


إفتتـاحية

موضوع  إلى  الحديث  يعود  أخرى  مرة   **
إليها، ومدى قدرتها  العربية والحاجة  اللغة 
التحديات الحضارية في زمن  على مواجهة 
ليس  اليوم  يعود  الحديث  هذا  لكن  العولمة. 
اللهجة  استعمال  دعاة  مواجهة  باب  من 
واإلدارة،  التدريس  في  المغربية  العامية 
وسلطتهم  األمة  نواب  باب  من  ولكن 
التشريعية. حيث نظمت لجنة التعليم والثقافة 
واالتصال بمجلس النواب في األسبوع الثاني 
حول  دراسيا  يوما   2018 يناير  شهر  من 
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس 
الوطني للغات والثقافة المغربية، التأم خالله 
عشرات من المهتمين والخبراء في العربية 
مستقبل  في  للبحث  وغيرها،  واألمازيغية 
وتنمية  تراثها،  وصون  المغربية،  الثقافة 

حضارتها.
غير أن النقاش تمحور بشكل كبير حول اللغة 
العربية، ومدى قابليتها للحياة، وقدرتها على 
اقتصاديا  الدولة  بنية  تطوير  في  المساهمة 
عاد،  النقاش  أن  أي  واجتماعيا..  وسياسيا 
اللغة،  هذه  لمحاكمة  الزمن،  من  عقود  بعد 
تخلف  من  راهنا  نعيشه  عما  ومسؤوليتها 

وتقهقر وبطء تنموي؟؟؟.
ترتبت عنها  لغوية  أزمة  نعيش  فعال،  فهل، 

أزمات مجتمعية كثيرة؟
أزمة  تعيش  ال  العربية  اللغة  أن  نعتقد  إننا 
في  مسؤولية  أية  تتحمل  وال  ذاتها،  في 
مشروعنا  صياغة  عن  المستمر  عجزنا 
إن  والنهضة.  التقدم واالزدهار  في  الوطني 
في  تكمن  األزمة  أن  هي:  الثابتة؛  الحقيقة 
اللغة،  هذه  مع  التعامل  بعُد  نحسن  لم  أننا 
واستحضار  الجبارة،  قدراتها  باستنطاق 
وتوظيف  المؤثرة،  المتميزة  خصائصها 
في  والواقعية  والفنية  اللفظية  عبقريتها 
إذا  لغة،  أية  اللغة،  التنموي. ذلك أن  البناء 
أحسن شعٌب ما التعامل معها بذكاء، وفطنة، 
مقاتلة،  حضارية  وروح  محمود،  وتعصب 
أساسيا  ُمحركا  وجعلها  إال  عميق،  وتفكٍر 
لنهضته، ووقودا حّيا لقاطرته التنموية، ولنا 
بل  ذلك،  عن  مثال  خير  الصينية  اللغة  في 
وكذلك اللغات اليابانية والكورية والفارسية 

والتركية.
ال  إنسانية  ِفطرٌة  القومية  للغة  التعصب  إن 
يمكن استنكارها أو ازدراؤها أو إدانتها، لكن 
هذا التعصب ينبغي أن يكون إيجابيا بالعمل 

معجمها  وتجديد  اللغة،  هذه  تطوير  على 
والمثاقفة  باالحتكاك  آفاقها  وفتح  اللفظي، 
مع لغات أخرى أثبتت كفاءتها على مستوى 
اللغة  هذه  تأهيل  ثم  واالنتشار،  التداول 
المجتمعية  الحياة  أتون  في  بها  للخوض 

المتعددة الوجوه.
اليوم  تواجه  العربية  اللغة  أن  والطريف 
ذلك،  من  واألغرب  ضدها،  فريدا  تعصبا 
أغلبهم  بها،  ويتربصون  يعاُدونها  الذين  أن 
قوة  يدركون  وال  بها،  التحدث  يحسنون  ال 
كلماتها  دالالت  يفقهون  وال  خصائصها، 
البالغية  روائعها  يتذوقون  وال  ومعانيها، 

والفنية والجمالية.
أنها  على  ونؤكد  العربية،  بلغتنا  نعتز  نعم 
أساُس وجودنا الحضاري، وعنواُن هويتنا، 
نقول:  اآلن؛  نفس  وفي  تاريخنا..  وعبُق 
وتوفير  معها،  التعامل  حسن  من  لنا  بد  ال 
بكافة  النهوض  من  ُتَمكِّن  التي  األسباب  كل 
وظائفها في حياة الناس واإلدارة واالقتصاد 
والسياسة واالجتماع. لذلك فإن مستقبل هذه 
فحسب،  اللغويين  عاتق  على  يقوم  ال  اللغة 
في  بدلوه  الجميع  يدلي  أن  من  بد  ال  وإنما 
وفضاًء  وداللًة  وخطاباً  بنيًة  بها  االرتقاء 
السياسيين  على  أن  أي  ومجتمعاً..  ومجااًل 
واألدباء  القانون  ورجال  واالقتصاديين 
بناء  في  يجتهدوا  أن  وآخرين؛  والمؤرخين 
لحاجياتهم  تستجيب  متقدمة  عربية  معاجم 
للغة  تسفيه  دون  الواقعية،  اليومية  المهنية 
الحط  ودون  الذاتية،  لخصائصها  تمييع  أو 

من كرامتها الحضارية والتاريخية.
ال  وأنه  ثابتة،  اللغات  أن  يعتقد  من  وجاهل 
لغات  مع  وتتنافس  تتصارع  أن  لها  ينبغي 
أخرى، أو أنها ال تنمو وال تتطور وال يعتريها 
إيجابا  يتفاعل  حي  كائن  إنها  !؟  التغيير 
وسلبا مع التطورات الحضارية للمجتمعات.. 
بلغة  االلتقاء  في  فرصة  لها  سنحت  وكلما 
والتعايش،  التنافس  سياق  في  أخرى،  حية 

إال ازدادت قوة ومناعة وثراء وعمقا.
وعموما، فإن تمكين اللغة العربية من تدبير 
القطاع  هذا  في  وتوجيهها  المغاربة  حياة 
باإلرادة  تتعلق  قضيٌة  ذاك،  أو  المجتمعي 
سلطة  من  والتحرر  جهة،  من  السياسية 
على  يراهنون  من  يخفيها  ال  التي  العداء 
جهة  من  الفرنسي  المستعمر  لغة  انتصار 

ثانية.
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مثال  ـ  اليوناني  المسرح  عن  نتحدث  عندما 
بني  من  قوم  عن  نتحدث  بالتأكيد  فنحن  ـ 
اإلنسان، ونتحدث عن حيز مكاني على هذه 
في  زمنية  مرحلة  عن  ونتحدث  األرض، 
له  حضاري  سياق  عن  ونتحدث  التاريخ، 
فكرية  منظومة  عن  ونتحدث  خصوصيته، 
وجمالية وأخالقية معينة، ونتحدث عن نظام 
للحكم قائم على المشاركة والحوار، ونتحدث 
عامة  رؤية  عن  ونتحدث  للعيش،  نظام  عن 
للوجود والحياة، وأعتقد أن بمثل هذه العين، 
نقرأ  أن  ينبغي  أيضا،  المنطق  هذا  وبمثل 
أنه  باعتبار  أي  الصحراوي،  المسرح  اليوم 
ثقافة أوال وأخيرا، وأن من طبيعة هذه الثقافة 
أنها الوجه الرمزي للفالحة، والتي تتم أساسا 
من خالل العمل مع التربة، ومع الماء ومع 
الهواء ومع الزمن الذي ينضج الثمار، تماما 
هذا  أن  ونعرف  أيضا،  األفكار  ينضج  كما 
لها  أرض  على  يعيش  الصحراوي  اإلنسان 
جغرافيتها الخاصة، ولها منطقها ولها لغتها 
ولها فكرها ولها رؤيتها ولها جمالياتها ولها 
أخالقياتها المختلفة ولها سحرها وغرائبيتها، 
في  يوجد  أن  يمكن  ال  اإلنسان  أن  ونعرف 
الفراغ، وهو يوجد على أرض معينة ومحددة 
وهو  أيضا،  محددة  زمنية  حقبة  وفي  دائما، 
بهذا نبت من نبات هذه األرض، وهو محكوم 
بأن يشبه تربته، وأن يشبه زمنه، وأن يشبه 
نظام العيش على هذه األرض، ولهذا يكون 
ضروريا البحث عن المسرح الصحراوي في 
ظل شروطه، وفي إطار سياقاته التي ساقته، 
ومن خالل إثارة األسئلة عن معنى الصحراء 
ثانيا،  فيها  اإلنسان  وجود  معنى  وعن  أوال، 
وعن طبيعة الصراع الوجودي مع المظاهر 
الغاضبة لهذه الطبيعة ثالثا، وإذا كان اإلنسان 
اآللهة،  يواجه غضب  اليوناني  المسرح  في 
يواجه غضب  الصحراوي  المسرح  فهو في 
السراب  في  أساسا  تتجلى  والتي  الطبيعة، 
وفي الرمال المتحركة وفي العاصفة الرملية 

الفضاء  في  وذلك  والتيه،  الضالل  وفي 
ويواجه  العيش،  قساوة  ويواجه  الالمحدود، 
منطق  ويواجه  القاسي،  العشائري  النظام 
الخصوصية  هذه  ظل  وفي  لألقوى،  الغلبة 
أن  ينبغي  كثيرة  أسئلة  هناك  الصحراوية، 
تتعلق  والتي  الصحراوي،  المسرح  يطرحها 
أساسا بسؤال الوجود وبسؤال الهوية وبسؤال 
المعنى وبسؤال المبنى، وأرى أن هذا المسرح 
يعيدنا اليوم إلى درجة الصفر في البحث عن 
درجة  هي  والتي  والخالقة،  المبدعة  الذات 
التأسيس، أو هي درجة إعادة التأسيس، ولعل 
رافدا  يشكل  المسرح  هذا  يجعل  ما  هو  هذا 
المسرحية  الروافد  كل  إلى  ينضاف  جديدا، 
ينبغي  والتي  العالم،  في  والمتنوعة  الكثيرة 
إلى تصب كلها في مصب واحد، والذي هو 
المسرح العربي، في بعده اإلنساني والكوني 

العام.

مسرحنا والسؤال المؤجل
وفي هذا المسرح العربي، تماما كما في كل 
طرحنا  األخرى،  والفنية  األدبية  األجناس 
والشكلية  والجانبية  الهامشية  االسئلة  )كل( 
األسئلة  وأغفلنا  والمرحلية،  والهامشية 
طرحنا  لقد  والجوهرية،  واألساسية  الحقيقية 

سؤال:
- هل مسرحنا تجريبي؟

وطرحنا سؤال: هل مسرحنا حداثي؟
وطرحنا سؤال: هل مسرحنا معاصر؟

لقد طرحنا كل األسئلة المتعلقة بشكل المسرح 
وبتقنياته واتجاهاته ومدارسه، وأغفلنا طرح 
وسؤال  الوجود  وسؤال  المضمون  سؤال 
الهوية، وأعتقد أن السؤال الذي تم القفز عليه 

هو السؤال التلي:
فعال  هو  )مسرحنا(  نسميه  الذي  هذا  هل  ـ 

مسرحنا؟
ونعرف أن د. طه حسين في كتابه )في الشعر 
الجاهلي( قد اتهم هذا الشعر بأنه منتحل، وأنه 

الروح  يعكس  ال  ألنه  لماذا؟  حقيقي،  غير 
الديني  النظام  ذلك  يعكس  وال  فيه،  الجاهلية 
هو  والذي  العام،  واألخالقي  واالجتماعي 
وحضارية  وثقافية  جغرافية  بيئة  من  جزء 
عامة، وأخوف ما نخافه اليوم، هو أن يأتي 

زمن يقال لنا فيه:
- أين مسرحكم في هذا المسرح؟
- وأين حياتكم في هذا المسرح؟
- وأين ثقافتكم في هذا المسرح؟

- وأين هي الصحراء في مسرحكم؟ 
ليس مستبعدا أبدا أن يقال لنا غدا، في حال 
والثقافي  الطبيعي  المكون  هذا  غفلنا  ما  إذا 
وهو  منتحل،  هذا  مسرحكم  مسرحنا:  في 
شيء  كل  وفيه  حقيقي،  وغير  صادق  غي 
إال ما هو أساسي وما هو جوهري وما هو 
وهو  اإلنسان  عبقرية  هو  والذي  تاريخي، 
عبقرية المكان، وعبقرية المسرح، وعبقرية 
المعلقات  أن  ونعرف  والحياة،  الحوجود 
الشعرية العربية كانت من إبداع اإلنسان بكل 
تأكيد، ولكنها أيضا، كانت من إبداع الفضاء 
على  مفتوح  فضاء  هو  والذي  الصحراي، 
حيث  عبقر،  وادي  وعلى  والسماء  األرض 

يقيم شياطين الشعراء
هرولتم  لقد  لنا:  سيقال  أنه  المؤكد  ومن 
أحدث  واستعرتم  الشكالني،  التجريب  نحو 
المصطلحات، ونقلتم  التقنيات، ورددتم نفس 
الواقع،  قفزتم على  ولكنكم  المنهجيات،  آخر 

وقفزتم على التاريخ وعلى روح التاريخ.
وما ال يعرفه البعضـ  أو ما ال يريد أن يعرفه 
التاريخ،  في  مرحلة  ليست  البداوة  أن  هو  ـ 
ولكنها  واألعوام،  األيام  تتجاوزها  أن  يمكن 
نظام كامل في العيش والوجود وفي التالقي 
وفي االحتفال والتعييد، وفي الرؤية والتفكير، 
وفي الخلق الجمالي واإلبداعي، وهذا النظام 
يعكس  وهو  ومعنا،  بنا  هنا،  اآلن   موجود 

رؤية عذرية وصادقة وشفافة للحياة.   
المسرح  نسميه  الذي  هذا  وبخصوص 
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المسرح والصحراء: األرض واإلنسان والزمن

نص المداخلة التي قدمتها في مهرجان المسرح 
الصحراوي بالشارقة باإلمارات العربية المتحدة 

14 - 17 دجنبر 2017 

د. عبد الكريم برشيد

أ نـا ا لـمـو قع أ عـاله
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ألول  وربما  أنفسنا،  نجد  فإننا  الصحراوي، 
مرة، أمام التحدي الذي يمثله السؤال التالي:

المسرح  يسمى  حقيقي  شيء  هناك  وهل   -
الصحراوي؟

ما  أقول  أن  يمكن  السؤال  هذا  على  وجوابا 
يلي، إذا لم يكن هناك مسرح صحراوي، إلى 
يكون  أن  ينبغي  فإنه  القريب،  األمس  حدود 
وحقيقي،  كامل  وبشكل  مستقبال،  موجودا 
على  يعيش  صحراوي،  إنسان  هناك  فمادام 
لهذا  وكانت  الصحراء،  هذه  أرض  هذه 
حاجة  له  وكانت  الصحراء،  ثقافة  اإلنسان 
فطرية للمسرح والتمسرح، فإنه من الواجب 
أن يبحث عن مسرحه الذي يشبهه، والذي هو 
مرآة  مرآة وجدانه، وهو  مرآة روحه، وهو 
الفردي  وعيه  مرآة  وهو  وتاريخه،  واقعه 
اليوم  المسرح  هذا  يكون  وبهذا  والجماعي، 
التأسيس، ويكون موجودا، بشكل  في درجة 
أوضح وأفصح، في المستقبل اآلتي، ونعرف 
أن كل مسارح العالم الكبرى، ما كانت لتعيش 
روح  على  حافظت  ألنها  إال  التاريخ،  عبر 
التأسيس،  إعادة  آليات  وعلى  فيها،  التأسيس 
مقاله  وجودي  مقام  لكل  أوجدت  فقد  ولهذا 
المسرحي الخاص، وأوجدت لكل حادث في 
الخاص،  والجمالي  الفكري  حديثه  التاريخ 
مسرحها  تاريخية  مرحلة  لكل  وأوجدت 
الخاص، ولعل هذا هو ما ينبغي أن يقوم به 

المسرح الصحراوي اليوم

في معنى الوقوف على الطالل
في الشعر الجاهلي، وتحديدا في البكاء على 
األطالل، هناك شيء كثير من المأساة ومن 

في  العيش  نظام  ينتجها  والتي  المأساوية، 
والترحال  التنقل  على  يقوم  والذي  البادية، 
وعلى عدم االستقرار، وفي بيت امرئ القيس 
)قفا بك من ذكرى حبيب ومنزل( يتضح هذا 
العناصر  وتحضر  واضح،  بشكل  المعنى 
فهناك  المأساوية،  لهذه  األساسية  الثالثة 
وحزنا  وتألما  تصورا  باعتبارها  الذكرى، 
والمغيب،  الغائب  الحبيب  وهناك  وحنينا، 
والذي يخلو منه رسم ذلك البيت، ويخلو منه 
المكان، والذي هو الحد الثالث في هذا المثلث 
للحزن  محركا  يجعله  ما  وهذا  المرعب، 
واألسى وللبكاء والحنين، ويتحول ذلك البيت 
رسوم  وإلى  بالية،  أطالل  مجرد  إلى  الحي 
تفتقد الحياة وتفتقد الحيوية، ونعرف أن وراء 
منه،  الهروب  يمكن  ال  قدري  نظام  هذا  كل 
أساسا على  والقائم  البداوة،  نظام  هو  والذي 
والمسافات  األبعاد  مواجهة  وعلى  التحدي، 
مواجهة  وعلى  والغيبيات،  والمتاهات 
قساوة العيش، مما يؤدي إلى الرحيل، وإلى 
طبيعة  من  أن  ونعرف  بمكان،  مكان  تغيير 
ومحايدا،  فارغا  وعاء  ليس  أنه  المكان  هذا 
التماهي  لدرجة  به،  نلتحم  عندما  خصوصا 
فيه،  ونحلم  فيه،  ونعيش  الصوفي،  والحلول 
ونكبر فيه، ونحتفل فيه، ونعيد فيه، ونصبح 
عندما،  فإنه  وعليه،  ونحن،  وهو  هو  نحن 
سلطان  بحكم  ومكرهين،  مرغمين  نهجره، 
الطبيعة، فإننا بالتـأكيد نترك فيه أجزاء منا، 
وبهذا نعيش التمزق والتشظي، ونترك في كل 
مكان شيئا منا ونمضي، وهذا هو ما يجعل 
الشاعر البدوي ال يبكي األطالل، ولكنه يبكي 
نفسه، ويبكي مصيره، ويبكي غربته، ويبكي 

كان،  الذي  البيت  هذا  في  معه  كانوا  الذين 
والذي أصبح أطالال، وبهذا فقد كنا دائما أمام 
المفارقة الغريبة التالية: وفاء المكان لموقعه 
ولمكانيته، وغدر الزمان الذي ال يستقر على 
من  الصحراوية  المأساوية  هذه  وتنبع  حال، 
المفارقة التاية: وجود زمن يمضي، ووجود 
في  وهو  أبدا،  يمضي  أن  يمكن  ال  مكان 
ويذكرنا  بالمأساة،  إحساسنا  يعمق  حضوره 
كما  تماما  راحلون،  كلنا  النهاية  في  بأننا 
األعوام  وترحل  األيام،  بعد  األيام  ترحل 
هذه  إال  بعدها  يبقى  لن  وأنه  األعوام،  بعد 
يبكي  القيس  امرأ  أن  يظهر  وقد  األطالل، 
البيت، ولكن الحقيقة أنه يبكي الحبيب، ويبكي 
اإلنسان  مصير  ويبكي  قومه،  ويبكي  نفسه، 
بصفة عامة، هذا اإلنسان الموجود بين فكي 

المكان والزمان.
يظن  قد  ما  وبخالف  إذن،  البداوة  هذه 
يمكن  التاريخ،  في  مرحلة  ليست  البعض، 
نظام  ولكنها  الحداثة،  نحو  معبرا  تكون  أن 
اآلن  نفس  في  وهي  للعيش،  ومتكامل  كامل 
نظام  وهي  الفكري،  وللتأمل  للرؤية  نظام 
والحكيمة،  الصادقة  الشعرية  الكلمة  إلنتاج 
ينبغي  التي  االجتماعية  للعالقات  نظام  وهي 
هذه  أن  وأعتقد  عنها،  والكشف  دراستها 
الحرية،  تعني  ـ  األول  المقام  في  ـ  البداوة 
تماما كما تعنيها حياة الغجر في أوربا، فهي 
أي  تكون  أن  قبل  وجودي،  اختيار  أساسا 
شيء آخر، باإلضافة إلى أنها تعني العذرية 
والصفاء، وتعني القرب من أمنا الحياة ومن 
أختنا الطبيعة، وهذا ما ينبغي أن يتجلى في 

هذا الذي نسميه المسرح الصحراوي.
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الجليلشعر وحيدة جدا.. ياحبي 
إبداع

ماذا يمكنني فعله 
عندما تتهاطل على صدري كدمعة

عدا احتواء ِملحك البارد
تكون في منتصف ُحضني الدَّافيء

تشق طريقك نحو الخمسين 
بحب جلل

تنكسر مرآة تجاعيدك 
في حوضي الثالثيني بأقل من أشهر خمسة

فتزهر أحواض عديدة 
كلما نمت الخيوط الثلجية بيننا

وأكون ما أزال طفلة 
تشق طريقها بثبات نحو يدك
اليد التي تحيي جدعي اليابس

هي نفسها اليد المتفرعة التي أقبلها بحنان
وأنا متكومة داخلك

اليد الطويلة األصابع مثل عازف بيانو
في بار ركنه خافت إال من شعاعك األدهى

ترتق خسارات المرتادين
بعزف موغل في الوحدة 

ترتق وحدتي بجرح أيامك 
تنزع جلدك الكافي لتدفئتي

بة فأصنع ممرات داخل عروق يدك الُمتشعِّ
أختار ممّرا ال يفضي

أسدُّ به ثقوب قلبي الكثيرة
ثم أشيِّعك لوطني المثوى

وإليه الرجوع..
تتهاطل بكل شرخك الكبير

تنكسر حوافك 
ترتطم بداخلي في استدارة هائلة

ماذا لو تركَت أشالءك داخلي
أقبلها واحدة واحدة

أنفخ فيك 
أهديك من روحي بعض قبس من حياة

أرمم تفاصيلك الكثيرة 
أنثر رماد ماضيك ورتابته 

أمام عينيك..
أفسح المجال لنظراتك البندقية الملتهبة

يُشعُّ لونهما الفاضح 
فأنكشف أمامك أعدُّ خسائري

أترك نفسك لي كامال
أرعى كل جزء فيك دون ملل

فأنسى نفسي
ماذا أفعل عندما تعاتبني نفسي على خدالني الكبير

ُوعودي الكثيرة التي أخلفها
زهر البنفسج الذي أدسُّ رائحته بيننا

لونه دافيء بما يكفي ليكسر بياض القبور
ماذا لو صنعت لي قبرا بنفسجيا 

ُم روحي البالية  يُرمِّ
أنا وحيدة جدا 

مع كل هذا الثَّراِء في الحب
أبقى وحيدة

أرقب ُحزنك الُموارب الذي ال تراه
أخلفك بأغنية كئيبة 

أحضن ظلك الطويل كفروع األشجار

في كل خريف
أحط فوقك بثقل كبير 

وأتساءل من دس كل هذا الحزن 
من قطف كل هذا الورد

وترك الحديقة فارغة
من زرع يدي في الفراغ

ماذا يمكنك فعله
عندما يتناثر عودي الطويل

وأقاتل بشراسة عن الندوب الكبيرة
التي خلفها الزمن على قلبي

عدا تركي وحيدة 
أفتش في ممرات قلبك عن ملجإ

يأوي تشردي الدائم
أيها الحب الجليل 

أسكب ماءك الفاتر في طرقاتي القاحلة
فماذا لو نبتت للعيون وردة....
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وأدى  توضأ  كعادته،  باكرا  شعيب  استيقظ 
المطبخ  على  يعرج  أن  قبل  الصبح  صالة 
حيث كان إبريق الشاي الساخن الذي أعدته 
والدته متربعا على مائدة خشبية بالية تخترقها 
شقوق متفاوتة السمك والطول ـ والتي تذكره 
بضيق ذات اليد كلما اجتاحته نوبة تذمر أو 
وكسرة  ـ  الحال  واقع  على  التمرد  في  فكر 

خبز بائت مع علبة زبدة نباتية في انتظاره.
ب  ازدرد فطوره المتواضع على عجل، وضَّ
أغراضه المدرسية داخل حقيبته المرقعة التي 
يتقوس ظهره من ثقلها، ثم غادر مسرعا نحو 
عنه  تبعد  كانت  التي  الثاني  الحسن  إعدادية 
بمسافة ليست بالهينة ودعوات أمه له بالنجاة 

من عيون الشر ترافقه.
كان درس الفيزياء عسير الفهم على شعيب 
طياته  في  كلما حوى  تشتد  وكانت صعوبته 
ظلت  الرياضيات  فمادة  رياضية،  مسائل 
ترهبه منذ أيام المدرسة االبتدائية التي درس 
فيها، فهو وباقي زمالئه لم يحظوا من علوم 
الصف  معلم  ألن  بالفتات  سوى  الرياضيات 
بعض  تدوين  على  دوما  اقتصر  السادس 
العمليات الحسابية أو الهندسية البسيطة على 
بإنجازها  إياهم  آمرا  الباهتة  القسم  سبورة 
يتسلل  كان  ما  غالبا  أنه  غير  يعود،  ريثما 
أدمغة  خلفه  تاركا  المدينة  إلى  قافال  كلص 
جائعة ومتعطشة لكل أنواع المعرفة لم تكن 
تعي وقتذاك أن إهمال الواجب المهني وخيانة 

ثمنهما ضياع فرص  العلمية سيكون  األمانة 
نفيسة لالنعتاق من براثن الجهل الذي دغدغ 

عقولهم الصغيرة لسنوات.
كانت الفرحة العارمة ال تسع قلوب التالميذ 
البريئة كلما تناهى إلى علمهم الحقا أن المعلم 
تآكلت  والتي  ـ  المدرسة  أسوار  غادر  قد 
عوامل  نتيجة  جدرانها  من  عريضة  أجزاء 
مواد  طاال  اللذين  والغش  المالية  التعرية 
المدرسة عندهم  كانت حجرات  فقد  ـ  بناءها 
داخلها  يتلقون  إسمنتية صماء  بأقفاص  أشبه 
النفسي  التعذيب  ألوان  من  متنوعة  جرعات 
المدرسين  أشباه  بعض  دأب  التي  والجسدي 
الطرية  أجسادهم  بسخاء على  توزيعها  على 
يكن  ولم  المعرفة،  أبجديات  تلقينهم  عوض 
يضع لفرحتهم الجارفة حد سوى تدخل معلم 
اللغة العربية الذي كان ينهرهم ويحذرهم من 
مغبة إثارة الفوضى داخل حجرة الدرس وما 
األقسام  بقية  على  تشويش  من  ذلك  يصحب 
إنجاز  على  حثهم  ما  غالبا  بل  المجاورة، 
بعض  من  تمكينهم  محاوال  إضافية  تمارين 
الحساب وحرصا  المبادئ األساسية في علم 
داخل  العام  الهدوء  على  الحفاظ  على  منه 

فضاء المدرسة.
من  والتملص  التربوية  الرسالة  تبخيس  إن 
حزمة  تحت  إهمالها  أخرى  وأحيانا  أدائها، 
شريحة  على  جذريا  أثر  واهية  مبررات 
واسعة من أبناء المجتمع المغربي خصوصا 

التالميذ ووالة  القروي منه، فبالنسبة لهؤالء 
أمورهم لم تكن المدرسة تعني لهم شيئا عدا 
مزيد من األعباء المادية التي كانت تستنزف 
جيوبهم المنهوكة، فضال عن جملة الطقوس 
وما  التربوي  الجسد  نخرت  التي  المنبوذة 
المعلم الشخصية  تلبية مآرب  تزال من قبيل 
على  مسبق  كعربون  ومشرب  مأكل  من 
انتقال األبناء من مستوى آلخر، في  ضمان 

خرق سافر ألخالقيات المهنة ومواثيقها.
انتقال شعيب إلى المدينة قصد متابعة دراسته 
التأقلم مع  مثل له تحديا ومغامرة جديدتين ـ 
النمط الجديد لحياة المدينة ومقاومة إغراءاتها  
ليس أمرا هينا لمن ألف بساطة العيش بالقرية 
ممكن  وقت  بأسرع  كسبهما  عليه  وجب  ـ  
حتى ال يجد نفسه ذات يوم مضطرا للركض 
ممن  لكثير  وقع  كما  الماشية،  قطعان  خلف 
عند  استسلموا  الذين  جيله  أبناء  من  سبقوه 
معركتهم  في  سبيلهم  اعترضت  عقبة  أول 
واألمية  الجهل  ضد  واألبدية  المصيرية 

فرجعوا إلى القرية خائبين منكسرين.
المقاعد  احتالل  على  دوما  شعيب  حرص 
أكبر  االستفادة  بغية  الفصل  من  األمامية 
وعمال  األساتذة  شروحات  من  ممكن  قدر 
أشاروا  الذين  التالميذ  قدماء  بعض  بنصائح 
عليه بأهمية ذلك ومدى تأثيره على تحصيله 
العلمي مستقبال، وما هي إال هنيهة حتى ولج 
األستاذ قاعة الدرس فقام الجميع احتراما له 
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قبل أن يأذن لهم بالقعود، كانت عينا شعيب 
األستاذ  وسكنات  حركات  تطارد  الواسعتان 
إال  كبيرة  وال  صغيرة  أذناه  تدع  لم  بينما 
الحال  هذا  على  يلبث  لم   أنه  بيد  وتلقفتها، 
سرحان  لحظة  انتابته  ما  سرعان  إذ  طويال 
تركيزه  يستعيد  بعدها  كاد  وما  ذهني غادر، 
حتى باغته األستاذ بسؤال حول نوع العدسات 
وخصائص كل واحدة على حدة. تسمر شعيب  
في مقعده اإلسمنتي الصلب الذي كان يمتص 
مؤخرته، وأحس بقشعريرة باردة تغزوه من 
هو  وبينما  قدميه  أخمص  حتى  رأسه  مقدمة 
منه  جادة  محاولة  في  معلوماته  يستحضر 
عليه  ينهال  باألستاذ  إذ  السؤال  عن  لإلجابة 
بوابل من السب والتوبيخ قبل أن يختتم كالمه 
الغث قائال: »شتان بينك وبين الدراسة، لم ال 
تذهب لرعي أغنامكم؟« ثم خطا بعدها بتثاقل 
كأنه  منتشيا  مزهوا  المهترئ  مكتبه  صوب 

حقق نصرا تاريخيا على عدو أزلي.
قلب  على  الجارحة  األستاذ  كلمات  سقطت 
وكادت  حارقة  بركان  كحمم  الغض  شعيب 
أن  أنفه  بمخاط  المختلطة  الساخنة  دموعه 
شامخة  وتراءت  المتسارعة،  أنفاسه  تخنق 
بجلبابه  إدريس  عمه  صورة  عينيه  أمام 
األسود المرقع بخرق متنافرة األلوان ملوحا 
بعصاه في وجه كبش القطيع الجامح الذي ال 
يكف عن مالحقة ونطح بقية الحمالن، بينما 
زمالئه يتهامسون ويضحكون بصوت خافت 
في الصفوف الخلفية، ثم خيل إليه ساعتها أن 
الجاحظة ستلتهمه في مشهد درامي  عيونهم 
القاعة  سقف  أن  لو  لبرهة  وتمنى  مخيف، 
هوى فوق رأسه على أن يصبح مادة دسمة 
للسخرية من لدن زمالئه، قبل أن يلف القاعة 
انتهاء  األستاذ  أعلن  حينما  مطبق  صمت 
االختبارات  بأن جميع  إياهم  متوعدا  الدرس 

الختامية ستجرى بدءا من األسبوع المقبل.
يسارعون  وهم  أغراضهم  التالميذ  لملم   
لشعيب  بدا  الذي  القاعة  باب  ناحية  الخطى 
اتساعه،  رغم  قبل  ذي  من  ضيقا  أكثر 
مصراعيها  على  اإلعدادية  أبواب  وانفتحت 
عنها  أفرجت  التي  التالميذ  جيوش  لتلفظ 
حجرات التدريس دفعة واحدة، وانسل شعيب 
بمشقة من وسط الزحام باحثا عن نسمة هواء 
تعيد إليه الحياة، فأخيرا سيتنفس بعمق بعدما 
درس  طوال  خانقة  نفسية  هزات  من  عاشه 
بأن طريق  لكنه سرعان ما شعر   الفيزياء، 
بشكل  وطويال  شاقا  البيت صار  إلى  العودة 
يونيو  شمس  أشعة  زكت  وقد  معهود،  غير 
وجهه  تلفح  خيوطها  كانت  التي  الحارقة 
قاوم  وعبثا  الشعور،  هذا  الشاحب  الطفولي 
الفيزياء  فصل  واقعة  لنسيان  دفينة  رغبة 
غير أنه اصطدم بكيانه الفتي المتصدع الذي 
حافل  غير  باكيا  فانفجر  ذلك  في  يسعفه  لم 
العربات  ألصحاب  الناشزة  باألصوات  ال 
الذين  والخضراوات  الفواكه  بائعي  من 
شارع  جنبات  على  يوم  كل  يتكدسون  كانوا 

بنظرات  وال  بضاعتهم،  ينشدون  االستقالل 
كانت  التي  األنس  مقهى  ومرتادي  المارة 

ترمقه في دهشة واستغراب. 
يوم  يجتاز كل  أن  اعتاد شعيب مجبرا على 
مباشرة  يقود  الذي  المتعرج  الشعبي  الزقاق 
إلى بيته مرورا بإبراهيم النجار وولد غليمة 
البقال ـ الذي يتردد على دكانه المتهالك كلما 
أرسلته أمه لجلب مستلزمات المطبخ ـ  وما 
إن أصبح بمحاذاة البيت حتى داهمته رائحة 
الفول المدمس الذي دأبت أمه على طهيه كل 
أربعاء. دفع شعيب باب البيت الخشبي بقوة، 
ثم رمى بحقيبة ظهره في زاوية مظلمة من 
الغرفة  حتى تطايرت معها أتربة األرضية 

وتكوم على نفسه دون أن ينبس ببنت شفة.
ـ حمدا هلل على عودتك بني، فالجو حار هذا 

اليوم.
المريب  شعيب  صمت  من  األم  دهشت 
فهرعت إليه تتفحصه عضوا عضوا، كانت 
محياه،  على  مرتسمة  زالت  ال  الدموع  آثار 
صكت وجهها في ذهول وعيناها تتفرس في 
صدرها  إلى  بقوة  تناولته  ثم  النحيل،  جسده 
الدافئ وطوقته بذراعيها الغليظتين، وبحنان 
القبالت  من  بسيل  الصغير  رأسه  لثمت  األم 
فال  المرتعدة،  فرائصه  أنعشت  التي  الحارة 
األم  من حضن  أنعم  وسادة  العالم  في  توجد 
الكبير  قال  كما  ثغرها  من  أجمل  وردة  وال 
وتطلق  لمخاوفها  تستسلم  أن  قبل  شكسبير، 

العنان ألسئلتها المسترسلة.
ـ خيرا يا ولدي، ماذا حل بك؟

رد شعيب بصوت متهدج:
ـ ال داعي للقلق أمي، أنا بخير.

ـ آه يا شعبي، منذ متى بدأت تكذب على أمك، 
المدرسة  في  الطالب  أحد  مع  تعاركت  هل 

أم ماذا؟
طأطأ شعيب رأسه المتعب ورد بنبرة يائسة:

ـ ال شيء من ذلك أماه.
تعودت أمه أن تناديه بشعبي تدليال له وكلما 
ما  على  ليس  أنه  أمومتها  لواقط  استشعرت 
بالنسبة ألرملة في سن  فاالبن األوحد  يرام. 
وطنا  بل  فحسب  شعبا  لها  يمثل  ال  الثالثين 
البشرية  والثعالب  الذئاب  أنياب  من  يحميها 
لذلك  في كل وقت وحين،  لها  تتربص  التي 
تصدق  ولم  حزينا،  تراه  أن  عليها  يعز  كان 
كالمه هذه المرة فناضلت جاهدة لتهتدي إلى 
حقيقة دموعه، ثم إنه مضى زمن على أخر 
مرة رأته فيها على هذا الحال، كان ذلك منذ 
رأسا  حياتهم  قلبت  التي  المفاجئة  أبيه  وفاة 
العاشر  ربيعه  في  شعيب  حيث  عقب  على 
ثانية وثالثة علَّه يخبرها  إليه  آنذاك. توسلت 
بما أصابه ويخلصها من الحيرة التي أرهقت 

تفكيرها.
ـ رجاء عزيزي، أخبر أمك بالحقيقة؟

المرتوق  الدوم  حصير  على  شعيب  تربع 
الذي أهدته جدته ألمه عندما قررت الرحيل 
إلى المدينة، وحاول جادا كبح  دموعه وهو 

يسرد لها ما لقيه على يد أستاذ الفيزياء من 
إذالل، لكنه ما لبث أن أجهش في البكاء حتى 
اغرورقت عيناه بالدموع وذهبت كل عبارات 
ومساعي أمه لمواساته وتهدئة روعه أدراج 

الرياح، قبل أن تطرق مسامعه قائلة:
ـ ال تحزن بني فإن في كل شر خير، ولسان 

حالها يردد في امتعاض:  
المرء  أن  وأمثاله  األستاذ  هذا  سيدرك  متى 
يعهد إليهم بفلذات أكبادهم لتربيتهم وتشجيعهم 
لتحطيم  وليس  المعرفي  التحصيل  على 
طموحاتهم المشروعة ووأد أحالمهم الوردية 
أزمات  في  لهم  التسبب  وأحيانا  بل  البريئة، 

نفسية حادة قد ترافقهم طوال حياتهم؟
يغالب  وهو  أمه  كلمات  على  شعيب  علق 

دموعه قائال:
ـ أين الخير في هذا أمي؟  أخشى أن أخفق في 

االمتحانات فأحرم من متابعة الدراسة.
ـ أبدا يا ولدي، ال تفكر في ذلك البتة ما دامت 
الروح تسري في جسدي، بل ستكمل دراستك 
بعون  المستقبل  ذا شأن في  إنسانا  وستصبح 

هللا.
رد شعيب والحماسة تضيء وجهه:

إكمال دراستي وهللا. ال  أريد  أمي،  يا  بلى  ـ 
أريد أن ينتهي بي األمر خلف قطعان األغنام 

كما حدث مع هشام ابن جاراتنا رقية. 
ـ ليس الرعي عيباً، سيدنا النبي عليه السالم 

رعى غنم قريش على قراريط في صغره.
تهلل وجهه فصاح:

ـ أَنت محقة أماه،  فقد قرأنا ذلك العام الماضي 
في درس السيرة النبوية.

األمنية  كانت  شعبي،  يا  نسيت  بك  كأني  ـ 
األخيرة لسيدي عمر رحمة هللا عليه أن تكمل 

تحصيلك العلمي.
رد بنبرة ملؤها الحزن الممزوج بلغة التحدي:
حييت  ما  ذلك  أنسى  لن  ال  أمي،  بالتأكيد  ـ 

وليرحم هللا أبي.
تملك شعيب انشراح صدر غريب مصحوب 
بارتياح نفسي عميق فمواساة األم بلسم شاف 
إليه  يضمه  أمه  برأس  فأمسك  الجراح،  لكل 
أن  يخشى  جوعان  كرضيع  بالقبل  ويرشفه 
ينفلت منه الثدي قبل أن يشبع، وأحس حينها 
وسمع  الطري  وجدانه  تغازل  والده  بأمنيات 
ستكمل  المحطم:  كيانه  يجتاح  عميقا  صوتا 
دراستك، ستصبح ذات يوم إنسانا مهما، سيدنا 
عليهما  وموسى  وشعيب  راعيا   كان  النبي 

السالم .. فالرعي بال شك مهنة األنبياء.
خصالت  في  الصغيرتين  يديه  شعيب  مرر 
شعره البنِّي المعقوص وأسئلة عديدة تتزاحم 
داخل عقله الساذج وراح يردد بصوت خفي: 
ترى،  من أكون أنا إن كان رسول العالمين 
الرعي  احترف  قد  أجمعين  الخلق  وأشرف 
في صغره؟ من يكون األستاذ الذي اتخذ من 
نكون  ماذا  أنا؟  أكون  ماذا  مسخرة؟  الرعي 
فلترقد  قواي،  بكل  أمنيتك  سأرعى  نحن؟ 

روحك في سالم أبي الغالي.
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ال شيء يذكرني،
ذكرُت مواِجعي..

وأمِنَيتي، وحاَصَرني  أغِنَيتي  بيَن  ِشراٌع  فَنما 
ؤال: السُّ

هل كاَن للمطعوِن أن يحيا ولم يطَعن َعذاَبه؟!

كاَن الَمساُء مَطأِطًئا..
وعيونُُه اخَتَزَنت دهوًرا ِمن َضباٍب... 

في َغياِهَب ِمن ُجمود.
كاَن الغروُب يطيُل آثاَر الّذهوْل

وُت بئٌر تسَتقي لَُجَج الَخفاْء والصَّ
ياللعطاء!

البئُر أنثى تعصُر األحداُث نهَديها...
كارى والبُغاة... وتُهديها أحاديث الحيارى والسُّ

يبقى الَمساُء مَطأِطًئا...
فالِسَفُة  ُعهًرا  َيشَتهي  ما  َسَكراِتِه  ِمن  ولََديِه 

الَكالم.
ماُم هنا َمحاِوَرُه، ونام... َنِسَي الزِّ

وَسَيكتُُب التاريَخ َمقلوًبا، ويعَتِذُر النِّيام.
حاُم ُجنوَنُه،  لَِبَس الزِّ

َسًة... قُس أعذاًرا ُمَكدَّ وَمضى، وكاَن الطَّ
وكاَن الُحبُّ يُلِقُم ُحزَنُه ثدَي الَحنيِن إلى تراٍب 

لم َيَزل 
يحتاُجنا لَُغًة، وَنسقيِه احِتقانا.

راِب  َمن يا تُرى َنَقشوا على َشَفِق السَّ
نشيَد مفتوٍن ِبَزخَرَفِة الكالْم؟
أَيماَمٌة َهَدلَت ِبِحضِن ُمَخيٍَّم 

صوُت ابِن َمرَيَم لونُُه، وصالُة أحَمد؟
أم غيَمٌة َنَزَفت ثقيَل هموِمها 

ُدمَيِتها،  الُغزاُةحصاَر  ألَِف  َطفلٌَة  لتحيا  أمال، 
وكسَرَة ُخبِزها؟

أم ذاَك إيقاُع الّرتاَبْة؟
يعلو على وقِع الّزواِحِف تقَتفي ُذاًل َسراَبه!

أم ذي َدياجي العابراِت مَن الحروِف
الملقياِت على ِمَنّصاِت الَمهاوي القاِرَحْة؟

اَرُه. ال شيَء َيمَنُح غاِبٌر ُزوَّ
الَمجُد في الماضي ُصَور.

ُقم واهِدني نوًرا لَنخُرَج ِمن دياجي الُحلِم،
كوِن إلى الفراْغ.  ِمن َوهِم الرُّ

ال َشيَء َيذُكُرني 
َذَكرُت َمصاِرعي!

والَوهُم يسُكنُني، وَيخنُُقني البُروْد.
الُم ُعيوَننا كاَن الظَّ

مْلُء الَمكاِن ُشروُدنا
أشواُقنا ما فاَرَقت أعناَقنا

َثكلى، َتموُت على ِشفاِه ُجموِدنا...
هل كلُّ هذا الموِت يا أعراُف َموت؟!

عاَد الَمساُء ُمَطأِطًئا
ِمن  ُعيوًنا  َغياِهِبنا  في  توِغُل  األحالِم  وقواِفُل 

ُجحوْد.
َرَبَض الجنوُن على َسواِد عيوِننا؟

أم َنحُن َمن لَِبَس الُغموْض؟
ماَل َمَع الَيميِن ُرقوُدنا.. أفنى الشِّ

الَكلُب دوًما بالَوصيْد
أنّاتُنا... 

هل َتشَتهي األصفاَد في ليِل الَمواِجِع..
كَرِة الُمزجاِة في ظلِّ التّمني،  أم َتَخّطي السَّ

رود؟ وافتراءات الشُّ
ال شْيَء يذُكُرني
َذَكرُت َمراَرتي 

فَنما َجناٌح، 
َضمَّ ملهاتي لمأساتي لَتهِزَمني ُهنالَِك َشهَوتي

وعلى مداِخِل َسكَرتي شَغًفا ليصلَبني الُجمود!

كاَن الغروُب َتثاُقاًل يجتاُحني
وأنا أسيُر َمخاِوفي..

ماِزلُت ِمن َعَبِث المناِل أضيُع في لَُجِج الُمحاْل.
وَعِشقُت فيما َقد َعِشقُت مالِمحي 

ترتاُح في مرآِة ليلي ِطفلًَة 
ها، َتهوى َتهاليل الّظالِم، َتُضمُّ

صوًتا ولوًنا ضاَع في ِحبِر الَكالِم...
َولَن َيعود!

لو كاَن َيذُكُرني الغروُب أَمدَّني 
لوًنا ألعلَِن للّرياِح َمداِخلي

لَترى َيدي مبتوَرًة مصلوَبًة، 
والنَّخُل َيشَرُب َنزَفها، ليعوَد لي

وأعوُد أحالًما ترى إنساَنها
لي صوًتا يُعيُر الكوَن روَح تأمُّ

***
ال ُحزَن يا أرضي سَيبقى حيَن

يجَمُعنا الِوصاُل بال حدود

وتعوُد لمَعُة خاطري تروي َغدي 
شوًقا، ونبُض القلِب جود

وتعوُد لي نفسي، وتُشِعلُني رًؤى
َشبَّت، بنيساٍن َولود

وأعيُش روَح ُمراِبٍط فوَق المدى
وَنداُه لألرِض الوقود

صالح أحمد )كناعنة( شعر مَطٌر لنيساٍن َولودإبداع
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محمد العنيزي - ليبيادوران..قصة قصيرة

ساعة قديمة .. قلبها بندول من زمن البيوت 
الطينية .. وعقرباها شاهدان على طفولتي 
أحد  ال  المدرسية..  وكتبي  الرتيبة  وألعابي 
يهتم بها سواي .. أنا المولع باألشياء القديمة 
والتذكارات وحكايات الطفولة .. أحتفظ بها 
بوقارها  .. فتطل  الجدار في حجرتي  فوق 

أنفض  واآلخر  الحين  بين   .. أشيائي  وسط 
الغبار عنها .. وكلما توقف عقرباها أعاود 

تشغيل البندول بمفتاحها العتيق .
يورثني  ولم   .. الساعة  هذه  أورثني  أبي 
ثروة أو حسابا مصرفيا .. أورثني عقربين 
يدوران .. يوقظان الغفلة في هدأة حجرتي 
العمر  نزف  عن  تعلن  دقات  ويرسالن   ..
..فأدرك باحساس من المرارة أنه يمر أمام 

برودي .

وبحكم قدم الساعة جعلتها األلفة شيئا عاديا 
 .. أوالدي  وال  زوجتي  إليها  فالتلتفت   ..
أشيائي  قائمة  أدرجها في  لماذا  وال أعرف 
الثمينة .. رغم أنها ليست ذات قيمة مادية 
 .. منها  قريب  وأنا  طفولتي  فمنذ   .. كبيرة 
المتتالية  الدقات  مع  بندولها  انسجام  أتأمل 

.. وحرصه على أن ينتظم في اهتزازه .. 
رأسه  مخلوقا  األحيان  بعض  في  وأتخيله  
ألسفل ويهتز طوال الوقت .. وكلما أنزلها 
اسئلتي  استحضرت   .. غطاءها  وفتح  أبي 

الطفولية لمعرفة خباياها من الداخل .
 .. مقتنياتي  من  جزءا  الساعة  صارت 
وحياتي اليومية .. أختلس النظر إليها  كلما 
فتحت عيني من النوم .. وأتأملها فأحس أنني 
يسقط  دقاتها  الزمن.. صوت  أالمس حدود 

إلى سمعي .. فأتواصل مع الزمن .. وأحس 
بسرعة جريانه .. واقنع نفسي بحكمة قديمة 
تجعل من الوقت سيفا يقطع .. دقيقة تولد .. 
دقيقة تقضي نحبها .. و دقيقة تحاول اللحاق 
ناموس  في   .. تدركها  أن  دون  بسابقتها 
التقت  الدقائق التدرك بعضها .. لو  الزمن 
لحدث انشطار زمني .. الزمن دقات بندول 
أزلي .. والعقارب تمارس الدوران .. تلتقي 
 .. تفترق  ثم   .. المودة  تتبادل   .. نقطة  في 
أعمارنا سيرة اللتقاء العقارب وافتراقها .. 
الدوران اليتوقف  .. و  دائرة كبيرة  الزمن 
تدور  األرضية  الكرة   .. تدور  العقارب   ..
و   .. تدور  كثيرة  أشياء   .. ندور  ونحن   ..
 .. النهاية  من  اقتربنا  أننا  تعني  دورة  كل 

الدوران رقصة الزمن .
دقات الساعة العتيقة تخرق سكون تفكيري 
أصبحت   .. إليها  اإلستماع  كثرة  ومن   ..
تتابع  وأحلل   .. الدقائق  مرور  أفلسف 
الدقات .. دقة للميالد .. دقة للموت .. دقة 
للشروق  دقة   .. لإلنحدار  دقة   .. للصعود 
.. دقة للظلمة .. دقة للتجدد .. دقة للتغيير 
 .. لها  الحصر  ودقات   .. للسفر  دقة   ..
أبحث  بدأت  بالدقات  ارتباطي  كثرة  ومن 
 .. والزنبرك  والعقارب  البندول  سيرة  في 
وقرأت حكاية عن بندول ساعة يملكها أمير 
.. تحول البندول إلى راقص باليه .. وصار 
يغدق عليه  واألمير   .. األمير  أمام  يرقص 
الهدايا .. توقف  قلب الساعة عن الدوران 
األميرإلى  فأرسل   .. الباليه  راقص  ومات 
من  خرج   .. الساعة  وأصلح   .. الساعاتي 
يزاول  وبدأ   .. آخر  باليه  راقص  الساعة 
عمله .. وفي أول رقصة مات األمير جالسا 

على كرسيه .
 .. توقفت   .. القديمة  ساعتي  بندول  تعطل 
نظرت  كلما   .. يومياتي  من  جزءا  افتقدت 
 .. الثبات  الأحب   .. ساكنة  وجدتها  إليها 
الثبات ركون .. أحب أن   .. الحركة  أحب 
أحيا .. والحياة حركة وتجدد .. أكره صمت 
 .. جامدين  عقربيها  رؤية  أكره   .. ساعتي 
حملتها إلى الساعاتي .. أخبرته عن عمرها 
في  الباهت  والزمن  الذكريات  وعن   ..
 .. القديمة  الساعات  عن  تحدثنا   .. الذاكرة 
فأثرنا شجون العقارب والتروس والمفاتيح 
المحل  جدار  على  المعلقة  الساعات  في 
بأعز  وحلفته   .. عنده  الساعة  تركت   ..
وفي   .. بساعتي  يهتم  أن  قلبه  على  ساعة 
ساعتي  وجدت   .. إليه  عدت  التالي  اليوم 
 .. الساعاتي  محل  بحجم  كبرت  قد  العتيقة 
بحثت   .. المكان  يمأل  دقاتها  وكان صوت 
عن الساعاتي .. لم أره .. ارسلت نداءاتي 
إليه .. وصلني صوته متحشرجا من داخل 

ساعتي:
- أنا هنا غارق بين التروس ..

إبداع



وهل  الروسي؟  باألدب  اهتمامك  سر  ما   •
عرفتها  التي  التحوالت  عن  التحدث  يمكن 

القصة أوالرواية؟
وقرأت  يفاعتي،  منذ  الروسي  األدب  عشقت 
معظم ما صدر من األعمال األدبية الروسية 
المترجمة الى اللغة العربية، وبعد سفري الى 
روسيا - في بعثة دراسية على نفقة الحكومة 
العراقية ودراستي للغة الروسية - قرأت تلك 
األعمال وأعمال أخرى كثيرة بلغتها األصلية. 
التي  الكالسيكي،  الروسي  األدب  وخاصة 
األدب  في  الصدارة  مكان  تحتل  أنها  أعتقد 
اكتشفت  إقامتي في موسكو  العالمي. وخالل 
يمكنك  حيث  الروسية،  للغة  الباذخ  الثراء 
التعبير بهذه اللغة عن أدق وأعمق األحاسيس 
اللغة  إن  واألفكار.  واالنفعاالت  والمشاعر 
تبدو غريبة لمن ال يعرفها، ولم  قد  الروسية 
يسعفه الحظ للدخول الى جنة األدب الروسي 
أبيات  عدة  تقرأ  ان  يكفي  ولكن  الكالسيكي، 

الكساندر  الروس  الشعراء  ألمير 
بوشكين بلغتها األصلية لتدرك جمال 

هذه اللغة وموسيقاها الساحرة.
اما بخصوص التحوالت التي شهدتها 
تلخيصها  يمكن  فال  والرواية  القصة 
في هذه العجالة، ولكن يمكن القول إن 
القصة القصيرة الفنية أو التحليلية من 
أصعب الفنونالسردية، لذا نجد في كل 

بلد عددا محدودا من المتميزين في فن القصة 
القصيرة بين مئات من كتابها.

الكتاب  مئات  هناك  كان  موباسان  زمن  في 
ولكن  القصيرة،  القصة  يكتبون  الفرنسيين 
وظل  النسيان  طواهم  لقد  اآلن؟  هم  أين 
روسيا  في  الحال  وكذلك  شامخا.  موباسان 
بابل.  أو  بونين  او  تشيخوف  في زمن  سواء 
القصة القصيرة ليست ملخصاً لرواية. ان لها 
مقومات  عن  تختلف  التي  الخاصة  مقوماتها 
الشخصيات  فيها  تتعدد  فالرواية  الرواية. 
فيها  اإلسهاب  ومجال  والمواقف،  والحوادث 
متسع جداً، مثل تضمين نصوص من أجناس 
مختلفة، وأكبر قدر ممكن من اآلراء واألفكار 
القصيرة  القصة  ان  حين  في  الصلة،  ذات 

تدور في نطاق حدث رئيسي واحد في العادة، 
أو  واحدة  شخصية  على  قويا  ضوًء  وتركز 
بضع شخصيات، أو على فكرة أو مشهد أو 

على شيء خاص.
معروف  المختلفة  بمراحلها  الرواية  تطور 
لكل متابع، ولكني أود أن اشير الى االهتمام 
العالمي بالرواية الفتية - الوثائقية، التي دشنها 
الكاتب األميركي ترومان كابوتي، منذ اواسط 
الرواية  والى  الماضي.  القرن  من  الستينات 
أربعة  يتزعمها  التي  الجديدة،  البوليفونية 

كتاب؛ بيالروس من روادها األوائل.
رواية:  موسكو  في  1977 صدر  عام  وفي 
ثالثة  تأليف  المحروقة« من  القرية  من  »أنا 
كتاب بيالروسهم، اليس اداموفيتش )-1927
 )1917-2006( بريل  ويانكه   )1994
وتتضمن   .)1922( كوليسنيك  وفالديمير 
شخص   600 حوالي  شهادات  الرواية  هذه 
الجيش  قام  عندما  بأعجوبة  الموت  من  نجوا 

مئات  بحرق   1944 عام  األلماني  النازي 
بيالروسيا  لجمهورية  احتالله  خالل  القرى 
في الحرب العالمية الثانية. فكرة هذا الكتاب 
متعددة  وثائقية  رواية  شكل  على  وصياغته 
والذي  أداموفيتشتحديدأً،  الى  تعود  األصوات 
مآسي  الكتابة عن  بأن  تامة  قناعة  على  كان 
الفني  النثر  بلغة  الكبرى،  العشرين  القرن 
التقليدي أي على شكل )رواية خيالية(، تعني 
االستهانة بمعاناة ضحايا تلك المآسي وجرح 
التقزز، ومرفوض  يثير  أمر  شعورهم. وهو 
أن  الحالة  هذه  في  يجوز  ال  حيث  أخالقياً، 
نتخيل أو نختلق، بل ينبغي التعبير عن الحقيقة 
على نحو فني من دون قناع، أو تحريف، أو 
أشبه  الجديدة  البوليفونية  والرواية  تزويق. 

متعددة،  ألصوات  جبارة  درامية  بجوقة 
يختفي فيها صوت المؤلف أو الراوي وتحل 
سفتالنا  طورت  وقد  الناس.  أصوات  محله 
الروايات  من  الجديد  النوع  هذا  الكسيفيتش 
بمنحها  أعمالها  وتُوجْت  الوثائقية،   - الفنية 

جائزة نوبل في اآلداب لعام 2015.
األدب  من  العربي  القارئ  قربت  لعلك   •
الروسي خاصة من الكتاب الذين كتابتهم غير 

مترجمة للعربية؟
جزء  على  سوى  العربي  القارئ  يطلع  لم 
يسير من األعمال األدبية الروسية الكالسيكية 
)غوغول،  الروس  الكتاب  كبار  لبعض 
غوركي(  تشيخوف،  تولستوي،  تورغينيف، 
الكاملة  المؤلفات  تتكون  المثال  سبيل  فعلى 
لتولستوي من تسعين مجلداً، وتشيخوف من 
األعمال  هذه  من  كم  مجلدأً.  عشر  خمسة 
في  الربع  من  أقل  العربية؟  الى  ترجمت 
الحظ أن أعمال  أفضل األحوال. ومن حسن 
دوستويفسكي شبه الكاملة قد ترجمت 
إلى العربية من قبل سامي الدروبي، 
اللغة  هي  وسيطة  لغة  من  ولكن 
كتاب  نتاجات  تترجم  ولم  الفرنسية. 
مثل  آخرين  كبار  روس  كالسيكين 
كورولينكو، وشدرين، وغونجاروف، 
من  غيرهم  وعشرات  وإكساكوف، 

فحول الكتّاب.
حاصل  روسي  كاتب  أول  هو  بونين  ايفان 
 ،1933 عام  اآلداب  في  نوبل  جائزة  على 
شرعنا بترجمة أعماله منذ عام 1973 حين 
كان مجهواًل تماما بالنسبة إلى القارئ العربي. 
»دراسات  المعنون  كتابي  صدر  وعندما 
عام  العراقية  الثقافة  وزارة  عن  معاصرة« 
لدى  القصصي  بالفن  إشادة  وفيه   ،1973
ايفان بونين. كتب عميد النقد األدبي العراقي 
الحديث المرحوم الدكتور على جواد الطاهر 
يقول  البغدادية  الجمهورية  جريدة  في  مقاال 
فيه ما معناه اننا لم نسمع باسم ايفان بونين، 
وطالبني أن أترجم بعض قصص بونين ألثبت 
صحة ادعائي. وقد استغربت ذلك في حينه، 
ألن الطاهر كان من أوسع النقاد واألكادميين 

ال تكون الترجمة خائنة إال 
إذا عجزت عن استحضار 

روح النص األصلي.
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الكاتب العراقي جودت هوشيار لـ»طنجة األدبية«:
تحول روسيا إلى الرأسمالية أدى إلى موت األدب 

الروسي وسيادة الثقافة االستهالكية.

*** جودت هوشيار ناقد ومبدع حوار
مهندس  أيضا  وهو  عراقي، 
في  الحرف  نحت  في  أبدع 
كتابات  خالل  من  باقتدار  العربي  اإلبداع 
نقدية متميزة، ومن خالل ترجمة نصوص 
أدبية نثرية وشعرية لكبار األدباء الروس، 

وكان له الفضل الكبير في التعريف بأسماء 
والترجمة  بالتعريف  تحظ  لم  روسية 
عملت  لذلك  العربي.  العالم  في  الكافيين 
استضافته  على  األدبية«  »طنجة  مجلة 
جملة  حول  معه  للتحاور  صفحاتها،  على 

من القضايا اإلبداعية العربية والروسية.

حاورته حفيظة الدليمي
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الفرنسي، وقد  العراقيين اطالعا على األدب 
من  االدب  في  الدكتوراه  درجة  على  حصل 
جامعة السوربون. وله دراسة مطولة ورائعة 
عن نأريخالقصة القصيرة في األدب العالمي 
الجديد«  »المعلم  مجلة  ملحق  في  نشرها 
 .1957 اول  كانون  في  الصادر  العراقية 
في  بونين  ايفان  روائع  الى  فيها  يشر  ولم 
القصة القصيرة رغم ان معظم نتاجات بونين 
مرة.  من  أكثر  الفرنسية  اللغة  الى  ترجمت 
وعندما كان الطاهر في باريس كانت شهرة 

بونين مدوية وواسعة.
وال يعرف القارئ العربي من األدباء السوفييت 
اال بعض نتاجات عدد محدود من أولئك الذين 
العالم  في  اليسارية  النشر  دور  لهم  روجت 
العربي في العقدين الرابع والخامس من القرن 
الماضي، مثل شولوخوف وألكسي تولستوي. 
عليهم  المغضوب  األدباءالسوفييت  بعض  أو 
خالل  السوفيتية  السلطة  قبل  من  بالدهم  في 
السنوات الالحقة، مثل باسترناك الذي ترجمت 
تجارية  ترجمة  زيفاكو(  )دكتور  روايته 
مشوهة ومبتورة، في حين أن باسترناك شاعر 
عظيم في المقام األول. ولم يترجم من أعمال 
سولجنيتسن، اال تلك التي أثيرت حولها ضجيج 
سياسي مغرض في الغرب. ولم يترحم شيء 
من أعمال أكسيونوف الرائد المؤسس لألدب 
األخيرة  اآلونة  وحتى  المعاصر.  الروسي 
اسماًء  عرف  قد  العربي  القارئ  يكن  لم 
بالتونوف  مثل  السوفياتي  األدب  في  المعة 
وماندلشتاموشاالموف،  وشينكو  وبيلنياكوز 
التعريف  أحاول  كله  لهذا  غيرهم.  وعشرات 
لم  الذين  العظام،  والشعراء  الكتاب  بأولئك 
يسمع بهم المثقف العربي ناهيك، عن المتلقي 
وهو  األهمية،  بالغ  آخر  أمر  وثمة  العادي. 
األعمال  العربية من  الى  ترجم  ما  أن معظم 

عن  كان  الروسية  األدبية 
طريق لغتين وسيطتين، هما 
اإلنجليزية والفرنسية، وليس 

عن الروسية مباشرًة.
من  ترجمَت  ان  هل سبق   •
العربية أو الكردية للروسية؟
انا ال اترجم من الروسية او 
استمتع  ما  اال  اإلنجليزية، 

بقراءته، ويهزني من األعماق، ترجمة أمينة 
صادقة أحاول أن أعبر فيها عن روح النص 
وأحرص على ايقاعه، وقد يستغرب البعض 
فني  نص  لكل  أن  أرى  ولكني  القول،  هذا 
حقيقي ايقاعاً معينا. ومن ال يحس بذلك، تكون 
ترجمته ميتة ال تعكس روح النص األصلي. 
والهدف من ترجماتي هو إشراك القارئ في 
قراءتي  عند  بها  التي شعرت  الذهنية  المتعة 

لتلك الروائع األدبية.
ولم اترجم من العربية او الكردية الى الروسية 
والشعراء  الكتّاب  أعمال  من  الكثير  ألن 
عدد  وثمة  الروسية.  الى  مترجمة  العرب 
الى  نقلوا  الذين  الروس  الكردلوجيين  من 
الكالسيكي،  الكردي  األدب  عيون  الروسية 

في  بالتفصيل  الموضوع  هذا  تناولت  وقد 
في  الكردي  التراث  »ذخائر  المعنون  كتابي 
خزائن بطرسبورغ«. وال أرى حاجة لتشتيت 
بين عدة لغات. ألن  بالترجمة  للقيام  جهودي 
الترجمة ال تشكل عندي اال نشاطاً هامشياً في 
مهتمون  أنفسهم  الروس  ان  ويبدو  مسيرتي. 

الى  الروسي  األدب  عن  مقاالتي  بترجمة 
لغتهم، وأنا ممتن لهم.

القصة  بأن  لك  دراسة  في  يوما  قلت   •
القصيرة جداً ليست فنا أو جنسا أدبيا جديدا 

كيف ولماذا؟
القصة القصيرة جداً أو المنمنمة -ليس جنساً 
حيث  القصيرة،  القصة  عن  مستقال  أدبيا 
والمنمنمة  بينهما.  واضحة  حدود  توجد  ال 
موجودة  القصيرة  القصة  أشكال  من  كشكل 
القصيرة  القصة  العالمي منذ نشأة  في األدب 
جيمس،  هنري  فيها  برع  وقد  ذاتها.  الفنية 
األدب  وفي  وبونين.  وتورغينيفوتشيخوف، 
ثامر  وزكريا  جبران  خليل  جبران  العربي 
ونجيب محفوظ، وسهيل ادريس وغيرهم. ان 

معظم ما ينشر هذه األيام تحت مسمى »القصة 
القصيرة جداً« ال ينتمي الى القصة القصيرة 
كتابة  في  اإلبداعي  العجز  عن  وينم  الفنية، 
تتوفر  ناجحة. فهؤالء األدعياء ال  فنية  قصة 
لديهم الموهبة وال المهارة الكتابية إلنتاج قصة 
شديد  ومع  األسلوب.  جميلة  البناء،  محكمة 
األسف هناك نقاد عرب 
المديح  يكيلون  أخذوا 
الرديئة  النتاجات  لهذه 
ويتفلسفون  الهابطة 
القصة  وحكاية  حولها. 
القصيرة جدا في األدب 
يشبه  المعاصر  العربي 
حكاية »الملك العاري« 
فهؤالء  أندرسن،  هانس  الدنماركي  للكاتب 
بالذهب،  مطرزة  ثياب  الملكفي  يرون  النقاد 

في حين أن الملك عار تماماً.
• وماذا عن موت األدب الروسي الذي تحدثت 

عنه في إحدى دراساتك النقدية؟
تتوحش المجتمعات بعد كل هزة سياسية عنيفة 
أو أزمة اقتصادية خانقة )االنقالب، االحتالل، 
الحرب األهلية، الخراب االقتصادي، االنتقال 
حيث  جديد(  اقتصادي  نظام  الى  الفجائي 
والروحية،  واألخالقية  اإلنسانية  القيم  تختفي 
الثقافة على نحو كارثي.  وينعكس ذلك على 
وتأمين  نفسه،  في  اال  يفكر  الفرد  يعود  وال 
حياته، وما يحقق به قوت عياله، ويتضاءل، 
وبالكتاب  عموماً  بالثقافة  بالمقابل،االهتمام 

الكاتب الحقيقي يخلق شخصيات 
نابضة بالحياة والكاتب المزيف سطحي 

وشخصياته دمى يحركها بين يديه
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األدبي خصوصاً. وروسيا ليست استثناًء من 
هذه القاعدة.

القراء  معظم  يشعر  الظروف  هذه  مثل  في 
وحتى قسم من المثقفين بالحاجة الى الترويح 
عن النفس بعيداً عن متاعب العمل واألسرة، 
األعمال  قراءة  الى  ويميلون  الحياة،  ومشاق 
»أدب  أسميه  ما  أو  المسلية،  الخفيفة  األدبية 
اللذة« الذي ال يترك حصيلة في الذهن، وال 
أثراً في النفس. ومثل هذا األدب ال يهتم بها 
النقاد ومؤرخو األدب ويطويه النسيان سريعاً.
قريب-  عهد  -الى  الروسي  الشعب  كان 
الرفيع  األدب  على  اطالعاً  الشعوب  أكثر 
بعد  الحال  تغيّر  وقد  والعالمي.  الروسي 
التي  التجريبية  االقتصادية  الصدمة  مشاريع 
اتبعها بوريس يلتسن. وأدى الى إفقار معظم 
المواطنين الروس، وعجزهم عن اقتناء الكتب 

التي ارتفعت اسعارها كثيراً.
روسيا  في  االقتصادية  الظروف  أن  ورغم 
الى  التحول  ولكن  مستمر،  تحسن  في  اليوم 
االستهالك،  ثقافة  سيادة  الى  أدى  الرأسمالية 
وجعل الكتاب األدبي سلعة تطرح كأية سلعة 
في  الكبرى  النشر  السوق.ودور  في  أخرى 
الكتاب  صناعة  على  اليوم  تهيمن  روسيا 
والكاتب معاً. وهي ليست دور نشر بالمعنى 
 - اعالمية  مؤسسات  بل  عليه،  المتعارف 
اشهارية في المقام األول، تعمل على ترويج 
الجوائز  على  والهيمنة  السلعة(   - )الكتاب 
نجوم  خلق  روسيا،وعلى  في  الكثيرة  األدبية 
تلفزيون  السبل من  المزيفين عبر كل  األدب 
وشبكات عنكبوتية وصحف، وحفالت توقيع 
النقاد  من  جيش  الدور  ولهذه  الكتب.  على 
فجة  لكتب  المديح  يكيلون  الذين  المرتزقة 
ومؤلفين تافهين، ال يتقنون حتى اللغة األدبية 

الروسية.
يتناولون  االستهالكي،  األدب  نجوم  إن 

شديدة  موضوعات  السطحية  كتاباتهم  في 
للقارئ  غريبة  أو  مفهومة  المحلية،وغير 
األجنبي. وهم ال يعرفون سوى اللغة السوقية 
على  المدمنين  بين  المجتمع  قاع  في  الشائعة 
الجنس،  ومثلي  الهوى،  وبائعات  الكحول، 
و)أبطال( الجريمة المنظمة. وهذا مؤشر على 

الخواء الفكري والروحي لهؤالء النجوم.
الدور  كله  هذا  في  المادي  الجانب  ويلعب 
الحاسم، فلم تعد لقيمة العمل األدبي، أي اعتبار 
الذين  الروسية،  واإلشهار  النشر  دور  لدى 
يزعمون أن األدب الرفيع ال يلقى رواجاً، وهذا 
محض كذب مفضوح، ألن روسيا كانت دوماً 
الخالقة،  األدبية  بالمواهب  زاخرة  تزال  وال 
وبالكتاب الكبار، ولكن ال يلقى هؤالء من دور 
واإلعراض،  الصدود  إال  واإلشهار،  النشر 
ويلجأ بعضهم الى طباعة أعمالهم األدبية على 
نفقتهم الخاصة بأعداد قليلة ويعانون من مشقة 

ايصال نتاجاتهم الى الجمهورالقارئ.
وصفوة القول؛ فإن األدب الروسي اليوم هو 
ماهو  كل  الى  يفتقر  استهالكي  محلي  أدب 
غير  وهو  الشعوب،  بين  ومشترك  انساني 
الى  ترجم  إذا  حتى  الغربي،  للقارئ  مفهوم 
تراجع  السبب تحديداً  اللغات األخرى. ولهذا 
في  العالموخاصة  في  الروسي  األدب  دور 

الدول الغربية.
• هل هناك تواصل ثقافي بين الكتاب الروس 

والعرب؟
بين  وخاصة  ضيقة  حدود  في  ولكن  أجل، 
الكتاب العرب وبين مترجمي األدب العربي 
الذين  الروس،  والمستعربين  روسيا  في 
والشعراء  والكتّاب  العربية،  البالد  يزورون 
في  الدراسي  تحصيلهم  تلقوا  الذين  العرب، 

روسيا أو المقيمين فيها
هي  »الترجمة  الشهيرة  القولة  صحة  ما   •

خيانة للنص األصلي«؟

ومدى  الترجمة  مستوى  على  يعتمد  هذا 
ان  يقال  األصلي.  النص  روح  عن  تعبيرها 
الشعر ال يترجم وهذا صحيح الى حد كبير، 
رديئة،  شعرية  او  نثرية  الترجمة  كانت  إذا 
ليس فيها ال روح النص األصلي وال ايقاعه، 
ولكن ثمة ترجمات شعرية رائعة ربما أفضل 
للشعر  بوشكين  ترجمات  مثل  األصل  من 
لمسرحيات  باسترناك  وترجمات  الفرنسي، 
شكسبير، وهي إن لم تكن أفضل من األصل 
األدب  في  ولدينا  وجمااًل.  دقًة  تكافئها  فهي 
الخيام  لرباعيات  ممتازة  ترجمات  العربي 
)أحمد  النابغين  العرب  الشعراء  من  لعدد 
ترجمة  اما  النجفي(.  الصافي  واحمد  رامي، 
النثر الفني او السرديات، فقد أصبح ميدانا لكل 
من  والشهرة  المال  على  الحصول  يريد  من 
أسهل الطرق. ولو كانت ترجمة ركيكة لقصة 

خفيفة.وغالبا تكون من لغة وسيطة.
الستينات  في  وعندما كنت طالبا في موسكو 
من القرن الماضي رأيت أن عددا كبيراً من 
الواليات  من  وخصوصا  الغربيين،  الطالب 
المتحدة األميركية يدرسون اللغة الروسية في 
جامعة موسكو والجامعات والمعاهد الروسية 
األخرى. استفسرت من اولئك الذين كانوا معنا 
في جامعة موسكو عن سبب اختيارهم دراسة 
االكبر  السواد  أجوبة  فكانت  الروسية،  اللغة 
من هؤالء الدارسين، أنهم جاؤوا ليتعلموا هذه 
اللغة – رغم صعوبتها-من اجل قراءة روايات 
تشيخوف  وقصص  ودوستويفسكي  تولستوي 
باللغة  وماياكوفسكيويسينين  بوشكين  وشعر 
اإلبداعية  األعمال  فقراءة  بها.  كتبت  التي 
ترجمتها  وقراءة  شيء،  األصلية  بلغتها 
اتقان  درجة  بلغت  مهما  أخرى،  لغة  أي  في 
اإلبداعية،  النصوص  آخر.  -شيء  الترجمة 
وخاصةالشعرية منها تفقد ايقاعها وكثيراً من 

رونقها وحرارتها في الترجمة.
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• هل تعرف شيئا عن األدب المغربي وعن 
الكتاب المغاربة؟

المستوى الفني لألعمال الروائية والقصصية 
المغربية أعلى من معظم ما نشر خالل العقود 
بقية  في  اليوم  ينشر  وما  األخيرة،  األربعة 
انحاء العالم العربي. وأنا معجب بنتاج محمد 
شكري، والطاهر بن جلون، ومحمد زفزاف، 
وأحمد المديني وغيرهم. وأعتقد ان سر تفوق 
الكتاب المغاربة يكمن - اضافة الى مواهبهم 
األدبية الكبيرة - في إلمامهم باللغة الفرنسية، 
العظيم.  الفرنسي  األدب  على  واطالعهم 
وبعض من ذكرت اسماءهم لهم مؤلفات باللغة 
الفرنسية  باللغتين  اآلخر  والبعض  الفرنسية، 

والعربية.
الحقيقيين  الكتاب  بين  نميز  أن  لنا  كيف   •

وآخرين أدعياء من وجهة نظرك؟ 
الكاتب الحقيقي يخلق عالمه الخاص، واألدب 
وتعبيره  جماليته  من  قيمته  يستمد  الحقيقي 
إنسانية  شهادة  وكونه  األعماق،  عوالم  عن 
كل  أساس  ففي  والمكان،  للزمان  عابرة 
وإدراك  الحياة  لفهم  سعي  هناك  حقيقي  أدب 
قضايا الوجود اإلنساني وايجاد الشكل المالئم 
إليصال ذلك الى الجمهور القارئ. أما أساس 
األدب االستهالكي فهو انتاج سلعة قابلة للبيع 
والتسويق. وثمة فرق جوهري آخر بين هذين 
الدافع  النوعين من األدب يكمن في اختالف 
للكتابة، الذي يحدد عالقة المؤلف بالجمهور 
القارئ. الكاتب الحقيقي صادق مع نفسه ومع 
وقد  دائماً  الحقيقة  ويقول  القارئ.  الجمهور 

يصطدم بالسلطة أحياناً.
الهابط  األدب  لتغليب  األساسي  الدافع  إن 
روسيا  في  سواء  األدبي  للمشهد  واكتساحه 
او غيرها هو تخدير وعي الجماهير، وإلهاء 
األنانية  وزرع  الحياتية،  همومهم  عن  الناس 
في النفوس وتحويل المجتمع الى مجتمع مادي 

استهالكي، ال يعنى كثيراً بالقيم الروحية.
نابضة  شخصيات  يخلق  الحقيقي  الكاتب 
بالحياة، ويكشف عن عوالمها الداخلية،والقارئ 
ناظريه،  امام  مجسدة  الشخصيات  تلك  يرى 
الممتع  الخيال  بأن  يشعر  نفسه  الوقت  وفي 
بطريقة  القصة  ثناية  في  لطيفاً  خفيفاً  يسري 
ويحس  متصلة،  إثارة  حبهلالستطالع  تثير 
أنه يعيش مع ابطال القصة. يفرح ألفراحهم 
بجبل  أشبه  فنية  قصة  وكل  لعذاباتهم.  ويتألم 
جليدي، ال يظهر للسطح سوى جزء صغير 
منه. وكل قارئ يكمل القصة في خياله حسب 

تجاربه وخبرته الحياتية وثقافته.
وتقريري  سطحي،  فإنه  المزيف  األدب  أما 
المؤلف  يحركهم  دمى  وشخصياته  مباشر، 
مع  مقابلة  نص  قرأت  فترة  وقبل  يديه.  بين 
شخصيات  »أن  فيها:  جاء  عراقي،  روائي 
يشاء«.  كما  يحركها  يديه  بين  دمى  رواياته 
في حين أن كاتبا عظيما مثل تولستوي مؤلف 
»آنا كارينينا« يقول إن آنا رمت بنفسها تحت 
كل  المؤلف، ألن  أنف  القطار رغم  عجالت 
النهاية  هذه  الى  البطلة  قادت  الرواية  أحداث 

المحتومة.
• ماهو تقيمك للساحة األدبية العربية في ظل 

التحوالت التي يعرفها العالم؟
بالمواهب  زاخر  المعاصر  العربي  األدب 
الكبيرة في القصة والرواية والشعر، وتتمثل 
فيه التيارات األدبية السائدة في األدب العالمي 
المعاصر. ولكن األدب العربي يلقى اهتماماً 
وفي  الغربية،  الدول  في  يستحقه،  مما  أقل 
جزء  ترجمة  امام  الكبير  العائق  ان  روسيا. 
كبير من األعمال األدبية العربية الى اللغات 
التقليديين يستخدمون  األجنبية هو أن األدباء 
فيه،  عمق  ال  الذي  الزخرفي،  األسلوب 
وألفاظعائمة وكلمات بال معنى، وهي كلها ال 
تخل بالمعنى فقط، بل تشل قدرة الذهن على 

التفكير الناضج المحدد.
قبل  والشهرة  النشر  يتعجل  الجديد  الجيل 
األوان، وقبل امتالك التقنيات األساسية للفنون 
السردية، بينهم من ال يعير اهتماما كبيرا للغة 
نسج  على  اهتمامه  ويتركز  بها.  يكتب  التي 
في  النفوذ  أصحاب  مع  التواصلية  العالقات 
الساحة الثقافية والوسائل اإلعالمية، ومانحي 
الجوائز األدبية. أما قيمة العمل األدبي فتأتي 
في  األدبي  الكتاب  األخيرة، ألن  المرتبة  في 
في  سلعة  الى  تحول  أيضاً  العربي  العالم 
الى مجرد مستهلك.  المتلقي  السوق. وتحول 
التجارية  النشر  لدور  األساسي  والهدف 
العربية هو نشر الكتاب الرائج وتحقيق أقصى 
الفكرية  قيمته  عن  النظر  بصرف  األرباح 

والفنية. إن مثل هذا األدب يقود الى مزيد من 
االستسهالوالركود.

ألسباب  تهمل  الجيدة  النصوص  آالف 
شخصية، وال تأخذ حقها من التنويه واإلشارة 
واإلضاءة. وتفتقر الساحة الثقافية العربية الى 
موضوعياً.  تقييماً  االدبي  العمل  يقيمون  نقاد 
اإلصدارات  حول  نقد  من  ينشر  ما  ومعظم 
الجديدة مبني على عالقات شخصية. وكثيراً 
المنشورة  ما نقرأ مراجعات لألعمال األدبية 
ولكن  وأصحابها  للنصوص  بالمديح  حافلة 
بتمعن  ويقرأها  الكتاب  القارئ  يقتني  عندما 
يصاب بخيبة أمل، ذلك ألن الدعاية المصاحبة 

للكتاب ال عالقة لها بمستواه الفني.
• هل هناك ركود إبداعي في العالم؟

من  كثيرا  ان  األمر  ما  كل  ذلك.  أعتقد  ال 
المحتوى األدبي اإلبداعي قد انتقل الى الشبكة 
العنكبوتية واألجهزة الذكية، مما أدى الى خلق 
نوع من الفوضى وفسح المجال لكل من يريد 
تجربة حظه في عالم األدب، وان كان يفتقر 
وال  الثقافة،  من  األدنى  والحد  الموهبة،  الى 
يمتلك التقنيات المطلوبة للعمل األدبي الناجح.
ليس ثمة ركود. ومن يقرأ احصاءات منظمة 
اليونسكو سيكتشف أن عدد العناوين المنشورة 
سنوياً لكل مليون شخص في اميركا وانجلترا 
وفرنسا واسبانيا مثاًل تصل الى حوالي )10 
العناوين  عدد  واجمالي  كتاب.  ألف   )15  -
اجمالي  يفوق  وحدها  اسبانيا  في  المنشورة 

العناوين المنشورة في العالم العربي.
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المغرب وإسبانيا... تاريخ وثقافة مقالة

  د. مها بنسعيد

من  العديد  وإسبانيا  المغرب  بين  تجمع 
ما  لكن  واالقتصادية،  السياسية  المصالح 
الثقافي،  الجانب  هو  الدراسة  هذه  في  يهمنا 
تعزيز  في  كبيرة  أهمية  من  يكتسيه  لما 
وذلك  والحضارات.  الثقافات  بين  الحوار 
بفضل القرب الجغرافي، والتراث التاريخي، 
جعلهما  مّما  بينهما.  المشترك  والحضاري 
أدت  ومميّزات  بخصوّصيات،  ينفردان 
والثثاقف،  التفاعل  من  نوع  خلق  إلى  بهما 
العالقات  في  الثقافي  والتواصل  والحوار، 

بين البلدين منذ عّدة قرون. 
فيه  تطورت  مكان  أكثر  هي  إسبانيا  تعد 
االتصال  هذا  تأثير  وكان  المغربية،  الثقافة 
على  المغرب  انفتاح  بسبب  ومثيرا،  فعاال 
نجاح  إلى  أدى  مما  المتوسطية،  المؤثرات 

العالقات الثقافية بين مثقفيها. 
االسبانية   - المغربية  العالقات  أثرت  فكيف 
األدباء   كان  وهل  الثقافي؟  الجانب  على 
والشعراء المغاربة مؤهلين ومستعدين ثقافيا 

لالنفتاح على اآلخر؟ 
من  لنمثل  أنموذجا،  تطوان  مدينة  اتخدنا 
الثقافية  للعالقات  اإليجابي  األثر  خاللها 
ظل  في  وإسبانيا  المغرب  بين  والتاريخية 
للثقافة  مركزا  )تطوان(  باعتبارها  الحماية، 
وانفتاح  تغيير  من  عرفته  لما  واإلبداع، 
العربية  الثقافة  على  المغاربة  الشعراء 
منطقة  تعد  كما  منها،  واالستفادة  والغربية 
استثنائية ومتميزة،  منطقة  المغربي،  الشمال 
المكتوبة  الِصحافة  ظهور  من  عرفته  لما 
اللسان   مزدوجة  الحديثة  األدبية  والمجالت 
]عربية - إسبانية[ في المغرب.  )المعتمد1- 

وكتامة(2.
المغرب  بين  الثقافية  العالقات  عن  نتج 
تمثلت  متميزة،  ثقافية  أنشطة  عدة  وإسبانيا 
اإلهداء،  طريق  عن  الكتب  انتقال  في 
والترجمة، واالقتناء، باإلضافة إلى إتقان كل 
عوامل  عدة  نتيجة  اآلخر.  لغة  الطرفين  من 

ثقافية، وتاريخية، وحضارية، وجغرافية. 
فترة  في  المغربي  الشمال  منطقة  عرفت 
ومتميزة  استثنائية  ثقافية  نهضة  االستعمار، 
عن باقي مدن المملكة، بفعل التراكم الثقافي 
الذي  والعربي،  الغربي  اآلخر  على  المنفتح 
هذه  مع  التعامل  تجديد  إن  الفترة.  تلك  وسم 
بواقع  الثقافي  الوعي  على  دليل  المنطقة 
انفتحت  شعرية  وبحلقة  إليه،  االنتباه  يتعين 
على الكتابات التاريخية التي تأثرت بها حلقة 
شعرية مغربية - إسبانية، برزت إلى الوجود 
العقود  في  المغرب  عرفها  حداثية  كبذرة 

تطوان،  في  خصوصاً   ]1940-1960[
ا وكونياً، احتضن أصواتاً  بصفتها مركزاً حّرً
شعرية من بعض جهات العالم، ولكنها ظلت 
المغربية،  الثقافية  الذاكرة  لدن  من  منسية 
الذاكرة  قامت  »لقد  بنيس:  محمد  كتب  كما 
حداثتها  ولحظة  تطوان  بنسيان  المغربية 

الشعرية«.3   
عرفت كل من الثقافتين اإلسبانية والمغربية، 
اإلسبانية  الحماية  فترة  طيلة  هاما  تطورا 
بالعصر  ُعرفت   ]1912-1956[ بالمغرب 
الحركة  كتاب  ويعرض  الثقافي.  الذهبي 
لباردراما  المغرب  في  اإلسبانية  الثقافية 
عن  هامة  معلومات  مارتينث،  فرانسيسكو 
التطور الثقافي في ظل الحماية اإلسبانية في 

المغرب. 
والعربية  اإلسبانية  الثقافتين  من  كل  شهدت 
تطوراً كبيرا في شمال المغرب، وبالخصوص 
انفتاح  بفضل  تطوان،  المحتلة  عاصمتها 
كان  فقد  اآلخر.4  ثقافة  على  منهما  كل 
عوامل  بعدة  مشروطاً  الثقافي  التطور  هذا 
المجاالت،  شتى  في  الثقافية  األنشطة  منها: 
والندوات،  المحاضرات،  في  تمثلت 
المسرحية،  واألعمال  العروض،  وتقديم 
العلمية،  والبحوث  السياسية،  واالجتماعات 
الكتب،  في  المتمثلة  األدبية  والمنشورات 
محطة  إلى  باإلضافة  والمجالت،  والجرائد، 
اإلذاعة المحلية، كانت هذه األنشطة متكررة 
مثل:  المحتلة،  المغربية  الشمالية  المدن  في 
التي  ومليلية  وسبتة،  والعرائش،  طنجة 

عرفت بدورها نفس األنشطة الثقافية. 

نفسر أهمية هذه األنشطة في شمال المغرب 
الرئيسية  المدن  في  الثقافية  البنية  بتطور 
السينما،  قاعات  كبناء  المغرب،  شمال  في 
سيرفانتيس  مسرح  مثل:  والمسارح. 
أبينيدا  وسنيما  بطنجة،   Cervantes
مثل:  والمكتبات،  بتطوان،   Avenida
حالياً  وتدعى  اإلسبانية،  الحماية  مكتبة 
والمدارس  والمحفوظات،  العامة  بالمكتبة 
المغربية،  الخاصة  والمدارس  اإلسبانية، 
 Al  والمدرسة األهلية Pilar مثل: مدرسة
 Cajalو  Ramon ومعهد   Ahliya
الثقافية،  الجمعيات  إلى  باإلضافة  بطنجة، 
والمراكز،  والرياضية،  واالجتماعية، 
الثقافية  والبرامج   ،Cervantes ومعاهد 
للقنصلية الثقافية للسفارة اإلسبانية في المدن 
في  بل  فحسب،  بالشمال  ليس  الرئيسية، 
دروس  إلى  باإلضافة  أيضا،  كله  المغرب 
الممتدة  الثقافية  والبرامج  اإلسبانية،  الدعم 

طيلة السنة.5  
المشرقية  الثقافية  التأثيرات  تمنع  لم 
المغرب، من االتصال  واإلسبانية في شمال 
المملكة،  مدن  باقي  مع  بالمثقفين6  المستمر 
المنطقة  تفصل  التي  الحواجز،  من  بالرغم 
الواقعة تحت السيطرة اإلسبانية عن المنطقة 
لقد  الفرنسية؛7  السيطرة  تحت  الخاضعة 
كان الرتفاع مستوى التقدم الثقافي في شمال 
أثر قوي ومهم  الحماية،  فترة  المغرب طيلة 
بعد االستقالل عام 1956؛ إذ تم تعيين فئة 
في  مهمة  مناصب  في  المنطقة  مثقفي  من 
اإلدارات والتعليم في العاصمة الوطنية وفي 
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المناطق المجاورة.8
العالقات  التي رسخت هذه  القنوات  بين  من 
الثقافية  أيضا الصحافة، والبعثات، والمعرفة 
عدد  طريق  وعن  وأدبها،  اإلسبانية  باللغة 
عن  ودراسات  المترجمة،  األعمال  من 
كله  لذلك  فكان  والغربيين؛  اإلسبان  األدباء 
أثر في كسر الحواجز وتذويبها بين األدبين 
الشعر.  مجال  في  خاصة  والغربي،  العربي 
الترجمة  مجال  في  المبذولة  الجهود  وأدت 
التأثير  مظاهر  عرضتا  مجلتين  ظهور  إلى 
إلى  األدبية  اآلثار  بترجمة  اختصتا  والتأثر، 
األدباء  إبداع  من  نماذج  وعرض  اللغتين، 
كتامة  ومجلة  المعتمد،  مجلة  وهما  العرب، 
بعد  االهتمام  توالى  ثم  تمودة.  مجلة  ملحق 
من  نخبة  يد  على  المغربي  باألدب  ذلك 
أن  منذ  إسبانيا  في  الجامعيين  الدارسين 
Pedro Marti- مارثينث بيدرو   أصدر 
Poé- كتابه الشعر العربي المعاصر  nez
في    sia Arabe Contemporana

أواسط الخمسينيات.9  
شهد اهتمام اإلسبان بالشعر المغربي الحديث 
وفي  الدواوين،  بعض  ترجمة  خالل  من 
الصباغ  لمحمد  الشعريان  العمالن  مقدمتهما 
 ،El Arbol de Fuego النار  شجرة 
اللذان   ،La Luna y yo والقمر  وأنا 
الذي  التأثير  ذلك  بوضوح  فيهما  يظهر 
في جيل من  المعاصر  اإلسباني  للشعر  كان 
الشعراء الشباب يومئذ10. وعلى الرغم من 
عرف  الذي  الحديث،  المغربي  األدب  أن 
قد  فإنه  معدوداً،  كان  اإلسبانية  إلى  طريقه 
حقق فائدتين اثنتين: أوالهما، إطالع القارئ 
األدبي  اإلبداع  من  ألوان  على  اإلسباني 
وضع  وثانيتهما  المغرب،  في  والشعري 
في  والشعرية  األدبية  النصوص  من  جملة 

متناول النقاد والدارسين.11  
تلك هي أهم العوامل الثقافية التي ساهمت في 
األدبية  الحياة  األدبي، وتوجيه  النشاط  إذكاء 
مغاربة  أدباء  بها  تألق  التي  المدينة  بهذه 
رفعوا  والذين  والشعر،  النثر  مجاالت  في 
المغرب  عرفها  التي  الحديثة  النهضة  أعالم 

المعاصر قبل االستقالل وبعده.12 
لتاريخ  استمرارا  الثقافي  التفاعل  مثل 
البحر  كان  ما  على  أيضا  وعالمة  مشترك، 

األبيض المتوسط يمثله من مستقبل إلبداعية 
ارتباطها  إن  الحديثة.  العربية  القصيدة 
الحديث  العصر  ففي  جدا؛  قديم  بالمتوسط 
للقصيدة  كمستقبل  المتوسطي  الفضاء  تبدى 
نحوه،  تتوجه  القصيدة  كانت  حيث  العربية، 
العالقة  وتحديث  التسمية  تحديث  إلى  ساعية 

مع الذات واآلخر.13 
 - المغرب  بين  العالقات   سعىت  هنا،  من 
إسبانيا  تاريخيا وثقافيا وبالخصوص منطقة 
الشمال المغربي، إلى إثبات التداخل والتعايش 
والتفاعل الثقافي، وذلك بالتركيز على قنوات 
االتصال الثقافي ونتائجه. مما نتج عنه انفتاح 
المغرب على المؤثرات المتوسطية، مما أدى 

إلى نجاح العالقات الثقافية بين مثقفيها. 
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السرقـــة األدبــيةمقالة
  سعاد صالح البدري

األدبية من  السرقات  مفهوم  نقارب  أن  يمكن 
ما  خالل  من  أو  التاريخي،  الرصد  خالل 
إلى ما هو قضوي إعالمي،  ننسبه  يمكن أن 
أو البيئات الثقافية، وموازاة مع كل هذا نجد 
حضور االصطالح الذي تمليه أكثر من حاجة 
معرفية باعتباره قاسما مشتركا على امتداد هذه 
المعجمية في مظانها  للمادة  المداخل وإدراكا 
اللغوية، ثم نقلها إلى حقلها االصطالحي، فهو 
ناصية  المتالك  األساس  المدخل  يشكل  إذن 
والبنية  والمعنى،  اللفظ  من  النقدية  القضايا 
و.... والكذب والصدق،  والسرقة،  الشعرية، 

وغير ذلك
لن  االصطالح  به  حظي  الذي  االحتفاء  هذا 
يكون إال احتفاء باصطالح السرقة الذي يختزل 
كل قضايا النقد األدبي ويكون بذلك االختيار 
تالزمنا  السرقة  كون  في  يكمن  لالصطالح 
ونحن نقرأ قضية من القضايا السابقة الذكر، 
متأخرا  أن شاعرا  نقول سرقة معناها  وحين 
أكبر  في  سيدخلنا  ما  متقدم  شاعر  عن  أخذ 
قضايا الثقافة العربية وهي الصراع بين القديم 
أهميتها  السرقة األدبية في  والحديث. فقضية 
تكاد تعادل قضية الناسخ والمنسوخ في القرآن 
تلك  في  ومتجذرة  مترسخة  كونها  الكريمة 
القضايا، وما دمنا اخترنا مدخل االصطالح، 
سنبحث في داللة المفردة من خالل هذا النص 
للدكتور  النصي«  التعالق  »جدلية  كتاب  من 
الناقد العربي عبد الرزاق بالل، جاء فيه: “تدل 
خفاء  في  الشيء  أخذ  على  ق(  ر  )س  مادة 
وستر دون رضى الطرف المسروق منه وهي 
المجازي،  االستعمال  عليه  يدل  الذي  المعنى 
الغفلة  إليه” أي تحين  إذ نقول :“سرق النظر 
لينظر إليه، واسترق السمع أي تسمع متخفيا 
من غير رضى المتحاورين وهو فعل مذموم”. 
من خالل هذا النص يتأكد أن لفظة »سرق« 
محملة في مظنها اللغوي بداللة قدحية سواء 
مجالها  من  انتقالها  وأثناء  معنويا،  أو  ماديا 
لم  إلى مجالها االصطالحي وجدناها  اللغوي 
تتخل عن حمولتها القدحية تلك، ما جعل النقاد 
يتكلمون عن السرقة باعتبارها شيئا مذموما، 
يقوم  الذي  ونعثوا  الشعر،  عيوب  من  وعيبا 
بهذا العمل بالسارق، وأن شعره رديء غير 
جيد، وضعيف كما جاء في سرقات أبي نواس 

وغيره مثال...
في مقابل هذا النص نجد أيضا نصا آخر في 
الجزء  المحاضرة«،  »حلية  الحاتمي  كتاب 
الثاني، الصفحة 28، يقول فيه: “كالم العرب 
ملتبس بعضه ببعض وآخذ أواخره من أوائله، 
تصفحته  إذا  قليل  والمخترع  منه  والمبتدع 
المطبوع  المتحفظ  والمحترس  وامتحنته، 
والمتأخرين  المتقدمين  من  وشعرا  بالغة 
وإن  غيره  كالم  من  آخذا  يكون  أن  يسلم  ال 

الكالم  طريق  وتخلل  االحتراس  في  اجتهد 
وباعد في المعنى وأقرب في اللفظ وأفلت من 
شباك التداخل، فكيف يكون ذلك مع المتصنع 
ال  كالمه  أن  ظن  ومن  القاصد...  والمعتمد 
وفضحه  ظنه  كذب  فقد  غيره  بكالم  يلتبس 

امتحانه”.
من خالل هذا النص يتبين أن هناك مستويين، 
مبتدع ومخترع، وجب التمييز بينهما انطالقا 
من القاعدة األساس التي قدمها الحاتمي “كالم 
متداخل،  أي  ببعض”  بعضه  ملتبس  العرب 
فموجب  مخترع  أو  مبتدع  أنه  يدعي  ومن 
)شعر  العرب  كالم  منظومة  إلى  انتمائه 
هو  يسلم  لن  القاعدة  لهذه  الخاضعة  العرب( 
خرج  لو  وحتى  إليها،  الخضوع  من  اآلخر 
عنها فلن تسلم بواطن تأليفه من رواسب األخذ 

من األوائل.
نكاد  القديم،  الشعر  إلى  عدنا  نحن  إن  إذن، 
نجزم أن أمر االبتداع واالختراع يكاد ينحصر 
أن  من  بالرغم  والمهلهل  القيس  امرىء  في 
أن  إلى  فيه  يشير  بيتا شعريا  القيس  المرىء 

هناك من سبقه لقول الشعر:
الديار  لعلنا***نبك  المحل  الطلل  على  عوجا 

كما بكى ابن حذام
ولكننا سنسلم وبفضل سبقهما زمنيا لقول الشعر 
أنه لم يسبقهما أحد، وحتى لو قلنا أن ابن حذام 
ومن  حذام؟  ابن  سبق  فمن  لذلك،  سباقا  كان 
سبق من سبق ابن حذام؟..... ما سيؤدي إلى 
سلسلة من التساؤالت نختزلها فيما ذهب إليه 
اجتهاد العلماء واألدباء في أن فعل الكينونة هو 
األصل، ثم نعتبره موجها إرشاديا عقديا بناًء 
حول  مالتوس  روبرت  توماس  نظرية  على 
التكاثر السكان، وذلك طبعا دون إغفال القاعدة 

المنطلق في نص الحاتمي.
إذن، من سيأتون بعد امرىء القيس والمهلهل 
ال بد أن يأخذوا عنهما، ما يحيلنا على التعرف 
الشعر  حفظ  وهو  العرب  تداوله  ُعرف  على 
استظهاره  ثم  الشعراء،  من  لغيرهم  المنَتَسب 
وبعد ذلك نسيانه، ثم النظم الجديد من عندية 
الشاعر المتأخر كل حسب المخزون الشعري 
العالق في ذهنه سواء بإرادته أو بغيرها. ثم 
مفاده  التصور  هذا  لتأكيد  آخر  معطى  هناك 
أن الشاعر يوجد بين نارين في ظل الصراع 
بين القديم والحديث كما أشرنا، فإذا هو احترم 
القواعد الشعرية سيُتهم بالسرقة، وإذا هو خرج 
عنها سيُتهم بالبدعة، وإن اختار التوقف عن 
النص، ولكي  الشعر سيُوقع شهادة وفاة  قول 
السبيل  كان  المأزق  هذا  من  الشاعر  يخرج 
باعتباره  النص  هوية  في  البحث  هو  األول 
كائنا حيا يرفض الموت ويتحداه بااللتفات إلى 
نصوص سابقة تمده بمشعل اإلبداع الشعري 
أال  علينا  وجب  هنا  من  حياته،  تستمر  كي 
وجبت  بل  مذموم،  شيء  السرقة  بأن  نسلم 
إعادة النظر في داللتها ما دامت حياة النص 

سابق،  نص  من  باالستمداد  رهينة  الالحق 
وهذا طبيعي ألن أول من فطن لهذا المصطلح 
)سرقة( هو أبو هالل العسكري في باب األخذ 
أو السرقات في كتابه »الصناعتين«، ثم ابن 
لم  إذ  والشعراء«،  »الشعر  كتابه  في  قتيبة 
وثالث  واحدة  مرة  إال  سرقة  كلمة  عنه  ترد 
مرات عن غيره، وفضل مصطلح األخذ ألنه 
مصطلح محايد مقابل مصطلح السرقة الجاني 
على الفاعل إن لم يُتأكد من نيته في فعله، ومع 
استحضار مصطلح النية، ال بد إذن من ربط 
اللفظة بالسياقات التي توجد بها، ولخير مثال 
لذلك، ما قام به الصحابي الجليل سيدنا عمر 
حد  أبطل  حين  عنه  الخطاب رضي هللا  ابن 
قطع يد السارق حين كان السياق عام الجوع، 
التعالق  »جدلية  كتاب  في  أيضا  نجده  ما 
تضمين،  هو  الشعر  من  األخذ  النصي«، 
واألخذ من النثر ليصبح شعرا هو عقد ومن 
الشعر ليصير نثرا هو حل، و األخذ من القرآن 
إلى الشعر هو اقتباس ... إلى آخر ذلك ....
وذلك في إشارة من صاحب الكتاب إلى ستة 
من خاللها  النقاد  يجرم  ال  مستوًى  وعشرين 
سبقوه  ممن  غيره  كالم  من  اآلخذ  الشاعر 
مقابل فقط ستة مصطلحات، النسخ، والمسخ، 
واإلغارة،  والسرقة،  والغضب،  واالنتحال، 
تتأتى  النص  حياة  أن  تؤكد  المائلة  فالمعادلة 
من خالل االلتفات إلى نص سابق حسب النية 
طبعا، وهنا ال بد من اإلشارة إلى قول رائدة 
من رواد جماعة »تيل كيل« جوليا كريستيفا: 
“كل نص هو فسيفساء نصوص أخرى وأن 
من  لوفرة  وتحويل  امتصاص  هو  نص  كل 

النصوص”.
إذن، بعد كل هذا يمكننا القول إنه بعدما خالفت 
العرب  لسان  قيمة  القديمة  العربية  الثقافة 
وقالت  بالشعر  المحارب  وجنديها  ومحاميها 
الشعر وجعلته  بقول  له  له شيطان يوحي  إن 
الشعر  يقول  إنه  أو  وسيطا في ذلك ال غير، 
حسب الموقع النفسي أو الثقافي الذي ُوجد فيه، 

أو السياسي ....
وقد وجدنا مقابل ذلك دراسات تعيد النظر في 
تصور  خلق  اتجاه  في  وتذهب  التصور  هذا 
جديد إلنتاجية النص عن طريق التوليد الذي 
يتم بدوره عن طريق مستويات عدة تدور حول 
المحور األساس الذي هو األخذ ومنها اإلبداع، 
والتضمين،  والكشف،  والمرادفة،  والتوليد، 
واالجتالب،  والعقد،  واالقتباس،  والحل، 
والمناقضة،  والعكس،  واإلجازة،  والتلميط، 

وااللتقاط، واإللمام، و..... وغير ذلك
األدبية  السرقات  أن  سبق  مما  نستخلص 
والشعرية خاصة، هي بالدرجة األولى ُمكّون 
إنتاجي، فقد نقلنا تدريجيا االصطالح من داللته 
القدحية المذمومة إلى داللة موجبة، وأنه رغم 
أنها  إال  الكثيرين سرقة  لدى  أنها في األصل 

األساس في استمرارية إنتاج النصوص.
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العقل اإلعالمي الغربي والعرب

أحمد القصوار

بيت
الحكمة

الحداثة  نقاد  عنها  يدافع  التي  األساسية  األفكار  من 
في  الغربي  العرقي  التمركز  هيمنة  نسجل  الغربية، 
تشكيل بنية العالقة بين الغرب والعالم عموما، والغرب 
سياسيين  الغربيين،  أغلبية  أن  ذلك  والعرب خصوصا. 
ودبلوماسيين ومفكرين وأدباء وفنانين، يفكرون ويبدعون 
الغربية  التاريخية  المقوالت  منظور  من  ويقررون... 
وإذا أضفنا  المسيحية.  واليهودية  الرومانية  ـ  اإلغريقية 
االستشراقية،  وامتداداته  االستعماري  التاريخ  ذلك  إلى 
على اعتبار الموقع االستراتيجي للعالم العربي اإلسالمي، 
فإننا نقف عند تاريخية التمثيالت والصور النمطية عن 

الشرق عموما، والعرب والعربي خاصة.
االستعمار/  سطوة  من  الخروج  نسائم  هبت  إن  وما 
االستعمارات الغاشمة، حتى جاء تأسيس دولة إسرائيل 
ثقافية  أبعادا  تأخذ  بدأت  التي  المسألة  تعقيد  من  ليزيد 
الشرقي  المعسكر  انهيار  ظل  في  عالمية  وحضارية 
وبروز »بعبوع« اإلرهاب في شقه اإلسالموي البارز.

الحديثة  التاريخية  والتحوالت  األحداث  أن  ذلك 
صورة  في  تحوالت  حدوث  إلى  أدت  والمعاصرة، 
العربي. هكذا، تم االنتقال من العربي الذي يحيل على 
)بكسر  والجمال  الصحراء  وعالم  وليلة  ليلة  ألف  ليالي 
والعربي  العيش،  وشطف  والبداوة  والخشونة  الجيم( 
العاشق للنساء وزيرهم... إلى العربي الثري البليد الجالس 
على أبار النفط الممتلئة بعصب الحياة المعاصرة، إلى 
العربي اإلرهابي الملتحي الذي يقتل الناس ويفجر نفسه 

ويهدد أمن إسرائيل ورفاهية الحياة الغربية المعاصرة.
وبعد أحداث 11 شتنبر، أخذت الصورة أبعادا مرضية 
العكس.  يثبت  إرهابيا حتى  العربي  رهابية حيث صار 
كما تعرض ويتعرض العرب للتنكيل والعنف المعنوي 
في بلدان المهجر لدرجة أن وضعهم صار يشبه وضع 

اليهود أيام النازية الهيتلرية.
ساهمت  الذي  الكبرى  والتمثيالت  الصور  هذه  وتتخذ 
أبعادا  إنتاجها  وإعادة  ترسيخها  في  الهوليودية  السينما 
األوروبية  البلدان  صعيد  على  مصغرة  »وطنية«، 

واألمريكية المختلفة. هنا يتم الحديث عن مستويين: 
يتقاطع مع اإلرث  الذي  العام  المسلم  العربي  ـ مستوى 
المصالح  وتقلبات  الهوليودية  والصناعة  االستشراقي 

السياسية و المالية.
تلك  إلى  العربية  للهجرات  الممثل  العربي  مستوى  ـ 
الوازن  حضوره  عربي  بلد  كل  يضمن  حيث  البلدان، 
تنتج صورة  ثمة،  ذاك. من  أو  األوروبي  البلد  هذا  في 
مصغرة خاصة بالمغربي أو الجزائري أو التونسي أو 

المصري أو السعودي..الخ.
وقد لعبت هجرات الجيل األول في الستينيات دورا كبيرا 
بنائها  وإعادة  تفكيكها  وتعقيد  الصورة،  معالم  رسم  في 
ينظرون  ال  »الفرنسيين«  نرى  ما  وألمر  جديد.  من 
لمناصب  والجزائريين  المغاربة  تقلد  إلى  الرضا  بعين 
المسؤولية في المقاوالت والوزارات، ما دام الفرنسي من 
أصل عربي يساوي االشتغال اليدوي المرهق وال يحق 
وألمر  والقيادة.  القرار  واتخاذ  التدبير  قلعة  اكتساح  له 
ما أيضا ال زالت صورة »العربي الوسخ أو المتسخ« 
يعاد ذكرها بشكل »عفوي« وكأنها قدر منزل أو طبيعة 

نمطية  أنها صورة  والحال  بالعرب،  خاصة  جوهرانية 
ما  لها  عينية  تاريخية  ووقائع  وحيثيات  ظروف  نتيجة 
يفسرها في حينها. من ثمة، يجد بعض الفرنسيين مثال 
صعوبة في »تفهم« و«قبول« أن يكون العربي متفوقا 
يرفضون  لذا،  فرنسية«.  »أصول  من  الفرنسيين  على 
واضحة  عنصرية  ألسباب  العرب  ترقية  أو  توظيف 
أفرزتها اآللة االستشراقية واآللة اإلعالمية الغربية من 

خالل السينما والتلفزيون.
في هذا السياق، يالحظ المتتبع لبعض القنوات التلفزيونية 
الفرنسية ضعف استضافة العرب في استديوهاتها لبسط 
آرائهم ووجهة نظرهم مما يجري ويدور في »بلدهم« 
الثاني الذي صار أوال بحكم العمل والزمن الممتد للهجرة. 
بعض  مع  االستثنائي  اإلعالمي  التعامل  يسجل  كما 
»الوجوه« الممثلة للهجرة في الحكومة )الوزيرة السابقة 
النجومية  مظاهر  على  التركيز  تم  حيث  داتي(  رشيدة 
غير  والحمل  اإلكسسوارات  شراء  في  واإلسراف 
الشرعي.. مقابل تبخيس عملها داخل الحكومة )إصالح 
اإلعالمية  للحساسية  وتعزيزا  فرنسا(.  في  القضاء 
إلى اإلسالم وتقديمه على  المفرطة لكل ما يمت بصلة 
الالئكية، يالحظ  الفرنسية  الجمهورية  لثوابت  تهديد  أنه 
داخل  من  للعرب  المعادية  لألصوات  القوي  الحضور 

أوساط اللوبي الصهيوني النشيط جدا.
اإلقرار بوجود حيف كبير وكيل  لذلك، البد من  نتيجة 
انتصار  فهناك  واليهود،  العرب  بمكيالين في ما يخص 
الحاالت إلسرائيل،  الكثير من  أحيانا وسري في  علني 
بله إن اآللة اإلعالمية )وقبلها السلطات السياسية( غير 
داخل  إسرائيل«  »دولة  ممارسات  انتقاد  على  قادرة 
األراضي الفلسطينية )ما وراء خط 1967(. بالمقابل، 
ال يجد أي صحافي أو مخرج تلفزيوني أو سينمائي أو 
رجل سياسة مبتدئ أدنى حرج في اعالن كرهه للعرب 
والمسلمين؛ بله الخلط بينهما. ومرد ذلك إلى االنطالق 
إسرائيل  الصورة:  بنية  في  تتحكم  مغلوطة  مقدمة  من 
دولة ديموقراطية مهددة من محيط عربي مستبد وغير 

ديموقراطي ومتخلف.
هذه بعض العناصر المكثفة جدا حاولت فيها رصد أهم 
في  الغربي  اإلعالمي  العقل  في  المتحكمة  المكونات 
عالقته بالعرب عامة )كقومية عالمية ممتدة في التاريخ 
وبالعربي  والحاضر...(  الماضي  في  حضورها  لها 
)كإنسان يتم تمثله وإنتاج خطاب سياسي أو إعالمي في 
شأنه(. إنها جزء من إشكالية كبرى تهم التواصل الثقافي 
بين الشعوب واألمم وآلياته اإلعالمية والفنية أو السياسية 
ثمة،  من  واالستعمارية.  العسكرية  أو  والدبلوماسية 
انعكاسا  والعربي  العرب  / صور  تاريخ صورة  يكون 
لتاريخية العالقات المتشابكة بين الغرب والشرق كتشييد 
كما  للتاريخ.  عابرة  رسمية  صبغة  اكتسب  استشرافي 
تلقي بظاللها على الرواسب المؤثثة للالوعي الجماعي 
الغربي الذي يقدم العرب كشعب مهدد وعدو خطير من 
مع  أو  األندلس  في  حصل  كما  بالدهم،  استباحة  شأنه 
الغزو لعثماني. وهذا ما يدعو إلى مقاربة أبعاد وقضايا 
مدققة  بحوث  وفي  متعددة  زوايا  من  الكبرى  اإلشكالية 

تتناول موضوعات وحاالت محددة.



  د. المصطفى جا

»الشعر فن يعتمد على اللغة«. )بول فاليري(
تعتبر اللغة أهم عنصر بنائي في فن الشعر، 
إذ ال يمكن لهذا األخير أن يقوم إال بها؛ ومن 
يجودونها  باللغة،  الشعراء  اهتمام  جاء  هنا 
منطلق  تشكل  التي  هي  ألنها  ويتقنونها، 
التواصل بينهم وبين قرائهم المحتملين. يقول 
يكن  لم  ما  شعر  هناك  »ليس  »أراجون«: 

هناك تأمل في اللغة«.)1(
وعلى هذا األساس كان شعراء الحداثة العرب 
إلى تمثل عصرهم من خالل لغتهم.  يسعون 
فكلما استطاع الشاعر خلق لغته الخاصة به، 
العصر  روح  من  تقربه  أن  تستطيع  والتي 
كان شاعرا خالقا، ألن الشاعر الخالق، في 
نظر »عز الدين إسماعيل« هو الذي يصنع 
وأقوى  »أوضح  دائما  تظل  اللغة  ألن  لغته، 
الوجه  سمات  كل  فيها  تتجمع  ظاهرة  وأدل 

الحضاري الذي تعيشه األمة«.)2(
ليس  الشعر  في  اللغوي  بالجانب  واالهتمام 
حكرا على شعراء الحداثة، وإنما هو ظاهرة 
فقد عرف عن  الشعرية.  الظاهرة  قدم  قديمة 
الشاعر »زهير بن أبي سلمى« و»الحطيئة« 
أنهما كانا يوليان اهتماما بالغا للغة حتى لقبا 
بعبيدي الشعر ألنهما كانا ينقحانه ويجودانه. 
في  القصيدة  يكتب  مثال،  زهير،  كان  لقد 

ثالثة أشهر، ويقرأها في ثالثة، وينقحها في 
ثالثة، ويخرجها للناس في ثالثة؛ لذلك سميت 

قصائده بالحوليات.
التموزي فإنه ال يخلو من احتفال  أما الشعر 
تعبيري  بعد  ذات  فيه  صارت  التي  باللغة 
كانت  التي  الكالسيكية  اللغة  رمزيعكس 
وظيفتها تزيينية تعتمد على المحسنات البديعية 

كالجناس والطباق والمقابلة وغيرهما.
التموزي من لغة شعره الخيط  جعل الشاعر 
الذي يوصل بينه وبين قارئه الكائن والممكن؛ 
التي  التقليدية  اللغة  على  الثورة  كانت  لذلك 
والغموض،  الغرابة  األساس  سمتها  كانت 
وإحالل لغة جديدة قريبة من معيش المتلقي، 
نابعة من واقعه اليومي، معبرة عن انشغاالته 
الشاعر  استطاع  التوجه  وبهذا  وهمومه. 
بينه  الجمالية  المسافة  يقلص من  أن  الحداثي 
في  ساهمت  التي  المسافة  تلك  قارئه،  وبين 

خلقها اللغة التقليدية الغريبة والوحشية.
كانت  العالم  على  الشعر  غارات  أول  إن 
التي،  »الفتاكة«  األداة  فهي  اللغة،  بواسطة 
الذي  واقعه  على  الشاعر  تمرد  بواسطتها، 
واالكتشاف،  »الغزو«  إلى  حاجة  في  كان 
فكان أثر اللغة الجديدة على هذا الواقع كبيرا 
إلى  فككه  المعاصر  الشاعر  ألن  وعميقا 
جزئياته الصغيرة للوقوف عند مكامن الخلل، 
رؤيته  وفق  تشكيله  إعادة  ضرورة  وبالتالي 

الجديدة للعالم.
طافحة  التموزي  الشعر  لغة  جاءت  هنا  من 
حيث  والتحرر  االنعتاق  في  واألمل  بالثورة 
كان  الذي  العاجي،  برجه  من  الشاعر  نزل 
الذاتيون  الرومانسيون  الشعراء  يرتاده 
ويعبر  يتحسسه  شعبه  واقع  إلى  والحالمون، 
الغد  وفي  الجديد  الميالد  في  آماله  عن 

المشرق:)3(
في كل قطرة من المطر

حمراء أو صفراء من أجنة الزهر
وكل دمعة من الجياع والعراة
وكل قطرة تراق من دم العبيْد

فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد
أو حلمة توردت على فم الوليد

في عالم الغد الفتي، واهب الحياة!
هكذا، إذن، بدا الشاعر التموزي أكثر ارتباطا 
بقضايا شعبه ووطنه، وصارت لغته، عكس 
ألنها،  وحميمية  تواصلية  أكثر  القدماء،  لغة 
األلم وتكشف عن مكامن  في نظره، تالمس 
هنا  من  الممكنة.  البدائل  عن  وتبحث  الداء، 
هي  الراقي  األدب  أنمهمة  السياب  يرى 
تصوير الصراع المرير بين قوى الشر وقوى 

الخير في العالم. يقول:)4(
»وقد كانت وظيفة األدب، أو بالحري، وظيفة 
بين  القائم  الصراع  هذا  تصوير  منه،  الرائع 
وظيفته  تلك  زالت  وما  اإلنسان،  وبين  الشر 
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مهمة  ناحية  أبين  أن  وأود  هذا.  يومنا  حتى 
هي أن األديب، حين يصور هذا الصراع، ال 
يقف منه موقف المتفرج المحايد -ألنه إنسان 
قبل كل شيء- فالقضية إذن قضيته والمعركة 
معركته. وهكذا كان األدب، وما يزال، سالحا 
من أسلحة اإلنسان التي شق ويشق بها طريقه 

نحو حياة أفضل«.
اللغة  ضد  يثور  أن  التموزي  الشاعر  حاول 
شعرية  ميزت  التي  والرصينة  الجزلة 
يخلق  وأن  والعباسي،  الجاهلي  العصرين 
صورة للغة، أي أنه يعبر بلغته الخاصة في 
الوقت نفسه الذي يوهم الناس أنه يتمثل لغتهم، 
اللغة المتداولة فيعصرهم. والغاية من ذلك أال 
لغة  وبين  بينه  تفصل  بمسافة  المتلقي  يشعر 
النص الذي يحاوره، أو أن النص ال يحاكي 
وظيفتها  جاءت  هنا  من  اليومي.  معيشه  لغة 
االنفعالية والرمزية »ألن الصورة  التعبيرية 
جوهرها  في  تنتمي  وجدانية  تركيبة  الفنية 
إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم 
الواقع«.)5( ولهذا الغرض عمد الشاعر إلى 
القديمة  الداللية  حمولتها  من  اللفظة  إفراغ 
وشحنها بداللة جديدة تعبر عن موقفه الجديد 
العالم والكون؛ وهي العملية التي جعلت  من 

لغة الشعر التموزي أكثر واقعية. 
التجديد  عملية  عن  سعيد«  »خالدة  تقول 
الشعري لدى السياب:)6( »لوال هذا التوافق 

التغير  وروح  الشكل  في  التجديد  نزعة  بين 
والثورة، لما كان تجديده الشكلي )والعروضي 
استجابة  في  أهميته  تذكر.  أهمية  ذا  خاصة( 
الوعي  في  خفي  لشوق  المتكاملة  السياب 
اإلنسان العربي. فالتجديد ال يتم لمجرد اللعب 
الصوري، وال بد من معاناة خاصة وتيارات 
عن  وتبحث  القائمة  األسس  تقوض  الواعية 

لغة جديدة«.
وخالصة القول: إن هذا التجديد اللغوي عند 
الحداثة  شعراء  من  غيره  عند  كما  السياب، 
العربية، وخاصة التموزيين منهم، قد أدى إلى 
ألنه  بالحياة  ينبض  شعري  معجم  استحداث 
مستمد من واقع اإلنسان، ومن معيش المتلقي 
الذي استطاع أن يتفاعل من هذا الشعر أكثر 
من غيره، وبالتالي أن ينتقل من قارئ منفعل 
على  قادر  منتج  فاعل  قارئ  إلى  بالشعر 
إعادة بناء المعنى انطالقا من قراءته النقدية 

الموازية.
و لتوضيح مواصفات المعجم الشعري الجديد 
لدى  الجديدة  األلفاظ  من  العينة  هذا  أقدم 
رائد  إياه  معتبرا  ال حصرا،  تمثيال  السياب، 
هذه الثورة الشعرية اللغوية، في نظري على 

األقل:
-1 معجم المفردات الواقعية: النوم – البشر 
 – الثورة   – العبيد   – الموت   – النعاس   –
 – الجوع   – الجفاف   – القحط   – الجريمة 

المطر – القمر – الشجر...
 – المومس  المبتذلة:  المفردات  معجم   2-
أثداء  المبغى – عارية الصدور –  البغايا – 

العجائز – الماخور...
العقم   – البار  الجديدة:  المفردات  معجم   3-
 – القذائف   – الخواء   – دهليز   – الترام   –

األبجدية –اإلدريج...
السياب  قصائد  لمعجم  بسيطة  نظرة  وتكفي 
َمَتحها  التي  الكلمات  بعض  عند  للوقوف 
تاريخية  فترة  في  تميز،  واقع  من  الشاعر 
وسلب  والقمع  واالضطراب  بالتوتر  صعبة، 
الحريات وضنك العيش وغيرها من المظاهر 
آنذاك. وقد  العراق  تكن تعكس واقع  لم  التي 
استطاع الشاعر، بحسه الفني ورؤيته العميقة 
وبلغة  شعرا،  الواقع  هذا  ينقل  أن  لألشياء، 
االجتماعية  أبعاده  بكل  الواقع  هذا  تحاكي 
والفكرية واالقتصادية. كما استطاع أن يقلص 
باعتماد  وقارئه  النص  بين  الجمالية  المسافة 

لغة مستمدة من واقعه وروح عصره.
--------------
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المشترك في لغة نجيب محفوظ
مما ال شك فيه أن الرواية العربية منذ نشأتها 
شعوبها،  ومشاكل  هموم  عاشت  اآلن،  إلى 
األجنبي  االستعمار  قضايا  عالجت  حيث 
الصغيرة عن مسايرة  البرجوازية  أمام عجز 
الرفض، والبحث عن التحرر الذي تطمح إليه 

الفئات المتضررة.
فالرواية، على عكس األجناس األدبية األخرى، 
قادرة على إعطاء التفسير للخالد والعابر في 
الحياة وبطرق مؤثرة خصبة، كما أنها تعكس 
لحظاته  في  االجتماعي  الوعي  من  جوانب 
مقومات  من  تملكه  ما  على  الحية،اعتمادا 
تجعله قادرا على التعبير عن الواقع العربي في 
تقلباته واضطراباته. وبها ومن خاللها تستطيع 
وتقديم  الكبرى  مواضيعها  تستقي  أن  الرواية 
نماذج مصغرة عن حياة اإلنسان العربي في 
أجيالها،فأي  واختالف  وصراعاتها  تقلباتها 
معينة،سيجد  رواية  قراءة  من  ينتهي  إنسان 
ذو  ولكنه  ساذجا  سؤاال  يطرح  حتما،  نفسه، 
مغزى، وهو: هل ثمة شخصيات في محيطه 
هذه  في  عنها  قرأ  التي  تلك  تشبه  االجتماعي 

الرواية أو تلك؟
العربي  للروائي  اإلبداعية  المغامرة  وتمثل 
أخصب  من  واحدة  محفوظ«  »نجيب 
بفضل  استطاعت،  التي  األدبية  المحاوالت 
نبوغه األدبي، تصوير الواقع المصري، فأنتج 
لنا روايات تعبر عن مرحلة مهمة من مراحل 
اتجاها غير مألوف،  المصرية، متجها  الحياة 
الفرد  معاناة  على  المنصب  االتجاه  وهو 
القالب  اختيار  المجتمع، وكان البد من  داخل 

المعاني،  وهذه  المفاهيم  هذه  لبلورة  المناسب 
يمتاز  لكونه  األنسب،  الروائي  القالب  فكان 
معه  ينقل  حواريا  جوا  ويخلق  بالمرونة 
المتلقي إلى عالم مليء بالمفاجأة، لذلك حظي 
جنس الرواية باهتمام كبير من لدن الدارسين 
والباحثين، حيث ساهم هذا االهتمام في تنشيط 

الحوار وتعميق التصورات حوله.
وبالتالي يكون أمامنا طرح جملة من التساؤالت 
التي يمكن أن تستفز كل مهتم باألدب الروائي. 
»نجيب  يكتب  كيف  الرواية؟  هي  ما  منها: 
محفوظ« رواياته الواقعية دون أن يستعمل لغة 
المجتمع الواقعية؟ وماالسر الذي جعل روايات 
نجيب محفوظ ال تزال لحد اآلن صالحة لكل 
زمان ولكل شعب كيفما كانت ثقافته ومحيطه؟ 
أسئلة ضمن أخرى سنحاول اإلجابة عنها في 

هذه المقالة.
إن األدب والفن ظاهرتان متطورتان، أي أنهما 

تؤثران وتتأثران بالمحيط اللذان تعيشان فيه، 
وبالتالي فهما ليسا ظاهرتان جامدتان وثابتان، 
والحركة  النمو  دائمتا  ظاهرتان  ولكنهما 
حركيتهما  في  تستجيبان  والتغيير  والتشكل 
»باختين«  الحظ  كما  فهي  بيئتهما.  لظروف 
أية أصول  التحول، ألنها ال تملك  جنس دائم 
أو قوانين، فهي بطبيعتها تتنافي مع األصول 
وتقاوم القوانين، إنها جنس في منتهى المرونة 
يبحث دوما عن نفسه ويحلل طبيعته باستمرار 
ال  صفة  وهذه  أشكاله.  كل  في  النظر  ويعيد 
تتوفر إال في جنس يتكون وينمو في تربة ذات 
بالمستقبل.  المرتبط   بالحاضر  مباشرة  صلة 
ويذهب »روالن بارت« في بعض كتاباته إلى 
أن »الرواية عمل قابل للتكيف مع المجتمع، 
ثابتة  أدبية  مؤسسة  وكأنها  تبدو  الرواية  وأن 
الكيان«1، لذلك فهي أحدث األجناس األدبية، 
األجناس  كافة  احتواء  إلى  أحيانا  تسعى  بل 
وفكرية  علمية  اقتحام مجاالت  وإلى  األخرى 
وأخرى  شعرية،  روايات  وفنية،فهناك 
تاريخية، وروايات فلسفية، وروايات ذات بنية 
مسرحية وملحمية، وروايات تستعير من الفن 
التصوير  ومن  السردية،  طرائقه  السينمائي 

تقنياته في شمولية الرؤية أو جزئياتها.
إنه جنس مفتوح،ال حدود له وال ضوابط،دائم 
التحول متعدد الدالالت، لهذا فقد »أصبح مؤكدا 
وكيفما  أجناسه  طبيعة  كانت  كيفما  األدب  أن 
البنى  هي  الفكرية،  أو  الجمالية  قيمته  كانت 
والسياسي  االقتصادي  بالوضع  تأثيرا  األكثر 
تؤثر  أخرى  من جهة  أنها  كما  واالجتماعي، 
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يبدو  هنا  من  المجتمع،  بنية  في  تأثير  أعمق 
الحديث عن أي جنس من األجناس األدبية لن 
إال  اإلطالق  مفهوما على  يكون  ولن  أبدا  يتم 
إذا كان هذا الحديث مبنيا على معرفة شاملة 
ودقيقة بالمجتمع في مرحلة إنتاج هذا الجنس 
األدبي«2، هذا ما أدى بـ»باختين« إلى القول 
حيزا  تشغل  أصبحت  الرواية  نظرية  »بأن 
المنظرين  والنقاد  الفالسفة  كتابات  من  كبيرا 
يمكننا  وبهذا  الخطاب«3،  شعرية  ومحللي 
شيء  كل  يخضع  اإلبداع  كان  إذا  أنه  القول 
في  الحياة  ويرصد  والتدقيق،  والنقد  للفحص 
تطورها، فإن اإلبداع الروائي بالتحديد يتعامل 
مع األرض التي يحيا فوقها، ومع الحياة بكل 

ما فيها من سخونة وصراع.
طريقها  في  بهذا  سارت  العربية  والرواية 
الكبير  رائدها  يد  على  بالواقع  االرتباط  نحو 
يجدها  لرواياته  فالدارس  محفوظ«،  »نجيب 
بها  تحفل  التي  الواقعية  بالصراعات  تعج 
الحرافيش«،  فـ»ملحمة  االجتماعية،  الحياة 
في  الفتوة  لواقع  صورة  إال  هي  ما  كمثال، 
تعتبر  التي  »الثالثية«،  ورواية  مصر. 
تصويرا لحقبة زمنية ال بأس بها من التاريج 
المصري، تتداخل فيها كل العالقات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية. إلى جانب رواياته 
و»بداية  المدق«،  و»زقاق  الخليلي«  »خان 
من  مستمدة  روايات  كلها  إلج،   ... ونهاية« 
محفوظ«  »نجيب  صاغها  المصري  الواقع 
لتكون شاهدا على الفساد االجتماعي والسياسي 
واالقتصادي في الواقع المصري. فالسائل عن 
إلى  النظر  يكفيه  محفوظ«  »نجيب  كتابات 
التي  التطورات  كل  ليعرف  األدبية  ثرواته 
كانت  البداية  العربية،ففي  الرواية  عرفتها 
بدأ  ذلك  بعد  لكنه  تقليدي  شكل  ذات  رواياته 
استفادته  نتيجة  وذلك  التجديد،  نحو  يصبو 
دراسته  في  النفس  كعلم  الحديثة  العلوم  من 

روائية  مجموعة  ذلك  فأثمر  للشخصيات 
مميزة نذكر من بينها »اللص والكالب، فوق 
النيل، ميرامار، الشحاذ، قشتمر ...«، بحيث 
جاءت كبداية لمرحلة جديدة في كتاباته بدت 

الرواية،  محور  هي  الحكائية  الشخصية  فيها 
الداخلي  المونولوج  استعمال  جانب  إلى 
وتداخل األزمنة في ذهن البطل بين الماضي 
أفقد  الرواة، مما  تعدد  والحاضر، زيادة على 
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الرواية المنطقية والوضوح اللذين نجدهما في 
للقراء ذوي  بالنسبة  التقليدية، خاصة  الرواية 
الثقافة المتوسطة، مما جعل »نجيب محفوظ« 
يرجع بكتاباته للشكل التقليدي الذي يتماشى مع 
الواقع ولم يصل بعد إلى التطور الفكري الذي 

يسمح له بتقبل كل األشكال الحديثة.
وهنا نجد »نجيب محفوظ« حاول أن يخدم كل 
الفئات والطبقات المتتبعة له من خالل تبسيط 
أشكال وأنماط كتاباته داخل إي متن روائي، 
اللغة  على  المحافظة  على  حريصا  كان  لكنه 
باعتبارها أساس كل عمل روائي،فهو لم ينح 
إلى أكثر  الدارجة للوصول  العامية أو  منحى 
نجده  ما  عكس  على  القراء،  من  ممكن  قدر 
اليوم منتشرا وبقوة داخل روايات عربية تعتمد 
أفكارها  إليصال  العامية  على  كبيرا  اعتمادا 
ومعتقداتها، فنجيب محفوظ تقرأ له كل الطبقات 
باختالف أعمارهم وبيئتهم وثقافاتهم، ويفهمونه 
دون عناء أو شقاء في فهم المراد من الكالم 
المسرود »فاللغة هي أساس الجمال في العمل 
بن  اإلبداعي من حيث هو«4. ونجد »بشار 
المعتمر« يشير إلى »مسألة المستوى اللغوي 
الذي يمكن أن يستوي فيه الكاتب بحيث ال يعلو 
وال يسفل«5. وغير بعيد عن هذا نجد »التعدد 
عبر  يتحقق  الرواية  داخل  اللغة  في  والتنوع 
وهو  أجناسي  األول  التنضيد:  من  مستويين 

المتنوعة  التعبيرية  األجناس  من  جملة  يضم 
سواء كانت )أدبية، قصص، أشعار، قصائد(، 
أدبية )دراسات، مقاالت، نصوص  أو خارج 
يمثله«  والذي  مهني،  والثاني  بالغية،(، 
الطبيب،  المحامي،  لغة  الواسع:  بالمعنى 
هنا،  ومن   .6)... السياسي،  التاجر،  الفالح، 
واعتمادا على هذا التنوع في مستويات اللغة 
االجتماعي  البعد  أن  يتضح  الرواية،  داخل 
وبه  الحكائية،  المتون  داخل  وبقوة  حاضرا 
ومن خالله وجب االهتمام بلغة وسيطة تخدم 
كل الفئات دون أن نتجه إلى أرخص الحلول 
أو  أفكار  إليصال  العامية  على  باالعتماد 

معتقدات بحجة المستوى الثقافي للقارئ.
الثقافات  تخدم  أن  العامية  هذه  تستطيع  وهل 
يستطيع  لكي  عربية،  منطقة  لكل  اإلقليمية 
كل قارئ أن يفهم مصطلحات وعبارات هذه 

المنطقة أو تلك.
إن الدارجة »في نظر علماء اللغة، وفالسفتها، 
أو  الدارجة  أن  لها«7، صحيح  لغة ال ذاكرة 
داخل  والتواصل  اليومي  الحوار  لغة  العامية 
أن  وقاطعا  كليا  منعا  يمنع  هذا  لكن  الحياة، 
العربية  فاللغة  والقرآن،  العلم  لغة  محل  تحل 
»ستظل هي لغة الرفعة والسيادة، ولغة الدولة، 
مع  العالقة  تحفظ  التي  واللغة  التقدم،  ولغة 
التاريخ  في  توجد  الماضي، وال  التراث ومع 

جميع  على  إذن  بد  ال  للدارجة«8،  نصوص 
في  منهجياتهم  يراجع  أن  العرب  الروائيين 
إذا  اللغة  مستوى  على  خصوصا  الكتابة، 

أرادوا لرواياتهم االستمرار عبر التاريخ.
والعلوم  اآلداب  كلية  دكتوراه،  باحثة   *

اإلنسانية، فاس.
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نجيب العوفي          

عن الَحراك النقدي في المغرب

عوالم أدبية

شهد المغرب الثقافي، َحراكا نقديا دؤوبا - وموصوال منذ 
سبعينيات القرن الفارط إلى اآلن، عبر محطاٍت وأجيال 
سواحله،  بين  متنّقلة  النقد،  بسؤال  مسكونة  ُمتمْرحلة 

وُمجّددة لظواهره وُطروحاته.
موجاته  في  وأْفَضى  الحافل،  النقدي  المسار  هذا  آل  وقد 

األخيرة إلى ما اصُطلح عليه بالنقد التفاعلي - الرقمي.
الخصوص، هي محطة  السبعينيات على  وتُعتبر مرحلة 
اإلقالع النقدي - الحداثي في المغرب، وُمنطلق األوراش 
النقدية المفتوحة على المناهج والنظريات الغربية الحديثة، 
واأللسنية،  التكوينية،  والبنيوية  البنيوية،  منها،  وبخاصة 
والسيميائية، واإلحصائية، والتيماتيكية .. هذا إلى نظريات 

التلقي وعلم النص .. الخ.
واْفتراع  انتهاج  إلى  سبّاقا  بالفعل،  المغرب  كان  ولقد 
النقدي  للخطاب  جديدة  آفاق  وفْتح  الحداثية  المناهج  هذه 
والتاريخية  الجغرافية  ُمتاخمته  ..بحكم  النقدية  والمقاربة 

ألوربا، على مْرمى بصر.
وثُنائية  القوى،  موازين  من  نقديا،  وبدل  غيّر  ما  وهذا 
أضحى  حيث  التاريخ،  عبر  السائدة  والمحيط  المركز 
حيث  من  ومؤثّرا،  فاعال  نقدي،  إشعاع  مركَز  المغرب 
ومستمعا  ومتلّقيا  متأثرا  محيط  المشرق،  أضحى 
نسختها  في  الحداثة  ِغمار  في  ينخرط  أن  قبل  للمغرب، 

األنجلوساكسونية، ويُدلي بِدالئه فيها.
خاص،  نحو  على  المغاربة  الجامعيين  أجيال  ظلت  وقد 
في  ومتبارية  سلف،  كما  النقد  بأسئلة  ومسكونة  مولعة 

حلَبته. خلَفا عن سلف.
يذهب  الخطيبي،  الكبير  للمفكر عبد  وثّمة رأي معروف 
منها  أكثر  فقهية  نزعة  ذو  تاريخيا  المغرب  أن  إلى  فيه 
إبداعية .. والنقد تجّل ومظهر حداثي للفقه. إن النقد فقه 

النصوص.
ولعل هذا ما يفسر هذا الحراك النقدي - المغربي على قدم 
وساق، كما يفسر تَبعا هذه الجوائز العربية التي يفوز بها 

المغاربة، في مجال الخطاب النقدي.
ألعمالهم  ِوفاق  وجزاء  تأكيد.  بكل  لذلك  أهل  وهم 

واجتهاداتهم.
هل يشير هذا الوضع، إلى تراجع أكاديمي - ونقدي في 

المشرق العربي؟
أم إلى تفوق المغاربة؟

ال هذا وال ذاك.
وفي  العربي،  النقد  جدلية  في  طبيعية  هي صيرورة  بل 

ثُنائية المركز والمحيط.
أو قل هي لحظة تناُوب على المركزية والُمحيطية.

وتلك األيام النقدية، نُداولها بين الناس.
جوادا  اآلن  أصبح  الذي  العربي  الشرق  أن  ظنّي،  وفي 
األهلية  والمؤامرات  والُخطوب  الحروب  بفعل  جريحا، 
الشرق  هذا   .. العربي(  )الربيع  ُخرافة  منذ  والدولية 
الخطاب  الزدهار  مالئما،  حيويا  مجاال  يعد  لم  الجريح 

النقدي - المشرقي، على سجيّته ودْيدنه.
لم يعد مجاال حيويا مالئما الْنتعاش األدب والفكر.

إن لم أقل، إنه لم يعد مجاال مالئما للحياة.
خليجي  طابع  ذات  الجوائز  هذه  معظم  أن  خاف،  وغير 

)السعودية / اإلمارات / قطر ...(.
وهذا ما يشّجع بال شك، على هجرة النقاد العرب بعامة، 

مغاربة ومشارقة، ألداء )الُعمرة النقدية(.
 .. الصدد  هذا  في  والتأويالت   - القراءات  تتعّدد  ومهما 

يبقى فوز المغاربة بهذه الجوائز العربية 
 - أدبية  ظاهرة  النقدي،  الخطاب  مجال  في  الوازنة 
هذه  أن  وبخاّصة  وتقدير،  تنويه  كل  تستحّق  واعتبارية 
الجوائز تأتي من عمق المشرق العربي وخليجه، وبتزكية 
علمية من لجان محّكمة، تضم أسماء محترمة من كل فّج 

عربي .. وما اجتمعت أّمة البحث والنقد على ضالل.
إنه اعتراف مشرقي بالنبوغ المغربي، وفق عبارة الباحث 

المغربي الريادي العاّلمة عبد هللا كنون.
وقد أتى على المغرب حين طويل من الدهر، كان يُعتبر 

فيه هامشا ثقافيا مغمورا، إن لم أقل نسيا منسيا.
وها هو المشرق اآلن، يرّد بعض الّدين للمغرب.

والخير، وإن جاء متأّخرا، فهو نافع للناس، كما في الَمثل.
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  فضيل ناصري

مقدمة:
يقع كتاب الشعر، أو على األصح ترجمة متى بن يوسف القنائي لكتاب 
أرسطو طاليس في الشعر من السريانية إلى العربية في 293 صفحة 
لتأتيره في  المتوسط، وقد حققه مع ترجمة حديثة ودراسة  القطع  من 
الشعر  كتاب  ترجم  وقد  الدكتور محمد شكري عياد.  العربية  البالغة 
إلى العربية في أوائل القرن 4 الهجري، وبدئت محاولة تلخيصه من 
قبل الفالسفة العرب قبل ترجمته كامال بقرن أو يزيد، وترجمة متى بن 
يونس هذه تعتبر جزءا من مخطوطة »األركانون« المحفوظة اليوم في 
المكتبة األهلية بباريس، وقد تناول هذه الترجمة بالدرس والتحليل كتاب 

ودارسون غربيون أمثال ؛مرجليوت وتكاتش.
وألن شكري عياد تحرى العلمية والموضوعية، كما يقول؛ فهو قد أثبت 
ترجمة متى كما هي، ونبه على أخطاء متى النحوية وكذا التي لها صلة 

بالترجمة وأقر تصويباته في هامش ترجمته الحديثة.
والحديث عن أهمية كتاب الشعر في الثقافة العربية هو من قبيل تحصيل 
الحاصل، فهو من أشد المؤلفات صلة بحياتنا الفكرية، كما يذهب إلى 
ذلك زكي نجيب محمود في مقدمة الكتاب، وهو بعد يعتبر منجما مليئا 
المرجع األول فيه، إذ ال  النقد األدبي، بل اليزال  القيمة في  باألفكار 
مندوحة لدارس األدب عموما، ناقدا كان أو شاعرا، من الرجوع إليه 

واالغتراف من معينه.
وينسلك بحث الدكتور محمد شكري عياد، ضمن البحوث التاريخية، 

وقد قسمه إلى قسمين اثنين: 
قسم أول: أثبت فيه ترجمة متى بن يونس لكتاب الشعر، وقابلها بترجمة 

حديثة له، استدرك فيها على متى الكثير من األمور والقضايا.
قسم ثان: عرض فيه لتاريخ كتاب الشعر في الثقافة العربية، وخاتمة 

انتهى فيها إلى خالصات واستنتاجات سنأتي على ذكرها.
ويجمل بنا قبل هذا وذاك أن نشير إلى أن الشعر بالمعنى األرسطي 
الموسيقى  يشمل  أرسطو  لدى  فالشعر  العربي،  التداول  في  منه  أعم 

والرقص، وما نسميه تمثيال ومسرحا باإلضافة إلى الكالم المنظوم.
وترتيبا على هذا فنحن ال نتنكب عن الحقيقة إن قلنا إن الشعر العربي 
ليس سوى جزء في »شعر أرسطو«، أو لنقل بلغة االصطالحيين هو 

لفظ ذو معنى مخصوص.
المحاكاة: 

ترجمة  الشعر]نقصد  كتاب  في  مركزيا  مفهوما  »المحاكاة«  تعتبر 
شكري عياد[، وتستمد أهميتها من كونها فطرية في اإلنسان؛ فهي تنشأ 
معه  منذ الصغر، وبها يتميز عن سائر الكائنات، وتمثل طرقة األول 
في التعلم واكتساب المعرفة، ثم إن اإلنسان يشعر بااللتذاذ وهو يحاكي 
أو وهو يرى شيئا محاكى . وقد أخذ أرسطو مفهوم المحاكاة هذا عن 
أفالطون، وإن كان أفالطون يتحدث عن محاكاة األشياء المحسوسة، 
أما أرسطو فجعل المحاكاة لألشخاص واالنفعاالت واألفعال.                              

وقد قسم أرسطو عن المحاكاة، إلى ثالثة أقسام:
+ وسيلة المحاكاة: وتشمل الوزن أو اإليقاع واللفظ والنغم. 

+ األشياء التي يحاكيها الشعر، وهي إما نبيلة أو دنيئة.
+ الطريقة أو األسلوب الذي يحاكى به.

ويحاكي الشعر الناس في فعلهم، وهؤالء إذ يفعلون يكونون أحد ثالثة 
دونها،  أو  فوقها  أو  البشرية  الطبيعة  مع  سويا  الفاعل  يكون  أن  إما 
أي إما أن يكونوا أخيارا أو أشرارا أو في منزلة بين المنزلتين، أي 
أن يكونوا أوساطا. وتبعا لضروب هؤالء تختلف ضروب   الشعر، 
الجوانب  تصور  التي  وهي  التراجيديا/المأساة،  رأسها  على  ويأتي 
أو  الكوميديا  ثم  االختيار،  تحاكي  فهي  وبالتالي  اإلنسان،  في  السامية 

الملهاة، وتصور الجوانب الدنيئة، ألنها تركز على ما يثير السخرية في 
تصرف اإلنسان، وهذا بالضرورة ضرب من القبح، وتتفرع عن هذين 
الضربين الرئيسيين ضروب أخرى نبينها في الخطاطة اآلتية مبينين 

مختلف الترجمات العربية لها:

الشعر لدى أرسطو

وعن  حدة  على  نوع  كل  التحليل عن  من  يأتي  فيما  متحدثون  ونحن 
مجمل التقاطعات والتواشجات الواقعة بين التراجيديا والكوميديا، وكذا 

التي بين كل نوع وما يتفرع عنه.

التراجيديا:
ويعرفها أرسطو بقوله: »هي محاكاة فعل جليل كامل له عظم ما في 
كالم ممتع تتوزع أجراء القطعة عناصر التحسين فيه، المحاكاة تمثل 
الفاعلين وال تعتمد على القصص، وتتضمن الرحمة والخوف لتحدث 

تطهيرا لممثل هذه االنفعاالت«)1(.
نبيل  يتعلق بمحاك فاضل  التعريف أن األمر  ونستنتج من خالل هذا 
لفعل أو لشخص نبيل كذلك، وما يثير االنتباه في هذا التحديد هو لفظتا: 
»الفعل، والفاعلين«، وهما في الحقيقة تحيالن على الحقل المسرحي 

وتمتان له بصلة كبيرة.
فدون كثير إمعان نظر يتبين لقارئ كتاب الشعر أن األمر يتعلق بنظرية 
المسرح ال الشعر، ويتضح هذا بشكل جلي حين يتحدث أرسطو عن 
اثنين،  إلى  واحد  من  الممثلين  رفع عدد  أول من  باعتباره  أسخيلوس 
وقلص نصيب الجوقة، وجعل للحوار المقام األول في التمثيل، وعن 
سوفو كليس الذي زاد عدد الممثلين إلى ثالثة وأدخل المناظر، ثم حين 
يتحدث في موضع آخر من الكتاب عن أن التراجيديا تحاكي األفعال 
التي تحدث الشفقة أو الخوف، وهذه األفعال وهذه اإلثارة للخوف أو 
الشفقة نراها على الركح ممثلة، وتغدو بالتالي المحاكاة تمثيال، ويعضد 

رأينا هذا حديث أرسطو طاليس عن »التقمص«.
وتتفق الملحمة مع التراجيديا باعتبار األولى فرعا من الثانية، في كونها 
محاكاة لألخيار في كالم موزون، وتختلف عنها في أن الملحمة ذات 
عروض واحد وأنها تجري على طريقة القصص، وهي مخالفة لها في 
فالتراجيديا تحاول جاهدة أن تقع تحت دورة شمسية واحدة،  الطول، 
أو ال تتجاوز ذلك إال قليال، أما الملحمة فهي غير محدودة في الزمان، 
ويتسمح في التراجيديات بمثل ما يتسمح به في المالحم، أما األجزاء 
الداخلية في التراجيديا، فمنها ما يوجد هو بعينه في الملحمة ومنها ما هو 
خاص بالتراجيديا، فمن عرف الجيد والرديء في التراجيديات، عرف 
مثل ذلك في المالحم، ألن ما يوجد في الملحمة يوجد في التراجيديا، أما 

ما يوجد في التراجيديات فليس كله موجودا في الملحمة)2(.
األخير  هذا  يكون  بأن  رهينان  الرصين  الشعر  في  والجاللة  والعظم 

كر
ف

قراءة في كتاب أرسطو طاليس: في الشعر)*(

التراجيديا                الشعر الديثرمبيالكوميديا               الكوميديا
الطراغوذيا- - - - - - - - - اختيار المترجم - - - - - - - -القوموذيا

                                  ابن سينا
المأساة- - - - - - - -اختيار متأخري المترجمين؛- - - - - - - الملهاة

ع.الرحمن بدوي، ومحمد شكري عياد   
            

المالحم                                                             اإليامبو
المدائح- - - - - - - - - - اختيار ابن سينا - - - - - - - - - األهاجي
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وسطا مقبوال وضرب أرسطو طاليس مثاال لتقريب هذه الوسطية، مفاده 
أن الحيوان الشديد الصغر ال يرى جميال، ألن منظره يختلط لوقوعه في 
زمان يكاد ال يحس. كما أن الحيوان الشديد الكبر ال يرى جميال أيضا 
ألن منظره ال يقع مجتمعا بل يذهب عن الناظرين ما فيه من الوحدة 
والتمام، ويقول عن العظم المطلوب: »إن كل عظم يتفق فيه التغير من 
الشقاء إلى السعادة أو من السعادة إلى الشقاء في حوادث متسلسلة على 

مقتضى اإلمكان أو الضرورة، فهي حد صالح للعظم«)3(.
ينبغي أن  التي  التراجيديا  الحديث عن أجزاء  وقد أسهب أرسطو في 
الكمية  بحسب  إليها  تنقسم  التي  واألجزاء  أشكال،  أنها  على  تستعمل 
وهي: المقدمة، القطعة، الخروج، غناء الجوقة، وينقسم هذا األخير إلى 
قسمين وهما: العبور والوقفة، ويقول في عنصر الجوقة: »)...( أما 
الجوقة، فيجب أن تعتبر كواحد من الممثلين، فتكون جزءا داخال في 
الكل وتشترك في التمثيل ال كما عند أوربيدس بل على طريقة سوفو 

كليس« )4(.
بغناء  بعضها  اختص  وإن  التراجيديات  لجميع  عامة  األجزاء  وهذه 
هو  تراجيدية  الشعراء  أشد  أن  إلى  طاليس  أرسطو  وذهب  المسرح، 

يوروبيدس.
الكوميديا:

هي األخرى ضرب من المحاكاة، لكن يتعلق األمر هذه المرة بمحاكاة 
القبيح،  من  قسم  بنا  مر   كما  المضحك،  ألن  األدنياء،  فعال  األدنياء 
وبذلك  تشويه،  فيه  ولكن  إيذاء،  وال  فيه  ألم  ال  قبح  المضحك  واألمر 
فالكوميديا/الملهاة تصوير للناس أقبح مما هم، أو أقبح ممن نعهدهم، وقد 
تكلم عنها أرسطو حينما أخذ في الحديث عن سوقية العبارة  وابتذالها، 
ويدخل في هذا القسم من أقسام الشعر عروض اإليامبو، وهو عروض 
كان الناس يتهاجون به، وبناء على هذا ذهب المترجمون والملخصون 
العرب إلى أن هذا األخير يقابل شعر الهجاء المعروف في المنظومة 
الثقافية العربية، وعلى الخصوص شعر النقائض الذي يطبعه الحوار 

بين المتهاجيين. 
وأول من عرف في هذا النوع من الشعر )شعر المساخر(، هيجيمون، 

ونيقوخاريس الذي كتب الديليادا، وكذا إسخيلوس. وهذا ما عرض له 
الدكتور محمد شكري عياد في القسم األول من بحثه، أما فيما يتعلق 
بالقسم الثاني من البحث فعنونه ب: » كتاب أرسطو طاليس في الشعر؛ 
أبواب،  ثالثة  إلى  اآلخر  قسمه هو  وقد  العربية«،  الثقافة  في  تاريخه 
العربية، وفي  إلى  الشعر  نقل كتاب  تحدث في األول منها عن كيف 
الثاني منها عنه ] أي عن كتاب الشعر[ بين أيدي الفالسفة العرب، وفي 

الباب الثالث تحدث عنه بين البالغيين والبلغاء العرب.
كيف نقل كتاب الشعر إلى العربية؟*

في البداية نبه الدكتور محمد شكري عياد على أن ترجمة كتاب الشعر 
لم تكن إال جزءا ضمن حركة ترجمة واسعة شملت كثيرا من الكتب 
الفلسفية والعلمية التي نقل بعضها عن أصوله اليونانية ونقل البعض 

اآلخر عن ترجمات سريانية.
وانتقل للحديث عن محيط النص العربي، أي ترجمة متى، ونعني هنا 
بالمحيط ما يدعوه البنيوي التكويني لوسيان كولدمان »تكوين النص«، 
وتدخل فيه البيئة الثقافية بوجه عام وكذا المؤلف، فتحدث عن المؤثرات 
الثقافية في المترجم السرياني متى بن يونس التي البد أن يستصحبها، 
وهو يترجم كتاب الشعر، ويعني األدب السرياني واليوناني والعربي، 
وإن كانت هذه المؤثرات من قبيل محتمل الوقوع بالنسبة لشكري عياد 
فيما يتعلق بمتى بن يونس، ألنه كما يذهب إلى ذلك، الباحث شكري 
عياد ال تذكر عنه المراجع العربية الشيء الكثير، وكل ما نعرف عنه 
ما ذكره صاحب الفهرست، وابن أبي اصيبعة أن اسمه أبو بشر متى 
بن يونس أو يونان وأنه من أهل دير قنا ممن نشأ في »إسكول مرمار 

لي« وأنه مات ببغداد سنة ثمان وعشرين وثالثمائة.
وقد سبق أن أشرنا إلى أن محمد شكري عياد خطأ متى بن يونس في 
كثير مما ذهب إليه في ترجمته واعتبرها رديئة؛ فثقافته العربية ضحلة 
ولغته ليست فصيحة  واتسمت ترجمته بالميل إلى الحرفية، والشرح 
والتقريب، واستصحاب األفكار الدينية والمنطقية والتي لها صلة بالعلوم 
بن  السرياني حنين  قبل شكري عياد[  ]أي  قبله  مثلما ذهب  الحكمية، 
ترجمات  أغلب  أن  إلى  أحمد  بن  الخليل  عن  العلم  أخذ  الذي  إسحاق 

السريان عن اليونانية إلى السريانية خبيثة ورديئة.
يونس  بن  متى  ترجمة  تاريخ  تحديد  عياد  محمد شكري  يستطيع  وال 
كتاب الشعر إلى العربية بشكل دقيق وإنما يرجح أنها تمت قبل المناظرة 

المشهورة بين متى بن يونس وأبي سعيد السيرافي)320هـ()5(.
كتاب الشعر بين أيدي الفالسفة:*

وقد تحدث شكري عياد في هذا الباب عن نقول الكندي والفارابي وركز 
على تلخيص ابن رشد.

أ(- ابن سينا 428-370هـ: لقد أفاد ابن سينا مما أنتجته عدة أجيال من 
الشعر في  لكتاب  قبله، ويقع تلخيصه  المترجمين والشراح والفالسفة 

قسم المنطق وهو آخر أقسام كتاب الشفاء.
والخرافة  التخييل  معنى  لشرح  تلخيصه  في  سينا  ابن  عرض  وقد 
واالستدالل واالشتمال ومحاكاة األفعال والذوات، كما اختار الحفاظ مع 
التعريب، على اصطالح: طراغوديا وقوموذيا، ظنا منه أن المصطلح 
للمصطلح  التي  والداللية  االستيعابية  الكفاية  نفس  له  ليس  العربي 

اليوناني.
وقد عرف ابن سينا المحاكاة بقوله: »)...( هي إيراد مثل الشيء وليس 
هو هو« وحصر أغراض المحاكاة في: تحسين وتقبيح ومطابقة، كما 
تناول فكرة العظم، وفكرة وحدة العمل)6(، وقسم الخرافة إلى بسيطة 
الغموض؛  الكثير من  يكتنفه  الخرافة عنده  مفهوم  كان  وإن  ومركبة، 
فمرة الخرافات الشعرية هي األقاويل المخيلة ومرة هي جزء من أجزاء 

صناعة طراغوديا، ومرة تغدو مقابل المحاكيات.
الفلسفية في تلخيصه،  واستصحب ابن سينا بما هو فيلسوف ، ثقافته 
وال أدل على ذلك من تردد فكرة صلة الشعر بالفلسفة، ويذهب شكري 
عياد إلى أن ابن سينا في تلخيصه لم يعتمد غير ترجمة متى باإلضافة 
إلى بحث البالغيين العرب في العبارة، ويقصد كتاب البديع البن المعتز 

ونقد الشعر لقدامة بن جعفر.
ب(- ابن رشد )520هـ/595هـ(:
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لقد عكف ابن رشد على كتب أرسطو شارحا وملخصا، وإن تعرض 
وبايو  بور،  ودي  فرينان،  األوربيين؛  النقاد  قبل  من  الذع  شديد  لنقد 
وتر، كل أولئك نسبوا إليه الخلط في أداء معاني أرسطو والعجز عن 
فهمها، ونقدهم هذا فيه بعض الوجاهة خصوصا، إذا علمنا أن المنظر 

المسرحي لدى أرسطو أصبح نظرا فكريا لدى ابن رشد!؟؟
سينا،  ابن  وتلخيص  متى  ترجمة  من  رشد  ابن  استفاد  فقد  وعموما 
له، وبالرغم  نقلين  تلخيصه  أورد في  أنه  والفاربي، ويشهد على هذا 
مما قيل في ابن رشد، فقد تحرى الدقة في فهم أفكار أرسطو، حاول 
في  العربي، شأنه  للفهم  الشعر  كتاب  بهذا يخضع  كان  تعريبها، وإن 
ذلك شأن متى؛ فهو اآلخر يأخذ باصطالح المديح والهجاء، وال يأخذ 

بطراغوذيا وقوموذيا.
كتاب الشعر بين البالغيين والبلغاء:*

البالغة  في  أرسطو  كتاب  تأثير  عن  الحديث  وقبل  البدء  في  وجب 
العربية، اإلشارة إلى أن بعض المستشرقين، أمثال تكاتش، وكراتشكو 
ڤسكي ال يرون أي تأثير يذكر لكتاب الشعر في الثقافة العربية!! وتبعهم 
في ذلك من العرب طه حسين الذي قرر أن كتاب الشعر لم يفهمه أحد 
فهم منه نظرية  ابن سينا  إن  فقال  ثم عاد  العرب على اإلطالق،  من 

المحاكاة!!.
ومحمد شكري عياد  دحض هذا الطرح في القسم الثاني من الكتاب 

وبين أن فيه الكثير من التجوز والتجني على الذهنية العربية.
لقد تأثر البلغاء العرب بالفلسفة اليونانية عموما، وكتاب الشعر والخطابة 
وبوبوا  بالحد،  التعريف  المنطق  من  فمتحوا  الخصوص؛  وجه  على 
مصنفاتهم على طريقة يونان، ونلحظ هذا في كتاب »نقد الشعر« لقدامة 
تقدم  مما  وفيه شيء  اليوناني،  بالفكر  قويا  تأثرا  تأثر  الذي  بن جعفر 

ذكره. 
أن  بدهيا  كان  فقد  اليونان،  الفالسفة  كتب  أحد شراح  قدامة  وباعتبار 
يستصحب ما وعاه في بطون الكتب الفلسفية والمنطقية في تصنيفاته 

في النقد العربي.
ويظهر بجالء تأثير قدامة بن جعفر بكتاب الشعر حين حديثه عن أن 
المعاني واألغراض،  بالمادة  مادة وصورة، ويعني  إلى  ينقسم  الشعر 
باألخالق  الشعر  يربط  كما  األغراض،  لتلك  الشاعر  نظم  وبالصورة 
على طريق أرسطو »)...( فالرفعة ]يقول قدامة بن جعفر[ والضعة 
ينظم  التي  للمادة  أي  والمعاني،  لألغراض  والخسة صفات  والشرف 
منها الشعر«، ويدخل الرثاء في المديح باعتباره غرضا أعم وأشمل 
ينهض على خلفية أن المرثي من األخيار واألفاضل، وإن لم نجد في 
كتاب قدامة غير هذه األصداء الضعيفة لكتاب الشعر، فعلينا أال ننسى 

أنه كتبه قبل تلخيص الفارابي.
 ،)7( للمادة  األربعة  العلل  عن  المعروف  الناقد  اآلمدي  ويتحدث 
ويحتكم كثيرا إلى رأي األوائل: وهم عنده فالسفة يونان وحديث عبد 
القاهر الجرجاني عن النظم يكاد يكون حديث أرسطو نفسه عن وحدة 

ابن  تأثر  كما  التخييل،  لحديثه عن  بالنسبة  نفسه  والشيء  الموضوع، 
تأثرا غير واضح بكتب  المعتز في »بديعه«، والجاحظ في »بيانه« 

أرسطو عامة وكتابه الخطابة خاصة.
أما حازم القرطاجني في كتابه »منهاج البلغاء وسراج األدباء« فقد تأثر 
تأثرا عميقا بكتاب الشعر، سيما وقد أفرد فصال كبيرا في القسم الثاني من 
كتابه للحديث عما تقوم به صنعتا الشعر والخطابة من التخييل واإلقناع، 
ويبدو األثر األرسطي في مصنف حازم بشكل جلي في تقسيمه الشعر 
إلى طريقتين طريقة الجد وطريقة الهزل، وكذا في تعريفه إياه بقوله: 
»هو كالم موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه 
إليها ويكره إليها ما قصد تكريهه لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه 
بما يتضمن من حسن تخييل ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن 
هيئة تأليف الكالم أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك«)8(، 
وأفضل الشعر لدى حازم هو ما حسنت محاكاته وهيئته وقويت شهرته 

أو صدقه، وخفي كذبه.

خاتمة:
وبعد يتبين أن: 

األول  أصله  تشكيل  أي  الشعر  إليها  يرتد  مفهوم مركزي  المحاكاة   *
واألصل الذي يتفرع منه الميل إلى تحصيل المعرفة.

إلى  النظر األخالقية  ينقسم بحسب زاوية  لدى أرسطو  الشعر  * وأن 
جليل مرتبط باألجالء الفضالء، ورذيل مرتبط طبعا باألراذل.

* أن كتاب الشعر كان له تأثير بشكل من األشكال في الثقافة العربية، 
لفيلسوف، ويكفي ما  فيلسوف  لناقد ومن  ناقد  إنما تختلف درجته من 
أورده محمد شكري عياد في هذا الباب حجة على تكاتش وكراتشكو 
ڤسكي المنكرين لهذا التأثير، وعلى طه حسين الذي يؤمن ببعضه ويكفر 

ببعض.

هوامش:
*-كتاب أرسطو طاليس في الشعر،نقل: أبي بشر متى بن يونس القنائي 
من السرياني إلى العربي، حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في 
للطباعة  العربي  الكاتب  العربية: د. شكري محمد عياد، دار  البالغة 

والنشر، القاهرة: 1387هـ/1967م.
)1(- في الشعر، ص.48.

)2(- المصدر نفسه، ص48،47.
)3(- نفسه، ص. 62،60.

)4(- نفسه، ص. 106.

)5(- نفسه، ص. 179.

)6(- نفسه، ص. 203.

)7(- نفسه، ص. 236.

)8(- نفسه، ص. 244.

لوحة »مدرسة أثينا« )1510-1509( للفنان اإليطالي رافائيل
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الثقافية  الجمعيات  بعض  تمد  أن  جميل 
الثقافية، لخلق  بتعدد روافده  الجسور لآلخر 
الخاصة  الهوية  بين  المفتقد  الجدل  ذاك 
وامتداداتها. لكن أن يتحول األمر إلى هوس 
تستطيب  التي  المسالة  هي  تلك  مالزم؛ 
هي  فكثيرة  المستنقع.  في  ولو  التطلع 
الدعم من  تطلب  التي  الملتقيات »العالمية« 
كل الجهات، دون التساؤل عن العلة والملة 
إلى حد أن هذه الملتقيات تحولت إلى أشكال 
احتفالية، بميزانية بإمكانها أن تمتص بعض 
من  عدد  أكبر  كنشر  الصغيرة  األزمات 
مخطوطات  من  الكتاب  لتخليص  الكتب، 
مركونة في ظل أزمة النشر. وتأثيث قاعات 
ثقافية جرداء مهترئة في غياب صالبة البنية 
هذا  تفعيل  في  للمساهمة  ذلك  كل  واألداة.. 
العربي، ولشمول  الوطن  الثقافي في شمول 

الثقافة أيضا.
المبدع هنا واآلن، كلما تقدم في إصدار أغلفة 
عديدة، يحس أنه ذو أجنحة وامتداد،  وينبغي 
أن يكون له مريدون يطبلون له على غرار 
أو  تكلم  متى  الرأس  له  ويطأطئون  المعتاد، 
هذه  حول  االلتباس  يحصل  هنا  شهق...من 
العالمية: هل تعني أن يكون الكاتب مقروءا 
خالل  من  أخرى  ومرجعيات  ثقافات  في 
لمسة  له  تكون  أن  أم  الوسائط،  في  اإلقامة 
خاصة في رافد الكتابة  كحقل إنساني يغتني 
تسند  باعتبارها  واإلضافات  بالخصوصيات 
وكثيرة  الجوهرية؟.  اإلنسانية  والقيم  العقل 
العالمية كمكر  تغذي وهم  التي  األوهام  هي 
ليجعلها  األسماء،  يستدرج  الذي  الجوائز 
الملغوم  الطعم  لذاك  باستمرار  متطلعة 
بمعايير خالية تماما من سلطة اإلبداع. وكذا 
لتغذية  الساعية  الدولية  المؤسسات  أفعال 
على  مقنعة  ثنائية  من  انطالقا  اإلديولوجيا، 
الدوام: المركز والهامش الذي عليه أن يبقى 
وال  والثقافة.  العقل  أرض  على  ولو  تابعا، 
تفوتني هنا الفرصة دون أن أكبر في بعض 
النصوص  ماء  في  وإقامتها  تمنعها  األسماء 
الذي يصر أن ال يتحول إلى نفط أو زيت أو 

خرقة حيض.
يمكن لهذه العالمية أن تولد وتتمظهر كأبعاد 

إنسانية ورمزية في تقطيعات إبداعية موغلة 
فالتصوير  العالقة.  وأتربتها  محليات  في 
بممارسات  تزخر  أرضية  لبقع  الفني 
غرابتها  ودهاليزها،  أساليبها  لها  عيش 
اللغة  في  تودع  أشكال  وخصوصيتها...كلها 
عبر تفاعل ذات، لترقب العالم من نقطة ما. 
ومتى كانت رؤيا المبدع موجهة وتنوء بالثقل 
اإلنساني، كان اإلبداع أعمق وأبقى، وبإمكانه 
لزج  بشكل  والثقافات  المرجعيات  يعبر  أن 
دون تخندق مقنع أو ثكنة ثقافية. ال داعي هنا 
الذي  درويش  محمود  أعمال  أستحضر  أن 
جعل القضية الفلسطينية في الشعر وبه قضية 
الغصب  بين  والحرية،  الضيق  بين  إنسانية 
محفوظ  نجيب  وأعمال  الوجود.  في  والحق 
المنتصرة لحرارة الحارات وجراح الظالل. 
والشاعر أحمد المجاطي الذي أصدر ديوانا 

واحدا يسع في فروسيته العالم...
عن  تختلف  وسياقاتها،  بواقعها  محليتنا  إن 
المساهمة  يقتضي  ما  وهو  أخرى.  محليات 
في إعطاء األشياء معنى في اإلبداع كتجل ما 
للحياة؛ قصد البحث عن مالمح حياة عربية 
)إنسانيا( في أدب يتنطع عن هوائه وأصوله 
األدباء  أن  كما  لها.  لسان  ال  التي  الصامتة 
وهم أولى بذلك، مطالبون بتقديم وتجذير ما 
تتحول  قد  بذلك  والحياة.  الواقع  في  يكتبون 
العالمية إلى سقف مفارق. وواهم من يعيش 
قاعة  في  »ترتيل«  خالل  من  ذلك،  تحت 
صداقة  أو  ترجمة  وراء  تهافت  أو  مكيفة، 

تكسبية..
حين نسعى لفعل ثقافي بتمدده وتحرره أيضا 
هذا  والجدوى  بالنخبوية  تقول  دعوات  من 
الكينونة  داخل  للقيام  نسعى  فإنما  الثقافي؛ 
الستنهاض  والجماعية،  الفردية  بصيغتها 
على  ووضعها  الملكات  وتحرير  اإلدراك 
الطريق التي تحتاج عمليات تحرير باستمرار 
الحرية  العروي في شأن  يقول عبد هللا  كما 
الرديفة للثقافة. فكلتاهما في اشتغال مستمر، 
األفعال  لعقلنة  أقصاها،  إلى  بالفكرة  للذهاب 
إذا  أو  لذلك.  بين مؤسسات راعية وضامنة 
الضيق غير  اإلقامة في  تكون  األمر،  اختل 

الرحيم ..

تلك هي المسألة....

فضاءات

عبد الغني فوزي
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  المصطفى فرحات

عتبة:
عبد  للشاعر  صدر  القرويين  دار  عن 
ديوانا جديدا تحت عنوان:  السالم مصباح 
مائة  في  الحاء«  باب  على  »تنويعات 
وثمانية وعشرين صفحة، ويتضمن ثمانية 
بين  مضامينه  تتوزع  شعريا  نصا  عشر 
مواضع متنوعة تتراوح بين ما هو قومي 
ذات  القصائد  هيمنة  مع  وإنساني  وذاتي 

البعد الوجداني -العاطفي- التأملي.
»تنويعات  الديوان  لعنوان  سريعة  ونظرة 
المتتبع  لدى  يطرح  الحاء«  باب  على 
الشاعر أسئلة عدة منها: ما عالقة  لتجربة 
ديوانه  بنصوص  الديوان  هذا  نصوص 
متمرة«؟  ب»حاءات  والمعنون  السابق 
إعادة  أو  لنصوصه؟  استكمال  هي  هل 
ال  متفردة  نصوص  هي  أم  لصياغتها؟ 
»حاءات  ديوان  بنصوص  لها  عالقة 
اإلجابة  في  تبدأ  األسئلة  هذه  متمردة«؟ 
الديوان  قراءة  في  توغلنا  كلما  نفسها  عن 
عالقة  هذه  في  رئيسيا  ملمحا  نلمس  حيث 
الديوانين مع بعضهما وهو ما يمكن تسميته 
بحضور  يتعلق  فيما  خصوصا  بالتناص 
فيها  حضيت  حيث  الديوانين   في  المرأة 
تيمات  مع  بالمقارنة  األوفر  بالنصيب 
أخرى اشتغل عليها الشاعر. )سبق لي وأن 
أنجزت قراءة في هذا الديوان تحت عنوان: 
»المرأة في حاءات متمردة وهي منشورة 
في  وإلكترونية(  ورقية  إعالمية  منابر  في 
حين هيمن في ديوان » تنويعات على باب 
والحرف.  والعشق  الحلم  الثالثي:  الحاء« 
وهذا ما حذا بي إلى تبئير قراءتي حول هذا 

الثالثي في مقاربة األضمومة.

أوال: الشاعر/الحلم
من مقوالت علم النفس المشهورة »إننا ال 
إشارة  لوحدنا«.  )جسدنا(  بيتنا  في  نسكن 
سلوكاتنا،  تحرك  الواعية  قوى  وجود  إلى 
وتملي علينا أفعالنا وأقوالنا في غفلة منّا.. 
إلى  تشدنا  التي  الواعية  إرادتنا  تخاتل  إنها 
الواقع الذي يفرض علينا منطقه، ويصعب 
تلبي  بدائل  إليجاد  وتغييره  تجاوزه  علينا 

والمكبوتة  المقموعة  ورغباتنا  حاجياتنا 
بفعل عوامل ثقافية اجتماعية سياسية.. هذه 
تحقيقها  إلى  الحلم  يسعى  ما  هي  الرغبات 
أمال في خلق التوازن المفقود بين معطيات 
الواقع ومتطلبات الذات. إال أن الفرق بين 
حلم النائم وحلم الشاعر هو أن األول يكون 
خاضعا تماما لألحالم التي تعلن عن نفسها 
بعيدة عن سلطة النائم، في حين أن الشاعر 
يسيطر إلى حّد ما على أحالمه مما يسمح 
ليكون  التخييلية  آلياته  وفق  بتشكيلها  له 
سيدها ودليلها..صحيح أنها قد تغافله وتعلن 
عن تمردها على سلطته إال أنها في األغلب 
وإرادته.. لسيطرته  تكون خاضعة  األعم  
إنها أحالم اليقظة التي تتشكل في منطقة ما 

بين الوعي والالوعي.
عبد  شعر  في  نفسه  عن  الحلم  يعبر  هكذا 
صياغة  إلعادة  كآلية  مصباح  السالم 
والذات،  الذات  بين  والعالقات  التوازنات 
الخارجي  العالم  ومعطيات  الذات  وبين 
المرئية  وظواهره  وأشيائه  بكائناته 
وما  والمحسوسة..  الملموسة  والخفية، 
من  وكأنه  بالحلم،  الشاعر  لنا هوس  يفسر 
تواتر  هو  بدونه  يحيا  أن  المستحيل  باب 
مفردة الحلم في صيغها الصرفية المتنوعة 
)حلم ـ أحالم ـ حالمين( حوالي )50 مرة( 
عليها.. يحيل  ما  أو  مترادفاتها  ناهيك عن 
فال يكاد نص من النصوص يخلو من هذه 
المفردة التي تأخذ شكل النواة في الثمرة في 
معظم من النصوص. وإذا ما تتبعنا تجليات 
شتى  في  يتمظهر  نجده  الديوان  في  الحلم 

األشكال:

1 ـ الحلم بالعشق
على  مخصوصة  بمواصفات  بامرأة  الحلم 
يتوقف  الشاعر هو حلم ال  مقاس عواطف 
عن مراودته، وألنها امرأة ال تشبه النساء 
اللواتي وسبق أن تعرف عليهن فإنها تبقى 
بعيدة المنال، ومجرد احتمال فحسُب. هذه 
تمثل  وجدت  وإن  والتي  المشتهاة  األنثى 
الذي  العشق  وتستحق  األسمى،  الرغبة 
تجسد في مخيال الشاعر كصورة إيهامية. 
الحلم،  روافد  من  أساسي  رافد  العشق  إن 
هو من يمد الشاعر بالطاقة الخالقة الالزمة 

لكل إبداع. يقول:
َنْوَرَسٌة

توِقُد في الَملَكوِت
وفي َرجفاِت الريِح

نشيَد الُحلِم
)قصيدة نورسة: ص 9(

هذه النورسة التي يتردد صداها في بعض 
النصوص )وردت كلمة نورسة 8 مرات( 
هي من فكت قيود أسر الشاعر وأطلقته من 
ليحلق  الحلم  له أجنحة  ذاته، وأنبتت  سجن 
بعيدا في فضاء العشق ويعربد في ميادينه 
التي  والمعيقات  المعوقات  كل  عن  بعيدا 

تحد من حريته. يقول:
ِحيَن أَْطلََقْت َعْيَناِك

َعلى َقْلبي
ْلَقَة اأُلولى الطَّ

َعْرَبَدْت في بُْستاِن الُعمِر 
ُخيوُل الُحْلِم

)قصيدة اعتراف. ص 15(
تسكعه  ورغم  العاشق،  الشاعر  وألن 
ارتضاه  الذي  العشق  عوالم  في  الطويل 
وفيه  به  تتأسس  ومبدأ  الحياة،  في  فلسفة 
في  بذلك  اعترف  كما  الشعرية  تجربته 
عن  بعد  يعثر  لم  فإنه  »اتهام«  قصيدة 

المرأة المثال والنموذج. 
ويحضر المكان في بعض نصوص الديوان 
قدرة  له  بل كفضاء عاطفي  ال كجغرافية، 
محدودة  ال  إمكانيات  الشاعرة  منح  على 
الذات  فيه  تحقق  مكان  والشعر.  للحب 
في  الحقيقي  وجودها  وتستشعر  أحالمها، 
أبهى إنسانيته. يقول عن مستحضرا مدينة 

أبي الجعد:
ُجموُع اأَلِحبَّة

هنا...
هنا في أَبي الَجْعِد

َعراِء َتْفَتُح أَحُرُف الشُّ
َجداِوَل لِْلُحلِم
لأُلْلَفِة الباِسقة

ص  الجعد.  أبي  إلى  بطاقات  )قصيدة: 
)102

ويطول حلم الشاعر ويتمدد ويتشعب ليأخذ 
عن  المنفتح  الواسع  الخيال  من  مساحات 
ال  مطاردة  في  ممكنة  وغير  ممكنة  عوالم 

ثالثية الحلم والعشق والحرف
قراءة في ديوان »تنويعات على باب الحاء«

للشاعر المغربي عبد السالم مصباح

مقالة
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تنتهي..
2 ـ الحلم والقضية الفلسطينية

بالقضية  الديوان  في  أيضا  الحلم  ارتبط 
أبناء  مع  الشاعر  وتقاسم  الفلسطينية، 
لنيل  السعي  في  المتمثلة  أحالمهم  فلسطين 
الحرية واالستقالل وأخذ مصيرهم بأيديهم 
هذا  أجل  ومن  ومطمئن.  آمن  وطن  وبناء 
وشهداء  مناضلين  فلسطين  أبناء  قدم  الحلم 
استرخصوا دمائهم وأرواحهم فداء للوطن. 
في  صوره  أبهى  في  الحلم  هذا  وتجسد 
في  استشهد  الذي  الدرة  محمد  شخص 

أحضان والده، وتحت أعين العالم..فالطفل 
إنه  بل  يمت،  لم  الشاعر  نظر  في  الشهيد 
يرى  عينيه حتى  أغمض  لقد  فحسُب،  نائم 
ومستقل.  حر  وطن  صورة  أحالمه  في 

يقول:
د،   َناَم ُمَحمَّ

َناَم..  
َوِفي َعْيَنْيِه يُوِرُق ُحلٌَم  

أَْعَمُق ِمْن ُكلِّ ِبَحاِر اْلَكْوِن  
        

د،   َناَم ُمَحمَّ

َناَم..  
َفاَل تُوِقْظُه  

َكْي اَل َتْهُرَب ِمْن َجْفَنْيِه 
أَْلَواُن ُقَزْح  

َوَحَماَماُت اأَلْقَصى،  
)قصيدة الطفل القدسي ص 122/123(

ديوان  في  الحلم  تجليات  بعض  تلك 
نكاد  فما  الحاء«..  باب  على  »تنويعات 
أن  الحلم  ويوشك  منه  قصيدة  قراءة  ننهي 
ينتهي حتى يولد نص جديد يقودنا إلى حلم 
تتوقف  بين أحالم شاعر ال   فننتقل  جديد، 

عن التناسل..
ثانيا: الشاعر/ الحرف

على  مجملها  في  الديوان  نصوص  تشي 
في  عنه  غنى  ال  متنفسا  يمثل  الحرف  أن 
عالم الشاعر، ليس ذاك الشعر الموصوف 
الكالم  باعتباره  الكالسيكية  األدبيات  في 
بل  معنى،  له  والذي  والمقفى  الموزون 
الفياض  اإلحساس  منبعه  الذي  الشعر 
والذي  لحظة  كل  في  الشاعر  يالزم  الذي 
بفضله يغدو قول الشعر ممكنا. هو الشعر 
للتعبير  منها  مندوحة  ال  وسيلة  باعتباره 
شعري  وجوٍد  على  واإلصرار  والتنفيس 
يقود  الذي  السليم  الطريق  هو  بامتياز. 
خطوات الشاعر لتحقيق الحلم الذي يالحقه  

في أفق اإلمساك به..
يتوقف  ال  بالشعر/الحرف  الشاعر  هوس 
عند حدود نص أو نصين، بل نجده يتسلل 
باالسم  إلى كل نصوص األضمومة سواء 
الصريح، أو المرادف، أو بما يحيل عليه، 
ـ  ك)النشيد  إليه  يرمز  أو  به،  يوحي  أو 
الكلمة  ـ  الكتابة  ـ  القافية  ـ  الغناء  ـ  المفردة 
ـ  القصيدة  ـ  الشعراء  ـ  األشعار  ـ  اللحن  ـ 
إحصائية  وبعملية  الشعراء...(  ـ  الحرف 
الحرف  كلمة  تردد  لة  الُمحصِّ تكون  متأنية 
فيها  حضيت  مرة(   89( به  يتعلق  وما 
مفردة الحرف بالنصيب األوفر )45 مرة( 
تليها مفردتي الشعر والشعراء )24 مرة(.
هكذا يمثل »الحرف« قلب ونبض التجربة 
الديوان.  في  وعمادها  وبُْئرتها  الشعرية 
حضوره  عن  »الحرف«  أعلن  فكيف 

المكثف والمميز في تجربة الشاعر؟

1 ـ الحرف وسيلة إغواء وإغراء
بالمرأة  يدفع  أن  الشاعر  يستطيع  بالحرف 
إلى أقصى حدود الليونة والنعومة،  يجعلها 
أكثر رقة ورهافة، ينزع منها كل المتارس 
وتستسلم  لتنكشف  الدفاعية  واألسلحة 
به  وأنوتثها،  مفاتنها  وتعري عن  لعذوبته، 
يحقق الشاعر سلطته فيكون في موضع قوة 

وهيمنة على عواطف األنثى..يقول:
َنْوَرَسٌة
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نشيَد الُحلِم
ْعٍر تَُباِغتُها َهْلَوَسُة الشِّ

َفَيْنَدلُِق أَْجَملُها
َوَتراتيُل أُنوَثتُها.

)قصيدة نورسة. ص 9(
عندما  يستجيب  من  أول  هو  الحرف  ـ   2
كل  األنثى،  حضرة  في  الشاعر  يكون 
من  الحرف  وحده  تتعطل،  الحواس 
لمسايرة  ومستعدا  ومتيقظا  حاضرا  يبقى 
األنثى  حضرة  في  الشاعر.  هلوسات 
تأخذه  صوفية  وجودية  لحظة  يستشعر 
وتولد  الشعر  فيندلق  العواطف  أقصى  إلى 

القصيدة ثمرة للقاء. يقول:
َنْوَرَستي،

ِحيَن أَْطلََقْت َعْيَناِك
َعلى َقْلبي

ْلَقَة اأُلولـى الطَّ
َعْرَبَدْت في بُْستاِن الُعمِر 

        
َوِفي الثَّاِنَيِة

أَْمَطَرِت اْلَحاُء َمَواِويَل
َوإيقاعا

يُوِقُد فينا
ناَر الَحْرِف اْلِمْعطاِء 

والَّدْهَشة.
)قصيدة اعتراف. ص 15(

2 ـ الحرف المغتال
تجربة  تطالعنا  »تقابالت«  قصيدة  في 
شعرية مفعمة بالحزن واأللم والشاعر يرى 
ويتعرض  اإلذالل،  أشكال  كل  يسام  حرفه 
من  وكراهية  حقد  عن  تنم  مشينة  ألفعال 
مكانته  في  يضعه  وال  قيمته  يعرف  ال 
التي تليق به. إنه جالد الحرف ـ على حد 
التآمر على حرفه،  تم  لقد  ـ  الشاعر  تعبير 
وقدسيته.. وكرامته  بشرفه  وُعبث  وأهين، 
العام  بالحرقة والخيبات، وبدا  النص مفعم 
وقد تقلص ليسعه كف الشاعر الذي أصيب 
يرى  وهو  يتحمل  أن  له  وكيف  مقتل،  في 

معشوقه يغتال أمام ناظريه. يقول:
َوَترى اْلَحْرَف اْلَمْنُذوَر 

ِحَبااًل ِمْن َمَسٍد
َوَتَرى أَيَّاَمَك

ُحبَُّك
َحْرُفَك...

َعَفاء تُْطَحُن ِفي أَْزِمَنِة الضُّ
َفيُْصِبُح َهَذا اْلَعالَُم
أَْضَيَق ِمْن َكفِّك،

)تقابالت. ص. 50(

ثالثا: الشاعر/المرأة
تحضر القصائد ذات النفس العاطفي المعبر 

عن تجربة العشق بجالء. بل شكلت العمود 
الذي تنتصب علية خيمة القصيدة، وحبالها 
فاحصة  ونظرة  وثاقها،  إلى  تشدها  التي 
العشق  تالزم  يتضح  الديوان  معجم  على 
بينهما.  حدود  ال  متماسكة  كوحدة  والمرأة 
ـ  )العشق  ك  به  يتعلق  وما  الحب  فمعجم 
القلب ـ الحنين ـ الصدر ـ الوجد ـ الشوق ـ 
النبض ...تتردد حوالي )180 مرة( ناهيك 
بنفس  المرتبطة  األخرى  المفردات  عن 
الحب  فلفظة  والداللي.  المعجمي  الحقل 
 26( والعشق  مرة(   41( تكررت  مثال 
المرأة  معجم  أما  مرة(   22( والقلب  مرة( 
مترادفات وأوصاف ك  به من  ارتبط  وما 
)السوسنة ـ الوردة...( فتكرر حوالي )37 
مرة( استأثرت فيها مفردة السيدة ب )19 

مرة(. والمرأة )24 مرة( ...
نصوص  جغرافية  داخل  سفرنا  وفي 
نسائية  نماذج  في طريقنا  نصادف  الديوان 
وأن  سبق  نساء  إلى  بعضها  يحيلنا  متعددة 
تعرفنا عليها في ديوان »حاءات متمردة« 
أو  ما  حد  إلى  جديدا  يبدو  اآلخر  وبعضها 

ألبسه الشاعر حلة جديدة. منها:

1 ـ المرأة السيئة التمثيل
يعبر الشاعر في عالقته بهذا النموذج عن 
خص  الذي  قصوى..فالعشق  أحباط  حالة 
به هذه المرأة لم يقابل إال بالنكران وسوء 
تبطن،  ما  غير  أظهرت  طالما  فهي  النية، 
الشاعر  منحها  فيه،  تفكر  ما  وتقول عكس 
قلبه طواعية ليكتشف في آخر المطاف كم 
لقد  ماكرة ومخادعة،  هو ساذج، وكم هي 
برهنت أفعالها بما ال يدع الشك على زيف 
أقوالها..يدرك الشاعر هذه الحقيقة المؤلمة 
المحجوب،  عن  الستار  فيزيح  والصادمة 
ويعري المخفي..يقول بلغة فاضحة كاشفة 
النفسية  انكساراته  حجم  تعكس  وقاسية 

والعاطفية:
َسيَِّدِتي

َتْمِثيلَُك َهَذا
أَْدَخلَِني َغاَباِت اْلُحلِم اأَلْخَضِر

ْوِء اْلُموِرِق... َوالضَّ
ِفي َرْمَشِة َعْيٍن

أَْخَرَجِني
َبِني َعذَّ

َضيََّعِني
        

َسيَِّدِتي
اُووِس اَل َتْنَتِفِخي َكالطَّ
ُكلُّ َتَفاِصيلُِك أَْعِرُفَها

أَْعِرُف َصْدَرِك
َفَعلَى َرْبَوِتِه َغنَّْيُت

 َوأََقْمُت َصاَلِتي

أَْعِرُف ِمْلَحِك
َقْمًحِك
ُعْشبِك

َفاِكَهتُك...
)قصيدة ممثلة. ص 57/58(

2 ـ المرأة والشاعر الطموح
إنها المرأة التي يأمل فيها الشاعر أن تقاسمه 
متسعا  لديها  يجد  وأن  الصغيرة،  أشياءه 
االستمتاع  تتعدى  ال  التي  رغباته  لتحقيق 
وطن  إلى  يقود  الحلم  حيث  شعر  بلحظات 
حدود  وال  والنقاء  الصفاء  فهناك  العشق، 
اليومي،  عن  وتحدثه  تجالسه  وأن  للبوح، 
الجسد  من  قصية  أماكن  إلى  معه  وتأخذه 
والرغبات  واالبتذال  الرتابة  من  ليتخلص 
الحقيقية  صورتها  في  المقموعة..المرأة 

دون مساحيق وال أقنعة أو زيف. يقول:
َسيَِّدِتي،  

َكاَن ُطُموِحي  
كَرى أَْن َنْخَتاَر الَّلَحَظاِت السَّ

َونَُناِوَش ُحْلما
َيَتاَلَطُم ِفي َصْدَرْيَنا

اِفِح َكي يُْسِمَعَنا آَياِت اْلَفَرِح الطَّ
ِفي َعْيَنْيِك...

        
َسيَِّدِتي،  

َكاَن ُطُموِحي  
ِرين،  ا َتَتَصوَّ أَْبَسَط ِممَّ

َكاَن ُطُموِحي ِمْثَل َجِميِع اْلبَُسَطاِء
ِبَهذا اْلَبلَِد... 

أَْن َنْجلَِس ِفي اْلَمْقَهى  
َونَُصفَِّق لِلنَّاِدِل  

وِق   َنْطلُُب ِفْنَجاَنْيِن ِمَن الشَّ
َوَبْعَض َشَراِئَح  

ِمْن ُخْبِز اْلَوْقِت...  
        

فَنَناٌم َعَراًة  
َرَفاِء ِمْثَل َجِميِع الشُّ

َوُكلِّ النَّاِس اْلبَُسَطاء
ِبَهَذا

أَو ذاك الَبلَِد.  
)قصيدة طموح. ص 31/34(

3 ـ المرأة والحلم
نجد نموذجا لهذه المرأة في ديوانه السابق 
هذا  في  وحضورها  متمردة«  »حاءات 
الشاعر  تعلق  مدى  على  يؤكد  الديوان 
بها، وأنه سيواصل مطاردتها على مسافة 
العمر، وفي فضاء الشعر لسبب يبدو وجيها 
وهو أن ال وجود لهذه المرأة إال في خيال 
القبض  يستحيل  ومخيلته..وألنه  الشاعر 
سخر  الشاعر  فإن  الواقع،  في  الحلم  على 
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كل إمكانياته اللغوية والفنية والجمالية لكي 
أثناء  األقل  على  هذا  حلمه  على  يقبض 
قصيدة  تجسدها  التي  اإلبداعية  اللحظة 
نغمتي  تتخللهما  والتفاؤل  باألمل  مفعمة 

اليأس واإلحباط.
استعرضتها  كما  المرأة  هذه  أوصاف  أما 
متنوعة  وأحجام  بأشكال  فهي  القصيدة 
المرآة  إنها  قزح:  بألوان  تكون  ما  أشبه 
عليها  والتي  زمنه  مقاسمته  على  القادرة 
يكبل  أن  شأنه  من  ما  كل  من  تتخلص  أن 
شهواتها المقموعة، وال تحاسبه على أفعاله 
ألنها  وطفولية  صبيانية  بدت  وإن  حتى 
التخييلية  عوالمه  تشاركه  وبريئة،  عفوية 
دائمة  تكون  أن  وتنظمه،  الشعر  وتتذوق 
تكون  أن  والعطاء،  والخصوبة  التجدد 
العشق  أبدية في مملكة  لتحيا حياة  مستعدة 

وتنصبه أميرا وملكا على عرشها. يقول:
أَْحلَُم...

أَْحلُُم ِباْمَرأٍَة َقاِدَرًة

أَْن َتْنِزَل ِمْن بُْرِج اْلُحوِت
        

أَْحلَُم...
أَْحلَُم ِباْمَرأٍَة َقاِدَرٍة

أَْن َتَتَخلََّص ِمْن َمْنفاها
َوَثقاَفِتها

َوشُؤون َقِبيلَِتها
        

أَْحلُُم...
أَْحلُُم ِباْمَرأٍَة َقاِدَرٍة

اِبِض ْفِل الرَّ أَْن َتْسَمَح لِلطِّ
ِفي أَْعَماِقي

َكْي َيْقِفَز َفْوَق ِعَباَداِت اأَلْوَثاِن
        

أَْحلُُم...
أَْحلُُم ِباْمَرأٍَة َقاِدَرٍة

أَْن َتْرُسَم بُْرَج اْلنَّْهِد

ْيِف ِبأَْنداِء الطَّ
َوِباْلَحْرِف...

        
أَْحلُُم...

أَْحلُُم ِباْمَرأٍَة َقاِدَرٍة
َد ِعْشقاً ِفي اْلَيْوِم أَْن َتَتَجدَّ

َوُجنُوناً ِفي الَّليِل
        

َوتُْجلَِسِني َفْوَق اْلَعْرِش
اِق أَلْحُكَم َمَملََكَة اْلُعشَّ

َعَراِء َوَمَملََكَة الشُّ
)قصيدة: حلم ثان. ص 63(

صور  بكل  نحيط  أن  اليسير  من  ليس 
ديوان  في  بالشاعر  عالقتها  في  المرأة 
الحاء« ألنها وسمت  باب  »تنويعات على 
وحلم  ووردة  سوسنة  فهي  كثيرة  بسمات 
وتغوي،  وطموح...تغري  ورغبة  وسيدة 
في  الحب  حرائق  تشعل  وتسحر،  تأسر 
لشتى  الحاملة  المرأة  الشاعر..إنها  نبض 

االحتماالت المستحيلة والممكنة.

خاتمة
أهم  أبرز  أن  للديوان  مقاربتي  في  حاولت 
والمرأة  والحرف  الحلم  ثالثية:  تجليات 
المختلفة،  تمظهراتها  على  الضوء  أللقي 
حدا  على  عنصر  كل  تناولت  أني  ومع 
أنه يستحيل االستمتاع  لدواعي منهجية إال 
بالقصيدة إذا ما تم عزل أحدهما على اآلخر، 
فهم متعالقون معجميا ودالليا ويتشكلون في 
معظم األحايين في صورة شعرية واحدة، 
القصيدة.  فتتألق  األضواء  فيه  يتبادلون 
ولعل هذا المقطع الذي أختم به هذه القراءة 

يجسد هذا التالزم بينهم. يقول الشاعر:
َسيَِّدِتي،  

َقالُوا  
إِنَّ ِكَتاَباِتي...  
ُكلَّ ِكَتاَباِتي...

َتْحِمُل َوْشَم ِنَزاٍر  
َوأََنا َيا َسيَِّدِتي،  

ِجْئُت اْلَيْوَم أُلْشِهَدِك  
أَنِّي أَْفَخُر  

ْهَشِة   َع ِفي َواَحاِت الدَّ أَْن أََتَسكَّ
َبْيَن غواياِت النَّْخلَِة َوالنَّْبِض  

»وَبيَن األشياِء اْلمفضوحِة
واألشياِء المكبوتِة«
في منتصِف الشارع

أو منتصف الليل
ْلَصاِل   اِت الصَّ َوأَْسِرَق َذرَّ

َوِنيَراناً ُمْفَعَمًة ِباْلُحبِّ  
َوِباْلُحلِم...  

)قصيدة: اتهام. ص 25(

الشاعر المغربي عبد السالم مصباح
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صدور كتاب »في صحبة أستاذي محمد الحافظ الروسي«  
أصدر الدكتور أبو الخير الناصري كتابا جديدا عنوانه »في صحبة أستاذي محمد الحافظ 

الروسي«. يتضمن هذا الكتاب الواقع في 163 صفحة من القطع المتوسط ثالثة أبواب:
الباب األول: »باقة أخالق«، وخصصه المؤلف للحديث في جملة من فضائل أستاذه، 

كانتصاره للعلم، وبّره بشيوخه، وُحسن تربيته لُطالبه، ونسبته الفضل ألهله..
الباب الثاني: »يوميات مع أستاذي«، ويتضمن بعضاً من يومياٍت دونَّها المؤلف منذ جلوسه 

بين يدي أستاذه في فصل دراسي بسلك الماستر بكلية اآلداب بتطوان عام 2011م..
الباب الثالث: »اإلنسان كائٌن بالغي«، ويشتمل على حوار أجراه المؤلف مع شيخه، وتناول 

فيه قضايا متعددة من قبيل مسيره العلمي، وأهم أساتذته وشيوخه، وأعماله األدبية والعلمية 
وسبب تنوعها )شعرا، ورواية، ونقدا، وتحقيقا، ودراسة في اإلسالميات..(، وأسباب عزوفه 

عن نشر بعض أعماله اإلبداعية، وتوجهه الصوفي وأثره في كتاباته األدبية..

مؤلّف يرصد نظرّيات العالقات الّدولية وقضاياها المعاصرة   
تعززت المكتبات المغربية بمؤلف جديد للدكتور إدريس لكريني )أستاذ القانون والعالقات الدوليين ومدير 
مختبر الدراسات الدولية حول إدارة األزمات بكلية الحقوق في مراكش( يحمل عنوان: العالقات الدولية: 

مفاهيم أساسية وقضايا معاصرة، ويقع الكتاب الذي صدر أخيرا عن مطبعة النجاح الجديدة بالبيضاء؛ 
وبتوزيع مكتبة المعرفة بمراكش ضمن 168 صفحة من الحجم الكبير.

يسعى الكتاب - حسب مؤلّفه - إلى تحقيق غايتين أساسيتين، أولها؛ الوقوف على أهم النظريات والمدارس 
المتعلقة بالعالقات الدولية والنقاشات التي طرحها رواد مختلف هذه االتجاهات، ورصد مدى قدرتها على 

الصمود في وجه التحوالت الدولية الراهنة وتفسيرها للواقع الدولي المتطور، وثانيها؛ يرتبط بتسليط 
الضوء على عدد من القضايا الكبرى التي شهدتها الساحة الدولية منذ تأسيس األمم المتحدة إلى اآلن، والتي 

شّكلت في مجملها محّكا لطرح عدد من التصورات والمقوالت الجديدة ومواكبة وتطوير مثيالتها التقليدية.

صدور مجموعة قصصية بعنوان »عبق«
»عبق: تأشيرة دخول، وتذكرة سفر تنقلنا من عالم إلى عالم حين يُغدق على حاسة الشم عبق يحمل 

معه قصصاً حفرت في ذاكرة الشعور.
عبق: يترنح بين بخات ترف تتبختر به جميلة على الغيوم وعرق يمأل أنف عاملة به بدزينة هموم.

عبق: إما تكون هي معناه ومصدره وإما تكون أسيرًة له«.
بهذا العبق الشجي تقدم الكاتبة لوجين النشوان قصصها القصيرة األقرب إلى النزعة الواقعية 
في النظر إلى معاناة المرأة في بيئات تقليدية ولكن من دون ان تتعارض نزعتها الواقعية مع 

رومانسيتها. ألن التوفيق بين النزعتين ممكن؛ ففي )عبق( يقف القارئ لها عند كشوفات واقعية 
ترشح عن قصص بدت فيها المرأة/الكاتبة أكثر قدرة على تصوير عوالم بنات جنسها وصياغة 

حوارات داخلية تنم عن تقلب أحوالها ومعاناتها في الحياة.

ْرِد األََدِبي إصدار جديد للكاتب عبد الفتاح الحجمري الّنصُّ الثَّالِث: ُمتخّيُل الَمْعَنى ِفي السَّ
ْرِد  صدر مؤلف للكاتب عبد الفتاح الحجمري بعنوان النّصُّ الثَّالث: ُمتخيُّل الَمْعَنى ِفي السَّ

اأَلَدِبيعن منشورات دار األمان بالرباط 2017؛
 يواصل الحجمري مغامرته النقدية وقراءاته األدبية لجملة من النصوص بلغة ثالثة يكتشف 

القراء معانيها بمتعة وفائدة. نقرأ على غالف الكتاب ما يلي: 
لمعاني النصوص عالقة بتأويلها، وهذا ما بينه غادامير في تصّوره لهرمينوطيقا فلسفية 
تجعل من فهم الحقيقة إحدى قضايا التأويل بوصفه تحليال نصيا وفعال للقراءة. من هذا 

المنظور، تستند كل ممارسة تأويلية على ما يتيحه األفق اللغوي من استعماالت »حقيقية« 
أو »مجازية« للمعنى، ألنها إحدى أشكال التفاعل الممكنة بين النص والقارئ...

إصداراتإصداراتإصدارات



  طنجة األدبية العدد 66  33

التي  األساسية،  الذهن  وميكانزمات  آليات  من  القياس 
واإلدراك  بالفهم  المرتبطة  المجاالت  كل  في  يعتمدها 
وجدناه  فقد  الكبرى،  األهمية  ولهذه  والتعبير.  والتمثيل 
والفكرية،  المعرفية  والميادين  العلمية،  الحقول  كل  في 
والفقه، واألصول، وعلم  والبالغة،  النحو،  في  وجدناه 
والفلسفة، وغيرها من  والرياضيات،  والمنطق  الكالم، 
المنطقي،  القياس  يتحدثون عن  فهم  والمعارف.  العلوم 
والقياس النحوي، والقياس الفقهي، والقياس األصولي، 

والقياس الكالمي ....... إلخ.
وقد نسب إلى النحوي واللغوي العربي الكبير الكسائي 

هذا البيت الذي يقول فيه:
إنما النحو قياس يتبع      وبه في كل األمور ينتفع

وقد قال أحد الفقهاء أيضا بهذا الخصوص:
إذا أعيا الفقيه وجود نص      تعلق ال محالة بالقياس

قيمته،  بعظم  يؤمن  والكل  القياس،  بأهمية  واع  فالكل 
وأهمية  والمعارف،  العلوم  جوهر  فهو  أهميته،  ومدى 

القياس والتمثيل واالستعارة ليس ينكرها أحد. 
عديدة  واستعماالت  معان  له  »القياس«  ومصطلح 
أو  والمساواة  واالعتبار،  التقدير،  منها  اللغة،  في 
التسوية. وبالطبع هناك فروق معنوية وداللية بين هذه 
المصطلحات، ولكل مصطلح منها خصوصيته وتميزه، 

وهناك تقاطع وتداخل بينها. 
»القياس«  لمصطلح  قدمت  فقد  االصطالح،  وفي 
واألصول،  المنطق،  كتب  في  نجدها  عديدة،  تعريفات 

والنحو غيرها. 
ـفالقياس عند المناطقة: هو قول مركب من مقدمتين يلزم 
المقدمتان،  إذا سلمت  يكون سالما  آخر  قول  لذاته  عنه 

وذلك مثل قولنا: 
- المؤمن يخاف هللا 

- وكل من يخاف هللا يدخل الجنة 
إذن هذا القول يستلزم قوال آخر، وهو أن المؤمن يدخل 
الجنة. والقياس المنطقي أنواع: القياس الحملي، القياس 
المضمر  القياس  الشرطي،  الحملي  القياس  الشرطي، 
او اإلضماري، القياس المعلل، القياس المركب، قياس 

التمثيل، قياس الخلف، وأنماطا أخرى من القياس.
ومتنوعة  كثيرة  تعريفات  قدموا  أيضا  واألصوليون 

للقياس، نذكر بعضها، على السبيل التمثيل ال الحصر: 
- التعريف األول: أورده ابن الحاجب يقول فيه: »القياس 
هو مساواة فرع ألصل في علة حكمه«. وهناك تعريف 
آخر للقياس األصولي، نجده عند اإلمام البيضاوي في 
كتابه »منهاج الوصول« يقول فيه : »القياس إثبات مثل 
حكم معلوم في معلوم آخر لمشاركته له في علة حكمه 
عند المثبت«، وهناك تعريفات أخرى للقياس األصولي 

نجدها عند اآلمدي، وصاحب مسلم الثبوت وغيرهما.
قدمها  التي  التعريفات  بين  عديدة  اختالفات  وهناك 
األصوليون لمصطلح القياس، ونالحظ هذا في التعريفين 

المذكورين سابقا لكل من ابن الحاجب والبيضاوي. 
فقد وردت فيهما المصطلحات التالية: المساواة، اإلثبات، 
حكم معلوم، األصل، الفرع، العلة، الحكم، معلوم آخر. 
ونعود إلى التعريف الذي قدمه ابن الحاجب للقياس وهو 
مساواة فرع ألصل في علة حكمه لنشرحه، ولو بإيجاز، 

فنقول: 
إن أول لفظ ورد في التعريف هو كلمة المساواة ، وهي 
تشمل كل مساواة بين شيئين أو أمرين، ولكن المقصود 
بين  أو  وفرع،  أصل  بين  المساواة  هو  هنا،  بالمساواة 

حكم معلوم ومعلوم آخر. 
شيء  على  المقيس  أي  المقيس،  به  والمراد  الفرع:   -

آخر. 
وقال األصفهاني في شرح المختصر: المقصود بالفرع: 
العلة  لوجود  الحكم  في  باألخرى  إلحاقها  أريد  صورة 

الموجبة للحكم فيها.
- األصل: هو المقيس عليه.

- الحكم: والمقصود به حكم األصل. 
إن  ويقولون  الوفاق،  محل  األصل  يعتبرون  والفقهاء 

الفرع محل الخالف.
- علة الحكم: العلة هي الوصف المعرف للحكم، وبسببها 
الحكم، والعلة  بين األصل والفرع في  التساوي  حصل 

من أهم أركان القياس.
وهناك أنماط وتقسيمات عديدة للقياس األصولي، وهناك 
فيما  األصوليون  وناقشها  أثارها  كثيرة  إشكاالت  أيضا 
في  إليها  سنعود  والرفض،  القبول  مسألة  منها  بينهم، 

حلقات قادمة.

االستدالل والحجاج في القرآن الكريم)8( 

رؤية

د. أبو بكر العزاوي 
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سؤاُل التجنيِس في مقاِل رضوان السائحي:
ا؛ »الكرسي األزرق«1  »تقنياُت القصِة القصيرِة ِجدًّ

لعبد اهلل المتقي«2 نموذًجا.
  محمد بوشيخة 

تمهيٌد البد منه:
عن  اإلجابة  في  المساهمَة  المقالُة  هذه  تروم 
السؤال-اإلشكالية: هل تعتبر القصُة القصيرُة 
جّدا جنًسا أدبيا أم ال؟، لذلك سيسعى صاحبُها، 
إلى  الدراسة،  النص-موضوع  يقرأ  وهو 
رضوان  الكاتُب  أراد  التي  التقنياِت  تبيُّن 
السائحي تحديَدها في مجموعة عبد هللا المتقي 
مقارًنا  ُوِجَدْت،  إْن  األزرق«  »الكرسي 
الموضوع  ذات  في  أخرى  بدراساٍت  إيَّاها 
)موضوع التجنيس(. ألنَّ الهدَف الذي يرمي 
المقال- نعم، هو مساءلُة  إليه عنواُن مقالِتنا، 
موضوع الدراسة فيما ربط به صاحبُُه نفَسه، 
الدائر  النقاش  وفي الوقت ذاته المشاركُة في 

ا. عن مسألِة أدبيِة القصة القصيرة جّدً
المرجعيِة،  سؤاُل  ِد  المحدَّ الهدف  مع  يتعالُق 
وهو ما دعانا إلى البحث عن مساهمٍة أخرى 
ِة  ِجدَّ في  النظر  َثـمَّ  ومن  الموضوع،  لنفس 
أنه  خاّصًة  السائحي،  رضواُن  يطرحه  ما 
دراسته؛  واحًدا ضمن  نقدًيا  مرجًعا  يُوِرد  لم 
ومعلوٌم أن هناك محاوالٍت على قلَِّتها حاولت 
َل أرضيًة لنقاٍش  استخالَص ما يمكن أن يُشكِّ
ا.  جّدً القصيرة  القصِة  أدبيِة  بخصوِص  جادٍّ 
سنقارن  وبهما  دراستْين،  ذلك  من  نستحضر 

ما أقدم عليه كاتُب المقال، هما:
جدا  القصيرة  القصة  في  الواقع  »شعرية   -
الغتيري  المتقي ومصطفى  )قصص عبد هللا 

أنموذًجا(«3 لعبد الّدائم السالمي.
جدا  القصيرة  القصة  في  »الماكروتخييل   -

بالمغرب«4 لعبد العاطي الزياني.
)الكرسي  المجموعة  نفس  عن  ُكِتَب  األول 
فيها،  الواقع  شعرية  عن  بحًثا  األزرق(، 
قبر(5  في  )مظلة  مجموعة  مع  مقارنًة 
مع  فيشترك  الثاني  أما  الغتيري.  لمصطفى 
األول  الكتاب  ومع  الدراسة  المقال-موضوع 
ا من جانب  في أنه َقاَرَب القصَة القصيرَة جّدً
شرَطْيها التاريخي والجمالي )الماكروتخييل(؛ 
 ، ِل في جنٍس أدبيٍّ َل لها إمكانيَة التشكُّ أْي ما خوَّ
دارًسا ذلك في نصِّ »زخة ويبتدئ الشتاء«6 

لجمال بوطيب.
أنّه  بهذه اإلشاراِت  َعَملِنا  يُفَهَم من  أن  َوَجَب 
يقع في مجال المقارنة، ضمن موضوٍع واحٍد 
إلى  القصيرة جّدا(، دعا  القصة  هو )تجنيس 

واالنحرافاُت  الدراسِة،  المقاُل-موضوُع  ذلك 
ٍر  المترتَِّبُة عن سعِي صاحِبِه في بلورِة تصوُّ
في  ُكِتَب  ِمـّما  يستفد  لم  ألنه  دقيٍق،  علميٍّ 
الِكَتاَبْين )وهما مجرُد  الموضوع، خاصًة أنَّ 
سنَتْين  بفارق  المقال  قبل  صدرا  مَثالَْين( 
)الكتاب  سنوات  وأربع  الثاني(،  )الكتاب 

األول(.
سؤاالن  المركزي  السؤال  عن  إذن  يتفّرُع 
آخران، سنحاوُل اإلجابَة عنهما في المحوَرْين 

اآلِتَيْين:
- ما هي االنحرافات التي وقع فيها صاحُب 
عن  يبحث  وهو  الدراسة،  موضوع  المقال 

ا؟. تقنيات الكتابة7 في القصة القصيرة جّدً
َدان آنًفا سؤاَل  -  كيف عالج الكتابان المحدَّ
بلورا  وكيف  جّدا؟،  القصيرة  القصة  تجنيِس 

تقنياِت الكتابِة فيها؟.
يتضح أنه ِعَوَض أن نعرَض لتقنياِت الكتابِة 
التزام  مدى  ونُظِهُر  بدايًة،  ج  ق  القصة  في 
كاتِب المقاِل بها من عدم ذلك، َقلَْبَنا الطريقَة: 
لنأتي بعد ذلك  نكِشُف عن االنحرافاِت أوال، 
في  َمْت  ُقدِّ التي  النقديِة  اإلسهاماِت  ذكر  على 
»تجنيس القصة ق ج«، وَنـْخلُُص باستنتاجاٍت 
جنٍس  الحديِث عن  مشروعيِة  أْفَق  لنا  َستُِبيُن 

، يسمى: »القصة ق ج«. قصصيٍّ

ا في  القصيرِة جّدً القصِة  تقنياُت كتابِة  أوال: 
مقاِل رضواِن السائحي. 

الدراسة  المقاَل-موضوع  أنَّ  بدايًة  ُل  نَُسجِّ
وانفلتْت  المنهجيُة،  الدقَُّة  صاحَبُه  أعوزْت 
غابِت  مًعا  وبغيابهما  المعرفيُة،  الذخيرُة  منه 
غيَر  حضرْت  أو  تحديُدها،  المزمع  التقنياُت 

دقيقٍة وال مرتبٍة، مما أساء لشكل الحضور.
قَِّة المنهجيِة وَضْعُف الذخيرِة  1-1: غياُب الدِّ

المعرفيِة.
غياُب  المقال  في  األولى  اإلطاللة  منذ  يبدو 
عن  بحٍث  إزاء  أننا  علما  الداخلية،  العناوين 
التقنيات، بصيغة الجمع؛ إْذ من المفروض أن 
َع إلى تقنيٍة تلو أخرى، حتى َيكِسَب المقاُل  تَُفرَّ
َيْفَهُم  ال  ذلك  من  أكثر  ووضوَحُه.  ترابَطُه 
)الشخصيات  عنواَنْي:  بزوَغ  المقال  قارُئ 
تهيئ  دون  الثانية،  الصفحة  في  والعنوان( 
مسَبٍق للحضور، بل دون ترقيٍم يخضعان له، 

ُر موقَعهما وتأخيَرهما. يَُفسِّ
تقنيٍة  أهـمَّ  »الِقَصَر«  المقال  كاتُب  يجعل 

ذلك  عن  يترتَُّب  ج.  ق  القصة  بها  تتميَُّز 
علًما  تقنية؟(،  الكم  )هل  الكم  سؤال  طرح 
داخليٌة،  صيغٌة  والتقنيُة  خارجي،  مظهٌر  أنه 
في  نفسها  عن  تعلن  ال  الغالب،  في  ُمضَمرٌة 
سمٌة  الحكي  تيمة  إن  نقوَل:  َكأَْن  األغلب؛ 
مميِّزٌة للنص القصصي والروائي من دونهما 
من النصوص. وما ليس فيه حكي ال عالقة 
كثَُر  التي  وعلَّها  تقنيٌة،  إذن  الحكُي  بهما.  له 

الحديُث عنها في جنس القصة ق ج أيًضا؛ إْذ 
وَجَب توافُرها لنكون مع نصٍّ قصصي.

تسميَتها  ُل  )نفضِّ الِقَصِر  سمة  إلى  يضيُف 
المكثَِّف،  الخياِل  تقنيَة  التقنية(  بدَل  بالسمة 
يَصَتْين  ويراُه إلى جانب األسلوب القوّي خصِّ
تعتمد عليهما القصة ق ج، والحاُل أن الخيال 
كما األسلوب لَـِمن ُمـَميِّزاِت ُكلِّ كتابٍة إبداعيٍة. 
كافية  الكاتب(  مقال  )بداية  البداية  هذه  إّن 
إْذ  المنهجيِة؛  قَِّة  الدِّ غياب  عن  نظرًة  لتُعطي 
كيف له أن يجعَل من الِقَصِر تقنيًة، والحاُل أنَُّه 
ي، ومن الخياِل واألسلوِب ِسـَمَتْين  مظَهٌر كمِّ
ُمـَميَِّزَتْين ُمْعَتَمَدَتْين في القصة ق ج، والحاُل 
أنهما من فصيلِة التقنياِت العامِة، التي ال معنى 

رد على
مقال
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لنصٍّ إبداعي إال بها، مع استحضار أن القوة 
في األسلوب تعني الكثير من الّدالالت: القوة-
القوة- القوة-الوضوح/  القوة-اللغة/  البساطة/ 

اإلبالغ/ ...
خاصًة  تقنياٍت  سابًقا  اعتبره  ما  الكاتُب  ُم  يُقدِّ
المكثّف،  الخيال  )الِقَصر،  ج  ق  بالقصِة 
األسلوب القوي( على أساٍس أنّها ثابتٌة فيها، 
وال تحتاج إلى بياٍن أو تأكيٍد أو مناقشٍة؛ وهو 
ما قام به حيث لم يتوقف عندها، لينُحَو طريًقا 
من  نُُه  تُـمكِّ األزرق(،  )الكرسي  في  أخرى 
ُل إضافًة لَِما سبق،  العثور على غيرها، تَُشكِّ
وأهّم ما رّكز عليه في ذلك ما َنَعَتُه بـ»النََّفس 
الشعري«. مرة أخرى يُطَرُح السؤاُل السابُق 
عينُُه: هل النََّفُس الشعرُي تقنيًة؟، وإذا سلَّمنا 
القصة  كتابَة  يُـميُِّز  هل  كذلك،  أنه  )تجاُوًزا( 
النصوص  في  كتابٍة  أسلوُب  أنه  أم  ج،  ق 
الجديدة؛ روائيًة كانت أم قصصيًة؛ قصيرًة أم 
ا؟. واألغَرُب أّن ُمْسَتَنَد الكاتِب في  قصيرًة جّدً
النصُّ من  الشعري هو  النَّفس  تأكيد حضور 
جهة )وهذا وضٌع طبيعي(، وكاتبُُه من جهة 
أن  مفهوم؛ خاصًة  )وهذا وضٌع غير  أخرى 
الدراسَة ليست نفسيًة بالدرجة األولى(. يقول، 
بعد أن َحَسَم في أمر شعريِة نصوص عبد هللا 
هو  الكاتب  ألن  هذا  نستغرب  »وال  المتقي: 
في نفس الوقت شاعٌر؛ بمعنى أنه أكثر وعًيا 
والسرد،  الشعر  بين  ما  المشَتَرَكِة  بالمناطق 
ًما في الحبكة والبناء السردي«8،  وأكثر تحكُّ
وهل يكفي أن يكتَُب الكاتُب قصائَد ونصوًصا 
قصيرًة لَنْحُكَم له بالفتح المبين، والقدرة على 
خلق لغٍة برزخيٍة يتقاطع فيها فنَّانان مختلفان: 
الحديَث  العصَر  أن  صحيٌح  والنثر.  الشعر 
الحضور  أْي  األجناسية؛  التداخالت  عصُر 
ما  أو  الذوبان  بمعنى  ليس  لكن  المشترك، 
من  إنه  ثم  الشعري.  الطالء  الكاتب  أسماه 
الخلط  هذا  في  الكاتُب  يقَع  أن  المفهوم  غير 
والربط في آٍن بين )النََّفِس الشعري والخيال(، 
للمجموعِة وإقراِرِه  تحليلِه  بدايِة  فالكاتُب منذ 
بما يعتبره تقنيًة شعريًة، وهو ينظُر إلى ذلك 
»االستعمال  مثال:  يقول  بالخيال.  عالقٍة  في 
المكثّف لمفرداٍت ذات معاني غنية باإلشارات 

واإليحاء، وكذا جموحها نحو الخيال«9.
هو  الخياُل  كان  إذا  طرُحُه:  يُعاُد  سؤال 
كتابة  هناك  هل  الشعري،  بالنَّفس  المقصود 
قصصية )قصيرة أو ق ج( بدون خيال؟؛ عدا 
من  النوُع  وهذا  الواقعيِة،  بالقصِة  يُْنَعُت  ما 

َز مع قصة السبعينيات إلى اآلن. الكتابِة تُُجوِّ
وال  تقنيًة،  الِقَصُر  يعدو  ال  األولى:  النتيجة 
تتَميََّز  أن  يمكن  ا  ِمـمَّ األسلوُب  كما  الخياُل 
هي  إبداعيٍة  كتابٍة  فكلُّ  ج،  ق  القصُة  بهما 

. كتابٌة تحتفي بالخياِل وباألسلوِب القويِّ
به  قام  ما  ضمن  تقنيًة  اعتباُرُه  يمكن  ما  إنَّ 
الكاتُب دراسًة لمجموعِة »الكرسي األزرق« 
مـرَّ  أنه  والغريُب  والتقابُل«،  »السخريُة  هو 
َدهما على  عليهما ببساطٍة كبيرٍة، دون أن يحدِّ
ردتان في أكثر  أنهما ُمطَّ ِعْلًما  ذلك األساس، 
ا تتميَُّز به  من نصٍّ داخل المجموعة، بل وِمـمَّ

الكتابُة القصصيُة ق ج. صحيٌح أنهما توجدان 
والقصصية  الروائية  اإلبداعية  الكتابات  في 
القصيرة، إال أنهما في القصة ق ج تعكسان 
وغيُر  عميقٌة  السخريُة  مختلًفا.  حضوًرا 
مباشرة، والتقابُل غيُر واضٍح، قد يكون طرُفُه 
النص،  النص، واآلخر في خارج  األول في 
أو هما مًعا داخلَُه. ثم تقابٌل بين أكثر من نصٍّ 
مجموعة  بين  أو  الواحدة،  المجموعة  داخل 
أوُجٌه  لها  تقنيًة  منه  يجعل  ذلك  كلُّ  وأخرى. 
خاّصٌة في القصة ق ج، ال تحُضُر بمثلها في 
المقال  صاحُب  يقول  أخرى.  أدبيٍة  أجناٍس 
من  تسخر  »فهي  ج  ق  القصة  عن  ًثا  ُمَتَحدِّ
ُد الحزن والفرح  الواقع في قالٍب طريٍف تجسِّ

والفقر والبؤَس«10.
التقنيَتْين  تنك  إلى  يشير  كيف  إذن  يتضح 
)السخرية والتقابل( عابًرا، لحظَة حديِثِه عن 
كما  الواقع.  أحداَث  تعكس  ج  ق  القصَة  أنَّ 
والحال  تقنيًة،  الشخصياِت  حضوَر  َيعتِبر 
أنَّ طبيعَة الحضوِر هي ما يمكن أن يُحَسَب 
ٍد  محدَّ بنوٍع  ِد  التفرُّ حالِة  في  ًة  خاصَّ كذلك؛ 
بحضور  إليه  أشار  ما  استثمر  أنه  ولو  منه، 
ضميَرْي: »الغائب المذكر والغائب المؤنث« 
لهذه  وألعطى  أفَيَد،  لََكاَن  التقابل  تقنية  في 
الكتابة في  تقنيات  قويًّا ضن  التقنية حضوًرا 
القصة ق ج، التي لم تحضر واحدٌة منها في 

مقاله.
الشخصياِت  عن  يتحدَُّث  المقال  صاحَب  إّن 
المجموعة  نصوص  في  الـُمْسَتْثَمَرِة 
تمتاز  جديًدا  ذلك  في  ُم  يُقدِّ وكأنه  المدروسة، 
َيِرُد في  به كتابُة القصة ق ج، علًما أن ذلك 

السردية  النصوص  في  كثيرة،  كتابة  طرائق 
اإلبداعية، فجميُع األجناس اإلبداعية إّما أنها 
تاريخية،  معروفة؛  شخوٍص  أسماَء  َتْسَتْثِمُر 
أخرى.  أسماَء  تقترح  أو  سياسية،  ثقافية، 
أن  وهو  آخَر،  انحراًفا  السياُق  هذا  يتضّمُن 
الشخوص  في  الشخصياِت  يحِصُر  الكاتَب 
اآلدمي  منها  أنواٌع؛  أنها  العلم  مع  اآلدمية، 
المجموعِة  نصوِص  في  ولنا  اآلدمي،  وغير 
أمثلٌة للنوع الثاني كثيرٌة لم يلتفت إليها الكاتُب.
النتيجُة الثانيُة: يحُصُل لدى الكاتِب خلٌط كبيٌر 
النص  داخل  الشخصياِت  عن  يتحدَُّث  وهو 
بدل  تقنيًة،  حضوَرها  ويعتبر  القصصي، 
طبيعة الحضور، كما أن طريقَة مناقشِتِه لهذا 
واالرتباك.  التداخِل  من  الكثيُر  فيها  الجانب 
عن  حديِثه  إثر  فيه  وقع  الشيء  نفُس 
العنوان؛ معتبًرا إيَّاُه الذي يكثُِّف النص )عتبة 
ُه دون  للولوج(، أو الذي يستفزُّ ويـَُحيُِّر، ُيـَموِّ
أن ُيعلَِن، وذانك نوعان ال تتميز بهما القصة 
غير  )حتى  النصوص  فجميُع  وحَدها.  ج  ق 
َدٌة؛  متعدِّ وظائُف  فيها  للعناوين  اإلبداعية( 
هُة  والـُمـَموِّ اإلعالميُة  اإلخباريُة  منها 

الـُمحيَِّرُة.
2-1: خالصــــــة:

َيتَِّضُح من خالل ما َسلََف أنََّنا إزاء نصٍّ يفتقد 
ألدنى خصائِص الكتابِة المقاليِة المحكمِة؛ إْن 
َيْنَعَم  لن  معه  فالقارُئ  أو موضوًعا،  صياغًة 
بمتعٍة في األسلوِب، وال بفائدٍة في الموضوِع. 
الفهم  عدِم  فجوَة  لديه  ُق  سيعمِّ ذلك  من  أكثر 

بجنٍس جديٍد قيَل عنه أنّه غيُر أدبي.
َد على شيٍء يخالُف ما رهَن  يرد المقاُل ليُؤكِّ
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أراد  المقاُل  العنوان.  البداية/  في  به  نفَسُه 
ج؛  ق  القصة  ألدبية  ينتصَر  أن  صاحبُُه  به 
عن  يدري(  ال  حيث  )من  يَُبرِهُن  به  فإذا 
مجموعة  في  تبيَُّنُه  حاول  ما  فكلُّ  ذلك.  غير 
»الكرسي األزرق« ال يعدو أن يكوَن مجرَد 
إعادٍة لخصائص كتابٍة في أجناس عديدة، بل 

وبطريقٍة أسوأ في محاولة استثمار ذلك.
ا كما  ثانًيا: تقنياُت كتابة القصة القصيرة جّدً

َدْين: وردت في الكتاَبْين المحدَّ
كما أسلفنا القول، لم نبتدئ بالتقنيات لنبرهن 
عن مدى َتـَمثُِّل صاحِب المقال لها أم ال، وذلك 

راجع إلى أمَرْين:
المقال- هو  باألساس  نا  َيُهمُّ الذي  ألنَّ   -
موضوع الدراسة، في إطار نقده )نقد النقد(. 
والموضوع الذي ينطوي عليه هو مجرد مثال 

ليس إال.
َدين لم يكن  - ألن االهتداَء إلى الكتاَبْين المحدَّ
غايًة في ذاته، حتى نبتدئ بهما، إنما حضرا 
َهَنا في المقاِل  عندنا، ارتباًطا بالسؤال الذي وجَّ

كلِِّه، سؤال التجنيس، وهما مًعا تلك بُغيتُُهما.
لُها قبل قراءة موجزٍة للكتاَبْين،  أّوُل إشارٍة نسجِّ
ومن  منهما،  استفاد  المقال  صاحَب  أنَّ  هو 
َستَُعبُِّر   ، َجلِيٍّ بشكٍل  واضٌح  وذلك  غيرهما، 
عدُم  لماذا  والسؤاُل  التالية،  الِفقرات  عنه 
اإلفصاِح عن ذلك في الهوامش، خاصًة أنهما 
صدرا قبلَُه )كما يَُبيُِّن الهامشان 3و4 في هذا 
المقال(. أما إذا ادَّعى صاحبُنا )افترًضا( عدم 
َرة وال  ذلك وهو ما سنفنُِّدُه، فالدعوُة غيُر مبرَّ
البناَء  يقتضي  العلميَّ  البحَث  ألّن  مقبولة، 
إال  تقديُم اإلضافِة،  ذلك  وبعد  ما سبق،  على 
أن الكاتَب ما أضاف جديًدا، وال حافظ على 

الموجود أصال!.

1-2: شعرية الواقع في القصة القصيرة جّدا 
)قصص عبد هللا المتقي ومصطفى الغتيري 

نموذًجا(.
ُل مالحظٍة أن هذا الكتاب َحَصَر َداِئَرَتُه في  أوَّ
ُع  تقنيٍة كبرى واحدٍة )شعرية الواقع(، ستتفرَّ
إلى غيرها، عكس المقال، الذي ربط صاحبُُه 
نفَسُه بفضاٍء أوسَع )التقنيات(. ولعلَّ ذلك ما 
جعله غيَر ُمـْحَكٍم، مقابل ما ورد في الكتاب.

إّن شعرية الواقع كما وردت في الكتاب، هي 
التي هيمنت على مقال صاحبنا، لكن بمسمى 
واضح،  والفرق  الشعري(.  )الطالء  مختلف 

ستتكّفل بتوضيحه الِفقرات التالية:
يعتبر عبد الدايم السالمي شعرية الواقع تلك 
اليومي،  المعيش  تشخيص  بمسألة  المرتبطة 
الذي يُعبَُّر عنه بأشكال مختلفة، حصرها في 

التالي:
- تقنية التشخيص من جهة المرويات؛ من 

خالل:
أ- تشخيص األفعال؛ ويتضمن )البنية العامة، 
اليومي  الحكاية،  بداية  البداية/  وحكاية 

ًصا(؛ مشخَّ
العنصر  هذا  ويتضمن  الشخصيات؛  ب- 
الشخصيات  تنكير  الشخصيات،  )طبيعة 

وتعريف المعنى(؛
)المكان  ويتضمن  المكان؛  طبيعة  ج- 
التشكيلي، المكان التخييلي، المكان التأويلي(؛

د- الزمان؛ ويتضمن )طبيعة الزمان: الزمن 
الموجود والزمن المفقود(؛

أنَّ  ِعْلًما  التقنياُت،  هذه  تتالءم  ٌل:  أوَّ تعليٌق 
في  آلخر،  نوع  من  يختلف  حضورها  شكل 
القصة ق  تمتاز بشعريٍة داخل جنس  كونها 
تخرج  ال  أنها  ُيْلَحُظ  َداٌت  محدِّ أنها  ذلك  ج. 

عن مكوناِت الواقع نفسه، وما تنفرد به في 
ل. فال تظل بذلك  النصوص هو عملية التحوُّ
ماديًة واقعيًة كما نعرفها، وال تكون خياليًة 

محضًة ال عالقة لها بالواقع.
النص  داخل  فحضوُرها  ذلك  من  أكثر 
سمَة  عنها  يزيل  ا  جّدً القصير  القصصي 
ال  والشخصياُت  واألزمنُة  فاألمكنُة  التمايُز، 
تتفاضل، وال وجوَد للعام والرئيس أو الخاص 
والثانوي فيها، كلُّها تتفاَعُل لتَُقدَِّم صورًة عن 

واقٍع معيٍش مريٍر.
- في باب واقع المعنى )أو تقنيات الخطاب( 

يدرس الكاتب:
الراوي،  )طبيعة  على:  ويشتمل  الراوي؛  أ- 
من الرؤية إلى الرؤيا/ من القراءة إلى الكتابة، 

حيادية الراوي/ ذاتية المروي(؛
ب- تقنية الوصف/ بنية الوصف؛ 

تقنيَة  الكاتُب  َتَتبََّع  أن  بعد  ثاٍن:  تعليٌق 
َدٍة، أكسبِت  تشخيِص الواقع عبر إوالياٍت محدَّ
المألوَف  َل  َحوَّ وُبْعًدا  مغايرًة،  النصَّ شعريًة 
كينونِة  تشريح  إلى  ينتقل  مألوف،  غير  إلى 
الراوي في القصِة ق ج. وُيعلُن عن طبيعِة 
بنصوِص  تمثياًل  ذلك،  وكيفيِة  حضوره، 
ما  فيعَتِبُرُه  الوصُف  أّما  مًعا.  المجموَعَتْين 
ْين، وإنه لم يعد مجرَد »تقنية  ُيميِّز بقوٍة النصَّ
ُد  ُتعضِّ جديدًة  معارَف  َم  لتقدِّ الزمن  توقف 
رد  السَّ من  نوًعا  بدوره  صار  وإّنما  السرَد 
رد، إْذ َتَوفََّر على أشراِط البنيِة من  داخل السَّ
حيُث اقتصاُرُه على محوٍر وحيٍد للوصِف، ما 
نه ]هكذا[ من تدقيق تفاصيل الموصوفات  مكَّ
توفُُّرُه  حيُث  ومن  معناها  شعريِة  من  وزاد 
على  وتدلُّ  عنه  تعلن  وخواتَم  فواتَح  على 

انتهائه«11.
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ا  2-2: الماكروتخييل في القصة القصيرة جّدً
بالمغرب.

خصائَص  ناَقَش  ُل  األوَّ الكتاُب  كان  إذا   
درسها  التي  المجموعِة  في  الكتابِة  وتقنياِت 
فالكتاُب  دراستنا،  المقال-موضوع  صاحُب 
الثاني الذي سنبُسط القوَل فيه اآلن نظر إلى 
أخرى  مجموعٍة  في  َدٌة  متجسِّ وهي  التقنيات 
»زخة ويبتدئ الشتاء« للقاص جمال بوطيب.
محاولِة  إلى  القراءِة  هذه  في  الكاتُب  سعى 
كتابيًة في  يَصاٍت  يكوُن ِخصِّ قد  لَِما  التأسيِس 
القصة ق ج، لذلك نراُه يفَتِتُحها بإبراز هويِتها 
تختلف  أنها  معتبًرا  واألجناسيِة،  التاريخيِة 
ُمـمَتدٍّ أو ضيٍِّق عن القصة القصيرة،  بمقداٍر 
بالقدر نفسه أو أقرب لالختالف الذي تسجلُُه 
القصُة عن الروايِة. فهي أقدُر بـ«اللعب الفني 
السجاالت  من  فائقة  بجرعات  والمخّصب 
الفنية المتكاثرة قاد إلى اكتشاِفـ]َها[«12؛ إنها 
يقيم بين الشعر والنثر،  »إمكان سردي آخر 
بين الحكاية واللقطة والمشهد والومضة )...(، 
شخصيًة  ًدا  مؤكِّ نزوًعا  محكيها  في  تحمل 
اعتماد  خالل  من  السرد  أنماط  لكل  مخالفًة 
أو  الحدث  تنامي  استثمار  في  خاص  منحى 
لصالح  ذهنًيا  تجريدها  أو  الفضاءات  تشظي 
حالة ال فكرة، واألحداث بربطها بصورة ال 

بمسارات«13.
اعتمدنا التحديَد أعالُه على طولِِه، ألنه يَُكثُِّف 
التي  الجماليَة  والتقنياِت  الفنيَة  الخصائَص 
ا.  َتْنَهُض عليهما الكتابُة القصصيُة القصيرة جّدً
ذلك ما حاول تبيَُّنُه في المجموعِة المدروسِة.

ينظر الكاتب إلى تقنيات كتابة القصة ق ج في 
وتعاقب  الكثافة  مآزق  ألن  نصيَِّتَها؛  مستوى 
اإلشارات،  كما  واإليماءات  المفاِرقات، 
النقائض،  وجدل  اإليحاءات،  وتراكم 
الحيوانات  وأنسنة  الواقع،  أورام  واستبطان 
أو السخرية من واقع الحال14، ال يمكن أن 
تتراءى إال بالقراءة تلو القراءة لنص ُمْنَفلٍِت، 

قصيٍر حجًما، كبيٍر عمًقا وداللًة.
تظهر الكثافُة بقوٍة في صياغِة العناوين، وفي 
العناوين  في  فهي  النصيِة،  التراكيِب  نسِج 
لَِما  جامعٌة  النصِّ  وفي  للنصوص،  ُمجِملٌَة 
لإليماءات  ُدها  تقصُّ أما  الواقع.  في  تشتََّت 
واإلشارات ففي كونها توحي بدالالت خفية، 
القارئ  يجعل  مما  بسهولٍة،  تُعِطيَكَها  ال 
مترامي األطراف، مدفوًعا إلى استجماع كلِّ 

قواه للوصول إلى أقاصي الداللة.
التقنياِت  من  والنقائُض  المفاِرقاُت  تشّكُل 
لذلك عالقٌة  القصة ق ج؛  كتابة  في  الرئيسِة 
فيه،  ازدانت  الذي  الواقع  مع  بتواُصلَِها 
الزمن  وسرعُة  والحروُب  فالصراعاُت 
وِضيُق الفضاِء دَفَعَها لتكون مشحونًة بحرارٍة 
ال تعبُِّر عنها إال موضوعات متناقضة وعوالم 

مفاِرَقة. 
الواقع  أورام  واستبطان  اإليحاء  بخصوص 
فيتداخالن مع أنسنِة الحيواناِت؛ كل ذلك ألجل 
أمراُضُه،  تعّمقْت  السخرية من عالٍم موبوٍء، 

واستحاَل شفاُؤها. ال نَُؤْنِسُن الحيواَن إال بعد 
عن خالٍص،  بحًثا  إنسانيَتُه،  اإلنساُن  فقَد  أن 
َض الكائَن الذي ُكنَّاُه،  وبه أيًضا يمكننا أن نَُعوِّ

أو يجب أن َنُكوَنُه، أو نتمنى كوَنُه.
أن  الثانيِة  المحاولِة  من  نفهم  ثالٌث:  تعليٌق 
ُتسَتْثَمُر  التي  الُمْجَمِل، هي  َة ق ج في  القصَّ
فيها تقنياٌت بينها من التداخِل والتكامِل ما به 
نصوٍص  في  متفردًة  حضورها  على  تتماَيُز 
فيه  شك  ال  فالذي  آخر.  أدبيٍّ  جنٍس  ضمن 
َز على أشكاِل الحضوِر وطرائِق  أن الكاتَب ركَّ
استثماِر تلك التقنياِت، ال التقنيات في ذاتها، 

بألوانها المعروفة.
استنتاجات:

نستنتج ترتيًبا على النتيجتين: األولى والثانية، 
والتعاليق الثالثة ما يلي:

خالف ما أقدم عليه صاحُب المقال، فالكاتبان 
اللذان استدعينا كتاَبْيهما، توفََّقا إلى حدٍّ كبيٍر 
ج؛  ق  القصة  كتابة  في  تقنياٍت  تقديم  في 
ُمَطبَِّقْين ذلك على نصوٍص شاهدٍة، تختلف في 
حضورها عن الطريقة التي أورد بها صاحبُنا 
أمثلَته وشواهَدُه؛ ِعْلًما أنَّ النصَّ نفَسُه اشتغل 

عليه صاحُب الكتاب األول.
ياُلَحُظ أنََّنا أَماَم تقنياٍت واضحِة التحديِد، غيِر 
أجناٍس  في  المعروفِة  دالالِتـَها  مع  ملتِبَسٍة 
كتابيٍة أخرى. خالَف ما قام به صاحبُنا؛ ألنه 
انطلق من الكتابْين مًعا، دون إشارة إلى ذلك. 

يظهر ذلك في:
- أنَّ الطالء الشعري الذي قَصَدُه، هو شعريُة 
تشخيص الواقع عند السالمي؛ إال أنه لم يتوفَّق 
نصوِص  جلَّ  واعتَبر  ذلك،  عن  التعبير  في 

المجموعِة إنما تتماسُّ مع فنِّ الشعِر؛
- أنَّ تحديَدُه للشخصياِت ارتكز على ما قبلَُه، 
بدل  التسميِة،  على  ًزا  مركِّ استخداَمُه،  مسيًئا 

طبيعِة وكيفيِة الحضوِر.
ما ورد عنه  اجتزأ  العنوان  أنَّ حديَثُه عن   -
معرفًة ضمن الكتاب الثاني، فأساء استخداَمها، 
ال  بذلك  وهي  عتبٍة،  مجرَد  العناويَن  فاعتبر 
تختلف في شيء عن أيِّ شكل للعناوين، في 

أيِّ نصٍّ من النصوِص.
أخيًرا نعتبر أن سوَء استخداِم المعرفِة المتوفَّرِة 
في شأِن القصِة ق ج، وعدَم ترتيِب ما اعتبَرُه 
مقاال  يكتب  منهٍج واضٍح، جعاله  في  تقنياٍت 

ًكا، ال ينطوي على أيِّ معرفٍة مضافٍة. مفكَّ
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هل ما يكتبه المغاربة بالفرنسية من نصوص شعرية أو نثرية من قصة أو رواية أو 
مسرح يعد أدبا مغربيا؟ وهل َوصُف األدب بـ»المغربي« ينبع من كون أصحابه مغاربة 
نشأًة وثقافَة وتاريخاً؟ أو بسبب أن أحداث الرواية أو القصة تقع في وسط مغربي، أو أن 
شخوصها وأفكارها ورؤاها تتوالد من واقع المغرب االجتماعي واالقتصادي والسياسي؟
إن وصف األدب الذي يكتبه المغاربة بالفرنسية »أدبا مغربيا«، أمٌر غير مستساغ وغير 
مقبول! وإنما هو أدب فرنسي دماً ولحماً، سواء كان جيدا أو رديئا! عميقا أو بسيطا! ذلك 

أن اللغة الفرنسية تبقى هي المحدد األساس لهوية هذا األدب.
لكن بالمقابل، فإن اعتبار هذا األدب خيانًة، أو استشراقاً، أو تمكيناً للغة المستعِمر من 
ذاكرته  متلقيه، والسيطرة على وجدانه وأحاسيسه، وتوجيه  نفسية  االنتمائي في  النمو 
األدب  فهم  في  حاداً  وقصوراً  ناضج،  وغير  مرفوضا،  أمراً  يعدُّ  وتشكيلها،  الهوياتية 
وعجزاً كبيراً عن استيعاب دوره في حياة اإلنسان. ألن اإلبداع ال لغَة له، وال جنسية، 
وال جغرافية محددة تُقيِّده.. بل مطلوب فيه أن يكون جيداً وجديدا، وقادرا على اإللمام 
بتفاصيل المكان والزمان واإلنسان والحياة، وعميقا من حيث الفكرة والتعبير واألداء، 
ويملك مقومات األصالة والمرونة واالنفتاح على مختلف الخصوصيات والمتغايرات 
األدبية المخالفة.. كما أن اإلبداع ال يحتاج إلى لغة معينة لالنطالق في سماء الخيال أو 
أرض الواقع، والتوسع والتأثير في نفوس متلقيه، وإنما حاجته، إلحداث األثر والتغيير، 
تكمن في الحرية والتسامح، والقدرة على التكيُّف السريع مع تحوالت األمكنة واألزمنة 

واألعراف والتقاليد.
القصة  كتابة  في  اإلسبانية،  أو  االنجليزية  أو  الفرنسية  باللغة  كثٌُر  مغاربة  أبدع  لقد 
صحفية  أجناس  وفي  والسياسة،  للثقافة  والتأريخ  األدبي،  والنقد  والرواية،  القصيرة، 
وإعالمية مختلفة. َبْيَد أن هذا اإلبداع ال ينبغي، بأي شكل من األشكال، َوْصُفه بأنه أدٌب 

مغربي، أو فكٌر مغربي.
ولو عدنا إلى عدد من الكتابات األدبية والفكرية العالمية التي دونت لنا، بمختلف اللغات، 
اإلنسانية،  والخبرات  والتجارب  العلوم  لنا  وحفظت  والدول،  واألمم  الشعوب  تاريخ 
لنا قصصا قصيرة وروايات وأشعاراً ساحرة ومسرحيات خالدة، لوجدنا أن  وأبدعت 
أصحابها كانوا ينتمون لبلدان ال عالقة لها باللغة التي يكتبون بها ويحلمون ويتفاءلون.

كم من أبناء الفرس والترك والهند أبدعوا باللغة العربية في إنتاج علوم إسالمية، وأدب 
عربي؟ فهل نصف إبداعهم بأنه فارسي أو تركي أو هندي؟.

باللغة  وأحدثوا  األمريكية،  الجنسية  يابانيين وصينيين وروس وعرب حملوا  من  وكم 
اإلنجليزية، ثورات مذهلة وغير مألوفة في الفكر واألدب وعلوم الرياضيات والفيزياء 
والطب والطبيعة وعلوم الفضاء؟ فهل َنِصف إبداعهم بأنه ياباني أو صيني أو عربي؟. 
إذاً ماذا سنترك لألدب العربي إذا ما أخرجنا منه جميع اللذين ينتمون للعجم؟ وما الذي 
سنتركه لألمريكيين من أدب وفكر وعلم تطبيقي إذا ما ألزمنا مثقفيهم بالعودة إلى بلدانهم 

األصلية وأرغمناهم على الكتابة بلغتهم األم؟.
إن الكتابة األدبية والفكرية باللغة الفرنسية لبعض المغاربة - بغض النظر عن قيمتها 
االنتصار  أو  فرنسا،  بمواالة  أصحابها  باتهام  فيها  الطعن  يمكن  ال   - والجمالية  الفنية 
للغتها، أو بتمجيدها لالستعمار أو تذكيراً به وبفظاعاته وجرائمه ووحشية إنسانه، ألن 
الحقيقة؛ هي: أن أصحابها ال يملكون إال هذه اللغة للتعبير واإلفصاح عما يخالجهم من 
الكتابة أكبر  أحاسيس ومشاعر وأفكار وأحالم وطموحات. أما إذا كانت قدرتهم على 
باللغة العربية وأقوى تأثيراً، فإنهم مطالبون، وال شك، باإلبداع عربيا أوال، وعلى نحو 
غزير ثانيا، وعلى المساهمة، بهذه اللغة،  في النهوض باإلنسان المغربي روحا وجسدا 
وحضارة ثالثا.. وال بأس بعد ذلك من الكتابة بلغة أخرى؛ فرنسية كانت أو هندية أو 

روسية أو إنجليزية.

الكتابة بالفرنسية
ال تبدع أدبا مغربيا!

أوراق ممنوعة

يونس إمغران






