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معـرض الشـارقة الدولـي للكتاب
تنطلق الدورة التاسعة والعشرون ملعرض الشارقة الدويل للكتاب ، ُمعيدة تدوير اخلربات املرتاكمة على مدى 
تها الشارقة منذ أن وضع رائد  العقود املاضية، وراكزة يف أساس املفاعيل الثقافية املؤسسية الراشدة التي اختطَّ
النهضة وصانع جمدها الثقايف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القاسمي ُمتكآت الفعل،  ودروب 

اخليار، توجيهًا ومتابعًة ورؤيًة وإرشادًا .

يستقبل املعرض مئات دور النشر العربي والعاملية، ويخصص أجنحة لألطفال والكتاب الرقمي التفاعلي، وقاعات 
للكتب باللغات األجنبية اخملتلفة، ويباشر سلسلة الفعاليات الثقافية الشاملة التي تختصر زمنًا إبداعيًا وثقافيًا 
بكامله، ويخصص جوائز قيمة للناشرين املتميزين، والكتب املتميزة، ويعتني ببيئة املكان وتفاصيل اخلدمة 
اليومية من معلومات وملصقات وإرشادات. ومع كل هذه التدابري يتفرغ العاملون بدائرة الثقافة واإلعالم ليكونوا 

ساهرين جميعًا على إجناح الفعاليات اخملتلفة .

هذه التدابري جعلت من معرض الشارقة الدويل للكتاب عالمة فارقة يف معارض الكتب العربية، وأسهمت إىل حد 
كبري يف حتويله لتظاهرة ثقافية متميزة، وكانت مبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القاسمي 

ومازالت تفتح آفاقًا متجددة للتطوير .

يف هذا العام يستقبل املعرض نخبة من املثقفني، وتنتظم دوائر البيان والبديع من حماضرات وندوات وأُمسيات 
شعرية، بالرتافق مع املعارض والفنون التطبيقية، وتنربي الصحف واألقالم والفضائيات لُتباشر مواكبة 
استثنائية للحدث، وتعمل دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة على إنزال سلسلة من إصداراتها اجلديدة، فيما تعرب 
املقاهي الثقافية عن بيئة إبداع مستجدة تعيد إنتاج ما كان قبل عام ، ومتنحها املزيد من ألق التفاعل اخلالق .

تلك هي مثابة أيام املعرض العشرة التي ترتافق مع مرئيات وبرامج دائرة الثقافة واإلعالم بحكومة الشارقة، 
وبها ومنها نستمد  اجلديد املفيد، مما سنعـانقه يف أيام املعرض .

د. عمر عبد العزيز 
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افتتح حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن حممد القاسمي عضو اجمللس 
األعلى، حاكم الشارقة، حفظه اهلل، معرض 
الشارقة الدويل للكتاب، يف دورته التاسعة 
والعشرين والذي متيز بتصاعد الرقي يف 
األداء، مرسخًا تقاليد استمرت قرابة ثالثة 
عقود، من أجل النهوض بالثقافة ومواكبة 
تطور التقنيات احلاكمة لصناعة وعرض 

ونشر الكتاب.
والالفت يف هذه الدورة هو مشاركة 53 دولة 
عربية وأجنبية توزعت على 788 دار نشر ، 

ويعرض 200 ألف عنوان.

كما أن هذه الدورة احتضنت برامج ثقافية 
وفكرية تنوعت ما بني ندوات وحماضرات 
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موازية فعاليات 

حفل برنامج شهر أكتوبر بأنشطة متنوعة 
ومتعددة، شملت حقول اآلثار والفنون واألدب 
واملسرح، ومن تلك األنشطة استضافة 
كوكبة من املسرحيني واألكادمييني، 
والباحثني املهتمني، أقاموا ورشة على 
عدة أيام شملت مهارات وفنون املسرح 
وإشكالياته املتعددة يف حماولة لتجسري 
الهوة بني املسرح واجلمهور من جهة، وبني 
املسرحيني والعملية املسرحية من جهة 
أخرى، والتي حتتاج دومًا لالعتناء بها، 
ورفع كفاءة العاملني يف حقول التقنيات 
املسرحية مبا يؤهل للنهوض املستمر 

باملسرح الوطني.

وأمسيات إبداعية ومقاٍه ثقافية وبرامج مهنية 
متعددة، والعديد من الربامج اخلاصة بالطفل 
واملتنوعة التي شملت عروضًا وورشًا شكلت ما 

يزيد على 200 برنامج ثقايف.

وعلى هامش املعرض استضيفت شخصيات 
ورموز ثقافية وأدبية من الوطن العربي 
واألجنبي، منها الدكتور حمد بن عبدالعزيز 
الكواري، وزير الثقافة القطري، ود. حممد صابر 
عرب، رئيس الهيئة العامة املصرية للكتاب، 
والدكتور يوسف زيدان، الروائي املعروف، 
واألستاذ حممد سلماوي، رئيس احتاد الكّتاب 
العرب، إضافة إىل جان ماري كلويزي األديب 
الفرنسي احلاصل على جائزة نوبل 2008، 

وشعراء وإعالمني.

متابعات
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إصدارات

راشـد الشـوق

هو أحد أشهر رواد املوروث الشعبي يف اإلمارات حيث يف مرحلة ما قبل تأسيس الدولة 
وغياب التعليم حفظ الرواة حكايات الوطن وأشعار الشعراء وكانوا شهودًا على تاريخ 
طويل مل يدّون. ويف هذا الكتاب الذي أعده عبد العزيز املسلم وحممد عبد السميع عن أحد 
أعالم الرواد الذين ساهموا يف حفظ الرتاث شفاهيًا وكانوا سندًا داعمًا لإلبداع الشعبي 

ضد االندثار والبلى.

والكتاب يقدم شهادات عن الراحل الشوق وبعض ما وثق عنه يف الصحف والدوريات 
تأكيدًا واهتمامًا بهذه الكوكبة من أبناء الوطن الذين حافظوا على الرتاث وأصبحوا عالمة 

مهمة يف رحلة تواصل األجيال.

سفـرجل

سفرجل ديوان الشاعر الكبري راشد اخلضر أحد كبار شعراء العامية شعبية يف اإلمارات 
ومازال رغم رحيله منذ ثالثة عقود تقريبًا حاضرًا يف املشهد الشعري اإلماراتي ألنه 
أحد رواد التجديد يف القصيدة العامية، إضافة إىل أنه كتب الشعر الفصيح كذلك ومازال 
احلديث عنه متجددًا. ويف هذا الديوان سرنى جمموعة من أشعاره اخلالدة التي أبحرت يف 
الغزل واملدح والوصف والعتاب.. أكدت على شاعريته الطاغية ومتكنه من احلرف والبناء 
كاشفة أيضًا عن عمق إحساسه باحلياة التي عاشها يف أكرث من مكان.

الديوان من جمع وإعداد سلطان العميمي.
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بوسـنيدة

أحمد عبد الرحمن بوسنيدة )1855-1920( شاعر برع يف صناعة اخلط والكتابة. 
والشاعر له إسهام واضح يف املشهد الشعري النبطي يف زمانه إضافة إىل أنه برع يف 
اخلط حتى صار أحد الكتبة املهمني يف عصره حلسن خطه وسبك عبارته. واملالحظ أن 
شعره حظي باهتمام بني عصره واملهتمني بالشعر النبطي اآلن من الدارسني والباحثني 
حني التزم يف شعره بشكل تفرد فيه كما أن شعره على املستوى املضموين جاب األغراض 
كلها من غزل ومدح وفخر ورثاء وحربيات والوطنيات وحكم وأمثال وغريها.. ولقد ترك 
ثروة كبرية من الشعر يف كافة أغراضه مازالت تستحوذ على اهتمام رواد الشعر النبطي 

وحمبيه والباحثني.

خلفـان بـن مـصبح

خلفان بن مصبح )1923-1946( شاعر مهم وكبري، مل يعش كثريًا رحل يف عمر الشباب 
ورغم قصر عمره الذي صار كومضة ملرضه إال أنه ترك لنا شعرًا متوهجًا باأللق واإلبداع 
ويشكل حالة فريدة يف مسرية الشعر اإلماراتي، بل إنه أحد اجملددين يف قصيدة الشعر 
الفصيح رغم تنكر احملللني والنقاد ألن التواصل العربي كان مفقودًا يف زمانه ورغم أنه 

امتلك مشروعه الذي مل يكمله لوفاته فإنه مل ينتبه إليه جيدًا حتى اآلن.
ومازال خلفان بن مصبح حلقة يجب البحث فيها لصالح اإلطالل على مرحلة من الشعر 
اإلماراتي. ديوان خلفان بن مصبح ميثل جزءًا يسريًا من شعره الذي ضاع معظمة لضعف 

التوثيق.. والتسجيل يف عهده.



التواشج بني العامل العربي وإفريقيا ليس 
موصوالً باملكان اجلغرايف الواحد فحسب، بل 
أيضًا التاريخ املشرتك والثقافة التي متازجت 
حد التماهي، مما سنقف على أبعادها تباعًا.

تواجد العرب يف إفريقيا منذ ما قبل الفتوحات 
اإلسالمية، وجاءت الفتوحات تاليًا لتشكل 
نهرًا كبريًا متعدد األفرع، ولتجرتح تقاليد 
غري مسبوقة يف تاريخ العامل املعروف آنئذ، 
فالعرب الذين حتركوا من اجلزيرة العربية 
وتخوم الشام باجتاه مصر، ثم واصلوا الدرب 
يف شمال القارة حتى املغرب، كان لهم آثار 
متعددة األبعاد على الثقافات احمللية يف تلك 
البلدان حتى إنني أزعم أن العربية التاريخية 
التي تكرّست يف تلك املناطق وأصبحت عنوانًا 
شامالً للهوية األساسية لسكانها كانت جتمع 
بني الوشائج العرقية واللغوية والرؤياوية، 
بل إن شمال إفريقيا العربية أسهمت بقسط 
وافر يف تعميم الثقافة العربية اإلسالمية، 
وكانت راكزة يف أساس وتضاعيف املعطيات 
الثقافية اإلسالمية يف علوم الكالم والرأي، 
ويف املنطق والفلسفة وعلوم اآللة، وغريها 
من معارف، وكانت الطرق الصوفية يف 
امتدادات شمال الصحراء الكربى وحتى 

عمقها دالة كربى يف هذا الباب .
الشاهد يف أمر الثقافة العربية األفريكانية 

واملوسيقى والعمارة مما نستدل عليها 
يف القوالب الّلحنية املتساوقة يف السالمل 
اخلماسية والسداسية ذات احلضور العربي 
األفريكاين الكبري. كما نلحظها يف عمارة 
الدور واملساجد، ويف أنساق الرقصات 
الشعبية املتشابهة مثل رقصة " الليوة " 
الشهرية املنتشرة يف شرق إفريقيا، ويف 
كامل االمتدادات الساحلية باجلزيرة العربية، 
وصوالً إىل البصرة يف العراق، باإلضافة إىل 
األمناط الصوتية اللسانية يف اللغة صرفًا 
ونحوًا، ومثالها اخملتار هنا تصريف األفعال 
يف اللغة الصومالية والذي يرتادف حصرًا مع 

تصاريف األفعال يف العربية.

يف العربية لتصريف فعل »عرف« نقول: 
.. تعرف.. يعرف، ومقابلها يف  أعرف 
الصومالية: أغانا.. تغانا.. يغانا »الحظ األلف 

والتاء والياء«.  

األفريكانية  العربية  العالقات  تكن  مل 
التاريخية عالقة أخذ وعطاء من طرف 
واحد كما يبدو ألول وهلة، بل عالقة أخذ 
وعطاء متبادلني بني الطرفني، فبقدر تأثري 
الثقافة العربية اإلسالمية على إفريقيا كان 
لثقافات القارة املتعددة أثرها أيضًا يف 
الثقافة العربية، ولعل منوذج اللغة العربية 
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اجملّيرة على املكان إنها كانت ثقافة تواصل 
وتفاصل .. قائمة يف معنى التماهي اإليجابي 
.. راكزة يف مضمون الرؤية اإلسالمية للوجود 
والكون واجملتمع. ويف أفق متصل تواصلت هذه 
الثقافة لكي تتالحم مع األفريكانية التاريخية 
املمتدة من وسط القارة ملا بعد الصحراء وحتى 
شرقها، لتشمل مساحات جغرافية وبشرية 
هامة نلخصها حصرًا يف: مايل والسنغال 
ومناطق الطوارق يف الصحراء الكربى، ويف أفق 
االتصال باألمازيغية اللغوية واحلضارية، ويف 
نيجرييا والكونغو، ويف شرق إفريقيا أيضًا، 
حيث كان احلضور العربي متوازيًا يف جيبوتي 
والصومال العربيتني اإلفريقيتني، ويف السودان 
احلامل لذات األنساق الثقافية اللغوية املتعددة، 
ويف إريرتيا وجيبوتي اللتني ال تختلفان عن 
الصومال والسودان من هذه الزاوية، ويف كينيا 
وتنزانيا املوصولتني باللغة العربية من خالل 
السواحلية املشمولة بأكرث من خمسني يف 
املئة من املفردات العربية، وال ننسى يف هذا 
الباب امتداد اإلمرباطورية السلطانية العمانية 
التاريخية على عهد السيد برغش، كما ال ننسى 
أيضًا وشائج الصلة بالعروبة يف أقاليم السودان 
والصومال وإثيوبيا وإريرتيا، مما جند شفراتها 

يف الثقافات احمللية لتلك البلدان.
العالقة العربية األفريكانية ال تقف عند حد 
الدين واللغة فقط، بل تشمل الفنون الشعبية 

العالقـات العربيـة اإلفريقيـة
واجلغرافيا التاريـخ  نـواميس  نفارق  عندما 

د. عمر عبد العزيز

قضية
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العربية اإلفريقية والتي مّهدنا لها باجلانب 
الثقايف سنصل حتمًا إىل تخوم العصر وما 
آلت إليه األمور من تدهور بّين، وغياب عربي 
فادح، وسنبدأ باخلالصات، وعلى النحو 

التايل:  
. إن العالقات العربية اإلفريقية حمكومة 
الزمان   .. واجلغرافيا  التاريخ  مبعنى 
واملكان، ولكن أيضًا بأمناط وأنساق احلياة 

والثقافات.

. إن هذه العالقة ليست متصلة بعصر التدوين 
التاريخي للثقافة العربية اإلسالمية، بل هي 
سابقة على ذلك، ألن الرباري والبحار التي 
كانت تربط بني اجلزيرة العربية وإفريقيا من 
جهة، وبني شمال إفريقيا ووسطها من جهة 
ُأخرى، وامتداداتهما، كانت ناقاًل حقيقيًا 
للتواشج البشري والثقايف منذ املمالك 

القدمية السابقة على اإلسالم.

. هذا النمط من العالقات الثقافية ليست 
وحيدة ذاتها يف العامل، بل هي صورة مشابهة 
لذات العالقات اإلنسانية العابرة لألجناس 

والبحار واحمليطات.

. التداخل النسيجي بني العرب واألفارقة 
جتاوز تخوم »الثقافة العاملية« ليخلف 
نسيجًا عرقيًا خالسيًا بامتياز، مما ميكننا 
اعتباره سياقًا طبيعيًا للعامل العربي  من 

احمليط إىل اخلليج .

العالقات العربية اإلفريقية مل تبدأ مع 
الفتوحات اإلسالمية على قدر أهميتها 
اتساعًا وتنوعًا، بل كانت حاضرة أيضًا قبل 
اإلسالم، ويكفي يف هذا الباب اإلشارة إىل 
بعض األسماء األعالم يف تاريخ اجلاهلية 
واإلسالم : األول هو الشاعر الكبري عنرتة بن 
شداد العبسي الذي حتول إىل بطل من أبطال 
السري الشعبية، والثاين بالل بن رباح مؤذن 
املسلمني األول الذي متوضع يف مكان أثري 
من اإلسالم التاريخي، ثم ضارب السهام 
الشهري »الوحشي« الذي قتل احلمزة .

مقطع القول
من املمكن اختزال العالقات التاريخية 
العربية األفريكانية يف جملة من احملددات 
العامة ذات الصلة بتفاصيل الحقة ومؤكدة، 
ويف معرض اإلشارات العامة للعالقات، 

يف السودان خري دليل على اآلثار األفريكانية 
يف منطق القراءة للمكان والزمان، وفلسفة 
االسرتخاء يف أحضان الطبيعة، واآلماد 
املفتوحة على جتليات الرتْوُحن املتصوف، 
فقراءة عابرة لألمناط الشعرية والسردية 
العربية السودانية ترينا تلك اخلصوصية 
النابعة من تواشج الثقافتني العربية 
واألفريكانية، وهكذا سرنى أن هذا األمر ليس 
بدعة عربية إفريقية، بل إنه وافر احلضور 
يف الشعر العربي األندلسي الذي تالقح مع 
البيئة األوروبية، ويبدو بصورة أنصع يف 
آداب أمريكا الالتينية املكتوبة باإلسبانية 
والربتغالية، ولكن بلغة متواشجة مع ثقافة 

السكان األصليني من الهنود احلمر.

ويف هذا الباب متثل الواليات املتحدة خري 
شاهد على معنى التداخل اجلربي بني األنساق 
الثقافية، وخاصة يف ميدان املوسيقى والغناء 
، فالتيارات املوسيقية التي نشأت يف القارة 
األمريكية الفتية ذات صلة وثيقة باملوسيقى 
اخلماسية اإلفريقية التي خرجت من أعطافها 
أمناط وتيارات فنية مثل »موسيقى البلوز / 
موسيقى الريجي« وغريهما من أمناط. 
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املائية اإلفريقية، وليس من الغريب واألمر 
كذلك أن نسمع عن ترتيبات مائية جديدة 
تنفرد بها بعض دول حوض النيل، وباستبعاد 
إجرائي مكشوف ملصر والسودان، األمر الذي 
يؤشر إىل وجود مشاريع مائية استثمارية 
عمالقة مازالت مودعة يف إضبارة الذين 
وعدوا تلك البلدان بتشييد السدود، وقنوات 
الري الواسعة، بل واستزراع ماليني األفدنة 

من األراضي البور.

تعدديات انفصالية
يعرف القاصي والداين أن ترتيبات التسوية 
يف السودان اتصلت أساسًا بحسابات حملية 
ودولية، وتركت الُبعد العربي الذي تخّلى 
عنه العرب طواعية، وإذا توقفنا مثاالً على 
»اتفاقية نيفاشا« بني الشمال واجلنوب، 
بوصفها الناجت النهائي لعقود من الصراعات 
الدموية واحلوارات السياسية لن جند فيها 
بصمة عربية حقيقية باستثناء تلك الزورات 
النابهة التي كان يقوم بها الراحل »جون 
قرنق« إىل القاهرة ليؤكد للعرب بأنه يتطلع 
إىل سودان جديد ومتعدد وعلماين، وأنه ال يريد 
انفصال اجلنوب إذا حتقق السودان »اجلديد 
املتعدد العلماين« الذي يفصل إجرائيًا بني 
الدين والدولة، ويحقق املواطنة املتساوية، 
واملشاركة الناجزة للجميع، وينصف اجلنوب 

بقدر إنصاف كل أقاليم السودان .

مل يستوعب العرب طروحات قرنق، بل أْمعنت 
الصحافة السياسية العربية بوصفه متمردًا، 
ومن سخريات القدر أن هذه الصفة سرعان 
ما انحسرت مبجرد توقيع اتفاقية نيفاشا 
سيئة الصيت، ذلك أن هذه االتفاقية حملت 
يف أحشائها بذور فشلها، ألنها مل تضع يف 
االعتبار كل مكونات اجلنوب السوداين، كما 
اعتربتها اخلرطوم وانفصاليو الشرق والغرب 

ومع تتابع الهزائم واإلخفاقات مل ينحسر 
احلضور العربي يف تلك البلدان فحسب، بل 
سعت إسرائيل إىل أن حتل حمل العرب، ولكن 
دون قابلية أساسية يف الثقافة الشعبية 
األفريكانية املـتأبية حصرًا على استيعاب 
املشاريع الغامضة للصهيونية السياسية 

الدولية.

مناذج لإلخفاقات العربية إفريقيًا
افتقدت الدول العربية الرؤية االسرتاتيجية 
يف التعامل مع الضاحية اجلنوبية لها، وقد 
ْب يف الرؤية على أقرب  انعكس هذا التضبُّ
البلدان، وخاصة تلك التي تشهد صراعات 
دامية وأحوال متعسرة كما هو احلال يف 
الصومال والسودان، كما انعكس سلبًا 
على البلدان اإلفريقية األكرث قربًا للعرب، 
كما هو احلال بالنسبة إلثيوبيا وإريرتيا 
املتصارعتني، وباملقابل نسيت الدبلوماسية 
العربية أو تناست العمق اجلنوبي احليوي يف 
جنوب الصحراء، وحتديدًا مايل والسنغال 
ونيجرييا والكونغو، ناهيك عن كينيا وتنزانيا 

يف شرق إفريقيا.

بكلمات أخرى ميكن القول إن الدبلوماسية 
العربية مل تنحسر يف أُفق الرؤية فقط، بل 
أفسحت الطريق لتحويل املسار التضامني 
اإلفريقي التاريخي مع العرب لكي نشهد 
موقفًا إفريقيًا عامًا ال يعتد كثريًا بالتضامن 
مع الدول العربية، وال ُيعّول على مشكلة 
الشرق األوسط، حتى إن إسرائيل جنحت 
يف فتح سفارات لها يف كل تلك البلدان، 
فيما أفلحت يف تسطري سلسلة من اتفاقيات 
التعاون االقتصادي معها، ويبدو أن املساعي 
اإلسرائيلية يف تهميش احلضور العربي مل 
يقف عند تخوم االعتيادي، بل أصبح يطال 
بعدًا جديدًا وخطريًا يتعلق باالسرتاتيجية 

. جتّلت وتتجلى أشكال العالقات العربية 
اإلفريقية يف كل جوانب الفكر والثقافة 
واألدب، ومنط احلياة، والدين، وصواًل إىل 
املصالح املتشابكة والتي تعرب عن واحدية 
وتنوع العبقريتني الزمانية واملكانية للعرب 

واألفارقة .

. ميكننا أن نصل إىل خالصة اخلالصة 
وميزانها ثنائية عربية أفريكانية توصلنا إىل 

واحدية »عرب أفريكانية«. 

التخّلي الطوعي

تخّلى العرب طواعية عن كامل املقدمات التي 
تصلهم بإفريقيا، وشهدنا تراجعًا حادًا طوال 
حقبة ما بعد الناصرية يف مصر، والشاهد 
أن مصر يف عهد الرئيس عبد الناصر كانت 
حاضرة بصورة  أساسية يف العمق اإلفريقي، 
سواء من خالل البعثات األزهرية الدينية التي 
مّثلت ركنًا ركينًا يف التعليم الديني لعشرات 
البلدان اإلفريقية، أيضًا من خالل البعثات 
الدراسية التي نقلت التعليم العام من مصر إىل 
أكرث من بلد إفريقي، باإلضافة إىل استيعاب 
مئات آالف الدارسني يف املعاهد واجلامعات 
املصرية، األمر الذي جعل التعريب ظاهرة 
الفتة يف تلك البلدان، وكان هذا األمر متناسبًا 
مع املزاج العام لتلك الشعوب التي مل تكن 
العربية واإلسالم أمرًا طارئًا على حياتها.

على خط متصل بذلت اململكة العربية 
السعودية جهدًا موازيًا يف إنشاء ورعاية 
املعاهد الدينية، وقّدمت الكثري من اخلدمات 
واملساعدات امللموسة للبلدان اإلفريقية 
الفقرية مما كان له أثر مؤكد على التقارب 

العربي اإلفريقي. 



11

جيبوتي على اخلط
مع تزايد اخلالفات اإلثيوبية اإلريرتية جنحت 
جيبوتي يف االحتفاظ مبسافة متساوية بني 
الطرفني اإلثيوبي واإلريرتي، فهي مل تتدخل 
لصالح طرف منهما، لكنها أيضًا أفسحت 

اجملال للتجارة اإلثيوبية من خالل ميناء 
جيبوتي،  وذلك عطفًا على إغالق ميناء أسمرة 
يف وجه التجارة اإلثيوبية، وكان املوقف 
مستوعبًا حتى من قبل إريرتيا التي ال ترى 
أن خالفها مع أديس أبابا يذهب بها بعيدًا يف 

تبني حصار قاتل لشعب شقيق .

مؤمترات املصاحلة الصومالية، أو حتى 
تبنيها لرؤية خاصة يف حل هذه املشكلة، 
وباملقابل تركنا إريرتيا قانعني بفكرة واحدة 
ووحيدة هي أن أسمرة تنّكرت للعرب، وأنها 

تستحق منا اجلفاء!!

مثل هذه السياسة تكرس قطيعة منهجية 
بني العامل العربي وعمقه الطبيعي، وتكشف 
لنا درجة الرتدي يف النظرة الدبلوماسية 
والسياسية، بل واللوجستية جتاه أقرب 
جغرافيا جيوسياسية للمنطقة العربية.

والشمال منوذجًا مناسبًا إلنهاء النزاع مع 
اخلرطوم، على قاعدة تعميم نيفاشا يف 
بقية األقاليم.. األمر الذي يعني وببساطة 
شديدة متزيق السودان، وهكذا جند أنفسنا 
أمام مشروع للتعدديات االنفصالية، بداًل 
من التعدد املنطقي القائم على دولة احتادية 
»فيدرالية« يقبل بها اجلميع، ويتشاركون يف 

إجنازها املظّفر.
متت هذه املسائل بغياب شبه تام للعرب، وُجل 
ما صنعناه يف هذا الباب أننا استقبلنا فرقاء 
الساحة السودانية هنا وهناك، وتركنا أمر 
املصري لتقديراتهم، وفتحنا الباب ملتوالية 
تدخالت عاملية غري مباشرة كانت نتيجتها 
املنطقية اتفاقية نيفاشا، ومصريها احملتوم 
ما حاق باالتفاقيات اإلطارية يف الدوحة. 

هل تستحق أسمرة منا اجلفاء
وقفت الدول العربية موقف املتفرج من 
الصدام العسكري بني إثيوبيا وإريرتيا على 
مثلث »بادمي« املتنازع عليه بني البلدين، 
وعندما حكمت حمكمة العدل الدولية لصالح 
إريرتيا، ومل تنفذ إثيوبيا احلكم كان العرب 
ساكتني بالرغم من علمهم بأن اخلالف 
اليمني اإلريرتي على جزر حنيش ُحلَّ عرب 
حمكمة العدل الدولية، وانصاعت لها إريرتيا.
سكوت العرب على التحكيم الدويل حول مثلث 
»بادمي« مبوازاة قبول إريرتيا بنتائج حتكيم 
جزر حنيش كان ال بد وأن يخلق مرارة مؤكدة 

عند أسمرة.

حدث ذلك بالرغم من علم اجلميع بأن إريرتيا 
تستحق مقعدًا موازيًا للصومال وجيبوتي يف 

اجلامعة العربية وجزر القمر.

التبست إريرتيا باملشكلة الصومالية أكرث من 
الدول العربية، سواء عرب حضورها الدائم يف 

ديسمرب 1997 ، ماساوا - إريرتيا
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ومل يكن هنالك أي حترك استباقي ملنع انفصال 
إحدى تلك اجلزر لتصبح تابعة لفرنسا، ومل 
يتم تقدمي أي مساعدات ملموسة لهذه الدولة 
العاجزة عن دفع رواتب ُمستخدميها، والتي 
تفتقر ألبسط الُبنى التحتية واخلدمات، وإذا 
استثنينا الدعم العسكري اللوجستي السوداين، 
واجلهود احملمودة لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة يف تقدمي الدعم املادي، فإن بقية 
العرب مل ينظروا ألمر هذه الدولة الصغرية 
املتواضعة بالرغم من إشارات رئيسها 
أحمد سانبي، ودعواته املتكررة لألخذ 
بيدها، وكونها عضوًا أصيأل يف بيت العرب 

الفولكلوري »اجلامعة العربية« .

إيران وألهداف ليست غامضة بادرت مللء 
الفراغ، ونشرت ظالاًل مؤكدة على اجلزر، 
وأفادت من رئيسها »الُسني األشعري 
الشافعي« الذي درس لديها قبل حني، والذي 

ينتسب إىل بيت علوي يف حضرموت.

اليمن أقرب البلدان العربية جلزر القمر، وتليها 
سلطنة عمان، فاليمن والسلطنة يشكالن 
ملمح انتماء وفخر لعديد من سكان اجلزر 
الذين يتوافدون إىل البلدين بحثًا عن أنسابهم 
وأقاربهم، لكننا وبالرغم من معرفتنا بذلك 
تركنا جزر القمر تتخّبط بني ناري فرنسا 
وإيران، فاألوىل جنحت يف استقطاع جزيرة 
من جزرها، وإيران تسعى إىل تطويق شرق 
إفريقيا واستتباعاتها يف جنوب اجلزيرة 
العربية من خالل كماشة ناعمة اسمها جزر 
القمر، وجتد حكومة جزر القمر نفسها يف 
حرية أمام املساعدات اإليرانية السخّية، 
مقابل التخلي العربي عنها، فلماذا ُتالم إيران 
على ما تفعله طاملا أن الفراغ سيد املوقف 
يف جزر القمر وغريها من مناطق العرب 

الغاربة ؟

ويف هذا الباب نشري إىل أن ترتيبات العالقات 
اإلثيوبية اإلريرتية اجليبوتية جتري دون 
عناية العامل العربي، وكأنه أمر يتم يف 

املريخ .

 وبالتوازي مع ذلك نالحظ أن اجلهود السياسية 
العربية يف تسوية املشكلة الصومالية كانت 
يف ذيل القائمة، وباملقابل كانت هنالك 
أدوار متواترة لعديد من الدول اإلفريقية، 
وخاصة إثيوبيا وكينيا وجيبوتي، فقد كان 
جليبوتي شرف رعاية أكرب لقاء تصاحلي بني 
الصوماليني فيما سمي حينها بشرعية مؤمتر 
»عرتا«، وكانت إلثيوبيا أيضًا أدوار هامة يف 
احتضان احلوارات الصومالية، أما كينيا فقد 
انبثقت عنها شرعية »نريوبي«، وكانت اليمن 
الدولة العربية الوحيدة التي حرصت على أن 
تبارك مؤمترات الشرعية، وحاولت غري مرة 
أن جتمع فرقاء الساحة الصومالية، وانفردت 
باحتضان أكرث من مليون الجئ صومايل 

بالرغم من أحوالها املادية الصعبة.

جزر القمر والعرب
مل يلتفت العامل العربي إىل دولة جزر القمر 
العربية الصغرية القابعة يف احمليط الهندي، 

سلسلة إشـراقات
 

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

بشغف ال ينتهي.

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

وملسرية األدب يف الوطن

ترسل املشاركات إىل:  
قسم الدراســـات والنشـــر

ص. ب 5119 الشـارقة 
دولة اإلمارات العربية املتحدة

هاتف :   5671116 - 009716 
بّراق :     5662126 - 009716
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بأبشع ما دمغ به تاريخ أمة، االنحطاط، هذه 
الكلمة التي توحي بأنه مل يكن ثمة خري وملا 
ينفع الناس، وهذا حكم جائر وال ريب، فقد 
كنا يف تلك األزمان نعيش على أرض نظيفة، 
منها نستخرج طعامنا، وننتج سالحنا وأدواتنا 
وأكسيتنا، ومل نكن مضطرين للوقوف الذليل 
على األبواب، نستجدي لقمة العيش الرهن 
وقطعة السالح املشروطة...علينا أن نتأمل 
جيدًا، بل وجيدًا جدًا، يف مغزى جناح الثقافة 
الغازية يف تسريب هذه الفرية إىل عقولنا 
بالقبول والرضا التامني منا، وحتويلها إىل 
مقولة يجري تداولها بيننا بكل براءة، وكأنها 
حقيقة علمية ثابتة وحيادية«)3(. لكن الشيخ 

»األصالة« ومشتقاتها يف احلصاد النقدي 
للعشرينيات والثالثينيات، فلم تكن »األصالة« 
واحدة من املتقابالت األربعة التي شغل بها 
ذلك العهد: التقليد واالبتكار، ولكن احلديث عن 
االبتكار مهد لفكرة األصالة من بعد، فالعقاد 
يف حديثه عن البارودي مييز مراحل أربعًا يف 
االنتقال من دور الركود واجلمود يف الشعر 
إىل دور النهضة واإلجادة: أولها دور التقليد 
الضعيف أو التقليد للتقليد، وثانيها دور التقليد 
احملكم أو التقليد الذي للمقلد فيه شيء من 
الفضل وشيء من القدرة، وثالثها االبتكار 
الناشئ من استقالل الشخصية أو من شعور 
باحلرية القومية، ورابعها االبتكار الناشئ 
من استقالل الشخصية، أو من شعور باحلرية 
الفردية، فاالبتكار إذن مرحلة تأتي يف مدارج 
النهضة بعد التقليد، أو على درجات االبتكار 
هو ذلك الذي يأتي من التفرد أو استقالل 

الشخصية«)2(.

التسمية: يف  إشكال 
ال يوجد اتفاق على التسمية، فهناك من يعتربها 
»نهضة«، كما يذهب آخرون إىل اعتبارها 
حركة إصالحية، وهناك من يشكك أصالً يف 
املصطلحني بالرفض، وينعت تلك احلركة 
الفرية، ويف هذا الصدد يقول الشيخ جعفر 
املهاجر: »...ذلك هو األساس احلقيقي لتلك 
الفرية الشائعة الذائعة، التي حقبت تاريخنا 
يف عصرين، عصر االنحطاط، وعصر النهضة، 
والتي تدمغ قرونًا عدة من التاريخ اإلسالمي 

عرفت األمة اإلسالمية يف مطالع القرن التاسع 
عشر حركة غري عادية يف اجتاهني األول 
خارجي: إذ حتولت إىل قبلة لألطماع األجنبية 
نظرًا ملا كانت تعرفه من ترهل سياسي وضعف 
عسكري وإداري، والثاين داخلي حاول مللمة 
األوضاع الستنهاض ينجي األمة من تلك 
األطماع، ويخرجها من ذلك التخلف الذي كبلها 
بكبول قاسية يف كل املناحي االجتماعية، 
والعلمية والدينية واالقتصادية، ذلك التخلف 
الذي نقلت دائرة املعارف الربيطانية صورة عن 
جمتمعه قائلة: »إن السيد جمال الدين أدخل 
فلسفة ابن سينا إىل األزهر وقام بتدريسها، كما 
أحضر كرة داخل املسجد لتوضيح شكل الكرة 
األرضية لطالبه مما سبب يف ارتفاع صيحات 
علماء الدين ضده حتى أخرجوه من األزهر«)1(. 
وما كان السيد جمال الدين ليرتاجع أو يكل يف 
التصدي ملستويي التهديد اخلارجي والداخلي 
القاضي بافرتاس ما تبقى من حيوية يف جسد 
األمة. ويف دراستنا لهذه احلركة التي ابتدأها 
السيد األفغاين نحاول الوقوف على الرؤية 
واملنهج املوزعني بني التحديث إزاء قوى 
اجلمود والتقليد األسود، وبني التأصيل إزاء 
قوى التغريب اإلحلاقي، يف املشرق واملغرب.

لكن اإلشكال الذي تثريه ثنائية التحديث 
والتأصيل، أو ما يعرب عنه باألصالة واملعاصرة 
يف ثنائية أخرى قد تتشابه مع الثنائية األوىل 
حسب نية املصطلحات، ال يروي عطشها بهذه 
العبارات القليلة، ذلك بأنه يقل ورود كلمة 

التحديث والتأصيل يف حركة اإلصالح  مظاهر 

     فـي املشـرق اإلسالمـي
 احلسني اإلدريسي

جمال الدين األفغاين

رؤيـة
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املرجعية الغربية يف التمثيل والتشبيه )مارتن 
لوثر، جان جاك روسو، مونتسكيو، واشنطن(. 
لكن تلك االتهامات املبطنة للسيد جمال 
الدين مل تكن يف حملها، ألنه مل ينفتح على 
العلوم الغربية إال بحصانة تأصيلية قوية، 
يقول العقاد يف حماضرة له بجمعية الشباب 
املسيحيني )8 فرباير 1934(، »برع السيد 
جمال الدين يف العلوم العقلية، كما برع يف 
علوم الشريعة وألـّم بكثري من دقائق العلوم 
العقلية، وألـّم بالعلوم الرياضية وتعلم إىل 
جانب هذا كله الفنون القدمية، وأضاف إليها 
كل ما تسنى له االطالع عليه يف اللغات التي 
كان يعرفها، وهي الفارسية والعربية والرتكية 
واإلجنليزية والفرنسية، فاجتمع له حظ من 
العلم الغزير يزداد غزارة وإثمارًا يف لب خصيب 
مثل لبه وبداهة مشرقة مثل بداهته«)6(، بهذا 
الزاد املعريف وبالسلوك السياسي واحلركي 
الذي اعتمده، يكون األفغاين منوذجًا للتحديث 
الذي بذل كل ما يف وسعه لصد التغريب 
واإلحلاق الذي مثلته جمموعة مؤمتر باريز 
)1913( الذي شمل عددًا من الشباب الشاميني 
مسلمني ومسيحيني الستقالل سورية عن 
الدولة العثمانية وجعلها حتت حماية فرنسا، 
واضطلعت اجلرائد لنشر وجهات نظرهم، مع 
العلم أن عددًا كبريًا منهم كان قد تخرج من 
مدارس اإلرساليات، ففي السبعينيات من القرن 
التاسع عشر أخذ يظهر بالعربية نوعان جديدان 
من الصحف: الصحف السياسية املستقلة التي 
تنشر أخبار السياسات العاملية، واجملالت التي 
كانت تتوخى غرضًا مزدوجًا هو اطالع املفكر 
العربي على أفكار أوروبا وأمريكا واخرتاعاتها، 
وكانت أشهر تلك اجملالت اللبنانية واملصرية 
»املقتطف« التي أنشئت يف 1876 و»الهالل« 
التي ظهرت ألول مرة يف سنة 1892، وكان 
ان من أساتذة  قد أنشأ األوىل معلمان مسيحيَّ
الكلية الربوتستانية السورية )يعقوب صروف 

املزامنة  الفكرية  الساحة  تخل  مل 

بني  فكرية  معارك  من  اإلصالح  حلركة 

حدودًا  رسمت  خمتلفة  نظر  وجهات 

والتحديث  اإلصالح  ضرورة  بني  فاصلة 

شراك  يف  الوقوع  من  احلذر  مع 

املفاهيم  لبست  فقد  التغريب 

كبرية  شخصيات  جعل  غامضًا  لبوسًا 

والتشكيك  النقدية  املساءلة  إزاء 

الفكر  أمام  مشرعًا  الباب  فتح  نتيجة 

األوروبي 

غامضًا جعل شخصيات كبرية إزاء املساءلة 
النقدية والتشكيك نتيجة فتح الباب مشرعًا أمام 
الفكر األوروبي، وإذا كان السيد جمال الدين 
األفغاين حسب الشيخ األزهري حممود أبو رية 
هو رائد »النهضة السياسية والفكرية، والذي 
كانت رسالته إىل الشرق مبعث نهضته احلديثة، 
وكان قد جمع بني الزعامات الثالث الروحية 
والفكرية والسياسية، فأدى من الناحية الدينية: 
مهمة اإلصالح والتجديد التي أدى مثلها مارتن 
لوثر للمسيحية، وأهاب باألمم اإلسالمية 
أن تفهم اإلسالم على حقيقته، وتطهره من 
األوهام واخلرافات، ومن الناحية الفكرية أدى 
املهمة التي قام بها فالسفة الفكر أمثال جان 
جاك روسو ومونتسكيو وغريهما، ومن الوجهة 
السياسية، استنهض الهمم واستثار يف النفوس 
روح العزة، وقام مبثل العمل الذي اضطلع به 
زعماء النهضات السياسية يف الغرب كواشنطن 
وجاريبالدي ومازين وكوشت وغريهم«)5(، 
فإنه يظل الرائد األول واملتهم املبطن يف 
اآلن ذاته من لدن كثري من املشايخ يف إدخال 
الفكر الغربي إىل البالد اإلسالمية، والشيخ أبو 
رية نالحظ من خالل تعظيمه لألفغاين يعتمد 

املهاجر ال يعمد إىل حتليل أوضاع األمة حينها، 
بل يقيس الوضع املاضي على احلاضر، ألن 
وضعنا أصبح يسوء بتقدم الزمن، إذ كانت حالة 
األمة يف ذلك العصر أحسن بكثري مما نحن فيه 
اآلن إذا حكمنا على النهضة باملآل والنتيجة، 
لكنني ال أوافق الشيخ على هذا التشخيص، ألن 
صفة االنحطاط ال تدمغ قرونًا من اإلسالم كما 
قال، فاالنحطاط ال يكون إال بعد العظمة، وهذا 
ما فصل ابن خلدون القول فيه كثريًا، كما أن 
االنحطاط حقيقة عينية عرب عنها مصلحون 
خملصون ال ميكن التشكيك يف هويتهم، وليس 
فرية جنحت الثقافة الغازية يف تسريبها إىل 
عقولنا وثقافتنا، ولعل الشيخ يومئ إىل االجتاه 
الذي طرحه بعض املوارنة، ومهما يكن فإن 
احلركة اإلصالحية والنهضوية ليست حركة 
متجانسة، بل كانت حتمل وجهات نظر تصل يف 
بعض األحيان إىل التضارب والتعاكس، دون 
أن ننفي االلتباس الذي عرفه مفهوم النهضة 
عند كثري من »املثقفني املستحدثني، فقد ردده 
معظمهم دومنا وعي حلقيقة املراد مبضمون 
مصطلح النهضة، ودون معرفة ملنشأ هذا 
املصطلح واحليز الذي انطلق منه، متجاوزين 
حدود اجلغرافيا، معتربين أن االنتماء إليه سبق 
حضاري وال يضر األخذ به، وال يرتتب عليه أي 
ضريبة، قد تصيب املبادئ واألهداف وحتى 

السيادة والكرامات«)4(.

معانقات احلداثة ومفارقات التغريب يف 
حركة اإلصالح:

مل تخل الساحة الفكرية املزامنة حلركة 
اإلصالح من معارك فكرية بني وجهات نظر 
خمتلفة رسمت حدودًا فاصلة بني ضرورة 
اإلصالح والتحديث مع احلذر من الوقوع يف 
شراك التغريب فقد لبست املفاهيم لبوسًا 
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مع اإلنسان وانطبع عليها كاألكل والشرب 
واملشي، واحلرية السلوكية التي هي السلوك 
ومكارم األخالق، واحلرية الدينية وهي حرية 
العقيدة والرأي واملذهب بشرط أال تخرج عن 
أصول الدين، واحلرية املدنية وهي حقوق 
العباد واألهايل املوجودين يف مدينة بعضهم 
على بعض واحلرية السياسية وهي تأمني 
الدولة لكل أحد من أهاليها على أمالكه 

الشرعية)12(.

من خالل تتبعنا لكثري من نصوص الطهطاوي 
جند أن هاجس التحديث ال يتعارض عنده 
مع القيم الدينية وال يتم على حسابها. كما 
أنه ال جمال للتنايف بني التحديث والتأصيل، 
ألنهما متكامالن، وال يقف أحدهما على نفي 
اآلخر واحللول مكانه، يقول يف موضع آخر: 
»البالد اإلفرجنية بلغت أقصى مراتب الرباعة 
يف العلوم الرياضية والطبيعية وما وراء 
الطبيعة وأصولها وفروعها، ولبعضهم نوع من 
املشاركة يف بعض العلوم العربية، وتوصلوا 
إىل فهم دقائقها وأسرارها، غري أنهم مل يهتدوا 
إىل الطريق املستقيم، ومل يسلكوا سبل النجاة... 
كما أن البالد اإلسالمية قد برعت يف العلوم 

أزهريون يف اجتاه التحديث:
»... يعترب الشيخ حسن العطار واضع اللبنة 
األوىل، وطابع الصورة الهيولية لتالمذته عن 
اجملتمع األوروبي، ويعترب الطهطاوي حالة 
منوذجية لوضع العامل ضمن مشروع حممد 
علي التحديثي، فالطهطاوي نشأ وتشكل يف 
سياق التجربة اجلديدة، ووجد يف الشيخ حسن 
العطار أستاذه وشيخ األزهر فيما بعد، القدوة 
واملوجه«)10(. هذا التكوين األزهري منح 
الطهطاوي نظارة تراثية لرؤية احلداثة الغربية، 
واالعتزاز مبرجعية االنتماء التي تعطي 
للخطاب هويته داخل احلداثة العاملية، فلقد 
عاش الطهطاوي يف فرنسا عدة سنوات أتقن 
خاللها الفرنسية، وانصرف إىل الرتجمة مليزته 
عن كثري من زمالئه يف التفوق باللغة العربية 
وثقافته األزهرية... وبعد عودته إىل مصر تقدم 
بطلب إىل علي باشا يطلب إنشاء مدرسة األلسن 
والتي عمد خريجوها إىل ترجمة الكتب األدبية 
والتاريخية بإشرافه«)11(. وهذا يعد يف نظرنا 
مكسبًا مهمًا للغاية، ذلك أن الرتجمة هي إعادة 
إنتاج للمعرفة مير عرب فهم املرتجم الذي 
ينتمي للثقافة األزهرية، وهذا ما كسر قطبية 
الرتجمة التي كانت تتوالها معاهد اإلرساليات 
املسيحية وتالمذتها عرب اجملالت السالفة 
الذكر، والتي ال تخلو من وجهة نظر ذاتية يف 
الرتجمة، لكن األمر مل يكن يجري بتلك السهولة 
التي نظن، فقد واجهت الطهطاوي عراقيل 
كثرية يف مشروعه منها مناهضة اخلديوي 
عباس لنهج الطهطاوي ومعارضة شيخ 
األزهر ألفكاره، ثم نفيه إىل السودان، وكانت 
للطهطاوي مساهماته القانونية إذ قام برتجمة 
القوانني الفرنسية، بعد بحثه املصطلحات 
الفقهية املطابقة للقانون الفرنسي واهتم 
باحلرية قائالً: احلرية من حيث هي رخصة، أي 
إباحة العمل املباح من دون مانع غري مباح، 
وقد قسمها إىل خمسة أقسام: احلرية الطبيعية 

وفارس منر( و»املقطم« و»األهرام« اللتان 
صدرتا يف القاهرة»)7(، إضافة إىل عدد مهم 
من الكتاب واملثقفني نذكر منهم على سبيل 
املثال ال احلصر، شبلي الشميل: خليل غامن، 

خليل اخلوري، سلمان البستاين.
وال ميكننا جماراة بعض القراءات التخوينية 
التي جتعل التغريب خيانة، ألنه يف كل األحوال 
يعد وجهة نظر تعرب عن القلق الراغب يف التقدم 
واخلروج من املأزق، ألننا حينما نسرتجع 
املسرية الفكرية لرواد النهضة فإننا لن نعرث 
على خطوط ثابتة يف التعبري. أو آراء قارة 
عند أصحابها من البداية إىل النهاية، ومهما 
حاولنا وضع الرواد يف خانات فإننا لن نفلح 
يف اإلبقاء على أي منهم يف إطار معني، وذلك 
ما القيناه يف بحثنا إىل درجة تثري الدهشة 
واالستغراب، وتعرب بحق عن عمق األزمة وشدة 
الصدمة الغربية، يقول حممد حممد حسني 
مؤلف كتاب »اإلسالم واحلضارة الغربية«: فلم 
ميض على موت حممد عبده أكرث من ربع قرن 
حتى أصبح األزهر –موطن املعارضة األصيل 
حملمد عبده واألفغاين- عامرًا بأنصارها 
الذين يحملون لواء الدعوة إىل )التجديد( وإىل 
)العصرية(، وملن شاء أن يعرف املكان الصحيح 
والقيمة احلقيقية حملمد عبده واألفغاين أن 
ينظر يف الصحف اليومية واجملالت الدورية 
ويف كتب الكتاب الليرباليني الذين ال يسمحون 
بأن ميس أي منهما، والذين يهاجمون بفظاظة 
وشراسة كل من ميسهما من قريب أو بعيد»)8(. 
هذا النص يعكس بجالء مدى التذبذب والتيه 
يف تقومي حركة الرواد اإلصالحيني، مع أخذ 
قساوة حممد حممد حسني على األفغاين يف 
باقي نصوصه بعني االعتبار. وكرد فعل عن 
موجات التحديث برزت »حركات كالوهابية 
والشوكانية واأللوسية والسنوسية، واملهدوية 
للعودة إىل األصول بدون تفهم حلقيقة األسباب 

الكامنة وراء التخلف«)9(.

شكري عياد
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أمام الغربيني، فهو يرى أن املسلمني إمنا شهروا 
سيوفهم يف أول الدعوة دفاعًا عن أنفسهم، أما 
الفتوحات التي وقعت فكانت من ضرورة امللك، 
وكانت للشيخ حممد عبده آراء غريبة حينما 
اعترب امليكروبات نوعًا من اجلن، وعندما 
استفتي: هل يجوز منع تعدد الزوجات؟ أجاب 
نعم، ألن العدل املطلق شرط واجب التحقيق، 
وحتقيق هذا العدل مفقود حتمًا، فللحاكم 
والعامل منع التعدد إال يف حالة واحدة، إذا 
كانت الزوجة عقيمًا...، وبهذا فإن رشيد رضا 
أقرب منهما )عبده واألفغاين( إىل اإلصالح 
املنشود وأقرب إىل فهم اإلسالم«)15(. ولعل 
هذا الرأي يعد تسرعًا يف احلكم على شخصيتني 
رائدتني يف احلركة اإلصالحية انطالقًا من 
أحكام متفرقة ومعزولة عن سياقها الفكري 
والزمني، ألن دراسة الشيخ حممد عبده تقتضي 
ضبط مسارات التحول ضمن وجهات النظر 
اخملتلفة للشيخ ذاته ودراسة عالقته بالسيد 

جمال الدين.

ابتدأ الشيخ حممد عبده نهجه التعليمي طالبًا 
للعلوم الدينية، وأحس بتعب ذهني شديد زاده 
رهقًا، حتى حاول ترك هذا اجملال تركًا أبديًا 
لوال تدخل خاله ذلك الشيخ املتصوف الشيخ 
درويش الذي حاول أن يحبب إليه تلك العلوم 
الدينية يف صورة تبسيطية ومباشرة، ولكم 
كان تدخل الشيخ درويش موفقًا مع قلة زاده 
العلمي، والذي جعله مؤهالً لولوج األزهر الذي 
تخرج منه شهادة العاملية بعد أن سلخ من عمره 
اثني عشر عامًا )1282-1294( يف التحصيل. 
حينها مل يكن يف ذهن أحد من األستاذ والطالب 
أن يلتقي أحد منهما باآلخر، أي أن لقاء حممد 
عبده باألفغاين مل يكن نتيجة تخطيط مسبق، 
ومل يكن األستاذ األفغاين ذلك الدرويش الفاين 
الذي يقطن دار الهجرة والرتحال، يعلم أن القدر 
يف مصر يخفي له تلميذًا جنيبًا يف مستوى 

عبده سيؤدي حتمًا إىل خلل منهجي يضيع 
أمانة البحث، ويبخس الشيخ اجملدد حقه، 
فلقد كانت مسرية الشيخ حممد عبده مثرية 
حقًا، وأبرز مظهر من مظاهر اإلثارة واجلدل 
يتجلى يف الهوية الفكرية لتالمذته، فقد أفرزت 
لنا مدرسة حممد عبده تيارين متباعدين، مثل 
التيار األول رشيد رضا بكل ما تعنيه خطة 
املنار ونهجها الفكري، أما الثاين فقد عرب عنه 
قاسم أمني بكل ما حمله هذا االسم من معنى 
وال يزال يحمله يف طيات دعوته إىل اآلن، 
وهذا ما جعل الشيخ حممد عبده يف مهب النقد 
جلرأته يف التجديد واالجتهاد، فقد عربت جملة 
البيان يف إحدى افتتاحياتها عن هذا النقد إزاء 
الشيخ قائلة: نحاول تقومي املدرسة اإلصالحية 
التي توسم بالتجديد، ويقال عن زعمائها إنهم 
جمددون، عملوا على تفسري اإلسالم تفسريًا 
يالئم احلضارة الغربية، لقد كان األفغاين 
فيلسوفًا قبل أن يكون مصلحًا، أما رأي الشيخ 
حممد عبده يف اجلهاد فهو ينم عن ضعف شديد 

الشرعية والعمل بها، ويف العلوم العقلية 
وأهملت العلوم احلكمية بجملتها، فلذلك 
احتاجت إىل البالد الغربية يف كسب ما ال تعرفه 
وجذب ما جتهل صنعه...«)13(. واملالحظ على 
هذا النص أن الطهطاوي دقيق يف حتميل 
املسؤوليات فهو ال يحاكم األفكار أو العقائد، 
كأن يقول مثالً بعض احلداثيني إن اإلسالم هو 
سبب التخلف إذن يجب إزاحته، أو كما يقول 
بعض اإلسالميني إن احلداثة أو املسيحية 
ملحدة أو كافرة أو شيطانية، ذلك أن الطهطاوي 
يضاد هذين املنهجني املنحرفني فيحّمـل 
عدم االستقامة للبالد الغربية وسكانها رغم 
علومهم الهائلة، وأبرز مظاهر هذا االعوجاج 
هو االستعمار والظلم، كما أنه يحّمـل مسؤولية 
التخلف العلمي للبالد اإلسالمية ومسلميها 
الذين جمدوا تفكريهم يف مستوى علوم العبادة، 
وتكاسلوا عن البحث يف العلوم احلكمية، يقول 
الدكتور عبد العزيز املقالح »متيزت سنوات 
النصف الثاين من القرن التاسع عشر يف مصر 
على الصعيد األدبي بكونها سنوات اجلدل مع 
األسالف على ضوء املعارف األدبية والفكرية 
الوافدة، وقد تخلف لنا من ذلك اجلدل –الذي 
شارك فيه يومئذ احملافظون واملستنريون على 
السواء تركة طيبة ما نزال نسرتجعها باحرتام 
عميق... وقد أثبت اجلانب املوضوعي من ذلك 
اجلدل أن اخلصام مع الرتاث، أو التنكر له، أمر 
خمالف لطبيعة احلياة والبشر، كما أن اخلصام 
مع اجلديد والتنكر له، أمر خمالف لطبيعة 
احلياة وللطبيعة البشرية إن مل يكن أكرث 

خطورة«)14(.

- حممد عبده: حرارة االنطالقة وبرودة املآل:
ال ميكن للباحث يف تراث حممد عبده أن يقطع 
الرأي يف اجتاه واحد دون جمع أطراف احلديث 
عن مسرية حممد عبده املتميزة بالتحول وعدم 
الثبات، ولعل التسرع يف احلكم القار على تراث 

خليل اخلوري
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االنحدار مع تأليف الكتب وحتويشها ويستمر 
يف االنحدار مع عرضه ملشروع إصالح األزهر 
على »اللورد كرومر«، حيث يقارب على نهايته 
مع توليه مفتي الديار املصرية وخالفه مع 
اخلديوي عباس لينتهي وحيدًا فريدًا مدرسًا يف 

األزهر مع فكره اليتيم«)19(.

رؤى ومواقف إصالحية يف األدب العربي:
كانت حركات األفغاين والطهطاوي وخري الدين 
التونسي وحممد عبده احملرك الرئيس لكل 
احلركات واالجتاهات التي ستتفاعل الحقًا على 
الساحة األدبية، فقد أمدتها باألسس الفلسفية 
لإلصالح، وساعدتها على متزيق أغشية اجلمود 
التي كانت تكبل العلم والثقافة، كما أن األدب 
ال ميكن أن يفصل عن األسس الفكرية والدينية، 
إن مل يكن من جتلياتها، وكانت الصحافة بكل 
تشعباتها لسان تلك التفاعالت، كما أن حركة 
الرتجمة ساهمت بالقسط األكرب يف فتح اجملال 
األدبي على التجارب احلداثية، وقد عمل شبلي 
الشميل الذي لقي دعمًا كبريًا من حممد عبده على 
ترجمة احلكاية اإلغريقية »دفنس وخلوى« هذا 
النص األدبي األسطوري اإلغريقي الذي يخدم 
نظرية »النشوء واالرتقاء«، كما انصرف سليمان 
البستاين إىل ترجمة »إلياذة هومريوس« نظمًا 
إىل العربية، وصدرت عن دار الهالل مبصر عام 
1904 مقدمة مطولة يدرس فيها أسرار النقل 
عند الغرب، وذهب نيقوال فياض إىل ترجمة 
قصيدة البحرية للشاعر الفرنسي »ألفونس دو 
المارتني«، لكن عملية الرتجمة هذه كانت تتخذ 
من النص األجنبي مادة موحية لنظم قصيدة 
جديدة باللغة العربية، وهي ترتجم املضمون 

وترتك الشكل)20(.

ومل تتوقف عملية الرتجمة على يد املسيحيني 
العرب فحسب، بل شملت املسلمني أيضًا ومنهم 
شكيب أرسالن إذ يقول: »وملا كنت من جملة 

جعل ديدنه العلم والرتبية يف عالقتهما بالدين 
واجملتمع والغرب، والتي بلورها يف مؤلفاته: 
»اإلسالم والرد على منتقديه«، وكتاب »اإلسالم 
والنصرانية مع العلم واملدنية«، كما عمد إىل 
استعمال العلوم احلديثة يف تفسريه لآليات 
القرآنية يقول: »وعلى أننا نحن املسلمني لسنا 
يف حاجة إىل النزاع فيما أثبته العلم وقرره 
الطب أو إضافة شيء إليه مما ال دليل يف العلم 
عليه، ألجل تصحيح بعض الروايات األحادية، 
فبحمد اهلل تعاىل أن القرآن أرفع من أن يعارض 
العلم...«، إال أنه من واجب العقل أن يتواضع أمام 
اهلل وأن يتوقف عند حدود اإلميان، أما ضمن 
هذه احلدود فليس هنالك أي حاجز يعرتضه 
ويعرقل نشاطه، أو أي شيء يحد من نظرياته 
التي ميكن أن تصدر وفقًا لهذه األفكار«)18(. 
ويف »رسالة التوحيد« التي ألفها حاول أن يقعد 
القواعد التي ميكنها أن تكون أرضًا صلبة لفكر 
إسالمي سديد، ومع عودة رياض باشا صديقه 
إىل الوزارة وسعيه إىل اخلديوي يف الصفح عن 
الشيخ مضافة إىل شفاعة »اللورد كرومر«، عاد 
الشيخ حممد عبده إىل مصر، وعاد خطه إىل 

حممد عبده الذي مل يتصور هو أيضًا أن طريق 
الشرق سوف تهديه ذلك األستاذ الكبري، وعن 
حرية اللقاء يتحدث حممد عبده قائالً: »وبينما 
الناس على هذا، ال كاتب ينبههم، وال خطيب 
يعظهم، إذ عرض أمر قّلما يلتفت إليه، وإن 
كان مما جرت به السنة اإللهية يف كل زمان... 
جاء إىل هذه الديار يف سنة 1286هـ. رجل 
غريب، بصري يف الدين عارف بأحوال األمم 
واسع االطالع، جم املعارف، جريء القلب، 
وهو املعروف بالسيد جمال الدين األفغاين... 
اشتغل بالتدريس لبعض العلوم العقلية... 
فاستيقظت مشاعر وانتبهت عقول، وخف 
حجاب الغفلة«)16(. ولوال أن رزق حممد عبده 
فهمًا رهيفًا واستعدادًا نبيهًا ملا استطاعت 
نداءات األفغاين أن حترق حجب اجلهل السميكة 
التي كانت تسيطر على العامة والعلماء، وال 
شك أن األفغاين كان سعيدًا بنجابة هذا التلميذ 
ألنه لقي عنتًا كبريًا ممن نصبوا أنفسهم 
حراس الشريعة، قال الشيخ حممد عبده »كان 
السيد جمال الدين يلقي احلكمة ملريدها وغري 
مريدها، ومن خواصه أنه يجذب خماطبه إىل 
ما يريد، وإن مل يكن من أهله، وكنت أحسده على 
ذلك، ألنني أتأثر يف حالة اجمللس والوقت فال 
تتوجه نفسي للكالم إال إذا رأيت له حماًل قاباًل 
واستعدادًا ظاهرًا«)17(. وتوثقت عالقة الشيخ 
بأستاذه عرب الكتابة يف اجمللة التي أنشأها 
يف باريس تلك التي كانت تدعو املسلمني إىل 
التحرر والنهوض والثورة، لكن حرارة اللقاء 
بني الرائدين لن تدوم فقد أسهمت يف تربيدها 
وفك عراها إخفاقات وضربات، بعد أن فشلت 
ثورة عرابي، وفشلت مفاوضاته مع اإلجنليز، 
هذه االتصاالت التي جّرت عليه كثريًا من النقم، 
وتوقفت »العروة الوثقى« منرب اإلصالح وتبني 
أن نهج حممد عبده مل يتعّد شرارات حرارة 
اللقاء باألستاذ الذي كان ميلك رؤية أعمق 
افتقدها التلميذ الذي خط لنفسه خطًا مغايرًا، 

حممد عبده



18

فإن املسؤول عن هذا التخريب هو طه حسني 
ألنه بتشككه يف الثقافة العربية قد أحدث نوعًا 
من التفريغ يف العقل العربي«، وهذه التهمة 
تعطي لطه حسني من التأثري السلبي واخلطورة 
السلبية قدرة خارقة مل تكن عفاريت األساطري 
يف القصص القدمي متتلك بعضًا منها، لكنه 
من حق خصوم طه حسني أن يتصوروه كما 
يشاءون، ملحدًا مبشرًا فرنسيًا وماركسيًا، 
متمردًا هدامًا، ومن حق أنصاره أن يتصوروه 
كما يشاءون مفكرًا إسالميًا مستنريًا وعاملًا 
متمردًا، وحتى نفهم طه حسني األزهري )يقول 
الدكتور املقالح(: »الذي استبدل الطربوش 
بالعمامة والقبعة بالطربوش... ينبغي أن نقرأ كل 
مرحلة من مراحل حياته وننظر إىل تفاصيلها 
املتغرية مبوضوعية، فلم يكن طه حسني، وإن 
لبس القبعة إال متمردًا إسالميًا أزهريًا«)25(، 
يقول طه حسني: »يف مثل هذا الشهر من سنة 
1915 كنت أملي مقدمة »لذكرى أبي العالء« 
عندما أردت إذاعته يف الناس، وكنت أالحظ يف 
هذه املقدمة أن قد كان يف درس األدب مبصر 
مذهبان أحدهما مذهب القدماء الذي كان 
ميثله األستاذ الشيخ سيد املرصفي، حني كان 
يفسر لتالميذه يف األزهر »ديوان احلماسة« 
ألبي متام أو كتاب »الكامل« للمربد ينحو يف 
هذا التفسري مذهب اللغويني والنقاد من قدماء 
املسلمني يف البصرة... مع ميل شديد إىل النقد 
والغريب، وانصراف شديد عن النحو والصرف 
وما ألف األزهريون من علوم البالغة، واآلخر 
مذهب األوروبيني الذي استحدثته اجلامعة 
املصرية بفضل األستاذ »نلينو« ومن خلفه 
من املستشرقني... وكنت أالحظ أن الفرق بني 
املذهبني عظيم، وكنت أالحظ أن كال املذهبني 
البد منه إذا أردنا أن نتقن اآلداب العربية 
إتقانًا صحيحًا ونفقه تاريخها فقهًا مقاربًا 
وننشئ يف نفوس الطالب ملكة النقد والكتابة 
ونأخذهم مبناهج البحث املنتج«)26(، ونكاد 

اجلهاد  يف  عبده  حممد  الشيخ  رأي  أما 

أمام  شديد  ضعف  عن  ينم  فهو 

املسلمني  أن  يرى  فهو  الغربيني، 

الدعوة  أول  يف  سيوفهم  شهروا  إمنا 

الفتوحات  أما  أنفسهم،  عن  دفاعًا 

ضرورة  من  فكانت  وقعت  التي 

امللك

أقل وضوحًا عند طه حسني منها عند العقاد 
فكتاب »حافظ وشوقي« ال يضم فقط مقاالت 
طه حسني عن الشاعرين... ولكنه يضم أيضًا آراء 
طه حسني وتنبؤاته حول حاضر األدب العربي 
ومستقبله ومكان كل من الشعر والنرث فيه، 
كما يضم تعريفًا ببعض الشعراء الفرنسيني، 
وترجمة مناذج من شعرهم، توضح مفهوم 
الشعر اجليد، الذي يليق بهذا العصر على أن حال 
اإلنتاج األدبي اخلالق تغريت تغريًا ملحوظًا 
منذ أوائل الثالثينيات حني ظهرت جمموعة 
كبرية من الشعراء اجلدد احتضنتهم جملة 
»أبولو« وثابر معظمهم على اإلنتاج والنشر بعد 
انطوائها...، ولعل نشاط طه حسني يف التعليم 
اجلامعي، ذلك النشاط الذي مل يكد ينقطع منذ 
عودته من بعثته يف أوروبا، كان سببًا يف 
حدبه على هذه االجتاهات اجلديدة كما يحدب 
األستاذ على تلميذ واعد«)24(. وشكري عياد 
يضع مقابلة بني طه حسني والعقاد ليست هذه 
مساحة نقاش تداعيات تلك املقابلة التي حتمل 
نقدًا مؤدبًا لطه حسني يف اختياره للتحديث 
وإدارة ظهره ملا يسميه شكري عياد باألدب 
اجلاد عند تيمور يف القصة، واحلكيم يف الرواية 
واملسرح، أما األستاذ حممود شاكر فقد ذهب 
بعيدًا يف القسوة على عميد األدب حينما قال: 
»إذا كان هناك تخريب يف الثقافة املصرية 

هذه األمة الباكية على ذلك الفردوس الضائع 
أولعت من أوائل صباي بقراءة تاريخ األندلس، 
والتنقيب عن كل ما يتعلق بالعرب يف تلك 
اجلزيرة حتى إنني ملا اطلعت على رواية »آخر 
بني سراج« للكاتب الفرنسي الكبري »رينيه 
شاتوبريان« بادرت إىل نقلها إىل العربية 
وذيلتها بتاريخ األندلس نشرته من أربعني 
سنة، ثم نفذت نسخه بأجمعها، وقلت يف 
مقدمته: وال أكتم القارئ الذي هو خليق بأن ال 
يخفى عليه ذلك بشقوق بصره ولطف حسه، أن 
األمر غري خال يف هذا اإلمالء من نزعة جنسية 
»...فيا ليتنا نتبع اآلن سنن من قبلنا، ونقتدي 
بسلفنا... ونعترب بحمراء غرناطتنا...«)21(. 
وهذه الرتجمة كما نالحظ هي ترجمة موجهة 
خالفًا لباقي الرتجمات، ألنها حتمل رؤية أدبية 
تدعو إىل العودة إىل الذات، أما حافظ إبراهيم 
فقد اقتحم ميدان الرتجمة بزاد لغوي أجنبي 
قليل وبشجاعة أدبية كبرية يف تعريب رواية 
»فيكتور هيغو» الضخمة »البؤساء« ببيان 
عربي ساحر وبإيجاز تقتضيه البالغة، ولكن 
النص كان نص حافظ إبراهيم وال ميت بصلة 
إىل نص الكاتب والشاعر الفرنسي هيغو»)22(.
وقد استطاب املنفلوطي هذا الطريق ووجد فيه 
إشباعًا لنزعة رومانسية يف نفسه أيقظتها 
مؤلفات الرومنطقيني الفرنسيني... واستعان 
ببعض أصدقائه فرتجموا له  أعماالً قصصية 
ومسرحية وروائية تنتمي إىل املدرسة 

الرومنطقية)23(.

طه حسني: التحديث بصدمة التشكيك:
يقول الدكتور شكري عياد عن األدب يف عصر 
طه حسني: »... وكان احملصول األدبي فقريًا 
يف أيامهم، فكانوا )قادة األدب( إذا كتبوا عن 
شيء من نتاج األدباء املعاصرين اتخذوا من 
هذه الكتابة وسيلة لبيان رأيهم يف املسار الذي 
ينبغي أن يتخذه األدب، وليست هذه الظاهرة 
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خمطوطة يتذكر فيها األستاذ الدكتور مصطفى 
ناصف أحد تالمذة طه حسني املشاهري، بعض 
املواقف التي أثار فيها طه حسني قضية 
املنهج يف جمال التعليم اجلامعي، وكيف أنه 
بكى وأطال البكاء على تخريب األزهر وما حلق 
به من حتديث أفقده صورته ومستواه، وأضاع 
عليه أهم أساليبه ومناهجه، وكيف بكى وأطال 
البكاء على التشويه الذي حلق باجلامعة وأحال 
كلياتها اخملتلفة إىل مدارس إعدادية وثانوية 
يف أحسن األحوال تذكر الدكتور ناصف قائاًل: 
»ال أزال أذكر حماضرة ألقاها أستاذنا العظيم 
طه حسني يف )1941( على التعليم اجلامعي، 
وكان جميع احلاضرين حشدًا مؤلفًا من خرية 
املثقفني وأعالهم قدرًا، وظن هؤالء أن الدكتور 
طه حسني سوف يتحدث عن جتربة اجلامعة 
التي ظفر بها يف باريس، ولكننا دهشنا جميعًا 
حني قال الدكتور طه يف بدء حديثه إنه كان 
سعيدًا إذ أتيح له أن يتعلم يف األزهر، وقال إن 
لألزهر دينًا كبريًا يف عنقه، وقال إنني حتدثت 
عن األزهر قبل اآلن وسوف ال أفرغ من احلديث 
عن األزهر ما حييت... إن األزهر الذي تعلمت 
فيه كان جامعة حقة ال تختلف اختالفًا جوهريًا 
عن اجلامعة التي ذهبت إليها يف فرنسا، فقد 
كنا يف تلك األيام نلتف حول األساتذة الذين 
نرضى عنهم دون أن نضطر إىل حضور درس 
ال يرضينا، وكان الطالب أحرارًا يحضرون إذا 
شاؤا، ويتخلفون إذا شاءوا ال أحد يحاسبهم 
على ذلك، وإمنا يدفعهم إىل العلم الشوق وحده، 
وكنا نعد الدرس قبل االستماع إىل الشيخ كما 
كنا ننفق الدرس له يف مناقشة أعددنا لها، 
وكنت أناقش األساتذة يف أكرث املسائل احلرجة 
التي ال يقدر أحد يف هذه األيام على إثارتها 
أمام جمهور كبري من الناس، وكنت أجد من 
هؤالء األساتذة قسوة ظاهرية قوامها العطف 
الدفني، ثم قال: إن اجلامعة تتألف من طالب 
حر وأستاذ حر، وحمبة للمعرفة ال تفرتق عن 

السبيل، وما لقوه من السخط عليهما واملكر 
بهما، والتنكر ملن ذهب مذهبهما أو اختلف 
إىل دروسهما وليس لهذا مصدر إال أن النائمني 
يكرهون اليقظة، ويكرهون بالطبع من يدعوهم 
إليها، ومع ذلك نامت األمة اإلسالمية قرونًا 
طواالً، ولكنها حني استيقظ بعض املمتازين 
منها ودعوها إىل اليقظة يف إحلاح، أتيح لها 
يف الوقت القصري شيء ال بأس به من التقدم، 
وإن مل تزل بعيدة أشد البعد أن تكون جديرة 
بتاريخها اإلسالمي البعيد«)28(. إال أن طه 
حسني يصور املعركة بكثري من التسطيح، 
إذ مل يكن الذين عارضوه يشبهون معارضي 
األفغاين وعبده، كما مل يكن هو نفسه يف موقع 
األفغاين، وليست القضايا املنتقدة متشابهة 
بني الصورتني، وما يجعل طه حسني يف شباك 
االتهام ما سيعرب عنه هو نفسه بعد الرتاجع 
عن ذلك املنزلق الذي عرب عنه »حينما أنكر أن 
يكون لليمن شعراء يكتبون بلهجة قريش وهي 
خمتلفة عن لهجتهم، ثم إنكاره أن يكون امرؤ 
القيس شاعرًا جنوبيًا وهو يكتب بلهجة شمال 
اجلزيرة«، هذه التهمة ترفع عنه ألنه تراجع 
عنها يف أحاديثه ورمبا يشري إىل ذلك الرتاجع 
قائل عن الدكتور املقالح: »لقد سألني رحمه اهلل 
ودون أن ينتظر ردًا مني: هل ما يزال اليمنيون 
واجدين علّي ألنني حاولت أن أنفي ما نسبه 
الرواة إليهم من شعر جاهلي! لقد قلت ملندوب 
اإلمام يف اجلامعة العربية الشيخ الكبسي إنني 
إذا كنت أسأت إىل اليمنيني يف كتاب »الشعر 
اجلاهلي« فإنني قد أنصفتهم يف كتاب »على 
هامش السرية« ويف كتب أخرى«)29(. كان 
مناط التهمة إذن يف الشعر اجلاهلي، وكانت 
اإلساءة فيه حسب تعبري طه حسني نفسه، 
لكنها ليست إساءة شيطانية تقتضي ردة أبدية 
ال يستتاب صاحبها ألن النقد ال ميكن أن يكون 
شموليًا ما دام صاحب النص املنتقد يعيش 
التحول والتبدل »وفيما يلي جانب من رسالة 

أن نقف على رؤية طه حسني إىل مسألتي 
القدمي واجلديد يف األدب ودراسته وهي الرؤية 
التوفيقية بني مراعاة اخلصوصية اللغوية 
والنحوية للنص األدبي العربي وما تسهم 
به هذه اخلصوصية يف إغناء رصيد الباحث 
بالعتاد األدبي وعلوم اآللة التي متكنه من 
بناء أرض أدبية صلبة مع االنفتاح على 
املنهجية األوروبية التي تقوي للباحث ملكة 
النقد وعيار األدب، مما يسهم يف إغناء الذوق 
وتوليد املعاين التي ميكنها أن تختبئ لكن 
توفيقية طه حسني ال تعني التلفيق الذي يحاول 
إرضاء الذات ومداهنة احلداثة ليخسر كل شيء. 
ومعارضة طه حسني للتلفيق ليست مسألة 
نستشفها أو فضيلة نتصدق بها عليه لتلميعه، 
لكنها حقيقة ينطق بها قائالً: »وكنت أالحظ أن 
قد كان بني املذهبني مذهب ثالث مشوه رديء 
كله شر، واخلري كل اخلري يف أن يصرف عنه 
األساتذة والطالب صرفًا، وهو هذا املذهب 
الذي كان قائمًا يف مدرسة القضاء ودار العلوم 
ويف املدارس الثانوية املصرية كلها، والذي 
ال يأخذ بحظ من أسلوب القدماء يف النقد وال 
من أسلوب احملدثني يف البحث وإمنا يحاول 
أن يقلد األوروبيني فيما يسمونه تاريخ اآلداب، 
فيعمد إىل الكتاب والشعراء واخلطباء والفالسفة 
فيرتجم لهم أو يختلس لهم ترجمة من كتب 
الطبقات على اختالفها... ثم يلم يف كل عصر 
بطائفة من املعاين يلفق بعضها إىل بعض، يف 
غري فقه وال فهم وال احتياط وال دقة، ويسمي هذا 
اخلليط كله »أدب اللغة العربية« حينًا و»تاريخ 
اللغة العربية»«)27(. وإذا كان موقف طه حسني 
بهذا الوضوح وبهذه البساطة، فما السبب يف 
كل تلك اإلثارة ضد طه حسني، هل أسيء فهمه؟ 
أم أساء التعبري مع نقاء السريرة؟ أم يعود ذلك 
حلساسية األمة من اجلديد واليقظة؟ يقول طه 
حسني »وما أظن املصريني نسوا جمال الدين 
األفغاين وحممد عبده –رحمهما اهلل- يف هذا 
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ضحايا احلضارة احلديثة ألنه ال يفهم هذه 
احلضارة على وجهها ولو قد فهمها لعلم أنها 
ال تنكر القدمي وال تنفر منه، ولوال القدمي ما 
كان احلديث، وأن بني أدباء األوروبيني اآلن 
لقومًا غري قليلني يحسنون من آداب القدماء ما 
مل يكن يحسنه القدماء أنفسهم ويعكفون على 
درس األدب القدمي أكرث مما كان يعكف كثري 
من القدماء، ويؤمنون بأن اليوم الذي تنقطع 
فيه الصلة بني حديث أدبهم وقدميه وهو اليوم 
الذي يقضي فيه املوت على أدبهم، ويحال فيه 

بينهم وبني كل نتاج.

هذا الشاب ضحية من ضحايا احلضارة 
احلديثة أو من ضحايا جهل احلضارة احلديثة 
وشره ليس مقصورًا عليه، فهو يتحدث وهو 
يعلم، وهو يكتب وهو يف هذا كله ينفث السم 
ويفسد العقول، وميسخ يف نفوس الناس املعنى 
الصحيح لكلمة التجديد، فالذين تلهيهم مظاهر 
هذه احلضارة عن أنفسهم حني تلهيهم عن أدبهم 
القدمي، مل يذوقوا احلضارة احلديثة ومل ينتفعوا 
بها ومل يفهموها على وجهها، وإمنا اتخذوا 
منها صورًا وأشكاالً وقلدوا أصحابها تقليد 
القردة ال أكرث وال أقل، والذين تلفتهم احلضارة 
إىل أنفسهم وتدفعهم إىل إحياء قدميهم، ومتأل 
نفوسهم إميانًا... هم الذين انتفعوا، وهم الذين 
فهموا، وهم الذين ذاقوا، وهم القادرون على 
أن ينفعوا يف إقامة احلياة اجلديدة على أساس 
متني«)33(. هكذا حتدث طه حسني إلزالة كل 
غموض وليدافع عن نفسه وبدون واسطة، إن 
كان هناك حيز لالتهام وقد تعمدت االستطالة 
من نصوصه ألنه األجدر على توضيح مراده، 
ومل يكن طه حسني يصرف هذه املواقف يف 
التصريحات املتوازنة بني التحديث والتأصيل، 
بل قد ملسنا هذا املوقف النقدي يف قراءته 
لألدب العربي نرثه وشعره، كاشفًا عن معامل 
الفلسفة العالئية يف شعر املتنبي، كما أوضح 

والطهطاوي  األفغاين  حركات  كانت 

عبده  وحممد  التونسي  الدين  وخري 

احلركات  لكل  الرئيسي  احملرك 

على  الحقًا  ستتفاعل  التي  واالجتاهات 

باألسس  أمدتها  فقد  األدبية،  الساحة 

على  وساعدتها  لإلصالح،  الفلسفية 

كانت  التي  اجلمود  أغشية  متزيق 

تكبل العلم والثقافة

 األيام كما كان من قبل، ألننا ال نحب القدمي من 
حيث هو قدمي، ونصبو إليه متأثرين بعواطف 
الشوق واحلنني، بل نحن نحب ألدبنا القدمي أن 
يظل قوامًا للثقافة وغذاء للعقول، ألنه أساس 
الثقافة العربية... ولكننا مع ذلك نحب أن يظل 
أدبنا القدمي أساسًا من أسس الثقافة احلديثة 
ألنه صالح ليكون أساسًا من أسس الثقافة 
احلديثة، والذين يظنون أن احلضارة احلديثة قد 
حملت إىل عقولنا شـّرًا غري قليل، مل يأت منها 
هي، وإمنا أتى من أننا نفهمها على وجهها، 
ومل نتعمق أسرارها ودقائقها، وإمنا أخذنا 
منها بالظواهر وقنعنا منها بالهني اليسري 
فكانت احلضارة احلديثة مصدر جمود وجهل، 
كما كان التعصب للقدمي مصدر جمود وجهل 
أيضًا، هذا الشاب، أو هذا الشيخ الذي أقبل من 
أوروبا يحمل الدرجات اجلامعية، ويحسن 
الرطانة بإحدى اللغات األجنبية، ويجلس إليك 
وإىل غريك مؤمنًا بنفسه وبدرجاته العلمية 
احلديثة، أو أدبه احلديث، ثم يتحدث إليك كأنه 
ينطق بوحي أبولون، فيعلن إليك يف حزم وجزم 
أن أمر القدمي انقضى... وأن األدب القدمي يجب 
أن يرتك للشيوخ الذين يتشدقون باأللفاظ، 
وميألون أفواههم بالقاف والطاء وما يشبهها 
من احلروف الغالظ، هذا الشاب ضحية من 

اإلميان، وكان الشيخ يختم أقواله بتلك العبارة 
احللوة املشهورة قائاًل: »واهلل أعلم إيذانًا 
منه بأن املعرفة متجددة وأن العامل مسؤول 
أمام اهلل عما يقول، وأن العلماء يسألون يوم 
القيامة عما يسأل عنه األنبياء«)30(. كان 
طه حسني كلما تعمق يف املعرفة الرتاثية 
واحلداثية زاد قلقه وخوفه على هذه الذات من 
طيش احلداثيني وجمود التقليديني، وما كان 
علينا أن نلبسه لباسًا تربأ منه إىل األبد، وإال 
كان من األوىل تطبيق ذلك على سيد قطب، 
حينما ذهب حممود شاكر إىل الطعن مبوقف 
سيد قطب يف موقفه ضد الرافعي يف معركته 
مع العقاد حول إعجاز القرآن الذي دافع عنه 
الرافعي دفاعًا مستميتًا، يقول حممود شاكر: 
»إن انتقاد سيد ألدب الرافعي معناه جمانبة 
للدين والتقوى واحلياء«. وكذلك حذا حذوه 
إسماعيل الغمراوي، وقد رد سيد قطب على 
إسماعيل الغمراوي الذي شكك يف صدق إميانه 
قائاًل: »إن األدب والشعر كالفنون ترجمة عن 
النفس اإلنسانية وأحاسيسها وآمالها وال دخل 
للدين فيه... كما يتصور إسماعيل الغمراوي 
ألنني أدرى من غريي بحقيقة الدين«)31(. 
كان هذا رأي سيد قطب يف إحدى مراحله، 
لكننا مل نسمع من يهاجم سيد قطب بأنه خرب 
األدب والثقافة العربيتني، بل إننا نستمع 
عكس ذلك، كان هذا رأي سيد قطب –يف هذه 
املرحلة- يقول بفصل الدين عن األدب قبل أن 
يحل عام »1939 سنة نشره مقالته يف جملة 
املقتطف« بعنوان »التصوير الفني يف القرآن« 
كشف فيه عن اجلمال الفني يف بعض اآليات، 
وقال بإعجازها، ورمبا ميكن القول» إن هذه 
املقالة كانت بداية انسالخه الفكري عن العقاد 
الذي أنكر إعجاز القرآن«)32(. وهذا موضوع 
آخر تبعدنا جاذبيته عن طه حسني الذي انتقد 
بعض املتشدقني باحلداثة نقدًا الذعًا يف قوله: 
»ونحن ال نحب أن يظل األدب القدمي يف هذه 
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كان القرآن هو أفق الكتابة والتحديث عند 
الرافعي معتمدًا يف كتابته قوة القرآن التي 
كانت تبدو للبعض شعرية معقدة لكنها أقرب 
إىل الوجدان من تلك الكتابة السهلة التي كان 
ميثلها املازين على صفحات جملة الرسالة، 
يقول الدكتور عبد العزيز املقالح وهو يتحدث 
عن كتابات الرافعي)39(: »كنا جند يف صورها 
الرومانسية الغامضة ويف لغتها الشعرية 
العالية متعة تعوضنا عن وضوح الدالالت وقلة 
احملصول، وعندما كنا نسمع هجوم طه حسني 
على الرافعي وعن غمزه أسلوبه األدبي بالعبارة 
املأثورة »رحى تطحن قرونًا« كنا نعجب 
كيف تنحدر اخلصومة باألدباء الكبار إىل هذا 
املستوى من الظلم، وقد وصل بنا اإلعجاب 
بشاعرية الرافعي وبطريقته يف الكتابة حدًا 
جعلني أدافع عن صوت الرحى، وإن كنت أعتقد 
أن رحى الرافعي ال تطحن قرونًا، بل تطحن 
غذاًء ساميًا للمحبة واجلمال)40(. وال يعني 
َوَلَه الرافعي ببيان القرآن وتأثره بشعرية نرثه 
أنه كان يغلق على نفسه باب املنزل فيطيل 
النظر يف القرآن ال غري، ثم يبدع وينظر، بل كان 
يحلق يف آفاق بعيدة بروح الكتابة القرآنية 
يطرق األبواب ويحمل الزاد للرحلة واألسفار 
التي نذكر منها رحلته إىل لبنان، حيث تعرف 
إىل أدباء لبنان وشواعره ومنهن مي زيادة التي 
خاضت معه يف حديث طويل عن احلب، وكان 
من نتائج ذلك احلوار على املستوى اإلبداعي 
عند الرافعي »حديث القمر«، وكانت قصة هذا 
احلب قد أثارت كثريًا من التوجس والريبة، 
األمر الذي دفع سعيد العريان إىل التوضيح 
ودفع اللبس قائالً: »وهل احلب عار أو مذمة؟ 
هذا سؤال يجب أن يكون جوابه إىل جانبه قبل 
أن أمضي يف هذا احلديث، احلب الذي كان 
يعنيه الرافعي غري احلب الذي يدل عليه مدلول 
هذه الكلمة عند أبناء هذا اجليل... إن احلب عند 
الناس هو حيلة احلياة إليجاد النوع، ولكنه 

عن قصيدة النرث، ومل يكن الرافعي مبخرتع مادة 
جديدة أو نظريات كيميائية تتفاعل فيها اللغة 
لتنتج شعرية النرث تلك، بل إن حتديث الرافعي 
يكمن يف تولية وجوه األدب شطر القرآن الذي 
يجمع يف بيان مذهل بني موسيقى الشعر 
وعذوبة النرث، ولقد كانت ملعركته مع العقاد 
حول اإلعجاز نتائج مثمرة يف نهج التحديث 
العميق، يقول الرافعي: »...دع جهلهم باللغة 
وأسرار البيان، فهو السبب احلق الذي ضل بهم 
وجعلهم يرون القرآن كالمًا من الكالم... فثباته 
على خالف قاعدة الثبات اإلنسانية، إعجاز 
ليس يف العجب أبدع منه إال حتول معانيه على 
غري قاعدة التحول، إنه وجود لغوي ركب كل ما 
فيه على أن يبقى خالدًا مع اإلنسانية، فهو يدفع 
عن هذه اللغة العربية النسيان الذي ال يدفع عن 
شيء«)37(. ويف تقدمي كتاب الرافعي يستدل 
رشيد رضا باإلمام حممد عبده: قال شيخنا 
األستاذ اإلمام رحمه اهلل تعاىل: »إن لكالم اهلل 
تعاىل أسلوبًا خاصًا يعرفه أهله ومن امتزج 
القرآن بلحمه ودمه، وأما الذين ال يعرفون منه 
إال مفردات األلفاظ وصور اجلمل فأولئك عنه 

مبعدون«)38(.

ذلك مندور يف النقد املنهجي عند العرب)34(. 
وعّبـر عن هذا احلس النقدي املوفق بني جذور 
التأصيل وطراوة التحديث يف قراءة األدب 
العربي احلديث واملعاصر، ومع شوقي وحافظ 
بخاصة، إذ »كان طه حسني رقيقًا وعنيفًا 
مع الشاعرين املتزامنني شوقي وحافظ، ومل 
يخرج به رقته كما مل يخرج به عنفه عن 
دائرة املوضوعية، وكان يف رقته بعيدًا عن 
اللني واملداهنة اللذين أظهرهما أنصار شوقي 
وحافظ، أمثال الدكتور احلويف وسامي الكيايل، 
كما كان يف عنفه بعيدًا عن نزق اخلصوم 
وشططهم أمثال األستاذ العقاد الذي كان يصف 
أحمد شوقي بـ»احلانوتي الندابة«)35(.

الرافعي: يف العمق يكمن التحديث:
كان الرافعي واحدًا من كبار األدباء العرب 
الذين ظهروا يف بداية هذا القرن، وقد اشتهر 
بأسلوب غري مطروق يف فن الكتابة، وقدم 
يف العشرينيات والثالثينيات مناذج أدبية 
جتاوزت معطيات املرحلة التي عاش فيها، 
كما جتاوزت أساليب اجملددين الذين عاشوا 
معه يف نفس مرحلته، وكانت مناذجه األدبية 
وال تزال »حمور« احملاكاة واحلوار من كبار 
شعراء العربية الذين وجدوا يف كتاباته الفنية 
اخلالصة طرائق وأساليب تنسجم مع رغبتهم 
يف التجديد وال تتنافى وروح اإلبداع العربي 
وجوهر أصالته، ويكفي أن شاعرًا كبريًا 
يشغل الناس واللغة، وأقصد به »أدونيس«، مل 
يلتفت إىل شعر شوقي ومل يتوقف عند جربان 
وإمنا توقف عند الرافعي يلتقط من مناذج 
إبداعه ويستعري من معايري نريانه املقدسة 
بعض اجلذوات التي تشيع الدفء واحلرارة 
يف لغته الشعرية املتغرية يف مواجهة ضالل 
التقليد وأوهام التجديد)36(. ومن أبرز مظاهر 
التحديث العميق التي طرقها الرافعي ما ميكن 
تسميته بشعرية النرث التي متخضت فيما بعد 

رفاعة الطهطاوي
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عند الرافعي هو حيلة النفس إىل السمو واإلشراق 
والوصول إىل الشاطئ اجملهول... هو مفتاح 
الروح إىل عامل غري منظور يتنور فيه األفق 
املنري يف جانب من النفس اإلنسانية، هو نبوءة 
على قدر أنبيائها فيها الوحي واإللهام، وفيها 
اإلسراء إىل املأل األعلى على جناحي ملك جميل 
هو مادة الشعر وجالء اخلاطر وصقال النفس 

وينبوع الرحمة وأداة البيان...«)41(.

لقد كان هاجس الرافعي هو هبة كل نص مهما 
كان جنسه األدبي ملكة الشعرية، وهذه امللكة 
ال يراها مكنونة يف اللغة ذاتها، وإبداع املبدع 
وحتديثه يكمن يف شعرية هذه اللغة يف ظل 
شعارات تفجري اللغة وتثويرها، وهذه الطائفة 
التحديثية ليست يف حاجة إىل عوامل مساعدة 

بالضرورة ألنها مكنونة يف عمقها.
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ترجمة للحياة

حزن متأخر

الفت أول: صدمة احلقيقة..

كثري من األسماء تغادرنا يف عّز احلياة، وألسباب ال نعيها، وكأننا من هول 
صدمة احلقيقة نتعمد عدم الوعي، رغم اإلميان بحتمية الفراق.

أحمد حسن آخر أصدقائي الذين استقلوا القطار املتجه إىل البعيد جدًا.
هي احلياة تقطعنا من بعض، وحتولنا إىل جزر منفية بحكم العمل واملسافات 
وآليات اليومي التي ال ترحم، ونظل نلهث هنا أو هناك، مللء الوقت، وجنري 
خلف الواجبات وااللتزامات تلك بألف سبب وسبب، وننسى إنسانيتنا وتواصلنا 
احلميم، حتى يأتي لنا الناعي غري املتوقع، ليصدمنا برحيل أو فراق.

أحمد حسن، صديقي املبتسم يف وجهي دومًا ذهبت بعيدًا دون استئذان، ودون 
إعالم، أو هاتف تخربين أنك مريض كي أراك، أو أعودك أو أطمئن عليك.

يف صباحاتنا كنت كنسمة حانية تطل من الهاتف لتسألني فنجان قهوتك 
الصباحية، لنفتح كوات النهار املفعم بالعمل والكّد الذي ال ينتهي.. فأراوغك 

بأسئلتي املتشوقة، كي أنتزع منك إصرارًا.

هذه املرة ذهبت ولن تسألني أبدًا رغم لهفتي التي لن تخبو، ولكنك ذهبت حتت 
جنح التعمد.. ومللمت األشواق بقارب جناتك، وسافرت إىل البعيد الذي سنؤمه 

بعدك ذات مفارقة.

أحمد حسن تركتنا نهمي يف وجيب الوجد اآلتي، ألننا مل نتوقعك أن تغادر.. 
ومل ننتبه أنك اخرتت الرحيل املر باجتاه ذواتنا التي انفتحت عليك اآلن أكرث.

الفت ثاٍن: أكان لزامًا أن تغادر كي ننتبه، أنك يف القلب أكرث.

عبد الفتاح صربي



24

رأيه وطريقته يف قصر حدود تلك النظرية 
وتقليص نطاقاتها، وال شك أنه لن ميكن 
مناقشة حدود كل املقولة السابقة يف مقالة 
عجلى كهذه، ولن ميكن هنا إال حماورة بعض 

مفاهيمها.

وأظن أين حينما أناقش الرأي القائل بأن 
إقصاء عالمة التأنيث يف آخر )قائمة( تدل 
على نظرة دونية من أصحاب هذه اللغة 
للمرأة أناقش أقصى رؤية ممكنة ملقولة 
حتميِة تأثري اللغة يف الفكر يف امتداد فرضية 
سابري-وورف، بل قد سمعت ممن يتبنى جنس 
هذه املقوالت أن كل ظاهرة لغوية -صُغرت 

متهيد:
تنبثق هذه املقوالت من اجتاه تبّناه بعض 
اللسانيني؛ مثل سابري الذي يرى أن اإلنسان 
أسري لغته)3(، وتلميذه وورف الذي يقول بأن 
اللغة تتحكم بالفكر وتوّجهه وجهة معينة 
ليس بسبب من مفرداتها فحسب، بل بسبب 
شكل البنية الداخلية أيضًا)4(، وقد تشّكل 
الرأيان يف ما ُيسمى بفرضية سابري - وورف 
التي تقول »إننا جند أنفسنا يف جميع تفكرينا 
وإىل األبد حتت رحمة تلك اللغة التي أصبحت 
وسيلة التعبري يف جمتمعنا«)5(، وكان 
همبولت قد ذكر قبلهما نظرية )رؤية العامل( 
والتي تنّص على أن اإلنسان ال يستطيع أن 
يدرك العامل إال من خالل لغته)6(، وأن لغة 
الناس هي روحهم، وروحهم هي لغتهم)7(.

وقد تفّرع عما سبق توّجهان، األول: يذهب 
إىل تأثري اللغة على احلياة، وهو ما يؤكده 
وورف نفسه، والثاين: يذهب إىل تأثري احلياة 
على اللغة)8(، بيد أننا جند عند املناقشة عند 
الشخص الواحد أقواالً تسري يف االجتاه األول 
تارة ، وأقوااًل تسري يف االجتاه الثاين تارة 

أخرى.

وميكن القول إن مرور الفرضية املشار إليها 
بنقاشات لسانية خمتلفة قد أخذت صيغتني، 
األوىل ُسميت بفرضية سابري -وورف املرّكزة 
)أو امُلتطّرفة(، والثانية بفرضية سابري - 
وورف املعّدلة )أو امُلخّففة()9(، ولكل باحث 

يرى البعض أن العربية قاصرة وأنها لغة 
عاجزة عن وصف الذات اإللهية، وأنها لغة 
ُمشّبهة تستدعي تشبيه اخمللوق باخلالق، 
ألن الضمري املستعمل للكناية عن اهلل ضمرُي 
املفرد املذكر )هو(، وهو ما يجّر إىل الالوعي 

قسرًا مؤثرات التشبيه كافة.
ويرون استحالة حتريك الثقافة العربية نحو 
احلضارة املعاصرة وهم ميتلكون يف أذهانهم 
لغة تعيُقهم. ويرى آخرون أن معاملة اللغات 
مبثل هذه النمط من األحكام ال ينتمي إىل 
مفهوم )البحث العلمي(، وثمة رؤى قد تقع 
يف باب التحليل األدبي لكن إسقاطها يف 
جمال اللسانيات واستنباط األحكام اللغوية 
غري ممكن، وما ذلك إال للنظرة اخلاصة بعامل 

األدب نفسه.
من جنس ما سبَق رأي جابلنتز القائل بأن 
ترتيب أجزاء اجلملة )فعل، فاعل( ترتيب 
أناين!!)1( وهو ترتيب جتتنبه كثري من اللغات 
الهندوأوروبية وتسمح به لغات سامية كثرية 
منها العربية. هذا إن مل نقل إنه الرتتيب 
األصلي للنمط اإلسنادي للجملة الفعلية يف 

العربية.
ومثل ذلك قول كوبلمان »إن الساميني 
يستعملون صيغًا للتعدية يف األفعال، 
ذلك أنهم دأبوا يف حياتهم على استخدام 
احليوانات والعبيد يف تنفيذ األشغال، فهم 
لذلك يجعلون احليوانات والعبيد ينفذونها 
لهم. أما صيغ التبادل -باملقابل- فتعّبر عن 

التنظيم الدميقراطي«)2(.

   إقصاء )تاء التأنيث(
اللغة العربية وتهمة اإلعاقة اللغوية

خالد العبسي

سابري
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تقود إىل الشيء وضده ال تتصف بالعلمية، 
بيد أّنا لو جارينا تلك الطريقة لقلنا إن 
التفسري األول ألزم ملن يرى حتمية داللة 
البنية اللغوية على منط التفكري؛ ألننا يف 
العادة نصف صاحب اللغتني بأنه صاحب 
ملكة لسانية أوسع، وال نصفه بأنه مضطرب 

امللكة اللسانية.
ولنعد ُمجددًا إىل فندريس الذي استطرد يف 
القضية السالفة وذكر أن الفرنسية ليس فيها 
إال كلمة واحدة )louer( لـ)يؤجر( و)يستأجر(، 
وأن األملانية ليس فيها إال كلمة واحدة 
)lehnen( لـ)ُيعري( و)يستعري(، وأن الصينية 
ليس فيها إال كلمة واحدة )mai( لـ)يبيع( 
و)يشرتي(، وأنها تستعني بالتنغيم للتفريق 
بينهما. فهل يف هذه الظاهرة اللغوية ما يشري 
إىل الكيفية التي يدرك بها الفرنسيون اإلجارة 
واألملان اإلعارة والصينيون البيع؟)13(.

ويقول األمريكي ديفيد جستس: »ولقد 
حّيرِت اخلصيصُة الغريبُة الستقالِل )عدِم 
تبعية( جملِة الصلة يف العربية )مثالً( أولئك 
املهووسني بالسعي إىل استخالص شيء 
عن العقل من اللغة، لكن التاريخ أثبت أن 
الفشل كان مصري حماوالت املشغوفني التي 
تسعى إىل اكتشاف بعض الروابط بني اللغة 
واألعراق، وكان قصدهم األول أن يستنتجوا 
البساطة العقلية من البنية البسيطة، لكن 
التعقيدات الصرفية الرتكيبية الشديدة للغات 
األمريكية األصلية أدت إىل إخفاق هذه الفكرة 

إخفاقًا خمجاًل«)14(.

ويقول جون لوينز »وبإمكان املرء أن يحاول 
أن يربهن أن الناطق بلغتني ميلك صورتني 

صيد السمك تعطي إشارة موثوقة بها إىل حد 
كبري عن النظام االقتصادي للسكان)10(، 
بل قد يظهر مثل ذلك التأثري على طائفة 
معينة داخل اجلماعة املتكّلمة الواحدة، 
وذلك حني يجمعهم اهتمام معني، مثال ذلك 
أن املتزجلني على اجلليد يهتمون باألنواع 
اخملتلفة للثلج فيظهر أثر ذلك يف مفرداتهم، 
 )powdery snow( فيستعملون تعبريات مثل
أي )الثلج املسحوق( و)spring snow( أي 

)ثلج الربيع(... إلخ)11(.

مناقشة عامة
للفرضية املذكورة يف حتمية تأثري اللغة يف 
الفكر رأي مغاير يتمّثله لسانّيون آخرون، 

وفيما يلي نقل آرائهم:
يقول فندريس: »السعي إىل معرفة عقلية الشعب 
من خصائص لغته مشروع فاشل«)12(، 
ويضرب لذلك مثاالً ببنية التعبري عن امللكية، 
إذ تختار لغاٌت أن تقول )كتاب بطرس( 
وتختار لغاٌت أن تقول )الكتاب حق بطرس( أو 
)بتاع بطرس(، ويعّقب على ذلك قائالً: ذلك ال 
يحتم أن الشعبني يختلفان يف تصور امللكية، 
وإمنا يختلفان فقط يف التعبري عنها.

وهنا ميكن أن نضيف أن العربي يف العاميات 
يستخدم للملكية الطريقة غري املباشرة 
)الكتاب »حق، بتاع، مال، ديال« بطرس(، إال 
أنه حينما يتحدث الفصحى يلجأ إىل الطريقة 
املباشرة )كتاب بطرس(، وهنا ستأتي 
إمكانية أن يفسر هذا بتفسريين خمتلفني، 
األول: اخليال واملهارة يف تصور امللكّية 
بطريقتني خمتلفتني، الثاين: االضطراب يف 
تفسري امللكّية! إال أن املقولة التي ميكن أن 

أو كُبرت- لها انعكاسها الداليل املرتبط بفكر 
متحّدث اللغة؛ سواء كانت تلك الظاهرة على 
املستوى الصوتي أو الصريف أو الرتكيبي أو 
الداليل، وأرجو أن ال أكون مبالغًا إذا قلت إن 
مثل هذا الرأي يتبنى أكرث مما تتمناه الفرضية 

املشار إليها سابقًا.

القائل  الرأي  أناقش  حينما  أين  أظن 

آخر  يف  التأنيث  عالمة  إقصاء  بأن 

من  دونية  نظرة  على  تدل  )قائمة( 

أناقش  للمرأة  اللغة  هذه  أصحاب 

حتميِة  ملقولة  ممكنة  رؤية  أقصى 

امتداد  يف  الفكر  يف  اللغة  تأثري 

سمعت  قد  بل  سابري-وورف،  فرضية 

أن  املقوالت  هذه  جنس  يتبنى  ممن 

كُبرت-  أو  صُغرت   - لغوية  ظاهرة  كل 

بفكر  املرتبط  الداليل  انعكاسها  لها 

متحّدث اللغة

بيد أنه ليس املراُد هنا قطَع كل صلة بني اللغة 
والفكر والثقافة على كل وجه من الوجوه، 
لكني أناقش تصّور احلتمية اللغوية - كما 
يبدو - يف أقصى حاالتها. فمن املمكن قبول 
ما يذكر من أن تعدد أسماء اجلمل يف العربية 
حتى قيل إنها تقارب املئة، وتعدد أسماء 
أنواع الثلج يف لغات اإلسكيمو حتى يقارب 
العشرين، وتعدد أسماء أنواع الرز يف اللغة 
الفيتنامية حتى يصل إىل العشرين - ميثل 
انعكاسًا ظاهرًا ومباشرًا تدعو إليه املعايشة 
اليومية وحاجة التمييز بني األنواع، وليس 
من شك يف أن املادة املعجمية تكشف عن 
النمط الثقايف للجماعة املتكلمة، فَوفرُة 
املفردات املعربة عن مفاهيم الصيد الربي أو 
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وجند الوضع مشابهًا يف الروسية؛ إذ 
يتبع لقُب العائلة صاحَبه تذكريًا وتأنيثًا 
يف  أننا  إال   ،)Natasha Demrofskaya(
العربية املعاصرة جند أن األلقاب فقدت التزام 
املطابقة ولزمت منط التذكري، فنقول )سناء 
البسيوين(، )هند الرميي(، )نهلة احللبي(؛ فهل 
ميكن أن نحصل على نتيجة من هذا التغري 
اللغوي يف العربية مفادها أن هذه الظاهرة 
اللغوية تدّل على أن العرب تقدموا خطوة على 
الروس يف قضية مساواة املرأة بالرجل؟!
وإذا كان موضع املورفيم من الكلمة داالّ فعاًل 
على املنزلة االجتماعية مَلرجع املورفيم يف 
العقل اجلمعي، فلماذا تضع العربية مورفيم 
جمع الذكور )ون( يف آخر الكلمة )قائمون، 
حممدون(، هل سنقول إن العرب يقصون 
جماعة الذكور أيضًا كما أقصوا األنثى يف 
)قائمة(؟! كما أن مورفيم اجلمع املذكر 
ومورفيم اجلمع املؤنث يتموقعان بآخر 
الكلمة على السواء يف الفعل األمر )قوُموا، 

قْمن(، وهناك شواهد غري ما ذكر.
فما النتائج التي ستقودنا إليها هذه الطريقة 
يف االستنباط؟ مع مالحظة أين هنا ال أجحد 
وجود مظاهر لغمط األنثى يف العقل اجلمعي 
العربي، ولكني أنفي أن تكون تلك الشواهد 
اللغوية هي دليل التمييز أو أننا لن نستطيع 
أن نعطي املرأة مكانتها االجتماعية الصائبة 
ونحن نستعمل اللغة العربية التي تضع 

مورفيم التأنيث يف آخر الكلمات!
وثمة مالحظة أخرى تدلنا على ُبعد أمثال 
تلك األحكام عن واقع منطوق العربية، وهي 
أن يف اجملتمعات العربية - شأنها شأن كل 
اجملتمعات - طوائف متعددة مهّمشة عرقيًا 
أو مذهبيًا أو اجتماعيًا؛ فلماذا مل ينعكس مثل 
هذا النمط من التفكري على اللغة لُتخّصص 
العربية لهم عالمات وجتعلها مقصّية يف آخر 

الكلمة أو آخر اجلملة؟!)18(.

الكلمة إمنا هو ناجت عن النظرة الدونية للمرأة 
ومعادل مواٍز إلقصاء املرأة العربية إىل 

هامش اجملتمع)17(.

ولكن من املعلوم أن الفرنسية والروسية 
تخّصان املؤّنث مبورفيم صريف يكون 
الحقة يف آخر الكلمة، ففي الفرنسية 
 actor,(و )نادل، نادلة( )waiter, waitress(
actress( )ممثل، ممثلة(، ويف الروسية 

 dlenny,( ،)طيب، طيبة( )dobry, dobraya(
dlennaya( )طويل، طويلة(، فهل يلزمنا أن 

نّتهم الفرنسية والروسية بأنها لغات تدل 
على ثقافة شعوب تقصي املرأة إىل هامش 
اجملتمع بدليل أنها أقصت مورفيم التأنيث 

إىل نهاية الكلمة؟!

وإذا كنا نعتقد أن اإلجنليزية ال تفعل ذلك 
على اإلطالق فهو تصور خاطئ ألن الكلمات 
الفرنسية التي ُذكرت )نادل، نادلة/ ممثل، 
ممثلة( هي من دخيل الفرنسية على اإلجنليزية، 
وتستعملها اإلجنليزية كالفرنسية باللواحق 
الصرفية الدالة على التأنيث يف نهاية الكلمة، 
كما أن هناك كلمات أخرى يف اإلجنليزية غري 
ما ذكر؛ فهل سيكون من املنطقي أن نستنتج 
أن هناك تأثريًا فكريًا متعلقًا بتهميش املرأة 
تسرب من الثقافة الفرنسية عرب بعض 
املفردات إىل الثقافة اإلجنليزية، لتؤثر تلك 
املفردات يف عقلية املتحدثني باإلجنليزية؟! 
ال أتصور أننا سنحصل على نتائج علمية 
عندما جنّر البحث العلمي إىل مثل هذه الطرق 

يف االستدالل.

وثمة ما ميكن إضافته يف هذا السياق: يف 
العربية القدمية تتبع النسبُة للقبيلِة أو لقُب 
العائلِة صاحَبه تذكريًا وتأنيثًا، فيقال: ماريا 
القبطية، حليمة السعدية، غزالة املقدشية، 

 

متضاربتني للعامل، وأنه يتحول من صورة 
إىل أخرى مبجرد حتوله من لغة إىل أخرى، 
ولو كان هذا صحيحًا فإن الفرضية )أي 
فرضية سابري -وورف( يف صيغتها املركزة 
تتعارض مع احلقيقة الواضحة أن ثنائيي 
اللغة ال يظهرون أية أعراض جلّية تدّل على 
أنهم يتعاملون مع صور للعامل متضاربة 

جوهريًا«)15(.

يتبني اعرتاض جون لوينز على فكرة )رؤية 
العامل من خالل اللغة( وفكرة )أن اإلنسان 
أسري لغته( من خالل استدالله بحالة الناطق 
بلغتني؛ إذ ال يثبت أن املتحدثني بلغتني 
)كالعربية واإلجنليزية مثالً( يظهر عليهم ما 
يدل على أنهم ميتلكون صورتني متضاربتني 

للعامل.

وتقول ميلكا إفتش »وال ميكن ألحد أن يشكك 
يف الفكرة القائلة بأن اللغة مرتبطة بالثقافة، 
ولكن نظرية وورف أيضًا أكدت نقيض هذه 
املقولة، فنمط الثقافة عنده كان مشروطًا 
بنمط اللغة، تلك التي أثرت يف عملية اكتساب 
املعرفة، ومل تكن النقطة الثانية قابلة 

لإلثبات بالربهان«)16(.

ويتضح من خالل النص رأي ميلكا إفتش يف 
ارتباط اللغة بالثقافة يف الوقت الذي تصف 
فيه بأن املقولة التي ترى أن منط الثقافة 
مشروط بنوع اللغة لتؤثر تلك اللغة فيما بعد 
يف اإلدراك واكتساب املعرفة -مل تكن مقولة 

قابلة للربهان.

)تاء التأنيث( يف )قائمة(

ُيراد بهذا املثال - كما تقدم - أن يقال إن 
إقصاء عالمة التأنيث يف )قائمة( إىل نهاية 
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ال أرتضي أن أقول هذا وال أن أقول ذاك، ألين 
ال أرى منط هذا التفكري منتميًا إىل البحث 
العلمي، على أن ديفيد جستس نفسه قد أجاب 
عن كوبلمان بقوله: »ومن جهة أخرى ففي 
العربية وزٌن ِفعليٌّ مشتق للمبادلة ]املفاعلة[ 
)reciprocal( »كتب«، »تكاتبوا«، وهذا ما 
يسقط فرضية كوبلمان، فيما يخص العربية 

على األقل«)20(.

خالصة

هل أكون خمطئًا حينما أقول إن أصحاب هذه 
اآلراء حينما يكونون من الناطقني بالعربية 
لغًة أّمًا ويتبّنون مثل هذا الرأي يقعون يف 
»ممارسة العنصرية صوب الذات واحلكم 
على النفس بالدونية«؛ فإذا كان من تعريف 
العنصرية أنها: اعتقاد تأثري اللون أو اجلنس 
أو العرق يف السلوك سلبًا وإيجابًا، فهل 
ميكن أن ننفي أن اعتقاد إجبار اللغة العربية 
ملتحدثيها نحو التفكري اخلاطئ ليس إال نوعًا 

من العنصرية.

ولنا أن نتساءل: كيف ميكن أن يثق إنسان 
يف تفكريه ونتائج بحثه وهو يستعمل لغة 
يعتقدها لغة معاقة لها تأثري سلبي حتمي 
يف الفكر؟! وأخّص حتديدًا َمن ُشغف برتديد 
مثل تلك املقوالت وهو ال يتقن لغة ثانية غري 
العربية. ملاذا ال تكون نتائج أبحاثهم عبارة 
عن أخطاء فكرية ناجتة عن اإلعاقة اللغوية 

الكامنة يف لغتهم العربية؟!

هل ميكن ملن يحاور هؤالء أن يقطع احلوار 
بحجة أن كال الفريقني يستعمل العربية يف 
إثبات رأيه؟ وكيف ميكن التوصل إىل نتيجة 
صحيحة بآلة تفكري خاطئة؟ البد أن تؤثر 

إال أين مؤمن متامًا أن كل تلك الضروب من 
التفكري تقصي البحث عن النتائج العلمية 
احلقيقية، ومقتنع بقول اللساين األمريكي 
جون لوينز: »ما مل ُيربهن حتى اآلن -هو 
وجود أية عالقة متبادلة بني االختالفات 
يف الرتكيب النحوي واالختالفات يف عقلية 
املتحدثني بلغات خمتلفة نحويًًا«)19(.

3 - رأي كوبلمان يف استعمال الساميني 
لصيغ التعدية يف األفعال ميكن أن ينعكس 
متامًا، إذ ميكن أن نرتك التعويل هنا على 
صيغ التعدية يف األفعال وأن نعّول على 
اإلسناد بحجة أن اإلسناد من أهم أركان اللغة، 
بل هو نواتها األوىل، وسنقول هنا إن اللغات 
السامية تستعمل اإلسناد املباشر يف اإلسناد 
)هند جميلة( وإن هناك لغات أخرى تستعمل 
اإلسناد بواسطة فعل الكينونة، فاإلجنليزية 
مثاًل تقول )Hend is beautiful(، فاجلملة 
-بالرتجمة احلرفية- )هند ]تكون[ جميلة(.

أال ميكن اآلن أن يقال إن )هند جميلة( تعبري 
إسنادي مباشر وإن )هند تكون جميلة( تعبري 
إسنادي يستعمل الواسطة، فيكون ذلك دااّلً 
-باملنطق السابق- أن أصحاب التعبري 
األول يباشرون أمورهم بنفسهم وأن أصحاب 
التعبري الثاين يستعملون العبيد واحليوانات 
)ُمعادل فعل الكينونة( يف مصاحلهم؟!

األمثلة األخـرى
1 - احلجة التي ترى أن عدم تخصيص ضمري 
خاص باهلل، ال تستدعي كثريًا الوقوف معها. 
إذ مل أجد -يف حدود بحثي- لغة تخصص 
كنايات خاصة باهلل من اسم اإلشارة 
والضمري، وميكنني أن أجعل عبارتي أقل 
تعميمًا وسأقول: اللغات املشهورة املعروفة 
كاإلجنليزية والفرنسية واألملانية والروسية 
كلها ال تخصص ضمائر أو أسماء إشارات 
خاصة باهلل عز وجل بحيث ال تستعمل إال تلك 
الكناية يف احلديث عن الذات اإللهية، وهنا 
يتحّول هذا النقد من نقد لغة معّينة -وهي 
اللغة العربية يف هذا املقام- إىل نقد اللغة 

باملعنى املطلق.

واملثاالن السابقان يدالن أن بعض األحكام 
ال حتاكم العربية من منطلق املقارنة بني 
اللغات - وهو املنطلق الطبيعي-، بل تطلق 
األحكام على العربية من دون النظر يف وجود 
نظائر أسباب تلك األحكام يف لغات أخرى، 
مع أن قلة االطالع على الظواهر اللسانية 
املوجودة يف اللغات األخرى سيكون سببًا 

رئيسًا لألحكام اخلاطئة حينها.

2 - رأي جابلنتز الذي فيه يوصف الرتتيب 
)فعل + فاعل( باألنانية، واحلق أنه قول 
موغل يف االنطباعية إىل حّد اإلدهاش، وبعيد 

عن االستناد إىل احلقائق اللسانية.

ولنا أن نقول باملقابل إذا كانت ثمة لغة ُتجرب 
 Zaid(=)متحدثها على منط واحد )فاعل + فعل
went( وال جتيز غري هذا الرتتيب، ولغة جتيز 

ملتحدثها منطني )فعل + فاعل(=)ذهب زيد( 
و)فاعل + فعل(=)زيد ذهب( مثل العربية، فما 
اللغة األنانية منهما؟ وما اللغة الدميقراطية 

واللغة الدكتاتورية؟

يوصف  فيه  الذي  جابلنتز  رأي 

فاعل(   + )فعل  الرتتيب 

قول  أنه  واحلق  باألنانية، 

حّد  إىل  االنطباعية  يف  موغل 

االستناد  عن  وبعيد  اإلدهاش، 

إىل احلقائق اللسانية.



28

4 - أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة، الدكتور 
خرما، ص88.

5 - اللغة واللغويات، جون لوينز، ترجمة: الدكتور 
حممد العناين، دار جرير، عّمان، الطبعة األوىل، 2009، 

ص284.
6 - اجتاهات البحث اللساين، ميلكا إفتش، ترجمة: 
الدكتور سعد مصلوح والدكتورة وفاء كامل فايد، 
اجمللس األعلى للثقافة-املشروع القومي للرتجمة، 

ص67، ص308.
7 - موجز تاريخ علم اللغة يف الغرب، ز.هـ. روبنز، 
ترجمة: الدكتور أحمد عوض، عامل املعرفة، العدد227، 

نوفمرب 1997، ص254.
8 - داللة الشكل يف العربية يف ضوء اللغات األوروبية، 

جستس، ص563.
9 - اللغة واللغويات، لوينز، ص285، ص286.
10 - اجتاهات البحث اللساين، إفتش، ص298.

-11 اللغة واللغويات، لوينز، ص287.
-12 اللغة، ج. فندريس، تعريب: عبد احلميد الدواخلي 

وحممد القصاص، ص301.
-13 اللغة، فندريس، ص301.

-14 داللة الشكل يف العربية يف ضوء اللغات األوروبية، 
جستس، ص384-383.

-15 اللغة واللغويات، لوينز، ص285.
-16 اجتاهات البحث اللساين، إفتش، ص301.

-17 ويبدو أنها فكرة مشابهة ملا قيل عن دواوين 
الشاعرة نازك املالئكة من أنها يهيمن على عناوينها 
التأنيث )عاشقة الليل(، )قرارة املوجة(، )شظايا ورماد(، 
)مأساة احلياة وأغنية اإلنسان(، )الصالة والثورة(، وإذا 
كان املسند إليه يف العنوان مذكرًا أُقصي إىل آخر اجلملة 
)ويغري ألوانه البحُر(، وهو ما يستدل به بعضهم على 

موقف الشاعرة النافر من الرجل.
-18 وباملقابل جند يف بعض اللغات تفريقًا من أمناط 
لغوية أخرى بني املؤنث واملذّكر، وإذا مَتّعنا يف البنية 
االجتماعية احمليطة بتلك اللغة ال جند إقصاء للمرأة بقدٍر 
يوازي تلك الظاهرة اللغوية، مثال ذلك أننا جند يف لغة 
اخلمري )شعب كمبوديا( حرَف اجلواب )نعم( يختلف من 
املذكر إىل املؤنث، حيث يستعمل املذكر )با( ويستعمل 

املؤنث )جا(.
-19 اللغة واللغويات، لوينز، ص293.

-20 داللة الشكل يف العربية يف ضوء اللغات األوروبية، 
جستس، ص565.

-21 اللسانيات، الدكتور سمري شريف استيتية، عامل 
الكتب احلديث، 2005، ص123.

-22 اللسانيات، الدكتور استيتية، ص123.
-23 موجز تاريخ علم اللغة يف الغرب، روبنز، ص228.

-24 اللغة، فندريس، ص391.
-25 اللغة، فندريس، ص391، موجز تاريخ علم اللغة 

يف الغرب، روبنز، ص 74.

وليست من اللغات االشتقاقية أو التصريفية، 
بل إن الصينية من اللغات العازلة بدرجة 
عالية جدًا)21(، ويتكون املورفيم الواحد يف 
اللغات العازلة من كلمة واحدة غري قابلة 
للزيادة بالسوابق أو اللواحق)22(، فاللغة 
العازلة  - مبعايري عاشقي االستدالل على فكر 
متحّدث اللغة من لغته - لغة غريُ نبيهٍة تنعدُم 
فيها القدرة على االختصار، وقد رأى اللغوي 
منبّدو  - بسبب بعض خصائص الصينية 
- أنها لغة ناقصة بشكل زائد، وافرتض أن 
الصينيني ال ميكنهم إجناز أي تقّدم يف جمال 

الفلسفة)23(!

وإذا خرجنا من جمال املنطوق اللغوي إىل 
جمال املكتوب اللغوي فإن الصينية تعتمد 
نظام الكتابة التصويرية)24(، وهو نظام 
ينتمي إىل أقدم األنظمة الكتابية، بل إنه 
أول نظام كتابة عرفه اإلنسان)25(، كما 
التصويرية تواجه كثريًا من  الكتابة  أن 

الصعوبات يف حوسبة اللغة.

لو كانت الصني تعّول على الكالم ال الفعل 
والتنظري ال التطبيق -لظلت تتجادل يف 
شأن لغتها أمدًا بعيدًا، ولقبعت حيث يقبع 

اآلخرون.

الهوامــش:

1 - داللة الشكل يف العربية يف ضوء اللغات األوروبية، 
ديفيد جستس، ترجمة: الدكتور حمزة املزيني، مركز 
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، سلسلة كتب 

مرتجمة، ص412.
2 - داللة الشكل يف العربية يف ضوء اللغات األوروبية، 

جستس، ص563.
3 - أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة، الدكتور 
نايف خرما، عامل املعرفة، العدد9، سبتمرب 1978، 

ص180.

اللغة املعاقة يف منظومة الفكر لدى الفريقني. 
سيصبح من احلتم اللجوُء إىل لغة ال تأثري 
لها سلبيًا يف التفكري، وهنا سنضطر إىل أن 
نبحث عن تلك اللغة وقد نختلف يف تلك اللغة 
ولن يكون حوارنا حول تلك اللغة مثمرًا ألن 

العربية هي آلة البحث!

أخريًا

لنضع سؤاالً: هل تأثري اللغة يف العقل - إن 
سّلمنا به - أمر ميكن تخطيه بعوامل أخرى 
مثل التثقيف واالطالع والتعليم والتدريب أو 
يستحيل تخطيه؟ يعيُننا يف اجلواب عن ذلك 
حالة كثري من اخلارجني فكريًا وفلسفيًا على 
أقوامهم؛ إذ ال ُيشرتط أن يكونوا ممن ميتلك 
لغة ثانية، وال شك أن التثقيف والتعليم أسهل 
مما ُيقرتح، وهو: استبدال لغة أخرى بالعربية، 

أو التغيري اجلذري يف العربية.

أقول متأسفًا: إنه يغلب على البحث اللساين 
العربي أن يعلق بني فريقني، فريق انشغل عن 
البحث احلقيقي بتكرار أن العربية هي أشرف 
اللغات وأرفعها قدرًا وأبعدها عن كل خسيسة 
وأنها أسمى لغات العاملني قاطبة، وفريق 
شغل نفسه باإلزراء على العربية ووصفها 
باإلعاقة والتشّوه وحتميلها كل مسؤولية 
الرتّدي اجلمعي وشلل الفكر العربي.

ال بد أن يبحث العرب اليوم عن األسباب 
املوضوعية لتأخرهم عن قافلة التقدم العلمي 
وركب التكنولوجيا، ومن اخلطأ البّين أن 
يقتصروا يف توصيف ذلك الرتاجع احلضاري 
بنسبته إىل لغتهم. ها هي الصني اليوم تتهّيأ 
ألن تكون أكرب قوة اقتصادية يف العامل مع 
أن لغتها الرسمية من منط اللغات العازلة، 
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املقابسات مفهوم 

جاء يف املصادر اللغوية: و»قبس« علمًا 
تعلمه، و»قبست« الرجل علمًا)2(، و«»اقتبس« 
منه علمًا أي استفاد، ورأى بعضهم: »أقبسه« 
علمًا، و»قبسه«نارًا، وقيل: أقبسه علمًا ونارًا 
سواء)3(، وعليه: فقبس الرجل قبسًا العلم؛ 
تعلمه واستفاده، وقبس الرجل فالنًا العلم؛ 
علمه إياه، واملقابسات: مفردة مقابسة؛ 
وملا كانت »تنحدر من تقابس على وزن 
تفاعل أفادت حصول املبادلة، أي أن كاًل 
من املتقابسني أقبس أحدهما اآلخر علمًا)4(، 
واملقابسة ليست مقصورة على اثنني فيمكن 
أن تكون مشرتكة بني جماعة، ولذا ُعرِّفت 

التدوين؛ ما يعني حماولة اإلجابة عن كيف 
نقرأ ما دّونه التوحيدي يف مقابساته؟، 
واملسلك الصحيح يف التعاطي مع منقوالته 
عّمن قابسهم؟ هل نتعامل معه على أنه نص 
كالمهم وكان هو كالراوي املؤدي عنهم؟ أم 
أنه معنى كالمهم أداه التوحيدي مبنحوتاته 
اللفظية وصناعته اللغوية واألدبية؟ هل 
الشخصيات املذكورة يف املقابسات خضعت 
للتوظيف ألجل تسويق بعض آرائه حتت 
غطاء مقاالتهم ومنتجاتهم عرب نسبة أجوبة 
ومتون ألسئلة صاغتها رحلته الفكرية ومن 
ثم يفصلها قياسًا على اختياراتهم وأصولهم 
التي قد خربها جيدًا، فكانت مقابساته على 
اجملاز أي أنها ليست حقيقة مع أشخاصهم 
وأعيانهم وإمنا مع مقاالتهم وآرائهم، أم ترى 
كانت املقابسات – حسب الظاهر- مدونة 
على احلقيقة من عدة جمالس ليس للتوحيدي 
املدون إال التأليف بينها، وإصالح شأنها، 
وإخراجها بحلتها على هذه الهيئة املعهودة...

إلخ. أسئلة ال تربح قارئ املقابسات وقد 
كنت رهني أسرها؛ واضطررت حال طروئها 
إلرداف كتاب املقابسات بإحدى الدراسات 
املوسعة عنه)1(؛ عّلها ُتزيل ما علق يف ذهني 
بخصوص هذه الفئة من عقد التساؤالت 
فانكشفت أجزاء بعضها غري واضحة املعامل، 
وتولدت عنها ُأَخر، وبقيت بعض مل تربح 

حراكًا...

كتاب »املقابسات« ألبي حيان التوحيدي 
سجل عزيز، ووثيقة هامة قيدت آراء ثلة من 
الفالسفة - منهم املنقطعة نتاجاته وآراؤه، 
أو اجملهولة أخباره وسريته - وأرخت 
ملسائل وموضوعات فلسفية – آنذاك - 
كانت شاغل األسئلة واألجوبة على طاولة 
البحث يف جمالس بغداد، واستطاعت 
مبقابستها املئة والنيف رصد جمالس 
بضعة عقود من القرن الرابع الهجري، 
وعكست احلركة العلمية لبحوث الفلسفة  
واإللهيات والطبيعيات وعلم النفس واللغة 
واألدب، ما جعل أحد الباحثني يعده بأنه: 
»الكتاب الوحيد الذي حفظ لنا أسماء 
فالسفة بغداد ومفكريها؛ وروى طرفًا من 
آرائهم وعقائدهم ... فهو من هذه الناحية، 
على أقل تقدير اجلانب املهم من احلياة 
الفكرية يف بغداد يف النصف الثاين من 

القرن الرابع«.

واحلديث عن هندسة التدوين وتقنية األداء 
يف املقابسات التوحيدية ال يتأتى لقارئها 
- فيما يبدو يل - إال بإزاء النظر يف جنبات 
اإلشكاالت التي رافقت عملية تدوين وحترير 
هذه املقابسات، وتلمس املعوقات املصاحبة 
لنقل هذه اجملالس، وحتويل شفهيها إىل 
مدونات حتريرية، وبصيغة أخرى: الوعي 
باآللية التوحيدية املستخدمة يف عملية 

قامات

الفلسفية للمرويات  التدوين  إشكالية    

يف مقابسات أبي حيان التوحيدي

حممد عبد الصمد الهجري

صورة تخيلية 
ألبي حيان التوحيدي
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التأليف والكتابة إال إذا جعلنا للمحتوى 
املدون النسبة الكربى يف مربرات هذا التأخري 

والتلكؤ. 
2 - احلالة النفسية وأثرها يف تكوين 
املواقف واالجتاهات الفكرية، وتشكيل نوع 
املسائل ومناهج األجوبة، كما أنها ترسم 
املناخ الذي تتكيف معه الذات من جانب، 
والذات يف عالقتها مع اآلخرين من جانب 
آخر، فشخصية التوحيدي القلقة املتناقضة 
يف تصرفاتها، واملتشكية دائمًا من الظروف 
احمليطة بها، والتي طبعت على كتبه حالة من 
البؤس والتشاؤم، وألبست املقابسات كساء 
االعتذارات املتكررة، وهو حتليل أرجع إليه 
أحد الباحثني مناط تأخره، وذلك من خالل 
داللة »احتجاجه غري مرة بفقره وشقائه، 
وحياته املضطربة التي بددت قواه وحرمته 
التجمع الفكري الذي ميكنه من تصنيف 
كتابه بشكل متزن متسلسل«)9(، والذي 
أراه أن أثر هذه احلالة ناشئة من مركزية 
االنسداد يف رحلة أبي حيان الفكرية التي 
عرب عنها قائالً:« فأقبلت على ما عّرفتك من 
حايل يف ضيق صدري وفقد أنسي، وانسداد 

مذهبي«)10(.

ثم إن األزمة النفسية يف عالقة التوحيدي 
بذاته كانت منعكسة يف عالقته مع اآلخرين، 
وعلى ما يكتبه، فقد كان يف عالقته مع 
العلماء حتفل نفسه بإجاللهم وتقديرهم، 
ويهيم معهم يف عامل من التجريد يظل منشّدًا 
إليه حتى بعد خروجه من تلك اجملالس، فهي 
أشبه بحالة التنومي املغناطيسي ال يفيق 
منها إال بحالة االرتهان الواقعي الرخيص 
يف جمالس البالط السلطاين أو يف حلظات 
اجلوع والعوز، وهو ما يسبب له حالة من 
القرف والتقزز، بينما تؤثر فيما يكتبه يف 
صورة خلط الفلسفة بالعاطفة وقد عرب أحد 

هذا الكتاب والدنيا يف عيني مسودة، وأبواب 
اخلري دوين منسدة، لثقل املؤونة، ولقلة 
املعونة، وفقد املؤنس، وعثار القدم بعد القدم 
وانتشار احلال بعد احلال، هذا مع ضعف الركن 
واشتعال الشيب، وخمود النار، وسوء اجلزع، 
وأفول شمس احلياة، وسقوط جنم العمر، وقلة 

حصول الزاد، وقرب يوم الرحيل«)6(.

يف  ُتْسَتْكَنه  إشكاالت  عدة  هناك 

ملحوظة  املقابسات  تدوين  عملية 

كرثة  من  ذلك  على  أدل  ال  ثناياها  يف 

بذلك،  ذاته  التوحيدي  تصريحات 

فواحتها  يف  املتكررة  اعتذاراته  عرب 

تلكئه  حادثة  إىل  إضافة  وأعقابها، 

حتريرها  يف  وقصته  إخراجها؛  يف 

التي ذكرها يف مقدمة الكتاب

والتقدم يف السن قد يكون مسوغًا للتلكؤ 
والتأخر يف إجابة طلب الراغبني - كما يف 
قصة إخراجها املدونة يف مقدمة الكتاب 
- كما أن تقدم السن له آثار على الشخص 
فتجعله غري مقتدر على استحضار األفكار، 
والتعبري لها، إضافة إىل أن استذكار األلفاظ 
والنصوص الروائية للمقابسات الشفهية 
التي مل يحالفها التوثيق يف مدوناته مهمة 
شاقة وعسرية يف مثل هذه السن، ويظهر هذا 
يف قول أبي حيان: »أتألف ما شرد منها 
وأنظم ما انترث منها، وأرقع بجهدي وطاقتي 
شملها وأحلي بوسعي عطلها..«)7(، كما أن 
الوصول إىل أرذل العمر جعل التوحيدي يف 
نظر دارسيه »ال يقوى على أن يؤلف على 
نحو السرعة عند الطلب كما كان يف جمالس 
بغداد والّري يف عهدي الشباب والكهولة«)8(، 
وهو تربير ال ينسجم مع كمال النضج حال 
الشيخوخة والتجربة املتقدمة املتمرسة يف 

املقابسات بأن »يشرتك اثنان، أو أكرث من 
الناس يف حماورة علمية، فيأخذ أحدهم العلم 
من اآلخر وُيعطيه ما عنده من العلم«)5(.

املقابسات تدوين  يف  اإلشكال  توصيف 

هناك عدة إشكاالت ُتْسَتْكَنه يف عملية تدوين 
املقابسات ملحوظة يف ثناياها ال أدل على 
ذلك من كرثة تصريحات التوحيدي ذاته 
بذلك، عرب اعتذاراته املتكررة يف فواحتها 
وأعقابها، إضافة إىل حادثة تلكئه يف 
إخراجها؛ وقصته يف حتريرها التي ذكرها 
يف مقدمة الكتاب، مما يفرض لدينا أن لدى 
التوحيدي ما يربر ذلك التلكؤ والتمنع - وهو 
األديب وفارس القلم - وهي يف نظري حزمة 
من اإلشكاالت احلقيقية التي استشعرها 
التوحيدي وأحس بها، بل عاش معها يف 
صراع مرير، طال صراعه؛ ومع خشيته من 
اقرتاب أجله، مل يستسغ مفارقة احلياة دون 
حتريرها وإخراجها لعدم رضاه عن صورتها 
احلالية، فهو كما يبدو يف نظرنا ال يدّون 
جمرد مقابسات وحوارات بل لكأنه يسطر 
جتربته وحصيلة فلسفة حياته املتسائلة؛ 
ويرقم أجوبة لكربى استشكاالته املكّونة 
لشخصيته القلقة الظمأى، وهذا ما أّدى إىل 
زيادة تنّوع املعوقات النظرية والعملية 
- يف تدوينها - وجعلها عقبة كأداء أمام 
خطة التوحيدي الشخصية لإلجابة عن 
أسئلة املقابسات الكربى، وبالتايل إىل بطء 
سري عملية اإلنتاج وكرثة حماوالته األولية 
إلخراج املقابسات يف كتاب رغم جهده يف 
جمع شتيتها املتناثر يف القراطيس واألوراق، 
واستدعائها من تالفيف الذاكرة وخبايا 
الذهن جملالس حقبة من السنني وخالصة 

هذه املعوقات واإلشكاالت كاآلتي:
1 - تقدمه يف السن فقد كان يف أواخر عمره 
ويظهر ذلك يف قوله واصفًا نفسه: »إين نقلت 
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للناس، بالوقوف عند ظاهر كلمات التوحيدي 
التي أرجعها إىل طلب إحدى الشخصيات 
اجملهولة وإحلاحها، وهي شخصية مل يصرح 
باسمها التوحيدي كعادته يف بقية كتبه - 
بل كما فعله يف باطن مقابساته، فقد كان 
حريصًا ودقيقًا يف عزو كل كالم إىل صاحبه 
- وقد جاء يف سياق القصة أن التوحيدي يف 
خضم تكرار الطلبات من هذه الشخصية اُضطر 
إلخضاع هذا الطلب لالستشارة واالستنصاح، 
بينما يف املقابل رأينا هذه الشخصية 
اجملهولة تتلمس وسطاء ومفاوضني عّل أبا 

حيان يقتنع بإخراج املقابسات.

الفريق الثاين: وهو الذي غّلب األسلوب األدبي، 
فرأى أن قصة تدوين املقابسات هي عبارة 
عن أسلوب أدبي انتهجه التوحيدي لغرض 
رمزي يخفي قلقه وازدواجية شخصيته، 
وأما قصة »ادعاء االستجابة يف التأليف 
لرغبة ذي داللة، والتمنع إال بعد االستشارة 
بعض  إليها  يلجأ  طريقة  واالستخارة 
املؤلفني، ليتجه األسلوب يف عرض األفكار 
وجهة اخلطاب، تلك الوجهة التي تكسب 
األسلوب صفة التداعي والتجاذب، والتي بها 
يستدرج القارئ إىل متابعة املؤلف مبا حتدثه 
يف نفسه ضمائر اخلطاب من استثارة يحيل 
إليها منها أنه املقصود باخلطاب«)20(، بل 
عّدى بعضهم هذا األسلوب على املقابسات 
ذاتها وشخصياتها مع مالحظة أنه مل 
ينسب للمتقابسني غري ما يقولونه، لكنه أدار 
احلوارات بينهم، وأقام اجملالس كسيناريو 
أدبي لغرض إيصال بعض املسائل الفلسفية.
الفريق الثالث: واعتمد هذا الفريق على قراءة 
السيناريو التوحيدي عرب التوفيق واجلمع 
بني األسلوب األدبي والغرض العلمي، 
فلم يستبعدوا رمزية قصة طلب الشخصية 
اجملهولة، وأن تكون إحلاحات هذا اجملهول 

التوحيدي  عالقة  يف  النفسية  األزمة 

عالقته  يف  منعكسة  كانت  بذاته 

فقد  يكتبه،  ما  وعلى  اآلخرين،  مع 

حتفل  العلماء  مع  عالقته  يف  كان 

ويهيم  وتقديرهم،  بإجاللهم  نفسه 

يظل  التجريد  من  عامل  يف  معهم 

من  خروجه  بعد  حتى  إليه  منشّدًا 

بحالة  أشبه  فهي  اجملالس،  تلك 

التنومي املغناطيسي

آخرون بـ»أنه مل يكن يف مقابساته، ويف 
سائر مؤلفاته منظمًا يف الفلسفة إال 
أنه متيز مع ذلك بسعة اطالعه يف باب 
الفلسفة«)17(، ودّل عدم االنتظام يف العرض 
واالستدالل)18(أن أبا حيان بهذا االعتبار 
»مل يكن ميتلك االقتدار احلقيقي على التعبري 
الفلسفي الدقيق«)19(، لكن وثاقتنا يف األداء 
التوحيدي تنبع من أن املقابسات إذا كانت 
عند بعض املتقابسني تدارسًا ومذاكرة فإنها 
عند التوحيدي - كما أشرنا - أجوبة حاسمة 
ملسائل الوجود واحلياة طاملا أقلقت حياته 
الفكرية وأربكت قناعاته املعرفية وهو يسعى 
لإلجابة عنها، ولذا فإن تدوينه لها يعني 
تدوينًا ألهم األجوبة واآلراء التي حاول أن 

يتكيف من خاللها مع الواقع.

وقد تعرض الباحثون يف قراءتهم للمقابسات، 
وافرتقت اآلراء بهم وحمصل فرضياتهم يف 
قراءة قصة التدوين وإشكالياتها فكانت 

كالتايل:
الفريق األول: اعتمد يف فرضيته على ظاهر 
كلمات التوحيدي املدبجة يف مقدمته، فعزا 
هذا الفريق املعوقات إىل ما أبداه التوحيدي 
هنالك، فتناول هذا الفريق - على سبيل 
املثال  أسباب كتابة املقابسات وإخراجها 

الباحثني عن ذلك قائاًل: »إذا كان أبو حيان 
مل يستطع يف حياته اخلاصة أن يحكم على 
الناس حكمًا عقليًا حمايدًا، فإنه مل يستطع يف 
أسلوبه أن يعرب عن املعاين تعبريًا موضوعيًا 
خالصًا، ولعل هذا هو السبب يف أننا كثريًا ما 
نبحث عن )التوحيدي الفيلسوف( فال نكاد 
ـ)التوحيدي اإلنسان( وحتى حينما  نلتقي إال ب
يتحدث أبو حيان عن أعمق املسائل الفلسفية 
جتريدًا فإنك جتده يشيع فيها العاطفة ما 
يحيلها إىل مسائل أدبية ممتعة، ومن هنا فقد 
اتهمه بعض املؤرخني بأنه ابتعد عن الدقة 

يف التعبري الفلسفي«)11(.

3 -طبيعة املرويات يف كتاب املقابسات، 
فإن إطالق اسم املقابسات عليه كان »جتاوزًا 
على حقيقة فصول الكتاب، فالكتاب ليس كله 
مقابسات أو حماورات، بل حوى خمتارات 
وأمايل وروايات ودروسًا وحماضرات«)12(، 
فضالً عن موضوعاته التي جتعل من تصنيفه 
العلمي حمموالً على »كتب الفلسفة باملعنى 
الدقيق لكلمة فلسفة«)13(، ولذا ُعدَّ ثبتًا 
للمجادالت الفلسفية)14(، بل »إن املعنيني 
بأبي حيان يكادون يجمعون على أن كتاب 
املقابسات هو كتاب فلسفي«)15(، وعليه: 
فهو سجل لألفكار الفلسفية بالدرجة األوىل، 
واملرويات فيه ذات طبيعة خاصة ال حتتمل 
يف شخص املتحمل واملؤدي أي قصور يف 
احلفظ واألداء والتدوين، وقد يرد هنا أنه 
ال يستطيع أداء هذه املرويات إال من كان 
فيلسوفًا أو متضلعًا بالفلسفة، وهذا ما جعل 
آراء الباحثني متباينة رغم مقالة ياقوت 
احلموي الشهرية عن أبي حيان: »أديب 
الفالسفة وفيلسوف األدباء« فالبعض رآه 
أنه »مل يكن فيلسوفًا باملعنى الشامل لهذه 
الكلمة ومل يشتهر برأي أو مذهب فلسفي، بل 
هو أديب متفلسف متصوف«)16(، بينما رآه 
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)4( د. األعسم  »مصدر سابق« ص 112.
)5( توفيق حسني يف مقدمته لكتاب 
»املقابسات« ص10، كما أفاده الدكتور 
األعسم يف املصدر السابق ص112، وصرح 
مبوافقته على التعريف عقبه قائالً:« وهذا 

منتهى الصواب يف رأينا«.
)6( املقابسات ص308 يف مطلع املقابسة 

احلادية والتسعني.
)7( انظر  املقابسات ص118.

)8( د. عبد األمري األعسم مصدر سابق 
ص123.

)9( املصدر السابق ص144 عن الكيالين » 
أبو حيان التوحيدي« ص 46.

)10( املقابسات ص118.
)11( عزاه د. األعسم ، مصدر سابق ص149 
التوحيدي«  حيان  أبو   « إبراهيم  لزكريا 

ص142.
)12( املصدر السابق ص114-113.

)13( وهو ما اختاره الدكتور األعسم يف 
املصدر السابق ص109.

وعزاه  ص109  السابق  املصدر   )14(
للمستشرق مارغليوث.

)15( د /  األعسم  مصدر سابق ص 110.
)16( عزاه املصدر السابق ص147  للكيالين 

» أبو حيان التوحيدي«ص 28.
)17( عزاه املصدر السابق ص148 ملاجد 
فخري »تاريخ الفلسفة اإلسالمية« ص 254.

)18( عزاه املصدر السابق ص140 لتوفيق 
حسني يف مقدمته على املقابسات ص 18.
)19( عزاه املصدر السابق ص140 للكيالين 

ص45.
)20( املصدر السابق ص226.
)21( املصدر السابق ص226.

)22( املصدر السابق ص 228.

بإمكاننا أن نفرتض أن أبا حيان، وهو يف سن 
الشيخوخة، أمن العيش ليل نهار مع إنسان 
ال يستحق الذكر، إن النص من الداخل يثبت 
أن ترجيح حميي الدين سليم كل السالمة، 
اسرتجاعًا للسعادة التي يستشعرها القارئ 

عليه وهو يدون مواد الكتاب«)22(.

وأخريًا فقد كان لكل فريق مسلكه واتكاءته 
يف قراءة العملية التدوينية وتأدية املرويات 
الفلسفية فيها، وبالتايل فمن السالمة أن 
تفهم هذه املسالك يف عرضها اإلشكاالت 
بطريقة غري مفككة - كل إشكال على حدة 
- لقوة الروابط البينية بينها، وما متثله يف 
جملتها هو املعنى للدخول إىل فهم التقنية 

التدوينية للمقابسات. 
   

هوامـش

)1( وهي دراسة الدكتور عبد األمري األعسم، 
وهي عبارة عن جمموعة حماضراته التي 
ألقاها يف جامعة السوربون، وطبعها يف 
دار األندلس – بريوت باسم: ) أبو حيان 
التوحيدي يف كتاب املقابسات( ط / دار  
األندلس- بريوت، الطبعة الثانية 1984م.
)2(  العالمة الفيومي »املصباح املنري« 
ص252 ، اعتنى بها األستاذ / يوسف الشيخ 
حممد، ط / املكتبة العصرية- بريوت، الطبعة 

الثالثة 1420هـ- 1999م.
»خمتار الصحاح«  )3( العالمة الرازي 
ص283، ط / دار احلديث – القاهرة، الطبعة 
األوىل 1421هـ- 2000م، واألصل يف مادة 
»قبس« هو الشعلة من النار، وقد جاءت 
يف القرآن الكرمي على لسان موسى – عليه 
السالم -: »لعلي آتيكم بشهاب قبس لعلكم 

تصطلون«.. اآلية.

أعمق  عن  حيان  أبو  يتحدث  حينما 

فإنك  جتريدًا  الفلسفية  املسائل 

ما  العاطفة  فيها  يشيع  جتده 

ممتعة،  أدبية  مسائل  إىل  يحيلها 

املؤرخني  بعض  اتهمه  فقد  هنا  ومن 

التعبري  يف  الدقة  عن  ابتعد  بأنه 

الفلسفي 

هي الشخصية القلقة يف أعماق التوحيدي 
التي ترددت يف إخراج املقابسات، وتلكأت 
لدوافع عديدة، فشخصية التوحيدي لها سابقة 
خطرة فقد أحرقت كتبها من قبل، وما ذاك 
إال انعكاسًا للمعارك الداخلية التى ال تكاد 
تخمد يف نفس التوحيدي، حيث قال حميي 
الدين سليم: »وباستيحائي للروح التي تعمر 
الكتاب رجحت أن يكون أبو حيان مسوقًا 
إىل تأليفه برغبة يف نفسه، يثريها احلرص 
على جمع ما أقبسه واقتبسه من أعالم عصره 
ومشائخه يف هيئة كتاب، ولو كان الباعث هو 
االستجابة لرغبة أحد معاصريه لنّوه به كما 
نّوه بغريه يف كتبه«)21( كما مل يستبعد هذا 
الفريق أنه رمبا قد توافق ذلك يف الواقع مع 
طلب من أحد أصحابه أو مريديه، فصاغ ذلك 
يف جملة ذات دالالت مفتوحة حمتملة وهو 
اجتاه مال إليه الدكتور األعسم فقال معقبًا 
إياه: »إن ترجيحًا كهذا يجب أن يستحق منا 
كل التقدير، فأنا ال أنكر على نفسي االعرتاف 
بأن الكتاب مؤلف حتقيقًا لرغبة كامنة يف 
ذات أبي حيان، انظروا إىل قوله )فالن( و)يا 
هذا( فماذا ترون؟ ليس من الصواب يف شيء 
أن رجاًل عايل الشأن كاجملهول، هو الذي 
طلب تأليف الكتاب فأهمل ذكره هكذا بال 
تعيني، واحرتام الرجال املمتازين يتحقق يف 
تسميتهم، والنص عليهم، وإال فهو من سوء 
الذكر ما قد يجلب شرًا للمؤلف والكتاب وليس 
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ن خاللها العمل األدبي  ، يكوِّ جتربة تلقٍّ
ة إحساسًا  وعيَّ املتَّصف بخصائصه النَّ
باجلمال – املتعة اجلماليَّة يف كسب املعرفة. 
ي. والتَّجربة الثانية هي التي يقوم بها املتلقِّ

ي وميارسه  ور األساس يتوالَّه املتلقِّ هذا الدَّ
بعد إنتاج العمل األدبي وإرساله.

ة،  ي على هذه العمليَّ وال يقتصر دور املتلقِّ
اها إىل ممارسة دور أساس  وإنَّما يتعدَّ
ة اإلنتاج نفسها. وهذه تبدأ، قبل  يف عمليَّ
املباشرة باإلنتاج؛ وذلك بسعي املوهوب/
مشروع األديب إىل امتالك َمَلكة اإلنتاج 
رميز والقيم اجلماليَّة املشرتكة/ ومنظومة التَّ
األنا األعلى الثَّقايف، من طريق معرفة اللغة 
واملوروث الثَّقايف، فيكون مستقبالً، يكوِّن 
ُل بهذا املوروث مَلَكَته، فهنا  ي املتمثِّ املتلقِّ
ي دور املكوِّن. ثمَّ يعمد األديب،  ميثِّل املتلقِّ
يف أثناء اإلنتاج وبعده، إىل مراقبة إنتاجه 
ي األوَّل له املدفوع  وجتويده، فيكون املتلقِّ
مبتلقٍّ ضمني إىل التَّجويد، ميثِّل الوعي 
ور التجويدي  النَّقدي القائم. ويستمرُّ هذا الدَّ
ي  ربة والعرض على متلقِّ إىل َطْوَرْي الدُّ
ي هنا  ة، فيمثِّل املتلقِّ دائرة األديب اخلاصَّ
د، سواء ضمنّيًا بدفعه األديب إىل  دور اجملوِّ
التَّجويد أم ظاهرًا مبمارسته ذلك عملّيًا خالل 
ربة والعرض. طوري التتلمذ المتالك الدُّ
عر العربي، يف مرحلة  وإذا عرفنا أنَّ تلقي الشِّ

ة، وفاقًا لهذا الفهم، يف  اهرة األدبيَّ تتمثَّل الظَّ
عمليتي كشف، تتمُّ أوالهما عند إنتاج العمل، 
ويتوالَّها األديب، وثانيتهما عند إبالغه 
ي، وبنجاح هاتني العمليتني  ويتوالَّها املتلقِّ
ق العمُل األدبي يف مستويات َتْحُكمها  يتحقَّ
ي. ي وشروط التلقِّ طبيعة العمل واملتلقِّ

ي دور أساس يف اإلسهام  وبهذا يكون للمتلقِّ
يف إنتاج النَّص وكشف قيمه: بنًى ورؤًى.

آرمسرتونغ  إيفور  األدبي  اقُد  النَّ يرى 
ي الدور األساس يف  ريتشاردز أنَّ للمتلقِّ
ق اجلمايل، فيقول يف كتابه »أسس علم  التحقُّ
اجلمال«: »إنَّ اجلمال ليس صفة يف األشياء، أو 
ة، بل هو إحساس يصدر عن  يف األعمال الفنيَّ
جتربة شعوريَّة ميرُّ بها املشاهد أو املستمع 
أو القارئ، فيتمُّ خاللها حتويل عنصر من 
عناصر اإلحساس إىل صفة يف الشيء«)1(.

ي هو الذي يضفي  وإن يكن إحساس املتلقِّ
صفة اجلمال على العمل األدبي، ما يعطي 
ق  ور األساس يف إجناز التحقُّ ي الدَّ املتلقِّ
اجلمايل للعمل، فإنَّ هذا اإلحساس ما كان 
عوريَّة لو مل يكن  ن خالل التَّجربة الشُّ ليتكوَّ
ي، وهو العامل األساس يف تكوُّن  العمل امُلَتَلقَّ
هذه التَّجربة، يتَّصف بخصائص تولِّد هذا 
اإلحساس. وهذا يعني أنَّ هناك جتربتني: 
أوالهما جتربة إنتاج عمل أدبي – لغوي 
يتَّصف بخصائص نوعيَّة متيِّزه، وثانيتهما 

راسة إىل تقدمي معرفة  تهدف هذه الدِّ
بدور الشفويَّة يف نشأة النَّظرية األدبيَّة 
الً يف  ة وتبلور أسسها، فتبحث أوَّ العربيَّ
اهرة األدبيَّة، ويف شروط تكوُّن  مفهوم الظَّ
س  عريَّة العربيَّة املؤسِّ اهرة الشِّ أمنوذج الظَّ
ة التي انطلقت  ومنظومة قيمها اجلماليَّ
ة، وثانيًا يف  ة العربيَّ منها النَّظريَّة األدبيَّ
اهرة وبلورتهم أسس  اد لهذه الظَّ قَّ دراسة النُّ
رت،  ة التي مل تلبث أن تطوَّ النَّظريَّة األدبيَّ
ة. اريخيَّة املستجدَّ متأثِّرة بالعوامل التَّ

ي ة واملتلقِّ اهرة األدبيَّ يف مفهوم الظَّ

اهرة األدبيَّة يف العمليَّتني  تتمثَّل الظَّ
اآلتيتني:

1 - ينتج األديب عماًل أدبّيًا، وهو بناء لغوي 
د نوعه، ويفصح/ ز بخصائص حتدِّ يتميَّ
يكشف عن رؤية إىل العامل متليها التَّجربة 

اإلنسانيَّة.

2 - ويرسله إىل متلقٍّ يكشف، استنادًا إىل 
منظومة ترميز وقيم جماليَّة مشرتكة، تلك 
ؤية التي تنطق بها خصائص العمل  الرُّ
ة. ويف هذه اخلصائص،  ة، أي األدبيَّ وعيَّ النَّ
ي  اللة، يتمثَّل سرُّ احتفاء املتلقِّ النَّاطقة بالدَّ

ة العمل. بهذا العمل، وسرُّ فاعليَّ

العربيَّة ة  األدبيَّ النَّظرية  ن  وتكوُّ فوية  الشَّ

الظاهرة الشعرية وقيمها اجلمالية
د. عبد اجمليد زراقط

دراسـة
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يار  حلة وال مناص، وُتقفر الدِّ ُتفرض الرَّ
العامرة التي كانت موطن حياة وحب، وتعيد 
اعر إليها من جديد، فإذا هي أطالل  األيَّام الشَّ
! إنَّها جتربة  ورسوم وأثاٍف، ويبكي اجلاهليُّ
، إن هو إالَّ  فريدة هذه التي ُتبكي اجلاهليَّ

إنسان، ولكن كان عليه أالَّ يتهالك...

فدع عنك شيئًا قـد مضـى لسبيله      
 ولكن علـى ما غالك اليوم اقـبـل

موقف إنساين من ناحية، ومتجاوز للضعف 
يف سبيل البقاء من ناحية أخرى، ولعلَّ هذا 
صلب املوقف. صحيح أنَّ املتأخرين استهلكوا 
فوها يف خدمة مواقف  هذه املطالع، ووظَّ
مغايرة، ولكنَّ هذا ال يعني أنَّ جتربة اجلاهليِّ 
وتعبريه عنها مل يكونا أصيلني عميقني.

اعر، من  س الشَّ ثمَّ صارت األطالل رمزًا ينفِّ
ا يحسه من أحزان وآالم.  خالل معايشتها، عمَّ
مات  وعلى ضوء هذا الفهم، ميكن رؤية مقدِّ
ن أحسنوا استخدام هذه  بعض املتأخرين، ممَّ
ة... مات يف إطار جتربتهم العامَّ املقدِّ

ائم صوب الغيث  لل مرتبط بالرَّحيل الدَّ والطَّ
حيل  يف بيداء موحشة خطرة. وما كان الرَّ
اقة القوية؛ فهي السبيل إىل الكأل،  يتمُّ لوال النَّ
بل إىل احلياة. كان من الضروري أن تكون 
صلبة قويَّة، وأن تكون عالقة اجلاهليِّ معها 

حميمة.

اقة إحدى وسائل اجلاهلي لتحقيق  متثِّل النَّ
ذاته، أو إنها بعض ما يجعله واقعًا قوّيًا. ومن 
هنا موقعها ودورها يف القصيدة اجلاهلية، 
وهو اللهو بعنرتيس، كما يلهو بحور نواعم يف 
املروط، وتكون هذه احلور أطيب من اخلمرة:

نًا يف صراعه، بل كان يقاتل: اجلاهلي هيِّ
قتاَل امـرىِءٍ آسـى أخاه بـنـفسـه        
ـِد ويـعلـم أنَّ الـمـرء غيـر مـخلَّ

ب دائمة، صنيع  وكان على حالٍة من تأهُّ
عنرتة:

إذ ال أزال عـلـى رحـالة سـابـح            
ـم َنـْهـد تـعاوره الكـمـاة، مكلَّ

 ،... اهليِّ قد أكون أشرت إىل شروط حياة اجلَّ
روط، دليلنا إىل حتديد  وإنَّها، أي هذه الشُّ
اهلي؛ فهو إنسان يواجه  اعر اجلَّ جتربة الشَّ
دًا  يات. يواجه، متوحِّ عاملًا مملوءًا بالتحدِّ
ر بالكاد احلدَّ  مع قبيلته، طبيعة قاسية توفِّ

األدنى للعيش:
وماٍء قـد وردُت، أمـيـم، طاٍم           

 علـى أرجائـه زجـل القطاِط
فـبـتُّ أنـهنه السرحان عنه                

 كـالنا وارد حـران قـاطـي

ويواجه جمتمعًا احلياة فيه لألقوى، وإالَّ 
اة التي تتقي بشخب العروق  فمصري الشَّ
باالنتظار. ولكي يبقى كان عليه أن يستمرَّ 
واقفًا شاهرًا سيفه مسرجًا فرسه. إنَّها جتربة 
ة اتخذت مظهرها األدبي يف  إنسانيَّة خاصَّ
ة؛ إذ كانت هذه القصيدة أداة  القصيدة اجلاهليَّ
اعر اجلاهليِّ يف التَّعبري، ويف االتصال  الشَّ
عري وصفه، ووسيلته  بالعامل، ويف اإلبداع الشِّ

وازن يف صراعه املرير. للتَّ

اعر اجلاهليِّ بعٌض من  ال ريب أنَّ جتربة الشَّ
ة، واحلياة كلٌّ مرتابط. بديهٌي  احلياة اإلنسانيَّ
هذا، والبديهي أيضًا أن يكون التَّعبري عن 
كًا، فطبيعة  التَّجربة كالًّ مرتابطًا، وإن بدا مفكَّ
تًا وخروجًا عن  التَّجربة تفرض ما يبدو تشتُّ
ة. الوحدة العضويَّة يف القصيدة اجلاهليَّ

ي كان  التَّأسيس، كان شفوّيًا، وأنَّ املتلقِّ
فويَّة على  املستمع فحسب، أدركنا تأثري الشَّ
ل بناه وخصائصه.  عر وتشكُّ ة إنتاج الشِّ عمليَّ
وسوف نتبيَّن ذلك لدى حديثنا عن شروط 
عريَّة العربيَّة يف ما يأتي: اهرة الشِّ تكوُّن الظَّ

ة  عريَّة العربيَّ اهرة الشِّ ن الظَّ شروط تكوُّ
ومنظومة قيمها اجلماليَّة

روط  يف ضوء هذا الفهم، ميكن أن نتبيَّن الشُّ
ة العربيَّة  اهرة األدبيَّ ن الظَّ التي حتكم تكوُّ
يف مرحلة التَّأسيس – وهي، يف بحثنا هذا، 
ظاهرة شعريَّة - ومنظومة قيمها اجلماليَّة. 
اًل باملنتج وثانيًا  وهي شروط تتعلَّق أوَّ

ي. باملتلقِّ

عريَّة اجلاهليَّة التَّجربة الشِّ

حراء... متاهات ومهالك حتتوي نتفًا من  الصَّ
مستلزمات احلياة، يدور حولها صراع مرير 
بني اإلنسان واحليوان، وبني اإلنسان وأخيه، 
س، وهو  وكلٌّ من يريد البقاء... ولنسمع املتلمِّ

حراء: ث عن العيش يف الصَّ يتحدَّ
ـة من مستعمٍل قـذف         وكم دوَن َمـيَّ
ومـن فالة بـهـا ُتـستودع العيُس...

حراء. ومل يكن  إنَّها بعُض شروط حياة الصَّ
بيعة فحسب، بل كان له  ـراع مع قوى الطَّ الصِّ
ـر عنه املهلهل بقوله: شكل آخر عبَّ

إن نـحن لـم نـثـأر به فاشحـُذوا     
ا لـحـزِّ الـحلوِق شـفاركـم، مـنَّ

ـقـي          اة ال تـتَّ ذبـحـًا كذبـح الشَّ
ذابـحـها إالَّ بـَشـْخـِب العـروِق

ومن يريد أن يكون شاًة!؟ ومل يكن الفارس 
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فاحلياة اجلاهليَّة مل تفرض شكل القصيدة 
كًا فحسب، بل فرضت أسلوب  الذي يبدو مفكَّ
التَّعبري أيضًا. وبهذه النَّظرة ميكن رؤية 
اعر اجلاهليِّ على وصف احملاسن  تركيز الشَّ
اقة  ة للمرأة، وعلى صفات النَّ اخلارجيَّ
يف... إنَّه يتباهى ويفخر  واحلصان والسَّ
مبلكيته لهذه األشياء اجلميلة والقويَّة، بل 
ن وقوفه  ة التي تؤمِّ فات املثاليَّ ولهذه الصِّ
واستمراره... إنَّها قضاياه التي جتعله فارسًا 

يقاوم الَفْقد/الفناء وينتصر.

اعر اجلاهلي  وهكذا، يتمثَّل جوهر جتربة الشَّ
ة، كما رأينا، يف مقاومة الَفْقد/الفناء،  احلياتيَّ
ه  والبقاء فارسًا منتصرًا، ولكن، كان هذا كلُّ
فويَّة واحلروب.  مهدَّدًا بالَفْقد والفناء بسبب الشَّ
ومن هنا كان ال بدَّ من مقاومة هذا الفْقد/
عر يتصف مبزايا  الفناء بإبداع شكل من الشِّ
تتيح له البقاء. وهكذا متثَّلت هذه التَّجربة 
عر فريد أيضًا،  الفريدة يف شكل من الشِّ
كل  اللة، فيتعاضد الشَّ ينهض بأداء هذه الدَّ
د فيه  نا كالًّ متكامالً تتجسَّ واملضمون ليكوِّ
اهلي/ القضية األساس/اجلذر يف العصر اجلَّ

ة. فوي، وهي البقاء والفاعليَّ الشَّ

فويَّة ي الشَّ جتربة التلقِّ

عر شفويَّة طال  ي هذا الشِّ كانت جتربة تلقِّ
اعر أن يبدع، كما قلنا،  أمدها. فكان على الشَّ
عر يبقى وال يفنى، مهما مرَّ به  شكالً من الشِّ
اعر اجلاهلي، بعد  ن الشَّ من أحداث، وقد متكَّ
كل الفريد  جتارب كثرية، من إبداع هذا الشَّ
حراء العامل  فويَّة يف الصَّ لت الشَّ الذي مثَّ

نه. األساس يف تكوُّ
كل، ناظمًا  ينمو سياق القصيدة، يف هذا الشَّ

، بشكل عام، كان يفخر يف  اعر اجلاهليُّ والشَّ
روف، أعني أنَّه كان  ظروف مماثلة لهذه الظُّ
يفخر يف ظروف يكون الفخر فيها الزمًا. 
د القبيلة ويقنعها بقوَّتها ويهيِّئها  فالفخر يوحِّ
للمعركة الدَّائمة، ويبقيها على أُهبة االستعداد. 
فاجلاهلي كان بحاجة ألن ُيرَهب وُيخاف، 
وبحاجة ألن تعلم القبائل األخرى مدى قوته، 
بل إنَّه بحاجة ألن يعتقد هذا شخصّيًا، وألن 
يبثه يف قبيلته. أو ليست حياته حربًا دائمة!؟ 
ومل نستكرث عليه الفخر وال نستكرثه على 

إذاعات أيامنا!؟
ي بالهجاء، أمل يكن وجهًا  والهجاء، أو ما ُسمِّ
اعر على  م فيه الشَّ راع!؟ يتهكَّ من وجوه الصِّ
خصومه؛ ويسخر منهم، مثبطًا من عزائمهم، 
اعر يف  مضعفًا فيهم الثِّقة بالنَّفس. وهل الشَّ
تلك األيَّام يفعل غري ما تفعله وكاالت األنباء 
لفزة والصحف يف هذه األيَّام!؟  واإلذاعات والتَّ
اعر، وسيلة إعالم عصره  واجلاهليُّ الشَّ
الوحيدة، كان يخوض احلرب عرب شكل فني 

جميل.

وما قهوٌة صهباء كالـمسك ريـحها       
 ُتَعلُّ على الناجود طورًا وتـنزح
بأطـيب مـن فيها إذا جئت طـارقًا           

مـن الليل، بل ُفوها ألُذ وأنضُح
إنَّه التعامل مع الوجود بوصفه وحدًة حمورها 
د من حيث  اعر، وعالقته باألشياء تتحدَّ الشَّ
جدواها له ولبقائه واقفًا غري منحٍن. يريد 

اقة... املرأة وسيلة، كاخلمرة، كالنَّ
ولكنَّ خيبته ال تصل به إىل درجة التهالك، 
موع، ولكنَّها  فحزنه ربَّما وصل إىل درجة الدُّ
افية املساعدة على التَّجاوز. وهذا،  الدُّموع الشَّ
إلدراكه أو إلحساسه بضرورة متاسكه من 

أجل إكمال مسريته:
ض وصُله         - فاقطع لبانة مـن تعرَّ
اُمها ولـخري واصـل خلَّة صرَّ
ا قد شغفت بـه                      - ويئست مـمَّ
منها وال يـسليك كالـيـاس

ة، إالَّ أنَّها يف  إنَّها عاطفة صادقة إنسانيَّ
خدمة احلياة، شأنها شأن حالة اجلاهلي عند 

وقوفه على األطالل.

راع، كانت  ، أو وسائله يف الصِّ أشياء اجلاهليِّ
جمال فخره، إضافة إىل أمور أخرى تتعلَّق 

رب. بالشجاعة والكرم والصَّ

حًا كاذبًا، وإنَّما كان يف  والفخر ما كان تبجُّ
دة؛ فعندما  صلب التَّجربة يؤدِّي وظيفة حمدَّ
يتغزَّل عنرتة بعبلة، ثمَّ يفخر، إنَّما يفعل هذا 
من أجل إشعارها ببطولته وطمأنتها. وقد 
الحظ د. شكري فيصل عالقة فخر عنرتة 
بغزله حني قال: »... فالفخر الذي أنشده عنرتة 
مل يكن بعيدًا عن روح الغزل بل كان منه 
اعر يريد لصاحبته  منبعه ومصدره... كان الشَّ

أن تطمئن إليه...«)2(.

تفرض  مل  اجلاهليَّة  احلياة 

يبدو  الذي  القصيدة  شكل 

فرضت  بل  فحسب،  كًا  مفكَّ

وبهذه  أيضًا.  التَّعبري  أسلوب 

تركيز  رؤية  ميكن  النَّظرة 

وصف  على  اجلاهليِّ  اعر  الشَّ

للمرأة،  ة  اخلارجيَّ احملاسن 

واحلصان  اقة  النَّ صفات  وعلى 

ويفخر  يتباهى  إنَّه  يف...  والسَّ

األشياء  لهذه  مبلكيته 

اجلميلة والقويَّة
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ها: ة، أهمُّ شعريَّة متثِّل منظومة قيم جماليَّ

عري ليمثِّل وحدة مكتملة  1 - صوغ البيت الشِّ
لة إن  املبنى واملعنى، فتكون له داللته املستقِّ
اكرة، أو إن بقي شطر منه،  بقي وحيدًا يف الذَّ
ويكون له موقعه يف بناء القصيدة ليؤدِّي منه 
دورًا ينتظم يف سياق نظام العالقات إلنتاج 
ثنا عنها  ة التي حتدَّ الليَّ ة الدَّ ة اجلماليَّ الفاعليَّ

قبل قليل.

2 - التَّجويد الذي يصل إىل مستوى جمايل 
ي، وهو املستمع هنا،  يفرض على املتلقِّ
اوي  االنتباه واالهتمام واإلصغاء، وعلى الرَّ
عر سريورة كانت  احلفظ والنَّشر، ما يتيح للشِّ
عر  من األهميَّة مبكان كبري، نظرًا ملا كان للشِّ
من دور يف ذلك اجملتمع، وغنيٌّ عن البيان 
التَّذكري بحوليات زهري بن أبي سلمى.

لقي،  3 - اإليجاز والتكثيف ليسهل احلفظ والتَّ
اكرة بالكثري من الكالم، وال ُيجهد  فال تثَقل الذَّ

امع بذلك أيضًا. فهم السَّ

4 - اختيار املعجم الُّلغوي املتَّصف بجرس 
قوي ونغم جميل، وذلك بغية شدِّ انتباه 

بيعة،  األمور، عند العرب( تتغلغل يف الطَّ
دها مشهدًا أو حركة... وترسمه  فرتصد ما يجسِّ
ائي. ة تنطق برؤية ذلك العارف الرَّ بلغٍة فنيَّ

وقد بيَّن غري باحٍث هذه احلقيقة. ومن هؤالء 
الباحثني، على سبيل املثال فحسب، د. 
، بعد  مصطفى ناصف. فهذا الباحث ال يشكُّ
ل  أن يقرأ قصيدة امرئ القيس، »يف أنَّ متأمِّ
املوقف يستطيع أن يرى أنَّ جهد فرس امرئ 
القيس أشبه باجلهد الذي ُيْبَذل إلنزال مطر 
خصب«، ويبيِّن أنَّ عناصر القصيدة جميعها، 
ف يف نظام  مبا يف ذلك األحداث، توظَّ
 : اللة، ويتساءل من ثمَّ ي هذه الدَّ عالقاٍت يؤدِّ
»ما معنى أن نقرأ األبيات مستقلَّة ونصفها 

بالرتاكم؟«)3(.
د ما  م د. عبد القادر القط أمنوذجًا يؤكِّ ويقدِّ
بيب،  نذهب إليه، وهو قصيدة عبدة بن الطَّ
ومطلعها: »هل حبل خولة بعد الهجر 
موصول...؟« فهو ينتهي، بعد أن يدرس هذه 
القصيدة، إىل أنَّ جميع وحداتها تنتظم لتؤدِّي 
فكرة انتصار اإلنسان، فكأنَّما ثور الوحش 
الذي يخرج من املعركة منتصرًا، وقد تدلَّى 
لسانه الهثًا من أعقابها، هو رمٌز حيٌّ النتصار 
رغبة البقاء على الفناء واملوت...«)4(.

عر اجلاهلي، من خالل  وميكن القول: إنَّ الشِّ
ى الوظيفة التي كان  أمنوذجه الفريد، أدَّ
ة، فالفنُّ يف  يها الفنُّ يف فجر اإلنسانيَّ يؤدِّ
د الفيلسوف  هذه املرحلة، كان، كما يؤكِّ
– 1762(، يف  األملاين بومغارتن )1714 
كتابه: ضرورة الفن، »سالحًا سحرّيًا من أجل 

البقاء«.

ة منظومة القيم اجلماليَّ

عري الفريد، الذي ميثِّل  ز هذا األمنوذج الشِّ متيَّ
فويَّة، بخصائص  ة الشَّ عريَّة العربيَّ الظاهرة الشِّ

ة  د حتميَّ خمتلف العناصر لينطق بداللٍة تؤكِّ
د بالفناء، كما رأينا  انتصار الفارس املهدَّ
اهلي، إذ  لدى عرضنا جتربة الفارس اجلَّ
تكون خمتلف أشياء العامل، وسائل هذا 
كًا يف  االنتصار. وينتظم البناء الذي يبدو مفكَّ
ق هذا الهدف، وهو مقاومة الفناء،  نظام يحقِّ
واحلرص على البقاء واخللود. وهذا ما سوف 

نوضحه يف ما يأتي:

عري من استقالٍل  إنَّ ما يتَّصف به البيت الشِّ
غبة يف إنتاج حليٍة  وإيجاز ال يعود إىل الرَّ
عراء  ة، كما صار يفعل بعض الشُّ مستقلَّ
الية، وإنَّما إىل إرادة  ابعني يف العصور التَّ التَّ
مقاومة الفناء، ذلك أنَّ طبيعة اجملتمع 
اكرة وسيلة  فويَّة كانت جتعل الذَّ اجلاهليِّ الشَّ
اعر اجلاهليِّ  نشر ونقل وحفظ، فكان على الشَّ
عر يقاوم الَفْقد والفناء،  أن يبتكر شكالً من الشِّ
واة على احلفظ والرواية  د ليقبل الرُّ فجوَّ
ل وحداٍت  والنَّشر، وأوجز ليسهل احلفظ، وشكَّ
ل ليبقى  ميكن أن يكون لكلٍّ منها معنى مستقِّ
من إنتاجه شيء ذو معنى َمْهما ُفِقد منه. 
ي داللة، ولو كان بيتًا  وهكذا يبقى شعٌر يؤدِّ

واحدًا أو شطر بيت.

نة مرميَّة على  ى »حجارة ملوَّ إنَّ ما ُيسمَّ
بساط... ومزيَّنة بصور حسيَّة«، كما يقول 
ف عند  اد، ليس كذلك إالَّ للمتوقِّ بعض النقَّ
، وذلك ألنَّ القصيدة اجلاهليَّة  املظهر اخلارجيِّ
اعر  تنطق، إن أحسنت قراءتها، برؤية الشَّ
اجلاهليِّ الفريدة إىل عامله. وهي رؤية حتدس 
ده، وهو حتميَّة  بالالشعور اجلمعيِّ وجتسِّ

د بالفناء. انتصار الفارس املهدَّ

ة )وليس من دون  إنَّها متلك معرفة حدسيَّ
عر بوصفه العلم الدَّقيق بجواهر  داللة فهم الشِّ

يف  القصيدة،  سياق  ينمو 

خمتلف  ناظمًا  كل،  الشَّ هذا 

د  تؤكِّ بداللٍة  لينطق  العناصر 

د  املهدَّ الفارس  انتصار  ة  حتميَّ

عرضنا  لدى  رأينا  كما  بالفناء، 

إذ  اهلي،  اجلَّ الفارس  جتربة 

تكون خمتلف أشياء العامل
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املعنى اخلفي الذي تؤتيه جتربة األديب 
ي: إفضاء  لقِّ ة التَّ ة، وثانيتهما عمليَّ احلياتيَّ
امع إىل حقيقة ذلك الكشف، وهذا  ي السَّ املتلقِّ
احظ )ت. 255  ما ينصُّ عليه عمرو بن بحر اجلَّ
ثًا عن البيان الذي »سِمْعت  هـ.(، فيقول متحدِّ
اهلل عزَّ وجل ميدحه ويحثُّ عليه، بذلك نطق 
اللة  القرآن الكرمي، وبذلك تفاخرت العرب«: الدَّ
اهرة على املعنى اخلفي هو البيان...«. ثمَّ  الظَّ
يضيف: »والبيان اسم جامع لكلِّ شيء كشف 
مري  له قناع املعنى، وهتك احلجب دون الضَّ
امع إىل حقيقته، ويهجم على  حتى يفضي السَّ
حمصوله كائنًا ما كان ذلك البيان، ومن أي 

ليل...«)6(. جنس كان ذلك الدَّ

فالبيان الذي ميدحه اهلل ويتفاخر به العرب 
هو غاية العمل األدبي بطرفيه: القائل 
امع، يعني كشف قناع املعنى اخلفي،  والسَّ

امع يفضي إىل حقيقته. وجعل السَّ

وإن يكن مدار األمر على الفهم واإلفهام فإنَّ 
احظ: »ألنَّ  األمر الثاين هو الهدف. يقول اجلَّ
مدار األمر والغاية التي إليها يجري القائل 
امع إنَّما هي الفهم واإلفهام. فبأيِّ شيٍء  والسَّ
بلغَت اإلفهام وأوضحَت عن املعنى فذاك هو 

البيان يف ذلك املوضع«)7(.

احظ عن عمليتي الكشف: كشف  يتحدَّث اجلَّ
ي إليه،  األديب للمعنى اخلفي وإفضاء املتلقِّ
ة األوىل، يف موضع آخر،  ي العمليَّ ويسمِّ
ة الثانية التبيني، ويرى أنَّ  البيان والعمليَّ
ق  امع شريكان يف فضل حتقُّ القائل والسَّ
قت شروط ذلك فيهما كان  الغاية، وإن حتقَّ
احظ: »مدار األمر على  األمر أحمد، يقول اجلَّ
بيني وعلى الفهم والتفهيم، وكلَّما  البيان والتَّ
ما  كان اللسان أبني كان أحمد، كما أنَّه كلَّ

ويشعر نفسه واآلخرين بأنَّه غنيٌّ وقوي.

ة، بوصفها متثِّل جتربة  لليَّ 12 - البدء بالطَّ
اعر يبالغ يف  العيش األساس، فكان الشَّ
جتويدها؛ وصحيح أنَّه كان يبكي ويستبكي 
فيها، لكنَّه كان يبقى واقفًا، فسرعان ما 
بيعة،  يرحل ويصارع اإلنسان والوحش والطَّ
ة  لليَّ وينتصر، ويصل إىل حبيبته، فهذه الطَّ
يه عيش جتربة  اعر وملتلقِّ كانت تتيح للشَّ
االنتصار. من هنا كانت أهميتها واحلرص 

على البدء بها.

ي القادر...  13 - اإلفهام السريع... وامللتقِّ
اهرة األدبيَّة عند العرب، كما قلنا، شفويَّة  الظَّ
ماع واحلفظ والرِّواية، ما عزَّز  تعتمد على السَّ
ريع  لهما اإلفهام السَّ احلاجة إىل أمرين: أوَّ
ي القادر على الفهم  الواضح، وثانيهما املتلقِّ
عر اجليِّد؛ ما متثَّل،  السريع الواضح، ومتييز الشِّ
ة  كما ذكرنا، خصائص شعريَّة/قيمًا جماليَّ
ة التي  يًا ميتلك منظومة القيم اجلماليَّ ومتلقِّ
ل يف  يرى القصيدة من خاللها، والتي تشكِّ
اعر،  مني لدى الشَّ الوقت نفسه القارئ الضِّ
فيعمل على أن تتصف قصيدته بها.

ن النَّظرية األدبيَّة النَّقد األدبي وتكوُّ

اهرة  اد العرب بدراسة هذه الظَّ قَّ وقد اهتمَّ النُّ
اهتمامًا خاّصًا، وذلك ألنَّ العلم الذي يدرسها، 
ـ.(،  كما يقول أبو هالل العسكري )ت. 359 ه
م لذلك على  »به يعرف إعجاز كتاب اهلل، ويقدَّ
سائر العلوم بعد توحيد اهلل تعاىل«)5(.

اهرة األدبيَّة، يف النَّقد العربي  وتتمثَّل الظَّ
ثنا عنهما  القدمي، يف العمليَّتني اَللتني حتدَّ
ة اإلنتاج: الكشف عن  قبل قليل: أوالهما عمليَّ

مع،  ة السَّ عر بحاسَّ ى الشِّ املستمع الذي يتلقَّ
ودفعه إىل اإلصغاء إىل القصيدة بكاملها.

هل، البعيد عن  5 - اعتماد تركيب العبارة السَّ
التعقيد و»املعاظلة«، كما كان يقال يف تلك 
ة،  معيَّ لقيِّ السَّ ة التَّ األيَّام، بغية تسهيل عمليَّ

وفهم اخلطاب.

6 - احلرص على وضوح املعنى، ليسهل 
معي والفهم أيضًا. ي السَّ التلقِّ

رادف، وذلك بغية تثبيت  7 - وفرة التِّكرار والتَّ
املعنى يف ذهن املستمع، إذ إنَّه قد ينسى إن 

ة واحد ومل ُيَعد. ُذكر ملرَّ

ة، املدركة  عريَّة احلسيَّ ور الشِّ 8 - وفرة الصُّ
بوساطة اإلدراك احلسي األكرث سهولة 
وبساطة، فكأنَّما ترسم املشاهد أمام املستمع 
نها من دون عناء. رسمًا ملموسًا، فيتبيَّ

عريَّة بني ميزتني:  ور الشِّ 9 - جمع الصُّ
أوالهما إصابة الوصف وإجادته وثانيتهما 

قرب املأخذ وسهولته.

اإلنسان  القصيدة جتربة  ن  10 - تضمُّ
اجلاهلي الكاملة، النَّاطقة برؤيته إىل عامله، 
ر  عر العربي مبراحل من التطوُّ وقد مرَّ الشِّ
أفضت إىل إنشاء القصيدة، فمن رجز تلقائي، 
ع على  وليد مناخ انفعايل، إىل قريض يقطَّ
مهل، إىل قصيد ُيْقَصد إىل إحكام بنائه، 
ليمثِّل جتربة العيش كاملة، ولينطق برؤيتها 

إىل العامل.

11 - وصف حماسن أشياء عامله واملبالغة 
يف ذلك، ليتباهى مبلكيته هذه األشياء، 
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غايته، فسميت البالغة بالغة ألنَّها تنهي 
امع فيفهمه«)12(. املعنى إىل قلب السَّ

لها،  ز هذه النَّظرية على ثالثة أمور: أوَّ تركِّ
بيان القائل للمعنى اخلفي، إبانة املعنى 
اخلفي وإظهاره، وثانيها، إبالغ هذا املعنى 
امع، وحسن إفهامه إيَّاه، وثالثها،  إىل السَّ
ة االرتياح  ي = هزَّ بعث إحساس عند املتلقِّ
رب... يدفعه إىل النُّطق بصدق هذا البيان،  والطَّ
سواء أكان كيسًا أم حمقًا يف الواقع، فالواقع 

البياين هو املبلغ، فالفاعليَّة جماليَّة.

والكالم، يف تقرير هذا األمر كثري، نقتطف 
منه على سبيل املثال، ما يفي باحلاجة: قال 
عبد احلميد الكاتب: البالغة تقرير املعنى 
يف األفهام من أقرب وجوه الكالم. وجاء 
يف البيان والتبيني: البالغة إفهامك العرب 
احلاجة على جمرى كالم الفصحاء. وجاء 
يف كتاب الصناعتني: البالغة كل ما تبلغ به 
نه  نه يف نفسه كتمكُّ امع فتمكِّ املعنى قلب السَّ
يف نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن، 
وجاء يف موضع آخر: »... بعبارة نيِّرة«. وقال 
ابن املعتز: البالغة هي البلوغ إىل املعنى ومل 
يطل سفر الكالم، وجاء يف العمدة: البالغة 
ة على البيان مع حسن النِّظام، أو هي  القوَّ
امع.  إبالغ املتكلِّم حاجته بحسن إفهام السَّ
مع هو احملور، ولذلك كان »أحسن  فالسَّ
الوصف ما نعت به الشيء حتى يكاد ميثله 
مع«، وكان األدب مرآة لوجدان  عينًا للسَّ

مستقبله«)13(.

ي/اإلفهام املمتع لقِّ شروط التَّ

ة عند العرب، إنشاد  اهرة األدبيَّ ي، يف الظَّ التلقِّ
ة تلقٍّ متميِّزة، فإنشاد  وإلقاء، أي أنَّه عمليَّ

عر  ي أن يعطي هذا الشِّ ذلك، ويعود للمتلقِّ
ـعريَّة: أشعر بيت، إن انتزع هذا  صفته الشِّ
منه استجابة مباشرة بأنَّه صادق، أي مقنع 
ان  شعرّيًا، سواء يف ذلك الكيس أو احلمق، فحسَّ
ينظر هنا إىل االكتشاف املفاجئ الذي يعلنه 
عر اإلحساس  ي، بعد أن يبعث فيه الشِّ املتلقِّ

افعة إىل قول احلكم. بالبهجة الدَّ

ث القاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين  وحتدَّ
)ت. 392 هـ.(، يف ما بعد، عن هذا اإلحساس/

يد، فيكون مقياسًا  عر اجلَّ رب الذي يولِّده الشِّ الطَّ
للحكم بجودته، فقال:

ل كيف جتد نفسك عند إنشاده  »ثمَّ تأمَّ
د ما يتداخلك من االرتياح  عر[، وتفقَّ ]الشِّ
رب إذا سمعته«. ويقول يف  ك من الطَّ ويستخفُّ
موضع آخر: »ثمَّ أحسست يف نفسك عنده هزَّة، 
ووجدت طربة تعلم لها أنَّه انفرد بفضيلة مل 
اعر: ينازع فيها«، ويستشهد بقول الشَّ
عـر لـم يهـززك عند سـماعه       إذا الشِّ
فليـس خليقًا أن يقـال لـه شعـر)11(

اقد، أو  عريَّة، من منظور هذا النَّ تتمثَّل الشِّ
الفضيلة التي ال ينازع فيها، كما رأينا، يف 
ي،  اعر للمتلقِّ عر على إبالغ فهم الشَّ قدرة الشِّ
، ارتياحًا وطربًا، ما يدفعه إىل  وهو يهتزُّ
القول: صدقًا. وهذا اإلفهام املمتع هو جوهر 
ة العربيَّة يف أساس نشأتها، كما  النَّظريَّة األدبيَّ
ت لنا آنفًا، وكما فهمناها من مصطلحي  تبدَّ
البيان والتبيني، وكما نفهمها من مصطلحي 
الفصاحة والبالغة، فالفصاحة هي اإلبانة 
عن املعنى واإلظهار له، والبالغة هي إبالغ 
هذه اإلبانة، ويقول أبو هالل العسكري )ت. 
دد: »البالغة من قولهم  395 هـ.(، يف هذا الصَّ
بلغت الغاية إذا انتهيت إليها، ومبلغ الشيء 
منتهاه، واملبالغة يف الشيء االنتهاء إىل 

كان القلب أشدَّ استبانة كان أحمد، واملفهم 
م عنك شريكان يف الفضل«)8(. لك واملتفهِّ
امع فريوي  ز على شراكة القائل والسَّ ويركِّ
هذا القول ويستحسنه: »كفى من حظِّ البالغة 
امع من سوء إفهام النَّاطق وال  أالَّ يؤتى السَّ
امع«)9(. وإن  يؤتى النَّاطق من سوء فهم السَّ
ق  اهرة شريكني، يف فضل حتقُّ يكن طرفا الظَّ
الهدف، وينبغي أالَّ يؤتى أحدهما من سوء أداء 
اآلخر، فإنَّ املنتج/املفهم/البيان هو نفسه 
من يوصل، أو يبلغ/التبيني، ونالحظ هنا 
امع،  أنَّه مل يستخدم التبيُّن وفيه دور أكرب للسَّ
غري أنَّه ال يلغي دور هذا األخري، فكما يشرتط 
يف لسان القائل/أداته أن يكون أبني يشرتط 
امع/أداته أن يكون أشدَّ استبانة،  يف قلب السَّ
فالهدف األساس كما قلنا هو البيان: وهذا 
اهرة  ي دورًا متميِّزًا يف الظَّ ما يعطي املتلقِّ

نه يف ما يأتي: األدبيَّة ميكن تبيُّ

اهرة األدبيَّة ي/املستمع حمور الظَّ املتلقِّ

ي  ي، واملقصود به هنا املتلقِّ ميثِّل املتلقِّ
اهرة األدبيَّة؛  املستمع يف اجملالس، حمور الظَّ
اهرة ووظيفتها  وذلك يعود إىل طبيعة هذه الظَّ
ثنا عن ذلك قبل  يف البناء اجملتمعي وقد حتدَّ

ان بن ثابت: قليل. يقول حسَّ
عـر لـبُّ الـمرء يعرضـه         وإنَّـما الشِّ

على الـمجالس إن َكـْيَسًا وإن ُحـُمقا
وإنَّ أشعـر بيـٍت أنـت قـائلـه                

بيـت يقـال، إذا أنشدته، صـدقـا)10(

عر إنَّما هو خالصة فهم  ان يرى أنَّ الشِّ فحسَّ
املرء العقلي – الوجداين للعامل، يعرضه على 
ي، املتمثِّل  اجملالس، أي يرسله إىل املتلقِّ
ـ»اجملالس«، إن َكْيسًا وإن حمقا، ال فرق يف  ب
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يتَّصف به القول ليحدث تلك االستجابة 
م يف حديثه  ثنا عنها من قبل. يقدِّ التي حتدَّ
دة التي يصنعها األدب،  صورة احلياة املتجدِّ
واملتمثِّلة يف عمليَّة اخلصب، فيقول: »فإذا 
كان املعنى شريفًا واللفظ بليغًا، كان صحيح 
بع، بعيدًا عن االستكراه، )...( صنع يف  الطَّ
ربة الكرمية«)17(. القلب صنع الغيث يف التُّ
امع،  ة، هو السَّ ق هذه العمليَّ واملقياس، يف حتقُّ
احظ: احلدُّ يف ذلك إنَّما يكون على  يقول اجلَّ
قدر املستمع، فاملفروض أن تراعى قدراته، 
وأوَّلها قدرته على الفهم، أو مستواه، فيقول 
احظ: »كما ال ينبغي أن يكون اللفظ عامّيًا  اجلَّ
وال ساقطًا سوقّيًا، فكذلك ال ينبغي أن يكون 
وحشّيًا إالَّ أن يكون املتكلِّم به أعرابّيًا، فإنَّ 
الوحشيَّ من الكالم يفهمه الوحشيُّ من النَّاس، 
وقي«)18(. وقيُّ رطانة السُّ كما يفهم السُّ

فـي اخلتام

فويَّة دور العامل  لت الشَّ وهكذا، كما يبدو، مثَّ
اعر اجلاهليِّ للقصيدة  األساس يف إبداع الشَّ
ة األمنوذج، التي متيَّزت بخصائص  اجلاهليَّ
اد،  نها النقَّ ة، تبيَّ مثَّلت منظومة قيم جماليَّ
ة،  ة العربيَّ واتخذوها أسسًا للنَّظريَّة األدبيَّ
وقد أسهم يف ترسيخ هذه األسس أنَّ أمنوذج 
القصيدة اجلاهليَّة/املعلَّقة اتخذ ألسباب 
ة  عديدة، منها: تأسيس العلوم العربيَّ
واستخدامه يف الرتبية والتعليم...، مثااًل 
ة يف قصائد املديح والهجاء،  يحتذى، وبخاصَّ
عر، وبلوروا خصائصه،  اد هذا الشِّ فدرس النقَّ
ة،  ة العربيَّ وجعلوها أسسًا للنَّظريَّة األدبيَّ
اد العرب الكبار،  ث عنها معظم النقَّ التي حتدَّ
وبلورها، تاليًا، املرزوقي يف نظرية عمود 

عر املعروفة. الشِّ

مر باألحاديث،  عر وإلقاء القصيدة والسَّ الشَّ
هو قول/أداء، أي أنَّه يضيف عنصرًا آخر إىل 
جماز الكالم بلغة النَّقد العربي، أو انزياحه 
بلغة النَّقد احلديث، أو اختالفه، بوصفه كالمًا، 
عن الُّلغة إن استخدمنا مصطلح سوسري: 
الُّلغة/الكالم. فكلُّ أداء يف مقام هو جتربة 
امع.  إبالغ حتكمها شروط، وحمورها السَّ
اد بهذه التَّجربة  ومن هنا اهتمام األدباء والنقَّ
ثوا عنها بوصفها حالة ذات  وشروطها، فتحدَّ
مستويات، أرقاها كما يقول البحرتي )ت. 
يب املتنبِّي )ت. 303 –  384 هـ.( وأبو الطِّ

وايل: 354 هـ.( على التَّ
ـمع معقود بـها،        - كـأنَّـها، والسَّ

ـه  وجـه الـحبيب بـدا لعني مـحـبِّ
جال القول قبل نـباتـه    - قطف الـرِّ

را)14( وقطفـت أنـت القول لـما نـوَّ

ث األدباء  وبغية بلوغ القول هذا املستوى حتدَّ
اد عن شروط ينبغي أن تتوافر يف املقام  والنقَّ
ي، منها كما جاء يف صحيفة  – جتربة التلقِّ
بشر بن املعتمر )ت. 210 هـ.(، أن يعرف 
املتكلِّم أقدار املعاين ويوازن بينها وبني 
أقدار املستمعني وبني أقدار احلاالت، وأن 
يكون املعنى ظاهرًا مكشوفًا وقريبًا معروفًا 
ة قصدت،  ة إن كنت للخاصَّ ا عند اخلاصَّ »إمَّ
ة أردت،  ة إن كنت للعامَّ ا عند العامَّ وإمَّ
واب وإحراز املنفعة  رف على الصَّ فمدار الشَّ
مع موافقة احلال، وما يجب لكلِّ مقام من 
ام وهو من استطاع إفهام  مقال«، والبليغ التَّ
ة)15(. وكان عبد احلميد  ة معاين اخلاصَّ العامَّ
الكاتب قد أشار إىل هذا املعنى األخري فقال: 
ة وفهمته  »البالغة هي ما رضيته اخلاصَّ

ة«)16(. العامَّ
د غري ناقد ما ذهب إليه بشر، وفّصلوا  وقد أكَّ
ا ينبغي أن  احظ عمَّ ث اجلَّ يف ذلك، فتحدَّ
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لغـة

بني »بياجيه« و »تشومسكي«
اللغـة اكتسـاب  كيفيـة  حـول  مقـاربة 

       حممد الدنيا
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هدُف النحو التوليدي هو الكشف عن تلك 
القواعد العميقة التي حتكم اللغة، هذه النواة 
الثابتة، املرتكزة إىل خاصيات منطقية، 
التي ينبغي على الطفل أن يتمكن منها كي 
يستطيع فهم اجلمل وإنتاجها. توحي السرعة 
التي يكتسب بها هذه اخلاصيات، بني عمر 2 
و5 سنوات، وشمولية هذا االكتشاف )يكتسب 
األطفال كلهم اللغَة(، بأن األمر يتعلق هنا 
ب لها.  مبقدرة فطرية، الكائن البشري مؤهَّ
كان موقفا املؤلفني متعارضني بذلك بشكل 
واضح. ولزم أن يفتتح »بياجيه« النقاش 

الشفوي: 
»أنا موافق على مساهمة تشومسكي الرئيسية 
هذه يف علم النفس، اللغة هي نتاج الذكاء أو 
م باملعنى الذي ساقته  العقل وليست نتاج تعلُّ
املدرسة السلوكية)5(  للعبارة. كما أنني 
متفق معه حول أن هذا املنشأ العقلي للغة 
ن اللغات  يفرتض وجود نواة ثابتة الزمة لتكوُّ
كلها )...(. أعتقد أننا متفقان حول ما هو 
جوهري، وال أجد أي تعارض هام بني ألسنية 
تشومسكي وعلم النفس الذي يخصني«.

أبدى »بياجيه«، منذ البداية، تساهاًل نظريًا 
كبريًا. أقّر بأن اللغة ترتكز إىل مقدرة منطقية 
يف تشكيل جمل صحيحة نحويًا. كان على 
املناقشة إذًا أن تتناول فطرية أو عدم فطرية 
هذه النواة الثابتة، هذه املقدرة املنطقية يف 
إنتاج اللغة. وبرهن: ال ينتقل سلوٌك ما بشكل 
. ميكن  وراثي جملرد أنه شمويلٌّ ومتأصلٌّ
أن يتثبت بعُض البنى الدماغية والوظائف 
النفسية املرتبطة بها بطريقة التنظيم الذاتي 
autorégulation، الذي يتولد من التأثر بني 

اإلرث اجليني للنوع واخلربة. كان »فرانسوا 
جاكوب« François Jacob، احلائز جائزة 

تبـادالت أولـى مهذبـة

سبقت املناقشَة تبادالت مكتوبة. افتتح 
»بياجيه« احلوار بنص من ست نقاط، 
تلخص نظريته: ال يعمل التفكري عند الطفل 
عرب تسجيل بسيط ملعطيات »مثلما يفرتض 
التجريبيون«)4(: من أجل فهم الواقع، تلزمه 
أطر عقلية. لكن هذه األطر العقلية ليست 
فطرية. يبتني التفكري على مراحل: من الذكاء 
احلسي – احلركي، حيث يؤدي الفعل دورًا 
هامًا، إىل مرحلة العمليات العقلية الصورية، 

التي تنبثق خالل املراهقة. 

قِبل »تشومسكي« إطار املناقشة فورًا. 
حول  تصورات  ثالثة  إذًا  هنالك  كانت 
املعرفة: التجريبية، والفطرية، والبنائية. 
ف »بياجيه« نفَسه بأنه بنائي، بينما  عرَّ
وضع »تشومسكي« نفسه بوضوح يف الفئة 
الثانية، الفطرية. قال: »يصف جان بياجيه 
تصوراتي بشكل صحيح جدًا على أنها )...( 
شكل من الفطرية«. ويضيف حاالً: »دفعتني 
دراسة اللغة البشرية، حتديدًا، إىل أن أعترب 
أن املقدرة اللغوية احملددة وراثيًا هي أحد 

مكونات الذهن البشري...«. 
عرض »تشومسكي« تصوراته. شرح أن الطفل 
يطور كفاءة خاصة من أجل أن يتمكن من 
قواعد اللغة )النحو( grammaire بشكل دقيق 
 :) )صينية كانت هذه القواعد أم إجنليزيًةً
يكتشف العالقات بني الكلمات، وجمموعاِت 
كلماٍت، فيشكل جمالً صحيحة نحويًا. يفهم 
أطفال العامل كلهم، بشكل سريع، ما هي 
العالقات التي تربط بني املسند إليه )الكلب( 
واملسند )ينبح( أو الروابط التي تربط ما بني 
الوظائف الكربى للجملة: تركيب تعبريي 

فعلي وتركيب تعبريي اسمي.

يف عام 1975، قارن عامل النفس جان بياجيه 
وعامل اللغة نعوم تشومسكي نظريتيهما 
حول اكتساب اللغة عند الطفل. عودة إىل 
مناقشة تاريخية جمعت صفوة الباحثني 

حول املسألة.

كان ذلك يف تشرين األول 1975، يف دْير على 
نهر »السني« يعود تاريخ بنائه إىل القرن 
الثالث عشر، حتول فيما بعد إىل مركز ثقايف 
»مركز رويومون لعلم اإلنسان«، حيث كان 
على رأس احلاضرين كل من »جان بياجيه 
 Jean Piaget ) 1896 – 1980 (، 79«
سنة آنذاك، أحد أبرز شخصيات علم النفس، 
ذي شعر أبيض طويل، وابتسامة لطيفة، 
وذهن حاد، وثقافة موسوعية، ومعارضه 
  Noam Chomsky »نعوم تشومسكي«
47 سنة، عامل لغة أمريكي قادم وقتذاك من 
»كامربدج« وكانت نظريته حول قواعد النحو 
التوليدي)grammaire générative  )1 قد 
أحدثت تغريًا عميقًا يف األلسنية. شاركت يف 
املناقشة كوكبة من الباحثني – علماء نفس، 
وعلماء لغة، وفالسفة، وأطباء أعصاب.

كان اللقاء مقابلة بني تصورين متعارضني 
حول تكّون التفكري واللغة، فطرية)2( 
»تشومسكي« وبنائية)3(    innéisme

حسب  »بياجيه«.   Constructivisme

»تشومسكي«، هناك كفاءات عقلية فطرية، 
مسجلة يف دماغ اإلنسان، تفسر بشكل 
خاص مْقدراته اللغوية الشمولية، بينما 
أكد »بياجيه« أن مْقدرات الكائن البشري 
االستعرافية ليست فطرية كليًا، وال مكتسبة 
كليًا. إنها نتاج بناء تدريجي تتحد فيه 

اخلربة والنضج الداخلي.
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ذلك. يتكون املنطق الذي يشكل أساس 
املقدرات التنظيمية للغة على شكل جمل، من 
البسيط إىل العام، من احلسي إىل التجريدي.

تدخل حينئذ عامل األحياء »جاك مونو« 
Jacques Monod. وعلى الرغم من أنه ليس 

اختصاصيًا يف املوضوع، فإن هذا العامل 
احلاصل على جائزة نوبل ومدير »مركز 
رويومون« كان مهتمًا عن كثب بهذا اللقاء. 
أشار إىل اختبار قد يتيح حسم اجلدل: »إذا 
كان منو اللغة عند الطفل وثيق االرتباط 
باخلربة احلسية – احلركية، ميكننا االفرتاض  
بأن طفالً وِلد مصابًا بشلل األطراف األربعة 
سيجد أشد الصعوبات يف أن ينمي لغته«، 
وسأل، هل متت دراسة حاالت مشابهة؟ 
 ،Barbel Inhelder »أجابت »باربل إنهلدر
معاونة »بياجيه«، وعاملة النفس يف جامعة 
»جنيف«، بالنفي. أوضحت مع ذلك أن الذكاء 
احلسي – احلركي ميكن أن يحصل على كل 
حال من خالل خربات سمعية وإبصارية 

فقط.
 ،Jerry Fodor »هنا، كان لـ »جريي فودور
فيلسوف أمريكي من املدافعني عن فرضيات 
»تشومسكي«، مداخلة مل تخل من خشونة: 
»إن كان يكفي أن توجد يف أقصى األحوال 
حركة من العينني كي يكون للذكاء احلسي 
– احلركي دور، فذاك يجعل مذهب الذكاء 

احلسي – احلركي مبتذاًل«.

مقدرة تخص البشر وحدهم؟

وتابع »ج. فودور« املشاركة. كان هذا 
الفيلسوف الشاب، زميُل »تشومسكي« يف 
»معهد ماساشوستس«MIT يف »كمربدج«، 
 Le قد نشر قبل وقت قصري كتابه املعنون
Langage de la pensée )لغة الفكر(، وهو 

إثبات فطرية اللغة. ال ميكننا »أن نثبت« أن 
العنكبوت ينسج خيوطه بالغريزة. ولكن 
من املمكن تقدمي حجج مقنعة »جتعل هذه 

الفرضية ممكنة«.

يرى »تشومسكي« أن تطور اللغة شبيه بتطور 
الرؤية. هنالك يف الدماغ مراكز متخصصة 
تعنى برؤية األلوان، واألشكال، واحلركة. 
تتطور لياقات التمييز هذه بالنضج املتدرج 
خالل األسابيع األوىل من احلياة. إن كنا 
نصبح قادرين بالفعل على تعيني هذا 
الشيء أو ذاك، فإن األجهزة العقلية التي 
تتيح الرؤية هي فطرية وعالية التخصص. 
يرجع »تشومسكي« عندئذ إىل أعمال  »ديفيد 
هوبل« David Hubel و»تورسنت ويزل« 
كانت  أحياء  عاملي   -  Torsten Wiesel

أبحاثهما قد بدأت ترتك تأثريات هامة يف 
الوسط العلمي)7(. ميكن أن ينسحب الشيء 
نفسه على اللغة. نتعلم، طبعًا، وفقًا للثقافات، 
قواعد نحوية ومفردات وكلمات خاصة. ولكن 
يحدث ذلك كله على أساس مقدرة فطرية يف 

تنظيم هذه العناصر فيما بينها.

عارض »بياجيه« عندئذ هذه الفرضية 
بنموذج آخر خمتلف. إن كانت اللغة تظهر 
نحو سن 2 سنة، فليس ذلك من خالل نوع 
من النضج الداخلي فقط. يكون ظهورها قد 
تهيأ عرب عدة مراحل من منو الطفل الذهني. 
الوصول إىل اللغة مشروط بالذكاء احلسي – 
احلركي. يحدث ذلك خالل السنتني األوليني 
س البدين التجريبي  من احلياة. يتيح التلمُّ
للطفل أن يكتشف األشياء ثم عالقاِتها، حتى 
يبلغ أخريًا قدرًة جتريدية، اللغة أحُد تعبرياتها. 
التمكن من اللغة هو إذًا تعبري عن ذكاء عام، 
يتطور على مراحل. ال ميكن إذًا بلوغ الفئات 
التجريدية إذا مل يكن احلسي موجودًا قبل 

نوبل يف علم األحياء، من بني احلضور. تركته 
فرضية »بياجيه« هذه يف ريب من أمره، 

ورأى فيها شيئًا من الالماركية)6(. 

رفض »تشومسكي« اخلوض يف مثل هذا 
امليدان. ليست معرفة إن كانت النواُة الثابتة 
فطريًة  أو غرَي فطريٍة، تنتج أو ال تنتج عن 
تنظيم ذاتي غامض، سوى مسألة ثانوية، 
حسب رأيه. املسألة هي معرفة ما إذا كانت 
هذه النواة الثابتة موجودة، وهل هي نوعية، 
وما إذا كانت تسبق كل تعلم. لكن هذا األمر 
كان حمسومًا، ذلك أن »بياجيه« كان قد قبل 

بذلك قبل قليل.. .  فطري أم مبني.

استمرت التبادالت ودارت حول مسائل عدة: 
هل ميكن إثبات أن بنيًة عقلية ما هي فطرية؟ 
أو أن لياقًة ذهنية موجودة ولكن مكبوتة، 
بحالة كمون يف املراحل األوىل؟ هل توجد 
آليات عامة للنمو الذهني؟ يقول »تشومسكي« 
يف رده على سؤال »هل ميكن فعالً إثبات أن 
بنية عقلية ما هي فطرية؟«: ال أزعم أين أريد 

»فرانسوا جاكوب«
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برناجمان بحثيان خمتلفان

يف هذه املرحلة، توزع املتقابلون على عدة 
معسكرات. كان هنالك أولئك املتحفظون 
بحذر، مثل »ج. مونو« و»ف. جاكوب«. ووّد 
 Seymourt »البعض، مثل »سيمور باِبرت
يف  اخلوض  برمياك«  »د.  أو   Papert

املناقشات على مسارات أخرى.
متسك أنصار »تشومسكي« مبواقفهم. رفض 
املعني نفسه اخلوض يف نقاشات نظرية 
وعامة أكرث مما ينبغي رأى أنها عقيمة. وّد 
أن يقتصر النقاش على فرضيات حمددة 
حول مسائل حمدودة وميكن دحضها، وعلى 
نظريته النحوية يف املقام األول. حول 
هذه النقطة، كان مناِزعًا بعنف، ألن قلة 
قليلة من االختصاصيني احلاضرين كانوا 
متمكنني فعالً من النظرية اللغوية وميكنهم 
خوض نقاش فيها. سيتدخل »هيالري 
وهو  وحده،   Hilary Putnam بوتنام« 
فيلسوف أمريكي، معرتضًا بشكل مباشر 
وبدقة على فرضياته)9(. حجته الرئيسية: 
ال يستطيع الطفل تنظيم اجلمل دون الداللة 
sémantique. إن كان ميكنه أن يكتشف 

القواعد النحوية، فألنه قادر على بلوغ معنى 
الكلمات )بينما يؤكد »تشومسكي »أن الداللة 
والنحو مستقالن كل منهما عن اآلخر(. إن 
بناء »تشومسكي« خاطئ كله حسب رأيه، من 

جذوره.

سعى مشاركون آخرون يف النقاش إىل 
التوليف. تلك كانت حال »ستيفان توملن«                 
 Guy »و»غي سريلييه ،Stephan Toulmin

 ...Jacques Mehler  »و»جاك مهلر Cérellier

الذين سيقدمون كل بدوره حماوالت تسوية. 
عرض عامل اجلهاز العصبي الفرنسي »جان 
  Jean – Pierre Changeux »بيري شاجنو –

»أرسطو« مبادئه العامة. مل يفعل سوى أنه 
نّظر قواعد تتاح جلميع البشر. كان »ديكارت« 
حمقًا عندما أكد أن العقل هو »الشيء األفضل 
تقاسمًا يف العامل«. ال يتعلم الطفل التفكري، ال 
يفعل سوى أنه يستنفر مقدرًة تخص النوع.

اتخذت املناقشة إذًا منحى جديدًا: هل الذكاء، 
والعقل، واللغة، هي مْقدرات خاصة بالبشر؟ 
التفتوا عندئذ ليسمعوا رأي »ديفيد برمياك« 
David Premack ، الذي يدرس اللغة والتفكري 

عند احليوان يف جامعة »بنسلفانيا«، حيث 
أجنز منذ سنوات عديدة جتارب على »ساره« 
Sarah، أنثى شمبانزي كان يعلمها لغة 

اإلشارات. 

أجاب »د. برمياك« يف نقاط عدة. قبل كل 
شيء، عارض أولئك الذين يؤكدون أن اللغة 
هي نتاج اجملتمع والتواصل االجتماعي. 
تعيش أنواع حيوانية كثرية يف جمتمع. أما 
اللغة، فهي خاصية بشرية. هل هي مرتبطة 
عندئذ بالذكاء العام؟ أكد، مستندًا إىل جتربته، 
أن القرود الكبرية ذكية: قادرة على التجريد، 
وحل مشكالت. لكن مقدرتها على استخدام 
لغة حمدودة جدًا. قد تكون اللغة إذًا مقدرة 
نوعية، غري مرتبطة مباشرة بالذكاء العام.

عدا ذلك، ظهر »د. برمياك« متشككًا جدًا حيال 
وجود وظيفة رمزية. يرى أنه توجد وظائف 
 ،représentation متمايزة: مْقدرات التمثُّل
والتبويب   ،raisonnement واالستدالل 
catégorisation، التي ينبغي دراستها 

واحدة فواحدة، بدالً من التعميم عرب وظيفة 
عامة. اللغة إذًا وحدة جزئية )من عمل 
الدماغ(، غري مرتبطة بالذكاء العام، وال 
باجملتمع بصورة عامة. سارت احلجج إذًا يف 
االجتاه الذي نحته فرضيات »تشومسكي«، 
ولو أن »د. برمياك« رفض االصطفاف يف 

معسكر القائلني بالفطرية.

هدُف النحو التوليدي هو الكشف 
عن تلك القواعد العميقة التي حتكم 
اللغة، هذه النواة الثابتة، املرتكزة إىل 
خاصيات منطقية، التي ينبغي على 
الطفل أن يتمكن منها كي يستطيع 
فهم اجلمل وإنتاجها. توحي السرعة 
التي يكتسب بها هذه اخلاصيات، بني 

عمر 2 و5 سنوات 

عمل يدافع فيه عن تصور حوسبي)8( للذهن 
البشري. حسب رأيه، يرتكز الفكر /التفكري 
على جمموعة قواعد منطقية، نوٍع من اجلْبر 
العقلي الذي يحكم معظم وظائفنا العقلية: 
الذكاء، واإلدراك واللغة. يف الواقع، كان 
هذا الفيلسوف يطور عرب هذا الطرح اخلاص 
فرضية وصفها البعض بأنها »مستفزة« 
ألنها تخالف الفكر الذي ساد خالل الثالثمئة 
م الفئات  سنة األخرية«. يؤكد ببساطة أن تعلُّ
catégories ال وجود له. من املؤكد أننا نتعلم 

الرياضيات، لكن املنطق الذي يشكل أساَسها 
سابٌق لها. وبالطريقة نفسها، املقدرة اللغوية 
يف بناء جمٍل سابٌق لتعلم هذه اللغة أو تلك.

رّد »بياجيه«: رمبا كان علينا إذًا يف هذه 
احلال أن نقّر بأن الرياضيات ليست نتاَج 
م. رمبا تكون معاين الالمتناهي، واألعداد  تعلُّ
حتت الصفر )املضاف إليها عالمة -( إلخ...، 
موجودة عند الطفل منذ سن 5 سنوات، بل 
وحتى لدى احليوان، مل ال؟ ولكن من الواضح 
أن هذه ابتكارات حديثة للبشرية، مرتبطة 

بتاريخ الرياضيات. 

ابتكارات بشرية حديثة، نعم، رّد »ج. فودور«، 
لكنها ال تتطلب مْقدرات منطقية جديدة. 
املنطق البشري موجود قبل أن يصيغ 
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النحو التوليدي وصفه وشرحه هو الكفاءة اللغوية، أي 
هذا اجملموع املتناهي من القواعد الذي يتيح توليد عدد 

ال متناٍه من العبارات.

2 - الفطرية )املذهب الفطري(:
innéisme األفكار، وفقًا لهذا املذهب الفلسفي، 
موجودة منذ الوالدة يف الذهن البشري. أصبح هذا 
الفطري، بالنسبة للتطوريني )أتباع مذهب التطور 
évolutionnisme(، منذ »داروين«، نتاَج ما كان 

قد اكتسبه النوع خالل التطور. 

البنائي(    )املذهب  البنائية   -  3
:Constructivisme

يف علم النفس، ميثَّل هذا املصطلح بنظرية »جان بياجيه« 
التي تنظر إىل منو الذكاء على أنه بناء متدرج يقرتن 
 schèmes فيه نضج بيولوجي )أو خمططات عمل
d̀ أو تفكرٍي سابقة الوجود( واخلربة )امُلْكَتَسب  action
acquis(. تتميز البنائية هنا إذًا عن الفطرية )املذهب 
الفطري( وعن التجريبية )املذهب التجريبي( يف الوقت 
نفسه. البنائية مرتبطة أيضًا بتيار فكري ينحدر من 
مذهب »بالو ألتو« Palo Alto الذي ينظر إىل الواقع 
على أنه »اخرتاع »invention أو »بناء عقلي«.

 Empirisme   )4 - التجريبية )املذهب التجريبي
مذهب فلسفي يرى أن املعارف تأتي من العامل اخلارجي 
)وليس من األفكار(. ووفقًا للتعبري الشهري للفيلسوف 
»جون لوك« John Locke )1632 – 1704(، فإن 
الذهن هو tabula rasa ، صفحة بيضاء، تنطبع 
عليها املعلومات اآلتية من العامل اخلارجي بالتدريج. 
يف العلوم، يصيغ املسلك التجريبي املعارف ابتداًء من 
معطيات التجربة، ضمن معايري قابلة لالنتقال.  

 Béhaviorisme )5 - السلوكية )املذهب السلوكي
 :)comportementalisme أو(

السلوكية )أو املذهب السلوكي( نظرية نفسية للتعلم يتبوأ 
فيها اإلشراط conditionnement دورًا مركزيًا. 

ترتكز السلوكية على فكرتني مركزيتني:
-  اقتصار علم النفس على أن يكون علمًا للسلوك ال 
يهتم إال بالسلوكيات القابلة للمالحظة وليس باحلاالت 

العقلية للكائن.

رؤية »بياجيه«، وال رؤية »تشومسكي« 
أيضًا. 

يف السنوات التالية، فرضت وجهُة النظر 
االستعرافية)11(  نفسها – تنظر هذه إىل 
الذهن البشري على أنه نوع من برنامج 
ه مبنطق  معاجلة داخلي للمعلومة موجَّ
داخلي. ستفضي االكتشافات حول املْقدرات 
الباكرة عند الطفل الرضيع فضالً عن ذلك إىل 

تراجع فرضيات »بياجيه«. 

واليوم، مل يحسم النقاش بعد فعليًا. ال 
ميكن نكران أن »رويومون« كانت بالنسبة 
لألطراف املتنازعة كلها تاريخًا مفتاحيًا يف 
تطور تصوراتها. كانت أيضًا منوذجًا للحوار 
العلمي، اخمللص والدقيق، مثلما توجد أخرى 
مثله على نحو نادر كثريًا يف تاريخ العلوم 

اإلنسانية.

الهوامــش:

1 - النحو التوليدي نظرية لغوية تفيد بأن جمموعة 
من القواعد النحوية تتيح توليد عبارات اللغة كلها 
وبأنه توجد قواعد مشرتكة للغات جميعها. وكان »نعوم 
تشومسكي« قد وضع منذ عام 1955 اخلطوط العريضة 
 grammaire ملا أصبح النحو التوليدي والتحويلي
       générative et transformationnelle
)قسم من النحو التوليدي درسه »نعوم تشومسكي«(. إال 
أن هذه النظرية ال حتل مسألة أصل اللغات من وجهة نظر 
علمية، لكنها تقدم دراسة لغوية جديدة. رأى »تشومسكي« 
أن خمتلف مناهج معاجلة األلسنية ال تتيح التعبري عن 
أن »الشخص املتكلم« قادر على »أن ينتج ويفهم يف آن 
معًا عبارات خمتلفة )من وجهة نظر تكوينية )التنغيم 
intonation( ومبستوى صياغات العبارة( عن تلك 
التي سبق أن سمعها«. يستند اكتساب اللغة إىل اكتشاف 
الطفل نحوًا توليديًا يف لغته »دون أن يأخذ بحسبانه بنى 
معينة، ويتكلم دون أن يعرف القوانني التي حتكم لغَته، 
أي أن اللغة بعبارة أخرى فطرية عند الوليد. إن ما يريد 

مثالً نظريًة عصبية تقتبس يف الوقت نفسه 
من املذهب الفطري ومن املذهب البنائي. 
شكر »بياجيه« بحرارة »ج. – ب. شاجنو« 
على حماولة التسوية هذه، وقال »من جهتي، 
حاولت يف هذه الندوة أن أجد مثل هذه 
التسوية باإلقرار بقابلية وراثة عمل البنى 

نفسها«.

يرى »تشومسكي« أن تطور اللغة 
شبيه بتطور الرؤية. هنالك يف 
الدماغ مراكز متخصصة تعنى 
برؤية األلوان، واألشكال، واحلركة. 
تتطور لياقات التمييز هذه بالنضج 
املتدرج خالل األسابيع األوىل من 
احلياة. إن كنا نصبح قادرين بالفعل 
على تعيني هذا الشيء أو ذاك، فإن 
األجهزة العقلية التي تتيح الرؤية 
هي فطرية وعالية التخصص

عندما حان وقت إقفال باب النقاش، كان 
كل واحد قد بقي على مواقفه إجماالً، ولو 
أن »بياجيه« وأنصاره سعوا دون توقف إىل 
 ssimo Piattelli »تسوية رفضها »تشومسكي
Palmarini – ، أحد منظمي املناقشة، كان 

االتفاق صعبًا، ألن النقاش كان تخاصمًا بني 
»برناجمني بحثيني متباينني«. ومع انقضاء 
الزمن، بدت هذه املواجهة مع ذلك على أنها 
حلظة مفصلية. انقلبت التصورات املتعلقة 

باللغة والتفكري فيما بعد.

يف العام 1975، كانت النظريات اجلبّلية)10( 
قليلة للغاية. كانت الرؤية السائدة هي 
أن اإلنسان كائن ثقايف يشّكله، بالكامل، 
اجملتمُع، واخلربة، والتعلم. ولكن، مل تكن هذه 
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:Nativisme  )10 -  اجِلِبّلّية )املذهب اجِلِبّلي
يؤكد هذا التيار أن الدماغ جمهز مسبقًا منذ الوالدة. 
ويرى عامل اللغة »نعوم تشومسكي«، مثالً، أن الدماغ 
مزود ببنى قواعد شمولية للغة. تستند األفكار التي يدافع 
عنها اجلبّليون nativistes ، فيما تستند إىل طرق 
مستخدمة حديثًا تتيح الكشف عن كفاءات لدى الرّضع 

كانت جمهولة حتى تاريخه.  

االستعرايف(    املذهب   ( االستعرافية    -  11
 Cognitivisme

مبعنى عام، تقاَرن االستعرافية باألبحاث اجلارية يف 
علوم االستعراف sciences cognitives، وهي 
تتبنى فكرة معاجلة املعلومة. ومبعنى حصري أكرث، متثَّل 
 computationnisme »ـ »احَلْوَسبية االستعرافية ب
 computo - متثيلي   – حوسبي  بنموذج  أو 
représentationnel . ولكن هنا، الفرضيات أكرث 

تقيدًا، إذ يتطلب هذا النموذج: 

هذه  تعاَلج  أن   -  2 ؛  عقلية  حاالت  وجود   -  1
متثالت  متثيالت/  شكل  على  العقلية  احلاالُت 
représentations رمزية ومواقف افرتاضية 
attitudes propositionnelles ؛ 3 - أن تشكل 
 )implication عملياٌت منطقيٌة )تراُبط، عالقة تضمني

»لغًة للتفكري« مشابهًة لربنامج حاسوبي. 

مراجــع:
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1982.

J. Piaget, Le langage et la pensée chez 
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م  - أساس السلوكيات البشرية هو اإلشراط، أي التعلُّ
ٍه واستجابة. بالرتابط بني منبِّ

كان للسلوكية تأثري حاسم يف علم النفس األمريكي 
من ثالثينيات القرن العشرين حتى ستينياته. »ج. ب. 
واطسون« J.B. Watson )1878 – 1958( هو زعيم 
تيار املدرسة السلوكية. وكان األمريكيون »إدوارد ل. 
و   ،)  Clark L. Hull ) 1884 – 1952 »ثورنديك

»برهس ف. سكيرن«.

6 - الالماركية Lamarckisme: استنتج »جان 
 ،Jean – Baptiste Lamarck »باتيست المارك
عامل الطبيعة الفرنسي )1744 – 1829(، من مالحظاته 
حول االختالفات الفردية ضمن النوع نفسه، أن األفراد 
يتكيفون مع وسطهم. إذا تغريت الظروف املناخية، 
ل  واجليولوجية، بشكل دائم، فإن الكائنات احلية حتوِّ
أجساَدها )ولكن ليس على نحو مضبوط(. ميكن للعضو 
يف اجلسم إذًا أن يتغري كي يستجيب حلاجة ما. عدا ذلك، 
هذا التحول قابل للتوريث إىل النسل )وراثة اخلواص 
املكتسبة(. ويرى »المارك« أن هذه التحوالت متدرجة 
وغري قابلة لإلدراك على املستوى البشري. وكي يدعم 
فرضيته، ساق مثاالً على ذلك عنَق الزرافة، الذي تطاول 

كي يصل إىل أغصان األشجار العالية. 

7 -  سيحصالن على جائزة نوبل يف الطب لعام 1981 
على اكتشافهما. 

 computationnisme 8 -  احلوسبة من احلوسبية
) من الكلمة اإلجنليزية computer ، احلاسب 
اإللكرتوين ، وأيضًا من احلاسبة calculateur ( تياٌر 
من العلوم اإلنسانية يرى أن الفكر يظهر على شكل سلسلة 
عمليات بسيطة تتحقق على نحو متسلسل وبسرعة 
كبرية. وللحوسبية مشروع يقوم على ترجمة األفكار 
 )courant البشرية )املعرب عنها باللغة السائدة
إىل سالسل عمليات منطقية )املعرب عنها باحلساب 
الرمزي symbolique( ميكن ترجمتها يف سالسل 
 langage »ـ »لغة اآللة حسابية أولية )املعرب عنها ب

 .)machine

9 - كان هذا النقاش قد حصل يف الواقع بعد اجتماع 
»رويومون«، من خالل تبادل نصوص. 

»بياجيه«

»تشومسكي«
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حـوار

هريتـــا مولر : الكتابة أنقذت نوبل        

املعيـار!! هـو  السـائد  بأن  نفسـهـا  إقنـاع  حـاولت         

ترجمة: د. سعيد بوخليط
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 ،Herta Muller . السيدة هريتا مولر 
ما هو أول انطباعكم حينما تلقيتم خرب 

حصولكم على جائزة نوبل لألدب؟

- حلظتها، مل أفكر يف أي شيء ومل أتفوه 
بأية كلمة. سعادة غامرة هي تقريبًا مأساة 
كربى: أعجز عن فهم ما جرى. وقد عتبت 
علّي  مؤسسة نوبل لعدم إدالئي بأي تصريح. 
حتمًا، أنا مبتهجة لكنني لست من النوع الذي 
يهتف فرحًا. خاصة، ال أريد لهذه اجلائزة أن 
تغريين. يف رومانيا، جعلت اليومي خوفًا من 
املوت. ولكي، ال أنبطح، حاولت جعل وقائع 
حمددة تبدو كأنها عادية. ينبغي أن حتافظ 
على متاسكك حتى ال تتحطم. بالتايل، عملت 
تلقائيًا على تصنيف األشياء حقًا دخل رأسي، 
بقدر خطورة حظ كهذا، حدث بغتة يف مسار 
حياتي. أعرف املوقع الذي نسبته له: إنه 
بجانبي. لست أنا من جنح، إنها مؤلفاتي.

. داخل أي وسط عائلي تربيتم؟ هل كان 
للكتب حيز؟

- مل يكن من وجود للكتب يف منزلنا. 
تويف أبي وأنا صغرية جدًا، أما أمي  فقد 
كانت تشتغل يف احلقول طوال اليوم. ذلك 
أن منطقتنا املسماة »le Banat« عبارة 
عن أرض مستوية وسهل، حتيط به القرى 
الزراعية. الوحيد، الذي امتلك مكتبة، كان 
أحد أعمامي، صاحب القناعة النازية. مكتبة، 
احتوت بالتأكيد على خمتلف مؤلفات الفكر 
النازي، فقد اتصف بكونه إيديولوجيا قرويًا 
جمنونًا. حينما مات يف »ساحة القتال« سنة 
1945، ووصل الروس الذين اقرتفوا كل أنواع 
الفظاعة داخل قريتنا، حتولت جدتي إىل كائن 

وعملي، لست يف مستوى التعبري عنهما 
بشكل آخر«. على امتداد املكان من حولها، 
فوق  الطاوالت والكراسي، بل وخلف بعض 
األثاث، تنتشر قطع ورقية تناسب حجم 
دبُّوس. كلمات ثم كلمات باللغة الرومانية، 
اقتطعت من جرائد، ستنجز بها »ملصقاتها« 

أو مبعنى ثاٍن قصائد.
سنة   Herta Muller مولر  هريتا  ولدت 
1953 برومانيا، وحتديدًا منطقة تسمى 
le Banat، تتسم بطابعها اجلرماين، لذلك 

تكتب مولر باللغة األملانية. مثل أغلب أهل 
وطنها، الذين سعوا إىل الفرار من ديكتاتورية 
الرئيس تشاوشيسكو، فقد تركت رومانيا نحو 
أملانيا سنة 1987، بعد أن الحقها وراقبها 
هذا النظام املعارضة له لفرتة طويلة. كل 
مشروعها التأليفي - جمموعات شعرية ، 22 
رواية ُترجمت منها حتى اآلن ثالثة نصوص 
 Gallimard إىل الفرنسية وستصدر غاليمار
العمل املقبل شهر أكتوبر 2010 ـ ينطوي على 
خاصية  اضطهاد »حطمها« كما تقول.

عناوين مثل: »الثعلب هو قبل ذلك صياد 
أكرب نصاب  »اإلنسان،   ،»)1990 )سوي 
»الدعوة،  )فوليو(«،  األرض  وجه  على 
)ميتيلي2001(«. مؤلفات غريبة وجميلة، 
حيث يكتسي معها الوصف الغارق يف 
النرثية مسالك عجيبة توحي بطريقة خارقة 
وتقوم على قوة استحضار زخم لغة فاتنة، 
تعرب أحيانًا عن شتى مضامينها كتابة أو 
شفهيًا. كما لو أن متانة الصور التي تسكنها 
وتالزمها، ساعدت الروائية على هزم اخلجل 
وعصبية  املزاج ثم اخلوف. أيضًا ينبغي على 
الكلمات قطعًا اكتساح امليدان، يف مواجهة 
املوت. نتيجة لكل ذلك، استغرق احلوار أخريًا، 

ساعتني ونصف الساعة.

يف هذا احلوار االستثنائي مع الروائية 
 ،2009 لسنة  بنوبل  امُلتوجة  األملانية 
تتذكر طفولتها ببلدها رومانيا وكذا عالقتها 

باألدب. 
هريتا مولر، صاحبة جسم ضئيل، طائر 
صغري جدًا وشاحب كثريًا، يكسوه ريش أسود 
- حذاء، سروال، قميص - تنبثق منه عينان 
واسعتان وقلقتان. مبتسمة، لكنها مضطربة 
إىل حد أن كل كيانها، يظهر كأنه ممتد على 
حبل. أنا يف غاية التوتر، تهمس وهي تفتح 
باب منزلها الكبري املتواجد وسط برلني 
Berlin. جد »مرهقة«، بعد انقضاء أسابيع 

على إعالن فوزها بجائزة نوبل لألدب شهر 
أكتوبر، بحيث مل تعد تتحمل قط سماع أي 
تعليق بهذا الصدد. قطعًا، تلح على األمر، 
وهي تسري بخطوات متثاقلة وسط أرضية 
خشبية تلمع بطالء الربنيق، ولالحتفاظ 
بقواها حتى تتخلص من وضع يفزعها 
ويخلق لديها الضجر، قررت إجراء حوار 
صحايف واحد، مع الصحافة الدولية، ال غري، 
)باستثناء، السويدية( قبل تسلمها للجائزة 

.Stockholm مبدينة استوكهومل

ترفض التقاط صور لها، موقف يذكرها 
بلحظات االستنطاق التي أشرفت عليها 
عناصر جهاز البوليس السري الروماين 
أيام   ،la securitate »السيكوريتات« 
تواجدها برومانيا، فقط كليشيهات سلبية  
أُخذت لها أثناء اللقاء الصحايف. أيضًا، وهي 
بالكاد جالسة على مقعد واطئ صنعه نسيج 
رمادي، تطالب الروائية بصوت خمتنق شيئًا 
ما، أن ال يستغرق اللقاء أكرث من نصف ساعة: 
»وضع  يتناقض مع طبيعتي، فأنا أفضل أن 
أختلي بنفسي كي أكتب. إن حياتي اخلاصة 
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أجنزه بول سيالن Paul Celan، توماس 
بيرت  أو   thomas Bernhard برينرهارد 
قبل  بداياته  يف   Peter Handk هاندك 
أن يصبح سياسيًا ال ُيحتمل. لقد ابتغيت، 
أن أعيش بطريقة جتيز يل صداقة هؤالء 
األشخاص على الرغم من موتهم أو أنني مل 
ألتقهم أبدًا. شكل، هذا دعمًا يل، بحيث  راهنت 
على استساغتهم ملا أكتب. لذا،  أسألهم ذهنيًا: 

»كيف األمر، أهو جيد؟«.

. جزء كبري من كتبكم، يصف رمزيًا تقريبًا، 
الديكتاتورية، االعتقال، الركود، معطيات 
ارتبطت باألنظمة الشمولية. املثري أيضًا 

لديكم، قوة االنتظار؟

- ننتظر دائمًا شيئًا ما. حينما تكون حياتنا 
قابلة للتحمل، ال نأخذ ذلك يف االعتبار، لكن 
مع الوضع النقيض نعرف جيدًا ما ننتظره. 
يف ظل سلطة الديكتاتور، نرتقب كل يوم موت 

الديكتاتور. إنها ظاهرة جماعية.

. شخصيات أعمالكم، تشعر باخلوف. إننا 
نتبّينه، بل ينفذ عرب الهواء الذي يتنفسونه، 

هل عانيتم من ذلك؟

- نعم، لقد هيمن الفزع يف كل مكان، مقابل 

. خالل أي فرتة ُعمرية بدأمت الكتابة جدّيًا، 
وما هو الدافع؟ 

- خارج قصائد الشباب، مل أتوخَّ الكتابة قط. 
وإذا كتبت فألين  ُطردت يومًا ما من املعمل، 
إنها وسيلة لتأكيد حضوري الذاتي، لكنني مل 
أعترب ذلك أدبًا. ابتدأت، بتدوين أشياء كثرية، 

وقلت مع نفسي: 
 إذا تأتى يل صياغتها يف قالب، فهذا يدل على 
أين أفكر. أيضًا، أصدقائي شجعوين، وكانت 
 ،)Niederungen( :النتيجة أول عناوين كتبي
 le« انصب موضوعه األساسي على قريتي
Banat« وركودها، حيث تشبه علبة كل شيء 

فيها جامد وال يتغري.

. ما إن ظهر كتابكم األول، حتى تعرضتم 
للرقابة، ما الذي منحكم القوة كي تواصلوا 

العمل؟

- عندما صدر الكتاب، قالوا يل بأين أبصق 
يف احلساء. على امتداد قرون، فإن األدب 
الوحيد الذي أقرته هاته القبيلة اجلرمانية، 
حمل تسمية : »Heimatliteratur« أي النرث 
احمللي والوطني، ومينع توجيه رؤية نقدية 
حول أصوله. فجأة، انفصلت حقًا عن اجلماعة. 
هكذا، عندما عدت للقرية كي أزور أمي، وجه 
إيلَّ الناس خمتلف الشتائم. أما أمي، فقد 
استنكروا العمل بجانبها يف احلقول. احلالق 
بدوره، رفض شذب حلية أبي. مل أواصل 
الكتابة لدواعي قوة ما، لكني فقط اكتشفت 
أنها منحتني صيغة للتماسك الداخلي، 
وميكنها أن تدعم  وعيي بذاتي. أساسًا، رمبا 
عدم امتالكي للقوة، دفعني لكي أكتب. آمنت 
حلظتها، بأن الكتابة مفتاح يحق لنا التشبت 
به، حتى ولو أدركت أن وقائع احلياة ستبقى 
على حالها. هناك، كتابات جتيز ذلك، مثل ما 

مرعوب. أساؤوا التقدير، كي مييزوا بني الكتب 
املورِّطة من غريها، فألقوا بها كلها يف موقد، 
مما منحهم إمكانية التدفؤ فرتة يومني. لقد 

عشنا، رعبًا شديدًا.

. اصطدمتم مع البوليس السري الروماين، 
قبل بداية مشروعكم اإلصداري، بحيث 
طلب منكم، تزويده مبعلومات عن أنشطة 
بعض أصدقائكم املثقفني يف منطقتكم 
»le Banat«، لذلك طردمت من املصنع 
الذي تشتغلون فيه. هل، شكلت الكتابة منذ 

البداية، صيغة للمقاومة؟

- حلظة التعليم الثانوي، وأنا يف سن 
املراهقة والفتوة، كتبت جمموعة قصائد، لكن 
ذات يوم قلت لنفسي: »هذا يكفي، كل العامل 
بإمكانه أن يفعل ما أقوم به«. ثم توقفت. ومل 
أعاود األمر، إال بعد مرور فرتة طويلة. لكن 
بني الزمانني، أصبحت واحدة من مريدي 
 l’Aktions :ـ حلقة املثقفني املسماة آنذاك ب
gruppe. أدركت، معهم، أنه بوسعي متثل 

ماهيتي احلقيقية. فكل ما بدا يل جوهريًا 
يف احلياة وسعيت وراءه، كان حمظورًا علّي. 
احتقرت من كافأتهم الدولة، حيث النظام 
عبثي يشتغل بكيفية مقلوبة. هكذا، لست 
أنت من حتدد نفسك كمنشق، بل النظام هو 
من يصنفك ويختار لك هاته الصفة، فتصري 

كذلك.

ننتظر دائمًا شيئًا ما. حينما 
تكون حياتنا قابلة للتحمل، 
ال نأخذ ذلك يف االعتبار، 
لكن مع الوضع النقيض 
نعرف جيدًا ما ننتظره. يف 

ظل سلطة الديكتاتور
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ويف يوم من األيام ستفرتسنا. داخل جوف 
من  نوع  نباتات،  إىل  سنتحول  األرض، 
االستمرارية. تقول العقيدة املسيحية: »اهلل 
يف كل مكان«. حقًا، فهو يحيط مبا نصنعه. 
وتقريبًا كل شيء خطيئة. شخصيًا، مل أكن أبدًا 
عند املستوى املطلوب. على امتداد الطبيعة، 
تعلو السماء احلرة فوق رأسي، بالتايل يراقبني 
اهلل. وأنا وحيدة برفقة أبقاري، كان بوسعي 
أن أخلع ثيابي وأسبح يف النهر )الدانوب(، 
لكني مل أفعل، فاهلل يشاهدين، والعراء شكل 
إثمًا. أعتقد، أن الطبيعة أفضل مؤشر الختزال 
حياتنا: جل املواد الطبيعية، تعاود الكّرة مع 
فصول كل سنة، إال جسدنا فلن يعود أبدًا، 
فقد منحه اهلل لنا خالل  زمان معني ويطلب 
منا تسليمه إياه ثانية. أترون، انعدمت لدّي 

مؤلفات حكائية، فأنشأتها بنفسي.

طيات  بني  باستمرار  قائم  املوت   .
أقوالكم...؟

- نعم، املوت هنا وقد أخافني على الدوام. 
أثناء طفولتي، تساءلت على الدوام: »هل 
سأموت للتو؟«. كلما، سقطت دودة على كتفي. 
املوت مهول، قد يفتك بك متى أراد.

الوضع، مبعنى أن تلقى يف العامل دون حماية 
ما. فاألشياء حتمينا وجتعل حياتنا ُمربرة 
أكرث. كما تنفرد بخاصية كونها جتعلنا نصمد. 
تأملوا، ركام النظارات واألحذية التي عرثنا 
 .»Auschwitz« عليها يف املعتقل النازي
هذا القدح املتموضع فوق الطاولة، قد يستمر 
لفرتة طويلة قياسا لعمرنا، شريطة أال يكسره 
شخص ما. أفق، صغري لألبدية. هذا يرعبني 
نسبيًا، من ناحية  أخرى. أحيانًا، تغمرين 
السعادة حينما يتكسر الشيء: نحتاج قلياًل 

إىل التباري يف هاته احلياة!

. حضور الطبيعة ثابت يف نصوصكم، 
مبا فيها تلك التي توظف املدينة كفضاء 
 La( عملكم:  مع  الشأن  مثلما  لها، 
convocation(. ما هي أهمية الطبيعة 
لديكم، وملاذا متنحونها وصفًا كهذا؟ السيما 

السماء، إنها عنصر رئيسي.

- أنا طفلة قروية، وحيدة: أيضًا، عشت دائمًا 
يف عزلة مع املناظر الطبيعية، من حقل إىل 
حقل، أرعى األبقار. يف تلك احلقبة، مل تكن 
لدّي كلمات كي أعرب عن أحاسيسي، وجدت 
دًا، فأقول مع نفسي:  املنظر الطبيعي ُمهدِّ
سيبتلعنا. يغذينا، لكنني شاهدت أيضًا كيف 
مات الناس حتت أقدامه. نقتات من الطبيعة، 

غياب ألي شيء آخر. عندما يهددونك باملوت، 
ويندسون إىل منزلك أثناء غيابك، يقوم لديك 
االنطباع بقدرتهم على مالحقتك أينما 
تواجدت، بالتايل عجزك على حماية نفسك، 
هكذا تضيع أحيانًا الشخصية واحلميمية. 
حاولت إقناع نفسي، بأن السائد هو املعيار، 
لكن ذلك سينتهي إىل القضاء على املرء: 
ستتحمل الوضع لفرتة ما ثم تنهار. األكرث 
هلعًا، شعورك بالضعف. يف إطار هاته 
الشروط، ليس من جدوى ملشاعر احلب، 
الصداقة واحملبة. حينما،  ُتستنزف معنويًا، 
يستحيل أن حتتفظ بتلك العالقات سليمة مع 

اآلخرين.

بـ:  املعنون  األخري  مؤلفكم  يف   .
Atemschaukel، والذي سيرتجم قريبًا 
إىل الفرنسية، استحضرمت تاريخ أوسكار 
باستيور Oskar Pastior ، شاعر صديق 
إليكم، اقتيد إىل معتقل لألشغال بأوكرانيا 
وقد روى لكم بإسهاب حكايته. تنطلقون 
من أشياء، كي ترسموا ثانية التجربة 

االعتقالية.  ملاذا هذا االختيار؟

األشياء مهمة جدًا! خاصة حينما ال نتوفر 
على أي شيء، ونحن نتسكع يف العامل بحقيبة 
جد صغرية. داخل معتقل، تسود فيه السيطرة 
العسكرية، نتحول من أفراد إىل أرقام. واحلال 
أنه، بقدر ما منلك األشياء بشكل أقل، نحدد 
املوضوعات أكرث. العمل بدوره يصري واحدًا، 
حتى املواد التي نشتغل بها، احلجر أو الفحم. 
ُتغتصب ذواتنا، ثم يلزمنا أن نتحدد ثانية. 
األشياء تسمح بذلك. يتأتى لنا تشخيصها كي 
منوضع ذواتنا. أول ما تصدمنا به وضعية 
القهر، تكمن يف هذا االستعباد املطلق. إبان 
حكم النازيني، كان ينبغي على اليهود الرحيل 
والتخلي عن كل شيء. يجب أن نتصور داللة 

حاولت إقناع نفسي، بأن السائد 
هو املعيار، لكن ذلك سينتهي إىل 

القضاء على املرء

ستتحمل الوضع لفرتة ما ثم 
تنهار. األكرث هلعًا، شعورك 
بالضعف. يف إطار هذه الشروط

ليس من جدوى ملشاعر احلب، 
الصداقة واحملبة. حينما،  ُتستنزف 
معنويًا، يستحيل أن حتتفظ بتلك 
العالقات سليمة مع اآلخرين



تكون لنا صلة بهما. تعلمت اللغة الرومانية 
يف سن اخلامسة عشرة جراء قراءتي للكتب،  
فوقفت على جمالية صيغها وعباراتها 
الشعرية وتبني يل مدى انسجامها مع مزاجي 
قياسًا لألملانية. مثاًل، أسماء النباتات 
ونوعية األشياء: زهرة الزنبق، تؤنثها اللغة 
األملانية، لكنها ذكورية يف الرومانية، األمر 
ينطبق كذلك على الورد. فيما بعد، تكونت لدّي 
صورة خمتلفة عن املعطيات وصار للنباتات 
وجه آخر. كل شيء ميتلك منحيني، فهم 
ترسخ يف دماغي. لذلك حلظة الكتابة، حتضر 
الصورة الرومانية خلف الكلمة األملانية. 

االثنان، مرتابطان.

. عملكم األول باللغة الرومانية، صدر 
متأخرًا وحتديدًا سنة 2005، فلماذا هذا 
االنتقال إىل الرومانية عرب بوابة القصيدة؟

- كنت يف رومانيا، واضطررت إىل السفر 
على منت القطار، ألن أوسكار باستيور 
Oskar pastior أراد أخذي إىل بيت والديه. 

أحد األصدقاء، حمل لنا حفنة جرائد عملنا 
على تقليب صفحاتها بغاية التسلية. وحينما 
عدت إىل برلني Berlin، شرعت يف تقطيعها 
واالستئناس بلعبة لصق الكلمات، ثم جنحت 
اخلطة. إنه منوذج، للكتابة انطالقًا من كلمات 
موجودة سلفًا. يدخل يف هذا اإلطار أيضًا، 
حساب أردت تصفيته مع اللغة الرومانية، 
فقد عجزت عن الكتابة بها، لكن عن طريق 
تلك العملية عدت قادرة وأردت تقدمي دليل 

هذا التحقق.

. املنفى، االجتثات، الرحيل، حاضرة جدًا 
يف عملكم، كيف تعايشتم منذ 1987، مع 
إقامتكم بأملانيا الغربية؟ هل أثر الوضع 

على كتابتكم؟

د إنتاجكم عرب التسلل إىل  يف كتاباتكم. ُشيِّ
لغات خمتلفة مثل األملانية أو الرومانية 

كلغة رسمية؟

- لغة اخلشب أشعرتني بتقزز حقيقي. وجدت 
هوة، بني اخلطابات التي تدعي التقدم 
وسعادة الشعب، ثم األفراد ونحن نالحظ كيف 
يتحطمون! ينتابني اجلنون عندما أقرأ كتاب 
فيكتور كليمبريير Victor Klemperer عن 
لغة الرايخ الثالث، أدركت بأن الشخصيات 
الديكتاتورية توظف دائمًا نفس االسرتاتيجية، 
خمتلف الكلمات التي يستعملونها بال قيمة، 
يهدفون فقط إىل التضليل، هكذا توخيت أن ال 
تخرتقني لغتهم وهو ما أحاوله أيضًا راهنًا 
يف مواجهة اإلشهار: أبذل قدر املستطاع  كي 

ال أنقاد وراءه. 

. لغتكم اخلاصة، أليست يف نهاية املطاف، 
متشردة، خلقت  حيزها الذاتي وهي تنساب 

بني الثقافات؟ 

- يف قريتي اجلميع يتكلم األملانية، غري 
الطبيب والشرطي. شخصيتان، نفضل أن ال 

. ابتعدمت كثريًا عن الواقعية، باملعنى 
املعتاد للمفهوم. اختيار القصيدة واملتخيَّل 
بل العجائبي أحيانًا. هل هي طريقة 

لالقرتاب من احلقيقة؟

- ال أعرف ما هي احلقيقة، أو باألحرى أفهمها 
كما تتجلى يف احلياة اليومية: أن تعرف، إذا 
كان شخص ما، يكذب عليك أو يقول احلقيقة. 
أمقت، الكذب واخليانة واخلداع، مبعنى كل ما 
يتعارض مع احلقيقة. فيما يتعلق باألدب، 
تنبني احلقيقة عرب كل األجزاء، إنه خيال 
يقودنا إىل أثره. حني، نكتب نعرث على أشياء، 
مل يدركها اليومي بعد ثم تصري حقيقة، 
فالكتابة تنهض على قواعدها اخلاصة 
املصطنعة. غري أن، احلياة تسخر من الكتابة، 
ولسنا يف حاجة للعيش كي نكتب. إنه متثيل 
إميائي: نؤسس حقيقة، ونكتشف بها ممكنات 
أخرى غري متوقعة. تكمن املفارقة، يف أن كنه 
اخليال أفضل ما يتطابق مع حقيقة كهذه. 
شيء غريب لكنه جميل، وهو ما مينحني 
إمكانية حتّمل الكتابة، ألنني ال أحب أن 

أكتب، ليست لدّي ثقة يف اللغة.

. ما سبب هذا االرتياب إزاء اللغة؟ 

- وملاذا االطمئنان إليها؟ فاللغة جمرد 
انعكاس ملن يتكلمها. وبقدر حقيقتها تلك، 
فهي ال شيء، لكن بوسعنا أن نخلق بها أي 
شيء. لقد عانينا جميعًا من هذا الوضع فرتة 
الديكتاتورية: جسدت اللغة، أفضل وسيلة  
خلداع العامل. حني تصمت، يصعب عليك أن 
تكذب. بالتايل، يتم االرتياب يف الصمت أكرث 

من الكذب.

. ثقل الكلمات وكذا حضور لغة اخلشب كما 
يعرب عنها النظام السياسي، يربزان دائمًا 

فيما يتعلق باألدب، تنبني 
احلقيقة عرب كل األجزاء، إنه 
خيال يقودنا إىل أثره. حني، 
نكتب نعرث على أشياء، مل 
يدركها اليومي بعد، ثم تصري 
حقيقة، فالكتابة تنهض على 
قواعدها اخلاصة املصطنعة. 
غري أن احلياة تسخر من 

الكتابة
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- ما هو أساسي، إحساسي بأنني 
جنوت. انتهت خشيتي من القتل، على 
الرغم من استمرار تهديدات بوليس 
 .La securitate السيكوريتات 
قلت لنفسي:  »لقد رحلت، أنا بعيدة 
ـر طريقتي على مستوى  اآلن«، مما غيَّ
الكتابة. يف رومانيا ساد اخلوف 
من اإلقدام على اقتحام املنازل 
وتفتيشها، بالتايل استلزم األمر 
إخفاء كل شيء، أما هنا ال حاجة 
لذلك. ليست، املسافة وحدها، هي 
التي تبّدل األشياء، بل الزمان: 
بقدر ما نبتعد زمانيًا، فإن املسافة 
اجلغرافية ال تعمل إال على مضاعفة 
اإلبعاد الزماين. جل الوقائع التي 
نحياها، تأخذ داللة خمتلفة حينما 
نبلغ الشيخوخة، بحيث ننظر إليها 
بشكل مغاير. كل ما له قيمة يف 
احلياة، يتغري جمراه. أشياء هائلة 
تصري صغرية، كذلك الذات، تتموضع 
ل  بكيفية أخرى. بهذا الصدد، مل يبدِّ
الرحيل أي شيء. هو األفق ذاته، 

حتى لو بقيت يف رومانيا.

. هل من وسيلة للتصالح مع 
املاضي؟ الذكريات؟ أهي الكتابة؟

- ال أحتاج إىل اطمئنان داخلي، بل 
أجهل معناها. وال شخص ميكنه 
ذلك. جميعنا ينطوي على أحاسيس 
تتأرجح حدتها، كما أنها تنزاح 
االطمئنان  يل،  يظهر  وتتحول. 
الداخلي عقيمًا ومضجرًا، ثم إين ال 
أتصارع مع ذاتي، فأصل مشاكلي 

ينبعث من الرباين.
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أال ال أرى على  احَلَوادِث باِقيًا     
واسيا وال خاِلدًا إالَّ اجِلباَل الرَّ

َنـا            ماَء والِبالَد َوَربَّ وإالَّ السَّ
ـَا)6( ياِليــــ وأيَّاَمَنا َمْعُدوَدًة واللَّ

ويقول يف قصيدة أخرى:

ومْن هاَب أسباَب امَلَنايا َيَنْلَنُه    
ِم)7( ماِء ِبُسلَّ و إْن َيْرَق أسباَب السَّ

ويشبه لبيد بن ربيعة اإلنسان بالشهاب الذي 
يضيء ثم ينطفئ، ويرى أن الناس جميعًا هم 
ودائع اهلل، والبد أن يردوا إليه حيث يقول:

هُر بينَنا      قَ الدَّ َفاَل َجِزٌع إْن َفـــرَّ
ْهُر َفاِجُع وُكلُّ فتًى يومًا به الدَّ

هاِب وضوِئه        وما امَلْرُء إالَّ كالشِّ
يحوُر رمادًا َبْعدَ إْذ هو ساطُع

اُس إالَّ كالدياِر وأْهلها               وما النَّ
يوم َحلُّوها وَغْدوًا بالِقـــُع

األديان السماوية على أن اهلل قد خلق اإلنسان 
من تراب، وأعطاه روحًا من روحه، ثم يعيده 

متى شاء إىل الرتاب.

وقد اعترب العرب القدامى املوت مظهرًا طبيعيًا، 
وهو يف اعتقادهم فناء اجلسد والنفس معًا. 
واملوت يرصد دومًا اإلنسان وهو قريب منه 
أينما كان، وال يعلم أحد متى يحني أجله)4(. 
يقول طرفة بن العبد يف هذا املعنى:

أَرى املْوَت َيْعَتاُم الِكَراَم وَيْصَطِفي      
ِد َعِقيَلَة َماِل الَفاِحِش امٌلَتَشدِّ
لعمُرَك إنَّ املوَت ما َأْخطَأ الَفتَى       

َوٍل املْرَخى وَثْنَياُه باليٍد)5( لكالطِّ

ويرى زهري بن أبي سلمى أن اإلنسان فاٍن 
وال يخلد إال اهلل واجلبال الرواسي والسماء، و 
أن لكل إنسان أيامًا معدودة يقضيها يف هذا 

الكون.

وقد ارتبطت الوظيفة الدينية بالطقوس 
ارتباطًا جذريًا لكونها كانت تنفذ ومتارس 
من قبل هيئات ضخمة من الكهنة واملعابد. 
إنها تؤسس نظامًا من األفعال تؤدى بطريقة 
ثابتة يف أوقات منتظمة من قبل أشخاص 
خمولني ميتلكون املعرفة املتخصصة 

بالطريقة املثلى ألداء تلك األفعال.

وتتجلى أهمية الطقس يف إنشاء عالقة 
حميمية ومعقولة بني عامل احلياة العادية 
وعامل األجداد واأللوهيات األسطوري. ومن 
هنا نستطيع القول إن الطقس هو أسلوب 

تواصل مع عامل الغيب.

2( حقيقة املوت عند اإلنسان اجلاهلي: مل 
يستطع اإلنسان معرفة حقيقة املوت وما 
قبله وما بعده، فلجأ إىل األديان ليطمئن 
روحه احلائرة. فتوصل إىل أن املوت هو فناء 
اجلسد وعروج الروح  إىل اهلل. وقد قيل إن 
الروح تنتقل من جسد إىل جسد. وقد أجمعت 

اجلاهلي الشعر  يف  طقوسيات 

الشعر كتاب املوت قبل اإلسالم

د. عبد العايل بشري

1( تعريف الطقس: النظام والرتتيب. والطقس هو: نظام اخلدمة الدينية أو شعائرها واحتفاالتها)1(. والطقس جمع طقوس: الطريقة، وغلب على الطريقة 
الدينية فهو مبعنى النظام والرتتيب وإقامة الشعائر)2(. وكلمة طقس Rite مشتقة من الكلمة الالتينية Ritus  التي تعني عادات وتقاليد جمتمع معني. 

كما تعني كل أنواع االحتفاالت الدينية التي تستدعي معتقدات تكون خارج اإلطار التجريبي. 
وتكمن أهمية الطقس يف حماولة إثبات استمرارية وتكريس احلدث االجتماعي أو األسطوري الذي أوجده. فهو استنادًا إىل ذلك إعادة خلق ملاض 
غامض)3(. كان الطقس وال يزال موضوع أبحاث عديدة يف مادة العلوم االجتماعية. ومن العلوم التي اهتمت بدراسة الطقس علم النفس حيث عمل 

الباحثون يف هذا امليدان على إبراز وظيفته يف إعادة التوازن النفسي للفرد واجلماعة.

أدب
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تبكي ُخَناُس َفَما َتْنَفكُّ ما َعَمَرْت        
  لَهـا عَلْيِه َرننُي َوْهـــــَي ِمْفَتاُر

تبكي ُخَناس على صخٍر وُحقَّ َلَها   
اُر ْهـــَر َضرَّ هُر إنَّ الدَّ إذ ْ َراَبَها الدَّ

وإنَّ صخرًا لَتأتـّم الهُداُة بــــــه           
  كأنَُّه عَلٌم فــــي  َرأســِه ناُر)12(

هذه األبيات متتلئ باملشاعر الصادقة، وهي 
مشاعر أخت اكتوى قلبها باحلزن ، ألنها 
فقدت أخًا عزيزًا عليها، كان أملها يف احلياة 

وكانت حتبه كثريًًا. 

وهذه اللوعة جندها أيضًا يف فؤاد بعض 
الشعراء على إخوانهم، ومنهم متمم بن نويرة، 
الذي حزن على أخيه الذي قتل يف احلرب، 

فرثاه بهذه األبيات:

لقد المني عند القبور على البكا    
 صديقي لتذراف الدموع السوافك

يقول أتبكي كل قرب رأيتـــه           
     لقرب ثوى بني اللوى والدكادك
فقلت له إن الشجي يبعث الشجى         
  قد عنى فهذا كله قبــر مالك

ومن الشاعرات اجلاهليات اللواتي كن يعشن 
التناقض املروع والتمزق العنيف بني الثأر 
والعفو »اجلليلة بنت مرة« الذي قتل زوجها 
جساس أخاها كليب، فلم جتد غري البكاء 
لتخفف به مصابها، وراحت الالئمات يلمنها، 

فلم يزدها ذلك إال إمعانًا يف البكاء.

يا ابنة األقوام إن ملت فــال      
 تعجلي باللوم حتى تسأيل

واألصل يف الندب أن يكون على األهل 
واألقارب، وقد يبكي الشاعر نفسه ساعة 
االحتضار حني يحس باملوت. وقد يتحول 
الندب والنواح إىل مآمت تدور مع األعوام 

والسنني.

إن أقدم صور الندب والنواح يف شعرنا 
العربي، هي صورة ندب األهل واألقارب، 
والنواح عليهم، وللمرأة اجلاهلية يف هذا 
اجملال القسط األكرب والنصيب األوفر.

وأشهر من بكت واستبكت يف اجلاهلية 
اخلنساء، إذ قتل أخوها معاوية يف بعض 
غاراته، فعقدت عليه مأمتًا ضخمًا من النواح 
، فأثار ذلك صخرًا فثأر  له، ولكنه جرح جرحًا 
بليغًا أدى إىل وفاته, فرثته باألبيات اآلتية:

ارُ أم         قًذى ِبعْيِنَك أم بالعنِي ُعوَّ
َفْت أْن َخَلْت من أهِلَها الـــّداُر     َذرَّ

كَأنَّ عْيِني ِلِذكَراُه إذا خَطرْت          
ْيـــِن ِمدَراُر   َفْيٌض َيسيُل على اخَلدَّ

ـَِ   َتبِكي ِلصْخٍر هي الَعْبَرى وَقْد َول
ـرب َأْسَتاُر   َهْت وُدوَنُه من َجِديِد التُّ

وَما املاُل و األْهُلوَن إال وديعٌة        
وال ُبدَّ يومًا أن ُتَردَّ الودائــُع)8(

3( طقوسيات احلزن على امليت: من الطقوس 
التي كان ميارسها اإلنسان اجلاهلي عندما 

يلحق املوت بأحد أقاربه ما يلي:

- مالبس احلزن: يلبس أهل امليت وأقرباؤه 
مالبس احلزن مدة العزاء، أو حواًل كاماًل. 
واللون األبيض واألسود هما اللونان اللذان 
تتخذ منهما املالبس يف احلزن. ومتتنع 
املرأة - أثناء حدادها على زوجها - عن 
الزينة والطيب امتناعًا تامًا. ويف هذه الفرتة 
ميتنع اخلّطاب من خطبتها والطمع فيها حتى 
تنتهي منه. ومن عادة اجلاهليني حجز املرأة 
عند وفاة زوجها يف بيت صغري، قد يكون 
خيمة أو بناء يسمونه »احلفش« لتقضي فيه 

مدة العدة.

- الندب: موقف انفعايل مؤقت ميليه املوقف 
عند احتدام العواطف، وهو النواح والبكاء على 
امليت بالعبارات املشجية واأللفاظ احملزنة 
التي تصدع القلوب القاسية وتذيب العيون 
اجلامدة ، إذ يسرف النائحون والباكون يف 
النحيب والنشيج وسكب الدموع)9(.      

    
وكان من عادة العرب عند البكاء على امليت 
شق اجليوب ولطم اخلدود، وتعفري الرُّؤوس 
بالرتاب، واجتماع النسوة لندب امليت وذكر 
مناقبه)10(. وكن ال يستعملن مدة العزاء طيبًا 
وال َخلوقًا أو زْينًا، وال يغسلن رؤوسهن، كما 
يتجنب أهل امليت وذوو قرابته  لبس املالبس 

ذات األلوان الزاهية)11(.

حقيقة املوت عند اإلنسان 
اجلاهلي: مل يستطع اإلنسان 
معرفة حقيقة املوت وما قبله 
وما بعده، فلجأ إىل األديان 
ليطمئن روحه احلائرة. فتوصل 
إىل أن املوت هو فناء اجلسد 

وعروج الروح  إىل اهلل
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واعتزازًا. وكانوا يذبحون على قبورهم اإلبل 
واخليل، إلرضاء عظامهم. وكان الغرض من 
تأبني امليت هو إظهار حماسنه ومناقبه، 
حتى ال متحى ذكراه على مر الزمن، وليبقى 
امليت دائمًا بينهم، وال يصيبه النسيان.

ومل يرتك الشعراء شريفًا دون أن يقفوا على 
قربه ويؤبنوه، وكان مقياس الشرف يف 
اجلاهلية التميز يف القبيلة بالكرم والشجاعة 
والسيادة. يقول أوس بن حجر يف رثائه 

لفضالة بن كلدة األسدي)16(:

أيَُّتها النَّفُس أجِملي َجَزعا          
َذِريَن َقـْد َوَقـَعا إنَّ الَِّذي حَتْ

ْجـ      َماَحَة والنَّ إنَّ الَِّذي َجَمَع السَّ
 َدَة واحلْزَم والُقوى ُجمَعا

َأْوَدى وَهْل َتْنَفُع اإِلشاَحُة ِمْن     
 َأْمٍر ِلَمْن َقـْد ُيحاِوُل الِبَدَعا

األمْلِعيٌّ الَّذي َيُظنُّ لك الــ           
نَّ َكَأْن َقْد َرَأى وقد َسِمَعا ظَّ

ُأ مْل        امُلْخِلُف اُلْمتِلُف امُلَرزَّ
 ُيـمَتـْع ِبَضْعٍف ولـم َيُمْت َطِبعا

فهذه األبيات تدور حول املعاين والصفات 
التي كان العرب يف اجلاهلية يقدرونها، 
ويطلبونها يف أشرافهم وأسيادهم. وعلى هذه 
القاعدة أقامت اخلنساء تأبينها يف أخيها 

صخر إذ تقول)17(:

ُث امَلْجِد ميموٌن َنِقيَبُتُه      ُمَورِّ
ِسيَعِة يف الَعَزاِء ِمْغَواُر َضْخُم الدَّ

َفْرٌع ِلَفْرٍع َكِرمٍي َغْيِر ُمْؤَتَشٍب       
اُر َجْلُد امَلِريَرِة عند اجَلْمِع َفخَّ

- العزاء: أصل العزاء الصرب، وأن يرضى 
عزيزًا مبا فاجأه به القدر. ألن احلياة هي دار 

وكان التأبني دائرًا على ألسنة الرجال 
والنساء، فهم ال يكتفون بتصوير شعورهم 
احلزين ، بل يشريون إىل مناقبه. وكان 
غرض التأبني عندهم تصوير مدى اخلسارة 
واملصيبة يف الفقيد. نلمس كل هذا الشعور يف 
تأبني اخلنساء ألخيها صخر، فهي تندبه بقلب 
حمرتق ، وتؤبنه لتصور فضائله إذ تقول:

ُدنــا      نا وسيِّ وإنَّ صخرًا َلواِلِيِ
اُر وإنَّ صخرًا إذا َنْشُتو  َلَنحَّ

وإنَّ َصْخرًا مِلْقداٌم إذا رِكُبوا     
اُر وإنَّ َصْخرًا إَذا جاعوا َلَعقَّ

وإن صخرا َلَتأَتمَّ الُهداٌة بـِه      
ـــُه َعَلٌم يف رأسِه ناُر)15( َكأنَّ

وكان  العرب يف اجلاهلية يعتقدون أن القتيل 
ال يهدأ يف قربه حتى تصيب القبيلة من دم 
قاتله، وكانوا يحرمون على أنفسهم اخلمر 

وكل امللذات إىل أن يدركوا ثأرهم.

ومل يؤبن اجلاهليون أبطالهم وقتالهم فحسب، 
بل أبنوا أيضًا أشرافهم وساداتهم، فخرًا بهم 

إن تكن أخت امرئ يتمت على             
جزع منها فافعلــــي

يا قتياًل قوض الدهر بــه         
 سقف بيتي جميعًا مــن عل

ومن أروع الرثاء وأصدقه وأكرثه لوعٍة رثاء 
أبي ذؤيب الهذيل، الذي كان له أوالد سبعة 
فماتوا كلهم إال واحدًا فقال راثيا)13(:

ع          أِمَن املنوِن وريبِه ُيتفجَّ
 والدهُر ليس مبتعٍب مـن يجزُع

قالت أمامُة ما جلسمك شاحبًا     
منذ ابتذْلَت ومثُل ماِلَك ينفــع

َأَو ما بجسمَك ال يالئُم مضجعًا       
إالَّ أقضَّ عليك ذاَك املضجع

فأجبُتها أّما بجسمي إنـــه          
عــوا   أودى َبَنيَّ من البالِد فودَّ

أودى بنّي وأعقبوين حسرًة         
     بعَد الّرقاِد وعربًة ما ُتقلــــع

سبقوا هواَي وأعنقوا لهواهم        
موا وِلِكلِّ جنٍب مصــرع   فتحّزّ

فبقيُت بعَدُهْم بعيٍش ناصٍب        
 وإخاُل أين الحٌق مستتبـــــع

ولقد حرْصُت بأن أدافَع عنُهم       
ُة  أقبلْت ال ُتدفــع  وإذا املنيَّ

ُة أنشبْت أظفاَرها             وإذا املنيَّ
 ألفيَت كلَّ متيمٍة ال تنفـــــع

فالعنٌي بعدُهم كأنَّ حداَقها     
 سلمْت بشوٍك فهي عود تدمــــع

- التأبني: التأبني موقف تأملي يحتاج إىل 
رويَّة وُتَؤدة، وأصله الثناء على الشخص حيًا 
أو ميتًا، ثم اقتصر استخدامه على املوتى 
فقط، إذ كان من عادة العرب يف اجلاهلية أن 
يقفوا على قرب امليت فيذكروا مناقبه، ويعددوا 
فضائله، ويشهروا حمامده، وشاع عندهم ودار 
بينهم، وأصبح يف سننهم وعاداتهم)14(. 

يلبس أهل امليت وأقرباؤه 
مالبس احلزن مدة العزاء، أو 
حواًل كاماًل. واللون األبيض 
واألسود هما اللونان اللذان 
تتخذ منهما املالبس يف 
احلزن. ومتتنع املرأة - أثناء 
حدادها على زوجها - عن 
الزينة والطيب امتناعًا تامًا. 
ويف هذه الفرتة ميتنع اخلّطاب 
من خطبتها والطمع فيها حتى 

تنتهي منه
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ويف مأمته، ويبالغون يف ذلك تبعًا ملنزلة 
املتوفى. وكانوا يظنون أن أرواح املوتى 
ال تنقطع من الرتدد إىل منازلهم طيلة سنة 
كاملة)26(، ولذلك كانت  مدة العزاء عندهم 
تستغرق حواًل كاماًل. قال لبيد البنتيه ملا 

حضرته الوفاة:

متّنى ابنَتاَي أن يعيَش أُبوُهما       
   وهل أنا إال من ربيعَة أو ُمضْر

فقوما فقوال بالذي قد َعِلْمُتَما        
وال َتخِمَشا وجهًا وال حتِلقا شعْر

ـَُه        وُقوال ُهَو املرُء الذي ال َحِليلـ
ديَق وال َغَدْر أضاَع وال َخاَن الّصّ

الِم عليُكما     إىل احلْوِل ثمَّ اسُم السَّ
 وَمْن يبِك حواًل كاماًل فقِد اعتذْر)27(

- الثأر: الثأر تقليد من تقاليد اجلاهلية، 
وثابت من ثوابت النظام القبلي. ومبا أن 
العادات يف أكرث أحوالها هي مرايا األحوال 
والتقاليد والقيم، فقد عرف اجلاهليون عادتي 
حتويل وجهة البيت، وإضرام النار إضرامًا 
دائمًا، حتى إدراك الثأر... فكأن الثأر ريح 
تزلزل بنيان البيت اجلاهلي، فتغري وجهه من 
السلم إىل احلرب، ومن طمأنينة إىل قلق. ثم إن 
النار املضرمة دائمًا، هي جتسيد لتلك النار 

املستعرة يف األحشاء)28(.

يستنتج من هذا الكالم أن إعالن طلب الثأر 
عن طريق تغيري وجهة البيت وإشعال النار 
حمرض للجاهلي حتى ال يهدأ قراره ، قبل 

بلوغ األرب املرجتى.

بالثأر:  مرتبطة  أخرى  عادات  وهناك 
كاالمتناع عن االغتسال وعن شرب اخلمر، 
وعن كل متع احلياة إىل حني إدراك الثأر. 
ومتام الثأر عند اجلاهلي أن يرمي الثائر 

يرجوه من مساعدة. مثل واسوء صباحه: يف 
املصيبة التي تقع يف آخر الليل وأول النهار. 
أو أن يعلن عن وفاة كبري، وذلك بأن ينادي 
بصوت عاٍل يف األحياء واألماكن العامة، 
ليكون  رخيم،  وبصوت  مؤثرة  بعبارات 
ذلك معلومًا ألهل املكان، فيجتمعون حول 
املفجوع، ويشاطرونه حزنه، ويشرتكون يف 

تشييع اجلنازة)22(.

ويكون اإلعالن عن موت شخص بالبكاء 
والنعي، ويتوقف نعي امليت والبكاء عليه 
على قدر منزلته، ودرجة أهله ومكانتهم 
االجتماعية. ويعد نعي امليت وشق اجليوب 
عليه من وسائل التقدير واالحرتام وتبجيل 
امليت، لذلك كانوا يوصون قبل موتهم بنعيهم 
للناس نعيًا يليق بهم، ويقوم بذلك ناٍع أو 
جملة نعاة. يركب الناعي فرسًا ويسري ينعى 
امليت بذكر اسمه ومتجيده. قال األصمعي: 
»كانت العرب إذا مات فيهم ميت له قدر ركب 
راكب فرسًا وجعل يسري يف الناس ويقول: 
نعاء فالن...«)23(. والغرض من النعي هو 
اإلشعار واإلخبار حتى يقوم الناس بواجبهم 

جتاه امليت، وتعزية أهله. 

- النياحة: كان العرب يف اجلاهلية يوصون 
أهليهم بالنواح والبكاء إذا ماتوا وكان ذلك  
مشهورًا يف مذاهبهم)24(. يقول طرفة بن 

العبد خماطبًا ابنة أخيه معبد)25(:

فإْن ُمتُّ فاْنِعني مبا أنا أهُلُه      
ـِي َعَليَّ اجليَب يا ابنَة َمْعَبِد وشقِّ

وكانت النياحة عندهم سمة من سمات 
التقديس، ولهذا كان أهل اجلاه والغنى 
واألشراف يستأجرون النائحات للنياحة 
على امليت يف بيته وخلف نعشه إىل القرب 

زوال وانتقال، وليست دار بقاء واستمرار، فكل 
إنسان يعيش مدة ثم ميضي وال شيء يدوم، 
واإلنسان ضعيف عاجز وليس له القدرة وال 
القوة على مقاومة املوت)18(. ولعل ذلك ما 

جعل اخلنساء تقول:

وَلْوال كرثُة الباكنَي َحْويل    
      على إْخواِنهْم لقتلُت َنفِسـي

وما َيبكوَن مثَل أخي ولِكْن      
ي)19( ْفَس عنُه بالتَّأسِّ ي النَّ  ُأَعزِّ

فهو شريف غري خملط النسب، وهي تقرن 
شرفه وجمده وشجاعته وقت الشدة. وكان 
من عادة اجلاهليني، أن يعزي الشاعر نفسه 
إزاء من يفقد من أهله وأشراف قبيلته، فعزاؤه 
يوجه قبل كل شيء إىل نفسه ثم إىل من 
حوله. يقول أبو احلسن املدائني مبينًا صرب 
اجلاهليني، وفرارهم من االستكانة إىل حسن 
العزاء: »كانت العرب يف اجلاهلية - وهم ال 
يرجون ثوابًا وال يخشون عقابًا - يتحاضون 
ـرون  على الصرب، ويعرفون فضله، وُيعيِّ
باجلزع أهله، إيثارًا للجزم وَتَزيُّنًا باحللم، 
وطلبًا للمروءة، وفرارًا من االستكانة إىل 
حسن العزاء، حتى إن كان الرجل منهم َليْفِقُد 
حميمه فال يعرف ذلك فيه«)20(. يقول أبو 
خراش الهذيل يف رثاء أخيه عروة، ويرد على 

أميمة زوجة أخيه:
َتُقوُل أَراُه بعد »ُعْرَوة« الِهيًا           

 وذلك ُرْزُء لــو َعِلمِت َجليُل
فال َتْحسبي أنِّي تناسيُت َعْهَدُه      

 ولِكنَّ صربي يا ُأَمْيَم َجِميُل)21(

- النداء ونعي امليت: ومن عالمات إظهار 
احلزن النداء، وذلك بإعالن الشخص عن 
املصيبة بصوت عاٍل يسمع حتى يشاركه 
الناس مصيبته، أو ليحصل منهم على ما 
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الذي مل يؤخذ بثأره يخرج من هامته طائر 
يسمى الهامة، فال يزال يقول: اسقوين!: فإين 
صدية! حتى يقتل قاتله فيسكن)33(. يقول 
املسعودي مشريًا إىل هذا الزعم: »إن من 
العرب من يزعم أن النفس طائر ينبسط يف 
اجلسم فإذا مات اإلنسان أو قتل مل يزل يطيف 
به مستوحشًا يصدح على قربه. ويزعمون 
أن هذا الطائر يكون صغريًا، ثم يكرب حتى 
يكون كضرب من البوم، وهو أبدًا مستوحش 
ويوجد يف الديار املعطلة، ومصارع القتلى 
والقبور، وأنها مل تزل عند ولد امليت وخملفه 
لتعلم ما يكون بعده فتخربه انتهى« )34(. 
قال شاعر البنه يوصيه أن يثأر له إن قتل 
حتى ال تنادي هامته بالسقيا ألن العطش هو 
بأبيه ال بالهامة، وإهمال الثأر مصيبة كربى 

يبيض الرأس منها:
وال َتْزُقوْن يل هامًة فوق َمْرَحـ      

 ب  فإن زقاء الهام للمــرء عاتب
تنادي أال اسقوين وكل صدى به  

  وتلك التي تبيض منــــها الذوائب

5( طقوس جتهيز امليت وإعداده للدفن: ومن 
طقوس جتهيز امليت - عند اجلاهليني - 

وإعداده للدفن نذكر:

- غسل امليت: كان العرب يف اجلاهلية 
يغسلون موتاهم، ويضعون يف ماء الغسل 
ما يساعد على النظافة من سدر أو أشنان 
وكانوا بعد غسل امليت يحنطونه، واحلنوط 
عطر مركب من أشياء طيبة الرائحة يخلط 
للميت)35(. ويف ذلك يقول األفواه األودي:

وما قلت يجديني ثوابي إذا بدت    
 مفاصل أوصايل وقد شخص

وجاءوا مباء بارد يغسلونــني     
    فيا لك من غسل سيتبعه غرب)36(

وقبول الدية، فإن كان أولياؤه ذي قوة أَبْوا 
ذلك وإال قالوا لهم: بيننا وبني خالقنا عالمة 
لألمر والنهي، فيقول اآلخرون: ما عالمتكم؟ 
فيقولون أن تأخذ سهمًا فرتمي به نحو السماء 
فإن رجع إلينا مضرجًا بالدم فقد نهينا عن 
أخذ الدية، وإن رجع كما َصِعَد فقد أمرنا 
بأخذها، وحينئذ مسحوا حلاهم وصاحلوا 
على الدية، وكان مسح اللحية عالمة الصلح. 
قال ابن األعرابي: ما رجع ذلك السهم قط إال 
نقيًا)32(. يقول األشعر اجلعفي مؤكدًا هذه 

العادة:

وا بسهم ثم قالوا ساملوا      َعقُّ
 يا ليتني يف القوم إذا مسحوا اللحى

وكان الذي يرضى بالدية ينظر إليه نظرة 
ضعف وذل. قال قائلهم يهجو من أخذ الدية 

من اإلبل:
وإن الذي أصبحُتم حتلبونه     

ْوَن ليس بأشقرا  دٌم غري أن اللَّ

وقال جرير يعري من أخذ الدية فاشرتى بها 
نخاًل:

أال أبلغ بني حجر بن وهب   
  بأن التمر حلو فـــي الشتاء 

-الهامة: هذه اخلرافة مبعثها ولوعهم بالثأر 
والتحريض عليه، ألن يف زعمهم أن القتيل 

خصمه فيصيبه بأقحاف رأسه، واألقحاف 
جمع قحف. والقحف: عظم الرأس فوق الدماغ 
يف اجلمجمة، وقيل هو اجلمجمة كلها، لذلك 
فإن السعي الدؤوب إىل إصابة اجلمجمة، 
يعني النيل من أشرف ما يف اإلنسان، وهو 
الرأس)29(. يقول املهلهل مربزًا هذه العادة 

حني رثى أخاه كليبًا:
ُخِذ العهَد األكيَد عليَّ عمري          

برتكي كلَّ ما حوِت الديار
وهجري الغانيات وشرب كاٍس     

   ولبسي جبــة ال تستعار
ولسُت بخالٍع درعي وسيفي   

   إىل أْن يخلَع الليَل النـــهار

والثأر مقرتن باخلوف من العار، والغالب يف 
العرف اجلاهلي أال يحاسب الفرد القاتل، بل 
حتاسب القبيلة برمتها. يقول املهلهل:

فقتاًلً بتقتيل وعقرًا بعقركم    
  جزاء العطاء ال ميوت من الثأر)30(.

ومن أعراف الثأر يف اجلاهلية »تراتبية الدم« 
مبعنى أن يكون هناك تكافؤ عام يف منطية 
إدراك الثأر، فيكون السيد بالسيد، والعبد 
بالعبد، وسواء القبيلة بسواء القبيلة. ومن 
األعراف أن إدراك الثأر ال يتحقق اجتماعيًا 
إال باالقتصاص من الرجال دون النساء. 
وأن الفرار لطالب الثأر عار ال ميحى، بخالف 
املطلوب، إذ إن العرف يقضي برحيله من 
الديار إذا كانت قريبة من ديار طالبيه، 
والرحيل هنا يكون قبليًا أو فرديًا)31(.

- التعقية: التعقية هي سهم االعتذار، وأصل 
هذا  أن يقتل الرجل رجالً من قبيلته، فيطلب 
القاتل بدمه، فيجتمع جماعة من الرؤساء إىل 
أولياء املقتول بدية مكملة، ويسألونهم العفو 

كانوا يصلون على موتاهم، 
وكانت صالتهم إذا مات 
الرجل، وحمل على سريره أن 
يقوم وليه، فيذكر حماسنه 

كلها ويثني عليه



57

- السقايا للقرب: كانت العرب حتب نزول املطر 
على القبور. وقد اختلفوا يف سبب استسقائهم 
لها، فقال الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب 
البطليوسي: تدعو العرب للقبور بالسقيا 
ليكرث اخلصب حولها، فيقصد كل من مر بها 
دعاء لها بالرحمة. وقال التربيزي: والقصد 
من طلب السقيا لها أن تبقى عهودها غضة 
من الدروس، طرية ال يتسلط عليها ما يزيل 
جدتها ونظارتها)47(. يقول النابغة الذبياين 
يف قصيدة يرثي بها النعمان بن احلارث:

سقى الَغيُث قربًا بني ُبصَرى وجاسٍم   
  ِبَغْيٍث من الَوْسميِّ قطٌر ووابُل

وال زاَل َريحاٌن ومسك وعْنَبــٌر              
   على ُمنتهاُه ِدمَيٌة ثــم هاِطُل

رًا             وُينِبُت َحوذانًا وعوفــــًا ُمَنوِّ
  سُأتِبُعُه ِمـْن َخرِي ما قاَل قائُل)48(

- العقر على القرب: كانوا يعقرون على قرب 
العظيم، أو السيد الشريف اخليل أو النوق، 
أو ينضحون القرب بدمائها. وقد اختلف يف 
سبب عقرهم اإلبل على القبور فقال قوم: إمنا 
كانوا يفعلون ذلك مكافأة للميت على ما كان 
يعقر من اإلبل يف حياته، وينحره لألضياف، 

واحتجوا بقول زيد األعجد)49(:
وانضح جوانب قربه بدمائها     

 فلقد يكون أخا دم وذبائح

وقد قال قوم : إمنا كانوا يفعلون ذلك إعظامًا 
للميت. وقيل: إمنا كانوا يفعلونه، ألن اإلبل 
كانت تأكل عظام املوتى إذا بليت، فكأنهم 

يثأرون لهم منها. 

والشواهد على عقر اخليل واإلبل على القبور 
كثرية، من ذلك ما حكاه املربد يف الكامل أن 
رجالً عربيًا وقف على قرب النجاشي فرتحم. 

- تشييع اجلنازة: فإذا وضعوا امليت على 
السرير حملوه وساروا به إىل القرب. كما كانت 
حتمل النريان يف تشييع اجلنازة، وتتبعها 
النوائح)41(. يقول حامت الطائي مصورًا هذا 

الطقس اجلنائزي:
فاصدق حديثك إن املرء يتبعه    

ما كان بيني إذا ما نعشه حمال

- دفن امليت: ومن عادات اجلاهلية أنهم 
يقولون للميت عند وضعه للقرب )ال تبعد( 
ولعل هذا االعتقاد هو الذي حملهم على 
إخراج حصته مما كانوا يأكلون ويشربون، 
ويسمونها باسم امليت، وعلى زيارة قبور 
املوتى واجللوس عندهم، وضرب اخليام 
حولها، وعلى مناجاة صاحب القرب بذكر 
اسمه وحتيته، ألن روح امليت يف رأيهم حية 
ال متوت، ولهذا السبب أيضًا كانوا يسقونها 
بصب شيء من املاء على القرب)42(. يقول 

النابغة يف رثاء النعمان بن املنذر:
َة موِعٌد     فال َتْبعـَدْن إن املنيَّ

 وكلُّ امرئ يومًا به احلاُل زائل)43(
ويقول لبيد بن ربيعة:

َة موِعٌد        فال َتْبعـَدْن إن املنيَّ
ُلوِع وطالـــُع)44(  عليَك َفَداٍن للطُّ

- حمى القرب: ومن عادتهم أن يجعلوا لقرب 
الشريف حمى ال ينتهك. يقال إنه ملا مات 
عامر بن طفيل  نصبت عليه بنو عامر 
أنصابًا ميالً يف ميل حمى على قربه، ال ينشر 
فيه ماشية وال يرعى وال يسلكه راكب وال 

ماش)45(.

- نضح القرب باخلمر: كانوا ينضحون قرب 
امليت باخلمر. قال نصر بن غالب)46(:

أصب على قربيكما من مدامة    
    فإال تذوقها ترِو ثراكما

وقد جاء ذكر احلنوط وترجيل الشعر والكفن 
يف شعر يزيد بن حذاق حيث قال:

قد رجلوين وما بالشعر من شعت   
   وألبسوين ثيابًا غري أخالق

وطيبوين وقالـــوا أميا رجل           
  وأدرجوين كأين طي خمراق)37(

- كفن امليت: كما كان العرب يف اجلاهلية 
يكفنون امليت يف ثوب ثمني النسيج إذا كان 
عظيمًا)38(. يقول قس بن ساعدة األيادي 

مصورًا مشهد تكفني امليت:

يا باكي املوت واألموات يف جدث   
    عليهم من بقايا بزهم خرق
دعهم فإن لهم يومـًا يصاح بهم       

  كما ينبه من نومانه الصعق
وقال عنرتة العبسي:

وأحمي حمى قومي على طول مدتي   
 إىل أن أراين يف اللفائف أدرج

- الصالة على امليت: كما كانوا يصلون على 
موتاهم، وكانت صالتهم إذا مات الرجل، 
وحمل على سريره أن يقوم وليه، فيذكر 
حماسنه كلها ويثني عليه)39(. قال رجل من 

كليب يف اجلاهلية البن ابن له:

أعمرو إن هلكت وكنت حيًا  
  فإين مكرث لك من صالتي

- سرير امليت: كانوا يحملون امليت إما 
على احلرج وهو خشب يشد بعضه ببعض، 
وإما على النعش وهو سرير امليت. وقيل: 
النعش للمرأة والسرير للرجل)40(. يقول امرؤ 

القيس:
فإما تريني يف رحالة جابر  

   على حرج كالقر تخفق أكفاين
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- ترتدي املرأة - أثناء احلداد على زوجها - 
مالبس احلزن مدة العزاء، كما أنها متتنع عن 

الزينة والطيب امتناعًا تامًا.

- من عادة اجلاهليني حجز املرأة عند وفاة 
زوجها يف بيت صغري يسمى )اخلفش(.

- الندب هو النواح والبكاء على امليت 
بالعبارات الشجية، واأللفاظ احملزنة.

- أصل العزاء الصرب، ورضى اإلنسان مبا 
فاجأه به القدر.

- يكون اإلعالن عن موت الشخص بالبكاء 
والنعي. ويتوقف نعي امليت والبكاء عليه 
على قدر منزلته، ومكانته االجتماعية.

- كان أهل اجلاه واألشراف يف اجلاهلية 
يستأجرون النائحات للنياحة على امليت يف 

بيته وخلف نعشه إىل القرب.

- الثأر تقليد من تقاليد اجلاهلية، وثابت من 
ثوابت النظام القبلي.

- من العادات املرتبطة بالثأر االمتناع عن 
االغتسال، وعن شرب اخلمر إىل حني األخذ 

بالثأر.

- من أعراف الثأر يف اجلاهلية - تراتبية 
الدم - مبعنى أن يكون هناك تكافؤ يف إدراك 

الثأر.

- ومن طقوسيات املوت يف اجلاهلية 
)التعقية( وهي أن يقدم أهل القاتل دية إىل 
أهل املقتول، فإن كان أولياؤه أصحاب قوة 
رفضوا الدية، وإن كانوا ضعفاء قبلوا مبا 

وقال عمرو بن يزيد املتمني يوصي ابنه عند 
موته بالبلية:

أبني زودين إذا فارقتنــي           
 يف القرب راحلة برحل قاتر

للبعث أركبها إذا قيل اظعنوا  
 مستوثقني معًا حلشر احلاشر

- التطهري: يسمى هذا الطقس برمي البعرة، 
وتقوم به األرملة كما أشار لذلك النووي: 
»بأن األرملة بعد عام من وفاة زوجها تعتزل 
اجلماعة، وتدخل اخلص، وتلبس شر ثيابها، 
حتى متضي سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو 
شاة أو طري فيمسح بها، وقلما متسح بشيء 
إال مات« وتخرج على رأس احلول فتعطي 
بعرة فرتمي بها، ثم تعاود حياتها الطبيعية 

يف اجلماعة.

 وخوفًا من شبح املوت، ورغبة يف حتاشي 
رقابته غري املستحبة للجماعة، ولكي 
يصرفوا نظره عنهم، يقومون بعزل امرأة 
طوال هذه املدة يف »خص« بعيدًا عنهم، 
وبعد التأكد من انصرافه إىل عامله يسمحون 
للمرأة باالنضمام إليهم مرة أخرى، وعادة ما 
يساعدها يف طقوس التطهر هذه األخ األصغر 
للمتوفى على اعتبار أنه املرشح املفرتض 

للزواج منها)54(.

6( اخلالصة: ونختم هذه الدراسة بخالصة 
جنمل فيها كل ما توصلنا إليه من نتائج 

ومالحظات:

- الطقس هو الطريقة الدينية، وإقامة الشعائر. 
أو هو كل أنواع االحتفاالت الدينية.

- اعترب العرب القدامى املوت مظهرًا طبيعيًا، 
وهو يف اعتقادهم فناء الروح واجلسد معًا.

وقال: لوال أن القول ال يحيط مبا فيك، والوصف 
يقصر دونك ألطنبت، بل ألسهبت)50( ، ثم 

عقر ناقته على قربه وقال:
عقرت على قرب النجاشي ناقتي   

بأبيض عضب أخلصته صياقله
على قرب من لو أنني مت قبله        

  لهانت عليه عند قربي رواحله

وقال حريبة بن األشيم الفقعسي يوصي ابنه 
بأن يعقر على قربه)51(:

إذا مت فادفني بجداء ما بهـا     
  سوى األصرخني أو يفوز راكب

فإن أنت مل تعقر عليَّ مطيتي    
 فال قام يف مال لك الدهـر حالب

- اتخاذ البلية: وقد كان من مذهبهم يف 
اجلاهلية، اتخاذ البلية وهي ناقة تعقل عند 
قرب صاحبها إذا مات ومتوت جوعًا وعطشًا. 
وكانوا يزعمون: أن من مات ومل يبَل حشر 
ماشيًا، ومن كانت له بلية حشر راكبًا على 

بليته. 

وقد ذكر القلقشندي: » أن العرب كانت تشد 
ناقة امليت إىل قربه، ويقبلون برأسها إىل 
ورائها، ويغطون رأسها بولية - وهي الربذعة 
- فإذا أفلتت مل ترد عن ماء وال مرعى، 
ويزعمون أنهم إذا فعلوا ذلك حشرت معه يف 
املعاد لريكبها«)52(. وقد ذكر البلية الشاعر 
كعب اخلزاعي من قصيدة يرثي بها بني عبد 
مناف حني أتاه نعي نوفل بن عبد مناف 

فقال)53(:

يا عني فابكي أبا الشعث السجيات   
  يبكينه حسرًا مثل البليات
يبكني أكرم من ميشي على قـدم        
  يعلونه بدموع بعد عربات
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 يقضي به السهم الذي يرمى به إىل السماء، 
فإن رجع مضرجًا بالدم فهو عالمة على عدم 
أخذ الدية، وإن رجع كما صعد أخذوا الدية.

- ومن اخلرافات التي كانت منتشرة يف 
اجملتمع اجلاهلي أن القتيل الذي مل يؤخذ 
بثأره يخرج من قربه طائر يسمى هامة، فال 
يزال يقول: اسقوين. حتى يقتل قاتله فيسكن.

- كان العرب يف اجلاهلية يغسلون امليت، 
ويكفنونه يف ثوب ثمني إذا كان عظيمًا.

- ومن العادات السائدة يف اجلاهلية حمل 
النريان يف تشييع اجلنائز.

- كانوا  - بعد دفن امليت - يزورون قربه، 
ويناجونه بذكر اسمه وحتيته، ويضربون 
اخليام حوله، ألن روح امليت يف رأيهم حية 

ال متوت.

- ومن عاداتهم أنهم كانوا يجعلون لقرب 
امليت حمى ال ينهك، وينضحون قربه باخلمر، 

ويعقرون عليه مكافأة له.

- ومن عاداتهم أيضًا اتخاذ البلية، أي عقل 
ناقة عند قرب امليت، وتركها هناك إىل أن 

متوت جوعًا وعطشًا.

- كانت املرأة - بعد وفاة زوجها - تعتزل 
اجلماعة، وتلبس شر ثيابها ملدة سنة، ثم 
تخرج بعد ذلك فتعطى بعرة فرتمي بها، 
وتعود بعد كل ذلك إىل احلياة الطبيعية يف 

اجلماعة.

املصادر واملراجع:
أ - املعاجم:
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فسيبويه - بحسب املؤلفني - كان أمكَن 
من معاصريه يف تناول ُعمق اجلملة 
العربية وأُسس تركيبها، فبينما يظهر كتابا 
معاصريه »معاين القرآن« للفراء )ت 207 
هـ( و»معاين القرآن« لألخفش األوسط )ت 
ـ( ُمعتنيني بتجميع عدٍد من الظواهر  221ه
والقواعد، تختِلُف كل واحدة منها عن األخرى 
يف طبيعتها، وتختلف كل قاعدة فيها عن 
األخرى يف مدى عموميتها)9( يكون سيبويه 
)ت 180هـ( النحوي الوحيد يف تلك الفرتة 
املبكرة الذي أظهر اهتمامًا عميقًا وُمنتظمًا 

بالرتكيب.

فسيبويه ال يحلِّل عادة منطوقات ُمفردة، بل 
إن عمق نظرته يؤّدي به إىل حتليل املنطوقات 
يف صورة ُزمر متنوعة إلظهار وجوه الشبه 
واخلالف فيما بينها من خالل عمليات 
إفصاحية تتناول مستويات خمتلفة، وهو ما 
سماه املؤلفون »النظرية اإلفصاحية» عند 
سيبويه)10(؛ فسيبويه مثال يحّلل الرتاكيب 
اآلتية: )زيد منطلق، كان زيد منطلقًا، ليت 
زيدًا منطلقًا، رأيت زيدًا منطلقًا، مررت بزيد 
منطلقًا( جمموعة ويف ضوء سياق ُمتكامل 
ليذهب إىل أن الكالم يقوم على نظام ثالثي 
ال ثنائي، أي من عالقة إسناٍد زوجيٍة ومؤّشٍر 

إفصاحي)11(.
الفرُق بني تناوِل سيبويه للنحو وتناوِل 

اللغوي العربي بغّض النظر عن أمنوذجه 
احملتذى - إن كان ثمة حّقًا منوذج - قد 
حتّول إىل تراث لغوي له شخصيته اخملتلفة 
متامًا، وهو ما يّتفق عليه اجلميع بصورة أو 

أخرى)5(.

ورأى املؤلفون أنه حتى على أعلى مستويات 
مستوى  على  )أي  النحوية  الصناعة 
التقسيمات واإلجراءات املستخدمة يف وصف 
وحتليل املادة اللغوية( مل يتأثر النحاة العرب 
بالفكر اليوناين على اإلطالق)6(، كما رأوا 
أن َمن ذهب من املستشرقني -أماَم الدقِة 
قي الكبري اللذين يتمّيُز بهما  البالغِة والرُّ
الدرُس الصوتي العربي - إىل افرتاض تأثري 
هندي مل يتقدَّم مطلقًا بتحليل ُمقنع يدعُم هذا 

الرأي)7(.
 

سيبويه إمام النحاة

أَوىل املؤّلفون الثالثة عنايًة خاصًة بسيبويه، 
فهو الَعَلم النحوي الذي ميثِّل االنفجار اللغوي 
العظيم يف سلسلة تطور الدراسة اللغوية عند 
العرب، كما َأوَلوا عنايًة خاصًة بـ»الكتاب« 
- كتاب سيبويه - الذي شّكل نواة النظرية 
اللغوية العربية، والذي يستحقُّ أن يوصف - 
يف رأيهم - بأنه عمل فريد من حيث اإلبداع 

واألصالة والفهم)8(.

املستعربـون:
كـولـوغـلي بوهـاس، جيــوم، 

جعَل املستعربون الثالثة العبارة السابقة 
ُمستَهاّل لكتابهم القّيم »الرتاث اللغوي 
العربي«)1(، وقد أعادوا سبب إغفال الباحثني 
يف تاريخ اللسانيات للجهد اللغوي عند 
العرب وعدم تقديرهم ملكامن اإلبداع فيه 
- أعادوه إىل انشغال الباحثني بفرضيات 
التأثري اخلارجي )املنطق األرسطي، النحو 
اليوناين، الفقه اإلسالمي( عن البحث احلقيقي 
يف خصائص الرتاث اللغوي العربي؛ فحاَل 
ذلك دون الدراسة احلقيقية للجهود اللغوية 

العربية لذاتها ويف ذاتها)2(.

وقد كان سبب القصور األساسي لفرضيات 
التأثري اخلارجي - يف رأي املؤلفني - أنها 
حتاوُل تفسري جممل الرتاث النحوي بعامل 
واحد فقط، وذلك فرض غري ضروري، فضاًل 
عن أنه يخالُف منهَج الدراسات التاريخية 
السائدة يف الوقت احلايل)3(؛ فالذي ُيشّكل 
وحدَة العلم وطبيعته اخلاصة ليس كامنًا يف 
إيجاده ملفاهيم ومصطلحات من العدم أو يف 
الغيبة التامة لألمنوذج املماثل، بل يف أن 
تكون له خصوصيُة حتديِد املفاهيم وتفسرِي 
العالقات بني هذه املفاهيم وبني املادة 
املدروسة)4(، وقد رأى املؤلفون أن الرتاث 

الرتاث اللغوي العربي
االستشـراقية الدراسـات  من  أمنوذج 

خالد العبسي

قـراءة فـي كتـاب
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فحسب، بل قادرة أيضًا على تفسري جميء 
املادة اللغوية بذلك الشكل، الثانية: أن هذه 
القدرة التفسريية للنحو ما هي إال نتيجة 
النظام الشامل واملتجانس، والعقالنية التي 
يتمّيز بها كالم العرب، على العكس من اللغات 

األخرى)17(.

 - ُيعّد ابن جني )392هـ( أعظم شخصية يف 
حقل الدرس الصوتي العربي بعد سيبويه، 
وقد أّلف أول كتاٍب خمتصٍّ متامًا بدراسة 
اخلصائص الصوتية للغة العربية )سر 
صناعة اإلعراب(، كما يفيض كتابه اآلخر 
)اخلصائص( باملالحظات الصوتية، ويبدو 
أنه أّول من تعّرف من النحاة بكل وضوح إىل 
أن الصوائت وحدات صوتية كالصوامت سواء 
بسواء، كما أنه أحّس بالوظيفة التكاملية 
يتعلق برتكيب  لهذين الصنفني فيما 

املقاطع)18(.

- تعّد اجلهود العلمية البن سينا )429هـ( 
مصنفة ضمن مساهمة علماء وظائف 
األعضاء على املستوى الصوتي، وكتابه 
)أسباب حدوث احلروف( ُيعترب أهمَّ مؤلٍف 
يعرض ما كان معروفًا عند األطباء العرب 
عن نتائج أصوات الكالم، وعلى الرغم من 
حجمه الصغري فمن بني األمور التي ُتدهش 
املرء عند قراءة هذا الكتيب: اإلدراُك الصحيح 
للطبيعة الرتددية للصوت، وللبنية األساسية 
لعملية السمع)19(، وثمة احتمال قوي أن 
يكون هذا الكتيب أول مؤلَّف يتناول موضوع 
الرتكيب الصناعي لألصوات الشبيهة 

بأصوات الكالم)20(.

الفارقة فيها نّوهوا إىل أعالم آخرين وجهود 
أخرى، من ذلك:

- ابن السّراج )316هـ( هو أول َمن وضَع 
منهج )األصول(، وذلك يف كتابه املسمى 
باسم )األصول(، وباإلضافة إىل ذلك، هو أوُل 
كتاب تتم فيه اإلشارة إىل الفرق بني مستوى 
األصول ومستوى العلل يف التحليل النحوي، 
كما أن عمله يعتمد على مبادئ )التقسيم( 
لتصنيف املادة اللغوية)15(، وقد أظهر ابن 
السراج بهذا التقسيم العالقات الهرمية بني 
األقسام النحوية وأنواع املادة اللغوية، وقد 
مّثل هذا النظام تطورا عمليا وال شك، فقد 
أصبح باستطاعة الباحث يف أي موضوع 
أن يذهب إىل القسم املتعلق به وأن يجد 
كل البيانات والتحليالت واآلراء املتعلقة 

به)16(.

العربيَّ  َاللغويَّ  الرتاث  أّن  يف  شكَّ  ال 

اللغويِة  الدراساِت  أهمِّ  من  واحدًا  ُيعدُّ 

الهنديِّ  كالرتاِث  العامل،  يف  الرئيسيِة 

أّن  على  سواء،  حّد  على  واليوناينِّ 

خو  مؤرِّ ُصُه  ُيخصِّ الذي  الضئيَل  احلّيَز 

َيعكُس  ال  الَعرِب  للنحاِة  اللغِة  علِم 

األهميَة احلقيقيَة لهذا الرتاِث.

- كتاب اإليضاح للزجاجي )340هـ( وكتاب 
اخلصائص البن جني )392هـ( - على 
الرغم من االختالِف الكبري بينهما يف كثري 
من النواحي- ُيعتربان قائمني على نفس 
الفرضيات: األوىل: أن النظرية النحوية التي 
حّددها الرتاث العربي ليست قادرة على 
وصف املادة اللغوية بالشكل الذي هي عليه 

متأخري النحاة كان أيضًا مما تطّرقوا 
له؛ فاألنظمة اللغوية نوعان؛ أنظمٌة حتّلل 
املنطوقات من خالل العالقات الصورية بني 
مكونات الكالم، وأنظمٌة حتّلل املنطوقات من 
خالل العمليات التي يقوم بها املتكلم لتحقيق 
أثر معني يف اخملاطب، فالنحاة املتأخرون 
ُمعتنون بالنوع األول. أما سيبويه  - بحسب 
املؤلفني - يبدو ُمعتنيًا بالنوع الثاين)12(، 
كما يتمّتع كتاب سيبويه أيضًا بخاصية ثراء 
املعايري، ففي حني ُيصنِّف النحاة املتأخرون 
املنطوقات على أساس »الصحة« مطلقًا أو 
»الفساد« مطلقًا، يستخدم سيبويه معيارًا 
ُمتدّرجًا يجري بصورة دقيقة دائمًا، يتجّلى 
ذلك يف الباب الذي سماه سيبويه )هذا 
باب االستقامة من الكالم واإلحالة(، حيث 
م املنطوقات إىل كالم »مستقيم« وكالم  ُيقسِّ
»حمال«، ثم ينقسم الكالم املستقيم إىل 

»حسن« و»قبيح«)13(.

ومن خالل ُمعطيات عدة ذهب املستعربون 
زة للجدل، وهي أن  الثالثة إىل نتيجة حمفِّ
املستوى الرتكيبي الداليل هو أوضح ما 
يتجّلى فيه إبداع سيبويه، إال أن املتأخرين 
من النحاة ُشغلوا باجلوانب الشكلية اخلاصة 
بتوزيع العالمات اإلعرابية، وِمن ثم مل 
ينتبهوا إىل ما كان إبداعًا حقًا يف كتاب 

سيبويه)14(!
 

رّواد آخرون وجهود أخرى
ومن خالِل استعراِض املؤلفني ملسرية 
الرتاث اللغوي عند العرب منذ النشأة، وتقسيِم 
مسريته الطويلة إىل مراحل، وذكِرهم أبرَز 
مالمح كل مرحلة مع التوقف عند احملطات 
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بحيث تصدر آراؤه عن اجتهاد جماعي، مما 
جعل نتائج الكتاب أبعد عن اجلهد الفردي الذي 
قد تشوبه صفة اجلموح أو املغاالة يف احلكم. 
يف مقابل ذلك توّفر عليه ُمرتجمان )األستاذ 
الدكتور حممد حسن عبد العزيز والدكتور 
كمال شاهني( جتّلى إحكام تعريبهما يف 
سالسة اللغة املنقول إليها ووضوح الفكرة.
 ميكن القول إن ما كتبه الثالثة املستعربون 
بوهاس وجيوم وكولوغلي جهد لساين جدير 
أن ُيرثى باملناقشة واجلدل يف وسط حقل 
اللسانيات العربية، وكغريه من اجلهود 
العلمية ينتهي هذا العمل إىل آراء ونتائج ليس 
من الالزم أخُذها مسّلمات، ولكنها نتائج 
تستحق أن ُنحييها بالنقد واملباحثة، وليست 
هذه القراءة إال مدخالً متواضعًا لبعض أفكار 

الكتاب.
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صوتيات اللغة العربية، ويعود ذلك إىل أنه 
كان من الضروري لهذا العلم العملي تسجيل 
التفاصيل الدقيقة للغاية لكل صوت من 
أصوات العربية، وأن يتتّبع التغريات التي 
تلحق الصفات النطقية والفيزيائية لكل 
صوت تقريبًا يف كل سياق يقع فيه)24(.

- تطّوَر أثُر أصول الفقه يف البحث اللغوي 
العربي يف اجتاهني؛ أحدهما نظري واآلخر 
وصفي، ففي االجتاه األول طّور األصوليون 
نظريات معّقدة عن العالقة بني اللفظ واملعنى 
واألشكال املتعددة التي ميكن لهذه العالقة أن 
تأخذها، ويف االجتاه الثاين طّور األصوليون 
مناذج معّقدة لتفسري مسائل حمدَّدة مثل معنى 
اجلملة الشرطية)25(، والوعي الواضح بتطور 
اللغة وااللتزام مبعرفة االستعمال اجلاري 
والعريف عند تفسري النصوص الشرعية ُيعّد 
من أهم إسهامات علم األصول يف التفكري 

اللغوي العربي)26(.

ولعّل من أهم ما ذكره املؤلفون يف حق 
الرتاث اللغوي العربي – وقد يكون من وجهة 
نظر الكاتب فحسب - أن اجلزء األكرب من 
املؤلفات الصادرة عنه كان يتأّلف من أعمال 

»وصفية«)27(.

***

يف )223( صفحة يقّدم الكتاب املشار إليه 
عرضًا إجماليًا للجهود اللغوية العربية 
املتنوعة، ويتصف ذلك العرض بكثري من 
الشمول واالستيعاب، ويصّرح مؤلفو الكتاب 
أن جهدهم جاء ُمعتِمدًا على دراسات حتليلية 
سبَق أن قام بها مؤلفوه الثالثة منذ عام 

)1973م()28(.
 ومما مييز هذا العمل صفُة )تعدد املؤلف( 

- مل يحاول أحد من النحاة أن ينشئ نظامًا 
موّحدًا يتم فيه تفسري العالمات اإلعرابية 
بالرجوع مباشرة إىل نظرية إسناد. كان 
االستثناء الوحيد هو االسرتاباذي )ت 686 
هـ( الذي ُيعّد أملع النحاة املتأخرين وأكرثهم 
استبصارًا، وذلك يف جهد ميتاز بالوضوح 
ومتاسك الفكرة ومهارة الطرح)21(.

- ينتمي كتابا »ملع األدلة« ألبي الربكات 
األنباري و»االقرتاح« للسيوطي )ت 911 هـ( 
-الذي ُيعّد احللقَة األخريَة يف سلسلة النحاة 
العظام)22(- ينتميان إىل ما كان ُيطلق 
عليه يف تلك الفرتة اسم »أصول النحو«، وهو 
مصطلح خمتِلف متامًا عن معناه يف القرن 
الرابع الهجري، وُتعّد هذه اجلهود املتأخرة 
حماولة لتطبيق مفاهيم »أصول الفقه« على 

الدرس النحوي)23(.

- يشّكل حقل )التجويد( مصدرًا ثمينًا 
للمعلومات التي تتعّلق مبشكالت عديدة يف 

»ابن سينا«
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بدءًا من العنوان »مواقيت الصمت« وحتى آخر فقرات الرواية، 
يؤدي الصمت دورًا حموريًا يف هذه الرواية البديعة التي صدرت 
للقاص خليل اجليزاوي. فمن البداية يسوق لنا الكاتب مثالً شعبيًا 
يؤكد ارتباط احلق بوجود الصمت )احلق أخرس والباطل له ألف 
لسان( وقوالً ألمبريتو إيكو: إن كل شيء يكتمل يف الصمت. معربًا 
عن ارتباط الصمت بالكمال معززًا فكرته بنبل الصمت أو باألحرى 

أحد أنواع الصمت.

ويتأفف الكاتب يف إهدائه بالرواية من استطالة مواقيت وأسوار 
الصمت املذموم حتى إنه يتمنى انتهاء تلك املواقيت بيد األجيال 
القادمة التي رمبا متلك القدرة على تكسري أسوار الصمت.

إذن فنحن أمام نوعني من الصمت تطرحهما الرواية، األول: صمت 
حممود يعزز فكرة املقاومة بصمت يبدو كصمت احتجاجي. 
والثاين: صمت قد طال حتى حتول إىل سلبية تسلب الصامت حقه 

يف احلياة والرد والكالم املرادف للحياة.

من هذه النقطة ينطلق الكاتب خليل اجليزاوي ليأخذنا ملفاحت 
فكرته. فكما نرى يف املدخل عبق االرتباط الشديد باملكان )وهو 
السيدة زينب( الذي ما هو إال صورة صغرى من هذا الوطن الذي 
يهيم الكاتب به عشقًا. فرناه يحيا هذا الوطن بكل متناقضاته آسفًا 

على حاله وصامتًا دومًا حزنًا على ما آل إليه احلال.

 إذن فعشق الوطن والصمت هما فكرتان تضافرتا لتنسجا أفكارًا 
أخرى كتغريبة البطلة وانفصالها عن الواقع وصمتها مع كل 
الناس اللهم إال بعض نفر حتاورهم البطلة رغبة منها يف اكتشاف 

نفسها التائهة.

مواقيت الصمت... وصدمة التعّري
               قـراءة فـي روايـة )مـواقيت الصمـت(

د. مصطفى رجب

نقد
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األحداث، فيمجد األب الصمت احملمود عن 
قول السوء ويذم الصمت عن احلق ساردًا 
الكثري من األقوال التي تؤيد تلك الفكرة. 
ويأتي الكاتب بفكرة الصمت الذي يغلف 
اجملتمعات املقهورة فيتطرق أللف ليلة وليلة 
راسمًا خطًا بني قهر املرأة واستبداد الرجل 
يف تلك اجملتمعات اخليالية وبني القهر 
الذي نحياه كعرب مستخدمًا الصمت كرابط 
بني الصورتني، فلجوء شهرزاد للحكي كحل 
للصمت النابع من القهر وجلوء العرب للصمت 
كنوع من دفن الرؤوس يف الرمال واملقابلة 

بني الصمتني.
وتتسلل السياسة لتربز يف اعتناق األب 
- الذي هو لسان حال الكاتب - لألفكار 
الناصرية وإميانه بعبد الناصر وكفره بأي 
زعيم آخر حيث يقول يف ص27 » أين الزعيم 
الذي ميكن أن نفديه بالروح والدم؟ لقد تآمروا 
على الزعيم يف حرب 1956، واغتالوه يف 
حرب 1967، ودفناه بأيدينا يوم 28 سبتمرب 
1970«. ويستمر األب يف البوح وتكتفي 

البنت بالسماع والصمت.

على أية حال، يستمر الكاتب يف تأكيد فكرة 
الغربة واحلنني إىل الوطن/الذات من خالل 
البطلة التي يشتد داخلها الصراع بني األنا/
البنت وبني اآلخر/التوأم امليتة. وتقاوم البنت 
فكرة ترك الوطن األول –السيد زينب- إىل 
الوطن اجلديد –مصر اجلديدة- حيث توضح 
أسباب ذلك لتوأمها امليتة حني حتاورها 
فتخربها –مثلما أخرب أبوها- عن املاضي 
وعن قصة احلب التي عاشتها مع ابن اجلريان. 
ويف تلك القصة ينسج الكاتب خيوطًا ضدية 
أخرى تعمق من حالة االنفصام واالنقسام 
الذي حتياه البطلة فنجدها حتيا يف عامل 
منفصل متامًا –أو جزئيًا- عن هذا العامل 

احلقيقي.

 

الصوفية وأشعار ابن الفارض وإنشاد ياسني 
التهامي، وهو عامل حتيا فيه والدة البطلة 
التي تنتمي لعامل آخر تسيطر فيه روح املادة 
وطبقية التفكري.. األمر الذي يجعل السيدة 
زينب تلفظ هذه الروح الغريبة إىل املكان 

اآلخر: مصر اجلديدة.

وبروز املكان اآلخر يدفعنا هنا للبحث يف 
كتلة املتناقضات التي تزخم بها هذه الرواية. 
فالبنت نصف باٍق أو نصف ميت من إحدى 
توأمني. واألب تغلب عليه مظاهر التقوى 
والذكر لكنه يستحل جسد اخلادمة ألن زوجته 
حترمه من نفسها ويولدها غالمًا ليرتكه يحيا 
يف الشارع بينما يحيا ابنه اآلخر يف الرتف 
جملرد أنه قد ولد يف هذه الظروف فقط. 
والبطلة حتيا يف عاملني متناقضني: عامل 
األرواح واألشباح حيث حتيا مع أبيها امليت 
وعامل آخر حقيقي يظهر فيه القبح بشكل جلي. 
وهناك احلبيب الذي يرتضي لنفسه أن يعيش 
يف رحاب الذكر كي يحصل على وظيفة من 
صاحب العمل الصويف، أو ميسك املسبحة 
ذاكرًا شاكرًا هلل نهارًا مضيعًا الليل يف سهرات 
ماجنة داعرة ليمسك زمام مصلحته.

هما  والصمت  الوطن  عشق 

أفكارًا  لتنسجا  تضافرتا  فكرتان 

وانفصالها  البطلة  كتغريبة  أخرى 

الناس  كل  مع  وصمتها  الواقع  عن 

حتاورهم  نفر  بعض  إال  اللهم 

اكتشاف  يف  منها  رغبة  البطلة 

نفسها التائهة

ويستمر الكاتب يف طرح فكرة الصمت حني 
يوازي بني صمت البطلة وبني انغماس أبيها 
غري املوجود أصاًل يف احلكي واسرتجاع 

ومن بداية الرواية وفصولها األوىل نشتم 
رائحة احلرية التي تغزو نفس البطلة وعدم 
قدرتها على حتديد هويتها كإنسان. فهي 
إحدى توأمني بقيت حية بعد رحيل توأمها.. 
لكنها ما عادت تستطيع التأكد من كنهها 
أهي تلك الفتاة الباقية؟ أم أنها تلك امليتة 
التي تلبَّستها مرة أخرى؟ أم هي مزيج بني 

هذه وتلك؟!!

وتزداد حرية البطلة لتخلق عازالً بينها وبني 
الواقع فرتتبط ارتباطًا شديدًا بأبيها امليت/
الغائب حتى إنها تناجيه، بل تتخيل – حتى 
لتكاد تصدق - أنه يتكلم معها ويجالسها 
يف البيت.. يف التاكسي.. ويف أماكن أخرى. 
وحتاول الفتاة أن تدرك كنهها وأن تكتشف 
سر الغربة التي حتياها يف وطنها ويف 
ذاتها من خالل أبيها. الذي يسرتسل – برغم 
غيابه - يف سرد الذكريات عن نشأتها وعن 
نشأته وظروفهما األسرية بني أم متسلطة 
تنتمي لطبقة اجتماعية أعلى وأخ غائب حتى 
يف وجوده. ويعزو الكاتب ارتباط البطلة 
بالوطن إىل ارتباط أبيها به، وترسخ ذلك يف 
باطنها حني يقول أبوها: »أنا مقدرش أعيش 
إال يف السيدة زينب«.. »بالقي نفسي وسط 
الدراويش« ويربز هنا العامل مبتناقضاته، 
فعامل األب الذي يحيا فيه هو خليط من عدة 
عوامل، فالسيدة زينب مكان يعبق برائحة 
الذكر وحلقاته وتشم فيه رائحة األوراد 

أمبريتو إيكو
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هنا  يدفعنا  اآلخر  املكان  بروز 

املتناقضات  كتلة  يف  للبحث 

الرواية.  هذه  بها  تزخم  التي 

ميت  نصف  أو  باٍق  نصف  فالبنت 

من إحدى توأمني 

الصمت املذموم حيال هذه الظاهرة التي 
أرقت البطلة. ويتضح بشدة الصراع بني 
الواقعني اللذين حتيا فيهما البطلة حني تلجأ 
للماضي البعيد وتنادي حبيبها باسم أبيها 
امليت. ويتجلى أيضًا ذلك يف نسيان هذا 
احلبيب الغائب لقيم وأصول ابن البلد التي 
كانت أهم ما مييز شخصية املصريني.

وميضي الكاتب فيتخذ من احلبيب ستارًا 
ليعلق به على األحداث فيخرب أنه يعمل 
كواجهة لرجال السلطة الكبار. ويتحفنا 
الكاتب ص 85 بصورة رائعة عن أن األرض 
–مصر- تقذف كل من يهادن وميايل يف 
النيل ومتسحه من على أرضها الطاهرة وإن 

طال الزمن.

خطابات تشرح لها فيها ما تقاسيه من 
أمل وحرية. ويستمر الكاتب يف طرح فكرة 
التغريبة عن الوطن التي توازي التغريبة 
عن الذات. فيصور رحلة البطلة إىل باريس 
التي غالبًا ما تشد الناس لكنها ال تستهوي 
البطلة فهي حتس بحنني أبدي لوطنها الذي 

ما عاشت فيه. 

وتتأصل فكرة االنفصال أيضًا من خالل 
فكرة التوأم وحماولة إحداهما السيطرة على 
األخرى وطردها خارج احليز اجلسدي. فيبدو 
هذا الطرح مقويًا لفكرة االنفصال بني السيدة 
زينب/مصر اجلديدة، والبطلة/توأمها، ومصر 
عبد الناصر/مصر اآلن، والكثري الكثري.

فالسيدة زينب هي الوطن الضائع الذي تفتش 
عنه البطلة يف تغريبتها كما تفتش عن ذاتها 
وعن حبيبها وعن مصرها وعن أبيها وعن 
دفء املاضي بكل تفاصيله. وتزداد املساحة 
االنفصالية عن الوصف التفصيلي لألماكن 
واملعامل التي حتتويها السيدة زينب فرنى 
احلاج عيسى الذي ينتظر من ال يجيء ليتحدث 
معه أمام حمله، ونرى دكاكني احلاجة نعمة 
وقهوة النادي األهلي وكل األماكن التي 
تنكر وجود البطلة، األمر الذي يفعله معظم 
شخوص الرواية حني يرفضون وجود هبة 
ويصرون على هذا األمر الذي ينايف ما تفكر 
فيه البطلة وتشعر به شاعرة باالنفصال عن 

الواقع أكرث فأكرث.

يرصد الكاتب أيضًا الهوة الثقافية البحثية 
التي حتياها مصر اآلن »اجلديدة« وبني 
ثقافة الغرب. ويستخدم الكاتب ظاهرة أطفال 
الشوارع ليربز ظاهرة الغربة يف الوطن. ومع 
وجود أطفال الشوارع ومعاناتهم يستمر 
جميع املسؤولني يف إنكار وجودهم معتنقني 

ويلتقط الكاتب خيط قصة احلب التقليدية 
ليربهن على الفكرة األوىل/الصمت. فحني 
يفتض الولد البنت من غري زواج حني تدعوه 
لزيارتها يف غياب أهل البيت.. يجزع هو بينما 
ترضى هي باألمر وتقبله صامتة. ويغادر 
احلبيب الشقة صامتًا، وبعد ثالثة شهور 
يسريان معًا بال كالم لنصف ساعة كاملة. 
ويؤكد الكاتب على فكرته من خالل احلضور 
الطاغي للصمت يف قصة احلب، األمر الذي 
يؤدي لفتورها ثم انتهائها متامًا رابطًا بني 
الصمت وبني الهزمية وعدم االلتزام بالوعد.

نرى بعد ذلك جرأة الكاتب يف عرضه لألمور 
دون مداراة تذكر عارضًا صور فساد متتالية 
تعيشها مصر. لكن يعاب عليه استخدامه 
أسلوبًا أقرب للتقريرية منه للسرد حني 
يتحدث عن معاناة مصر من الفساد فريصد 

صورًا متوالية بطريقة تقريرية.

يظهر أيضًا الفساد مرة أخرى يف حكاية 
شحتة وأمه. فشحتة يصمت ويسجن راضيًا 
بذلك قابعًا خلف أسوار الصمت تاركًا أمه 
وزوجته وحيدتني. وأمه تلتزم الصمت أيضًا 
حني يفضها أبو البطلة ويولدها غالمًا 
ويزوجها لسائقه. وال ينسى الكاتب أن يلقي 
الضوء على ظاهرة اجتماعية أخرى خطرية 
أيضًا وهي ظاهرة زواج الفتيات املصريات 
من أثرياء اخلليج وظهور ذلك كتجارة كما 
تفعل احلاجة نعمة حني تعرض على البطلة 

الزواج من أحد أثرياء العرب.

ومنضي لرنصد حالة االنفصال بني الواقع 
احلقيقي والواقع املتخيل فرنى حماولة التوأم 
امليتة العودة للحياة بامتالك مكان التوأم 
احلي. حتاول البطلة أن تكسر حواجز الصمت 
عن طريق البوح للحبيب الغائب فتكتب إليه 

جمال عبدالناصر
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 القاسي فيه وترحل بعيدًا رافضة حماوالت 
التودد إليها وتهرب عن مصر حاملة معها كل 

احلرية واألمل.

أخريًا، فإن خليل اجليزاوي حاول أن يقدم 
رؤية سياسية اجتماعية لواقع مصر من 
خالل رواية جيدة، لكن يعاب عليه اهرتاء 
بعض األجزاء فتبدو كأنها أدخلت عنوة على 
النسيج الروائي. ومن خالل مزج اللغة العامية 
السلسة باللغة الفصحى ينجح اجليزاوي 
يف إخراج رواية متماسكة لغويًا. وبتسليطه 
الضوء على قضية الصمت جنح اجليزاوي 
يف تعريتنا أمام أنفسنا وأمام بعضنا بعضًا 
رافضًا معيشتنا داخل أسوار الصمت العالية 

آماًل يف حتطيمها يومًا ما.

واضحًا من خالل حممد جنينة الفساد 
السياسي الذي تعيشه مصر للثمالة. فالفتى 
يعمل عاهرًا للسيدات فوق اخلمسني والستني 
ويخرب البطلة أنه على تلك املوائد الفاجرة 
العامرة باخلمر واجلنس تدار مصر وتسوى 
معظم صفقات أصحاب اجلاه والنفوذ.

فكرة  طرح  يف  الكاتب  يستمر 

صمت  بني  يوازي  حني  الصمت 

أبيها  انغماس  وبني  البطلة 

احلكي  يف  أصاًل  املوجود  غري 

األب  فيمجد  األحداث،  واسرتجاع 

السوء  قول  عن  احملمود  الصمت 

ساردًا  احلق  عن  الصمت  ويذم 

تلك  تؤيد  التي  األقوال  من  الكثري 

بفكرة  الكاتب  ويأتي  الفكرة. 

اجملتمعات  يغلف  الذي  الصمت 

املقهورة

عند نهاية الرواية تقرتب الفتاة من اجلنون 
جراء الصراع بينها وبني توأمها – صراعها 
الداخلي- ويتضح ذلك يف رسالتها حلبيبها 
املعنونة )عزيزي س( حني تخربه أن كل 
ضحايا القهر هم أوالد شوارع بصيغة أو 
بأخرى. وتبحث البطلة عن التحرر من الذات 
ومن االستعباد الداخلي فتهرب من الوطن 
نهائيًا بعد نهاية شهر املنحة. ويطل الصمت 
مرة أخرى خميمًا على أجواء شوارع مصر 
كلها بعد رحيل عبد الناصر الذي يطرحه 
الكاتب كحل رغم موته لكل ما نحن فيه من 
صمت ناجت عن القهر – وأخريًا تتخلى البطلة 
عن صمتها مع حبيبها وتواجهه برأيها 

تبلغ األحداث ذروتها ويشتد الصراع الداخلي 
يف نفس البطلة بني األنا واآلخر وامليت واحلي 
رغبة يف فرض السيطرة على احليز املكاين 
)اجلسد(. لكننا نلحظ سردًا خربيًا تقريريًا 
جافًا لألخبار داخل الرواية عند استعراض 
األخبار من قبل البطلة يف اجلريدة. وتعاود 
البطلة آالم املاضي من خالل ظهور أشباح 
ماضيها يف صورة مقتضبة لألم الهازئة 
بابنتها التي حتب العيش يف احلواري مقابل 
صورة طاغية لألب الذي يشد من ساعد 
ابنته ويؤيدها يف كل ما تفعله ويربر لنفسه 
أخطاءه أمام ابنته. ويسرتسل األب يف عرض 
فكرة أن الدين هو خمر الشعب املصري الذي 
ينسيه ما فيه من أمل وقهر، فيخرب أن األب 
يهوى حلقات الذكر يف السيدة وال يستطيع أن 
يحيا بدون العيش يف رحاب »أم هاشم« لكي 
ينسى آالم بيته وهزائمه الشخصية. وتصل 
مرارة البطلة ملنتهاها عندما يهجم عليها 
بعض شباب يف مقهى إنرتنت عند انقطاع 
التيار الكهربي لربهات معدودة راغبني يف 
نهش عرضها، دليالً على حال البلد املرتدي.

بعد ذلك رمبا يحسب على الكاتب اهتزاز 
احلبكة الدرامية – يف مواطن حمدودة - حني 
يزج ببعض اللقاءات التسجيلية بني البطلة 
وبني أطفال الشوارع، فرتصد يف لقاءات رمبا 
تكون جافة نسبيًا من ناحية اللغة والصور 
قسوة عامل أطفال الشوارع، فهناك علي طفل 
الشوارع الذي يعاين من قسوة املعاملة يف 
املالجئ حتى يلجأ للشذوذ اجلنسي، ورمبا 
تتكرر نفس القصة مع باقي األطفال الذين 
التقت بهم البطلة دون تغيري يذكر اللهم إال 
بعض التفاصيل الصغرية. ويطرح الكاتب 
حاًل رمبا يبدو ساذجًا يف رغبة كل األطفال 
تقريبًا أن يستخرجوا بطاقات هوية وأن 
يلتحقوا باجليش أو الورشة. ويرسم الكاتب 
مالمح عامل آخر حتت السطح يبدو فيه 

 

خليل اجليزاوي
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الكثري من قصائد الديوان يتميز بالطرافة بدءًا 
من التسمية )عتبة النص( مرورًا باملوضوع، 
ووصوالً إىل اخلامتة التي حتمل بدورها شيئًا 
من الطرافة األسلوبية مثل مفاجأة القارئ أو 
إدهاشه أو التوصل إىل حكمٍة شاملة جتمع 
ما هدفت له القصيدة من البداية، كقصيدة 
)بخبوخ( مثاًل وقصائد )هنوف(  و)مناغاة 
توأم( )مداعبة(، )فأر ميكيافيلي(، )سباق 

اجلرذان(، )برج(.. إلخ. 

ر جدًا يالعب  قصيدة )بخبوخ( التي تصوِّ
حفيدته، فيخفي منها الدرهم يف يده، وهو 
يهمس )بخبوخ( وهي حتاول جماراته، 
ولعل هذه الكلمة/الثيمة امُلستخدمة إلخفاء 
الدرهم مستمدة من األدب الشعبي ومن 
أدبيات احلكاية الشعبية، يستخدمها املبدع 

يف قصيدته أكرث من مرٍة: 

)ضِحَكت والَتَمَعت دهشُتها يف العينني 
كانت يحفظها املوىل دون العامْين

»بخبوخ« 
وتوارى درهمنا املنفوخ 

راحت حتضُر ُدميتها الضخمة ذات الثوب 
اجلوخ 

وضعتها يف كفيَّ وقالت: »بحبوح« 
قلُت أراوُغ يف صوٍت مبحوح، 

البنية الشعرية.. الهيكل واملضمون. بني 
الداخل واخلارج

يف األجزاء السبعة للمجموعة وهي على 
التتايل )بخبوخ وقصائد أخرى(، )معاين 
الهوى عندي وقصائد أخرى(، )سوف يأتي 
فجٌر وقصائد أخرى(،)اخملاض يف وادي 

عبَقر وقصائد أخرى(. 

 )أرٌق وقصائد أخرى(،)من أين أدخل يف 
املرثاِة يا أبِت وقصائد أخرى(، )الدروب 
اخلضر وقصائد أخرى(. يف هذه األجزاء من 
الصعب أن منسك مبحددات شكالنية فاصلة 
بني جزٍء وآخر، فالقصائد هنا ال تخضع بني 
جمموعٍة وأخرى للتطور الزمني الفاصل بني 
الشكلني الرئيسيني لكتابة قصائد الديوان 
)البيتية والتفعيلية( فالقصائد تتمازج يف 
اجملموعات كلها بصورٍة تؤكد أن طبيعة 
املوضوع هي التي تفرض على مبدعها 
شكلها الكتابي ال إصراره على شكٍل حمدد 

س به توجهًا معينًا.  للكتابة ُيكرِّ
واستعراٌض سريٌع ملوضوعات القصائد يشري 
لنا إىل أن التمايز ال ينحصر فقط بني شكليها 
الكتابيني إمنا أيضًا على مستوى القصائد 
واملوضوعات، فالبنية الشعرية يف الديوان 
تتميز بالرثاء الشكلي واملضموين، أي بني 

الداخل واخلارج. 

عندما وقفت أمام األعمال الشعرية الكاملة 
للدكتور شهاب غامن، كنت أستحضر تاريخًا 
من الشعر ميتد إىل نصف قرٍن من الزمان، وهو 
ما يعني بدايات ومعاصرة إحدى املدارس 
الشعرية الهامة يف تاريخنا الشعري احلديث 
وهي مدرسة »الشعر احلديث« أو »الشعر 

احلر«. 

غري أن قراءة هذه األعمال التي جمعت بني 
دفتيها سبعة دواوين »أو سبعة أجزاء حسب 
تصنيف شاعرنا« تؤكد لنا أن د.غامن ال يلتزم 
هذه املدرسة فحسب، وإمنا هو شاعرٌ كالسيكيٌّ 
أيضًا يكتب القصيدة العمودية باالقتدار نفسه 
الذي يكتب به القصيدة احلرة أو التفعيلية، 
ويبقى الفارق بني »الشكلني« يف الكتابة هو 
املتعلق باخلصوصية األسلوبية لكلٍّ منهما، 
واملرونة اإليقاعية التي متنحها هذه األخرية 
أكرث من األوىل، حسبما أرى، يف استخراج 
أقصى املمكنات اإلبداعية من معنى القصيدة 
دون التقيد باإلجراء البيتي امُلحكم واملؤطر 

يف الشطرين احملددين. 

وبعيدًا عن هذا التجريد النظري ندلف إىل هذا 
ـ اجملموعة للنهل من روحه التي  الديوانـ ـ
تسري بنا خمسني عامًا يف فضاء الشعر 

العربي. 

غانـم.. شهـاب  للدكتـور  الكـاملة  األعمـال  فـي  قـراءة 

الشعر بجناحي التاريخ والفلسفة

 حمزة قناوي 
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إسالماه« 
مل يبَق إال األشباه! 

٭٭٭
 

عشرون نهارًا حتت القصف ومازالت صامدًة 
بريوت 

مل تسقط 
لكن قد سقطت عن عورتنا أوراق التوت. 

يف النص السابق نالحظ التقاطع السيميائي/ 
اإلشاري بني الرموز التاريخية امُلستحضرة 
من تاريخنا العربي واإلسالمي إىل قلب النص 
الذي يستشرف احلاالت التاريخية نفسها 
التي يرمز لها احلدث التاريخي امُلستحضر. 
واستحضار هذه الرموز يستلزم من املبدع 
أن يخلق لها واقعًا يف جتربته الشعرية 
املعاصرة مبعنى أن حماولة استحضار هذه 
ـ ليس من  ـ الشخصيات خصوصًاـ ـ الرموزـ ـ
ـ تاريخي مباشر، لكن من  منظور توثيقيـ ـ
زاوية إبداعية، وذلك من خالل إحياء هذه 
الشخصية ضمن السياق الشعري للقصيدة، و 
َدة، وهو ما برز يف هذا  إعطاِئها أبعادًا ُمتعدِّ
ه الشعري يف جمموعة د.غامن باقتدار.  التوجُّ

تتايل الدوائر.. الشعر عرب الذات إىل العامل 

يف  املتناولة  املوضوعات  أن  ذكرنا 
اجملموعة ال تقف عند توجه بعينه، وإمنا 
تتنوع اجتاهاتها يف أكرث من منحى وغرض، 
ما مينح العمل/ الرؤية ثراًء إبداعيًا حقيقيًا، 
وهذه االجتاهات إمنا تتحرك يف شكل دائري، 
كأمنا مصدره ذات الشاعر، التي تتسع رؤيتها 
ـ كحجٍر ُيلقى على سطح  من دائرٍة ألخرىـ ـ

الشديدة االلتصاق مبتونها، إمنا تشري إىل 
ارتباط الشاعر بقضايا عصره، وبهويته 
العربية، وإمياناته بالنضال واحلق والقيم. 

نقرأ يف قصيدة )بريوت 28(: 

لو كانت تسمع مني الهيئات املعنية 
ألشرُت بأن ُتستحدُث جائزٌة دولية

أعلى من »نوبل« لإلجنازلت السلمية 
متنحها لـ»مناحم بيجني« 

ولـ »شارون« و»هيج« و»ريجن« 
عن »صور« و»صيدا« »والنبطية« 

وجمازر بريوت الغربية 

٭٭٭
 

بريوت احلسناء املعتادة أن تسرتخي حتت 
األنغام

أمَست ال جتَد مكانًا لتنام
إال فوق األلغام

أو حتت جحيم النابامل 
بريوت املعتادة أن حتيا حتت عناقيد الَكْرِم 

الذهبية 
باتت ال حتيا إال حتَت القنبلة العنقودية 

والقنبلة الفوسفورية 
وسعري األحقاد الصهيونية 

٭٭٭
 

آٍه آه 
مل يبَق إال أن نصُرَخ واُذالَّه 

فلدينا ال يوجَد »ُمعتِصٌم« حتى نستنجَد 
»واُمعتصماه« 

ولدينا ال يوجَد »ُقطٌز« يهِتُف فينا »وا 

هذي الُدميُة أحلى من أن ُتخفى 
.. يا روح الروح!(. 

فالقصيدة التي يخاُلها القارئ تصويرًا 
مشهديًا طريفًا حلوارٍ خفيف بني جٍد وحفيدٍة، 
إمنا تخفي نهايتها حكمًة، هي ما ُسمي يف 
الشعر العربي )بيت القصيد( وهي يف الشعر 
الغربي أيضًا )البيت املرَكز أو النواة(، فاحلكمة 
البادية هي أن الدرهم / الدينار / الدوالر، ال 
ُيمكن أن ُيخفى أو تخطئ أثره العني يف هذا 

الزمن الذي ال ُيرى سواُه فيه. 

وهذا النوع من القصائد ُيطلق عليه يف 
مدرسة الشعر احلديث شعر »الومضة« وهو 
املعتمد على التكثيف واالختزال وطرح الفكرة 
يف نهايته بصورٍة سريعٍة والفتة، متكن منه 
شاعرنا على امتداد العمل الذي حفل بهذه 

النوعية من القصائد. 

 غري أن استقطاع شريحٍة من العمل، من 
الصعب أن ُتلّخص السمات الفنية الكاملة 
ع الفنيات املتبعة يف  للديوان، وذلك لتنوُّ
كتابة القصائد،التي غلب عليها الطابع 
الوجداين، والتيار العاطفي كما يف قصائد 
شديدة النزوع إىل هذا التيار مثل )حلول(، 
)معاين الهوى عندي(، )عيناِك(، )هو احلب( 
وسواها من القصائد. أما التوجه السياسي 
يف القصائد فواضح من خالل الكثري من 
القصائد التي رصدت قضايا كانت أيقونة 
عصرها، وبعضها مازال حيًا لآلن، ومن 
القصائد هذه  )بريوت 28،( )هدايا كيسنجر(، 
)املذبحة قبل األخرية(، )طيور احلجارة( 
)املوت واحلضارات( )الفوضى اخلالقة( 

)القرن اخلامس عشر(.. إلخ. 
هذه القصائد، كما هو واضح من عناوينها 
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واألخوة 
فلتهبط املقصلة 

يا لها مهزلة! 
واملساواة رأٌس يطري 

رأس من؟ 
روبسبري( 

يف هذا املشهد الشعري الذي يرسم مرارة 
السخرية من احلياة، ويرصد جانبًا من 
الثورة الفرنسية )التي مازال الكثري من 
املؤرخني يرون فيها انقالبًا دمويًا عنيفًا 
أكرث منها ثورة إخاء وعدٍل ومساواة( تقف 
بنا القصيدة بني حدي املوت واحلياة يف 
تناقضهما، وتضرب مثالً بروبسبري سفاح 
الثورة الفرنسية الذي استخدم اجليلوتني 
)املقصلة( يف إعدام ستة آالف مواطن فرنسي 
يف خمسة أسابيع، واستمرت الثورة الفرنسية 
)املقصلية( يف تقتيل البشر حتى وصلوا 
إىل 03 ألف ضحية، حتى أطيح به، وُأعِدم 
بالطريقة نفسها ـــ املقصلة، مشيعًا بلعنات 

املظلومني وأرواح القتلى. 

أما املشهد الثاين يف القصيدة فريصد حرب 

كوسوفو. بقول الشاعر:

)والقبور جماعيٌة يف كوسوفو 

وليس عليها شواهد 

أنت حتفرها اآلن خوفًا من الصرِب 

خوفًا من الضرِب 

وبعد قليل 

ُيكّدس جسمك فيها 

جدوى األشعار(، )املوت واحلضارات(، )صالح 
الدين يف ديزين الند(، )حضارة النابامل(، 
)العوملة(، )الزمن السوريايل(، )الفوضى 
اخلالقة(، )مثقفون(، )تواجد يف دفقة فناء( 

)تأمالت يف الكون(. 

وقصيدة املوت واحلضارات متثل منوذجًا 
لرصد هم اإلنسان احملاصر باملوت 
والثورات الدموية واحلروب التي ترفع لواء 
الشعارات، ثم يكون التطبيق جمازر ودماء 
وبشرًا عابرين يف ذاكرة التاريخ كنقش فوق 
املاء، من خالل استعراض القصائد )للثورة 
الفرنسية( و )حرب كوسوفو( يقول الشاعر: 

)وللموت آالته 
فألوف الرؤوس التي أينعت 

مل تعد مشكلة 
فقد اخرتعوا املقصلة 

كلمة روبسبري 
بإمياِء طرٍف ُيشري 

رأٌس يطري 
وكل اجلماهري تضحك 

يعلو الصفري 
رأس أمري 

ضحٌك هتاٌف صفري 
رأُس طفٍل صغري 

ضحٌك هتاٌف صفري 
ثورة! 

يسقط الباستيل 
ُحرية! 

تهبط املقصلة 

بحريةـ ــ فيخلق التوتر  السطحي له هذه الدوائر 
املتتالية، والتي قد ال يربطها رابٌط موضوعي 
واحد، إمنا تتتاىل يف اتساعاتها املتعددة 
راسمًة مشهدًا إنسانيًا موحدًا بدءًا من الذات، 
مرورًا بالدائرة القريبة )األصدقاء..اإلخوة.. 
األبناء( مثل قصائد )أخي حمد والشهب جتمع 
بيننا(، )دمعة على ترمي عمران(، )دموع 
على راشد(، )سالم يا أبا عبدالسالم(.. وهي 
كلها قصائد يف املراثي، وهو توجه أصيل 
وراسخ يف اجتاهات الشعر العربي القدمي، 
)هنا تأخذ دائرة التوجه شكالً عموديًا يتعلق 
بالتصنيف املوضوعي للنص وفقًا لطبيعته 
ال خارجه(، وتتتاىل الدوائر بعد هذه الدائرة 
القريبة من احمليطني من البشر، متسعًة إىل 
مشهد الوطن، الذي ناله الكثري من االحتفاء 
من قلم شاعرنا الذي عاصر احتاد اإلمارات 
وقيام الدولة، وكتب عن ذلك باعتزاز الشاهد 
وعني الراصد يف جزٍء خصصه لذلك بأكمله 
وهو جزء )سوف يأتي فجٌر.. وقصائد أخرى( 
ومن قصائده )أغنية عيد للخليج( و )عيد 
اإلمارات( و )يف عيد االحتاد( و )أم القيوين(.. 
وسواها، وهذا الرؤية للوطن يف شكله الوليد، 
يتسع ليشمل صورة الوطن العربي بأكمله، 
من قصائد تعرضنا لبعض أسمائها، ومنها 

قصيدة )بريوت 28( السابقة. 

دائرة رابعة تتسع رؤية الشاعر لتشملها، 
وهي تستعرض الهم اإلنساين العام، ونرى أن 
هذه الدائرة هي أهم ركائز الديوان، فالشاعر 
ال تقاس إنسانية قلمه ومداه الشعري إال 
بتفاعله مع قضايا عامله يف صريورته 
األشمل، من هنا وجدنا اتساعًا يف رؤية 
القصائد لتصل إىل العامل يف رصد قضاياه 
اجملّردة، وهو ما ملسناه يف قصائد دلفت 
إىل قلب هموم اإلنسان يف العامل، ومنها: )ما 
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فهذه الرؤية التي جسدتها القصيدة ملأساة 
البوسنة والهرسك من خالل رصد اآلثار 
املرعبة التي خلفتها إمنا جتعل من هذه 
املأساة امتدادًا ألدب النكبات يف الشعر 
العربي القدمي، من حريق البصرة يف العصر 
العباسي ورثاء املمالك يف األندلس.. إال أن 
مأساة الشعوب البلقانية املسلمة جتاوزتـ ــ 
يف فظاعتها وما ارتكب فيها من جرائم، وظلم 
بحق هذه الشعوبـ ــ كل املآسي التي سلفت 
يف تاريخ اإلسالم. وإذا كان الضمري العاملي 
قدميًا ال ميلك من وسائل التواصل واإلعالم 
ما يجعله يتنبه ملثل هذه املآسي، فإن القرن 
العشرين مبا ميلك من وسائل وتقنياتـ ــ 
ذكرها الشاعر يف القصيدةـ ــ متكن أن يطلع 
الرأي العام العاملي على املآسي والكوارث 
التي يلحقها اإلنسان بأخيه اإلنسان ومن ثم 
استطاع العامل الذي أصبح أسرة واحدة أن 
يكون له تأثريه يف جمرى األحداث والدفاع 
عن احلق. لكن يبدو أن أالعيب السياسة 
العاملية تعمد إىل مصادرة هذا الرأي العام 
العاملي، وتوجيه املشكالت وإدارتها ملصالح 
القوى الكربى وأهدافها االسرتاتيجية، هذا ما 
وصل له الشاعر املندهش من موقف التاريخ 
الذي ال يبايل باجلرائم التي متر عربه وال يهتز 
لها. ويف هذا التساؤل العميق الذي أنهى به 
الشاعر القصيدة تكثيف لفلسفةٍ عميقة، تطرح 
األسئلة حول كل ما ينتهك اإلنسان، وينال 
من كرامته وحقه يف احلياة والرتقي.

مع ألف جسٍم هزيل 

مل يُذق لقمًة منذ عهد طويل 

مل يبق شاهد..! 

وسائل منع التأثر باإليدز 

منثورٌة 

يف البناية بالقرب 

هذا فتى وفتاة 

ُهتكا قبل أن ُيقتال 

وذاك عجوز وشيخ 

ها قبل ان يسحال  شوِّ

وطفٌل وطفلة 

ُمّزقا 

ُأحِرقا 

يا لها من مشاهد 

والكون شاهد..! 

القبور جماعيٌة يف كوسوفو 

بينما القرن يوشك أن يلفظ أنفاسه 

هو قرن احلواسيب 

والطاقة النووية 

والنعجة دوللي 

وقرن اقتحام القمر 

ياجلهل البشر 

كيف حربان كونيتان بذاكرة الناس مل 

ترتكا من أثر! 

يا جلهل البشر 

بل لشر البشر! 

سلسلة تصدر عن دائرة الثقافة واإلعالم 
بحكومة الشارقة ألطروحات الدكتوراه 
واملاجستري املتصلة بقضايا متس 
جمتمع اإلمارات وجمتمعات اخلليج 
األخرى يف اجملاالت اخملتلفة، فضالً عن 
تلك التي تتناول موضوعات تاريخية 

وإسالمية عامة.

e - m a i l  :  s d c i @ s d c i . g o v . a e
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فجاء سياقها مفعمًا بالرحيل والغياب 
ومتخمًا بأسئلة تواقة إىل معرفة كنه املوت 
من خالل صيغ استخدمت فيها الكاتبة تقنية 
احللم واخليال واألسطورة فنقلت شخصياتها 
إىل عوامل اجلن والسحر وامليتافيزيقا حتى 
»هاجر « التي استحوذ اسمها على عنوان 
اجملموعة يقول عنها بطل قصة »الثعبان«:
»جنية جاءتني وغسلت ما بي من قذارة. 
مسدت روحي بطهارتها، قبلت أصابعها 

وسميتها هاجر«)2(..

هكذا تقدم سلمى مطر سيف إدانتها للواقع 
املعاش الذي اغتال لها بطلة قصة »ساعة 
وأعود« والذي أفرط يف قسوته مع بطلة قصة 
»النشيد« وشريكتها املرأة – الرمز – »دهمة« 
فتبعث بالطهارة لبطلها يف قصة »هاجر« 
من وراء الطبيعة والواقع املدان يف ممارساته 
املزدوجة املتناقض سرها مع علنها فيأتي 
الواقع اجلديد من رحم الغيب وأساطريه، 
وهو ما يعيد إىل أذهاننا عامل »فريوز « بطل 
جمموعة مرمي جمعة فرج وحبيبته املفقودة 
»ياسمينة« التي قال عنها الشيخ الهاشمي: 
»ياسمينة، نصفك املفقود يف املاء جنية تقيم 
مع املردة هناك .. «)3(. لكن اجلنية يف قصة 
»الثعبان« ليست نصفه املفقود كما يتوهم 
بطل سلمى مطر سيف وهو يهمس لصديقه:
»- زوجتي اإلنسية ال تعلم شيئًا عن ذلك . لقد 

احلواجز  بجنونه  ليلى  قيس  يتجاوز 
ولويس  اختياره  حرية  إىل  االجتماعية 
أراغون أمل يحرره جنونه بإلسا من أسر باقي 

النساء..؟!.. 

كذلك جنون بطلة سلمى مطر سيف بذاتها 
املفقودة يحررها من حصار اجلدران 
ويخرجها من ثقب الباب املوصد باحثة عن 
الغائب من كيانها بتوق جسدي إىل انعتاق 
أزيل نحو فضاء أرحب، وإذا كانت القصة 
الروسية – السوفييتية قد دونت انتحار 
بطلتها »جميلة« عربونًا حلريتها واحتجاجًا 
على »األنا« االجتماعية العليا فإن سلمى مطر 
دونت غرق بطلة قصتها ضمن مصري مفتوح 
على احتماالت السلب واالغتصاب وحتت 
لسانها بقي سؤال احلرية الذي ال يكف بينما 
كان لسان بطلة قصة »النشيد« يف اجملموعة 
القصصية األوىل ذاتها يلهج بسؤال املعرفة 
الذي متحور حول كشف شخصية املرأة 
»دهمة« والتي تعترب إحدى ضحايا اجملتمع 
الذكوري املبني على تناقضات صارخة بني 
طروحاته وممارساته، وهو ما استمرت يف 
تصويره والكشف عنه يف جمموعتها الثانية 
»هاجر« التي نقلت إىل سطورها النهر الذي 
تخيلت بطلة قصة »ساعة وأعود« غرقها يف 
أعماقه، وذلك ضمن جمموعة »عشبة« وكأنها 
يف قصصها الالحقة تستكمل سريتها األوىل 

نشري يف بداية متابعتنا ملا قدمته القاصة 
سلمى مطر سيف إىل أن جمموعتها الثانية 
»هاجر« حظيت مبقاربات وقراءات نقدية 
أكرث مما نالته جمموعتها األوىل »عشبة«.. 
ولعل السبب يكمن يف نفاد هذه اجملموعة 
مبكرًا، سيما وأنها طبعت خارج دولة 
اإلمارات، ومل ُيصر إىل إعادة طباعتها مرة 

أخرى)1(. 
ومهما يكن من أمر فإن سلمى مطر سيف 
ال متيل يف قصص جمموعتيها إىل ركون 
األنثى وال جتعل شخصياتها النسائية 
تهادن أزمات الواقع كما هو احلال السائد 
عند عدد غري قليل من شرائح النساء.

فهل تسعى الكاتبة إىل تصحيح مواقف 
املرأة من مكابداتها اخملتلفة، أم أنها ترغب 
بانتشالها من دائرة التعميم القّتال لكينونتها 
النفسية – العاطفية والعقلية – واملعرفية 
وذلك منذ بواكريها القصصية يف جمموعتها 
األوىل »عشبة« التي أيقظت فيها غري رغبة 
أنثوية دفينة تدفعها إىل أمنيات ال تغفو 
وجتعل بطلة قصتها »ساعة وأعود« تطري يف 
متاهة بياض الورق إىل حلمها رغم اجلدران 
وأبوابها املوصدة كحدأة سحرية عصية على 
القفص وقضبانه.. أمل يقل الشاعر الفرنسي 
بول إيلوار: ليس لليأس أجنحة وال للحب 
أيضًا لكنني حي مثل حبي مثل يأسي؟.. أمل 

األزمـــات مبتـاهـــات  املسكـونة  الشـخصيـة 

قصص سلمى مطر سيف

أحمد حسني حميدان

نقد
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من خالل بطلها اخملمور – حارس البحر 
– الذي بدا حمبًا للمرأة التي توهم خروجها 
إليه من خلف املوج فيالطفها ويتقرب منها 
ويعرض عليها ارتداء مالبسه لتشاركه 
حراسة البحر.. ولكن عندما تعاوده الصحوة 
بني الفرتة واألخرى من آثار اخلمر وتستيقظ 
فيه األعراف االجتماعية وتقاليدها املوروثة 
يعاملها بقسوة ويشبعها ضربًا ثم يندم 
على ما فعل ويرتاجع ليعود إىل التودد إليها 
من جديد، إال أنه يقرر يف النهاية تسليمها 
إىل السلطات اخملتصة بعد إقدام وإحجام 
أظهرته الكاتبة يف مواقف بطلها باالعتماد 
على املرأة التي أخرجتها له من بطن املاء 
كعروس سحرية لتجعل منها مرآة عاكسة 
للفعل االجتماعي يف الفرد وهو ما يسميه 
كارل غوستاف يونغ باألنا اجلمعية وقد بينت 
الكاتبة من قبل آثار فعالياتها السيكولوجية 
والسوسيولوجية يف اجملموعة من خالل ما 
دونته من ردود األفعال على غياب بطلتها 
يف قصة »ساعة وأعود« وذلك بعد اعتمادها 
على عدة أصوات متباينة للراوي املشاهد 
تناوبت من خاللها األدوار مع شخصياتها 
يف نقل وقائع احلدث فمثلت هي يف السياق 
القصصي الراوي برؤية خارجية عاملة 
مبجريات السرد حسب رؤية توماتشفسكي 
والتي تكون فيه أكرب من الشخصية يف العمل 
القصصي على حد تعبري تودوروف)7(..

 ويف هذه احلالة تكون الشخصيات التي 
اعتمدت عليها الكاتبة ملشاركتها السرد 
أصغر من الشخصية التي يدور حولها 
احلدث القصصي الذي بقي يف قصة »ساعة 
وأعود« )8( غري قابل للحسم ومشرعًا على 
االحتماالت املتباينة واملنقولة من أحاديث 
الرواة املتضاربة حول مصري بطلة القصة 
مما أبقى سرية اختفائها مفتوحة على 

الذي جعله ال ينظر بعني الرضا إىل زوجته 
األمية البسيطة ويسأم من بيته خللوه من 
الورد الذي بات هديته املفضلة للمرأة 
األخرى – املعلمة – التي أبعدته عن زوجته 
دون أن تدري، بعد ما ساقه اإلعجاب بها إىل 
متنيات الزواج منها ليبلغ معها واقعًا حلميًا 
جديدًا أخذ يتشوق إليه وكأمنا زوجته باتت 
جزءًا من ماض كان يسعى لالنعتاق منه إىل 
مستقبل بدأ يتحول فيه تراب الصحراء ورماله 
إىل ورد منذ التحاقه بتحصيله التعليمي كما 
تؤكد القصة بسياق غرائبي يندرج ضمن 
الواقعية السحرية التي قدمت الكاتبة عربها 
احلدث القصصي بوقائع افرتاضية جتاوزت 
فيه سلمى مطر سيف أجواء اإلمارات وبيئتها 
احملافظة عرب تخييل سمح لها بإنشاء مركز 
لتعليم الكبار من الرجال بكادر تدريسي 
نسوي رغم ذكوريته يف احليز الواقعي، مبدية 
إميانًا وتفاؤالً كبريين مبستقبل قادم رسمت 
اإلمارات بواكريه باحتادها وبوعي أبنائها 
اآلخذ يف التشكل من جراء العملية التعليمية 
الناهضة التي تعاطفت الكاتبة عربها مع 
بطل قصتها رغم تطلعاته املستهجنة لزوجته 
غافرة له إعجابه وتودده إىل املعلمة بعشرات 
الزهرات دون أن يبادر إىل تقدمي زهرة واحدة 
إىل تلك الزوجة – الضحية – على امتداد 
السياق السردي القائم على تقنية املفارقة 
التي نشأ عنها مفاضلة غري عادلة ألنها متت 
بني امرأتني غري متكافئتني معرفيًا وكأن 
كل واحدة منهما تنتمي إىل زمن خمتلف 
عن اآلخر... واملوقف املنحاز الذي جسده 
»خلفان« يف القصة تتغاضى عنه الكاتبة 
ألنها حتمل مسؤوليته للمجتمع وأعرافه 
اخلاطئة املتوارثة وليس لفرد حمدد بعينه 
سواء أكان الفرد ذكرًا أم أنثى... لذلك سعت 
إىل إلغاء مفاعيل هذا اجملتمع وتقاليده غري 
الصحيحة يف قصة »بحران نشوان«)6(.

وصلت إىل مرحلة من الشك بأنني على 
اتصال مع امرأة أخرى..«. وهذا ينم على عدم 
توافق وانسجام يف حياته الزوجية، فيأخذه 
الوهم إىل سعادة متخيلة مع اجلنية كنوع من 
التعويض الذي يعرب عنه بنفسه قائاًل:

»أشم رائحتها عالقة بي وأنفاسها ترعشني 
وأرى كل ما حويل من خاللها.. مل أذق سعادة 

مثلما أشعر بها اآلن ..« )4(.

بهذا املعنى تصبح املرأة مصدر عذاب يف 
بعدها الواقعي وتكون مالذ هروب للتعويض 
يف بعدها امليتافيزيقي واحللمي، وقد جعلت 
الكاتبة اإلحباط والضجر واملوت معاداًل 
لنموذجها األول يف قصص جمموعتها 
»هاجر« بينما صاغت احتفاءها باحلياة 
والنهوض بها يف قصص جمموعتها »عشبة« 
التي جاءت فيما يبدو لتعكس املظاهر األولية 
لوالدة الدولة اإلماراتية املتحدة وحالة الزهو 
التي شاعت بني أبنائها، معتمدة يف تصوير 
ذلك على تقنية املفارقة ليتسنى لها تقدمي 
التباين احلاصل بني مرحلتني.. مرحلة ما 
قبل قيام الدولة املتحدة ومرحلة ما بعد قيام 
الدولة املتحدة.. وما قدمته الكاتبة يف قصتها 
»الزهرة« يعد األكرث تعبريًا عن ترسيخ صورة 
هذا التباين القائم بني صحراء وأمية تعليمية 
ومعرفية جهد بطل القصة »خلفان« للتخلص 
منها وبني واقع جديد حمفوف بأحالم غري 
منتهية دأب بطل القصة نفسه يف السعي إليها 

معلاًل ذلك بقوله:
»لو كنت متعلمًا ما كنت سائقًا يف الوزارة ..« 
)5(. وهو ما جعله يحرص على تقدمي زهرة 
كل يوم للمعلمة التي كانت تشرف عليهم يف 
مدرسة تعليم الكبار، يف لفتة واعية منه إىل 
اإلحساس بأهمية العلم واملتعلمني، ولكن 
بنظرة براغماتية رأى من خاللها حتسني 
واقعه الوظيفي ومركزه االجتماعي، األمر 
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»قال جدي سأذبحك كدابة الزريبة إن 
شاهدتك مع تلك املرأة امللعونة..« )10(. مما 
دفعها إىل سؤال أمها عن أسباب كره جدها 
لهذه املرأة وأسباب منعها من الذهاب لعندها 
والتعرف إليها وحني ترى اخلوف واملراوغة 
يف عيني أمها تعود إىل جدها ذاته وتكرر 
عليه األسئلة ذاتها فتجد يف أجوبته املراوغة 
نفسها تتكرر من جديد وهو ما تتقصده 
الكاتبة لتمتلك مربرات استمرار عملية السرد 
التي اعتمدت يف سياقه على الغموض والرمز 
املكون منه حقيقة املرأة »دهمة« والذي 
يعترب مبثابة احملرض الدائم حلركة بطلة 
القصة املبنية على االستكشاف املعتمد على 
اإلصرار واجلرأة، فهي رغم التهديد والوعيد 
تلح على املعرفة وحني ال تقتنع مبا يقال لها 
تفرتض أسبابًا وإجابات قائمة على املفارقة 
وتلقي بظنونها وافرتاضاتها على من يحاول 
إبعادها عن هذه املرأة علها جتد تفسريًا ملا 
يدور حولها ؛ فهي تخرب أمها عن عزمها زيارة 
دهمة –  رغم تهديدات اجلد –  لتحرضها 
على كشف احلقيقة الغائبة ولتجربها على 
قول الكالم غري املباح عن حقيقة هذه املرأة، 
وعندما تلمس تضاربًا يف كالم أمها تتجرأ 
يف اإلفصاح عما تريد معرفته، وذلك بسؤال 

جدها بطريقة استكشافية:
»ملاذا متنعني عن دهمة أألنها سوداء ؟.. إنها 

جميلة بدأت أحبها.. « )11(.

وتكون النتيجة عقوبة صارمة وقاسية من 
اجلد، تزداد بها احلفيدة إصرارًا على معرفة 
احلقيقة التي أبقتها الكاتبة طي مراوغة 
األم وتهديدات اجلد, لتكمل نسيج حبكتها 
القصصية بخطاب َبَنت جملته السردية على 
املفارقة بني اللون الرامز للدونية وصاحبه 
الطافح بالسحر وتناسق التكوين، وكذلك بني 
املعلن واملضمر وهو ما يتبدى بشكل ظاهر 

ذهبت إليه يف سياقها القصصي، مع العلم 
أن هذا الهروب وهذا االختفاء قد اْسـُتُفيد منه 
بتسجيل ردود الفعل عليه، وهو ما استثمرته 
سلمى مطر سيف ومهدت به للكشف عن 
صورة الطيف االجتماعي وتباين الوعي فيه 
وتضارب أقواله ومواقفه إزاء ما يجري من 
أحداث، وهي بذلك تضيء جانبًا من أزمة 
اجملتمع مع قضاياه غري املنتهية، األمر الذي 
دفعها إىل أن تبقي سياقها القصصي مرتهنًا 
للنهايات املفتوحة على االستمرارية، وبذلك 
تتقاطع البنية الفنية السردية لديها مع 
السريورة الواقعية... وما قامت به من إقصاء 
ملا ميكن أن تؤديه بطلتا قصتيها »ساعة 
وأعود وغياب«, تراجعت عنه يف قصة »النشيد 
« التي جعلت فيها مسعى بطلتها واضحًا من 
البداية وهو التعرف إىل املرأة غري العادية 
»دهمة« إال أنها تصطدم برفض جدها، وتنقل 

هي هذا الرفض وتؤكده بقولها: 

االحتماالت  وعلى  زمانًا،  االستمرارية 
والتعددية مصريًا ومآاًل.. وهو ما تعمدته 
سلمى مطر سيف يف سياقها السردي ألن 
قوام نسيجها القصصي يتشكل من معطيات 
هذا االختفاء ومن ردود األفعال عليه، لذلك 
جنده يتكرر يف العديد من أعمالها األخرى. 
بل ويستأثر باحلدث ويستويل على عنوانه 
أيضًا كما يف قصة »غياب« الذي يعرب من 
البداية عن اختفاء ما، حاصل سينبئ عنه 
السياق السردي وهو ما يتبدى على األسطر 
األوىل من خالل الفتاة الشابة التي ذهبت 
مع معلمتها يف نزهة بحرية ومل تعد، ومن 
خالل حديث األم – الراوية لسريورة احلدث 
– يتبني أن الشابة اخملتفية ليست حبيسة 
البيت كسابقتها التي خرجت من ثقب الباب 
يف قصة »ساعة وأعود« بل هي هنا يف هذا 
السياق تعيش حياتها اليومية بحرية تبلغ 
حد االنفالت، وحني حتاول أمها تزويجها مما 
تراه مناسبًا لها تندفع إىل الذهاب بال عودة 
وتبقى جمهولة املصري يف غياب مفتوح..
وإذا كان غياب البنت يف القصة السابقة 
»ساعة وأعود« قد سجلت فيه الكاتبة ندم 
األب لصالح بطلتها يف قوله عنها بقلق: »أين 
هي، لقد قالت ساعة وأعود ومل تعد ...«. فإنها 
مل تستطع االستحواذ على هذا الندم لبطلتها 
الثانية التي جاء صوت أمها جماريًا لألعراف 

االجتماعية، صارخة بسخط:
»يا ليتني مل ألدها ..!..«)9( .

ولعل الالفت يف هاتني القصتني هو غياب 
صوت الفتاتني اخملتفيتني لنتبني من 
خالله أسباب معاناة كل منهما ونتعرف إىل 
املربرات الذاتية واملوضوعية الكامنة وراء 
هذا الهروب الذي اختارته الكاتبة لكلتيهما 
لتجسد به واقعًا ينسجم مع أفكار مسبقة سعت 
إىل طرحها شخصيات مصنوعة خصيصًا ملا 
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وحتى من املرأة التي أحب مل يقم بأداء بعض 
ما عليه من فروض هذا احلب ... وبهذا الصدد 

تقول له الراوية - الكاتبة -:
»أحببت ابنة اجلريان وتبادلت معها الرسائل 
وااللتقاء خلف اجلدران اجملتاحة بالرطوبة 
والظل والغبش وعندما تزوجت من رجل 
آخر مل يعد األمر عندك سوى االحتماء بظل 
حشائش لبعض الوقت ثم الرجوع إىل ظلك ... 

انصرفت إىل كتبك ..«.. )13(. 

عرب هذا السياق تلتقي سلمى مطر سيف مع 
ما سجلته سعاد العرميي على بطل قصتها 
»طفول وسيوف القبيلة « )14(، من تخلٍّ 
عن الفتاة التي شاركته املبادئ واألفكار 
النظرية، وبذلك تذهبان معًا مذهب إدانة 
للمثقف العربي وفق خالصة قاسية ال تتعدى 
فيها مالحمه هياكل السكون واالستسالم 
بعدما حتول إىل ظاهرة ذهنية ال تأثري وال 
فاعلية لها يف ميادين الواقع وقضاياه 

املتعددة على اختالفها...

إن هذه الصورة السلبية للنخبة الثقافية 
العربية  – األنتلجنسيا – مل تقف عند سلمى 
مطر سيف يف حدود جمموعتها األوىل »عشبة« 
بل جاءت بها يف جمموعتها الثانية »هاجر « 
وسعت إىل تكريسها يف العديد من قصصها 
فكما تخلى بطل القصة السابقة عن املرأة  – 
احلبيبة – يتخلى بطل القصة يف »حميات 
الرياعة«  عن املرأة – الزوجة –ويخرج من 
بيته ضجرًا إىل الشوارع اخلالية وقد جفاه 
النوم وحني يرى مقهى تضيئه شمعة يدخل 
إليه رغم خلوه من الزبائن وعلى مقربة من 
إحدى نوافذه يجلس ويغرق بهواجسه وحيدًا 
إال من وقع أقدام كان ينفذ من جسم الزجاج 
إىل مسمعه، وكذلك خيال امرأة على الشرفة 
املقابلة وأشياء متناثرة المرأة أخرى على 

لالنحناء  قابل  غري  دهمة  جسد  بأن 
واالستلقاء، كما قدمتها بأبعاد رمزية للوطن 
املنتهك من قبل رجل املال والليبدو حني 
أكدت بطلتها بأن لها رائحة النخيل والرتاب 
كاشفة شكل احلقيقة كم يتغري ويتباين بني 
املعلن واملضمر يف فحوى السرد الذي مل 
يلتزم تسلسل املقدمة فالعقدة فاخلامتة 
يف عرض احلدث، إمنا جاء وفق معمارية 
فنية دائرية ابتدأت بتهديد اجلد وانتهت به 
أيضًا وتوالت بإصرار احلفيدة على زيارة 
دهمة ومعرفة حقيقتها واستمرت ضمن هذا 
الفحوى ذاته حتى اخلامتة التي كان مبتدأها 
مأساة دهمة ومنتهاها مكابدات دهمة كذلك 
على امتداد السرد القصصي املفعم مبعاناة 
األنوثة من السلوك الذكوري املتناقض 
واملزدوج، وإذا كان ذلك يكرس يف احملصلة 
النهائية جانبًا من مأساة الفتاة املثقفة 
ممثلة باحلفيدة املصرة على املعرفة، فإن 
ما ذهبت إليه الكاتبة يف قصة »هيام« يعترب 
جانبًا آخر من مأساة املثقف العربي الذي 
يبدو لها ماكثًا يف باطن الكتب وجماداًل 
يف نظرياتها اخملتلفة وكثري االهتمام مبا 
يدور يف عامل مرتامي األطراف بينما يشكو 
انقطاعًا مع حميطه الذي يعيش فيه، فيبدو 
عدمي الفاعلية يف قضايا جمتمعه... لذلك 
تطلق العنان للراوي املهيمنة عليه يف كيل 
االتهامات له، خماطبة إياه : »جالس وحدك 
وسط أكوام كتبك وفراشك اجملعد وأعقاب 
السجائر امليتة ... ها أنت متشي وحدك يبللك 
الندى... همت يف مغارة نفسك ... متشي وجتّر 
معك جبل تراب ... سجلك تيه ... حاولت أن 
تكسر حميط الدائرة لكنك مل تفلح .. «)12(. 

ومتضي أكرث يف نعته بالسلبية والالجدوى 
وتتهمه بعدم التحلي بروح املسؤولية الذي 
بلغ به حّد الهزمية من احلياة ذاتها، بل 

يف قول بطلة القصة: »ملاذا متنعني عن دهمة 
أألنها سوداء؟.. إنها جميلة«.. فالسواد الرامز 
للدونية يف السياق ال يعرب عن جمال خلقة 
دهمة وسحر تكوينها املتناسق كما تشي 
عبارة »إنها جميلة « كما أن ما اكتشفته بطلة 
القصة يف زياراتها املتكررة »لدهمة« يختلف 
عن اتهام اجلد لهذه املرأة بالعهر, كما ال يتفق 
مع ما ساقته أمها من أخبار عنها أيضًا.. فهي 
أخربت ابنتها بأن هذه املرأة سيئة السمعة, 
والبنت حني تفحصتها رأت جسدها غري قابل 
لالستلقاء وممارسة العهر... وهي أخربت 
ابنتها بأن هذه املرأة سكرية عربيدة بداللة 
العروق احلمراء قرب عينيها, والبنت عندما 
رأتها وانتبهت إىل العروق احلمراء وجدتها 
ـْكر، وأخربت  ناجمة عن كي النار وليس السُّ
ابنتها آخر مرة بأن هذه املرأة خمبولة لكن 
البنت مل جتد فيها أية صفة من صفات اخلبل 
املزعوم, وتؤكد أنها حني اقرتبت منها أكرث 
اشتمت منها رائحة النخيل والرتاب..

بهذا املعنى تكون دهمة هي احلقيقة املغتالة 
يف خمبوء التاريخ برصاص اجلد املمثل 
للسلطة وأعرافها وتقاليدها التي شاخت يف 
عمرها املديد إال أن أثرها بقي ماثاًل وفعااًل 
إىل اليوم ... من خالل هذه اخلالصات تتكشف 
مقاصد رموز الكاتبة وتأخذ قصتها أبعادها 
الداللية التي اعتمدت فيها بنية املفارقة 
مظهرة عربها خوف األقوى – اجلد – من 
األضعف – دهمة – تلك املرأة التي يتوىل 
الشاعر العجوز فضح حقيقة ما تعرضت 
له من سيدها الذي ُفنت بجمالها, وتبعه 
باملمارسات احملرمة إزاءها عدد من وجهاء 
القبيلة وسادتها ومن ضمنهم اجلد الذي 
ينكشف سره أخريًا وينكشف سر خوفه وكرهه 
لدهمة التي قدمتها سلمى مطر سيف من طني 
األسطورة، وذلك بإشارتها على لسان بطلتها: 
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فالواقع كما تعكسه قصص سلمى مطر سيف 
مريضًا ال يستثني سقمه إنسانًا بسيطًا أو 
مثقفًا... رجاًل أو امرأة... وإذا كانت انكسارات 
الثقايف مردها إىل االنفصام القائم بني احللم 
والواقع، وإىل التباين املاثل بني النظرية 
والتطبيق كما ذهبت بنا الكاتبة يف سياقاتها 
التي مررنا بها والتي أخذت فيها على املثقف 
تقاعسه يف مواجهة األزمات اخملتلفة 
احمليقة به فإن سقم الواقع مل يتبدد مع اآلخر 
يف صورته البسيطة غري الثقافية »كمصبح« 
يف قصة »عشبة« الذي اجتهد وعمل بكد يف 
جمابهة منغصات هذا الواقع حتى زوجته 
العاقر شيخة قامت بجهود حثيثة لتجميل 
حياته من »عشبة« املالكة زينة احلياة الدنيا 
من مال وبنني ستلدهم له إذا ما قبل بالزواج 
منها، فيقبل رغم اللعاب السائل باستمرار من 
فمها، ورغم والدتها بطفل، ال يبقى منها يف 
حياة مصبح البائسة سوى اللعاب الذي تركته 
بعد رحيلها األبدي ليسيل من فم مصبح من 
جديد يف دنيا ظلت كاحلة عليه حتى املغيب..

.)18(

وتأخذ املأساة أشكاالً وأبعادًا أخرى خمتلفة 
من خالل موضوع الزواج ذاته الذي يبدو أنه 
حدث نسوي بامتياز أكرث من سواه... وهو 
ما تأتي الكاتبة على تأكيده يف قصتها 

»جنهنار«)19(.

التي اعتمدت فيها على التقطيع بعناوين 
فرعية من الناحية الفنية، بينما ال يتعدى 
حدثها القصصي يوميات جمموعة نسائية 
ساذجة ظلت إىل نهاية السياق مأخوذة 
باللهو والرثثرة بأحاديث الزفاف والزينة 
والزواج الذي أخذ بعدًا تراجيديًا يف قصة 
»العريس« حيث ينفتح السرد احلكائي على 
مأساة النساء من خالل الفتاة حمامة التي 

متثله حلياته من بدايات يتطهر بها من 
منغصات النهايات، وذلك عرب الطفولة التي 

نحّن إليها باستمرار ..)17(.

إال أن الصورة التي عاد بها بطل سلمى مطر 
سيف يف هذه الرجعة كانت خميبة لآلمال 
وجمافية ملا توسله من حنان أمه، وذلك 
بعدما متت وهو يف حالة هذيان وحمى مما 
كان من مؤداها تعارض الصورة املتعارف 
عليها لألم وحنانها الفياض يف السريورة 
الواقعية مع صورة األم وجفوتها املاثلة 
يف السياق السردي الذي بدت فيه األحوال 
تتصاعد إىل ما هو أشد صعوبة وقسوة بغض 
النظر إن كانت الشخصية التي تعيش احلدث 
تتمتع بسوية معرفية وثقافية كالتي مرت 
معنا يف القصص السابقة، أو بسيطة عادية.. 

طاولة جماورة، كل هذه املكونات للمشهد 
اخلارجي وظفتها الكاتبة وكشفت بها خمبوء 
أزمة بطلها الداخلية وهمست له من خاللها:
»أنت غري راغب بالعودة إىل البيت، تريد قضاء 
الوقت يف هذه الزاوية الصامتة، صحوت على 
طرق نافذ وقوي حلذاء كان يضرب األرض 
كأنه سيدكها، امتزج الصوت مع طعم القهوة 
ونداوة املطر وروحك املستنفرة ومل تشك أنه 
صوت جسد أنثوي ... وجدت على الطاولة 
قبضة زهور عالقة بها رائحة امرأة ... دفعت 
ناظريك إىل الشرفة املقابلة ... املرأة مالحمها 
واضحة اآلن ... شعر قصري شديد السواد، 
وجه قمحي وزندان غري ممتلئني جميلني... 
إنها توجه نظراتها إليك واقفة مثل متثال ال 

يتحرك«)15(.

عرب هذا السياق يتبني لنا بصورة واضحة 
الشقاق الواضح بني بطل القصة وبني اللحظة 
املعاشة التي قدمت الكاتبة من خاللها املرأة 
وفق ثالثة مستويات رمزية مثلت فيها الزوجة 
الواقع الراهن املتأزم وعربت امرأة الشرفة 
العالية عن احللم البعيد والصعب املنال بينما 
أخذت األم يف املقطع الثاين من »حميات 
وحشة املرياث« أبعاد الوطن واملبادئ والقيم 
التي تربى عليها بطل القصة، وحني ناء عن 
حملها وتقاعس يف مواجهة أزمته الراهنة 
أدخلته الكاتبة يف مرحلة الالفعل ليمثل 
احلالة السكونية للمثقف العربي املعاصر 
وقبل أن تسدل ستارة النهاية عليه ترتكه 

يصرخ:
»قذفتني أمي وحيدًا، التفُت إليها، أرجوِك 
ذرة حنان، ال شيء يطلع منها ... يا اهلل من 
يحضنني أنا الوحيد يف لعنتي ..«)16(.

وكأنه يقدم بهذه الصرخة أكرث ما يقوى يف 
رثاء الذات التي رجع بها إىل األمومة مبا 
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. أغلفة جمموعة قصص / هاجر وعشبة / لسلمى مطر 
سيف

تقدم سلمى مطر سيف ردها على الرحيل 
والفناء والغياب الذي جاء يف بعض قصص 
جمموعتها األوىل »عشبة« بينما غصت به 
مساحات رحبة يف قصص جمموعتها الثانية 
»هاجر« بعدما انطلق ضمن سياقاتها من 
ماء البحر حينًا، ومن عامل اجلن وفضاءاته 
امليتافيزيقية حينًا آخر قدمته الكاتبة بلغة 
شاعرية مفعمة التخييل لتجسد من خالله 
أفكارًا ذهنية مسبقة أفضت بها إىل اعتماد 
أسلوب السرد الذاتي الذي قدمت عربه 
احلوادث وفق سريورة افرتاضية حتكمت 
إزاءها بتوجيه حركة الشخصيات واستأثرت 
بعملية السرد)21(، التي يقوم الوصف فيها 
من خلف الشخصية كما يعرب جان بويون، 
والتي يكون السارد فيها أكرب من الشخصية 

حسب توصيف تودوروف)22(.

احلشو  أسباب  بعض  يفسر  ما  وهو 
واالستطاالت التي نشأت يف بعض القصص 
عندها، مثل املقطع األخري يف قصة »العرس« 
وأحاديث األم املسهبة حول انفالت ابنتها 
يف قصة »غياب«، وكذلك األحاديث املكرورة 
عن العنوسة والزواج واملنقولة من جلسات 
النساء يف قصة »جنهنار«. ويبدو األمر 
خمتلفًا يف قصص أخرى مثل »زهرة، ساعة 
وأعود، النشيد« حيث نهضت الشخصيات 
يف تشكيل قوام السرد وجتسيد احلدث عرب 
سياق استثمرت فيه الكاتبة املوروث الشعبي 
ودانت من خالله األنا اجلمعية معتربة الرجل 
واملرأة ضحية لبعض األعراف والتقاليد غري 
الصحيحة وجلأت يف بيان ذلك إىل تقنية 
املفارقة واخلطف خلفًا – الفالش باك – 
مقدمة يف جمموعتها األوىل »عشبة« والثانية 
»هاجر « سياقات اتسعت عواملها للواقعية 
التسجيلية وللواقعية السحرية والتعبريية التي 
مل تغب عنها األساطري والغرائبية أيضًا...

تعيش حاالت متنوعة من البؤس، تتناسل 
حالة من أخرى عرب زواج متعدد، يبدأ يف 
مرحلة عمرية مبكرة مل تتجاوز فيها العروس 
الثانية عشرة من عمرها، فتهرب من بيت 
الزوجية كمتمردة على الطقوس االجتماعية 
لكنها تقع يف فراش الزواج الثاين بعدما 
حتدثها جدتها عن اجلنس واإلجناب، لتدخل 
يف طور النضج، فتجد نفسها حبيسة قفص 
الزوج كما كانت حبيسة قفص األب يف قصة 
»ساعة وأعود« وكما هربت يف هذه القصة 
من أبيها، تهرب يف قصة »العرس« من 
زوجها ثم تدخل بعد ذلك إىل حياة رجل ثري 
عرب زواج ثالث يتغري فيه جمالها اجلسدي 
من جراء احلمل واإلجناب، األمر الذي يدفع 
زوجها إىل الزواج عليها من فتاتني شابتني، 
فتغادر هي إىل بيت أهلها وتنتقل منه إىل 
زيجة جديدة ثم يعرتيها املرض ويبلغ منها 
مبلغًا عظيمًا بعدما عجزت العيادة الطبية يف 
التعرف إليه ومعاجلته كما عجزت التمائم 
والتعاويذ عن جلب الشفاء منه فتلقى حمامة 
مصريها احملتوم وتذهب يف رحيلها إىل 
غيابها األبدي، مستسلمة للموت الذي جعلت 
الكاتبة معادله املوضوعي يف قصة »تلعثم« 
بالوالدة، فتغسل األنثى موتها بإجناب احلياة 
بعد أن تتطهر مباء اخللق كما تقول الراوية 

معلقة على موت املرأة »حمامة«:
»ذات يوم تصحو وتذهب إىل البحر.. « .. وكما 
تؤكد بطلة قصة »تلعثم« يف قولها:

»النجمة أجلستني بقربها فلمع وجهي حتى 
اصطدمت بالبحر، واكبت موجة علت وهبطت، 
فعلوت وهبطت وكان قلبي يعلو ويهبط، 
دخلت الغيم والضباب وهبطت يف حفرة املاء 

والرمل..«..)20(. 

عرب هذا املنتهى املاثل بني املاء والرمل 
اللذين تنهض منهما احلياة يف أحسن تقومي، 
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تبدو إشكالية الرواية بوجه عام عند علي أبو الريش، يف البعد 
الفلسفي الذي يهيمن على الفضاء الروائي ملعظم رواياته، فهو 
ميتلك اخلربة الواسعة يف كتابة النص اإلبداعي التخيلي القائم 
على توظيف طاقة الوعي روائيًا، حيث يشهد بأنه تخلص يف 
رواياته من الزمن الواقعي واملكان الواقعي وأصبحا ال زمنًا وال 
مكانًا. الزمن احلقيقي هو زمن الالشعور، زمن الداخل املمتدة 

جذوره منذ بدء اخلليقة.

لذلك فإن أسلوب التداعي هو األسلوب األمثل يل، فهو يعطيني 
الفرصة ألن أقارب ما بني زمني الواقعي وزمني الداخلي..الزمن 
الواقعي أصبح فجًا وباهتًا. الزمن ال قيمة له. الزمن الداخلي هو 
األساس واملؤسس للكون كله)1(. باستثناء رواية )االعرتاف(

)2(، وهي باكورة إنتاجه الروائي. والوعي عنده مرتبط بذاته 
القلقة دومًا، املتشككة واملتسائلة لكل ما حوله، واملدركة 
لعوامل وشخوص ماضوية تشكل حاضرنا، وهي كذلك تسهم 

يف بلورة اجتاهاتنا احلاضرة.

ورواية )الغرفة 357( هي من نوع الروايات التي ُيطلق عليها 
)رواية تيار الوعي()3(. وتقوم الرواية على الزمن النفسي ال 
الزمن امليكانيكي الذي ظهر يف الروايات التقليدية. و»املونولوج 
الداخلي« هو التكنيك األهم الذي يقوم عليه تيار الوعي يف رواية 
الكاتب، ويكون بني الواقعي واملتداعي، حيث البطل ال يكف عن 
املونولوج الذاتي مع املكان والغربة واألشياء. وهو أمر طبيعي 
ومعقول، حيث يفيض الوعي االنفعايل، ويظل يتدفق يف سيولة 
تامة، وكأنه تيار من الهذيان املستمر، فال تتدخل جزئيات 
الواقع يف فيضانه أو تعوق سريانه، وهذا التدفق يقدمه الكاتب 
مباشرة إىل القارئ، ومن ثم يجد القارئ نفسه داخل وعي 
الشخصية الروائية، ويف مواجهة حمتواها النفسي دون أن يشري 

الكاتب إىل ذلك صراحة وال باإليحاء.

فضاء الوعي     
357 لعلي أبو الريش منوذجًا       الغرفة 

ممدوح حممد حقي

عرض كتـاب
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واجلديد الزاحف على مظاهر احلياة«)8(، 
وهذا الصراع متثل يف صراع نفسي داخل 
الشخصية القصصية، أو يف صراع شخصيات 
تتخذ من القدمي واجلديد خمتلف الزوايا، 
ورمبا أراد الكاتب أن يقول لنا من خالل بطله 
أن حصولنا على ما نحب يتحقق يف عامل 
اخليال أكرث منه يف الواقع، أو قد نحصل على 
ما نحب ونسعى إليه، لكن نكون قد فقدنا 

الرغبة فيه والسعادة به.

هذه املعامل تتوضح شيئًا فشيئًا يف النص، 
من خالل متوضع شخصية أبي أحمد يف 
الفضاء الروائي وانخراطها يف شبكة عالقات 
مع شخصيات أخرى تشكل هي حمورها. 
وقد جاءت عفوية ويف تداٍع حر ناجت عن 
استحضار الوعي لكل ما مضى. )أبو أحمد( 
الذي هجر الصحراء بحثًا عن احلرية واألمان 
الذي افتقده، وهو يف احلقيقة يبحث عن أمه، 
مبا متثله من أمان وحنان، يظن أنه يجده يف 
أي أنثى يلتقيها، لكن تطارده لعنة املكان، 
فما بني الصحراء واملدينة متر الشخصية 
بلحظة خماض عسري داخليًا وخارجيًا، 
وتتخذ مواقف ازدواجية من احلّيز نفسه، 
فتضيق بالصحراء ودستورها وحتن إليها 
يف رحابتها وأمومتها. تتوق إىل ممارسة 
اللذة واحلرية والتمرد يف املدينة، وتنفر من 

قذاراتها ..
وينجلي هذا الصراع عن عودة الشخصية 
إىل الصحراء، حيث نشأت وترعرعت وعملت 

كوتي الذي يعيش فيها بال عمل، »فانتابت 
أبو أحمد غصة وهو يقرأ سحنة اإلذالل وهي 
تتفطر من وجه الهندي«)5(، وهذا جوزيف 
القواد الذي يتاجر بأعراض النساء، فهو »نذل 
ووضيع وحمتال فاشل«)6(، هذه حقيقة 
الغربة التي واجهها أبو أحمد »أي غربة 
موحشة هذه وأنت تسري على أرضك التي مل 
يبق من قدميها غري الرتاب. وحتى الرتاب 
يبدو مثقال بكائنات نبتت فجأة، وصارت 
تزحف على صدره كأمل مباغت«)7(، فعلي أبو 
الريش معنّي بحشد كل التفاصيل عن املكان 
الذي يصفه، وعن خمتلف األمكنة واألحداث 
املتداعية، بأسلوب يقرتب من الوصف، 
املعتمد على الفنيات املتعددة التي يفرضها 

تيار التداعي.

أسلوب علي أبو الريش هو السلس 
الواضح، يف حضوره عرب احملّسنات 
البديعية، واالستعارات والكنايات 
الكثرية، وقّدم توليفة لغوية جميلة 
قوية ومتنوعة، وبذلك تكون اللغة قد 
أصلحت احلدث، فحققت املتعة

إن أبا أحمد مل يستطع تفهم التغريات التي 
طرأت على جمتمعه، ألنه ال ميلك الوعي 
الكايف الذي ميكنه من مواكبة هذا التغري 
الذي مّس كل جوانب احلياة اخلليجية خاصة، 
وهي فرتة حتول »تتميز بحدة الصراع بني 
القدمي املتشبث يف أعماق الوجدان اجلمعي 

لذلك فإن رواية )الغرفة 357( تكاد أن تكون 
مونولوجًا داخليًا واحدًا من أول الرواية 
وحتى نهايتها يفيض بالوعي العام. فتأتي 
الرواية منطلقة من الوعي ومنتهية إليه، فهو 
يراوغ عرب روايته يف إيهام املتلقي بأنه 
يرصد سرية شخصية أو ذاتية، ولكنه يف 
حقيقته يرصد سرية وعي الرجل الريفي يف 
عالقته باحلقيقة والوهم وبحثه الدائم عن 
املطلق املتشكل يف أمه، مما يجعله ُيخضع 
كل ما تقع عليه عينه أو يتعامل معه للتشريح 

الفكري والتحليل الفلسفي.

وتبدو إشكالية الوعي يف الرواية، يف كرثة 
املضامني التي اتكأ عليها املؤلف، ليقدم 
واقعا مفككًا متهرئًا، ففي داخل هذه الغرفة 
من فندق البستان، تقف الشخصية احملورية 
يف الرواية )أبو أحمد مطر بن حارب، الرجل 
اخلمسيني، بطل الرواية( على الفاجعة، 
واملتمثلة يف إحساسه بالتيه والضياع، 
حيث تعيش الشخصية صراعًا داخليًا بني 
»قيم الصحراء« وما تدخره من أوامر ونواٍه 

وحمظورات وقيم املدينة وما تتيحه من 
حرية تالمس التحلل من كل قيد. 

إن املدينة خلعت عباءتها، والشوارع تغريت 
مالحمها، فميدان عبد الناصر مل يعد كما 
كان، أو أصبح »هكذا قبل أن تتغري األلوان 
واألشكال«)4(. والناس الذين يقابلهم يف هذه 
املدينة تبدلوا، فهذا الرجل اآلسيوي شومار 
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على ذلك حدة التحول يف الشخصية، هو 
انتقال وحتول زماين ومكاين.

هذه املشاهدات التي تقف منها الشخصية 
تقدم للقارئ إجابات جاهزة، رمبا تشكل 
عنده نوعًا من الصدمة التي يعاينها حلظة 
التكشف ومكابدة األمل مع شخصية أبي أحمد؛ 
لذا فالقارئ يشعر أنه شريك يف الورطة، 

ورطة الوعي بذكرياته ووجوده. 

يقدم علي أبو الريش نّصًا روائيًا متماسكًا، 
يعكس قدرته السردية، من خالل شخصية 
البطل، فريصد أفكارها وأحالمها وتخيالتها 
أكرث من حركتها يف املكان والزمان، والنص 
كلٌّ متكامل ما يجعل عملية القراءة شديدة 
الوطأة على القارئ – كما أسلفنا - فضالً عن 
بطء اإليقاع السردي، فثمة صفحات كثرية 
تخصص للحدث نفسه دون أن يصاحب ذلك 

واملتاعب التي تتشكل مبظاهر بشرية 
كجوزيف، واملرأة السريالنكية عاملة 
النظافة يف الفندق، والتي كان ينظر إليها 
أبو أحمد نظرة إنسانية، لكنها غدرت به 
عندما عنفت مادلني وجعلتها تعود أدراجها 
وتثنيها عن البحث عن أبو أحمد، وكذلك 
الرجل البدوي الذي يستمر مرافقًا ألبي أحمد 
يف الصحراء، وهو اآلن يعيش مرحلة التيه 
والبحث الوجودي، وراحت انفعاالته تتطور، 
فبدأ يستلهم مشاهد األمس، فيستحضر 
السريالنكية وجوزيف »يا جوزيف يا جرذ، 
يا سافل، يا نسل األنذال، إن كنت رجاًل 
فاخرج فسوف أقطع أوصالك وأرميها 
للضواري«)12(، لكنه يف النهاية تهمد روحه 
ويغيب حتت الرتاب، فتتحقق راحته األبدية 
بالتزامن مع هطول املطر وحضور وجه األم. 
واملوت هو إعالن االنتصار على اخلصم، هو 
إعالن انسحاب من احلياة وتفويت الفرصة 
على من أرادوا االستفادة منه على حسابهم، 

أمثال جوزيف والفتاة السريالنكية..   
هذه التحوالت التي حدثت يف سلوك أبي أحمد 
كانت مفاجئة، فهو يفتقر إىل املنطق الواقعي 
وإن كان املنطق الروائي يسّوغه، فأبو أحمد 
يتحّول فجأة من باحث عن اجلنس إىل رجل 
قيم ومبادئ،. ثم إنه يتيه على وجهه فور 
اختفاء مادلني، فجأة ومن دون مقدمات، 
ورمبا كانت تلك سمة يف إطار تلك الرواية، 
فاحلدث الروائي هنا سريع التنقل من الوعي 
إىل الالوعي ثم إىل الوعي مرة أخرى، يشهد 

وتعبت، وهي عودة الوعي كذلك إىل الطفولة 
يف عملية رفٍض مزدوجة للمكان والزمان، 
فأبو أحمد اآلتي إىل املدينة من قرية 
صحراوية إلطفاء شهوة اجلسد سرعان ما 
يقع يف براثن جوزيف القّواد الذي يعّرفه إىل 
مادلني الشقراء اجلميلة، فتستهويه، ويروح 
يحلم بها. غري أن املفارقة تتحقق هنا يف أنه 
يقع يف حبها، فلم تعد متثل له جمرد جسد 
شهواين جميل، بل يجد فيها امرأة تستحق 
أن تعيش كينونتها، فأصبحت له العمر 
والتاريخ والدماء التي جتري يف عروقه)9(، 
ويحاول جاهدًا إنقاذها من خمالب جوزيف 
الذي يتاجر بها بهدف كسب املال، »فأمثال 
جوزيف يستخدمون النساء كأعواد الثقاب، 
يشعلون بهن حطب النار، ثم يلقونهن يف رمل 

التاريخ«)10(.

وعندما تختفي مادلني فجأة، ُيشّكل 
اختفاؤها صدمة قوية ليس جلوزيف وحده، 
وألبي أحمد أيضًا، حيث كان اخلطب عنده 
أنكى، فتستيقظ فيه طفولة متأخرة يف سياق 
حالة َمَرضية، فيتمثل يف مادلني أمه التي 
ماتت قبل أربعني عامًا والصحراء التي نشأ 
فيها، ويروح يف عملية بحث مرّكبة يسعى 
للعثور على قرب أمه وعلى مادلني، فتتطابق 
صورة األم مع صورة حبيبته مادلني »صاح: 
أمي.. أم مادلني، الوجهان صدر واحد، وثدي 
واحد، وحلم واحد، وفجيعة واحدة، وفقدان 
واحد«)11(. ويصادف يف بحثه العقبات 

علي أبو الريش
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)3( - وقد عرف روبرت همفري رواية تيار 
الوعي بأنها »نوع من السرد الروائي يركز 
فيه الكاتب أساسًا على ارتياد مستويات 
ما قبل الكالم من الوعي بهدف الكشف عن 
الكيان النفسي للشخصية الروائية من خالل 
جمموعة من التداعيات املركبة للخواطر 
عند هذه الشخصية«. ولعل أسرع ما يتعرف 
به إىل رواية تيار الوعي هو مضمونها، وهو 
الذي مييزها عن غريها من األعمال السردية 
التقليدية وليس ألوان التكنيك فيها. نقالً عن 
قراءة شوقي بدر يوسف لكتاب أ. د. حممود 
احلسيني. تيار الوعي يف الرواية املصرية 
املعاصرة. مطبوعات الرافعي – طنطا – 

.1995

)4( - رواية الغرفة 357، دار الكتاب العربي، 

بريوت، لبنان، 2009،ص 11.

)5( - السابق، ص 16.

)6( - السابق، ص 186.

)7( - السابق، ص 203.

)8( - يوسف الشاروين: قراءات يف روايات، 

اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة. 2008م.  

ص 88.

9 - السابق، ص 186.

10 - السابق، ص 130.

11 - السابق،  ص 221.

12 - السابق،  ص 252.

السردية، ليستخدمها يف معاجلة النص 
الروائي، كما يف االسرتجاع واحلوار الداخلي 
الفني اللذين يسهمان يف التعبري عن العامل 

الداخلي للشخصية.

وقد جنح يف أن يقدم لنا شخصية بطله 
جمسمة بأكرث من بعد من أبعادها: ماضيها 
وحاضرها، باطنها وظاهرها، وعالقاتها 
الدالة املتشعبة، ونقاط ضعفها، يف بحث أبي 
أحمد الدائب عن أمه إكسري حياته ومصدر 
أمانه وقوته، حيث كان الهم النفسي أو تقنية 
التداعي هي املسيطرة منذ املفتتح . 

إن الغرفة رقم 357 للروائي اإلماراتي )علي 
أبو الريش(، هي رواية تيار الوعي بامتياز، 
بكل ما يحمله هذا املصطلح من رؤية فكرية 
ونفسية وفلسفية، وهي كذلك تتسع ألكرث من 
تأويل وتتحمل عدة تفاسري، فهي انتصار 
للذات يف وجه اآلخر، وانتصار لقوة اخليال 

على معطيات الواقع واملكان.

الهوامــش:

)1( - حوار أجراه،  وارد بدر السامل.

)2( - اختريت روايته »االعرتاف« إحدى أهم 
رواية عربية يف القرن العشرين من جانب 

احتاد الكّتاب العرب.

منو لهذا احلدث، زيادة على تكرار احلدث 
الواحد يف أكرث من موضع من الرواية. لكن 
ما يخفف هذا البطء هو تلك اللغة الشاعرية 
اجلميلة األنيقة التي كتبت بها الرواية.

إن رواية )الغرفة 357( تكاد أن 
تكون مونولوجًا داخليًا واحدًا من 
أول الرواية وحتى نهايتها يفيض 
بالوعي العام، فتأتي الرواية منطلقة 
من الوعي ومنتهية إليه، فهو يراوغ 
عرب روايته يف إيهام املتلقي بأنه 
يرصد سرية شخصية أو ذاتية، ولكنه 
يف حقيقته يرصد سرية وعي الرجل 
الريفي يف عالقته باحلقيقة والوهم

أسلوب علي أبو الريش هو السلس الواضح، 
يف حضوره عرب احملّسنات البديعية، 
واالستعارات والكنايات الكثرية، وقّدم توليفة 
لغوية جميلة قوية ومتنوعة، وبذلك تكون 
اللغة قد أصلحت احلدث، فحققت املتعة، لكننا 
نفتقد يف الرواية روح الدعابة والتهكم التي 
ألفناها دومًا يف مؤلفات أبو الريش الروائية، 
ورمبا كان ذلك مالئمًا يف روايتنا، ألنه 
ميتاح من ال وعي الشخصية املتأملة احلزينة 

املهمومة مبا حولها.

ولقد أفاد احلوار الداخلي من قدرة الذاكرة 
واخمليلة يف تعزيز أمناط الكاتب وتنويعها، 
فاستطاع الكاتب أبو الريش تطويع تقنياته 



81



82

فضائل وإيجابيات
الدورة التاسعة والعشرون ملعرض الشارقة الدويل للكتاب، كرست فضائل وإيجابيات من الصعب حصرها، ذلك أنها 
تشكل مشهدًا جميالً منتع به أعيننا يوميًا، إذ أنها وبشكل بانورامي ُمشاَهْد وُمتاَبْع ضمت حوايل 200 ألف عنوان لـ 
788 دار نشر عربية وأجنبية من 53 بلدًا، إضافة ألكرث من 300 نشاط فكري )برنامج نظري، مشاغل لألطفال، مقاهي 
ثقافية، عروض مسرحية وحفالت توقيع إلصدارات عربية وأجنبية(، وهذه الدورة تأتي متنامية الصعود الغرافيكي 
الذي شهدته الدورات السابقة، وما كان ذلك كله ليتم لوال رعاية ودعم ومواكبة يومية من لدن صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن حممد القاسمي، عضو اجمللس األعلى، حاكم الشارقة، الذي يرفد املعرض أيضًا بإصدارات نوعية 
لسموه، يف جماالت أدبية وثقافية متنوعة، ومرد ذلك رؤية صاحب السمو للدور الريادي للكتاب، كونه أحد الركائز 
األساسية للتنمية الثقافية على مستوى حملي وإقليمي وعربي ودويل، وهو ما جعل األنظار شاخصة للشارقة، كونها 
عاصمة الثقافة العربية )1998(، وعاصمة الثقافية اإلسالمية )2014(، وبتقديري ستتبوأ لقب عاصمة عاملية للكتاب 
قريبًا جدًا إن شاء اللـه، بإيجاز ومنذ انطالقة املعرض عام 1982 بدورتني متتاليتني )يناير وديسمرب( يف العام ذاته 

حتقق حتى اآلن:
- انتشار أكرث من ألف مكتبة تتعاطى ترويج الكتاب.

- تواجد أجنحة، بل مكتبات كربى ونوعية يف مراكز التسوق الكربى بالدولة.
- توافر مكتبات يف كافة املدارس الرسمية واألهلية بالدولة.

- شبكة مكتبات عامة مبواصفات عاملية يف مدن اإلمارات وقراها، ومبا يتناسب مع أوضاعها الدميغرافية.
- خالل عقدين صدر عن املؤسسات الثقافية والرسمية والدينية وجمعيات النفع العام بالدولة أكرث من 15 ألف عنوان 

يف كافة اجملاالت الثقافية والعلمية.
- تكرست ظاهرة تكرمي املؤلفني والكّتاب شكالً ومضمونًا من خالل اجلوائز التي ترصدها معارض الكتب بالدولة، 

واملؤسسات الثقافية، إضافة إىل جوائز للمبدعني اجلدد.
- تشكل أطر مهنية لتجويد صناعة الكتاب »جمعية الناشرين اإلماراتيني، ملتقى ناشري كتب األطفال، االحتاد العربي 

للنشر اإللكرتوين وحماية حقوق امللكية الفكرية والرقيم الدويل«.
- توسيع قنوات احلوار الثقايف بني املبدعني العرب واألجانب.

- مساهمة األنشطة املواكبة ملعرض الكتاب يف إثراء املستوى الفكري والثقايف، لنخب وشرائح جمتمعية ساهمت 
جميعها يف جمالية املشهد الثقايف واحلضاري لدولة اإلمارات العربية املتحدة، بحيث َغَبطْنا عليه اجلميع.

بوركت اجلهود الرتاكمية التي حققت لنا هذه املنجزات اإليجابية.
وتهانينا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القاسمي بنجاح خياراته الثقافية اإلسرتاتيجية.

أسامة طالب مرة

املشهد اجلميل
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اخملّيم الذي أعرف، هكذا تْهُت، ومْل أعرف 
الطريق إىل البيت، الذي عشُت فيه مع أّمي. 
ُرْحت من جديد أمشي على هْدي خارطة 
الذاكرة، أغِمُض عيني وأرى امُلخيَّم طفاًل. 
َر  ورأيته إذ ذاك واضحًا متامًا.كيف تغيَّ
، وغابْت معامُل بْيتي؟  املكاُن إىل هذا احلدِّ
ال الشارع نفُسه، وال دكاُن أبي طالل هناك، 
وال شجراُت الزيتون أيضًا، وال بْيت اخلالء 
يف العراء املظلل بأْشجار اللوز والربقوق. ال 
أّي شيء مما كان هنا قْبل ثالثني سنة باقيًا 
مني. هكذا تتعقـّد اجلغرافيا األوىل لذاكرة 
الطفولة. إنه اجللزون. خميم اجللزون«. 

ة ما  وأيًا كان الدارُس الذي ُيريُد أْن ينفَي صحَّ
نزعُمه من أنَّ الراوي هنا ُمْندغٌم يف املؤلف، 
والبطل، على حّد سواء، فإنه ال يستطيع أْن 
ُينكَر صّحة أّن القيسي هو ابن خميم اجللزون، 
له، وجالُه، يف غري  وقد أوضح ذلك، وفصَّ
كتاب من كتبه النرثية التي تطرق فيها إىل 
السرية والطْرد من املكان، ومنها »كتاب 
االبن« الذي أشار إليه صراحة يف »احلديقة 
السرية« رابطًا بني مشروع الكتاب، وبعض 
احلوادث التي ُروَيْت يف الّسرية التي نتحّدُث 

عنها يف هذه املقالة. 
والواقُع أنَّ القيسي ال ينفي عن كتابه هذا 
صفة الّسرية، بدليل أنه يذكر فيه َبْعض شعره، 

مّلح النّص السمه مرارًا، وتكرارًا. وسأسوق 
بالدليل  تثبُت  التي  الدالئل  َبْعَض  هنا 
امللموس أنَّ القيسي هو من يروي، وهو مْن 
تدور حوله احلكاية. يقوُل املؤلُف يف الصفحة 
ذات الرقم)298( ما يأتي »هذه املّرة امتدت 
املسافة أسابيع قليلة كاَن ال بّد منها، وقد 
تشقق قلبي يف الطريق إىل رام اهلل، ألرى 
البْيت الذي تركته ُمنذ ثالثني َسنة، وأتعّرف 
عليه. وإذ وصلُت وسعْيُت إىل امُلخّيم رأيت 
أنَّ هذا اخملّيم )يعني خميم اجللزون( ليس 

لو مْل ُيشْر ناشُر »احلديقة السرية« حملّمد 
القْيسي)1( بكلمة »رواية« على الغالف 
األّول ملا ظّنها القارئ أكرَث من سرية ذاتية، 
ال سّيما القارئ الذي على دراية بسرية 
القيسي، وما تواىل يف حياته من حوادث 
يف السنوات األخرية التي سبقت رحيله 
املباغت يف أواخر شهر آب  من العام 

.2003

فاملنظـّرون لفّن الّرواية يشرتطون فيها 
أْن تكون احلوادُث التي يْنبني منها اجلْسُم 
ْرد حوادَث ُمتخّيلة، وأْن يكون  األساسيُّ للسَّ
الراوي فيها شخصًا غْير املؤلف. وأْن يكون 
الشخوُص فيها غْيَر حقيقّيني، أْي أنهم من 
اخرتاع الكاتب امُلْبدع، وأْن جتري أوضاُعُهْم 
ـْرد ال لقواعد احلياة  فيها وفقًا لقواعد السَّ
اليومّية احلقيقّية. فالكاتُب الروائيُّ ُيحاوُل ما 
لة  أْمكنه ُمحاكاة الواقع جَلْعل احلوادث املتخيَّ
، أو املتمّرس، وكأنَّها  تبدو لقارئه العاديِّ
حوادُث حقيقّية ليست من ُصْنع اخليال.

والدالئُل التي تشرُي إىل اقرتاب نّص »احلديقة 
السرية« مَن الّسرية دالئُل كثريٌة جدًا. 

فالكاتُب، وهو حممد القيسي، متماٍه بالراوي. 
والراوي الذي هو املؤلُف متماٍه بالبطل الذي 

      روايـة أم سيـرة أم تداخـل أجنـاس؟

احلديقة السـرية حملمد القيسـي

د. إبراهيم خليل

نقد

القيسي
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والرواية ال حْتتمُل مثل هذا التوثيق القائم 
على تتّبع حياة املؤلف الراوي. وَيْستطيع 
من ينظر يف مناذج من الرواية العاملية، أو 
العربية، أْن يكتشَف بسهولة وُيْسر شديدْين 
يال  خلّو األعمال الروائية من مثل هذا السِّ
الثقايّف، ألنَّ الرواية ُيفرتُض فيها أْن 
تخاطب القارئ العادي الذي ال يعرف من 
هو بورخيس، أو بارت، أو جوليا كريستيفا، 
أو إتيل عدنان، أو جالل الدين الرومي. من 
هنا يأتي القول باقرتاب هذا النّص من كتب 
السرية الذاتية واالعرتافات، ورمبا كان هذا 
الوصُف أقَرَب إىل الدقة مْن وصفنا حلديقة 

القيسي بالرواية. 

الرواية /الرحلة: 
ثمة وصٌف آخر لهذه الرواية ميكن أخذُه 

باحلْسبان، وهو : الرواية الرحلة. 

فمن يقرأْ هذه الرواية يكتشْف حْرَص املؤلف، 
الذي هو الراوي دائمًا، والبطل، على تضمني 
النّص انطباعاٍت عن األماكن فيما ُيشبُه 
االرحتاَل الذي يذكـُّرنا برواية أمني معلوف 
عن احلسن الوزان )ليون اإلفريقي( وبكتب 
الرحالِت الكثرية التي ُصنفت يف القدمي 
واحلديث وقد بدأ هذا النزوع يف أسلوب 
الكاتب من األْسطر األوىل، فقد التقى البطُل 
العاشُق فتاته يف رحلٍة قاَم بها إىل بغداد 
ليحضَر ُمْؤمترًا. وقد تكّرَرْت اإلشارة إىل 
ْردي. ولكنَّ  هذا اللقاء فيما يشبه التواتر السَّ
السارَد مْل يرتْك فْرصة تفلُت مْن يده إال ودوَّن 
فيها ما جرى يف رحالته من بغداَد إىل عّماَن 
فاملغرب: فاس، والرباط، وسال، وشالة، 
والدار البيضاء وطنجة، وغريها، فإىل تونس، 
ثم لندن، فاإلقامة فيها حتت ستار العمل يف 
مركز إعالمي ليكون إىل جانب املرأة التي 
عشق. ثم الرحالت من لندن إىل تونس فعّمان، 

والبحر« للكاتب األمريكي همنجواي التي 
 .» يقول فيها القيسي: »هي الرواية التي أحبُّ
ونستطيع أْن نقول مثَل هذا عن جالل الدين 
الرومي، وعن كافكا، وبهاء طاهر، وإتيل 
عدنان. ومثل هذا الّسيال من الكُتِب والنصوص 
التي ُيشري إليها القيسي يضعنا وْجهًا لوجٍه 
أما سرية، أو اعرتافاٍت، يكتبها شاعٌر عاِشٌق، 
رجة األوىل.  وكاتٌب مثقف، وقارئ مَن الدَّ

املنظـّرون لفّن الّرواية يشرتطون 
فيها أْن تكون احلوادُث التي يْنبني 
ْرد  منها اجلْسُم األساسيُّ للسَّ
حوادَث ُمتخّيلة، وأْن يكون الراوي 
فيها شخصًا غْير املؤلف. وأْن يكون 
الشخوُص فيها غْيَر حقيقّيني، أْي 
أنهم من اخرتاع الكاتب امُلْبدع، وأْن 
جتري أوضاُعُهْم فيها وفقًا لقواعد 
ـْرد ال لقواعد احلياة اليومّية  السَّ

احلقيقّية

وبعض أْسفاره، وما كان من شأن األّم التي 
توفيت قبل بدء احلوادث يف الرواية بعشٍر 
من السنوات، وهو يذكر اْسم ابنته البكر 
)بيسان(. فوق هذا وذاك يذكُر املكان الذي 
يقيم فيه، وبيته السابق يف الرَُّصْيفة. ويذكر 
عناوين الكتب التي قرأها، أو اطلع عليها 
يف أثناء تدوينه لهذا النص، ومنها - على 
سبيل التمثيل ال احلصر- كتاب »الرمل« 
لبورخيس، و»عالقات خطرة« وهي رواية 
تراسلّية من تأليف الجلو  أهدتها إليه بطلة 
الرواية )الصافية( واللهُب املزدوج ألوكتافيو 
باث، ويذكر قصيدة لشاعر إشبيلي أْعجَب 
بها ذاَت يوم. )ص60( ويذكر رواية »حتت 
الدوالب« لهرمان هسه، فُيحّدث القارئ 
مبلخص تلك الرواية، وما كان مْن شأن 
بطلها )هانز غيبرناث( مثلما يورُد مقتطفاٍت 
مْن »نشيد اإلنشاد« منبهًا إىل الصلة بني 
عنوان كتابه و»احلدائق السرية« املرتبطة 
َمْوضع  ويف  )ص109-108(.  بإيروس. 
جينيه  جان  بحديث  القارئ  يحّدث  آخَر 
الذي نزل ذاَت يْوم يف فندق بالرباط يقال 
له » النزل امللكي«. إىل ذلك يشري لقصائَد 
كتبها، فكانت ُمؤّرقة له، وإىل آراء لكل من 
روالن بارت، وجوليا كريستيفا.. ويطالع 
كتابًا عن حياة نازك املالئكة مؤكدًا أنه مل 
ُيْعجب بالروح املتحفظة لديها، وهي رائدة 
الشعر احلديث، مثلما يقولون)ص158(. وعن 
ودانية »بيضة النعامة« يقول  الرواية السُّ
القيسي »فرغت من قراءة »بيضة النعامة« 
ْرعة  التي قّدْمتها يل، ودعْوتني لقراءتها بالسُّ
امُلْمكنة، أعجبتني كعمٍل – كذا - فّني 
شديد احلساسية، ومملوء بالسودان- البطلة 
سودانية- ونكهته التي حتمل، مثلما يقولون، 
عبرَي الغابة« )ص195(. وهو دائم الذكر 
لكتبه، فسرعان ما يستل منها واحدًا ويشرع 
يف قراءته، من ذلك - مثالً - قصة »الشيخ 

همنجـواي
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الرواية - القصيدة:
يف كتابيه »احلساسية اجلديدة«  و»أصوات 
احلداثة« استخدم إدوار اخلراط تعبريًا جديدًا 
يشرُي فيه إىل اختالط األنواع األَدبّية يف 
أْعماٍل ُمعّينة بالذات، وهو القصة /القصيدة. 
لكنه مل يستخدم، فيما أظنُّ وأْحَسُب، مصطلح 
الرواية القصيدة، أو السرية القصيدة. ونحُن 
هنا نقرتُب من تعبريه ذاك، لكننا نعّممه 
ْعر  على نْوع آخَر هَو السرية امُلْرتِبكة بْين الشِّ
والنرث، أو بْين الرحلة والرواية، أو بْين الرواية 

والسرية الذاتية.

ومن الواضح أنَّ القارئ لن يفوته أْن يدرك 
رية« من أسلوب شعري  ما يف »احلديقة السِّ
يطغى فيها على النرث. غْير أنَّ ما ينبغي لفُت 
االنتباه إليه، هو أنَّ هذا النصَّ ال نْسمُع فيه 
سوى صْوت املؤلف، متماهيًا بصْوت الراوي، 
املندغم بالبطل يف الوقت نفسه، بال ُمواربة 
أو متويه. وهذا َيْعني أنَّ املتكلم هو املؤلف، 
وأنَّ النص يدوُر حْوَل املتكلم امُلتمْركز حْول 
ْعر الغنائيَّ وحده خالفًا  أناه. ومبا أنَّ الشِّ
للملحمّي، والقصصّي، والتمثيلي، هو الذي 
يتمْركُز فيه املتكلم حْول ذاته؛ فإنَّ نص 
ّرية« مبا هو واضح من الصوت  »احلديقة السِّ
الوحيد الذي يخاطب فيه املؤلف ذاته، أقرُب 
ْرد القصصي  إىل الشعر الغنائي منه إىل السَّ
الذي ينبغي أْن يكوَن مستقاًل عْن صاحبه.

واملعروُف أّن األسلوَب الشْعريَّ يقوُم على ما 
يأتي:  

1 - االستخدام اخلاص للغة بتكثيف اجملاز 
واالستعارة واالستكثار من احملسنات. 

2 - عدم التقيد بالرتتيب املعياري لعناصر 
اجلملة فيلجأ الشاعر للتقدمي والتأخري 

شالة، منر مبقهى بليمة ثم نأخذ العربة، ندفع 
ثمن تذكرتني وندخل بوابة شالة، العالية 
الفخيمة، ساعاٌت من التجوال، واحلديث 
املتواصل بني أشجار خرافية، وخضرة 
ُملتهبة األلوان، وقبور ألسالف ال نعرف، 
وغزاة سادوا ثم بادوا، لنفضي إىل جلسة على 
العشب مطّوقني باألشجار التي حتنو علينا. 
حيث َيصلنا عْزُف الطيور، لكأّن الطبيعة 
بجمالها كله حتتفي بنا. ثم ميرُّ فْوج كبرٌي 
من السائحني األجانب، رجااًل ونساًء يف 
منتصف الُعْمر أو كهولته، يندهشون جللستنا 
بْين األعشاب«. ويف كثري من املواقف جنُد 
املؤلَف الذي هو البطُل والّراوي يفتش يف 
األماكن عن ذكرياٍت، ففي أثناء جتواله يف 
حًا للسان الدين بن  مدينة )سال( يتذكـُّر موشَّ
اخلطيب، فيورده )ص 115( وهو يفعل ذلك 
ده إىل لندن وتونس؛ فأسماء  يف أثناء تَردُّ
الشوارع واملطارات واألحياء واألسواق 
حمفورة يف ذاكرته، لذا ال  نْعجب إذا وجدناه 
ُيشرُي لكتاب جربا »شارع األمريات« الذي دوَّن 
فيه انطباعاِته عن لندن، وعن مناطَق أخرى 
كثريٍة يف إجنلرتا، ال سّيما منطقة البحريات.

ورحالت ) الصافية ( إىل أمريكا، فاجلنوب 
اإلفريقي، والدوحة، فتونس. 

الرواية ال حْتتمُل مثل هذا التوثيق 
القائم على تتّبع حياة املؤلف 
الراوي. وَيْستطيع من ينظر يف 
مناذج من الرواية العاملية، أو 
العربية، أْن يكتشَف بسهولة وُيْسر 
شديدْين خلّو األعمال الروائية 
يال الثقايّف، ألنَّ  من مثل هذا السِّ
الرواية ُيفرتُض فيها أْن تخاطب 

القارئ العادي

ومظهر األدب الَوْصفي ) الرحالت( ُيخّيم – 
يف الواقع- على السرد من أول النص حتى 
الكلمات األخرية. لكن القارئ املرتاب مبا 
نقول يْستطيع أْن يتصفـّح على عجل الصفحات 
من 101 157- ليكتشَف ما فيها من تسجيل 
وثائقّي النطباعات الكاتب عن األماكن التي 
تردد إليها. وقد استحالْت عناويُن الفصول 
بفضل ذلك إىل أْسماء أماكن »احلج إىل فاس« 
و»فاس- 1 نيسان« و»فاس- 2 نيسان«  
و»فاس- الرباط 4 نيسان« و: »الرباط 5- 
نيسان« و»الرباط 6 نيسان« و»الدار البيضاء 
7 نيسان« ثم » لندن 12 نيسان« وأخريًا 
غاردينيا البحر )ص 121( والعناوين ال متثل 
يف الواقع داالًّ وحيدًا، وال ذكره لليوم والشهر 
إىل جانب اسم املكان هو وحده ما يوحي 
لنا بأنَّ الكتاَب ال يتعدى أْن يكون مذكرات.
وإمنا السرد نفسه يحيلنا يف بعض املواقع 
إىل ما يشبه الكتب التي حتسُب يف عداد الكتب 
السياحية. فهذا سْرٌد مّت اختياره بطريقة 
عشوائية من الصفحة ذات الرقم )114( لنقرأ 
فيه ما يأتي: »نتجول يف الرباط قاصدين 

نازك املالئكة
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ينبغي أن تتصف بالتنّوع، فوفقًا مليخائيل 
باختني يجُب أْن ترتاءى فيها األطياُف 
اللغوية السائدة بني أناس احلكاية، وال ميثل 
التجانُس اللغويُّ إال شيئًا واحدًا هو غلبة 
صْوت املؤلف على األصوات األخرى، وذلك 
يتنافى مع املبدأ الذي دعا إليه، والتزمه، 
فلوبري، وهو ضرورة تغّيب الكاتب عن 
الرواية. أما »احلديقة السرية« فال شخصيات 
فيها باملعنى الدقيق للكلمة، واحلوادث فيها 
ْيرورة، فالراوي، الذي هو  تفتقر للتنّوع، والسَّ
املؤلف نفُسه، ال ُيراوح إال بني اللقاء الذي 
َيضمُّ العاشقْين تارة، أو الفراق الذي ُيباعُد 
بينهما قلياًل، ليعودا فيلتقيا تارة أخرى، أو 
يهجر السرد الزمني لسْرد من نوع آخَر هو 
الرَّسائل، والكالم بوساطة الهاتف. وهذا كله 
- بال ريب-  قلل من استجابة النص لقواعد 
ـْرد، وقّربه على نحو واضح من الّسرية  السَّ
الذاتية، ومن القصيدة النرثية التي تروي 
بالتفصيل حكاية عشق عابرة، ربطت بْين 
اثنني، ثم توقفْت تلك احلكاية دون أْن يرتتب 
عليها ما يرجوه القارئ من تغيري ُيفصُح عن 
قيام الّسارد بحبك احلوادث حبكًا يؤدي إىل 

نهاية. 
لذا، إذا كان ال ُبدَّ من اجلواب عن سؤال 
التجنيس يف هذا النص املوسوم باحلديقة 
السرية، فإّننا نرّجُح نسبته إىل النصوص التي 
وصفها جينيه بكلمة »النّص اجلامع«، ففيه 
رية، وشيٌء  شيء مَن الرواية، وشيٌء من السِّ
مْن أدِب الّرحالت، وشيٌء غريُ قليٍل من الشْعر، 
وشيٌء من الرسائل، فضالً عن االعرتافات، 
وذلك مّما ُيسّوغ الّزعم بأّن هذا النص نصٌّ 
استثنائي يتخطى قواعد التصنيف، َوَيجلُّ عن 

التْجنيس.

الهوامـش:
)1( دار اآلداب، بريوت، ط أوىل، 2002.

ترتدي قميص نوم حريريًا طوياًل بحرّي 
اللون، وعشبيًا قلياًل، تطّرزه األزهار وأوراق 
الورد.. تواطأُت مع الصمت.. وانطبق الباب.. 
حضنتها طوياًل قبل أْن أصل إىل األريكة 
وحتضنني.. فعلنا ذلك يف ظمأ صحراوّي. 
لكأّننا من سنواٍت كنا نّدخر هذا الكنز. كنز 
األحاسيس التي ال حّد لفيضانها اآلن« 

ص43.
ومن البّين الواضح أّن الكاتب القْيسي يلجأ 
بكرثة للصورة، واجملاز: كنز األحاسيس، 
سرية الوجع الطويل. كرة اخليوط املتشابكة 
داخلي، إلخ.. عالوة على ذلك جنده ينحو 
يف منحاه الكتابي منحى الشاعر يف اللـّعب 
بأوضاع الكلمات يف اجلملة الواحدة » أراين 
فيها أقرأ سرية الَوَجع« و»طوياًل دار بنا 
السائق« ويقول من فقرة )ص 59(: » أية خفة 
حملتني على أجنحة هذه العتمة قبل العودة 
إىل الطاولة، مل تكن باألمد القصري، كانْت 
مدًىً شاسعًا، وشاشة ناصعة البياض، رأيت 
فيها الّصْبح مكتوبًا وأعراس قلبي تظلل الليَل 
واجُلدران..«، فاألصل أْن يكون الرتتيب قبل 
العودة إىل الطاولة حملتني خفة )على أجنحة 
العتمة( لكن املؤلف كما لو أنه يكتب شعرًا 
م ويؤخَر ملا  اختار أْن يبدأ بالسؤال، وأْن ُيقدِّ
يف ذلك من مراعاة للسالسة، واإليقاع، فضاًل 
عن الرتتيب النفسي الهتماماته يف تلك 
اللحظة. إىل ذلك نعرُث يف الكتاب على املزيد 
من التكرار يف الكلمة، والعبارة، واملْوقف، 
مّما ُيضفي على اللغة الطاَبَع املوسيقيَّ 
الذي يتضافُر مع العبارة السلسة القصرية، 
املنحوتة برباعة قّل نظرُيها يف النرث. 

والّسؤال الذي يتبادُر للذهن هو هْل أفاد 
ـرد القصصيُّ من هذه الشعرّية يف نرثه؟  السَّ
ال ُبّد من التذكري بشيء يتناساه كثريون ممن 
يكتبون عن الرواية، وهو أنَّ اللغة يف الرواية 

والتكرير واحلذف وفق ما يتطلبه اإلحساس 
والشعور. فإذا كان الناثر يقول: ) أنا آٍت إىل 
ظّل عينيك( فإن الشاعر يقول )إىل ظّل عينيك 
آٍت ( فالعبارة الثانية يغلب عليها الرتتيب 
الشعري فيما يلوح على األوىل الرتتيب 

النرثي. 

3 - واألسلوب الشعري يتسم بتوافر اجلرس 
الصوتي و اإليقاع يف الكالم والسالسة وحتى 

الوزن.

4 - يغلب على األسلوب الشعري التعبري 
بالصور جتنبًا للوقوع يف املباشرة.

5 - يغلب عليه أيضًا اإليحاء والرمز. 

وبالنسبة للمعايري التي متيز األسلوب الشعرّي 
من النرثي يف هذا النّص يستطيع القارئ أن 
يجد األمثلة والشواهد الكثرية التي تنّم على 
ذلك، ليس يف كّل صفحة من هذا الكتاب، بل 
يف كل فقرة إذا أراد البحث، والتنقيب. ففي 
الصفحة ذات الرقم)33( وهو اختيار عشوائي 
نقرأ »ها هي ذي تفكك كرة اخليوط املتشابكة 
داخلي، خيطًا خيطًا، وتفردها أمامي، تذيب 
ما جتّمد يفَّ من ينابيَع، وأطوار، فأتطاير 
أنا فراشًا يف أجواء املكان«. ويف الصفحة 
التي تليها يكتب القيسي واصفًا قراءة إحدى 

قصائده

أمام املرأة التي يقُع يف حّبها تلك اللحظة 
»أتوغل يف الكلماِت وأراين فيها، لكأّني اقرأ 
يف سرية الَوجع الطويل، يف هذا الوقت بالذات 
ملاذا يتهّدج َصْوتي، وتبتلُّ األهداُب وما طفَر 
الّدْمع؟«. وها هو ذا يصف يف فقرة قصرية 
لقاء احلبيبني بلغة مملوءة باالنزياحات 
تقّرب النرَث من لغة الشعر: »أراها اآلن أمامي 
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منذ بدايات اإلنسان األوىل، كان البحث عن 
وسيلة للتعبري هدفًا حقيقيًا يف التواصل مع 
بني جنسه وبيئته وإن اختلفت هذه الوسائل 

من بيئة إىل أخرى أو من زمان إىل آخر.

 إال أن النتيجة التي متخضت عن ذلك هو 
الوصول إىل لغة كانت تارة مكتوبة أو مقروءة 
أو إشارية أو حركية أو أيقونية، ووصول 
اإلنسان إىل اللغة إمنا فتح الباب أمامه 
للتعبري عن أول تلك املشاعر واالنفعاالت 
والهواجس، وكل ما يجول بخاطره ويحدد 
عالقته وموقفه باآلخرين والبيئة وما تكتنفه 

يف الزمان واملكان.

وهذه كقيمة إمنا حتدد تقريبًا موقف اإلنسان 
من الفكر احلضاري واملدين يف تعمري األرض 
ونشوء الوعي باعتباره من أعلى القيم 
الكربى التي تعمل على دميومة احلياة 
واستمرارها. ولعل أوىل تلك الوسائل التي 
اعتمدها اإلنسان يف التعبري، هي تلك الرسوم 
على جدران الكهوف والتي كان يرسمها 
ألهداف عديدة قد تكون اجتماعية أو دينية أو 
اقتصادية أو حتمل طقوسًا معينة كان يشعر 

بحاجتها وضرورتها.

سيميائية املنمنمة اإلسـالمية
التفاعالت احلضارية بينها وباقي الفنون اإلنسانية

د. إيـاد حسـني عبــد اهلل

فنـون إسـالمية
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أي أن بنية احلرف استقت أوىل قيمها 
اجلمالية من الدعوة اجلمعية للفكر وليس 
املمارسة اإلبداعية الفردية وعلى أساس 
انتماء ودور الفرد يف اجلماعة، ومبا يؤشر لنا 
بأن القيم اجلمالية اجلديدة هي قيم جمعية 
رغم أنها حتفظ للفرد دوره احلقيقي يف 
بناء احلياة ودميومتها. يف ذات الوقت التي 
تغيب الذاتية الفردية أمام املنجز اجلمعي، 
ومل يدخل القرن الرابع الهجري حتى كانت 
فكرة معاجلة احلروف داخلة يف كل أشكال 
املعرفة اإلنسانية، فعاجلها العديد من الفرق 
واجلماعات، كما عاجلها الصوفية والفالسفة 
وحتى املعتزلة، كل على حسب هدفه.

من هذا املنطلق ظهرت أشكال متعددة 
للخطوط العربية وعرب فرتات زمنية استمرت 
لعدة قرون، وكان كل منها يؤدي وظيفة 
خمتلفة وأصبح لهذه األشكال قيم جمالية 
لها تقاليدها وضوابطها ومنطقها اجلمايل 
اخلاص الذي يعرب بصورة واضحة عن 
الثقافة العربية اإلسالمية، وكان هذا التنوع 
والتعدد مصدر ثراء يف قيم اجلمال كما هو 
األمر يف جماالت الفكر والفلسفة واألدب 
والشعر والعلوم التي ازدهرت يف القرن الرابع 

الهجري.
من هذا املناخ العام تستقي العديد من 
األعمال الفنية العربية قيمتها اجلمالية يف 
أساليب شتى، والشك أن اخلط العربي مبنطقه 
اجلمايل اخلاص يعد فنًا جمعيًا وليس فرديًا، 
فقد اجتمعت كل أسباب ومفردات اجلمال 
العربي إلرساء قواعده وأصوله طوال قرون 
عديدة مبا يجعله يشكل بنية شبه مغلقة ال 
تقبل اإلضافة أو احلذف، ليس بكونها جتربة 
عقيمة وإمنا يحتاج فتح بنيته املغلقة ثانية 
إىل استدعاء كل تلك القيم التي نشأت وتطورت 
بسببها عرب أربعة عشر قرنًا من الزمن.

واملعارف وكتابة التاريخ التي حفظت 
احلضارة اإلنسانية يف كل صفحاتها هو 

عملية التدوين.

أما احلروف العربية فلم تكن لتبقى وسيلة 
لنقل تلك األفكار فحسب، وإمنا أصبحت قيمة 
جمالية عليا من خالل متثل األشكال اخلطوط 
العربية وبسبب من عالقتها الوثيقة بالبيئة 
العربية وما فرضته العقيدة اإلسالمية من 
قيم يف الوفاء والصدق واإلخالص واألمانة 
والتي كانت تشكل املبادئ األساسية لإلنسان 
يف عالقته باجملتمع والبيئة. وقد اتضح 
ذلك الحقًا من خالل العالقة بني احلقيقة 
العلمية )الكيان املوضوعي( ونظرية املعرفة 
)اإلبستمولوجي( التي يثريها احلرف العربي، 
إذ بلغت ذروتها عندما توسط طرفا اجلمال 
والداللة اللغوية واملعرفية، ومبا ميكن أن 
أسميه )جمال املبنى وكمال املعنى(.

فهل أن اقتصار ما جودته األقالم من 
تنوع على آيات الذكر احلكيم ومأثور القول 
وصافيات احلكم قد فاق التصورات وأصبح 
كفيالً بأن يحيل الشكل ظاهراتيًا إىل جماله 
األقصى؟ وإن كان املبدأ كذلك فهل أننا نلتقي 
جماليًا وتطبيقيًا مبا أثاره جادامر يف نظريته 
للتلقي والتأويل يف أواخر القرن العشرين، 
بأن أقصى ما ميكن أن يصله اجلمال هو 
الكمال. أو ما أثاره اإلمام الغزايل قبل ذلك مبا 
يقرب من عشرة قرون بأن )جمال الشيء يف 
كماله الالئق به( ويف كلتا احلالتني ال ميكن 
الكشف عن هذه الدالالت الظاهراتية وبنيتها 
العميقة دون استقاء املعرفة من علوم شتى 
ألن ظاهرة تطور احلرف واستخدامه مل تكن 
بعيدة عن املنهج الفكري الذي حمله اإلسالم 

مبشرًا ومنذرًا.

إال أن حقيقة تلك الرسوم كانت تشكل 
أوىل مراحل الكتابة التي سميت فيما بعد 
بالصورية وهي أوىل األبجديات القادرة 
على التعبري والتواصل، ومن الطبيعي أن 
ترتقي وسائل اإلنسان وأدواته بارتقاء فكره 
ونشاطه واكتشافه لقوانني احلياة واملادة، 
فأصبحت وسيلة تواصله »لغته« رمزية ثم 
مقطعية، وقطعت حقبًا زمنية طويلة وصواًل 
إىل األبجديات اخملتلفة باختالف أمم األرض 
وشعوبها، وكان كل من هذه األبجديات يشكل 
على مستوى الشكل واملعرفة انعكاسًا لتلك 
البيئة والثقافة وجمموعة القيم واملنظومات 
اجملتمعية لتلك األمم. وهكذا شكلت األبجديات 
أعلى مراحل تطور وسائل االتصال اإلنساين 
منذ بدايتها كأشكال مرسومة وحتى وصولها 
إىل أشكال يف أعلى مراحل التجريد يف الشكل 
الذي اقرتن بالصوت بعد أن كان صورة 
فقط. وكان أول مظاهر نشوء األبجدية ومن 
ثم اللغة، كوعاء للفكر ووسيلة لنقل العلوم 

بنية احلرف استقت أوىل قيمها 
اجلمالية من الدعوة اجلمعية 
للفكر وليس املمارسة اإلبداعية 
الفردية وعلى أساس انتماء 
ودور الفرد يف اجلماعة، ومبا 
يؤشر لنا بأن القيم اجلمالية 
اجلديدة هي قيم جمعية رغم 
أنها حتفظ للفرد دوره احلقيقي 
يف بناء احلياة ودميومتها. يف 
ذات الوقت التي تغيب الذاتية 
الفردية أمام املنجز اجلمعي
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ومن أشهر الكتب التي احتوت على املنمنمات 
أيضًا مقامات احلريري وكتاب األغاين ألبي 
فرج األصفهاين وكتاب الكواكب الثابته لعبد 
الرحمن الصويف. ومن الكتب العلمية، كتاب 
خواص العقاقري لديوسقوريدس، وكتاب 
ـ )جالينوس( وكتاب البيطرة ألحمد  الرتياق ل

بن احلسن وغريها.

عدها البعض مناذج تزويقية وسموها 
املزوقات أحيانًا، إال أن حقيقة األمر مل تكن 
حتمل وظيفة تزيينية رغم تضمنها الكثري من 

العناصر التي توحي بذلك.
إنَّ أوَل كتاٍب عربي ظهرت فيه املنمنمات 
كان كتاب )كليلة ودمنة( وهو يف أصله كتاٌب 
ع إىل اللغة العربية،  هندي ترجمه ابن املقفَّ

إن دور احلرف بحد ذاته كان يف نفس الوقت 
مفارقة للذاتية وكشفًا للحقيقة، سرعان ما 
أشاد صرح فن قائم بذاته هو فن الكتابة، 
ذلك الفن الذي مل ينفرد بنفسه كوسيلة تعبري 
ذهنية بل تخطاها عرب الفن املعماري، 
والعديد من التطبيقات العملية اليومية ذات 
املساس بحاجة اإلنسان، ولقد ظلت أشكاله 
الفنية املتنوعة غنية بطاقاتها التجريدية 
إىل احلد الذي عربت باستمرار عن املعطى 
الروحي الصرف للحضارة، وذلك باستمرار 
ظهورها كلوحات حائطية على جدران املسجد 
أو ككساء من القاشاين للمنائر والقباب، أو 
كنص كتابي للقرآن الكرمي أو ضمن أشكال 
اخملطوطات التي وثقت أشكاالً متعددة من 

املعرفة.

وتشكل املنمنمات العربية واإلسالمية – 
وليدة اخملطوطات التي نقلت لنا تلك املعرفة 
– واحدة من املظاهر الفنية والثقافية 
واالجتماعية التي عكست وإىل حد كبري 
ثقافة تلك اجملتمعات، حتى عدت أحد أهم 
فنون الكتاب الرفيعة القائمة بذاتها والتي 
تعكس مضامينه الفكرية. وظهر هذا اللون 
اخلاص من فن التصوير، الذي ُيعرف اليوم 
ى قدميًا:  باسم: املنمنمات - وكانت تسمَّ
ر الفناُن املسلُم هذا الفنَّ  التزاويق وقد طوَّ
الذي ورث أصوله من احلضارت السابقة 
على اإلسالم، خاصًة احلضارات الهندية 
والفارسية والشرقية.. ووصل يف هذا الفن 
إىل حتقيق لوحة فنية متفردة موضوعًا 
وشكالً ومعاجلة، بل إىل حد اإلعجاز والدهشة 
يف أحايني كثرية، لكرثة ما فيها من حشود 
وعناصر، مرسومة بدقة شديدة، وبألوان 
زاهية، وحركات خمتلفة، عميقة التعبري عن 
موضوعاتها املأخوذة من الواقع تارة، ومن 
احلكايا واألساطري الشعبية تارة أخرى. وإن 
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املشع من بني احلروف إىل تعبري فني عاٍل 
وزخرفة رافلة بالفرح والدالل والطمأنينة 
الروحية.. تتحول اخلطوط واأللوان املتقشفة 
بني يديه إىل نوع من العبادة يف ملكوت الوجد 
والعرفان، ثم يأتي فنان آخر، فيكمل ما ابتدأه 
األول. ومما ال شك فيه أن ما يشد املشاهد إىل 
هذه الفنون جميعًا هو تلك النقاط املتوهجة 
واملشرتكة بني فنون احلضارة اإلسالمية، 
مبهاراتها ومضامينها اإلنسانية الراقية.
وبسبب من البنية الرتكيبية العميقة لشكل 
املنمنمة ومضامينها فإن املرور عليها 
كمزوقة جميلة يفقدها قيمتها األنرتوبولوجية 
واألركيولوجية، وعلى هذا األساس تبدو 
ممارسة لعبة التفكيك والرتكيب وحتديد 
الُبنى العميقة الثاوية وراء البنى السطحية 
املتمظهرة فونولوجيًا ودالليًا، وهي بأسلوب 
آخر دراسة شكالنية املضمون، هي ضرورة 
ينحى هذا البحث الكشف عنها عرب الشكل 
ملساءلة الدوال من أجل حتقيق معرفة دقيقة 
بقيمتها اجلمالية والفكرية واالجتماعية، 

ضمن منهج السيمياء.

كما  السيميولوجيا  أو  السيمياء  وألن 
عرفها فرديناند دو سوسري عبارة عن علم 
يدرس اإلشارات أو العالمات داخل احلياة 
االجتماعية وهي ذات الفكرة التي يقوم عليها 
البناء الفكري للمنمنمة، فإنه يبدو أن من 
املهم يف ضوء ذلك البحث عن قراءة جديدة 
للمنمنمات، وهو ما تستهدفه هذه الصفحات.
فاملنمنمة ابتداًء مزيج هائل من العديد من 
العناصر واملفردات وهي على النحو اآلتي:
متنوعة  عربية  بخطوط  النصوص   -  1

وبقياسات وألوان متعددة.

2 - زخارف نباتية وهندسية وحيوانية 
خمتلفة الطرز واألساليب واالجتاهات.

سواء كان واقعيًا أو خياليًا حتى ميتلك قدرة 
أكرث على التاثري واإلقناع.. نعم إنها الصورة، 
ولكنها ليست كأي صورة أخرى، بل هي 
تكتنز كثريًا من املعاين والدالالت وتضم 
فنونًا عديدة يف آٍن واحد، ولها قدرة كبرية 
على التعبري،  وتتميز بخصائص  مميزة  تشمل  
اجلوانب  التقنية  واألسلوبية  والوظيفية  التي  
يطمح  إليها هذا التصوير، وينطلق  هذا كّله  
من  فلسفة  تتناول  اإلنسان  والكون  والدين  
يف  إطار عرفاين ، وتربط  فلسفة  التصوير 
يف  اإلسالم  بني  العامل  املادي  وبني  العامل  
الروحي  ربطًا حمكمًا ينزع  إىل  الكمال  ويجعل  
من  أعمال  الفن  منطًا فريدًا يف  مزاياه .

 يف هذه املساحة الصغرية غالبًا ما نحتاج إىل 
قراءة ما خلف العالمات واإلشارات والرموز 
من خالل عملية اإلتقان واجلهد  املضني 
الذي بذل يف سبيله.. ألجل  كتابة نص قرآين 
أو زخرفة، متمثاًل كمال املعنى يف جمال 
املبنى ويف نسق مع معنى احلديث النبوي 
الشريف: )إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن 
يتقنه(، فيحاول ما استطاع أن يرتجم النور 

ولعل من أقدم ما وصلنا من صور النبي 
)صلى اهلل عليه وسلم( راكبًا الرباق منمنمة 
من خمطوط لكتاب »جامع التواريخ« لرشيد 
الدين فضل اهلل الهمذاين أجنز عام 1314 
يف تربيز وهو من حمفوظات مكتبة أدنربه. 
حتتل الصورة جزءًا من ظهر الورقة اخلامسة 
واخلمسني من اخملطوط وتظهر النبي أمام 
مالكني وسط حقل أخضر صوّر وفقًا لألسلوب 

الصيني.

وقد برز يف تاريخنا العربي واإلسالمي عدد 
كبري من الفنانني الرواد منهم )يحيى بن 
حممود بن يحيى الواسطي( الذي اشتهر وعرف 
كواحد من مصوري )مقامات احلريري( التي 
مت إجنازها عام 1237ميالدي، ورسوم 
الواسطي هذه، عكست بالرسم واللون واخلط 
واإلشارة، مالمح عصر بكامله، ثم جاء 
)بهزاد( الذي ولد حوايل 1440م. وتويف بعد 
عام 1514، وكان أسلوبه الفني أكرث حدة 
ودرامية من أسلوب الكثريين من رسامي 
عصره، كما كان أكرث اهتمامًا باألفراد 
وشخصياتهم ومبشكالت احلياة اليومية، بعد 
)بهزاد( جاء )حممد خان شيباين( و)مرياك( 
و)مريزا علي( و)مري سيد علي( و)مظفر علي( 

وغريهم.

واملالحظ وجود قواسم مشرتكة كثرية بني 
هذا الفن والفن الشعبي، وكذلك بينه وبني 
)األيقونة( التي كانت متثل اللوحة املكرسة 
ملوضوعات دينية مسيحية مستوحاة يف 

غالبيتها من الكتاب املقدس.

ومن الطبيعي أن حتتاج الكثري من النصوص 
املعرفية التي تتضمنها اخملطوطات مبختلف 
مواضيعها إىل رسوم توضيحية جتسد فكرة 
املوضوع وتنقل العني والفكر إىل املشهد 

من الطبيعي أن حتتاج الكثري 
من النصوص املعرفية التي 
تتضمنها اخملطوطات مبختلف 
مواضيعها إىل رسوم توضيحية 
جتسد فكرة املوضوع وتنقل 
العني والفكر إىل املشهد سواء 
كان واقعيًا أو خياليًا حتى 
ميتلك قدرة أكرث على التاثري 

واإلقناع..
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باملشهد الداليل االجتماعي، ولكال املظهرين 
ببعضهما يف موضوع  عالقة وثيقة 

املنمنمة.

وال شك يف أن املوروث الفكري العربي ال 
يعدو أن يكون يف كنهه خمزونًا علميًا أو 
ثقافيًا، يظهر يف شكل نظام من العالمات 
الدالة. وتتجلى سيميائية هذا النظام يف 
إطاره اللغوي والثقايف واحلضاري. ومهما 
اختلفت املواضيع يف علو شأن مضامينها 
بني القدسية ومشاهد البطولة والصيد والفخر 
وجلسات العلم فإن األسلوب السائد يف 
تقنية تنفيذها هو ذلك املنظور املسطح الذي 
يعتمد على البعدين ويكاد يخلو من البعد 
الثالث، وهو حقيقة أحد أهم املبادئ يف الفن 
اإلسالمي، إال أن صياغة مفردات التكوين 
بطريقة جذابة ودقيقة تسلب لباب العقول 
أحيانًا وتضفي عليها طابعًا إعجازيًا تنتهي 

فيه قيمة أو أهمية ذلك البعد.

إن النص اللغوي املتمثل بالكتابة العربية 
وغالبًا ما يتعلق مضمونه مبأثور القول 
وصافيات احلكم أو الشعر اجلميل، كما 
تتضمن أحيانًا بعضًا من النصوص القرآنية. 
وعلى الرغم من اعتماد اجلانب السردي 
لهذه النصوص ملا له عالقة بالنص األول 
إال إن القيمة اجلمالية التي يؤكدها التكوين 
الفني للخط العربي تربز من خالل ما تثريه 
أشكال هذه اخلطوط املتنوعة من وظائف 
خمتلفة، إذ إن لكل خط من اخلطوط العربية 
وظائف خمتلفة على مستوى االستخدام 
فضاًل عن التأثريات البصرية املتبادلة مع 
باقي املفردات البصرية يف املنمنمة. وهنا 
فإن النص الكتابي يؤدي دورًا مزدوجًا على 
مستوى االتصال البصري والفكري. األول يف 
عملية السرد التي تؤكد املضمون، والثاين 

أمام جمموعة نصوص بصرية وليس نصًا 
واحدًا مما يدعونا إىل قراءة مركبة لهذه 
النصوص. وإذا كان جوهر النص هو العالمة 
فيمكننا متابعة عدة نصوص بصرية يف 
آن واحد، والنص التشخيصي األساسي 
الذي ميثل املشهد احلكائي بتقنيته الفنية 
واجلمالية وهو األكرث دالاللة وتشويقًا بحكم 
واقعيته والعناصر اجلذابة التي يحملها على 
مستوى الفكرة أو املضمون. ويكون عادة 
هو النص الغالب على تكوين املنمنمات 
اإلسالمية ملا ميثله من مشاهد متنوعة 
لوقائع األنبياء وامللوك واألمراء، ولتوثيق 
أحداث معينة عرب الزمان واملكان وملا 
كان علم السيمياء يدرس اإلشارات يف قلب 
اجملتمع فإن جممل هذه األحداث، تنتج تلك 
اإلشارات والعالمات، وتشكل العالقة بينها 
جميعًا نظامًا سيميائيًا يعكس عمق املعنى، 
وعادة تكون تلك األحداث ذات وقع مهم يف 
جممل التاريخ اإلسالمي كمعراج النبي حممد 
صلى اهلل عليه وسلم وسفر أيوب عليه السالم، 
وتعترب القيمة التعبريية ذات أثر واضح يف 
جممل التكوين بسبب من اخلصوصية التي 

حتملها تلك املآثر.

وتبعًا لرؤية بريس فإن كل تلك العالمات تدرك 
من خالل تلك املستويات الثالثة )اإلشارة - 
املوضوع-املعنى(. ولهذا فإن مدلول أي 
من تلك املفردات يف تكوين املنمنمة هو 
معنى اإلشارة، أي أنه ميثل العالقة األفقية 
بني إشارة وأخرى. وهذا هو الذي يجعل من 
املدلول إشارة أيضًا حتتاج إىل مدلول آخر 
يفسر غموضها ويزيح إبهامها، أي أن تكوين 
املنمنمة كفيل بحل رموز تلك اإلشارات 
والعالمات فيها. ورغم أن بريس يركز يف 
ذلك على الوظيفة املنطقية لإلشارة، يركز 
دو سوسري على الوظيفة االجتماعية املتمثلة 

3 - رسوم ذات أشكال واقعية متعددة متيل 
إىل املبالغة يف أحايني كثرية، كاألشكال 

اآلدمية واحليوانية والنباتية واجلماد.

ولعل أهم ما مييز العالقات القائمة بني هذه 
العناصر كتكوين فني يحمل مضامني معينة 

هو:
1 - املشهد احلكائي أو الروائي الذي يتخذ 
أشكاالً متعددة بني البطولة أو مشاهد الصيد 
أو وسائل توضيحية وتعليمية أو قصصًا 

ألحداث ووقائع ومواضيع عديدة. 
توزيع  يف  االنتظام  من  قدر  أكرب   -  2
األشكال واملفردات وفق أهميتها يف التكوين 

واملضمون.
3 - التوزيع الهندسي املتعدد املستويات 
واالجتاهات وفق نظام رياضي يحاكي 
النسبة الذهبية اإلسالمية يف كثري من 

أشكالها.
4 - انسجام لوين وإن كان مييل إىل نوع من 
الواقعية إال أنه غالبًا ما ينزع نحو نوع من 
املبالغة والرفاهية اللونية التي تدعو إىل 

الدهشة واجتذاب النظر.
5 - إتقان عملية التنفيذ وصواًل إىل أدق 
التفاصيل بطريقة تدعو إىل إبراز املهارة 
والقدرة الفائقة واإلعجاز أحيانًا كثرية.
6 - التسلسل املنتظم يف سرد احلدث بكل 

تفاصيله يف مساحة حمدودة جدًا.

وكل ما ورد آنفًا هو جمموعة كبرية من 
اإلشارات والرموز الدالة، وبالتايل فإنها 
نظام ذو داللة مهما كان تنوعها وأصلها 
ولكل منها بنية خاصة لها وظائف داخلية 
وخارجية. وهذا الكم الهائل من العالمات 
والرموز واإلشارات التي تكتنزه املنمنمة 
اإلسالمية اليضاهيه عمل فني آخر ومن أي 
طراز. ووفقًا لقواعد االتصال البصري فإننا 
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النساخني والوراقني وكذلك خط النستعليق 
والريحان والتوقيع وغبار احللية والقصص 
واملؤامرات والرسائل..إلخ، واستخدام مثل 
هذه اخلطوط هو إلمكانية حتقق قراءة النص 
بيسر وسهولة. وإن كانت العديد من املنمنمات 
تنفذ من قبل رسام واحد، إال أن كثريًا من 
اخلطاطني شاركوا يف كتابة نصوصها بعد 
أو قبل انتهاء رساميها ومزوقيها، والنص 
الزخريف يضفي على املنمنمة طابعًا 
جتريديًا وتزيينيًا وكثريًا من الرفاهية والبذخ 
حتى ولو كان املشهد يف معركة، وهذا 
التأثري وبحكم تقنية الزخارف اإلسالمية 
املتنوعة وما حتمله من حياة لونية فارهة 
فإنها تضفي على املنمنمة إيقاعًا يتضمن 
قدرًاَ كبريًا من االنتظام والتسلسل املنطقي 
لألشكال والعناصر، بل حتى على مستوى 
األحداث التي تتضمنها املنمنمة. وتتنوع 
األشكال الزخرفية فتكون هندسية ونباتية 

حيوانية تزخر غالبًا بكثري من األلوان.

وتؤدي إمياءاتها إىل إشكالية قصدية يف 
عالماتها، وهي اإلشكالية التي تعد يف الفكر 
السيميائي احلديث، موضوع نقاش بني 
اجتاهني: اجتاه يؤكد على الطبيعة اإلبالغية 
التواصلية للعالمة الزخرفية، وميثل هذا 
االجتاه كل من مونان، ومارتيني، وبرييتو 
يف الفكر السيميائي الفرنسي. وهم يعتقدون 
أن العالمة تتألف يف أساسها من دال ومدلول 
وقصد. واجتاه آخر يركز على اجلانب التأويلي 
للعالمة، أي من حيث إمكانية العالمة 
للتأويل بالنسبة للمتلقي. وميثل هذا االجتاه 
روالن بارت الفرنسي، وهو اجتاه يوصف 

بالسيميائية الداللية.

ورغم االرتباط الظاهري ألشكال الزخارف 
اإلسالمية ببعض الواقعية الرمزية إال أنها 

ذات الوقت، تؤكد قيمتها اجلمالية كأشكال 
اخلط الكويف بأنواعه والثلث واحملقق 
والطومار.. إلخ، وهي خطوط حتتاج إىل عناية 
كبرية يف التنفيذ والتكوين والتشكيل.

الثاين: خطوط تعتمد لكتابة النصوص وهو 
ما درج عليه يف استخدام خط النسخ من قبل 

على مستوى التكوين الفني لشكل اخلط 
العربي. ويربز استخدام احلروف سواء كان 
باللغة العربية أو اللغات التي استخدمت هذا 

احلرف يف شكلني أساسيني:

االول: خطوط اإلظهار والتي تستخدم كعناوين 
بارزة تدل على أهميتها املوضوعية، ويف 
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يف الكتابة. فالكتابة دالة على اللفظ، واللفظ 
دال على املعنى الذي يف النفس، والذي يف 
النفس هو مثال الوجود يف األعيان. فالعالمة 
يف نظر الغزايل تتألف من أطراف أربع 
أساسية، هي: املوجود يف األعيان، املوجود 
يف األذهان، املوجود يف األلفاظ، املوجود 

يف الكتابة«.

املوجود يف األعيان:

إن حركة احلياة الدالة على الوجود هي ظاهرة 
يف األعيان وتعتمد اإلدهاش البصري التي 
تتخذه املنمنمة يف منهجها وطريقة تكوينها، 
ولعل أكرث ما نكتشفه يف ذلك هو تلك الرغبة 
املتواصلة واحلقيقية على اإلخالص يف 
إجنازها وبكل ما تتطلبه من دقة فائقة وما 
يعنيه ذلك من صرب وجهد فائقني، وملا كان 
األجر على قدر املشقة منهجًا واضحًا يف 
كثري من مناحي احلياة اإلسالمية فإن السعي 

املركبة والتقوا يف كثري من املفاهيم مع 
فالسفة العرب واملسلمني، بل نهلوا من 
مناهجهم، إال أن االنحياز إىل منهج العلماء 
العرب واملسلمني يغدو هنا أكرث جدوى، 
بسبب ما تستهدفه العالمة من بنى عميقة يف 
صميم احلياة االجتماعية للمجتمع اإلسالمي 
واملتغريات واإلرهاصات والتحوالت التي 
سببها الفكر اإلسالمي واملناهج الفكرية 

املتعددة التي انطوت حتت ردائه.  

لقد تبلور علم السيمياء على يد علماء األصول 
والتفسري واملنطق واللغة والبالغة. وكان 
الباحث واملوجه للدرس السيميائي هو القرآن 
الكرمي، إذ منذ نزوله كان التأمل يف العالمة 
بغية اكتشاف بنيتها الداللية. فقد أرشد 
القرآن الكرمي يف مواضع عدة إىل تدبرها، 
ومن ذلك قوله تعاىل: )إن يف ذلك آلياٍت لقوم 
يعقلون(. )الرعد 4(. وقوله تعاىل: )وعالماٍت 
وبالنجم هم يهتدون( )النحل(. ففي هذا 
التوجيه الرباين كان التعامل مع العالمة 
قصد فهم داللتها الروحية والعقلية والكونية، 

واالستدالل بحاضرها على غائبها.

إذا تدبرنا مفهوم ابن سينا لداللة اللفظ 
جنده يتفق ومفهوم دو سوسري للعالمة. 
فالعالمة يف منظور ابن سينا ثنائية املبنى، 
تتألف من مسموع، ومعنى )مفهوم(. وبهذا 
التصور يلغى من مفهوم العالمة املرجع 
الذي حتيل إليه العالمة، وذلك ما جنده عند 
دوسوسري أيضًا، إذ تتألف العالمة عنده من 
صورة سمعية )دال( وصورة ذهنية أو تصور 
)مدلول(. وهناك بعض العلماء يعدون املرجع 
طرفًا أساسيًا يف العالمة. من أولئك أبو حامد 
الغزايل الذي يرى أن األشياء يف الوجود لها 
أربع مراتب، إذ يقول: »إن للشيء وجودًا يف 
األعيان، ثم يف األذهان، ثم يف األلفاظ، ثم 

تنزع بشدة نحو التجريد فلم يكن الفنان يريد 
إعادة إنتاج األشكال الطبيعية، خاصة أن 
اجملال األول الستخدام الزخارف انطلق من 
العمارة الدينية كاملسجد وودور العلم ومن 

ثم قصور امللوك واألمراء. 

إذ إن الفنان يكّيف تعامله مع الواقع 
اخلارجي، من خالل كفاءته العقلية التي 
تسمح له بابتكار النمط الرتميزي الدال 
وفق التصور احلسي، وما يوفره احمليط 
االجتماعي من إشارات ورموز ترتبط بعامل 
األشياء احملسوسة. وقد أصبح هذا التصور 
لعامل األشياء حمورًا أساسيًا يف النظرية 
الداللية اإلحالية التي جاء بها ريتشاردز، 
وأوجدن يف مؤلفهما )معنى املعنى( والذي 

أصدره سنة 1923م.

ويف ذلك يقول القاضي عبد اجلبار: »إن من 
حق األسماء أن يعلم معناها يف الشاهد 
ثم يبنى عليه الغائب«. وقد أشار إىل هذا 
املعنى – كذلك - الراغب األصفهاين، وذلك 
حينما حتدث عن الفقه، فيقول: »إن الفقه هو 
معرفة العلم الغائب بالعلم الشائع«. فمن هذه 
الوجهة تعامل العلماء مع العالمة من حيث 
هي عالمة تدل على حقيقة حسية حاضرة 
حتيل إىل عالمة دالة على حقيقة جمردة 

غائبة.

ولعل تضمني املنمنمة عدة نصوص بصرية 
يجعل من بنائها الشكلي بناًء مركبًا، مما 
يحيل الشكل ظاهراتيًا إىل بنية معقدة تتنوع 
يف اإلشارات والرموز والعالمات على غري 

ذي داللة.

ورغم أن الكثري من علماء السيميولوجيا يف 
الغرب تناولوا هذا الطراز من البنى الداللية 

إن حركة احلياة الدالة على 
الوجود هي ظاهرة يف األعيان 
وتعتمد اإلدهاش البصري التي 
تتخذه املنمنمة يف منهجها 
وطريقة تكوينها، ولعل أكرث 
ما نكتشفه يف ذلك هو تلك 
الرغبة املتواصلة واحلقيقية 
على اإلخالص يف إجنازها 
وبكل ما تتطلبه من دقة فائقة 
وما يعنيه ذلك من صرب وجهد 

فائقني
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واإلسالمي، وبواسطته وصلتنا كثري من 
الوقائع واملعارف والعلوم واحلوادث.

ورغم أن عملية التدوين كانت الشغل الشاغل 
يف إعادة تدوين املعرفة وفق مبدأ – كل 
سر جاوز االثنني شاع وكل علم ليس يف 
القرطاس ضاع – إال أن أهم دواوين العرب 
كان الشعر مثالً، فقد بدأ وانتشر وتطور عرب 
اآلفاق من خالل وجوده اللفظي، بل إن كل 
بحوره وموسيقاه كانت تعتمد تلك األلفاظ 
التي تدرك األذن موسيقاها فتميز ما بني 
الغث واحملكم والهزيل واملنقول واألصيل.
ومن هنا فإن املنمنمة تكمل ما هو موجود 
يف األلفاظ عرب كثري من الروايات واألحداث، 
وتعيد صياغة تلك الرواية بوسائل خمتلفة 
عرب اختالف رواتها بني احلقيقة واملبالغة، 
أو بني الصدق وجمافاته، بل إن كثريًا من 
عناصرها اللفظية التي تتجسد بأنواع 
خمتلفة من اخلطوط العربية حتمل كثريًا 
من النصوص األدبية والشعرية والدينية 
واخلرافية والواقعية وجميعها ترتبط بنظام 
لفظي يحيل لنا كل تلك املعاين واملدلوالت 

التي تكتنزها.

املوجود يف الكتابة:

وهو ما يؤشره التنوع الهائل يف الرتاث 
العربي واإلسالمي عرب عملية التدوين 
وتطورها يف كافة مراحلها سواء كان ذلك 
على مستوى الشكل أو اللفظ، إذ إن املفردة 
الكتابية بشقيها التدويني واللفظي خضعت 
لنفس عمليات التطور البنائي،  وبالتايل فإن 
القيمة اللفظية يف جتويدها مل تكن لتقل عن 
القيمة التجويدية يف كتابتها. وهكذا ورثنا 
علم التجويد يف القراءة، كما ورثنا علم 

التجويد يف الكتابة وحسن اخلط.

ولكن املنمنمة مل تكتف بصياغة تلك األحداث 
وفق واقعيتها التي تساعد الذهن على 
اسرتجاع مصادره يف املعرفة، وإمنا صاغته 
بطريقة تستعرض فيه الوقائع واألحداث على 
نحو ما، تكون قد حدثت يف حلم يف أحيان 
كثرية، وبالتايل الوصول بالواقعة إىل املشهد 
احلكائي النادر الذي حتاول هذه املنمنمة 

تخليده بأبهى حلة.

املوجود يف األلفاظ:

ال شك أن شيوع اعتماد اجلانب احلكائي 
والسردي الشفاهي يف جممل حركة 
الفكر واألدب يف التاريخ القدمي والعربي 
واإلسالمي خاصة وإن كان من شأنه أن 
يقلل االعتماد على عملية التدوين، وهو أمر 
طبيعي سببه قلة من يجيد التدوين والكتابة، 
وبالتايل حمدودية احلاجة لها، إال أنه أصبح 
وسيلة مهمة يف عملية التواصل بني احلياة 
يف كافة مناحيها وبني اجملتمع، ولعل يف 
بنية عملية الرواية والراوي – من روى – 
والتي تتخذ الهيئة اللفظية أساسًا يف بنائها 
املعريف واألخبار كانت وسيلة يف بناء كل 
جسور التواصل، حتى كان إنسان ذلك العصر 
يتتبع مصادر الرواية اللفظية عن فالن وعن 
فالن وعن فالن إىل أن يصل إىل مصادرها 
احلقيقية. فإن هو وجد شكًا يف أحد رواتها 
كانت تلك الرواية ال ترقى إىل اليقني بل هي 

للشك أقرب.
ومل تكن تلك العملية تتكرر يف األسلوب 
احلكائي أو الروائي وإمنا اشتملت على العديد 
من نواحي العلم واملعرفة يف شتى جوانب 

احلياة.

هكذا شكل املوجود يف األلفاظ نسيجًا مهمًا 
يدخل يف نسيج احلياة واجملتمع العربي 

املّطرد باجلمال للوصول به إىل الكمال كان 
اليؤدي إال إىل أعلى مراحل اإلتقان. ولعل 
هذا أحد أهم املبادئ التي كشف عنها الفن 
اإلسالمي عرب تاريخه الطويل. ورغم أن الكثري 
من الوقائع هي حقيقية وغري متخيلة وتعتمد 
اسلوبًا سرديًا إال أن اخمليلة اإلبداعية أعادت 
ترتيب هذه الوقائع وفق منهج الفن اإلسالمي 
رغم شدة احلذر فيما يشاع يف كراهية 
التصوير وأحيانًا كثرية حترميه، ومل يجد 
الفنان املسلم من بد إال يف إلغائه ما نسميه 
اليوم بالبعد الثالث فكانت كل املنمنمات ذات 
منظور مسطح تخلو من العمق يف التكوين، 
وإمنا تعتمد تراتبًا سطحيًا متسلسالً من 
أعلى إىل أسفل يف تنظيم املفردات واألحداث 
والتكوين، وهو ما أدى بالتايل إىل أن تتسم 

بصبغة تزويقية زخرفية.

املوجود يف األذهان:

لعل الذهنية اإلسالمية املتوقدة رغم حرصها 
على املنطق السليم يف ظل الفكر اإلسالمي 
الذي فرق يف كثري من املتناقضات وأبعد 
مشاهد عديدة من اخليال مل يزل يف بعض 
نواحيه ينهل من تراث الشعوب يف مرحلة ما 
قبل اإلسالم، وهذا أمر طبيعي حتى إنه يف 
كثري من نواحيه كان منهالً للفكر الديني يف 
تشريعاته وتعاليمه، من هنا كانت الذهنية 
متتلك كثريًا من مصادر املعرفة وإن تأرجحت 
بني احلقيقة واخليال، مما أضفى الكثري من 
مشاهد املبالغة ليس على مستوى الوقائع 
يف منحاها التاريخي واإليديولوجي، وإمنا 
على مستوى الشكل الظاهراتي، وهنا قد شكل 
ما هو موجود يف األذهان أساسًا معرفيًا يف 
النسيج احلكائي السائد والذي غالبًا كان 
ينسجم مع طبيعة احلياة ومراحل منوها 

الفكرى والعقيدي.
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واملنمنمة بجمعها بني وسائط متعددة 
املظهر والتقنية واملعاجلة اليذكرين إال مبا 
تسعى إليه تقانات العصر احلديث بعد أن 
بدأت حتوالت التفكري التناظري إىل منط 
التفكري الرقمي يف إعادة إنتاج أعمال فنية 
متعددة الوسائط، ولكل من هذه الوسائط 
أشكال خمتلفة يف آلية إدراكها وتواصلها 
وتكوينها من أجل الوصول بالعمل الفني إىل 
أقصى تعبري، وبالتايل إىل أبلغ تأثري. ورمبا 
يتسع الفضاء الجتهاد آخر يف تفسري العالمة 
وفق منظور آخر قد تغني الدراسة والبحث. 
وإن اختلف الدارسون القدامى واحملدثون يف 
تفسري العالمة وبيان أهميتها على اختالف 
مشاربهم واجتاهاتهم العلمية، من لغويني 
وفالسفة وعلماء أصول، وحسب طبيعة 
العالمة من حيث هي شيء حمسوس يدّل على 

شيء جمرد غائب عن األعيان.

إذ يقول ابن سينا: »إن اإلنسان قد أوتي قوة 
حسية ترتسم فيها صور األمور اخلارجية.. 
فرتتسم فيها ارتسامًا ثانيًا ثابتًا، وإن غابت 
عن احلس... ومعنى داللة اللفظ )هو( أن يكون 
إذا ارتسم يف اخليال مسموع اسم، ارتسم يف 
النفس معنى، فتعرف النفس أن هذا املسموع 
لهذا املفهوم، فكلما أورده احلس على النفس 

التفتت إىل معناه«.

كما جند هذا التصور نفسه عند الراغب 
األصفهاين، إذ يقول: »الداللة ما يتوصل 
به إىل معرفة الشيء، كداللة األلفاظ على 
املعنى، ودالالت اإلشارات والرموز والكتابة، 
وسواء أكان ذلك بقصد من يجعله داللة، أم 
مل يكن يقصد، كمن يرى حركة إنسان فيعلم 

أنه حي«.
وإن تعددت صورة العالمة أو اختلفت 
أشكالها وهو أمر واقع ورثناه عرب الدراسات 

واألفكار من جهة، واألشياء املشار إليها من 
جهة ثانية، وهو ما تنطوي عليه املنمنمة، 
فكل ما حتويه من أشكال وعناصر متمثلة 
بالشخوص واملفردات والزخارف والكتابات 
بأنواع خطوطها اجلميلة واملتفردة كانت 
تسعى إىل خلق نظام تواصلي مركب وليس 
بسيطًا، وإمنا يعيد إنتاج الفكرة بأنظمة 
بصرية متعددة، يؤكد الواحد منها اآلخر يف 
متوالية تتكرر دون توقف فتحيل املعنى إىل 
شيء من السحر وصورة من اخليال وعرب 

جماالت متعددة.

ورمبا يؤخذ على عملية اجلمع بني املوجودات 
اختالفات تقاناتها ووسائطها املنوعة 
بني الشكل واملضمون وبني الظاهر للعيان 
وعما خفي يف بنيتها العميقة، إال أن عاملني 
أساسيني يوحدان كل املوجودات مع وجود 

كل تلك االختالفات.

االول: شدة تأثري املضمون الفكري واحلكائي 
والروائي للمنمنمة. يف وحدة املوضوع 
وتسلسل األفكار واألحداث والوقائع. مما 
يجعل كل املفردات ترتبط بهذا األصل فال 
حتيد عنه مهما اختلفت وتنوعت مفرداتها.

الثاين: إعادة صياغة كل املوجودات يف 
شكالنية صورية اتصالية تعي بدرجة 
عالية قيمة التكوين الفني ضمن املنطق 
اجلمايل للفن اإلسالمي والذي استوعب كل 
التأثريات الفنية واجلمالية والرموز الرتاثية 
والشعبية لألمم والشعوب التي انطوت حتت 
لوائه. فتحّول تنوع التقانات واملفردات إىل 
ثراء جمايل تزخر به املنمنمة يف حماولة 
لإلفصاح عن كل شيء يف هذه املساحة 

احملدودة.

لقد بددت الكتابة وعملية التدوين كل ما 
شاب عملية الرواية من سوء الظن والفهم التي 
كانت تصاحب بعض الرواة واملتفيقهني عرب 
التاريخ، فحفظت العهود واملواثيق ومأثور 

القول وصافيات احلكم عرب األجيال.

ومل تكن الكتابة العربية بأشكالها الفنية 
املتعددة تؤدي أغراضًا يف توصيل العلوم 
واملعارف واألخبار، وإمنا بلغ ثراها يف 
التعبري عن وظائف خمتلفة يف شوؤن احلياة، 
فكان لكل شأن ثقايف وفكر خط خاص يكتب 
به، وهي حالة تعكس تطور اجلانب اجلمايل 
وقدرته على التعبري اجملرد يف صورة احلرف 
عن مكنونات التجرية الفكرية، وقلما ارتقى 

حرف من حروف األمم إىل ذلك.

ويف املنمنمة يؤدي املوجود يف الكتابة دورًا 
مهمًا اليقل عن املوجود يف األعيان، عندما 
يعيد إنتاج تللك الرواية بطريقة مزدوجة ال 
تخلو من جانب بالغي رائع، األول يف إعادة 
تالوة احلدث والتعبري عنه بأسلوب أدبي 
رفيع يزيد من متعة الذهن والذاكرة، والثاين 
يف اختيار شكل من أشكال اخلطوط العربية 
التي يشكل تكوينها جزءًا من تكوين املنمنمة 
عرب سلسلة من العناصر واألسس والعالقات 

اجلمالية.

جمع املوجودات:

ال شك أن اعتمادي على رؤية الغزايل الذي 
يرى أن األشياء يف الوجود لها أربع مراتب، 
يف إعادة قراءة املنمنمة اإلسالمية قراءة 
سيميائية قد أدركت مبتغاها، ألن الغزايل 
قد أدرك قبلنا أهمية اللغة يف إبداع النظام 
التواصلي، حيث أشار إىل أهمية التحليل 
املزدوج الذي يتناول العالقة بني األلفاظ 
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الرموز  تلك  اتفاق  ضرورة  تربز  وهنا 
مبدلوالتها مع جممل املرجع. فحلقات العلم 
واألدب بوجود رمز مثل شيخ فقيه ومريدين 
متيقظني، أو كرمز لصورة النبي )صلى اهلل 
عليه وسلم( والرباق حتيلنا إىل فكرة املعراج 

ثم حتيلنا إىل واحدة من معجزاته.

إن املنمنمات التي تزخر بها الفنون اإلسالمية 
لها مداخلها وخمارجها وأمناط تدليلها، 
إن يف كل منها نصًا، وككل النصوص التي 
تتحدد باعتبارها تنظيمًا خاصًا لوحدات 
داللية متجلية من خالل الرموز واإلشارات 
والعالمات يف أوضاعها املتنوعة والتفاعل 
بني هذه العناصر، وأشكال حضورها يف 
الفضاء والزمان يحدد العوامل الداللية التي 
تكتنزها املنمنمة. ومن هذه الرؤية ال ميكن 
للمنمنمة أن تتحول إىل نص إال من خالل 

الفكرة )املفهوم( : وهي الصورة الذهنية التي 
ترتاءى من خالل الدال، والفكرة تقابل املعنى 
أو املدلول عند دو سوسري. كفكرة النصر أو 
املوت أو اخلوف، والعالقة بني الرمز والفكرة 
هي عالقة سببية، أي أن الفكرة هي العلة يف 
وجود الرمز. وهو ما يقصده رسام املنمنمة 
العربية واإلسالمية عرب كل الرموز التي 
تضمنها املنمنمة، ففكرة الفروسية والشهامة 
هي علة وجود الفرس، وفكرة النصر هي علة  
السيوف املسلولة، فاإلحاالت الذهنية التي 
تؤديها الدوال من خالل الرموز سواء كانت 
هذه الرموز أيقونية أو إشارية أو مؤشراتية 
هي جزء ذو أهمية النص البصري الذي يكمل 

الدالالت.

وقد تعددت األفكار واملفاهيم يف املنمنمات 
وأدت وظائف عديدة جدًا بني الوظيفة 
االجتماعية واألدبية والعلمية والرتبوية 
واجلمالية، أي أنه كانت تتخذ من النشاط 
اإلنساين لتلك اجملتمعات حمورًا اساسيًا 
فيها. ولهذا السبب فإن املفاهيم التي 
التطور  كانت تتداولها كانت جزءًا من 
األنرتوبولوجي للمجتمع يف إطاره العام، 
خاصة إذا علمنا أن جل ما تناولته هذه 
املنمنمات مشاهد ووقائع تخص األنبياء 
والرسل كاملعراج وقصة النبي أيوب ووقائع 

امللوك واألمراء واألحداث اجلسام.

املرجع: وهو الواقع اخلارجي )الذي متت 
اإلشارة إليه باملوجود يف األعيان( وهذا ال 
وجود له عند دو سوسري، ويقابل املشار إليه 

يف تعريف أوجدن وريتشاردز.

ويؤشر املرجع يف املنمنمة جممل املضمون 
الذي ترتكز عليه الفكرة ويحاول الفنان 
الرتميز لها عرب النصوص البصرية املتعددة، 

السيميائية القدمية منها واحلديثة، إال أنها 
يف املنمنمة ورغم اختالف التأويل تسعى 
جميعها إىل نظام تواصلي معريف بني الكلمة 

تارة أو الصورة أو الزخرفة تارة أخرى.

وعلى هذا األساس فقد جتيء العالمة يف 
أشكال متعددة، مرة أيقونة أو متثال، وأخرى 
رمز، وثالثة إشارة، ورابعة مؤشر. ورغم 
اختالف تكوين كل صورة من صورها إال أن 
النظام التواصلي على مستوى الفهم والتأويل 
والتفسري هو ما يجمعها، وعند إعادة تأويلنا 
لهذه األشكال من العالمة يف املنمنمات 
اإلسالمية فإن قراءتنا ميكن أن تتضمن 

الصور اآلتية:

الرمز: وهو دال أينما ورد يف املنمنمة – 
وفق نظام دو سوسري – الذي يتكون من 
دالٍّ ومدلول، وبالتايل فإن ورود الدال يف 
املنمنمة يتبعه بالضرورة مدلول كالسيف« 
أو الصقر أو الفرس أو أفعى، وقد يأتي الرمز 
ككلمة مكتوبه أو جمازًا منطوقة وتتألف من 
جمموعة وحدات صوتية – فونيمات – وهو 
يقابل اللفظ يف الرتاث اإلسالمي والعربي، 
وهنا فالعالقة بني الرمز واملرجع عالقة 
غري معللة وغري مباشرة إال من جانبي 
املثلث الذي يتضمن، املرجع، الفكرة، الرمز.
وتتعدد الرموز يف املنمنمة بتعدد ما تؤديه 
الكلمات واحلروف من دالالت على مستوى 
النص وعلى مستوى الشكل الفني، وبالتايل 
فإن املنمنمة حافلة بالعديد من الرموز التي 
حتيل املتلقي إىل دالالت متعددة، ومن هذه 
الدالالت ما هو يعرب بصورة مباشرة لغويًا 
عن السرد احلكائي حملتوى النص، ومنه ما 
يعرب بشكل غري مباشر عرب التكوين الفني 
للشكل، ويف كلتا احلالتني تؤدي الرموز 
دالالتها يف املنمنمة بطريقة بصرية.

ال شك أن شيوع اعتماد اجلانب 
احلكائي والسردي الشفاهي 
يف جممل حركة الفكر واألدب 
يف التاريخ القدمي والعربي 
واإلسالمي خاصة وإن كان 
من شأنه أن يقلل االعتماد 
على عملية التدوين، وهو أمر 
طبيعي سببه قلة من يجيد 
وبالتايل  والكتابة،  التدوين 
حمدودية احلاجة لها، إال أنه 
أصبح وسيلة مهمة يف عملية 
التواصل بني احلياة يف كافة 

مناحيها وبني اجملتمع
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أضيفت إىل عمر اخلربات البصرية جتعل من 
قراءتها اليوم شيئًا شديد االختالف، ليس 
ألن املنمنمة كانت جزءًا من النسيج الفكري 
واالجتماعي لذلك الزمان، ثم حتولت إىل 
قطعة متحفية يف يومنا هذا، وإمنا ما كانت 
تؤديه املنمنمة كجزء من حركة احلياة يف 
تلك البيئة وكرد فعل عليها مل يعد موجودًا، 

وتكوينها والتي تتحكم يف الشكل النهائي 
إلنتاج املنمنمة، والثاين هو ما يقوم به 
املتلقي يف قراءته لتلك املنمنمة فيعيد 
تأويلها وفق نظام آخر، ومما ال شك فيه أن 
تتعدد القراءات بتعدد املتلقني، وإذا ما أخذنا 
البعد الزمني الذي رسمت به املنمنمات، فإن 
متغريات الواقع االجتماعي والفكري التي 

عملية انتقاء مزدوجة هي انتقاء الرموز 
والعالمات واإلشارات التي يجب أن تظهر 
وانتقاء العناصر التي يجب أن تختفي.

أي أن اختيار ما يسهم يف تكوين النص 
البصري انتقاء يحضر يف نص املنمنمة من 
خالل غيابه، )وكل شيء يدرك يف ذاته ويف 
عالقاته مبا يتطابق أو يتناقض معه(.

وفقًا لذلك فإن اشتغالها كنص مغلق مكتف 
بذاته دالٍّ على معقولية النص البصري 
املدرك ورهني بإمكاناته على إعادة تنظيم 
العناصر التي مت انتقاؤها وفق منط جديد 

وهو ما يشكل النص البصري فعاًل.

الدالالت البصرية

وما دامت املنمنمة هي حتديدًا وليدة إدراك 
بصري، فإن متثيل املفردات داخلها يعود 
إىل حتوالت أنطولوجية ملاهيات مادية 
وتقدميها على شكل إشارات وعالمات، 
باعتبارها عناصر ضمن أنساق سيميائية 
يعد اإلدراك البصري نفسه بؤرة جتلياتها، 
وألن التفاعل بني النظرة ومعطيات التجربة  
الواقعية التي تتضمنها املنمنمة هو وحده 
الكفيل بتحويل اإلدراك البصري إىل منوذج، 
يحدد قيمة كل من عناصرها ووجودها 
الثقايف والديني واألسطوري، فإن أهمية هذه 
النظرة وما يتنج عنها من تأويل خمتلف، 
بسبب ما يظهر منها وما يختفي، وكذلك يف 
ألوانها وخطوطها ومساحاتها يف تكوينات 
بالغة الدقة، جتعل من الذات املبصرة حتيل 
كل تلك األشياء بفضل نظامها التاويلي إىل 
نسق سابق حماولة اخرتاق ذلك النسق، ألن 
يف كل منمنمة بناء مزدوجًا، أوله تقوم به 
عني املصور يف ترتيب عناصرها ومفرداتها 
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األيقون.
األيقونوغرافيا.

والصورة البالغية.

املستوى األول: وهو خاص بالنسق األيقوين 
وهو ما ميكن أن نرتجمه بلغة بسيطة، يف 
القدرة على حتويل داٍل لفظي إىل داٍل بصري. 
وبعبارة أخرى، فإن املسألة تتحدد يف إعطاء 
املضمون املدرك أصاًل من خالل احلقل 
اللساين معاداًل صوريًا مثال ذلك: حتديد 
خاصية »البطولة« من خالل مشهد النصر 

على األعداء.

النسق  إىل  ويعود  الثاين:  املستوى 
األيقونوغرايف، ويتعلق األمر مبجموع 
التمثيالت البصرية التي حتيل على تشكيل 
صوري يحتوي يف داخله مدلوالً نسقيًا بشكل 
اعتباطي. ويشتمل إما على تشكيل صوري ذي 
صبغة تاريخية : »جمموعة فرسان« يف زمان 
ومكان معينني، وإما على تشكيل بصري 
مرتبط بحقل املوضوع ذاته، فحركة الفرس 
تتميز بطريقة خاصة يف الوقوف واملشي 
والنظرة واحلركة وما يوضع عليه من زينة.
ج- أما املستوى الثالث فيعود إىل حقل 
البالغة، ويتعلق األمر بإعطاء صورة بالغية 
متجلية من خالل حامل من طبيعة لسانية 
مقاباًل بصريًا )حلقة من حلقات الذكر 
أو السمر املزدحمة(. ويضيف لها النص 
الكتابي سردًا خاصًا كنص بالغي حكائي 
يجعل عملية التأويل وثيقة الصلة بالنص 

البصري.

إن التنوع الهائل يف مفردات املنمنمات على 
مستويي املضمون والشكل الظاهراتي، وعلى 
رأي بريس غالبًا ما تشكل متوالية يف عملية 
التدليل من خالل دخولها يف نسق متناغم 

البصري عرب عملية التأويل إىل سرد حكائي 
متسلسل يف كل مراحله، نتمكن من التعامل 
معه بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع 
الكلمات، أي أننا ندرك تلك العناصر وفق 
زاويتي نظر، زاوية الشكل الوجودي، كل 
األشكال الضمنية يف التكوين، وزاوية 
الفعل التدليلي –  األنساق التي تؤول وفقها 
األشكال، وستكون املنمنمة من هذا املنظور 
بؤرة تنصهر داخلها البنيتان معًا، وحتيل 
هاتان البنيتان على تنظيم جديد للتكوين 
واملفردات والعالقات: انزياح عن األصل أو 
تثبيت له أو إعادة لتعريف أشكال وجوده. 
فالعنصر داخل املنمنمة ينظر إليه كتمثيل 
لوجود )ما يدرك يف معزل عن األشياء األخرى 
أواًل، وما يدرك خارج، أي نسق ثانيًا(، وينظر 
إىل تأليف األشياء كبنية إلنتاج داللة خاصة 
بفضائها احملّيـن من خالل هذا التأليف.

إن املنمنمة يف سياقها التاريخي واجلمايل 
ليست جمرد عملية فنية وجمالية وإمنا حتديد 
ألمناط البيئة املتعددة التي يعيشها اإلنسان 
واالقتصادية  االجتماعية  جوانبها  يف 
والثقافية جتتمع يف قاعدة مثالية للفعل 
اإلنساين، ولهذا فإن عملية إدراك دالالتها 
ال ميكن إال ضمن نسق كلي اليتجزأ وفق 
سياق مينح العنصر احملدد داخل فضائها 
املغلق، داللة تنأى به عن أصله لتحيله إىل 
فضاء تطور الفكر اإلنساين أنرتوبولوجيًا، 
أي أن تنظيم الدال أو الدوال ضمن األشكال 
األيقونية يف املنمنمة ومنط توزيع الوحدات 
املكونة لها هما املتحكمان يف عملية إنتاج 

املعنى وحتديد طبيعته.
وبناء على ذلك ووفقًا لرأي إيكوفان عملية 
بناء الدال األيقوين يف املنمنمة يشغل ثالثة 
مستويات أساسية، يغطي كل منها حقالً من 

حقول املمارسة اإلنسانية وهي:

بفعل الكثري من التحوالت الفكرية والتقنية 
واملعيشية، وبالتايل فإن املنمنمة بتكوينها 
اجلمايل واالجتماعي والنفسي كانت مرآة 
دقيقة تعكس إيقاعات تلك العصور، وقد 
نختلف عن مدى قيمة وأهمية هذه اإليقاعات 
مقارنة بدوامة وحركة حياتنا اليوم، ولكنها 
بالنتيجة هي حمصلة فكرية وجمالية لتقاليد 
وقيم وسلوكيات ونوايا من نوع آخر مل تعد 
كثريًا من أركانه موجودة اليوم، فماذا يعني 

ذلك تأويليًا اليوم؟

من املؤكد أن املنمنمة اليوم ال ميكن أن 
تدخل يف نسق حياتنا إال من خالل املتحف، 
بعد أن حولت التكنولوجيا آالف الصفحات 
إىل رقاقة بسيطة اليتجاوز حجمها بضع 

ملليمرتات مربعة.

من هنا فإن مشكلة الداللة يف املنمنمة تتضح 
يف كيفية حتول مفرداتها التكوينية إىل عالمة 
ونص وإىل معنى داخل هذا العامل املتنافر؟ 
وكيف ميكن بناء عامل داليل منسجم انطالقًا 
من اجلمع بني عناصر خمتلفة املاهيات 

واالشتغال واالنتماء؟

ومع وجود الكثري من اخلصائص اجلمالية 
البصري  النصني  بني  اليوم  والتأويلية 
والكتابي بفعل علوم االتصال، بل وحتى على 
مستوى التكوين البنائي ملفرداتهما.
عليه، فإن مشكلة الداللة التي تطرحها 
املنمنمة، هي كيف تتحول عناصرها 
التكوينية إىل عالمة ونص وإىل معنى داخل 
عاملها الذي تسعى إىل أن تكون جزءًا مهمًا 
منه، رغم أن نصوصها البصرية ذات تنوع 
هائل اليجمعها إال ذلك السحر اخلالب الذي 
يأخذ بالعقول. فكل عناصر التكوين فيها 
إحاالت رمزية لإلبالغ حتى يصل بنا النص 
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منفصلة سواء تعلق األمر بأشكال اخلطوط 
العربية املستخدمة أو طرز خمتلفة من 
الزخارف النباتية أو الهندسية أو احليوانية، 
أو الرسوم التشخيصية التي حتتفي بها 
املنمنمة، وكثري من مشاهد الطبيعة والعمارة 

واألشياء التي تدخل يف تكوينها.

إن املبدأ الذي تتشكل فيه املنمنمة املتضمن 
كل األشكال التعبريية والوظيفية التي يتوسل 
بها الرسام واخلطاط واملزخرف يف إنتاج 
دالالتها هي يف احلقيقة الميكن تاويلها 

خارج بيئتها الزمانية واملكانية.

وعلى هذا االساس فإن إمكانية وجود ثوابت 
لظاهرة املنمنمة وعلى مستوى داللة الشكل 
حتدده ماهية العناصر ذاتها، وهي العناصر 
ذاتها التي ال ميكن التصرف فيها دون أن 
يؤدي ذلك إىل املساس بجوهر املنمنمة 

كظاهرة. 

إن عملية إنتاج الدالالت املرتبطة بخصوصية 
التكوين الفني للمنمنمة ضمن بيئتها الثقافية 
واالجتماعية هو وجود يشري إىل املعنى 
املباشر الذي ميكن اعتباره قاسمًا مشرتكًا 
تكوينات  أي  تتبناها  التي  الدالالت  لكل 
بصرية على اختالف مكوناتها الفنية، يف 
حني ميكن التعامل مع املعاين باعتبارها 
قيمة مضافة تعد نتاجًا للقيمة البالغية 

للمنمنمة.

رغم أن املناهج النقدية احلديثة طورت 
التصورات الغربية عن التأويل والذي يطلق 
عليه اليوم بالهرمنطيقا فإن هذا السياق 
يؤشر استقطابًا ثنائيًا يجمع بني أكرث 
من داللة يف تأويل املنمنمة أحدها معنى 
مباشر يف جماليات التكوين الفني واملشهد 

لدن ذاتية الرائي املدركة. وعلى هذا األساس 
فإن الرتكيب الثالثي للمنمنمة هو نفس 
الرتكيب الثالثي الذي يتحكم يف عملية إدراك 

التكوين اخلارجي.
وال شك يف أن قراءة حتليلية للمنمنمة 
سيحيلنا إىل الكثري من املعاين والدالالت التي 
حتتاج إىل دراسات تفصيلية أكرث توسعًا، 
ولكن تربز لدينا احملصلة النهائية التي 
تؤول لنا قيمة الداللة وطبيعة املعنى من 
خالل عملية التأويل، خاصة أن هذه العملية 
وفقًا لهيكليات املناهج النقدية احلديثة، أو 
كما يرى جادامر بأن تعدد التأويل سينتج 
عنه قراءات متعددة على مستوى احملتوى 

واملتعة البصرية.

التأويل

رغم أن مفهوم التأويل شديد االرتباط 
بالتصور الذي منلكه عن دالالت املنمنمات 
وعن شروط وجودها وأشكال حتققها األولية 
يف جمال الصورة الذهنية على األقل فإن 
املالمح األساسية يف تكوينها يف اعتماد 
اخلط العربي بأنواع خاصة تستخدم يف 
إجناز اخملطوطات، تشري إىل ان هذه اخلطوط 
ال تقف يف حدود دالالتها اللغوية، وإمنا 
تتجاوز إىل قيمتها اجلمالية التي تسهم يف 
إعادة صياغة التكوين الفني الذي بدأه الرسام 
ومل يكمله، ثم أضاف له املزخرف مفردات 
وإن استقلت يف ظاهرها عن املوضوع إال 
أنه ميثل جزءًا أساسيًا من بيئة تلك املنمنمة 
التي التستغني عنه، فاملعاين التي حتملها 
تلك اخلطوط العربية ودالالتها اللغوية تسهم 
بشكل فاعل يف حتديد املعنى واملوضوع يف 
آن معًا. وهنا لعل أبسط التعابري الدالة على 
التأويل وضروراته هو ما جتتمع عليه كل 
تلك العناصر يف التكوين رغم تعدد دالالتها 

 

ينتج يف حمصلتها النهائية دالالته ومعناه 
وقد تكون هذه املتواليات على ثالثة مظاهر:

• متوالية تشكل إحالة صوتية ملشاهد معركة 
أو مشهد صيد أو جلسات علم أو سمر، ولكل 
منها إحالتها اخملتلفة. تتجسد من خالل 
احلركة واالجتاه وعالقات الضوء والفضاء 
وطبيعة التكوين الفني الذي يجمعها.

• موضوع يتضمن متوالية تستند إىل التمثيل 
األيقوين من أجل إنتاج الصورة الذهنية وتعيد 
املشهد إىل ما تختزنه الذاكرة من خربة، 
حتى وإن كانت هذه اخلربة جزءًا من حلم، 
وهو ما يشكل أساس املعرفة التي تستند إىل 
موضوع، ودونه الميكن أن يرتقي املوضوع 
إىل معرفة. وقد يتنوع التمثيل األيقوين بني 
نصوص اخلط العربي أو الزخارف املتنوعة 

أو الرسوم التشخيصية.. إلخ.

• جمموعة املفاهيم املتولدة من النصوص 
البصرية اخملتلفة يف املنمنمة التي حتيل 
إىل صور ذهنية واقعية يف مشهد متكامل 
من األحداث والسري والوقائع ورغم واقعيتها 
الشديدة على مستوى إنتاجها الفني إال أنها 
تنزع إىل أن تكون جزءًا من عامل يشوبه 
السحر واخليال، من خالل جعل كل العناصر 

ذات صفة مثالية يف التكوين.

إن الرتابط بني املظاهر الثالثة، وفق تأليفات 
داللية مفتوحة على كل االحتماالت، هو ما 
يشكل املضمون احلقيقي للمنمنمة. وهذه 
املعطيات هي التي تشكل أنساق املنمنمة 
ومضمونها احلقيقي، فما ندركه نحن كدالالت 
مرئية يشكل يف واقع األمر األساس الذي 
ينبني عليه إنتاج املعرفة: املعرفة اخلاصة 
بعامل التكوين اخلارجي وطرق استيعابه من 
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احلكائي، والثاين يف الصورة الذهنية التي 
يحيلها ذلك التكوين إىل البيئة االجتماعية، 
حيث حتمل مفرداتها سر تأويلها ووجودها. 
ومن هنا كانت نظرية املعاين األربعة 
)املعنى احلريف واملعنى الروحي واملعنى 
اجملازي واملعنى األخالقي( ويف ضوء ذلك 
يعاد تأويل النص بأوجه خمتلفة تبعًا لقراءة 

معانيه اخملتلفة.
إن عملية تأويل املنمنمة باعتبارها نشاطًا 
معرفيًا مل يعد يقف يف حدود النصوص 
األديبة وإمنا انتقل إىل النصوص البصرية 
كونها تؤدي ذات الدور الذي تبثه أنواع 
أخرى من النصوص، وهو يف ذات الوقت 
كنشاط ضروري تستند إليه العديد من العلوم 
اإلنسانية من أجل فهم أفضل للقيمة الرتاثية 

واحلضارية للمنمنمة. 

املصادر:

)1(- ينظر، عبد العزيز بن عبد اهلل، التعريب ومستقبل 
اللغة العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، 1975، 

ص 78، 79.
)2(- ينظر، ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، 

)د.ت(، 311/12، 312، مادة )سوم(.
)3(- ذكره اجلوهري يف الصحاح، دار العلم للماليني، 
بريوت، ط3، 1984، 1956/5، )سوم(. وابن منظور، 

لسان العرب، 312/12، )سوم(.
)4(- ينظر، عبد العزيز بن عبد اهلل، الداللة املقارنة يف 
خدمة تاريخ احلضارة املقارن، جملة اللسان العربي، 

العدد 23، الدورة املالية 1982، 1983، ص166. 
)5(- جميل حمداوي، جملة عامل الفكر، الكويت، اجمللد 

25، العدد 3، مارس 1997، ص79.
)6(- املرجع السابق، ص 79.

)7(- بيري جريو، علم اإلشارة –السيميولوجيا- ترجمه 
عن الفرنسية منذر عّياشي، دار طالس للدراسات 

والرتجمة والنشر، دمشق، ط1، 1988، ص 23.
)8(- ينظر، املرجع السابق، ص 23.

)9(- ينظر، حنون مبارك، دروس يف السيميائيات، دار 



101

Agora فيلم

شهادة سينمائية متجد العقل وتدين التطرف الديني

أحمد ثامر جهاد

ـ 2009( فرتة تاريخية حساسة تعود إىل )القرن اخلامس  يتناول اخملرج التشيلي املبدع أليخاندرو امنيبار يف فيلمه املثري للجدل )آغوراـ ـ
امليالدي( كانت شهدت صراعًا متداخالً ومستحكمًا بني جماعات من املسيحيني والوثنيني واليهود خالل األيام األخرية للحضارة الرومانية 
وبدايات انتشار الدين املسيحي بني أتباعه. إنها الفرتة العصيبة التي تفجرت صراعاتها الدينية العنيفة مع واقعة تدمري مكتبة اإلسكندرية.

سينـما
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ويف جو من األخوية الثقافية يغرم رجالن 
من حلقة الدرس بهيباثيا، أحدهما أوريستس 
)املمثل أوركسار إيزاك( الذي يصبح الحقًا 
حاكمًا للمدينة واآلخر هو العبد النابغ ديفس 

ألحداث الفيلم خيارًا ذكيًا لناحية وضع 
السيناريو السينمائي يف اجتاه تصعيد 
درامي متماسك ميزج املصائر الفردية بالقيم 

واألفكار واملواقف بشكل مؤثر.

منذ مشاهده األوىل يضعنا الفيلم يف خضم 
أجواء درامية مؤثرة سخر لها اخملرج 
إمكانات تقنية يف التصوير والديكورات 
واألزياء، فقدم مبهارة سينمائية ملحوظة 
مشهدًا فنيًا متقنًا لإلقناع بأجواء الفرتة 
التاريخية التي تدور فيها األحداث. يف حني 
اشتغلت كامرياه على تأسيس لغة بصرية 
وجمالية الفتة تستنطق خصوصية املعمار 
الروماين الشاهق، عرب زوايا تصوير بليغة 
تنوعت دالالت املكان خاللها، لتبدو املدينة 
التاريخية يف قلب العامل ضمن حركة 
تقدم وتراجع استفادت كثريًا من التقنيات 
السينمائية احلديثة يف اإليحاء مبشاهد 
جميلة ترمز جملد احلضارة الرومانية 

وأفولها.
٭٭٭

هيباثيا  بشخصية  التاريخ  كتب  تغنت 
)hypatia( التي عرفت برجاحة عقلها 
وجمالها األخاذ، وحولها دونت عشرات 
ـ »جيبون وفولتري وبرتراند  القصص واملآثر ل
راسل وديورانت« وليس انتهاء بيوسف زيدان 
يف رواية عزازيل. حتى إن الفيلسوفة وعاملة 
الفلك الشهرية باتت رمزًا للشهادة دفاعًا عن 

العقل واحلكمة واحلرية.

إىل حد كبري متحورت أحداث الفيلم الذي 
صورت معظم مشاهده يف مالطا حول 
الصراع املرتبط بشخصية هيباثيا ابنة 
الفيلسوف الفيثاغورسي ثيون )تؤدي الدور 
برباعة راشيل وايز( والتي كانت تدير حلقات 
الدرس الفلسفي يف أروقة مكتبة اإلسكندرية 
قبل أن تطالها اجلموع الغاضبة تدمريًا ونهبًا. 
فكان اختيار شخصية هيباثيا كنقطة انطالق 

بوسرت الفيلم
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العمياء بهمجية مريرة يف إشارة واضحة إىل 
عامل بات مقلوبًا حينما أوغل يف حتطيم ثمرة 

اجتهاده العقلي.

يف املقابل يالحق الفيلم سلوك رئيس 
األساقفة سريول الذي يوظف جل دهائه 
يف إقناع اآلخرين بعدم استطاعة أحد منع 
حشود املؤمنني الغاضبني أو الوقوف بوجه 
مطالبهم التي تصل حد التنكيل باليهود 
املقيمني يف اإلسكندرية والذين ستتصف 
ردود فعلهم الحقًا بعنف مضاد.كما يجري 
التضييق على حرية التفكري واالعتقاد وتطلق 
من دور العبادة الدعوات إىل حشمة النساء 
وحتجيم دورهن يف احلياة العامة ومن ثم 
حماربة كل من ميارس الهرطقة ويعادي 

اإلميان املسيحي.

٭٭٭

يبدو تكرار صورة العنف التي تالزم حركة 
املنقادين بقوة عواطفهم الدينية، نظريًا 
حقيقيًا النتحار العقل بصفته احلضارية 
والذي غالبًا ما يكون أضعف املمكنات 
البشرية ساعة اندالع الصراعات احلاسمة. 

 الغاضبة إىل مبنى مكتبة اإلسكندرية لتحطم 
وحترق كل ما جتده أمامها من خمطوطات 
ومتاثيل ومقتنيات وأبحاث وخرائط ثمينة. 

فيقدم الفيلم أروع مشاهده حينما يلتقط 
احلشود املندفعة يف حلظة شروعها بتدمري 
أجلى منجزات العقل البشري، ليظهرها بشكل 
مقلوب يف مشهد رمزي بليغ بدت فيه الرؤوس 
الساخطة أسفل الشاشة فيما تشابكت األيادي 

)املمثل ماكس مانغيال( الذي يتحول 
تدريجيًا إىل اعتناق الدين املسيحي يف زمن 
حكم البابا كريلس. تدريجيًا يشكل اخلالف 
بني العاشقني عاماًل أساسيًا يف مسرح 
األحداث الالحقة التي تقرر يف النهاية مصري 

الشخصية احملورية.

وفيما تبدو هيباثيا يف حلقتها الدراسية 
منشغلة يف إيجاد تفسري منطقي لطبيعة 
النظام الشمسي، متضي اجلماعات الدينية 
املتطرفة يف طريق غوغائي يدفعها إىل 
اجتثاث كل من يخالفها الرأي يف أتون اشتداد 
الصراع املفتوح بني املسيحيني واليهود من 
جهة وبينهم وبني غري املؤمنني من جهة 

أخرى.

ومن مشهد اجلدل الفلسفي والعلمي حول 
فرضيات موقع األرض وحركتها ينقلنا 
التصالح بني  اخملرج إىل واقع فشل 
املتصارعني، إنها حلظة مريرة تشبه إىل حد 
كبري صورة حاضرنا، حيث تندفع احلشود 
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62 ملهرجان كان السينمائي 2009 قال 
اخملرج أليخاندرو امنيبار »أردت أن يكون 
هذا الفيلم رسالة يف أهمية التسامح..خاصة 
وأن اجلميع اليوم يستخدم العنف يف الدفاع 

عن معتقداته وأفكاره..«.

من هنا يعد فيلم آغورا الذي كتبه ماثيو 
جيل باالشرتاك مع اخملرج شهادة سينمائية 
جريئة تلمح بقوة إىل صورة عاملنا الراهن 
الذي متزقه اخلالفات والصراعات املذهبية 
والعرقية ويرتاجع فيه صوت العقل والتسامح. 
ومن خالله يضيف اخملرج امنيبار إجنازًا 
آخر إىل سجل أدبياته السينمائية الرائعة 
)اآلخرون، البحر يف الداخل( كما يدون فيه 
انحيازًا عقالنيًا جمردًا إىل عامل هيباثيا، 
اإلنسانة املفكرة التي خلدت دون قتلتها.

هكذا تكون احلشود الناشدة لعدالة سماوية 
هي املسؤولة عن رسم نهاية مأساوية 
لهيباثيا التي يتم اقتيادها بقسوة مذلة بعد 
أن يعجز جميع األصدقاء عن حمايتها وتبني 
مواقفها املتحررة. حولها يتحلق جمع من 
الناقمني، ميزقون ثيابها بوحشية من يشتهي 
اجلسد البض، فيبادر العبد ديفس وبدافع حبه 
العظيم ملعلمته ومعشوقته إىل خنق هيباثيا 
عسى أن يجنبها ذلك املوت غري الرحيم الذي 

ينتظرها.

تقول الروايات التاريخية إن جثة الفيلسوفة 
اإلسكندرانية سحلت يف شوارع املدينة 
وتلقت عشرات الطعنات يف حفل دموي صمم 
لتحطيم اجلسد املتمرد ونهب براءته عرب 
تقطيع أوصاله. هكذا تتحول اجلماعة التي 
تدعي السعي لهداية اآلخرين إىل ميليشيا 
عقائدية تبطش بكل من يخالفها الرأي.

عشية عرض فيلمه املوسوم )آغورا( يف الدورة 
 

ما يهمنا يف هذا الصراع هو أن أولئك الذين 
يتسببون بشرارة العنف والفوضى هم أنفسهم 
الذين يبتكرون تفاسري أهوائية لنصوص 
دينية أكرث اعتدااًل وأشد تساحمًا، وعليه 
فإن اخملرج إذ يدين اجلماعات املتطرفة 
تعاليم  خيانة  إىل  يشري  فإنه  كانت،  أيًا 
األنبياء واملبشرين من قبل بعض األتباع 
واحملرفني..وكان املسيح سمحًا مع املرأة 
قائالً »من منكم بال خطيئة فلريمها بحجر..

اذهبي بسالم«.

ويف قلب )آغورا( الكلمة التي تعني ميدان 
احلوار أو العمل، تتسع الفوضى وتأخذ 
اجلموع املسيحية بالبطش بالوثنيني ومن ثم 
باجلماعات اليهودية التي تبادر هي األخرى 
إىل ذات العنف. كما تفشل حماوالت جملس 
احلكومة يف تهدئة األوضاع وضبطها حيث 
تنحدر املدينة العظيمة إىل هاوية مؤسية 
تتجسد أخريًا يف القبض على هيباثيا وسوقها 

إىل اإلعدام بتحريض من الكهنة.

عشية عرض الفيلم
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دوافع جتعلهم قادرين على االستمرار فيما 
يبدو من خالل الفيلم كوظيفة ذات ثمن مرتفع 

بداًل من واجب ضروري مر املذاق.
بشكل ما يكمن جناح )خازنة اآلالم( يف 
أسباب فشل أغلب حمالت حماربة اإلدمان، 
وهو اعرتافه مبتعة احلرب، التي يعرفها 
الفيلم يف لقطته األوىل كمخدر، وعدم انشغاله 

بعقلنة هذه الرغبة.

يتتبع الفيلم يوميات فرقة نزع ألغام مثبتة 
يف بغداد، ويبدأ الفيلم عمليًا مع الفرقة وهي 
تنفذ مهمة يف شارع رئيسي، حركة السري 
فيه حمدودة وجتتمع عليه حشود مبعرثة 
وعراقيون يطلون من نوافذهم وسطوح 
منازلهم، يجمعهم الفضول ملعرفة من زرع 

الرئيس مباشرة، لكنها فشلت يف جذب 
جمهور ملحوظ. اليوم نربة املراجعة تقرتب 
ألن تكون النربة املقبولة الوحيدة يف أفالم 

اجلادة األخرية.
املصري اجلماهريي لفيلم )خازنة اآلالم( 
لعام 2009 ال  احلائز جائزة أفضل فيلم 
يختلف يف بؤسه عن األفالم االمريكية 
احلربية األخرية، لكنه يتفرد يف أسلوبه 
البصري، كما يتفرد بنقله موضوع النقاش 
من سؤال ملاذا، ومن امتحان لألخالق املعلنة 
يف واقع احلرب على أرض أجنبية، إىل سؤال 
كيف، ومن نكون عندما نستيقظ كل يوم 
ملواجهة ألغام جمهولة املصدر، ومساهمة 
اجلنود األفراد يف تصور ماهية احلرب وخلق 

تدفقت األفالم احلربية بعد عام أحداث 2001 
بشكل مكثف وموحد إيديولوجيًا بشكل مرهق 
طوال عامني على األقل، ورغم أن أّيًا منها مل 
يتناول احلروب الراهنة التي دشنتها اإلدارة 
األمريكية يف ذلك احلني، حيث تناول )كنا 
جنودًا 2002( بدايات حرب فيتنام بشكل 
يداعب الواجب العسكري، )و سقوط العقاب 
األسود 2001( لرديلي سكوت تناول التدخل 
األمريكي يف الصومال يف التسعينات، متتبعًا 
خطى جمموعة جنود لكن يف صياغة تقرتح 
أن التدخل كان كمهمة إنسانية إليقاف عملية 
إبادة الصوماليني على وشك تنفيذها على 
أنفسهم. تناول فكرة احلرب وجتسيد حروب 
أمريكية ما يف املثالني السابقني يعكس 
التوجه الدعائي الذي سمح بإطالق هذه 
املوجة من األفالم املكلفة، ذلك باإلضافة 
إىل أفالم تاريخية حتمل إسقاطات واضحة 
تشرعن بشكل عاطفي وغريزي األسلوب 
األمريكي يف التعامل مع بقية العامل.

حملت السنوات التالية حتوالً نحو الغرائبية 
واخليال، باإلضافة إىل حديث عن الواقع 
احمللي وتبعات سنوات اخلوف والشوفينية 
املوجهني من خالل وسائل اإلعالم التي طغت 
عليها توجهات اإلدارة االمريكية السابقة.

األفالم احلربية األقل حضورًا يف الثالثة 
أعوام األخرية، مثل )يف وادي إياله 2007( 
أصابتها عدوى املراجعة التي بدأت تنتشر 
يف السينما األمريكية بعد إعادة انتخاب 

سينـما

قطط عرجـاء فـي بغـداد

صالح سرميني
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وصل التتابع الدرامي األوضح يف الفيلم، 
حيث نرى اخلبري منفعاًل للمرة األوىل وهو 
يقوم مبهمته والحقًا عندما يحمل اجلثة 
نفسها.كما يتسلل خارج القاعدة ليالً مع رجل 
عراقي كان يبيع األقراص مع الطفل حتى 
يدله على بيت عائلة الطفل مكرهًا، حيث يجد 
اخلبري نفسه بعد تسلقه للسور يف منزل عائلة 
من الطبقة الوسطى، وبدالً من رجل ملتٍح يجد 
أمامه أستاذ جامعة يطلب منه إبعاد سالحه 
وتناول الشاي، وقبل أن يستقر على خطوته 
التالية يفاجأ بامرأة حمجبة تصرخ عليه 
وتطرده خارجًا. وبعد أن تستدعى الفرقة يف 
الليلة ذاتها وهي الليلة قبل األخرية من نهاية 
ابتعاث الفرقة يف هذه املنطقة، يف مهمة 
للتحقيق يف لغم انفجر وأحرق مبنى ضخمًا، 
يقنع اخلبري فرقته يف األخذ بالثأر للطفل 
من خالل خطة عبثية تتضمن جريهم خالل 
أزقة أحياء ضيقة وهم يواجهون جمموعة 
جمهولة من املقاومني، تؤدي هذه املناورة 
إىل إصابة أصغر أفراد الفرقة سنًا يف ساقه. 

الدؤوب عن املتاعب، فتتحول شوارع املدينة 
وبيوتها املتداخلة واملتهدمة إىل ساحة لعب. 
ويلي حصيلة كل يوم من التوتر واخملاطر 
اجلسيمة احملتملة وأولئك الواقفني فرجة أو 
على وشك إطالق املتفجرات التي يتتبعها 
اخلبري بإصرار متناسيًا وحده املدينة العنيفة 
التي تؤويهم، حياة القاعدة العسكرية حيث 
يكون هدوء البال املتاح أخريًا ترفًا ال يستطيع 
اجلنود الوصول إليه، حتى إن املعلومات التي 
يتبادلها أفراد الفرقة عن حياتهم الشخصية 
هي أقل قيمة مما يلمسونه عن أنفسهم خالل 

قيامهم بالعمليات املوكلة إليهم.

 من خالل الغالف الوثائقي للفيلم ال نلمس 
مباشرة الواقع املنتقى الذي جنده يف 
األفالم التجارية، لكن عالقة خبري األلغام 
بالطفل الذي يبيع أقراص األفالم املقرصنة 
يف القاعدة، واعتقاده أن الطفل هو القنبلة 
البشرية التي عليه تفكيكها يف إحدى املهمات 
التي تأخذ مكانها يف منزل مهمل تعمد على 

لغم اليوم وكيف سينفجر ومن منهم سوف 
يقَتل. كما يتمتع كل واحد منهم بكونه غري 
مرئي. ففي انعكاسات صورهم على نظارات 
اجلنود احلامية جند حشدًا غري مرحب قد 
يحمل أّيًا ممن يقفون فيه الزر الذي سيهدد 
سيطرة اجلنود وينقلهم إىل العامل اآلخر. من 
وجهة نظر اجلنود التي ينطلق الفيلم منها، 
يصبح اسم العراقي، صوته، توجهه بال 
معنى وهو ُيفحص خالل النظرات القلقة التي 
تفحص باستمرار جميع زوايا الدائرة حتت 
شمس بغداد احلارقة. يصف هذا املشهد الذي 
يستمر لدقائق معدودة مقدمات موت خبري 
نزع األلغام )غاي بريس( بعد تأخر حتديد 
الشخص احلامل لزر تفجري اللغم. وننتقل إىل 
إجراءات نقل جثمانه، ووصول اخلبري البديل.
وخالل هذه الدقائق يحيط النص برؤيته 
للحرب ونوع القصة التي يعزم على رويها، 
فهي قصة تلقي الضوء على التجربة الفردية 
حلالة حرب معاصرة، وعلى آنية التجربة 
نفسها وحماولة اجلنود التكيف مع تبعاتها 
وبشكل خاص مع عالقتهم اجلديدة مع املوت 
يف أقصى حاالت جتليه، باإلضافة إىل إحالة 
اآلخر الذي جنده يف عراقيي النوافذ والشارع 
إىل مصدر حمتمل لهذا املوت بشكل آيل 
وكلي، والفكرة التي يتم عرضها بفصاحة ال 
يغيب عنها هنا وعي اجلنود أنهم بوقوفهم 
عند الطرف اآلخر من هذه العالقة فهم أيضًا 
يتحولون يف نظر هذه احلشود إىل مصادر 
مماثلة للموت، فتمتزج هوياتهم الذاتية 
بشكل كلي ببدالتهم العسكرية يف الصورة 

املنعكسة.

يعزز الفيلم هذا التصور مع وصول خبري 
األلغام اجلديد الذي سيكون حمور القصة. 
فمنذ اليوم األول تصدم بقية الفرقة املكونة 
من جنديني واخلبري ببحث القادم اجلديد 
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الفيلم ظاهريًا بأسلوب وثائقي غري أن دييم 
الذي عمل على عدة أفالم وثائقية صرٍف 
خالل أعوام األلفني متكن من ترجمة تقنيات 
السرد البصري اخلاصة باألفالم الوثائقية 

إىل قصة دراما عائلية بشكل فذ.

 وهذا العام استخدمت بيغلو األسلوب الوثائقي 
يف اكتشاف قصة مثرية للجدل عن جندي 
يهوى إحساس اخلوف إىل جانب جندي آخر 
يبذل جهدًا كبريًا لرؤية حالته الراهنة كوضع 
عابر وخطوة يف طريقه لالستقرار إىل جانب 
الشخصية الثالثة التي جتهر بعدم يقينها عن 
جدوى عملها وانصياعها له يف الوقت ذاته.
اجلدل حول أهلية فوز الفيلم بجائزة أفضل 
فيلم قد يحمل شيئًا من الصحة، فالفيلم 
الذي أنتج قبل عامني من فوزه مل يعد يتكلم 
عن موضوع هو حديث الساعة وال يتمتع 
يف احلني ذاته باملسافة التاريخية املريحة 
ملناقشة حرب غري بعيدة، كما أن األزمة 
االقتصادية تدفع الناس للنظر إىل املستقبل 
كمالذ غري حمدد. لكن ال ننسى أن اجلدل هو 
هدف رئيسي جلوائز األكادميية يف جميع 
األحوال، ويظل الفيلم إجنازًا فنيًا يستحق 

التوقف.

كاثرين بيغلو التي عملت منذ الثمانينات 
على أفالم جتريبية يقرتب العديد منها من 
قوالب اإلثارة السيكولوجية طورت أسلوبًا 
إخراجيًا شخصيًا يتماهى من مواضيها 
املتناولة، ويالحظ نأيها عن فكرة البطولة 
التقليدية وإصرارها على تقدمي تناقضات 
شخصياتها حتى يف فيلم حركة جتاري 
مثل )بويك بوينت 1994( عن عصابة من 
متزجلي األمواج حيث تربط اخملرجة الشغف 
العاطفي بالال يقني، ويف الوقت ذاته تبتعد 
عن استغالل ذلك يف خلق عملية شد حمبطة 
للمشاهدين، حيث تركز على بهجة االكتشاف 
بدالً من اخلوف من الفشل، وهي بذلك تنضم 
لفئة السينمائيني الذين يجربون املشاهد 
على احللم بالفيلم بداًل من استيعابه.

كما يشكل الفيلم اخرتاقًا متمكنًا ألسلوب 
تلفزيون الواقع، الذي بدأ حتت مسمى آخر 
يف األفالم املستقلة ووصم جتارب جيل 
كامل من السينمائيني يف التسعينات، كما 
صعودًا   2005 ـــ   2004 سنوات  حملت 
مفاجئًا لألفالم املستقلة وشكل التصوير 
الوثائقي واملتسم بإمكانيات الهواة ملمحًا 
مهمًا لبعض هذه األفالم. غري أن الصرعة يف 
أشكالها العديدة من تناول مواضيع احلياة 
اليومية بال زخارف واستخدام الكامريا 
املهتزة، والرتكيز على الهوية الثقافية جليل 
ال يجد نفسه ممثاًل يف األفالم التجارية، مت 
تطبيقها يف الكثري من األحيان بطريقة تبهري 

أعمال طموحة إعالميًا.

دييم  جونثان  اخملرج  قدم   2008 عام 
املعروف بتميزه يف إخراج أداء متكمن من 
ممثليه كما كان احلال يف )صمت احلمالن( 
بعودة جميدة فيلم )ريتشل تتزوج( بعد عدة 
مشروعات جديرة بالنسيان، ومت تصوير 

ونراه يف القطع التايل يشتم اخلبري املدمن 
على األدرنالني وهو على وشك أن ينقل يف 
الطائرة املروحية، فككل املدمنني يعيد 
تركيب الواقع حتى يسمح له بالوصول إىل 
جرعة من مادة إدمانه. وال تغيب الدعابة 
املرة يف مشهد الحق حني نرى اخلبري يتمشى 
يف باحة القاعدة ونفس الطفل ال يزال يبيع 

األقراص.

 وتتحول بغداد بسيارتها الفخمة التي تسري 
جنبًا إىل جنب مع السيارات الهجينة لفرتة 
احلصار وقططها العرجاء إىل خشبة مسرحية 
سوريالية، تغري شكلها حسب شخص الناظر 
وسيطرته على خماوفه وتصاحله مع إيقاعها 
الدامي وعلى هذا املسرح ُتعرض هذه القصة 
التي تتحدث بشكل أساسي عن الكيفية التي 
يجرب فيها هؤالء اجلنود على العيش يف 
اللحظة وتنفيذ مهامهم، كما تلقي الضوء 
على اجلاذبية التي يتحلى بها منط احلياة هذا 
للبعض، حيث ال يبدو فيه أي شيء حقيقيًا إال 
املوت، وكما تقول الهرطقة القدمية إن مل يكن 

شيء حقيقيًا فكل شيء مباح.
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»مقاعد األوركسرتا« 
البحث عن مقعد يف احلياة

تبدأ  رحلة الفيلم الفرنسي  »مقاعد األوركسرتا«  
مع جيسيكا، الفتاة الريفية الشابة التي تتلقى 
نصيحة جدتها باخلروج من ذلك املكان الذي 
يصيبها باإلحباط، واالنطالق إىل باريس يف 
رحلة بحث ال عن العمل يف حد ذاته، بل عن 

قيمة ما يف احلياة.

بعد بحث طويل حتظى جيسيكا بفرصة العمل 
نادلة يف مقهى املسارح املواجه لصالة 
عرض, وصالة لبيع التحف، لتبدأ رويدًا 
رويدًا انخراطها يف عوامل شخصيات الفيلم 
األساسية ابتداء بجامع التحف العجوز، جاك، 
الذي يقرر بيع جمموعة حتف أمضى عمره 
يف جمعها مربرًا قراره بالقول: »إن جمموعة 
التحف شبيهة باحلياة، متوت عندما يتوقف 

قلبها«.

بعد ذلك تلتقي جيسيكا مع كاثرين، املمثلة 
التلفزيونية الشهرية واملفضلة عند جيسيكا 
تها، والتي تستعد ألداء دورها األول يف  وجدَّ
مسرحية هزلية، ويف أعماقها حلم بشهرة 
كبرية على الشاشة، وبأداء دور الكاتبة 

سيمون دوبوفوار.

ثـالث ممثـالت شـابات  
فـي ثـالثة أفـالم عن  فرادة التجـارب األولـى

عبادة تقال
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تغمز احلياة بعينها لفتاة ريفية 
فرنسية، تدفعها لالنطالق نحو شوارع 
وعوامل مدينة كبرية، يف رحلة البحث 
عن مكانها حتت شمس احلياة.

األفالم الهوليودية إذ إن جميع الشخصيات 
تتصالح مع أوضاعها وحتل مشاكلها دفعة 

واحدة.

بقي أن نشري إىل أن الفيلم أهدي إىل املمثلة 
الكبرية سوزان فلون التي لعبت دور جدة 
جيسيكا، وتوفيت عن عمر يناهز سبعة 
وثمانني عامًا بعد أن استمرت يف العطاء 
حتى آخر حلظاتها مقدمة ثمانية أفالم يف 

غضون خمس سنوات.

الفيلم الطاجيكي » لونا بابا«
أحالم املراهقة اجلميلة

 
عندما تذكر السينما الطاجيكية ، فإن أول 
ما يتبادر إىل أذهان املتابعني هو فيلم لونا 
بابا، أشهر أفالم اخملرج الطاجيكي بختيار 
خودو جنازاروف، واحلائز العديد من اجلوائز 
العاملية ويف مقدمتها جائزة نيكا ألفضل 
إخراج، والتي متثل املعادل الروسي جلائزة 

سيزار.

يروي الفيلم حكاية املراهقة اجلميلة 
مامالكات ، ابنة السبعة عشر ربيعًا، واملمتلئة 

يعاين جني عدم ارتياح وهو يعزف، فيبدأ 
بخلع كل ما فوق قميصه الداخلي، حتى 
يصل إىل حالة تألق مدهشة بينما زوجته 
تتابعه والكامريا ترصد حوارهما الصامت 
برباعة. ومع ذلك التألق غري املسبوق يضطر 
جني للهرب من اجلمهور الذي يطارده. أما 
كاثرين فتقدم أداء كوميديًا عايل املستوى 
يجعل اخملرج السينمائي يقول لها: أعطيتني 
مقاربة جديدة للموضوع، ولن أصور الفيلم 

بدونك فأنت سيمون بالنسبة إيّل.

أما العجوز جاك فيرتاجع يف آخر حلظة عن 
بيع منحوتة القبلة.

بعيدًا عن كل تلك األحداث نتابع جيسيكا 
جالسة مع عشيقها، ابن جاك، يف املقهى 
الذي تعمل فيه، وكأين بها اهتدت إىل مقعدها 

يف احلياة.

- لعل أهم إشراقات فيلم مقاعد األوركسرتا 
هي املمثلة البلجيكية املولد سيسيل دو 
فرانس التي أدت دور جيسيكا بتألق الفت عرب 
حسها العفوي املدهش وضحكتها الساحرة، 
لتشكل وعدًا طيبًا للسينما الفرنسية«. 

والكامريا  الناعم  اإلخراج  إىل  إضافة 
احلساسة، والتناغم الواضح بني ممثلني 
ينتمون إىل أجيال خمتلفة جنحت اخملرجة 
دانييل تومسون يف اختيارهم وإدارتهم. أما 
سيناريو العمل الذي كتبته اخملرجة بالتعاون 
مع ابنها كريستوفر الذي أدى دور ابن جامع 
التحف، فيؤخذ عليه نهايته الشبيهة بنهايات 

أما جني، عازف البيانو الكالسيكي احملتفى 
به أينما حل، فيبدو أسري ملل قاتل من حياته، 
حاملًا بعزف موسيقاه يف الغابات، حيث ال 
أحد يفهم املوسيقى، نافرًا من تلك الشهرة مما 
يجعله يقول جليسيكا يف أول لقاء بينهما: 
)إذا أردِت التخلي عن عملك كخادمة فسيتفهم 
اجلميع، أما عازف البيانو فال يستطيع(.

منوذج آخر متثله كلودي، املرأة التي أمضت 
حياتها برفقة الفنانني بعد أن أدركت أنها 
ال متلك موهبة الفنانة، وتستعد اآلن لتقاعد 

هادئ.

تتنقل جيسيكا بني عوامل تلك الشخصيات، 
تتأمل مرة منحوتة القبلة املصنوعة من 
احلجر الرملي، فتقول جلاك: )جتعلك تشتهي 
الغرام(، بينما يعيش جاك أزمة مع ولده الذي 
يعلم يف السوربون، إذ يقول جاك له مربرًا 
عالقته بالشابة اجلميلة فالريي: »يف عمرك 

تبني بيتًا، أما أنا فأشرتيه«.

أما كاثرين فتناضل إلقناع خمرج أمريكي 
جاء النتقاء ممثلة تصلح ألداء دور سيمون 
دو بوفوار، مرددة أمامه: سيمون ال عمر لها 
وأنا مثلها ميكنني أن أكون يف أي عمر تريده. 
ومع أنني أتقاضى مئتي ألف يورو عن كل 
حلقة إال أنني مستعدة للتمثيل معك جمانًا.

يف ليلة السابع عشر من آذار يستعد اجلميع 
لألحداث الفنية الثالثة: املسرحية واحلفل 
املوسيقي واملزاد العلني، لنكون أمام مونتاج 

متواٍز موفق لألحداث جميعها.
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املقمرة إىل أن يستوقفها صوت جميل لشاب 
يخربها أنه ممثل، فتطمئن له، وتصارحه 

برغبتها يف أن تصبح ممثلة.

يقرتب الشاب منها، ويبدأ مبداعبتها، لتصحو 
يف صباح اليوم التايل ولتجد نفسها وحيدة 
مع بقعة دم لوثت ثوبها األبيض اجلديد، 
وجنني بدأ يتشكل يف أحشائها، ويلعب دور 
الراوي الذي سريافقنا طوال رحلة البحث عن 

األب اجملهول.
تخرب مامالكات والدها مبا حصل، وذلك 
بعد أن تقوم بتقييد قدميه ويديه، ومن ثم 
تنطلق يف البساتني. يناجي األب املعروف 
بانفعاليته وسرعة اهتياجه - أداه بربعة 
آتومو خامد شانوف - قرب زوجته التي رحلت 
مبكرًا، وتركته مع شاب معتوه وابنة لوثت 
شرف العائلة، ثم يحفر حفرة بجانب القرب 

ومير رأسه فيها.

ويداعب طموح التمثيل خيال مراهقة 
طاجيكية، فتلحق بصوت يوقعها يف 
الكثري من األزمات، ويفقدها أعزاء 
عليها، ولكنه يف النهاية يزيد عودها 

صالبة وقوة.

بعد ذلك تبدأ رحلة البحث عن األب اجملهول، 
رحلة يف قلب آسيا الوسطى عرب أوزبكستان، 
طاجيكستان، وقريغيزستان. رحلة بحث عن 
املمثلني الذين أخذ األب قائمة بأسمائهم  من 

مدير املسرح.
رحلة تضج مبغامرات يختلط فيها الرتاجيدي 

املسرح املتجول املوجود يف قريتها، لكن 
جهودها تذهب سدى، مما يجعلها متضي 
شاردة  بني األشجار الكثيفة يف تلك الليلة 

حيوية ونشاطًا، وطموحًا بأن تصبح ممثلة 
يف يوم من األيام.

حتث مامالكات اخلطى كي تلحق بعرض 
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لتحلق يف مملكة الرقص الساحرة يف حديقة 
قصر يبدو يف غاية االنسجام مع أجواء 

احلكاية وعواملها. 

وتخرج أمرية من قلب احلكاية، 
لتتحدى أوامر والدها مبنع الرقص، 
وتتابع  على إيقاع موسيقاها اخلاصة 
مشوار البحث عن فضائها البعيد.

تأخذ احلكاية منعطفًا جديدًا عندما يقرر امللك 
تنظيم حفل استقبال عندما يصبح القمر بدرًا، 
والسماح برقصة واحدة فقط،  وذلك من أجل 
تزويج األمرية من أمري ثري، وإنقاذ اململكة 
من حالة اإلفالس التي تعيشها.  ترتدي 
أورور ثوبًا جمياًل ويبدأ الرسام بنجامني 
برسم صورة لها من أجل إرسالها إىل األمراء 
املدعوين.  يعرض األمري املتقدم للزواج 
رقصة من رقصات مملكته، ثم يراقص أورور 
التي ما تلبث أن تستأذنه وتخرج، تخلع 
فستانها، وتتجه نحو الغابة لرتقص بينما 
شقيقها وبنجامني يراقبانها بشغف. 

يستاء األمري ويغادر،  وبينما يجهزون أورور 
لرسم صورة جديدة  من أجل احلفلة القادمة، 
تخربها املربية العجوز كيف تعارف والداها 
يف حفلة راقصة، ومن ثم توقف الرقص. يف 
أثناء اسرتاحة الرسم تخلع أورور ثوبها الذي 
يقيدها وتبدأ بالرقص. يف ذلك الوقت يكون 
سوالل قد بدأ التعلق بالرسم، ويخرب والدته 
أنه يريد أن يصبح رسامًا عندما يكرب، فرتد 
امللكة: بل ستصبح ملكًا! فيجيبها: أريد أن 

أبقى حرًا دائمًا. 

إال نفسه، مزيج غريب من الكوميديا العالية 
حقيقية،  ضحكة  انتزاع  على  القادرة 
والرتاجيديا املفعمة بلحظات إنسانية متفردة. 
رحلة يف عوامل قارة غنية جنح اخملرج يف 
رصد تشكيالتها البصرية الساحرة عرب حركة 
كامريا مميزة، كما أنه وفق بكادر من ممثلني 
كوميديني موهوبني، إضافة إىل السحر 
اخلاص الذي طبع أداء شولبان خاماتوفا 
لشخصية مامالكات. لكن يؤخذ على الفيلم 
طوله الزائد، والعمل أحيانًا على حشر مواقف 

كوميدية يف غري مكانها.

» أورور«
حكاية أمرية  تروي على شفاه املوسيقى

ميثل الفيلم الفرنسي )أورور( املنتج يف  عام 
2006،  أول جتارب خمرجه نيلز تافرنييه 
ابن اخملرج الفرنسي برتران تافرنييه مع 
األفالم السينمائية الطويلة ، وذلك  بعد عدة 
جتارب يف التمثيل واإلخراج التلفزيوين. 

يف أورور حكاية بسيطة تبتدئ باجلملة التي 
حفظناها وأحببناها: كان يا ما كان، كانت 
هناك مملكة منع الرقص فيها منذ سنوات 
طويلة، لكن األمرية الشابة أورور تابعت 
الرقص برغم منع والدها، حتت أنظار أخيها 
الصغري سوالل املفتون برقصها واملتواطئ 

معها. 

تنتقل بنا الكامريا لرنى أورور مع أخيها أمام 
شبكة علق بها طائر صغري،  تطلقه أورور 
ليحلق يف مملكته الواسعة،  ومن ثم تنطلق 

بالكوميدي، تتعرف مامالكات خاللها على 
الطبيب آليك، الذي يقف إىل  جانبها وينقذها 
عندما حتاول االنتحار على سكة القطار، 
ويعدها بأن تكون والدة طفلها يف املشفى 
كبقية األطفال، وأن يكون أبًا لذلك الطفل.

تخرب مامالكات والدها بأن آليك هو والد 
طفلها، فيتلقى نصيبه لكمة قوية من األب، 
لتبدأ بعد ذلك مراسم الزفاف، لكن حادثًا 
مأساويًا وطريفًا يحرم مامالكات من إمتام 
سعادتها، إذ يسقط عجل من طائرة صغرية 
مما يتسبب يف غرق األب والزوج املنتظر 
وموتهما، لنكون بعد ذلك مع مشهد مشغول 
بعناية وحرفية، حيث تظهر مامالكات 
يف مقدمة الكادر تهدئ من روع شقيقها، 
وخلفهما بقايا الزفاف الذي مل يتم، متناثرة 
يف كل مكان، بينما يظهر رجال بلباس أسود 
يف عمق الكادر اجلميل وهم يحملون النعشني 

ويركضون بسرعة.

تتعرف مامالكات إىل املتسبب يف قتل أبيها 
وحبيبها  – صاحب الطائرة الصغرية -، 
وتتاكد يف الوقت نفسه أنه والد طفلها عندما 
يقلد ذلك الصوت الذي استخدمه عند إغوائها. 
ترميه بالرصاص بينما يصر أهل القرية 
على تزويجها منه، لكن شقيقها املرتبط معها 
بعالقة جد حميمية، يحول سقف البيت عرب 
فكرة خرافية إىل طائرة تقلع بواسطة مراوح 
السقف. يف تلك اللحظة يعود الراوي الصغري 
ليوجه كالمه إلينا: اترككم يف القرية مع 
خايل الذي سيقاوم الشر الذي يكرهه.

- لونا بابا، الفيلم الذي  حظي بإنتاج سخي 
إذ أجنز بتمويل من خمس دول،  فيلم ال يشبه 
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 عزفتها فرقة أوبرا باريس... عامل من الرقص 
اجلذاب واملتنوع الذي شكل العنصر األهم 
يف الفيلم، بينما ضاقت مساحة املمثل، وبدا 
عمل اخملرج عليه حمدودًا - مارغو شاتولييه 
أدت دور أورور يف أول ظهور لها - كما غلفت 
شاعرية جميلة بعض حوارات الفيلم. 

أورور هو قبل كل شيء احتفاء بالرقص 
واملوسيقى، ودعوة صادقة  النفتاح حقيقي 

على عوامل احلب واحلرية.

هكذا تأتي التجارب األوىل حمملة 
باآلمال ، متصاحلة مع اآلالم ، نتابعها 
معًا يف رحلة ثالث فتيات  من جهات 
وبيئات خمتلفة نحو أفق أكرث رحابة 

وغنى. 

تتذكر وصية أمها بشأن أخيها، وتقول: لن 
أتركك حتى تصبح روحًا حرة. وتعود ثانية 
للرقص يف الغيوم، بينما املرأة تزورهما من 
جديد وتخربهما أن املستشار سافر لشراء 
أسلحة لينتزع امللك ويتزوج األمرية. يخرب 
سوالل والده وُيقَبض على املستشار. 

بعد مدة من الزمن يدخل سوالل على أبيه: 
مملكتك هنا ومملكتي يف مكان آخر. ثم يودع 
أخته طالبًا أن ترقص له. ترقص أورور ثم 
تصعد إىل الغيوم مدركة أنها لن تستطيع 
العودة ثانية، ولكنها غري قلقة على أخيها 

فلقد ملك روحه احلرة. 

- تبدو احلكاية يف أورور بسيطة ومكررة، 
ولكن ما مييزها هنا هو ذلك اإلطار الذي 
وضعت فيه: عامل من املوسيقى الساحرة التي 

تتغيب امللكة عن احلفلة بسبب ظهور آثار 
السم الذي دسه لها املستشار، فتنسحب أورور 
وتذهب لرؤيتها.  تقدم لها امللكة عقدًا جمياًل 
وتقول: ارتديه أمام الرجل الذي حتبينه،  
وستكونان لبعضكما مدى احلياة مثل والديك. 
ال تنَسْي أن ترقصي حتى ولو كنت حزينة، 
ميكنك التحليق بني الغيوم. بعد ذلك يقدم 
لنا اخملرج تافرنييه مشهدًا خاطفًا جلنازة 
األم، مشهدًا ساحرًا حلاملي النعش بلباسهم 
األسود مع خلفية من غيوم سود تتخللها بقع 

رمادية. 

وبينما تستعد أورور لرسم الصورة الثالثة 
واألخرية تخربها املربية أن أمها كانت 
راقصة، ويف الوقت ذاته يجد سوالل فستان 
والدته وأحذيتها ويريها ألورور. وبينما 
كانت أورور ترقص أمام الرسام وشقيقها 
يدخل امللك، يرى الثوب ويأخذه ويأمر بسجن 
بنجامني الذي راح يرسم األمرية وهي ترقص. 
يطلب امللك من ابنته إنقاذ اململكة والزواج من 
األمري يف احلفلة األخرية. تستأذن كعادتها 
أثناء احلفلة، وتذهب إىل سجن الرسام، تخلع 
ثوبها وترتدي العقد أمامه، وعندما يسألها 
األمري الثالث  إن كانت تقبل الزواج منه، ترد: 
قلبي ملك لشخص آخر. تسجن يف غرفتها 

بينما يهرب الرسام وتتم مالحقته. 

يف تلك اللحظات احلزينة تتذكر أورور وصية 
أمها وتبدأ حتليقها فوق الغيوم حيث جتد 
الرسام مع راقصات كثريات، وتشاركهم 
الرقص. تعود لتجالس أخاها، فتأتيهما 
امرأة تشكرهما على انقاذها عندما كانت 
طريًا، وتخرب أورور أن زيارتها الثالثة للغيوم 
ستكون األخرية، وبعدها لن تستطيع العودة. 
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شـراع

أبي، ملاذا فعلت ذلك..؟
ال يدري املرء أيضحك أم يبكي وهو يقلب صفحات التاريخ القدمي ألوروبا )خصوصًا القرنني الرابع واخلامس عشر(..؟. 
أي قبل عصر النهضة الوسيط بقليل والذي شكل ذروة النهضة احلضارية لتلك القارة املتنامية آنذاك؟.. يا له من تاريخ 

تندي له جبني اإلنسانية.

أمامي وثيقة يعود تاريخها إىل عام 1452 أقرأ فيها مضمون فرمان صادر من البابا نيكوالس اخلامس الذي حكم 
الفاتيكان بني )1447 – 1455( وموجه إىل ملك الربتغال الفونسو اخلامس يعلن فيه احلرب على )كافة غري املسيحيني( 
يف العامل ويفوضه بصالحية )استغالل أراضيهم واستعبادهم واالستيالء على كافة ممتلكاتهم(. ومينح فيه امللك 
احلق يف أن )تغزو وتبحث عن وتأسر وتقهر كافة الوثنيني على سواحل أفريقيا الغربية وأن تستعبدهم وتستويل على 

ممتلكاتهم(.
وهنا بالتحديد يتذكر املرء كولومبس ذائع الصيت عندما أبحر عرب األطلسي )بحر الظلمات( ليعرف أن الرجل املغامر 
ـ )العامل اجلديد( واستعماره بال تردد. ذاك كان يستند إىل مرسوم بابوي مينحه الصالحية التامة لفتح بالد ما سمي ب
لكن )الضحك األسود( إن جاز التعبري، ميكن أن يكون على حادثة اخلالف الغريبة هذه..لنقرأ تفاصيلها الرتاجيدية: بعد 
 )ARETEC RETNI -رحلة كولومبس بعام واحد، أصدر البابا الكسندر السادس )1492-1503( وثيقة سماها )انرتستريا
مؤرخة بـ)3 مايو 1493( أي بعد سنة من توليه احلكم، مينح فيها إسبانيا )احلق يف احتالل البالد التي اكتشفها 
كولومبس يف العام السابق إضافة إىل األراضي التي سيكتشفها مستقبالً شريطة أال يكون أحد املالك املسيحيني قد 

سبقهم إىل ذلك(. 

وهذا يعني جتاهالً تامًا لوجود أي شعوب أو حضارات قطنت تلك األراضي آلالف السنني قبل تّكون أوروبا. لكن الوثيقة 
اجلديدة هذه أغضبت ملك الربتغال الذي اعرتض لدى البابا الكسندر على ما سماه )التنازالت( التي قدمها إلسبانيا، 
األمر الذي دفع البابا إىل إصدار فرمان آخر يف اليوم التايل )4 مايو 1493( يرتاجع فيه عن قرار األمس )3 مايو( 
ويحرِّم فيه على إسبانيا السيطرة على األراضي التي )كانت قد وقعت يف أيدي مسيحيني آخرين( إشارة إىل ما سيطر 

عليه الربتغالييون من قبل. 

بيد أن القرار األشد حسما يف التاريخ القدمي واملعاصر على حد سواء والذي أصدره )احلرب األعظم الكسندر( ليفض به 
النزاع احملتدم بني الربتغال و إسبانيا املتعطشتني للمزيد من الفتوحات، هو القرار الذي استخدم فيه جرة قلم قسم 
بها )العامل اجلديد( من شماله إىل قطبه اجلنوبي إىل شطرين )تستويل إسبانيا على األراضي الواقعة إىل الغرب من »خط 

البابا« وتستويل الربتغال على األراضي الواقعة إىل الشرق منه(.
وهنا بالتحديد يتوجب على املرء تذكر قسمة سايكس- بيكو العام )1916( للوطن العربي خالل احلرب العاملية األوىل 

ليقرأها ويرى مدى اتساقها مع التاريخ الذي يكرر نفسه على غفلة من بعض الشعوب.
وبعد أربعة قرون من )عقيدة االكتشاف( التي سنتها روما ومعها أوروبا ولدت فكرة )إسرائيل( واأليدولوجيا 

الصهيونية. 

مقطع القول: إن فلسطني احملتلة ُنكبت بالعرب قبل غريهم، وهي احلقيقة التي ال ُيراد لها سماٌع أو تكرارٌ. إال أن جذور 
)مصيبتنا( ولدت يف البدء من هناك.. من الكسندر.

حممد حسن احلربي
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يرصد هذا الكتاب إبداع القاسمي املسرحي بوصفه رائدًا مهمًا 
من رواد التأليف املسرحي يف دولة اإلمارات، بدأ الكتابة يف 
هذا اجملال منذ نهاية اخلمسينيات من القرن املنصرم، إذ كان 
أول من كتب النص املسرحي يف اإلمارات، أما أهمية مسرحه 
فتكمن يف كونه نذر قلمه يف هذا اجملال لقضايا أمته، إذ إنها 
تناولت فرتات تاريخية مهمة من تاريخ الوطن العربي برؤية 
واعية، حماوألً بذلك إسقاط ما بها من دروس وعرب على الراهن 
الذي نعيشه، السيما وأن جميع احلوادث التي تناولتها النصوص 
هي حوادث تخص انكسارات وهزائم عانتها األمة، كما أن هذه 
النصوص حتمل أفكارًا تنويرية مهمة من شأنها أن ترفد املتلقي 
مبعلومات ثرية وقيمة تاريخية من شأنها أن تطهر النفس العربية 
من واقعها االنهزامي كخطوة أوىل يف طريق النهوض بواقع هذه 
األمة مع التنويه أن هذا االهتمام باملوضوع عند القاسمي مل 
يكن على حساب الشكل الفني الذي أواله أهمية توازي أهمية 

املوضوع.

والكتاب يف أصله بحث لنيل أطروحة الدكتوراه، لذلك جاء 
عرضه للقضايا املتعلقة باخلطاب املسرحي القاسمي عرضًا 
منهجيًا من خالل مقدمة ومتهيد وأربعة فصول، تناول الباحث 
يف املقدمة عن املسرح ودوره يف تأهيل حضارة الشعوب، ثم 
عرج إىل املسرح التاريخي ودوره يف تشخيص معضالت الواقع 

مسـرح سلطـان القاسـمي فـي دراسـة نقـدية  
             للدكتور غنام حممد خضر

عرض: د.خليل شكري            

صدر حديثًا للدكتور غنام حممد خضر كتابه املوسوم )مسرح سلطان القاسمي: دراسة نقدية( عن منشورات القاسمي للدراسات اخلليجية يف 
الشارقة بدولة اإلمارات، وهو اإلصدار الثاين له، إذ سبق أن نشر عن دار سردم 2008 كتابه األول وكان بعنوان )مسرح حميي الدين زنكنة: 

مسرحية الفصل الواحد أمنوذجًا(.

عرض كتـاب
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ما يطرحه املتلقي لنصوص القاسمي من 
أسئلة وهو يقرأ سيميائية العنوان، أما الثاين 
فخصص لقراءة عتبة التقدمي فرصد أو حاول 
أن يرصد إشعاعاتها داخل النص وما تثريه 
من قراءات لدى املتلقي، من شأنها أن ترفد 
املتلقي مبزيد من اإليضاحات وتعطيه 
الشفرات املناسبة للدخول إىل عامل النص.
ويف املبحث الثاين املعنون بـ )الدراما 
امللحمية واملتلقي( متت معاجلة العالقة ما 
بني املتلقي واملنهج الربيختي، الذي يرتكز 
على هدم اجلدار الرابع بني املتلقي وخشبة 
املسرح ليجعل من املتلقي مشاركًا يف العمل، 
ولعل من أهم ما َخُلص الباحث إليه يف هذا 
املبحث هو أن القاسمي ومن خالل استخدامه 
لتقانة التغريب حاول إحياء مناطق ميتة 
يف عقل املتلقي، ورفدها بطاقات خصبة 
لكي تسهم يف االرتفاع بقدرته إىل مستوى 
قابلية التحريض على التغيري، فاعتماده على 
الهزائم ال على االنتصارات أعطته القوة يف 
توجيه املتلقي توجيهًا صحيحًا وخلق معها 

كسرًا يف أفق التوقع.

أما الفصل الثالث الذي جاء خاصًا بشخصيات 
القاسمي املسرحية فقد تضمن مدخالً وثالثة 
مباحث يف املدخل األول تناول الباحث 
مفهوم الشخصية املسرحية بشكل عام وما 
يحيط بها من خصائص، عمد الباحث إىل 
ـ )النموذج  تقسيم املبحث األول املعنون ب
البطل( على ثالثة أنواع من األبطال، فمن 
البطل املصلح إىل البطل امُلحرِّض، ثم البطل 
اخمللص، ووضع حدًا تشكيليًا واصطالحيًا 

الرئيسة التي أراد القاسمي إيصالها إىل 
املتلقي على شكل رسالة درامية جتسدت يف 
املسرح عمومًا، وعكست أبعادها التنويرية 
واألخالقية التي أراد املؤلف أشاعتها 
وترويجها. واختتم الفصل مببحث ثالث أطلق 
عليه تسمية )املكان وآلياته الدرامية( مقسمًا 
إياه يف مسرح القاسمي إىل قسمني: املكان 
السلبي املتمثل بالقصور واحملكمة والسجون 
وحجرة النوم، واملكان اإليجابي ممثاًل 
باجلسر، واملدن، وانتهى إىل نتيجة مفادها 
أن آلية املكان الدرامية يف مسرح القاسمي 
اشتغلت بعناية واضحة ووعي عاٍل من لدن 
املؤلف، أظهرت قدرته على االنتقاء والتكوين 
الدرامي الذي حّول أمكنة املسرحيات 
بنمطيها السلبي واإليجابي إىل بؤرة صراع 
درامي متّكن على نحو فني واضح من الكشف 
عن املقولة الفكرية التي سعى إىل جتسيدها، 
وكان املكان على وفق هذا املنظور عنصرًا 
بارزًا ومثمرًا من عناصر التشكيل الدرامي يف 

مسرحياته كلها.

وحوى الفصل الثاين املوسوم )باملسرح 
واملتلقي( على مدخل ومبحثني، اجتهد 
الباحث يف املدخل يف تلخيص وتوضيح 
العالقة بني املتلقي واملسرحية، وكيفية 
تعامل املتلقي مع النصوص، وجاء املبحث 
األول بعنوان )العتبات النصية واملتلقي( 
وانقسم على حمورين أساسيني: األول )عتبة 
العنوان( حاول فيها الباحث الكشف عن مدى 
فاعليتها وجتلياتها داخل النص من خالل 

العربي القدمي، وانتقل بعد ذلك إىل بيان 
السبب الذي دفعه إىل اختياره مسرح القاسمي 
بوصفه أمنوذجًا للمسرح املعتمد على املادة 
التاريخية، لينتهي إىل عرض شامل للخطة 

التي قام عليها الكتاب.

ويف التمهيد وقف الباحث عند املسرح 
اإلماراتي حمددًا بداياته وريادته، ثم عرج 
على صيغة اخلطاب يف مسرح القاسمي 
سعيًا وراء إعطاء نبذة خمتصرة عن خطوطه 
العامة، واختتم التمهيد بقراءة واقع مسرح 
القاسمي حمددًا بذلك موقعه من املسرح يف 

اإلمارات.

وجاء الفصل األول معنونًا بـ )مسرحة 
التاريخ( ومكونًا من مدخل وثالثة مباحث، 
يف املدخل حدد الباحث عالقة املسرح 
بالتاريخ ورأى أن التاريخ ظل عرب األجيال 
املسرحية مصدرًا رئيسًا من مصادر التأليف 
املسرحي وحاول الوقوف على كيفية تعامل 
املؤلف مع التاريخ، أما املبحث األول فدرس 
موضوعة )استلهام احلدث التاريخي( فرأى 
أن القاسمي وظف احلدث التاريخي توظيفًا 
مهمًا أسهم يف توجيه املتلقي توجيهًا معينًا 
أعطى للحادثة التاريخية حضورًا دراميًا 
متميزًا، وعلى صعيد احلادثة استلهم القاسمي 
كل ما وجده صاحلًا يف هذه الثيمة املسرحية 

املركزية.

ويف املبحث الثاين تناول )البعد األخالقي 
للخطاب( وكشف عن اخلطوة األخالقية 
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يف هذا الفصل إىل نتيجة مفادها أن املؤلف 
خاطب يف نصوصه عقل املتلقي أكرث من 
خماطبته عاطفته، على أساس أن خماطبة 
العاطفة قد تكون ذات تأثري مؤقت يزول 
بزوال املؤثر. يف حني تؤدي خماطبة العقل 
إىل نوع من مراجعة الذات وفحص املواقف 
ودراسة القضايا دراسة علمية جادة، على 
النحو الذي يقودها إىل حماولة إيجاد حلول 
للمشكالت التي يعيشها. وهو ما يجب أن يقوم 
به املسرح التنويري ويؤديه يف حساسية 
عالقته مبجتمع املتلقي الذي هو الهدف 

املركزي له.

وأخريًا ميكنني القول إن الباحث الدكتور غنام 
حممد خضر استطاع بوعيه النقدي املسرحي 
كونه خمتصًا يف هذا اجملال، أن يقارب 
نصوص القاسمي مقاربة دقيقة، مّكنه من 
ذلك قدرته التحاورية مع النصوص من جهة 
ومع النظريات النقدية املعاصرة واالستفادة 
الواعية من معطياتها من جهة أخرى، لذا 
جاء الكتاب مستوفيًا لشروط الكتابة النقدية 
للمسرحيات قيد الدرس يف جوانبها الفنية، 
الشكلية، واملضمونية، املوضوعاتية. فكان 
الكتاب يف النهاية استكشافًا لعامل كاتب 
مسرحي أصيل وملتزم آثر أن ال يكتب إال ما 
هو شديد الصلة بواقع أمته ماضيًا وحاضرًا 
مما جعله يحقق حضورًا مهمًا على أكرث من 
صعيد، كونه متكن من إثراء املسرح العربي 
من جهة، وعزز الرؤية النقدية لوظيفة املسرح 
على الصعيد القومي اإلنساين والفني على 
النحو الذي أصبح من الضروري وضع هذا 
املسرح النوعي يف مكانة الئقة ضمن مسرية 

املسرح العربي املعاصر.

بساطة لغته املسرحية ودورها يف التوصيل، 
ويف الوقت نفسه الفتًا انتباهنا يف أن هذه 
اللغة السهلة التي اشتغل عليها املؤلف كان 
يف جانبها الرتكيبي وليس اللفظي، على 
النحو الذي جاءت يف اجلمل معربة وثرية 

وقابلة للتواصل من دون تعقيد.

واحتوى الفصل الرابع املوسوم )بالصراع( 
مدخاًل قارب فيه الباحث مفهوم الصراع 
بشكل عام، وثالثة مباحث خّص املبحث 
األول للصراع اخلارجي ورأى أن القاسمي مل 
يأت به على وترية واحدة بل جعله متدرجًا 
يف مسعى منه للفت انتباه املتلقي وشده 
للنص، وضمنه مفاجآت ليعكس بها أفق 
توقع القارئ مما يزيد من جماليات العمل 
الفني على نحو عام والصراع على نحو 
خاص. وجاء املبحث الثاين خاصًا بالصراع 
الداخلي الذي يتمظهر داخل الذات اإلنسانية 
أي بني العقل والعاطفة أو بني العقل والعقل 
أو بني فكرتني متناقضتني داخل الشخصية، 
ص الباحث يف هذا املبحث مسألة مهمة  فشخَّ
مفادها أن هذا النوع من الصراع شكل بؤرة 
مركزية يف املسرحيات وحمركًا رئيسًا 
للخيط الدرامي فيها ومن خالله تتفرع خيوط 
املسرحية لتتصل يف النهاية عند نقطة بؤرية 

واحدة.

أما املبحث األخري فكان للمفارقة الدرامية 
التي شكلت بنية مهمة يف مسرحيات القاسمي 
وأدت دورها املهم يف تنوير القارئ من 
خالل إسقاط األحداث التاريخية على الراهن 
السياسي الذي متر به األمة العربية وَخُلص 

فاصاًل ما بني هذه األنواع ومتوصاًل إىل 
نتيجة مفادها أن مسرحيات القاسمي 
جسدت شعبية الفن املسرحي وجماهرييته، 
وذلك من خالل ارتكازها على أبطال من 
عامة الشعب مبوازاة األبطال احملسوبني على 
خاصته، فأضفى هذا املعطى بعدًا شعبيًا 

على النصوص املسرحية.

ويف املبحث الثاين درس الباحث نوعية 
الشخصيات من حيث السلبي واإليجابي فجاء 
ـ )الشخصيات اإليجابية  عنوانه موسومًا ب
والسلبية( وفيه اعتمد املؤلف على مبدأ 
الثنائيات من أجل إظهار إيجابية الشخصية 
وسلبياتها، إذ إن هذه الثنائيات تظهر 
للمتلقي جليًا موقف كل شخصية إيجابيًا 
كان أم سلبيًا، وهذا املبدأ هو الذي مينح 
املتلقي حتديد اإليجابيات والسلبيات من 
خالل قراءته للحدث من دون حكم مسبق من 
قبل املؤلف. واحتوت الثنائيات على ثنائية 
)الشرق/ الغرب( التي انبثقت منها ثنائية 
)احلب / الكراهية( من معتقدات كل طائفة 
ونظراتها إىل األخرى، وثنائية )السلطة / 
الشعب( التي متخضت عنها ثنائية )الشجاعة 
/ الذل( وبرزت من خاللها املواقف الشجاعة 
وأصحابها واملواقف املتخاذلة وأصحابها.
أما املبحث الثالث فركز على لغة الشخصية 
وحوارها، مبينًا بذلك أهمية لغة احلوار 
بنوعيه الداخلي واخلارجي متواصالً يف نهاية 
املبحث إىل أن نصوص القاسمي امتازت بلغة 
سهلة يف تشكيل خطابها الدرامي، اقرتب 
فيها املؤلف من مدارك التلقي عند العامة 
أكرث منها عند اخلاصة، مراعيًا بذلك أهمية 
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سيٌل من األشواِق تعرُب َمْضَجعي.

تقتاُت مْن فكري وفيض تأرقْي.

ترقى لُتصبَح كالّلهيِبِ يطاُل حرفًا لْن َيعوَد لَيْحتفْي.

ترتنَّـميـَن على الوتْر.

وعلى النثاِئِر ترقصيـَن بأبهرْي.

وعلى وسادة أسطحي.

فوق اَلبَصْر.

فوق األثرِي مبا حضْر.

عنَد اقرتاِب الودِّ ِمن ويِل احُلَفْر.

حينًا سأعرف أنني..!

ذَهَب النظْر.

ذهَب القتيُل َكما احتضْر.

حتى احَلماُم يروُح َنحوَي واهاًل.

وكذا يراعَي شـــاحٌب وكذا الشجْر.

قمٌر أضاَء بواحتْي ثّم استرْت.

غاَبْت َوما لليِل

 بعَد ضياِئها

إال الَقَمْر.

إال الَقَمْر.

ُحُلٌم َقصري..

حلمًا أراُه كما اجَلميُل بشرفتي.

يغفو على َسطرْي .

وُيْمِسُك رايتْي.

هَي كالزهوِر البيِض ِسحرًا تندفْق.

هَي ِقَصتي ْ منها البياُن َسينطلْق.

هَي رايٌة واللـُه يعلُم كْم أِحّب وأحرتْق.

سطرًا سأفرُغ فيِه كّل وشاِئجْي.

كتبًا سأروي من ثماِر قصيدتي.

فر. حتى غديُر العشق يهرُع للسَّ

مثَل الفراِش َوِمثلما امَلطُر انَهَمْر.  

عزًا وروحًا باألصالة ترتقْي.

هي كالِتالِل وكامُلروِج إذا التقتها أحُريْف.

وُء َيسلُك دوحتْي. وء حني الضَّ نيساُن أنتِ  الضَّ

ياجيدها املمشوَق كاألغصاِن إْن َحَملْت.

يا رعش قلٍب ما اعرتاُه ِبِسْحِرها لـّما بدْت..

ينهاُل يف الَوْجِد افتعاالً كالرَّحيِق وَزيُتُه الِعْطُر الَشذي.

َلْت. هَي َموِطني ومباعُث األفكاِر إْن وَصََ

مرموقُة األشياِء َتعرُف أنني َوبدوِنها

شعـر



وميتص دمنا ويسلب كرامتنا؟« قال:»حتملـــي يا 
صغريتي من أجلنا«. 

لبت رغبته لقد حتطمت أحالمها منذ أن سرقت 
البسمة من على الشفاه، منذ أن أعطت للوطن 
صورة مشوهة، رديئة، منذ أن فقد الوطن صوته، 
مع أنها خرجت من رحم أحزانه وأفراحه، من 
أحشائه العميقة، جمعت أشياءها وجمعت 
أشالءها، مل تعد حتتمل هذه املهزلة التي حطت 
من كرامتها وسلبتها حريتها الشخصية، قررت 
»أمل« الرحيل جتر خطاها جرًا وتنزوي يف آخر 
احملطة تنتظر القطار.. وصل يف موعده، ركبته.. 
ويف املدينة الكبرية أحست أن األمور ال تختلف 
كثريًا عن القرية.. جعلت من حديقة املستشفى 
مرقدًا لها، ومن بقايا أكل اآلخرين طعامًا تسد 
به رمقها، شتاء بارد، أدخلها املصحة خلطورة 
مرضها.. فرتتها وجدت بجانبها هذه الراهبة 
»كرتينه« حتيطها بكل الرعاية، توفر لها جميع 
الطعام والدواء والراحة..، »كرتينه« سيدة يف 
اخلمسني من عمرها جتيد اللغة العربية، خرجت 
»أمل« من املستشفى، تبناها وسط »كرتينه«، 
فالوطن يعيش احلرب، والذئاب تنهش حلم 
األبرياء، واألفاعي تصطاد يف املاء العكر، وجتار 
الشرف عيونهم ال تغفل عن ضحاياها، والشارع 
ال رحمة فيه، نظرت من حولها وهي تقاسم شقة 
راهبة منذ شهور وتقدم لها كل الراحة وطلباتها 
التي حتتاج إليها تؤتيها حتى أنها ساعدتها يف 
تعلم لغات أجنبية إىل جانب القراءة والكتابة 
وبعض احلرف اليدوية، تعلقت أمل كثريًا بالراهبة 
وأحست أنها تركت وراءها حمنة وسيول الفراغ 
اململ.. فهناك ال شيء يستحق أن حتياه، إنها 
الهاربة من جتاعيد الغضب ومن دهاليز الرعب 
املظلم الغامض، فرمبا تعوضها املدينة وجه 
قريتها احملبب.. »كان يجب عليَّ أن أرحل« هكذا 

للجنون الدموي الذي تراه يوميًا وكلها مشاعر 
مفعمة بعنف املطر والرياح والضياع، نظرت 
صوب البحر الصاخب تغرق فيه مرارتها وتتمنى 
أن تتحطم على الصخور كتلك األمواج الهادرة 
العاتية أرادت أن تصرخ بكل قوتها بأعلى 
صوتها، تصرخ بحجم وكثافة األمل الساكن فيها، 
تصرخ بكل الرعب الذي ينطق يف عينيها، أحست 
أن صرخاتها تبعرثت قبل أن تسمع، حل الليل 
وبدت القرية مثل صوص صغري ارمتت حتت 
جناح غراب الليل الداكن، فطريات من بيوت الطني 
تناثرت هنا وهناك وأرض مشققة تبتلع األحالم 
الدفينة لسكان هذه القرية املساكني، وحدها 
الوطاويط يسري يف عروقها تيار من النشوة يف 
هذا السواد جتوب ميينه وشماله تنفض أجنحتها، 
تخرج صدورها إىل األمام ترفرف عاليًا تالعب 

بعضها، تعزف مواويل داكنة...

تسهو قليالً ثم تنبعث بقوة لتؤكد لنفسها أنها 
األقوى، ارتعد قلب »أمل« دار رأسها، ابيّض 
وجهها، شعرت أنها ستسقط بني اللحظة واألخرى 
رغم إرادتها الطيبة.. والصلبة يف مواصلة 
الصمود والتصدي، فهي ترفض واقع القرية 
وتثور على عاملها الغارق يف الفوضى والرداءة 
والوسخ، فهي ترفض أن ميوت األطفال ويقتل 
الرجال وتغتصب النساء، أحست أن الوقت ميضي 
قطرة قطرة، الطريق الضوئي فوق البحر اجتاحته 
الظلمات.. السواد يغطي القرية الفقرية.. رمبا 
سيأتي غدًا أكرث رحمة وفيه حياة حديثة، وردة 
وفرحة وقبلة خفيفة على جبني أرض غارقة يف 
الدم وقد مزقتها األنانية والعنف واحلروب التي 
ال تنتهي، دخل والدها غرفتها وكسر خلوتها 
بنفسها قائالً: »أتــى ضيفنا أال تستقبليه؟«.. 
نظرت إليه أمل »أي ضيف يقتحم بيتنا عنوة 

بزغ نور الصباح املشرئب بحمرة الربتقال 
يف سماء القرية، وقرص الشمس أرسل أشعته 
الذهبية من خلف جناح غمامة بيضاء، وتراءت 
من بعيد ربوة عالية كثيفة األشجار واجلليد 
تعانق البيوت التي رفعت ستائرها وافرتَّ ثغر 
نوافذها على هموم الناس ومتاعبهم، فوانيسهم 
ال تزال مضاءة كحبات مسبحة انفرط عقدها 
وطيور بيضاء جتوب الفضاء وتصدح يف شجن 
النسوة املتشحات بالسواد خرجن للحقول جلمع 
ما يعيل أطفالهن، وجوه راعشة كاألمل احملبط 
واحللم املغتال.. الكالم صار كذا، والصمت خيانة 

وتآمر،

ناس عششت فيهم الكراهية وعجزوا عن االحتفاظ 
بالود وقول احلب، أطلت »أمل« من نافذة غرفتها 
بعد ما تأملت ملّيًا، قالت متحسرة.. »أشقياء 
أنتم أهل قريتي ألنكم ال تقاومون الشر وفسحتم 
اجملال أمام اإلرادة اآلثمة لتزرع يف األرض 

فسادًا«.

زحف مساء القرية بسرعة، وشمعة مساء شتوي 
استهلكت نفسها يف حزن ومطر منهمك يف غسل 
اجلبال التي ينخرها الطاعون، وأزقة القرية 
تفور فيها روائح اجلوع والفقر واجلرمية، السماء 
رمادية، الزمن رمادي، والفضاء رمادي، قرية 
تنهض بصعوبة، ويتعرث الزمن الذي مضى والذي 
سيمضي باحثًا عن زمن آخر يبعث فيه وهج 
احلياة ويصدح به من أجل عامل أكرث إنسانية، 
نظرت جتاه الشمال نظرة خوف وعتاب، نظرات 
مليئة بالشفقة واملرارة، وجه شاحب، عينان ال 
بريق لهما، ال حياة فيهما، جبني يحكي كربياء 
الساللة ويحمل بصمة األحالم احملطمة واآلمال 
املغرقة يف الدم والدموع، هي ترفض اخلضوع 

الهـاربة فـي ثـوب الراهبـة 
صبحة بغورة

قصة قصرية
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كانت تقول أمل، كيف يل أن أرعى ضفة الزنابق 
حيث يعرب كل حني إعصار، صعب أن أمنح زهرة 
شذاها حني يكون اصطناعًا.. فاحلرب مل تضع 
أوزارها الوطن مل يشف بعد، وبينما هي حتدث 
نفسها سمعت طلقات رصاص، ارتعشت مرددة 
»كابوس الليل يلحق بي إىل املدينة وهو يزحف 
برصاصه وطوفانه ليغتال شجرة السالم«، 

فاحتضنتها »كرتينه«:
»ال تخايف إنه بعيد من هنا«. ال بل هو كابوس 
وطريق ال ينتهي، زوارقنا أغرقتها رياح حقدنا 
وجنوننا.. ال شيء يجمعنا، كل شيء يفرقنا.. 
ويسطو الليل من جديد مبوجه وصخره.. ونبحث 
عن حلظة حب مسروقة.. ودفء مزقته ليالينا 
املنشطرة، وأشياء أخرى صوبوا إليها رصاصهم، 
أرفض أن أموت.. أرفض أن أحتول إىل جمرد 
ذكرى، أكره الذكريات احملنطة.. قالت »كرتينه«: 
»حاويل أن تنامي ولتنسي أحدث«.. قالت أمل 
»هي األشياء تذكر وتشهد على احلدث وما حدث«. 
صوت كنورس غادر شاطئه إىل هذا القفص 
الصدري جاعالً منه مرفأ معانًا نهايته إليه، الكل 
يف هذا الوطن يردد من أذنب يف حق اآلخر..؟ أما 
أنا أعيش االنتحار حني ألقيت بذاتي يف األغوار 
دون اإلملام بقواعد الغوص يف أزمنة حمراء يبدو 
فيها األخضر غريبًا، قالت »كرتينه«: »أحبك كثريًا، 
فأنت مثال املرأة الشجاعة بريئة براءة األطفال، 
ناضجة نضوج الكبار ومالحمك تذكرين بصديقة 
افتقدتها منذ مدة، متنيت لو كانت يل صورة لها 
حتى تعريف مدى الشبه بينك وبينها، فأنا ال أزال 
أحتفظ بثوب رهبانيتها عندي، وحتى بالصليب 
الذي كانت حتمله.. ما رأيك أن تتخفي يف هذا 
الثوب حتى ال يتعرف عليك أي أحد من أهل قريتك 
وتسافرين معي وأعرفك على شخصيات مهمة، 
وأينما حللت ستكونني معي وآخذ لك صورًا أمام 
بعض الكنائس املوجودة هنا وباخلارج »نظرت 
إليها أمل مليًا وأحست أن األمور لن تضرها كثريًا 
ما دامت هي صاحبة القرار، إىل أن وصل األمر 
إىل فكرة أن حتمل الصليب ويباركها القديس.. 

»جاكوب«.. حقًا هي فتاة ريفية شريفة.. لكن تفهم األمور جيدًا.. بكت بحرقة 
حيث حتول احللم اجلميل إىل غنيمة تخدم جهة خفية، حنطت آمالها وأطفأت 
وهج احلياة فيها.. أقسمت أال تتواطأ أبدًا ولو مبجرد الصمت.. رفضت الصليب 
وصلبت معه حلمها املشوه مع روحها، إنها حتب هذا الوطن ونزيفه نزيفها 
ولن تخونه مقابل كنوز األرض كلها، رمبا هو التاريخ يضحك على أذقان 
بعض الرجال الذين باعوا الشرف والكرامة، ابتسامة األمل يف زمن الرداءة 
واالحتقار واالحتكار ال معنى لها، الوجود كله ال معنى له، كيان مهشم تائهة، 
ضائعة، مبعرثة التفكري هنا وهناك، هي بداية النهاية عند أناس ال يقنعهم 
شبه وجود شبه موت، أين املفر وهي يف كل مكان حماصرة بدموع الثكاىل 
وصرخات اجلياع وأنات املعذبني، كل شيء حتت الرماد فقد أخذ احلب 
يف مدننا طعم امللح والدخان وأصبح الرصاص لعبتنا. رصاص، هدوء، 
ضوضاء وحصار، ال شيء يتغري يف فجوة الضياع، حدقت أمل يف متاهات 
العدم متمتمة، برد وصقيع اجتاح بدين وأحال جسمي املأهول باملواجع 

واحلنني إىل عاصمة للحزن، واملوت موطنًا لرايات اخلوف. 

والكبت.. لكن شمس وطنيتي تخرتق مسامات جلدي على الرغم من لهيب 
سعريها وجنون هجريها، فالوطن وحده يشعل فتيل الدفء يف أوصايل 
وينزع شظايا الصقيع املزروعة يف عظامي وكأنها ألسنة سهام مسمومة 
أو رؤوس خنجر حممومة أثارت النوم يف جسدي واستلذت املقام يف حلمي 
فحولتني مع مرور الوقت وتوالد األحزان إىل أشالء مشاعر نازفة وإىل رميم 
أحاسيس يائسة وكتلة خواطر متمردة ثائرة.. غامضة أحيانًا حزينة، دامعة، 
وبقايا عواطف مكسورة ومنهارة تطوف بكل من يلملمها ليصنع منها وطنًا 
يجمعها ويصنع منها لألحزاب كفنًا، آه كم تلسعني مرارة املنفى، وضعوا 
حلريتي قيودًا وحواجز وحدودًا يف كل مرة تضيق وتضيق، ارتعاشات هادرة 
تعصرين، االختالجات تطوف بداخلي نداءات ساحقة، صاعقة ترتطم كاملوج 
اجملنون مبرافئ ذاتي، سأرجع لقريتي وسأتصدى لكل من يهني كرامتي، 
فاجلوع هو البلسم جلرحي والرتياق جلميع تقرحاتي، انتفضت »أمل« كما 
الطائر الذي يتأهب ملبارحة عشه اآلمن وتضاءل من على جسدها اجلليد الذي 
تراكم، وتناثر الصقيع الذي تفاقم، فدبت احلياة فيها لتداعب قلبها الشغوف.. 
نزعت ثوب الراهبة وعادت ألصلها، ركبت أول حافلة نحو قريتها..

الليل يرسم أول خيوطه بآالت الوجوه املتجهمة واملوحشة، ستعود للوجوه 
ذاتها والتي ألفتها بكل التعب واخلوف واليأس، ومع الطريق الضوئي بجانب 
البحر ميضي الليل بوحشيته وقوانينه، ويلفظ الصباح جثـــة صبية يانعة 
حاملة بأمل يعطي لإلنسان احلق يف إنسانيته ويعانقه يف نبله وانحطاطه، 
يف جماله وقبحه، يف نور أعماقه وظلمات أيامه، ويهديه وردة وغصن زيتون 

أخضر وحمامة بيضاء تنشد السالم.
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مضت خلف قضبان االنهيار، أستسلم لرائحة 
احلياة، وحرارة الشمس احملرقة، واألرداف التي 

تتهادى مسرعة، فيسيل لها لعابي.

أتخيل رتوش زوجتي أمام املرآة.. تهندم نفسها بعد 
أن ترهل جسمها بفعل تركي لها بال نزال، أتخلل 
حليتي الطويلة، أستغفر اهلل وأعطي ظهري إىل العامل 
مرة أخرى، ينفذ شعاع الشمس إىل كتف أحدهم 
بجواري، فتلمع جنومه الذهبية، فيضايق عيني التي 
تبقت، وينفذ آخر إىل عيني األخرى، فال يجدها..

أرتكز على السلمة األوىل، يلكزين أحدهم برفق 
مصطنع، أنظر إىل عيون املستقبلني واملهنئني، 
وأقرأ يف كتابي الشرود... هل كانوا بالفعل ينوون 

ذلك؟ أم عن غري قصد؟

يصر النسر األكرب على فاعليتي، ويصر اآلخر على 
خطورتي.. ويربهن من تبقى على قيادتي، أصرخ 
وأرفض بشدة.. ترتفع األيدي واألقدام، لتتابع 
الهراوات عملها املفضل..حتى تنجح الكهرباء يف 
إلقائي حيًا على حافة املوت.. يسحبني أحدهم 
بيده، وبيده األخرى يسد أنفه التي امتألت برائحة 
فضالتي الهاربة من قسوة التيار، ومعها عيني التي 
اختلط أملها مع آالمي املتناثرة، كان سيل دمائها 
وخلو مكانها العميق وصرختي األبدية إعالنًا 

للرحيل الذي حتقق اآلن...

تنطلق الزغاريد، وأحضان الشوق، ومفردات احلمد.. 
أدقق يف الوجوه الباهتة، تبدو مالحمها من قريب.. 
نعم إنها هي ومعًا صغريي، أحتسس وجهها 
وأنفصل بها عن العامل أجمع.. أحتضن صغريي.. 
يرفض بشدة، حتول بيني وبينه سنوات العزلة، 
تستحثه، يوافق أخريآً على االبتسامة، يتفقد الوجوه 
من حويل، ويبحث يف وجهي عن شيء ما...!

تعاتبني على االنتهاء.. أنظر من زجاج السيارة، 
أرى اجلثث املتناثرة هنا وهناك.. أوقن أنها للحرس 
القدمي.. أنتعش أكرث، أضع يدي يف جيبي أخرج أحد 
»كروتي« الشخصية، وأدسه يف يدها.. أهبط من 
األتوبيس آلخر مرة.. أقرتب من الباب العايل، وأضع 

قدمي على أول سلم القيادة...!

٭٭٭٭٭٭
ومضت

تلتقط مسبحتك مع أنفاس الصباح، تبدأ يف 
أذكارك املعتادة وأنت تنظر إليها، تطيل إليك النظر 
بابتسامتها املعهودة.. تنهض على عجل، تنفض 
عن وجهها الرتاب، فتزداد بهاء ورونقًا.. تقرئها 
السالم، تخرج من بيتك، تسرع يف خطواتك إليها، 

تتفقد املكان من حولها.. تنظفه جيدًا..

يلتف الصغار من حولك، يتلون عليك دعواتهم 
توسالتهم املعتادة، تنهمر قروشك عليهم.. يبدأون 
باللعب حولها، ترتفع أصواتهم.. يستشعرون غضبك 

فينسحبون على التوايل.

يصدح أذان الظهر.. تطلب منها مشاركتك اجلماعة.. 
تطيل يف سجودك، وتبعث لها الرحمات.. تبدأ 
وجبة الغداء، حتاول ابتالع الطعام.. دائمًا توصيك 

باالهتمام بنفسك..
ترتفع حرارة الشمس، تبتعد عنها قليالً.. تتثاقل 
جفونك، فتخرج إليك لتنطلق نظراتها إىل قلبك، 
حتتضنها فتضمك، وتذهبان بعيدًا، وعند االنتهاء 

تيقظك.. وتعود إىل مقامها..
تنظر إىل زوال الشمس، تلملم حاجياتك مع دموعك، 

تقرأ الفاحتة حتتضن القرب، ثم متضي...!

٭٭٭٭٭٭
رجوع..!

أتطلع من نافذة السيارة بعمق، أسرتجع أعوامًا 

على غري العادة أستيقظ وحدي من غري رنات 
احملمول بعض اجللبة ومكربات الصوت تختلط 
ببعضها.. حتاول خيوط الشمس اخرتاق النافذة.. 
أنهض متثاقالً وأفتحها.. تتضح أصوات املكربات 
شيئًا فشيئًا.. يا إلهي ماذا أسمع..؟ هل هذا حقيقة؟ 
أم مازلت نائمًا؟ أخبط اجلدران برأسي، فيتأكد يل 

صحوي، وأن ما أسمعه حقيقة.

أفتح التلفاز فأصطدم باألناشيد الوطنية، وانقطاعه 
من حني إىل آخر، فيتأكد اخلرب.. كيف مل يخربين 
الرفاق.. أعجل بارتداء مالبسي.. أرقص فرحًا أمام 
املرآة.. أنزل إىل الشارع، يهنئني الناس فرحني.. كل 
شيء مير بسرعة، مل أصرب حتى تصل السيارة.. الكل 
يلفهم هياج شديد.. أشعر بقلوبهم حتيطني..

أقفز يف أول أتوبيس.. ينزع السائق صورة املأسوف 
عليه، يلقي بها يف عرض الشارع.. يشعر باالرتياح، 
يهتف املذياع ويهتفون بسقوط الطاغية.. ال يلتفت 
إيّل الركاب، يبدو أنهم ال يعرفون من أنا.. كلهم 
يحلمون بالنعيم األبدي، وكلهم يتمنى رؤيته معلقًا 

بحبل املشنقة.

»يفرمل« السائق على حني غرة.. فيصري اجلميع 
كومة واحدة، أحاول مللمة نفسي من جديد. أتعرث 
يف التكوين الثائر املبعرث أمامي، أروح متأماًل 
قوامها املمشوق، أنسى كل شيء حويل، أمتنى 
»فرملة« أخرى، لكنه كان مطبًا هذه املرة، نظرت 
خلفها فابتعدت.. أعادت االلتفات.. دققت النظر إىل 
مالحمي، بينما جسدي يبدأ يف االشتعال.

توقف األتوبيس يف إحدى احملطات فازداد 
ازدحامًا، فازداد ضغطي، وازداد خضوعها، بينما 

نشوة النصر جتتاح اجلميع.
أنظر إىل ساعتي، قد تأخرت كثريًا.. آه.. لقد وصلت.. 
أنتهي منها رغمًا عني.. تنظر خلفها وكأنها 

سقوط..! 
أحمد راشد أحمد
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بعد قليل جاء أبي، قبَّل يد جدي.. وجلس إىل 

جواره. عاد ُيقبل يده ورأسه.. مدَّ له جدي 

فنجان القهوة.. قال أبي وهو يكاد يحتضن 

الفنجان ويتهلل له وجهه:

- ِمْن يد ما نعدمها.

أخذت وقتًا طوياًل حتى أقرر مصارحة جدي.. 

أخريًا استجمعت بأسي وعزميتي:

- يا جدي.. أبي يرفض زواجي ممن أحب.

رمقني أبي مندهشًا.. سألني بعينيه املفتوحتني 

إىل أقصاهما عن سبب إشراك جدي يف 

املوضوع.. قال جدي وهو يعيد »الكنكة« إىل 

النار:

ْجه يا حممود ممن يحب. - َزوِّ

حار أبي وتنهد، ثم قال:

- يا أبي.. إن.

ْجه يا ولد. - َزوِّ

ظهرت حرية أبي يف أصابعه املتوترة، ثم نطق 

على مضض:

- حاضر يا أبي.

لقد طرقت على احلديد وهو ساخن.. كانت فكرة 

جيدة إذ استعنت باجلد الرائع.. انحنيت بسرعة 

على يد جدي فقبلتها.. عاد يعبث بشاربه 

املتهدل، وأبي يتململ.

- أريد أن أتزوج.

قال وما زال يف شروده يتأمل وجه جدتي:

- على بركة اهلل

سألته:

- كيف أختار؟

متهل قلياًل، ثم قال بعد أن عاد إيلَّ بكامل 

وعيه:

- ال جتهد نفسك يف االختيار.. سيحدث وحده

- وما دوري؟

- وزع اهلل املزايا والعيوب على العباد بالعدل

حلظة صمت ثم استطرد:

- وال أحد كامل.

- يا جدي.

- يف كل إنسان عيب واحد.. فقط جتنب املنبت 

السيئ.

- يا جدي.

مد يل يده بفنجان القهوة املزركش أبيض 

القلب.. صعدت الرائحة املميزة إىل أنفي، 

ومضت حثيثًا إىل رأسي.. ظل شاردًا يحدق يف 

جمر النار األحمر الشفاف وعلى وجهه آثار 

ابتسامة، ونبض ذكريات حبيبة تدغدغ روحه 

احمللقة.. أنا معه مغمور بالدفء والطمأنينة.. 

تشملنا عذوبة الصمت اجلميل.

أرجأت سؤايل، ومضيت أتأمله وهو ُيسوي 

شاربه الفضي املتهدل، ويدفس كنكنة القهوة 

يف جمر املوقد، حيث كانت النار التي شاخت 

متضغ القوالح بتلذذ.. قلت جلدي الذي أوشك 

على التسعني، وأنا أستشعر دفء اجللوس إليه.

- حدثني عن البنات يا جدي.

توقعت أن تتغري فجأة مالحمه، لكن ابتسامة 

رقيقة أخذت تتسلل يف هدوء شديد وثقة إىل 

وجهه املتغضن، ومل مينع اجللد املكرمش نور 

البسمة أن يشرق على وجهه كما أشرق يف 

أبهاء روحي.. قال وهو يتنهد:

- رياحني خلقن لنا.

- هذا كالم الشعراء.

قلَّب النب والسكر مبلعقة عمرها يفوق عمره، ثم 

قال:

- ُزيِّن للناس حب الشهوات من النساء.

تذكرت جدتي التي رحلت منذ سنوات.. لقد 

رحلت عام سقوطه من فوق الفرسة.. وأذكر أنه 

تشاءم جدًا يوم سقط وقال: هذه إشارة.. يبدو 

أنه اآلن يرى وجهها الطيب البشوش ومالحمها 

املنمنمة الباسمة. متنيت أن يفرح عندما أقول 

له:
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حتطمت عظام الرجل ذي الثمانني.. احتوته 

غيبوبة، بعدها مل يستطع النهوض وقد شمله 

الذهول.. مل يقدر على تصور احلالة التي أصابت 

فرسته باجلنون.. وهو على األرض يأكله األمل 

وال يكاد يحس بعظامه، رآها تضرب ساقها 

اخللفية اليسرى يف اجتاه الفرس، مبا يعني:

- امِش اآلن.. لقد تسببت يف مشكلة.

انحنت عليه تلعقه وتعتذر، وما لبثت وهي تراه 

على هذا الوضع املرتدي أن فاضت عيناها 

بدمعتني ساخنتني. سقطتا على وجهه.. حاولت 

أن تساعده على النهوض فما استطاعت.. جاء 

املارة فأعانوه على الركوب.. توجهت يف هدوء 

وحرص إىل الطريق نحو القرية اجملاورة لكنه 

أشار لها أن تعود، لن حتمله قدماه لعدة أيام إذا 

أراد اهلل له عمرًا..استشعر جدي طبول القدر.. غلبه 

التشاؤم وما لبثت جدتي أن رحلت.. طلب عمي 

أن يأخذ الفرسة احلزينة، وقد رفضته شهورًا 

وصرب عليها حتى النت.. أما أنا.. فتزوجت ممن 

أحب.. وطلقتها بعد عام فقد كانت مشكالت 

عائلتها ثقيلة وعاصفة، زعزعت عش احلب.. 

وبعد أن اندملت جراحي، اشتقت إىل الدفء 

والقهوة..فعدت إىل جدي ليحدثني عن جمال 

البنات وقلوب البنات.

وأنه شاخ قليالً عما كان.. أحسست بغصة يف 

حلقي، وبأين على وشك البكاء.. بل ترقرق الدمع 

يف عيني.. عندئذ، قال جدي:

ْجه يا حممود ممن يحب. - َزوِّ

أعادين إىل احلياة بينما اختطف أبي فنجان 

القهوة فتجرعه دفعة واحدة، وانحنى على يد 

جدي فقبلها، وانطلق يقفز الدرجات الطينية إىل 

القاعة العليا.

بلغني صهيل حصان.. تسلل االبتسام من جديد 

إىل وجه جدي وحتول إىل النافذة.. كان الصهيل 

لفرسة جدي التي أصر عمي على امتالكها بعد 

أن أسقطت جدي قبل عشر سنوات يف حادث 

أليم ال ينساه أحد من أهل البلد.

يومها كان متعجالً حلضور جنازة أحد أصدقائه 

القدامى يف القرية اجملاورة.

مضى يدعوها لإلسراع وكانت كعادتها 

تستجيب دون أن ينبهها لذلك، إىل أن التقت 

فرسها األثري.. توقفت تبادله النظرات احلاملة 

وتتلقى منه الوعود الناعمة.. لكزها جدي 

لتنطلق.. فجأة ارتفعت مبقدمتيها عاليا وألقته 

على األرض.

قال جدي بعد أن أعاد الطاقية الوبر إىل الوراء 

وظهرت رأسه اجلرداء:

- ملاذا ال توافق يا حممود؟!

حاول أبي أن يرتشف القهوة، لكن الفنجان اهتز 

ه إيّل  وتساقطت على صدره بعض القطرات.. وجَّ

نظرات عاتبة.. رمبا أكرث من ذلك.. تعجله جدي 

لريد عليه.. ألقى أبي عبارته القاسية بسرعة:

يب ومنفلت اللسان. - والدها شرِّ

أدركت على الفور أين سأفقد املوافقة ا مللكية.. 

لقد وجه يل أبي ضربة قاصمة.

ل جدي إىل النافذة الوحيدة يف القاعة،  حتوَّ

ست  .. نكَّ حيث نور الصباح الندي، ثم نظر إيلَّ

رأسي.. سحب ورقة بفرة من علبته النحاسية 

الصدئة ذات القلب األصفر الرباق.. حشى الورقة 

بالتبغ وحاول أبي أن يشعلها له فرفض.. كان 

أبي قد أشعل املوقف.

أخذ جدي نفسًا وعاد يتأمل النور القادم من 

النافذة، ملح غصنًا من شجرة النبق يهتز حتت 

جسدّي عصفورين يختطفان القبالت ويطريان 

يف دورة قصرية نزقة.

عاد جدي يتطلع إيّل وقد بدا أنه ال يجد الكالم، 
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شعـر

رحلة يف ملكوتها
حممود حممد الدايل

أنا بسمة اآلتني شهقُة حلمهم 
والراحلوَن توضؤوا بدمائي

قنديل أحالمي وقد أشعلته 
نزف الضياَء املشتهى بإنائي

تنداح من رحِم القصيدة أحريف 
مثَل اندياِح الظل يف الالماء

ا سفحُت القلب فوق حروفها ملَّ
ا الكأِس يف أشالئي سكرْت حميَّ

حينًا يفيض الوجد حينًا أزدهي 
حينًا لهيب اجلمر يف أحشائي

حينًا أعيش احلرف جرح هزميتي 
حينًا أزف النصر للجوزاء

ما أنت يا هذي القصيدة من ترى 
يهوى تشظي دمعة الشعراء

فالشعر بصمتَي التي ما صاغها
إال رعاُف الورد يف أفيائي

ْر أنا املشتاق بوحي رحلتي سطِّ
سأطوف مثَل الضوِء يف العلياء

بيدي زرعت الشمع فوق أصابعي 
ي وحشة الظلماء حلمًا يعرِّ

ونضحت يف املرآة ملح مدامعي 
فسمعت من أعماقها أصدائي

عيناي مغمضتان مل أبصر سوى 
تعب الدروب التائهاِت ورائي

وأفر من ألق إىل ألق إىل
ألق يؤانس وحشة الغرباء

سرب من الكلمات ينفر من دمي 
اًل بعصارِة احلناء متجمِّ

قد أورق الصبح النديُّ حشاشتي 
من خمِر ال عنٍب وال صهباء

وعلى سفوح الريح أرفُع رايتي
أنا كربياء الضوء يف األمداء

أرنو إىل الكلمات ترقص يف دمي 
فيسيل ماُء الشعر يف بيدائي

سرُب الظباء الناعسات بخافقي 
يغري ظباَء البيد حسُن ظبائي

رحلْت على ألق الضياء دمائي
مسكونًة بهواجس الشعراء

ونسجت من عطش احلروف عباءتي
ورويت من أهدابها خيالئي

فمددت للصحراء كفَّ مودتي 
فدنت تصافحني يُد الصحراء

مازال رمُل البيد يورق يف يدي 
والشيح والقيصوم من أشذائي

ألبسُت عري املاء ثوب قصائدي 
وسكبتها نهرًا من األضواء

وغمست يف بحر الضياء أناملي
ورسمت لكْن لوحًة يف ماء

حلمي شآبيُب الضياِء وأحريف
سفني وأطياف الرؤى مينائي

رتلت من صحف الغياب رسائلي 
فعال نداُء الطور من سيناء

أعطيت للمرآة بعض مالحمي 
فنما خصيب النور حتت ردائي
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ضياء اخلالدي

يجعل حركتي صعبة ومرهقة يل. لكنني 
رفضت، فالعكاز يقربني أكرث من الناس عكس 
العربة. على األقل أنني أقف بجسدي ككائن 
حي، وأقرتب من مستوى نظر اجلميع حني 
ينظرون لألشياء. أشابههم يف ذلك. أستطيع 
قطف عنقود عنب متدلٍّ من العريشة يف 
حديقتنا، ومشاهدة البيضة املقلية وهي تنتفخ 
يف املقالة، وأفتح باب الثالجة ألشرب جرعة 
ماء باردة. هكذا أحقق انتصارات ذاتية. أمسك 
ذلك التوق اخملبئ يف األعماق، الذي ينتفض 
ويتفجر مع األلوان يف لوحة القماش، فثمة 
طفل يبكي وسط دربكة للسواد، وشمس انطفأ 
نصفها بدخان أحمر خرج من األرض، والطيور 
حملقة دون أجنحة، يتالعب بها الفضاء...

 رفضت العربة، كما رفضت الكثري من الدعوات 
لزيارة األقارب، واجلريان، وانكفأت مع األلوان 
والفرشاة، ورسمت أهم لوحة عندي، صورة 
وليد وهو يحمل بيديه قدمي اليمنى املعوجة، 
الساقطة، وعلى وشك إحراقها بشعلة نار 
جمنونة. كانت قسمات وجهه هادئة، وتشي 
باحلب، وكأنه يقول يل: مشكلتك ستنتهي أيتها 

اجلميلة!

نعم، فاجلميع يقول إنني جميلة، وكذلك أنا، لكن 
حتى هذا األمر شككت به، فالباب واسع للعطف، 
واحلقيقة مل تعد حقيقة. تلونت مع نربة صوت 
مرتخية لكل إنسان، وكأنهم يودون تنميق 
العبارات وإسقاطها بعناية يف أذين. أمي تكرر 
دائمًا يل بالسر أنني أحلى من أختي دالل، رمبا 
هي صادقة، غري أن دالالً متتلك ما ال أمتلكه، 
وسيأتي لها الفارس الذي يخرجها من البيت 

إىل السوق ليجلب أجود األصباغ ومهما ارتفع 
سعرها. بينما أختي الصغرية دالل تلح دائمًا 
عليه وتنتظر حتى يلبي طلبها بعد أيام ورمبا 

أسابيع بشراء ما تريده. 

حتملني العكاز إىل الباب الرئيسي وقت ما بعد 
القيلولة، لكي أشاهد الزقاق، وأحدق باألطفال 
وضجيجهم. تتبعني دالل فرحة ألنها ستقف 
خلفي وترى اخلارج مبعية أختها الكبرية. األب 
سيسكت، ولن يعنفها. فيما لو وقفت مبفردها. 
بينما حني أقف وحدي ال يغضب الوالد العزيز، 
ولن تطلق أمي صيحاتها املتكررة كما يحدث 
مع دالل. اسم أختي ينطبق علّي بالتمام، فأنا 
املدللة املعاقة التي ميكن أن تطلب أي شيء يف 
متناول العائلة وسيأتي. أريد لنب العصفور ! 
سأطلب من أبي أن يجلبه يل ألسكبه على قدمي 
اخلبيثة، امللعونة، الفاسدة، لعلها تعود إىل 
طبيعتها، وعندها سأقذف العكاز وراء احلائط !  

ميكنني أن أحدق بشباب الزقاق. أتفرس يف 
مالحمهم، القلب يهوى أحدهم ولكن جدرانًا 
ضخمة تفصل بيني وبينه. هل سيحبني وليد 
حقًا؟ هو ينظر دائمًا إىل بابنا، ويبتسم كلما 
التقت أبصارنا. رمبا يود العطف وإسعاد فتاة 
يحدس أنها كئيبة، وأسرية مستنقع ال ينتهي 
من الوساس والهواجس والكوابيس. حتمًا ميكنه 
التفكري بذلك وهو طالب الكلية، املثقف، وليس 
مثل بعض شباب الزقاق حني يبصرونني 
فيشيحون النظر بعيدًا عني، كأنني موبوءة! 

أراد والداي ذات مرة أن يقنعاين بجلب عربة 
للجلوس فيها، واالنتهاء من مشقة العكاز الذي 

 

قدم املدينة

شعرت، ومنذ أن بدأ ذهني يعي األشياء، 
بأن هناك خلاًل ما، ارتباكًا التصق بجسدي، 
ودفعني للمضي صوب التأمل، والتفكري مبكرًا 
بتلك القدم امللتصقة بجسدي، وقد اجتهت إىل 
الداخل، وكثريًا ما قارنت هيئتها باألخرى 
السليمة، املشابهة لقدمي أبي وأمي وأختي، 
فتبدو حينذاك كانها لعنة، أو كائن غريب 
متوحش صمم االلتصاق يف بدين، ولن يخرج 
منه، إال بقطعه، ورميه يف صندوق القمامة. هذا 
ما فكرت به قبل مدة ليست بالطويلة. أن أكون 
بقدم واحدة خري من امتالك اثنتني إحداهما 
معطوبة، أو ألكن صادقة، وأقول، إنني كرهتها، 
وحقدت عليها، وأسعى إىل اخلالص منها حتى 

لو فقدت حياتي ثمنًا لذلك. 

هذه القدم املعوجة لطخت شخصيتي، وجعلت 
عائلتي وكل من ألتقي به يف املدرسة ينظر 
إيّل من خاللها. ال ترى صديقاتي أو مدرساتي 
موهبتي يف الرسم كما هي، بل أنا خارقة 
املوهبة كما يقولون، والسبب أن تلك القدم 
الشيطانية جتربهم على تضخيمي، حتى 
أفرح، وحتملني الغبطة بعيدًا عن املاسأة التي 
أحملها أينما حللت. رمبا يكون ما أضربه 
بفرشاة الرسم على القماش من ألوان هي 
جمرد خربشات بنت معاقة. تختلط األلوان 
الزيتية بصورة فجة فتجد األصداء من األهل 
واألصدقاء. مل يقل يل أحد إن تلك اللوحة ميكن 
أن تكون أجمل لو خففِت من االحمرار هنا، أو 
جعلِت تلك العني املفقوءة وقد اخرتقها شعاع 
من الضوء برموش منسدلة وليست نافرة. حتى 
أبي أراه ينفذ ما أطلبه بسرعة، مثالً حني تنفذ 
علبة األصباغ، فرتاه يسألني قبل مدة، ويذهب 

قصة قصرية
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وليدًا رسام أيضًا، وهذا اخلرب، نقلني من 
عامل إىل عامل، وجعلني أنظر لقدمي املعوجة، 
وأتساءل أمامها »هل ميكن أن تكوين بريئة ؟«، 
إنه سؤال يجلس يف قارعة الذهن، ويخشى أي 
انفجار مفاجئ، من تلك االنفجارات التي حتدث 
يف كل مكان، فرمبا يتناثر أشالء، وحتل حمله 

أسئلة أخرى تخشى التشظي. 

رمبا حدث انفجار يف بطن أمي وأعطبت قدمي، 
لذا فإين أكرث حظًا من أصحاب العكازات 
والعربات اليوم. هؤالء الذين احرتقوا وصدموا 
بالنار والدوّي. خرجت دون أمل، وبال صدمة. بل 
تفتتت الرهبة وتوزعت تدريجيًا مع منو ذهني، 
فكان أثاث البيت ومالمح أسرتي وأصوات 
الطيور وأفالم الكارتون تقف مبوازاة ارتباك 
أود حتديد مصدره! من الذي يجعلني أسرية 
الطارمة اخلارجية بينما صديقاتي يلعنب 
يف الشارع لعبة »الثعلب فات ويف ذيله سبع 
لفات«، أود الركض صوب الدكان ألشرتي 
»أصابع العروس«، ال أريد احللوى من أمي التي 
تختزنها يف الثالجة، وتنهر دالل كلما تود 

املزيد منها. 

ما الذي يحدث خارج بيتنا ؟ يف الشوارع 
واملدن، يف الباصات واألسواق. أسئلة معاقة 
تخطو بالعكاز يف أزقة العاصمة، وال جتد من 
يدونها سوى فرشاتي التي تضربها بقسوة 
على القماش فتئن لونًا أحمر، ورمبا أسود. ال 
فرق بني اللونني، ما دام احللم يجلس يف عربة 

ويدفع بقوة صوب الهاوية!

كانت العربة ألبي سلوى وليست يل. يخرج 
يف أوقات العصر يف الزقاق ومالحمه تصرخ 
بصمت مدوٍّ. أسئلة أعرف ما هي؟ مصري. قدر.
تسبقها األداة االستفهامية ملاذا ؟ أداة متورمة 
ومتقيحة تفجرت يف شوارع املدينة والبلد. هّم 
جماعي يتساقط فوق املدن. وقتها أدركت أن 
أزمتي جمرد رقم تافه بني أزمات كثرية تطوقنا. 
ما معنى أن تسر أم سلوى ألمي بعد أسابيع 
أنها اطلقت زغرودة صغرية وسط دموعها حني 
وصلها نبأ زوجها الذي مل ميت؟ كانت تتوقع 
أكرث من ذلك. لكن تبقى قدمي فاسدة، وعلّي 
اخلالص منها. املشكلة كيف أنفذ األمر؟

نقبت يف ذهني عن الطريقة دون إيجادها. 
ال توجد حلول إلصالح العطب فيها كما قال 
أطباء كثريون. كما ال توجد حلول إليقاف 
األقدام والسيقان اخملتفية من أجساد الناس 
يف الشوارع. انفجارات حتدث بلحظة، هكذا، 
فتتغري الشخصيات، وتتلون العقول، وتتخذ 
األمور مسارات جديدة. يضطرب التفكري 
والتأمل واملصري دون إرادة الشخص. مثلي 
متامًا، ال أملك قدرة على إتيان فعل يريحني. 
رمبا قراءة الكتب، وضرب األلوان على القماش، 
وقذف خيايل إىل متاهات قصية هي األشياء 

اجلميلة التي أمتلكها! 

أعرتف أنني عاجزة عن االبتعاد عن قدمي، 
وعن االنفجارات، ولكنني قريبة من وليد الذي 
راح يعرب يل عن حبه بطرق شتى. أرسم، وعيناه 
تربقان وسط اللوحة. ما أشعر به ال ميكن أن 
يكون كذبة، أو وهمًا، ألنني عرفت أخريًا، أن 

وهي تبتسم معه يف جمهرة عصر أحد األيام!
فكرت مرة بالهروب من البيت، واكتست 
الفكرة حلمًا يف ساعات الليل األخرية، وكان 
ميكن للفجر أن يكون موعدًا للتغيري، لكنني 
وألول مرة أكون من يسدد الضربة إىل والدّي. 
كيف سيتلقيان األمر؟ ما ذنبهما؟ هذا الشعور 
أراحني كثريًا، ودعاين إىل إبصار حقيقة الفكرة 
اجملنونة التي كنت أساندها قبل ساعات. 
حتى مل أفكر باملكان الذي ساجلأ إليه. هل هو 
اخلالص؟ ملاذا أجعل من قدم فاسدة تطيح 
باجلسد بأكمله، وبالروح، وبالعائلة ؟ صدمة 
ألمي قد تدمرها، وهي ال تنفك كل ليلة إال 
وتزورين يف حجرتي، معها فنجان قهوة، أو 
كوب حليب، أو بسكويت تعمله بالفرن، ثم 
تخطو إىل اخلارج وقد أطلقت أدعية تخصني 
»أيها الشيطان اذهب من ابنتي« ولكنها ال 
تتجرأ بالقول أمامي »يكفي ما هي فيه!«.

ظهرية أحد األيام ارتفع نحيب وصراخ من بيت 
جارتنا أم سلوى، وحدثت جلبة كبرية، وجتمعت 
حشود أهل الزقاق يف حديقتهم. ذهب والدي 
إليهم، وهرولت أمي مع دالل إىل سطح بيتنا 
للتحديق من علو، وبقيت وحدي يف الطارمة 
اخلارجية ألتقط هرج األصوات ومرجها. حتى 
جاء اخلرب بأن أبا سلوى قد أصيب بانفجار 
وسط املدينة. لكنه مل ميت. مل تصدق زوجته 
األمر، وظنت أن أهايل الزقاق، وزمالء زوجها 
يف العمل ال ينويان إخبارها بحقيقة أنه مات. 
مرت الساعات، وبعد الغروب، متسك أبو سلوى 
باحلياة، وإن زوجته قد فرحت كثريًا، حتى 
عندما علمت أن ساقي زوجها قد قطعتا عن 

جسده!



احملاور
. املتغري الثقايف يف اإلمارات وأثره يف 

التشكيل
. الروافع األساسية ملنطق التشكيل يف 

اإلمارات
. آفاق التجربة التشكيلية املؤسسية يف 

اإلمارات
. اخملتلف واملؤتلف يف جتارب فناين 

اإلمارات

ملفات الرافد
أغسطس إىل ديسمرب من العام اجلاري

عناوين وحماور امللفات

أغسطس

جدل الثبات واملتحول يف التشكيل 
اإلماراتي

سبتمرب

احملاور
الشعرية العربية املعاصرة بني الداليل 

واجلمايل

احملاور
. املسافة بني الشعر العربي املعاصر وأحوال 

الزمان
. حدود احلداثة وسؤال اخلصوصية يف الشعر 

العربي

إىل قراء ومتابعي »الرافد« األعزاء
دأبت جملة »الرافد« على تطوير مرئياتها وتفاعلها مع القراء واملساهمني بالكتابة فيها من خالل 
اعتماد نظام املساهمة املفتوحة لكل من يرتئي يف نفسه اإلمكانية لتقدمي املادة اجليدة واملعيارية، 
وحرصنا خالل السنوات املاضية على اعتماد أفضل وسائل التواصل مع املساهمني من خالل الرد 
املباشر على من يكتب إلينا، وإفادته مبصري مادته، ناظرين إىل رفعة العالقة مع املساهمني، سواء 
أجيزت املادة للنشر أو مل جتز، وخالل األشهر املاضية أضفنا ملزمة كاملة الستيعاب املزيد من 
املساهمات، كما شرعنا يف إصدار كتاب الرافد الشهري مرتافقًا مع العدد، مع استمرار امللف الشهري 
يف العدد، وإىل ذلك حتول موقع الرافد اإللكرتوين إىل موقع تفاعلي مع االحتفاظ بنظام االستدعاء 
الصوري للمواد »بي دي اف«، وابتداًء من شهر يونيو أنزلنا نص كتاب الرافد الشهري ليكون متاحًا 

لزائري موقع الرافد اإللكرتوين.

هذه املرة سنضع خمططًا للملف الشهري بالتناوب مع مستجدات الساحة 
الثقافية العربية، تاركني أمر املساهمات لواسع نظركم ومبادراتكم اخلالقة.

فيما يلي عناوين امللفات وحماورها إلطالعكم والعناية.
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. السينما العربية والّتماس مع التلفزيون

. الدراما التلفزيونية التاريخية والتناص مع 
فنون اإلخراج السينمائي »التجربة السورية«

. حتوالت النص البصري يف السينما العربية 
املعاصرة

. وقفة أمام التجارب السينمائية العربية 
املغاربية

ديسمرب
مئوية علي أحمد باكثري

احملاور
. خمتارات من مداخالت مؤمتر باكثري 

بالقاهرة
. باكثري ساردًا

. هل كان باكثري جمددًا للشعر العربي؟
. الثقافة الدرامية عند باكثري

. باكثري املتنكب مشقة علوم الكالم
النهضوي  اإلحياء  منظور  من  باكثري   .

العربي

. القصيدة التفاعلية.. لغو أم حقيقة؟
. حداثة العصر.. شعرنة للنرث أم نرث للشعر

أكتوبر
السرد النسوي يف العامل العربي

. خمتارات من ملتقى السرد النسوي العربي 
يف ليبيا

. خطاب البوح والوجدان يف النص السردي 
النسوي

. السرد النسوي العربي بني فكي كماشة 
املعنى واملبنى

. السرد النسوي يف أفق االشتباك مع األنا 
والوجود

نوفمرب
السينما العربية وحتوالت النص البصري

احملاور
. اسرتجاع وامض لنجاحات وإخفاقات 
املاضي »سينما األبيض واألسود/ السينما 
التاريخية/ السينما االجتماعية/ سينما 
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العناية بافتحاص مالحمها وخصوصيتها. 
ومن ذلك ما أورده صاحب »األمايل« يف 
تقدميه للكتاب: »أودعته فنونًا من األخبار، 
وضروبًا من األشعار، وأنواعًا من األمثال، 
وغرائب من اللغات. على أين مل أذكر بابًا 
من اللغة إال أشبعته، وال فنًا من اخلرب إال 

انتخلته«)5(.

وال شك أن صعوبة حتديد اللفظ واإلشكالية 
التي يطرحها لدى القدماء، سيحيلنا إىل 
الوقوف عند بعض الدراسات احلديثة التي 
اهتمت باخلرب، عسى أن نظفر ببعض ما 
يساعد على تاليف الغموض الذي ينطوي 

عليه.

إذا أرجأنا النظر عن املصنفات القدمية يف 
اجتاه البحث عن اخلرب يف الدراسة احلديثة 
واملعاصرة، وجدنا إقرار أصحابها كذلك 
بالصعوبة التي يطرحها، واعرتافًا بأن التمييز 
الدقيق لهذا الفن يفرتض القيام بدراسات 
مفردة، ينصرف كل منها الستخالص 
املقومات الرئيسة لكل جنس من األجناس 
املوازية له. ويتم إثر ذلك استخالص النتائج 

يف ضوء املقابلة بينها)6(.

احتذى جملة من الدارسني احملدثني حذو 
القدماء يف عدم االعتناء بالتحديد الدقيق 
ملفهوم األخبار، وجتاوز اللبس املفاهيمي 

ورغم أن الداللة اللغوية للمفهوم تسعفنا 
بعض الشيء يف استيضاح املراد، بيد أنها 
تظل عاجزة وحدها عن استكناه وتلمس داللة 
اخلرب يف عالقته باخلطابني األدبي والنقدي 
العربيني، مما يقتضي إعادة قراءة للمفهوم 
يف ضوء املصنفات األدبية القدمية، ويف 
ارتباط مع األبحاث والدراسات احلديثة.

 اليكاد املتصفح للموروث النقدي واألدبي 
القدمي يظفر بتحديد واضح للمفهوم، حيث إن 
احلديث عن اخلرب عادة ما كان يتم يف إطار 
التعبري عن التنوع والغنى اللذين ميزا الرتاث 
النرثي العربي، دون احتفاء بتوخي الدقة 
يف الفصل بينه وبني باقي الفنون األدبية 
األخرى. إذ نلفي أن إيراد املصنفات للفظ 
اخلرب يتم يف إطار البحث يف أوجه التشابه 
مع األجناس النرثية األخرى السائدة آنذاك، 
أكرث من االعتناء بوضع احلدود الفاصلة. 
وبذلك جند لفظ خرب يرد إىل جوار مصطلحات 
أخرى من قبيل النادرة، والسرية، واحلكاية، 
والقصص. ومن ذلك ما صدر به اجلاحظ 
»كتاب احليوان«: »متى خرج من آي القرآن 
صار إىل األثر، ومتى خرج من أثر صار إىل 
خرب، ومتى خرج من خرب صار إىل الشعر، 
ومن الشعر إىل النوادر، ومن النوادر إىل 
حكم عقلية ومقاييس السداد«)4(. كما يرد 
اخلرب يف بعض هذه املصنفات باعتباره فنًا 
جامعًا جملموعة من األنواع األدبية، دون 

شكلت جملة من األجناس النرثية احلديثة 
هاجس املقاربات النقدية املعاصرة التي 
خاضت يف استشراف معايريها النصية، 
واستكشاف خصائصها النوعية، يف حني 
ظل السرد العربي القدمي رغم تنوع جماالته 
وتعدد فنونه وغناه وثرائه مبنأى عن 
املساءلة والتحليل والتأويل إال يف حال قليلة 
نادرة. وقد مثل اخلرب أحد هذه الفنون التي مل 
تنل حظها من العناية والدرس والنقد. ويروم 
هذا املقال لفت االنتباه إىل هذا الفن العريق 
والتعريف به، وحتديد داللته، والوقوف على 
مسار نشأته وتطوره، واستكناه غاياته 

ومقاصده.

بناء املفهوم:
ال شك أن بناء مفهوم واضح للخرب يستوجب 
االنطالق بدءًا من حتديد داللته اللغوية. ويجد 
املتصفح للمعاجم العربية أن مدلوله يرتاوح 
بني العلم بالشيء، ونقله كتابة أو مشافهة، 
حيث جند أن ابن منظور يعرفه بقوله: »اخلرب 
بالتحريك: واحد األخبار. واخلرب ما أتاك من 
نبأ عمن تستخرب. ابن سيده: اخلرب: النبأ. 
واجلمع أخبار«)1(. ويف املصباح: »اسم ما 
ينقل ويتحدث به«)2(. ويف املعجم الوسيط: 
»اخلرب ما ينقل ويتحدث به قوالً أو كتابة، قول 
يحتمل الصدق والكذب لذاته.ج: أخبار«)3(.

القدمي النرثي  الرتاث  فن اخلرب يف 

املفهوم والتطور 

حنان املدراعي
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ببعض ما يضفي خصوصية على اخلرب، 
لكنه مل ميعن يف التدقيق يف عناصر جزئية 
أخرى بنيوية وموضوعية ميكن أن يقوم على 
أساسها التمييز. ولعل ذلك راجع باألساس 
إىل طبيعة الدراسة التي افرتضت تخصيص 

حيز ضيق للحديث عن اخلرب.

 واصل سعيد جبار سبيل سابقه يف استكناه 
املالمح التي ينفرد بها اخلرب عن غريه من 
األجناس النرثية املوازية له يف الرتاث العربي 
القدمي. وقد مت ذلك عرب وقوفه على حتليل 
البنية احلكائية للنص اخلربي، لينتهي إىل 
استنتاج مفاده أن: »اخلرب على عكس األنواع 
السردية األخرى املركبة ينمو أفقيًا فقط، يف 
حني تنمو األنواع األخرى أفقيًا وعموديًا. 
وتتمثل بساطة اخلرب يف هذا االنتقال السريع 
بني الوظائف التي تربط البداية بالنهاية، يف 

 

قد أطلقها العرب على عدة أشياء، وأطلقوا هذه 
األشياء عليها وهي: احلديث، واخلرب، والسمر، 

واخلرافة«)9(.

وبالرغم من التداخل الواضح بني املفاهيم 
وانعدام التحديد الدقيق للخرب ومميزاته 
يف الدراسات األدبية احلديثة. إال أننا نقف 
على بعض الدراسات املعاصرة التي أبرزت 
جدواها يف االلتفات إىل فن اخلرب. واجتهدت 
يف الكشف عن بعض خصائصه التكوينية. 
ونذكر يف هذا الصدد سعيد يقطني يف كتابه 
»الكالم واخلرب«، حيث نلفيه يضع اخلرب إىل 
جانب أنواع أصلية وثابتة من مثل احلكاية 
والقصة والسرية. ويؤكد أنها أنواع تقرتب من 
األجناس األدبية من حيث طبيعتها وبناؤها. 
ويقوم فصل يقطني بني هذه األنواع على 
مبدأ الرتاكم. وبذلك يتميز اخلرب عنده بكونه 
أصغر بنية حكائية. ويف إطار توضيحه لهذا 
املبدأ، ومقارنته للخرب بغريه من األنواع 
يقول: »فإذا كان اخلرب أصغر وحدة حكائية، 
فإن احلكاية تراكم جملموعة من األخبـار 
املتصلة، والقصـة تراكـم جملموعـة مـن 
احلكايـات، والسـرية تراكـم جملموعة من 

القصـص«)10(.

وإذا كان الفصل يف مرحلة أوىل مت لدى 
يقطني عرب االستعانة مببدأ الرتاكم، فإننا 
جنده يف مرحلة الحقة يتدرج يف حماولة 
الفصل اعتمادًا على آليات بنيوية تركيبية، 
لعل أبرزها: األحداث والشخصيات، حيث 
يرى أن احلدث يتصل باخلرب واحلكاية)11(. 
يف حني ينصب االهتمام يف القصة والسرية 
على الشخصية، وبذلك يكون يقطني قد أفاد 

املنبثق عن التداخل بني األلوان النرثية 
اخملتلفة، حيث يرد فن اخلرب لدى البعض رديفًا 
للقصص كما هو احلال يف »حماضرات يف 
القصص يف آداب العرب ماضيه وحاضره«: 
»وبهذه القصص التي تسمى األخبار نستطيع 
القول بأن فن القصة يف األدب العربي واضح 

يف كل عصر«)7(.

كما جند لدى البعض اآلخر تداخاًل واضحًا 
بني مفهوم كل من احلكاية والسمر والنادرة 
واخلرب، ومن مظاهر ذلك ما ورد يف حديث 
موسى سليمان عما سماه القصص اإلخباري 
عند العرب، حيث يقول: »عنينا بالقصص 
اإلخباري تلك احلكايات القصرية، واألسمار 
الكثرية، والنوادر الظريفة، واألخبار املشتتة 
هنا وهناك، اليجمعها كتاب واحد من 
األصول، ألنها مل تدون يف مكان واحد معني، 
ومل يكتبها كاتب واحد معروف لغرض من 
األغراض األدبية. وإمنا هي روايات خمتلفة 
األلوان، متشعبة األهداف، متعددة األغراض، 
جمالها يف ظرفها، وخفة روح روايتها، وأدبها 
يف رشاقة أسلوبها، ونصاعة لغتها«)8(.

املالحظ أن موسى سليمان استند يف تعريفه 
للقصص اإلخباري على حشد جمموعة من 
الفنون األدبية من بينها فن اخلرب، وتوظيفها 
يف مسار واحد إىل جانب بعضها بعضًا، دون 

اإلشارة إىل ما مييز كل واحد منها.
وعلى نفس املنوال من عدم التمييز بني الفنون 
النرثية وإبراز حمددات كل منها يسري علي 
عبد احلليم حممود يف كتابه »القصة العربية 
يف العصر اجلاهلي«: »والقصة هي الفن الذي 
نعرفه اليوم بهذا االسم بني األجناس األدبية. 

إذا أرجأنا النظر عن املصنفات 
القدمية يف اجتاه البحث عن اخلرب 
يف الدراسة احلديثة واملعاصرة، 
وجدنا إقرار أصحابها كذلك 
بالصعوبة التي يطرحها، واعرتافًا 
بأن التمييز الدقيق لهذا الفن 
يفرتض القيام بدراسات مفردة، 
ينصرف كل منها الستخالص 
املقومات الرئيسة لكل جنس من 
األجناس املوازية له. ويتم إثر 
ذلك استخالص النتائج يف ضوء 

املقابلة بينها
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السردية القدمية، وتعدد مناحي النظر يف 
أمناط العالقات املتبادلة بينها، مل ميثل جسرًا 
يعوق الظفر ببعض املالمح العامة التي ميكن 
االستعانة بها على حتديد بعض اخلصائص 
املشرتكة املميزة لهذا الفن الرتاثي العريق، 
لعل أبرزها: اعتماد السند، وعدم االمتداد يف 
الزمن واملكان، والرتكيز على احلدث بدالً من 
الشخصية، والتزام ترتيب حمدد يف البنية 

السردية، وبساطة األسلوب...

ال شك أن الفضول املعريف يقودنا - بعد أن 
وقفنا عند إشكالية حتديد اللفظ وكيفية بناء 
اخلصوصية النصية اخلربية - إىل حماولة 
صياغة تساؤل آخر ال يقل أهمية عن سابقه، 
ويتعلق األمر بضرورة استشراف مسار النشأة 
والتطور الذي اتبعه هذا الفن الرتاثي.

طور:
إذا كان إميان أغلب الدارسني بندرة األدب 
املنثور الراجع إىل فرتة اجلاهلية أو انعدامه 
يسمح لهم بإرجاع الكتابة اخلربية إىل بداية 
اإلسالم بدعوى: »أن غياب أي نرث عربي 
مكتوب لفرتة ما قبل اإلسالم فكرة ال يكاد 
يرقى إليها الشك«)16(. فإننا بالرغم من ذلك 
جند قلة من املؤلفني ممن يرجعون البذور 
األوىل للتدوين اخلربي إىل ما قبل القرن 
األول للهجرة. ومن ذلك رأي أحمد أمني يف 
كتابه »فجر اإلسالم«: »ذهب بعضهم إىل 
أن تدوين العلوم واألخبار لن يحدث إال يف 
منتصف القرن الثاين للهجرة. وهذا ما يظهر 
لنا غري صحيح فإن التدوين بدأ منذ القرن 
األول، بل كان قبل اإلسالم تدوين. وكان هذا 
التدوين كثريًا يف البالد املتحضرة كاليمن 

واحلرية وقلياًل يف احلجاز«)17(.

وإذا كان املؤلف يرى أن أهم ما مييز النص 
اخلربي هو ارتكازه على اإلسناد الذي يشكل 
جزءًا ال يتجزأ من اسرتاتيجيته، فإنه أضاف 
إليه جمموعة من املالمح التي متكن من 
إضفاء نوع من اخلصوصية املميزة للخرب 
على مستوى البنية واخلطاب، من ذلك قوله 
بشأن األخبار: »تنزع لبساطة بنيتها إىل 
االقتصاد يف األساليب. وكما أن مسارها 
البنيوي مرَّ من البساطة إىل الرتكيب، فإن 
مسارها اخلطابي مرَّ من االقتصاد إىل 
التوسع... ومبا أن األخبار مدارها على التقاط 
احلدث الفذ والقول الطريف، فقد رأيناها تنزع 
إىل تغليب املشهد والقص اإلفرادي، ومراعاة 
الرتتيب الذي سلكته األحداث على مستوى 
البنية. وسعينا إىل استشفاف منط الرؤية 
الغالب على األخبار، فوجدنا لها ظاهرًا 
يغلب الرؤية من خلف، وباطنًا يغلب الرؤية 

املصاحبة«)15(.

وعمومًا ميكن القول إن اختالف الدراسات 
حول مدلول اخلرب، ومنزلته من الفنون 

مساحة خطابية ال تتجاوز أحيانًا السطرين 
أو الثالثة. وهذا ما يجعل احلدث يف اخلرب 
بسيطًا، كما يجعله بؤرة الفعل السردي بصفة 
عامة. وبساطة احلدث ووحدته تنعكس على 
البنية الزمانية والفضائية التي ال تتجاوز 
هي األخرى هذه البساطة، وبالتايل فبساطة 
النوع تنعكس على الثوابت احلكائية التي 

تدعم هذه البساطة وتؤكدها«)12(.
كما أضاف املؤلف أن: »البساطة التيمية هي 
مفهوم مركزي تساهم يف متييز اخلرب عن 

األنواع السردية األخرى«)13(.

وإذا كان سعيد جبار قد اجتهد يف توضيح 
خصوصية اخلرب من بساطة الشكل، ووحدة 
الزمن واحلدث، وتفرد الفضاء أو غيابه يف 
الكثري منها، وندرة الشخصيات وقلتها، 
وهيمنة اخلطاب املسرود. وبذل جهدًا قيمًا 
يف دراسته للحدود الفاصلة بني اخلرب كنوع 
بسيط وبني احلكاية باعتبارها نوعًا مركبًا، 
فإننا نلفيه يغض الطرف عن التدقيق يف 
متييز اخلرب عن أنواع أخرى من قبيل احلديث، 
والنادرة، والقصة، والسمر، واخلرافة.

وتشكل دراسة حممد القاضي »اخلرب يف 
األدب العربي: دراسة يف السردية العربية« 
هي األخرى إحدى الدراسات الرائدة يف 
الفرتة املعاصرة، التي جتشم صاحبها عناء 
تعريف اخلرب وحماولة صياغة حدوده. وقد 
شدد القاضي يف دراسته على أن اخلصائص 
املميزة للخرب على مستوى البناء واخلطاب 
ال ميكن النظر إليها باعتبارها قوانني 
صارمة ال يأتيها الشك، وإمنا بوصفها سمات 
حتضر يف أغلب األخبار، وتساعدنا على 
استشفاف املالمح الرئيسة لهذا الضرب من 

اإلبداع)14(.

سعيـد يقطني
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بن شرية شخصية خرافية اخرتعها ابن 
الندمي)22(، عمق من زخم اإلشكاالت املرتبطة 
بهاجس االنطالق يف التأليف اخلربي.

وإذا كنا نالحظ بعض الغموض وتضارب 
اآلراء يحومان حول البدايات األوىل لظهور فن 
اخلرب وانتشاره، فإنه الجمال للشك يف غنى 
الرتاث العربي باملصادر الرائدة يف ميدان 
التأليف اخلربي، املمتدة عرب احلقب املتوالية 
واألمصار اخملتلفة. وميكن القول إن القرن 
الرابع الهجري عرف نزوعًا منقطع النظري 
نحو الـتأليف يف أدب األخبار، متخضت عنه 
جمموعة من املصنفات التي خلفت مادة أدبية 
غزيرة ومتنوعة. ومل يكن ذلك ليتم مبعزل عن 
الغنى والرثاء الذي عرفته فنون نرثية أخرى. 
واملالحظ أن أغلب الكتابات والنقول اخلربية 
املمتدة على صفحات املصادر العربية 
حتضر إىل جانب مواد سردية أخرى. نلمس 
ذلك على اخلصوص يف مـؤلفات كل من 
اجلاحـظ واملبـرد وابن قتيبـة واألصفهانـي 

والتنوخـي واحلصـري وغيـرهـم.

وعادة ما نلمح اإلشارة إىل هذا التنوع 
األجناسي منذ مقدمة هذه املصنفات. ومن 
ذلك ما جنده مثاًل يف مقدمة »األغاين« من 
تنبيه إىل تنوع الفنون األدبية. ويف ذلك 
قول األصفهاين عن الكتاب: »وأتى يف كل 
فصل من ذلك بنتف تشاكله، وملع تليق به، 
وفقر إذا تأملها قارئها مل يزل متنقاًل من 
فائدة إىل مثلها، ومتصرفًا فيها بني جد 
وهزل، وآثار وأخبار، وسري وأشعار متصلة 
بأيام العرب املشهورة، وأخبارها املأثورة، 
وقصص امللوك يف اجلاهلية، واخللفاء يف 

اإلسالم«)23(.

شرية اجلرهمي« الذي تضمن أخبار األمم 
البائدة، وأخبار ملوك خلم، وكندة، وحمري، 

وغسان. 

ويف نفس السياق يندرج كتاب »التيجان 
يف ملوك حمري« لوهب بن املنبه، حيث يرد 
هواآلخر كعنوان بارز ضمن العناوين األوىل 
التي تصدرت بدايات التأليف، يف جمال 
األخبار. وقد ضم هذا الكتاب إىل سابقه. 
ونشرا ضمن كتاب واحد تشديدًا على أوجه 
التكامل بينهما يف املضمون، والتشابه 
الالفت يف نهج األخبار، والقرب يف املسافة 

الزمنية.

وبالرغم من تواتر املصادر التي أوردت 
خرب املصنفني، بيد أن التحفظ الذي أحاط 
بالتأليف اخلربي يف تلك الفرتة ظل قائمًا، 
حيث تسربت إليهما الكثري من الشكوك. ولعل 
مرد بعضها إىل عدم احتفائهما بالسند. كما 
عزز تضارب اآلراء بصدد بعض الروايات 
التي تناولت خرب الكتابني من هذا املنحى 
التشكيكي)21(، بل إن احرتاز البعض من 
نسبة املصنفني إىل مؤلفيهما واعتبار عبيد 

ويشاطره الرأي ناصر الدين األسد حيث يرى 
هو اآلخر »أنه كان للعرب يف الفرتة اجلاهلية 
معلمون يعلمـون القراءة والكتابـة، وضروبًا 
مـن العلم منها أخـبار األوليــن وقصـص 

التاريـخ«)18(.

وتكاد املصادر العربية جتمع على كون عبيد 
بن شرية اجلرهمي أول من ألف كتابًا يف 
األخبار زمن معاوية بن أبي سفيان وبأمر 
منه. حيث تروي املصادر أن معاوية استقدم 
عبيدًا، وطلب منه أن يجيب عن جملة من 
األسئلة املتعلقة باهتمامات الناس العامة، 
وما يثري انتباههم من األخبار، فانصرف 
عبيد إىل حكاية ما تواتر مما له عالقة بأخبار 
املاضني واملتقدمني، وملوك العجم والعرب. 
ثم دعا معاوية ديوانه وكّتابه أن يدونوا كل 
ذلك. ومما يروى يف هذا الشأن: »وفد عبيد بن 
شرية على معاوية بن أبي سفيان فسأله عن 
األخبار املتقدمة، وملوك العجم، وسبب تبلبل 
األلسنة، وأمر افرتاق الناس يف البالد. وكان 
استحضره من صنعاء اليمن. فأجابه إىل ما 
أمر. فأمر معاوية أن يدّون، وينسب إىل عبيد 

بن شرية«)19(.

وجند نفس اخلرب برواية أخرى جتعل من 
عمرو بن العاص سببًا يف استقدام عبيد بن 
شرية إىل معاوية بن أبي سفيان: »إن معاوية 
كان مستشرفًا ألخبار حمري. فقال له عمرو 
بن العاص أين أنت عن عبيد بن شرية؟ فإنه 
أعلم من بقي بأخبارهم وأنسابهم. فكتب إليه 

يأخذ منه األخبار فألفها كتابًا«)20(.

وعلى هذا النحو من الشواهد تصور لنا 
املصادر العربية املنبع األول للتأليف 
اخلربي الذي أفرز »كتاب أخبار عبيد بن 

بالرغم من التداخل الواضح بني 
املفاهيم وانعدام التحديد الدقيق 
للخرب ومميزاته يف الدراسات 
األدبية احلديثة. إال أننا نقف على 
بعض الدراسات املعاصرة التي 
أبرزت جدواها يف االلتفات إىل 
فن اخلرب. واجتهدت يف الكشف 
عن بعض خصائصه التكوينية
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لألصفهاين، حضورًا الفتًا ملؤلفات أخرى 
أثبتت لفظ اخلرب يف عتباتها، مستعيضة به 
عن غريه من الفنون األدبية السائدة آنذاك. 
ومما يجدر ذكره يف هذا اجملال »أخبار 
القضاة« ألبي بكر حممد وكيع، و»اخملتار من 
نوادر األخبار« للمقري، و»لطائف األخبار« 
اجلوزي،  البن  النساء  وأخبار  للتنوخي، 

وغريها كثري...

والشك أن حظور اخلرب يف كال النوعني من 
التصنيف استهدف حتقيق غايات ومقاصد 
بعضها يقدم نفسه منذ القراءة األوىل، 
وبعضها الميكن التوصل إليه إال بعد تدبر 
املعاين ومعاودة النظر. وسيكون حرّيًا بنا أن 
نعقد اجلزء األخري من هذا املقال لتتبع بعض 
الغايات املعلنة والضمنية املتوخاة من هذه 

األخبار.

والغايات:

متكن املسعودي يف إطار حديثه عن فضائل 
الغايات  أبرز  عند  الوقوف  من  األخبار 
املتوخاة من هذا الفن معربًا عن ذلك بقوله: 
»....كل علم من األخبار يستخرج، وكل حكمة 
منها تستنبط، والفقه منها يستثار، والفصاحة 
منها تستفاد، وأصحاب القياس عليها يبنون، 
وأهل املقاالت بها يحتجون، ومعرفة الناس 
منها تؤخذ، وأمثال احلكماء فيها توجد، 
ومكارم األخالق ومعاليها منها تقتبس، 
وآداب سياسة امللك واحلزم منها تلتمس، 
وكل غريبة منها تعرف، وكل عجيبة منها 
تستطرف، وهو علم يستمتع بسماعه العامل 
واجلاهل..... وبعد فإنه يوصل به الكالم، 
ويتزين به يف كل مقام، ويتجمل به يف كل 
مشهد، ويحتاج إليه يف كل حمفل«)27(.

يتبني أن مواضيع من قبيل نسبة األخبار، 
وبنائها على النزاهة، وترتيبها على الشاكلة 
التي تثري بها اهتمام املتلقي مثلت أهم 
القضايا املفكر فيها من لدن مصنفي 

األخبار.

ونالحظ إىل جانب تغليب حضور اخلرب يف 
مؤلفات جامعة مل تعن بالتعيني األجناسي 
يف عتباتها من قبيل: »الربصان والعرجان 
والعميان واحلوالن« للجاحظ، و»األذكياء« 
البن اجلوزي، و»الكامل« للمربد، و»األغاين« 

بيد أن هذا التنوع يف الفنون األدبية التي 
احتوتها املصادر، مل تثن أصحابها عن 
تخصيص حيز وافر للحديث عن منهجيتهم يف 
تناول األخبار، واإلشارة إىل بعض مميزاتها 
وخصائصها، ومن ذلك ما ورد يف حديث 
األصفهاين عن اختياراته اخلربية قائاًل: »إذ 
كانت منتخلة من غرر األخبار ومنتقاة من 
عيونها ومأخوذة من مضانها ومنقولة من 

أهل اخلربة بها«)24(.

وبعد أن عرب صاحب »األغاين« عن مصدر 
أخباره وقيامها على معيار الصدق والشفافية، 
حاول إبراز خصوصية أخرى كانت مثار 
اهتمام مصنفي األخبار ويتعلق األمر 
باستعراض الدواعي الكامنة وراء اختيار نهج 
معني يف ترتيب النصوص اخلربية: »وكذلك 
يجري أخبار الشعراء، فلو أتينا مبا غني به 
شعر شاعر منهم، ومل نتجاوزه حتى نفرغ 
منه، ملا جرى هذا اجملرى، وكانت للنفس 
عنه نبوة منه ملة...... وإذا كان هذا هكذا فما 
رتبناه أحلى وأحسن، ليكون القارئ بانتقاله 
من خرب إىل غريه، ومن قصة إىل سواها، ومن 
أخبار قدمية إىل حمدثة، ومليك إىل سوقة، 
وجد إىل هزل، أنشط لقراءته، وأشهى لتصفح 

فنونه«)25(.
وعلى ذات املنوال قدم التنوخي لنصوصه 
اخلربية: »فأوردت ما كتبته مما كان يف 
حفظي سالفًا، خمتلطًا مبا سمعته آنفًا، من 
غري أن أجعله أبوابًا، وال أصنفه أنواعًا مرتبة، 
ألن فيها أخبارًا تصلح أن يذاكر بكل واحد 
منها يف عدة معاٍن، وأكرثها ما لو شغلت 
نفسـي فيـه بالنظـم والتأليف، والتصنيف 
والرتتيب لربد واستثقل.وكان إذا وقف قارئه 
على خرب من أول كل باب فيه علم أن مثله 
باقية، فقل لقراءة جميعه ارتياحه ونشاطه، 
وضاق فيه توسعه وانبساطه«)26(.

إذا كنا نالحظ بعض الغموض 
وتضارب اآلراء يحومان حول 
البدايات األوىل لظهور فن اخلرب 
وانتشاره، فإنه الجمال للشك يف 
غنى الرتاث العربي باملصادر 
الرائدة يف ميدان التأليف اخلربي، 
املمتدة عرب احلقب املتوالية 

واألمصار اخملتلفة
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ويشدد صاحب »كتاب األغاين« هو اآلخر على 
حضور البعد األخالقي والتعليمي يف تصنيف 
األخبار مؤكدًا أن االرتواء من حياضها ال 
يقف عند حدود فئة معينة. وال يختص بسن 
حمددة، بل ينسحب على فئات عمرية خمتلفة، 
ويف ذلك يتحدث عن نصوصه اخلربية بقوله: 
»جتمل باملتأدبني معرفتها، وحتتاج األحداث 
إىل دراستها، وال يرتفع من فوقهم من الكهول 

عن االقتباس منها«)30(.
ولعل الدين اإلسالمي كان علة ظهور هذه 
األخبار التي ميكن وسمها بالتعليمية أو 
ـ: »القرآن بالدرجة األوىل والسنة  الدعائيـة ف
النبوية بعد ذلك، قد كانا مرجعًا للرواة الذين 
ينطلقون منهما عادة، فيصوغـون من األخبار 
مـا يكون معـززًا للعقيـدة، شاحـذًا لإلميان، 
أو ما يكتفـي باستلهـام القـرآن واحلديـث 
لصياغـة أخـبار تؤكـد أن كــل ما ورد فيهــا 

صـادق ال يرقـى إليـه الشـك«)31(.
إن بروز هذه املقصديات ال يلغي حضورًا 
لوظائف أخرى ضمنية يقصر اجملال عن 
استحضارها، حيث تفرتض دراسة مستقلة، 
تقوم على التحليل النصي، وحتديد نظام 
اخلرب،  مكونات  بني  القائمة  العالقات 
واستكناه طبيعة الروابط املمكنة بني 
املستوى املاهوي للنص واملستوى القيمي 

والتداويل واحلياتي.
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إن املتأمل لهذه القولة يالحظ أن صياغة 
األخبار استهدفت جملة من الغايات، استهلها 
املسعودي باملقصدية املعرفية، معتربًا أن 
اخلرب مصدر وأصل كل العلوم واملعارف. كما 
شدد على حضور الغاية األخالقية لألخبار. 
فضالً عن ذلك شكل حتقيق األنس، واللذة 
النفسية، وإمتاع فئات املتلقني عنصرًا بارزًا 
يف حتديد املسعودي للغايات الفنية، معتربًا 
اخلرب حلية يتم بها توشيح الكالم يف حمافل 

خمتلفة.
ومل يفت القلقشندي التنبيه إىل الغاية املعرفية 
لألخبار، واإلشارة إىل أهميتها إىل جانب 
غريها من املعارف يف توشيح الكتابة: »البد 
للكاتب من النظر يف جمل الفقه واحلديث، 
ودراسة أخبار الناس، وحفظ عيون األخبار، 
ليدخلها يف تضاعيف سطوره، متمثالً بها إذا 
كتب أو يصل بها كالمه إذا حاور«)28(.
واملتأمل يف كتب األخبار يجد إشارة من لدن 
أصحابها لبعض هذه الغايات ضمن مقدمات 
مؤلفاتهم، أو بني ثنايا أخبارهم. وبذلك نلفي 
البعد املعريف واألخالقي حاضرًا يف تقدمي 
التنوخي للنشوار، حيث يلح على ضرورة 
إخراج هذا الفن للمتلقي خشية الضياع الذي 
بدأ يرتبص به بوفاة املشايخ الذين يشكلون 
مادة هذا الفن. كما ركز على أهميته يف 
تهذيب األخالق، والتذكري مبكارمها، والتحلي 
بفضائلها. ومن ذلك: »فلما تطاولت السنون، 
ومات أكرث أولئك املشيخة الذين كانوا مادة 
هذا الفن. ومل يبق من نظرائهم إال اليسري الذي 
إن مات مل يحفظ عنه ما يحكيه، مات مبوته 
ما يرويه، ووجدت أخالق ملوكنا ورؤسائنا، ال 
تأتي من الفضل مبا حتتوي عليه تلك األخبار 
من النبل. فيستغني مبا يشاهد من نظريه عن 
حفظ ما سلف وحتبريه، بل هي مضادة ملا 
تدل عليه تلك احلكايات من أخالق املتقدمني 
وضرائبهم، وطبائعهم ومذاهبهم«)29(.

133
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احلجاجية التي منحتها صيغتها التي تشكلت 
بها داخل النص املعطى. إننا ال نستطيع أن 
نفصل مكونات البنية السردية على سبيل 
املثال عن املقصدية التداولية العامة التي 
تتحكم يف بنية النوع؛ فالزمن، واملكان، 
والشخصيات، والتضمني، عناصر سردية 
وضعت على نحو يخدم املقصدية األخالقية 
والتعليمية التي تنهض عليها نصوص 
احلكاية املثلية يف كليلة ودمنة على سبيل 
املثال. كما أن مقاصد احلكاية املثلية ليست 
عقلية خالصة، بل تداخلت مع املكون اجلمايل 
بحيث ميكن القول إن استدعاء السرد والرمز 
والتمثيل والهزل والغرابة كان ألجل إضفاء 
الطابع األدبي على التواصل الذي تراهن عليه 

نصوص هذا النوع.

وإلبراز هذا التداخل نشري على سبيل املثال 
إىل حكاية »القرد والغيلم« التي تقوم على 
حبكة سردية مثلما تقوم على رسالة عملية؛ 
فهذه احلكاية حتكي قصة قرد هرم كان ملك 
القردة، لكن قردًا شابًا قويًا تغلب عليه ونزع 
منه امللك. وبعد هروبه إىل الساحل صعد 

باحلكاية أو القص الشعبي واألسطورة، مما 
حقق له الشيوع واالنتشار يف كثري من األمم.

إن أي فهم حقيقي لهذا اجلنس األدبي ينبغي 
أن بضع يف اعتباره أنه جنس أدبي كالسي 
يجري عليه ما يجري على األجناس األدبية 
التي أنتجت يف العصر الكالسي عربيًا أو 
غربيًا؛ أي أن احلكاية املثلية شأنها شأن 
اخلطبة واخلرب والنادرة واملقامة والقصيدة... 
إمنا صيغت لتستجيب حلاجات جمالية 
وأخالقية متداخلة. فالتصور الكالسي لألدب 
ال يفصل بني الفن واألخالق ويقوم اإلنتاج 
األدبي بتواشج أدبيته بنجاعته يف جمال 
األخالق والسلوك واالعتقاد. وهذا يعني 
أن املدخل الصحيح لقراءة احلكاية املثلية 
ينبغي أن يقوم على مراعاة هذا الوضع 
األدبي اخملصوص. فالوظيفة احلجاجية 
أو التداولية تكيف الوظيفة األدبية، كما أن 
الوظيفة األدبية تتخلل الوظيفة احلجاجية 
والتداولية. وهذا يعني أننا ال نستطيع 
استخالص املكونات التي صنعت أدبية 
هذا النوع دون مراعاة التباسها بالوظيفة 

1- احلكاية املثلية »جنسًا أدبيًا قدميًا« 
احلكاية املثلية جمموعة من القصص أو 
احلكايات ترتكز على أحداث متتابعة يكون 
أبطالها من احليوانات التي تتحاور فيما 
بينها، وغالبًا ما يكون هذا احلوار موجهًا لنقد 
سلوك الناس وطبائعهم وأخالقهم أو معاجلة 
قضايا اجتماعية وسياسية كثرية عن طريق 
التلميح والرتميز. وهي فن من فنون النرث 
العربي القدمي املعروفة يف الرتاث القصصي، 
ًا  »إذ مل يخل منه عصر، فضالً عن كونه »فّنً
كونيًا عرفته كل الثقافات عرب التاريخ« )1(، 
واختلفت يف تسميته حيث ُعرِّف هذا اجلنس 
ـ »املثل« أو »األمثولة« أو  بتسميات متعددة ك
»احلكاية املثلية« أو »اخلرافة« أو »احلكاية« 
أو »القصة على لسان احليوان«، أو »رواية 

احليوان«.

لقد اختلف الدارسون حول نشأة هذا الفن؛ 
فبعضهم يرى أن أصوله يونانية، وبعضهم 
اآلخر يكاد يجزم أن الهند كان لها السبق يف 
ظهور هذا النوع من احلكايات، بينما يرى 
آخرون أن هذا الفن كان له ارتباط وثيق 

أدبيًا« »نوعًا  املثلية  احلكاية 

الرسالة والقضايا

عبد الواحد التهامي العلمي

عندما يريد الباحث يف األدب العربي القدمي أن يقف على األجناس األدبية بشكل عام وأجناس السرد بشكل خاص، فإن ما يصطلح عليه باحلكاية 
املثلية يشكل أحد أهم األجناس األدبية السردية التي أسهمت يف صياغة األدب العربي القدمي على نحو ما أسهمت يف التعبري عن الرؤى اإليديولوجية 
التي عرب عنها جمموعة من كّتاب هذا اجلنس، كما جسدت التواصل احلضاري الذي خاضت فيه الثقافة العربية مع ثقافات الشعوب اجملاورة. ومن 
نصوص احلكاية املثلية: »النمر والثعلب« لسهل بن هارون، و»األسد والغواص« اجملهولة املؤلف، و»كليلة ودمنة« لعبد اهلل بن املقفع. 
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بالتوجيهات التي يسعى إىل ترسيخها يف 
السلوك الفردي واالجتماعي)5(.

يقول أحد الباحثني إن احلكاية املثلية ملتقى 
أمناط كتابة عديدة؛ فهي من جهة نص 
سردي يعتمد الوصف واإلخبار، وهي من 
جهة أخرى نص حجاجي ذو مقاصد أخالقية 
واجتماعية وسياسية وفكرية حتتاج إىل 
أساليب الوعظ)6(. وينتهي الباحث إىل إبراز 
أهم مكون يف احلكاية املثلية هو الرتابط بني 
»أدب الفكرة )احلجاج( وأدب السرد )القص(؛ 
ذلك أن احلكاية املثلية تقنعنا ومتتعنا؛ 
تقنعنا ألنها حلقة من السلسلة احلجاجية، أي 
دعامة من دعائم كامل االستدالل، ومتتعنا 
مبا تتضمنه من اإلثارة رغم اختزالها وما 
تفتحه للقص من أفق ومشاريع ومبا تشف 

عنه من داللة فكرية وثقافية«)7(. 

ويبدو أن الباحث كان حمقًا عندما نعت 
احلكاية املثلية أو صنفها يف إطار ما أسماه 
باألدب احلجاجي)8(؛ فاحلكاية املثلية يف 
ذاتها تعد حجة كما بيَّن سيمور شتمان قائالً: 
»فحينما جند حجاجًا... فهو يف األغلب صنيع 
األمثال السائرة... ولنتذكر األمثال واحلكايات 
اخلرافية كما بينت لنا سوزان سليمان يف 
كتاب رائع حول رواية األطروحة«)9(. 
واحلكاية املثلية حجة ألنها ترتبط بسياق 
تواصلي يتوخى فيه السارد إقناع املتلقي 
باألطروحة التي يرغب يف توصيلها له.

3 - بالغة احلكاية املثلية:
تفضي القراءات احلديثة التي قامت بفحص 
مناذج من احلكاية املثلية قي الرتاث العربي 
)كليلة ودمنة( على سبيل املثال إىل النظر 
إىل هذا النص باعتبار بالغته اخملصوصة 

السرد وصيغة القول، أي أنها تتكون يف 
بنيتها اخِلطابية من حكايات يرويها راٍو 
أو رواة، وجتري يف زمان ومكان، ويقوم 
بأفعالها شخصيات، وتتواىل أحداثها أو 
تتتابع، كما أنها تخضع للتحول. غري أن 
السرد ليس الصيغة الوحيدة التي تشكلت بها 
نصوص احلكاية املثلية؛ فقد صيغت احلكاية 
املثلية أقوااًل حجاجية، وهذا هو الذي كان 
يعنيه عبد الفتاح كيليطو عندما رأى أن املثل 
يتكون من عنصرين هما: السرد أي احلكاية 
التي جتري أحداثها بني احليوانات واحلكمة 
التي تشكل الغاية من احلكاية املثلية، 
واحلكمة بدورها ما هي إال وسيلة تؤدي إىل 
غاية هي: العمل)4(. وبتعبري آخر، تنطوي 
احلكاية املثلية يف نصوص كليلة ودمنة 
على سبيل املثال على وظيفة تخييلية سردية 
تتمثل يف إقناع القارئ بحكايات رمزية 
ووصف وتشويق وحوارات، كما تنطوي على 
وظيفة تداولية تتمثل يف توجه النص ضمنًا 
أو صراحة إىل املتلقي يدعوه إىل العمل 

شجرة تني وجعلها مكانًا إلقامته ثم شرع 
يأكل ويرمي بعض التني يف املاء، وكان 
الغيلم يلتقط الذي يسقط من أعلى الشجرة. 
هكذا نشأت صداقة متينة بني القرد والغيلم 
أنسته زوجته. وملا طال غيابه فكرت زوجته 
السلحفاة مبساعدة جارتها يف حيلة للقضاء 
على القرد بعد أن تظاهرت باملرض، وادعت 
اجلارة لزوجها أن عالجها الوحيد هو قلب 
القرد بناء على وصفة األطباء. وكاد الغيلم 
أن يغدر بصديقه لوال فطنة القرد عندما 
علم بنوايا الغيلم فخاطبه قائالً: »وما منعك 
أصلحك اهلل، أن تعلمني عند منزيل حتى كنت 
أحمل قلبي معي؟ فإن هذه سنة فينا معاشر 
القردة إذا خرج أحدنا لزيارة صديق له خلَّف 
قلبه عند أهله أو يف موضعه لننظر إذا نظرنا 
إىل ُحَرِم امَلُزر وليس قلوبنا معنا. قال الغيلم: 
وأين قلبك اآلن؟ قال خلفته يف الشجرة. 
فإن شئت فارجع بي إىل الشجرة حتى آتيك 
به«)2(. وهكذا يتبني أن هذه احلكاية حتمل 
رسالة إىل املتلقي، وتعالج عدة قضايا 
إنسانية وأخالقية: كالوفاء، واملكر، والكيد، 
والغباء، والفطنة، والصراع بني اخلري والشر، 
وبني الوفاء والغدر؛ كما يظهر ذلك جليًا يف 
حديث الغيلم مع نفسه: »كيف أغدر بخليلي 
لكلمة قالتها امرأة من اجلاهالت؟ وما أدري 
لعل جارتي قد خدعتني وكذبت مبا روت من 
األطباء. فإن الذهب يجرب بالنار، والرجال 
باألخذ والعطاء، والدواب باحلمل واجلري. وال 
يقدر أحد أن يجرب مكر النساء وال يقدر على 

كيدهن وكرثة حيلهن«)3(.

2 -احلكاية املثلية جنس مركب:
يف حقيقة األمر ميكن القول إن احلكاية 
املثلية هي خطاب مركب من صيغتني؛ صيغة 

لقد اختلف الدارسون حول 
نشأة هذا الفن؛ فبعضهم يرى 
أن أصوله يونانية، وبعضهم 
اآلخر يكاد يجزم أن الهند كان 
لها السبق يف ظهور هذا النوع 
من احلكايات، بينما يرى آخرون 
أن هذا الفن كان له ارتباط وثيق 
باحلكاية أو القص الشعبي 
واألسطورة، مما حقق له الشيوع 
واالنتشار يف كثري من األمم



136

مؤلفه فيه عندما نسبه إىل البهائم وأضافه 
إىل غري ُمفصح وغري ذلك من األوضاع التي 
جعلها أمثاالً، فإن قارئه متى مل يفعل ذلك مل 
يدر ما أريد بتلك املعاين وال أي ثمرة يجتني 
منها وال أي نتيجة حتصل له من مقدمات 
ما تضمنه هذا الكتاب. وإنه إن كانت غايته 
منه استتمام قراءته والبلوغ إىل آخره دون 
تفهم ما َيقرأ منه مل يعد عليه شيء يرجع إليه 

نفعه«)13(.

تقوم احلكاية املثلية على جتسيد املعاين 
اجملردة يف صور حمسوسة؛ فالعدالة واحملبة 
واحلكمة والتعاون واألنانية معاٍن يتوسط بها 
ترغيبًا وترهيبًا يف حكايات خمرتعة أبطالها 
من احليوانات. ويشري عبد الوهاب الرقيق يف 
هذا السياق إىل أن التشخيص أبرز تقنية يف 
الرتميز يف احلكاية املثلية أي تقدمي احليوان 
يف هيئة اإلنسان و»تشخيص احليوان بالكالم 
والفكر ظاهرة قارة يف احلكاية املثلية إىل 
حد أننا ال نحتاج إىل التمثيل عليها. ولكننا 
نحب أخريًا أن ندقق أن احليوان املوضوع 
لإلنسان بالتشخيص ال يرمز إال إىل مظهر 
واحد من اإلنسان إذ ليس يف كليلة ودمنة 
حيوان واحد يرمز إىل اإلنسان يف كليته 

وتعدد أبعاده«)14(.
تنزع احلكاية املثلية إىل التغريب، لكنه 
تغريب مشدود إىل الواقع بحكم أن احليوان 
ليس سوى قناع يخفي وراءه اإلنسان أحد 
أبعاده األخالقية؛ فهذه احليوانات هي 
كائنات حقيقية موجودة يف الطبيعة، وقد 
أسبغ عليها النص خصائص سلوكية إنسانية؛ 
فالغرابة تزول مبجرد ما ندرك أن احليوان 
ليس إال رمزًا للتعبري عن سلوك اإلنسان. إن 
الغرابة يف احلكاية املثلية تختلف عن غرابة 
احلكاية العجيبة - مثاًل- يف كونها ال تخرق 
الواقع الطبيعي إال يف خاصية إسناد الكالم 

 فالرمزية التي اعتمدها النص هي: »رمزية 
بسيطة أولية تتفق مع املستوى العقالين 
للحكم واألفكار التي تعرب عنها، بقدر ما 
تتفق مع التصور الكامن وراء هذا النمط من 
التعبري ألدائها. فالرؤية العقالنية التي تكمن 
وراء العمل تتوسل شكالً بسيطًا لتبليغ البعيد 
والعميق من طروحاتها، وهو أمر يتالءم مع 
الهم اإلصالحي الذي يتوخى الفعالية األقوى 
يف اإلفهام واالتساع األقصى يف دائرة 

االتصال«)12(. 

وجممل القول يف بالغة احلكاية املثلية أنها 
قامت على جملة من املقومات والسمات التي 
تضفى على النص األدبي. وسنقف فيما يأتي 
على أبرز مقومات أدبية احلكاية املثلية: 

أ- التمثيل والرتميز:
يقول ابن املقفع: »فأول ما ينبغي ملن قرأ 
هذا الكتاب أن يعرف الوجوه التي وضعت له 
والرموز التي ُرمزت فيه وإىل أي غاية جرى 

املتمثلة كما قلنا سابقًا يف اجلمع بني البعد 
التعليمي األخالقي والبعد األدبي التمثيلي. 
فهذا النموذج من التعبري األدبي يجمع بني 
خصائص اخلطاب احلجاجي وخصائص 
اخلطاب األدبي؛ ذلك أنه ال يوجد أي تعارض 
بني الغرض احلكمي املعلن داخل النص وبني 
تعدد الدالالت والتأويالت احملتملة التي ميكن 
أن تنبثق عن تنظيمه اجلمايل. يقول سامي 
سويدان إن كتاب كليلة ودمنة على الرغم من 
وظيفتيه اإلمتاعية والتعليمية فهو ال يخلو 
من بعد رمزي »فمزية الرمز افرتاضه التأويل، 
والتأويل يف أساسه متعدد يف وسائله كما يف 
نتائجه. وإذا كان تكرار إعالن احلكمة املرجو 
بلوغها من احلكاية - املثل يف البدء )الطلب( 
ويف النهاية )اجلواب( حماولة حلصر هذا 
التأويل أو تلك وجهة النظر، فإنه مع ذلك ال 
يلغي تعددهما. بل قد يكون النص نفسه، بقدر 
ما يقع اإلعالن املذكور يف املستوى الظاهر 
منه، ناهيك بالقراءات املتعددة التي يتيحها 
بناؤه ونظمه، حاضًا على جتاوزه ودافعًا إىل 
استكناه دالالته املتنوعة)10(. ويختلف مع 
هذا الرأي عبد الوهاب الرقيق الذي يرى أن 
احلكاية املثلية نوع سردي حجاجي ينطوي 
على معنى وحيد هو املعنى املعلن الذي 
يرتك للقارئ جمااًل للتأويل)11(. ومثل هذا 
الرأي يركز على البعد العملي يف احلكاية 
املثلية أي أنها نص تعليمي يف املقام 
األول تسعى إىل توضيح الفكرة أو توجيه 
السلوك. احلكاية املثلية وفق هذا الرأي قرينة 
اخلطابة والنصوص الدينية والسياسية. غري 
أن النظر إىل ما تتوفر عليه احلكاية املثلية 
من وجوه ومقومات جمالية يؤكد أن القراءة 
املنايبة لطبيعة هذا النوع األدبي ينبغي أن 
تتجاوز معنى الظاهر إىل معاٍن باطنية يقوم 
املتلقي باستخراجها واكتشافها، لكن ذلك ال 
ينبغي أال يفيد أننا بإزاء نص رمزي مركب؛ 

ابن املقفع
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أيضا تراثًا سرديًا استجاب لغريزة احلكي 
عند اإلنسان العربي، غري أن السرد الرسمي 
)العاِلم( كان يختلف عن السرد الشعبي، يف 
كونه ميثل جزءًا من بنية الثقافة العربية التي 
اشرتطت يف قبولها السرد بناء على الشعر أو 
احلكمة. وقد مثلت احلكاية املثلية منوذجًا 
للسرد العربي الذي امتثل لشروط النص يف 

الثقافة العربية.
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غريي، شمويل املعرفة، حريص على احلياد 
واملوضوعية، مقتصر على عرض الوقائع 
بغري تعليق أو انحياز«)16(؛ وعن هذا الراوي 
األصلي يتفرع راٍو آخر، وهو كما يقول عبد 
الوهاب الرقيق: »سارد فرعي غريي مبا 
أنه يقع على مستوى قصصي ثاٍن ويقص 
حكاية غريه، حكاية ليس هو شخصية من 
شخصياتها؛ هذا الراوي هو بيدبا الفيلسوف؛ 
ففي باب »البوم والغربان«، على سبيل املثال، 
جند هذا الراوي الذي ال يشارك يف األحداث 
بل يكتفي بروايتها. »قال بيدبا: زعموا أنه 
كان يف جبل من اجلبال شجرة من شجر 
الدوح فيها وكر ألف غراب وعليهن واٍل منهن. 
فخرج ملك البوم لبعض غدواته وروحاته 
ويف نفسه العداوة مللك الغربان، ويف نفس 
الغربان وملكها مثل ذلك للبوم...«)17(. 
وقد يتكلف بالسرد، يف »كليلة ودمنة«، راٍو 
آخر، وهو يف الغالب شخصية من شخصيات 
احلكاية، ككليلة، أو دمنة، أو األسد، أو النمر، 
أو الغراب، أو البوم، أو القرد، أو الغيلم، إىل 
غري ذلك من الشخصيات التي تتوىل رواية 

األحداث.
وهناك راٍو أو سارد آخر، سماه الباحث: 
»السارد الفرعي الذاتي« ألن هذا السارد هو 
شخصية من شخصيات احلكايات التي تقوم 
بسرد حكاية تكون مشاركة يف أحداثها أو 
قامت بها. »ومثال ذلك يف باب »احلمامة 
والثعلب احلزين« تلك احلمامة التي ابتليت 
بالثعلب اخلبيث. فاشتكت ملالك احلزين قائلة: 
»إن ثعلبًا دهيت به كلما كان يل فرخان، جاء 
يتهددين ويصيح يف أصل النخلة فأفرق منهن 

فأطرح إليه فرخي«)18(.

خالصة:
تثبت احلكاية املثلية العربية أن الرتاث 
العربي مل يكن تراثًا شعريًا فقط، ولكنه كان 

إىل احليوانات، لكن احلكاية املثلية حتتفظ 
باخلصائص الطبيعية للحيوانات، يف حني 
أن احلكاية العجيبة تقوم على شخصيات 

وأحداث مفارقة للطبيعة.

ب - البنية السردية أو التضمني:
إن املتأمل يف نصوص احلكاية املثلية 
باعتبارها نوعًا كالسيًا من أنواع اجلنس 
القصصي، يالحظ أنها تنطوي على بعض 
املؤشرات اخلاصة بها والدالة عليها، وعلى 
ما مييزها عن غريها من النصوص. هكذا 
أشار عبد الوهاب الرقيق إىل أنها تشرتك 
مع النصوص السردية األخرى يف بعض 
العناصر القصصية كاملكان، والزمان، 
والشخصية القصصية، والراوي أو الرواة، 
واحلوار، والتوتر، والعقدة، واحلل، واملغزى... 
والتضمني  الراوي  الباحث  تناول  لقد 
باعتبارهما مكونني ألدبية احلكاية املثلية 
»فالراوي هو هيئة قصصية على درجة 
من التعقيد والتشعب ال تعرفها األنواع 
السردية الكالسية« اخلرب، واملقامة، 
والنادرة، والتضمني هو أسلوب يف الربط 
بني املقاطع وهو ظاهرة بنيوية مهيمنة 
يف احلكاية املثلية،... باختصار، الراوي، 
والتضمني، والرمز هي العالمات اجلوهرية 
اجلديرة بأن ترفع الضباب عن أدبية احلكاية 

املثلية«)15(.
ويرى الباحث أن »الهيئة السردية« يف كليلة 
ودمنة هي هيئة متعددة األصوات؛ إذ ال يتكلف 
فيها راٍو واحد مبهمة السرد، وإمنا يتوزع 
الرواة إىل جمموعة من الساردين، كالسارد 
األصلي الذي ينشئ القص، وهو الراوي 
األساس، »اخلفي«، »اجملهول«، »الغريي«، 
الذي يتفرع عنه رواة آخرون، وسمي »غرييًا« 
ألنه يقتصر على »سرد حكاية غريه دون 
املشاركة يف أحداثها. هو إذن سارد أصلي، 
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النصوص اإلبداعية نفسها. وأن معايري اجلنس 
األدبي والنوع وفراغات النص املتحقق 
وآليات القراءة وحيثيات التلقي، كلها ضوابط 
تدفع بالعمل البالغي نحو املوضوعية التي 
ال تتنكر خلصوصيته اإلبداعية اإلنسانية.

واستنادًا إىل هذا الفهم، ميكننا أن نزعم أن 
اخلطاب الدعائي ميكنه أن يقدم نفسه إنتاجًا 
بشريًا له الشرعية الكافية يف حقلي  النقد 
والبالغة. فهو خطاب متحقق بنصوصه التي 
تند عن احلصر، غني بتنويعاته وتفريعاته، 
له سحره وجماليته التي يستشعرها متلقيه، 
مكتسب قيمته بعناصره املتداخلة التي 
يتعانق فيها املضمون واللغة وطرق التعبري 
والوظيفة يف الواقع، من خالل ما ينتجه من 
انفعاالت وأحاسيس وعواطف، عرب استخدام 
جمايل للغته اخلاصة. إنه خطاب أدبي 
يخضع ملعايري اخلطاب اجلمايل املرتبط 
مبعيار التذوق بوصفه أُّس املقاربة البالغية. 

ويقتفي خطاه من أجل ضمان قدر من تكافؤ 
الفرص يف التعامل مع اإلبداع اإلنساين 
بقسط وعدالة، من دون هضم حق هذا الصنف 
التعبريي أو ذاك. فالبالغة »أوسع مما ميكن 
تقنينه يف أبواب أو مناذج، إنها تتسع لكل 
اإلمكانات التعبريية وتنفتح على مطلق 
الصناعات األدبية وشتى صيغ التصوير، 
وليس لها ضابط سوى وظيفتها اجلمالية 
واإلنسانية«)2(. ويرجع هذا االقتناع إىل 
اإلميان بأن البالغة هي يف جوهرها، عمل 
إنساين موسوم بقدر ال يستهان به من مظاهر 
الذاتية. فهي موسومة بقدر من الرجحان 
واملرونة، بحيث ال تفقد البالغة روحها 
املتمثلة يف وصف اجلمال وتفسريه وتأويله. 
وهي كلها مقوالت وثيقة الصلة بذات 
الدارس، التي تكون مطالبة بنظر موضوعي 
غري انطباعي أو عشوائي وغري خاضع 
للمزاجية السلبية. لكن مع قناعة أن عناوين 
هذه املوضوعية ال ميكن لها أن ُتستقى إال من 

مصيـر الدعـاء مصيـر البـالغـة
تستوجب املقاربة اجلمالية لألجناس 
األدبية، أن ينطلق الدارس من حقيقة أن 
البالغة ليست أبدًا قوالب جاهزة، وال قوانني 
أو قواعد متعالية، سابقة على اإلبداع. ويقر 
أن البالغة احلقة إمنا هي ذلك النظر الراجح 
لإلبداع، وأنها جمال مفتوح غري مكتمل، 
ومعيار فني قابل للتشكل والتكيف وفق تنوع 
األجناس واألنواع، ووفق التحققات النصية، 
التي هي متظهرات فعلية وجتسيدات ملموسة 
للبالغة. بالنظر إىل أن كل خطاب ميثل وجهًا 
من وجوه البالغة، ويسهم من جانبه يف بناء 
صرحها الشامخ، وإغناء دوحتها املرتامية. 
إن حقيقة البالغة هي االحتكاك املباشر 
بالنص اإلبداعي، واالستنطاق الفعلي لعوامله 
اجلمالية، ومعاينة مستويات انبنائه داخليًا، 
وتتبع مظاهر تأثريه يف اآلخر خارجيًا. وهذا 
لعمري هو النظر النقدي الذي ينبغي للدارس 
البالغي والناقد األدبي أن يسري على هديه 

التجنيسيـة والشـرعية  الدعائـي  اخلطـاب      

اجلماليات بوصفها خطابًا أدبيًا

عبد الفضيل ادراوي

يضمر هذا املقال بني ثنايا أسطره َهّمًا نقديًا دفينًا، يتمثل يف حماولة لفت األنظار إىل منط من أمناط القول يف الثقافة العربية، كان قدره أن يعيش 
حتت وطأة ظلم نقدي عظيم، مل تشهد له باقي األمناط القولية التي أنتجتها اخمليلة اإلنسانية نظريًا. ذلكم هو الدعاء الذي نكاد ال نسمع عنه حسيسًا 
وال همسًا على الساحة النقدية. فقد بقي هذا الفن دومًا مستبعدًا عن ساحة الدراسة والتحليل. منظورًا إليه  نصًا للتدين والتعبد ال غري.  فاغتصبت 
منه خاصيته الفنية، ومعها افتقد استقالليته الذاتية، افتقادًا أورثه اإلهمال والتبعية لغريه. فلم نظفر له يف التصنيفات النقدية القدمية باعرتاف أو 

تنظري، كما مل يكن له نصيب ذو بال يف  االشتغال النقدي املعاصر. 
ويف أحوال نادرة تنبه البعض لفنية الدعاء، فقارب باحتشام بعض نصوصه. لكن املقاربات ظلت أسرية إما جلمالية الشعر أو جلانب البنية 

اللغوية)1(.
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)فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إال أن قالوا 
إنا كنا ظاملني( »أنهم مل يحصلوا مما كانوا 
ينتحلونه من املذهب والدين وما يدعونه إال 
االعرتاف بأنهم كانوا ظاملني. والدعوى اسم 

ملا يدعيه«)14(. 

واحلق أن الدارس ميكنه أن يستخلص من 
معاين كلمة )دعاء( ومشتقاتها، نتائج مغرية 
يف دراسة الدعاء واالعرتاف به جنسًا أدبيًا.
فهو قول ونداء، وهذا يجعل منه خطابًا أو 
رسالة حمكومة بعناصر اإلرسال وتقنيات 
التواصل املطلوبة يف الدراسات البالغية 

واللسانية واألسلوبية.

وهو زعم وادعاء، وهذا يجعل منه منطًا 
تعبرييًا يعانق اخلطابية ويغرف من السمات 
احلجاجية واآلليات االستداللية، التي متكن 
من طرح مضامني يفرتض أن تتوجه نحو 
أطراف قد تقبلها وقد ترفضها. ويف كل 
األحوال تفرض على اخلطاب أن يراعي 
املعايري التواصلية اإلقناعية التي متكنه من 
الصمود أمام احتماالت التشكيك والرفض 
وسوء الظن، التي تالزم كل خطاب)15(. 

وهو استغاثة وندب ونياحة، وهذا من شأنه 
أن يجعل من الدعاء خطابًا ذا سمات عاطفية، 
ال تختلف عن السمات الدرامية املطلوبة يف 
الفنون التي تصور الدراما وتعرب عن املأساة 
واألمل واملعاناة. كما يحيل هذا املعنى إىل 
جماالت النفس والشعور، وقيم العاطفة 
اجلياشة التي لن يعدمها صدق اإلحساس 

وأمل االحرتاق وعمقه.   
وهو دعوة وهداية، وهذا يجعل من الدعاء 

بهم؛ وهو كقول الرجل: إذا لقيت العدو خاليًا 
فادع املسلمني، ومعناه: استغث واستعن 
باملسلمني«)6(. ورأى ابن قتيبة أيضًا أن 
»معنى الدعاء هاهنا االستغاثة. ومنه دعاء 

اجلاهلية ودعوى اجلاهلية«)7(.

 - العبادة، كما يف اآلية؛ )إن الذين تدعون 
من دون اهلل عباد أمثالكم()8(.

- القول، إذ رأى أبو عبيدة أن: )دعواهم فيها 
سبحانك اللهم وحتيتهم فيها سالم وآخر 
دعواهم أن احلمد هلل رب العاملني(، تعني 

»قولهم وكالمهم«)9(.

- احلث واحلض على الشيء. ففي آيتي: )واهلل 
يدعو إىل دار السالم( و)رب السجن أحب إيّل 
مما يدعونني إليه(، يكون املعنى »احلث على 

قصد الشيء«)10(. 

- الندب والنياحة، »فدعا امليت: ندبه كأنه 
ناداه. والتَدعّي: تطريب النائحة يف نياحتها 

على ميتها إذا ندبت«)11(.

- الهداية، فقوله تعاىل: )له دعوة احلق(، 
وكتابه)ص( إىل ملك هرقل )أدعوك بدعاية 
اإلسالم( فيهما معنى الدعوة  والهداية إىل 

توحيد اهلل وطاعته()12(. 

ع واإلقبال، كما يف احلديث: ).. تداعى  - الّتَجمُّ
عليكم األمم كما تداعى األكلة على قصعتها(

 .)13(

- الزعم واالدعاء، فعند أبي إسحاق تعني آية: 
 

فتسري عليه كل املقوالت واألحكام اجلمالية، 
كأن يقال عنه إنه)جميل( أو)رائع( أو )ممتع( 

أو )مؤثر( أو )شيق(..إلخ. 

وهو إضافة إىل ذلك مقدم نفسه خطابًا 
يقينيًا، ينظر إليه من زاوية الصدق والكذب، 
ينقل حقائق ومعلومات ومواقف منظورًا 
إليها يف واقعيتها ويف ارتباطها باحلقيقة 
والتجربة. ويف الوقت نفسه ال ُتْعِوُزه املواقف 
اخليالية، وحلظات املبالغة التي قد تتعدى 
دائرة املقبول وتتخطى مساحة )املاصدق(.  
وميكننا التوقف مع جملة من اجلوانب التي 
تثبت أن النص الدعائي نص إبداعي بامتياز، 
قابل للدراسة والتحليل من جوانب شتى تقع 
يف صميم دائرة اجلمال والصنعة األدبيني.

 الدعاء وآفاق التسديد اللغوي:
مبعاينة الدالالت اللغوية للدعاء، يظفر 
الباحث بنتائج مفيدة يف ضم هذا اإلنتاج إىل 
دائرة األدب. إذ تتفرع عن االشتقاق اللغوي 

للكلمة ظالل معاٍن عديدة ومنها:
- النداء، فـ»دعا الرجل دعوا ودعاء، ناداه. 
ودعوت فالنًا أي صحُت به واستدعيُته«)3(. 
ويف اآلية: )يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده(، 
أي يناديكم »إىل احملشر بكالم يسمعه 
اخلالئق. وقيل هي الصيحة التي تسمعونها 
فتكون داعية لهم إىل االجتماع يف أرض 

احملشر«)4(. ومنه قول عنرتة:
يدعون عنرتة والرماح كأنها       

 أشطان بئر يف لبان األدهم

- االستغاثة)5(؛ ففي قوله تعاىل :)وادعوا 
شهداءكم من دون اهلل( يكون املراد: »استغيثوا 
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الذاكرة احلافظة، كما حوتها أمهات الكتب 
واملدونات؛ كتب احلديث واملساند والتاريخ 
والتفاسري، وكتب أدعية خاصة كـ)الصحيفة 
العلوية(، و)الصحيفة احلسنية( و)الصحيفة 
احلسينية( و)الصحيفة السجادية(و)الصحيفة 
الصادقية( و)الصحيفة املهدية( وغريها 
مما يند عن احلصر. وطاملا أن التفكري 
بواسطة اجلنس أو النوع، هو طريقة إنسانية 
يف التواصل األدبي، فإن الدعاء، ألنه إبداع 
متحقق وجودًا ومتنًا، تغدو له الشرعية 
املطلقة كي يطالب بنصيبه من التناول 

النقدي. 

الدعاء بني التهـجيـن  ومغامرة التأصيل 

لقد كان من أهم أسباب احليف الذي حلق 
بالدعاء يف جمال القراءة النقدية كونه يصدم 
الباحث احمللل بإشكالية جتنيسية تصنيفية، 
تتمثل يف كونه يقوم على نوع من التهجني 
ألسلوب النرث، ويعمد إىل تفتيت ظاهري 
لتماسكه النوعي )حديث – حكاية - تاريخ 
– مناقب - موعظة - مثل – رحلة - مرافعة 
– خطبة -وصية – قصة –خرب - حكمة - 
قرآن...إلخ(، وكأنه يحاول أن يؤصل النرث 
يف نسيج الثقافة السائدة. إذ رهن مصريه 
بإشكالية العالقة بني جنسي الشعر والنرث، 
وما لها من انعكاسات على اإلبداع واملبدع 

وعلى عملية التلقي.

واحلق أن مبدع الدعاء مل يكن مبعزل عن تلك 
املعركة التي كانت حمتدمة على أشدها بني 
هذين القسمني الكبريين. واختياره الصيغة 
النرثية يف القول قد يعد مغامرة فنية، تقتضي 
منه الوعي بإشكاليته الفنية وعيًا جديًا، كما 
تقتضي منه الكفاءة الالزمة ملنافسة الشعر، 
الذي تبوأ رتبة حضارية وحط بثقله على 

»صورنة العمل األدبي تبقى مطمحًا، دون أن 
تكون مَسلَّمة حاصلة، ألن النظام الصوري 
يتأبى على االستيعاب، يف مستوى الصور 
ذاتها، وكل ما سيكون باإلمكان قوله يبقى 
تقريبيًا. فسيكون الزمًا االكتفاء باالحتماالت 
بداًل من توجيه يقينات واستحاالت)18(. 
كما أن الصعوبة ترجع إىل كون األجناس، 
»مرتبطة بالضرورة بتحديدات الفعل 
التواصلي، ألنه وإن كانت أسماء األجناس 
ترتبط باألفعال اخلطابية، وكل فعل خطابي 
هو فعل وظيفي، وأن قطب الوظيفة يتدخل يف 
حتديد أسماء األجناس حسب صيغ خمتلفة، 
فإن الفعل اخلطابي ليست له واقعية إال 
باعتباره فعاًل تواصليًا«)19(، إضافة إىل 
أن اجلنس »يبقى فعالً لغويًا، وهو بذلك فعل 
معقد«)20(، تتداخل فيه عناصر ال ميكن 

ضبطها)21(. 

إال أن هذه املعضالت ال ميكنها أن حتول 
دون إخضاع الدعاء  للعملية التجنيسية 
التصنيفية، ويبقى حقه يف ذلك مشروعًا 
ومربرًا نقديًا، ما دام يعلن عن هويته النوعية، 
قه تراكمات نصية ال تنتهي.  منطًا قوليًا ُتَحقِّ
فقد »انكب العلماء وتهافتوا على تدوين 
األدعية يف خمتلف األزمنة وعملوا على 
شرحها وترجمتها وكتبوا عليها احلواشي 
والتعاليق، وعملوا لها الفهارس التي لو أتينا 
على ذكرها وتفصيلها لطال بنا املقام«)22(. 
فهو متحقق بنصوصه التي تغطي مرحلة 
زمنية متتد  من اجلاهلية، وهي مستمرة إىل 
اليوم. وهو متحقق يف منت متنوع، قد تطول 
نصوصه عشرات الصفحات، وقد تقصر إىل 
كلمة واحدة، ويف تباين بني النص الكامل 
املستقل بذاته، وبني اجلزء التابع لغريه، ويف 
تنوع أسلوبي تتعدد صيغه وتشكيالته بتعدد 
دالالته وقضاياه. وهي نصوص استوعبتها 

منطًا تعبرييًا يأخذ خصوصيته من موضوعه 
األخالقي الرتبوي، ومن أهدافه ووظيفته 
وتأثريه يف الواقع. وهي أبرز سمة مطلوبة 
يف النقد واإلبداع؛ أن ينشد »الوصول إىل 
اجلماعة من أجل تغيريها«)16(، ويروم 
»ترشيد املتلقني«)17(. فيكون الدعاء أدبًا 
هادفًا ال ينفصل فيه الفن عن جمتمعه. 

وهو عبادة، وهذا يجعل منه خطابًا وثيق 
يرتبط بعوامل  بالروح، وبكل ما  الصلة 
املناجاة واالعرتاف والتخلي. ويدفع نحو 
ابتغاء قيم الذاتية فيه، ومساءلته يف ارتباطه 
بالنص الديني. ويفتح باب البحث على 
مصراعيه، للسري يف اجتاه تغيِّي السمات 
اخلاصة التي ميكن أن تفرده عن غريه من 
اإلبداعات البشرية، بوصفه إنتاجًا حمددًا 
بالقول الديني، ومعاينة مدى حترره، وما 

حدود تسويره.   

ع، فيكون الدعاء جمااًل  وهو مأدبة وجَتمُّ
مغريًا، فاحتًا شهية الدارس، مسيالً لعابه 
الزدراد ما تضمره نصوصه من لذيذ خرياتها 

وأطاييب أصنافها وأنواعها.

وهي ظالل معاٍن ودالالت، تقع يف صميم 
االشتغال النقدي، مبا يجعل العتب شديدًا على 
من يقابل النص الدعائي مبنطق التجاهل 
اإلبداع  دائرة  عن  ويخرجه  واإلقصاء، 

واألدبية.

الدعاء يف معركة التجنيس؛ من املعضلة 
إىل الشرعية

تعد إشكالية التجنيس أهم حتدٍّ يواجه دارس 
النص الدعائي، ومرجع ذلك إىل ارتباطه 
مبعضلة التجنيس بشكل عام، بالنظر إىل أن 
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حينئذ أن نطالب الدرس النقدي مبزيد من 
املوضوعية، وننبهه إىل ضرورة التحلي 
بالقسط يف التعامل مع اإلبداع البشري، حتى 
تدرس جميع األنواع األدبية، شعرية ونرثية، 
قدمية وحديثة، من دون استثناء. وسوف 
يكون الدعاء أحد أبرز األنواع التي حلقها 
اإلقصاء، وقد نتج عن ذلك ثغرة نقدية تتطلب 
الشجاعة األدبية والنقدية لسدها. حتى ال 
يقتصر الدرس البالغي على »معاجلة الشعر 
أو فنون القول القريبة..ويكون أساس البحث 
يف جميع هذه األنواع اعتبار ما تقوم عليه 
من مكونات وسمات خاصة بكل نوع«)33(.

الدعاء واللحظة اجلمالية التعبريية

إن للدعاء صياغته اجلمالية املتميزة، 
تلتقي يف جوانب كثرية منها مع بالغة 
األنواع املعروفة، وتستجيب ملعايري البالغة 
التقليدية؛ بالغة األبواب واملفاهيم اجملردة، 
من قبيل اعتماد اخليال، وتوظيف اللغة 
الباذخة، وتغيِّي التحسني والتجميل بكل 
السبل املمكنة، وتنويع املعاين واملوضوعات. 
وهو قول لصيق بالروح، منصب على 
توصيف املشاعر واألحاسيس، ملتفت إىل 
الداخل، عامل على إظهار النفس يف صورتها 
الكائنة واملمكنة، و»حقيقته إظهار االفتقار 
إىل اهلل«)34(. مما يوقفنا على مركزية الذات 

النرث الفني على نحو ما حتقق بالنسبة إىل 
الشعر«)26(. ما ترتب عنه أن أغلب املعايري 
اجلمالية املستخلصة: »تدين يف أصلها 

جلماليات هذا اجلنس األدبي«)27(. 

ويف أحسن احلاالت كان االهتمام بالنرث 
حمكومًا بهاجس: »البحث عن إحكام لقوانني 

الكتابة وحصر ألفانينها«)28(. 

وال يعجم عن األذهان أن النرث العربي قد مت 
تناوله يف النقد القدمي من منظورات  متيزت 
بالعمومية يف الغالب، وأن أنواعه النرثية 
مل تعرف حصرًا دقيقًا، وال تتبعًا تفصيليًا. 
كما مل توضع لها قواعد صارمة، وال معايري 
علمية ضابطة ومقننة، بحيث تكون عذرًا لدى 
البعض  إلقصاء هذا النوع أو ذاك. بل على 
العكس، فالباحث بإمكانه أن يظفر مبنظورات 
راجحة، يستفاد منها اإلميان بتنوع النرث 
واختالفه وانفتاحه. يقول ابن خلدون مثاًل: 
»وأما النرث فمنه السجع الذي يؤتى به قطعًا، 
ويلتزم يف كل كلمتني منه قافية، ومنه 
املرسل، وهو الذي يطلق فيه الكالم إطالقًا 
وال يقّطع أجزاء، بل يرسل بال تقييد بقافية وال 
غريها ويستعمل يف اخلطب والدعاء وترغيب 
اجلمهور وترهيبهم«)29(، وهو »يشتمل على 
فنون ومذاهب يف الكالم«)30(. ويشري آخر 
إىل أن »النرث مطلق غري حمصور، فهو يتسع 
لقائله«)31(. ويقول آخر: »وتأملت – أدام اهلل 
توفيقك-النرث فوجدت فيه من أنواع البديع 
ما يف النظم.. وجعلت أبحث عن ضروب 
الكالم فوجدتها على فصول وأقسام«)32(. 

 فإذا أدرك الدارس هذه األمور، حينئذ يقتنع 
أن الباب ال يزال مفتوحًا أمام كل األنواع 
املوجودة، بل وحتى التي سوف توجد الحقًا، 
كي حتظى بشرف التناول النقدي. ويلزمنا 

آفاق التلقي لدى القراء. فقد كان »الشعر من 
بني الكالم شريفًا عند العرب«)23(. بل إنه 
استطاع أن يخيم بظالله على وعي النقاد 
الذين: »كان الشعر عندهم موضع التفكري 
البالغي والنقدي، حيث نكاد ال جند أي أثر 
لألجناس النرثية يف مسار هذا التفكري الذي 
ظلت مفهوماته ومصطلحاته تدور يف فلك 

الشعر«)24(. 

وإذا استحضرنا إىل جانب هذا، أن الشعر ظل 
عرب مراحل تاريخية طويلة، وسيلة للرقي 
االجتماعي، وسبيالً فعاالً لتحسني الوضع 
يف هرم املكانات االجتماعية، نظرًا الرتباط 
الشعراء بالبالط واحلكام، وحاجة هؤالء 
إليهم، فإننا ندرك حجم املغامرة التي يركب 
متنها صاحب الدعاء، حني يختار النرث صيغة 
جمالية لتمرير خطابه ورسالته اإلبداعية، مع 
علمه أن املفاضلة بني اجلنسني حاصلة، وأن 
النرث يتوارى خلف الشعر، واحلديث عن الطبع 
والصنعة موقوف على الشعر، ألنه يرتبط 
بالشعور، إىل درجة أن »غصب الشعر من 
النرث ما أحب أن يضمه إليه، وتركه بال ميزة 

متيزه«)25(. 

وتتجلى املغامرة بشكل أوضح، عندما ندرك 
أن جنس الدعاء قد صاغ نصوصه يف مراحل 
تاريخية خمتلفة، كان إبانها اخلالف بني 
املذاهب والطوائف اإلسالمية على أشده، 
وكانت روح التعصب والعناد سيدة املوقف، 
)نستحضر الصراع السياسي عرب العصور، 
وخصوصًا صراع املذاهب واألحزاب على 
عهد األمويني والعباسيني(. وهو ما أدى إىل 
تغييب أنواع نرثية ظلت ُتطرق غالبًا من 
زاوية عالقتها بالشعر، إن كتب لها أن تطرق، 
وإال كان نصيبها التهميش والتحييد، حتى 
إننا: »ال نكاد جند اهتمامًا حقيقيًا بجماليات 

اخلطاب الدعائي ميكنه أن يقدم 
نفسه إنتاجًا بشريًا له الشرعية 
الكافية يف حقلي  النقد والبالغة. 
فهو خطاب متحقق بنصوصه التي 
تند عن احلصر، غني بتنويعاته 
وتفريعاته، له سحره وجماليته
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األول واملكانة املفضلة. فنحن نتعلم الفنون 
ومنارس البالغة ونعنى بالثقافة لكي نصل 
يف النهاية إىل مستوى عال من احلياة«)41(. 
ولعل جنس الدعاء ال يخرج عن هذا املنظور، 
فهو إبداع تعبدي إصالحي يف جوهره، 
هدفه تربية اإلنسان وصياغته ليكون 
كائنًا أفضل يف احلياة، لذاته ولآلخرين 
وللوجود أجمع. وهي عينها غاية البالغة 
مبفهومها الرحب »غاية فنية، تخدم احلياة 
وتواكب التطور وتفي بحاجة األمة والفرد. 
وهي نفس احلاجات املطلوبة يف كل فن 
يف اجملتمعات«)42(. وتبدأ وظيفية الدعاء 
احلياتية من شخصية الداعي. فإن للدعاء، 
كما يرى أ. كاريل مثاًل: »أعمق األثر يف روح 
اإلنسان وفطرته، إنه ينضجه وينميه إىل حد 
أن يضيق كيانه بأثر البيئة والوراثة«)43(. 
لذلك ُوصف كالم أئمة الدعاء ورواده يف 
الثقافة اإلسالمية، بأنه يتضمن العلم الذي 
يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة اإلنسان ويلبي 
خمتلف حاجياته، فرتاثهم »يبني كيف ميكن 
لإلنسان أن يصلح نفسه وجمتمعه«)44(. 
ولن يكون  مبقدور أحد، انطالقًا من هذا الفهم 
الوظيفي والرحب لإلبداع والبالغة، أن يضرب 
عن الدعاء صفحًا، أو يطوي عنه كشحًا، ألنه 
إبداع يربط اإلنسان بحياته الواسعة، ويفتح 
ذهنه على أرجائها املرتامية، »تلك احلياة 
الشريفة السعيدة التي يجب أن جنعلها هدفًا 
نوجه إليه فنوننا وعلومنا وعقائدنا«)45(. 
وهي عينها رسالة الدعاء وغايته يف 

اجملتمع. 

- إبـداع للتغيـيـر
واحلق إننا ال نعدم إشارات، هنا وهناك، 
ميكنها أن تفيد يف جمال التأصيل للدعاء 
جنسًا أدبيًا يف الثقافة العربية اإلسالمية، 

اللفظ رائعًا واملعنى بارعًا مل تصغ له األسماع 
ومل حتفظه النفوس ومل تتناقله األفواه ومل 

يخلد يف الكتب«)38(. 
ومما يغرس الدعاء يف تربة اإلبداع األدبي 
اجلميل، كون الذاكرة األدبية حفظت لنا 
نصوصًا ال يحصيها عّد، لشخصيات عرفت 
برباعتها وفصاحتها. وتكفينا دلياًل، تلك 
النصوص الدعائية الصادرة عن الرسول 
)صلى اهلل عليه وسلم(، وعن الصحابة 
والتابعني وأئمة التصوف. ومن يقرأ األدعية 
املطولة املروية عن اإلمام علي بن أبي 
طالب مثاًل، أو عن ابنيه احلسن واحلسني، 
يدرك بامللموس أنها كسائر كالمهم »أشرف 
الكالم وأبلغه، بعد كالم اهلل تعاىل وكالم 
نبيه )صلى اهلل عليه وسلم(، وأغزره مادة، 
وأجمعه جلالئل املعاين«)39(. ألنه إبداع ذات 
متمرنة يف ميدان الفصاحة والبيان وإجادة 
الكالم. ومعلوم أن العملية اإلبداعية ليست من 
نصيب اجلميع، وإمنا هي حظ من »قد تعبد 
للمعاين وتعود نظمها وتنضيدها وتأليفها 
وتنسيقها واستخراجها من مدافنها وإثارتها 
من مكامنها«)40(. لذا فإن هذا النوع النرثي 
يف تراثنا العربي قمني بالدراسة البالغية، 
خاصة إذا نحن أنصتنا إىل تلك الدعوات التي 
تعلن بالتنظري واملمارسة، عدم حصر العمل 
البالغي يف حدود مرسومة سلفًا، أوأبواب 

مقننة.

الدعاء يف املوقف التداويل
إبـداع للحيـاة:

من  مسّلمات املنظورات النقدية املعاصرة 
أن »اللغة واألدب والفن والبالغة إمنا هي 
جميعها يف خدمة احلياة التي لها االحرتام 

يف الدعاء، يوصفها ركنًا أساسًا يف العملية 
اإلبداعية، الشيء الذي يفتح آفاق حتليل هذا 
اخلطاب على جهة املرسل الذي يتشكل من 
خالل سمات إبداعه. ويصبح النص حاماًل 
جملة من سمات الشعرية والتعبري الذاتي 

اجلميل.

كما أن عملية )إظهار االفتقار(، هي اعرتاف 
وعرض، وهي عملية توحي بقدر كبري من 
الصنعة والتشكيل والتصوير، وتعانق آداب 
البوح واملناجاة الفردية وآداب الذات وما 
تستوعبه من سمات إنسانية. وهو أهم عنصر 
مبحوث عنه يف جمال قياس أدبية وبالغية 
أي خطاب إبداعي يف جمال الدرس األدبي. 
ويؤسس النص الدعائي لبالغة رحبة 
وواسعة، متتد عرب اآلفاق اإلنسانية املمتدة. 
كما تالمس احلياة يف أبعادها وجوانبها 
املتعددة واملتشعبة، بل وحتى يف تفاصيلها 
الدقيقة. لذلك وجد امتداده بني شريحة كبرية 
من القراء واملعجبني. ومعلوم أن من شروط 
اجلميل »ضرورة إجماع ناس على اعتباره 
جميالً، فتتوحد عليه عقولهم وأذواقهم«، 
كما يطرح )أ. كانط(. وهذا يدل على أنه كالم 
إبداعي تتحقق فيه  مقومات اجلمالية التي 
ضمنت له حدًا من املقبولية، التي ال تتحقق 
إال بعنصري »التوافق واالنسجام«، وهما 
ركنا اجلمالية عند )بومغارتن()35(،  وبهما 
اكتسب الدعاء مناعته الذاتية، وصمد يف وجه 
عوامل الفناء واالنقراض. فهو إبداع ال تعوزه 
إذن خاصية »اللحظة اجلمالية«)36(. ولعله 
مبراعاة هذه اجلمالية كان مبدع الدعاء  
يراعي ما وضعه النقاد من معايري لضمان 
املقبولية، من قبيل أن الكالم »إذا كان لفظه 
غثًا ومعرضه رثًا، كان مردودًا ولو احتوى 
على أجل معنى وأنبله«)37(، وأنه »إذا مل يكن 
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سماوية ووضعية. وكان مقامها التواصلي 
مقامًا سجاليًا بامتياز، يقتضي مناقشة غري 
املؤمنني؛ من الكفار والزنادقة واملتعصبني 
واملنتصرين للسلطة احلاكمة والسائدة)51(. 
فال مناص إذن من اخلضوع ملقتضيات 
املقام، ومتثل املقولة التواصلية الشهرية: 
»لكل مقام مقال«. وهي أشياء جتعل الداعي 
يواجه »حتديات فكرية ومعتقدات مذهبية، 
وأحيانًا شخصية، ليست بالضرورة متماشية 
مع معتقده ومسّلماته. كما أنها توجهات 
ال تقتصر على االختالف أو الرفض، وإمنا 
تسعى إىل الهدم والتحطيم، مستغلة كل السبل 
املتاحة. وترى كل الوسائل مربرة لهذه 
الغاية«)52(. وهنا نستحضر نظرية مايري 
عن اخلطاب اللغوي وارتباطه بإشكالية 
االختالف يف العامل اإلنساين، وكذا النظرية 
البالغية لبريملان التي ترى أن اخلطاب  
يكون دومًا معرضًا لسوء الظن واملساءلة 

والتشكيك.

وإذا كانت البالغة العربية قد تشكلت عمومًا 
يف سياق الدفاع عن النص الديني، وتقنني 
فهمه مبا مياشي املعتقدات األساسية لدى 
أصحاب املذاهب والفرق اإلسالمية، من 
أشاعرة ومعتزلة وغريهم، فإن الرواد من أئمة 
الدعاء، كاإلمام علي بن أبي طالب، واحلسن 
اجملتبى، واحلسني الشهيد، وزين العابدين 
السجاد، وجعفر الصادق، هم أول من يفرتض 
فيهم النهوض بهذه املهمة، واالنخراط 
املباشر يف كل املعارك التي تنشب وحتتد يف 
الواقع. ومن مت االستعداد »خلوض السجال 
املطلوب واملفروض يف معركة ال مكان فيها 
لغري السيد؛ السيد بقوله ولسانه، أو بأتباعه 
وعشريته، بأمواله وأرزاقه، أو بجنوده 

وأعوانه«)53(. 

السياسيني يف كل حني ويف كل جيل، حتى 
يكونوا خري من يقوم يف تثبيت األمة على 
الركائز االجتماعية الصحيحة«)47(. ويتتبع 
شريعتي حياة هذا اإلمام نفسه، وظروف 
اجلربوت التي عايشها، ويبني أن صحيفة 
أدعيته هي »كتاب دعاء«، إال أنها »كتاب 
اجلهاد يف االنفراد، والكالم يف الصمت، 
والتأهب يف الفشل، والتعليم بالشفاه املطبقة، 
وتسليح من أخذوا سالحه«، وهي »دروس 
احلياة واملثال والقدوة والتفكري والعمل«. 
بل إن السلطة السياسية األموية التي عايشها 
السجاد كانت »تقف لتلك الكلمات باملرصاد؛ 
فهي أخطر عندها من كلمات تقدح يف 
اإلله«)48(. ويبني آخر أن الدعاء »يثبت أمام 
اإلنسان أهدافه التي يريد بلوغها، ويعمق يف 
النفس ما يطلبه املرء من اخلري وما يستعيذ 
به من الشر، فكأنه نشيد يوحي بالعمل 
اإليجابي«)49(. وهو عند آخر »مدرسة 
متكاملة حتتضن كافة املفردات احلياتية 
التي ال غنى لإلنسان عنها« و»منهج حياتي 
متكامل«)50(. وهي، لعمري، شهادات، وإن 
كانت ملهتمني بالفكر اإلسالمي وفلسفة 
الدين، وليست لنقاد أو بالغيني متخصصني، 
إال أنها تنبهت لوظيفية هذا  اخلطاب، 
مبا يدخله يف صميم االشتغالني البالغي 
والنقدي، ومبا يخلصه من ظلم اإلقصاء 

والتقزمي والتبعية لغريه. 
 

إبداع لإلقنـاع:
ويدعم الشهادات أعاله كون النصوص 
الدعائية الرائدة أُنتجت يف بيئة غنية، تواجد  
فيها الفالسفة واملتكلمون والشعراء والنقاد 
والنحاة واملفسرون واإلعجازيون واملنكرون 
وامللحدون، وأتباع الديانات األخرى من 

ميتلك مقومات أساسية تشفع له يف املرافعة 
أمام القضاء النقدي إىل جنب األجناس 
األخرى، عساه أن يحظى بشرف االعرتاف 
والقبول من لدن الدارسني، واالنضواء حتت 
لواء البالغية، ويسهم بدوره، يف بناء صرحها 

الشامخ. 

فسليمان كتاين مثاًل، يف معرض حديثه 
عن الدعاء عند اإلمام علي بن احلسني 
زين العابدين )ت 95 هـ( يف )الصحيفة 
السجادية(*، يبني أن عمل اإلمام كان 
أملته  األبعاد،  ملّون  توجيهًا  »موجهًا 
ظروف سياسية ال تسمح له بتوسيع صدره 
يف الساحات.. فعمد إىل السجود والصالة 
ومناجاة رب األرض والسماوات عرب توريات 
خفية يزينها الفكر األنيق، واملعنى املنزل 
يف جتويف الكلمات. وكان الفن موزعًا يف 
سياسة األسلوب، يصوغ الصور ويرتلها على 
موسيقى تنبض بها ضلوع احلروف، يف 
فصاحة وبالغة تخففت بها جالالت اخليال 

وأناقات التعبري«)46(.

ويضيف يف موضع آخر: »يدعو اإلمام دعاء 
مستفيضًا من أجل إصالح األمة وإصالح 

تعد إشكالية التجنيس أهم حتدٍّ 
يواجه دارس النص الدعائي، ومرجع 
ذلك إىل ارتباطه مبعضلة التجنيس 
بشكل عام، بالنظر إىل أن »صورنة 
العمل األدبي تبقى مطمحًا، دون أن 
تكون مَسلَّمة حاصلة، ألن النظام 
الصوري يتأبى على االستيعاب، 

يف مستوى الصور ذاتها
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ومن عبارتي )خوض السجال( و)ال مكان فيها 
لغري السيد(، تتبني أهمية التحليل اإلقناعي 
لهذا اخلطاب. فهو متعدد املقاصد ومتشعب 
الوظائف البالغية؛ ميتد من الفرد إىل اآلخر، 
فإىل اجملتمع، ثم اإلنسانية يف وجودها 
الراهن والواقعي، الذي يباشره منتج النص، 
ويف وجودها العام والفسيح املطلق، يتوق 
إىل ترسيخ موضوعات وقيم الكمال اإلنساين 
فيعانق »األفق الرحب للوجود البشري، يف 
صورته املادية التي تتقوم بجسده الفاين، 
ويف كينونته اإلنسانية التي تتقوم بالروح 
والعقل والقلب، يف حياته القصرية الفانية 
ويف حياته األخرى غري املنتهية«)54(.

هوامش ومراجع الدراسة:

1 - ميكن أن نحيل إىل عناوين تناولت أدبية الدعاء، 
كـ)بنية الدعاء( لعبد اهلل العشي، و)الدعاء يف الرسائل( 
لصالح بن رمضان، و)يف بالغة الدعاء النبوي( لعبد 
الرزاق حممود فضل، و)من بالغة الدعاء يف القرآن( ليحيى 
بن حممد عطيف، و)جمالية الدعاء( لسعاد الناصر.. إلخ. 
إال أنها جميعها بقيت مدينة جلمالية الشعر أو جمالية 
أجناس أخرى، أو أسرية النظرة التبعيضية لإلبداع. وقد 
كان لنا يف غري هذا املقام، مناقشات مفصلة كشفنا 
خاللها عن مظاهر اخللل يف هذه احملاوالت ويف غريها.
2 - حممد مشبال، أسرار النقد األدبي، مكتبة سلمى، 

تطوان، ط1، 1922، ص 46.
3 - ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، 

بريوت، ط1، د.ت، ج5، ص 266.

لقد كان من أهم أسباب احليف الذي 
حلق بالدعاء يف جمال القراءة 
النقدية كونه يصدم الباحث احمللل 
بإشكالية جتنيسية تصنيفية، 
تتمثل يف كونه يقوم على نوع من 
التهجني ألسلوب النرث، ويعمد إىل 
تفتيت ظاهري لتماسكه النوعي
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عامي  بني  الهجري،  السادس   =
أي  494-504هـ(،   = )1100-1110م 
قبل والدة ابن رشد باملدة التي تفصل بني 
و520هـ(،   494  = و1126م   1100( عامي 
وهو تاريخ والدة ابن رشد. وقد أخطأ أحمد 
أمني حني ظّن أن ابن رشد أكرب من ابن طفيل 
سنًا. حيث يقول: »وكان معاصرًاً للفيلسوف 
املشهور ابن رشد، وإن كان ابن رشد أكرب 
منه سنًا«)6(. ويذكر ابن سعيد املغربي وهو 
بصدد الرتجمة البن طفيل، بأنه الطبيب 
الفيلسوف أبو بكر بن طفيل، حيث يقول: 
»قال والدي: ..لقيت علماء كثريين يفضلونه 
على فيلسوف األندلس أبي بكر بن باجه ]ت: 
533هـ=1138م[، ناهيك مدحًا وتقدميًا، 
وكان يوسف بن عبد املؤمن يجالسه ويستفيد 
منه، وملا مات يوسف اتُّهم بأنه سّمه وقد 
خاف... فجرت عليه حمنة وخلد يف منزله 

حياة ابن طفيل يف املصادر العربية 
واألجنبية

يلحظ الباحث املعاصر، وهو بصدد دراسة 
حياة هذا الفيلسوف والعاِلم املسلم، كم هي 
ضحلة املصادر التي ُتحّدثنا عن بن طفيل، 
طفولة وتعلمًا ونشأة، فنجدها تضع القليل من 
جوانب حياة هذا الفيلسوف يف دائرة النور، 
وتطمس الظلمة اجلوانب األخرى. هذا بالنسبة 
للمصادر القدمية، أما املراجع احلديثة عن 
حياة ابن طفيل فتكاد تقتصر على ما رّدده 
القدامى، يضاف إليها دراسة ليون جوتييه 
احلديثة Leon Gautier، التي تشكل أوفر 
معني حديث لدارسي هذا الفيلسوف)5(.

1 - ابن طفيل: النشأة والتطور
ُولد أبو بكر حممد بن عبد امللك بن طفيل 
القيسي؛ يف أوائل القرن الثاين عشر امليالدي 

ولقد بدأت الثقافة اإلسالمية أول ما بدأت، 
بدراسات تتصل بالقرآن واحلديث وبدراسات 
تتصل بالعربية لغة وأدبًا، ُرسمت اخلطوط 
األوىل لهذه الثقافة احلضارية )الشاملة( 
يف فرتة صدر اإلسالم، وتال ذلك حماوالت 
للرتجمة عن الثقافات القدمية: إغريقية 
وسريانية وفارسية وهندية. وكانت العربية 
لغة هذه الثقافة، واستمرت كذلك خالل فرتة 
التكوين حتى القرن الرابع للهجرة = العاشر 
امليالدي)3(. وكانت العلوم القدمية التي 
ترجمها املسلمون عن الثقافات القدمية 
ُتعرف أيضًا بعلوم األوائل، وهو مصطلح 
أطلقه املسلمون على العلوم التي اقتبسوها 
عن الثقافات السابقة، وبخاصة اإلغريقية، 
من رياضيات وهندسة ومنطق وفلسفة، 
وطبيعيات وطب وفلك وموسيقى وكيمياء 

وصيدلة)4(.

العلم يف قصة حّي بن يقظان البن طفيل: 

          الفلك منوذجًا

د. مصطفى حممد طه

عند دراسة املعطيات العلمية يف الرتاث اإلسالمي الذي تركه لنا األجداد، فإن ثمة مؤشرًا حيويًا ذي داللة ينبغي اإلشارة إليه، وهو أن احلضارة، 
باعتبارها معطى بشريًا، هي حمّصلة بشرية، وهي أيضًا دليل على االنسجام والنظام الكونّيني، يصاحبها بالضرورة انسجام ونظام فكريَّني، ومتى 
وقع االنفصام بني ما هو بالفكر )النظر(، وبني ما هو يف الواقع )العيان( فإن هذا دليل على اخللل وعدم االنسجام)1(. ولذا، ميكن الذهاب إىل أن الفكر 
العلمي اإلسالمي، يف واقعه التاريخي، حيث ميثل ابن طفيل ]494-581هـ=1100-1185م[ أحد أهم رّواده، قد أفاد من إجنازات من سبقه يف البحث 
والتأليف، فتصّدرت املؤلفات اإلغريقية الفلسفية والعلمية قائمة اآلثار العلمية األجنبية، التي وضعها اإلنسان املسلم قيد البحث والدراسة، كما أفاد 
الفكر العلمي اإلسالمي من املعلومات املتوارثة سواء ما كان منها حمفوظًا يف ذاكرة الشيوخ واحلكماء على هيئة صناعات وحرف وأفكار مرتبطة 

بكل جماالت احلياة)2(.
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نظريته يف الفيض مصدرًا من املصادر 
التي قامت عليها احلكمة املشرقية أو حكمة 
اإلشراق عند ابن سينا، وكذلك تأثر بابن 
سينا)13(. ولهذا ميكن القول بأن ابن طفيل 
يكون قد توقف وقفة قصرية، قبل الشروع يف 
رواية القصة عند عدد من الفالسفة املسلمني 
يزن فيها مقادير هؤالء الرجال، ويأخذ عليهم 
مآخذ تدل على غزارة علمه، وسعة اطالعه، 

وبعد نظره، ونفاذ بصريته)14(.
وعلى الرغم من نقد ابن طفيل ملن سبقه من 
الفالسفة، إال أن قصة حي بن يقظان تظهر 
أن ابن طفيل كان من اإلشراقيني، وقد حاول 
بطريق التأمل أن يحّل معضلة كربى شغلت 
بال حكماء وقته، وهي عالقة النفس البشرية 
بالعقل األول، ولذا فإنه مل يقنع برأي الغزايل 
الذي اكتفى يف االتصال بالتصوف، وإمنا 
اتبع رأي ابن باجه وأظهر منو الفكر اإلنساين 
درجة فدرجة يف شخص إنسان منقطع بعيد 

عن مشاغل احلياة)15(.

قادرًا على التفكري ُوجد منذ طفولته يف جزيرة 
مقفرة. وهناك استطاع بقوة عقله فقط أن 
مييط اللثام عن الفلسفة، وأسس لنفسه مذهب 
األفالطونية احلديثة يف صورته اإلسالمية. 
وسمى ابن طفيل هذا اإلنسان وهو رمز العقل، 
»حي بن يقظان«...، وتظهر يف نهاية هذه 
القصة شخصيتان هما: سالمان وأسال لهما 
أيضًا شأن رمزي يف هذه القصة)10(.

وإذا كان مؤرخو الفلسفة والعلم، قد ذكروا 
البن طفيل عددًا من الكتب والرسائل – كما 
أحملنا سابقًا – إال أنه مل يصل إلينا من آثاره 
الفكرية سوى كتاب واحد هو قصة حي بن 
يقظان. وقد حاول ابن طفيل من خالل كتابه: 
حي بن يقظان؛ أن يوجد نظامًا فلسفيًا حول 
النشوء الطبيعي وتطور التفكري اإلنساين، 
وبيان أن اإلنسان يتدرج بالتأمل والفكر 
يف املعرفة من اإلحاطة مبا حوله من عامل 
املادة، حتى يستطيع أن يتصل عن طريق 
العقل باهلل سبحانه وتعاىل، وذكر ابن طفيل 
أن عجز العقل عن إدراك اهلل يقود إىل التصوف 
عند بعض الناس)11(. وقصة حّي بن يقظان 
قصة طويلة حّملها ابن طفيل األديب الطبيب 
الفيلسوف والعامل، آراءه العلمية والفلسفية، 
فجاءت متأثرة بشخصيته، فهي أقرب إىل 
القصص الفكري منه إىل القصص األدبي، 
وهذا ما جعل كثريًا من الدارسني يعتربونها 
قصة فلسفية، لكن ابن طفيل صاغها صياغة 
أدبية جميلة، فجاءت أثرًا أدبيًا ينّم على سعة 
علمه، وعمق فلسفته ورجاحة خياله)12(.

ومل يكن ابن طفيل هو أول فيلسوف مسلم 
يكتب مثل هذه القصة يف الفضاء الثقايف 
اإلسالمي، بل إنه قد تأثر مبن سبقوه من 
فالسفة اإلسالم، كالفارابي، الذي كانت 

مسجونًا يف تاجله، وكان له دار ملن يجتاز 
به من األضياف وأصحاب اآلالم«)7(.

قصة حّي بن يقظان
تشري إحدى الدراسات العلمية املقارنة، إىل أن 
البن طفيل مؤلفات يف الطب والفلك)8(... إال 
أن مؤلفه اخلالد الوحيد – الذي وصل إلينا – 
هو قصة »حّي بن يقظان« التي شغلت العامل 
وال تزال، وذلك نظرًا ملا حتتويه من علوم، 
بل كانت ملخصًا ملوسوعة العلوم الشائعة 
يف عصره، وهي أيضًا انعكاس لفلسفة ابن 
طفيل، التي كانت موضع اهتمام وعناية عند 

املسلمني وغري املسلمني)9(.

إن قصة »حي بن يقظان« الفلسفية 
بعنوان   Pococke بوكوك  نشرها  التي 
Philosophusautodidoctues ُتعرف أيضًا 

باسم »أسرار احلكمة املشرقية«، وليست هذه 
الفلسفة يف حقيقتها سوى فلسفة املدرسة 
األفالطونية احلديثة – نسبة إىل أفلوطني – 
يف أشّد صورها صوفية. وقد عرض ابن طفيل 
يف كثري من املهارة هذه الفلسفة على مراحل 
متدرّجة متخذًا لذلك إنسانًا قصصيًا موهوبًا 

مل يكن ابن طفيل هو أول فيلسوف 
مسلم يكتب مثل هذه القصة يف 
الفضاء الثقايف اإلسالمي، بل إنه 
قد تأثر مبن سبقوه من فالسفة 
اإلسالم، كالفارابي، الذي كانت 
نظريته يف الفيض مصدرًا من 
املصادر التي قامت عليها احلكمة 
املشرقية أو حكمة اإلشراق عند ابن 

سينا، وكذلك تأثر بابن سينا

عبدالرحمن بدوي
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إىل احلياة نظرة رجل يهتم بشؤون احلياة، 
ولكن كال البطلني يف النهاية يهتديان إىل 
معرفة اهلل وسيطرته على الكون)24(.

ونخلص من كل ما سبق إىل أن اآلراء العلمية، 
قد اختلفت حول مغزى قصة ابن طفيل وغايته 
البعيدة من ورائها، وال جمال إلحصائها 
جميعًا، إذ إن من خاصية الرمز أنه يتضمن 
معينًا من املعاين ال ينضب، ولكل قارئ أن 
يستخلص منه حقيقته، ومع ذلك فمن اخلطأ 
أن ُينظر إىل رسالة »حي بن يقظان«، وكأنها 
قصة من نوع قصة »روبنسون كروزو« إذ 
إن كل حادث من حوادث الرواية مهما كان 
عرضيًا وخارجيًا يجب أن يؤخذ على الصعيد 
الروحي. فاألمر يتعلق بسرية حياة الفيلسوف 
شخصيًا، وأن ما يرمي إليه ابن طفيل يتفق 
مع غاية ابن سينا والفالسفة الذين عاشوا يف 

األندلس املسلمة)25(.

اجلانب الفلكي يف فكر ابن طفيل
لعل أهم مؤشر حيوي يدل على أن ابن 
طفيل كان فلكيًا بامتياز، هو أن ابن رشد 

حتمل عنوان »حي بن يقظان«، أوالها: - 
بحسب التسلسل التاريخي – رسالة رمزية 
يف الفلسفة كتبها ابن سينا، وثانيتها: قصة 
أو رسالة )حي بن يقظان(، على اختالف 
يف حتديد التسمية، كتبها أبو بكر بن طفيل، 
وثالثتها: رسالة فلسفية كتبها شهاب الدين 
السهروردي. أما األوىل والثالثة فهما عمالن 
فلسفيان مل يخطر ببال أحد أن يدعي نسبتهما 
إىل األدب... وأما الثانية، وهي قصة ابن طفيل، 
فهي األثر الفني الفكري الفريد، الذي أغنى به 
ابن طفيل املكتبة العربية، وُترجم إىل أغلب 
لغات العامل احلية، وحظي من قبل الباحثني 
بالدراسة واالهتمام يف تلك اللغات، بأكرث 
مما حظي به يف لغته األم كمًا ونوعًا)23(.

ويف بداية التحليل ونهايته فهذه هي قصة 
حي بن يقظان، يف بيئتها – ونعني بها 
جمموعة العوامل الثابتة والطارئة التي 
حتيط بالفرد وتؤثر يف تصرفاته يف احلياة 
وتوجهها وجهة معينة – وقد تركت هذه 
البيئة أثرها يف ابن يقظان، فهو مل ُيعد سيد 
نفسه، ومل يكن يعترب نفسه ظاهرة منعزلة عن 
أسبابها ونتائجها، بل هو احللقة األخرية من 
سلسلة طويلة، وآلة تديرها يد قوية، هي يد 
اهلل سبحانه وتعاىل. وقد استطاع ابن طفيل 
من خالل مقدمته اإلبداعية أن يقدم عماًل 
فنيًا كبريًا، وقصة إنسانية عظيمة، فنت بها 
كثري من كتاب الشرق والغرب، فرتجمت 
– كما سبق اإلشارة – إىل لغات كثرية، بل 
وتأثر بها بعضهم مثل الروائي اإلجنليزي 
»دانيال دي فو«، الذي كتب قصته الطويلة 
املشهورة »روبنسون كروزو« على منوالها، 
وإن كان بينهما فروق، منها على سبيل 
املثال: أن نظرة بطل ابن طفيل للحياة كانت 
نظرة فلسفية، أما بطل دي فو فكانت نظرته 

وبناء على هذا، ميكن القول بأن فلسفة ابن 
طفيل الباقية موجودة يف كتابه الوحيد 
الذي سّماه »أسرار احلكمة املشرقية«، وهو 
نفسه رسالة »حي بن يقظان«، ويظن الذين 
اطلعوا عليها أن ابن طفيل استخلصها من 
فلسفة ابن سينا)16(، وهذا خطأ ألنها فلسفة 
قائمة بذاتها مستقلة عن أفكار اجلميع... 
وهو أول فيلسوف إسالمي صّب فلسفته يف 
قالب قصصي وجعل بطل قصته شخصًا 
متوحدًا)17(. وبهذا يكون ابن طفيل الطبيب 
والعامل بالطبيعة والفلك والرياضيات، قد 
جعل بطل قصته الفلسفية على صورته 
وصورة من سبقه من الفالسفة)18(و)19(.
ولعل امللمح العلمي البارز الذي يؤكد تأثر 
ابن طفيل بابن سينا يف قصة حي بن يقظان، 
هو أن حّي عند ابن سينا ميثل العقل الفعال أو 
مالك الوحي جربيل – عليه السالم – إال أن 
ابن طفيل جعله شخصية تعيش على الفطرة 
فوق جزيرة غري مأهولة)20(. ومن هنا فإننا 
نرى أن نظائر حي بن يقظان قبل ابن طفيل 
أي »الولد املرتوك وحيدًا يف الطبيعة معرضًا 
لألخطار، اجملهول أو املعروف األبوين« أي 
نظري حي بن يقظان إمنا هو من النماذج 
التي عرفتها الرتهات القدمية يف قالب أخبار 
أو قصائد أو مالحم)21(. ومع ذلك فإنه ال 
ينبغي أن ننسى، أن قصة »حي بن يقظان« 
هي أوالً وأخريًا قصة حتوله من كائن طبيعي 
إىل كائن متأله. ولذا كان احلضور الكبري على 
امتداد القسم األول من القصة لطبيعيات ابن 
سينا، التي هي يف التحليل األخري وبصرف 
النظر عن بعض التعديالت الطفيفة، طبيعيات 

أرسطية)22(.

إن مصادر قصة »حي بن يقظان« يف الرتاث 
اإلسالمي، هي ثالث قصص أو رسائل فلسفية 

ديكارت
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النقد لنظام بطليموس، الفلكي، فابن رشد 
ذاته ومن جاء بعده من علماء املسلمني أمثال 
ابن الشاطر وغريه... قد توصلوا إىل معطيات 
علمية شّكلت مالمح نظام فلكي جديد 
قّوضت دعائم النظام الفلكي البطلمي ]نظام 
بطليموس،[ وكانت يف احلقيقة، مبثابة الرحم 
الطبيعي الذي ُولد فيه نظام كوبرنيكوس 
الفلكي )الثورة االنقالبية( يف علم الفلك، 
كما أكد ذلك أكرث الدراسات العلمية املقارنة، 
وذلك ألنها اعتمدت املوضوعية... فإذا كان 
اخملطوط الذي أودعه ابن طفيل مرئياته يف 
هذا السياق، قد ُفقد، فليس معنى ذلك أن نهيل 
الرتاب على ما جاء بصدده عند تالميذه ومن 

جاء بعده.

ويف هذا اإلطار التأصيلي ال بد أن نشري إىل 
أن ابن طفيل – الذي أثر بال شك يف فكر ابن 
رشد – قد عادى بدوره نسق بطليموس، كما 
جاء يف كتاب اجملسطي للطوسي، وبالتايل 
ميكن أن نقرر أن بذور مشروع ابن رشد هي 
مشروع ابن طفيل أو آراؤه العامة يف هذا 
امليدان)32(. ولهذا فإننا نعتقد بأنه ال خالف 
يف أن موقف ابن رشد يف نسقه الفلكي، كما 
عّبر عنه يف شرحه على أرسطو، هو موقف 
كوزمولوجي )واقعي( ودوغماطيقي. كذلك 
فإن اجتاه حكام دولة املوّحدين يف الفقه، 
هو اجتاه ظاهري ودغماطيقي... بل ال نغايل 
إذا قلنا إن كتاب )فصل املقال...( يف جوهره 
األساس، هو النسخة الرشدية لرسالة حي بن 

يقظان بدون دراما)33(.

ولذا فإن ما قّدمه ابن طفيل كعامل فلك مسلم 
يختلف – كل االختالف – عما قّدمه العامل 
اإلغريقي بطليموس، وكما عرفنا فقد ذكر 
ذلك ابن رشد يف شرحه األوسط ألرسطو يف 

باملقالة اجليدة يف البقع املسكونة وغري 
املسكونة، التي نّوه بها ابن رشد، وال حتى 
يف النظام الفلكي الذي قال عنه البطروجي، 
وذلك ألنها ُفقدت جميعًا. إن قلة املعلومات 
هذه وعدم توافر النص – رمبا اخملطوط – 
الذي يصلح أساسًا للحكم مل مينعا املستشرق 
دي بور من أن يرّد ردًا ال يخلو من قسوة 
حيث قال: »وقد زعم )يعني ابن طفيل( أنه 
يستطيع إصالح مذهب بطليموس، ولكن 
ينبغي أال نقبل هذا الزعم على إطالقه، فقد 
اّدعى مثل هذا كثري من املسلمني ولكنهم مل 

يستطيعوه«)31(.

ويف ضوء ما تقّدم ميكن القول بأن عبد 
الرحمن بدوي، مل يكن هو الوحيد الذي وّجه 
مثل هذا النقد املشوب بالقسوة إىل حّد ما، 
إىل ما جاء عن النظام الفلكي الذي توصل 
إليه ابن طفيل – سواء على لسان ابن رشد أو 
البطروجي – ولعل املؤشر الذي يؤكد مدى 
تهافت هذا النقد غري املوضوعي، هو أن ابن 
طفيل مل يكن وحده الذي توصل إىل مثل هذا 

أشار  قد  ]520-595هـ=1126-1198م[ 
إىل هذا اجلانب الفلكي عند ابن طفيل يف 
شرحه األوسط على كتاب »اآلثار العلوية 
ألرسطو«، أو »إلهيات أرسطو« ويقول: »إن 
ابن طفيل مل يكن راضيًا عن نظام بطليموس 
)90-180م( وأنه اقرتح نظامًا جديدًا«)26(. 
كما ذكر ابن رشد – أيضًا – أن البن طفيل 
مقالة جيدة يف البقع املسكونة وغري 
املسكونة. وذكر كذلك يف الشرح األوسط 
لكتاب أرسطو – املشار إليه سابقًا – أن البن 
طفيل يف تركيب األجرام السماوية نظريات 

مفيدة)27(.

وإذا كان ابن رشد قد أشار جمرد إشارات، 
إال أن البطروجي تلميذ ابن طفيل، قد أشار 
صراحة إىل هذا يف مقدمة كتابه الشهري 
يف الفلك، فيقول)28(: »تعلم يا أخي أن 
أستاذنا القاضي أبا بكر بن طفيل قال: إنه 
ق لنظام فلكي لتلك احلركات كان يتبعه  ُوفِّ
غري النظام الذي اتبعه بطليموس، وأنه يف 
غنى عن الدوائر الداخلة واخلارجة، وأن 
نظامه ]هذا[ يحقق حركات األجرام بدون 
وقوع يف اخلطأ«)29(. بيد أننا ال نعلم عن 
هذا النظام الفلكي، الذي قيل إن ابن طفيل 
قد ابتدعه وخالف به نظام بطليموس غري 
هذه اإلشارات الغامضة، التي ال تدل على 
شيء واضح. ولهذا فمن اخلري اإلمساك عن 
كل افرتاض يف هذا الصدد والزعم بأنه سبق 
كوبرنيكوس وجاليليو، فهذا افرتاض جزايف 

ليس له أي أساس)30(.

وإذا كان عبد الرحمن بدوي، قد ذهب مثل هذا 
املذهب التشكيكي يف نظام ابن طفيل الفلكي، 
فإن ثمة باحثًا آخر يرى عرب رؤية أقل حّدة 
وشّكًا بأنه ال أحد يستطيع التوسع يف القول 

إن مصادر قصة »حي بن يقظان« 
يف الرتاث اإلسالمي، هي ثالث 
قصص أو رسائل فلسفية حتمل 
عنوان »حي بن يقظان«، أوالها: 
- بحسب التسلسل التاريخي – 
رسالة رمزية يف الفلسفة كتبها 
ابن سينا، وثانيتها: قصة أو رسالة 
)حي بن يقظان(، على اختالف يف 
حتديد التسمية، كتبها أبو بكر بن 
طفيل، وثالثتها: رسالة فلسفية 
كتبها شهاب الدين السهروردي
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قدمه، التي يعرضها يف قصته جند بعض 
معامل تلك القواعد)40(. حيث يقول: »فلما 
تبني له أنه كله كشخص واحد يف احلقيقة 
قائم حمتاج إىل فاعل خمتار واّتحدت عنده 
أجزاؤه الكثرية بنوع من النظر الذي اّتحدت 
به عند األجسام، التي يف عامل الكون والفساد، 
تفكر يف العامل بجملته هل هو شيء حدث 
بعد أن مل يكن وخرج إىل الوجود بعد العدم؟ 
فتشكك يف ذلك ومل يرتجح عنده أحد احلكمني 
على اآلخر، وذلك أنه كان إذا أزمع على 
اعتقاد القدم اعرتضته عوارض كثرية من 
استحالة وجود ما ال نهاية له مبثل القياس 
الذي استحال عنده به وجود جسم ال نهاية 
له. وكذلك أيضًا كان يرى أن هذا الوجود ال 
يخلو من احلوادث فهو ال ميكن تقدمه عليها 
وما ال ميكن أن يتقدم على احلوادث فهو 
أيضًا حمدث وإذا أزمع على اعتقاد احلدوث 
اعرتضته عوارض أخرى، وذلك أنه كان يرى 
أن معنى حدوثه بعد أن مل يكن ال ُيفهم إال على 
معنى أن الزمان تقدمه والزمان من جملة 
العامل وغري منفك عنه، فإذن ال ُيفهم تأخر 
العامل عن الزمان، وكذلك كان يقول: »وإذا 
كان حادثًا فال بّد له من حمدث وهذا احملدث 
الذي أحدثه ِلَم أحدثه اآلن ومل يحدثه من قبل 
ذلك؟ الطارئ طرأ عليه وال شيء هنالك غريه 
أم لتغري حدث يف ذاته؟ فإن كان فما الذي 
أحدث ذلك التغري؟ وما زال يفكر يف ذلك عدة 
سنني فتتعارض عنده احلجج وال يرتّجح 
عنده أحد االعتقاَدين على اآلخر، فلما أعياه 
ذلك جعل يتفكر ما الذي يلزم عن كل واحد 
من االعتقاَدين، فلعل الالزم عنهما يكون 
شيئًا واحدًا فرأى أنه إن اعتقد حدوث العامل 
وخروجه إىل الوجود بعد العدم، فالالزم عن 
ذلك ضرورة أنه ميكن أن يخرج إىل الوجود 
بنفسه وأنه ال بد له من فاعل يخرجه إىل 

السماء أجسام متناهية، كروية. ويستحيل 
أن يكون جسم ال نهاية له »فعلم أن السماء 
وما فيها من الكواكب، أجسام، ألنها ممتدة 
يف األقطار الثالثة: الطول، والعرض، والعمق، 
ال ينفّك شيء منها عن هذه الصفة، وكل ما 
ال ينفك عن هذه الصفة فهو جسم، فهي إذن 

كلها أجسام«)39(.

ولقد تناول ابن طفيل على لسان حي بن يقظان 
مسألة – أو إشكالية – قدم العامل وحدوثه، 
وعند تطبيق معطيات املنهج املعاصر، على 
نظرة ابن طفيل لهذه املسألة، التي شغلت 
الفكر اإلسالمي، ومن قبل الفكر البشري كثريًا. 
جند أن مالمح القواعد الديكارتية األربعة يف 
املنهج، واضحة يف املباحث التي يقوم بها 
حّي، والقواعد الديكارتية األربعة هي: اليقني، 
وخالصتها جتّنب التهور والسبق إىل احلكم 
قبل النظر، وقاعدة التحليل، وقاعدة اإلحصاء 
أو التحقيق. ويف نظريته عن حدوث العامل أم 

اآلثار العلوية، وقد أعاد الشيء ذاته تلميذه 
نور الدين البطروجي. ولهذا يصبح ابن طفيل 
بال ريب صاحب مذهب فلكي يخالف به نظام 

بطليموس، يف الفلك«)34(.

تصّور ابن طفيل للكون

بداية ال ميكن لنا فهم األبعاد الكاملة، والنظرة 
الشاملة لدى ابن طفيل الفلكي، إال إذا عرفنا 
آفاق ومالمح نظريته يف الكون... وقد جاءت 
معامل هذه النظرية ضمن حمتوى قصة حّي 
بن يقظان. ويف هذا السياق، نرى بأنه بعد 
طول تأمل وتفكري اقتنع حّي بن يقظان بأن 
لكل موجود علة فاعلة، ومن ثم حاول البحث 
عن هذه العلة فيما حوله، فلم يجدها يف 
الطبيعة احمليطة به... فانتقل بفكره إىل العامل 
)الكون( احمليط به من شمس وقمر وجنوم... 
وأرض، والحظ التغريات، التي تطرأ على هذا 
العامل... فأدرك أن وراء هذا التغري فاعالً)35(. 
حيث رأى أن نشوء وحتقق الوجود ]الكون[، 
ميّر مبراحل ثالث هي: الهيوىل، العناصر 
األربعة، الصور، وهذا يعني أن ابن طفيل قد 

ذهب مذهب أرسطو يف ذلك)36(.

إن دراسة وحتليل الهيكل العام لتصور ابن 
طفيل للكون، عرب قصة حّي بن يقظان، التي 
تتكّون من خمسة أقسام تقتضي مّنا دراسة 
القسم الرابع املتصل بتفكري حي يف الكون 
)العامل(، حيث ارتقى حّي من تفكري يف عامل 
الكون والفساد إىل التأمل يف السماء والعامل 
بأسره)37(. وقد كانت وسائل االرتقاء يف 
هذه املعرفة الكونية، عن طريق احلواس 
والتجربة، ثم ارتقى إىل معرفة عقلية قائمة 
على االستنتاج من التجربة يف عامل الكون 
والفساد)38(... وبالتايل توصل حّي إىل أن 

الفـارابي
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جهة استعداده لتحريك هذا احملرك الربيء 
عن املادة وعن صفات األجسام املنّزه عن 
أن يدركه حّس أو يتطرق إليه خيال سبحانه 
وتعاىل عن ذلك علوًا كبريًا، وإذا كان فاعاًل 
حلركات الفلك على اختالف أنواعها فعاًل ال 
تفاوت فيه وال فتور فهو ال حمالة قادر عليه 
وعامل به«. فانتهى نظره بهذا الطريق إىل ما 
انتهى إليه بالطريق األول، ومل يضره يف ذلك 
تشككه يف قدم العامل أو حدوثه وصح له على 
الوجهني جميعًا وجود فاعل غري جسم وال 
متصل بجسم وال منفصل عنه وال داخل فيه 
وال خارج عنه واالتصال واالنفصال والدخول 
واخلروج هي كلها من صفات األجسام وهو 
منّزه عنها)43(. ومن هنا فإن مرئيات حّي 
بن يقظان، عن الكون، كما عكسها ابن طفيل، 
إمنا تتجّسد يف أن املشكلة األساسية يف نظر 
ابن طفيل ليست هي – كما يرى عبد احلليم 
حممود – اعتقاد حدوث العامل أو اعتقاد 
قدمه، وإمنا هي فيما ينشأ عن كل من االثنني 
معًا، وهو يرى أنه سواء اعتقادنا قدم العامل 
أو حدوثه، فإن الناجت عن ذلك واحد، وهو أن 
هذا العامل ال بّد له من موجد ومن حمّرك)44(. 
وهو اهلل جّل شأنه خالق كل شيء، كما 
أخرب عن ذاته العلية يف كتابه املاجد »اهلل 
خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له 
مقاليد السموات واألرض...« )سورة الزمر، 

آية:63-62(.

تصورات ختامية حول ابن طفيل فلكيًا

ثمة عدة تصورات ختامية نصل إليها يف 
نهاية هذه الدراسة العلمية، عن الفلك يف 
قصة حّي بن يقظان البن طفيل، هي على 

النحو التايل:
التصور األول: هو أنه ال ميكن لنا فهم 

وإما أن تكون قوة ليست سارية وال شائعة 
يف جسم وكل قوة ليست سارية يف جسم 
وال شائعة فيه فإنها تنقسم بانقسامه 
وتتضاعف بتضاعفه مثل الثقل يف احلجر 
مثالً احملرك له إىل أسفل فإنه إن قسم احلجر 
نصفني انقسم ثقله نصفني وإن زيد عليه آخر 
مثله زاد يف الثقل آخر مثله فإن أمكن أن 
يتزايد احلجر أبدًا إىل غري نهاية وكأن يتزايد 
هذا الثقل إىل غري نهاية وإن وصل احلجر إىل 
حّد ما من العظم ووقف وصل الثقل أيضًا 
إىل ذلك احلّد؛ ولكنه قد تربهن أن كل جسم ال 
حمالة متناٍه فإذن كل قوة يف جسم فهي ال 
حمالة متناهية؛ فإن وجدنا الفلك يتحرك أبدًا 
حركة ال نهاية لها وال انقطاع، إذا فرضناه 
قدميًا ال ابتداء له فالواجب على ذلك أن تكون 
القوة التي حتّركت ليست يف جسمه، وال يف 
جسم خارج عنه فهي إذن لشيء بريء عن 
األجسام، وغري موصوف بشيء من أوصاف 
اجلسمية، وقد كان الح له يف نظره يف عامل 
الكون والفساد أن حقيقة وجود كل جسم إمنا 
هي من جهة صورته، التي هي استعداده 
لضروب احلركات وأن وجوده، الذي له من 

الوجود وأن ذلك الفاعل ال ميكن أن ُيدرك 
بشيء من احلواس ألنه لو أُدرك بشيء من 
احلواس لكان جسمًا من األجسام، ولو كان 
جسمًا من األجسام لكان من جملة العامل 
وكان حادثًا واحتاج إىل حمدث ولو كان ذلك 
احملدث الثاين أيضًا جسمًا الحتاج إىل حمدث 
ثالث والثالث إىل رابع ويتسلسل ذلك إىل غري 

نهاية )وهو باطل(«)41(.

وإذا كان حّي بن يقظان قد حتّدث يف السطور 
السابقة عن حدوث العامل، فإنه قد توصل إىل 
وجود فاعل لهذا العامل، ويف هذا الصدد يقول: 
»فإذن ال بّد للعامل من فاعل وليس بجسم، 
وإذا مل يكن جسمًا فليس إىل إدراكه بشيء من 
احلواس سبيل ألن احلواس اخلمس ال تدرك إال 
األجسام أو ما يلحق باألجسام وإذا كان ال 
ميكن أن ُيحّس فال ميكن أن ُيتخّيل، ألن التخّيل 
ليس شيئًا إال إحضار صور احملسوسات بعد 
غيابها، وإذا مل يكن جسمًا فصفات األجسام 
كلها تستحيل عليه وأول صفات األجسام هو 
االمتداد يف الطول والعرض والعمق وهو منّزه 
عن ذلك وعن جميع ما يتبع هذا الوصف من 
صفات األجسام، وإذا كان فاعالً للعامل فهو 

ال حمالة قادر عليه وعامل به«)42(.

وكذلك حتّدث ابن طفيل – على لسان حّي 
بن يقظان – عن اعتقاده بقدم العامل ويف 
هذا الصدد يقول: »ورأى أيضًا أنه إن اعتقد 
قدم العامل وأن العدم مل يسبقه وأنه مل يزل 
كما هو فإن الالزم عن ذلك أن حركته قدمية 
ال نهاية لها من جهة االبتداء إذ مل يسبقها 
سكون يكون مبدؤها منه وكل حركة فال بد 
لها من حمرك ضرورة واحملرك إما أن يكون 
قوة سارية يف جسم من األجسام، إما جسم 
احملرك نفسه وإما جسم آخر خارج عنه – 

لقد تناول ابن طفيل على لسان حي 
بن يقظان مسألة – أو إشكالية – 
قدم العامل وحدوثه، وعند تطبيق 
معطيات املنهج املعاصر، على 
نظرة ابن طفيل لهذه املسألة، التي 
شغلت الفكر اإلسالمي، ومن قبل 
الفكر البشري كثريًا. جند أن مالمح 
القواعد الديكارتية األربعة يف 
املنهج، واضحة يف املباحث التي 

يقوم بها حّي
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اإلسالمية، حيث يّتضح ذلك يف وضع الطفل 
يف التابوت وإلقائه يف اليّم فهي مأخوذة 
من قصة سيدنا موسى – عليه السالم – 
التي وردت يف القرآن اجمليد، ومن قبل قصة 
الغراب الذي قتل زميله فنبش يف األرض 
وحفر حفرة لكي يضع فيها الغراب امليت، 
ثم هال عليه الرتاب، وقد وردت يف القرآن 
الكرمي أيضًا ليوضح البن آدم الذي قتل أخاه 
كيف يواري سوءة أخيه. أضف إىل ذلك أن ابن 
طفيل قد ذكر ألفاظًا إسالمية كثرية يف قصته 
مثل: الصالة والصيام والزكاة واحلج، والربا 
وقطع يد السارق، واستشهد كذلك ببعض آيات 
القرآن الكرمي)50(. إنها يف بداية التحليل 
ونهايته قصة ذات صبغة إسالمية، لذا تعترب 
مبثابة صدى حقيقي لإلميان عند ابن طفيل.

التصور اخلامس: هو أن قصة حّي بن يقظان 
قصة فريدة ذات طابع فكري خاص، وكأن 

برح بي أن علوم الورى              
اثنان ما إن فيهما من مزيد

»حقيقة« يعجز حتصيلهـا             
و»باطل« حتصيله ما يفيـد

ثم خلف من بعدهم خلق آخر أحذق منهم 
نظرًا وأقرب إىل احلقيقة، ومل يكن فيهم أثقب 
ذهنًا وال أصح نظرًا وال أصدق روية من أبي 
بكر بن الصائغ، غري أنه شغلته الدنيا حتى 
اخرتمته املنية قبل ظهور خزائن علمه وبث 
خفايا حكمته. وأكرث ما يوجد له من التآليف 
إمنا هي كاملة وجمزومة من أواخرها ككتابه 
»يف النفس« و»تدبري املتوحد« وما كتبه يف 
املنطق وعلم الطبيعة، وأما كتبه الكاملة فهي 
كتب وجيزة ورسائل خمتلسة وقد صرح هو 
نفسه بذلك، وذكر أن املعنى املقصود برهانه 
يف »رسالة االتصال« ليس يعطيه ذلك القول 
عطاء بّينًا إال بعد عسر واستكراه شديد. 
وأن ترتيب عبارته يف بعض املواضع على 
غري الطريق األكمل ولو اتسع له الوقت مال 
لتبديلها، فهذا حال ما وصل إلينا من علم 
هذا الرجل ونحن مل نلق شخصه، وأما من 
كان معاصرًا له ممن مل يوصف بأنه يف مثل 

درجته فلم نَر له تأليفًا«)49(.

التصور الرابع: هو أن قصة حّي بن يقظان 
تعترب وال ريب قصة أسطورية رمزية، 
لكن ارتباطها مبدرسة فكرية لها مبادئها 
وأهدافها جعلها مرتبطة بهذه األهداف، 
بعكس القصة األدبية التي ال تلتزم بحدود 
وال يتقيد فيها كاتبها بصور، فهي تقوم يف 
تفصيالتها على التحليل الدقيق. وذلك ألنها 
قصة احلياة بدقائقها من واقع التجربة 
واالختبار واالستنتاج الصحيح. وال شك 
يف أن هذه القصة ثمرة من ثمرات الثقافة 

املشروع الفلسفي لدى ابن طفيل على 
حقيقته، والسيما يف تصوره الكوين، إال إذا 
قرأنا معطياته بهذا الصدد ضمن حمتوى 
قصته الفلسفية حي بن يقظان)45(... وهذا 
ما حاولنا فعله بالضبط. ويف هذا السياق، 
يأتي نقد ابن طفيل ملن سبقه من فالسفة 
اإلسالم، إن هذا النقد ميثل األرضية التمهيدية 
لتقدمي مشروعه وخاصة أن هذا النقد انصّب 
على جمموعة من رموز الفلسفة بتلويناتها 
اخملتلفة باملدافعني عنها ومنكريها)46(.

التصور الثاين: هو أن الفيلسوف قد استعمل 
العلوم الطبيعية والعلوم الهندسية والعلوم 
الرياضية وعلم الهيئة )الفلك( وسخرها 
لغايات ميتافيزيقية ظاهريًا ونتبّين احلضور 
املكثف للعلم يف ثالثة أرباع الكتاب. وقراءة 
هذه النصوص تظهر للقارئ مدى قيمة القول 
»العلمي« يف القول الفلسفي وتسخريه لغايات 
فلسفية. ويبدو أن ابن طفيل مل يورد القول 
العلمي فقط لهذه الغايات بل ليتسّتر وراءه 
ويناقش أمورًا تقدمها الشريعة على أساس 

من املسّلمات)47(.

التصور الثالث: هو أن أول ما فعله ابن طفيل 
يف رسالته أنه قدم يف املدخل، الذي كتبه 
لها ما يشبه أن يكون موجزًا لتطور العلم 
والفلسفة يف األندلس إىل عهده، وذلك يف 
عبارات مركزة)48(، حيث يقول فيها: »... 
وذلك أن من نشأ باألندلس من أهل الفطرة 
الفائقة قبل شيوع علم املنطق والفلسفة فيها 
قطعوا أعمارهم بعلوم التعاليم وبلغوا فيها 
مبلغًا رفيعًا ومل يقدروا على أكرث من ذلك، 
ثم خلف من بعدهم خلق زادوا عليهم بشيء 
من علم املنطق فنظروا فيه ومل يفطن بهم إىل 
حقيقة الكمال فكان فيهم من قال:

أرسطو
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فهو متناٍه من اجلهة التي تليني والناحية 
التي وقع عليها حسي فهذا ال شك فيه ألنني 
أدركه ببصري وأما اجلهة، التي تقابل هذه 
اجلهة وهي التي يداخلني فيها الشك فإنني 
أيضًا أعلم أنه من احملال أن متتّد إىل غري 
نهاية ألين إن تخيلت بأن خطني اثنني 
يبتدئان من هذه اجلهة املتناهية وميّران 
يف سمك اجلسم إىل غري نهاية حسب امتداد 
اجلسم ثم تخيلت أن أحد هذين اخلطني ُقطع 
منه جزء كبري من ناحية طرفه املتناهي ثم 
أخذ ما بقي منه وأطبق اخلط املقطوع منه 
على اخلط الذي مل يقطع منه شيء وذهب 
الذهن كذلك معهما إىل اجلهة التي ُيقال إنها 
غري متناهية فإما أن جند اخلّطني أبدًا ميتدان 
إىل غري نهاية وال ينقص أحدهما عن اآلخر 
فيكون الذي ُقطع منه جزءًا مساويًا للذي مل 
ُيقطع منه شيء وهو حمال كما أن الكل مثل 
اجلزء حمال، وإما أن ال ميتد الناقص معه 
أبدًا بل ينقطع دون مذهبه ويقف عن االمتداد 
معه فيكون متناهيًا فإذا رّد عليه القدر، الذي 
قطع منه أواًل، وقد كان متناهيًا صار كله 
أيضًا متناهيًا وحينئذ ال يقصر عن اخلط 
اآلخر، الذي مل يقطع منه شيء وال يفضل 
عليه فيكون إذن مثله وهو متناٍه، فذلك أيضًا 
متناه. فاجلسم الذي ُتفرض فيه هذه اخلطوط 
متناٍه، وكل جسم ميكن أن تفرض فيه هذه 
اخلطوط متناٍه. فإذا فرضنا أن جسمًا غري 
متناٍه، فقد فرضنا باطاًل وحماالً)56(... إىل 

آخره«.

التصور اخلتامي األخري هو أن حي بن يقظان 
– كما أراد ابن طفيل – قبل أن يطرح مسألة 
قدم العامل وحدوثه... جنده ميّرر مبادئ فلكية 
وكوزموجرافية خمتلطة باجلغرافيا)57(، 
»فنظر أوالً إىل الشمس والقمر والكواكب، 

املقارنة، القياس، االستنتاج، احلدس، 
التصرف... إذًا، فاملعرفة مكتسبة وليست 
خملوقة، وتلك هي الصفة األوىل من صفاتها، 
أما الصفة الثانية فهي أن املعرفة متطورة 
وليست جامدة، وعلى هذا كانت صفتها 
الثالثة متدرجة وليست خالصة. أما الصفة 
الرابعة فهي كونها متفرعة متنوعة)53(.

التصور السابع: هو أنه على الرغم من أن ابن 
طفيل مل يتخّل عن القياس األرسطوطاليسي، 
فإنه مل يكن بعيدًا عن تلك االستوائية القائمة 
على املنهج التجريبي، التي نادى بها بعده 
بعدة قرون فرانسيس بيكون صاحب كتاب 
»األرغانون اجلديد«، عندما ذهب إىل »أن 
الفلسفة احلقيقية إمنا هي تلك التي تعمل على 
إيضاح لغة الكون وتفسري كلمات الطبيعة، 
فال تضيف شيئًا من عندها إىل ما جنده 
مدونًا يف الطبيعة أو ما ميليه عليها الكون«. 
ذلك أننا جند حي بن يقظان يسعى عرب قصته 
إىل إيضاح لغة الكون مما ميليه عليه هذا 
الكون. وإىل تفسري كلمات الطبيعة من خالل 
ما وجده مدونًا فيها)54(. ويف هذا السياق 
يستهل ابن طفيل الفصل السادس بسؤال 
فلسفي بالغ الداللة على طبيعة هذه املرحلة 
اجلديدة: الفاعل احلقيقي غري متناٍه. فهل 
األجرام السماوية متناهية أم غري متناهية؟ 
طبيعي أن حماولة اإلجابة عن السؤال بواسطة 
املعاجلة احلسية املباشرة لألجرام السماوية 
هي أمر غري وارد)55(. ويف هذا الصدد يقول 
ابن طفيل على لسان حي بن يقظان: »فتحري 
يف ذلك بعض حرية. ثم إنه بقوة نظره وذكاء 
خاطره رأى أن جسمًا ال نهاية له أمر باطل 
وشيء ال ميكن ومعنى ال ُيعقل وتقّوى هذا 
احلكم عنده بحجج كثرية سنحت له بينه وبني 
نفسه، وذلك أنه قال أما هذا اجلسم السماوي 

روعة وعظمة هذه القصة قد استأثرت 
باألذهان ومتلكت بالنفوس فصرفتها عن 
تتبع تفاصيل حياة صاحبها، فلم يتيسر 
عنها من املعلومات سوى القليل، ولكن ال 
شك يف أن حياة ابن طفيل كانت هادئة 

مستقرة)51(.

التصور السادس: هو أن قصة حي بن يقظان 
حّمالة وجوه، إذ وجد كل من أهل االختصاص 
فيها ضالته املنشودة، ولذا عكفت عليها 
خمتلف العقول بحثًا وحتليالً من الفالسفة 
ودارسي العقائد واإللهيات واألدباء، وأخريًا 
كّتاب الدراما ونّقادها. وميكن القول بأن 
هذه القصة تدور يف ثالثة حماور: الدرامي 
والفلسفي والسيكولوجي. وقد اقتبس املؤلف 
املادة الدرامية من ثقافة عصره)52(. ولهذا 
السبب، فإن قراءة قصة حي بن يقظان صعبة 
إىل حّد ما، والدليل على ذلك أنها ُقرئت قراءات 
متعددة... ولعل أبرز هذه القراءات التي يرى 
أصحابها أن قصة حي بن يقظان برّمتها 
ال غاية من ورائها إال التوفيق بني احلكمة 
والشريعة... يضاف إىل ذلك، أن للمعرفة عند 
ابن طفيل نهجًا وصفات. أما النهج فهو سبل 
وأسباب احلصول عليها، وهي عديدة: الفرجة، 
املراقبة، احملاكاة، املالحظة، االكتشاف، 
املصادفة، احلاجة، التجربة، االختبار، 

إن اآلراء العلمية، قد اختلفت حول 
مغزى قصة ابن طفيل وغايته 
البعيدة من ورائها، وال جمال 
إلحصائها جميعًا، إذ إن من خاصية 
الرمز أنه يتضمن معينًا من املعاين 
ال ينضب، ولكل قارئ أن يستخلص 

منه حقيقته
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من الكائنات له بداية ونهاية، واهلل تعاىل 
هو الذي خلقه مبا فيه من عوامل متعددة 
وخملوقات نعلم بعضها وال نعلم عن البعض 
اآلخر شيئًا، وأن الكون لعظم اتساعه غري 
حمصور يف مداركنا، ولذلك ال ميكن القطع 
بأنه يتناهى أو ال يتناهى. وكذلك فإن اهلل 
مل يخلق عوامل الكون دفعة واحدة وإمنا 
خلقها على سبيل التدريج أو التطور، وأن 
املوجودات جميعًا يف هذا الكون املرتاحب 
من أصل واحد، واهلل تبارك وتقّدس هو 
املمسك للكون أو احلافظ عليه وجوده، 
ولوال ذلك لتالشى، وأن خلقه للموجودات 
مستمر، وحني خلق اهلل عّز وعال خملوقاته 
فإنه خلقها بقدر، أي بتقدير كّمي وزماين 
وفق ماهيات سابقة، والكون كله يسوده 
نظام دقيق حمكم، إذ إن جميع املوجودات 
فيه خاضعة لقوانني مّطردة ثابتة ال تتبدل، 
وهذا هو معنى إيجادها باحلق، أي مبقتضى 
حكمة معينة)61(. وما كان ابن طفيل ليشّذ 
عن معطيات التصور اإلسالمي احلق للكون 
وهو املسلم املؤمن، قبل أن يكون فيلسوفًا 
وعاملًا، فاإلسالم احلق ال يعادي الفلسفة وال 
العلم، ولهذا ينبغي قراءة ابن طفيل ومن سواه 
من فالسفة ومفكري اإلسالم، يف إطار النسق 
اإلسالمي وليس يف إطار أي نسق معريف آخر، 
فهم يف البداية والنهاية أبناء اإلسالم.

اإلحاالت املرجعية
)1( د. عبد األمري شمس الدين: الفكر الرتبوي عند ابن 
طفيل، سلسلة موسوعة الرتبية والتعليم اإلسالمية، دار 

اقرأ، بريوت 1404هـ=1984م، ص5.
)2( د. ياسني خليل: العلوم الطبيعية عند العرب، 

جامعة بغداد، بغداد 1400هـ=1980م، ص9.
)3( د. إحسان ذنون الثامري: احلياة العلمية زمن 

إىل املشرق وحركات الكواكب السّيارة، كذلك 
حتى تبني له قدر كبري من علم الهيئة وظهر 
له أن حركاتها ال تكون إال بأفالك كثرية 
كلها مضمنة يف فلك واحد هو أعاله وهو 
الذي يحرك الكل من املشرق إىل املغرب، يف 
اليوم والليلة، وشرح كيفية انتقاله ومعرفة 
ذلك يطول وهو مثبت يف الكتب وال يحتاج 
منه يف غرضنا إال للقدر الذي أوردناه«)58(. 
وعندما حتّدث ابن طفيل يف معرض قصته 
عن توّلد حي تولدًا ذاتيًا فإنه قد عرض طائفة 
من املعلومات الداخلية ضمن موضوعات 

اجلغرافيا الفلكية)59(.

ويف التحليل األخري، فإننا ال نوافق بأي حال 
من األحوال، ألبري نصري، عندما يقول وهو 
بصدد تناول تصّور ابن طفيل الكوين: »ومن 
التأمل يف االعرتاضات جند أن االعرتاض 
على القول باحلدوث أقوى من االعرتاض على 
القول بالقدم، مما يدل على ميل ابن طفيل إىل 
القول بالقدم، جماريًا يف ذلك الفارابي وابن 
سينا القائلني بقدم الفيض يف الزمان، مع 
تأكيد تابعية العامل لعلة قدمية: الفيض قدمي 
يف الزمان وحادث بالتبعية. أما بخصوص 
فاعل العامل، فنفى عنه كل صفة من صفات 
األجسام، وكل شبه بني صفاته والصفات 
التي نشاهدها يف عاملنا – مما يتفق وموقف 
املعتزلة من الصفات اإللهية – وهنا بلغ حّي 

خمسة وثالثني عامًا«)60(.

ولعل املؤشر احليوي الذي يجعلنا ال نوافق 
ألبري نصري فيما ذهب إليه هو أن رؤيته 
تتنافى بكل املقاييس مع التصور اإلسالمي 
احلق للكون. فمعامل صورة الكون يف اإلسالم 
تتحّدد على النحو التايل: الكون كله – مبن 
فيه وما فيه – حادث خملوق، وكل ما فيه 

فرآها كلها تطلع من جهة املشرق وتغرب 
من جهة الغرب فما كان منها مير على سمت 
رأسه رآه يقطع دائرة عظمى وما مال عن 
سمت رأسه إىل الشمال أو إىل اجلنوب رآه 
يقطع دائرة أصغر من تلك. وما كان أبعد عن 
سمت رأسه إىل أحد اجلانبني كانت دائرته 
أصغر من دائرة ما هو أقرب حتى كانت أصغر 
الدوائر التي تتحرك عليها الكواكب دائرتني 
اثنتني إحداهما حول القطب اجلنوبي وهي 
مدار سهيل واألخرى حول القطب الشمايل 
وهي مدار الفرقدين. وملا كان مسكنه على 
خط االستواء الذي وصفناه أوالً كانت هذه 
الدوائر كلها قائمة على سطح أفقه ومتشابهة 
األحوال يف اجلنوب والشمال وكان القطبان 
معًا ظاهرين له وكان يرتقب إذا طلع كوكب 
من الكواكب على دائرة كبرية وطلع كوكب 
آخر على دائرة صغرية وكان طلوعهما معًا، 
فكان يرى غروبهما معًا واّطرد له ذلك يف 
جميع الكواكب ويف جميع األوقات فتبني 
له بذلك أن الفلك على شكل الكرة... وما زال 
يتصفح حركة القمر فرياها آخذة من املغرب 

جاليليو
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 النوعي، أو ضمن الرسائل األدبية بوجه عام. 
وتراوحت األسس املنهجية لهذه األبحاث 
والدراسات بني تناول الرسالة القصصية 
من منطلق األدب املقارن وبني االعتماد 
على بنية اخلطاب، وبني االنطالق من سؤال 

التجنيس.

1 - 2 »الرسالة القصصية« ضمن األدب 
املقارن:

يف سبيل وضوح منهجي علينا جتنب اخللط 
بني أشكال الدراسة املقارنة واملنهج املعتمد 
يف مقاربة املوضوع، حيث إن التصريح 
بالدراسة املقارنة »للرسالة القصصية« 
ال يعني بالضرورة تصريحًا مبنهج حمدد 

إلجراء هذه املقارنة )1(. 

على هذا األساس ميكن دراسة ما أجنزه 
بعض الباحثني العرب ملقاربة »الرسالة 
القصصية« على نحو ما فعل حممد غنيمي 
هالل ولويس عوض وغريهما من الباحثني 
الذين اتخذوا النقد »التطبيقي املقارن« 
منطلقًا لدراستهم، أي املقارنة بني النصوص 
األصلية والنصوص الفرعية أو املوازية 
قصد ضبط القوالب املشرتكة ثم الكشف عن 

احلقائق األدبية الفنية واإلنسانية.
على هذا األساس اعترب حممد غنيمي هالل أن 

1 - الرسالة القصصية واملقاربات احلديثة:

إن اجلهود التي أجنزت يف جمال حتقيق تراثنا 
النرثي يف القرن املاضي مل تواكبه حركة 
نقدية نشيطة قادرة على استيعاب إمكاناته 
الفنية واجلمالية، ألنها مل تخض يف إشكاالت 
ومباحث تراعي خصوصيته النوعية، فاكتفت 
بأبحاث تصدر عن معايري نقدية منطية ترتد 
إىل أحكام وصفية عامة ترتاوح بني رؤية 
تاريخية، وأخرى جتزيئية. ويف هذا السياق 
تندرج جمموعة من األبحاث التي اهتمت 
مبوضوع الرسائل األدبية. سواء تلك التي 
تناولته ضمن إطار النرث العربي القدمي بوجه 
عام أو تلك التي أفردت لهذا املوضوع أبحاثًا 
خاصة، لكن على الرغم من هذا احلماس 
املعريف الذي عربت عنه هذه األبحاث، فإنها  
مل تخلص إىل نتائج جديدة تتجاوز ما انتهى 
إليه النقد القدمي. وذلك بفعل اجنذابها إىل 
املاضي، وتوسلها مبعايري الشعر وبالغته 
دون االلتفات إىل بالغة النرث التي قد تسعف 
البحث يف ضبط اخلصائص النوعية للرسالة 
األدبية. يف حني أن الدراسات احلديثة التي 
راهنت على مقدمات علمية وتوسلت بخطوات 
منهجية، توصلت إىل نتائج الفتة على الرغم 
من تباينها بتباين منطلقاتها املنهجية. وما 
يهمنا من هذه األبحاث تلك التي تناولت 
»الرسالة القصصية« سواء يف إطارها 

حتظى األجناس النرثية العربية القدمية 
باهتمام متزايد من لدن الباحثني املعاصرين 
الذين تنبهوا إىل قيمتها األدبية، وإىل ما تثريه 
من قضايا جمالية ونقدية، باإلضافة إىل ما 
تنطوي عليه من أبعاد إنسانية وحضارية.

وقد أسهم انفتاح هؤالء الباحثني على أسرار 
النقد الغربي مبختلف اجتاهاته يف إثراء 
البحث، ويف تشكيل الوعي النقدي اجلديد، 
يسمح باخلوض يف مباحث دقيقة من قبيل 
التجنيس والبالغة واألسلوبية وبنية اخلطاب 
واألدب املقارن وغريها من املباحث التي 
تسعف على املقاربة اجلادة لرتاثنا األدبي، 
الذي مل يلتفت إليه النقد القدمي بفعل اجنذابه 

إىل جنس الشعر.

على هذا األساس تسعى هذه الدراسة 
إىل تلمس بعض من هذه املباحث التي 
التفتت إىل أكرث األجناس لبسًا، »الرسالة  
القصصية« بفعل تقاطع مكوناتها النوعية 
وسماتها اجلمالية مع أجناس جماورة 
أخرى. ولتقنني إطار البحث مت الرتكيز على 
»رسالة الغفران« للمعري باعتبارها منوذجًا 

للدراسة.

مشهد يف  القصصية«  »الرسالة     

واملقاربات النقدية احلديثة

سعيد صاليح
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األجناس النرثية القدمية، فإن لويس عوض 
خص كتابه »على هامش الغفران« لنموذج 
واحد من الرسائل القصصية، هي »رسالة 
الغفران« للمعري وإن كانت تبدو هذه الدراسة 
امتدادًا منهجيًا للدراسة السابقة غري أنها 
تتجاوز أحيانًا شكل املقارنة لتنفذ إىل 

السمات التكوينية للرسالة.

 يربط لويس عوض نص الغفران مبصادر كثرية 
مثل اإلسراء واملعراج، و»ملحمة جلجامش« 
البابلية و»األوديسا« لهومريوس)8(، غري أنه 
يصر على أن الغفران نص مواٍز لكوميديا 
»الضفادع« ألرسطوفانيس التي تصف 
الرحلة إىل العامل اآلخر وتتخذ من املوازنات 
بني الشعراء حمورًا أساسيًا يف سرد الرحلة، 
وبهذا يبدو التأثري جليًا وقويًا ألن فكرة 
»عقد املوازنة بني الشعراء يف العامل اآلخر 
وحسابهم وعقابهم)...( تظهر ألول مرة يف 
كوميديا »الضفادع ألرسطوفانيس، حيث 
يقوم ديونيزوس قاضيًا يف عامل املوتى بني 

نظر مقارن، وهي ألف ليلة وليلة، واملقامات، 
ورسالة التوابع والزوابع ثم قصة حي بن 

يقظان«)4(.

نالحظ أنه يدرج كل هذه األنواع احلكائية 
ضمن اجلنس القصصي مبا فيها رسالة 
»التوابع والزوابع« البن شهيد و»رسالة 
الغفران« للمعري، وكلتا الرسالتني تتناوالن 

الرحلة إىل العامل اآلخر.

وعلى الرغم من صدور الباحث عن دراسة 
مقارنة جنده ينطلق من القيمة القصصية 
للرسالة إلجناز هذه املقارنة، حيث يرى 
أن »القيمة القصصية لرسالة ابن شهيد 
ضئيلة هينة«)5( يف حني أن رسالة املعري 
أعمق وأوسع جمااًل وأغنى يف نواحيها 
الفنية والقصصية من رسالة ابن شهيد)6(. 
ونستنتج من هذه املقارنة أن الباحث يلتفت 
إىل القيمة القصصية للرسالة أكرث ما يلتفت 
إىل املقام الرتسلي، مما يفسر– على مستوى 
التصنيف النوعي- أن »التوابع والزوابع« 
و»الغفران« مرادفتان للقصة، كما أنه 
يدرج جميع الرسائل األخرى ضمن اجلنس 
القصصي مثل رسالة »حي بن يقظان« البن 
سينا ورسالة »الغريبة الغربية« للسهروردي 
)7(، مما يعني أن أخذه بخطة املقارنة جعله 
ينقل مركز اهتمامه من صميم »الرسالة 
القصصية« إىل أجناس وأنواع أخرى قد ال 
يجمعها بهذا اجلنس الرتسلي القصصي إال 
املرامي السردية، باعتبار أن املنهج الذي 
يصدر عنه يتجه إىل املقارنة بني األجناس 
القصصية القدمية، والبحث يف أصولها مما 
غيب االلتفات إىل اخلصائص النوعية التي 
تسم »رسالة الغفران« وما شاكلها.

إذا كان غنيمي هالل قد تناول الرسائل 
القصصية ضمن دراسة شاملة حتوي خمتلف 

حكايات »كليلة ودمنة« البن املقفع قد 
أحدثت تأثريًا قويًا يف السرد العربي القدمي 
يف العصر العباسي )2(، فأضحت مصدر 
إلهام جملموعة من الكّتاب الذين نسجوا على 
منوالها، فألف سهل بن هارون رسالة »النمر 
والثعلب«، كما نسج إخوان الصفا رسائلهم 
على خطى ابن املقفع فألفوا حماكمة طويلة 
بني اإلنسان واحليوان أمام ملك اجلان، وامتد 
هذا التأثري إىل كتاب »الصادح والباغم« 
للشريف بن الهبارية )3(، وإىل غريها من 
احلكايات املثلية التي متتح من أصول 

فارسية أو هندية.

إن غنيمي هالل مل يكن يهتم بالفصل بني 
األجناس واألنواع القصصية املتداخلة 
مع الرسالة القصصية من حكايات مثلية 
ونادرة ومقامة وغريها بقدر ما كان يصدر 
عن دراسة تروم املقارنة بني احلكاية األصل 
واحلكاية املوازية، حيث يقول »ونوجز القول 
يف عيون األدب العربي قدميًا مما ميت بصلة 
للقصة، نعرف بها، ونتحدث عنها من وجهة 

إن اجلهود التي أجنزت يف جمال 
حتقيق تراثنا النرثي يف القرن 
املاضي مل تواكبه حركة نقدية 
نشيطة قادرة على استيعاب 
إمكاناته الفنية واجلمالية، 
ألنها مل تخض يف إشكاالت 
ومباحث تراعي خصوصيته 
بأبحاث  فاكتفت  النوعية، 
تصدر عن معايري نقدية منطية 
ترتد إىل أحكام وصفية عامة 
تاريخية،  رؤية  بني  ترتاوح 

وأخرى جتزيئية

هومريوس
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على هذا األساس يكون لويس عوض قد 
انطلق من املقارنة بني نص »الغفران« 
ونص »الضفادع«  لينتهي إىل استشراف أهم 
املكونات الفنية التي تؤسس لرسالة الغفران 

باعتبارها رسالة قصصية.

مقاربة لويس عوض لهاتني اخلاصيتني 
تكشف عن وعيه بأن التهكم خاصية فنية 
هيكلية تقوم على مبدأ التناقض، وتتشكل يف 
رسالة املعري من صور خمتلفة تتوزع بني 

مشاهد اجلنة والنار.

أسخيلوس وما يف تعاليمهما من نفع أو ضرر 
للبشر«)9(. هذه املقارنة بني النص األصلي 
والنص املوازي تقود الباحث إىل استشراف 
بعض اخلاصيات الفنية التي تقوم عليها 
»رسالة الغفران« باعتبارها رسالة قصصية، 
وهي خاصيات تتشكل من صور بالغية 
وأسلوبية خمتلفة لتؤسس لسمتني تكوينيتني 
بارزتني هما: السخرية أو التهكم ثم التوبة أو 
الغفران »فهذه الصور التي متثلها هذه القصة 
تبني مقدار ما تشتمل عليه رسالة الغفران 
من السخرية اخلفية وأمثالها كثري، هذا هو 
الهيكل العام لرسالة الغفران ومنه نستطيع 
أن نلمس تهكمه بابن القارح«)10(. وبهذا 
تغدو السخرية مكونًا أسلوبيًا وموجهًا خفيًا 
لتشكيل مسار احلكي، كما هو احلال يف كثري 
من الرسائل القصصية يف تراثنا السردي، 
فرحلة ابن القارح إىل اجلنة والنار ال تخلو 
من مشاهد هزلية نتيجة للمواقف التي 
يتعرض لها البطل سواء مع الشعراء أو اجلن 

أو املالئكة.

أما اخلاصية الثانية فإنها تتشكل من التوبة 
أو الغفران، وهي خاصية تستدعي نقيضها 
اخلطيئة وهما صفتان ملتصقتان بالبطل 
يف الدارين الدنيا واآلخرة، حيث إن »املعري 
يعرف أن ابن القارح كان سكريًا من طراز 
عظيم رغم ما ساقه من التنديد باخلمرة 
ومن زينها من الشعراء، لذا فهو يدعوه يف 
»رسالة الغفران« إىل التوبة منها«)11(، يبدو 
أن خاصية التوبة امتداد للخاصية األوىل، 
فهي ال تنفصل عن السخرية بفعل تداخلهما، 
فتحقيق التوبة يف الرسالة يقع ضمن إطار 
التهكم، ألن املعري ال يجعل توبة ابن القارح 
توبة ثابتة وجادة، لكنها توبة ورقية كجواز 
سفر قد يتعرض للضياع، فهي توبة مثبتة يف 
ورقة يسميها املعري »صك التوبة«)12(. إن 

ابن سينا
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مما جعلهما يستعينان يف الفصلني الثاين 
والثالث بأدبية الصورة والسخرية أو أدبية 
الصيغة، حيث تناول الفصل الثاين التنازع 
بني الواقع والعجيب لتشكيل الفضاء التخييلي 
للرحلة. كما راهن الفصل الثالث على السخرية 
بوصفها تعبريًا مناسبًا لتحليل أدبية الصيغة، 
لكن على الرغم من هذا االستدراك املنهجي 
فإن حتديد الصورة اتخذ منحى فلسفيًا ينأى 
عن التشكيل اجلمايل، يف حني أن حتليل 
جتليات السخرية حاول استشراف السمات 
النوعية يف »أدبية الغفران« مما أتاح لفصل 
السخرية – على األقل- التدقيق يف جنس 
الرحلة »فهي باروديا عجائبية يف جوهرها، 

قصة ترسلية يف شكلها«)17(.

على هذا األساس نخلص إىل أن الدراسة 
اتسمت بتعدد املقدمات الشيء الذي أفضى 
بها إىل التأرجح يف النتائج، بحيث انتهت 
إىل اعتبار الرحلة » قصة ترسلية عجائبية« 
تتنازعها عدة أقطاب، ففي أدبية الشكل 
يتنازعها الرتسلي والقصصي، ويف أدبية 
الصورة يتنازعها الواقعي والعجيب، ويف 
أدبية الصيغة يتنازعها اجلد والهزل )18(.
كان بإمكان الدراسة أن تختار منطلقًا 
منهجيًا ينسجم مع خصوصية املوضوع قصد 
استشراف اخلصائص النوعية يف »رسالة 
الغفران« وما تنطوي عليه من أبعاد جمالية 
وإنسانية، قد ال ننكر جتاوب نص الغفران 
باعتباره »رسالة قصصية« مع وسيلة بالغية 
كالسخرية، وهذا التجاوب ينسحب على 
الرسائل القصصية األخرى مثل »الصاهل 
والشاحج« للمعري و»التوابع والزوابع« 
البن شهيد و»رسالة إخوان الصفا«، بل إن 
السخرية قد متتد إىل جميع الرسائل التي 
حتوي القصص يف تراثنا األدبي، وهذا يعني 
أن استشراف املكونات البالغية أو التخييلية 

مقام احلكي )13(، حيث ينقلب ضمري 
اخملاطب الرتسلي الدال على خماطب معلوم 
»ابن القارح« إىل ضمري الغيبة القصصي 
املعني خملاطب عام، فيتقمص اخملاطب دور 
البطل، مما دفع الباحثني  إىل اعتبار ظهور 
)ابن القارح( بطالً يف اجلنة منذ الصفحات 
األوىل يف الرحلة دلياًل مقنعًا على التحول 
من الرتسلي إىل القصصي)14(، وتغييب 
القسم الثاين من الرسالة هو برت للنص، 
وتفكيك لوحدته الفنية، بل إن الباحثني انتقدا 
الدراسات التي نظرت إىل الغفران كوحدة 
فنية يتقاطع فيها الرتسلي والقصصي، على 
نحو ما أجنزه فرج بن رمضان الذي اعترب 
القسم الثاين امتدادًا حكائيًاً وترسليًا للقسم 
األول، ويعلقان على ذلك »هكذا سخر املؤلف 
كل جهده إلثبات قصصية قسم الرد بعد أن 
ثبت لدى اجلميع ترسلية قسم الرحلة«)15(. 
إن دفاع الباحثني عن الفصل بني قسمي 
رسالة الغفران القصصي والرتسلي، أو قسم 
الرحلة وقسم الرد يرتد إىل طبيعة املنهج 
الذي يصدران عنه، والذي يرفض التداخل بني 
ُبنى اخلطاب أو بنية األجناس، وبهذا تغدو 
عملية الفصل خطوة منهجية أساسية تستعني 
بها الدراسة لضبط مكونات احلكاية )أدبية 
الشكل( قصد تأكيد أدبية الرحلة، وبالتايل 
احلسم يف اعتبار »الغفران« جنسًا قصصيًا 
دون اعتبار الرحلة »رسالة قصصية« أو قصة 
ترسلية ألن ذلك حسب الباحثني ال يستويف 
صفتهما ضمن مقولة األجناس)16(. 

يبدو أن انصراف الباحثني عن سؤال اجلنس 
مل يسعفهما على ضبط املكونات والسمات 
اجلمالية التي أسهمت يف التشكيل النوعي 
»لرسالة الغفران« باعتبارها »رسالة 
قصصية« وجنسًا حكائيًا ترسليًا ضمن وحدة 
فنية ال تقبل التفكيك إىل ُبنى سردية عامة، 

1 - 3 - الرسالة القصصية واملقاربات 
البنائية:

إن اجنذاب النقد العربي إىل اإلرث املنهجي 
والبنيويون  الشكالنيون  خلفه  الذي 
واألسلوبيون جعله ينظر إىل الرتاث النرثي 
بوجه عام وإىل األجناس احلكائية من قبيل 
»النادرة« و»الرسالة املثلية« و»الرسالة 
القصصية« بوجه خاص مبنظار بنيوي قد 
يغّيب اجلوانب الفنية املشكلة للجنس، ألنه 
يصدر عن مقاربة تعترب األجناس احلكائية 
مرادفة للقصة، وبالتايل تختزل خصائصها 
النوعية ومكوناتها اجلمالية يف شكل فني 
ضيق »البنية القصصية« مع أن القصة ال 
يجمعها بهذه األجناس احلكائية القدمية إال 

املرامي السردية البعيدة.

ويف سياق هذه املقاربات البنائية تندرج 
جمموعة من الدراسات التي قاربت الرسالة 
القصصية مثل »البنية القصصية يف رسالة 
الغفران« حلسني الواد، و»أدبية الرحلة يف 
رسالة الغفران« لعبد الوهاب الرقيق وهند 
بن صالح، و»اخليال والسخرية« و»البنية 
القصصية يف رسالة الغفران« حملمد الهادي 
الهاشمي الطرابلسي  وغريها من الدراسات.
سنقتصر على »أدبية الرحلة يف رسالة 
الغفران« وهي دراسة سعت يف فصلها 
األول إىل حتديد البنية القصصية أو أدبية 
الشكل يف »رسالة الغفران«، وبذلك تكون 
امتدادًا للمقاربات البنائية السابقة، وقد 
اكتفت بتحليل القسم األول من الرسالة دون 
االلتفات إىل املقام الرتسلي، وعلى الرغم من 
وعي الباحثني بأهمية هذا املقام فإنهما 
يعتربان أن اجلنس القصصي يف القسم األول 
من الرسالة يستوعب اجلنس الرتسلي من 
خالل عملية التحول من مقام الرتسل إىل 
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ما هو واضح يف »رسالة الغفران« للمعري 
وغريها من الرسائل القصصية، ويبدو أن 
خطاب القص شكل تعبريي يروم اإلسهام 
األدبي  للخطاب  الفنية  الصياغة  يف 
األساس للرسالة، ويتحقق هذا التداخل بني 
اخلطابني عرب ضروب من العمليات البالغية 
»والتفاعالت النصية التي تبلغ أوج تركيبها 
ومنتهى قيمتها اإلنشائية يف الغفران«)22(، 
ولهذا خصص الباحث دراسة حتليلية للغفران 
»القص، التخيل، السخرية يف الغفران« 
الستشراف بعض املكونات وسمات اجلنس 
األدبي التي تتشكل منها الرسالة اعتمادًا على 

شكل اخلطاب و»بالغة السرد«.

إن فرج بن رمضان ال يفصل يف رسالة 
الغفران بني قسم الرحلة وقسم الرد فكالهما 
يخضع آللية أساسية واحدة وهي التقاطع 
بني اخلطاب الرتسلي واخلطاب القصصي، 
حيث يعترب أن قسم الرحلة يطغى عليه الشكل 
القصصي، على الرغم من ذلك يبقى مسكونًا 
لالنزياح عن صفته واالرتداد إىل الشكل 
الرتسلي، ومن جهة أخرى يعترب قسم الرد 
وإن هيمن عليه شكل الرسالة فإنه خمرتق 
بإمكانات كثرية جتعله ينزاح إىل الشكل 
القصصي )23(، إن صدور الباحث عن سؤال 
اجلنس ووعيه بالوحدة الفنية العامة لقسمي 
الرسالة، سيسعفه على استشراف بعض 
خصائص »الرسالة القصصية« بخالف 
املقاربات السابقة التي ركزت على قسم 
الرحلة وأهملت قسم الرد. ومن بني السمات 
التكوينية التي خلص إليها الباحث يف 
مقاربته لنص »الغفران« كوحدة فنية بقسميه: 
قسم الرحلة، وقسم الرد: السخرية، والتخيل، 
والتوبة، والتناص السردي )السرد التناصي، 
املتخيل التناصي، التناص الساخر(، وغريها 
من السمات األسلوبية والبالغية السردية . 

وغريها من األجناس النرثية القدمية، أو 
من خالل املقاربة العمودية املرتبطة ببنية 

اخلطاب.

 وال ميكن إغفال الصعوبات التي قد تعرتض 
الدارس الذي يصدر عن سؤال اجلنس، 
ألن املراهنة على ذلك يف قراءة الرسائل 
القصصية يف تراثنا السردي قد يجعلنا 
نصطدم بوجود أمناط سردية حتمل أكرث من 
تسمية، فاجلاحظ مثالً يحدد تسميات متعددة 
لنوع واحد أو ألنواع متجاورة مثل »النوادر« 
و»امللح« و»القصص« و»األحاديث« وغريها 
من األجناس السردية القدمية )19( . وقد يرتد 
هذا التداخل إىل بداية تشكل هذه األجناس 
السردية بوجه عام، ومن ضمنها الرسائل 

املتضمنة للقص.   

يربط الباحث فرج بن رمضان نشأة هذه 
األجناس املتداخلة مبا يسميه »بتفاعل 
األجناس« اعتمادًا على أبحاث غربية، حيث ال 
أصل للجنس السردي سوى جنس سردي آخر 
)20(، ويعترب الباحث أن »الرسالة القصصية« 
أشهر صيغة ممثلة لنشأة القصص من صلب 
التفاعل بني األجناس داخل نظام األدب 
العربي، لهذا »فالرسالة القصصية« تسمية 
قد تتوافق مع ما يسم هذا اجلنس األدبي من 
تقاطع بني مكونات ترسلية وأخرى قصصية 
يقول يف هذا السياق: »إن الرسالة القصصية 
تسمية مناسبة لكونها جامعة بني العناوين، 
متضمنة اإلشارة إىل اخلاصية الشكلية 
املميزة لنصوصها، وقابلة من ثمة ألن 
حتمل بقيمة تصنيفية مفيدة«)21(. وتشكل 
هذه اخلاصيات الشكلية التي حتدد مالمح 
»الرسالة القصصية«، حيث تكون مكونات 
اخلطاب القصصي متضمنة يف بنية اخلطاب 
الرتسلي على سبيل التمثيل الرمزي على نحو 

جلنس »الرسالة القصصية« يجب أال يعالج 
منفصالً عن الرؤية اجلمالية الشاملة جلميع 
»الرسائل القصصية« وبعض األجناس 
اجملاورة لها، وهذه الرؤية املنهجية هي التي  
وسمت بعض األبحاث التي انطلق أصحابها 

من سؤال اجلنس.

1 - 4 - »الرسالة القصصية« وإشكالية 
التجنيس:

تعد »الرسالة القصصية« من األجناس األدبية 
التي تعرضت لتباين شديد يف تقييمها وتلمس 
طبيعتها الفنية وضبط سماتها ومكوناتها 
اجلمالية، لهذا كان تعدد الدراسات واألبحاث 
التي تصدر عن سؤال اجلنس ضرورة منهجية 
ملحة تروم استشراف هذه اخلصائص 
النوعية، والتدقيق يف أبعادها اجلمالية، 
سواء من خالل املقاربة األفقية بني خمتلف 
الرسائل القصصية أو بني األجناس اجملاورة، 
أي تلك التي متتح من املقامني احلكائي 
والرتسلي على نحو ما نصادفه من أنواع 
يف رسائل اجلاحظ وحكايات »كليلة ودمنة« 

الباحثني  انصراف  أن  يبدو 
عن سؤال اجلنس مل يسعفهما 
على ضبط املكونات والسمات 
اجلمالية التي أسهمت يف 
التشكيل النوعي »لرسالة 
الغفران« باعتبارها »رسالة 
حكائيًا  وجنسًا  قصصية« 
ترسليًا ضمن وحدة فنية ال 
تقبل التفكيك إىل ُبنى سردية 

عامة
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اخلصائص النوعية املرتبطة باملكونات 
الفنية للرسالة القصصية، وما تنطوي عليها 
من أبعاد داللية وإنسانية، كما أنها مقاربة 
قد تسعفنا يف متييز هذا اجلنس األدبي 
احلكائي عن باقي األجناس التي تقع داخل 
دائرتها من أجناس سردية، وقد متكننا من 
نفض الغبار عن أجناس حكائية مهجورة 
أخرى يف تراثنا السردي، وإيصالها بحياتنا 

الثقافية الراهنة.
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القصصي، فإذا كان املقام األول يروم 
التقارب بني املرسل واملرسل إليه، فإن مقام 
القص يعمق التباعد، بحيث ترتاجع صلة 
الرسالة مبقام الرتسل، وتخضع ملقام القص 
وشروط تلقيه باعتبارها خطابًا تخييليًا، 
حيث يتحول املرسل إليه )ابن القارح( إىل 
مروّي له، أو إىل شخصية قصصية، وبالتايل 
تختفي شروط التلقي فيتحول اخملاطب من 
قارئ تاريخي إىل قارئ ضمني. إن هذه 
املزاوجة بني اخليايل )الرحلة( والواقعي 
)قسم الرد( تنويع لطرق الرد عند املعري الذي 

ميزج بني اجلد والهزل )26(.
 إن التحول من مقام الرتسل إىل مقام القص 
ال يقتصر على بنية التخاطب، بل ميتد إىل 
مكون الزمن، حيث يتحول النص من املقام 
الرتسلي إىل املقام القصصي من جهة الزمن، 
أي من زمن احلاضر إىل زمن املستقبل، ليصل 
الواقعي باخليايل)27(، فقد استشهد على 
ذلك من رسالة املعري »فقد غرس ملوالي 
الشيخ اجلليل، إن شاء اهلل بذلك الثناء شجرة 
يف اجلنة لذيذ اجتناء ....«)28(، كما يشمل 
التحول كذلك مكون املكان، فعالقة الرسالة 
بالقصة عالقة حتول يف املكان، حيث يتحول 
ابن القارح من املكان الواقعي التاريخي إىل 
مكان يقع خارج التاريخ )اجلنة والنار(، أي 
التحول من مكان معلوم إىل مكان جمهول. إن 
هذا التحول يف الزمان واملكان، ومن الواقعي 
إىل اخليايل هو الذي يعرب عن سخرية املعري 
من ابن القارح، ويخلص صالح بن رمضان 
إىل أن والدة قصة الرحلة من مقام الرتسل، 
مل تسهم يف إقصاء هذا املقام أو التنكر له، 
بل على الرغم من هذا التداخل يحافظ مقام 
الرتسل على وظيفته األصلية، إال أنها قد 
ترتاجع بفعل القيمة األدبية الذاتية للقصة.

ونخلص يف األخري إىل أن املقاربات التي 
صدرت عن سؤال اجلنس، استطاعت تلمس 

ومن الدراسات التي تناولت »الرسالة 
القصصية« انطالقًا من سؤال اجلنس األدبي 
كتاب صالح بن رمضان »الرسائل األدبية 
ودورها يف تطوير النرث العربي القدمي« وهي 
دراسة مفصلة عن نشأة وتطور األجناس 
الرتسلية األدبية، وقد ميز الباحث بني 
جمموعة من أشكال الرسائل األدبية، من هذه 
األقسام »الرسائل يف األجناس السردية«، 
و»األجناس السردية يف الرسائل«، حيث 
يدرج ضمن الصنف األول الرسائل املتضمنة 
يف كل من النادرة األدبية ويف »القص على 
لسان احليوان« ويف اخلرب األدبي. يف حني 
أن الصنف الثاين أي األجناس السردية 
يف الرسائل يتضمن جمموعة من األشكال 
منها الرسائل باعتبارها سردًا حلادثة، ثم 
»الرسالة القصصية«، ويرى الباحث أنه على 
الرغم من اختالف النقاد يف تصنيف الرسائل 
القصصية فإنهم أجمعوا على تشابه النماذج 
التي تنتمي إىل هذا اجلنس األدبي )24(. وقد 
أدرج »رسالة الغفران« للمعري و»رسالة 
التوابع والزوابع« البن شهيد ضمن الرسالة 
القصصية، إال أن الباحث يعترب أن صلة 
الغفران من مقام الرتسل أوضح من رسالة ابن 
شهيد، بحيث يغدو القص عند املعري شكاًل 
من أشكال االستطراد ضمن املقام األساس 
الرتسل، ويستشهد مبا ورد يف »الغفران« 
»وقد أطلت يف هذا الفصل، ونعود اآلن إىل 
اإلجابة عن الرسالة«)25(. يف حني أن صلة 
التوابع والزوابع مبقام القص ضعيف، لهذا 
اكتفى بنموذج »الغفران« لتحديد الضوابط 
الفنية التي تؤسس للرسالة القصصية، إن 
أهم ما يشكل هذا اجلنس هو التقاطع بني 
املقامني الرتسلي والقصصي، أي أن »الرسالة 
القصصية« تقوم على هذه االزدواجية، وقد 
انطلق الباحث من هذا التداخل لريصد أشكال 
التحول من املقام األصلي الرتسلي إىل املقام 


