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ابن منظور يتكلم عن مراجعه في تأليف «لسان العرب»
شلومو ألون

«ل�سان العرب» ،لغة البدو ،هو معجم �أحادي الل�سان ،عربي -عربي� ،ألفه حممد بن املكرم ابن منظور الذي
عا�ش يف القرن ال�سابع للهجرة ،القرن الثالث ع�شر امليالدي (711 -630هـ 1232-1311 /م) .ولد ابن منظور
يف تون�س ،وعمل قا�ضيا يف طرابل�س الغرب ،لكنه ق�ضى معظم حياته يف القاهرة .خدم �أي�ضا يف �أيام القائد
اململوكي قالوون ،الذي حرر طرابل�س من �أيدي ال�صليبيني ،يف «ديوان الإن�شاء» ،وكان يف �سلك «كتّاب الإن�شاء».
ا�شتهر ابن منظور �أي�ضا بتحريره لعدد من امل�ؤلفات املو�سوعية من نتاج م�ؤلفني قدماء يف �شتى العلوم ،ال يف
املعاجم فح�سب.
ط ُبع معجم «ل�سان العرب» ون�شر يف عدة طبعات ،فماذا يحتوي هذا املعجم ال�ضخم؟ ماذا يعك�س هذا
املعجم ،وماذا ميكننا �أن نتعلم بوا�سطته عن املعجمية العربية عامة؟ قبل �أن �أحاول الإجابة عن هذه الأ�سئلة،
يجدر بنا �أن نذكر �أن املعجمية العربية الأ�صلية حظيت بو�صف �شامل ومنهجي يف �إ�سرائيل ،وذلك يف �أطروحة
لوتر كوبف� ،إال �أنه مل يتطرق �إىل ل�سان العرب ب�صورة خا�صة �أو مف�صلة.
ا�ستفدنا كثريا من املجلد الثامن من كتاب ف�ؤاد �سزجني ،الذي حذا فيه حذو بروكلمان� .إال �أن هذا املجلد
ب�أكمله يعالج املعجمي َة العربية القدمية حتى �سنة  430هـ1040 /م ،قبل �أيام ابن منظور .املرجع الرئي�سي الذي
قد ت�ضمن معلومات وافية عن املعجمية العربية هو «املزهر يف علوم اللغة» لل�سيوطي املتوفى حواىل مئتي �سنة
بعد ابن منظور .وال�سيوطي من �أكرث امل�ؤلفني �إنتاجا يف الأدب العربي ،اعتمد يف م�ؤلفه على مراجع عديدة،
منها مراجع غري معروفة ،فا�ستقى منها املعلومات عن ت�أليف املعاجم الكبرية ومناهجها .لكن ،ل�سوء احلظ،
مل يذكر ال�سيوطي �أي�ضا ل�سان العرب يف املزهر .وتلك واقعة غريبة جدا ،لأن ابن منظور ورد ذكره يف م�ؤلفات
�أخرى لل�سيوطي مثل «بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة» ،ويف طبقات «حممد».
لهذه الأ�سباب كان علينا �أن ننظر يف ما قاله ابن منظور نف�سه يف مقدمته ملعجمه ،لن�ستخرج منها مفاهيمه
ومراجعه الأولية وتدريجه لها .يقول ابن منظور يف مقدمته املذكورة«:و�إين مل �أزل م�شغوفا مبطالعات كتب
اللغات واالطالع على ت�صانيفها وعلل ت�صاريفها ،ور�أيت علماءها بني رجلني� :أما من �أح�سن جمعه ف�إنه مل
يح�سن و�ضعه ،و�أما من �أجاد و�ضعه ف�إنه مل يجد جمعه ،فلم يفد ح�سن اجلمع مع �إ�ساءة الو�ضع ،وال نفعت �إجادة
الو�ضع مع رداءة اجلمع.
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ومل �أجد يف كتب اللغة �أجمل من «تهذيب اللغة» لأبي من�صور حممد ابن �أحمد الأزه��ري ،وال �أكمل من
«املحكم» لأبي ح�سن علي بن �إ�سمعيل بن �سيده الأندل�سي رحمهما اهلل ،وهما من �أمهات كتب اللغة على التحقيق
وما عداهما بالن�سبة �إليهما ثنيات للطريق .غري �أن كال منهما مطلب ع�سر املهلك ومنهل وعر امل�سلك».
بناء على ما قاله ابن منظور ،اعتمد ل�سان العرب ب�شكل خا�ص على خم�سة م�ؤلفات معجمية قدمية:
1 .1تهذيب اللغة للأزهري الذي عا�ش يف العراق (تويف  370هـ 980 /م).
2 .2حمكم ابن �سيده الذي عا�ش يف الأندل�س (تويف 458هـ 1066 /م) .وطريقة بناء هذين املعجمني هي
طريقة التقليبات ال�صوتية التي تعتمد على ترتيب اجلذور بح�سب جمموعات �أحرف ومكان املخارج
ال�صوتية .وقد رف�ض ابن منظور هذه الطريقة.
�3 .3صحاح اجلوهري ،وكان من �أ�صل تركي ،وعا�ش يف ني�سابور (تويف 393هـ 1003 /م) .هذا املعجم مت
ترتيبه بح�سب احلرف اجلذري الأخري (طريقة القافية) ،وقد تبنى ابن منظور هذه الطريقة.
4 .4حوا�شي ابن بري على �صحاح اجلوهري (تويف  583هـ 1187 /م) ،وعا�ش ابن بري طيلة حياته يف
القاهرة ،حواىل مئة �سنة قبل ابن منظور.
5 .5كتاب النهاية يف غريب احلديث والأثر البن الأثري اجلزري (تويف  606هـ 1210 /م) .وهو من �أبناء
املو�صل ،وقد كر�س معجمه للكلمات النادرة وتفا�سري احلديث ،ورتبه بح�سب احلرف اجلذري الأول،
كامل�ألوف اليوم يف املعاجم املعا�صرة .وقد قام بهذا الرتتيب �أي�ضا كل من ابن فار�س يف «املجمل يف
اللغة» و«معجم مقايي�س اللغة» والزخم�شري يف «�أ�سا�س البالغة».
هناك من �أدرج «جمهرة ابن دريد» ،التي مت ت�أليفها يف فار�س و�أخذ يف ترتيبها بطريقة التقليب �أي�ضا ،يف
قائمة املراجع الرئي�سية مل�ؤلف ل�سان العرب .هذا ما جاء به مرت�ضى الزبيدي يف «تاج العرو�س» ،وابن حجر يف
«الدرر الكامنة» ،لكن ابن منظور نف�سه مل يذكرها هناك ،لذا ف�إين �أ�شك يف �صحة ذلك.
نعود الآن �إىل ما قاله ابن منظور يف مقدمته« :ور�أيت �أبا ن�صر �إ�سمعيل بن حماد اجلوهري قد �أح�سن
ترتيب خمت�صره ب�سهولة و�ضعه فخف على النا�س �أمره فتناولوه ،وقرب عليهم م�أخذه فتداولوه وتناقلوه ،غري
�أنه يف جو اللغة كالذرة ،ويف بحرها كالقطرة ،و�إن كان يف نحرها كالدرة؛ وهو مع ذلك قد �صحف وحرف،
وجذف فيما �صرف ،و�أتيح له ال�شيخ �أبو حممد بن بري فتتبع ما فيه ،و�أملى عليه �أماليه خمرجا ل�سقطاته،
م�ؤرخا لغلطاته .فا�ستخرت لها �سبحانه وتعاىل يف جمع هذا الكتاب املبارك ،الذي ال ي�ساهم يف �سعة ف�ضله وال
ي�شارك ،ومل �أخرج فيه عما يف هذه الأ�صول ،ورتبته ترتيب ال�صحاح يف الأبواب والف�صول؛ وق�صدت تو�شيحه
بجليل الأخبار وجميل الآثار ،م�ضافا �إىل ما فيه من �آيات القر�آن الكرمي ،والكالم على معجزات الذكر احلكيم
ليتحلى بتو�شيح دررها عقده ،ويكون على مدار الآيات والأخبار والآثار والأمثال والأ�شعار حله وعقده؛ فر�أيت
�أبا ال�سعدات املبارك بن حممد بن الأثري اجلزري قد جاء يف ذلك بالنهاية ،جاوز يف اجلودة حد الغاية ،غري
�أنه مل ي�ضع الكلمات يف حملها ،وال راعى زائد حروفها من �أ�صلها ،فو�ضعتُ كال منها يف مكانه و�أظهرته مع
برهانه؛ فجاء هذا الكتاب بحمد اهلل وا�ضح املنهج� ،سهل ال�سلوك� ،آمنا مبنة اهلل من �أن ي�صبح مثل غريه وهو
مطروح مرتوك.
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وجمعت من اللغات وال�شواهد والأدلة ما مل يجمع مث ُله مث َله؛ لأن كل واحد من ه�ؤالء العلماء انفرد برواية
رواها ،وبكلمة �سمعها من العرب �شفاها ،ومل ي�أت يف كتابه بكل ما يف كتاب �أخيه ،وال �أقول تعاظم عن نقل ما
نقله بل �أقول ا�ستغنى مبا فيه؛ ف�صارت الفوائد يف كتبهم مفرقة و�سارت �أجنم الف�ضائل يف �أفالكها هذه مغربة
وهذه م�شرقة؛ فجمعت منها يف هذا الكتاب ما تفرق وقرنت بني من غرب منها وبني من �شرق فانتظم �شمل تلك
الأ�صول كلها يف هذا املجموع ،و�صار هذا مبنزلة الأ�صل و�أولئك مبنزلة الفروع فجاء بحمد اهلل وفق البغية وفوق
مْالُنية ،بديع الإتقان� ،صحيح الأركان� ،سليما من لفظة لو كان.
و�أنا مع ذلك ال �أدّعي فيه دعوى ف�أقول �شافهت �أو �سمعت� ،أو فعلت �أو �صنعت� ،أو �شددت �أو رحلت� ،أو نقلت
عن العرب العرباء �أو حملت؛ فكل هذه الدعاوى مل يرتك فيها الأزهري وابن �سيده لقائل مقاال ،ومل يخليا فيه
لأحد جماال ،ف�إنهما عينا يف كتابيهما عمن رويا ،وبرهنا عما حويا ،ون�شرا يف خطيهما ما طويا .ولعمري لقد
جمعا ف�أوعيا .و�أتيا باملقا�صد ووفيا.
ولي�س يل يف هذا الكتاب ف�ضيلة �أمت بها وال و�سيلة �أمت�سك ب�سببها� ،سوى �أين جمعت فيه ما تفرق يف تلك
الكتب من العلوم ،وب�سطت القول فيه ومل �أ�شبع بالي�سري .فمن وقف فيه على �صواب �أو زلل� ،أو �صحة �أو خلل،
ف ُعهدته على امل�صنف الأول ،وحمده وذمه لأ�صله الذي عليه املع ّول .لأين نقلت من كل �أ�صل م�ضمونه ،ومل �أبدل
منه �شيئا ،فيقال ف�إمنا �إثمه على الذين يبدلونه ،بل �أديت الأمانة يف نقل الأ�صول بالف�ص ،وما ت�صرفت فيه
بكالم غري ما فيها من الن�ص؛ فليعت ّد من ينقل عن كتابي هذا �أنه ينقل عن هذه الأ�صول اخلم�سةَ ،و ْل َي ْغنَ عن
االهتداء بنجومها فقد غابت ملا �أطلعت �شم�سه.
ف�إنني مل �أق�صد �سوى حفظ هذه اللغة النبوية و�ضبط ف�ضلها ،وذلك ملا ر�أيته قد غلب ،يف هذا الأوان ،من
اختالف الأل�سنة والألوان ،حتى لقد �أ�صبح اللحن يف الكالم يعد حلنا مردودا ،و�صار النطق بالعربية من املعايب
معدودا .وتناف�س النا�س يف ت�صانيف الرتجمانات يف اللغة الأعجمية ،وتفا�صحوا يف غري اللغة العربية ،فجمعت
هذا الكتاب يف زمن �أهله بغري لغته يفخرون ،و�صنعته كما �صنع نوح الفلك ،وقومه منه ي�سخرون و�سميته ل�سان
العرب».
يف مقدمته هذه �أدرج ابن منظور مبادئه يف ت�صنيف معجمه بلهجة متوا�ضعة غري متحم�سة .فهو ال يعترب
مبدعا بح�سب مقايي�سنا اليوم ،مع �أنه لي�س مبثابة «ناقل �أعمى»� .إن تف�ضيله لطريقة القافية ،الطريقة التي
انتهجها اجلوهري قبله ،ا�ستثنت ب�صورة قاطعة طريقة التقليب التي ا�ستعملها اخلليل ،فاقتدى به يف ذلك
الكثريون الذين �ألفوا بعده .بل ميكن القول �إن قرار ابن منظور هذا قد م ّهد لالنتقال �إىل ت�أليف املعاجم
بالطريقة الألفبائية العادية ،كما �أ�صبح معجمه مرجعا هاما لل�شواهد املخطوطة عن لغات القبائل وانت�شار
اللهجات.
كذلك هذب يف معجمه طريقة «ال�شواهد» ال�شعرية ،التي ُن�سبت �أ�صال �إىل ابن عبا�س من �أجل تي�سري
التفا�سري القر�آنية ،مع �أن ال�شواهد يف ل�سان العرب مل ت�ستهدف تف�سري القر�آن الكرمي ،بل جاءت بح�سب ما
قاله ابن منظور يف مقدمته ،لإنقاذ اللغة العربية من الن�سيان وامليل �إىل القيا�سية -والرغبة يف البت فيما هو
�صحيح وما يجب �إهماله� .إن ل�سان العرب هو ذو �صبغة مو�سوعية ،حافل باملالحظات النحوية ،باملداوالت عن
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الأ�سماء اخلا�صة واجلغرافية ،ب�سرد املراجع املعجمية وباقتبا�سات من القر�آن واحلديث وال�شعر والأمثال� .إن
ل�سان العرب ال يعك�س بحثا م�ستقال لأن جمع املادة اللغوية قد انتهى فعال يف نهاية القرن الثالث للهجرة� ،سواء
من امل�ؤلفات الأدبية �أو من كالم البدو.
واحلق هو �أن الأزهري واجلوهري ،من �أبناء القرن الرابع ،قد ادعيا ب�أنهما قد �أدرجا مادة جديدة قد
جمعاها من �أبناء البادية ،ولكن ابن منظور �شكك يف �صحة هذا الكالم يف طيات مقدمته.
�إن الأزهري واجلوهري قد ا�ستغال مكوثهما لدى �أهل البدو لتثبيت املادة اللغوية القدمية وتر�سيخ �أقوال مت
تداولها من جيل �إىل جيل .فالأزهري الذي قد ق�ضى ع�شر �سنوات �سبيا لدى �أهل البادية ذكر يف مقدمته �أنه
جمع عنهم مواد وا�سعة� .أما ابن منظور فهو مل يزعم �أنه قد التقى ب�أهل البادية ،ويف عهده مل يكن هناك من
العرب من تكلم باللهجات القدمية .مع ذلك ،بلغ عدد الكلمات يف معجم ل�سان العرب حواىل ثمانني �ألفا ،وهو
�ضعف عدد الكلمات يف كتاب اجلوهري .كما و�صل عدد اجلذور يف ل�سان العرب �إىل ت�سعة �آالف ،مقابل حواىل
خم�سة �آالف و�ستمائة لدى اجلوهري .هذه هي م�ساهمة ابن منظور الكبرية ،مع �أنها حتتوي يف نف�س الوقت على
الإ�شكالية يف ا�ستعمال معجمه� .إن الكمية الفيا�ضة من الكلمات واجلذور يف ل�سان العرب هي نتيجة وا�ضحة
جلمع املادة املوجودة يف �أ�صوله ومراجعه الثانوية.
تنبع �أهمية ل�سان العرب من ت�أثريه الكبري على القوامي�س التي مت ت�أليفها بعد �أيامه �أي�ضا :القامو�س املحيط
للفريوز�آبادي ،وتاج العرو�س للزبيدي ،وميكن �إ�ضافة قامو�س «الين» الثنائي اللغة الذي مت ت�أليفه يف �أوا�سط
القرن التا�سع ع�شر .هذه امل�ؤلفات جميعها اعتمدت على ل�سان العرب اعتمادا وا�سعا ولو مل تذكر هذا بو�ضوح
كالقامو�س املحيط .وقد اعتمد الين على تاج العرو�س خا�صة مع �أنه يكرث من الأدلة من ل�سان العرب.
�إن من يطلع على ل�سان العرب من وجهة نظر معا�صرة قد يح�س باالرتباك والبلبلة :ف�أ�صول الل�سان مت�شابكة
ويف منا�سبات كثرية جدا قد جند املواد اللغوية دون ذكر الأ�صل .بناء على ذلك ،ا�ستنتجت �أن ابن منظور �أخذ
يف بناء كل مادة يف قامو�سه �أ�صال معينا من �أ�صوله اخلم�سة وجعله العمود الفقري جلذر من جذور معجمه،
و�ضمن هذا اخلط الهيكلي ي�ستطرد من مو�ضوع �إىل مو�ضوع ،ينقل ال�شروح والأمثلة من املراجع املختلفة،
يالحظ املالحظات النحوية ،وال�سريية وال�صوتية واملعجمية ،ثم يعود �إىل عموده الفقري.
«الرواسب» في لسان العرب

يحتوي معجم ل�سان العرب على عدد من الروا�سب غري املرئية .وت�شمل هذه الروا�سب االقتبا�سات النرثية
وال�شعرية .ف�أنا �أفرت�ض �أن الكمية الكبرية من هذه االقتبا�سات قد دخلت ل�سان العرب عن طريق �أ�صوله
الرئي�سية ،يف ال�شواهد ال�شعرية خا�صة.
من هذه الروا�سب يجدر بنا �أن نذكر ُبلغة �أبي الربكات ابن الأنباري؛ ما اتفق لفظه واختلف معناه لأبي
العميثل؛ الأيام للفراء؛ الوحو�ش للأ�صمعي؛ الألفات البن خالويه؛ املجال�س لأبي العبا�س �أحمد بن يحيى ثعلب.
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مالحظات ابن منظور على طريقة التأليف

يحتوي ل�سان العرب على مالحظات كثرية بقلم ابن منظور نف�سه ،وفيها نتبني الر�ؤية ال�شاملة البن منظور
واملنهجية يف بناء معجمه .بع�ض هذه املالحظات توجد يف �أ�صوله اخلم�سة واقتُب�ست منها ،لأنه قد تبناها
لرت�سيخ طريقة ت�أليفه وكثريا ما يختتم ابن منظور مواده بهذه املالحظات.
فعلى �سبيل املثال توجد �ست وثالثون مالحظة ترتيب وحترير يف اجلذور التي تنتهي بالهمزة على منط
«�سنذكر هذا»� ،أو «قد ُذكر هذا �آنفا»؛ يف اجلذور املنتهية بحرف الباء توجد ثمان وثمانون مالحظة من هذا
النوع؛ يف اجلذور املنتهية بحرف الفاء يحتوي املجلد التا�سع من ل�سان العرب على �أربع وخم�سني مالحظة
ترتيب وحترير؛ ومعظم هذه املالحظات تتعلق باملواد التي جاء بها ابن منظور يف جملداته الثمانية الأوىل.
تر�سخ ا�ستنتاجاتي ب�أن ابن منظور كان م�ؤلفا متزنا مدبرا ،اعترب ت�أليفه
لذا ،فقد اقتنعت �أن هذه املالحظات ّ
جمموعة واحدة �شاملة.
املجلدان الأخريان من ل�سان العرب يعاجلان اجلذور الناق�صة ،الواوية واليائية ،وقد وجدت يف هذين
املجلدين ما ال يقل عن ت�سعني مالحظة ترتيبية .كما وجدت دقة كاملة يف ل�سان العرب بني مالحظاته على
طريقة حترير امل�ؤ َّلف وبني تنفيذها العملي يف املعجم.
طريقة ترتيب املادة اللغوية

مل �أجد يف ل�سان العرب ترتيبا منهجيا موحدا .الرتتيب املنهجي الوا�ضح هو ترتيب اجلذور بح�سب احلرف
الأ�صلي الأخري .و�إذا مل يجد امل�ؤلف جذرا حقيقيا للكلمات التي جمعها ،مثل ما هي احلالة يف املفردات الغريبة
والدخيلة ،فهو يرتبها ح�سب احلرف الأخري للكلمة� .إن ترتيب ل�سان العرب هو من �صنع ابن منظور مطلقا بالت�أكيد،
�إال �أن املادة التي ي�شملها ل�سان العرب تنبني على �أ�صوله املختلفة وحتتوي �أحيانا على كالم ابن منظور نف�سه.
لنفح�ص على �سبيل املثال طريقة ابن منظور يف بناء اجلذور يف املجلد التا�سع الذي يحوي اجلذور املنتهية
بحرف الفاء .يف هذا املجلد  396جذرا 94 :منها تبد�أ بالفعل يف �صيغة املا�ضي املجهول يف وزن فعل� ،أو يف وزن
�آخر يف حالة �إهمال وزن فعل .وتبد�أ بع�ض اجلذور بذكر �أ�صل من �أ�صول ابن منظور الرئي�سية 252 .جذرا تبد�أ
بالأ�سماء ،عموما ب�صيغة امل�صدر .يف كثري من الأحيان تبد�أ املادة اللغوية يف ل�سان العرب با�سم الأزهري �أو
با�سم م�ؤلفه ،مع الفرق الوا�ضح بني ما قاله الأزهري نف�سه وما اقتب�سه ابن منظور من ت�أليف الأزهري.
يت�ضمن ل�سان العرب �أي�ضا الكثري من االقتبا�سات القر�آنية ،ولكني �أظن �أن هذه الآيات مل تدخل ل�سان
العرب نتيجة مطالعة ابن منظور لل�سور القر�آنية نف�سها .فمع �أن ابن منظور كان قا�ضيا ورجل �إميان مع العالقة
الوطيدة بالدين والعبادات� ،إال �أن ل�سان العرب مل يتمحور على الآيات القر�آنية نف�سها� .أ�ضف �إىل ذلك �أن بع�ض
االقتبا�سات مل تكن دقيقة بح�سب ال�صيغة القانونية .كذلك تتمثل القراءات القر�آنية يف ل�سان العرب ب�شكل
وا�ضح� ،إال �أن ابن منظور ،ل�سوء احلظ ،مل يذكر من �أين �أخذ مقتب�ساته ،من �أية �سورة و�أية �آية ،ويف معظم
الأحيان مل يذكر عمن نقل ذلك.
امل��ادة ال�شعرية �أي�ضا غنية جدا يف ل�سان العرب� .أعني بذلك �أبيات �شعر من فرتة اجلاهلية والفرتة
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الإ�سالمية القدمية .فقد تنوقلت �أبيات ال�شعر هذه من جيل �إىل جيل ،وابن منظور هو الذي جمعها �إىل حد
بعيد .من هذه الناحية مل يجدد من جاءوا بعده – من الفريوز�آبادي �إىل مرت�ضى الزبيدي� -شيئا.
�أما ح ّفاظ اللغة الذين اعتمد عليهم �أهل اللغة ،فلم يبد ابن منظور ر�أيه يف مدى ثقتهم ،بل اعتمد ما جاء
به الف�صحاء على اختالف �أنواعهم ،مع ذكر م�صدره �أو حذفه.
يحفل ل�سان العرب �أي�ضا باملادة القواعدية النحوية وال�صرفية املقتب�سة من �أ�صوله الرئي�سية ومراجعه
الثانوية .مل ي�ستغن ابن منظور عما كتبه الذين �سبقوه ،ولذلك تكد�ست يف ل�سان العرب �أقوال كثرية جدا من
�أوائل النحويني كاخلليل و�سيبويه وغريهما� ،إىل جانب املادة الوا�سعة التي قد تعك�س حاالت لغوية من املناطق
التي عا�ش العرب فيها.
ميكنني القول ب�صورة عامة �إن ت�صريح ابن منظور يف مقدمته لل�سان العرب عن �أ�صوله اخلم�سة قد �أغناه عن
�إعادة ذكر مراجعه يف �سياق كالمه� ،إذ مل يكتب ابن منظور بحثا ومل يكن بحاجة �إىل املالحظات العلمية .فهو
قد ا�ستوعب �أ�صوله بكل ما فيها من معلومات وا�ستخدمها كما يحلو له .بني احلني والآخر ،يالحظ �أن ابن منظور
انتقد �أو مدح مرجعا �أو �آخر ،و�أكرث من ذكر م�ؤلفات و�أ�سماء مل يكن يتقنها بنف�سه لأنه قد اعتمد على �أ�صوله
الرئي�سية و�أخذ منها كل ما فيها� ،إذ مل يكن لدى ابن منظور جهاز �أو طريقة لتثبيت االقتبا�سات الكثرية من �أ�صوله.
طريقة استخدام األصول
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ميكنني القول �إن ابن منظور انتهج طريقة «اخلياطة الفنية» التي مل حتظ بالو�صف الكايف ،وهو ما فات
معظم الذين كتبوا عن املعاجم العربية القدمية ،وتتمثل «اخلياطة الفنية» يف ترقيع مراجع م�صرح بها ومراجع
غري م�صرح بها .لقد �أ�صبحت املراجع مادة خاما مت بنا�ؤها من جديد على يد ابن منظور .لذلك ف�إن نقل املادة
من مرجع �إىل �آخر ال يعني حتما ذكر ا�سم املرجع ،امل�ؤلف �أو الت�أليف ،ويف معظم الأحيان لي�س هناك و�صف
دقيق ملكان انتهاء القطعة املنقولة .فمثال ي�ضم جذر «كتب» �سطرا افتتاحيا م�أخوذا من كتاب اجلوهري دون
ذكر املرجع ،يليه ن�ص ،مبا فيه �شاهد من ال�شعر ،من ت�أليف ابن �سيده دون ذكر املرجع �أي�ضا ،ويف النهاية يورد
قطعة من كتاب الأزهري مع ذكر ا�سمه ،ولكن من غري الإ�شارة �إىل مكان انتهاء هذا االقتبا�س .ميكنني القول
�إن ابن منظور كان قد حدد �أ�صال مركزيا واحدا لكل جذر مبثابة املحور املركزي الذي كان يعود �إليه من حني
�إىل �آخر ،خا�صة يف اجلذور التي عاجلها ب�إ�سهاب.
هل ميكن الإ�شارة �إىل تقييمه لأ�صوله وطريقة ترتيبها؟ وهل ميكن �أن ن�ستخل�ص مكانة كل مرجع يف املادة
اللغوية يف ل�سان العرب؟ مما قاله ابن منظور يف مقدمته ملعجمه ميكن اال�ستنتاج ب�أنه ف�ضل ت�أليف اجلوهري
وحوا�شي ابن بري ،وذلك رغم عبارات الإعجاب والتقدير العظيمة مل�ؤلفات الأزهري وابن �سيده.
عن ماهية نص لسان العرب كله

تنعك�س الق�ضايا الأ�سا�سية حول ماهية املادة املعجمية يف الكثري من جذور ل�سان العرب .فجذر «�صدف»،
مثال ،مت بنا�ؤه من مرجع ثانوي قدمي (�أبو عبيدة) من غري �أن يذكر ابن منظور ما هو الأ�صل الرئي�سي الذي �أخذ
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املادة منه؛ تليه ثالث كلمات مرادفة� :أ�صدف� ،أردف� ،أ�شدف؛ يليها البحث يف �إمكانية ا�ستعمال هذه الكلمات
ك�أ�ضداد� -أ�ضاء و�أظلم؛ ويف اخلتام ا�ستعمال العبارة امل�ألوفة لدى ابن منظور «ويقال»� .إن ذكر املراجع يف �سياق
البحث يف ل�سان العرب معقد جدا .ففي بع�ض الأحيان ال يذكر املرجع البتة ،ويف بع�ضها يذكر ا�سم املرجع،
الأ�صلي �أو الثانوي ،يف نهاية االقتبا�س مبثابة تكملة فقط؛ ويف بع�ض الأحيان ي�ستنتج معنى الكلمة من �شواهد
�شعرية من غري �إثبات املرجع؛ كما ي�ؤكد ابن منظور �أحيانا �صحة املادة املقتب�سة.
هل �أجاد ابن منظور لغات �أخرى عدا اللغة العربية؟ يف ل�سان العرب تتوفر املالحظات عن الأ�صل الفار�سي
للكلمات ،واملقارنات بالفار�سية� ،أو و�صف عملية دخول كلمات فار�سية �إىل اللغة العربية.
كثريا ما ينتهي البحث يف ل�سان العرب بعبارة «واهلل �أعلم» ،وهذه العبارة كانت �شائعة يف الكتابة يف القرون
الو�سطى� .إال �أنني �أظن �أنها يف معظم الأحيان عبارة �أ�صلية البن منظور نف�سه يف معجمه.
ميكنني �أن �أ�ضيف �أن ابن منظور حاول ق�صارى جهده �أن يبد�أ جذوره با�سم من �أ�سماء اهلل احل�سنى كلما
وجدت هذه الأ�سماء يف اجلذر.
مل يرد يف ل�سان العرب م�صطلح «قامو�س» مبعنى «معجم» .فقد مرت حواىل مئة �سنة حتى �ألف الفريوز�آبادي
فهم�ش ل�سان العرب يف الزاوية.
«القامو�س املحيط» الذي �أ�صبح «املعجم املركزي» ِّ
كان ابن منظور حذرا �أي�ضا من ا�ستعمال امل�صطلحات املتعلقة بفقه اللغة ،لأنه كان بعيدا عن هذا العلم.
و�أكرث ابن منظور من ذكر ابن الأعرابي والفراء مع �أنه مل يعرف م�ؤلفاتهما مبا�شرة ،و�أدخل ا�سميهما يف ل�سان
العرب عن طريق النقل غري املبا�شر ،ويف ذلك ما يعقد حتليل املادة يف ل�سان العرب وتقييمها.
أهمية لسان العرب

ال يقلل من �أهمية ل�سان العرب كرثة املادة غري الأ�صلية املوجودة فيه .فال يخطر يف البال �أن نكتفي مب�ؤلفات
الأ�صمعي �أو نوادر �أبي زيد ،ون�ستغني عن م�ؤلفات الأزهري وابن �سيده واجلوهري وابن بري وابن الأثري ،التي
ا�ستوعبت موادها من هذه امل�ؤلفات القدمية .لذلك ال ُيت�صور �أي�ضا �أن نكتفي بكل هذه الأ�صول ون�ستغني عن
ل�سان العرب الذي يحتوي على ما �أخذه من هذه الأ�صول .فكل من تعمق يف عامل املعجمية العربية يعرف يقينا
�أهمية ابن منظور يف عملية معرفة املعاجم العربية القدمية على �شتى �أنواعها.
مع �إكمال ت�أليف ل�سان العرب يف �سنة 1289م� ،أ�صبح �أهم معجم للغة العربية ،وبقي �أو�سع معجم حتى
�أواخر القرن الثامن ع�شر حني ظهر «تاج العرو�س يف جواهر القامو�س» للزبيدي.
اخلامتة

ل�سان العرب البن منظور ال ي�شكل «نقال ال رجاء منه» ،وال «�إعادة مملة» ملا جاء يف املعاجم قبله� .إن ل�سان
العرب هو جتربة رائعة ،فريدة من نوعها ،لو�صف املادة اللغوية التي تكد�ست يف امل�ؤلفات الكبرية القدمية يف
كتاب �شامل ومنهجي� .إنه مبثابة �إبداع مثايل يعيد �صياغة املادة القدمية �صياغة م�ستحدثة ،ويك�سبها معنى
جديدا و�أهمية ق�صوى باملقارنة مع ما كان �أمامه من م�ؤلفات �سبقت زمنه.
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املراجع

ابن �أحمد1985-1980 ،
ابن الأثري1963 ،

ابن الأعرابي1970 ،
ابن بري1981 ،
ابن حجر الع�سقالين1979 ،
ابن خالويه1982 ،
ابن دريد1988 ،
ابن زكريا1969 ،
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ابن زكريا1986 ،
ابن �سيدة1998 ،
ابن منظور1882-1881 ،
ابن منظور1968 ،
ابن يحيى1980 ،
�أبو الهيجاء وعمايرة1987 ،
الأزهري1964 ،
الأزهري1985 ،
الأ�صمعي1989 ،
الأعرابي1988 ،

اب��ن �أح�م��د ،اخلليل ( ،)1985-1980ك�ت��اب العني( ،حتقيق مهدي
املخزومي و�إبراهيم ال�سامرائي) ،بغداد.
ابن الأث�ير ،جمد الدين مبارك بن حممد ( ،)1963كتاب النهاية يف
غريب احلديث والأثر (حتقيق الزاوي والطناحي) ،القاهرة :عي�سى
البابي احللبي.
ابن الأعرابي ،حممد بن زياد ( ،)1970كتاب البئر ،القاهرة.
ابن بري ،عبد اهلل ( ،)1981التنبيه والإي�ضاح عما وقع من الوهم يف كتاب
ال�صحاح (احلوا�شي) (القاهرة( )1981 ،حتى وق�ش) (حتقيق الطحاوي).
ابن حجر الع�سقالين� ،أحمد بن علي ( ،)1979الدرر الكامنة يف �أعيان
املائة الثامنة ،بريوت:دار العلم للماليني.
ابن خالويه ،احل�سني بن �أحمد ( ،)1982الألفات -وهو كتاب يتعر�ض
للهمزة والألف و�أنواعها يف العربية ،الريا�ض :مكتبة املعارف.
ابن دريد ،حممد بن احل�سن ( ،)1988كتاب جمهرة اللغة ،دار �صادر:
بريوت.
ابن زكريا�،أحمد بن فار�س ( ،)1969معجم مقايي�س اللغة( ،حتقيق
عبد ال�سالم حممد هارون) ،القاهرة� 6،أجزاء.
ابن زكريا� ،أحمد بن فار�س ( ،)1986جممل اللغة ،بريوت :م�ؤ�س�سة
الر�سالة.
ابن �سيدة ،علي بن �إ�سماعيل ( ،)1998املحكم واملحيط الأعظم يف
اللغة( ،حتقيق م�صطفى حجازي وعبد العزيز برهام) ،القاهرة.
ابن منظور ،جمال الدين ( ،)1891-1882ل�سان العرب ،مطبعة بوالق.
ابن منظور ،جمال الدين ( ،)1968ل�سان العرب ،بريوت :طبعة دار
�صادر.
ابن يحيى� ،أحمد ( ،)1980جمال�س ثعلب ( ،حتقيق عبد ال�سالم
هارون) ،القاهرة ،الطبعة الرابعة.
�أب��و الهيجاء� ،أحمد وخليل �أحمد عمايرة ( ،)1987ف�ه��ار���س ل�سان
العرب ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة.
الأزه��ري� ،أبو من�صور ( ،)1964تهذيب اللغة (حتقيق عبد ال�سالم
حممد هارون وحممد علي النجار) ،القاهرة.
الأزهري � ،أبو من�صور ( ،)1985مقدمة تهذيب اللغة (حتقيق ب�سام
عبد الوهاب اجلابي) ،دم�شق.
الأ�صمعي ،عبد اهلل بن قريب ( ،)1989كتاب الوحو�ش ،بريوت :عامل الكتب.
الأع��راب��ي� ،أب��و العميثل ( ،)1988كتاب امل��أث��ور م��ن اللغة -م��ا اتفق لفظه
واختلف معناه (حتقيق عبد القادر �أحمد) ،القاهرة :مكتبة النه�ضة امل�صرية.
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الأنباري1970 ،
الأن�صاري1981 ،
اجلوهري1957 ،
الزبيدي1994 ،
الزخم�شري1972 ،
�سيبويه1977-1966 ،
ال�سيوطي1979 ،
ال�سيوطي1987 ،
عمر و�آخرون1985-1982 ،
الفراء1980 ،

الفريوز�آبادي1954 ،
الكبري1984 ،
קופף1952 ,

الأنباري� ،أبو الربكات ( ،)1970البلغة يف الفرق بني املذكر وامل�ؤنث
(حتقيق رم�ضان عبد التواب) ،القاهرة :مطبعة دار الكتب.
الأن�صاري� ،أبو زيد ( ،)1981كتاب النوادر يف اللغة (حتقيق حممد
عبد القادر �أحمد) ،بريوت :دار ال�شروق.
اجلوهري� ،إ�سماعيل بن حماد ( ،)1957تاج اللغة و�صحاح العربية،
(حتقيق �أحمد عبد الغفور عطار) ،القاهرة :دار الكتاب العربي.
الزبيدي ،املرت�ضى (� ،)1994شرح القامو�س امل�س َّمى تاج العرو�س من
جواهر القامو�س( ،حتقيق عبد ال�ستار فراج و�آخرين) ،بريوت.
الزخم�شري� ،أبو قا�سم (� ،)1972أ�سا�س البالغة ،القاهرة :دار الكتب.
�سيبويه� ،أبو ب�شر عمرو بن عثمان ( ،)1977-1966الكتاب (حتقيق
عبد ال�سالم هارون) ،القاهرة.
ال�سيوطي ،جالل الدين ( ،)1979بغية ال��وع��اة يف طبقات اللغويني
والنحاة( ،حتقيق حممد �أبي الف�ضل �إبراهيم) ،القاهرة.
ال�سيوطي ،ج�لال الدين ( ،)1987امل��زه��ر يف علوم اللغة و�أنواعها،
(حتقيق حممد �أبي الف�ضل �إبراهيم) ،بريوت.
ع�م��ر� ،أح �م��د خم�ت��ار و�آخ� ��رون ( ،)1985-1982م�ع�ج��م ال �ق��راءات
القر�آنية ،جامعة الكويت� 8 ،أجزاء.
الفراء� ،أبو زكريا يحيى بن زياد ( ،)1980الأي��ام والليايل وال�شهور
(حتقيق وتقدمي �إبراهيم الأب �ي��اري) ،القاهرة وب�يروت :دار الكتاب
امل�صري ودار الكتاب اللبناين.
الفريوز�آبادي ،جمد الدين ( ،)1954القامو�س املحيط والقابو�س
الو�سيط ،القاهرة.
الكبري ،عبد اهلل علي و�آخ���رون ( ،)1984ف�ه��ار���س ل���س��ان ال �ع��رب،
القاهرة:دار املعارف.
קופף ,לותר ( ,)1952הלכסיקוגרפיה הערבית – התהוותה והתפתחותה,

מקורותיה ובעיותיה ,דיסרציה :ירושלים.
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اللغة العربية في وثائق التصورات املستقبلية
محمد أمارة  -الكلية االكادميية بيت-بيرل

مقدمة

تناق�ش هذه الورقة ب�إيجاز دور وموقع اللغة العربية يف الوثائق التي �صدرت عن م�ؤ�س�سات عربية-فل�سطينية يف
�إ�سرائيل ،والتي باتت ُتعرف با�سم «الت�صورات امل�ستقبلية» ،وهي الوثائق الأربع التالية :وثيقة «الت�صور امل�ستقبلي
للعرب الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل» ال�صادرة يف كانون الأول  2006عن اللجنة القطرية لر�ؤ�ساء ال�سلطات املحلية
العربية يف �إ�سرائيل ،ووثيقة مركز «م�ساواة» حتت عنوان «د�ستور مت�ساو للجميع» ال�صادرة يف ت�شرين الثاين ،2006
ووثيقة «الد�ستور الدميقراطي» ال�صادرة عن مركز «عدالة» يف �آذار  ،2007و«وثيقة حيفا» ال�صادرة عن مركز «مدى
الكرمل» يف �أيار .2007
تعترب الر�ؤى حالة ثقافية و�سيا�سية تعرب عن الت�صورات اجلماعية للقيادات والنخب ،وهي عبارة عن حلظات
ت�أمل للم�ستقبل ،نابعة من احلاجة االجتماعية-ال�سيا�سية امللحة لدرا�سة امل�ستقبل ،وفيها من الرمزية والت�أكيد على
اخل�صو�صية اللغوية-الثقافية الكثري ويف بع�ض الأحيان يفوق الواقعية .ال ت�صاغ الت�صورات �أو الر�ؤى بهدف ال�سعي
والعمل على تطبيقها فقط ،بل �أي�ضا لت�شكل �إط��ارا �سيا�سيا وفكريا توجه العمل اجلماعي للمجموعة والقيادات
والنخب ،وهذا الإطار يحمل الكثري من الدالالت الرمزية ،وميكن ان نطلق على هذا اجلانب ا�سم ال�سيا�سة الرمزية.
(غامن ومهند.)2009 ،
م�ست هذه ال��دالالت حالة املجتمع
حملت الت�صورات امل�ستقبلية دالالت حقوقية ،وثقافية ،و�سيا�سية ،وقد ّ
الفل�سطيني يف جوانبه املختلفة ،وقامت الت�صورات بطرح الق�ضايا التي تخ�ص العرب-الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل من
خالل �أدوات خمتلفة ومتعددة ،فهنالك من عاجلها بالأدوات احلقوقية ،و�آخر عاجلها بالأدوات الثقافية -التاريخية
وثالث ب��الأدوات ال�سيا�سية .وهذه املعاجلة املركبة لق�ضايا العرب-الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل لي�ست م�صطنعة �أو
يفر�ضها تخ�ص�ص من يعاجلها ،بل لأنها هي بطبيعتها مركبة من كل ذلك :احلقوقي ،والثقايف وال�سيا�سي ،ك�ش�أن
اللغة العربية ومعاجلتها يف الوثائق امل�ستقبلية ،فاللغة مو�ضوعة مركبة ،وال ميكن اختزالها ببعد واح��د ،ففيها
احلقوقي �أي االعرتاف باحلق اجلماعي يف اللغة ،وفيها الثقايف �أي التعلم والتدري�س و�إنتاج املعرفة باللغة العربية،
وفيها ال�سيا�سي ،لأنها حتمل دالالت �سيا�سية تتعلق مبكانة العرب يف الدولة اليهودية .فاللغة من �أكرث املوا�ضيع تركيبا
يف ق�ضايا الفل�سطينيني يف الداخل ،لأنها حتمل �أبعادا مادية ورمزية.
�إن �أهم ما جاء يف الوثائق التي �صدرت عن العرب-الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل ،هو ما ميكن ت�سميته خطاب

اللغة العربية في وثائق التصورات املستقبلية ،محمد أمارة

الأ�صالنية من جهة ،وخطاب احلقوق اجلماعية من جهة �أخ��رى .وهما خطابان حديثان على الفكر ال�سيا�سي
الفل�سطيني يف �إ�سرائيل ،وقد عربت م�ضامني الوثائق عن هذا النمط من اخلطاب ،ومن �أهم احلقوق اجلماعية التي
طالبت بها الت�صورات امل�ستقبلية هو احلق اجلماعي اللغوي للفل�سطينيني يف �إ�سرائيل (غامن وم�صطفى.)2009 ،
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تُعترب اللغة عامال هاما يف احلفاظ على الهوية الفردية واجلماعية للمجموعات الإثنية والقومية (�أمارة
ومرعي .)2008 ،2004 ،كما �أن احلفاظ على اللغة ي�ساهم يف تعزيز �أدوات التمكني لدى املجموعات املهم�شة،
ولذلك ال تغفل الوثائق مو�ضوع اللغة� ،إال �أنها مل تعطه ،كما �سنبني ،احلق الكايف كما يجب يف خطابها.
من بني هذه الوثائق والت�صورات ،بدا وا�ضحا �أن الد�ستور الدميقراطي الذي �أ�صدره مركز «عدالة» �أعطى
�أهمية كبرية للمو�ضوع اللغوي يف حتديد �شكل النظام ال�سيا�سي املرجو �إن�شا�ؤه ،فقد بنى الد�ستور الدميقراطي
ت�صوره على �إقامة دولة ثنائية اللغة ،ووا�ضح �أن النظريات ال�سيا�سية ال حتوي ت�صنيفا لدول يحمل هذا اال�سم،
وهذا الأمر يدل �أن الد�ستور الدميقراطي لعدالة ت�أ ّثر باخللفية القانونية للد�ستور �أكرث من اخللفية ال�سيا�سية
له.
خ�ص�ص الد�ستور الدميقراطي يف «عدالة» ،بندا كامال حول �إقامة دولة ثنائية اللغة ،حيث جاء يف البند
 ،17النقاط التالية (الد�ستور الدميقراطي:)8 :2007 ،
�أ .العربية والعربية هما اللغتان الر�سميتان يف الدولة ،وحتظيان مبكانة مت�ساوية يف كل وظائف ومعامالت
ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية.
ب .ت�صبح كل البالغات الر�سمية ،مبا يف ذلك القوانني والأوام��ر واللوائح ،نافذة عند �إ�صدارها وطباعتها
ون�شرها يف �آن واحد يف كلتا اللغتني الر�سم ّيتني.
ت .ت�صدر وتطبع وتن�شر قرارات حكم املحكمة العليا واملحاكم املركزية وحماكم اال�ستئناف الأخرى يف كلتا
اللغتني فو ًرا حال اتخاذها.
تقا�ض �أن ي�ستعمل �إحدى اللغتني الر�سميتني �أمام الهيئات الق�ضائية وف ًقا الختياره ،كما يحق له
ث .يحق لكل ُم ٍ
�أن تتوفر له كامل اخلدمات باللغة التي اختارها مثل الرتجمة الفورية للجل�سات وللربوتوكوالت وللم�ستندات
وللقرارات والأحكام.
ج .ت�ستعمل ال�سلطات املحلية املختلطة يف كل وظائفها ومعامالتها اللغتني الر�سميتني وب�شكل مت�سا ٍو.
ح .تقام م�ؤ�س�سات تعليم ،مبا يف ذلك م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،باللغة العربية وباللغة العربية على ال�سواء؛
ويحق لكل �شخ�ص �أن يختار التعلم يف م�ؤ�س�سة تعليمية يتم فيها التدري�س بواحدة من اللغتني الر�سميتني.
خ .ت�سن قوانني لتحديد ترتيبات ل�ضمان مكانة مالئمة ومت�ساوية لكلتا اللغتني الر�سميتني يف و�سائل الإعالم
االلكرتونية القطرية.
ويقرتح الد�ستور الدميقراطي ملركز «عدالة»� ،إقامة جلنة يف الكني�ست يطلق عليها ا�سم« :اللجنة الربملانية
ل�ش�ؤون ثنائية اللغة والتعددية الثقافية» (الد�ستور الدميقراطي ،)9 :2007 ،بحيث تت�شكل هذه اللجنة من
�أع�ضاء الكني�ست ويكون ن�صفهم من �أحزاب هي عربية �أو عربية-يهودية وفقا لتعريفها وطابعها.
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�إن دولة ثنائية اللغة كما يريد د�ستور «عدالة» هو ا�سم �آخر (ميكن القول �أي�ضا :حت�صيل حا�صل) للدولة
الثنائية القومية ،التي ُكتب عنها الكثري يف الأدبيات النظرية وال�سيا�سية .فاحليز الثنائي اللغة هو يف احلقيقة
نتيجة لقيام دولة ثنائية القومية (�سبان و�أمارة .)2002 ،ميكن حتليل موقف «عدالة» �أي�ضا بالقول �إن د�ستور
عدالة الدميقراطي خرج من التعامل مع ال�سياق الإ�سرائيلي تعامال واقعيا ،مبعنى �أن يف �إ�سرائيل واقعا ثنائي
القومية لكنه غري م�ؤطر د�ستوريا .ال �شك �أن خلق واقع ثنائي اللغة من وجهة نظر «عدالة» ي�ؤدي �إىل خلق واقع
ثنائي القومية ،ورمبا يرى د�ستور عدالة �أن االعرتاف الد�ستوري بنظام ثنائي اللغة يف ال�سياق الإ�سرائيلي �سوف
ي�ؤدي �إىل �إنتاج دولة ثنائية القومية ولي�س العك�س ،حيث �إنه من ال�سهولة� ،سيا�سيا وجماهرييا ورمبا د�ستوريا،
مترير مبد�أ نظام ثنائي اللغة ولكن الأمر �أكرث �صعوبة عند احلديث عن مترير اقرتاح حتويل �إ�سرائيل �إىل
دولة ثنائية القومية .ورمبا �ساد االعتقاد �أنه لي�س هنالك حاجة لهذا الأمر لأن الواقع هو ثنائي القومية ،لكنه
د�ستوريا هو واقع �إثني ،فرمبا الأف�ضل من وجهة نظر «عدالة» كمركز قانوين ،تغيري الواقع الد�ستوري ك�أولوية
على تغيري الواقع ال�سيا�سي كما يطمح مثال يف الدرجة الأوىل الت�صور امل�ستقبلي ال�صادر عن اللجنة القطرية.
مما ي�ؤكد هذا الت�صور يف طرح مو�ضوع اللغة يف د�ستور «عدالة» الدميقراطي هو �إتباع املطالبة بدولة ثنائية
اللغة ببناء جمتمع تعددي الثقافات ،وهذا الأمر �أي�ضا ي�صب يف الت�صور الأ�سا�سي وهو دولة ثنائية اللغة ،حيث
�إن تعددية الثقافات ال ميكن �أن تتم يف غياب دولة ثنائية القومية �أو متعددة القوميات وبدون تعدد لغوي ،حيث
�إن اللغة هي جوهر الثقافة لأي �شعب.
�إن م�س�ألة ثنائية اللغة تلعب دورا كبريا يف الت�صور امل�ستقبلي لد�ستور «عدالة» ،حيث يطمح هذا الت�صور
�إىل بناء جمتمع دميقراطي ثنائي اللغة ومتعدد الثقافات ،مبعنى �أن اللغة يف د�ستور «عدالة» الدميقراطي هي
جوهر الت�صور امل�ستقبلي الذي �سيبنى عليه �شكل ومبنى الدولة الإ�سرائيلية.
�أما يف وثيقة حيفا فقد مت ذكر مكانة اللغة العربية يف ت�صور مركز «مدى الكرمل» ،يف نهاية الوثيقة التي
تتحدث عن املطالب اجلماعية للفل�سطينيني يف �إ�سرائيل ،وخ�صو�صا احلل الذي يعتمد على دولة دميقراطية
م�ؤ�س�سة على امل�ساواة بني املجموعتني القوميتني ،فقد جاء يف وثيقة حيفا:
ويحتم ذلك تغيري املبنى الد�ستوري ،وتغيري تعريف دولة �إ�سرائيل من دولة يهودية �إىل دولة
دميقراطية تت�أ�س�س على امل�ساواة القومية واملدنية بني املجموعتني القوميتني و�إر�ساء العدالة
وامل�ساواة بني كافة مواطنيها و�سكانها ،ويعني ذلك ،فعليا� ،إلغاء جميع القوانني التي متيز،
ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،على �أ�سا�س قومي �أو �إثني �أو ديني ،وعلى ر�أ�سها قوانني
الهجرة واملواطنة ،و�سن قوانني ترتكز على مبادئ العدل وامل�ساواة ومنع التمييز ،وتطبيق
امل�ساواة بني اللغتني العربية والعربية كلغتني ر�سميتني مت�ساويتي املكانة يف البالد ،وت�أمني
مبد�أ التعددية الثقافية( ....وثيقة حيفا.)15-16 :2007 ،
وا�ضح �أن وثيقة حيفا تبد�أ من النقطة التي جتاوزها د�ستور «عدالة» الدميقراطي ،فالوثيقة تطالب
باالعرتاف باللغتني العربية والعربية كلغتني ر�سميتني ،كنتيجة لتغيري الطابع اليهودي للدولة ،ولي�س العك�س،
كما يالحظ من ن�ص «وثيقة حيفا» �إحلاق االعرتاف باللغة العربية كلغة ر�سمية ومت�ساوية مع اللغة العربية،
بت�أمني مبد�أ التعددية الثقافية ،وهو ما ي�شري �إىل �أن النظام الثنائي اللغة ال بد له �أن ينتج حالة من التعددية
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الثقافية �أي�ضا ،كون اللغة هي حاملة الثقافة وماهيتها� .إن وثيقة حيفا تنظر �إىل مكانة اللغة العربية من وجهة
نظر �سيا�سية بالأ�سا�س ولي�س فقط من وجهة د�ستورية ،وهذا االختالف هو جوهري بني د�ستور عدالة وبني
وثيقة حيفا ،فالبدء يف مركز «عدالة» هو من واقع ثنائي اللغة ثم �إىل واقع ثنائي القومية ،بينما يف وثيقة حيفا
البدء هو من الواقع الثنائي القومية الذي ال بد �أن ينتج ت�ساويا يف مكانة اللغة العربية مع اللغة العربية.
�أما يف وثيقة مركز «م�ساواة» ،حول الد�ستور واحلقوق اجلماعية للمواطنني العرب ،والتي �سميت �أي�ضا
وثيقة «النقاط الع�شر» ،والتي و�ضعها احلقوقي د .يو�سف جبارين ،فقد جاء مطلب االعرتاف باللغة العربية
كحق جماعي من �ضمن النقاط الع�شر التي طرحتها الوثيقة ،حيث جاء يف البند الذي حمل ا�سم «ثنائية لغوية
جوهرانية» ما يلي:
�إن اللغة العربية هي مركب م� ِّؤ�س�س يف الهوية القومية والثقافية للأقلية العربية .وتزداد �أهمية
اللغة حني يجري احلديث حول لغة �سكان �أ�صالنيني� .إن الثنائية اللغوية احلقيقية ت�ستوجب
امل�ساواة بني مكانة اللغة العربية وبني مكانة اللغة العربية كلغة ر�سمية� ،سواء �أكان هذا على
امل�ستوى املعياري �أو على م�ستوى الفعل ،عرب خلق �أجهزة ثنائية اللغة يف كافة جماالت احلياة
العامة يف �إ�سرائيل .يجب �ضمان متناولية اللغة العربية يف كل ال�سلطات العامة يف �إ�سرائيل
مثلما هي باللغة العربية ،وبالنوعية ذاتها .وت�ستوجب الثنائية اللغويةً � ،
أي�ضا ،منح تعبري الئق
للثقافة العربية-الفل�سطينية يف احليز العام الإ�سرائيلي (مبا ي�شمل ا�ستخدام الأ�سماء العربية
ملختلف الأماكن يف احل ّيز و�إطالق �أ�سماء ،م�صدرها الثقافة العربية ،على مبان عامة خمتلفة،
على �شوارع وما �إىل ذلك) .وميكن للثنائية اللغوية القائمة يف كندا اليوم ،وف ًقا للد�ستور الكندي
(�إجنليزية وفرن�سية)� ،أن ت�شكل م�صدر �إلهام للو�ضع املن�شود يف �إ�سرائيل( .وثيقة م�ساواة،
 :2006املحور الثالث يف الوثيقة).
ولقد �أ�س�ست الوثيقة يف البند الأول الأر�ضية الد�ستورية التي �سيقام عليها هذا املطلب ،حيث جاء يف البند
«يتوجب على الد�ستور االع�تراف ب�صريح العبارة وب�شكل ر�سمي بوجود جمموعة قومية
الأول من الوثيقةّ :
عربية-فل�سطينية يف الدولة ،وبخ�صو�صيتها القومية ،والدينية ،والثقافية واللغوية .وكذلك ،عليه االعرتاف
ب�صريح العبارة بكون ال�سكان الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل �أهل البالد الأ�صليني ،بعالقتهم اخلا�صة بوطنهم
وبحقهم التاريخي عليه» (وثيقة م�ساواة :2006 ،املحور الأول يف الوثيقة).
�أما يف وثيقة الت�صور امل�ستقبلي فقد مت التطرق �إىل مكانة اللغة العربية يف موقعني ،ففي الف�صل املتعلق
باملكانة احلقوقية للفل�سطينيني يف �إ�سرائيل ،طالب الت�صور امل�ستقبلي االعرتاف باللغة العربية كحق قومي-
جماعي ،حيث جاء يف هذا الف�صل املطلب «ب�ضمان ثنائية لغوية جوهرية يف البالد ،على قدم امل�ساواة بني
العربية والعربية» (الت�صور امل�ستقبلي� .)15 :2006 ،أما يف الف�صل املتعلق بالرتبية والتعليم ،فقد جاء احلديث
عن اللغة العربية يف �سياق املع�ضالت التي يواجهها جهاز الرتبية والتعليم ،حيث اعتربت «ازدواجية اللغة بني
املجتمع (اللغة املحكية) وامل�ؤ�س�سات التعليمية (اللغة الف�صحى) ،هو ما ي�ؤدي �إىل عرقلة العملية التعليمية
وبالتايل �إىل �ضعف يف تطوير مهارات تفكريية عالية» (الت�صور امل�ستقبلي .)28 :2006 ،وحلل هذه املع�ضلة
تقرتح الوثيقة يف ف�صل الرتبية والتعليم «�إقامة جلنة مهنية تعمل على و�ضع خطة للنهو�ض باللغة العربية كلغة

املجلة  -مجمع اللغة العربية ،عدد 2010 ،1

�أم» (الت�صور امل�ستقبلي.)9 :2006 ،
طرحت وثيقة الت�صور امل�ستقبلي ووثيقة مركز «م�ساواة» ،التي ُن�شرت �أي�ضا كف�صل يف الت�صور امل�ستقبلي
كون كاتبها �شارك بالف�صل احلقوقي يف الت�صور امل�ستقبلي ،مو�ضوع اللغة العربية من خالل اجلانبني الد�ستوري
وال�سيا�سي معا ،فلم يتم الف�صل بني امل�س�ألتني ،مع �إعطاء الأهمية للم�س�ألة ال�سيا�سية ،ولكن لي�س كما يجب
ولي�س كما يفرت�ض �أن يكون ،ففي الت�صور امل�ستقبلي طرحت م�س�ألة اللغة يف موقعني فقط :يف الف�صل احلقوقي
وهو ما جاء ن�صا �أي�ضا يف وثيقة مركز «م�ساواة» ،ويف الف�صل املتعلق بالرتبية والتعليم .ففي الف�صل احلقوقي
مت التعامل مع امل�س�ألة اللغوية تعامال حقوقيا ،ويف ف�صل الرتبية والتعليم ،مت التعامل مع اللغة تعامال �أداتيا
تعليميا فقط ،وغابت م�س�ألة اللغة مثال ،يف ف�صل الثقافة والتنمية الثقافية ،حيث مل يتم التطرق �إىل اللغة
العربية ومكانتها الثقافية ودورها و�أهمية �إبراز هذا الدور واالرتقاء به ،وجاء ذكر لغة الآخر وت�أثريها على
�أزمة الثقافة الوطنية يف املجتمع الفل�سطيني ،دون الإ�شارة �إىل اللغة العربية ،فقد جاء يف هذا ال�سياق يف ف�صل
الثقافة� ...« :إننا نعي�ش يف ظل الدولة اليهودية ونتقن اللغة العربية ،ون�ستهلك الثقافة العربية ونلتقي املثقفني
ون�صغي �إىل خطابهم ونلقي عليهم خطابنا ونرتجمهم �إىل العربية ونكتب بلغتهم ،مبعنى �آخر �أ�صبحنا ننتمي
�إىل ثقافة الآخر( »...الت�صور امل�ستقبلي .)32 :2006 ،كما مل تطرح ق�ضية اللغة يف ف�صل التنمية االجتماعية
كجزء من معادلة هذه التنمية ،حيث �إن التنمية االجتماعية حتتاج �أي�ضا �إىل تنمية لغوية .ومل يطرح املو�ضوع
اللغوي يف ف�صل العالقة مع الدولة ،حيث املطالبة يف حتويل الدولة �إىل دولة غري يهودية بل دولة دميقراطية
توافقية ،ومل يرد ذكر امل�س�ألة اللغوية ومكانة اللغة العربية يف هذا ال�سياق ،على الرغم �أن امل�س�ألة اللغوية هي
م�س�ألة �سيا�سية �أي�ضا.
خالصة

لقد اعتربت الوثائق الأرب��ع �أن �إنهاء الهيمنة اللغوية ملجموعة الأغلبية هو جزء من �إنهاء الهيمنة الإثنية
اليهودية و�إعطاء العرب-الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل دورهم يف التعبري عن هويتهم الثقافية والقومية يف احليز
العام ،وهذا ي�شري �إىل �أن الوثائق مل تتعامل مع م�س�ألة اللغة كتح�صيل حا�صل ،بل �أولتها �أهمية خا�صة .هنالك
من �شدد على اللغة من زاوية حقوقية ،ووثيقة �أخرى من زاوية �سيا�سية ،وثالثة من زاوية ثقافية ،بينما الوثيقة
الرابعة ،و�أق�صد بالتحديد وثيقة مركز عدالة ،اعتربت عامل اللغة جزءا جوهريا وحمدِّ دا ل�شكل النظام ال�سيا�سي
والد�ستوري يف �إ�سرائيل.
لقد ركزت وثائق الت�صور امل�ستقبلي على احلق اللغوي كحق جماعي للعرب-الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل ،ويف هذا
ال�سياق ي�شري كيمليكا �أنه يف م�س�ألة املحافظة على احلقوق اللغوية للأقلية ال يكفي الرتكيز على احلق الفردي ومنع
التمييز ،بل هنالك حاجة ل�ضمانات جماعية للحفاظ على لغة الأقلية الأ�صلية (.)Kymlicka; 1995
�إىل جانب االعتبارات اجلماعية التي توليها الت�صورات يف خطاب اللغة ،ف�إن هذه الت�صورات تدرك كذلك
�أهمية اللغة من خالل املعرفة �أن املحافظة عليها هي جزء من ا�ستقالليتها الثقافية ،و�أن التخلي عن اللغة ي�سهل
للمجموعة املهيمنة ال�سيطرة على جمموعة الأقلية.
وهكذا فالوثائق الأربع �أولت مو�ضوع اللغة العربية �أهمية خا�صة ،لي�س من الناحية الأدائية فقط ،بل �أي�ضا من
الناحية الرمزية ،وال�سيا�سية ،والد�ستورية ،واحلقوقية.
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ميكن القول �إن جممل الوثائق الأربع حتمل يف طياتها حتديا رمزيا وا�ضحا للدولة ،ال بل ميكن القول �إن العمل
حتد رمزي للدولة ،لأن الدولة كانت تف�ضل عدم التعامل مع العرب
اجلماعي يف �صياغة الوثائق بحد ذاته هو مبثابة ٍ
كمجموعة قومية بل ك�أفراد ي�سهل دجمهم ،فجاءت الوثائق لت�ؤكد عك�س ذلك ،وكانت اللغة من �أهم م�ؤ�شرات هذا
التحدي.
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الوثائق األربع

 اللجنة القطرية لر�ؤ�ساء ال�سلطات املحلية العربية يف �إ�سرائيل (« .)2006الت�صور امل�ستقبلي للعربالفل�سطينيني يف �إ�سرائيل».
 مدى الكرمل (« .)2007وثيقة حيفا» مركز «عدالة» -املركز القانوين للمواطنني العرب يف �إ�سرائيل (« .)2007الد�ستور الدميقراطي». مركز «م�ساواة» حلقوق املواطنني العرب يف �إ�سرائيل (« .)2006د�ستور مت�ساو للجميع» (كتبه احلقوقيد .يو�سف جبارين)

نظم كأنه نثر؛ التباس احلوار
بني محمود درويش وقصيدة النثر
سليمان جبران-جامعة تل أبيب

ال �أظ ّنني مغاليا �إذا قلت �إنّ حممود دروي�ش ( )2008 – 1941هو �أكرث ال�شعراء العرب ،بعد احلرب العاملية
الثانية� ،شهرة وانت�شا ًرا .عوامل كثرية ومتن ّوعة ت�ضافرت يف ت�شكيل هذه املكانة املتميزة لل�شاعر و�شعره ،يف
حياته وبعد وفاته �أي�ضا .هناك �أ ّوال موهبة �شعرية ف ّذة جت ّل ْت بو�ضوح حتى يف «�أ�شعار ال�صبا» التي بد�أ دروي�ش
كتابتها ون�شرها ،وهو ما يزال على مقاعد املدر�سة الثانوية ،يف �أواخر اخلم�سينات من القرن املا�ضي .هذه
املوهبة� ،أو «ال�سليقة» ،كما ي�س ّميها هو ،كفلت للق�صيدة الدروي�شية ،يف مراحلها كلها ،ان�سيابها يف طواعية
وي�سر ،مهما كانت الق�صيدة راقية ومر ّكبة« 1:يف البداية ،على ال�شاعر �أن يقر�أ الكثري من ال�شعر كي ي�سل�س له
الإيقاع ،وت�سل�س له اللغة ،وير ّبي ال�سليقة لد ْيه ،فال�سليقة �إذا ُ�صقلت ت�ساعد ال�شاعر على التخ ّل�ص من النكد
ال�شعري .فال�شعر ،مهما كان يحمل من �أفكار و�أبعاد فل�سفية ،يجب �أن يبدو ك�أنه عفوي ،وهذا يعود �إىل فعل
ال�سليقة امله ّذبة».
العامل الثاين �أن دروي�ش ،ب�شعره وحياته ،غدا «�شاعر فل�سطني»� ،أو «�شاعر الق�ضية»� ،أو «�شاعر املقاومة»؛
يذ ّكر بفل�سطني وتذ ّكر به دائ ًما� ،سواء رغب ال�شاعر يف هذه «الألقاب» �أو رف�ضها .دروي�ش نف�سه �شكا غري مرة
من تناول �شعره «فل�سطينيا» ،دومنا التفات �إىل اجلانب اجلمايل فيه؛ ك�أمنا الق�ضيه الوطنية هي رافعة هذا
ال�شعر ومدعاة رق ّيه وانت�شاره 2.بل �إن ال�شاعر ،يف �أحيان كثرية ،كان «ي�شاك�س» جمهوره راف�ضا �إلقاء ق�صائده
ال�سيا�سية املبا�شرة ،تلبية لإحلاح هذا اجلمهور ،عادة ،يف الأم�سيات ال�شعرية احلا�شدة التي �شارك فيها� 3 .إال
�أن ذلك ك ّله ال ينفي طبعا قيام الإيديولوجيا عامال �آخر من عوامل تقييم هذا ال�شعر و انت�شاره.
أهم يف ر�أينا ،يف انت�شار هذا ال�شعر ،ويف بلوغه م�ستوى ف ّن ًيا راق ًيا ،يف الأ�سا�س� ،أنّ دروي�ش
العامل الأخري ،وال ّ
 1عبده وازن :حممود دروي�ش ،الغريب يقع على نف�سه ،بريوت� ،2006 ،ص89 .؛ وانظر � ً
أي�ضا م�شارف ،حيفا� ،1995 /3 ،ص.91 .
 2الأخبار اللبنانية. 2007. 4 . 28 ،
 3م�شارف� ،ص.110 .
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وا�صل خالل ن�صف قرن و�أكرث كتابة ال�شعر دون انقطاع ،ويف ّ
خط �صاعد يف جممله .بل ميكن القول �إنه
ك ّر�س حياته ،فعال ال جمازا ،للقراءة املتوا�صلة املتن ّوعة ،ولكتابة ال�شعر ،واالنطالق به �إىل مناطق جديدة على
الدوام .ك�أمنا ظ ّل ،على امتداد هذه امل�سرية ال�شعرية احلافلة ،يطرح على نف�سه ال�س�ؤال /الطلب ذاته :ماذا
يوما باجلماهريية الوا�سعة التي ح ّققها �شعره اخلطابي املبا�شر ،حتى يف املرحلة الأوىل
بعد؟ فهو مل يقنع ً
من نتاجه ،قبل مغادرته �إ�سرائيل �سنة  ،1970وال باملديح ُيغدق عليه من ق ّرائه وناقديه يف البالد ويف العامل
العربي ،بل وا�صل دائ ًما البحث عن اجلديد غري قانع مبا �أجنز« 1:هناك �شيء وا�ضح بالن�سبة �إ ّ
يل ،وهو �أين
لن �أبلغ منطقة الر�ضا� .أنا �شديد التطلب وملول من املنجز .و�أ�شعر� ،صاد ًقا ،ب�أين مل � ْ
أ�صل �إىل حدود ما ي�س ّمى
ال�شعر ال�صايف .ال�شعر ال�صايف م�ستحيل ،لكن علينا �أن نغ ّذي �أنف�سنا بوهم وجوده .ال�شعر ال�صايف متح ّرر من
تاريخيته ومن �ضغط الراهن� ،أي �أ ّنه يعاند الزمن .لك ّننا ما زلنا نقر�أ ،بكامل املتعة ،الكثري من ال�شعر العظيم
الذي ُكتب يف حلظة زمنية عن واقع معينّ  .التاريخ والواقع لي�سا ،على ما �أظنّ  ،عب ًئا على �صفاء ال�شعرالذي ي�أتي
من طني احلياة ،ال من �أزهار الف ّل .ال�شعر اجل ّيد يعي�ش خارج �شروطه الزمنية .حني نقر�أ هومريو�س ،هل نقر�أه
يف حرب طروادة ويف زمن حمدّد؟».
يف �أوا�سط الثمانينات ،بعد احتالل �إ�سرائيل بريوت ،وخروج ّ
منظمة التحريرالفل�سطينية من لبنان« ،ا�ستق ّر»
ال�شاعر �أخريا يف باري�س ،حيث تو ّفرت له ظروف الهدوء ،بعيدا عن م�سرح الأحداث ،والقراءة املك ّثفة ،وطرح
الأ�سئلة الكربى ،وم�ساءلة الذات� ،شاع ًرا و�إن�سا ًنا .يف باري�س � ً
أي�ضا بد�أت متاعب القلب وخماوف التقدّم يف
ال�سنّ  ،واملر�ض ،واملوت .هذه العوامل ،جمتمعة� ،أره�صت ملرحلة جديدة يف ر�ؤية العامل ويف الق�صيدة الدروي�شية
تب ًعا لذلك« 2 :مل يعد البطل �شب ًقا لأن يبقى بطال ،وال يريد �أن يتمتّع مبكانة ال�ضح ّية ،يريد �أن يتح ّول �إىل �إن�سان
عادي [ ] ...ولأنّ ال�شاعر �أ�صبح يعي �أنه لي�س ً
م�سيحا ولي�س نب ّيا ،فهذه كانت �صفات
منقذا ولي�س خم ّل ً�صا ولي�س ً
ال�شاعر الرومان�سي ،ف�إن ال�شاعر الآن هو الفرد الذي يتمتّع بعزلته وبكونه معزوال لكي تتاح له فر�صة �أن يعيد
النظر يف فرد ّيته ويف ذاته ،دون �أن يكون على ح�ساب قطيعة مع املجتمع .ولكن طريقة التعبري عن عالقة ال�شعر
بالواقع ،مت ّر عرب الت�أ ّمل ،بالتايل ،ف�إن البحث عن حت ّوالت البطل يف نتاجنا ك ّله ،تقت�ضي حت ّوالت يف اللغة،
والتخفيف من النطق با�سم اجلماعة �إىل التك ّلم با�سم الذات احلاملة للجماعة ،وهذا يقت�ضي طب ًعا ق�صيدة
متوا�ضعة �أو ّ
ومتجد ح ّبه للحياة ولي�س
متجد �إن�سان ّية الإن�سان التي ال تُختزل بقدرته على الت�ضحيةّ ،
متق�شفةّ ،
متجد الإن�سان ّية فيه ،وهذا جزء من م�شروع بحث الفل�سطيني عن �إن�سان ّيته».
ح ّبه للموتّ ،
التجديد يف هذه املرحلة الأخرية من حياة دروي�ش و�شعره� ،ش�أن ك ّل جتديد حقيقي ،مل يقت�صر طب ًعا على
ر�ؤية العامل ،بل طال الق�صيدة بك ّل مق ّوماتها الفنية :مبناها ،قامو�سها� ،صورها ،و�إيقاعها � ً
أي�ضا؛ مو�ضوعة
هذه املقالة .بد�أ دروي�ش كتابة ال�شعر يف �أواخر اخلم�سينات من القرن املا�ضي ،وقد �أخذ ال�شكل التفعيلي� ،أو
ما ت�س ّميه نازك املالئكة ال�شعر احل ّر 3،يهيمن على الق�صيدة احلديثة ،و�سرعان ما انحاز دروي�ش �إىل هذا
 1الأخبار اللبنانية ،امل�صدر ال�سابق؛ انظر �أي�ضا :حممود دروي�ش :حرية العائد ،بريوت� ،2007 ،ص160 ،144 .؛ جريدة ال�سفري اللبنانية.21،
.2003 .11
ّ
خا�ص� ،1999 ، 5-4 ،ص.19 .
عدد
ال�شعراء،
ة
ل
جم
،
احلقيقي»
املختلف
« 2حممود دروي�ش
ّ
 3نازك املالئكة :ق�ضايا ال�شعر املعا�صر ،بريوت� ،ص.50 – 23 .
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ال�شكل الإيقاعي اجلديد حتى طغى على نتاجه متاما .ننظر يف جمموعته الأوىل� ،أوراق الزيتون 1،متجاهلني
كما �أراد دروي�ش نف�سه جمموعة «ع�صافري بال �أجنحة» 2املبكرة ،فنجد �أن ال�شكل الإيقاعي التقليدي يقت�صر
على �أربع ق�صائد هام�شية ق�صرية ،ال تتعدّى ع�شرة باملئة من هذه املجموعة .ويف جمموعاته الالحقة وا�صل
دروي�ش انحيازه الوا�ضح �إىل املبنى التفعيلي ،بينما انزوى ال�شكل التقليدي يف ق�صائد هام�شية معدودة هنا
وهناك ،بحيث ميكن اعتبار دروي�ش �أبرز و�أكرث من تب ّنى الإيقاع التفعيلي يف م�سريته ال�شعرية الطويلة� .إال �أن
مرحلة التجديد ال�شاملة التي �أطلقها يف �أواخر الثمانينات تط ّلبت التجديد يف الإيقاع �أي�ضا ،بعد �سنوات طويلة
ونتاج متوا�صل من الق�صيدة التفعيلية �أدّت بهذا ال�شكل �إىل النمطية والرتابة ،بعد �أن كان يف بداية الطريق ثورة
على ال�شكلني العمودي واملقطوعي وك�س ًرا لكليهما .مل يكن �أمام دروي�ش من �شكل �إيقاعي جديد يوافق م�شروعه
التجديدي يف املرحلة املذكورة �سوى ق�صيدة النرث� .إال �أنه جت ّنب الأخذ بهذا ال�شكل الإيقاعي اجلديد ،عامدا،
رغم �إدراكه العميق مليزاته وطاقاته« 3:بني ما يعطي �شرع ّية لق�صيدة النرث �أنها تقرتح ك�سر منطية �إيقاعية
حل�سا�سية جديدة .اقرتاح ق�صيدة
وت�سعى �إىل �إن�شاء �إيقاع �آخر ،لي�س بديال لك ّنه ف ّعال ،ف�ضال عن �أنه ي� ّؤ�س�س ّ
أهم العوامل التي جعلتني �أ�شعر بقدرة الوزن على �أن يكون منطيا .هناك بيني وبني ق�صيدة النرث
النرث هذا هو � ّ
بالتايل حوار �ضمني �أو ّ
مبطن .لك ّني �أجد حلويل داخل الوزن .والوزن لي�س واحدا ،ولو كانت له العرو�ض نف�سها».
�إذا كانت ق�صيدة النرث ح ّققت م�شروع ّيتها ،بك�سر النمط ّية الإيقاعية ال�سائدة ،والت�أ�سي�س حل�سا�سية
جديدة ،كما �ص ّرح يف املقت َب�س �أعاله ،فلماذا مل ي�أخذ بهذا ال�شكل الإيقاعي احلديث ،م�ؤْثرا البحث عن احللول
يف نطاق الوزن بالذات؟ ملاذا مل يكتب ق�صيدة النرث وهو َمن �ص ّرح ،يف مرحلة مب ّكرة �سنة � ،1973أن احلداثة
تتط ّلب التنازل عن ال�شكل التفعيلي«4:كنتُ �شديد احلما�س �إىل عدم التنازل عن التفعيلة ،ولكنّ �إمياننا باحلداثة
وقبولنا التنازل عن القافية ووحدة ال�سطر قد يج ّرنا �إىل التنازل عن التفعيلة � ً
أي�ضا» .هذا هو التبا�س احلوار بني
دروي�ش وق�صيدة النرث� ،أو االزدواجية يف موقف ال�شاعر من ق�صيدة النرث.
يف احلوارات الكثرية مع دروي�ش ،وبع�ض املحاورين كانوا من �شعراء ق�صيدة النرث البارزين� ،أق ّر ال�شاعر
خا�صة»� ،إال �أنه
�أن ق�صيدة النرث هي «الظاهرة الأبرز يف ال�شعر العربي ،وخالل العقدين الأخريين ب�صورة ّ
مل يكتبها «لأنه مل ي�شعر ب�أن الوزن يق ّيده ويحجب عنه ح ّريته يف املغامرة» 5.من ناحية �أخرى ،يوافق دروي�ش
حماو َره �صراحة ،يف �أ�سبوع ّية «�أخبار الأدب» القاهرية� ،أن ق�صيدة النرث لي�ست �شعرا ،لك ّنه ال ي�ص ّرح بذلك
خو ًفا من «ميلي�شيات و�أحزاب تدافع عن هذه الكتابة» ،وي�ضيف �أن �شروط تط ّور ال�شعر العربي يجب �أن تنبع
من تاريخ ّيته ً
حفاظا على ثروته الإيقاع ّية« 6:ال �أقول هذا [ب�أنّ ق�صيدة النرث لي�ست �شع ًرا] لأنني يف احلقيقة
 1حممود دروي�ش :ديوان حممود دروي�ش ،املج ّلد  ،1دار العودة ،بريوت� ،1989 ،ص .76 – 7 .ي�شار هنا �إىل �أن هذه الإح�صائية،
وك ّل �إح�صائياتنا الالحقة ،تقوم على عدد ال�صفحات ،ملا بني ق�صيدة و�أخرى من تفاوت كبري يف الطول.
 2حممود دروي�ش :ع�صافري بال �أجنحة ،عكا.1960 ،
 3م�شارف� ،ص69 .؛ وانظر �أي�ضا  :وازن� ،ص.77 .
 4جم ّلة �ش�ؤون فل�سطينية ،عدد � ،45أيلول دي�سمرب � ،1973ص ،96 .عن نا�صر علي :بنية الق�صيدة يف �شعر حممود دروي�ش ،بريوت،2001 ،
�ص ،222 .وانظر �أي�ضا :م�شارف� ،ص.97 .
 5الأخبار2007 . 4 . 28 ،؛ الد�ستور 29 ،متوز 2001؛ املختلف احلقيقي� ،ص ،17 .وازن� ،ص78 .؛ حرية العائد� ،ص148 .؛
ال�سفري.2003 . 11 . 21 ،
� 6أخبار الأدب القاهر ّية 9 ،فرباير .1997
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�أخافهم ،ولكنني �أعبرّ عن رف�ضي لق�صيدة النرث ب�شيء واحد� ،أ ّنها لي�ست خياري ،و�إن كنت �أقبلها كخيار لآخر،
احلوا�س الأ�سا�س ّية ال�ستقبال
ف�إذا ادّعينا �أن ال�شعر ُيقر�أ فكيف نتذ ّوق املو�سيقى؟ �إن الأذن موجودة ك�إحدى
ّ
ال�صم ال ي�ستمتعون باملو�سيقى ف�إن ا�ستبعاد الأذن يعني �شيئا كهذا ويعني ا�ستبعاد الطق�س
اجلمال .و�إذا كان
ّ
مما يجب الثورة عليه ،لك ّنني ال �أرى ك ّل الرتاث عي ًبا ،و�شروط تط ّور
الإن�شادي [ ] ...بالت�أكيد هناك الكثري ّ
ال�شعر العربي يجب �أن تنبع من تاريخ ّيته وعالقة هذه التاريخ ّية بال�شعر العاملي .لي�س بال�ضرورة �أن يكون نظام
متاما».
�صارما كما يف ال�سابق ،ولكن ال �أفهم ملاذا نف ّرط برثوتنا الإيقاع ّية ً
الإيقاع ً
حيال هذه املراوغة يف ال��ر ّد على �أ�سئلة املحاورين ،ب�صدد امتناعه عن كتابة ق�صيدة النرث ،وموقفه
االزدواجي يف تقييم هذا ال�شكل الإيقاعي اجلديد ،نرانا م�ضط ّرين �إىل البحث عن الأ�سباب احلقيق ّية يف نهجه
هذا .ال �أحد ينكر موهبة دروي�ش الإيقاع ّية ومهارته املده�شة يف تطويع ال�شكل التفعيلي ،وذلك ما �سنعر�ض
له بالتف�صيل الحقا ،بحيث «وجد حلوله» يف الوزن ،كما �ص ّرح غري م ّرة .ال ن�ستغرب �أي�ضا �أن ال�شاعر مولع
بالإيقاع بحيث غدا هذا الإيقاع  /الوزن ،وقد اعتاده زمنا طويال ويف ق�صائد كثرية جدّا ،عامال ِّ
منظما يف بناء
�شعره1.مع ذلك ك ّله ،ال ب ّد من ال�س�ؤال� :إذا كان ال�شاعر وجد احللول يف ال�شكل التفعيلي املحكوم بوزن دقيق
�صارم� ،أمل يكنْ يف و�سعه �إيجاد هذه احللول يف ق�صيدة النرث �أي�ضا وهي �أكرث طواعية وي�س ًرا ،ما يف ذلك ّ
�شك؟
حل�سا�سية جديدة» وقد �أثبتت
مت�سكه بال�شكل التفعيلي رغم اعرتافه ب�أنّ ق�صيدة النرث «ت� ّؤ�س�س ّ
ما ال�س ّر يف ّ
«�شرع ّيتها الإبداع ّية والثقاف ّية»؟ باخت�صار :ملاذا عمل ال�شاعر جاهدا على تب ّني ال�سمات الأ�سلوب ّية لق�صيدة
النرث� ،أو معظمها ،يف ق�صيدته التفعيل ّية ،ومل يكتب ق�صيدة النرث ذاتها مبا�شرة ؟
يبدو لنا ،من املراجعة الدقيقة لإجابات دروي�ش يف احل��وارات الكثرية معه وما تت�ض ّمنه من حت ّفظات
وا�ستدراكات غري قليلة� ،أن ال�شاعر امتنع عن كتابة ق�صيدة النرث لأ�سباب غري مو�ضوع ّية؛ �أ�سباب ال تكمن يف
إيقاعي اجلديد
ق�صيدة النرث ذاتها بك ّل مق ّوماتها الفن ّية� .صحيح �أن كثريين من املوهوبني اتّخذوا هذا ال�شكل ال ّ
�أداة وحيدة يف �إبداعهم ال�شعري ،مثبتني �شرع ّيتهم و�شرع ّيتها يف �ساحة الإبداع ال�شعري� .إال �أن ق�صيدة النرث
منذ من�شئها ،يف جملة «�شعر» يف �أواخر اخلم�سينات من القرن املا�ضي ،يوم كان «االلتزام» مهيمنا على ال�ساحة
ّ�سمت يف نظر غالبية الق ّراء والن ّقاد ،بحقّ �أو بغري حقّ  ،بت�أثرها املبا�شر بال�شعر الغربي ،وانكفائها
الأدبية ،ات ْ
ّ
امل�ضخمة ،و�إيغالها يف الأ�سلوب ال�سوريايل املبهم ،بعيدا عن
على الذات ،وان�شغالها اال�ستحواذي بهموم الأنا
2
ق�ضايا ال�شعب القوم ّية واليومية على ح ّد �سواء .هذا يف ر�أينا هو ما يل ّمح �إليه دروي�ش يف كلمته التي �ألقاها
يف حفل التوقيع على جمموعته ال�شعرية «كزهر اللوز �أو �أبعد» يف رام اهلل� « 3:أعلم �أ ّنني �س�أُتهم ،م ّرة �أخرى،
مبعاداة �شعر احلداثة العربية التي يع ّرفها ال ُع�صاب ّيون مبعيارين :الأ ّول :انغالق الأنا على حمتوياتها الذاتية
دون ال�سماح للداخل باالنفتاح على اخلارج .والثاين� :إق�صاء ال�شعر املوزون عن ج ّنة احلداثة ...فال حداثة
خارج ق�صيدة النرث .وتلك مقولة حت ّولت عقيدة يكفَّر كل من يقرتب من حدودها مت�سائال .وك ّل من ي�سائل
 1م�شارف� ،ص ،103 .وحول مكانة الوزن  /الإيقاع يف �شعره ،انظر �أي�ضا :وازن� ،ص76 .؛ املختلف احلقيقي� ،ص.37 .
 2انظر النقد العنيف لق�صيدة النرث وجماعة «�شعر» ،يف ق�ضايا ال�شعر املعا�صر� ،ص.196-182 .
 3حرية العائد� ،ص.148 .
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و�صلت �إليه ُيتهم ،تلقائيا ،مبعاداة ق�صيدة النرث!» � .إذا كانت هذه هي �صورة احلداثة
احلداثة ال�شعرية ع ّما
ْ
وق�صيدة النرث؛ «انغالق الأنا على حمتوياتها الداخلية» ،فما الداعي �إىل جمازفة ال�شاعر بر�صيده الوطني
وال�شعري بكتابة ق�صيدة نرث؟ كيف ي�سمح «�شاعر فل�سطني» لنف�سه بالتخ ّلي عن �أعر�ض جماهريية عرفها �شاعر
عربي معا�صر يف �سبيل انغالق الأنا على حمتوياتها الذاتية؟ يخطئ من يظنّ �أن دروي�ش مل يكنْ حري�صا �أ�ش ّد
احلر�ص على �صلته بجماهريه ،حتى �إذا مل ير�ضخ دائما لرغبة هذه اجلماهري يف تكرار ال�صورة النمطية التي
ر�سمها �شعره الأول« 1:ي�ش ّرفني �أن ُينظر �إىل �صوتي ال�شخ�صي ك�أ ّنه �أكرث من �صوت� ،أو �أن « �أناي» ال�شعرية ال
مت ّثل ذاتي فقط و�إنمّ ا الذات اجلماعية �أي�ضا .ك ّل �شاعر يتم ّنى �أن ي�صل �شعره �إىل مدى �أو�سع .و�أنا ال �أ�صدّق
ال�شعراء الذين يحدّدون القيمة ال�شعرية من منظور عزلتهم عن الق ّراء� .أنا ال �أقي�س ال�شعر مبدى انت�شاره وال
مبدى انعزاله» .
ّثم �إن ق�صيدة النرث ،با�ستبعادها الوزن اخلليلي ،جعلت «ال�شعر» مط ّية ذلوال للمبدعني وغري املبدعني.
يكفي من ال يقوى على كتابة مو�ضوعة �إن�شائية ج ّيدة �أن يرتّب «نتاجه» يف �أ�سطر متفاوتة الطول ،زاعما �أنه
يكتب �شع ًراّ ،ثم يبعث به �إىل ال�صحيفة ل ُين�شر يف «امللحق الأدبي» دومنا مراقبة �أو مراجعة! و�أنى للقارئ العادي
�أن مي ّيز ال�سمني بني هذا الكم الهائل من الغثّ ؟ هذه الفو�ضى �أ�ض ّرت ،دومنا ّ
�شك ،بالقيمة الريادية يف ق�صيدة
يزج بنف�سه يف هذا احل�شد الهائل من مت�س ّلقي ق�صيدة النرث �شاعر بنى ر�صيده وجماهرييته
النرث ،فلماذا ّ
باملوهبة الف ّذة والعمل الد�ؤوب �سنني طويلة؟ هذا يف ر�أينا هو �سبب �آخر ،غري مو�ضوعي �أي�ضا ،يف امتناع دروي�ش
وخا�صة لأنّ ق�صيدة
عن كتابة ق�صيدة النرث�« 2 :إذا �أردنا �أن نحاكم حالتنا ال�شعرية جند �أنّ يف �شعر ال�شبابّ ،
النرث ه ّونت عليهم الإح�سا�س بامل�س�ؤولية ،نق�صا يف املعرفة اللغوية ،هناك الكثري من الق�صائد �أ�ضعف من
الن�ص ال�شعري �أرقى الأ�شكال اللغوية .املفرو�ض �أن يكون هو ما يحمي اللغة
مقال متني .املفرو�ض �أن يكون
ّ
ويجدّدها».
يبدو �أن �إ�صرار دروي�ش املذكور على تربئة نف�سه من «وزر» ق�صيدة النرث ،جعله �أي�ضا ينفي كتابته هذا
ال�شكل م ّرة ،و ُيق ّر به �أخرى ،يف احلوارات الكثرية التي �أُجريت معه .ففي احلوار الطويل معه يف جم ّلة «م�شارف»
�س�أله محُ اوره �إذا كان ج ّرب م ّرة كتابة ق�صيدة النرث ،فكان ردّه« 3:كتبت مزامري ،والكثري من نرثي �أقرب �إىل
ق�صيدة نرث» .ويف حوار �آخر مع ع ّبا�س بي�ضون �ص ّرح �أ ّنه مل يكتب ق�صيدة النرث ،لأ ّنه مل يتد ّرب على مثل هذه
الكتابة« 4:ف�أنا مل �أعرف �أن �أكتب ق�صيدة نرث ّية لأنيّ ال �أعرف �أن �أجد �إيقاعا نرثيا ،ل�ستُ متد ّربا عليه ،قد يكون
يف نرثي الذي �أعتربه نرثا ال ق�صيدة �شعر �شعر ّية �أكرث و�إيقاع �أعلى ،لك ّني ال �أعرف �أن �أكتب ق�صيدة خارج
الإيقاع والوزن»ّ .ثم ُي�س�أل م ّرة ثالثة عن كتابته ق�صيدة النرث يف ق�صيدة «مزامري»� 5،أوىل ق�صائد جمموعته

 1وازن� ،ص70 .؛ وانظر �أي�ضا :م�شارف� ،ص110 ،74 .؛ املختلف احلقيقي� ،ص.29 ،23 .
 2ال�سفري. 2003 .11 . 21 ،
 3م�شارف� ،ص.97 .
 4ال�سفري ،العدد ال�سابق.
 5ديوان حممود دروي�ش ،املج ّلد � ،1ص.399 - 365 .
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ربر ذلك بالتحاور مع الأ�سلوب يف املزامري التوراتية« 1:هذه التجربة التي تتك ّلم عنها
«�أح ّبك �أو ال �أح ّبك» ،في ّ
جزء من جمموعة «مزامري» ،حاولت �أن �أ�ستح�ضر فيها �أبعاد الرتاث املزموري ،و�أقدّم حني ًنا فل�سطينيا يف
حواره مع حنني توراتي ،وهذا يقت�ضي �أن تتحاور مع ن�صو�ص موجودة هي املزامري [  ] ...وبعد �أن م ّرت �سنوات
على هذه التجربة ،مل �أجد �أنها جنحت  ،فكانت عبارة عن خواطر ُ�س ّجلت ن ًرثا».
هنا �أي�ضا «يته ّرب» ال�شاعر من كتابته ق�صيدة النرث يف «مزامري» ،ك�أنمّ ا هي تهمة ظاملة ،في�س ّمي ما كتبه
هناك من ق�صيدة النرث «خواطر ُ�س ّجلت ن ًرثا» .الق�صيدة املذكورة هي ق�صيدة طويلة ،تت�ألف من  17مقط ًعا،
وتت�ض ّمن ت�شكيلة كبرية من الأوزان :املتقارب� 3 -صفحات ،املتدارك ،5 -الكامل ،2 -الرمل ،3 -وق�صيدة
النرث .22 -و�إذا كانت املقاطع من ق�صيدة النرث تتحاور مع الأ�سلوب املزموري ،كما ر�أى دروي�ش ،ف�إن الأوزان
الأربعة الأخرى يف الق�صيدة ذاتها ال تتّ�صل بالأ�سلوب التوراتي من قريب �أو بعيد .وال ندري ملاذا حكم ال�شاعر
على التجربة بالف�شل ،وما الفرق بني مقاطع ق�صيدة النرث ومقاطع الأوزان الأخرى يف هذه الق�صيدة.
بعد قرابة ع�شرين �سنة على جتربة «مزامري» التي �س ّماها ال�شاعر «خواطر ُ�س ّجلت نرثا»� ،أ�صدر دروي�ش
كتابني /جمموعتني يحار القارئ ،والناقد �أي�ضا ،يف ت�صنيفهما اجلانري .الكتاب الأ ّول �أ�سماه «يف ح�ضرة
«ن�ص» ،تاركا للقارئ احلكم يف جن�سه الأدبي .يت�صدّر الكتاب �أي�ضا بيت من
الغياب» 2و�أ�ضاف حتت ا�سمه ّ
تبعد وهم يدفنونني /و�أين مكان البعد �إال مكانيا»،
ق�صيدة مالك بن الريب ال�شهرية يف رثاء نف�سه« ،يقولون ال ْ
لي�ش ّكل هذا ال�شعار /املوتو  ،عنوانا موازيا ،ب�شكل �أو ب�آخر ،ال�سم الكتاب – يف ح�ضرة الغياب .الكتاب 181
�صفحة ،يف ع�شرين «ف�صال» ،ويقوم كما ي�شي عنوانه على حوار ،ب�ضمري املتك ّلم ،بني اثنني يف واحد هو ال�شاعر
َ
وعدتك بها اللغة [  ] ...و�أنا� ،إىل موعد
نب م ًعا �أنا و�أنت يف م�سارين� :أنتَ � ،إىل حياة ثانية،
ذاته« 3 :ولنذه ّ
�أرج�أته �أكرث من م ّرة ،مع موت وعدته بك�أ�س نبيذ �أحمر يف �إحدى الق�صائد» .باخت�صار ،ميكن القول �إنّ الكتاب
هو مرثية ذاتية ،كما هي ق�صيدة مالك بن الريب ،تقوم على حوار داخلي ب�أ�سلوب دروي�شي مبتكر ،يحفل
والتنا�ص مع �شعر دروي�ش نف�سه ومع م�صادر �أخرى كثرية ،ويتناول م�س�ألة احلياة واملوت� ،شغل دروي�ش
باملجاز
ّ
ال�شاغل يف الفرتة الأخرية من حياته ،متّكئا �إىل ح ّد بعيد على �شذرات من ال�سرية الذاتية ،ميتزج فيها الواقع
باملتخ ّيل ،ويغلب عليها ال�سرد الق�ص�صي.
ما يه ّمنا هنا ،يف هذه املجموعة� ،أن دروي�ش ميزج فيها ،عامدا ،بني ال�شعر والنرث �أي�ضا .و�إذا كان �أ�سماه
ن�ص �شعري ،يراوح بني �شعر بالوزن التفعيلي و�شعر يف النرث� ،أو لنقل من ق�صيدة النرث.
«ن�صا» فهو يف ر�أينا ّ
ّ
اللغة هي نف�س اللغة ،يف املقاطع املوزونة واملقاطع من النرث ،واملراوحة بني الواقعي والتجريدي جتدها هنا
الن�ص النرثي و�أين
وجتدها هناك ،فال يعرف القارئ� ،إال �إذا كان يتع ّرف الإيقاع التفعيلي �سماعا� ،أين ينتهي ّ
الن�ص� ،إمعانا يف التعمية ،ينتقل من النرث �إىل الوزن ،يف خوامت بع�ض الف�صول غالبا
الن�ص املوزون .بل �إنّ ّ
يبد�أ ّ
ويف ثناياها �أحيانا ،من �أ�سطر ممتلئة �إىل �أ�سطر متفاوتة الطول حينا 4،للداللة ربمّ ا على بداية الوزن التفعيلي،
 1املختلف احلقيقي� ،ص.17 .
 2حممود دروي�ش :يف ح�ضرة الغياب ،بريوت.2006 ،
 3امل�صدر ال�سابق� ،ص.10-9 .
 4انظر ،يف امل�صدر نف�سه ،مثال ،خوامت الف�صول � ،ص.8 ،5 ،4 .
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�أو �إىل �أ�سطر ممتلئة تتخ ّللها اخلطوط املائلة كما ُيكتب ال�شعر التفعيلي �أحيانا 1.يف خامتة الف�صل الأ ّول ،مثال،
الن�ص من �شعر يف النرث �إىل �شعر تفعيلي ،من املتقارب ،دومنا �إ�شعار بذلك ،رغبة يف حمو احلدود
يتح ّول ّ
2
الفا�صلة بني املوزون والنرثي:
و�أخرجوك من احلقل� .أما ظ ّلك ،فلم يتبعك ومل
وحتجر ،ث ّم اخ�ض ّر ك َنبتة
يخدعك ،فقد ت�س ّمر هناك
َّ
ُ�سم�سم خ�ضراء يف النهار ،زرقاء يف الليل .ث ّم منا و�سما
ك�صف�صافة يف النهار خ�ضراء ،ويف الليل زرقاءُ/
تلت �ستحيا  /فال تظ َّ
أيت �ستدنو /ومهما ُق َ
مهما ن� َ
نن �أنك
حي هنا  /فال �شيء يثبت هذا وذلك
م ْيتٌ هناك  /و�أ ّنك ّ
�إال املجاز /املجاز الذي د َّرب الكائنات على لعبة الكلمات/
املجاز الذي يجعل الظ ّل جغرافيا  /واملجاز الذي �سيل ّمك

وا�سم ََك .] ... [ /
املقطع الأ ّول من هذا املقتب�س ال يكاد يختلف عن املقطع الثاين ،الذي ي�ستم ّر يف الواقع حتى �آخر الف�صل؛
ال يف اخلطاب وال يف اللغة وال يف الثيمة� .إال �أنّ املقطع الأول من النرث ،والثاين �إىل �آخر الف�صل من الوزن
التفعيلي .بل �إن تفعيلة املتقارب ميكن �أن تبد�أ مع الكلمة الأوىل من املقطع الثاين ،خمرومة ( ،)- - > - -
[بال�ضم !] ،على �سبيل التدوير بني مقطعني ،وهي
وميكن �أن تبد�أ تامة مع الكلمات الثالث «ويف الليل زرقا ُء»
ّ
أي�ضا �إىل �أن املتقارب يتخ ّلله هنا ال�ضرب املحذوف � ً
تقنية غري نادرة يف �شعر دروي�ش .جتدر الإ�شارة � ً
أي�ضا ،فعو
 ، - /م ّرة يف غري الوقف و�أخرى يف الوقفّ ،ثم ُيختتم املقطع �أخريا بخم�سة «�أ�سطر» من الوافر التفعيلي� .إىل
هذا احل ّد من التعمية ومتويه املوزون بالنرثي!
الكتاب الثاين هو «�أثر الفرا�شة» 3.حتت ا�سم الكتاب �أ�ضاف ال�شاعر «يوم ّيات» ،ك�أمنا يف هذه الإ�ضافة
الن�ص الأول مالحظة �أخرى ذكر فيها �أنّ الكتاب هو «�صفحات
تعريف بجانر هذه املجموعةّ ،ثم �أورد قبل ّ
خمتارة من يوم ّياتُ ،كتبت بني �صيف  2006و�صيف  ،»2007رغبة يف �إيهام القارئ ،م ّرة �أخرى� ،أنها يوم ّيات
فعال كتبها ال�شاعر يف الفرتة املذكورة.
�إال �أنّ القارئ� ،إذ يبد�أ يف مطالعة الكتاب ،يكت�شف �أن املجموعة لي�ست يوم ّيات باملعنى املحدّد لهذا اجلانر.
�إ ّنها ،يف الأكرث« ،يوميات �شعر ّية» مبتكرة� ،أ�سبغ عليها ال�شاعر هذه الت�سمية «اخلادعة» لكتابتها يف فرتة طويلة،
الن�صني الأخريينّ .ثم �إن هذه الت�سمية
ولق�صر ن�صو�صها التي ال يتعدّى الواحد منها ال�صفحتني� ،إذا ا�ستثنينا ّ
ت�ضم املوزون �إىل جانب النرثي ،دومنا
«املراوغة» ج ّنبت ال�شاعر حتديد اجلانر الأدبي لهذه الن�صو�ص التي ّ
 1امل�صدر نف�سه ،خوامت الف�صول  ،3 ،2 ،1مثال.
 2امل�صدر نف�سه� ،ص.15-14 .
 3حممود دروي�ش� :أثر الفرا�شة ،بريوت.2008 ،
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نظام وا�ضح يف هذا التق�سيم.
ن�صا 47 ،منها هي ن�صو�ص موزونة ،ومكتوبة يف �أ�سطر متفاوتة الطول وف ًقا للم�ألوف يف
يف الكتاب ّ 126
كتابة ال�شعر التفعيلي ،والن�صو�ص الباقية هي ن�صو�ص نرثية وا�ضحة ،ميكن اعتبارها ،باملعايري املتعارفة ،من
الن�ص الثالث من املجموعة «كق�صيدة نرثية» 1،م�ضيفا الكاف
ق�صيدة النرث فعال .بل �إنّ ال�شاعر نف�سه ي�س ّمي ّ
الن�ص بالذات بهذه الت�سمية ،وهو ال يكاد
خ�ص ال�شاعر هذا ّ
ال�ستبعاد اعتبارها ق�صيدة نرث فعال .وال ندري ملاذا ّ
يختلف عن �سابقه« ،ذباب �أخ�ضر» 2،مثال ،وعن معظم الن�صو�ص النرثية الأخرى.
الكتاب ،كما �أ�سلفنا ،هو ن�صو�ص ق�صرية من الت�أ ّمالت� ،أو اخلواطر ال�سريعة ،يف احلياة واملوت ويف العامل
املحيط بال�شاعر ،ال رابط �شكليا �أو معنويا بينها ،وذلك ما �س ّوغ ،ربمّ ا ،يف نظر ال�شاعر ،ت�سميتها باليوميات .من
ن�صني متجاورين 3ومت�شابهني لغة وم�ضمونا ،ال فرق يذكر بينهما
بني هذه الن�صو�ص ،نقف وقفة ق�صرية عند ّ
الن�ص الأ ّول هو ق�صيدة بعنوان «الطريق
�سوى �أن الأ ّول من ال�شعر التفعيلي والثاين من النرث� ،أو ق�صيدة النرثّ .
الن�ص �إذا كانت يف رثائه
�إىل «�أين»  ،مهداة �إىل ال�شاعر العراقي املغرتب �سركون بول�س ،وي�صعب احلكم من ّ
فعال ،فما كتبه دروي�ش من «رثاء» ،وقد «رثى» كثريين من �أ�صدقائه ،ال يتّ�صل بالرثاء التقليدي من بعيد �أو
والن�ص الثاين ،النرثي ،بعنوان «فاكهة اخللود» ،وهو يف «رثاء» ال�شاعر ال�سوري ممدوح عدوان .جنتزئ
قريب.
ّ
الن�صني ،رغبة يف االخت�صار ،لرنى �أن ال فرق يف الواقع من حيث اللغة وال�صور� ،سوى �أن الأ ّول
«املطلع» من ّ
موزون ،من املتدارك التفعيلي ،والثاين من النرث� ،أو ق�صيدة النرث ،دومنا ت�سميتها بهذا اال�سم:
30

ٌ
ُ
ٌ
مرتفعات
طويل �إىل �أين؟
الطريق
)1
ومنخف�ضات .نها ٌر ٌ
ٌ
وليل على اجلانبني.
�شتاء ق�صري و�صيف طويلٌ .
نخيل
�شم�س على اجلانبني.
و�سر ٌو ،وع ّباد ٍ
ّ
ٌ
حمط ُ
وم�ستو�صفات،
ات كازٍ ،مقاهٍ،
ٌ
و�سجن
و�شرط ُة �سري على اجلانبني.
ري ود ّك ُان تبغ و�شاي [ .]...
�صغ ٌ
 )2للمقابر هَيب ُة الهواء ْ
و�سطو ُة الهباء.ت�ش ّيع
�صديقك ممدوح ،وتنتظر دورك...
تنقلك روائ ُح الزهور الذابلة وحفيف الأ�شجار
�إىل البعيد� ...إىل ما وراء ال�شيء � ...إىل عنوانك
الأخري يف ناحية من نواحي العدم .لكنك
� 1أثر الفرا�شة� ،ص.22-21 .
 2امل�صدر نف�سه� ،ص.20-19 .
 3امل�صدر نف�سه� ،ص142-141 .؛ �ص.144-143 .
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تف ّكر يف ما هو �أب�سط� :أَلقبور مراتب.
فمنها ما يبدو لك �أنه راحة النائم .ومنها
ما يحرم النائم من التط ّلع �إىل �سمائه
املدفونة [ .] ...

الن�ص الواحد ،كما فعل يف الكتاب الأول،
�صحيح �أن ال�شاعر مل ّ
ي�ضم يف هذه املجموعة املوزون واملنثور يف ّ
�إال �أنه جمع يف هذا الكتاب �أي�ضا عددا كبريا من الن�صو�ص بع�ضها موزون وبع�ضها دومنا وزن ،و�إن كانت ال تكاد
تختلف لغة و�صورا ،و�س ّمى الن�صو�ص جميعها «يوم ّيات» ،لئال يقع يف «املحظور» ف ُيتّهم بكتابة ق�صيدة النرث!
�إذا ا�ستثنينا املجموعتني املذكورتني ،ميكن القول �إن دروي�ش ظ ّل خمل�صا يف �شعره للإيقاع التفعيلي حتى
�آخر �أيامهّ ،
م�سخرا موهبته الف ّذة وجتاربه الطويلة ،يف كتابة ق�صيدة تفعيلية تكاد ت�ستوعب ك ّل �سمات ق�صيدة
النرث ،وتلك مه ّمة �شاقة و«�صناعة �شديدة احل�سا�سية والإتقان» 1،ال يقوى عليها �إال مبدع حقيقي متم ّر�س..« 2 :
على �أن حممود دروي�ش ما زال ي�ص ّر على كتابة ق�صيدة التفعيلة ولكن حم ّر ًرا �إ ّياها من �إرثها الثقيل ورتابتها
مازجا بينها وبني «ف�ضاء» ق�صيدة النرث من غري �أن ينحاز �إىل الأخرية انحيا ًزا �شكل ّيا �أو تقن ّيا .ولع ّل
امل�ضنية ،بل ً
اخل�صال التي تتم ّيز بها ق�صيدة دروي�ش اجلديدة هي �إيقاع ّية يف ناحية منها ،فالإيقاع لديه ّ
تخطى النظام
مازجا بني الإيقاع الداخلي الذي ي�صنعه جتان�س املفردات واحلروف والتقفية الداخل ّية والإيقاع
التفعيلي املغلق ً
اخلارجي الذي ت�صنعه التفاعيل والقوايف» .ك�أمنا �أراد دروي�ش واعيا اجلمع بني الوزن وال�سمات الأ�سلوبية للنرث،
�أو ق�صيدة النرث ،ما جعل كثريين يتوهّ مون �أ ّنهم ب�صدد ق�صيدة نرث ،وما هي بق�صيدة نرث�« 3 :أو ّد �أن �أقول �إنّ
يح�سون �أن �أطروحات
كثريين من ال�شعراء والقراء يقر�أون كتبي الأخرية باعتبارها ّ
ت�ضم ق�صائد نرث[ ]...فهم ّ
ق�صيدة النرث ّمت ا�ستيعابها يف �شعري»  .باخت�صار ،ميكن القول �إن دروي�ش وجد «حلوله» فعال  ،كما ذكر غري
مرة ،يف نطاق الوزن ،بل ح ّقق �إىل ح ّد بعيد مقولة �أبي حيان التوحيدي التي اتّخذها يف جمموعته «كزهر اللوز �أو
�أبعد» «موتو» ّ
يلخ�ص نهجه ال يف هذه املجموعة فح�سب ،بل يف معظم �شعره من املرحلة الأخرية�« :أح�سن الكالم
ما  ...قامت �صورته بني نظم ك�أ ّنه نرث ،ونرث ك�أ ّنه نظم.»...
العامل الأ ّول يف ت�شكيل «احللول» ،التي يذكرها دروي�ش غري م ّرة يف حواراته ،هو الوزن بالذات ،ونعني
بذلك انحياز ال�شاعر بو�ضوح �إىل البحر املتقارب .كان دروي�ش ،قبل املرحلة الأخرية مول ًعا بالغنائية والإيقاع
خا�ص ،بل �إن جمموعته «مديح الظ ّل العايل» 4التي كتبها يف حرب لبنان،
العايل ،الكامل والوافر والرمل بوجه ّ
و�س ّماها «ق�صيدة ت�سجيلية» ،ملا تت�سم به من خطابية عالية ،تقوم ك ّلها على �إيقاع الكامل� .إال �أن ال�شاعر ينحاز
يف املرحلة الأخ�يرة ،كما ذكرنا� ،إىل املتقارب ملا �أن�س فيه من خ ّفة وب�ساطة بعيدا عن اخلطابية والغنائية
و«الن َف�س امللحمي» .هذا ما يتج ّلى بو�ضوح يف جمموعة «ورد �أق ّل» 5،التي تعترب البداية احلقيقية للمرحلة
مف�صال يف هذه «ال�صناعة»  ،كما �س ّماها بنف�سه ،يف جريدة الر�أي الأردنية 22 ،متوز.2004 ،
 1انظر ر�أي دروي�ش ّ
 2وازن� ،ص.13-12 .
 3امل�صدر ال�سابق� ،ص80 .؛ انظر �أي�ضا :املختلف احلقيقي� ،ص.22 .
 4حممود دروي�ش :ديوان حممود دروي�ش ،املجلد الثاين ،دار العودة بريوت� ،1994،ص.77-7 .
 5ديوان حممود دروي�ش ،م � ،2ص.372-323 .
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التجديدية الأخرية ،وتقوم ك ّلها على �إيقاع املتقارب ال غري .الأمر ذاته نلحظه يف جمموعتني الحقتني�« ،سرير
الغريبة» و «حالة ح�صار» 1اللتني تقومان على املتقارب اخلال�ص �أي�ضا .لع ّله من الطريف هنا املقارنة �إيقاعيا
بني «مديح الظ ّل العايل» التي كتبها ردا على االحتالل الإ�سرائيلي لبريوت �سنة  ،1982و«حالة ح�صار» يف الر ّد
على احل�صار الإ�سرائيلي على رام اهلل �سنة  ،2002بعد انتقال ال�شاعر �إىل الإقامة يف املدينة .املجموعة الأوىل
كتبها دروي�ش «املقاتل» الغا�ضب حم ّر�ضا فكان لها البحر الكامل اخلطابي� ،أ ّما الثانية فكتبها دروي�ش املت�أمل
الإيروين فكان لها املتقارب اخلافت« ،النرثي»�« 2:أنا حاولت يف هذه الق�صيدة [حالة ح�صار] �أن �أبلغ �أق�صى
درجات ّ
التق�شف اجلمايل ،بالتخفيف من اال�ستعارات والبالغات ،يف حماولة لكتابة يوم ّيات ب�سيطة جدا ،ولكن
قد تكون ب�ساطتها �أقوى من البالغة العالية» .ال نقول طبعا �إن ال�شاعر هجر الأوزان الأخرى ك ّلها واقت�صر
على املتقارب� ،إال �أن هذا البحر بالذات هو ما مي ّثل املرحلة اجلديدة� ،أو بكلمة �أخرى هو الوزن الذي وجد فيه
دروي�ش بديال لإيقاع ق�صيدة النرث« 3 :ومن يقر�أين يالحظ �أنني من «ورد �أق ّل» و�أنا �أ�ستخدم الإيقاع نف�سه� ،أي
ال�سطر الذي يبدو يتح ّرك بالنرث ولي�س مفرطا بال�صور الالمعة التي تق�صد الإبهار» .باخت�صار ،حني يرغب
ال�شاعر يف «الإبهار» فهو يعمد �إىل الكامل غالبا� ،أو الوافر والرمل �أحيانا� ،أما �إذا �أراد «احلديث»� ،أو ما ي�سميه
هو «ال�سردي» 4،ف�إيقاعه الأثري هو املتقارب ،التفعيلي طبعا.
يف جمموعته «جدارية حممود دروي�ش» 5،ير�شدنا ال�شاعر بو�ضوح �إىل داللة املتقارب يف �شعر املرحلة
الأخرية .املجموعة /الق�صيدة ك ّلها هي حوار «ملحمي» بني دروي�ش واملوت؛ ك�أمنا يقف ال�شاعر �أمام املوت
متو�سال بالإبداع والأ�ساطري ال�شرقية
وجها لوجه يناق�شه وينا�ضله ،متناوال م�أ�ساة املوت ،مت�أمال يف الوجودّ ،
القدمية لتحقيق الغلبة يف هذا ال�صراع الرهيب .لذا ،فالق�صيدة مكتوبة ك ّلها يف الكامل التفعيلي �أي�ضا،
ك�أمنا لي�ضاهي بهذا الإيقاع الباذخ النفَ�س امللحمي والأ�سلوب التجريدي «الفل�سفي» الذي يب�سط ظ ّله على
الق�صيدة� .إال �أن ال�شاعر �إذ ينزل من عامله التجريدي «الأبي�ض» يف مقاطع معدودة يلتفت فيها �إىل الواقع
حوله� ،إىل «البيا�ض» الواقعي على املم ّر�ضات والأ�س ّرة ،عندئذ «ينزل» الإيقاع �أي�ضا فيتح ّول �إىل املتقارب،
6
�أو املتدارك:
«الوقتُ �صف ٌر ،مل �أف ِّكر بالوالدة
حني طار املوتُ بي نحو ال�سدمي،
فلم �أ ُكن ح ّي ًا وال م ْيتًا،
وال َعدَ م هناك ،وال وجو ُد

� 1سرير الغريبة ،دار ريا�ض الري�س ،بريوت1999 ،؛ حالة ح�صار ،دار ريا�ض الري�س ،بريوت.2002 ،
 2القد�س العربي.2009 .3 .22 ،
 3املختلف احلقيقي� ،ص22 .؛ انظر �أي�ضا :امل�صدر نف�سه� ،ص36 ،25 ،16 .؛ �سرير الغريبة� ،ص4 .؛يف ح�ضرة الغياب� ،ص.177.
 4وازن� ،ص.77-76 .
 5حممود دروي�ش :جداريّة حممود دروي�ش ،دار ريا�ض الري�س ،بريوت.2000 ،
 6جدارية حممود دروي�ش� ،ص29 -28 .؛ وانظر �أي�ضا �ص� ،67 - 65 .ص.91 -86 .
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ُ
أح�سنُ حاال.
تقول ممُ ِّر�ضتي� :أنتَ � َ
وحت ُق ُنني باملخدِّ ر :كنْ هادئا
حتلم
وجدي ًرا مبا �سوف ُ
ع ّما قليل.»...
عامل الر�ؤيا والتجريد ،عامل حماورة املوت ومناه�ضته ،يف �إيقاع الكامل الفخم ،و�أما عامل الواقع حوله ،وهو
ملقى على �سريره ،ففي املتقارب /املتدارك ،اليومي �أو «النرثي» ،وتلك داللة ما بعدها داللة على موقع املتقارب
يف نف�س ال�شاعر ويف ق�صيدته.
علينا �أن نبينّ هنا �أن املتقارب املذكور لي�س متقاربا خال�صا� ،إذ غالبا ما ميتزج باملتدارك يف �شعر دروي�ش
من املرحلة الأخرية ،ك�أن تبد�أ الق�صيدة �أو املقطع منها باملتقارب ،ثم تتح ّول �إىل املتدارك �أو بالعك�س ،ما يجيز
لنا بب�ساطة اعتبار هذا املزيج وزنا «حديثا» فعال ن�س ّميه املتدارب� ،أي املتدارك  +املتقارب .جتدر الإ�شارة يف
هذا ال�سياق �إىل �أن املتدارك الذي نعنيه هو املتدارك املت�ش ّكل من تكرار تفعيلة فاعلن � ، - -أو تنويعتها
  .وهو وزن مل يعرفه ال�شعر الكال�سيكي �سوى يف �أبياتاملخبونة ،عندما ي�سقط منها �ساكنها الأول؛
معدودة يف كتب العرو�ض والنحو �أوردوها هناك للتمثيل .يف املتدارك هذا ال ترد بتاتا فاعلن امل�شعثة  - -التي
ترتدّد يف اخلبب ،ويعتربها العرو�ضيون تنويعة من فاعلن ،كما يف ق�صيدة احل�صري املعروفة ومعار�ضاتها
الكثرية:
ال�صب متى غ ُد ُه 		
يا لي ُل
ُّ

�أقيا ُم ال�ساع ِة موع ُد ُه

- /- /- - ///
 - /- /- - / -علينا التمييز �إذن بني وزنني خمتلفني :اخلبب ،ويت�ش ّكل من � -أو  ، - -وهو الذي عرفه ال�شعر
الكال�سيكي ،و�إيقاعه �سريع راق�ص ،واملتدارك ويت�ش ّكل من � - -أو  ، -وهو وزن قائم يف الرتاث نظريا،
ُبعث ح ّيا وازدهر يف ال�شعر احلديث ،ويف �شكله التفعيلي بالذات .لع ّل �أ ّول من «اكت�شف» هذا الوزن ودعا �إىل
انت�شاله من خموله هو الدكتور لوي�س عو�ض يف كتابه التجريبي الرائد بلوتوالند 1،ال�صادر يف طبعته الأوىل �سنة
 ،1947ثم ظهر يف �شعر املجدّدين بعد احلرب العاملية الثانية ،ال�س ّيما عند بدر �شاكر ال�س ّياب .الإيقاع يف هذا
�سماعا ،بحيث يبدو �أقرب ما يكون �إىل
خفي ال يكاد يتب ّينه �إال من كانت له دراية ب�أوزان ال�شعر ً
الوزن ،املتداركّ ،
النرث ،وذلك هو �سبب �شيوعه يف ال�شعر التفعيلي املت�أخر ،وعند حممود دروي�ش بالذات.
يف ق�صيدة «�أنا يو�سف يا �أبي» ،مثال ،وهي ق�صيدة مكتوبة يف �أ�سطر ممتلئة �أي�ضا ،ب�أ�سلوب النرث ،نقر�أ يف
2
مطلعها:
« �أنا ٌ
يو�سف يا �أبي .يا �أبي� ،إخْ وتي ال ُيح ّبو َنني ،ال ُيريدو َنني ب ْي َنهم يا
�أبي .ي ْعتَدونَ َع َّلي و َي ْرمو َنني َ
المُ .يريدو َنني �أنْ �أموتَ ِل َك ْي
باحل�صى وال َك ِ
يمَْ دَ حوين».
 1انظر لوي�س عو�ض :بلوتوالند ،الطبعة الثانية ،القاهرة� ،1989 ،ص.85 ،84 ،20 .
 2ديوان حممود دروي�ش ،املجلد الثاين� ،ص.359 .
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املقطع �أعاله ،والق�صيدة ك ّلها ،من املتقارب ،ب�شرط قراءتها يف «ن َف�س» واحد ،وبالت�شكيل الذي يحر�ص
ن�صه م�شبعا بها� .إال �أن القراءة
عليه ال�شاعر �أ�ش ّد احلر�ص ،مثلما يحر�ص عادة على عالمات الرتقيم التي يبدو ّ
املتوا�صلة غري ممكنة طبعا ،والقارئ م�ضط ّر �إىل الوقف بعد اجلملة الأوىل ،مثال ،عند النقطة التي حر�ص
ال�شاعر على �إثباتها ،و�سرعان ما يتح ّول الوزن يف اجلملة الثانية �إىل املتدارك .و�إذا زعم زاعم �أن ال�شاعر مل
يق�صد هذه «احليلة» الإيقاعية� ،أتيناه مبثال ثانٍ  1يفر�ض على القارئ الوقف ،تبعا للت�شكيل والوزن ،فيتح ّول
الوزن فورا من املتدارك يف ال�سطر الأ ّول �إىل املتقارب يف تاليه�«2:إن رجعتَ �إىل البيت ،ح ّي ًا ،كما ترجع القافي ْة/
بال َخ َل ٍلُ ،ق ْل لنف�سك� :شك ًرا!» .على هذا النحو يد�أب ال�شاعر على املراوحة بني املتدارك واملتقارب� ،أو على
ن�ص
الأخذ مبا �أ�سميناه بحقّ املتدارب ،ف ُيخ َّيل �إىل «كثريين من ال�شعراء والقراء» ،كما �ص ّرح بنف�سه� ،أ ّنهم حيال ّ
ن�ص موزون على نحو دقيق ،لكنّ ال�شاعر «قتل» الوزن فيه بهذه احليلة الإيقاعية
بن�ص نرثي� .إ ّنه ّ
نرثي ،وما هو ّ
البارعة!
الو�سيلة الثانية يف «�إخفاء» الوزن هي التدوير .والتدوير يف ال�شعر الكال�سيكي يتم ّثل يف اتّ�صال �شطري البيت
�إيقاع ّيا ،بحيث ينتمي جزء من الكلمة الواحدة �إىل ال�صدر واجلزء الثاين �إىل العجز .يف ال�شعر القدمي ال يعترب
التدوير ظاهرة �شائعة ،و�أكرث ما يرد هناك يف البحر اخلفيف واملجزوءات� ،أ ّما يف ال�شكل التفعيلي احلديث فقد
غدا التدوير ظاهرة �إيقاعية طاغية متت ّد يف �أحيان كثرية عدّة �أ�سطر ،فتَحول بذلك دون قراءتها يف «ن َف�س»
واحد ،كما يتط ّلب الوزن ،وتخ ّفف على هذا النحو من بروز الإيقاع ،بل توهم القارئ غري املتم ّر�س بخلل يف الوزن
حني يقر�أ ال�سطر الواحد م�ستقال .على هذا النحو �أ�صبح التدوير مق ّوما �أ�سا�سيا يف بناء الق�صيدة اجلديدة،
رغم اعرتا�ض نازك املالئكة ال�شديد عليه الحتكامها لذائقتها املحافظة 3،يتيح لل�صورة ال�شعرية �أن تتد ّفق يف
حرية تا ّمة حتّى تُ�ستكمل متاما ،ال يعرت�ضها الوقف متم ّثال يف القافية �أو اكتمال التفعيلة يف �آخر ال�سطر.
ي�شري دروي�ش �إىل التدوير يف �شعره ،دومنا الأخذ بامل�صطلح العرو�ضي نف�سه ،مب ّينا ما ذكرناه �آنفا ب�أ�سلوبه
هو ،في�ؤ ّكد �إدراكه العميق لهذا العن�صر البنائي الها ّم يف ت�شكيل الق�صيدة التجديدية « 4:يف كتابي الأخري [ال
تعتذر ع ّما فعلت] وربمّ ا الذي قبله ،الق�صيدة قد تُقر�أ من �أ ّول كلمة �إىل �آخر كلمة على �أ�سا�س �أ ّنها �سطر واحد.
�أنا �أرى �أنّ هذا يعطي حيو ّية حركة وت�صوي ًرا الرتباك وفو�ضى ما ّ
منظمة يف داخل بناء يبدو �أ ّنه فو�ضوي� .أنا �أر ّد
على الفو�ضى اخلارجية بفو�ضى ب�صرية لكن ّ
منظمة �إيقاع ّيا [ ]...ف�إذا كتبت �سطرا و�س ّكنت ّثم كتبت بعده
أحب �أن �أ�سرت�سل ،ومع �أنّ
أحب �أن �أوحي بتداخل الأ�شكال واملناخات و� ّ
�سط ًرا �شعر ّيا ف�سيبدو هذا �شعرا عمود ّياّ � .
الق�صائد مقت�ضبة �إال �أنّ ال�سطر نف�سه م�سرت�سل وفيه جي�شان داخلي».
ي�شيع التدوير يف ق�صائد دروي�ش التفعيلية ب�شكل طا ٍغ ،كما �أ�شار هو يف املقتب�س ال�سابق ،بل كثريا ما «يد ّور»
ال�شاعر ،ال يف الأ�سطر املتتالية فح�سب ،بل بني مقطع وتاليه �أي�ضا ،ويف �أ�سطر تنتهي بالقافية يف �أحيان كثرية،
متجاوزا بذلك التقليد املعروف يف قيام القافية خامتة للجملة الإيقاعية .بل �إ ّنه يف ق�صائد كثرية من جمموعة
 1كزهر اللوز �أو �أبعد� ،ص.23 .
 2كزهر اللوز �أو �أبعد� ،ص.23 .
 3ق�ضايا ال�شعر املعا�صر� ،ص.162-157 .
 4ال�سفري2003 .11 . 21 ،؛ انظر �أي�ضا :وازن� ،ص.77 .
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«ورد �أق ّل» ،التي اعتربناها بداية املرحلة الأخرية ،يعمد �إىل الق�صيدة املد ّورة يف �أ�سطر ممتلئة على عر�ض
ال�صفحة ،حافلة بعالمات الرتقيم ،كما يف ق�صيدة «�أنا يو�سف يا �أبي» التي ذكرناها �آن ًفا� 1،إمعا ًنا يف الإيهام
بالنرث .وهو ال يكتفي بالتدوير يف الكامل واملتدارب والرمل ،الأوزان الب�سيطة التي تت�ش ّكل من تكرار التفعيلة
ذاتها ،بل يد ّور �أي�ضا الب�سيط وال�سريع ،ويف �أ�سطر عدّة .من تدويراته الأكروباتية هذه ،نورد املقطع الأ ّول من
ق�صيدة «م�صرع العنقاء» 2،كما ظهر هناك ،لإبراز التدوير املر ّكب واختالف الوزن باختالف طريقة قراءته:
«يف الأنا�شيد التي ُنن�شدها
نايُ ،
ويف الناي الذي ي�سك ُننا
نا ُر،
ويف النار التي نوقدُها
عنقاء خ�ضراءُ،
ويف مرثية العنقاء مل � ْ
أعرف
رمادي من غبار ِْك».

املقطع �أعاله ،ومقاطع الق�صيدة ك ّلها طب ًعا ،من الرمل التفعيلي ( ، ) - - / - - -وميكن قراءته
من �أ ّول كلمة فيه حتى �آخره من الرمل املذكور ،بحيث يت�ش ّكل من تفعيلة فاعالتن مك ّررة  15م ّرة ،والأ�سطر
ك ّلها مد ّورة ال ينتهي � ّأي منها بالتفعيلة كاملة� .إال �أنّ القارئ ال يقر�أ املقطع ك ّله يف ن َف�س واحد ،كما ذكرنا ،ف�إذا
تو ّقف يف نهاية ال�سطر الأ ّول حت ّول الوزن يف بق ّية املقطع �إىل الرجز؛  12م�ستفعلن ،و�إذا تو ّقف يف ال�سطر الثاين
هزجا؛  12مفاعيلن .لع ّل ال�شاعر مل
يف نهاية اجلملة النحو ّية عند الفا�صلة التي �أثبتها ال�شاعر ،انقلب الوزن ً
متاما .مع
يق�صد هذه «الت�شكيلية» الإيقاعية فعال ،فاملقاطع الأخرى من الق�صيدة ال تتطابق مع هذا املقطع ً
ذلك ،يظ ّل هذا الغنى الإيقاعي ،ويف �أ�سطر توهم بالنرث بتدويرها و�شكل كتابتها ،ظاهرة مده�شة ح ّقا.
م�س�ألة �أخرى تتّ�صل بالتدوير ،وك ّل ق�صائد دروي�ش التفعيلية يغلب عليها التدوير ،هي القافية .يف الق�صائد
املذكورة غال ًبا ما «تُغمط» القافية طب ًعا� ،إ ّما ب�إيرادها فقط يف �آخر املقطع مهما كان طويال� ،أو ب�إدراجها يف
متاما من مقاطع طويلة يبلغ الواحد منها ال�صفحة و�أكرث
ثنايا ال�سطر فال تربز للعني وال للأذن� ،أو ب�إخفائها ً
�أحيا ًنا .هنا � ً
أي�ضا مل يتخ ّل ال�شاعر عن القافية متا ّما� ،إال �أ ّنه خ ّفف من «وط�أتها» �إىل ح ّد بعيد ،لإدراكه �أ ّنها
من املق ّومات البارزة يف الإيقاع التقليدي .ال حاجة ،يف ظ ّننا� ،إىل �إيراد الأمثلة على توظيفاته املختلفة للقافية،
فهي ترتدّد يف ك ّل ق�صائده التفعيلية من املرحلة الأخرية .يكفي يف هذا ال�صدد �أن نتع ّرف ر�أي ال�شاعر نف�سه،
�إذ ي�ص ّرح �أنه يحاول واعيا �إلغاء القافية ،ملا حتمله من �سمة �إيقاعية عالية� ،إال �أنه ال ي�ستطيع التخ ّل�ص منها
بحكم «ال�سليقة» ،فيعمد �إىل �إخفائها�« 3:أحيا ًنا �أخفيها [القافية]� ،أطردها من �آخر ال�سطر و�أ�ضعها يف و�سطه.
 1الإحالة � ،2ص.14.
 2حممود دروي�ش :ملاذا تركت احل�صان وحيدا ،ريا�ض الر ّي�س ،لندن -يروت – قرب�ص� ،1995 ،ص.91 .
 3م�شارف� ،ص.97 – 96 .
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القافية بالن�سبة يل �أ�شبه بزوجة مفرو�ضة على رجلها وال حيلة له بوجودها� .أجد نف�سي مق ّفى وموزو ًنا حتّى
قواف كثرية .هذه القوايف ت�أتيني عفو
يف مقاالتي ،ال يخيفني هذا يف املقال ،لك ّنني �أتع ّمد يف الق�صيدة �إلغاء ٍ
اخلاطر� .إ ّنها ال�سليقة كما قلت .القافية جزء من الإيقاع لكنّ الإيقاع الأجمل هو الذي ال يحتاج �إىل قافية».
خا�ص ،يف �شعر املرحلة الأخرية ،هي احلوار .حتّى
�سمة �أخرى من �سمات النرث،
والن�ص الق�ص�صي بوجه ّ
ّ
ال�شعر الكال�سيكي ال يخلو من مقاطع قليلة تت�ض ّمن احلوار ب�أ�سلوب «قالت ،قلت»� ،إال �أ ّنه يف هذه املرحلة الأخرية
عند دروي�ش من ال�شيوع والإطالة والإحكام بحيث ميكن اعتباره ظاهرة وا�ضحة يحاكي فيها النرث فعال .يظهر
احلوار يف ق�صائد هذه املرحلة بالأ�سلوب الكال�سيكي حينا�« ،أق��ول ..تقول� ،»..أو «قال ..قلت 1،»..بل يظهر
ب�أ�سلوب «هو ، :هي »:يف ق�صيدة من الكامل بالذات حتمل عنوان «هو وهي»ً � 2
درجا هذين ال�ضمريين/
أي�ضاُ ،م ً
أي�ضا! كما يرد احلوار بالأ�سلوب احلديث � ً
املتحاورين يف الوزن � ً
أي�ضا؛ �شرطة قبل ال�س�ؤال ّثم اجلواب بعده 3،بل
4
�إنّ ال�شاعر يعمد يف ق�صيدة «طباق» املده�شة يف «رثاء» �إدوارد �سعيد� ،إىل احلوار ب�أ�سلوب «قلت ..قال»ّ ،ثم
ينتقل �إىل حوار يبد�أ فيه ال�س�ؤال بال�شرطةّ ،ثم ي�أتي باجلواب بعد مر ّبع ،كما لو كانت الق�صيدة مقابلة �صحفية
يف جريدة فعال:
 هل كتبتَ الرواية حاولتُ  ...حاولت �أن �أ�ستعيد بها
�صورتي يف مرايا الن�ساء البعيدات []...
 وماذا فعلتَ ؟� ضحكت على عبثي
ورميتُ الرواي َة يف �س ّلة املهمالت!
 هل ت�ستطيع الرجو َع �إىل �أيّ �شيء؟� أمامي يج ّر ورائي و ُي�سرع...
ال وقت يف �ساعتي ل َّ
أخط �سطو ًرا
على الرمل[]...
 �إذن قد ي�صيبك داء احلنني؟ حن ٌ
ني �إىل الغد� ..أبعد �أعلى
و�أبعد .حلمي يقود ُخطاي [.]...
 واحلنني �إىل �أم�س؟تخ�ص املف ّكر �إال
 عاطف ٌة ال ّ
ليفهم توق الغريب �إىل �أدوات الغياب.
 1كزهر اللوز �أو �أبعد� ،ص ،175-173 ،119 - 118 .بالرتتيب.
 2امل�صدر ال�سابق� ،ص.87 - 85 .
 3ال �أريد لهذه الق�صيدة �أن تنتهي� ،ص.152-151 .
 4كزهر اللوز �أو �أبعد� ،ص.197 – 179 .
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و�أ ّما �أنا ،فحنيني �صرا ٌع على حا�ض ٍر
مُي�سك الغد من خ�صيتيه
_ �أمل تت�س ّلل �إىل �أم�س ،حني ذهبتَ
�إىل البيت بيتك ،يف حارة الطالب ّية؟
 ه ّي� ُأت نف�سي لأن �أمتدّد يف
تخت �أمي ،كما يفعل الطفل حني يخاف
�أباه .وحاولت �أن �أ�ستعيد والدة
نف�سي ،و�أن �أتت ّبع درب احلليب
على �سطح بيتي القدمي [ .] ...
 وهل خفتَ ؟ ماذا �أخافك؟ ال �أ�ستطيع لقاء اخل�سارة وجهًا
لوجه .وقفتُ على الباب كاملت�س ّول
هل �أطلب الإذن من غرباء ينامون فوق
�سريري �أنا ...بزيارة نف�سي خلم�س دقائق؟
هل �أنحني باحرتام ل�س ّكان حلمي الطفو ّ
يل؟
أجنبي
هل ي�س�ألون :مَن الزائر ال ّ
الف�ضو ّ
يل؟ [.]...
�أطلنا ،ربمّ ا ،يف هذا املقتب�س رغبة يف �إبراز هذا النوع الطريف من احلوار يف الق�صيدة ،م�أخوذين �أي�ضا،
ال ننكر ،بهذه اللغة ال�شعرية املراوحة بني الواقعي واملجازي ب�أ�سلوب مده�ش.
الو�سيلة الأخ�يرة التي يلج�أ �إليها دروي�ش لإيهام القارئ بالنرث� ،أو بق�صيدة النرث ،هي �إي��راد الألفاظ
والرتاكيب «النرثية» �أو «اليوم ّية» ،يف ثنايا ق�صائد املرحلة ،بعيدا عن املجاز والتجريد�« 1:أنا ال �أ�ستطيع �أن �أتك ّلم
بلغة اجلاهليني يف القرن الع�شرين .ال�شعر احلديث ،لذلك� ،أجرى هذه الهلهلة ،مبعنى �أ ّنه ق ّرب اللغة الف�صيحة
من اللغة املحك ّية� ،أو لغة احلياة اليوم ّية ،ومن و�سائل احلياة املتداولة» .هذه املقاطع «اليوم ّية» كثرية يف املرحلة
الأخرية ،ومل يتو ّرع فيها ال�شاعر عن �إيراد �ألفاظ من القامو�س املتداول بني النا�س� ،أو �أخرى �أجنبية نادرا ما
عرفها ال�شعر من قبل .باخت�صار� ،ض ّمن ال�شاعر ق�صائده الأخرية ما �أ�سماه «نرث احلياة» 2الذي بهره يف �شعر
�سعدي يو�سف � ً
أي�ضا .من هذه املقاطع «النرثية» الكثرية يف املرحلة الأخرية ،نكتفي بواحد من ق�صيدته ال�شهرية
3
«العب الرند» التي كتبها دروي�ش ب�أ�سلوب فيه كثري من الرثاء الذاتي ،قبل وفاته ب�أ�سابيع قليلة:
ُو ُ
لدت بال ز ّف ٍة وبال قابل ْة
 1ال�سفري2003 . 11 . 21 ،؛ انظر �أي�ضا :املختلف احلقيقي� ،ص.16 .
 2حرية العائد� ،ص.140 .
 3ال �أريد لهذي الق�صيدة �أن تنتهي� ،ص36 .؛ انظر �أي�ضا :امل�صدر نف�سه� ،ص70 .؛ كزهر اللوز �أو �أبعد� ،ص182-181 ،93 .؛ حالة ح�صار،
�ص.73 ،63 ،44 ،42 .38 .
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و�س ّميتُ با�سمي م�صادف ًة
وانتميتُ �إىل عائل ْة
م�صادف ًة،
مالحمها وال�صفاتْ
وورِثتُ
َ
و� َ
أمرا�ضها:
�أو ًال – خل ً
ال يف �شرايينها
َ
و�ضغط د ٍم مرتف ْع
ثان ًيا – خج ً
ال يف خماطبة الأ ّم والأبِ
واجلدّة – ال�شجر ْة
ثال ًثا – �أم ً
ال يف ال�شفاء من الأنفلونزا
�ساخن
بابوجن
بفنجان
ٍ
ٍ
راب ًعا – ك�س ً
والقب ْة
ال يف احلديث عن الظبي رّ
خام�سا – مل ً
ال يف ليايل ال�شتا ْء
ً
�ساد�سا – ف�ش ً
فادحا يف الغناءْ...
ال ً
ً

38

إيقاعا ولغة ،ال ميكن �أن يتح ّقق �إال مبوهبة كبرية ،و«�صناعة» حاذقة ،وعمل
هذا املنجز
ّ
ال�شعري املده�شً � ،
ّ
�شاق طويل ،وهذه جميعها ت�ضافرت يف م�شروع دروي�ش ال�شعري يف املرحلة الأخ�يرة .يف ق�صيدة طويلة من
متو�سال
جمموعة «كزهر اللوز �أو �أبعد» ،يكاد دروي�ش يختزل ك ّل ما رمينا �إىل تف�صيله يف هذه املقالة حني يقول ّ
1
لغته:
«�أم�شي مع ال�ضاد يف الليل / -تلك خ�صو�صيتي اللغوي ُة� -أم�شي  /مع الليل يف ال�ضاد كهال يحثّ  /ح�صا ًنا عجو ًزا
على الطريان �إىل برج � /إيڤل .يا لغتي �ساعديني على االقتبا�س  /لأحت�ضن الكون [ ]...يا لغتي �ساعديني  /على
االختالف لكي �أبلغ االئتالف .لِديني � /أ ِلدْك� .أنا ابنك حي ًنا ،وحي ًنا �أبوك  /و�أُ ّمك� .إن كنتِ كنتُ  ،و�إن كنتُ  /كنتِ .
َ
و�س ّمي الزمان اجلديد ب�أ�سمائه  /الأجنب ّي ِة يا لغتي ،وا�ست�ضيفي الغريب  /البعيد ون َ
الب�سيط لين�ضج /
رث احلياة
�شعري [.»]...

رب�ؤ» منها على الأق ّل� ،إال �أنه ا�ستطاع �أن يجد «حلوله» ،يجب �أن
مل يكتب دروي�ش ق�صيدة النرث� ،أو حاول «الت ّ
نعرتف ،يف نطاق الوزن التفعيلي ،ف�أجنز بذلك �أح�سن الكالم ،ب�أ�سلوب التوحيدي ،يف «نظم ك�أنه نرث»!

 1كزهر اللوز �أو �أبعد� ،ص.123-122 .
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 )1املصادر
دروي�ش1960 ،
دروي�ش1989 ،
دروي�ش1994 ،
دروي�ش1995 ،
دروي�ش1999 ،
دروي�ش2002 ،
دروي�ش2002 ،
دروي�ش2005 ،
دروي�ش2006 ،
دروي�ش2007 ،
دروي�ش2008 ،
دروي�ش2009 ،

دروي�ش ،حممود ( ،)1960ع�صافري بال �أجنحة ،عكا.
دروي�ش ،حممود ( ،)1989ديوان حممود دروي�ش ،بريوت ،م.1
دروي�ش ،حممود ( ،)1994ديوان حممود دروي�ش ،بريوت ،م.2
دروي�ش ،حممود ( ،)1995ملاذا تركت احل�صان وحيدًا ،بريوت.
دروي�ش ،حممود (� ،)1999سرير الغريبة ،بريوت.
دروي�ش ،حممود ( ،)2002جدارية حممود دروي�ش ،بريوت.
دروي�ش ،حممود ( ،)2002حالة ح�صار ،بريوت.
دروي�ش ،حممود ( ،)2005كزهر اللوز �أو �أبعد ،بريوت.
دروي�ش ،حممود ( ،)2006يف ح�ضرة الغياب ،بريوت.
دروي�ش ،حممود ( ،)2007حرية العائد ،بريوت.
دروي�ش ،حممود (� ،)2008أثر الفرا�شة ،بريوت.
دروي�ش ،حممود ( ،)2009ال �أريد لهذي الق�صيدة �أن تنتهي ،بريوت.

 )2املراجع

جريدة الأخبار ،بريوت.2007 .4 .28 ،
�أ�سبوعية �أخبار الأدب ،القاهرة 9 ،فرباير.1997 ،
جريدة الر�أي ،ع ّمانّ 22 ،متوز.2004 ،
جريدة ال�سفري ،بريوت.2003 .11 . 2 ،
علي ،نا�صر ( ،)2001بنية الق�صيدة يف �شعر حممود دروي�ش ،بريوت.
عو�ض ،لوي�س ( ،)1989بلوتوالند ،القاهرة.
ف�صل ّية ال�شعراء ،حممود دروي�ش املختلف احلقيقي ،عدد خا�ص ،رام اهلل ،4-5 ،ربيع و�صيف .1999
جم ّلة �ش�ؤون فل�سطينية ،عدد � ،45أيلول -دي�سمرب.1973 ،
املالئكة ،نازك (د.ت) ،ق�ضايا ال�شعر املعا�صر ،بريوت.
وازن ،عبده ( ،)2006الغريب يقع على نف�سه ،بريوت.
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الكلية الأكادميية العربية للرتبية -حيفا

مقدمة

ير�سخ ا�سمه كمدر�سة �شعرية يف
من الالفت للنظر �أنّ ال�شاعر حممود دروي�ش ( )1941-2008ا�ستطاع �أن ّ
ال�شعر العربي احلديث .ذلك بف�ضل موهبته اخلالقة التي ما برح ينميها وي�صقلها �صقال على مدار ن�صف
قرن ،مما حدا بالكثري من الدار�سني والنقاد واملثقفني �إىل �أن ي�صفوا م�شروعه ال�شعري باملت�ألق واملتجدد .عادة
ما ن�سمع يف حوارات ال�شعراء ،على �شتى م�شاربهم� ،سعيهم الد�ؤوب يف �سبيل كتابة الن�ص النهائي� ،أو �أنهم
ي�ص ّرحون ب�أنّ الق�صيدة التي �أرادوا �أن يكتبوها مل ت� ِأت بعد .قد نلم�س مبالغة ما يف �أقوالهم ،لكنّ الأمر عند
ج�سد
دروي�ش ج ّد خمتلف .فهو من احلاالت ال�شعرية النادرة التي ميكن �أن يجود بها كل قرن من الزمان ،وقد ّ
ب�شكل كبري النقالت النوعية التي مت ّثلها يف �شعره.
لقد ا�ستطاع دروي�ش ،من خالل اطالعه الوا�سع والعميق على الثقافة العربية والثقافة العاملية� ،أن يذ ّوت كال
منهما ،و�أن يجعل ق�صيدته حتت�ضن ع�صارتهما .مل يلج�أ دروي�ش �إىل التلقيم �أو �إىل �إقحام امل�ؤثرات الثقافية
يف م�شروعه ال�شعري .بذلك جعله ،بالإ�ضافة �إىل امتالكه نا�صية الوزن واللغة ،ج�سرا ي�سري عليه القارئ كي
يف�سر م�ستقبله بناء على فهمه ملا�ضيه� .إذ املا�ضي عند دروي�ش ،وما يحويه من
ي�صطدم بواقعه من جهة� ،أو كي ّ
�شبكة معقدة من البنى الثقافية والأدبية والتاريخية والأ�سطورية ،لي�س مبحطة يتوقف عندها لي�ؤجج حنينه،
بل ليع ّري واقعه على �شتى مراتبه .ومن هنا فقد ا�ستطاع �أن يحافظ على العالقة احلميمة بينه وبني القارئ.
فلم ي�سحبه القارئ �إىل حيث ال يريد ،ومل يق ّيد القارئ مبا يريده فقط ،بل جنده يتخذ م�سارا تراكميا يف الرقي
بذائقة املتلقي من مرحلة �إىل �أخرى .هذه احل�سا�سية ال�شعرية التي امتلكها دروي�ش �أهّ لته لأن يكون من �أكرث
ال�شعراء مقروئية يف العامل العربي.
�إذا نظرنا �إىل املحطات الكربى يف م�سرية دروي�ش نتبني ما ذهبنا �إليه �آنفا من تطور ّ
مطرد .ففي بداياته ت�أثر
باملدر�سة الرومان�سية وبرواد ال�شعر احلر ،ويف مقدمتهم ال�شاعر العراقي بدر �شاكر ال�سياب ،كما �أنه �أبرز

مسرد بيبليوغرافي في أدب محمود درويش ،حسني حمزة

42

انتماءه الإيديولوجي �إىل احلزب ال�شيوعي .من خالل هذين املحورين �ص ّور دروي�ش عالقته بالإن�سان والأر�ض
والآخر� .إن مفهوما مثل ال�صمود كان �أيقونة يف فرتة ال�ستينات ،يلتزم به ال�شاعر الذي نظر �إىل نف�سه على �أنه
املتحدث با�سم �شعبه .لقد ّ
تلخ�ص الفن �آنذاك بالتعبري املبا�شر ع ّما يجول يف قلب ال�شاعر ،فالأ�سلوب التقريري
واخلطابي مبفهومه احلجاجي م ّيز ق�صيدة ال�ستينات .وال نغفل يف هذا املقام �أهمية املهرجانات ال�شعرية التي
كانت تقام بكرثة يف مناطق خمتلفة من البالد ،الأمر الذي قد ي�سهم يف تثبيت النزعة اخلطابية يف الق�صيدة.
جلي بني العني كو�سيلة ات�صال قرائية تتطلب الدقة والعمق،
ك�أمنا ال�شاعر ينظم ق�صيدته لتُ�سمع ال لتُقر�أ ،وفرق ّ
والأذن التي ت�ستهويها املو�سيقى اخلارجية التي ت�ؤجج امل�شاعر وت�ستميل املتلقي.
يف مثل هذه الظروف انبثق املعجم ال�شعري يف هذه املرحلة ،الذي تدور �ألفاظه حول الأر�ض ،ال�صمود ،البقاء،
التحدي ،املوت ،ال�شهادة ،احلرية واملقاومة .وكان التالحم الوا�ضح بني ال�شكل وامل�ضمون .ميكن �أن �أطلق على
هذه املرحلة «ذكورية اخلطاب ال�شعري» ،معتربا �أن الإيقاع ال�سريع للق�صائد ،واللغة املبا�شرة ،و�أ�سلوب النداء
ومفردات املقاومة هي ما ت�ش ّكلها.
بعد اخلروج من �إ�سرائيل �سنة  ،1970كرث النقد �سلبا و�إيجابا حول اخلطوة التي �أقدم عليها دروي�ش .لكنّ فعل
اخلروج �أثرى ق�صيدة دروي�ش ونقلها �إىل ف�ضاء �أكرث ات�ساعا .فقد بد�أت ال�صورة ال�شعرية بالربوز ،كما نالحظ
بداية ت�شكل الرموز الذاتية عنده� ،سواء ذلك يف املكان كالبئر �أو يف �أبطاله ك�شخ�صية �سرحان و�أحمد الزعرت،
بالإ�ضافة �إىل التنا�ص كتقنية مواربة يف تقدمي الق�صيدة الدروي�شية.
�ش ّكل اخلروج من بريوت �أوج الق�صيدة امللحمية والغنائية عند دروي�ش كما انعك�س ذلك يف ق�صيدة «مديح الظل
العايل»  ،1983ليدخل من ثم يف مرحلة جديدة فيها موازنة بني االلتفات �إىل الذات واملجموع ،ومنذ جمموعة
ملاذا تركت احل�صان وحيدا  ،1995تزداد الذاتية ب�شكل وا�ضح ،ويكرث ال�شاعر من االلتفات �إىل طفولته و�إىل
ذاكرته و�إىل موا�ضيع كربى مثل احلب وامل��وت الذي �صرعه مرتني قبل رحيله .وقد جت ّلى ذلك يف تقنيات
�أ�سلوبية كالتنا�ص ،والأ�سطر ال�شعرية الطويلة ن�سبيا ،والإيقاع القريب من العادي واليومي� ،إذ �سعى دروي�ش �إىل
كتابة ال�شعر ال�صايف الذي يبدو نرثا .كل هذه التغريات جتعلني �أطلق على مراحله الأخرية «�أنثوية اخلطاب
ال�شعري» ،وقد عبرّ عن ذلك ب�شكل وا�ضح يف جمموعته الأخرية ال �أريد لهذه الق�صيدة �أن تنتهي  2009يف
ق�صيدة «العب الرند»« :هكذا تولد الكلمات� .أدرب قلبي /على احلب كي ي�سع الورد وال�شوك� /صوفية مفرداتي.
وح�س ّية رغباتي /ول�ست �أنا من �أنا الآن �إال� /إذا التقت االثنتان� /:أنا ،و�أنا الأنثوية».
قد ت�سهم هذه الوم�ضة ال�سريعة عن جتربة دروي�ش يف تبيان �أهمية هذا ال�شاعر العربي يف الع�صر احلديث .وقد
يكون ت�أليف م�سرد بيبليوغرايف حول �أهم ما ُكتب عن ال�شاعر خطوة نحو توثيق تراث هذا ال�شاعر من جهة،
وحول و�ضع م�سرد بني يدي الباحثني والدار�سني كي يت�سنى لهم الإفادة يف البحث والدرا�سة.
ق�سمت امل�سرد �إىل �سبعة حماور على النحو التايل :نتاج دروي�ش ،الكتب ،الف�صول /املقاالت يف الكتب ،الدوريات،
ّ
الأطروحات ،احلوارات واملقاالت يف املواقع الألكرتونية.
يف املحور الأول حاولت �أن �أوث��ق الطبعات الأوىل التى �صدرت لدروي�ش .ومل يكن الأم��ر ي�سريا ،خ�صو�صا
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�أن الإ�صدارات قبل  1970و�صلت �إىل العامل العربي و�صدرت يف تواريخ ع�دّة .فمثال ال جند �إثبات مطبعة
«كومرت�سيل» يف توثيق جمموعة ال�شاعر الأوىل ع�صافري بال �أجنحة .1960 ،قد يكون النقطاع الأدب املحلي عن
الأدب العربي من حيث الإ�صدار دور يف تلك الفرتة.
وجدت �أي�ضا ت�ضار ًبا يف �إثبات بع�ض الطبعات عند العديد من املوثقني ،مثل روبرت كامبل يف كتابه �أعالم
الأدب العربي املعا�صر ،ورا�ضي �صدوق يف �شعراء فل�سطني يف القرن الع�شرين .فمثال يذكر كامبل �أن جمموعة
ح�صار ملدائح البحر �صدرت  ،1980وعند �صدوق  ،1986يف حني �أنها �صدرت يف .1984
�أما بالن�سبة لنتاج دروي�ش النرثي فقد جاء على نوعني ،الكتب النرثية ،وما كتبه من مقاالت نقدية معظمها يف
جملة اجلديد .وقد قمت بتوثيق ما كتب يف هذه املجلة ،معتمدا فيما اعتمدت على امل�سرد البيبليوغرايف الهام
الذي �أعدّه الربوفي�سور حممود غنامي« ،اجلديد يف ن�صف قرن».
أثبت الدرا�سات والأبحات واجلهود النقدية التي متحورت حول دروي�ش ،وقد كان البع�ض
�أما حمور الكتب فقد � ّ
منها �أطروحة مثل «الأثر التوراتي يف �شعر حممود دروي�ش» التي كتبت ك�أطروحة ماج�ستري يف جامعة م�ؤتة،
لكنّ �صدورها يف كتاب منعني من �أن �أ�شري �إليها ك�أطروحة� .أما يف الف�صول �أو املقاالت التي كتبت عن دروي�ش
فلم �أحدد �أو �أف�صل �إىل جانب كل مقتب�س �أهو ف�صل يف كتاب �أو مقالة ،لكنّ تكرار ا�سم الكتاب قد يعني �أن
ما بني دفتيه جمموعة مقاالت مثل كتاب «زيتونة املنفى» .يف حمور الدوريات� ،شملت الدوريات املتخ�ص�صة
أتق�صى ما كتب عن دروي�ش من درا�سات �أكادميية ،ومل يكن �أمامي
واجلرائد واملجالت �أي�ضا .كما حاولت �أن � ّ
ب ّد �إال اال�ستئنا�س باجلامعات الأردنية التي ي�سهل ال�سفر �إليها ،مع علمي بوجود ر�سائل �أخرى يف جامعات الدول
العربية �آمل �أن ا�ستدركها على امل�سرد م�ستقبال.
�أما احل��وارات فقد اكتفيت منها بالأهم الذي تكرر يف مواطن �شتى ،وقد اعتمدت على ما �صدر يف الكتاب
الت�أبيني ،وعلى ما ورد يف اجلرائد املحلية يف البالد ومناطق ال�سلطة ،من جهة ،وعلى ما �أثبته املوقع الألكرتوين
خ�ص�صا ملفات كاملة لل�شاعر.
«جهة ال�شعر» ،وموقع جملة «الكلمة» الألكرتوين ،اللذين ّ
املقاالت التي ن�شرت يف ال�شبكة العنكبوتية كثرية جدا ،لذلك حتريت �أن ت�شمل املقاالت اجلانب النقدي قدر
امل�ستطاع ،وعزفت عن املقاالت الت�أبينية يف مدح ال�شاعر ،وهي كثرية جدا .تفاوتت هذه املقاالت يف جودتها،
فمنها ما هو نقدي انطباعي ومنها ما هو بحثي جاد .ولن �أدخل يف الت�صنيف يف هذا املقام ،بل �أترك ذلك
حلكم القارئ .كما �أن املقال الواحد يتكرر يف �أكرث من موقع ،لذلك �أثبت املوقع الذي اعتمدت عليهّ .ثم �إنّ
بع�ض املقاالت يف ال�صحف ال�صادرة يف الدول العربية �أو يف لندن� ،أو بع�ض املجالت الأدبية مثل جملة «نزوى»،
ّمت �إثباتها من مواقعها و�أحيانا من مواقع �أخرى ،مثل موقع «جهة ال�شعر» الذي اعتمدت عليه كثريا ،وهو موقع
مم ّيز ي�شرف عليه ال�شاعر البحريني قا�سم حداد.
نظرا للظروف املو�ضوعية للم�سرد اكتفيت بت�سجيل املقاالت البارزة يف ال�شبكة العنكبوتية ،خا�صة �أننا نعلم �أن
�إخراج م�سرد عن �شاعر كبري بحجم دروي�ش يحتاج �إىل جهد جماعي منظم ول�سنوات عدّة حتى ي�ستق�صى ك ّل
ما كتب عنه .لكني �آمل �أن �أكون قد خطوت خطوة �أوىل نحو توثيق تراث دروي�ش ال�شعري ،متيمنا مبقولة :ما ال
يدرك ك ّله ال يرتك ج ّله.
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 ،1960−−ع�صافريبال �أجنحة ،عكا :مطبعة كومرت�سييل.
� ،1964−−أوراق الزيتون ،حيفا :مطبعة االحتاد التعاونية.
 ،1966−−عا�شق من فل�سطني ،النا�صرة :مطبعة �أوف�ست احلكيم.
� ،1967−−آخر الليل ،عكا :مطبعة اجلليل.
 ،1970−−الع�صافري متوت يف اجلليل ،بريوت :دار الآداب.
 ،1970−−حبيبتي تنه�ض من نومها ،بريوت :دار العودة.
� ،1972−−أحبك �أو ال �أحبك ،بريوت :دار الآداب.
 ،1973−−حماولة رقم  ،7بريوت :دار العودة.
 ،1975−−تلك �صورتها وهذا انتحار العا�شق ،بريوت :دار العودة.
� ،1977−−أعرا�س ،بريوت :دار العودة.
 ،1983−−مديح الظل العايل ،بريوت :دار العودة.
 ،1984−−ح�صار ملدائح البحر ،بريوت :دار العودة.
 ،1986−−هي �أغنية ،هي �أغنية ،بريوت :دار الكلمة.
 ،1986−−ورد �أقل ،بريوت :دار العودة.
� ،1990−−أرى ما �أريد ،بريوت :دار اجلديد.
� ،1992−−أحد ع�شر كوكبا ،بريوت :دار اجلديد.
 ،1995−−ملاذا تركت احل�صان وحيدا ،لندن :ريا�ض الري�س للكتب والن�شر.
� ،1999−−سرير الغريبة ،بريوت :ريا�ض الري�س للكتب والن�شر.
 ،2000−−جدارية حممود دروي�ش ،بريوت :ريا�ض الري�س للكتب والن�شر.
 ،2002−−حالة ح�صار ،بريوت :ريا�ض الري�س للكتب والن�شر.
 ،2004−−ال تعتذر عما فعلت ،بريوت :ريا�ض الري�س للكتب والن�شر.
 ،2005−−كزهر اللوز �أو �أبعد ،بريوت :ريا�ض الري�س للكتب والن�شر.
 ،1971−−ديوان حممود دروي�ش �أو الأعمال الكاملة ،املجلد الأول ،بريوت :دار العودة.
 ،1994−−ديوان حممود دروي�ش ،املجلد الثاين ،بريوت :دار العودة.
 ،2009−−ال �أريد لهذي الق�صيدة �أن تنتهي ،بريوت :ريا�ض الري�س للكتب والن�شر.

ب_ نتاج محمود درويش النثري

� ،1971−−شيء عن الوطن ،بريوت :دار العودة.
 ،1974−−وداعا �أيتها احلرب ...وداعا �أيها ال�سالم ،منظمة التحرير الفل�سطينية :مركز الأبحاث.
 ،1976−−يوميات احلزن العادي ،بريوت :دار العودة.
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−−د.ت ،بريوت فل�سطني الثورة ،حيفا :من�شورات البلد.
 ،1987−−يف انتظار الربابرة ،القد�س :وكالة �أبو عرفة.
 ،1987−−ذاكرة للن�سيان ،بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر.
 ،1987−−يف و�صف حالتنا ،بريوت :دار الكلمة.
 ،1989−−الر�سائل حممود دروي�ش و�سميح القا�سم ،حيفا :عرب�سك.
 ،1991−−عابرون يف كالم عابر ،الدار البي�ضاء :دار توبقال.
 ،2006−−يف ح�ضرة الغياب ،بريوت :ريا�ض الري�س للكتب والن�شر.
 ،2007−−حرية العائد ،بريوت :ريا�ض الري�س للكتب والن�شر.
� ،2008−−أثر الفرا�شة ،بريوت :ريا�ض الري�س للكتب والن�شر.

		
جـ_ مقاالت محمود درويش في مجلة اجلديد.
« ،1961−−ر�أي يف �شعرنا» ( ،)1اجلديد ،ع.8
« ،1961−−ر�أي يف �شعرنا» ( ،)2اجلديد ،ع .9
« ،1961 −−ثالثة دواوين من ال�شعر احلديث» ،اجلديد ع .10
« ،1961−−القلم ..هذا ال�سالح» ،اجلديد  ،ع.12
« ،1962−−لقاء ال�شهر مع الكاتبة جنوى قعوار فرح» ،اجلديد  ،ع .5-4
�« ،1962−−صوت اجلزائر يف م�ؤمتر �أدباء �آ�سيا و�إفريقيا» ،اجلديد  ،ع .5-4
�« ،1962−−أحزان على الو�سادة» ،اجلديد  ،ع.1
�« ،1962−−سيوف من خ�شب» ،اجلديد  ،ع.2
« ،1962−−احلياة الثقافية يف فل�سطني حوار مع حنا نقارة» ،اجلديد ع.2
« ،1962 −−مارون عبود مات» ،اجلديد  ،ع.6
 « ،1962 −−خرافة ماتت» ،اجلديد  ،ع .6
« ،1962 −−ر�أي ،موقف رومانتيكي ..يف الكني�ست» ،اجلديد ،ع.7
« ،1962−−يف ال�شعر» ،اجلديد  ،ع .8
« ،1962 −−ع�شر �سنني» ،اجلديد  ،ع .12
« ،1963−−العرب وامل�سرح الإ�سرائيلي» ،اجلديد  ،ع.2-1
« ،1963−−ف�صل من م�سرحية برتولد برخت دائرة الطبا�شري القوقازية» ،ترجمة حممود دروي�ش،
اجلديد ،ع .5-4
« ،1963−−ناظم حكمت الن�شيد اخلالد» ،اجلديد ،ع.6
�« ،1963−−إىل الذين ال ميوتون» ،اجلديد ،ع.7
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 « ،1964−−ق�ضايا ال�شعر املعا�صر» ،اجلديد  ،ع.4
« ،1964−−ال�شعر واملجتمع ونازك املالئكة» ،اجلديد  ،ع.5
« ،1965−−حرب على ورق» ،اجلديد  ،ع.1
�« ،1965−−صداقة بال مكياج» ،اجلديد ،ع.2
« ،1965−−ال�ضغط واالنفجار جوائز �إي�ش» ،اجلديد ،ع.3
« ،1965 −−نحن و�أنتغوين» ،اجلديد ،ع.4
« ،1965−−على هام�ش �أغاين الدروب» ،اجلديد ،ع.5
« ،1965−−خواطر من ال�سجن الأول مهر الكلمة» ،اجلديد ،ع .9-8
« ،1966−−كي تكرب الكلمة كي تعلو كي تنت�صر» ،اجلديد ،ع .1
« ،1966 −−يف انتظار القرود» ،اجلديد ،ع.2
« ،1966−−الأطالل املحنطة» ،اجلديد ،ع.2
« ،1966 −−هذا االهتمام يهمنا» ،اجلديد ،ع .5-4
�« ،1969 −−أنقذونا من هذا احلب القا�سي» ،اجلديد ،ع .6
« ،1969−−امل�سيح الهارب من ال�صليب ال�شيوعي و�أ�سئلة التفكري» ،اجلديد ،ع.7
« ،1969−−احل�صار» ،اجلديد  ،ع.8
« ،1969−−من املونولوج �إىل الديالوج» ،اجلديد ،ع.11
« ،1970−−ثالثة كلمات على �إيقاع واحد» ،اجلديد ،ع.1
« ،1970−−مقابلة �أدبية مع حممود دروي�ش» ،اجلديد ،ع .12-11
ب_ الكتب
�إبراهيم2009 ،
�أبو خ�ضرة2001 ،
الأ�سطة1996 ،
الأ�سطة2001 ،
�أ�شقر2004 ،

بدران1999 ،

�إبراهيم ،داوود ( ،)2009حممود دروي�ش �شاعر احلرية والإب ��داع ،رام اهلل:
م�ؤ�س�سة الريموك.
�أبو خ�ضرة� ،سعيد ( ،)2001تطور الدالالت اللغوية يف �شعر حممود دروي�ش،
عمان :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر.
الأ�سطة ،عادل ( ،)1996ظواهر �سلبية يف م�سرية حممود دروي�ش ال�شعرية،
نابل�س :الدار الوطنية.
الأ�سطة ،ع��ادل (� ،)2001أر���ض الق�صيدة ،ج��داري��ة حممود دروي����ش و�صلتها
ب�أ�شعاره ،رام اهلل :بيت ال�شعر.
�أ�شقر� ،أحمد ( ،)2004التوراتيات يف �شعر حممود دروي�ش ،دم�شق :قدم�س.
ب��دران ،جمال ( ،)1999حممود دروي�ش �شاعر ال�صمود والثقافة ،القاهرة:
الدار امل�صرية اللبنانية.
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بي�ضون1991 ،
اجلزار2001 ،
ح�سن2006 ،

حمزة2001 ،
خليل2009 ،

اخلوالدة2006 ،
الديك1995 ،

الديك2003 ،

الربيحات2009 ،
الري�شة2008،
الزعبي1995 ،
ال�شعبي2002،

�صالح 1999 ،
عا�شور2004 ،
عبد احلميد2008 ،

عطية ،د.ت
عرايدي1991 ،
عرايدي1994 ،
علي2001 ،

بي�ضون ،حيدر ( ،)1991حممود دروي����ش �شاعر الأر���ض املحتلة ،ب�يروت :دار
الكتب العلمية.
اجلزار ،حممد فكري ( ،)2001اخلطاب ال�شعري عند حممود دروي�ش ،القاهرة:
�إيرتاك للطباعة والن�شر والتوزيع.
ح�سن ،ديب ( ،)2006حممود دروي�ش رحلة ال�شعر واحلياة ،بريوت :املنارة.
حمزة ،ح�سني ( ،)2001مراوغة الن�ص ،درا�سات يف �شعر حممود دروي�ش ،حيفا:
مكتبة كل �شئ.
خليل ،حممد ( ،)2009حممود دروي�ش مقاالت وحوارات ،كفر قرع :دار الهدى
للطباعة والن�شر
اخلوالدة ،فتحي ( ،)2006حتليل اخلطاب ال�شعري ثنائية االت�ساق واالن�سجام
يف ديوان « �أحد ع�شر كوكبا» ،عمان� :أزمنة.
الديك� ،ساري ( ،)1995حممود دروي�ش ال�شعر والق�ضية ،عمان :دار الكرمل.
الديك� ،ساري ( ،)2003جراحات حيفا عذابات الكرمل ،عكا :الأ�سوار.
الربيحات ،عمر �أحمد ( ،)2009الأثر التوراتي يف �شعر حممود دروي�ش ،عمان:
دار اليازوري العلمية للن�شر والتوزيع.
الري�شة ،حممد� ،آمال ر�ضوان ،ناظم ح�سون ( ،)2008حممود دروي�ش بعيون
فل�سطينية خ�ضراء ،رام اهلل :بيت ال�شعر
الزعبي� ،أحمد ( ،)1995ال�شاعر الغا�ضب ،د.م.
ال�شعبي ،مهند ( ،)2002مرجعيات الفعل الإب��داع��ي مدخل ل�ق��راءة الفعل يف
جتربة حممود دروي�ش ال�شعرية ،دم�شق :دار الينابيع للطباعة.
�صالح ،حممد �إبراهيم ( ،)1999حممود دروي�ش بني الزعرت وال�صبار ،دم�شق:
وزارة الثقافة.
عا�شور ،فهد ( ،)2004التكرار يف �شعر حممود دروي�ش ،بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�شر.
عبد احلميد ،مهند (� ،)2008سنكون يوما ما نريد ،ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
وزارة الثقافة( .كتاب ت�أبيني �صدر بعد رحيل ال�شاعر).
عطية ،املثنى ال�شيخ (د.ت) ،الإيقاع ال�شعري لالنتفا�ضة يف ق�صيدتني ،عكا:
دار الأ�سوار.
عرايدي ،نعيم ( ،)1991البناء املج�سم درا�سة يف طبيعة ال�شعر عند حممود
دروي�ش ،عكا :م�ؤ�س�سة الأ�سوار.
عرايدي ،نعيم ( ،)1994الفل�سفاريخية والبنية التحتية ل�شعر حممود دروي�ش،
حيفا :مكتبة كل �شىء.
علي ،نا�صر ( )2001بنية الق�صيدة يف �شعر حممود دروي�ش ،عمان :امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�شر.
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القا�سم1987 ،
القا�سم2009 ،
مان�سون2003 ،

Mansson, A. (2003), Passage to a new Wor(l)d, Exile and
restoration in Mahmoud Darwish’s writing. Stockholm: Uppsala
Universitet.

امل�ساوي2009 ،

امل�ساوي ،عبد ال�سالم ( ،)2009جماليات املوت يف �شعر حممود دروي�ش ،بريوت:
دار ال�ساقي.
مغنية� ،أحمد ( ،)2004الغربة يف �شعر حممود دروي�ش  ،1982 -1972بريوت:
الفارابي.
موا�سي ،فاروق ( ،)2009حممود دروي�ش قراءات يف �شعره ،كفر قرع :دار الهدى
للن�شر.
النابل�سي� ،شاكر ( ،)1987جمنون الرتاب ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر.
ن�صراهلل ،ف�ؤاد ( ،)2007جتليات العوملة الثقافية وال�سا�سية يف �شعر حممود
دروي�ش ،بريوت :دار االنت�شار العربي.
النقا�ش ،رجاء ( ،)1971حممود دروي�ش �شاعر الأر���ض املحتلة ،القاهرة :دار
الهالل ،ط.2
وازن ،عبده ( ،)2006حممود دروي�ش الغريب يقع على نف�سه ،بريوت :ريا�ض
الري�س للكتب والن�شر.
يحيى� ،أح�لام ( ،)2003ع��ودة احل���ص��ان ال�ضائع وق�ف��ة م��ع ال�شاعر حممود
دروي�ش ،دم�شق :نينوى.

مغنية2004 ،
موا�سي2009 ،
النابل�سي1987 ،
ن�صراهلل2007 ،
النقا�ش1971 ،
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القا�سم� ،أفنان ( ،)1987م�س�ألة ال�شعر وامللحمة الدروي�شية ،ب�يروت :عامل
الكتب.
القا�سم� ،سميح ( ،)2009مكاملة �شخ�صية جدا ،النا�صرة :من�شورات �إ�ضاءات،
احلكيم للطباعة والن�شر.

وازن2006 ،
يحيى2003 ،

جـ -فصول /مقاالت في كتب
�أبو �سنة1984 ،
�أبو عرقوب1991 ،
�أبو ه�شه�ش1998 ،

الأ�سطة1998 ،

�أب��و �سنة ،حممد �إبراهيم ( ،)1984ت��أم�لات نقدية يف احلديقة ال�شعرية،
القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،ص.45-37
�أبو عرقوب� ،أحمد ،فخري طميلة (« ،)1991ن�ص �شعري للتطبيق ن�سافر كالنا�س
ملحمود دروي�ش» ،حتليل الن�ص الأدبي ،عمان :دار الهالل� .1991،ص.58-48
�أبو ه�شه�ش� ،إبراهيم (« ،)1998املكون التنا�صي يف ال�صورة ال�شعرية عند حممود
دروي�ش» ،زيتونة املنفى ،درا�سات يف �شعر حممود دروي�ش ،بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�شر� ،ص.188 -167
الأ�سطة  ،عادل (« ،)1998حممود دروي�ش بني ريتا وعيوين بندقية»� ،أدب املقاومة
من تفا�ؤل البدايات �إىل خيبة النهايات ،ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية :مطبوعات
وزارة الثقافة� ،ص.85 -74
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__1998،

الأ�سطة ،عادل (« ،)1998حممود دروي�ش تفا�ؤل البدايات وخيبة النهايات»� ،أدب
املقاومة من تفا�ؤل البدايات �إىل خيبة النهايات ،ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية:
مطبوعات وزارة الثقافة� ،ص.97 -86

�أنطون2008 ،

Antoon, Sinan (2008), “Returning to the Wind:ON Darwish’s LA
TA‘TADHUR ‘AMMA FA‘ALTA”,in Mahmoud Darwish Exile’s
Poet, edited by Hala, Khamis Nassar and Najat Rahman, Olive
branch Press,U.S.A, P 215-238.

باروت1998 ،

باروت ،جمال (« ،)1998مفهوم الرمز الديناميكي وجتليه يف ال�شعر الفل�سطيني
احلديث» ،زيتونة املنفى ،درا��س��ات يف �شعر حممود دروي�ش ،ب�يروت :امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت� ،ص.75-45
البازعي� ،سعد (« ،)2004جماليات العزلة :ريلكة� ،إليوت ،دروي�ش ،امر�ؤ القي�س»،
«دروي�ش :بني احل�صار وال�سوناتة»� ،أبواب الق�صيدة ،الدار البي�ضاء :املركز الثقايف
العربي� ،ص.76-55 ،55-15
بني�س ،حممد (�« ،)1996أح�م��د الزعرت-حممود دروي ����ش»« ،ال�تراب-حم�م��ود
دروي�ش» ،ال�شعر العربي احلديث  ،3الدار البي�ضاء :دار توبقال� ،ص،196-194
�ص.230-227

البازعي2004 ،

بني�س1996 ،

جربان2008 ،

Jubran, S. (2008), “The Image of the Father in the Poetry of
Mahmoud Darwish”, in Mahmoud Darwish Exile’s Poet, edited
by Hala Khamis Nassar and Najat Rahman, U.S.A: Olive branch
Press, p79-93.

جحا1999 ،

جحا ،مي�شال (« ،)1999حممود دروي�ش» ،ال�شعر العربي احلديث من �أحمد
�شوقي �إىل حممود دروي�ش ،دار العودة ،بريوت :دار الثقافة� ،ص.492-469
اجليو�سي� ،سلمى (« ،)1997بروز حممود دروي�ش» ،مو�سوعة الأدب الفل�سطيني
املعا�صر ،ج ،1بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر� ،ص .92-86

اجليو�سي1997 ،
حديدي2008 ،

Hadidi, Subhi (2008),“Mahmoud Darwish’s Love Poem: History,
Exile, and the Epic Call”, in Mahmoud Darwish Exile’s Poet,
edited by Hala, Khamis , Nassar and Najat Rahman, U.S.A:
Olive branch Press, p 95-122.

حمزة2005 ،

حمزة ،ح�سني (« ،)2005اللغة يف مواجهة املوت موتيف املوت يف �شعر حممود
دروي�ش» ،العني الثالثة ،درا�سات �أدبية ،النا�صرة :من�شورات مواقف� ،ص-68
.104
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اخلطيب1997 ،

خليل2000 ،
خليل2003 ،
خليل2006 ،
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خوري1990 ،

حمزة ،ح�سني (« ،)2008الق�صيدة �أم ،مقاربة بنائية داللية لق�صيدة ال�شاعر
حممود دروي�ش» ،مدارات ،حيفا :الكلية الأكادميية العربية للرتبية يف �إ�سرائيل،
�ص.33-13
حور ،حممد (« ،)2004حممود دروي�ش» ،القب�ض على اجلمر جتربة ال�سجن يف
ال�شعر املعا�صر ،بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر� ،ص.343-321
خري�س� ،أحمد (« ،)1998ق�صيدة الهدهد مقاربة للمرجعيات وت�صلبات الداللة»،
زي�ت��ون��ة امل�ن�ف��ى ،درا� �س��ات يف �شعر حم�م��ود دروي ����ش ،ب�يروت :امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�شر� ،ص.165-153
اخلطيب ،ح�سام (« ،)1997تقنية الن�ص التكويني ومغامرة مع ن�ص دروي�شي»،
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ديوانه «�أحد ع�شر كوكبا» ،جملة جامعة بيت حلم ،ع � ،15ص.110-72
�سامل ،حلمي (« ،)2008واو الوداع» ،الهالل ،ع  ،9القاهرة� ،ص.97-90
�سامي� ،سحر (« ،)2001التنا�ص الديني يف �شعر حممود دروي�ش» ،ال�شعراء ،ع ،12
رام اهلل :بيت ال�شعر� ،ص.104-77
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ال�سلطان2002 ،
ال�سمطي1995 ،
�سنري2005-2004 ،
�شاكر2007،

�شرارة2000 ،
ال�شرع1999 ،
ال�شريف2009 ،
�شقري2009 ،
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ال�شكر2009 ،
�شكري1995 ،
�شلبي2008 ،
�شلحت1999 ،
�شلحت2009 ،

ال�شنطي1987 ،
رم�ضان2008 ،
زيدان2008 ،
زيدان2003 ،

ال�سلطان ،حممد (�« ،)2002صورة النكبة يف �شعر حممود دروي�ش» ،جملة اجلامعة
الإ�سالمية ،م ،10ع ،1غزة� ،ص.194-153
ال�سمطي ،عبداهلل (« ،)1995حممود دروي�ش ومواقيت الق�صيدة» ،القاهرة ،ع،151
القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،ص.89-70

Snir, Reuven (2004-2005), “Will Homer Be Born After Us”,
”“Intertextuality and Myth in Mahmud Darwish’s poetry in the 1980s
Al-KARMIL,Vol 25-26. p17-85.
�شاكر ،تهاين (« ،)2007جتليات �أ�سطورة التكوين يف ديواين «ال تعتذر عما فعلت»

و«كزهر اللوز �أو �أبعد» ملحمود دروي�ش» ،جملة احتاد اجلامعات العربية للآداب ،م،4
ع � ،2ص.481-453
�شرارة ،و�ضاح (« ،)2000وجها حممود دروي�ش بطال قوميا ملتحما ومواطنا �سيا�سيا
منق�سما» ،احلياة� ،2000-3-24 ،ص.16
ال�شرع ،علي (« ،)1999مرايا حممود دروي�ش يف هي �أغنية وورد �أقل» ،عالمات يف
النقد ،جدة :النادي الثقايف ،ع� ،33ص.156-135
ال�شريف ،ماهر (« ،)2009رحل ال�شاعر وهو يحلم بكتابة ال�شعر ال�صايف»� ،أوراق،
ع ،0رام اهلل :دائرة الثقافة والإعالم يف منظمة التحرير الفل�سطينية� ،ص.62-56
�شقري ،حممود (« ،)2009حممود دروي�ش ال�سرية الذاتية ب�أ�سلوب خمتلف»� ،أوراق،
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�شلبي ،خريي (« ،)2008يف �ضفرية ال�سنبلة» ،الهالل ،ع  ،9القاهرة� ،ص.67-62
�شلحت� ،أنطوان (« ،)1999جبهة ال�صراع مع الثقافة الإ�سرائيلية» ،ال�شعراء ،رام
اهلل :بيت ال�شعر� ،ص.139-131
�شلحت� ،أنطوان (« ،)2009حممود دروي�ش � -إج��ازة �سريعة يف �أر���ض الق�صائد
الأوىل»� ،أوراق ،ع ،0رام اهلل :دائرة الثقافة والإعالم يف منظمة التحرير الفل�سطينية،
�ص.48-39
ال�شنطي ،حممد �صالح (« ،)1987خ�صو�صية الر�ؤيا والت�شكيل يف �شعر حممود
دروي�ش» ،ف�صول ،مج  ،7القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب.
رم�ضان ،عبد املنعم (�« ،)2008أنت منذ الآن �أنت» ،الهالل ،ع  ،9القاهرة� ،ص-30
.41
زيدان ،يو�سف (« ،)2008موت اللغة» ،الهالل ،ع  ،9القاهرة� ،ص.160-156
زيدان ،رقية (« ،)2003حتليل ق�صيدة متوز والأفعى ملحمود دروي�ش» ،االحتاد،
� ،2003-2-14ص.13

املجلة  -مجمع اللغة العربية ،عدد 2010 ،1
�صالح1996 ،
�صالح2001 ،
�صالح2001،
�صالح1995 ،
طه2000 ،
عبد الأمري1999 ،
عبد الغني2008 ،
عجينة2004 ،
ع�صفور2008 ،
عرابي2008 ،
عراق2008 ،
عرايدي2002 ،
عرايدي1991 ،
العزب2008 ،
عمرو2008 ،
غايل1995 ،
غايل2008 ،
غنامي1999 ،
غنامي2006 ،

�صالح ،فخري (« ،)1996ملاذا تركت احل�صان وحيدا» ،ف�صول ،مج ،16القاهرة:
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،ص.243-239
�صالح ،فخري (« ،)2001دروي�ش و�صناعة الأ�سطورة» ،ال�شعراء،ع ،12رام اهلل :بيت
ال�شعر� ،ص.139 -131
�صالح ،فخري (« ،)2001عن جدارية حممود دروي�ش وعالقته بقارئه»� ،أفكار ،ع
 ،152عمان :وزارة الثقافة الأردنية� ،ص.42-39
�صالح ،حممد �إبراهيم احلاج (�« ،)1995أحمد الزعرت» ،القاهرة،ع  ،151القاهرة:
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،ص .153-126

Taha, Ibrahim (2000), “The Power of The Title , Why Have You Left
the Horse Alone By Mahmud Darwish”. Journal of The Arabic and
Islamic Studies, 3, p66-83.
عبد الأمري ،علي (« ،)1999كيف قاربت املو�سيقى �شعر دروي�ش» ،ال�شعراء ،رام اهلل:

بيت ال�شعر� ،ص.119-113
عبد الغني ،م�صطفى (« ،)2008دروي�ش العربي» ،الهالل ،ع  ،9القاهرة� ،ص-210
.221
عجينة ،حممد (« ،)2004حفريات �أدبية يف �شعر حممود دروي�ش :م�شروع قراءة يف
ق�صيدة «الهدهد»� ،ألف ،ع  ،24القاهرة :اجلامعة الأمريكية� ،ص .118-89
ع�صفور ،جابر ( « ،)2008ال�شاعر واملقاومة» ،الهالل ،ع  ،9القاهرة� ،ص.49-42
عرابي� ،أ�سامة (« ،)2008ربيع ال�شعر» ،الهالل ،ع  ،9القاهرة� ،ص.204-198
عراق ،نا�صر (« ،)2008النجم» ،الهالل ،ع  ،9القاهرة� ،ص.193 -190
عرايدي ،نعيم (« ،)2002اجل��داري��ة» واحل��د الأدن��ى حلوارية الإدراك واحل�س»،
م�شارف ،ع ،18حيفا :دار عرب�سك للن�شر� ،ص.197-184
عرايدي ،نعيم (« ،)1991حممود دروي�ش وثورة ال�شعر» ،الأ�سوار ،عكا :م�ؤ�س�سة
الأ�سوار� ،ص .205-194
العزب ،ي�سري (« ،)2008وهل ملثله �أن يرحل» ،الهالل ،ع  ،9القاهرة� ،ص-148
.153
عمرو ،نبيل (�« ،)2008سيادة الرئي�س ال�شاعر» ،الهالل ،ع  ،9القاهرة� ،ص.15-12
غايل ،وائل (« ،)1995احل�صان يقتحم الأ�شباح» ،القاهرة،ع  ،151القاهرة :الهيئة
امل�صرية العامة للكتاب� ،ص.164-154
غايل ،وائل (« ،)2008ال�شعر يف مقابل املوت» ،الهالل ،ع  ،9القاهرة.173 -164 ،
غنامي ،حممد (�« ،)1999شاعر ممتاز واحد يكفي» ،ال�شعراء ،رام اهلل :بيت ال�شعر،
�ص.112-105
غنامي ،رمي (« ،)2006التغريب وحماولة الولوج �إىل منطقة الو�سط :جمموعة
ق�صائد «�أنا» من جمموعة دروي�ش ال�شعرية «كزهر اللوز �أو �أبعد» ،االحتاد-5-26 ،
� ،2006ص.25
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فاروق1995 ،
فاروق1995 ،
فتح الباب2008 ،

فتحي،

2008

ف�ضل2008،
فريد2008 ،
قطو�س1995 ،

حمد1996 ،
الق�ضاة2009 ،
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م�صاحلة1995 ،
املقالح2008 ،
من�صور2008 ،
منري2002 ،
موا�سي1991 ،
موايف1995 ،
مه ّوى1995 ،
نا�صر2009 ،
نكرو1999 ،

فاروق� ،صالح (« ،)1995اجلملة يف �شعر حممود دروي�ش» ،القاهرة،ع  ،15القاهرة:
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،ص.60-54
فاروق� ،صالح (« ،)1995ق�صيدة ال�شبح -حممود دروي�ش» ،ال�شعر ،ع  ،78احتاد
الإذاعة والتلفزيون� ،ص.108-102
فتح الباب ،ح�سن (�« ،)2008شاعر احلب واجلمال» ،الهالل،ع  ،9القاهرة-110 ،
.119
فتحي� ،إبراهيم (« ،)2008موا�صلة التجديد والتجريب» ،الهالل ،ع  ،9القاهرة،
�ص.75-68
ف�ضل� ،صالح (« ،)2008عا�شق يف ح�ضرة الغياب» ،الهالل ،ع ،9القاهرة.20-16 ،
فريد ،ماهر (« ،)2008هو والكرمل» ،الهالل ،ع  ،9القاهرة� ،ص.105 -98
قطو�س ،ب�سام ( « ،)1995الزمان واملكان يف دي��وان حممود دروي����ش» ،حوليات
اجلامعة التون�سية ،ع  ،38تون�س ،منوبة :جامعة الآداب والفنون والعلوم الإن�سانية،
�ص .214-169
حممد ،رم�ضان (« ،)1996احلداثة يف �شعر دروي�ش» ،القاهرة ،ع  ،151القاهرة:
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،ص.53-38
الق�ضاة ،حممد �أحمد (« ،)2009الظواهر الأ�سلوبية يف جدارية حممود دروي�ش»،
جملة جامعة ال�شارقة للعلوم الإن�سانية واالجتماعية ،م ،6ع� ،2ص.290-245
م�صاحلة� ،سلمان (« ،)1995مل��اذا تركت احل�صان وحيدا على قدر خيلي تكون
ال�سماء» ،م�شارف ،القد�س ،حيفا� ،ص.147 -139
املقالح ،عبد العزيز (« ،)2008عندما ا�شتكى من بع�ض مواطنيه ال�شعراء» ،الهالل،
ع  ،9القاهرة� ،ص.23-21
من�صور ،خريي (« ،)2008الغزال والزلزال» ،الهالل ،ع  ،9القاهرة� ،ص.29-24
منري ،وليد (« ،)2002امل��وت الأليف �أو �شعرية الوجود امللتب�س» ،ف�صول ،ع ،58
القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،ص.176-164
موا�سي ،ف��اروق (« ،)1991ق�صيدة الهدهد ملحمود دروي����ش» ،اجل��دي��د،ع ،8-7
�ص.70-62
موايف ،عبد العزيز (« ،)1995ثنائية الأر�ض /املر�أة وانتهاك املقد�س قراءة يف ديوان
�أعرا�س» ،القاهرة ،ع  ،151القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،ص.69-62
مهوى� ،إبراهيم (« ،)1995اللغة مثل فل�سطني توحد ما ال يتحد» ،القاهرة،ع ،151
القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،ص.125 -122
نا�صر� ،أجمد (« ،)2009حممود دروي�ش وق�صيدة النرث» ،الكرمل ،ع  ،90رام اهلل،
�ص.117-111

Nikro, Saadi (1999), “Madness cannot be thought”, al-Shuara, the
hous of poetry, PALESTINE, P 7-20.
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ن�صراهلل2005 ،
نويفرت2009 ،
القا�سم1991 ،
هيث2009 ،
يا�سني2008 ،
يو�سف2008 ،
يو�سف2008 ،

ن�صراهلل ،عايدة (« ،)2005جدارية حممود دروي�ش بني الالهوتية والوجودية»،
االحتاد ،حيفا� ،2005-8-15،ص.18
نويفرت� ،أجنليكا (« ،)2009الوطن يف املنفى» ،الكرمل ،رام اهلل ،ع � ،90ص-107
.110
القا�سم ،نبيه (« ،)1991حممود دروي�ش يقول وداع��ا �أيتها احل��رب وداع��ا �أيها
ال�سالم» ،الأ�سوار ،عكا :م�ؤ�س�سة الأ�سوار� ،ص .214-206
هيث� ،ستيفن («،)2009فعل القراءة وت ��أزم التمثيل» ،الكرمل ،رام اهلل،ع،90
�ص.106-104
يا�سني ،عبد القادر (« ،)2008ال�سيا�سي» ،الهالل،ع  ،9القاهرة� ،ص.189-182
يو�سف� ،شعبان (« ،)2008ما زال يعلو» ،الهالل،ع  ،9القاهرة� ،ص.163-161
يو�سف ،ماجد (« ،)2008الق�ضية وال�شعر» ،الهالل،ع  ،9القاهرة� ،ص.177-174

		
ه_ أطروحات

�أبو مراد ،د.ت
بار� -أون2001 ،

�أبو مراد ،فتحي (د.ت) الرمز الفني يف �شعر حممود دروي�ش ( ،)1977 -1960
ر�سالة ماج�ستري ،جامعة الريموك :كلية الآداب.

בר-און ,כרמית ( ,)2001מוטיב המוות בשירתו של מחמוד דרוויש כפי שהדבר
בא לידי ביטוי

בקבציו «�أوراق الزيتون» ו «هي �أغنية ..هي �أغنية»،

עבודת

 ,M.Aאוניברסיטת תל-אביב.
بديوي1995 ،
حجازي1994 ،
حمزة2009 ،
الزيود1998 ،
ال�شيخ1998 ،
عتوم1999 ،
عو�ض1997 ،

بديوي ،عو�ض ( ،)1995الإيقاع الداخلي يف الق�صيدة العربية احلديثة ،ر�سالة
ماج�ستري ،جامعة الريموك.
حجازي ،رقية ( ،)1994الق�صيدة الطويلة يف ال�شعر العربي احلديث درا�سة يف
�شعر التفعيلة ،ر�سالة ماج�ستري ،اجلامعة الأردنية :كلية الدرا�سات العليا.
حمزة ،ح�سني (� ،)2009أ��ش�ك��ال التنا�ص يف �شعر حم�م��ود دروي ����ش� ،أطروحة
دكتوراة ،جامعة تل �أبيب.
الزيود ،عبد البا�سط ( ،)1998ال�صورة وحتوالت املعنى عند حممود دروي�ش،
ر�سالة ماج�ستري ،جامعة الريموك.
ال�شيخ ،عبد الرحيم (( ،)1998الآخ ��ر) ،وحت��والت اخلطاب يف �شعر حممود
دروي�ش ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة بري زيت.
عتوم ،مهى ( ،)1991حتوالت املكان يف �شعر حممود دروي�ش( ،مرحلة ما بعد
بريوت  ،)1982-1995ر�سالة ماج�ستري ،كلية الآداب جامعة الريموك.1999 ،
عو�ض ،لينة ( ،)1997لغة ال�شعر عند حم�م��ود دروي ����ش ،ر�سالة ماج�ستري،
اجلامعة الأردنية.
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لتكني1977 ،

Latkany, Gilis (1977), Le Drame Palestinien Comme Source
D’Inspiration Dans Litterature Arab Contemporairne: La
Posiee Palestinieinne De Combat, Doctorat De Troisieme Cycle,
Universitie De La Sarbonne, Nou Relle Annee.

و_ حوارات

�أبو هوا�ش،

�أبو هوا�ش� ،سامر« ،حوار مع حممود دروي�ش»،

http://www.nizwa.com/articles.php?id=1605

االحتاد« ،عائد �إىل حيفا»،

http://www.al-kalimah.com/data/2009/11/1/default.xml

حديدي،
بدر،

1996

http://www.safsaf.org/08-2009/art/sobhi-hadidi/1.htm
بدر ،ليانة ( ،)1996زكريا حممد ومنذر عامر ،حوار ،دفاتر ثقافية ،حزيران،

برهومة2000 ،

يونيو /ع � ،3ص ( .6-4عن النباتات واملكان)
برهومة ،عي�سى ( ،)2000حوار ،الو�سط ،ع� .2000/3/19-13 ،424ص.56 -55
برهومة ،مو�سى« ،ذاهب للقاء �شعبي»،

بن حمزة

بن حمزة ،ح�سني« ،ل�ست الناطق الر�سمي با�سم ال�شعب الفل�سطيني»،

برهومة،

60

حديدي� ،صبحي« ،فل�سطني لي�ست بحاجة �إىل �أ�ساطري �إ�ضافية»،

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
بن �شريف2008 ،

بن �شريف ،عبد ال�صمد«.كنت �أقاوم احل�صار �شعريا»،

بي�ضون

بي�ضون ،عبا�س « ،لو �أعدت كتابة دواويني الكتفيت بخم�سة»،

http://www.al-kalimah.com/data/2009/11/1/default.xml

بي�ضون1995 ،

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
بي�ضون ،عبا�س (« ،)1995حممود دروي�ش :من يكتب حكايته يرث �أر�ض احلكاية»،

بي�ضون و�آخرون2008 ،

م�شارف ،ع ،3حيفا� ،ص.111-70
بي�ضون ،عبا�س (« ،)2008حممود دروي�ش لي�س �ضد احلوار»،

التلفزيون املغربي

«كنت �أقاوم احل�صار �شعريا ،وكلما كتبت �سطرا �شعرت ب�أن الدبابات تبتعد مرتا»،

دراج2008 ،

دراج ،في�صل« ،اللقاء الأخري مع حممود دروي�ش»،

دروي�ش1996 ،

دروي�ش،
�ص .3
دروي�ش ،حممود�« ،أنا �شاعر غري مكر�س»،

دروي�ش،

http://www.al-kalimah.com/data/2009/11/1/default.xml

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm

http://www.al-kalimah.com/data/2009/11/1/default.xml
حممود (« ،)1996يف م�شروعنا الثقايف» ،دفاتر ثقافية ،ع  ،1ني�سان،

http://ar-ar.facebook.com/note.php?note_id=160574973844&ref=mf
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دكروب1969 ،
رحمان2008 ،

دكروب،حممد (« ،)1969مع ال�شاعر حممود دروي�ش حياتي وق�ضيتي و�شعري»،
اجلديد،ع � ،3ص.27-19

Rahman, Najat (2008), “Interview With Mahmoud Darwish: On the
Possibility of Poetry at Time of Siege”, Mahmoud Darwish Exile’s
Poet, edited by Hala, Khamis, Nassar and Najat Rahman, U.S.A:
Olive branch Press, p319-326.

رحوتي،

رحوتي� ،صالح« ،كائنا ما كان دروي�ش ذلك القدي�س الذي �أريد له �أن يكون»،

ال�سلطاين2008 ،

ال�سلطاين ،هناء (« ،)2008حممود دروي�ش �أنا �أول ناقد لن�صي ال�شعري»،
http://www.al-kalimah.com/data/2009/11/1/default.xml
�صالح ،فخري (�« ،)2008أنا غري را�ض عن �شعري»،
http://www.al-kalimah.com/data/2009/11/1/default.xml
عبد ربه ،خليل ،)1996( ،حوار ،عبري ،ع � ،43ص ( .18-10نقال عن الأيام).
عبد ربه ،يا�سر ( ،)1996حوار ،دفاتر ثقافية ،ع  ،1ني�سان� ،ص .5-4

�صالح2008 ،
عبد ربه1996 ،
عبد ربه1996 ،

عنكر،

عو�ض،
ف�صل املقال ،حوار،
القمحاوي1997 ،
القمحاوي1997 ،
حممود2008 ،

املزيودي،

http://aleftoday.info/

عنكر ،حكيم�« ،شعري تعر�ض للكثري من القراءات املغر�ضة»،

http://www.al-kalimah.com/data/2009/11/1/default.xml

عو�ض� ،سمرية(« ،جر�ش) تكر�س ك�أهم املهرجانات الثقافية يف العامل العربي»،

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
احللقة ال�ساد�سة� .1997 /5/28-22 ،ص .23-22
القمحاوي ،عزت وحممود الورداين ( ،)1997حوار� ،أخبار الأدب.1997/2/9 ،

�ص .11-10
القمحاوي ،عزت وحممود الورداين ( ،)1997حوار� ،أخبار الأدب.1997/2/16 ،
�ص .9-8
حممود� ،سيد (« ،)2008عندما �أكتب �أترك مطبخي ال�شعري مفتوحا»،

http://www.al-kalimah.com/data/2009/11/1/default.xml

املزيودي ،حممد« ،ال يوجد اليوم �إال �إله واحد وهو �أمريكي»،

جنمي2008 ،

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
جنمي ،ح�سن (« ،)2008البحث عن الق�صيدة بني الوالدة وال�صمت»،
http://www.al-kalimah.com/data/2009/11/1/default.xml

وازن،

وازن ،عبدة« ،دفاتر حممود دروي�ش يف حوار �شامل»،

يشورون1996 ،

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
ישורון ,הלית ( , )1996מחמוד דרויש (ראיון) ,חדרים ,12 ,אביב ,עמ’ .172-198

ز_ مقاالت في مواقع ألكترونية
�آل �سيف2008 ،

�آل �سيف ،زهري �أحمد �سعيد (�« ،)2008أ�سلوب اال�ستفهام يف �شعر حممود دروي�ش»،
جملة الكلمة الألكرتونية ،ع .21

http://www.al-kalimah.com/Data/2008/9/1/default.xml
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�إبراهيم،

�إبراهيم ،ب�شار« ،عن �صورة حممود دروي�ش ال�سينمائية»،

�أبو بكر،

�أبو بكر ،حممود« ،دروي�ش هل رحل ومل ننتبه»،

�أبو بكر،

�أبو بكر ،مي�سون« ،حممود دروي�ش يف ح�ضرة الغياب»،

�أبو دلهوم،

�أبو دلهوم« ،انتحار املعنى ،طرح دروي�شي مثقل بالأ�سئلة»،

�أبو ديب،

�أبو ديب ،كمال�« ،آخر �إطاللة ملحمود دروي�ش يف مدينة �آرل الفرن�سية قبل �أ�سبوعني»،

�أبو خالد،

�أبو خالد ،فوزية�« ،س�ؤال اخللود ملحمود دروي�ش :كيف �أتعلم كتابة ال�شعر يف هذا
الهزيع من العمر»،

�أبو خليل،

�أبو خليل� ،أ�سعد « ،حممود دروي�ش ...مديح ال�شعر العايل»،

�أبو �سرية،

�أبو �سرية ،رجب« ،حممود دروي�ش ال�شاعر املكتمل»،

�أبو �شاور،

�أبو �شاور ،ر�شاد�« ،إىل �أن تعود �إىل الربوة مات ال�شاعر ،ولكن �شعره باق»،

�أبو ال�شون،

�أبو ال�شون ،بارقة�« ،إىل حممود دروي�ش احلجري»،

�أبو عليا2008 ،

�أبو عليا ،عبد احلليم (« ،)2008ماذا يريد ال�صهاينة من �شعر دروي�ش؟!» ،جملة
الكلمة الألكرتونية ،ع .21

�أبو العيون،

�أبو العيون ،يحيى« ،طبيعة ال�صراع مع الآخر لدى ال�شاعر حممود دروي�ش»،

�أبو �صخر،

�أبو �صخر� ،صقر« ،جاء �إليها من قف�ص االحتالل»،

�أبي �شقرا،

�أبي �شقرا� ،شوقي« ،حممود دروي�ش اجلاذبية»،

�أحمد،

�أحمد� ،أوالد« ،الليلة اخلام�سة والع�شرون»،

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/elaf.htm

http://www.abidos.org/montada/viewtopic.php?f=70&t=767&st=0
&sk=t&sd=a&start=390
http://www.daralhayat.com/

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/alrai.htm
http://www.daralhayat.com/

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
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http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/al-akhbar.htm
http://www.diwanalarab.com

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
http://www.diwanalarab.com/

http://www.al-kalimah.com/Data/2008/9/1/default.xml

الأ�سطة2006 ،

____،
____،

http://www.abidos.org/montada/viewtopic.php?f=70&t=767&st=0
&sk=t&sd=a&start=390
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
الأ�سطة ،عادل (« ،)2006حممود دروي�ش  ...وبريخت»،
www2.najah.edu
الأ�سطة ،ع��ادل« ،حممود دروي�ش واملتنبي»http://www.diwanalarab.com ،
الأ�سطة ،عادل« ،يف ح�ضرة حممود دروي�ش»http://www.diwanalarab.com ،
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____،

الأ�سطة ،عادل« ،حممود دروي�ش و�أبو فرا�س :ت�شابه التجربة»،

____،

الأ�سطة ،عادل« ،حممود دروي�ش يف كزهر اللوز �أو �أبعد»،

____،
____،
____،
____،
____،
____،
____،

الأ�سطة ،عادل« ،بطن ال�شاعر...بطن القارئ»،

____،

الأ�سطة ،عادل« ،تخلي�ص ال�شعر مما لي�س �شعرا»،

____،
____،

الأ� �س �ط��ة ،ع ��ادل« ،يف ح�ضرة ال �غ �ي��اب»،
الأ�سطة ،عادل« ،دروي�ش يف جديده� :س�ؤال الرحيل»،

____،

الأ�سطة ،عادل« ،بني البدايات والنهايات كنفاين ودروي�ش والقارئ»،

____،
____،

الأ�سطة ،عادل« ،البيت قتيال»،
الأ�سطة ،عادل« ،جدل ال�شعر وال�سيا�سة والذائقة»،

____،

الأ�سطة ،عادل« ،دروي�ش و�أثر الفرا�شة العمى والب�صرية»،

____،

الأ�سطة ،عادل« ،مدخل لقراءة مو�ضوع املدينة يف �شعر دروي�ش»،

�أغبال2006 ،

�أغبال ،ر�شيدة (« ،)2006الرمز ال�شعري لدى حممود دروي�ش الرمز الطبيعي»،
عالمات ،ع  ،26املغرب ،موقع جملة عالمات،

الأمري،

الأمري� ،سمري�« ،سيناريو جاهز احلفرة والأفعى»،

الأن�صار،

الأن�صار ،با�سم« ،حرارته ال�شعرية �شفعت لتجربته»،

http://www.diwanalarab.com/

http://www.diwanalarab.com/
الأ�سطة ،عادل« ،هل تورث الأر���ض كاللغة»http://www.diwanalarab.com ،
الأ�سطة ،ع��ادل« ،حممود دروي�ش والدقة»http://www.diwanalarab.com ،
الأ�سطة ،عادل« ،حممود دروي�ش وباولو كويلو»http://www.diwanalarab.com ،
الأ�سطة ،عادل�« ،سلطة اللغة ولغة ال�سلطة»http://www.diwanalarab.com ،
الأ�سطة ،عادل« ،حممود دروي�ش :ما نفع الق�صيدة»http://www.diwanalarab.com ،
الأ�سطة ،عادل« ،حممود دروي�ش يف جديده»http://www.diwanalarab.com ،
http://www.diwanalarab.com/
http://www.diwanalarab.com/
http://www.diwanalarab.com
http://www.diwanalarab.com/
http://www.diwanalarab.com/
http://www.diwanalarab.com
http://www.diwanalarab.com/
http://www.diwanalarab.com/
http://www.diwanalarab.com/

http://saidbengrad.free.fr/al/index.htm
http://www.diwanalarab.com/

بدر2008 ،

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/3elajAlmasafah/magazine/naqed-3a.htm
بدر ،علي (« ،)2008هوام�ش الأمة ومنفى املقتلعني» ،جملة الكلمة الألكرتونية ،ع
http://www.al-kalimah.com/Data/2008/9/1/default.xml

برايتنباخ،

برايتنباخ ،براينت« ،بع�ض املالحظات على حياة حممود دروي�ش و�أعماله».

بزي،

بزي ،يو�سف�« ،شاعر حما�ستنا الأوىل �شاعر التبا�سنا الباقي»،

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/JehatAlkalb/24-11-09.htm

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/n_almostaqbel.htm
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بزيع،
بزيع،

بزيع� ،شوقي�« ،أية جناية ترتكبونها بحق حممود دروي�ش»،
بزيع� ،شوقي« ،ال�شاعر ال يخطىء ...لكن الأخطاء كثرية»،

بزيع،
بزيع،
بزيع2006 ،

بزيع� ،شوقي« ،عندما ال ي�ضع حممود دروي�ش مل�ساته الأخرية على ديوانه»،
http://www.daralhayat.com/
بزيع� ،شوقي« ،ب�يروت خيمتنا بظلها العايل»http://www.daralhayat.com ،
بزيع� ،شوقي« ،)2006( ،حممود دروي�ش �أبعد من زهر اللوز»،

بكر،

بكر ،مها« ،ما الطني �إال الأر�ض عندما ترق حتت قدميك»،

بن جلون،

بن جلون ،الطاهر« ،حممود دروي�ش النفي �إىل القلب»،

بني�س،
بني�س،

ب�ن�ي����س،
بني�س ،حممد�« ،أفق الق�صيدة يف غنائيات حممود دروي�ش»،

http://www.daralhayat.com/

http://www.alarabimag.com/common/help.htm

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
حم �م��د« ،يف امل �ق��اوم��ة امل� �ت� �ع ��ددة»http://www.alquds.co.uk ،

بوحمالة2008 ،

http://www.alquds.co.uk/
بوحمالة ،بنعي�سى (« ،)2008ال �أحد يندم على احلرية» ،جملة الكلمة الألكرتونية ،ع .21
http://www.al-kalimah.com/Data/2008/9/1/default.xml

بو�سريف،

بو�سريف� ،صالح« ،االختيارات ال�شفوية واجلمالية يف �شعر حممود دروي�ش»،

بول�س،

بول�س ،حبيب« ،ثالث حما�ضرات يف �شعر حممود دروي�ش»،

بي�ضون،

بي�ضون ،عبا�س« ،حديث مت�أخر عن ال�شعر مع حممود دروي�ش»،

بي�ضون،

بي�ضون ،عبا�س« ،ن�شيد الفراغ»،

بي�ضون،

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
http://www.aljabha.org/index.asp?i=42343

http://www.abidos.org/montada/viewtopic.php?f=70&t=767&st=0
&sk=t&sd=a&start=390
http://www.assafir.com/homepage.aspx?EditionId=594&Channel
Id=12879#
بي�ضون ،عبا�س« ،غناء اخل�سارة»http://www.assafir.com/homepage.aspx ،
?EditionId=594&ChannelId=12879#

توفيق،

توفيق ،ح�سن« ،بهرتني قدرته ال�سابقة على جتاوز ما �سبق»،

توما2005 ،

توما ،منري�« ،أناقة حممود دروي�ش ال�شعرية يف «و�صف الزهر اللوز»،

ثابت،

ثابت ،عبد اهلل« ،ذهنه �أم ن�صه»،

جابر،

جابر ،عبري« ،حممود دروي�ش �أزهر �شعرا يف البحرين»،

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
=http://www.aljabha.org/index.asp?oldlink

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/3elajAlmasafah/magazine/naqed3a.htm
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm

املجلة  -مجمع اللغة العربية ،عدد 2010 ،1
جا�سم2004 ،
جا�سم2004 ،

اجلرب،

جا�سم ،فاطمة (« ،)2004ال���ص��ورة الفنية يف جمموعة (�أح��د ع�شر كوكبا)
ملحمود دروي ����ش» ،امل��وق��ف الأدب � ��ي ،ع www.awu-.dam.org .2004 ،394
ج��ا� �س��م ،ف��اط �م��ة (« ،)2004ال� �ب� �ق ��اء /ال��رح �ي��ل يف جم �م��وع��ة �أح� ��د ع�شر
كوكبا ملحمود دروي�����ش» ،امل��وق��ف الأدب� � ��ي ،ع www.awu-.dam.org ،399
اجلرب ،خالد« ،مات �أنكيدو ورحل جلجام�ش فال تغتالوه»،
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm

اجلرب2006 ،

اجلرب2009 ،

اجلرب ،خالد عبد الر�ؤوف« ،كزهر اللوز �أو �أبعد» ملحمود دروي�ش ،ق�صيدة ال�صوتني
والوعي بالت�شظي»،
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=299090
اجلرب ،خالد عبد الر�ؤوف (« ،)2009قراءة حتقيقية يف جمموعة دروي�ش :ال �أريد

لهذي الق�صيدة �أن تنتهي»،

http://www.alrai.com/pages.php?news_id=299090
«حم �م��ود دروي ����ش وت ��أل��ق الإب� � ��داع»http://awu-dam.net ،

جمعة،
اجلمو�سي،

ج�م�ع��ة ،ح���س�ين،
اجلمو�سي ،عبد القادر« ،التجلي ال�شعري يف جدارية حممود دروي�ش»،

جهاد،

جهاد ،كاظم« ،انت�صار احلياة»،

جواد،

جواد ،غ�سان« ،حممود دروي�ش يف عيون ال�شعراء ال�شباب ال�شاعر �أم املنقذ»،

جوهري،

جوهري ،عز الدين« ،ال�صوت الالحق»،

حامت،

حافظ2008 ،

http://www.diwanalarab.com/

http://www.assafir.com/homepage.aspx?EditionId=594&Channel
Id=12879#

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/3elajAlmasafah/magazine/naqed3a.htm
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/3elajAlmasafah/magazine/naqed3a.htm
حامت ،يو�سف« ،حممود دروي�ش يف ح�ضرة الغياب»http://www.annahar.com ،
حافظ� ،صربي (« ،)2008حممود دروي�ش :ملاذا؟» ،جملة الكلمة الألكرتونية ،ع .21
http://www.al-kalimah.com/Data/2008/9/1/default.xml

حب�ش،

حب�ش� ،إ�سكندر« ،حممود دروي�ش يف ال�صحافة الغربية»،

حداد،

حداد ،حممد(« ،حممود) ال ت�أخذ اللغة وتذهب»،

حديدي1998 ،

حديدي،

http://www.assafir.com/homepage.aspx?EditionId=594&Channel
Id=12879#
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عزاوي ،عبد الوهاب« ،ذاكرة ت�شبه كمائن ليلكية»،

ع�صفور،
ع�صفور،

ع�صفور ،جابر « ،الق�صيدة جتتلي ح�ضورها»،

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/addustour.htm
عبد ال�سالم نا�س (« ،)2008الهوية و�س�ؤال امل�صري» ،جملة الكلمة
http://www.al-kalimah.com/Data/2008/9/1/default.xml

http://www.mahmouddarwish.com/ui/english/ShowContentA.
aspx?ContentId=24
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/addustour.htm

http://www.abidos.org/montada/viewtopic.php?f=70&t=767&st=0
&sk=t&sd=a&start=390
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/3elajAlmasafah/magazine/naqed3a.htm
ع���ص�ف��ور ،ج��اب��ر« ،االن �ت �� �ص��ار الأخ �ي��ر»http://www.daralhayat.com ،
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
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ع�صفور2009 ،

ع�صفور ،جابر (�« ،)2009أثر الفرا�شة» ،جملة العربي،

العظمة2008 ،

العظمة ،نذير (« ،)2008حممود دروي�ش غار�سيا لوركا العرب» ،جملة الكلمة
الألكرتونية ،ع .21
عطاهلل ،نا�صر« ،حممود دروي�ش ورقة الغياب»،

عطاهلل،

http://www.alarabimag.com/main.htm

http://www.abidos.org/montada/viewtopic.php?f=70&t=767&st=0
&sk=t&sd=a&start=390
العطار ،فار�س�« ،أ�سلوبيات حممود دروي�ش»http://www.diwanalarab.com ،

العطار،
العطار،

العطار ،فار�س�« ،أ�سلوبيات يف �شعرحممود دروي�ش»،

عطوان،
علي،

علي� ،أ�شرف د�سوقي« ،ملاذا اختلفت مراحل حممود دروي�ش ال�شعرية»،

علي،

علي ،بدر خان�« ،إىل حممود دروي�ش ال حتزن فقد هزمت املوت مرارا»،

علي،

علي ،عواد« ،التنويع الأ�سلوبي والبنية التعبريية للق�صيدة ،قناع �أحمد الزعرت»،

عمر،

عمر� ،أزراج ،مالمح ت�أثري �إيليوت على حممود دروي����ش� ،صالح عبد ال�صبور
وال�سياب،

72

http://www.diwanalarab.com/
عطوان ،عبد الباري« ،حممود دروي�ش الذي عرفت»http://www.alquds.co.uk ،

http://www.abidos.org/montada/viewtopic.php?f=70&t=767&st=0
&sk=t&sd=a&start=390
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/n_almostaqbel.htm
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/addustour.htm

العمراوي2008 ،

http://elkhabar-hebdo.com/site/news-action-show-id-143.htm
العمراوي� ،أحمد (« ،)2008ال�شعر املحمود» ،جملة الكلمة الألكرتونية ،ع .21
http://www.al-kalimah.com/Data/2008/9/1/default.xml

العمراوي،

العمراوي� ،أحمد « ،قراءة يف جدارية حممود دروي�ش»،

العمراوي،

العمراوي� ،أحمد« ،ال�شاعر وظله»،

عالء الدين،

عالء الدين� ،شادي « ،حممود دروي�ش يف نفق التخوين»،

علي،

علي ،عماد« ،حممود دروي�ش �شاعر الإن�سانية ان�صف الكورد وق�ضيته �أي�ضا»،

عياد،

عياد ،جمال« ،اجلدارية يف حتولها �إىل ف�ضاء م�سرحي ،حترر روح ال�شاعر من
اجل�سد والتاريخ»،

عيلبوين،

عيلبوين ،خليل�« ،أول زيارة ملحمود دروي�ش �إىل الإمارات»،

غايل،

غ��ايل،

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/alrai.htm

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
وائ��ل« ،خلق حممود دروي����ش ال�شعري»http://www.alquds.co.uk ،
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الغذامي،
الغزي2008 ،

الغذامي ،عبد اهلل« ،دروي�ش �إنك ن�صف العرب و�أكرث»،

http://www.abidos.org/montada/viewtopic.php?f=70&t=767&st=0
&sk=t&sd=a&start=390
الغزي ،حممد (« ،)2008الوقوف على حافة ال�صمت» ،جملة الكلمة الألكرتونية،ع

.21

http://www.al-kalimah.com/Data/2008/9/1/default.xml

الغول،

الغول� ،أ�سماء« ،اقرتابا من جغرافيا حممود دروي�ش»،

فا�ضل،

فا�ضل ،عهد« ،طبيعة غري �صامتة يف ال�شعر العربي»،

فايدنر،

فايدنر� ،شتيفان« ،حممود دروي�ش يف �أملانيا»،

فخر الدين،

فخر الدين ،جودت�« ،أثر الفرا�شة»،

ف�ضل اهلل،

ف�ضل اهلل ،حممد ح�سني« ،حممود دروي�ش �شاعر فل�سطني والإن�سانية»،

الفقيه،
القلعي2009 ،

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/3elajAlmasafah/magazine/naqed3a.htm
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
الفقيه� ،أحمد �إبراهيم�« ،سيم�ضي وق��ت طويل»http://www.alquds.co.u ،
القلعي ،م�صطفى (« ،)2009حممود دروي�ش� :سيميولوجيا احل�صار» ،جملة الكلمة

الألكرتونية ،ع .21

http://www.al-kalimah.com/Data/2008/9/1/default.xml

قرين،

قرين ،حممود« ،ق�صيدة النرث يف �أفواه املتقولني با�سمه»،

كتيلة،

كتيلة ،حممد« ،حممود دروي�ش مل يكن نبيا لكنه �صاحب ر�سالة»،

كموين،

كموين� ،سعيد« ،التقدمي والت�أخري والتوازي� ،شكل القول»،

كو�سكي،
كو�ش،

كو�ش ،عمرَ �« ،
أر�ضن ال�شعر ثم ت�سامى يف التعايل»،

لعيبي،

لعيبي� ،شاكر« ،الأيقونة العربية»،

حماميد2008 ،

http://www.alquds.co.uk/
http://www.alquds.co.uk/

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/3elajAlmasafah/magazine/naqed3a.htm
كو�سكي ،ب��ول« ،حممود دروي����ش فكر ب �غ�يرك»http://www.alquds.co.uk ،
http://www.assafir.com/homepage.aspx?EditionId=594&Channel
Id=12879#

http://www.mahmouddarwish.com/ui/english/ShowContentA.
aspx?ContentId=24
حماميد ،خالد (« ،)2008بني «�أث��ر الفرا�شة» و «على حمطة قطار �سقط عن

اخلريطة» ،جملة الكلمة الألكرتونية ،ع .21
http://www.al-kalimah.com/Data/2008/9/1/default.xml
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حممد،

حممد� ،أديب ح�سن« ،بني �سردية النرث و�إيقاعية ال�شعر»،

حممود،

حممود� ،إبراهيم« ،الرتجمة ال�شعرية للآخر»،

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/3elajAlmasafah/magazine/naqed3a.htm

املدهون2009 ،

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/3elajAlmasafah/magazine/naqed3a.htm
املدهون ،را�سم (« ،)2009حممود دروي�ش رحل تاركا ق�صيدته اجلديدة مفتوحة»،

املدهون،

جملة نزوى،ع ،59
املدهون ،را�سم« ،يف وداع حممود دروي�ش»،

امل�ساوي،

امل�ساوي ،جمال« ،رحل حممود دروي�ش ومل ينه ق�صيدة احلنني بعد».

امل�ساوي،
مروة،

امل�ساوي ،عبد ال�سالم« ،زم��ن حممود
مروة ،كرمي « ،عوامل حممود دروي�ش ..ذكريات وت�أمالت»،

امل�صباحي،

امل�صباحي ،ح�سونة« ،حممود دروي�ش كما عرفته»،

مظلوم،

مظلوم ،حممد« ،وريث الريادة الوحيد»،

http://www.nizwa.com

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/n_almostaqbel.htm
http://www.alquds.co.uk/
دروي����ش»http://www.alquds.co.uk ،

http://www.abidos.org/montada/viewtopic.php?f=70&t=767&st=0
&sk=t&sd=a&start=390
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm

معت�صم2008 ،

http://www.assafir.com/homepage.aspx?EditionId=594&Channel
Id=12879#
معت�صم ،حممد (« ،)2008مبد�أ املقاومة و�أ�شكالها ال�شعرية» ،جملة الكلمة

معروف،

الألكرتونية ،ع .21
معروف ،مازن« ،الأبعاد والعوامل التي �صنعت حممود دروي�ش و�صنعها»،

معروف،

معروف ،مازن « ،قراءة الأمل»،

مقدادي،

مقدادي ،ظافر« ،الرمزية امليثيولوجية يف �شعر حممود دروي�ش»،

مغربي1995 ،

مغربي ،ن�سرين (« ،)1995الغيم �أزرق ،الغيم �أحمر»،

___،

مغربي ،ن�سرين« ،خبايا الأزرار»،

مفرح2009 ،

مفرح� ،سعدية (« ،)2009حممود دروي�ش على هذه الأر�ض ما ي�ستحق احلياة»،

http://www.alquds.co.uk/

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/3elajAlmasafah/magazine/naqed3a.htm
http://www.diwanalarab.com/

=http://www.aljabha.org/index.asp?oldlink
=http://www.aljabha.org/index.asp?oldlink
http://www.alarabimag.com/main.htm
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امللياين،
املنا�صرة2008 ،

امللياين� ،إدري�س« ،عودة عرو�ضية لآخر �أعمال دروي�ش عن حرف الـ «واو» الذي �أثار
زوبعة يف فنجان «الديوان الأخري»،

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/DaftarAfkar/6-12-09.htm
املنا�صرة ،عز الدين (�« ،)2008صداقة ندية عميقة واختالف وخالف م�شروعان!»،

جملة الكلمة الألكرتونية ،ع .21

http://www.al-kalimah.com/Data/2008/9/1/default.xml

من�صور،
املو�سى1996 ،

من�صور ،خريي« ،الفتى الذي رتق ثوب الأبدية»،

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
املو�سى ،خليل ( « ،)1996التنا�ص والإجنا�سية يف الن�ص ال�شعري» ،جملة املوقف

املو�سى2008 ،

الأدبي ،ع  ،305دم�شق،
املو�سى ،خليل (« ،)2008من الغنائية �إىل امللحمية ،ومن امللحمية �إىل العاملية»،
جملة الكلمة الألكرتونية ،ع .21

مولبوا،

مولبوا ،جان « ،فل�سطني ك�شرط �إن�ساين»،

نا�صر،

نا�صر� ،أجمد« ،ت�أمالت وانطباعات يف الذكرى الأوىل لرحيل حممود دروي�ش حامل
عبء الأر�ض والق�صيدة»،

نا�صر،

نا�صر� ،أجمد« ،حممود دروي�ش وق�صيدة النرث»،

نا�صر،

نا�صر� ،أجمد�« ،شاعر املنفى والروح املرفرفة»،

www.awu-.dam.org

http://www.al-kalimah.com/Data/2008/9/1/default.xml

http://www.assafir.com/homepage.aspx?EditionId=594&Channel
Id=12879#

http://www.alquds.co.uk/

جنار2008 ،

http://www.alquds.co.uk/

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
جنار ،مازن (« ،)2008تف�شي النرث يف ال�صلوات» ،جملة الكلمة الألكرتونية ،ع .21
http://www.al-kalimah.com/Data/2008/9/1/default.xml

جنار2008 ،

جنار ،مازن (« ،)2008نحت �شعري مع حممود دروي�ش» ،جملة الكلمة الألكرتونية،
ع .21

جنم2008 ،

جنم ،ال�سيد (« « ،)2008الأب» يف �شعر حممود دروي�ش» ،جملة الكلمة الألكرتونية،
ع .21

جنم2004 ،

جن��م ،مفيد (« ،)2004حم �م��ود دروي ����ش املتح�صن ب��ال���ض��وء ..ال�شعر ال��ذي
ي ��ؤث��ث �أر�� ��ض الأرج� � ��وان» ،جم�ل��ة ن ��زوى ،ع http://www.nizwa.com .39
جنم ،مفيد (« ،)2009التنا�ص الأ�سطوري يف �شعر حممود دروي�ش» ،جملة نزوى،
http://www.nizwa.com .
ع ،59
جنمي ،ح�سن« ،كتابة ال�سرية الذاتية للق�صيدة»،

http://www.al-kalimah.com/Data/2008/9/1/default.xml

http://www.al-kalimah.com/Data/2008/9/1/default.xml

جنم2009 ،

جنمي،

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/3elajAlmasafah/magazine/naqed-3a.htm
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هادف،

هادف� ،سعيد« ،حممود دروي�ش� /شهادة»،

هديب،

هديب ،جهاد« ،مرحلة حممود دروي�ش يف العا�صمة الأردنية»،

الهل�سة،

الهل�سة ،ب�سام« ،حممود دروي�ش ،احل�ضور والغياب»،

وازن،

عبده ،وازن� « ،شاعر البدايات الدائمة»،

وازن،

وازن ،عبده « ،املخ�ضرم املتجدد �صنع حداثته اخلا�صة»،

الوزاين،

الوزاين ،ح�سن�« ،شعراء من العامل يحيون حممود دروي�ش»،

الورواري،

الورواري ،عبد اللطيف« ،ب�صدد جماليات املوت يف �شعر حممود دروي�ش»،

وهبي،

وهبي ،زاهي« ،حرب وملح ،جديد حممود دروي�ش �أجمل من اخلط�أ»،

وهبي،

وهبي ،زاهي« ،حرب وملح ،حممود دروي�ش :منازلة املوت»،

وهبي،

امل�سجى»،
وهبي ،علي �أني�س« ،حممود دروي�ش القمر ّ

يعقوب

يعقوب� ،أو�س داوود« ،حكاية �شاعر فل�سطني �أعار �إيقاعه مل�أ�ساة �شعبه فبقي ير�صد
رحيل ال�شهداء ويحر�سهم»،

يعقوب2005،

http://www.abidos.org/montada/viewtopic.php?f=70&t=767&st=0
&sk=t&sd=a&start=390
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm

http://www.abidos.org/montada/viewtopic.php?f=70&t=767&st=0
&sk=t&sd=a&start=390
http://www.daralhayat.com/

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm

http://www.abidos.org/montada/viewtopic.php?f=70&t=767&st=0
&sk=t&sd=a&start=390
http://www.daralhayat.com/
http://www.daralhayat.com/

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Malafat/m_darweesh.htm

http://www.abidos.org/montada/viewtopic.php?f=70&t=767&st=0
&sk=t&sd=a&start=390
يعقوب ،نا�صر (« ،)2005جتليات املكان يف ق�صيدة «�أم�شاط عاجية» ملحمود

دروي�ش ،جملة الب�صائر ،ع ،1جامعة البرتا ،الأردن.

http://www.uop.edu.jo/download/research/BasaerJournal/history.htm

يلمو،

يلمو ،حممد« ،حممود دروي�ش ذاكرة مغربية»،

http://www.diwanalarab.com/

بني أيوب والسياب
جريس نعيم خوري
جامعة تل أبيب /الكلية األكادميية العربية
للتربية -حيفا

اخلالصة

يعترب ا�ستيحاء ال�شخ�صيات التاريخية والأ�سطورية واح��دة من �أه� ّ�م ظواهر احلداثة يف ال�شعر العربي
أهم ال�شعراء الذين جل�أوا �إىل توظيف مثل هذه ال�شخ�صيات ب�شكل مكثف والفت
املعا�صر .وكان ال�سياب من � ّ
للنظر .واملالحظ على رموز ال�سياب ،خا�صة يف املرحلة الأخرية من �شعره� ،أ ّنها �شديدة االلت�صاق ب�شخ�صيته،
تعرب عن م�شاعره ال�صادقة بكل و�ضوح ،بحيث تتحول �إىل الأنا الناطقة بل�سان ال�شاعر يف كثري من الأحيان.
أهم الرموز التي ا�ستخدمها ال�شاعر خا�صة يف املرحلة الأخرية من �شعره،
وربمّ ا كان رمز �أيوب واحدا من � ّ
فعبرّ ت ب�صدق عن �آالم ال�شاعر وتخبطاته النف�سية .ومن ينعم النظر يف الق�صائد التي وظف فيها هذا الرمز،
يالحظ �أن ال�سياب على اطالع متعمق على ق�صة �أيوب كما جاءت يف الكتب املقد�سة وق�ص�ص الأنبياء ،لذلك
ر�أيناه يحاكي �أ�سلوب التوراة يف نقل الق�صة� ،إجراء احلوار ،عر�ض الأحداث والرتكيز على التطورات الداللية
ن�ص بح ّد ذاته� ،إذ ر�أينا العديد من
يف الق�صة كك ّل .املثري يف الأمر حت ّول ال�سياب بعد موته امل�أ�ساوي �إىل ّ
ال�شعراء يقومون برثائه م�ستخدمني رمز �أيوب كبديل مو�ضوعي له ،مقتب�سني بع�ض �ألفاظه �أو �أ�شعاره من �أجل
�صح التعبري ،ويف ر�أ�س ه�ؤالء ال�شاعر �سعدي يو�سف ،الذي تقم�ص
�إك�ساب الن�ص «النكهة ال�سيابية» الأ�صيلة �إن ّ
�سيابي خال�ص.
بن�ص
�شخ�صية ال�سياب ،وتل ّب�س نف�سيتها ،فا�ستطاع �أن يخرج من خالل ذلك ّ
ّ
مقدمة :الشعر العربي واألسطورة

مرت احلياة العربية بعد احلرب العاملية الثانية بالكثري من التحوالت على ال�صعيد االجتماعي ،ال�سيا�سي
مما متخ�ض الحقا عن انتقال احلكم
والثقايف ،جتلت يف ازدياد ن�شاط حركات التحرير االجتماعية وال�سيا�سيةّ ،
يف معظم الدول العربية من امللكي �إىل اجلمهوري 1.وهي نقلة يف غاية الأهمية ،تعك�س لنا الرغبة العارمة لدى
 1عو�ض 160-161 ،50-3 :1967؛ .Badawi 1974: 204
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العربي يف التحرر من القيود التي فر�ضتها الأجهزة التقليدية التي �سيطرت على كافة نواحي احلياة .هذه
الرغبة يف التحرر االجتماعي وال�سيا�سي رافقها ن�شاط �أي�ضا يف املنظومة الأدبية ،انعك�س من خالل ازدياد
العناية ب��الأدب ال�شعبي ،والبحث عن �أ�شكال جديدة للتعبري الأدب��ي عامة 2.وكان �أبرز ما متخ�ض عنه هذا
الن�شاط الأدبي ظهور �شكل جديد من �أ�شكال ال�شعر عرف با�سم «ال�شعر احل ّر» ،الذي بد�أ تدريجيا باحتالل
مركز املنظومة ال�شعرية عو�ضا عن الق�صيدة التقليدية 3 .هذا التحول على �صعيد ال�شعرية العربية كان له �أثر
ها ّم يف حتول م�سار ال�شعر العربي قلبا وقالبا� ،إذ مل يقت�صر التحديث على �شكل الق�صيدة فح�سب بل تعداه �إىل
�أ�سلوبها العام وم�ضمونها وتقنياتها الفنية�« .سقوط جدران» الق�صيدة التقليدية� ،أو حترر الق�صيدة من قيود
القافية ونظام البيتية ،فتح الباب على م�صراعيه لتدفق املواد الثقافية �إىل الداخل ،وتفاعلها مع الأ�ساليب
ال�شعرية الأ�صلية .فقد �شهد ال�شعر العربي منذ ازدياد العناية بال�شعر احل ّر اهتماما متناميا بالرتاث العربي
والإن�ساين العا ّم ،وانفتاحا جليا على �سائر الأجنا�س الأدبية يف املنظومة الأدبية كك ّل .وقد جتلى ذلك من خالل
الق�ص وغريه من الأنواع الأدبية ا�ستخداما
الإكثار من توظيف الرموز الثقافية يف ال�شعر ،وا�ستخدام تقنيات ّ
4
وا�سعا مل ي�شهد ال�شعر العربي مثيله من قبل.
ملاذا أيوب؟
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أهم الرموز الثقافية التي ا�ستخدمها ال�شاعر العربي احلديث ،وتكمن �أهمية هذه
يعترب �أيوب واحدا من � ّ
ال�شخ�صية يف كونها جزءا من املوروث احل�ضاري العربي ،انتقلت من املعتقد الديني املح�ض �إىل ح ّيز املعتقد
 2عن نظرية «املنظومات املتعددة» التي طورها الباحث �إيفن زوهر ،راجعEven-Zohar 1990: 27 :؛ قارنKhoury 2006a: 109 :؛
خوري �1999أ( 16-15 :الهام�ش)؛ خوري 1999ب101-97 :؛ .Khoury 2006c: 95
 3يرف�ض �شكري ن�سبة ابتكار ال�شعر احلر لنازك املالئكة ( )-1923ويعتربه ابتكارا جماعيا� ،ساهمت الظروف العامة يف بروزه بعد جتارب وحماوالت
عديدة (�شكري  204 :1968؛ قارن� :شكري )65 :1971؛ عن «اجلذور االجتماعية حلركة ال�شعر احلر» راجع :نازك املالئكة 37- :1965
 .50كما جتمل اجليو�سي التطورات الأ�سا�سية يف احلياة العربية على امل�ستوى الثقايف ،االجتماعي ،وال�سيا�سي ،والتي �ساهمت يف ن�ش�أة هذا ال�شعر،
ف�إذا بها �ستّ �أ�سا�سية .1 :الرتجمات و�أثر �إليوت .2 ،التحوالت ال�سيا�سية خا�صة بعد النكبة .3 ،ات�ساع ثقافة ال�شاعر بحيث يعجز املبنى القدمي عن
حملها .4 ،حركات التحرر العربية .5 ،اال�شرتاكية ومباد�ؤها ال�شعبية .6 ،منو فنون النرث وت�أثر ال�شعراء بها .وهذه امل�سببات ت�ضافرت معا يف خلق
احلاجة �إىل التجديد (راجع)Jayyusi 1977, vol. 2: 567-568 :؛ قارن :التوجني 160-161 :1968؛ اخلياط 111- :1970
113؛ النويهي 469-470 ،9-10 :1971؛ Badawi 1975: 226؛ Moreh 1976: 267-268؛ Saif 1976: 29-30؛
الكبي�سي 17 :1978؛ الكتاين  ،1982ج 988 :2؛ مكي  151-152 :1986؛ حافظ 250-251 :1985؛ حدّاد ،علي 66- :1986
189 ،69؛ ال�شقريات 61-62 :1987؛ العامل 32 :1988؛ الكركي 15 :1989؛ �شرف 18-19 :1991؛ النقّا�ش 524 :1992؛ ق ّباين
 ،1993ج 367 :5؛ Allen 1993: 90؛ الكبي�سي 139 :1988؛ توفيق 254-256 :1997؛ فتح الباب 62-63 :1997؛ حدّاد
59 :1998؛ ح ّلوم 37 :2000؛ وادي 19 ،10 :2000؛ عبا�س .50-53 :2001
 4راجع :نازك املالئكة 31-29 :1965؛ Koury 2008: 311؛ الغريف ( 12 :1986عن ال�سياب يف مقدمته لديوانه �أ�ساطري ال�صادر
�سنة )1950؛ الغريف ( 85-84 :1986عن ال�سياب يف حوار معه �سنة )1956؛ الديب 20 ،18 :1962؛ التوجني 161-160 :1968؛
النويهي 468-467 ،145 ،130-129 :1971؛ العامل 34-33 :1988؛ جربان ( 83 ،65 :1989وهنا يتحدث عن ا�ستفادة رواد ال�شعر
اجلديد من اخلوا�ص الأ�سلوبية للق�صة الق�صرية)؛ جربان 5 :2003؛ �أبو مراد ( 2004عن دروي�ش وت�أكيده على �أهمية ال�شعر اجلديد يف �إتاحة
الفر�صة �أمام ال�شاعر للمزج بني الفنون املختلفة وتوظيف الرمز على نطاق وا�سع)؛ Badawi 1975: 225؛ Moreh 1976: 213,
236-237, 264-265؛ Sulaiman 1984: 97؛ حدّاد ،علي 251 ،75 :1986؛ قميحة 18 :1987؛ ال�شقريات 72 :1987؛
Jayyusi 1992: 149؛ فتح الباب 240 :1997؛ توفيق 310 :1997؛ Deyoung 1998: 193؛ �شراد 300-293 :1998؛
وادي .11 :2000
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أهم ال�شخ�صيات الرتاثية التي حفظتها الذاكرة ال�شعبية .هذا �إن ّ
دل فيدل على �شدة
ال�شعبي ،و�أ�ضحت من � ّ
ارتباط هذه ال�شخ�صية بالوجدان ال�شعبي ور�سوخها يف منظومة املعتقدات ال�شعبية ،لقدرتها على التوا�صل مع
مكونات ال�شعب الفكرية� ،أحالمه ،نزعاته ورغباته .وقد برزت �أهمية هذا الرمز الوجدانية يف نهاية الأربعينات
وبداية اخلم�سينات خا�صة بعد الهزمية التي مني بها العرب ،وامل�آ�سي التي تعر�ضوا لها .ال�شاعر العربي يف هذه
مما �أدى �إىل �صراع مرير بينه وبني ال�سلطة جلب
الفرتة بد�أ مييل �إىل االلتزام بق�ضايا ال�شعب �أكرث ف�أكرثّ ،
معه الكثري من املعاناة .يف ظ ّل هذه الظروف فر�ضت �شخ�صية �أيوب نف�سها كمعادل مو�ضوعي (objective
 5)correlativeها ّم يف الأدب العربي عامة وال�شعر على وجه اخل�صو�ص ،يعمل ،بالإ�ضافة �إىل طاقته الإيحائية
والن�ص.
الن�ص ،على خلق نوع من الألفة والتوا�صل بني القارئ
ّ
التي تغني ّ
شخصية أيوب في املصادر الدينية

من املفيد ،قبل �أن نخو�ض يف حتليل الأمن��اط املختلفة ل�شخ�صية �أي��وب يف ال�شعر احلديث� ،أن نعود �إىل
امل�صادر الأ�صلية التي ا�ستلهم منها ال�شعراء هذه ال�شخ�صية� ،أال وهي امل�صادر الدينية .ففي التوراة هناك
�سفر كامل رويت فيه ق�صة �أيوب عرب اثنني و�أربعني �إ�صحاحا 6،وميكن �أن نق�سم املادة فيه �إىل ثالثة �أق�سام
�أ�سا�سية .1 :حالة �أيوب قبل جتربة ال�شيطان له� :إذ كان يف �أ�سعد حال ،ميلك الكثري من املال والبنني ،وبركة
اهلل كانت عليه وعلى �أهله جميعا ،لأنه �آمن باهلل �إميانا ثابتا ،وجاء و�صف هذه املرحلة يف جزء من الإ�صحاح
الأول فقط .2 .حالة �أيوب بعد �أن �سمح اهلل لل�شيطان بتجربته .وهذه املرحلة لها ح�صة الأ�سد يف ال�سفر� ،إذ
متتد من و�سط الإ�صحاح الأول حتى و�سط الإ�صحاح الأخري ،وميكننا �أن نق�سم املادة فيها ،مبوجب امل�ضمون،
�إىل خم�سة مو�ضوعات رئي�سية� :أ .و�صف حالة �أيوب اجل�سدية والنف�سية نتيجة امل�آ�سي التي تعر�ض لها ،والت�شديد
على مو�ضوع تخلي �أهله و�أ�صدقائه عنه .ب� .أقوال �أيوب ومناجاته لنف�سه ،وتت�ضمن تذمره ،نواحه ،فل�سفته
الالهوتية ،ا�سرتجاعه ذهنيا ما كان عليه من نعيم وعتابه هلل .ج .حثّ زوجة �أيوب له �أن يجدف على اهلل لأنه
�سمح بوقوعه بهذه امل�آ�سي ،و�إ�صرار �أيوب على التم�سك بالإميان والثقة باهلل .د .حديث بع�ض �أتقياء اهلل مع
�أيوب تعزية ،من جهة ،وعتابا له لتفوهه مبا ي�شكك بقدرة اهلل ،وموعظتهم له يف �ش�ؤون احلياة والقدرة الإلهية.
هـ� .صالة �أيوب �إىل اهلل ،وفيها نوع من العتاب� ،إذ يطلب �أيوب فيها من اهلل �أن مييته ،ويظهر من خاللها مدى
ي�أ�سه و�شعوره با�ستحالة النجاة .باملقابل نالحظ توبيخ اهلل لأيوب وت�أكيده على عظمته وقدرته التي تفوق كل
ت�صور مقابل ق�صر نظر الإن�سان وقلة �صربه و�ضعف حكمته .وهنا يتحول �أ�سلوب ال�سفر لي�صبح �أقرب �إىل
ال�شعر رقة وتلميحا وت�صويرا 7.ويف نهاية هذه املرحلة ن�شهد تذلل �أيوب هلل وتوبته ،ور�ضى اهلل عنه .3 .حالة
 5كان ال�شاعر الإجنليزي ت�.س� .إليوت (� )1965-1888أ ّول من ا�ستخدم م�صطلح «املعادِل املو�ضوعي» ( )objective correlativeوذلك
يف مقالة له ن�شرها �سنة  ،1919تناول فيها م�سرحية هاملت ل�شك�سبري ( .)1616-1564حيث �أ ّكد �أنّ «الطريقة الوحيدة للتعبري عن العاطفة
فني هي يف �إيجاد املعادل املو�ضوعي؛ بكلمات �أخرى ،جمموعة �أ�شياء ،و�ضع ما� ،سل�سلة �أحداث وجب �أن ت�شكل معادلة لتلك العاطفة اخلا�صة»
يف قالب ّ
Eliot 1965: 102؛ قارن :ل�ؤل�ؤة 9-27 :1980؛ فتحي .221 :2000
 6راجع”Job“, Holy Bible- New International Version: 833-875 :
 7راجع مثال الإ�صحاح ال�سابع ،من العدد ال�سابع حتى .21
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�أيوب بعد اجتيازه التجربة بنجاح :فقد �ضاعف اهلل له كل ما كان له من قبل ،و�أعاد �إليه �أ�صدقاءه و�أهله ،ورزقه
البنني والبنات ،وذلك لتم�سكه ب�إميانه.
8
�أ ّما يف القر�آن الكرمي فقد وردت ق�صة �أيوب خمت�صرة جدا ،وذلك يف �سورة الأنبياء (�آيتان) و�سورة �ص
(�أربع �آيات) 9،ويتجلى من خاللها �أيوب رجال تقيا م�ؤمنا باهلل ،وقد باركه اهلل على ذلك ،وجازاه على �صربه
ب�أن عو�ضه ما فقده.
أيوب في قصص األنبياء والفكر الشعبي

80

انتقلت �شخ�صية �أيوب ،كما قلنا ،من امل�صدر الديني لتتحول �إىل �شخ�صية �شعبية ،تروى عنها الق�ص�ص،
وت�ضرب فيها الأمثال ،وتظهر يف الأغاين ال�شعبية على نحو وا�سع ،بحيث �أ�ضحت واحدة من �أكرث ال�شخ�صيات
ال�شعبية انت�شارا ،و�أكرثها ظهورا يف اخليال ال�شعبي ويف الأدب العربي عموما .وربمّ ا لعبت ق�ص�ص الأنبياء التي
نقلها امل�ؤرخون والفقهاء امل�سلمون دورا هاما يف ن�شر ق�صة هذه ال�شخ�صية الدينية ،خا�صة ملا فيها من تفا�صيل
�ساهمت يف تقريب ال�شخ�صية من اخليال والنف�سية ال�شعبيني .ومن خالل تلك الن�صو�ص ميكننا �أن ن�ستنبط
�ستة حماور �أ�سا�سية يف ق�صة �أيوب .1 :غناه الوا�سع قبل االبتالء؛  .2ت�س ّلط �إبلي�س عليه ب�إذن من اهلل ،وفقدانه
كل ما ميلك ،وابتال�ؤه باملر�ض بحيث مل ي�سلم �سوى قلبه ول�سانه وعقله؛  .3نبذ قومه له وانعزاله عنهم؛ � .4صرب
زوجته وعنايتها به؛  .5عدم كفره باهلل بل متجيده الدائم؛ � .6شفاء اهلل له وتعوي�ضه �أ�ضعاف ما فقد بطريقة
عجائبية خرافية 10.وهي كما نالحظ نف�س اخلطوط التوراتية للق�صة ،مع بع�ض االختالفات يف التفا�صيل.
هكذا �أ�ضحت ق�صة �أيوب معروفة يف كافة �أنحاء العامل العربي ،وتروى ب�أ�شكال و�صيغ خمتلفة من بلد �إىل
�آخر ،ومن ع�صر �إىل ع�صر ،مع احلفاظ على جوهرها ،والتنويع يف �أ�سلوب �سردها والتغيري يف بع�ض تفا�صيلها
اجلانبية .تناقلها ال�شفوي ،واحتاللها مركزا جوهريا يف اخليال ال�شعبي ،وتداولها الدائم ،وقبولها للتغيريات
الدائمة ،بالإ�ضافة �إىل ان�سجامها مع الوجدان ال�شعبي ،وحتولها �إىل جزء من مركبات املنظومة احل�ضارية
ال�شعبية للمجتمعات العربية ،ي�ؤكد ذلك كله حتولها �إىل ق�صة �شعبية منوذجية .وقد �أكرث ال�شعراء من توظيفها
مما ظهر �أثره على �أ�سلوب الق�صيدة عامة و�أجوائها ،يف كثري من
للتعبري عن �آالمهم اخلا�صة �أو �آالم �شعوبهمّ ،
الأحيان ،كما �سنو�ضح من خالل النماذج املنتقاة يف الدرا�سة.
هذه الدراسة

حتاول هذه الدرا�سة متابعة رمز «�أيوب» يف ال�شعر احلديث مع الرتكيز على �أمناط ال�شخ�صية كما �أرادها
ال�شاعر العربي ،وداللتها الرمزية ،والتقنيات امل�ستخدمة يف توظيفها ،بالإ�ضافة �إىل فح�ص مدى �إ�سهامها يف
للن�ص .والق�سم الأوفى من هذه الدرا�سة خم�ص�ص ل�شعر بدر �شاكر ال�سياب ،ولل�شعر
�إغناء الطاقة التعبريية ّ
 8راجع :القر�آن الكرمي�« ،سورة الأنبياء» ،الآيتني.83-84 :
 9راجع :القر�آن الكرمي�« ،سورة �ص» ،الآيات.41-44
 10راجع :ابن كثري 241-7 :1991؛ قارن :الطربي  ،1964ج .361-5 :1
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العربي الذي كتب يف رثاء ال�سياب ،فمن املالحظ �أنّ رمز �أيوب يف هذا اجلانب من ال�شعر العربي ي�أخذ �أبعادا
خمتلفة ومتنوعة ،وداللة الرمز فيه غنية ومت�شعبة.
بقي �أن نقول �إنّ ترتيب املواد هنا جاء وفق نوعية العالقة بني الن�ص امل�ستدعي والن�ص الأ�صلي امل�ستدعى،
متدرجني من العالقة الأب�سط (متمثلة بالإملاع) �إىل الأكرث تعقيدا.
أيوب في الشعر احلديث -تقدمي

يعترب ال�سياب ( )1964-1926واحدا من �أ�شقى ال�شعراء العرب عامة و�شعراء الع�صر احلديث خا�صة .فقد
عانى من ظروف حياتية �صعبة ،حني توفيت �أ ّمه وهو يف ال�ساد�سة من العمر ،فانتقل لرعاية جدته التي توفيت
هي الأخرىّ ،ثم تع ّر�ض ،يف مقتبل العمر ،للكثري من امل�ضايقات والتحر�شات ال�سيا�سية ،خا�صة من �أع�ضاء
حزبه ال�سابق (ال�شيوعي) .كما ح ّل به مر�ض من النوع النادر ،ق�ضى عليه ببطء �شديد ،وكان ال�شاعر خالل
ذلك يعاين من �ضعف �شديد يف �ساقيه ونحول يف ج�سده و�آالم �شديدة يف �أنحاء اجل�سد الناحل ،حتى �أقعده
املر�ضّ ،ثم �أ�صيب ب�شرخ يف عظم الفخذ تويف على �أثره وهو يف الثامنة والثالثني من العمر 11.هذه الظروف
التي كان معظم ال�شعراء املعا�صرين لل�سياب على اطالع عليها �أدّت �إىل �شيوع ظاهرة برزت يف ال�ستينات خا�صة
نف�سه هذه
�أ�سميها «�أي��وب ال�سيابي» .ارتبطت �شخ�صية �أيوب بال�سياب ارتباطا �شديدا ،فا�ستخدم ال�شاعر ُ
ال�شخ�صي َة كناية عن نف�سه يف ق�صيدتني حتت عنوان�« :سفر �أيوب» و «قالوا لأيوب» من جمموعته منزل الأقنان
( .)1963كما رثى بع�ض ال�شعراء ال�سياب م�ستخدمني الرمز نف�سه يف التعبري عن معاناة هذا ال�شاعر� ،أذكر
منهم �سعدي يو�سف ( ) -1934يف ق�صيدته «مرثية» من جمموعته ق�صائد مرئية ( ،)1965و�سميح القا�سم
( ) -1939يف ق�صيدته «مرثية بدر �شاكر ال�سياب» من جمموعة دمي على كفي ( .)1967من املثري �أن نقارن
بني «�أيوب ال�سياب» من وجهة نظر ال�سياب ،و «�أيوب ال�سياب» من وجهة نظر هذين ال�شاعرين.
معظم ال�شعراء الآخرين وظفوا �شخ�صية �أيوب كرمز لهم� ،أو ككناية عن الأمل ال�شديد مع ال�صرب اجلميل،
ونقوم هنا بعر�ض مناذج من �أمناط التوظيف هذه ك ّلها .ي�شار هنا �إىل �أ ّنه بعد �إنعام النظر مليا يف �شعر
أهم ال�شعراء العرب يف الع�صر احلديث ،ومتابعة رمز �أيوب فيها ،ات�ضح �أن مالمح �شخ�صية �أيوب وخطوط
� ّ
أعم ،مل يطر�أ عليها �أي تغيري ،فلم نر «�أيوب» �شخ�صية �أخرى غري
ق�صته ال�شعبية الأ�سا�سية ،يف الغالب ال ّ
ال�شخ�صية ال�شعبية املتعارف على �سماتها .مل يح ّول اخليال ال�شعري هذه ال�شخ�صية مثال من �شخ�صية
م�ست�سلمة خا�ضعة �إىل �شخ�صية متم ّردة قوية� ،أو من �شخ�صية م�ؤمنة �إىل ح ّد التو ّكل ال�شديد �إىل �شخ�صية
� 11إذا تابعنا ر�سائل ال�سياب لأ�صدقائه و�أقربائه وبع�ض القيمني على دور الن�شر واملجالت نالحظ �أنّ الطابع الغالب عليها هو التعبري عن احلرمان و�ضنك
العي�ش والفاقة �إ�ضافة �إىل املعاناة ب�سبب املر�ض وغريه (راجع ،على �سبيل املثال :ال�سامرائي -188 ،186 ،182 ،180 ،175 ،167 :1994
 .)210-206 ،197 ،190عن �شعوره باقرتاب �أجله راجع :الغريف  .166-165 ،14 :1986عن رحلته مع املر�ض والعذاب راجع :عبا�س
367-345 :1983؛ توفيق 116-105 :1997؛ زايد 90 :1997؛ كرمي  .174-173 :2000عن ا�ضطهاده وحياة الب�ؤ�س التي كان
يحياها راجع :التوجني 77 ،9 :1968؛ جربا والب�صري والطاهر 101 :1973؛ علو�ش 51 ،38 :1977؛ عبا�س 340 ،92 ،89 :1983؛
ال�شقريات 65 :1987؛ بني�س  ،1990ج 264-262 :3؛ علو�ش �1995أ :زز ،ل ل� ،أ�أ�أ؛ علو�ش 1995ب38 :؛ توفيق 112-79 :1997؛
حداد 24-23 ،19 :1998؛ Deyoung 1998: 187؛ جعفر .25-23 :1999
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كافرة مادية ال ت�ؤمن �إال بقواها الذاتية .فرغم التحوالت املادية ،وتطور النظريات الإن�سانية ،و�شيوع الأفكار
أعم،
تن�صب الإن�سان �إلها وحيدا يف هذا الكون� ،إ ّال �أنّ �شخ�صية �أيوب ،يف الغالب ال ّ
والفل�سفات الوجودية التي ّ
مل يطر�أ عليها �أدنى تغيري يف هذا االجتاه .التغيريات الطفيفة التي حدثت على هذه ال�شخ�صية وقعت على
بع�ض التفا�صيل اجلانبية ،وذلك يف ما يتوافق مع ظروف ال�شاعر اخلا�صة ،ك�أنْ يعمل ال�شاعر على ع�صرنة
�شخ�صية �أيوب .يبدو �أنّ عمق الأمل وال�صرب الذي تعرب عنه هذه ال�شخ�صية جعل من ال�صعب جدا على ال�شاعر
�أن يف ّكر يف حتويلها �إىل النقي�ض ،من ناحية ،ومن ناحية �أخرى يبدو �أن ال�شاعر قد �أدرك �أ ّنه من ال�صعب
حتطيم تلك ال�شخ�صية املرتبطة عقائديا ووجدانيا بنف�س القارئ وذاكرته ،وا�ستبدالها بنقي�ضها �أو ب�شخ�صية
بديلة حتمل بع�ض ال�سمات املختلفة .ف�شخ�صية �أيوب ،كما جاءت يف الق�ص�ص ال�شعبي ،ما زالت �شخ�صية
منوذجية ال غنى عنها ب�صفاتها و�سماتها الإن�سانية الأ�صلية ،حتمل طاقة تعبريية وتخييلية هائلة ال بديل لها
يف غناها .من ناحية ثانية ،مييل ال�شاعر العربي عامة �إىل البحث عن اال�ستقرار والراحة ،و�إي�صال القارئ
�أي�ضا �إىل مثل هذه الراحة .فكال ال�شاعر والقارئ العربيني يرى نف�سه �إن�سانا معذبا حمروما ،يعاين من ه�ضم
احلقوق وم�صادرة احلريات والقمع ،م�ضطرا �إىل ال�صرب ك�أيوب ،ويعي�ش يف حالة عجز فردي وتخلف وعجز
ح�ضاريني .وو�سط ذلك هناك حاجة ما�سة �إىل �شخ�صية ت�ضاهي عذاباتها عذابات ال�شاعر والقارئ معا،
بحيث ت�شكل و�سيلة للتخفيف من الأمل ،من خالل التعاطف والت�ضامن معها ،وبالتايل التماهي فيها ،وحماكاة
قناعاتها النموذجية .لذلك بقيت �شخ�صية �أي��وب رمزا منوذجيا لل�صرب مع العذاب ،والإمي��ان الثابت مع
التجارب الأليمة ،ي�صعب على اخليال ال�شعبي �أن يحرفها عن م�سارها� ،أو يطعن بحقيقتها ،ملا يف ذلك من �أثر
�سلبي على النف�سية ال�شعبية ،يع ّمق جرحها ويدفع عنها �سبل التخفيف من العذاب بال�صرب والإميان 12.نق�ض
هذه ال�شخ�صية �إذن �أمر لي�س بالي�سري ،وهو يتطلب جر�أة من قبل ال�شاعر ،وقدرة على �صياغة ال�شخ�صية
�صياغة جديدة مقنعة.
جلي ووا�ضح يف
ومع ذلك فبعد مطالعتنا دواوين �شعراء املنت ر�أينا �شاعرا واحدا حاول �أن يفعل ذلك ب�شكل ّ
اثنتني من ق�صائده ،هو �سميح القا�سم ،ونقوم هنا مبعاجلة هاتني الق�صيدتني ،وحتليل مدى جناحهما يف تقدمي
�شخ�صية «�أيوب اجلديد» هذه.

� 12ألهمت �شخ�صية �أيوب الكثري من املفكرين ،علماء النف�س ،الفال�سفة وغريهم ،فحاولوا حتليلها ،والوقوف على عالقتها بالذات الإلهية ،والك�شف
عن �أ�سباب تعر�ضها لكل هذه املحن ،وحتليل ت�صرفاتها� ،أقوالها وم�شاعرها يف ظ ّل هذه الظروف اخلا�صة .يف ر�أ�س ه�ؤالء كان الباحث واملفكر «يونغ»
( )1961-1875( )Jungالذي يحاول يف كتابه � Answer to Jobأن يحلل ق�صة �أيوب من زاوية نظر م�سيحية فل�سفية .يعتقد يونغ �أنّ ما
حدث لأيوب هو حماولة من اهلل لبيان جربوته وجمده ال�صافيني بعيدا عن رحمته وتعاطفه .ويرى يونغ �أن اهلل ت�أثر جدا ب�إميان �أيوب و�سم ّو �أخالقه
مما قاده �إىل نوع من التوازن� :إىل جانب القوة وجب �أن يتحلى بالرحمة والعاطفة جتاه خملوقاته� ،إىل جانب التعامل ب�صرامة ،و�إعمال القانون مبا�شرة
ّ
لدى ارتكاب �أدنى خط�أ وجب �أن تكون ال�شفقة والرحمة والتلطف .من خالل جتربة �أيوب ،كما يقول يونغ ،ات�ضح �أنّ «�أيوب ارتفعت مكانته الأخالقية
فوق مكانة اهلل نف�سه» ،وهو �أمر �أن�ش�أ حافزا لدى اهلل ملعرفة �س ّر هذا الرقي لدى خملوقه ،مما حدا به �أن ي�صبح �إن�سانا ،ويخو�ض بنف�سه جتربة الب�شر
يف الأمل ،ال�صرب ،الإميان وغريها ،كنوع من التحول والتطور يف ال�شخ�صيةالإلهية ،من العدل ال�صارم� ،إىل الرحمة والتعاطف �إىل جانب العدل،
وبالتايل لنوع من التعايل وال�سمو النف�سي .راجع:
Jung C.G. Jung. Answer to Job (London: Routledge Classics, 2002) 52.

املجلة  -مجمع اللغة العربية ،عدد 2010 ،1
توظيف شخصية أيوب كإملاع ()allusion

كثري من ال�شعراء ي�ستدعون بع�ض ال�شخ�صيات ال�شعبية ا�ستدعاء عابرا ،فتقوم بدورها يف الق�صيدة ،مثرية
بع�ض التداعيات ال�سريعة يف ذهن القارئّ ،ثم ينتهي �أثرها ،فال ت�شكل وحدة �أ�سا�سية من وح��دات الن�ص
امل�ضمونية �أو البنائية .وهو �أب�سط �أنواع التوظيف ،يعتمد فيه ال�شاعر اعتمادا �أ�سا�سيا على ا�ستثارة خمزون
الذاكرة ال�شعبية كامال ،من خالل ذكر ال�شخ�صية ب�شكل عابر ،وهذا �أ�شبه بال�شرارة� ،إن �صح الت�شبيه ،التي
ت�شعل ه�شيما كامال .فال�شخ�صيات ال�شعبية تتمتع مبكانة خا�صة يف الذاكرة ال�شعبية ،وحتيط بها الكثري من
الق�ص�ص والأخبار التي �أ�ضحت جزءا ال يتجز�أ من مكوناتها ومقوماتها ،بحيث يكفي �أن ي�ستدعي ال�شاعر هذه
ال�شخ�صية حتى ت�ستثار حولها كل تلك الق�ص�ص واملواد ال�شعبية اجلاهزة .وهنا تربز �أهمية الإملاع من حيث �إ ّنه
لفظ واحد ،لكنه خمزون كبري من املواد والق�ص�ص ذات الداللة الهامة ،التي تلقي بظاللها على الن�ص كك ّل.
فالإملاع� ،إذن ،يعمل على التكثيف وح�شد الكثري من املعاين والدالالت يف كلمة واحدة تُذكر ب�شكل عابر 13.يف
ق�صيدته «حبيبتي ومدينتنا» من جمموعة قر�آن املوت واليا�سمني ( )1971يقول القا�سم:
مطر على ريح ...ووجه حبيبتي
ما�ض يفيقُ وحا�ض ٌر يتنب�أُ
ٍ
و�أنا �أدفئها ب�ض ّمة �ساعدي
خجالنُ � ...أ�سو�أ من عذابي� ،أ�سو�أُ
َ
ا�ستعرتك حقب ًة
وب
صرب �أ ّي َ
يا � َ
ُ 14
فمتى يعود دمي ...وحلمي يرب�أ؟

الق�صيدة ذات نزعة تقليدية غنائية� :أبيات ذات وزن واحد وقافية واح��دة على امتداد الق�صيدة ،يعرب
ال�شاعر فيها عن ذاته وم�شاعره ب�شكل وا�ضح ومبا�شر ،وتكاد تخلو من العن�صر الدرامي .ال يظهر يف الق�صيدة
�أي �أثر للأ�سلوب الق�ص�صي ،وو�سط هذا يغدو الإملاع �إىل �شخ�صية �أيوب عابرا ثابتا لي�س فيه � ّأي ت�ص ّرف �أو

 13معظم الباحثني العرب ي�سمون هذا النوع من العالقات الن�صية «الإ�شارة» ،ولكن نظرا لت�شعب دالالت هذا امل�صطلح وبالتايل غمو�ض معناه� ،آثرت
ا�ستخدام م�صطلح الإملاع ،م�ستفيدا من درا�سة �أجراها الباحث جابر قميحة ا�ستخدم فيها هذا امل�صطلح ،و�أخرى �أجراها الباحث �سليمان جربان
(راج��ع :قميحة 50 :1987؛ جربان  .)223 :1989كدون ( )Cuddonيعرف الإمل��اع كما يلي�« :إحالة غري مبا�شرة لعمل �أدبي �أو فني،
�أو ل�شخ�صية ما �أو حدث .وهي تقنية تهدف �إىل لفت انتباه القارئ وح ّثه على م�شاركة الكاتب [يف �إجناز الن�ص] .وميكن للإملاع �أن يرثي الن�ص
بارتباطات خمتلفة ،مما يزيد يف عمقه» (Cuddon1998: 27؛ قارن :حدّاد 86 :1986؛ قميحة 50 :1987؛ Miner 1993: 39؛
�أبو ح ّنا 7-236 :1994؛ العالق 132 :1997؛ حدّاد 122 :1998؛ فتحي  .51 :2000بن بورات ( )Ben-Poratبدورها تعرف الإملاع
على �أ ّنه« :ن�شاط ُمتزامن لن�صني» ،لذلك فهي تعترب الإملاع «بنية من قوالب متنا�صة» من جهة ،ومن جهة �أخرى�« :إ�شارة توجيهية» (راجعHebel :
1991: 136؛ قارن :בן-פורת .)172 :1985
 14القا�سم �1991أ ،ج .516 :1
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حتويل ،ولي�س له �أي �أثر يذكر على �شكل الق�صيدة �أو �أ�سلوب التعبري فيها.
عبد الوهاب البياتي ( )1999 -1926هو الآخر ي�ستدعي �شخ�صية �أيوب ا�ستدعاء ثابتا ،م�ضيفا بع�ض
التقنيات الأخرى على اال�ستدعاء .ففي ق�صيدته «بكائية �إىل �شم�س حزيران» من جمموعته عيون الكالب امليتة
( )1969يل ّمح ال�شاعر �إىل معاناته يف ظل اال�ستبداد والظلم والهزائم ال�سيا�سية فيقول:
كف
حاملني الوطن امل�صلوب يف ٍ
الرتاب
ويف الأخرى
ْ
الذباب
اجلرح
�آه ال تطرد عن
ْ
ِ
أيوب»
فجراحي ف ُم «� َ
و�آالمي انتظا ْر
16
ودم يطلب ثا ْر
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يذكر ال�شاعر �أيوب ب�شكل عابر ،دون �أن يحوله �إىل رمز جوهري يف الق�صيدة ،بل يكتفي بجعله جزءا من
اخلا�ص ،وحذف هذا اجلزء ال ي�ؤثر على الداللة وال ينق�ص من معنى الق�صيدة
جمموعة عبارات ت�ص ّور �أمله
ّ
وم�ضمونها� .أيوب يف الق�صيدة هو �إملاع �إىل �أيوب الق�صة الدينية ،ف�إذا تابعنا الألفاظ التي ت�سبق هذا الإملاع �أو
ت�أتي بعده ،نراها جميعا ترتبط به وتن�سجم معه :اجلرح ،والذباب ،والآالم ،والدم .وهي �إ�شارات �إىل القروح
مما
والأمرا�ض التي حاقت ب�أيوب �أثناء التجربة كما ورد ذكرها يف التوراة� 17.أ ّما تقنيا فقد ا�ستفاد ال�شاعر ّ
يوحيه هذا الإملاع للمبالغة يف ت�صوير �شدة معاناته ،وقد ّ
وظف الإملاع هنا على �شكل ت�شبيه بليغ ،حني �ش ّبه
جرحه بفم �أيوب ،حاذفا �أداة الت�شبيه ووجه ال�شبه 18.ت�شبيهه اجلراح بفم �أيوب له داللة عميقة هنا ،ذلك �أنّ
الفم هو ال�شاهد لهذا الأمل وامل�ص ّرح به ،وهو الذي يطلق �صوت هذا الأمل ويعبرّ عنه تعبريا مبا�شرا وفعليا،
فجراح ال�شاعر �إذن ت�شهد وت�ص ّرح ب�آالمه التي ت�ضاهي �آالم �أيوب ،فهي ت�صيح كما �صاح �أيوب نف�سه.
حممود دروي�ش (� ،)2008 -1941أي�ضا ي�ستدعي �شخ�صية �أيوب ا�ستدعاء ثابتاّ ،
فيوظفها ك�إملاع يرمز �إىل
الن�ص ال�شعبي ،من
ال�صرب ،لك ّنه ال يكتفي بهذا ،بل يقوم �أي�ضا مبا ي�سمى عملية احلذف ( )substractionمن ّ

 15ملزيد من النماذج ال�شبيهة التي وظفت فيها بع�ض ال�شخ�صيات ال�شعبية على �شكل �إملاع عابر ،راجع :البياتي  ،1972ج ( 674 :1مار جري�س)؛
قباين  ،1993ج ( 198 :2اخل�ضر)؛ ق ّباين  ،1993ج �( 277 :3أيوب)؛ دروي�ش  ،1997ج ( 143 :1ر�ضوان).
 16البياتي  ،1972ج .288 :2
 17راجع”Job“, Holy Bible 2000, 2:7-8. :
 18عن الت�شبيه البليغ راجع :عا�صي ويعقوب  ،1987ج 390 :1؛ املنا�صرة .23 :1999
؛http://www.balagh.com/mosoa/quran/re10cdpd.htm
http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=16443
 http://www.4uarab.com/؛ ;http://www.ikhwan-muslimoon-syria.org/09shabab/ashbal24/logha.htm
vb/showthread.php?t=54168.
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�أجل تقلي�صه (� ،)synopsisأو كتابة خمت�صر له ( 19 ،)abstractحني يقول يف ق�صيدته «�أبي» من جمموعته
عا�شق من فل�سطني (:)1966
يوم كان الإله يجلد عبد ْه
قلت :يا نا�س! نكف ُر؟
فروى يل �أبي ...وط�أط�أ زنده:
العذاب
يف حوار مع
ْ
أيوب ي�شك ُر
كانَ � ُ
20
وال�سحاب!
خالق الدو ِد...
ْ
كما ر�أينا ف�إنّ القا�سم ن�سب �إىل نف�سه �صرب �أيوب ب�شكل مبا�شر� ،أ ّما دروي�ش فقام ،على ل�سان �أبيه ،بالتلميح
�إىل هذا ال�صرب ،وبالتايل َ
ترك جماال للقارئ من �أجل ربط قول الأب بو�ضع ال�شاعر والنا�س الذين حوله .من
خالل الق�صيدة يبدو ال�شاعر فاقدا لل�صرب ،يدعو النا�س �إىل التم ّرد على هذا الإله (الرمزي) ،وعدم الت�سليم
مبا يلحق بهم من عذاب وجور ،يف حني يلعب �أبوه دور املعزي الذي يحاوره ويعظه وين�صحه بال�صرب .هذا
احلوار بني الأب وابنه هو حوار بني جيلني :جيل الأم�س ،جيل ما قبل الوعي القومي ،الذي اعتاد الهزائم ،وميتاز
بالإميان التا ّم واخل�ضوع للإرادة الإلهية ،وبالتايل الت�سليم مبا يحدث ك�أ ّنه ق�ضاء مقدّر من اهلل ال اعرتا�ض
عليه ،وال يجوز مقابلته �إ ّال بال�صرب؛ وجيل اليوم والغد ،جيل ال�شباب العنيد الذي يعتمد على قوة �ساعده،
ويرف�ض الت�سليم ،ويبتعد عن الإميان بالقوى اخلارقة ،وميتاز بالوعي القومي واملعرفة العلمية ،لذلك نراه جيال
ثوريا ،متمردا ،يرى �أنّ احل ّل ال ي�أتي باخل�ضوع ،بل بالتم ّرد والعمل على التغيري .و�إذا عدنا �إىل الق�صيدة ،نرى
�أنّ الأب ال يكتفي بذكر �أيوب ذكرا عابرا ،بل ّ
يلخ�ص ق�صته ب�إيجاز �شديد خمتارا منها ما ينا�سبه ،وا�ضعا �إياها
يف قالب �شعري ين�سجم مع ال�سياق ال�شعري قافية ووزنا وم�ضمونا .ال�سياق ال�شعري لهذه الق�صيدة هو �سياق
ق�ص�صي درامي ،يتناول من خالله ال�شاعر ق�صته مع �أبيه ون�صائح �أبيه له ،ويف هذا ال�سياق يردد ال�شاعر
مما ّ
يدل على
كلمة «كان» �ست مرات ،كما ي�صل عدد اجلمل الفعلية التي ي�ستخدمها �إىل ّ
�ست ع�شرة جملةّ ،
كثافة احلركة يف الق�صيدة 21.لذلك فق�صة �أيوب جاءت طبيعية ،منا�سبة للج ّو العام للق�صيدة ،ومن�سجمة مع
الن�ص ،وال ت�ؤ ّثر يف مبناه وم�ضمونه ت�أثريا جوهريا.
�أ�سلوبها ،لك ّنها مع ذلك ما زالت ال حتتل مكانة �أ�سا�سية يف ّ

 19عن هذه امل�صطلحات وتعريفها ،راجع.Plett 1991: 22-23 :
 20دروي�ش  ،1997ج .139 :1
 21يف �أكرث من مو�ضع من كتابه يتناول �أبو مراد مراحل تطور ال�شعر لدى دروي�ش ،في�ؤكد على �أنّ املرحلة الأوىل من �شعره ،وتتمثل ب�أول جمموعتني ،كانت
الق�ص ،مبا
مرحلة اخلطاب املبا�شر ،التي تتجلى من خالل ال�صوت الواحد� ،أ ّما بعد ذلك فبد�أ بالتحول �إىل املزج بني الأ�صوات ،وتوظيف بع�ض تقنيات ّ
فيها احلوار وال�سرد ،يف �سعي نحو بناء م�سرحي كامل ،ح�سب قولهّ ،ثم يتناول الباحث اهتمام دروي�ش بتطوير �أ�سلوبه الدرامي هذا (راجع� :أبو مراد
51-100 ،28-48 :2004؛ قارن :عثمان 202 :1984؛ ال�شنطي .)141 :1986
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�صدر ديوان ال�سياب منزل الأقنان �سنة  ،1963قبل موته ب�سنة ،وقد عاد فيه ال�شاعر ،كما ُيجمع معظم
الباحثني� ،إىل الرومان�سية التي ميزت مرحلة �شعره الأوىل ،ولكنها رومان�سية من نوع �آخر .عانى ال�سياب كثريا
يف هذه املرحلة الأخرية من حياته ،فجاءت �أ�شعاره يف هذا الديوان مر�آة �صادقة لذاته املت�أملة املنك�سرة ،التي
حتلم بال�شفاء ،ولكنها �سرعان ما ت�ست�سلم للي�أ�س .فقد جعله الأمل ينكفئ على ذاته ،وال يرى �أمامه �سوى �آالمه
واملوت الذي ينتظره .فرومان�سيته �إذن لي�ست رومان�سية حتلم بالطبيعة وجمال الكون وتتناول م�شاعر الع�شق ،بل
هي رومان�سية حتلم بال�شفاء وترجوه ،وتتمحور حول الذات لتربز �أملهاّ ،ثم تنكفئ ملخاطبة القوى امليتافيزيقية
التي قد يكون يف يدها العالج الذي مل يو ّفره له الأطباء 22.برزت يف هذه املرحلة من �شعره املونولوجات التي
ّ
بال�شك ،وحت ّولت �أجزاء من ق�صائده �إىل �صلوات يحمد فيها اهلل ،ويرجو
ات�سمت بالرقة ال�شديدة والأمل امل�شوب
منه الرحمة وال�شـفاء .كما كرثت املوا�ضـع التي يقوم فيها باالرجتـاع الفني والتذ ّكـر ،فك�أ ّنه يـودع �أحـداث حياته
بتذكرها وعر�ضها عر�ضا �سريعا .ال عجب بعد هذه املعاناة ال�شديدة �أن يكون ال�سياب يف طليعة ال�شعراء العرب
عامة واحلديثني خا�صة الذين ا�ستدعوا �شخ�صية �أيوب ،وقد ا�ستدعاها ب�شكل مل يجاره فيه �أحد .ففي ديوانه
املذكور ق�صيدتان يحمل العنوان فيهما ا�سم �أيوب :الأوىل ،ق�صيدة طويلة مكونة من ع�شرة مقاطع مر ّقمة،
و�ضعها ال�سياب جميعا حتت عنوان «�سفر �أيوب» ،وكتبها يف غ�ضون �شهرين تقريبا ()1963/1 -1962/12؛
والثانية ،ق�صيدة يعود تاريخها �إىل  ،1963/1/6وحتمل عنوان «قالوا لأيوب» .نالحظ �أ ّنه لي�س هنالك فارق
زمني كبري بني الق�صيدتني ،كما نالحظ من خالل متابعة ق�صائد هذه املجموعة �أنّ �إنتاج ال�شاعر يف هذه الفرتة
زاد ب�شكل ملحوظ ،فكان ينظم الق�صيدتني والثالث يف يوم واحد �أحيانا .يف التحليل التايل نبد�أ بالق�صيدة
الثانيةّ ،ثم نعود �إىل الق�صيدة الأوىل ،لأنّ الأوىل �أكرث تعقيدا من الثانية ،وعدد الآليات امل�ستخدمة فيها يفوق
ما ا�ستخدم يف الثانية �أي�ضا ،وقد انتهجنا من بداية الدرا�سة البدء من الب�سيط �إىل الأكرث تعقيدا.
عنوان الق�صيدة «قالوا لأيوب» يفر�ض منذ البداية وجود حوار ما بني «هم» و «هو» ،ويحدّد للقارئ ما �ستكون
عليه زاوية ال�سرد يف الق�صيدة :فيبدو �أنّ ال�شاعر �سيتعامل مع �شخ�صية �أيوب ك�أ ّنها غريبة عنه ،في�ستخدم
مما ي�ساهم يف �إيهام القارئ مبو�ضوعية هذه الق�صيدة .نقول �إيهام القارئ لأنّ
�ضمري الغائب يف نقل ق�صتهاّ ،
الق�صيدة تنطوي على عك�س ما يحاول ال�شاعر �إظهاره ،فهي حم�ض ذاتية ،تتناول �أمل ال�شاعر نف�سه؛ وهكذا
تبدو الق�صيدة بوجهني� :سطحي ،تدعمه طريقة العر�ض وزاوية �إ�شراف الراوي ،وعميق تدعمه احلقائق التي
� 22أ�شار ال�سياب نف�سه �إىل مراحل �شعره املختلفة ،فجعل املرحلة الأوىل الرومان�سية والغزل ،والثانية التعبري عن الغربة والأخرية الرومان�سية الذاتية ،التي
تعرب عن �أمله اخلا�ص (راجع :الغريف  .)188 ،119 :1986ومعظم النقاد يجمعون �أنّ �شعره م ّر بثالث مراحل خمتلفة :الرومان�سية احلاملة (عرب
جمموعتيه �أزهار ذابلة و �أ�ساطري) ،االجتماعية وااللتزام (عرب �أن�شودة املطر و حفار القبور واملوم�س العمياء) رومان�سية الذات املت�أملة (عرب بقية
جمموعاته) ،راجع :الب�صري 14 ،7 :1966؛ التوجني 55-56 :1968؛ اخلياط 176-177 :1970؛ ع�صفور 204 :1976 /1975؛
Badawi 1975: 250-253؛ حافظ 174-179 :1985؛ عو�ض 69 ،56 ،41 ،39 :1967؛ ل�ؤل�ؤة 222-223 :1990؛ توفيق
179 ،131 ،123-124 ،120 ،111 ،84 :1997؛ حداد 62-64 ،11 :1998؛ �سويدان 48-49 :2002؛ زايد بدوره ي�سمي املرحلة
الأخرية من حياة ال�سياب ،منذ �إ�صداره منزل الأقنان (« ،)1963املرحلة الأيوبية» حيث �شاعت فيها نربة �أيوب يف ال�صالة والت�ض ّرع واخل�ضوع
(راجع :زايد .)242 :1997
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ي�ألفها القارئ عن ال�شاعر والتفا�صيل التي ي�ض ّمنها ال�شاعر ق�صيدته وتبدو غريبة عن �شخ�صية �أيوب .العنوان
يفر�ض نف�سه منذ البداية� ،إذ يعطي القارئ متهيدا ب�أنّ ما ينتظره يف ج�سد الن�ص يخت�ص بعذاب �أيوب ،بل
قد يكون �أيوب بطل الن�ص �أي�ضا .هكذا يعمل العنوان على �شحذ ذاكرة القارئ وا�ستثارة ثقافته املتعلقة بهذه
وتو�سعها.
ال�شخ�صية ،وجتهيزها من �أجل الدخول يف �سل�سلة من التقاطعات مع الن�ص ،تك�شف بدورها الداللة ّ
فالقارئ �سرعان ما يتداعى يف ذاكرته ما حمله عن �أيوب من الق�ص�ص والأو�صاف واملعتقدات ال�شعبية ،هذه
ويو�سعه .يقول ال�سياب يف هذه
الن�ص ،وتقوده �إىل الداللةّ ،
مما يغني ّ
التداعيات التي �ستع ّمق فهمه ملعاين ّ
الن�ص ّ
الق�صيدة:
()1

						
قالوا لأ ّيوب« :جفاك الإلهْ!»
فقال« :ال يجفو
من �ش ّد بالإميان ،ال قب�ضتا ْه
ُترخى وال �أجفا ُنه تغفو».
						
قالوا له« :والداء من ذا رما ْه
() 5
يف ج�سمك الواهي ومن ث ّبتهُ؟»
قال« :هو التفكري ع ّما جنا ْه
قابي ُل وال�شاري �سدًى ج ّنتهُ.
�س ُيهزم الداء :غدا �أغفو
						
ّثم تفيق الع ُني من غف َوه
()10
ف�أ�سحب َ
							
ال�ساق �إىل َخل َوه
�أ�س�أل فيها اهلل �أن يعفو
ع ّكازتي يف املا ِء �أرميها
و�أطرق الباب على �أهلي
						
الباب فيا ويلي
()15
�إن فتحوا َ
					
م�ست حوافيها
من �صرخة ،من فرحة ّ
د ّوام َة احلزن ...و�أ ّيوب ْ
ذاك؟
�أم �أمنيه
يقذفها قلبي ،ف�ألفيها
ماثل ًة يف ناظري ح ّيه؟						
()20
23
غيالنُ  ،يا غيالنُ  ،عانق �أباك!»

�إذا ت�أملنا هذا االقتبا�س ،ر�أيناه ق�سمني :الق�سم اخلا�ص ب�أيوب-الق�صة الدينية ال�شعبية ،و ّمت ت�أكيده (الأ�سطر
 23ال�سياب  ،1995ج .296-297 :1
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 ،)8-1فمن املعروف يف الق�صة الدينية �أنّ �أيوب ،حني �أملّت به كل تلك امل�صائب ،المه �أقربا�ؤه و�أ�صدقا�ؤه مبن
فيهم زوجته التي حاولت ثنيه عن الإميان باهلل ،لأنّ اهلل تركه يتعر�ض لكل هذا ال�ضرر .وقد جاء هذا امتحانا
ل�صربه و�إميانه� ،إ ّال �أ ّنه �أ�ص ّر على الإميان و�شكر اهلل رغم كل ما ح ّل به ،ويف نهاية املطاف �أو�صله �إميانه �إىل ب ّر
الأمان ،وع ّو�ضه اهلل �أ�ضعاف ما فقد .ال�سياب يرجو ،بعد طول عذابه� ،أن ي�صل �إىل نف�س النهاية التي و�صل �إليها
�أيوب� ،أن ُي�شفى ،ويع ّو�ضه اهلل عن �سنوات احلرمان التي عا�شها ،لذلك نراه يختار هذا اجلانب من ق�صة �أيوب
يتوجه �إىل اهلل م�ؤكدا �أ ّنه باق على �إميانه رغم ما ح ّل به ،و�أ ّنه �إمنا يرجو رحمة اهلل و�شفاءه .ونرى �أنّ
ك�أ ّنه بهذا ّ
ق�صة �أيوب ،وقام بنقل هذا احلوار من
ال�شاعر هنا وظف �أ�سلوب احلوار (قالوا -قال) يف نقله لذلك اجلزء من ّ
مما يجعل تلك الق�صة يف خط مواز لق�صة ال�شاعر نف�سه،
زاوية بعيدة ،ك�أ ّنه ي�سرد للقارئ ق�صة �أيوب ِ�شع ًراّ ،
�إذ يتابع القارئ ق�صة �أيوب دون �أن تغيب عن ذهنه ق�صة ال�شاعر ،فيقوم بعملية مقارنة متتابعة �أثناء القراءة.
وهنا يبدو ت�أثر ال�سياب ب�أ�سلوب احلوار يف الكتاب املقد�س وا�ضحا ،ونق�صد به ذلك احلوارالذي دار بني �أيوب
وزوجته و�أ�صدقائه الذين جاءوا يلومونه 24.هذا احلوار مبا فيه من درامية ال نراه يف القر�آن الكرمي �أو ق�ص�ص
الأنبياء بهذه الطريقة ،فكما قلنا يذكر القر�آن ملحة عن ق�صة �أيوب� ،أ ّما ق�ص�ص الأنبياء فيعتمد فيها الناقلون
طريقة ال�سرد ب�ضمري الغائب ،والإ�شراف الكلي على الق�صة من زاوية خارجية ،مع اال�ست�شهاد ب�أكرث من رواية
25
للت�أكيد على �صحة النقل� ،أ ّما �أ�سلوب احلوار اخلارجي فهو معدوم فيها.
يبد�أ الق�سم الثاين من ال�سطر التا�سع وفيه ينتهي هذا التوازي ،فيظهر ال�شاعر كمن �ضاق ذرعا بهذا التق ّنع
املا�سة �إىل و�صف حالته املرتدية ب�شكل �صريح .لذلك بد�أ ال�شاعر
واحلديث غري املبا�شر ،و�شعر باحلاجة ّ
بعملية الإ�سقاط� ،أي حتميل ال�شخ�صية امل�ستدعاة مالحمه وجتربته ومعاناته اخلا�صة ،حتى حت ّول �أيوب
ال�شعبي �إىل �أيوب ال�سيابي ،الذي يحمل ،بالإ�ضافة �إىل �آالمه ال�شعبية امل�ألوفة� ،آالم ال�سياب نف�سه .عملية
الإ�سقاط تخلق �شخ�صية جديدة ،تتك ّون من مزيج الآالم اخلا�صة والآالم العامة امل�ألوفة ،ومزيج الأحالم
مما ي�ش ّكل تعبريا قويا مبالغا فيه عن �أمل هذا ال�شاعر .بهذه الطريقة ي�صلنا �أمل
وامل�شاعر اخلا�صة والعامةّ ،
اخلا�صّ .
اخلطان املتوازيان
ال�شاعر م�ضاعفا ،يفوق �أمل �أيوب ،لأ ّنه ي�ضاهي �أمل �أيوب م�ضافا �إليه �أمل ال�شاعر
ّ
اللذان تخلقهما �شخ�صيتا ال�شاعر و�أيوب يلتقيان يف هذه املرحلة من خالل عملية الإ�سقاط هذه ،فن�شعر �أنّ
ال�صوتني اللذين تابعناهما حتى ال�سطر الثامن حت ّوال منذ ال�سطر التا�سع �إىل �صوت واحد م�شرتك .وهكذا
ا�ستفاد ال�سياب من التداعيات التي ت�ستثريها �شخ�صية �أي��وب يف ت�صوير �شدة معاناته ،وك ّلما ا�سرت�سل
ال�شاعر متعمقا يف ذاته ،ابتعد عن �شخ�صية �أيوب ال�شعبية �أكرث ،و�أ�صبح ت�صويره للأمل ت�صويرا ذاتيا ،ي�شتمل
على الكثري من احلقائق اخلا�صة به وحده ،والتي جتعل القارئ يقوم تلقائيا بف�صل ال�شاعر عن �أيوب .هذا
يحدث خا�صة منذ ال�سطر الثالث ع�شر حتى نهاية االقتبا�س� ،إذ ن�شعر بوجود �صوت واحد فقط ل�شخ�صية
واحدة هي ال�سياب .يبدو �أن ال�شاعر يف هذا املو�ضع دخل يف طور االنفعال ال�شديد ،فلم يعد مبقدوره �أن
يتحدث �إال ب�صوته هو ،و�أن ينقل �أمله اخلا�ص ،فف�صل عنه �صوت �أيوب ،ون�سي ق�صة �أيوب ومعاملها ال�شعبية،
 24راجع”Job“, Holy Bible 2: 9-10. :
 25راجع :ابن كثري 241-247 :1991؛ الطربي .361-5 :1964
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مما جعله يكرث من عر�ض احلقائق املتعلقة بحياته ،وطبيعة �أمله ،وم�شاعره :عكازتي
لري ّكز على �أمله اخلا�صّ ،
(ومن املعروف �أ ّنه كان ي�ستعني بعكاز تعينه على امل�شي)� ،أهلي ،غيالن عانق �أباك (وغيالن ا�سم ابنه).
ثم قبل
ثم تطابقا انف�صال الآن ،ليتوقف �أحدهما ويتابع الآخر م�سارهّ .
�إذن فاخلطان اللذان بد�آ متوازيني ّ
نهاية الق�صيدة بقليل (وهو الق�سم غري املنقول يف االقتبا�س �أعاله) يعود �صوت ال�شاعر لالندماج يف �صوت
يتوجه بها �إىل اهلل �أ�شبه ب�صلوات �أيوب املمعنة يف اخل�ضوع والقبول بكل ما ي�أتي به
�أيوب من خالل �صالة ّ
ثم يعود ال�سياب يف الأ�سطر الأربعة الأخرية من الق�صيدة �إىل واقعه
اهلل ،وطلب غفرانه ورحمته و�شفائهّ 26.
اخلا�ص من جديد ،منف�صال عن �أيوب.
اعتمدت ق�صيدة ال�سياب اعتمادا �أ�سا�سيا على ق�صة �أيوب كما جاءت يف التوراة ،التي �صبغت اجلزء الأ ّول
من الق�صيدة بال�صبغة الدرامية من خالل احلوار املعرو�ض ،وقد جنح ال�شاعر يف نقل بع�ض �أجزاء ق�صة
اخلا�ص� .صه ُر جتربة ال�شاعر يف جتربة �أيوب ،وهي التجربة
�أيوب نقال �شعريا �صاغه يف ما يتنا�سب مع و�ضعه
ّ
ال�شعبية ،جعل الق�صيدة �أ�صدق تعبريا ،وز ّودها ببع�ض الو�سائل الفنية التي تبعدها عن الغنائية املبا�شرة.
فقد �أغنى الدمج الق�صيدة وجعل �أ�ساليب التعبري فيها متن ّوعة ،ترتاوح بني ال�سرد واحلوار ،واحللم والواقع،
وال�س�ؤال والتم ّني وال�صالة وغريها .ناهيك عن املوازاة التي قام بها ال�سياب بينه وبني �أيوب ف�أك�سبت �شخ�صيته
و�آالمه ومعاناته اخلا�صة نوعا من ال�شعبية والعمومية ،ف�أ�صبح مبقدور القارئ �أن ي�ستوعب مقدار �أمل ال�شاعر،
على نحو �أبلغ و�أو�ضح ،من خالل ا�ستح�ضار معاناة ال�شخ�صية امل�ستدعاة ،امل�ألوفة ،التي ا�ستوعبت الذاكرة
ال�شعبية �أبعادها ب�شكل تام.
يف ق�صيدته الثانية يبلغ توظيف �شخ�صية �أيوب �ش�أوا �أعظم؛ وهي ق�صيدة طويلة ،نعر�ض �أجزاء ق�صرية
منها فقط ،ونحاول من خاللها �إلقاء ال�ضوء على الو�سائل الفنية التي وظفها ال�شاعر ،و�إظهار دور الق�صة
وال�شخ�صية ال�شعبية يف الت�شكيل الفني والداليل للق�صيدة .ما يلفت االنتباه يف عنوان هذه الق�صيدة هو كلمة:
ِ�سفر .الأ�سفار هي الكتب ،وهي كلمة ا�شتهرت بها �أجزاء الكتاب املقدّ�س� :سفر التكوين� ،سفر اخلروج وغريها،
مف�صل لق�صة �أيوب يف مراحلها املختلفة ،كما �سبق �أن �شرحنا.
بالإ�ضافة �إىل ال�سفر
اخلا�ص ب�أيوب ،وفيه �سرد ّ
ّ
وبالتايل ف�إنّ عنوانا كهذا يحيلنا ر�أ�سا �إىل �سفر �أيوب التوراتي ،ويجعل الأحداث الواردة يف ذلك ال�سفر تتداعى
للن�ص ال�شعري مبوجب املادة املخزونة يف ذاكرته،
وترت�سم يف خميلتنا تباعا .وبهذا ير�سم القارئ �صورة م�سبقة ّ
وي�ستنتج �أنّ مو�ضوع الن�ص �سيكون �شبيها باملو�ضوع املطروح يف �سفر �أيوب ،بل قد يكون الأ�سلوب مت�شابها �أي�ضا.
�أ ّما �إملامنا ب�أ�سلوب ال�شاعر وبظروفه احلياتية ،في�شكل خمزونا ثقافيا �آخر يجعلنا ندرك �أنّ ال�شاعر ،من خالل
العنوان ،يحاول ،وب�شكل غري مبا�شر� ،أن ّ
اخلا�ص ،ويكتب عن معاناته كما ُكتب عن �أيوب .هذا ال�شكل
ي�سطر �أمله
ّ
غري املبا�شر يف التعبري يحافظ على ال�ضبابية �أو ال�ستار الرقيق الفا�صل بني القارئ والن�ص ،وبالتايل على
نوع من التوا�صل بني االثنني ،قائم على �إملام القارئ بهذه الداللة التي ال يف�صح عنها الن�ص رغم و�ضوحها.
ف�إذا كان العنوان هو «�سفر �أيوب» ،فلنا �أن نتوقع �أنّ ما �سيجيء حتت العنوان هي «�إ�صحاحات» ت�شرح جتربة
ق�سم الن�ص �إىل عدة �أق�سام ،ك�أ ّنها �إ�صحاحات.
«�أيوب -ال�شاعر» ،وي�ساهم يف دعم هذا اال�ستنتاج �أنّ ال�شاعر ّ
 26راجع”Job“, Holy Bible 42: 1- :
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الق�صيدة ،كما �أ�سلفنا ،تتك ّون من ع�شرة مقاطع ،اثنان منها فقط (الأول والرابع) فيهما ذكر لأيوب ،وقد
نلمح فيهما �أثرا لق�صة �أيوب التوراتية ،وبقية املقاطع تتمحور حول �أمل ال�سياب اخلا�ص و�شعوره بالوحدة ،وهو
يف لندن للعالج ،وحنينه اجلارف �إىل وطنه وزوجته وابنه غيالن ،هذا احلنني الذي ال يخلو منه حتى املقطعان
الأول والرابع .ربط ال�شاعر بني هذه املقاطع جميعا رغم �أنّ القارئ ب�إمكانه ف�صلها واعتبارها وحدات م�ستقلة،
فكل مقطع �أ�شبه بق�صيدة متكاملة املعنى واملبنى ،ميكنها �أن تقوم بذاتها ،وي�ؤكد ذلك �أنّ �أغلبها كتبت يف �أوقات
خمتلفة و�إن كانت متقاربة .يبدو �أنّ ال�شاعر قرر ،بعد �أن �أنهى هذه الق�صائد� ،أن يجمع بينها حتت عنوان واحد
بدل �أن يبحث لكل ق�صيدة عن عنوان ،لذلك ظهرت الق�صيدة الكربى اجلامعة �أ�شبه بوحدات م�ستقلة.
والتوجه �إىل اهلل باحلمد وال�شكر واال�ست�سالم
يبد�أ ال�شاعر ق�صيدته كما �أنهى الق�صيدة ال�سابقة� ،أي بال�صالة
ّ
لإرادته ،وبني هذا وذاك ي�صف جراحه وحالته اجل�سدية والنف�سية التي ال متنعه عن اال�ستمرار يف حمد اهلل.
�صالة ال�شاعر يف هذا املقطع �أ�شبه ب�صالة �إن�سان مت�ص ّوف ،ففيها يعبرّ عن ح ّبه هلل ،وعن فرحه باملر�ض لأ ّنه
جاءه امتحانا من اهلل ل�صربه ،ولأنّ مع املر�ض حت�ضر العناية الإلهية .واملتمعن يف هذا املقطع ال ي�شك للحظة
27
بت�أثر ال�سياب ب�أ�سلوب �أيوب التوراتي يف ال�صالة ويف ذكر نعم اهلل واخل�ضوع حلكمته مبحبة ور�ضى.
يف املقطع الرابع يعود ال�شاعر �إىل ال�صالة جمددا ،ولكنه هذه امل ّرة ي�أخذ من �أيوب معادال مو�ضوعيا وا�ضحا
له ،حني يقوم بعملية الإ�سقاط التي �سبق احلديث عنها ،ف ُيلب�س �أيوب ثوبه جمددا ،ويقوم حتت هذا اال�سم
بالتوجه �إىل اهلل ب�صالة من نوع �آخر� ،صالة ذاتية حتمل بع�ض الطلبات والرجاء من اهلل بالرحمة وال�شفاء.
وهكذا ف�إذا كان من ال�صعب يف املقطع ال�سابق التمييز بني �أيوب وال�شاعر لأنّ ال�صالة كانت عامة ،ف�إنّ التمييز
تخ�ص �أمل ال�شاعر اخلا�ص ،فك�أنّ ال�شاعر هذه امل ّرة
بينهما يف املقطع احلايل ممكن وبي�سر ،لأنّ ال�صالة ّ
ينف�صل عن �أيوب ،وال يبقي لنف�سه منه �سوى الت�سمية ،فاال�سم �أيوب ولكن التفكري وال�صالة والطلبات خا�صة
بال�سياب .يقول ال�شاعر هنا:
رب �أيوب قد �أعيا به الدا ُء
يا ّ
�سكن،
يف غرب ٍة دومنا مال وال ِ
َ
ُجن []...
يدعوك يف الد ِ
ع ّني� .أعدين �إىل داري� ،إىل وطني!
***
أيوب من يرعاهم الآنا؟
�أطفال � َ
�شات.
�ضاعوا �ضياع اليتامى يف دجى ِ
وب ما كانا:
رب �أرجع �إىل �أ ّي َ
يا ُّ
وال�شم�س وال َ
النخيالت
أطفال راك�ض ًة بني
جيكو َر
ِ
َ
تبت�سم
وزوجه تتم ّرى وهي
ُ
 27راجع”Job“, Holy Bible 42: 1-6. :
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الباب ،تعدو ك ّلما ُقرعا:
�أو ترقب َ
لع ّله رجعا
28
ّ
القدم!
م�شاء ًة دون ع ّكازٍ به ُ
«�أيوب» امل�شار �إليه هنا هو ال�سياب ال �أيوب ،فال ميكن ،يف �أي حال من الأحوال ،اخللط بني ال�شخ�صيتني يف
هذا املو�ضع ،عليه ف�إنّ «�أيوب» هنا مبثابة كناية عن ال�سياب �أو معادل مو�ضوعي له ال �أكرث ،يخفي ال�شاعر خلفه
الأنا ،موهما القارئ مبو�ضوعية ما ينقله له ،خا�صة و�أنّ ال�سرد ي�أتي ب�ضمري الغائب.
جنح ال�شاعر يف هذه املرحلة الذاتية الرومان�سية من �شعره �أن ي�ستغل الطاقات الكامنة وراء �شخ�صية �أيوب
ال�شعبية وط ّوعها لتعك�س ب�صدق م�ؤ ّثر عواطفه� ،أحالمه و�آالمه الذاتية ،ك�أ ّنه بوا�سطة �أيوب ح ّول �أمله الذاتي �إىل
مما مي ّكنهم من بلوغ �أق�صى حدود املعاناة التي ي�شعر بها ال�شاعر.
�أمل �شعبي م�ألوف ،يتماهى معه القراءّ ،
كتناص
أيوب السيابي  -شخصية السياب
ّ

�أ ّثر موت ال�سياب على معظم املفكرين وال�شعراء العرب ،فرثاه الكثريون متخذين من �أ�شعاره �سجالت ت�شهد
ب�صدق مبا كان يعانيه من فقر وجوع و�أمل وحنني �إىل الأهل والوطن .من بني ه�ؤالء ال�شعراء �شاعران �أخذا عن
ال�شاعر تكنية نف�سه ب�أيوب ،فرثياه م�ستخدمني الكناية نف�سها ،على اعتباره «�أيوب الع�صر» ،على ح ّد قول �سميح
القا�سم:
ال لوم على �أيوب الع�ص ْر!
يا بد ْر!
باحلب
بالكلمة �أحلف،
ِّ
َ
أخبارك
�أن �أروي طول حياتي �
َ
أ�شعارك
�أن �أحفظ �
29
غيب
عن ِ
مييل �أ�سلوب القا�سم يف هذه الق�صيدة �إىل الت�صريح املبا�شر التقريري البعيد عن الإيحاء والتلميح ،فهو
ي�ستخدم ا�سم �أيوب ككناية عن ال�سياب دون �أن ي�ستعني ب�أبعاد الق�صة امل�ألوفة ،ودون �أن يذكر �شيئا من ق�صة
ال�سياب نف�سه ،في�أتي ا�ستخدام ال�شخ�صية هنا �إملاعا �سطحيا ،متنا�سبا مع الأ�سلوب العام للق�صيدة� .سبق �أن
عر�ضنا مناذج يظهر فيها ان�صهار تا ّم بني الن�ص امل�ستدعى والن�ص امل�ستدعي ،واعتمادا عليها ميكننا القول �إنّ
ن�ص
الن�ص امل�ستدعى �إذا �أد ِر َج يف ق�صيدة متيل �إىل العمق والإيحاء ،ف�إ ّنه يكت�سب عمقا و�إيحاءّ � ،أما �إدراجه يف ّ
 28ال�سياب  ،1995ج .257-258 :1
 29القا�سم �1991أ ،ج .171 :1
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مييل �إىل املبا�شرة والت�صريح ،فيبقيه ن�صا دون �إيحاء عميق ،بحيث ال يلعب دورا �أ�سا�سيا يف ت�شكيل الداللة.
تخ�ص حياة ال�سياب �سوى موته بعيدا عن وطنه ،وكذلك يهمل
القا�سم ال ي�ستدعي �أية حقيقة من احلقائق التي ّ
الإملاع الذي ا�ستخدمه (�أيوب) فال يط ّوره ،ويكتفي ب�إ�ضافة «�أيوب» �إىل كلمة «الع�صر» لي�صل بت�صوير ال�سياب
ن�ص �أقرب
يف معاناته �إىل ح ّد املبالغة ال�شديدة ،ولكنه ال يرقى بالرمز الرقي امل�ؤثر ،مما يبقيه عن�صرا ثابتا يف ّ
�إىل التقرير املبا�شر منه �إىل ال�شعر املوحي.
باملقابل ،رثى �سعدي يو�سف ال�سياب ،قبله ب�سنتني ،يف ق�صيدة بعنوان «مرثية» ،م�ستخدما الكناية نف�سها
«�أيوب» ولكن بطريقة مقنعة جدا ،حيث �ض ّمن الق�صيدة �أجواء م�شابهة لتلك الأجواء التي �شاعت يف ق�صائد
ال�سياب الأخرية:
جيكور توقد يف امل�ساء الرطب فانو�سا وال تلقى �ضياءه				
 مات اليتيم وخ ّلف امر�أة و�أيتاما وراءه []...أيوب يف امل�ست�شفيات يهيم ،ت�سبقه ع�صا ُه []...
� ُ
جيكور مطف�أ ٌة ك�أنّ الليل عانق �ساكنيها
ال التوتُ يف الأنها ِر ُ
يهبط ،ال ال�سما ُء ُّ
ت�شف فيها ()5
والنجم وال ُ
أ�سماك ما عادت حدائقَ للم�سا ِء
جند
وديان ِ
با ًبا �إىل ِ
92
					
تراب �أبي وجدّي
غيالنُ ي�صع ُد فيه نحوي من ِ
ف�أرى ابتدائي يف انتهائي
)10( ................
أيوب يف جيكور �ألقى عند قنطرة ع�صا ُه
� ُ
متاوجت يف عمق عينيه امليا ُه
وللحظتني
ْ
ُ
						
وال�صف�صاف،
واخل�ضرة البي�ضا ُء،
وانطبقت على الكنز املبدّد مقلتا ُه []...
يا بيت جدي يف دجى جيكو َر)15( ،
ْ
العراق
يا نخل
		
قربي وراء الت ّل ي�ستبق القيامهْ					
يف وح�شة املنفى الأخري وت�ستظ ّل به حمام ْه
والرب ُد ُيرجفني:
عراقُ ...
ُ
عراق ...لي�س �سوى عراقْ	 ()20
30
و�أنا العراق �أو القيامه
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من يقر�أ بع�ض مقاطع هذه الق�صيدة دون معرفة ا�سم ال�شاعر ،قد يظنّ للوهلة الأوىل �أنّ ناظمها هو ال�سياب،
�صح التعبري ،على
فقد جنح ال�شاعر يف ا�ستح�ضار �صوت ال�سياب يف ق�صيدته ،و�إ�ضفاء ال�صبغة ال�سيابية� ،إن ّ
الق�صيدة من خالل الو�سائل التالية .1 :ا�ستدعاء بع�ض املوتيفات التي ميزت �شعر ال�سياب ،و�أ�ضحت عالمات
فارقة فيه (قمتُ بو�ضع خط حتت بع�ضها يف النموذج �أعاله) ،و�أه ّمها :جيكور ومعاملها (وقد تردد ا�سم جيكور
الدمج بني �صوت
يف الق�صيدة خم�س مرات) ،غيالن (ابن ال�شاعر) ،اليتم ،الع�صا وامل�ست�شفيات وغريها؛ .2
ُ
ال�شاعر و�صوت ال�سياب واحلديث ب�ضمري الأنا ،ك�أ ّننا به يتحدث بل�سان ال�سياب نف�سه (على �سبيل املثال :الأ�سطر
 ،9-8و  15حتى النهاية)؛  .3اقتبا�س بع�ض ما جاء يف �أ�شعار ال�سياب ،مع بع�ض الت�ص ّرف ،يف عدة موا�ضع
من ق�صيدته (على �سبيل املثال :الأ�سطر)20-19 :؛ وقد �ص ّرح �سعدي يو�سف بذلك يف هام�ش الق�صيدة؛.4 31
ا�ستخدام لقب �أيوب الذي اعتاد ال�سياب يف �أ�شعاره الأخرية �أن يك ّني به عن نف�سه .وهكذا جاءت هذه الق�صيدة
مليئة بالأ�ساليب الفنية ،تزيدها اال�ستدعاءات املختلفة غنى فنيا ودالليا ،وتتحول معها �شخ�صية ال�سياب �إىل
تنا�ص ها ّم ،بحيث ت�ستثري لدى القارئ كما هائال من املعلومات املتعلقة بال�شاعر� ،سريته وخ�صائ�ص �شعره.
ّ
ي�ستخدم ال�شاعر يف الق�صيدة �أ�سلوب ال�سرد ،وينتقل يف هذا ال�سرد من �ضمري الغائب �إىل �ضمري املتك ّلم،
فحني ّ
يوظف رمز �أيوب يكون ال�سرد ب�ضمري الغائب ،كما كان يفعل ال�سياب متاماّ ،ثم ينتقل �إىل �ضمري املتك ّلم
ذاتي ي�ستدعي من خالله �صورة ابنه وزوجته ومعامل قريته.
ب�شكل تلقائي ،فيبدو وك�أنّ «�أيوب» يقوم مبونولوج ّ
هذا التنقل من �ضمري �إىل �آخر يعطي مرونة للق�صيدة ،ومينع عنها الرتابة ،ويغنيها بالأ�صوات املختلفة ،حتى
ي�شعر القارئ �أنّ هناك �صوتني� :صوت الراوي الذي ي�سرد الأحداث م�ستخدما �ضمري الغائب ،و�صوت البطل
الذي يناجي نف�سه من فرتة �إىل �أخرى ب�ضمري املتكلم .كما �أجاد ال�شاعر يف تطعيم ق�صيدته بكلمات ال�سياب
و�أبياته ال�شعرية ،بحيث نكاد ال ن�شعر بوجود �شرخ بني الن�ص امل�ستدعي والن�ص امل�ستدعى من �شعر ال�سياب ،بل
تظهر الق�صيدة وحدة واحدة متكاملة ،ن�شعر فيها باحل�ضور القوي لل�سياب بني �أ�سطر الق�صيدة ويف �أجوائها،
ونلحظ فيها امتزاج ثالثة �أ�صوات� :صوت ال�سياب� ،صوت ال�شاعر و�صوت �أيوب .وهي ظاهرة فريدة من نوعها
يف ال�شعر العربي ،حني يعطي ال�شاعر لل�سياب قناع �أيوب ،داجما بني ال�شخ�صيتني دجما تاماّ ،ثم يرتدي هو
�صح التعبري ،فيتكلم بل�سان �أيوب-ال�سياب .وهي و�سيلة فنية رفيعة
بنف�سه هذا القناع «املزدوج َ
املدمج»� ،إن ّ
امل�ستوى ،ت�ساعد ال�شاعر يف التعبري عن منتهى متاهيه مع ال�سياب ،وذروة تعاطفه معه ،ومتكنه من احلديث
وتو�سع كما لو كانت �آالم ال�شاعر اخلا�صة� .أيوب هنا �إذن مل يذكر ب�شكل عابر،
عن �آالم ال�سياب الذاتية بحرية ّ
كما حدث يف ق�صيدة القا�سم ،بل تابع ال�شاعر ا�ستيحاء هذه ال�شخ�صية حتى نهاية ق�صيدته ،وتركها تفر�ض
الن�ص .وهذا بدوره عمل على تطويرها و�إك�سابها �أبعادا
نف�سها ،مع كل الأجواء ال�شعبية املرتبطة بها ،على ّ
جديدة ،خا�صة وقد �أ�سقط عليها بع�ض �سمات �شخ�صية ال�سياب وخطوط حياته اخلا�صة .وهكذا ن�سج �سعدي
يو�سف ق�صة ال�سياب م�ستخدما نوعني من اخليوط :خيوط الواقع التي جتلت من خالل عر�ض بع�ض احلقائق
تخ�ص حياة ال�سياب (على �سبيل املثال الأ�سطر ،)3-1 :وخيوط اخليال الذي �سمح
والأحداث الواقعية التي ّ
لذهنه �أن يبحر فيه (على �سبيل املثال الأ�سطر .)14-11 :وهكذا ا�شرتك الواقع مع اخليال يف ن�سج ق�صة
 31يو�سف  ،1995ج .439 :1
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ُ
واخليال باخل�صوبة والعمق والت�صوير الفني
«�أيوب ال�سيابي» يف هذه الق�صيدة ،التي مت ّيزَ الواقع فيها بالدقة،
احلي الذي ّ
يدل على موهبة ال�شاعر .يربز هذا الت�صوير خا�صة يف الأ�سطر  14-11من النموذج �أعاله حني
(ال�سياب) يلقي ع�صاه عند قنطرة من قناطر جيكورّ ،ثم ينظر �إىل الطبيعة من حوله،
أيوب
َ
يتخيل ال�شاع ُر � َ
هذه الطبيعة التي طاملا تغنى بها ال�سياب ون�شدها يف غربتهّ ،ثم يطبق جفنيه لتكون معامل جيكور �آخر ما يراه
قبل موته .نفذ ال�شاعر يف هذا املو�ضع �إىل �أعماق ال�سياب ،وتق ّم�ص �شخ�صيته وهو يف حلظات النزع الأخرية،
واعتمد يف هذا التقم�ص على معرفته امل�س ّبقة بال�شاعر وب�أ�شعاره كي ي�صل �إىل اال�ستنتاج ب�أنّ جيكور-العراق
�آخر ما ميكن لل�سياب �أن يف ّكر فيه قبل �أن ي�س ّلم الروح .بالإ�ضافة �إىل الت�صوير املرئي اجلميل واملنطقي الذي
يت�ض ّمنه هذا املو�ضع من الق�صيدة ،نالحظ �أنّ ال�شاعر �أجاد يف ال�سرد وتخ ّيل الأحداث� ،إذ بد�أ بذكر �شخ�صية
البطل (�أي��وب)ّ ،ثم املكان الذي هو فيهّ ،ثم جمموعة الأفعال التي قام بها (�ألقى ع�صاه /متاوجت عيناه/
مما جعل هناك نوعا من
انطبقت مقلتاه) ،هذه الأفعال �ساهمت يف رفع م�ستوى الأداء الدرامي يف الق�صيدةّ ،
احلركة واحليوية والإثارة يف العر�ض.
يف املقطع التايل لهذا املو�ضع ،وهو غري مقتب�س هنا ،تتح ّول لغة ال�شاعر من الإيحاء والتلميح الفني �إىل
املتوح�ش ،كما ي�صفه ،عامل البنادق املتخلف
اخلطاب املبا�شر ،ومن الدرامية �إىل الغنائية ،حني يتّجه �إىل العامل ّ
الذي يقتل �أنبياءه و�شعراءه ّثم يبكيهم ،فينقده نقدا عنيفا ّ
مما يتعر�ض له الفنان يف
يدل على �شدّة غيظه ّ
الوطن العربي من مهانة وه��وان .ونالحظ يف هذا املقطع تدنيّ امل�ستوى الف ّني واق�تراب ال�شعر من التقرير
اجلاف� ،إىل حني يعود جمددا �إىل تقم�ص �شخ�صية ال�سياب واالندماج يف وجدانه ،فيتخيله يتذ ّكر بيت جدّه،
حيث مرتع طفولته ،في�صيح مناديا العراق.
تعدّدت الأ�ساليب� ،إذن ،يف هذه الق�صيدة ،و�ش ّكل ال�سرد �أ�سلوبا دينامكيا فيها� ،ساعد ال�شاعر على نقل �صور
مما �أعطى
حية عن ال�شخ�صية الرئي�سية يف ق�صيدته «�أيوب ال�سيابي» ،بعيدا عن الو�صف اخلارجي الغنائيّ ،
الق�ص ال�شعري غالب
للن�ص مرونة وحيوية ،و�أغناه باال�ستدعاءات والأ�صوات .ومن اجلدير ذكره هنا �أنّ �أ�سلوب ّ
على �شعر �سعدي يو�سف الذي يعتربه الناقدون من �أف�ضل ال�شعراء املعا�صرين �إتقانا لهذا الأ�سلوب ،وقدرة على
32
مما دعاه �إىل كتابة الق�صة النرثية �أي�ضا.
التعبري من خالل ت�شعري ال�سردّ ،
املضاد ،القرين والقناع
أيوب آخر -اإلملاع
ّ

الإمل��اع امل�ضاد ،وهي ت�سمية من اجتهاد الباحث ،هو ا�ستدعاء ال�شخ�صية و�إحلاق �صفة �أو ت�ص ّرف يخالف
ويناق�ض امل�ألوف عنها .من املالحظ �أنّ ال�شاعرين الوحيدين ،من بني ال�شعراء الذين يتناولهم البحث ،اللذين
حاوال نق�ض �شخ�صية �أيوب� ،أو انتقادها والتم ّرد عليها ،هما فل�سطينيان .قد يكون يف هذا داللة على النربة
الثورية التي متيز معظم ال�شعر الفل�سطيني ،الذي يعلن عن املقاومة الدائمة ورف�ض اخل�ضوع .ففي ظ ّل هذا
التوجه قد ّ
تتك�شف لل�شاعر الفل�سطيني داللة جديدة ل�صرب �أيوب ،ترى بهذا ال�صرب خ�ضوعا وا�ست�سالما للظلم،
ّ
وتدعو �إىل مناه�ضة هذا الظلم حتى �إذا متخ�ضت املناه�ضة عن ثورة �ضد القوى الإلهية نف�سها .يقول دروي�ش
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يف ق�صيدته «مديح الظل العايل» (:)1983
وحدي �أدافع عن جدار لي�س يل
وحدي �أدافع عن هواء لي�س يل
وحدي على �سطح املدينة ٌ
واقف...
33
�أيوب مات ،وماتت العنقا ُء ،وان�صرف ال�صحاب ْه
الوحدة هي �إحدى املو�ضوعات البارزة يف هذه الق�صيدة ويف هذا املقطع بالذات .ي�شعر دروي�ش ،ال�شاعر
الفل�سطيني� ،أ ّنه وحيد يف دفاعه عن هذه «املدينة» ،فالعرب الباقون رحلوا �أو اختفوا فج�أة .ال�صحابة (�صحابة
الر�سول ،وقد يق�صد بهم الأ�صدقاء و�أخوته من العرب) ،والعنقاء (رمز البعث) ،و�أيوب (رمز ال�صرب والإميان)،
رموز ثالثة ا�ستعارها ال�شاعر من الرتاث العربي والإ�سالمي ،وبوا�سطتها يرمز �إىل احل�ضارة العربية ،التي
اختفت وا�ضمح ّلت حني تع ّر�ضت لتجربة احلرب مع العدو .مل يبق عربي واحد يحارب مع ال�شاعر ،ومل ت�شفع
احل�ضارة العربية وكل ما فيها من تراث جلمع العرب من �أجل م�ساعدة ال�شاعر ،لذلك يعلن ال�شاعر هو الآخر
التخلي عن هذه احل�ضارة ،ويرف�ض امل�ساعدة ،ويتم ّرد �ض ّد هذه احل�ضارة ليعلن عن وحدته يف مواجهة العدو
ومقاومته .بالن�سبة �إليه ال العنقاء وال ال�صحابة وال �أيوب تفيده الآن ،بل هو لي�س بحاجة �إليها لأ ّنه اعتاد �أن
يقاوم مبفرده .اختيار هذه الرموز الرتاثية بالذات مل ي�أت عبثا ،فال�صحابة يرمز من خاللها �إىل الأ�صدقاء
الذين الزموه والزموا �شعبه فرتة من الزمنّ ،ثم يبدو �أ ّنهم تخلوا عنه� ،أ ّما العنقاء فرمز القوة والعظمة العربية،
التي تتجلى من خالل ح�ضارة العرب وتاريخهم ،وهذا كله �أي�ضا مل ي�شفع له ،ومل ي�ساعده يف حمنته� .أ ّما «�أيوب»
فهو بالن�سبة �إىل ال�شاعر ميت ال ج�سديا فقط بل روحيا �أي�ضا ،مبعنى �أنّ ق�صة �أيوب مل تعد تعني ال�شاعر وال
تفيده ،بل هو يرف�ضها �أ�سا�سا ،يرف�ض هذا اخلنوع الذي مي ّثله �أيوب ،يرف�ض هذا النوع من ال�صرب الذي �أ�صبح
م�ضربا للمثل يف احل�ضارة العربية .بالن�سبة �إىل ال�شاعر �أيوب هو �شخ�صية خا�ضعة ماتت ومل يعد لها ذكر يف
قامو�سه ،وال ميكن �أن تكون عزاء له �أو منوذجا كما هو احلال بالن�سبة �إىل العرب عامة� .أيوب ال�شاعر �إذن �أيوب
�آخر جديد� .أيوب ال�صابر �إىل درجة اخل�ضوع املقيت ،وهذا اخل�ضوع هو املوت بعينه ،هو �أيوب ميت ،ق�صته مل
تعد تنا�سب الو�ضع الذي يحياه ال�شاعر الثائر واملقاوم .لذلك يعلن ال�شاعر عن رف�ضه له ،كما رف�ض بقية الرموز
الرتاثية ،لأ ّنها على حد �سواء مع �أيوب ،ميتة جميعا ،ومل تعد تعني �شيئا بالن�سبة �إىل ال�شاعر.
�إذا كان دروي�ش «يمُ يت» �أيوب يف هذه الق�صيدة ،حموال �إياه من رمز لل�صرب والإميان �إىل رمز للذل والهوان،
ف�إنّ القا�سم يحيي هذه ال�شخ�صية ويح ّولها �إىل �شخ�صية ثورية .دروي�ش ا�ستح�ضر �شخ�صية �أي��وب ،فيمن
ا�ستح�ضرّ ،ثم مت ّرد �ضدّها و�أعلن عن رف�ضها ،يف حني �أنّ القا�سم ا�ستح�ضر �شخ�صية �أيوب وجعلها هي تتم ّرد
وتنقلب �إىل �ضدّها ،وهذا �أقرب �إىل الإملاع امل�ضاد الذي ينطوي على مفارقة �شديدة� .أيوب هو من يثور هنا ،وهو
من يتح ّول �إىل �شخ�صية �أخرى ،ونحن نعلم �أنها ثورة ال�شاعر اخلفية من خلف �شخ�صية �أيوب ،ولكن القا�سم
يجعلها تبدو ثورة ال�شخ�صية نف�سها ،وهذه خطوة �أخرى �إىل الأمام ،باجتاه تطوير فكرة «�أيوب اجلديد» هذه.
يقول القا�سم يف ق�صيدته «ريبورتاج عن حزيران عابر» ،من جمموعته املوت الكبري (:)1972
 33دروي�ش  ،1997ج .17 :2
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� َ
أ�شعل النريان يف جلبابه ال�صو ُّ
يف،
�ألقى فوقه ف�ضلة �صرب ْه
�صار �أيوبا جديدا
بلغ الك�شف فعاد الده ُر عن ُزرقة ِ�شعر ْه.
تب�س ْم
عندما قابلته يف ردهة احلزن ّ
قال يل واخلنجر امل�سموم مغرو�س ب�صدر ْه:
«�أخط�أ اهلل كثريا،
34
ما على العبد �إذا العب ُد تك ّل ْم»...
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نالحظ �أعاله هذا التم ّرد ال�صارخ لأيوب ،وقد حوله ال�شاعر من نبي �صابر �إىل رجل �صويف متمرد يقوم
ب�أمور تناق�ض متاما �شخ�صية �أيوب الأ�صلية ،بل ال�شخ�صيات ال�صوفية وما ا�شتهرت به من تقوى� .1 :أحرق
جلبابه ،واجللباب �سمة العرب ورمز تراثهم ومعتقداتهم؛  .2اكت�شف احلقيقة ،وبهذا الك�شف عرف طريقه �إىل
اخلال�ص من العذاب (زرقة ال�شعر)؛  .3ن�سب اخلط�أ �إىل اهلل ،ومت ّرد �ض ّد �إرادته .وهكذا جعل منه ال�شاعر
للذل نافرا من تبعة هذا الرتاث اخلا�ضع القابل للهوانّ .
�أيوب جديدا ،كما يقول� ،أيوب راف�ضا ّ
وظف ال�شاعر
الن�ص ،وجعلت التعبري مقنعا� ،إذ عر�ض هذا التغيري احلا�صل
يف هذا املو�ضع بع�ض التقنيات الفنية التي �أغنت ّ
على �شخ�صية �أيوب على �شكل ق�صة ،ي�سرد �أحداثها را ٍو ذو �صلة بالبطل (�أي��وب) ،ف�سر َد ال��راوي ما فعلته
ال�شخ�صيةّ ،ثم نقل موقفها الذي ي�شرح ما جاء يف ال�سرد على �شكل حوار يجريه مع البطل .تقنيتا ال�سرد
واحلوار لعبتا دورا �أ�سا�سيا يف ت�صوير �شخ�صية �أيوب اجلديد ،حيث ا�ستُخدم ال�سرد ك�آلية ت�صف ت�ص ّرف
ال�شخ�صية ،واحلوار ك�آلية ّ
تلخ�ص موقفها وت�شرح ال�س ّر وراء هذا الت�ص ّرف� .أجاد ال�شاعر �أي�ضا يف ت�صوير
�أيوب واخلنجر يف �صدره ،كالم �أيوب املتمرد �ضد القوة الإلهية جاء وهو ينزف ،ومعركته احلا�سمة بد�أت
وهو يف الرمق الأخري ،وهو �إيحاء وتلميح ذكي من ال�شاعر ب�أنّ الطعنة جاءت من هذا الإله الغادر الذي �أخط�أ
يف �أحكامه .وهكذا تكاملت عنا�صر الق�صة مع عنا�صر ال�شعر من تقفية ووزن وتلميح ،يف عر�ض �شخ�صية
�أيوب جديدة .بقي �أن نذكر �أنّ ال�سرد واحلوار يف الق�صة هما جزء هام من اخلطاب ال�شعري يف الق�صيدة،
يغنيان الق�صيدة بالأ�صوات املختلفة ،فن�سمع يف ال�سرد �صوت الراوي (على امل�ستوى الفني) وهو يوحي لنا
ب�صوت ال�شاعر نف�سه (على امل�ستوى ال��داليل) ،ون�سمع يف احلوار �صوت البطل (على امل�ستوى الفني) ،وهو
يوحي ب�صوت ال�شاعر املتمرد �أي�ضا (على امل�ستوى الداليل)� .إذن ف�صوت �أيوب اجلديد هو �صوت ال�شاعر،
والراوي هو ال�شاعر �أي�ضا ،ك�أنمّ ا �أيوب اجلديد -ال�شاعر يحاور نف�سه يف الق�صيدة ،فما يبدو ،ظاهريا-فنيا،
حوارا بني اثنني ،هو ،باطنيا-دالليا ،مونولوج بني ال�شاعر ونف�سه .وهذه التقنية ت�سمى تقنية القرين (the
 ،)doubleك�أنّ ذات ال�شاعر قرين لل�شاعر نف�سه ،يحاورها ،يت�صارع معها لي�صال يف النهاية �إىل ح ّل ما� ،أو
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خا�ص ،وهي عملية تك�سب الن�ص مو�ضوعية ومرونة وحركة تبعده عن الغنائية التقريرية ،وجتعله
نهاية من نوع ّ
غنيا بالدالالت 35.ي�ستنتج القارئ يف نهاية املطاف �أنّ ال�شاعر متم ّرد ،راف�ض لهذا اخلنوع البادي يف �صرب
�أيوب ،راف�ض لهذه الطعنات املتتالية من الإله ،وهو يريد �أن يكون �أيوب �آخر� ،أيوب يقاوم ويدافع عن كرامته
ونف�سه ،وهي داللة تن�سجم مع الطابع العام لل�شعر الفل�سطيني ك�شعر مقاوم .قام القا�سم �إذن بتكثيف الأ�صوات
الن�ص ،فجعل لذاته �صوتني متحاورين من خالل �إلبا�س ك ّل ذات �شخ�صية مالئمة ،فغدت يف الن�ص
داخل ّ
�شخ�صيتان ،على امل�ستوى الفني ،تتحدان يف �شخ�صية واحدة على امل�ستوى الداليل .ولكن قد يبلغ ال�شاعر
فيوحد بني الراوي والبطل توحيدا فنيا� ،إ�ضافة �إىل
مرحلة �أبعد من الفنية حني يلغي �أحد تلك الأ�صواتّ ،
التوحيد الداليل ،عندها �سيكون �ضمري ال�سرد هو �ضمري املتكلم ،و�سيكون احلوار داخليا (مونولوج) ،وهذا
ما يحدث من خالل توظيف تقنية القناع ( .)mask/ personaوالقناع تقنية من خاللها يبعد ال�شاعر نف�سه
الن�ص ،وي�ضع مكانه �شخ�صية معروفة ،يجعلها تتحدّث ب�ضمري الأنا ،ك�أ ّنها تتحدّث عن نف�سها ،وهذا ،من
عن ّ
ناحية ،يبعد الن�ص عن الغنائية الرتيبة ،ومن ناحية �أخرى يك�سبه نوعا من املو�ضوعية .ال�شاعر يف هذه الأثناء
يدير الأحداث من وراء الكوالي�س ،ويكون �أكرث �صراحة يف التعبري عن �أفكاره ومواقفه من خالل قناعه ،فالقناع
يعطيه حرية �أكرب يف التعبري .بالإ�ضافة �إىل ذلك يلعب القناع دورا هاما يف اخرتاق حدود الزمن ،ومتكني
ال�شاعر من العي�ش يف ع�صر �آخر ،وتق ّم�ص �أحداث ذلك الع�صر ومواقف �شخ�صياته ،وعك�سها على جمريات
احلياة املعا�صرة .بكلمات �أخرى يعمل ال�شاعر من خالل القناع على الدمج بني الأزمنة ،والتنقل بينها بحرية
اخلا�ص ،فيظل يف حالة من اجلذب
�أكرب ،فيعي�ش من خالل القناع يف زمن �آخر ،لكنّ الواقع يجذبه �إىل زمنه
ّ
36
والنفور متكنه من ر�ؤية ع�صره يف مر�آة ع�صر �آخر.
يف ق�صيدة للقا�سم �سابقة لق�صيدته الآنفة بنحو ثالث �سنوات وحتت عنوان «( »67/5/12من جمموعته
دخان الرباكني [ّ )]1968
يوظف ال�شاعر هذه التقنية توظيفا موفقا حني يقول:
			
ك ّل الأخبا ِر تقول:
�أنا ما خا�صمتُ ْ
اهلل
فلماذا �أدّبني بالوج ِع؟!
ح�س ًنا!
		
فا�سمعني �أنفخُ بال�صو ِر:

()1

()5

 35عن القرين والفرق بينه وبني القناع ،راجع :ب�سي�سو 140-143 :1999؛ عبا�س .60 :2001
 36عن القناع ،تعريفه و�أهميته يف ال�شعر راجع :البياتي  ،1972ج 37 :2؛ قارنBadawi 1975: 214 :؛ جعفر 122-123 :1999؛ فتحي
192 :2000؛ زايد 21 :1997؛ العالق 26 :1997؛ عبد ال�صبور 102 :1969؛ عيد 231 :1979؛ حافظ 47-48 :1985؛ حداد،
علي 148 :1986؛ ال�شنطي 147 :1986؛ علي 18 ،13 :1995؛ الوهايبي 169-170 :1999؛ الغريبي 207 :1999؛ القا�ضي
235 :1999؛ عو�ض 280 :1999؛ قميحة 220-221 ،217-218 ،40-41 ،20 :1987؛ عبا�س 121 :2001؛ العالق :1997
105-107 ،26؛ �أطيم�ش 103-104 :1986؛ ع�صفور 1999ب .340 :ولعبد الرحمن ب�سي�سو كتاب يتناول فيه تاريخ هذا امل�صطلح
غربا و�شرقا ،ومفهومه عند النقاد واملنظرين املختلفني �أجانب وعربا ،و�أنواعه ،مقدما مناذج و�أمثلة له من ال�شعر العربي احلديث (راجع :ب�سي�سو
.)1999
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أيوب ...ارتفعي
يا لعن َة � َ
يا لعنة �أيوب ...ثوري
وا�سمعني � ُ
أيوب!
أ�صرخ :يا � ْ
ال تخ�ض ْع للوج ِع
ُ 37
 -ال متر�ضْ ال جت ِع!		
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()10

يف الق�صيدة �صوت واحد ،يتحدّث ب�ضمري املتك ّلم يف ال�سرد ( ،)7-1ف�إذا انعطف �إىل احلوار الذاتي ا�ستخدم
�ضمري املخاطب ( ،)10-8وعلى امل�ستوى الداليل هذا ال�صوت هو �صوت ال�شاعر ،فهو من جديد املتمرد الذي
ي�أبى �أن يبقى �أيوب القدمي .ثورة �أيوب هنا �أ�ش ّد من ثورته يف الق�صيدة ال�سابقة ،وقد عبرّ عنها ال�شاعر و�أعطاها
زخما من خالل بع�ض �أ�ساليب التعبري الفنية نذكر منها .1 :ال�س�ؤال الإنكاري (ال�سطر  ،)3وهو يفيد الده�شة
واال�ستغراب ،وي�ش ّكل مع اجلملة ال�سابقة له مفارقة تدعم ال�شعور بالده�شة ،وتقود �إىل االقتناع ب�ضرورة التم ّرد
والرف�ض ،وهذا التم ّرد والرف�ض يظهر يف ال�سطر الالحق ر�أ�سا؛ � .2صيغة التهديد ،وظهرت يف ال�سطر الرابع،
بعد ال�س�ؤال الإنكاري مبا�شرة ومن خالل كلمة واحدة وعالمة التعجب بعدها« :ح�سنا!» ،وهي يف هذا املو�ضع
تفيد االنعطاف يف املوقف ،وتعطي �شعورا ب�أنّ ال�شاعر الآن �سي�ص ّرح بتم ّرده ،وبالتحركات التي �سيقوم بها
للتدليل على هذا التم ّرد؛  .3تكثيف ا�ستخدام الكلمات ذات الطابع الثوري :ارتفعي ،ثوري� ،أ�صرخ ،ال تخ�ضع
وغريها؛  .4ا�ستخدام اجلمل الإن�شائية التي تفيد الت�صميم :ا�سمعني ،ال تخ�ضع ،ال متر�ض ،ال جتع؛ فاجلمل
الإن�شائية يف طبيعتها جمل ال تقبل الت�شكيك كما هو احلال يف اجلمل اخلربية� .أبقى ال�شاعر ذاته بعيدة عن
احلدث ،من خالل تقنيعها بقناع �أيوب ،وجعل �أيوب يتحدث عن نف�سه ،وهذا �أك�سب الن�ص مو�ضوعية ،و�أغنى
الداللة .وال ينتهي الأمر عند ذلك ،فقد ذ ّيل ال�شاعر الق�صيدة مبالحظة يقول فيها�« :سادتي الق ّراء! ال�صفحات
الباقية من مف ّكرة �أيوب ،غارقة يف «احلرب الأحمر» وتتع ّذر قراءتها ...فمعذرة!» 38.تعمل هذه املالحظة على
تنوير القارئ بعد �أن �أ ّمت القراءة ،وتك�شف له �أنّ تلك الق�صيدة جزء من �صفحات عديدة كتبها �أيوب ود ّونها يف
مفكرة كي ال ين�ساها ،ولتبقى �شاهدا على ما يحدث معه .ما حدث لأيوب ،مبوجب هذه املالحظة ،هو �أ ّنه تع ّر�ض
لال�ضطهاد واجلرح ب�سبب ت�صريحاته يف الق�صيدة ومت ّرده وحربه التي بد�أها منذ تلك الق�صيدة ،لذلك ف�إنّ
ما كتبه الحقا م�صبوغ باللون الأحمر .عبارة «احلرب الأحمر» ،بالإ�ضافة �إىل كلمة «مفكرة» ،تعمل على ع�صرنة
ال�شخ�صية� ،إذ جتعل من �أيوب �شخ�صية معا�صرة مثقفة ،وهي كذلك تعطي القارئ دليال على �أنّ �أيوب هو
ال�شاعر نف�سه ،الذي يكتب ق�صائده باحلرب� ،أ ّما اللون الأحمر فهو لون الدم النازف� .إذن فمالحظة ال�شاعر
الن�ص بنوع من اال�ستمرارية الداللية يف
للن�ص ،وز ّودت ّ
هذه �أ�ضافت دليال جديدا للقارئ على امل�ستوى الداليل ّ
ن�صه ال�سابق،
تط ّرقها لبقية «الن�صو�ص» التي د ّونها �أيوب يف مفكرته ،والتي يبدو �أ ّنها ن�صو�ص ال تق ّل ثورة عن ّ

 37القا�سم �1991أ ،ج .265 :1
 38القا�سم �1991أ ،ج .266 :1
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والدليل لونها الأحمر ،لون العذاب والأمل والن�ضال الدامي.
جنح القا�سم يف خلق �أيوب اجلديد ،وا�ستطاع �أن ّ
فني مقنع ،و�أرى �أنّ تغيريا
يو�ضح �سماته ب�أ�سلوب درامي ّ
درامي ،ي�شهد فيه القارئ
جذريا كهذا يف �شخ�صية �شعبية منوذجية ك�شخ�صية �أيوب ال ميكن �إحداثه �إ ّال ب�أ�سلوب
ّ
�أحداث هذا التغيري و�أ�سبابه .كما �أنّ �أن�سب �سياق �أو ج ّو يتيح فر�صة تغيري �شخ�صية كهذه هو ال�سياق الثوري
املتم ّرد ،وهو �سياق تكرث مناذجه يف ال�شعر الفل�سطيني الذي �أعلن النقاد عنه �شعرا ثوريا مقاوما.
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 39عرف عن القا�سم انتما�ؤه للحزب اال�شرتاكي ،وم�شاركته يف بع�ض املظاهرات �ضد االحتالل ،واعتقاله وف�صله عن عمله ب�سبب طبيعة �شعره (راجع:
اخلطيب 53 ،15 :1968؛ عا�شور .)161-162 :1984لكنه يف املقابلة التي �أجريتها معه �أكد على رف�ضه التجزئة والق�سمة اجلغرافية،
مو�ضحا �أنه �شاعر عربي ،وال فرق بالن�سبة �إليه بني الفل�سطيني وال�سوري وبقية اجلن�سيات العربية الأخرى ،لذلك فهو �إىل جانب الفكر القومي العربي،
اخلا�ص (�أجريت املقابلة يف بيت ال�شاعر ،يف تاريخ 16.9.2004؛ قارن :احلاوي 102 :1999؛ اخلطيب ،52-53 ،49 :1968
ال املحلي
ّ
57-58؛ اجلراح .)95 :1999
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القر�شي ( ،)1991ق�ص�ص الأنبياء ،بريوت :دار اخلري للطباعة
ابن كثري� ،إ�سماعيل
ابن كثري1992،
ّ
والن�شر والتوزيع.
�أبو حنا ،حنا ( ،)1994رحلة البحث عن الرتاث ،حيفا :الوادي للطباعة والن�شر.
�أبو حنا1994 ،
�أبو مراد ،فتحي حممد ( ،)2004الرمز الفني يف �شعر حممود دروي�ش ،ع ّمان :دائرة
�أبو مراد2004 ،
املكتبة الوطنية.
�أطيم�ش ،حم�سن ( ،)1986دير امل�لاك -درا�سة نقدية للظواهر الفنية يف ال�شعر
�أطيم�ش1986 ،
العراقي املعا�صر ،بغداد :دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة.
ب�سي�سو ،عبد الرحمن ( ،)1999ق�صيدة القناع يف ال�شعر العربي املعا�صر -حتليل
ب�سي�سو1999 ،
الظاهرة ،ع ّمان :دار الفار�س للن�شر والتوزيع.
الب�صري 1966 ،الب�صري ،عبد اجلبار ( ،)1966بدر �شاكر ال�سياب رائ� ُد ال�شعر احل ّر ،بغداد :دار
اجلمهورية.
ب ّني�س ،حم ّمد ( ،)1990ال�شعر العربي احلديث -بنياته و�إبداالتها ،الدار البي�ضاء:
ب ّني�س1990 ،
دار توبقال للن�شر( .ثالثة �أجزاء)
البياتي ،عبد الوهاب ( ،)1972دي��وان عبد الوهاب البياتي ،ب�يروت :دار العودة.
البياتي1972 ،
(ثالثة �أجزاء)
التكريتي ،عبد الرحمن ( ،)1966الأمثال البغدادية املقارنة ،بغداد :مطبعة الإر�شاد.
التكريتي1966 ،
(�أربعة �أجزاء)
توفيق ،ح�سن (� ،)1997شعر بدر �شاكر ال�سياب -درا�سة فنية وفكرية ،ع ّمان :دار
توفيق1997 ،
�أ�سامة للن�شر والتوزيع.
التوجني ،حممد ( ،)1968بدر �شاكر ال�سياب واملذاهب ال�شعرية املعا�صرة ،بريوت:
التوجني1968 ،
دار الأنوار.
ج �ب��را وال��ب�����ص��ري جربا ،جربا �إبراهيم وعبد اجلبار الب�صري وعلي جواد الطاهر (« ،)1973ال�سياب
الظاهرة احلية» ،جملة الأقالم ،عدد � ،9ص .107-100
والطاهر1973 ،
ج�بران� ،سليمان ( ،)1989املبنى وال�ل�غ��ة يف �شعر عبد ال��وه��اب ال�ب�ي��ات��ي ،درا��س��ة
جربان1989 ،
�أ�سلوبية ،عكا :دار الأ�سوار.
جربان� ،سليمان ( ،)1993جممع الأ��ض��داد -درا�سة يف �سرية اجلواهري ،بريوت:
جربان2003 ،
امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر.
اجلراح ،نوري (« ،)1999ل�ست �سعيدا مبا حدث ويحدث -حوار» ،ال�شرق -ف�صلية
اجلراح1999 ،
ثقافية �أدبية ،عدد � ،29ص .97-93
جعفر ،حممد ( ،)1999االغرتاب يف ال�شعر العراقي ،دم�شق :احتاد الكتّاب العرب.
جعفر1999 ،
حافظ� ،صربي ( ،)1985ا�ست�شراف ال�شعر ،القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب.
حافظ1985 ،
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املسرح العربي احلديث :الرحلة إلى البدايات*

جوزيف زيدان -جامعة أوهايو
ترجمة :نزيه قسيس

عندما قرر مارون النقا�ش ،م�ؤ�س�س امل�سرح العربي احلديث� ،أن يتبنى ال�شكل الأوروبي للم�سرح �سنة ،1847
مل ين�س مبنى امل�سرح نف�سه .فقد ترك لنا الرحالة الربيطاين ديفيد �أركيوهارت ،الذي �سنحت له فر�صة ح�ضور
عر�ض م�سرحية النقا�ش « �أبو احل�سن املغفل» �سنة  ،1850وثيقة مهمة جدا عن امل�سرح احلديث الوالدة الذي كان
يكافح من �أجل �إر�ساء جذوره يف بيئة غري م�ألوفة .كان مهند�سو م�سرح النقا�ش مرتبكني قليال« :لقد �شاهدوا يف
�أوروبا �أ�ضواء امل�سرح وك ّوة امللقن وتخيلوا ذلك نقطة �أ�سا�سية يف امل�سرح ،بحيث �أنهم و�ضعوا تلك الأ�شياء حيث
و�ضعوا الكرا�سي للخليفة ووزيره واملرايا الكبرية لل�سيدات» 1.املفارقة يف الأمر هي �أن الن�ساء كن م�ستثنيات
كليا ،لي�س فقط من جمهور املتفرجني ،بل من فرقة التمثيل �أي�ضا :لقد لعب ال�صبيان �أدوار البنات .وب�صورة
مثرية لالهتمام ،ابتكرت طرق جديدة لإجال�س جمهور املتفرجني الذين كانوا معتادين على اجللو�س يف املقاهي
حيث كان يجري عر�ض فنون الت�سلية ال�شائعة ،ولي�س على اجللو�س يف م�سارح من هذا النوع« ،تركت م�ساحة
وا�سعة خلدمة الغاليني والرناجيل» 2.مل يعك�س ت�صميم امل�سرح وحده حماولة التعاي�ش بني القدمي واحلديث،
بل العر�ض نف�سه كذلك كان ي�شري �إىل نف�س املحاولة .احلدث الرئي�سي كان م�سرحية م�ستوردة ومكتوبة يف �شكل
�أوروبي ،ولكن من �أجل �إر�ضاء اجلمهور مت عر�ض م�سرحية هزلية حملية م�ألوفة �أثناء اال�سرتاحة بني الف�صول
امل�سرحية .و�صف �أركيوهارت كيف انعك�س متاثل اجلمهور احلميمي مع هذا الف�صل امل�ألوف بامل�شاركة الفعالة
للمفتي ال�سابق لبريوت الذي كان بني اجلمهور ،و �أبدى رد فعل كالميا على الأحداث التي كانت جتري على
خ�شبة امل�سرح� 3.إن �إدخال هذه امل�سرحية الهزلية الق�صرية يدل على �إدراك النقا�ش وتوقعاته من اجلمهور� ،إذ
كانت تلك نوعا من التعوي�ض عن لتفاعل املحدود بني م�سرحياته الأوروبية الطابع وجمهور املتفرجني الذي كان
معتادا على الت�سلية ال�شعبية التي كانت تت�ض ّمن الكثري من االرجتال.
هذا املزيج من العاملني ،امل�ستورد واملحلي ،كان حركة ذكية من جانب النقا�ش هدفها عدم تغريب جمهوره.
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على �أي حال� ،أعتقد �أن الت�أكيد على العن�صر امل�ستورد كان �أكرث قوة بوا�سطة النقا�ش ،وذلك يف حماولة منه
�أن يبتعد �إىل حد ما عن الأ�شكال امل�سرحية املحلية ال�شعبية .هذا امليل برز بو�ضوح يف كلمته التي �ألقاها قبل
تقدميه م�سرحية «البخيل» �سنة  .1847فقد �أخرب جمهور م�ستمعيه يف ذلك الوقت �أنه كان يقدم لهم «مر�سحا
�أدبيا ،ذهبا �إفرجنيا يف �سبك عربي» 4.هذا الت�أكيد على امل�سرح الأدبي له �أهمية خا�صة :فهذا النوع من امل�سرح
يختلف ،كما �أملح ،عن �أنواع الت�سلية البدائية التقليدية اخلالية من كل قيمة �أدبية .علينا �أن نتذكر �أن النقا�ش
قبل كل �شيء كان �أديبا ،وكان بالت�أكيد مدركا للمكانة الدنيا للأدب ال�شعبي ال�شائع الذي مل يكن يرغب يف �أن
يكون منت�سبا �إليه .يف �سريته الذاتية يزودنا جرجي زيدان بفكرة عن مكانة �أحد �أنواع امل�سرح ال�شعبي ال�شائع
يف بريوت يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر ،بعد �إن�شاء م�سرح النقا�ش بفرتة ق�صرية .ي�شري زيدان
�إىل الأراجوز (قره قوز) (�أو ما ي�سميه امل�صريون «خيال الظل») مب ّينا �أن ذلك النوع كان مطلوبا جدا خالل
�سنوات ال�سبعني من القرن التا�سع ع�شر« .و�إين لأ�ستغرب الآن كيف كان النا�س يح�ضرون مل�شاهدة ذلك التمثيل،
فقد كان متثيال بذيئا كله فح�ش و�سوء �أدب .وال غرو �إنه كان ميثل �آداب �أحط طبقات بريوت الذين ُيعرفون
ع�صور (على
ع�صور) ،وهم طائفة من املت�شردين كانوا ميلأون �ساحة ّ
يف ا�صطالح �أهل املدينة (بزعران ّ
5
ال�صور) ،وميتدون �إىل �ساحة الربج ،ال �شغل لهم �إ ّال الدعارة وال�سرقة والتحر�ش ب�أبناء ال�سبيل ».
بدون �أن �أ�ضع نف�سي يف موقف حرج بالقول �إن خيال الظل املعروف للعرب على الأقل منذ �سنة 1171م .هو
م�سرح ذو مكانة عالية رغم �أنه ال يخ�ضع للنموذج الأر�سطوطالي�سي ،ف�إين �أريد �أن �أقرتح وجود عالقة بني هذا
النوع وبني امل�سرح العربي احلديث الذي ظهر حواىل منت�صف القرن التا�سع ع�شر .هناك م�سرحيات من النوع
ال�سابق ظهرت منذ ال�ستينات وال�سبعينات من القرن الثالث ع�شر .فقد كتب م�ؤلف هذه امل�سرحيات حممد ابن
دانيال املو�صلي (حواىل  ،)1311–1248ثالث م�سرحيات ،م�ستخدما فيها مزيجا من ال�شعر وال�سجع هي:
6
«طيف اخليال»« ،عجيب وغريب» و«املت ّيم».
بالإ�ضافة �إىل م�سرح خيال الظل� ،أو ّد �أن �أ�شري �إىل وجود ن�شاطات م�سرحية �أخرى كان يقوم بها املمثلون
يف العامل العربي قبل ا�سترياد امل�سرح اجلاهز من �أوروبا 7.بع�ض هذه الن�شاطات ذكرها الرحالة الأوروبيون
�أنف�سهم .فقد زودنا الرحالة الدامناركي كار�سنت نيرب ب�أقدم و�صف كهذا �إذ روى �أنه �شاهد م�سرحية هزلية يف
م�صر �سنة  ،1761وقام بالدور الرئي�سي فيها رجل يرتدي لبا�س امر�أة؛ وا�ضطر �أن يبذل جهده لإخفاء حليته
الطويلة .يدعي نيرب �أنه اكت�شف فرقة ت�شمل ممثلني م�سلمني وم�سيحيني ويهودا ،كانوا يح�صلون على رزقهم
الب�سيط عن طريق القيام بعرو�ض يف الأماكن العامة 8.هنالك �أي�ضا و�صف لعرو�ض بدائية �ساذجة كهذه �أداها
9
املمثلون �أورده الرحالة الإيطايل ج .بلزوين الذي �شاهد تلك العرو�ض يف �سنة . 1815
يذكر �إدوارد وليم لني ،امل�ست�شرق الربيطاين الذي عا�ش يف م�صر خالل الع�شرينات والثالثينات من القرن
التا�سع ع�شر ،م�شاهدته مل�سرحية هزلية خفيفة ُي�ضرب فيها فالح و ُي�سجن لأنه مل ي�ستطع �أن يدفع �ضرائبه.
يقول لني« :يت�سلى امل�صريون غالبا مبمثلي م�سرحيات هزلية �سخيفة هابطة يطلقون عليهم ا�سم «املحبظون».
وهي م�سرحيات متثل عادة يف االحتفاالت التي ت�سبق الزواج �أو اخلتان يف منازل علية القوم ،ويف بع�ض الأحيان
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جتتذب امل�شاهدين يف الأماكن العامة يف القاهرة .عرو�ضهم هذه ال تكاد ت�ستحق الو�صف؛ فهم يف �أغلب الأوقات
يرفهون عن النا�س ،وينالون ا�ستح�سانهم عن طريق الدعاية ال�سوقية والأفعال الفا�ضحة» 10.هذه امل�سرحية
الهزلية ال�شعبية التي ت�سمى «ف�صل م�ضحك» ،وظهرت قبل بداية االت�صال بني العامل العربي والغرب وقبل
حلول عهد النه�ضة ،بقيت حية يف بع�ض الأج��زاء من العامل العربي ،وازده��رت �إىل جانب الدراما العربية
الأوروبية بالرغم من ت�صنيفها على �أنها �سوقية تنق�صها احلبكة البارعة ،و�أنها تق َّدم ب�صورة رئي�سية جلمهور
غري املتعلمني.
بالن�سبة للم�سرح العربي يف م�صر احلديثةُ ،و�ضعت العربة قبل احل�صان .كانت م�صر الدولة العربية الأوىل
التي �شهدت ظهور م�سرح �أوروبي ،عندما �أن�ش�أ اجلرنال مينو م�سرحا فرن�سيا �سنة  .1799كان م�سرحا ق�صري
العمر� ،إذ اعتاد الفرن�سيون ،كما يقول امل�ؤرخ امل�صري عبد الرحمن اجلربتي� ،أن يتجمعوا مرة كل ع�شرة �أيام
مل�شاهدة امل�سرحيات التي كان يقدمها �أفراد من جاليتهم من �أجل الت�سلية والرتفيه 11.كان �إن�شاء امل�سارح
يف القاهرة يف �أواخر ال�ستينات من القرن التا�سع ع�شر ناحية واحدة من نواحي اهتمام اخلديوي �إ�سماعيل
بالثقافة الأوروبية ،فقد �أقيم م�سرح الأزبكية �سنة  1868ليخدم الفرق الأجنبية الزائرة ،و ُبني امل�سرح الآخر،
دار الأوبرا ،ب�سرعة عظيمة ليكون من املمكن عر�ض �أوبرا «عايده» مبنا�سبة �إنهاء العمل يف قناة ال�سوي�س �سنة
 12.1869كانت هاتان القاعتان امل�سرحيتان �أوروبيتي الطابع كليا ،مدعومتني ماديا من احلكومة ،ومبنيتني
بحيث تت�سعان للفرق الأوروبية الزائرةّ .ثم ُبني عدد من امل�سارح يف القاهرة والإ�سكندرية من �أجل خدمة
الفرق الأوروبية ب�صورة �أ�سا�سية� .أحد هذه امل�سارح الأوروبية الطابع ،دار الأوبرا� ،أ�صبح م�سرح يعقوب �ص ّنوع
الطالئعي �سنة  .1870للمرة الثانية ،كما ر�أينا عند النقا�ش ،اختار �ص ّنوع �أن ي�ؤكد على �أنه مدين للم�سرح
الأوروبي؛ �إذ اعرتف بف�ضل الفرق الأوروبية التي زارت م�صر وف�ضل موليري� ،شرييدان ،وجولدوين على �إن�شاء
م�سرحه 13.بدون التقليل من �أهمية هذا الت�أثري ،ف�إن الباحث ي�ستهويه النظر التف�صيلي يف العنا�صر املحلية
امل�ستقاة من م�سرح خيال الظل والف�صول الهزلية التي �ساعدت على ت�شكيل م�سرح �ص ّنوع .الحظ علي الراعي،
الذي �أجرى بحثا مو�سعا عن امل�سرحية امل�صرية املبكرة� ،أن �شخ�صيات �ص ّنوع ،مثل ابن البلد ال�سريع الذكاء؛
الفقيه الذي ي�صر على احلديث بالف�صحى �سواء كان مفهوما �أو غري مفهوم؛ الأجنبي الذي يتكلم العربية
بطريقة م�ضحكة ،والزوجة التي تتذمر من ظلم زوجها رغم �إخال�صها له – هذه ال�شخ�صيات كلها م�ستقاة
14
من م�سرح الدمى.
�أظهر م�سرح �صنوع ت�شابها بارزا مع تقنية «امللهاة املرجتلة» .على �أي حال ،كان �صنوع يقوم بعرو�ضه
على خ�شبة م�سرح تقليدي ،ومبا �أن ممثليه كانوا هواة قليلي التجربة وغري م�ستعدين ب�صورة كاملة للتمثيل
ب�أ�سلوب االرجتال املبا�شر فقد ابتُكرت طريقة بديلة لت�ضفي جو االرجتال .مبا �أنه كان يقوم بدور «امللقن»،
فقد كان �صنوع يقوم ب�إر�شاد املمثلني كيف يجب �أن يردوا على املقاطعات واملداخالت من جمهور امل�شاهدين.
هذا امل�سرح ،الذي جنح �إىل حد كبري بالتفاعل مع بع�ض �أ�شكال امل�سرح ال�شعبي ،ومبحاوالته معاجلة بع�ض
امل�شاكل االجتماعية والثقافية لل�شعب امل�صري با�ستعماله اللهجة امل�صرية ،توقف فج�أة عندما �أمر اخلديوي
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�إ�سماعيل ب�إقفاله �سنة  ،1872وذلك بعد �سنتني من ابتداء عمله .كان مل�سرح �صنوع جمالية حمددة جيدا وازنت
ب�صورة دقيقة بني ما فهمه �صنوع على �أنه ر�سالة مزدوجة للم�سرح وهي :الت�سلية والتحري�ض .نتيجة لذلك ف�إن
جمالية م�سرحية �صنوع عك�ست اهتمامه بتطوير عالقة مبا�شرة وتفاعلية بني امل�سرح واجلمهور .فقد �أ�سهمت
املميزات الفنية مثل :املحتوى امل�سرحي الذي ي�شمل ا�ستعمال املوا�ضيع ،ال�شخ�صيات وتوايل الأحداث امل�ستقاة
من املجتمع املعا�صر ،الثقافة ال�شعبية ،والفولكلور؛ ن�صو�ص م�سرحية مالئمة لعرو�ض �شديدة االعتماد على
االرجتال؛ ا�ستعمال املحكية امل�صرية؛ و�إدخال املو�سيقى وعنا�صر كوميدية �أخرى م�أخوذة من م�سرحية الظل
ال�شائعة وم�سرح الدمى – كل ذلك �أ�سهم يف ت�شجيع م�شاركة اجلمهور الفعالة.
ظهور فرق �شامية على امل�سرح امل�صري يف �سنوات ال�سبعني من القرن التا�سع ع�شر ،م ّثل نهاية عهد وبداية
عهد جديد� ،إذ �أ�صبح امل�سرح جتاريا و�أكرث تنظيما �إىل ح ّد بعيد .هنالك عدة �أ�سباب مو�ضوعية لرتك تقاليد
االرجتال.
1 .1كان املمثلون والكتاب ومعدو امل�سرحيات واملرتجمون ،وخ�صو�صا يف البداية ،غري م�صريني والعامية
امل�صرية مل تكن و�سيلة طبيعية لديهم.
2 .2ورثت الفرق امل�سرحية تركة مارون النقا�ش امل�سرحية ،ف�آمنت �أن الف�صحى هي اللغة املنا�سبة لأي ن�شاط
فكري .وا�ستعمال الف�صحى ،وهي لي�ست و�سيلة تلقائية لالت�صال ،مل يعد ي�سمح لالرجتال يف اال�ستمرار.
3 .3اعتمدت ذخرية هذه الفرق امل�سرحية كثريا على الرتجمات واالقتبا�سات من امل�سرح الأوروبي ،وبالتايل،
بقيت مادة هذه الإنتاجات غريبة عن جمهور املتفرجني.
�إن و�صول �أول فرقة م�سرحية �شامية �إىل م�صر �سنة  1876حماط ب�شيء من الغمو�ض .فقد ك�شف �سليم
خليل النقا�ش ،ابن �أخي مارون وتلميذه� ،أنه بعد مقابلة «درانيت بك» مدير دار الأوبرا� ،أ�صدر اخلديوي
�أمرا ي�سمح له بعر�ض م�سرحيات بالعربية يف هذا امل�سرح 15.بعد هذا اللقاء احلا�سم مبا�شرة ،رجع �سليم
�إىل بريوت لكي يقوم بتنظيم فرقة م�سرحية ،وبد�أ ب�إعداد فرقته امل�سرحية الثابتة .ب�سبب ال�صيف احلار
يف القاهرة ،فقد ُ�سمح للفرقة �أن تتمرن يف بريوت ،وكان من املفهوم �أنها �ست�أتي �إىل القاهرة يف اخلريف.
على �أي حال� ،أُر�سلت الألب�سة �إىل القاهرة �سلفا� ،إال �أنّ انت�شار وباء الكولريا يف بريوت ،واملنع الذي فر�ضه
امل�صريون على امل�سافرين القادمني من ب�يروت� ،أف�شل خطط النقا�ش .نده�ش حني نقر�أ يف �صحيفة
«الأهرام» ،يف ال�ساد�س ع�شر من كانون الأول �سنة  ،1876عن و�صول فرقة �سليم التي حتتوي على اثني ع�شر
ممثال وثالث ممثالت �إىل الإ�سكندرية ،ولي�س �إىل القاهرة .فكما كان متوقعا� ،أح�ضر �سليم معه م�سرحيات
عمه الثالث ،بالإ�ضافة �إىل خم�س م�سرحيات كان هو قد ترجمها �أو اقتب�سها عن الإيطالية �أو الفرن�سية:
«عايده» معدلة عن �أوبرا فريدي« ،مي �أو هورا�س» معدلة عن م�سرحية هورا�س لكورنيل؛ «الكذوب» م�أخوذة
ال�صدف» و«الظلوم» ُيفرت�ض �أنهما يعتمدان على م�سرحيات
عن م�سرحية لكورنيل؛ وعملني �آخرين «غرائب ُ
�أوروبية .لكن ل�سوء احلظ �أدرك �سليم ب�سرعة �أن الأغاين التي ا�ستعملها عمه يف م�سرحياته مل تكن �شائعة
يف م�صر كما كانت يف لبنان .لهذا ا�ستدعى معلما خا�صا ،ا�سمه بطر�س ال�شلفون ،ليعلم الفرقة املو�سيقى
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امل�صرية ال�شعبية ،وكر�س نف�سه لهذا العمل ملدة ثالثة �أ�شهر 16.هذا الأمر رمبا يف�سر امتناع �سليم عن �إنتاج
(�أوبرا) «البخيل» ،بالرغم من �أن الفرقة قد تدربت عليها يف بريوت .فقد اختار ،بدل ذلك� ،أن يعر�ض
م�سرحية «�أبو احل�سن املغفل» ثم «ال�سليط احل�سود» ،وهما م�سرحيتان هزليتان ق�صريتان (�أوبريتات)،
وم�سرحيات �أخرى عن الفرن�سية (خ�صو�صا «هورا�س» لكورنيل) ،لكنها جميعا مل تلق جناحا كبريا .لذلك
طلب �سليم م�ساعدة �صديق من بريوت هو �أديب �إ�سحق الذي كان قد �أعد م�سرحية «�أندروماك» لرا�سني
بناء على طلب القن�صل الفرن�سي .ان�ضم �إ�سحق �إىل النقا�ش يف الإ�سكندرية ،ولكن بالرغم من حماوالتهما
اجلا ّدة للنجاح فقد تنازال يف النهاية ،وحتوال �إىل ال�صحافة ،وتركا م�صري الفرقة بني يدي �أحد ممثليها
املوهوبني وهو يو�سف اخلياط.
الفرقة ال�شامية الأخرى التي و�صلت �إىل م�صر ،هي فرقة �أحمد �أبو خليل القباين من دم�شق .كان منحى
القباين الثقايف خمتلفا متاما عن �سليم النقا�ش .فهو تلقى تربية تقليدية بحتة ا�ستثنت اللغات الأوروبية� ،أوال
يف «ال ُكتّاب» ،ثم اجلامع الأموي يف دم�شق .منذ �شبابه املبكر� ،أظهر القباين اهتماما عميقا بالغناء واملو�سيقى
والأدب ال�شعبي ال�شائع وم�سرح الدمى .فكان من �ش�أن هذه العنا�صر �أن حتدد االجتاه الذي اتخذه م�سرح
القباين ،وتكفل له جناحه امل�ستمر يف م�صر .ازدهرت ن�شاطات القباين امل�سرحية حواىل �سنة  1878عندما
�شارك ،بدعم من احلاكم الرتكي مدحت با�شا� ،إ�سكندر فرح لتكوين فرقة م�سرحية .لكن �سرعان ما القت هذه
الفرقة امل�سرحية املتاعب مع الأو�ساط املحافظة يف دم�شق لعدة �أ�سباب ،من بينها �إدخالهما ممثلتني لبنانيتني
وعر�ضهما ل�شخ�صية هارون الر�شيد على امل�سرح .نتيجة لذلك� ،أقفلت ال�سلطات الرتكية م�سرح القباين .على
�أي حال ،ف�إن الفرقة مل ت�ست�سلم ،فانتقلت ،نتيجة للت�شجيع الذي تلقته من جهات خمتلفة ،وخ�صو�صا من املغني
امل�صري عبده احلمويل� 17،إىل الإ�سكندرية �سنة  ،1884وا�ست�أنفت هناك ن�شاطاتها .كان ت�شجيع احلمويل حيويا
ب�شكل خا�ص ،ومت ّثل يف امل�شاركة يف عرو�ض الفرقة منذ العر�ض الأول .وعندما انتقلت الفرقة �إىل القاهرة
لتعر�ض على م�سرح دار الأوبرا ،ا�شرتك احلمويل يف ع�شرة من بني عرو�ضها اخلم�سة ع�شر ،خالل �شهر كانون
الثاين �سنة .1885
هكذا تبني �أن العن�صر امل�صري ،الذي مل يكن موجودا يف فرقة �سليم النقا�ش ،كان حا�سما يف اكت�ساب
قبول جمهور امل�شاهدين امل�صري .كان القباين �أقرب �إىل ذوق امل�شاهدين امل�صريني بف�ضل اختياره مل�صادر
رواياته� ،أي الأدب ال�شعبي� ،ألف ليلة وليلة والتاريخ العربي .وكان الغناء عن�صرا مهما �آخر بالإ�ضافة �إىل
الرق�صة اجلماعية املعروفة با�سم «رق�صة ال�سماح» التي ت�شبه الباليه .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مل يتخ ّل القباين عن
«الف�صول امل�ضحكة» ،ف�أدخل ف�صوال من التمثيل الإميائي ال�صامت كانت تُعر�ض �أثناء اال�سرتاحات �أو يف نهاية
م�سرحياته الر�سمية.
مل تتم ّثل �إ�سهامات القباين املتوا�صلة يف امل�سرح العربي ،بالت�أكيد ،يف مهاراته ككاتب م�سرحي .فقد كان
�سجع القباين املنمق ممزوجا غالبا ب�شعر يعالج موا�ضيع تاريخية ذات �سياق ع�صري �ضئيل ،ما جعله ا�ستمرارا
للما�ضي الثابت ،ومنعه من خلق �أ�سلوب حيوي ومرن .يكمن ت�أثري القباين العظيم يف جمال امل�سرح املو�سيقي
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الذي كان فيه �أ�ستاذا ومر�شدا ،مما جعل مطربا موهوبا مثل �سالمة حجازي ير�سل �إليه الطالب يف �أحيان
كثرية.
كانت فرقتا �سليم النقا�ش والقباين فرقتني ممتازتني ،ن�ش�أت عنهما عدة فرق من�شقة ،ويف �سنة 1891
مثال ،كانت كل الفرق الرئي�سية الفعالة يف م�صر فرقا �شامية:
1 .1فرقة يو�سف اخلياط ()1877
2 .2فرقة �سليمان القرداحي ()1882
3 .3فرقة القباين ()1884
4 .4فرقة �سليمان احلداد ،اجلوق الوطني امل�صري ()1887
5 .5فرقة ا�سكندر فرح ()1891
نا�ضلت كل هذه الفرق كثريا لتجذب جمهور امل�شاهدين امل�صري وحتتفظ به ،وكان يو�سف اخلياط �أول من
�أدخل ممثلني م�صريني يف فرقته� .أما تذكرة الدخول �إىل قلوب جمهور امل�صريني وعقولهم فقد كان املطرب
امل�شهور �سالمة حجازي ،الذي حاولت �أكرث الفرق ال�شامية جتنيده معها .بد�أ حجازي حياته الفنية مع فرقة
اخلياط �سنة  1884كمغن يف فرتات اال�سرتاحة ،ويف ال�سنوات التالية ،جنح �سليمان القرداحي يف �إغرائه
بالغناء والتمثيل يف فرقته .ومع حلول �سنة  ،1891كان حجازي قد ان�ضم �إىل فرقة ا�سكندر فرح ،حيث وا�صل
العمل �إىل �أن كون فرقته اخلا�صة به �سنة  .1905كان وجود حجازي �أو عدم وجوده هو الذي يحدد ثروات �أي
فرقة �إىل حد كبري.
كانت ذخرية امل�سرحيات لهذه الفرق متوفرة بوا�سطة كادر من الكتاب الذين كان �أكرثهم من ال�شوام،
�أمثال �سليم خليل النقا�ش ،جنيب احل��داد� ،أم�ين احل��داد ،طانيو�س عبده ،و�إليا�س فيا�ض .وكانت غالبية
امل�سرحيات التي �أُنتجت يف م�صر يف الربع الأخري من القرن التا�سع ع�شر ترجمات �أو �إع��دادات مل�سرحيات
�أوروبية الأ�صل ،وكان �أغلب الأ�شخا�ص الذين �شاركوا يف هذه املهمة خريجني من مدار�س فرن�سية يف لبنان،
�سوريا �أو م�صر .كانت هذه الظاهرة ،بالإ�ضافة �إىل �أن اللغة الفرن�سية كانت �أهم لغة �أوروبية يف م�صر منذ �أيام
حكم حممد علي حتى االحتالل الربيطاين �سنة  ،1882ال�سبب يف �أن �أغلب امل�سرحيات الأوروبية التي اختريت
كانت �إما مكتوبة بالفرن�سية �أ�صال� ،أو مرتجمة �إىل الفرن�سية عن لغة �أوروبية .مثال ،بع�ض م�سرحيات �شك�سبري
تُرجمت عن الفرن�سية ولي�س عن الإجنليزية ،و�أبرز مثال على ذلك هو �إعداد طانيو�س عبده املعروف مل�سرحية
«هملت» التي عر�ضتها على امل�سرح فرق القباين وحجازي ويو�سف وهبي.
بوا�سطة اللجوء �إىل التعريب ،ولي�س �إىل الرتجمة املبا�شرة ،حاول رجال امل�سرح العربي �أن يقربوا هذه
امل�سرحيات �أكرث من �أذواق امل�شاهدين وبيئاتهم .ال بد من تذ ّكر بع�ض الوقائع لكي نتناول ن�شاطاتهم مبنظور
حمدّد ونق ّيمها تقييما �أكرث مو�ضوع ّية .قبل ك ّل �شيء ،جاء جمهور امل�شاهدين الأوائل �إىل امل�سرح اجلديد من
�أنواع خمتلفة من التّ�سلية ،كان فيها الغناء واملو�سيقى عن�صرين �أ�سا�سيني ال غنى عنهما .لذلك ،ر�أينا �أن الكتاب
الأوائل الذين �أعدوا امل�سرحيات �أدخلوا �أ�شعارا لكي تُغنى �أثناء امل�سرحية� ،أو �أدخلوا �أغاين �شعبية �شائعة يف
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تلك الفرتة .من الطريف هنا �أن بع�ض هذه الأ�شعار والأغاين كانت باللغة العامية ،بينما كانت الف�صحى لغة
باقي الن�ص امل�سرحي .ثانيا ،لقد مرت بع�ض امل�سرحيات بتغيريات �شديدة على الأ�صل ،ب�سبب احلذف احلر
واالخت�صار والتغيري يف امل�صدر الذي قام به مع ّد امل�سرحية .فقد ا�ستطاع �إدوارد اليايف ،مثال ،التعرف على
�أربعمئة تغيري يف الن�ص الأ�صلي يف �صياغة جنيب حداد مل�سرحية «ال�سيد» التي كتبها كورنيل 18.يف حاالت
مغالية �أخرى ،كان ُيقلب كل م�سار الأح��داث بدون �أي تربير جوهري .ففي �صياغة طانيو�س عبده مل�سرحية
�شك�سبري «هملت» ،مثال ،ينده�ش القارئ عندما يكت�شف �أن امل�سرحية تنتهي وهملت على قيد احلياة ،بل ينت�صر
بعد �أن ا�ستطاع مب�ساعدة �شبح �أبيه �أن يهزم �أعداءه وي�ستعيد عر�ش الدامنرك! يجب فهم التفكري الكامن وراء
هذا امليل على �ضوء الأدب الفولكلوري ،ورغبته العامة يف حتقيق النهايات ال�سعيدة .ومل يرتدد بع�ض ه�ؤالء
19
الكتاب املعدّين للم�سرحيات يف �إلقاء اللوم على امل�شاهدين يف ا�ضطرارهم لإجراء تغيريات كهذه.
�آخر و�أبرز �صفة من �صفات امل�سرح ال�شامي هي ان�شغاله باملوا�ضيع التاريخية� ،سواء كانت عربية �أو �أجنبية،
ر�سمية �أو �شعبية .يجب درا�سة هذه الظاهرة على خلفية م�شكلة الثنائية يف اللغة العربية نف�سها .فقد كان
هناك ترحيب بالف�صحى ،عادة ،باعتبارها اللغة املنا�سبة لرتجمة الكال�سيكيات الأوروبية ولكتابة امل�سرحيات
التاريخية .من الناحية الأخ��رى ،ف��إن اللغة العامية كانت تعترب الو�سيلة املنا�سبة للم�سرحيات الكوميدية
واالجتماعية؛ النوع الأول لأن العامية ذاتها غنية ،لأ�سباب تاريخية ،بطاقتها الكوميدية ،والنوع الثاين لأن
اللغة العامية الدارجة هي الو�سيلة الفعلية امل�ستعملة يوميا لالت�صال يف املجتمع ،وتُعترب لذلك «طبيعية» �أكرث
و«م�شابهة للحياة» �أكرث.
واجه امل�سرحيون العرب هذه الق�ضية منذ البداية مع مارون النقا�ش ،القباين و�ص ّنوع .وبينما ح ّل امل�سرحيان
الأ ّوالن امل�شكلة بااللتزام بالف�صحى ،اختار �ص ّنوع العامية الدارجة .ميكن �إيجاد تربير �ص ّنوع لهذا االختيار يف
عبارة مرتي يف «موليري م�صر وما يقا�سيه»� ،إذ يعلق قائال �إن «الكوميدية ت�شتمل على ما يح�صل ويت�أتى بني
النا�س» 20يجب �أال نن�سى �أي�ضا �أن هذه ال ِفرق كانت خا�ضعة جدا لكتاب وخمرجني وممثلني �شاميني .لذلك،
نحن ال ن�ستطيع �أن نتوقع منهم �أن مي�سرحوا م�سرحيات يف العامية امل�صرية ،وخ�صو�صا يف تلك الفرتة املبكرة.
نتيجة لذلك ،ف�إن م�سرحيات �صنوع ،التي �سيطرت على امل�سرح امل�صري قبل �أربع �سنوات فقط من و�صول �أول
فرقة �شامية ،كانت قد جتوهلت .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ا�ضطر حممد عثمان جالل �أن يقلد تيارا جديدا يف تاريخ
امل�سرح العربي ،وهو ن�شر امل�سرحيات قبل عر�ضها على امل�سرح .فقد ن�شر جملدين منف�صلني من امل�سرحيات
املرتجمة املنظومة بالعامية امل�صرية :املجلد الأول يحتوي على �أربع كوميديات ملوليري �سنة  ،1890واملجلد
الثاين �سنة  1894ويحتوي على ثالث تراجيديات لرا�سني .مل تُعر�ض �أي واحدة من هذه امل�سرحيات فعليا حتى
�سنة  1912عندما عر�ضت م�سرحية موليري «ال�شيخ متلوف» 21.كما �أن م�سرحيات عبد اهلل الندمي املكتوبة
22
بالعامية مل تعر�ض �إال من قبل طالبه ولي�س من قبل الفرق ال�شامية.
منذ ذلك الوقت وحتى ال�ستينات من القرن الع�شرين� ،أ�صبح التيار الرئي�سي يف امل�سرح العربي غربيا �أكرث
ف�أكرث ،تاركا امل�سرح ال�شعبي يختفي ،خ�صو�صا يف املناطق املدنية .هذا الإ�صرار على جتاوز الق�ضايا املحلية،
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واالعتماد على ق�ضايا عربية �أو تاريخية ،جعل بع�ض النقاد امل�صريني �أمثال لوي�س عو�ض يدّعون �أن هذه املرحلة
ال�شامية يف تاريخ امل�سرح امل�صري هي مرحلة عابرة ،رغم �أنها امتدت حتى �أواخر �سنوات الع�شرين من القرن
الع�شرين ،وظلت قادرة على �إيقاف تطور م�سرح م�صري قومي مثل ذلك الذي �أن�ش�أه �صنوع وحممد عثمان
جالل .هكذا يرى لوي�س عو�ض ،بحق� ،أن �إحدى �صفات امل�ساهمة ال�شامية يف امل�سرح امل�صري تتمثل يف «اختيار
23
موا�ضيع حيادية تفتقر �إىل االنعكا�سات االجتماعية �أو ال�سيا�سية ».
بد�أت مرحلة َ«م ْغ َربة» امل�سرح امل�صري ،وهو الأكرث ن�شاطا يف العامل العربي ،يف العقد الثاين من القرن
الع�شرين ،من ِقبل ممثلني و�/أو منتجني در�سوا امل�سرح �أو ت�أثروا به ب�صورة عميقة يف الغرب .رمبا يكون جورج
�أبي�ض 24،الذي در�س امل�سرح يف فرن�سا على ح�ساب اخلديوي عبا�س الثاين ملدة �ست �سنوات ،هو �أول هذه
ال�ساللة .ففي �سنة � 1912أقام فرقة للعرو�ض باللغة العربية بح�سب النموذج الأوروبي كليا .وقد القى الرتحيب
باعتباره م�ؤ�س�س امل�سرح الفني احلقيقي الأول يف م�صر ،الذي ا�ستطاع �أن يعتمد على نف�سه بدون اللجوء �إىل
املو�سيقى �أو الف�صول امل�ضحكة .كانت ذخريته امل�سرحية تتكون من م�سرحيات كال�سيكية ،مثل «�أوديب»« ،لوي�س
الرابع ع�شر»�« ،أوثيلو» .لعب الدور الرئي�سي يف جميع هذه امل�سرحيات يو�سف وهبي ،وهو ممثل ومدير وكاتب
م�سرحي �سافر هو �أي�ضا �إىل �إيطاليا �سنة  ،1921حيث تعلم يف مدر�سة لفن اخلطابة والإلقاء والتمثيل .هنالك
�أي�ضا �شخ�ص مهم �آخر حاول �أن يعزز املنحى الغربي للم�سرح امل�صري ،هو زكي طليمات الذي تعلم �أي�ضا يف
فرن�سا .فعند عودته من فرن�سا �سنة  ،1930بعد �أربع �سنوات من الدرا�سة� ،أقام مدر�سة للتمثيل هي «معهد فن
التمثيل» الذي كان ذا منحى غربي �إىل �أبعد احلدود .وقد مهدت هذه املدر�سة �إىل �إن�شاء «�أكادميية الفنون»
وهي معهد ذو مكانة كبرية.
و�صل ال�شكل الغربي للم�سرحية �إىل درجة عالية من الن�ضج والتعقيد يف �سنوات ال�ستني الأوىل من القرن
الع�شرين .لعب توفيق احلكيم ،وبدرجة �أقل حممود تيمور ،دورا مهما يف تو�سيع مدى الدراما امل�صرية وجمالها.
ففي مدة ن�صف قرن ج ّرب كتاب امل�سرحية العرب تقريبا كل تيارم�سرحي يف �أوروبا من الفودفيل (اال�ستعرا�ض
امل�سرحي) حتى م�سرح العبث ،وكانت �إجنازاتهم رائعة بدون �شك� .أظهر جيل طموح من كتاب امل�سرحية الذين
ظهروا بعد ثورة  ،1952ميال وا�ضحا نحو الرتكيز على ال�ضيق االجتماعي وال�سيا�سي يف م�صر .عرف ه�ؤالء
كيف ي�ستغلون احلرية ال�سيا�سية الن�سبية التي متتعت بها م�صر يف ال�سنوات الأوىل من الثورة ،قبل �أن ت�شتد
قب�ضة النظام على امل�سرح .فقد كانوا يف م�أمن بالذات ،لأنهم كانوا يعاجلون ،ب�صورة رئي�سية ،نقائ�ص النظام
امللكي ال�سابق .اال�ستعداد الأويل حلكومة جمال عبد النا�صر لإيجاد حلول لبع�ض هذه امل�شاكل االجتماعية
اال�ضطرارية ،املتمثل مبا ُيعرف با�سم «القوانني اال�شرتاكية» ل�سنة � 1961أعطى لهذا اجليل جرعة كبرية
من التفا�ؤل .على كل ،بد�أ يظهر ال�صراع بني النظام واملفكرين يف حوايل منت�صف �سنوات ال�ستني من القرن
الع�شرين 25.ومهما يكن ،ميكننا القول �إن النظام اجلديد �أبدى اهتماما كبريا بطبقات كانت من�سية مدة طويلة
يف م�صر ،خ�صو�صا الفالحني والعمال الذين كانوا ُيعتربون بناة اال�شرتاكية العربية.
علينا �أن نفهم بع�ض جتارب توفيق احلكيم يف جمال الدراما على هذه اخللفية .ففي م�سرحيته «ال�صفقة»
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�سنة  1956حاول �أن يجد حال ،بني ما حاول ،مل�س�ألة النق�ص يف الت�سهيالت امل�سرحية يف املناطق الريفية .تدور
�أحداث امل�سرحية كلها يف �ساحة قرية ،ولذلك فهو يحتاج �إىل احلد الأدنى من حاجيات امل�سرح .ال�صفة املهمة
الأخرى لهذا العمل تكمن يف �أنها كانت امل�سرحية الأوىل التي حتاول �أن ت�ستفيد من �صفات «ال�سامر» ،وهو م�سرح
فالحي دائري كان ي�ستخدم الرق�ص ،املو�سيقى والغناء .يف جتربته التالية« ،قالبنا امل�سرحي» ( )1968يلج�أ
احلكيم �إىل �أ�سلوب درامي تقليدي �آخر� :شكل الراوي احلكواتي ومنتحل ال�شخ�صية .فالراوي يقدم العر�ض،
يديره ب�صورة مك�شوفة ،ويتمهل لكي يف�سر االنطباعات والأفكار كلما كان ذلك �ضروريا .واملمثل الثاين يلعب
دورا �أو �أدوارا معدّة له بعد �أن يذكر ا�سمه احلقيقي .يف حماولته �أن يظهر مالءمة هذا ال�شكل امل�سرحي لعدد
من امل�سرحيات يف التاريخ ،يقدم احلكيم مقتب�سات من �سبعة كتاب م�سرحيني� :إي�سكيلو�س� ،شك�سبري ،موليري،
�إب�سن ،ت�شيكوف ،بريانديللو وديرمنات .مع �أن هذا النوع من امل�سرح الذي �صنفه علي الراعي على �أنه «م�سرح
الإن�سان الفقري» 26 ،اليحتاج �إىل م�سرح ،ديكور� ،إ�ضاءة ،مكياج �أو �أزي��اء� ،إال �أ ّنه ،كما يرى احلكيم ،و�سيلة
لرتويج فن الثقافة الراقية .على الرغم من كل هذه التجارب التي يحاول فيها احلكيم �أن يكت�شف �أ�شكاال درامية
جديدة لتالئم م�شاهدين معينني و�أماكن معينة ف�إن �إميانه ب�شكل الدراما الغربي مل يهتز �أبدا ،وهو يت�صور �أن
هذه الأ�شكال ميكنها ان تتعاي�ش مع التيار الرئي�سي.
كانت نقطة االنطالق عند يو�سف �إدري�س خمتلفة كليا عنها عند توفيق احلكيم .فقد ن�شر �إدري�س ثالث
مقاالت يف املجلة ال�شهرية القاهرية «الكاتب» ( ،)1964حتت عنوان ذي داللة «نحو م�سرح م�صري» 27.يطرح
�إدري�س يف مقاالته بع�ض الق�ضايا الأ�سا�سية املتعلقة بطبيعة امل�سرح يف م�صر ،ولعل �أهمها هو �إنكاره وجود م�سرح
م�صري باملعنى احلقيقي .يقول �إدري�س �إن ال�شكل احلقيقي للم�سرح املوجود يف م�صر غري م�صري؛ لأنه ُجلب
من �أوروبا (خ�صو�صا من فرن�سا) بوا�سطة املهاجرين ال�شوام من خالل �إعداد وترجمة امل�سرحيات الغربية
والقبول التام للفن امل�سرحي الغربي .بعد �سنة  ،1919هناك جيل كامل من كتاب امل�سرح واملنتجني امل�صريني
الذين ن�ش�أوا على هذا التقليد الأجنبي� ،ساعد على تعزيز هذا التيار وا�ستمراره .يعتقد �إدري�س �أن امل�سرح
امل�صري القومي احلقيقي مل يولد بعد� .إنه البحث عن �شكل م�صري �أ�صيل قادر على التعبريعن موا�ضيع
م�صرية .يقول �إدري�س:
« ال يكفي لإيجاد م�سرحنا امل�صري �أن نعرث على املو�ضوع امل�سرحي امل�صري ،و�إمنا يجب �أن نخلق
لهذا املو�ضوع ال�شكل امل�سرحي النابع منه واملالئم له والذي ي�ستطيع �إبرازه وتقدميه �إىل �أبعد و�أو�سع
28
مدى».
ي�سري يو�سف �إدري�س يف م�سار مييز الفكر امل�صري بعد 1952؛ وهو �أن الروح امل�صرية احلقيقية يجب العثور
عليها يف الريف الذي بقي غري ملوث بالعنا�صر الأجنبية .و�أ�شار ب�شكل خا�ص �إىل «ال�سامر» ،وهو م�سرح فالحي
دائري يتك ّون من التمثيل ،املو�سيقى والرق�ص ،باعتباره �شكال دراميا ي�ستطيع �أن يحل حمل ال�شكل الغربي.
يحوي هذا ال�شكل امل�سرحي ال�شعبي ميزة مهمة عند �إدري�س؛ �إذ ت�سمح بتفاعل حر بني املمثلني واجلمهور .هذا
التفاعل هو �شرط م�سبق لل�سمو الروحي« ،التم�س ُرح» ،الذي يمُ كن حتقيقه بوا�سطة امل�سرح فقط عندما ي�صبح
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املمثل وامل�شاهد واحدا ونف�س ال�شيء.
�إذا كنا مفتونني بفكرة مقارنة النظرية باملمار�سة ،ف�إن حالة �إدري�س طريفة فعال .فقد حاول �إدري�س تطبيق
نظريته على م�سرحية «الفرافري» التي كتبها خالل هذه الفرتة و ُعر�ضت على امل�سرح يف �سنة  ،1964-1963ويف
مالحظاته التمهيدية لل�صيغة املطبوعة يزودنا �إدري�س ببع�ض الإر�شادات مل�سرحية الفرافري:
1 .1امل�سرحية تتطلب امل�شاركة الفعالة للم�شاهدين خالل العر�ض.
2 .2امل�سرح املالئم لعر�ض الرواية يجب �أن يكون م�سرحا دائريا� ،إذ يجب على امل�شاهدين �أن ي�شكلوا دائرة
حول املمثلني.
3 .3يجب على املمثلني �أال ين�ساقوا مع �أدوارهم؛ يجب عليهم �أن يبقوا واعني متام الوعي حلاجات وردود
29
فعل امل�شاهدين.
ال�شرط الأول ،على كل حال ،ال ميكن تنفيذه �أ�سا�سا ب�سبب الظروف ال�سيا�سية التي ،كما �أعتقد ،جتاهلها
عند و�ضعه لنظريته .بدال من مداخلة اجلمهور احلرة ،ف�إن �إدري�س اكتفى يف ال�صيغة املطبوعة باالرجتال
امل�صطنع ،وذلك بو�ضع بع�ض املمثلني و�سط جمهور امل�شاهدين .يف الن�ص املعرو�ض ُو�ضع ه�ؤالء املمثلون على
خ�شبة امل�سرح على �شكل كور�س/جوقة( .رقابة الدولة �أوال ،ثم املنتج ،قررا م�صري هذا العن�صر الأ�سا�سي يف
م�سرحية �إدري�س� ،أي م�شاركة اجلمهور).
�إذا ُحذف ال�شرط الأول ف�إين �أ�ستغرب �أن تظ ّل ق�ضية خ�شبة امل�سرح قائمة (�سواء كان ذلك امل�سرح �صندوقا
�إيطاليا �أو م�سرحا دائريا)ّ .ثم �إنّ املرء ال ب ّد له �أن ي�س�أل عن �سبب الإ�صرار على ان�صراف املمثلني �إىل رد فعل
يعد جزءا من اللعبة.
اجلمهور ما دام رد الفعل املذكور مل ْ
�إن جتريبية �إدري�س يف الفرافري لي�ست ثورية وال هي �أ�صيلة .فغالبية الق�ضايا� ،إن مل تكن جميعها ،كانت
قد �أثريت وعوجلت يف امل�سرح الغربي احلديث ،وال �سبب لالعتقاد �أن �إدري�س مل يكن مدركا لهذا عندما ّ
و�ضح
نظريته .ي�ستطيع الباحث �أن يتبني ب�سهولة �أنّ �إدري�س مدين للم�سرح الغربي �أكرث منه مل�سرح «ال�سامر» يف نواح
كثرية .فقد ا�ستفاد �إدري�س ب�شكل وا�ضح فائدة كبرية من امللهاة املرجتلة ،بريانديللو ،بيكيت ،و�أهم �شيء ،من
بريخت ،وخ�صو�صا يف تقنيته الفنية املعروفة با�سم «التغريب» .كانت م�سرحية «الفرافري» جتربة ملرة واحدة،
وقد ف�شلت يف �أن ت�شكل منوذجا ُيحتذى به مل�سرح جديد يف م�صر .حتى �إدري�س نف�سه تخلى عن هذا ال�شكل يف
30
م�سرحياته التالية.
الهزمية ال�ساحقة يف حرب � 1967أج�برت العرب على التفكري من جديد يف م�ؤ�س�ساتهم االجتماعية
وال�سيا�سية والثقافية .مل يكن امل�سرح ا�ستثناء يف هذه امل�س�ألة الذاتية ،خ�صو�صا �أنه كان يدار بوا�سطة الدولة يف
�أكرث الدول العربية .فقد �شعر بع�ض املفكرين العرب باحلاجة امللحة �إىل ا�ستعمال هذه الأداة من �أجل �إحداث
التغيريات املرج ّوة يف املجتمع« .م�سرح الت�سيي�س» 31الذي دافع عنه الكاتب امل�سرحي ال�سوري �سعد اهلل ونو�س،
كان �أحد جت�سيدات هذا الوعي .قبل �سنة  ،1967كتب ونو�س ،وهو خريج معهد امل�سرح يف جامعة ال�سوربون،
م�سرحيات يف نطاق تقليد مدر�سة امل�سرح الطليعي الفرن�سي ،تعالج ب�صورة هادئة �إىل حد ما عددا متنوعا من
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الق�ضايا االجتماعية وامليتافيزيقية .على كل حال ،مل تكن ر�سالته ملحة �أبدا ،وكان مفهومه عن وظيفة امل�سرح
الأ�سا�سية غام�ضا �إىل حد ما .بعد �سنة � 1967أ�صبح ونو�س م�شغوال بالن�صف الثاين من املعادلة ،اجلمهور ،بعد
�أن �أدرك الدور ال�سيا�سي الكامن يف امل�سرح ،فر�أى ونو�س �أن جمهور امل�شاهدين يجب �أن ي�شارك ب�صورة فاعلة،
ويجب �أن ي�صبح �أكرث عدوانية .لنقتب�س ما يقول:
«املتفرج لي�س تلميذا يف مدر�سة ابتدائية وعليه �أن ي�صغى �إىل كل ما يلقى على م�سامعه بهدوء وت�سليم
كاملني .املتفرج هو الن�صف الأ�سا�سي لأي عر�ض م�سرحي .هو هدف هذا العر�ض وهو م�س�ؤول عنه �أي�ضا
لذلك عليه �أن ميار�س حقوقه كاملة� ،أن ي�ؤدي دوره ب�شكل تام و�إيجابي .عليه �أن ميلأ حيزه يف كل ن�شاط
م�سرحي� ،أن يقبل ويرف�ض �أن ي�ضغط ويقاطع� .أن يقول ما يريد وي�صحح ما يحكى له ...نعم مطلوب من
املتفرج �أن يكون واعيا ووقحا .وبذلك فقط ميكن �أن تت�ساقط كثري من التفاهات والأكاذيب و�أن ي�صبح
32
امل�سرح ن�شاطا اجتماعيا وثقافيا ف ّعاال يجمع اخل�شبة وال�صالة يف عالقة جدلية وثيقة وغنية».
يجب �أن يكون مل�سرح الت�سيي�س ،ح�سب ونو�س ،دور تثويري يقود �أوال �إىل الوعي ،ثم �إىل عمل �إيجابي .يجب
�شحن اجلمهور ولي�س تفريغه بوا�سطة التجربة امل�سرحية� .إن ا�ستعمال ونو�س احلر ملبادئ بريخت عن امل�سرح
امللحمي وا�ضحة هنا �إىل حد ما .فقد �ص ّرح بريخت �أن «املتفرج مل يعد ي�سمح له باخل�ضوع �إىل جتربة دون
انتقاد...عن طريق التقم�ص العاطفي ل�شخ�صيات امل�سرحية»� 33.أخذ ونو�س تقنية «التغريب» عن بريخت ،ولكنه
�ضاعفها ب�إ�صراره على م�شاركة فعالة للجمهور من خالل ارجتال تلقائي �أو تظاهري.
حماولة ونو�س الأوىل لتنفيذ هذا ال�شكل من امل�سرح ،كان البد �أن تقود �إىل مواجهة مع ال�سلطات .فعندما
كتب «حفلة �سمر من �أجل  5حزيران» وجد نف�سه ملزما بن�شرها يف دورية يف بريوت (مواقف ،)1968 ،ولي�س
يف دم�شق .فقد ُمنعت امل�سرحية يف دم�شق ومل يكن التفكري واردا يف متثيلها حتى  ،1971عندما ا�ستلم ال�سلطة
نظام جديد .ب�صورة مثرية لالهتمام ،ف�إن النظام اجلديد ت�صرف مثل النظام الثوري يف م�صر بعد :1952
�سمح بانتقاد النظام ال�سابق ،فقدّمت م�سرحية «حفلة �سمر من �أجل  5حزيران» يف دم�شق �سنة � .1971أ�صبحت
هنالك حاجة �إىل طريقة حاذقة �أكرث لتجنب مواجهة مبا�شرة مع امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية ،حت ّول ونو�س �إىل التاريخ
العربي يف بحثه عن مادة تتالءم مع احلا�ضر وتنريه.
يف ال�ستينات من القرن الع�شرين ،بد�أ يف العامل العربي التحدي الوا�سع لتاريخ ومكان والدة امل�سرح العربي،
ولريادته �أي�ضا ( ،1947لبنان ،مارون النقا�ش) .فقد رف�ض عدد من املثقفني وكتاب امل�سرح الأخذ بالفكرة
القائلة ب�أن النموذج الإغريقي -الروماين كان املعيار الوحيد لوجود امل�سرح يف الثقافة ،وجرت عدة حماوالت
جلذب االنتباه لبع�ض �أنواع الأدب الكال�سيكي الغنية بالعنا�صر الدرامية مثل «املقامة» و«الر�سالة».هكذا �صنف
علي الراعي املقامة على �أنها م�سرحية يف املرحلة اجلنينية .فقد حلل مقامة بديع الزمان الهمذاين «املقامة
امل�ضريية» حماوال �أن يربهن �أنها كانت قريبة من م�سرحية الف�صل الواحد ،وا�ستنتج علي الراعي �أن املقامة
34
«كانت م�سرحية ومل ي�سلبها هذه ال�صفة �سوى اعتبارات دينية».
من الناحية الأخرى �أعادت بنت ال�شاطئ (عائ�شة عبد الرحمن) كتابة «ر�سالة الغفران» لأبي العالء املعري
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على �شكل م�سرحية يف ثالثة ف�صول ،وا�صفة �إياها على �أنها «ن�ص درامي من القرن اخلام�س للهجرة» 35.كما
�أكد باحثون �آخرون �أن العرب عرفوا «خيال الظل» على الأقل يف وقت مبكر يف �سنة 1171م ،و�أن ثالث م�سرحيات
(بابات) البن دانيال ظلت على قيد احلياة.
كان ظهور احلركات ال�سيا�سية ذات االجتاهات اال�شرتاكية ،خ�صو�صا حركة جمال عبد النا�صر يف م�صر
والعلمانية التدريجية لبع�ض الدول العربية ،عاملني حا�سمني يف خلق جو من الت�سامح نحو الأدب ال�شعبي
والفولكلور .فالفرتة التي حققت فيها مناطق من العامل العربي ا�ستقاللها ال�سيا�سي من القوى الأوروبية
اال�ستعمارية� ،أنتجت اهتماما با�سرتجاع ال�صفات ال�شعبية للثقافة العربية ،والت�أكيد عليها يف حماولة ملواجهة
و�إزالة �أب�سط الآثار لتجربة املنطقة حتت �سيطرة الغرب ملدة قرن ون�صف .حتت ت�أثري �إيديولوجيا اال�شرتاكية
العربية لعبد النا�صر� ،شرع املثقفون العرب ،با�ستعمال عنا�صر وطنية حملية ،يف �إعادة بناء هوية عربية ت�ستطيع
�أن ت�شمل العرب من كل م�ستويات املجتمع؛ من الفالحني غري املتعلمني حتى النخبة املدنية العالية الثقافة .هذا
االجتاه مهد الطريق لقبول �أ�شكال فنية �شعبية �شائعة على �أنها جزء من مرياث امل�سرح العربي .يف جمال
م�سرحية اخليال ،مثال ،قالوا بخط من اال�ستمرارية بني امل�سرحيات القدمية البن دانيال التي ُكتبت يف القرن
الثالث ع�شر بالف�صحى ،وخمطوطة «املنزلة» (التي اكت�شفها بول كاله �سنة  )1909و ُكتبت يف القرن ال�سابع
ع�شر باللهجة امل�صرية .بل ُطرحت نظرية �أكرث طموحا ،مع �أنها لي�ست بدون نواق�ص ،من قبل علي الراعي
الذي ادعى �أن «الف�صل امل�ضحك» الذي كان ُي�سلي العرب حتى الربع الأول من القرن الع�شرين ميكن �إعادته
�إىل املقامات يف القرن العا�شر .هكذا ي�شري علي الراعي �أن هناك «خيطا طويال متوا�صال من الدراما ميكن �أن
ميتد �إىل عدة قرون» .كما ُولد امل�سرح العربي قبل مارون النقا�ش بوقت طويل� ،إذ يع ّلق علي الراعي قائال�« :إن
36
القول ب�أن العرب عرفوا الفن امل�سرحي منذ القرون الو�سطى مل يعد غريبا �أو م�ستهجنا».
مل ي�صبح امل�سرح معرتفا به ب�صورة وا�سعة فقط ،بل �أ�صبح ،يف م�صر مثال ،رمزا للفن الأ�صيل الذي يعك�س
الروح احلقيقية لل�شعب .يف حالة يو�سف �إدري�س ،ارتفع امل�سرح ال�شعبي ،ال�سامر ،ليحل حمل التيار الرئي�سي،
امل�سرح الغربي الذي ف�شل يف �أن يعرب عن احلاجات احلقيقية لل�شعب امل�صري ،لأنه كان نتاج ثقافة خمتلفة
متاما.
�إن حماولة �إعادة اكت�شاف جمالية �أدبية حملية من حيث ال�شكل �أو النوع الأدبي وامل�ضمون� ،أدت �إىل نتائج
غري تقليدية بالت�أكيد .كانت �أبرز هذه النتائج بروز امل�سرح العربي ،ليح ّل حم ّل الق�صيدة� ،أو ال�شعر ال�شفهي،
على �أنه النوع الأدب��ي املف�ضل بني الكتاب وامل�سرحيني واملفكرين الذين ي�سعون �إىل خماطبة �أو�سع جمهور
ممكن عن ق�ضايا وم�شاكل ذات �أهمية لديهم ،و�إىل حتفيز �أولئك امل�شاهدين ليقوموا مب�شاركة فعالة يف حل
تلك الق�ضايا .يف املا�ضي ،قام ال�شعر بهذه الوظيفة يف املجتمع العربي .لكن التجديدات احلديثة ،و�إىل حد
كبري نتيجة الت�أثر بالدوائر الأدبية الغربية ،جعلت من ال�شعر العربي نوعا �أدبيا للقراءة �إىل حد بعيد ،يتميز
بالإ�شارات الكثرية �إىل الأ�ساطري والرموز غري العربية� .أ�صبح ال�شعر العربي احلديث �إذن نوعا �أدبيا مالئما
للقراءة اخلا�صة� ،أكرث منه �إىل الإلقاء �أمام اجلمهور ،وهذا التح ُّول جعل ال�شعر بعيد املنال على اجلماهري
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ال�شعبية ،ويف متناول رجال الفكر املتعلمني فح�سب .على �ضوء هذا التطور يف ال�شعر العربي ،برز امل�سرح العربي
باعتباره الأداة الأدبية الأكرث ت�أثريا والأكرث جناعة� ،إذ تُطرح فيها امل�شاكل االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية
جلماهري املتفرجني ،فت�ؤدّي �إىل حتفيزهم على امل�شاركة الفعالة يف مواجهة هذه امل�شاكل.
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يعطينا الو�صف التايل حلياة الت�سلية يف �سوريا خالل الغزو امل�صري يف الثالثينات من القرن التا�سع ع�شر:
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بالكحل .كل ذلك كان يرفه عن رواد املقاهي الذين يحت�سون القهوة ويدخنون الرناجيل� .إن الرتفيه عن
النف�س يف مقاهي ال�شرق الأو�سط رمبا كان م�شابها حللقات الدرد�شة الطالبية يف اجلامعات الأمريكية».
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Theater in Egypt”, Bulletin of the School of Oriental Studies, 8 (1935-37): 173

120

1313مقتب�س عند حممد يو�سف جنم ،امل�سرحية يف الأدب العربي احلديث (بريوت :دار بريوت.80 ،)1956 ،
1414علي الراعي ،فنون الكوميديا من خيال الظل �إىل جنيب الريحاين (القاهرة :دار الهالل.92-84 ،)1971 ،
�1515سليم خليل نقا�ش« ،فوائد الروايات �أو الثياترات �أو ن�سبة الروايات �إىل هي�أة االجتماع» ،اجلنان �( 15آب ،1
 .516-23 :)1875انظر �أي�ضا «الروايات العربية امل�صرية» ،اجلنان  1( 13متوز.443 :)1875 ،
1616بطر�س �شلفون« ،التمثيل العربي» ،الهالل  ،15عدد ( 2ت�شرين الثاين .117 : )1906
 1717تذكر بع�ض امل�صادر �أن �سعد اهلل حالبة ،وهو تاجر �سوري كان ي�سكن يف الإ�سكندرية ،قد �شجع القباين
على االنتقال �إىل م�صر ،انظر حممد يو�سف جنم� :أحمد �أبو خليل القباين (بريوت :دار الثقافة،)1963،
1؛ حممد كمال الدين ،ر ّواد امل�سرح امل�صري ( القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب.41-40 ، )1970 ،
�1818إدوارد اليايف ،جنيب حداد املرتجم امل�سرحي ( القاهرة :معهد البحوث والدرا�سات العربية.8،)1976 ،
1919انظر مثال ،اعرتاف الكاتب امل�سرحي جورج طنو�س الذي �أعطى لنف�سه حرية التغيري يف �إحدى م�سرحيات
فولتري التي قام ب�إعدادها كما ورد يف اقتبا�س حممود حامد �شوكت ،الفن امل�سرحي يف الأدب العربي
احلديث ،طبعة ثانية (القاهرة :دار الفكر العربي .37 ،)1970 ،لقد وجد �أديب �إ�سحق من املنا�سب �أن
يغري نهاية م�سرحية «�أندروماك» �إىل نهاية �سعيدة يف ال�صيغة التي �أعدها لكي ير�ضي جمهوره .انظر
�سعد الدين دغمان ،الأ�صول التاريخية لن�ش�أة الدراما يف الأدب العربي (بريوت :جامعة بريوت العربية،
.213 ،)1973
2020يعقوب �صنوع ،يعقوب �صنوع ( �أبو نظارة) ،حترير حممد يو�سف جنم (بريوت :دار الثقافة.200 ،)1963 ،
2121جنم ،يعقوب �صنوع.200 ،

املجلة  -مجمع اللغة العربية ،عدد 2010 ،1

2222نفو�سه زكريا �سعيد ،عبد اهلل الندمي بني الف�صحى والعامية (الإ�سكندرية :الدار القومية للطباعة
والن�شر.9 ،)1966 ،
23. Louis Awad,”Problems of the Egyptian Theatre”, in Studies in Modern Arabic
Literature, ed. R. C. Ostle (London: Aris and Philips, 1975), 181.

2424ملزيد من التفا�صيل عن جورج �أبي�ض ،انظر �سعاد �أبي�ض ،جورج �أبي�ض� :أي��ام مل ُي�سدل عليها ال�ستار
(القاهرة :دار املعارف.)1970 ،
2525لالطالع على معاجلة لل�صراع بني امل�سرح والنظام خالل فرتة الرئي�س جمال عبد النا�صر ،انظر ن�سيم رجوان:
Nasserist Ideology: Its Exponents and Critics (Jerusalem: Israel Universities
Press, 1974), 143-61.

انظر �أي�ضا فاطمة يو�سف حممد ،امل�سرح وال�سلطة يف م�صر من ( 1952-1970القاهرة :الهيئة
امل�صرية العامة للكتاب.)1994 ،

26. ʻ Alī al-Rā ‘ī, “Some Aspects in Modern Arabic Drama”, in Studies in Modern Arabic
Literature, ed. R. C. Ostle (London: Aris and Philips, 1974), 169.

2727ا�ستعمل �إدري�س هذه املقاالت الثالثة كمقدمة مل�سرحيته الفرافري (القاهرة :دار م�صر للطباعة ،بدون
تاريخ).
�2828إدري�س.51 ،
�2929إدري�س.65-64 ،
3030ملزيد من البحث يف الفرافري ،انظر رجاء نقا�ش ،يف �أ�ضواء امل�سرح (القاهرة :دار املعارف. 106-135 ،)1965 ،
Julius Gella, “Al-Farāfīr: A Problematic Experience in the Search for the Egyptian
National Dramatic Form”, in Graecolatina et Orientalia 9-10 (1977-1978): 225-40.

على الداللة ال�سيا�سية لهذه امل�سرحية ،انظر فتحي �إبراهيم ،كوميديا احلكم ال�شمويل (القاهرة:
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب.64-39 ،)1991 ،
3131انظر تعريف ونو�س مل�سرح الت�سيي�س يف �سعد اهلل ونو�س ،بيانات امل�سرح العربي اجلديد (بريوت :دار
الفكر اجلديد .113-88 ،)1988 ،لالطالع على درا�سة �شاملة لأعمال ونظرية ونو�س الدرامية ،انظر:
Roger Allen, “Arabic Drama in Theory and Practice: the Writings of Sa‘dallah
Wannus”, Journal of Arabic Literature 15 (1984): 94-113.

�3232سعد اهلل ونو�س« ،بيانات مل�سرح عربي جديد» ،املعرفة ( 104ت�شرين الأول .31 :)1970

33. Bertolt Brecht, Brecht On Theatre, (ed.) and trans. John Wille (New York: Hill and
Wang, 1966), 71.

3434انظر �أي�ضا

ʻAlī al-Rā ‘ī, “Some Aspects in Modern Arabic Drama”, 173.

علي الراعي ،فنون الكوميديا.47 ،
3535بنت ال�شاطئ (عائ�شة عبد الرحمن) ،جديد يف ر�سالة الغفران :ن�ص م�سرحي من القرن اخلام�س
الهجري (بريوت :د .ن.)1972 .

121

املسرح العربي احلديث :الرحلة إلى البدايات ،جوزيف زيدان
36. ʻAlī al-Rā ‘ī, “Some Aspects in Modern Arabic Drama”, 173.

املراجع:
�إبراهيم1991 ،
�أبي�ض1970 ،

�إدري�س ،د.ت
البقلي1980 ،
بنت ال�شاطئ1972 ،
اجلربتي1879 ،
دغمان1973 ،

122

الراعي1971 ،
�سعيد1966 ،
�شلفون1906 ،
�شوكت1970 ،
كمال الدين1970 ،
حممد1994 ،
جنم1956 ،
جنم1963 ،

�إبراهيم ،فتحي ( ،)1991كوميديا احلكم ال�شمويل ،القاهرة :الهيئة امل�صرية
العامة للكتاب.
�أبي�ض� ،سعاد وجورج �أبي�ض(� ،)1970أيام مل ُي�سدل عليها ال�ستار ،القاهرة :دار
املعارف.
�إدري�س ،يو�سف (د.ت) ،الفرافري ،القاهرة :دار م�صر للطباعة.
البقلي ،حممد قنديل (« ،)1980املحبظون يف الع�صر اململوكي» ،اجلديد،
القاهرة.
بنت ال�شاطئ (عائ�شة عبد الرحمن) ( ،)1972جديد يف ر�سالة الغفران :ن�ص
م�سرحي من القرن اخلام�س الهجري ،بريوت :د .ن.
اجل�برت��ي ،عبد الرحمن ( ،)1879ع�ج��ائ��ب الآث� ��ار يف ال�تراج��م والأخ �ب��ار،
القاهرة :بوالق ،جملد .3
دغمان� ،سعد الدين ( ،)1973الأ�صول التاريخية لن�ش�أة الدراما الأدب العربي،
بريوت :جامعة بريوت العربية.
الراعي ،علي ( ،)1971فنون الكوميديا من خيال الظل �إىل جنيب الريحاين،
القاهرة :دار الهالل.
�سعيد ،نفو�سة زكريا ( ،)1966عبد اهلل ال�ن��دمي ب�ين الف�صحى والعامية،
الإ�سكندرية :الدار القومية للطباعة والن�شر.
�شلفون ،بطر�س (« ،)1906التمثيل العربي »،الهالل ،م  ،15عدد .2
�شوكت ،حممود حامد ( ،)1970الفن امل�سرحي يف الأدب العربي احلديث،
القاهرة :دار الفكر العربي.
كمال الدين ،حممد ( ،)1970ر ّواد امل�سرح امل�صري ،القاهرة :الهيئة امل�صرية
العامة للكتاب.
حممد ،فاطمة يو�سف ( ،)1994امل�سرح وال�سلطة يف م�صر من ، 1970 - 1952
القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب.
جنم ،حممد يو�سف ( ،)1956امل�سرحية يف الأدب العربي احلديث ،بريوت :دار
بريوت.
جنم ،حممد يو�سف ( ،)1963م�سرحيات �أحمد �أبو خليل القباين ،بريوت :دار
الثقافة.

2010 ،1  عدد، مجمع اللغة العربية- املجلة

، م�سرحيات يعقوب �صنوع �أبو نظارة،)1963( ) حممد يو�سف (حترير،جنم
. دار الثقافة:بريوت
 «فوائد الروايات �أو الثياترات �أو ن�سبة الروايات �إىل،)1875( �سليم خليل،نقا�ش
.15  ع، اجلنان،»هي�أة االجتماع
.13  ع، اجلنان،» « الروايات العربية امل�صرية،)1875(  �سليم خليل،نقا�ش
. دار املعارف: القاهرة، يف �أ�ضواء امل�سرح،)1965(  رجاء،نقا�ش
.104  ع، املعرفة،» «بيانات مل�سرح عربي جديد،)1970(  �سعد اهلل،ونو�س
 دار الفكر: بريوت، بيانات امل�سرح العربي اجلديد،)1988(  �سعد اهلل،ونو�س
.اجلديد
 معهد: القاهرة، جنيب ح��داد امل�ترج��م امل�سرحي،)1976(  �إدوارد،اليايف
.البحوث والدرا�سات العربية
Allen,1984

1963 ،جنم
1875 ،نقا�ش
1875 ،نقا�ش
1965 ،نقا�ش
1970 ،ونو�س
1988 ،ونو�س
1976 ،اليايف

Allen, Roger (1984), “Arabic Drama in Theory and Practice: the
Writings of Sa‘dallah Wannus”, Journal of Arabic Literature,

al-Rā ‘ī, 1974

15.
al-Rā ‘ī, Alī (1974), “Some Aspects in Modern Arabic Drama”,
in: Studies in Modern Arabic Literature, ed. R. C. Ostle, London:

123

Awad, 1975

Aris and Philips.
Awad, Louis (1975),”Problems of the Egyptian Theatre”, in:
Studies in Modern Arabic Literature, ed. R. C. Ostle, London: Aris

Barbour, 1935

and Philips.
Barbour, Nevill (1935),”The Arabic Theater in Egypt”, Bulletin of

Belzoni, 1820

the School of Oriental Studies.
Belzoni, Giovanni B.(1820), Narratives of the Operations and

Brecht,1966

Recent Discoveries in Egypt and Nobia. London: J. Hurray.
Brecht, Bertolt (1966), Brecht On Theatre, (ed.) and trans. John

Gella, 1977-1978

Wille, New York: Hill and Wang.
Gella, Julius (1977-1978), “Al-Farāfīr: A Problematic Experience
in the Search for the Egyptian National Dramatic Form”, in

Kahle, 1992

Graecolatina et Orientalia 9-10.
Kahle, Paul (1992),(ed.), Three Shadow Plays by Muhammad Ibn

Lane, 1890

Daniyal Cambridge: Trustees of the E. J. W. Gibb Memorial Fund.
Lane, Edward William, An Account of the Manners and Customs
of the Modern Egyptians. (London: New York: Ward & Lock Co.,
1890)

 جوزيف زيدان، الرحلة إلى البدايات:املسرح العربي احلديث
Moreh, 1992

Moreh, Shmuel (1992), Live Theater and Dramatic Literature
in the Medieval Arab world, New York: New York University

Niebuhr, 1792

Press.
Niebuhr, Carsten (1792), Travels Through Arabia and Other
Countries in the East, trans. Robert Hero, Edinburgh: R.

Rejwan, 1974

Morrison.
Rejwan, Nissim (1974), Nasserist Ideology: Its Exponents and
Critics, Jerusalem: Israel Universities Press.

124

محمود أمني العالم :بني السياسة واألدب
محمود غنامي  -جامعة تل أبيب
الكلية األكادميية العربية للتربية-حيفا

يف مقدمته لكتابه يف الثقافة امل�صرية يف طبعته الثالثة ال�صادرة عام  1،1989وهي الطبعة الأوىل التي
ت�صدر يف م�صر ،ي�ؤكد الناقد حممود �أمني العامل ( )2009-1922مت�سكه ال�شديد بر�ؤيته النقدية التي قدمها
من خالل هذا الكتاب يف الن�صف الأول من اخلم�سينات بقوله:
�صحيحا من الناحية النظرية
�إننا ما زلنا نرى �أن اجلوهر الفكري واملعريف للكتاب ما يزال
ً
العامة اخلال�صة .فما تغريت وجهة نظرنا يف الداللة االجتماعية العامة للعمل الأدبي ،وما
تغريت وجهة نظرنا يف العالقة الع�ضوية البنيوية الديناميكية بني ال�صياغة وامل�ضمون ،بني
2
القيمة الإبداعية اجلمالية والداللة املعرفية واملوقفية.
لقد وا�صل العامل تو�سيع ر�ؤيته النقدية وتعميقها ،مع ت�أكيده امل�ستمر �أنه يتعامل مع الأدب من موقف �أدبي
ال موقف �سيا�سي .ورغم هذا الت�أكيد ،ورغم هذا احلذر يف �صياغاته النقدية فلي�س من ال�سهل االقتناع بهذه
الت�صريحات .وهذا ما يدعونا �إىل الت�سا�ؤل :هل ح ًقا مل يغري العامل من ر�ؤيته النقدية على امتداد �أكرث من
عاما ،كما ي�صرح يف الن�ص املقتب�س �أعاله؟ هذا ما �سنحاول الإجابة عليه من خالل هذا املقال.
�أربعني ً
ولكن هل من املتوقع �أن نعرث على الإجابة من ت�صريحاته املبا�شرة ،فنجد الناقد ينقلب على عقبيه ويعلن
ب�صريح العبارة �أنه قد غيرّ من فكره وفل�سفته النقدية؟ والإجابة على الأغلب بالنفي .ولذا �سنحاول الإجابة
عن ال�س�ؤال عرب تقنيات و�آليات غري مبا�شرة ،وذلك من خالل الوقوف على بع�ض العنا�صر التي بد�أ العامل
ي�ؤكدها يف املرحلة الأخرية ،ومل تكن ت�ش ّكل يف البداية حمو ًرا �أ�سا�س ًيا لفكره النقدي .كما �سنهتم ببع�ض الأفكار
التي �ش ّكلت �صلب ر�ؤيته النقدية يف البداية ثم بد�أت تنتقل مع مرور الوقت من املركز �إىل الهام�ش .ولعل �أحد
التغيريات اخلفية التي ت�ستحق املالحظة هو ذاك الذي قد يلحق ببع�ض املفاهيم والتعابري وامل�صطلحات التي
بقيت حتافظ على هيكلها اخلارجي ،بينما ت�سللت �إىل مفهومها دالالت مغايرة .و�أخ ًريا �سنحاول �أن نقارن بني
 1العامل وأنيس.1989 ،
 2ن .م .ص .23
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النظرية والتطبيق يف نقد العامل من املنظور التاريخي كجزء من الإجابة عن ال�س�ؤال العام حول التغري الذي
حلق بفكره نظر ًيا وتطبيق ًيا .وقبل الإجابة على هذه الق�ضايا يجدر �أن ننظر �إىل �أهم الثوابت التي ت�شكل العمود
الفقري لفل�سفة العامل النقدية.
يف الفقرة املقتب�سة �أعاله تتلخ�ص الر�ؤية النقدية التي دافع عنها العامل على امتداد �أكرث من ن�صف قرن
من ن�شاطه الأدب��ي يف جمال النقد ،وهو ن�شاط ثقايف رافقه دائ ًما ن�شاط �سيا�سي بانتماء العامل �إىل الفكر
املارك�سي و�إىل احلزب ال�شيوعي يف م�صر .وقد �أفرزت هذه الر�ؤية النقدية عدة كتب وع�شرات املقاالت يف
النقد النظري والتطبيقي للأدب العربي احلديث �شع ًرا ون ًرثا 3،بد�أها العامل بكتابه املذكور �أعاله والذي �صدر
يف طبعته الأوىل يف بريوت عام  1955يف عدد حمدود من الن�سخ 4.ورغم ذلك ،فالكتاب يعترب �أحد الأعمدة
الأ�سا�سية يف النقد الأدبي احلديث يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين .انطلق العامل ،مب�شاركة ناقد �آخر هو
الدكتور عبد العظيم �أني�س (ت ،)2009 .يف هذا الكتاب من الفكر املارك�سي الذي يركز على العالقة اجلدلية
القائمة بني الأ�شياء .وبت�سلحه بهذه الفل�سفة املارك�سية ،قام العامل وزميله ب�شن هجوم عنيف على القيم ال�سائدة
يف الأدب والنقد العربي �آن��ذاك ،والتي تزعمها عميد الأدب العربي طه ح�سني (ت  )1973وعبا�س حممود
العقاد (ت  .)1964وقد ن�شب اخلالف بني العامل وطه ح�سني عندما ن�شر الأخري مقا ًال يف �صحيفة اجلمهورية
( )1954/2/5بعنوان «�صورة الأدب ومادته» معت ًربا �أن اللغة هي �صورة الأدب و�أن املعاين هي مادته .ي�ضاف
نوعا ما مع املفهوم
�إىل ذلك عن�صر ثالث هو عن�صر اجلمال .وهذه الر�ؤية التي يطرحها طه ح�سني تتما�شى ً
5
الكال�سيكي الذي �ساد يف الأدب والنقد.
لقد �أثار هذا املقال الناقد املارك�سي ال�شاب لريد مبقال يعترب عالمة بارزة يف تاريخ النقد احلديث ،ومما
جاء فيه:
�إن الأدب �صورة ومادة ،ما يف ذلك �شك ،ولكن �صورة الأدب كما نراها ،لي�ست هي الأ�سلوب
اجلامد ،ولي�ست هي اللغة ،بل هي عملية داخلية يف قلب العمل الأدبي لت�شكيل مادته و�إبراز
مقوماته .ونحن ال ن�صف ال�صورة ب�أنها عملية ،م�شريين بذلك �إىل اجلهد الذي يبذله الأديب
يف ت�صوير املادة وت�شكيلها ،بل ملا تت�صف به ال�صورة نف�سها يف داخل العمل الأدبي نف�سه،
فهي حركة مت�صلة يف قلب العمل الأدبي ،نتب�صر بها يف دوائره وحماوره ومنعطفاته ،ونتنقل
بها داخل العمل الأدبي من م�ستوى تعبريي �إىل م�ستوى تعبريي �آخر حتى يتكامل لدينا البناء
الأدبي كائ ًنا ع�ضو ًيا ح ًيا .وبهذا الفهم الوظيفي لل�صورة تتك�شف �أمامنا ما بينها وبني املادة من
تداخل وتفاعل �ضروريني .فمادة العمل الأدبي لي�ست بدورها معاين -كما يقول عميد الأدب
واملدر�سة القدمية -بل هي �أحداث ،ال من حيث �أنها �أحداث وقعت بالفعل ،وي�شري العمل الأدبي
�إىل وقوعها ،بل هي �أحداث تقع وتتحقق داخل العمل الأدبي نف�سه ،وي�شارك التذوق الأدبي
 3انظر ق�س ًما كب ًريا من هذه امل�ؤلفات يف كتابه :العامل.1994 ،
 4دار الفكر اجلديد ،بريوت.1955 ،
 5ن�شر املقال ثانية حتت عنوان «�صورة الأدب» ،ح�سني� ،1969 ،ص .89 -72
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يف وقوعها وحتققها ،وهي بدورها عمليات مت�شابكة متفاعلة يف�ضي بع�ضها �إىل بع�ض �إف�ضا ًء
ح ًيا ،ال تع�سف فيه وال افتعال .وال�صورة -يف احلقيقة -هي جماع هذه العمليات املف�ضية ،هي
هذه احلركة النامية املتجهة -يف داخل العمل الأدبي -بني �أحداثه لإبرازها وربطها بالعنا�صر
الأخرى التي يتكامل بها البناء الأدبي .وعلى هذا فاملعاين وحدها قيم متحجرة ال ت�صلح مادة
6
للعمل ،بل هي و�سيلة من و�سائله املختلفة لتحقيق �أحداثه وخلق ارتباطاته الكاملة.
ومن ّثم يلخ�ص العامل و�أني�س ر�ؤيتهما النقدية يف نهاية �أحد مقاالت الكتاب ،نذكر من خال�صته ما يلي:
� 1 .إن م�ضمون الأدب يف جوهره �أحداث تعك�س مواقف ووقائع اجتماعية.
� 2 .إن ال�صورة الأدبية �أو ال�صياغة عملية لت�شكيل هذا امل�ضمون و�إبراز عنا�صره وتنمية مقوماته.
7
� 3 .إن الأدب بناء مرتاكب ينمو من ًوا داخل ًيا وي�صوغ واق ًعا اجتماع ًيا �صياغة مت�سقة.
ويف رده على هذا املقال� ،سخر طه ح�سني من �أفكار العامل و�أني�س ناعتًا مقالهما بعدم الو�ضوح ووا�ص ًفا �إياه
8
بكلمات حادة« :يوناين فال يقر�أ».
واحلقيقة �أن هذه املرحلة يف تاريخ الفكر امل�صري ،ورمبا العربي عامة� ،سنوات اخلم�سني ،كانت ت�شهد
�شديدا بني تيارات خمتلفة ،لي�س يف الأدب والنقد فح�سب ،و�إمنا يف ال�سيا�سة واالجتماع والفكر ب�شكل
�صراعا ً
ً
عام 9.كانت تلك معركة بني النيوكال�سيكية التقليدية والرومان�سية من جهة ،وبني حاملي �ألوية التيارات
اجلديدة :الواقعية والواقعية اال�شرتاكية واملارك�سية من جهة �أخ��رى .وقد عرب العقاد ،املعروف مبيوله
الرومان�سية �إىل حد ما ،والذي يعترب من كبار نقاد الربع الثاين من القرن الع�شرين ،عن هذا ال�صراع حني
رد ب�صورة مك�شوفة على العامل وزميله مبقال �شديد اللهجة قائ ًال فيه «�إنني ال �أناق�شهما و�إمنا �أ�ضبطهما..
�إنهما �شيوعيان» 10.وبذلك تنبه العقاد �إىل منبع هذه الر�ؤية ،لكنه ،يف حقيقة الأمر ،خرج من مناق�شة العامل
يف حقل النقد الأدبي� ،إىل مناق�شته يف املجال ال�سيا�سي .ومن املعروف �أن العقاد كان يحمل عدا ًء عني ًفا
لل�شيوعية� ،أو «لال�شرتاكيني الغالة» الذين ،على حد قوله« ،ما كانوا قط �أه ًال لفهم الفنون وال �أه ًال لفهم
 6العامل و�أني�س� ،1989 ،ص .41
 7ن .م� ،.ص .44
 8ح�سني� ،1969 ،ص .90
مدر�سا للفل�سفة فيها ،بالإ�ضافة �إىل
 9كانت �سل�سلة املقاالت التي ن�شرها العامل يف عام � 1954سب ًبا يف طرده من جامعة القاهرة حني كان يعمل
ً
جمموعة �أخرى من الأ�ساتذة ال�شباب .وبعد ذلك جمع العامل و�أني�س مقاالتهما يف كتاب يف الثقافة امل�صرية الذي �صدر يف بريوت ،كما ذكر �أعاله.
وا�ستمر العامل ين�شر مقاالته يف ال�صحف املختلفة يف م�صر ،يف روز اليو�سف والر�سالة اجلديدة �إىل �أن ُز ّج به يف ال�سجن مدة خم�س �سنوات ون�صف،
من يناير � 1959إىل يونيو  .1964ويف �أبريل ُ 1965حل احلزب ال�شيوعي ُ
و�ضم �إىل االحتاد اال�شرتاكي ككتلة با�سم التنظيم الطليعي .وهذه
ً
رئي�سا ملجل�س �إدارة
ثم
للن�شر
امل�صرية
للهيئة
ا
ورئي�س
امل�سرح
عن
ال
الفرتة �شهدت �صعودًا �سري ًعا للعامل ،ف�أ�صبح �سكرت ًريا للتنظيم الطليعي وعمل م�س�ؤو
ً
ً
�أخبار اليوم ،التي اعتربت ،وما زالت ،من امل�ؤ�س�سات الهامة التي ت�ؤثر على الر�أي العام يف م�صر والعامل العربي .ولكن جنم حممود �أمني العامل ك�أحد
رموز ال�سلطة النا�صرية -اال�شرتاكية بد�أ بالأفول مبوت عبد النا�صر عام  .1970ويف ثورة الت�صحيح يف مايو  1971اتهم العامل باخليانة العظمى
و�سجن فرتة �ستة �أ�شهر ثم �أحيل �إىل املعا�ش .وهنا بد�أت هجرة العامل �إىل �أوروبا وتبعها يف عام � 1978صدور حكم غيابي بحرمانه من حقوقه املدنية
وال�سيا�سية ،وبقي العامل خارج م�صر حتى عام  .1983ويف عام ُ 1987ج ّمد القرار املذكور .عمل بعد عودته يف حترير جملة ق�ضايا فكرية التي
ما زالت ت�صدر يف م�صر حتى اليوم (من مقابلة للم�ؤلف مع العامل عام  .1991انظر كذلك :غنامي� ،1991 ،ص  .)43-42وا�صل العامل �إ�صدار
مقاالته وكتبه النقدية حتى وفاته عام .2009
 10العامل و�أني�س� ،1989 ،ص .16
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الإن�سانية ..ولو عمل النا�س وقالوا من بداية الزمن كما يريد اال�شرتاكيون الغالة ملا كانت علوم وال كانت
11
فنون وال اقت�صاد».
****
لقد �آمن العامل �إميا ًنا ً
را�سخا ،وهو يف قمة ن�شاطه� ،أن للأدب وظيفة اجتماعية هامة ،فمن خالله يجب �أن
يح ّر�ض الأديب القارئ ويدعوه �إىل الثورة على قيم امللكية الفردية واال�ستغالل والفردية الو�صولية اال�ستغاللية،
واال�ست�سالمية وال�سلبية والقدرية والغيبية والتواكلية واال�ستبدادية والتبعية وغري ذلك من الفئات التي درجت
على �أل�سنة الي�ساريني كقوى معادية 12.كما �أن الأدب ،يف عرفه ،يجب �أن يعمل على �شحذ الوعي الطبقي
احلقيقي ال الوعي الزائف الذي يتج�سد يف ر�ؤية جزئية �أو طفيلية �أو م�صلحية ذاتية �أو طبقية �ضيقة 13.وما دام
الوعي الطبقي لدى الأديب متوف ًرا فقد �ضمن ال�صدق االجتماعي والتاريخي الذي يغذي ويغني ال�صدق الفني
14
ويتيح للأديب الر�ؤية العميقة وامل�ضمون امل�ؤثر.
ويهاجم العامل ما ي�سميه «النظرية الأدبية والإبداع» يف الأدب العربي احلديث ويرى �أنهما ُ�ش ّوها «با�سم
�أدبية الأدب �أو با�سم احلداثة والتجديد والثورية» .وهي دعوات يعتقد �أنها ت�سعى جلعل الأدب «مغامرة �شكلية
م�سرفة يف التجريد والتعقيد واالغرتاب والتعايل» 15.وهذا النقد ،بالطبع ،ال يعني عدم اهتمام العامل بال�شكل،
جازما �أن ال�شكل وامل�ضمون يرتبطان يف وحدة ع�ضوية جدلية ،ولكنه ال يوليهما
�أو رف�ضه للتجديد فيه ،بل يعتقد ً
نف�س الأهمية ،فهو يعتقد «�أن �إلغاء التمايز بني ال�شكل وامل�ضمون هو حماولة يف احلقيقة لإلغاء امل�ضمون حل�ساب
ال�شكل» 16.وهذا ما يعار�ضه العامل ب�شدة� ،إذ �أنه ي�ؤمن �أن القيمة امل�ضافة يف الأدب �إىل احلياة هي م�ضمون
الأدب ولي�س �شكله .وبالرغم من �أنه ي�ؤكد �أن هذه القيمة امل�ضافة «تنبع من الت�شكيل النوعي اخلا�ص لعنا�صر
املو�ضوع»� ،إال �أن هذا الت�شكيل يقود يف النهاية �إىل م�ضمون معني 17.ومن الأمثلة التي ي�ضربها العامل على �أهمية
امل�ضمون م�سرحية �أهل الكهف ( )1935لتوفيق احلكيم (ت ،)1987 .فالنق�ص امل�ضموين �أدى �إىل نق�ص يف
فنية امل�سرحية .فهي ،ح�سب ر�أي العامل ،م�سرحية تنتمي �إىل الأدب الرجعي الذي يعر�ض م�صر من جانبها
نكو�صا وتع�س ًفا .وقد انعك�س هذا املفهوم الرجعي على فنية امل�سرحية ومتا�سكها
املهزوم ،وي�صور �أ�شد الع�صور ً
الفني ،فالأفكار تقدم يف انتظام ،وامل�شاعر خالية من النب�ض« .وال �شك �أن م�صدر هذا العجز الفني� ،أن فل�سفة
امل�سرحية م�ستمدة ال من نب�ض الواقع احلقيقي ،و�إمنا من فل�سفة فئة تت�أمل الواقع دون �أن تتحرك معه ،ودون
18
�أن ت�شرتك فيه ،ودون �أن ت�ضيف �إليه».
وال �شك �أن اهتمام العامل مب�ضمون العمل الأدبي وفاعليته يف الواقع هو ما دفعه �إىل الوقوف بحزم �ضد
 11العقاد� ،1970 ،ص .394
 12العامل� ،1989 ،ص .224
 13ن .م� ،.ص � ،209ص .224
 14ن .م� ،.ص .216
 15ن .م� ،.ص .207
 16ن .م� ،.ص .213
 17ن .م� ،.ص .212
 18العامل و�أني�س� ،1989 ،ص .67
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فكرة �أدوني�س ( ،)-1930ال�شاعر والناقد ال�سوري – اللبناين ،الذي يرمي �إىل �أن الثورة يف ال�شعر هي ثورة
يف الأدب نف�سه ويف بنيته الداخلية ولي�ست ثورة اجتماعية �أو �سيا�سية للم�شاركة يف تغيري الواقع .ومن هنا يرى
�أدوني�س مث ًال� ،أن �شعر املقاومة الفل�سطيني يف مرحلة من مراحله هو �شعر غري ثوري لأنه ال يثور على التقاليد
ال�شعرية� 19.أما العامل فريى �أن هذه الثورة التي ينادي بها �أدوني�س داخل ال�شعر ،والتي ميار�سها يف �شعره «هي
غربة بال�شعر عن احلياة والإن�سان ،والثورة» 20.والعامل يوافق �أدوني�س �أن لل�شعر قوانينه اخلا�صة التي تختلف
عن قوانني الواقع ،ولكن هذا ال يعني االنف�صال عن الواقع ،ثم يت�ساءل« :ما قيمة التجديد يف جماليات ال�شعر
والفن ،بحيث ي�صبح عاجزًا عن التعبري عن احلياة والإ�ضافة �إليها وامل�شاركة يف جتديدها وتغيريها؟» 21ثم
22
يطالب العامل �أن يتجدد ال�شعر بقوانينه و�أ�ساليبه دون �أن ينقطع عن احلياة.
كما �أن العامل يعار�ض دعوة �أدوني�س التي ترى �أن الثورة التي تتمثل يف هدم الأبنية اللغوية ال�سائدة ،هي
معادل مو�ضوعي ثوري يف الأدب يعادل العمل الثوري يف الواقع 23،فهذه ،يف ر�أي العامل ،معادلة �شكلية �آلية
لي�ست �صحيحة ،فمحاربة الأدوات التقليدية يف الأدب ال تعني حماربة الرجعية يف الواقع ،كما �أن الأدوات
24
التقليدية لي�ست وق ًفا على التقليديني.
ويطرح العامل فل�سفة العلية ،وهي العلية اجلدلية الديناميكية التي تعبرّ عن تفاعل العلل واملعلوالت
وت�شابكها .فالأدب معلول للأديب ومعلول للحياة التي يحياها الأديب ،وللو�ضع االجتماعي 25.وبكلمات �أخرى،
انعكا�سا مر�آو ًيا و�آل ًيا ،و�إمنا
فالأدب هو انعكا�س حلركة احلياة داخل الإن�سان وخارجه .وهذا االنعكا�س لي�س
ً
هو انعكا�س جديل يت�ضمن وقائع احلياة كما يت�ضمن فاعلية الإن�سان وموقعه وموقفه من هذا الواقع 26.كما
�أن هذا الدياليكتيك يعني فاعلية هذا الواقع يف املتلقي الذي يت�أثر مبا يتلقى 27.وي�شري العامل �إىل مبد�أين يف
هذا الدياليكتيك ،مبد�أ العلية ومبد�أ الغائية .فبينما يعرب مبد�أ العلية عن امل�صدر االجتماعي للأدب ،ف�إن مبد�أ
الغائية يعرب عن الفاعلية امل�ؤثرة للأدب يف احلياة�« .إن الأدب [ ]...معلول للحياة ،باعتبار �أن احلياة م�صدر
28
�أ�سا�سي من م�صادر وجوده و�إبداعه ،ولكنه كذلك �إ�ضافة �إىل احلياة نف�سها مبا حققه من �إبداع».
ومن هنا نالحظ �أن العامل قد �شدد على �أهمية دور الأديب يف املجتمع ،ال دور �أدبه فقط .ويف كتاباته
الأوىل يف اخلم�سينات جنده يقول ب�صريح العبارة�« :إن الواقعية اجلديدة موقف من احلياة ،موقف مميز
وا�ضح له ارتباط قوي مب�شاركة الأديب يف الأحداث التي جتري واخلو�ض فيها وتبني �شعاراتها» 29.ويف �أماكن
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

�أدوني�س� ،1972 ،ص 193 -137؛ �أدوني�س� ،1985 ،ص .176 -175
العامل� ،1970 ،ص .229
ن .م ،.ص .229
ن .م.
أدونيس ،1972 ،ص .119 -108
العامل ،1989 ،ص .223
ن .م ،.ص .209
ن .م ،.ص .209 -208
ن .م.208 ،.
ن .م ،.ص .214
العامل وفرمان ،1956 ،ص .24
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عدة ويف منا�سبات �شتّى راح العامل ي�ؤكد العالقة الوطيدة بني الأدب الواقعي وبني الدور الذي يلعبه الأدباء
يف احلياة ،و ُيربز �أهمية م�ساهمتهم الفعالة والعملية يف ق�ضايا �شعوبهم ويف معاركها 30،بل جنده يف كتابه
يف الثقافة امل�صرية يعلن ب�شكل ال يقبل الت�أويل �أن من خوا�ص ال�شاعر اجلديد ا�شرتاكه الفعلي يف عمليات
الكفاح ،وهذه اخلا�صة «هي م�صدر ما يف �شعره من جدة ون�ضارة ،وحركة وحياة» 31.وين�سحب هذا على
وظيفة النقد الذي يجب �أن يدر�س موقف الأديب من احلياة ،وهذه الدرا�سة ،كما يرى العامل ،ال مت�س يف
فنية ما ُيكتب« ،بل ت�ساعد على الك�شف عن الكثري من الأ�سرار الفنية اخلافية» 32.ولعل �أكرث مقاالت العامل
والتحاما يف ال�سيا�سة مقدمته لكتاب ق�ص�ص واقعية التي كتبها �إبان حرب  1956باال�شرتاك
حدة ومبا�شرة
ً
مع الأديب العراقي ال�شيوعي غائب طعمة فرمان (ت ،)1990 .فبينما يتوقع القارئ من املقدمة �أن تعر�ض
لق�ص�ص املجموعة راح الكاتبان يحددان يف مقال �سيا�سي مطول دور الأدب يف معركة التحرير ومعركة
33
الوحدة العربية.
ومن هذا املنطلق الذي ال يكاد يغيب حتى يربز ثانية نرى العامل يف حاالت عديدة يقف على املقايي�س الأدبية
للعمل الأدبي ،لكنه يف نهاية املطاف �سرعان ما يرتد ثانية ليحكم عليه من منطلق �سيا�سي .فالناقد وال�شاعر
ت� .س� .إليوت (()T. S. Eliotت )1965 .يف عرفه هو ناقد و�شاعر رجعي ،لأنه مل يهتم بالعالقة القائمة بني
موحد واحد للثقافة وهو الدين 34.وبالرغم من
الثقافة واملجتمع من جميع جوانبها ،وان�شغل فقط ب�أ�سا�س ّ
االلتحام بني ال�شكل وامل�ضمون ،الذي يجده العامل يف �شعر �إليوت ويف �أدب جيم�س جوي�س ()James Joyce
(ت ،)1941 .الذي ينتمي لنف�س املدر�سة� ،إال �أنه يف املح�صلة النهائية يرف�ض هذا التوجه الأدبي ،لأن �إليوت
مثله كمثل جوي�س وقف عند الك�شف عما يجتاح ال�ضمري الإن�ساين احلديث من �أزمات وتناق�ضات وا�ست�سالم،
ومل ي�صور اجلانب الإيجابي الآخر من املجتمع الذي تتفاعل فيه اجلهود للكفاح والتحرر والبناء 35.وهذا ما
يف�سر نقده ملحمد الفيتوري ( ،)-1930ال�شاعر ال�سوداين ،لأن �شعره يحمل �أبعادًا خا�صة ومل يعرث بق�ضية
الرجل الأ�سود يف �شعره كق�ضية �إن�سانية كبرية ،بل «�أزمة داخلية مت�ضغ بع�ض املعاين العامة وت�ستحلب رحيقها
36
ا�ستحال ًبا ذات ًيا».
ويف مقال هام �آخر كتبه العامل يف منت�صف ال�ستينات يف جملة امل�صور حتت عنوان «�أول مايو يف �أدبنا
العربي والبحث عن املواهب الفردية بني العمال» 37يطالب �أن يحتفل الأدب بالعمال لي�س فقط يف امل�ضامني
التي يغلب عليها التعميم ،بل يف املو�ضوع الذي يتميز باخل�صو�صية 38.ومن هنا يطالب بت�شجيع املواهب بني
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ن .م ،.ص .25
العامل وأنيس ،1989 ،ص .101
ن .م ،.ص .30
العامل وفرمان ،1956 ،ص .32 -7
العامل وأنيس ،1989 ،ص .30 -25
ن .م ،.ص .42
العامل ،1970 ،ص .271
وهذه هي الفترة اليت بدأ العامل يتقرب فيها من النظام الناصري.
العامل ،1970 ،ص .92
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العمال حيث يقول:
ما �أروع �أن ن�سمع غدًا عن معر�ض ر�سوم لعمال بوليتك�س �أو احلديد وال�صلب �أو ال�سد العايل.
ما �أروع �أن ن�شارك يف ندوة عمالية ن�ستمتع فيها ب�أ�شعار عمال ،وق�ص�ص عمال ،وم�سرحيات
عمال .ما �أعظم �أن ت�صبح امل�ؤ�س�سات العامة غ��دً ا ،ال جمرد جماالت للإنتاج فح�سب ،بل
39
جماالت للإلهام الفني والإبداع الأدبي كذلك.
�أما �أكرث مقاالت العامل ت�أث ًرا بال�سيا�سة يف جمال ال�شعر فهو مقاله عن ال�شعر امل�صري احلديث الذي
ن�شره يف اخلم�سينات 40.ويحاول العامل يف هذا املقال �أن يحدد خوا�ص ال�شعر احلديث ،فيذكر خا�صتني على
الأقل تبدوان غريبتني على مفهوم احلداثة يف ال�شعر .اخلا�صة الأوىل هي ا�ستخدام ال�شاعر احلديث لكثري
من الأجواء وامل�صطلحات ال�شعبية ،والتب�سط يف ا�ستخدام الأ�ساليب اللغوية التي تقرتب من الن�سيج العادي
الب�سيط� .إىل هنا يبدو الكالم مقبو ًال على التيارات اجلديدة التي تدعو �إىل احلداثة يف ال�شعر بوا�سطة اخلروج
على القوالب ال�شعرية القدمية .ولكن العامل ي�سرف حني يورد بع�ض الأمثلة التي تبالغ يف الب�ساطة �إىل حد
االبتذال .ولعل �أكرث هذه الأمثلة تطر ًفا يف ذلك هي ق�صيدة لعبد الرحمن ال�شرقاوي (ت )1987 .حتمل عنوان
«من �أب م�صري �إىل ترومان» يقول فيها وا�ص ًفا عودته من القاهرة �إىل القرية ولقاءه برفاق ال�صبا:
وقال الرفاق «�أال قل بربك ما هذه القاهرة /وكيف ت�سري عليها احلياة ومي�شي ال�صباح بها
وامل�ساء /وكيف �إذا غربت �شم�سها ت�ضاء امل�صابيح ..ومل ال ت�ضاء /وكيف ال�شوارع ..هل
من زجاج ..وكيف يقوم عليها البنا» /فقلت لهم «قد ر�أيت الق�صور!» /فقالوا «الق�صور؟!
وما هذه؟! ف�إنا لنجهلها يا ولد» /فقلت «ا�سمعوا يا عيال ...ا�سمعوا ...الق�صر دار بحجم
(البلد)» /فح ّكوا القفا وهم يعجبون /ومدوا رقابهم �سائلني /وهم خائفون« /:وهل ي�سكن
الق�صر جن يطوف طواف العفاريت حول القبور؟ /وهل كنت مت�شي بجنب الق�صور؟� /أمل
41
يركبوك؟� /أمل يخنقوك؟»
42
فهذه الق�صيدة بتعابريها و�صورها مغرقة �إىل حد كبري يف الب�ساطة �إىل حد الت�سطيح والنرثية.
وي�ستطرد العامل ليذكر خا�صة �أخرى من خوا�ص ال�شعر اجلديد وهي قابلية هذا ال�شعر لالنت�شار ب�شكل
جماهريي .وهنا يعود العامل ليمثل بق�صيدة ال�شرقاوي املذكورة �أعاله ،ليقول:
فق�صيدة عبد الرحمن ال�شرقاوي «من �أب م�صري �إىل ترومان» �أ�صدرتها جلنة الفنانني
والكتاب �أن�صار ال�سالم ،وهي جلنة جماهريية ،وطبعت من الق�صيدة ثالث طبعات :طبعتان
يف م�صر وطبعة يف �إح��دى البالد ال�شقيقة (لبنان) ،ووزع��ت على نطاق جماهريي وا�سع.
وهناك ق�صائد �أخرى لغري عبد الرحمن ال�شرقاوي ،متتعت بذات االنت�شار اجلماهريي ،و�إن
43
اختلف �أ�سلوب االنت�شار.
39
40
41
42
43

ن .م ،.ص .93
العامل وأنيس ،1989 ،ص .103 -76
ن .م ،.ص .100
راجع :صبحي ،1990 ،ص .64
العامل وأنيس ،1989 ،ص .101
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****
�إن املقدمة التي كتبها العامل لكتابه يف الثقافة امل�صرية يف طبعته الثالثة تك�شف ب�صورة �أو ب�أخرى عن بع�ض
التغيريات التي طر�أت على فل�سفته النقدية ،وهي «اعرتافات» يبطنها الناقد بت�صريحه الذي �صدّرنا به املقال،
�صحيحا من الناحية النظرية العامة اخلال�صة» .يقول العامل
من «�أن اجلوهر الفكري واملعريف للكتاب ما يزال
ً
يف مقدمة الكتاب:
وهناك نقد [ ]...يتهم كتابنا الأول هذا ب�أنه اهتم بدرا�سة الداللة االجتماعية للم�ضمون
الأدبي ،ومل يهتم بدرا�سة الداللة االجتماعية لل�شكل �أو ال�صياغة .وهذا نقد �صحيح بغري �شك
و�إن كانت ر�ؤيتنا للداللة االجتماعية للأدب عامة تت�ضمن الداللة االجتماعية بل التاريخية
للأدب من حيث �صياغته وم�ضمونه وخا�صة للعالقة الع�ضوية احلميمة بينهما ،على �أن درا�سة
الداللة االجتماعية والتطور التاريخي للأ�شكال الأدبية درا�سة م�ستحدثة ،وال نختلف معها من
44
الناحية املبد�أية ،بل نعدها امتدادًا ملا قلنا به وجما ًال ينبغي معاجلته.
ويف مكان �آخر من نف�س املقدمة جنده يقول:
�إننا نقر �أننا يف الكثري من تطبيقاتنا النقدية كانت العناية بالداللة االجتماعية والوطنية للعمل
الأدبي تغلب على العناية بالقيمة اجلمالية .ولن نف�سر هذا فقط� -أو بالأحرى نربره -ب�أن هذا
�صحيحا يف
حدث يف حلظات كانت حتتدم فيه املعارك الوطنية واالجتماعية و�إن كان هذا
ً
بع�ض الأحيان .و�إمنا نف�سره يف احلقيقة بعدم امتالكنا للو�سائل والآليات الإجرائية لتحديد
وك�شف العالقة بني ال�صياغة وامل�ضمون ،بني القيمة اجلمالية والداللة العامة ك�ش ًفا مو�ضوع ًيا
دقي ًقا .ولعل �أثمن ما تعلمناه طوال هذه ال�سنوات هو حماولة اخلروج من الأحكام العامة �سواء
فيما يتعلق بالداللة امل�ضمونية �أو القيمة اجلمالية �إىل حتديد �آليات هذه الداللة وهذه القيمة
على نحو �أكرث دقة .وف�ض ًال عن ذلك فقد تعلمنا حاجة الناقد �إىل �أن يتعامل مع العمل الأدبي
برحابة �صدر �أكرب وبعمق �أكرب مما �أ�سعفتنا به تر�سانتنا النقدية يف تلك ال�سنوات ،يف �أيام
45
ال�شباب ويف ظروف املد الوطني والدميقراطي.
وهكذا ي�شري العامل بو�ضوح ودون مواربة �إىل الق�ضايا التالية ،والتي تدل داللة تامة على التغري الذي طر�أ
على فل�سفته النقدية:
�1 .1إن درا�سة الداللة االجتماعية والتطور التاريخي للأ�شكال الأدبية درا�سة م�ستحدثة ،وهما –العامل
و�أني�س -ال يختلفان معها ،ولكنهما مل يعرفاها .يجدر �أن نذكر على هام�ش هذه املالحظة �أن مدر�سة
ال�شكالنيني الرو�س كانت منت�شرة يف �أوروب��ا منذ الثالثينات .وهذا يعني ،ب�صورة �أو ب�أخرى� ،أن
االدعاء ب�أن هذه درا�سة م�ستحدثة لي�س مقن ًعا.
 44ن .م ،.ص .21
 45ن .م ،.ص .23
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2 .2العامل وزميله ال يقبالن التف�سري ب�أن العناية بالداللة االجتماعية والوطنية �سببها املعارك الوطنية
واالجتماعية فح�سب ،و�إمنا لعدم امتالك الناقدين للأدوات الإجرائية بغية الك�شف عن العالقة بني
ال�شكل وامل�ضمون ك�ش ًفا دقي ًقا .وهنا كذلك اعرتاف �ضمني ب�أهمية املعارك الوطنية واالجتماعية يف
رئي�سا -وم�ساهمتها يف االهتمام بالداللة االجتماعية والوطنية للأدب.
اخلم�سينات -و�إن مل تكن �سب ًبا ً
ن�شتم
3 .3ي�ش ّبه العامل وزميله تلك الفرتة بالرت�سانة النقدية التي ال تقبل التفاهم ،فال ت�أثري وال ت�أثر .كما ّ
من خالل كالمهما اعرتافهما ب�أخطاء ارت ُِكبت يف تلك الفرتة� ،سواء ما يتعلق بالداللة امل�ضمونية �أو
بالقيمة اجلمالية.
هجوما عني ًفا ،لتم�سكه ب�آرائه النقدية التي تنطلق ب�شكل
لقد واجه العامل ابتدا ًء من نهاية ال�سبعينات
ً
مبا�شر من ال�سيا�سة ،ولعل �أكرب هجوم كان يف م�ؤمتر احتاد كتاب املغرب الذي عقد يف مدينة «فا�س» عام
46
 .1979وقد قدّم الناقد يف هذا امل�ؤمتر حما�ضرة با�سم «التاريخ والفن والداللة يف ثالث روايات م�صرية».
وقد انهال عليه النقد من احلا�ضرين ،وو�صف عر�ضه �أحد احلا�ضرين قائ ًال�« :إن العر�ض نوع من الكتابة
ال�سيا�سية وال يدخل يف جمال النقد الأدبي� .إذا كان هذا ق�صد الروائي [الذي حتدث عنه العامل] ،فمن الأف�ضل
47
�أن يكتب مقا ًال �سيا�س ًيا ال رواية».
ولعل �أهم نغمة طغت على كتابات العامل يف الثمانينات هي نغمة االعرتاف بالأخطاء ،فمعظم النقاط التي
طرحها العامل يف مقدمته امل�شار �إليها �أعاله جندها ب�شكل �أو ب�آخر يف العديد من كتبه ،وخا�صة يف كتابه املتميز
48
ثالثية الرف�ض والهزمية ،الذي �سنعر�ض له فيما بعد.
ومل يتوقف هذا التغري اخلفي يف مواقف العامل النقدية ،وهو تغري ال يبدو ظاه ًرا للعيان ،لتم�سكه بالثوابت
يف كل مقال يكتبه .ها هو يناق�ش معلولية الأدب مث ًال ،وخالل نقا�شه يدخل عن�ص ًرا جديدً ا مل نره يف مقاالته
من قبل ،متجاو ًزا الثوابت وم�ؤكدً ا خ�صو�صية الأدب�« :إن معلولية الأدب ال تنفي ما يتميز به �إبداعه من خيال
و�إلهام وخلق وجدة ،وما يتميز به من نوعية خا�صة غري نوعية الوعي العام ونوعية الواقع نف�سه» 49.فهنا برغم
ت�أكيد العامل على �أن الأدب ذو داللة اجتماعية �أو �إن�سانية عامة ،يربز كذلك خ�صو�صية الأدب بكونه يعك�س
ق�ضايا خا�صة لدى الأديب.
وهكذا يط ّعم العامل مقاالته ب�أفكار جديدة م�ستمدة من املدار�س الأدبية اجلديدة التي تركز على �أدبية
الأدب ،وتويل �أهمية خا�صة لدرا�سته من الداخل ب�أدوات �أدبية م�ستقلة عن باقي العلوم واملجاالت .فمن الثوابت
التي �آمن بها العامل ،كما �أ�شرنا �ساب ًقا� ،أن يكون للأدب وظيفة اجتماعية .وجنده ي�ؤكد ذلك يف �أحد مقاالته
املت�أخرة بال�شكل التايل:
والذين ينكرون الغائية يف الأدب يخلطون بني �أمرين يف احلقيقة .يخلطون بني الق�صد الغائي
46
47
48
49
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من الإبداع الأدبي� ،أي �أن يكتب الإن�سان قا�صدً ا ق�صدً ا �أن يجعل من �أدبه و�سيلة لتحقيق هدف
عملي ما ،وبني الغائية يف الأدب� ،أي ما ي�صدر عن العمل الأدبي نف�سه من م�ضمون ،من قيمة
50
م�ضافة ،من داللة م�ؤثرة.
ثم يقرر ب�شكل ال يقبل ال�شك �أن «احلكم هنا على العمل املتحقق ،ال على توفر الق�صد �أو عدم توفره عند
�إبداعه»� 51.إن هذا الت�أكيد على عدم �أهمية الق�صد يلغي� ،أو على الأقل ،يقلل من �أهمية الظروف والدوافع
اخلارجية التي كونت �إحدى الركائز الهامة التي اعتمد عليها العامل يف تطوير فل�سفته يف اخلم�سينات .وقد مل�سنا
قد ًرا كب ًريا من الأهمية التي يوليها للم�شاركة الفعالة للأديب يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية .ومع التقليل من
�أهمية الظروف اخلارجية املحيطة بالأدب ،ي�سعى العامل يف املقابل �إىل ت�أكيد داخلية الأدب وا�ستقالليته ،لأن
احلكم النقدي يف هذه املرحلة هو على العمل ال على الق�صدً � .إذا فاملواقف الثورية �أو امل�شاركة الفعالة للأديب
مقيا�سا للأدب يف نظره.
مل تعد
ً
ذكرنا مدى اهتمام العامل بامل�ضمون يف العمل الأدبي ،و�أن ال�صياغة �أو ال�شكل هما و�سيلة لت�شكيل هذا
امل�ضمون الذي هو عبارة عن موقف .هذا الر�أي مل يغيرّ منه العامل� ،إذ بقي ي�ؤمن �أن امل�ضمون يف العمل الأدبي
هو الأ�سا�س ،لكن الذي تغيرّ هنا هو تعريف امل�ضمون .ها هو تعريفه لذلك يف لبو�سه اجلديد:
�إن الأدب ي�ؤثر يف متذوقه على نحو من الأنحاء .هذا الأثر ،هذا الت�أثري هو ما نقول عنه ب�أنه
م�ضمون العمل الأدبي� ،أو داللته .ولي�س عم ًال �أدب ًيا ذلك الذي ال يرتك يف متذوقه داللة ما،
إح�سا�سا ما .بل لو مل يكن العمل الأدب��ي له هذا الت�أثري ملا كان على
ت�أث ًريا ما ،انفعا ًال ماً � ،
52
الإطالق عم ًال �أدب ًيا .وملا كان تعب ًريا عن �شيء� ،أو خل ًقا ل�شيء.
�إن احلذر يف �صياغة العامل اجلديدة ملفهوم امل�ضمون يجعل هذا املفهوم ال ينح�صر يف الوظيفة االجتماعية
التي حتدث عنها الناقد من قبل .مل يعد امل�ضمون هو اتخاذ موقف من القارئ ،و�إمنا يع َّول هنا على �إثارة
الأحا�سي�س �أو االنفعاالت .و�شتان بني الأمرين :اتخاذ موقف معني ،و�إثارة �أحا�سي�س معينة .فبينما املفهوم الأول
ي�ؤكد االلتزام بر�ؤية تعتمد على املنطق� ،أو الفكر ،ف�إن املفهوم الآخر ي�أخذ بالفكرة املتعارف عليها عن الفن،
وهي �إثارته للأحا�سي�س �أو توليده للذة الفنية.
�إن ق�ضية البحث يف امل�صطلح وتطور مفهومه لدى العامل تقودنا �إىل تل ّم�س تعريفه اجلديد لوظيفة النقد،
فنجده ي�ستعمل م�صطلحات البنيويني حيث يرى �أن النقد الأدبي ال يقف عند حتديد «البنية الداخلية للعمل
الأدبي حتديدً ا �شكل ًيا و�صف ًيا» ،بل يهدف �إىل ما وراء ذلك ،حيث ينطلق من «البنية الداخلية �إىل حتديد داللة
وقيمة هذه البنية» يف ال�سياق الأدبي ويف ال�سياق التاريخي االجتماعي لربوز هذا العمل الأدبي 53.ال �شك �أن
هذا التعريف لوظيفة النقد ،والتعامل مع الأدب كبنية ،وحتديد عالقة هذه البنية يف ال�سياق الأدبي وغريه –
50
51
52
53

ن .م ،.ص .215
ن .م.
ن .م.
العامل ،1985 ،ص .18

املجلة  -مجمع اللغة العربية ،عدد 2010 ،1

هذه جمي ًعا جتعلنا نح�سب �أننا �أمام ناقد بنيوي �أو �شكالين يتعامل مع الن�ص الأدبي مب�صطلحات �أدبية بحتة.
ومن هنا نالحظ �أن النغمة التي �سيطرت على كتابات العامل هي نغمة الدفاع عن النف�س ب�صيغة نفي التهمة
يف �أكرث الأحيان ،مبعنى تف�سري ما ُفهم خط�أ عن الواقعية اال�شرتاكية والنقد املارك�سي ،ال ما يهدف �إليه هذا
النقد .ويبدو جل ًيا للعيان �أن الرتكيز على النفي قد �صبغ كتابات العامل ب�صبغة �أدبية مل نعهدها من قبل؛ ففي
دفاعه عن دعوة النقد املارك�سي �إىل التنوع واالهتمام بال�شكل وجت ُّنب الفر�ض يذكر العامل �أن منهجه ال يفر�ض
حك ًما م�سب ًقا على العمل الأدبي من حيث مو�ضوعه �أو �شكله �أو م�ضمونه ،بل ينطلق من داخل العمل الأدبي.
وبهذا يربز احرتامه «التنوع اخلالق واملبادرات الإبداعية يف �أ�شكاله و�أ�ساليبه و�أمناط تعبريه كانعكا�س حي
للتنوع اخلالق يف احلياة ،وك�إ�ضافة نوعية خا�صة �إىل احلياة نف�سها»� 54.إن هذا الطرح يخالف ما ذهب �إليه
العامل يف نقده لإليوت ومعار�ضته لأدبه لأنه ي�صور احلياة الغربية احلديثة وما يجتاحها من �أزمات وتناق�ضات
وا�ست�سالم« ،دون �أن يك�شف عن اجلانب الآخر من هذا ال�ضمري وما يتفاعل فيه من جهود �صادقة للكفاح
55
والتحرر والبناء».
ويف دف��اع �آخ��ر عن النقد املارك�سي ينكر العامل �أن��ه نقد �إيديولوجي ،كما ي��ر َّوج لذلك ،لأن��ه ال يفر�ض
�إيديولوجية معينة على الأدب ،و�إمنا يك�شف يف الأدب داللته الإيديولوجية عن طريق م�ضمونه الأدبي 56.وينفي
الناقد يف مو�ضع �آخر� 57أنه يخلع عن �أي عمل �أدبي حقيقي �أدبيته مهما كانت داللته امل�ضمونية ،لكنه يختلف
مع العمل الأدبي حول طبيعة هذا الت�أثري وقيمته ومداه وعمقه .فهذه الربغماتية يف فل�سفة العامل مل نعهدها
من قبل .فهل يعني هذا �أن الناقد تنازل عن دعوته �إىل �أن الأدب يجب �أن يحمل وظيفة اجتماعية تقدمية؟
�إن اكت�شاف الداللة الإيديولوجية يف الأدب مل تعترب يف عرف العامل نقدً ا ،لأن النقد يت�ضمن تقيي ًما �إىل جانب
العملية الو�صفية للأدب .كيف يتوافق هذا مع نقد العامل لأدب توفيق احلكيم وتف�ضيله عودة الروح ()1933
58
على �أهل الكهف ب�سبب م�ضمونها التقدمي!؟
ويف معر�ض �آخر ل�ص ّد الهجوم عن الواقعية اال�شرتاكية يتخذ العامل ا�سرتاتيجية �أخرى للدفاع ،بحيث
ي�س ّرب الأفكار اجلديدة يف طيات الأفكار القدمية التي تعترب من الثوابت .وهذا ما يدفعه �أن يذكر مث ًال رف�ض
الواقعية اال�شرتاكية للغمو�ض املفتعل الذي ال ينطلق من �ضرورة تعبريية .كما يتحدث العامل عن رف�ض الواقعية
اال�شرتاكية للت�شويه امل�سرف للواقع ،لأن هذا الت�شويه يفر�ض على التجربة الإن�سانية ما لي�س فيها .ومن خالل
هذه الأفكار يدخل فكرتني جديدتني يف �سياق الرف�ض ،وهما التجميل امل�سرف للواقع والتب�سيط واالبتذال يف
تناول هذا الواقع .وما نالحظه هنا رف�ض فكرتني كان العامل يقبلهما وير ّوج لهما كدعامتني من دعائم الفكر
اال�شرتاكي ،وهما :جتميل الواقع �أو تقدميه بر�ؤية تفا�ؤلية وتب�سيط الأدب وجعله واقع ًيا وقري ًبا من النا�س .لكنه
54
55
56
57
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هنا يجد الفر�صة م�ؤاتية لريف�ض هاتني الفكرتني بعد �أن �أل�صق بهما �صفة املبالغة.
�إن دفاع العامل عن منهجه النقدي جعله يقرتب �شي ًئا ف�شي ًئا �إىل املناهج النقدية التي ت�سعى �إىل فهم الأدب
من الداخل ،في�صرح مث ًال �أن الأدب عندما ي�صبح جمرد خ�ضوع لإيديولوجية معينة يفقد �أدبيته ،بل واقعيته
احلية .وي�ؤكد بني احلني والآخر �أن الدالالت وامل�ضامني يجب �أن تنبع من التعبري الأدبي نف�سه ،وال تبدو منقطعة
عن الن�ص� ،أو مفرو�ضة عليه من خارجه 60.وحني يتعر�ض للعالقة بني الأدب وال�شعارات التي تفر�ض على
الأدب من خارجه ،يرى �أن هذه الر�ؤية ال عالقة لها باملارك�سية �أو الواقعية اال�شرتاكية �أو الفل�سفة املادية ،و�إمنا
تعبرّ عن اجتاه مثايل زائف يف الأدب .وهذا ي�ضعف من قيمة الأدب ويخفت من م�ضمونه ،ومن داللته امل�ؤثرة،
61
ومن ت�أثريه الفعال.
هذا االقرتاب من املناهج النقدية احلديثة يدفع بالعامل يف كتاباته املت�أخرة �إىل االهتمام بق�ضية ال�شكل
والتعر�ض لها بني احلني والآخر .لقد �أ�صبح العامل يرى �أن معلولية الأدب للحياة االجتماعية ال تتمثل يف املو�ضوع
وامل�ضمون فقط ،بل تتمثل يف ال�شكل كذلك�« .إن تطور الأ�شكال الأدبية والأ�ساليب الأدبية مرتبط بتطور احلياة
االجتماعية نف�سها»؛ 62فال�شكل الروائي له عالقة بظهور الطبقة الربجوازية يف الع�صر احلديث ،كما �أن
الق�صيدة العربية تغريت �شكل ًيا بناء على تغري الأو�ضاع االجتماعية 63.ومع ذلك يبقى ال�شكل ،يف نظر العامل،
يخدم امل�ضمون ،وال ميكنه �أن يكون هد ًفا بحد ذاته.
ومن الق�ضايا التي �شغلت العامل ق�ضية العالقة بني الأدب وال�شعب .وقد �أكد ،كما ب ّي ّنا �أع�لاه� ،ضرورة
�أن يعالج الأدب ق�ضايا العمال يف موا�ضيعه وم�ضامينه .كما �شدد على �أهمية ظهور �أدباء بني العمال� .أما يف
فرتة مت�أخرة فقد بد�أ يغيرّ من فل�سفته النقدية ،في�ؤكد �أن الأدب لل�شعب« ،ولكن هذا ال يعني التب�سيطية �أو
االبتذال على ح�ساب احلقيقة والأدب» 64.وقد تنازل العامل عن فكرته حول خماطبة الأدب للجماهري فراح
ي�ؤكد �أن احلكم على ا�شرتاكية الأدب �أو تقدميته ال يقا�س مبدى خماطبته ملاليني العمال والفالحني يف جمتمع
متخلف كاملجتمع العربي ،و�إمنا يقا�س بقدرته على التعبري ال�صادق ،وبقدرته على التعبري عن حقائق احلياة
الأ�سا�سية 65.ويرى العامل �أن حماولة نزول الأديب �إىل م�ستوى ثقافة العمال هو �إهدار لقيمة الأدب ،ومناق�ض
ملبادئ الثورة االجتماعية .ثم يخل�ص �إىل القول �إن رفع م�ستوى العمال والفالحني ال يكون بوا�سطة الأدب وحده،
66
بل بوا�سطة املناهج التعليمية.
�إن هذه الإ�شارات اجلديدة التي طر�أت على فكر العامل النقدي ال ميكنها �إال �أن تتناق�ض مع دعوته احلارة
يف اخلم�سينات خلا�صتني من خوا�ص ال�شعر احلديث ،وهما :التب�سط يف ا�ستخدام الأ�ساليب اللغوية التي تقرتب
59
60
61
62
63
64
65
66
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من الن�سيج العادي الب�سيط ،وقابلية هذا ال�شعر لالنت�شار ب�شكل جماهريي .كما �أنها ال تتالءم مع �إميانه يف
مو�ضوعا وم�ضمو ًنا يف الأدب
ال�ستينات ب�أن التعبري الأدبي ال ميكن �أن يتكامل بغري �أن ي�صبح العمل والعمال
ً
اجلديد 67.ومع ذلك ال ترى هذه الدرا�سة �أنه ميكن احلديث هنا عن تناق�ض حا ّد بني الفكرتني :فكرة �أدب
ومو�ضوعا ،وفكرة �إهدار الأدب عند تب�سيطه ،لكن اختفاء الدعوة الأوىل وظهور الدعوة الثانية
العمال م�ضمو ًنا
ً
يجعلنا نعتقد بحدوث حت ّول وا�ضح يف فكر العامل.
****
�إن �أكرث الكتابات النقدية حتو ًال لدى العامل هو كتابه ثالثية الرف�ض والهزمية الآنف الذكر ،الذي يتعر�ض
فيه لثالث روايات للكاتب �صنع اهلل �إبراهيم ( .)-1937واحدة من هذه الروايات ،وهي تلك الرائحة ،كانت
قد �صدرت عام  68.1966وقد �أثارت هذه الرواية �ضجة كبرية �أدت �إىل م�صادرتها ،بحجة �أنها تطرح مو�ضوع
اجلن�س ب�شكل مك�شوف ،كما جاء يف مقدمة الرواية عام  69.1986وحتكي الرواية ب�شكل �أوتوبيوغرايف ق�صة
�شاب خرج من ال�سجن بتهمة �سيا�سية ،وما عاناه هذا ال�شاب بعد �إطالق �سراحه من ملل وي�أ�س وخوف يف
بحثه امل�ستميت عن طريق للتكيف مع املجتمع اجلديد الذي قدمه الكاتب ب�صورة� ،أقل ما ميكن �أن يقال فيها
�إنها قامتة جدً ا .ولعله من اجلدير بالذكر �أن �صنع اهلل �إبراهيم كان وما يزال من الكتاب الذين يرف�ضون �أدب
الواقعية اال�شرتاكية .وهي ،كما يرى« ،دعوة يتم�سح بها �أكرث الكتاب تخل ًفا ورجعية ،مما يلقي �ضو ًءا كا�ش ًفا على
قيمة الدعوة وجدواها» 70.وقد ذكر �إبراهيم �أنه بد�أ كتابته من موقع التمرد على الواقعية اال�شرتاكية ،التي
يقول عنها�« :شعرت �أنا وكثريون غريي �أنها تزيف الواقع وتزوقه .وقدّرت �أن هذا اخلداع ال ي�ساعد الإن�سان بل
71
ي�ضلله».
ولعل هذا كان �أحد الأ�سباب الأ�سا�سية التي دعت العامل �إىل عدم التعر�ض لهذه الرواية التي تعترب يف
هدما �أو جتاه ًال للإجنازات التي حققتها ثورة  ،1952وعدم ر�ؤية ال�صورة الكلية
عرف الواقعية اال�شرتاكية ً
ب�إيجابياتها .ورغم ذلك فقد اتُّهم �صنع اهلل �إبراهيم بال�شيوعية و�سجن يف نف�س الفرتة التي كان فيها العامل
وجهت �إليه نقدً ا حادًّا ،عرب منابرها
يقبع يف ال�سجن .كما �أن امل�ؤ�س�سة النقدية يف الفرتة النا�صرية عام ّ 1966
املختلفة ،بعد �صدور كتابه مل ّوحة مبا «و�صل �إليه ال�شيوعيون من تبذل وانحالل»� 72.أما �أن يعود العامل �إىل هذه
عاما ،فال �شك �أن هذا االهتمام دليل وا�ضح يف تغيرّ التوجه النقدي لديه.
الرواية بعد ع�شرين ً
هذا من ناحية النظر يف ال�سياق اخلارجي� ،أما من الناحية الداخلية – الن�صية ف�إن مراجعة ما كتب
العامل حول هذه الرواية ي�ؤكد ما ذهبنا �إليه �أعاله .لقد �أ�صبح الت�شويه الذي يقدمه �صنع اهلل �إبراهيم يف هذه
67
68
69
70
71
72

العامل ،1970 ،ص .93
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الرواية عرب اللغة يحمل وظيفة تعبريية لت�أكيد جوانب �سلبية يف املجتمع ،وللك�شف عن تناق�ضاته 73،كما ذهب
الناقد يف درا�ساته املت�أخرة .ولهذا يجد القارئ نف�سه �أمام درا�سة حلمتها و�سداها اللغة واملبنى يف الرواية،
وهو �أمر مل ُيقدم عليه العامل من قبل� .إن الت�شويه الذي يقدمه جيم�س جوي�س وت� .س� .إليوت مل يكن مقبو ًال
عليه يف اخلم�سينات ،لأنه عر�ض جان ًبا من هذا املجتمع ،وهو اجلانب املنهار املري�ض دون �أن يعر�ض اجلانب
الآخر الراقي منه 74.هذا الت�شويه يتحول يف كتاب ثالثية الرف�ض والهزمية �أداة للتعبري عن خيبة الأمل
75
والقنوط.
تبد�أ درا�سة العامل بتحليل العنوان حتلي ًال �أل�سن ًيا للو�صول �إىل رمز «تلك الرائحة» ،تلك الرائحة غري
النظيفة �أو غري الطيبة .فالعنوان لي�س جملة كاملة ،بل جملة ناق�صة تدل على الت�سا�ؤل� ،أو اال�ستنكار ،ويف ذلك
حكم ا�ستنكاري راف�ض للواقع 76.وينتقل الناقد بعد ذلك �إىل درا�سة بداية الرواية التي ت�شكل مدخ ًال �إىل جوها
العام ،فريى الناقد �أن هذه البداية «تكاد �أن تعبرّ [ ]...عن بنية حرك ِتها ال�صياغية العامة» 77.مبعنى �أن بداية
الرواية بلغتها و�أ�سلوبها تعك�س جوها العام املفعم بالك�آبة والي�أ�س؛ فخروج البطل من ال�سجن يف بداية الرواية
78
هو عبارة عن عودته �إىل �سجن �آخر و�إىل تقييد حلريته وحجزه يف غرفته حتت عني ال�شرطة ورقابتها.
ولهذا ال�سبب يطلق الناقد على هذا الف�صل من درا�سته ا�سم «البداية – النهاية» .بعد ذلك يعر�ض الناقد
حما�صر رغم قيم اال�شرتاكية
الزدواجية الزمان واملكان يف الرواية ،فالبطل يعي�ش حا�ض ًرا معي ًنا ي�شعر فيه �أنه
َ
والدميقراطية التي يدعو �إليها النظام .ويف نف�س الوقت يعي�ش املا�ضي ب�أمكنته الأخرى :ذكرياته يف ال�سجن
وما�ضيه قبل �أن يدخله .وهذان الزمانان� ،أو املكانان ( احلا�ضر واحللمي) اللذان يعي�شهما البطل يتداخالن
79
ويتناق�ضان با�ستمرار.
ويجد الناقد �صلة وثيقة بني االزدواج يف الزمان واملكان واالزدواج الذي يعي�شه الراوي -البطل مع الآخرين،
وهو ازدواج يعك�س اغرتابه ويعبرّ عن رف�ضه للواقع .وين�سحب هذا االزدواج على البنية اللغوية ،فالن�ص يق َّدم
من خالل لغتني :لغة ال�سرد التف�صيلي التقريري املبا�شر التي تعنى بالتفا�صيل ال�صغرية التي ال �أهمية لها،
ويغلب عليها اجلمل الفعلية الق�صرية للغاية ،ولغة احللم والت�أمل وت ّذكر املا�ضي التي هي �أقرب �أن تكون لغة
80
غنائية.
ويبحث العامل بعد ذلك عن داللة البنية العامة للرواية ،فريى �أن هذا االزدواج البنيوي يفجر الداللة
ال�شاملة التي تتج�سد يف االزدواج الداليل:
هذا االزدواج الذي يبلغ حد التناق�ض داخل عامل الرواية بني جمتمع يتبنى �شعارات و�سيا�سات
73
74
75
76
77
78
79
80
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ا�شرتاكية ولكنه ي�سجن ويحتجز ويراقب اال�شرتاكيني ،يف الوقت الذي ت�ست�شري فيه روح
اال�ستهالك والف�ساد والقمع واال�ستغالل والتطلع الر�أ�سمايل� .إن هذا ال�صدع االجتماعي هو
الداللة اجلوهرية للرواية ،التي ترتجم �إىل �صداع يف ر�أ�س �أنا ال�سارد – فما �أكرث ما ي�صيبه
طوال الرواية �أو ترتجم �إىل رائحة كريهة «ال تطاق» تتخذ مظاهر مادية ورمزية خمتلفة طوال
81
الرواية كذلك.
�إن العامل خالل هذه الدرا�سة ،وعلى العك�س من ت�صريحاته النظرية ،كر�س معظم نقده� ،إن مل يكن كله،
لفهم التكنيكات املختلفة التي ِّ
وظفت يف الن�ص ،ثم ربط �أخ ًريا بني هذه التكنيكات وبني امل�ضمون االجتماعي-
ال�سيا�سي الذي ت�ش ّكل .ومن ناحية �أخرى ،مل يخرج العامل عن الفكر املارك�سي الذي يرتكز �إىل اجلدلية القائلة
بالعالقة املتالحمة بني ال�شكل وامل�ضمون.
****
هذه الدرا�سة هي حماولة لر�صد التط ّور الذي طر�أ على فكر العامل النقدي من الناحية النظرية والتطبيقية
على امتداد م�سريته النقدية – الأدبية ،وذلك انطال ًقا من اخللفية ال�سيا�سية التي رفدت فكره وثقافته .واعتمادًا
على النتائج التي حاولنا التو�صل �إليها ميكن �أن تُطرح �أ�سئلة �أخرى لأبحاث م�ستقبلية ،من �ضمنها �أ�سئلة حول
�أ�سباب هذا التح ّول يف فكر العامل ور�ؤيته النقدية ،وكيف �أ ّثرت الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية ،التي
تعاقبت على العامل العربي ،على فكر العامل النقدي .يف عدة مواقع من هذا املقال نظرنا يف مواقف العامل
أ�سي�سا على �سياقاتها اخلارجية .ومع ذلك ،يبدو لنا �أن بع�ض الق�ضايا ال�سياقية اخلارجة عن الن�ص
النقدية ت� ً
مل تنل حظها من التحليل املت�أين� ،سواء ما يرتبط باجلوانب ال�سيا�سية االجتماعية �أو الأدبية .وبخ�صو�ص
هذه اجلزئية الأخرية فثمة �س�ؤال ميكن �أن ُيطرح حول العالقة بني التطور العام الذي طر�أ على النقد العربي
احلديث ومراحل التطور التي عربتها فل�سفة العامل النقدية .كما �أننا نعتقد ب�أن العالقة بني التغريات ال�سيا�سية
واالجتماعية وتطور االجتاهات النقدية احلديثة يف العامل العربي ما زالت بحاجة �إىل بحث بع�ض عنا�صرها
وروافدها ،ولن يت�سنى ذلك دون درا�سات مونوغرافية لتتبع م�سرية ناقد ما �أو اجتاه نقدي حمدد.

 81ن .م ،.ص .52
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ثبت باملراجع
�إبراهيم1986 ،
�أدوني�س1972 ،
�أدوني�س1985 ،
برادة1981 ،
ح�سني1969 ،
دافيدوفيت�ش1990 ،
�صبحي1990 ،
العامل1970 ،
العامل1985 ،
العامل1989 ،
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العامل1994 ،
العامل و�أني�س1989 ،
العامل وفرمان1956 ،
العقاد1970 ،
غنامي1991 ،
ندوة1982 ،

�إبراهيم� ،صنع اهلل ( ،)1986تلك الرائحة ،القاهرة :دار �شهدي.]1966[ ،
�أدوني�س ،)1972( ،زمن ال�شعر ،بريوت :دار العودة.
�أدوني�س� ،)1985( ،سيا�سة ال�شعر ،بريوت :دار الآداب.
برادة ،حممد (�إعداد) ( ،)1981الرواية العربية ،واقع و�آفاق ،بريوت :دار ابن
ر�شد للطباعة والن�شر.
ح�سني ،طه ( ،)1969خ�صام ونقد ،بريوت :دار العلم للماليني.
دهاري-دافيدوفيت�ش ،عدنه ( ،)1990الر�ؤية النقدية الأدبية لدى حممود �أمني
العامل (بالعربية)� ،أطروحة ماج�ستري ،جامعة تل �أبيب.
�صبحي ،حميي الدين (« ،)1990جناية حممود �أمني العامل على ال�شعر العربي»،
الناقد ،يونيو� ،ص .65-62
العامل ،حممود �أمني ( ،)1970الثقافة والثورة ،بريوت :دار الآداب.
العامل ،حممود �أمني ( ،)1985ثالثية الرف�ض والهزمية ،القاهرة :دار امل�ستقبل
العربي.
العامل ،حممود �أمني ( ،)1989مفاهيم وق�ضايا �إ�شكالية ،القاهرة :دار الثقافة
اجلديدة.
العامل ،حممود �أمني (� ،)1994أربعون عا ًما من النقد التطبيقي ،القاهرة :دار
امل�ستقبل العربي.
العامل ،حممود �أمني وعبد العظيم �أني�س ( ،)1989يف الثقافة امل�صرية ،القاهرة:
دار الثقافة اجلديدة.]1955[ ،
		 العامل ،حممود �أمني وغائب طعمة فرمان ( ،)1956ق�ص�ص واقعية من العامل
العربي ،القاهرة :دار الندمي.
		 العقاد ،عبا�س حممود ( ،)1970جمموعة �أع�لام ال�شعر ،ب�يروت :دار الكتاب
العربي.
		 غنامي ،حممود (« ،)1991القاهرة – �أكتوبر ،ا َمل ْن َح َلة» (بالعربية) ،عتون  ،77ع
� ،133/132ص .43-42
		 ندوة العدد (« ،)1982م�شكلة الإبداع الروائي عند جيل ال�ستينيات وال�سبعينيات»،
ف�صول ،عدد  ،2جملد � ،2ص .214 -208

م ـقــام ــة
المْ ُ َد َامة ُ
األ ْر ُج َو ِان َّية في َ
الر ْض َو ِان َّية
املق َ
امة ِّ
(دراسة حتليلية)
فؤاد ذيب كنعاني

فن املقامة
متهيد – ّ

تك�شف الدرا�سات العديدة لفنّ املقامة عن �صعوبة و�ضع تعريف �شامل ووا�ضح مل�صطلح املقامة ،يكون
حمتو ًيا يف م�ضمونه ك ّل الأ�س�س التو�ضيح ّية لبداياته وخ�صائ�صه وميزاته .و�سبب هذه ال�صعوبة ما تُقدّمه
الأبحاث امل�ستم ّرة من معلومات جديدة مل تكن معروفة م�سب ًقا .وت�ؤدّي هذه املعلومات �إىل �إدخال تغيري على
مفهوم هذا امل�صطلح ،حيث �إنّ جميع التعريفات املنت�شرة اليوم تعتمد بالأ�سا�س على النماذج الأوىل لهذا الفنّ ،
ابتدا ًء من فرتة بديع الزمان الهمذا ّ
ين1007-969( 1م)� ،إذ اتّخذ ق�سم من الباحثني والن ّقاد من مقامات
 1مالحظة� :إن ذكر ا�سم بديع الزمان الهمذا ّ
ين كمبدع لفنّ املقامات ،ال يعني �أ ّننا جنزم يف ذلك وننفي ما ورد يف درا�سات خمتلفة تن�سب ابتداع فنّ
املقامات البن دريد �أو البن فار�س ،بل نذكره جر ًيا مع �شيوع الفكرة يف م�صادر عديدة تناولت هذا الفنّ وذكرت هذه املعلومة .ونحن نرى �ضرورة
تب ّني موقف احلياد من اجلدل القائم يف هذه الق�ضية لأ ّننا ال منلك جديدً ا نطرحه .عن جدلية ن�سبة ريادة فنّ املقامات البن دريد ونفيها عن بديع
الزمان الهمذا ّ
ين ،راجع :زكي مبارك�« ،1930 ،إ�صالح خط�أ قدمي م ّرت عليه قرون يف ن�ش�أة فنّ املقامات» ،جملة املقتطف ،املجلد )1930 (76
أة
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ن�
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�
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�
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�
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«خط
،1920
الرافعي،
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انظر:
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هذه
على
الرافعي
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420-418؛
�ص
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ّ
املقامات» ،جملة املقتطف ،املجلد � )1930(76ص  .590-588قارن :هادي ح�سن حمودي ،1985 ،املقامات :من ابن فار�س �إىل بديع الزمان
الهمذاينّ( ،بريوت) .قارن كذلك:
Mattock, J. N. 1984.“The Early History of The Maqāma”. Journal of Arabic Literature.
Vol. 15, 1984, pp. 1-18; Beeston, A. F. 1971. “The Genesis of The Maqāmāt Genre”.
Journal of Arabic Literature. Vol. 2, 1971, pp. 1-12; Pellat, Ch. 1960. “Maqāma”.
EI². Vol. 6, pp. 107-115; Monroe, J. & Pettigrew, M. 2003. “The Decline of Courtly
Patronage and The Appearance of New Generes in Arabic Literature: The Case of
The Zajal, The Maqama, and The Shadow Play”. Journal of Arabic Literature. Vol.
XXXIV, 1-2, pp. 158-159; Moreh, S. 1992. Live Theatre and Dramatic Literature in
the Medieval Arabic World. Edinburgh: Edinburgh UP, pp. 104-122; Richards, D. S.
1991. “The Maqāmāt of al-Hamadhānī: General Remarks and a Consideration of The
Manuscripts”. Journal of Arabic Literature. Vol.22 , 1991, pp. 89-90.

م ـقــام ــة المْ ُ َد َام ُة ُ
الر ْض َو ِان َّي ِة ،فؤاد كنعاني
األ ْر ُج َو ِان َّي ُة في املقَ َ
ام ِة ِّ

الهمذا ّ
ين 2،و�أبي القا�سم علي
احلريري ،)1222-1054( 3النماذج الكال�سيك ّية الأوىل وح َّددوا بح�سبها مفهوم
ّ
اخلا�صة به� .إ ّال �أنّ هذه الأ�س�س ال ّ
تتم�شى مع ما ّمت اكت�شافه من ن�صو�ص ملقامات
فنّ املقامة و�أ�س�سه وميزاته
ّ
جديدة خمتلفة ،تعود �إىل ع�صور الحقة �أو �سابقة للهمذا ّ
واحلريري .من ذلك ،مث ًال ،خل ّو بع�ض هذه املقامات
ين
ّ
4
احلريري ثابتًا يف جميع مقاماته.
من �شخ�ص ّية الراوي الذي جعله
ّ
هذه االختالفات بني املقامات تفر�ض �إعادة النظر ثانية والعمل على تبديل ما ّمت التعارف عليه من مفاهيم
وركائز للمقامة ،كي تكون حمتوية يف تعريفها اجلديد على ك ّل ما ّمت اكت�شافه الح ًقا ،وهي اكت�شافات ت�شري �إىل
تن ّوع وتط ّور هذا الفنّ  .دليل �آخر على هذه ال�صعوبة ينعك�س من عدّة نقاط جدل ّية يثريها الن ّقاد والباحثون ،دون
5
�أن ي�صلوا �إىل �إجابة قاطعة حمدّدة عنها؛ الأوىل؛ حول هو ّية ال�شخ�ص ّية التي كانت �س ّباقة يف �إبداع هذا الفنّ .
والثانية حول مفهوم هذا امل�صطلح ،وعالقته ببق ّية الفنون الأدب ّية .ويف هذه النقطة حماولة لإيجاد الت�شابه بني
والق�صة الق�صرية ،وامل�سرح ّية ،بهدف الوقوف على
املقامة وفنون �أخرى� ،أمثال الر�سائل والأحاديث البليغة
ّ
ّ
وي�ستدل من �إجابات الن ّقاد والباحثني عن هاتني النقطتني عمق
أدبي.
التط ّورات التي ح�صلت يف هذا الفنّ ال ّ
خا�صة �أنّ الأبحاث يف فنّ املقامة ما زالت م�ستم ّرة
االختالف يف و�ضع تعريف حمدّد ووا�ضح و�شامل للم�صطلحّ ،
6
حتّى يومنا هذا.
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 2عن ترجمة حياته ،انظر:
Blachere, R. 1971. “al-Hamadhānī”. EI². Vol. 3, pp. 106 -107; Rowson, E. K. 1998. “Badī
al-Zamām al-Hamadhānī”. Encyclopedia of Arabic Literature. Vol. 1, pp. 123 - 124.
العربي( ،القاهرة)� ،ص . 73 - 52
قارن :ح�سن عبا�س ،1985 ،ن�ش�أة املقامة يف الأدب
ّ
 3عن ترجمة حياته ،انظر:
Margoliouth, D. S. 1971.“al-Harīrī”. EI². Vol. 3, pp. 221-222; Drory, R. 1998. “al-Harīrī”.
Encyclopedia of Arabic Literature. Vol. 1, pp. 272 - 273.
 .Pellat 1960, p. 109 4قارن. Moreh 1992, pp. 105-106 :
 5انظر على �سبيل املثال :عبا�س � ،1985ص .41-25
 6من النماذج التي تعك�س عمق االختالف يف و�ضع تعريف وا�ضح لفن املقامة ،ما جنده يف حماوالت م�ؤلفي املعاجم الأدبية يف تو�ضيح مقومات فن
املقامة وتعك�س هذه املحاوالت عدم االتّفاق فيما بينهم يف هذه النقطة .فعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،ما جاء يف معجم امل�صطلحات العرب ّية يف اللغة
«ق�صة ق�صرية م�سجوعة تت�ض ّمن عظة �أو ملحة �أو نادرة ،كان الأدباء يتبارون يف كتابتها �إظها ًرا ملا ميتازون به
والأدب« :املقامة يف الأدب
العربي تعني ّ
ّ
من براعة لغو ّية و�أدب ّية ،و�أ�صل معناها املجل�س واجلماعة من النا�س .و�أ�شهر ُكتّاب املقامات بديع الزمان الهمذا ّ
ين واحلريريّ »(.راجع :جمدي وهبة
وكامل املهند�س  .1984 .معجم امل�صطلحات العربية يف اللغة والأدب .بريوت :مكتبة لبنان� ،ص  .)379وي�ضيف جبور عبد النور م�ؤلف املعجم
العبا�سي ،ويف القرن التا�سع ع�شر ،ومنهم نا�صيف
الأدب� ّ�ي معلومات �أ�سا�س ّية �أخرى �أه ّمها؛ ا�ستعرا�ض �أ�سماء املبدعني يف فنّ املقامات يف الع�صر
ّ
اليازجي ( )1871 -1800و�إبراهيم الأحدب ( ،)1891 -1826دون �أن يذكر ا�سم كاتب من فرتة القرون الو�سطى ،وك�أن هذا الفنّ قد انقطع
عن االنت�شار يف هذه الفرتةّ ،ثم عاد من جديد يف القرن التا�سع ع�شر .ثم يحدّد عبد النور ركائز هذا الفنّ �إذ ُيق ّر بوحدان ّية البطل والراوي يف جمموعة
املقامات .واملعلومة الثانية تتناول ق�ض ّية �إدارة الكالم مِ ن ِق َبل بطل املقامة امل�شهور باحليلة والدهاء ،بهدف احل�صول على املغامن .والثالثة ظهور الراوي
للق�صة يف النهاية( .جبور عبد النور .1984 .املعجم الأدبي .بريوت:
الذي جتوز عليه حيلة املكدي يف معظم الأحيانّ ،ثم الك�شف عن حقيقته كبطل ّ
دار العلم للماليني� ،ص  .)261-260فعبد النور يتجاهل يف حديثه ،متاما ،ما ورد يف دائرة املعارف الإ�سالمية (باللغة االجنليزية) ،يف مادة
املف�صل يف الأدب ،في�ضيف معلومات مل ت�أتِ يف امل�صدرين ال�سابقني،
«مقامة» حول التطور الذي �شهده فن املقامة� .أ ّما حممد التوجني م�ؤلف املعجم ّ
املف�صل يف الأدب.
املعجم
.1993
التوجني.
حممد
(راجع:
والنوادر.
ومنها �أنّ فنّ املقامة يرتبط ن�شو�ؤه بتعليم اللغة للنا�شئة عن طريق الق�ص�ص
ّ
بريوت :دار الكتب العلمية� ،ص  .)817-816وهذه املعلومة الهامة مل يذكرها الباحثان ال�سابقان وكان قد ذكرها احلريريّ يف مقدمة مقاماته.
وجند االختالف ،كذلك ،يف الدرا�سات النقدية عند كثري من النقاد الذين بحثوا هذا الفنّ  ،وخا�صة يف مو�ضوع اختيار املعلومات الها ّمة لفنّ املقامات
بهدف و�ضع تعريف �شامل ،باال�ستناد �إىل العنا�صر الأ�سا�سية امل�شرتكة جلميع املقامات على م ّر الع�صور� ،إ ّال �أننا عند املقارنة بني هذه املحاوالت جند
اختالفا بينها .فمنهم يربط بني املقامة وفنّ امل�سرحية وي�ستبعد عالقتها بالق�صة� ،أمثال ،عبد الرحمن ياغي يف كتابه ر�أي يف املقامات (عمان :دار
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و�إجما ًال ،ن�ستطيع �إيجاز ما ورد يف كثري من الدرا�سات التي تناولت فنّ املقامة وحاولت و�ضع تعريف
ملفهوم م�صطلح «املقامة» ،بقولنا� :إنّ املقامة من ناحية لغو ّية تعني ب�شكل عا ّم؛ االجتماع �أو املجل�س .ومن
«ناد»؛
نرثي
ق�ص�صي ،غال ًبا ،ارتبط بالناحية اللغو ّية مبعنى كلمة َ«م َقام» �أو ٍ
أدبي ّ
ناحية �أدب ّية ُيق�صد بها ّ
ّ
ن�ص � ّ
ق�صة خمتلفة ك ّل م ّرة على
وهو اجتماع ملجموعة �أفراد يف هذه «الأندية» �أو «املقامات» ُيلقي فيها را ٍو مالزمّ ،
نرثي ،يتم ّيز با�ستخدام ال�سجع ،و�أحيا ًنا ترد فيها مقطوعات �شعر ّية .ويعتمد
لغوي ّ
�أ�سماع احلا�ضرين ب�أ�سلوب ّ
يتك�سب بذكائه ولغته املزخرفة امل�سجوعة ،ورا ٍو جتوز عليه حيلة املكدّي
ّ
الن�ص على وجود بطل ف�صيح متن ّكر ّ
أ�سا�سي منها التهذيب
يف البدايةّ ،ثم يك�شف عن �شخ�ص ّيته يف النهاية ،وهو الذي يروي احلكاية ،والهدف ال ّ
7
والتعليم يف اجلمع بني اجل ّد والهزل.
ُي�ستدل من املقامات التي اقتب�سها اجلربتي يف عجائب الآث��ار �أنّ املقامة قد تغيرّ ت يف القرنني
ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر ع ّما كانت عليه يف الع�صر
ن�صا نرث ًّيا
العبا�سي ،و�أ�صبحت بالإ�ضافة �إىل كونها ًّ
ّ
أغرا�ضا جديدة،
ملي ًئا بالزخرف
اللفظي والطباق واجلنا�س والتورية و�سرد حكايات خمتلفة ،تتناول � ً
ّ
فت�صبح للمديح يف �أحد الأم��راء �أو الوالة ،كما يف مقامة المْ ُ�دَا َم� ُة الأُ ْر ُج� َوا ِن� َّي� ُة يف املقَا َم ِة ال ِّر ْ�ض َوا ِن َّي ِة
ال�صفَا
مل�صطفى �أ�سعد اللقيمي� ،أو للتهنئة بالربء وال�سالمة وتقدمي الن�صيحة كما يف مقامة نَ�شْ ُر َنف َْح ِة َّ
ال�ص َّح ِة َو ِّ
ِب ِب�شْ ِر ِّ
ال�شفَا مل�صطفى اللقيمي� ،أو للو�صف كما يف مقامة َ�س ُّح ُ�س ُحبِ الأَ َدبِ ال َبدِ ِ
يع امل َ َعانيِ
ال�س َك ْن َد ِر َّية
ب ُِ�سو ِح َر ْو ِ
يع ال ِّر ْ�ض َوانيِ ِّ للقيمي� ،أو مقامة قريبة من الر�سالة كما يف املقَا َمة َّ
�ض الآ َدابِ ال َبدِ ِ
8
لعبد اهلل الإدكاوي .وهي �أغرا�ض دفعت امل�ؤ ّلفني �إىل الرتكيز على التالعب بالألفاظ ،واال�ستغناء عن
�شخ�ص ّية البطل �أحيا ًنا� ،أو اال�ستغناء عن �شخ�ص ّيتي البطل والراوي م ًعا ،يف �أحيان �أخرى .كذلك ابتعدت
أ�سا�سي للمقامة يف التهذيب والتعليم من
املقامة يف القرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر عن الهدف ال
ّ
اجلد والهزل.
خالل اجلمع بني ّ
هذه التغيريات يف املقامة جعلتها تت�شابه مع فنون �أخرى ،وتندرج حتت م�س ّمياتها مثل؛ الر�سالة �أو احلديث
أدبي �آخر .ومنهم من ربط بني املقامة والر�سالة،
الفكر للن�شر والتوزيع� 1985 ،ص  )24الذي يرى باملقامة �أقرب �إىل امل�سرحية منها �إىل �أي جن�س � ّ
�أمثال الباحث ق�صي عدنان �سعيد احل�سيني ،يف كتابه فنّ املقامات بالأندل�س :ن�ش�أته وتطوره و�سماته( .عمان :دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع،
� ،1999ص  )140الذي يرى �أن املقامات التي ظهرت يف الأندل�س قد دجمت بني فنّ املقامة وبني فنّ الر�سالة ،مما �أدى �إىل تغيري جذري� ،إذ
تخ ّلت عن �شخ�ص ّيتي الراوي والبطل وفقدان العقدة ،فيقول« :ح�صل تداخل بني فنّ املقامة وفنّ الر�سالة الأندل�سيني لذا فقدت املقامة ال�شخ�ص ّيتني
اخلياليتني «الراوي والبطل» وفقدان العقدة ،ف�أدّى هذا �إىل �إ�سقاط العن�صر الدرامي من املقامة».
ومنهم من ر�أى باملقامة نوعا من فن الق�صة الق�صرية� ،أمثال الباحث �شوقي �ضيف يف كتابه الفنّ ومذاهبه يف النرث العربي (القاهرة :دار املعارف
� ،1960ص  )246الذي يرى مبقامات الهمذا ّ
ين نوعا من الق�ص�ص الق�صرية التي حتفل باحلركة التمثيلية ،فيقول« :ونحن نعر�ض ل�ضرب جديد
من الكتابة ابتكره بديع الزمان لرنى ما فيه من ت�صنع ،وهو ما ا�شتهر به من مقاماته ،وهي نوع من الق�ص�ص الق�صرية حتفل باحلركة التمثيلية».
ومنهم من ربط بني املقامة واحلكاية� ،أمثال الباحث �شموئيل موريه ( )Morehيف كتابه امل�سرح احلي والأدب الدرامي يف القرون الو�سطى يف
البالد العربية )،Live Theatre and Dramatic Literature in the Medieval Arabic World. (pp.105 - 110
والذي يثبت بالرباهني �أن املقامة هي حماكاة للحوار يف احلكاية واخليال واللعبة يف الأدب العربي واقتبا�س مواقف ونكت من هذه الفنون التمثيلية.
 7راجع� :أحمد بن عبد امل�ؤمن القي�سي ال�شري�شي� .١٩٥٢ .شرح مقامات احلريري الب�صري( .ت�صحيح ون�شر؛ حممد عبد املنعم خفاجي) .بريوت:
املكتبة الثقافية ،ج� 1ص  .22 -18قارنPellat 1960, pp. 107-115; Moreh 1992, p. 105 :
 8وردت هذه املقامات يف كتاب عبد الرحمن اجلربتي عجائب الآثار ،وكنا قد تطرقت لها يف درا�سة م�ستفي�ضة يف بحث قدمته للجامعة العربية لنيل
�شهادة الدكتوراة ،ب�إ�شراف الربوف�سور �شموئيل موريه ،و�أنتهز هذه الفر�صة لأقدم له جزيل �شكري على ما قدمه يل من مالحظات و�إر�شادات �أثناء
الدرا�سة.
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م ـقــام ــة المْ ُ َد َام ُة ُ
الر ْض َو ِان َّي ِة ،فؤاد كنعاني
األ ْر ُج َو ِان َّي ُة في املقَ َ
ام ِة ِّ

�أو املوعظة �أو التهنئة .وقد ُوجدت �أعمال �أُطلق عليها ا�سم مقامة ،دون �أن يظهر فيها � ّأي ملمح من املالمح
الأ�صل ّية لهذا الفنّ ؛ من را ٍو �أو بطل �أو ُكدية ،كما هو يف املقامة ال�سكندرية لعبد اهلل بن �سالمة الإدك��اوي
أ�صلي للمقامةّ ،
تدل على تط ّورات ح�صلت يف
(توفيّ  .)1770/1184هذه التغيرّ ات التي دخلت على ال�شكل ال ّ
مقومات هذا الفنّ � ،أهمها التبدّل يف مبنى املقامة و�أغرا�ضها وم�ضامينها ،مع املحافظة على بع�ض الركائز
الأ�صل ّية ،لتكون عامال هاما يف انت�شارها ،وت�ش ّكل مرحلة من مراحل تط ّورها ال انف�صا ًال عنها ،رغم اختالفها
عن النموذج الأ ّول الذي �أن�ش�أه بديع الزمان الهمذا ّ
وخا�صة خل ّو بع�ض املقامات من
العبا�سي،
ين يف الع�صر
ّ
ّ
�شخ�ص ّية املكدّي� ،أو �شخ�ص ّية البطل� ،أو الراوي .وهذه االختالفات بح ّد ذاتها تط ّورات ف ّنـ ّية �أ�سلوب ّية يف املقامة،
�سنعر�ضها يف هذه املقالة.
المْ ُ َد َام ُة ُ
الر ْض َو ِان َّي ِة
األ ْر ُج َو ِان َّي ُة في املقَ َ
ام ِة ِّ
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اقتب�س اجلربتي يف عجائب الآث��ار �أربع مقامات من ت�أليف م�صطفى �أ�سعـد اللقيمي الدمياطي( 9توفيّ
 )1760/1173وعبد اهلل بن �سـالمة الإدكاوي 10.و�أطول هذه املقامات ،هي مقامة املدامة الأرجوان ّية يف
احلريري والهمذا ّ
ين ،وميثل هذا
املقامة الر�ضوان ّية .تختلف هذه املقامة يف عنا�صرها الف ّن ّية عن مقامات
ّ
االختالف التط ّور يف فنّ املقامة يف فرتة القرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر� ،إذ يتبينّ قارئ املقامة �أنّ اختالف
احلريري والهمذا ّ
ين هو نتيجة تغيريات �أحدثها م�ؤ ّلف املقامة كي ت�صبح مر�آة ترتجم
هذه املقامة عن مقامات
ّ
احلريري والهمذا ّ
ين،
�أفكاره ومواقفه احليات ّية .ظهرت هذه التغيريات يف عدّة �أ�ساليب ف ّن ّية مقارنة مبقامات
ّ
ومنها:
�أ) افتتاح ّية املقامة
11
التقليدي
ُكتبت املقامة يف مدح الأمري ر�ضوان كتخذا اجللفي (توفيّ  ،)1755/1168وتتم ّيز مببناها
ّ
من حيث الأ�س�س املبنو ّية الكال�سيك ّية لفنّ املقامة املتمثلة يف �شخ�ص ّيتي الراوي والبطل ،واحلكاية التي ّ
يوظفها
احلريري �أو الهمذا ّ
ين
الراوي على ل�سان البطل بهدف ا�ستجداء املال .كما �أنّ اللقيمي مل ي�سلك بها م�سلك
ّ
يف ا�ستهالل املقامة بحديث الراوي ،بل �أحدث تغي ًريا يف هذا التقليد ،فافتتحها ببع�ض الأبيات ال�شعر ّية التي
احلريري والهمذا ّ
ين يف ا�ستهاللهما
مدحا للمقامة التي د ّبجها .و�إذا قارنا هذا الأ�سلوب ب�أ�سلوب
ّ
تت�ض ّمن ً
َ
للمقامات ،جند �أ ّنهما يبتدئان مبا�شرة يف �سرد احلكاية با�ستخدام �إحدى الكلمات التاليةَ :ح َكى �أو �أخْبرَ َ �أو
َر َوى �أو َح َّدثَ  ،بينما يبد�أ اللقيمي املقامة بثالثة �أبيات �شعر ّية ت�سبق م�ضمون املقامة ،وتتمحور يف مدح املقامة
نف�سها ،لت�صبح الأبيات بهذا التوظيف ،جز ًءا ال يتج ّز�أ من املقامة وتتح ّول �إىل مقدمة يبد�أ بها حديثه.
 9عن ترجمته ،راجع :عبد الرحمن اجلربتي .1998 .عجائب الآث��ار يف الرتاجم والأخبار( .حتقيق :عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم).
القاهرة :دار الكتب امل�صرية ،ج� 1ص .394-367
 10عن ترجمته ،راجع :عبد الرحمن اجلربتي .1997 .عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار�( .إعداد وحتقيق :عبد العزيز جمال الدين) .القاهرة:
مكتبة مدبويل ،ج� 2ص .695-667
 11عن ترجمته ،راجع :اجلربتي  ،1997ج� 2ص .115-109 ،87-86
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ي�ص ّرح اللقيمي يف هذه الأبيات الثالثة �أ ّنه �أ ّلف املقامة ُمق ّلدً ا �أ�سلوب بديع الزمان الهمذا ّ
ين؛ «مبنوال
مادحا بها الأمري ر�ضوان كتخدا.
البديع» ،وملأها بال�صياغة اللغو ّية التي تعتمد الزخرف
اللفظي وال�سجعً ،
ّ
فمدحه جعل املقامة يف غاية اجلمال ،ويف مكانة مرموقة بني �أدباء ع�صره الذين �سعوا لتكون يف متناول �أيديهم
لقراءتها يف املنتديات الأدب ّية واملجال�س التي يح�ضرونها .وهذا يعني �أنّ املقامة يف ع�صره ،مثل الق�صيدة ،تُكتب
أدبي:
لتقر�أ �أو تن�شد �أمام جمعّ ،
وخا�صة �أمام املمدوح يف جمل�سه ال ّ
(الكامل)
		
َو َت � �ـ� ��زَ ْر َك � ��� َ��ش� � ْ�ت ِب ��ا ُ
�ام�� ٌة
حل� �� �ْ�س � ِ�ن وا ِلإب� � �ـ�� ��دا ِع
ُن����ِ�س� َ�ج��ـ� ْ�ت بمِ ِ � � � ْن� � � ِ
�وال ال� � َب � ِ�دي� �ـ� � ِع َم��ق� َ
َر َّق�� � � ْ�ت َح��وا��ِ�ش �ـ �ي �ه��ا َو َو�� ��شْ �� � ُ�ي ُط�� � ُرو ِزه� ��ا
�واه� �ـ�� ِ�ر ال� � َّت� �ـ� � ْر� ِ��ص� �ي� � ِع والإِي�� � �ـ� � ��دا ِع
ِب� �ـ�� َ�ج�� ِ
12
�وان ال � ُع� َ
ُط� �ـ � َ
لا
�ول ا َمل � � ��دَ ى تجُْ � � َل ��ى َع �ل��ى الأَ ْ�سما ِع
َو َغ�� � ��دَ ْت ِب� َ�ح�� ْل��ي ِ َم� � ِ�دي� � ِ�ح ِر� ��ضْ � � ِ
طارحا علينا ن�صيحة قالها الر�سول؛ « ُا ْط ُل ُبوا
ّثم يتابع اللقيمي يف املقامة باحلمد وال�صالة على الر�سول ً
َ
احل َوا ِئ َج ِع ْندَ ِح َ�س ِان ال ُو ُجو ِه»� 13.أتى اللقيمي بهذا احلديث لهدفني؛ الأ ّول ،كي ميدح ر�ضوان كتخدا بجمال
وجهه الذي يبعث على التفا�ؤل عند امل�ستجدي يف ق�ضاء حاجته لدى �أفراد يتمتّعون بجمال الوجه .والثاين ،ليبينّ
�شجع بطل املقامة كي يتن ّقل من مكان �إىل �آخر بح ًثا عن الرزقّ .ثم ي�أتي �إىل �سرد احلكاية ،واملم ّيز
الدافع الذي ّ
يف احلكاية ا�ستهاللها بكلمة « َو َب ْعدُ» ،ال�شائعة يف فنّ الر�سائل.
فهذا اال�ستهالل بالإ�ضافة �إىل ما ورد يف افتتاحية املقامة ،من احلمد وال�شكر وال�صالة على الر�سول،
خا�صة افتتاح الر�سائل مبقدّمة يف ذكر اهلل والثناء
مما �شاع يف فنّ الر�سائل يف الع�صر
يق ِّرب املقامة ّ
العبا�سيّ ،
ّ
14
على الر�سولّ ،ثم االنتقال �إىل م�ضمون الر�سالة .والوا�ضح �أنّ هذا الدمج بني فنّ املقامة وفنّ الر�سالة يف
احلريري والهمذا ّ
مما يعك�س تغي ًريا يف
أدبي ،يختلف كث ًريا ع ّما اتّبعه
ّ
ين يف مقاماتهماّ ،
افتتاح ّية هذا ّ
الن�ص ال ّ
مبنى املقامة املتط ّور يف �أدب القرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر .ولع ّل ال�سبب يف ذلك �أنّ الهمذا ّ
واحلريري
ين
ّ
مل يكونا من رجال الدين ،مع العلم �أنّ �صدر البيت الأ ّول يحوي «تورية» 15من خالل الكلمتني« :مبنوال البديع».
اللفظي �أو امل�ستم ّد من «علم
ويق�صد باملعنى القريب �صياغة املقامة وتزيينها ب�ألوان بديعة من الزخرف
ّ
التلميحي البعيد الذي ي�شري فيه �إىل بديع الزمان الهمذا ّ
ين ،ويق�صد �أ ّنه �سوف ي�ؤ ّلف
البديع» 16،وهناك املعنى
ّ
 12اجلربتي  ،1998ج� 1ص  .367الرت�صيع :فنّ من الفنون البديعية ،ويق�صد به مقابلة كل لفظة من �صدر البيت �أو الفقرة ،بلفظة على وزنها
ورويها و�إعرابها( .راجع� :صفي الدين احللي� ،1992 ،شرح الكافية البديعية( ،حتقيق :ن�سيب ن�شاوي)( ،بريوت)� ،ص  .)191-190الإيداع :هو
الت�ضمني؛ �أن يعمد ال�شاعر �إىل �شطر بيت لغريه من ال�شعراء فيودعه �شعره( .راجع :احللي � ،1992ص .)266
 13اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،367س  .18عن احلديث ومعناه ،راجع :ا�سماعيل بن حممد اجلراحي ،1932 ،ك�شف اخلفاء ومزيل الإلبا�س ع ّما
ا�شتهر من الأحاديث عن �أل�سنة النا�س( ،بريوت) ،ج ،1حديث رقم (� ،)394ص .136
(ع ّمان)� ،ص .452-450
 14حممد الدروبي ،1999 ،الر�سائل الفنية يف الع�صر العبا�سيَ ،
 15التورية :وت�سمى �أي�ضا الإيهام والتوجيه والتخيل واملغالطة .وهي نوع من البديع يكون بذكر لفظ ذي معنيني :الأول قريب غري مراد والداللة عليه
وا�ضحة ،والثاين بعيد وهو املق�صود والداللة عليه خف ّية .عن ذلك ،انظر� :أحمد مطلوب ،1996 ،معجم امل�صطلحات البالغية وتطورها( ،بريوت)،
�ص  .437-432قارن :عبد النور � ،1984ص .79
 16عن علم البديعKhalafallah, M. 1960. “Badi”. EI². Vol. 1, pp. 857-858. :
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م ـقــام ــة المْ ُ َد َام ُة ُ
الر ْض َو ِان َّي ِة ،فؤاد كنعاني
األ ْر ُج َو ِان َّي ُة في املقَ َ
ام ِة ِّ

املقامة حماك ًيا �أ�سلوب بديع الزمان يف ت�أليف املقامات ،رغم �أنه مل يلتزم بذلك.
مما يالحظ يف املقامة �أي�ضا� ،إدراك ال�شاعر �أنّ هذا اال�ستهالل قد مينح القارئ �إمكان ّية ت�صنيف مقامته
ّ
التوجه يف التعامل ،ف�إ ّنه يحر�ص على �أنْ يبد�أ املقامة ب�إ�شارات ت�ساعد القارئ
مع �أدب الر�سائل ،ولتج ّنب هذا ّ
املقامي وبني فنّ الر�سائل ،وو�سيلته �إىل ذلك ا�ستهاللها بالأ�شعار التي حتوي ا�سم
على التمييز بوا�سطتها بني ف ّنه
ّ
أدبي التايل هو مقامة ولي�س ر�سالةِ ُ « -ن�س َج ْت بمِ ِ ْن َو ِال ا ْل َب ِد ْي ِع
املمدوح مع التنويه ،للقارئ �أو امل�ستمع ،ب�أنّ ّ
الن�ص ال ّ
َم َق َام ٌة» .يذكر اللقيمي هذه التفا�صيل قبل الثناء على اهلل وال�صالة على الر�سول ،رغم انتمائه �إىل بيت �أحد
علماء الدين ،وهذا الأ�سلوب يف اال�ستهالل يثبت معرفته ب�أ�صول فنّ املقامات ،و�ضرورة التمييز بينه وبني بق ّية
وخا�صة يف �أ�سلوب اال�ستهالل ،الذي يق ّربها من الر�سالة.
الفنون الأدب ّية ،رغم وجود بع�ض عنا�صر الت�شابه بينهاّ ،
17
وهو �أمر ي�ؤ ّكد � ً
أي�ضا �سعة ّاطالعه على فنّ املقامات وخ�صائ�صه التي جتعله مم ّيزًا عن بق ّية الفنون الأدب ّية.

146

ب) بطل املقامة بني التقليد والتجديد
احلريري �أو الهمذا ّ
ين ،ت�شاب ًها
تعك�س املقارنة بني �شخ�ص ّية بطل مقامة اللقيمي ،و�شخ�ص ّية بطل مقامات
ّ
واختال ًفا يف نف�س الوقت ،ويعترب االختالف جتديدً ا يف هذا الفنّ  .فمن عنا�صر الت�شابه ،بني مقامة اللقيمي
ومقامات الهمذا ّ
واحلريري ،ا�ستيحاء اللقيمي لفكرة �سفر البطل واغرتابه بهدف الرزق واحل�صول على
ين
ّ
املال ،وهي فكرة اعتربها باحثو املقامات �أمثال عبد الفتاح كيليطو ( )kilitoوجرير �أبو حيدر�ِ ،سمة �أ�سا�س ّية
احلريري والهمذا ّ
ين .فال�سفر متو ّفر ب�صور متعدّدة يف املقامات حيث يظهر البطل كثري التجوال
يف مقامات
ّ
والتن ّقل �إىل �أماكن عديدة بهدف العلم وطلب الرزق 18.وهي نف�س الفكرة التي يعبرّ عنها اللقيمي يف مقامته،
اج ْت ِبي َل َو ِاع ُج الأَ ْت�وَاقِ ال ِف ْك ِر َّي ِة� ،إِلىَ ُو ُرو ِد ِح َمى ِم�صْ َر
حني يذكر �أنّ بطل مقامته يرحل من �أجل العلمَ « :و َع َ
19
املُ ِعزِّ َّي ِة».
�أم��ا عن نقاط االختالف بني ال�شخ�ص ّيتني ،فبطل مقامة املدامة الأرجوان ّية يتّخذ �صورة ال�شخ�ص ّية
خ�صو�صا يف بيان الطرق التي
النموذج ّية مبواقفها احليات ّية� ،إذ مي ّثل يف ت�ص ّرفاته منهج حياة �أدباء ع�صره،
ً
يب،
ي�س َل ِب ٍ
اتّبعت ل�ضمان لقمة العي�ش .فالبطل ي�ؤ ّكد �أ ّنه يحرتم ويقدّر زمال َءه الأدباء وهم ي�ستح ّقون املديح ؛ « َو َر ِئ ٍ
يب» 20،وهذا التقدير الذي يك ّنه لهم يف نف�سه مينحه فر�صة التعبري عن وجهة نظرهم يف احلاكم �أو
َو َع ِل ٍيم �أَ ِد ٍ

 17عن بواكري العالقة الأدبية بني الر�سالة واملقامة واحلكاية ،راجع.Moreh 1992, pp. 111-118 :
 18راجع:
Kilito, Abd al-fattah. 1983. Les séances: recits et codes culturels chez Hamadhani et
Hariri. Paris: Sindbad, pp.11-12; Abu-Haidar, Jareer. 1974. “Maqāmāt Literature and
the Picaresque Novel”. Journal of Arabic Literature. Vol. 5 (1974), pp. 2-4.
قارن :علي عبد املنعم عبد احلميد ،1994 ،النموذج الإن�ساين يف �أدب املقامة( ،القاهرة)� ،ص .91-90
 19اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،367س  .22امل ِع ّز ّية :ن�سبة �إىل احلاكم املُع ّز لدين اهلل ( ،)975-931وهو رابع اخللفاء الفاطميني� ،أ�س�س القاهرة
و�أن�ش�أ اجلامع الأزهر.
 20اجلربتي  ،1998ج�1ص � ،373س .15
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يح�سن
ذوي اجلا ِه وال�سلطان؛ «�أهل النهي» 21،مب ّي ًنا �أ ّنهم الطرف الوحيد الذي يدعم الأديب ما ّد ًّيا ومعنو ًّيا كي ّ
اب الأَ ْق َال ِم» 22.فالبطل يرى يف ت�ص ّرف الأمري ر�ضوان كتخدا اجللفي ،جتديدا
ري ب�إِ�صْ َال ِح �أَ ْر َب ِ
حالته املا ّد ّية « َب ِ�ص ٌ
لع�صر اخللفاء وجمال�سهم ،بعدما انقطع منذ �سقوط بغداد� ،إذ ا�ستعاد الأدباء �شعورهم باالحرتام والتقدير
من الطبقة احلاكمة ،مع نيل ما ي�ستح ّقونه من معاملة ح�سنة ل�سعة ثقافتهم ،وجمال�سة اخلليفة وم�سامرته،
فهم ي�ستح ّقون �أنْ يتب ّو�أوا مكانة عالية لأ ّنهم الزينة التي جت ّمل املجال�سَ « :ف ُك ُّل َف ِريدٍ َغدَ ا ُنزْ هَ َة ُّ
يب
الظ َر َفا ِء ِب ِط ِ
23
هذا مجَْ ِل ُ�س ا ُ
ا�ض َر ِةَ ،ف ُق ْلتُ َ :ل َع ْم ِري َ
املُ َ�س َام َر ِةَ ،وتحُْ َف َة مجَ َ ِام ِع اللُّ َط َفا ِء ِب ُح ْ�س ِن املُ َح َ
خل َل َفاءِ».
الق�ص�صي ي�سلك اللقيمي طري ًقا ُي�س ّهل فيه على نف�سه �إقناع الق ّراء ب�شخ�ص ّية بطل مقامته
بهذا الأ�سلوب
ّ
روح��ا من روح��ه ،ومن روح الواقع وعا ّمة النا�س يف الوقت نف�سه ،في�صبح غن ًّيا
التي �أبدعها� ،إذ ينفخ فيه ً
بالدالالت النف�س ّية واالجتماع ّية التي جتعله مت�شاب ًها مع نظائره الأدباء الذين من حوله ،فيت�ص ّرف ب�أ�سلوب
يعك�س الواقع ،مثل احلرية والتف ّكر يف طريقة ح ّل الأزمات االقت�صاد ّية التي يواجهها ،واال�ستماع �إىل ن�صائح
الأ�صدقاء .بالإ�ضافة �إىل هذه الروح العا ّمة التي يتّ�صف بها بطل مقامة اللقيمي ،ف�إنّ احلكاية ت�سبغ على البطل
احلريري والهمذا ّ
ين ،و�أه ّمها �أ ّنه ي�ستجدي
بع�ض ال�صفات التي جتعله خمتل ًفا يف �شخ�ص ّيته عن بطل مقامات
ّ
وعرف مب�صطلح
�أ ّو ًال ،و�إذ ُي�ستجاب مطلبه ي�أخذ مبدح الأمري ،وهو بذلك يت�ص ّرف بعك�س ما حتدّث عنه الن ّقاد ُ
التك�سب بال�شعر والأنفة
«التك�سب بالأدب والإب��داع» ،وهو ما �أ�شار �إليه ابن ر�شيق يف كتابه العمدة ،يف «باب ّ
ّ
منه» .فابن ر�شيق يبينّ �أنّ ال�شعراء كانوا ميدحون احل ّكام لكي ينالوا العطاء مقابل هذا املدح 24،فبطل مقامة
اللقيمي يت�ص ّرف بعك�س ما �أ�شار �إليه ابن ر�شيق ،راغ ًبا بهذا الت�صوير �إظهار �شخ�ص ّية جديدة مل ت�شتهر يف
املا�ضي ،فالبطل ميدح الرجل الكرمي �أو الأمري ،بعدما ُي�ستجاب ا�ستجدا�ؤه ،ولي�س العك�س� .أي ا ّنه ال ميدح �أ ّو ًال،
ّثم ينتظر �إغداق املمدوح عليهَ « :ق ْد َظ َف ْرتَ ِبال ُّن ْج ِحَ ،ف� ْأط ِلقْ ِع َنانَ َي َر ِاع َك فيِ َم ْيدَ ِان ا َمل ْد ِح» 25.فاجلملة ّ
تو�ضح
ترتيب الأحداث؛ يف البداية ح�صل البطل على مراده ،ثم �أخذ مبدح الأمري اعرتافا بجميله.
يجدّد اللقيمي يف مقامتهً � ،
احلريري
أي�ضا ،من خالل دور البطل ،خال ًفا ملا ُع��رف عن بطل مقامات
ّ
والهمذا ّ
ين اللذين ي�ص ّوران خربة البطل يف االحتيال وتنميق الألفاظ طمعا يف ك�سب املال� ،إىل �أن يك�شف الراوي
متوج ًها �إىل جتربة جديدة 26.لذا ،ف�إن بطل اللقيمي غري متن ّكر ،و�إنمّ ا هو
يف النهاية حقيقته ،فيرتك املكان ّ
�شخ�ص معروف للراوي ،والراوي ي�ؤازره يف ا�ستغاثة الأمري ،ويطلب منه �أنْ ميدحه بعدما ا�ستجاب ملطلبه.
بتوجهه �إىل املمدوح بعد تبدّل الأح��وال
ميكن ت�أويل �سعي اللقيمي يف و�صف ت�ص ّرفات بطل املقامةّ ،
االقت�صاد ّية ،ب�أنه يعبرّ ع ّما يحلم فيه ويتم ّنى �أنْ يكون واق ًعا حقيق ًّيا ،منتقدً ا ،ب�شكل غري مبا�شر ،فكرة انت�شرت
 21اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،373س .25
 22اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،373س .25
 23اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،373س .27-26
 24احل�سن بن ر�شيق ،1981 ،العمدة يف حما�سن ال�شعر ،و�آدابه ،ونقده( ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد)( ،بريوت) ،ج� ،1ص .86-80
 25اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،376س .15
.Pellat 1960, p. 108 26
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والغني ،حماو ًال ب�شكل جا ّد �أنْ يبدّل الأمور نهائ ًّيا ع ّما ُعرفت عليه،
ُمنذ القدم ،وهي �أنّ الأدب يف خدمة احلاكم
ّ
وو�سيلته �إىل ذلك �شخ�ص ّية بطل املقامة� ،إذ كان ال�شاعر يف املا�ضي ميدح الأمري �أو احلاكم �أ ّو ًال ّثم ُيكا َف�أ بعدها،
�أ ّما يف الظرف اجلديد فهو يبد�أ با�ستجابة الأمري املمدوح ملطلب ال�شاعر امل�ستغيث �أ ّو ًال ،وبعدها ي�أتي املدح كنوع
من املكاف�أة للأمري �أو احلاكم على حتقيق هذا املطلب .بهذا التغيري ي�أخذ �أدب املديح من ال�شعر والنرث دو ًرا
جديدً ا ،لي�صبح يف خدمة الأخالق احلميدة والأعمال اخليرّ ة احل�سنة ،ال كما كان يف دوره القدمي ،حني كان
ال�شاعر يلج�أ �إىل املدح كي ينال مكاف�أة ما ّد ّيةّ ،
الغني الذي كان� ،أحيا ًنا ،ال
م�سخرا الأدب يف خدمة احلاكم �أو ّ
27
انتقاما منه .هذه الفكرة ،يف تغيري دوافع نظم
مما ي�ؤدّي �إىل هجائه بعد ذلك
َي ِفي بوعوده لل�شعراء املادحنيّ ،
ً
ال�شعر �أو كتابة النرث ،الرامية �إىل الإقالع عن ال�شعر املنظوم ملجرد النفاق ،عرب عنها � ً
أي�ضا ح�سن العطار ،كما
يبينّ اجلربتي ،يف اعتزاله نظم ال�شعر وكتابة النرث �إال بقدر ال�ضرورة ،وذلك جت ّن ًبا للنفاق؛ «وترك نظم ال�شعر
و�شجعه اجلربتي يف موقفه هذا.
والنرث �إال بقدر ال�ضرورة»ّ 28،
انطال ًقا من مواقف التخ ّل�ص من ال�شعر املنظوم بهدف النفاق ،يك ّرر اللقيمي يف املقامة ا ّدعاءه ِق َ�صر
«لك َّن ِني �أَ ْع�َتفرَ ِ ُف ِب ُق ُ�صو ِر َب ِاعيَ ،و�أَتحَ َ قَّقُ
الباع يف املدح وال�شكر مقابل الكرم الرائع الذي ناله من الأمري؛ ِ
َ�ص ٌر َو َل ْو
ا�س ِن ِه ال َع ِل َّي ِة (َ )...و ُق َ�صا َرى الأَ ْم ِر َ�أنَّ ِ
اف محَ َ ِ
ا�س ِتيفَا ِء َ�أ ْو َ�ص ِ
ماد َح ُه ُمق ِّ
َتق ِْ�ص َري ِل َ�سانِ َي َر ِاعيَ ،ع ِن ْ
ذلك �أَ َحقُ َو َ�أ ْح َرى (َ )...ل ْو َ�أ ُ
�أَ ْط َرىَ ،فاالعـترِ ُ
اك َ
وم َق َال ِئدا فيِ َم ْد ِح ِه لمَْ
َاف ِبال َع ْج ِز َعنْ �إِد َر ِ
نظ ُم الز ُّْه َر ال ُّن ُج َ
29
�أَ ْق ِ�ض َحقَّ ِ�صفَا ِت ِه».
فالقارئ للوهلة الأوىل يقتنع �أنّ البطل ي�ستخدم هذه الكلمات للتعبري عن حقيقة �إح�سا�سه باالمتنان والعجز
عن �إيفاء املمدوح الكرمي ذي ال�صفات ال�سامية ،ح ّقه من ال�شكر والعرفان باجلميل ،ب�سبب ما يتمتّع به من
مما يحدّثنا عنه اجلربتي
�أخالق عالية ال ميكن و�صفها بالكلمات .ولكن يف بحثنا عن حقيقة واقع املمدوحّ ،
يف َد ْرج ترجمته لر�ضوان كتخدا اجللفي ،يظهر عك�س ما ادعاه ال�شاعر� ،إذ ي�صف اجلربتي ت�ص ّرفات ر�ضوان
وج ْمعه لل�شعراء كي ي�ضحك منهم .لذا ،يظهر ادّعا�ؤه ق�صر باعه يف املدح وال�شكر
كتخدا بالف�سوق واخلالعةَ ،
ادّعاء غري �صادق ،يهدف منه اللقيمي �أ ّال يبالغ يف مدح َمنْ ال ي�ستحقّ فع ًال املديح ب�صور مبالغ فيها .بهذا
املوقف ي�شري اللقيمي �إىل �أمرين؛ الأ ّول ،وهو ما �أ�شار �إليه اجلربتي �صراحة� ،أنّ فنّ املقامة يزدهر يف جمتمع
يحب الف�سق واخلالعة� ،إذ يق�صده ال�شعراء واملدّاحون بالق�صائد واملقامات ليك�سبوا
فقري ،وحتت رعاية �أمري ّ
املال؛ «وق�صدته ال�شعراء ومدحوه بالق�صائد واملقامات والتوا�شيح و�أعطاهم اجلوائز» 30.والثاين �أنّ جلوء
توجه ال�شاعر �إىل غريه من الأمراء ومدحهم
ال�شاعر �إىل ر�ضوان كتخدا اجللفي ومدحه بهذه املقامة� ،سبقه ّ
 27من �أبرز ال�شعراء الذين ي�شار �إليهم كنموذج ملثل هذا الت�صرف ال�شاعر املتنبي الذي مدح �سيف الدولة احلمداين وكافور الإخ�شيدي ،ولكنهما مل
ي�صدقا معه يف وعدهما له ،مما دفعه اىل االنتقام بالهجاء لهما .عن ذلك ،راجع :عبد الرحمن الربقوقي� ،1986 ،شرح ديوان املتنبي( ،بريوت)،
ج � ،2-1ص .56-31
 28اجلربتي  ،1998ج� 4ص � ،375س  .8قارن:
Moreh, S. 1997. “Sha‛ir (From 1850 to the present day)”. EI². V. 9, p. 229.
 29اجلربتي  ،1998ج� 1ص .377-376
 30اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،325س .19-18
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بعد �أن وعدوه بامل�ساعدة ،لك ّنهم مل ي�صدقوا يف وعودهم ،وعليه فهو هنا ي�أمل �أنْ ي�صدق ر�ضوان كتخدا يف
وعده وينجزه:
(الب�سيط)
				
�راج � َع � ِت��ي فيِ ُح ��� ْ�س� ِ�ن مخَْ � َل� ِ���ص�ه��ا
بمِ َ �� ��نْ َل� � ُه � ْ�م ِب � ُ�ح� � َل ��ى ال� � َّت � ْ�د ِب� �ي� �ـ � ِ�ج َت � ْع � ِل �ي� ُ�ل
َط��ا َل� ْ�ت ُم� َ
ُك�� � ٌّل َغ� �ـ ��دَ ا ِب��ـ�� ُب�� ُل��و ِغ ال�� َق�����صْ � ِ�د يمَْ � ُ�ط � ُل � ِن��ي
�اط� �ي� � ُل»
« َو َم � � ��ا َم� � َو ِاع� �ـ� �ي� �ـ� � ُده ��ا ِ�إ َّال الأَ َب� �ـ�� ِ
�اف ُم � ْن� ِ�ج �ـ � ُز ُه
َو��ِ��ص� � ْ�د ُق َو ْع� � � ِ�د َك ِب ��الإِ� �ْ�س� �ع � ِ

َل� � � ُه ِب� � َف� ����ضْ � � ِل� �ـ � َ�ك تحَْ � �ق� �ي� � ٌق َو َت ْع ُ
جيل

31

فهذه الأبيات التي تع ّد من باب «ا�ستنجاز الوعد» من املمدوح يف املجتمع العربي ،تعك�س موق ًفا واقع ًّيا
توجهه �إىل الأمري� ،إذ يجر�ؤ اللقيمي على الت�صريح �أ ّنه �سبق �أن تعامل مع غريه من
�آخر يعبرّ عنه اللقيمي يف ّ
وتوجه �إليهم طال ًبا منهم امل�ساعدة ،وقد وعدوه
الأمراء �أو ذوي اجلاه وال�سلطان (بمِ َ نْ َل ُه ْم ِب ُح َلى الت َّْد ِب ِيج)ّ ،
بذلك َ
(طا َل ْت ُم َر َاج َع ِتي فيِ ُح ْ�س ِن مخَْ َل ِ�صها) ،لك ّنهم مل ينجزوا وعودهم ( ُك ٌّل َغدَ ا ِب ُب ُلو ِغ ال َق�صْ ِد يمَْ ُط ُل ِني) .فهو
يذكرهم �أمامه لأ ّنهم غري �صادقني ،وي�أمل �أنْ يكون ر�ضوان كتخدا خمتل ًفا عنهم وينجز وعده م�ش ًريا ،ب�شكل
غري مبا�شر� ،أ ّنه �إذا مل ي�صدق معه ،ف�سوف يذكره يف جمل�س �آخر ،مب ّينا �أنّ مواعيده باطلة غري �صادقة� ،ش�أنه
�ش�أن غريه.
تتم ّيز �شخ�ص ّية بطل املقامةً � ،
أي�ضا ،بازدواج ّية املواقف الإن�سان ّية ،فهو ي�ستجدي وي�ستغيث ب�سبب فقره
«ع َّز ال َّت َو ُّ�س ُل»� 32.إزاء مثل
املاد ّّي بعد الغنى� ،إال �أنه يف نف�س الوقت �صاحب نف�س عزيزة �أب ّية ال ترغب يف التذللَ ،
مي�س بالبطل
هذا الت�ضارب بني العواطف واملبادئ ،يكون �إبداع ال�شاعر اللقيمي يف طرح االزدواج ّية دون �أنْ ّ
بالتك�سب بال�شعر
الذي مي ّثل �شخ�ص ّيته يف املقامة .فالبطل ي�سعى �إىل حتقيق مبتغاه يف احل�صول على املال
ّ
املعي�شي ويك�شف عن ب�ؤ�سه ب�سبب
ومقامات املديح ب�سبب �أو�ضاعه التي تبدّلت ،وهو مطلب يتّ�صل بواقع اللقيمي
ّ
عجزه املاد ّّي ،ويف نف�س الوقت ال يحتمل �أن تتال�شى �شخ�ص ّيته من خالل مدح الأمري الذي يغدق عليه املال ،و�إن
نوعا من ر ّد املعروف الذي �صنعه معه الأمري وهو
كان ي�ستحقّ ذلك ،كما �أ�شرنا �ساب ًقا .لذلك جاءت هذه املقامة ً
ن�ص املقامة ،مت ً
ّخذا من البطل
حقّ له؛ « َولمَ َّا �أَ ْن َهى ال َق َل ُم َب ْع َ�ض َحقِّ ِخ ْد َم ِت ِه»ّ 33.
ومما يعك�س ح�ضور اللقيمي يف ّ
�شارحا �أو�ضاعه ال�شخ�ص ّية كما هي يف الواقع،
ً
قناعا يختبئ من ورائه ،ويعبرّ على ل�سانه ع ّما يجول يف فكرهً ،
ا�ستخدامه ل�ضمائر متعدّدة توحي بهذا احل�ضور .فهو م ّرة ي�ستخدم �ضمري املتك ّلمني ،وم ّرة �ضمري املتك ّلم،
احلا َل ِة ال ِتي ُو ِ�ص َف ْتَ ،و َم�شا ِر ُع َموا ِر ِد َنا َ
هذ ِه َ
احلا ِل َي ُة َرا َق ْت
وم ّرة �ضمري املخاطب ،ومثال ذلكَ « :ف َب ْي َن َما َن ْحنُ َع َلى ِ
َو َ�ص َف ْت�ِ ،إ ْذ َن َظ َر ال َّد ْه ُر �إ َّ
ال�ش ِاع ُر ِبا ِلإ َ
يل ِن ْظ َر َة َعا ِب ٍث (َ )...ف َب ْي َن َما �أَ َنا َحا ِئ ٌر (َ )...ك َما َق َال َّ
ن�شا ِد َي َت َغ َّنى ()...
 31اجلربتي  ،1998ج� 1ص � .375شطر البيتَ « :و َمـا َمـوَاعِ ـيـدُهَ ا ِ�إ َّال ا َلأبَـاطِ ُيل» تلميح لبيت كعب بن زهري بن �أبي �سلمى يف ق�صيدته «بانت �سعاد» �أو
«الربدة» .والتلميح :هو �أن ي�ضمن املتكلم كالمه كلمة �أو كلمات من �آية �أو بيت �شعر .عن ذلك ،راجع :احللي � ،1992ص  .330-328عن البيت
راجع� :أبو �سعيد ال�سكري ،1989 ،ديوان كعب بن زهري�(،شرح ودرا�سة :مفيد قميحة)( ،الريا�ض)� ،ص .110
 32اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،369س .16
 33اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،377س .15
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ا�ست َْج ِل ا َمل َح ِا�سنَ (َ )...و َت َو ُّد َل ْو ُك ْنتَ َل ُه ِمنْ ُج ْم َل ِة ال َع ِب ِيد» 34.ويعك�س ا�ستخدام هذه
َف ُق ْلتُ َ :با ِد ْر �إِلىَ الأُ ْن ِ�س َو ْ
الن�ص متوا�ص ًال مع ال�سامع �أو القارئ ،مب ّي ًنا �أ ّنه ي�سرد حكايته وي�شرح م�شاكله
ال�ضمائر هدف الكاتب �أنْ يجعل ّ
ب�شكل مبا�شر دون و�ساطة.
يف مقامات الهمذا ّ
التك�سب م�ستخدمني احليلة �أو
ين
ّ
واحلريري يخرج �أبطالها �إىل املغامرات بهدف ّ
ال ُكدية ،وو�سيلتهم يف ذلك قدرتهم اللغو ّية والأدب ّية ،بينما جند بطل مقامة اللقيمي ال يلج�أ �إىل جمهور العا ّمة
املعي�شي احلا�صل ب�سبب
التك�سب ،و�إنمّ ا يتّخذ من الواقع
املتح ّلقني حوله يف الأ�سواق والطرق للكدية بهدف ّ
ّ
تق ّلبات الدهر وحالة الفقر العا ّمة -كما ي�صفها اجلربتي يف عديد من املواقع يف كتابه -35يتّخذها و�سيلة كي
ً
ملحوظا يف هذه املقامة ،فاللقيمي مل يلج�أ �إىل احلبكة
يقنع الأمري بالعطف عليه .يعترب هذا االجتاه تغي ًريا
احلريري والهمذا ّ
ين ،بل ا�ستوحى فكرة حبكته
امل�صطنعة املبتكرة امل�ستمدّة من اخليال ،كما هو يف مقامات
ّ
من �أر�ض الواقع واتّخذ املقامة و�سيلة يو�ضح بوا�سطتها حالته للأمري ،الذي قد يكون متجاه ًال وغري مكرتث
حلالة معي�شة بع�ض الفئات من جمتمعه ،معبرّ ً ا من خاللها عن �شكواه من ظلم الدهر وق�سوته .فهذه ال�شكوى
هذ ِه
لي�ست فرد ّية ،بل هي عا ّمة لأ ّنها تعك�س حالة كثري من �أفراد جمتمعه الذين يذكرهم؛ « َف َب ْي َن َما َن ْحنُ َع َلى ِ
َ
االجتماعي الذي يعي�شه،
أدبي من الواقع
ّ
احلا َل ِة» 36.من هنا جند �أنّ اللقيمي يجدّد يف اتّخاذ �أفكار �إبداعه ال ّ
توجهه للأمري وحديثه عن حاجته للمال ،هي حقيقة واقع ّية ولي�ست خدعة� ،إذ �إنّ �سبب تبدّل ظروفه
م�ؤ ّكدً ا �أنّ ّ
�أقوى منه�« :إِ ْذ َن َظ َر ال َّد ْه ُر �إ َّ
ومما يدعم االعتقاد �أنّ
يل ِن ْظ َر َة عا ِب ٍثَ ،و َرمانيِ ِمنْ ِك َنا َن ِت ِه ِب�أَ ْع َظ ِم حا ِد ٍث»ّ 37.
توجه البطل �إىل الأمري وطلب امل�ساعدة املا ّد ّية منه ،هي حقيقة واقع ّية ،ولي�ست حيلة من �إبداع خياله ،ما يورده
ّ
يتوجه بها اللقيمي �إىل الأمري ر�ضوان كتخدا
ن�ص املقامةّ ،
اجلربتي من �أبيات �شعر ّية مقتب�سة منف�صلة عن ّ
38
�ستنجزًا بها وعد الأمري الذي ذكره يف املقامة.
ثانيةُ ،م ِ
ج) اللغة واملبنى يف املقامة
احلريري والهمذا ّ
ين ،اللذين افتتحا
النرثي بال�شعر ،خالفا ملا �ساد يف مقامات
ن�ص املقامة
ّ
ّ
افتتح اللقيمي ّ
مقاماتهما بالنرث ،ولكن اللغة التي ا�ستخدمها يف ال�شعر والنرث خمتلفة .فالنرث ا�ستخدم فيه تراكيب لغو ّية
قدمية ،مثل؛ عاجت� ،أتواق ،و�أقتطف نور� ،أ�ستجلي ،حماتها ،اخلا ِف َقينْ ِ  ،حادي اجلوى ،هجرتُ الكرى ،وغريها
من املفردات الكال�سيك ّية ،بينما ا�ستخدم يف ال�شعر لغة ب�سيطة الرتاكيب واملفردات ،بعيدة عن الكال�سيك ّية
 34اجلربتي  ،1998ج� 1ص .374 ،371 ،369
 35ي�صف اجلربتي �إحدى هذه احلاالت التي تعك�س �شدة الفقر ،فيقول:
«اجتمع الفقراء وال�شحاذون رجاال ون�ساء و�صبيانا وطلعوا �إىل القلعة ووقفوا بحو�ش الديوان و�صاحوا من اجلوع فلم يجبهم �أحد ( )...وح�ضرت �أهايل
القرى والأرياف ،حتّى امتلأت منهم الأزقة وا�شتد الكرب حتّى �أكل النا�س اجليف ومات الكثري من اجلوع وخلت القرى من �أهاليها ،وخطف الفقراء
اخلبز من الأ�سواق ومن الأفران»( .راجع اجلربتي  ،1998ج� 1ص  .)50قارن:
Gran, Peter. 1979. Islamic Roots of Capitalism: Egypt, 1760-1840. Austin: University of
Texas press. pp. 3 - 34.
 36اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،369س .10
 37اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،369س .11
 38عن الأبيات ،انظر :اجلربتي  ،1998ج� 1ص .377
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القدمية تقري ًبا� .إذا قارنا هذا الأ�سلوب ب�أ�سلوب الهمذا ّ
واحلريري يف مقاماتهما ،جند �أنّ الأ�سلوبني يت�شابهان
ين
ّ
يف النرث ،وذلك با�ستخدام الرتاكيب اللغو ّية القدمية الغريبة ،بينما يختلف اللقيمي عنهما يف املفردات التي
ا�ستخدمها يف ال�شعر ،جر ًيا مع ما �شاع من �أ�ساليب يف ع�صره ،با�ستخدام �ألفاظ �سهلة ب�سيطة بعيدة عن
ال�شعري يف مقامة اللقيمي ،فهو �أكرب بكثري منه يف �أ ّية مقامة من
الكم
التعقيد والغريب
ّ
ّ
اللغوي� .أ ّما من حيث ّ
احلريري �أو الهمذا ّ
ين .فقد ت�ض ّمنت مقامة اللقيمي مئة بيت من ال�شعر املتن ّوع بني مقطوعات وق�صائد
مقامات
ّ
احلريري �أو الهمذا ّ
ين.
كم ال جنده بهذا العدد يف مقامة واحدة من مقامات
ّ
طويلة ،وهو ّ
ومما مي ّيز مفردات املقامةً � ،
أي�ضا ،ا�ستخدام مفردات لغو ّية تعك�س الأو�ضاع النف�س ّية املتغيرّ ة عند البطل
ّ
39
َ
اج ْت ليِ َد َو ِاعي الأ�شْ وَاقِ » ،وم ّرة م�سرو ًرا لتحقيق
على طول املقامة ،فم ّرة نراه م�شتا ًقا للديار امل�صر ّية؛ «هَ َ
اف» 40،و�أخرى م�ضطر ًبا ب�سبب ما �أ�صابه
مبتغاه يف الو�صول �إىل م�صر؛ « َو َ�أ ْ�س َعدَ ْت ِني َم َع ال ِو َقا َي ِة خاتمِ َ ُة ا َمل َط ِ
من الدهر؛ « َف َت َك َّد َر ْت ِع ْندَ َ
ذلك َ�صا ِف َياتُ ا َمل�شار ِِب» 41،ويف غريها متف ّك ًرا بحاله وكيف ميكن �أنْ يخرج من
م�شكلته؛ «�أَ َنا َحا ِئ ٌر فيِ َف َيافيِ االف ِت َكارِ» 42.ويختم املقامة بالتعبري عن فرحه لتح ّقق مبتغاه؛ « ُب�شْ َر َ
اك َق ْد َظ َف ْرتَ
ِبال ُّن ْج ِح» 43.وت�شارك الطبيعة بطل املقامة يف �أحا�سي�سه املتغيرّ ة؛ فال�شوق للوطن يجعله ي�ص ّور الديار امل�صر ّية،
ا�ض بَهِ َج ٍة َو َماءٍ َغيرْ ِ � ِآ�سن» 44.وعندما
مبالغا ،ك�أ ّنها قطعة من اجل ّنة املليئة باملناظر الطبيع ّية اجلميلة؛ َ«ذاتُ ِر َي ٍ
النف�سي يجد يف الطبيعة مر�آة ترتجم نف�س ّيته املرهقة؛ « َن َ�ض َب ْت ِب ِه ِح َي ُ
ا�ض َم َع ِا�شيَ ،و َذ ُب َل ْت ِم ْن ُه
ي�شعر بال�ضيق
ّ
45
ِر َي ُ
ا�ض ان ِت َع ِا�شي».
ّ
ويوظف اللقيمي يف املقامة � ً
أي�ضا مفردات تعك�س جمال الطبيعة املحيطة مبجل�س الأمري ،في�ص ّور البطل قد
ُ�سلب عقله ل�شدّة جمالها ورونقها� ،إذ تركت يف نف�سه �أث ًرا جمي ًال مل ي�شعر به م�سب ًقا .وهذا الو�صف ،رغم �أ ّنه
خيايل� ،إ ّال �أ ّنه ال يحمل يف طياته املبالغة لدرجة الغل ّو� ،إنمّ ا يدرك القارئ من خالله �أ ّنه �إح�سا�س مم ّيز ،ولي�س
غري ًبا� .إح�سا�س ُيك�سب املوقف الطابع الوجدا ّ
حلوا�سه يف و�صفه
ين ،الذي يظهر بو�ضوح يف ا�ستخدام البطل
ّ
وال�شم َ
(�ش َم ْمتُ ) ،والفكر ( َق َّو ْمتُ ) والت�أ ّمل ( َت�أَ َّم ْلتُ )،
احلوا�س العني (�أَ ْر ُمقُ )
جمال طبيعة املجل�س .من هذه
ّ
ّ
وجميعها ترتبط ب�شخ�ص ّية البطل مبا�شرة ،والدليل هو «�ضمري املتكلم» الذي �أ�سندت �إليه الأفعال املا�ضية
وامل�ضارعة.
تقليدي يتك ّون من ثالثة عنا�صر؛ بداية وو�سط ونهاية .فاملقامة تدور
ق�ص�صي
�أ ّما عن مبنى املقامة فهو
ّ
ّ
منذ البداية �ضمن ّ
خطة مر�سومة ،ي�سري بح�سبها البطل ،وتخدم الفكرة التي �أراد اللقيمي التعبري عنها ،وهي
اال�ستجداء من الأمري الذي يرافقه للرتفيه عنه ،ويقوم بعر�ضها يف �شكل «عقدة ق�ص�ص ّية» حت ّرك الأحداث نحو
التط ّور .يبد�أ اللقيمي املقامة ،مثال ،بو�صف م�شاعر البطل ال�سعيدة اخلالية من امل�شاكلّ ،ثم ينتقل �إىل و�صف
 39اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،367س .21
 40اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،368س .10-9
 41اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،369س .15-14
 42اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،369س .19
 43اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،376س .15
 44اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،368س .11-10
 45اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،368س .12-11
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تبدّل الأحوال املا ّد ّية عند البطل لت�صل �إىل درجة ا�ستحالة العي�ش فيها ،وتعترب هذه النقطة العقدة الق�ص�ص ّية
�أو القمة� ،إذ رتّب الأحداث من البداية متهيدً ا لها ،لي�ص ّور بعدها اخلطوات التي قام بها كي ي�صل يف النهاية
�إىل ح ّل ير�ضيه ،وهو احل�صول على عطف الأمري ،و�إغداقه الأم��وال عليه ،وعودة ال�سعادة �إليه .هذا املبنى
ق�سمه اللقيمي �إىل �أربع ع�شرة مرحلة تظهر للقارئ على النحو التايل:
الهرمي ّ
ّ
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رقم املرحلة

ا�سم املرحلة

اقتبا�س من املقامة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مدح املقامة والأمري
اال�ستهالل
ال�شوق
ال�سفر
و�صف املكان
التوطن
تبدل الظروف
اقرتاح احل ّل
و�صف الأمري
احلوار الداخلي
ال�سفر وو�صف املجل�س
مقابلة الأمري وعر�ض امل�شكلة
الوعد بامل�ساعدة
النهاية ومدح الأمري

ن�سجت مبنوال البديع مقامة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
هاجت يل دواعي الأ�شواق
فامتطيت طرف العزم
فجعلت �أطوف بخالل امل�سالك وال�شوارع
وملا حللت بواديها امل�شرق الباهر
�إذ نظر الدهر �إ ّ
يل نظرة عابث
�إذ هتف بي هاتف
من هذا الأمري احلائز لهذه الأو�صاف
فقلت� :أق�سم مبن خ�صه بهذه الأو�صاف
ثم �أطلقت يف احلال عنان امل�سري
وعند مواجهتي ذلك اجلناب العايل
وقال� :أب�شر بنجح الق�صد
وملا انتهى ( )...ف�أطلق عنان يراعك يف ميدان
املدح

.10
.11
.12
.13
.14

الدائري يف املقامة ،وال نق�صد باملبنى الدائري ما جنده يف ال�شعر احلديث يف
يعك�س هذا التق�سيم املبنى
ّ
ع�صرنا احلا�ضر ،و�إنمّ ا املق�صود هو الت�شابه بني نقطة البداية ونقطة النهاية� ،إذ يبد�أ ال�شاعر مبدح املقامة
الدائري � ً
أي�ضا يف بع�ض الق�صائد ال�شعر ّية
والأمري ويختمها �أي�ضا مبدح الأمري ،وقد �صادفنا مثل هذا املبنى
ّ
التي اقتب�سها اجلربتي يف كتابه.
د) امل�شابهة بني �شخ�ص ّية املمدوح وال�س ّيد امل�سيح
توجه البطل �إىل املمدوح م�ص ّو ًرا �إ ّياه وك�أ ّنه
يظهر جتديد اللقيمي يف �أ�ساليب املدح يف �إبداعه لفكرة �أ�سلوب ّ
ال�شخ�ص مْ
«الُ َخ ِّل�ص» .فهل ُيق�صد مب�صطلح «املخ ِّل�ص» ما يتّ�صل مبفهوم �شخ�ص ّية «ال�س ّيد امل�سيح»؟ الإجابة،
نعم! وهنا يجدر ال�س�ؤال ثانية؛ هل هذا اال�ستخدام هو عن وعي ،وبت�أثري الدين امل�سيحي �أو ال�صلة بالأقباط؟
فاملقامة حتوي يف حكايتها ب�شكل �إجما ّ
يل �إ�شارات تقبل الت�أويل وامل�شابهة بني م�ضمونها وحبكتها ال�سرد ّية ،وبني
توجه البطل
�إحدى احلكايات التي تُ�سرد عن ال�س ّيد امل�سيح مع «قائد املئة» .وتنعك�س هذه امل�شابهة يف �أ�سلوب ّ
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توجه الفقراء واملحتاجني �إىل ال�س ّيد امل�سيح 46.فالكاتب ين�سج حكاية املقامة
�إىل املمدوح الذي ي�شبه �أ�سلوب ّ
ممن هو قادر على م�ساعدته دون � ّأي ّ
يتوجه
حول فكرة جوهر ّية هي طلب امل�ساعدة ّ
�شك لديه يف ذلك .لذلك ّ
47
«ع َّز ا َ
خل َال ُ�ص»،
�إليه بعد �أنْ �شعر بال�ضياع وفقدان الو�سيلة يف اخلروج من حمنته بنف�سه وانعدام اخلال�صَ :
« َو َع َّز ال َّت َو ُّ�س ُل ِلل َّت َو ُّ�ص ِل ِب ُح ْ�س ِن ا َ
خل َال ِ�ص» 48.وهي ذات املالمح التي يتّ�سم بها ال�س ّيد امل�سيح يف الإجنيل ،بت�صويره
يتوجهون �إليه كي يخ ّل�صهم من حمنهم التي
على �أ ّنه ال�شخ�ص امل�ساعد واملخ ّل�ص للفقراء واملحتاجني الذين ّ
يواجهونها ،وهم على ثقة �أ ّنه قادر على ذلك دون � ّأي ّ
�شك؛ } َت َعا ُلوا �إِليَ َّ َيا َجمِ ي َع امل ْت َعب َني َوال َّراز ِِح َني تحَْ تَ
ِيح ُك ْم{ 49.وحبكة املقامة -كما �أ�شرنا -ال حتوي عن�صر االحتيال من جهة البطل ،بل اجل ّد ّية
�أَ ْث َقا ِل ُكم َو َ�أ َنا �أُر ُ
يتوجه �إىل
يف �سعيه �إىل البحث عن خمرج من امل�شكلة التي يواجهها .فالبطل ال يذكر املال وال ي�ستجديه ،بل ّ
املمدوح بعدما تبدّلت �أحواله املعي�ش ّية و�أ�صبحت ال تُطاق ،فاندفع يبحث ع ّمن يخ ّل�صه من هذه احلالة ،وهي
يتوجه ب�سطاء و�ضعفاء النا�س �إىل ال�س ّيد
ذات ال�صورة التي تنعك�س من احلكايات الواردة يف الإجنيل ،حيث ّ
امل�سيح كي يخ ّل�صهم من امل�شاكل التي يعي�شونها ،دون �أن يطلبوا املال منه .ويتح ّقق مبتغى البطل عند التقائه
باملمدوح� ،إذ يخ ّفف هذا عنه كربهّ ،
ويب�شره بامل�ساعدة لتخلي�صه من م�صيبته ،حني يلحظه بعني العطف ومي ّد
50
له يد امل�ساعدة.
ال�شاعر هنا �أي�ضا مت�أ ّكد من حتقق مبتغاه ،لثقته ب�صدق وعد املمدوح ،فهو �شخ�ص ال يخذل من ي�ستغيث
به ،ولذا ف�إ ّنه لن يبحث عن غريه؛ « َو َما ليِ َع ْن َك تحَْ ِوي ُل»َ « 51،ف�أَ ْنتَ �أَ ْع َظ ُم َمنْ ُت ْر َجى �إِغا َث ُتهُ»52.مل يذكر ال�شاعر
املال ،ومل ي�ص ّرح برغبته يف احل�صول عليه فو ًرا ،بل اكتفى بكلمة يقولها املمدوح من عنده فيها ُب�شرى امل�ساعدة
واخلال�ص من حالة العذاب التي يعي�شها؛ « َو ُق ْل َك َر ًما ِب َنا َو َ�ص ْلتَ َو َما َت ْر ُجو ُه َم ْب ُذ ُ
ول» 53.فا�ستخدام اللقيمي لفعل
توجه البطل �إىل
الأمر « ُق ْل» يف املقامة ،مي ّكننا من �إيجاد ت�شابه لفظي �آخر  -وهو ما يعرف
بالتنا�ص اليوم -بني ّ
ّ
وتوجه «قائد املئة» �إىل ال�س ّيد امل�سيح .فهذه الكلمة – ب�صيغتها البالغية الطلب ّية -قد وردت
املمدوح يف املقامةّ ،
الق�صة عندما �شكا «قائد املئة» حالة عبده الذي يح ّبه للم�سيح ،طال ًبا منه امل�ساعدة يف تخلي�صه من حمنته،
يف ّ
}لكنْ ُق ْل َك ِل َم ًة َف َق ْط َفيَبرْ َ �أَ
م�ؤم ًنا �أنّ «القول» من ال�س ّيد امل�سيح ولو بكلمة واحدة� ،سيح ّقق مبتغاه يف �شفاء عبده؛ ِ
ُغ َال ِمي{ 54 .فالت�شابه بني بطل املقامة و«قائد املئة» يظهر يف يقينهما بتح ّقق الهدف يف اخلروج من املحنة التي
يعي�شانها با�ستخدام «ق ّوة الكلمة» التي عرب عنها كالهما بلفظة « ُق ْل».
 46من اجلدير التنويه �إليه يف هذه النقطة� ،أن اجلربتي قد ذكر يف كتابه تاريخ مدة الفرن�سي�س مب�صر ،بع�ض املالحظات عن الدين امل�سيحي ،مما
يربهن على معرفته وهو ك�شيخ �أزهري م�سلم ب�أ�س�س الدين امل�سيحي ،التي تع ّلمها خالل املناق�شات حول الآيات التي وردت يف القر�آن الكرمي ،وتتحدث
عن ال�سيد امل�سيح ،مثال على ذلك الآيات 253 ،136 ،87 :من �سورة البقرة� .أو الآيات 84 ،59 ،55 ،52 ،45 :من �سورة �آل عمران.
 47اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،369س .18
 48اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،369س .17-16
� 49إجنيل متّى ،الإ�صحاح احلادي ع�شر� ،آية رقم (.)٢٨
 50اجلربتي  ،1998ج� 1ص .375
 51اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،374س .19
 52اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،375س .11
 53اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،375س .15
� 54إجنيل متّى ،الإ�صحاح الثامن� ،آية رقم (.)8
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ن�ستطيع �أنْ ن�شري �إىل ت�شابه �آخر بني ال�شخ�ص ّيتني  -ال�س ّيد امل�سيح واملمدوح -يف ت�ص ّرف ك ّل منهما مع
امل�ستنجد� ،إذ كان ر ّد فعل املمدوح على طلب بطل املقامة ،تب�شريه باال�ستجابة لطلبه؛ « َو َق َال� :أَ ْب ِ�ش ْر ِب ُن ْج ِح ال َق�صْ ِد
َوا ِلإ ْ�س َعا ِدَ ،فت َْظ َف َر ِ�إنْ َ�شا َء اهلل ُ َت َعالىَ ِب ُح ُ�ص ِول املُ َرا ِد» 55.وهذا ما يظهر � ً
أي�ضا يف جواب ال�س ّيد امل�سيح «لقائد
ومما جتدر الإ�شارة �إليه� ،أنّ هذا الت�شابه بني
املئة»ُ } :ث َّم َق َال َي ُ�سو ُع ِل َقا ِئ ِد مْ ِال َئ ِةْ :اذهَ ْب َو َك َما � َآم ْنتَ ِل َي ُكنْ َل َك{ّ .56
احلكايتني ال يمُ َ ّكننا من اجلزم فيما �إذا كان الت�شابه �صدفة �أو مق�صودًا ،لأ ّننا ال ندري �إذا كان للإجنيل ت�أثري
فعال على ه�ؤالء ال�شعراء مبا�شرة� ،أو عن طريق احلوار مع الأقباط يف م�صر!
�إنّ تعامل الكاتب مع �شخ�ص ّية املمدوح على �أ ّنه «املُ َخ ِّل�ص» ال يظهر يف امل�شابهتني ال�سابقتني فقط ،بل ورد يف
املمدوح على �أ ّنه �صاحب قدرات ال تتو ّفر يف � ّأي �شخ�ص �آخر،
املقامة كثري من ال�صفات التي ي�ص ّور فيها اللقيمي
َ
نجد ،املُغيث ،الن�صري ،املُ�سعد،
وغالبيتها حتمل يف مدلولها بع�ض التقدي�س .فالبطل ي�صف املمدوح ب�أ ّنه« :املُ ِ
عزيز اجلار ،حامي الذمار ،طيبة الوفدُ ،ق ْد�س املنتمى ،طور �سينا املحتمى ،ذي املجد ال�سامي ،مدينة الآمال،
الأمني ،الذي �أو�صافه ك ُملت ،ح�صن املعايلَ ،ف َاق ال َورى يف ال ُعال ،و�صفه لي�س يدركه جميدُ ،خلقتَ كما � َ
أرادتك
املعايل� ،أعظم َمنْ ترجى �إغاثته»� .إىل غريها من ال�صفات التي يذكرها الكاتب ،وت�ؤ ّكد جميعها ر�ؤية بطل
املقامة للممدوح ك�أنمّ ا هو مركز الوجود والزمان؛ « َك ْع َب ِة ال َق�صْ ِد َو ُر ْك ِن ال ُي ْم ِن َوال َّن َجا» 57،فهو �أ�صل ك ّل �شيء وهو
لي�س �شبي ًها ب�أحد من َق ْبله ،بل هو �صاحب مكانة مم ّيزة؛ َ«م َقا ُم ُه َع َلى ال َف ْر َقد» 58،يرتك �أثره على البيئة املحيطة
(ه َّم ٌة َت ْع ُلو َع َلى ُك ِّل ِه َّم ٍة) 59،وهو ُي�ؤ ّثر وال َيت�أ ّثر (�أَ َج ُّل ِمنَ ال َّد ْه ِر) 60.وجميع هذه الأو�صاف �أو دالالتها وردت
به ِ
يف الكتاب املقد�س ،ب�شكل �أو ب�آخر ،من�سوبة �إىل ال�س ّيد امل�سيح .مع ذلك ،ميكن �أي�ضا تعليل ورودها يف املقامة،
مما توحيه بع�ض �أ�سماء اهلل احل�سنى يف دالالتها املعنو ّية 61.بالإ�ضافة
ب�أن اللقيمي ا�ستوحى بع�ضها ،ربمّ اّ ،
�إىل النعوت املبتكرة التي ي�ستخدمها اللقيمي يف و�صف املمدوح ،فهو ي�ستخدم �أي�ضا بع�ض ال�صفات البدو ّية
التقليد ّية للمديح ،كاملروءة والكرم وال�شجاعة وحماية الديار ،وهي �صفات �شاع ا�ستعمالها يف �أدب الع�صر
العبا�سي وما قبل ذلك.
ّ
هـ) العالقة بني املمدوح والراوي
يقوم املمدوح يف املقامة بدور غري ف ّعال يف تط ّور الأحداث� ،إذ يظهر قليل الكالم ،يراقب الأمور دون �أنْ
يع ّقب عليها ،ويتحدّث ،عند ال�ضرورة فقط ،ببع�ض اجلمل الق�صرية .يظهر هذا الدور جل ّيا يف املقامة� ،إذ ال
يتك ّلم املمدوح �إ ّال م ّرتني ،الأوىل عند ترحيبه ببطل املقامة عند ح�ضوره �إىل جمل�سهَ « :ف َت َه َّل َلَ ،و َق َال ُم َر ِّح ًبا� :أَ ْه ًال
 55اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،375س .24-23
� 56إجنيل متّى ،الإ�صحاح الثامن� ،آية رقم (.)13
 57اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،369س .24-23
 58اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،369س .26
 59اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،370س .3
 60اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،370س .3
 61مناذج لأ�سماء اهلل احل�سنى التي توحي يف داللتها بع�ض ال�صفات �أو املعاين التي ا�ستوحاها اللقيمي ليمدح بها الأمري ر�ضوان كتخدا ،وقد جعلت �أ�سماء
اهلل احل�سنى بخط بارز� ،أما �صفات املمدوح باخلط العادي  :املجيب -املنجد؛ القادر – املغيث؛ الهادي – امل�سعد؛ العظيم  -و�صفه لي�س يدركه جميد.
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َو َ�س ْه ًال» 62.والثانية عندما وعد البطل باال�ستجابة �إىل طلبهَ « :و َق َال� :أَ ْب ِ�ش ْر ِب ُن ْج ِح ال َق�صْ ِد َوا ِلإ�س َعا ِد».
�أ ّما الراوي ،فا�سمه «البديع ب�شري بن �سعيد»« .فالبديع» من �أ�سماء اهلل احل�سنى« ،وب�شري بن �سعيد» يعني
االيجابي الف ّعال ،يف تغيري ظروف البطل
التفا�ؤل والب�شارة يف طريق ال�سعادة ،والوا�ضح �أنّ ا�سمه يعك�س دوره
ّ
من ال�سلب �إىل الإيجاب يف �سعيه كي يلتقي بالأمري .ويتم ّثل دورهً � ،
أي�ضا ،يف حكاية املقامة ،يف م�شاهدة ك ّل
بالتوجه �إىل
ما ح�صل مع البطل ،وح�ضوره يف جميعها �إىل جانب البطل ،ابتداء من حلظة �إ�سداء الن�صيحة
ّ
الأمري ،حتى النهاية يف تنبيهه �إىل �ضرورة مدح الأمري على كرمهَ « :ولمَ َّا ان َت َهى َحدِ يثُ ال َّر ِبي ِع ْب ِن َر ِ�شيدٍ َ ،ق َال َل ُه
اك ُب�شْ َر َ
َ�ص ِاح ُب ال َبدِ ي ِع َب ِ�ش ِري ْب ِن َ�سعِيدٍ ُ :ب�شْ َر َ
اك َق ْد َظ َف ْرتَ ِبال ُّن ْج ِح» 64.املالحظة الها ّمة يف هذا اخل�صو�ص �أنّ
الراوي يتق ّم�ص �شخ�ص ّية ال�صديق املخل�ص الو ّ
خا�صة يف توجيه الأ�صدقاء
يف الأمني �صاحب الر�أي ال�سديدّ ،
و�إر�شادهم يف كيف ّية التخ ّل�ص من املتاعب .وهي �صورة مغايرة ملا عبرّ عنه البدري احلجازي يف �أ�شعاره التي
اقتب�سها اجلربتي يف كتابه ،وا�شتملت على دعوة �صريحة منه �إىل التخ ّلي عن الأقارب واجلريان والأ�صدقاء،
واالبتعاد عنهم قدر الإمكان ،وذلك ً
حفاظا على نف�سه من � ّأي �ش ّر قد يناله منهم� 65.أ ّما ا�سم البطل فهو
«الربيع بن ر�شيد» ،ويعك�س هذا اال�سم حالة اخلري وال�سعادة التي و�صل �إليها بعدما �أر�شده �صديقه �إىل
الطريق ال�صحيحة التي غيرّ ت حياته نهائ ًّيا« ،والر�شيد» ا�سم من �أ�سماء اهلل احل�سنى ،ويق�صد اللقيمي من
خا�صة �أنّ ا�سمه يرتبط بالرفعة الإله ّية ،وي�شري من خالل اال�سم «ر�شيد» �إىل �أ ّنه
ربكّ ،
منحه هذا اال�سم الت ّ
�شخ�ص متم ّيز بعقله املتزن والر�شيد يف حديثه؛ « َفق َْد َح َكى ا ْل َبدِ ي ُع َب ِ�ش ُري ْبنُ َ�سعِيدٍ َ ،ق َالَ :ح َّد َث ِني ال َّر ِبي ُع ْبنُ
َر ِ�شيدٍ » 66.ومن هنا يظهر تع ّمد اللقيمي اختيار هذه الأ�سماء لأ ّنها حتوي تفا�ؤ ًال وقدا�سة م ًعا ،وهذا من باب
ربك والتفا�ؤل بالأ�سماء.
الت ّ
63

أسلوبية بني التقليد والتجديد
ج) ظواهر
ّ
 )١السجع

احتوت مقامات اللقيمي على �سمات �أ�سلوب ّية انت�شرت يف فنّ املقامات عا ّمة ،ومن �أبرز هذه ال�سمات
التقليد ّية التي اتبعها اللقيمي كان ال�سجع ،وهو اتّفاق كلمتني �أو �أكرث يف جمل متتالية باحلرف الأخري 67.وتعترب
�شيوعا يف مقامة املدامة الأرجوان ّية ،لكنها مل تكن الطابع العا ّم جلميع مقاماته،
هذه �أكرث التقنيات الأ�سلوب ّية ً
بل كانت هنالك بع�ض االختالفات بني مقاماته يف اتباع هذا الأ�سلوب .فقد اتبع يف املدامة الأرجوان ّية �أ�سلوب
ا�ستخدام ال�سجعة املزدوجة عا ّمة ،مع بع�ض التجديدات� ،إذ جند �أحيانا ثالث جمل متتالية جتمع بينها �سجعة

 62اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،374س .16-15
 63اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،375س .24-23
 64اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،376س .15-14
 65اجلربتي  ،1998ج� 1ص .141
 66اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،367س .21-20
 67مثال ذلكَ « :ف َب ْي َن َما �أَ َنا حا ِئ ٌر فيِ َفيافيِ االفتِكارِ ،تَا ِئ ٌه فيِ َمتاهَ ِة احليـرة َّ
ال�شا�سِ َع ِة ال ِق َفارِ( .اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،369س .)19
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واحدة 68،و�أحيانا �أربع جمل 69،بل هناك فقرة واحدة يف املقامة ا�شتملت على �إحدى ع�شرة جملة ،ع�شر جمل
منها يف �سجعة واح��دة ،وجملة واح��دة خمالفة ،وج��اءت هذه اجلملة يف و�سط الفقرة لتق�سمها �إىل ق�سمني
مت�ساويني ،فكانت تركيبة الفقرة على النحو التايل:
70
 �أ – �أ – �أ – �أ – �أ – ب – �أ – �أ – �أ – �أ – �أاحلريري والهمذا ّ
ين ،ففي مقارنة هذه الفقرة
يعترب هذا الأ�سلوب جتديدا للقيمي ع ّما انت�شر يف مقامات
ّ
«باملقامة ال�صيمرية» للهمذا ّ
ين ،جند ت�شاب ًها با�ستخدام فقرة مك ّونة من �إحدى ع�شرة جملة متتالية ب�سجعة
واحدة 71،بينما جعل اللقيمي اجلملة الو�سطى (�أي اجلملة ال�ساد�سة على التوايل) ذات �سجعة خمتلفة ّثم
يعود بعد ذلك �إىل ال�سجعة الأوىل .وهذا الت�شابه بني املقامتني يف عدد اجلمل بفقرة واحدة ،يرتبط مبا �أ�شار
�إليه اللقيمي يف بداية مقامته� ،أ ّنه ن�سج مقامته على منوال مقامات بديع الزمان الهمذا ّ
ين ،لك ّنه يجدّد يف ك�سر
املنهج الذي وجده يف مقامات الهمذا ّ
ين� ،إذ جعل اجلملة الو�سطى ذات �سجعة خمتلفة عن ال�سجعات ال�سابقة
والالحقة لها.
هذا ونرى �أنّ اللقيمي ا�ستخدم �أ�سلوب توافق ال�سجعة يف �أكرث من حرف و�صل عددها� ،أحيا ًنا� ،إىل خم�سة
حروف وهو ما ي�س ّمى جمازا «بلزوم ما ال يلزم» ،كما يظهر يف قولهَ « :و�أَ ْق َت ِب َ�س ُنو َر ِم�صْ َب ِاح َّ
الط ْر ِف ِمنْ ُظ َر َفا ِئ َها،
َو�أَ ْقت َِط َف ُنو َر �أَ ْد َو ِاح َّ
الظ ْر ِف ِمنْ ُل َط َفا ِئ َها»� 72.أو مث ًال ،كما يف قولهَ « :ولمَ َّا َح َل ْلتُ ِب َوا ِدي َها مْالُ�شْ ِرقِ ا ْل َب ِاه ِرَ ،و َنزَ ْلتُ
ا�ض َم َع ِا�شيَ ،و َذ ُب َل ْت ِم ْن ُه ِر َي ُ
َّاه ِر»� 73.أو كما يف قولهَ « :ن َ�ض َب ْت ِب ِه ِح َي ُ
ا�ض ان ِت َع ِا�شي»� 74.إ ّال �أنّ
ِب َنا ِدي َها مْالُورِقِ الز ِ
مما يعك�س �أنّ الأدب��اء قد اتّبعوا يف �إبداعاتهم الأدب ّية ما كان
الكاتب ال ُيفرط يف ا�ستخدام هذا الأ�سلوبّ ،
العبا�سي ،وعملوا على تقليدها ب�شكل ال
متعار ًفا عليه يف كثري من الن�صو�ص الأدب ّية التي ظهرت يف الع�صر
ّ
 68مثال ذلكَ :ت ْنف َُح َك َما ِئ ُمها ِبعـ ْر ِف ا ْلكِ َيا و ِّ
ال�ص َبا تَـتـ َثـ َّنى وَال َع ْن َدلِيب (.اجلربتي
َالطيبَ ،و َت�صْ دَ ُح َح َما ِئ ُمها ِب َو�صْ ِف ال ُّربا وَاحلبِيبَ ،ف�أَ ْغ َ�صا ُنها ِب َلطِ ِ
يف ّ
 ،1998ج� 1ص � ،371س .)24-23
ال�س ْل ِم ُع ُيو ُنهاُ ،يخجل �أَ ْع َط َ
ُ
ُ
ُ
اف الأَغ�صانِ َم ْي ُل ُقدُودِهاَ ،و َيف َْ�ض ُح َ�شقا ِئقَ
ع
م
الب�سو�س
ب
ر
ح
ري
ث
ت
و
ها،
ن
و
ف
م
ه
 69مثال على ذلكُ :ت�شِ ُري ِ�إىل عُ يُونِ ا ْب ِن اجل ْ ِ جُ
َ ِ ُ َْ َ
ِ َ َ ِّ
النعمانِ َ�ص ْب َغ ُة ُخدُودِها(.اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،372س .)15-13
ّ 70مت اال�ستناد يف الر�سم �أعاله على الفقرة التالية من املقامة التي جعلنا كل جملة منها يف �سطر منفرد لت�سهيل عر�ض الفكرة:
َح ْمدً ا لمِ َنْ �أَ ْنه ََج َمناهِ َج َمباهِ ج الإ�سعا ِد
و�س َل َك ِب َنا ُ�س ُب َل َمعارِج َمدارِج ا ِلإر�شا ِد
َ
وال�سالم َعلى َ�ص ْف َو ِت ِه مِ نَ العِبا ِد
وال�صال ُة
ُ
َ�سـ ِّيد َنا َو َمو َْال َنا حم َّمدَ ،م ْلج ِ�إ اخلالئ ِِق َي َوم املَـعا ِد
القائ ِِل َو َقو ُل ُه احل ُّق َيهْدِ ي ِ�إىل َط ِر ِيق ال َّر�شا ِد
[اجلملة الو�سطى ذات ال�سجعة املختلفة] ُاط ُل ُبوا َ
الوجو ِه
احلوائ َِج عِ ْندَ حِ �سانِ ُ
َف َيا ِن ْع َم َما �أَ ْن َع َم ِب ِه َو َ�أفا َد
�صحا ِب ِه ال�سا َد ِة ا َلأجما ِد
َو َعلى �آ ِل ِه َو َ�أ َ
َوالتا ِب ِع َني َله ُْم َوال�سالِكِ َني َم�سال َِك ال�سدَا ِد
َما َلـ َّبى ال َك ِر ُمي دَع َو َة ال ُو ُفو ِد والق�صا ِد
َو�أَ َ
حت َفه ُْم ِب ُب ُلو ِغ الـ ُمـ َنـى َو ُح ُ�ص ِول امل َرا ِد
 71بديع الزمان الهمذا ّ
ين ،2003 ،مقامات بديع الزمان الهمذاينّ( ،قدم لها و�شرح غوام�ضها :ال�شيخ حممد عبده)( ،بريوت)� ،ص .242-241
 72اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،367س .25-24
 73اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،369س .3
 74اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،369س .12-11
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يعك�س التقليد الأعمى� ،أو املفرط يف ا�ستخدام الأ�ساليب البالغ ّية� .أ ّما بالن�سبة للرتكيبة الداخل ّية يف جمل
ال�سجعتني ف�إ ّننا نلحظ منوذجني من اجلمل؛ فمنها جمل تت�ساوى فيما بينها �أو تكاد ،وهو ما ُيعرف بالرت�صيع،
وفيه جند جملتني متتاليتني تتوافقان يف اللفظ وال�سجعة والإعراب 75،فمث ًال:
		
		
		
		

ال�س ُرو ِر نمَ ار ُِق
َو ُب ِ�س َط ْت ليِ ِمنَ الأُ ْن ِ�س َو ُّ
ُ 76
ا�س َوا ُ
حل ُبو ِر ُ�سرا ِدق.
َو ُن ِ�ص َب ْت َع َل َّي ِمنَ الإِي َن ِ
�أو مثال:
َ
باح َّ
الط ْر ِف ِمنْ ُظ َرفا ِئ َها
َو�أ ْق َت ِب َ�س ُنو َر ِم�صْ ِ
77
واح َّ
الظ ْر ِف ِمنْ ُل َطفا ِئ َها.
َو�أَقت َِط َف ُنو َر �أَ ْد ِ

منوذج �آخر من جمل غري مت�ساوية ،لك ّنها ذات �سجعة داخل ّية ،وهذه ال�سجعة جتعل اجلملة الواحدة
مق�سومة �إىل جز�أين غري مت�ساويني ،لك ّنها تت�شابه يف التق�سيم وال�سجعة باجلملة التي تليها ،فمث ًال:
		
		

ال�سا َد ِة � /أَ ْ�سرا َر ال ِعنا َي ِة
َو�أَ ْ�س َتمِ َّد ِمنْ ُح َما ِت َها َّ
َو�أَ�سترَ ِ�شدَ ِب َ�سرا ِت َها القا َد ِة � /أَنوا َر ا ْلهِ دا َي ِة

		
		

و�أُ َم ِّت َع َّ
الط ْر َف ِب ُغ َر ِر َ /د ْو َل ِتها ال َع ِل َّي ِة
ال�س ِنـ َّي ِة
َو�أُ َ�ش ِّن َف ال�سم َع ِب ُد َر ِر �ِ /س َري ِتها َّ

		
		

واح
َو َو َ
ا�ص ْلتُ ُّ
ال�س َرى ِ /بال َغ ْد ِو َوال َّر ِ
باح
وَهَ َج ْرتُ ال َك َرى  /فيِ ال ِع ِ�ش ِّي َو َّ
ال�ص ِ

		
		

َف�أَ ْ�س َع َف ْت ِني َم َع ال ِّر َعا َي ِة َ /فاتحِ َ ُة الأَ َ
اف
لط ِ
اف
َو�أَ ْ�س َعدَ ْت ِني َم َع ال ِو َقا َي ِة َ /خاتمِ َ ُة ا َمل َط ِ

� ّأما الناحية الإعراب ّية فنلحظ فيها� ،أحيا ًنا اختالف يف عن�صر التوافق الإعرابي بني ال�سجعتني
كالتي انت�شرت وا�شرنا لها �أعاله ،لذلك ي�ستخدم عندها الت�سكني للمحافظة على جمال ال�سجعة ،كما
يف قوله:
 75احللي � ،1992ص .191-190
 76اجلربتي  ،1998ج� 1ص � 369س .5-4
 77اجلربتي  ،1998ج� 1ص � 367س .25-24
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م ـقــام ــة المْ ُ َد َام ُة ُ
الر ْض َو ِان َّي ِة ،فؤاد كنعاني
األ ْر ُج َو ِان َّي ُة في املقَ َ
ام ِة ِّ

		
		

ف َن�شْ ُر َع ْر ِف ُع َالهَ ا َق ْد َع َّط َر الآفاق
َو ِل َوا ُء َو�صْ ِف َح َالها فيِ ا َ
خلا ِف َقينْ ِ َخفَّاق

		
		

َف َج َع ْلتُ �أَ ُط ُ
وف ِب ِخ َال ِل ا َمل َ�سا ِل ِك َو َّ
ال�شوارِع
َو�أَ ْر ُمقُ �أَ ْف َال َك ال ُق ُ�صو ِر ال ِتي ِه َي ِل ْل ُبدُو ِر َمطا ِلع

		
		

الت�ص ُّر ِف فيِ َو ْق ِفي املُ ْط َلق
َف ُق ِّي ْدتُ َع ِن َ
اب ال ُو ُ�ص ِول �إِ َل ْي ِه ُدونيِ ُم ْغ َلق
َو�أَ�صْ َب َح َب ُ

		
		

َف َ�ش َّط ْرتُها �أَ ْح َ�سنَ َت�شْ ِطري
َوها �أَنا ِب َِب ْع ِ�ضها ُم ِ�شري

 )٢التضمني
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ي�ستخدم الكاتب نوعني من الت�ضمينات يف مقاماته؛ الآي��ات القر�آنية والأمثال ال�شعبية ،واملم ّيز يف
توظيفه لهذه االقتبا�سات �أ ّنها لي�ست كثرية ،وت�أتي مندجمة يف لغة املقامة التي ترد فيها ،دون ا�ستخدام
كلمات تن ّبه القارئ لها ،مت ً
أ�صلي .فمث ًال يف توظيف
ّخذا من ثقافة القارئ و�سيلة كي مي ّيزها عن ّ
الن�ص ال ّ
الن�ص مت ّم ًما لل�سجعة يف اجلملة« :غِ َي ُ
واح الق ُْد�سِ َّي َة،
املثل
ا�ضها ُت َر ِّو ُح الأَ ْر َ
ال�شعبي يف املقامة ،ي�أتي املثل يف ّ
ّ
78
َو ُت�سِ ُّر ال ُّنفُو�سَ .و ِر َي ُ
واح امل ِْ�سكِ َّي َةَ ،و َال عِ ْط َر َب ْع َد َع ُرو�س» .ومثال �آخر من املدامة االرجوانية
ا�ضها َت ْنف َُح الأَ ْر َ
لتوظيف �آيات قر�آن ّية جاءت مت ّممة لل�سجعة يف اجلملةَ « :و َعزَّ ال َّت َو ُّ�س ُل لِل َّت َو ُّ�ص ِل ِب ُح ْ�س ِن َ
اخل َال ِ�صَ ،والق ََ�ضا ُء
ا�ص»� 79،أو مثال يف ا�ستخدامه للآية القر�آن ّية يف نف�س املقامةَ « :ال َز َال َم ْل ُح ً
ُي َنادِ ي َو َالتَ حِ َ
ني َم َن ٍ
وظا ِب َعينْ ِ
ُوظا ِب ِوقا َي ِة كِ فا َي ِة َف َ�س َي ْكفِي َك ُه ُم ُ
عِ َنا َي ِة حِ َما َي ِة َمو َْال ُه ،محَْ ف ً
اهلل»� 80,أو يف ا�ستخدامه للآية القر�آن ّية يف مقامة
 78اجلربتي  ،1998ج� 1ص � 368س  .14-13قائلة املثل هي �أ�سماء بنت عبد اهلل العذرية .كان لها زوج من قومها يقال له عرو�س فمات وتزوج بها
رجل ا�سمه نوفل بخيل ذميم بخالف الأول .فلما رحل بها مرت على قرب عرو�س وجل�ست تبكي وترثيه وتع ّر�ض بزوجها اجلديد .ف�أمرها بالنهو�ض .فلما
نه�ضت �سقطت منها قارورة العطر .فقال لها نوفل :خذي عطرك .فقالت« :ال عطر بعد عرو�س» .عن ذلك راجع :حممود �إ�سماعيل �صيني ،ونا�صف
م�صطفى عبد العزيز ،وم�صطفى �أحمد �سليمان ،1992 ،معجم الأمثال العربية ،بريوت :مكتبة لبنان� ،ص .143
� 79سورة (�ص) �آية رقم ( .)3مالحظةّ :مت �ضبط حركات الآية اقتبا�سا كما وردت يف تف�سري اجلاللني للعالمة جالل الدين حممد بن �أحمد املحلي،
والعالمة جالل الدين عبد الرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي ،تقدمي ومراجعة :مروان �سوار .بريوت :دار املعرفة ،دون االهتمام لتوافقها مع احلركة يف
ال�سجعة ال�سابقة لها� ،أو االهتمام يف توافقها مع �أ�ساليب �ضبط احلركات املتبعة� .أ ّما عن املوقع الذي وردت فيه اجلملة امل�شتملة على الآية الكرمية،
انظر :اجلربتي  ،1998ج� 1ص � 369س .17-16
� 80سورة البقرة �آية ( .)137مالحظةّ :مت �ضبط حركات الآية اقتبا�سا كما وردت يف تف�سري اجلاللني للعالمة جالل الدين حممد بن �أحمد املحلي،
والعالمة جالل الدين عبد الرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي ،تقدمي ومراجعة :مروان �سوار .بريوت :دار املعرفة ،دون االهتمام لتوافقها مع احلركة يف
ال�سجعة ال�سابقة لها� ،أو االهتمام يف توافقها مع �أ�ساليب �ضبط احلركات املتبعة� .أ ّما عن املوقع الذي وردت فيه اجلملة امل�شتملة على الآية الكرمية،
انظر :اجلربتي  ،1998ج� 1ص � 377س .18-17
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�سح �سحب الأدب البديع َ «:ف ُه َو َل َع ْم ِري ُم ْف َر ُد َج ْم ٍع لجِ َ مِ ي ِع ال ُف ُنون ،فِي ِه َت َنا َف َ�س ْت َذ ُوو احلِ َجىَ ،وفيِ َذل َِك
ّ
81
َف ْل َي َت َنا َف ِ�س المْ ُ َت َناف ُِ�سون».
بالإ�ضافة �إىل ت�ضمني املقامة الآيات القر�آن ّية والأمثال ال�شعب ّية ،ي�ض ّمن اللقيمي يف مقامته� ،أي�ضا ،حكاية
حدثت بني النبي حممد (�ص) وابنة حامت الطائي ،وقد وردت احلكاية يف ال�سرية النبو ّية البن ه�شام .اختار
هذه احلكاية كي ي�ضفي على املقامة بُعدً ا دين ًّيا واجتماع ًّيا وتراث ًّيا ،يعك�س من خاللها وجهة نظره االجتماع ّية
ال�شخ�صي لل�شاعر
الذات ّية ،حماو ًال ،يف الوقت نف�سه خدمة العموم ،فقوله�« :أحببتُ �أن �أذك َره» ،يعك�س املوقف
ّ
الذي يظهر من ا�ستخدامه ل�ضمري «تاء املتك ّلم» يف الفعل املا�ضي «�أحببت» ،و�صيغة الفعل امل�ضارع «�أذكر»
امل�سند �إىل �ضمري املتك ّلم � ً
اللغوي للكلمتني؛ «احلاثّ » و»ا�صطناع»،
أي�ضا� .أ ّما العموم فيظهر يف ا�ستخدامه
ّ
اللتني حتمالن معاين �أحداث عا ّمة غري مرتبطة مبكان �أو زمان �أو جهة مع ّينة .ومن هنا ،ف�إنّ هذا التوظيف
اللغوي الذي يحمل �أبعادًا معنو ّية ،يرتكز يف الأ�سا�س على الدمج بني ثالثة عنا�صر؛ املا�ضي واحلا�ضر
ّ
الطائي .فاللقيمي ي�ش ّبه
النبي حممد مع ابنة حامت
ّ
واحلدث .ويدعم اللقيمي هذه العنا�صر با�ستخدام حكاية ّ
ت�ص ّرف الر�سول يف الزمن املا�ضي ،ب�إكرامه ابنة حامت الطائي و�صديقتها �إذ نكبهما الدهر و�أ�صبحتا فقريتني
بعدما كانتا غن ّيتني ،ي�ش ّبهه بت�ص ّرف ر�ضوان كتخدا يف الزمن احلا�ضر مع ال�شاعر بطل املقامة ،وهو يذكر
ي�شجع غريه من ذوي اجلاه وال�سلطان على �إكرام عموم زمالئه الأدباء يف
موقفه جتاهه وميدحه عليه كي ّ
احلا�ضر وامل�ستقبل.
 )٣احلوار

ي�ستخدم اللقيمي احلوار يف املقامة ب�شكل وا�سع �إىل جانب ال�سرد ،م�ستعي ًنا به لتطوير �أح��داث حكاية
طبيعي يخلو من الت�ص ّنع واملفاج�آت غري املتو ّقعة .فالكاتب ال يفاجئنا
املقامة ،ولكي يظهر تط ّور املقامة يف �شكل
ّ
االقت�صادي ال�صعب الذي م ّر
يف تط ّور �أحداث املقامة ،بل جعل تط ّورها منطق ًّيا يتو ّقعه القارئ .فمث ًال؛ الو�ضع
ّ
التوجه �إىل �شخ�ص ما ،وهكذا ح�صل.
به البطل يف بداية املقامة ،يجعلنا نتوقع �أ ّنه �سيبحث عن ح ّل مل�شكلته يف ّ
وي�أخذ احلوار يف املقامةً � ،
وخا�صة �أنّ
أي�ضا ،طابع النقا�ش بني املتحدّثني وبذلك ي�ساهم يف تطوير الأحداثّ ،
احلوار ال يتك ّون من �س�ؤال وجواب يف جمل ق�صرية ،بل هو حوار تتخ ّلله �أ�سئلة وا�ستف�سارات حتتاج �إىل �إجابات
الن�ص واقعي ًة بعيدة عن اخليال ،و ُي�ش ِعر القارئ �أنّ الكاتب
طويلة تعك�س موقف املتحدّث ،وهو نقا�ش ي�سبغ على َّ
َ
مما يدور من حوله يف الواقع .فمث ًال� :س�ؤال بطل املقامةَ « :ف ُق ْلتُ َ :منْ َ
هذا الأ ِم ُري الحْ َ ا ِئ ُز
ي�ستم ّد �أ�سلوب النقا�ش ّ
اف» 82.فالوا�ضح �أنّ ال�س�ؤال ي�شمل يف فحواه
ِل ِ
اف؟ َف ِزدْنيِ ِمنْ َح ِدي ِث َك َيا َ�س ْع ُد َع ْن ُه ِب ِل َ�س ِان الإِ ْن َ�ص ِ
هذ ِه الأَ ْو َ�ص ِ
ا�ستف�سا ًرا عن �شخ�ص ّية الأمري ،وهو ا�ستف�سار يحتاج �إىل �إجابة طويلة ال�ستيفائه ،وهكذا يح�صل� ،إذ ت�أتي
� 81سورة املطففني �آية رقم ( .)26مالحظةّ :مت �ضبط حركات الآية اقتبا�سا كما وردت يف تف�سري اجلاللني للعالمة جالل الدين حممد بن �أحمد
املحلي ،والعالمة جالل الدين عبد الرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي ،تقدمي ومراجعة :مروان �سوار .بريوت :دار املعرفة ، ،دون االهتمام لتوافقها مع
حركة اجلملة التي ترتبط يف حرف ال�سجع معها� ،أو االهتمام يف توافقها مع �أ�ساليب �ضبط احلركات املتبعة� .أ ّما عن املوقع الذي وردت فيه اجلملة
امل�شتملة على الآية الكرمية ،انظر :اجلربتي  ،1998ج� 1ص � ،390س .3-2
 82اجلربتي  ،1998ج� 1ص � 370س .5-4
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الفني
الإجابة طويلة مك ّونة من اثنتي ع�شرة جملة م�سجوعة ،وبيتني من ال�شعر .وا�ستخدم الكاتب هذا الأ�سلوب ّ
83
ً
منطقي.
ومرتابطا ببع�ضه البع�ض ويظهر تط ّوره ب�أ ّنه
ن�ص املقامة طوي ًال
كي يجعل ّ
ّ
ينق�سم احلوار يف املقامة �إىل ق�سمني �أ�سا�س ّيني :الأ ّول؛ بني الراوي «ب�شري بن �سعيد» والبطل «الربيع بن
داخلي يديره البطل بينه وبني نف�سه وهو ما يعرف مب�صطلح «املونولوج» ،حيث يجعل
ر�شيد» .والثاين؛ حوار
ّ
وا�ضحا يف املقامة ،و�أ�شار
الداخلي
البطل من تفكريه �شخ�ص ّية تتحدّث �إليه وهو ير ّد عليها .ويظهر املونولوج
ً
ّ
�إليه بقوله؛ «هاتف من �سماء االنتباه»:
َف َب ْي َن َما �أَ َنا َحا ِئ ٌر فيِ َفيافيِ االف ِتكارِ�ِ )...( ،إ ْذ هَ ت ََف ِبي ها ِت ٌف
َات ال َو ْه ِم َواال�ش ِتبا ِه،
ِمنْ َ�س َما ِء االن ِت َبا ِه� ،أَ َز َال َما ِب َق ْل ِبي ِمنْ َوا ِرد ِ
ال�سا ِب ُح فيِ لجُ َ ِج �أَ ْحزَ ا ِن ِه ...
َو َق َال� :أَ ُّي َها َّ
هذا الأَ ِم ُري َ
َف ُق ْلتُ َ :منْ َ
اف ...
احلا ِئ ُز ِل ِ
هذ ِه الأَ ْو َ�ص ِ
َف َق َال :هُ َو فيِ ال َك َر ِم �أَ ْ�س َم ُح ِمنْ َحاتمِ ...
ال�س ِن َّي ِة ...
َف ُق ْلتُ � :أُ ْق ِ�س ُم بمِ َ نْ َخ َّ�ص ُه ِب ِ
هذ ِه الأَ ْو َ�ص ِ
اف َّ
ال�س ِن ِّـي ...
َف َق َالِ :
هلل َد ُّر َك ِمنْ َعار ٍِف ِب َو�صْ ِف ِه َّ
84
َف ُق ْلتُ � :أَ ْح َ�س ْنتَ فيِ ُل ْط ِف الإِ َ�شا َر ِة.
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احلريري والهمذا ّ
ين،
من املالحظات الها ّمة يف هذا املو�ضوع �أنّ احلوار منت�شر ب�شكل بارز يف مقامات
ّ
نوعا من
واتباع اللقيمي لهذا الأ�سلوب يف مقامته هو من باب التقليد لهما ،لك ّننا مل ن�صادف خالل هذا احلوار ً
املونولوج (احلوار الداخلي) ،وهذا ما ي�شجع على اعتبار توظيف اللقيمي للمونولوج يف مقامته جتديدا يف فنّ
املقامات يف ع�صره ،حيث ي�ستخدمه الكاتب للتعبري عن التخ ّبطات النف�س ّية التي مي ّر فيها البطل �أثناء بحثه
امل�سرحي� ،إذ يجعل احلدث
عن خمرج من �أزمته االقت�صاد ّية ،وهذا املونولوج مينح املقامة طاب ًعا �شبي ًها بالطابع
ّ
ح ًّيا وك�أ ّنه يقع �أمام عيني ال�سامع �أو القارئ.
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 84اجلربتي  ،1998ج� 1ص .370-369
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وا�ضحا
�إنّ هذه املقامة وغريها من املقامات التي حفظها اجلربتي يف كتابه عجائب الآثار ،تعترب دلي ًال
ً
على ا�ستمرار الت�أليف يف فنّ املقامات ،ولكن مع �إجراء بع�ض التغيريات عليه واملحافظة على اخل�صائ�ص
باملح�سنات البديع ّية ،وت�ضمني الأمثال والآيات
اللفظي املليء
الأ�سا�س ّية للمقامة ،و�أه ّمها ا�ستخدام الزخرف
ّ
ّ
القر�آن ّية ،جر ًيا على �أ�سلوب الهمذا ّ
واحلريري اللذين ُيعتربان من مبدعي هذا الفنّ وم� ّؤ�س�سي ركائزه� .أ ّما
ين
ّ
احلريري والهمذا ّ
ين،
�أبرز التغيريات التي دخلت هذا الفنّ يف القرون الو�سطى باملقارنة مع املقامات التي كتبها
ّ
فهي �إ�سقاط �صفة الكدية من �شخ�ص ّية البطل� ،إذ مل يعد البطل يظهر يف �صورة املكدّي املت�س ّول الذي يظهر
ليتك�سب مال ًّيا 85.هكذا نرى يف املدامة
فج�أة يف مدينة �إ�سالم ّية ،ويجمع من حوله عا ّمة النا�س كي يحتال عليهم ّ
الأرجوان ّية بط ًال ي�ستجدي لأنّ حالته املا ّد ّية �صعبة ،فهو مل يظهر فج�أة يف مدينة �إ�سالم ّية بني عا ّمة النا�س
يتك�سب منهم املال ،ومن ّثم يك�شف الراوي عن �شخ�ص ّيته .وهي نقطة ال ميكن اعتبارها فكرة
ليخدعهم كي ّ
�إبداع ّية من خيال الكاتب فقط ،قدر ما ميكن اعتبارها �صورة تعبري ّية عن واقع يعي�شه الكاتب ،وعبرّ عنه من
خالل دور البطل .دليل �آخر على تط ّور هذا الفنّ هو ا�ستغناء الكاتب عن املواقف الفكاه ّية امل�ضحكة ،لي�ؤ ّكد،
ً
ق�ص�صي .وذلك
م�ستعر�ضا حالته ب�أ�سلوب
حقيقي ويف غاية اجل ّد ّية،
ب�شكل غري مبا�شر� ،أنّ ما يتحدّث عنه هو
ّ
ّ
بالإ�ضافة �إىل ا�ستغناء البطل ،بتوجيه من الكاتب ،عن عنا�صر املفاج�آت� ،أو الق ّوة اخلارقة 86،التي يتمتّع بها
بطل الهمذا ّ
ين ّثم ُيك�شف عن حقيقته يف نهاية املقامة .فالتغيريات التي ظهرت يف هذه املقامة وغريها من
احلريري والهمذا ّ
ين،
املقامات التي اقتب�سها اجلربتي ،باملقارنة مع الأ�شكال الأ�سا�س ّية التي وردت يف مقامات
ّ
ميكن �أنْ نتعامل معها على �أ ّنها تط ّورات طر�أت على هذا الفنّ  ،وهي تط ّورات مل ت�ؤ ّثر �سلب ًّيا على هذا الفنّ ،
أ�سا�سي ،بل جاءت لتل ّبي حاجات امل�ؤ ّلف املت�أ ّثر بالظروف االجتماع ّية واالقت�صاد ّية .وهو
لتخرجه من �إطاره ال ّ
تط ّور ي�ؤدّي �إىل اعتبار املقامة على �أ ّنها ف ّنا من الفنون الأدب ّية التي خ�ضعت  -يف هذا الع�صر -ملا ي�س ّمى اليوم
«بالأدب امللتزم» ،ويظهر يف م�شاركة املقامة الأدب ّية يف الأحداث االجتماع ّية اجلارية على �أر�ض الواقع ،بتوظيف
�شخ�ص ّية البطل كي تعك�س بدورها هذه الأحداث ،وبذلك ت�أخذ املقامة �شك ًال من �أ�شكال التعبري عن هذا الواقع،
وخا�صة مبا يتع ّلق باحلالة املا ّد ّية ال�صعبة .بهذا التوظيف ت�صبح مقامات القرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر
ّ
احلريري �أنّ الهدف منها هو التعليم عن
العبا�سي ،التي �أبلغنا عنها
خمتلفة يف هدفها عن مقامات الع�صر
ّ
ّ
طريق الهزل وال�ضحك.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إ ّننا من خالل الوقوف على العنا�صر الف ّن ّية للمقامة ،ن�ستطيع الت�أكيد على �أنّ
الق�ص�صي بهدف و�صف احلالة
باملح�سنات اللفظ ّية البديع ّية ،مع توظيف العن�صر
م�ؤلفها اعتمد اللغة املليئة
ّ
ّ
باملح�سنات اللفظ ّية والعنا�صر احلرك ّية هي عن�صر
االجتماع ّية التي عا�ش فيها امل�ؤ ّلف .فالرثوة اللفظ ّية املليئة
ّ
 85راجع :عبد احلميد � ،1994ص .63
 86انظر على �سبيل املثال «املقامة ال�سا�سانية» للحريري التي يظهر فيها البطل �أديبا متج ّو ًال ،متنقال بني البالد مواجها طبقات املجتمع على اختالفها
بالهجاء والت�صدي لهم� .أو مثال يف «املقامة القزوينية» للهمذا ّ
ين ،حيث يتنكر يف زيّ الأبطال املجاهدين الغازين� .أو مثال يف «املقامة املو�صلية»
للهمذا ّ
ين حيث ي�ستخدم احليلة لي�صطنع �أفعال الدجالني يف �إدعائه �أنه يتمتع بقدرة ت�ؤهله على �إحياء �شاب م ّيت.
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احلريري والهمذا ّ
املح�سنات
بارز فيها ،وبهذه ال�صفة ت�صبح مت�شابهة كث ًريا مع مقامات
ّ
ين اللذين اعتمدا على ّ
اللفظ ّية ،وهو ذات املبد�أ الذي حر�ص فيما بعد نا�صيف اليازجي (� )1871-1800أن ترتكز عليه مقاماته التي
العبا�سي� ،أو
ظهرت يف القرن التا�سع ع�شر .ومل تقت�صر ف ّن ّية املقامات املقتب�سة يف ت�شابهها مبا ورد يف الع�صر
ّ
مما ّ
وظفه اللقيمي يف مقامته التي حتمل
مبا ظهر يف القرن التا�سع ع�شر ،بل جند جتديدات ملحوظة تنعك�س ّ
نظرات فكر ّية فل�سف ّية ،وجد فيهن اجلربتي متن ّف ً�سا للتعبري ع ّما يختلج يف نف�سه من �أفكار ،وهي ما يتع ّلق
الطبقي يف جمتمعه حيث يحت ّل العلماء املراتب العالية بعد الأنبياء «فهم ورثة الأنبياء».
بنظرته �إىل التق�سيم
ّ
حمن
وتنعك�س هذه الر�ؤيا من خالل افتتاح ّية املقامة بذكر ا�سم اهلل الواهب للإن�سان ال�سعادة « ِب ْ�س ِم ا ِ
هلل ال َّر ِ
ال َّر ِح ِيمَ .ح ْمدً ا لمِ َنْ �أَ ْن َه َج َم َن ِاه َج َم َب ِاه َج ا ِلإ ْ�س َعا ِد»ّ 87.ثم ي�أتي على ذكر الر�سول وال�صالة عليه ،وبعدها ينتقل
�إىل �سرد احلكاية التي حتوي دافع الرحلة وال�سفر ،وي�ؤ ّكد الكاتب �أ ّنها دوافع ال تتخ ّللها �أ ّية �أطماع ما ّد ّية لذلك
اج ْت ليِ َد َو ِاعي الأَ�شْ وَاقِ ا ْل ُع ْذ ِر َّي ِة» 88.فالكاتب يرغب يف زيارة م�صر وااللتقاء
و�صفها «بالعذر ّية» ،قائ ًال« :هَ َ
بال�سادة ال�صوف ّيني ،الكت�ساب املعرفة والعلم فقط .ومل يعبرّ يف البداية عن رغبته يف زيارة القادة �أو الأمراء من
احل ّكام ،بل �أ�شار �إىل ال�سادة ال�صوف ّيني الذين ينتمون �إىل طبقة العلماء ورجال الدينّ ،ثم يبني يف �أثناء �سرد
احلكاية �أنّ جمل�س الأمري تز ّين بوجود العلماء على اختالف اخت�صا�صاتهم متح ّلقني حول الأمري ،وح�ضورهم
فيه �أك�سب املكان �سم ًّوا لي�صبح مبرتبة جمل�س اخللفاء 89.كذلك ّ
يوظف فكرة دور الأديب الذي مي ّثل فئات عا ّمة
أدبي .
النا�س �أمام الأمراء وال�سالطني ،يف �شرح حالتهم املعي�شية ال�صعبة التي يحفل بها ّ
الن�ص ال ّ
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قائمة املصادر واملراجع*

أ) املراجع العربية
ابن ر�شيق1981 ،
الربقوقي1986 ،
التوجني1993 ،
اجلربتي1997 ،
اجلربتي1998 ،
اجلراحي1932 ،
احل�سيني1999 ،
احل ّلي1992 ،
حمودي1985 ،
الدروبي1999 ،
الرافعي1930 ،
ال�سكري1989 ،
ال�شري�شي1952 ،

		ابن ر�شيق ،احل�سن ( ،)1981العمدة يف حما�سن ال�شعر ،و�آدابه ،ونقده( ،حتقيق:
حممد حميي الدين عبد احلميد) ،بريوت :دار اجليل.
		الربقوقي ،عبد الرحمن (�� ،)1986ش��رح دي ��وان املتنبي ،ب�يروت :دار الكتاب
العربي.
املف�صل يف الأدب ،ب�يروت :دار الكتب
		التوجني ،حممد ( ،)1993املعجم
ّ
العلمية.
		اجلربتي ،عبد الرحمن ( ،)1997عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار�( ،إعداد
وحتقيق :عبد العزيز جمال الدين) ،القاهرة :مكتبة مدبويل.
		اجلربتي ،عبد الرحمن ( ،)1998عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار( ،حتقيق:
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم) ،القاهرة :دار الكتب امل�صرية.
		اجلراحي� ،إ�سماعيل بن حممد ( ،)1932ك�شف اخلفاء ومزيل الإلبا�س عما
ا�شتهر من الأحاديث عن �أل�سنة النا�س ،بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي.
		احل�سيني ،ق�صي ( ،)1999فنّ املقامات بالأندل�س :ن�ش�أته وتطوره و�سماته،
عمان :دار الفكر.
		احل ّلي� ،صفي الدين (� ،)1992شرح الكافية البديعية يف علوم البالغة وحما�سن
البديع( ،حتقيق :ن�سيب ن�شاوي) ،بريوت :دار �صادر.
حمودي ،ه��ادي ح�سن ( ،)1985امل�ق��ام��ات :م��ن اب��ن ف��ار���س �إىل ب��دي��ع ال��زم��ان
الهمذاين ،بريوت :دار الآفاق اجلديدة.
		الدروبي ،حممد ( ،)1999الر�سائل الفنية يف الع�صر العبا�سيَ ،ع ّمان :دار الفكر
للطباعة والن�شر والتوزيع.
		الرافعي ،م�صطفى �صادق (« ،)1930خط�أ يف �إ��ص�لاح خط�أ ح��ول ن�ش�أة فنّ
املقامات».جملة املقتطف .املجلد � ،76ص .590-588
		ال�سكري� ،أبو �سعيد ( ،)1989ديوان كعب بن زهري� ،شرح ودرا�سة :قميحة ،مفيد.
الريا�ض :دار ال�ش ّواف للطباعة والن�شر.
		ال�شري�شي� ،أحمد بن عبد امل�ؤمن القي�سي (� ،)1952شرح مقامات احلريري
الب�صري( ،ت�صحيح ون�شر؛ حممد عبد املنعم خفاجي) ،بريوت :املكتبة الثقافية.

* القر�آن الكرمي والإجنيل املقد�س ،مل ُيدرجا يف القائمة
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م ـقــام ــة المْ ُ َد َام ُة ُ
الر ْض َو ِان َّي ِة ،فؤاد كنعاني
األ ْر ُج َو ِان َّي ُة في املقَ َ
ام ِة ِّ
�صيني1992 ،
�ضيف1960 ،
ع ّبا�س1985 ،
عبد احلميد1994 ،
عبد النور1984 ،
مبارك1930 ،
مطلوب1996 ،
الهمذاين2003 ،
وهبة واملهند�س1984 ،
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ياغي1985 ،

ب) املراجع األجنبية

		�صيني ،حممود �إ�سماعيل و�آخ��رون ( ،)1992معجم الأمثال العربية ،بريوت:
مكتبة لبنان.
		�ضيف� ،شوقي ( ،)1960الفنّ ومذاهبه يف النرث العربي ،القاهرة :دار املعارف.
		ع ّبا�س ،ح�سن ،)1985( ،ن�ش�أة املقامة يف الأدب العربي .القاهرة :دار املعارف.
		عبد احلميد ،علي عبد املنعم ( ،)1994ال�ن�م��وذج الإن���س��اين يف �أدب املقامة،
القاهرة :دار نوبار للطباعة.
		عبد النور ،ج ّبور ( ،)1984املعجم الأدبي ،بريوت :دار العلم للماليني.
		مبارك ،زكي (�« ،)1930إ�صالح خط�أ قدمي م ّرت عليه قرون يف ن�ش�أة فنّ املقامات»،
املقتطف ،املجلد � ،76ص .420-418
		مطلوب� ،أحمد ( ،)1996معجم امل�صطلحات البالغية وتطورها ،بريوت :مكتبة
لبنان.
		الهمذاين ،بديع الزمان ( ،)2003مقامات بديع الزمان الهمذاين( ،قدم لها
و�شرح غوام�ضها :ال�شيخ حممد عبده) ،بريوت :دار الكتب العلمية.
		وهبة ،جمدي وكامل املهند�س ( ،)1984معجم امل�صطلحات العربية يف اللغة
والأدب ،بريوت :مكتبة لبنان.
		ياغي ،عبد الرحمن ( ،)1985ر�أي يف امل�ق��ام��ات ،عمان :دار الفكر للن�شر
والتوزيع.
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التداخل اللغوي العبري في األدب الفلسطيني احمللي
محمود كيال  -جامعة تل أبيب

مفهوم التداخل اللغوي

التداخل اللغوي  Linguistic Interferenceهو عبارة عن تطبيق نظام لغوي للغة ما� ،أثناء الكتابة �أو
املحادثة بلغة ثانية .يف حني يعرفه �أوريل فيرني�ش �« Uriel Weinreichأنه انحراف عن قواعد �إحدى اللغتني
اللتني يتحدث بهما ثنائيو اللغة نتيجة لالت�صال احلا�صل بني اللغتني» ( .)Weinreich, 1953, p.1ومع
ذلك فقد م ّيز الباحثون بني مظهرين من مظاهر التداخل :الأول ما ي�سمى ( Negative Transferالنقل
ال�سلبي) ويعني �أن ت�أثري اللغة الأوىل ي�ؤدي �إىل خروج عن قواعد و�أ�س�س ومعايري اللغة الثانية ،والثاين ما ي�سمى
( Positive Transferالنقل الإيجابي) ويعني �أن هذا الت�أثري يدفع �إىل ا�ستعمال عنا�صر ومبانٍ لغوية موجودة
�أ�ص ًال يف اللغة الثانية.
تظهر التداخالت اللغوية بني �أي لغتني يوجد بينهما تقارب �أو ات�صال متبادل .فعملية الرتجمة مثال ت�ؤدي
يف كثري من الأحيان �إىل ما ي�سمى ( Discourse Transferالنقل اخلطابي)� ،أي �أن الن�ص الأ�صلي «يفر�ض»
نف�سه على املرتجم وي�سمح بت�أثري لغة امل�صدر (املنقول منها) يف لغة الهدف (املنقول �إليها) (Toury, 1995,
 .)pp. 274-279ولكن التداخالت اللغوية تزداد حدة كلما ازداد التقارب واالت�صال بني �أي لغتني ،وخا�صة يف
�أو�ضاع اجتماعية تتميز بالتعددية �أو الثنائية اللغوية .كما �أن العالقات غري املتكافئة بني اللغات ت�ساهم هي
الأخرى يف ازدياد وترية التداخالت اللغوية .فاللغات التي تعترب لغات مهيمنة ميكنها �أن ت�ؤثر ب�شكل وا�ضح
يف اللغات الأ�ضعف منها� ،سواء �أكان ذلك يف ظل وجود �أغلبية عرقية يف جمتمع ما �أو يف ظل وجود هيمنة
اقت�صادية ،ع�سكرية �أو ثقافية ل�شعب ما على �شعب �آخر.
مي�س كل م�ستويات اللغة :الألفاظ والأ�صوات ،والرتاكيب .ولكن م�ستوى الوحدات
التداخل اللغوي قد ّ
رواجا يف التداخالت اللغوية .فرغم �أن لكل لغة معجمها اخلا�ص ،لكنّ الفرد قد ي�ضطر
املعجمية يعترب الأكرث ً
�إىل �إدخال مفردات من معاجم اللغات الأخرى لأنّ تلك املفردات ت�ساعده على حتقيق الوظيفة التبليغية ب�شكل
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�أف�ضل ،خا�صة �إذا تعلق الأمر بامل�صطلحات العلمية والتقنية .من هنا ين�ش�أ ما يعرف باالقرتا�ض اللغوي ،الذي
�أ�شار �إليه النحويون القدماء حني عر�ضوا ل «املع ّرب» و«الدخيل» و«الغريب» .وال �شك �أن العربية وغريها من
اللغات منت وتطورت يف فرتات تاريخية معينة بف�ضل االقرتا�ض اللغوي ،حيث عو�ضت افتقار معاجمها اللغوية
ملفردات يف جماالت معينة من خالل ا�ستيعاب مفردات من لغات �أخرى (.)Al-Qinai, 2001, pp. 109-110
وبالطبع ال يقوم التداخل اللغوي على اقرتا�ض املفردات من لغة �أخرى بنف�س لفظها وتركيبها فح�سب،
بل يلج�أ الكاتب �أو املتكلم �أحيانا �إىل �أ�ساليب �أكرث تعقيدا وتركيب ًا .فمثال قد ي�ستعري املتكلم �أو الكاتب اللفظ
الأجنبي ثم يخ�ضعه للت�صريف بح�سب قواعد لغة الهدف (املنقول �إليها) ،كما ميكنه ا�ستحداث مفردات �أو
تو�سيع معاين مفردات قائمة� ،أو ترجمة �ألفاظ وتعابري �شائعة وذات داللة يف لغة امل�صدر (املنقول منها) ب�صورة
حرفية� ،أو اعتماد البنية النحوية للغة امل�صدر وغريها من الظواهر التي تقود على الأغلب �إىل االنحراف عن
قواعد اللغة املعيارية (ع�صفور� ،2007 ،ص .)196
أسباب وعوامل التداخل اللغوي العبري في اللغة العربية
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لقد �أظهرت �أبحاث كثرية وجود تداخل وا�سع للغة العربية يف اللغة العربية املحكية يف �إ�سرائيل .ويبدو وا�ضحا
�أن هذا التداخل مل يكن نابعا فقط من كون اللغة العربية لغة الأغلبية بل لأنها كانت �أي�ضا اللغة امل�ستخدمة
يف عملية حتديث املجتمع العربي الفل�سطيني يف �إ�سرائيل ،كما �أن معرفة هذه اللغة ما زالت تعترب و�سيلة هامة
للو�صول �إىل م�ستويات اقت�صادية وتعليمية وثقافية مرموقة يف املجتمع الإ�سرائيلي (Amara, 1999, pp. 205-
 .)215وال �شك �أن االحتكاك امل�ستمر بني املوظفني والطالب والعمال العرب مع اللغة العربية يف �أماكن العمل
والدرا�سة ويف املعامالت اليومية زاد من �إمكانية التداخل اللغوي العربي يف اللغة العربية املحكية.
هذا التداخل يف اللغة العربية املحكية �أ�سهم يف تهيئة الفر�صة لتداخل موازٍ يف اللغة العربية املكتوبة.
�إال �أن هناك عوامل �أخرى �ساهمت يف تعزيز هذا التداخل يف اللغة املكتوبة ،منها مثال غلبة اللغة العربية يف
املكاتبات الر�سمية ،االعتماد الوا�سع على ترجمة الن�صو�ص العربية يف ال�صحف والكتب املدر�سية وغريها،
انعدام التدقيق اللغوي املهني ،وقلة اخلربة والتجربة يف الكتابة باللغة العربية الف�صيحة .كما �أن التقارب
اللغوي املوجود بني العربية والعربية كلغتني �ساميتني مت�شابهتي الألفاظ واملفردات والقواعد كان حمفزً ا �أحيانا
على مزيد من التداخل (روزنهويز� ،1977 ،ص .)46 - 45
من جهة ثانية هناك بع�ض العوامل التي �ساهمت يف تقلي�ص فر�ص هذا التداخل اللغوي ،ومنها مثال
التقاطب ال�سيا�سي واالجتماعي بني اليهود والعرب نتيجة لل�صراع العربي-الإ�سرائيلي وما �صاحبه من �إح�سا�س
بالغنب على ال�صعيد املدين لدى املواطنني الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل .هذا الو�ضع ال�سيا�سي واالجتماعي �ساهم
يف تنامي احل�س الوطني والقومي ويف ت�شجيع االعتزاز بلغة الأم والرغبة يف احلفاظ على نقاوتها .زد على ذلك
�أن الت�سامح الذي وجدناه جتاه التداخل اللغوي يف اللغة املحكية ،والذي �سوغته ظروف معي�شية وعملية ،قد
�أ�صبح م�ستهجنا �أحيانا حني الكتابة باللغة العربية الف�صحى جلمهور قراء ال يجيد اللغة العربية.
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على �أية حال ،من الوا�ضح �أنه مع ازدياد انخراط املواطنني العرب يف املجتمع الإ�سرائيلي بد ًءا من نهاية
ال�ستينات من القرن املا�ضي ،ف�إن هذا التداخل �أخذ يزداد قوة وت�أثريا �أكرث مما كان عليه يف ال�سنوات الع�شرين
التي �أعقبت قيام الدولة .بل لقد الحظنا �أن بع�ض الكتّاب العرب �أخذوا يكتبون مبا�شرة باللغة العربية ويعزفون
عن الكتابة بالعربية 1.باملقابل ف�إن تنامي احل�س الوطني وتقوية و�شائج العالقات الثقافية مع العامل العربي ومع
ال�شتات الفل�سطيني �أدّيا �إىل تراجع ما يف وترية هذا التداخل.
مظاهر التداخل في اللغة العربية املكتوبة

يتخذ التداخل اللغوي العربي يف اللغة العربية املكتوبة �أ�شكاال ومظاهر خمتلفة كما مي�س م�ستويات متباينة
يف اللغة .وال �شك �أن تباين الن�صو�ص املكتوبة ي�سهم يف خلق تفاوت يف حجم ووترية التداخل ويف تنويع �أ�شكاله
ومظاهره وم�ستوياته .ونكاد جنزم ،على �ضوء ما �أ�شرنا �إليه �ساب ًقا من �إ�سهام الرتجمة يف التداخل اللغوي،
ب�أن الن�صو�ص املرتجمة ب�شكل مبا�شر عن اللغة العربية هي الأكرث عر�ضة لظهور التداخل فيها والأكرث تنويعا
يف م�ستويات التداخل فيها .وهذا يعني �أن الن�صو�ص التي تعتمد على ترجمات جزئية �أو تلك التي تت�أثر ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر باخلطاب العربي ،كالن�صو�ص ال�صحفية التي تعالج �ش�ؤون ال�ساعة يف �إ�سرائيل ،تكون هي
الأخرى عر�ضة للتداخل ،مع �أن هذا التداخل يكون �أقل بروزا منه يف الن�صو�ص املرتجمة� .أما الن�صو�ص املكتوبة
باللغة العربية ،والتي ال تعتمد على الرتجمة �أو ال تت�أثر مبا�شرة باخلطاب العربي ف�إنها الأقل عر�ضة للتداخل،
كما �أن التداخل فيها قد ال يطال جميع م�ستويات اللغة.
�إذا توقفنا عند الرتجمات العربية من الأدب العربي احلديث ،ال�صادرة يف �إ�سرائيل ،ف�إننا نالحظ وجود
هذا التداخل اللغوي ب�شكل بارز يف هذه الرتجمات .هذا التداخل �أخذ يزداد باطراد مع تقدم حركة الرتجمة،
كما �أخذ يت�سع لي�شمل م�ستويات لغوية خمتلفة مرتبطة بنواحي احلياة املختلفة ،ولي�س فقط بامل�صطلحات
2
الدينية اليهودية كما كان يف بادئ الأمر.
من الوا�ضح �أن امل�ستوى اللغوي الأبرز يف هذه التداخالت هو م�ستوى املفردات ،وال �سيما تلك املرتبطة
بالديانة اليهودية وطقو�سها و�شعائرها .هذه املفردات ي�صعب على املرتجم نقلها �إىل العربية مما يجعله مييل
�إىل نقحرتها .فمثال يف كتاب «ميني الإخال�ص» ل�شموئيل يو�سف عجنون الذي ن�شر عام  1968جند مفردات
مثل« :حزَّان»« ،القدو�ش»« ،الهبداله»« ،حربه قدي�شا»« ،التفلني»« ،ح�سيديته» 3وغريها (عغنون� ،1968 ،ص ،31
.)164 ،102
�إ�ضافة �إىل ذلك جند يف هذه الرتجمات الكثري من املفردات املرتبطة بالواقع ال�سيا�سي واالجتماعي
 1للتو�سع واال�ستزادة حول كتابة الأدباء الفل�سطينيني باللغة العربية راجع.Kayyal, 2008a :
 2ملزيد من املعلومات حول التداخالت اللغوية العربية يف الرتجمات العربية عن الأدب العربي احلديث راجع.Kayyal, 2008b :
« 3حزَّان» (חזן= مرتّل ال�صلوات)« .القدو�ش» (קדוש= ُقدّا�س �أو تقدي�س)« ،الهبداله» (הבדלה= ُقدّا�س لدى انتهاء ال�سبت �أو العيد)« ،حربه
قدي�شا» (חברה קדישא= م�ؤ�س�سة دفن املوتى)« ،التفلني» (התפילין= �شريطان من اجللد ي�شدان حول الر�أ�س واليد �إثناء ال�صالة)،
«ح�سيديته» (חסידותו= كونه من �أتباع احل�سيدية [ال�صوفية] اليهودية).
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الإ�سرائيلي والتي ت�شكل جزءا من املعجم اللغوي للغة العربية احلديثة .هذه املفردات ّ
ف�ضل املرتجمون الإبقاء
عليها نظ ًرا ل�صعوبة ترجمتها �إىل العربية ب�سبب كونها حتمل دالالت و�أبعادًا اجتماعية و�سيا�سية خا�صة
ومميزة .من هذه املفردات مثال« :القبو�ص» (ن.م� ،.ص « ،)170احلالو�صيم» (بورال� ،1955 ،ص « ،)9معرباه»
(كينان� ،1987 ،ص « ،)18البارتيزانيم» (كنيوك� ،1974 ،ص « ،)238ال�شيكونات» (ن.م� ،.ص � ،)247أو حتى
4
مفردات من املعجم اللغوي الع�سكري الإ�سرائيلي ،مثال« :ال�شني جيمل» (غرو�سمان� ،1985 ،ص  )16وغريها.
ومل يكتف املرتجمون بهذه املفردات ذات الداللة الدينية �أو ال�سيا�سية �أو االجتماعية �أو الع�سكرية و�إمنا
جندهم �أحيا ًنا ي�ستخدمون مفردات ذات جر�س م�شابه للمفردات العربية ،حتى لو كانت هذه املفردات دون
معنى يف اللغة العربية� ،أو �أنها ال حتمل يف العربية الف�صحى نف�س معنى املفردات العربية .فمثال �أنطون �شما�س
ا�ستعار كلمة «مكرزل»( 5كنيوك� ،1974 ،ص  )238من اللغة العربية ،فجاءت على وزن ا�سم املفعول ،حتى بدت
6
وك�أنها كلمة عربية .عل ًما ب�أنه يوجد فعل م�شابه بالف�صحى الكال�سيكية هو «كرزم» مبعنى «�أكل ن�صف النهار».
ولعل التداخالت اللغوية الأكرث وقعا وت�أثريا على بنية اللغة املنقول �إليها هي حماوالت تطويع اللغة العربية
لقواعد اللغة العربية و�صيغها ومبانيها اللغوية .ويتجلى هذا التطويع مثال من خالل ا�ستخدام �صيغ لغوية
عربية� ،أو ترجمة حرفية ملتالزمات لفظية عربية� 7،أو �إدخال جتديدات لغوية بهدف �سد الفراغ الداليل يف
اللغة العربية الناجم عن مواجهة دالالت ومعان قائمة يف اللغة العربية .فمثال ي�ضيف املرتجم حممد حمزة
غنامي يف ترجمته لرواية «العا�شق» للكاتب �أ.ب .يهو�شواع  ،بت�أثري اللغة العربية� ،ضم ًريا �إىل ا�سم العلم للداللة
على امللكية �أو التحبب« :غيوراهم» (�أي غيورا ابنهم) (يهو�شوع� ،1984 ،ص  8.)8كما جند يف ترجمة ريا�ض
�إغباريه لف�صل من رواية ل�شمعون بال�ص (� ،1979ص  )82ترجمة حرفية دقيقة لتالزم ا�ستعاري عربي «�شاب
كالأرزة» (בחור כארז)� ،إال �أن هذه الرتجمة تبدو بال معنى ،خا�صة و�أن املعنى املجازي لهذا التالزم هو «�شهم»
�أو «مقدام»� 9.أما �أنطون �شما�س ف�إنه يجيز لنف�سه ،بت�أثري اللغة العربية� ،أن يجدد يف اللغة العربية بحيث �أنه
ي�شتق من الفعل «اخت�ضر» ،الذي يعني «�أكل ال�شيء قبل �إ ّبانه»� ،صيغة ا�سم مكان غري معروفة يف اللغة العربية
«خمت�ضرة» ،كما ي�ضيف لها نعتني« :التدفئية املبخرة» (ت�سلكا� ،1974 ،ص  .)202كل ذلك العتقاده �أن اللغة
العربية تخلو من مرادف يعك�س املعنى الداليل لكلمة חממה (دفيئة) .وقد يكون هذا التجديد اللغوي ناب ًعا من
4

«القبو�ص» (קיבוץ= قرية تعاونية ،ويف ترجمات �أخ��رى :كيبوت�س �أو كيبوتز)« ،احلالو�صيم» (החלוצים= املهاجرون الأوائ��ل)« ،معرباه»
(מעברה= م�سكن م�ؤقت)« ،البارتيزانيم» (הפרטיזנים= املحاربون الوطنيون)« ،ال�شيكونات» (השיכונים= امل�شاريع ال�سكنية)« ،ال�شني
جيمل» (הש.ג� =.شرطي الكتيبة).
«مكرزل» (מקורזל=�شعر جعد �أو �أكرت).

5
 6راجع املنجد �أو غريه من املعاجم.
 7عن ترجمة املتالزمات اللفظية انظر :غزالة .1993
 8ال بد من التنويه هنا �إىل �أن بع�ض الطبعات العربية من رواية «العا�شق» �أوردت ا�سم «بوعاز» بدال من ا�سم «غيورا» الوارد يف ترجمة حممد حمزة
غنامي ،ولكن ذلك ال يغري �شيئا من ا�ستنتاجنا ب�ش�أن الت�أثر بال�صيغ اللغوية العربية.
�	9أود الإ�شارة هنا �إىل �أن بع�ض املتالزمات اللفظية ،وال �سيما تلك املرتبطة باخلطاب ال�سيا�سي الإ�سرائيلي ،ترجمت حرفيا �إىل اللغة العربية ،بل وتوطنت
فيها �أحيانا :مثل حرب التحرير (מלחמת השחרור= حرب  ،)1948اخلط الأخ�ضر (הקו הירוק = خط وقف �إطالق النار عام ،)1949
القادمون اجلدد (העולים החדשים = املهاجرون �إىل �إ�سرائيل) وغريها .راجع ما كتبه بهذا اخل�صو�ص �أمارة ومرعي (� ،)2008ص .96-46
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�أن املعاجم العربية-العربية املتوفرة حني متت الرتجمة ( )1974مل تورد مرادفها العربي الدقيق و�إمنا �أوردت
10
تف�س ًريا لداللتها« :بيت لرتبية النباتات».

موقف النقاد من التداخل اللغوي في األدب الفلسطيني

�أكد النقاد والباحثون على �أهمية اللغة ودورها يف الأدب الفل�سطيني املحلي .بل لقد ذهب البع�ض �إىل القول
�إنها ال ت�شكل فقط �أداة تعبري يف الرواية الفل�سطينية املحلية بل تكون على الأغلب مق�صودة لذاتها ،كو�سيلة
مقاومة (�أبو بكر� ،2003 ،ص  .)52ولكن من جهة �أخرى ف�إن ظاهرة كتابة بع�ض الكتّاب املحليني لأعمالهم
الأدبية باللغة العربية دفعت بع�ض الباحثني �إىل الت�سا�ؤل اجلدي حول مدى تهي�ؤ الظروف لإمكانية الكتابة
الثنائية اللغة� ،أي باللغتني العربية والعربية م ًعا (אלעד-בוסקילה ,2001 ,עמ’ .)49
رغم هذه الأهمية التي يوليها النقاد والباحثون للغة يف الأدب الفل�سطيني املحلي� ،إال �أننا جند �أن ظاهرة
التداخالت اللغوية العربية مل حتظ باالهتمام الكايف .ولعل ال�سبب يف ذلك يعود �إىل هام�شية هذه الظاهرة يف
نظرهم� ،أو رمبا العتقادهم �أنها تندرج حتت خ�صائ�ص �أ�سلوبية �أو فنية �أخرى� ،أو رمبا لقناعتهم ب�أن احلديث
عنها يدفع لل�شك مبكانة اللغة العربية و�أهميتها كو�سيلة من و�سائل التعبري عن الهوية الفل�سطينية.
ومع ذلك جند هنا وهناك� ،أثناء مناق�شة بع�ض الأعمال الأدبية ،بع�ض الإ�شارات والتلميحات التي ن�ستطيع
�أن نتبني من خاللها موقفني متناق�ضني بالن�سبة لهذه الظاهرة .فبع�ض النقاد والباحثني مييلون �إىل التقليل من
�ش�أنها من خالل ربطها بظواهر �أ�سلوبية وفنية خمتلفة .يف حني يربز البع�ض الآخر موقفه املتحفظ من هذه
مو�ضحا نتائجها وخماطرها لي�س فقط على الأدب الفل�سطيني املحلي و�إمنا على املجتمع الفل�سطيني
الظاهرة،
ً
ب�أكمله.
يف كتابه «املدار ال�صعب» ي�شري حممود غنامي �إىل ا�ستخدام بع�ض الكتّاب ملفردات عربية ،وا�ضطرارهم يف
بع�ض الأحيان لكتابة تف�سري لها يف الهام�ش حني �أزمعوا ن�شر �أعمالهم يف العامل العربي (غنامي� ،1995،ص .)288
ولكن غنامي ال يويل هذه الظاهرة �أهمية خا�صة و�إمنا ي�سوقها للداللة على ظواهر �أ�سلوبية وفنية �أخرى .فمثال حني
يتحدث عن جمموعة «دروب وم�صابيح» لنجوى قعوار ( )1956ي�شري �إىل �إقحامها بع�ض املفردات العربية وذلك
للداللة على �سيطرة الراوي على الن�ص واقتحامه العامل التخييلي (ن.م� ،.ص .)90 - 89
�أما عامي �إلعاد ف�إنه ي�شري يف مقال له عن ريا�ض بيد�س �إىل امتناع هذا الكاتب عن ا�ستخدام املفردات
العربية �إال يف احلاالت التي ال يجد فيها مرادفات منا�سبة للمفردات العربية امل�ستخدمة يف اللغة العربية
املحكية مثل «م�شكنتا» «كوبات حوليم» «كيباه» وغريها� ،أو يف تلك احلاالت التي تعرب فيها املفردات العربية
عن نظرة ا�ستعالء واحتقار للعرب كمثل كلمة «عربو�ش» .ويعلل �إلعاد امتناع بيد�س عن ا�ستخدام املفردات
العربية� ،إال فيما ندر ،بقناعته الأيديولوجية ب�ضرورة املحافظة على نقاوة اللغة العربية (אלעד ,1993 ,עמ’ 84-
 10هذا ما جنده مثال يف قامو�س املالح (אלמאליח ,1959 ,עמ’ .)149
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 .)83وباملقابل ي�صل ح�سني حمزة يف نقا�شه لرواية «باط بوط» لريا�ض بيد�س (� )1993إىل ا�ستنتاج مناق�ض
ً
ملحوظا يف تداخل اللغة العربية يف الن�ص الروائي ،دون �أن يقت�صر الأمر،
ال�ستنتاج عامي �إلعاد� ،إذ يرى تزايدً ا
يف ر�أيه ،على نوعية املفردات التي �أ�شار �إليها �إلعاد (حمزة� ،1999 ،ص .)86
ولكن نادي �ساري الديك يف معر�ض حتليله مللحمة «اجلراد يحب البطيخ» لرا�ضي �شحادة ( )1990يتو�سع
يف احلديث عن هذه الظاهرة .فهو يرى �أن النا�س يتداولون اللغة العربية كلغة حياة عامة يف حياتهم اليومية من
خالل عملهم وجتارتهم وحوارهم مع املجتمع اليهودي ،مما يخلق نتيجة لظروف تاريخية و�سيا�سية متعددة لغة
هجينة هي اللغة الواقعة ،يف ر�أيه ،بني العامية الركيكة ولغة «املحتل» .وبالتايل ف�إنه ال يرى يف ا�ستخدام اللغة
العربية يف امللحمة املذكورة «غل ًوا �أو تعمدً ا لدى الكاتب و�إمنا هو ت�صوير واقع بتفاعالته يف احلياة» (الديك،
� ،2001ص  .)49ومع ذلك يبدي الديك حتفظه من هذه الظاهرة التي يعتربها ن�ش ًرا للثقافة اال�ستعالئية التي
حتاول ته�شيم بنية املجتمع الثقافية والأخالقية فيقول:
فالعربية �أ�صبحت ت�شكل �أحد روافد ال�شعب الفل�سطيني الثقافية ،وال�سبب وا�ضح بينّ ال يحتاج
�إىل اجتهاد ،فالزمن كفيل بذلك ،حيث يدخل اليهود كل مفا�صل حياتنا من �أب�سط تكويناتها
�إىل �أعمق تطلعاتنا ،بذلك [لذلك] نرى الرواية تعج باملفردات العربية �أو اجلمل املنف�صلة �أو
املتالحقة �أو الواقعة من خالل �سياق احلديث �أو احلوار وال يتعفف الكاتب عن ذكر مفردة
كانت [؟] مهما كان مدلولها ال�شعبي �أو الثقايف وك�أنه يتعمد ذلك من �أجل �إبراز ثقافة املحتل
مع الأيام ،وك�أنه يقول نتيجة لتدوين تلك املفردات التي تنم عن �شتيمة �أو �إهانة �أن الثقافة
اال�ستعالئية التي يظن العدو جناحها قد متثلت يف ن�شر املفردات ذات الدالالت املختلفة مثل
«مبزير [ممزير] ،خلالخ [ملخالخ] ،خمور ،ابن زناه» و�إىل غري ذلك من مفردات تفيح
بالقيم التي يحاول اليهود غر�سها يف النا�س� ،أو �أنهم يحاولون ته�شيم بنية املجتمع الثقافية
والأخالقية (ن.م.).
وتبدو حفيظة �أحمد يف كتابها عن الرواية الن�سائية الفل�سطينية متفقة مع نادي الديك حول خماطر هذه
الظاهرة .فهي ترى � ً
أي�ضا �أن �إيراد املفردات العربية يف بع�ض الروايات ،جاء ليوحي باجلو الطبيعي الذي يعي�شه
النا�س ،والذي تربز فيه ظاهرة تطعيم الكالم العربي مبفردات عربية ،ولكنها يف نف�س الوقت ت�شدد على اعتبار
هذه الظاهرة مبثابة بداية غزو اللغة العربية للغة العربية ،كما ترى يف ا�ستبدال �أ�سماء الأماكن العربية ب�أ�سماء
عربية ا�ستمرا ًرا ل�سعي �إ�سرائيل �إىل طم�س احلقائق العربية (�أحمد.)304 - 303 ،2007 ،
غري �أن الأديب الذي ا�ستوقف الكثري من الدار�سني عند هذه الظاهرة هو �إميل حبيبي .فاللغة عند حبيبي،
كما ي�ؤكد �أكرم خاطر ،تعك�س �أزمة الهوية لدى الفل�سطينيني مواطني �إ�سرائيل .فمن ناحية ا�ستخدام حبيبي
للغة العربية الكال�سيكية ولبع�ض �أ�ساليبها البالغية ي�شكل حتد ًيا ل�سيادة الدولة اليهودية وتعب ًريا عن االنتماء
للح�ضارة العربية .ومن ناحية �أخرى ف�إن ازدياد ا�ستخدام العربية والرتجمة عنها يف رواية «�إخطية» (،)1985
مقارنة برواية «املت�شائل» ( )1974التي �سبقتها ،يدل على تفاقم �إ�شكالية احلياة امل�أزومة للفل�سطينيني داخل
�إ�سرائيل ( .)Khater, 1993, pp 85-88
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كما ي�ؤكد �شاكر النابل�سي �أي�ضا �أن اللغة العربية يف كتابات �إميل حبيبي وغريه من الكتاب املحليني هي
«و�سيلة من و�سائل ك�شف الهوية القومية» .كما يعترب التجديد الذي �أدخله حبيبي يف لغة الرواية «ما هو �إال
مظهر من مظاهر االحتجاج على نفي لغة احلا�ضر» .خا�صة يف ظل ا�ضطرار الإن�سان الفل�سطيني ال�ستخدام
اللغة العربية التي ت�ساهم يف نفيه من املكان من خالل تغيري �أ�سماء الأماكن العربية وا�ستبدالها ب�أ�سماء عربية
(النابل�سي.)107-108 ،1992 ،
ويعتقد حممد البوجي �أن ا�ستخدام املفردات العربية لدى حبيبي له ما يربره داخل الن�سيج الروائي ،كما
�أنه يعترب �أن ورود مثل هذه املفردات داخل لغة حبيبي الف�صيحة ال ميثل تهديدا للغته وعباراته الف�صيحة« ،لأن
الألفاظ املفردة ال تخلق اللغة وال متيزها»( .البوجي � ،2000ص  )134 -133بل �إنه يرى �أن حبيبي ب�أ�سلوبه
هذا ميلك قدرة فنية عالية لأنه حني يذكر امل�صطلحات الإ�سرائيلية يف ن�صو�صه ف�إنه يح ّمل اللغة «�أمانة ال يقوى
وهم احلادثة» (ن.م� ،.ص  .185انظر كذلك ياغي � ،1999ص .)44
عليها كثريون» كما يحم ّلها «عبء الق�ضية ّ
وي�شدد يا�سني فاعور على كون لغة حبيبي لغة �ساخرة «ت�ستلهم قدرتها على ال�سخرية من ذاتها كلغة،
برتكيبها ودالالتها ،ومن موقعها يف ال�سياق احلدثي ومن خروجها عن امل�ألوف يف اللغة» (فاعور� ،1993 ،ص
 .)155وي�شري فاعور �إىل اعتماد حبيبي على توظيف �أدوات لغوية ت�ساهم يف خلق ال�سخرية كمثل اجلنا�س
اللغوي ،ال�سجع ،اخل��روج على امل�ألوف القواعدي ،الالزمة اللفظية واجلمل اال�ستدراكية .كما يبني فاعور
العنا�صر التي يعتمد عليها حبيبي يف خلق موا�ضيعه ال�ساخرة كمثل ثنائية وحدة الداللة ،املوازاة املتعار�ضة،
املبالغة واللجوء �إىل اخلارق وقلب الدالالت (ن.م� ،.ص .)168-156
ولعل يف كالم فاعور ما يو�ضح ما ذهب �إليه �إبراهيم طه من �أن �أكرث املفردات العربية التي �أوردها حبيبي
جاءت على الأغلب لتخدم النربة التهكمية ال�ساخرة التي يتميز بها �أدبه .ففي بع�ض الأحيان نالحظ اعتماد
حبيبي على �إ�ساءة فهم الراوي �أو البطل للمفردات العربية لكي يخلق نكتة لغوية تقوم على تغريب اللغة العربية
(טאהא ,1999 ,עמ’ .)115
جتليات هذا التداخل في األدب الفلسطيني

بناء على ما قيل �ساب ًقا وا�ستنادًا �إىل مراجعة العديد من الأعمال الأدبية ميكننا القول �إن التداخل اللغوي
العربي اتخذ �أ�شكاال خمتلفة يف الأدب الفل�سطيني كما مر مبراحل متعددة تزامنت مع التغيريات التي طر�أت
على ال�صعيد اللغوي وال�سيا�سي واالجتماعي يف املجتمع الفل�سطيني .وباعتقادنا ميكن التمييز بني ثالث مراحل
جتلت فيها �أ�شكال خمتلفة من التداخالت اللغوية:
مرحلة الرتدد ( :)1948-1967هذه املرحلة متيزت مبحاولة فل�سطينيي الداخل تلم�س طريقهم يف �أعقاب
النكبة الفل�سطينية ون�شوء الدولة اجلديدة التي ت�سيطر على م�ؤ�س�ساتها اللغة العربية .هذا الو�ضع دفع بهم �إىل
حماولة التعرف على هذه اللغة� ،إال �أن احلكم الع�سكري املفرو�ض عليهم وكون الكثريين منهم قد ن�ش�أوا يف بيئة
لغوية مغايرة متاما �أعاقا �إىل حد ما هذه املحاولة .وبالتايل ف�إن الأدباء الذين مار�سوا الكتابة يف هذه الفرتة
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كانوا قليلي االطالع على اللغة العربية ،مما �أدى �إىل �شح التداخالت اللغوية واعتمادها �أ�سا�سا على ا�ستخدام
مفردات عربية قليلة.
مرحلة التحدي ( :)1982-1967يف هذه املرحلة ازداد االطالع على اللغة العربية ولكن يف نف�س الوقت
ازداد الوعي �إىل خطورة دور هذه اللغة يف نفي الإن�سان الفل�سطيني عن املكان ويف تكري�س خطاب �سيا�سي
و�أيديولوجي يتنافى مع النزعات الوطنية والقومية املتنامية .لهذا فقد متيزت هذه املرحلة بازدياد التداخالت
اللغوية ،وال �سيما على م�ستوى املفردات ،ولكن هذه التداخالت �سيقت على الأغلب لتحدي هذه اللغة وخطابها.
مرحلة الثنائية اللغوية (منذ  1982وحتى اليوم) :يف هذه املرحلة ات�سع احتكاك املواطنني العرب باللغة
العربية يف كافة مرافق احلياة ،ونتيجة لذلك ازداد ب�شكل وا�ضح التداخل اللغوي العربي يف اللغة العربية
املحكية .ولهذا فقد متيزت هذه املرحلة بعدم وقوف التداخالت اللغوية عند م�ستوى املفردات و�إمنا �أخذت
ت�شمل �أي�ضا م�ستوى الرتاكيب.
مرحلة التردد ()1948-1967
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هذه املرحلة التي �أعقبت النكبة الفل�سطينية وقيام دولة �إ�سرائيل فر�ضت على فل�سطينيي الداخل واقعا
لغويا جديدا كانوا ملزمني بالتعامل معه .فاللغة العربية �أ�صبحت اللغة املتداولة يف الدولة اجلديدة ،وبالتايل
حتتم عليهم معرفتها ولو ب�صورة �سطحية .ولكن فر�ض احلكم الع�سكري عليهم ومنعهم من التحرك بحرية
ون�شوء الكثريين منهم يف واقع لغوي مغاير قبل قيام الدولة كلها حدّت من �إمكانية �إتقان اللغة العربية .ولهذا
ف�إن الأدباء الفل�سطينيني يف هذه الفرتة كانوا قليلي االطالع على اللغة العربية .وقد �أ�شار بع�ضهم �إىل عدم
�إتقان �شخ�صياتهم الق�ص�صية للغة العربية .بل �إن ال�شخ�صيات الق�ص�صية اليهودية التي ظهرت يف بع�ض
�أعمالهم كانت تتحدث هي الأخرى باللغة العربية .ولهذا جند القليل من التداخالت اللغوية العربية يف الأعمال
املن�شورة خالل هذه الفرتة ،وهي تتمثل �أ�سا�سا ب�إيراد عدد �ضئيل جدا من املفردات العربية.
يف ق�صة �إميل حبيبي «بوابة مندلباوم» ( )1954ي�شري الراوي �إىل واقع لغوي تدركه حتى الطفلة «اجلاهلة»
الواقفة بجوار البوابة التي تف�صل بني �شطري مدينة القد�س« :هنا يتكلمون العربية وهناك يتكلمون العربية،
وهي �أي�ضا تتكلم اللغتني» (حبيبي� ،1997 ،ص  .)28غري �أن �شخ�صيات الق�صة� ،سواء �أكانت يهودية �أو عربية،
تتحدث دائما بلغة عربية دون �أن يظهر يف حديثها مفردات عربية دخيلة.
يف رواي��ة حممود عبا�سي «حب بال غد» ( )1962يربز ب�شكل وا�ضح عدم �إج��ادة بطلة ال��رواي��ة ،ليلى،
للغة العربية ،حتى �أن ال�ضابط الإ�سرائيلي ،الذي ي�صفه الراوي بالرقة واللطافة ،ي�ضطر �إىل التحدث معها
باللغة الإجنليزية (ولي�س بالعربية ،رغم اهتمامه ب�ش�ؤون املواطنني العرب!!!)« :وملا وجدها ت�ست�صعب الكالم
اهتماما بال ًغا ب�ش�ؤون املواطنني العرب»
باللغة العربية ..خاطبها باالجنليزية ،وكان لطي ًفا ورقي ًقا معها مبد ًيا
ً
(عبا�سي� ،1962 ،ص  .)127ولذا ال ن�ستغرب �أن كلمة عربية واحدة (يويف= جميل) ظهرت يف الرواية على
ل�سان ال�ضابط الإ�سرائيلي:
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وكادت جتمد يف مكانها �إذ �سمعت �صوت ت�صفيق حاد و�شخ�ص يردد كلمتي «برافو  ..يويف»..
والتفتت ف�إذا هي وجها لوجه �أمام �ضابط جي�ش �إ�سرائيلي وعلى مقربة منه وقفت �سيارة جيب
فيها بع�ض اجلنود (ن.م� ،.ص .)126
�أما يف ق�صة جنوى قعوار «ليلى وعطر الربتقال» من جمموعة «دروب وم�صابيح» ( )1956ف�إن الراوي
ين�سب ل�شخ�صية املهاجر اليهودي البلغاري ،يعقوب بن يو�سف ،بع�ض املفردات العربية« :وهو ي�ص ّرح بكل
ال�سوق ال�سوداء والتي طب ًعا ي�سميها (�شوق �شاحور)» (قعوار،1956 ،
ب�ساطة �أن خروجه من بلغاريا كان لك�ساد ّ
�ص .)73
ولكن هذا الرتدد يف ا�ستخدام املفردات العربية ،الذي ينبع ،من ناحية ،عن عدم �إتقانها �أو عدم �شيوعها
بني النا�س ،ومن ناحية �أخرى ،عن الرغبة يف املحافظة على لغة عربية نقية� ،أخذ �شيئا ف�شيئا بالرتاجع كلما
اقرتبنا من نهاية فرتة احلكم الع�سكري ( .)1966ولي�س �صدفة �أنه يف �سنة � 1966صدرت �أول رواية عربية
كتبها كاتب عربي وهي رواية «يف �ضوء جديد» (באור חדש) لعطا اهلل من�صور (Kayyal, 2008a, pp 38-
 .)41هذا يعني �أنه مع طول الأمد ازداد االطالع على اللغة العربية وازداد ا�ستخدام مفرداتها يف اللغة العربية
املحكية .وبالتايل مل يعد الأدب��اء يتورعون عن ن�سب املفردات العربية لل�شخ�صيات العربية .ففي التمثيلية
الق�صرية «قدر الدنيا» ( )1963يورد �إميل حبيبي كلمتني عربيتني على ل�سان �شخ�صياته العربية:
فاطمة (تتخن�صر) :ا�سور؟ [يف الهام�ش :ممنوع] زوجي و�أبو �أوالدي (حبيبي� ،1997 ،ص .)39
�أم ح�سني :وهل حمبة النا�س عيب؟ ملا جماعته ناموا عندنا قاموا يقولون يل �إميا [يف الهام�ش:
�أ ّماه] (ن.م� ،.ص .)42
ولعل كون الن�ص متثيلية تعتمد احلوار باللغة العامية �أ�سلوبا �أ�سا�سيا لها هو الذي �ساهم يف التفات حبيبي
�إىل هذه الظاهرة.
مرحلة التحدي ()1982-1967

هذه املرحلة التي جاءت بعد نك�سة حزيران  1967وامتدت حتى انهيار املقاومة الفل�سطينية يف بريوت
�سنة  1982متيزت باحتدام ال�صراع لدى املجتمع الفل�سطيني-الإ�سرائيلي بني الرغبة يف االندماج يف املجتمع
الإ�سرائيلي ،وبني الرغبة يف تعزيز االنتماء الوطني والقومي .فالرخاء االقت�صادي وخيبة الأمل من الهزائم
واالنك�سارات املتتالية على امل�ستويني القومي والوطني قويا نزعة االندماج .يف حني �أن جتديد العالقات املنقطعة
مع العامل العربي وباقي قطاعات ال�شعب الفل�سطيني وكذلك خيبة الأم��ل من تهمي�ش املجتمع الإ�سرائيلي
للمواطنني العرب و�إحلاق الغنب بهم �شجعا النزعات االنف�صالية.
هذا ال�صراع املحتدم جتلى يف �أزمة الهوية لدى املجتمع الفل�سطيني-الإ�سرائيلي .ولعل �أف�ضل ما يعرب عن
هذه الأزمة هو ظاهرة التداخل اللغوي العربي .فمن جهة ازداد ب�شكل وا�ضح اطالع الأدباء الفل�سطينيني على
اللغة العربية .كما ظهر جيل جديد من الأدباء الذين ن�ش�أوا وترعرعوا حتت احلكم الإ�سرائيلي وتعلموا اللغة
العربية ب�صورة منتظمة يف املدار�س واملعاهد املختلفة� .إ�ضافة �إىل �أن انتهاء احلكم الع�سكري على املواطنني
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العرب زاد من �إمكانية احتكاكهم اليومي باللغة العربية .ولكن من جهة �أخرى �أ�صبحت اللغة العربية ،التي
حتمل خطابا فكريا و�سيا�سيا �صهيونيا ،و�سيلة من و�سائل تغريب الفل�سطيني ونفيه عن وطنه وم�صادرة هوية
مكانه وتهمي�ش لغته ،مما جعل الت�صدي ل�سيا�سة امل�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية مرتبطا �أي�ضا بتحدي اللغة العربية.
يف رواية «املت�شائل» ( )1974ي�ؤكد �إميل حبيبي ،يف �أكرث من مو�ضع� ،أن الظروف التي يعي�شها الفل�سطينيون
حتت احلكم الإ�سرائيلي حتتّم عليهم معرفة اللغة العربية والتحدث بها ،بل �أحيانا حتى التنكر للغة العربية
وللهوية العربية .هذه الظروف تتجلى ،قبل كل �شيء ،باالحتكاك اليومي باليهود يف مرافق احلياة املختلفة وما
يفر�ضه ذلك من حاجة للتوا�صل اللغوي .ف�سعيد ،بطل الرواية ،الذي كان ال يجيد العربية ،مل يرغب بالتحدث
باللغة العربية يف بيئة يهودية لئال يك�شف عن هويته العربية:
فب�أية لغة ا�س�أل ه�ؤالء النا�س عن الوقت؟ ف�إذا �س�ألتهم بالعربية ك�شفوا �أمري .فباالجنليزية
�أثرت �شكوكهم .فرحت �أ�ستعيد ما �أذكره من كلمات عربية حتى تبادر �إىل ذهني �أن ال�س�ؤال
بالعربية هو« :ما �شاعاه» (حبيبي� ،1997 ،ص .)222
ولهذا فقد ا�ضطر �سعيد يف نهاية الأمر �أن يتعلم اللغة العربية ،بل �إنه �ألقى �أول خطاب له بهذه اللغة بعد
ع�شر �سنني من بدء تعلمها .ولكن �سعيدا رغم تعلمه اللغة العربية يحتفظ بذاكرة املكان وبهويته احل�ضارية
واللغوية ،وهو يرى �أن الطبيعة نف�سها حتتفظ بهذه الذاكرة وبهذه الهوية ،فنجده يخاطب الأ�سماك باللغة
العربية ،وحني ي�س�أله طفل يهودي �إذا كانت الأ�سماك تفهم اللغة العربية يقول له« :ال�سمك الكبري ،العجوز،
الذي كان هنا حني كان هنا العرب» (ن.م� ،.ص .)310
ومع ذلك فحبيبي ال يتجاهل ال�سيطرة اليهودية على �سوق العمل واحلركة التجارية واملرافق االقت�صادية
الهامة التي ت��ؤدي ب�شكل وا�ضح �إىل طغيان اللغة العربية على املعامالت التجارية .حتى �أن الفل�سطينيني
املقيمني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،الذين مل مي�ض على احتاللهم واحتكاكهم املبا�شر مع اللغة العربية
عند كتابة الرواية (� )1974سوى وقت ق�صري ،قد ا�ضطروا هم �أي�ضا �إىل معرفة اللغة العربية وتداولها يف
احلركة التجارية:
�أما العجيب يف الأمر الآن فهو �أن �ص ّباين نابل�س ،بعد ربع قرن من هذا الكالم� ،أتقنوا اللغة
العربية يف �أقل من �سنتني .وملا حتول �أحدهم �إىل �صناعة الرخام علق على مدخل جبل النار
الفتة باخلط الكويف املقروء جيد ًا عن م�صنع «ال�شاي�ش» احلديث ل�صاحبه م�سعود بن ها�شم
بن �أبي طالب العبا�سي .و«ال�شاي�ش» هو رخام بالعربية .فلي�ست احلاجة �أم االخرتاع فقط ،بل
�أي�ضا م�صلحة كبار القوم ،التي �أرخ�صت �أمهاتهم ،فقالوا :الذي يتزوج �أمي هو عمي! ومن
م�صاحلهم �أي�ضا �أن يحولوا بني العامة واالتفاق على لغة م�شرتكة ،حتى ولو كانت اال�سربنتو،
لكي ال يحولوا بينهم وبني ملكهم (ن.م� ،.ص .)223
من الوا�ضح �أن حبيبي ال يكتفي بالإ�شارة بب�ساطة �إىل هذه الظاهرة و�إمنا يجد لها تعليال طبقيا يقوم على
�أ�سا�س �أن كبار القوم يهتمون مب�صاحلهم التجارية ،حتى لو كان الثمن لذلك تطويع اللغة العربية وتطعيمها
بالدخيل� .أما اختيار حبيبي ال�سم �صاحب امل�صنع ففيه نربة تهكمية ب�ش�أن انت�ساب ه�ؤالء القوم �إىل بني ها�شم
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(�آل البيت) و�أبي طالب (�ساللة علي من ال�شيعة) والعبا�سيني ،وجميعهم من �أقطاب الدولة الإ�سالمية ،لكي
ي�ضفي التجار على �أنف�سهم وعلى �أعمالهم �شرعية دينية وقومية.
�إال �أن هذا التعليل الطبقي ال يتفق متاما مع ما �أ�شار �إليه حبيبي الحقا ب�ش�أن ا�ضطرار بع�ض العمال العرب
�إىل �إنكار �أ�سمائهم العربية وتف�ضيل الأ�سماء العربية عليها ،وذلك طلبا للرزق وخوفا من فقدان مكان العمل:
والندل �شلومو ،يف �أفخم فنادق تل �أبيب� ،ألي�س هو �سليمان بن منرية ،ابن حارتنا؟ ودودي،
�ألي�س هو حممود؟ ومو�شي� ،ألي�س هو مو�سى بن عبد امل�سيح؟ فكيف كان يرتزق ه�ؤالء ،يف فندق
�أو يف مطعم �أو يف حمطة بنزين ،لوال اخليال ال�شرقي (ن.م� ،.ص .)293-292
ظروف العمل هذه التي تلزم العمال العرب ب�إجادة اللغة العربية ،ولو ب�شكل �سطحي ،تتجلى �أي�ضا يف ق�صة
حممد علي طه «حكايا ..ما بعد الأيام ال�ستة» (:)1978
كان ح�سن اغبارية ال يعرف من كلمات اللغة العربية عدد �أ�صابع يديه .ولكنه يذهب �صباح
الأول من كل �أ�سبوع �إىل تل �أبيب ليعمل يف م�صنع الطوب وال يعود �إىل �أم الفحم �إال م�ساء
اجلمعة [ ]...كان ح�سن يعرف «ما هذا» يف العربية ..ويعرف �أن ي�س�أل �أي�ضا« ..ماذا تريد؟»
(طه� ،1978 ،ص .)63
لكن انت�شار ا�ستخدام اللغة العربية �ش ّكل حتديا كبريا يف نظر الأدباء واملثقفني الفل�سطينيني .فهذه اللغة
اعتربت ،من ناحية� ،أداة حيوية و�ضرورية للتخاطب والتوا�صل يف املعامالت اليومية ،ومن ناحية �أخرى،
�أ�صبحت �أداة لقمع طموحاتهم الوطنية وتهمي�ش لغتهم الأم التي يعتزون بها .ولهذا فقد حاولوا حتدي اللغة
العربية كلغة الأغلبية لي�س فقط عرب �إبراز غنى اللغة العربية وجماليتها وطواعيتها لكاتبها ،و�إمنا �أي�ضا من
خالل �إبراز املفردات العربية التي متثل خري متثيل ،اخلطاب اال�ستعالئي الإ�سرائيلي الذي يقوم على نفي
الإن�سان الفل�سطيني وم�صادرة مكانه.
ولعل �أكرث ما �أقلق الأدب��اء الفل�سطينيني هو ا�ستبدال �أ�سماء الأماكن العربية ب�أ�سماء عربية .فمعركة
الوجود الفل�سطيني مل تعد ،يف نظرهم ،مرتبطة فقط بتهجري ال�سكان الفل�سطينيني عن ربوع بالدهم وتغيري
معاملها العمرانية و�إمنا مرتبطة �أي�ضا بتبديل �أ�سماء الأماكن العربية ب�أ�سماء عربية قدمية �أو حديثة كجزء من
م�صادرة هوية املكان.
حممود دروي�ش يعرب يف «يوميات احلزن العادي» ( )1973عن �شعوره هذا مب�صادرة هوية املكان حتى يف
�شارع املتنبي يف حيفا:
تنزل من ال�سيارة ،وتقرر العودة �إىل البيت م�شيا .ت�صيبك نوبة قراءة �أ�سماء ال�شوارع .فعال،
حموا �أ�سماءها� .صار �صالح الدين �شلومو .وتت�ساءل :ملاذا حافظوا على ا�سم املتنبي!
وعندما ت�صل �إىل �شارع املتنبي تقر�أ اال�سم ،لأول مرة ،باللغة العربية ،فتجد �أنه «املونت نفي»
ولي�س املتنبي كما كنت تت�صور( .دروي�ش� ،1979 ،ص .)24-23
ويف «املت�شائل» ن��رى �أن �سعيدا يذكر ا�سم «م��رج اب��ن عامر» يف حني ي�صر الرجل الكبري يف امل�ؤ�س�سة
الإ�سرائيلية على ت�سميته «�سهل يزراعيل» (حبيبي� ،1997 ،ص  ،)326وحني يرى �سعيد عني جالوت التاريخية
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ينتبه �إىل �أنها «�أعيدت �إىل �أ�صلها التوراتي – عني حارود» وحتولت �إىل كيبوت�س (ن.م� ،.ص  ،)330و�أما نابل�س
ف�أ�صبحت «�شخيم» (ن.م� ،.ص  .)342ومن الوا�ضح �أن جميع هذه الأ�سماء �سيقت للداللة على حماولة �سلخ هذه
الأماكن من الذاكرة الفل�سطينية.
�أما حممد علي طه ف�إنه يخلق يف ق�صته «حكايا ..ما بعد الأيام ال�ستة» ( )1978مواجهة بني معلم اجلغرافيا
وطالبه وبني ما حتاول الكتب املدر�سية وامل�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية فر�ضه من م�سميات عربية تلغي الوجود العربي:
قر�أت يف الكتاب يا �أ�ستاذ عن مدينة ا�سمها «�صفات» ف�أين تقع يا �أ�ستاذ؟
قال ح�سن احلامد مبرارة :يف اجلليل.
فعاد التلميذ ي�ستف�سر وهل هي بعيدة عن «�صفد»؟
 هي ..هي. ولكني ال �أفهم ملاذا غيرّ هذا الكتاب ا�سمها؟وت�شجع ولد �آخر و�س�أل :هل اخلليل هي مدينة �سيدنا �إبراهيم؟
قال ح�سن احلامد :نعم.
قال الولد :ولكن الكتاب يقول :حربون! (طه� ،1978 ،ص )65
و�إذا كانت �أ�سماء الأماكن العربية ت�شري ،يف ر�أي ه�ؤالء الأدباء� ،إىل حماولة مك�شوفة مل�صادرة املكان ف�إن
امل�صطلحات والت�سميات العربية ال�شائعة يف اخلطاب ال�سيا�سي والفكري ال�صهيوين ت�شكل حماولة مبطنة
مل�صادرة املكان ونفي الإن�سان الفل�سطيني .ولهذا جندهم ي�ستخدمون امل�صطلحات والت�سميات العربية ب�شكل
�ساخر يهدف �إىل حتديها ورف�ضها.
�إميل حبيبي ي�ستخدم يف «املت�شائل» م�صطلحات �شائعة يف املعجم الع�سكري وال�سيا�سي الإ�سرائيلي للإ�شارة
�إىل بع�ض احل��روب التي خا�ضتها �إ�سرائيل« :فلما وقعت حرب الأي��ام ال�ستة ،التي جاءت بعد عملية قاد�ش
(املقد�سة) مثلثة الرحمات ،التي جاءت بعد حرب اال�ستقالل [( »]...حبيبي� ،1997 ،ص  .)218ويبدو �أن
ذكر �أو ترجمة هذه الت�سميات وامل�صطلحات املعتمدة يف اخلطاب ال�سيا�سي ال�صهيوين هو جزء من �أ�سلوب قلب
الدالالت املتبع يف كتابة حبيبي ،وبالتايل ف�إن ا�ستخدامها يهدف �إىل ال�سخرية منها ،ال �إىل قبولها والرتويج
لها .مع �أن حبيبي يجد نف�سه م�ضطرا لتو�ضيح مق�صده بالن�سبة لعملية «قاد�ش مثلثة الرحمات» حني ي�ضيف يف
الهام�ش« :الإ�شارة �إىل العدوان الثالثي يف �سنة ( »1956ن.م� ،.ص .)218
�أما يف ق�صة حممد علي طه «و�صار ا�سمه فار�س �أبو عرب» ( )1978في�ستخدم الراوي ب�شكل �ساخر ا�سمي
جهازين معروفني يف امل�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية ،يقومان مب�صادرة �أمالك املواطنني العرب ،بحيث يوحي �أن احلديث
هو عن �شخ�صني حقيقيني« ،ابو طربو�س» و«منهال»:
ال �ساحمكم اهلل� .أر�ض الوقف البو طربو�س [يف الهام�ش :القيم على �أموال الغائبني] .واملدر�سة
للمندوب ال�سامي .و�أر�ض الب�ص للمنهال [يف الهام�ش� :إدارة �أرا�ضي �إ�سرائيل] [ ]...ولعبت
عني ابوطوبو�س ورفت عليها .و�أر�سل �أوراقا �صفراء ينزع بها ملكيتنا عنها� .شيء يطري العقل
والدين .فما مات �أحد يف قريتنا و�أو�صى خلواجة ابو طروبو�س �أو خواجة منهال (طه،1978 ،
�ص .)107
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وال يكتفي الأدب��اء بخلق مفارقات على �صعيد الأ�سماء والت�سميات وامل�صطلحات و�إمنا يقومون بتوظيف
التداخالت اللغوية املبنية على املفارقة وقلب الدالالت .هذا التوظيف للتداخالت اللغوية على هذا النحو يجعلها
ال تقوم على �أ�سا�س الغلبة اللغوية يف ميزان القوى بني الأقلية والأكرثية و�إمنا على �أ�سا�س زعزعة هذه الغلبة
وال�سخرية منها.
�إميل حبيبي ي�ستغل يف «املت�شائل» التقارب اللفظي املوجود بني العربية والعربية لكي يخلق مفارقة بني
داللة املفردات العربية وبني داللة املفردات العربية امل�شابهة لها لفظا .ف�سعيد املت�شائل ي�سيء التمييز بني
كلمة «مدينه» العربية التي تعني دولة وبني كلمة «مدينة» العربية ،فيظن �أن مدينة حيفا �أ�صبح ا�سمها مدينة
�إ�سرائيل« :فقال� :أهال و�سهال يف مدينة �إ�سرائيل! فح�سبت �أنهم غريوا ا�سم مدينتي احلبيبة ،حيفا ،ف�أ�صبح
«مدينة �إ�سرائيل»» (حبيبي� ،1997 ،ص � .)213صحيح �أن �سوء الفهم هذا �أوقع �سعيدا يف حرج وجعله مثار
�سخرية ،ولكن �إذا متعنا يف �سوء الفهم هذا ف�سنجد فيه �سخرية مزدوجة .فمن ناحية هناك تلميح �ساخر �إىل
الرغبة الإ�سرائيلية الدائمة يف تغيري �أ�سماء الأماكن العربية كما ر�أينا من قبل ،ومن ناحية �أخرى هناك �إ�شارة
مبطنة �إىل حالة االنهيار التي ت�صيب بع�ض املمالك وجتعلها جمموعة من الدويالت ال�صغرية.
كذلك جند يف «املت�شائل» ا�ستخداما لبع�ض املفردات العربية �أو ترجمات حرفية لبع�ض املتالزمات اللفظية
واملباين اللغوية العربية التي تبدو عادية وحيادية ،ولكن حني نت�أملها جيدا جند �أنها تعرب عن نربة ا�ستخفاف �أو
ا�ستهجان �أو �سخرية ،فمثال ي�سمي �سعيد �صديقَ والده� ،ضابط البولي�س املتقاعد« :االدون �سف�سار�شك» (ن.م،.
�ص  172وما بعدها) .وكلمة «ادون» العربية (وتعني �سيد ،علما ب�أن حبيبي ال ي�شري �إىل معناها) حتمل معنى
االحرتام والتبجيل ،ولكن وجودها قبل اال�سم �سف�سار�شك ،الذي يتناغم مع كلمتي «�سم�سار» و«�شك» يف اللغة
العربية ،يجعلنا ن�شك يف مدى االحرتام والتبجيل اللذين يوليهما �سعيد لهذا «االدون» .يف مكان �آخر من الرواية
ي�شرتط يعقوب ،رجل ال�سلطة ،على �سعيد لكي يعيد �إليه يعاد �أن يكون «ولدا طيبا» (ن.م� ،.ص  .)242ويبدو
لنا �أن هذا التعبري مرتجم حرفيا عن العربية املحكية (ילד טוב) وهو يعني جمازا بالعربية �أن يكون الإن�سان
مطيعا .ومن الوا�ضح �أن حبيبي رمى �إىل ما هو �أبعد من املعنى احلريف حيث يت�ضح الحقا من ال�سياق �أن الطيبة
املق�صودة هي خدمة امل�ؤ�س�سة و�إطاعتها.
هذه النربة ال�ساخرة جندها �أي�ضا عند حممد علي طه يف ق�صة حتمل ا�سم «ب��روخ هبا مار �سادات»
(( )1978وتعني «�أهال و�سهال �سيد �سادات») .ومن الوا�ضح �أن كتابة كلمات الرتحيب يف عنوان الق�صة باللغة
العربية ت�أتي لتعرب عن موقف راف�ض لزيارة ال�سادات �إىل �إ�سرائيل .وال يكتفي الراوي بذلك بل ي�صف ب�أ�سلوب
�صحفي زيارة ال�سادات �إىل القد�س ب�شكل يجعلها تتخذ طابعا يهوديا �صهيونيا ،خا�صة حينما يرتجم املقولة
ال�شهرية «لتن�سني مييني �إن ن�سيتك يا �أور�شليم» ،امل�أخوذة من �سفر املزامري ،والتي تعرب عن مت�سك اليهود
مبدينة القد�س:
وقد رافقه �سيادة عمدة �أور�شليم القد�س م�سرت كوليك و�أهدى له ثالثة �شموع �أثرية تدل على عالقة ال�شعب
اليهودي ب�أور�شليم وقال له :لتن�سني مييني �إن ن�سيتك يا �أور�شليم (طه� ،1978 ،ص .)75
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هذه املرحلة التي �أعقبت عقد اتفاقية ال�سالم بني م�صر و�إ�سرائيل وانهيار املقاومة الفل�سطينية يف بريوت
وما تبعهما من �إ�سقاطات على العالقات اليهودية-العربية يف �إ�سرائيل متيزت بات�ساع احتكاك املواطنني العرب
باللغة العربية يف كافة مرافق احلياة ،كما ازداد ب�شكل وا�ضح التداخل اللغوي العربي يف اللغة العربية املحكية.
ً
ملحوظا ،بل وانت�شرت ظاهرة
وباملقابل ازدادت التداخالت اللغوية العربية يف اللغة العربية املكتوبة ازديادًا
الكتابة املبا�شرة باللغة العربية من قبل املثقفني العرب ،وحظيت باهتمام الأو�ساط الثقافية اليهودية ،حتى
�أن رواية «عرب�سك» التي كتبها �أنطون �شما�س ( )1988حازت على اهتمام وا�سع و�أ�صبحت من �أبرز الروايات
العربية ( .)Kayyal, 2008a, pp 45-42وبالتايل فقد طغى الإح�سا�س بتفاقم �أزم��ة الهوية يف املجتمع
الفل�سطيني-الإ�سرائيلي.
ولكي منيز بني هذه املرحلة و�سابقتها من حيث التداخالت اللغوية ميكننا املقارنة بني روايتي �إميل حبيبي
«املت�شائل» و«�إخطية» ( ،)1985حيث �سنجد �أن التداخالت اللغوية العربية ازدادت ازدي��ادا ملحوظا يف
الرواية الأخرية .و�إذا تق�صينا نوعية التداخالت يف هذه الرواية وجدنا يف بع�ضها ا�ستمرارا ملا ر�أيناه يف رواية
«املت�شائل» .فحبيبي ي�ستخدم يف «�إخطية» كما ا�ستخدم يف �سابقتها م�صطلحات وم�سميات معتمدة يف اخلطاب
ال�سيا�سي ال�صهيوين مثل «خمرب» �أو «املناطق» (ويق�صد ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) وغريها (حبيبي،1997 ،
�ص  .)598كما يقوم با�ستخدام �أ�سماء ال�شوارع العربية يف حيفا وترجمتها �إىل العربية م�ستدركا ومع ّلقا على
هذه الت�سمية ب�شكل تهكمي« :ف�شارع «هجيبورمي» – يعني «الأبطال» الذين «طردوا» عرب رو�شميا من بيوتهم
و�أكواخهم» (ن.م� ،.ص  ،588انظر كذلك �ص .)594
كما جند يف «�إخطية» �أي�ضا مفارقات لغوية تقوم على الت�شابه اللفظي بني مفردات عربية وعربية .ف�أحد
�شوارع حيفا امل�سمى «�شارع خطيبات جوالين» (�أي كتيبة جوالين) بدا للراوي على �أنه �إ�شارة �إىل الفتيات
اللواتي ع�شقهن جوالين« :وكنت قبل �إملامي بهذه العلوم الع�سكرية ،اعتقد �أن جوالين هذا هو دون جوان عربي
له ع�شيقات ي�سمون ،احت�شاما« ،خطيبات»» (ن.م� ،.ص  .)589هذه املفارقة اللغوية فيها �سخرية مزدوجة فهي
من ناحية ت�شري �إىل ا�ستخفاف امل�ؤ�س�سة باللغة العربية لدرجة �أن �أ�سماء ال�شوارع تكتب ب�إهمال باللغة العربية،
ومن ناحية ثانية ت�شري �إىل ع�سكرة املجتمع الإ�سرائيلي بحيث يجب �أن تنفي من ذهنك �إمكانية �أن حتمل �أ�سماء
ال�شوارع �أي �إ�شارة للحب �أو للعواطف الإن�سانية و�إمنا يجب �أن تكون ملما بالعلوم الع�سكرية لكي تتعرف على
�أ�سماء ال�شوارع التي حتمل �أ�سماء وحدات ع�سكرية �أو قيادات �سابقة يف اجلي�ش.
يف مو�ضع �آخر من هذه الرواية جند مفارقة لغوية م�شابهة تعتمد على الت�شابه اللفظي املوجود بني «توداه
رباه» العربية (وتعني �شك ًرا) وبني «ت�ضاربا» .ف�أخت الراوي املغرتبة تظن �أن كلمة ال�شكر العربية هي «تالطما»:
«قلت :ال�صحيح هو «توداه رباه» .ف�أجابتني �أختي املغرتبة :فما الفارق ما بني ت�ضاربا وتالطما؟ قلت :ال�صحيح،
يا �أختي� ،أنه ال يوجد فارق»( .ن.م� ،.ص  .)590ويعتقد �أكرم خاطر �أن هذه املفارقة اللغوية ت�شري ،من ناحية،
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�إىل التباعد الثقايف واحل�ضاري بني �أبناء ال�شعب الفل�سطيني املقيمني منهم والظاعنني ،ومن ناحية ثانية� ،إىل
و�ضع املواطنني الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل وانتمائهم اللغوي والثقايف وكيفية مواجهتهم لل�سيا�سة الإ�سرائيلية:
بال�شكر �أم باملقاومة؟! (.)Khater, 1993, pp 86-87
ولكن الالفت للنظر يف هذه الرواية �أن الراوي يبدو �أكرث ثقة بلغته العربية حتى �أنه ي�سمح لنف�سه باخلو�ض
يف ق�ضايا وظواهر لغوية عربية حملال ومرتجما ومعلال لها .فها هو الراوي يبني لنا ميل اليهود املتحدثني باللغة
العربية �إىل النحت:
«و�إخواننا اليهود مولعون بهذا املزج والت�صحيف واالخت�صار ،ويعتربونه �آية يف التح�ضر ،وهو
من عجائبهم .فتكرث ،يف �أ�سماء �شركاتهم ،بدايات ونهايات «�أم» .وهي اجتزاء كلمة «�أمريكا».
[ ]...وي�شتد الت�صحيف واالخت�صار وامل��زج حني يطلقون الأ�سماء ال�شتى على حركاتهم
ال�سيا�سية وحركات �سواهم»( .حبيبي� ،1997 ،ص .)611-610
وك��أين بالراوي يحاول من خالل هذه ال�شروحات �أن يتخذ دور الو�سيط بني اللغة العربية وبني القارئ
العربي .ولكن هذا االنطباع �سرعان ما يتبدد حني يكت�شف القارئ �أن الراوي نف�سه يحاول �أن يزرع ال�شك ب�ش�أن
مدى اطالعه على اللغة العربية� ،إما ب�صورة مبا�شرة من خالل الت�أكيد على عدم يقينه ب�ش�أن �شروحاته ،و�إما
ب�صورة غري مبا�شرة من خالل النربة ال�ساخرة التي ترافق هذه ال�شروحات .فمثال حني يو�ضح كيفية نحت ا�سم
�شركة �صناعة الربادات الكهربائية «�أمكور» يبينّ �أن «�أم» جمتز�أة من �أمريكا ثم يقول:
«فرتكوا الرمز – «كور» -مبهما .ف�إما �أن يكون من «كوربوري�شني» ،وهو «�شركة» ،و�إما �أن يكون
من «كور» العربية ،وهو الربد .في�صبح ا�سم ال�شركة «الأمريكي البارد» .وهو جائز اجتزاء كما
قيل يل .واهلل �أعلم�( ».ص .)611-610
�إن عدم يقني الراوي ب�ش�أن حتليله («واهلل �أعلم») والإحالة �إىل مرجع جمهول («كما قيل يل») ،وبروز
النربة التهكمية («الأمريكي البارد») كلها جتعل القارئ مت�شككا يف معرفة الراوي للغة العربية وبالتايل يف
دوره كو�سيط بني هذه اللغة والقارئ.
كما �أن بع�ض الأخطاء التي يرتكبها الراوي يف حتليله لبع�ض الظواهر اللغوية العربية تلقي مزيدا من ال�شك
على دور الراوي كو�سيط لغوي .فمثال حني يحلل الراوي ظاهرة النحت يف كلمة «رامزور» العربية ف�إنه يقول:
«و�شارات املرور ال�ضوئية ي�سمونها ،يف بالدنا« ،الرامزور» و«رامزور» مزج كلمتني عربيتني،
مع ت�صحيفهما ،وهما «رام» ومعناها :العايل ،املرتفع ،ال�صارخ و«زركور» ،ومعناها الك�شاف
ال�ضوئي�( ».ص .)610
هذا التحليل ال يتفق مع ما هو معروف يف املعاجم العربية من �أن هذا النحت جاء من كلمتي «رمز» (وتعني
�إ�شارة) و«�أور» (وتعني �ضوء) .و�سواء تع ّمد الراوي هذا التحليل اخلاطئ �أو مل يتعمده ف�إنه ي�سهم بذلك بتقوي�ض
دوره كو�سيط �أمني بني الثقافتني العربية والعربية .ويبدو لنا �أن ت�شكيك ال��راوي بدوره كو�سيط لغوي ي�أتي
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كم�ؤ�شر وا�ضح لأزمة الهوية التي يعاين منها ،فالتمكن من نا�صية اللغة العربية يعني �إىل حد ما قبول هيمنتها
واالندماج باملجتمع الإ�سرائيلي ،وهو �أمر ال ير�ضى به الراوي كناقد للمجتمع الإ�سرائيلي وممار�ساته بحق
ال�شعب الفل�سطيني ،الذي ينتمي �إليه.
ولكن ما من �شك يف �أن الت�شكيك بدور ال��راوي كو�سيط يف «�إخطية» ال ميكن �أن يقلل من �ش�أن ازدياد
التداخل اللغوي العربي يف هذه الرواية ويف الأدب الفل�سطيني املحلي عامة يف هذه املرحلة .ومن املالحظ �أن
هذا التداخل مل يعد يقت�صر على م�ستوى املفردات ذات ال�صلة بخ�صو�صيات املجتمع الإ�سرائيلي ،و�إمنا �أ�صبح
ي�شمل املفردات العربية التي ال يوجد لها خ�صو�صية معينة والتي ميكن ب�سهولة العثور على مرادفات عربية لها،
كما �أ�صبح ي�شمل �أي�ضا م�ستوى الرتاكيب .وبات من الوا�ضح �أن هذا التداخل �صار ي�أتي بعفوية ،حتى يف �سياق
ال�سرد ،نظرا الن�سياق ال�سارد وراء املفردات ال�شائعة يف اللغة العامية �أو ب�سبب ثنائية اللغة لدى بع�ض الأدباء.
يف ق�صة «ن�سمة باردة» من املجموعة الق�ص�صية «الأفق البعيد» لناجي ظاهر ( )1988ي�ستخدم الراوي
يف �سرده ،وبطريقة عفوية ،كلمة عربية �شائعة يف اللغة العربية املحكية (ديبون=معطف) 11،مع �أنه بالإمكان
ب�سهولة �إيجاد مرادف لها« :لف «ديبونه» حول ج�سده والت�صق باحلائط حماوال االحتماء به» (ظاهر،1988 ،
�ص .)41
�أما رجاء بكرية فت�ستخدم يف جمموعتها الق�ص�صية «ال�صندوقة» ( )2002مباين وتراكيب لغوية م�أخوذة
عن اللغة العربية كجزء من متردها اللغوي واملتمثل حتى يف عنوان املجموعة بت�أنيث كلمة «�صندوق» .فمثال يف
ق�صتها «الأبي�ض» ت�ستخدم نعتا م�شتقا من كلمة זיגזג العربية (وتعني خط متعرج)« :برمائي خطري جدا م�شيته
الزكزاكية على ال�شاطئ متنح �إح�سا�سا بالدناءة» (بكرية� ،2002 ،ص  .)53ويف ق�صتها «حماولة اغتيال» جند
تالعبا لفظيا يعتمد على ا�ستخدام كلمة «ملوخالخ» العربية (وتعني قذر) ب�شكل جمازي يف �سياق عربي ف�صيح:
وت�ساءلت ب�سذاجة مطلقة عن اللون الذي انتمي �إليه .لتوخي ال�صدق مل �أعرف قبل �أن ي�صرخ
بي عرب الأ�سالك الغا�ضبة «عرفياه ملوخليخت» 12.عرفت ولفعني الوجع �أن لوين ملوخالخ
يعني من عائلة امللوخية وما �شابهها (ن.م� ،.ص .)68
تلخي�ص
يعك�س التداخل اللغوي العربي يف الأدب الفل�سطيني املحلي �أزمة الهوية يف املجتمع الفل�سطيني-الإ�سرائيلي
املتمثلة يف حالة من ال�صراع بني هويته املدنية وهويته القومية .كما يرتبط هذا التداخل ارتباطا وثيقا بالتداخل
اللغوي العربي يف اللغة العربية املحكية .وميكننا القول �إن التداخل اللغوي العربي مر بثالث مراحل بارزة:
مرحلة الرتدد ،مرحلة التحدي ومرحلة الثنائية اللغوية .يف مرحلة الرتدد كانت هناك تداخالت �ضئيلة جدا
نتجت عن عدم �إملام باللغة العربية وعن رغبة يف املحافظة على نقاوة اللغة العربية .يف مرحلة التحدي ازدادت
« 11ديبون» هي ت�صحيف للكلمة العربية דובון والتي تعني جمازا املعطف ال�شتوي املنفوخ الذي يجعل الب�سه يبدو كالدب وذلك لأن هذه الكلمة تعني
يف الأ�صل الدب ال�صغري.
 12تعني «عربية قذرة».
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التداخالت ب�شكل وا�ضح ،ولكن هذه التداخالت جاءت على الأغلب لتحدي هيمنة اللغة العربية وخطابها
ال�سيا�سي� .أما يف مرحلة الثنائية اللغوية فقد �أ�صبحت التداخالت �أكرث تعقيدا وتركيبا نتيجة الزدياد ثقة الأدباء
بلغتهم العربية.
ومن املالحظ �أن ظاهرة التداخل اللغوي العربي مل تعد مق�صورة على الأدب الفل�سطيني املحلي ،و�إمنا
�أخذت تظهر �أي�ضا يف كتابات �أدباء فل�سطينيني من ال�شتات ومن قاطني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ولعلنا ال
نبالغ �إذا قلنا �أنها �أ�صبحت �إحدى ال�سمات املميزة للأدب الفل�سطيني عامة.
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Linguistic Interference of Hebrew in the Palestinian
Literature in Israel
Mahmoud Kayyal
Tel Aviv University
This article examines linguistic interference of Hebrew in the Palestinian literature in
Israel. Such linguistic interference refers to Palestinian writers applying knowledge
from Hebrew language to their written Arabic language. It can be assumed that
the widespread interference of Hebrew in the spoken Arabic language in Israel,
as a result of Israeli-Palestinians’ integration in the Israeli society, can encourage
Hebrew interference in written Arabic. In the same time the national identity of
these Palestinians strengthens pure written Arabic, especially on the background of
the Arab-Israeli conflict.
Consequently, linguistic interference of Hebrew in Arabic works written by IsraeliPalestinian writers has moved through three distinct stages:
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1. Hesitancy stage (1948-1967): there was limited interference resulted from
the lack of knowledge of Hebrew language and from the desire to maintain
the purity of the Arabic language.
2. Challenge stage (1967-1982): there was increased interference, but this
was most likely to challenge the dominance of the Hebrew language and
its political discourse.
3. Bilingualism stage (after 1982): the interference has become more complex
and sophisticated as a result of increased skillfulness of the Hebrew
language.
Finally, it should be noted that this phenomenon of Hebrew interference in written
Arabic is no longer limited to the Israeli-Palestinian literature, but also emerging
in the writings of Palestinian writers from the diaspora and the West Bank and
Gaza Strip, who mainly reflect the lingual situation under the Israeli occupation.
So, maybe it is not exaggerating if we say that Hebrew interference has become one
of the hallmarks of the Palestinian literature in general.
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The “Crimson Wine” Maqama: “al-Mudama al’Urjuwaniyya fi al-Maqama al-Ridwaniya”
Fuad Deeb Kinany
The article is an analytical study of “al-Mudama al-’Urjuwaniyya fi al-Maqama
al-Ridwaniyya” by the poet Mustafa ’As‘ad al-Laqimi al-Dumyati (d. 1760 CE). In
the Introduction we present the fundamental divisions among Arab literary critics
with respect to how the term maqama art is to be properly defined.
These divisions show that no unequivocal definition with a solid foundation exists
for this term. This fact can help us reject the position taken by many critics of the
maqama form who have called for rejecting maqama texts written in the seventeenth
and eighteenth centuries CE because they were supposedly composed in an “age
of decline” and therefore do not deserve to be studied and analyzed. In fact, the
present article shows that the position of these critics must not be accepted and these
relatively modern literary texts should be studied, even if their artistic elements
differ from those found in the maqamas of al-Hariri and al-Hamdhani. Indeed, the
“Crimson Wine” maqama provides very clear evidence that it does belong to this
genre, for it contains numerous literary elements which are similar to those used by
al-Hariri and al-Hamdhani, while at the same time it also possesses elements which
are distinctly different, and which may be characterized as innovations in the art of
the maqama introduced in the two afore-mentioned centuries.
The reader will quickly come to realize that the author of this maqama created these
innovations for the purpose of expressing his creativity in this genre by way of
depicting the realities of life in his day and age. The innovations in question can be
seen in many of the maqama’s artistic attributes: the opening stanza, the personality
of the maqama’s main character, its language and structure, the similarities between
the acclaimed figure and Christ, and the dialogue. No doubt the differences which
the maqama possesses with respect to these artistic elements, when compared to
those in the maqamas of al-Hariri and al-Hamdhani, reflect the author’s response to
the novel circumstances in his late times.

✷✷✷

VII

Abstracts
Arab society. The diminishing role of poetry in the Arabic culture, especially after
the breakdown of the qasida as an effective form of oratory , coupled with the high
rate of illiteracy made theater an attractive tool with which to instruct and agitate.

✷✷✷

Mahmud ’Amin al-‘Alim:
Between Politics and Literature
Mahmud Ghanayim
Tel Aviv University
The Arab Academic College
The subject of this article is the Egyptian critic Mahmud ’Amin al-‘Alim (19222009). In 1955, along with fellow critic ‘Abd al-‘Azim ’Anis, al-‘Alim published a
collection of articles entitled Fi al-Thaqafa al-Misriyya. In 1989, the third edition of
this book appeared, and in his new introduction, al-‘Alim stresses his firm adherence
to the same positions on literary criticism that he had taken in 1955. However,
when Ghanayim investigated this question, he found that some changes had in fact
occurred. These changes can be assigned to the following four categories:
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1. In the course of his activities in literary criticism since 1955, al-‘Alim has
introduced elements that were not part of his original frame of reference, as set
out in the first edition of his book, especially with regard to his understanding
of literary form.
2. It appears that originally central ideas have moved toward the margins for al‘Alim over time. Thus, the importance of external influences (e.g., the author’s
political convictions) has diminished in relation to purely literary considerations
in al-‘Alim’s evaluation of a given literary work.
3. Several definitions are preserved in form only, while their meanings have
acquired different connotations, as illustrated by al-‘Alim’s understanding and
use of his central term “theme”.
4. Al-‘Alim’s critical study of the work of Sun‘ Allah ’Ibrahim, Thulathiyyat alRafd wa’l-Hazima, shows that, in recent years at least, al-‘Alim has not adhered
to his theoretical principles in his applied criticism. All of these examples
clearly demonstrate the development of, and changes in, al-‘Alim’s literary
criticism. Nevertheless, it should be emphasized that al-‘Alim did not abandon
the Marxist approach, with its focus on the dialectics between form and theme.
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Modern Arab Theater: The Journey Back
Joseph Zeidan
Ohio State University
The pioneers of the Arab theater were anxious to emphasize their indebtedness to
Western theater and to distance themselves from indigenous dramatic forms. The
Lebanese Marun al-Naqqash was introducing his audience in 1847 with “a literary
theater and a European gold cast in Arab moulds”. The Egyptian Ya‘qub Sannu‘,
whose theater was profoundly influenced the native puppet theater, chose instead
to give credit to European troupes visiting Egypt and to Molière, Sheridan, and
Goldoni for establishing his theater. This Europeanized theater was institutionalized
especially when Egypt (with its newly-built European theaters erected by Khedive
Isma‘il) became the sole center for theatrical activities in the Arab world in the last
quarter of the nineteenth century. These activities were almost entirely controlled
by Levantine troupes who had a crucial interest in perpetuating the Europeanized
form. The Levantine theater was able to supplant the popular indigenous theatrical
tradition imposing new aesthetic criteria.
When this imported form, interestingly enough, reached a great degree of
maturity and sophistication, a new vigorous trend emerged calling for a thorough
reassessment. Some leading playwrights started questioning the suitability of this
dominant form in expressing adequately the national identity of the Arabs. The
quest for a “truly” national drama, which is capable of satisfying the social as
well as the aesthetic demands of the Arab audience, has become one of the most
important phenomena in the field of Arab drama today. An increasing number of
Arab scholars and playwrights refused to accept the notion that the Greco-Roman
model was the only criterion for determining the existence of theater in a culture.
This article discusses the political, social, and cultural motives behind this quest
focusing on the most significant experiments in an attempt to study the achievements
and the limitations of each one. In Egypt, this call for a special identity for Arab
drama was first articulated by Yusuf ’Idris who found his formula in al-Samir, an
Egyptian peasant theater-in-the-round. Al-samir compromises several performing
arts including word, song, story and dance, and allows for a free interflow between
performers and audience. Tawfiq al-Hakim recommended yet much older kind of
drama, the narrative-impersonator form.
In Syria, Sa‘dallah Wannus went back to the very beginning of modern Arab theater
to capture the true national spirit. In addition, Sa‘dallah advocated the “theater of
politicization” in an attempt to use this tool to bring about desired changes in the
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prominent component in them. Some of the dialogues have the classical form of
“he said” – “she said”, “you say” – “I say”, and others are written in a modern
narrative style. His poem Tibaq on Edward Said, for example, is truly very much
like a newspaper interview, with a hyphen before the poet’s question and a square
(□) before Edward Said’s answer!
The last device used by Darwish was to write a “daily chronicle”, or what he called
“the prose of life”. This refers to numerous passages in his poems which are filled
with easily understood expressions that approach the style of ordinary journalism,
with its occasional use of the colloquial and expressions from foreign languages.
It is as if Darwish wanted to write prose poetry, but in a metric form. And he may
very well have succeeded, and at this stage came to achieve al-Tawhidi’s expression,
which he turned into the motto of his poetry collection Like the Almond Blossom
or Farther: “A prose-like poetry”. This is an achievement which only an unusual
talent can attain, and a truly difficult labor and skillful “craft”.

✷✷✷

Between Job (Ayyub) and al-Sayyab
IV

Jeries Khoury
Tel Aviv University
The Arab Academic College
The employment of historical and mythical symbols is perhaps one of the most
important characteristics of modern Arabic poetry. Many Arab poets have been
inspired by historical and mythical characters, of whom they made frequent use in
their poetry. Among these poets was Badr Shakir al-Sayyab, who made intensive
use of different kinds of figures in his poetry. Among the few such figures to have
survived to the latest stage of his poetry was that of “Job” (’Ayyub). This figure is
intimately related to al-Sayyab’s own character because of the similarities in their
lives. Al-Sayyab seems to have been inspired by the biblical narration of this story,
but he introduced many changes in the figure itself by merging it into his own
persona. Al-Sayyab’s use of Job in poetry was so striking that many poets who
were affected by his tragic death wrote elegies for him, in which they show the
effects of al-Sayyab’s life story, his poetry and his use of Job on them. Al-Sayyab,
in such poems, becomes an intertext himself, one which has inspired numerous
other poets.
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Prose-like poetry: The Confused Dialogue between
Mahmud Darwish and the Prose Poem
Sulaiman Jubran
Tel Aviv University
This article deals with the rhythm of Darwish’s poems in the latter stage of his
poetic output, specifically beginning with his poem collection A Rose Less (Ward
Aqall) (1986). This was the time after Israel had occupied Beirut and the PLO left
the city. The poet then moved to his new “exile” in Paris, where his isolation, his
distance from events, presented him with a good opportunity for a great deal of
reading and introspection. In Paris, too, began his heart problems and his very real
fears of becoming old, illness and death. All these causes together brought about
a new stage in his poetry, reflected in the poet’s world view, the great questions he
asked about life and death, and in every component of his poems, including their
rhythm, the subject of this article.
Before this new stage Darwish for many years and in numerous poetry collections
used the metrical form, whose rhythmic strengths he exploited to the full. When in
the mid-1980s he began his new stage of poetry writing, new in both content and
language, the only new rhythmic possibility which he had was the prose poem. But
the poet, despite the fact that in his many discussions he admitted the qualities and
the legitimacy of the prose poem, did not use this form, rather preferring to find
his “solutions”, as he said, in metric verse. The question thus is, what were these
solutions which he thought could replace prose poetry, or in other words, how did
Darwish manage to write his poems in this latter stage in a way which made them
seem without meter while still keeping to the metric form?
Darwish’s “solutions” involved first of all the use of the mutaqarib or fa‛ulun meter,
a light and flexible meter which brings the text closer to prose. Thus, for example, his
collection A Rose Less, at the beginning of his innovative stage, consists entirely of
poems written in this meter, in lines which are occasionally filled with suggestions
of prose. But the mutaqarib meter which he used at that stage was not pure, but
usually mixed with the mutadarak or fa‘ilun meter. This mixture created, in fact,
a new meter in modern poetry, which we can name mutadarib. The poet naturally
did not write all his new poems in this meter, but it is fair to say that it was the one
meter which clearly dominated this stage. He also used this new meter frequently
in order to control the pace and to “dress” the text with an actual prose garment.
The poet’s later poems are also filled with dialogues, and in fact constitute a
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even one drop, we are all very lucky to have all this rich, colorful and problematic
informative work. In this sea of words and data we must find our way.

✷✷✷

The Arabic Language in the Future Vision Position
Documents
Muhammad Amara
Beit Berl Academic College

II

This paper deals briefly with the role and place of the Arabic language in the
position papers issued by Arab-Palestinian institutions in Israel, known as the
‘Future Vision” documents. The first document, “The Future Vision of the
Palestinians in Israel”, was published on behalf of “the National Heads of the Arab
Local Authorities in Israel” (2006). The second document, “An Equal Constitution
for All: On a Constitution and the Collective Rights of Arab citizens”, published
by Mosawa Center, and written by Yousif Jabareen (2006). The third document,
“The Democratic Constitution, was published by Adalah, the Legal Center for Arab
Minority rights in Israel (2007). The fourth document, “The Haifa Declaration”,
was published by Mada al-Carmel Center (2007).
The four position papers called for ending the linguistic hegemony of the Jewish
majority, considering it as part of the Jewish ethnic hegemony, granting the ArabPalestinians in Israel their linguistic role in expressing their cultural and national
identity in the public sphere. This means the documents have not taken language for
granted, but gave it a special attention. One document emphasized language from a
legal perspective, another from a political perspective, a third from a cultural one,
and the fourth, more specially Adalah, considered the language factor determining
the type of political and constitutional system in Israel.
The four documents paid a special attention to the Arabic language, not only from
the pragmatic side, but also from the symbolic one: the political, cultural and
constitutional.
In conclusion, the four positions papers pose a clear symbolic challenge to the
country. The collective work in formulating the papers is a symbolic challenge to
the country. Since the state prefers not to deal with the Arabs as a national group
but as individuals, the position appears emphasized the opposite. The language was
one of the most important indicators of this challenge.
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Ibn Manzur Speaks about His Major Sources
in Composing “Lisan al-‘Arab”
Shlomo Alon
“Lisan al-‛Arab” (The Language of the Arabs) is a one-language (monolingual)
composition in Arabic, written by Muhammad Ibn al-Mukarram, Ibn Manzur, from
7th Century Hijri/ 13th Century C.E. (630–711 H/ 1232–1311 C.E.).
The “Lisan” represents in my view the lexicographic and linguistic knowledge
accumulated by the Arabs and the Islamic society throughout the Middle-Ages.
In his own introduction to his book, Ibn Manzur describes his main concepts, his
major sources and his priorities in using them:
1.”Tahthib al-Lugha” (the purification of the language) by al-’Azhari.
2. “Al-Muhkam” (the well done) by Ibn Sida, from Andalusia.
3. “Al-Sihah (Sahah)” (the right traditions) by al-Jawhari.
4. “Al-Hawashi” (al-’Amali) by Ibn Barri (died 582H/1187 C.E.).
5. “Kitab al-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal-’Athar” (the book which contains
the largest collection of rare and foreign words in the Hadith) by Ibn al-’Athir
al-Jazari (al)Thahabi.
6. There are those who also erroneously added “Jamharat” Ibn Durayd (died
321H/ 933 C.E.) to Ibn Manzur’s major sources.
Whenever you finish it you feel that you must start again. The trip is a very
attractive one. Anyone who knows a little or a lot about dictionaries and lexicons
must realize that due to such figures like Ibn Manzur, who were not ready to give up

