

ما  تربير  بغر�ص  لي�ص  فيه  وتفكر  التلفزيوين 

للتاأمل  بل  الذاتي،  املدح  وممار�سة  به،  يقوم 

وال�سيا�سية  واجلمالية  املهنية  اأبعاده  يف 

واالأخالقية، ور�سد طريقة بنائه للواقع. 

العديد  يف  التلفزيونية،  القنوات  اأطلقت  لقد 

التلفزيون  العامل، برامج تنتقد فيها  من دول 

واجلاد،  ال�ساخر  منها  خمتلفة،  باأ�ساليب 

التلفزيون«  الذاتي يف  »التفكري  �سميت برامج 

نذكر،  اأن  ميكن  اإذ   ،The self-reflexivity

على �سبيل املثال، اأن التلفزيون الفرن�سي يبث 

التلفزيون،  خمتلفة  بطرق  تنقد  برامج  �ستة 

�سواء با�ستعادة اأر�سيفه وذكريات االأ�سخا�ص 

الذين تربوا يف كنفه، اأو من خالل توجيه نظر 

التلفزيونية  القنوات  وم�سوؤويل  ال�سحافيني 

الذي  الق�سور  اأو  التجاوزات  اأو  االنحياز  اإىل 

ال�سور  قراءة  عرب  اأو   امل�ساهدون،  اإليه  ي�سري 

واملهنيني  املخت�سني  مبعية  التلفزيونية 

ال�ستنطاق امل�سكوت عنه فيها، اأو لل�سخرية من 

جنوم التلفزيون ورجال ال�سيا�سة، واال�ستهزاء 

لغبائها.  التلفزيونية  الربامج  ببع�ص 

يف  التلفزيون  تدخل  غاية  اأن  يت�سح  وهكذا 

وا�سرتاتيجيته  التلفزيون  حول  العام  النقا�ص 

بيد  اأخرى،  اإىل  تلفزيونية  قناة  من  تختلفان 

تر�سيخ  يف  خمتلفة،  بدرجات  �ساهمت،  اأنها 

»الثقافة  وعززت  التلفزيونية«،  »الثقافة 

النقدية« يف املجتمع.

يكت�سي التلفزيون يف املجتمعات الدميقراطية 

اأهمية كربى، لي�ص لكونه و�سيطًا يوزع الكلمة 

النظرة  على  وتاأثريه  االأكادميي  اخلطاب   

للتلفزيون. 

يف  التلفزيون  حول  العلمي  التفكري  تطور 

احلرب  بعد  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

العاملية الثانية انطالقًا من مفهوم اال�ستهالك 

الراأ�سمال اخلا�ص  الثقايف، الذي يلبي حاجة 

يف امتالك قنوات تلفزيونية، ومعرفة عائدات 

والربجمة  االإنتاج  جمال  يف  ا�ستثماراته 

التلفزيونية واالإعالن املتلفز على �سعيد حجم 

املعرفة  هذه  ولتحقيق  والتاأثري.  امل�ساهدة 

البحث  اأدوات  اإليه  تو�سلت  ما  على  اعتمد 

االجتماعي الوظيفي- االأمربيقي. 

ظلت اأوروبا اأكرث من عقد من الزمن تقريبا غري 

االأكادميي  ال�سعيد  على  بالتلفزيون  مهتمة 

وبهذا  االأمريكية.  املتحدة  بالواليات  مقارنة 

ج�سدت مفارقة كربى، ما زالت تعي�سها الدول 

االآن، ومتثلت يف كرثة االهتمام  العربية حلد 

االهتمام  وقلة  التلفزيون  بربامج  ال�سعبي 

االأكادميي به.     

بداأ احلقل االأكادميي يف الدول االأوربية، ينظر 

باهتمام، لكن باحت�سام، للتلفزيون يف مطلع 

�رشعت  حيث  املا�سي،  القرن  من  ال�ستينيات 

من  االقرتاب  يف  االأكادميية  االأعمال  بع�ص 

املمار�سة  يف  متوقعه  زاوية  من  التلفزيون 

الثقافية. ومفهوم املمار�سة الثقافية ولد من 

باحتكار  متيز  الذي  االأوروبي  ال�سياق  رحم 

الدول مللكية التلفزيون. وبهذا جتاوز مفهوم 

حول  متحور  الذي  الثقايف،  اال�ستهالك 

التلفزيون  فو�سع  االقت�سادي،  الهاج�ص 

االجتماعية  الظاهرة  قلب  يف  ومنتجاته 

من  العديد  اجنذب  لقد  وال�سيا�سية.  والثقافية 

الباحثني من م�سارب علمية خمتلفة  ملو�سوع 

التلفزيون من زاوية املمار�سة الثقافية.  

التلفزيون،  حول  العلمي  اخلطاب  اإن  ولزخم 

اأثر يف تطور ال�سورة عن التلفزيون يف  الذي 

املوؤ�س�ساتي  بالفعل  تعزز  العمومي،  الف�ساء 

االإعالم  وكليات  املعاهد  ظهور  يف  املتمثل 

اأخذ  اأن  بعد  العلمية  �رشعيتها  اكت�سبت  التي 

التلفزيون.  منظومة  يف  موقعا  خريجوها 

و�سائل  يف  التفكري  تطور  نتيجة  وتر�سخ 

وجه  على  والتلفزيون  عامة،  ب�سفة  االإعالم 

التحديد. 

التلفزيون،  يف  التفكري  ت�سورات  تعددت  لقد 

الت�سليم  املثال،   �سبيل  على  منها،  نذكر 

بتاأثري التلفزيون انطالقا من دوره ال�سيا�سي 

والثقايف من خالل تكميم حمتوياته اأو قيا�ص 

يف  املنتج  املعنى  على  والرتكيز  م�ساهديه، 

التلفظ من زاوية حتليل اخلطاب  اأثناء عملية 

التلفزيوين يف بعده ال�سيميائي، كما يعرب عنه 

جون  و�سوالج   Lochard Guy غي  ال�سار 

بالقول    Soulages Jean-Claude كلود  

الو�ساطة  من  و�سعا  )ميثل  التلفزيون  اإن 

واملوؤ�س�سة  اخلا�سة  التعابري  من  امل�سكلة 

وال�سبط  التوزيع  من  االأ�سكال  من  للعديد 

واالميائي( املرئي  االت�سال  الأمناط  اللفظي 

باأن  �سائداً  االعتقاد  كان  اأن  بعد  هذا   .)10(

ي�سكل  اأنه  �سوى  دور  باأي  يقوم  ال  التلفزيون 

االجتماعي  للخطاب  املثايل  للعر�ص  اأر�سية 

االإكراهات  عن  النظر  ب�رشف  وال�سيا�سي، 

التقنية التي تتحكم فيه. 

كما اجته البحث يف جمال التلفزيون اإىل فهم 

والدميقراطية  والتلفزيون  الدولة  العالقة بني 

والعالقة  ال�سيا�سي،  االقت�ساد  منظور  من 

اأطروحات  �سمن  وال�سلطة  التاأويل  بني 

نظريات التلقي التي اعتمدت على اإثنوغرافية 

االت�سال. 

كما ك�سب التلفزيون �رشعيته االجتماعية من 

بثها،  مدة  وامتداد  قنواته،  عدد  تزايد  خالل 
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فانزلق من موقعه كو�سيط ومتحدث با�سم ذوق 

باملوؤ�س�سة  االهتمام  اإىل  وحاجاته،  اجلمهور 

عن  للدفاع  عليها،  والقائمني  التلفزيونية 

م�سالح اقت�سادية اأو اإيديولوجية.

تطور التفكري العلمي حول التلفزيون 

يف الوليات املتحدة الأمريكية بعد 

انطالقا  الثانية،  العاملية  احلرب 

من مفهوم ال�ستهالك الثقايف، الذي 

اخلا�ض يف  الراأ�سمال  حاجة  يلبي 

ومعرفة  تلفزيونية،  قنوات  امتالك 

جمال  يف  ا�ستثماراته  عائدات 

التلفزيونية  والربجمة  الإنتاج 

والإعالن املتلفز على �سعيد حجم 

امل�ساهدة والتاأثري

نق�سد بالنقد يف املنت املعريف الغربي نوعًا 

الريبورتاج  اأو  التحقيق  غرار  على  �سحفيًا 

الكتابة  من  �سكال  يعترب  اأي  ال�سحافيني، 

االإنتاج  متابعة  من  ال�سحيفة  متكن  التي 

الثقايف والفني: امل�رشح، ال�سينما، التلفزيون، 

املو�سيقى واالأغنية،الرق�ص، الفنون الت�سكيلية، 

بل  اإخباري،  هاج�ص  لتلبية  لي�ص  وغريها. 

لتاأويل هذا االإنتاج وتقييمه وتقوميه من اأجل 

ترقيته وال�سمو بالذوق الفني واجلمايل، واإثراء 

املعنى  وبهذا  املجتمع.  يف  النقدية  الثقافة 

الدر�ص  ميار�سه  الذي  النقد  عن  يختلف  فاإنه 

فان�سغال  وثراًء.  عمقًا  ازداد  الذي  االأكادميي 

بالتلفزيون  واالإن�سانية  االجتماعية  العلوم 

�سواء  نقديًا،  منحى  اأخذ  احلايل  الع�رش  يف 

تعلق االأمر بتاريخ التلفزيون، اأو اقت�ساديات 

للخطاب  ال�سيميائي   التحليل  اأو  التلفزيون، 

االإعالمي  االجتماع  علم  اأو  التلفزيوين، 

التلقي، علم اجتماع اال�ستخدامات،  )نظريات 

بني الفاعلني االجتماعيني والقوى ال�سيا�سية 

احلا�رشة يف �ساحة املناف�سة والتدافع احلكم، 

لذا  لل�رشاع.  اأر�سية  اأي�سًا،  ي�سكل،  الأنه  بل 

الربامج  مع  التلفزيونية  القنوات  تتعامل 

ا�سرتاتيجيتها  ح�سب  املتلفزة  النقدية 

التلفزيونية  القنوات  فبع�ص  ووالءاتها. 

ال�سلطة  العالقة بني  و�سيلة ملناق�سة  تتخذها 

ال�سيا�سية والتلفزيون، اأو للرد على االتهامات 

وقوى  ال�سيا�سية  االأحزاب  لها  توجهها  التي 

املجتمع املدين.

يوؤكدالباحثون املهتمون اأن ت�سكيل 

التلفزيون  عن  العلمي  اخلطاب 

وك�سبه ال�رصعية لي�ض فعال حمدوداً 

م�سار  اإنه  بل  واملكان،  الزمان  يف 

ال�سور  ا�ستقرار  مع  يتناغم  معقد 

التي  التلفزيون  عن  الجتماعية 

العمومي،  الف�ساء  يف  تتحرك 

وتت�رصب اإىل الوعي اجلماعي

ل�سبط  م�ستقلة  هيئات  الدول  بع�ص  متلك 

الرقيب  عني  فهي  ومراقبته.  التلفزيوين  البث 

على ن�ساط القنوات التلفزيونية، تلفت نظرها 

املهنية  والتجاوزات  االخرتاقات  بع�ص  اإىل 

النقدية  الربامج  هذه  فمثل  واالأخالقية. 

االنزالقات،  من  التلفزيونية  القنوات  حتمي 

الق�سايا  حول  ونقا�ص  توعية  مادة  وت�سكل 

وتطور  املجتمع،  يطرحها  التي  ال�سائكة 

والتي  والفردي  اجلماهريي  االت�سال  و�سائل 

مل ين�سج تدخل العديد من الهيئات ال�سيا�سية 

واالجتماعية  حل�سمها اأو تقنينها.     

   

�سخ�سا  التلفزيونية  القنوات  بع�ص  تعنّي 

جمال  يف  وباخلربة  باال�ستقامة  له  م�سهوداً 

 Ombudsman كو�سيط  ال�سحفي  العمل 

والدفاع  اجلمهور  حماية  يف  مهمته  تتمثل 

االإعالمية،  الو�سيلة  من  حقوقه  واأخذ   عنه، 

فالقناة  جمهوره؛  للقاء  منربا  له  وتفتح 

�سبيل  على  الفرن�سي،  التلفزيون  من  الثانية 

»اأ�سبوع   بعنوان:  برناجما  اأطلقت  املثال، 

جوانب  وت�سخي�ص  التلفزيون  لنقد  الو�سيط« 

ق�سوره اأو جتاوزاته يف تغطية االأحداث، وقد 

النقدي  احل�ص  �سحذ  الربنامج يف   �ساهم هذا 

لدى اجلمهور.

تغريت مكانة نقد التلفزيون ووظائفه تدريجيًا 

التي  التغريات  مع  وهذا متا�سيًا  ال�سنني،  عرب 

عرفتها بنيته االقت�سادية والتقنية، والتطور 

واالإعالمية  الثقافية  براجمه  يف  احلا�سل 

املمار�سة  تطور  اإىل  وبالنظر  والرتفيهية، 

الثقافية يف املجتمع وما اأفرزته من خطابات 

البحث.   �سيا�سية واجتماعية، وح�سب م�سالح 

فهو كائن تاريخي متطور، ال يركن اإىل زمان 

التي  الفكرية  التيارات  مع  يتموج  و  راكد، 

االب�ستمولوجي  املنت  تاأ�سي�ص  يف  ت�ساهم 

للتلفزيون. 

بداية  يف  التلفزيون  نقد  هاج�ص  كان  لقد 

زال  ثم  التقني،  اجلانب  على  مركزا  عهده 

التقنية  تغلغل  بعد  اجلانب  بهذا  االهتمام 

يف   واندماجها  االجتماعية  احلياة  يف 

اجته  ال�ستينيات  ويف  اليومي)11(.  املاألوف 

مبا  بالتعريف  القيام  اإىل  التلفزيون  نقد 

وبهذا  وتب�سيطه،  و�رشحه  التلفزيون  يبثه 

للربامج  متابعته  يف  اجلمهور  النقد  رافق 

ذوقه  يرتجم  اأن  وحاول  التلفزيونية)12(. 

لكن يف  التلفزيون،  يبثه  نظره مما  ووجهات 

القرن  من  الثامن  العقد  وبداية  ال�سابع  العقد 

احلرب  لهو�ص  التلفزيون  نقد  الع�رشين خ�سع 

التلفزيونية،  القنوات  بني  والتناف�ص  الباردة 
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علم اجتماع مهن التلفزيون(، فحتى الفل�سفة 

نت�سور  اأن  ميكن  وال  بالتلفزيون.  اهتمت 

عن  مبناأى  بالتلفزيون  الفل�سفي  االهتمام 

النقد- انظر اجلزء اخلا�ص باخلطاب الفل�سفي 

عن التلفزيون يف هذا الكتاب(.    

بنهاية  املهتمني  من  الكثري  اليوم  ي�ستكي 

اأعاله،  املذكور  االأول  باملعنى  التلفزيون  نقد 

واملعلومات  االإعالم  طفح  اإىل  ذلك  وين�سبون 

واالآراء املتدفقة عرب قنوات االت�سال، ف�سوت 

ال�سحافة الناقد للتلفزيون »ذاب« يف االإنتاج 

ب�رشعة  وُيبث  غزارة،  يزداد  الذي  التلفزيوين 

عن  ناهيك  مبتابعته،  حتى  ت�سمح  ال  فائقة 

تقييمه)13(. 

نعتقد اأن نهاية نقد التلفزيون يف ال�سحافة ال 

يعود لغزارة االإنتاج الثقايف والفني فقط، بل 

يعود للتغيري الذي طراأ على ال�سحافة، وعلى 

خل�سه  والذي  وموقعهم،  ال�سحافيني  مكانة 

اأحد االإعالميني يف مدونته بالقول اإن االإعالم 

قد غري حام�سه النووي)14(. 

 People بالفعل، اإن ظهور �سحافة امل�ساهري

اأو  حمتواه،  من  ال�سحفي  النقد  اأفرغ   press
ال�سحافة  بهذه  ويق�سد  اأهميته.  اأفقدته  لنقل 

واملطربني،  الفنانني  باأخبار  تهتم  التي  تلك 

اال�ستعرا�ص  وجنوم  ال�سينما،  وممثلي 

والريا�سة، ورجال املال واالأعمال. 

لقد كان قراء هذه ال�سحافة، قبل ثالثة عقود 

ومغرتبني  م�ستلبني  يعتربون  الزمن،  من 

من  النمط  هذا  لكن  وجمتمعهم.  واقعهم  عن 

ال�سحافة مل يعد مقت�رشا على بع�ص املجالت 

املخت�سة، وبع�ص �سحف االإثارة التي ت�سعى 

للرثاء يف ظل املناف�سة ال�رش�سة بني عناوين 

ال�سحف، بل حتولت اإىل اأمنوذج اإعالمي  يدفع 

حتى ال�سحف اجلادة اإىل ن�رشها، وكذا برامج 

وكاالت  �رشيط  وحتى  واإذاعية،  تلفزيونية 

االأنباء الكربى. 

اأنها نظام من  لقد فهمت هذه ال�سحافة على 

الدالالت والقيم اخلا�سة مبجموعة اجتماعية، 

ترف�سها)15(.   اأو  �رشعية  عليها  ت�سفي  التي 

اإن هذه الدالالت التي تخ�سع العمل ال�سحفي 

نعي  يف  ال�سبب  لنا  تف�رش  حمددة،  ملعيارية 

املعا�رشة،  ال�سحافة  يف  النقدية  الكتابة 

ذاتهم،  عن  احلديث  اإىل  ممار�سيها  جنوح  اأو 

والتعبري عن م�ساعرهم جتاه االإنتاج الثقايف 

عن  ـ  بب�ساطة  ـ  تك�سف  الأنها  والفني)16(. 

النقدية ال�سحفية من احلديث  الكتابة  انتقال 

عن االإنتاج الثقايف والفني اإىل �رشد تفا�سيل 

م�سحة  ذي  مرح  باأ�سلوب  منتجيه  حياة  يف 

�ساخرة.
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كرثة  النيل(  مع  )حديث  ق�سيدة  يف  ونالحظ 

غرب  يف  اأي�سًا  نالحظه  ما  وهو  التدوير، 

ق�سيدة، كما نظم ق�سيدة )هناء وثناء()4( اإثر 

خروج �سيخه عبد العزيز جاوي�ص من ال�سجن، 

يدعو فيها الفتى ال�سعب امل�رشي اإىل مقاومة 

االحتالل بكل ما ي�ستطيع لتحرير بلده م�رش 

الربيطاين، ومما جاء يف  املحتل  �سيطرة  من 

ق�سيدته قوله:

اإِن كان ذكرك للجـالء ي�صوء فليكن اجلالء

اأو كان �سوت ال�سعب عندهم وهو الداء العياء

فليعُل �سوت ال�سعب عندهم وهو الداء العيـاء

الفتى  راح  الوطني  احلزب  خط  مع  ومتا�سيًا 

يدعو النا�ص اإىل االعت�سام بالدين االإ�سالمي، 

عقوبة  تطبيق  اإىل  فدعا  �رشيعته،  وتطبيق 

اجلناة،  على  لني  اأو  رحمة  بال  واجللد  الرجم 

وقد نظم ق�سيـدة جاء فيها)5(:

انفذوا حكمه على كل جانٍ                

    ل ينلنكم من دون هذا فتور

ارجموا واجلدوا كما اأمر اهلل                  

  يجانبكمو اخلنا والفجور

اإّن من يهدر الف�صيلة يهدر                  

  لي�س كفوؤًا لذنبه التعزير

وناقداً  ومربيًا  مفكراً  ح�سني  طه  عرفنا 

و�سيا�سيًا وقا�سًا ومرتجمًا من الطراز الرفيع، 

كتب يف خمتلف األوان الثقافة والأدب والفكر 

وال�سيا�سة والدين والرتاجم وال�سري والجتماع 

اأثرت  حتى  والإ�سالم  والنقد  التمثيل  واأدب 

املديد  العربية خالل عمره  املكتبة  موؤلفاته 

كما  عامًا،  والثمانني  الأربعة  قارب  الذي 

عرفناه �ساحب اأ�سلوب يف النرث متفرد به عن 

�سواه، ويعرف جمال اأ�سلوبه يف النرث من قراأ 

كتاباته، فنرثه الر�سيق ذو اجلر�ض املو�سيقي 

ينفذ اإىل القلب والعقل بخفة، يكاد يكون �سهاًل 

ممتنعًا، لكّن اجلانب الآخر الذي ل يعرفه اأكرث 

النا�ض اأَنّ �ساحب هذا الأ�سلوب الأخاذ املاتع، 

بيانه  اأريد  ما  وهذا  اأي�سًا،  ال�سعر  ينظم  كان 

يف هذا املقال، واأح�سب اأّن طه ح�سني مل ينظم 

ال�سعر اإَلّ يف طور واحد من اأطوار حياته هو 

الأدبية  الذي ميثل مطلع حياته  الفتوة  طور 

نظم  عن  اأعر�ض  الطور،  هذا  اإذا جتاوز  حتى 

ال�سعر...

الطور  هذا  يف  �سعره  يعك�ص  اأن  املمكن  ومن 

حياته واآراءه ومواقفه، ولعلي ال اأ�سيف جديداً 

ملن يعرف �سرية طه ح�سني اإذا قلت: اإنه منذ اأن 

 يف داخله طموح 
ّ
كان فتى اأزهريًا، كان يتفجر

ال�سئيل  ج�سمه  احتماله  عن  ي�سيق  يحد،  ال 

النحيل، واإَنّ نف�سه املتوترة كانت وّثابة دائمًا 

بحاجة  كفيفًا  كان  لكنه  واملجد،  ال�سهرة  اإىل 

اإىل من ياأخذ بيده اإىل ال�سهرة التي يتوق اإىل 

ال  ا�سمه  اأَنّ  فتى،  وهو  يدرك،  وكان  بلوغها، 

يلمع اإاَلّ اإذا ات�سل بكبار قادة الفكر واملعرفة، 

ويرتاح  بهم،  ياأن�ص  الذين  ال�سيوخ  وبكبار 

بلده �سحف  وهوؤالء يف  الأولئك  وكان  اإليهم، 

املختلفة  االأقلية  اأو  االأغلبية  اأحزابهم  متّثل 

واإذن  اإليها،  التي كانوا ينتمون  واملت�سارعة 

على  الناقم  االأزهري  الفتى  لهذا  البد  كان 

االأزهر الذي يريد اخلروج من بيئته االأزهرية 

 مّلها اأن يدخل معرتك ال�سيا�سة 
ّ
املحدودة التي

اأطرافه  وهناك  هنا  من  لتتجاذبه  امل�سطرب 

يف  اأّثروا  منهم  عدد  اإىل  ف 
ّ
فتعر املتنافرة، 

منهم  واحد  كّل  وّجهه  االأثر،  اأَبعد  حياته 

اثنني:  اأهمهم  وكان  يريدها،  التي  الوجهة 

يحّثه  كان  الذي  جاوي�ص  العزيز  عبد  ال�سيخ 

كما  واالأزهريني،  االأزهر  كراهية  على  دائمًا 

يف  درا�سته  موا�سلة  على  اأي�سًا  يحّثه  كان 

اأوروبا، فات�سل الفتى به، واأكرث من)االختالف 

ب 
ّ
اإليه واال�ستماع له، وما هي اإاَلّ اأن اأخذ يجر

ال�سعر  ب نف�سه يف 
ّ
َجر الكتابة، كما  نف�سه يف 

الفتى  يكد  ومل  املر�سفي،  اأ�ستاذه  يدي  بني 

الل�سان،  بطول  عرف  حتى  الكتابة  يف  ياأخذ 

كان  قّلما  النقد،  من  األوان  على  واالإقدام 

االأيام()1(  تلك  يف  عليها  يقدمون  ال�سباب 

فه اإىل جماهري 
ّ
وقد اأخذ ال�سيخ بيد الفتى، فعر

يف  واالأدباء  ال�سعراء  جمال�ص  يف  النا�ص 

فهم به �ساعراً وكاتبًا، 
ّ
خمتلف املنا�سبات، عر

احلزب  �سيا�سة  ح�سني  طه  الفتى  �ساير  وقد 

اأحد  جاوي�ص  العزيز  عبد  كان  الذي  الوطني 

اأقطابه بعد م�سطفى كامل وحممد فريد.وكتب 

و)العلم(  و)ال�سعب(  الفتاة(  �سحف)م�رش  يف 

كما  و)الد�ستور(  ال�رشق(  و)�سياء  و)الهداية( 

اأغرا�ص  االأدبي يف  النقد  ومار�ص  ال�سعر  نظم 

كثرية مل جتاوز اأهداف احلزب)2(، ونظم الفتى 

ق�سيدة بعنوان: )حديث مع النيل( يرثي فيها 

ر�سوخهم  على  ويوبخهم  امل�رشيني،  اأحوال 

لقوى االحتالل، وقبولهم حياة الذل ومما جاء 

فيها)3(: 

ويك يا نيل قد عدوت بني م�صـ                

  ـر لدن قام كل جيل فجيـل

ما عنائي ومـا عناوؤك يا نيـ                 

  ــل لقوم ر�صوا حياة الذليل

غار وا�صتعذبوا ال�صيـ                 قنعوا بال�صَّ

   ــم فمالوا اإليـه كل ممـيل 
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اآخر م�سايرة لهذا احلزب اأو ذاك، فاإن ا�ستقالل 

يظالن  الد�ستور  �سعبه  ونيل  م�رش  بلده 

يدعو  بلده  واقع  راأى  اأن  بعد  الكبري  هاج�سه 

عليه؛  يح�سد  ال  و�سع  يف  واأنه  العجب،  اإىل 

راأى امل�رشيني م�ستتني متقاع�سني عن ن�رشة 

من  فال  حتريره،  اإىل  يدعوهم  الذي  بلدهم 

�سميع وال من جميب، فقد اأخذهم عن مقاومة 

املحتل ك�سل خمجل وعزم خائر وفخر اأجوف، 

راأى اأقوالهم اأكرث من اأفعالهم يف الوقت الذي 

اأن  دون  ويجول،  بلدهم  يف  امل�ستعمر  ي�سول 

يقاوموه، كاأنهم لي�سوا اأبناء هذا البلد، فيوّبخ 

الفتى بني قومه على ركونهم اإىل حياة الذل، 

ثم ين�سحهم اأن يثوروا على امل�ستعمر النتزاع 

بوحدة  اإاَلّ  البلد  اليناله  الذي  ا�ستقاللهم 

يف  ذلك  جاء  اجل�سام،  وبالت�سحيات  ال�سعب، 

االأبيات  منها  نقتطف  التي  ق�سيدته)21( 

التالية:

 ح�صبكم يا بني الكنـانة عجبًا                 

ك�صل خمجل وفخر كثري

 ليـكن قولكم اأقل من الفعل                 

فلن يبلغ الغالء فخـور

 يا بني ا�صمـعوا الن�صيحة مني                 

فهي اإل تنفعكمول ت�صري

 اخل�صوا ت�صدق الأماين وتنجح               

اإن م�رص باملخل�صني ُنزور

 اجمعوا اإن اأردمت ال�صري لل�صوؤدد               

 واملـجد اأمـرًا ثم �صريوا   

 كنت اأرجو لكم من املجد وال�صوؤدد             

 لو اأن عزمكم ل يخور

على  قا�رشين  النوم  اأو  التقاع�ص  يكن  ومل 

امل�رشيني عامتهم فح�سب، واإمّنا تعداهما اإىل 

ال�سعب  اأن يكونوا رعاة هذا  من يرجتى فيهم 

فمعقد  وال�سعراء،  والكتاب  االأدباء  قادته:  اأو 

اآمال البلد الهون خاملون بل نائمون، تخّلوا 

عن دورهم الكبري يف دفع ال�سعب امل�رشي اإىل 

ومّلا حت�سنت العالقة بني احلزب الوطني وبني 

الفتى،  على  التح�سن  هذا  انعك�ص  اخلديوي 

ق�سيدة)6(  ونظم  ت�سدده،  من  يخفف  فاأخذ 

فري�سة  الأدائه  عبا�ص  اخلديوي  فيها  يهنئ 

اجلالء  اإىل  يدعو  ذلك،  مع  ظل،  لكنه  احلج، 

والد�ستور، وفيما يلي بع�ص اأبيات الق�سيدة:

اأنـت والـد�سـتور لـدينا اأخـوان

ونرى وجهك باليـمن لها نعم الب�سـري 

كن لوادي النيل ح�سنًا من عوادي احلدثان

وامنح الد�ستور م�رصاً اأنت- اإن �سئت- قدير

هل �سمعت ال�سوت يدعوك من القرب الكرمي

اإمّنا اأنـت على النـا�ض و�سـّي واأميـن

ل تذدهم عن �رصاط احلـق والنهج القومي

ار�ض بالد�ستور م�رصاً ير�ض رب العاملني

هذا  حياة  يف  اأّثر  الذي  االآخر  الرجل  واأّما 

الفتى، فهو رجل كبري يف م�رش، اأ�ستاذ اجليل 

اأحمد لطفي ال�سيد، ومل يكن مذهب هذا االأ�ستاذ 

العزيز  عبد  ال�سيخ  كمذهب  والغلو  التطرف 

جاوي�ص، واإمنا كان مذهبه الق�سد واالعتدال، 

اأنه  االأ�ستاذ  اإىل هذا  فه 
ّ
تعر ويذكر طه ح�سني 

وقد  �سيوخه،  اأحد  وبني  بينه  اإثر خالف  كان 

ال�سيخ  هذا  وهَمّ  دينية،  م�ساألة  على  اعرت�ص 

فيكتب)مقااًل  االأزهر،  من  الطالب  ا�سم  مبحو 

االأزهر  و�سيخ  كله،  االأزهر  فيه  يهاجم  عنيفًا 

مينعه  وماذا  الراأي،  بحرية  ويطالب  خا�سة، 

وكان  ظهرت،  قد  )اجلريدة(  وكانت  ذلك،  من 

مديرها يدعو كل يوم اإىل حرية الراأي()7(. وقد 

اإىل االأزهر.)ومنذ  ال�سيد الإعادته  تو�سط لطفي 

)اجلريدة(،  مبدير   الفتى  ات�سل  الوقت  ذلك 

وجعل يرتدد عليه حتى جاء وقت كان يلقاه 

كل يوم()8(. وكان االأ�ستاذ اأحمد لطفي ال�سيد 

�سحيفة  و�ساحب  االأمة،  حزب  اأقطاب  اأحد 

)اجلريدة( واإذا كان ال�سيخ عبد العزيز جاوي�ص 

اأّثر يف الفتى تاأثرياً �سيا�سيًا، فاإن لطفي ال�سيد 

اأول  ال�سيد  فكريًا، وكان لطفي  اأّثر فيه تاأثرياً 

�ساق  التي  االأزهرية  البيئة  من  اأخرجه  من 

لطفي  االأ�ستاذ  مبكتب  الفتى  ظفر  وقد  بها، 

يت�سل  اأن  وهو  متناه،  طاملا  ال�سيد)ب�سيء 

العمائم،  بيئة  �سئم  اأن  بعد  الطرابي�ص  ببيئة 

باأرقاها  الطرابي�ص  بيئة  من  ات�سل  ولكنه 

منزلة واأثراها ثراء()9(. واأكرث من الرتدد على 

اأيام االأ�سبوع، وفتح لطفي  اأغلب  لطفي ال�سيد 

ال�سيد لهذا الفتى القادم من ال�سعيد اآفاقًا من 

مل  ال�سيا�سي  الفكر  من  واألوانًا  احلديث  الفكر 

يكن له بهما يف بيئته ال�سابقة عهد من قبل، 

ن�رش  فر�سة  �سحيفته)اجلريدة(  يف  له  واأتاح 

مقاالته واأ�سعاره، ودعاه اإىل الكف عن التنديد 

باالحتالل الربيطاين اأو حتري�ص ال�سعب عليه، 

كما دعاه اإىل عدم التطرف يف تطبيق اأحكام 

ال�رشيعة االإ�سالمية مت�سيًا مع خط حزب االأمة 

وحزب االأحرار الد�ستوريني الذي كانت تربطه 

باالإجنليز عالقة وثيقة)01( وهو يعد امتداداً 

قوي  تاأثري  ال�سيد  للطفي  وكان  االأمة،  حلزب 

على احلزبني معًا، ويف هذه الفرتة نرى الفتى 

يطلب من امل�رشيني اأن يتقربوا اإىل اخلديوي 

يف �سعيهم اإىل اال�ستقالل، ويلجوؤوا اإىل الطرق 

ال�سلمية مع االإجنليز لنيل ا�ستقاللهم، وينبذوا 

ال�سالح يف وجه  اأو حمل  الكفاح  اأ�ساليب  كل 

اإىل  وبالتقرب  وحده،  فبال�سلم  االإجنليز، 

ا�ستقاللهم  نيل  امل�رشيون  ي�ستطيع  اخلديوي 

ود�ستورهم، وانظر اإىل قوله يف ق�سيدته)11(  

التي اأورد منها االأبيات التالية:

اطلبوا الد�صتور يا قومي                 

ونادوا باجلالء

واأملوا ال�صلم فاإن الن�صـ                

  ـر للحـق املبني

وارفعوا ال�صوت باإخال             

    �س وحب وولء

ليع�س عبا�س وليحيـ              

     ـا اأمري املوؤمنني

ثم  االحتالل،  بوجه  يعنف  الفتى  كان  واإذا 

حينًا  عنفه  من  يخفف  اأو  حينًا،  عنفه  ي�ستد 
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اأديرت حول  اأكواب ال�سمبانيا  اأن  زعمت فيها 

وال  االأزهر  �سيخ  ينكر  ومل  الع�ساء،  مائدة 

ثائرة  )فثارت  عماًل  وال  قواًل  ال  ذلك  ال�سيوخ 

وقالوا  بال�سيوخ،  فلهجوا  لالأزهر،  املخل�سني 

املدافعون  ودافع  القول،  فاأكرثوا  فيهم، 

ذلك  يف  فتحت  زجاجات  باأن  ال�سيوخ  عن 

الع�ساء، وكان لفتحها فرقعة، ولكنها مل تكن 

زجاجات  كانت  واإمنا  ال�سمبانيا،  زجاجات 

اأبناء  من  ال�سيوخ  خ�سوم  لكن  الكازوزة، 

ي�سدقوه،  ومل  الدفاع،  هذا  يقبلوا  مل  االأزهر 

ل�سانًا،  اأطولهم  ح�سني(  )طه  الفتى  وكان 

واأجراأهم قلمًا، واأجرحهم لفظًا، عاب ال�سيوخ 

�سعراً ونرثاً، ون�رش عبد العزيز جاوي�ص له ذلك 

املجددون،  عنه  فر�سي  )العلم(  �سحيفة  يف 

اأولئك  وتناقل  املحافظون،  عليه  و�سخط 

الفتى  �سعر  من  الثالثة  االأبيات  هذه  وهوؤالء 

الذي مل ين�سبه اإىل نف�سه، واإمنا زعم اأنه تلّقاه 

يف الربيد)91(:

رعـى اهلل املـ�صـايخ اإذ توافوا               

  اإىل �صافواي يف يوم اخلمي�س

واإذ �صهدوا كوؤو�س اخلمر �رصفًا              

   تدور بها ال�صقاة على اجللـو�س

رئي�س امل�صلميـن عداك ذم              

    األ لـله دّرك مـن رئي�س 

الفتى  ق�سائد  مو�سوعات  فاإن  تبني  وكما 

ت بنا كانت حمدودة، مل تتعد التهكم 
ّ
التي مر

بلده،  حترير  على  ال�سعب  وحتري�ص  والرثاء 

وال اأزعم اأنني ح�رشت كل ما نظمه الفتى من 

�سعر فيما بني عامي األف وت�سعمائة وثمانية 

له  اأّن  اأح�سب  فاأنا  وع�رشة،  وت�سعمائة  واألف 

�سعراً يف الفرتة املذكورة غري ما عرثت عليه، 

بل واأح�سب اأي�سًا اأَنّ له ق�سائد اأخرى ما بني 

العام األف وت�سعمائة وع�رشة واألف وت�سعمائة 

الدرا�سية  بالبعثة  التحاقه  قبيل  واأربعة ع�رش 

اإىل جامعة ال�سوربون، ومن يدري؟فقد يهتدي 

 

ذلك،  بعد  اأفيجدي،  االإجنليز،  بوجه  الثورة 

ومن  النائمني؟  القوم  لهوؤالء  االإر�ساد 

ق�سيدة)31( له يف ذلك يقول:

كاتب نائم وذو ال�صـعر لهٍ             

 واأديب �صبته كاأ�س اخلمول 

�صاعر النيل لعدتك العوادي              

هل لهذا ال�صكوت من تاأويل؟

اأ�صلموا دهرهم وعقوك يا نيل           

  فما اأن لهم �صوى التنكيل

ف�س فاغرقهمو فاأنت حليم            

   غ�س فاأهلكهمو غري بخيل

ويك ار�صدهمو فال من �صميع            

  اأ�صبحوا عن حقوقهم يف قفول

تطغى  الفتى  عند  ال�سخ�سية  العاطفة  اأن  غري 

رثاء  يف  فيغايل  الوطنية،  عاطفته  على  مرة 

ذلك  يف  امل�رشية  ال�سخ�سيات  كبار  اأحد 

الوقت اإثر اغتياله، وكانت بينهما األفة ومودة، 

وجوار  وتاآزر  �سداقة  عائلتيهما  بني  وكان 

عبد  ح�سن  له  ويقال  القتيل،  هذا  لكن  قدمي، 

الرازق كانت له عالقة وثيقة بقوى االحتالل 

ف�ساًل عن عالقته احلميمة باملندوب ال�سامي 

هذا  رثائه  ويف  م�رش)41(  يف  الربيطاين 

يهاجم طه ح�سني احلزب الوطني )متهمًا اإياه 

بالغلو يف احلما�ص يف حربه �سد املحتل اإىل 

احلزب  وزعيم  )الطي�ص(  باأنها  و�سفها  درجة 

وهو م�سطفى كامل كان هو )الزعيم الطائ�ص( 

اأول  الق�سيدة  هذه  تكون  وقد  يراه()51(  كما 

ال�سحف،  يف  ال�سعر  من  ح�سني  لطه  ن�رش  ما 

ن�رشتها له �سحيفة)اجلريدة()61( جاء فيها:

رمـاه الـردى من ود اأن بالده             

ما    تكون لأهل الغرب نهبًا مق�صّ

ومن يدعي بالطي�س ن�رصة قومه            

ى تيّمما    ورائده الأهواء اأنـّ

بع�ص  اإزاء  نقدية  مواقف  للفتى  وكانت 

اأوروبا  اإىل  بعثته  قبل  االجتماعية  الظواهر 

هذه  ففي  �سنوات،  باأربع   4191 العام  يف 

وجوب  اإىل  امل�رشي  املجتمع  دعا  الفرتة 

مت�سكه بزّيه ال�رشقي وبلغته العربية وبعاداته 

االأ�سيلة اجليدة، ذلك اأن زي االإن�سان ال�رشقي 

ال�ساأن  عنوان كرامته، ويوجه حديثه يف هذا 

)خمطئ  فيقول:  اخلارج،  يف  امل�رشيني  اإىل 

ي�ستبدله  ال�رشقي  الزي  �ساحب  اخلطاأ  كل 

و�سهوة  كاذب،  لهوى  مر�ساة  الغربي  بالزي 

خادعة، خمطئ الأنه ينزل عن كرامة االأمة يف 

عاداتها ليندمج يف اأمة اأخرى من غري حق وال 

داعية( )يقطع ما بينه وبني م�رش، وي�سل ما 

اأزياءنا ولغتنا  لنا  اأوروبا، فيرتك  بينه وبني 

اأوروبا  اأزياء  من  مثلها  وينتحل  واآدابنا، 

ولغاتها واآدابها، ورمبا عمد اإىل حليته، فاتخذ 

وعلى  عليها  اأتى  اأو  فرن�ساويًا،  �سكاًل  منها 

بنا  له  يكن  مل  كاأن  لالإجنليز،  تقليداً  �ساربه 

لبث  ما  ح�سني  طه  اأَنّ  غري  طريف()71(  عهد 

امراأة  وتزوج  االأوروبية،  املالب�ص  ارتدى  اأن 

ال�رشقية  العادات  بع�ص  عن  وحتّول  فرن�سية، 

اإثر عودته من فرن�سا اإىل م�رش. كان يتنازع 

اإذن،  الوقت،  ذلك  يف  الكتابة  يف  ح�سني  طه 

مذهبان يف الكتابة: )اأحدهما مذهب االعتدال 

ال�سيد  االأ�ستاذ لطفي  الذي كان  والق�سد، ذلك 

يدعو اإليه، ويزّينه يف قلبه. واالآخر مذهب الغلو 

العزيز  عبد  ال�سيخ  كان  ما  وهو  واالإ�رشاف، 

حتري�سًا،  عليه  ويّح�سه  به،  يغريه  جاوي�ص 

فاإذا  معًا،  للمذهبني  ي�ستجيب  الفتى  وكان 

اقت�سد يف النقد ن�رش يف )اجلريدة( واإذا اأغلى 

وذات  الوطني()81(.  احلزب  �سحف  يف  ن�رش 

يف  واأ�سحابه  ر�سا  ر�سيد  ال�سيخ  اأقام  يوم 

)�سافواي(  له  يقال  القاهرة  فنادق  من  فندق 

احتفااًل مبدر�سة الدعوة واالإر�ساد التي اأن�ساأها 

�سيوخ  من  جماعة  الع�ساء  و�سهد  ال�سيخ،  هذا 

وانتهزت  االأكرب،  �سيخهم  يتقدمهم  االأزهر، 

اأنباء  ون�رشت  الفر�سة،  هذه  ال�سحف  بع�ص 
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حتى  باحث  امل�ستقبل  يف  اأ�سعاره  جمع  اإىل 

عنه  اأعر�ص  الذي  �سعره  درا�سة  اإىل  ي�سار 

وهو ما يزال يف فجر �سبابه، وال اأدري ما اإذا 

اأكرث  اأو  الديوان  يبلغ  حتقق  اإذا  جمعها  كان 

يف  ن�رشتها  الفتى  اأ�سعار  اأّن  �سحيح  اأقل.  اأو 

م�رش خمتلف �سحف ذلك الوقت يف املحافل 

ال�سعري  �سوته  ف�سمع  االأدبية،  واالأو�ساط 

و�سوقي  كحافظ  الفرتة  تلك  �سعراء  كبار 

فوه 
ّ
عر الذين  واأ�ساتذته  �سيوخه  طريق  عن 

بجمهور النا�ص، واأخذوا بيده اإىل ال�سهرة التي 

عبد  ال�سيخ  اأن  و�سحيح  اإليها،  يتعط�ص  كان 

ق�سائده  بع�ص  ي�سف  كان  جاوي�ص  العزيز 

اأوردته  الذي  �سعره  اأن  غري  بالع�سماء)02( 

القيمة  يعك�ص بجالء  ال  قليل،  املقال  هذا  يف 

الفنية ل�سعر هذا الفتى التي ال اأظنها تت�سح اإاَلّ 

ب 
ّ
اإذا جمعت اأ�سعاره، واأزعم اأن هذا الفتى جر

ق�سائده  خالل  من  حياته  مطلع  يف  ال�سعر 

التي امتازت ب�سهولة اللفظ ور�سانة االأ�سلوب 

ال�سهرة  اإىل  ليثبت مقدرته على نظمه و�سواًل 

التي يحلم بها. 
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واحلب  العذري  احلب  بني   عجيب  وربط  خلط  هناك 

الأفالطوين )املثالية الأفالطونية( عند بع�ض امل�ست�رصقني، 

مكت�سف  دورزي  رينهارت  الهولندي  امل�ست�رصق  خا�سة 

الن�سخة الوحيدة من خمطوطة )طوق احلمامة يف الألفة 

عند  الربط  هذا  روج  لالأ�سف  والذي  حزم  لبن  والألف( 

جمهور كبري من الأوروبيني حتى الثلث الأول من القرن 

الع�رصين.

وعنهم اأخذ الأدباء واملفكرون العرب ون�رصوا بني العامة، 

و�سف احلب الأفالطوين باأنه حب عذري، وهذا خطاأ كبري. 

اإذ ل توجد عالقة وثيقة اأو وجه �سبه بني هذين النوعني 

التي ن�ساأ  البيئة  اإن  من احلب مبا ي�سمح برتادفهما، بل 

فيها كل منهما ل تت�سابه مع بيئة الآخر.

ال  خال�سة  عربية  اإ�سالمية  بيئة  يف  ن�ساأ  العذري  فاحلب 

تعرف ذلك الفارق الذي يحتمه احلب االأفالطوين بني الروح 

العربية  غري  املن�سفة  الدرا�سات  حر�ست  لذالك  واجل�سد، 

علي ترجمة احلب العذري مب�سماه العربي نف�سه، ففي احلب 

العذري ركن من اأهم االأركان وهو املراأة ب�سفتها املحبوبة، 

يف حني ال مكان لها عند اأفالطون، ودورها ال يتعدي دور 

املنجبة لالأطفال واملحافظة على النوع الب�رشي، ومل ت�سم 

التدرج  مبفهوم  عنده  احلب  ويرتبط  ن�ساء،  اأفالطون  ماأدبة 

ال�ُسلَّمي الذي تعلوه الروح درجة درجة، و�سواًل اإىل التحرر 

الكامل عن اجل�سد )فاالأفالطونية تق�سم االإن�سان والعامل اإىل 

ـ  ـ احلوا�ص، املادة  ـ اجل�سد، العقل  ق�سمني متنافرين: الروح 

امُلثل(. لذلك فاإن التعبري الذي يرتدد عن اأن رجاًل يحب امراأة 

حبًا اأفالطونيًا تعبري خاطئ.  

ماهية احلب الأفالطوين:

�سقراط  فيها احلوار بني  اأجرى  »املاأدبة«،  ت�سمي  الأفالطون يف احلب حماورة م�سهورة 

ال�سيا�سة،  ورجال  وال�سوف�سطائيني  وال�سعراء  واالأطباء  الفال�سفة  من  معا�رشيه  وبع�ص 

واملحاورة يف جمموعها ت�سور مذهب �سقراط يف احلب، واإن عربَّ كل متحاور عن وجهة 

التبا�س املفاهيم واختلطها بني احل�شارات

   احلب الأفلطوين منوذجًا

�سالح عبد ال�ستار حممد ال�سهاوي

ر�ؤى
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ويرتفع عن العامل الروحي املقيد باالأ�سخا�ص 

املطلقة  املثالية  اأو  املطلق  اجلمال  عامل  اإىل 

الأن  الغايات.  غاية  اأفالطون  عند  احلب  وهذا 

االإن�سان كان جمرد روح تعي�ص يف عامل املثل 

بالوالدة  املادي  بالتواجد  عليه  حكم  فلما 

عامل  وين�سى  املادي  العامل  يف  ينغم�ص  فاإنه 

املثل حتى ي�سادف اجلمال فينتقل من حب 

اإىل  اجلميلة  النف�ص  اإىل حب  اجلميلة  ال�سورة 

وحب  املثل  عامل  حيث  اجلمال  مثال  حب 

الفل�سفة.

درجات احلب لدى اأفالطون:

�سخ�سيته  بطوابع  كالمه  وطبع  نظره، 

اخلا�سة.

- وملخ�ض املحاورة:

اأن احلب اأقدم االآلهة واأف�سلها، فهو الذي يبعث 

فيه  وينّمى  بال�رشف  االإح�سا�ص  االإن�سان  يف 

التفرقة  يجب  واأنه  الت�سحية.  وروح  االإيثار 

بني نوعني من احلب: نوع دينء و�سيع يلبي 

واحلب  الن�ساء  حب  وهو  اجلن�سية،  النزعات 

ال�ساذ للغلمان، ونوع نبيل �رشيف يخّلو خلواً 

بهيمية،  و�سهوة  ج�سدية  نزعة  كل  من  تامًا 

وهو احلب النقي الربيء ذلك احلب الذي يرتفع 

عن ال�سغائر ويتنزه عن الدنايا والذي يك�سب 

�ساحبه املعرفة واحلكمة والف�سيلة، من ذلك 

اأو  وتالميذه  االأ�ستاذ  بني  ين�ساأ  الذي  احلب 

للباحثني  خطاأ  اأوحت  العبارة  )هذه  مريديه 

احلب  من  ترفع  املحاورة   اأن  وحديثًا  قدميًا 

ال�ساذ، مع اأنها تندد يف غري مو�سع وب�رشاحة 

�رشيحة بهذا احلب، وت�سن عليه حربًا �سعواء( 

وتعلق  �سقراط  عن  دفاع  واملحاورة جميعها 

الذي  بحواره  وكلفهم  باآرائه  اأثينا  �سباب 

له حبًا وحنانا، حتى زعم  قلوبهم  كان ميالأ 

اأعداوؤه اأنه يف�سدهم واأنه َيْزَدري قوانني اخُللق 

والعرف والدين، وحوكم حماكمة ظاملة اأودت 

به وق�ست علي حياته. 

عن  حار  قوي  بدفاع  املحاورة  ُتختتم  ثم 

وبني  بينه  العارم  احلب  م�سورة  �سقراط، 

تالميذه، وهو حب نقي بريء ممعن يف النقاء 

�سايف  النف�ص  نبيل  �سقراط  كان  اإذ  والرباءة، 

به  يفتنون  ال�سباب  وكان  اخللق  كرمي  الطبع 

فتونا. اإذن كانت املحاورة دفاعًا عن �سقراط 

كان  واإن  به،  امل�رشوع  تالميذه  تعلق  وعن 

 

اأفالطون قد �سمنها احلديث عن احلب اجل�سدي 

الو�سيع وعن حبه االأفالطوين الرفيع.  فهل يف 

ندعوه  اأن  ميكن  ما  احلب  عن  املحاورة  هذه 

اأو حتى قريب ال�سبه بالهوى العذري؟   �سبيهًا 

نراه  االأفالطوين  احلب  ماهية  على  بالوقوف 

درا�سة  نتيجة  وهو  فا�سلة  مدينة  على  يقوم 

علمي  حب  فهو  فل�سفية.  اأ�س�ص  على  عميقة 

الر�سني  والتفكري  العقل  فيه  يلعب  وعقلي 

االأفالطوين  املحب  اإرادة  وت�سيطر  مهمًا  دوراً 

ممار�سات  فيه  يوجد  ال  حب  هو  حبه.  على 

جن�سية، خاٍل من ال�سهوة اجلن�سية ومثال هذا 

احلب ال�سداقة التي تقوم بني امَلَثلني. فاحلب 

االأفالطوين الذي دعا اإليه اأفالطون يف كتابه 

اأمت  فيه  وراأى  كثرياً  به  واحتفل  »املاأدبة« 

اأ�سكال احلب واأ�سماها، اإمنا هو ذلك احلب الذي 

يكون بني ذكرين على نحو كانت متار�ص فيه 

اأمر هذه املمار�سة  اجلن�سية املثلية، ثم ترقى 

اجلن�سي  والت�سامي  اال�ستعالء  من  لون  اإىل 

الذكر  بني  فاحلب  الذكرين.  بني  والروحي 

والذكر هو احلب بالروح ولي�ص اجل�سد، وبراأيه 

اإىل  تدفعهم  القوية  العالية  الرجولة  روح  اأن 

واأ�سباههم وال يبغون وراء  اأندادهم  م�سادقة 

�سداقاتهم مك�سبًا، وعلة ذلك »اأننا كنا اأ�ساًل 

كائنًا واحداً، ولي�ص احلب اإال تعبرياً عن ال�سوق 

اإىل العودة لالأ�سل«.

احلب االأفالطوين هو الرتفع عن املادة وال�سمو 

بحب  االإن�سان  يبداأ  حيث  الروح،  بنورانية 

النفو�ص  حب  اإىل  يرتقي  ثم  اجلميلة  االأ�سكال 

االأفالطوين  اإىل حب املعرفة. فاحلب  وينتهي 

هو  »املاأدبة«  يف  اأفالطون  عنه  تكلم  الذي 

املثايل  احلب  وهو  االأفالطوين  العلوي  احلب 

احل�سي  العامل  فوق  العقل  فيه  يرقى  الذي 

 

الرتفع  هو  الأفالطوين  احلب 

بنورانية  وال�سمو  املادة  عن 

الإن�سان  يبداأ  حيث  الروح، 

ثم  اجلميلة  الأ�سكال  بحب 

النفو�ض  حب  اإىل  يرتقي 

املعرفة.  حب  اإىل  وينتهي 

فاحلب الأفالطوين الذي تكلم 

اأفالطون يف »املاأدبة«  عنه 

هو احلب العلوي الأفالطوين 

الذي  املثايل  احلب  وهو 

يرقى فيه العقل فوق العامل 

العامل  عن  ويرتفع  احل�سي 

بالأ�سخا�ض  املقيد  الروحي 

اأو  املطلق  اجلمال  عامل  اإىل 

املثالية املطلقة وهذا احلب 

عند اأفالطون غاية الغايات
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ويغلب  احلب  يف  اإفراط  وهو  الع�سق،  ثم  منه، 

التتيم،  ثم  واملحبوب،  املحب  فيه  يلتقي  اأن 

تيمه  يقال  للمحب،  املحبوب  ا�ستعباد  وهو 

حبًا، ويليه الهيام، وهو �سدة احلب حتى يكاد 

ي�سلب املحب عقله، ثم اجلنون:، وهو ا�ستالب 

احلب لعقل املحب.

الولع،  مثل:  كلمات  احلب  مراتب  مع  وتتكرر 

وهو  وال�سجن:  باملحبوب،  التعلق  �سدة  وهو 

وتباريح  االأمل،  وهى  واللوعة:  والكرب،  الهّم 

كتمانه  وهو  واجلوى:  �سدائده،  وهي  احلب، 

ال�سديد،  احلزن  وهو  والكمد:  به،  وال�سيق 

والوله:  احلب،  و�سدة  ال�سبابة  وهو  والوجد: 

وهو  والكلف:  الوجد،  �سدة  من  التحري  وهو 

العذري  احلب  بينما  احلب.   يف  اال�ستغراق 

ويذوب  بالع�سق  يتغنى  حب  بذاته،  غاية  هو 

هو  احلب  ومو�سوع  اأجله،  من  ويعي�ص  به 

ممزقة  نف�سه  العذري  املحب  ونرى  احلبيبة، 

بني االجنذاب املادي للج�سد االأنثوي والتعلق 

ال�سقوط  من  خوفًا  والعفة،  بالروح  الروحي 

يف االإثم. انطلق هذا احلب من الغريزة ولكنه 

وعا�ص  للعفة،  وجلاأ  االأهواء  تقلب  من  اأفلت 

الأنه  اللذة،  على  احلرمان  وف�سل  دميومة  يف 

كما يقول �سكري في�سل ا�ستجابة طبيعية الأثر 

التعاليم االإ�سالمية يف النف�ص العربية امل�سلمة، 

اإىل  ح�سي  مادي  من  حتوله  �سبب  هو  وهذا 

روحي عفيف، ففي هذا احلب اجلارف والقوي 

ال يلتقي احلبيبان ب�سبب العادات االجتماعية 

احلبيب من  التي متنع  العرب  واملوروثة عند 

اإىل  لي�سل  املحب  فيت�سامى  الزواج بحبيبته، 

عاطفة  العذري:  واحلب  العليا.  واملثل  العفة 

ويرجو  بحبيبته،  املحب  فيها  يهيم  م�سبوبة 

احلظوة بو�سالها ولكن تت�ساءل لديه النظرة 

حر�ص  عليها  يطغى  اإذ  احل�سية،  املتع  اإىل 

املحب على ا�ستدامة عاطفته يف ذاتها، وعلى 

االإبقاء  �سبيل  يف  الت�سحية  مع  بها  اعتزازه 

اإذاً  واآالم.  جهد  من  بذله  ي�ستطيع  مبا  عليها 

القوية  بامل�ساعر  زاخر  حب  العذري  فاحلب 

 

- حب اجلمال يف �سكل واحد معني.

- حب اجلمال يف كل االأ�سكال اجلميلة. 

- حب اجلمال الروحاين. 

- حب اجلمال يف املثل.

- حب اجلمال املطلق.

االأخرى  تلو  مبرحلة  االإن�سان  مير  اأن  ويجب 

ال�سحيح.  االأفالطوين  احلب  معنى  ليعرف 

واالإبداع  للحق  و�سيلة  االأفالطوين  فاحلب 

اإال  واالإنتاج وال يتفتح العقل للجمال املطلق 

اإذاً  اأن يكتوي بنار العلم والفن واحلكمة.  بعد 

ففي كتابه »املاأدبة« راأى اأفالطون اأن هناك 

مفهوم  من  باالنتقال  ت�سمح  للقلب  وظيفة 

الكامل  اجلمال  مفهوم  اإىل  احل�سي  اجلمال 

للمثال املطلق.

فكان احلوار يف هذه »املاأدبة« يرفع من احلب 

ال  اأفالطون  فلدى  ال�سماوي.  للحب  االأر�سي 

تتحقق ال�سعادة اإال باإخ�ساع ال�سهوات احل�سية 

باتباع  االإن�سان  يلزم  الذي  العقل  ل�سوت 

اخلري واجتناب ال�رش، ويقوم اخلري عنده على 

اخلال�ص من ال�سهوات وقمع اللذات بالتطهري 

اإىل  احل�ص  عامل  من  الفرار  حيث  والف�سيلة 

التاأمل الفل�سفي.

لديه  فرق  فال  املراأة  يف  اأفالطون  راأي  اأما 

بني الرجل واملراأة يف جمهوريته، فهو يراها 

كالرجل واالختالف يف التكوين اجلن�سي فقط، 

ورغم اعرتافه باأنها اأقل قدرة من الرجل فاإنه 

يقول باأنه ال يوجد عمل يف احلياة تختلف يف 

اأدائه طبيعة الرجل عن طبيعة املراأة، وت�سبح 

لكنها  الرجل،  قدرات  كل  متلك  بنظره  املراأة 

تنال  اأن  املراأة  وعلى  ذاتها،  القوة  متلك  ال 

ن�ساأة  وتن�ساأ  والتدريب  التعليم  من  ن�سيبها 

فنون  على  تتدرب  واأن  الرجل  لن�ساأة  مماثلة 

التي  ذاتها  املهام  �ستمار�ص  الأنها  احلرب، 

اأن تتدرب على  ميار�سها الرجل، وعلى املراأة 

ال�سجاعة التي حتتاج اإليها الدولة. اأما بالن�سبة 

العالقة  اأن  اأفالطون  فريى  اجلن�سية  للعالقة 

العامة  اجلن�سية  للحاجة  خا�سعة  اجلن�سية 

يف  والدولة  الطرفني،  رغبة  عن  تنتج  التي 

جمهوريته تقوم بجمع اجليد باجليد واملقبول 

ارتكب  واإن  بال�سعيف،  وال�سعيف  باملقبول 

فاإنه  زوجته  �سد  الزوجية  اخليانة  الرجل 

ويحا�سبه  باأكمله  املجتمع  �سد  خطاأ  يرتكب 

املجتمع ويجرد من حقوقه.

واألغى اأفالطون ج�سد املراأة وجعله اآلة تفريخ 

-اأداة لالإجناب مما اأدى اإىل اإلغاء دور االأ�رشة. 

ثقته  لعدم  بل  باملراأة،  كرهًا  اجل�سد  يلغ  ومل 

تختار  التي  هي  والدولة  احل�سية.  بالظواهر 

العالقات  لتبني  املميزة  لالأنثى  املميز  الذكر 

الزوجية على اأ�سا�ص الطبقة العقلية والتكافوؤ 

اجلمهورية  �سعب  وتنقية  لت�سنيف  ال�سخ�سي 

الإبقاء اجليد ومعاجلة ال�سيئ.

حب  االأفالطوين  احلب  اأن  �سبق  مما  فن�ستنتج 

علمي عقلي يقوم على التفكري الر�سني، والعقل 

ي�سيطر فيه على اإرادة املحب، حيث يرقى فيه 

العامل  عن  ويرتفع  احل�سي  العامل  فوق  العقل 

االأفالطوين  وللحب  اجلمال  عامل  اإىل  احل�سي 

املطلق.  اجلمال  اأو  اهلل  وهو  نهائي  مو�سوع 

واحلب لي�ص غاية بذاته بل هو و�سيلة للخلق 

واالإبداع. 

ماهية احلب العذري:

متعددة،  ومراتب  منازل  العرب  عند  للحب 

اإىل املحبوب،  اأول مراتبه: الهوى، وهو امليل 

ويليه: ال�سوق، وهو نزوع املحب اإىل لقائه، ثم 

احلنني : وهو �سوق ممزوج برقة، ويليه احلب، 

وهو اأول االألفة، ثم ال�سغف، وهو التمني الدائم 

التعلق  وهو  الغرام،  ويليه  املحبوب،  لروؤية 

باملحبوب تعلقًا ال ي�ستطيع املحب اخلال�ص 
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وال�سدق  �سجاياهم  يف  العفة  فرنى  �سبياًل، 

يف طباعهم ونلم�ص نفو�سهم االأبية واأخالقهم 

ال�رشيفة.

واحلزن  واالأمل  واملعاناة  احلب  يف  التذلل   -

والت�ساوؤم والبكاء من احلرمان، فهو حب متنع 

فيه العادات االجتماعية عند العرب من الزواج 

والت�رشع  بالياأ�ص  يقنعون  لذلك  باحلبيبة. 

والنجوى، ومن طبيعة احلب العذري اأي�سًا اأن 

ن�ست�سهد  عليه،  يحقد  وال  قاتله  يبكي  القتيل 

على ذلك بقول جميل:

خليلي فيما ع�صتما، هل راأيتما      

قتياًل بكى من حب قاتله قبلي؟!

�سمائل  ملحبوبته  يخلق  العذري  املحب   -

وقوة روحية ت�سيطر على هداه.

- الدميومة.

�سنة  اهلل ال مفر منه وهو  - احلب ق�ساء من 

احلياة. يقول جميل بثينة:

فال تكرثوا لومي فما اأنا بالذي      

�صننت الهوى يف النا�س اأو ذقته وحدي

وغلبة  والعفة  النف�ص  رغائب  مع  �رشاع   -

البيئة الدينية وغالبًا ما يكون اخلروج من هذا 

ال�رشاع هو اجلنون اأو املوت. وكما اأن اجلهاد 

واجلهاد  االإ�سالم  يف  امل�رشفة  ال�سورة  هو 

اجلهاد  اأن  ومبا  االآخرة.  وخري  الدنيا  خري 

النف�سي والديني ينبعان من املعاناة ال�سديدة 

جلاأ  العذري  املحب  كذلك  االأذى.  واحتمال 

للجهاد النف�سي مكان اجلهاد الديني فاأ�سبح 

عرب  عندما  بثينة  جميل  مثل  احلب.  �سهيد 

وعرب  واملتلظية  والثائرة  القلقة  عواطفه  عن 

املكبوتة  رغباته  مبداراة  النف�ص  جهاد  عن 

وعواطفه امللتهبة حيث قال:

باالأخالق  متقيد  املتقدة  بالعاطفة  مليء 

كالعفة والوفاء واالإخال�ص. ويتجه فيه ال�ساعر 

العذري بالغزل العفيف حيث ي�سنيه احلرمان 

على  يخاف  ولكنه  والع�سق  ال�سوق  ويذيبه 

يخاف  كان  لذلك  و�سمعتها،  حمبوبته  كرامة 

االإ�سارة  وجتدر  يقول.  وفيما  ياأتي  فيما  اهلل 

عذرة  بني  اإىل  من�سوب  العذري  احلب  اأن  اإىل 

التي كانت تنت�رش  اإحدى قبائل ق�ساعة  وهم 

�سمال احلجاز وكان بنو عذرة، ي�سكنون وادي 

القرى املمتد بني تيماء وخيرب، ولقد ن�ساأ احلب 

العذري بعد االإ�سالم وات�سحت معامله يف عهد 

االأمويني، وهو حب �رشيف وعفيف يكابد فيه 

املحبوبة  عن  بعده  ب�سبب  احلرمان  املحب 

ولكن  املوروثة.  االجتماعية  العادات  بحكم 

ن�ساء  اإحدى  وقالت  فيه حرمة مقد�سة  للمراأة 

وهذا  والعفاف  التعفف  »فينا  القبيلة  هذه 

يورثنا رقة القلب والع�سق يفني اآجالنا«.

ويقول قي�ص اإىل ليلى: 

اهلل يعلم اأن النف�س هالكة         

بالياأ�س منك ولكني اأمنيها

اأنها  على  للمراأة  العذري  احلب  فنظرة 

جوهر  وهي  املفقود  اأو  املنهوب  الفردو�ص 

تكون  اأن  قبل  روح  واملراأة  النف�سي  ال�سكن 

ج�سداً. ونرى لديهم توحيداً بني الذات املحبة 

والذوبان  االحتاد  لدرجة  املحبوبة  والذات 

واالن�سهار، والعا�سق خمل�ص ملن يحب ويف 

غائبة.  اأم  اأحبها حا�رشة  التي  املراأة  يحرتم 

وهوؤالء العذريون ال يعتقدون اأن احلب مع�سية 

ما دام فيه تعفف و�سدق، لذلك ي�سهدون اهلل 

القدر.  �سحايا  نف�سهم  ويعتقدون  حبهم  على 

يقول جميل بثينة:

لقد لمني فيها اأخ ذو قرابة          

حبيب اإليه يف مالمته ر�صدي

فقلت له: فيها ق�صى اهلل ما ترى     

علي وهل يف ما ق�صى اهلل من رد 

فمن خ�سائ�ص و�سمات وجوهر وطبيعة هذا 

احلب:

يف  وال�سدق  احلبيبة  هو  احلب  مو�سوع   -

املحبة.

املحب  يتعلق  حيث  املحبة،  يف  االإفراد   -

فيها  ويرى  فقط  واحدة  مبحبوبة  العذري 

الغاية الق�سوى للجمال واجلالل االأنثوي.

مقرونًا  غالبًا  العذري  املحب  يعرف   -

مبحبوبة مثل )جميل بثينة( و)قي�ص ليلى(. 

من  املحب  يهزاأ  حيث  امللتهبة،  احلرارة   -

برودة العقل ويغمره غليان امل�ساعر. اإنه حب 

يذهب بالعقل وال يدع جمااًل لتف�سرياته.

- العفة املح�سلة: فهو حب ال يعرف لل�سهوة 

منازل  العرب  عند  للحب 

ومراتب متعددة، اأول مراتبه: 

اإىل  امليل  وهو  الهوى، 

ال�سوق،  ويليه:  املحبوب، 

وهو نزوع املحب اإىل لقائه، 

�سوق  وهو   : احلنني  ثم 

احلب،  ويليه  برقة،  ممزوج 

ال�سغف،  ثم  الألفة،  اأول  وهو 

لروؤية  الدائم  التمني  وهو 

املحبوب، ويليه الغرام، وهو 

ل  تعلقًا  باملحبوب  التعلق 

اخلال�ض  املحب  ي�ستطيع 

اإفراط  وهو  الع�سق،  ثم  منه، 

يف احلب
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بنو  كان  اخل�سب  املمرع  الوادي  هذا  ويف 

اهلل  رزقهم  وقد  بخيامهم،  يتنقلون  عذرة 

هانئة  رغدة  حياتهم  جعل  ما  الثمرات  من 

كانوا  الذين  ال�سحراء  قبائل  اإىل  بالقيا�ص 

جتدب  حني  ال�سظف،  من  قليل  غري  يقا�سون 

مراعيهم، فتموت القطعان ويهلك النا�ص.  فلم 

فيها  كان  وال  قا�سية،  عذرة  بني  حياة  تكن 

خ�سب  فيها  كان  اإمنا  املهلك،  اجلدب  هذا 

ل�سيء  هياأ  كما  الفراغ  من  ل�سيء  هياأ  ومناء 

من اال�ستقرار واأن جترى احلياة هادئة، فلي�ص 

وما  املراعى  على  القبائل  منازعات  فيها 

ال  دائرة  حروب  من  املنازعات  هذه  �سحب 

تنقطع.  وكان لذلك اأثره فيما خلفت بنو عذرة 

احلما�سة  �سعر  عندها  فاإننا ال جند  �سعر،  من 

الذي كان منت�رشاً بني قبائل  والزهو  والفخر 

�سعر  من  اآخر  منطا  عندها  جند  واإمنا  جند، 

اإزاء  النف�ص  اآالم  عن  التعبري  قوامه  غنائي 

احلب وكاأنهم ملا فرغوا الأنف�سهم اأو هياأت لهم 

يغنونها  اأخذوا  الأنف�سهم،  يفرغوا  اأن  حياتهم 

هذا ال�رشب من ال�سعر الوجداين.

يف  دخولهم  مت  للهجرة  ال�سابعة  ال�سنة  ويف 

االإ�سالم، ووفد على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

ب�سدقات  هوذة  بن  النعمان  بن  حمزة  و�سلم 

وكان  موؤتة،  غزوة  يف  ا�سرتكوا  الذين  قومه 

ميمنة  على  قتادة(  بن  )قطبة  �سادتهم  اأحد 

اأحد  توىل  كما  القاد�سية،  حرب  يف  اجلي�ص 

اأبطالها )خالد بن عرفطة( املي�رشة.

مبا  الهوى،  هذا  منو  يف  اأثره  لالإ�سالم  وكان 

اأب�سارهم  يغ�سوا  اأن  من  النا�ص  على  فر�ص 

وال ياأتوا بفاح�سة وال ينتهكوا احلرمات، ومل 

عذرة،  بني  عند  االإ�سالم  مثالية  تاأثري  يقف 

البدو يف  �سعر  املثالية تطبع  اأخذت هذه  فقد 

والطهارة  الرباءة  من  وا�سحة  بطوابع  جند 

االإباحي  احلب  �سعر  نقراأ  نعد  فلم  والت�سامي، 

الذي كان يردده امروؤ القي�ص وغريه من �سعراء 

جند يف اجلاهلية، اإمنا اأخذنا نقراأ �سعراً عفيفًا، 

يقولون: جاهد يا جميل بغزوة    واأيُّ جهاد 

غريهن اأريد؟!

لكل حديث عندهن ب�صا�صة            

وكل قتيل بينهن �صهيد

له  نهاية  فال  بداأ  واإذا  املوت،  حتى  حب  فهو 

اإال بنهاية احلب، واملوت ميثل لهم انعتاقًا من 

ال�سديد عذاب  العذاب  االأمل واخلال�ص من هذا 

احلرمان.

يقول جميل بثينة:

يهواك ما ع�صت الفوؤاد فاإن اأمت     

 يتبع �صداي �صداك بني الأقرب

الداخلي  لعاملهم  �سورة  اخلارجي  العامل   -

وانعكا�ص له. 

على  العذري  ي�ساعد  اخليال  اأو  الطيف   -

اأن يقهر  التما�سك الداخلي الأن القهر ال ميكن 

اخليال.

املثال  بني  التمزق  يعك�ص  العذري  واحلب 

ورغبات  املجتمع  رغبات  بني  اأو  واحلاجة 

ناجت  العذري  احلب  اأن  اأي  وحاجاته،  الفرد 

عن الت�سادم بني مبداأ اللذة ومبداأ الواقع يف 

نف�سية العذري. 

كبتت  التي  للذات  جت�سيد  العذري  فاحلب 

ذات  النف�ص  اأن  مع  الغرائزية،  متطلباتها 

طبيعة غرائزية ت�سكل �سغطًا من اأجل اإ�سباع 

حاجاتها.

الفرد  ا�ستجابة  نتيجة  احل�سي  الوجع  وهذا 

من  وموقفه  والدينية  االجتماعية  للنواهي 

من  واخلوف  القلق  نف�سه  يف  يثري  املحارم 

غرائزها  تكبت  العذرية  فالطبيعة  االإثم، 

الداخلي  االن�سطار  مالمح  لنا  فتبدو  الفطرية 

اللذة  عند املحب العذري »كلما ا�سطدم طلب 

مبقت�سيات الواقع«.

كيف ن�ساأ احلب العذري

واعتماده  بقبليته  اجلاهلي  املجتمع  ُعِرَف 

لل�سحراء و�رشب اخلمر  ال�سيد واخلروج  على 

الذي  الالهي  ال�سعر  �ساد  حتى  املي�رش  ولعب 

لياًل  املحبوبة  زيارة  مباٍل  غري  ي�سور  كان 

والت�رشيح ال�سعري الفج ملفاتن اجل�سد، ومن 

رواد هذا االجتاه:امروؤ القي�ص، ويف نف�ص الوقت 

ال�سعراء  من  طائفة  ظهرت  اجلاهلي(  )الع�رش 

العفيف  الغزل  من  تتخذ  باملتيمني،  �سموا 

وجهة لها واأ�سا�ص اأ�سعارها حتى �سار احلب 

العفيف مق�سد كل ق�سائدهم. كاجتاه م�ساد 

لالجتاه احل�سي يف اجلاهلية. ومنا هذا االجتاه 

اآنذاك  االأموي، و�سمى  الع�رش  وازدهر يف ظل 

باحلب العذري.

ال�سمات  و�سع  من  اأول  املتيمون  هوؤالء 

ا�سم  ارتباط  حيث  من  احلب  لهذا  الرئي�سية 

وما  حبها  يف  وفنائه  ب�ساحبته  العا�سق 

يرتبط بهذا من هجر وفراق ولوعة و�سقم بل 

حتى املوت ومن ثم منا هذا احلب وتر�سخت 

االأموي  الع�رش  يف  العفيفة  الغزلية  اأ�سعاره 

علي يد العذريني.

اإىل  ن�سبة  اال�سم  بهذا  �سمي  العذري  واحلب 

اإذ ظهر يف  البادية،  اإرجاء  قبيلة »عذرة« يف 

ال�سحيحة  النماذج  ُعدوا  ع�ساق  القبيلة  هذه 

�سماته  بكل  له  العليا  واملثل  احلب  لهذا 

من  عذرة  وبنو  اخلا�ص.  وطابعة  املميزة 

اليمنية  ِحمري  اإىل  ن�سبها  ي�سل  التي  ق�ساعة 

اأو معد العدنانية على اختالف بني الن�سابني 

البادية  ينزلون يف  بنو عذرة  يف ذلك. وكان 

وهو  القرى(،  )وادي  احلجاز  �سمايل  العربية 

واد طويل بني تيماء وخيرب، فيه قرى منثورة 

وفيه زروع ونخيل، وفيه يقول جميل:

ولقد اأجرُّ الذيل يف وادي الُقَرى    

ن�صوان بني مزارع ونخيِل
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حب  اإىل  احلب  ال�سوفيون  ق�سم  هذا  على   -

واآخر ميلوؤه حّيز  اإن�سي،  اأو  ب�رشي  ميلوؤه حّيز 

اآخر هو احليز القد�سي، حب النبي حممد �سلى 

اخلالق  حب  هو  مطلق  واآخر  و�سلم،  عليه  اهلل 

عز وعال.

�سورة املراأة العربية يف احلب العذري

حتى �سورة املراأة العربية احلبيبة اأو املحبة 

املراأة  �سورة  عن  االختالف  متام  خمتلفة 

احلياء  عليها  يبدو  هنا  فهي  االأفالطونية، 

االآخرة،  والوقار واخلوف من اهلل ومن عقاب 

االأ�سيلة.  العربية  والتقاليد  العادات  واحرتام 

فيتاأمل  ينالها  وال  املراأة  الرجل  يع�سق  وقد 

فيقول  اخللد  جنة  يف  يلقاها  اأن  وينتظر 

حلبيبته:

نعم املحبة يا �صوؤيل حمبتكم          

حب يجر اإىل خري واإح�صان

اإىل نعيم وعي�س ل زوال له       

يف جنة اخللد خلد لي�س بالفاين

وقد و�سل العذريون اإىل مرتبة �سامية يف هذا 

)هنا  احلديث.   و�سدق  النف�ص  عفة  من  احلب 

يجب اإي�ساح لفظ العفة يف اللغة العربية والتي 

لي�ص لها مثيل يف لغات العامل.فالعفافة: هي 

)وعاء من اجللد(، وقد  ال�سكوة  اللنب يف  بقية 

احللب..  بعد  ال�رشع  يف  يبقى  ما  على  تطلق 

)هذا  بالقليل  ر�سي  ومن  قليل.  �سيء  وهي 

اللنب( فهو على ُخلق ما.

وقد اأجمع العرب على ت�سميته بالعفة، ومنها 

تي�رش  مبا  الر�سا  وهو  العفاف،  معنى  تولد 

من  والعفيف  للنف�ص،  و�سونًا  للكرامة  حفظًا 

اأبو  كان ذلك نعته، ومنه جاء اال�سم »عفان« 

عثمان اخلليفة الرا�سد ر�سي اهلل عنه على وزن 

فعالن من عف، كعط�سان من عط�ص(.

الهائمة  روحه  وا�سفًا  معمر  بن  جميل  يقول 

ورفعة  قلب  وعفة  نف�ص  بعزة  املحبوب  يف 

فيه نبل، وفيه هذا احلزن الذي ي�سدر عن نف�ص 

ملتاعة تخاف اهلل فيما تاأتى من قول وفعل.  

ال�سحراء وما  بيئة  اأي�سًا  احلزن  لهذا  وهياأت 

لياليها  يف  و�سمت  �سكون  من  عليها  يخيم 

الغريب  من  يكن  مل  ولذلك  ال�ساحبة،  املقمرة 

اأن ت�ستهل الق�سيدة العربية حتى يف اجلاهلية 

بالبكاء على االأطالل والديار، فطبيعة البيئة 

ال�سحراوية تبعث على ال�سجا واحلزن واالأمل. 

اأعدا  اللذان  هما  اإذن  واالإ�سالم  -ال�سحراء 

طوي  وما  احلزين  العفيف  الغزل  هذا  لظهور 

يعرب  غزل  وهو  �رشيف،  نبيل  حب  من  فيه 

القلب  بها  يفي�ص  التي  العواطف  اأ�سمى  عن 

واأن  احلرمان  لذع  فيه  نح�ص  غزل  االإن�ساين، 

الرجل يتهيب االقرتاب من املراأة، فهي كائن 

مالئكي حتول قد�سيته دون مل�سه، وحتى هي 

اإن و�سلته ال يزال ي�سعر �سعوراً عميقًا باالأمل 

والياأ�ص، بل قد يف�سى به حبه اإىل اجلنون اأو 

اإىل املوت، وهو ال ياأتي ذلك وحده، بل تاأتيه 

املراأة اأي�سًا �سعيدة قريرة العني.

وقوة  �سعرائها  م�ساعر  رقة  �ساعدت  وقد 

)احلب  اللون  هذا  الت�ساق  على  عاطفتهم 

العذري( بهم، حتى لي�سل العا�سق يف اأحيان 

كثرية منهم للموت، لدرجة اأن قال رجل منهم: 

»لقد تركت باحلي ثالثني �سابًا  قد خامرهم 

اآخر: ممن  اإاّل احلب« و�سئل  ال�سل وما لهم داٌء 

فقالت  ماتوا،  اأحبوا  اإذا  قوم  من  فقال:  اأنت؟ 

حتى  الكعبة«.  ورب  »عذري  �سمعته:  جارية 

وي�رشحن  منه  يخجلن  ال  القبيلة  ن�ساء  اإن 

اأو تقليد يحاكى وذلك  به وكاأنه عادة تورث 

حني �سئلت امراأة عذرية بها هوى يدنيها من 

املوت: ما بال الع�سق يقتلكم معا�رش عذرة من 

بني اأحياء العرب؟ قالت: فينا تعفف، والعفاف 

يورثنا رقة القلوب والع�سق يفني اآجالنا.

احلب العذري اإذاً، حل و�سط بني احلب والدين. 

الغريزة،  اإ�سار  من  احلب  العذرية  وحررت 

وال�سفافية  اجلمال  من  نوع  اإىل  وحولته 

فكرة  اإىل  العارفني  بع�ص  دعا  لذلك  املطلقة. 

اإىل  و�سيلة  العذري  الع�سق  اأن  وهي  جديدة، 

ال�سوفيني:  بع�ص  يقول  اإذ  االإلهي،  الع�سق 

اأن الن�ساء حبائل ال�سيطان فهن حبائل  »كما 

ع�سقه  من  العا�سق  يتو�سل  قد  اإذ  العرفان، 

ال�سحيحة  املقدمات  الأن  مبدعه  معرفة  اإىل 

النظر  اأمعن  ومن  ال�سحيحة  االأغرا�ص  تنتج 

الفاعل  معرفة  عنده  ترقى  زائل  خملوق  يف 

الدائم«. 

احلنيف  االإ�سالم  مهد  حب  العذري  واحلب 

ال�سامية،  قيمه  من  عليه  وخلع  له،  ال�سبيل 

االنحراف  عن  العا�سق  يبعد  حبًا  جعله  ما 

اجلن�سي، بل يجعله عفًا. وهذا النوع من احلب 

ياأخذ بعداً قلما جنده يف اأي جمتمع اآخر غري 

اإ�سالمي.

اإطار  يف  تتحد  العذري  احلب  يف  فالعاطفة 

عما  واالبتعاد  االبتذال  عن  الناأي  هو  واحد 

يثري  اأو  العواطف  يدغدغ  اأو  احلياء  يخد�ص 

بعاطفة  م�سبوبة  عاطفته  يجعل  بل  الغرائز، 

اأخرى �سامية هي عاطفة االإ�سالم، الذي يحدد 

لالإن�سان م�سار خلق قومي ليلتزمه.

وما املحب العذري اإال �سويف خال�ص، �سويف 

احلبيب  روؤية  اإىل  ينتهي  ال  الذي  ظمئه  يف 

اجلامح  بع�سقه  تغنيه  يف  و�سويف  ولقائه، 

وعواطفه  اأهوائه  وكل  قلبه  كل  ميلك  الذي 

وتعوزه  احليلة  تعييه  و�سويف  وم�ساعره، 

لي�سري  واإنه  املحبوب،  لقاء  اإىل  الو�سيلة 

الدنو  اإىل  �سبيل  وال  لها  نهاية  ال  طريق  يف 

يف  و�سويف  الروح،  باإ�سالم  اإال  غايتها  من 

يقرتب  لعله  احلياة،  �سغائر  كل  عن  ارتفاعه 

من قد�ص االأقدا�ص، و�سويف يف ابتهاله وذله 

و�رشاعته، وما اأ�سبه �سعره بالرتاتيل الدينية. 

لذلك كله ال نغلو اإذا قلنا اإن هذا احلب العذري 

هو الذي اأتاح لنا هذه الرثوة البديعة من احلب 

ال�سويف ال�سامي.
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ويف ق�سيدته »قراءة يف وجه ال�سمت« يقول:

وهل يكون احلب ذا قيمة       اإذا خال من لذة 

الطهر؟!

بق�سائد  العذري  احلب  وجود  ارتبط  هكذا 

ال�سعر  اأن  لرنى  حتى  وثيقًا  ارتباطًا  ال�سعراء 

العفيف هو ل�سان حال العا�سق العذري، ومن 

وبني  العفيف  ال�سعر  بني  التوحد  ن�ساأ  هنا 

احلب العذري حتى امتزجا معًا ف�سار الق�سد 

واحداً.

العذري  احلب  هو  كافة  احلب  اأنواع  واأرقى 

مناجاة  مع�سوقته  احلبيب  فيه  يناجي  الذي 

خال�سة من �سوائب عاطفة اجل�سد. حتى يكاد 

يرتفع ب�ساحبه ملرحلة الت�سوف املجرد من 

غاية احل�ص واملادة.

ق�سة  فهي  العذري  احلب  ق�س�ص  اأقدم  اأما 

»عروة وعفراء« حيث باعد عمه بينهما حتى 

ال�سقم،  تزوجت عفراء فظل يناجيها فاأ�سابه 

تندبه حتى ماتت  النباأ، فظلت  فبلغها  ومات 

بعده، ودفنت بجانبه حيث قيل باأن �سجرتني 

قربهما  بجانب  تنموان  ظلتا  غريبتني 

حتقيقًا  االأخرى  على  اإحداهما  التفت  حتى 

الأمنيتهما، ومن �سعر عروة:

واإين لتعرونى لذكراك هزة      

لها بني جلدي والعظام دبيب

ترتديه  هامًا  رداًء  العذرية  االأجواء  وقد ظلت 

مثاًل  فرنى  عذرة،  بعد  ما  �سعراء  ق�سائد 

االأخطل ال�سغري )ب�سارة اخلورى( والذي توج 

يونيو   4 يف  �سوقي  بعد  العربي  لل�سعر  اأمرياً 

1961م، يقف من �سعراء عذرة موقف امُلبارك 

لهم، الويف حلبهم، حاماًل ال�سبابة اإىل القلوب 

العذرية عندما قال:

اأنا وفد اأبناء ال�صبابة �صاجدِ       

 من ترب عذرة يف اأذل مكاِن

روح و�سمو ويفخر بهذا املوقف الروحي الذي 

عن  حملقًا  وي�سمو  احلياة  دنايا  عن  يرتفع 

الفواح�ص واخلطايا:

ل والذي ت�صجد اجلباه له       

 ما يل مبا دون ثوبها خرب

ول بفيها ول هممت به          

ما كان اإّل احلديث والنظر

ما اإن دعاين الهوى لفاح�صة     

 اإل نهاين احلياء والكرم

فال اإىل حمرم مددت يدي           

 ول م�صت بي لزلة قدم

وهذا �سيخ الع�ساق قي�ص بن امللوح يقول:

تتوق اإليك النف�س ثم اأردها         

حياء ومثلي باحلياء خليق 

 - ا�ستثناء  دون  كلهم - من  العذريني  و�سعر 

واأخبارهم ت�سوع بهذا العطر النقي ال�سايف، 

عطر الطهر والعفة والف�سيلة، يقول جميل:

وكان التفرق عند ال�صباح     

على مثل رائحة العنرب

خليالن مل يقربا ريبة            

ومل ي�صتخفا اإىل منكر

ال�ساعر  مواجهة  يف  اخلطوب  تفاقمت  واإذا 

و�سار  العرثات  واحت�سدت  احلبيبة  لو�سال 

الهوى جداراً حائال بينه وبينها، يلوذ ب�سمته 

االآخرة،  يف  احلبيبة  لقاء  اإىل  بروحه  ويهفو 

مواجهته.  يف  تقف  موانع  وال  رقيب  ال  حيث 

ويقول معرباً عن ذلك:

لئن منعوين يف حياتي زيارة             

 اأحامي بها نف�صا متلكها احلُب

فلن مينعوين اأن اأجاور حلدها           

يجمع ج�صمينا التجاور والرتُب

 – النا�سك  اأبي عمار  ابن  الرحمن  ويقول عبد 

الق�ص- �ساحب �سالمة:

اأهابك اأن اأقول بذلُت نف�صي      

 ولو اأنى اأطيع القلَب قال

لَّ ج�صمي       حياًء منِك حتى �صُ

َق عليَّ كتمانى وطال و�صَ

اأما العبا�ص بن االأحنف، �ساحب فوز، فيقول:

اأتاأذنون ل�صب يف زيارتكم                 

 فعندكم �صهواُت ال�صمع والب�رصِ؟

ل ي�صمر ال�صوَء اإن طال اجللو�سُ به     

 َعفُّ ال�صمري ولكن فا�صُق النظر

وهذا هو ال�ساعر العذري املعا�رش عبد الرحمن 

البا�سمات«  »الروؤى  ق�سيدته  يف  الع�سماوي 

يقول:

ميوت اخلوؤون على حقده     

 ويرقى بعفته امل�صلُم

كان لالإ�سالم اأثره يف منو هذا 

الهوى، مبا فر�ض على النا�ض 

ول  اأب�سارهم  يغ�سوا  اأن  من 

ينتهكوا  ول  بفاح�سة  ياأتوا 

تاأثري  يقف  ومل  احلرمات، 

بني  عند  الإ�سالم  مثالية 

عذرة، فقد اأخذت هذه املثالية 

جند  يف  البدو  �سعر  تطبع 

الرباءة  من  وا�سحة  بطوابع 

فلم  والت�سامي،  والطهارة 

نعد نقراأ �سعر احلب الإباحي 

الذي كان يردده امروؤ القي�ض 

يف  جند  �سعراء  من  وغريه 

اجلاهلية
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اإن  الهوي  عن  ينطق  )وما   ،)40 )النازعات: 

هو اإال وحي يوحى( ) النجم: 3(، لذلك فغالبًا 

له  الو�سف  ويحدد  مو�سوفًا  الهوى  ياأتي  ما 

معناه.

ر  )غ  اجلذر  من  الولوع،  هو  الغرام  الغرام:   -

م(، غرم الرجل حمل دينًا. منه قوله عّز وجل 

اآية  )التوبة:  اهلل(  �سبيل  ويف  والغارمني   ..(

 
ّ
احلب وهو  به  اأولع  بال�سيء  اأغرم  وقد   )60

والع�سق، مرتبط بالعذاب الدائم وال�رّش الالزم. 

قال تعايل يف كتابه )اإن عذابها كان غرامًا« 

)الفرقان: 65(، تقول العرب: »اإن فالنًا ملغرم 

بالن�ساء اإذا كان مولعًا بهن«  

الفتيان  ز ل( حديث  )غ  الغزل جذر  - الغزل: 

مع الفتيات، رجل غِزل متغّزل بالن�ساء. يقال: 

�سيدة:  ابن  وقال  القي�ص،  امرئ  من  اأغزل  هو 

ال�سعف  معني  فيه  الن�ساء  مع  اللهو  الغزل 

والفتور.

- الوجد: الوجد يقال للحب ال�سديد، وله �سلة 

مبعنى احلزن، و�سلة بالي�سار وال�سعة.  

مبا�رشة  عالقة  له  ومما  االإجمال  وعلى 

مبو�سوعنا:  لو و�سعنا »احلب« يف و�سط هذه 

مرتبط  اأنه  لراأينا  املفردات،  من  املنظومة 

باالإقامة واالألفة. لذلك �سّمى العالمة ابن حزم 

ا�ستهللنا  – والذي  احلب  كتابه يف  االأندل�سي 

يف  احلمامة  »طوق   – بذكره  هذا  مو�سوعنا 

من  مرتبة  اأدنى  والهوى  واالأالف«   االألفة 

احلب، الأنه ينطوي علي معنى )�سقط( ويكون 

يف مداخل اخلري وال�رّش. اأما الع�سق ففي مرتبة 

اأعلى من احلب الأنه من فرط احلب ومالزمته.  

اأعلى  و مرتبة  الوجد فت�سعيد يف احلب  واأما 

من الع�سق. والغزل يغلب عليه احلديث واللهو. 

واأن الغرام يحمل �سيئًا من الغرم وفيه عذاب 

اأو �رّش.

فت�صوغ يف اأذين )جميل( رنتي     

 وتطيب نف�س )ُكثري( ببياين

حتى اإنه قد �ساغ ق�سة حب عروة وعفراء يف 

العذري  احلب  بتوهج  مت�سمة  �سعرية  مطولة 

ا�ستهل مطولته  وذلك عندما  املحبني،  لقلوب 

قائاًل:

مهد الغرام وم�رصح الغزلن       

حيث الهوى �رصب من الإميان

يتعانق الروحان فيه �صبابة         

ويعف اأن يتعانق اجل�صدان

ويبقى قول ال�ساعر العذري املحب:

وما احلب يف الإن�صان اإّل ف�صيلة     

تلطف اأخالقًا له وتدمث

وخ�سائ�سه  بطبيعته  العذري  احلب  هو  ذلك 

التي تختلف عن طبيعة احلب االأفالطوين وهو 

يعد جالء القلوب و�سقل االأذهان ما مل ُيفرط 

فاإذا اأفرط عاد �سقمًا قاتاًل ومر�سًا منهكًا«.

فاإنه ال يعرتف  االأفالطوين املثايل  اأما احلب 

وهذا  فقط  بالروح  يعرتف  اإمنا  اجل�سد  بحق 

اإن�سانية متاأ�سلة  لي�ص حبًا الأن احلب ظاهرة 

يف النف�ص الب�رشية فاإن اأحب االإن�سان روحيًا 

ج�سديًا  اأحب  واإن  باإن�سان  يو�سف  فلن  فقط 

االإن�سان  باإن�سان الأن  اأي�سًا  فقط فلن يو�سف 

ن�سمو  اأن  هو  احلقيقي  فاحلب  وروح  ج�سد 

باحلبني معًا »الروحي واجل�سدي«.

باملالئكة،  الت�سبه  يف  املثالية  لي�ست  اإذاً 

وال�سمو  �سفات  وللب�رش  �سفات  فللمالئكة 

احلقيقي هو اأن ن�سمو باإن�سانيتنا ومبحبتنا.  

مفردات ذات عالقة وثيقة باحلب العذري ل 

توجد يف اأي لغة عاملية اأخرى: 

يتقارب معناها ويتقاطع  التي  املفردات  من 

املتقاربة  اأو  املفردات املرتادفة  وت�سبح من 

يف هذا املو�سوع والقابلة للتاأويل واالنتقال 

اللغة  بعبقرية  َي�سي  مما  حال   اإىل  حال  من 

العربية:

الغزل،  الغرام،  الهوى،  الع�سق،  احلب،   –
الوجد

 على ما ورد يف ل�سان العرب 
ّ
 - احلب:  فاحلب

لالإمام العاّلمة ابن منظور ) 630هـ - 711 

هـ( » نقي�ص البغ�ص، واحلب الوداد واملحّبة. 

االإقامة.  معني  على  ينطوي  )ح.ب(  واجلذر 

 اإذا توّدد«
ّ
يقال حـبَّ اإذا وقف، وحب

- الع�سق:  اأما الع�سق فمن اجلذر )ع �ص ق( فهو 

« والع�سق لزوم ال�سيء ال يفارقه.
ّ
» فرط احلب

هواه.  للزومه  عا�سقًا  الكِلف  �سمي  ولذلك 

احلب  عن  يحي:  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبو  �سئل 

، الأن الع�سق 
ّ
والع�سق اأيهما اأحمد؟ فقال: احلب

يذبل  الأنه  عا�سقًا  العا�سق  و�سمي  اإفراط.  فيه 

اإذا قطعت.  الع�سقة  تذبل  كما  الهوى  �سّدة  من 

.
ّ
والع�سقُة �سجرة تخ�رش ثم تدق وت�سفر

مداخل  يف  يكون  الع�سق  الهوى  - الهوى:  

حمّبة  الهوي  اللغويون:  قال  وال�رّش.  اخلري 

االإن�سان ال�سيء وغلبته على قلبه. قال اهلل عّز 

الهوى(  عن  النف�ص  ونهى   ..( كتابه  يف  وجّل 

�أفالطون
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وقبل اأن ندخل يف تفا�سيل هذا الربنامج، نود 

جنني  وهي  ـ  اأنثى  اأية  ـ  االأنثى  اأن  التو�سيح 

بال�سلبية طاملا هي يف  تت�سم  اأمها،  يف رحم 

مرحلة العي�ص على بركات ورحم والدتها من 

حيث الغذاء والهواء، ومن حيث االإطار الَلّحمي 

احلامي لها من كل مكروه حمتمل. 

االأنثى،  اأن  هو  هنا،  اإليه  االإ�سارة  جتدر  وما 

ال�سلبية  نزعتها  �ستبقى  ولدت،  لو  وحتى 

توفري  عن  عاجزة  كانت  طاملا  متوا�سلة 

م�ستلزمات بقائها على قيد احلياة، الأنها يف 

م�سي�ص احلاجة دائمًا الإ�سباع لّذاتها اجل�سمية 

نف�سي وذاتي  والنف�سية. ولطاملا هي يف منٍوّ 

فاإن  متوا�سل،  وج�سدي  وج�سمي  وبدين 

خ�سو�سًا  حولها،  من  الرا�سدين  اإىل  حاجتها 

معركة  بانتظار  م�ستمرة  تبقى  الوالدين، 

واالنف�سال  الزواج،  قبل  الن�سبي  االنف�سال 

�ست�سعر  الزواج  حال  ففي  بعده؛  الكلي  �سبه 

عن  خمتلف  رجل  بعهدة  �سارت  اأنها  االأنثى 

اجل�سمية  اللذات  عليها  ُيجزل  رجل  والدها، 

والنف�سية والذاتية بعد والديها. لكنها، وقبيل 

مت�سِبّثة  تكون  اأن  على  �ستحر�ص  الزواج، 

اأ  بالوالَدين للحاجات املذكورة، وعندما يتلَكّ

اأحدهما يف تلبية حاجاتها اأو ت�سعر اأن اخلطر 

�سيهِدّدها يف هذا املجال احلاجاتي واللّذوي، 

�ستن�ساأ م�سكالت عَدّة لديها لعل اأحدها الُكره؛ 

ُكره االأب اأو ُكره االأم.

النف�ص،  اإىل نظريات علم  العودة  اأردنا  ما  اإذا 

ُي�سَنّف  لذلك  الإن�سان،  لدى  �سعور  الُكره 

 )Passions( الأهواء  من  هوى  اأنه  على 

والُكره  معينة.  حالة  يف  املرء  جتتاح  التي 

)Hate( حالة طبيعية لدى كل الب�رص؛ فمثلما 

لدى  الآخرين  وُكره  اأي�سًا.  يكرهون  يحبون 

املراأة بطبيعتها كاأنثى اإذ تتحَكّم فيها جملة 

والثقافية  والأخالقية  الَنّف�سية  العوامل  من 

املوروثة، وهي العوامل ذاتها التي توجد لدى 

الرجل اإذا ما َكِره الآخرين، لكنها عند الن�ساء 

البيولوجي،  العامل  هو  اآخر  بعامل  مرهونة 

الِنّ�ساء  فكراهية  الأُنثوي؛  العامل  عن  ف�ساًل 

يعني  اأن  دون  من  اأنوثتهن  بطابع  مطبوعة 

ذلك وجود نبتة الُكره يف الأنوثة كاأ�سل، لأن 

الُكره رهن كل ما هو ثقايف، ذاك الذي تدخل 

الأُ�رصية  كالرتبية  عَدّة  عوامل  ن�سيجه  يف 

والطبقي،  الجتماعي  وامل�ستويني  والتعليم، 

والباعث الديني والعرقي واملناطقي، وجملة 

العوامل الفرعية الأخرى.

يرتبط  املراأة  لدى  الُكره  اأن  يعني  ذلك  وكل 

�سواء  واملو�سوعية  الذاتية  بالعوامل  دائمًا 

ب�سواء، مع التاأكيد على اأن لُكره االإناث طابعه 

اأنوثتهن، وقد  دُه  ّ الذي غالبًا ما تن�سِ اخلا�ص 

عن  ناجتة  مر�سية  عَلّة  لديهَنّ  الُكره  يكون 

اأزمة نف�سية اأو قد يكون عابراً ومرحليًا ناجتًا 

عن جتربة ذاتية معينة.

االأدب  عمد  ة،  العاَمّ اليومية  احلياة  يف  كما 

 

املتخَيّل اإىل متثيل الُكره كمو�سوعة يف الكثري 

لكن  العربية،  الروايات  ومنها  الروايات،  من 

 Hatred of the( ُكره االأب اأو الكراهية لالأب

عدد  يف  الفتًا   )Topic( مداراً  بدت   ،)father

من الروايات اخلليجية الّن�سوية التي تناولته 

براجمه  حيث  من  متغايرة  �سياقات  يف 

دية، ومن حيث اإ�سفائها للروح االأُنثوية،  ال�رَشّ

اأنثوية  باأقالم  اأ�ساًل  مكتوبة  الُنّ�سو�ص  كون 

خليجية، وهي الُنّ�سو�ص التي ا�سطفينا منها 

ثالثة، هي: رواية »�ُسعار«)1( للكاتبة الكويتية 

املوت«)2(  »حفلة  ورواية  العي�سى،  بثينة 

ورواية  ال�سيدي،  فاطمة  الُعمانية  للكاتبة 

فاطمة  االإماراتية  للكاتبة  ة«)3(  حاَدّ »زاوية 

الثالث  الروايات  وت�سرتك  املزروعي،  �سلطان 

االأب  النافرة من  الّن�سوية  خ�سيات  ال�َسّ اأن  يف 

اإناث يع�سن يف  )Averse( هَنّ  الكارهة له  اأو 

له  �ص 
ّ
ـ من بني ما تتعَر �ص 

ّ
اأ�رشة تتعَر اإطار 

اآثاره  االأب، فتنعك�ص  اإىل �رشخ معني، �سببه  ـ 

ومنهم  االأُ�رشة  اأفراد  بني  العالقة  طبيعة  يف 

االإناث فيها. 

للكاتبة  »�ُسعار«  رواية  من  الثاين  اجلزء  يف 

الكويتية بثينة العي�سى، واملعنون بـ »املنت«، 

عن  »�سعاد«  الراوية  وبطلة  اردة 
ّ
ال�س تك�سف 

متثيالت Representations ُكرهها لوالدها، 

�رشدي  برنامج  �سكل  اتخذ  الذي  الُكره  ذلك 

االبنة على  واإجراءاته خمَيّلة  ر�سمت مالحمه 

نحو دءوب. 

�شورة الأب يف الرواية الن�شوية اخلليجية

       الُكره الأُنثوي للأب منوذجًا

د. ر�سول حممد ر�سول

نقد
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وذلك ماآل ثان. 

ج االأب من حبيبته  اأما املاآل الثالث؛ فقد تزَوّ

التي كان يكِلّمها خل�سة عن والدة �سعاد. و�سار 

املاآل الرابع اأن تعي�ص �سعاد مع جَدّتها فقط، 

اجلديدة  زوجته  مع  ليعي�ص  ذهب  االأب  بينما 

فقط اأي�سًا، ومن حني الآخر كانت �سعاد تلتقي 

املاآل  ذلك  وكان  م�س�ص،  على  ولكن  به، 

جًا عن درا�ستي، 
ّ
اخلام�ص: »كان ي�ساألني متحِر

راأ�سي  فوق  يده  ي�سع  العالمات،  دفرت  فاأُريه 

وكاأنه  ين�رشف  ين�رشف؛  ثم  مباركًا 

�سوتي؛  وال   ،
َّ
عيني ل  يتحَمّ يكن  مل  �سيختنق، 

ال�سبب«)�ص  اأنه  يعرف  وكان  اأ�سبهها،  كنُت 

فذهبت،  منزله  اإىل  ة، 
ّ
مَر لكنه دعاها،   .)181

اأبيها »ت�سَنّمُت يف مكاين  وهناك راأت زوجة 

االزدراء،  اأبُثّ من عيني �سنوف  واأنا  ب�سمت 

جيكرة«.  مرَتك  اأحلى،  »اأمي  عامدة:  قالت 

ثم  بالبكاء،  التافهة  وتظاهرت  �سفعني، 

حتى  ذلك  بعد  اأره  ومل  املنزل،  اإىل  بي  عاد 

املاآل  ذلك  وكان   ،)182 جَدّتي«)�ص  توفيت 

ال�سابع،  املاآل  يولد  اجلَدّة،  ومبوت  ال�ساد�ص. 

وهو اأن تعود �سعاد للعي�ص مع والدها جمَدّداً، 

وهناك جترتح العالقة اأفقًا قلقًا؛ تقول �سعاد 

عن عالقتها بوالدها يف تلك االأيام: »عالقتي 

نوبات  تتجاوز  اأمي وجَدّتي، ال  وفاة  به منذ 

العقاب اأو الطريقة التي مي�سح بها على راأ�سي 

عندما يعرب احلو�ص ويجدين هناك، كما مي�سح 

على راأ�ص منر ميكن اأن يلتهم �ساحبه يف اأول 

ره بذنبه القدمي.  ة، بيد خائفة، وكاأنني اأذِكّ
ّ
مَر

اإَنّ عالقتي باأبي اأبعد ما تكون عن اأن تفرت�ص 

لطة الأنه منذ وفاتها وجّدتي ال 
ّ
ال�ُس  هذه 

َّ
علي

تلك  وراآها،  اإال  عيني  يف  ينظر  اأن  ي�ستطيع 

القدي�سة فوق الغيم«)�ص 207(.

تلك اخلا�سة بكراهية االأنثى لالأب، فاإن عامل 

ي�سعفنا  فرويد  �سيجموند  النم�ساوي  الَنّف�ص 

باالأم  »االرتباط  اأن  ذلك  التف�سريات؛  ببع�ص 

د ال�سبيل للتعُلّق باالأب، وتتجه الفتاة نحو  ميِهّ

االأب اأقل مما ترتد عن االأم، وباأي طريقة! يف 

وبحركة  نرج�سي،  جرح  اأعقاب  يف  الكراهية؛ 

هروبها  ويف  االأ�سلية،  الذكورة  من  كبت 

العالقة  من  ُمْبَعدًة  والدها  ذراعي  بني  ت�سقط 

باالأم«)4(.

الذات،  جمروح  كائن  هي  بطبيعتها  االأنثى 

كاأمنوذج  باالأب  للت�سُبّث  ت�سعى  وعندما 

ُرها  اإمنا تريد الأم جراحها، وعندما يذِكّ را�سد 

معني،  موقف  اأو  �سلوك  عرَب  بجراحها  االأب 

وعندما  له،  الكراهية  حَدّة  لديها  تت�ساعد 

ي�سبح »االأب« يف مرمى كراهية االبنة، فاإنها 

على  �ص  التل�سُّ خالل  من  الخرتاقه  ت�سعى 

الكراهية  �سبب  كان  اإذا  خ�سو�سًا  كينونته، 

االأدب  يف  احلدوث  كثري  وهو  ـ  والدتها  مي�ص 

الروائي العربي واخلليجي ـ التي �ستلجاأ اإليها 

انعدام ثقتها بوالدها. وهذا ما حدث مع  بعد 

»�سعاد« بطلة رواية »�ُسعار« التي �ساهدت من 

والدها اإهماله لوالدتها عندما افرت�ست وجود 

مو�سوع ما ي�سغل بال االأب عن زوجته، لذلك 

�سبب  ملعرفة  والدها  على  �ص  التل�سُّ رت 
ّ
قَر

خلف  االختباء  رت 
ّ
فقَر اأمها،  عن  عزوفه 

اخلزانة الفا�سلة بني غرفتها وجمل�ص والدها 

كل  م�ساء  يف  اأ�سدقاءه  فيه  ي�ستقبل  الذي 

خ 
ّ
تر�ِس بداأت رحلة املراقبة  يوم... ومن هناك 

اإليه،  ا�ستمعت  عندما  لوالدها  �سعاد  كراهية 

ذات م�ساء، خل�سة وهو يكِلّم امراأة اأخرى كالمًا 

ة اأنه يتحَدّث 
ّ
غراميًا: »عندما تبني يل الأول مَر

مع امراأة«)�ص 175(.

جمل�ص  على  �سعاد  �ص  تل�سُّ عملية  بداأت  لقد 

تقول  غري،  ال  اأنثوي  ف�سول  د 
ّ
كمجَر والدها 

كنُت  اجلر�ص،  قرع  اأ�سمع  اأن  د 
ّ
»مبجَر �سعاد: 

اأ�رشع لالختباء، يف البداية كان االأمر حم�ص 

ال�سمع؟  ب�رشعة  اأن�سخ  اأن  اأ�ستطيع  هل  ؛  حتٍدّ

ل اإىل رغبة �رشيرة خللق ف�سائح،  بعدها حتَوّ

مة، اأردُت 
ّ
وف�ص اأخبار، واكت�ساف مناطق حمَر

معرفة كل �سيء، وكان ما عرفته، بب�ساطة، اأن 

اأمي قدي�سة، واأن اأبي مل يكن جديراً بالقدا�سة، 

ـ   174 يخونها!«)�ص  كان  بالتقدي�ص،  وال 

من  ت�سمعه  ما  ن  تدُوّ �سعاد  وكانت   .)175

اأحاديث يف جمل�ص والدها الذكوري، ومن ثم 

متليه  مزاحم  اأنثوي  فعل  اإىل  الكتابة  حتوَلّت 

�سناعة  يف  امل�ساركة  تريد  للتِوّ  اأنثوية  ذات 

م�سائر ما يجري حولها �سمن اإطار اأ�رشتها. 

و�سار االأمر فعاًل واقعًا بعد اأن اكت�سفت اأمها 

اأخرى،  بامراأة  �سلة  على  العا�سق  زوجها  اأن 

وعندئذ طال �سعاد العقاب من والدتها: »عندما 

عرثت اأمي على تلك االأوراق، �رشبتني بق�سوة، 

وكانت تبكي، كانت ت�سفعني بيديها، وتقول 

ة �رشاخ  باأنني اأخدعها. يف تلك الليلة، كان ثَمّ

احلادثة  هذه  بعد  نومها،  غرفة  يف  يتعاىل 

اأكتوبر  اأمي قد ماتت؛ ماتت يف  ب�سهر، كانت 

1992 مع اأذان الفجر«)�ص 175(.

�ص، وتدوين  لقد اأّدى فعل الكتابة، عرب التل�سُّ

اإىل موت  ى  اأَدّ االأم،  عالقة االأب بحبيبته غري 

اأي�سًا  واأّدى  اأول.  ماآل  وذلك  �سعاد،  اأم  االأم، 

االأب:  �سوب  �سعاد  عند  موقف  تبلور  اإىل 

بالتقدي�ص،  بالقدا�سة وال  يكن جديراً  »اأبي مل 

والدتها،  وتق�سد   ،)175 يخونها«)�ص  كان 

خ�سو�سًا بعد ما الحظت �سعاد اأن والدها »بدا 

غري م�ستغرب« )�ص 176( من موت والدتها، 
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�سباك  ومن  اخلرافية،  حفلته  اأو  املوت  رحلة 

القذرة«)�ص  عواملهم  يف  رحلة  بعد  حرة 
ّ
ال�َس

اأما ما جرى الأمل يف تلك الرحلة، فاإن   .)63

)�ص   » »عدمِيّ اأو  »القط«  ت�سميه  �سكنها  جنيًا 

اأو بدعوة من »رجل  152( بدعوة من والدها 

من عامل االإن�ص« الذي كان يرافقها كالظل يف 

واأنا  اهلل،  عباد  من  عبد  »اأنا  واملنام:  اليقظة 

اأن  االإن�ص  ر رجل من 
ّ
قَر واأنِت متالزمان منذ 

اأكون ظلك، اأال تذكرين؟ ولن اأ�سمح لك بالزواج 

ف�ستكون  ذلك  رين 
ّ
تقِر وحني  اآخر،  كائن  من 

فهو  القط  اأما   .)73 )�ص  يدي!«  على  نهايتك 

الذي ت�سمع اأمل �سوته »كان يرافقني من يوم 

ل ورحلتي اخلرافية، القط االأ�سود  غيابي املبَجّ

ال  والذي  مكان،  كل  يف  كظلي  يتبعني  الذي 

يراه اأحٌد �سواي!«)�ص 72(.

وردت  التي  االإن�ص«  من  »رجل/  عبارة  اإَنّ 

دال  ُمـ�سـيـر  هـي  االأخري،  قبل  املقتب�ص  يف 

قَدّمها  الذي  اأمل  والد  على   )Indicateur(

اأمل  ت�سف  لذلك  حالة،  كمو�سوع  لل�سحرة 

والدها بـ »ال�ساحر«، اإىل جانب اأو�ساف اأخرى 

ال�ساحر«  العا�سق/  ال�سيخ/  اجلبار/  »الوالد/ 

)�ص 79(. لي�ص هذا فح�سب، بل تخاطبه قائلة: 

ال�سطحية  د  ال�رَشّ بنية  وبح�سب  احلقيقة،  يف 

يوجد  ال   ،)Surface structure( الرواية  يف 

ما يك�سف عن كراهية االأب لوالدة �سعاد، لكن 

اأي�سًا، وبح�سب ملفوظات  البنية، تك�سف  هذه 

اأنه  يعرف  وكان  اأ�سبهها،  »كنُت  منها  عَدّة 

اإال  ينظر يف عيني  اأن  ي�ستطيع  و»ال  ال�سبب«، 

عن  تك�سف  الغيم«،  فوق  القدي�سة  تلك  وراآها، 

 )Misogynist( للن�ساء  االأب  هذا  كراهية  اأن 

كلي بني  به ال�َسّ ومنهَنّ ابنته، اإمنا يعود اإىل ال�َسّ

�سعاد ووالدتها، مبعنى اأن عالمات امل�سابهة 

التي   )Signifiers( الـدوال  هـي  ـة  اجل�سدَيّ

تن�سوي حتتها مدلوالت الُكره، وبح�سب بنية 

االأب  هذا  ُكره  يعود  اأي�سًا،  طحية 
ّ
ال�َس د  ال�رَشّ

قية  البنته �سعاد اإىل ما فعلته هذه االبنة ال�َسّ

ب�ساأن افت�ساح اأمر عالقته الغرامية مع املراأة 

اأما  �سعاد،  والدة  جها يف ظل وجود  تزَوّ التي 

يك�سف  مل  ما  فهذا  االأم  الزوجة/  لهذه  ُكرهه 

د حتى يف بنيته العميقة. عنه ال�رَشّ

وال�ساعرة  للكاتبة  املوت«،  »حفلة  رواية  يف 

اأي�سًا  االأب  �سيتخذ  ال�سيدي،  فاطمة  الُعمانية 

 )Hateful( املكروه  االأ�رشي  الكائن  �سورة 

تلك  »اأمل«،  الرواية  بطلة  ابنته  جانب  من 

كـ  احلياة  اإىل  جاءت  التي  الُعمانية  الفتاة 

الغت�ساب  نتيجة   )83 ملعونة«)�ص  »نبتة 

من  املنحدرة  العبدة  لوالدتها  القبيلة  �سيخ 

والعبدات  العبيد  كحال   )21 »زجنبار«)�ص 

القادمات اإىل مدن اخلليج، تلك العبدة اليافعة 

عمراً التي »وهبت فرجها ل�سِيّدها، وولدت بنتًا 

لقيطة«)�ص 83(. العبدة التي »هي دونه عمراً، 

احلزينة  عبدته  تزّوج  مّمن  و�رشفًا،  ون�سبًا، 

الفاتنة الأنه �سطا عليها يف حلظة �سبق ملعون 

تقول  كما  اأنا«  ت�سمى  ملعونة  نبتة  له  لتلد 

التي  االأم  تلك  ت�سيف:  التي   ،)83 )�ص  اأمل 

ا�سمه  واأهداها  �رشفها،  منها  االأب  »اغت�سب 

زوجًا تعوي�سًا غري عادل فقط لينقذ ا�سمه يوم 

حملت بي!«)�ص 79 (.

 Ravishment( االغت�ساب  برنامج   
ّ
مَر لقد 

program( �رشيعًا يف اخلط احلكائي للراوية، 

اأمل  والدة  وفاة  بعد  ت�رشيده  عملية  وجاءت 

التي تغَنّت رثاًء بوالدتها الراحلة اإثر عودتها 

من البحرين التي كانت تدر�ص فيها، لكن فعل 

اأ�سا�سًا  ميثل  نظرنا،  وجهة  ومن  االغت�ساب، 

تكوينيًا ملدار )Topic( ُكره االأب يف الرواية، 

اأمل  برمته يف حياة  الذكورة  ولُكره عامل  بل 

هو  جامعي  اأ�ستاذ  بع�سق  روايتها  بداأت  التي 

»اأحمد الرّيان«، وهو الع�سق الذي و�سع »ذات« 

الذي  الذكورة  عامل  مواجهة  حمِكّ  على  اأمل 

متقته بق�سوة؛ تقول اأمل خماطبة اأحمد: »اأريد 

اأن اأبداأ معك �سفحة من الفرح يف هذه احلياة 

امليتة التي اأحيا«)�ص 70(.

موطوءة  عبدة  وابنة  لقيطة،  اأمل  كون  لي�ص 

من جانب �سيدها اخلليجي، هو ال�سبب الوحيد 

هناك  اإمنا  لوالدها،  الُكره  تكُنّ  جعلها  الذي 

�سبب اآخر؛ فاالأب املذكور قاد ابنته اإىل عامل 

»وعدُت  »مغَيّبة«:  اأنثى  وجعلها  حرة، 
ّ
ال�َس

املغَيّبة، كما �سار ا�سمي فيما بعد على ل�سان 

من  العائدين  �سفة  وهي  القرية،  �سّكان  كل 

فاطمة 

ال�سيدي
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�سم، 
ّ
مت والَر 9. »من يرغب يف فتاة تتقن ال�سَّ

وتخ�سى الكالم والرجال الكالب« )�ص 92(.

الرّيان:  اأحمد  حبيبها  خماطبة  تقول   .10

»ورمبا اأنَت كجميع الذكور؛ ثريان ال يفهمون 

احلياة اإال من قرونهم.. اأو من اأع�سائهم!«)�ص 

.)120

وجه  ويف  اأبي،  بوجه  اأتفل  اأن  »قررُت   .11

واالأحجار  واجلالميد،  وال�سياطني،  حرة، 
ّ
ال�َس

واأ�سباههم، واأنت�رش الأمي«)�ص 134(.

وا�سحًا  يبدو  املقاطع،  الُنّ�سو�ص/  هذه  يف 

الذكورة  عامل  تقريع  يف  اأمل  متادت  كيف 

عامة، وذكورة والدها على نحو خا�ص، حتى 

و�سل االأمر لديها اأن تب�سق يف وجه والدها، 

وامللعون،  باحليوان،  و�سفه  عن  ناهيك 

االآدمية.  غري  ال�سفات  من  ذلك  وغري  والثور، 

رواية  يف  جندها  مل  النوع  هذا  من  و�سفات 

اأي�سًا  جندها  ولن  العي�سى،  لبثينة  »�ُسعار« 

املزروعي  لفاطمة  ة«  حاَدّ »زاوية  رواية  يف 

نقديًا  موقفًا  د  توؤِكّ الثالث  الروايات  اأن  رغم 

عام!.  ب�سكل  الذكورة  بل  االأب،  ذكورة  من 

لكن اأمل »�سيدة احلقيقة واالأوهام«)�ص 51(، 

باملوت«)�ص  بة  املخ�سَّ »الذات  و�ساحبة 

45(، و»القروية امللعونة« )�ص 35(، واالأنثى 

»املغَيّبة«، رمبا لها العذر يف كل هذه الكراهية 

الراديكالية لكينونة االأب، ولذكورته الظاملة، 

حيف  من  عليها  جرى  ما  واأن  خ�سو�سًا 

ب االأثر يف ذاتها منذ  اأبوي كان مرَكّ ذكوري 

غري  كنطفة  اأمها  رحم  يف  اجلنيني  تكوينها 

�سها اإىل 
ّ
�رشعية ناجتة عن فعل زنا، حتى تعُر

اخرتاق كائنات تنتمي اإىل عامل اجلن.

رواية  يف  لالأب  البطلة  ُكره  برنامج  يبدو  ال 

ة« طاحنًا كما  »زاوية حاَدّ املزروعي  فاطمة 

لفاطمة  املوت«  »حفلة  رواية  يف  ذلك  راأينا 

الأ�سدقائك  طعامًا  تهبني  افل، 
ّ
ال�س »اأيها 

امللعون  اأيها  اللعنة  عليك  حرة، 
ّ
ال�َس

وعليهم«)�ص 59(.

اإىل جانب ذلك، ثَمّ �سبب اآخر كان حافزاً لُكره 

اأمل والدها؛ �سبب يكمن يف التمييز العن�رشي 

اأ�رشة  من  ووالدتها  اأمل  تالقيه  كانت  الذي 

فلكون  العبيد؛  غري  واأوالده  ون�سائه  اأبيها 

االأ�سود  اجلن�ص  من  تنحدر  »عبدة«  اأمل  والدة 

نوعًا ولونًا واأ�ساًل، ولكون اأمل ابنة عبدة رغم 

اأن والدها هو �سيد اأو �سيخ اأبي�ص يف جمتمعه، 

ة ما كانت �سوى موئل متاعب  فاإن تلك اخلا�سَّ

يكرب  راح  عرقي  و�سداع  االبنة،  الأمل  نف�سية 

يف ذاتها وذات والدتها من ذي قبل؛ تقول اأمل 

خماطبة والدتها رثاًء بعد موتها: »زوجات اأبي 

امللعونات مثله، واللواتي جعلنِك دونهَنّ قدراً، 

والفنت«)�ص  والبغ�ساء  بالكيد  عمرك  ومالأن 

81(. وكان هذا ال�سعور قد ات�سع عندما كانت 

التي  »خالد«  عمها  ابن  مع  عالقة  على  اأمل 

ج  وتزَوّ تركها  لكنه  منه،  الزواج  تاأمل  كانت 

موقف  لديها  فتبلور  عبدة،  غري  غريها  اأنثى 

»كنُت  العن�رشي:  التمييز  اأُ�س�ص  على  قائم 

االإعجاب  اأو  اله�ص  احلب  ذلك  اأن  جيداً  اأعرف 

ال�ساذج ال بد اأن يتال�سى يومًا؛ فلم يكن خالد 

دة؛ كنُت اأكره 
ّ
رجل احُللم فــي خميلتي املتمِر

التي  والطحالب  راأ�سه،  ت�سكن  التي  االأ�سباح 

عفه، ونظرته  �ص يف خميِّلته، كنُت اأكره �سَ تع�سِّ

وهي  اأمل  قالته  ما  هذا  ولِك«،  يل  العن�رشية 

اأنثوية  بلوعة  موتها  راثية  والدتها  تخاطب 

اآ�سيه )�ص 89(.

وراء  كانت  التي  هي  الثالثة  االأ�سباب  هذه 

التي  الكراهية  وهي  لوالدها،  اأمل  كراهية 

يعني  ما  برمته،  الذكور  عامل  لت�سمل  امتدت 

لكراهية  نواة  كانت  لوالدها  اأمل  كراهية  اأن 

على  ونالحظ  الب�رش،  من  الذكوري  ال�سنف 

ة يف الرواية،  فاطمة ال�سيدي، بو�سفها النا�سَّ

الكراهية  تلك  ت�رشيد  يف  اجلهد  تدخر  مل  اأنها 

الرواية  يف  دي  ال�رَشّ اخلط  بداية  من  ال�ساملة 

بع�ص  هنا  ولنقراأ  اآخره،  حتى   )line story(

الُنّ�سو�ص التي تك�سف عن كراهية هذه االأمل 

لتلك الذكورة:

اجلحيم  املتدثرات يف  ال�سواد  ن�ساء  »نحُن   .1

بعباءات تنقله لالأج�ساد لتكتمل حلقة ال�سهر 

والزوج،  واالأخ،  االأب،  امللعون؛  اجل�سد  لذلك 

واجلغرافيا كلها حتا�رشه بحرقة لتخفي لعنة 

مفاتنه، وعبثية خلقه«)�ص 1( )5(.

اأبناء  2. »حيوانات كاأبي وعمومتي، وجميع 

البلدة«)�ص 13(.

املتهيئة  الوجوه  هذه  اأن  اأ�سعر  »كنُت   .3

لبع�سها  كائنات  ب�سع  اأمامي  للم�رشحة 

اأو  الغربان، ولالأخرى مالمح احلرباء  مالمح 

البومة«)�ص 19(.

قذف  الذي  ذلك  اأبي؛  ي�سمى  الذي  »الرجل   .4

تهبني  افل، 
ّ
ال�س اأيها  اهلل.  لعنه  هنا،  اإىل  بي 

اأيها  اللعنة  عليك  ال�سحرة،  الأ�سدقائك  طعامًا 

امللعون وعليهم«)�ص 59(.

اأنَت �سيطان.. �سيطان..  اأنَت؛  اإن�سانًا  5. »ل�سَت 

كنُت األعنه يف داخلي هو و�رشيكه الذي يقدِّم 

يعِلّم  وهو  والدين  للرب  �رشعيًا  وريثًا  نف�سه 

القراآن...«)�ص 59(.

6. »زوجات اأبي امللعونات مثله...«)�ص 81(.

اأقل  اأو  كالبهائم  هم  ممن  ج  اأتزَوّ »لن   .7

�سبياًل«)�ص 87(.

ج اأي حمار ورث النهيق كما ورث  8. »لن اأتزَوّ

كل �سفات الرجولة املزعومة«)�ص 90(.
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خلف نافذة غرفتنا املرتفعة، فاأ�سطر اإىل اأن 

اأح�رش كر�سيًا خ�سبيًا قدميًا، اأقف عليه بعناد 

ياأتي  اأن  متمنية  والدي  اإىل  وانظر  طفويل، 

يفعل  كما  اأح�سانه  بني  وياأخذين  لي�سّمني، 

ينظر  الباب،  يفتح  لكنه  الذكور..،  اإخوتي  مع 

يذهب  ثم  االأر�ص،  على  النائمة  االأج�ساد  اإىل 

ة 
ّ
من دون ُقبلة؛ كم متَنّيت لو اأزاح اللحاف مَر

من على وجهي، وقَبّلني«)�ص 52(.

فاطمة  عملت  كما  ـ  االأب  ُكره  متثيل  اإَنّ 

ال  ـ  هذه  روايتها  ت�رشيده يف  على  املزروعي 

البطلة  ت�سرتك  دراماتيكي  موقف  اإىل  ي�ستند 

جتربة  مع  احلال  هو  كما  فيه،  والدها  مع 

االأب الكاره بق�سدية عالية يف جتربة »حفلة 

املوت« لفاطمة ال�سيدي، ويف جتربة »�ُسعار« 

هاتني  عن  تختلف  لكنها  العي�سى،  لبثينة 

االأب  قَدّم  لالأب  متثيلها  اأن  يف  التجربتني 

من  يحُطّ  الذي  البدوي  الرجل  ذلك  ب�سورة 

�ساأن  اإعالء  ل�سالح  »البنات«  االإناث  قيمة 

الذكور »االأوالد« يف اأ�رشته الواحدة، وهذا ما 

»�ُسعار«،  مل جنده يف »حفلة املوت«، وال يف 

ت�رشيد مدارات  التنُوّع يف  وتلك هي خا�سية 

الكراهية لالأب يف الرواية اخلليجية.  

الهـوام�ض :

للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  رواية،  �ُسعار،  العي�سى:  بثينة   )1(

والن�رش، بريوت، 2005.

بريوت،  االآداب،  دار  رواية،  املوت،  حفلة  ال�سيدي:  فاطمة   )2(

.2009

للن�رش،  العني  دار  رواية،  ة،  حاَدّ زاوية  املزروعي:  فاطمة   )3(

القاهرة، 2009.

ا�سكندر  ترجمة:  لالأنثوي،  اجلن�سي  النزوع  اأندرييه:  جاك   )4(

للدرا�سات  اجلامعية  املوؤ�س�سة  بعدها،  وما   47 �ص  مع�سب، 

والن�رش، بريوت، 2009.

الَنّ�ص  هذا  »مو�سوعاتي« بني دالالت  ثيمي  تخاطر  هناك   )5(

ودالالت اأخرى مماثلة يف اأحد ن�سو�ص رواية فاطمة املزروعي، 

احلب،  اجلن�ص،  اأمور كثرية؛  التحُدّث يف  العيب  من  »كان  لنقراأ: 

التي  االأمور  من  وغريها  املراأة،  �سوت  ورفع  الرجل،  اإىل  النظر 

تختفي حتت طَيّات هذه املالب�ص ال�سوداء التي توارثناها رغمًا 

 لالأنوثة التي تختفي وراء زٍيّ اأف�سَد، كما 
ً
عّنا، و�سارت لنا معنى

زاوية  املزروعي:  )فاطمة  للحياة«  االأوىل  فطرتنا  غريه،  اأف�سد 

ة، �ص 109(. حاَدّ

)6( ال يوجد مزيد ت�رشيد ملدار هروب االبنة الكربى لالأ�رشة يف 

ة«. رواية فاطمة املزروعي »زاوية حاَدّ

ال�سيدي، واإىل حٍدّ ما يف رواية بثينة العي�سى 

»�ُسعار«؛ فنموذج »االأب« الذي قَدّمته فاطمة 

»زاوية  يف  ت�رشيده  على  وعملت  املزروعي، 

ة« هو ذلك النموذج التقليدي الذي ينتمي  حاَدّ

الُكره  يكُنّ  الذي  البداوة اخلليجي  اإىل جمتمع 

القبلي لالإناث مقابل املحَبّة للذكور من اأبناء 

االأُ�رشة الواحدة.

اأن  يعدو  ال  ة«  حاَدّ »زاوية  ن�ص  كان  وملا 

 )Autobiography( يكون كتابًة �سري ـ ذاتية

عملت البطلة من خالله على �رشد حياتها منذ 

غر حتى الكرب؛ فاإنه من الطبيعي اأن نلقى  ال�سِّ

�سور ُكره البطلة لوالدها تتنا�سل تباعًا كلما 

اأحداثها  اإىل  دي يف الرواية  ال�رَشّ جرفنا اخلط 

املتتالية �سوب نهايتها.

االأطفال  عامل  الذكور،  عامل  اإىل  التطُلّع  كان 

تقول  الكراج كما  باب   عرب ثقب 
ّ
االأغيار، ميُر

الكراج، كّنا  الراوية: »من خلف ثقب  البطلة/ 

ـ   10 الذكور«)�ص  االأطفال  عامل  اأي�سًا  نرى 

رة.  11(، وهو اأمر طبيعي يف عامل االأنوثة املبِكّ

اإىل  �سنوات،  بعد  اآل،  هذا،  الذكورة  عامل  لكن 

بان  اغت�ساب البطلة عندما �سال لعاب اأحد ال�ُسّ

�ساخنة  دماًء  ليجعل  تها  ج�سدَيّ على  لينق�ص 

 من بني فخذيها يف اأم�سية كانت البطلة 
ّ
تخُر

اليافعة ترافق اأ�سقاءها الذي متادوا يف اللعب 

وال�سكر وانعدام توفري االأمان الأختهم الوحيدة 

يف �سهرتهم. )انظر �ص 45 وما بعدها(. 

البطلة  ذات  يف  حفر  قد  احلادث  ذلك  كان 

كما  معها  ينمو  وظَلّ  للذكور،  قًا  معَمّ ُكرهًا 

مقارنة  ول�سقيقاتها،  لها  والدها  اإهمال  كان 

ذاتها  يف  ينمو  الذكور،  باأبنائه  باهتمامه 

�سعرت  واحدة  اإ�رشاق  حلظة  عدا  ما  ويكرب، 

عندما  القا�سي  االأب  هذا  باأبوة  بها  البطلة 

�ص  )اُنظر  خالها  ابن  من  تزويجها  رف�ص 

لبناته:  والدها  روؤية  فيها  البطلة  تقول  56(؛ 

ر اأن والدي كان يكره البنات، ومل يتمن  »اأتذَكّ

اأن ي�سبح والداً الأربع بنات، رمبا هذه ال�سدمة 

ل االبتعاد والهروب  رت فيه، فف�سَّ هي التي اأَثّ

عن عاملنا!«)�ص 45(.

العربي  االأب  عند  متوارثة  قدمية  �سمة  لعلها 

اأنه يكره اأن تلد له زوجته اإناثًا ولي�ص ذكوراً، 

الذي  االأب  هذا  �سخ�سية  به  تت�سم  ما  وهو 

 ،Misogynist ب�رشي  كجن�ص  االإناث  يكره 

جلن�سه  االإن�سان  بفهم  يرتبط  مو�سوع  وهو 

ابنته  هروب  »كان  البطلة:  تقول  املختلف؛ 

الكبرية من املنزل �ساعقة كبرية اأ�سافت اإىل 

وكانت  للن�ساء،  الكراهية  من  الكثري  ر�سيده 

هذه الكراهية قد ا�ستعلت وو�سلت الذروة مما 

البنات، ويتمّنى املوت لو جاءته  جعله يكره 

ل  »ف�سَّ عبارة  اأن  اإال   .)6(  )88 بنت«)�ص 

فقط  متثل  ال  عاملنا«  عن  والهروب  االبتعاد 

هروبه  اإمنا  االأربع،  بناته  عامل  عن  هروبه 

مزاجه  مع  حراً  حياته  ليعي�ص  اأ�رشته  عن 

وقت  ال  »والدي  واأعماله:  ورغباته  واأهوائه 

املنزل  اإىل  ياأتي  ال  وهو  م�سغول،  الأنه  له، 

اإال  والدي  نرى  »نكن  ومل  قليلة«،  فرتات  اإال 

واحدة  كل  كانت  لذلك،   .)32 م�سادفة«)�ص 

من بناته ـ ومن بينهَنّ بطلة الرواية ـ تتمنى 

ته يومًا: »اأحيانًا  اأبَوّ اأن يغمرها بحنان  عليه 

منت�سف  يح�رش  املنزل،  اإىل  والدي  ياأتي 

الليل، يت�سَلّل على اأطراف اأ�سابعه، اأرمقُه من 
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�سيئًا  تفعل  اأن  ميكنها  وال  الطبيعة،  ظروف 

الباحث  الغائب  املحبوب  لهذا  الغناء  �سوى 

الزوجة  هذه  الإعا�سة  دريهمات  بع�ص  عن 

بحثًا  االبتعاد  يف  الرجل  قدر  وهذا  واالأ�رشة، 

ال�سابرة  املراأة  قدر  واأي�سًا  احلياة،  خبز  عن 

على ق�سوة و�سظف احلياة التي تفر�ص عليها 

فج�سدته  غيابه  لوعة  وحتمل  الرجل  ابتعاد 

ينتظرن  كن  لن�ساء  القدمية  ال�سعبية  االأغاين 

مرارة واأملًا.

) يا ليتني رمانة      

بثمر وب�صوي خو�س

يظلل على الغايل       

يل يف الغبيب يغو�س

ياليتني رمانة (

اإن اأغاين ال�سعوب هي تعبري عن ثقافتها وترجمة 

لإيقاع حياتها وحركتها اليومية، كما اأنها �سدى 

القائمة.  والجتماعية  القت�سادية  للعالئق 

اأركانه  كانت  النفط  قبل  ما  الإمارات  وجمتمع 

القت�سادية تعتمد على الرحتال ب�سقيه؛ البدوي 

الذي تتميز طبيعة حياته باحلركة الدائمة الباحثة 

اأو الرحتال يف  عن املاء والكالأ واأ�سباب احلياة، 

اأعماق مياه اخلليج بحثًا عن ال�سيد وخا�سة يف 

ت�ستوجب  كانت  والتي  البعيدة  اللوؤلوؤ  مغا�سات 

�سفر الرجال يف كل دورة وغيابهم �سهوراً طويلة.

يف كل احلاالت كان على الن�ساء القيام بواجبهن 

حياة  ا�ستمرار  جتاه  واالقت�سادي  االجتماعي 

االأ�رشة حتى يعود عائلها الغائب، ولكن كان عليهن 

اأي�سًا معاناة لوعة الغياب وت�ساويب الفراق واآالم 

يف  اللوعة  هذه  تتفجر  وكانت  الق�رشي،  الهجر 

املغادرة  وعند  وفرحًا  ب�رشاً  اال�ستقبال  اأهازيج 

واال�ستقبال  الوداع  بني  ما  ولكن  حزن،  ترانيم 

كان ال�سرب واالنتظار واجرتار الذكريات والبحث 

مما  الفراق،  ومرارة  الغياب  واأ�سباب  العودة  يف 

اأوجب عليهن اأن يعدن �سياغة حياتهن وتلوينها 

واالنتظار  واحلنني  املودة  تبث  التي  باالأهازيج 

وال�سرب.. هذه الظاهرة التي تن�ست عنها قيم هذا 

بها  ويربز  فيه،  واحلزن  الفرح  ومظاهر  املجتمع 

اآخر  جمتمع  وبني  بينها  التباين  �سمات  اإحدى 

اأو  االقت�سادية  الظروف  يف  �ساكلته  على  لي�ص 

االجتماعية. ومن هذه القيم التي ميكن ا�ستنباطها 

يف  �ساهمت  التي  ال�سعبية  االأغاين  تلك  من   

اإبراز واحلفاظ اأي�سًا على هذه القيم بل �سارت 

خمزنًا ومرجعًا عند البحث يف ذات املو�سوع، 

ما يلي من قيم احلزن واللوعة.

العاطفة جتاه الغائب

فما  يعود،  دائمًا مكانة خا�سة حتى  للغائب 

عماد  الزوج  هو  الغائب  هذا  كان  اإذا  بالنا 

تفي�ص  وبالتايل  االأ�سا�سي،  وركنها  االأ�رشة 

امل�ساعر جتاهه يف غربته وبعاده، وحماولة 

التغني بهذا الرباط املقد�ص الذي يوثق بينهما 

ا�ستح�ساره  حتاول  التي  واملراأة  الرجل  اأي 

وتتمنى اأن تخفف عنه وعنها املعاناة وق�سوة 

اللوعة يف الأغاين ال�شعبية الإماراتية

       �شريورة ال�شرب والنتظار

عبدالفتاح �سربي

فنون
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يف  تندرج  الذي  اللوؤلوؤ  وا�سطياد  والغو�ص 

جماله مهن كثرية �سواء تلك املتعلقة بعملية 

ال�سيد اأو بعملية اخلدمات القائمة عليها.

يا بن علي ييناك )1( عانني   

مزين )2( هل الدنيا ن�صيناه  )3(

وال�صيف قرب واملياحني )4(  

يل له جري )5( باجر )6( بين�صاه

ن�س الرّيل )7( جمفي امل�صيجني )8( 

ينف�س ح�صرية ومطوى ايداه )9(

قالت يل هيديا )10( املليعني   

ثم هات لنا من ال�صوق جمظاه )11(

هات قهوة وزيد فناجني  

والهال واجلرفة ل تن�صاه

ودي ا�رصب دو�صك )12( زين  

واملو�صدة )13( مايازت )14( اباله)15(

بعطي عن احلملة جنيني    

وال عن احلملة اأمرا�صاه

الرجل  لتهيئ  حركي  ت�سوير  فيها  اأنها  كما 

ومن  مهنته  من  متكنه  التي  واأدواته  لرحلته 

هذا  اأهمية  عن  ح�سية  �سورة  هذا  ويف  عمله، 

العمل للرجل من ناحية، وعن اهتمام الذاكرة 

يف  تتكرر  كانت  التي  ال�سورة  بهذه  ال�سعبية 

لال�ستعداد  كبداية  والدور  املنازل  معظم 

يتاأهبون  الذين  للرجال  الرحيل  لطقو�ص 

لركوب ال�سفن املنتظرة للرحلة اجلماعية.

�صي الربيل جمفي امل�صيجيني  

ينغ�س ح�صرية ومطوي ايداه

املبطنة  ال�سخرية  ال�سورة  هذه  بعد  تاأتي  ثم 

وهي  املليعني«  هيديا  يل  »قالت  ال�سرب  من 

اأ�ساًل فاقدة لهذا ال�سرب الذي يطول بها �سهوراً 

اأي�سًا  ولكنها  ورفيقها،  عائلها  من  حمرومة 

تتغنى  اأنها  كما  وكرمه،  حما�سنه  على  توؤكد 

ويف هذه االأغنية منوذج لهذه العاطفة وذلك 

يعاين  الذي  الغائب  جتاه  تبديه  الذي  احلب 

حرارة ال�سم�ص واالكتواء مبلح البحر، فتتمنى 

اأن تكون �سجرة رمان تظلل البحر، لتجدل من 

اأغ�سانها �سرتاً تظلل به عليه وتنجيه من حرارة 

وقيظ ال�سم�ص، ولرنى ال�سورة اجلمالية اأي�سًا 

يف هذه االأهزوجة ال�سعبية، مل تتمّن اأن تكون 

�سجرة نخيل وجتدل من خو�سها غطاًء واقيًا 

تخيلتها  ولكنها  اللوؤلوؤ  مغا�سة  يف  حلبيبها 

الكثرية  واأوراقها  الوفري  لظلها  رمان  �سجرة 

تتبع  طريقة  على  جديلة  منها  �ستن�سج  التي 

مع �سعف النخيل الذي كان ي�سنع منه اأواين 

العاطفة  وتبدو  الوقت،  ذلك  وفر�ص  وو�سائد 

الغائب وثانيًا يف  الذي تتمناه جتاه  يف هذا 

الغايل،  على  ويظلل  بالغايل،  �رشاحة  نعتها 

اإح�سا�سًا منها مبعاناته يف غربته ويف عمله 

ال�ساق هناك يف املغا�سات البعيدة.

يف  لتخفف  االأنثى  تتمناه  الذي  الت�سيوؤ  هذا 

يف  ارتبط  الغائب،  الغايل  هذا  عن  خيالها 

فعليها  ومعاملها،  البيئة  باأدوات  الذهنية 

البحث يف ذلك العامل لتن�سج منه ما يحلو لها 

وجاًء وغطاًء وحبل امتداد جتاه نقطة بعيدة 

يف اأعماق املجهول يقبع فيها غائبها، يعاين 

مثلها، ولكنه يزيد عليها حرقة ال�سم�ص الالهبة 

م�ساحة  له  فتفر�ص  العاتية..  العذوبة  و�سظف 

التي  الرمان  �سكل �سجرة  الظليل يف  الوّد  من 

اأخ�رشها مظلة  لتورق من  اأن تكونها  تتمنى 

حتميه.

الغائب  زوجها  جتاه  م�ساعرها  املراأة  تظهر 

الذي يبتعد عنها امل�سافات الطويلة بحثًا عن 

مكمنها  يف  واملراأة  لالأ�رشة..  الرزق  م�سادر 

تنتظره ولكنها تعاين من مرارة الفراق فتغني 

وتر�سد لنا االأغاين القدمية من هذه امل�ساعر 

اجلميلة واحلنون جتاه حبيبها:

»هبيت بالغربي حبيبي

يندب �صالم وبلغ هناك   

هناك يلتقي حبيبي

وهناك بتجيل وثبات   

يف هذه االأغنية حتمل املراأة )الن�سمات اخلفيفة 

التي تهب من الغرب والن�سمات الغربية عادة 

وحتياتها  م�ساعرها  عليلة(  رقيقة  تكون  ما 

مت�سلة،  الن�سمات  اأن  وتتخيل  ومودتها 

لها  لي�ص  اأمان،  واحة  وكاأنه  عنده  وت�سرتيح 

وهذه  اجلميلة،  للن�سمات  حتى  ولكن  فح�سب، 

�سورة �سادقة عن امل�ساعر النبيلة التي تهفو 

اإىل هذا الزوج الغائب.

ال�سكـوى من الغياب

تاأتي اأغنية »يا بن علي« مثااًل ل�سكوى الزوجة 

واأن  الغو�ص،  مو�سم  اأثناء  الرجل  غياب  من 

ال�سرب مل يعد كافيًا يف مواجهة حتدي الغياب 

ال�سكوى  وهذه  االحتمال،  فوق  �سار  الذي 

للبوح  تدفعها  التي  اللوعة  مبعثها  اأي�سًا 

مبكنونها جتاه الزوج الغائب، واأي�سًا تدفعها 

اأن  يوؤكد  ما  وهذا  وف�سائله،  مبناقبه  للتغني 

االإن�سان يبحث عن غائبه وعن حمامده حتى 

عن  الباحثة  النف�ص  وتهداأ  به  وتطمئن  يعود 

تواأمها وخليلها الذي غاب بحثًا عن م�سادر 

الغياب  ولكن  واالأ�رشة،  الزوجة  لهذه  الرزق 

وحرقة  واللوعة  القلق  اإثارة  على  باعثًا  يظل 

لرتجمة  اأي�سًا  يدفع  مما  املح�ص  االنتظار 

خالل  من  امل�ساعر  وهذه  االأحا�سي�ص  تلك 

من  تخل�ص  البوح  ويف  متاحة،  فنية  نوافذ 

مظاهر القلق واللوعة وت�سجيل لذاكرة معلقة 

ظاهرة  ي�سكل  الغياب  هذا  الأن  الغائب  بهذا 

الأن  اآنذاك  املجتمع  من  كربى  �رشيحة  تطال 

االقت�ساد كان معتمداً يف جزء منه على البحر 
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احلياة  ت�سوير  كاأنها  اأو  االنتظار،  مكافاأة 

وتراتبيتها يف ذلك املجتمع كحلقات تف�سي 

�سينتهي  الذي  الغياب  دائرة  بع�سها..  اإىل 

ولوعة  عذاب  الغياب  ويف  العودة،  دائرة  اإىل 

وحب  وبهجة  فرح  العودة  ويف  وانتظار.. 

ومودة و�رشور.

كل من غنى عن ياره   

واحلب واملحبوب

يف  اأي�سًا  وال�سرب  االنتظار  قيمة  تربز  بينما 

اأغنية »اترييتك«

هذا  على  اأي�سًا  التحمل  قيمة  ترى  وفيها 

يف  فاقت  اأنها  بها  طال  الذي  االنتظار 

حتملها- اأي املراأة- مظاهر الطبيعة االأخرى 

من حولها، فاإنها تقارن نف�سها مبفردات من 

البيئة املحيطة.

»اترييتك اإذا ع�ص�س الذيب وانطوى  

وجفت الرعيات يف كل بكور«

الرجل  زال  وما  الذئب  وعاد  الراعي  عاد 

املنتظر غائبًا

املعاذير  جتد  اأن  الغنائية  ال�سورة  وحتاول 

اأو  املقولة  مع  تتطابق  وكاأنها  الغائب  لهذا 

االأمثولة ال�سعبية »الغائب حجته معاه« فهي 

تتخيل اأن لديه �سيوفًا يحتفي بهم ويوؤخرون 

عودته، ويف هذا اإبراز اأي�سًا لقيمة الكرم وحب 

�ست�سرب  اأنها  وتكرر  به،  واالحتفاء  ال�سيف 

على غيابه وعلى اأ�سباب غيابه.

»اإن كانت ملهبنك املوا�س بقولهم 

اأنا على قول املوا�س غيور«

اأخرى  اأغاين  يف  ال�سورة  نف�ص  تتكرر  بينما 

»ب�ساألج يا لكندورة«

كي  املنزل  وتهيئ  ال�ستقباله  با�ستعدادها 

يليق بح�سن ا�ستقباله عند عودته، وهل هناك 

اأغلى من القهوة والهال؟!

»هات قهوة وزيد فناجني  

والهال واجلرفه ل تن�صاه«

وح�سن  الكرم  اإىل  اإ�سارات  اأي�سًا  وهذه 

اال�ستقبال.. فالقهوة رمز ال�سيافة والكرم يف 

البعد االجتماعي ال�سعبي.

كما اأن االأغنية تورد �سورة اأخرى لقلق االأنثى 

اأمد  وانتظارها املفرط لغائبها الذي طال به 

املاء و�سافر خمتفيًا وراء اأمواجه البعيدة.

ودي ا�رصب دو�صك زين   

واملو�صدة مايازت البالء

انتظار الغائب

يف قيمة االنتظار يبدو ال�سجر، �سجر النف�ص 

والذات عن حتمل م�رشة املعاناة امل�ساحبة 

وزوجته.  اأ�رشته  عن  بعيداً  الرجل  لغياب 

بتدبري  مرتبط  الغياب  هذا  اأن  من  وبالرغم 

اإعا�ستها  ولتاأمني  واالأ�رشة،  احلياة  مطالب 

باالإ�سافة  باحثة،  الب�رشية  النف�ص  تظل  لكن 

واأ�سبابه  املعي�سي  االأمن  دواعي  عن  اأي�سًا 

واإدامة  النف�سية،  الطماأنينة  دواعي  اإىل 

تتلم�سها  التي  النف�ص  لهذه  الداخلي  الدفء 

االنتظار  هذا  االآخر..  ن�سفها  اأو  تواأمها  يف 

�سكل قيمة معاناة عا�ستها االأ�رشة االإماراتية 

غياب  فرتة  اأثناء  املراأة  بها  واكتوت  قدميًا 

بع�ص  ثيمة  �سارت  حتى  والعائل،  الزوج 

�سور  يف  بها  تعرّب  القدمية  ال�سعبية  االأغاين 

قيمته  وعن  االنتظار  لوعة  عن  غنائية  فنية 

الذين طال  اأطر املنتظرين  املو�سوعية داخل 

باالأغاين  يذكر  هاج�سًا  �سكل  اإنه  حتى  بهم، 

ويج�سد يف �سورة فنية جميلة.

احلنا طار غباره  

والعني تبحلجت )16(

وال�صحة )17( يف ال�صحارة )18(   

والعي�س )19( يف ال�صندوق

كل من غنى عن ياره  

واحلب واملحبوب

الأنثى  تتمناه  الذي  الت�سيوؤ  هذا 

لتخفف يف خيالها عن هذا الغايل 

الغائب، ارتبط يف الذهنية باأدوات 

البيئة ومعاملها، فعليها البحث يف 

يحلو  ما  منه  لتن�سج  العامل  ذلك 

لها وجاًء وغطاًء وحبل امتداد جتاه 

املجهول  اأعماق  يف  بعيدة  نقطة 

يقبع فيها غائبها

هذه ال�سورة اجلميلة التي نوردها كناية عن 

طول االنتظار للمحبوب اأو الزوج اأو الغائب اأو 

مغا�سات الغو�ص، »احلنا طار غباره« اأي اأن 

تتزين  التي  وهي  الكفني  تخ�سب  التي  احلنه 

وقد  الغائب،  اأجل  من  بها  املنتظرة  املراأة 

بهتت و�ساعت معاملها، وهذا كناية عن طول 

االنتظار والوقت الطويل الذي ذهب بربيق هذا 

اخل�ساب.

كناية  العني..  جحظت  اأي  تبحجلت  والعني 

لو�سول  املتوقع  االجتاه  النظر يف  اإدامة  عن 

�سجلتها  جميلة  �سورة  اأي�سًا  وهذه  احلبيب 

االنتظار  قيمة  عن  تعرب  ال�سعبية  االأغنية 

حتى  املنتظر  على  ي�سفيها  التي  ومعاناته 

االأغنية  تنتهي  ثم  رفيقه،  اأو  غائبه  ي�سل 

اخلري  وتوفري  العودة  وهو  اجلميل  باالأمل 

ليبداأ بعد العودة مو�سم احلب واملودة وكاأنها 
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ب�صاألج يا الكندورة

ب�صاألج)20( يا الكندورة )21(  

من خاط ومن درز)22(

قالت ح�صني ال�صورة   

يل يف رايح برز

وب�صاألكم بالطري�صة )23(  

�صوفوا �صو اللي حريم

ثوبي اتكدر �صواده  

وحنايه بخ�رصه

من العام انا مهجوره  

وحمريه يف املز )24(

يف قيمة النتظار يبدو ال�سجر، �سجر 

م�رصة  حتمل  عن  والذات  النف�ض 

الرجل  لغياب  امل�ساحبة  املعاناة 

بعيداً عن اأ�رصته وزوجته. وبالرغم 

بتدبري  مرتبط  الغياب  هذا  اأن  من 

ولتاأمني  والأ�رصة،  احلياة  مطالب 

اإعا�ستها ولكن تظل النف�ض الب�رصية 

اأي�سًا عن دواعي  باحثة، بالإ�سافة 

الأمن املعي�سي واأ�سبابه اإىل دواعي 

الدفء  واإدامة  النف�سية،  الطماأنينة 

الداخلي لهذه النف�ض التي تتلم�سها 

يف تواأمها اأو ن�سفها الآخر

وعن  االنتظار  لوعة  عن  تعرب  االأغنية  وهذه 

طوله، حتى اإن الثوب املعد ال�ستقبال احلبيب 

طول  من  ورونقه  بهاوؤه  ذهب  قد  الغائب 

التي  احلناء  وكذلك  قدميًا،  و�سار  االنتظار 

اأغنية  يف  تكررت  التي  ال�سورة  نف�ص  بهتت، 

»احلنا طار غباره« التي اأوردناها �سابقًا.

ثوبي اتكدر �صواده  

وحناية بخ�رصه

وبالتايل طول  الغياب  كناية عن طول  وذلك 

االنتظار.

هـوام�ض

)1( ييناك: جئناك

)2( مزين: اآخر

)3( ن�سيناه: قا�سدين

)4( املياحني: مو�سم الغو�ص

)5( جري: البدوي

)6( باجر: غداً

)7( الرّيل: الزوج

)8( امل�سيجني: امل�سيكني

)9( ايداه: من اأدوات الغو�ص »احلبل«

)10( هيد: ا�سرب

)11( جمظاه: موؤونة

)12( دو�سك: مرتبة النوم

)13( املو�سدة: املخدة

)14( مايزات: مل ت�سرب

)15( اباله: بدونه

)16( تبحلجت: جحظت

)17( ال�سحة: التمرة

)18( ال�سحارة: �سندوق خ�سبي

)19( العي�ص: االأرز

)20( ب�ساألج: اأ�ساألك

)21( الكندورة: الثوب

)22( درز: طرز

)23( الطري�سة: امل�سافرين

)24( املز: الدين اأو ال�سلف

137

ال�ســارقة  . واالعـالم  الثقـافة  دائـرة 

اإ�سدارات جديدة
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امل�شهد اجلميل

ال�شــارقة 
عا�شمـة امل�شـرح العـربـي

ع�سو  القا�سمي  بن حممد  �سلطان  د.  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  املنهجية  الروؤية  �سمن 

اإىل  خا�سة،  ال�سارقة  ومدينة  عامة  الإمارة  حتولت  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�ض 

اأفرز عرب ثالثة  الذي  عا�سمة امل�رصح العربي، وذلك نتيجة اجلهد والعطاء امل�رصحي 

اإىل توفري بنى م�رصحية حتت�سن على مدار  اإ�سافة  عقود ممثلني وموؤلفني م�رصحيني، 

العام اأن�سطة تتوىل القيام بها اإدارة امل�رصح بدائرة الثقافة والإعالم بال�سارقة، والهيئة 

جمعية  وكذلك  لها،  مقراً  ال�سارقة  من  العامة  اأمانتها  تتخذ  التي  للم�رصح  العربية 

امل�رصحيني بالدولة، وجمموعة اإدارة م�سارح ال�سارقة. فمنذ اأن انتهت الدورة احلادية 

متوا�سل  امل�رصحي  والن�ساط   ،2011/3/27 يوم  امل�رصحية  ال�سارقة  لأيام  والع�رصون 

بال�سارقة؛ حيث مت خالل هذه الفرتة تنظيم:

- الدورة التدريبية امل�رصحية ال�ساملة، التي تتوا�سل حتى 23 يونيو 2011، مبدينة 

كلباء، وان�سم اإليها ع�رصات من �سباب و�سابات املنطقة ال�رصقية.

- ور�سة تقنيات التاأليف امل�رصحي التي اأ�رصف عليها الأ�ستاذ فرحان بلبل، على مدى 

ع�رصة اأيام، وانت�سب اإليها 10 كّتاب وكاتبات للم�رصح.

- مهرجان امل�رصح املدر�سي الذي غطت فعالياته معظم مدن الإمارة.

- ملتقى ال�سرتاتيجية العربية للتنمية امل�رصحية بندوته الأوىل »واقع امل�رصح العربي 

- مكامن الإخفاق ومواقع التعرث«.

- ملتقى ال�سارقة الأول لكّتاب امل�رصح.

- مهرجان دبا احل�سن امل�رصحي الذي �سهد عر�ض م�رصحية »احلجر الأ�سود«، اإ�سافة 

اإىل تكرمي كوكبة من امل�رصحيني املحليني والعرب.

- اإ�سافة اإىل توا�سل فعاليات منتدى الثنني امل�رصحي، وال�ستعدادات اجلارية لتنظيم 

املو�سم امل�رصحي ال�سيفي، ومهرجان امل�رصح اجلامعي.

عمل  وور�ض  ملتقيات  ا�ستملت  اأن�سطة،  من  اإقامته  متت  ملا  توا�سل  هو  تقدم  ما  اإن 

امل�رصح  لإدارة  التابعة  ال�سارقة  م�رصح  لفرقة  املتوا�سلة  للعرو�ض  اإ�سافة  م�رصحية، 

بالدائرة، يتوازى ذلك مع عرو�ض مل�رصحية »احلجر الأ�سود« �ستقدم يف رومانيا وغريها 

من الدول، اإ�سافة مل�ساركات فرق م�رصحية بعرو�سها يف مهرجانات عربية قادمة، مع 

توا�سل الن�رص لإ�سدارات م�رصحية )ن�سو�ض، درا�سات( وف�سلية »امل�رصح«.

هذا الن�ساط قلما ت�سهده دول، فكيف باملدن!.. من هنا متيزت ال�سارقة واأ�سبحت مركز 

ا�ستقطاب للن�ساط امل�رصحي املحلي والعربي، وبذا ترتجم املدينة مقولة �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ د. �سلطان بن حممد القا�سمي: »�سيبقى امل�رصح ما بقيت احلياة«.

الروحي  الأب  العربي، وطوبى لنا ب�سلطان،  طوبى لل�سارقة حتولها لعا�سمة امل�رصح 

للم�رصح.

اأ�سامة طالب مرة
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الفني  العمل  يروقنا يف  الذي  ال�سيء  وما هو 

جمايل  بحكم  عنه  فنعرب  انتباهنا  ويثري 

يرتجم اإعجابنا؟ بل ما حقيقة هذا احلكم وما 

يرجع  وهل  املفارقة؟  هذه  يف�رش  الذي  فما 

االأمر اإىل غرابة العمل الفني اأم اإىل حمدودية 

واختالف  العمل  هذا  لطبيعة  فهمنا  وق�سور 

 

مييز  الذي  وما  الرمزية؟  الأن�ساقه  تاأويالتنا 

العمل الفني عن غريه من اإبداعات االإن�سانية؟ 

حمددة؟  قواعد  عن  الفني  العمل  ي�سدر  وهل 

 

اأنطولوجيا العمل الفني ودللته الهرمينو�شية

تاأمـلت فـي لوحـات ت�شكيليـة

د. عبد اهلل برميي

يف كل مرة نحاول فيها طرح �سوؤال ماهية الفن )ما هو الفن ؟( ُن�ساَدف مبجموعة من املفارقات واملقاربات التي ل تنظر اإىل هذا ال�سوؤال مبا�رصة 

وعلى نحِو امُلعتاد، لأن الإجابة عنه لن تقودنا اإلّ لطرح كّم اأكرب من الأ�سئلة، وهي اأ�سئلة ل ميكن ف�سلها عن م�ستويات الإدراك مبختلف �سوره. 

مبعنى اآخر اإن كل واحد مّنا يعرف اأو يعتقد اأنه يعرف هل هذا العمل اأو ذاك ميلك �سلة بالفن اأم ل �سلة له به نهائيًا. كما ينطوي تعبري الفن يف 

ا�ستعمالته على غمو�ض مرّده اإىل تاريخ اللفظ نف�سه، فهناك من يتحدث عن فنون احلرب وهناك من يتحدث عن فنون الطبخ.... 

مقاربة
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بو�سفه اأ�ساًل يعلن ويحفظ احلقيقة الوجودية 

كادامري  انتقد  ال�سبب  لهذا  تاريخية.  حلقبة 

الفكرة املحورية التي قام عليها دعاة الوعي 

اجلمايل يف اأفق امتالكنا ت�سورا ما للمعرفة 

واحلقيقة ين�سجم مع املقاربة الكلية وال�ساملة 

»اأبتدئ  يقول:  حيث  الهرمينو�سية،  للتجربة 

مدى م�سداقيته؟ وكيف يتم اإنتاجه؟ ومن اأين 

يكت�سب العمل الفني دالالته؟ هل يكت�سبها من 

ذاته؟ اأم  يكت�سبها من املتلقي؟ اأم منهما معا؟ 

الفنية  الرتبية  من  الفائدة  ما  االأخري:  ويف 

لهذه  ميكن  معنى  وباأي  جمتمعاتنا؟  داخل 

الرتبية اأن ت�ساهم يف اإعداد املواطن/ االإن�سان 

القادر على مواجهة حتديات الع�رش؟

نقرتح  االأ�سئلة؛  هذه  على  ال�سوء  لت�سليط 

بالو�سع  االأول  يتعلق  للنقا�ص:  حمورين 

مع  وحتديداً  الفني  للعمل  االأنطولوجي 

ادامري.  جورج  هانز  الهرمينو�سيا  فيل�سوف 

لبع�ص  تاأويلية  مقاربة  الثاين  ويتناول 

اللوحات الت�سكيلية.

يقول كادامري: »اإن العمل الفني ميكن تعريفه 

بدقة على اأ�سا�ص عدم كونه �سيئًا قد مّت اإنتاجه 

اإنه  بل  وتكراراً.  مراراً  اإنتاجه  اإعادة  وميكن 

على العك�ص من ذلك، يكون �سيئًا ما قد انبثق 

باأ�سلوب  وجتلى  التكرار،  يقبل  ال  نحو  على 

االأدق  من  �سيكون  اأنه  يل  يبدو  وبذلك  فريد. 

الفن ال  اإن  طبيعة  اأي  اإبداعا«)2(؛  ن�سميه  اأن 

تتمثل يف حتويل �سيء كان قد ت�سكل من قبل، 

وال تتمثل يف ن�ْسخ �سيء كان موجودا من قبل. 

اإمنا الفن هو �رشوع من خالله ينبثق ويظهر 

�سيء ما بو�سفه �سيئا حقيقيًا، واملق�سود من 

ذلك اأن املهمة الفريدة التي توكل اإىل الفن يف 

حياتنا املعا�رشة، هي قدرته على ت�سخي�ص 

والعامل،  االإن�سان  والغرابة بني  التوتر  اأ�سباب 

اإعادة  على  االإن�سانية  م�ساعدة  على  والعمل 

احلياة اإىل جتربة االألفة اإزاء العامل من خالل 

اللغة يف م�ستوياتها املتعددة.

حينما يطرح كادامري ال�سوؤال عن العمل الفني، 

اخلا�سة  االإجابات  على  فاإنه يطرحه معتمداً 

حول  تدور  كانت  التي  اجلمالية  بالت�سورات 

واحلكم...*  والذوق  واالإلهام  الفنان  عبقرية 

والنزعة  مثال  كانط  عند  الفني  »فالعمل 

عن  الناجت  العمل  بو�سفه  يتحدد  املثالية، 

بهذه  نفكر  اأاّل  كادامري  وُيعّلمنا  العبقرية«. 

امل�سطلحات، واأن نفكر يف الفن بداًل من ذلك 
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يكون  اأن  يرف�ص  والذي  ر�سينة،  اأ�س�ص  على 

عفويا وال وظيفة له. 

اإن الفنـ  يف نظر كادامريـ  لعٌب، لكنه لعب جاّد 

الالعبني،  عن  امل�ستقلة  الذاتية  �سوابطه  له 

اخلا�سة،  قواعده  وله  عليهم،  �سيادة  وله 

وهدفه متثيل احلقيقة واإي�سالها اإىل املتلقي. 

ثابت  �سكل  اإىل  بدورها  حتّولت  احلقيقة  هذه 

اللعب يف �سكل ثابت  اللعب نف�سه. ومتّثل  هو 

ج )متلقي 
ّ
يجعل امل�ساركة فيه من قبل املتفِر

ج 
ّ
املتفِر هذا  امتالك  �رشيطة  ممكنة  اللعبة( 

الذي  ،»اإن  اللعب  حلدث  حمّدد  �سابق  لوعي 

يلعب يدرك بنف�سه اأن اللعب ال ميكنه اأن يحقق 

كينونته الفعلية اإال بوجوده داخل عامل اأهدافه 

ذلك  يدرك  فالالعب  جدية.  ب�سورة  حمددة 

العالقة  هذه  التفكري يف  يريد  ال  لكنه  متاما، 

يحقق  وال  يكتمل  ال  فاللعب  لذلك  اجلدية. 

الالعب«)4(..  فيه  ي�سيع  عندما  اإاّل  اأهدافه 

االهتمامات  �سياقه  يف  ُيدخل  الفني  فالعمل 

مثله  بحذافريها،  ليحتويها  لالأفراد  اخلا�سة 

مثل اللعب الذي ي�ستغرق املهتمني به وين�سج 

ان�سغاالتهم  عن  مبعزل  جديداً  عاملًا  حولهم 

ي�سبح  بحيث  اخلا�سة؛  حياتهم  يف  اليومية 

يجتّث  ُحلم  مبثابة  الفنية  التجربة  اأو  اللعب 

اإاّل  املعي�سة.  وجتاربهم  واقعهم  من  االأفراد 

الفني  العمل  اأمام  االأفراد  هوؤالء  ا�ستغراق  اأن 

موقف  يقفون  ال  فهم  �سلبيًا،  ا�ستغراقا  لي�ص 

كينونتهم  الأن  ال�سلبي،  واملنفعل  امل�ساهد 

الفنية  االأعمال  اأمام  ووجودهم  احلقيقية 

بدورها حقيقَة وجودها  االأخرية  هذه  يك�سب 

باالأعمال  عالقتهم  اإن  املعيارية.  و�سلطتها 

واحلوار«،  »امل�ساركة  عالقة  هي  الفنية 

فاملاأ�ساة، كما قال كادامري: »ال توجد اإاّل عند 

عر�سها، وال وجود للمو�سيقى اإاّل عند عزفها، 

القراءة«)5(.  عند  اإاّل  للن�ص  اأنه ال وجود  كما 

وبعبارة اأخرى اإن معنى هذه االأعمال ال ميكن 

واملادي،  امللمو�ص  طبيعة  من  اإاّل  يكون  اأن  

بانتقاد الوعي اجلمايل، لكي اأدافع عن جتربة 

احلقيقة التي ينقلها لنا العمل الفني �سّداً على 

مفهوم  حبي�سة  ظلت  التي  اجلمالية  النظرية 

احلقيقة كما هي يف العلم. غري اأننا ال نقت�رش 

هنا على تربير حقيقة الفن، على العك�ص، فاإننا 

ت�سوراتنا  نغني  اأن  ذلك  من  انطالقا  نحاول 

لن�سّيد ت�سورا ما للمعرفة وللحقيقة يتطابقان 

مع �سمولية جتربتنا الهرمينو�سية«)3(. 

وهو  ما،  ب�سيء  املرء  يخرب  الفني  العمل  اإن 

يخالف بذلك الطريقة التي تقول فيها الوثيقة 

الفني  فالعمل  للموؤرخ.  ما  �سيئًا  التاريخية 

يقول �سيئًا ما لكل فرد كاأنه قد قيل من اأجله 

اأي ك�سيء حديث ومعا�رش. فاملهمة  خا�سة، 

ملعنى  فهم  باأنها  نف�سها  تقدم  اإذن  الفنية 

للذات  مفهومًا  املعنى  هذا  وجعل  ُيقال،  ما 

يوجد  ال  كادامري،  يقوله  ملا  وطبقًا  ولالآخر. 

اجلمايل  االجتاهني  بني  مبا�رش  تعار�ص 

والتاريخي، بل اإن االجتاه اجلمايل هو حلظة 

التي  اللحظة  اإنه  اأي  الهرمينو�سي؛  االإدراك 

ت�سمح لنا باأن نكون ماأخوذين بالعمل الفني 

اجلمالية  اللحظة  هذه  وتكتمل  فنًا.  بو�سفه 

باملهمة الهرمينو�سية ـ التاريخية الرامية اإىل 

يجعل  كادامري  عند  والتاأويل  الفهم.  حتقيق 

ي�سمح  فهو  ذاتية.  ظاهرة  كونه  يفوق  الفن 

الثقايف  واملوقف  التاريخي  الرتاث  بتو�سط 

واللغوي.

الذي  كادامري  مدينة  التاأويل  نظريات  اإن 

وعيا  ي�ستح�رش  جمايل  وعي  عن  يدافع 

هرمينو�سيا دون اأن يجعل من حتّكم التجربة 

الفنية.  االأعمال  لتاأويل  اأكرب  عنوانا  الذاتية 

اجلمالية  التجربة  يعزل  الذاتي  التحكم  فهذا 

جانبا  وي�سع  الزمن،  جمرى  عن  ويقطعها 

ويف�سل  الفني،  العمل  يتعّلق مبحتوى  ما  كل 

وامل�سمون،  ال�سكل  وبني  املعرفة،  عن  الفن 

املتعة  هدفه  لي�ص  الفني  العمل  اأن  العلم  مع 

مع  مبا�رشة  ربطنا  بل  فح�سب،  اجلمالية 

العامل الذي يحيل اإليه، وهو ما يجعل التفاعل 

نقع  حني  فنحن  ممكنا.  اأمرا  وبينه  بيننا 

لكننا  عامله،  نلج  فاإننا  ما،  فني  عمل  على 

ال�سكل  اأما  اأنف�سنا، ويظهر وجودنا.  اإىل  نعود 

للعمل كل حتققاته.  الذي يعطي  الو�سيط  فهو 

امل�ساركة  على  يقوم  اجلمايل  والتوا�سل 

والتفاعل دون ف�سل بني االأداء الفني واأدواته 

اإطار  يف  يتفاعالن  فهما  االأولية،  ومواده 

وحدة احلقيقة التي جتمع بني الفن والتاريخ 

واللغة، وعلى املوؤول اأن ي�ستعيد االأفق اجلامع 

بينهما. 

كادامري  �سيحمل  الذي  هو  الت�سور  وهذا 

الفني  العمل  بني  العالقة  باأن  االعتقاد  على 

واملتلقي تنبثق من الطبيعة االإن�سانية ذاتها، 

ذات  م�ساألة  العموم  على  يجعلها  الذي  االأمر 

جذور اأنرثوبولوجية. وقد ذهب اإىل و�سف هذه 

العالقة بـ »اللعب«، الذي ي�سرتط فيه اأن يكون 

بل  والّت�سلية،  الهزل  �سياق  عن  بعيداً  مفهومًا 

اأراد له اأن يكون �سمن االإطار الفكري اجلّدي 

املبني  م  املنَظّ اللعب  اأنه  على  ينطوي  الذي 

كادامري
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الآلية  ملّحة  واحلاجة  الرغبة  كانت  هنا  من 

الت�سكيلية  اللوحات  ُحُجب  تزيح  قرائية 

يتعّلق  فيها.  والعتمة  الظل  مناطق  الإ�ساءة 

االأمر بالهرمينو�سيا، بو�سفها ن�ساطًا معرفيًا 

حمدودة  ممار�سة  على  يقت�رش  ال  تكامليًا، 

منوذجا  داخلها  ُنلفي  اإننا  بل  غريها،  دون 

تاأويليًا وحتليليًا تاأوي اإليه كل الوقائع الدالة 

التي تنتجها املمار�سة االإن�سانية يف اأبعادها 

الفردية واجلماعية. هذه املمار�سة تهدف اإىل 

اإنتاج املعنى الذي ال ي�ستند اإىل ما هو معطى 

ي�ستح�رش  الذي  هو  بل  الن�ص،  يف  و�رشيح 

وي�ستدعي كل املعارف القبلية التي لها القدرة 

على اإدراج الن�ص �سمن م�سريات لي�ست بادية 

للن�ص.  واملبا�رش  اخلطي  التجّلي  خالل  من 

اإىل  ت�سعى  املقاربة  هذه  اإن  اأخرى:  وبعبارة 

واملعاين  والقيم  الداللية  املمكنات  ك�سف 

االإ�سافية املتجددة واملنقولة اإىل حّيز وزمن 

وذلك  االأ�سل،  يف  عليه  كانت  ملا  ُمغايرين 

عالقة  يف  الداللية  املمكنات  هذه  بدخول 

حوارية مع املتلقني اجُلدد، وهذا يجعلنا نوؤكد 

اأن عملية القراءة هذه ال ميكن النظر اإليها اإال 

باعتبارها بناء. 

معزواًل  ُيتناول  اأن  ميكن  ال  الفني  فالعمل 

»اإن  كادامري:  يقول  ذاته؛  يف  داللة  ميلك  وال 

العمل الفني يف ذاته ال ميكن اأن يكون �سوى 

فنيًا،  عماًل  ن�سميه  »وما  حم�ص«)6(.  جتريد 

وجنعل منه مو�سوع جتربة جمالية، هو الذي 

ي�ستند على حتقيق وجت�سيد ما هو جمرد«)7(. 

فالن�ص ال ميلك اأي ح�سور اأو داللة فعلية دون 

الت�سويرية  اأبعاده  تو�سطية متنحه  �سريورات 

اأو  ق  التحُقّ عمليات  وتعّد  حتققاته.  وكل 

التج�سيد هذه تاأوياًل ما دام التاأويل يعني، يف 

اأحد معانيه، اإعادة االإنتاج، وهي اإعادة متلك 

�سلة وثيقة بالعمل امُلعاد اإنتاجه، العمل الذي 

يجب على املوؤول اأن ميثله اأو يوؤّديه اأو يقراأه 

بح�سب املعنى الذي يوجد فيه، حمافظا على 

وحدته ومتا�سكه)8(.

تقوم  الفني  العمل  فهم  يف  اجلدل  عملية  اإن 

علينا  يطرحه  الذي  ال�سوؤال  من  اأ�سا�ص  على 

�سَبَب  كان  الذي  ال�سوؤال  نف�سه،  الفني  العمل 

واأ�سل وجوده. هذا ال�سوؤال يفتح عامل جتربتنا 

وتندمج  الفني،  العمل  لتلقي  الوجودية 

التي  املعرفة  هو  جديد  ناجت  يف  التجربتان 

املعرفة  هذه  اإن  الفني.  العمل  فينا  يثريها 

لي�ست موجودة يف العمل الفني وحده وال يف 

ناجت  جديد  مرّكب  ولكنها  وحدها،  جتربتنا 

واحلقيقة  اأُْفقنا  بني  واالندماج  التفاعل  عن 

الفني.  العمل  دها 
ّ
ويج�س عنها  يعرّب  التي 

حتمل  الهرمينو�سية  الظاهرة  اأن  يعني  هذا 

جواب«.  »�سوؤال/  البنية  ذا  احلوار  ذاتها  يف 

الّن�ص نف�سه بو�سفه مو�سوعًا  فعندما يطرح 

للتاأويل، فهو يطرح �سوؤاال على املوؤول. وبهذا 

اإحالة  على  دائمًا  يحتوي  فالتاأويل  املعنى، 

وفهم  اأحدهم،  على  املطروح  لل�سوؤال  مهمة 

ينتج  ما  وهو  ال�سوؤال  هذا  فهم  هو  الّن�ص 

ال�سوؤال ال ميكن  التاأويلي)9(. فبوا�سطة  االأفق 

احل�سول على اإجابة فقط، واإمنا على تاأويالت 

متعددة ومت�سارعة تقوم باإنتاج عامل الّن�ص 

اخلا�ص وت�سكيل كينونته.

اإن االإم�ساك بالعمل الفني ال ميكن اأن يتم اإاّل 

عرب م�ستويات متعددة. فالذات املوؤولة تخلق 

اأن�ساقا ملعاين  العمل  هذا  يوفره  انطالقا مما 

جديدة تتجاوز عربها املعطى املبا�رش. ولي�ص 

احتواء  على  قادر  تاأويلي  فعل  من  هناك 

�ساملة  نظرة  �سمن  العمل  هذا  معطيات  كل 

وكلية.

فاإذا كان العمل الفني �سريورة داللية تو�سطية 

هذه  فاإن  الهرمينو�سية،  للتجربة  وو�سيطًا 

وهناك  اأوال،  معنى  هناك  اأن  توؤكد  ال�سريورة 

الذي  هو  االأول،  فاملعنى  اإ�سافية.  دالالت 

اإنه  ي�سكل االأ�سل واملنطلق والعن�رش الثابت، 

وانطالقا  للداللة،  والب�سيطة  االأولية  البنية 

من هذه البنية ميكن للمتلقي اأن يوّلد دالالت 

حتول  باإمكانية  الت�سليم  اأي  ذاتية؛  اإ�سافية 

داخل  عن�رش  جمرد  اإىل  االأول  امل�ستوى 

املوؤول  اإن  حمدد.  �سياق  وداخل  اآخر  م�ستوى 

 من املرحلة االأ�سلية؛ حيث الداللة تدرك 
ّ
مير

يف اأبعادها احلية اإىل مرحلة التجربة املفّكر 

فيها؛ حيث الداللة ال ميكنها اأن تكون اإاّل من 

طبيعة الثقايف.
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والقلق  واالنك�سار  واخلري  والكراهية 

واالنتظار.... لوال جت�سيد هذه القيم يف تعابري 

�سكل  على  مبني  فالزمن  مر�سومة؟!  فنية 

حكاية،  االأ�سل  يف  وهي  مر�سومة  �سورة 

والذات ال تدرك نف�سها اإال عرب رمز وحكاية؛ اأي 

على نحو غري مبا�رش، عرب عالمات هي رموز 

ون�سو�ص، اأي عرب و�سيط؛ وهنا ـ باملنا�سبة ـ 

اإن هذه املقاربة التي نوّد القيام بها ال ت�سكل 

اإحاطة كلية بالوقائع املوجودة يف اللوحة ، 

اإعطاء تاأويل كلي ونهائي  اأنها ال تدعي  كما 

وتوؤطرها  حتددها  جزئية  مقاربة  اإنها  لها، 

فلي�ص  �سياقية.  انتقاءات  اأو  م�سبقة،  اأحكام 

يتعلق  االأمر  اإن  بل  مطلق،  تاأويل  هناك 

وتنتهي  االإدراك  منطلقها  تاأويلية  مب�سريات 

عند الفعل. فعنا�رش اللوحة ال ميكن اأن ُتوؤَّول 

معزولة، الأن كل تاأويل هو ا�ستح�سار ل�سياق 

لالأ�سكال  خا�سة  ذاكرة  هو  �سياق  وكل  ما، 

واالألوان. فنحن نقارب اللوحة دائما انطالقا 

امتالك  اأو  م�سبقة  روؤية  اأو  م�سبق  ت�سور  من 

م�سبق، ثم نعود لنعيد النظر يف هذه العنا�رش 

اللوحة  اإىل  اأخرى  مرة  لرنجع  الثالثة، 

الدائرة  الدوري، يف هذه  كنا 
ّ
ون�ستمر يف حتر

مقبول  فهم  اإىل  ن�سل  حتى  الهرمينو�سية، 

جزءاً  اال�ستباقي  الطابع  هذا  وي�سكل  اللوحة. 

تفهم  كينونة  اأية  اللوحة،  كينونة  طريقة  من 

اأوجه  اأ�سا�سه  على  والذي  تاريخي،  نحو  على 

اأن  .كما  لالأ�سياء  جديد  ا�ستعمال  نحو  نف�سي 

لهذه  الغادامريي  باملعنى  والتاأمل  التمّلي 

التي  الكيفية  على  فقط  �سين�سب  اللوحات 

نقب�ص بها على مفهوم الزمن. ولذلك و�سعت 

لهذه التاأمالت عنوانا هو:

�رصخة يف زمن النك�سار

كان بول ريكور قد ركز يف اأحد ت�سوراته عن 

للزمن  الفعلي  االإدراك  اأن  وال�رشد على  الزمن 

وجود  وال  احلكي،  عرب  اإال  يكون  اأن  ميكن  ال 

للزمن خارج التجربة االإن�سانية؛ حيث يقول: 

»اإن الطابع امل�سرتك للتجربة االإن�سانية املميز 

واملتمف�سل واملو�سح من لدن فعل احلكي يف 

فكل  الزمني.  الطابع  هو  اإمنا  اأ�سكاله،  جميع 

زمنا  وي�ستغرق  الزمن،  يف  يحدث  نحكيه  ما 

ويجري زمنيا. وما يحدث يف الزمن ميكن اأن 

يحكى. وميكن الأّي �سريورة زمنية اأاّل ُيعرتف 

لها بهذه ال�سفة اإاّل بقدر ما هي قابلة للحكي 

بطريقة اأو باأخرى«.

اأعود واأقول، اإن الزمن بلغة اأخرى ال ميكن اأن 

ت�سكيلية  فنية  لوحة  داخل  اإال مر�سوما  يكون 

لكي  وحتتاج  كلية،  االإن�سانية  التجربة  الأن 

بالغة  تعبريية  مواد  اإىل  نف�سها  عن  تك�سف 

االأوجه  هذه  اأحد  هو  والفن  التنوع؛  والغنى 

احلب  عن  �سنعرف  كنا  فماذا  الك�سفية، 
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الع�سافري  ملنع  اأ�سا�ص؛  بدرجة  االإيهام 

وهذه  الزراعية،  والثمار  احلبوب  اأكل  من 

ال�سورة املنتزعة من الواقع حمملة ب�سحنات 

ومرتبطة  الذاكرة  يف  ممتدة  اأنرثبولوجية 

منها  واحلقول  اخل�سبة  الطبيعة  مب�ساهد 

معها  يتنا�ص  حينما  والفنان  خا�ص،  ب�سكل 

القارة  مبحموالتها  لوحته  اإىل  ي�ستدعيها  ال 

فيـها، واإمنا يعمد اإىل قلب �سورتها النمطية، 

في�سعها يف ال�سحراء؛ حيث امل�ساحة مرتامية 

وانك�سارات  اجلفاف  وطاأة  حتت  االأطراف، 

تكاد  فال  املنت�رشة،  ال�سقوق  وتنا�سل  االأر�ص 

اأو انك�سار ، حتى يليه  تقوى على جتاوز �سق 

اآخر ي�رشق وي�سلب منك القدرة على اخلطو اإىل 

كبيت  بيتا  فن�سجت  ال�سقوق  اجتمعت  االأمام 

يف  اال�ستنقاع  لعبة  ال�سقوق  تلعب  العنكبوت 

عن  فيها  ُيبحث  متاهة  اإىل  فتحولت  املكان 

ممكنة  تكون  لن  احلياة،  هذه  لكن  احلياة  

وتقادمت  ثيابه  تاآكلت  اإن�سان  بقايا  يف  اإال 

هذا   . اأف�سل  بغد  واحللم  االنتظار  زمن  بفعل 

فزاعة  �سوى  اآخر  �سيء  اأي  يكون  لن  االإن�سان 

حتولت  انتظارها  طول  من  االأخرية،  هذه 

�سبح حقيقي  اإىل  االأ�سل  �سبح وهمي يف  من 

احلقيقي  الوجه  غياب  حيث  واأجوف.  خميف 

ال�سوؤال  لكن  العنكبوت.  بخيوط  وتعوي�سه 

ال�سبح؟  الكبري هو: ماذا يخيف هذا  االإ�سكايل 

الت�سققات  يخيف  اأم  ال�رشاب؟  يخيف  هل 

املماثلة لبيت العنكبوت؟.....

يف  االإن�سان  اإن  لنا  تقول  اأن  تريد  اللوحة  اإن 

زمن االنك�سار اأ�سبح اأجوف وفارغًا ومنهزمًا، 

وقد جتذر كل ذلك يف اأر�ص مل يعد فيها معنى 

هذه  زاد  وما  اخلراب.  اأر�ص  اإنها  للحياة؛ 

لوحة  وجود  هو  ورمزيا  دالليا  عمقا  اللوحة 

اأخرى بداخلها، وكاأننا بهذا نتحدث عن حكاية 

داخل حكاية، فاإذا كانت اللوحة االأوىل تر�سم 

�سورة قامتة عن زمن االنك�سار وزمن اخلوف 

حتكي  بداخلها  التي  اللوحة  فاإن  واالنتظار، 

اإعادة  اإن  القول  ميكن  لهذا  ب�رشي.  و�سيط 

بها  تقوم  التي  الكينونة  ت�سكيل  اأو  ت�سوير 

من  اجلانب  هذا  توؤكد  الت�سكيلية  ال�سورة 

ال  الذات  اأن  بذلك  ونق�سد  الذاتية؛  املعرفة 

توفره  مما  انطالقا  ذاتها  تعي  وال  تدرك 

بل  واالأوىل،  التعيينية  اأبعادها  يف  الواقعة 

من  التخل�ص  الذات  معها  ت�ستطيع  بطريقة 

للتوغل يف اخلا�ص والثقايف.  املطلق والعام 

الثقافية  العالمات  انزياح  خالل  من  اأي 

بجميع اأنواعها، التي يتم اإنتاجها ا�ستناداً اإىل 

�سريورات رمزية تو�سطية تنتج دائما واأ�سا�سا 

فهناك  الت�سكيلي.  الفن  �سمنها  ومن  الفعل، 

متثلها  التي  الفنية  الوظيفة  بني  داّل  ارتباط 

اإن  االإن�سانية.  والتجربة  الت�سكيلية،  ال�سورة 

الت�سكيل من هذا املنظور مينح االأ�سياء اأبعادا 

تزيحها عن دوائر النفعية واملبا�رشية اإىل ما 

تنظيم  يف  حا�سمة  واأداة  دالليا  عمقا  ي�سّكل 

التجربة االإن�سانية.

اإعطاء  يف  طريقة  الت�سكيلية  اللوحة  وتعّد   

�سكال  با�ستمرار  املفككة  االإن�سانية  الذات 

اإنها   جتاربها.  لكافة  مالئمة  و�سورة  حمققا 

يف  لتجربتنا  و�سياغة  ت�سكيل   ، اآخر  مبعنى 

هذه احلياة، »وهذا يت�سّمن بال�رشورة اإعادة 

ت�سكيل لتجربتنا الزمنية«. 

يف  مت�ساربة  املعي�سة  التجربة  كانت  فاإذا 

التوافق  لها  يجلب  عامة  الفن  فاإن  اأ�سا�سها، 

تنظمها  تعبريية  واأ�سكااًل  �سيغا  ومينحها 

فالفن  حقيقيا.  ان�سجاما  وتعطيها  قوالب  يف 

الت�سكيلي لي�ص فقط �سيغة ت�سويرية ومتثيلية 

للحياة يعمل على اإعادة اإنتاجها، بل هو اإنتاج 

وابتكار وتوليد داليل. اإنه ي�ستعري من احلياة، 

التاأليف  اإىل  كذلك  وي�سعى  يحّولها،  ولكنه 

واأهدافها  حاالتها  يف  متنافرة  عنا�رش  بني 

واآفاقها غري املتوقعة. ووفق هذه االأطروحة، 

احلدود   يف  فقط  اإن�سانيا  ي�سري  الزمن  فاإن 

حيث  فنية،  بطريقة  فيها  يتمف�سل  التي 

اأنطولوجية،  منزلة  الت�سكيلي  الفن  ميثل 

ويتحول اإىل م�سدر اأويل من م�سادر املعرفة 

ا�ستك�ساف  و�سيلة  فعال  اإنه  وبالعامل.  بالذات 

اأنطولوجية لعالقتنا باملوجودات وبالوجود.

ي�سعني  والفن  الزمن  ملفهوم  الت�سور  هذا   

اأمام الت�ساوؤل االآتي:

االفرتا�ص  يف  منعن  اأن  ميكننا  حّد  اأي  اإىل 

يكون  عندما  اإاّل  اإن�سانيا  ي�سري  ال  الزمن  اأن 

مر�سوما داخل لوحات ت�سكيلية؟ وكيف ندرك 

بزمن  ارتقاء  املر�سوم هو  بال�سيء  املرور  اأن 

الكون اإىل زمن االإن�سان؟

اإن الزمن يف اللوحات حتققه اأ�سياء كثرية من 

بينها : 

العنكبوت

النتظار

الغروب                    

متزق الثياب

العجلة اأو الطوق

ال�ساعة

اللعب يف الفراغ

ال�رساب

حلظة ال�سقوط

حلظة النك�سار

الفزاعة ولغة اجلفاف

اأو  هيكل  اأو  م�سّوه،  ب�رشي  �سكل  »الفزاعة« 

متثال م�سّوه. وفكرتها قائمة على اأّن كّل ت�سّوه 

ميكن اأن ي�سبح م�سدراً للخوف اأو لل�سخرية... 

فهو قابل للمعنيني معًا اأو الأحدهما )على ما 

يرى بريغ�سون(... فالفـّزاعة كخيال ال�سحراء، 

ا�سطالح  ويف  النفو�ص،  يف  اخلوف  تبعث 

)لتجذره  املجذار  كذلك  عليها  يطلق  املعاجم 

يف االأر�ص(. لقد تعودنا على روؤية الفزاعة يف 

احلقــول اخل�رشاء كحار�ص وهمي ي�ستغل على 
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ال�سقوط وال�سعود اإىل تغيريه اإذن، وما يكثفه 

عاملني  بني  وااللتقاء  التقاطع  رمزيات  من 

رحلة  فهم  ميكن  متناق�سان،  اأنهما  يفرت�ص 

منافذ  امتالك  يف  مكبوتة  كرغبة  »الفنان« 

لل�سعود، والبحث عن عتبات ومدارج للعروج 

اإىل عامل الفوق، عامل الزمن احلقيقي.

هذا الزمن الذي غابت مالمح وجهه احلقيقية 

العنكبوت،  وزمن  املتاهة،  زمن  حملها  وحل 

هذا الزمن ينبغي تغيريه وته�سيمه الأنه زمن 

العنكبوت،  لبيت  البيوت  اأوهن  واإن  واهن، 

ينبغي تغيريه باليد وذلك اأ�سعف االإميان...

النك�سار  اأو   / اجلرة  ت�سلم  مرة  كل  يف  ما 

امل�ساعف 

اليب�ص  �رشى  وقد  اجلرة،  تنك�رش  ال  كيف 

والقحولة يف عروقها، بعدما تبخر املاء؟! 

فهو  �سعبة؛  معادلة  اأ�سبح  هنا  االنك�سار  اإن 

اأو انك�سار قبل االنك�سار  ال�سقوط  انك�سار قبل 

اإنه بلغة اأخرى االنك�سار  اأو موت قبل املوت، 

امل�ساعف انك�سار اجلرة وانك�سار االأر�ص. اإن 

االأ�سفل،  اإىل  االأعلى  من  عنيف  نزول  ال�سقوط 

اآخر،  ومبعنى  معروفة؛  فيزيائية  حركة  وهو 

على  ـ  االأقل  على  ـ  ال�سقوط  لفظة  ت�ستمل 

يذكر  عنيفا،  طابعا  يحمل  اأحدهما  معنيني: 

بالتدهور واالنحطاط، وثانيهما يرتبط بحركة 

فيزيائية طبيعية، ت�ستند اإىل قانون اجلاذبية.

فاالإيحاء بال�سقوط يالحق االإيحاء بالتدمري، 

يف  غارقة  الت�سكيلية  اللوحة  يجعل  ما  وهو 

اأخرى  بلغة  نتحدث  اإننا  ُمطبقة،  نربة حزينة 

عن تدمري الذات املدمرة اأ�ساًل.

النف�سي  االنك�سار  داللة  حتمل  اللوحة  اإن 

الفنان،  اإليه  ي�سبو  ما  حتقيق  يف  واالإخفاق 

احلقيقة  يدرك  اأن  هو  وحلمه  كبري،  حامل  اإنه 

يلقي  نراه  ولذلك  املجهول.  خفايا  وي�ستجلي 

باللوم ـ ولو ب�سورة رمزية ـ على هذا الزمن، 

وكاأنه بهذا يلعن زمن الرداءة. 

ال�سوؤال  لكن  الطفولة،  وزمن  اللعب  زمن  عن 

املثري هو: ما قيمة اللعب يف ومن االنك�سار؟ 

الطفويل؟ هل هو  اإىل اخلال�ص  هل هو عودة 

هروب اإىل املا�سي؟   

مل  ال�سياع  زمن  االنك�سار  زمن  يف  اللعب  اإن 

و�سط  يلعب  برباءته   فالطفل  قيمة؛  له  تعد 

االأ�سباح داخل فراغ م�سلوب يف زمن يحت�رش. 

فاللعب مل يكن نهارا بل هو االآخر يف الغروب. 

الهروب  ويحاول  الفراغ،  زمن  يف  يلعب  اإنه 

الطوق  اأو  العجلة  زمن  اآخر،  زمن  عرب  منه 

واالأ�سباح  اخلوف  زمن  من  التخل�ص  يحاول 

فيطارده ويالحقه ولو بال�سعود اإليه.  

اإننا نحن يف  لنا  اأن تقول  اللوحات تريد  اإن   

زمن، ياأكل فيه اجلفاف زماننا، يطوقه، يبعث 

اإىل  املاء،  اإىل  درب  فال  اأرجائه،  يف  العط�ص 

الزمن  هذا  تغيري  على  بالقب�ص  اإال  احلياة، 

وال�سعود اإليه. يف اإطار هذا التقابل بني زمن 
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الفني  العمل  ينقلها  التي  امل�سامني  اإن   

فهذه  ذاتها،  يف  داللة  متلك  ال  للمتلقي، 

امل�سامني ال ُتدرك اإاّل من خالل �سكل يج�سدها، 

املحققة  الداللية  اأبعادها  كافة  ويعطيها 

على  يعمل  كما  ممكنة،  متف�سالت  خالل  من 

فما  خمتلفة.  تاأويلية  اآفاق  �سمن  حتيينها 

ولي�ص  �سكل  هو  العمل،  هذا  داللة  عن  ندركه 

م�سمون  اأّي  اإدراك  فاإن  »وهكذا،  مادة، 

 
ّ
مير التحول  وهذا  �سكل،  اإىل  حتويله  يقت�سي 

التي تخرب  الداللية  الوحدات  الك�سف عن  عرب 

اأي�سًا  امل�سوؤولة  عن املادة امل�سمونية، وهي 

وجود  فال  املحتملة«.  ال�سياقات  اإ�سقاط  عن 

اإمكانية التدليل  اإن  للعمل الفني يف ذاته، بل 

داخله ال تتم اإاّل من خالل منحه �سكال يعطيه 

كافة حتققاته. 

حقيقة  على  كادامري  تركيز  من  الرغم  وعلى 

اإىل  التفت  اأنه  اإال  الفني،  العمل  وم�سمون 

اأهمية ال�سكل؛ فال�سكل عنده هو الو�سيط الذي 

يحول الفنان من خالله جتربته الوجودية اإىل 

معطى ثابت، مما يجعلها جتربة مفتوحة على 

االأجيال القادمة. وبذلك اأعطى كادامري لثبات 

يثري  ال  فال�سكل  ودينامية.  قوة  الفني  ال�سكل 

املتعة اجلمالية فح�سب، بل هو و�سيط للمعرفة 

العميق، وهي معرفة مل تكن ممكنة  باملعنى 

يف  الوجودية  املبدع  جتربة  جت�سيد  لوال 

نف�سه  الفني  العمل  اأو  ال�سكل  ثابت هو  و�سيط 

ويوؤهل  ممكنة،  امل�ساركة  عملية  يجعل  الذي 

اإمكانية  اأن  ذلك  والتغيري.  للتحول  التجربة 

التدليل واإنتاج معنى ما داخل العمل الفني اأو 

اأّي واقعة ما، ال ميكن اأن يتّم اإاّل من خالل هذه 

اأمر  وهو  �سكل،  اإىل  التحول  اأو  ذاتها  ال�سكلنة 

»فكل  نف�سها،  احلياة  مكونات  جميع  يخ�ص 

ن�ساط ال يدرك وال يتحدد اإاّل من خالل مثوله 

الف�ساء،  وداخل  الزمان  داخل  ما  �سكل  عرب 

باعتبارها  اإاّل  تتحدد  ال  ذاتها  فاحلياة 

خالقة لالأ�سكال. الأنها �سكل وال�سكل هو منط 

احلياة«. 

وتتوا�سج دالالت انك�سار اجلرة مع انك�سارات 

وت�سدعات االأر�ص اجلافة، مما يعمق دالالت 

اأ�سكال  كل  مع  التوا�سل  وانقطاع  التعب 

احلياة )اجلرة التي ت�ستمل على املاء اأو الكنز 

مع  ويندغم  ين�سفر،  ذلك  وكل   ،).... الع�سل  اأو 

على  الدالة  اإيحاءاتها  بكل  ال�سقوط،  دالالت 

والأن  القدرة.  وانعدام  وال�سعف،  االنهزام، 

فقد  الدال،  فرادة  حدود  يتجاوز  املدلول  

ُيذهب اإىل اأبعد من تلكلم الدالالت املتجاورة؛ 

القدرة  بعدم  يوحيان  وال�سقوط  فاالنك�سار 

االأحوال  بقاء  داللة  وينتجان  التغيري،  على 

ال�سابق  الزمنني:  وا�ستواء  عليه،  هي  ما  على 

ال�سقوط  االنك�سار ما قبل  )زمن  لها  والالحق 

وزمن االنك�سار ما بعد ال�سقوط(، ما يوؤدي اإىل 

�سوداوّية الواقع، وثبات املاأ�ســاة.

اأحزان واإ�رشار/ اأو العودة اإىل ما قبل الوالدة 

واخل�سب  للخري  رمز  اأنه  املاء  يف  االأ�سل 

يكون  عندما  خا�سة  والتطهري،  والنماء 

اللوحة  الظاهر يف  لكن  زالال،  رقراقا  �سافيًا 

الطوفان  اإىل  الدالالت، فهو رامز  لتلك  فقدانه 

والفي�سان، اإنه املوت والفناء.

الت�سدعات  كل  ال�سابق  الفنان يف  رف�ص  لقد 

لزمن  مو�سوعي  كمعادل  والت�سققات 

اللوحة ي�سنع لنف�سه  االنك�سار، لكنه يف هذه 

�سقوقا اأخرى داخل ما ي�سبه اجل�سد بحثا عن 

ال�سورة  هذه  اإن  هروبا.  اأو  جناة  اخلال�ص، 

تر�سم  ـ  وظلمته  االأفق  �سيق  تر�سم  وهي  ـ 

اأي�سًا فكرة املوت التي تتجلى يف عدة �سور 

يف  الرغبة  مثل  الثقافات  بع�ص  كر�ستها 

اإىل  العودة  يف  الرغبة  اإن  الرحم.  اإىل  العودة 

تفر�سها  هروب  حالة  كذلك  متثل  قد  الرحم 

على  الدالة  قيمه  بكل  اخلارجي  الواقع  ق�سوة 

االنك�سار وطول االنتظار.

وباملقابل، ميكن مل�ساعر االإح�سا�ص بال�سياع 

اإىل  للعودة  تدفعنا  اأن  واالنك�سار  وال�سقوط 

والطماأنينة،  االأمان  دفء  يهبنا  الأنه  الرحم 

مبعنى اآخر، رغبة العودة اإىل ما قبل الوالدة، 

املراأة(  )ج�سد  اجل�سد  يكن  ومل  الوجود.  قبل 

�سوى مرادف للمكان االأول يف ذاكرة الفنان، 

اإىل ذلك املكان ورغبة  اإنه تعبري عن احلنني 

مب�ستوييه  الرحم  عامل  اإىل  العودة  يف  خفية 

عودة  ال�سل  يف  وهي  والنف�سي؛  اجلغرايف 

رمزية. ولعل هذا ما يوؤكده مري�سيا اإلياد من 

خالل الن�ص التايل: )اإن االأ�ساطري  والطقو�ص 

اال�ست�رشارية التي تتعلق باالنكفاء اإىل الرحم 

تربز احلقيقة التالية:  )العودة اإىل االأ�سل( تهيئ 

للوالدة اجلديدة، لكن هذه الوالدة ال ت�ستن�سخ 

هناك  الفيزيائية.  الوالدة  اأي  االأوىل،  الوالدة 

وبعبارة  جديدة،  فنية  والدة  بالتخ�سي�ص 

اأخرى، الو�سول اإىل منط جديد من الوجود .

هي  االأر�ص  يف  املدوية  ال�رشخة  وهذه 

كوالدة  املـخا�ص-  لذلك  الفـعلي  التتويـج 

وخروج اإىل النور- وال�رشخة االأوىل للمولود 

دليل �سحته، وال ميكن احلديث عن هذه الوالدة 

االنتظار/  عامل  من  وخروج  كانبثاق  اإال 

فقط  اخلروج  على  االأمر  يقت�رش  وال  ال�سقوط، 

بل االإ�رشار على الرف�ص بكل مالمح االأ�سالة 

لزمن االنك�سار وزمن االنتظار الأنهما يجلبان 

العار واالحت�سار....

كان  ما  تلك،  اأو  اللوحة  لهذه  التاأمل  هذا  اإن 

يف  املبِدع  جتربة  د 
ّ
جت�ُس لوال  ممكنا  ليكون 

الذي  ال�سكل،  اأو  الفني  العمل  و�سيط ثابت هو 

وبني  بينه  ممكنة  امل�ساركة  عملية  يجعل 

املتلقي »اإن اندماج احلقيقة اأو الوجود الكامن 

يف العمل الفني يكون اندماجا كامال لدرجة 

اأن الناجت يكون �سيئًا جديداً. وهذا اال�ستقالل 

معزوال  ا�ستقالال  لي�ص  الفني  للعمل  الوا�سح 

ولكنه  اجلمالية،  املتعة  �سوى  هدف،  دون 

وجتربة  العميق.  باملعنى  للمعرفة  و�سيط 

املعرفة  هذه  جتعل  الفني  للعمل  املتلقي 

ممكنة وميكن امل�ساركة فيها«.
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العمل وافرتا�سات املوؤول اخلا�سة اإىل عالقة 

»االنتماء« التي تربط املوؤول بالرتاث.

جدل  بفعل  تتطور  التي  امل�ساركة  هذه  اإن 

ل�سريورة  بوؤرة  ذاتها  هي  واجلواب،  ال�سوؤال 

وال  بذاته.  مكتفيًا  معطى  ولي�ست  تاأويلية، 

التعيني  حدود  عند  يتوقف  اأن  للتاأويل  ميكن 

�رشورية  حالة  فالتو�سط  لالأ�سياء.  املبا�رش 

ذاته  يدرك  اأن  لالإن�سان  ميكن  وال  بها  م�سَلّم 

ط 
ّ
والعامل يف االآن معا بعيدا عن اأ�سكال التو�س

االإلزامي ال�سالفة. 

هذا الت�سور لدور الو�سيط، �سيحيلنا على حتديد 

العمل  كان  فاإذا  الفني.  العمل  ملفهوم  اآخر 

معناه  التو�سط  فاإن  تو�سطيا،  عن�رشا  الفني 

اإلغاء ملبا�رشية العالقة بني االإن�سان وحميطه 

يتم  اإمنا  �سلوك(  )واأي  تاأويل  فاأي  اخلارجي. 

وافرتا�سات  اأحكام  اأو  معرفة  اإىل  ا�ستنادا 

موقعه  ـ  التاأويل  مادة  ـ  لل�سيء  حتدد  م�سبقة 

داخل �سنن معني . 

بناء على ذلك، فاإن الو�سيلة الوحيدة لالإم�ساك 

الو�سيط  هذا  يف  �ستتمثل  والذات  بالعامل 

الثقايف والداليل. وما دامت عمليات االإدراك ال 

تتم بطريقة مبا�رشة، واإمنا باأ�سكال تاأويلية، 

فاإن العمل الفني �سوف ي�ستند اإىل �سنن ثقافية 

اأ�سكال  من  انطالقا  اإنتاجها  يتم  م�سرتكة 

الذاكرة اجلماعية  ثقافية وتاريخية تختزنها 

)�سلطة الرتاث والتقاليد كما �سرنى(، بو�سفها 

املمار�سات  من  ملجموعة  وتكثيفا  ت�سنينا، 

االإن�سانية الداّلة. 

االأخري  وهذا  اإذن،  الفن  يوؤ�س�ص  الت�سكيل  اإن 

اإال  تاريخ  للب�رش  يكون  ولن  التاريخ،  يوؤ�س�ص 

اأمامهم،  احلقيقة  فيه  تنك�سف  الذي  بالقدر 

هنا  ومن  الفنية.  االأعمال  داخل  با�ستقرارها 

اأنطولوجية  ك�رشورة  الفن،  �رشورة  تربز 

وتاريخية. ومبعنى اآخر وح�سب كادامري فاإن:

�سكل  اإىل  التحول  »اأ�سمى  كادامري:  يقول 

للعب  يعطي  الذي  التحول  ذلك  اأو)عمل( 

التامة  و�سورته  الفعلية  كينونته  االإن�ساين 

ي�ستطيع  التحول  هذا  وبف�سل  فنا.  لي�سري 

االإجابة عن فكرته ب�سورة متكننا من  اللعب 

اإدراكه وفهمه يف فرديته املحددة«.

اإن ِلعبارة »التحول اإىل �سكل« داللة جوهرية، 

فمن بني معانيها ح�سب كادامري؛ اأن ما ُوجد 

من قبل مل يعد له اأثر حاليا، بل اأي�سا ال وجود 

حتى ملا هو ماثل اأمامنا االآن. فما يتم عر�سه 

احلقيقة  هو  الفني  العمل  يف  ت�سخي�سه  اأو 

الدائمة التي يعرّب عنها هذا العمل. 

الفني،  العمل  ي�سمرها  التي  احلقيقة  واإن 

لي�ست ثابتة، بل هي حقيقة متغرية من جيل 

الآخر ومن �سياق تاريخي اإىل �سياق تاريخي 

وجتاربهم.  املتلقني  اآفاق  لتغري  طبقا  مغاير 

ولكن الو�سيط اأو ال�سكل الفني الثابت هو الذي 

يجعل عمليتي الفهم والتاأويل ممكنتني. وعلى 

هذا االأ�سا�ص، فاإن املعنى لي�ص حمايثا للعمل 

اأو  املوؤول  ي�سيفه  ملا  ح�سيلة  هو  بل  الفني، 

 

الذي  املادي  الوجود  اإىل  العمل  هذا  متلقي 

مييز هذا العمل. فالعالقة بني املوؤول والعمل 

اأبعادها  تدرك يف  فورية  لي�ست عالقة  الفني 

بكّم هائل  املبا�رشة، بل هي عالقة حمكومة 

وتاريخ...(.  وفن  )لغة  ط 
ّ
التو�س اأ�سكال  من 

وتاأويل العمل الفني ا�ستنادا اإىل ذلك كّله هو 

احلوار  واأ�سكال  املمكنة  العالقات  ح�سيلة 

وما  واملتلقي.  الن�ص  بني  القائم  والتفاعل 

بني  الرابطة  املمكنة  االإحاالت  كل  يربر 

هو  الهرمينو�سي  للن�ساط  املكونة  العنا�رش 

احلديث  ميكن  ال  لذا  بالذات.  العالقات  هذه 

عن ن�ساط هرمينو�سي اإاّل من خالل امل�ساركة 

هذه  والن�ص.  املوؤول  بني  القائم  واحلوار 

امل�ساركة هي تداخل ن�سيج افرتا�سات الن�ص 

التداخل  هذا  عن  ينجم  املوؤول.  وافرتا�سات 

طبيعة  من  اإ�سافية  دالالت  ا�ستخال�ص 

مغايرة  لقيم  حاملة  دالالت  وهي  اإيحائية 

اأو  العمل  داخل  �رشيح  ب�سكل  معطى  هو  ملا 

ويطرح  ببع�سها  ُي�سَلّم  الدالالت  الواقعة. هذه 

اأمام  ي�سعنا  مما  جانبا،  االآخر  بع�سها 

تاأويلية من طبيعة �سياقية. وحتيل  انتقاءات 

افرتا�سات  بني  املوجودة  امل�ساركة  هذه 
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حممد  املغربي  للفنان  الت�سكيلية  اللوحات   *
�سنة  تنغري  مدينة  مواليد  من  وهو  الزياين 

1965 اكت�سب الفن منذ نعومته وبت�سجيع من 

�سنة   لوحاته  بعر�ص  بداأ  وحميطه،  مرافقيه 

1987، مل يقت�رش العر�ص على املغرب وحده 

بل كان يف فرن�سا واإ�سبانيا

12ـ مري�سيا اإلياد: )مظاهر االأ�سطورة(ـ  ترجمة 

والن�رش،  للدرا�سات  كنعان  دار   . نهاد خياطة 

الطبعة االأوىل، دم�سق 1991، �ص: 79.

 Richard E. Palmer : 13 ـ 

 Hermeneutics, Northwestern

 University Press Evanston , 1969 ,

 .Page: 170/171

مفاهيمها  ال�سميائيات  راد:  بن  �سعيد  ـ   14

وتطبيقاتها، من�سورات الزمن، مطبعة النجاح 

اجلديدة، الدار البي�ساء 2003. �ص: 23. 

 Henri Focillon: Vie des 15 ـ 

 .formes ;PUF ; 3 édition 1983 ;P:2

مفاهيمها  ال�سميائيات  راد:  بن  �سعيد  ذكره 

وتطبيقاتها، مرجع مذكور، �ص: 148. 

 Hans – George Gadamer 16 ـ 

 : Vérité Et Méthode; op.cit;

.Page:128

Ibid; Page:129  17 ـ

 Paul ( Ricoeur ) : Du Texte à 18ـ  

            .L’action; opcit , Page :159

نف�سه،  الوقت  يف  وحقيقة  جمال  هو  الفن   *
وغري ذلك يلقي بنا يف دائرة االغرتاب عنه.

* للفن �سلة وثيقة بالوجود وبالنا�ص، وتلّقينا 

له على اأ�سا�ص وعينا اجلمايل، ينّمي �سعورنا 

باالغرتاب عنه. 

اإن االأطروحة املراد اإظهارها من قبل كادامري 

تتمثل يف اأن كينونة الفن ال ميكن اأن تتحدد 

اأو تختزل يف مو�سوع جمايل �رشف. فالفن 

يعرب عن اجلمال وينتج احلقيقة يف االآن نف�سه 

ويظهر ذلك يف الطاقة الهائلة التي تزخر بها 

اإنتاج  قدرتها على  املتبدية يف  الفنية  االآثار 

املناطق  واإ�ساءة  احلجب  وك�سف  املعنى 

املعتمة.

يف اخلتام ال ي�سعني اأن اأقول اإاّل ما قاله بول 

ريكور: اإن الكتابة ت�سجيل لق�سدية القول. هل 

اأن تقوله  اأرادت  نيًة ما  املداخلة  �سجلت هذه 

حتل  حينما  يحدث  هاما  �سيئا  اإن  كتابًة؟ 

قارئا،  ت�ستدعي  اإنها  الكالم،  حمل  الكتابة 

اإنتاج الكاتب  لي�سري املعنى الذي حتمله من 

والقارئ معا. اإن الكتابة تقبل االنف�سال عن 

يف  ن�سري  اأن  معناه  نقراأ  فاأن  موؤلفها،  ق�سد 

اأمامنا.  الكتابة  تفتحه  الذي  الفكري  االجتاه 

فالكتابة انفتاح، اإنها تفتح املجال اأمام ذات 

اإن  املكتوب.  فعلها، فعل متّلك  لتفعل  القارئ 

تكتمل  الذي  امللمو�ص  الفعل  ذلك  القراءة هي 

فيه وجهة الن�ص.

الهـوامـ�ض:

اجلميل،  جتلي  غادامري:  حورج  هانز   -  1

ترجمة: �سعيد توفيق ، املجل�ص االأعلى للثقافة، 

م�رش 1997، �ص: 258.

* للمزيد، ينظر: جملة عامل املعرفة، الكويت، 
تاريخ  »العبقرية،   2000 اأبريل   208 العدد 

الفكرة«، حترير: بنيلوبي مري، ترجمة: حممد 

الغفار  عبد  د.  مراجعة:  حممد،  الواحد  عبد 

مكاوي. 

 Hans – George Gadamer: 2 ـ 

 Vérité Et Méthode les grandes

 lignes d’une  herméneutique

 philosophique, Edition intégrale

 Revue Et Complétée Par Pierre

 Fruchon; Gean Grondin et Gilbert

 Merlio; Edit, Seuil, Paris, 1996;

Page:111

 .Ibid; Page:13 3 ـ  
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 Vérité Et Méthode ; op.cit; Page:

.120

..Ibid; Page:134 5 ـ  

.Ibid; Page:175 6 ـ 

 Hans – George Gadamer: Vérité     7ـ

       .Et Méthode ; op.cit; Page:102

 .Ibid; Page:137 8 ـ 

 .Ibid; Page: 393 9 ـ 

 Paul Ricoeur: Du Texte à ـ   10

 L’action; Du Texte à L›action; Essais

 d’herméneutique ; II. Collection

                 .Esprit Seuil ; 1986. Page :12

 Paul  Ricoeur  : Temps 11ـ  

 et Récit I; L’intrigue et le

 récit historique ; Coll L’ordre

 Philosophique Seuil; Paris1983.;

       .Page :7
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اأغاين البحر وتراث ال�شفن للغمل�شي

منها  ياأخذ  اأ�سا�سية،  املعنى مرجعية  بهذا  ت�سكل  باالإن�سان، وهي  املحيطة  بالبيئة  مرتبطة  الثقافة  كانت  ما  دائمًا 

االإن�سان الكثري، اأكرث مما يعطيها، وتكون البيئة م�سوؤولة بذلك عن بلورة جانب كبري من فل�سفة حياته واأ�سلوبها.

كلما تذكرنا االأغاين، تذكرنا النا�ص والعمل، وكلما تذكرنا االإيقاعات واالأحلان تذكرنا الفالحني وال�سيادين والرعاة 

يف ال�سحراء واحلدائني من م�ستخدمي االأبل. وكلما تذكرنا اأغاين البحر تذكرنا العمل على ظهر ال�سفينة بتق�سيماته 

ال�سطح اخل�سبي املتماوج على  العمل على هذا  التي يدار بها  الكيفية  اإلينا، والتي تدلك ع ىل  التي و�سلت  املعروفة 

املاء.

ال اأحد ي�ستطيع اأن يثبت اأن هنالك اأغنية اأو حلنا لي�ص له عالقة بالبيئة، كالزراعة والرعي وركوب البحر، اأو ب�سلوكيات 

معينة كالفرح واحلزن واحلب والهجر والزواج، اأو باأحداث  كاحلروب والقتال والفرو�سية وال�سيد، اأو بعادات وتقاليد 

تر�سخت يف املجتمع، اأو بالف�سول كالربيع واخلريف وال�ستاء وال�سيف. يف نهاية املطاف، ال اأغنية من دون »طق�ص« 

معني. والطق�ص هنا يق�سد به »احلالة«، غياب احلالة اأيا كانت طبيعتها هو يف احلقيقة غياب املحفز اأو الدافع. حياة 

االإن�سان هي جمموعة حاالت ت�ستدعي اأ�سكااًل تعبريية متعددة وخمتلفة؛ فاحلزن من تعبرياته االأمل والبكاء، والفرح 

من تعبرياته ال�رشور واالبت�سام، اإىل اآخر ما هنالك من تعبريات دالة على حاالت. واحلالة ب�رشف النظر عن طبيعتها 

ال ميكن اأن تغيب عن االإن�سان؛ اإذ حتى وهو يغط يف نومه، يكون يف احلقيقة يف حالة معينة، قد تكون حالة حلمية اأو 

روؤيوية اأو حالة بني منزلتني.

واأغاين العمل اعُترِبت اأغايَن ملتزمة اأكرث من غريها كالتي ن�سمعها يف اأيامنا هذه، فهي حتمل خ�سائ�ص معينة تغيب 

اأخذت من طبيعة العمل  اأغانينا احلالية، مثال على ذلك:  الكلمات فيها ت�سجيع وحتفيز على العمل، مو�سيقاها  عن 

نف�سه، يعني اأخذت من »البيدار« الفالح يف احلقل، واأخذت من »النهام« على ظهر ال�سفينة، واأخذت من حادي االإبل يف 

ال�سحراء، واأخذت من ح�ساد الزرع اإيقاعًا يدلك عليه ولي�ص على غريه. من االيقاع واللحن تعرف ب�سهولة طبيعة العمل 

اأحيانا، اإىل جانب اأنها مفعمة بالقيم االإيجابية التي حتتاجها جمتمعاتنا اليوم اأكرث من اأي وقت م�سى.

الرتاث  يف  »ال�سفن  وعنوانه  الغمال�سي  اإبراهيم  اأحمد  ملوؤلفه  عجمان  يف  حديثا  �سدر  كتاٌب  كهذا  كالمًا  ا�ستدعى 

االإماراتي«. اإن هذا الكتاب الذي حظي برعاية ر�سمية اإعالمية وترويجية، ورغم �سمولية تغطيته لكثري من املفردات 

العمل وطبيعته يف  بها �رشقًا وغربًا، ومكونات  تقوم  التي كانت  والتجارة  ال�سفن ك�سناعتها  والعناوين يف جمال 

جمال حيوي امتد االعتماد عليه يف املنطقة منذ اآالف ال�سنني وحتى االآن، اأقول: رغم ذلك فقد اأخذت عليه عدم تطرقه 

هذا  اإن  جتارية.  رحلة  اأم  كانت  غو�سا  البحر  يف  املهمة  طبيعة  بح�سب  وت�سنيفاتها  واأحلانًا،  كلماٍت  البحر  الأغاين 

املجال، اأغاين البحر، جمال بكر وحيوي ولي�ص فيه تلك االأعداد من الكتب، وبقي بعيداً عن متناول املتخ�س�سني ممن 

اعتقد اأنهم كرث يف منطقة اجلزيرة واخلليج العربي. اإن جماال كهذا لو اأنه يف بلدان اأخرى، اأجنبية مثاًل، لكتبت فيه 

ع�رشات الكتب، والألقيت فيه حما�رشات، وانعقدت له ور�ص عمل عاملية. وكتاب الغمال�سي فيه كم كبري من املعلومات 

امل�سوغة باأ�سلوب �سل�ص وب�سيط، ال يخلو من اإبداعية اعتمدت على اإي�سال الفكرة اأ�سا�سًا من دون جعل القارئ يفكر 

كثريا. وهي عملية ناجحة تنطلق من قاعدة تقول »دعني اأفهم ب�رشعة دون اأن اأقراأ كثرياً«. وهي معادلة جيدة ومعمول 

اأن املوؤلف  اإن الكتاب يطمئن املرء على  اأي حال،  بها يف جمال تطوير املحتوى العربي على ال�سكبة العاملية. على 

الغمال�سي با�ستطاعته العودة اإىل مو�سوع اأغاين البحر للكتابة فيها وهو حميط وا�سع وعميق،  لكنه مهم وقد يكون 

ملحقًا للكتاب يف طبعته الثانية.. اأمتنى عليه ذلك واأنتظر.

حممد ح�سن احلربي
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جـوائز ومعـار�ض 

فقد ح�سل  اجلوائز،  العديد من  مبدعنا  وحاز 

عام 1986 على امليدالية الذهبية يف معر�ص 

14 دولة،  جماعي يف روما �سم فنانني من 

املوهبة الفطرية، التي دفعت غربال لر�سم كل 

�سيء تقع عليه عيناه، جذبته ملا هو متاح له 

قريته  من  القريبة  فا�ص،  مدينة  يف  درا�سته 

فنون  يف  دبلوم  على   1969 عام  فح�سل 

لوحاته  اقتناء  ومت  الكرمية،  االأحجار  �سقل 

اأن  بعد  املغربية،  اململكة  اأنحاء  خمتلف  يف 

حققت ح�سورا الفتا يف املعار�ص اجلماعية 

التي �سارك فيها. ويف بداية االأمر اأطلق عليه 

»دايل  ا�سم  املغرب  يف  الت�سكيليون  النقاد 

املغربي«. ن�سبة اإىل الفنان العاملي �سلفادور 

�سلفادور  وطريقة  عوامل  اأن  وجدوا  فقد  دايل، 

دايل ال�رشيالية يف الر�سم وا�سحة املعامل على 

روؤى الفنان وطرائق ر�سمه. لقد راأيت يف راأي 

 2001 عام  اجلرائد  اإحدى  يف  ن�رشته  نقدي 

اأن عوامله متت ب�سلة حللمية الفنان العاملي 

مارك �ساجال، و�سخ�سياته الطائرة يف ف�ساء 

والن�ساء  التع�ساء  الرجال  ذات  هي  لوحاته، 

الكتل  ا�ستخدام  وطريقة  بالطريان،  احلاملات 

ذاتها،  هي  اللوحة  زوايا  يف  امللونة  والبقع 

بتجارب  الفنية  جتربته  مزج  من  وبالرغم 

القادر  عبد  لوحات  اأن  اإال  �سابقة،  عاملية 

الت�سكيل  يف  كبريا  ح�سورا  حققت  غربال 

�سنة  اإىل   1983 �سنة  من  عمل  وقد  املغربي، 

العديد من جداريات مدينة  1989 على ر�سم 

اآ�سفي وبن جرير باملغرب.

عبد القـادر غربال ر�شـام اخليـال املحلـق 

عندما تقودك املوهبـة الفطرية

في�سل عبد احل�سن

العزلة يف قرية بعيدة عن املدن تكون يف بع�ض الأحيان مفيدة، لولدة موهبة حقيقية، كموهبة الفنان الت�سكيلي املغربي عبد القادر غربال، 

الذي بقي ل�سنوات يف قرية من نواحي مدينة فا�ض، بال عمل حقيقي، �سوى التاأمل وتزجية الوقت مبحاولت ر�سم، لكل ما تقع عليه عيناه؛ ر�سم 

الأ�سجار واحلجارة، ون�ساء قريته العائدات من النبع القريب بعد اأن مالأن جرارهن باملاء، ر�سم احلمري واخليول، ر�سم كل ذلك، مرة جادا، متعمقًا 

يف ر�سم التفا�سيل، واأخرى بخطوط �رصيعة، مزجها ب�سخرية قروية، فجاءت الر�سوم والتخطيطات بالفحم على �سكل كاريكتريات لي�سحك جريانه 

من عجائز القرية الرثثارات، وال�سيوخ املت�سابني، وعان�سات القرية املنتظرات لفار�ض الأحالم القادم من مدينة فا�ض على فر�ض اأبي�ض، وقد حمل 

معه اإ�سافة لبندقيته الرتاثية، تذكرة ال�سفر اإىل فرن�سا اأو اإ�سبانيا، كم�رصوع حياتي للخال�ض من �سكون احلياة يف القرى التي تقع خلف املدنية 

باأكرث من قرن من عمر الزمان.

عبد القـادر غربال

�أ�سمـاء
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كانت  اللوحة  ال�سماء،  معانقة  تطري  ولكنها 

مت�سققة  تبدو  واالأر�ص  �سم    80x80بقيا�ص

املغربي  بالزي  وامراأة  اجلفاف،  فرط  من 

كحلم  لها  وتبدو  عنها  البعيدة  املدينة  ترقب 

من  اخلال�ص  تريد  كعا�سقة،  تبدو  رومان�سي، 

 

ويف عام 1989 ح�سل على امليدالية الربونزية 

من  الزيتية  بال�سباغة  الت�سخي�سي  الفن  يف 

اجلائزة  على   1995 عام  وح�سل  فرن�سا، 

املوازية  للفنون  العاملي  للمهرجان  االأوىل 

للمو�سيقى يف فرن�سا، ويف عام 1996 ح�سل 

على اجلائزة االأوىل يف مهرجان الفن العاملي 

كطابع  الفائزة  لوحته  وطبعت  باري�ص،  يف 

بريدي �سدر يف عام 1999 يف املغرب، ومت 

الت�سكيلية يف  الفنون  انتخابه رئي�سًا جلمعية 

مدينة اآ�سفي املغربية.

وتعددت معار�سه يف املغرب ويف دول عربية 

كايطاليا،  اأوربية،  ودول  وم�رش  كتون�ص 

لوحاته  وقد حققت  اإ�سبانيا،  بلجيكا،  فرن�سا، 

)حممد  الوطني  امل�رشح  يف   2002 عام 

اخلام�ص( بالرباط ح�سورا الفتا، وقد عر�ص 

اللوحات  عدد  كان  وقد  ت�سكيليًا،   88 �سمن 

امل�ساركة 200 لوحة، وكذلك �سجلت لوحاته 

متيزاً الفتًا يف امللتقى الوطني اخلام�ص للوحة 

مبدينة فا�ص 2007، وقد اأثرت طرائق غربال 

الت�سكيليني  من  اجلديد  اجليل  يف  الر�سم  يف 

املغاربة، ف�سار اأ�سلوبه �سائعًا بينهم، و�رشت 

ترى يف لوحات ال�سباب منهم خطوط واأجواء 

كثري  يف  ال�رشيح  واعرتافهم  غربال،  لوحات 

من احلوارات ال�سحفية بتاأثرهم بهذا الفنان.

تقنيات الر�سم

امتازت لوحات عبد القادر غربال باعتمادها 

م�ستقيمة،  بزوايا  والر�سم  الر�سني،  البناء 

لوحاته  ف�ساء  ومتيز  قوية،  وباألوان  حادة، 

لوحاته  مو�سوعات  اأعطى  مما  بال�سفاء، 

التي  الغنائية  من  وبالرغم  �ساعرية،  �سبغة 

�رشبات  مع  ذهنيا  ترحل  واأنت  بها،  ت�سعر 

فر�ساته اإال اأنك ت�سعر بخوف غريب يجتاحك، 

اإليه م�سري العامل، كاأمنا ي�ستلهم  مما �سيوؤول 

من  بالرغم  بالعامل،  �ستطيح  كارثة  الفنان 

عن  اخلطر  لدرء  املتخذة  الدفاع  اإجراءت 

م�سحكة  االإجراءات  هذه  تبدو  لكن  الوجود، 

قادم،  بالء  من  �سيقع  ما  لدرء  كافية  وغري 

نراه  حني  بو�سوح  ذلك  نلم�ص  اأن  ون�ستطيع 

مزيج  وي�ستخدم  لوحاته  يف  ال�سطوح  يعالج 

يوم  من  خوفه  عن  ب�سدق  للتعبري  االألوان 

نراه  وما  العامل،  على  حمالة  ال  قادم  �سعب 

يف لوحاته من مزيج لوين يخ�سع فقط حلالة 

يرى  اأن  بعد  فعله  وردود  النف�سية،  الفنان 

اجلمهور.  اأمام  اللوحة  من  اأكمله  الذي  اجلزء 

على  القدرة  لديه  اأن  الفنان  هذا  والغريب يف 

الر�سم اأمام اجلمهور املتطلع اإىل لوحاته، فهو 

الذي  اجلمهور  اأمام  لوحة  يكمل  اأن  ي�ستطيع 

يتطلع بف�سول اإىل الفنان دون اأن يعرقله ذلك 

احل�سور عن و�سع كل خطوطه واإنهائها على 

القما�ص لتكون لوحة جاهزة للعر�ص. 

  

عروة املفتاح

يف اإحدى لوحاته ي�سع الفنان م�ساهديه اأمام 

باأ�سوارها  القدمية  املدينة  فيزيقية،  تعادلية 

القائمة  ال�سل�سالية،  وق�سورها  واأبراجها 

فوق االأر�ص وحتت االأر�ص، فهي من االأر�ص 
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يف  اأعمدة  اأربعة  من  عر�ص  على  وامل�ستقر 

اإ�سالميًا  اأثراً  ر�سم  عمود  كل  ويف  ال�سماء، 

بالرباط،  الرتاثي  ح�سان  وجامع  كالكعبة، 

ال�سماء مت�رشعًا  اإىل  ونرى عابدا رافعا يديه 

اإىل اهلل تعاىل. 

اجل�سد الأنثوي:

فهي  يهوي،  الذي  اجلدار  ن�سف  لوحة  اأما 

احللم  املدينة  بدوره  يراقب  ورجل  اإحباطها، 

اللوحة  يف  الفنان  )ي�سعها  احلاملة  واملراأة 

وهذه  مفتاح(  عروة  خالل  من  للرجل  لتبدو 

الروؤية النف�سانية تعرب عن الكثري من نظريات 

واأطروحات �سيجموند فرويد، وتلميذه ومطور 

العالقة  يخ�ص  فيما  فروم،  اأيريك  نظرياته 

العليا  االأنا  ومكنونات  واالأنثى،  الذكر  بني 

وتف�سرياتهما  الب�رشي  العقل  من  وال�سفلى، 

اأدوات  فيها  ترد  التي  النا�ص،  اأحالم  لبع�ص 

وقد  االأبواب،  وثقوب  وعرواتها،  كاملفاتيح 

املفتاح  وثقب  مقفلة،  للم�ساهد  املدينة  بدت 

ال�سخم يبدو كباب مطلي بال�سواد.

�سوفية متاأخرة

وحتى  الت�سعينيات  نهاية  منذ  الفنان  داأب 

بروؤى  توحي  لوحات  ر�سم  على   2009 عام 

�سفحات  بداأت  حيث  ال�سوفية،  يف  مغرقة 

القراآن الكرمي حتتل واجهة الكثري من لوحاته 

احلديثة، ولي�ص غريبا هذا التوجه من الفنان 

نحو ت�سورات روحية عميقة، تنهل من عمق 

مدينة  يف  ولد  قد  فهو  ومعتقداته،  جذوره 

معروف  هو  كما  وفا�ص   ،1949 عام  فا�ص 

اأكرث  اإىل  عمرها  ي�سل  تاريخية  مدينة  عنها 

موؤ�س�سها  بو�سول  اأ�س�ست  وقد  عام،  األف  من 

بغداد  من  هاربا  جاء  الذي  االأول  اإدري�ص 

�سمال  يف  دولة  واأ�س�ص  العبا�سيني،  عهد  يف 

اأفريقيا معار�سة لدولة العبا�سيني، ا�ستعانت 

بالدين والتف�سري الفقهي واالجتهاد، يف كل ما 

يخ�ص الدين، للبقاء حية، يف وجه التحديات 

اخلارجية، حيث مت اإن�ساء اأول جامعة اإ�سالمية 

كاأول  القرويني  جامعة  هي  فيها،  كبرية 

جامعة اأن�سئت يف تاريخ العامل، واأقدمها على 

االإطالق. وقد بنيت اجلامعة كموؤ�س�سة تعليمية 

ال�سيدة  ببنائه  قامت  الذي  القرويني  جلامع 

245هـ/  عام  الفهرية  حممد  بنت  فاطمة 

اأهل  حياة  و�سبغت  فا�ص،  مدينة  يف  859م، 

االإ�سالمي  الدين  يف  ما  بكل  اجلديدة  املدينة 

عن  وت�سورات  وروحية،  اأخالقية  قيم  من 

يف  وما  وال�سماء  االأخرى،  واحلياة  احلياة 

االإ�سالم  يف  وما  و�سدم،  جمرات  من  الكون 

االأجر  واحلياة،  املوت  عن  معتقدات  من 

الدنيا واالآخرة،  والثواب والعقاب، يف احلياة 

فلي�ص غريبًا اأن نرى كل تلك االإرها�سات يف 

لوحات الفنان، نرى هذا وا�سحًا يف لوحة له 

x100 100�سم يظهر القراآن الكرمي املفتوح، 
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وقول  االأفكار،  وطرح  االبتكار  على  الفذة 

�ساج  عامل  يف  قوله،  عن  الكالم  يعجز  ما 

بحق  اإنه  الفل�سفية،  الوجود  واأ�سئلة  باحلركة 

ال�سل�سال  مدن  فوق  املحلق  اخليال  ر�سام 

املغربية.

باهتزاز  وت�سعر  اللون،  من  اأعمدة  على  تتكئ 

قواعدها، م�ستمدة ترنحها وا�ستقرارها املوؤقت 

�سماء  من  قادمة  بي�ص،  خطوط  من  القلق 

زرقاء، فيها ندف من غيوم بي�ص ت�ساهم يف 

تكاد  النافذة  درفة  يقع،  لئال  اجلدار  اإ�سناد 

للناظر ك�سيء باهت  البادية  اأن تقع، واملراأة 

لل�سقوط  اآيل  جدار  اإىل  تتكئ  العطب  �رشيع 

متاما  وم�سغولة  حزينة  تبدو  حلظة،  كل  يف 

بهمومها، لوحة فخمة من حيث قيا�سها 120 

بدرامية  تتحرك  االأ�سياء  وفيها  X 120�سم، 

عالية، وتذكرنا بحلمية الفنان العاملي »مارك 

�ساغال« من حيث ا�ستخدام غربال للمو�سوع 

اخليايل املبني على اأ�س�ص واقعية. واأذكر هنا 

ونقارن  حملقان«،  »زوجان  �ساغال  لوحة 

ذلك التحليق، بن�سف اجلدار يف لوحة غربال 

املحلق يف ال�سماء، وامل�سند بوا�سطة دعامتني 

للناظر  يبدو  فيما  حتتاج  اإحداهما  خ�سبيتني 

لدعامة اإ�سافية، بالرغم من اأن الفنان دعمها 

بدعامة خ�سبية ق�سرية اإ�سافية، ويبدو الكيان 

االإن�ساين الوحيد يف كل ذلك الو�سع القلق تلك 

مغر  اأنثوي  كج�سد  تبدو  التي  الك�سرية  املراأة 

اأكرث من كونها اإن�سانة تخاف اأو حتزن.

االألوان  من  عامل  غربال  القادر  عبد  عامل 

مو�سوعاته،  بتنوع  يده�سك  والت�سورات، 

انتباه  جذب  على  وقدرتها  وغرائبيتها، 

املتلقي وجعله يتيه للحظات يف جمال اأخاذ، 

مفردات  اآخر،  بعيد  عامل  يف  يحلق  كاأمنا 

والقدرة  واخلطوط،  االألوان  حتددها  وجوده 



105

حتويه  وما  ومكوناتها  الرتبة  طبيعة  بح�سب 

من معادن واأكا�سيد، ومن ثم جاءت معاجلة 

اأ�سطح  على  والنقو�ص  والزخارف  الر�سوم 

اللوين  التباين  خا�سية  على  معتمدة  الفخار 

بني الفاحت والداكن، فالفخار فاحت اللون زينه 

باأ�سكال  الفخارية  االآنية  ظهرت  وقد 

وت�سميمات بدائية متنوعة، تدلل على مهارة 

التعبري  اإىل  و�سعيه  م�رش،  يف  القدمي  الفنان 

بال�سدق  متتاز  وبدائية،  بب�ساطة  اأفكاره  عن 

والقدور  اجلرار  الإنتاج  ال�سبيل  يف  واالإبداع، 

قطع  من  وغريها  واالأطباق  الطينية  واالآنية 

والتي  واحلجم،  ال�سكل  يف  املتمايزة  الفخار 

اأمكن له اأن ي�سكلها يدويًا من خالل اعتماده 

على اأدوات ب�سيطة، اإىل اأن تعرف الحقًا - يف 

ع�رش الدولة القدمية ـ على عجلة الت�سكيل.

جتدر االإ�سارة اإىل اأن الفخار امل�رشي املبكر قد 

تنوع يف مظهره اخلارجي، لتتخذ االآنية عدة 

�سياغتها  يف  تعتمد  ومركبة،  ب�سيطة  اأ�سكال 

وذلك  واجلمالية،  التطبيقية  الناحيتني  على 

وفقًا حلاجة امل�رشي ومعتقداته ال�سائدة يف 

تلك االآونة املبكرة.وقد جاءت اجلرار الفخارية 

على اأمناط تقليدية واأخرى غري ذلك، وتتكون 

وبدن  دائرية  قاعدة  من  التقليدية  اجلرار 

دائرية،  بفتحة  اأي�سًا  تنتهي  ورقبة  منتفخ 

ل�سب  اأعلى مبيزاب  اجلرة من  بدن  يزود  وقد 

التقليدية فقد جنح  اأما االأمناط غري  ال�سوائل، 

هيئة  ذات  جرار  �سنع  يف  القدمي  الفخاري 

بني  املثال  �سبيل  على  فيها  يدمج  قد  مركبة 

جرتني لتكونا معا اإناًء واحداً له �سكله املميز، 

اأ�سكااًل  االآنية  اتخذت  اأن  اإىل  االأمر  تطور  وقد 

عديدة لكائنات حية من طيور وحيوانات.

املراحل  تلك  يف  امل�رشي  الفخار  اتخذ  وقد 

داكن  واالآخر  فاحت  اأحدهما  لونني  املبكرة 

الفخار امل�رصي القدمي 

ر�شـوم وزخـارف حتـاكي الواقـع

حممد مهدي حميدة

عرف امل�رصيون القدماء �سناعة الفخار يف اأزمنة مبكرة تعود اإىل فرتة ما قبل »الأ�رصات« )4400 - 3000 ق.م(، وهذا ما تاأكد بالعثور على العديد 

من الأواين الفخارية يف مواقع اأثرية خمتلفة، تعود اإىل احل�سارات املبكرة يف م�رص، واملعروفة باأ�سماء من اأهمها: ح�سارة البداري، ح�سارة نقادة 

الأوىل، والثانية، والثالثة، وهي ح�سارات امتد تاأثريها يف ربوع م�رص وخارجها.

ت�شكيل
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املعاجلات الزخرفية التي تتوزع يف م�ساحات 

اإىل  اإ�سافة  الفخارية،  ال�سطوح  عرب  �ستى 

وكبائن  جماديف  ذات  لقوارب  اأخرى  ر�سوم 

قيادة ب�سيطة و�سواري نحيلة واأ�رشعة. ولعل 

تلك النوعية من الهيمنة احلادثة على �سطوح 

الفخار امل�رشي القدمي للمو�سوعات النهرية 

والزراعية، اإمنا توؤكد بقوة على ذلك االرتباط 

احلياة  ومقومات  مبقدرات  والل�سيق  النادر 

تاألفت  التي  الب�سيطة  هذه  عرب  اأتيحت  التي 

منها م�رش وح�ساراتها الكربى املتعاقبة.

وبالنظر اإىل بع�ص النماذج الفخارية املبكرة 

يف م�رش، ميكن ر�سد تطور اخلطوط والرموز 

دالة  اأ�سكال  اإىل  الحقا  وحتولها  الب�سيطة 

على  امل�رشي  الفنان  ا�سطلح  فقد  ومركبة 

موجات  عن  للتعبري  املنك�رش  اخلط  ا�ستخدام 

املياه، وهو ما عرف يف تاريخ الفن باملياه 

الكتابة  يف  الرمز  هذا  جاء  وقد  الفرعونية، 

املاء  كلمة  على  للداللة  القدمية  امل�رشية 

اأي�سا. 

هذه  احتلت  فقد  الت�سكيلية  الناحية  من  اأما 

عرب  عديدة  م�سارات  املنك�رشة  اخلطوط 

االأ�سفل  اجلزء  من  بداية  الفخار،  م�سطحات 

اأبدان االآنية، و�سواًل اإىل االأجزاء العلوية،  من 

الفنان باخلطوط املنك�رشة،  والتي زينتها يد 

متوازية،  م�سارات  عدة  يف  ظهرت  والتي 

م�سارات  يف  اخلطوط  تلك  توزيع  اإىل  اإ�سافة 

التي  الفخار  ف�ساءات  عرب  حرة،  اأخرى 

ا�ستملت فيما ت�ستمل عليه من وحدات زخرفية 

م�ساحات  يف  تلتف  حلزونية  خطوط  على 

دائرية منطلقة من نقاط متو�سطة تنترث عرب 

الفخارية.  القطع  من  لعدد  اخلارجي  املحيط 

مكونة  املتقاطعة  اخلطوط  ا�ستخدمت  واأي�سًا 

م�ساحات �سبكية تزين اآنية الفخار، كما ظهرت 

بع�ص امل�ساحات امل�سمتة مثلثة ال�سكل والتي 

تكرر ظهورها على اأكرث من اإناء.

الفخاري بر�سوم داكنة، والفخار الداكن جاءت 

ر�سومه وزخارفه فاحتة اللون.

�سطوح  على  املر�سومة  املو�سوعات  اأما 

جميعها  جاءت  فقد  القدمي،  امل�رشي  الفخار 

عا�ص  التي  الطبيعية  واالأجواء  للبيئة  مواكبة 

الغابرة على  احلقب  تلك  امل�رشيون يف  فيها 

طرائق  يف  واملوؤثر  احلا�سن  النهر  �سفاف 

حتولت  التي  عي�سهم  و�سبل  امل�رشيني  حياة 

الذي  النيل  كنف  يف  واال�ستقرار  الزراعة  اإىل 

قد�سه امل�رشيون ومنحوه مكانة تليق باآثاره 

التح�رش  يف  االآخذ  جمتمعهم  على  العميقة 

هناك  يكن  مل  وحينئذ  ف�سيئًا،  �سيئًا  والتطور 

جاء  واإن  تخيلية،  مو�سوعات  البتكار  جماٌل 

االأ�سطح  عرب  املو�سوعات  ومعاجلة  توزيع 

اأحيانًا وفقًا لروؤى تخيلية حتكمها  الفخارية 

حاجة الفنان وذهنيته املتيقظة. 

على  املر�سومة  املو�سوعات  جاءت  لقد 

وم�ستوحاة  امل�سمون،  واقعية  الفخار  اآنية 

ما  ببع�ص  والزراعية،  النهرية  البيئتني  من 

الفنان  ت�سمالنه من عنا�رش خمتلفة، ر�سمها 

على  فقط  يعتمد  ب�سيط  باأ�سلوب  امل�رشي 

اأو  داكنة  امل�سمتة،  وامل�ساحات  اخلطوط 

فاحتة اللون بح�سب ما يبدو عليه االإناء املراد 

تزيينه بالر�سوم، وهو ما اأو�سحناه اآنفا. 

ع�سوية  ر�سوم  بني  ما  الر�سوم  تنوعت  وقد 

والطيور  واحليوانات  الب�رش  على  ت�ستمل 

والزهور والنباتات، ور�سوم جمردة اأقرب اإىل 
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جانبية،  و�سعيات  يف  والطيور  احليوانات 

ظهرت  التي  للقوارب  بالن�سبة  نف�سه  واحلال 

يف ذات الو�سعية اجلانبية التي تربز هيئتها.

االأعمال  من  املختلفة  النماذج  وبتتبع 

املبكرة  للح�سارات  املن�سوبة  الفخارية 

توزيع  اإىل  الفنان  �سعي  يت�سح  م�رش،  يف 

نوع  بخلق  واهتماماته،  عنا�رش مو�سوعاته 

اإناء  يتماثل  ال  بحيث  والتمايز،  التنوع  من 

يزين  الذي  الت�سكيلي  التكوين  يف  اآخر  مع 

الرغم  على  منها  اإناء  لكل  اخلارجي  املحيط 

من االعتماد على اأ�سلوب فني واحد وعنا�رش 

تنويعات  عرب  ولكن  تتكرر،  اأن  ميكن  حمددة 

ب�رشية تدل على تفكر الفنان و�سحذ ذهنيته 

لتحقيق التنوع واملغايرة االإيجابية يف �سياق 

االإبداع الفني.

وقد جلاأ الفنان لعدة تقنيات فنية بدائية يف 

تنفيذ ر�سومه وزخارفه على الفخار امل�رشي، 

الطبيعية  االأكا�سيد  با�ستخدام  التلوين  اأهمها 

الداكن،  لونه  املحروق  الطني  متنح  التي 

اإ�سافة اإىل احلفر الذي ي�ستخدم عادة لالأ�سطح 

الفخارية املحروقة الداكنة اللون، بحيث يبدو 

احلفر فاحتًا الإبراز الر�سوم وتاأكيد و�سوحها 

بني  وكذلك  االألوان،  بني  التباين  خالل  من 

امل�ساحة امل�سمتة واخلطوط النحيلة.

اجلدير اأن النماذج الفخارية امل�رشية القدمية 

اأهمها  ح�سارية  مواقع  يف  وجدت  التي 

املحا�سنة،  نقادة،  كوبانية،  االأحمر،  الكوم 

مكانها  حتتل  اأك�سا،  جرزا،  العمرة،  البداري، 

العامل،  متاحف  ويف  امل�رشية،  املتاحف  يف 

دبلن،  يف  القومي  اأيرلندا  متحف  وبخا�سة 

متحف تاريخ الفن يف فيينا، املتحف القومي 

لالآثار يف فلورن�سا، متحف االآثار القومي يف 

مدريد، متحف ليفربول، وغريها من متاحف 

العامل ال�سهرية.

الواقعية  العنا�رش  كل  اأن  من  الرغم  وعلى 

االآونة،  تلك  يف  الفخار  �سطح  على  املر�سومة 

الفطرية  اإىل  ينحو  اأ�سلوب فني  قد ظهرت يف 

االإمكان  قدر  حاول  الفنان  اأن  اإال  والب�ساطة، 

ومعربة  للواقع  رامزة  الر�سوم  هذه  تكون  اأن 

اختزلت  حيث  الفنية،  االأ�ساليب  باأب�سط  عنه 

فقط  االكتفاء  ومت  املختلفة  التفا�سيل 

ال�سبيل  يف  امل�سمتة،  وامل�ساحات  باخلطوط 

دون  عليها  والتعرف  العنا�رش  هذه  الإبراز 

جهد يذكر.

االأ�سكال  تتخذها  التي  الو�سعيات  اأن  كما 

ويف  مبا�رشة  جاءت  قد  املر�سومة،  الع�سوية 

عليها،  التعرف  من  امل�ساهد  متكن  و�سعيات 

و�سعية  يف  عادة  ظهرت  الب�رشية  فاالأ�سكال 

ظهرت  حني  يف  للم�ساهد  مقابلة  اأو  مواجهة 
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�سهبندر،  نزيه  يوؤكد  �سورة.  باأف�سل  عمله 

الوحيد يف منزله، اأن خرداواته هم اأ�سدقاوؤه، 

واأنه يرى بعينيه م�سري تلك اخلرداوات وهي 

ال�سارع بعد مماته، ثم  اإىل  النافذة  ترمى من 

)نور  فيلم  ينتهي  الدنيا«.  هي  »هذه  يقول: 

غرفة  يف  لل�سوء  الرجل  اإطفاء  مع  وظالل( 

نومه واال�ست�سالم للنوم.

)نور وظالل( فيلم �سفاف عن رجل ي�ستحق اأن 

ن�سلط عليه الكثري من ال�سوء. فيلم يتقن اللعب 

على ثنائية ال�سوء والظل، قوام ال�سينما، قوام 

احلياة.

 

تعاون   �سهد  الذي  وظالل(   )نور  فيلم  ففي 

اأ�سماء ثالثة من اأبرز �سناع االأفالم الت�سجيلية 

وحممد  اأمرياالي،  عمر  �سورية:  يف  والروائية 

مل�ص، واأ�سامة حممد، يف رحلة  متتد اثنتني 

نور ي�سيء ظالل  فيها  �ُسّلط  واأربعني دقيقة، 

ال�سينما  فن  رواد  اأحد  ال�سهبندر  نزيه  جتربة 

ال�سورية.

الذي  الثمانيني  الرجل  ذلك  حياة  يف  ندخل 

باجللو�ص  ع�رشة  احلادية  يف  كان  مذ  اأغرم 

الفيلم  يتابع  كي  ال�ساالت  يف  النا�ص  وراء 

اأن  قبل  وذلك  وتركيبه.  عر�سه  كيفية  ويرى 

يبداأ ولعه بالكهرباء يف �سن الرابعة ع�رشة، ثم 

ذلك  بعد  �سينمائيًا  عار�سًا  العمل  اإىل  حتوله 

ب�سنتني.

تقنيات  بهرته  الذي  الرجل  �سهبندر،  نزيه 

ال�سينما، فعمل على ولوج عواملها وتطويرها 

ب�سيطة،  اأ�سياء  من  م�ستفيداً  وتطويعها، 

احلالقة،  و�سفرات  الر�سا�ص  قلم  كمحتويات 

الخرتاع جهاز ت�سجيل �سوت.

يبدونزيه �سهبندر يف الفيلم عا�سقًا �سينمائيًا 

من نوع خا�ص، هادئًا، حا�رش النكتة دائمًا، 

بالرهبة  ي�سعرك  الذي  منزله  يف  وذلك 

والعمق.

يطلعنا �سهبندر على ما تبقى من ديكور فيلمه 

عامًا،  خم�سني  قبل  املنتج  وظالل(،  )نور 

وي�رشح لنا كيف اأنه مل يكن يريد تقدمي الفيلم 

على ذلك ال�سكل، ولكن امل�ستثمر املبتز - كما 

�سماه - اأراد ذلك.

عن  فكرة  تقدمي  اأردت  )لقد  �سهبندر:  يقول 

ويريد  االأر�ص،  على  تهبط  ف�سائية  مركبة 

اأخالق  من  التعلم  منها  يخرج  الذي  الرجل 

الب�رش، ليقوم بنقلها اإىل عامله، ولكنه يكت�سف 

اجليد  من  اأكرث  الب�رش  اأخالق  يف  ال�سيئ  اأن 

بكثري، فيعود اإىل الكوكب الذي جاء منه(.

من  دقائق  �سهبندر  علينا  يعر�ص  ذلك  بعد 

فيلمه، فن�سعر مبا ي�سبه الن�سوة لروؤيتنا بداية 

ذلك  كل  بعد  حقيقة  اإىل  الرجل  اأحالم  جت�سد 

اجلهد.

يتمنى �سهبندر اأن ال تباع اآالته، بل اأن متوت 

كل  اأن  موؤكداً  هو.  �سيموت  كما  الغبار  يف 

�سيء ُين�سى م�سرُيه املوت. ثم يعود ليتحدث 

ثالثي  فيلمًا  ويعر�ص  ي�سور  باأن  حلمه  عن 

خروج  يف  ورغبته  و�سو�سته  وعن  االأبعاد، 

 

منـاذج ل�شخ�شيـات اإن�شـانية

يف ثلثـة اأفـلم وثائقية

عباده علي تقال

يرى املخرج الفرن�سي نيكول فليبري اأنه لي�ض من ال�رصوري اأن تكون الأفالم الوثائقية تلقينية، بل من املمكن اأي�سًا اأن تت�سمن عواطف وحتكي 

ق�س�سًا. ومع ازدياد الهتمام بالفيلم الوثائقي يف �سورية يف ال�سنوات الثالث الأخرية عرب تظاهرة اأيام �سينما الواقع  التي اأتاحت جلمهور ال�سينما 

متابعة  اأفالم وثائقية من �ستى الأنواع والأ�سكال، بدا وا�سحًا  ابتعاد  كثري من تلك الأفالم عن التلقينية،  وحر�سها على رواية  ق�س�ض اأبطالها، 

وتقدمي �سخ�سيات حية  تفي�ض بالعواطف والأحالم.

عمر اأمرياالي

�سينمـا
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مما يوؤكد اأن الكامريا جنحت يف ممار�سة دور 

املراقب بدون اأي تدخل.

رائحة  ت�سميته  ميكن  مبا  عالقة  له  اآخر  اأمر 

جمتمع  من  تفوح  التي  الرائحة  تلك  رو�سيا، 

ينجح  مل  والتي  وفرادته،  خ�سو�سيته  يحمل 

اإال يف حلظات  اأنوفنا  اإىل  اإي�سالها  الفيلم يف 

قليلة اأبرزها م�سهد حفل زفاف ابنة البطلة.

»�سانتياغو«: 

ال�سخ�سية الإن�سانية املتفردة

يحمل  فيلم �سانتياغو توقيع املخرج الالمع 

الربازيلي  الت�سجيلية  ال�سينما   جمال  يف 

جوادوموريرا �سال�ص، الذي بداأ يف عام 1992 

»الأم«: 

طرح اإن�ساين متميز و�ساعات ت�سوير مرهقة

املخرجان  »االأم«  فيلم  اإخراج  يف  ي�سرتك 

ال�سابان بافل كو�ستوماروف واأنطوان كاتان، 

وقد حاز الفيلم  على جائزة احلمامة الذهبية 

يف  الت�سجيلية  لل�سينما  اليبزيغ  مهرجان  يف 

عام 2008. 

الطريقة  عن  كاتان،  اأنطوان  املخرج  حتدث  

يف  كو�ستوماروف  زميله  مع  اتبعها  التي 

اإخراج الفيلم موؤكداً اأنه كان هناك كامريتان 

املونتاج،  طاولة  على  اأيد  واأربعة  ودماغان 

وبدون  املراقبة  بطريقة  مت  الت�سوير  واأن 

بالفيلم  يكون  ما  اأ�سبه  ففيلمهما  تدخل،  اأي 

الروائي ولكن مع ممثلني حقيقيني. 

ثالث  امتدت  فقد  الفيلم،  ت�سوير  مدة  اأما 

املواد  من  �ساعة   180 عنها  نتج  �سنوات 

دقيقة،  ثمانني  على  ميتد  وفيلم  امل�سورة 

وهوالزمن الذي راآه اأنطوان طوياًل.

اأننا  ن�سعر  جتعلنا  مل  االأم  لفيلم  متابعتنا 

بالرغم  املهرجانات،  روائع  من  فيلم  اأمام 

من  قدم  الذي  املتميز  االإن�ساين  الطرح  من 

خالله معاناة اأم ن�ساأت يف منزل والدتها التي 

مقابل  ع�رشة  الرابعة  �سن  يف  وهي  باعتها 

كبريهم  اأطفال  ت�سعة  اأجنبت  ثم  فودكا،  ليرت 

ال�سجن، ومت�سي حياتها يف عمل  معتقل يف 

م�ستمر وقهر ال ينقطع وخوف م�سيطر على كل 

ومتطلبات  وعنيف،  �سكري  زوج  مع  حلظاتها 

حياة ال تنتهي.

ت�سميته  ميكن  ما  اأمام  اإخراجيًا  و�سعنا  فقد 

ا�ستغراقًا من قبل الكامريا يف ت�سوير الفعل، 

اأن  ت�سجيليًا يحق يل  فيلمًا  اأقدم  وكاأين حني 

اأ�ساعف مدة امل�سهد عدة مرات كي اأقول اإنني 

اأر�سد حياة �سخ�ص اأوعائلة ما، مع اأن الداللة 

ذاتها كان ميكن الو�سول اإليها بعدد اأقل من 

اللقطات.

مرتبكًا  بدا  اللقطات  بني  االنتقال  اأن  كما 

ومفتقراً اإىل الدرا�سة، وهوما يعيدنا اإىل كالم 

وكرثة  الفيلم  زمن  طول  عن  كاتان  اأنطوان 

�ساعة   180 اأن  يبدو  اإذ  امل�سورة،  املواد 

فيلمًا  لنا  وقدمت  املخرجني  اأرهقت  م�سورة 

ال�سخ�سيات  اإن�سانية  اإال  له  ي�سفع  مل  م�سو�سًا 

متامًا،  مقنعة  بدت  والتي  معها  تعامل  التي 

املخرجان ال�سابان بافل كو�ستوماروف واأنطوان كاتان
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اأي�سًا حركة الكامريا التي  من االأمور الالفتة 

بدت خالل ت�سوير منزل العائلة وكاأنها على 

وكاأين  اجلميل،  املنزل  ذلك  احت�سان  و�سك 

�سجر  يهتز  الذي  املخرج  دور  توؤدي  بها 

ذاكرته كلما اهتزت ورقة من اأوراق �سجريات 

تناغمت  فقد  العمل  مو�سيقا  اأما  املكان.  ذلك 

خفايا  ونب�ص  املا�سي  ا�سرتجاع  اأجواء  مع 

�سخ�سية على م�ستوى �سانتياغو.

رمبا يعاب على الفيلم ذلك ال�رشد الطويل الذي 

قام به �سانتياغو يف بداية الفيلم وهو جال�ص 

كامريا  مواجهة  يف  باملطبخ  كر�سي  على 

تال�سى  اأن  لبث  ما  االأمر  ذلك  لكن  ثابتة، 

وقلبت ال�سورة متامًا لنكون مع فيلم ي�ستحق 

ال�سينما  روائع  من  واحد  باأنه  يو�سف  اأن 

الت�سجيلية املعا�رشة.

قبل  قدم  الفيلم  خمرج  اأن  الذكر  ي�ستحق  ما 

نهاية فيلمه بقليل اعرتافًا مفاده اأنه مل ي�ستطع 

�سيد  ابن  كونه  عن  الت�سوير  خالل  التوقف 

املنزل و�سانتياغو هو كبري اخلدم لديهم، مما 

يوؤكد اأنه كان يرى �سانتياغو واملنزل بعيون 

يومًا.  ينتهي  هناك  �سكن  الذي  الطفل  ذلك 

ال  كر�سيه،  على  جال�سًا  �سانتياغو  مع  الفيلم 

لي�رشد لنا تاريخ حياته، بل ليقدم لنا بيديه 

لوحة راق�سة ي�سعب اأن تفارق الذاكرة.

�سانتياغو  عن  فيلم  لت�سوير  االأوىل  حماولته 

الذي   املنزل  ذلك  اأهله،  كبري اخلدم يف منزل 

بني  ي�سكن   وبقي  النور،  املخرج  فيه  اأب�رش 

جدرانه حتى �سن الع�رشين.

�سال�ص  موريرا  يعود  عامًا  ع�رش  ثالثة  بعد 

التي لديه حماواًل من جديد  اإىل املواد اخلام 

ن�سج فيلمه عن ذلك الرجل الذي عا�ص حمماًل 

عام  يف   احلياة  وفارق  ا�ستثنائية،  ب�سفات 

.1994

ملنزل  زيارة  اأمام  ت�سعنا  اجلديدة  املحاولة 

�سخ�سية  مالمح  على  التعرف  لنبداأ  الطفولة، 

�سانتياغوالتي �سغلت املخرج كل تلك ال�سنني.

ذلك  �سبب  ال نحتاج طويل عناء حتى نعرف 

�سانتياغو  �سخ�سية  حتققه  الذي  ال�سغف 

عن  عبارة  فالرجل  وحيويتها،  بتنوعها 

البارع  العازف  فهو  متفردة،  مواهب  خلطة 

خلية  بكل  الراق�ص  االإ�سبانية،  ال�سنوج  على 

الذاكرة  �ساحب  املثقف،  ج�سده،  خاليا  من 

راآها  والتي   - ي�سميها  كان  كما   - العظيمة 

تتح�سن كل يوم، مع اأنه مل يكن يكلم اأحداً. كما 

اأنه �سخ�ص متفرد يف طريقته العذبة يف اإلقاء 

الق�سائد، والتي ال تقل عنها براعته يف تن�سيق 

له مرة والدة املخرج. ال  الزهور، كما �سهدت 

ينتهي االأمر هنا، ف�سنتياغو فوق كل ما �سبق 

وعر�ص  ب�سغف  كتبها  خمطوطات  �ساحب 

احلياة،  يف  نظره  ووجهات  لفل�سفته  فيها 

وتركها للمخرج بعد مماته.

التاأثري يف  امتلك �سانتياغو قدرة هائلة على 

املخرج  هو  واأهمهم  اأولهم  ولعل  االآخرين، 

فيلمه،  ت�سوير  يف  اأيام  خم�سة  اأم�سى  الذي 

ونقل لنا من خاللها كثرياً من التفا�سيل التي 

رافقت عمله من اإعادات الت�سوير والقطع وما 

يح�سل داخل الكادر، مما اأ�سفى حيوية كبرية 

على اأجواء الفيلم.
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قدم  عندما   1967 عام  يف  وذلك  اجلناحي 

توالت  بعدها  ومن  القبور«،  »حفار  ا�سكت�ص 

والتلفزيونية  واالإذاعية  امل�رشحية  اأعماله 

 1969 اأي�سًا. يف هذه الفرتة وبالتحديد عام 

نغمو�ص  للفنان جابر  احلقيقية  البداية  كانت 

العملية  اإثراء  يف  كبري  وب�سكل  �ساهم  الذي 

امل�رشحية داخل دولة االإمارات.

التاريخ  من  ثالثة  حقبة  اإىل  املوؤلف  وينتقل 

ما   )3( االأوائل  وهي  الدولة  داخل  امل�رشحي 

�سهدت  فرتة  وهي   ،1979 حتى   1970 بني 

حراكًا اأكرث من الفرتات ال�سابقة، حيث �سهدت 

مولد العديد من الفرق امل�رشحية مثل »م�رشح 

ـــ   1950( االإمارات  م�رشح  يف  »االأوائل 

بجمعه  قام  توثيقي  كتاب  هو   »)2007

واأ�سدرته  �سالح،  عبداهلل  الفنان  وكتابته 

دائرة الثقافة واالإعالم بال�سارقة �سنة 2010، 

واأبواب كما هو  اإىل ف�سول  والكتاب ال يق�سم 

داخلية  عناوين  املوؤلف  ي�سع  ولكن  معتاد، 

هي: »االأوائل 1« حتى »االأوائل 6«. وداخل كل 

التاريخ واملعلومة  املوؤلف على  وحدة يعتمد 

االأوائل  يف  التاريخ،  بهذا  املوثقة  االإخبارية 

 1950( منذ  �سالح  عبداهلل  الفنان  يبداأ   )1(

حتى 1959(، ما بني هذين التاريخني يتتبع 

�سنة  ففي  للم�رشح؛  االأوىل  الن�ساأة  املوؤلف 

1950 كانت البداية، حيث قدم علي بورحيمة 

فا�ساًل متثيليًا متكاماًل، فيه الفرجة واملتعة 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأعلن  وهنا  والتعليم، 

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 

ال�سارقة  اأن  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�ص 

قد عرفت امل�رشح. اأما �سنة 1953 فقد كانت 

بداية ظهوره يف ال�سارقة، والذي واكب ظهور 

نظامية  مدر�سة  اأول  وهي  القا�سمية،  مدر�سة 

قدمت لهواة التمثيل خدمات جليلة، وال يت�سع 

واأحداثها،  التواريخ  كل  لر�سد  املجال  هنا 

مثل  منها،  املهم  البع�ص  على  نقف  ولكن 

1958 حيث عر�ست يف دبي م�رشحية با�سم 

»االإ�سالم والتعاون« وكانت من تاأليف واإخراج 

جمعة غريب، الذي قدم بعد ذلك )لعبة الطالب 

- غالء املهور(. اأما �سنة 1959 فكانت ال�سنة 

التي قدمت فيها فرقة نادي ال�سعب م�رشحية 

»وكالء �سهيون« اأو »نهاية �سهيون«.

الطريقة  نف�ص  تتبع  فهي   )2( االأوائل  اأما 

يف  املهمة  التواريخ  ر�سد  حيث  من  ال�سابقة 

احلياة امل�رشحية االأوىل داخل دولة االإمارات، 

وهذه   ،1969 حتى   1960 منذ  وبالتحديد 

الفرتة اأهم ما مييزها طبقًا ملا جاء يف الكتاب 

هو ن�ساأة عدد من الفرق امل�رشحية، باالإ�سافة 

ففي  امل�رشحية،  الن�سو�ص  بع�ص  والدة  اإىل 

عام 1963 تاأ�س�ست اأول فرقة م�رشحية بنادي 

الفنان  يد  على  بال�سارقة  الريا�سي  ال�سعب 

»واثق ال�سامرائي«، ويف عام 1969 تاأ�س�ست 

فرقة م�رشح راأ�ص اخليمة الوطني حتت مظلة 

نادي عمان الثقايف، وقدمت م�رشحية »غالء 

املهور تدهور االأمور« من تاأليف حمد �سلطان 

واإخراج جماعي. ت�سهد هذه الفرتة اأي�سًا بداية 

حممد  الفنان  مثل  الفنانني  بع�ص  انطالق 

الأوائـل فـي م�شـرح الإمـارات 

            )1950 ـــ 2007(

عر�ض: ر�سا حممد علي

حممد اجلناحي

عمر غبا�ص
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الفنان  وقدوم  ال�سالوبي،  وعلي  رجب،  ح�سن 

وعبداهلل  �سامل،  و�سعيد  ال�سوي�سي،  املن�سف 

اإيفاد  بني  ما  االأحداث  تنوعت  واأي�سًا  را�سد، 

ظهور  اأو  امل�رشح  لدرا�سة  اخلارج  اإىل  بعثات 

العديد من الطرق امل�رشحية يف خمتلف اأنحاء 

اإمارات الدولة.

والدة  حيث   1984 عام  هو  املهم  والتاريخ 

الدولة،  م�ستوى  على  م�رشحية  تظاهرة  اأول 

حيث  امل�رشحية«،  ال�سارقة  »اأيام  وهي 

ح�سلت  فرق  ع�رش  الوقت  ذلك  يف  �ساركت 

ثالث منها على جائزة اأف�سل عر�ص م�رشحي. 

االأوائل  ففي  واخلطوات،  االأحداث  وتت�سارع 

1999، جند احل�ساد، حيث  )5( 1990 حتى 

ير�سد املوؤلف العديد من اجلوائز التي ح�سل 

امل�سابقات  من  الكثري  يف  امل�رشحيون  عليها 

االإمارات،  دولة  وخارج  داخل  والدرا�سات 

املهمة  التواريخ  بع�ص  املوؤلف  ر�سد  واأي�سًا 

مثل  التقدم،  عجلة  دفع  على  �ساعدت  التي 

امل�رشحيني  جمعية  اأن�ساأت  حيث   1969

امل�رشحي  اجلهد  »جائزة  اأ�سمتها  م�سابقة 

املتميز«.

وياأتي املوؤلف اإىل اجلزء االأخري من هذا الكتاب 

النه�سة  حركة  على  ي�ستمل  وهو   )6( االأوائل 

هذه  �سهدت  للم�رشح، حيث  امللحوظ  والتقدم 

للحركة  الدافعة  االأحداث  من  الكثري  الفرتة 

امل�رشحية،  الفرق  كرثة  مثل  امل�رشحية، 

اجلامعي،  امل�رشح  فرق  مرة  والأول  فظهرت 

فرق م�رشحية تهتم مب�رشح الطفل، باالإ�سافة 

�ساركت  التي  املميزة  االأعمال  الكثري من  اإىل 

يف العديد من املهرجانات املحلية والعربية، 

التميز واالهتمام باالإ�سدارات  اإىل  باالإ�سافة 

اأ�سدرته  الذي  املهم  الكتاب  مثل  امل�رشحية 

دائرة الثقافة واالإعالم بال�سارقة عام 2004 

املرجعيات  االإمارات-  يف  »امل�رشح  وهو 

وجتليات الواقع« للفنان عبداالإله عبدالقادر.

عام  يف  وذلك  اأبوظبي،  اإمارة  يف  االحتاد« 

ظهرت  العام  نف�ص  ويف  واأي�سًا   ،1970

عام  يف  ثم  باأبوظبي،  ال�رشطة  م�رشح  فرقة 

بدبي  القومي  امل�رشح  فرقة  تاأ�س�ست   1972

ال�سباب  وزارة  تتبع  م�رشحية  موؤ�س�سة  كاأول 

كبرية  جمموعة  و�سمت  بالدولة.  والريا�سة 

والفنون،  بامل�رشح  املهتمني  ال�سباب  من 

الذي  االحتاد  عيد  يف  اأعمالها  اأول  وقدمت 

بقيادة  حينذاك  االإمارات  �سيوخ  ح�رشه 

واأي�سًا هذه  ال�سيخ زايد بن �سلطان،  املرحوم 

كانت  الفنانني  من  عدد  ظهور  �سهدت  الفرتة 

لهم ب�سمة مهمة يف تاريخ امل�رشح االإماراتي 

الدكتور  والفنان  احلليان،  الفنان مرعي  مثل 

املزروعي،  موزة  والفنانة  يو�سف،  حممد 

اأحمد  والفنان  غبا�ص،  عمر  الدكتور  والفنان 

اجل�سمي، ومرمي �سلطان، وغريهم من االأوائل 

جميعًا.  لذكرهم  هنا  املجال  ي�سع  ال  الذين 

املعلومات  يف  الدقة  حترى  املوؤلف  ولكن 

يف  حدثت  التي  التفا�سيل  بكل  اهتم  واأي�سًا 

اأن  �ساأنها  من  التي  التاريخية  الفرتات  هذه 

وا�سحة  �سورة  القارئ  ذهن  داخل  ت�سكل 

يف  امل�رشح  وبدايات  تاريخ  عن  ومتكاملة 

االإمارات. وننتقل معه اإىل حقبة رابعة، وهي 

وهذه   ،1989 حتى   1980 من   )4( االأوائل 

االإ�سدارات  بداأت  حيث  نوعيًا،  تغيرياً  �سهدت 

�سدور  مثل  امل�رشحية،  بالثقافة  اخلا�سة 

التابعة   ،1980 عام  وفنون«  »تراث  جملة 

جلمعية دبي للفنون ال�سعبية وامل�رشح، واأي�سًا 

يف  والتنمية  »االإعالم  بعنوان  كتاب  �سدور 

1981، وكتاب »امل�رشح يف  دولة االإمارات« 

واملخرج  للكاتب  نقدية«  روؤية  االإمارات- 

املهم  اأما احلدث  العربي عبداالإله عبدالقادر، 

تاأ�سي�ص دائرة  1981 عندما مت  فهو يف عام 

الثقافة باإمارة ال�سارقة، والتي قامت برعاية 

الثقافة وامل�رشح ب�سكل خا�ص ودعمه ماديًا، 

واأيام ال�سارقة امل�رشحية هي اأحد وجوه الدعم 

الذي تقدمه الدائرة.

الكثري  ير�سداملوؤلف  الفرتة  هذه  يف  اأي�سًا 

م�ستوى  على  �سواء  االأ�سماء  من  والكثري 

الفنان  مثل  التمثيل  اأو  االإخراج  اأو  التاأليف 

مرمي �سلطان

اأحمد اجل�سمي

عبداالإله عبدالقادر
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بناء  يف  االأ�سا�ص  تعترب  التي  اللقطة  اعتبار 

الأنها  اللغة،  يف  للكلمة  نظريا  لي�ست  الفيلم، 

حتتوي يف داخلها على جمموعة من العنا�رش 

تتفاوت  كانت  واإن  والتي  املتباينة،  املرئية 

اأنها  اإال  اللقطة،  داخل  واالأهمية  الربوز  يف 

الداللة  عن  التعبري  يف  دورا  تلعب  جمتمعًة 

عملية  تزايدت  وهكذا  املتلقي.  يف  والتاأثري 

يف  م�ساهمة  ال�سينمائية؛  االأعمال  ترجمة 

تو�سيع قاعدتها اجلماهرية يف اأرجاء املعمور 

نف�سها  تفر�ص  اأن  ال�سينما  ا�ستطاعت  لقد 

عن  املتلقي،  تثري  فعالة  ات�سال  كو�سيلة 

تطرحه  ما  وبني  بينه  التفاعل  حتقيق  طريق 

اأفكار يف كل عمل �سينمائي، حيث يعمل  من 

خالل  من  اإي�سالها  على  ال�سينما  �سناع 

مكونات  با�ستثمار  وذلك  )الفيلم(،  الر�سالة 

و�سورة  �سوت  من  ال�سينمائية،  ال�سورة 

وق�سة... وهكذا ومع وجود هذه الر�سالة جنبا 

اإليه  واملر�سل  املر�سل  ح�سور  مع  جنب  اإىل 

حاجة  يف  التوا�سل  عملية  ظلت  )املتلقي(، 

ال�سعب جناح  اإذ ي�سبح من  اللغة،  اإىل وجود 

عملية التوا�سل يف غيابها.

ال�سينما يف فرتات متالحقة من  وقد حاولت 

تاأ�رش قلوب امل�ساهدين  اأن  الناجح،  تاريخها 

على اختالف انتماءاتهم اجلغرافية والثقافية. 

االنفتاح  اإىل  ال�سينما  �سناع  �سعى  لذلك 

واالأمم  ال�سعوب  خمتلف  على  باأعمالهم 

لنقل  نتج عنه عمليات مو�سعة  واللغات، مما 

اإىل خمتلف  ال�سينمائية  االأفالم  لغة  )ترجمة( 

اإىل  ال�سينما  و�سول  اإىل  ذلك  فاأدى  اللغات، 

اأن تطاأها من دون اعتماد  بقاع ما كان لها 

قدرتها  بلغته  مهما  الواحدة،  اللغة  على 

ترجمة(  اأو  )دبلجة  عملية  اأن  غري  التعبريية. 

ملعايري  تخ�سع  كانت  ال�سينمائي،  العمل 

والبيئية  الثقافية  اخل�سو�سية  حترتم  دقيقة 

للعمل املنقول ـ متامًا كحديثنا عن اإ�سكاالت 

ال�سينما  يف  التوا�سل  الأن  االأدبية،  الرتجمة 

الوجه  وتعابري  واحلركة  االإ�سارة  يعتمد 

وو�سع اجل�سم باالإ�سافة اإىل الكلمة املنطوقة، 

للتعبري عن معنى داليل ين�سئه املر�سل، وي�سل 

اإىل املتلقي عرب ر�سالة الفيلم، وهذا يرجع اإىل 

اخلطاب ال�شينمائي املرتجم 

       اإ�شكالت اللغة والتلقي

�سليمان احلقيوي

يتطلب فهم العالقة الوطيدة بني اللغة وال�سينما، ا�ستجالء واقع مكونات عملية التوا�سل التي ي�سطلع بها هذا الفن وما يقدمه من �سور لأمناط 

ال�سابع جت�سيداً  الفن  اأخالق وعادات وقوانني... وهذا ما يجعل من  ب�رصية خمتلفة، مبا يتبع ذلك من متايز مي�ض دواخل هذه املجتمعات من 

ملجموعة من القيم الفكرية والعاطفية واملادية لهذه املجموعات الب�رصية، ما يتطلب منا التعامل مع العمل ال�سينمائي ككل مرتاكب يتوا�سج فيه 

املرئي وامل�سموع يف التعبري، وكل حماولة للف�سل بينهما ما هي اإل انتقا�ض من القيمة اجلمالية لهذا الفن الرفيع.

�سينمـا
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)اخلليجية  العربية  اللهجات  وهي  عنه  تعرب 

االأ�سباب  عند  الوقوف  اأردنا  واإذا  وال�سورية(. 

ف�سنجدها  التلهيج  عمليات  وراء  الكامنة 

الرتكية  امل�سل�سالت  جناح  قيا�ص  حماولة 

اإىل  ينظر  ال  مربر  وهو  اللهجات،  هذه  بنف�ص 

ما  بقدر  ال�سينمائي  للعمل  اجلمالية  القيمة 

جناح  الأن  اقت�سادي،  هو  ما  على  يراهن 

هذه امل�سل�سالت الرتكية ملهجة اإىل اللهجات 

اللغة  اإىل  االأول  املقام  يف  يعود  ال  العربية، 

ال�سعوب  بني  امل�سرتكة  القوا�سم  اإىل  واإمنا 

ودينا،  وتاريخا  ثقافة  وتركيا؛  العربية 

هذه  على  الكبري  االإقبال  تف�سري  ميكننا  كما 

جتربة  العربي  امل�ساهد  مبحاولة  امل�سل�سالت 

التجارب  الدراما، يخرج به عن  اآخر من  منط 

املحلية وامل�رشية خ�سو�سا، فعملية التلهيج 

اأ�سبه ما تكون بو�سع للحوار ال�سينمائي  هي 

تتقبله،  ال  بل  حتتويه  ال  لغوية  قوالب  داخل 

الفيلم  مب�سمون  عبثية  �سورة  عنه  ينتج  ما 

اأحا�سي�ص متاأرجحة بني  وق�سته تخلق لدينا 

التيه والقلق، يخيب معها بحثنا امل�سنى عن 

املعنى الكامن وراء املرئي وغرابة امل�سموع، 

في�سبح هذا املعنى منزلقا ال نطاله؛ ال لعلة 

 

فتزايد  الف�سائيات،  ع�رش  حلاجات  كتلبية 

بالفن  ال�سلة  ذات  القنوات  عدد  بذلك 

ال�سينمائي؛ �سواء املتخ�س�سة يف نقل االأفالم 

خمتلفة،  برامج  �سمن  من  تقدمها  التي  اأو 

ل�سمان  الناجحة  و�سيلتها  ال�سينما  فكانت 

من  تدره  مبا  املرتفعة،  امل�ساهدة  ن�سب 

مداخيل مرتبطة اأ�سا�سا باالإعالنات، وبتنا�سل 

د�سمة  وجبة  ال�سينما  اأ�سبحت  القنوات  هذه 

تذوقًا  ال  ا�ستهالكا  العربية  جمتمعاتنا  يف 

جماليًا.

ال�سينمائية  االأفالم  اأن ترجمة  بالذكر  وجدير 

تكون  قد  فهي  متباينة،  اأ�سكااًل  تتخذ  قد 

لغة  اإىل  الفيلم  لغة  )برتجمة  كتابية  ترجمة 

عملية  ي�ساحب  �رشيط  خالل  من  مكتوبة 

اإىل  االأ�سلية  العمل  لغة  برتجمة  اأو  العر�ص(، 

لغة اأخرى، اأ�سافت اإليها الف�سائيات العربية 

العمل  ترجمة  هي  وغريبة  جديدة  و�سيلة 

ال�سينمائي اإىل اللهجات العامية العربية، واإذا 

 

اأردنا الوقوف عند خ�سائ�ص كل طريقة على 

حدة؛ ف�سنجد اأن الطريقة االأوىل متكن امل�ساهد 

االأ�سلية  بلغته  ال�سينمائي  العمل  متابعة  من 

ومتابعة ما ي�سعب فهمه عرب �رشيط الرتجمة، 

الفيلم  خ�سو�سية  ت�سمن  طريقة  وهي 

الثقافية والفنية واللغوية، فيما تبقى ترجمة 

لغة احلوار اإىل لغة اأخرى اأكرث �سعوبة، حيث 

تتطلب الوقوف على دقائق العمل ال�سينمائي 

املرئية وامل�سموعة وعدم اإغفال اأهمية جانب 

االآخر، باالإ�سافة  منهما على ح�ساب اجلانب 

وفق  لالأ�سوات  املوؤدين  للممثلني  انتقاء  اإىل 

الفيلم،  داخل  ال�سخ�سية  خ�سائ�ص  يالئم  ما 

وكل اإخالل بهذه ال�رشوط ينتج عنه انتقا�ص 

ت�سبح  وقد  ال�سينمائي.  العمل  قيمة  من 

االأ�سل،  للن�سخة  مناف�سة  املرتجمة  الن�سخة 

اإذا توافرت لها ال�رشوط االحرتافية املتعارفة. 

ولعل معاناة املمثل االأمريكي ال�سهري »جورج 

 Mr. الثعلب  �سوت  باأداء  قيامه  عند  كلوين« 

 Fantastic« يف فيلم الر�سوم املتحركة  Fox

تطابق  اأهمية  على  دليل  خري   ،»Mr. Fox

تطلب  حيث  وتفاعلهما،  وال�سخ�سية  ال�سوت 

منه ذلك اال�ستغناء عن اال�ستوديو والعمل يف 

الهواء الطلق، لتج�سيد نف�ص حركات ال�سخ�سية 

اأداء مثايل ل�سوتها، كما هو تاأكيد  يف �سبيل 

ال�سنف  من  مبمثلني  اال�ستعانة  وجوب  على 

املوهوب، حتى واإن كانوا م�ساركني بال�سوت 

فقط، يف حني جند العملية الثالثة وهي طريقة 

 Mbc اأ�سبحت تعتمدها بوترية متزايدة قناة

Max، التي تتخذ من التلهيج و�سيلة لنقل لغة 

والهندية(،  )االمريكية  ال�سينمائية  االعمال 

ال  الو�سيلة  فهذه  االأوىل  الطرائق  وبعك�ص 

هو  ما  حت�سد  بل  اإيجابي،  وجه  اأي  متتلك 

�سلبي فقط؛ اجتاه العمل ال�سينمائي وامل�ساهد 

للفن  اختزااًل  �سواء، من حيث كونها  على حد 

ال�سينمائي، فيما هو م�سموع فقط، وعدم ايالء 

اجلانب املرئي قيمته، في�سبح امل�ساهد يعي�ص 

التي  واللغة  اأمامه  املرئي  ان�سطار بني  حالة 

Mbc Max سعـار قناة�

»Fantastic Mr. Fox« فيلم الر�سوم املتحركة

فلم هندي مدبلج  للهجة اخلليجية
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وتتطور لتن�ساف اإىل تراكمات العجز الثقايف 

والفني جمتمعاتنا العربية، اأما اأبعاد الق�سية 

من الناحية اللغوية فهي تتعالق مع امل�ساكل 

حيث  عموما،  العربية  اللغة  توجهها  التي 

امل�ساحات  م�ستغلة  اللهجات  هذه  �ستتقوى 

امل�ساحة  مقابل  يف  ال�سا�سعة،  االإعالمية 

ال�سيقة املخ�س�سة للغة العربية.   

الف�سائيات  يف  ـ  ال�سينما  تلهيج  اأن  يت�سح 

العربية ـ يبقى عماًل بال غائية، وذلك بالنظر 

اإعادة  منا  يتطلب  ما  وغاياته،  اأهدافه  اإىل 

النظر يف هذه االأهداف والنوايا، التي تتقوى 

يوما بعد يوم، يف غياب ردة فعل من املتلقي 

خطورة  ميثل  ما  اأمره،  على  املغلوب  العربي 

االأقطار  كل  يف  ومتلقيه  الفن  على  حقيقية 

العربية.

العمل  الأن  اأ�سال،  ذلك  ال�ستحالة  بل  فينا 

الب�رشية  ال�سمعية  اللغة  يعتمد  ال�سينمائي 

لبناء حركي/�سوتي يقوم على  التي تخ�سع 

احلركي؛  للتج�سيد  ثالث  ممكنات  ا�ستثمار 

وحركة  امل�سهد  داخل  املمثلني  حركة 

اإىل  للو�سول  اللغة  مع  بالتوافق  الكامريا، 

الو�سعية املثلى للتوا�سل. اأما عملية التلهيج 

فتاأتي �سد كل هذه العنا�رش، كما تاأتي �سد 

القيمة اجلمالية  متعة امل�ساهد وحرمانه من 

ال�سينمائية،  ال�سورة  عنا�رش  بني  املوزعة 

املرئي  بف�سل  تتعلق  باإ�سكالية  الأنه ي�سطدم 

عن امل�سموع، فيمتد هذا االإ�سكال اإىل م�ستوى 

فهم الفيلم وتذوقه، مما يجعل احل�ص اجلمايل 

اأن نوؤكد  ي�سيع وراء حجاب التلهيج. ويهمنا 

ال�سينمائي  اال�ستقبال  عملية  اأن  ثانية  مرة 

تكتمل مب�ساهدة العمل ككل مرتاكب ال ينف�سل 

فيه املرئي عن امل�سموع، وجند ادوارد �سابري 

حتمل  قد  اللفظية  غري  الر�سالة  اأن  »يعترب 

معاين خمتلفة عن الر�سالة اللغوية، والر�سالة 

املوجهة عن طريق اللغة ـ �سواء كانت منطوقة 

الر�سالة  مع  متاما  تتناق�ص  قد  ـ  مكتوبة  اأو 

اليد  املوجهة عن طريق احلركات مثل حركة 

�رشعة  اأو  ال�سوت  طبقات  اأو  الراأ�ص  هز  اأو 

اللفظية  الر�سالة  متامًا  يدرك  ومن  التنف�ص... 

قد ال يدرك الر�سالة غري اللفظية«، والداعمون 

اإىل االأمر من هذه  لعملية التلهيج ال ينظرون 

الزاوية، بل نظرتهم ال تبحث عن متعة املتلقي 

اأو تنمية ذوقه اجلمايل، فهي نظرة مقت�رشة 

مبا  الكربى  امل�ساهدة  ذروة  عن  البحث  على 

تدره من اأرباح مرتبطة باالإعالنات، في�سبح 

موؤامرة  �سحية  اأمره  على  املغلوب  امل�ساهد 

امل�ساهد  من  ال�سينما  لغة  تقريب  ظاهرها 

ذوقه  واغتيال  اغتياله  وباطنها  العربي، 

اأن  فيت�سح  اللعبة،  تنك�سف  وهكذا  اجلمايل. 

امل�ساهد  اهتماماته  يف  ي�سع  ال  التلهيج 

العربي، بل الهدف هو الو�سول اإىل اأكرب عائد 

من املكا�سب املالية...، وهذا ما يف�رش طريقة 

لوحات  اإقحام  وحماولة  باحلوار  العبث 

لغوية ن�سف كوميدية ت�ساهم يف �سد املتلقي 

عملية  يف  االأفالم،  هذه  ملتابعة  وا�ستمالته 

تنومي مل�ساهد اأ�سبح ي�ست�سيغ الطريقة اجلديدة 

يف نقل لغة الفيلم، يف تواطوؤ ال اإرادي.

تلهيج  عملية  وراء  القابع  الكبري  اخلطر  اإن 

اغتيال  عند  يقف  ال  االجنبية،  االأفالم 

عند  يقف  وال  االأعمال،  لهذه  الفنية  القيمة 

اإىل  كله  ذلك  يتعدى  بل  فقط،  ذكرناه  ما  كل 

�سورتها  يف  ـ  االعمال  لهذه  اخلبيثة  القدرة 

املدبلجة- على جذب اهتمام فئة جديدة من 

امل�ساهدين تت�سكل اأ�سا�سًا من االأطفال، الذين 

الأفالم  امتداداً  االأفالم  لهذه  يجدون  اأ�سبحوا 

الر�سوم املتحركة املدبلجة اأي�سا، كما اأن هذه 

اأحداثه  وال  الفيلم  باأ�سلية  تعباأ  تعد  مل  الفئة 

اللهجة  بتلك  واإمنا  ال�سينمائي،  الفن  متعة  اأو 

الفئة  هذه  م�ستقبل  ت�سور  وميكننا  امل�سلية، 

ال�سياع(   lost( م�سل�سل  تدرج  اأ�سبحت  التي 

الرتكية، وذلك  امل�سل�سالت  مثاًل، �سمن خانة 

التي ينطق بها فقط، هذه  اللهجة  اإىل  بالنظر 

حقيقة ال ميكننا التغا�سي عنها، الأنها �ستنمو 

 

اأحد امل�سل�سالت 

الرتكية املدبلجة
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ـ  بينه  لل�ساعر، ونتاج حوار مت  الفني  التذوق 

ملمًا، مدركًا، ومتجاوبًا من  بو�سفه م�ساهداً 

ناحيةـ  وبني تلك اللوحة من ناحية اأخرى)2(. 

وف�ساًل عن ذلك »ي�سفي املحاور على املرئي 

)املرجع( من اأحا�سي�سه، يراه يف وهج عالقته 

به. واملوجود هو، يف تعبري ال�سخ�ص ما يراه. 

هيئته  يف  وقائم  معدل  املوجود  اإن  قل  اأو 

يف  تدخل  املوقع  هذا  منه«)3(،  موقع  وفق 

العوامل  جميع  منه  املنبثقة  الروؤية  ت�سكيل 

واالجتماعية...  والنف�سية،  الفكرية،  الذاتية، 

اأو احلقيقة  الواقع املو�سوعي  فـ »متثيل  اإذن 

بجميع  ذهنية  مرجعية  اإقامة  اأي  اخلارجية، 

يكون  ما  على  فقط  يتوقف  ال  تف�سيالتها، 

يكون  ما  على  اأي�سًا  لكن  الواقع،  ذلك  عليه 

العارف«)4(،  اأو  املدرك  االإن�سان  عليه 

»ي�سري  )اإيكو(  فاإن  ولذلك  النف�سية،  وطبيعته 

االنفعايل  اال�ستخدام  ذلك  هو  ال�سعر  اأن  اإىل 

بو�سفه  لل�ساعر  وبالن�سبة  للمرجعيات«)5(. 

»فاإن  مر�سوم،  فني  عمل  اأمام  يقف  م�ساهداً 

يبداأ  فامل�ساهد  نف�سه،  بالعمل  يبداأ  املعنى 

الذي يجده  الفنان، واملعنى  من حيث ينتهي 

املالحظ يف االأثر الفني اإمنا يعتمد على العمل 

نف�سه، لكنه اأي�سًا يتوقف على حالة امل�ساهد 

املزاجية وخلفيته الثقافية، متامًا كما يتوقف 

ال �سك يف اأن االإجنازات النقدية التي متت يف 

بها  انتقلت  التي  الطريقة  عن  البحث  جمال 

العملية  النظرية واملمار�سات  املبادئ  بع�ص 

قيمة  ذات  �ستكون  اآخر،  اإىل  الفنون  من  لفن 

اأ�سا�سية يف مثل هذا التناول النقدي املقارن، 

التناول  هذا  مثل  اأن  تاأكيد  ال�رشوري  ومن 

ميكن اأن يجري �سمن الثقافة الواحدة، مثلما 

خمتلفة)1(.  ثقافات  بني  اإجراوؤه  كذلك  ميكن 

قوية  تتمظهر  والر�سم  ال�سعر  بني  العالقة  اإن 

تتحول  حينما  وتداخاًل،  و�سوحًا  واأ�سد 

العالمات الت�سكيلية الداخلية للوحة معينة، اأو 

ملجموعة لوحات خا�سة بفنان معروف، اإىل 

ال�ساعر جم�سدة  مداليل جديدة، تبلورها روؤى 

تغتني  �سوف  التي  الق�سيدة،  بنية  داخل 

مع  واحلوار  التفاعل  بف�سل  خمتلفة،  باأبعاد 

تلك املراجع الت�سكيلية. 

اإن املراجع الت�سكيلية، بو�سفها اأ�سياء واقعية، 

تبقى  للق�سيدة  بالن�سبة  موقعها  حيث  ومن 

جميعها خارج البنية ال�سعرية، واإن ما يدخل 

املت�سورة،  املداليل  هو  ال�سعرية  البنية  يف 

ي�ساعدنا  لن  وهذا  املراجع،  عن  املنزاحة  اأو 

لذا اخرتنا بداًل  التمييز بني مرجع واآخر،  يف 

املرجع  موقع  االعتبار  بنظر  االأخذ  ذلك،  من 

الت�سكيلي )اللوحة / الفنان( يف �سياق عملية 

فاإننا  ذلك،  �سوء  ويف  الت�سكيلي.   االإر�سال 

ا�سطلحنا على و�سم العالقة املرجعية يف هذا 

املجال بـ: )الداخلية(، ن�سبة اإىل موقع املرجع 

اللوحة  الأن  العملية،  تلك  �سياق  يف  )اللوحة( 

يف  الت�سكيلية،  للر�سالة  الداخلية  البنية  متثل 

بو�سفه  ـ  يقع  الذي  )املر�سل(  الفنان  مقابل 

مرجعًا واقعيًا ـ خارج تلك البنية. وبالو�سف 

تختار  حني  الق�سيدة  اإليه  �ستنظر  نف�سه، 

احلوار معه، بداًل من احلوار مع ما هو داخلي 

مع  الق�سيدة  تتحاور  قد  واأحيانًا  )اللوحة(، 

االثنني معًا يف اآن واحد.

اإن م�سطلح املرجعية الداخلية، يجمع بتوازن 

ففي حني  للوحة،  الفنني  من  روؤيتي كل  بني 

ينظر اإليها ال�سعر بو�سفها مرجعًا، فاإن الر�سم 

الداخلي  البناء  عن�رش  بو�سفها  اإليها  ينظر 

املطاف  نهاية  ويف  الت�سكيلية.  للر�سالة 

خطوات  اإال  هي  ما  التق�سيمات،  هذه  فاإن 

منهجية، ل�سبط حركة القراءة النقدية ومراتب 

ا�ستغالها.

معينة،  للوحة  ال�سعري  الن�ص  ا�ستح�سار  اإن 

ثمرة  هو  البنيوي،  ن�سيجه  يف  وتوظيفها 

التاأويل ال�شعري للوحة الت�شكيلية

د. اأحمد جار اهلل يا�سني

وطاقاته  الإن�سان  لدى  الإبداعية  الفاعلية  فيه  تكتنه  الذي  الإبداعي،  اجلمايل  املجال  ذلك  دائمًا  �سيكون  لالأدب  املقارنة  اأبرز جمالت  اأحد  اإن 

التخيلية، عن طريق ا�ست�رصاف الآماد اخلفية التي تفي�ض من الفنون الرتميزية الأخرى كالر�سم مثاًل. بيد اأن الأهم يف هذا النمط من املقارنة، هو 

البحث عن اخل�سائ�ض التكوينية النوعية للفنون، وجالئها يف عالقات الت�سابه والت�ساد واملجاورة التي تن�ساأ فيما بينها، ثم حماولة الو�سول 

اإىل ال�رصوط التي حتكم عملية الدللة )Signification(، اأو ت�سكل النظام الدال باعتبار الفنون جميعًا اأنظمة �سيميائية.
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اإن ا�ستح�سار الن�ض ال�سعري للوحة 

ن�سيجه  يف  وتوظيفها  معينة، 

الفني  التذوق  ثمرة  هو  البنيوي، 

بينه  مت  حوار  ونتاج  لل�ساعر، 

مدركًا،  ملمًا،  م�ساهداً  بو�سفه  ـ 

تلك  وبني  ـ  ناحية  من  ومتجاوبًا 

اللوحة من ناحية اأخرى. وف�ساًل عن 

ذلك »ي�سفي املحاور على املرئي 

يف  يراه  اأحا�سي�سه،  من  )املرجع( 

وهج عالقته به. واملوجود هو، يف 

تعبري ال�سخ�ض ما يراه 

فيقدم  الثاين،  اأما  تلم�ص...  ترى،  اأ�سياء 

داللتها  ت�سور  ينبغي  االأ�سياء  من  جملة 

ب�رشيًا«)11( من قبل املتلقي، الذي يفرت�ص 

باال�ستح�سار  يقوم  اأن  القراءة،  حلظة  به 

الن�ص،  يف  املوظفة  للوحة  املتخيل  الذهني 

طريق  عن  فعليًا  ي�ستح�رشها  اأن  باإمكانه  اأو 

م�سورة  اأو  احلقيقة،  وجه  على  م�ساهدتها 

اإجراء  مهمة  عليه  ت�سهل  معينة،  م�سادر  يف 

اللوحة بو�سفها مرجعًا  املقارنة بني طبيعة 

اإليها  اآلت  يف الواقع، وطبيعتها اجلديدة التي 

املبدئية،  الناحية  ومن  الق�سيدة.  ن�سيج  يف 

فاإن املتلقي حني ي�ساهد اللوحة مبا�رشة يف 

للو�سف  الباعثة  »الروؤية  فاإن  الر�سم،  جمال 

مو�سومة  حلظة  وجيزة،  حلظة  يف  عادة،  تقع 

الروؤية  هذه  لكن  وال�سمولية.  االنت�سار  بطابع 

فاإنها  الكتابة،  جمال  اقتحام  حتاول  حني 

العمل  يف  بب�سريته  النفاذ  يف  مقدرته  على 

عملية  اأن  لنا  يوؤكد  وهذا  اأمامه«)6(.  الذي 

عابرة،  م�ساألة  لي�ست  الت�سكيلية  اللوحة  تلقي 

اأي�سًا،  فنان  بالن�سبة ملتلقٍّ متميز،  �سيما  وال 

كال�ساعر مثاًل، بل اإنها تت�سمن قدراً كبرياً من 

فيما  ال�ساعر  يروم  حني  والتعقيد،  ال�سعوبة 

بعد، تطوير ح�سيلة تلقيه، من خالل ا�ستلهام 

على  ينبغي  لذا  �سعري.  ن�ص  يف  اللوحة  تلك 

االأعمال  معرفة  على  يقبل  الذي  االأديب 

اأجل  ومن  ـ  الت�سكيلية(  )اللوحات  الب�رشية 

تو�سيع مدركاته بها ـ اأن يتوجه ملعرفة قراءة 

املقارنة  يقيم  اأن  باإمكانه  اإن  االأعمال.  هذه 

والتناظر بني عمله االأدبي واأي عمل اأدبي اآخر 

فني ب�رشي  التناظر مع عمل  اأن  لغريه، غري 

ب�سكل  العمل  هذا  تقدمي  يتطلب  اللوحة،  مثل 

ح�سا�سية  ذو  مرجع  اللوحة  اإن  دقة)7(.  اأكرث 

كليهما  الأن  اأواًل،  للق�سيدة،  بالن�سبة  خا�سة 

الفن،  هو  م�سرتك  جمايل  جمال  اإىل  ينتميان 

ت�سمو  �سوف  فنًا  ب�سفتها  اللوحة  الأن  وثانيًا 

على املرجعيات الواقعية االأخرى، فهي مرجع 

غري عادي. واإذا كان الفن هو تاأويل الواقع)8(، 

اأنواع ذلك التاأويل،  فاإن اللوحة هي نوع من 

تدوين  ثم  معينة،  بلوحة  ال�ساعر  تاأثر  واإن 

ا�ستجابته ملح�سالت ذلك التاأثر يف الق�سيدة، 

تاأويل  مبثابة  هي  الق�سيدة  تلك  اأن  �سيعني 

وعالماتها  باللوحة  املج�سد  االأول  للتاأويل 

تظهر  فقد  ذلك،  من  العك�ص  وعلى  الت�سكيلية. 

الت�سكيلي  باملرجع  مبهورة  اأحيانًا  الق�سيدة 

)اللوحة / التاأويل الت�سكيلي للواقع(، ومنقادة 

و�سنع  تخطيه  معها  ت�ستطيع  ال  ب�سورة  له 

عجز  ب�سبب  بها،  اخلا�ص  ال�سعري  تاأويلها 

املرجع  حماورة  عن  ال�سعرية  قدراتها 

يف  ف�سلها  عن  ف�ساًل  به،  الالئق  بامل�ستوى 

ا�ستنطاق لغته الت�سكيلية. اإن الو�سف كاأ�سلوب 

هو خري ما يتو�سل به ال�ساعر لتوظيف املرجع 

للعالقة  نظراً  الق�سيدة،  بنية  يف  الت�سكيلي 

الر�سم،  الو�سف وفن  املعروفة بني  احلميمية 

ت�سوير  على  ي�ستغل  منهما  كاًل  اأن  باعتبار 

العالمات املكانية، لكن ال�سعر العراقي ـ وكما 

�سرنى ـ يثبت حيويته يف تروي�ص املعطيات 

الت�سكيلية داخل ن�سو�سه، عرب عر�سها باأكرث 

كل  ملق�سدية  اختياره  يخ�سع  اأ�سلوب  من 

ن�ص وروؤية كاتبها. اإن االإ�سكالية الناجتة من 

االختالف بني طريقة العر�ص الت�سويري يف 

الق�سيدة  يف  نف�سه  العر�ص  وطريقة  اللوحة، 

مبجرد  تنتهي  ال  اللغوي،  الو�سيط  خالل  من 

باأ�ساليب  حتى  وال  بالو�سف،  اال�ستعانة 

والو�سف  ))ال�رشد  الأن  مثاًل،  كال�رشد  اأخرى 

تظهران  اأنهما  مبعنى  متماثلتان،  عمليتان 

الزمني  )التتابع  الكلمات  بو�ساطة مقطع من 

فال�رشد  خمتلف؛  مو�سوعهما  لكن  للخطاب( 

يعيد التتابع الزمني للحوادث، بينما الو�سف 

يف  ومتجاورة  متزامنة،  مو�سوعات  ميثل 

لل�سعر  مالءمة  اأكرث  يجعله  مما  املكان«)9(، 

الر�سم  حماكاة  يتق�سد  حني  ـ  االأقل  يف  ـ 

بو�ساطة اللغة. ولكن للو�سف اأي�سًا اإ�سكالياته 

اخلا�سة، املاثلة يف التعار�ص القائم بني البعد 

املرجعي والبعد اللفظي، اأي يف كيفية حتول 

الت�سكيلي  فالو�سف  مقروء)10(،  اإىل  املرئي 

داخل  املر�سومة  املظاهر  يف  ح�سيًا  املتج�سد 

املتخيل  الت�سكيلي  الو�سف  غري  هو  اللوحة، 

يقدم  »فاالأول  الق�سيدة،  يف  نف�سها  للمظاهر 
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ل�سالم  لورنا«)15(  »مقامة  ق�سيدة  يف  ذلك 

دقيقة  قراءة  اأجل  ومن  القارئ  فاإن  كاظم، 

با�ستح�سار  ملزمًا  �سيكون  للن�ص،  م�ستوفية 

اللوحة  تلك  يف  املر�سومة  )لورنا(  �سورة 

)املرجع(، واإن توفر اإمكانية م�ساهدة اللوحة 

ب�سكل مبا�رش من دون االعتماد على املخيلة، 

رمبا �سيوؤدي اإىل ك�سل القارئ، وتقلي�ص عدد 

اخليارات املتاحة اأمامه لتخيل �سكل )لورنا(، 

تفعيل  يف  خميلته  دور  حتجيم  عن  ف�ساًل 

ومدلوالتها  اللغوية  للدوال  االإيحائية  الطاقة 

املطاردة من قبل املرجع.

البعد  هذا  موؤثرات  من  للن�ص،  مفر  ال  اإذن، 

اخلفي الذي يلقيه املرجع عليه، والذي ي�سميه 

الن�ص  حاجة  موؤكداً  الن�ص(،  )ظل  بـ  )بارت( 

اخل�سوبة  تنعدم  غيابه  يف  )ظل(،  اإىل  دائمًا 

االنتاجية له)16(.

)لورنا / 1948( جواد �سليم

لقد كانت اللوحة العراقية احلديثة يف مقدمة 

املراجع الت�سكيلية التي ات�سلت بها الق�سيدة 

عالقات  معها  واأقامت  احلرة،  العراقية 

ال�سعراء  روؤى  باختالف  وخمتلفة،  متنوعة 

ب�رشي،  جهد  ببذل  م�رشوطة  ت�سبح  �سوف 

ال�سيء  على  املن�سبة  العني  رق�ص  يف  يتمثل 

املو�سوف، هكذا يتحول هذا اجلهد الب�رشي اإىل 

تاأمل. فامل�ساهدة تتيح �سبط جممل تفا�سيل 

التي  اللحظات  اأما  موحدة،  حلظة  يف  ال�سيء 

الذي  بال�سيء  متليًا  كونها  تعدو  فال  تتلوها، 

يحول الفعل مع الب�رش اإىل تاأمل، اأو اإذا �سئنا 

اإىل فعل فارغ، كما يحول دميومة ال�سيء اإىل 

تعاقبية ب�رشية«)12(.

اإن اللغة ال�سعرية، حني تبغي االإ�سارة اإىل لوحة 

معينة يف الن�ص، تلجاأ اإىل تتابع من الكلمات 

املت�سل�سلة عرب ال�سطور، اأي اأنها �ستنه�ص على 

احلجم،  )اللون،  لالإ�سارات:  التدرجي  »التوارد 

التدرجي منظوراً  التوارد  الهيئة،...( ويعد هذا 

فريداً تعرت�ص فيه كل خا�سية مو�سوفة بني 

ـ  فاإنها  ثم  ومن  والقارئ.  ال�سابقة  اخلا�سية 

بنحو من االأنحاء ـ تخفيها، الأنها جتلب تركيز 

ال�سيء  من  اجلديدة  اخلا�سية  اإىل  القارئ 

املو�سوف. وهو االأمر الذي يحتم على القارئ 

اجلمل  من  �سل�سلة  عرب  املوحد  ال�سيء  التقاط 

ال�سيء  يلتقط  فالقارئ  الزمن.  يف  املتتالية 

ثم ينتظر اأجزاءه و�سفاته، الأنه ال ياأخذ نظرة 

على  الو�سفية  العملية  انتهاء  بعد  اإال  عامة 

عك�ص امل�ساهد الذي يلتقط ال�سيء متواقتًا مع 

القارئ  يكلف  الذي  ال�سيء  و�سفاته،  اأجزائه 

ال�سابقة  الو�سف  اأجزاء  بكل  االحتفاظ  عناء 

اأو اال�سطرار اإىل اإعادة القراءة لت�سور الداللة 

املتلقني  اأحد  ب�سفته  وال�ساعر  ب�رشيًا«)13(. 

للوحة، فاإنه بعد الطواف يف امل�سهد املر�سوم 

عمومًا  امل�سهد  يتذكر  اأن  ميكن  باأجمعه، 

بفاعلية تركيبية، ولكن كقاعدة عامة، �سوف 

يركز بال �سعور على نقطة مركزية يف امل�سهد، 

حول  تقريبًا  بغمو�ص  تفا�سيله  بقية  ويرتب 

امل�ساألة  هذه  وتنك�سف  النقطة)14(.  هذه 

جلية، حني توظف اللوحة داخل الق�سيدة، الأن 

املظهر الكلي للوحة بجميع عنا�رشه ال ميكن 

اإيراده دفعة واحدة كما هو حاله عندما كان 

�سيتعني  ذلك،  على  وبناًء  الق�سيدة،  خارج 

م�ساألة  يف  جداً  دقيقًا  يكون  اأن  ال�ساعر  على 

انتقاء العنا�رش اأو النقاط املهمة يف اللوحة، 

غريها  قبل  اإليها  باالإ�سارة  البدء  �سيتم  التي 

ياأخذ  اأن  اأي�سًا،  ال�ساعر  وعلى  الق�سيدة.  يف 

العنا�رش  لتلك  التقدمي  هذا  اأن  االعتبار  بنظر 

اأو النقاط، الذي يقابله من جهة ثانية تاأخري 

لذكرها،  اإغفال  اأو  اأخرى،  ونقاط  لعنا�رش 

ما،  دالالت  املتلقي  لدى  عليه  �ستنبني 

قبل  من  املوجهة  بقراءته  خا�سة  وتاأويالت 

والتاأخري  التقدمي  عملية  الأن  ال�سعري.  الن�ص 

يف العنا�رش املو�سوفة، هي اإحدى املوجهات 

اإىل  الن�ص  قبل  من  املقدمة  اال�سرتاتيجية، 

مرجعية  ذي  ن�ص  مع  يتحاور  وهو  املتلقي، 

يف  ت�سع  قراءته،  فاإن  وبالتاأكيد  ت�سكيلية. 

الفالين  العن�رش  تقدمي  اأهمية  ح�ساباتها 

الت�سكيلي  الو�سف  �سواه يف عملية  مثاًل على 

متجاورين  كونهما  من  الرغم  على  للمرجع، 

)املرجع(  احلقيقية  اللوحة  داخل  مكانيًا 

ومتزامنني يف حلظة تقدميهمـا للمتلقي.

مب�ساألة  حتيط  اأخرى،  اإ�سكاليات  وثمة 

املرجعية الت�سكيلية يف الن�ص ال�سعري، منها 

طبيعة  يف  احلا�سل  االختالف  يخ�ص  ما 

مرجعية  ذي  ن�ص  بني  واختالفها  التخيل 

لوحة  اأية  مع  له  مرجعية  ال  واآخر  ت�سكيلية، 

معروفة خارج الن�ص. وكمثال على ذلك، فاإن 

ن�ص  �سياق  )لورنا( يف  مثل  امراأة  ا�سم  ورود 

�سعري من النوع الثاين، �سيجعل القارئ اأمام 

حتى  )لورنا(،  �سورة  لتخيل  خيار  من  اأكرث 

اخليارات،  عدد  تقلي�ص  اإىل  الن�ص  عمد  واإن 

من خالل حتديده ت�سكيليًا جلوانب معينة من 

�سكل )لورنا(. لكن عندما يرد ا�سم )لورنا( يف 

�سياق ن�ص من النوع االأول، يرتبط مبرجعية 

خارجية مع لوحة الفنان جواد �سليم املعنونة 

)لورنا(، ومثلما نرى  ال�سخ�سية نف�سها  با�سم 
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امل�سطجعة  وال�سيدة  عمودية،  با�ستقامة 

الذي  الداليل،  اأفقية، وثانيًا، ال�رشاع  ب�سورة 

جواد  الفنان  اإن�ساء  من  ال�ساعر  ا�ستنتجه 

�سليم اللوحة على تلك الطريقة، وهو ال�رشاع 

ميثلها  التي  الفقرية  الطبقتني؛  بني  القائم 

التي متثلها  املالكة،  والرثية  الب�ستاين(،  )ابن 

)ال�سيدة(.

وت�رشد الوقائع على ل�سان ابن الب�ستاين الذي 

الزمنية  اللحظة  الق�س�سي  بوحه  يتجاوز 

لكي  �سليم،  لوحة جواد  املج�سدة يف  الثابتة، 

ي�سرتجع اأحداثًا من ما�سي اأ�رشته، حيث دفع 

اأفرادها جميعًا �رشيبة ذلك التفاوت الطبقي 

مع اأ�سيادهم:   

       اأنا خم�سة �سلبان 

       اأنا خم�سة اأطواق

       اأنا ال اأن�سى

       اأنا ين�سانـي الن�سيـان

جدي بائع �سو�ص

واأبي مدفون حتت رمـاد الب�ستـان

  

       حتر�سه الريح

       وقلـب فتـاة

       ونعيق الغربان

       اأنا ال اأن�سى

منذ مئات االأعوام واأمي يف الق�رش

تخيط ثياب بنات ال�سلطان

واأخي ابتلعته اأربع اإطالقات

وت�رشد دمه يف كل زقاق

واأنا يف الليل اأموت من ال�سحك على نف�سي

           حني اأرى نف�سي

           تلقي فوق �رشيري 

�سوطًا وامراأة

وتهيم ب�سيف من حلوى

 لتحارب فوق االأوراق

اأنا ال اأن�سى

اأنا خم�سة �سلبان

اأنا خم�سة اأطواق

ومقا�سدهم، من امليل نحو االغرتاف من هذا 

بقرابة  يرتبط  الذي  املهم،  الب�رشي  املرجع 

العراقي  ال�سعر  مع  وفنية،  تاريخية  جذرية؛ 

احلر، منذ ن�ساأته، وحتى اليوم.

ومن الق�سائد يف هذا املجال، ق�سيدة ))مقامة 

�سالم  لل�ساعر  الب�ستاين(()17(  وابن  ال�سيدة 

التي متد �سالتها املرجعية مع لوحة  كاظم، 

�سليم.  جواد  للفنان  الب�ستاين(  وابن  )ال�سيدة 

بداية، من خالل  املرجعية  اخليوط  وتتك�سف 

قرينة الت�سابه بني العنوانني:

)ال�سيدة وابن الب�ستاين / 1958( جواد �سليم

ا�ستنطاق  على  الق�سيدة،  اهتمام  وين�سب 

اقرتاح  ثم  اللوحة،  هذه  وراء  الكامنة  الق�سة 

تنه�ص  اأن  ميكن  التي  امل�سمونية  املادة 

عليها فعالية �سكلي اللوحة الرئي�سني: ال�سيدة 

وابن الب�ستاين، من خالل قراءة مو�سعهما يف 

الف�ساء وتاأويله، والعالقات االإن�سائية املهمة 

توتر  وجود  اإىل  تومئ  التي  بينهما،  القائمة 

االثنني  بني  العالقة  طبيعة  يف  يعتمل  داليل 

ال�سابة،  )ال�سيدة(  و�سعية  ت�سكيليًا  اإليه  ترمز 

وترف  لهو  و�سيلة  يف  با�سرتخاء  الغافية 

)االأرجوحة(، وو�سعية )ابن الب�ستاين(، ال�ساب، 

بجانبها،  وقوفًا  امل�سلوب  املظهر،  الب�سيط 

وبني  بينه  الطبقي  للتفاوت  منه  ا�ستجابة 

ال�سيدة الغافية.

بني  ال�سائد  والعبد(  )ال�سيدة  منطق  ظل  ويف 

الطرفني، فاإن ابن الب�ستاين يوؤدي عماًل )ر�ص 

الر�سالة  طبيعة  مع  توا�سلي  غري  احلديقة( 

وهيئتها  )ال�سيدة(،  املراأة  �سكل  يبثها  التي 

اأبعاد جمالية،  )امل�سطجعة(، وما يبثانه من 

الب�ستاين  البن  م�سموح  غري  وعاطفية، 

با�ستقبالها، والتجاوب معها، على الرغم من 

وهنا  اللوحة.  ف�ساء  يف  مواقعهما  تقارب 

مذاقًا  اللوحة  منحت  التي  املفارقة  تكمن 

الختالف  من  الناجتة  الإ�سكالية 

الت�سويري يف  العر�ض  طريقة  بني 

نف�سه  العر�ض  وطريقة  اللوحة، 

الو�سيط  خالل  من  الق�سيدة  يف 

اللغوي، ل تنتهي مبجرد ال�ستعانة 

بالو�سف، ول حتى باأ�ساليب اأخرى 

كال�رصد مثاًل، لأن »ال�رصد والو�سف 

اأنهما  مبعنى  متماثلتان،  عمليتان 

تظهران بو�ساطة مقطع من الكلمات 

لكن  للخطاب(  الزمني  )التتابع 

يعيد  فال�رصد  مو�سوعهما خمتلف؛ 

بينما  للحوادث،  الزمني  التتابع 

متزامنة،  مو�سوعات  ميثل  الو�سف 

ومتجاورة يف املكان«

بني  الت�سكيلي  ال�رشاع  اأواًل  قوامه  دراميًا، 

الواقف  الب�ستاين  ابن  ال�سكلني:  و�سعي 

جواد �سليم



اهتمام  على  ا�ستحوذ  الذي  الب�ستاين  ابن  اأما 

ملظهره  دقيق  بت�سوير  يحظ  مل  فاإنه  الن�ص، 
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الداخل،  من  يتم  كان  له،  ال�سعري  الت�سوير 

من  نف�سه  يف  يحتب�ص  ما  اإ�ساءة  بهدف 

اأحا�سي�ص، وذكريات، واأحالم.
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ال�ساعر، بعد اأن فكك الكثافة الت�سكيلية لرموز 

االآنية املر�سومة،  )املرجع(، وحلظتها  اللوحة 

ومط زمانها احلكائي مرة نحو املا�سي، مروراً 
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احللمية، اأن يعو�ص التوا�سل الفا�سل مع تلك 

�سوى  فاإنه ال ميلك  ولذلك  الواقع،  ال�سيدة يف 

تطارده،  التي  املفارقات  هذه  على  ال�سحك 

حتى يف حلظة احللم )اأموت من ال�سحك على 

نف�سي / حني اأرى نف�سي/ تلقي فوق �رشيري 

�سوطًا وامراأة(... فهو حمكوم اأبداً، بهذا الطوق 

به  حكم  كما  الثقيلة،  تبعاته  وبكل  الطبقي 

اأفراد اأ�رشته �سابقًا.

اللوحة،  قراءة  اخلروج من  ال�ساعر  لقد حاول 

ا�ستنتجت من  التي  بتاأويل خا�ص بق�سيدته، 

التفاوت  ق�سية  عن  التعبري  دالالت  اللوحة 

الطبقي بني منوذجي: ال�سيدة والعبد، اأو الغني 

الراغب  اأو  والفالح،  االإقطاعي  اأو  والفقري، 

الفوارق  واأن  املمنوع.  واملقموع  املتمنع 

املوجودة بني العناوين ال�سابقة جميعًا، هي 

الب�ستاين،  ابن  نف�ص  يف  يدور  ما  جلمت  التي 

من ذكريات املا�سي واأحالم امل�ستقبل، ومن 

داخله  يف  تعتمل  التي  العاطفية،  املكبوتات 

وهو يقف يف حلظة اللوحة، م�سلوبًا )باملعنى 

النف�سي( بجوار �سيدته التي ال �سبيل للو�سول 

اإليها.

مب�ساألة  حتيط  اإ�سكاليات،  ثمة 

الن�ض  يف  الت�سكيلية  املرجعية 

ال�سعري، منها ما يخ�ض الختالف 

التخيل  طبيعة  يف  احلا�سل 

مرجعية  ذي  ن�ض  بني  واختالفها 

له مع  واآخر ل مرجعية  ت�سكيلية، 

اأية لوحة معروفة خارج الن�ض

ولقد ح�رشت بع�ص الدرا�سات، تاأويل اللوحة 

بالكبت  املتعلقة  االأخرية  امل�ساألة  اإطار  يف 

من  باإ�ساءات  ا�ستعانت  اأن  بعد  العاطفي، 

مذكرات الر�سام، تدل على معاي�سته احلقيقية 

عام)18(،  بنحو  املواقف  هذه  ي�سبه  ملا 

ملثل  مقاربته  عن  ف�ساًل  فاإنه  ال�ساعر  اأما 

اأبعاداً  اللوحة  اإىل  اأ�ساف  فقد  التاأويل،  هذا 

املغلق  االإطار  من  انتزعها  اأن  بعد  جديدة، 

ليفتحها على  الفنان  بذات  اخلا�سة  للدالالت 

واحلقبة  باملجتمع  اخلا�سة  الدالالت  اأفق 

املا�سي(  القرن  من  )اخلم�سينيات  التاريخية 

التي ر�سمت فيها اللوحة، التي كانت ت�سودها 

بني  احلادة  االجتماعية  الفوارق  تلك  مثل 

مناذجها االإن�سانية املختلفة.

اإن �سالم كاظم، يف قراءته للوحة )ال�سيدة وابن 

اجلوانب  باإبراز  االهتمام  اأغفل  قد  الب�ستاين(، 

العالقة  اأن جرته طبيعة  بعد  للوحة،  ال�سكلية 

بني �سكلي اللوحة، نحو تاأويل اجتماعي يهتم 

اللوحة  لق�سة  امل�سمونية  املادة  با�ستنطاق 

بداًل من االهتمام مبادتها ال�سكلية، وال �سيما 

اجلانب اللوين منها.
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ْه َكاأَنّنا يف ِمْقرَبَ

َوَحْوَل َطْيِف َعْبَلٍة َوِرْم�ِسَها

ُيْوَلُد اأَْلُف غادٍر

ُيْوَلُد  اأْلُف فا�ِسٍق

ِه ِمّ
ٍب لأُ ُيْوَلُد اأَُلُف غا�سِ

ُه ذاَك الُهَماُم »َعْنرَتة«؟! َوَيَدّعي باأَنّ

يا اأُيّها اليتيْم

احُلْلُم ما يزاُل غارقًا برْبكِة الِدّماِء والُدّموْع

َمٍة َوَما يزاُل الَقْلُب لِهثًا َوراَء ُكِلّ جَنْ

اأْنَفا�ُسها َحبي�سٌة، َوَبْوُحها ممنوْع

ُيّها اليتيْم
يا اأَ

ُيّها العظيم
يا اأَ

اعوِن والَلّْيِل بنا حُتيْط �ُسالَلُة الَطّ

َت�سُلّ اأْنفا�َض احَلياة

َة اليتيم بالُعقوْق َمّ
َفْلَتْهَنئي يا اأُ

َبْعَد  »الُعنوِق  َمْو�ِسم  يف  ِدماوؤُنا  َن�سَجْت  َقْد 

الُنّوْق«

ِبّي على جراِحنا ما �ِسْئِت ِمْن َحَطْب �سُ

ِبّي، َفُكُلّ َجْمَرٍة ــ َتْل�َسُعَنا ــ اأَُبوَلَهْب« �سُ

ِبّي، فاإَنّ َدْمعَة اليتيم، �سُ

ِة الَعَرْب.. َمّ
َبَحْت ِمظَلًّة لأُ اأ�سْ  

)٭( »الُعنوق َبْعَد الُنّوق«: َمَثٌل َعربٌيّ ُي�رصُب يف 

عِة. يِق َبْعَد ال�َسّ ّ ال�سِ

يا اأُيّها اليتيْم

ُمنُذ َمتى واأْنَت َت�ستظُلّ ُيْتَمَك امُلقيْم؟

َمَرّْت َقوِفُل الَزّماْن

َم الأَْفواْه َواأْنَت ما ِزْلَت ُهَنا ُمَكَمّ

تدعو بَعْيَنْيَك لكي تذوَق َرْع�َسَة احَلياْة...

يا اأُيّها اليتيْم

اأَاأْنَت ما ِزْلَت ُهنا..

حتُلُم باخُلْبِز َوباملياْه..؟

ياء والأَماْن ّ حتُلُم بال�سِ

طاآِن والأّياْم حتُلُم ِبال�ُسّ

َتزُفّ َفْرَحًة تطرُي فوَق واَحِة اجلباْه...؟!

ُيّها اليتيْم
يا اأَ

ُمْنُذ َمتى َواأَْنَت يف ُحْزٍن ُمقيْم..؟

ْبُح َوالأنغاْم ّ ال�سُ

َمَرّا على رْم�َسْيَك كالأَْحاَلْم

َظٍة َوحْلظٍة، َوَبنْيَ ُكِلّ حَلْ

يدُقّ قلُبَك امَلليُء بالآماِل اأبَواَب الأُباة

لعَلّ َفْجراً دافئًا،

َلَعَلّ َنْهراً قاِدمًا ينداُح َبنْيَ راَحَتْيْك

بًا ِمْن َحماْم َلَعَلّ �رِصْ

َيُحُطّ َفْوَق كاِهَليْك

َلَعَلّ َقْلبًا عا�ِسقًا

ُيغاِزُل الُنّجوَم َبنْيَ ُمْقَلتيْك

َلَعَلّ �َسْيفًا ما يزاْل

ُحو على ترنيمِة الأْبَطاْل َي�سْ

َلَعَلّ »�َسْهَرَياْر«

ُيغاِدُر الأحقاْد

َوتنت�سي بالَنّ�رْصِ »�َسْهرزاْد«

ٍة ُهَناَك ما َتزاْل ّ فاأْلُف ِق�سَ

حاْل... َت َمْوجِة الرِتّ تئُنّ حَتْ

ُيّها اليتيْم
يا اأَ

َقْد اأْتَعبتني رْحلٌة اأَْنَت بها ُمقيْم

ال�ّساكبون احُلْزَن يف َعْيَنْيَك ُمتعبوْن

اآماِلَك  ْفـــواِه  اأَ ِمــْن  احَلياِة  ِنْعَمَة  وال�ّسارقون 

ُمتعبوْن

والغار�سون اأْوتاَد ال�سقاِء يف َقْلِبَك ُمتعبوْن

ْكَواَب امَلُنوْن... رْبِ اأَ ّ َواأْنَت َكْم َت�سقيهُم بال�سَ

يا اأُيّها الَعظيْم

يف َخيمِة الَزّماِن كان امُلْلَتَقى

َعْيَنْيَك  ِمــْن  ــْزِن  احُل اأغنياُت  َتْقَتاُت  َوحينما 

َعْزَفها

َتغيُب َفْرَحُة الُقلوْب

َوَتنت�سي اآلُمنا الَرّعناْء

َوَتْرَحُل الآماُل يف هاجَرِة اجَلفاْء

َهُل اخُليوُل وال�ّسحراْء َوَت�سْ

َلَعَلُّه َيْنَه�ُض ِمْن َرماِدِه الَعْنَقاْء

فَكْيَف يل يا اأُيّها اليتيْم

موْع اأْن اأُْوِقَظ ال�ُسّ

َفما َيزاُل احُلْزُن �ساِربًا بنا اأَْوتاَدُه

اليتيم      
د. اأكرم جميل قنب�ض
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اأنا معه مغمور بالدفء والطماأنينة..  املحلقة.. 

ت�سملنا عذوبة ال�سمت اجلميل.

اإىل  وجل�ص  جدي..  يد  قَبّل  اأبي،  جاء  قليل  بعد 

له جدي  مــَدّ  يــده وراأ�ــســه..  ُيقِبّل  جــواره، عــاد 

يحت�سن  يكاد  وهو  اأبــي  قال  القهوة..  فنجان 

الفنجان ويتهلل له وجهه:

ــ ِمْن يد ما نعدمها.

اأقرر م�سارحة جدي..  اأخذت وقتًا طوياًل حتى 

اأخرياً ا�ستجمعت باأ�سي وعزميتي:

ــ يا جدي.. اأبي يرف�ص زواجي ممن اأحب.

رمقني اأبي منده�سًا.. �ساألني بعينيه املفتوحتني 

يف  جــدي  اإ�ــــرشاك  �سبب  عــن  اأق�ساهما  اإىل 

اإىل  الكنكنة  يعيد  وهو  جدي  قال  املو�سوع.. 

النار:

ْجه يا حممود ممن يحب. ــ َزِوّ

حار اأبي وتنهد، ثم قال:

ــ يا اأبي.. اإن.

ْجه يا ولد. ــ َزِوّ

ظهرت حرية اأبي يف اأ�سابعه املتوترة، ثم نطق 

على م�س�ص:

ُي�سوي  وهو  اأتاأمله  وم�سيت  �سوؤايل،  اأرجــاأت 

القهوة  كنكنة  ويدفع  املتهدل،  الف�سي  �ساربه 

�ساخت  التي  النار  كانت  حيث  املوقد  جمر  يف 

اأو�سك  الذي  جلدي  قلت  بتلذذ..  القوالح  مت�سغ 

على الت�سعني، واأنا اأ�ست�سعر دفء اجللو�ص اإليه:

ــ حدثني عن البنات يا جدي.

ابت�سامة  لكن  مالحمه،  فجاأة  تتغري  اأن  توقعت 

اإىل  وثقة  �سديد  هدوء  يف  تت�سلل  اأخذت  رقيقة 

وجهة املتغ�سن، ومل مينع اجللد املكرم�ص نور 

يف  اأ�ــرشق  كما  وجهه  على  ي�رشق  اأن  الب�سمة 

اأبهاء روحي.. قال وهو يتنهد:

ــ رياحني خلقن لنا.

ــ هذا كالم ال�سعراء.

قلب النب وال�سكر مبلعقة عمرها يفوق عمره، ثم 

قال:

ن للنا�ص حب ال�سهوات من الن�ساء. ــ ُزِيّ

لقد  �سنوات..  منذ  رحلت  التي  جدتي  تذكرت 

رحلت عام �سقوطه من فوق الفر�ص.. واأذكر اأنه 

يبدو  اإ�سارة..  هذه  وقال:  �سقط  يوم  جداً  ت�ساءم 

اأنه االآن يرى وجهها الطيب الب�سو�ص ومالحمها 

املنمنمة البا�سمة. متنيت اأن يفرح عندما اأقول 

له:

ــ اأريد اأن اأتزوج.

قال وما زال يف �رشوده يتاأمل وجه جدتي:

ــ على بركة اهلل.

�ساألته:

ــ كيف اأختار؟

بكامل  اإيَلّ  عــاد  اأن  بعد  قــال  ثم  قلياًل،  متهل 

وعيه:

ــ ال جتهد نف�سك يف االختيار.. �سيحدث وحده.

وما دوري؟

وزع اهلل املزايا والعيوب على العباد بالعدل.

حلظة �سمت ثم ا�ستطرد:

ــ وال اأحد كامل.

ــ يا جدي.

ــ يف كل اإن�سان عيب واحد.. فقط جتنب املنبت 

ال�سيئ.

ــ يا جدي.

املزرك�ص  البي�سة  القهوة  بفنجان  يده  يل  مد 

اأبي�ص القلب.. �سعدت الرائحة املميزة اإىل اأنفي، 

وم�ست حثيثًا اإىل راأ�سي.. ظل �سارداً يحدق يف 

اآثار  وجهه  وعلى  ال�سفاف  االأحمر  النار  جمر 

ابت�سامة، ونب�ص ذكريات حبيبة تدغدغ روحه 

حدثني عن البنـات
فوؤاد قنديل
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عاليًا  مبقدمتيها  ارتفعت  فجاأة  لتنطلق..  جدي 

واألقته على االأر�ص.

احتوته  الثمانني..  ذي  الرجل  عظام  حتطمت 

�سمله  وقد  النهو�ص  ي�ستطع  مل  بعدها  غيبوبة. 

الذهول.. مل يقدر على ت�سور احلالة التي اأ�سابت 

االأمل  ياأكله  االأر�ص  على  وهو  باجلنون..  فر�سه 

�ساقها  ت�رشب  راآهــا  بعظامه،  يح�ص  يكاد  وال 

اخللفية الي�رشى يف اجتاه احل�سان، مبا يعني:

ــ اأذهب االآن.. لقد ت�سببت يف م�سكلة.

انحنت عليه تلعقه وتعتذر، وما لبثت وهي تراه 

عيناها  فا�ست  اأن  املــرتدي  الو�سع  هذا  على 

بدمعتني �ساخنتني، �سقطتا على وجهه.. حاولت 

ا�ستطاعت.. جاء  النهو�ص فما  اأن ت�ساعده على 

املارة فاأعانوه على الركوب.. توجهت يف هدوء 

املجاورة،  القرية  نحو  الطريق  اإىل  وحر�ص 

اأن تعود، لن حتمله قدماه لعدة  لها  اأ�سار  لكنه 

ا�ست�سعر جدي طبول  اأراد اهلل له عمراً..  اإذا  اأيام 

اأن  جدتي  لبثت  ومــا  الت�ساوؤم  غلبه  الــقــدر.. 

رحلت.. طلب عمي اأن ياأخذ الفر�ص احلزينة، وقد 

اأما  النــت..  حتى  عليها  و�سرب  �سهوراً  رف�سته 

اأنا.. فتزوجت ممن اأحب.. وطلقتها بعد عام فقد 

كانت م�سكالت عائلتها ثقيلة وعا�سفة، زعزعت 

ع�ص احلب.. وبعد اأن اندملت جراحي، ا�ستقت اإىل 

اإىل جدي ليحدثني عن  الدفء والقهوة.. فعدت 

جمال البنات وقلوب البنات.

ــ حا�رش يا اأبي.

لقد طرقت على احلديد وهو �ساخن.. كانت فكرة 

جيدة اإذ ا�ستعنت باجلد الرائع.. انحنيت ب�رشعة 

ب�ساربه  يعبث  عــاد  فقبلتها..  جــدي  يــد  على 

املتهدل، واأبي يتململ.

الوراء  اإىل  الوبر  اأعاد طاقية  اأن  بعد  قال جدي 

وظهرت �سلعته اجلرداء:

ــ ملاذا ال توافق يا حممود؟!

حاول اأبي اأن يرت�سف القهوة، لكن الفنجان اهتز 

ه اإيّل  وت�ساقطت على �سدره بع�ص القطرات.. وَجّ

نظرات عاتبة.. رمبا اأكرث من ذلك.. تعجله جدي 

لريد عليه.. األقي اأبي عبارته القا�سية ب�رشعة:

ــ والدها �رِشّيب ومنفلت الل�سان.

اأين �ساأفقد املوافقة امللكية..  الفور  اأدركت على 

لقد وجه يل اأبي �رشبة قا�سمة.

القاعة،  يف  الوحيدة  النافذة  اإىل  جدي  حتــوَلّ 

�ست  نَكّ اإيّل..  نظر  ثم  الندي،  ال�سباح  نور  حيث 

النحا�سية  علبته  من  بفرة  ورقة  �سحب  راأ�سي.. 

ال�سدئة ذات القلب االأ�سفر الرباق.. ح�سى الورقة 

بالتبغ وحاول اأبي اأن ي�سعلها له فرف�ص.. كان 

اأبي قد اأ�سعل املوقف.

من  القادم  النور  يتاأمل  وعاد  نف�سًا  جدي  اأخذ 

النافذة، ملح غ�سنًا من �سجرة النبق يهتز حتت 

القبالت ويطريان  ج�سدْي ع�سفورين يختطفان 

يف دورة ق�سرية نزقة. 

عاد جدي يتطلع اإيّل وقد بدا اأنه ال يجد الكالم، 

اأح�س�ست بغ�سة يف  قلياًل عما كان..  �ساخ  واأنه 

حلقي، وباأين على و�سك البكاء.. بل ترقرق الدمع 

يف عيني.. عندئذ، قال جدي: 

ْجه يا حممود ممن يحب. ــ َزَوّ

فنجان  اأبي  اختطف  بينما  احلياة  اإىل  اأعــادين 

يد  على  وانحنى  واحدة،  دفعة  فتجرعه  القهوة 

جدي فقبلها، وانطلق يقفز الدرجات الطينية اإىل 

القاعة العليا.

بلغني �سهيل ح�سان.. ت�سلل االبت�سام من جديد 

اإىل وجه جدي وحتول اإىل النافذة.. كان ال�سهيل 

لفر�ص جدي التي اأ�رش عمي على امتالكها بعد 

حادث  يف  �سنوات  ع�رش  قبل  جدي  اأ�سقطت  اأن 

األيم ال ين�ساه اأحد من اأهل البلد.

يومها كان متعجاًل حل�سور جنازة اأحد اأ�سدقائه 

القدامى يف القرية املجاورة.

كعادتها  وكــانــت  ــرشاع  ــالإ� ل يــدعــوهــا  م�سى 

التقت  اأن  اإىل  لذلك،  ينبهها  اأن  دون  ت�ستجيب 

النظرات  تبادله  توقفت  االأثــــري..  ح�سانها 

لكزها  الناعمة..  الوعود  منه  وتتلقى  احلاملة 
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الهروب  اأو رغب يف  ال�سجر،  اأو  اأ�سابه اجلنون 

تكرث  وكــم  كــثــرية....  احتماالت  مــا.  �سيء  من 

ال�سوؤال على نف�سك وتعجز  االأجوبة حني تطرح 

عن اإيجاد اإجابة.. وكاأن احتمال وجود اأكرث من 

هذا  كل  الكافية.  املعرفة  بعدم  مرهون  اإجابة 

بقي يدور يف راأ�سي... بينما هو يدور ويدور، يف 

حياة بت اأ�ساهدها اأمامي كم�رشح اأ�سبه بحلقة 

مفرغة للبطل، دون اأن يوؤدي م�سهداً واحداً ينقل 

به اإح�سا�سًا باأمل ما.

مل يكن م�سطرا لذلك، فلي�ص هو مبمثل ومل ينتظر 

مني الت�سفيق وال حتى االنتباه، اأنا تربعت اأن 

اأراقبه واأن اأتاأمل الأجله، رغم ثقتي باأنه ال يتاأمل 

من  �سيء  باأي  ي�سعر  ال  اأنه  يبدو  لكن  طواعية، 

حوله، حتى ولو كان هطوال غزيرا للمطر، ولعلها 

نتيجة منطقية، فاملرء حني يتعر�ص لكم هائل 

من احلزن وال�سيق يف حياته يت�سالح مع فعل 

االأمل نف�سه، و يفقد ذلك االإح�سا�ص القدري، يفقده 

متامًا، وي�سبح كالدمى التي يحركها االأطفال.

اإليه  توجه  الأوامر  اال�ستجابة  هو  يفعله  ما  كل 

على  تقع  من  هناك  باأن  اقتناعه  مع  مبا�رشة، 

احلياة، وهناك من هو  تنظيم  م�سوؤولية  كاهله 

مطلوب منه التنفيذ فقط، حتى ولو كان يتعذب 

بذلك، لكن هذا الغريب ال يرغب اأن يكون �سمن 

كتفيه  فــوق  ت�سع  الأنها  القياديني  جمموعة 

ال  بينما  اآخر،  ب�سكل  وجوده  تتطلب  م�سوؤولية 

مي�سي  ميت  �سبه  فهو  وجــوده،  يف  ي�سكك  يزال 

اأيامه على اأ�سابعه بانتظار اأن  ويتحرك، ويعد 

تنتهي.

درج  حتت  الكائنة  غرفته  على  �سدفة  تعرفُت 

عليها  تدل  والتي  لنا،  املقابل  اخللفي  البناء 

اأمام  مو�سوعة  واملجالت  اجلرائد  من  اأكــوام 

باب خ�سبي كتبت عليه ذكريات قدمية ل�ساكنني 

غريبًا عن املكان.. مل اأقراأ ذلك على جبينه، لكنه 

يداري خطواته، وحتى نظراته، يحمل مع وحدته 

حقيبة متوا�سعة تكاد ال تت�سع لب�سعة تفا�سيل 

من ذاكرة مغلقة، حا�سنًا باإجهاد جمموعة كتب 

ممزقة االأغلفة ال حتمل اأية عناوين.

حني و�سل حينا ال�سغري، بدت عيناه حائرتني 

اأطلت  كلما  اأعرفه،  �سياع  من  ب�سيء  تنطقان 

النظر يف مراآتي؟ م�ستت ال يعرف بال�سبط من 

اأين اأتى. هكذا �سعرت منذ اأول مرة راأيته، بينما 

انتباهي  لفت  حيث  املدر�سة،  من  عائدة  كنت 

اأمنع  فلم  حركته،  وتفا�سيل  وجهه  بتقا�سيم 

نف�سي من اأن اأتتبعه بنظراتي، رمبا الأين اأخاف 

على اأي اأحد من الوحدة ورمبا الأين ال اأحبذ ترك 

اأ�سبحوا  اأنهم  اأطمئن  اأن  املتعبني و�ساأنهم قبل 

بحال اأف�سل. هل �سي�ستقبله اأحد؟ هل من �سخ�ص 

يف  وي�ساعده  بقدومه  مرحبًا  ليالقيه  �سيظهر 

حمل اأ�سيائه؟!

كل هذه االأمنيات عادت لذاكرتي بعد م�سي يوم 

اأو  باأكمله، لكن الغريب بقي وحيدا ومل يتعرف 

يتقرب منه اأحد.

جيئة  مي�سي  اأنــه  الغريب  هذا  اأمــر  يف  الغريب 

مل�سافات  ال�سري  ميتهن  ــه  اأن لو  كما  وذهــابــا 

طويلة، دون وجهة معينة، يواظب على تدخني 

�سجائره ب�رشاهة ال يعرف متعتها اإال املدخنون 

ممن يعتقدون اأن �سجائرهم هي االأكرث اإخال�سًا 

ووفاء لهم، بحجة اأنها حترق نف�سها الأجلهم.

عن  بحثا  بوجل  مي�سي  بعيد،  من  اأراقبه  كنت 

للبيوت ذات  العالية  االأ�سوار  موطئ قدم بجوار 

ال�سبابيك االأ�سبه بالثقوب حمكمة االإغالق منعًا 

لدخول ال�سوء والهواء، الياأ�ص وا�سح يف م�سيته 

وحركة �ساقيه املثقلة.

يف  كــان  فيها،  �ساهدته  التي  ــرات  امل كل  يف 

مكان مظلم، وكاأنه يختار االأماكن البعيدة عن 

يتفادى  اإنه  حتى  ال�سوء،  اأ�سكال  من  �سكل  اأي 

احلديث الأي اأحد، ولعله يتحا�سى بذلك الرد على 

من  غريب:  �سخ�ص  الأي  املتوقع  النا�ص  �سوؤال 

وملاذا  ماذا  جن�سيتك؟  ما  ا�سمك؟  ما  اأنت؟  اأين 

جوابا  تعرف  ال�رشطة  وحدها  ومتى...؟  وكيف 

ال�رشطة  ولكن  لهم...  اأبرزها  اأوراق  خالل  من 

بطبيعة احلال لن تخرب اأحداً مبعلومات تخ�سها 

يثبت  ما  معه  ويحمل  �رشعيًا  وجــوده  دام  ما 

اأكرث من هويته  اأن تعرف  �سخ�سيته، ال يعنيها 

حاله  عن  ت�ساأل  ولن  �سلوكه،  ح�سن  و�سمان 

ومزاجه واأهوائه؟ لكني اأعتقد اأنه كلما �سار يف 

اأي  حفظ  حماولته  مع  اأكرث،  غريبًا  يبدو  مكان 

غري  ومبواعيد  املكان،  ومالمح  ا�سم  عن  �سيء 

منتظمة يلتهم طعامه خالل ثوان معدودة حتى 

�سيء  واأي  ينتظر،  ما  ياأتيه  حني  جاهزا  يكون 

ينتظر؟ ل�ست اأدري.

هو لي�ص باأح�سن حااًل مني، فلم يظهر ب�سخ�سية 

التفكري،  يف  نف�سه  يتعب  باأن  الراغب  اأو  املفكر 

اأفكر  )اأنا  يوم  ذات  اأطلقت  فكرة  يخاف  ولعله 

اإذا اأنا موجود( اإذا قد يكون التوقف عن التفكري 

توقفت يف  وبذلك  للزوال،  وكافيًا  �رشطًا الزمًا 

داخله كل رغبة يف احلياة.

كل  وقوفه  رغم  ال�سيب  وخطها  املهملة  حليته 

الوقت يف الظل، ويبقى الزمن كفياًل مبلء �سلة 

املهمالت باأ�سياء بالغة االأهمية لكننا ال نتمكن 

ا�سرتجاعها، وحيث ف�سويل مل يتوقف  اأبداً من 

حلظة ملعرفة �رش البوؤ�ص واملرارة الباديتني على 

نهار،  ليل  ال�سوارع  ودورانه يف  خطوط جبينه 

املنطقية  املقاربات  من  بكثري  له  اأعلل  بــداأت 

اأو  لل�رشب واحلرمان،  تعر�ص  املتخيلة، فرمبا 

اأو  عنه،  تخلت  اأنها  اأو  اأ�رشته،  ترك  على  اأرغم 

نور خافت
فاطمة املزروعي
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لن�سارته،  يعود  الذابل  والــورق  قويًا  ي�سحي 

واالإن�سان تتحرك بداخله عواطف نبيلة.

تلك الفتاة اأ�سبحت تطيل اجللو�ص على مقعدها، 

اإىل  ت�سبقه  حينما  غريبة  بلهفة  تنتظره  وهي 

وهما  تكرب  م�ساعرهما  م�ست،  اأيــام  ال�رشفة. 

وباأوقات  الزاوية  ذات  من  بع�سهما  يتاأمالن 

اأخذت تطول يوما بعد يوم.

بداأ يقراأ حزنا يف عيني فتاة يف�سله عنها �سارع 

مب�رشبني، لكن جلو�سها الطويل ودخولها للنوم 

حقيقة  معرفة  من  ميكنه  مل  ال�سوء،  اإطفاء  مع 

مل  هي  امل�سي،  على  تقوى  ال  التي  فتاته  واقع 

تطيل  اأن  اختارت  لكنها  برغبتها،  ذلك  تخرت 

اإن  تعرف  اأن  قبل  بحبه  تغرم  واأن  اإليه  النظر 

كان يقوى على احلركة اأم ال، فهو كذلك مل يكن 

يوحي الأحد بقدرته على النهو�ص واحلركة، لكن 

الطريان  جتيد  لو  االآن  تتمنى  املقعدة  حبيبته 

يحبذ  ال  مكان  يف  خا�سة  بكاف  امل�سي  فلي�ص 

لقاء حبيبني دون ر�سى احلي باأكمله.

كالهما مزيج رائع، هو بغربته ومب�ساعره التي 

ا�ستيقظت، وهي مبحاولتها احلركة لتقرتب منه 

رغم عجز �ساقيها، اأ�سبح ذلك امل�سهد زاداً يوميًا 

يل كمتفرجة على بطلني... وذات يوم خرجُت يف 

ذات التوقيت، لكني وجدُت نافذة الغريب مغلقة، 

على غري العادة، اأ�سبوع، اأ�سبوعان، �سهر، والفتاة 

تفتح نافذتها، ت�سعل ال�سوء، تنتظره، اإنها تعلم 

باأنه �سوف يهرع على �سوء �سموعها، الأنه عا�ص 

�سوئها،  �سوى  �سوءاً  ير  ومل  الظلمة  يف  طوياًل 

ذمة  وعلى  بعد  فيما  عرفُت  كما  الغريب  ولكن 

جارتنا اأنه ترك املدينة دون اأي اأثر له..

كنُت اأ�سعر باحلزن عليها وهي ت�سعل ال�سوء كل 

ليلة تنتظره حتى الفجر..

ويف داخلها لهفة باأنه �سوف يعود..

متنيُت لو كنُت كاتبة اأو خمرجة لق�ستهما، لعلي 

اأختار نهاية اأخرى اأنري بها قلبيهما ولو ب�سوء 

خافت.

ب�سكل  مرتبة  فهي  غرفته  جــدران  اأما  قدامى، 

اأي  فيها  تبدو  ال  ومــقــاالت  ب�سور  ع�سوائي 

اأقف  غرفته،  من  اقرتبُت  كلما  وكنت  عناوين، 

مبهورة اأمام هذا امل�سهد، اأمتنى لو اأعرف اأي نوع 

اأدعي العلم بالنا�ص  من الب�رش هو؟ واأنا هنا ال 

مراراً،  به  �سعرُت  ما  هذا  خمتلف،  �سنف  لكنه 

اأن  اأ�سياء كثرية نحتاج  فاأنا ممن يوؤمنون باأن 

اأ�سعر بنف�سي  اأن نفكر فيها،  اأكرث من  ن�سعر بها 

م�ستتة واأنا اأراه جال�سًا يف الظالم اأمام نافذته 

يراقب البنايات، اأتوقع اأنه اأحب غرفته، وتعلق 

تقا�ص  واحــدة  زاويــة  يف  اجللو�ص  واعتاد  بها 

�سخ�سيته  من  جزء  وكاأنها  اأ�سبحت  بنظراته، 

ال�ساكنة التي متيل اإىل احلزن والعزلة، كيف ال 

وهي لن تت�سع لغريه؟!

اأيام مرت والغريب يراكم فوق ف�سويل ا�ستغرابا 

اأكرب مع مكوثه الطويل يف غرفته يف �سكون �سبه 

تام، وكورق نبات ينتظر �سوء ال�سم�ص لي�سنع 

خ�رشته ون�سارته، هناك ما بدا يحييه بغتة.

تلحقان  ثم  ما،  �سيئا  تالحظان  عيناه  راحــت 

بخيوط نور م�سع، لبث طوياًل يتاأمل ذلك النور 

القادم من ال�سقة املجاورة، كما لو كان �سيعيده 

ال�سوء  �سقط  الظالم،  يف  غرقه  من  وينت�سله 

ال�ساحب،  املنهكتني، وعلى وجهه  ذراعيه  على 

فجعله ي�ستيقظ ويلتفت حوله، �سيئًا ف�سيئًا كان 

الغريب يحاول اأن يعرف م�سدر النور، فما لبث 

اأن توجه خل�سة اإىل النافذة، واإذا بفتاة تقف يف 

اجلهة امل�سدرة لل�سوء..

بي�ساء  يكفي،  مبا  جميلة  ال�سبية  تلك  بــدت 

الب�رشة، بعينني �سوداوين، جتل�ص على اأرجوحة 

خفيفة  اإ�ساءة  وخلفها  �رشفتها،  اأمــام  معلقة 

تنطلق من داخل الغرفة، تت�سع اأ�سعتها وت�سيق 

وفقا حلركة ال�ستائر التي حتركها الريح... حتمل 

ما  لكن  جيدا،  يعرفها  رمبا  روايــة  يديها  بني 

�رشق ف�سوله كان �سيئًا اأكرث و�سوحًا، اإح�سا�ص 

طفل يف داخله بات يحتاج الرعاية كي ال ين�سم 

لقائمة الوفيات التي حملها لزمن طويل.

رغبة  اإنه  اأم  القوة؟  بهذه  احلب  ع�سف  اأيكون 

خاطفة يف اخلروج من عامل الوحدة؟ اأم هي تلك 

 

اأو  انتماء  عن  للبحث  الدافعة  واالإرادة  امل�سيئة 

نحبه  ما  �سخ�ص  يحل  املــرات  من  وكم  وطن؟ 

ملن  منتمني  بذلك  فن�سبح  الوطن!  عن  بديال 

نحب، فننتخبه وطنا، اأحاور نف�سي واأنا اأتابعهما 

ب�سياق ون�ص واحد، ووحدة املو�سوع تاأتي من 

رغبتنا وبحثنا جميعا عن احلب كحال الطيور 

التي تبحث عن ماأوى لها حني يحل ال�ستاء.

الذي  الوحيد  الغريب  على  اأطمئن  بــداأت  االآن 

لكون  الراحة،  نف�سي  يف  يزرع  ما  وهو  اأعرفه 

اأطمئن  اإيل،  مقربا  جعلته  م�ست  التي  االأيــام 

موؤقتة،  ولو  ابت�سامة  وجهه  على  ارت�سمت  اإن 

من  اأكرث  وجهه  على  معلنة  ب�سمة  الحظت  وقد 

ال  وكيف  اإليه،  الفتاة  �سوء  و�سول  بعد  مــرة، 

يبت�سم وهو منهمك يف تاأمل مالحمها كل ليلة، 

حتى اأ�سبحت هاج�سه الوحيد، و�سغله ال�ساغل، 

العينني  هاتني  الفتاة  تلحظ  مل  وباملقابل 

املختبئتني يف الظالم.

وعندما تنبهت لنظراته ووجوده، حاولت اإ�سغال 

ردة  فكانت  مغايرة،  بزاوية  اآخر  ب�سيء  نف�سها 

فعل  مع  لتفاعله  اأطمئن  جعلني  ارتباكًا  فعله 

عفوي الأنثى اأول ما يخطر ببالها يف هذه اللحظة 

ح�سنها،  من  للتاأكد  قريبة  مراآة  عن  البحث  هو 

نف�سه  قرارة  يف  يتمنى  املرتقب  الغريب  بينما 

املكان  نف�ص  يف  احلياتي  ن�ساطها  متار�ص  لو 

بوقت  باحلياة  واإح�سا�سه  اأنفا�سه  ي�ستعيد  كي 

ـ وعلى عك�ص العقاقري واالأدوية  اأق�رش، فاحلب 

وزادت  االأمل  خف  جرعته،  وزادت  كرب  كلما  ـ 

احتماالت ال�سفاء. لهذا مل يتجراأ اأحد على حتديد 

زمن اأو مكان للحب، ذلك النور فتح خميلته على 

ق�س�ص جديرة باأن تعا�ص بعيداً عن العزلة، بل 

و�سط ازدحام من النا�ص واالأفكار.

�سكنت  التي  وحرمانه،  ويتمه  التع�سة  فحياته 

حياة  مع  ملقارنة  االآن  تخ�سع  طوياًل،  ذاكرته 

بينهما،  يكرب  بداأ  واحلب  خا�سة  ت�سويقًا،  اأ�سد 

يكن  مل  والب�سمات.  النظرات  يتبادالن  وهما 

م�سطنعا،  الغريب  حلالة  بال�سعادة  �سعوري 

ال�سعيف  ترى  اأن  من  روعة  اأكرث  هناك  فلي�ص 
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ونه�سته1 احلديث  العربي  ال�سعر  بلورة 

القطيعة2 اأدب 

العربي3 ال�سعر  م�ستقبل 

فنيـة4 بـانورامـا 

الإحيـاء ال�شعري
�شـاملة وانطلقة  ا�شتعادة  عتبة 

يف هذا امللف نتوقف اأمام �سوؤال مركزي.. كان وما زال يعيد اإنتاج نف�سه يف ف�ساء ال�سعرية العربية بخا�سة، والثقافة العربية ب�سفة عامة.

يتعلق ال�سوؤال مبدر�سة االإحياء ال�سعري، املقرونة بالتوق ال�سامل لنه�سة عربية ت�ستعيد وجد املا�سي، بو�سفه من�سة انطالق نحو امل�ستقبل، وال 

تفارق البعد الكوين التفاعلي مع احل�سارات االإن�سانية واالأوروبية منها بخا�سة.

الن�سو�ص املن�سورة هي يف االأ�سل مداخالت ُقدمت يف اإطار الندوة الفكرية املرتافقة مع جائزة ال�سارقة لالإبداع العربي يف دورتها اجلديدة.

ال�سعرية5 واملذاهب  املدار�ض  ظهور 
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املدر�سة،  هذه  اأعالم  �سار  نهجه  وعلى  اأخرى، 

وحافظ  ال�سعراء(  )اأمري  �سوقي  اأحمد  ومنهم 

اإبراهيم )�ساعر النيل( . 

ظهور  تتابع  االإحيائية  املدر�سة  وبظهور 

على  قامت  التي  االأخرى  ال�سعرية  املدار�ص 

ملن  الطريق  فتحت  التي  املدر�سة،  هذه  اأكتاف 

العربي لقمته مرة  ال�سعر  ال�سري فيه، ورفع  اأراد 

التي  النزعات  بع�ص  بوجود  العلم  مع  اأخرى، 

التي اتخذتها  حاربت هذه املدر�سة يف االأ�س�ص 

ال�سيئني  خالل  من  العربي  ال�سعر  �ساأن  لرفع 

ال�سالفني املذكورين. 

خليل  وتزعمها  الرومان�سية،  املدر�سة  فظهرت 

مطران، وبعدها ظهرت مدر�سة الديوان بزعامة 

 

اإذا كان حديثنا يخ�ض ال�سعر العربي الذي 

�سجل التاريخ مقولته امل�سهورة فيه، وهي: 

الواجب  من  فاإنه  العرب«،  ديوان  »ال�سعر 

اأ�سابته  قد  ال�سعر  هذا  اأن  نبني  اأن  علينا 

اأخرى، وهذا  اأحيانًا  اأحياًنا وال�سعف  القوة 

ما ت�سهد به كتب التاريخ؛ فال�سعر العربي 

ظل قوًيّا من جاهليته اإىل الع�رص العبا�سي، 

وكان داعمه يف ذلك قوة ال�سيطرة العربية 

على بالد العامل، مما دفع بال�سعر اإىل القمة، 

العربية  الإ�سالمية  ال�سيطرة  بداأت  وحينما 

النق�سام  وي�سيبها  ت�سعف،  البالد  على 

والت�ستت مل يلبث ال�سعر العربي اأن انحدر 

تخالف  درجة  اإىل  ورونقه  لغته  يف  معها 

بكثري �سفاءه وبهاءه يف القرون الأوىل. 

ال�سيادة  له  من  اأن  ال�سابق  القول  ويدعم 

العلوم  �ستى  يف  املتميز  دائمًا  هو  وال�سيطرة 

وجماالت احلياة، كما نرى ذلك جليًا يف حياتنا 

�ساحبة  هي  املتقدمة  فالدول  املعا�رشة؛ 

حتى  وعلميًا،  واقت�ساديًا  �سيا�سيًا  ال�سيطرة 

و�سيطرة  وانت�سار  �سيوع  اإنكار  ن�ستطيع  ال  اإننا 

لي�ص  عدد  على  وال�سعرية  النقدية  مذاهبها 

بالقليل من اأهل التخ�س�ص. 

ور�سانته  بقوته  امتاز  الذي  العربي  وال�سعر 

الق�سيدة يف م�ستوياتها  لن�سج  واإحكامه  قدميًا 

والنحو  وال�رشف  )ال�سوت  االأربعة  اللغوية 

ال�سعر  نف�سه  هو  الفنية،  بنيتها  ويف  والداللة( 

الذي اأ�سابه ال�سعف والثبات على �سورة واحدة 

اأال وهي �سورة البديع واملحافظة عليه والَكَلف 

به، وجعل الق�سائد جمموعة من االألغاز التي ال 

ت�سبب �سيئًا من املتعة عند تلقي الن�ص االأدبي، 

مما كاد يفتك بال�سعر العربي ويهدر قيمته يف 

حكم  فرتة  يف  ذلك  وكان  بعينها  الفرتة  هذه 

تقت�سي  احلقيقة  اأن  على  مل�رش،  العثمانيني 

العثمانيني  فرتة  يف  ال�سعر  حالة  تو�سيح 

انطلقت  ال�سعرية قد  حتديداً؛ نظًرا الأن املدار�ص 

حركتها من م�رش ومن قلوب اأبنائها. 

مَلّ  م�رش،  يف  ال�سابقة  ال�سورة  �سادت  وملا 

اأبناوؤها من ال�سعراء واأهل املوهبة هذه ال�سورة 

لالأمام،  حتريكها  واأرادوا  الراكدة،  ال�سعرية 

�سيئني  خالل  من  بالفعل  ذلك  لهم  حتقق  وقد 

رئي�سني.

اأولهمـا: مراجعة اأ�سعار القدماء ومطالعتها. 

القدمية  وثانيهما: املزج بني لغة هذه االأ�سعار 

ال�سعب  مع  للتعامل  وتوظيفها  ع�رشهم،  ولغة 

باأ�رشه. 

االأ�سياء على يد جمموعة من  وكان وقوع هذه 

وكان  والأ�سعارها،  العربية  للغة  املخل�سني 

ال�سعرية حممود  اللغة  قائدهم يف تاأ�سيل هذه 

�سامي البارودي، وهو ممن يرجع اإليهم الف�سل 

والبعث  االإحياء  مدر�سة  وتاأ�سي�ص  تاأ�سيل  يف 

التي اأعادت لل�سعر العربي قوامته وفحولته مرة 

حافظ ابراهيم

بلورة ال�شعر العربي احلديث ونه�شته

       املدار�س ال�شعرية مثاًل

اأحمد را�سد اإبراهيم را�سد
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عربية  وثقافة  واحدة،  لغة  جتمعنا  كانت  واإذا 

اللغة، وعدم  واحدة، فينبغي علينا احرتام هذه 

تقدم  فمقيا�ص  مبعطياتها،  والعبث  اإهدارها 

على  تقوم  وثقافتها  ثقافتها،  هو  ال�سعوب 

اأكتاف لغتها. 

اإىل حقيقتنا  فيه  نرجع  الذي  الوقت  فهل حان 

وهويتنا؟ 

اإىل  القلب  من  الكالم  ي�سل  اأن  اأرجو  وختامًا، 

اأهل  بني  التقارب  من  جواً  ي�سنع  حتى  القلب 

اللغة واالأدب يف كل مكان.

العقاد واملازين و�سكري، وبعدها جاءت مدر�سة 

ومن  ما�سي،  اأبو  اإيليا  تزعمها  والتي  املهجر 

زكي  اأحمد  تزعمها  والتي  اأبوّلو  مدر�سة  خلفها 

اأبو �سادي.

العون  يد  االإحيائية  املدر�سة  قدمت  وهكذا 

االأمام،  اإىل  العربي  بال�سعر  يتقدم  اأن  اأراد  ملن 

العمل،  الذكر يف  �سالفة  املدار�ص  فنه�ست هذه 

لطبيعة  وت�سورها  روؤيتها  ح�سب  مدر�سة  كل 

اأن  له  التنبه  يجب  الذي  االأمر  ولكن  ال�سعر، 

من  كان  اإذا  بذاتها  القائمة  ال�سعرية  املدر�سة 

حقها اأن تتخذ لها مذهبًا خا�سًا بها، وتتم�سك 

ال�سورة  وت�سنع  تعيب  اأن  حقها  من  فلي�ص  به، 

التي متتطيها اأو تتقلدها مدر�سة اأخرى، ال�سيما 

االأ�سل، فاإذا كانت  اإذا كانت هذه املدر�سة هي 

ال�سكل املوروث  املدر�سة االإحيائية اتخذت من 

قد  فاإنها  تتبعه،  لها  منًطا  العربية  للق�سيدة 

اأن  يتبعها  من  على  حتتم  باأ�سول  مت�سكت 

منه  يتطلب  ال�سكل  هذا  الأن  حقًا؛  �ساعراً  يكون 

الق�سيدة  الإخراج  ؛  وجماهدة  وفطرة  موهبة 

املطلوبة  للمعاين  موؤٍد  مقفى  موزون  �سكل  يف 

باألفاظ �سهلة عذبة يتقبلها املتلقي بكل ترحاب 

الق�سيدة  من�سئ  يكون  ذاته  الوقت  يف  وي�رش، 

مقيداً بقيود الفن، وبهذه ال�سورة تكون مدر�سة 

االإحياء  قد طبقت حدود الفن والتزمت به، اأما 

كبرياً  قدراً  تعطي  فاإنها  احلرة  ال�سعرية  ال�سور 

غري  فهو  �سعراً،  يكتب  اأن  اأراد  ملن  احلرية  من 

كتابة  له  عّنت  ومتى  قافية،  وال  بوزن  مقيد 

بقيود، ولكنه ي�سع  ال�سعر كتب، فهو غري مقيد 

قد  بع�سها  جانب  اإىل  الكلمات  من  جمموعة 

نفهم  وقد  ال،  وقد  املو�سيقى  من  نوع  ي�سيبها 

اأحيانًا وقد ال، املهم اأنه يكتب �سعراً. 

على اأي حال من االأحوال، فقد اأف�سحت املدار�ص 

ال�سعرية املجال ملن اأراد كتابة ال�سعر، وعلى من 

اأراد ذلك اأن يتخذ لنف�سه منهجًا ومنطًا تعبرييًا 

بغريه  يختلط  ال  الذي  ال�سعر،  كتابة  من  نه  ميِكّ

مما قد ي�سكك يف �سعريته. 

والذي يعنينا اأن ال ُتتخذ �سورة التم�سك بالنمط 

من  لت�سويه  و�سيلًة  العربية  للق�سيدة  التقليدي 

كما  بالتخلف،  اإليه  في�سار  املنهج،  هذا  ياألف 

فال  ال�سعراء،  من  اأنه  يدعي  من  بع�ص  يفعل 

يرى �سوابًا اإال ما يكتب، وال جمياًل اإال ما كان 

خمالفًا للماألوف. 

حافظ اإبراهيم و خليل مطران 

وخلفهما �سامي ال�سوا �سنة 1929

اأحمد �سوقي و �سعد زغلول
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نف�سي لت�سليم اأج�سادهم للمد الرومان�سي الثاين 

يدغدغ  عما  هوؤالء  بحث  ظل  يف  املحتمل، 

اإن  االآخرين؟  م�ساعر  به  ويدغدغون  م�ساعرهم 

خلفه  يل،  يبدو  ما  على  كبرياً  �سعريًا  فراغًا  ثم 

حتى  ال�سعرية،  بالهوية  ت�سميته  اأود  ما  غياب 

واإن كانت هوية خمتلفًا عليها اأو مطعونًا فيها، 

جنزم  حتى  هوية  لنا  تكون  اأن  املهم  من  لكن 

ح�سور  لي�ص  ح�سورنا  واأن  موجودون،  باأننا 

الغائبني.

 

يوَم كان ال�سعر طائراً

على  ال�سابقة  االأ�سئلة  وطاأة  من  الرغم  على 

تعاين  التي  ال�ساعرة  النف�ص  وال�سيما  النف�ص، 

اإبداعي  اخلوف على �سياع فر�ستها يف وجود 

يليق بها و�سط هذه الفو�سى، اأو رمبا التعددية 

غري اخلا�سعة ل�سوابط تقننها، اإال اأن ما �سنعه 

ال  املا�سي،  القرن  مدار  على  زخم  من  ال�سعر 

تزال اأ�سداوؤه يف املكان، وو�سط خفوت اأ�سوات 

�سيحات  اإر�سال  حتاول  التي  ال�سعرية  امل�سوخ 

ي�سل،  منها  قليل  االأدبي،  ف�سائنا  يف  �سعرية 

وكثري يت�ساقط كما تت�ساقط الفراخ ال�سغرية من 

اأع�سا�ص الطيور يف يوم عا�سف، ترتفع اأ�سوات 

الغثاء، فت�ستهي  املا�سي حتى تغطي على هذا 

النف�ص �سم دواوينهم التي ال تزال بني ظهرانينا، 

وناألف من اأخبارهم حتى �سجارهم ومعاركهم 

االأدبية التي ثبت لنا بعد دورة للزمن اأنها اأي�سًا 

كانت جميلة، واأن نفو�سهم املبدعة كانت تاأبى 

اإال اأن تفرز لك كل ما هو جميل واإبداعي، حتى 

العراك.

ملاذا اأ�سبحت ذائقتنا ال�سعرية اليوم م�رصعة 

دون  من  احلداثية  الجتاهات  جميع  على 

�رصط اأو قيد اإىل حد اللهاث وراء كل م�ستحدث 

كانت  فيما  ـ  �ساذ  ورمبا  ـ  وم�ستورد  وغريب 

ع�سيًا  �سداً  القريب  بالأم�ض  اأ�سالفنا  ذائقة 

على مرور اأي وافد جديد؟! هل تتمتع اأجيال 

الآخر  مع  الت�سامح  على  اأعلى  بقدرة  اليوم 

ل  اأجيال  اأنها  اأم  التجاور،  بقيمة  والإميان 

متتلك املعيار الذي حتكم به اأ�ساًل، اأم اأن كل 

العربي  ال�سعري  امل�سهد  ف�سائل  من  ف�سيل 

دويالت  ع�رص  يف  بجزيرته  ال�ستقالل  قرر 

�سعرية �سعيفة هزيلة يف طريقها اإىل ع�سور 

ترٍدّ �سعرية مثل تلك التي كانت ت�سود عاملنا 

العربي قبيل ظهور الإحيائيني؟!

 

ت�سلم  الذي  للجمهور  مقاعدهم  النقاد  ترك  هل 

ال�سعرية  االأعمال  جودة  على  احلكم  مهمة 

خالل  من  اأخرياً  ال�سعراء  طبقات  وت�سنيف 

يتوىل بريق  ليقرر من  النقالة  الهواتف  ر�سائل 

الذي  ما  يقرر  الذي  ومن  �سوقي؟  بعد  ال�سعر 

ُيكتب اليوم وما الذي ال يكتب؟ وما الذي ين�رش 

وما الذي ال ين�رش؟ وما الذي يفوز من االأعمال 

ال�سعرية وما الذي ال يفوز؟ هل يعلم اأحٌد �سابطًا 

املفكك  ال�سعري  الوطن  هذا  يف  ل�سيء  واحداً 

والعزلة  االنق�سام  عدوى  طالته  الذي  املهرتئ 

والفو�سى ال�سعرية؟

خ�سبة  فرق  بني  االأدبية  املعارك  اختفت  ملاذا 

من  ف�ساء  تاركة  العربي  ال�سعري  امل�رشح 

املال  راأ�ص  تدخل  و�سط  االإبداعية؟  الفو�سى 

ليقول كلمته يف ظل هيمنة املانحني على دفة 

يف  االآخر،  دون  تيار  وفر�ص  ال�سعري  التوجه 

�سحيتها  يكون  قد  كربى،  �سعرية  لفتنة  م�سهد 

ال�سعر العربي الذي فقد خريطة طريقه؟

ثورات  االآن على موعد مع  ترانا  املقابل   ويف 

املعياري  اخللل  هذا  على  تتمرد  �سعرية 

وتنحيه عن كر�سي رئا�سة ال�سعر الفارغ اأ�ساًل، 

الق�سيدة  لون  فما  هذا،  لنا  وحتقق  كان  فاإن 

الق�سيدة  تطفو  وهل  اجلديدة؟  املنتخبة 

ال�سطح  على  ـ  ما  اإىل حد  ـ  املحظورة  العمودية 

من جديد، يف ظل اأ�سهمها الكبرية لدى جمهور 

يف  ـ  »جمهور«  تعبري  على  التحفظ  مع  ال�سعر؟ 

على  وانغالقها  اجلديدة  الكتابات  انزواء  ظل 

من  الفهم  على  اأحيانا  ا�ستع�سائها  بل  ذواتها، 

قبل متلق تعب من حماوالت التوا�سل الفا�سلة 

باب  من  ـ  »الن�ص«   اأو  اجلديدة  الق�سيدة  مع 

اإن الق�سيدة التفعيلية ربيبة  اأم  حتري الدقة-؟ 

برملاننا  كعكة  �ست�ساركها  الواقعية  املدر�سة 

الذي  احل�سور  على  معتمدة  املقبل،  ال�سعري 

واالأحياء،  منهم  االأموات  اأ�ساطينها  حققه 

اأ�سالفهم  تراث  يزالون يحافظون على  ال  الذين 

الواقعيني، واإن كانوا مل تعد لديهم القدرة على 

جتاوزهم اأو االإ�سافة اإليهم؟ اأم اأن الرومان�سية 

التي تلقى اأ�سداًء وا�سعة بني قطاع �سغار ال�سن 

االإلكرتونية،  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 

قد تكون ورقة يف يد بع�سهم ي�سعى من خاللها 

من  به  ي�ستهان  ال  قطاع  اأ�سوات  ك�سب  اإىل 

ا�ستعداد  لديهم من  واملراهقات، مبا  املراهقني 

اأدب القطيعة

يوم كان ال�شعر طائراً!!

اأ�سامة الزيني
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املدر�سة ال�سعرية التي انت�سلت الق�سيدة العربية 

من قربها، قبل اأن تهال عليها اآخر دفعة تراب، 

وراف�ص لروح التقليد املتكل�سة ـ من وجهة نظر 

هوؤالءـ  التي وجدت يف و�سع احلافر على احلافر 

االإبداعية  العملية  اإىل  بالن�سبة  االأرب  منتهى 

هذه  رائد  البارودي  �سامي  حممود  فهذا  ُكاًل، 

هذا  يقر  با�سمها،  الر�سمي  والناطق  املدر�سة 

التوجه بقوله:

تكلمت كاملا�صني قبلي مبا جرت

به عادة الإن�صان اأن يتكلما)2(

لدى  �سعرية  بعقيدة  ي�سي  فالبيت  نرى،  وكما 

اأن  ال�ساعر  يف  الفطرة  اأن  على  تقوم  البارودي 

لدى  نية  اأي  توافر  عدم  يعني  ما  مقلداً،  يكون 

االإحيائيني، الأن يتجاوزوا االأقدمني.

ومل يبال االإحيائيون بكل ما نالهم من نقد يف 

�سبيل دفاعهم امل�ستميت عن هذا النهج ال�سعري 

التقليدي، الذي مل يحيدوا عنه يومًا، ومل يقبلوا 

امل�ساومة فيه، حتى اإن بع�ص من حتم�سوا لهم 

بدءا مثل طه ح�سني ان�سم اإىل الف�سيل ال�سعري 

بعثهم  من  جعل  والذي  لوجودهم،  املناوئ 

الأ�سباب  العربي؛  لل�سعر  حمنة  العظيم  ال�سعري 

مل  االآن  حتى  �سخ�سي،  وبع�سها  فني،  بع�سها 

اأمرها، واإن كان اجلميع  يح�سم التاريخ االأدبي 

مييلون اإىل اأن ثمة مغاالة مار�سها املعار�سون 

بقدرهم  تليق  ال  مغاالة  االأفذاذ،  هوؤالء  على 

وعطائهم. يعرب عن اأحد ف�سول هذه الفتنة التي 

الدكتور  اجلزائري  الناقد  االإحيائيون  عا�سها 

ن�سيب ن�ساوي بقوله: »احلديث عن �سعر �سوقي 

نه�ص  اأن  بعد  ال�سعراء  اأمري  الأن  �سجون،  ذو 

النقاد  عليه  انهال  العاثرة،  كبوته  من  بال�سعر 

ال�ساعر  هذا  اأغنى  لقد  وذمًا،  جتريحًا  املغالون 

التي  الرنانة،  بق�سائده  العربي  االأدب  العظيم 

عن  اأحتدث  حني  جديداً،  اأ�سيف  اأنني  اأزعم  وال 

التي  الفذة،  واملعاين  العظيمة  االأفكار  هذه 

جاءت بها تلك املدار�ص االأدبية التي غريت وجه 

تاريخنا االأدبي احلديث، بقدر ما ن�ستح�رش معًا 

نور اأكرث من فجر �ساف ندي نداوة ال�سعر اأطل 

على اأوطاننا، لكل فجر ن�سائمه واإطاللة �سوئه، 

اإىل قر�ص  التي امتدت  اأياديه  اأي�سًا  ولكل فجر 

�سم�سه.

الديوانيني  فجر  وهذا  االإحيائيني  فجر  فهذا 

بني  بتنويعاتهم  الرومان�سيني  فجر  وهذا 

والع�سبة  القلمية  والرابطة  واملهجريني  اأبولو 

االأندل�سية، واإن كانت اجلماعات الثالث االأخرية 

اأوتار  على  العزف  وحب  املهجر  رحم  يربطها 

اللغة االأم ملد ج�سور ال�سعر بينهم وبني اأوطانهم 

التي تركوها ق�رشاً، وهذا فجر املدر�سة الواقعية، 

النرث  ق�سيدة  فجر  وهذا  احلداثة،  فجر  وهذا 

اأر�ص  على  الوجود  يف  اأحقيتها  على  املختلف 

اأهلها،  من  حتى  كنهها  على  واملختلف  ال�سعر، 

فال تزال هذه الق�سيدة حتى االآن زئبقية الوجود 

اأحد  اأن يفهم  التام على  واملالمح، مع حتفظنا 

املدر�سة  هذه  على  قيمة  حكم  اأنه  على  هذا 

اجلديدة.

فجر الإحيائيني

تاريخ  اإن  القول  مبكان  االإن�ساف  من  ولعله 

لالإحيائيني  مدين  القريب  العربي  ال�سعر 

)البعثيني / الكال�سيكيني/ االتباعيني( بالكثري، 

بعدما بعث هوؤالء الق�سيدة العربية من رقادها، 

اللفظية،  وال�سنعة  اجلمود  غبار  عنها  ونف�سوا 

ال�سعف،  ع�سور  يف  الفنية  النماذج  واجرتار 

كالتهنئة  اخلا�سة  املنا�سبات  على  واالقت�سار 

احلكام  ومدائح  االأ�سدقاء،  ومداعبة  باملواليد، 

ال�سعرية  اإبداعاتهم  افتقار  مع  العمل،  وروؤ�ساء 

و�سط  الفنية.  والقيمة  وال�سدق  التجربة  اإىل 

ابتعاد تام عن روح ال�سعر التي عرفتها ع�سور 

االزدهار. ولد هذا الفجر على يد حممود �سامي 

واأن�ساره؛  املدر�سة،  هذه  رائد  البارودي، 

واأحمد  التيمورية  وعائ�سة  �سربي  اإ�سماعيل 

�سوقي، وحافظ اإبراهيم، وحممد ر�سا ال�سبيبي، 

�سدقي  وجميل  الكاظمي،  وعبداملح�سن 

الزهاوي، ومعروف الر�سايف، و�سكيب اأر�سالن، 

وعلي اجلارم واآخرين.

اأبرز جتل للتفاعل مع الرتاث، تبدى من  »ولعل 

ممثليه  عرب  االإحياء(  )تيار  بـ  دعي  ما  خالل 

من  وذلك  املتتابعة،  اأطوارهم  يف  املختلفني 

خالل تقليد القدمي، ومعار�سته باعتباره الذروة 

الفنية، وقد ظهرت اآثار التفاعل مع الرتاث يف: 

البيت  وحدة  على  والرتكيز  ال�سعري  املعجم 

ال�سعرية  الق�سيدة، كذلك بقيت االأغرا�ص  وبناء 

ورمبا  �سعرهم،  معظم  على  جاثمة  القدمية 

احلديث  الع�رش  يف  �ساعراً  دفع  الذي  هو  هذا 

)البارودي( لكي يبداأ ق�سيدته كما كان يبدوؤها 

ال�ساعر اجلاهلي:

األ حّي من اأ�صماء ر�صم املنازل 

واإن هي مل ترجع بيانًا ل�صائل 

خالٌء تعّفتها الروا�صم والتقت 

عليها اأها�صيب الغيوم احلوافل«)1(

على  االإحيائيني  لدى  ال�سعر  نظرية  قامت  لقد 

دها اعتناء االإحيائيني 
ّ
فل�سفة عقلية اتباعية ج�س

ي�سل  قد  الذي  والفخر  االأطالل،  على  بالوقوف 

القدمية،  املعاين  واقتبا�ص  املبالغات،  حد  اإىل 

ومعار�سة ال�سعراء القدامى.

االإحيائيني  من  النقدية  ال�سفة  انق�سام  وعلى 

هذه  باإجناز  موؤمن  بني  ومعار�ص،  موؤيد  بني 
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واملو�سوعات  وتقلباته،  والفكر  وحاالتها، 

يراد  ال  الت�سبيه  وبواعثها.  وتباينها  ال�سعرية 

يراد  واإمنا  ال�سغري،  ال�ساعر  يفعل  كما  لذاته 

ل�رشح عاطفة، اأو تو�سيح حالة اأو بيان حقيقة. 

اأجل ال�سعر هو الذي خال من الت�سبيهات البعيدة 

ال�سعرية  املعاين  واأجل  املنطقية،  واملغالطات 

وو�سف  النف�ص  عواطف  حتليل  يف  قيل  ما 

ما  هو  ال�سعر  اجل�سم.  ي�رشح  كما  حركاتها 

اإح�سا�سًا  النف�ص  عواطف  حت�ص  وجعلك  اأ�سعرك 

من  خيااًل  اأو  منطقيًا،  لغزاً  كان  ما  ال  �سديداً، 

ال�سعرية  فاملعاين  احل�سي�ص،  معاقري  خياالت 

هي خواطر املرء واآراوؤه وجتاربه واأحوال نف�سه، 

وعبارات عواطفه، ولي�ست املعاين ال�سعرية كما 

الفا�سدة  الت�سبيهات  هي  النا�ص  بع�ص  يتوهم 

اأ�سحاب  يتطلبه  كما  ال�سقيمة،  واملغالطات 

با�ستخراج  العبقري  يغَرى  قد  القبيح.  الذوق 

اأذهان  ال�سالت املتباينة بني االأ�سياء، فتق�رش 

ال�سلة  يف  البيت  قيمة  اإن  اإدراكها.  عن  العامة 

البيت  الق�سيدة، الأن  بني معناه وبني مو�سوع 

�ساذاً  البيت  يكون  اأن  ي�سح  وال  مكمل،  جزء 

عن  بعيداً  الق�سيدة،  من  مكانه  عن  خارجًا 

من  الق�سيدة  اإىل  ننظر  اأن  وينبغي  مو�سوعها. 

هي  حيث  من  ال  كامل،  فرد  �سيء  هي  حيث 

اأبيات م�ستقلة«)4(.

الدكتور  الناقد  مغاالة  على  حتفظنا  ومع 

الق�سيدة  اإىل  الدونية  النظرة  يف  مندور  حممد 

الكال�سيكية وجتريدها و�سعرائها من كل مكرمة 

حتفظنا  ومع  كباراً،  �سعراء  يكونوا  اأن  حتى 

اأي�سًا على جتاوز الدكتور مندور لوجود روابط 

روابط  كانت  واإن  االأقدمني  �سعر  يف  حقيقية 

وحدة  عن  لنا  بحث  يف  اإليها  اأ�رشنا  معنوية 

اإليها  واأ�سار  اجلاهلية،  الق�سيدة  يف  املو�سوع 

ال�ساهد هنا يف  اأن  اإال  عدة،  اأبحاث  اآخرون يف 

هذا الن�ص للدكتور حممد مندور هو ذلك احلراك 

الديوان يف  الذي جنحت جماعة  القوي  النقدي 

املدر�سة  تلك  ملالمح  الو�سوح  وهذا  �سناعته، 

ف�سولها،  تكتمل  اأن  لها  يكتب  مل  التي  االأدبية 

�سارت يف اأنحاء االأقطار العربية، معلنة العودة 

بال�سعر العربي اإىل ع�سوره الزاهية، فتغنت بها 

وتناقلها  الر�سني،  ال�سعر  اإىل  الظامئة  النفو�ص 

ولذة  للقلوب  بهجة  راأوها  عديدون  اأفراد 

بينوا جمال  نقاد حاذقون،  وتلقاها  لالأ�سماع، 

الن�سوة ال�ساحرة التي تعرتي قارئها، وكان يف 

الطرف املقابل نقاد حا�سدون متيزوا غيظًا من 

ال�ساعر  هذا  اإليها  �سعد  التي  الرفيعة  املنزلة 

على  الرائعة  الفنية  اأعماله  فو�سعوا  الكبري، 

التجريح، وراحوا يعملون فيها مب�سع  م�رشحة 

العربي؟!  االأدب  جنى  فماذا  والكراهية..  احلقد 

وحمل عليه عبا�ص حممود العقاد حملة �سعواء 

مهاجمًا  عبود  مارون  وكان  املازين،  يوؤازره 

وديعًا، وكذلك ميخائيل نعيمة«)3(. 

فجر الديوانيني

على  ن�ساوي،  ن�سيب  الدكتور  حكم  اأن  بيد 

اإطالقه، واإن كان يوافقه فيه اآخرون متعاطفون 

جانب  يف  اأخرجته  عاطفة  من  يخل  مل  اأي�سًا، 

الهجوم  فتعليل  املو�سوعية،  اإطار  عن  منه 

الذي نال االإحيائيني على اأيدي جماعة الديوان 

والرومان�سيني واأي�سًا الواقعيني واإن كانوا اأتوا 

بلغه  باأنه حقد على ما  يف زمن متاأخر عنهم، 

هوؤالء من مكانة ومنزلة، وال�سيما �سوقي، يعد 

حكمًا على النوايا، يف الوقت الذي مل تخل فيها 

دعوى هوؤالء من اأ�سانيد واقعية، ووجهات نظر 

اإبداعية حرية بالنظر، طرحتها جماعة الديوان 

الكتاب  اإىل  ن�سبة  اال�سم  هذا  عليها  اأطلق  التي 

العّقاد  حممود  عبا�ص  اأ�سدره  الذي  النقدي 

1921م  عام  املازين  القادر  عبد  واإبراهيم 

الرحمن  عبد  اجلماعة  هذه  تاأ�سي�ص  و�ساركهما 

�سكري. 

�سوقي  جيل  بعد  جاء  الذي  اجلديد  اجليل  فهذا 

الذات  عن  التعبري  اإىل  دعا  اإبراهيم،  وحافظ 

و�سجيجها  احلياة  �سخب  من  ال�سعر  بتخلي�ص 

االإن�سانية بعيداً عن  الذات  اأعماق  والغو�ص يف 

ر�سد الظواهر االجتماعية وال�سيا�سية املحيطة 

راأى  الذي  االإن�ساين  الداخل  ح�ساب  على 

اإىل  والذهاب  بالك�سف  االأحرى  اأنه  الديوانيون 

اأغواره، مركزين على العناية باملعنى واالجتاه 

االأ�سياء  جواهر  وت�سوير  والفل�سفي،  لي  التاأُمّ

الطبيعة  ت�سوير  كذلك  مظاهرها،  عن  والبعد 

على  هذا  وراءها.  فيما  ل  والتاأُمّ اأغوارها  و�سرب 

�سعيد امل�سمون، بينما على �سعيد ال�سكل راأى 

الديوانيون اأهمية اأن تخرج الق�سيدة من عباءة 

ال�سعري  العمل  في�سبح  ال�سعري  البيت  وحدة 

الديوانيون  دعا  اأي�سًا  متكاملة،  وحدة ع�سوية 

الق�سيدة  عن  املوحدة  القافية  عباءة  خلع  اإىل 

العربية داعني اإىل تنويع القوايف. 

وقد جتاوب مع تيار العقاد واملازين، ميخائيل 

نعيمة رائد التجديد يف االأدب املهجري، واأخرج، 

)1923م(.  الغربال  الَنّقدي  كتابه  عامني،  بعد 

يف  والعقاد  املازين  طريقة  على  فيه  وم�سى 

الهجوم على القدمي والدعوة اإىل االنعتاق منه.

من  فريداً،  اإبداعًا  اجلماعة  هذه  اأفرزت  وقد 

اإذ  اآنذاك،  اجلديد  وطرحه  وطبيعته  �سكله  حيث 

جاءت اأ�سعارهم، وال�سيما اأ�سعار العقاد، فل�سفة 

حني  يف  النخبة،  اإال  اأغوراها  ي�سرب  ال  خال�سة 

جنح �ساعر كاملازين يف اأن يكون لقطاع اأعر�ص 

جاءت  الذي  �سعره  من  ن�سيب  املتلقني  من 

الذي  العقاد  من  بكثري  اأقل  فيه  الفل�سفة  جرعة 

اأعماله كثرياً،  ال�سعرية يف  الذهنية على  جارت 

بقدر  �ساعراً  بو�سفه  ي�ستهر  مل  العقاد  اإن  حتى 

ما ا�ستهر بالوازع النقدي الذي برع فيه، ف�ساًل 

عن كونه مفكراً.

بثورة  �سك  دون  من  اأتت  الديوان  جماعة  لكن 

كربى على مقايي�ص الق�سيدة الكال�سيكية، اأوجز 

منحازاً  مندور  حممد  الدكتور  الناقد  مبادئها 

»ميتاز  بقوله:  ال�سعري  وتوجههم  �سعرائها  اإىل 

الذي  العقلي  ال�رشه  بذلك  العبقري  ال�ساعر 

يجعله راغبًا يف اأن يفكر كل فكر واأن يح�ص كل 

ال�ساعر من  اإح�سا�ص. اخليال هو كل ما يتخيله 

النف�ص  عواطف  و�رشح  احلياة  جوانب  و�سف 
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هذا  على  نقب�ص  اأن  بو�سعنا  هذا  �سوء  ويف 

اأن  دون  طوياًل  االأل�سن  الكته  الذي  املعنى 

تو�سح املق�سود به، معنى توجه الرومان�سيني 

التفا�سيل  دون  الوجدان  عن  التعبري  اإىل 

ت�سميته  اإىل  اأميل  فيما  املحيطة،  واملوجودات 

باجلدل الطبيعي، ذلك الذي اأن�ساأه الرومان�سيون 

الطبيعة  من  املجلوبة  �سورهم  عنا�رش  بني 

الطبيعة  مفردات  اأ�سبحت  حتى  بالكامل، 

وعوار�سها  وظواهرها  و�سكناتها  وحركاتها 

بدائل اأو معادالت مو�سوعية للمعاين احلقيقية 

عاطفتهم  اأثارت  التي  اأو  يق�سدونها،  التي 

وجوه  اأبرز  اأحد  ناجي،  اإبراهيم  فهذا  احلزينة، 

الرومان�سيني، يقول:

واأنا الطائر قلبي ما �صبا

ل�صوى غ�صنك والوكر القدمي)5(

هذه  على  قويًا  �ساهداً  يحمل  البيت  هذا  اإن 

املعجم  الألفاظ  املوازية  الطبيعية  املعجمية 

ر�سدها  بو�سعنا  معجمية  نعرفه،  الذي  اللغوي 

العا�سق،  ال�ساعر   / )الطائر  االآتي:  النحو  على 

غ�سنك/ حبك، الوكر القدمي/ مكان اللقاء(

االأداء  ليكرر  اأخرى  ق�سيدة  يف  ناجي  يعود  ثم 

ال�سوري، م�ستخدمًا معجم الطبيعة نف�سه بدياًل 

مع  حواراً  يقيم  هنا  كان  واإن  اللغوي،  للمعجم 

الطبيعة نف�سها، قائاًل:

اأيها الوكر اإذا طار الأليف

ل يرى الآخر معنى لل�صماء)5(

ر�سد  توازي  التي  املعاين  ر�سد  وبو�سعنا 

االآتي:  النحو  على  الطبيعية  املوجودات  هذه 

)الوكر/ مكان اللقاء، الأليف / احلبيب، الآخر / 

املع�سوق، ال�سماء / احلياة(

كما جاءتنا مراكب ق�سائد الرومان�سيني زاخرة 

التي  )امل�سادر(  املجردة  املعاين  من  بحمولة 

جت�سد حالة احلزن التي لونت هذه التجربة، فما 

اأكرث اأن تتعرث يف ق�سائد الرومان�سيني باألفاظ 

ـ  احللم  ـ  الغياب  ـ  ال�سجون  ـ  )احلنني  قبيل  من 

وال  اأع�سائها،  بني  وخالف  نزاع  من  دب  ملا 

�سيما املازين و�سكري، ما كان نذير اأفول مبكر 

لنجم هذه اجلماعة التي اختفت بو�سفها كيانًا، 

لكنها بقيت من خالل اأع�سائها الذين بقي لكل 

العقاد  وال�سيما  اخلا�ص،  ح�سوره  منهم  واحد 

الذي طبقت �سهرته االآفاق مبا قدم من اإبداعات 

حتى  عليها  باالإقبال  حتظى  تزال  ال  فكرية 

اليوم.

فجر الرومان�سيني

كان فجراً حقيقيًا مبعنى الكلمة وال�سورة، ذلك 

اأتى به الرومان�سيون الذين ف�سلوا الهرب  الذي 

اأرهقه  يبدو  ما  على  الذي  العقل  �سطوة  من 

واأي�ص من  احلروب،  العميق يف  الطويل  التفكري 

حياة النا�ص، فهرع هوؤالء اإىل الطبيعة يبثونها 

اأحزانهم حتت اأ�سجارها الوارفة، واأمام م�ساهد 

رياحها،  لهبوب  جباههم  م�سلمني  غروبها، 

واأمطار غيمها الكثيف.

العقل  هيمنة  من  الرومان�سيون  تخل�ص  لقد 

وال�سعور  العاطفة  �سلطان  ور�سوا  متامًا، 

باأ�سعارهم  فيها  ارتادوا  وجدانية  رحلة  يف 

مثل  �سائعة  حائرة  باأنف�ص  الكون،  ف�ساءات 

غيمات متفرقة يف مهب ريح تزجيها يف مدى 

غ�سق اأحمر موؤذن بغروب غري منتٍه عا�سه هوؤالء، 

الطويلة  اأما�سيه  متو�سحني  اآالمه،  م�ستعذبني 

متوحدين  اإ�سباحاته،  من  يائ�سني  املظلمة، 

�سبح  املوج  يجلدها  التي  �سواطئه  �سخور  مع 

م�ساء.

فلطاملا تغنى الرومان�سيون باالأمل، وهربوا من 

تفا�سيل احلياة. لقد هرب الرومان�سيون الهرب 

ميكن  التي  التفا�سيل  جميع  عن  وغابوا  كله، 

اإىل اليومي واملعي�ص، فلم يكن  اأرجلهم  اأن جتر 

الطبيعة،  مع  يتماهوا  اأن  اإال  �سبيل  من  اأمامهم 

احلزن.  يف  الغارقة  نفو�سهم  لواعج  يبثونها 

ت�ستهوي  الطبيعة كانت  م�ساهد  لي�ست كل  لكن 

الرومان�سيني، اأو مبعنى اآخر تتوافق مع ميولهم، 

 

الف�سول،  �سائر  على  مقَدّم  لديهم  فاخلريف 

الأنه يج�سد وقع الكون املوؤمل على نفو�سهم مبا 

اأوراقها وع�سف  للغ�سون من  يخلفه من جترد 

االأوقات  وفناء، وهم من  للريح، وذبول وحتلل 

يف�سلون الليل الأنه يبتلع املوجودات، وتختفي 

يرغب  ال  التي  احلياة  تفا�سيل  �ستاره  خلف 

الليل  اأن  كما  مالم�ستها،  يف  الرومان�سيون 

ف�ساًل  النف�ص،  واأحاديث  للخلوات  االأف�سل  هو 

الرومان�سيني،  لدى  املف�سل  االأ�سود  لونه  عن 

و�سط  �سالتها  الرومان�سيني  اأرواح  جتد  اأي�سًا 

تتالطم  التي  البحر  واأمواج  العوا�سف  مناظر 

خرج  لقد  وم�ساعرهم.  اأفكارهم  تتالطم  كما 

الكلمة،  مبعنى  واقعهم  من  اإذن  الرومان�سيون 

اأرواحهم،  اأما  فقط،  باالأج�ساد  فكان ح�سورهم 

فكانت حتلق بني ف�ساءات الكون وموجوداته.

الرومان�سيني  عند  ال�سورة  على  ذلك  انعك�ص 

الطبيعة، ف�ساًل عن  ا�ستمدت معجمها من  التي 

اأن اأ�سعارهم جاءت يف جمملها �سوراً خال�سة، 

يف ظل غياب التفا�سيل، والتكري�ص لفعل واحد 

هو التماهي مع عنا�رش الطبيعة.

من  للرومان�سيني  اجلماعي  الهرب  هذا  اأن  بيد 

واقع حياتهم اإىل مفردات الطبيعة، مل يكن هروب 

كان  ما  بقدر  حياتهم،  تفا�سيل  عن  الغائبني 

كان  عامل  �سغوط  حتت  من�سحقة  اأنف�ص  هروب 

�سمائه  يف  تتناثر  التي  القنابل  وقع  حتت  يئن 

موزعة بالت�ساوي على اأقطار االأر�ص التي كانت 

القنابل  من  بوابل  املقاتلة  الطائرات  ترميها 

القنبلة  �سقوط  مباأ�ساة  انتهت  وال�سواريخ، 

وهريو�سيما،  ناجازاكي  مدينتي  على  الذرية 

العاملية  احلرب  �سيناريوهات  اأكرث  اأحد  يف 

الرومان�سيون  اآثر  لقد  الب�رشي.  للجن�ص  رعبًا 

االأ�سباب،  اأن يبكوا بكاء حم�سًا غري معلِن  اإذن 

بكاء  الرومان�سيني  بكاء  كان  معلوُمها،  لكنه 

يعاين خماوف جمة  الذي  الغا�سب  الطفل  ذلك 

ي�ستطيع ا�ستجالءها يف جميع الوجوه املحيطة 

واأخرى  العداء،  �رشيحة  متجهمة  وجوه  به، 

با�سمة تخفي �سوء نواياها.
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الذي تعلمه يف بلدته التي وفد منها، النا�ص هنا 

باالآخرين،  عابئني  غري  م�رشعون،  م�سغولون، 

وياأخذ  ير�سده  من  اإىل  حاجة  يف  تائه،  وهو 

بيده، ليدله على الطريق، فحتى هذا الذي �ساأله 

اأن يعريه  اأ�سار له �رشيعًا اإىل الطريق، من دون 

النظر  العابرون  يتحا�سى  لقيط  كاأنه  التفاتة، 

اإليه.

لقد عادت ال�سورة كما نرى ت�سري على االأر�ص 

حتلق  كانت  بعدما  الواقعيني،  ق�سائد  يف 

ومالمح  وال�سوارع  الوجوه  وحلت  بجناحني، 

التي  الطبيعة  عنا�رش  حمل  ومعاملها  املدن 

الذين كانوا  الواقعيني  اأ�سعار  اختفت متامًا يف 

من  �رشب  اأنها  على  الرومان�سية  اإىل  ينظرون 

التغييب، حتى االألفاظ الت�سقت برتاب االأر�ص، 

يف  العامة  لدى  متداول  نداء  عم«  »يا  فلفظ 

م�رش.

مل  واملعي�ص  اليومي  بتفا�سيل  اللواذ  هذا  لكن 

يف  �سعت  التي  للواقعية  الوحيد  التجلي  يكن 

خطوة غري م�سبوقة اإىل التخل�ص من عمود ال�سعر 

الذي وجدته عائقًا يعطل الدفقة ال�سعورية داخل 

الق�سيدة، واعتمدت على التفعيالت التي يختلف 

القافية فتظهر  اأما  عددها من �سطر للذي يليه، 

وفق روؤية ال�ساعر كل �سطر اأو �سطرين اأو ثالثة، 

كيفما يحلو له اأن يقف اأو يوقع مو�سيقاها يف 

املو�سع الذي ي�ساء.

عددت  فقد  ال�سعر،  عمود  هدم  على  االإقبال  اأما 

اإىل  النزوع  املالئكة يف  نازك  ال�ساعرة  اأ�سبابه 

التي  احلرة  االأوزان  من  واال�ستفادة  الواقع، 

تتيح ـ من وجهة نظرها ـ لل�ساعر اأن يهرب من 

االأجواء الرومانتيكية اإىل جو احلقيقة الواقعية، 

االأ�سباب:  تلك  بني  من  كذلك  املالئكة  وعددت 

النموذج  من  والنفور  اال�ستقالل،  اإىل  احلنني 

الذي يعتمد على وحدة ثابتة، واإيثار امل�سمون 

بداًل من ال�سكل الذي اأ�سبح هم ال�ساعر التقليدي، 

وفق راأي املالئكة)8(.

الهوىـ  الدجىـ  احلزنـ  ال�سهدـ  الدموعـ  املا�سي 

ـ  ـ اجلراح  ـ املا�سي  االأحالم  ـ  ال�سقم  ـ  التمني  ـ 

الغرام ـ العدم ـ النوح ـ ال�سنك ـ الزمن( اإىل اآخر 

الرومان�سي  املعجم  من  الطويلة  القائمة  هذه 

الرومان�سيني  اأ�سعار  الذي ال يكاد مير بيت من 

من دونه. فهذا ميخائيل نعيمة يخاطب موجوداً 

�سغرياً من موجودات الطبيعة )دودة( قائاًل: 

تدّبني دَبّ الوهِن يف ج�صمَي الفاين 

واأجري حثيثًا خلف نع�صي واأكفاين

فاأجتاز عمري راك�صًا متعرّثًا 

باأنقا�س اآمايل واأ�صباح اأ�صجاين)6(

جميع  بني  من  اأنه  هنا  ت�سجيله  نود  والذي 

العربي  بال�سعر  ارتبطت  التي  ال�سعرية  املعاجم 

الع�رش اجلاهلي حتى  امتداد مدار�سه منذ  على 

على  االأقدر  الرومان�سي  املعجم  كان  اليوم، 

للمتلقي  العام  اجلمعي  بالواجدان  االلت�ساق 

العربي على اختالف فئاته وثقافاته، حتى اإن 

ال�سعر على ل�سان العوام اأ�سبح معاداًل مو�سوعيًا 

لدى  العام  الوجدان  يف  وال�ساعر  للرومان�سية، 

النا�ص �سخ�ص »رومان�سي«، يقولونها هكذا من 

دون دراية باملعنى اال�سطالحي للكلمة، اأي�سًا 

املبتدئني  ال�سعراء  جتارب  جميع  على  يغلب 

ي�سقط  اأن  اإىل  الرومان�سي،  احل�ص  وخواطرهم 

اأحدهم يف يد طائفة اأدبية ما فتقنعه باأن عليه 

وكاأن  �رشيعًا.  الرومان�سية  تهمة  عنه  يخلع  اأن 

واأ�سحاب  الرومان�سية،  هي  النا�ص  يف  الفطرة 

اأو  يوقعونه،  اأو  يكل�سكونه،  االأدبية  املدار�ص 

يحدثونه، اأو ينرثنونه.

نف�سها  فر�ست  الدعابة  روح  كانت  اإن  اأعتذر 

الفقرة االأخرية، ومل يكن هذا دعوة لعودة  على 

الرومان�سية، بقدر ما هو دعوة موجهة اإىل نقاد 

الظاهرة  املدر�سة  تلك  يف  النظر  الإعادة  االأدب 

التي جنحت يف ب�سع �سنني يف �سياغة الوجدان 

كالعجينة  يدها  على  وت�سكيله  العام  العربي 

الإعادة  واأي�سًا  ذلك،  لها  ت�سنى  كيف  الرخوة، 

والتعبريية  النف�سية  القدرات  تلك  يف  النظر 

هذه  �سنعوا  من  فهم  ل�سعرائها،  واالإبداعية 

الظاهرة. لكن �رشيعة القطيعة مع عظيم االأ�سف، 

الواقع االأدبي،  عجلت برحيل هذه املدر�سة من 

قبل اأن ت�ستنفد عطاءها االإبداعي.

فجر الواقعيني

الواقعية  عادت  متامًا،  الرومان�سية  عك�ص  على 

بالواجدان ال�سعري العام اإىل اأر�ص الواقع، بعدما 

البعيدة.  �سماواتهم  يف  الرومان�سيني  مع  حلق 

بالفل�سفات  ن�ساأتها  ارتبطت  التي  املدر�سة 

التي  اجلدلية  واملادية  والتجريبية  الو�سعية 

ظهرت يف الن�سف االأول من القرن التا�سع ع�رش 

وما بعده، اأفرزت �سعراً ل�سيقًا برتاب الواقع على 

�ساكلة هذا الذي رافق بدايات اأحمد عبداملعطي 

حجازي يف ق�سيدته »الطريق اإىل ال�سيدة«:

يا عّم .. 

 من اأين الطريق؟ 

 اأين طريق »ال�صّيدة«؟ 

اأميِن قلياًل، ثّم اأي�رِص يا بنّي 

قال، ومل ينظر اإيّل! 

 ***

و�رصت يا ليل املدينة 

اأرقرق الآه احلزينة 

اأجّر �صاقي املجهدة 

لل�صّيدة 

بال نقودٍ، جائع حّتى العياء 

بال رفيق 

كاأّنني طفل رمته خاطئة 

فلم يعره العابرون يف الطريق 

حّتى الرثاء!)7(

اإقدام  تعلن  هذه،  ال�سعرية  حجازي  اأ�سطر 

املدر�سة اجلديدة على مواجهة الواقع وااللتحام 

الدقيقة  تفا�سيله  وت�سوير  وجت�سيده،  به، 

حالة  جت�سد  نرى  كما  فاالأ�سطر  ال�ساغطة، 

خطواته  يخطو  االأقاليم  من  جاء  ل�ساب  �سياع 

االأوىل يف عا�سمة مزدحمة، يحكمها منطق غري 
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وكاأنهم ال ي�سمعون يف هذا الكون اإال اأ�سواتهم، 

على  من�سفة  اأخرى  مطبوعات  بقيت  حني  يف 

م�سافة واحدة من اجلميع، منها جملة اأدب ونقد 

التي ت�سدر عن حزب التجمع امل�رشي، وترتاأ�ص 

حتريرها ال�سيدة فريدة النقا�ص، فقد بقيت هذه 

واحلر�ص  اجلراأة  من  درجة  على  طوياًل  املجلة 

املجاورة  تتخذ من  ال�سعري جعلتها  الفن  على 

اأ�سا�سًا للن�رش، يف مواجهة �سيا�سة االإق�ساء التي 

مل ي�ستثن منها كثري من املطبوعات التي تن�رش 

االأدب  اأخبار  جريدة  حتى  متحققني،  ل�سعراء 

مثل  اإبداعية  قامة  تروؤ�ص  يع�سمها  مل  التي 

م�رشحًا  تكون  اأن  من  الغيطاين  جمال  االأديب 

واملجاورة  التعدد  قيمة  واإغفال  االإق�ساء،  لهذا 

واأ�سوات  بعينه  �سعري  �سوت  على  بانكفائها 

من  و�سفوراً  اأقل حدة  بدرجة  واإن كان  بعينها، 

جملة ال�سعر، ل�ساحبها ال�ساعر اأحمد عبداملعطي 

حجازي و�رشكاه.!!

فجر الناثرين

الديوانيون  فيه  كفر  الذي  الوقت  ويف 

والرومان�سيون باالإحيائيني، ثم كفر الواقعيون 

اأي�سًا  بالرومان�سيني واالإحيائيني والديوانيني، 

النرث، بجميع  اأطلق عليه ق�سيدة  كفر كتاب ما 

العربي  وبال�سعر  بل  ال�سعرية،  املرجعيات  هذه 

تعرتف  مل  التي  الق�سيدة  تلك  ظهرت  يوم  طراً، 

اأو  عموداً  ال�سعري،  للوزن  تذكر  بقيمة  اأ�ساًل 

�سطراً اأو تفعيلة، وكذلك كفرت ب�سوره واأخيلته 

بثوابت  االأخري  يف  كفرت  ثم  واأطروحاته، 

الواقع  حتكم  ظلت  التي  الثقافة  )تابوهات( 

االإبداعي العربي على مدار القرون التي �سبقتهم، 

وقرروا البناء على اأر�ص بي�ساء ال اأثر للما�سي 

فيها.

النرث  ق�سيدة  يدعى  الذي  ال�سعري  »والقول 

مثل  كثريون  ُكتاب  احلديث  الع�رش  يف  مار�سه 

وح�سني  والرافعي،  وجربان،  الريحاين،  اأمني 

خمتلفة  ت�سميات  عليه  واأطلقوا  وغريهم  مراد، 

واخلاطرة  الفني،  والنرث  املنثور  كال�سعر 

مرور  هذا مل مير  ال�سعر  اأن هدم عمود  �سك  وال 

الكرام اأمام �سمع اأجيال االإحيائيني والديوانيني 

واأب�سارهم، فوجدوها جرمية ال تغتفر يف حق 

كان  ما  يعّدوا  مل  بل  اخلليلي،  العربي  ال�سعر 

عبا�ص  فهذا  اأ�ساًل،  �سعراً  يكتبونه  الواقعيون 

ال�سعر  مهرجان  مبغادرة  يهدد  العقاد  حممود 

ح�رشه  اإذا   1959 عام  دم�سق  يف  انعقد  الذي 

عبداملعطي  اأحمد  اأمثال  من  ال�سبان  ال�سعراء 

�سعراء  الأنهم  عبدال�سبور،  و�سالح  حجازي 

وهدموا  العربية  الق�سيدة  تقاليد  على  خرجوا 

هذه  طوال  اأمتهم  اأظل  الذي  ال�سعر  عمود 

القرون)9(.

ظهور  رافقت  التي  الفنية  الظواهر  اأبرز  اأما 

ال�سعر احلر )التفعيلي / ال�سطري( ربيب املدر�سة 

�سعراء  جنح  التي  الرمز  ظاهرة  فهي  الواقعية، 

م�سامني  خلدمة  توظيفها  يف  املدر�سة  هذه 

الوعي  عمق  يف  اأفكارهم  ومترير  ق�سائدهم، 

ي�ستدعي  دنقل  اأمل  فهذا  للمتلقني،  اجلمعي 

�سخ�سيات تاريخية لريمي على اأكتافها عباءة 

احلا�رش، جم�سداً واقعه يف �سل�سلة �سور �سعرية 

واالأ�سطورة  الرمز  خاللها  من  وظف  طويلة، 

خالل  من  واقعه،  على  بنجاح  واأ�سقطها 

اليمامة،  وزرقاء  عنرتة،  �سخ�سيات  ا�ستدعاء 

من  ذلك  اإىل  وما  العبيد،  حمرر  و�سبارتاكو�ص 

ك�سبت  التي  الق�سيدة  لهذه  كبرية  فتوحات 

اأمثال  ال�سكل اجلديد عليها من  رهان رواد هذا 

نازك املالئكة التي كان حما�سها لل�سكل اجلديد 

تعي�ص،  اأن  الق�سيدة  لهذه  قدر  وقد  حدود.  بال 

وما  باأنها  اجلدد  الناثرين  زعم  الرغم من  على 

اأ�سكال ال�سعر اخلليلي، كتابة منتهية  قبلها من 

ال�سالحية لهذا العامل الذي يتحدث لغة جديدة.

لكن ما جتدر االإ�سارة اإليه، اأن اجليل الثالث من 

اخل�سو�ص  وجه  وعلى  الق�سيدة،  هذه  اأجيال 

جيل الت�سعينيات من القرن امليالدي املن�رشم، 

الق�سيدة  هذه  اأهداف  عن  بعيداً  يجدف  �رشع 

احلقيقية التي ولدت من رحم الواقع، لياأخذها 

يف  االإغراق  اإىل  بالنزوع  جديد،  عزلة  طور  اإىل 

اإىل  حتولت  الق�سائد  بع�ص  اإن  حتى  الرمز، 

اأ�سحابها،  اإال  رموزها  �سفرات  يفك  ال  مغاليق، 

حتى اإن روح الكوميديا كانت حتل على بع�ص 

ال�سجاالت النقدية بهذا اخل�سو�ص، و�سل بع�سها 

اإىل فر�سية اأن بع�ص مدعي ال�سعر الذين قفزوا 

ما  يفهمون  ال  اأنف�سهم  هم  الق�سيدة،  هذه  على 

يكتبون من تهوميات توحي باأن ثم �سيئا مهمًا 

اأن  اأن يقوله، يف حني  اأو ذاك  ال�ساعر  يريد هذا 

الرجل لي�ص لديه �سيء، وهم يف ذلك مل يكونوا 

يقلدون  كانوا  ما  بقدر  الهوى،  عن  ينطقون 

�سباب  من  جياًل  ت 
ّ
جر معروفة  �سعرية  اأ�سواتًا 

باالألغاز،  اأ�سبه  �سعرية  مغامرات  وراء  ال�سعراء 

البعري،  ظهر  ق�سمت  التي  الق�سة  مبثابة  كانت 

وفقد  ال�سعر،  عن  املتلقي  عزوف  يف  فت�سببت 

جماهرييته،  اأيديهم  على  االأدبي  اجلن�ص  هذا 

ال�سينمائية،  االأعمال  بع�ص  يف  اأ�سبح  بل 

ثيمات كوميدية للتندر، بينما هوؤالء ال يزالون 

جداًل  ميار�سون  العاجية  اأبراجهم  يف  يفقون 

ندوات  حوله  اأقيمت  �سخيف  �سوؤال  حول  ماديًا 

ينزل  هل  الرئي�ص:  �سوؤالها  كان  وموؤمترات 

ال�ساعر للمتلقي من برجه، اأم ي�سعد املتلقي اإىل 

ال�ساعر؟ وكاأن ال�ساعر هذا اإله ال يجب اأن ينزل، 

فقد توهم هوؤالء اأنهم يقدمون �سيئًا ذا بال، يف 

حني كان املتلقي اأكرث وعيًا منهم يوم ان�رشف 

عن �سعرهم هذا املدَعى كلية، اإىل اآفاق اإبداعات 

وعقله،  وم�ساعره  لهمومه  مالم�سة  اأكرث  اأخرى 

ال�ساحة  عن  ان�رشفوا  ال�سعراء  من  كثرياً  اإن  بل 

لهم �سوتهم  يكون  اأن  يئ�سوا من جدوى  بعدما 

التوجهات،  هذه  رواد  هيمنة  ظل  يف  اخلا�ص 

ـ على منافذ  »اإ�ساءة« يف م�رش  اأمثال جماعة 

اإذ  ال�ساطور.  مبنطق  ق�سيدتهم  وفر�ص  الن�رش، 

مل يكن هوؤالء ين�رشون اإال ملن يكتب ق�سيدتهم، 

الت�سعينيات  يف  اأنه  اأذكر  حق  ال  تطور  يف  بل 

التي  ال�سعر  جملة  مثل  جملة  تكن  مل  امليالدية 

كان  والتي  امل�رشية  الثقافة  وزارة  عن  ت�سدر 

اإال  تن�رش  حجازي،  املعطي  عبد  اأحمد  يرتاأ�سها 

املمار�سات  اإحدى  التحرير، يف  اإدارة  الأ�سدقاء 

االإق�سائية من نفر من املثقفني احتكروا االإبداع 
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اأدب القطيعة

هذه  اإىل  قادنا  ما  يكون  قد  باأنه  اأذكر  اأن  بقي 

هو  اليوم  العربي  ال�سعر  يعي�سها  التي  العزلة 

مدر�سة  كل  قبل  من  والتنكر  القطيعة  منطق 

االإحيائيون  يعد  قطيعة  ال�سابقة،  للمدار�ص 

باأن  هوؤالء  اآمن  فقد  فيها،  الوحيد  اال�ستثناء 

اإليها  ي�سعون  التي  املبتغاة  ال�سعرية  النه�سة 

ينبغي اأن تبداأ من حيث انتهى اأ�سالفهم، ففعلوا، 

رحلة  بداأت  اأدبية  مدار�ص  من  تالهم  ما  لكن 

التنكر التام ملن �سبق، اإىل حد العراك وال�سباب 

اأحيانًا، اأما احلداثيون فكانوا اأكرث انفتاحًا على 

اجلديد اإذ و�سلت اخلالفات بني بع�سهم اإىل حد 

الر�سق باالأحذية، فيما عاي�ست و�سمعت، قبل اأن 

اأهجر اأر�ص ال�سعر اإىل اأر�ص الرواية التي كانت 

ما  موؤونة وجهداً،  واأ�سد  اأقل �سجيجًا و�سخبًا، 

يجعلها غري مغرية كثرياً ملدعي االأدب، فهوؤالء 

وباأقل  ال�رشيع  التقدم  عن  يبحثون  ما  غالبًا 

جمهود.

ولقد �رشب ال�سعراء من الكاأ�ص نف�سها، ففي الوقت 

الذي قطعوا فيه اأرحامهم ال�سعرية فيما بينهم، 

بادلهم جمهورهم قطيعة بقطيعة، فاأ�سبحت ال 

تكاد ترى يف اإحدى اأم�سيات مهرجانات ال�سعر 

الف�سيح اإال قلة تعد على اأ�سابع اليد ومعظمهم 

�سعراء اأي�سًا ال ين�ست اأحدهم اإىل االآخر، بقدر ما 

ينتظر دوره يف االإلقاء، اأو ميار�ص رف�سه لالآخر 

مكانه  يكون  باأن  االأوىل  كان  اأنه  اعتبار  على 

على من�سة االإلقاء.

ولعل هذا يف�رش هذا احلر�ص ال�سديد على اجلوائز 

لالإبداع  ال�سارقة  جائزة  مثل  املعتربة،  االأدبية 

االأدبي، ويف�رش اأي�سًا قيمة هذه اجلوائز املحورية 

العربي  �سعرنا  تاريخ  باخلري  �سيذكرها  التي 

من  ومثيالتها  اجلائزة  هذه  تبقى  اإذ  احلديث، 

اجلوائز ذات املرجعية الفنية املعيارية، ح�سنًا 

املتحققني  ال�سعراء  فلول  من  بقي  ملن  اأخرياً 

منهج  عن  بعيداً  االإبداع  قيمة  يدركون  الذين 

القطيعة العقيم، فال اأظن اأن اأحد قاطعي الرحم 

ومل  احلرة..  والكتابة  املركز،  والنرث  ال�سعرية، 

موجة  مع  اإال  النرث  ق�سيدة  م�سطلح  ي�ستعمل 

�سعر. وقد  التي قادتها جملة  املتطرفة  احلداثة 

اأخذت هذه الت�سمية التي اأذاعها اأدوني�ص واأن�سي 

احلاج وغريهما، من الفرن�سية �سوزان برنار، كما 

اأخذت منها تنظرياتها النقدية لها. لقد و�سعت 

املدعوة ق�سيدة نرث منذ اأعلنت عن نف�سها على 

يد جملة »�سعر« اللبنانية، ومنذ اأن �سماها بهذا 

اال�سم اأدوني�ص، واأن�سي احلاج وغريهما، و�سعت 

نف�سها اأمام جمموعة من االإ�سكاليات، واأ�سدرت 

التعميمية غري املنهجية  جمموعة من االأحكام 

اإن�سائي  ب�سكل  اإال  مواجهتها  ت�ستطع  مل  التي 

ال  باتهامات  لها  املخالفني  باتهام  اأو  منمق، 

كاالتهام  ب�سلة،  والنقد  االأدب  عامل  اإىل  متت 

والتزمت،  واالأ�سولية،  وال�سلفية  بالرجعية 

والردة، والنك�سة الفكرية وما �ساكل ذلك«)10(.

يف  التدوير  اأن  ف�سل  �سالح  الدكتور  ويرى 

تكرار  يف  الوزن  اأثر  مي�سح  يكاد  النرث  ق�سيدة 

يجعل  مبا  التعبريية،  ال�سبيكة  يف  التفعيلة 

اأهميتها؛  يف  ترتاجع  االإيقاع  بروز  ق�سية 

�سيئًا  طبيعته  من  يغري  ال  الكالم  هذا  نظم  الأن 

جوهريًا؛ اإذ اإن ال�سلك ال�رشدي قد حل حمل العقد 

ف�سل  �سالح  الدكتور  ا�ستدل  ولقد  املو�سيقي؛ 

�سامل  حللمي  ال�سعري  الغزل  بق�سائد  ذلك  على 

والتي فيها:

حزن خفيف على ق�سة ال�سعر.

وحنني اإىل اأن يراين من مل يكن يراين واأنا على 

باب املوا�ساة.

هو �سابط لكنه ي�سبه املر�سلني.

بينما ت�سبهني غادة التي اأجنبت منذ �سهرين.

ل�ست معنيًا هنا بالتعليق على هذه االأ�سطر التي 

اأجدين مدفوعًا  اأترك لكم احلكم عليها، بقدر ما 

اأحد  هو  �سامل  حلمي  ال�ساعر  باأن  التذكري  اإىل 

التي  احلداثية  ال�سعرية  اإ�ساءة  جماعة  اأركان 

من  امليالدية  الثمانينيات  اأواخر  يف  ظهرت 

ت�سييع  يف  و�سارك  م�رش،  يف  املا�سي،  القرن 

ال�سعر  اآخر خيط كان يربط بني جمهور  جنازة 

ذا  هو  ها  ثم  الواقعية،  التفعيلية  والق�سيدة 

الرجل جنده يلحق باأول عربة يف قطار ما �سمي 

بق�سيدة النرث حتى ال مي�سي الركب من دونه، 

اأو رمبا اأن الرجل احرتف م�ساهد تاأبني ال�سعر. 

اأدرك متامًا اأنني هكذا اأ�سخ�سن االأمور، لكن ال 

من  واحدة  حق  كلمة  اأقول  اأن  �سبيل  يف  باأ�ص 

اجلميع  وغمر  غمرين  الذي  ال�سعر  �سيدي  اأجل 

باأف�ساله، ثم يهادن اجلميع ويداهنون يف حقه، 

قبل  من  العام  ال�سمت  لهذا  تف�سرياً  اأعرف  فال 

با�سم  تدار  التي  الفو�سى  النقاد على هذه  اأبرز 

ق�سيدة النرث اأو الن�ص ال�سعري الذي اأ�سبح مطية 

لكل بليد الذهن خامل العقل عدمي املوهبة.

�سعرية  اأ�سواتًا  ثم  باأن  جداًل  �سلمنا  واإن 

ملوهوبني اأو رواد اأو �سعراء متحققني ا�ستطاعوا 

جديداً  اأدبيًا  لونًا  اأو  خمتلفًا  �سيئًا  يقدموا  اأن 

من خالل هذه الق�سيدة اجلديدة املختلف على 

مالحمها حتى اليوم حتى بني اأ�سياعها، اإال اأن 

طوفانًا من االأدعياء وجدوا يف ظهور هذا اللون 

االأدب  منابر  على  للقفز  �سانحة  فر�سة  االأدبي 

ال�سعراء  ومزاحمة  بل  ال�سعر،  عباءة  وارتداء 

والق�سيدة  النرث  ق�سيدة  كتاب  من  احلقيقيني 

م�سهد  يف  العمودية،  والق�سيدة  التفعيلية، 

�سعري، يجنح ملنطق للفو�سى، اأكرث مما يجنح 

ملنطق املجاورة والتعدد.

ما  نحو  قبل  اخلا�سة،  جتربتي  اأذكر  اأن  بقي 

اإحدى  يربو على خم�سة ع�رش عامًا، يوم وقفت 

ال�سديقات، وكانت اأم�ست عمرها كله ال عالقة 

اإال  اللهم  بعيد  اأو  قريب  من  ال�سعر  بعامل  لها 

بو�سفها م�ستمعة حمبة لل�سعر، تنقر على كتفي 

من اخللف لتنبهني اإىل وجودها، وتقدم يل ورقة 

�سغرية كتبت فيها اأ�سياء ت�سبه هذا الذي اأوردته 

عن  �ساألتها  فلما  �سامل،  حلمي  لل�سيد  قليل  قبل 

هذا الذي قراأته ومل اأفهمه، رمقتني بنظرة كلها 

زهو واإعجاب بالذات ومل تخل اأي�سا من اتهامي 

باجلهل وهي تقول يل: هذا »ن�ص« 



137

االإبداعي �سيح�سل على تقدير جلان حتكيم هذه 

اجلوائز، اإذ �رشعان ما �سيكت�سف املحكمون وهم 

اأمام  اأنهم  �سك،  دون  من  املعتربين  النقاد  من 

فال  ال�سعري،  تكوينه  يكتمل  مل  ناق�ص  كائن 

جميع  من  ي�ستفد  مل  اليوم  فذا  �ساعراً  اأن  اأظن 

وتبقى  اختلفنا،  اأو  معها  اتفقنا  املدار�ص،  هذه 

قيمة ال�ساعر الفذ احلقيقية يف مدى قدرته على 

املذاهب  هذه  اأطروحات  جميع  من  اال�ستفادة 

اجلديدة،  ق�سيدته  لي�سنع  واجلمالية  الفكرية 

ال  التجاور،  مبداأ  على  ال�سعري  بناءه  موؤ�س�سًا 

ال�سعر  كلفت  التي  املمجوجة  القطيعة  ممار�سة 

العربي الكثري، وخلفت لنا تلك الفتنة االإبداعية 

عزلة  االآن  ثمنها  جميعًا  ندفع  التي  الكربى 

وغيابًا عن ال�سورة وتراجعًا يف مكانة الق�سيدة 

العربية التي تعي�ص ظرفًا تاريخيًا بالغ الق�سوة 

والغنب.

نقاد  من  عري�سًا  قطاعًا  اأن  اإىل  اأ�سري  اأن  بقي 

من  بالع�سا  االإم�ساك  ف�سل  العربي،  الوطن 

املنت�سف، فوقف على احلافة، ال اإىل هوؤالء وال 

تاأخذه  اأن  دون  ولذاك،  لهذا  ي�سفق  هوؤالء،  اإىل 

هذه  حق  يف  للتاريخ  �سهادة  ليقول  احلمية 

الفو�سى االإبداعية التي نعي�سها اليوم، فعلى ما 

احلقيقة  على  مكا�سبهم  ف�سلوا  هوؤالء  اأن  يبدو 

اأن  من  يخفونها، خوفًا  قراطي�ص  التي جعلوها 

اجلديد  ال�سعري  اللوبي  مع  عالقتهم  يخ�رشوا 

النافذ الذي يهيمن على منافذ الن�رش والت�سويق 

هذا  هجمات  من  خوفًا  واأي�سًا  واملكافاآت، 

اللوبي ال�سعري اجلديد عليهم.

االأدبية  اجلوائز  اأهمية  الأوكد  جمدداً  اأعود  لذا 

ذلك  الناقد،   / للمحكم  ن  توؤَِمّ اإنها  اإذ  املعتربة؛ 

وراءه،  ب�سوته  االإدالء  من  ميكنه  الذي  ال�ستار 

اجلديد،  ال�سعري  اللوبي  �سياط  من  ماأمن  يف 

قرروا  الذين  واملفكرين  النقاد  من  واأ�سياعهم 

على  قدمي،  كل  و�سد  جديد  كل  مع  يكونوا  اأن 

االإطالق، مع كل م�ستورد، و�سد كل اأ�سيل على 

االإطالق، فلك اهلل يا �سيدي ال�سعر، ولكم اهلل اأيها 

القبيل املكافح من ال�سعراء العظام، �سبابًا كنتم 

اأو كباراً، فاأمانتكم ثقيلة، وهمكم اأثقل، وطريقكم 

مفخخ �سوكًا، ووعيد »الليلكيني« الراب�سني على 

بكم،  يرتب�ص  زمن  منذ  ال�سعرية  احلركة  قلب 

وماكينة الياأ�ص �رشهة  اإىل  ابتالع مزيد منكم. 

من  العربية  بالق�سيدة  العبور  متيمة  واإن 

تفرز  ال  القطيعة  اأن  يقني،  يدخلنا  اأن  كبوتها، 

�ساعر جاهلي  اأنه  اليوم  يدعي  واأن من  اإبداعًا، 

اأو  حداثي  اأو  واقعي  اأو  رومان�سي  اأو  ديواين  اأو 

الذي  االإبداعي  الف�سل  نرثي، فليتبواأ مقعده من 

ففي  اآذانهم،  حتى  اليوم  الكثريون  فيه  يغرق 

تقديري اأن ال�ساعر احلقيقي هو من ينجح يف اأن 

يكون مزيجًا من جميع هوؤالء. كيف؟ هذا ما ال 

يعرفه اإال االأفذاذ من ال�سعراء. 

الهوام�ض:

)1( االأدب العربي احلديث والرتاث حتوالت العالقة 

وخ�سو�سيات االأجنا�ص، د.اأحمد جا�سم احل�سني.

)2( ديوان حممود �سامي البارودي.

ال�سعر  يف  االأدبية  املدار�ص  درا�سة  اإىل  مدخل   )3(

العربي املعا�رش، د. ن�سيب ن�ساوي.

حممد  الدكتور   املعا�رشون،  والنقاد  النقد   )4(

مندور.

)5( ديوان اإبراهيم ناجي.

)6( ال�سابق.

)7( ديوان ميخائيل نعيمة.

)8(عبد املعطي حجازي، ديوان مدينة بالقلب.

ال�سعر  ملو�سيقى  العربية  اجلذور  يف  درا�سات   )9(

احلديث، د. عبداهلل الغذامي. 

ال�سعر  االأدبية يف  املدار�ص  درا�سة  اإىل  )10( مدخل 

العربي املعا�رش، د. ن�سيب ن�ساوي، مرجع �سابق.

اللغة  ملجمع  مقدمة  درا�سة  النرث،  ق�سيدة   )11(

ال�ســارقةالعربية بالقاهرة، حممد عبا�ص حممد عرابي.  . واالعـالم  الثقـافة  دائـرة 

اإ�سدارات جديدة
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اأن املذهب ذو طبيعة نظرية يف الغالب،  ثالًثا: 

تطبيق  على  ال�سعرية  املدار�ص  تقوم  بينما 

العناوين التي تقوم عليها ركائز املذهب، واإن 

ظلت املدر�سة ال�سعرية حتتفظ ب�سيء من النظر. 

           رابًعا: اأن املذاهب االأدبية متتد تاأثرياتها - 

على نحو وا�سع - يف اأكرث من فن؛ فالرومن�سية 

وامل�رشح،  وال�سعر،  االأدب  يف  انت�رشت  مثال 

والر�سم، والنحت، والفنون الت�سكيلية وغريها. 

       خام�ًسا: اأن املذاهب ال�سهرية متتد وتنت�رش 

خارج حدود ن�ساأتها، اأما املدار�ص االأدبية فهي 

لها  قي�ص  واإن  حمدودة،  جغرافية  طبيعة  ذات 

االمتداد فاإن انت�سارها يبقى يف نطاق اأ�سيق. 

           

اأكرث من مدر�سة  قد ي�سم  املذهب  فاإن  واأخرًيا، 

من  اأكرث  يف  يوؤثر  قد  اأدق  بتعبري  اأو  �سعرية، 

حتت  عدة  �سعرية  مدار�ص  فتن�سوي  مدر�سة؛ 

مظلة مذهب واحدك فمدار�ص الديوان، واملهجر، 

واأبوّلو، تاأثرت جميعًا باملذهب الرومن�سي.  

ووفقا لهذا الت�سور كانت ت�سمية مدر�سة االإحياء 

والبعث اأكرث دقة، اإذ اإنها تندرج هي وما عرف 

املذهب  مظلة  حتت  اجلديدة  بالكال�سيكية 

اإىل  النظر  ميكن  النحو  هذا  وعلى  الكال�سيكي، 

ومدر�سة  املهجر  ومدر�سة  الديوان،  مدر�سة 

تاأثرت  التي  االأدبية  اجلماعات  بو�سفها  اأبوّلو 

باملذهب الرومن�سي.   

   

على الرغم من ذيوع م�سطلح املدار�ض ال�سعرية 

وانت�ساره يف الأبحاث النقدية العربية وقاعات 

الت�سابك  من  كبرياً  قدراً  فاإن  الأدبي،  الدر�ض 

على  امل�سطلح،  هذا  �ساب  قد  ال�سطالحي 

النقدي  ال�ستعمال  وت�ساَرب  وات�ساعه،  �سهرته 

يف هذا ال�ساأن؛ فالتب�ض امل�سطلح وتداخل مع 

م�رصوعيتها  بع�ض  اكت�سبت  اأخرى  م�سطلحات 

اأن  والالفت  عليها.  والتوافق  �سيوعها  من 

تداخل  ما  كثرياً  ال�سعرية  املدار�ض  م�سطلح 

يف الدرا�سات الأدبية العربية مع م�سطلح اآخر 

الرغم  على  الأدبية)1(،  املذاهب  م�سطلح  هو 

نت�سور.  فيما  بينهما  ال�سا�سعة  امل�سافة  من 

الباحثني  من  كثري  لدى  يت�ساوى  الأخري  وهذا 

التيارات  م�سطلح  مثل  اأخرى  م�سطلحات  مع 

ال�سعرية، اأو الجتاهات ال�سعرية.

واملذهب االأدبي هو )الطريقة اأو االجتاه االأدبي 

امل�ستند اإىل فهم معني لطبيعة االأدب ووظيفته( 

مبا�رشة  )فتت�سل  االأدبية  املدار�ص  اأما   ،)2(

والنقدية،  واالجتماعية  االأيديولوجية  باالأ�سئلة 

والنفوذ  املواقع  بلعبة  املدار�ص  هذه  وتت�سل 

يف  بال�سعر  تذرعت  واإن  ال�سعر،  خارج  الدائر 

اأحيان كثرية( )3(.

ويبدو م�سطلح اجلماعات ال�سعرية، اأو اجلماعة 

ال�سعرية، غري بعيد عن هذا الركام اال�سطالحي 

املت�سابك. �سحيح اأن م�سطلح “اجلماعة” لي�ص 

�ساع  اأنه  اإال  االأدبية،  الدرا�سات  جديداً يف حقل 

بعينها،  اأدبية  حركات  على  اإطالقه  منذ 

املدار�ص  م�سطلح  مع  امل�سطلح  هذا  وتبادل 

ففي  عنه؛   بديال  اأو  رديفه،  فكان  ال�سعرية، 

مدر�سة  مثل  ال�سعرية  احلركات  بع�ص  ت�سمية 

عن  نقراأ  ما  كثرياً  املثال  �سبيل  على  الديوان 

الديوان”،  “مدر�سة  اأو  الديوان”،  “جماعة 
اأو  اأبوّلو”،  “جماعة  على  ين�سحب  نف�سه  واالأمر 

نتحدث  نف�سه  الوقت  يف  “اأبوّلو”.       مدر�سة 

االأكرث  احلديثة  العربية  ال�سعرية  املدار�ص  عن 

ثم  الكال�سيكية،  املدر�سة  فنذكر  �سهرة وذيوعًا، 

الديوان،  مبدر�سة  مروراً  الرومن�سية،  املدر�سة 

ومدر�سة املهجر، ومدر�سة اأبوّلو، ومدر�سة ال�سعر 

االأدبية)4( نتحدث  احلر. وحني نر�سد املذاهب 

والواقعية،  والرومن�سية،  الكال�سيكية،  عن 

هو  هنا  ي�ستوقفنا  وما  والربنا�سية.  والرمزية، 

وجه  على  والرومن�سية  الكال�سيكية  تاأرجح 

تارة،  ال�سعرية  املدر�سة  مفهومي  بني  التحديد 

واملذهب االأدبي تارة اأخرى.   

ها هنا يكون التمييز بني املفهومني �رشورًيا، 

ال �سيما اأن ثمة فوارق بينهما نذكر منها: 

           اأواًل: اأن املذاهب االأدبية �سابقة على ظهور 

املدار�ص بال�رشورة. 

        ثانًيا: اأن املذهب اإطار جامع، ذو طبيعة 

املدر�سة  يف  النظرية  مقوالته  توؤثر  �سمولية، 

ال�سعرية ولي�ص العك�ص. 

          

      م�شتقبل ال�شعر العربي       

    فـي ظل �شطوة التكنـولوجيا وغيـاب املدار�س ال�شعرية       

د. مهدي �سالح اجلويدي
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االأكرث  هو  �سعر”  “جملة  جماعة  اأو  “�سعر”، 
جماعة  م�سمى  يف  انتباهنا  يلفت  وما  �سيوًعا. 

جملة �سعر اأنها اتخذت من نافذة الن�رش عنوانًا 

رئي�سًا لها، وهو تغري الفت على م�ستوى الت�سمية 

من  امل�سمى  بتغرّي  تت�سل  االأوىل  زاويتني؛  من 

مدر�سة اإىل جماعة، والثانية تتعلق باإطالق ا�سم 

املجلة على جمموعة من ال�سعراء تبّنت جمموعة 

من الت�سورات وتوافقت عليها وراحت تن�رشها 

مل  اأنه  يعني  ال  هذا  املجلة)9(.  هذه  خالل  من 

والنوافذ  االأدبية  احلركات  بني  ارتباط  ثّم  يكن 

حركة  تطور  ارتبط  فقد  املوؤ�س�سية،  االأ�سكال  اأو 

عام  تاأ�س�ست  التي  الفنون  مبجلة  املهجر  اأدباء 

التي  القلمية  الرابطة  بجمعية  وكذلك   ،1912

1920)10(. بينما ارتبطت  اأمريكا  تاأ�س�ست يف 

كانت  التي  االآداب  مبجلة  احلر  ال�سعر  حركة 

ت�سدر يف بريوت على �سبيل املثال. وكان من 

اأن تطلق جماعة جملة �سعر على نف�سها  االأوىل 

م�سمى يتعلق بق�سيدة النرث بحكم ارتباط هذه 

الق�سيدة برواد اجلماعة يف البداية! وهو ما مل 

معه  فتنفتح  احلر،  ال�سعر  مدر�سة  م�سطلح  اأما 

�سعرية  بحركة  تت�سل  اآخر،  نوع  من  اإ�سكاالت 

حددت  التي  االأطر  اأن  ذلك  بعد؛  فيما  النرث 

التفعيلة،  ق�سيدة  على  املدر�سة  مفهوم  اإطالق 

الروؤى  اأو  ال�سكلية  بالبنية  يت�سل  فيما  �سواء 

تلك  مع  تت�سابه  االأيديولوجية  والت�سورات 

ت�سمية  اأ�سا�سها  على  قامت  التي  الت�سورات 

الن�ص النرثي بق�سيدة النرث.       

على  تقوم  التفعيلة  ق�سيدة  يف  ال�سكلية  البنية 

وحدة ال�سطر ال�سعري بديال عن البيت امل�سطور، 

حمدد  بتوزيع  االلتزام  وعدم  التفعيلة،  ووحدة 

للقوايف، وقد دعا روادها يف الوقت ذاته للجوء 

االإيحائية،  والطاقة  واالأ�سطورة  الرمز  اإىل 

الواقع،  عن  والتعبري  املمتدة  اجلديدة  وال�سور 

لل�سعر،  االجتماعية  الوظيفة  عن  وحتدثوا 

وكذلك الدعوة اإىل التحرر واال�ستقالل ...اإلخ)5(. 

�سكلية  بنية  على  قامت  فقد  النرث  ق�سيدة  اأما 

العرو�سي،  الوزن  اإ�سقاط  يف  تتمثل  خمتلفة 

واالعتماد على اأ�سكال اإيقاعية اأخرى مثل النرب 

والتنغيم، والتكرار احلريف، وغريها، باالإ�سافة 

اإىل جمموعة من الروؤى امل�سمونية التي تكر�ص 

هموم  عن  والتعبري  والعزلة،  الوحدة  مفاهيم 

التفا�سيل  عن  واحلديث  ال�سخ�سية،  الذات 

واملعي�ص،  باليومي،  تتعلق  التي  ال�سغرية 

وتفا�سيل احلياة اليومية)6(. 

ال�سوؤال  فاإن  النحو  هذا  على  االأمر  كان  واإذا 

االأدباء  يطلق  مل  ملاذا  هو:  اإثارته  جتدر  الذي 

النرث  ق�سيدة  حركة  على  باالأدب  وامل�ستغلون 

ال�سكل  واأن  �سيما  ال  مثال؟  النرثية(  )املدر�سة 

الق�سيدة)7(.       االأبرز يف هذه  ال�سمة  البنائي هو 

علينا اأن نوؤكد يف هذا ال�سياق اأن املعايري التي 

 

حتدد اإطالق مفهوم املدر�سة على حركة ال�سعر 

النرث،  ق�سيدة  حركة  على  كاملة  تنطبق  احلر 

تبّدل  هو   - االأمر  واقع  يف   - اختلف  والذي 

اأخرى  وحمددات  لتغريات  وفقا  امل�سميات 

يت�سل بع�سها باملزاج االأدبي اإن جاز التعبري، 

الع�رش،  بطبيعة  عالقة  له  االآخر  وبع�سها 

احلركات  ت�سّكل  يف  اأخرى  عوامل  ودخول 

االأدبية عموًما. ها هنا ن�ستدعي مفهوم اجلماعة 

مرة اأخرى؛ ذلك اأن احلركات االأدبية املختلفة، 

�سعرية  موجات  هيئة  على  ت�سّكلت  والتي 

متالحقة، مل تتوقف عن احلركة، وادعاء جتاوز 

اأفكار  على  تقوم  واأنها  �سبقتها،  التي  املراحل 

عليها،  ال�سابقة  احلركة  عليه  قامت  ما  تفارق 

التطور اتخذت م�سميات  ولكن مع �سريورة هذا 

على  ال�سعرية  اجلماعة  م�سطلح  وتقّدم  اأخرى، 

بح�سب  االأدبية -  واجلماعة  املدر�سة.  م�سطلح 

تعريف �سرتونغ-  هي “جتمع عفوي الأ�سخا�ص 

عفوي  فعل  “رد  اأو  مت�سابهة”،  بطرق  يفكرون 

الذي  فريدمان  اأما  التاريخي”.  الظرف  على 

عمال  فرياها  االأدبية،  اجلماعة  ظاهرة  در�ص 

الت�سكل  اإىل  منه  الواعي  التجمع  اإىل  اأميل 

لتلك  م�سابهة  دوافع  اإىل  ي�سري  لكنه  العفوي، 

ين�سحب  ما  وهو  �سرتونغ”)8(.  الحظها  التي 

على مفهوم املدر�سة ال�سعرية ذاته، خا�سة فيما 

التاريخي.  والظرف  الت�سورات،  بت�سابه  يتعلق 

م�سمى  واتخذ  املفاهيم،  تبّدل  هو  حدث  والذي 

اجلماعة ال�سعرية ال�سفة االأ�سهر، ومن ثّم راأينا  

“جماعة جملة �سعر”، التي تاأ�س�ست يف بريوت 
وخليل  اخلال،  يو�سف  بريادة   ،1957 عام 

حاوي، واأدوني�ص، ونذير العظمة. ثم ان�سم اإليها 

اإبراهيم  اأطلق جربا  اأن�سي احلاج فيما بعد، وقد 

جربا على هذه اجلماعة م�سمى اآخر هو “جماعة 

ا�ستهارها بجماعة  اأن  اإال  التموزيني”،  ال�سعراء 

جربا ابراهيم جربا
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املواقع االإلكرتونية الثالثة اأ�سوقها مناذج مُمثِّلة 

الن�سو�ص  بن�رش  اهتمت  التي  للمواقع  فح�سب 

موقع  ال�سعر”،  “جهة  موقع  وهي  ال�سعرية، 

“اإنانا” االأدبي.  “الور�سة الثقايف”، وموقع 
فيما يتعلق بجهة ال�سعر الذي اأن�سئ يف 1996 

ثم  حداد”  “قا�سم  البحريني  ال�ساعر  باإ�رشاف 

املوقع  اهتم  فقد  ذلك،  بعد  موؤ�س�سة  اإىل  حتّول 

خمتلفي  ل�سعراء  ال�سعرية  الن�سو�ص  بن�رش 

امل�سارب والتجارب، واهتم يف الوقت ذاته بن�رش 

�سري عن بع�ص ال�سعراء، ي�سهم فيها امل�ساركون 

بع�ص  بن�رش  املوقع  اهتم  وكذلك  باإ�سهاماتهم، 

وميكن  والرواية.  ال�سعر  يف  النقدية  القراءات 

بعد القيام برحلة عرب روابط واأق�سام املوقع اأن 

يكاد  ال  ن�سو�ص  من  فيه  ين�رش  ما  اأن  نكت�سف 

الورقية  ال�سحف  يف  ين�رش  عما  كثرًيا  يختلف 

يف  الرئي�سة  ال�سفحة  ي�سار  على  واملجالت. 

�سغط  دون  بالفاأرة  تقف  اأن  ت�ستطيع  املوقع 

على  اخلام�سة(  )اجلهة  هو  العناوين  اأحد  على 

�سبيل املثال، ومن ثم يربز لك م�ستطيل كتب فيه 

“جتارب يف االإبداع االإلكرتوين” ، وعندما ت�سل 
اإىل ال�سفحة ال جتد �سوى جمموعة من املقاالت 

االإبداع  حول  تدور  “اخرت”(  قائمة  خالل  )من 

الرقمي.  وخال�سة القول اإن املوقع على الرغم 

اإال  من كونه رائًدا يف جتربة الن�رش االإلكرتوين، 

يختلف  يكاد  ال  ن�سو�ص  من  اإليه  يقّدم  ما  اأن 

واالختالف  الورقية.  الن�سو�ص  عن  كثرًيا 

باأ�سوات  الن�سو�ص  بع�ص  وجود  هو  الوحيد 

ال�سعراء، اأو بال�سوت وال�سورة وهو اأمر ال يقدم 

اختالًفا ذا قيمة على م�ستوى التجربة الرقمية. 

لكن مقت�سيات التجربة تفر�ص القول اإن �سهرة 

على  اآخر  اختالفا  منحاه  قد  وانت�ساره  املوقع 

اآفاق  اإىل  و�سوله  وهو  الظاهرة  ل  ت�سكُّ م�ستوى 

جغرافية، وعدد من القراء مل تكن تتيحه ال�سحف 

اأو املجالت االأدبية، وهذا االأمر قد ينطبق على 

خمتلف املواقع االإلكرتونية، ي�ساف اإليها اأمور 

و�رشعته،  الت�سفح  �سهولة  مثل  كثرية،  اأخرى 

و�سهولة البحث، واإمكانات االقتبا�ص..اإلخ.

الأ�سباب  رمبا  اجلماعة،  هذه  �سعراء  اإليه  ي�سع 

بداياتها،  يف  النرثية  الق�سيدة  مب�سمى  تت�سل 

واخلالف حول م�سماها. 

ال�سعرية  البوؤر واملراكز  ال�سياق تعددت  يف هذا 

من  ال�ستينيات  منذ  العربي  الوطن  ات�ساع  على 

متابعة  الع�سري  من  واأ�سبح  املا�سي،  القرن 

اأقاليم  يف  ن�ساأت  التي  ال�سعرية  اجلماعات  كل 

جغرافية متعددة، ومل تقي�ص لها ال�سهرة ذاتها 

التي حظيت بها جماعة جملة �سعر، ورمبا كان 

يف  االأدبية  كركوك  جماعة  ذلك  يف  اال�ستثناء 

ال�ستينيات، وجماعتا “اأ�سوات” و“اإ�ساءة”  يف 

م�رش يف ال�سبعينيات. ويف �سل�سلة من التطورات 

خريطة  وتبدلت  امل�سميات،  تغريت  املتالحقة 

ح�ساب  على  اجليل  مفهوم  فتقدم  املفاهيم، 

عليه  ينطوي  مما  الرغم  على  اجلماعة،  مفهوم 

مفهوم املجايلة من منزلقات فكرية، وتباينات 

اإبداعية وا�سحة، اإال اأن �سيوع املفهوم قد حظي 

وال�سام  والعراق  م�رش  يف  االأكرب  بالن�سيب 

القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  العربي  واملغرب 

ال�ستينيات،  جيل  عن  نقراأ  ف�رشنا  املا�سي؛ 

وجيل ال�سبعينيات، وجيل الثمانينيات، وانتهاء 

بجيل الت�سعينيات )11(. ها هنا ميكن التوقف 

يذهب  االآن  نطرحه  ما  اأن  ذلك  امل�ساألة؛  لتاأمل 

واجلماعات،  ال�سعرية،  احلركات  تلك  اأن  اإىل 

واالأجيال، ما هي اإال م�سميات لكيانات �سعرية 

قامت على اأ�سا�ص جمموعة من الروؤى امل�سرتكة، 

التي  اجلمالية  واالأ�س�ص  التاريخية،  والظروف 

ما  وهو  اخلا�ص.  م�سماها  اأو  مفهومها  �سّكلت 

يغب،  مل  ال�سعرية  املدار�ص  مفهوم  اأن  يعني 

بقدر ما تبّدل. ويف هذا التبدل الكبري للمفاهيم 

على  طراأت ظواهر جديدة  وامل�سميات،  والروؤى 

متابعته  جعلت  احلديث،  العربي  ال�سعر  طبيعة 

والوقوف على توجهاته، اأمراً يف غاية ال�سعوبة، 

تتجاوز  ال�سعرية  احلركات  مراقبة  واأ�سبحت 

اجلهد الفردي، وتتطلب جهوداً مت�سافرة لر�سد 

م�سرية ال�سعر العربي يف هذا الع�رش املتالحق.  

 

التطورات  الطارئة،  الظواهر  هذه  اأهم  ومن 

اأبرزها  كان  والتي  املتالحقة،  التكنولوجية 

االإنرتنت، وان�رشاف  �سبكة  التعامل مع  انت�سار 

االإلكرتونية  املواقع  اإىل  ال�سعراء  معظم 

ال�سعرية  وحماوراتهم  اإبداعاتهم  لن�رش  االأدبية 

والثقافية، وهنا ن�ستطيع القول اإن تغرًيا فارًقا 

قد حدث يف م�سرية ال�سعر، اختلفت معه و�سيلة 

ال�سعري  االإنتاج  وعمليات  والو�سيط،  الن�رش،  

عن  نتحدث  واأ�سبحنا  واحد،  اآن  يف  وتلقيه 

م�ساحب  مفهوم  خالل  من  ال�سعرية  الكيانات 

االإلكرتونية”.  “املواقع  هو  االإلكرتوين  للن�رش 

لقد اندفع االأدباء نحو هذه النافذة االإلكرتونية 

درجة  اأن  حد  اإىل  حمموًما  اندفاًعا  اجلديدة، 

الن�رش  وو�سائل  اجلديد،  الو�سيط  اإىل  حما�سهم 

اأفرزت مقوالت مفاجئة كتلك التي  االإلكرتونية 

“لقد  �سناجلة:  حممد  االأردين  الكاتب  اأطلقها 

مفاهيم  وانت�رشت  الورق”)12(،  ع�رش  انتهى 

والواقع  الرقمي،  االإبداع  مثل  متعددة؛  اأخرى 

االفرتا�سي، والن�ص التفاعلي، والن�ص املرتابط 

من  كثرًيا  اأن  على  )13( وغريها.   Hypertext

الروائي  بالن�ص  يرتبط  كان  املفاهيم  هذه 

املن�سور على االإنرتنت ن�رًشا اإلكرتونًيا، فماذا عن 

ال�سعرية  للن�سو�ص  االإلكرتوين  الن�رش  مو�سوع 

على ال�سبكة؟ وما طبيعة التجارب ال�سعرية التي 

يتم ن�رشها؟ وما الفارق بني ن�رش هذه الن�سو�ص 

على ال�سبكة العنكبوتية، ون�رشها على الورق؟ 

االإلكرتونية  املواقع  هي  احلقيقة  البداية  نقطة 

احلقيقية  البدايات  اأن  �سحيح  املتخ�س�سة. 

ال�سات  طريق  عن  ال�سعراء  حماورات  يف  كانت 

كانت  امل�ساجالت  هذه  ولكن  الدرد�سة،  وغرف 

ذات طبيعة فردية �سخ�سية ومل ترق اإىل �سناعة 

الظاهرة التي نعرف االآن على �سبكة االإنرتنت. 

على  اأمثلًة  اإلكرتونية  مواقع  ثالثة  �ساأختار 

ال�سعري،  الن�ص  طبيعة  يف  اجلديدة  الظواهر 

املواقع  هذه  بني  والفوارق  تلقيه،  وطبيعة 

االإلكرتونية، ال �سيما تلك الفوارق التي قد توؤثر 

يف عمليات اإنتاج اأو تلقي الن�ص ال�سعري. وهذه 
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ت�ستطع اأن ت�ستفيد من تقنيات الو�سائط املتعددة 

الروؤى  يف  وال  ال�سعري،  ال�سكل  بنية  تطوير  يف 

الن�سية ذات العالقة بامل�سمون. وكذلك مل تدخل 

ال�سورة الرقمية - مثال - الن�ص ال�سعري، مثلما 

الثابتة  الرقمية  ال�سورة  دخول  يف  احلال  هو 

ولعل  الروائي،  الن�ص  ت�سكيل  يف  واملتحركة  

ظالل  )�سات،  االإلكرتونية  الروائية  التجارب 

اإليه.  الباحث  يذهب  ما  توؤكد  �سقيع(  الواحد، 

ال�سبكة  عرب  التفاعل  م�ساألة  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف 

دون  املواقع  بع�ص  تتيحه  والذي  االإلكرتونية، 

غريها، هو تفاعل يغلب عليه طابع املجامالت 

ال�رشيعة، والتهنئات املقت�سبة، فال�ساعر ير�سل 

جمموعة  ويقوم  االإلكرتوين،  املوقع  اإىل  ن�سه 

الن�ص،  تعليقاتهم على هذا  باإ�سافة  القراء  من 

املن�سورة  الن�سو�ص  لبع�ص  ب�سيطة  ومبراجعة 

جتد اأن التوا�سل بني ال�ساعر والقراء ال يتجاوز 

املعلقون  يكتفي  ما  وكثرًيا  التهنئة،  كلمات 

الإبراز  الن�ص  مقاطع  من  مقطع  باقتبا�ص 

اإعجابهم بهذا املقطع اأو ذاك. 

الذي  الدعائي  والت�سخيم  الهائل  الطموح  اإن 

�ساحب املفاهيم املرتبطة بالف�ساء االإلكرتوين 

ع من فكرة التفاعل اإىل حد القول باأن هناك 
ّ
و�س

املوؤلف  بني  بامل�ساركة  اإنتاجه  “يتم  ا  ن�سً

اأو يكتب جزًءا  والقارئ، فاملوؤلف يطرح فكرة، 

من الن�ص، وي�ساركه القارئ من خالل التوا�سل 

وهكذا  اأخرى،  اأجزاء  اإ�سافة  يف  االإنرتنت  عرب 

يتمدد الن�ص بتعدد القراء، ومن ثم ينه�ص الن�ص 

اأن القارئ  من وجهة نظر م�سرتكة، اإ�سافة اإىل 

قد يعطي الفر�سة لتفاعل اأكرب، باأن يعلق فورا 

االإلكرتوين مع  بالربيد  يتوا�سل  اأو  العمل،  على 

التفاعل  ن�سميها  التي  العملية  املوؤلف”)14(. 

اأو  متكاملة،  روؤى  اإىل  احلقيقة  يف  تفتقد  هنا 

ت�سعى  اأو  التما�سك،  من  بقدر  تت�سم  اأطروحات 

الن�ص  ت�ستجلي طبيعة  عميقة  قراءة  تقدمي  اإىل 

اأو طبيعة الظاهرة. فهل ينجح العامل االفرتا�سي 

يف اإحداث الطفرة النوعية التي ميكن اأن نتحدث 

يف  اأ�س�ص  فقد  الثقايف  الور�سة  موقع  اأما 

قام  فردي  بجهد   ،2006 عام  من  مار�ص 

والتقى  يحيى”،  “اأحمد  امل�رشي  ال�ساعر  به 

اإال  كثرية،  اأبواب  يف  ال�سعر”  “جهة  مع  فيه 

 - حداثة  االأكرث  الأنه  رمبا   - عنه  اختلف  اأنه 

اأخرى  بفنون  اهتمامه  مثل  اأخرى،  بتفا�سيل 

ن�رشة  وتقدمي  ال�سينما،  وفنون  كاملو�سيقى، 

باالأدب  غالبيتها  يف  تت�سل  متنوعة  اإخبارية 

وق�ساياه، باالإ�سافة اإىل االأبواب االأخرى، مثل 

املبدعني”،  و“ببلوجرافيا  النقدية  الدرا�سات 

..اإلخ.  و“اإ�سدارات”  الور�سة”،  و“جالريي 

“الور�سة”  يف  الن�سو�ص(  )ن�رش  الن�رش  ويحتل 

ال�سدارة واالهتمام، وتتيح - من زاوية  مكان 

املن�سور عن  الن�ص  التفاعل مع  فكرة  اأخرى - 

طريق م�ساحة للتعليق على الن�سو�ص املن�سورة 

التفاعل  عمليات  ت�سل  وقد  معها،  والتفاعل 

اأو  القراءات،  تراكم  حد  اإىل  بعينه  ن�ص  حول 

الن�ص،  على  تعليًقا  واجد  اأنك  مبعنى  تفاعلها، 

وقد جتد تعليًقا على التعليق، وتفاعالت اأخرى 

حول الن�ص والتعليقات املثارة حوله. هذا ومل 

الن�سو�ص  يف  بعينه  اجتاها  الور�سة  تخ�س�ص 

اأدبية  حركة  تتنّب  ومل  تن�رشها،  التي  ال�سعرية 

اأدبية  جمموعة  ت�سم  حركة  اأو  اجتاًها،  متثل 

مت�سابهة،  اأو  متجان�سة،  موحدة،  ت�سورات  لها 

التجارب،  وتنوعت  الن�سو�ص  جتاورت  واإمنا 

املو�سوعية  الت�سورات  م�ستوى  على  �سواء 

واالأيدلولوجية، اأو على م�ستوى ال�سكل البنائي؛ 

التفعيلة،  ون�سو�ص  النرثية،  الن�سو�ص  فتن�رش 

جوار  اإىل  بع�سها  متجاورة  العمودي،  وال�سعر 

عدد  حيث  من  النرثي  ال�سكل  غلب  واإن  االآخر، 

الن�سو�ص املن�سورة. 

اأما موقع “اإنانا االأدبي” فقد حاز �سهرة وا�سعة، 

وا�ستقطب عدًدا كبرًيا من القراء واملبدعني، وهو 

حلقات  ويقيم  ومنتدى،  واإذاعة،  جملة،  ي�سم 

لت�سمل   تت�سع  قد  نقدية  واإ�سهامات  نقا�ص 

خارج  واأخرى  العربي،  االأدب  تخ�ص  ق�سايا 

كثرًيا  املوقع  يختلف  يكاد  وال  االأدب.  نطاق 

عن املواقع االأدبية االأخرى، ولكنه �سّكل كياًنا 

االأدبية  الور�سات  واإدارة  بالن�رش،  يعتني  اأدبًيا 

والنقدية حول االأدب وق�ساياه. 

التطورات  الطارئة،  الظواهر  اأهم  من 

كان  والتي  املتالحقة،  التكنولوجية 

�سبكة  مع  التعامل  انت�سار  اأبرزها 

ال�سعراء  معظم  وان�رصاف  الإنرتنت، 

الأدبية لن�رص  الإلكرتونية  اإىل املواقع 

ال�سعرية  وحماوراتهم  اإبداعاتهم 

اإن  القول  ن�ستطيع  وهنا  والثقافية، 

م�سرية  يف  حدث  قد  فارًقا  تغرًيا 

الن�رص،   و�سيلة  معه  اختلفت  ال�سعر، 

ال�سعري  الإنتاج  وعمليات  والو�سيط، 

وتلقيه يف اآن واحد، 

ال�سعرية  الن�سو�ص  طبيعة  يخ�ص  فيما  اأنه  اإال 

مل  اأنها  نالحظ  الثالثة،  املواقع  على  املن�سورة 

اأن�سي احلاج
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5- انظر “اجتاهات ال�سعر العربي املعا�رش”، د اإح�سان 

�ص   ،1978 فرباير  الكويت،  املعرفة،  عامل  عبا�ص، 

.28-16

كتاب  خالل  من  النرث  ق�سيدة  مالمح  تتبع  ميكن   -6

العزيز  اإىل املرجعية”، عبد  التاأ�سي�ص  النرث من  “ق�سيدة 
موايف، الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، القاهرة، 2006. 

هذه  �سعراء  اأطلقها  عامة  مقوالت  بالتاأكيد  هناك   -7

النرث،  ق�سيدة  مالمح  عن  قيل  ما  اإىل  ت�ساف  الق�سيدة 

ال تتعلق بال�سكل البنائي وحده، مثل اهتمامهم بق�سايا 

و�سقوط  الكربى،  الق�سايا  ح�ساب  على  الفردية  الذات 

واالنكفاء،  بالعزلة  وال�سعور  النبي،  ال�ساعر  مفهوم 

باالإ�سافة اإىل اأمور اأخرى ارتبطت بال�سكل وطبيعة اللغة 

على نحو خا�ص. 

واملوؤ�س�سات  الثقافية  اجلماعات  بني  الثقافة   -8

االإلكرتونية،  جدار  جريدة  حيدر،  عطارد  الثقافية، 

.2005/12/29

على  عدة  جمالت  اأ�سدرت  قد  اأبوّلو  جماعة  كانت   -9

ا�سمهم  اأبوّلو، ومن ثم فاتخاذ جماعة �سعر  راأ�سها جملة 

يكن  مل  اإبداعاتهم،  فيها  ين�رشون  التي  املجلة  ا�سم  من 

جديدا كل اجلدة، واإمنا �سبقتهم اأبوّلو، انظر: االأدب العربي 

املعارف،  دار   ، �سيف  �سوقي  د  م�رش،  يف  املعا�رش 

القاهرة، 1983، �ص 71. 

دار  �سيف،  �سوقي  د  ونقده،  ال�سعر  يف  ف�سول   -10

املعارف، القاهرة،1988، �ص 292. 

يف  روؤية  وتالها؛  قبلها  ما  “ال�سبعينيات  انظر   -11

العراق”،  ال�سعرية يف  احلداثة  الأجيال  الع�رشي  التحقيب 

حكمت احلاج، جملة اللحظة ال�سعرية، العراق،  العدد 19، 

�سيف 2010. 

12- حممد �سناجلة، نحو نظرية اأدبية جديدة

 - sanajleh@yahoo.com     

   www.sanajlehshadows.8k.com

اأ�سكال،  مفاهيم،  املرتابط:  الن�ص  اإىل  الن�ص  من   -13

 ،2 العدد:  الفكر،  عامل  جملة  يقطني،  �سعيد  د.  جتليات، 

املجلد32، اأكتوبر/ دي�سمرب2003، �ص 83.

14- الن�ص املت�سعب وم�ستقبل الرواية،د عبري �سالمة

www.alimizher.com/n/3y/studies3/  

  studies3.htm
بتاريخ23نوفمرب 2003.

�ساكر  د.  واالإيجابيات،  ال�سلبيات  ال�سورة،  ع�رش   -15

عبد احلميد، عامل املعرفة، الكويت 2005،�ص 393. 

16- من الن�ص اإىل الن�ص املرتابط: مدخل اإىل جماليات 

االإبداع التفاعلي، د �سعيد يقطني، املركز الثقايف العربي، 

الدار البي�ساء،2005، �ص167.

فيها عن ظاهرة �سعرية تفارق املعروف ب�سكل 

جذري؟ هذا العامل االفرتا�سي الذي يفتح طاقات 

اأن ت�ستفيد  هائلة لعمليات التخييل كان ينتظر 

وت�ستثمر  اإلكرتونًيا،  املن�سورة  الق�سيدة  منه 

اإمكانات توالد ال�سور ب�سكل النهائي، واإمكانات 

اإنتاج ماليني ال�سور الوهمية التي ال ت�ستند اإىل 

اأي مرجعية يف عامل الواقع، ودخول ذلك عامل 

االإبداع من بابه الوا�سع، اإىل حد و�سف بودريار 

“اإن العامل  باأننا �رشنا نعي�ص يف عامل ال�سور 

جمرد �سورة، نقال عن �سورة، نقال عن �سورة، 

املحاكاة  عمليات  من  جمموعة  العامل  واأ�سبح 

االأ�سل املحدد. مل تعد هناك  وال�سور غري ذات 

�سورة واأ�سل، بل �سور ذات اأ�سول متعددة.. لقد 

تاآكل مبداأ الواقع يف متاهة ال�سور الالمتناهية. 

عامل من ال�سور املتخيلة، واملخلقة، والوهمية 

التي تن�رشها و�سائل االإعالم هنا وهناك، وواقع 

يفقد يقينه �سيًئا ف�سيًئا.. �سور حول �سور اأكرث 

ن�سخ  حقيقة.  اأو  واقع  حول  �سوًرا  كونها  من 

خمّلقة بطريقة كومبيوترية تفوق مبراحل كثرية 

ال�سور املخّلقة باأ�سكال اآلية...اإننا نعي�ص االآن يف 

التكنولوجي  الف�ساء  الواقع، عامل  بعد  ما  عامل 

الذي  الالنهائي  والف�ساء  االفرتا�سي،  والواقع 

يتحكم فيه الكومبيوتر واالإنرتنت والتكنولوجيا 

االفرتا�سية”)15(       

االإمكانات  ي�ستثمر  مل  اإذا  االإلكرتوين  الن�رش  اإن 

الوا�سع،  االفرتا�سي  العامل  هذا  يف  الوا�سعة 

فاإننا “ال ميكننا اأن نتحدث عن الن�ص اجلديد... 

العربي اجلديد  الن�ص  اأن نتحدث عن  ال ميكننا 

وا�ستعملنا  ال�سبكة،  على  قدمناه  واإن  حتى 

هو  يظل  اخلطي  بعده  الأن  احلا�سوب..  تقنيات 

االأ�سا�ص”)16(.    

واأخرًيا جاءت مواقع التوا�سل االجتماعي مثل 

تاأثرًيا مبا�رشا على  لتوؤثر  الفي�ص بوك والتويرت 

املواقع املتخ�س�سة، وهو تاأثري كبري يف الواقع؛ 

الن�رش  عن  ال�سعراء  من  كبري  عدد  ان�رشف  اإذ 

املتخ�س�سة،  االأدبية  االإلكرتونية  املواقع  يف 

لن�رش  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  اإىل  متجهني 

اإىل  اأف�سى  ما  وهو  واإبداعاتهم،  ق�سائدهم 

وا�ستعمال  االإبداع،  عمليات  يف  عارمة  فو�سى 

م�سطلح الفو�سى هنا ال ياأتي من قبيل التحكم 

ما،  قيمة  حكم  اإ�سدار  اأو  االإبداع  �سريورة  يف 

ميكن  ال  ملمو�ص  لواقع  ر�سًدا  ميثل  ما  بقدر 

ال  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  اإنكاره. 

ميكنه  �سخ�ص  واأي  املن�سورة،  الق�سائد  ُتفَرُز 

ا �سعرًيا، و�سيجد من  اأن ين�رش ن�سا ي�سميه ن�سً

ن�سه  من  مقاطع  ويقتطف  التهنئة  له  ير�سل 

ليربز اإعجابه بها، على الرغم من اأن ما يقدمه 

ثم  اإبداعي، ومن  اأو  �سعري  اأي ملمح  اإىل  يفتقر 

وله  مبدًعا  يكون  اأن  ميكنه  �سخ�ص  اأي  اأ�سبح 

القول  حد  اإىل  االأمر  وو�سل  ومريدوه،  قراوؤه 

بالق�سيدة احلا�سوبية، اأو الق�سيدة التي ينتجها 

الكومبيوتر بنف�سه. مل تعد ثمة روؤى اأو ت�سورات 

ال  االأفق  ولكن  ال�سعراء،  بني  جامعة  اأطًرا  متثل 

التوا�سل  جمموعات  تتمكن  الأن  مفتوًحا  يزال 

االجتماعي من تقدمي حركة �سعرية ذات مالمح 

بارزة، مل تت�سح معاملها اإىل االآن.

  

   الهـوامـ�ض

واالأدب”  النقد  “يف  كتاب  املثال  �سبيل  على  انظر   -1

الإيليا حاوي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 1986. وكتاب 

“مدار�ص االأدب املقارن”، د �سعيد علو�ص، املركز الثقايف 
العربي، 1987.

د  والغربيني،  العرب  عند  والنقدية  االأدبية  املذاهب   -2

�ص  الكويت،1993،  املعرفة،  عامل  �سل�سلة  عياد،  �سكري 

.222

العربي  “ال�سعر  كتاب  �سمن  داغر  �رشبل  مقالة   -3  

واالآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ص  احلديث”، 

الكويت، مهرجان “القرين الثقايف” الثاين ع�رش، 2005. 

االأدبية،  املذاهب  عن  كثرية  اأحاديث  بالطبع  هناك   -4

واأنها تعد موؤ�رًشا على طبيعة العالقة مع الغرب، ومقدار 

العربية  احل�سارتني  بني  التفاعل  اأو  التاأثر،  اأو  التاأثري 

والغربية، وهو ما اآثرنا حتا�سي التطرق اإليه لدواع تتعلق 

بطبيعة هذه الدرا�سة، ولكن ميكن الرجوع يف هذا ال�ساأن 

اإىل كتاب املذاهب االأدبية والنقدية عند العرب والغربيني، 

د �سكري عياد، �سبق ذكره، �ص 17. 
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الفني،  امل�ستوى  يف  التدين  ب�سبب  خ�رشها  اأن 

الذي اأ�ساب معظم النماذج ال�سعرية التي قدمت 

له يف الفرتة التي �سبقت ع�رش النه�سة. ويبدو 

الذي  ال�سعري  منجزهم  جوهر  هو  ذلك  اأن  لنا 

التقليدي  باملعنى  االإحياء  عتبة  بهم  جتاوز 

املتعارف عليه، من بعث ال�سعر القدمي يف ج�سد 

الق�سيدة العمودية التي يكتبونها.

الفنية،  ال�سعر مكانته  اإىل  اأعاد االإحيائيون  لقد 

ومنزلته االجتماعية والفكرية، واأقنعوا اجلمهور 

الواقع  والثورة على  التغيري  ال�سعر يف  بفاعلية 

يف  مهمة  اأداة  ال�سعر  من  وجعلوا  املرتدي، 

حماربة اجلهل والظلم والتخلف، وو�سيلة تربوية 

ذات ح�سا�سية  واقرتبوا من مو�سوعات  نافعة، 

باآرائهم  و�رشحوا  ودينية،  وفل�سفية  اجتماعية 

بجراأة، وخا�سوا معارك نقدية وفكرية مع هذا 

الطرف اأو ذاك اأو فيما بينهم، ووظفوا ال�سحافة 

ونقا�ساتهم  ال�سعري،  ل�سوتهم  منربا  لتكون 

كله  ذلك  وفعلوا  واالجتماعية،  واالأدبية  الفنية 

�ساعر  بني  اختلفت  التي  ال�سخ�سية  بقناعاتهم 

التي  ال�سيا�سية  املواقف  يف  ال�سيما  واآخر، 

فرقتهم، بني �ساعر معتدل مثل حافظ اإبراهيم، 

واآخر ثوري متمرد مثل الزهاوي، وانطالقا من 

اختالفهم يف االجتاهات الفكرية والبيئات التي 

ن�ساأوا فيها، ف�ساعر مثل �سوقي ن�ساأ وعا�ص يف 

الق�سور مقربا من ال�سلطة ال بد اأن يختلف عن 

�سبه  بيئة  يف  عا�ص  الر�سايف  مثل  اآخر  �ساعر 

على  ال�سلطة  مع  وفاق  على  يكن  ومل  �سعبية، 

الرغم من انخراطه يف العمل الربملاين. 

مدر�سة الإحياء:

املبدعني  ال�سعراء  من  جمموعة  ومتثلها 

�سربي  واإ�سماعيل  و�سوقي  )كالبارودي 

بداية  يف  ظهروا  ممن  والر�سايف..(،  والزهاوي 

 ، النه�سة  بع�رش  �سمـي  ما  اأو  احلديث،  الع�رش 

واأ�س�سوا لتقاليد �سعرية، جوهر اإجنازها االأ�سا�ص 

لبنية  الرائعة  الفنية  ال�سورة  اإحياء  يف  يكمن 

الق�سيدة العمودية العربية، كما كانت عليه يف 

ع�سور ازدهارها املا�سية،  منذ ن�ساأتها االأوىل 

يف الع�رش اجلاهلي، ومرورا بالع�سور الالحقة 

�سقوط  حتى  والعبا�سية،  واالأموية  االإ�سالمية 

بغداد على يد التتار. اأي اأن ظهور هذه املدر�سة 

الرتاثية  ال�سعرية  مع  املثمر  باالت�سال  ارتبط 

االت�سال  فل�سفة  لكن  اأ�سكال عدة،  العربية، عرب 

ترتكز بنحو خا�ص على اإعادة االعتبار لل�سعر، 

بو�سفه هوية للذات العربية، ولي�ص جمرد لعبة 

عرو�سية، كما عانى ال�سعر من هذه التهمة يف 

حاولت  نف�سه  الوقت  ويف  االنحطاط.  ع�سور 

جتربة االإحيائيني االنف�سال قليال عن ال�سعرية 

اأخرى  جتارب  من  االقرتاب  اأجل  من  الرتاثية 

االجتماعي  اإطارها  يف  الذات  تخ�ص  جديدة، 

ثقافة  من  قدمه  وما  الغربي  واالآخر  املعي�ص، 

ال�سعراء  هوؤالء  جذبت  ومعرفية،  وعلمية  اأدبية 

اأخرى  منافذ  بوجود  واأقنعتهم  حميطها  اإىل 

ف�ساء  يف  موجودة  غري  العربي  ال�سعر  الإحياء 

ال�سعرية الرتاثية القدمية. 

اإن املنجز ال�سعري ملدر�سة االإحياء كان حمطة 

اأن  ا�ستطاع  العربية،  ال�سعرية  تاريخ  يف  مهمة 

اخلطوات  ي�سع  نف�سه  الوقت  ويف  الرتاثية، 

االأوىل الإيجاد �سعرية ذات مالمح جديدة، ميكن 

هذه  تطور  اأن  بعدها  جاءت  التي  للمدار�ص 

التاأ�سي�ص  باجتاه  املالمح  وتو�سع  اخلطوات 

تعرتف  وحديثة،  معا�رشة  عربية  ل�سعرية 

عند  تقف  ال  لكنها  االإحيائي  املنجز  باأهمية 

يف  جديد  هو  ما  اإىل  تتجاوزها  بل  حدوده، 

ال�سكل وامل�سمون.

الق�سيدة  جلماليات  ال�سعراء  اإحياء  جمرد  اإن   

يعد  ق�سائدهم،  بنية  يف  القدمية  العمودية 

مهيمنا  كان  ما  اإىل  بالقيا�ص  جتديديا  منجزا 

يف بداية ع�رشهم اأو الع�سور التي �سبقته، ذلك 

هوؤالء  من  جدا  ذكية  التفاتة  كان  االإحياء  اأن 

ال�سعراء الإعادة الثقة بني اجلمهور وال�سعر، بعد 

املدار�س ال�شعرية وملحمها       

      بـانورامـا فنيـة

د. اأحمد جار اهلل يا�سني 

اأحمد �سوقي
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اأو  العن�رش  هذا  فقد  اإذا  بحيث  االأ�سا�سية، 

اإليها  ينتمي  التي  البنية  اأ�ساب  دوره،  تغري 

اال�سطراب، ولذلك اعتمدوا على التعبري بال�سور 

لتوفري الوحدة الع�سوية، اأي النظر اإىل الق�سيدة 

من حيث هي �سيء كامل، ال من حيث هي اأبيات 

م�ستقلة، ورمبا يتمثل ذلك مثاًل يف قول العقاد: 

اإذا �صيعوين يوم تق�صى منيتي            

وقالوا: اأراح اهلل ذاك املعذبا 

فال حتملوين �صامتني اإىل الرثى         

فاإين اأخاف اللحـد اأن يتهيبا

وغنوا، فاإن املوت كاأ�س �صهية          

ى وي�رصبا وما زال يحلو اأن ُيَغنَّ

ول تذكروين بالبكاء، واإمنا             

اأعيدوا على �صمعي الق�صيد فاأطربا

واهتموا يف ت�سكيل ال�سور باخليال، الأنه ي�ساعد 

و�سيلة  وهو  احلقيقة،  طبيعة  اإىل  النفاذ  على 

خاللها.  من  وتنفذ  االأ�سياء  حتول  للمعرفة 

من  ليبعثها  احلقائق  يتناول  لديهم  واخليال 

بني  واحتاد  امتزاج  بعملية  يقوم  وهو  جديد، 

الكربى  املظاهر  وبني  وعقله  ال�ساعر  قلب 

يقوم  اخليال  هذا  اأن  العقاد  ويرى  للحياة. 

بتج�سيم لالأ�سكال املوجودة كما تقع يف احل�ص 

وال�سعور، فال�سورة لدى العقاد متر مبرحلتني؛ 

واالأخرى  الداخل  اإىل  اخلارج  من  اإدراك  االأوىل 

اإخراج من الداخل اإىل اخلارج بعد اأن جتري على 

يف  التحويل  احل�سي  االإدراك  عملية  املدركات 

ومثلما جدد االإحيائيون يف امل�سامني، فاإنهم 

على  بع�سهم  فحر�ص  ال�سكل،  يف  اأي�سا  جددوا 

متردوا  واآخرون  املوحدة،  القافية  على  الثورة 

من  فاقرتبوا  املعجمية،  الرتاثية  اللفظة  على 

ال�سعر  بنية  وفتحوا  املعا�رشة،  اليومية  اللفظة 

بنحو وا�سع على فني الق�ص وامل�رشح، فوظفوا 

واحلوار  كال�رشد  الفنية  التقنيات  بع�ص  منهما 

والو�سف، ومنهم من جذبته تقنيات احل�سارة 

املفردات  بع�ص  ق�سائده  يف  فاأقحم  اجلديدة، 

النرث  من  ال�سعر  قرب  من  ومنهم  عليها،  الدالة 

التو�سيلية  االأخرى  ال�سعر  لوظائف  ا�ستجابة 

اأمرا خطريا، الأنه فر�ص  والتعليمية، فكان ذلك 

على ال�سعر تقدمي تنازالت فنية وجمالية تخ�ص 

وظيفته االأوىل )ال�سعرية(، التي تعر�ست للرتاجع 

اأمام الوظائف ال�سابقة.

االإحيائيني، كونهم  اأكرث ما مييز جتارب  ولعل 

مل يف�سلوا بني جتاربهم احلياتية وعامل ال�سعر، 

فنجد �سدى تلك التجارب ومتغرياتها يرتدد يف 

ووا�سحا  كبريا  اأثرا  ويرتك  ال�سعرية،  عواملهم 

التي  الرتاثية  اللغوية  فالفخامة   بنيتها،  يف 

كانت ت�سدح بها حنجرة البارودي يف ق�سائده 

والنفي،  عرابي  ثورة  اأيام  الفخر  يف  احلما�سية 

تتجلى  وعذبة،  ناعمة  اأخرى  لغة  لرنى  تزول، 

اأو مراثيه الأحبته  اإىل م�رش،  يف ق�سائد حنينه 

وهو يف املنفى. اأما �سوقي فاإن �سعره يف الق�رش 

لي�ص ك�سعره يف املنفى اأو بعد عودته اإىل م�رش، 

يختلف  االأطفال  اإىل  املوجه  �سعره  اأن  كما 

كثريا عن �سعره يف املدائح واملنا�سبات. ومما 

هذه  حتقيق  على  االإحياء  مدر�سة  �سعراء  �ساعد 

العودة القوية لل�سعر اإىل ف�ساء احلياة الثقافية 

اإىل  العربية، كونهم مثقفني ثقافة عميقة متتد 

الرتاث االأدبي العربي من جهة، ومن جهة اأخرى 

تنفتح على م�ستجدات الفكر اجلديد، اأو االأجنبي. 

وكثريا ما حاولوا حتقيق التوازن بني مرجعية 

ثقافتهم الرتاثية، ومرجعية ثقافتهم املعا�رشة 

اأو االأجنبية.

مدر�سة الديوان: 

هم  �سعراء  ثالثة  من  املدر�سة  هذه  ت�سكلت 

و�سميت  �سكري،  الرحمن  وعبد  واملازين  العقاد 

االأدب  )الديوان يف  اإىل كتاب  ن�سبة  اال�سم  بهذا 

�سنة  يف  واملازين  العقاد  اأ�سدره  الذي  والنقد( 

جديدة  نقدية  اآراء  الكتاب  ت�سمن  وقد   ،1921

الرومانتيكي. وبتاأثري  تاأثرت بالنقد االنكليزي 

ذلك االأمر دعت مدر�سة الديوان اإىل اأفكار جديدة 

ومن  ع�رشهم،  اإىل  بالقيا�ص  والنقد  ال�سعر  يف 

ذلك دعوتهم اإىل توخي ال�سدق الفني يف ال�سعر، 

ال�سعور  التعبري احلر اجلميل عن  ال�سعر هو  الأن 

ال�سادق، بغ�ص النظر عن املو�سوع الذي يعرب 

عنه، �سواء كان املو�سوع �سغريا اأو كبريا، ذاتيا 

)عابر  ديوانه  العقاد  كتب  ولذلك  جماعيا،  اأو 

�سبيل( الذي تناول م�ساهد من احلياة اليومية، 

يف  الع�سوية  الوحدة  توافر  ب�رشورة  ونادوا 

الق�سيدة، والنظر اإليها بو�سفها بنية حية كاملة 

مثل اجل�سم االإن�ساين، لكل عن�رش دوره ووظيفته 

البارودي

العقاد
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االأ�ساطري  من  )اأبولو(  اال�سم  هذا  ا�ستعار  وقد 

معتقدات  ح�سب   - تزعم  التي  اليونانية 

االإغريقيني - اإن اأبولو هو رب ال�سعر واملو�سيقى، 

وكاأن املدر�سة اأرادت بهذا اال�سم العاملي، التعبري 

اأي�سا عن انفتاحها على الثقافات االأخرى غري 

العربية، ف�سال عن االإيحاء بعدم تع�سبها لنوع 

اليونانيني  عند  اأبولو  الن  اآخر،  �سد  ال�سعر  من 

مذهب  بني  وال  و�سعر،  �سعر  بني  يفرق  يكن  مل 

مدر�سة  اأبولو  مدر�سة  كانت  ولذلك  واآخر،  فني 

الدول  لل�سعراء كلهم من م�رش ومن غريها من 

ومن  وال�سباب،  الكبار  ال�سعراء  ومن  العربية، 

الفكرة  هذه  من  وانطالقا  واملجددين.  القدامى 

فخريا  رئي�سا  �سوقي  اأحمد  �سادي  اأبو  جعل 

للجماعة عند تاأ�سي�سها، والتي �سارت فيما بعد 

مدر�سة �سعرية لها اأعالمها وخ�سائ�سها الفنية 

من  كبريا  عددا  اأبولو  �سمت  وقد  ومنجزاتها، 

اأبو �سادي،  اأهمهم:  ال�سعراء امل�رشيني والعرب، 

واإبراهيم ناجي، وخليل مطران، و�سالح جودت، 

طه،  حممود  وعلي  اإ�سماعيل،  ح�سن  وحممود 

ال�سرييف،  كامل  وح�سن  ال�سابي،  القا�سم  واأبو 

وم�سطفى ال�سحرتي، والهم�رشي. وخل�ست اأبولو 

اأهدافها مبا ياأتي: 

ال�سمو بال�سعر العربي والرقي مب�ستوى ال�سعراء 

 

كولرج  اآراء  من  كثريا  العقاد  واأفاد  الذاكرة، 

واآخر  عام  اأويل  نوعني؛  اإىل  اخليال  ق�سم  الذي 

ال�سعر  منه  ي�ستمد  الذي  وهو  خا�ص،  ثانوي 

�سوره. كما اهتم �سعراء الديوان بعالقة ال�سورة 

اأن ال�سعر ال ي�ستغني عن  ال�سعرية بالرمز وراأوا 

الوحي واالإ�سارة، واأن اأبلغه ما يجمع الكثري يف 

ن�سبي  اجلمال  اأن  الديوان  �سعراء  واأكد  القليل. 

غايته  يف  ومعنوي  والطبيعة،  الفن  يف  وذاتي 

وجتمل  تعجبنا  ال  االأ�سكال  واأن  وم�سمونه، 

ملعنى  اأو  فينا،  حتركه  ملعنى  اإال  نفو�سنا  يف 

العاطفة  دور  على  اأكدوا  كما  اإلينا،  به  توحي 

ال�سعرية ب�سدق عميق يف  التجربة  يف �سياغة 

االإح�سا�ص، الأن العاطفة ال تتحقق اإال من خالل 

ال�سدق الذي يتميز بالعمق. فال�سعر لديهم ذاتي 

عميق الذاتية، بعيد عن االأريحيات الوطنية، بل 

ما  التي جت�سد كل  االإن�سانية  النف�ص  هو حديث 

واآمال  وتطلعات  وهموم  و�ساو�ص  من  بداخلها 

باحلياة  يت�سل  ما  ترتجم  كما  وطموحات، 

وكنهها والكون واألغازه اخلفية.

مدر�سة  �سعر  فاإن  املو�سوعات،  حيث  من  اأما 

الديوان اهتم باملو�سوعات الوجدانية العاطفية 

التي تخ�ص امل�ساعر الذاتية، يف احلب والهموم 

هربًا  الطبيعة  اإىل  ال�سعراء  ومال  ال�سخ�سية، 

فاحتدوا  املدينة،  يف  املادية  احلياة  ق�سوة  من 

الطبيعة  برموز  الرومان�سيني  طريقة  على 

اخلريف  فكان  عليها،  م�ساعرهم  واأ�سقطوا 

احلقيقة  على  داالًّ  نقاًء  اأو  احلياة،  لنهاية  رمزاً 

اأوراقها  من  االأ�سجار  تتجرد  فمثلما  العارية، 

يتجرد االإن�سان حلظة اأزمته من كل ما علق به 

وعذاباته  احلب  اإىل  نظروا  ولذلك  ماديات،  من 

يف  اأحيانا  فبالغوا  الذات،  لتطهري  كمرحلة 

و�سف املراأة كمالك طاهر ينقذهم من اأزماتهم 

الروحية، واأحيانا راأوا فيها عك�ص هذه ال�سورة، 

اإىل  الديوان  �سعراء  هرب  اأخرى  ق�سائد  ويف 

فهم  نحو  فل�سفي  كمعرب  فيها  للتاأمل  الطبيعة 

والفكرية.  الروحية  وامل�سائل  واملوت  احلياة 

ونرى ذلك خا�سة عند �سكري الذي يعد ال�ساعر 

االأبرز ملدر�سة الديوان، كونه قدم ق�سائد اأن�سج 

ات�سم  اللذين  واملازين،  العقاد  زميليه  من  فنيا 

ولعل  والتكلف،  اجلفاف  من  ب�سيء  �سعرهما 

تنبيهه  هو  ال�سعر  يف  العقاد  قدمه  ما  اأف�سل 

اليومية،  املو�سوعات  يتناول  الذي  ال�سعر  اإىل 

الديوان  مدر�سة  خدم  العقاد  فاإن  ذلك  عدا  وما 

وا�سلت  كما  ب�سعره.  خدمها  مما  اأكرث  بنقده 

بال�سعر  العرو�سي  التجريب  الديوان  جماعة 

املر�سل، والبحور املجزوءة، وبع�ص الت�سكيالت 

التخل�ص  ت�ستطع  مل  التي  اجلديدة  االإيقاعية 

حني  يف  العمودي.  العرو�ص  هيمنة  من 

اللغة  من  باقرتابهم  الكثري  ال�سيء  للغة  قدموا 

ون�ستطيع  اأحيانا.  العادية  اللغة  اأو  الرمزية، 

اإعادة  هو  للديوان  منجز  اأف�سل  اإن  نقول  اأن 

على  والتاأكيد  الفردية  ال�ساعرة  للذات  االعتبار 

ح�سورها ال�سخ�سي االإن�ساين املميز يف اختيار 

عن  ف�سال   ، وال�سور  واملفردات  املو�سوعات 

الذي  ال�سعر  يف  العاطفي  اجلانب  �ساأن  اإعالء 

اأ�سفى  على ق�سائده �سدقا فنيا عاليا.

ال  الديوان،  ملدر�سة  ال�سعري  املنجز  فهم  اإن 

التي  الفرتة  يف  مبو�سعتها  اإال  يتم  اأن  ميكن 

القرن  من  الثاين  العقد  بداية  يف  فيها  ظهرت 

الع�رشين، الذي �سهد يف م�رش تقلبات �سيا�سية 

�سعراء  نفو�ص  يف  اأثرها  تركت  واجتماعية، 

الديوان املنحدرين من اأ�سول طبقية متو�سطة، 

احلاكمة  االر�ستقراطية  الطبقة  يف  جتد  تكن  مل 

ما ميثل طموحاتها يف التغيري والتثوير واإعالء 

�ساأن الفرد الذي كان مهم�سا، فكان منقذهم من 

ت�سبعوا  الذي  الرومانتيكي  الفكر  االأزمة  هذه 

االأدبية  العميقة  االنكليزية  ثقافتهم  بحكم  به 

والنقدية.

مدر�سة اأبولو: 

ال�ساعر  اأ�س�سها يف م�رش  �سعرية،  اأدبية  مدر�سة 

1932، ف�سال  )اأبو �سادي( يف �سنة  اأحمد زكي 

اأبولو(،  )جملة  نف�سه  باال�سم  جملة  اإ�سداره  عن 

اأحمد زكي )اأبو �سادي( 
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االأدبي بحرية، من  التعبري  اإىل  اأبولو  6- دعت 

اأو تقليد لالأ�ساليب البيانية القدمية،  دون قيود 

والزعامات  والفردية  االأنانية  حاربوا  كما 

املجال  ف�سح  اإىل  ودعوا  امل�سطنعة،  االأدبية 

دون  من  ال�سعراء جميعا،  اأمام  والكتابة  للن�رش 

متييز بني اأعراقهم، اأو اأعمارهم، اأو جن�سهم.

العاطفي  االجتاه  اأبولو  �سعراء  لدى  برز   -7

الو�سفي،  واالجتاه  التاأملي،  واالجتاه  الذاتي، 

تتحد  بروؤية رومان�سية  الطبيعة  ال�سيما و�سف 

فيها الذات ال�ساعرة نف�سيا مع عنا�رش الطبيعة 

بنحو رمزي معرب. 

مدر�سة املهجر: 

ظهر �سعراء هذه املدر�سة يف املهجر بداية العقد 

بلدانهم  عن  بعيدا  الع�رشين،  القرن  من  االأول 

العربية، وا�ستقروا يف دول القارتني االأمريكيتني 

اأمريكا  بلدان  يف  ال�سيما  واجلنوبية،  ال�سمالية 

اأ�سباب  ولهجرتهم  واالأرجنتني.  والربازيل 

يف  االقت�سادية  االأحوال  رداءة  منها:  عديدة 

العربية ب�سبب االحتالل واال�سطرابات  بلدانهم 

فر�ص  عن  البحث  اإىل  دفعهم  مما  ال�سيا�سية، 

توافر  ذلك  على  �سجعهم  اخلارج،  يف  للعي�ص 

واملغامرات  االكت�سافات  واأخبار  ال�سفر  و�سائل 

يف البلدان اجلديدة، ف�سال عن دعايات ال�سياح 

القادمني منها، كما حفزتهم على الهجرة دعوات 

امل�سيحية  بن�رش  ورغبتهم  االأجانب  املب�رشين 

ومن  املهاجرين.  هوؤالء  عرب  املهجر  بلدان  يف 

املهاجرين اجلدد ظهرت جمموعتان من ال�سعراء 

نظمتا ن�ساطاتهما االأدبية حتت مظلة ت�سميتني؛ 

االأوىل با�سم )الرابطة القلمية( يف اأمريكا، ومن 

اأبو  واإيليا  اأع�سائها: جربان خليل جربان،  اأبرز 

عري�سة،  ون�سيب  نعيمة،  وميخائيل  ما�سي، 

ظهرت  اجلنوبي  املهجر  ويف  اأيوب.  ور�سيد 

جماعة )الع�سبة االأندل�سية(، ويتقدمها: مي�سال 

القروي،  وال�ساعر  املعلوف،  و�سفيق  معلوف، 

وغريهم.  �سائغ،  و�سلمى  فرحات،  واإليا�ص 

اأدبيا واجتماعيا وماديا، والدفاع عن م�ساحلهم، 

ون�رش نتاجاتهم، ومنا�رشة النه�سات الفنية يف 

ونبذ  االأدبية،  الزعامات  وحماربة  ال�سعر،  عامل 

التحزب ل�ساعر اأو الأديب معني دون االآخرين.  

مثلما جدد الإحيائيون يف امل�سامني، 

فاإنهم جددوا اأي�سا يف ال�سكل، فحر�ض 

القافية  على  الثورة  على  بع�سهم 

املوحدة، واآخرون متردوا على اللفظة 

من  فاقرتبوا  املعجمية،  الرتاثية 

وفتحوا  املعا�رصة،  اليومية  اللفظة 

فني  على  وا�سع  بنحو  ال�سعر  بنية 

الق�ض وامل�رصح، فوظفوا منهما بع�ض 

واحلوار  كال�رصد  الفنية  التقنيات 

والو�سف.

جملة اأبولو:

ما  املمتدة  الفرتة  يف  املجلة  هذه  �سدرت   

يف  جملة  اأول  وهي   ،)1935  -1932( بني 

بال�سعر  تخ�س�ست  حينذاك  العربي  العامل 

الن�رش  اأبواب  وفتحت  ونقده،  ودرا�سته  ون�رشه 

ال�سباب  ال�سعراء  لل�سعراء املعروفني، ف�سال عن 

اأبواب  وال�ساعرات العربيات، وفيما بعد ات�سعت 

وقد  وفكري.  اأدبي  ن�ساط  كل  لت�سمل  املجلة 

ال�سعر  برتجمة  خا�ص  بنحو  املجلة  اهتمت 

ون�رشت  االنكليزي،  ال�سعر  ال�سيما  االأوربي، 

الطويلة،  الفل�سفية  والق�سائد  ال�سعرية  الق�س�ص 

و�سعر الت�سوير، وال�سعر املنثور، وال�سعر املر�سل، 

والدرا�سات النقدية العربية واالأوربية املرتجمة، 

ف�سال عن ن�رش الدرا�سات التي تتناول املذاهب 

االأدبية الغربية، مثل الرومان�سية والرمزية، مما 

اأغنى الثقافة االأدبية لدى ال�سعراء العرب . 

وبذلك يكون للمجلة دور الريادة يف مد ج�سور 

عن  ف�سال  العربية،  البالد  اأدباء  بني  التوا�سل 

وتبني  والغربي،  العربي  االأدبني  بني  التوا�سل 

والفكر، وكانت جملة  واالأدب  ال�سعر  اجلديد يف 

اأبولو  مدر�سة  عن  املعرب  الد�ستور  مبثابة  اأبولو 

واجتاهاتها االأدبية والفكرية والنقدية. 

املنجزات الفنية جلماعة اأبولو :

مفهوم  ق�سائدهم  من  كثري  يف  حققوا   -1  

ال�سعري  البيت  يعد  الع�سوية، بحيث مل  الوحدة 

بل  الق�سيدة،  عليها  ترتكز  التي  الوحدة  هو 

اأبيات  ت�سنعها  التي  الكلية  ال�سورة  �سارت 

الفني  املرتكز  هي  متفاعلة،  كلها  الق�سيدة  

فيها، ال�سيما يف ال�سعر الق�س�سي لديهم .

الفردي  الوجدان  تيار  �سعرهم  يف  اختلط   -2  

بالتعبري الرمزي،  ويبدو اأن �سعراء اأبولو تاأثروا 

ا�ستعانوا  اأنهم  يعني  وهذا  الغربية،  بالرمزية 

بالرموز للتعبري االإيحائي عما يدور يف اأعماق 

جتاربهم الذاتية .

عرو�سية  بحور  ابتكار  بع�سهم   حاول   -3  

املختلفة  البحور  بني  اأحيانا  ومزجوا  جديدة، 

يف الق�سيدة الواحدة، كما كتبوا ال�سعر بطريقة 

املنثور،  وال�سعر  املر�سل،  وال�سعر  املو�سحات، 

ف�سال عن حماوالتهم يف كتابة ال�سعر الق�س�سي، 

والتمثيلي، واالوبريت.

القدمية،  االأ�ساطري  اأ�سعارهم  يف  ا�ستلهموا   -4

ال�سيما اليونانية، واأفادوا من دالالتها الرمزية 

املعربة.

املو�سوعات  من  لكثري  لديهم  ال�سعر  ات�سع   -5

ذات  والفل�سفية  والتاأملية  الذاتية  واخلواطر 

اإىل  واأ�سافوا  العلمي.  اأو  ال�سويف،  الطابع 

والتعابري  ال�سور  من  كثريا  ال�سعري  القامو�ص 

االأطياف،  يد  اخليال،  �سفاف  مثل:  الرقيقة، 

امل�ساء ي�رشق عطرا، رع�سة القمر، حافة احللم ...
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ب�سهولة  متتاز  والتي  ع�رشهم،  يف  امل�ستخدمة 

الذي  للمو�سوع  ومنا�سبتها  ال�سوتي،  اإيقاعها 

بب�ساطة  اجلمهور  اإىل  بدالالته  االإيحاء  تريد 

فنية. 

االألفاظ  ا�ستخدام  من  املهجر  �سعراء  وقلل 

اإىل  باملتلقي  تدفع  التي  القدمية  العربية 

يف  منهم  رغبة  لفهمها،  املعاجم  ا�ستخدام 

مل�ستوى  ومراعاة  اليومي،  الواقع  من  االقرتاب 

كثريا  الأن  الغربة،  بالد  يف  العرب  املتلقني 

نتيجة  لغوية معمقة،  ثقافة  منهم ال ميتلكون  

لرحيلهم املبكر عن موطن لغتهم العربية االأم، 

األفاظا  اأحيانا  ال�سعراء  بع�ص  ا�ستخدم  ثم  ومن 

عامية اأو اأجنبية، كما خرقوا مرات قواعد اللغة 

حافظوا  معظمهم  لكن  ال�رشفية،  وا�ستقاقاتها 

الب�ساطة  اللغة وف�ساحتها. وتبقى  اأ�سالة  على 

يف  ال�سعر  عماد  الغنائية  والرقة  التعبري  يف 

املهجر بنحو عام، ال�سيما يف ق�سائد احلنني. 

وحاول �سعراء املهجر حتقيق الوحدة الع�سوية 

يف ق�سائدهم التي دعا اإليها �ساعرهم ميخائيل 

ذلك  اأجل  ومن  )الغربال(،  كتابه  يف  نعيمة 

اجلزئية  ال�سور  ر�سم  من  ق�سائدهم  اجتهوا يف 

ذات  ال�سحف  من  العديد  اجلماعتان  واأ�سدرت 

نعيمة  ميخائيل  اأ�سدر  كما  االأدبي،  الطابع 

الذي   ،1923 عام  )الغربال(  ال�سهري  كتابه 

)الديوان(  كتاب  مع  كثريا  باأفكاره  يلتقي 

للعقاد واملازين، ال�سيما يف التاأثر باأفكار النقد 

الرومانتيكي الغربي.   

اجتاهات  يف  عندهم  ال�سعر  م�سامني  و�سارت 

عدة، ميكن اإيجازها مبا ياأتي:

لديهم  برز  الذي  النف�سي،  التاأملي  االجتاه   -1

بها يف بالد  التي مروا  ال�سعبة  الظروف  بفعل 

لقدومهم،  االأوىل  املرحلة  يف  ال�سيما  الغربة، 

وفكريا  نف�سيا  جهدا  منهم  ا�ستنزف  الذي 

اجلديدة،  البيئة  مع  التكيف  اأجل  من  كبريا، 

ذلك  ورافق  وروحيا.  واقت�ساديا،  اجتماعيا، 

كما  واال�سطراب.  واحلرية  بالقلق  اإح�سا�سهم 

�سجعتهم على هذا االجتاه احلرية الفكرية التي 

وا�سعا  املجال  لهم  وف�سحت  هناك،  بها  متتعوا 

للخو�ص يف م�سائل فل�سفية ودينية، رمبا كان 

من ال�سعب االقرتاب منها يف بيئاتهم ال�رشقية 

اأ�سئلتهم وفقا  اأجوبة عن  التي متتلك  امللتزمة، 

للمعتقدات الدينية ال�سائدة فيها، والتي مل تكن 

لهيمنة  نتيجة  املهجر،  بالد  يف  بقوة  حا�رشة 

وجد  ثم  ومن  جمتمعاتها.  يف  املادي  الطابع 

اأجوبة  عن  البحث  يف  اأحرارا  اأنف�سهم  ال�سعراء 

التي يطرحونها، وتخ�ص م�سائل مثل:  لالأ�سئلة 

واحللول  والعدمية،  والثنائية،  الوجود،  وحدة 

واالحتاد، واالإحلاد، وال�سك، والبحث عن املدينة 

بعد  وما  واملوت  املثالية،  واحلياة  الفا�سلة، 

واخلري  والباطل،  احلق  بني  والتناق�ص  املوت، 

وال�رش، واجلمال والقبح، واخللود والفناء. وخري 

النف�سي  التاأملي  االجتاه  يف  �سعرهم  ميثل  ما 

ق�سيدة )الطال�سم( الإيليا اأبي ما�سي. 

يف  ال�سعراء  جمع  الذي  االإن�ساين،  االجتاه   -2

ال�سعبة  الظروف  وجه  يف  لل�سمود  املهجر، 

التي تواجههم هناك، فنادوا باالأخوة واملحبة، 

وجعل  متييز،  دون  من  النا�ص  بني  والوحدة 

االإن�سان قيمة عليا، ورف�ص التفرقة والعن�رشية، 

كما حاربوا الفقر والطبقية، وثاروا على التقاليد 

م�ستبد،  وحكم  وطائفية،  اإقطاع،  من  ال�سلبية، 

اأوطانهم، وتوا�سال مع  متاأثرين مبا عانوه يف 

ما كان ي�سلهم من اأخبار عن اإخوانهم من اأبناء 

واأزمات  حمن  من  يعانون  وما  هناك،  �سعبهم 

�سيا�سية واقت�سادية. 

عن  عرب  الذي  الوطني،  القومي  االجتاه   -3

من  الرغم  على  الأوطانهم،  ال�سعراء  انتماء 

بعدهم عنها، فقد مت�سكوا بعروبتهم ولغتهم االأم 

العربية، وجمدوا ماآثر االأمة العربية التاريخية، 

وكان حب الوطن لديهم يعني احلنني اإىل موطن 

االأ�سيلة، وعربوا عن  والثقافة  والن�ساأة  الوالدة 

البالد  وحدة  اإىل  بالدعوة  بالوطن  ارتباطهم 

الطغاة،  واحلكام  املحتل  ومقاومة  العربية، 

م�ستفيدين مما توفره لهم بالد املهجر من حرية 

يف التعبري واالنتقاد للواقع ال�سيا�سي العربي .

 

4- االجتاه الو�سفي، وظهر لديهم يف التفاتهم 

اإىل و�سف الطبيعة، وبع�ص عنا�رشها املميزة، 

ذات البعد الرمزي، كالغابات التي وجدوا فيها 

الغربة،  يف  القا�سية  املادية  احلياة  من  مهربا 

اأوطانهم  اإىل  احلنني  عن  منهم  تعبريا  وكذلك 

وخا�سة  ال�ساحرة،  الطبيعة  بها  تذكرهم  التي 

معادال  البحر  جعلوا  كما  و�سوريا،  لبنان  يف 

م�ساعر،  عدة  بني  املتموجة  لنفو�سهم  رمزيا 

واجلانب  االجتاه  هذا  بني  مزجوا  ما  وكثريا 

الطبيعة  و�سف  فكان  جتاربهم،  من  العاطفي 

احلبيبة  خيانة  من  لهم  رومانتيكيا  مهربا 

جماليات  بني  للمزج  منا�سبة  اأو  فقدانها،  اأو 

الطبيعة واحلبيبة معا.

اأما يف اجلانب ال�سكلي من �سعر مدر�سة املهجر، 

فقد جدد �سعراء املهجر يف جمال اللغة ال�سعرية، 

ال�سائعة  االألفاظ  ا�ستخدام  اإىل  من خالل ميلهم 

ميخائيل نعيمة
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عما  تعرب  ال  جدا  قدمية  �سمفردات  اختيار 

يريدون، بل عما فر�سه النظام العرو�سي للوفاء 

اإهمال  ح�ساب  على  املوحدة  التقفية  ب�رشط 

خ�سو�سية التجربة التي تعرب عنها، والتي تريد 

التنويع يف القوايف بح�سب ال�رشورة الوجدانية 

الفردي  ال�سعري  الذوق  عن  املعربة  والفكرية 

العرو�سية اخلا�سة  البنية  لل�ساعر، وهو ي�سنع 

االأخرى  الق�سائد  من  متيزها  التي  بق�سيدته، 

وتفتح اأمامها املجال وا�سعا لتوظيف مرونتها 

الفنون  تقنيات  من  االإفادة  يف  العرو�سية 

وامل�رشح،  والر�سم  وال�سينما  كالق�سة  االأخرى 

ودجمها يف ف�سائها ال�سعري الذي يبقى مهيمنا 

بتقنياته الرئي�سة، ال�سيما العرو�سية االإيقاعية، 

لكن بنحو جديد حر. واإذا كان النظام العرو�سي 

لعدد  ال�ساعر  اختيار  حرية  من  يحد  العمودي 

كلماته يف البيت الواحد، ا�ستجابة للعدد املقرر 

املوحدة،  القافية  وقانون  التفعيالت  من  �سلفا 

فر�سة  لل�سعراء  وفرت  احلرة  الق�سيدة  فاإن 

اختيار ما ي�ساوؤون من عدد الكلمات يف ال�سطر 

حمدد،  بعدد  �سلفا  تلزمهم  ال  الأنها  الواحد، 

وباإمكان ال�ساعر اأن يتوقف حيث ي�ساء، في�سكل 

�سطرا ق�سريا اأو طويال، ورمبا اكتفى يف ال�سطر 

 اإىل ر�سم ال�سورة الكلية التي ت�سور م�سهدا كليا 

الق�سيدة  تغدو  حتى  مرتابطا،  �سيئا  تو�سح  اأو 

ما  �سعرهم  يف  حققوا  كما  واحدة.  لوحة  كلها 

وتعني  ال�سعرية(،  املجموعة  )وحدة  بـ  ي�سمى 

ذات  الق�سائد  من  جمموعة  الديوان  ي�سم  اأن 

طابع معني يكاد يكون م�سرتكا بني ق�سائدها، 

واأ�سبح له ا�سم ميت ب�سلة اإىل هذا الطابع، كما 

و)هم�ص  للقروي  )االأعا�سري(  ديوان  يف  نرى 

اجلفون( مليخائيل نعيمة. 

اأو  الق�سرية  باالأوزان  املهجر  �سعراء  اهتم 

املجزوءة، مما هياأ لهم الطريق اإىل فن املو�سح، 

ملا فيه من عذوبة مو�سيقية متنوعة وب�ساطة، 

وهذا  البحور،  خمتلف  على  املو�سحات  فكتبوا 

االأندل�سي  املو�سح  يف  عهدناه  ما  خالف  على 

ا�ستخدموا  كما  بحور حمدودة،  على  كتب  الذي 

ال�سعر،  كتابة  يف  واملخم�سات  املربعات  نظام 

املنثور  وال�سعر  املر�سل،  ال�سعر  كذلك  وكتبوا 

)غري املوزون( الذي جرب كتابته جربان خليل 

جربان واأمني الريحاين. 

مدر�سة ال�سعر احلر: 

ال�سعر احلر هو ال�سعر الذي يعتمد على التفعيلة 

العن�رش  اأو  الوحدة  بو�سفها  العرو�سية، 

داخل  العدد  يف  بحرية  يتكرر  الذي  االإيقاعي 

القوايف  اختيار  اأي�سا يف  احلرية  �سطر، مع  كل 

اأي�سا  احلرة  الق�سيدة  ت�سمى  ولذلك  وتنويعها. 

االأوىل  البواكري  ظهرت  وقد  التفعيلة.  بق�سيدة 

القرن  من  االأربعينيات  اأواخر  املدر�سة  لهذه 

الع�رشين، عرب مناذج من الق�سائد احلرة  قدمها 

ال�سياب،  �ساكر  بدر  العراقيون:  الثالثة  الرواد 

وعبدالوهاب البياتي، ونازك املالئكة. ومهدت 

حماوالت  ال�سابق  مبفهومه  احلر  ال�سعر  لظهور 

ولبنان وم�رش  العراق  �سعراء من  بها  قام  عدة 

تلك  لكن  املا�سي،  القرن  ع�رشينيات  منذ 

العمودي،  العرو�سي  النظام  لك�رش  املحاوالت 

تن�سج  اأو  تتطور  ومل  وحمدودة  فردية  ظلت 

 لتتحول اإىل ظاهرة اأدبية لها اأ�سبابها ودواعيها 

اإليها،  وتوؤدي  بها  ترتبط  التي  والفكرية  الفنية 

اأو لها مقدمات وكتب نقدية تدافع عنها وتبني 

يد  كله على  ذلك  مثلما ظهر  الفنية،  تفا�سيلها 

ونازك،  والبياتي  ال�سياب  العراقيني:  ال�سعراء 

الذين اأ�سهموا يف التنظري ل�سعرهم يف مقدمات 

وال�سياب،  املالئكة  نازك  خا�سة  دواوينهم، 

ال�سهري  كتابها  املالئكة  اأ�سدرت  بعد  وفيما 

)ق�سايا ال�سعر املعا�رش(. كما اأ�سهم نقاد اآخرون 

برفد ال�سعر احلر باالآراء النقدية التي اأ�سهمت يف 

تر�سيخ ظاهرته، ومنهم اإح�سان عبا�ص، وحممد 

النويهي، وعز الدين اإ�سماعيل ..

لقد وجد ال�سعراء يف النظام العمودي للق�سيدة 

التعبري  اأمام رغبتهم يف  العربية حاجزاً منيعًا 

وجتاربهم  املعا�رشة  احلياة  م�ستجدات  عن 

اجلديدة التي تبحث عن �سكل عرو�سي يتنا�سب 

معها، ومع متوجات ال�سعور يف الق�سيدة الذي 

العرو�سي  بالنظام  دفقاته  ح�رش  ميكن   ال 

الهند�سي املحكم يف الق�سيدة العمودية، كما ال 

ميكن فر�ص اختتام حركته بقافية موحدة عند 

التكلف يف  اإىل  يجرهم  قد  ذلك  الأن  نهاية،  كل 

 

نازك املالئكة

ال�سيـاب
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وراءه  وقف  بال�سورة  االهتمام  اأن  �سك  وال 

ال�سياب  ال�سيما   - الرواد  ال�سعراء  اطالع 

الذي  ونقده،  الغربي  ال�سعر  على   - والبياتي 

املحكية  واللغة  بال�سورة  االهتمام  اإىل  دعا 

واملعادل املو�سوعي، كما جند ذلك يف كتابات 

اإليوت وازرا باوند ووردزورث. وفيما بعد تطور 

االهتمام بال�سورة من حيث ت�سكيلها باأ�ساليب 

خمتلفة، تتنوع ما بني ال�سور اجلزئية وال�سور 

الق�سيدة  بنية  ال�سعراء  الكلية.  وفيما بعد طور 

مب�سميات  اأخرى  اأ�سكال  منها  لتتفرع  احلرة 

جديدة، منها ق�سيدة القناع، والق�سيدة املدورة، 

ذات  واأخرى  امل�رشحية،  النزعة  ذات  والق�سيدة 

اأو ما  الق�سرية جدا،  نزعة ق�س�سية، والق�سيدة 

الطويلة،  والق�سيدة  التوقيعة،  بق�سيدة  �سميت 

اليومية،  احلياة  وق�سيدة  امللحمية،  والق�سيدة 

ف�سال عن ذلك حاول ال�سعراء التجديد اأي�سا يف 

ا�ستخدامهم  عرب  احلر،  العرو�سي  االإيقاع  بنية 

اأ�سا�ص  على  القائم  احلديث  مبفهومه  للتدوير 

تبقى  ما  وتدوير  العرو�سية،  التفعيلة  �سطر 

منها اإىل ال�سطر الثاين، وهكذا قد ت�ستمر العملية 

ي�سكل  مما  اأكرث،  اأو  اثنني  اأو  واحد  �سطر  نهاية 

الق�سائد  بع�ص  عمدت  حني  يف  جزئيا،  تدويرا 

الق�سيدة،  نهاية  حتى  كلها  ال�سطور  تدوير  اإىل 

مما اأ�سهم يف ظهور الق�سيدة املدورة التي برع 

والبياتي  جعفر  ال�سيخ  ح�سب  مثل  �سعراء  فيها 

ال�سابق  باملفهوم  والتدوير  يو�سف.  و�سعدي 

القدمي،  العرو�سي  مبفهومه  التدوير  يغاير 

وال  والعجز،  ال�سدر  بني  الكلمة  ي�سطر  الذي 

عمد  كما  الق�سيدة.  بنية  يف  له  كبرية  فاعلية 

اأكرث يف  اأو  ا�ستخدام بحرين  اإىل  اآخرون  �سعراء 

مو�سيقيا،  مقاطعها  لتلوين  الواحدة،  الق�سيدة 

يف  واحلر  العمودي  ال�سكالن  يتناوب  واأحيانا 

ق�سيدة واحدة، بينما يقطع �سعراء اآخرون اإيقاع 

تتطلبها  موزونة،  غري  نرثية  مبقاطع  الق�سيدة 

يف  ال�سعراء  ورغبة  الداخلية  الن�ص  جتربة 

االقرتاب من حدود النرث، ال �سيما يف الق�سائد 

املنفتحة اأجنا�سيا على الفنون االأخرى كالق�سة 

يف  حر  اأنه  كما  فقط،  واحدة  مبفردة  الواحد 

ال�ساعر  اأمام  توفرت  هنا  ومن  قافيته.  اختيار 

فر�سة التخل�ص من البحث الق�رشي عن مفردات 

معجمية رمبا تكون قدمية جدا وغري م�ستعملة، 

الفراغ  ميالأ  اأو  م�سابهة،  لقافية  حاجته  ليلبي 

هو  ما  يتجاوز  ال  حجم  ذات  بكلمة  العرو�سي 

مقرر لها يف نظام البيت العمودي، ولي�ص كما 

هو احلال مع النظام احلر اجلديد الذي فتح اأمام 

ال�ساعر املجال الختيار مفرداته قريبة جدا من 

ذائقة  من  وقريبة  املعا�رشة،  اليومية  احلياة 

الق�سيدة  فاعلية  من  كبريا  جانبا  اإن  اجلمهور. 

العمودية، كان يعتمد على قوة اإيقاعها املنربي 

الذي ي�سد املتلقي �سوتيا اإىل ما فيه من نربات 

�رشبات  يف  ال�سيما  بدقة،  حم�سوبة  اإيقاعية 

القافية، اأما ال�سعر احلر فقد عمد اإىل التخفف من 

العرو�سية  بحكم طبيعته  ال�سوتي  اجلانب  هذا 

االإيقاعي  النرب  فيها  تراجع  التي  اجلديدة، 

كعن�رش مهيمن، ليقدم اإىل املتلقي عن�رشا اآخر 

ال�سعري  الت�سوير  اأقوى هيمنة منه، هو عن�رش 

املده�ص، الذي ركز عليه �سعراء الق�سيدة احلرة، 

الأن �سعرهم مل يعد ي�سل اإىل اجلمهور عرب قناة 

االأذن، بقدر ما اأ�سبح ي�سل اإليهم عرب قناة العني 

الدواوين  �سعر يف  ين�رش من  وقراءتها ملا كان 

و�سيلة  اأ�سبحت  التي  واملجالت،  وال�سحف 

اأن تراجع  االت�سال بني ال�ساعر واجلمهور، بعد 

ال�ساعر  بني  االت�سال  و�سيلة  كونه  عن  املنرب 

واجلمهور يف املهرجانات اأو املنا�سبات، و�سعر 

الرتكيز  ي�ستلزم  القراءة  عرب  املتلقي  اإىل  ي�سل 

واملتخيلة  والرمزية  التاأملية  اجلوانب  على 

على  الرتكيز  ي�ستلزم  مما  اأكرث  �سوره،  يف 

اجلوانب ال�سوتية التي تعد �سبه غائبة يف اأثناء 

دور  فّعل  ما  للق�سيدة.وهذا  الب�رشية  القراءة 

وكانت  احلرة،  الق�سيدة  يف  وتوظيفها  الرموز 

من  ح�سورها  ال�سعراء  ا�ستنه�ص  جديدة  رموزا 

من  فيهما  وما  والعربي  الغربي  التاريخني 

اأ�ساطري وموروثات �سعبية. 

 - ال�ستينيات  يف  ال�سيما   - ال�سعراء  توجه  ثم 

اإىل الرتاث العربي الديني وال�سويف، ليفيدوا من 

كما  ق�سائدهم،  يف  واجلمايل  الفكري  خمزونه 

بعيدا  توغلوا  ثم  والبياتي،  اأدوني�ص  ذلك  فعل 

اأخرى يف الرتاث العراقي القدمي ال�سومري  مرة 

والبابلي، اأو الفينيقي، اأو الفرعوين، خا�سة يف 

ال�سبعينيات. ومن ثم مال ال�سعراء اإىل الق�سيدة 

التي  اليومية  والق�سيدة  ال�ساخرة،  ال�سيا�سية 

املعي�ص،  اليومي  الواقع  اأبطالها يف  تبحث عن 

�سهلة  والرتاث، ولغتها  التاريخ  ولي�ص يف كتب 

جدا وماألوفة، كما نرى ذلك يف �سعر نزار قباين 

واأمل دنقل وعدنان ال�سائغ واأحمد مطر ..

اأحمد مطر

نزار قباين
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�سغرية اأو كبرية، ويعيد تركيبها يف �سياق من 

من  ليعالج  املاألوفة،  غري  اجلديدة  العالقات 

خاللها مو�سوعات كبرية، �سيا�سية اأو اجتماعية 

اأو نف�سية اأو فل�سفية.. 

واملفارقة وال�سخرية والتهكم عنا�رش مهمة يف 

تلك  ونالحظ  الق�سيدة،  داخل  ال�سورة  ت�سكيل 

العنا�رش مثال يف قول املاغوط: 

عندي �صعوب هادئة  

ميكن ا�صتخدامها  

يف املقاهي واحلروب واأزمات ال�صري  

وراء  تقف  التي  الفنية  االأ�سباب  عن  وف�سال 

اأخرى؛  اأ�سبابا  هناك  فاإن  ال�سور،  هذه  مثل 

ولدت  العربية  النرث  ق�سيدة  اأن  مقدمتها  يف 

�سلبية يف معظم جماالت  �سمات  يف مناخ ذي 

ولدت  فقد  ال�سيا�سية،  ال�سيما  العربية،  احلياة 

وتطورت يف ع�رش احلروب والهزائم والنك�سات، 

والقمع وكبت احلريات، وقهر العواطف، والفقر 

والبطالة، وف�سل العديد من امل�ساريع ال�سيا�سية 

حكمت  التي  ال�سيا�سات  بها  تنادي  ظلت  التي 

 ،1948 نكبة  منذ  �سيما  ال  العربية  املنطقة 

 ،67 ونك�سة  �سوريا وم�رش،  الوحدة بني  وف�سل 

�سد  اال�رشائلية  واحلروب  اخلليج،  حروب  ثم 

الفل�سطينيني واللبنانيني.. ولذلك جند اأن ق�سيدة 

العراقيني  ال�سعراء  عند  بغزارة  ظهرت  النرث 

و�سعراء بالد ال�سام، غري اأنه من الالفت االنتباه 

تبني هذا النمط من ال�سعر وعلى م�ستوى وا�سع 

يف بالد اخلليج العربي، ال�سيما يف الت�سعينيات، 

ال�سعرية يف  التجارب  انفتاح  على  موؤ�رش  وهذا 

مع  تزامنا  الفنية،  احلداثة  على  املنطقة  هذه 

يف  املاثلة  احل�سارية  احلداثة  على  االنفتاح 

العمران والتكنلوجيا التي �ساعت يف املنطقة. 

ذكره،  �سبق  ما  مثل  متنوعا  عربيا  واقعا  اإن 

اإىل  ي�ساف  جديدا،  �سعريا  �سكال  يتطلب 

يف  معهما  ويت�سافر  واحلر،  العمودي  ال�سكلني 

وال  الواقع،  ذلك  عن  اخلا�سة  بطريقته  التعبري 

يتقاطع معهما، فال وجود ل�رشاع بني ال�سكلني 

احلر  ال�سعر  مدر�سة  �سعراء  يزل  ومل  والرواية. 

الق�سيدة  هذه  يطورون  املختلفة  باأجيالهم 

ويجربون ا�ستثمار اأق�سى ما ميكن من طاقاتها 

الفنية.

مدر�سة ق�سيدة النرث :

بعد  ظهر  جديد،  �سعري  �سكل  النرث  ق�سيدة  اإن   

ال�سعر احلر يف منت�سف اخلم�سينيات من القرن 

مثل  العرب،  ال�سعراء  من  عدد  عند  الع�رشين، 

احلاج  واأن�سي  املاغوط  وحممد  مردان  ح�سني 

منجزهم  مييز  ما  اأكرث  ولعل  اخلال..  ويو�سف 

العرو�سي  االإيقاع  عن  التخلي  هو  ال�سعري 

�سخ�سية  دواوين  ن�ساطهم يف  وبرز  تام.  بنحو 

يف  اأو  مردان،  حل�سني  عارية(  )ق�سائد  مثل 

ق�سائد تبنت ن�رشها جملة �سعر اللبنانية. ومبا 

عن�رش  تكرار  هو  العام  مبفهومه  االإيقاع  اأن 

�رشورة  لي�ص  فاإنه  الق�سيدة،  بنية  داخل  ما 

بالتفعيلة  حم�سورا  العن�رش  هذا  يكون  اأن 

العرو�سية، فقد عو�ست ق�سيدة النرث عن غياب 

تتكرر  اأخرى،  باإيقاعات  العرو�سي  االإيقاع 

واجلمل  املفردات  تكرار  مثل  خمتلفة،  عنا�رش 

واحلروف واالأفكار، ف�سال عن االإيقاع الب�رشي 

باأ�سكال  ال�سعرية  ال�سطور  توزيع  خالل  من 

وتتنوع  الورقة  �سطح  على  تتكرر  فنية  ب�رشية 

بهيئات خمتلفة، كما يف قول املاغوط: 

دموعي زرقاء 

من كرثة ما نظرت اإىل ال�صماء وبكيت 

دموعي �صفراء

من طول ما حلمت بال�صنابل الذهبية

وبكيت

اأن  نالحظ  الب�رشي،  االإيقاع  هذا  جانب  واإىل 

ال�ساعر كرر بع�ص املفردات واجلمل والرتاكيب 

النحوية، وحني حتررت ق�سيدة النرث من االإيقاع 

اإىل  التفتت  فاإنها  الكثرية،  و�رشوطه  العرو�سي 

 

عن�رش )ال�سورة ال�سعرية(، فجددت فيه، وكثفت 

بو�سفها  الق�سيدة،  بنية  يف  ال�سورة  ح�سور 

اأهم عنا�رش البناء ال�سعري بعد اإق�ساء االإيقاع 

�سيجذب  ما  هي  ال�سعرية  وال�سورة  العرو�سي، 

املتلقي ويوؤثر يف ا�ستجابته للق�سيدة، وي�رشف 

العرو�سية  االإيقاعات  عن  البحث  عن  انتباهه 

احلرة  الق�سيدتني  يوفرها يف  الوزن  كان  التي 

والعمودية. وجتديد ق�سيدة النرث لل�سورة قد جاء 

الغريبة  املفاجئة  ال�سورة  على  اعتمادها  من 

التي تده�ص القارئ عرب ا�ستعارات غري تقليدية، 

وت�سبيهات غري متوقعة، على الرغم من اأن مثل 

اليومية  احلياة  من  غالبا  ماأخوذة  ال�سور  تلك 

العادية، مثل قول ال�ساعر فا�سل العزاوي: 

تخرج الأكاذيب من حافة الزمن  

وتقيم ماآدبها على الطرقات

وياأتي ال�صيوف على مركبات احلقيقة

فيقت�صمون رغيف احلياة  

اأو قول املاغوط: 

وطني اأيها اجلر�س املعلق يف فمي  

اأيها البدوي امل�صعث ال�صعر  

العمودي  النظام  يف  ال�سعراء  وجد 

اأمام  للق�سيدة العربية حاجزاً منيعًا 

م�ستجدات  عن  التعبري  يف  رغبتهم 

اجلديدة  وجتاربهم  املعا�رصة  احلياة 

التي تبحث عن �سكل عرو�سي يتنا�سب 

يف  ال�سعور  متوجات  ومع  معها، 

الق�سيدة الذي ل ميكن  ح�رص دفقاته 

املحكم  الهند�سي  العرو�سي  بالنظام 

يف الق�سيدة العمودية.

�سوره  عنا�رش  ياأخذ  النرث  ق�سيدة  �ساعر  اإن 

تفا�سيل  من  فيها  ما  بكل  اليومية  احلياة  من 



151

من  النرث  )ق�سيدة  ال�سهري  برنار  �سوزان  كتاب 

ذات  اإنها  يقول  من  وبني  اأيامنا(،  اإىل  بودلري 

جذر عربي ماثل يف كتابات املت�سوفة القدامى 

بداية  يف  املحدثني  االأدباء  بع�ص  كتابات  اأو 

كما  والريحاين..  جربان  مثل  الع�رشين  القرن 

اأن ق�سيدة النرث جاءت  اإىل  اآراء متيل  اأن هناك 

من تاأثريات اأ�سعار االأمريكي والت ويتمان التي 

اطلع عليها �سعراء املهجر ..  

وا�سع  بنحو  اأبوابها  النرث  ق�سيدة  فتحت  لقد 

ال�سيما  االأخرى،  الفنون  تقنيات  ال�ستقبال 

�سينمائية،  عنا�رش  من  واأفادت  ال�رشدية، 

عدة،  بت�سكيالت  الب�رشي  اجلانب  ووظفت 

واأولته اهتماما م�ساعفا، الأنها ق�سيدة ب�رشية 

قبل اأن تكون ق�سيدة �سوتية، بحكم ا�ستخدامها 

ال�سعراء  النرث عند بع�ص  للغة. ومل تزل ق�سيدة 

و�سل  حتى  ال�سعري،  للتجريب  مفتوحا  ميدانا 

ملا  خ�سبة  اأر�سا  عدها  اإىل  ببع�سهم  االأمر 

لالأجنا�ص،  العابر  اأو  املفتوح،  بالن�ص  ي�سمونه 

املعروفة  ت�سميتها  عن  تخلى  بع�سهم  اإن  بل 

مكتفيا مب�سطلح )الن�ص(، الأنه وجد فيها ن�سا 

غري قابل للتجني�ص، واإن مت ذلك فاإنه اأمر يقرره 

القارئ ولي�ص ال�ساعر، فاإما اأن يعترب ما يقروؤه 

غريها  اأو  �رشد  ق�سيدة  اأو  نرث  ق�سيدة  اأو  �سعرا 

من امل�سميات.. 

يوم  يف  �ستمثل  املفتوح  الن�ص  م�سالة  ولعل 

ما مدر�سة �سعرية جديدة اأخرى، بعد اأن ت�ستقر 

مناذجها ويكتمل التاأطري النقدي من حولها .

    

 مالحظة :

 مت اإعداد هذه الورقة باالإفادة من االآراء النقدية 

مدر�سة  فقرات  يف  ال�سيما  للباحث،  ال�سخ�سية 

النرث، ف�سال عن  االإحياء وال�سعر احلر وق�سيدة 

االأدب  كتاب:  االخرى من   الفقرات  االإفادة يف 

�سامل  للدكتور  ونرثه،  �سعره  احلديث؛  العربي 

ابن  مطبعة  م�سطفى،  فائق  والدكتور  احلمداين 

االثري / املو�سل / 1987.

عن  تخلت  الأنها  النرث،  وق�سيدة  ال�سابقني 

االإيقاع العرو�سي، لكن ما توفره ق�سيدة النرث 

من م�ساحات اأو�سع للتعبري وحلرية اال�ستيعاب 

والت�سكيل، حقيقٌة ال ميكن اإنكارها، حني نقارن 

وتلك  واحلر،  العمودي  النمطني  وبني  بينها 

يعني  رمبا  بل  االأف�سل،  اأنها  تعني  ال  �سمات 

اأنها االأن�سب للتعبري عن واقع �سلبي مثل واقعنا 

العربي الذي تكتظ معظم جمتمعاته باملفارقات 

بنيته  يف  املو�سوعات  اختالط  عن  الناجمة 

يتداخل  ال�سيا�سي  فاملو�سوع  االجتماعية، 

مع  والنف�سي  والذاتي،  العاطفي  املو�سوع  مع 

احلقيقية، وهكذا تعرب هذه  واحللم مع  املادي، 

الفو�سى  عن   - التعبري  �سح  اإن   - الفو�سى 

التي يعي�سها االإن�سان العربي متمثال ب�سخ�سية 

وي�ستوعبها  الفو�سى  هذه  يعي  الذي  ال�ساعر 

مما  تخلو  ال  فنية  بطريقة  عنها  التعبري  ويريد 

ا�سمها  جمالية  فو�سى  النقاد  بع�ص  ي�سميه 

ق�سيدة النرث، التي متثل اليوم مبا ا�ستقرت عليه 

�سعرية  مدر�سة  ودوافع،  واأ�ساليب  مناذج  من 

االإ�سكاالت  عن  النظر  بغ�ص  حداثية،  عربية 

م�ساألة  اأو  اال�سطالحية  ت�سميتها  رافقت  التي 

يف  النقاد  اختلف  التي  جلذورها  التاأ�سيل 

يف  املاثل  الفرن�سي  االأ�سل  بني  ما  حتديدها 

تاأثري  عن  ف�سال  مثال،  ورامبو  بودلري  كتابات 

والت ويتمان يف �سنة 1887

�سارل بودلري

رامبو

جربان خليل جربان
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- وقول عنرتة مادحًا)3(:

تاِجٍر بق�سيمٍة 
َ
وكاأنَّ فارة 

َها اإليكِ ِمن الفم  �سبَقْت َعَواِر�سَ

- ومن احلما�سة قول عمروبن كلثوم)4(:

كاأّن ثيابنا منـّا ومنهـم 

ْب باأُرجـــواٍن اأو ُطــلينا  خ�سِ

- وهو اأمر ا�ستمر يف الع�رش االإ�سالمي، بل يف 

الظروف  اأن  بيد  عام.  ب�سكل  الالحقة  الع�سور 

خلق  اإىل  اأدت  االإ�سالمي  الع�رش  يف  ال�سيا�سية 

�سعر  اأ�سلوب جديد وهو  مذهب جديد، وبالتايل 

الدعوة االإ�سالمية، ويعد ح�سان بن ثابت وكعب 

بن زهري من اأ�سهر �سعراء هذا املذهب اجلديد، فقد 

كر�سوا �سعرهم للدفاع عن عقيدتهم اجلديدة.

عقب  امل�سلمون  انق�سم  االأموي:  الع�رش  ويف   -

اأهمها:  واأحزاب  طوائف  اإىل  �سفني  معركة 

واالأمويون.  والزبرييون،  وال�سيعة،  اخلوارج، 

ومن هذا التاريخ اأ�سبح لهذه االأحزاب ال�سيا�سية 

هاتها،  وتوجُّ مبادئها  عن  يتحدثون  �سعراء 

اأهداف  �سيا�سي حتكمه  اإطار  اإىل  عر  ال�سِّ ل  فتحوَّ

والنزاعات  اخلالفات  كرثت  فلقد  ومناهج، 

العرب  وبني  اأنف�سهم،  العرب  بني  ال�سيا�سية 

ال�سيا�سي  ال�سعر  ظاهرة  برزت  لذلك  واملوايل، 

ال�سعر  اأ�سبح  وبذلك  االأخرى.  االأدبية  والفنون 

اإليها  يعود  التي  اجلهة  اأهداف  عن  يعرب  ل�سانًا 

الدينية   - ال�سيا�سية  الفرق  هذه  واأهم  ال�ساعر؛ 

التي ظهرت يف هذا الع�رش:

م�سدرللفعل  املذهب  لغــًة)1(:  املذهب   - اأ 

ذهب، فنقول: ذهب ذهابًا وذهوبًا ومذهبًا، يف 

امل�ساألة اإىل كذا؛ اأي راأى فيها ذلك الراأي؛ ونقول 

واملذهب جمعه  اتبعه.  باملذهب:  متذهب فالن 

مذاهب وهواملعتقد والطريقة واالأ�سل.

تلك االجتاهات وامل�سارات  ب-ا�سطالحًا: هي 

الفنية والنف�سية العامة التي ت�سببت يف وجودها 

يف  عامة  حياتية  وظروف  تاريخية  حوادث 

الع�سور ال�سالفة. واتفق االأدباء والنقاد فو�سعوا 

اأ�سواًل وقواعد للتعبري عن هذه احلاالت النف�سية، 

واجتماعية  وفنية  فكرية  تيارات  فاملذاهب 

تعاونت االآداب العاملية على انت�سارها وعك�ص 

ويقوم  فيه.  ن�ساأ  الذي  الع�رش  روح  مذهب  كل 

 على جمموعة من القيم والقواعد 
ّ
املذهب االأدبي

واملذهب  والفل�سفّية.  واالأخالقّية  اجلمالّية 

االأدباء،  من  جمموعة  به  تقوم  م�رشوع   
ّ
االأدبي

 – لتعرّب عن �رشورة تاريخّية، ويرتبط ظهوره 

اأو�سيا�سّية،  اجتماعّية،  طبقة  بظهور   – عمومًا 

هي:  االأدبية  واملذاهب  بانتهائها.  وهويخبو 

والرمزية..   والواقعية  والرومان�سية  الكال�سيكية 

نتاج  الكال�سيكي هو  املذهب  اإّن  القول:  وميكن 

نتاج   
ّ
واالإبداعي املركزّي،   

ّ
امللكي النظام 

الوعي  نتاج   
ّ
والواقعي ال�ساعدة،  الربجوازّية 

بني طبقات الكادحني، والرمزّي رّدة فعل على 

املذاهب ال�سابقة.

واالجتماعية  التاريخية  الظروف  هي  فما   -

والفنية التي اأدت اإىل ن�سوء تلك املذاهب؟

منذ  العربي  ال�سعر  اإن  الع�رشاجلاهلي:   يف   -

التمييز  من  نوعًا  عرف  قد  اجلاهلي  الع�رش 

يختلف  عنرتة  فاأ�سلوب  ال�سعراء؛  اأ�ساليب  بني 

والنابغة  القي�ص  امرئ  من  كل  اأ�سلوب  عن 

بد  ال  الالهي  فال�ساعر  مثاًل،  الطائي  وحامت 

يف  �سعره  ويغو�ص  اأمور  انتباهه  ت�سرتعي  اأن 

الذي  العبد  ال�ساعر  انتباه  تلفت  ال  مغامرات 

بالن�سبة  االأمر  وكذا  حريته،  لنيل  حياته  كر�ص 

فمكانة  اإذن  وحكيمهم،  قومه  �سيد  يعد  ل�ساعر 

كل  يتمذهب  اأن  اإىل  اأدت  االجتماعية  ال�ساعر 

�سعره  مييز  مبذهب  اجلاهلية  �سعراء  من  �ساعر 

من حيث االأ�سلوب واملو�سوعات عما �سواه من 

املذهب مرادفًا  فقد كان  اإذاً  االآخرين..  ال�سعراء 

العي�ص  ب�سظف  تاأثره  حيث  من  ال�ساعر  لذاتية 

تعابريه ومفرداته  والذي يظهر يف  البادية  يف 

وبحياة  كلثوم،  بن  عمرو  �سعر  نحو  و�سوره 

الرفاهية واللهو وتنوع املظاهر الطبيعية ك�سعر 

امرئ القي�ص ...

�سمات  نلمح  اأن  ن�ستطيع  عام،  ب�سكل  لكننا،   -

ال�سمات  تلك  كله  اجلاهلي  ال�سعر  يف  م�سرتكة 

واملعتقدات  ال�سيا�سية  االآراء  فر�ستها  التي 

تق�سيم  يتم  ال  اأن  اإىل  اأدى  مما  العامة؛  والبيئة 

حدٍّ  اإىل  مت�سابه  »الأنه  االأ�سلوب  بح�سب  ال�سعر 

االأغرا�ص  بح�سب  ال�سعر  تق�سيم  مت  بل  ما«، 

واحلما�سة  والغزل  والهجاء  كاملدح  ال�سعرية؛ 

واالعتذار واحلكمة، كقول النابغة معتذراً:)2(

 فــالترتكـّني بالـوعيد كاأننـي 

 اإىلالنا�ض مطليٌّ به القاُر اأجرب

ظهور املدار�س واملذاهب ال�شعرية       

        الأ�شباب الفنية والتاريخية والجتماعية       

ح�سام ر�ساد الأحمد
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اأقفـرْت بـعـد عـبـد �سـمـ�ض كــداء     

فـــُكــــَديٌّ فــالـــركـــن فـالـبــطــحــاء

حبذا العي�ض حيـن قومـي جميـٌع     

لـــــم تــفـــرق اأمــوَرهـــا الأهـــــواء

قبل اأن تطمـع القبائـل فـي ملــــ          

ـك قـــريــــ�ض وتــ�ســمـــَت الأعـــــــداء

لو بكت هذه ال�سمـاء علـى قــــــو         

 ٍم كـــــراٍم بــكـــت عـلـيــنــا الــ�ســماء

نحن منا النبي الأمي وال�سديـــ         

   ـُق مـــنــا الــــتــــقــــي والـخـــلـفـــاء

وقـتـيــل الأحزاب حــمـزة مــنـا         

    اأ�ســـــــد اهلل والــ�ســـنـــاء �ســــنــــاء

وعــلــي وجـعـفــر ذو اجلـنـاحـيـ          

   ـن هناك الـــو�ســــي والــ�ســهـــداء

الذي  االأمويون فهم احلزب  اأما  االأمويون:   - 4

ميثل  وكان  االأحزاب؛  تلك  كل  بعداء  ا�ستاأثر 

ال�سلطة احلاكمة، وكان ال�سعراء لذلك يقدمون اإىل 

بالط بني اأمّية للفوز بجوائزهم، ومن ثم كرثوا 

ال�سيباين،  النابغة  اأ�سهرهم:  من  ولكن  وتعددوا، 

وعدي بن الرقاع، كما مدحهم االأخطل وجرير. 

ال�سيا�سية  االأحزاب  اأهم  هي  االأربع  الفرق  هذه 

التي اكتمل على اأيديها ال�سعر ال�سيا�سي، فخرجت 

به من جمال الروؤية املح�سورة اإىل جمال اأرحب 

من  اأ�سياًل  جزءاً  ال�سيا�سة  جعلت  حني  واأو�سع، 

البنية ال�سعرية واالأدبية. كما يف ق�سيدة »َخفَّ 

الَقِطنُي« التي مدح االأخطل بها االأمويني)8(:

َخـفَّ الَقِطيـُن فراحـوا ِمنـَك اأو َبـَكـروا  

ِفها ِغـَيـر ْ واأزعجْتهـْم َنًوى يف �رصَ

اإىل امرٍئ ل ُتعّدينا َنوافـُلُه 

 اأْظَفـَرُه اهلُل، فليهـناأْ له الظَفُر

اخلائ�ِض الَغـْمـَر، وامَليـمـوِن طـائـُرُه 

 خليـفِة اهلل ُي�سـتـ�سـَقى به املطـُر

اخلوارج:  �سعراء  اأ�سهر  ومن  اخلوارج:   -  1

ان،  حطَّ بن  وعمران  قي�ص،  بن  ال�سحاك 

و�ساعرهم عي�سىبن فاتك الذي قال)5(:

فلما ا�ستجمعوا حملوا عليهم 

 فظل ذوو اجلعائل يقتلونا

كان  الذي  الثاين  احلزب  وهم  ال�سيعة:   -  2

اأمية. وتقوم  نظرياً للخوارج يف مواجهته لبني 

نظريتهم ال�سيا�سية على اأن حق احلكم يجب اأن 

ات�سل  هنا  ومن  ها�سمي،  قر�سي  لعربي  يكون 

اأمّية حني حتول احلكم  العداء بينهم وبني بني 

اإىل البيت االأموي.

والت�سوير؛  االحتجاج  بني  ال�سيعة  �سعر  يجمع 

ملا  والت�سوير  احلكم،  يف  حلقهم  االحتجاج 

مدح  ثم  وكوارث،  حمن  من  البيت  اآل  اأ�ساب 

اأمية  بني  وهجاء  اأئّمتهم،  ورثاء  البيت  اآل 

والزبرييني.

اأن  يف  اخلوارج  عن  ال�سيعة  �سعراء  ويختلف 

فمدحوا  واحرتفوه،  بال�سعر  تك�سبوا  ال�سيعة 

الفحول  ال�سعراء  منهم  وكان  وهجوا.  وتغزلوا 

واالحتجاج  ال�سعر  على  اأنف�سهم  وقفوا  الذين 

دون  الطوال  الق�سائد  فكتبوا  ملذهبهم؛  به 

املقطوعات. كما يعك�ص �سعرهم بع�ص مبادئهم. 

ومن اأ�سهر �سعرائهم الكميت االأ�سدي الذي تزّعم 

االحتجاج يف ها�سمياته؛ ومن اأ�سهر ها�سمياته 

البائيَّة والالمّية. يقول مطلع االأوىل)6(:

طربُت وما �سوقًا اإىل البي�ض اأطرب 

 ول لعـبًا مـنـي، وذو ال�سـيـب يـلعـُب؟!

ومل يلهني دار ول ر�سم منزل 

 ومل يـتطربني بنان خمـ�سـب

ولكن على اأهل املكارم والـتـقـى 

 وخـيـر بني حواء واخليـر يطـلب

اإىل النفر البـيـ�ِض الذين بحبهم 

 اإىل اهلل فـي ما نالني اأتـقرب

بني ها�سـم رهِط النبي واآله  

بهم ولهم اأر�سى مراراً واأغـ�سب

بخاتـمكم غ�سـبًا جتوز اأمورهم  

فلم اأر غـ�سبًا غـريه يتغـ�ّسـب

 وقالوا ورثناها اأبانا واأمنا  

وما ورثـتهم ذاك اأم ول اأب

يرون لهم ف�ساًل على النا�ض واجبـًا  

�سـفـاهـا وحـق الها�سمـيـيـن اأوجب

يقولون مل يورث ولول تراثه  

لقد �رصكـت فيه بكيل واأرحب

وعك وخلم وال�سكون وحمري   

وكندة واحليان بكر وتغلـب

وما كانت الأن�سار فيها اأذلة  

ول غيـبا عنها اإذا النا�ض غيب

ُهمو �سهــدوا بدراً وخيـرب بـعـدها  

ويـوم حنني والـدماء ت�سبب

فاإن هي مل ت�سلح حلـّي �سـواهمو  

فاإن ذوي القربى اأحق واأقرب

وجدنا لكم يف اآل حاميـم اآيــــة  

تــاأولها مّنا تقي ومعرب

اأتباع عبد اهلل بن الزبري،  3 - الزبرييون: وهم 

االأر�ستقراطّية  حق  على  نظريتهم  وتقوم 

القر�سية يف احلكم، واأن اخلليفة يجب اأن يكون 

عبداهلل  القائد  كان  قر�سيًا.  عربيًا  بال�رشورة 

م�سعب  وكان  م�سعب.  اأخوه  واآزره  الزبري،  بن 

واأذاعوا  حوله،  وا  فالتفُّ لل�سعراء،  عطاًء  اأكرث 

مبادئ حزبه ال�سيا�سية. ويعد عبيد اهلل بن قي�ص 

الغزل  ميزج  وكان  املقدم،  �ساعرهم  الرقيات 

بال�سيا�سة وباملدح. ومن �سعرائهم اأي�سًا اأع�سى 

اأ�سهر ق�سائد ابن  الُفَقيمي. ومن  همدان ودكني 

الرقيات قوله)7(:
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* الكان وكان: اخرتعه البغداديون، و�سمي بذلك 

الأنهم يف بدايته مل ينظموا به �سوى احلكايات 

املواعظ   - بعد  فيما   - �سمل  لكنه  واخلرافات، 

واالأمثال والزهديات واحلكم. ودوره مركب من 

اأربعة اأ�سطار.

اأ�رشبًا  له  اأنه  اإال  الب�سيط،  بحر  من  املواليا:   .
قواعد  مراعاة  فيها  يلزم  وال  عنه،  تخرجه 

العربية)12(.

تاأتي  قد  فهي  كثرية،  اأ�رشبها  املو�سحات:   .
على البحور ال�سعرية املعروفة جميعها باأ�سطار 

تكون  فقد  الواحد،  الدور  يف  خمتلفة  اأعدادها 

اأو �سباعية، فلم يعد البيت هو الوحدة  خما�سية 

بل  منتظم،  باإيقاع  الق�سيدة  يف  تتكرر  التي 

االأ�سطار.

. ويف الع�رش احلديث كان لكل الظروف ال�سابقة 
ال�سعرية،  املدار�ص/املذاهب  ظهور  يف  يد 

يتوقف  مل  الذي  الثقايف  االمتزاج  اإىل  اإ�سافة 

على الرتجمة، بل تعداها اإىل البعثات والهجرة، 

يوؤطر  بداأ  الذي  احلديث،  النقد  لظهور  كان  كما 

االأدب، فتخلق باأخالق هذه املدر�سة اأو تلك عدد 

من ال�سعراء، مما اأدى اإىل التباين يف اأ�ساليبهم 

ال�سعرية. كما اأدى املنعطف احلا�سم يف وظيفة 

ال�سعب  اآمال  عن  معرب  اإىل  حتول  الذي  ال�سعر 

اأ�سلوبيات  ظهور  اإىل  اأدى  ذلك  كل  وتطلعاته. 

االأدبية  املدار�ص  يف  متثلت  جديدة،  �سعرية 

التعبري  و�سائل  الهوة بني  و�سعت  التي  احلديثة 

واأ�سكالها لدى ال�سعراء، وهذه املدار�ص هي:

حيث  من  »كال�سيكية«  كلمة  الكال�سيكية:   -

 ،»Classis« االأ�سل اللغوي ماأخوذة من كلمة

االأ�سطول«،  »وحدة  معنى  على  تدل  كانت  التي 

ف�سل  اأو  درا�سية  وحدة  مبعنى  ا�ستعملت  ثم 

اأدبي  مذهب  على  تطلق  اأ�سبحت  ثم  درا�سي، 

من  »اإنها  وقيل:  واخل�سائ�ص،  ال�سفات  حمدد 

على  وتطلق   ،»classicus« اللفظةاالتينية 

الطبقة العليا يف املجتمع، حيث كان املجتمع 

َنى اأُُنٌف  ُح�ْسٌد على احلّق َعّيافو اخْلَ

ْت بهْم مكروهٌة �سبـروا  اإذا  اأَمَلَّ

ْت عـلى الآفاِق ُمـظـلمٌة  واإْن َتـَدجَّ

ـر  كان لهـْم خَمـَرٌج منها وُمْعـَتـ�سَ

اأعـطـاُهُم اهلل َجّداً ُيـْنـ�رَصوَن بِه 

 ل َجـدَّ اإلّ �سـغـيــرٌ، َبـْعُد، ُمـحـتـَقـُر

 
ُ
مل ياأْ�َسـروا فيه، اإْذ كانوا َمواِلَيه 

 ولو يـكوُن لـقوٍم غـيـِرِهْم، اأ�ِســُروا

�ُسْمـ�ُض العداوِة، حـّتى ُي�ْسَتـقاَد لهـم 

 واأَْعـظـُم النا�ِض اأحالمًا اإذا َقـَدروا

ُهُم الذين ُيبارون الرياَح اإذا 

 َقلَّ الطعاُم على العافـنَي اأو َقـَتـروا

بني اأُمّيَة، ُنعـماُكْم ُمـجلَّلٌة  

ـْت فال ِمّنـٌة فـيها ول َكـَدر  َتـمَّ

بني اأُمّيَة، قد نا�سلُت دوَنُكـمو 

ـروا  اأبناَء قوٍم، ُهمو اآَوْوا وُهْم َنـ�سَ

التغيري  اتخذ  فقد  العبا�سية،  الع�سور  اأما يف   -

طابعًا فنيًا، اإذ ازدادت املوؤثرات اخلارجية ب�سبب 

اال�سالمية،  ال�سعوب  بني  واالندماج  االختالط 

اإىل  الرتجمة  اأدت حركة  واأتراك، كما  من فر�ص 

وبخا�سة  االأخرى،  االأمم  ثقافات  على  االطالع 

نادت  حركات  فظهرت  والهندية،  اليونانية 

اأبو  احلركات  تلك  راأ�ص  على  وكان  بالتجديد، 

بنية  التغري يف  اإىل  اأدى  واأبو متام، مما  نوا�ص 

الق�سيدة وظهور الفنون ال�سعرية ال�سبعة؛ وهي:

متفعلن،  فعالتن،  )فْعلن،  واأجزاوؤه  ال�سل�سلة:   .
فعالتان( مرتني. ومنه:

ال�سحر بعينيك ما حترك اأو جال 

 اإل رماين من الغرام باأوجال

يا قامة غ�سن ن�سا برو�سة اإح�سان 

 اأيان هفت  ن�سمة الدلل به مال

العرب على  الدوبيت: وهو وزن فار�سي، نظم   .
منواله، وهو مكون من بيتني، واأوزانه  كثرية؛ 

اأ�سهرها: )فْعلن، متفاعلن، فعولن، فِعلن( مرتني، 

ومنه قول ابن الفار�ص)9(:

روحي لك يا زائر الليل فدا          

 يا موؤن�ض وحدتي اإذا الليل  هدا 

اإذا كان فراقنا مع ال�سبح بدا       

 ل اأ�سفر بعد ذاك �سبح اأبدا 

. القوما: وميكن فيه ا�ستخدام العامية واللحن، 
واأجزاوؤه: )م�ستفعلن فعالْن( مرتني؛ ومنه)10(:

 ما قام غ�سن البان             اإل و�سقمي  بان

م�ستفعلن فعالن                من حلظك الفتان

وله وزنان: االأول مركب من اأربعة اأقفال، ثالثة 

مت�ساوية يف الوزن والقافية، والرابع اأطول منها 

وزنًا، وهومهمل بغري قافية. والثاين من ثالثة 

فيكون  القافية،  متفقة  الوزن،  خمتلفة  اأقفال 

والثاين  الثاين،  من  اأق�رش  منها  االأول  القفل 

اأق�رش من الثالث«)10(.

. الزجل: الزجل يف اللغة ال�سوت، وقد �سمي بهذا 
اأوزانه  تفهم مقاطع  به، وال  يلتذ  ال  الأنه  اال�سم 

حتى يغّنى. واخُتلف فيمن اخرتعه، فقيل:  ابن 

غولة، وقيل: يخلف بن را�سد، وقيل: ابن قزمان، 

هي:  اأق�سام؛  اأربعة  اإىل  خمرتعوه  ق�سمه  وقد 

الزجل، البلبق، القرقي، واملكفر، وال حّد الأوزانه، 

اأربع  فعلن(  فعلن  )م�ستفعلن  اأ�سهرها:  اأن  اإال 

مرات لكل دور، ومنه قول ابن قزمان)11(:

وعري�ض  قام  على دكان               

بحال وراق

واأ�سد ابتلع ثعبان                        

يف  غلظ �ساق

وفتح فمو بحال  اإن�سان                 

فيه  الفواق

وانطلق يجري على ال�سفاح        

ولقى ال�سباح

بحر  وزنه كوزن  الزجل،  نوع  الواو: وهو من   .
املجتث )م�ستفعلن فاعالتن، اأو فاعالتان( اأربع 

مرات.
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امل�رشح  كتاب  ات�سل  عندما  وذلك  امل�رشحي، 

ويف  الكال�سيكي،  الفرن�سي  بامل�رشح  العربي 

من  �سوقي  اأحمد  ال�سعراء  اأمري  هوؤالء  مقدمة 

لبنان.  من  النقا�ص  مارون  واالأديب  م�رش، 

وتتمثل االأعمال العربية االأدبية الكال�سيكية يف 

النقا�ص  التي قام بها مارون  بع�ص الرتجمات 

موليري،  الفرن�سي  لالأديب  اأعماال  ترجم  الذي 

كم�رشحيتي )البخيل( و)الرثي النبيل(. كما قام 

اأي�سًا �سليم النقا�ص برتجمة م�رشحية )هورا�ص( 

1640م،  �سنة  كورناي  �ساحبها  األفها  التي 

يف  جلية  ب�سفة  الب�سيط  التاأثري  هذا  ظهر  وقد 

ات�سل  قد  كان  الذي  �سوقي  اأحمد  م�رشحيات 

مب�رشح،  واحتك  الكال�سيكي،  الفرن�سي  باالأدب 

هذا  ونلمح  للدرا�سة.  فرن�سا  اإىل  ذهابه  عند 

والواجب  ال�رشاع بني احلب  التاأثري يف عن�رش 

يف م�رشحية )م�رشع كليوباترا(، اإذ جعل االأديب 

كليوباترا ملكة م�رش )67ق.م- 30 ق.م ( تغار 

اأو اأن  على وطنها، وال يهمها اأن يعزلها الروم، 

ذلك  مع  وهي  مملكتها،  �سبيل  يف  املنية  تلقى 

مهتمة بجمالها حيًة اأو ميتًة، متم�سكة بعالقتها 

الذي خا�سم قومه  الروماين  القائد  باأنطنيو�ص 

م�رشحية  يف  جند  كما  كليوباترا،  اأجل  من 

)قمبيز( وبطلتها نتيتا�ص نوعا اآخر من ال�رشاع، 

حيث مل ت�ستطع اأن تتغلب على حقدها على قاتل 

م�رشحيات  كانت  واإذا  اأمازي�ص.  الفرعون  اأبيها 

فقد  العربي،  ال�سعر  يف  رائدة  حماولة  �سوقي 

يف  ناجحة  اأخرى  حماوالت  ذلك  بعد  تبعتها 

م�رشحية  مثل  الفكري،  والن�سج  الفني  االإتقان 

»م�رش اجلديدة« لـفرج اأنطون، كما ظهرت فرق 

اأن  اإال  اأعمالها امل�رشحية متميزة.  اأخرى كانت 

تاأثري الكال�سيكية يف االأدب العربي بقي حمدوداً 

ومل تلق رواجًا كبرياً، الأ�سباب اأهمها:

- اعتماد املذهب الكال�سيكي الغربي على االأدب 

عمومًا  العربي  االأدب  جند  بينما  املو�سوعي، 

اأدبًا عامًا.

االت�سال  وثيق  الكال�سيكي  املذهب  اإن   -

بامل�رشح، �سواء منه اليوناين والروماين القدمي 

يف اأوروبا ينق�سم اإىل �ست طبقات اأعالها طبقة 

الكال�سيك.

يتم�سك  اأدبي  مذهب  هو  ا�سطالحًا:  ب- 

باالأ�سول القدمية املوروثة عن االأدب اليوناين 

االأ�سول  على  علىاملحافظة  ويحر�ص  القدمي، 

بالغتني  وعناية  رتابة  يف  ال�سليمة  اللغوية 

باعتماد نظرية املحاكاة. 

االأ�رشع  هي  الكال�سيكية  تكون  اأن  غريبا  لي�ص 

و�سبب  االأخرى،  املذاهب  من  وانك�سافًا  ظهوراً 

ال�سلف،  اإىل  ال�سجية  على  اخللف  ميل  ذلك 

فن�ساأت  اآباءهم.  عليه  األفوا  مبا  وارتباطهم 

الكال�سيكية يف اأوروبا بعد حركة البعث العلمي 

القرن  خالل  ظهرت  التي   »renaissance«

 1453 �سنة  الق�سطنطينية  �سقوط  بعد  15م، 

اإذ  الفاحت،  حممد  قيادة  حتت  االأتراك  يد  على 

رحل اأدباء وعلماء الق�سطنطينية )بيزنطة( وهم 

القدمية  الالتينية  املخطوطات  معهم  يحملون 

املذهب  هذا  انت�رش  ما  �رشعان  ثم  اإيطاليا،  اإىل 

بفرن�سا.

الفكرية  للظروف  تلبية  الكال�سيكية  وقد ظهرت 

التي عا�ص يف كنفها االأدب االأوربي يف القرنني 

�سلطان  العقلية  للنزعة  كان  حيث  و18م،   17

وا�سع على االإبداع االأدبي.

-تطور الكال�سيكية وخ�سائ�سها:

التي  العقلية  النزعة  على  الكال�سيكية  تعتمد 

يف  و»بوالو«  الفل�سفة  يف  »ديكارت«  قادها 

القلب  يقود  الذي  هو  العقل  اأن  ذلك  النقد، 

الكال�سيكية  اإن  جماحهما.  ويكبح  واخليال 

االأر�ستقراطية وتعرب  الطبقة  ت�ستجيب حلاجات 

يف  �سائدة  كانت  التي  النف�سية  احلاالت  عن 

القرن 15م. وهي تقدي�ص اإبداع القدامى، خا�سة 

جماعة   ومتثلها  والالتني،  اليونان  اأبدعه  ما 

يتزعمها  التي   »la Pleiades« البيلياد 

ديبيليه  مب�ساعدة  )1524-1585م(  رون�سار 

)1522-1560م(. ترى هذه اجلماعة اأنه يجب 

على االأدباء النا�سئني اأن يتمر�سوا ب�سعر قدماء 

اليونان والالتني من اأجل بلوغ االإبداع احلقيقي. 

يف  القدامى  مبحاكاة  الكال�سيكيون  يلتزم 

باأ�سولهم  وال�سارم  املطلق  االهتمام  من  اإطار 

يقتب�سون  جندهم  هذا  وعلى  وقواعدهم، 

مو�سوعاتهم من التاريخ القدمي، فانت�رش بذلك 

لقد  الذاتية.  النزعة  واختفت  امل�رشحي  ال�سعر 

و�سع االأديب الفرن�سي »بوالو« اأ�س�ص الكال�سيكية 

وبذلك  1648م،  �سنة  ال�سعر«  »فن  كتابه  يف 

يكون قد اأعلن عن ن�سج الكال�سيكية.

اجلانب  تناول  على  الكال�سيكيون  يحر�ص 

اأي يغو�سون يف دواخل  االإن�سان؛  الباطني يف 

النف�ص االإن�سانية، من ذلك حني يتناول »موليري« 

»البخيل«  م�رشحيته  يف   )1673-1622(

ظاهرة البخل، فاإنه يحاول من خاللها الك�سف 

عن اأعماق نف�سية البخيل.

 - العقل  تقد�ص  كانت  واإن   - الكال�سيكية  اإن 

اإال  االإن�سانية  العواطف  بوجود  ت�سمح  ال  فاإنها 

احلر�ص  كل  حتر�ص  فهي  العقل،  قيادة  حتت 

يف  والف�ساحة  اللغوية  ال�سياغة  جودة  على 

التعبري، الأن هذا االأدب عرف باأنه اأدب ال�سنعة. 

ومن اأهم خ�سائ�ص الكال�سيكية الغربية:

القدماء،  �سعر  من  القدمي  على  -االعتماد 

كالرومان واالإغريق حر�سًا على تقليدهم.

-االبتعاد عن العواطف الذاتية.

-احلر�ص على جودة ال�سياغةاللغوية وف�ساحة 

التعبري.

بقانون  االأدبي  واإنتاجهم  اأعمالهم  -تقّيد 

امل�رشحية  اأن  العتقادهم  الثالث،  الوحدات 

عرب  اأحداثها  وامتدت  موا�سيعها  تعددت  اإذا 

اأماكنها ت�سدع بناوؤها  الزمن الطويل وتنوعت 

وتفككت عنا�رشها.

اأثر الكال�سيكية الغربية يف االأدب العربي:

العربي  االأدب  الكال�سيكي يف  تاأثري املذهب  اإن 

ال�سعر  على  اقت�رش  حيث  حمدود؛  احلديث 
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احلرة،  االأفكار  وم�سادرة  والعواطف،  احلريات 

ال�ساعر  فانطوى  والتعذيب،  القمع  وممار�سة 

على نف�سه وان�سحب اإىلدنيا االأحالم متقلبًا بني 

الياأ�ص واالأمل.

- الرغبة يف التجديد:

القدمية  باملو�سوعات  ذرعًا  االأدباء  �ساق  لقد 

القيود  من  التحرر  واأرادوا  التقليدية،  وال�سور 

القدمية التي كبلت حرية ال�ساعر يف االإبداع.

- مظاهر الرومان�سية يف االأدب العربي:

ظهرت الرومان�سية يف االأدب العربي على �سورة 

يج�سدها  اأن  قبل  ثائر،  نقدي  نظري  مذهب 

االجتاه  هذا  تبلور  وقد  فني،  اإنتاج  يف  االأدباء 

يف كتابني نقديني هما: »الديوان« �سنة 1921 

عبد  واإبراهيم  العقاد  حممود  عبا�ص  من  لكل 

القادر املازين، 

 1922 �سنة  �سدر  الذي  »الغربال«  وكتاب 

النظري  املذهب  هذا  وحتت  نعيمة.  لـميخائيل 

ن�ساأت عدة تنظيمات اأدبية؛ اأهمها:

التجديد  »مدر�سة  اأو  الديوان  مدر�سة   -  1  

الذهني«: 

�سعرائها  ومن  واملازين،  العقاد  اإليها  دعا 

التجديد  لواء  حملت  وقد  �سكري،  الرحمن  عبد 

والثورة على االأدب املحافظ، متاأثرة باملدر�سة 

االإجنليزية، وقد نهجت يف كتابها  الرومان�سية 

»جمموعة  نهجته  الذي  ذاته  املنهج  »الديوان« 

الكنز الذهبي«، و�سعارها هو بيت »عبد الرحمن 

�سكري« يف ق�سيدته »�سوء الفجر«:

اأال يــــا طـــائـرالفــــردو 

 �ص اإن ال�ســــعر وجــــدان

دعامتني  على  املدر�سة  هذه  قامت  وقد 

اأ�سا�سيتني هما:

هذه  عكفت  فقد  اأ�سحابها:   ثقافة  �سعة   •
واأعطته  االأ�سيل  العربي  الرتاث  على  املدر�سة 

 

م�رشح  للعرب  ولي�ص  احلديث،  االأوروبي  اأو 

بع�ص  ات�سل  وحني  القدمية،  ع�سورهم  يف 

ذلك  كان  حديثًا  الغربي  بامل�رشح  اأدبائهم 

التاأثريحمدوداً.

يف  طوياًل  وتعمريها  الكال�سيكية  بقاء  عدم   -

اأوروبا يف فرتة كان االت�سال فيها بني االأدب 

الطفولة.  مرحلة  االأوروبية يف  واالآداب  العربي 

فلي�ص من الطبيعي اأن يتاأثر العرب مبذهب اأدبي 

هجره اأهله.

. الرومان�سية:
اللغوي  اجلذر  حيث  من  الرومان�سية  لغــة:   - اأ 

اأطلقت  وقد  »رومانيو�ص«  كلمة  من  م�ستقة 

تفرعت  التي  واالآداب  اللغات  على  الكلمة  هذه 

اأن  البع�ص  ويرى  القدمية،  الالتينية  اللغة  عن 

من  نوع  على  تدل  اإ�سبانية  لفظة  »رومان�ص« 

اأبيات،  جمموعة  من  موؤلفة  ال�سعرية  ال�سياغة 

الزوجية  االأبيات  فيها  تكون  املقاطع،  ثمانية 

م�سرتكة يف القافية، واالأبيات الفردية مطلقة.

املذهب  على  ثورة  هي  ا�سطالحًا:  ب- 

رف�ست  وقد  وقواعده،  باأ�سوله  الكال�سيكي 

تعظيم  يف  ومبالغته  ال�سنعة،  يف  اإغراقه  فيه 

العقل، واإمعانه يف متجيد العظماء وال�سري على 

وا�سعًا  املجال  تفتح  فالرومان�سية  منوالهم. 

لل�سليقة احلرة وترف�ص العقل وتدعم االإح�سا�ص 

املنطلق وال�سعور املتدفق والطبع الوثاب.

-ن�ساأتها:

القرن  اأواخر   الرومان�سية يف فرن�سا يف  ن�ساأت 

18م، وبلغت قمة ازدهارها يف منت�سف القرن 

الفل�سفة  هو  فل�سفي  اأ�سا�ص  على  وقامت  19م، 

العاطفية التي مثلها جون جاك رو�سو الفيل�سوف 

الفرن�سي الذي تويف �سنة 1778م، وعلى اأ�سا�ص 

التي  البورجوازية  اجتماعي، وهو بروز الطبقة 

الكاآبة  حالة  م�سورة  الرومان�سية،  عنها  عربت 

رواد  ومن  الفرتة.  تلك  �سادت  التي  والت�ساوؤم 

هذا املذهب ال�ساعران االإجنليزيان واردز وارث 

»1770-1850« وكلوريدج »1834-1772« 

»املواويل  ديوانهما  واأ�سدرا  نظما  اللذان 

بهمومه  االإن�سان  جعال  وقد  الغنائية«، 

الديوان.  هذا  يف  ل�سعرهما  حموراً  واهتماماته 

رومان�سيني  اأدباء  اأي�سًا  اإجنلرتا  �سهدت  وقد 

ب�سماتهم  وتركوا  وا�سعة،  �سهرة  نالوا  اآخرين 

وليم  منهم:  الرومان�سي،  االإجنليزي  االأدب  يف 

طوم�سون  وجام�ص   »1827-1757« بالك 

. »1742-1700«

-اأثر الرومان�سية يف االأدب العربي:

اأ�رشنا اأن الكال�سيكية مل يكن لها تاأثري وا�سع يف 

االأدب العربي احلديث. اإال اأننا جند اأن الرومان�سية 

وقد  العربي،  االأدب  على  بالغًا  تاأثرياً  اأثرت  قد 

املهجريني  يد  على  التاأثري  هذا  بوادر  ظهرت 

اأمثال )جربان خليل جربان واإيليا اأبي ما�سي( 

وغريهما من �سعراء املهجر، الذين اأجادوا اللغة 

فتمكنوا  االأ�سلية،  لغتهم  جانب  اإىل  االإجنليزية 

عامة  الغربي  االأدب  عيون  على  االطالع  من 

واالأمريكي خا�سة. كما نالحظ تعدد الرتجمات 

 romonticism العربية للم�سطلح االأجنبي

الرومان�سية -  الذاتية -  »الوجدانية-  فيقابله 

الرومانتيكية - االإبداعية - االبتداعية ...«.

عوامل ظهور الرومان�سية يف االأدب العربي:

- تاأثريات الغرب: بداأ االت�سال بالثقافة الغربية 

فاأخذت  القرن19م،  من  الثاين  الن�سف  منذ 

من  لتغرتف  اأوروبا  تق�سد  العلمية  البعثات 

احل�سارة اجلديدة، وعادت حتمل هذا التاأثر من 

املثقفني العرب، فتاأثر معظم ال�سعراء بنظرائهم 

)تويف  اخلوري  خليل  مقدمتهم  ويف  الغرب  يف 

�سنة 1907( الذي كان على ات�سال ترا�سلي مع 

»المارتني«.

- معاناة اجليل العربي ما بني احلربني:

املذهب  ظهور  اأ�سباب  النقاد  بع�ص  يعزو 

اأثناء  العربي  اجليل  عاناه  ما  اإىل  الرومان�سي 

كبت  من  وبعدها،  االأوىل  العاملية  احلرب 
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العلمية والفل�سفية، ونتيجة  حتت تاأثري احلركة 

به  ات�سمت  الذي  العاطفي  لالإفراط  فعل  رد 

الرومان�سية؛ فقد ازدهرا معًا وجتاورا.

االآفات  ت�سخي�ص  اإىل  الواقعيون  عمد  وقد 

الدنيا،  الطبقة  معاناة  وت�سوير  االجتماعية 

بطابع  اأدبهم  ات�سم  حتى  ذلك  يف  وبالغوا 

ت�ساوؤمي وم�سحة �سوداء.

- خ�سائ�ص الواقعية:

حيث  من  تنق�سم  الواقعية  اأن  النقاد  يرى 

خ�سائ�سها الفنية اإىل ثالثة اجتاهات: 

انتقاديًا  موقفًا  تقف  االنتقادية:  الواقعية   *

املذهب جليًا  هذا  فظهر  املجتمع،  اأو�ساع  اإزاء 

الرو�سي،  االأدب  ويف  الفرن�سي  االأدب  يف  اأكرث 

وقد ظهر بارزاً يف الق�سة والرواية اأكرث من اأي 

جن�ص اأدبي اآخر كروايات د�ستوف�سكي وق�س�ص 

ت�سيخوف وغوركي وق�س�ص الفرن�سي بلزاك.

توثيق  على  عملت  لقد  الطبيعية:  الواقعية   *

�سلة االأدب باحلياة لت�سوير الواقع االجتماعي 

بالعلوم  ا�ستعانت  وقد  معًا،  اأ�سكاله  مبختلف 

الفرن�سي  التجريبية الع�رشية، وعلى هذا اعتقد 

يطبق  االأديب  اأن   »1902-1840« زوال  امييل 

»اأ�سل  نظرية  �ساحب  )داروين(  مكت�سفات 

االأنواع« و)كلودبرينارد( �ساحب نظرية »االأثر 

االعتقاد  هذا  نفى  وبذلك  للبيئة«،  احلا�سم 

واعترب  واالختيار،  االإرادة  حرية  االإن�سان  عن 

اجلانب  نتاج  و�سلوكه  واأحا�سي�سه  اأفكاره  اأن 

الع�سوي واملادي فيه.

جديدة   واقعية  هي  اال�سرتاكية:  الواقعية   *

طغت عليها النظرة املارك�سية اإىل الفن االأدبي، 

النظرة  هذه  يخدم  اأن  يجب  االأدب  اأن  وترى 

ويعرب عن الطبقة العاملة، بالدفاع عن حقوقها 

االجتاه:  هذا  �سعراء  اأ�سهر  ومن  وم�ساحلها؛ 

»املوم�ص  ق�سائده  يف  ال�سياب  بدر�ساكر 

العمياء« و»اأن�سودةاملطر« و»االأطفال واحلديد«.

العربي  االأدب  يف  الغربية  الواقعية  اأثر   -

احلديث:

حقه من التح�سيل والتحليل والدرا�سة.

لقد  الغربي:  االأدب  على  الوا�سع  االطالع   •
االأوروبية  االآداب  بعيون  اجلماعة  هذه  اهتمت 

نال  الذي  االإجنليزي  االأدب  وخا�سة  الغربية، 

اأعمال  متيزت  وقد  االهتمام.  من  وافراً  ق�سطًا 

الفنية،  اخل�سائ�ص  ببع�ص  الديوان  جماعة 

جنملها يف ما ياأتي:

�سامية،  ر�سالة  يحمل  اإن�سانيًا،  اأدبهم  كان   *

التفكري  يطيل  اأن  االأديب  اأنه يجب على  ويرون 

يف احلياة وما حتمله من ق�سوة وهموم.

* البعد عن ال�سنعة والتكلف، حتى يكون االأدب 

مفعمًا بامل�ساعر القوية واالأحا�سي�ص الذاتية.

* دعوتهم اإىل ال�سعر املر�سل، وتعدد القافية يف 

الق�سيدة، على خالف النظام القدمي.

الأن  ال�سعورية،  التجربة  يف  الفني  ال�سدق   *

نف�ص  يف  ما  ب�سدق  تنقل  عندهم  الق�سيدة 

ال�ساعر من معان وانفعاالت واأحا�سي�ص.

2 - الرابطــة القلميـة: 

مدر�سة  وهي  ال�سماليني،  املهجر  �سعراء  متثل 

قائمة بخ�سائ�سها يف التعبري والتفكري. تاأ�س�ست 

 ،1920 �سنة  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف 

برئا�سة ال�ساعر جربان خليل جربان، ومن اأبرز 

واإيليا  اأيوب،  ر�سيد  نعيمة،  اأع�سائها: ميخائيل 

اأبو ما�سي، ون�سيب عري�سة، وغريهم من اأدباء 

املهجر. تتميز هذه الرابطة بدعوتها اإىل التجديد 

ومبالغتها يف ذكر االأوطان، كما اأنها ال تلتزم 

بالدقة اللغوية وقواعد ال�رشف والنحو.

3 -جمـاعــة اأبـولـو: 

دعا   ،1932 �سنة  تاأ�س�ست  اأدبية  جماعة  هي 

وقد  �سادي،  باأبي  املعروف  زكي  اأحمد  اإليها 

اأحمد �سوقي، وبوفاته يف  اأمري ال�سعراء  تراأ�سها 

االأديب  تزعمها  ال�سنة  نف�ص  من  اكتوبر  �سهر 

حممود  علي  اإليها  ان�سم  وقد  مطران،  خليل 

القا�سم  اأبو  وال�ساعر   ،)1949 �سنة  )تويف  طه 

االأديب  وكذلك   ،)1934 �سنة  )تويف  ال�سابي 

اإبراهيم ناجي وحممود ح�سن اإ�سماعيل، وح�سن 

ال�سرييف، والتيجاين يو�سف الب�سري.

لقد اتخذت اجلماعة لنف�سها جملة فنية، حملتها 

برئا�سة  »اأبولو«  جملة  دعتها  حالها،  ل�سان 

تروج  وراحت  �سادي(،  )اأبو  اأحمد زكي  الدكتور 

ملتون،  وجورج  و�سيلر،  مو�سيه،  دي  ل�سعر 

االأوروبيني  ال�سعراء  من  وغريهم  وبودلري، 

املجددين. وهذا ال�ساعر اأحمد �سوقي ي�سور اآالم 

ومعاناة عا�سها اإخوانه يف �سوريا:

ِرحـوا االأماين  = واألقـوا عنكم  َة اطَّ - بني �سوريَّ

االأحالم األقوا

باألقــاب   = تغروا   اأن  ال�سيا�سة  خدع  فمن   -

االإمارة وهي رق

- ن�سحت ونحن خمتلفون داراًً   = ولكــن كلنا 

يف الهم �رشق

التجربة  اجلماعة:  هذه  خ�سائ�ص  اأهم  ومن 

يف  االنغما�ص  الع�سوية،  الوحدة  ال�سعرية، 

الطبيعة، التجديد يف القوالب واالأوزان ال�سعرية.

-جماعات اأدبية اأخرى:

• الع�سبة االأندل�سيـة: ومن اأبـرز �سعرائهـا ر�سيد 
�سليم اخلوري.

اإليا�ص  �سعرائهـا  اأبـرز  ومن  الع�ســـرة:  • ع�سبة 
اأبو �سبكة.

اأبـرز �سعرائه مي�سال  • النادي الفينيقــي: ومن 
معلوف.

�سعرائهـا  اأبـرز  الرومان�سي:  الثالـوث   •
اأبوالقا�سم ال�سابي.

:Le Réalisme املذهـب الـواقعـي

-تعريف الواقعية:

املجتمع  من  الواقعي  اجلانب  الواقعية  متثل 

اأن احلياة كلها �رش ووبال،  واحلياة، فهي ترى 

كان  اإذا  اإال  يعي�ص  اأن  ي�ستطيع  ال  االإن�سان  واأن 

ماكراً وخمادعًا.

-ن�ساأتها:

ن�ساأ هذا املذهب يف الثلث الثاين من القرن 19م 
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وله   ،»les fleurs du mal ال�رش  »زهور 

ق�س�سًا  وترجم  تعبريية،  �سعرية  جمموعة 

االأول  الرائد  بودالر  ويعد  اآالمبو«،  لـ»ادغار 

للرمزية يف فرن�سا، و»مالرميه« املنظر احلقيقي 

واالأ�رشار  الغمو�ص  معنى  ال�سعر  وهب  الذي 

اخلارقة التي ال تو�سف، اأما الثالث فهو »فرلني« 

اإىل نوع جديد  ال�سعر املاألوفة  الأنه ك�رش قواعد 

هو ال�سعر احلر. بعد ذلك باأ�سابيع ظهرت جملة 

اأعداد،  اأربعة  يف   lesymboliste الرمزي 

وقد اأو�سحت كثرياً من قواعد الرمزية ور�سخت 

اجتاهاتها.

فرن�سا:  خارج  الرمزية  رواد  اأبرز  ومن 

ايرلندا،  من  بيتلريات�ص  ويليام  بالك،  ويليام 

رو�سيا  من  بلوك  واإلك�سندر  يلكه  وريزماريار 

اأمريكا،  من  اإليوت  �سرتي�ص  وتوما�ص  اأي�سًا 

يف  خا�سة  االإجنليزية  اجلن�سية  يحمل  اأنه  اإال 

اخلراب  »االأر�ص  امل�سماة  ال�سعرية  جمموعته 

.»the wasteland
يرى الرمزيون اأن اللغة ال قيمة لها يف األفاظها 

الذهنية  ال�سور  من  االألفاظ  هذه  تثريه  ما  اإال 

االأ�سا�ص  هذا  وعلى  اخلارج،  من  تلقيناها  التي 

ت�سبح اللغة و�سيلة لالإيحاء، كما يرى الرمزيون 

اإىل ن�رش ال�سورة الفنية، ونقل  اأن االأدب ي�سعى 

اأ�سحاب  اهتم  كما  القارئ،  اإىل  الكاتب  خيال 

املذهب الرمزي باالإيقاع املو�سيقي يف �سعرهم، 

ويرون اأن املو�سيقى وحدها هي التي توقظ يف 

تهز  التي  العاطفية  م�ساعره  القارئ  اأو  ال�سامع 

نف�سه.

-خ�سائ�ص الرمزية:

قلبه:  يف  الروح  عن  والتحري  الواقع  انتفاء   .
يف  زائفًا  املادي  الواقع  اعتربت  فالرمزية 

الداللة على احلقيقة واأنه قناع ي�سرتها، ذلك اأن 

ال�ساعر اإذا ما رنا اإىل البحر فاإنه ال يذكر زرقته 

وموجه الهادر، واإمنا يتخذ البحر مادة للتاأمل، 

اإنه يرنو اإىل ميتافيزيقية البحر من حيث غاياته 

وغاية االإن�سان والوجود، فيتحول االإن�سان بحراً 

والبحر اإن�سانًا، كما يقول بودالر:

كما قلنا، فقد اأدى االجتاه الواقعي الذي ن�ساأ يف 

الغرب، اإىل بروز فئة جديدة من ال�سعراء، بل نهج 

جديد من ال�سعر كان من رواده �سعراء اأمثال بدر 

واأحمد ح�سن  الفيتوري،  ال�سياب، وحممد  �ساكر 

الزيات، وحممد االأمني العمودي الذي يقول:

نف�سي تريد العال والدهر يعك�سها  

 بالقهر والزجر، اإن الدهر ظالّم

اأبكي اإذا ا�ستد اإرزام احلوادث بي  

 وللحوادث مثل الرعـد اإرزام

اإن حل عام جديـد قمـت اأ�ساأله  

 قل يل: مباذا اأتيت اأيها العام؟

خب�سا�ص«  ال�سالح  »حممد  ال�ساعر  جند  كما 

يعرب عن واقع املراأة اجلزائرية املوؤمل داعيًا اإىل 

تربيتها وتعليمها قائال:

تركـوك بني عبـاءة و�سقـاء  

 مكوؤوبـة يف الليلـة الليالء

دفنوك من قبل املمـات وحبذا  

 لومـت قبـل تفاقـم الأدواء

م�سجونـة مزجـورة حمرومة  

 حمفوفـة مبـالءة �سـوداء

�سعراء  هناك  ال�ساعرين  هذين  جانب  واإىل 

يف  مكانة  وال  اأهمية  �سعرهم  يقّل  مل  اآخرون، 

منهم  نذكر  املزري،  اجلزائري  الواقع  و�سف 

اأبي  اإبراهيم  ال�سيخ  خليفة،  اآل  العيد  »حممد 

اليق�سان ...«.

:LeSymbolisme املذهـب الرمـزي

-1تعريف الرمزية:

اأ- لغـة: يعود اأ�سل الكلمة اإىل ع�سور قدمية ال 

يعرف مداها التاريخي، ولكنها موحدة املعنى 

لدى ال�سعوب القدمية، فهي عند اليونانيني تدل 

الزائر  اإىل  تقدم  اخلزف  اأو  الفخار  قطعة  على 

الغريب عالمة على ح�سن ال�سيافة.

العرب  اللغوي ل�سان  العرب �رشح املعجم  وعند 

العينان  بها  تقوم  بحركات  الرمز  منظور  البن 

باللفظ  يوؤدى  ال  خفيًا  معنى  لتوؤدي  وال�سفتان 

ال�رشيح.

اأدبية  حركة  الرمزية  املدر�سة  ا�سطالحًا:  ب- 

19م،  القرن  من  االأخري  الن�سف  يف  ظهرت 

اعتمدت الرمز لغة، واملو�سيقى اإيقاعًا، واجلمال 

غاية وحموراً .

غري  التعبري  اأي  االإيحاء،  هنامعناه  والرمز 

املبا�رش عن النواحي النف�سية امل�سترتة التي ال 

الو�سعية،  داللتها  يف  اأدائها  على  اللغة  تقوى 

بحيث تتولد امل�ساعر عن طريق االآثار النف�سية، 

ال عن طريق الت�سمية والت�رشيح.

-ن�ساأتها: ظهرت الرمزية يف الن�سف الثاين من 

اأ�سولها الفل�سفية  19م، وقد اعتمدت يف  القرن 

الرمزية  ومنّظرو  اأفالطون«،  »مثالية  على 

ي�سريون اإىل اأن هذه احلركة تاأثرت يف ن�ساأتها 

باحلركة الدينية واالأ�سطورية التي قامت يف تلك 

احلقبة، كما ال يخلو االأدب الرمزي من تاأثريات 

ومقدمات فل�سفية ر�سدت دوافعه. ومن الفال�سفة 

املوؤثر  كانط  للرمزية:  ومهدوا  كتبوا  الذين 

موؤ�س�ص  االإجنليزي  �سبن�رش  وهربرت  املبا�رش، 

مثالية  اإىل  ا�ستندنا  ما  واإذا  التطورية.  الفل�سفة 

اخلارجية  االأ�سياء  تنكر  الرمزية  فاإن  اأفالطون 

للحقائق  رمزاً  احلقيقة  يف  وتراها  املح�سو�سة، 

املثالية البعيدة عن عاملنا املح�سو�ص. 

- تطور الرمزية واأ�سهر اأعالمها:

ن�ساأة  فاإن  الفعلي،  االإعالمي  االإطار  حيث  من 

الرمزية يف االأدب الغربي احلديث تعود اإىل �سنة 

1886م، عندما اأ�سدر »موريا�ص« ر�سالة اأدبية 

تت�سمن تعريفًا مف�ساًل بهذه املدر�سة، واعتربت 

وقد  للرمزية،  من�سور  اأول  مبثابة  الر�سالة  هذه 

جلريدة  االإداري  امللحق  يف  البيان  هذا  �سدر 

تعريفًا  قدم  حيث  الفرن�سية،  »الفيغارو« 

وهم  ورواده،  ممثليه  وحدد  اجلديد،  باملذهب 

�ساعر  وهو   ،»1867-1821« بودالر  �سارل 

وكاتب فرن�سي ولد عا�ص بباري�ص، من موؤلفاته 
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العامل  وعرفه  اكت�سفه  الذي  النف�سي  التحليل 

النم�ساوي »فرويد«.

. االإميان بال�سنعة دون االإلهام: ويف ذلك يقول 
فالريي: »اإذا اآمن ال�ساعر بالوحي قتل االإبداع«.

يتطرقون  عندما  وذلك  االأ�ساطري:  اإىل  اللجوء   .
مبا�رشة  عالقة  لها  اإن�سانية  ملو�سوعات 

بالفل�سفة اأواالأخالق. 

اجتاهات،  ثالثة  اإىل  الرمزية  انق�سمت  وعليه 

جنملها يف ما ياأتي:

- الرمزية اللغوية: وعملها نقل ال�سورة اللغوية 

من نف�ص اإىل اأخرى، ويرى اأ�سحاب هذا االجتاه 

معطيات  اأن  بودالر«  »�سارل  راأ�سهم  وعلى 

احلوا�ص متداخلة اأي اأن كافة احلوا�ص ت�ستطيع 

منها  جزءاً  واأن  واحداً،  نف�سيًا  وقعًا  توّلد  اأن 

ينوب عن االآخر يف التاأثري النف�سي، ويت�سح هذا 

بال�سحب  مغطاة  �سماء  الكتاب  اأحد  و�سف  يف 

يف  ال�سماء  لون  »وكاأن  يقول:  حيث  البي�ساء 

نعومة اللوؤلوؤ«.

- الرمزية الغيبية: وتهتم بطريقة اإدراك العامل 

ينح�رش   الذي  الذهني  وبالوجود  اخلارجي 

»�ستيفان  الفرن�سي  االجتاه  هذا   ويرتاأ�ص  فيه، 

ماالرميه « .

اكت�ساف  اإىل  ت�سعى  وهي  الرمزيةالباطنية:   -

الباطن وعامل الالوعي »الال�سعور«، كما  العقل 

للرمزية  اأخرى  اأق�سام  تقدمي  اإىل  البع�ص  ذهب 

مثل:

يف  االجتاه  هذا  ويظهر  ال�سعرية:  الرمزية  اأ - 

ت�سعى  حيث  التمثيلي،  وال�سعر  الغنائي  ال�سعر 

االأوىل  اإحداث حالة نف�سية خا�سة، واالأداة  اإىل 

عنده للفعل ال�سعري هي »الكلمة« لت�سبح واقعًا 

ملمو�سًا تلونها حروفها ال�سوتية وت�سنع فيها 

احلياة حروفها ال�ساكنة، فالعمل االأول لل�ساعر 

عندهم هو اإعطاء معنى اأكرث �سفاء للكلمات.

ّ
- اأيها االإن�سان احلر

 البحر
ّ
- �ستحب

- البحر مراآة

الفقري  العمود  الغمو�ص  ي�سكل  الغمو�ص:   .
لالأدب الرمزي، واملق�سود بالغمو�ص ما يخّيم 

على  مقت�رشة  فت�سبح  االأدبية،  القطعة  على 

فالرمزيون  املرهفة،  الفنية  االإح�سا�سات  ذوي 

يكتفون باالإ�سارة اإىل احلالة النف�سية الغام�سة 

بو�سائل رمزية.

املعاين  تنقل  الكال�سيكية  كانت  اإذا  االإيحاء:   .
طريق  عن  والرومان�سية  العقل  طريق  عن 

اهتموا  قد  الرمزيني  فاإن  »العاطفة«،  االنفعال 

بني  الوجدانية  امل�ساركة  هذه  من  اآخر  بنوع 

الكاتب والقارئ، تقوم على نقل حاالت نف�سية 

ومن  االإيحاء،  وهو  القارئ،  اإىل  الكاتب  من 

 – اخلافت  »ال�سوء  املوحية:  الكلمات  هذه 

التموج - االألوان الهاربة - االأنغام - الغروب 

ال�سفات  بني  يقربون  اأنهم  كما  الرحيل..«،   -

الباكي-  ال�سوء  املقمر-  )ال�سكون  املتباعدة 

كما  ال�رش�ص(.  القمر   - املذاق  املرة  ال�سم�ص 

جعل  قد  »رامبو«  اأن  ذلك  من  باالألوان؛  اهتموا 

لكل لون معنى:

اللون االأحمر يرمز اإىل احلركة واحلياة ال�ساخبة 

والقتال والثورة والغ�سب واالأعا�سري.

والطبيعة  ال�سكون  اإىل  يرمز  االأخ�رش  اللون 

واالنطالق وفكرة امل�ستحيل واخلال�ص من عامل 

املادة.

يعرف  ال  الذي  العامل  اإىل  يرمز  االأزرق  اللون 

املادة  وراء  ما  اإىل  انطالق  وفيه  احلدود، 

الكونية.

باحلزن  وال�سعور  املر�ص  لون  االأ�سفر  اللون 

وال�سيق والتربم باحلياة.

وهدوء  املثايل  الطهر  ميثل  االأبي�ص  اللون 

ال�سكينة، ويرمز اإىل الفراغ واجلمود.

اللون البنف�سجي لون الروؤى ال�سوفية.

. النغمة املو�سيقية: الرمزية يف نظر »فالريي« 
هي: »نية عدد من عائالت ال�سعراء يف اأن ينهلوا 

اأفكاراً، بل  من املو�سيقى«، فاملو�سيقى ال تقرر 

الفرد، وتنتقل  نغميًا عما ي�سعر به  تعرب تعبرياً 

هذه امل�ساعر من املوؤلف والعازف اإىل امل�ستمع، 

يكتب  ال�رش(  )اأزهار  ديوانه  يف  »بودالر«  وهذا 

�سور  »املو�سيقى«  عنوانها  مقطوعة�سغرية 

فيها االأثر العميق الذي حتدثه املو�سيقى:

تاأخذين املو�سيقى غالبًا مثل بحر

نحو جنمتي ال�ساحبة

حتت �سقف �سبابي اأو اأثري وا�سع 

اأرفع ال�رشاع

�سدري اإىل االأمام ورئتاي منفوختان

كال�رشاع.

ويقول »فرلني« يف املو�سيقى يف ق�سيدته الفن 

ال�سعري:

عليك باملو�سيقى قبل كل �سيء، قم باملو�سيقى 

اأواًل واأخرياً

وليكن �سعرك جمنحًا

 اأنه منطلق من الروح عابراً نحو 
ّ

حتى ال يح�ص

�سماوات اأخرى.

. ترا�سل احلوا�ص: فاللم�ص وال�سم وال�سمع والب�رش 
و�سائل تعبري متداخلة ومتبادلة فبع�سها ينوب 

كو�سف  النف�سي  التاأثري  يف  االآخر  بع�سها  عن 

لون  »وكاأن  بقوله:  ال�سماء  للون  الرمزيني  اأحد 

بودالر  وكق�سيدة  اللوؤلوؤ«،  نعومة  يف  ال�سماء 

ال�سهرية »مرا�سالت« التي يقول فيها: 

ثمة عطور ندية كج�سد االأطفال

عذبة كاآلة مو�سيقية

خ�رشاء كاملروج

ب�سواد  يحفلون  ال  فهم  ال�سفوة:  اأدب  الرمزية   .
ال�سعب ويتوجهون اإىل ال�سفوة بحيث يغدو فهم 

من  متكنوا  الذين  على  مق�سوراً  الرمزي  االأدب 

بع�ص العلوم االإن�سانية كعلم النف�ص االجتماعي 

وعلم  و»اأدلر«  »يونغ«  من  كل  �رشحه  الذي 
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االأدباء  يلجاأ  حيث  الرمزيةاملو�سوعية:  ب - 

واالأخالقية،  االإن�سانية  امل�ساكل  معاجلة  اإىل 

بوا�سطة اخليال، وبذلك تكون بعيدة عن م�ساكل 

الواقع احلياتي، فهي ترمي اإىل جت�سيد االأفكار 

الإي�ساح احلقائق الفل�سفية واالأخالقية.

العربي  االأدب  يف  الرمزي  املذهب  اأثر   -

احلديث:

كان للرتجمة التي قام بها عدد من االأدباء، وال 

عربية  جمالت  بن�رشها  قامت  التي  تلك  �سيما 

م�سهورة مثل: املقتطف، واملك�سوف، والر�سالة، 

الغربية  االآداب  نقل  يف  وا�سٌح   
ٌ
اأثر واالأديب،  

التي اأخذت باأ�ساليب املدار�ص االأدبية. وقد مهد 

اللغات  على  املبا�رش  االطالع  الرتجمات  لهذه 

االأوروبية واالأمريكية اإثر الهجرات التي قام بها 

عدد من اللبنانيني وال�سوريني اإىل بالد الغرب، 

وال �سيما الواليات املتحدة االأمريكية. لقد لقيت 

العرب، وانت�رشت  ال�سعراء  اهتماما من  الرمزية 

الرمزية يف  يكن ظهور  ومل   . نطاق  اأو�سع  على 

يف  ن�ساأت  التي  الظروف  لنف�ص  خا�سعًا  اأدبنا 

ومن مظاهر  الغربي.  االأدب  الرمزية يف  كنفها 

جربان،  خليل  لـجربان  اجلزئية  الرمزية  ذلك 

اعتمدت  التي  »املواكب«  ق�سيدته  يف  خا�سة 

يف بع�ص �سورها على ترا�سل احلوا�ص، كما يف 

قوله:

هل حتممـت بعطـر  = وتن�صـفـت بنـور؟

و�رصبت الفجرخمرًا  = يف كوؤو�س من اأثري؟!

وفيه انتقال احل�ص اللم�سي »اال�ستحمام« مكان 

احل�ص ال�سمي »العطر«، واحل�ص الب�رشي »النور« 

مكان احل�ص اللم�سي »التن�سف«، واحل�ص الذوقي 

»ال�رشب« مكان احل�ص الب�رشي. وهذا ال يحقق 

جلربان رمزية كلية.

اأن  العربي  االأدب  لرمزية  الدار�سون  اأجمع  لقد 

يف  �ساعر  اأول  هو   )1928 )تويف  مظهر  اأديب 

 

العربية اأدخل �رشارة الرمزية احلقيقية اإىل اللغة 

العربية مع ق�سيدته امل�سماة )ن�سيد ال�سكون(،

عاجله  املوت  اأن  اإال  يربز،  اأن  له  يقّدر  وكان 

وهو يف ال�ساد�سة والع�رشين من عمره، كما برز 

 »1916-1818« عقل  �سعيد  اللبناين  ال�ساعر 

االأتراك  قتله  وقد  )الربق(،  �سحيفة  موؤ�س�ص 

نتيجةمواقفه ال�سيا�سية املت�سددة، وهومن اأوائل 

يرى  كما  الغربية.  للرمزية  نقاًل  العرب  االأدباء 

ويلّمح،  يوحي  بل  يخرب،  ال  اأن  يجب  ال�سعر  اأن 

واأ�رّش على االإدراك الالمنطقي واحلد�سي للعامل، 

كما اعترب اأن ال�سعر مو�سيقى قبل اأن يكون فنًا 

فكريًا. 

جورج  وب،  غ�سّ )يو�سف  اأي�سًا:  الرمزيني  ومن 

 1950 �سنة  وبعد   . ما�سي(  اأبو  اإيليا  �سيدح، 

تنتمي  جديدة  حركة  العربي  ال�سعر  يف  �ساعت 

)بدر  العراق  اأعالمها: من  اأبرز  الرمزية من  اإىل 

�سعدي  البياتي،  الوهاب  عبد  �ساكرال�سّياب، 

و�سوريا  لبنان  ومن  املالئكة(،  نازك  يو�سف، 

ومن  اأدوني�ص(  اخلال،  يو�سف  احلاوي،  )خليل 

م�رش )�سالح عبد ال�سبور(.

الهـوامـ�ص:

1- ل�سان العرب البن منظور: املجلد ال�ساد�ص. 

دار �سادر. بريوت. الطبعة ال�ساد�سة 2008. �ص 

.48

اعتنىبه و�رشحه:  الذبياين،  النابغة  ديوان   -2

–لبنان،  بريوت  داراملعرفة  طما�ص،  حمدو 

الطبعة الثانية 1426هـ - 2005م. �ص 19.

عبد  اأبو   205 �ص  ال�سبع:  املعلقات  �رشح   -3

اهلل احل�سني بن اأحمد الزوزين، تقدمي عبدالرحمن 

لبنان،   – بريوت  املعرفة  دار  امل�سطاوي، 

الطبعة الثانية 1425 هـ - 2004م.[


