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اململكة العربية ال�سعودية

الهيئة اال�ست�شارية

هيئة التحرير

�أ .د� .أحمد بن حممد ال�ضبيب

امل�شرف العام� :أ .د .عبدالعزيز بن نا�صر املانع

abuamr116@hotmail.com

رئي�س التحرير  :د .نا�صر بن �صالح احلجيالن

(رئي�س اللجنة العلمية مبركز حمد اجلا�سر الثقايف
ومدير جامعةامللك �سعود ال�سابق).
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hmozainy@gmail.com

�أ .د� .صالح جواد الطعمة

(�أ�ستاذ العربية والأدب املقارن يف جامعة �إنديانا يف الواليات
املتحدة الأمريكية).
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�أ .د .عبدالرحمن بن �صالح ال�شبيلي

(�أ�ستاذ الإعالم ووكيل وزارة التعليم العايل و�أمني عام املجل�س الأعلى للجامعات �سابقًا).
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(�أ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي بجامعة امللك �سعود بالريا�ض)
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�سكرتري التحرير  :ماجد بن علي اللحيدان
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املحررون :

حممد بن علي املقرمي
حممد خالد نق�شبندي
زيدان بن حممد عودة
�سامل بن حممد الفيفي
�إبراهيم جميد عبود
الإخراج الفني :

عبد ال�سالم حممد
ت�صميم الغالف:

�أ .د .عبداهلل بن يو�سف الغنيم

يحي عبدالعال

(�أ�ستاذ اجلغرافيا ووزير التعليم العايل ال�سابق يف الكويت).

crsk@crsk.edu.kw

�أ .د .حممد عدنان البخيت
(�أ�ستاذ التاريخ يف اجلامعة الأردنية بع ّمان)

hbc@ju.edu.jo

�أ .د .نا�صر الدين الأ�سد

(�أ�ستاذ الأدب العربي ،ووزير التعليم العايل ال�سابق يف الأردن)

dr.assad@batelco.jo

يهدف الكتاب �إلى ن�شر البحوث والدرا�سات العلمية التي تُلقى يف خمي�سية
حمد اجلا�سر بغر�ض توثيقها و�إتاحة الفر�صة ال�ستفادة �أكرب عدد من
القراء يف الوطن العربي منها .على �أمل النهو�ض مب ّهمة �إثراء الأو�ساط
العلمية بالأبحاث اجلديدة عن الثقافة العربية واحلقول املعرفية املت�صلة
برتاث اجلزيرة العربية ،التي كانت �ضمن اهتمامات عالمة اجلزيرة
العربية ال�شيخ حمد اجلا�سر (رحمه اهلل).
ردمك978-603-8038-09-3 :
رقم الإيداع يف مكتبة امللك فهد الوطنية1432/3546 :

جميع الأفكار الواردة تعرب عن �آراء كاتبيها وال تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر املركز
العنوان� :ص  .ب ، 66225 :الريا�ض11576 :
ت / 2178224 ، 2178221 :فاك�س2178223 :
الربيد الإلكرتوينinfo@hamadaljasser.com :
hajacc@gmail.com

كتاب دوري ن�صف �سنوي
ي�صدر عن مركز حمد اجلا�سر الثقايف
يف الريا�ض
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الطبـعـة الأولـى

 1432هـ 2011 /م

ح مركز حمد اجلا�سر الثقايف  1432هـ
فهر�سة مكتبة امللك فهد الوطنية �أثناء الن�شر
مركز حمد اجلا�سر الثقايف
(اخلمي�سية) كتاب دوري ن�صف �سنوي -مركز حمد
اجلا�سر الثقايف - .الريا�ض1432 ،هـ.
� 245ص�17X24 ،سم
ردمك978-603-8038-09-3 :
رقم الإيداع يف مكتبة امللك فهد الوطنية1432/3546:
الطبعة الأوىل
1432هـ 2011 /م

�أوالً :البحوث والدرا�سات:
▪ ت َ
ُن�شر البحوث والدرا�سات اجلديدة واملبتكرة ،التي تُلقى
يف حما�ضرات اخلمي�سية التي ينظمها مركز حمد اجلا�سر
الثقايف ،بعد �صياغتها مبا يتنا�سب مع �شروط الن�شر.

▪

▪

حم ّكم (�أو �أكرث) من املخت�صني
تُع َر�ض البحوث على َ

يف الهيئة اال�ست�شارية �أو غريهم ،ولهيئة التحرير يف حاالت
خا�صة �أن جتيز -على م�س�ؤوليتها -ن�شر بع�ض البحوث.
▪ ُيب َّلغ �أ�صحاب البحوث بالر�أي النهائي للمحكمني

يركز الإ�صدار على البحوث ذات ال�صلة ب�أي حقل من

بخ�صو�ص �أبحاثهم خالل مدة �أق�صاها �ستة �أ�شهر �ضمن

حقول العلوم الإن�سانية الآتية :اللغويات النظرية والتطبيقية،

الرتتيبات الآتية:
 ُي َب َّلغ �أ�صحاب البحوث التي تُق َبل للن�شر مبوافقة هيئةالتحرير على ن�شرها.
 البحوث التي يرى املحكمون وجوب �إجراء بع�ضالتعديالت �أو الإ�ضافات عليها قبل ن�شرها تُعاد �إىل
�أ�صحابها مع املالحظات املحدَّدة كي يعملوا على �إعدادها
نهائي ًا للن�شر.
 �إذا كانت التعديالت ي�سرية تتوىل ذلك هيئة التحرير. البحوث غري املجاز ُة يب َّلغ �أ�صحابها بذلك ،دون �إبداءالأ�سباب.
 -مُي َنح كل باحث ع�شرين م�ست ًال من بحثه املن�شور.

الآداب والآداب املقارنة ،الدرا�سات الفل�سفية ،الدرا�سات
النف�سية ،الدرا�سات االجتماعية املت�صلة بالعلوم الإن�سانية،
الدرا�سات التاريخية ،الدرا�سات اجلغرافية ،الدرا�سات حول
الفنون ،الدرا�سات الآثارية (الأركيولوجية) ،الدرا�سات
الإعالمية ،الدرا�سات الرتبوية ،الإدارة العامة.
▪ ُي�شترَ ط �أن يكون البحث مطبوع ًا ،و�أال يتجاوز ()35
�صفحة من احلجم العادي مبا يف ذلك احلوا�شي الالزمة
واملالحق وقائمة امل�صادر واملراجع.
▪ ُيراعى �إدراج الهوام�ش يف �شكل �أرقام مت�سل�سلة يف كل
�صفحة ،مع مراعاة �أن ُيذكر ا�سم امل�صدر �أو املرجع كام ًال
عند الإ�شارة �إليه لأول مرة ،ف�إذا تكرر ُي�ستخدم اال�سم
املخت�صر.
ر�سل البحـث �إىل هيئة التحرير �إلكـرتوني ًا يف ملـف
▪ ُي َ
املبي �سابق ًا.
(وورد) على عنوان رئي�س التحرير نَّ
▪ ُي َعد البحث قاب ًال للن�شر �إذا توافرت فيه ال�شروط الآتية:
• اعتماد الأ�صول العلمية يف �إعداد البحث وكتابته من
توثيق وهوام�ش وم�صادر ومراجع.
• �أال يكون قد �سبق ن�شره� ،أو ُقدِّ م لأي جهة �أخرى من
�أجل ن�شره.
• �أن ُيرفق ملخ�ص للبحث يف حدود �صفحة واحدة (400
كلمة) بلغة البحث ،وترجمته �إىل الإجنليزية .و ُيكتب يف
�صفحة منف�صلة مزيد من املعلومات عن امل�ؤلف؛ كعنوانه
الكامل ،ودرجته العلمية وتاريخ احل�صول عليها ومن �أي
اجلامعات ،ووظيفته احلالية وتخ�ص�صه العلمي.
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ثانيا ً :املحا�رضات:

▪

تُقدَّم عرو�ض للمحا�ضرات التي تُقام يف اخلمي�سية

لإبراز �أهم املحاور التي تناولها املحا�ضر؛ بهدف الك�شف عن
املو�ضوعات الأ�سا�سية يف املحا�ضرة وما له �صلة بها من �أفكار
قد تفتح املجال �أمام الباحثني لال�ستفادة منها والبناء عليها
وتطويرها ،ثم اخلروج مبو�ضوعات و�أفكار جديدة.
▪ ُت َو َّثق الندوات العلمية التي يقيمها مركز حمد اجلا�سر
الثقايف عن طريق تقدمي عر�ض لأهم النقاط التي تغطيها
جمتمع ًة ،مع تقدمي م�سرد لأبرز الأفكار يف كل ورقة من
�أعمال الندوة.

▪

كما ي�سعى املركز �إىل عقد ندوات متخ�ص�صة حول

مو�ضوعات حمددة ،تن�شر يف بع�ض الأعداد.

ثالثا ً :العرو�ض واملراجعات:
▪ ُت ْع َر�ض الكتب التي ي�صدرها املركز �أو الكتب والبحوث

تناولتها ،مع و�ضع الدرا�سة يف �سياقها التاريخي واملعريف

املن�شورة يف املجالت العلمية الأخرى مما له �صلة

للك�شف عن الإ�ضافة �أو التكرار �أو الق�صور فيها.

باملو�ضوعات التي تدخل �ضمن اهتمام املركز.

▪

ُي َّت َبع يف العر�ض الأ�سلوب العلمي يف تقدمي غطاء نظري

للدرا�سة وجمالها وحماورها و�أبرز النقاط املهمة التي

▪ ال يزيد عر�ض الكتاب عن ع�شر �صفحات.
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املحتويات
املحتويات
افتتاحية العدد

				
معايل الأ�ستاذ عبدالعزيز بن حممد ال�سامل

�أو ًال :البحوث

 - 1القا�ضي �إ�سماعيل الأكوع� :سريته وم�سريته" :د� .أحمد الزيلعي
� - 2أزمة الثقافة العربية :علل قدمية و�أخرى جديدة :د .فهد العرابي احلارثي
			
� - 3إبداع االحتذاء واالبتداع يف �شعر املتنبي :د .ح�سني الواد
		
� - 4أبو متام والق�صيدة :د .عبداهلل بن �صالح الو�شمي
		
 - 5تعليم اللغة العربية بالفطرة واملمار�سة :د .عبداهلل الدنان

ثان ًيا :املحا�ضرات

		
 - 1ندوة تكرمي د .عبدالعزيز املانع :د� .أحمد ال�ضبيب ،د .حممد الهدلق
				
 - 2اختطاف اجلا�سر �صحفي ًا� :أ .عبداهلل املناع
 - 3ت�أمالت يف الرواية ال�سعودية :د .عبداهلل بن حممد الغذامي
			
 - 4قلق الت�أليف :املكون اليهودي منوذج ًا :د� .سعد البازعي
 - 5مر�ض الزهامير :خرف ال�شيخوخة املبكر :د.فهد اخلليفة		
		

ثال ًثا :عرو�ض الكتب

 - 1جدلية امللفوظ وامللحوظ ،د� .أبو�أو�س �إبراهيم ال�شم�سان
		
 - 2عنيزة و�أهلها يف تراث حمد اجلا�سر ،د .عبدالرحمن ال�شبيلي
 - 3مناذج من �صحافة �أبناء اجلزيرة العربية� ،أ .حممد الق�شعمي
					
راب ًعا :تعريف بامل�شاركني

11
15
37
63
83
105
139
163
171
187
205

227
231
233
235
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افتتاحية العدد
بقلم :معايل الأ�ستاذ عبدالعزيز ال�سامل
ح�ي�ن تل َّقيتُ دع ��وة حبيبنا الأ�ست ��اذ معن بن حمد
اجلا�س ��ر لتقدمي هذا الكتاب ال ��دوري الذي ي�صدر عن
(مرك ��ز حم ��د اجلا�سر الثقايف)؛ انداح ��ت يف ذاكرتي
�ص ��ورة مت�أ ِّلق ��ة ل�شيخنا العالم ��ة اجللي ��ل ال�شيخ حمد
اجلا�سر تغم ��ده اهلل بوا�سع رحمته ،و�أ�سبغ عليه �ش�آبيب
ر�ضوان ��ه ،ورفع ذكره جزا ًء ما قدم ��ه لأمته وبالده من
خ�ل�ال م�ؤ�س�ست ��ه العلمية الت ��ي نتفي�أ ظالله ��ا الثقافية
الوارفة ،والتي بناه ��ا بجهده املتوا�صل ،وعلمه الوا�سع،
و�إدراك ��ه احلكي ��م ،وق ��د منت حت ��ت رعايت ��ه ،وكربت
وات�سعت بف�ضل توجيهات ��ه ومتابعته وت�ضحياته يف بناء
كيانها وتثبيت قواعدها ،لت�ستمر بعده كما مت َّنى لها �أن
تكون.
ومن ف�ضل اهلل عل ��ى �شيخنا الكرمي �أن �أكرمه اهلل
تعاىل بابنه :معن و�أخواته الف�ضليات ،وقبلهم �أم حممد
وال ��دة معن؛ رفيق ��ة درب والده وقرين ��ة حياته ،و�أقرب
النا� ��س �إليه و�أحظاهم عنده� ،أم َّد اهلل يف عمرها و�أكرث
من �أمثالها.
ولق ��د كان �أخونا العزي ��ز ابنه معن ِن ْع َم خلف خلري
�سلف؛ فق ��د وا�صل م�س�ي�رة والده املبارك ��ة ،و�سار على
نهج ��ه وريادته ،حمافظ� � ًا على ا�ستمرار ه ��ذه امل�ؤ�س�سة
وم�ضحي ًا براحته ومبا ميلك
الثقافي ��ة ،باذ ًال كل جه ��ود
ِّ

م ��ن جه ��د وم ��ال لرق ِّيها
وحتقيق امت ��داد م�سريتها
وات�س ��اع دائرته ��ا ،وكان
لأع�ضائه ��ا احلظوة املرعية لدى االب ��ن البار كما كانت
خطوتهم يف عهد والده الرائد اجلليل.
وح�ي�ن ت�أمل ��تُ حمتويات ه ��ذا العدد ال ��ذي يجده
الق ��ارئ ب�ي�ن يدي ��ه؛ وج ��دتُ �أنَّ فر�سان الكلم ��ة الذين
احتواه ��م ه ��ذا الفهر�س �أك�ث�ر ثقاف ًة و�أو�س ��ع علم ًا من
كات ��ب ه ��ذه االفتتاحية ،ولع ��ل دعوتي لكتابته ��ا تندرج
حت ��ت مقول ��ة أ�ن ��ه يج ��وز تق ��دمي املف�ض ��ول م ��ع وجود
الفا�ضل ،وبنا ًء على ه ��ذه القاعدة جاء تقدميي له�ؤالء
الفر�سان م ��ن العلماء املرموق�ي�ن ،واملثقفني البارزين.
ومم ��ا يح�سن اال�ستدالل ب ��ه يف هذا املج ��ال� :أن جملة
الآداب (التي كان ي�صدرها د� .سهيل �إدري�س بلبنان يف
زم ��ن �سابق) كانت قد درجت على و�ضع باب هو خامتة
ملو�ضوعاته ��ا يحمل عن ��وان( :ق ��ر�أتُ الع ��دد املا�ضي)
ويتب ��ادل الكتابة حتت ه ��ذا العنوان عدد م ��ن الكتّاب.
وكان ل ��ه �ص ��دى يف �إثارة كث�ي�ر من النقا� ��ش بني بع�ض
الق ��راء والك َّت ��اب ،ولكن ��ه نق ٌد ُي�ث�ري ال�ساح ��ة الأدبية،
ويرفع م�ست ��وى املجلة الثقافية ،ولع ��ل هذا ينطبق على
و�ضع هذه االفتتاحية التي عادة ما ُتكتب يف هذا املكان.

يحوي هذا الجزء
 - 1القا�ضي �إ�سماعيل الأكوع� :سريته وم�سريته ،د� .أحمد بن عمر الزيلعي
� - 2أزمة الثقافة العربية :علل قدمية و�أخرى جديدة ،د .فهد العرابي احلارثي
		
� - 3إبداع االحتذاء واالبتداع يف �شعر املتنبي د .ح�سني الواد
� - 4أبو متام والق�صيدة ،د .عبداهلل بن �صالح الو�شمي
 - 5تعليم اللغة العربية بالفطرة واملمار�سة ،د .عبداهلل الدنان
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�أزمة الثقافة العربية :علل قدمية ..و�أخرى جديدة!

�أزمة الثقافة العربية
( )
علل قدمية ..و�أخرى جديدة! *
د .فهد العرابي الحارثي(**

)

�إن العالقة التبادلية الت�شابهية بني النا�س والنخبة املثقفة تفتقد �إىل روح امل�س�ؤولية،
والنخبة املثقفة القادرة على النقد والتحليل من�صرفة �إىل �ش�ؤونها اخلا�صة ،و�إن
دكتاتورية املثقف �سبب رئي�س يف وجود جمهور م�سلوب الإرادة فهو جلهله و�سوء تربيته
يبقى مبهور ًا مبا ُيلقى عليه.
و�أ ّما عالقة العرب بثقافتهم فهي خامدة خاملة .وحتا�سد املثقفني فيما بينهم �سببه
�ضيق ف�ضاء احلرية ،وع��دم تعودهم على حق االختالف ،وع��دم اقرارهم ب�شرعية
املغايرة.

تقدمي مدير املحا�ضرة:

يثري م�صطلح «الثقافة»  -حيث ُذكر -كثري ًا
م��ن الأخ��ذ وال��رد حوله يف �أو� �س��اط النخبة
و�سعه �آخ��رون،
والعامة ُي�ض ِّيقه بع�ضهم و ُي ِّ
فكيف �إذا �أ�ضفنا �إليه مفردة (عربية)؟!.
والثقافة العربية هي ٍّ
جتل من جت ِّليات هذا
املجتمع العربي امل�أزوم يف ال�سيا�سة واالقت�صاد
واالج�ت�م��اع ،وي ��زداد عمق �أزم��ات�ن��ا ب��ازدي��اد
الفجوة الهائلة التي تف�صلنا ع��ن العامل.
ودرا�سة �أزمة الثقافة العربية -بل �أزماتها -ال

ت�أتي يف �سياق َج ْلد الذات كما يحلو لبع�ضهم
�أن يفعلوا ،و�إمنا ي�أتي يف �إطار الوعي بالواقع
والرغبة يف التجاوز .والدكتور فهد العرابي
مم��ن ُ�ش ِغلوا بهذا الأم ��ر ،ف�أعلن
احل��ارث��ي َّ
عن موت النخبة ،و�أ�صدر البيان رقم ()1
يف هزمية دكتاتورية املثقفني ،وهو �أكادميي
و�أ�ستاذ جامعي ،حا�صل على دكتوراه الدولة
يف الآداب والعلوم الإن�سانية عام 1980م ،من
جامعة ال�سوربون يف باري�س .وير�أ�س حالي ًا
مركز �أ�سبار للدرا�سات والبحوث والإعالم،

(*) �أ�صل البحث حما�ضرة ُقدِّمت �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف منتدى «اخلمي�سية» يف  4يونيو 2009م.
�أدار اللقاء د .مو�سى عبا�س.

(**) رئي�س مركز �أ�سبار للدرا�سات والبحوث والإعالم يف الريا�ض.
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ثالث دورات متتابعة ،وهو �أول رئي�س ملجل�س
�إدارة �صحيفة (الوطن) ال�سعودية� .شارك يف
عدد من امل�ؤمترات وامللتقيات ،وم َّثل بالده يف
فعاليات ثقافية و�سيا�سية و�إعالمية ،ونتاجه
العلمي ُمتن ِّوع وثري.
املحا�ضر:
�أول كلمة �أقولها يف ه��ذا ال�صباح املبارك
هي الدعاء بالرحمة والغفران ل�صاحب هذا
املكان ،و�أن ُي�سكنه ف�سيح جناته ،فقد كان
�أبانا ،وكان �أ�ستاذنا .وال�شكر اخلا�ص لأخي
و�صديقي الأ�ستاذ معن اجلا�سر الذي دعاين
لهذه املنا�سبة وهي�أ يل هذه الفر�صة لاللتقاء
بكم واحلديث �إليكم ،والت�شاور معكم يف بع�ض
م�سائل �أو م�شكالت «الثقافة العربية» كما
�أ�شكر الدكتور نا�صر احلجيالن ال��ذي توىل
متابعة ه��ذا اللقاء ،و�أ�شكر الدكتور مو�سى
عبا�س على هذا الكالم الذي قاله ،كما �أرجو
�أن �أكون عند ح�سن ظنه وح�سن ظنكم.
مو�ضوع ال�ي��وم ه��و ع��ن الثقافة التي ت�شهد
موت النخبة املثقفة� ،إذ َّ
تتغذى الثقافة اليوم
من الأطراف بد ًال من �أن َّ
تتغذى من الأعلى،
و ُتعاين من انت�شار الثقافة الأفقية.
ويف ه��ذه امل�ح��ا��ض��رة �أح�س�ستُ ب� ��أن يف
الثقافة العربية عل ًال قدمية ال تزال م�ستمرة
وموجودة ،وعل ًال جديدة تكاد ُت ِِّ
�شكل خطورة
�أكرب من العلل القدمية .و�أرج��و �أن ال ُي� َؤخذ
38
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هذا الكالم على �أنه احتفائية من احتفائيات
َج ْلد الذات ،ولكنها دعوة للت�أمل فيما ُيحاك
للثقافة ال�ع��رب�ي��ة م��ن حت��دي��ات وخم��اط��ر،
و�أزعم �-شخ�صي ًا� -أن من ح�سن حظ الثقافة
العربية �أنها ي�سودها الكتاب املقد�س القر�آن
الكرمي ،فهو منهج ح�ضاري لأنه منهج حياة،
ومنهج فكري لأنه ملهم لهذه احل�ضارة ولهذه
الثقافة ،ول��و مل يكن ه��ذا ال��و��ض��ع للثقافة
العربية (نظر ًا �إىل الأزم��ات التي مرت بها
يف تاريخها القدمي و احلديث) لرمبا كانت
الثقافة العربية يف عداد الأم��وات اليوم� ،إن
مل تكن يف عداد احل�ضارات املنقر�ضة ،لكن
احل�صن املنيع الذي كان يقف دائم ًا يف وجه
ه��ذه الأزم ��ات ه��و ا�ستناد الثقافة العربية
�إىل ح�ضارة الإ�سالم وكتابه املقد�س القر�آن
الكرمي ،لكن هل ه��ذا يكفي ملا تواجهه من
حت��دي��ات ك �ب�يرة؟ ه��ذه جم�م��وع��ة ت���س��ا�ؤالت
ن �ح��اول ط��رح�ه��ا يف ه ��ذه امل �ح��ا� �ض��رة التي
تلخ�صت بالنقاط الآتية:
تبعية معقدة
ن�ضيف �إىل �سلبيات ع�صرنا العربي ونقاط
�ضعفه :العالقة التبادلية الت�شابهية بني
النا�س والنخبة املثقفة ،فهي عالقة تفتقد -يف
عمقها� -إىل روح امل�س�ؤولية ،كما تعوزها -يف
الوقت ذاته -النزعة املرج َّوة نحو العقل الذي
ي�شرتط التقومي واملراجعة والنقد احلر .وكان

�أزمة الثقافة العربية :علل قدمية ..و�أخرى جديدة!

خري من و�صف تلك العالقة وحدد مالحمها
واحد من املثقفني �أنف�سهم� ،إذ قال« :اجلمهور
الذي يجابهه املثقف جمهور ن�صف �أمي؛ �إنه
يبتلع كل ما ُي َق َّدم �إليه دون تردد �أو ت�سا�ؤل.
والنخبة املثقفة القادرة على النقد والتقومي
من�صرفة �إىل �ش�ؤونها ،ال يهمها �إال ما مي�س
م�صاحلها م�ب��ا��ش��رة ،فاملثقف ينتظر من
�أ�صدقائه الإطراء واملديح ،ومن �أعدائه الذم
والقدح ،وبهذا ف�إنه ال ي�شعر مب�س�ؤولية ثابتة،
وال يخ�ضع ملقايي�س مو�ضوعية ُملزمة ،فهو
ي�شعر ب�أنه حر طليق من �أي التزام ،و�أن كل
الأمور �سواء ،ولي�س من امل�ستغرب -واحلالة
هذه� -أن ت�صل نوعية �إنتاج مثقفينا �إىل درجة
الإ�سفاف ،ما ي�س ِّهل �سلطة الفكر الأجنبي
الغربي حتديد ًا علينا فهو يبقى املحك الأخري
للقيم التي نعجز عن حتقيقها»( .)1هل فيما
يقوله هذا املثقف ت�سفيه ملا ينجز �أقرانه من
املثقفني ،مع احلفاظ الكامل على مقومات
«�سلطتهم» ،ف�ك��ل م��ا ي�ق��ول��ون ح��ق ال يقبل
الدح�ض �أو النق�ض؟ �أو �أن املق�صود هو تقزمي
اجلمهور و�شرذمته ،وجعله يف مو�ضع «الإ َّمعة»
الذي يلتهم كل ما ُيقال له �أو ُيلقى عليه دون
فح�ص �أو اختبار �أو م�ساءلة؟ نحن نظن �أنه
يرمي �إىل الأمرين مع ًا ،فديكتاتورية املثقفني
العرب الواهمة هي التي اقت�ضت وجود جمهور

م�سلوب الإرادة .وهذا اجلمهور ،جلهله ول�سوء
الرتبية التي تلقاها ،يبقى دائ�م� ًا يف موقع
االنبهار جتاه ما يقوله من يع ُّدون �أنف�سهم
�أن�صاف �أنبياء.
وعندما �أَ ِمنَ ه�ؤالء مغبة احل�ساب �أو العقاب
ان�صرفوا �إىل �ش�ؤونهم ،فت�س َّيبت م�س�ؤولياتهم،
ومن َث َّم انخف�ض م�ستوى �إنتاجهم ،وا�ست�سهلوا
الق�شور ،وتفاقم ُب ْعدُهم عن العميق واجلذري
واحلا�سم.
وبني اجلمهور امل�ست�سلم ملثقفيه واملثقفني
غري الآبهني بجمهورهم ن�ستطيع �أن ن�ستو�ضح
املنجز الثقايف العربي ،وما هو عليه من
واقع َ
�ضعف� ،أو بالأحرى (�إ�سفاف) كما هو و�صف
املثقف الذي �أ�شرنا �إليه �أعاله؛ ما �سهل ت�سلط
الفكر الأجنبي املت�صف باحلرية والإب��داع
وامل�س�ؤولية.
فقد كان واقع الثقافة العربية هذا دافع ًا
لكثريين للبحث يف ذلك الفكر الأجنبي عن
الإج��اب��ات املتوخاة ح��ول �أ�سئلة ع�صرهم،
وح��ول م�ستقبلهم الكامن يف غمو�ضه ويف
املجهول .وهنا �إ�شارة وا�ضحة �إىل حالة معقدة
من حاالت «اال ِّتباع» املتحكمة يف تفكرينا ويف
مناهجنا ويف نظرتنا للم�ستقبل ،وهي حالة
ُت�ضاف �إىل احلاالت الأخرى التي ت�شكل -يف
جمموعها حقيقة و�ضع العرب ،يف عالقتهم

(� )1أ .ه�شام �شرابي ،مقدمات لدرا�سة املجتمع العربي ،ط ،2الدار املتحدة للن�شر ،بريوت � ،1975ص.119
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بثقافتهم اخلا�صة ،ويف �صالتهم بالإجنازات
الب�شرية الأخرى ،ال �سيما املتقدمة.
�إن عالقة العرب بثقافتهم �إ�ضاف ًة �إىل
ما َت َق َّدم -هي عالقة �سالبة �ساكنة خامدة
خاملة ،كما �أن النظام الثقايف العربي يف
الوقت ذاته هو  -يف الغالب -نظام «�أن��اين»
منغلق ومغرور ،فهو ال يرى �سوى نف�سه ،وهو
ي�ؤمن ب�أنه «نظام مكتمل» ُم ْل َهم و ُم ْلهِ م ،وال
ي�ست�سلم للم�ساءلة �أو احلوار� ،أو النقد احلر،
وه��و غري ق��ادر على اكت�شاف نقاط �ضعفه،
هذا يف حال �أنه �أعطى لنف�سه  -من الأ�سا�س-
احلق يف االعتقاد باحتمال انطوائه على نقاط
و�صف به هذا النظام
�ضعفه .كما �أن �أقل ما ُي َ
�أن��ه نظام «م�ستبد»؛ فهو ي�ضع نف�سه فوق
النا�س ،فهو �أب��و احلكمة وهو َج ُّدها ،ولي�س
مطلوب ًا �-أو بالأحرى :لي�س متاح ًا � -أن يفكر
�أح��د� ،أو يحاول �أن يناق�ش ذلك النظام� ،أو
ينتقده� ،أو يطعن فيه .والع�صر الذي نعي�شه
اليوم  -تخ�صي�ص ًا -ال ين�سجم مع هذا الن�سق
يف التفكري� ،أو يف اخلطاب� ،أو يف النظر �إىل
الأ�شياء ،بل هو يقرتح �أن�ساق ًا �أخرى ت�ستند
�إىل ن�سبية العلم واملعرفة ،وهذا ما يقت�ضي
احرتام التعدد واالختالف ،وبناء وجهات نظر
متطورة متغرية ،من َّثم فهي -وبال�ضرورة-
لي�ست حدية �أو قطعية ،فكل �شيء قابل للتطور

د .فهد العرابي احلارثي

والتغري والتبدل ،وعلى الإن�سان �أن يتحكم يف
العلم ،ويف الوقت نف�سه :مبا يفيده وي�صلح
حاله وحال الآخرين(.)2
�أم��ا عالقة العرب بثقافة الآخ��ر فتظهر
على �أحد وجهني :وجه راف�ض منغلقُ ،م ْع ِر�ض
متام ًا عن �أي ُم ْن َجز ي�أتي من اخلارج �أو من
الغري مهما كانت جناعته ،وي�أتي هذا املوقف
ير �إال يف ما هو عندنا،
من منطلق �أن ال خ� َ
و�أن كل ما يجيء من عند الآخرين ال يخلو
يف الغالب -من ال�شرور والآثام والآفات ،وهو
يحمل معه اخلطر والدمار واملوت الز�ؤام.
�أم��ا الوجه الثاين للعالقة :فهو التبعية
البليدة املق ِّلدة ،فهي مرتهنة ل��ر�ؤى الآخ��ر
وت �� �ص��ورات��ه ،دون ح�ت��ى جم��رد التفكري يف
م�ساءلة تلك ال��ر�ؤى� ،أو نقد تلك الت�صورات
وفح�صها واختبارها .بل �إن االنقياد الأعمى
لها من ِق َبل بع�ض مثقفينا جعلهم يتعرثون
يف فهمها ،ومن ثم يف�شلون يف التعامل معها،
فتكون النتيجة �أنهم ُينزلونها �أحيان ًا يف غري
منازلها� ،أو �أنهم يعيدون �إن�شاءها بطريقة
غري �أمينة ،فال هي بالوفية للأ�صل ،وال هي
بالإ�ضافة التي ت�ستحق النظر.
وقد ظهرت يف العامل العربي جتارب كثرية
تختلط فيها املفهومات ،وتلتب�س امل�صطلحات
وت�ستعجم� ،أو �أنها ال تن�سجم مع م�ضمونها

( )2د .علي الهادي احلوات ،الرتبية العربية ر�ؤية ملجتمع القرن احلادي والع�شرين ،ط ،1دار الكتب الوطنية،
بنغازي ،ليبيا 2004م� ،ص.106
40
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ودالالتها الأ�صيلة ،فت�ستفحل حالة العقم يف
البيئة الثقافية ،وتتفاقم و�ضعية اجلمود.
حتاقد املثقفني
و�إذا كان من �أ�سباب ذلك كله �ضيق ف�ضاء
احل��ري��ة؛ الف�ضاء ال��ذي ميكن �أن ترفرف
يف ج�ن�ب��ات��ه �أج �ن �ح��ة امل�ث�ق��ف ال �ع��رب��ي؛ ف ��إن
ذل��ك «ال�ضيق» ي��زداد «�ضيق ًا» نتيجة بع�ض
ممار�سات املثقف نف�سه.
لقد متكن املثقف يف الغرب من احل�صول
على جميع حقوقه ،وهو الأمثل يف ممار�سة
م���س��ؤول�ي��ات��ه ،ك�م��ا �أن ع�لاق�ت��ه بال�سلطات
املتعددة اتخذت -منذ �أزمان بعيدة -وا�ضحة
من �أ�شكال اال�ستقالل واالحتكام �إىل قيم
احل��ري��ة وال��ع��دل� ،إذ �إن ت�ق��اط��ع امل�صالح
الوطنية �أو القومية �أو تداخلها بني الطرفني
ال ي�سمح -ب ��أي ح��ال -باللجوء �إىل البط�ش
�أو التنكيل ،وم��ن َث� َّ�م ف ��إن املثقف هناك ال
يقع �ضحي ًة لهواج�س ح�سابات �أخ��رى خارج
م�س�ؤولياته يف املجتمع الذي يعمل على ت�أديتها
بكفاءة واقتدار.
يف ال��وق��ت ال ��ذي �أجن ��ز ف�ي��ه امل�ث�ق��ف يف
الغرب تلك املكا�سب ،وم��ن َث� َّ�م تخل�ص من
الحظ
هواج�س البط�ش ،وكوابي�س التنكيل؛ ُي َ
�أن املثقفني ال�ع��رب -ع��و��ض� ًا ع��ن ت�صحيح
عالقتهم بال�سلطات املختلفة على ذلك النحو
 -ما يربحون يعملون لي�س فقط على تكري�س

العالقة القمعية املرتابة وتنميتها ،بل �إنهم ال
ي�ستنكفون عن الإفادة من منتجاتها ،في�صبح
م��ا ين�ش�أ بينهم م��ن «حت��اق��د» �أو «حتا�سد»
دافع ًا �إىل املبادرة من طرفهم �إىل ا�ستفزاز
ال�سلطة ،بل ا�ستعدائها على بع�ضهم ،فلي�س
غريب ًا يف مثل هذه احلال �أن يكون من ديدن
ه�ؤالء املثقفني «الو�شاية» ببع�ضهم .و�إذا كان
من �صفات الو�شاية �أن تكون �سرية �أحيان ًا
فقد ي�أتي اال�ستعداء يف �أح��اي�ين �أخ��رى بال
حياء ،علني ًا عرب املنابر� ،أو الكتب� ،أو من
خالل و�سائل الإعالم املختلفة ،ف ُي َح َّذر النا�س
و ُينذرون ،و ُت�ستَدرج ال�سلطات للتدخل ،ومن
َّثم ي�أخذ هذا التدخل �أ�شكا ًال خمتلفة ،تنتهي
كلها ِّ
ب�شل حركة املثقف و�إرباكه وتعطيله عن
مهماته .وال�سلطات هنا لي�ست بال�ضرورة
ال�سيا�سية ،فللمجتمع �سلطاته الأخرى� ،سواء
الدينية �أو العرفية� ،أو �أي �أن�ساق �أخالقية
وثقافية �أخ ��رى .فيكون حتاقد املثقفني �أو
حتا�سدهم م�صدر ًا �أو دافع ًا لن�شر ال�شكوك
التي قد تطال العقائد وال�ضمائر والأخالق،
فتحت�شد يف مواجهة امل�ستهدفني  -الذين هم
جزء من ج�سد الثقافة � -ألوان من التحديات
النف�سية وغري النف�سية� ،أقلها ت�أجيج كراهية
النا�س لهم� ،أو �إ��ض�ع��اف الثقة فيهم ،ويف
�صدقهم ووالئ�ه��م ،و�أق��واه��ا �أو �أ�صعبها نبذ
ه� ��ؤالء املثقفني و�إق���ص��ائ�ه��م ،ب��ل ق��د ي�صل
الأم��ر �إىل تهديد �أمنهم ،وتعري�ض حياتهم
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وحياة �أُ َ�سرهم للعديد من املخاطر .وهذا
الو�ضع مل يقت�صر على ع�صرنا احلايل اليوم،
فقد ظل حتاقد املثقفني العرب وحتا�سدهم
مناط كثري من املحن التي تعر�ض لها بع�ض
العلماء واملثقفني منذ حمنة الإم��ام �أحمد
ابن حنبل يف الع�صور العبا�سية ،وهو الفقيه
الغيور املجتهد ،وحتى طه ح�سني يف الع�صر
احلديث ،وهو الأديب والباحث الذي يخطئ
وي�صيب ،وهل اخلط�أ ي�ستوجب الت�صويب �أو
�أنه  -عو�ض ًا عن ذلك -ي�صبح الذريعة املماثلة
واجلاهزة لت�صفية احل�ساب مع «اخل�صوم»،
�أو يكون امل�س ِّوغ لإ�شباع نوازع املناف�سة والغرية
واحلقد؟
ومن �أبرز ما يحر�ض على ت�أجيج حتا�سد
املثقفني العرب وحتاقدهم عدم تعودهم على
حق «االخ �ت�لاف» ،وع��دم �إق��راره��م ب�شرعية
املغايرة .فاالختالف هو يف النظام الثقايف
العربي امل��روق وال�ت�م��رد ،وه��و القطيعة مع
الأن�ساق املتواترة ،وهو الرف�ض للتاريخ ،وهو
الدح�ض لل�سائد وامل ��أل��وف ،وم��ن َث� َّ�م فلي�س
لكل ه��ذا �سوى م�صري واح��د هو امل�صادرة،
ف�ه��و اخل �ط ��أ وه��و اخل�ط��ر يف ال��وق��ت ذات��ه.
املغايرة �إذن لي�س لها �إال م�آل واحد هو الإلغاء
وال�شطب ،وال�ضرب واحلرب؛ لأن من نتائجها
وزجها يف املجهول
ت�شتيت العقول ،و�إرباكهاَّ ،
والغام�ض ،ودفعها �إىل جتاذبات ال طائل البتة
من ورائ�ه��ا .وه��ي ال تقود �إال �إىل االنق�سام
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واالحرتاب والت�شرذم والعياذ باهلل!! والف�ضاء
الثقايف -على هذا -ال يت�سع �سوى للون واحد،
و�صوت واحد ،ومالمح واح��دة ،ولي�س هناك
مكان لأل��وان �أخ��رى و�أفكار �أخ��رى و�أ�صوات
�أخرى ،بل �إن املكان ال يت�سع �إال لفكرة واحدة
هي� :أنا فقط « ومن بعدي الطوفان»� ،أو� :أنا
الطوفان وليهلك حتت رماحي و�سنابك خيويل
كل من هو غريي� ،أو كل من هو لي�س �أنا� ،أو كل
من هو لي�س �صدى ل�صوتي� ،أو كل من هو لي�س
�صورة ملالحمي� ،أو كل من هو لي�س مطابق ًا
للوين وملزاجي .وكثري من حركات التجديد �أو
امل�ساءلة والنقد احلر واجهت هذه امل�شكلة،
وتعر�ضت لأل��وان من التنكيل والوقيعة ،بد ًال
من احلوار والفح�ص واالختبار والو�صول �إىل
كلمة �سواء.
احلوار هو �أداة العقل ،وهو الذي يقود �إىل
احلكمة ،وال ميكن �أن يتحقق العدل بال َق ْ�سر
�أو الإكراه� ،أو تكميم الأفواه� ،أو حجب الآراء
والأفكار وقتلها .الأفكار ال متوت بالبط�ش ،بل
�إنه غالب ًا ما يزيدها �ألق ًا وا�شتعا ًال ،وهي تتغري
�أو ت�صح فقط باملناق�شة وقوة احلجة.
�أزمة اجلديد ..وذرائع القدمي
�أما عموم النا�س عندنا  -وال �سيما يف ع�صرنا
ه ��ذا -ف�ق��د ُخ�ل�ق��وا ع�ل��ى ��ص��ورت�ن��ا ،ف�ه��م مل
يتعودوا على اختالف املناهل ،ومل يرت َّبوا على
تعدد امل�شارب ،فاالختالف ي�سبب لهم ع�سر
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اله�ضم ،والتعدد ينتج عنه ال��دوار والت�شتت
والغثيان و�ضعف ال�شهية ،..وق��د يكون من
نتائج كل ذل��ك ال�ه��زال واال�ضمحالل وفقر
ال��دم ،وم��ن ث� َّ�م احل�يرة وال�ضياع .وك��ل ذلك
�إمنا يعود �إىل ثقافة القطعيات والثنائيات،
فلي�س هناك �سوى «الأبي�ض» و«الأ�سود» ،احلق
الكامل ،والباطل الكامل ،الطريق �إىل ال�سداد
والفالح� ،أو الطريق �إىل ال�شر وال�ضالل.
وي�صعب �أن ندرك �أن اخلري هدف يقود
�إليه �أك�ثر من طريق ،و�أن امل�ستقبل اجلميل
غ��اي��ة ي��و��ص��ل �إل�ي�ه��ا �أك�ث�ر م��ن �سبيل ،و�أن
االخ�ت�لاف �إث ��راء ،و�أن التنوع والتعدد هما
الأف��ق الف�سيح للحرية والإب ��داع .لقد انهار
كثري من احل�ضارات والإم�براط��وري��ات التي
�أل �غ��ت ال�ن��ا���س ،وق��اوم��ت الإب� ��داع ،وح��ارب��ت
الأفكار ،و�أقامت احلجب وال�سواتر حولها،
وح��ول �أفكارها اخلا�صة ال�ضيقة .وحتولت
�إىل ديكتاتوريات مقيتة بغي�ضة ،دخلت يف
دهاليز العتمة ،وان��زوت وانغلقت ،و�شرعت
يف �أكل نف�سها ،فخارت قواها �إىل �أن تال�شت،
ول �ي ����س ه �ن��اك �أو�� �ض ��ح مم��ا ح ��دث لبع�ض
الإم�براط��وري��ات ال�شمولية ،ومنها االحت��اد
ال�سوفياتي الذي مل يتدا َع فج�أة فح�سب ،بل
نالت �شظايا انهياره بع�ض ال��دول املنخرطة
يف فلكه ،فانفردت عنه تلهث باجتاه رياح
احلرية ،تلهث وهي تلعن «�سن�سفيل» احلزب
الأوحد ،والأيدلوجيا املنغلقة الواحدة.

�إن «اجلديد» عند كثريين من العرب هو
«الدخيل» والغريب والآفة ،وهو الإجناب غري
ن�سب
ح�سب وال َ
ال�شرعي ،وهو «املوىل» الذي ال َ
له ،وهو الطفيلي الذي يتغذى على الأطراف،
وهو رفيق الإكراه ،ومن النادر �أن ي�صبح واحد ًا
من �صلب القبيلة� ،أو �أن يكون ب�أي حال منتمي ًا
�إىل الأروم ��ة ال�صافية النقية� .أم��ا النزوع
�إىل اجلديد يف بدايته ف ُي َع ُّد حتدي ًا �سافر ًا
للأ�صيل ،و ُي َع ُّد ،جمرد التفكري فيه مروق ًا غري
م�س�ؤول ،وهو خرق للنامو�س الطبيعي ،وخروج
مذموم على امل َّت َفق عليه ،بل هو فعل ال يخلو
من الغرور والغطر�سة واخليالء واجلنون،
فمن هو هذا الذي �سريوم اجلديد؟ �إن ذلك
عندنا هو بداية انهيار البناء ،وبداية اخلروج
على كل �شيء ،ورف�ض كل �شيء ،وا�ستبدال كل
�شيء ،فينت�شر اخلوف ،وتلتهب رياح الذعر،
فتلك هي املغامرة القاتلة ،وهذا هو االرمتاء
املجنون يف �أح�ضان املجهول .ثم تت�صاعد
دعوات التوبيخ والتبكيت والتحقري ،ومن َث َّم
تقوم قائمة الإرهاب اللغوي واللفظي ،فيكون
ذلك ،بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،در�س ًا
لكل من ت�سول له نف�سه «املري�ضة» �أن يجرب �أو
يحاول �أو يغامر.
وه �ك��ذا يف ظ��ل «ال�ع���ص�ب�ي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة»
املقيتة  -التي هي جزء من نظامنا الثقايف-
نن�سى دائم ًا �أن الإب��داع هو �أحلى املغامرات
و�أجملها و�أنبلها ،و�أن «اجلديد» ال يجب �أن
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يكون مرفو�ض ًا يف كل حني ،بل �إنه من حيث
املبد�أ مطلب وطني و�إن�ساين ُم ِل ّح للم�ضي نحو
الأف�ضل.
�إنَّ اجل��دي��د ه��و وق��ود امل�ستقبل ،ب��ل �إن��ه
هو امل�ستقبل ،وم��ا هو امل�ستقبل �إن مل يكن
«جديد ًا»؟ هل امل�ستقبل هو اجرتار احلا�ضر،
�أو تكرار املا�ضي؟ نحن ال ندعو �إىل رف�ض
احلا�ضر� ،أو القطيعة م��ع املا�ضي ،فمن ال
حا�ض َر �أو ما�ضي له لن يكون له م�ستقبل،
ون�ح��ن نعتز مبا�ضينا وال ن�ف��رط ف�ي��ه ،فهو
حقيقتنا ،وهو جز ٌء �أ�صي ٌل منا ،ولكن ال ينبغي
�أن يلغي ذلك م�ستق َبلنا ،وال يجب �أن مينعنا
من التفكر فيه ،وحماولة بنائه مبا يجعلنا
�أم��ة خالقة ومبدعة ،ومتوا�صلة مع م�شروع
الت�شييد والإجن� ��از ،ف�لا نكتفي مب��ا حققه
الآب��اء والأج ��داد ،بل ن�ضيف �إليه ما نحققه
نحن ،ونهيئ الفر�صة ملن ي�أتون بعدنا ليكملوا
امل�شوار ،فيخلقوا �أدواتهم و�أهدافهم ،فنكون
هكذا �أمة «حية» متجددة ال تقنع مبا �أجنزت،
بل تطمح �إىل ما هو �أبعد دائم ًا.
وم��ا ن��زال نذكر معارك املثقفني العرب
الدامية ح��ول التجديد والتقليد يف الأدب
وال�شعر ،فهي تنتهي -غ��ال�ب� ًا -عند درج��ة
�إخراج املجدِّ د من امللة؛ لأن هواج�س اخلوف
من اجلديد� ،أو بالأحرى حاالت الفوبيا التي
تنتابنا من ج َّرائه ،جتعلنا نت�صور وقوع املحن
والفنت والكوارث التي �ستلتهم كل �شيء .وبد ًال
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من التخفيف من �أع��داد التابوهات العربية
�وه�م��ة ،املعيقة لأي ان �ط�لاق ،املعرقلة
امل�ت� َّ
لأي تفكري حر ،تتزايد – مع الأ�سف– تلك
التابوهات وتتكاثر من دون �أي منطق عقلي
�أو علمي.
ويف حم�أة التناق�ضات القاتلة يف منهج
احلوار بني «احلداثي» و«التقليدي» يف ثقافة
ال �ع��رب؛ ك��ان الب��د ل��ذل��ك احل ��وار �أن ينتقل
�إىل خارج ظروفه الواقعية احلقيقية ،وهذا
غالب ًا ما �أفقد «اخلطاب النقدي» املتداول،
ك �ث� ً
يرا م��ن ��ش��روط��ه العلمية واملو�ضوعية،
و�أ�ضحى حتديد موقع الأطروحة القدمية �أو
اجلديدة من «الثقايف» �إمنا يخ�ضع العتبارات
�أيديولوجية �صرفة ،وهي غري ب�صرية �أحيان ًا،
وه��ي متع�صبة ،ومنغلقة ،وعمياء يف �أك�ثر
الأحيان.
�إن ل� �ق ��اءات «امل ��ؤ� �س �� �س �ت�ين» التقليدية
واحلداثية �أ�صبحت حم�سومة �سلف ًا ،فهنا
«م��رت��دون» ع�صاة م�ستلبون ،وهنا رجعيون
وغري طليعيني ،بل تكفرييون �أحيان ًا .وان�شغل
ال�ف��ري�ق��ان ب�تردي��د م��ا يف ق��ام��و� َ��س��ي ال��ردة
والرجعية من اتهامات �أيديولوجية جاهزة،
وان�شغال عن �إع��ادة اكت�شاف ما هو نابه يف
الرتاث ،وعن فح�ص امل�شروعات واالقرتاحات
اجل��دي��دة� ،أو اختبارها �أو قيا�س �أ�ساليبها
ومناهجها قيا�س ًا خمل�ص ًا و�شريف ًا .وهما هنا
اختارا الطريق ال�سهلة يف �إنتاج «الثقايف» ويف
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حتديد م�سارات «النقدي» بالذات ،فالأي�سر
هو م�صادرة الآخر و�إلغا�ؤه من الأ�سا�س ،لكن
الأ�صعب هو مناق�شته وجمادلته ب�إخال�ص
ونزاهة ،واال�شرتاك معه يف بلورة اخليارات
النهائية �ضمن منهج علمي وح�ضاري وا�ضح.
ولهذا فنحن ن�صطدم من حني �إىل حني مبن
يعطي حتفظاته على املوروث يف جممله وهو ال
يعرفه ،ومل يجربه ،كما نالحظ –يف املقابل–
�أن ه �ن��اك م��ن ي�ق��ف يف وج ��ه االق�ت�راح��ات
اجل��دي��دة �أو امل�شروعات الثقافية احلديثة
وه��و يجهلها ومل ي�ح��اول -جم��رد حماولة-
�أن يقي�سها �أو يختربها .و�أن��ت دائ�م� ًا �أم��ام
«ع�صبيات» ثقافية مقيتة و�أمام �أيديولوجيات
جاهلة عمياء ال يربطها بـ«الثقايف» ال��ذي
نطمح �إليه �أي راب��ط .وال ي�ستطيع �أن ينكر
معظم عنا�صر الفريقني �أن املرجعية الثابتة
التي ت�ستند �إليها طروحاتهم � -أو بالأحرى
مواقفهم و�أحكامهم -هي مرجعية واهنة،
ومبت�سرة ،وغ�ير دقيقة؛ لأن مادتها الأوىل
ه��ي� :إم ��ا م �ق��االت �صحفية �سريعة �ضيقة
الأفق� ،ضعيفة امل�ضمون بطبيعتها ،وال يحتمل
ف�ضا�ؤها �أو غر�ضها الأ�سا�سي �أكرث من هذا
الواقع ،و�إما ت�أويالت ارجتالية غري من�صفة
للموروث ،وترجمات غري دقيقة للم�ستعار
ال �ث �ق��ايف ،ي�غ�ل��ب ع�ل�ي�ه��ا يف �أك �ث�ر الأح��ي��ان
ا�ضطراب املفهومات واختالطها ،كما �أنها
تتميز بالت�ضارب يف الأداء ب�شكل خا�ص،
والتناق�ض يف امل�صطلحات ب�شكل عام.

فالع�صبية للموروث جتر �أ�صحابها �أحيان ًا
�إىل م��أزق (دمياغوجي) ال ُي ْح َ�سدون عليه،
فها هم ال ي�ستثنون مما �أجنزه الأولون �شيئ ًا،
حتى البارد وال�ساذج والرديء منه ،واالنحياز
غري الر�شيد للجديد �أو امل�ستعار الثقايف يدفع
ب�أ�صحابه �أحيان ًا �إىل م�أزق ا�ستالبي م�ؤاخذ؛
وه��و الدفاع ال�شر�س الأعمى عن طروحات
ومناهج و�أفكار غري جديرة بالدفاع عنها،
ورمبا ترب�أ منها من�شئوها الأ�صليون �أو ع َّدلوها
�أو طورها �أو �أ�ضافوا �إليها.
والفريقان بهذا املنهج �إمن��ا يكر�سان-
يف النتيجة النهائية -قيم «الال علم» ،فهما
ير�سخان ج��ذور اجلهل ،وي�صرفان الأنظار
والعقول والذكاء عن �صميم «الثقايف» وعن
الف�ضاء ال��رح��ب ل�ل�إب��داع� .إن�ن��ا ال ن��رى وال
ن�سمع يف الغالب �إال �أل��وان � ًا م��ن ال�سجاالت
العقيمة ،وامل��رت�ب�ط��ة يف معظمها بغايات
نفعية ،فالتقليديون ي��ري��دون الظهور �أم��ام
الدهماء واجلمهور على �أنهم الأك�ثر غرية
على الأ�صالة وال�تراث ،و�أنهم هم احلرا�س
احلقيقيون للهوية العربية والإ�سالمية يف
�أبعادها التاريخية والفل�سفية والعقائدية ،و�أن
غريهم هم املف�سدون والعمالء واملت�آمرون
وامل�شبوهون ..و�أحيان ًا -طبع ًا -امللحدون.
�أما احلداثيون �أو �أن�صار اجلديد ف َي َو ُّدون
بدورهم �أن يبدوا �أمام «ال�صفوة» �أو ال ُّن َخب �أو
طليعي يف حركة
اجليل الذي يبحث عن دو ٍر
ٍّ
التحديث ال�شاملة� ،أن يبدوا على �أنهم «وردة
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الع�صر» ونخبة العتيد ،و�أن �ه��م ه��م الذين
ميلكون مفاتيح امل�ستقبل ،و�أن لديهم وحدهم
التف�سري ال�صحيح حلركة التاريخ وحتمياته،
�أما غريهم فهم الرجعيون �أو رموز التخلف،
�أو املعرقلون لعجلة التقدم.
وكل من االدِّعا َءين يحتوي يف داخله على
مربراته ،ومقوماته العاطفية واملو�ضوعية،
وكل من االدعاءين يحمل بريقه اخلارجي،
ول��ه ملعانه الق�شري� .أم��ا جمهور الفريقني
فينطبق عليه الو�صف الذي م َّر ذكره وهو �أنه
«جمهور ن�صف �أمي ،يبتلع كل ما ُي َق َّدم له من
دون تردد �أو ت�سا�ؤل» ،ون�ضيف :بل من دون
قدرة على التمييز� ،أو االختيار� ،أو االنتخاب،
�أو التدخل يف فر�ض احل�سم املنا�سب للموقف
والظرف.
وهذا اجلمهور يف و�ضعيته ال�سلبية هذه،
ويف ت�صنيفه التقليدي ال�سالف؛ يدفع �إىل
ا�ستذكار بع�ض القيم العاطفية والوقائع
التاريخية التي �ساعدت من الداخل على منوه
بهذا احلجم وبهذه الهيئة ،وهي التي �أ�سهمت
م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى – بالن�سبة �إىل مزيفي
التقليدية واحل��داث��ة م�ع� ًا – يف �إعطائهم
الفر�صة ال�ستغاللها على نح ِو ما َت َق َّدم .ومن
بني تلك القيم والوقائع:
�أو ًال� :أن اجل�م�ه��ور ذا امل�ي��ول املحافظة ما
�شبح اال�ستعمار واالح �ت�لال الأجنبي
زال ُ
الذي �صادر وطنيته و�ألغى �سيادته ماث ًال يف
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ذهنه ،ف�أ�شكال احلروب والعالقات الدموية
واال��س�ت�ب��دادي��ة التي ربطت تاريخه بتاريخ
الغرب �إمنا تلح عليه بتلوين كل ما يجيء من
ألوان لها طعم الت�س ُّيد� ،أو الهيمنة،
«الآخر» ب� ٍ
�أو «حتم ًا» الرغبة يف �إلغاء �شخ�صيت َيه القومية
والدينية ،فيغريه هنا احلديث عن غز ٍو �آخر
�س َّماه يف معظم الأح�ي��ان «ال�غ��زو الفكري»،
كما ت�ستهويه يف هذه احلالة �سبل مقاومته
وم�صادمته �أك�ث�ر مم��ا يغريه �أو ي�ستهويه
االنفتاح عليه ع� ُّده نوع ًا من �أن��واع التالقي،
�أو التالقح مع الثقافات واملعارف الأخرى �أو
اجلديدة.
ك �م��ا �أن ال��رف�����ض ال��ظ��اه��ر ل�ل�ع�لاق��ة
ال�سيا�سية الو�ضيعة بالغرب هو �أحد الأ�سباب
ال�ت��ي ي�ستند �إليها التقليديون عاطفي ًا يف
مناه�ضتهم للحداثة وملناهجها اجلديدة،
امل ��أخ��وذة �أ��ص� ً
لا و�أ�سا�س ًا عن ذل��ك العامل.
فالغرب ال يداهن يف مواقفه املع َلنة املنحازة
خل�صوم العرب ،وهو ال ي�ضمر احرتام ًا كبري ًا
لتاريخ العرب وح�ضارتهم ،وهو ال يرى فيهم
�إال تابعني مغلوبني مهزومني م�س َت َغ ِّلني ،وهذه
الروح نف�سها هي التي جتعل كثريين يلتفون
ح��ول املناه�ضني لكل ما هو � ٍآت من الغرب
ممن ال ي�ستطيعون الف�صل بني «ال�سيا�سي» و
«الثقايف» ،وممن ال ي�ؤمنون ب�أن �أخذ ال�صالح
من احل�ضارات الأخ��رى ال يعني بال�ضرورة،
العبودية لتلك احل�ضارات� ،أو االنقياد لها� ،أو
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الإميان بكل قيمها� ،أو اعتناق كل م�شروعاتها.
�إن مواقف كهذه ت�ستبطن يف العادة القلق من
التفوق الغربي ،ومن َث� َّ�م رف�ضه واالحتجاج
عليه ،فهي حالة عاطفية انتقامية ت�سفيهية،
تطال «املجد» الذي ميعن الغرب يف حماولة
احتكاره لنف�سه ،يف الوقت الذي يحاول فيه
ح�شر ال�شرق كله يف دونية ح�ضارية اتخذت
�أ�شكا ًال متعددة :عرقية ودينية وثقافية ،وهذه
احلالة ت�سهم دائم ًا يف ت�شجيع فكرة الطعن يف
كل ما هو غربي ،كما تدفع يف الوقت ذاته �إىل
التع�صب –من باب املواجهة وامل�صادمة–
لكل ما هو تراث ثقايف خا�ص وذاتي ،و�صرف
النظر عما �سواه.
ثاني ًا� :أن اجلمهور ال��ذي يبحث عن دور يف
حركة التحديث ال�شاملة ،وال��ذي ال ُيخفي
ميوله ل�ل�ط��روح��ات احل��داث �ي��ة ،وال�سيما يف
الثقافة يف �أبعادها املختلفة؛ �إمن��ا يعبرِّ يف
معظم الأح��ي��ان ع��ن تطلع ري� ��ادي ،ولكنه
حمكوم هو الآخر بظروفه العاطفية اخلا�صة؛
فهو يتوق �إىل التخل�ص من كل ما ي�شري �إىل
ارتكا�سه �أو تقاع�سه بالن�سبة �إىل احلركة
ال�سريعة التي ت�صبغ م�سرية العامل كله نحو
التحديث �أو التطوير� ،أو اال�ستئناف� ،أو
التجاوز ،يف كل جماالت احلياة� .إنه يريد �أن
يجرب تفوق ًا جديد ًا يعيد له ثقته التاريخية
القدمية بو�صفه �صانع ح�ضارة ،وه��و يريد
بطريقته �أن يفجر – مبعطيات �إن�سانية

م�ت�ع��ددة – م���ش��روع��ه احل �� �ض��اري اخل��ا���ص
واجلديد ،ويف نتيجة هذا كله؛ يريد �أن يلغي
نهائي ًا ال�صفة «الر�سمية» التي �أُل�صقت به
ب�أنه «متخلف» ،فال يوحي له تاريخ تطور هذه
ال�صفة �إال بقيم � �س��وداء ،تق�صيه �إىل ذيل
الت�صنيفات التي �أراده��ا الغرب لهذا العامل
الذي يت�س َّيد عليه بال منازع .وقد ارت�أت دوائر
الأمم املتحدة �أن تخفف من جالفة عبارة
«التخلف» املل�صقة بهذا الإن�سان ،فاختارت
تعبري «البلدان النامية»� ،أو «الأقل منو ًا» ،ثم
اختارت نعوت ًا �أخرى ،من بينها النعت الذي
�أ�صبح �أكرث �شيوع ًا وهو «العامل الثالث».
واحلداثيون لكي ي�ؤججوا هذه العواطف يف
جمهورهم ومريديهم؛ يومئون دائم ًا �إىل تفوق
«الآخر» وريادته العلمية والإبداعية ،ويتهمون
املثقف التقليدي ب�أنه م�صدر التثبيط ،وهو ال
ي�شعر مب�س�ؤولية ثابتة وقوية جتاه ح�ضارته،
وجت��اه جمتمعه يف تطلعه �إىل الأف�ضل ،وال
يخ�ضع ملقايي�س مو�ضوعية ُم�ل��زم��ة .فك�أن
احل��داث��ي  -ه��و الآخ ��ر ،وبطريقته  -يوحي
جلمهوره ب ��أن «احل��ل» عنده ،و�أن اخلال�ص
من ت�سلط «الآخ��ر» �إمنا �سيتحقق على يديه،
و�أن منهجه هو املنهج القومي (اال�ستعارة،
اله�ضم ،املزج ،ثم التفجر الذاتي اخلا�ص)،
ف�ه��ذا امل�ن�ه��ج ه��و ال ��ذي �سيف�سح للإن�سان
العربي مكانه على خارطة الإبداع الإن�ساين،
وهو ال��ذي �سيعيد �إليه مكت�سباته التاريخية
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ال �ق��دمي��ة ب��و��ص�ف��ه ��ص��ان��ع ح �� �ض��ارة (ن ��دِّ ي،
ومتفوق).
ال�شك يف �أن هناك جانب ًا نفعي ًا ا�ستهالكي ًا
وا�ضح ًا ملزاعم الفريقني ولع�صبيتَيهما ،والذي
يدفع �إىل بروز هذا اجلانب وو�ضوحه �أكرث من
غريه هو طبيعة العالقة املتوترة بينهما ،فهي
نقلت احل��وار – كما �أ�سلفنا – �إىل م�ستوى
غ�ير نظيف م��ن الإدان � ��ات وت �ب��ادل التهم،
للمالحظ �أحيان ًا �أنه �أمام مناف�سة
وي�تراءى
ِ
بني فريقني لكرة القدم ،وكل فريق يريد �أن
ي�ضع جمهوره �أو قاعدته ال�شعبية على �أ�س�س
من منطق التهريج وال�صوت املرتفع .ولهذا
فقد قلنا �إنهما قد اختارا الطريق الأ�سهل يف
ال�صراع ،وهي طريق «امل�صادرة» و�إلغاء الفكر
املقابل مبا ال يتفق �أ�سا�س ًا مع منطق الأ�شياء
والبقاء .وبني هاتني الع�صبيتني الثقافيتني
مبا حتمالن من مزاعم -مل ن�ستطع – بكل�أ�سف – �أن من�سك ب�شيء« ،ومازلنا حتى الآن
نريد -وبقوة� -أن ي�صغي العامل �إىل خطابنا
الأدبي والفني والثقايف بعامة ،بل نذهب �إىل
�شتى التف�سريات؛ لأننا ال نحظى بالتفاتة من
ج��ائ��زة ن��وب��ل� ،أو برتجمات وا�سعة وم��ا �إىل
ذلك»(.)3
عقلنة الرتاث
وال مانع يف هذا ال�سياق �أي�ض ًا من التعر�ض
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ملا َي� ُع� ُّده البع�ض �شائك ًا ،ومكتنز ًا باملزالق
وال�شبهات ،فيح�سن �إذن ع��دم �إث��ارت��ه من
وجهة نظرهم ،ونعني هنا الدعوات املتقطعة
واخلجولة يف معظم الأح �ي��ان لإق��ام��ة ح��وار
مو�ضوعي عقلي مع املوروث يف جممله ،ودون
انتقاء �أو غر�ض .وطبع ًا ال نق�صد هنا – مرة
�أخ��رى – ثوابت الدين� ،أو ما هو معلوم من
�شرع اهلل بال�ضرورة ،و�إمن��ا الأم��ر يتعلق بـ
«الثقايف» يف مفهومه العام ،ومبا هو ب�شري،
ومب��ا هو م�ستجيب للت�أمل والتب�صر والنقد
واملراجعة� .إنَّ حوار ًا كهذا ي�ؤدي – بال �شك –
�إىل �شحذ املوروث و�صقله وتنقيحه وعقلنته،
و�إخراجه من دهاليز اخلرافة ،وتنقيته من
�أغرا�ض الأيديولوجيا� ،أو الطحن ال�سيا�سي
امل�شتهر بتزييف الوعي ،وتزوير التاريخ .كما
�أن هذا احلوار من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل �صقل
رم��وز امل��وروث ،و�صهرها وزجها نحو الوهج
الذي يليق بها ،فيكون موقفنا من املوروث �أن
نطرح منه البارد والباهت واملريب والزائف
وامل�شت َبه به وم��ا ال َ
عقل ل��ه ،و�أن ُنبقي فيه
على الزاكي والنابه ،واملح ِّر�ض على التخيل
واحللم.
�إنَّ تكري�س امل��وروث الثقايف على �أنه كله
حق �أم� ٌر فيه كذب كثري ،ثم فيه –بعد هذا
– دعوة الحتذائه ،والن�سج على منواله بكل

(� )3أ .حممد الأ�سعد ،ال خطاب علمي لدينا� ،صحيفة القب�س 8 ،مايو 1986م.
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ت�شوهاته .ونحن نعلم �أن يف تاريخنا ويف
ثقافتنا ت�شوهات ك�ث�يرة ،فهي �إن�ت��اج ب�شر،
والب�شر ي�صيبون ويخطئون ،و ُي َو َّفقون �أحيان ًا
وال ُي� َو َّف�ق��ون �أحيان ًا �أخ��رى ،ويعملون ما هو
يف م�صلحتهم ال�ي��وم ،وال يكون بال�ضرورة
كذلك يف امل�ستقبل .فبح�سب تغري الزمان
واملكان ،ومبقت�ضى تبدل املعطيات والظروف
والأ�سباب قد يرون غد ًا ما مل يروه بالأم�س،
ولي�س العيب هو �أن نعلن نتيجة كهذه� ،أو �أن
نتعامل معها كما هي يف حقيقتها ،ولكن العيب
كل العيب� -أن نبقى �أ�سرى لأ�شياء لي�س لهاعقل ،ولي�س لها �أي �صفة من �صفات اجلاللة
�أو القدا�سة �أو االرتقاء فوق م�ستوى املناق�شة
واملراجعة .فتقدمي الرمز التاريخي للنا�س
على �-أن��ه مث ًال -يخلو من العيوب وامل�آخذ
�أمر فيه غ�ش كبري ،ثم فيه دعوة لتمثل ذلك
الرمز بكل ما قد يكون فيه من حماقات �أو
عاهات .وما ذلك الرمز يف النهاية �سوى ب�شر
مثل غ�يره ،فهو غري مع�صوم ،وه��و ي�صيب
ويخطئ ،كما �أن فيه ما ُيح َمد وفيه ما ُي َذم،
وفيه نقاط القوة ،وفيه نقاط ال�ضعف.
ثم من يقول ب�أننا البد من �أن ن�أخذ بكل
ما ي�صلنا من املا�ضي ملجرد �أن��ه ما�ضينا،
وملجرد �أننا �أل�صقنا به  -ل�ضرورات التعبري-
«نون» املتكلمني؟ فك�أن تلك النون التزام الزب
ال فكاك منه ،عقدناه يف �أعناقنا ،بحيث
ي�صل الوفاء له �إىل م�ستوى الت�ضحية بالعقل
وبامل�ستقبل.

�إن ما�ضينا هو مثل ما�ضي باقي الأمم:
فيه اجلميل وفيه الأقل جما ًال ،فيه املفيد وفيه
غري املفيد ،فيه ما ينبغي �أن نفخر به ونتمثله
ونحتذيه ،وفيه ما ينبغي �إهماله �أو �إنكاره �أو
عدم االلتفات �إليه.
ث��م م��ن حيث امل �ب��د�أ :مل��اذا ي�شغلنا هذا
املا�ضي ب�خ�يره و��ش��ره ع��ن امل�ستقبل ،وعن
اال�ستعداد له ،وعن مواجهة حتدياته ،وعن �أن
نكون قو ًال وعم ًال «-خري �أمة �أُخرجت للنا�س»؟
ملاذا ال نقول يف �أنف�سنا ويف العلن :الطالب يف
مدر�سته� ،أو الباحث يف جامعته؛ حر يف �أن
ُيقبل على «نقائ�ض» الأمويني �أو يرف�ضها؟ وهو
حر كذلك يف �أن َي ُع ُّد املتنبي �أعظم ال�شعراء،
�أو يجعله �أكرثهم نفاق ًا وو�صولية وانتهازية
ونرج�سية؟ وهو حر �-أخ� ً
يرا -يف �أن يرى �أن
ما قام به العرب من «�إع��ادة �إنتاج» ملا �أنتج
الفر�س يف «�ألف ليلة وليلة»� ،أو «كليلة ودمنة»
ريادة فكرية� ،أو �أن ُيع َّد ذلك �سرق ًة واحتيا ًال
وا�ستالب ًا ثقافي ًا وح�ضاري ًا؟!� ...إلخ.
�إن امل� ��وروث ال ��ذي نقد�سه لي�س بهذه
ال �ق��درة ع�ل��ى ال���ص�م��ود ط��وي� ً
لا يف و�ضعية
املقد�س ،فهو -يف واق��ع الأم��ر -بنية ثقافية
تدخلت فيها �أج�ي��ال و�أع ��راق خمتلفة ،كما
لونتها �أيديولوجيات و�أهواء طائفية و�سيا�سية
متعددة ،نتجت عن بيئات جغرافية واجتماعية
وثقافية متنوعة .وقد تكون هذه الأمور ذاتها
هي �س ُّر ت�ألقه ،بل هي �أهم �أ�سباب ثرائه� .إن
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بنية الرتاث حمكومة – يف الغالب – بكل تلك
الأ�شياء ،وه��ي خا�ضعة لت�أثرياتها املرحلية
وال��دائ �م��ة .وال�ت��راث ي�ب�ق��ى وي���ص�م��د كلما
�صهرناه ،وكلما �أدخلناه �إىل النار لغ�سله من
ال�صد�أ والرتهل وال�شوائب ،وهو ي��زداد قو ًة
وثبات ًا كلما �أخرجناه لل�شم�س والهواء ،ويكون
�أكرث حيوي ًة كلما نف�ضنا عنه الغبار ،و�شاغلناه
وناق�شناه ،وتعاملنا معه تعامل الرا�شدين،
لتزداد �صدقيته ،وي��زداد اقرتابه منا ،فهو
معنا ولي�س �ضدنا ،وه��و �إىل جانبنا ولي�س
فوقنا ،وهو �صديقنا ولي�س عدونا ،وهو حبيبنا
ومالذنا وهويتنا ولي�س -البتة -قاهرنا �أو
امل�ستبد بنا.
ينبغي �أن ندقق متام ًا يف نظرتني مهمتني
ومطلوبتني �إىل املوروث ،الأوىل :النظر �إليه
منجز ًا ي��دل على
من حيث كونه منتوج ًا �أو َ
مرحلة �أو مراحل من تاريخ �أمة من الأمم،
فهو يف�سر تلك املرحلة �أو ي�شرحها �أو يربرها.
والثانية :هي النظر �إىل ذلك املوروث على �أنه
بنية ثقافية معقدة ،ينبغي تفكيكها وحتليلها
وفح�صها ومقاربتها ،وذلك بهدف اختبارها
واكت�شاف حقيقتها ،وقيا�س �صدقها؛ لتكون
�أكرث نقاء و�أ�سطع بهاء.
�إن تلك النظرتني �إىل امل��وروث ال عالقة
لهما مبا ُيثار � -أحيان ًا  -من دعاوى القطيعة
مع املا�ضي� ،أو من مزاعم النزوع �إىل الإلزام
بال�صلة البليدة به ،وال عالقة لهما ب�شعار :من
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ال ما�ضي له فال م�ستقبل له ،وال ب�شعار املا�ضي
هو القيد وامل�ستقبل هو االنطالق واحلرية.
�إن النظرتني ذاتهما ال تتناق�ضان مطلق ًا مع
فكرة االعتداد باملا�ضي ،والت�شبث باخلا�ص،
وجعلهما �أ�سا�س ًا �أ�صي ًال يف بناء الأجيال التي
ينبغي �أن تكون �شديدة الثقة يف تاريخها ،ويف
خ�صو�صياتها الثقافية .فقط نريد �أن نقول
ب�أن الإميان باملوروث ،وباملا�ضي ،وباخلا�ص؛ ال
يعني عدم نقده� ،أو عدم م�ساءلته ومناق�شته.
�إن التعامل مع املوروث �أو املا�ضي �أو اخلا�ص
ينبغي �أن يقوم على �أ�سا�س �أن��ه نتاج ب�شر،
وهذا ال يعني جتريده من هيبته ،فاالحتفاظ
بتلك الهيبة ال يعني �أن تتحول �إىل «تابوه»،
�أو �إىل «مقد�س» ُي َع ُّد امل�سا�س به خيان ًة� ،أو
ا�ستالب ًا� ...أو ا�ستغراب� ،أو غري ذلك.
وعلى م�ستوى تطوير اخل�ط��اب الديني
والتجديد فيه؛ لو مل تطرح حركة الإ�صالح
الإ�سالمية (التي قادها ال�شيخ حممد عبده
ومعا�صره جمال الدين الأف�غ��اين) منظوم ًة
فكري ًة وفل�سفي ًة �أف�ضت �إىل بع�ض ت�صورات
امل�ستقبل؛ ملا ا�ستطاع الإ�سالم �أن يحدِّ ث نف�سه
كي يناف�س الغرب(� .)4إنه بدون ذلك التطوير
والتجديد يف اخلطاب مل يكن لي�ستطيع �أن يبلغ
�شيئ ًا من ذلك ،بل �إنه �سيظل عاجز ًا متام ًا عن
�أن يحقق �أي تفوق على ذات��ه .واملق�صود �أن
يجدد الإ�سالم يف خطابه الثقايف وال�سيا�سي
واالجتماعي لي�ستوعب حتديات اليوم ،وليكون
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على بينة من �شروط املواجهة مع امل�ستقبل،
وبغري ه��ذا امل�ستوى من اجلاهزية �س َي ْف ُر ُغ
الإ�سالم من �أهم م�ضمونات ر�سالته ،فيتحول
بفعل املتغريات ال�سريعة يف عاملنا اليوم �إىل
جم��رد طقو�س عبادية ال �ش�أن لها مب�شروع
تطوير احلياة.
� َّإن املهم يف كل ما ُذكر �أعاله هو �أ َّال ي�صبح
املا�ضي – ب�أي �شكل – عبئ ًا على امل�ستقبل،
ب��ل يجب �أن يكون �أ��ص� ً
لا يف بنيته ،وينبغي
�أن يكون حم�ف��ز ًا باجتاهه ،وحمر�ض ًا على
مزيد من املغامرات املو�صلة �إليه .والتجربة
اليابانية احلديثة ُت�ستدعى و ُت�ست َ
َح�ضر هنا،
فاليابانيون نه�ضوا بعد الدمار الذي تعر�ضوا
ل��ه يف ب��داي��ة ه��ذا ال�ق��رن ،لي�س فقط لأنهم
ذهبوا �إىل الغرب وقرروا �أن يتجاوزوه ،بل لأن
املوروث الياباين ظل ملهم ًا لهم ،ومو ِّلد ًا ث َّر ًا
لطاقات التحدي الهائلة التي �أو�صلتهم اليوم
�إىل ما �أو�صلتهم �إليه .ويعتقد الياباين ب�أن ال
قيم َة له من دون موروثه ،ومن دون املا�ضي
مبنجزه احلديث فقط
الذي انبثق منه .وهو َ
لي�س �أك�ثر من ن�سخة مكررة مم�سوخة من
الغرب ..نعم فهناك – اليوم وغد ًا – «هوية»
يابانية ،على الرغم من كل �شيء.
مع�ضلة «املحتوى»
�إن من بواعث تهافت حمتوى التعليم العربي:

�أن��ه يعبرِّ عن التفكري القائم على الرتقيع،
ويتمثل ه��ذا – ح�سب �أح��د الباحثني(– )5
يف ال���ص��راع امل�ستمر ب�ين ال�ق��دمي واجلديد
من املفهومات واالجت��اه��ات والأنظمة ،وكل
الثنائيات واالزدواجيات املعروفة .فاملناهج
العربية يتجاذبها تياران :واحد ينحاز ُك ِّلي ًة
ل�ل�تراث والثقافة العربية التقليدية ،فهي
العلم كله ،وفيها مفاتيح امل�ج�ه��ول ،وفيها
ال��زاد املطلوب للحا�ضر ،وفيها ما يلزم من
اال��س�ت�ع��داد للم�ستقبل ،وه��ي الأن �ق��ى وهي
الأت �ق��ى ،وه��ي احل��ق وغ�يره��ا الباطل ،وهي
الع�صمة من احلاقدين .ويحدث ه��ذا على
ح�ساب ح�ضارة الع�صر وثقافته وم�ستجداته،
ب ��دع ��وى احل� �ف ��اظ ع �ل��ى ال �ه��وي��ة ال�ع��رب�ي��ة
و�صيانتها ،والن�أي بها عن اخللل والزلل .ثم
ُي َق َّدم – بعد ذلك – هذا ال�تراث على نح ٍو
ال ي�ستثري العقل ،ف ُينزَ ل منزلة امل�س َّلمات
واحلقائق التي ينبغي ع��دم االق�ت�راب منها
بالت�سا�ؤل �أو املناق�شة �أو التمحي�ص والتدقيق.
فالتعليم العربي ي�ق��وم على التجزيئية �أو
امل�صرفية (التعليم البنكي Education
– )Bankingبتعبري باولو فريري ال�شهري –
معتمد ًا على التلقني الذي ُيلغي العقل وير�سخ
الإره��اب الفكري ،ويعزل املتعلم عن الإطار

( )4د� .إدوارد �سعيد ،الثقافة والإمربيالية ،ط ،3دار الآداب للن�شر ،بريوت 2004م� ،ص.103
(� )5أ .حممد فالح اجلهني ،جملة املعرفة ،عدد  ،156مار�س 2008م.
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الكلي لواقعه ،ويعوق قدرته على امل�شاركة يف
التنمية ،فيعزل ال�تراث عن الواقع املعي�ش،
�إذ ي�سحب املتعلم من واقعه �إىل عامل ي�ؤمن
به ولكنه ال يعي�شه ،فيغرتب عن ذاته املاثلة،
و ُيق�صى عن ح�ضارته الراهنة وما تعج به من
معارف و�إجن��ازات ،وبعد �أن ي�أخذ به الوهن
م�أخذه ،فتتف�شى غربته ،وت�ضمحل �أدواته؛ ال
يجد له منا�ص ًا من الت�سليم للمتقدمني عليه،
فتتكر�س تبعيته ،ويظل مرتهن ًا لنتاج ثقافات
�أخرى يف الفكر ويف الإبداع ويف �سواهما ،فهو
ي�ستهلك وال ينتج ،وهو ي�أخذ وال يعطي ،وهو
«العالة» ،وي�صعب هكذا �أن يكون «ال�شريك»
امل�ؤثر يف املنجز الإن�ساين.
�أما التيار الآخر املناط به جتهيز «املحتوى»
القائم على الرتقيع؛ فهو التيار املنكر لرتاثه،
امل�س ِّفه ل��ه ،ف�يرى فيه العبء الثقيل املنهك
مل�ستقبله ِّ
املعطل لتقدمه ،وباملقابل؛ فهو يغايل
يف تقدي�س قيم الآخ��ر امل��ال��ك ال�ي��وم لزمام
القوة ،وم��ن ثم َيخْ ُل�ص �إىل �أن �أول �شروط
الفالح التخل�ص من القدمي �أو القطيعة معه.
ومن �أين لنا بـ«حمتوى» يحتكم �إىل العقل
وي �ن ��أى ع��ن الع�صبية واجل �ه��ل  ،فالغر�ض
حمتوى متوازن يقدم للأجيال موروث ًا نقي ًا
حمفز ًا على احللم والإبداع ،ويقدم -لهم يف
الوقت ذاته -منجزات ع�صرهم ليزدادوا بها
قوة ومناعة ،ولتدفعهم �إىل امل�ستوى امل�أمول
من ال�شراكة واملناف�سة .فنحن ندين خمتطفي
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الأجيال �إىل خارج تاريخهم وتراثهم ،ونحن
ندين �أي�ض ًا الع�صبية العمياء لذلك التاريخ
وذلك الرتاث.
�إن علينا �أن جنعل �أجيالنا حتب تراثنا ،ال
�أن تخاف منه� ،أو ممن ي َّدعون �أنهم حرا�سه
الأم �ن��اء .وعلينا �أن ن�ساعد تلك الأج �ي��ال
على اعتناق قيمنا ،ولي�س �أن ن�سقطها فوق
ر�ؤو�سهم من الأعلى وبحدِّ القوة ،فاحلب هو
ال��ذي يبقى وي�صمد وي�ستمر ،والإمي��ان عن
قناعة هو الذي ي�ستقر يف الوجدان وال�ضمري،
وهو الذي يخامر الروح ،ويتوطد يف النف�س،
وهو الذي مينح القوة والثبات� .أما الإذعان
فال يو�صل ما نريد �إىل القلب ،بل �إنه قد يخلق
�أحيان ًا حالة من ال�صمت ،ورمبا االنتظار لليوم
الذي تلوح فيه الفر�صة لالنقالب �أو الرف�ض،
وهنا تكون النتيجة ماحقة ،ويكون اخلراب
ب�لا ح ��دود .ول�ق��د ثبت �أن م�ع��اين ال�صدق
والإخ�لا���ص والت�ضحية ال تعي�ش �أو تنمو يف
تربة زائفة �أو مل َّفقة ،الكذب والرياء والنفاق
هي املعاين التي تتقن انت�شارها يف مثل هذه
الرتبة ،ونحن نريد �أجيا ًال م�ؤمنة �صادقة ،وال
حاجة لنا ب�أجيال مرتددة مرتبكة ..و�أحيان ًا
زائفة وم�ش ِّككة.
وحتى ال نظهر هنا وك�أننا متحاملون على
امل��وروث ملجرد �أنه موروث فهذا لي�س هدفنا
�أو غايتنا  -ينبغي �أن نربي �أجيالنا على فكرة
�أن التحليل ،والتدقيق ،واملراجعة ،واالختبار،
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كلها �أدوات وو�سائل يجب �أن تطال �أي�ض ًا
«الواقع» املاثل ،فهو لي�س مع�صوم ًا �أو منزَّه ًا
�أو م َّرب�أً ملجرد �أننا نحن الذين �صنعناه� ،أو �أننا
مانزال ن�صنعه� .إن ما يعنينا هو الإخال�ص
للفكرة ذات �ه��ا� ،أي ف�ك��رة النقد وامل�ساءلة
واالختبار� ،أي تنمية روح التحليل واملراجعة
والتقومي ،والإ�سهام يف خلق الفرد امل�ستقل،
والق�ضاء على فر�ص وج��ود ال�ف��رد الإ َّم�ع��ة.
�شجع اجليل على حماوالت اختبار
فينبغي �أن ُي َّ
«الواقع» ومراجعته وتقوميه وقيا�سه وتهذيبه،
واحل ��ذف م�ن��ه ،والإ� �ض��اف��ة �إل �ي��ه ،والتدقيق
يف �إيجابياته و�صقلها ،والبحث يف �سلبياته
والك�شف عن و�سائل عالجها.
«الب ��د م��ن �إب���راز �أول��وي��ة النقد ك�شرط
مبدئي الزده��ار املجتمع وتطور احل�ضارة،
فكل حماوالت التحديث ،وكل جهود التنمية،
وك��ل ن�شاطات التعليم والإع�ل�ام والتثقيف؛
تبقى كليل ًة وع��اج��ز ًة م��ا مل تكن م�صحوب ًة
بالفكر النقدي»(.)6
البد �أن يتجاوز الإن�سان احلر املبدع القيود
الوهمية التي ال ت�ستند �إىل ثابت ديني ،وال
تنتمي �إىل منظومة احلقائق املطلقة ،في�ضع
كل �شيء حتت التحليل والنظر النقدي( ،)7فلم
تنجح �أمة من الأمم يف م�شروعها احل�ضاري

ويف تطوير و�سائل حياتها �إال بعد �أن جنحت
يف تطوير الأ�ساليب التي مت ِّكن النا�س من
ا�ستغالل طاقاتهم الكامنة ،وذل��ك بتوفري
احل��ري��ة وامل �ب��ادرة والتفكري امل�ستقل ،ومن
َّثم �إن�صاف العقل ،ومنحه فر�صته وتقليده
م�س�ؤوليته.
بع�ض حتديات الثورة التقنية
نح�سب �أن الفجوة ما تفت�أ تزداد تفاقم ًا بني
الثقافة العربية والأج�ي��ال اجل��دي��دة ،ونحن
نعني الثقافة العربية يف مالحمها اجل��ادة،
بل مالحمها املنحازة �إىل ال�صرامة ،بحكم
طبيعتها املتجهمة ،وبحكم تقاليدها املحافظة
املتواترة عرب القرون .ويف الوقت الذي �آثرت
ف�ي��ه ت�ل��ك ال�ث�ق��اف��ة الت�شبث بتلك الطبيعة
واالعت�صام بتلك التقاليد (وهو ما ا�ستحال
�إىل نوع من اجلمود) فقد ا�ستُدرجت الأجيال
اجل��دي��دة نحو ف�ضاءات ب��دت �أك�ثر رحابة،
وقد لعبت التقنية اجلديدة واملعلوماتية دور ًا
بالغ ًا يف ذلك اال�ستدراج ،ف�أخذنا ن�سمع مبا
ُي�س َّمى بـ«دميقراطية املعرفة» وهي ما ب�شرت
ب��ه ال�ع��ومل��ة يف جتلياتها ال �ك�برى .فاجلميع
ي��ر��س�ل��ون وي�ستقبلون ،واجل�م�ي��ع يتبادلون
املعرفة ،وه��و ما يعني �سهولة الو�صول �إىل
املعلومات و�إتاحتها للجميع دون و�صاية من

(� )6أ� .إبراهيم البليهي� ،صحيفة الريا�ض 11 ،مار�س 2007م.
( )7د .عبداهلل عبدالدائم ،بحث بعنوان :تطوير الرتبية العربية ملواجهة ال�صراع مع �إ�سرائيل ،جملة امل�ستقبل
العربي ،عدد .85
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�أح��د ،ودون ادع��اء �أو �إم�لاء .و�أخ��ذت -بنا ًء
على ذلك -تتال�شى فكرة �سلطات الأولني على
الآخرين� ،أو مبعنى �آخر ديكتاتورية املثقفني،
كما تال�شى -يف الوقت ذاته -ما ُت�س َّمى ب�أزمة
م�صادر املعرفة ،واقت�صارها على َم ِعني واحد
�أو لغة واح���دة ،فالتقنية اجل��دي��دة فتحت
للنا�س �آفاق ًا رحبة لالت�صال بثقافات و�أفكار
و�أط�ي��اف متنوعة ،رمب��ا كانت �أك�ثر مالءمة
للع�صر اجلديد وللمعا�ش اليومي ،ومل يقف
ت�أثري التقنية عند هذا احلد بطبيعة احلال،
بل لعله ا�ستوجب دفع النا�س �إىل الإقبال على
لغة التقنية ذاتها وهي طبع ًا اللغة الإجنليزية،
وكثري ًا ما ن�شاهد يف بيوتنا اليوم �أوالدنا ومن
هم يف �س ِّنهم ال ي�ستهلكون -يف الأغلب� -سوى
منتجات ثقافية غري عربية.
ومن جهة �أخرى؛ فقد اقت�ضت «دميقراطية
املعرفة» �أن تفتح الأبواب على م�صراعيها لكي
يتحول م�ستهلكو تلك املعرفة �إىل منتجني لها
يف الوقت نف�سه ،فانت�شرت املواقع واملد َّونات
واملنتديات ب�شكل كبري� :سيا�سية واجتماعية
وتعليمية وترفيهية ومو�سيقية وفل�سفية و�أدبية
و�صحية ،وح��ول الأزي��اء والأف�لام والإع�لان،
وال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة ،والت�سويق وال�ت��دري��ب،
ورف��ع كفاءة العاملني .وق��د ُط � ِّورت الأدوات
التي ت�سمح للأفراد بالتدوين ،و�أ�ضحى هذا
الأم��ر متي�سر ًا لأي �شخ�ص ،وه�ن��اك اليوم
املاليني من املد َّونات ،وهي ال تزال يف ازدياد
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م�ستمر .ولقد ظهر اليوم يف العامل ما ُي�س َّمى
بـ«النا�شرون اجلدد» وهم متفائلون مب�ستقبل
ن�شاطهم ،ويرون فيه خدم ًة للمبدعني ال�شباب
ال��ذي��ن يئ�سوا م��ن حم ��اوالت اق�ت�ح��ام قالع
�شركات الن�شر التقليدية.
ال بل �إن الن�شر الإل �ك�تروين حطم -بال
ه��وادة� -سلطة النا�شرين ،ف�أ�ضحى مبقدور
ال�شباب اجلدد �أن ين�شروا رواياتهم وكتبهم
وم�ؤلفاتهم للملأ دون �أي و�سيط �آخ��ر غري
�إرادتهم.
لي�س هذا فح�سب ،بل لقد َو َ�ضع َنا امل�ؤلفون
اجل��دد �أم��ام ممار�سات مل نكن نعرفها من
قب ُل يف كتابة الن�صو�ص ،وال�سيما الإبداعية
م �ن �ه��ا ،ف��امل ��ؤل��ف اجل��دي��د ي �� �ش��رع يف ط��رح
الن�ص الذي يريد على الإنرتنت ،ثم يتو�سل
ب�ع��د ذل��ك م���ش��ارك��ة ج �م �ه��وره .و�إذا كانت
الن�صو�ص الورقية لكبار املبدعني ال يتعدى
انت�شارها ب�ضعة �آالف م��ن ال �ق��راء؛ ،ف ��إن
الن�ص الإلكرتوين اليوم يبلغ املتفاعلون معه
ع�شرات بل مئات الآالف .ولقد قدم «الإعالم
اجلديد» خيارات رائدة يف جمال ال�صحافة،
فمحتوى ال�صحافة الإلكرتونية  -على خالف
ال�صحافة التقليدية  -يف منو متوا�صل يف كل
حلظة� ،إذ ميكن �أن تتم التغطية اخلربية
للم�ستجدات با�ستمرار دون توقف ،كما �أن
اخل�بر نف�سه �أ�ضحى عر�ض ًة للموت يف �أي
حلظة ،ب�سبب امل�ستجدات ذاتها� .أما ال�سرعة

�أزمة الثقافة العربية :علل قدمية ..و�أخرى جديدة!

يف هذا كله؛ فقد قفزت فوق كل حواجز اللغة،
وفوق كل املمنوعات الثقافية(.)8
وهكذا ُي َعد الن�ص الإلكرتوين (اخلرب �أو
الق�صة اخلربية) ن�ص ًا مفتوح ًا ،ومن املمكن
�أن ميتد لي�ضيف معلومات تاريخية وعلمية
(عن طريق الروابط مث ًال) ،بل ميكن لكاتب
الن�ص �أن يخدم احلدث عرب كل فروع املعرفة،
كما قد يدعم الن�ص الإلكرتوين مبواد ب�صرية
و�سمعية ،وميكن ا�ستخدام برنامج «غوغل
�إيرث» للم�ساعدة يف خدمة احلدث يف مكان
معينَّ ي��راه ال�ق��ارئ �أم��ام��ه ر�أي ال�ع�ين ،هذا
ف�ض ًال عن �أن الن�ص الإلكرتوين يبقى ن�ص ًا
ن�شيط ًا ومتفاع ًال طوال الوقت(.)9
لقد بد�أت امل�ساحات املخ�ص�صة للقارئ تزداد
ب�صورة كبرية منذ ظهور ال�صحف الإلكرتونية
واملواقع الإلكرتونية لل�صحف املطبوعة ،بل
�إنها تطغى على م�ساحات املحررين ،وحتول
ال �ق��ارئ �إىل ��ش��ري��ك وم�ت�ل��قٍّ �إي �ج��اب��ي ،وق��د
حتققت «ثقافة ت�شجع عالقة �أكرب مع القراء،
خا�صة وغري ر�سمية»(.)10
ف �ل��م ت �ع��د ع�لاق��ة ال� �ق ��ارئ بال�صحيفة
تقت�صر على ات�صاله بها عرب بريد القراء يف
�شكله التقليدي� ،إذ �سطا الربيد اليوم على

كل ال�صفحات ،وهو مل يعد حمبو�س ًا يف ركن
منف�صل ،فتعليقات القراء ُتكتَب مبا�شر ًة حتت
امل��ادة املكتوبة من ِق َبل املحرر .و�إن ال�شكل
اجلديد لربيد القراء مل ُيتَح له فقط التمرد
على حب�سه يف مكان ثابت يف ال�صحيفة ،بل
كان �أي�ض ًا �سبب ًا يف تفاعلية القارئ املحرر
�أو الكاتب ،فهو بنف�سه على تعليقات القراء
على ق�صته ال�صحافية �أو مقالته ،كما �أتاح
لل�صحيفة عن�صر امل�صداقية ،وبخا�صة مع
الن�شر املبا�شر لآراء القراء.
و�إن وف��رة ر��س��ائ��ل ال �ق��راء وم�شاركتهم
تتيح روافد للق�ضايا والأحداث والأفكار التي
تغطيها ال�صحيفة ،وقد �أتاحت التقنية زيادة
ملحوظة ومعتربة يف هذه الروافد ،كما كانت
�سبب ًا يف زي��ادة اكت�شاف �صحافيني لديهم
املوهبة ال�صحافية التي مت ّكنهم -مبزيد من
ال�صقل� -أن ي�صبحوا �صحافيني حمرتفني.
هذا ال�شيوع الثقايف �ألغى فكرة الرتاتبية
التقليدية ب�ين النخبة واجل�م�ه��ور ،ودح�ض
م�ف�ه��وم ال�ث�ق��اف��ة ال �ق��ادم��ة م��ن الأع �ل��ى �إىل
الأ��س�ف��ل� ،إن�ه��ا ال�ي��وم الثقافة الأف�ق�ي��ة التي
ت�ت�غ��ذى م��ن الأط�� ��راف .وك �م��ا ف�ق��د املثقف
التقليدي �سلطته؛ ف�إن اخلوف هو من �أن تفقد

( )8د .ن�سيم اخلوري ،الإعالم العربي وانهيار ال�سلطات اللغوية ،ط ،1بريوت 2005م� ،ص.436
(� )9أ .حممد فتحي يون�س� ،صحيفة ال�شرق الأو�سط� 30 ،أكتوبر 2008م.
( )10كالرك هويت� ،صحيفة ال�شرق الأو�سط 19 ،فرباير 2009م.
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الثقافة التقليدية �شيئ ًا ف�شيئ ًا �سلطتها كذلك.
و�أول مالمح االغرتاب �أو االنهيار ما نالحظه
من مظاهر �سقوط �سلطة اللغة ذاتها.
لقد تهاوت تقاليد وقيم كثرية يف �صناعة
الثقافة ،ويف التعامل م��ع م���ص��ادره��ا ،ويف
موا�صفات القائمني عليها �إنتاج ًا وت�صدير ًا،
ف�أ�ضحت بال حيطان ،فرمبا َ�س ُهل اخرتاقها
م��ن اجل��وان��ب ال�ت��ي مل تعد بتلك ال��وع��ورة،
ف�أ�صبح يف خلقها و�إنتاجها اجلمي ُع.
�إن مما ت�سببه مثل هذه الثورات �أو الهزات
العنيفة لقيم الكتابة وتقاليد الن�شر :ما ُي�س َّمى
ب�سقوط ال�سلطات اللغوية ،حتى �إن ما كان
ُي�س َّمى تراجع ًا �أو انهيار ًا للُّغة ب��دا مقبو ًال
ومرحب ًا به اليوم .والواقع الذي ال مراء فيه
َّ
�أن ُّ
حت��ول اللغة (املحكية) �إىل مكتوبة هو
انحدار �إعالمي وثقايف يتحقق ب�صمت .وقد
الحظنا �شيئ ًا من هذا �أثناء احلديث عن بع�ض
املحاوالت احلكائية على الإنرتنت �أوال�شعرية
على اجلواالت ،ولعل الوقت منا�سب هنا لأن
نقرع جر�س الإن��ذار ،فنقول مبا قال به �أحد
الباحثني ،من �أن ه��ذا االن�ح��دار «ق��د يكون
تعميمه �أو تر�سيخه م�س�ألة زمن جند �أنف�سنا
فيه �أم��ام لغة حمكية مكتوبة متداولة حية
ي�ستعملها العرب ويتوا�صلون بها ،تقابلها لغة
ف�صحى ثانوية غري متداولة �إال بالنزر الي�سري
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يف امل��دار���س .واخلطري �أن ه��ذه امل��دار���س يف
تراجع ،بعدما الحظنا �أن جممل الإ�صالحات
الرتبوية يف امل��دار���س املعا�صرة (يف بع�ض
البلدان العربية) ترتكز يف اختزال الكتابة
بال�شفوية ،لأن �ه��ا عملية ليربالية يف زمن
تبدو فيه الكتابة �سلطة ا�صطناعية منفرة،
والإم�ل�اء عم ًال قمعي ًا مقابل ال�صوت ،وهو
فعوي»(.)11
وكما ُيقال فلكل ث��ورة �ضحاياها ،ولكل
معركة �شهدا�ؤها ،وهذا هو ما جرى ويجري
بالن�سبة �إىل «مزاج» الثقافة ال�صارم ،الثقافة
القادمة «من فوق» ،ومبا �أن الواقع املحت�شد
بتحديات التقنية يقول �إن الثقافة هي اليوم
�صناعة اجلميع ،واجلميع هم الذين يختارون
ما يرون من و�سائلها ،ومنها طبع ًا اللغة ،فال
مفر من �أن يكون لهذا الواقع جتلياته اخلا�صة
به ،وقد ظهر �أن من تلك التجليات� :سقوط
�سلطة اللغة.
�إن م��ن �أب ��رز م�شكالت ج�م��ود الثقافة
ال�ع��رب�ي��ة ال �ي��وم �أو تقاع�سها �أن �ه��ا ال تعري
م�ستجدات ع�صرنا ال �ي��وم م��ا ينبغي من
اهتمام ،فك�أن العرب اليزالون يعتقدون ب�أن
الو�سائل اجلديدة للمعرفة ما هي �إال «ظاهرة»
عابرة غري م�ستقرة� ،أو غري ثابتة ،ف�أق�صوا
�أنف�سهم عنها ،وحت�صنوا مبفهومات عتيقة

( )11د .ن�سيم اخلوري ،الإعالم العربي وانهيار ال�سلطات اللغوية ،ط ،1بريوت2005 ،م� ،ص.474
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بائدة ،وظلت ثقافتهم بعيدة �-إىل حد كبري-
عن متناول الأجيال التي اختارت �أو انحازت
�إىل و�سائل الع�صر اجل��دي��دة؛ ول�ه��ذا ف��إن
املحتوى العربي على الإنرتنت هو �أقل و�أ�ضعف
املحتويات من لغات وثقافات �أخرى.
هكذا تزداد الفجوة تفاقم ًا بني الأجيال
اجل��دي��دة وثقافتهم ،فهي لي�ست بامل�ستوى
املطلوب من حيث ال�سهولة والي�سر وف��ق ما
متليه الأدوات �أو الو�سائل التي يف حوزتهم
�أو يف متناولهم ،وهم – �أي هذه الأجيال –
ُتركوا مل�صريهم مع �إغراءات التقنية اجلديدة
وغواياتها ،وم��ن ثم ا�ستفحل اتكالهم على
«الآخر» الذي يخيفنا دائم ًا ،وازدادت الفجوة
التي تف�صلهم عن ثقافتهم تفاقم ًا ،ولي�س
لها �إال �أن تكون كذلك ما دامت تلك الثقافة
تت�شبث بجمودها ،وما دام الف�ضاء ينقل �إلينا
منتجات ثقافية �أكرث حيوية و�أكرث ر�شاقة.
ونح�سب �أن اخليارات �أمام املعنيني ب�ش�ؤون
الثقافة العربية هي خيارات حم��دودة ،فال
مف ّر من التعرف �إىل �أدوات الع�صر اجلديدة،
والت�آلف مع مزاجه اجلديد �أي�ض ًا ،في�صار
�أو ًال �إىل تعزيز املحتوى العربي على الإنرتنت
م�لاذ الأج�ي��ال اجل��دي��دة ،ث��م ح�شد كل ما
ميكن م��ن عنا�صر الإث ��ارة والت�شويق ،وهو
ما يدفع تلك الأجيال �إىل الت�آلف والتفاعل
مع تراثها وثقافتها .وه��ذه �أم��ور ال تن�سجم
مع العزلة التي فر�ضها املثقفون التقليديون

على �أنف�سهم� ،إذ ح�سبوا �أن يف �إحجامهم عن
خو�ض التجارب اجلديدة ما يوطد احتجاجهم
عليها ،ومن َث َّم رف�ضها وحماربتها والق�ضاء
عليها� .إن اخلوف احلقيقي هو من �أن تق�ضي
هي على ثقافتنا وعلى قيمنا ولغتنا.
تلكم هي بع�ض علل الثقافة العربية قدمية
وجديدة.
فاحلذر احلذر قبل �أن يفوت الأوان �أكرث
مما فات.
املداخالت:
د .بدر الروي�س:
ن�شكر �سعادة الدكتور فهد احلارثي على هذه
املحا�ضرة القيمة ،ولي�س هناك من انتقادات،
قمت -ج��زاك اهلل خ�ي� ً
را -بت�شخي�ص
وق��د َ
ال��داء للثقافة واملثقفني ،وكنت �أمتنى فقط
�أن تو�ضح :من هو املثقف وم��ا هي الثقافة
باملفهوم العربي؟ فالإ�شكالية حول تفكرينا
ن�ح��ن ال �ع��رب -ت�ت�م�ح��ور ح��ول طريقتني يف
التفكري ..خ�صو�ص ًا التفكري العاطفي املبالغ
فيه �أح�ي��ان� ًا ب��الإي�ج��اب �أو ال�سلب ،و�أحيان ًا
باحلذق ،والنقد يف طريقة التفكري هنا لي�س
م��ن ال��زاوي��ة التي حت��دث فيها الطرابي�شي
�أو اجل��اب��ري ل �ن��واع التفكري� ،إذ �إن لدينا
�ستة �أن��واع خمتلفة م��ن التفكري ،مبا فيها
املنطقي والعلمي املبني على جمع املعلومات
والبيانات ،ومن ثم حترير املعلومات ونقدها،
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وكذلك تقدمي �أف�ك��ار �إب��داع�ي��ة ،وم��ن َث� َّ�م يف
النهاية اتخاذ القرار بالن�سبة �إىل �أف�ضل ما
مت التو�صل �إليه من القرارات .وال�س�ؤال مرة
�أخرى ما هو مفهوم الثقافة املعا�صرة؟ َومن
املثقفون املعنيون؟
جواب املحا�ضر:
�أ�شكرك على مداخلتك .وفيما يتعلق مبفهوم
الثقافة واملثقف فالق�ضية -كما �أعتقد -مل
ُي َّت َفق عليها يف كثري من الثقافات ،فالثقافة
يف ُبعدها الإن�ثروب��ول��وج��ي ه��ي غ�ير الثقافة
يف ُبعدها املعريف والفكري ،ويف احلقيقة مل
�أرغ��ب يف الدخول يف هذه التف�صيالت؛ لأن
اهتمامي -بالدرجة الأوىل -بالثقافة بو�صفها
منتج ًا فكري ًا وتربوي ًا تعليمي ًا ،ويف الوقت
نف�سه باملنتجني لهذه الثقافة وامل�ستهلكني دون
ال��دخ��ول يف تفا�صيالت تتعلق باالختالفات
حول مفهوم الثقافة واملثقفني.
د .من�صور احلازمي:
ن�ستمع دائ �م � ًا ب���ش�غ� ٍ�ف �إىل حم��ا��ض��رات
الدكتور فهد العرابي احلارثي منذ �أن كان
طالب ًا لدينا يف جامعة امللك �سعود ،والآن
يف الواقع -الدكتور فهد يتحدث عن �أ�شياءمهمة جد ًا وهي الثقافة� ،إذ �إن الثقافة هي
الأمة ،فالثقافة لي�ست كتابات ولي�ست �إنرتنت
وغ�يره ،الثقافة �شيء �أك�بر من ذل��ك؛ لذلك
�أت�ساءل :مل��اذا مل يذكر �شيئ ًا عن املجلدات
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اخلم�سة ال�ت��ي �أ��ص��درت�ه��ا املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم عام 1407هـ ،وكانت
بعنوان «اخلطة ال�شاملة للثقافة العربية»،
وهي ثمرة جهود طويلة ،وا�شتغل فيها جمع
من املثقفني من جميع �أنحاء العامل العربي،
فالدكتور فهد يتحدث عن �أ�شياء جديدة،
وقد كان هذا قدمي ًا ،ولكن العملية ا�ستغرقت
تقريب ًا -خم�س �سنوات �إىل �أن ظهر هذاالكتاب ،و كادت اخلطة �أن ُت َ
و�ضع يف متناول
البلدان العربية الأخ��رى ،و�أتذكر �أنه قد مت
اج�ت�م��اع م��ع دول اخلليج ال�ع��رب��ي ،وحدثت
اجتماعات هنا يف الريا�ض على �أ�سا�س �أن
كل بلد عربي له خ�صو�صيته ولكن ت�ستطيع
ك��ل دول ��ة �أن تط ِّبق م ��ادار يف ه��ذه اخلطة
بح�سب هذه الظروف ،ولذلك �أث�يرت قدمي ًا
ق�ضية املراكز والأط��راف فاملراكز معروفة
قدمي ًا �أنها كانت لبنان ،وم�صر ،والعراق� ،أما
الأط��راف ،فدول اخلليج ،فكانت الثقافة يف
اخلليج ويف اجلزيرة العربية ب�صورة عامة،
ُت َعد ثقافة متدنية؛ فلذلك اجتمعنا مع دول
اخلليج وحاولنا �أن نتبني هذه الثقافة التي
ميكن �أن نعتمدها يف امل�ستقبل ،والدكتور
فهد يتحدث عن �أ�شياء جديدة ،فقد تغريت
الأمور من عام 1986م ،وم�شكلتنا �أننا ال نبني
على الأفكار ال�سابقة ،ولكن يف كل فرتة نطلع
ب�شيء جديد ،وه��ذه م�صيبة ،ولذلك نطرح
امل��و��ض��وع للدكتور فهد ليحدثنا ع��ن كيفية
اختيار طرائق تتنا�سب مع ثقافة الأمة.
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جواب املحا�ضر:
حقيق ًة وج�ه��ات النظر ال�ت��ي ا�ستمعتُ لها
�إ�ضافات مهمة �س�أ�ستفيد منها لتطوير فكرة
هذه املحا�ضرة وفكرة هذا البحث ،و�أعتقد
�أنه من املنا�سب �أن يكون �شغلنا اليوم �-إذا
كنا نح�سب �أنف�سنا من العاملني على جناح
الثقافة العربية -هو �أن نعمل على الإجابة
عن مثل هذه الت�سا�ؤالت الكربى .كما �أ�شكر
الدكتور من�صور احلازمي �أ�ستاذي و�صديقي،
وبالن�سبة �إىل اخلطة ال�شاملة :حقيق ًة مل
�أتعر�ض لها؛ لأنني ل�ست ب�صدد احلديث عن
امل�ؤ�س�سات التي تنتج الت�شريعات الثقافية،
�أتكلم على الت�شريعات املوجودة التي حتكم
النظام الثقايف العربي ب�شكل ع��ام� ،سواء
�أكانت مكتوبة متداولة لدى بع�ض املثقفني� ،أم
غري مكتوبة ،و�إمنا تقوم بت�أثري املناخ الثقايف
ال�ع��ام ،حتدثت ك�ث� ً
يرا ع��ن �سلطوية النظام
الثقايف العربي ،عن ال�سلطوية املنغلقة على
ال�ت�راث وامل � ��وروث ،و�س�أ�ستفيد �أي���ض� ًا من
مالحظات الدكتور من�صور ،و�س�أعود �إىل ما
ُكتب عن هذا املو�ضوع و�ستكون مفيد ًا جد ًا
بالن�سبة �إيل.
�أما التحديات الكبرية فهذا مو�ضوع مهم
وكبري جد ًا ،وال ينبغي �أن نتعامل معه وك�أنه
غري م�ستقر ،فاليوم �أ�صبح ب�إمكانك �أن حتوي
مكتبة كاملة من خ�لال الإن�ترن��ت ،ف�أق�صد
كيف نتعامل معها نحن؟ ف�أنا الذي �أحدثكم

عن الثقافة العربية اليوم �أوالدي يتكلمون
الإجنليزية �أف�ضل م��ن العربية يف البيت،
مع �أنهم در�سوا يف اململكة ،ومل يدر�سوا يف
م��دار���س �أجنبية ،فهم در��س��وا كما در�سنا،
ولكن �أ�ضف �إىل ذلك �أنهم يتابعون الأفالم
والربامج باللغة الإجنليزية ،والألعاب التي
يلعبونها باللغة الإجنليزية ،وال ميار�سون �شيئ ًا
من حياتهم اليومية بالعربية �إال بقدر .%10
فامل�شكلة �أن عالقاتهم باملجتمع عالقات
�ضيقة ،ويف احلقيقة �أن الإنرتنت الآن �س َّهل
تكوين عالقات اجتماعية وا�سعة على م�ستوى
القارات ،ولكنهم -يف الوقت نف�سه -يواجهون
العزلة يف جمتمعاتهم.
د .عائ�ض الردادي:
�أ�شكر الدكتور فهد على �إثارة هذا املو�ضوع يف
مثل هذا الوقت بعد ال�سنني الثمان الأخرية
التي حاولت �أن تق�ضي على اللغة بقوة القرار
ال�سيا�سي؛ ولذلك عندما يقول �إن اجلمهور له
تبعية ..وحرية املثقف العربي..؛ يف الواقع �أن
ال�سنني الثمان الأخرية �أثبتت �أن الإن�سان هو
الإن�سان� ،سوا ًء يف �أمريكا �أو يف ال�صني ،ومن
لي�س معنا فهو �ضدنا ،وك� ٌّل يريد �أن يفر�ض
ثقافته ،فثقافة االخ�ت�لاف م��وج��ودة يف كل
مكان.
وق�ضية احل��داث��ة والتقليد حت��ول��ت �إىل
�صراع �إيديولوجي؛ لأن احلداثيني قد خرجوا
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عن الناحية الثقافية والأدبية �إىل �إثارة �أمور
دينية عقائدية؛ لذلك ال ميكن �أن ي�صمت
وتراجعت
نطقت بها
النا�س .وهناك كلمة
َ
َ
عنها؛ وه��ي « َق َبلية الثقافة» ،وه��ذه حقيقة
موجودة ،مثل وجودها يف املغرب وغريه ،نوع
من التع�صب والتناحر بني املثقفني باعتبار
التوجه الثقايف.
تعليق املحا�ضر:
نعم بالن�سبة �إىل وج ��ود الع�صبيات فهي
موجودة فع ًال ويف جميع املجتمعات ،وركزتُ
على وجودها عندنا نظر ًا �إىل ظروف ن�ش�أتها،
و� �س��وا ًء �أك��ان��ت عندنا �أم عند غرينا فالبد
للمثقفني م��ن �أن ي�ق��اوم��وه��ا ،وفيما يتعلق
بـ(�صراع القدمي واجلديد) فهو �أي�ض ًا موجود
على خمتلف مراحل التاريخ كلها ،وبالذات
الثقافة ال�ع��رب�ي��ة؛ وم��ا ُي�س َّمى ب�ـ�ـ«احل��داث��ة
وال�ت�ق�ل�ي��د» ف ��أن��ا �أت �ف��ق م��ع ال��دك �ت��ور عائ�ض
الردادي يف �أن هناك من يحاول دائم ًا �أن يجر
احلوار يف �أي منتدى �أو لقاء ثقايف �إىل حتقيق
�أهداف �أو م�صالح ذاتية ،فكما �أن هناك بع�ض
احلداثيني نقلوا امل�شروع �إىل م�ستويات �أخرى
بالغة اخلطورة فيما يتعلق باجلانب العقائدي،
وكانوا يف ذلك خمطئني� ،أي�ض ًا الطرف الآخر
من منطلق �إيديولوجي مماثل -ذهب بعيد ًالإدانة هذا التيار التجديدي الذي كان ينبغي
�أن يهتم باجلانب الفني بالدرجة الأوىل� ،إىل
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�إخ��راج ه ��ؤالء باجلملة �أو بالك َّلية من امللة،
ومن َث َّم كان هناك فريقان كالهما متطرف
وعلى غري حق.
د .يحيى �أبو اخلري:
�أ�شكر املحا�ضر الكرمي على هذه املحا�ضرة
الرائعة ،وكنت �أود �أن �أع ِّلق بـذكر كتاب «بنية
الثورة العلمية» الذي يف�سر اخلروج من الأزمة،
ويقول� :إن الأزمة حتدث عندما ي�صل النموذج
�إىل طريق م�سدود ُيخرجه من الواقع ،ومن َث َّم
ف�إن هذا املجتمع الذي يتعامل مع النموذج ال
ي�ست�سلم ،و�إمنا يتكاتف كله للوقوف وحل هذه
الأزمة� ،إما بالعودة �إىل النموذج ال�سابق� ،أو
اخل��روج مبنظور جديد خمتلف .وق��د و�صل
الدكتور فهد �إىل �أن النا�س و�صلوا �إىل الطريق
امل�سدود ،ولكنهم مل يتكاتفوا للخروج من هذه
الأزمة� ،أو �أن ليتب َّينوا مو�ضوع ًا ب�شكل جديد.
�أتفق مع الدكتور عندما ذكر خ�صائ�ص هذا
النظام ،فقال ب�أنه مغرور ،وال ي�ست�سلم للحوار
وامل�ساءلة ،وال ي�سمح با�ستمرار م�ساءلته ،وهذه
حتتاج �إىل تف�صيل ودرا�سة لكي ن�صل �إىل دقة
هذه ال�صفات ،و�أقول �إن امل�شكلة الأ�سا�سية يف
نظامنا الرقابي اليوم هي الفجوة الكبرية،
و�أنا طرحت بع�ض الأ�سئلة لتجد الإجابة منكم
لعلها تكون حماور للخروج من هذه الفجوة،
وهي� :أين كنا عندما ا�ست�شعر النا�س اخلوف
من اخلارج؟ �أين كنا عندما ا�ستطاع النا�س
�إيجاد الأجهزة العمالقة ملعرفة الكون؟ �أين
�سيرتجع كل
كنا وال�ع��امل الآن ي�ستطيع �أن
ّ
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املراجع واملعلومات؟ وملاذا ال نعي�ش اقت�صاد
املعرفة يف ظل الإنرتنت؟ ومل��اذا ال نح ِّول ما
نفهمه من تقنية املعلومات �إىل منتَج فكري
للخروج من ه��ذه الأزم ��ة؟ وم��ا هي العالقة
بني املكون الثقايف واملكت�سب الثقايف؟ هناك
�أي�ض ًا عالقة مهمة جد ًا وهي عالقة املثقف
ب�ج�م�ه��وره ،ف ��أي��ن امل�ف�ه��وم��ات ال�ت��ي جتعلني
�أت�صل مع املثقف؟
جواب املحا�ضر:
�أحب �أن �أ�ؤكد على بع�ض الأ�شياء التي طرحها
الدكتور يحيى �أبو اخلري ،فالدكتور يحيى ثري
يف �أف �ك��اره وم��داخ�لات��ه ،ويف �إ�ضافاته التي
يقدمها ،و�أمتنى منه لو يكتب يل ر�ؤو�س �أقالم
بالأ�شياء التي قالها؛ لكي �أ�ستفيد منها.
الأ�سئلة:
ال�س�ؤال الأول (حممد العنزي) :ماذا تق�صد
باحلداثي والتقليدي يف قولك (بني احلداثة
والتقليد) ،وهل تبينِّ لنا ما هي احلداثة التي
يحاربها الدعاة؟
الإج � ��اب � ��ة :و� �ض �ع��تُ ك�ل�م�ت��ي (ح��داث��ي)
و(ت� �ق� �ل� �ي ��دي) ب�ي�ن ق ��و�� �س�ي�ن؛ لأن ه��ذي��ن
امل�صطلحني يعتمدان على ا�ستخدامهما:
�أين؟ وكيف؟ ويف �أي بيئة؟ وكنا نقول يف فرتة
من الفرتات ال �أحد ي�ستطيع �أن ينكر وجود
تيار يف الثقافة العربية يرمي �إىل احلداثة،
فاحلداثة �-أو التحديث  -هي التي ت�شمل

تطوير املجتمعات كلي ًا ،ولكن هذا امل�صطلح
يف فرتة من الفرتات تل َّو َث من خالل �أ�صحابه
�أنف�سهم؛ لأنهم يف بع�ض املنتديات �أو بع�ض
البيئات انتقلوا به �إىل مماحكات وحتديات
مت�س عقائد النا�س ،ومت�س قناعاتهم الدينية،
ومت�س ثوابتهم الأ�سا�سية ،ومن َث َّم �أ�صبح هذا
امل�صطلح م�صطلح ًا ملوث ًا ،ولهذا و�ضعته
بني قو�سني ،ولكن لو ت�ساءلنا مل��اذا ال يكون
لل�سعوديني حداثتهم اخلا�صة بهم؟ بحيث
ت�ستفيد من مقومات هذا التيار يف التجديد،
يف الإبداع ،ومزيد من احلرية للمبدع ،ولكن
دون �أن َت ْع َلق بني هذه ال�شوائب ،ودون �أن مت�س
عقيدتنا ،ف َمن ال��ذي يقول �إن اال�شرتاكية
امل��وج��ودة يف ال���ص�ين واالحت� ��اد ال�سوفيتي
وال�سويد هي اال�شرتاكية نف�سها؟ فقد كانت
فكرة من الأفكار تتنا�سب مع متطلبات جمتمع
�صاحب الفكرة ،فو�ضعتُها بني قو�سني لأو�ضح
�أن احلداثة يف املجتمع ال�سعودي ال نق�صد
بها حداثة �أدوني�س على �سبيل املثال ،ولي�ست
حداثة بع�ض الذين ت�أثرت ثقافتهم وعقيدتهم
ودينهم.
ال�س�ؤال الثاين (�أبو عمر) :هل ترون �أن
�أو�ضاعنا العامة املتخلفة هي نتائج لثقافتنا
اال�ستبدادية� ،أم هي نتيجة جينات الإن�سان
العربي ذاته كما يتداول ذلك بع�ض املثقفني
وال ُّن َخب لدينا؟
الإجابة :لي�ست جينات ،ولكن هناك فكرة
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ُطرحت يف الإذاعة ،وهي :هل ي�ستطيع العرب
�أن ي�ؤمنوا بفكرة العمل اجلماعي �أو العمل
الفردي؟ فاليابانيون يتميزون يف هذا املجال،
فاختلفتُ مع الدكتور عبدالعزيز حول �إميان
العرب بالعمل اجلماعي ،فهم ي�ؤمنون بالعمل
الفردي؛ لأن هناك �أ�شياء كثرية متنعهم من
هذا ،وهي رمبا تتعلق بالثقافة ،فثقافة العرب
�ضد فكرة العمل اجلماعي ،وهي مع الأوحد،
�أو الفرد ال��ذي ي�سعى نحو القمة ،وال تت�سع
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لأحد معه ،ف�أحيان ًا ي�صل �إىل درجة التحا�سد
والتحاقد والو�شاية ،وجناح الآخر يعني ف�شل
الطرف الثاين ،ودائ�م� ًا ال�شراكات العربية
على م�ستوى التجارة �إذا كرث املال ،و�إذا َّ
قل
تختلف �أي���ض� ًا ،وك��ل واح��دة لها م�برر ،ف��إن
ق َّلت فهو حرامي ،و�إن كرثت فال ي�ستحقها،
فاجلواب :هي ثقافة �أكرث مما هي جينات.
و�شكر ًا جزي ًال للجميع.

�إبداع االحتذاء واالبتداع يف �شعر املتنبي

�إبداع االحتذاء واالبتداع
( )
يف �شعر املتنبي *
(قراءة يف �إحدى ق�صائده)
د .حسين الواد (**

)

�إن االحتذاء واالبتداع يف العمل ال�شعري يف �شعر �أبي الطيب � -ش�أنه �ش�أن كل الأ�شعار التي
تُ�صاغ يف الثقافات التي لها تاريخ فني  -يتغذى من َم ِعينني :الأول هو الأ�شعار ال�سابقة
املك ِّونة لر�أ�س املال الرمزي الذي حتيا به الأمم ،والذي اجتمعت معانيه ال�شعرية يف
«مواقف» تكونت لها جمالية يف ال�صياغة خا�صة بها من املعجم �إىل الرتاكيب وال�صور.
و�أما ا َمل ِعني الثاين :ف َت َم َّث َل يف ما كان يجود به جتدد الأي��ام واخل�برات من جديد
الأحداث والوقائع احلاملة جلديد املعاين.

تقدمي مدير املحا�ضرة:
�رح� ُ�ب بكم �أجمل ترحيب يف ه��ذا ال�صباح
ُن� ِّ
اجلميل ،الذي �سيتحفنا فيه الدكتور ح�سني
ال��واد مبحا�ضرة بعنوان «�إب � ��داع االح �ت��ذاء
واالب�ت��داع يف �شعر املتنبي؛ ق��راءة يف �إح��دى
ق�صائده».
والأ�ستاذ الدكتور ح�سني الواد من مواليد
ت��ون����س ،وق��د ح�صل على ��ش�ه��ادات �آخ��ره��ا
�شهادة دكتوراه الدولة يف الأدب العربي من
جامعة تون�س يف عام 1987م .عمل يف ال�سلك

التدري�سي والإداري وامل�ؤ�س�سات التعليمية،
و�آخر ما عمله فيه� ،أ�ستاذ ًا للتعليم يف الأدب
العربي بجامعة تون�س منذ ع��ام 1992م.
�أ��س�ت��اذ ًا للتدري�س يف اجلامعات التون�سية،
ثم �أ�ستاذ ًا ،وال يزال متعاقد ًا يف ق�سم اللغة
العربية يف كلية الآداب بجامعة امللك �سعود
وذل��ك منذ �سبتمرب 2002م .ت� ىَّ
مهمات
�ول
ٍ
�إداري ًة منها :عمل عميد ًا لكلية العلوم الإدارية
والإن�سانية بجامعة القريوان ،وعمل مدير ًا
ملعهد اللغات احلية بتون�س ،كما عمل �أمين ًا

(*) �أ�صل البحث حما�ضرة �أُلقيت �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف منتدى «اخلمي�سية» يوم اخلمي�س
1430/ 4/13هـ املوافق 2009/4 / 9م� .أدار اللقاء د .حممد الهدلق (�أ�ستاذ النقد العربي بجامعة امللك �سعود).
(**) �أ�ستاذ الأدب العربي بجامعة تون�س وجامعة امللك �سعود.
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عام ًا ل َّلجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم
ل��دى منظمات العمل امل���ش�ترك اليون�سكو
والإي �� �س �� �س �ك��و ،ول ��ه ع ��دة �أع� �م ��ال م�ن���ش��ورة
ه��ي :البنية الق�ص�صية يف ر�سالة الغفران
(1975م)؛ يف تاريخ الأدب :مفاهيم ومناهج
(1980م) ،يف م�ن��اه��ج ال��درا� �س��ة الأدب �ي��ة
(1980م)؛ املتنبي والتجربة اجلمالية عند
ال�ع��رب :تلقي القدماء ل�شعره (1991م)؛
مدخل �إىل �شعر املتنبي (1992م) ،وكتاب
�آخر بعنوان :تدور على غري �أ�سمائها :درا�سة
ل�شعر ب�شار ب��ن ب��رد (1993م)؛ واللغة –
ال�شعر يف ديوان �أبي متام (1998م)؛ جمالية
الأنا يف �شعر الأع�شى (2001م)؛ و�شيء من
الأدب واللغة (2004م) .و�أترككم مع الأ�ستاذ
ح�سني الواد ليحدثنا.
املحا�ضر:
هل بقي ما ميكن �أن ُيقال يف �شعر �أبي الطيب،
وق��د ُ�شغلت به الأذه ��ان امل ْرهفة يف القدمي
واحلديث ،على نح ٍو مل َ
يحظ به �شعر �سواه؟
�شاعر
وم��ا ال��ذي ي�ستمر يف �شدِّ نا �إىل �شعر
ٍ
بيننا وبينه �ألف عام؟ �أما ذلك ال�شاعر فقد
�أم�ضى العمر يلهث -دون توفيق -وراء «والية»
�أو �إم��ارة يف «مملكة الأن��ام» ،يف الوقت الذي
قد دان��ت له «مملكة الكالم» حتى «ن��ام عن
�شواردها» .و�أم��ا زماننا ف�إيقاعه غري �إيقاع
زمانه ،مهما تقاربت الهموم والأوهام.
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طوقتني �أ�سئلة كثرية من هذا النوع منذ
�أن طوقني الدكتور الفا�ضل نا�صر احلجيالن
بح�سن ظنه ،عندما طلب مني �أن �أحت��دث
يف هذا املحفل املوقر عن �شعر املتنبي .كنت
منذ �سنوات بد� ْأت ت�صبح بعيدة -قد نظرتُيف ق�صيدتني من �شعر �أب��ي الطيب :الأوىل
من �شعر �صباه ،من غري امل�شهور؛ والثانية:
هي الق�صيدة «الكافية» التي و َّدع بها �آخ� َر
ممدوحيه ع�ضد الدولة البويهي ،وكانت �آخ َر
ما قال ،و �أدرجتُ ذلك يف كت ِّيب �أثار -وقتها-
بعنوانه «مدخل �إىل �شعر املتنبي» �شيئ ًا من
اال�ستغراب.
�أ َي ْدري ال َّر ْب ُع � َّأي َد ٍم �أراقـــــــــــَا
وب هذا ال ّر ْك ِب َ�شا َقا
َو� َّأي ُق ُل ِ
�اح َل � ُه محَ َ � ًّ
لا
َوم��ا َع� َف� ِ�ت ال � ّري� ُ
َع َفا ُه َمنْ َح َدا بِهِ ُم َو َ�سا َقا
َف َل ْي َت ه َوى الأح َّب ِة كانَ َعد ًال
َف َح َّم َل ُك � َّل َق ٍلب ما � َأطا َقا
ني َ�ش ْك َرى
َن َظ ْرتُ �إ َل ْيهِ ُم وال َع ُ
َف�صا َر ْت ُك ّل َها لل َّدم ِع َما َقا
َّمام ال َب ْد ُر فيهِ ْم
َو َق ْد � َأخ َذ الت َ
َو� ْأعطاين ِمنَ ال�سَّ َق ِم املُحا َقا
ين ُن��و ٌر
َو َب�ي َ�ن ال � َف � ْر ِع وال � َق� َ�د َم� ِ
َي� ُق��و ُد ِب�لا �أ ِز ّم� ِت� َه��ا ال ّنيا َقا
َو َط ْر ٌف �إنْ َ�س َقى ال ُع ّ�ش َاق ك�أ�س ًا
ْ�ص َ�سقا ِني َها دِهَ ا َقا
ب َها َنق ٌ
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َو َخ ْ�ص ٌر َت ْث ُبتُ الأ ْب�صا ُر ِفي ِه
ك�أنّ َع َل ْي ِه ِمن َح َدقٍ ِنطا َقا
َ�سلي َعنْ ِ�س َريتي َف َر�سيو ُرحمي
الد َفا َقا
َو َ�س ْيفي وال َه َم َّل َع َة ِّ
ي�س جَ ْ
ند ًا
َت َر ْك َنا من َو َرا ِء ال ِع ِ
ال�سما َو َة وال ِعرا َقا
َو َن ّك ْب َنا ّ
داج
َف� َم��ا زا َل � ْ�ت َت � َرى وال� ّل�ي� ُل ٍ
يف ال ّد ْو َل ِة ا َمل ِل ِك ائتال َقا
ِل َ�س ِ
�اح ا ِمل ���ْ�س� ِ�ك ِم� ْن� ُه
�أ ِد ّل � ُت � َه��ا ِري� � ُ
ناخ َرهَ ا ان ِت�شا َقا
�إذا َفت ََح ْت َم ِ
�أ َب َاح ِك �أ ّي َها ال َو ْح ُ�ش ال َأعادي
َف ِل ْم َت َت َع ّر ِ�ض َني َل ُه ال ّر َفا َقا
َو َل� � ْو َت� ّب� ْع� ِ�ت م��ا َط � َر َح� ْ�ت َق� َن��ا ُه
َل َك ّف ِك َعن َ
رذا َي��ا َن��ا َو َعا َقا
َو َل � � ْو � ِ��س � ْر َن��ا �إ َل�� ْي�� ِه يف َط� ِ�ري� ٍ�ق
ريان ْمل َن َخ ِف احترِ َا َقا
ِمنَ ال ّن ِ
� َإم� ��ا ٌم ل�ل�أ ِئ � ّم � ِة ِم ��نْ ُق � َر ْي ��� ٍ�ش
�إىل َم��نْ َي ّت ُقونَ َل � ُه ِ�ش َقا َقا
َيكونُ ل ُه ْم �إذا َغ ِ�ض ُبوا ُح�سام ًا
وم َ�سا َقا
َولل َه ْيجا ِء ح َني َت ُق ُ
َف�لا ت َْ�س َت ْن ِك َرنّ َل � ُه ا ْب ِت�سام ًا
�إذا َفهِ قَ ا َمل َك ُّر َدم ًا َو َ�ضا َقا
َف َق ْد َ�ضمِ َن ْت َل ُه املُ َه َج ال َع َوايل
َو َح ّم َل هَ َّم ُه ا َ
خل ْي َل ال ِعتَا َقا
�إذا �أُ ْن� � ِع� � ْل ��نَ يف �آ َث�� ��ا ِر َق� � ْو ٍم
َو�إنْ َب ُعدُوا َج َع ْلن ُه ُم ِط َرا َقا
ال�صريخُ �إىل َم َك ٍان
َو�إنْ َن َق َع ّ
ْبن َل�� ُه ُم ��ؤ َّل � َل � ًة ِد َق��ا َق��ا
َن� َ���ص� نْ َ

َف َكانَ ّ
الط ْعنُ َب ْي َن ُه َما َج َواب ًا
َوك��انَ ال ّل ْبثُ َب ْي َن ُهما ُف َوا َقا
ُم�لا ِق � َي � ًة َن��وا�ِ��ص �ي � َه��ا ا َمل � َن��ا َي��ا
ُم�ع��ا ِو َد ًة َف َوار ُِ�س َها ال ِع َنا َقا
�اح � ُه َف � ْو َق ال� َه� َوادي
َت ِبيتُ ر َِم� ُ
جاج َلها ِر َوا َقا
َو َق ْد َ�ض َر َب ال َع ُ
طال َخ ْمر ًا
تمَ ُيل ك��أنّ يف الأ ْب ِ
ا�ص ِطباح ًا َو ْاغ ِت َبا َقا
ُع ِل ْلنَ بها ْ
ــــــ�ساهَ ا
َت َع ّج َب ِتاملــــــــُ ُ
دام َو َق ْد َح َ
َف َل ْم َي�س َك ْر َوجا َد َفما �أ َفا َقا
�ام ِّ
ال�ش ْع ُر َي ْنت َِظ ُر ال َع َطا َيا
�أق� َ
َف َل ّما َف��ا َق� ِ�ت ال ْأم�ط��ا َر َفا َقا
َو َز ّن� ��ا ِق�ي� َم� َة ال � ّد ْه � َم��ا ِء ِم� ْن� ُه
ال�صدا َقا
َو َو ّف ْينا الق َيانَ ِب ِه َّ
ياح َك �أنْ ُيبا َرى
َوحا�شا ال ْر ِت ِ
َولل َك َر ِم الذي َل َك �أنْ ُي َبا َقى
�داع� ُ�ب ِم � ْن� َ�ك َق� ْرم� ًا
َو َل� ِ�ك � ّن��ا ُن� ِ
وم َل ُه ِح َقا َقا
َت َر َاج َع ِت ال ُق ُر ُ
َف� ًت��ى ال ت َْ�س ُل ُب ال َق ْت َلى َي��دا ُه
و َي ْ�س ُل ُب َع ْف ُو ُه الأ�س َرى ال ِو َثا َقا
اجل َ
ميل �إ ّ
َومل َت �� ِأت َ
يل َ�س ْهو ًا
َومل � ْأظ َف ْر ب ِه ِم ْن َك ا�سترِ ا َقا
َف ��أ ْب � ِل � ْغ ح��ا� ِ��س� ِ�د ّي َع� َل� ْي� َ�ك �أن
َك َبا َب� ْر ٌق ُيحا ِو ُل بي لحَ ا َقا
َوهَ � ْ�ل ُتغْني ال ّر�سا ِئ ُل يف َع ُد ٍّو
�إذا ما مل َي ُكنَّ ُظ ًبى ِر َقا َقا
يب
ا�س َج َّر َب ُه ْم َل ِب ٌ
�إذا ما ال َّن ُ
ف� ��إنيّ َق� ْ�د �أ َك � ْل � ُت � ُه� ُ�م َوذا َق ��ا
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َف � َل� ْ�م �أ َر ُودّهُ � � ْ�م �إ ّال ِخ��داع � ًا
َومل �أ َر دي� َن � ُه� ْ�م �إ ّال ِن� َف��ا َق��ا
بح ٍر
ُي َق ّ�ص ُر َعن يمَ ي ِن َك ُك� ُّ�ل ْ
َو َع�� ّم��ا مل ُت � ِل � ْق � ُه َم��ا �أال َق ��ا
َو َل � � ْوال ُق � � ْ�د َر ُة ا َ
خل�ل� ّ�ا ِق ُق� ْل� َن��ا
� َأع ْمد ًا كانَ َخ ْل ُق َك � ْأم ِو َفا َقا
َفال َح ّط ْت َل َك ال َه ْي َجا ُء َ�س ْرج ًا
َوال ذا َق ْت َل َك ال ّد ْن َيا ِفرا َقا
يف هذا املدخل ،ويف ما كتبته عن �شعر ِّ
كل من
ب�شار بن برد و�أب��ي متام والأع�شى؛ تو�سعت
من بني ما تو�سعت فيه من مفهومات -يفمفهومات ثالثة ،مل يلقَ منها رواج ًا حمدود ًا
�سوى مفهوم واحد؛ وهي:
1 .1مفهوم «املوقف» ،ف�أك ُرث ال�شعر العربي
القدمي �شع ُر مواقف منوذجية ُّ
حظها
م��ن االخ�ت�ب��ار ن��ز ٌر قليل .وع�ل��ى هذا
()1
املفهوم بنيتُ -م�ستعين ًا بقراءات
مل ترتك لها موجة احلداثة الكا�سحة
ط�ي�ل��ة ال�ن���ص��ف ال �ث��اين م��ن ال �ق��رن
الع�شرين جم��ا ًال لالنت�شار الوا�سع
مفهوم «�إب� ��داع اال ِّت��ب��اع» �أو «�إب ��داع
االحتذاء».
2 .2م�ف�ه��وم «االب� �ت ��داع» ،وب��ه �أع �ن��ي ما
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جت��ود به م�ستجدات الأي��ام (ح�سب
الع�سكري �أو اب��ن الأث�ير �أو االثنني
م�ع� ًا) م��ن م�ع��ان ُت���ْ�ش� َت� ُّق م��ن جتربة
�ان �شعرية.
ال��وج��د وتحُ َ � � َّول �إىل م�ع� ٍ
�إن��ه مفهوم م�شابه ملا ي�صطلح عليه
بـ«�شعرية احلياة اليومية» ،فم�صطلح
«ال�شعرنة» ال يبدو يل مو َّفق ًا يف هذا
املجال.
3 .3م�ف�ه��وم «اال�� �س� �ت ��دراك» ،فال�شاعر
ي�ستدرك على اللغة (م��ن حيث ما
ت�سمح به يف هذا املجال) ،وي�ستدرك
ع�ل��ى الأداء باللغة (م��ن ح�ي��ث ما
ي�سمح ب��ه اال�ستعمال) ،وي�ستدرك
على املوجود بالوجود املن�شود.
املفهوم الأول م�شتق -مثلما ن��رى -من
«ع �م��ود ال���ش�ع��ر» ،وال �ث��اين م��ن «ال��واق�ع�ي��ة»،
والثالث من «فعل اللغة وال�شعر يف الوجود».
ملاذا هذه الق�صيدة بالذات واحلال �أنها -و�إن
كانت من عيون ق�صائد �أبي الطيب -لي�ست
من �أف�ضل ما قال؟
امل �ت��وات��ر يف �أخ� �ب ��ار ال �� �ش��اع��ر �أن ه��ذه
الق�صيدة هي �أول ما قال يف �سيف الدولة بعد
التفاو�ض الذي ا�شرتط فيه �أبو الطيب على
الأمري �شروط ًا قبلها منه ،ولل�شاعر ق�صيدة
�أخرى من �شعر ال�صبا يذكر بع�ض امل�ؤرخني
�أنه مدح بها �سيف الدولة قبل �ستة ع�شرعام ًا

(� )1أُ�شري �إىل �أعمال بول زومتور  Paul Zumthorوبخا�صة منهاLa poésie et la voix dans la civilization :
1984( médiévaleم)1984( Essai de poétique médiévale -م) – Introduction a la poésie
1983( oraleم) – .)1952( L>inventio dans la poésie française archaique
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من هذا التاريخ ،لكن الإجماع على ذلك مل
يكن حا�ص ًال(.)3
ال��ذي يهمنا م��ن ه��ذه الأخ �ب��ار املتعلقة
بال�سفارة بني ال�شاعر والأمري ،ولي�س غر�ضنا
منها غر�ض امل�ؤرخ واملدقق� ،أن �صاحبها كان
ق��د عمل على �صياغتها على النحو ال��ذي
يجعل الفن فيها مكافئ ًا لل�شروط التي كان قد
ا�شرتطها.
ومما يدل على ذلك:
بحر
�-1أن ال�شاعر جعلها على ٍّ
روي وعلى ٍ
مثلت القيم املدحية فيه م�ستوى من اجلودة
متجان�س ًا يف الرقي و�أ�صبح مبثابة املثال الذي
يخترب عليه كبار ال�شعراء مهاراتهم الفنية،
فكان ال��واح��د منهم يركبه م��رة على الأق��ل
طيلة حياته ال�شعرية.
من ه�ؤالء ال�شعراء:
زهري بن �أبي �سلمى:
القلب عن �سلمى و�أَ ْق َ�ص َر باط ُل ْه
َ�ص َحا ُ

وع َّرى �أفرا�س ال�صبا ورواح ُل ْه

()4

متيم بن �أبي:

أنت محُ يي الرب َع � ْأم �أنت �سائل ْه
هل � َ
بحيث�أحالتيفالركاب �سوائل ْهُ

()5

الأخطل:
عفا ٌ
وا�سط منْ �أه ِل ِه فمذان ُب ْه
َف َر ُ
و�ضال َق َطا�صحرا�ؤ ُهون�صائ ُب ْه

()6

ب�شار:
جفا و ّده فازو َّر �أو م َّل �صاح ُب ْه
()7
و�أزرى ِب ِه �أنْ ال يزال يعات ُب ْه
�أبو متام:
�أهنَّ عوادي يو�سف و�صواح ُب ْه
()8
فعزما فقدما �أدرك ال َّن ْج َح طال ُب ْه
البحرتي:
حم ٌّل على القاطو ِر �أخلقَ داث ُر ْه
()9
ً
ُ
الدهر جي�شا يغاو ُر ْه
وعادت
ْ
�صروف ِ
فالبحر هو الطويل والقافية هي املتدارك
�إذ «ي �ت��واىل فيها م�ت�ح��رك��ان ب�ين �ساكنني»
ح�سب الزخم�شري يف (الق�سطا�س يف علم
العرو�ض) .والروي ي�أتي الم ًا مر ًة ،وباء مر ًة

جلبت ِحمامي َ
يوم ِحمامي.
أيام
ْ
قبل ِ
( )3مطلع هذه الق�صيدةِ :ذ ْك ُر ال�صبا ومرات ُع ال ِ
( )4املجمع الثقايف ،املو�سوعة ال�شعرية ،ديوان زهري ،قافية الالم.
( )5امل�صدر نف�سه ،ديوان متيم ،قافية الالم.
( )6امل�صدر نف�سه ،ديوان الأخطل ،قافية الباء.
( )7ديوان ب�شار بن برد ،حتقيق ال�شيخ حممد الطاهر بن عا�شور ،ال�شركة التون�سية (تون�س) وال�شركة الوطنية
(اجلزائر)  ،1976قافية الباء.
( )8ديوان �أبي متام ب�شرح التربيزي وحتقيق عبدالوهاب عزام ،القاهرة ،دار املعارف ،قافية الباء ،ج� ،1ص.222
( )9ديوان البحرتي وحتقيق ح�سن كامل ال�صرييف ،دار املعارف مب�صر.
67

البحوث

ورا ًء وميم ًا مر ًة مثلما هو يف هذه الق�صيدة.
� -2أنها جاءت ممتثل ًة للنمط ال�سائر يف �أبنية
املدحيات ،ففيها ا�ستهالل طللي ون�سيب (من
البيت � 1إىل البيت  ،)17ومديح خال�ص (من
البيت � 19إىل �آخر الق�صيدة) .بل �إن مقطع
الرحيل قد ح�ضر يف الق�صيدة (من البيت
� 32إىل  ،)36و�إن كان ال�شاعر قد � َّأخره عن
املو�ضوع الذي ُيتو َّقع فيه.
القرينتان ال�ل�ت��ان ذك��رن��اه�م��ا ت�ت��أي��دان
بقرائن �أخ��رى كثرية داخ��ل ك��ل مقطع من
مقاطع الق�صيدة ،و�ضمن ال�ط��رائ��ق التي
اعتمدها ال�شاعر يف َط� ْرق املعاين ال�شعرية
التي طرقها .هذه املعاين ال�شعرية من نوعني:
نوع �أول .وهو الغالب على الق�صيدة .متداول
يف امل��وروث ال�شعري ،ا�ستلمه �أبو الطيب من
ثان مل َير ْد له يف الرتاث
�شعراء �سابقني .ونو ٌع ٍ
مثيل ،ومل ي�سر ال�شاعر يف َط ْرقه على منوذج
�أو منوال.
النوع الأول :ي�ستغرق املقطع الكبري الأول
ومعظم املقطع الثاين.
ففي الأبيات من � 1إىل  17طرق املتنبي
املعاين ال�شعرية التي كانت ُتط َرق ع��اد ًة يف
هذه املواطن وهي:
يف الطلل :خماطبة ال�صحب ،الإ�سعاد،الوقوف ،البكاء والك�آبة.
ويف الن�سيبِ :ذ ْك��ر الأحل��اظ ،والدعاء68
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بال�سقيا ،والظعينة ،والتغ ِّني با ُ
حل ْ�سن ِوذ ْكر
الفراق واال�ستعبار.
وه��ذه املعاين ال�شعرية هي املعاين التي
تتكون منها مواقف الطلل والن�سيب والظعائن.
 و�أما مواقف املديح اخلال�ص فقد طرقمنها ال�شاعر معنى (الرحيل �إىل املمدوح)،
ِوذ ْك��ر قهره ل�سائر امللوك وعل ِّوه عليهم مبا
ميتلكه من عدة (ال�سالح واخليل والع�سكر)،
وم��ا يحققه من ظفر يف كثريمن ال�غ��زوات،
م�شيد ًا مبا له من جمال وما �أحرزه من جمد
ين�س ال�شاعر ال�صورة النموذجية
و�س�ؤدد ,ومل َ
لل�شاعر املداح ،فقد وقف عليها مذ ِّكر ًا ب�أنه
يبحث عن القيم احلقيقية وي�سعى يف طلب
الذين تتج�سم فيهم ه��ذه القيم لينوه بهم
وي�شيد بها.
�ان �شعرية م �ت��وات��رة بل
وه ��ذه كلها م �ع� ٍ
�شديدة التواتر يف ق�صائد املديح من الأع�شى
�إىل املتنبي م��رور ًا ب�أبي مت��ام وم��ن يليه من
�شعراء العربية الكبار.
لكننا نظلم �أب ��ا ال�ط�ي��ب ون�ظ�ل��م جميع
ال�شعراء �إذا ما اكتفينا بالقول ب�أنهم كانوا
يطرقون املعاين ال�شعرية الرا�سخة التي تتكون
منها املواقف ال�شعرية؛ ذلك �أن �شعر املواقف
يتطلب �إبداع ًا ع�سري الإجناز؛ لكرثة الأ�سوار
التي ت�س ِّيجه ،ففي �شعر امل��وق��ف ال ُيطا َلب
ال�شاعر ب�أن يقول فقط بل ُيطا َلب ب�أن يقول
كما ق��ال ال�سابقون ،فيكون كالمه م�شاك ًال
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لكالمهم متى مل يتميز عليه .ومن هنا كان
على ال�شاعر املت�أخر يف الزمن �-أعني الالحق
على اجلاهلية والقرن الأول� -أن يدخل يف
تناف�س مع ال�شعراء ال�سابقني.
ويف ما يتعلق بهذه الق�صيدة؛ اقتحم �أبو
الطيب امل�ع��اين ال�شعرية التي تتكون منها
املواقف من �أب��واب التعجيب والإغ��راب عن
طريق (تدقيق املعاين) و(التناهي بها).
ففي البيت الأول طرق ال�شاعر (املعنى
ال�شعري املتمثل يف ذكر ال�صاحبني)� ،إال �أنه
�أوىل ال�صياغة (ونعني بها ا�ستعمال الكالم)
ع�ن��اي��ة ق���ص��وى ،ف ��أغ��رب فيها ح�ت��ى �أرب��ك
ال�سامعني ُّ
وال�ش َّراح .فابن خالويه -فيما يذكر
الإخباريون -يقاطعه يف ا�ستعمال (�أ�شجاه)
مكان (�شجاه) ,فريد عليه �أبو الطيب الرد
ال��ذي يفحمه ( .)10واب��ن جني -وك ��ان من
حملة عر�ش ال�شاعر -يعرت�ض على «جعل
املبتد�أ يتعلق به بعد الإخبار عنه �شيء» .ومن
ال�شارحني َم��ن ال يتبني عالق ًة بني ال�صدر
والعجز في�ستوح�ش م��ن ذل��ك .ومنهم من
ذهب به ت�أمل البيت مذهب ًا بعيد ًا يف الت�أويل،
ف��ر�أى املثنى املخاطب يف �صدر البيت يعود
على العينني.

ويف البيت الثاين اختلف ال�شارحون يف
تركيبه �إذا كان الكالم يتم بعد «�إال عا�شق»
�أم ي�ستمر ,لتكون لفظة «كل» من�صوبة على
املفعولية ،وذه��ب بع�ض املتعمقني يف الفهم
�إىل �أن �صيغة «�أع��ق» تفرت�ض �أي�ض ًا عقوق ًا
يف التحليل ال���ص��ريف ،فالتف�ضيل ي�شرتط
اال�شرتاك.
ويف البيت الرابع طال بال�سلف اجلدل يف
«وقوف ال�شحيح» ،فانزعج منهم من انزعج
م��ن ت�ه��اف��ت ال �ع�لاق��ة ب�ين � �ص��دره وع �ج��زه،
وا�ستوح�شوا من خلوه من املبالغة التي ُي�ض َرب
بها امل�ث��ل ،وح�َّي�رَّ ه��م اختيار (اخل ��امت) دون
�سائر الأ�شياء الثمينة ،ويف املدة التي ميكن
�أن ميكثها (ال�شحيح) قائم ًا (غري حمتاج �إىل
االنحناء).
ويف البيت ال�ساد�س ذه��ب بهم تع ُّقده
�إىل ق��راءات �شتى ,خا�صة يف (مهجتي) ما
�إذا كانت من�صوبة على املفعولية �أم على
(النداء) واملخاطبة.
ويف الأبيات ال�سابع والثامن والتا�سع �أحال
ال�شارحون �إىل (عادة ال�شعراء) يف املبالغة
والتناهي يف نعت الأ�شياء ،و�أكدوا �أن املتنبي
قد �سار فيها على «التعمق يف املعنى ال على

( )10ورد هذا يف �سائر ال�شروح التي ُو�ضعت على ديوان املتنبي ،ومنها ال�شرح املو�سوم بـ(التبيان يف �شرح الديوان)
املن�سوب �إىل �أبي البقاء العكربي ،حتقيق م�صطفى ال�سقا و�إبراهيم الأبياري وعبداحلفيظ �شلبي ،دار املعرفة بريوت،
د.ت ،ج ،3من �ص� 325إىل  342وفيه ا�ستعرا�ض لآراء طائفة كبرية من ُّ�ش َّراح �شعر املتنبي.
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احلقيقة»؛ ذل��ك �أن��ه ك��ان ( ُي ��ؤث��ر) املبالغة
ويتخذها (مذهب ًا).
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كثرية متنوعة .وك��ان ه��ذا البيت قد �أ�شكل
على ابن جني حتى �س�أل ال�شاعر عن (وجه
التهمة) ,فكان جوابه «�أن يظنوا بي جزعا».

وميكن �أن ن�ستمر يف ا�ستعرا�ض �أبيات هذا
املقطع بيت ًا بيت ًا؛ لنتبني �أن الأ�سالف كانوا
ي��درك��ون �أن ال�شاعر ك��ان ينحو فيها منحى
ال�سابقني مع �شيء من اجلنوح -يقل ويعظم-
�إىل التعمق واملبالغة .وال��ذي يدل على ذلك
�إمنا يتمثل يف �إكثارهم من �إيراد ال�شواهد من
�شعراء �سابقني كانوا قد طرقوا هذه املعاين
ال�شعرية متهمني �أبا الطيب بالنظر �إليها �أو
ال�سطو عليها .ومع �أن �إيراد الأبيات امل�شابهة
للأبيات امل�شروحة ال ينه�ض على اال�ستق�صاء
(فالبيتان  8و 9من مقطع الن�سيب يبدوان
على �صلة ظاهرة ببيتني من ق�صيدة لعمرو
بن �ش�أ�س الأ�سدي يقول فيهما:
أنت �أما ُمنا
�إذا نحنُ �أَ ْدلجَ ْ نا و� َ
ك� َف��ى مل�ط��اي��ا َن��ا ب��ر َّي� َ
�اك ه��اد َي��ا

�أما التعمق فقد َو َ�س َم �أبياته الغوام�ض �أو
احل َكم ،والأبيات
الأبيات امل�شكالت ،و�أبيات ِ
م�ت�ع��ددة امل �ع��اين ،وه��ي م�ع��روف��ة يف دي��وان��ه
ا�ستخرجها ال�شارحون وخ�صوها بكثري من
الت�صانيف.
و�أما الإغراب فنم ِّثل عليه بالبيت :31

�ألي�س يزي ُد العي�س خفة �أذرع
و�إن كنَّ ح�سرى �أن تكوين �أماميا

ُ
يزحف حتتَها
ْبان
�سحاب من ال ُعق ِ
ٌ
�سحاب �إذا ا�ست�سقى �سقْت ُه �صوار ُم ْه
ٌ

وهو مما مل يذكره ال�شارحون ( ،))11ف�إنه ال
ميتنع �أن نتبني �أن بع�ض املعاين ال�شعرية التي
تتكون منها املواقف حظيت بالعناية �أكرث من
فمعنى ِمن قبيل «اجلزع من الفراق»
بع�ض,
ً
(البيت  )14ق��د �سيقت يف �شرحه �شواهد

ففي تركيبه تذكري ال�سحاب الأوىل وت�أنيث
ال���س�ح��اب ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �إم�ك��ان
ا�ستغناء ال�شاعرعن ذلك لإمكان ا�ستقامة
ال��وزن ِّ
بكل من التذكري والت�أنيث مع ًا ،ولكن
املتنبي ي�ؤثر احلفاظ على ما ت�سمح به اللغة.

والذي نخرج به من النظر يف هذه الأبيات
الكثرية التي ط��رق فيها ال�شاعر معاين قد
طرقها قبله كثري من ال�شعراء� :أن َم َراجع
ال �ق��ول فيها ه��ي الأق� ��وال ال�شعرية نف�سها
ميتحن عليها ك��ل �شاعر م��ا ل��ه م��ن ق��درات
ومهارات .وكان املتنبي قد �سار -يف َط ْرقها يف
هذه الق�صيدة ويف معظم �شعره -يف اجتاهني
هما الإغراب والتعمق.

(� )11أبو الفرج الأ�صبهاين ،الأغانيو طبعة دار الثقافة ،بريوت ،ترجمة عمرو بن �ش�أ�س الأ�سدي.
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وف�ي��ه م��ن اخ�ت�راق امل ��أل��وف م��ا �أط�ل��ق بع�ض
الأل�سنة بالقدح فيه :فال�سحاب ال ي�سقي ما
فوقه ،والطري ال ت�ست�سقي و�إمن��ا ت�ستطعم،
وجعل املعجبني به يلتم�سون له من �أ�سباب
اجلواز �ألوان ًا تو�سلوا لها بقولهم�« :أما �إ�سقاء
ال�سحاب ما فوقه فهو الذي �أغرب فيه ،ف�إنه
مل يجعل اجلي�ش �سحاب ًا على احلقيقة»،
وق��ول �ه��م وه��و «ج� ��ا ٍر ع�ل��ى ع ��ادة ال �ع��رب يف
�أ�شعارها من ا�ستعمال هذه اللفظة ،تعظيم ًا
لقدر املاء» و�ساقوا على ذلك �شواهد لعلقمة
بن عبدة ،ور�ؤب��ة ،والأف��وه الأودي ،والنابغة،
و�أبي نوا�س« ،مل ي�ست�سقوا فيها على احلقيقة،
ليقولوا �إن بيت �أبي الطيب منقول من قول �أبي
متام» ،وهي �شواهد لها نظائر �أخرى كثرية يف
املوروث ال�شعري.
لي�س يعقل وال ميكن ل�شعر �شاعر �أو لل�شعر
يف ثقافة م��ن الثقافات التي لها ت��أري��خ �أن
ي�ستمر مك َّرر ًا جمرد تكرار للموروث ،ومهما
تعلقت همم الأف� ��راد ب��الإم �ع��ان يف تهذيب
ت��راث �ه��م؛ ف� ��إن ال�تراك��م ي�ظ��ل حم�ت��اج� ًا �إىل
اجلديد .وهنا ن�صل �إىل النوع الثاين الذي
�أ�شرنا �إليه �سابق ًا.
النوع الثاين:
يتمثل هذا النوع يف الأبيات من � 18إىل  23من
هذه الق�صيدة .وهي الأبيات التي نعت فيها
�أبو الطيب خيمة الديباج التي كان يجل�س فيها
�سيف الدولة.

فبعد �أن ط��رق املتنبي املعنى ال�شعري
القائم على ال�شكوى من ال�شيب ،وعاجله على
النحو ال��ذي تب َّي َّنا �أع�لاه من التعلق بالدقة
والإغ ��راب� ،أر�سى البيت  18على التف�ضيل
ب�ـ «�أح �� �س��ن» .والتف�ضيل ي�ستدعي مف�ضَّ ًال
ومف�ضَّ ًال عليه .املف�ضَّ ل هو «حيا بارقٍ يف فاز ٍة
�أنا �شائمه» ،واملف�ضَّ ل عليه هو «ماء ال�شبيبة
كله» .والأبيات الالحقة تعلل التف�ضيل وتف�سره
وتربره وتك�شف عن وجوهه.
َم� َراج��ع ال�شاعر يف ه��ذه الأب�ي��ات لي�ست
م�ستمدة من امل��وروث ال�شعري ،وهو موروث
ك��ان يف الأ��ص��ل م�ستمد ًا م��ن الطبيعة ومن
عالقة الإن�سان بها ومبا ح�صَّ له من جتاربه،
ثم حتول �إىل مواقف منوذجية قائمة بر�ؤو�سها
قيام طرائق احلديث عنها بر�ؤو�سها.
َم � َراج��ع ال�شاعر يف ه��ذه الأب �ي��ات ُ�ص ْنع
ب���ش��ري ح��اك�ت��ه ون�سجته م��وه�ب��ة فنية وف��ق
ما اكت�سبته من م�ه��ارات ،وه��ذه املوهبة قد
ا�ستلهمت الطبيعة و�صاغت «ريا�ض ًا و�شجر ًا
ودرر ًا وحيوان ًا بري ًا �أجنا�س ًا ،و�صورة رومي
مت َّوج خا�ضع يتذلل».
�صائغ للكالم
نظر �أب��و الطيب -نظرة-
ٍ
حائك له � -إىل هذه النقو�ش يف �صلتها مبا
ٍ
حتاكيه ،ف�ألفاها م�شاكل ًة للموجود� ،أو �ألفاها
واقع ًا ،لكنه واقع غري حقيقي ،ف�ألح على هذا
ناظ ُمهْ»،
الوجه «مل تغن حمائ ُمهْ»« ،مل يث ّق ْب ُه ِ
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«احليوان م�صطل ٌح بها» .ثم نظر �إليها وقد
ُب َّثت فيها احلياة التي كانت تفتقدها ،ولكنها
�أي�ض ًا حياة غري حقيقية «حركتها الريح»،
وانتقل �إىل النظر �إليها من حيث ال��دالالت
التي حتملها.

والثاين� :أن ال�شارحني مل يوردوا يف �شرح
هذه الأبيات �شواهد ،بل �إنهم قد �أكرثوا من
التعبري عن �إعجابهم بها ،فتكررت �أحكا ٌم
لهم من قبيل وهذا نوع بديع من �أنواع الإمياء
والإ�شارة»« ،وهو من البديع».

�إنه يف هذه القراءة �شبيه بال�سيميائيني،
�سواء يف التقريب بني ما ر�أى مما اعتاد على
ر�ؤيته يف الوجود� ،أم يف ترجمة تلك الر�ؤية
م�شتق ًا منها املعنى الذي ر�آها حاملة له ،وهو
معنى -مثلما نرى الحق ًا -م�ؤ ُّول.

ه��ذا امل�شهد ال��ذي نعته �أب��و الطيب يف
هذه الأبيات  -وهو واقع غري حقيقي ،ولكنه
م�شاكل للواقع احلقيقي -نعته مبا هو فيه
«عليها ريا�ض ..فوق حوا�شي ..ترى حيوان،»..
وهي طريقة يف النعت تتم بالإيهام بالتجرد
واملو�ضوعية.

املهم �أن ال�شاعر كان -يف تناول معاين
املواقف -يقر�أ التمثل الفني للواقع والوجود
يف �صالته مبا يحمله من �إمكانات يف ذاته ويف
ما يتولد عنه من دالالت ،ف�أ�صبح -يف هذه
الأبيات -يقر�أ متث ًال للواقع والوجود �أجنزه
فنان ال يتعاطى �سبك الكالم ،وجاءت قراءته
لهذا التمثل على غري منوال.
والذي يدل على �أنه يقر�أ على غري منوال
�أمران:
الأول� :أن �أب��ا الطيب مل َّ
يتوخ التعجيب
بال�صياغة يف ه��ذه الأب �ي��ات ،فهو مل يجنح
فيها ال �إىل التعمق وال �إىل املبالغة وال �إىل
التعقيد ،جاء كالمه يف هذه الأبيات �شبيه ًا
املح�سنات ،ك�أن
بالكالم املر�سل عاري ًا من
ِّ
ال�شاعر ي�ستغني بالغرابة التي يف النقو�ش عن
الإغراب بال�صياغة يف نعتها.
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لكن امل�شهد ونعته يطرحان م�س�ألة يف
غاية الأهمية هي م�س�ألة ماذا نرى من /ويف/
ال�شيء الذي نراه؟
ذل��ك �أن��ه مل يعد ثمة �شك يف �أن الر�ؤية
املو�ضوعية املجردة غري موجودة (مبا يف ذلك
الر�ؤية العلمية نف�سها) ،فما ُيرى يحجب ما ال
ُيرى ،ونحن ن�ستح�ضر ما ال نرى ب�إخراجه من
االحتجاب �إىل الظهور .ونحن من ناحية ثانية
نرى ما نرى من خالل مواطن اهتمامنا ،وهي
مواطن مك َّيفة بكثري من العوامل.
لذا اختار �أبو الطيب لفظة «�أنا �شائ ُمهْ» يف
نهاية البيت  ،18وهي يف �صلتها بالربق تعني
الذي يرقب مواطن الغيث� .أما (مطلقة) فهي
تعني ت�أمل (خمايل الأ�شياء) ،ويف املخايل
يح�ضر اخليال واملخيلة.

�إبداع االحتذاء واالبتداع يف �شعر املتنبي

بنا ًء على هذا وعلى ما ذكره �أبو الطيب
يف ق�صيدته يف مواطن املوقف؛ جند املعاين
احلربية والعنيفة هي التي حتظى باهتمامه،
فالكون لديه �صراع وغلبة ،ففي البيت 21
عند ذكره للحيوان قال« :يحارب �ض ٌّد �ض َّد ُه
وي���س��املُ�هْ» ،ويف البيت  22عندما ينفث يف
امل�شهد حركة يقول «جت��ول امل��ذاك��ي وت��د�أى
ال���ض��راغ��م» ،وي�ستمر احل��دي��ث ع��ن املعنى
احلربي يف الأب�ي��ات الالحقة ،بل �إن �أبيات
الن�سيب مل ُ
تخل م��ن العنف واحل ��رب ،فهو
ي�ستعمل لفظتَي (متلف وغ��ارم) يف البيت
 ،6و�ألفاظ (رم��اح� ،سباء ،غبار اخليل) يف
البيتني  12و ،13ولفظة (ال��ردى) يف البيت
 .14واملعنى احلربي منت�شر يف معظم هذه
الق�صيدة ،وبخا�صة يف ق�سم املديح منها؛
ففيه ِذ ْك��ر (ال�ك��ي ،والع�سكر ،واجلماجم،
والقنا ،وحديد الهند ،وال�صوارم ،والغنائم،
واملوت) كما يف معظم �شعره.
ومم���ا ن�خ�ل����ص �إل� �ي ��ه م ��ن ق � ��راءة ه��ذه
الق�صيدة من وجهة نظر االحتذاء واالبتداع
يف العمل ال�شعري� :أن �شعر �أبي الطيب �-ش�أنه
يف ذلك �ش�أن الأ�شعار التي ُت�صاغ يف الثقافات
التي لها تاريخ واملتعهدة للرتاكم الفني -
يتغذى من معينني :الأول هو الأ�شعار ال�سابقة
املك ِّونة ل��ر�أ���س امل��ال ال��رم��زي ال��ذي حتيا به
الأمم ،ففيها اجتمعت معانيها ال�شعرية يف

(مواقف) ،وتكونت لها جمالي ٌة يف ال�صياغة
خا�ص ٌة بها من املعجم �إىل الرتاكيب وال�صور.
وه��ذه الأ�شعار هي مراجع ال�شاعر يف متثله
للواقع ولطرائق الأداء .وك��ل �شاعر جديد
ي�أخذ من املوروث ما يعيد �صياغته يف االجتاه
ال��ذي يزيده ج��ودة .ويف ه��ذا املنحى يدخل
ال�شاعر اجل��دي��د يف مناف�سة م��ع ال�شعراء
ال�سابقني تهتم �-أك�ث�ر م��ا تهتم -بتجويد
العبارة والتعجيب ب ��الأداء .وق��د اختار �أبو
الطيب �أن يناف�س يف م�ستوى من اجلودة راقٍ
م َّثلتْه ق�صائد كثرية �سارت على البحر نف�سه
وعلى ق��واف م�شابهة .ومتثلت اخلطة التي
اتبعها يف هذه املناف�سة يف الإغراب بالتعمق
وب�إيالء ال�صياغة عناية ق�صوى ،مع التفاخر
بالقدرة على ذلك؛ لذا كان �أبو الطيب كلما
ت�ن��اول معنى �شعري ًا م�ط��روق� ًا نحا ب��ه نحو
التعمق وامل�ب��ال�غ��ة ون�ح��و تعقيد ال�صياغة،
و�أحيان ًا -وهذا منت�شر �أي�ض ًا يف �شعره -نحو
تب�سيطها متى كانت يف الأ�صل معقدة.
�أم� ��ا امل �ع�ين ال �ث ��اينَ :ف� َت�م� َّث� َ�ل يف م��ا كان
يجود به جت��دد الأي��ام واخل�برات من جديد
الأح��داث والوقائع احلاملة جلديد املعاين.
وهنا كان ال�شاعر ين�سج على غري مثال �سابق.
ويف هذا النوع ات�سمت ابتداعات �أبي الطيب
باخللو من التعقيد ومن الغمو�ض والإغ��راب
الناجت عن التالعب بال�صيغ البالغية ،فك�أن
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اجلديد يحمل من الإعجاب به يف ذاته �أكرث
مما يحتمله يف مواقفه امل�ضطربة احلافلة
ب��امل�غ��ام��رات ،ف��ر�� ٌ�ص ك�ث�ير ٌة اقتن�صها وبنى
عليها كثري ًا من �شعره � ،إال �أن��ه �أ�ضفى على
ذلك كله �صبغة ال تخلو من جاذبية متثلت يف
(ال�صراع والعنف) ،مبا يف ذلك ت�صارع املرء
مع ذاته.
�إذن �شعر �أبي الطيب تتقاطع فيه حركتان:
حركة واف��دة من �أعماق التاريخ هي الن�سغ
احلقيقي وامل�ستمر للثقافة العربية ال�شعرية
يف القدمي؛ وحركة تنبع من حا�ضر القول ومن
جتدد احلياة يف حا�ضر الفعل ،تربز فيها ذات
ال�شاعر التاريخية بروز ًا وا�ضح ًا.
لكن ما وظيفة االحتذاء هذا الذي كانت
الثقافة النقدية العربية حتر�ص على �صيانته
حر�ص ًا ظاهر ًا ،وكان ال�شعراء ميتثلون لذلك
احلر�ص في�أخذون به؟
�إنه مي ِّكن �-أول ما مي ِّكن -من الت�سامي
بال�شعر عن الإخبار عن ذوات �أ�صحابه يف
تقيدها بالتجارب املحدودة وتعلُّقها ب�سطح
الوقائع وظواهرها ،نزوع ًا �إىل الدائم َّ
املطرد
ال��ذي يخرتق الع�صور عند ا�ستقائه �أمثلة
قابلة لالحتذاء .ففي املوقف تندرج معاين
التجارب الفردية وامل �ح��دودة ،وه��ذا معنى
( )12للعبارة �صيغ متنوعة يف م�ؤلفات النرث القدمي.
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قولهم يف القدمي �إن ال�شاعر «ينطق بل�سان
حال الآخرين»(.)12
ثم �إنه يجعل من �صناعة ال�شعر م�شروع ًا
مفتوح ًا على اجلماعة ما دام ال�شاعر ين ِّفذ
ما تنتظره هي منه .فمادة ال�شعر هي القيم
واملواقف التي حتظى بالإجماع ،وال�شاعرال
يخرتعها و�إمنا يج ِّود �صياغتها ،معنى ذلك �أن
عمله يتمثل يف ت�سلُّم تلك املعاين ويف �إح�سان
جتليتها .وهذا من �ش�أنه �أن يجعل اجلماعة
مطمئن ًة �إىل ت �ف��ادي ال �ه��زات ال�ت��ي يف�ضي
ا�ستمرارها �إىل قطيع ٍة بينها وب�ين تراثها
املك ِّون لذاتها واحلافظ لها .وامل�ع��روف من
تاريخ ال�شعر العربي �أنه تنامى بالرتاكم -يف
�صيغته الر�سمية على الأقل� -إىل حوايل القرن
اخلام�س هجري ًا .فوظيفة �شعر املواقف تتمثل
�إذن يف التحكم يف امل�ستقبل واالطمئنان �إىل
�أنه لن ي�أتي باملفاج�آت التي تقطع اال�ستمرار،
توا�صل املا�ضي يف احلا�ضر.
�أي ُ
ثم �إن �إبداع االحتذاء -يف تعلقه باملواقف-
قد جعل من ال�شعر القدمي تغني ًا بالقيم التي
كانت ُت َعد �إيجابية و�إ� �ش��ادة بها ،وه��ذا من
�ش�أنه �أن يحولها �إىل ُم ُثل .فمحتوى املوقف هو
هو ،والذي يتغري نحو مزيد التهذيب �إمنا هو
�أمناط ال�صياغة.

�إبداع االحتذاء واالبتداع يف �شعر املتنبي

و�إذا ك��ان ه��ذا ،فهل ك��ان ال�شعر العربي
م�ستق ًال ع��ن ج��دي� ِ�د م��ا يح�صل يف حياة
الأفراد واجلماعات لتحركه يف جمال �صارم
�أحيان ًا من التقليد؟ �ألي�س ذلك يف�ضي به �إىل
االنف�صال التام عن املوجود يف الوجود؟
هنا يتدخل الإبداعان؛ ف�إبداع االحتذاء
وه��و غ�ير ت �ك��رار امل� ��وروث -يجعل املعاينحتوير
ال�شعرية (بف�ضل ما ُيدخله عليها من
ٍ
ال يتنافى مع الطرائق املتَّبعة يف �إخراجها)
دائمة اجل��دة والطرافة� .أم��ا �إب��داع االبتداع
وهو قليل ن��ادر -في�ضيف للر�صيد املوروثجديد ًا ال يتنافى معه �أو يتنافر.
املداخالت:
د .حممود عمار:
احل��دي��ث ع��ن املتنبي ح��دي��ثٌ َث� � ٌّر ،وعميق،
وال�سيما �أن املتنبي ه��و ال�شخ�صية الأك�بر
ب�ين ال���ش�ع��راء ال �ع��رب يف امل���وروث ال�شعري
ويف اهتمامات الأدب��اء والنقاد ،وتنا ُول هذه
الق�صيدة �أي�ض ًا يج ِّلي ال�صورة عن �شخ�صية
املتنبي ب�شكل ع��ام ،فالق�صيدة التي ُ�س ِّلط
ال�ضوء عليها لها وقع ومكانة خا�صة؛ وذلك
لأنها �أول الق�صائد التي �أن�شدها املتنبي �أمام
�سيف الدولة؛ لذا جاءت حاملة طوابع املتنبي
يف مرحلته ال�سابقة ،فقبل التقائه ب�سيف
الدولة وقبل �إقامته عنده هذه ال�سنوات الت�سع

كان يح�س دائم ًا بالقلق واال�ضطراب ،وكان
�شعره تعبري ًا ع��ن ه��ذه اخلا�صية النف�سية
تغ�ص
ع�ن��ده؛ لذلك ج��اءت ه��ذه الق�صيدة ُّ
بالغريب من الأل�ف��اظ وامل�ع��اين والتخلو من
التعقيد ،كما ُي َلحظ يف مطلع هذه الق�صيدة
مطلع ًا معقد ًا ا�شتكى منه كثري من النقاد.
لقد ا�ستح�ضر املتنبي  -قبل �أن َيق ِْدم على
�سيف ال��دول��ة � -أن جمل�س �سيف ال��دول��ة
�سيكون غا�صَّ ًا بالنحاة والنقاد وعلماء اللغة؛
ولذلك ح�شد طاقته اللغوية يف هذه الق�صيدة،
بينما اختلف �شعره اختالف ًا كبري ًا يف ق�صائده
الالحقة� ،إذ النت �شكيمة املتنبي  ،وجاء �شعره
مغاير ًا لتلك الق�صيدة؛ لأن املتنبي و�ضع ع�صا
الرتحال واطم�أنت نف�سه عند �سيف الدولة،
هذا جانب كان ينبغي �أن ُي�شار �إليه� .أي�ض ًا
حتدث الدكتور ال��واد عن املقطعني :املقطع
االحتذائي واملقطع االبتداعي ،والوقوف عند
البيت ال�سابع ع�شر وف�صله عن البيت الثامن
ع�شر مع �أن كال البيتني يتحدثن عن ال�شيب،
فكيف نف�صل ح��دي�ث� ًا ع��ن ال�شيب وجنعل
ج��زء ًا منه يدخل يف املقطع الأول وج��زء ًا يف
املقطع الثاين؛ هذا �أمر؛ والأمر الثاين :كنت
�أود  -حتى نقطع اجلانب التعليمي من هذه
املحا�ضرة � -أن نقر�أ الن�ص مع التعليق؛ لأن
كثري ًا من احلا�ضرين (حتى نحن وب�أيدينا
الورق) ال ن�ستطيع �أن نتابع ما يقوله املحا�ضر
عما يف الن�ص ذاته ،فكان �أوىل �أن ُيقر�أ الن�ص
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بكامله ،ثم ي�أتي التعليق عليه ،لت�أتي ال�صورة
وا�ضحة ملن لي�س لديه ورق �أو ال يتابع القراءة.
تعليق املحا�ضر:
ال�شعر العربي مل ُتقر�أ ن�صو�صه ،ونحن نقر�أ
ما حول الن�صو�ص ونقر�أ ما يف �أذهاننا ،وهذه
�إحدى امل�سائل التي تقلقني �-شخ�صي ًا -كثري ًا.
�أم��ا بالن�سبة �إىل البيت ال�سابع ع�شر
وف�صله عن الثامن ع�شر؛ فهو بيتُ تخلُّ�ص
موجود يف الأول ويف الثاين.
د .عبداهلل التطاوي:
حقيق ًة؛ �أرى �أن حتليل الن�ص ي�ستحق �أن
ُت ْف َرد له عدة لقاءات ،و�أن ي�ستمر هذا املنتدى
لزمن طويل ن�ستعيد فيه قراءة �شعرنا العربي
القدمي مبثل هذه املنهجية اجلادة ،و�أنا �أوافق
الدكتور حممود �أننا َت َهيَّ�أنا ب�شكل خمتلف
لتل ِّقي قراءة يف �شعر املتنبي ،ولي�ست امل�س�ألة
مرتبطة بق�ضية «االح �ت��ذاء واالب �ت��داع» هذا
املحور ال��ذي دار ح��ول ن�ص له �أهميته على
امل�ستوى الزمني والإب��داع��ي ،و�أي���ض� ًا على
امل�ستوى النف�سي للمتنبي يف عالقته بالآخر،
�سواء �أك��ان هذا املتلقي هو املمدوح (�سيف
الدولة) يف ف�تر ٍة َق ِب َل فيها ب�شروطه� ،أم يف
عالقة املتنبي باجلماعة ،وه��ذا هو املحك:
كيف كانت عالقة املتنبي باجلماعة؟ ال �أرى
هذا االن�سجام وارد ًا على الإطالق يف ذاكرة
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املتنبي وال يف عالمَ املتنبي ،بقدر ما �أراه من
ال�شديدين ج��د ًا عرب
الرنج�سية واال�ستعالء
َ
كل حمتوى الق�صيدة ،وبخا�صة يف امل�ستوى
اخلا�ص مبدح �سيف الدولة ،وال��ذي �آثر فيه
َق ْلب الت�شبيهات ،وك�أن هناك معركة بينه وبني
القدماء يف �أن يقلب الت�شبيه،حتى القافية:
�أيدري ال َّربــــ ُع � َّأي دم �أرا َقــــــــــا
كب �شا َقا
قلوب هذا ال َّر ِ
و� َّأي ِ
ــــالق ُقلنـــا
ولوال قــــــــــدر ُة اخل ِ
�أعمد ًا كانَ خل ُق َك �أم ِوفا َقا
فال َّ
حط ْت لك الهيجا ُء َ�سرجـَ ًا
وال ذا َق ْت َ
لك ال ُّدنيـــــا ِفرا َقــــا
وه��و �شديد ال�شغف ب �ه��ذا ،فهل ك��ان ينوي
خمالفة �أ��س�ت��اذه �أب��ي مت��ام؟ ه��ل ك��ان يريد
حترير ال�شعر العربي من القيود البديعية
املكثفة التي �صنعها �أبو متام ،ويريد �أن ميتلك
هو الريادة يف ثورة التحرير من هذه الأغالل
البديعية؟ �أعتقد �أن��ه تبلور �أو ت�شرنق حول
ذاته بالدرجة الأوىل يف خطاب �سيف الدولة،
ودليل ذلك حينما ي�شرتط على �سيف الدولة
�أن ميدحه وهو جال�س �..إلخ� ،أعتقد �أنه ق�صد
اخلروج عن امل�ألوف من هذا املنظور حتديد ًا،
لذلك ف�إن ما يلخ�ص ر�ؤيتي تركيب ال�صورة
عند املتنبي ،كما لو كان �سيف الدولة مل يكن
واث �ق � ًا م��ن قبل حديثه ع��ن امل�ج��د ،وحديثه
عن امللوك �أو الأع��داء وهم عبيد �أمام �سيف
الدولة ،وحديثه عن م�شهد الظهر �أو الزمان
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وكالهما ميثالن �شيئ ًا واحد ًا ،حتى حديثه يف
البدء لفت نظري حني يجعله ما بني الأر�ض
وبني ال�سماوات ،ويكاد يذكرين مبنطق املتنبي
نف�سه يف ت�ف��رد �سيف ال��دول��ة ب���ص��ور ٍة غري
مقبولة يف ال�شعر العربي ،ب�صورة مثل قوله:
لو كان َ
مثلك كائنٌ �أو جاه ٌل
إ�سالم
َلربئتُ
ٍ
حيئنذ من ال ِ
م��ا قيمة ال�ب��راءة م��ن الإ���س�ل�ام يف �أن
يتفرد �سيف الدولة بني امللوك وب�ين الب�شر
ع�ل��ى الإط �ل�اق �إال �أن ي �ك��ون ه �ن��اك مدخل
ذات��ي؟ ال �أري��د �أن �أعك�س ر�ؤي��ة برجوية على
كل ما يطرحه املتنبي مبنطق الدكتور �أحمد
عكا�شة الذي ذكر ثالثة ع�شر خط ًا يف تكوين
ال�شخ�صية ال�ب��ارون�ي��ة ،ينطبق منها -كما
�أعتقد� -سبعة خطوط �أو ثمانية يف كل ق�صيدة
�أن�شدها �أبو الطيب على مثل هذا النمط.
تعليق املحا�ضر:
�أتفق معك يف كثري من الأ�شياء ،وبالن�سبة
لقلب الت�شبيهات فهو موجود يف الرتاث.
وكيف يدخل �شاعر ما مع �شعراء كبار؟
هذا يدافع عنه النقاد وتركيب ال�صور مبحثٌ
مهم ج��د ًا ،ولكنه يزعجني �شخ�صي ًا ؛ ف�إذا
عرفنا ال�صورة فماذا �سن�ستنتج؟
د .عبداجلبار ديه:
لقد كان الأَ َخ� � َوان ال� َّل� َ�ذان تق َّدما يف التعليق
من �أهل االخت�صا�ص يف الأدب ،لكن تعليقي

�شاد ولي�س مبخت�ص� ،أهنئ
�سيكون من ِق َبل ٍ
الدكتور الواد على حديثه الذي مل َي ْل َحنْ فيه
زمان �صار فيه اللحن هو القاعدة ،و�صار
يف ٍ
الإع��راب هو اال�ستثناء والهجنة ،كما �أهنئه
على �أنه َط َرق ِ�ش ْعر �شاعر ملأ الدنيا و�شغل
النا�س ،وهو �أبو الطيب املتنبي ،و�أهنئه لأنه
�أع��اد لل�شعر العربي جماله وجالله ورونقه
وت�ألقه ،بعد �أن ك�سد �سوقه على كرثة الدكاكني
واملت�شاعرين ،لكنني مع الأخ حممد عمار يف
�أن احلديث رمبا يكون �أكادميي ًا ينا�سب طلبة
الأدب �أك�ثر من غريهم ،ول��و �أن��ه ا�ستعر�ض
الق�صيدة �شرح ًا وت�صوير ًا ح�ضاري ًا ،لكان
�أكرث قبو ًال لدى اجلمهور احل�ضور ,واهلل �أعلم.
تعليق املحا�ضر:
ال �أدري �إن كان للحديث الأكادميي �سمعة
ردي �ئ��ة حتى ت�ش ِّبهه ب��احل��دي��ث الأك��ادمي��ي،
�أعتقد �أن احلديث الأك��ادمي��ي مل ي�صل �إىل
هذا امل�ستوى.
د .عزالدين مو�سى:
�أحمد اهلل ال��ذي وفقني للحديث قبل د.
عبدالعزيز امل��ان��ع؛ لأن��ه �أح��د ��ُ�ش � َّراح دي��وان
املتنبي ،كما �أ�شكر الدكتور ح�سني على هذا
العر�ض الرائع املتمكن ،ولكن كنت �أت�ساءل
وه��و يعتاد الق�صيدة بهذا الأ�سلوب -هلنحن �أم��ام ق��راءة ترجع �إىل ع�صر املتنبي؟
�أم نحن يف حاجة ما�سة �إىل قراءة ت�ستك�شف
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ما ميكن �أن ُي ْ�ست َْ�ص َحب من املتنبي؟ وبخا�صة
�أن��ه يف ختام حديثه جعل املتنبي ي��دور بني
حركتني� :إح��داه�م��ا ممتدة عر�ض الزمن،
والأخرى يف ع�صره ،ولكن ال�س�ؤال الذي �أود
�أن �أ�س�أله هو� :أال ترى �أن قوقعة املتنبي لي�ست
يف هاتني احلركتني؟ بل يف حركة ثالثة يبدو
�أننا قد جتاوزناها يف حتليل هذه الق�صيدة؛
وهي هذه ال�شخ�صية التي ا�ستطاعت �أن تنفذ
�إىل عمق النف�س الإن�سانية ،ف�صاغت كثري ًا
أمثال ُت ْ�ض َرب ،ف�أ�صبحنا نهتم
من الأ�شياء يف � ٍ
بالق�صيدة ونهتم باملثل الذي �صاغه املتنبي
لأنه �أ�صبح مث ًال �سائر ًا .ولكن وجدنا يف ختام
الق�صيدة تز ُّلف املتنبي وتدنيِّ نف�سه عندما
يطمح يف مكان لدى �سيف الدولة ،وهذا �-إن
دل على �شيء -ف�إمنا ي��دل على �أن املتنبي
�شديد االعتزاز ،كثري االعتزال ،وبخا�صة يف
الق�صيدة امل�شهورة:
اليوم �صـــــــا َر ازو َرا َرا
�أرى ذلك َ
اخت�صا َرا
الكالم
و�صا َر كث ُري
َ
ِ
ـــــوم يف خجـــــــــــــل ٍة
تر َكت ِني الي َ
�أمــــــــوتُ مــرار ًا و�أحيــــا مــرا َرا
هذا هو الرجل القوي الذي يتزلف ويعتزل
هذا االعتزال ،وهذه هي ال�شخ�صية التي نود
�أن نحتفي بها ،وهذا �س�ؤايل .و�شكر ًا.
جواب املحا�ضر:
لقد �أث���رتَ ق�ضايا ك �ث�يرة ،وق�ضية �صارت
تزعجني كثري ًا ،مل��اذا اعتدنا �أن نخلط بني
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املتنبي  -من حيث �إن��ه �شخ�صية تاريخية-
والآالت مع �شعر املتنبي ،هل �أقول كائن فني؟
يجب �أال نخلط بينهما ،فاملتنبي من حيث هو
�شاعر مداح يلب�س جبة �شاعر مداح ينبغي �أن
يتذلل وك�أنه ي�ؤدي دور ًا يف م�سرح ،فينبغي �أ َّال
نخلط بني تاريخ الإن�سان و�صفاته ال�شخ�صية،
وبني الكائن الفني ،حتى �إن ابن �سينا قال �إنه
ك�لام غري حقيقي ولكنه م�ؤثر ،فهذا الذي
�أردتُ  .وقد ا�ستوقفتني الأبيات التي حتدث
فيها عن اخليمة طوي ًال ،واحلديث عن الفن
املعماري -م�ث� ً
لا -ينبغي �أن ننظر �إليه من
حيث ه��و ف��ن م�ع�م��اري ،ومعرفتي بال�شعر
العربي ال�ق��دمي �أن فيه �شعر ًا ُو�صفت فيه
اخليمة.
وهل نحن �أم��ام ق��راءة ترجع �إىل ع�صر
املتنبي؟ هذا مهم ،يف �آخر الأمر ملاذا نزوره؟
نزور املا�ضي؟ بعبارة �أخرى نحن �أمام قراءة
لل�شعر القدمي لنزور الأموات ،وملاذا نزورهم؟
ما�ض
وه��ل للما�ضي قيمة �أخ ��رى غ�ير �أن��ه ٍ
منغر�س يف احلا�ضر؟ فامل�شكلة يف املعادلة.
وه �ن��ا ع� �ب ��ارة و��ص�ل�ت�ن��ي ه ��ي (فل�سفة
املتنبي)� ،أق��ول :لي�س لل�شاعر فل�سفة ،هذا
كالم ذهب زمانه ،ولي�س من مهمة ال�شاعر
الأمور الفل�سفية والفكرية.
د .عدنان النحوي:
التحية مو�صولة ل�شيخ هذه الندوة رحمه اهلل،
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ولأبنائه ،وللأ�ستاذ املحا�ضر جزاه اهلل خري ًا
على هذه الكلمة الطيبة ،وللإخوة احل�ضور
جميع ًا.
در�ستُ ديوان املتنبي و�أنا �شاب و�أنا كهل
علي دائم ًا
و�أنا �شيخ ،وكان هناك �س�ؤا ٌل ُيل ُّح َّ
وهو :هل لهذا ال�شاعر ر�سالة يف احلياة �،أوهل
لهذا العمل الذي قدمه دو ٌر يف حياة الأمة؟
يف توجيه فكرها و�سيا�ستها والدفاع عنها؟
وهل الأدب والفن جمرد �صياغة؟ �أم يجب �أن
يكون لهما ر�سالة يف احلياة؟ و�س�ؤايل للأ�ستاذ
الكرمي :ما هي ر�سالة ال�شاعر الكبري املتنبي
يف احلياة؟
جواب املحا�ضر:
ال �شك يف �أن الفن ينه�ض لدى الإن�سان بوظيفة
ُت َ�س َّمى الوظيفة اجلمالية ،و�إال َملا كان يحافظ
عليه وينق�شه وين�شره ويعتني به الآخرون ،وال
�أ�ستطيع �أن �أغامر بالإجابة.
د .عبدالعزيز املانع:
��ش�ك��ر ًا ل�ل��دك�ت��ور ح�سني ال���واد ع�ل��ى ه��ذه
املحا�ضرة ال َّقيمة يف درا�سته للق�صيدة ،ولدي
ثالث مداخالت� ،أولها عن �شعر املتنبي� :أال
حدثون -ب�أن
ن�ستطيع �أن -نقول كما يقول املُ َ
املتنبي �شاع ٌر مات ،ونقول مبوت ال�شاعر �أو
امل��ؤل��ف ،و�أن ه��ذا ال�شعر مهما ُق� ِ�رئ ومهما
ُد ِر� � َ�س �سيبقى عرب ال�ق��رون خمتلف ًا عن كل

ال�شعراء؟ ال�س�ؤال الثاين عن غزل املتنبي :هل
َت َغز ََّل املتنبي يف امر�أة؟ هل هو غزل �صادق؟
هل هو تقليدي؟ هل هو غ��زل من ن��وع �آخر
يعرفه الدكتور ح�سني الواد؟ وال�س�ؤال الثالث
يبد�أ من امرئ القي�س واملتنبي وبينهما تبد�أ
نبك) ما ال�سر
الق�صيدة بالتثنية ،مثل (قفا ِ
يف هذا؟ وما املعنى الفني وراء هذه املقدمات
�أو البدايات؟
جواب املحا�ضر:
ال �أق��ول �إن ال�شاعر قد م��ات ،وه��ذا الزَّعم
زعزع اعتقاد ًا را�سخ ًا هو �أن ما يقوله ال�شاعر
هو ر�أيه ،وما يتبناه يف حياته يطابق بني القول
واملقول ،فينبغي �أن ن�أخذ من ال�شاعر �شعره،
بو�صفه فن ًا ،وال ن�ؤاخذه يف كل ما يقول ،و�إال
�إذا تغزل �شاعر فينبغي �أن جنلده حني يذكر
مغامراته ب�شيء من ال�صراحة ،فينبغي �أن
منيز بني اللغتني ،فلغة الفن غري لغة احلديث.
�إن املتنبي يف كل ق�صيدة هو املتنبي ،هو
الكائن الذي يتخذ من العبارة �أق�صى اجلهد،
ونعلم �أن عالقته ب�سيف الدولة كانت متوترة،
و�أن �سيف الدولة كان يتقا�ضاه� ،إال �أن الإبداع
يتطلب وقت ًا.
هل املتنبي هو املتنبي لأنه قال �شعر ًا؟ �أم
لأنه قال �شعر ًا �أ�صبح املتنبي؟
�أين ن�ضع ال�سبب؟ يف حياته �أم يف �شعره؟
هل العبقري عبقري لأن��ه كتب� ،أم �أن��ه كتب
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لأن��ه عبقري؟ و�أظ��ن �أن اجل��واب على هذا
ال�س�ؤال مل يتوفر بعد.
وبالن�سبة �إىل غزل املتنبي؛ فنحن نعرف
الغزل ،ولكننا ال نعرف ما الذي يجعل �شاعر ًا
ي�أتي �إىل ب�لاده ويقول ع�شقتُ �سلمى وريا،
فال�سامعون يعرفون �أن ال�شاعر يكذب ولكنهم
يتظاهرون بت�صديقه.
وبالن�سبة �إىل التثنية؛ ف�أف�ضل ما قر�أتُ
يف التثنية هو كتيب قر�أته يف م�صر �أعطى
تف�سري ًا للمثنى (و�إىل الآن �أبحث عن هذا
الكتاب) كيف ف�سرها؟ الذي قاله �أمر ب�سيط:
وه��و عندما يخرج �شخ�ص لأم� ٍ�ر ما كالأخذ
احل � َم��ى،
ب��ال �ث ��أر ،وي�ت��وغ��ل ح�ت��ى ي�صل �إىل ِ
فيلتفت �إىل �صدي َقيه َ
اللذين يرافقانه ويقول
لهما :قفا ،ويدخل هو منفرد ًا ليقوم باملهمة.
وبالن�سبة �إىل �أنه متيز فيه العرب عن اللغات
الأخرى؛ فهذا تف�سري ال يعطي منطقية.
�أ .علي ال�سمحي:
مل��اذا مل ُي�ِث�رِ ْ �شعر �أب��ي نوا�س يف اال�ستجابة
النقدية مثلما �أثاره �شعر �أبي متام واملتنبي،
مع �أن �شعره ال يقل عنهما يف القيمة اجلمالية؟
جواب املحا�ضر:
ال�شعر العربي  -و�أظ��ن �أن ه��ذه الفكرة
لي�ست خ�ط��أً على الأق ��ل ،وميكن �أن ُت� َه� َّ�ذب
�أك�ثر -ه��و امل��وق��ف ،وه��و ت�صعيد للتجربة،
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اقرتاب
وم�شروع ما ُي َ�س َّمى بالقرن الثاين هو
ٌ
من احلياة اليومية ،فب�شار يف �شعره ق�ص�ص،
والق�صة �أقرب �شيء �إىل احلياة اليومية ،و�أبو
نوا�س يف �شعره ق�ص�ص ،وال يعني ه��ذا �أن
الق�ص�ص حدثت معه ،وال نحاكمه يف الواقع،
كما كان ب�شار يذكر ما كان يقوم به يف الواقع،
بخا�صة �أن ترجمته يف الأغ��اين ترجح هذا
االجت��اه ،و�إح��دى ق�صائده تك�شف �أن البطل
يت�سلق بنف�سه �شرفة ل�صاحبته ،وه��ذا عند
�أب��ي نوا�س �أي�ضا ،وه��ذا يك�شف عن حماولة
االق�ت�راب من احلياة اليومية؛ الخ�تراع �،أو
للو�صول �إىل مواقف �أخرى منوذجية.
�س�ؤال :هل الأدب والفن جمرد �صياغة؟
جواب :ال�صياغة تنه�ض بوظيفتها يف ذاتها
رمب��ا �أك�ثر مما حتمله من معان وم��ا ُي َ�س َّمى
بالوظيفة اجلمالية.
د .عبدالفتاح حممد:
حتليل دقيق
ال �أُخفي �إعجابي مبا �سمعتُ من ٍ
ومنهجي ،و�أريد �أن �أت�ساءل عن �شيء يل �صلة
به وهو جانب اللغة ،ف�أعتقد �أن املتنبي يف هذه
الق�صيدة ميتلك معجم ًا �شعري ًا غني ًا جد ًا،
وكما فهمتُ م��ن املحا�ضر فقد ُكتبت هذه
الق�صيدة يف زم��ن مبكر ،ولأن الأدب عم ٌل
باللغة قبل �أي �شيء �آخر؛ كنت �أمتنى �أن تكون
العناية بهذا اجلانب �أكرث� ،أنا �أ�شري �إىل بع�ض
الأ�شياء ال�سريعة ،و�أعتقد �أن املتنبي -من

�إبداع االحتذاء واالبتداع يف �شعر املتنبي

خ�لال لغته وم��ن خ�لال معجمه وم��ن خالل
�أ�صواته� -أراد �أن يكون �صارخ ًا بكل معنى
الكلمة ،فله �إيقاع �صارخ نا�صع ،والدليل على
ذل��ك ح��رف العني  -وه��و من �أن�صع حروف
العربية خم��رج� ًا -فهو يكرث ك�ثرة الفتة يف
الق�صيدة ،وبالت�أكيد هذا ي�أتي من موهبة ،من
دون �أن يعمل فيه ،و�شيء �آخر :من اجلوانب
الغنية التي ترفع من �ش�أن الق�صيدة القدرة
على ا�ستخدام اجلموع ،وك�أن اجلمع يراد به
�أن ُيكثرِّ املعنى ،و يجعله �صارخ ًا وقوي ًا جد ًا.
و�أت�ساءل :ما حظ املتنبي يف هذا ال�سن
املبكر من اال�ستحواذ على قدر كبري من اللغة
العربية؟ وهذا جانب من اجلوانب التي جعلت
�أبا العالء يحب �شعر املتنبي وحكمته و�صوره.
جواب املحا�ضر:
�أعتقد �أن الق�صيدة مل يقلها يف �صباه ،والتي
قالها يف �صباه  -والتي يذكر امل�ؤرخون �أنها يف
�سيف الدولة ،وكان ال�شاعر يف �سن � 17سنة-
هي ق�صيدة :
آرام
ِذ ْك ُر ِّ
ال�ص َبا َو َمرات ُع ال ِ
مامي
يوم ِح ِ
جلبت ِح ِ
ْ
مامي َق َبل ِ
هذه هي الق�صيدة التي قالها يف �صباه ،ونرى
فيها ال�شاعر الذي مازال يتمرن على الكتابة.
�أم ��ا ه��ذه ال�ق���ص�ي��دة ف�ق��د ق��ال�ه��ا يف ب��داي��ة
جم��ده .وال�س�ؤال الآخ��ر مهم ج��د ًا ،وه��و عن
ٌ
ومعروف �أن اللغة هي مادة
ال�شاعر واللغة،
ال�شاعر الأوىل ،وما مل ميتلك ال�شاعر اللغة

ف��إن �إبداعه يظل �شيئ ًا منقو�ص ًا ،وال ينبغي
�أن يعرف اللغة فقط ،بل ينبغي �أن يعرف
ما ت�سمح به اللغة من خ��روج على قواعدها
دون �أن يحيف بها ،وهذا ت�ستطيع �أن ت�سميه
اال�ستدراك ،فال�شاعر ي�ستدرك على اللغة؛
لأنه يعرف خباياها ويعرف من �أين ت�سمح له
�أن يغيرِّ  .وبالن�سبة �إىل الق�ضية العني وكرثتها؛
فال �أت�صور �أن لهذه الأ�صوات معاين ،وهذا
يزعجني �شخ�صي ًا ،وال �أ�سري فيه لقلة اجلدوى
منه ،هذا يف ر�أيي .وال�شاعر الكبري َح َد ٌث يف
ال�ل�غ��ة ،و�إن ك��ان��ت لغتنا ق��د مت��رك��زت حول
ف�شعوب كثرية متركزت حول
القر�آن الكرمي؛
ٌ
�شعراء الإيطالية و�شك�سبريوغريه.
د .حممد الهدلق:
�أال حت�س ب�أن هذه الق�صيدة ق�صيدة مع َّقدة؛
مبعنى �أنه ي�صعب على الإن�سان �أن يحفظها؟
وه��ي ال ت�ف��ر���ض نف�سها ع�ل��ى ال �ق��ارئ لكي
يحفظها ،ونحن �إذا قار َّنا بني هذه الق�صيدة
وبني بع�ض ق�صائد �أبي الطيب مث ًال:
َوا ح َّر َقلبا ُه ممَِّ نْ قل ُب ُه َ�ش ِب ُم
عند ُه َ�س َق ُم
وحاليِ َ
َومنْ ِب ِج ْ�سمِ ي َ
لوجدنا �أن كثريين يحفظون هذه الق�صيدة
ويتلذذون ب�إن�شادها� ،أو خذ ق�صيدته يف رثاء
�أخت �سيف الدولة الكبرية:
رب
طوى اجلزير َة حتى جا َءين خ ٌ
َف ِز ْعتُ في ِه ب�آماليِ �إىل ال َك ِذ ِب
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�إذ ين�ساق الإن�سان ال �شعوري ًا وقد حفظ �شعر ًا
منها دون �أن يتكلف� ،أو ق�صيدة ا ُ
حل َّمى ،والتي
�أ�ستطيع �أن �أجزم �أن جميع النا�س يعرفونها،
وغ�ير ذل��ك من الق�صائد ،فما ال�سر يف �أن
هذه الق�صيدة ثقيلة على الذاكرة؟ هل هي
ق�صيدة ُم َت َك َّلفة وفق ًا لقيا�س ابن قتيبة؟ ونحن
نعرف �أن اب��ن قتيبة خلط بني ال�ت��أين وبني
التكلف ،فقال �إن ال�شاعر املتكلف هو من َق َّو َم
�شعره بال ِّثقاف ون َّقحه بطول التفتي�ش و�أعاد
فيه النظر بعد النظر ،ك��زه�ير واحلطيئة
و�أ�شباههماَ ،مل هذا الإ�سراف يف التنقيح ويف
الت�أين؟ فهذه الق�صيدة ا�ستثناء يف نظري،
فهل هناك �شيئ ًا دفعه �إىل �أن ي��أت��ي بهذا
النمط؟ هل هو البحر؟ هل هو حرف الروي؟
هل هو ال�صور التي يف الق�صيدة؟ ما موطن
االختالف فيها؟
وال �� �س ��ؤال ال �ث��اين يتعلق بق�صة الكذب
وال�صدق ،و�أنت تعرفها �أكرث مني ،لكن حازم
القرطاجني -وكما نعرف من ر�أي الفال�سفة
امل�سلمني كابن �سينا وغريه -يقول �إمنا يلج�أ
ال�شاعر �أو ي�سمح لل�شاعر باللجوء �إىل الكذب
�إذا مل ميكنه ال�صدق من �إث��ارة انفعال لدى
امل��و� �ض��وع ال ��ذي ه��و ي��ري��ده ،ف� ��إن ا�ستطاع
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بال�صدق �أن ُي�ث�ير االن�ف�ع��ال ف�لا ينبغي �أن
يلج�أ �إىل الكذب ،لكن �إذا مل يتمكن ال�صدق
وتمَ َ َّكن الكذب فلل�شاعر احلق يف �أن يكذب يف
ذلك؟ ويقول القدماء� :إن ال�شاعر ال ُيطا َلب
ب ��أن يتناق�ض ،ول��ه �أن يتناق�ض يف موقفني
�أو ق�صيدتني ،ولكن ال يتناق�ض يف ق�صيدة
واحدة ،ولك ال�شكر والتقدير.
جواب املحا�ضر:
نحن ُمتَّفقون يف النقطة الأوىل يف �أن هذه
الق�صيدة م َّثلت يف الرتاث م�ستوىً يف الإبداع
ويف ا�ستخدام اجلموع ،وال�ف��رزدق ا�ستعمل
هذا كثري ًا ،والبحرتي ا�ستعمله مر ًة يف الرثاء
وم��ر ًة يف امل��دح .فك�أن اجلموع مقيا�س تمَ َ َّيزَ
به ،وهي �صعبة قيا�س ًا بالق�صائد الأخ��رى،
يف احلقيقة ال�شعر العربي فيه م�ستوى يف
الأنغام ،مثل النونيات -من املتنبي �إىل ابن
زيدون ،فالنونيات ك�أنها �أنغام.
وبالن�سبة �إىل الكذب ،ف�أق�صد به فقط �أن
الكالم لي�س له مراجع يعود �إليها فقط ،ولي�س
املق�صود الإخبار عن �شيءٍ حدث.
و�شكر ًا جزي ًال لكم جميع ًا.

�أبو متام والق�صيدة

�أبو متام والق�صيدة

*

( )

د .عبداهلل الوشمي (**

)

احلديث عن اخل�صومة يف �شعر املتنبي -بو�صفه �شاعر ًا جدلي ًا -يثري االختالف
والده�شة يف كل ما كتب ،ويف كيفية حديثه يف �شعره عن �شعره .ون�سرد �آراء العلماء
والنقاد و�أ�صحاب الرتاجم حول �شاعرية �أبي متام ،ومن ه�ؤالء (الذهبي) يف �سريه،
ومن املُ ْحدَ ثني حممد جنيب البهيتي.
ومن َث َّم نتحدث عن اجلانب ال َع َقدي واالختالف يف عقيدته ،ونذكر قول ال�صويل يف هذا
املجال .ونتناول �أي�ض ًا كيفية ح�ضور �أبي متام يف تراثنا ،والكتب التي �شرحت ديوان �أبي
متام ،تلك التي ُولدت يف ح�ضن اخل�صومة.

تقدمي مدير املحا�ضرة:

لقد قيل �إن املتنبي جاء �إىل الدنيا فملأها
و�شغل النا�س ،واحلقيقة �أن الذي �شغل النا�س
باملتنبي قد �شغلهم �أي�ض ًا ب�شعر �أب��ي متام؛
وتق�صوا املز َّية يف �شعره ،وهذا
فتت َّبعوا معايبه َّ
يعني �أن �أبا متام �شاع ٌر �شعره مو�ضع خالف
وفتنة نقدية .وقد ِع ْي َب عليه �أمور ،منها ركوب
ُّ
وجت�شم املعنى ،و ُنعتت
اال�ستعارة البعيدة،
�ألفاظه ب�أنها قبيحة م�ستكرهة .واحلقيقة
�أن الذين ا�ستكرهوا من �شعره ما ا�ستكرهوا

�أق ُّروا له �أي�ض ًا بالتفوق ،وجعلوه �إمام �أ�صحاب
املعايل و ِق ْبلتهم ،و�إم��ام البحرتي من بعده.
والذي يجول النظر يف �شعره ُيدرك �أن املدخل
الرئي�س ال��ذي ِع ْيب عليه ال�شاعر �إمن��ا هو
جتاوز احل ُّد والإفحا�ش يف ركوب اال�ستعارات
يف تت ُّبع املعاين الغريبة .ومل يكن ح� ُّ�ظ �أبي
متام مع املعا�صرين �أح�سن منه مع القدماء،
ب��ل �إن املعا�صرين ك��ان��وا ُي� ��ؤ ِّي ��دون �أ� �ص��داء
اخل�ط��اب ال�ن�ق��دي ،وق��د الح�ظ��ت �أن الذين
اهتموا ب�شعره يجمعون بني الثقافة واالهتمام

(*) �أ�صل البحث حما�ضرة �أُلقيت �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف منتدى «اخلمي�سية» ،يوم اخلمي�س
1430/ 7/2هـ املوافق 2009/6/ 25م� .أدار اللقاء د� .أحمد حيزم.
(**) رئي�س النادي الأدبي بالريا�ض.
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الأكادميي ،والدكتور عبداهلل الو�شمي جامعي
ومثقف ،م�ست�شار ثقايف و�شاعر فنان .وال �أريد
�أن �أف�سد الكالم دون كالمه ،ف�أترك املجال
له ،فليتف�ضل.
املحا�رض:

�شكر ًا جزي ًال للأ�ستاذ الدكتور �أحمد ،و�أ�سعد
ٌ
ري يل �أن
اهلل �أوقاتكم بامل�س َّرات،
و�شرف كب ٌ
�أك��ون يف دارة العرب ،يف دارة ال�شيخ حمد
ٌ
و�شرف ال يقل عن ذلك،
اجلا�سر رحمه اهلل،
بالن�سبة �إ َّ
يل � -أن يكون حديثي لكم �أ�ساتذ ًة
وزمالء� .أما ال�شرف الذي يط ِّوق املكان وميل�ؤه
بهجة ،فهو �أن يكون احلديث مت�ص ًال بالرجل
الكبري �أو َمب ِلك ال�شعر؛ �أبي متام رحمه اهلل.
�س�أ�شاك�س قلي ًال يف البداية ،و�أ�شري �إىل �أن
الدكتور نا�صر عندما اختار مدير املحا�ضرة
رمبا مل يكن يعلم �أن الدكتور �أحمد حيزم من
املتخ�ص�صني بالبحرتي يف ر�سالته ،وتعلمون
اخلالف بني البحرتي و�أبي متام و�أن�صارهما.
َف ْاح َم َّر َحتَّى ِكدتُ �أ َّال �أَ َر ْى
َو ْج َن َت ُه ِمنْ َك رْ َث ِة ال َو ْر ِد
ه ��ذا م��ا ي�ق��ول��ه �أب���و مت ��ام ع��ن حبيبه،
وه ��ذا م��ا ك�ن��ت �أق��ول��ه �أن ��ا ع��ن حبيبي اب��ن
�أو���س عندما ب��د�أتُ عملية اختيار املو�ضوع
وال�ع�ن��وان والتح�ضري ل�ه��ذا ال�ل�ق��اء ،وكانت
هناك ا�ست�شارة مع الدكتور نا�صر احلجيالن،
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فاقرتحتُ يف البداية �أن يكون العنوان (من
"الأنثى �إىل الأنوثة" قراءة يف ق�صيدة �أبي
متام) واحلديث عن عنوان املحا�ضرة �شي ٌء
ال ينف�صل ع��ن �أب��ي مت��ام ذات��ه� ،إذ تتحكم
املفردات يف م�سار الر�ؤية.
ك��ان احل��دي��ث ه��و م��ا قلته ل �ك��م ،وك��ان
املو�ضوع "من الأنثى �إىل الأنوثة" ق��راءة يف
ق�صيدة �أب��ي مت��ام؛ لكون هذا العنوان يتيح
يل التخ�ص�ص يف جزئية رئي�سة �أناق�ش بها
مو�ضوعي ،ولكن ل�ظ��روف متن ِّوعة  -منها
التخ�ص�صات التي
طبيعة اللقاء واختالف
ُّ
منحى
حت�ضر هنا � -أردتُ �أن ي�أخذ احلديث
ً
�آخرهو "�أبو متام والق�صيدة" ،وقد يتبادر
�إىل الذهن عند �سماع ه��ذا العنوان �س�ؤال
ي �ق��ولَ :م��ن �أب ��و مت��ام غ�ير ال�ق���ص�ي��دة؟! �أو
تعرت�ضه ر�ؤية ت�ستغرب �أن ُي َخ َّ�ص�ص احلديث
عن �أبي متام بالق�صيدة ،وهذا ُي ْف َهم يف �ضوء
املنت�شر عند عدد من الباحثني على �سبيل �أنه:
ما لأبي متام غري الق�صيدة؟ وهذا اعرتا�ض
ُيق َب ُل عند ب��ادئ ال ��ر�أي ،ولكن املتع ِّمق فيه
يك�شف عن نقطة اخللل؛ ذل��ك �أنَّ �أب��ا متام
لي�س ق�صيدة فح�سب ،ولي�س �شاعر ًا فح�سب،
و�إمن���ا ه��و �أك�ب�ر م��ن ه��ذا ك �ل��ه؛ ف�ه��و ع��المِ ،
وم�ؤر ٌخ ،ومتِّ�صل باجلانب ال�سيا�سي ،ومتَّ�صل
ب��ال�ت��أل�ي��ف ،ول��ه ام �ت��دادات اجتماعية على
م�ستوى الكبار الذين َ
تقاط َع معهم .ومن هنا

�أبو متام والق�صيدة

خ�ص ْ�صتُ حديثي بالق�صيدة ،ومل ين�صرف
َّ
�أي�ض ًا �إىل ال�شعر ب�شكل ع��ام؛ لأين �أري��د �أن
حدثت حوله ،وكان
�أر ِّكز على اخل�صومة التي
ْ
مرجعها �أو مرتكزها الرئي�س كامن ًا يف حديثه
عن ق�صيدته ،وكيف ا�ستطاع �أن يتحدث يف
�شعره عن �شعره.
كيف ُ
يح�ض ُر �أبو متام يف تراثنا؟
ُ
يح�ض ُر �أب��و مت��ام ح�ضور ًا ك�ب�ير ًا؛ فالذهبي
ال��ذي در���س ال�تراث وق��ام بالرتجمة لكبار�أع�لام الأم��ةَ -خ ُل�ص بزبدة حمورية غابت
مم��ن در�سوا ال�تراج��م ،فيقول:
عن كثريين َّ
«ال�ك�ت��اب��ة ُم ���َ�س � َّل � َم � ٌة الب��ن ال� �ب� � َّواب ،ك�م��ا �أنَّ
�أَ ْق� � َر�أَ الأم��ة �أُ َب� ُّ�ي بن كعب ،و�أق�ضاهم علي،
و�أفر�ضهم زيد ،و�أعلمهم بالت�أويل ابن عبا�س،
و�أمينهم �أب��و عبيدة ،وع��اب��ده��م حممد بن
�سريين ،و�أ�صدقهم لهج ًة �أبو ذر ،وفقيه الأمة
مالك ،وحمدثهم �أحمد ،ولغويهم �أبو عبيد،
و�شاعرهم �أبو متام» ،والالفت يف هذا الن�ص
�أنه ينتقي �أبا متام ليجعله امل ِّربز يف فنه ،فعلى
حني �أن��ه َذ َك��ر يف الق�ضاء والفقه واحلديث
الأ�سماء التي برزت يف جمالها ،وعندما انتقل
�إىل جانب ال�شعر ف�إنه ي�شري �إىل �أب��ي متام
وحده .و قد �أ�شار الزخم�شري �إىل زبدة �أخرى
يهمني �أن �أذكرها يف البداية ،فقال� :أربعة مل
ُي�س َبقوا ومل ُي َلحقوا :و�أ�شار �إىل �أب��ي حنيفة
يف فقهه ،واخلليل يف ن�ح��وه ،واجل��اح��ظ يف

ت�أليفه ،و�أبي متام يف �شعره .ولكي �أُقيم هذه
املحا�ضرة على نقطة مركزية؛�،س�أذكر �أي�ض ًا
كلمة ابن وكيع عندما حتدث عن �أب��ي متام
وقال« :هو املجحود املعرفة ،املكفور النعمة،
كثريون ي�ستفيدون منه ،وكثريون ينكرونه �أو
يتجاهلونه» ،و�أُ�ش ُري �أي�ض ًا �إىل �أن جمهور ًا من
املثقفني يف حديثهم عن �أبي متام يحفظون �أو
"ال�سيف � ُ
ُ
أ�صدق �إنبا ًء
ي�شريون �إىل ق�صيدة
إقدام عمر ٍو يف
من الكتب" ،وي�شريون �إىل "� ُ
�سماح ِة حا ٍمت" ،وي�شري بع�ض املتخ�ص�صني
"وعاذل عذل ُت ُه وخرق" ،ولكن
ب��الأدب� ،إىل
ٍ
اجل��زء الأك�بر من ق�صائد �أب��ي مت��ام� ،أو من
الآراء النقدية التي قالها �أب��و مت��ام� ،أو من
الآراء النقدية التي قيلت يف �أب��ي مت��ام ظل
غائب ًا ع��ن امل�شهد الثقايف ب�شكل ع��ام ،مع
العلم ب�أن بع�ضها يفوق ما ن�ستطيع �أن جنده
واملالحق املعا�صرة يف
يف عدد من ال�صحف
ِ
التتبع والدرا�سة واال�ستق�صاء ،ومع العلم ب�أن
�أبا متام يح�ضر ح�ضور ًا كبري ًا يف تراثنا على
م�ستوى ال�شعر؛ فهو �إم��ام ال�شعراء ،وملك
ال�شعر وغريها من الأو�صاف والأقارب ،ولعلي
ا�ستدعي مبكر ًا كلمة الدكتور جنيب البهبيتي
عندما حتدث عن �أبي متام يف �إط��ار حديثه
عن ال�شعر العربي ،فقال« :بو�سعك �أن حتذف
��ش��اع��ر ًا كب�شار ،وت �ك��ون ب��ذل��ك ق��د خ�سرت
�شاعر ًا مميز ًا ،ولكنك عندما حتذف �شاعر ًا
ك�أبي متام ف�إنك بذلك تكون قد خ�سرت جزء ًا
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من العرب والعروبة ،ولي�س فقط من ال�شعر»،
وهذه كلمة لها داللة ال يجب �أن ن�ستهني بها.
ومن الأ�شياء اال�ستفتاحية التي فيها ثراء على
م�ستوى الطرافة قول �أح��د النقاد� :إنَّ طيئ ًا
اكت�سبت الفخر من �أط��راف��ه ،فحامت الذي
�أنفق املال واكت�سب لهم ف�ضيلة الكرم؛ جاء
بعده �أبو متام فقال ال�شعر وا�سرتد املال الذي
�أنفقه حامت واكت�سب لطيءٍ ف�ضيلة ال�شعر.
حي َف ُيخْ برِ ُ نيِ َع ِّني
�أَ ِف ْي ُك ْم َفت ًَى ٌّ
هذه �إح��دى مطالع خمريات �أبي متام ،وهي
تتكلم عن فكرة احل�ضور والغياب ،و�أريد �أن
�أجعلها فاحتة �أخ��رى لتكون حديث ًا عن �أبي
متام� ،أما التعريف ب�سريته فقد كفاين مبكر ًا
ال�ب�غ��دادي ف�ق��ال :ترجمته طويلة تركناها
ل�شهرتها ،وه ��ذا �أم ��ر نتفق عليه ك �ث�ير ًا،
وال �سيما م��ا يخ�ص االن�ت�م��اء ال�سيا�سي �أو
الزماين ،ولكني �أ�شري �إىل �أن �شعره ي�صل �إىل
ثمانية �آالف بيت ،وت�صل ق�صائده �إىل �ستمائة
ق�صيدة ومقطوعة�،أما املختار من �شعره،
فمنهم م��ن ق��ال م��ائ��ة وخم�سون ق�صيدة،
ومنهم من جتاوز -كال�صفدي� -إىل ثمامنائة
ق�صيدة خمتارة ،ويتَّفقون على جودتها ،بل
�إن بع�ضهم ي�صل �إىل ما عبرَّ عنه التنوخي
بقوله« :كان �أبي و�شيوخنا يف ال�شام يقولون:
من حفظ للطائيني �أربعني ق�صيدة ومل يقل
ال�شعر فهو حمار يف م�سالخ �إن�سان».
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دار االخت�صام حول �أب��ي متام على عدة
�أ�صعدة؛ فال�صعيد الأول هو اجلانب ال َع َقدي
وال�سيا�سي واالجتماعي ،ومن الأ�صعدة التي
ج��رت حولها اخل�صومة �س�أ�صل �إىل ر�ؤيته
يف الق�صيدة �أو �س�أ�شري �إىل �أط��راف منها،
وتف�صيالتها يف �أ�صل البحث.
ويلفتني يف االخت�صام حول عقيدته �أنه
َو َر َد ب�شكل تنظريي �ضخم ،و�أن��ه ُي َعد �أحد
الأركان الرئي�سة يف النقد العربي حول ال�صلة
بني العقيدة وال�شعر ،فقد قال ال�صويل :وقد
ا َّدعى عليه قوم الكفر ،بل حققوه ،وبالإ�ضافة
�إىل كلمة القا�ضي اجلرجاين ،ف�إن مثل هذه
الأحكام يف هذه الق�ضية ُت َعد حماور رئي�سة يف
درا�سة العالقة بني العقيدة وال�شعر .والالفت
يل �أن هذا الن�ص ال َي� ِ�ر ُد �إال عند منا�صري
ورمب ��ا متع�صبي �أب ��ي مت ��ام ،ومل َي�� ِ�ر ْد عند
غريهم ،فقد ورد يف �أخبار �أبي متام لل�صويل
وه��و �أح��د املعا�صرين الكبار الذين جمعوا
الديوان و�شرحوه ،والأم��ر الآخ��ر ال��ذي ينتج
هنا �أن ال�صويل �أورد ه��ذا التنظري الكبري
عندما قال« :وقد ا َّدع��ى عليه قو ٌم الكفر بل
غياب �شب ِه
حققوه» ،والالفت �أن هذا ُيقال مع ٍ
تام للم�ؤاخذات العقدية يف �شعر �أبي متام،
بل �إنه ُي َعد من �أبرز ال�شعراء الذين ا�ستفادوا
من القر�آن ،والذين حترزوا يف تعاطيهم مع
اجلانب ال َع َقدي يف �أ�شعارهم ،بل �إن ال�صويل
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نق�ض هذا الر�ؤية مبكر ًا ،وقال �إن �شعره ي�شهد
بخالف ما قالوا.
واالخت�صام الثاين ج��رى ح��ول مذهبه؛
فعلى حني ينت�شر �أن��ه �سني؛ �إال �أن احل�ضور
ال�سني و�آراء بع�ض الرتاثيني ن�سبته �إىل ال�شيعة
ودر�ست �أ�شعاره على هذا املنوال ،وبخا�صة يف
عدد من الإ�شارات التي يلتقطها التربيزي يف
�شرحه� ،أو غري التربيزي عندما ي�شري �إىل
�أنه َغيرَّ هذا البيت ُير�ضي ال�شيعة ،وقد �صدر
كتاب لأح��د الباحثني (وه��و �أحمد العتيبي)
بعنوان" :التحقيقات ال�شرعية يف بيان �أن
عقيدة �أبي متام �سنية" ،وهو درا�سة مبنهج
املُ ْح َدثني لعقيدة �أب��ي مت��ام ،والالفت �أنني
وجدت بعد هذه الدرا�سة الكبرية التي �أقامها
بقرابة مائتي �صفحة لتحقيق ُ�س ِّنية �أبي متام؛
ال�س ِّنية:
�أنه خرج مب�أخذين فقط بعد �أن �أثبت ُّ
قال �إنه مدح البغي�ض كما يقول �أحمد بن �أبي
د�ؤاد ،و�إنه غاب عن ت�صدير مفاخر �أحمد بن
حنبل املحدث و�إم��ام �أهل ال�سنة واجلماعة،
وفق ر�ؤيته يف هاتني النقطتني.
اخل�صومة الثانية :جرت حول �أخالقه؛
فعلى حني �أننا جند الكالم الذي ُي ْن َقل حول
عالقته ب�أم البحرتي؛ ف�إنني �أجد ابن كثري،
وال��ذه�ب��ي ،و�أج��د كثريين ي�شريون �إىل �أن��ه
من خيار ال�شعراء� ،أخالق ًا ودين ًا ،فمن جهة
ال�ب�لاغ��ة ُت � َع��د �أب �ي��ات �أب ��ي مت��ام ه��ي �إح��دى
ال�شواهد الرئي�سة يف باب النزاهة ،مع العلم

ب ��أن ح�ضور اجل��ان��ب اخللقي يف هجائياته
يحتاج �إىل ت�أمل وت�أويل ،و�أم��ا ح�ضوره على
م�ستوى الغزل ف�س�أخ�ص�ص اجلزء الثاين من
هذا اللقاء حوله.
�أم��ا على م�ستوى الأغ��را���ض؛ فقد ح�صل
نقا�ش وا�سع لها فهو امل َّداح الن َّواح ،وال ي�ستطيع
�إن�سان �أن يقر�أ الر�ؤية الفكرية للأمة من خالل
ال�شعر �إال من خالل املرور ب�شعر �أبي متام يف
مدائحه؛ لأنها ت�سجل مالمح املديح والهجاء
ب�شكل دقيق ،ولكن هذا ال مينع �أن هناك من
�أ�شار �إىل �أنه ال ُي ْح ِ�سن الغزل بتات ًا و�أن غزله
�ضعيف ،هذه �إ�شارة مهمة وهي َّ
املطردة عند
كثريين ،ولكن هناك من نق�ض ه��ذا ال��ر�أي
كابن الأثري وغريه ،يقول ابن الأثري« :له من
الأغ��زال ما لو ذك��ر ُت� ُه لأطلتُ " ،وي�شري �إىل
�أن بيت ًا واحد ًا لأبي متام يعدل ق�صيدة لأبي
نوا�س ،وم��ن هنا فلعل الأق��رب هو �أن غزله
قليل ولي�س �ضعيف ًا.
االخت�صام الذي يليه هو االخت�صام حول
املعاين ،وهذا �أمر الفت ،فعلى حني �أنه ُي َع ُّد
�إم��ام �أه��ل املعاين .وقبلة �أه��ل املعاين ،و�أنه
قلما ي�ؤتى من املعاين ،و�أن��ه رب املعاين كما
تورد العبارات النقدية الرتاثية؛ �إال �أن هناك
ً
نق�ضا لهذا الأم��ر ،ب�أنه مل يقدم من املعاين
�إال ثالثة ،وهناك من ن�صر �أبا متام وقال �إنه
قدم ع�شرين معنى!!
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ه ��ذه خ���ص��وم��ات م �ت �ع��ددة ،ويف جانب
امل�ع��اين وج��دتُ يف (ال �ط��راز) -ولعله خط�أ
من النا�سخ ،لكن هذا اخلط�أ يلفت االنتباه
�سجل �سرقة
�إىل طبيعة اخل���ص��وم��ة� -أن��ه َّ
�أبي متام من املتنبي ،وقال« :وقد �سرق هذا
املعنى من املتنبي» ،على حني �أننا نعرف �أن
التقدم الزمني وا�ضح ،ولكن هذا يدل على
وج��ود خ�صومة دخلت فيها �أط �ي��اف و�آراء
خمتلفة بع�ضها �صحيح وبع�ضها غري �صحيح،
�سجل �سرقة و�ص َّرح ب�أن
وهناك من النقاد َمن َّ
�أب��ا مت��ام يف بع�ض الأب�ي��ات �سرق املعنى من
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،م�شري ًا �إىل
حديث «الظلم ظلماتٌ يوم القيامة»!
وم��ن اخل���ص��وم��ة م��ا ج��رى ح��ول قيمته
ومذهبه الفني؛ فنجد َمن َق َط َع ب�أن �أبا متام
هو الأميز من ال�شعراء؛ مثل ابن الأث�ير من
القدماء ،وطه ح�سني من املعا�صرين ،وغريه
كثري ،قطعوا ب��أن �أب��ا مت��ام �أ�شعر ال�شعراء،
�ام��ه غ�ي ُ�ره �أب� ��د ًا ،وج��اءت
و�أن ��ه ال ي �ق��وم م�ق� َ
الألقاب التي �أُطلقت عليه متنوعة وكثرية،
ف ُيل َّقب ب�أ�شعر النا�س ،والرئي�س الأ�ستاذ،
و�إم ��ام املتنبي ،والإم� ��ام ،و�شاعر الع�صر،
ومقدم �شعراء الع�صر ،و�أمري ال�شعراء ،و�إمام
المُ � ْ�ح� َ�د ِث�ْي�نْ  ،وم��ن �أع�ي��ان الأدب ��اء وال�شعراء،
و�أوح ��د ع�صره ،وال�شاعر الكامل ،وحامل
ل ��واء ال���ش�ع��راء يف ع���ص��ره ،وم �ل��ك �شعراء
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الع�صر ،وملك ال�شعر ،و�أح��د �أم��راء البيان،
وام�ت��دت ه��ذه الأل�ق��اب ،وه��ي �أل�ق��اب َت� ِ�رد يف
كتب ال�ت�راث مب�صادرها يف �أ��ص��ل البحث.
�أما عن املعا�صرين فقد حتدثوا عن �أبي متام
كثري ًا ،وكان لهم مواقف خمتلفة ،و�أ�شري �إىل
�أن حركة احل��داث��ة دائ�م� ًا ت�ستعيد �أب��ا متام
وتتكئ على �آرائ��ه؛ ولذلك ك��ان �أح��د ر�ؤو���س
هذه احلركة وهو �أدوني�س يتكئ على �آرائه� ،إذ
يرى �أنه ي�شكل بداية جديدة لل�شعر العربي.
و�إذا كانت هذه الألقاب تقع يف اجلزء الأول؛
ف�إن اجلزء الثاين ي�شري �إىل نق�ض �أبي متام
وهج َنه
عندما ُي�شار �إليه ب�أنه �أف�سد ال�شعر َّ
و�أتلفه� ،إىل �أن ي�صل بع�ض ال�شعراء  -بينه
وبني �أبي متام خ�صومة -في�شري �إىل �أنه لي�س
من ال�شعراء وينفي ال�شاعرية عنه مطلق ًا-
و�أب��و متام ي�سهم -ب�شكل �أو ب�آخر -يف ذلك
اجلدل حني و�صف نف�سه ،عندما يتحدث مع
البحرتي يقول له� :أنت �أمري ال�شعراء بعدي.
وزادت اخل�صومة حوله �إىل درجة �أن هناك
طائفة تخ�ص�صت يف معاين �أبي متام ،و�صار
ا�ستخراجها باب ًا منفرد ًا تتخ�ص�ص فيه هذه
الطائفة ،كما يقول ذلك القا�ضي اجلرجاين.
ال�صلة ب�ين املتنبي و�أب ��ي مت��ام طويلة،
وامل �ق��ارن��ة ب�ين �أب��ي مت��ام وال�ب�ح�تري طويلة
�أي�ض ًا ،لكن �أريد �أن �ألتقط منها هذا ال�سياق
عندما يدافع بع�ض من ي�شرح ديوان املتنبي

�أبو متام والق�صيدة

عن بع�ض امللحوظات عليه ،ف�إنه يتخذ �أبا
متام مدخ ًال ،فيقول :هذا �أبو متام َ�ص َن َع كذا،
فلماذا ت�ستكرثون ذلك على املتنبي؟ هناك
ر�ؤية نقدية تقول �إن خ�صوم املتنبي كانوا من
�أن�صار �أبي متام ،وهذه ال ت ََّط ِرد ب�شكل عام،
�إال �أن احلركة النقدية التي دارت حول �أبي
متام كانت �أكرث عائدا نقدي ًا كما يرى عدد
من النقاد ،وذلك بعيد ًا عن املوازنة احلرفية؛
لأنها حتتاج �إىل ت�أمل �أعمق من هذه املقولة،
ولعل كتاب ًا كاملوازنة للآمدي ي�شهد بعبقرية
ه��ذا النقد ،و�إن بيت ًا لأب��ي مت��ام رمب��ا �أدار
اجل��دل حوله الآم��دي بخم�س ع�شرة �صفحة
وهو ي�شرح هذا البيت ،وكان التربيزي وابن
الإربلي �صاحب النظام يعودان �إىل عدد من
الن�سخ للتحقق من كلمة ،وي�شرحانها يف عدد
من ال�صفحات ،وهذا على �سبيل املقارنة بينه
وبني املتنبي.
ووجدت �أن التوحيدي يقول« :اخلالف بني
�أبي متام والبحرتي ال �سبيل �إىل رف�ضه ،كما
يقع اخلالف بني الأديان واملذاهب والأفكار»،
وه ��ذا رف� � ٌع ل�ل�خ�لاف ع�ل��ى امل���س�ت��وى الأدب ��ي
واللغوي �إىل م�ستوى مرتفع.
ومن اخل�صومة حوله على هذا امل�ستوى
�أن النقاد الذين دخلوا �إىل معاين �أبي متام
دخلوا بب�ضاعة خمتلفة؛ ففي الأندل�س ينقل
اب��ن ب�سام تعليق �أحدهم على بيت "طلقت

�سرور" يقول هناك من �شرح ب�أن "�سرور"
ك��ان��ت زوج��ة م��ن زوج ��ات �أب��ي مت��ام ،وه��ذا
معنى ولي�ست
�أم��ر طريف ج��د ًا فـ"�سرور"
ً
ا�سم ًا! وهذه حادثة يرويها بع�ض النقاد حني
اخت�صم جمموعة حول معاين �أبي متام ويف
النهاية و�صلوا �إىل �أن �أول داخل عليهم من
ه��ذا الباب �سوف يجعلونه حكم ًا يحتكمون
�إليه ،فدخل جاهل ،فقالوا� :سرن�ضى بحكمه،
وه��ذا �أم��ر يدل على وج��ود غمو�ض يف تناول
املعنى عند �أبي متام و�آلية الدخول �إىل ر�ؤيته،
ولكن املعنى الرئي�س هو �أن اخل�صومة �أخذت
حماور متعددة حتى على م�ستوى الكبار من
الذين وقفوا عند بوابة الأمري لفح�ص �شعر
هذا ال�شاعر �إذ جند �أن الق�صة يف النهاية
تغفل الركن الثاين منها ،بعد �أن قالوا له
الكلمة امل�شهورة مبا �سن�أتي �إليه ،ويغفلون �أنه
دخل على الأم�ير و�أن��ه �ألقى الق�صيدة و�أخذ
جائزة كبرية ،ودار حديث حول �أنه ال ي�ستحق
هذه اجلائزة �إال هذا ال�شاعر ،يق�صدون �أبا
متام.
ومن اخل�صومة حوله حديث �أبي متام عن
�شعره عندما ي�صف �شعره ب�أنه (ال�سيار)،
و�أن ق�صائده هي (ال�سياحة) ،والتي( :تروح
وتغدو) ،بل ُي��راح ويغتدى بها وهي حريى ال
تروح وال تغدو ،عندما يقول:
ال�شعر عن ح ّر وجه ِه
ك�شفت قنا َع
ْ
ِ
وطيرَّ ت� � ُه ع ��ن وك ��ر ِه وه ��و واق� � ُع
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بغ ٍّر يراها َمن يراها ب�سم ِع ِه
احلجا وهو �شا�س ُع
فيدنو �إليها ذو ِ
يو ُّد وداد ًا �أن �أع�ضا َء ج�سمه
�إذا �أن�ش ��دت �ش ��وق ًا�إليها م�سام ُع
وال يكتفي �أب��و مت��ام بذلك حتى يجعلها
ت�صرع املمدوح من جمالها :
جذبت ندا ُه غدو َةال�سبت جذب ًة
ْ
ً
�ائد
فخ َّر�ص ��ريعا ب�ي َ�ن �أيدي الق�ص � ِ
ون �ت �ي �ج � ًة ل �ه��ذا اجل �م��ال ف � ��إن ال��رك �ب��ان
�أ�صبحت ت�سري بها يف كل مكان ،ويتجلى هذا
املعنى يف قوله :
ُ
تن�ساق من غري�سائق
ب�س َّياح ٍة
قائد
وتنق ��ا ُد يف الآف � ِ
�اق من غ�ي ِ�ر ِ
وقوله :
و�سيارة يف الأر�ض لي�س بنازح
والجدب
وخدهاحزن �سحي ٌق
على ِ
ُ
يتحدث عنها ب�أنها حم َّببة و�أن الأع��داء
ي�شهدون بجودتها ،و�أن من مل يمُ َدح بها يزهو
بها وهو يقر�أ هذا املديح ،ويتحدث �أنها تقطع
�آفاق البالد.
وهناك اخت�صام حول لغته ،وقد دخل �أبو
متام يف هذا اخل�صام عندما �أ�شار �إىل �أنه
مل يتبع وح�شي ًا ،والنقاد تكلموا ح��ول لغته،
و�أن �أ�شعاره ذ ِّللت لهم وما�شوها ،مبا �أن �شعر
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�أبي متام �أخذ طريق ًا خمتلف ًا والنا�س يريدون
من ال�شاعر �أن ي�أخذهم �إىل الطريق الذي
يعرفونه ،وهو ما يقدم �أبو متام ر�ؤية خمتلفة
عنه� ،إذ ي�أخذ النا�س �إىل اجلديد ،و هو ما
تنظر �إل�ي��ه ح��رك��ة احل��داث��ة ،وم��ن جملتهم
�أدوني�س ،فال�شعر احلداثي يريد �أن ي�ستن�سخ
هذه التجربة.
وم��ن اخل�صومة "ال�سباب"؛ وه��ي كلمة
مق�صودة يف احلديث عن �أبي متام� ،سواء يف
مدائحه �أم يف نقده ،وهناك من علقوا على
بيت �أبي متام يف قوله:
دهمائهم عد ٌد
ال يدهم َّن َك من
ْ
هم بق ُر
هم �أو ك َّل ْ
ف�إنَّ �أك َرث ْ
فقالوا� :إن �أبا متام يعنيهم بهذا البيت.
وهناك حديث عن جهل �أب��ي مت��ام ،وحلنه،
و�سبه ،على �أن �أبا متام حني ان�شغلوا به ان�شغل
عنهم ب�أخذ اجلوائز ،وهذه ر�ؤية حتتاج �إىل
ت�أمل :كيف ين�شغل الناقد بر�ؤية معينة ويتهم
ال�شاعر ب�أنه مل ُيح�سن و�أنه مل يخاطب اململوك
كما يجب ،وبقية الق�صة تقول �إنه دخل على
املمدوح و�ألقى بقية الق�صيدة ونال اجلوائز؟
وهذا �أمر يحتاج �إىل ت�أمل .وي�شري ابن ب�سام
�إىل نقطة حمورية �إذ يقول« :جاء �أبو متام،
ف�أ�سرف يف التجني�س ،وخ��رج ع��ن ال�ع��ادة،
وطاب ذلك معه ،وامتثله النا�س ،فكل �شعر
متج ُه الأذن" ،فكيف
ال يكون اليوم جتني�س ًا ُّ
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جنمع بني ه��ذا الأم��ر وب�ين الإ� �س��راف الذي
يرويه يف بداية قوله؟ يقول اجلرجاين« :مال
�إىل الرخ�صة ،ف�أخرجه �إىل التعدي ،وتبعه
�أك�ثر املُ ْح َدثني بعده» ،ف�أبو مت��ام ال��ذي كان
يعر�ض ق�صيدته على الناقد ويطلب دخوله
�إىل الأمري فيتهمه الناقد ب�أنه �أف�سد ال�شعر
و�أت�ل�ف��ه ،جن��ده بعد ف�ترة -ك�م��ا ي�ق��ول ذلك
عد ٌد من النقاد -قد �أ�صبح مرجع ًا لل�شعراء
يعر�ضون عليه ق�صائدهم بغية �إجازتها لهم،
يقول الآمدي�« :إن �أبا متام �أَ َح َّب �أن يخرج عن
عاداته ،ويكون �أمة وحده» ،ومن هذا �أ�ستنبط
نقطة مهمة وه��ي ما يت�صل بحركة النقد؛
فحتى الذين �سبوا �أبا متام و�شتموه؛ واتهموه
ب�أنه �أف�سد ال�شعر وخرج عن املعتاد؛ ر�أوا �أنه
ميثل خيط ًا �إبداعي ًا خمتلف ًا� ،أي �أن م�سار ًا من
م�سارات تَخْ ِط َئ ِته �أو نقده كان يعي ب�أنه ُّ
يختط
منهج ًا جديد ًا.
يلفتني ك �ث�ير ًا ال�ن�ظ��ر �إىل ال�ك�ت��ب التي
حتدثت عن �أبي متام �أو كتبت عن �أبي متام،
�أو التي �شرحت �أو ناق�شت مدلوالته؛ �أنها
ت�أتي يف �سياق املجاراة واملجادلة واالحتجاج،
فيبتدئون بقولهم :جادلتني� ،أو حاججتني� ،أو
قلت يل ،فقلت لك ،وهذا �أمر الفت يف معاين
�أبي متام� ،إذ �إنها تولد يف ح�ضن اخل�صومة،
ومل تولد منف�صلة عنها.
�أ َّم��ا ال��ر�ؤي��ة ال�شعرية؛ ف��أرك��ز فيها على

�أن معيار الر�ؤية ال�شعرية عند �أبي متام هو
االخ �ت�لاف ،و�أن ��ه يخرج ع��ن املعتاد ويقدم
اجلديد ،وك�أنه يريد �أن يقول ال�شيء الذي
ن�سب �إل�ي��ه فقط� ،أم��ا ال�شيء ال��ذي �أخ��ذه
ُي َ
النا�س فرييد �أن يرتكه لعاداتهم و ُيخرج
معانيه بطريقة خمتلفة ،ولذلك ُ�س ِّمي ب�أنه
"بداية جديدة يف ال�شعر".
ي�شري ابن ر�شيق �إىل �أن �أبا متام كان
�أو�صف النا�س لق�صيده ،بالإ�ضافة �إىل �أن يف
متام املتون �إ�شارات �إىل �أنه النموذج الكبري
يف الثناء على ق�صيدته وبخا�صة يف الطويل
م��ن ق�صائده ،فالباحث الهمامي -رحمه
اهلل -ي�شري �إىل �أن �أبا متام ا�ستحدث �شي ًئا
اختلف به عن ال�شعراء ،وهو اخلامتة اخلا�صة
بالثناء على الق�صيدة ،وبخا�صة يف الطويل
من ق�صائده.
وق ��د حاول ��ت �أن �أر�ص ��د ـ دون ح�ص ��ر ـ
جمموعة من الألقاب �أو الأو�صاف التي يطلقها
�أب ��و متام على �ش ��عره ،ومع ذل ��ك فهي كثرية،
وذل ��ك عندم ��ا يتح ��دث ع ��ن ق�ص ��ائده ب�أنها
"البواق ��ي عل ��ى الدهر"" ،الكل ��م البواقي"،
"�س ��وام ال�ش ��عر" ،ع ��ذارى ال�ش ��عر"" ،درر
الكالم"" ،خرز ال�شعر"�" ،سراج الق�صائد"،
"غ ��رر الق�ص ��يد"" ،كواك ��ب الأ�ش ��عار"،
حما�س ��ن الأ�ش ��عار"" ،غرر الق�صائد"" ،درر
ال�ش ��عر"" ،حر الق ��وايف"" ،جودة الأ�ش ��عار"
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"�أمل القوايف"" ،خمربات الأ�ش ��عار"�" ،أمل
الق ��وايف"" ،بي ��ت ال�ش ��عر"" ،ذم ��ة الفك ��ر"،
"وجه ال�ش ��عر"" ،ال�س ��يارة"" ،ال�س َّياحة"...
وغريه ��ا  ،وح�ص ��رها متي�س ��ر؛ لأنك جتد يف
كل ق�ص ��يدة �إ�ش ��ارة من هذه الإ�ش ��ارات التي
يطلقها على �شعره.
ف�أب ��و مت ��ام دخ ��ل مع غ�ي�ره بخ�ص ��ومات
خمتلف ��ة ،ولكنه �أخ ��ذ طريق ًا خمتلف� � ًا ،هجى
كما هاجاه غريه ،ولكنه �أخذ �إىل هذا اجلانب
طريق� � ًا �آخر وه ��و مديح �ش ��عره ،و�إذا كان �أبو
الطيب قد مدح نف�سه ،ف�إن �أبا متام ت ََخ َّ�ص َ�ص
يف مدح �ش ��عره ،وكان يف �ش ��عره يرى �أن ِذ ْك َر ُه
خل�ص ��ومه يف �ش ��عره َر ْف ٌع لهم ،بل �إنه ال يريد
�أن يعطيه ��م �ش ��رعية اخلل ��ود .وعندما يهجو
عبدال�صمد يقول:
ال َي ْدهم َّن َك من َد ْهمائِهِ ْم عد ٌد
ف�إنَّ � رَ َ
آكثهُ ْم �أو ُك َّل ُه ْم بق ُر
تنظم َ
قول الزو ِر وال َف َن ِد
�أ َّيف ُ
أنت �أَ ْنزَ ُل ِمن ال �شي َء يف العد ِد
و� َ
أنحفت ج�س َم َك حتى لو هممتُ ب�أنْ
� َ
جتد َك َي ِدي
�ألهو ب�صف ِع َك يوم ًا مل ْ
حويت الفخ َر جمتمع ًا
ال
تنت�سب قد َ
ْ
ِّ
والذ ْك َر�إذ�صرتمن�سوب ًا�إىلح�سدي
روع َك حتى �صرتَ يل غر�ض ًا
�أَ َط ْل َت َ
عر على الأَ َ�س ِد
قد ِ
ْ
يقد ُم ال ِعيرْ ُ من ُذ ٍ
فعالقة �أبي متام بق�صيدته ت�أخذ م�سارات
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م�ت�ع��ددة ،مثل حديثه ع��ن املعنى وبكارته،
ومنها تعبريه بـ�" :إليك بعثتُ �أذكا َر املعاين"،
�أما املعاين فهي �أبكا ٌر ...وهناك نقاط كثرية
�أريد �أن �أدرك بها الوقت قبل �أن ي�سبقني.
ويلفتني بيتان لأبي متام �إذ يقول:
�أُ ُنف البالغة ال َك َمنْ ه َو حائ ٌر
ـــــــــــرق
مرتد ٌد يف املرت ِع املتع
ِ
حداهَ ا غ ُري ُه
ِعيرْ ٌ تف َّر ُق �إن َ
ومتى َي ُ�س ْق َها َوا ِدع ًا ت�ستو�سقُ
ي�شرح ذل��ك املعري وي�ق��ول�« :إن��ه مبتدع
البالغة ،ال يتبعه فيها �أحد في�سلك طريقته
ويقتفي �أث���ره ،ولكنه ي ��أت��ي م��ن ذل��ك مبثل
راع" ،فثقة
الرو�ضة الأُ ُنف ،التي مل ير َع فيها ٍ
�أبي متام بق�صائده كبرية ،ويظل يجتهد يف
البحث عنها وعن حلظة الدخول �إليها ،وك�أنه
يبحث عن الق�صيدة التي تنتظره كما يعبرِّ
عنها احلداثيون.
وقد حر�ص �أبو متام يف مطاوي ق�صائده
على الإتيان باملعاين الغريبة وذلك من خالل
رك��وب املركب البالغي من بديع وا�ستعارة
وغريهما ،مما يرفع م�ستوى الإرادة عنده �إىل
�سقفها الأعلى ،فهو القائل :
�إن�س َّية وح�ش َّية َك�ث َُ�ر ْت بها
أر�ض وهي �سكونُ
حركاتُ � ِ
أهل ال ِ
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�أ ّما املعاين فهي �أبكـــا ٌر �إذا
ولكنَّ القــوا َيف عـونُ
ُن َّ�ص ْت ِ
فق�صائده "غريبة"� ،إذا وردت على
الأ�سماع َك�ُثررُ َ العجب منها ،ملا يرد فيها من
ح�سن اللفظ واملعنى" ،كما يرى النقاد ،وهي
ف�سر هذه ال�سمة الأ�سلوبية َّ
املطردة يف
�أ�شياء ُت ِّ
�شعره ،وهو ما �س َّماه بع�ض القدامى �إ�سراف ًا
�أو �إفراط ًا �أو كرثة ،على حني �أنَّ ذلك ي�أتي
وفق تخطيط �شعري وت�أهيل ثقايف ذي م�ستوى
مرتفع جد ًا ،يحاول من خالله �إحداث نوع من
التجديد يباين النوع املعهود عند القدامى.
�إن ��ه يجعل م��ن �صلته بالق�صيدة �صلة
الفار�س بفر�سه ال�شمو�س الذي ال ي�ستق ُّر �إال
بيد املجرب ،فيقول:
لفار�س ِه
�صعب ال�ق��وايف �إال
ِ
َ
ن�سج ال�ع��رو� ِ��ض ممُ تَن َع ْه
�أ ِب � َّ�ي ِ
ومن هنا وجدناه وحده القادر على تروي�ض
�شمو�سها ،كما يقول يف �شعره ،بالإ�ضافة �إىل
�أنه يقدم ق�صيدته من خالل تو�صيفها بعدد
احل َرف كالتحبري والتف�صيل ..وغريهما.
من ِ
وتبعا ل��ذل��ك جتلى العنف ال�شعري يف
حديثه عن ق�صيدته وعن معاجلة املعنى يف
عدد من الق�صائد ،ومنها قوله:
جتدين
ف�إ َّن َك �إن ت�ساج ْلني ْ
ل��ر�أ� ِ��س� َ�ك ج�ن��د ًال و ِل� ِف�ي� َ�ك ُت� ْر َب��ا

تخال ِّ
جتد �ص ًال ُ
بكل ع�ض ٍو
ْ
�ات قل َبا
ل � ُه م��ن � �ش��د ِة احل��رك� ِ
وقوله:
�ات
� �س ��أع �ت� ُ�ب ع �ت �ب � ًة مب�ق� ِّف�ي� ٍ
اجلديح
�اب
��س��وا ٌء هُ ��نَّ وال� َّ���ص� ُ
ُ
ولقد كان �أب��و متام يف �سبيل ذلك معني ًا
ب��أنْ يقوم بالعناية الفائقة ب َن ِّ�صه ،حتى ُع َّد
َع َلم ًا من �أعالم ال�صنعة ال�شعرية ،ولعل �أمارة
ذلك قوله :
�س�أجه ُد حتـى �أُبل َغ ال�شعـر �ش�أ َو ُه
ـجاه ِد
و�إنْ كانَ يل طوع ًا ول�ستُ ب ِ
فهو يوحي هنا ب�أنَّ لل�شعر درجات ،و�أ َّنه يف
انكبابه على ن�صه يريد �أن يتجاوز م�ستويات
الألفة واالعتياد ال�شعري ،و�أن ُيدخل ن�صه يف
اجل � َّدة ،وهذه هو ا ُ
جلهد الذي �سيبذله
طور ِ
يف حترير بع�ض املوا�ضعات ال�شعرية ،ومنها
البالغية .
�إن �أب���ا مت ��ام ي�ج�ع��ل نف�سه يف مرحلة
جماهدة للقوايف وللمعاين ،فهو الذي يبذل
وي�ستفرغ و�سعه يف ذل��ك ،وعلى قارئه الفوز
بلذة الظفر وريحان القلوب ،و�أن يرى هذا
اجلمال ب�أذنيه ،و�أن يدركه بقلبه كما يردد يف
ق�صائده.
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وهو الذي يقول:
من منهِ َ
�ضاتك ُم ْق ِعداتك خائف ًا
�وه� ً
لا ح�ت��ى ك ��أ َّن��ك ُتطلق
ُم���س� َت� ِ
�شاعر َ
الكالم ببا ِب ِه
وقف
من
ٍ
ُ
واك�ت َّ�ن يف َك� َن� َف��ي ذرا ُه املنطقُ
قد ث َّق َف ْت منه ال�ش� ُآم و�س َّه ْلت
ُ
امل�شرق
منه احل �ج��ا ُز ور ََّق �ق �ت � ُه
وم��ن اللطائف يف ت�أمل منهج �أب��ي مت��ام يف
و�صف ق�صيدته �أنَّ �شعره ب�شكل عام يتَّ�سم
بالعفة عند احلديث عن املر�أة املحبوبة ،فال
فح�ش وال �ألفاظ ًا جن�سية فاقعة  ،حتى ميكن
�أن ُيقال� :إن املر�أة يف بع�ض �شعره هي جمرد
طريقة لبناء الق�صيدة ال غ�ير ،وال وج��ود
حقيقي ًا لها ،و�أن ما ي�ستحق �أن ُيكتَب عنه
هو ال�شعر ال امل��ر�أة ،ولكنه عند احلديث عن
الق�صيدة ف�إنه مينحها �صفات الأنثى ،وحينها
ي�ستخدم م�صطلحات تنتمي �إىل حلظات
االت�صال احلميمي مع املر�أة ؛ وهي تنقل عمق
معاناته ،و�إن ك��ان فيها ما قد ي�صطدم مع
بع�ض الر�ؤى املتحفظة ،كقوله :
لي�ست خ�صي�صــُت ُه
وال�شع ُر فر ٌج ْ
ط�ـ�ـ�ـ��ول ال �ل �ي��ايل �إال مل � ْف�َت�رَ ِ ِع � ِه
وه��و ت�صوي ٌر يك�شف ع��ن ح��ال ْ
ع�ش ِقية
وحميمية ُيقيمها �أب��و مت��ام م��ع ق�صيدته،
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و�أن��ه يف اجرتاحه وابتكاره للمعنى  -وذلك
م��ن خ�لال ال�تراك�ي��ب والأ��س��ال�ي��ب البالغية
اجلديدة -يجتهد يف اكت�شاف اجلديد والذي
مل َي�سبق لأح� ٍ�د اكت�شا ُفه ،وه��و يف اللحظة
ذاتها يوحي للمتلقي ب�أنَّ اجلهد الذي يبذله،
وامل�شقة التي يقوم بها؛ هي التي ت�ؤهله للو�صول
�إىل املعنى ،لأنَّ املعنى له خا�صية و�سر ال يبوح
به �إال ملدمني القرع وامل�صاولة ،وهو ما يك�شف
�س َّر العدول والتغري البالغي الذي ي�صطنعه
�أبو متام يف �شعره ،فهذا العدول مفردة مهمة
من مفردات منهجه ال�شعري ،وال ميكن فهم
معانيه وقبولها �إال باالقتناع بذلك ،وهو ما
�أملح �إليه بع�ض النقاد حني ر�أوا �أنه يريد �أن
يكون �أم��ة وح��ده ،فاملعنى ال�شعري عند �أبي
متام مت�صل بفكرة املكابدة واملعاناة ،فاقتدار
ال�شاعر منوط بهذه الكيفية وهذه ال�صنعة
ال�شعرية.
وتبع ًا لذلك جند �أب��ا متام ُيعنى بت�شبيه
الق�صيدة بالفتاة العذراء  ،ولي�س املر�أة فقط،
وه��ذا يتكرر ك�ث�ير ًا يف و�صف الق�صيدة �أو
الواقعة �أو املعنى ،بل �إنه يريد من ق�صائده �أن
ج�سد ذلك يف
تكون �أُ َّم ًا مر�ضعة للبالغة كما ُي ِّ
�شعره حني يقول:
م��ا زل��نَ �أظ� ��آ َر ال�ب�لاغ� ِة كلها
�ال
وحوا�ضنَ ال ِ
إح�سان والإج�م� ِ
وم��ن هنا ف� ��إنَّ خا�صية الإدرار والنمو
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والغذاء مت�صلة بقدرته و�سعيه �إىل تن�شيط
خ��وا�� ِّ�ص ه ��ذه امل��ر� �ض �ع��ة ،وع �ل��ى ذل ��ك ق��ام
م�شروعه ال�شعري؛ ولذلك ف�إننا ال ن�ستغرب �أن
جنده يتحدث عن �أخوات ،و�أمهات لق�صائده،
و�أنهن ح�سيبات ن�سيبات ،وكل هذا موجود يف
ق�صيدة �أبي متام مبا يج�سد امل�شروع الأنثوي
عنده .
وي �ظ��ل احل��دي��ث ع��ن �أب���ي مت ��ام ط��وي� ً
لا
بطول قامته ال�شعرية ،وتعدد َم َنازعه العلمية
واالجتماعية؛ كالغربة واحل�ضور احليواين
وال��ر�ؤى الفكرية التي تتمازج مع ق�صيدته،
وتظل ق�صيدته قادرة على تفتيق القول وفتح
جم��االت احل��دي��ث ح��ول م���س��ارات متعددة،
والوقت الذي يحا�صرين يدفعني �إىل التوقف
هنا على يقني كبري �أردد معه كلمة ابن وكيع
عن �أب��ي مت��ام :هو املكفور النعمة املجحود
املعرفة.
املداخالت:
د .حممد الهدلق:
�شكر ًا ج��زي� ً
لا لأخ��ي الدكتور ع�ب��داهلل على
ه��ذه ال�سياحة وال �ط��واف اجلميل م��ع �أب��ي
مت��ام ،وك��ان ب ��ودِّي �أن��ه اخ �ت��ار جزئية مما
ذك��ره ول�ع��ل ه��ذا �أف���ض��ل .و�أري���د �أن �أ� �س ��أل
لأين جئت م�ت��أخ��ر ًا :-هل تف�ضل الدكتورو�أ�شار �إىل اختيارات �أبي متام وخمالفة هذه

االختيارات؟ لأن له �ستة اختيارات �أَ ْو َر َده��ا
الآم��دي يف كتاب املوازنة ،وهي تختلف كلي ًا
عن �شعره ،وقد قيل �إن جهده يف االختيارات
ال ي�ق��ل ع��ن �إت �ق��ان��ه ل�شعره وه��و م�ت�ف��وق يف
معرفته بالقدمي ومتفوق يف مذهبه اجلديد.
و�أب��و مت��ام لي�س �شاعر ًا غزلي ًا ،فقد اتخذ
الغزل و�سيلة للإتيان بال�شعر ،و�أحيان ًا ي�أتي
بالبيت وي�سيء مثل:
خ�شنت عليه �أختُ بني خ�شني
ْ
(خ�شنت) و(خ�شني) كلمتان ال تتجان�سان
مع ال�غ��زل ،لكنه يف ق�صيدة �أخ��رى،ي�ق��ول :
�شاءت جـــــرى
كانت �إذا ْ
�أينَ التي ْ
دم
مـــن مقـــــــلتي دم ٌع يع�صف ُر ُه ُ
بي�ضا ُء ت�سري يف الظالم فيكت�سي
ظلم
نور ًا ومت�شي يف ال�ضيا ِء ف ُي ُ
ملطومــ ٌة بالور ِد �أُطلــــــِقَ طر ُفهــــــــا
املنون محُ َ َّك ُم
يف اخللق فه َو مع ِ
وقد حوت غز ًال جمي ًال ،و�أما االفرتاءات على
�أبي متام فهي تع�صب ،وقد اتك�أ الأخ عبداهلل
ع�ل��ى اح �ت �ج��اج اخل���ص�م�ين ،وه ��ي امل�ق��دم��ة
الطويلة التي �أَ ْو َر َدها الآمدي يف كتاب املوازنة
وه��ي �أق��وال اخل�صوم� ،أال يوجد لأب��ي متام
�إال ثالثة اخ�تراع��ات؟ طبع ًا �صاحب الفكرة
�أ�ص ًال هو دعبل بن علي اخلزاعي ،فهو ينتحل
ويكذب على �أبي متام ،و يف ق�صيدة �أبي متام
التي قالها يف حممد بن حميد الطو�سي يزعم
دعبل �أن �أبا متام قد �سرقها من �أبي ذبابة
العب�سي الذي قال:
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َ
ال�ضراط به تعالىَ ج ُّد ُك ْم
�إن
َ
فتعاظموا �ضرط ًا بني القعقا ِع
وزع��م �أن�ه��ا لأب��ي ذب��اب��ة ،ونعلم �أن هذه
الق�صيدة مل تكن لأب��ي ذبابة ،و�إمن��ا َك َذ َبها
دعبل بن علي اخلزاعي ،وقد ُاك ُِت ِ�ش َف هذا يف
حمفل حيث �أُح�ضر الديوان و ُفتِّ�ش فلم توجد
ٍ
فيه هذه الق�صيدة ،وقد اعرتف دعبل بذلك،
فقال� :إنه مل يرتك يل �شيئ ًا ،ولو كان ترك لنا
�شيئ ًا ملا قلنا ،وق��ال� :إن��ه لي�س ب�شاعر و�إمنا
خطيب ،و�شعره �أقرب �إىل ا ُ
خل َطب من ال�شعر.
ال�سرقات� :أب��و مت��ام -بالطبع -ما قال
�إنه ي�سرق ،لكنه اتك�أ على مقولة معروفة «ال
ُي َ
عذر ال�شاعر ب�سرقته حتى يزيد يف �إ�ضاءة
املعنى �أو ي��أت��ي ب��أج��زل م��ن ال�ك�لام الأول»،
وقد حاول �أن ي�أتي ب�أجزل من الكالم الأول،
وح��اول �أن ي�أتي ب�إ�ضاءات مل تكن موجودة،
ومن هنا دوره ،و�إال ف�إنه قال �إنه ي�سرق حتى
من ال�شحاذين ،و ُيروى �أنه قال بيته امل�شهور:
رو�ض تفتقه ال�صبا ...
و�أح�سنُ من ٍ
وع �ج��ز �أن ي�ك�م��ل ،ف �ط��رق ��ش�ح��اذ ال �ب��اب،
فلما ف�ت��ح �إذا ب �ه��ذا ال���ش�ح��اذ امل�ث�ق��ف ميد
ي� ��ده وي� �ق ��ول« :م� ��ن ب �ي��ا���ض ع �ط��اي��اك��م يف
��س��واد مطالبنا» ،ف�ق��الَ :و َر َد عجز البيت:
رو�ض تفتقه ال�صبا
و�أح�سنُ من ٍ
ُ
املطالب
بيا�ض العطايا يف َ�سوا ِد
ِ
وقال� :إنه دخل عليه �شخ�ص معاق يف �صهريج،
و�إذا هو يتقلب فيه ،فقال له :بلغ بك احلظ ما
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بلغ؟ قال ال .ولكني �أردت �أن �أ�سرق قول �أبي
نوا�س" :كالدهر فيه �شرا�س ٌة وليونُ " ،فقلت:
قابلت َ
ذاك بذا
لنت بل َ
�شر�ست بل َ
َ
�شك َ
أنت ال َّ
فيك ال�سهل واجلبل
ف� َ
فهو مل ي�سرق ،بل كان يطور ما ي�سرق ،وردوده
جميلة جد ًا ،فقد لفت نظري هذا الكالم الذي
قاله �أخ��ي د .عبداهلل ح��ول ه��ذه الق�صيدة
وحول (مل تقولون ما ال ُيف َهم؟) فالثابت �أو
الأرجح هو الذي قاله ال�ضرير ،ف�أبو متام قد
قام ب�سفرة �إىل عبداهلل بن طاهر ،وعبداهلل
بن طاهر قائد م�شهور ،وهو فار�سي متع�صب
�ضد العرب وال يحب ال�شعر ويقول ال�شعر،
وقال :ه�ؤالء الأع��راب الذين ي�أتون �إ َّ
يل لي�س
عندي مت�سع من الوقت من �أج��ل �أن �أ�ستمع
�إىل ك��ل � �ش��يء ،ان �ظ��را �إىل �أ��ش�ع��اره��م ف ��إن
وج��دمت �أن�ه��ا ت�صلح ف ��أخ�براين ،فذكر هذه
الق�صيدة وقال له :لمِ َ تقول ما ال ُيفهم؟ وهما
َق ِّي َما عبداهلل بن طاهر على خزانته ،وهما
�أعرابيان ،والكالم طويل ،لكني ال �أري��د �أن
�آخذ وقت ًا �أكرث مما �أخذت .و�شكر ًا
جواب املحا�ضر:
ال��دك��ت��ور حم �م��د ال �ه��دل��ق �أ�� �س� �ت ��اذي وه��و
متخ�ص�ص يف ه��ذا� .أري��د �أن �أ�ستنبط من
اخ �ت �ي��ارات �أب ��ي مت��ام ال�ت��ي ت��دل على وعيه
العميق بال�شعر العربي القدمي ،وكما نقول
الآن يف ال�شعر احلديث� :إنه كلما كنت �أعمق
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يف ال�تراث �ستكون �أك�بر يف املعا�صرة ،ف�أبو
متام ميثل هذه املعادلة .وعلى م�ستوى الغزل:
لي�س �ضعيف ًا ،ولكني �أ��ص��رف احلديث �إىل
م�ستوى القلة والكرثة ،وال �أق��ول �إىل م�ستوى
ال�ضعف ،بل �إن ق�صائده كثرية جد ًا وجميلة،
حتى �إن غزله كان –على م�ستوى اجلماليات
– مثري ًا جد ًا ،فهناك من ي�شري �إىل �أن غزل
�أب��ي مت��ام �أف�ضل م��ن غ�يره ،ومل �أخ�ص�ص
احلديث ،الختالف التخ�ص�صات املوجودة
كما ذكرت يف البداية ،وفيما يخ�ص(ملطومة
بالورد) ي�شري الدكتور حممد �إىل �أنه ُيكرث من
هذه ال�صورة ،فكما ذكرتُ لكم يف املقال:
فاحم َّر حتى كدتُ �أ ّال �أ َرى
وجن َت ُه من كرث ِة الور ِد
ال�سرقة هي اجلديد ،والدكتور يفيد مبرجعية
ما قلته يف البداية ،وق��د �أوردتُ اخل�صومة
التي م��داره��ا ب ��أن لي�س ل��ه م��ن اجل��دي��د �إال
ثالثةَ ،وم��ن انت�صر له ق��ال :بل له ع�شرون،
وبع�ضهم قال�ُ :سرقت من �أبي الطيب� ،أو قال:
ُ�سرقت من الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.
درا� �س��ة امل��و��ض��وع�ي��ة يف ال�ن�ق��د ال ��ذي ُو ِّج��ه
لأب��ي مت��ام �سي�أخذنا بعيد ًا ج��د ًا ،فالآمدي
در���س كثري ًا ،وقيل �إن��ه جنح منهجي ًا ولكنه
�أخفق تطبيقي ًا ،و�أب��و متام كان من مظاهر
الإخ�ف��اق ال��ذي وق��ع فيه الآم ��دي ،وال�صويل
من جهة �أخرى هو من كبار املنا�صرين ورمبا
املتع�صبني ،وكان يدافع وي�ست�شهد باملقوالت

نف�سها التي ي�ست�شهد بها املدافعون عن �أي
�شاعر� ،سواء املتنبي �أم غ�يره .فالالفت �أن
بع�ض النقاد ي�ؤ�صل ،فعجب اخلليفة يف «مواد
البيان» يبد�أ يف كتابه عن املجاز وداللة املجاز،
ثم عندما ي�أتي �إىل «ال ت�سقني م��اء امل�لام»
فيقول :ل��و ق��ال «ال �أط�ي��ق ه��ذا الأم ��ر» لكان
�أف�ضل من قوله ه��ذا املجاز ولكانت �أج��ود،
والتع�صب �سوف يخفي �أ�شياء كثرية� ،سواء
من املتع�صبني �ضده الذين ي�صلون �إىل �إنكار
جمالياته �أم من املتع�صبني له.
د .حممد خري البقاعي:
ن���ش�ك��ر ل���ص��دي�ق�ن��ا ال��دك �ت��ور ع �ب��داهلل ه��ذا
التق�صي الذي مل ي�سعفه الوقت الإحاطة به،
و�أه��م �ألقاب �أب��ي مت��ام هو (�أق��رع جا�سم)،
وهو من مواليد قرية (جا�سم) يف (حوران)،
وعندما كان �صغري ًا كان �أقرع وكانوا يلقبونه
«�أق��رع جا�سم» ،وظ��ل يف (جا�سم) �سنوات
طويلة ،وعندما �أراد �أن يعود �إليها ،ر�أت��ه
فتاة يف القرية ،فقالت�« :ألي�س ه��ذا �أق��رع
ج��ا��س��م؟» ،ف�ع��اد ومل ي��دخ��ل ال�ق��ري��ة ،و�أري��د
م��ن ه��ذا �أن �أق ��ول �إنَّ ه�ن��اك خ�لاف� ًا كبري ًا
ح��ول ن�سب �أب��ي مت��ام .و�أم��ا عناية �أب��ي متام
باملعاين .ف�إمنا هي من ن�سبه الرومي ،هذا من
الإ�شكاالت التي رمبا كان لها مكا ٌن يف الطرح
(الإ�شكاالت حول �أبي متام) ،وابن الأعرابي
يقول�« :إذا كان ما يقوله �أبو متام �شعر ًا فكالم
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يعر�ض قوله:
العرب باطل» ،والآمدي عندما ِ
ال ت َْ�س ِق ِني ما َء املالم ف�إ َّنني
�صب قد ا�ستعذبتُ ما َء ُبكائي
ٌّ
يقول هذا من كالم املجانني؛ لأننا نعرف ماء
ال�سماء وم��اء الينابيع ،فمن �أي��ن ج��اء مباء
امل�ل�ام؟ وهنا ُيبنى املفهوم النظري ل�شعر
�أبي متام� ،إذ �إن العرب ال تعرف هذا النوع
من اال�ستعارة التي جاء بها �أب��و متام (ماء
امل�ل�ام) ،ول��ذل��ك ك��ان �شعر �أب��ي مت��ام يبدو
غريب ًا.
و�أم��اامل �ق��والت التي َت َف َّ�ض َل بها الدكتور
عبداهلل فنحن مق�صرون يف درا�ستها،على
ح�ين �أج��د لكبار علماء النف�س والأدب يف
الغرب كتب ًا خا�صة باملقوالت التي قالوها هم،
�أو التي قيلت عنهم هي وحتلل حتلي ًال مفهومي ًا
عميق ًا ج��د ًا ي�ستعني بجميع ال�ع�ل��وم ،بعلم
النف�س ،وبالل�سانيات ،وبالريا�ضيات ،وبكل ما
ميكن �أن يفيد يف درا�سة هذه املقوالت.
�أعلم �أن الوقت ك��ان �سيف ًا م�سلط ًا على
�أخينا ،لكنه لو در���س مقولة �أو مقولتني من
هذه املقوالت؛ كقولنا «لمِ َ تقول ما ال ُيفهم؟»،
لكان ا�ستطاع �أن يفيدنا يف جوهر �أبي متام
الذي انت�صر ملدينتي ،فقد ذهب �إىل حم�ص
ملقابلة ديك اجلن ،وهو مل ُي ْ�ش َت َهر بعد ،فقال
تك�سب ب�شعرك ،فذهب �أبو
له دي��ك اجل��نَّ :
متام ونفذ و�صية ديك اجلن� .أري��د �أن �أ�صل
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بهذا �إىل ال�ضابط النظري الذي كان ميكن �أن
ي�ضبط املحا�ضرة ،و�أعلم �أن الدكتور عبداهلل
يهتم به ،لكن �سياحته الطويلة مل ت�ستطع �أن
ت�صل �إىل هذا ال�ضابط املفهومي الذي كان
ميكن �أن يرتقي �أك�ثر مب��ا �سمعناه مم��ا مل
ن�ستطع �أن نتابعه نظر ًا �إىل كرثة املو�ضوعات.
جواب املحا�ضر:
مل �أركز على الألقاب املطلقة ،بل كنت �أركز
على الألقاب املت�صلة بال�شعر ،ومن َّثم ف�إين
مل �أُدخل �إال ما كان مت�ص ًال بال�شعر ،والن�سب
والعمر و�أ�شياء كثرية هي مهمة ولكن لي�س
موقعها هناِ ،ومن �أَ ْف َ�ضل الكتب التي در�ست
هذا اجلانب هو «البهبيتي».
د .حافظ املغربي:
�أ�شكر �أخ��ي و�صديقي د .عبداهلل الو�شمي،
و�أن��ا �أ�ضم �صوتي �إىل �صوت الدكتور حممد
خري البقاعي� ،إذ غاب عن املحا�ضرة �أ�شياء
م�س ْ�ستَها م�س ًا خفيف ًا ،وهي ق�ضايا احلداثة
َ
عند �أب��ي مت��ام ،وبخا�صة �أن��ك تطرقت �إىل
مو�ضوعات ه��ي يف �صلب ق�ضايا احل��داث��ة،
مثل ق�ضية ال�سرقات التي ميكن �أن نعزوها
الآن �إىل ق�ضية التنا�ص ،ال�سرقات التي كانت
ُت�شهر بطاق ًة يف وجه ال�شعراء الكبار ،و�أنت
�أ�شرت �إىل �سرقات �أبي متام ،ف�أبو متام �شغل
النقد احلداثي ،و�أن��ت تطرقت �إىل احلداثة
ع �ن��ده م��ن خ�ل�ال احل��دي��ث ع��ن �أدون �ي ����س،
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وتطرقت �أي�ض ًا -يف َم��� ِّ�س خفيف� -إىل �أن
املتنبي كان يبحث عن املتلقي اخلا�ص ،وهذا
كان ي�ستفزه �إىل و�ضعه يف ق�ضايا تل ِّقي �أبي
متام ،وهذا يقود �إىل املقولة امل�شهورة «ملاذا
تقول ما ال ُيف َهم؟» وال��رد ال��ذي رد به ،هذه
الق�ضية هي �صلب ق�ضية احلداثة.
�أل �ف��ت ن�ظ��رك �إىل ق�صيدة مهمة ج��د ًا
حتدثت
للربدوين حول ق�ضية الأنثوية التي
َ
عنها ،فالربدوين له ق�صيدة ي�ستدعي فيها
يف تنا�ص �ساخر مفهوم الأنثوية يف معار�ضته
لق�صيد� ،أب ��ي مت��ام يف فتح ع�م��وري��ة ،تلك
الق�صيدة التي يبد�ؤها بقوله:
ما � َ
َ
الكذب
ال�سيف �إنْ مل يمُ ْ �ضه
أ�صدق
ُ
َ
ال�سيف �إن مل َي ْ�صد ُِق ال َغ َ�ض ُب
أكذب
و� َ
ماذا �أحدِّ ُث عن �صنعـا َء يا �أَ ْب ِتي
ال�س ُّل َ
واجل َر ُب
مليحــــــــــ ٌة عا�شقاها ِّ
ثمن
ماتت
ِ
ْ
و�ضاح بال ٍ
ب�صندوق ٍ
ميت يف َح�شاها الع�شقُ َّ
والط َر ُب
ومل ْ
ه � ��ذا م��ف��ه��وم م��غ��اي��ر ل�ل��أن� �ث ��وي ��ة ،ي���ض��ع
ب� ��ه �إ�� �س� �ق���اط� � ًا ع� �ل ��ى الأم� � � ��ة ال��ع��رب��ي��ة.
�س�ؤال� :أال تظن �أن الإعجاب ب�أبي متام غ َّي َب
كثري ًا من دقته مبو�ضوعاته؟
جواب املحا�ضر:
م�س�ألة فيما يخ�ص الإط ��ار ال�ن�ظ��ري؛ فقد
قلت يف بداية املحا�ضرة �إن املو�ضوع الذي
كنت �أريد �أن �أكتب عنه هو (من الأنثى �إىل
الأنوثة؛ قراءة يف ق�صيدة �أبي متام) يف هذا

امل�سار فقط ،لكني ب��ر�أي��ي �أن��ا بنيت وجهة
نظري ،فر�أيت �أن يكون احلديث يف �أبي متام
والق�صيدة وفق الربنامج الذي قدمته ،كما
�أن هناك ق�صائد كثرية ُكتبت عن �أبي متام،
وهناك كتاب با�سم (ذكرى �أبي متام) ،وهو
ر�صد ملجريات االحتفاء ب�أبي متام يف العراق،
وفيه ق�صائد كبرية مثل ق�صيدة ال�بردوين،
وق�صيدة نزار ،وكثري من ال�شعراء كتبوا عن
�أبي متام.
د� .أحمد �سليم غامن:
ال�شكر مو�صول للدكتور الو�شمي على ما طوف
بنا يف جنبات الأ�ستاذ �أبي متام ،و�أبد�أ تعليقي
باملقولة التي اختلفت ن�سبتها بني جمموعة
من الأ�شخا�ص ،وهي« :مل تقول ما ال ُيفهم»
ور َّّد عليه �أبو متام «ومل ال تفهم ما ُيقال» ،هنا
تربز توجهات تف َّرد بها �أبو متام وهي الت�ضاد
يف �شعره ،وه��ذه املقولة ميكن �أن جنمعها
�إىل جانب مقولة �أخ��رى ،وه��ذه املقولة �أو ًال
ُن�سبت �إىل �أعرابي ،و�أي�ض ًا �إىل �أعرابي بدوي
�شاعر موثق هو عمارة بن عقيلُ ،ن�سب �إليه
�أنه عندما توقف املن�شد من �إن�شاد �شعر �أبي
مت��ام ق��ال ل��ه�« :إي��ه ..زدن��ا من ه��ذا» ،فكيف
جنمع بني ق��ول الأع��راب� َّي�ين؟ ه��ذا من جهة؛
ومن جهة �أخرى ف�إن الق�صيدة عند �أبي متام
(م��ن الأن�ث��ى �إىل الأن��وث��ة) ،م��اذا ل��و توقفنا
هنا عند �أَ ْ�ش َهر ق�صائد �أب��ي مت��ام «ال�سيف
�أ� �ص��دق ،»...كيف غابت الأنثى على الرغم
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من �أنها املحرك الأول للمعركة وللق�صيدة
وللحدث يف جممله؟ ثم كيف بدت الأنثى مرة
�أخ��رى يف عدة مواقع يف الق�صيدة ب�أ�شكال
قال عنها بع�ض النقاد �إن �أب��ا متام �أول من
تفرد بهذه اال�ستعارة يف ال�شعر العربي ،وحتى
الغزل اختفى يف بداية الق�صيدة �إىل جمموعة
من الأ�شكال التي ع َّد فيها �أبو متام املدينة
�أنثى والن�صر �أنثى ،وكذلك �أ�شكال االنت�صار،
وع��دة �أ�شكال من الغزل حتى املقلوب الذي
رمبا يتوافق مع «ملطومة بالورد»؛ فقد ر�أى
يف القبح لون ًا جديد ًا وفريد ًا من اجلمال يف
الأنثى يف معركة عمورية.
جواب املحا�ضر:
بالن�سبة �إىل التع�صب؛ ف�إن املوقف النقدي
يتحول تبع ًا للموقف م��ن الفكرة ،وم��ن َّثم
لل�شاعر ،وبالن�سبة �إىل العذرية يف الق�صيدة
فهي موجودة ،ال �أدري هل �أنت تق�صد املطلع
«ال�سيف �أ�صدق �إنبا ًء من الكتب»؟ فاحلديث
ع��ن امل��دي �ن��ة وع ��ذري ��ة امل��دي �ن��ة م��وج��ود يف
الق�صيدة.
وهناك �س�ؤال من مازن اجلعيد :هل �أبو
مت��ام �أف�ضل م��ن املتنبي؟ �أظ��ن �أن كثريين
جت � ��اوزوا احل��دي��ث ع��ن جم �م��وع م��ا يقوله
الإن�سان ،فالإن�سان يختار ق�صائد ،وجتده يف
كامل ل�شاعر �آخر،
ق�صيدة �أف�ضل من ٍ
ديوان ٍ
فاحلكم اجلمايل على ال�شاعر ب�شكل عام
ري.
متغ ٌ
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�أ .حممد الأ�سمري:
�شكر ًا جزي ًال للأخ عبداهلل ،و�أنا يف احلقيقة
�أغبطك -وال �أح�سدك -على �سليقتك اجلميلة
يف الكالم ،وكدت �أن ت�سحرين بهذا الإلقاء
اجلميل املتوا�صل دون �أي خلل ،و�أرج��و اهلل
تعاىل �أن يخ ِّرج على يديك طالب ًا ي�ستفيدون
مما �أنت مبد ٌع فيه ،كما �أنك �أي�ض ًا قد نقلت
الإذاعة من حالة اخلمول �إىل و�ضعها الأف�ضل
يف الربامج التي تقدمها ،حوارية كانت �أو
�إ�ضاءات ،فلك ال�شكر اجلزيل ،وال �أدري عن
املقولة التي ت�صف ال�شعر وال�شاعر العربي:
«�إذا ركب ،..و�إذا رغب ،..و�إذا طرب ،»..هل
لأبي متام جمال يف هذا الت�صنيف ،ثم �إين
�أجد �أن من ي�شابه �أبا متام -رحمه اهلل -يف
الع�صر احلديث هو نزار قباين رحمه اهلل،
يف قوة الق�صيدة �سوا ًء ال�سيا�سية �أو الغزلية
�أو غريهما ،هل يف هذا �شيء من الإيجابية يف
هذا املجال؟ ولك ال�شكر.
جواب املحا�ضر:
�شكر ًا لك ،و�أظ��ن �أن ما قلته يف ال�شاعر قد
قيل يف ام��رئ القي�س ،وع��دد م��ن ال�شعراء
يف اجلاهلية ،لكن ال ينطبق على �أب��ي متام
رمب��ا لأن��ه َ«م� � َّدا ٌح َن� � َّوا ٌح» ،رمب��ا يت�ألق �شعري ًا
عند املديح ،ورمبا يكون االقرتاب الأكرث من
نزار وعمر بن �أبي ربيعة ،ذلك على م�ستوى
املعاين الأنثوية واجلن�سية ،لكن على م�ستوى
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ال�صنعة ،ال �أظن �أن نزار ي�شكل امتداد ًا لأبي
مت��ام ،رمب��ا يكون مثل �أدوني�س ،ورمب��ا �أق��ول
دنقل ومن ي�شكلون ام�ت��داد ًا لهذه املدر�سة،
لكن حديث نزار عن �شعره ي�شبه حديث �أبي
مت��ام ع��ن �شعره ،خا�صة عندما يربط بني
الأنثى والأن��وث��ة ،عندما يتحدث �أن امل��ر�أة ال
ت�ستحق الغزل ب�شكل �أو ب�آخر ،و�إمن��ا ال�شعر
هو الذي ي�ستحق هذا الأمر ،يف هذه اللحظة
يت�شابهان �إىل حدٍّ كبري.
د .عزالدين مو�سى:
ال�شكر لأخ��ي عبداهلل ،ولكن �أت�ساءل بع�ض
ت �� �س��ا�ؤالت ب���ص��ورة �سريعة ،ف��ال��ذي يهمني
لي�س التف�صيالت الدقيقة التي تحَ َ � َّد َث فيها
محُ ا�ضرنا ،ولكن ماذا تقدم هذه التف�صيالت
الدقيقة يف احل ��راك ال�ث�ق��ايف عند النخب
ال�ع��رب�ي��ة ،يف ذل ��ك اجل �ي��ل والأج� �ي ��ال التي
جاءت بعده؟ هذه الرنج�سية ال�شديدة التي
حدثتنا عنها وملحناها يف �شعر كثري من كبار
ال�شعراء ،ويقابل هذه الرنج�سية تزلف �شديد
للممدوح عند �أبي متام وعند املتنبي مع �سيف
الدولة ،هذه ال�صورة الرنج�سية وهذا التزلف
ي�صوران م�شكلة النخبة العربية يف احل�ضارة،
ثم هذا التناق�ض يف املوقف من اليمني �إىل
الي�سار ه��ل هو من �صور الإب��داع؟ هل َف َع َل
ذلك الأندل�سيون؟ فهذا التعميم هل ي�صلح يف
هذه امل�سائل؟

جواب املحا�ضر:
احل�ضور الفكري الذي تق�صده لي�س عن �أبي
متام ،و�إمناعن الثقافة كامل ًة ،فهي ال تت�صل
ب��أب��ي مت��ام ف�ق��ط ،ب��ل تت�صل حتى بال�شعر
احل��دي��ث ،لكن ال�شيء ال��ذي �أري��د �أن �أ�شري
�إليه -وقد �أ�شار �إليه العقاد يف بع�ض كتاباته-
هو �أن ال�شاعر عندما يبالغ يف املديح بعيد ًا
ف�إنه يلقي على املمدوح ما َت�أْ َم ُله الأم��ة من
�شعور جتاهه ،فال�شاعر يقدم �آم��ال الأم��ة،
ولكن التناق�ض يبقى �أن ه��ذا ال يخت�ص به
�أبو متام ،و�إمنا يت�صل بالثقافة ب�شكل عام.
�أم��ا التناق�ض فلي�س ه��و �سر الإب ��داع ،و�أم��ا
التعميم فلم �أع � ِّم��م ب�شيء ع��ن الأن��دل����س،
فعلى �سبيل التناق�ض كان ما ُيقر�أ هنا ُيقر�أ
يف مكان �آخر ،وهذا نوع من التعميم ،وكنت
�أريد �أن �أك�سر ح َّدة هذا التعميم و�أ�شري �إىل
املواقف املختلفة.
د .عائ�ض الردادي:
�شكر ًا جزي ًال للدكتور عبداهلل الذي �أعادنا
كثري ًا �إىل الدرا�سات النقدية ،و�إىل ما ُعرف
يف ب��داي��ة الع�صر العبا�سي م��ن �صراعات
م�شابهة لل�صراعات التي نعي�شها اليوم ،لكنني
�س�أكون �صريح ًا و�أق��ول� :إن ه��ذه املحا�ضرة
متخ�ص�صة ملتخ�ص�صني يف النقد الأدب��ي
والق�ضايا النقدية الأدبية؛ ولذلك �أي�ض ًا �أقول:
ثمة َم��ن لقي �صعوبة يف �إدراك الإ��ش��ارات
101

البحوث

التي �أَ ْك َرث منها الدكتور عبداهلل �إىل كثري من
الأبيات ،و�إىل كثري من الكتب ،و�إىل كث ٍري من
املقوالت النقدية التي يعرفها املتخ�ص�صون،
ف ��إنَّ غري املتخ�ص�صني يف النقد الأدب��ي قد
ال يدركون مرام هذه التلميحات التي �أ�شار
�إليها .لكنني حقيق ًة ا�ستمتعت بهذه املحا�ضرة
ال �ت��ي �أع��ادت �ن��ي �إىل ك�ث�ير م��ن ال�ك�ت��ب التي
قر�أتها �أو در�ستها ،والتي بعدتُ عنها بحكم
العمل ،وبحكم اجتاهي م�ؤخر ًا ،واخل�صومة
حول �أب��ي متام يف ر�أي��ي �أ�شار �إليها الدكتور
عبداهلل ،وهي يف احلقيقة خ�صومة ثقافية
ب�ين الت�صارع املذهبي والعرقي ال��ذي كان
موجود ًا يف العراق ،وهو موجود هذه الأيام،
ولذلك قال عبداهلل بن طاهر الفار�سي« :ال
�أ�ستقبل ه��ذا العربي ،وال �أ�سمع منه» وهو
يعرف �أن �أبا متام �شاعر كبري ،ولذلك ف�إن
هذا ال�صراع الذي نراه حول �أبي متام والذي
�أع��اده الدكتور عبداهلل مبقوالت من امل�شرق
�إىل امل�غ��رب؛ هو يف احلقيقة �صراع ثقايف،
وعرقي ،ومذهبي .وبالن�سبة �إىل الغزل ،ف�أبو
متام لي�س ب�شاعر غ��زل ،والعامل ال��ذي جمع
(غ��زل) على (�أغ��زال) �إمن��ا دل على القلة،
ففهم �أبي متام للمر�أة فه ٌم ح�سي ُيبعده كثري ًا
عن الغزل ،واحلقيقة �أن مبالغة �أبي متام يف
ال�صنعة والإغ��راب هي الأ�سا�س ال��ذي يبني
عليه النقاد كثري ًا من مقوالتهم ،لكن هناك
جانب ًا �آخر حبذا لو �أ�شرتَ �إليه ،وهو جانب
ال�صراع الثقايف والعرقي الذي كان موجود ًا
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يف ب�غ��داد يف ذل��ك ال��وق��ت ،ال��ذي ُي�ع�َّب�رَّ عنه
باخلالف عن �شعر �أبي متام وغريه.
جواب املحا�ضر:
�س�ألتقط ر�ؤية الدكتور عائ�ض لأر َّد بها على
الر�ؤى جميع ًا ،يقول �إن املحا�ضرة متخ�ص�صة
وفيها �صعوبات ..؛ �أنا وقعت يف ما ا�ستدعاين،
وكما قلت يف البداية �إن حري ًة تدعوين �إىل �أن
�أ�ست�شهد ببيت من �شعر �أبي متام:
«فاحم َّر حتى كدتُ �أ ّال �أرى
َو ْج َن َت ُه من كثــر ِة الـــــور ِد
فهل �أدخ ��ل �إىل التخ�ص�ص و�أدر����س (من
الأن�ث��ى �إىل الأن��وث��ة) ،ولي�س الق�صيدة� ،أو
�أن �آخ��ذ ب�شيء جممل؟ ولكن  -فيما �أرى
و�أن��ا �شبه مت�أكد -الدكتور بالغ قلي ًال ،فال
�أظ��ن �أن هناك م��ن وج��د �صعوبة يف الفهم
من احل�ضور ،ورمبا تكمن ال�صعوبة يف ذكر
ا��س��م ك�ت��اب �أو ا��س��م م ��ؤل��ف رمب��ا ي�سمع به
امل�ستمع �أول م��رة ،وهي لي�ست �إال �إ�شارات.
و�أ� �ش��رتَ �إىل وج��ود خ�صومة عرقية وه��ذا
�صحيح ،وهناك �أ�شياء كثرية ،و�أه��م -ر�ؤي��ة
بالغية و�أنت تعرفها  -هي «نظرية النظم من
لعبدالقاهر اجلرجاين» كان يختفي خلفها
الأ� �ش��اع��رة ،على ح�ين �أن�ه��ا ت��أت��ي ل�ترد على
القا�ضي عبداجلبار الذي كان يختفي خلفه
املعتزلة ،وهذه �أ�شياء حترك ق�ضايا الفكر،
ولكن العمق قد يخفي �صراع ًا َق َبلي ًا �أحيان ًا.

�أبو متام والق�صيدة

وذك� ��رت �أن الأغ � ��زال ت�ع�ن��ي ق �ل��ة ،و�أن ��ا
�س�أ�صرف نظري �إىل هذه النقطة حتديد ًا:
القول بعدم قوله الغزل �أم �أن غزله قليل ال
�أقول غزله كثري ،بل �إنه قليل ،ولكنه جميل،
و�أظن �أن هناك نوع ًا من اخللط عند النقاد
الكبار الذين يقولون� :إن غزله �ضعيف ،ويف
الواقع �إنه قليل ،ولي�س �ضعيف ًا ،وقلت �أي�ض ًا
ح�س َّي ًا،
�إن ر�ؤي�ت��ه للمر�أة لي�ست �إال تعبري ًا ّ
نعم ..تعبري ح�سي ..و�أنا �أردت �أن �آخذ هذه
النقطة هنا لأتكلم عن مفهومه لل�شعر عرب
هذا التعبري ،و�أت�صور �أن يف ال�شعر تعبريات
�أكرث ،ولكن عندما تريد �أن تعالج ق�ضية ف�أنت
�أمام الن�ص ،لكن الفهم احل�سي هو ما �أردته
هنا لأقول �إنه يتكلم بنوع من العنف وهو ما
يج�سده يف �شعره.
د .عبدالفتاح حممد:
�أري��د �أن �أق��ول �أن �أب��ا مت��ام �شاع ٌر بالغي
و��ش��اع��ر مثقف ،وفيما يت�صل ب ��أن��ه �شاعر
بالغي ف�إين �أعتقد �أن يف العربية �شعراء غلبت
عليهم البالغة ،وال ميكن �أن ُي ْف َهم ال�شاعر �إال
�إذا نظر �إىل هذا اجلانب ،وهم لي�سوا كرث،
و�إذا �أردنا �أن نبعد البالغة وندر�س �أبا متام
فلن نكون من�صفني �أبد ًا.
الأمر الآخر؛ هو مثقف ،فينبغي �أن َّ
نطلع
على ال�شاعر بكل تف�صيالته ،وال ميكن �أن
نفهم �أبا متام �إال �إذا در�سنا ثقافته العميقة.

الأمر الثالث� :أعتقد �أن املدح الكامل كان
عبئ ًا على �أب��ي متام وعلى غ�يره ،فالنا�س ال
يقبلون املدح ب�أقل من الآخرين.
و�أعتقد �أن �أبا متام يبقى قامة يف ال�شعر،
له �أ�سلوبه املميز ،وه��ذه �سمات ال�شاعرية
الرائعة ،فقد ترك يف الأدب العربي ب�صمة ال
ُت َك َّرر.
مدير املحا�ضرة:
يف احلقيقة �أن اخل�صومة يف �شعر �أبي متام
ويف تقدمي كالم �أبي متام ال ميكن �أن ن�سميها
خ�صومة يف م�شروع ثقايف� ،أو م�شروع فني،
فهي جتلو ق�ضيتني على الأقل؛ جتلو التحوالت
العميقة يف املجتمع يف تلك املرحلة ،وجتلو
مدى ا�ستعداد الفكر العربي يف تلك املرحلة
�إىل تق ُّبل التغيري والإن���ص��ات �إل�ي��ه؛ ولذلك
ف�إن الت�صدي ل�شعره مل يكن ت�صدي القارئ
املن�صت �إىل ال�شعر ،و�إمن��ا كان ت�صدي َمن
يحمل منوذج ًا حتليلي ًا يتع�سف به املنتج يف
قراءة �إنتاجه ،وال يزال املعا�صرون يتعاملون
مع الأحداث الفنية احلديثة تعامل الأوائل مع
الأحداث اجلديدة.
جواب املحا�ضر:
حول اخل�صومة والرد على الآمدي؛ عندما
كان ينتقد لغة �أبي متام كان يقول« :وال �شك
عندنا �أن �أبا متام �أب�صر باللغة من الآمدي
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نف�سه» ،ف��ال��ذي��ن ا��س�ت�ف��ادوا م��ن منهج �أب��ي
متام ال�شعري م�ستمرون ،والذين ا�ستفادوا
من اخل�صوم م�ستمرون ،و�سمعت من �أحد
الأ�ساتذة يقول�« :إن الذين ُي ْث ُنون على �أبي
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متام هم احلداثيون فقط ،و�إن الذين يقفون
يف �ص ّفه هم املحافظون» ،ف�أقول هذه ر�ؤية
تعيد اجلدل من نقطة البداية .و�شكر ًا لكم.
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تعليم اللغة العربية
بالفطرة واملمار�سة

*

( )

د .عبداهلل الدنان (**

)

يقدِّ م هذا البحث عر�ض ًا لربنامج تعليم اللغة العربية بالفطرة واملما َر�سة للأطفال؛ وهو
برنام ٌج ن�ش�أ من خالل درا�سة الواقع الثقايف للطفل العربي ،والواقع اللغوي لل�شعوب
العربية ،وواقع تعليم اللغة العربية يف الوطن العربي ،وهَ دَ َف �إىل حل م�شكلة ال�ضعف
العام باللغة العربية يف الوطن العربي.
ق�سم هذا احلل �إىل م�سا َرين يك ِّمل ك ُّل واحدٍ منهما الآخر ويرفده:
و ُي َ
جذري يبد�أ من ريا�ض الأطفال وي�ستمر �إىل املراحل التعليمية
امل�سار الأول :ح ٌّل
ٌّ
الأخرى ،وهو ينطلق من ا�ستغالل القدرة الفطرية الهائلة الكت�ساب اللغات عند الأطفال
قبل �سن ال�ساد�سة ،و�إك�سابهم اللغة العربية الف�صحى قبل �أن تبد�أ هذه القدرة بال�ضمور
بعد �سن ال�ساد�سة ،وتطرق �إىل الأ�سا�س النظري للحل ،وال�سرية الثقافية للتلميذ العربي
يف �ضوء الأ�سا�س النظري ،والتطبيق العملي للحل ،مع تناول التجارب العملية الناجحة
التي ُط ِّبقَ فيها هذا احلل يف عدد من البلدان العربية.
ثم تناول الباحث امل�سار الثاين للحل؛ وهو يعالج الواقع احلايل ،ويبد�أ من املرحلة
االبتدائية وي�ستمر �إىل املراحل التعليمية الأخرى ،وقد تناوله الباحث من خالل �أهمية
�إتقان اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية ،و�أهمية املعلم يف هذه املرحلة ،متطرق ًا �إىل
التطبيق العملي ِّ
حلل م�شكلة ال�ضعف باللغة العربية يف املرحلة االبتدائية من خالل
الأ�سا�س النظري لهذا احلل.
وختام ًا ع� َّرج الباحث على التقومي العلمي لتطبيق برنامج تعليم اللغة العربية
بالفطرة واملمار�سة للأطفال ،وعلى م�شاهدات ووقائع خ�لال التطبيق العملي له،
متو�ص ًال �إىل اقرتاحات وتو�صيات للنهو�ض بواقع اللغة العربية وم�ستقبلها من منظور
ِّ
ثقافة الطفل العربي.

�أو ًال :الواقع الثقايف للطفل العربي:

باحث يف الواقع الثقايف للطفل العربي
�إن �أي ٍ
ُي�صاب بالذهول والده�شة رُّ
للتعث ال�شديد الذي

يعانيه النمو الثقايف لهذا الطفل ،واملردود
املحدود ملحاوالت التنمية الثقافية التي تقوم
بها اجلهات امل�س�ؤولة عن الرتبية والثقافة

(*) �أ�صل البحث حما�ضرة �أُلقيت �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف منتدى «اخلمي�سية» ،يوم اخلمي�س
1430/ 11/14هـ املوافق 2009/6/ 25م� .أدار اللقاء د. .
(**) م�ؤ�س�س برنامج تعليم الف�صحى بالفطرة للأطفال ،دم�شق � -سوريا.
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�سواء �أكانت حكومية مم ًَّثل ًة بوزارة الرتبية
مناهجها وكتبها ومكتباتها وو�سائلها املعينة
وطرائق تدري�سها ،ووزارة الثقافة والإعالم
مم َّثل ًة بالتلفاز وال�سينما وامل�سرح و�سال�سل
الكتب �-أم �أهلية (خا�صة) مم َّثل ًة بدور
الن�شر وال�صحافة ومراكز الإنتاج التلفازي
وال�سينمائي والأقرا�ص احلا�سوبية .ينطبق
هذا على الأقطار العربية كلها دون ا�ستثناء،
فال�شكوى من هذا رُّ
التعث الثقايف وال�ضعف
املعريف لدى الأجيال العربية منت�شرة يف
البالد العربية جميعها (انظر ثالث ًا البند 6
الح ًقا) ،وامل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل
ُتع َقد على م�ستوى البالد العربية بدعوات
من وزارات الرتبية واملجامع اللغوية العربية
واجلامعات ،وكلها تهدف �إىل ت�شخي�ص هذه
الظاهرة و�إيجاد العالج لها( .انظر ثالث ًا)
البند  7الح ًقا).
لقد تركزت ال�شكاوى من رُّ
التعث الثقايف
لدى التالميذ واملتخرجني العرب على
�ضعفهم يف اللغة العربية؛ ولذا كانت حماوالت
تن�صب على رفع م�ستوى �أداء
العالج كلها
ُّ
و�ضع ثقا ٍّيف �أف�ضل؛
الطلبة فيها للو�صول �إىل ٍ
لأن اللغة هي الأداة التي ُتنقل بها الثقافة
من الكبار �إىل ال�صغار يف كل ع�صر ،ومن
الأجيال ال�سابقة �إىل الأجيال الالحقة عرب
الع�صور املتعاقبة ،ولأن �إتقان لغة الثقافة
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وا�ستماعا وقراء ًة وكتاب ًة �ضرور ٌة ال
حتد ًثا
ً
غنى عنها من �أجل ا�ستيعاب هذه الثقافة
ومت ُّثلها مت َّث ًال ي�ؤدي �إىل بناء �شخ�صية الفرد
الذي يحمل هوية الأمة مبكوناتها املختلفة من
قيم ومعتقدات وتطلعات و�إبداعات وتاريخ،
�إذ ال ثقافة دون لغة .وفوق هذا كله ف�إن
للغة العربية خ�صو�صيتها بالن�سبة لل�شعوب
العربية فهي لغة القر�آن الكرمي ،وهي لغة
احل�ضارة العربية قد ًميا وحدي ًثا ،وهي اللغة
املوحدة لل�شعوب العربية ،وهي اللغة التي
حاول امل�ستعمرون �إبعادها عن احلياة ومنع
ا�ستخدامها لغة للكتاب واملعرفة .حدث هذا
يف م�صر وال�سودان ،ويف دول املغرب العربي،
ويف بالد ال�شام ،مما �أدى �إىل ت�شبث ال�شعوب
العربية بها وجعل اعتمادها لغة العلم والتعلم
يف املدار�س الر�سمية �أول مطلب من مطالب
القيادات الوطنية على امتداد الوطن العربي.
وقد جاءت املعاهدة الثقافية العربية عام
1945م (ال�شريف 1979م) والتي كانت �أول
عمل من �أعمال جمل�س جامعة الدول العربية
(�صليبا 1967م) ملبية ملا تطمح �إليه الأمة
العربية ،فقد ن�صت املادة  9من املعاهدة
على ما يلي« :ت�سعى دول اجلامعة العربية �إىل
توحيد امل�صطلحات العلمية بو�ساطة املجامع
وامل�ؤمترات واللجان امل�شرتكة التي ت�ؤلفها،
وبالن�شرات التي تن�شرها هذه الهيئات ،وتعمل
على الو�صول باللغة العربية �إىل ت�أدية جميع
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�أغرا�ض التفكري والعلم احلديث وجعلها لغة
الدرا�سة يف جميع املواد ،يف مراحل التعليم
كلها يف البالد العربية» (جملة املعلم اجلديد
1964م) .وهكذا �أ�صبحت اللغة العربية
لغة التعليم والتعلم يف املدار�س على امتداد
الوطن العربي ،كما �أنها لغة الكتب وال�صحف
واملجالت واملواد املكتوبة بكل �أ�شكالها ،ولغة
امل�ؤمترات ون�شرات الأخبار يف البالد العربية
جميعها ولغة الإذاعات املوجهة �إىل البالد
العربية والتي تبث من عوا�صم غري عربية،
كذلك �أ�صبحت لغة معظم الأفالم الكرتونية
والأفالم املدبلجة التي تبثها حمطات التلفاز
العربية املحلية والف�ضائية.
من هنا تربز الأهمية ال�شديدة لإيجاد
�أف�ضل ال�سبل لإتقان اللغة العربية �إذا ما
�أردنا �أن نرتقي بثقافة الطفل العربي �إىل
م�ستويات «تتحقق فيها الأ�صالة واملعا�صرة،
والثقافة العربية التي جتمع جمتمعاتنا
العربية مع االنفتاح على العامل ،والطرح
الإيجابي للرتاث يف املجاالت العلمية والأدبية
والفكرية والبطولية ،والرتويج للتفكري
العلمي ،و�إطالق القدرات العقلية والإبداعية
لدى الأطفال ،وبالتايل حترير املجتمع من
التبعية االقت�صادية والثقافية»( .امل�شروع
العربي لتنمية ثقافة الطفل – ورقة تعريفية
– 2002م).

ثان ًيا :الواقع اللغوي لل�شعوب العربية:

يت�سم الواقع اللغوي لل�شعوب العربية –�أطفا ًال
وكبا ًرا– بظاهرة لغوية ُت�سمى «الثنائية
اللغوية» ،ويف ر�أينا �أن هذه الثنائية مل ت�أخذ
حظها حتى الآن من الو�صف والتحليل والعالج
رُّ
والتعثات
على الرغم من �أنها م�صدر العلل
الثقافية والرتبوية يف البلدان العربية .و�إن
عدم الك�شف عنها �أو جتاهلها والتقليل من
�أهميتها ي�شكل اخلطر الأكرب على امل�سرية
الرتبوية والثقافية واحل�ضارية للأمة العربية
ب�أ�سرها.
�أطلق الغربيون على هذه الظاهرة ا�سم
( ،)Diglossiaوقد ع َّرفها (فريج�سون
1950م) بقوله« :الثنائية اللغوية
ثابت ن�سب ًّيا
لغوي ٌ
( )Diglossiaهي و�ض ٌع ٌّ
جمتمع معينَّ  ،تكون فيه �إىل جانب اللهجات
يف
ٍ
الرئي�سة ِللُّغة املحكية (والتي ميكن �أن حتوي
لغة معيارية �سائدة �أو لهجات حملية) �صيغة
لغوية بينها وبني هذه اللهجات بون �شا�سع ،لها
قواعدها املو�صوفة بدقة عالية (تكون غال ًبا
�أكرث تعقيدً ا) ،ولها املكانة الأ�سمى؛ لكونها
لغة معظم الأدب املكتوب يف حقبة �سابقة من
حياة هذا املجتمع �أو جمتمع لغوي �آخر ،والتي
ُت َت َع َّلم على نطاق وا�سع يف مدار�س ر�سمية
و ُت�ستخدم يف معظم الكتابات واملحادثات
�ستخدمة للتوا�صل
الر�سمية� ،إال �أنها غري ُم َ
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العادي يف �أي جزء من �أجزاء هذا املجتمع».
و�إذا ت�أملنا تعريف فريج�سون جند �أنه
ينطبق على واقعنا اللغوي يف البالد العربية
�إىل حدٍّ كبري ،فنحن لدينا لهجات رئي�سة
ميكن �أن ُت�سمى اللغات العامية �أو الدارجة
وهي لهجة اجلزيرة العربية والعراق ،ولهجة
بالد ال�شام ،ولهجة وادي النيل ،ولهجة �شمال
�إفريقية ،وهذه اللهجات حتوي لهجات حملية.
هذا �إىل جانب اللغة العربية الف�صيحة التي
لها قواعدها املو�صوفة بدقة عالية ،ولها
املكانة الأ�سمى ،وهي التي ُت َع َّلم يف املدار�س
الر�سمية ،وهي ال�سائدة يف جماالت الكلمة
املكتوبة ،وال ُت�ستخدم للتوا�صل العادي يف �أي
جزء من �أجزاء املجتمع ،وهي تختلف عن
اللهجات يف معظم تراكيبها و�أ�شكال لفظها
ويف كثري من دالالت مفرداتها.
تف�صيالت
ونحن ال نريد �أن نخو�ض يف
ٍ
تتعلق بمُ دى بعد العاميات يف الأقطار العربية
عن العربية الف�صيحة؛ �إال �أنه يكفي �أن نقول
�إن هذا ال ُبعد يتطلب �أن يق�ضي التلميذ
عاما يتعلم
العربي يف املدار�س اثني ع�شر ً
فيها العربية لغ ًة ،و ُي َد َّر�س املواد التعليمية
بهذه اللغة ،ويتخرج بعد هذه ال�سنوات دون �أن
يكون قاد ًرا على التحدث بها( .ندوة مناهج
اللغة العربية يف التعليم ما قبل اجلامعي
(1985م)) .ويكفي � ً
أي�ضا �أن ن�ضرب مثا ًال
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واحدً ا لتو�ضيح ُبعد �إحدى العاميات ال�سائدة
يف معظم مناطق بالد ال�شام عن العربية
الف�صيحة يف ت�صريف الفعل امل�ضارع مع
�ضمائر الغائب ،و�أعتقد �أن هذا املثال ينطبق
على معظم العاميات العربية.
ت�صريف امل�ضارع يف حالة الرفع مع �ضمائر
الغائب
الف�صيحة
ال�ضمري
هو
هما
هم
هي
هما
هن

الرفع
يلعب
ُ
يلعبان
يلعبون
تلعب
ُ
تلعبان
يلعب
نْ َ

العامية
الن�صب
يلعب
َ
يلعبا
يلعبوا
تلعب
َ
تلعبا
ب
يل َع نْ َ

اجلزم
يلعب
ْ
يلعبا
يلعبوا
تلعب
ُ
تلعبا
يلعب
نْ َ

ال�ضمري
ه ّوه
هُ ِّمه �أو هُ ِّنه
هُ ِّمه �أو هُ ِّنه
هُ ِّمه �أو هُ ِّنه
هُ ِّمه �أو هُ ِّنه
هُ ِّمه �أو هُ ِّنه

الفعل
بيلعب
ْ
بيلعبو
بيلعبو
بيلعبو
بيلعبو
بيلعبو

� 3صيغ
ن�ستنتج من اجلدول ال�سابق �أن للفعل
امل�ضارع يف حال الرفع مع �ضمائر الغائب يف
العربية الف�صيحة � 13صيغة منها �صيغة ثابتة
يلعب ،وخم�س يف حالة الرفع
(مبنية) هي :نْ
تلعب ،تلعبان،
يلعب ،يلعبان ،يلعبونُ ،
هيُ :
يلعب ،يلعبا،
وخم�س يف حالة الن�صب هيَ :
تلعب ،تلعبا ،واثنتان يف حالة اجلزم
يلعبواَ ،
تلعب (�صيغ اجلزم الثالث
يلعبْ ،
هماْ :
الأخرى متطابقة مع �صيغ الن�صب الثالث
من حيث حذف النون) ،هذه ال�صيغ الثالث
ع�شرة �أ�صبحت يف العامية ثالث �صيغ فقط
بتلعب ،بيلعبو.
بيلعبْ ،
هيْ :
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ولدى تعلم ا�ستخدام ال�صيغ الف�صيحة
للفعل امل�ضارع ينبغي على املتعلم معرفة
حاالت الرفع والأدوات التي ت�ؤثر يف هذه
ال�صيغ فتجعلها من�صوبة �أو جمزومة ،كما
ينبغي عليه �أن يتعلم وي�ستح�ضر عالمات
الن�صب واجلزم لكي ي�ستطيع التحدث دون
خط�أ .هذا مع الفعل امل�ضارع و�ضمائر الغائب
فقط؛ فما بالك بال�صيغ الأخرى للفعل
امل�ضارع واملا�ضي والأمر مع �ضمائر املخاطب
واملتكلم ومنها معتل الأول والو�سط والآخر،
والرتاكيب التي ت�شمل عنا�صر اللغة كلها التي
مي�ضي التلميذ العربي يف حماولة تعلمها وقتًا
مدر�س ًّيا طوي ًال ووقتًا منزل ًّيا �أطول على مدى
�سنوات الدرا�سة ،ثم هو بعد ذلك يتخرج
يف املدر�سة الثانوية ويف اجلامعة دون �أن
يح�س ب�إتقان لغته؛ لغة القر�آن الكرمي ،لغة
�أمته وح�ضارته قد ًميا وحدي ًثا ،لغة الكتاب
وال�صحافة ولغة االختبارات التي ال بد من
�أن يجتازها.
و�سوف نتحدث عن الأثر ال�سلبي لعدم
الإتقان هذا على ثقافة الطفل العربي،
وثقافة الأمة ب�صف ٍة عامة.
الطفل العربي قبل ال�ساد�سة يتقن
عامية البلد الذي ينتمي �إليه ،وهي اللهجة
املحكية ،ال�ستخدامها من �أجل التوا�صل
ال�شفهي العادي اليومي يف جمتمعه ،ثم هو

بعد ال�ساد�سة يبد�أ بتعلم اللغة املكتوبة وهي
اللغة العربية الف�صيحة من �أجل تعلم املواد
املعرفية يف املدر�سة ،والتوا�صل املكتوب
واملقروء مع الآخرين� ،أي من �أجل تكوينه
الثقايف( .انظر :امل�سرية الثقافية للتلميذ
العربي رقم  2الح ًقا).
وهذا يقودنا �إىل احلديث عن واقع تعليم
اللغة العربية يف املدار�س العربية ،بو�صفها
�أداة العلم واملعرفة والثقافة املكتوبة على
امتداد الوطن العربي.
ثال ًثا :واقع تعليم اللغة العربية يف الوطن
العربي:
ميكن �إيجاز واقع تعليم اللغة العربية يف
الوطن العربي مبا ي�أتي:
 .1ن�صت �أهداف تعليم اللغة العربية
ا�ستماعا
يف املناهج على �إتقان ا�ستعمالها
ً
وحتد ًثا وقراء ًة وكتاب ًة( .العي�سى وزمال�ؤه
1987/1986م).
 .2خ�ص�صت املدار�س يف الوطن
العربي لتعليم اللغة العربية عددًا من
احل�ص�ص ال�صفية يفوق ما خ�ص�صته �أي
�أمة من الأمم للغة الكتاب �أو اللغة القومية
يف �أي بلد من بلدان العامل .مثال ذلك:
تخ�ص�ص املناهج ال�سورية  1152ح�صة،
ِّ
بينما تخ�ص�ص املدار�س الإجنليزية 576
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ح�صة ِللُّغة الإجنليزية يف املدة نف�سها
(الدنان 1986م) .وبح�ساب الفارق ثم
�إيجاد املعدل الأ�سبوعي لهذا الفارق جند �أن
التلميذ العربي م�شغول باللغة العربية 2.7
ح�صة يف الأ�سبوع ،يف حني ي�ستفيد منها
التلميذ الإجنليزي يف �أ�شياء �أخرى ،على
مدى �ست �سنوات درا�سية.

– امليثاق العربي امل�شرتك لرعاية اللغة
العربية ،ال�صادر عن الأمانة العامة جلامعة
الدول العربية ،والذي ت�شرف عليه جمعية
ل�سان العرب حلماية اللغة العربيةُ « :ت َع ُّد
ق�ضية تعليم الف�صحى من �أكرث الق�ضايا
إحلاحا يف ع�صرنا الراهن ،فرنى الطالب
� ً
عاما ويتخرج
ميكث يف تعلمها �ستة ع�شر ً
متخ�ص�صا يف تدري�سها وال يزال يقع يف
ً
نف�س الأخطاء التي كان يقع فيها يف مرحلته
الإعدادية؛ مما يعني عدم جدوى املفردات
التعليمية املق َّدمة والطريقة التدري�سية
املتَّبعة وما يحيط بالعملية التعليمية من
م�ساعدات» (الد�سوقي 2000م)( .انظر
� ً
أي�ضا :الفهد 1988م ،عبدالكرمي 1945م،
ح�سني 1927م ،اخلطيب 1976م ،املبارك
1986م ،ف�ضيل 1994م ،عمار 1995م،
املعتوق 1995م ،البيطار 1995م).
�	.7أُجريت درا�سات متعددة تناولت

ُ .5يط َلب من املعلمني ا�ستخدام اللغة
العربية �إال �أن اال�ستجابة حمدودة جد ًا �إن مل
تكن معدومة؛ وذلك ب�سبب عدم �إعدادهم
لذلك كما ُذكر.

عدد من
حت�صيل الطلبة باللغة العربية يف ٍ
البلدان العربية ،وقد جاء فيها �أن الطلبة
مو�ضوع الدرا�سة:

 .3التوا�صل اليومي العادي يف املدر�سة
يجري بالعامية ،وكذلك �شرح الدرو�س داخل
ال�صف با�ستثناء بع�ض احلاالت التي يوجد
املوجه ،وبذلك يفقد التلميذ العربي
فيها ِّ
زمن ًا ثمين ًا جد ًا ميكن ا�ستغالله يف ممار�سة
اللغة العربية و�إتقانها( .املرجع ال�سابق).
 .4مل ُي َع َّد املعلمون للتوا�صل باللغة
العربية طوال اليوم املدر�سي داخل ال�صف
وخارجه ،ولي�س هنالك �أي جامعة عربية
تد َّر�س مقرر ًا بعنوان« :املحادثة باللغة
العربية».

 .6ي�شكو امل�س�ؤولون عن الرتبية
والثقافة يف الوطن العربي من �ضعف الطلبة
واخلريجني و�أ�ساتذة اجلامعات يف اللغة
العربية .جاء يف دليل امل�ؤمتر ال�سنوي ال�سابع
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• عاجزون عن التعبري عن �أفكارهم
(م�صر) (جماور 1956م).
• ال تتناق�ص �أخطا�ؤهم اللغوية مع
تق ُّدمهم يف املرحلة الإعدادية (�سوريا)
(ال�سيد 1981م).
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• �ضعفاء يف فهم املقروء (طلبة
اللغة العربية بجامعة الكويت) (عبده
1979م).
• متتلئ �أوراق �إجاباتهم بالأخطاء
(طلبة اللغة العربية بجامعة الكويت)
(النحا�س 1979م).
• انخف�ض حت�صيلهم عن م�ستوى
الأداء املتو َّقع وم�ستوى احلد الأدنى للنجاح
(طلبة تخ�ص�ص اللغة العربية يف معاهد
املعلمني واملعلمات يف الأردن) (عليان
1978م).
• يعانون من �ضعف اكت�ساب املهارات
الأ�سا�سية للتعبري الكتابي (نهاية املرحلة
الإعدادية يف �سوريا) (متيم 1992م).
• يعانون من �صعوبة فهم الن�صو�ص
املقروءة و�صعوبة تلخي�ص الن�صو�ص بعامة،
والعلمية بخا�صة .وهناك ارتباط ذو داللة
�إح�صائية كافية بني م�ستوى حت�صيل الطلبة
يف التلخي�ص الكتابي وم�ستوى حت�صيلهم يف
مادة الريا�ضيات (ال�صف الثاين الإعدادي
يف املدار�س الر�سمية (بدم�شق) (متيم
1996م).
 .8بد�أت تت�شكل اجلمعيات الأهلية
حلماية اللغة العربية ورعايتها؛ مما يدل
على �إح�سا�س قوي وعميق وحقيقي باخلطر

الذي يتهدد اللغة العربية ،وب�أنه حان الوقت
لكي تت�ضافر كل اجلهود من �أجل حتقيق
الهدف وهو�« :أن تكون اللغة العربية لغة
التعبري لأن�شطة احلياة العلمية والعملية
والتعليمية والإعالمية والثقافية والرتويحية»
(جمعية ل�سان العرب لرعاية اللغة العربية،
دليل امل�ؤمتر ال�سنوي ال�سابع ،القاهرة -28
� 30أكتوبر 2000م) .كما جاء من �ضمن
�أهداف جمعية حماية اللغة العربية يف
ال�شارقة – الإمارات العربية املتحدة« :غر�س
االعتزاز باللغة العربية يف نفو�س �أبنائها
باعتبارها لغة القر�آن الكرمي ،وحث الهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة على تعزيز
ا�ستخدام اللغة العربية وجعلها هي الأ�سا�س
يف التعامل والتخاطب والإعالن»( .امللتقى
الأول حلماية اللغة العربية :مع ًا نحمي اللغة
العربية – ال�شارقة 2001/10/23-21م).
ُ .9عقدت امل�ؤمترات والندوات
واالجتماعات على امتداد الوطن العربي من
�أجل معاجلة «م�شكلة تعليم اللغة العربية»،
والتي بد�أت عام 1947م (�صليبا 1967م)
وبلغت يف جمموعها �أكرث من خم�سة وع�شرين
–فيما نعلم -ومل تتوقف حتى الآن.
 .10لدى ت�أ ُّمل التو�صيات التي �صدرت
عن هذه امل�ؤمترات نالحظ ما ي�أتي:
( )1تكرار هذه التو�صيات ،وتركيزها
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على عبارات «حت�سني و�سائل التدري�س»،
«حت�سني �أداء املعلم»« ،مطالبة املعلم
با�ستخدام الف�صحى» (ولكن دون �إعداده
للقيام بذلك!)« ،زيادة عدد ح�ص�ص اللغة
العربية يف املنهج املدر�سي».!!...
( )2مل ي� ِأت يف �أي ندوة �أو اجتماع �أو
م�ؤمتر �أو درا�سة �أي ذكر لإمكاين تعليم اللغة
العربية الف�صحى للأطفال قبل ال�ساد�سة
من العمر وذلك با�ستغالل القدرة الفطرية
للأطفال على تعلُّم اللغات ،عدا ما قدمه
الكاتب ون�شره من البحوث واملقاالت (الدنان
1979م)( ،الدنان 1981م)( ،الدنان
1986م) والتي عر�ض فيها جتربته يف تعليم
ابنه با�سل وابنته لونة املحادثة بالف�صحى
املع َّربة (و�سي�أتي تف�صيلها) ،وفيها يطالب
ب�ضرورة «تخ�صي�ص رو�ضة واحدة يف بلد
عربي �أو �أكرث ُت�ستخدم فيها اللغة العربية
الف�صحى كو�سيلة وحيدة للتوا�صل طوال اليوم
املدر�سي دون �أي ا�ستخدام للعامية».
وقد ظل اقرتاح الكاتب واخلا�ص برو�ضة
�أطفال تتكلم الف�صحى دون تطبيق �إىل �أن قام
بت�أ�سي�س «دار احل�ضانة العربية يف الكويت»
عام 1988م و»رو�ضة الأزهار العربية يف
مدينة حر�ستا – دم�شق» عام 1992م ،واللتني
�سي�أتي احلديث عنهما( .الدنان 2000م).
( )3مل َي ِرد يف هذه التو�صيات �أي ذكر
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العتماد اللغة العربية لغ َة التوا�صل ال�شفهي
طوال اليوم املدر�سي.
( )4مل يرد يف هذه التو�صيات �أي ذكر
ال�ستخدام مقرر جامعي بعنوان «املحادثة
باللغة العربية الف�صحى» يكون �إلزام ًّيا
للتخ�ص�صات جميعها يف خمتلف الكليات.
راب ًعا :حل م�شكلة ال�ضعف العام باللغة
العربية يف الوطن العربي:
ُيق�سم هذا احلل �إىل م�سا َرين يكمل كل
منهما الآخر ويرفده:
امل�سار الأول :حل جذري يبد�أ من ريا�ض
الأطفال وي�ستمر �إىل املراحل التعليمية
الأخرى.
امل�سار الثاين :حل يعالج الواقع احلايل،
ويبد�أ من املرحلة االبتدائية وي�ستمر �إىل
املراحل التعليمية الأخرى.
امل�سار الأول :حل م�شكلة ال�ضعف العام
باللغة العربية ابتدا ًء من ريا�ض الأطفال.
ينطلق هذا احلل من الفكرة الآتية:
ا�ستغالل القدرة الفطرية الهائلة الكت�ساب
اللغات عند الأطفال قبل �سن ال�ساد�سة
و�إك�سابهم اللغة العربية الف�صحى قبل �أن
تبد�أ هذه القدرة بال�ضمور بعد �سن ال�ساد�سة.
 -1الأ�سا�س النظري للحل:
ك�شف علماء اللغة النف�سيون (ت�شوم�سكي
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1965 ،1959م) ،و(غرفن 1964م)،
عاما
و(لينربغ 1967م) منذ حوايل �أربعني ً
�أن الطفل يولد ويف دماغه قدرة هائلة على
اكت�ساب اللغات ،و�أن هذه القدرة مت ِّكنه من
ك�شف القواعد اللغوية ك�ش ًفا �إيداع ًّيا ذات ًّيا،
وتطبيق هذه القواعد و�إتقان املحادثة بلغتني
�أو ثالث لغات يف � ٍآن واحد وهو مازال دون
ال�ساد�سة .والعجيب �أن الطفل يف هذه املرحلة
يع ِّمم القواعد بعد ك�شفها حتى على الكلمات
ي�صحح ذات ًّيا هذا
التي ال تنطبق عليها ثم ِّ
التعميم اخلاطئ.
وقد �ضربت (�أرفن 1964م) مثا ًال على
ذلك مما ذكره ت�شوم�سكي؛ وهو �أن الطفل
الإجنليزي حني يكون بني الثانية والثالثة من
العمر يقول »gived« :و « ،»eatedرغم �أنه
مل ي�سمعها من الكبار؛ مما يدل على ك�شفه
لقاعدة « »edالتي ت�صنع املا�ضي من الأفعال
امل�ضارعة .وينطبق هذا على الطفل العربي
بني الثانية والثالثة من العمر � ً
أي�ضا الذي
يجمع «حجر» على «حجرات» بد ًال من حجارة،
لأنه ك�شف قاعدة جمع امل�ؤنث ال�سامل التي
تنطبق على كلمات مثل «رايحات ،عارفات...
أ�صفرين» جم ًعا لكلمة
�إلخ» ،كما �أنه يقول «� ِ
«�أ�صفر» مع ِّم ًما قاعدة �إ�ضافة «ياء ونون» التي
يك�شفها حني ي�ستمع �إىل كلمات مثل «رايحني،
وعارفني �...إلخ».

وقد ك�شف (لينربغ 1967م) �أن هذه
القدرة على اكت�ساب اللغات تبد�أ بال�ضمور
بعد �سن ال�ساد�سة ،وتتغيرَّ برجمة الدماغ
تغ ًريا بيولوج ًّيا من تعلُّم اللغات �إىل تعلُّم
املعرفة .ولذلك ميكن القول �إن مرحلة ما قبل
خم�ص�صة ِخ ْلق ًيا الكت�ساب اللغات،
ال�ساد�سة َّ
خم�ص�صة � ً
أي�ضا
و�إن مرحلة ما بعد ال�ساد�سة َّ
ِخ ْلق ًيا الكت�ساب املعرفة .وبنا ًء على ذلك ف�إن
املفرو�ض – بح�سب طبيعة خلق الإن�سان– �أن
يتفرغ الطفل لتعلُّم املعرفة بعد �سن ال�ساد�سة
من العمر ،بعد �أن تفرغ لتعلم لغة (�أو
�أكرث) و�أتقنها حني يكون يف العمر الفطري
(قبل �سن ال�ساد�سة) �أو �شبه الفطري (من
ال�ساد�سة �إىل العا�شرة) لتعلم اللغات.
�أما تعلم اللغة بعد �سن ال�ساد�سة
فيبد�أ يتطلب جهدً ا من املتعلم يتزايد مع
تقدمه بالعمر؛ لأنه – و�إن كان من املمكن
ا�ستنها�ض قدرته الفطرية على تعلم اللغات
وك�شف قواعدها ك�ش ًفا ذات ًّيا� -إال �أنه يبد�أ
ين�شغل باملواد الأخرى ،و�إذا بلغ العا�شرة من
العمر ف�إنه يحتاج �إىل معلم يك�شف له قواعد
اللغة اجلديدة ب�أ�سلوب َّ
منظم وتدريبات لها
�أهداف قواعدية حمددة .كما يحتاج �إىل
وقت طويل يبذله يف حفظ هذه القواعد
(وبخا�صة بعد العا�شرة من العمر) والتد ُّرب
على تطبيقها ،مع تع ُّر�ضه للخط�أ والت�صويب
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من ِق َبل املعلم ،يف حني هو يقوم بهذه العملية
ب�صورة تلقائية قبل �سن ال�ساد�سة.
وهكذا ميكن القول �إن هناك طريقتني
لتح�صيل اللغة:
الأوىل :قبل ال�ساد�سة من العمر؛ وهي
الطريقة الفطرية التي يكت�شف الطفل فيها
القواعد اللغوية ويطبقها دون معرفة واعية
بها .وميكن �أن ُت َلحق بها الطريقة �شبه
الفطرية التي تبد�أ بعد ال�ساد�سة وت�ستمر �إىل
العا�شرة ،والتي ميكن فيها ا�ستنها�ض القدرة
اخلا�صة بتعلُّم اللغات عند الطفل و�إك�سابه
اللغة الهدف بالفطرة واملمار�سة.
والثانية :تبد�أ بعد العا�شرة من العمر؛
وهي الطريقة املعرفية الواعية التي البد
فيها من ك�شف القاعدة للمتعلم وتدريبه
على ممار�ستها تدري ًبا مق�صودًا �ضمن خطة
منهجية .و�إذا قار َّنا بني الطريقتني نالحظ
ما ي�أتي:
ُ .1يط َلق على اللغة املكت�سبة بالطريقة
الأوىل ا�سم اللغة الأم ،يف حني �أن اللغة
املح�صلة بالطريقة الثانية ال ميكن �أن ُت�س َّمى
َّ
بهذا اال�سم.
 .2الأوىل تتم دون تعب� ،أما الثانية
جهد كبري.
فتحتاج �إىل ٍ
 .3الأوىل متتزج فيها اللغة بالعواطف،
114

د .عبداهلل الدنان

فال يح�س املتكلم ب�أنه يعبرِّ عن عواطفه
تعب ًريا �صاد ًقا �إال بها؛ فهي التي ين ِّف�س بها
عن غ�ضبه ،ويبث لها لواعج �شوقه وحبه
املح�صلة بالطريقة الثانية
وحنينه� .أما اللغة
َّ
فتبقى يف املرتبة الثانية من حيث التعبري
العاطفي ،و َق ّل من و�صل با�ستخدامها �إىل
م�ستوى اللغة الأوىل يف هذا املجال.
 .4الأوىل يكون فهم العبارات فيها
�أدق وقري ًبا جدًّا بل ومتطاب ًقا مع ما �أراده
املتكلم �أو الكاتب ،وال يكون كذلك باللغة
املح�صلة بالطريقة الثانية.
َّ
 .5الأوىل يكون �إتقان اللغة فيها كام ًال
بكل تف�صيالتها (النحوية وال�صرفية)،
ويكون كالم الفرد فيها م�صد ًرا لعلماء اللغة
يبنون عليه القواعد التي يكتبونها ،و ُي�س َّمى
الفرد يف هذه احلال راوية ()informant
ُي�ستَ�ش َهد بكالمه على �صحة القاعدة ،يف
املح�صلة
حني يظل هناك نق�ص يف اللغة
َّ
بالطريقة الثانية و�إن كان �ضئي ًال؛ ولذلك
ال ميكن �أن ُيع َّد كالم الفرد يف هذه احلال
�شاهدً ا ُتبنى عليه القواعد.
 .6الإح�سا�س بجمال اللغة وبالغتها
وحالوتها يكون باللغة الأوىل تلقائ ًّيا ودون
احلاجة �إىل �شرح ،يف حني يحتاج باللغة
الثانية �إىل �شرح وتعلي ُل يفقدانه كثري ًا من
قيمته.
املخ�ص�ص لإتقان اللغة
 .7الزمن
َّ

تعليم اللغة العربية بالفطرة واملمار�سة

بالطريقة الأوىل ال ميكن �أن يفعل فيه الطفل
�شي ًئا �آخر بح�سب طبيعة تكوينه� ،أما تعلُّم
اللغة بالطريق الثانية (بعد الفرتة الفطرية)
زمن يكون املتعلم – وبخا�ص ٍة
فيحتاج �إىل ٍ
التلميذ يف املدر�سة -بحاج ٍة �إليه لإنفاقه على
املواد التعليمية الأخرى؛ �أي �أن اللغة اجلديدة
يف هذه ال�سن تزاحم املواد الأخرى على
الزمن املدر�سي.
 .8تتدخل اللغة الأوىل ب�شكل �سلبي
يف عملية تعلُّم اللغة الثانية (بعد الفرتة
الفطرية) يف جماالت الرتاكيب اللغوية..
واملفهومات املعرفية.
 .9الطريقة الأوىل مت ِّكن الطفل من
واحد دون �إرهاق،
اكت�ساب �أكرث من لغة يف � ٍآن ٍ
�أما الطريقة الثانية فمن ال�صعب �أن يتعلم
الطالب بو�ساطتها �أكرث من لغة يف � ٍآن واحد.
 -2ال�سرية الثقافية للتلميذ العربي يف
�ضوء الأ�سا�س النظري:
يدخل التلميذ العربي �إىل املدر�سة يف �سن
ال�ساد�سة وقد �أتقن العامية قبل هذه ال�سن
عندما كانت القدرة اللغوية الهائلة للدماغ
على اكت�ساب اللغات يف �أوجها؛ �أي �أنه تز َّود
باللغة التي ُيفْترَ َ�ض �أن يكت�سب بها املعارف
املختلفة وذلك بح�سب طبيعته وتكوينه� ،إال �أنه
اج�أ ب�أن لغة املعرفة لي�ست اللغة التي تز َّود
ُي َف َ
بها و�إمنا هي لغ ٌة �أخرى البد له من �أن يتعلمها

ويتقنها لكي يتمكن من فهم املواد املعرفية
الأخرى.
يقع التلميذ العربي يف �أ�سو�أ و�ضع ميكن �أن
يكون فيه تلميذ ،وهو و�ض ٌع ميكن �أن يو�صف
ب�أنه معاك�س لطبيعة اخللق؛ لأن التلميذ
يكون قد بد�أ يفقد القدرة الدماغية الهائلة
على تعلُّم اللغات .هذا من جهة؛ ومن جه ٍة
�أخرى –ويف الوقت نف�سه – البد من �أن يتعلم
املعرفة بهذه اللغة التي مل يتقنها بعد .و�إذا
قار َّنا و�ضعه بو�ضع التلميذ الإجنليزي مث ًال
جند �أن التلميذ العربي عليه �أن يتعلم املعرفة
ولغة املعرفة يف � ٍآن واحد ،يف حني �أن التلميذ
الإجنليزي يبد�أ تعلُّم املعرفة وهو متقنٌ
للُّغة التي ُكتبت بها هذه املعرفة .وزاد الأمر
�سو ًءا �أنَّ لغة التوا�صل العادي يف املدر�سة
ولغة �شرح املواد جميعها هي اللهجة العامية
(الدارجة) ،و�أن الطالب ال ميار�س الف�صحى
�إال عندما يقر�أ �أو يكتب� .أما املعلم فلي�س يف
و�ضع �أف�ضل �إطال ًقا لأنه ي�شرح املادة العلمية
ٍ
بالعامية لعدم �إتقانه ال�شرح بالف�صحى من
جهة (لأنه مل ُيه َّي�أ لذلك كما قدمنا) ولكي
ي�ضمن فهم الطلبة لهذه املادة من جهة
�أخرى .و�أما الطالب املظلوم ف ُيط َلب منه
الرجوع �إىل الكتاب املكتوب بالف�صحى ،و�أن
يقدِّ م االمتحان كتاب ًة بالف�صحى � ً
أي�ضا .وتكون
النتيجة �أن يظل املعلم ي�شكو من عدم فهم
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تالميذه ومن �ضعف �أدائهم املعريف واللغوي،
و�أن يظل التالميذ ي�شكون من �صعوبة اللغة
العربية و�صعوبة فهم املواد الأخرى املكتوبة
بهذه اللغة.
وقد ن�ش�أت نتيج ًة لذلك �أو�ضاع تربوية
وثقافية بد�أت تظهر لها انعكا�سات �سلبية
خطرية ميكن �إيجازها مبا ي�أتي:
 .1ي�ستمع الطالب �إىل �شرح املادة
العلمية بالعامية ،وعندما يحاول الرجوع �إىل
الكتاب يجد �أن فهمه للمادة حمدود ،فيلج�أ
�إىل املدر�س اخل�صو�صي لي�شرح له املادة
بالعامية مر ًة �أخرى.
 .2بعد �أن يفهم الطالب املادة العلمية
يجد �صعوب ًة يف التعبري عنها كتاب ًة يف
االمتحان؛ لذلك يلج�أ �إىل حفظ املادة غي ًبا
و�أحيا ًنا دون فهم ،ومبا �أن حفظ الكتاب كله
م�ستحيل ف�إنه يلج�أ �إىل امللخ�صات يحفظها
ويتقدم �إىل االمتحان.
 .3نتيج ًة لذلك تتكون لدى الطالب
اجتاهات �سلبية نحو الكتاب فيتخل�ص منه
بعد �أداء االمتحان ،وال يحتفظ به لالنتفاع
واملراجعة فيما بعد.
 .4تتكون لدى الطالب العربي
اجتاهات �سلبية نحو القراءة واملطالعة باللغة
العربية ب�سبب عدم فهم للن�صو�ص (مفردات
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وا�ضحا يف �شكاوى
وتراكيب) ،وقد برز هذا
ً
النا�شرين الذين ال يطبع �أحدهم من الكتاب
�إال عددًا حمدودًا من ال ُّن َ�سخ ال يتجاوز ثالثة
�آالف ن�سخة ،وما �شذ عن ذلك �إال قليل،
وهذا القليل هو كتب مقر َّرة يف املدار�س �أو
اجلامعات.
 .5تتكون لدى الطالب اجتاهات
�سلبية نحو القراءة حتى باللغة الأجنبية
كاللغة الإجنليزية �أو غريهاJenkins( .
2001م).
 .6ي�شيع عن العرب �أنهم �أم ٌة ال تقر�أ.
 .7ي�شيع بني الطلبة واملدر�سني
واملتعلمني العرب بعامة مقولة ظاملة ال ت�ستند
�إىل �أي �أ�سا�س علمي هي �أن اللغة العربية
�صعبة.
 .8نتيج ًة حلفظ املادة العلمية عن
ظهر قلب ودون فهم عميق يكون النمو
املنطقي واملعريف حمدودًا ،وهذا ي�ؤدي �إىل
تدنيِّ م�ستوى التفكري واحلكم على الأمور،
والف�شل يف حل امل�شكالت ح ًال ناف ًعا يكون يف
م�صلحة الفرد والأمة.
 .9كان من نتيجة ذلك � ً
أي�ضا كره
الطالب للُّغة العربية ،وهذه كارث ٌة ت�صيب
الأمة يف ال�صميم.
 .10الرتدد الوا�ضح ،بل الرف�ض لتعليم
الطب والهند�سة يف اجلامعات العربية باللغة
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العربية ،وهو نتيج ٌة لو�ضع اللغة العربية
احلايل وال�ضعف العام يف �أداء الطلبة بهذه
اللغة والذي �أدى �إىل و�صف اللغة العربية
ظل ًما بالعجز ،ونحن نقول :لي�ست هناك لغة
عاجزة بل هناك �أ�صحاب لغة عاجزون.
� .11ضعف عام بالريا�ضيات ميكن
�أن ُيعزى �إىل �ضعف الأداء باللغة العربية
الف�صحى عند الطلبة (متيم 1996م).
 .12تدنيِّ امل�ستوى الثقايف للطفل
العربي ،وعدم �إقباله على القراءة والتعلم
الذاتي.
 .13ينتج عن تطابق بع�ض الكلمات
العامية مع الف�صحى دون تطابقها يف
املعنى ما ميكن �أن ي�سمى فو�ضى املفهومات
وا�ضطرابها يف ذهن الطفل العربي؛ وهذا
معاد من
موقف ٍ
ي�ؤدي به �إىل الإحباط واتخاذ ٍ
التعليم بعامة.
 .14يبد�أ الطفل منذ قراءته الأوىل
للجمل بالف�صحى يواجه كلمات ال يفهمها
مثل� :أح�ضرت جدتي الطعام (وغريها كثري)
وعندما ُت�ش َرح (تُترَ َْجم) بهذه اجلملة الآتية:
(جابت تيته الأكل) تبد�أ تتكون لدى الطفل
املفهومات وامل�شاعر وال�سلوكات الآتية:
�أ�	.أن الكالم املكتوب البد له من
مف�سر.
ِّ

ب .عدم اال�ستمتاع بالقراءة لأنه مل
يفهم ما قر�أ منها ذات ًّيا ،يف حني �أن الفهم
الذاتي للكالم املكتوب هو اجلائزة احلقيقية
واملتعة الكربى له على بذله اجلهد وو�صوله
�إىل م�ستوى القراءة و�إدراك الرموز املم ِّثلة
للكالم املنطوق.
ج .الإح�سا�س بالقهر والإحباط.
د .كره الكالم املكتوب والكتاب ب�شكل
عام لأنه م�صدر خربة غري �سا َّرة.
هـ .امللل امل�ستمر يف ح�صة الدر�س
واللجوء �إىل ال�شغب وعدم االنتباه مما ي�ؤدي
�إىل ت�أنيبه ،ويولد لديه كره املدر�سة وال�صف
واملعلم والتعليم.
 -3التطبيق العملي للم�سار الأول للحل:
بنا ًء على ما تق َّدم من و�صف امل�شكلة
والأ�ساليب املتَّبعة حال ًّيا حللها ،والواقع احلايل
الذي يدل على بقاء امل�شكلة بل وتفاقمها،
والعر�ض العلمي للنظريات اخلا�صة بتعلُّم
اللغات؛ بد�أتُ بتطبيق احلل الذي هداين
اهلل �إليه وهو :ا�ستغالل القدرة الفطرية لدى
الأطفال يف �إك�سابهم اللغة العربية الف�صحى
قبل �سن ال�ساد�سة ،وهم يف العمر املخ�ص�ص
خلقي ًا (بيولوجي ًا) الكت�ساب اللغات؛ �أي تعليم
الف�صحى بالفطرة واملمار�سة.
وقد كان الهدف حماولة الإجابة عن
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الأ�سئلة الآتية:
• هل اللغة العربية الف�صحى �صعبة؟
• هل ميكن تعليم اللغة العربية
الف�صحى فطر ًّيا قبل �سن ال�ساد�سة؟
• هل ميكن �أن يكون الطفل ثنائي
اللغة؟ مبعنى �أن يتحدث بالعامية والف�صحى
م ًعا.
• ما مدى انعكا�س �إتقان اللغة
العربية الف�صحى قبل �سن ال�ساد�سة على
فهم التلميذ العربي للمادة املكتوبة بها من
جهة ،وعلى �أدائه وتعبريه من جه ٍة �أخرى؟
• هل ميكن بنا ًء على النتائج تعديل
املناهج املدر�سية بحيث ُي َخ َّ�ص�ص للُّغة
العربية يف مراحل التعليم الأعلى زمنٌ
�أقل مما هو عليه الآن ،ومن َّثم ُي َخ َّ�ص�ص
للعلوم والريا�ضيات واحلا�سوب وللهوايات
زمنٌ �أطول مما هو عليه الآن؟
وقد اتخذ هذا التطبيق ثالثة �أ�شكال:
( )1جتربة با�سل ولونة:
• بد�أتُ التجربة على ابني با�سل
بعد والدته يف 1977/10/29م ب�أربعة
عاما .بد�أتُ �أخاطبه
�أ�شهر �أي منذ ثالثني ً
باللغة العربية الف�صحى مع حتريك �أواخر
الكلمات ،وطلبتُ من والدته �أن تخاطبه
بالعامية.
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• بد�أ با�سل ي�ستجيب للف�صحى فه ًما
عندما كان عمره ع�شرة �أ�شهر ،وعندما بد�أ
يوجه لأمه الكالم بالعامية
بالنطق �صار ِّ
ويوجه �إ َّ
�سجلتُ
ِّ
يل الكالم بالف�صحى ،وقد َّ
كث ًريا من كالمه على �أ�شرطة ت�سجيل بلغت
اثني ع�شر ً
�شريطا.
• عندما بلغ با�سل الثالثة من العمر
�أ�صبح قاد ًرا على التوا�صل بالف�صحى
م�سجل
املعربة دون خط�أ ،وله �شريط فيديو َّ
ظهر فيه على تلفاز الكويت منذ �أن كان
عمره ثالث �سنوات و�سبعة �أ�شهر ،وال�شريط
لدي وتوجد ن�سخة منه يف وزارة
موجود َّ
الرتبية ال�سورية.
• جنحت جتربة با�سل وكتبتُ عنها
بح ًثا علم ًّيا �ألقيتُه يف ندوة الإبداع الفكري
الذاتي يف العامل العربي املنعقدة يف الكويت
من � 8إىل  12مار�س 1981م ،وقد ن�شرتُ
بح ًثا يف جملة جامعة دم�شق يف حزيران
(يونيه) 1986م بعنوان «الإبداع واللغة
العربية يف املناهج املدر�سية» حتدثتُ فيه
� ً
أي�ضا عن جناح جتربة با�سل.
• كررتُ التجربة على ابنتي لونة
التي ت�صغر با�س ًال ب�أربعة �أعوام وجنحتُ
�سجلتُ كالمها
كذلك
ً
جناحا تا ًّما ،وقد َّ
على �أ�شرطة ت�سجيل منذ �أن كان عمرها
�سنة ون�صف .وحتى الآن نحن الثالثة يف
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البيت نتكلم بالف�صحى فيما بيننا ونكلم
�أفراد الأ�سرة الآخرين بالعامية تلقائ ًّيا.

( )3رو�ضة الأزهار العربية – دم�شق -
�سوريا:

• دخل با�سل ولونة �إىل املدر�سة وكان
عجيب
لإتقانهما الف�صحى قبل ال�ساد�سة �أث ٌر
ٌ
يف مدى حبهما للكتاب و�إتقانهما للعلم ،لقد
اكت�شفا �أن الكتاب يتكلم لغتهم ف�صارا
�صدي َقني للكتاب ،وبهذا �أ�صبحا قار َئني
ممتا َزين .وقد �أتقنا التعلم الذاتي و�أتقنا
الرجوع �إىل الكتاب وتفوقا يف املواد العلمية
إح�سا�س راقٍ بجمالية
كلها ،وتك َّونَ لديهما �
ٌ
اللغة.

• ت�أ�س�ست رو�ضة الأزهار العربية يف
1992/10/17م.

( )2دار احل�ضانة العربية – الكويت:
ت�أ�س�ست دار احل�ضانة العربية يف
الكويت يف 1988/9/17م ،وكانت الغاية من
ت�أ�سي�سها �إك�ساب الأطفال الف�صحى بالفطرة
واملمار�سة ،وقد قمتُ بتدريب املعلمات بحيث
قادرات على ا�ستخدام اللغة العربية
�أ�صبحن
ٍ
الف�صحى طول اليوم املدر�سي ،مط ِّب ًقا برنامج
تدريب �صممتُه لهذا الغر�ض .بد�أت املعلمات
التزاما
بالعمل والتزمن باملحادثة بالف�صحى
ً
جناحا مذه ًال ،و�أ�صبح
تا ًّما وجنحت الفكرة ً
الأطفال بعد �ستة �أ�شهر يتكلمون الف�صحى.
وقد ُكتب عن دار احل�ضانة العربية �أكرث من
ا�ستطالعا وخ ًربا �صحف ًّيا ،ولدينا
�أربعني
ً
�أ�شرطة فيديو يظهر فيها الأطفال وهم
يتكلمون بالف�صحى �أمام وزير الرتبية يف
ذلك احلني الأ�ستاذ �أنور النوري.

• هَ َد َف ْت �إىل تعليم الف�صحى
للأطفال بالفطرة قبل �سن ال�ساد�سة،
وذلك باعتمادها لغ َة التوا�صل طوال اليوم
املدر�سي.
• دربتُ املعلمات على املحادثة
بالف�صحى بالأ�سلوب نف�سه الذي اتُّبع
عند تدريب معلمات دار احل�ضانة العربية
بالكويت.
• جنحت الفكرة � ً
جناحا عظي ًما
أي�ضا ً
متاما كما جنحت يف الكويت.
فاق تو ُّقعاتناً ،
• زار رو�ضتنا حتى الآن �أكرث من
�سبعني مرب ًيا ومربي ًة وباح ًثا وباحث ًة من
�سوريا والأردن وال�سعودية وم�صر وليبيا
واملغرب والإمارات العربية املتحدة ولبنان
واجلزائر والبحرين ،ومن اململكة املتحدة
والواليات املتحدة ،وقد �سجل جميعهم
انطباعاتهم م�ؤكدين جناح الفكرة وم�ؤ ِّيدين
لتعميمها.
• لدينا �أ�شرطة فيديو ت�صور �أطفالنا
وهم يتكلمون بالف�صحى ويتحاورون مع
معلماتهم.
• ثبت لدينا �أن الأطفال ا�ستطاعوا
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�إتقان الف�صحى جن ًبا �إىل جنب مع اللهجة
العامية :الأوىل يف املدر�سة والثانية خارج
املدر�سة (انظر (�ساب ًعا) الح ًقا).
• ا�شرتك الكاتب يف معر�ض البا�سل
للإبداع واالخرتاعات ال�سوري يف الأعوام:
1999 ،1998 ،1997م ،وقد �أح�ضر ال َ
أطفال
من رو�ضة الأزهار العربية �إىل املعر�ض يف
خم�ص�ص ،و�شاهد الزائرون الأطفال
جناح َّ
ٍ
وا�ستمعوا �إليهم وهم يتحدثون بالف�صحى
معهم ومع معلماتهم ،فكانوا مثار �إعجاب
واجلميع ده�شتهم .وقد منحت اللجنة العلمية
ال�سورية لتقومي املبدعني الدكتور الدنان
ميدالية ذهبية يف كل �سنة من ال�سنوات
الثالث ،كما حاز على �ست �شهادات تقدير من
وزير التموين والتجارة الداخلية وهو امل�س�ؤول
عن حماية املبدعني وت�شجيعهم وتقديرهم.
(الدنان 1999 ،1998 ،1997م).
( )4انت�شار النظرية وتطبيقها يف �سوريا
والأقطار العربية:
اهتمت و�سائل الإعالم ال�سورية والعربية
بالنظرية ،فب َّثتها حمطات التلفاز املحلية
والف�ضائية ،وكتبت عنها ال�صحف واملجالت،
كما �أجرت حمطات الإذاعة والتلفاز �أحاديث
متعددة مع �صاحبها.
وقد بد�أ تطبيق النظرية باالنت�شار
يف القطر العربي ال�سوري والأقطار العربية
الأخرى على النحو الآتي:
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(� )1سوريا:
بد�أ التطبيق يف �سوريا عام 1992م يف
رو�ضتنا التي �سبق ذكرها .ثم تلتها �سبع
مدار�س دربنا معلماتها ،بينها مدر�سة
ابتدائية مو َّزعة يف دم�شق وريف دم�شق ،وهذه
املدار�س هي:
 .1رو�ضة الأزهار العربية – حر�ستا –
ريف دم�شق.
 .2رو�ضة الب�شائر – امليدان – دم�شق.
 .3رو�ضة دم�شق – اجلبة – دم�شق.
 .4رو�ضة نادي الطفولة – املزة –
دم�شق.
 .5رو�ضة الرياحني – العدوي –
دم�شق.
 .6رو�ضة االبن البار – داريا –
دم�شق.
 .7رو�ضة الفار�س الذهبي (تابعة
لالحتاد الن�سائي ال�سوري) – باب م�صلى –
دم�شق.
 .8رو�ضة مركز الأبحاث  -1-دم�شق.
 .9رو�ضة مركز الأبحاث  -2-دم�شق.
 .10مدر�سة الإمام العربي – داريا –
دم�شق.
 .11مدر�سة نور الفجر.
( )2الأردن:
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تب َّنت النظرية (املدار�س الع�صرية)
يف الأردن ،فا�ست�ضافت الكاتب يف �شهر
متوز (يوليو) عام 1996م لتدريب املعلمات
اللواتي بد�أنَ بالتطبيق منذ ذلك احلني.
( )3البحرين:
تب َّنت النظري َة (مدر�سة احلكمة الدولية
النموذجية) يف البحرين ،وقد دربنا معلمات
ريا�ض الأطفال ،ومعلمي املراحل االبتدائية
والثانوية ومعلمات ،وبد�أ التطبيق منذ مطلع
العام الدرا�سي 2000/1999م.
( )4ال�سعودية:
دعتني وزارة املعارف باململكة العربية
ال�سعودية لزيارتها يف �شهر رجب 1420هـ
املوافق ل�شهر �أيلول (�سبتمرب) 2000م،
والتقيتُ مبعايل الوزير الأ�ستاذ الدكتور
حممد بن �أحمد الر�شيد ،و�أ�صحاب ال�سعادة
وكالء الوزارة ومديري التعليم يف مناطق
اململكة ،و�شرحتُ نظرية تعليم اللغة العربية
الف�صحى للأطفال بالفطرة واملمار�سة
فنالت ا�ستح�سان اجلميع واحلمد هلل.
وبعد ذلك ب�أربعة �أ�شهر دُعيتُ �إىل ملتقى
�أ�صحاب املدار�س الأهلية يف اململكة العربية
ال�سعودية ،كما دُعيتُ �إىل ندوة تعليم اللغة
العربية املنعقدة يف وزارة املعارف يف
الريا�ض يف العام نف�سه .وقد ح�ضر الندوة
واملوجهون الرتبويون من
مديرو التعليم
ِّ

مناطق اململكة كافة ،وناق�ش املجتمعون
النظرية و�أبعادها وخرجوا بتو�صيات
�إيجابية لتطبيقها.
وكان من نتائج هذه الزيارة �أن
تب َّنت جمموعة من املدار�س الأهلية النظرية
وتطبيقها يف ريا�ض الأطفال واملدار�س
االبتدائية يف اململكة العربية ال�سعودية،
ودربتُ معلميها ومعلماتها .وقد بلغ عدد
املدار�س التي تط ِّبق النظرية يف اململكة
العربية ال�سعودية حتى الآن ثال ًثا وثالثني
مدر�سة ،وهي:
 .1مدار�س دار الفكر – بنني – جدة.
 .2مدار�س دار الفكر – بنات –
جدة.
 .3مدار�س البيان – بنات – جدة.
 .4مدار�س الرتبية النموذجية –
بنات – الريا�ض.
 .5مدار�س الرتبية النموذجية – بنني
– الريا�ض.
 .6مدار�س الر�شد – بنات –
الريا�ض.
 .7مدار�س الر�شد – بنني – الريا�ض.
 .8مدار�س اجلامعة – بنات –
الظهران.
 .9مدار�س الظهران – بنات –
الظهران.
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 .10مدر�سة �سعود بن نايف – بنني –
الدمام.
 .11مدر�سة ه�شام بن حكيم – بنني –
الريا�ض.
 .12مدار�س الب�سام – بنات – الدمام.
 .13مدار�س الب�سام – بنني – الدمام.
 .14مدار�س َ
احل�صان –بنني املرحلة
االبتدائية – الدمام.
 .15مدار�س َ
احل�صان – بنات املرحلة
االبتدائية – الدمام.
 .16مدار�س َ
احل�صان – بنني املرحلة
االبتدائية – ا ُ
خلبرَ .
 .17مدار�س َ
احل�صان – بنني – اجلبيل
املرحلة االبتدائية – ا ُ
خلبرَ .
 .18مدار�س َ
احل�صان – بنات املرحلة
الإعدادية – الدمام.
 .19مدار�س َ
احل�صان – بنني املرحلة
الإعدادية – الدمام.
 .20مدار�س َ
احل�صان – بنني املرحلة
الإعدادية – ا ُ
خلبرَ .
 .21مدار�س َ
احل�صان – بنات املرحلة
الإعدادية – ا ُ
خلبرَ .
 .22مدار�س الرتبية الأهلية – بنني –
ا ُ
خلبرَ .
 .23مدار�س بدر – بنني – الريا�ض.
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 .24مدار�س الرواد – بنني – املرحلة
االبتدائية الأوىل – الريا�ض.
 .25مدار�س الرواد – بنني – املرحلة
االبتدائية الثانية – الريا�ض.
 .26مدار�س الرواد – بنني – املرحلة
الإعدادية – الريا�ض.
 .27مدار�س ال�سعودية – بنني – املرحلة
االبتدائية الأوىل – الريا�ض.
 .28مدار�س ال�سعودية – بنني – املرحلة
االبتدائية الثانية – الريا�ض.
 .29مدار�س الرحمانية – بنني –
�سكاكا.
 .30مدر�سة الف�صحى – بنات –
املرحلة االبتدائية الأوىل – املدينة املنورة.
 .31مدر�سة الف�صحى – بنني – املدينة
املنورة.
 .32مدر�سة الف�صحى – املرحلة
االبتدائية الثانية – بنات – املدينة املنورة.
 .33مدار�س ال َف َالح – بنني – الريا�ض.
 .34مدار�س ال َف َالح – املرحلة االبتدائية
الثانية – الريا�ض.
 .35مدار�س الرتبية الإ�سالمية – بنات
– املرحلة االبتدائية الأوىل – الريا�ض.
 .36مدار�س الرتبية الإ�سالمية – بنات
– املرحلة االبتدائية الثانية – الريا�ض.
 .37مدر�سة الإعمار – بنات – الريا�ض.
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وال بد يف هذا املقام من الإ�شادة مبوقف
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل
�أمري منطقة ع�سري الذي ا�ستقبل الكاتب يف
مكتبه وا�ست�ضافه مبدينة �أبها ،والذي – مبا
ُعرف عنه من �سعة ِّاطالع – كان يتابع ما
ُكتب عن تعليم الف�صحى للأطفال بالفطرة
واملمار�سة يف �صحف الكويت وجمالتها عام
1988م .وقد ت َّبنى �سموه النظرية ،و�أمر
بتطبيقها يف املدار�س النموذجية ب�أبها يف
العام الدرا�سي 2000-1999م ،ذاك ًرا – كما
ن�شرت جملة «املعرفة» ال�سعودية «�أنه– ومن
باب الوفاء – ا�ستقى الفكرة من د .عبداهلل
الدنان الذي كان قد ط َّبق الفكرة يف بع�ض
مدار�س الكويت ،ثم توقف امل�شروع يف الكويت
ب�سبب حرب اخلليج ،فقام ب�إعادة تطبيق
فكرته يف بلده �سوريا ومازال» (املعرفة –
العدد � 55شوال 1420هـ ،يناير 2000م،
�ص.)188
وقد جنح التطبيق يف مدار�س �أبها،
ون�شرت �صحيفة اليوم الأ�سبوعي ال�سعودية
«وج َه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
ما ي�أتيَّ :
خالد الفي�صل خطا ًبا �إىل مدير جامعة امللك
خالد الدكتور عبداهلل بن حممد الرا�شد
يت�ضمن رغبة �سموه يف تعميم جتربة تطبيق
اللغة العربية الف�صحى على الكليات واملعاهد
واملدار�س باملنطقة .و�أ�شار �سموه �إىل ما

حققته التجربة من جناح بالغ خالل تطبيق
التحدث بالف�صحى بني الطلبة ومدر�سيهم
يف املدار�س النموذجية ب�أبها؛ مما �سي�ساهم
يف جناح حت�صني �أجيالنا �أمام غول العوملة
وربطهم بجذورهم الثابتة» (�صحيفة اليوم
الأ�سبوعي – املنطقة ال�شرقية – ال�سعودية
– 2002/9/21م).
والبد � ً
أي�ضا من الإ�شادة مبوقف �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نايف بن
عبدالعزيز نائب �أمري املنطقة ال�شرقية الذي
ا�ستقبل الكاتب يف مكتبه ،وا�ست�ضافه مبدينة
الدمام ،وق َّدم وملا يزال يقدم كل الرعاية
والدعم لفكرة تعليم الف�صحى بالفطرة
واملمار�سة .وبهذا الدعم وهذه الرعاية مت
تدريب معلمي مدر�سة �سعود بن نايف بن
عبدالعزيز ،ومعلمات عدد من الأطفال
وامل�شرفات الرتبويات على تطبيق الفكرة
يف املدار�س .ومل يتوقف ت�أييد �سمو الأمري
�سعود على الدعم والرعاية ،بل �شارك يف
ح�ضور حما�ضرة عن تعليم العربية بالفطرة
واملمار�سة ،وقد ن�شرت �صحيفة اليوم
ال�سعودية خرب املحا�ضرة وح�ضور �سمو الأمري
يف �صفحة كاملة تَ�ص َّدرها عنوان كبري هو
«الأمري �سعود بن نايف ي�شارك يف ح�ضور
حما�ضرة عن تعليم العربية بالفطرة» ،وجاء
فيه »:بح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
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�سعود بن نايف بن عبدالعزيز نائب �أمري
املنطقة ال�شرقية نظمت مدار�س اجلامعة
الأهلية بالظهران بالتعاون مع الغرفة
التجارية ال�صناعية للمنطقة ال�شرقية الليلة
املا�ضية حما�ضرة بعنوان «تعليم اللغة العربية
بالفطرة �ضرورة تربوية» �ألقاها الدكتور/
عبداهلل بن م�صطفى الدنان ،وذلك بقاعة
االحتفاالت مبقر الغرفة بالدمام» (�صحيفة
اليوم – الدمام –  1جمادى الآخرة 1421هـ،
� 31أغ�سط�س 2000م) ،هذا وقد بذل الدكتور
عبدالعزيز بن �سامل احلارثي املدير العام
لتعليم البنات باملنطقة ال�شرقية ،والدكتور
�سمري العمران املدير العام احلايل؛ كل جهد
من �أجل تطبيق تعليم الف�صحى بالفطرة
واملمار�سة.
( )5لبنان:
مل تتوقف رعاية �سمو الأمري �سعود بن
نايف بن عبدالعزيز عند حدود اململكة
العربية ال�سعودية ،بل جتاوزتها �إىل لبنان،
حيث رعى – باالتفاق مع �سعادة النائب
بهية احلريري التي تر� ُأ�س اللجنة الرتبوية
يف املجل�س النيابي اللبناين– تدريب ع�شرين
معلم ًة يف مرحلة ريا�ض الأطفال يف مدر�سة
احلاج بهاء الدين احلريري وثانوية رفيق
احلريري ،وقد بد�أت املعلمات بالتطبيق يف
�أول �شهر �آذار (مار�س) 2002م .ويف � 13أيار
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(مايو) 2002م – �أي بعد �شهرين ون�صف
من بدء التطبيق – قمتُ بزيار ٍة للمدر�ستني
أ�سبوعا كام ًال م�شاهدً ا
و�أم�ضيتُ فيهما � ً
وم�ستم ًعا ومتحد ًثا مع الأطفال .و�أحب �أن
�أقرر هنا �أن جتاوب الأطفال كان ممتا ًزا ،لقد
كانوا فرحني جدًّا ب�أنهم قادرون على التفاهم
مع زائرهم باللغة التي تع َّلموها من معلماتهم.
ومبا �أن ال�سيدة بهية احلريري تر� ُأ�س مدار�س
قررت تدريب معلمي ومعلمات
احلريري فقد ْ
املرحلة االبتدائية � ً
قررت العمل
أي�ضا ،كما
ْ
على ن�شر الفكرة يف مدار�س يف �سائر مناطق
اجلمهورية اللبنانية وحمافظاتها وهذه
املدار�س هي:
 .1مدر�سة �ضياء احلريري – �صيدا.
 .2مدر�سة رفيق احلريري – �صيدا.
 .3مدر�سة املناهل – جمدل عنجر.
 .4مدر�سة �سبل الر�شاد – القرعون.
 .5مدر�سة الأبرار – جب جنني.
 .6مدر�سة الوادي الأخ�ضر – بر
�إليا�س.
( )6قطر:
بد�أ تطبيق النظرية يف قطر عام 2004م.
وقد تب َّنت تطبيق النظرية حتى الآن �ست
ع�شرة مدر�سة ت�شمل ريا�ض الأطفال واملرحلة

تعليم اللغة العربية بالفطرة واملمار�سة

االبتدائية (التعليم الأ�سا�سي) ،بعد �أن دربنا
معلميها ومعلماتها .وقد حققت هذه املدار�س
وتقدما متميزً ا عن املدار�س
نتائج ممتازة
ً
الأخرى يف �إتقان الف�صحى واملواد الدرا�سية
الأخرى ،وهذه املدار�س هي:
 .1مدر�سة املها الإجنليزية.
 .2مدر�سة جوعان بن جا�سم.
 .3مدر�سة موزة بنت حممد.
 .4مدر�سة دار الأرقم.
 .5مدر�سة الإ�سراء امل�ستقلة.
 .6مدر�سة �أبو بكر ال�صديق – املرحلة
الأوىل.
 .7مدر�سة �أبو بكر ال�صديق – املرحلة
الثانية.
 .8معهد النور.
 .9مدر�سة خديجة امل�ستقلة االبتدائية.
 .10مدر�سة اخلليج العربي امل�ستقلة.
 .11مدر�سة علي بن عبداهلل امل�ستقلة.
 .12مدر�سة الرفاع امل�ستقلة.

 .16مدر�سة علي بن عبداهلل امل�ستقلة.
( )7الإمارات العربية املتحدة:
بد�أ تطبيق النظرية يف الإمارات العربية
املتحدة عام 2005م .وقد تب َّنت النظري َة
وطبقتها حتى الآن ثالث مدار�س هي:
 .1مدر�سة الإبداع العلمي – املرحلة
الأوىل – �إمارة ال�شارقة.
 .2مدر�سة الإبداع العلمي – املرحلة
الثانية – �إمارة ال�شارقة.
 .3ح�ضانتي – �إمارة دبي.
وقد مت ت�أ�سي�س مركز يف �إمارة دبي لن�شر
تطبيقها يف الإمارات العربية املتحدة.
( )8الكويت:
عاد تطبيق النظرية يف الكويت عام
2004م بعد �أن توقف عام 1990م ب�سبب
الظروف التي مرت بها املنطقة .وهي الآن
ُت َط َّبق بنجاح يف �أربع مدار�س بعد �أن دربنا
معلميها ومعلماتها ،وهذه املدار�س هي:
عملت
 .1دار احل�ضانة العربية –
ْ
توقفت بعد الغزو.
�سنتني ثم
ْ

 .13مدر�سة خليفة االبتدائية امل�ستقلة.

 .2مدر�سة اخلليج الإجنليزية.

 .14مدر�سة القاد�سية امل�ستقلة.

 .3مدر�سة التكامل.

 .15مدر�سة اخلور.

 .4مدر�سة املعايل.
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 .5ح�ضانة �أفنان.
(� )9سلطنة عمان:
بد�أ تطبيق النظرية يف �سلطنة عمان يف
بداية العام الدرا�سي 2007/2006م ،وقد
قمتُ بتدريب معلمات �أربع مدار�س ابتدائية،
والعمل م�ستمر ملزيد من التدريب والتطبيق.
وقد ربطت وزارة الرتبية يف �سلطنة عمان
منهجنا وبرناجمنا يف تعليم اللغة العربية
بالفطرة واملمار�سة مب�شروع نه�ض ٍة تعليمي ٍة
كربى يجري العمل على حتقيقها حتت ا�سم
«املنهج التكاملي يف الرتبية» .واملدار�س التي
دربتُ معلماتها هي:
 .1مدر�سة عال.

د .عبداهلل الدنان

امل�سار الثاين :حل م�شكلة ال�ضعف العام
يف اللغة العربية ابتدا ًء من املرحلة االبتدائية.
�	-1أهمية �إتقان اللغة العربية يف
املرحلة االبتدائية:
َت َبينَّ َ لنا مما �سبق �أن غالبية امل�شكالت
التعليمية التي يواجهها الطلبة يف مراحل
الدرا�سة جميعها -مبا فيها امل�ستوى
اجلامعي -والتي ت�ؤدي �إىل الرتاجع الثقايف
امل�ستمر؛ تعود على عدم �إتقان الطلبة للقراءة
والكتابة واملحادثة باللغة العربية يف املرحلة
االبتدائية .لذلك ميكن القول �إن �إتقان اللغة
العربية يف هذه املرحلة يحقق ما ي�أتي:

 .2مدر�سة �سيح الظبي.
 .3مدر�سة وادي عدي.

املخ�ص�صة
• اخت�صار عدد احل�ص�ص َّ
ِللُّغة العربية يف املنهج الدرا�سي.

 .4مدر�سة امل�شارق.

• تخ�صي�ص الوقت املو َّفر لتعليم
الريا�ضيات واحلا�سوب واللغة الأجنبية.

 .5مدر�سة ركاز العاملية.

• �إن�شاء جيل عربي حمب للعلم
واملعرفة واملطالعة والبحث ،متعلق بلغته،
عامل على ن�شرها.

 .6املدار�س املتحدة – احلبل.
 .7املدار�س املتحدة – م�سقط.
وهكذا يكون عدد املدار�س ( يف ريا�ض
�أطفال واملرحلة االبتدائية) التي تط ِّبق نظرية
تعليم اللغة العربية بالفطرة واملمار�سة يف
البالد العربية قد بلغ �ستًا وثمانني مدر�سة حتى
تاريخ كتابة هذه ال�سطور يف 2009/11/9م،
والعدد يف ازدياد م�ستمر �إن �شاء اهلل تعاىل.
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• �إ�شاعة حمبة اللغة العربية و�إدراك
حالوتها وبالغتها ،وذلك بتكري�س ح�ص�ص
اللغة العربية للمطالعة وتنمية القدرة على
التفكري والنقد الأدبي وتذ ُّوق البالغة من
خالل مناق�شة �أفكار الق�ص�ص والق�صائد
والن�صو�ص الأدبية الأخرى ،ولي�س ا�ستهالك
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• �إ�شاعة حمبة اللغة العربية و�إدراك
حالوتها وبالغتها ،وذلك بتكري�س ح�ص�ص
اللغة العربية للمطالعة وتنمية القدرة على
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تعليم اللغة العربية بالفطرة واملمار�سة

وقت هذه احل�ص�ص يف ا�ستظهار معلومات
عن اللغة ت�ؤدي �إىل اتخاذ مواقف �سلبية منها،
ون�سيانها بعد تقدمي االمتحان فيها.
عال من التعلُّم الذاتي
• بلوغ م�ستوى ٍ
لأن الطلبة يفهمون ما يقر�ؤون.
• عدم حاجة الطلبة يف املراحل
التعليمية �إىل ا�ستظهار َّ
امللخ�صات املع َّدة
لتلخي�ص للكتب ،والتوجه بد ًال من ذلك �إىل
الكتاب نف�سه لفهمه فه ًما عمي ًقا وتلخي�صه
تلخي�صا ذاتي ًا.
ً
• اخت�صار �سنة جامعية كاملة بحيث
يق�ضي الطالب ثالث �سنوات يف كلية الآداب
�أو العلوم للتخرج ولي�س �أرب ًعا كما هو الواقع
الآن (هذا �إذا مل ير�سب يف �أي �سنة).
• اقتناع عام ذاتي لدى الطلبة
وامل�س�ؤولني بجعل اللغة العربية لغة الدرا�سة
اجلامعية يف التخ�ص�صات العلمية جميعها
مبا يف ذلك الطب والهند�سة.

�أن يعتمد على معلم املرحلة االبتدائية �أو ًال
و�أخ ًريا؛ وذلك لأن علماء الرتبية �أجمعوا
على �أن التكوين الأ�سا�س للطالب يتم يف
املرحلة االبتدائية .وجتاوز كثريون منهم ذلك
فقالوا� :إن غر�س العادات املرغوبة والك�شف
عن امليول وبذر بذور املعرفة ،يتم قبل املرحلة
االبتدائية� .إن عادات املطالعة والبحث عن
املعرفة وتعلُّم التفكري ،وتكوين الذوق الأدبي،
وتر�سيخ املبادئ اخللقية؛ كل ذلك يتم يف
املرحلة االبتدائية .لذلك البد �أن يكون معلم
املرحلة االبتدائية قدوة �صاحل ًة ومثا ًال ُيحتذى
يف جماالت التعلم وال�سلوك.
من هنا � ً
أي�ضا نقول� :إن االقرتاح اخلا�ص
بتعليم املحادثة باللغة العربية الف�صحى يف
املدر�سة االبتدائية – وذلك باعتمادها لغة–
التوا�صل داخل ال�صف وخارجه طوال اليوم
الدرا�سي – ال ميكن حتقيقه �إال باقتناع املعلم
بهذا املبد�أ و�إميانه العميق به ،ومن َث َّم الإقبال
على التدريب من �أجل تنفيذه وااللتزام به.

• التو�سع يف ترجمة العلوم جميعها
�إىل اللغة العربية.

 -3حل م�شكلة ال�ضعف باللغة العربية
يف املرحلة االبتدائية:

�	-2أهمية معلم املرحلة االبتدائية:

بنا ًء على الواقع احلايل يف املدر�سة
االبتدائية ،وال�ضعف العام امللحوظ يف
�أداء الطلبة باللغة العربية واملواد الأخرى،
و�صعوبة االنتظار حتى ُيع َّمم تعليم الف�صحى
يف ريا�ض الأطفال لتغيري هذا الواقع؛ ف�إننا

ال يختلف اثنان على �أهمية معلم املرحلة
االبتدائية؛ ولذلك نقول� :إن �أي تغيري نحو
الأف�ضل يف جماالت الرتبية والعلم واملعرفة
وامل�سرية احل�ضارية العامة للأمة ينبغي
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مبني
نقدم االقرتاح الآتي حلل امل�شكلة ،وهو ٌّ
على �أحدث النظريات العلمية اخلا�صة بتعليم
اللغات.
( )1الأ�سا�س النظري للحل:
ينطلق الأ�سا�س النظري لهذا احلل من
احلقيقتني الآتيتني:
�أ�	.أن القدرة الفطرية على تعلُّم اللغات
مل ت�ضمر عند الطفل يف املرحلة االبتدائية
و�إمنا بد�أت بال�ضمور .ولذلك ال تزال هناك
قدرة متبقية لدى هذا الطفل مت ِّكنه من
ك�شف قواعد اللغة التي يتعر�ض لها ،وتطبيق
هذه القواعد ،وهذه القدرة ميكن تن�شيطها
وا�ستغاللها.
ب�	.أن �أحدث �أ�ساليب تعلُّم اللغات هو
الأ�سلوب التوا�صلي الوظيفي (Functional
National & Communicative
 ،)Approackوفحواه املمار�سة الوظيفية

الدائمة ِللُّغة الهدف بحيث يتوا�صل بها املتعلم
ل�ساعات كاملة يف �أثناء فرتة التعلُّم ،وهو
ما ُي ْع َرف بالتغطي�س �أو الإحاطة �أو احلمام
اللغوي �أو اال�ستغراق (Immersion or
.)Submersion
( )2التطبيق العملي للحل:
بنا ًء على الأ�سا�س النظري ،ف�إن التطبيق
العملي لتعليم اللغة العربية يف املدر�سة
االبتدائية ينطلق من �إقرار املبد�أ الآتي ف�إن:
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«اعتماد اللغة العربية الف�صحى لغ ًة
وحيد ًة للتوا�صل يف املدر�سة طوال اليوم
املدر�سي داخل ال�صف وخارجه ،بحيث ال
ي�سمع للطالب يف املدر�سة �إال الف�صحى وال
ُي ْق َبل منه �إال الف�صحى».
بعد النجاح البالغ للتطبيق والذي
تحَ َ قَّقَ يف ريا�ض الأطفال؛ بد�أت مدار�س
الب�سام بالدمام يف ال�سعودية منذ بداية
العام الدرا�سي 1424/1423هـ املوافق
2003/2002م بتطبيق النظرية على
�أطفال يف ال�سنة الأوىل االبتدائية (وهم
من �شعبة �أخرى غري ال�شعبة التي َت َع َّل َم فيها
الأطفال الذين �سبق احلديث عنهم التحدث
بالف�صحى يف مرحلة الرو�ضة ،والذين مر
احلديث عنهم) ،وكذلك بد�أت بالتطبيق على
تالميذ ال�سنة الثانية وال�سنة الثالثة االبتدائية
بعد �أن قمتُ بتدريب معلميهم ومعلماتهم،
وه�ؤالء قدموا من مدار�س �أخرى ال تط ِّبق
التحدث مع التالميذ بالف�صحى ،وكانت هذه
التجربة ذات �أهمية كبرية.
لقد زرتُ ه�ؤالء التالميذ بعد انتهاء
الف�صل الدرا�سي الأول� ،أي بعد �أربعة �أ�شهر
فقط ،وقد حدثتهم وا�ستمعتُ وهم يتحدثون
بالف�صحى ويحركون �أواخر الكلمات ب�شكل
م�سجلة على �شريط
�سليم ،وهذه الأحاديث َّ
فيديو موجود عندي.
و�أود �أن �أذكر هنا �أن تالميذ ال�سنة الثانية
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وال�سنة الثالثة يف مدار�س الب�سام بد�ؤوا
ي�ستمتعون بالقراءة ويت�سابقون يف عدد الكتب
التي يقر�ؤونها ،وقد �أخربين �أمني املكتبة �أن
�أحد تالميذ ال�سنة الثانية االبتدائية قر�أ 26
ق�صة يف �أ�سبوعني ،و�أنه �س�أل التلميذ عن
م�ضمون الق�ص�ص وكانت �إجاباته �صحيحة.
ويف العام الدرا�سي 2005/2004م �أجرت
املدار�س م�سابق ًة َّ
منظم ًة يف القراءة لطالب
ال�صف الثالث االبتدائي وكانت النتائج
مذهلة .لقد قر�أ الذي نال اجلائزة الأوىل
( )280كتا ًبا ،و�أما الذي نال الرتتيب الأخري
فقد قر�أ ( )36كتا ًبا.
خام�سا :برنامج تدريب املعلمني واملعلمات
ً
لتطبيق احلل املقْترَ َح يف ريا�ض الأطفال
واملدار�س االبتدائية:
برناجما للتدريب بد�أتُ
لقد �أعددتُ
ً
تطبيقه منذ عام 1988م بنجاح تام يف
الكويت ،و�سوريا ،والأردن ،والبحرين،
واململكة العربية ال�سعودية ،ولبنان ،وقطر،
والإمارات العربية املتحدة ،و�سلطنة عمان.
يتميز الربنامج باعتماده الأ�سلوب
التوا�صلي لإتقان اللغة الهدف ،كما
الوظيفي
ُ
يتميز بتعدد حماوره ،و�سهولة تطبيقه ،وتعلُّق
املتدربني به نتيج ًة للفائدة التي يلم�سونها منذ
الأيام الأوىل للتدريب .وهو يركز على مهارة
املحادثة يف املقام الأول� ،أما املهارات الأخرى

فتُعطى باملقدار الذي يخدم اجلانب ال�شفهي
من الأداء اللغوي .وفيما ي�أتي موجز عن هذا
الربنامج:
 .1يت�ألف الربنامج من ع�شرة حماور
تغطي خمتلف الأن�شطة واملواقف احليوية
داخل ال�صف وخارجه.
�	.2أُ ِع َّد الربنامج بحيث ميكن تطبيقه
لتدريب املعلمني واملعلمات يف ريا�ض الأطفال
واملراحل االبتدائية واملتو�سطة والثانوية.

 .3مدة التدريب ثالثون �ساع ًة ُتو َّزع
يوما بواقع �ساعتني يف اليوم.
على اثني ع�شر ً
 .4ميكن التدريب يف �أثناء اخلدمة بعد
نهاية الدوام املدر�سي.
 .5عدد املتدربني �أو املتدربات يف
املجموعة الواحدة ال يقل عن ع�شرين وال يزيد
على خم�سة وع�شرين.
 .6املواد امل�ستخدمة يف التدريب
ب�سيطة ومتوافرة ،فهي ال تتعدى جمموعة
من الق�ص�ص واملجالت واللوحات اجلدارية
املم ِّثلة ملناظر طبيعية �أو مواقف اجتماعية.
بالإ�ضافة �إىل حلقات من برنامج تلفازي
مثل برنامج «افتح يا �سم�سم» باللغة العربية
املوجهة
الف�صحى �أو غريه من الربامج َّ
للأطفال وامل�ؤ َّلفة من ق�ص�ص �شائقة.
 .7ميكن للمدرب الواحد تدريب
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جمموعتني �أو ثالث يف �أثناء مدة التدريب.
 .8يف نهاية مدة التدريب يمُ َنح املتدرب
�شهادة «حمادثة باللغة العربية».
�ساد�سا :التقومي العلمي للتطبيق يف رو�ضة
ً
الأزهار العربية:
يف �شهر كانون الأول (دي�سمرب) 1998م
تلقيتُ ر�سال ًة بالفاك�س من �سيدة �أمريكية
ُتدعى «جيل جينكينز» ،تعمل مدر�س ًة ل ّلغة
الإجنليزية لغري الناطقني بها بجامعة بريغام
يونغ الواقعة يف والية يوتا الأمريكية ،وتر�أ�س
جمعية مدر�سي اللغة الإجنليزية للناطقني
بلغات �أخرى ( )TESOLيف اجلامعة
و�ضع
نف�سها .تتحدث ال�سيدة يف ر�سالتها عن ٍ
الحظته وهو �أن العادات القرائية لطلبتها من
العرب �ضعيفة ،و�أنهم ال يقر�ؤون �إال ال�صفحات
املطلوبة لالمتحان ،وناد ًرا ما يقر�ؤون للمتعة
�أو لال�ستزادة من املعرفة .كما لفت نظرها
� ً
أي�ضا �أن املالحظة نف�سها وردت على �أل�سنة
العديد من �أع�ضاء اللجان املنبثقة عن امل�ؤمتر
العام ملدر�سي اللغة الإجنليزية للناطقني
بلغات �أخرى املنعقد يف مدينة �سياتل –
وا�شنطن ()Seattle, Washington
عام 1998م .وت�ضيف قائل ًة« :عندما حاولتُ
�أن �أبحث عن �سبب احلالة القرائية ال�ضعيفة
باللغة الإجنليزية لدى الطلبة العرب علمتُ �أن
العرب جمي ًعا لديهم لغتان (:)diglossia
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حمكية وهي العامية ومكتوبة وهي الف�صحى،
و�أدركتُ حجم التحدي ومقدار املعاناة ال َّل َذين
يواجههما الأطفال العرب يف تعلُّم القراءة
بلغ ٍة ال يتحدثون بها ،و�أن هذا ميكن �أن يكون
�سب ًبا يف تك ُّون عادة عدم الرغبة يف القراءة
لديهم ،حتى باللغات الأخرى .ولقد علمتُ من
الربوفي�سور حممد مهدي الع�ش (بروفي�سور
عربي دم�شقي يعي�ش يف �أمريكا) �أنك تطرح
ح ًّال لهذه امل�شكلة وذلك بتعليم الأطفال
يف مرحلة الريا�ض املحادثة بالف�صحى،
لكي يتقنوا التحدث باللغة التي �سيقر�ؤون
ويكتبون بها؛ مما ي�ؤدي �إىل تي�سري تعلُّمهم
للقراءة والكتابة والق�ضاء على ال�صعوبات
التي يواجهونها يف هذا املجال ب�سبب الثنائية
اللغوية ( .)diglossiaولقد ُ�سررتُ جدً ا
ل�سماع ذلك ،فعزمتُ على كتابة ر�سالة
ماج�ستري بعنوان�« :أثر برنامج التغطي�س
(التوا�صل الدائم) باللغة العربية الف�صحى
يف رو�ض ٍة للأطفال العرب على عالماتهم يف
القراءة والتعبري يف املدر�سة االبتدائية».
«The Effect of A Preschool
MSA Immersion Program
On Arab
Children›s Primary
School Reading and
.»Composition Scores
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وافقت على هذه الدرا�سة ف�سوف �آتي
ف�إذا َ
�إىل دم�شق لأقوم بها.
ومبا �أنني كنت �أنتظر من يقوم بهذا
البحث وذلك من �أجل تقومي الفكرة
وتطبيقاتها من جهة حمايدة؛ فقد كتبتُ لها
باملوافقة ،و�ساعد ُتها يف احل�صول على الإذن
املطلوب من وزارة الرتبية ال�سورية للقيام
بالبحث.
قامت هذه ال�سيدة ب�إجراء بحثها
وناق�شت ر�سالتها وح�صلت على املاج�ستري
يف �شهر �أبريل (ني�سان) عام 2001م ،وقد
تلقيتُ ن�سخ ًة منها يف �شهر �أيار (مايو) عام
2001م ( )2001 Jenkinsحملها �إ َّ
يل
امل�شرف على الر�سالة الربوفي�سور ر .كريك
بلناب  R. Kirk Belnapالذي كان يف
زيار ٍة �أكادميي ٍة �إىل دم�شق .وقد زار رو�ضة
الأزهار العربية و�شاهد الأطفال وا�ستمع �إىل
معجب ًا مبا ر�أى
�أحاديثهم بالف�صحى ،وكان َ
و�سمع.
و�صفت الباحثة الإجراءات التي قامت
تو�صلت �إليها يف
بها ،وذكرت النتائج التي َّ
امللخ�ص الذي جاء يف �صدر ر�سالتها والذي
�أُور ُد ُه مع �شيءٍ من االخت�صار فيما ي�أتي:
جري هذا البحث التقوميي النوعي
�أُ َ
والكمي يف «رو�ضة الأزهار العربية» يف مدينة
حر�ستا – حمافظة ريف دم�شق– �سوريا ،وقد

ا�ستغرق جمع املعلومات اخلا�صة به �شهرين
فرتات متقطع ٍة امتدت من �أيلول
كاملني على
ٍ
(�سبتمرب) عام 1999م �إىل �أيار (مايو)
عام 2000م .وهذه الدرا�سة تخترب �أثر
برنامج التغطي�س (التوا�صل الدائم) باللغة
العربية الف�صحى يف رو�ضة الأزهار العربية
يف عالمات الأطفال يف القراءة والتعبري يف
املدر�سة االبتدائية ،بعد �أن �أم�ضوا يف هذه
الرو�ضة �سن ًة �أو �سنتني �أو ثالث �سنوات.
وتفخر هذه الرو�ضة ب�أنها البيئة الفريدة
التي ُت ْ�ستَخْ َدم فيها اللغة العربية الف�صحى
�أدا ًة للتوا�صل يف �سن ما قبل املدر�سة .وقد
جمعتُ البيانات اخلا�صة بهذه الدرا�سة
من املقا َبالت مع التالميذ ،و�أولياء الأمور،
واملعلمني واملعلمات ،ومدير رو�ضة الأزهار
العربية وم�ؤ�س�سها الدكتور عبداهلل الدنان،
بالإ�ضافة �إىل ِّ
االطالع على دفاتر الأطفال
وت�سجيل �أحاديث بالف�صحى �أ َّداها اثنان
وع�شرون طف ًال تلقائي ًا و�إبداعي ًا دون حت�ضري
م�سبق .وكذلك مت ت�صوير �سجالت العالمات
لـ  2797طال ًبا وطالب ًة ينتمون �إىل مدار�س
حر�ستا االبتدائية ويتوزعون على ال�صفوف
االبتدائية من الأول �إىل ال�ساد�س ،و�أجريتُ
مقارنة بني عالمات الطلبة الذين كانوا يف
رو�ضة الأزهار العربية وعالمات زمالئهم
يف ال�صف نف�سه .و�سوف ت�صف الدرا�سة
� ً
أي�ضا اخلطوط العري�ضة للربنامج الذي ُط ِّبقَ
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لتدريب املعلمات على املحادثة باللغة العربية
الف�صحى.
مت حتليل البيانات بطريقة حتليل
التباين املتعدد ( .)Manovaوقد �أظهرت
النتائج �أن متو�سط عالمات اللغة العربية
بعامة ،وكذلك متو�سطات عالمات القراءة،
والتعبري ،والن�شيد ،واملحفوظات ،كل هذه
املتو�سطات ذوات دالالت �إح�صائية ناجمة
عن ت�أثري عدد ال�سنوات التي �أم�ضاها الطفل
�أو الطفلة يف رو�ضة الأزهار العربية.
لذا فقد تقرر �أن برنامج التغطي�س
(التوا�صل الدائم) باللغة العربية الف�صحى
املط َّبق يف رو�ضة الأزهار العربية له �أثر
�إيجابي ذو داللة يف عالمات القراءة والتعبري
يف مدار�س حر�ستا االبتدائية.
هذا ما ورد يف ملخ�ص الر�سالة .وفيما
ي�أتي مق َت َب�سات من الر�سالة نف�سها:
 .1جاء يف �صفحة ( 68من الن�ص
الأ�صلي) و�صفحة ( 95من الن�ص املرتجم):
«�إن هناك فر ًقا بني عالمات القراءة
والتعبري للطلبة الذين كانوا يف رو�ضة الأزهار
العربية والطلبة الذين كانوا يف رو�ضات
تقليدية �أو مل يذهبوا �إىل �أي رو�ضة يف حر�ستا
– �سوريا .واجلدول ( 10يف �صفحة  )43يبينَّ
�أن الفروق يف معدل العالمات ترتاوح بني 8
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و( 1.9احلد الأق�صى للعالمة هو  )10و�أن
هذه الفروق ذوات داللة بقيم ٍة لـ « »pتعادل
.»0.0001
 .2جاء يف �صفحة ( 73من الن�ص
الأ�صلي) و�صفحة ( 101من الن�ص املرتجم):
«ينبغي �أن ُي ْد َر�س برنامج الدكتور الدنان
الذي و�ضعه لتدريب املعلمات واملعلمني على
املحادثة بالف�صحى ،كما ينبغي �أن ُيقيم ،وبعد
ذلك ُتع َّمم النتائج و ُت َ
ن�شر يف العامل العربي.
و�إذا ثبت جناحه على النحو الذي تحَ َ قَّقَ يف
هذا البحث ف�سوف تزول جميع الأوهام التي
ترتدد عن �صعوبة اللغة العربية ،و�سوف يتعزز
ويتح�سن ا�ستخدام اللغة العربية ك�أداة التعليم
يف املدار�س العربية».
 .3جاء يف �صفحة ( 73من الن�ص
الأ�صلي) و�صفحة ( 102من الن�ص املرتجم):
«ينبغي �أن ُي َج َّرب هذا الربنامج يف بلدان
عربية �أخرى للت�أكد من �إمكانية احل�صول
على نتائج م�شابهة .والبد – بطبيعة احلال–
�أن ُي َط ِّبق الربنامج معلمون ومعلمات يتحدثون
بالف�صحى بطالقة».
 .4جاء يف �صفحة ( 74من الن�ص
الأ�صلي) و�صفحة ( 103من الن�ص املرتجم):
«تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف �إبرازها
حدثه
للت�أثري الإيجابي الذي ميكن �أن ُي ِ
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تعلُّم املحادثة باللغة العربية الف�صحى لدى
الأطفال يف مرحل ِة تعلُّم القراءة والكتابة .كما
توحي الدرا�سة ب�أن مما َر�سة املحا َدثة باللغة
العربية الف�صحى ملدة ثالث �سنوات (يف
�أعمار � 5 ،4 ،3سنني) تز َّود الأطفال العرب
مبهارات الف�صحى التي يحتاجونها للنجاح يف
تعلُّم القراءة والكتابة يف املدر�سة االبتدائية.
وميكن القول �إن ت�أثريات هذا النجاح �ستبقى
معهم �إىل مرحلة التعليم اجلامعي بحيث
ي�صبحون ً
جي�شا من املعلمني والآباء والأمهات
والعاملني الذين �سيقومون بت�أدية وظائفهم
وحينئذ �سيكونون
بارتياح وثقة،
االجتماعية
ٍ
ٍ
م� َّؤهلني لتن�شئة جيل جديد».
هذا بع�ض ما جاء يف ر�سالة «جيل جنكنز»
التي نالت عليها درجة املاج�ستري ،ف�أي نه�ضة
كربى �ستتحقق �إذا كان التحدث بالف�صحى
داخل ال�صف وخارجه طوال �سنوات املرحلة
االبتدائية وما يليها من ال�سنوات الدرا�سية.
�ساب ًعا :م�شاهدات ووقائع من رو�ضة
الأزهار العربية:
فيما ي�أتي جمموع ٌة من امل�شاهدات
�سجلتُها عن �أطفال رو�ضة
والوقائع التي َّ
الأزهار العربية:
�	.1أحد الآباء جاء لت�سجيل ابنه الثاين
يف الرو�ضة ،وعندما �س�أل ُت ُه عن ابنه الأول
الذي كان عندنا و�أ�صبح يف ال�صف الثاين
قال�« :إنه يختلف عن �إخوته الذين مل يكونوا

يف رو�ضتكم ،لأنه �إذا �أعطيته خم�س لريات
لي�شرتي بها �شي ًئا يوفرها ويظل يجمع اخلم�س
بعد اخلم�س حتى ي�شرتي ق�صة».
�	.2أحد الآباء لقي ُت ُه يف ال�شارع ف�س�ألته
عن ابنه حازم الذي كان عندنا فقال« :حازم
الآن يف ال�صف الثالث ،ما �شاء اهلل ،ت�ص َّور �أنه
املرتجمة� ،أما �أخوه الذي
قر�أ «ق�صة مدينتني» َ
�صفحتني ثم
هو يف ال�صف الثامن فقر�أ منها َ
�ألقاها دون �أن يكملها».
 .3جاءتني معلمات من لبنان لزيارة
الرو�ضة وذلك يف 2002/5/26م و�شاهدن
الأطفال وا�ستمعن �إليهم .وكان يف الرو�ضة
طف ٌل ا�سمه �أن�س ماجد �شاهني وعمره �سبع
�سنوات ون�صف و�أ�صبح يف ال�صف الثاين
االبتدائي يف مدر�س ٍة �أخرى طب ًعا ،وكان
قد �أم�ضى ثالث �سنوات يف رو�ضتنا وتع َّل َم
املحادثة بالف�صحى املع َّربة� .أعطيتُ �إحدى
ق�ص�صا
املعلمات الزائرات خم�سة كتب حتوي
ً
غري م�شكولة ،وطلبتُ منها �أن تختار �أي كتاب،
ومنه تختار � َّأي ق�صة .دفعتُ الق�صة املختارة
�إىل الطفل �أن�س فقر�أ الق�صة بال�سرعة العادية
مع �ضبط احلركات ال�صرفية والنحوية دون
�أي حت�ضري م�سبق ،ودون �أي خط�أ .وبعد
القراءة طلبت �إحدى املعلمات منه �أن يروي
ما قر�أ فو�ضع الكتاب جان ًبا و�سرد الق�صة
م�ستخدما الف�صحى دون �أي خط�أ
التي قر�أها
ً
نحوي على الإطالق.
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�	.4إحدى الأمهات جاءت لت�أخذ طفلها
م�سرعا متل ِّه ًفا وعندما
من الرو�ضة فجاءها
ً
و�صل �إليها َت َو َّق َف فج�أة وقال بالعامية:
م�سرعا� .س�ألته
«ماماُ ...ن ِ�سيتُ ال�شنطة» وعاد
ً
املعلمة :ملاذا
رجعت؟ فقال ب�سرعةَ « :ن ِ�سيتُ
َ
حقيبتي».
ثام ًنا :اقرتاحات وتو�صيات:
بعد هذا العر�ض للُّغة العربية وواقعها
وم�ستقبلها من منظور ثقافة الطفل العربي،
وبعد احلل الذي �أقرتحه وط َّبق ُت ُه وحتدثتُ عن
انت�شاره يف ت�سعة �أقطار عربية ،والنجاحات
التي حققها ،وت�أكيد هذه النجاحات
بالبحث العلمي؛ �أو ُّد �أن �أتقدم باالقرتاحات
والتو�صيات الآتية:
�	.1أن تبد�أ وزارة الرتبية واملعارف يف
كل بلد عربي بتخ�صي�ص مدر�سة ابتدائية
لتطبيق احلل الذي ط َّبق ُت ُه بنجاح وهو اعتماد
اللغة العربية لغ ًة وحيد ًة للتوا�صل يف هذه
املدر�سة دون �أي ا�ستخدام للعامية طوال
اليوم املدر�سي داخل ال�صف وخارجه ،وذلك
بعد تدريب املعلمني �أو املعلمات على املحادثة
بالف�صحى املع َّربة (انظر برنامج تدريب
(خام�سا) الذي مر �ساب ًقا) .وبعد
املعلمني يف
ً
م�ضي عام ُت َق َّوم النتائج التي على �ضوئها
ُيت ََّخذ قرار التعميم يف املدار�س على م�ستوى
الدولة.
�	.2أن ُت َخ ِّ�ص�ص جهة حكومية �أو �أهلية
134

د .عبداهلل الدنان

رو�ضة �أطفال �أو �أكرث يف كل بلد عربي ُت ْع َت َمد
فيها اللغة العربية لغ ًة وحيد ًة للتوا�صل يف
الأن�شطة جميعها دون �أي ا�ستخدام للعامية،
كما ح�صل فع ًال يف «رو�ضة الأزهار العربية»،
ومتابعة التطبيق على الأطفال �أنف�سهم يف
مدر�سة ابتدائية ،و�إجراء البحوث الو�صفية
والتقوميية يف �أثناء فرتة التطبيق وبعدها،
ومتابعة تقومي النتائج.
�	.3أن ُت َع َّدل املناهج الدرا�سية يف البالد
املخ�ص�صة
العربية من حيث عدد احل�ص�ص
َّ
للمواد املختلفة بعامة ،ومادة اللغة العربية
بخا�صة لتن�سجم مع الواقع اجلديد الذي
�سي�ؤدي �إليه التطبيق.
�	.4أن تتب َّنى اجلمعيات واالحتادات
واملراكز الثقافية املهتمة بنه�ضة املجتمع
االقرتاحات والتو�صيات املذكورة وتعمل
على حتقيقها ،وذلك بت�أ�سي�س ريا�ض �أطفال
ومدار�س ملختلف املراحل التعليمية تكون لغة
التوا�صل فيها هي اللغة العربية الف�صحى
طوال اليوم املدر�سي داخل ال�صف وخارجه.
�	.5أن ُت َ�ؤ َّ�س�س مراكز للتدريب على
املحادثة بالف�صحى يف كل بلد عربي ويف
ملهاجر تعتمد �أ�سلوب التعليم الوظيفي ولي�س
�أ�سلوب الإعراب وحفظ القواعد.
�	.6أن ُت ْع َت َمد اللغة العربية الف�صحى
لغ ًة لربامج الأطفال الإذاعية والتلفازية
يف البلدان العربية جميعها كما هو احلال
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يف برنامج «افتح يا �سم�سم» الذي �أنتجته
«م�ؤ�س�سة الإنتاج الرباجمي امل�شرتك لدول
اخلليج العربي «وبد�أت َب َّث ُه منذ عام 1979م،
والذي كان يل �شرف �إجراء البحوث التي
�أدت �إىل �إقرار الف�صحى لغ ًة لهذا الربنامج
الأهم .كما كان يل �شرف الإ�شراف على لغة
الربنامج من حيث �صحتها �أو ًال ومن حيث
مالءمتها مل�ستوى الأطفال الذين يخاطبهم
الربنامج ثان ًيا.
�	.7أن تق َّرر اجلامعات ودور املعلمني
مقر ًرا �إلزام ًيا �أو �أكرث بعنوان «املحادثة باللغة
العربية» ،بد ًال من مقررات اللغة العربية
احلالية التي تكرر ما در�سه الطلبة يف املرحلة
الإعدادية.
خامتة:
�أرجو يف ختام هذا البحث �أن يقتنع
اجلميع �أنه من حق الأطفال العرب �أن يتعلموا
املعرفة بلغ ٍة يتقنون التحدث بها يف مرحلة
ريا�ض الأطفال �أو يف املرحلة االبتدائية ،و�أن
�أي ت�أخري يف �إعطائهم هذا احلق فيه ظل ٌم
ري لهم وللأجيال القادمة وللُّغة العربية،
كب ٌ
وخطور ٌة حقيقي ٌة على امل�سرية احل�ضارية
ٌ
وانحراف عن ال�سبيل امل�ؤدي
للأمة العربية،
�إىل حتقيق �آمال الأمة يف التفكري ال�سليم
والعلم والتقدم والرفعة والوحدة مع املحافظة
واملعا�صرة.
على الأ�صالة
َ

�أ�س�أل اهلل �أن يوفقنا جمي ًعا خلدمة
�أوطاننا و�أمتنا؛ �إنه املوفق لكل خري.
املراجع
 -1وزارة الرتبية الأردنية« ،اخلطط
الدرا�سية املعمول بها يف مراحل التعليم»،
1996/1995م.
 -2البيطار ،عا�صم حممد بهجة،
«النحو بني التي�سري والتع�سري» ،جملة الفي�صل
(ال�سعودية) العدد 1995 ،218م� ،ص.60
 -3متيم ،راجح ح�سني ،قيا�س املهارات
الأ�سا�سية للتعبري الكتابي لدى الطلبة يف
نهاية املرحلة الإعدادية (درا�سة ميدانية
يف املدار�س الر�سمية يف حمافظة دم�شق)،
ر�سالة ماج�ستري ،جامعة دم�شق1992 ،م،
�ص.150 ،147 ،93
 -4متيم ،ي�سري ح�سني ،درا�سة
ميدانية تدريبية ل�صعوبات التلخي�ص لدى
طلبة ال�صف الثاين الإعدادي ،وفاعلية
برنامج تدريبي يف حت�سني م�ستوى الطلبة يف
التلخي�ص الكتابي يف املدار�س الر�سمية يف
حمافظة دم�شق ،ر�سالة دكتوراه يف الرتبية،
جامعة دم�شق1996 ،م� ،ص.201-199
 -5جمعية ل�سان العرب لرعاية اللغة
العربية ،دليل امل�ؤمتر ال�سنوي ال�سابع،
2000م� ،ص.4
135

البحوث

 -6جمعية حماية اللغة العربية –
ال�شارقة (2001م).
 -7جينكنز ،جيل� ،أثر برنامج
التغطي�س (التوا�صل الدائم) باللغة العربية
الف�صحى املط َّبق يف رو�ض ٍة للأطفال العرب
على عالماتهم يف القراءة والتعبري يف
املدر�سة االبتدائية ،ترجمة :عبداهلل الدنان
ويون�س حجري ،دار الب�شائر ،دم�شق2005 ،م.
 -8ح�سني ،طه ،يف الأدب اجلاهلي،
دار املعارف مب�صر ،القاهرة1927 ،م ،ط،1
�ص.13
 -9اخلطيب ،ح�سام« ،هموم اللغة
العربية يف ع�صرنا» ،جملة املعرفة1967 ،م،
العدد � ،178ص.213
 -10الد�سوقي� ،إبراهيم 2000م ،تعليم
الف�صحى ولغة املتعلم2000 ،م� ،ص،16
جمعية ل�سان العرب لرعاية اللغة العربية،
دليل امل�ؤمتر ال�سنوي ال�سابع – امليثاق العربي
امل�شرتك لرعاية اللغة العربية – الأمانة
العامة جلامعة الدول العربية.
 -11الدنان ،عبداهلل« ،الإبداع واللغة
العربية يف املناهج املدر�سية» ،جملة جامعة
دم�شق ،املجلد  ،2عدد  6حزيران (يونيه)
1986م.
 -12الدنان ،عبداهلل� ،إعداد املعلم
136

د .عبداهلل الدنان

وتدريبه على تعليم اللغة العربية الف�صحى يف
املرحلة االبتدائية ،ندوة تعليم اللغة العربية
يف املرحلة االبتدائية ،الريا�ض ،ذو القعدة
1420هـ ،فرباير 2000م.
 -13الدنان ،عبداهلل« ،اللغة العربية
والإبداع الفكري الذاتي» ،ندوة الإبداع
الفكري الذاتي يف العامل العربي ،جامعة
الكويت ،جامعة الأمم املتحدة ،املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب ،معهد
الكويت للأبحاث العلمية1981 ،م.
 -14الدنان ،عبداهلل« ،ندوة م�شكالت
اللغة العربية على م�ستوى اجلامعة يف دول
اخلليج واجلزيرة العربية» ،جامعة الكويت،
1979م ،التو�صيات� ،ص.2
 -15الدنان ،عبداهلل« ،منوذج تربوي
متكامل لتعليم اللغة العربية الف�صحى
لأطفال الريا�ض بالفطرة واملمار�سة:
النظرية والتطبيق» ،معر�ض البا�سل للإبداع
واالخرتاعات ال�سوري 1999 ،1998 ،1997م.
 -16ال�سيد ،حممود« ،اال�ستعماالت
اللغوية النحوية يف التعبري ،درا�سة ميدانية»،
دم�شق ،مكتبة الأنوار1981 ،م� ،ص.25
 -17ال�شريف ،حممد �أحمد ،والب�سام،
عبدالعزيز ،وعفيفي ،حممد الهادي،
ا�سرتاتيجية تطوير الرتبية العربية ،تقرير

تعليم اللغة العربية بالفطرة واملمار�سة

جلنة و�ضع ا�سرتاتيجية لتطوير الرتبية يف
البالد العربية ،املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم1979 ،م� ،ص.164
� -18صحيفة اليوم – الدمام – 1
جمادى الآخرة 1421هـ� ،أغ�سط�س 2000م.
� -19صحيفة اليوم الأ�سبوعي – املنطقة
ال�شرقية – ال�سعودية – 2002/9/21م.
� -20صليبا ،جميل ،م�ستقبل الرتبية
يف العامل العربي ،مكتبة الفكر اجلامعي،
عويدات ،بريوت1967 ،م� ،ص.147-123
 -21عبدالكرمي� ،أحمد عزت ،تاريخ
التعليم يف م�صر من نهاية حكم حممد علي
�إىل �أوائل حكم توفيق ،القاهرة 1945م ،ج،3
�ص.260-259
 -22عبده ،داود�« ،ضعف الطالب يف
فهم املقروء» ،جامعة الكويت1979 ،م� ،ص،5
بحث مق َّدم �إىل «ندوة م�شكالت اللغة العربية
على م�ستوى اجلامعة».
 -23عليان ،ه�شام عامر« ،م�ستوى
التح�صيل يف النحو عند طلبة تخ�صُّ �ص
اللغة العربية يف معاهد املعلمني واملعلمات يف
الأردن» ،ر�سالة ماج�ستري ،اجلامعة الأردنية،
كلية الرتبية 1978م.
 -24عمار ،حممود« ،مظاهر �ضعف
الطالب يف اللغة العربية» ،جملة الفي�صل
(ال�سعودية)1995 ،م ،العدد � ،218ص.50

 -25العي�سى� ،سليمان ،وزمال�ؤه ،دليل
املدر�س لل�صف الأول الإعدادي ،امل�ؤ�س�سة
العامة للمطبوعات والكتب املدر�سية� ،سوريا،
1987/1986م� ،ص.69
 -26ف�ضيل ،عبدالقادر ،املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم� ،إدارة الرتبية،
«التقرير النهائي لندوة �أ�ساليب تدري�س اللغة
العربية يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي و�أوراق
العمل» ،ال�شارقة 1994م ،تون�س 1994م.
 -27الفهد� ،سليمان« ،لغة عيالنا يف
خطر» �صحيفة الوطن الكويتية ،العدد ،4913
� 24أكتوبر (ت�شرين الأول)1988 ،م.
 -28يف مدار�س منطقة ع�سري – الأجيال
القادمة �ستتكلم بالف�صحى ،املعرفة –
ال�سعودية ،العدد � ،55شوال 1420هـ ،يناير
(كانون الثاين) 2000م� ،صفحة .188
 -29الكويت ،وزارة الرتبية« ،درا�سة
مقارنة للخطط الدرا�سية يف مراحل التعليم
العام يف بع�ض الدول ال�شرقية والغربية»،
�ص.13
 -30املبارك ،مازن« ،منهج تكاملي
لعلوم اللغة العربية» ،جملة املعرفة 1986م،
العددان � ،290-289ص.213
 -31جماور ،حممد �صالح الدين،
«�أدوات الربط يف اللغة العربية ومدى قدرة
137

البحوث

تالميذ املرحلة الإعدادية على ا�ستعمالها»،
ر�سالة ماج�ستري ،جامعة عني �شم�س،
القاهرة1956 ،م.
 -32جملة املعلم اجلديد ،بغداد،
اجلمهورية العراقية ،عدد �شباط (فرباير)
1964م� ،ص.98-90
 -33املجل�س العربي للطفولة والتنمية –
امل�شروع العربي لتنمية ثقافة الطفل – ورقة
تعريفية – 2002م� ،ص.12 ،11
 -34املعتوق� ،أحمد حممد« ،لغتنا ومناهج
التعليم» ،جملة الفي�صل (ال�سعودية) ،العدد
1995 ،218م� ،ص.56-55
 -35النحا�س ،م�صطفى�« ،أ�ضواء على
مناهج النحو وال�صرف يف اجلامعة من خالل
�أخطاء الطالب يف االمتحانات» ،جامعة
الكويت 1979م� ،ص ،10 ،1بحث مق َّدم �إىل
«ندوة م�شكالت اللغة العربية على م�ستوى
اجلامعة».
 -36ندوة مناهج اللغة العربية يف التعليم
ما قبل اجلامعي ،اململكة العربية ال�سعودية،
وزارة التعليم العايل1985 ،م� ،ص.10
 -37وزارة املعارف باململكة العربية
ال�سعودية« ،عدد ح�ص�ص املواد ح�سب اخلطة
الدرا�سية باملدار�س».

138

د .عبداهلل الدنان
Chomsky,
Noam, -38
Review of B. F. Skinner›s
Verbal Behavior, in Language,
.p ,)1959 ,xxxv, (January-March
.42 .and p 27
Ervin, S. Imitation and -39
Structural Change in Chilren›s
Language. In New Directions
in the Study of Language, E.
Lenneberg (Ed.) Cambridge,
.1964 ,Mass.: M. J. T. Press
,)1959( .Ferguson, C.A -40
Diglossia: Language in Culture
.340-325 ,15 ,and Society. Word
Jenkins, Jill, The Effect -41
of a Preschool MSA Immersion
Program on Arab Children›s
Primary School Reading
and Composition Scores, M.
A. Thesis, Brigham Young
.2001 University, April
Lenneberg, Eric H., -42
Biological Foundations of
,Language, John Wiley & Sons
.180 ,178 .pp ,1967

يحوي هذا اجلزء
 - 1ندوة تكرمي د .عبدالعزيز املانع ،د� .أحمد ال�ضبيب ،د .حممد الهدلق		
				
 - 2اختطاف اجلا�سر �صحفياً� ،أ .عبداهلل املناع
 - 3ت�أمالت يف الرواية ال�سعودية ،د .عبداهلل بن حممد الغذامي
 - 4قلق الت�أليف" :املكون اليهودي" منوذجاً ،د� .سعد البازعي			
		
 - 5مر�ض الزهامير :خرف ال�شيخوخة املبكر ،د.فهد اخلليفة
		

139
163
171
187
205

ندوة تكرمي د .عبدالعزيز املانع

(ندوة تكريم د .عبدالعزيز المانع
بمناسبة فوزه بجائزة الملك فيصل العالمية
( )
ُّ
للغة العربية وآدابها) *
د .أحمد الضبيب (**
)
د .محمد الهدلق (***
)

ترتكز الأ�سباب العامة التي زدت �إىل �إخفاق التعليم احلديث يف تعليم اللغة العربية يف �سببني:
الأول :هو اال�ستعمار يف �شقيه الع�سكري والثقايف؛ والثاين :مناخ التخلف العام الذي تعي�ش يف
�أمتنا العربية.
وهنالك ثمة �أ�سباب النح�سار اللغة العربية ومناف�سة الأجنبية لها ومنها :تر�سيخ ال�شركات
الأجنبية الغة العربية لغة الأعمال التجارية .وقد �أدى االحتكاك بني العربي والآخر �إىل التقليد
الأعمى ،واالن�سياق وراء ثقافة الآخر دون انتقاء فحل التغريب حمل التحديث.
وعندما تُ�سرتد اللغة من غربتها بني العرب وينظر �إىل تعليمها على �أ�س�س واقعية حديثة
ف�إننا حينئذ ن�ستطيع القول ب�أننا جنحنا يف �إحداث �إ�صالح لغوي ي�ست�أ�صل ال�ضعف والركاكة
اللغوية ،وي�ؤذن يف بزوغ فجر جديد م�شرق يف حياة اللغة الأم لغة النه�ضة ومفتاح العبقرية.

د� .أحمد بن حممد ال�ضبيب
لعل من احل��ق القول �إن االحتفاء بالأ�ستاذ
الدكتور عبدالعزيز املانع  -بو�صفه حمقق ًا
�سعودي ًا فائز ًا بجائزة امللك في�صل العاملية-
وي �ع��د اح �ت �ف��ا ًء ب�ح��رك��ة حت�ق�ي��ق ال �ت�راث يف

اململكة ،وبجهود املحققني ال�سعوديني الذين
مار�سوا هذه املهنة عن �شوق وحمبة ،وما كان
املحتفى به �إال واحد ًا منهم.
لقد اهتمت بالدنا بن�شر الكتاب الرتاثي
منذ عهد مبكر من تكوين الدولة ال�سعودية

(*) حما�ضرة �أُلقيت �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف ،يف منتدى «اخلمي�سية»،مبنا�سبة ح�صول الدكتور
عبدالعزيز املانع على جائزة امللك في�صل للُّغة العربية و�آدابها ،يوم اخلمي�س 1430/ 4/13ه�ـ املوافق / 9
2009/4م� .أدار اللقاء د .عبدالعزيز الهالبي� ،أ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي بجامعة امللك �سعود.
(**) مدير جامعة امللك �سعود�سابق ًا ،وع�ضو�سابق يف جمل�س ال�شورى.
(***) �أ�ستاذ الأدب العربي القدمي بجامعة امللك �سعود.
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الثالثة ،فقد كان امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز-
رحمه اهلل -يوا�صل ن�شر كتب ال�تراث قبل
توحيد اململكة ،ويطبعها يف الهند �أو م�صر،
كما ي�شارك يف طباعتها بع�ض املو�سرين من
�أبناء البالد .وعندما بلغ امللك عبدالعزيز
مكة املكرمة كان من �أول الأعمال الثقافية
�سنة و�صوله �إ�صدار كتَابني تراث َّيني� ،أحدهما
جم�م��وع��ة ال�ت��وح�ي��د وه��و جم�ل��د ك�ب�ير ي�ضم
م�ؤلفات لعلماء الدعوة ال�سلفية �إىل جانب
م�ؤلفات لعلماء قدماء؛ والثاين كتاب يتناول
منا�سك احلج.
ولقد متيزت حركة ن�شر الرتاث يف بالدنا
مبرحلتني مهمتني� :أوالهما :مرحلة الريادة؛
والثانية :املرحلة الأكادميية.
ق ��اد امل��رح �ل��ة الأوىل ع�ل�م��اء ومثقفون
ون��ا���ش��رون ،وك���ان بع�ضهم ي�صنع �صنيع
النا�شرين القدماء م�صححي املطابع �سواء
يف م�صر �أو يف مكة ،فيقت�صر على ت�صحيح
الن�ص ،وحتريره بقدر اال�ستطاعة .وبع�ضهم
ي�ضيف �إىل الهوام�ش ��ش��روح� ًا ويقابل بني
الن�سخ ،وبع�ضهم ي�ت��أث��ر بحركة التحقيق
احلديثة عند امل�ست�شرقني واملحققني العرب،
دون ال �ت��زام ��ص��ارم بقواعد التحقيق التي
و�ضعها املحدثون.
وم��ن �أه��م الأع�ل�ام يف ه��ذه املرحلة من
ال�سعوديني :ر�شدي ال�صالح ،وحمد اجلا�سر،
140

د� .أحمد ال�ضبيب ،د .حممد الهدلق

و�أح �م��د عبدالغفور ع �ط��ار ،وحم�م��د �أحمد
العقيلي ،و�أ�سعد طرابزوين.
�أما املرحلة الأكادميية فهي التي بد�أت
بجهود �أ�ساتذة اجلامعات ال�سعودية الأوائل،
الذين حملوا معهم املنهجية العلمية ال�صارمة
كما تعلموها يف اجلامعات الغربية .وبع�ضهم
كانت �أعمالهم املح َّققة ج��زء ًا من متطلبات
احل�صول على الدرجات العلمية التي ح�صلوا
عليها.
من �أهم �أعالم هذه املرحلة املبكرة  -وهي
مرحلة الثمانينيات والت�سعينيات الهجرية
(ال�ستينيات وال�سبعينيات امليالدية) :ح�سن
ال�شاذيل فرهود ،الذي ن�شر يف القاهرة كتاب
الإي�ضاح للع�ضدي �سنة 1389هـ1969 -م وهو
جز ٌء من ر�سالته للدكتوراه ،و َيعد �أول �أكادميي
�سعودي ين�شر كتاب ًا حم َّقق ًا؛ وعبدالعزيز بن
عبداهلل اخلويطر ال��ذي ن�شر �سنة 1390ه �ـ
 1970م تاريخ ال�شيخ �أحمد بن منقور وهو�أول �أكادميي ين�شر كتاب تاريخ حم َّقق ًا ،ومل
يكن العمل جزء ًا من ر�سالة الدكتوراه؛ و�أحمد
بن حممد ال�ضبيب ،ال��ذي ن�شر يف الريا�ض
ك�ت��اب الأم �ث��ال لأب��ي فيد ال�سدو�سي� ،سنة
1390هـ – 1970م ،وهو �أول �أكادميي ين�شر
كتاب ًا �أدبي ًا حم َّقق ًا ،ومل يكن الكتاب جزء ًا
من ر�سالة الدكتوراه؛ وح�سن باجودة ،الذي
ن�شر �سنة 1392هـ – 1972م ديوان عبداهلل
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ب��ن رواح��ة الأن���ص��اري ر� �ض��ي اهلل عنه ،كما ن�شر
يف ال�سنة التالية دي��وان �أبي قي�س �صيفي بن
الأ�سلت ،وكال الديوانني جمعهما املحقق من
امل�صادر ،ومل يكونا عن ن�سخ خطية ،وبذلك
يكون الدكتور باجودة �أول �سعودي يجمع �شعر ًا
متفرق ًا ل�شعراء قدماء ،وكان العمالن جزء ًا
من ر�سالته للدكتوراه.
ويلفت النظر �أن جميع ه��ذه امل�ؤلفات
لأول�ئ��ك الباحثني ال�سعوديني هي الن�شرات
الأوىل الرائدة يف العامل العربي.
يف املرحلتني ت�ت�ف��اوت درج ��ات اجل��ودة
ب�ح���س��ب ع �ل��م امل �ح �ق��ق ،و�إخ�ل�ا���ص��ه لعلمه
وهدفه،ولي�س املقام مقام تف�صيل يف ذلك.
ي ��أت��ي ع�ب��دال�ع��زي��ز امل��ان��ع ��ض�م��ن جيل
�أ�ساتذة اجلامعات الذين نبغوا بعد بداية
القرن اخلام�س ع�شر الهجري (الثمانينيات
امليالدية) ،وهي مرحلة مميزة بعدة �صور:
منها �إن�شاء امل�ؤ�س�سات العلمية التي ترعى
الرتاث ،ومنها اعرتاف اجلامعات بالتحقيق
يف الدرا�سات العليا ويف الرتقيات؛ فان�صرف
ط�لاب الدرا�سات العليا �إىل ه��ذه الناحية،
ومنها الوفرة املادية التي نعمت بها اململكة
وك��ان من نتائجها اكتمال املكتبات العلمية
التي احت�ضنت املخطوطات وامل�صادر املهمة
من الرتاث ،وعلى ر�أ�سها مكتبة جامعة امللك
�سعود التي كانت لها ريادة ال ُت ْن َكر فيما قبل

بداية القرن .وكذلك �إن�شاء مكتبات �أخرى
احتذتها و�سارت على منوالها.
لعل �أقدم عمل ن�شره الدكتور املانع كان
كتاب َ
املنتخب من كتاب ال�شعراء لأبي نعيم
الأ�صبهاين (ت430هـ – 1038م) ،ن�شره �سنة
1402هـ 1982 -م يف الريا�ض ،عن خمطوط
�ضمن جمموع يف املكتبة الظاهرية بدم�شق.
لقد اكتنف الغمو�ض م�ؤلف الكتاب ،فهل هو
كتاب
�أبو نعيم الأ�صبهاين نف�سه انتخبه من ٍ
له كبري عنوانه كتاب ال�شعراء� ،أم انتخبه من
كتاب ي�سمى كتاب ال�شعراء لغريه كان معروف ًا
املنتخب (بك�سر اخل��اء)
يف زم�ن��ه؟ �أم �أن
ِ
�شخ�ص �آخ��ر انتخبه من كتاب كبري مفقود
لأبي نعيم .يذهب املحقق �إىل �أن �أبا نعيم هو
م�ؤلف َ
املنتخب لكنه ال يجزم بذلك ،ويرتك
الباب مفتوح ًا �إىل �أن يعرث على ن�سخ �أخرى
لهذا املخطوط.
ويف ال�سنة ذاتها ن�شر املانع مع الدكتور
وليد ق�صاب كتاب الأف�ضليات ،وهو جمموعة
من �سبع ر�سائل كتبها امل�ؤلف علي بن منجب
املعروف بابن ال�صرييف للملك الأف�ضل �أحمد
بن بدر اجلمايل �أمري اجليو�ش امل�صرية يف
زمنه (ت 515ه� �ـ) واعتمد املحققان على
ن�سخة وحيدة يف مكتبة الفاحت برتكيا ،منها
ن�سخة م�صورة يف مكتبة جامعة امللك �سعود،
و ُي ْع َت َقد �أنها من خمطوطات القرن ال�ساد�س
الهجري.
141

املحا�ضرات

ويف ال�سنة التي تلت ن�شر ر�سالة �صغرية
يف جم�ل��ة ع ��امل ال�ك�ت��ب (م� ��ج ،4ع ،1رج��ب
1403ه �ـ – �إبريل 1983م� ،ص )100–98
جل�لال ال��دي��ن ال�سيوطي عنوانها� :إحت��اف
النبالء ب�أخبار الثقالء ،عن ثالث خمطوطات
يف مكتبات تركيا مل يذكر تواريخ ن�سخها،
يرجح �أن تكون من خمطوطات
لكن املحقق ِّ
القرنني العا�شر �أو احلادي ع�شر.
ويف ال�سنة ال�ت��ي ب�ع��ده��ا( 1404ه � �ـ –
1984م )�أ�صدر املانع كتا َبني حم َّققني �أحدهما
عنوانه :تر�سل ابن قالق�س الإ�سكندري ،وهو
م��ن رج��ال ال�ق��رن ال�ساد�س الهجري (�سنة
 567هـ – 1172م)؛ والثاين :الزهر البا�سم
والعرف النا�سم يف مديح الأجل �أبي القا�سم،
البن قالق�س نف�سه ،ن�شرتهما عمادة �ش�ؤون
املكتبات بجامعة امللك �سعود.
الكتابان مل�ؤلف واح��د ،الأول جملة من
ر�سائله ،والثاين يحوي نرث ًا و�شعر ًا للم�ؤلف،
يف م��دي��ح �أب��ي القا�سم ب��ن حجر ب��ن حمود
القر�شي زعيم امل�سلمني يف جزيرة �صقلية يف
القرن ال�ساد�س الهجري ،كما �أ�شار �إىل ذلك
ابن جبري يف رحلته.
ن�شر املانع كتاب الرت�سل عن ن�سختني
�إح��داه�م��ا يف مكتبة خ�ير ال��دي��ن الزركلي،
والثانية يف دار الكتب امل�صرية� .أم��ا كتاب
الزهر البا�سم فكان عن ن�سخة وحيدة يف
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مكتبة رئي�س الكتاب يف املكتبة ال�سليمانية،
�ضمن جمموع.
وحتمل لنا �سنة 1405ه �ـ 1985-م من
حتقيقات امل��ان��ع ك �ت��اب ع �ي��ار ال�شعر الب��ن
طباطبا العلوي (ت 322هـ) ،وقد حققه عن
ن�سخة وحيدة حمفوظة يف مكتبة الإ�سكوريال،
وقد كتب بخطني خمتلفني ،وكان الفراغ من
ن�سخه �سنة 877هـ .كان كتاب عيار ال�شعر قد
�صدر يف طبعة �سابقة بتحقيق ٍّ
كل من الدكتور
حممد زغلول �سالم والدكتور طه احلاجري
�سنة 1956م ،و�أٌعيدت طباعة هذه الن�شرة
�سنة 1980م بتحقيق الدكتور �سالم منفرد ًا،
وقد راجع املانع هذه الن�شرةَّ ،
و�سطر عليها
ملحوظات� ،إال �أن الكتاب يف هذه الن�شرة غري
جدير ب�أن ُي ْط َرح للنا�س ،ور�أى �أن يعود �إىل
الكتاب يف �أ�صله املخطوط ويعيد حتقيقه على
�أ�س�س علمية ومنهجية مع بيان �أخطاء ن�شرة
الدكتور زغلول �سالم.
و ُت َعد ن�شرة املانع �أوثق ن�شرة لهذا الكتاب
و�أكرث منهجية.
وح�سب علمي ال �أج ��د للمانع ن�شرات
حتقيقية يف ال�سنوات ال�سبع التالية حتى �سنة
1412هـ 1991 -م �إذ يخرج لنا حتقيقه لكتاب
من ا�سمه عمرو َمن ال�شعراء البن اجلراح،عن
ن�سخة خطية يف مكتبة الفاحت برتكيا.
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مل ي �ت��ح ل �ك �ت��اب َم ��ن ا� �س �م��ه ع �م��رو من
ال���ش�ع��راء �أن ُي� ْن���َ�ش��ر ن�شرة علمية موثوقة
قبل ن�شرة املانع ،فقد �سار يف حتقيقه على
الأ�سلوب العلمي الر�صني من �ضبط الن�ص
وحت��ري��ره ،والتخريج لن�صو�صه ،والرتجمة
لأعالمه ،و�صنع الفهار�س له.
وال ت�شري �أوراق ��ي �إىل �أع�م��ال حتقيقية
للمانع فيما بني ال�سنتني 1412ه�ـ و1422ه�ـ،
وق��د يك�شف بع�ض ه��ذا الغمو�ض ما يذكره
يف مقدمته لكتاب امل�آخذ على ُ�ش َّراح املتنبي،
ال��ذي يبدو �أن��ه ب��د�أ خطواته يف حتقيقه منذ
�سنة 1415ه� �ـ ،فهو يقول( :وم��رت ال�سنون
وحل عام 1415ه�ـ وكنت قد حققت ع��دد ًا ال
ب�أ�س به من املخطوطات ،فبد�أت �أبحث عن
عمل جديد ي�ستحق اجلهد املبذول فيه ،وكنت
قد �أُن�سيت عمل ابن معقل وم�آخذه على ُ�ش َّراح
دي��وان املتنبي ،ولكن دار حديث بيني وبني
�أخي وزميلي الأ�ستاذ الدكتور حممد الهدلق،
ف�س�ألني عما �أن��وي عمله بعدما فرغت مما
كنت م�شغو ًال بتحقيقه ،فقلت �إين ما زلت
�أبحث عن عمل له وزن��ه ،و�إذا به ي�شري َع َل َي
بتحقيق كتاب امل�آخذ على ُ�ش َّراح املتنبي ،بل
ذهب  -جزاه اهلل خري ًا � -إىل �أبعد من هذا،
فقدم يل العمل كام ًال م�صور ًا على ورق يف
�أجزائه اخلم�سة (امل�آخذ �ص.)6
تلك �إذن هي �سنوات الرتقب والتقاط
الأنفا�س والبحث عن عمل ،وق��د وقعت يده

على املطلوب �سنة 1415هـ ومل يكن املطلوب
�سه ًال ،بل كان كتاب ًا �ضخم ًا يتكون من خم�سة
�أجزاء ،فقد بينَّ �أبو العبا�س �أحمد بن معقل
الأزدي املهلبي (ت644ه �ـ) يف كتابه امل�آخذ
على ُ�ش َّراح املتنبي نقده خلم�سة من ُّ
ال�ش َّراح
هم ابن جني يف الف�سر ،و�أب��و العالء املعري
يف الالمع العزيزي ،و�أبو زكريا التربيزي يف
املو�ضح ،و�أبو اليمن الكندي يف ال�صفوة ،و�أبو
احل�سن الواحدي يف �شرحه ال�شهري لديوان
املتنبي.
نحن �إذن �أمام عمل كبري ،يدخله املانع
مقتحم ًا جامع ًا لتحقيق هذا الكتاب ُع َّدته،
لي�س يف احل�صول على ن�سختَيه اخلطيتَني
وح���س��ب ،و�إمن ��ا بجمع جميع ��ش��روح دي��وان
املتنبي املطبوعة واملخطوطة ،للرجوع �إليها
عند التحقيق .هذابالإ�ضافة �إىل م�صادر
�أخ��رى اقت�ضاها التخريج لبع�ض ن�صو�ص
الكتاب .و�صرف له من اجلهد وال��وق��ت ما
جعله ُيخرج لنا عم ًال يتميز بالدقة والإتقان،
وق��د �صدر الكتاب �سنة 1422ه �ـ عن مركز
امللك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية.
لقد �أمت الدكتور املانع التحقيق لكتاب ابن
معقل عن ن�سختَني خطيتَني� :إحداهما ن�سخة
مكتبة في�ض اهلل ب�إ�ستانبول ،ويرى املحقق �أنها
بخط امل�ؤلف ،والثانية يف مكتبة عارف حكمت
باملدينة املنورة ،وقد ُكتبت �سنة 1040هـ.
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لكن �إجن��از هذا العمل ال�ضخم ما لبث
�أن �أغرى املانع يف �أن يتحول به �إىل ما ي�شبه
امل���ش��روع العلمي الكبري ،فانطلق منه �إىل
حتقيق كتا َبني �آخ َرين يدوران يف فلك �شروح
�شعر املتنبي� ،أحدهما كتاب ق�شر الف�سر لأبي
�سهل حممد بن احل�سن الزوزين (ت 445هـ)
الذي �صدر �سنة 1427هـ؛ والثاين كتاب ا�سماه
الف�سر ال�صغري يف تف�سري �أبيات املعاين يف
�شعر املتنبي لأبي الفتح عثمان بن جني.
�أما كتاب الق�شر فقد حققه عن ن�سختني
يف دار الكتب امل�صرية؛ �إحداهما ُكتبت �سنة
475هـ وهي الأ�صل؛ �أما الثانية فن�سخة حديثة
ُنقلت عن هذه الن�سخة الأ�صل �سنة 1355هـ.
ومو�ضوع الكتاب وا�ضح فهو انتقاد امل�ؤلف
لأبي الفتح عثمان بن جني يف �شرحه لديوان
املتنبي امل�س َّمى بالف�سر.
�أما الكتاب الذي �أ�سماه بالف�سر ال�صغري
فهو كتاب البن جني �سبق �أن ُن�شر بعنوان:
(الفتح الوهبي على م�شكالت املتنبي) لأبي
الفتح ابن جني ،وقد ن�شره الدكتور حم�سن
غيا�ض عجيل يف بغداد �سنة 1973هـ.
يف�سر املانع �سبب �إق��دام��ه على حتقيق
ه��ذا الكتاب م��رة �أخ��رى يف مقدمة الكتاب
ب��أن ذل��ك «ب�سبب �شكوك كانت ت��راودين يف
�أمره ،ويف �أمر عنوانه ،ويف جهد حمققه ويف
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حتقيقه»(الف�سر ال�صغري �ص ،)9ثم ذكر هذه
النقاط بالتف�صيل.
والواقع �أن املانع قد �أخرج بتحقيقه هذا
الكتاب ن�سخة قيمة ،جديرة باالعتماد �أكرث
من تلك ال�صادرة بتحقيق الدكتور عجيل.
تلك هي جممل �أعمال املانع التحقيقية ،لكن
عندما نناق�ش منهجه يف �أعماله جند باحث ًا
متمكن ًا ،وحمقق ًا �أمين ًا ،يحاول حترير الن�ص،
و�إطالع القارئ على كل ما فيه ،ويبذل ما يف
و�سعه يف خدمته ،وي ِعد له الأدوات الالزمة كي
يخرج على �أف�ضل �صورة.
وم ��ن خ�ي�ر م��ا يف ك�ت�ب��ه ال �ت��ي ت�ن��اول�ه��ا
بالتحقيق م�ق��دم��ات��ه ال �ت��ي مت�ث��ل درا� �س��ات
م�ستوعبة ،تعالج مو�ضوع الكتاب ،وقيمته،
ِ
و�سرية م�ؤلفه ،وو�صف خمطوطاته ،وم�آخذه
على من �سبقه من املحققني.
ول�ع��ل م��ن �أف���ض��ل م��ا ق��ر�أت��ه ل��ه يف هذا
ال�صدد ذلك اجل��زء ال��ذي خ�ص فيه م�ؤلف
كتاب ق�شر الف�سر باحلديث.
لقد كان �أب��و �سهل ال��زوزين م�ؤ ِّلف ًا يكاد
يكون مغمور ًا عند م�ص ِّنفي ال�تراج��م ،على
الرغم من �أنه كان من دهاة ال�سيا�سيني يف
الدولة الغزنوية الذين ُي�شار �إليهم بالبنان.
وم ��ع ��ش��ح امل �� �ص��ادر ب�ن��ى امل��ان��ع ل��ه ترجمة
رائعة مف�صلة ،با�ستقراء التاريخ الغزنوي،
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وا�ستخراج ما يخ�ص �أبا �سهل الزوزين منه،
ذلك الرجل ال�سيا�سي ال�شر�س ،الذي حالفه
احلظ دائم ًا يف حاالت االنت�صار ،ويف حاالت
االنك�سار .ف�أطلعنا على امل�شهد ال�سيا�سي
الذي كان يجول فيه هذا الأديب وي�صول ،قبل
�أن تدركه ال�شيخوخة وين�صرف �إىل الت�أليف.
ه��ذه الرتجمة التي �صنعها املانع فريدة يف
بابها ،ميكن �أن ت�ك��ون ن��واة ال لعمل علمي
تاريخي يتناول حياة �سيا�سي قوي ال�شكيمة
وح�سب ،ول�ك��ن لعمل �إب��داع��ي �أي���ض� ًا ي��روي
�سرية هذا ال�سيا�سي املاكر ،والأديب الأ�صيل،
والناقد املتمكن.
�إنني �إذ �أهنئ الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز
بن نا�صر املانع ب َنيله هذه اجلائزة الرفيعة،
ف�إنني �أرجو اهلل �أن ميده بال�صحة ،ويبارك يف
جهوده ،ويوفقه �إىل اخلري.
املانع :الباحث املحقق
�أ.د .حممد الهدلق
الأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز بن نا�صر املانع
باحث متميز ،وحمقق َث ْبت ،و�أ�ستاذ �أكادميي
بارز.
عرفتُ ال�صديق الدكتو َر املانع منذ زمن
طويل جد ًا ،فلقد زاملته يف املدر�سة االبتدائية
ب�شقراء ،ثم يف املعهد العلمي هناك ،ثم يف
كلية اللغة العربية بالريا�ض ،ثم يف جامعة

الأزه��ر مب�صر ،ثم يف الإع��ادة بق�سم اللغة
العربية بكلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية
مبكة املكرمة ثم يف البعثة �إىل بريطانيا ،ثم
يف ق�سم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة
امللك �سعود بالريا�ض،،ثم يف ع�ضوية جمل�س
�إدارة النادي الأدبي بالريا�ض ،ثم يف خمي�سية
ال�شيخ حمد اجلا�سر رحمه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح
جناته .ذكرت هذا الر�صد التف�صيلي لأ َّب َني �أن
معرفتي بالدكتور املانع لي�ست معرفة عابرة،
وال مبنية على لقاء �أو لقاءين ،و�إمنا هي مبنية
على زمالة ُع ْم ٍر لي�س بالق�صري.
كان الدكتور املانع متفوق ًا يف درا�سته؛
فقد ح�صل على ترتيب (الأول) على دفعته يف
ال�سنتني الأخريتني من الدرا�سة يف كلية اللغة
العربية بالريا�ض ،وقد كان هذا التفوق �سبب ًا
رئي�س ًا يف تر�شيحه للعمل يف املحكمة امل�ستعجلة
الثانية بالريا�ض ،مع �أنه متخ�ص�ص يف اللغة
العربية ولي�س يف ال�شريعة ،وق��د عمل يف
هذه املحكمة ب�ضعة �أ�شهر مع ف�ضيلة ال�شيخ
�إبراهيم الثمريي �أمد اهلل يف عمره .مل يكن
طموح الدكتور املانع ليقف فقط عند وظيفة
ت� ُّدر عليه ق��وتَ يومه وت�� ِّؤم��نُ له حياة هادئة
م�ستقرة مهما كانت طبيعة ه��ذه الوظيفة،
و�إمن ��ا ك��ان يبحث -ح�سبما ظهر يل -عن
وح ْ�سن الأحدوثة
عمل ي� ِّؤمن له خلو َد الذكرُ ،
على املدى البعيد؛ لهذا ال�سبب ر�أيته يكافح
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بقوة من �أجل التخل�ص من العمل يف املحكمة
لينتقل مرحلي ًا �إىل العمل يف وظيفة �إداري��ة
برئا�سة الق�ضاة (وزارة العدل الآن) .ومل
مي�ن�ع��ه ال�ع�م��ل الإداري ،يف م�ك�ت��ب امل��دي��ر
العام برئا�سة الق�ضاة ،من التعلق ب�أهداب
م�شروعه امل�ستقبلي ،فقد �شغل نف�سه يف هذه
الفرتة بالدرا�سة منت�سب ًا من �أجل احل�صول
على درجة املاج�ستري يف كلية اللغة العربية
بجامعة الأزهر ،وقد ح�صل على هذه الدرجة
يف عام 1969-1389م .وعندما �سنحت له
الفر�صة باحل�صول على وظيفة (معيد) يف
ق�سم اللغة العربية بكلية ال�شريعة والدرا�سات
الإ�سالمية مبكة اغتنم هذه الفر�صة وانتقل
�إىل مكة املكرمة.وبعد عام �أو �أقل قلي ًال من
تعيينه يف هذه الوظيفة وممار�سته للتدري�س
يف ق�سم اللغة العربية هناك؛ �أوف��دت��ه كلية
ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية �إىل بريطانيا
للح�صول على �شهادة الدكتوراه ،وقد ح�صل
على هذه ال�شهادة من جامعة �إك�سرتا بجنوب
�إجنلرتا يف العام اجلامعي 1977-1976م،
وذلك على ر�سالته ذات العنوان(:ابن باطي�ش
املو�صلي وكتابه غاية الو�سائل �إىل معرفة
الأوائل :درا�سة وحتقيق).
ك��ان ح�صول الدكتور املانع على الدكتوراه
يف جمال الدرا�سة والتحقيق عام ًال مهم ًا يف
توجيه م�سار حياته العلمية امل�ستقبلية ،فهو
ما �إن ع��اد من البعثة حتى ُع�ِّينِنِّ َ ُم َد ِّر�س ًا يف
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ق�سم اللغة العربية بكلية ال�شريعة والدرا�سات
الإ�سالمية مبكة ،وبعد �أ�شهر قليلة انتقل �إىل
ق�سم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة امللك
�سعود حيث ال يزال ميار�س مهنة التدري�س �إىل
هذا اليوم.
منذ �أن ا�ستقرت قدمه يف الريا�ض مل
ُي ِ�ض ْع الدكتور املانع وقت ًا يف البحث عن هدفه
يف احلياة العلمية ،فهو قد ر�سم هذا الهدف
م�سبق ًا ،كما حدده يف العنوان الفرعي لر�سالته
للدكتوراه (درا�سة وحتقيق) ،امل�شروع البحثي
�إذن يتلخ�ص يف الدرا�سة والتحقيق .ولقد
كان لن�صيحة مناق�شه يف ر�سالة الدكتوراه
أ�ستاذ يف جامعة لندن الربوف�سور جون�ستون
ال ِ
دو ٌر مهم يف توجيه م�سار ال��دك�ت��ور املانع
البحثي.لقد زار الدكتُور املان ُع الربوف�سو َر
جون�ستون يف لندن ،بعد االنتهاء من املناق�شة
واحل�صول على الدرجة ،ودار بينهما حوار
ينتظ ُر املتخ ِّر َج حديث ًا
علمي تطرقا فيه �إىل ما ِ
َ
َ
وعوار�ض غالب ًا ما ت�صرفه عن
م�شاغل
من
البحث العلمي ،فن�صح الربوف�سو ُر جون�ستون
الدكتو َر املان َع ب�أنه يتعني عليه �أن يبادر منذ
و�صوله �إىل بلده االنخراط يف البحث العلمي،
و�أن ي�سار َع �إىل ن�شر �أول نتاج علمي له حتى
ول��و مل يكن را�ضي ًا عنه ،وال َ�ضيرْ يف ذلك
لأن��ه بالإمكان �إ��ص�لاح النق�ص الح�ق� ًا .لقد
كان الربوف�سور جون�ستون يريد من ن�صيحته
هذه �أن ي�ستغل الن�شاط البحثي الذي يتمتع
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به الدار�س �أثناء �إع��داده لر�سالة الدكتوراه
من �أجل موا�صلة البحث بعد احل�صول على
الدرجة ،واحليلولة بينه وبني االنقطاع الذي
ُ
التخوف من معاودة
ي�صاحبه غالب ًا الفتو ُر ثم
البحث .لقد كان-بعبارة �أخ��رى -يريد �أن
( ُي � ��و ِّرط) ال��دك �ت��و َر امل��ان � َع يف ال�ب�ح��ث ،و�أن
َ
يزيل عنه الته ُّي َب والت�سويف.وقد فعلت هذه
الن�صيحة ال�صادقة فعلها يف الدكتور املانع،
وال غرابة يف ذلك فهو من فئة من الرجال
تلتقط الكلمة التعري�ضية العابرة ،فكيف بها
وقد جاءت هنا بلفظ الت�صريح؟
ب� ��ادر ال��دك �ت��ور امل��ان��ع ب �ع��د ا� �س �ت �ق��راره
يف ال��ري��ا���ض �إىل تنفيذ م��ا �أ� �ش��ار عليه به
الربوف�سور جون�ستون ،وقد تمَ َ َّث َل هذا النتاج
العلمي يف م�سا َرين متواز َيني هما:
�أو ًال :البحوث العلمية:
�أول بحث علمي ن�شره الدكتور املانع -ح�سب
معرفتي -هو:
ابن قالق�س الإ�سكندري ور�سائله ،وقد ن�شره
يف جملة كلية الآداب بجامعة امللك �سعود
بالريا�ض عام 1978-1977م.
ثم توالت البحوث بعد ذلك ترتى ،وذلك على
النحو الآتي:
نقد كتاب درا�سة يف املعاجم العربية ،كتاب
اجليم ،لأب��ي عمرو ال�شيباينُ .ن�شر يف عام
1401هـ 1981-م.

قراءة يف ق�صيدة كعب بن زهريُ .ن�شر يف عام
1402هـ1982-م.
مالحظات حول ثالث خمطوطات .ن�شر يف
عام 1402هـ1982-م.
ع �ي��ار ال���ش�ع��ر ب�ين ط�ب�ع�ت�ينُ .ن���ش��ر يف ع��ام
1402هـ1982-م.
ابن قالق�س الإ�سكندري يف �صقليةُ ،ن�شر يف
عام1404.هـ1984-م.
وفادة الأع�شى على الر�سول� ،أهي �صحيحة؟
ُن�شر يف عام 1404هـ1984-م.
ق�صيدتا الأع�شى الإ�سالميتان ،هل نرف�ض
ن�سبتهما �إليه؟ُ .ن�شر يف عام1404هـ1984-م.
عمرو بن ُحني ال�شاعر بني �إثباته و�إنكاره،
ُن�شر يف عام 1405هـ1984-م.
 -10ديوان ابن قالق�س الإ�سكندريُ ،ن�شر يف
عام 1405هـ1985-م.
 -11ديوان ابن قالق�س :رد على نقدُ .ن�شر يف
عام 1407هـ1986-م.
 -12معجز �أح �م��د للمعريُ .ن�شر يف عام
1414هـ1993-م.
 -13املتنبي والتوحيد :قراءة ثانيةُ .ن�شر يف
عام 1414هـ1994-م.
 -14الطربي وتوظيف ال�شعر املنهي عنه يف
تف�سريهُ .ن�شر يف عام 2003م.
 -15حتقيقات امل�ست�شرقني :الوجه ال�سلبي،
امل�ست�شرق (ب�� � ُروي) م �ث��ا ًالُ .ن���ش��ر يف ع��ام
1426هـ2005 -م.
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� -16أب��و �سهل ال ��زوزين ال��وزي��ر الأدي ��ب يف
ع�صر الدولة الغزنويةُ ،ن�شر يف عام 1427هـ-
2006م.
 -17نظرات نقدية يف كتاب (ق�شر الف�سر)
للزوزينُ .ن�شر يف عام 2007م.
 -18ن�ظ��رات يف كتاب (�أح�م��د ب��ن علي بن
معقل الأزدي) لعبا�س هاين اجلراحُ .ن�شر يف
عام 1428هـ2007-م.
 -19ابن جني وكتابه( :الف�سر ال�صغري).
وغري ذلك من البحوث الأخرى.
ثانياً :حتقيق املخطوطات:
�أم ��ا م��ا يتعلق بتحقيق امل�خ�ط��وط��ات -وهو
امل �ي��دان ال��رح��ب ال��ذي ي�صول فيه الدكتور
امل��ان��ع وي �ج��ول -ف� ��إن ل��ه فيه �أع �م��ا ًال رائ��دة
ا�ستحق عليها -بل على بع�ضها -جائزة امللك
في�صل العاملية يف اللغة العربية والأدب عام
1429هـ2008-م .وبع�ض هذه الكتب املحققة
حققها الدكتور املانع ابتدا ًء ،وبع�ضها �أعاد
حتقيقه م�ستخدم ًا يف ذلك طرائق التحقيق
العلمي الر�صني.ومن بني هذه الكتب املحققة
ما ي�أتي:
 -1ك�ت��اب م��ن ت��ويف عنها زوج�ه��ا ف�أظهرت
الغموم وباحت باملكتوم،لأحمد بن املرزبان.
ُن�شر عام 1981م.
 -2املنتخب من كتاب ال�شعراء لأب��ي نعيم
الأ�صبهاينُ .ن�شر عام 1402هـ.
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 -3تر�سل ابن قالق�س الإ�سكندريُ .ن�شر عام
1404هـ.
 -4الزهر البا�سم والعرف النا�سم يف مديح
الأجل �أبي القا�سم ،البن قالق�س الإ�سكندري.
ُن�شر عام 1404هـ.
 -5عيار ال�شعر البن طباطبا العلويُ .ن�شر
عام 1405هـ.
َ -6من ا�سمه عمرو من ال�شعراء البن اجلراح.
ُن�شر عام 1412هـ.
 -7امل ��آخ��ذ على ��ُ�ش � َّراح دي ��وان �أب��ي الطيب
املتنبي الب��ن معقل الأزدي (يقع يف خم�سة
�أجزاء)ُ .ن�شر عام 1422هـ.
 -8ق�شر الف�سر لأبي �سهل الزوزينُ .ن�شر عام
1427هـ.
 -9الف�سر ال�صغري الب��ن ج�ن��يُ .ن�شر عام
1428هـ.
 -10ر�سالتا اجلاحظ يف ذم العلوم ومدحها.
ُن�شر عام 1424هـ.
� -11إحتاف النبالء ب�أخبار الثقالء لل�سيوطي.
ُن�شر عام 1303هـ1983-م.
 -12كتاب الأف�ضليات البن منجب ال�صرييف.
ُن�شر عام 1402هـ 1982-م (باال�شرتاك مع
الدكتور وليد ق�صاب).
� -13إ�سالم كعب بن زهري وق�صيدته ،رواية
�أبي القا�سم بن ب�شران .ن�شر عام 1401هـ-
1981م.
من هذا العر�ض يت�ضح اجلهد العلمي الكبري
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للأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز املانع ،وهو جهد
غزير ومتنوع كما ت�شري �إىل ذلك العنوانات
ال�سابقة.
ومن �أجل ت�سليط ال�ضوء على نوعية املعاجلة
البحثية التي تت�ضمنها الدرا�سات ال�سابقة
�س�أتوقف عند بحثني فقط ل�نرى من خالل
عر�ضهما كيف يعمل الدكتور املانع عندما
يت�صدى لكتابة بحث من البحوث.
( -1وف� ��ادة الأع �� �ش��ى ع�ل��ى ال��ر� �س��ول �أه��ي
�صحيحة؟)
يعر�ض الدكتور املانع يف هذا البحث عدد ًا
من الروايات التي تناولت هذه الوفادة ،وهو
ي��ورده��ا بح�سب ظهورها تاريخي ًا ب��دء ًا من
رواي��ة اب��ن ه�شام �صاحب ال�سرية ،وانتها ًء
بروايتَي �أب��ي الفرج الأ�صبهاين واملرزباين،
وق��د �أدرك الدكتور املانع بنظرته النافذة
اال�ضطراب الوا�ضح يف بع�ض الروايات التي
جتمع �أمور ًا متناق�ضة ت�ؤدي �إىل اجلزم بوجود
خلل فيها .من بني ذلك �أن �إح��دى الروايات
تقول ب�أن الأع�شى �أتى مكة وافد ًا على الر�سول
ل ُي ْ�س ِلم ،فاعرت�ضه بع�ض امل�شركني من قري�ش
و�أقنعوه بالعودة من حيث �أتى فعاد .وتذكر
رواية �أخرى �أنه قدم مكة يريد �أن ُي ْ�س ِلم ونزل
عند عتبة بن ربيعة ،ف�سمع به �أبو جهل فجاءه
يف فتية من قري�ش ،و�أه��دى �إليه هدية ،ثم
�س�أله عما جاء به ،فقال :جئت �إىل حممد،
�إين كنت �سمعت َم ْب َعثه يف الكتب ،لأنظر ماذا

يقول ،وماذا يدعو �إليه .فقال �أبو جهل� :إنه
يحرم الزنا .فقال :قد كبرِ تُ وما يل يف الزنا
حاجة .قال :ف�إنه يحرم عليك اخلمر ،قال:
فما �أَ َح ََّل؟! فجعلوا يحدثونه ب�أ�سو�أ ما يقدرون
قلت فيه ،ف�أن�شد:
عليه ،فقالوا� :أَ ْن ِ�ش ْدنا ما َ
�أمل تغتم�ض عيناك ليل َة �أرمدا
ليم املُ�س ََّهدا
ال�س َ
وعادك ما عا َد َّ
فلم يزالوا به حتى ��ص� ُّدوه ،وخ��رج من
اليمامة. .،
و�صل . .
ف��وره حتى .
فمكث فيها قلي ًال
ثم مات .وهناك رواية �أوردها ابن قتيبة تذكر
�أن الأع�شى خرج يريد -النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم -يف �صلح احلديبية ،فاعرت�ضه �أب��و
�سفيان بن حرب و�س�أله عن �سبب جميئه ،ثم
جمع له مائة من الإبل ،و�أقنعه بالعودة ،فلما
�صار بناحية اليمامة �ألقاه بعريه فقتله.
يناق�ش الدكتور املانع جميع ال��رواي��ات
وما ت�ض َّمنته من كالم حول حترمي الر�سول
��ص�ل��ى اهلل عليه و��س�ل��م للخمر -وال��زن��ا،والقمار ،فينقل عن ابن حجر الع�سقالين �أن
الآية الكرمية التي ورد فيها التحرمي القطعي
للخمر ،وهي قوله تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا
اب َوالأَ ْز َال ُم ر ِْج ٌ�س
ن�ص ُ
ِ�إنمَّ َ ا الخْ َ ْم ُر َوالمْ َ ْي ِ�س ُر َوالأَ َ
ِّمنْ َع َم ِل َّ
اج َت ِن ُبو ُه{ قد نزلت عام
ال�ش ْي َط ِان َف ْ
الفتح �سنة ثمان من الهجرة النبوية ،وهذا
ينفي �إذن �أن يكون �أب��و جهل -ال��ذي ُقتل يف
معركة بدر -هو القائل للأع�شى �إن الر�سول
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يح ِّر ُم اخلمر� ...إلخ ،ثم يناق�ش الدكتور املانع
مو�ضوع املكان الذي اجتهت �إليه الوفادة �أهو
�إىل مكة؟ �أم �إىل املدينة؟ ويرجح �أن الوفادة:
اجتهت �إىل املدينة بدليل �أن الأع�شى يقول يف
ق�صيدته التي �أعدها مبنا�سبة �إ�سالمه�:أال
�أ ُّي�ه��ذا ال�سائلي �أي��ن يمَ َّ � َم� ْ�ت ف ��إنَّ لها يف �أهل
ِيرثب موعد ًا) ،فهو هنا يذكر �أن وجهة ناقته
َ
�إىل يرثب ولي�س �إىل مكة.
ويعر�ض الدكتور املانع يف ختام البحث
ر�أيه يف الق�صة كاملة فيقول:
«�أك��اد �أج��زم �أن الأع�شى مل َي� ِ�ر ْد مكة ،ومل
ِِّ
يفكر يف دخول الإ�سالم يف ذلك الت�أريخ الذي
تقرتحه الرواياتُ ك ُّلها� ،سواء �أكان ذلك قبل
الهجرة �أم زم��ن �صلح احلديبية .م��ا �أميل
�إليه هو �أن الأع�شى قرر الدخول يف الإ�سالم
بعد ال�سنة التا�سعة للهجرة ،وهو وقت دانت
فيه قبائل اجل��زي��رة العربية� -أو �أغل ُبها-
للإ�سالم ،وه��ذه قبيلة بكر بن وائ��ل -وهي
قبيلة الأع�شى -مل تدخل يف الإ�سالم �إال عام
الوفود ،وهو العام التا�سع للهجرة .ومن خالل
الن�ص ال��ذي دون��ه لنا اب��ن �سعد يف طبقاته
نرى �أن الأع�شى -وهو �شاعر القبيلة -مل يكن
�ضمن ذلك الوفد.
لدي م ْي ٌل قوي �إىل دخول الأع�شى يف الإ�سالم،
َّ
ي�ؤيده وجود ق�صيدة �إ�سالمية �أخرى له غري
ق�صيدة الوفادة.
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ولدي ميل قوي �أي�ض ًا �إىل �أن دخوله هذا
َّ
ت� َّأخ َر عن دخول قبيلته ،رمبا لعدم اقتناعه،
�إىل ال�سنة العا�شرة �أو ما بعدها ،وهذا ي�ؤيده
�صاح َب
�أن كل �شعراء القبائل يف تلك الفرتة َ
�إ�سال ُمهم �إ�سالم قبائلهم �أو ت�أخر عنه.
ولدي ميل �إىل �أنه بعد �إميانه بهذه الدعوة
َّ
اجلديدة نظم ق�صيدته يف مدح الر�سول –
عليه ال�سالم– ورحل متجه ًا �إىل املدينة ليعلن
�إ�سالمه وين�شد ق�صيدته �أمام النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،لكن �أخبار وفاته -عليه ال�سالم -القته
فعاد �أدراجه �إىل اليمامة ومل يدخل املدينة،
ومل ين�شد ق�صيدته».
مما يلفت النظر هنا �أن الدكتور املانع
الذي ف ََّك َك الروايات التي �أوردت ق�صة عزم
الأع�شى على ال��دخ��ول يف الإ� �س�لام ،و�أظهر
التناق�ض الكامن يف ثناياها ،وه�ي��أ بذلك
ذه��ن القارئ لرف�ض ه��ذه ال��رواي��ات جمل ًة؛
لريج َح �أن الق�صيدة �صحيح ُة
�أتى يف النهاية ِِّ
الن�سبة للأع�شى ،بل �إنه ي��ورِد ما ُي ْف َهم منه
�أنه يرى �أن الأع�شى قد �أ�سلم فع ًال ،وهذا –
ح�سب فهمي – ما مل يقل به �أح ٌد من الرواة
ال�سابقني الذين �أورد الدكتور املانع �أقوالهم.
ومل يكن ر�أي الدكتور املانع يف القول ب�صحة
ن�سبة ق�صيدة الوفادة �إىل الأع�شى مق�صور ًا
على هذا البحث املخ�ص�ص لها ،بل �إننا جند
هذا الر�أي �أي�ض ًا يف بحث �آخر له خم�ص�ص
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لهذه الق�صيدة ولق�صيدة �إ�سالمية �أخ��رى
للأع�شى ُتع َرف بق�صيدة (الو�صية) ،وعنوان
هذا البحث هو:
(ق�صيدتا الأع�شى الإ�سالميتان هل نرف�ض
ن�سبتهما �إليه؟)
وقد ناق�ش الدكتور املانع �آراء م�شاهري
الدار�سني املُ ْح َدثني الذين �شككوا يف �صحة
ن�سبة هاتني الق�صيدتني �إىل الأع�شى وهم:
الدكتور طه ح�سني ،والدكتور حممد حممد
ح�سني ،وال��دك�ت��ور �شوقي �ضيف .فالدكتور
ط��ه ح�سني ي�شك يف �أن الأع���ش��ى ق��د مدح
امل�ض ِّريينْ  .وعندما �صادفته ق�صيدة الوفادة
ق��ال�« :ستقول :ولكنه َم � َ�د َح النبي والنبي
ق��ر��ش��ي! وم��ا ر�أي ��ك يف �أين ال �أ� �ش��ك يف �أن
الأع�شى مل ميدح النبي ،وال �أتردد يف القطع
ُ
�ضعيف احلظ
قا�ص
ب�أن هذه الدالية َن َح َلها ٌّ
من ال�شعر ،رديء النظم ...قليل املهارة يف
النحل ،ويكفي �أن تقر�أ هذه الق�صيدة لرتى
أ�سخف ما ُي ُ
�أنها � ُ
�ضاف �إىل الأع�شى ،و�أنها-
�رب منها
وال�سيما املدح فيها� -إىل املتون �أق� ُ
�إىل ال�شعر اجليد».
�أما الدكتور حممد حممد ح�سني -الذي
يذكر الدكتور املانع �أنه قد اتخذ من حتقيق
ديوان الأع�شى مو�ضوع ًا لر�سالته للماج�ستري
حتت �إ�شراف الدكتور طه ح�سني -ف�إن ر�أيه يف
الق�صيدة م�شاب ٌه �إىل حدٍّ كبري لر�أي �أ�ستاذه،

و�إن كانت لهجة النفي عنده � َّ
أخف من لهجة
الدكتور طه ح�سني ،وميكن �إرجاع �سبب �شك
الدكتور حممد حممد ح�سني يف الق�صيدة
�إىل �أنه يرى «�أن ال�شطر الثاين منها � ُ
أ�ضعف
من ال�شطر الأول ...و�أن ال�شط َر الثاين مت�أث ٌر
بالقر�آن».
�أما الدكتور �شوقي �ضيف ف�إنه مل ي�شك
فقط يف �صحة ن�سبة ق�صيدة ال��وف��ادة �إىل
الأع���ش��ى ،ب��ل �شك �أي�ض ًا يف �أغ�ل��ب ق�صائد
الديوان ،و�ش ُّك ُه يف ذلك -ح�سبما ذكر الدكتور
املانع -يعود �إىل ثالثة �أ�سباب:
� -1أن رواية الديوان رواية كوفية غري دقيقة،
و�أنها تتزيد فيه.
� -2أن راوية الديوان كان ن�صراني ًا وهو يحيى
�أو يون�س بن متى ،و�أنه من املمكن �أن يكون قد
عبث بالديوان ف�أدخل فيه ما لي�س منه ليزيد
بع�ض املعاين امل�سيحية.
� -3أن يف بع�ض ق�صائده �أفكار ًا �إ�سالمية مل
تعرفها اجلاهلية ال هي وال كل ما يت�صل بها
من �ألفاظ القر�آن و�أ�ساليبه ،ويعطي ق�صيدة
الأع�شى يف مدح الر�سول�-صلىاهلل عليه و�سلم -مثا ًال
على ذلك.
وقد ف َّن َد الدكتور املانع هذه احلجج التي اتك�أ
عليها ه ��ؤالء الدار�سون الكبار بحجج قوية
مقنعة نلخ�صها فيما يـ�أتي:
 -1وافق الدكتور املانع الدار�سني الثالثة يف
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�أن الن�صف الثاين من الق�صيدة هو �أ�ضعف
فني ًا م��ن ن�صفها الأول ،لكنه �أ� �ض��اف �أن
التفاوت يف �شعر ال�شاعر �أم ٌر معتاد ،فهناك
ق�صيدتان ثابتتا الن�سبة للأع�شى عند كثري
من الدار�سني ومع ذلك فقد و�صفهما الناقد
ابن طباطبا العلوي ب�أنهما من الأ�شعار الغثة
الأل �ف��اظ ،واملتكلفة الن�سج ،ومل ينكر ابن
إمناع َّدمها من �ضعيف
طباطبا ن�سبتهما �إليه و� َ
�شعره.
 -2يرى الدكتور املانع �أن الأع�شى قرر الدخول
يف الإ�سالم يف العام العا�شر من الهجرة ،و�أن
قبيلته قد �سبقته �إىل الإ�سالم بعام واحد� ،أي
�أنها قد �أ�سلمت فيما ُي ْع َرف بعام الوفود ،وهو
العام التا�سع .وال ي�ستبعد الدكتور املانع �أن
يكون الأع�شى -وقد �أ�سلمت قبيلته و�أ�سلمت
القبائل التي ك��ان مي��دح زعماءها رغبة يف
العطاء -قد قرر الدخول يف الإ�سالم و� َأع� َّد
لهذه املنا�سبة ق�صيدة يلقيها �أمام الر�سول،
وال ي�ستبعد املانع �أن يكون الأع�شى قد �س�أل
�أف��راد قبيلته الذين �أ�سلموا �أو غريهم عن
هذا الدين اجلديد ،وعن املبادئ التي يقوم
عليها ،ثم ََّ
وظ َف هذه املبادئ يف ق�صيدته التي
�سيلقيها �أم��ام الر�سول �صلىاهلل عليه و�سلم ،وذلك
من �أجل �أن ت�أتي الق�صيدة منا�سبة للمقام،
وي�ضيف املانع �أن هذا هو التف�سري املنطقي
للتفاوت بني ن�ص َفي الق�صيدة .ها هو يقول:
قوي
«و�إذا قلنا �إن ن�صف الق�صيدة الأول ٌّ
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ٌ
�ضعيف فذلك �سبب القوة
و ِن ْ�ص َفها الثاين
وال�ضعف يف ن�صفها الأول ،كان الأع�شى يكتب
ق�صيدة من وحي ف ِّنه اجلاهلي الذي ق َّل �أن
يرقى �إليه مثله ،و�أما يف الن�صف الثاين فهو
يكتب ق�صيدة يف مو�ضوع جديد يتعلمه تعلم ًا،
أقرب منها �إىل ال�شعر
ولذلك فهي �إىل (املتون � ُ
اجليد) كما يقول الدكتور طه ح�سني».
 -3ال يرى الدكتور املانع �أن الأع�شى قد وعى
�آيات القر�آن وتد َّبرها ثم نظمها يف �شعره ،بل
ي��رى �أن الأع�شى ال يعدو �أن يكون �سمع من
قومه �شيئ ًا من تعاليم الدين الإ�سالمي ثم
نظم ذلك �شعر ًا ،وي�ضيف الدكتور املانع �أن
«مما ي�ؤيد ذلك �أن الأع�شى كان حديث عهد
بالإ�سالم ،مل َي ِع معانيه بع ُد ومل يتد َّبرها ،و�أن
مفهوم ال�صدقات لي�س وا�ضح ًا يف ذهنه بل
اعتقدب�أنها هباتٌ وعطايا ل��دى الر�سول –
عليه ال�سالم– تمُ َنح له ولأمثاله ممن يفدون
املدينة يف كل يوم ،وما درى �أنها ُتعطى للفقراء
ن�صت عليهم �آية ال�صدقات.
وامل�ساكني َومن ََّ
يقول :له �صدقاتٌ ما ُت ِغ ُّب ونائ ٌل
ولي�س عطا ُء اليوم ما ِن َع ُه غدا»
 -4يتجه الدكتور املانع -يف النهاية� ،إىل تفنيد
طعن الدكتور �شوقي �ضيف يف معظم ق�صائد
ديوان الأع�شى ب�سبب �أن راوية الديوان كويف،
ي�ستثن من ذلك
و الدكتور �شوقي �ضيف مل
ِ
�سوى الق�صيدتني ال�ساد�سة واحلادية ع�شرة،
بحجة �أن �أبا عبيدة قد قر�أ الأوىل على �أبي

ندوة تكرمي د .عبدالعزيز املانع

ع�م��رو ب��ن ال �ع�لاء ،و�أن الأ�صمعي ق��د �سمع
�أباعمرو بن �أبي العالء ين�شد الثانية حفظ ًا،
فهاتان الق�صيدتان �إذن تنتميان �إىل رواية
ب�صرية؛ لهذا فهما مقبولتان عند الدكتور
�شوقي �ضيف دون غريهما.
وي��رى ال��دك�ت��ور امل��ان��ع �أن�ن��ا ل��و �أخ��ذن��ا ب��ر�أي
«الدكتور �شوقي �ضيف ملا َ�ص َّح لنا �أن نقبل
املف�ضل ال�ضبي (املف�ضليات) لأنه
اختيارات
ِ
ِ
راوي��ة ك��ويف ،ومل��ا �َ��ص� َّ�ح لنا �أن نقبل رواي��ات
ال�سكري لدواوين ال�شعراء و�أ�شعا ِر القبائل
ُّ
وهي تربو على ثالثني ديوان ًا رغم كونه راوية
ب�صري ًا؛ لأن��ه – كما يقول الدكتور �شوقي
�ضيف– ينقل عن �أبي عمرو ال�شيباين ،وهو
راوية كويف يتزيد يف الرواية».
وفيما يخ�ص ق�صيدة الأع�شى يف مدح الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم -التي يرى الدكتور �شوقي �ضيف�أنها منحولة؛ يذكر الدكتور املانع �أن هناك
«رواي ��ة بغدادية ع��ن اب��ن حبيب يقبل فيها
الق�صيدة وي�ص ُفها ب�أنها ق�صيدة جيدة»،
ثم ي�ضيف الدكتور املانع �أن «امل�ب�رد -وهو
راوي��ة بغدادي �أي�ض ًا -يعتمد على الق�صيدة
وي�ست�شهد ببيت من ن�صفها ال�ضعيف يف كتابه
املقت�ضب يف باب النون اخلفيفة ،وهو:
ف� َ
وامليتات ال تق َرب ََّنها
إياك
ِ
وال ت� ُأخ َذنْ �سهم ًا حديد ًا ِلتف�صدا
وهذا الليث بن ن�صر( �صاحب اخلليل) عند
حديثه عن الفعل (نكح) ي�ست�شهد ببيت من

ن�صف ق�صيدة الأع�شى ال�ضعيف �أي�ض ًا وهو
قوله:
وال تقربنَّ جار ًة �إن ِ�س َّرها
فانك َحنْ �أو ت��أ َّب��دا
عليك ح��را ٌم ِ
وه��ذا الأزه ��ري ي�ست�شهد يف ب��اب (ن�صب)
ببيت ل�ل�أع���ش��ى وي �ق��ول« :ق �ل��ت :وق��د جعل
الأع�����ش��ى ال � ُن ��ُ��ص� َ�ب واح � ��دا ح �ي��ث ي �ق��ول:
وذا ال�� ُّن��� ُ��ص� َ�ب امل �ن �� �ص��وب ال َت �ن ��� ُ�س � َك � َّن��ه »
ويختم امل��ان��ع مناق�شته لرف�ض �شوقي
�ضيف ن�سبة ه��ذه الق�صيدة �إىل الأع�شى
ب ��إي��راد حجج دام �غ��ة ت�صيب حجج �شوقي
�ضيف يف مقتل .يقول املانع:
«و�إذا ك��ان �شوقي �ضيف ال يقبل رواي��ة
ثعلب الكوفية بل ال يقبل �إال رواي��ة ب�صرية
فما ر�أيه �إذا قلنا �إن الق�صيدة كانت معروفة
يف �أو�ساط الب�صرة متداولة ُي�ست�شهد بها يف
وق� ٍ�ت مل يولد فيه ثعلب بعد؟! وه��ذه الرواية
الب�صرية وردت عند �أوث��ق نحوي ب�صري،
ويف �أوث��ق كتاب نحوي وه��و كتاب �سيبويه،
يقول( :و�أما اخلفيفة فقوله تعاىلَ } :ل َن ْ�س َف ًعا
ا�ص َي ِة{ وقال الأع�شى:
ِبال َّن ِ
ف� َ
وامليتات ال تقرب َّنها
إياك
ِ
تعبد ال�شيطانَ َ
واهلل فاع ُبدا
وال ِ
وما ر�أيه �أن الق�صيدة كانت معروفة عند
ثقات روا ِة
الأ�صمعي ي�ست�شهد بها ،وهو ِمن ِ
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ديوان الأع�شى،
ال�شعر الب�صرينيِ ،ومن ُ�ش َّر ِاح ِ
وهو َمنْ َق ِب َل الدكتور �شوقي �ضيف روايته يف
الق�صيدة رقم  11املذكورة �سابق ًا ....وهذا
اجلوهري يف باب (غ َور) من �صحاحه يقول:
واختلفوا يف قول الأع�شى:
نبي يرى ما ال َي َر ْونَ ِوذ ْك ُر ُه
ٌّ
�أغ��ا َر َل َع ْم ِري يف البال ِد و�أنجْ َ � َ�دا
ق��ال الأ��ص�م�ع��ي� :أغ� ��ا َر :مبعنى �أ� �س � َرعَ،
و� َ
أجن � َ�د� :أي ارت�ف��ع ،ومل َي � ِ�ر ْد �أت��ى ال�غ��و َر وال
جندا ،ولي�س عنده يف �إتيان الغور �إال غا ًر.
احل َج َاج القوي الذي مل
ويختم املانع هذا ِ
نورد �إال بع�ضه قائ ًال:
�ول ك� ِّ�ل ه� ��ؤالء ال�ع�ل�م��اء لهذه
�أَ َب� � ْع � َ�د ق �ب� ِ

الق�صيدة وروايتهم لها واحتجاجهم بها(
وهُ ��م َم��ن هُ ��م يف معرفة �صحيح ال�شعر من
منحوله) نذهب �إىل القول ب�إنكار ن�سبتها �إىل
الأع�شى؟
-2الق�صيدة الو�ص َّية:
�أم ��ا بالن�سبة الق�صيدة ال�ث��ان�ي��ة امل�ع��روف��ة
بق�صيدة (الو�ص َّية) التي مطلعها:
لك الويالتُ – � ِآت الغوانيا
ذريني – ِ
متَى كنتُ َز َّراع ًا � ُ
أ�سوق ال�سوانيا؟
فقد ذكر الدكتور املانع �أن حمقق الديوان
الدكتور حممد حممد ح�سني قد رف�ض ن�سبة
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هذه الق�صيدة للأع�شى للأ�سباب الآتية:
�« -1أن الق�صيدة ركيكة �ضعيفة النظم ت�شبه
املتون وال�شعر التعليمي».
نظم ِ
يف بع�ض �أبياتها َ
�« -2أنها مت�أثرة بالقر�آن يف كثري من �أبياتها».
�-3أن «يف الق�صيدة �أل �ف��اظ � ًا غريبة على
الأع�شى وعلى الع�صر اجلاهلي جمل ًة ،مثل
ل �ف��ظ (ل�ط�ي��ف)مب�ع�ن��ى ظ��ري��ف ،يف ق��ول��ه:
وال ت �� �ش �ت � َم��نْ ج � � ��ار ًا ل �ط �ي �ف � ًا ُم �� �ص��اف �ي � ًا
ومثل ت�سمية اهلل -جل وعال (-بالرحمن)،
فهي ت�سمية مل تعرفها العرب يف اجلاهلية،
والأدل � ��ة ع�ل��ى ذل��ك ك �ث�يرة يف ال��ق��ر�آن ويف
ا�س ُجدُوا
ال�سرية ،قال تعاىلَ } :و�إِ َذا ِق َيل َل ُه ُم ْ
ِلل َّر ْح َم ِن َقا ُلوا َو َما ال َّر ْح َمنُ �أَ َن ْ�س ُج ُد لمِ َا َت�أْ ُم ُر َنا
َو َزادَهُ � ْ�م ُن ُفو ًرا{ ،وقال -جل وعال -يخاطب
الكفارٌ }:قل ا ْد ُع��وا َ
اهلل �أ ِو ا ْد ُع��وا ال َّر ْحمنَ
�أ َّي � ًا َما ت َْد ُعو ا َف َل ُه الأَ� ْ��س� َم��ا ُء ا ُ
حل ْ�س َنى{»...
 -4الق�صيدة -بعد كل هذا -تخالف ما ُع ِرف
عن الأع�شى من ف�سق ومن دعارة ،و ُتنا ِق ُ�ض
�سائر �شعره ،فلم يكن الأع�شى َق ُّط واعظ ًا،
وال �صاحب دعوة خلقية �أو دينية،بل �إن �سائ َر
الق�صيدة يناق�ض ��ص��د َره��ا ،فهو يخاطب
عاذلته يف البيت الأول قائ ًال:
لك الويالتُ – � ِآت الغوانيا
ذريني – ِ
ثم ينهى بعد ذلك عن الزنا يف البيت .15
هذه هي الأ�سباب التي ذكر الدكتور املانع
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�أن الدكتور حممد حممد ح�سني -يف طبعته
الأوىل للديوان -قد رف�ض الق�صيدة ب�سببها،
وهي �أ�سباب قد تبدو وجيهة لمِ َن ي�أخذ بظواهر
الأمور وال ين ِّقب طوي ًال� ،أما بالن�سبة املحقق
امل��دق��ق ف ��إن بع�ض ه��ذه الأ��س�ب��اب ميكن �أن
ُت َف َّ�سر تف�سري ًا ال ُي�س ِق ُط الق�صيدة،كما �أن
بع�ض هذه الأ�سباب ميكن �أن ُي َرد متام ًا؛ لأنه
مل يقم على ا�ستقراء �صحيح.
يناق�ش املانع هذه الآراء مبنهجية علمية
دقيقة فيقبل بع�ض تلك الأ�سباب على �أنها
حقائق ال ميكن �إن�ك��اره��ا لكنه يف�سر هذه
الأ�سباب تف�سري ًا �إن مل يكن مقنع ًا �إقناع ًا
تام ًا ف�إنه على �أي حال تف�سري يدخل يف دائرة
االحتمال املقبول.
ي�س ِّلم الدكتور املانع ب�أن الق�صيدة ركيكة
�ضعيفة النظم ،لكنه يعزو ذلك �إىل «�سبب
واحد هو حداثة �إ�سالم الأع�شى وقلة درايته
باملعاين الإ�سالمية» .كما �أنه ي�سلم �أي�ض ًا ب�أن
رجع
الق�صيدة مت�أثرة بالقر�آن الكرمي ،و ُي ِ
إ�سالم قبيلته
إ�سالم الأع�شى و� َ
ذلك �إىل �أن «� َ
ُيخوالنه �أن يت�أثر بالقر�آن».
�أم��ا ال�سبب الثالث ال��ذي �أورده الدكتور
حممد حممد ح�سني والذي ي�شري �إىل ا�شتمال
الق�صيدة على �ألفاظ غريبة على الأع�شى
وع�ل��ى الع�صر اجل��اه�ل��ي ج�م�ل� ًة ،م�ث��ل لفظ
لطيف مبعنى ظريف ،ومثل ت�سمية اهلل -جل

وعال -بالرحمن ،فلم ُي�س ِّلم بذلك املانع ،بل
بطل هذا ال�سبب.
َب َحثَ و َن َّق َب حتى وجد ما ُي ِ
يقول املانع يف هذا ال�صدد :ال �أدري كيف قرر
الدكتور حممد ح�سني �أن معنى كلمة (لطيف)
ال ��واردة يف البيت هو (ظ��ري��ف)؛ وعلى ٍّ
كل
ف�ه��ذه الكلمة م�ع��روف��ة عند ال �ع��رب مبعنى
الرفق ،وال�بر ،والتكرمة .وهذا الأزه��ري يف
تهذيب اللغة يقول :اللطيف ا�س ٌم من �أ�سماء
اهلل العظيم ،ومعناه الرفيق بعباده ...وقال
اب��ن منظور يف الل�سان« :ويف حديث الإف��ك
تقول عائ�شة :وال �أرى منه اللُّطف الذي كنت
رب».
�أعرفه؛�أي ال ِّرفقَ وال َّ
�أما ب�ش�أن ما قاله الدكتور حممد حممد
ح�سني وتابعه عليه الدكتور �شوقي �ضيف ،من
�أن كلمة (الرحمن) الواردة يف قول الأع�شى:
و�إنَّ ُت َقى ال َّر ْحمن ال �شي َء مث ُل ُه
ال�س َ
حاق الغ َراثيا
ف�صرب ًا �إذا تل َقى ِّ
مل تعرفها العرب يف اجلاهلية على �أنها
ا�سم من �أ�سماء اهلل؛ فقد َّ
خط�أهما الدكتور
املانع يف ر�أيهما ،وا�ستغرب �أن يقول الدكتور
حممد حممد ح�سني ذل��ك وه��و ال��ذي حقق
دي ��وان الأع���ش��ى ،م��ع �أن��ه توجد يف ال��دي��وان
ق�صيدة جاهلية هجا بها الأع�شى عم َر بنَ
عبد اهلل بن املنذر حني جمع بينه وبني جه َّنام
ِ
ليهاجيه ،ويوجد يف هذه الق�صيدة بيت فيه
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كلمة( الرحمن) وهو قول الأع�شى:
وما َ
جعل الرحمنُ بيت ََك يف ال ُعلى
واملح َّر ِم
ال�صفا َ
غربي ََّ
ب�أجيا َد ّ
وذك ��ر ال��دك �ت��ور امل��ان��ع �أن �ن��ا ل��و �أخ��ذن��ا
فر�ض ًا -ب��ر�أي الدكتور �شوقي �ضيف يف �أنالبيت منحول ب�سبب وجود كلمة (الرحمن)
فيه ،فكيف نفعل ببيت �سويد بن �أب��ي كاهل
الي�شكري يف ق�صيدته التي ُت�س َّمى يف اجلاهلية
باليتيمة؟ ،ذاك الذي يقول فيه:
�لاق
كتب الرحمنُ -واحل�م� ُد َل �هُ� -سع َة الأخ ِ
َ
فينا َّ
وال�ض َل ْع
وكيف نفعل �أي�ض ًا ببيت كعب بن زهري الذي
يقول فيه:
فقلتُ َخلُّوا �سبيلي ال �أبا َلك ُمَ
ُ
مفعول
ف�ك� ُّل م��ا ق� � َّد َر ال��رح �م��نُ
اَ
منحول ِن
ه��ل نقول �إن هذين البيتني
�أي�ض ًا؟
�أم��ا عن احتجاج الدكتور حممد حممد
ا�س ُجدُوا
ح�سني بالآية الكرمية } َو�إِ َذا ِق َيل َل ُه ُم ْ
ِلل ََّر ْح َم ِن َقا ُلوا َو َما ال ََّر ْح َمنُ �أَ َن ْ�س ُج ُد لمِ َا َت�أْ ُم ُر َنا
َو َزادَهُ � � ْ�م ُن � ُف��و ًرا{ ،ف�يرى الدكتور املانع �أنه
احتجاج باطل؛ لأن املق�صود هنا لي�س جه َل ُهم
ا�سم الرحمن و�إمنا املق�صود تعاميهم
معرفة ِ
عن احلق .وقد اعتمد الدكتور املانع يف هذا
التف�سري على م��ا �أورده الإم ��ام ال�ط�بري يف
تف�سريه عندما تعر�ض لكلمة (الرحمن) من
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قوله تعاىل( :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم)
حيث قال:
وق��د زع��م بع�ض �أه��ل الغباء �أن العرب
كانت ال تعرف (ال��رح�م��ن) ،ومل يكن ذلك
يف لغتها ،ولذلك قال امل�شركون للنبي �صلى
اهلل عليه و�سلم (وم��ا الرحمن؟ �أن�سج ُد ملا
ت�أمرنا) �إنكار ًا منهم لهذا اال�سم ،ك�أنه كان
حم��ا ًال عنده �أن ينكر �أه � ُل ال�شرك ما كانوا
عاملني ب�صحته� ،أو ك�أنه مل ُ
يتل من كتاب اهلل
َ
َاب َي ْع ِر ُفو َن ُه
قول اهلل{ :ا َّل ِذينَ �آ َت ْي َناهُ ُم ا ْل ِكت َ
َك َما َي � ْع� ِ�ر ُف��ونَ �أَ ْب � َن��اءهُ � ْ�م}( ،يعني حممد)
وهم مع ذلك به مكذبون،ولنبوته جاحدون،
فيعلم بذلك �أنهم كانوا يدافعون حقيق َة ما
قد ثبت عندهم �صحته وا�ستحكمت لديهم
ن�شد لبع�ض اجلاهلية اجلهالء:
معرفته،وقد �أُ ِ
�أال �ضربت تلك الفتا ُة هجينها
�أال َ
ق�ض َب الرحمن رب��ي ميينها
وقال �سالمة بن جندل َّ
الط ْهوي:
عجلتم علينا عجلتينا عليكم
ومن ي� ِش�أ الرحمنُ َيع ِق ْد و ُيط ِل ِق
ثم ي�ضيف الدكتور املانع �إىل ما ا�ست�شهد
به من كالم الطربي قائ ًال:
«ثم هاهم الكفار يزعمون �أن للرحمن
ول���د ًا ،ج��ل وع�لا ع��ن ذل ��ك ،مم��ا ي��دل على
معرفتهم للكلمة } َو َق��ا ُل��وا ا ََّت� َ�خ� َ�ذ ال� ََّر ْح� َم��نُ

ندوة تكرمي د .عبدالعزيز املانع

َو َل��دً ا{�} ،أَنْ َد َع� ْوا ِلل ََّر ْح َم ِن َو َل��دً ا َو َما َين َب ِغي
ِل�ل� ََّر ْح� َم� ِ�ن �أَن َي� َّت� ِ�خ� َ�ذ َو َل ��دً ا{ } َو َق��ا ُل��وا ا َّت� َ�خ� َ�ذ
ال َّر ْح َمنُ َو َل��دً ا ُ�س ْب َحا َن ُه َب ْل ِع َبا ٌد ُّم ْك َر ُمونَ {»
من هذا ال��ذي عر�ضناه من درا�سة الدكتور
املانع ب�ش�أن �صحة ن�سبة هاتني الق�صيدتني
�إىل الأع�شى يت�ضح لنا اجلهد الكبري الذي
يبذله الدكتور املانع يف البحث والتق�صي،
وهو يدل -بال �شك -على �سعة ِّاطالع الدكتور
املانع ،وت�أنيه ،و�صربه العجيب على التنقيب
يف امل�صادر الأدبية،واللغوية،والنحوية،وال�شر
عية ،وال عجب يف ذلك وقد قيل :اعملوا فك ٌّل
مي�س ٌر ملا ُخ ِلقَ له.
َّ
ه��ذا ومم��ا يلفت النظر -يف ختام هذه
الورقة� -أن الدكتور املانع ي�شري يف هذا البحث
الثاين -كما �سبق له �أن �أ�شار من ُ
قبل يف بحثه
املخ�ص�ص لق�صيدة الوفادة� -إىل ر�أيه يف �أن
الأع�شى قد اعتنق الإ�سالم .ومما قاله يف هذا
البحث ما ي�أتي:
« ...لي�س له يف ر�أيي �إال �سبب واحد هو
حداثة �إ�سالم الأع�شى وقلة درايته باملعاين
الإ�سالمية.»...
وقوله�« :أما �أن الق�صيدة مت�أثرة بالقر�آن
فال �شك يف هذا �أي�ض ًا ،والرد على هذه احلجة
وا�ضح من خالل ما �سبق ،ف�إ�سالم الأع�شى
و�إ�سالم قبيلته يخ ِّوالنه �أن يت�أثر بالقر�آن».
وال�س�ؤال الذي يرتدد على الذهن هنا هو:

هل يوجد يف امل�صادر املوثوق بها ما ي�ؤيد �أن
الأع�شى قد �أ�سلم فع ًال؟ اجل��واب على هذا
ال�س�ؤال مرتوك للأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز
امل��ان��ع متعه اهلل بال�صحة والعافية ،وزاده
ف�ض ًال على ف�ضل.
املداخالت:
�أ .حمد القا�ضي:
�أ�سعد اهلل �ضحويتكم بكل خري .هذه اخلمي�سية
متميزة بكل ما تعنيه الكلمة ،ومل �أكن �أمتنى
�إال لو �شيخنا حمد اجلا�سر – رحمه اهلل –
كان اليوم معنا يف هذه ال�ضحوية ليتخ�ضب
قلبه وهو يرى �أحد �أبنائه وتالمذته ُيك َّرم يف
خمي�سيته بعد �أن كرمته م�ؤ�س�سة عاملية؛ وهي
جائزة امللك في�صل العاملية.
من هنا كانت �سعادتنا جميع ًا يف هذه
ال�ضحوية ،وهي حق ًا متميزة من عدة جوانب:
اجل��ان��ب الأول :مل�سة ال��وف��اء م��ن هذه
اخلمي�سية لواحد من �أبناء م�ؤ�س�سة ال�شيخ
حمد اجلا�سر الذين �أعطوها جهدهم وبذلوا
لها كل عطاء.
اجل ��ان ��ب ال� �ث ��اين :ه��و ت �ك��رمي ال��دك�ت��ور
عبدالعزيز امل��ان��ع ،وه��و رج��ل مل يذهب �إىل
الأ� �ض��واء ،ولكن الأ� �ض��واء �أت��ت �إل�ي��ه عندما
كرمته جائزة امللك في�صل العاملية ،وها هي
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خمي�سية �شيخنا حمد اجلا�سر تر�سخ مثل هذا
التكرمي.
اجل� ��ان� ��ب ال� �ث ��ال ��ث ل��ه��ذا ال��ت��ك��رمي يف
اخلمي�سية� :أنه تكرمي ُم ْ�ست ََحق لرجل ي�ستحق،
��س��واء م��ن ِق� َب��ل ه��ذه اخلمي�سية �أو م��ن ِق َبل
جائزة امللك في�صل العاملية.
فقد كان �شيخنا حمد اجلا�سر –رحمه
اهلل -يرتاح كثري ًا للدكتور عبدالعزيز املانع،
باعتباره واح��د ًا من �أبنائه وتالمذته ،وكان
ال�شيخ حمد يقدِّ ر علمه وبحوثه وعطاءاته.
�أت��وق��ف عند النقطة الأخ�ي�رة ،وه��ي �أن
جناحي
الدكتور عبدالعزيز املانع ح َّلقَ يف
َ
التحقيق ،وق��د �أوف ��اه حقه ال��دك�ت��ور �أحمد
ال�ضبيب ،واجلانب الآخر هو جانب الدرا�سة
الذي حتدث عنه الدكتور حممد الهدلق.
�أخ�ير ًا :قد يقال �إن الدكتور عبدالعزيز
املانع مل ين�شر كثري ًا ,وهو �أ َّل��ف وق � َّدم ،لكن
مل ين�شر كثري ًا ،ويف تقديري �أن ه��ذه ميزة
للمك َّرم د .عبدالعزيز املانع ،فلي�س املهم �أن
ُيكرث الإن�سان من الن�شر والكتب ،ولكن ما هي
قيمة هذه الكتب و�أهميتها العلمية؟
�أمل يقل �شاعرنا العربي:
ُتعَيرِّ ُ نا �أ َّنا قلي ٌل َعديدُنا
�رام ُ
قليل
فقلتُ لها �إنَّ ال �ك� َ
وتعرفون �أن اللبوة ُ�س ِئلت من باب العيب
عليها �أنها لي�س لها �سوى ولد واحد،
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ق��ال��ت :ن �ع��م ,ول�ك�ن��ه �أ���س��د .ف��ال��دك�ت��ور
قدم �أُ ُ�سود ًا حتقيقية.
عبدالعزيز املانع َّ
فمزيد ًا من التقدم والت�ألق.
�أ� .سعد البواردي:
ع�ب��دال�ع��زي��ز ب��ن ن��ا��ص��ر امل��ان��ع ال �ق��وي يف
توا�ضعه ،واملتوا�ضع يف قوته .هذا الإن�سان
ال��ذي �أ�شاد �صرح حياته بعقله ,و�أج��اد بناء
عقله بعلمه ،فك�سب اجلولة ،وربح الرهان يف
�أناة و�صرب ع َّز مثيلهما ،هذا الرمز َِملا يجب
�أن يكون عليه كل فرد َطموح ت�ستهويه املكانة
التي يرنو �إليها ال بالأمل وحده ..و�إمنا بالأمل
متالزمني.
والعمل
َ
عرفتُ يف روحه ا�ست�شراف حياة عامرة
باملعرفة ،ومل���س��تُ يف طموحه في�ض عطاء
�شقراوي ميلك نقاء طبيعتها
َوم ِعين ًا ال ين�ضب،
ٌ
وطبعها و�أنا�سها الطيبني ،تذ ِّكرين �ضحكته
املرحة بنغم ال�ساقية الو�شمية و�إيقاعها وهي
حتمل ماء احلياة كي ت��روي ظم�أ العطا�شى
من حولها .له قامة كقامة النخلة املثمرة
ت�أبى ال�شح م�ستع�صية على االنحناء ،يحاول
يف ثبات ،.ويجادل عن معرفة ،ويداعب يف
طرف ولطف .تمَ َ َّل َك نا�صية البحث ف�أ�سلمه
الطريق �إىل نهاية اجلادة ..اجلادة ..ليجني
احل�صا َد ثمر ًا حلو ًا عنوانه �شهادة جناح.
و�أدبياته تقدي ٌر ع َّز نظريه ،كان ا�ستحقاق ًا
لرحلة حياة علمية وعملية حافة باجلهد،
واجلهاد ،والإج�ه��اد ..ومم��ن؟! من م�ؤ�س�سة
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في�صل العاملية ،التي ال تكذب �أهلها و�إمن��ا
ت���ص��دق ال �ق��ول .وي���ص� َِّ�دق�ه��ا ال�ع�م��ل ومم��ن
�أي���ض� ًا؟ م��ن �أع��رق جامعاتنا :جامعة امللك
�سعود التي ق َّدرته خري تقدير علمي ًا ،ومعنوي ًا،
ومادي ًا ،وهي الأهل لذلك؛ ومن وزارة الثقافة
والإع �ل�ام وال �ن��ادي الأدب� ��ي ،وم��ن م�ؤ�س�سة
�شيخنا اجلليل الراحل اجلا�سر الذي هو �أحد
�أبنائها العاملني املميزين بن�شاطهم ،حتتفي
به ،ونحتفي به اليوم وعلى فمنا جملة ثالثية
الزوايا قائلة له:
من ا�سمك الثالثي لك الن�صيب الوافر :من
«عبدالعزيز» لك (امل�ع� َ�زّة) من «نا�صر» لك
الن�صر ،ومن «املانع» لك املنعة.
و�أي�ض ًا لك التهنئة والأمنية لطموحات
وجناحات ترنو �إليها �سعي ًا �إىل حتقيقها يف
ر�صيد حياتك امل�ستقبلية.
�أخري ًا ال�شكر مو�صول ملن �شارك وبارك
هذه املنا�سبة ،ولكل من ح�ضر.
د .عدنان النحوي:
ال�شكر لكم جميع ًا ،وال�شكر للخمي�سية على
قيامها بهذا العمل ،لرجل ي�ستحق كل تقدير،
ويل م�شاركة متوا�ضعة ،وهي ق�صيدة �شعرية
«مواهب ُ�سبقت باجلدِّ والطلب»
بعنوان
ٌ
بلغت به
َ
العزيز هنيئ ًا ما َ
عبد ِ
أدب
العلم وال ِ
ف�ض ًال من اهلل ِع� َّز ِ

النفو�س له
بلغت غاي ًة ما ت�صبو
َ
ُ
والرغب
ال�سعي
من رفع ٍة يف �صفا ِء
ِ
ِ
ت�سوق َ
لك ال َ
ب�شرى ُ
آمال زاهر ًة
َ
ً
غ��ن��ي��ة ب� ��وف� ��اءٍ م� �ن ��ك م��رت �ق� ِ�ب
هلل! فالتقوى وخ�شي ُت ُه
فاخ�ش ْع �إىل ا ِ
ك�م��ا ع�ل�م� َ�ت ب�ل�ا ٌغ غ��اي � ًة ال�� ُّر َت� ِ�ب
خفقت
القلوب على �أ�شوا ِقها
هذي
ْ
ُ
خب
�صفي ال��و ِّد وال ّن ِ
تهدي �إل�ي� َ�ك ََّ
تهدي � َ
وهي خال�ص ٌة
إليك التهاين َ
ح�ب� ًا ن��دي � ًا وف ��اء الإخ� ��و ِة ال� ُّن� ُ�ج� ِ�ب
مع ال ُّد ُّعا ِء �إىل الرحمن �ضارع ًة
ُ
�سبب
ليزيد
قلو ُبنا
َ
الف�ضل م��ن ِ
ب�شائر ِه
ف�ض ًال تدافع فينا من ِ
ب �� �ش��ائ � ٌر وب� �ن���و ٍر م�� ُن��ه م�ن���س�ك� ِ�ب
ب�ساح ِته
فها هنا ملتقى ظ َّلت ِ
واحل�سب
إح�سان
العلم وال ِ
ِ
منائ ُر ِ
لعت
فكم
كواكب يف �ساحا ِته َط ْ
َ
أدب
و�أ� �ش��رق� ْ�ت ببدي ِع
الف�ضل وال ِ
ِ
و�صاح ُب الدار ذكرا ُه تظ ِّللن َا
ِ
ك� ��أَمن ��ا ه ��و ف �ي�ن��ا غ�ي� ُر حم�ت�ج� ِ�ب
ميوج و�أنوا ٌر ت ََدفَّقُ يف
عط ٌر ُ
تغب
رح ��ا ِب� � ِه ووج � ��و ُه ال�ب���ش� ِ�ر مل ِ
فلي�س من َع َج ٍب �أَنْ �أزه َر ْت هم ٌم
َ
َّ
َ
�اجل��دِّ وال��ط�ل� ِ�ب
م��واه� ٌ�ب ُ�س ِبقت ب� ِ
وكان عبدالعزيز اليوم فار�سها
ع ��زم� � ًا �أب� � � ّر مل �ج� ٍ�د م �ن��ه م�ق�ترب
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ف�ضل وجائز ٍة
فاهن�أ مبا ُحزتَ من ٍ
ك ��رمي ��ة وب� �ك ��ر�� �س � ِّ�ي م���ن الأدب
د .عبدالعزيز املانع:
�شكر ًا لكم جميع ًا على م��ا �سمعت ،ولكني
ل�ست كما قلتم ،و�أظ��ن �أنني �أق��ل بكثري مما
قلتم ،لكن �شكر ًا لكم على هذا الإطراء ،و�أنا
�أُ ِعزُّه و�أُ ِجلُّه .ف�أبد�أ �أو ًال مبا ذكره �أخي حممد
الهدلق عن جون�ستون لأنه هو يف البداية من
دلني على الطريق ال�صحيح .زرته يف لندن
وطلب مني �أن �أزوره يف مكتبه يف جامعة لندن،
ثم �أخذين �إىل بيته وذبح يل كوب �شاي ،ثم
�أطلعني على مكتبته ،وقال يل –عندما �أراد
�أن يودع َني :عندي لك ن�صيحة« :عندما ت�صل
�إىل الريا�ض وت�ستقر� ،أول ما تفعل هو �أن
تذهب �إىل املكتبة و�أن تكتب بحث ًا وتن�شر هذا
البحث؛ لأنك بهذه البداية �ستدمن الكتابة
والقراءة ،و�إن تركتها �سنة �أو �سنتني �ستموت
الهمة» .وقد ط َّبقتُ ما قاله باحلرف الواحد،
عدت �إىل الريا�ض يف �أواخ��ر 67م ،ويف 77م
ن�شرت بحث ًا عن اب��ن قالق�س يف جملة كلية
الآداب ،ولي�ست �أي جملة ،ثم بعد ذلك بد�أت
يف الكتابة وب ��د�أت يف التحقيق ،والتحقيق
–طبع ًا -لي�س بالأمر الي�سري ،والبحث عن
املخطوطات لي�س ب��الأم��ر ال�سهل .و�س�أذكر
جتربتي يف البحث عن خمطوطة لعلها تكون
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دلي ًال على ما يعانيه املحقق من تعب يف �سبيل
الو�صول �إىل ما يريد ،لكنه تعب -بالن�سبة
يل -ممتع جد ًا؛ فمر ًة كنت �أريد �أن �أطلع على
خمطوط يف مدينة رامبور يف الهند ،فاجتهت
من الريا�ض �إىل دلهي ،ومن دلهي �إىل رامبور،
�أخ ��ذت ال�ق�ط��ار بعد الع�صر وو��ص�ل��ت قبل
الفجر ،وركبت يف الدرجة الأوىل وتعرفون يف
القطارات هناك رف يف الأعلى تو�ضع عليه
هذا الرف يف اجلهتني ،ويف ٍّ
كل ركاب نائمون،
وملا و�صلت �إىل املدينة طلبت فندق ًا ،فقال يل
مدير املحطة :الآن �أنت مت�أخر ،تنتظر حتى
تطلع ال�شم�س ،ثم تذهب �إىل الفندق .ويف
ال�صباح طلبت �سيارة �أج��رة ،فما وجدت �إال
(الرك�شة) وهي دراجة يقودها �سائق ،فركبت
هذه الدراجة ،وطلبت منه �أن يو�صلني �إىل
فندق ،فقال :ال يوجد �إال فندق واحد ا�سمه
(فندق ال�سواح) ،فقلت له ممتاز :فو�صلت
�إىل الفندق ،ووجدت امل�ستقبل لي�س عليه �إال
ما ي�سرت عورته والباقي كما خلقه اهلل ،ثم
طلعت �إىل القرية ،وهي قرية ال ت�ستطيع فيها
�أن ت�أكل يف مطعم ،وال ت�ستطيع �أن ت�شرب
ما ًء ،لكن املكتبة غنية باملخطوطات العربية،
الفهار�س فيها تقع يف �ستة �أجزاء ،فا�ستق َب َلني
مدير املكتبة ا�ستقبا ًال رائع ًا ،وعمل يل �شاي ًا
باحلليب ،فكان ه��ذا فاحتة خ�ير ،لكن قلت
م��اذا �س�آكل بعد ذل��ك؟ فتوجهت �إىل امل��وز؛
لأنه �آَ َمنُ طعام يل ،فكنت �آكل موز ًا ملدة ثالثة

ندوة تكرمي د .عبدالعزيز املانع

�أيام ،ثم َّ
اطلعت على املخطوطات ،و�أردت �أن
�أ�ص ِّور ،فقال يل الت�صوير لي�س �سه ًال ،يجب
�أن ن�ست�أذن من وزارة الثقافة يف نيودلهي،
ف ��إذا �أعطونا املوافقة نر�سل املخطوط �إىل
دلهي وي�ص ِّورونه ثم يرجع ..وي�ستغرق ما يزيد
على �سنة كاملة .فعدت بخ َّفي حنني ،ونقلت
مما �أريد ورجعت دون �أن �أ�صور �شيئ ًا ،لكنني
عندما عدت من رامبور �إىل دلهي كنت ك�أنني
ع��دت من �شقراء �إىل نيويورك ،و�إن كانت
�شقراء جميلة ،لكن فرق بينها وبني نيويورك.
والتجربة الثانية :يف كتاب (امل��آخ��ذ)
وج� ��دت ن�ق���ص� ًا ي �ق��رب م��ن ع���ش��ر �أوراق؛
ف��امل�خ�ط��وط م �� �ص � َّور ه�ن��ا يف ج��ام�ع��ة امللك
�سعود ،وم�ص َّور يف جامعة الإمام ،اطلعت على
الن�سختني ،ووج��دت النق�ص وك��ان م�ص َّور ًا
من معهد املخطوطات يف القاهرة ،والقاهرة
��ص� َّورت��ه م��ن مكتبة تركية ،فعندما وج��دت

«نق�ص البد �أن �أذهب �إىل القاهرة لكي �أبحث
يف م�ص َّورة املعهد لعلها تكون كاملة ،وو�صلت
�إىل القاهرةَّ ،
واطلعت على ن�سختها ،ف��إذا
النق�ص موجود ،ثم اجتهت �إىل �إ�سطنبول،
وك��ان ال��دخ��ول �إىل املكتبة م�ستحي ًال ،كان
املخطوط يف مكتبة في�ض اهلل ،وال ُي�س َمح
بالدخول �إليها �إطالق ًا ،ولكن كان من ح�سن
حظي �أين �أعرف مدير مكتبة ال�سليمانية الذي
�سهل يل دخول املكتبة ،فدخلت املكتبة وعرثت
على النق�ص الذي �أطار َّده ،فكان هذا ن�صر ًا
ال ن�صر مثله بالن�سبة يل ،فرحت به فرح ًا
�شديد ًا ،ثم عدت �إىل ال�سليمانية ،وانتظرت
حتى � ُ��ص � ِّورت يل .فمن �أج��ل ه��ذه ال��ورق��ات
قمت بهذه الرحلة كلها ،دون �أن يتكلف �أحد
مب�ساعدتي مادي ًا �أو معنوي ًا من �أي جهة ،لكنه
جهد �شخ�صي ،هذه جتربة ُم َّرة حلوة.
و�شكر ًا جزي ًال لكم جميع ًا.
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اختطاف اجلا�سر �صحفي ًا

اختطاف اجلا�سر �صحفي ًا *

( )

أ .عبداهلل المناع

(**

)

بد�أ املحا�ضر ب�سرد �سريع وموجز لبدايات ال�شيخ حمد اجلا�سر يف الع�شرينيات من القرن املا�ضي
حني كان طالب ًا يف املعهد ال�سعودي مبكة ،وكيف َّ
ف�ضل التدري�س على الق�ضاءُ ،م ِ�شيد ًا مبواهبه املتعددة
النية التي �أ�ضاءت دربه لي�سري بخطى ثابتة نحو العلى ،ونحو الرقي بال�صحافة والثقافة.
و�أفكاره رِّ
وحتدث عن م�شواره ال�صحفي بد�أه مع (�صوت احلجاز) الذي ما لبث �أن توقف بعد �أن �أدركته حكمة
طه ح�سني التي مَ َت َّث َلها عن اخليل بن �أحمد( :ي�أباين جيده و�آبى رديئه) ،وعن ولعه املبكر ب�أر�ض
اجلزيرةالعربيةومواقعهاوموا�ضعها.
فقد كان ذلك االهتمام يف حياته �أ�صي ًال �ضارب ًا يف �أعماقه� ،إىل درج ٍة ال تُ�صدَّق ،حتى �أ�صبح بعد
تلك التجارب وما َت َرا َك َم فوقها فيما بعد :عالمة اجلزيرة و�أحد �أعالمها الذين ال تخطئهم ذاكرة
الوطنالثقافيةوالتاريخية.

مدير املحا�ضرة:
�أ�سعد اهلل �ضحويتكم بكل خري ،بداي ًة �أدعو
ل�شيخنا حمد اجلا�سر بالرحمة واملغفرة،
و�أ� �س ��أل اهلل كما جمعنا ويجمعنا دائ�م� ًا يف
داره �أن يجمعنا و�إي��اه يف دار الآخ��رة� .أرحب
با�سمكم وبا�سم رواد خمي�سية حمد اجلا�سر،
وبا�سم �أخ��ي املهند�س معن حمد اجلا�سر،
(ال��ذي �سافر ملهمة خ��ارج اململكة)؛ �أرح��ب
با�سمكم جميع ًا ب�أ�ستاذنا الكاتب القدير

الدكتور عبداهلل مناع .وحقيق ًة عندما َّ
اطلعت
على ال�سرية الذاتية و�أردت �أن �أقدمه لكم،
وجدت �أن ا�سمه يكفي لتقدميه:
كاد ل�شهر ِة ا�سمه �أن ُي َع َّر َفا
ف��ال��دك�ت��ور ع �ب��داهلل امل �ن��اع -ك�م��ا تعرفونه-
كاتب مبدع و�أدي��ب مت�ألق وم�س�ؤول �صحفي،
وباخت�صار هو من ال ُكتَّاب الأوائ��ل ،فمنذ �أن
كان طالب ًا يف كلية الطب يف الإ�سكندرية وهو
يكتب يف الرائد حتى الآن ،وال يزال ميار�س

(*) حما�ضرة �أُلقيت �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف ،يف منتدى «اخلمي�سية» ،ي��وم اخلمي�س
1430/6/25هـ املوافق 2009/6/18م� .أدار اللقاء :الأ�ستاذ حمد القا�ضي (ع�ضو جمل�س ال�شورى).
(**) طبيب وكاتب �صحفي.
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الكتابة يف ال�ش�أن الأدبي واالجتماعيُ .ع ِر َف
ب��الأ��س�ل��وب الأن �ي��ق ،فبع�ض الكتاب تغريك
فكرته ورمبا يغريك �أ�سلوب كتابته ،والدكتور
عبداهلل املناع -كما �شهدناه -يغريك ب�أ�سلوبه،
�سواء فيما يكتبه يف مقاالته �أو يف م�ؤلفاته.
ومن الأ�شياء التي البد من �أن �أذكرها
يف ال��دك�ت��ور ع�ب��داهلل امل�ن��اع :ثبات مواقفه،
فهو ال يتنازل عن موقف تتوفر له القناعة
فيه ،وك��ان ال ي�ستمر يف �أي عمل ال يتنا�سب
مع قناعاته ،وين�سحب بهدوء وحمبة .ومن
ال�شيم التي يتميز بها �ضيفنا� ،شيمة الوفاء،
وبخا�صة للرواد ،و�أعرف �أن له كتاب ًا عن عدد
من روادن��ا الكبار ،من �ضمنهم ال�شيخ حمد
اجلا�سر ،وال�شيخ ال�ع��واد ،وحمزة �شحاتة،
و�سبق يل احل��دي��ث ع��ن ه��ذا ال�ك�ت��اب ،وهو
حري�ص على �أن ال ي�صدر له �أي كتاب �إال وقد
توفرت له القناعة الفكرية والأدبية مب�ضمون
هذا الكتاب.
يف ه��ذه اخلمي�سية ،عندما �أبلغني �أخي
الدكتور نا�صر احلجيالن ب�إدارة ندوة بعنوان
«اختطاف حمد اجلا�سر» قلت« :توفى -رحمه
اهلل -ما اختُطف» ،فقال« :اختطاف حمد
اجلا�سر �صحف ّيا» .فغر�ض الدكتور عبداهلل
املناع بهذا العنوان امل�غ��ري� ،أن يلفت نظر
امل�ستمعني للح�ضور .فكلنا نتطلع �إىل م�ضمون
«اختطاف حمد اجلا�سر �صحفيا» ،هل فع ًال
�سوف يختطف �أ�سماعنا بهذه املحا�ضرة.
وكون الدكتورعبداهلل املناع ي�أتي من �شاطئنا
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الغربي �إىل دارة ال�شيخ حمد اجلا�سر .فهذا
�أي�ض ًا تر�سيخ لقيمة ال��وف��اء ل��رائ��د تنويري
هو ال�شيخ حمد اجلا�سر ،والدكتور عبداهلل
املناع من الذين يحملون لل�شيخ حمد اجلا�سر
ك��ل التقدير لعطائه لتاريخ بلدنا ووطننا
العربي ،وله العديد من امل�ؤلفات والرحالت
التي �صدرت ،والتي نتمنى �أن يخ�ص�صها يف
كتاب .و�أترككم مع اختطاف حمد اجلا�سر،
ل ُنختَطف خم�سني دقيقة يف �سماع املحا�ضرة،
فليتف�ضل �ضيفنا الكرمي.
املحا�ضر:
�أ�صحاب ال�سمو وال�سعادة:
�إخواين ح�ضور �ضحوية ال�شيخ حمد اجلا�سر:
�أ�سعد اهلل �صباحكم بكل خري.
لأن الكالم يف ال�سيا�سة غري م�سموح به يف
هذه (ال�ضحوية) كما �أع��رف ،ولأن الكالم
ير م��رغ��وب فيه كما
يف الإ� �ص�لاح
بتو�سع غ� ُ
ٍ
�أعلم؛ فقد �آثرت �أن �أحتدث �إليكم عن رائد
ال�صحافة يف جن��د ورم��زه��ا الأول ال�شيخ
والأ�ستاذ والع َّالمة حمد اجلا�سر الذي ُتع َقد
هذه ال�ضحوية يف منزله وبني تلك اجلدران
والأ�سقف التي عا�ش بينها وحتتها ،بعد �أن
الحظت عرب ال�سنني املا�ضيات تلك املحاوالت
التي قام ويقوم بها بع�ض حمبيه وتالمذته
ومريديه ممن ت�أهلوا �أكادميي ًا يف اللغة �أو
اجلغرافيا �أو التاريخ جلذبه �إىل عاملهم،

اختطاف اجلا�سر �صحفي ًا

و�إخراجه من عامل ال�صحافة الذي �أفنى فيه
�أك�ثر من ن�صف عمره ،رمبا تعالي ًا عليه �إن
�أ�س�أت الظن� ،أو تهمي�ش ًا له �إن �أح�سنت الظن
بنواياهم ،وكال الأمرين ال ُين�صفان احلقيقة،
وال يقدِّ مانها مبو�ضوعية خال�صة لوجهها.
نعم؛ ك��ان حمد اجلا�سر -طالب املعهد
العلمي ال�سعودي مبكة يف الع�شرينيات من
ال �ق��رن امل��ي�ل�ادي امل��ا� �ض��ي ،ف�خ��ري�ج��ه ع��ام
1928م الذي اختار التدري�س على الق�ضاء-
متعدد االهتمامات واملواهب وامللكات ،لكن
ك��ان �أب��رزه��ا يف ال�سنني الأوىل :الكتابة يف
ال�صحافة ،بدليل تلك الق�صائد التي كان
يبعث بها �إىل �صحيفة (� �ص��وت احل�ج��از)
ويو ِّقعها با�سم (ب��دوي جند) ،فتن�شرها له،
�إىل �أن تو َّق َف بعد �أن �أدركته حكمة طه ح�سني
التي مَ َتثلها عن (اخلليل بن �أحم)»« :ي�أباين
جيده ،و�آبى رديئه» .وكان ثانيها :هذا الولع
املبكر ب ��أر���ض اجل��زي��رة العربية ومواقعها
وموا�ضعها الذي رمبا �ألهمته �إياه تلك احل�صة
الدرا�سية يف مدر�سة ينبع االبتدائية التي كان
ي�شرح فيها (المية) �أبي العالء:
املجد ما �أنا ُ
فاعل
�سبيل ِ
�أال يف ِ
عفاف و�إقدا ٌم وحز ٌم ُ
ٌ
ونائل
يه ُّم الليايل ُ
بع�ض ما �أنا م�ضم ٌر
ويثقل ر�ضوى دون ما �أنا حاملُ
ُ
وهو يقول لطلبته�« :أما ر�ضوى فهو جبل
قريب من (املدينة) ،وهو جبل �سهل ترقاه

الإبل» ،لي�صيح الطلبة قائلني ب�صوت واحد:
ال يا �أ�ستاذ ..فـ«ر�ضوى �أمامك ،ولي�س كما
قلت ب�أنه يف املدينة املنورة ،و�أنه �سهل ترقاه
الإبل ..بل �شامخ مرتفع كما ترى».
رمبا كانت هذه احلادثة �إلهام ًا �أو تنبيه ًا
له ،ولكن ذلك االهتمام يف حياته كان �أ�صي ًال
��ض��ارب� ًا يف �أع�م��اق��ه �إىل درج� � ٍة ال ُت���ص� َّدق،
فعندما ت�أخر �صرف الرواتب ل�سبعة �أ�شه َر
كما يقول تاريخ اجلا�سر الذي عرفتُه وحفظتُه
ا�ضطر �إىل بيع كتبه القليلة ،والتي كان منبينها (معجم ال�ب�ل��دان) لياقوت احلموي،
ولع�شقه لهذا الكتاب الأث�ير لديه ا�ستمهل
امل�شرتي �شهر ًا حتى ي�س ِّلمه الكتاب ،ليقوم
خالل ذلك ال�شهر بـ«نقل كل ما كان يتعلق
بتعريف �أمكنة اجلزيرة العربية ومواقعها
وموا�ضعها» ،وبخط يده.
�إن ه��ذي��ن االه �ت �م��ام�ين ي���ش�ك�لان �أب ��رز
مالمح �شخ�صية الطالب فـ(املد ِّر�س) حمد
اجلا�سر ،الذي �أ�صبح  -بعد تلك التجارب،
وما تراكم فوقها فيما بعد  -عالمة اجلزيرة
و�أحد �أعالمها الذين التخطئهم ذاكرة الوطن
الثقافية والتاريخية.
لكن الأك��ادمي�ي�ين م��ن تالميذه وحمبيه
ومريديه احتفوا باهتمامه (الثاين) و�أول��وه
ج��ل عنايتهم وه��و (امل �ع��اج��م) وكتابتها،
وق��د ك�ت��ب (ال���ش�ي��خ) منها معجمني هما:
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(معجم �شمال اململكة) ،و(معجم املنطقة
ال���ش��رق�ي��ة –البحرين ق ��دمي� � ًا) ،وك ��ان له
الف�ضل يف دعوة الكتَّاب الآخرين القادرين
على الكتابة ،للكتابة عن مناطقهم ،فكان
�أن ا�ستجاب الأ�ستاذ حممد العقيلي مبعجمه
عن (املخالف ال�سليماين) �أو منطقة جيزان،
والأ�ستاذ علي بن �صالح الزهراين مبعجمه
عن (بالد غامد وزهران) ،فالأ�ستاذ حممد
ال �ع �ب��ودي مبعجمه ع��ن (ب�ل�اد الق�صيم)،
فالأ�ستاذ ال�شاعر والأديب عبداهلل بن خمي�س
مبعجمه عن (بالد اليمامة قدمي ًا) ،ومل يبقَ
�إال ثالثة �أج��زاء �أو معاجم تخ�ص (�شمال
غ��رب اململكة ،واحل�ج��از ،وع�سري)؛ ليكتمل
م�شروع حلمه ال��ذي مل يتحقق يف (معجم
كبري) عن �شبه اجلزيرة العربية و�سهولها
وجبالها ووديانها وموا�ضعها ومواقعها ،فقد
كان املوت �أ�سبق.
�إن هذا االهتمام بـاملعاجم اجلغرافية جدير
ب��ذات��ه دون ��ش��ك ،لكن �إغفالهم الهتمامه
(الأول)  -وه��و ال�صحافة  -نا�شئ ًا وكاتب ًا
فنا�شر ًا فرمز ًا؛ خد�ش من جالل اهتمامهم
بـ(املعاجم) وجغرافيتها ،حتى بدا يل الأمر
يف جممله -كما لو �أنه �إيثار لـ(ال�سالم)»،بالبعد عن ال�صحافة وت�ضاري�سها!!..
ف��إذا كان ال�شيخ حمد قد عانى الويالت
وامل�شقات يف �سبيل �أن يكتب معج َميه؛ فقد
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عانى رمب��ا �ضعفهما و�أك�ثر يف �سبيل �إيجاد
�صحافة وطنية يف املنطقة الو�سطى مل تكن
موجودة من قبل.
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة:
�إخواين الكرام :
يف الأ�صل كان لل�شيخ حمد ذاتٌ معرفية قلقة
طموحة ،وق��د �صقلها وج��وده يف مكة� ،أثناء
درا��س�ت��ه باملعهد العلمي ال�سعودي؛ ليكتب
�أُوىل ق�صائده ،ثم ملعت تلك الذات بوجوده يف
«القاهرة» ،للدرا�سة بكلية الآداب باجلامعة
امل�صرية ،و�إذا كان من �سوء حظه �أن اغتالت
احلرب العاملية الثانية حلمه يف �إكمال درا�سته
اجلامعية؛ �إال �أنه اختزل كل ذلك الذي ر�آه
و�سمعه وعا�شه يف القاهرة ،حتى �إذا طافت
به الوظائف الرتبوية من مكان �إىل �آخر ،ثم
ا�ستقرت به (معتمد ًا للمعارف بنجد)؛ كان
همه الأول� :أن يفتتح �أول مكتبة يف الريا�ض؛
لتجعل الكتب وال�صحف واملجالت والدوريات
يف متناول �أيدي �شبابها ونا�شئتها ،وكان تو�أم
همه الأول� :أن ين�شئ �صحيفة يف الريا�ض با�سم
(الريا�ض) ،تبد�أ �شهرية ف�أ�سبوعية فيومية،
وال �أظن �أنه كان يغيب عن باله �آنذاك �صحف
كـ(ال�شهباء) يف حلب لل�شيخ عبدالرحمن
الكواكبي� ،أو (امل�ؤيد) يف القاهرة لل�شيخني
علي يو�سف� ،أو (العروة الوثقى) يف باري�س
لل�شيخ جمال الدين الأفغاين وحممد عبده،
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وما كانت تبثه من وعي وت�ؤديه من �أدوار يف
تثقيف �أبناء الأمة العربية الإ�سالمية ،لكنه
ُ�صدم بعدم ال�سماح بدخولها �إىل الريا�ض
حتت ا�سم( :الريا�ض) ،لأن اال�سم نف�سه قد
ُمنح يف وق��ت الح��ق  -ودون �أن ي��دري لوزير
ال��دول��ة ال�شيخ ع�ب��داهلل بلخري (م��دي��ر عام
ال�صحافة والإذاع��ة والن�شر) ،لكن ذلك مل
يث ِن ِه عن عزمه وقراره ،بل عاد �إىل القاهرة
حيث ُطبعت  -ليغري ا�سمها �إىل (اليمامة)،
ثم عاد بها ،وكانت املفارقة �أن املجلة وموادها
و ُكتَّابها يتحدثون عن جملة ا�سمها (الريا�ض)
و�آمالها و�أحالمها يف غدها ،بينما كان غالفها
يحمل ا�سم «اليمامة»!
لقد جت��اوز ال�شيخ ال�صدمة بغري قليل
من امل��رارة ،ولكن مع نهاية العام الأول كاد
�أن ي�صدر ق��رار ب�إيقاف جملته بعد ن�شرها
ملقال (�إىل �أين نحن م�سوقون؟) بقلم الأ�ستاذ
عبداهلل الطريفي ،الذي كان �سي�صبح فيما
بعد �أول وزير للبرتول لوال و�ساطة الو�سطاء.
لكن وم��ع حت��ول املجلة �إىل �أ�سبوعية يف
عام 1375ه �ـ ب��د�أت تك ُّر �سبحة متاعبها مع
الرقابتني الإعالمية والدينية ،ليتم �إيقافها
عام 1377هـ ب�سبب مقال ن�شره نائب ال�شيخ
(الأ�ستاذ عمران حممد العمران) عن (�أغا
خ��ان والقاديانية) ،ولكنه عندما ع��اد من
�إجازته ونظر يف تلك املقاالت التي ُمنعت من

ِق َبل الرقيب مل يجد فيها ما مينع من ن�شرها،
فن�شرها ،لتثور ثائرة الرقيب ولكن قبل �أن
ي�صدر قراراه ب�إيقافها� ،أوقفها ال�شيخ نف�سه
حتى يتم الف�صل بينه وب�ين الرقيب ل�شهر
وثالثة �أي��ام ،فكان بذلك �أول رئي�س حترير
يفعل ما فعل.
ث��م ج��اءت ال�ط��ام��ة يف �شعبان م��ن عام
1378ه �ـ عندما ُف�صل من وظيفته (مدير ًا
لكليتَي ال�شريعة وال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة) ب�سبب
افتتاحيته التي انتقد فيها "ه�ؤالء ال ُكتَّاب
امل�ضللني" ال��ذي��ن ي��زي�ف��ون احل�ق��ائ��ق ،لكن
الرقابة ُرفعت بعدها يف عام 1379هـ ،ليتب َع
ف�ص ٌل �آخ�� ُر و�أخ�ي ٌ�ر بعد ذل��ك المتناعه عن
مهاجمة �إح��دى ال��دول العربية؛ لأن الهجوم
عليها – من وجهة نظره– ال يخدم الأم��ة
وق�ضاياها ،لت�صدر املجلة بعيد ًا عن م�ؤ�س�سها
ورئي�س حتريرها �إىل �أن قامت امل�ؤ�س�سات
و ُدع� ��ي -ف �ي �م��ن دع� ��ي -لت�شكيل م�ؤ�س�سة
�صحفية ،فر�شح عدد ًا من �شخ�صيات املنطقة
الو�سطى و�أدبائها و ُكتَّابها لإن�شاء م�ؤ�س�سة
�صحفية هي (م�ؤ�س�سة اليمامة ال�صحفية)،
برئا�سة عبداهلل بن ع��دوان ملجل�س �إدارتها،
واجلا�سر لرئا�سة حترير جملتها (اليمامة)،
ليعمل بكل طاقته من �أج��ل �إ�صدار �صحيفة
(الريا�ض) والذي تحَ َ قَّقَ له يف الرابع ع�شر
من �شهر حمرم من عام 1385هـ ،لكن متاعبه
التي انتهت مع الرقيب والرقابة جتددت مع
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رئي�س جمل�س الإدارة ال��ذي �أبلغه ذات يوم
ب�أنه ال يريد يف �صحف امل�ؤ�س�سة وجمالتها
غري الأخبار الر�سمية والإعالنات والثناء على
�أعمال احلكومة ،ثم �أتبعه فيما بعد بقرار
�إيقاف راتبه وه��و يف «امل�غ��رب» ،منتدب ًا من
قبل وزارة الإع�لام للتحدث عن ال�صحافة
ال�سعودية يف م�ؤمتر ترعاه منظمة اليون�سكو.
عندها قرر ترك امل�ؤ�س�سة واملجلة واجلريدة،
وال�ت��وج��ه �إىل امللك في�صل �آن���ذاك ،فطيب
خاطره ووع��ده ب ��أن كل �شيء �سيعود ،وكما
ك��ان ،وم��ع ال�شكر ال��ذي قدمه للملك ،طلب
�أن ي ��أذن له ب�إ�صدار جملة �أخ��رى من مكان
غري هذا املكان ،ومع �أنا�س غري ه�ؤالء ،فكان
املكان هو (بريوت) ،وكانت املجلة هي جملة
(العرب).

املداخالت:
�أ� .سعد البواردي:
�أرح��ب بزميلنا الأ��س�ت��اذ ع�ب��داهلل امل�ن��اع �أن
يكون م��وج��ود ًا يف ه��ذه اخلمي�سية؛ ملا ُعرف
منه م��ن وف��اء وح��ب ل�شيخنا اجلليل حمد
اجلا�سر ،و�أعتقد �أن ل�شيخنا اجلا�سر �أكرث
من ميزة ،حتدث عنها �أ�ستاذنا املناع ،ولكن
هناك �أي�ض ًا خ�صو�صية له ،هي �أنه ال ي�صادر
�أي مقال ُبعث له .دعونا نخرج من م�شكالت
ال�صحافة ون� ِأت �إىل ثقافة اجلا�سر ،ف�شيخنا
اجلا�سر ل��ه خ�صو�صية ت��أب��ى امل���ص��ادرة،ال
رقيب عليها ،وهي �أنه يتمتع ب�صفات فريدة
يف حياته� ،أذكر منها� :أو ًال� :شيخنا اجلا�سر
لديه روح فنية رائعة جعلته يتذوق �أجمل ما
ُيقال ،و�شيخنا اجلا�سر يعرف من الإجنليزية
كلمتني ()Yes), and (No؛ لكنه يتعامل بهما
بالإ�شارة يف كل العامل ،وت�صرفاته ومواقفه
اللطيفة يف املطاعم ال�ت��ي ك��ان يدخلها يف
ال� ��دول الأج �ن �ب �ي��ة .ت��وح��ي ل��ك ب��ده��ائ��ه يف
ا�ستخدام لغة الإ��ش��ارات ،كما �أنه يجيد لغة
ال�صمت ،وال ي�ؤمن بالتوقيت ،بل ي�ؤمن ب�شيء
من احلركة الطبيعية .وبالن�سبة �إىل جتربته
ال�صحفية ،فهي ثرية ج��د ًا ،ومحُ ا�ضرنا قد
وع َلم
�أعطاها حقها ،فال�شيخ اجلا�سر ع َّالمة َ
يف عامل ال�صحافة.

طاب يومكم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

حممد الأ�سمري:
�أحيي �أ�ستاذنا و�صديقنا املناع ،وقد قابلته �أول

�إن رج ًال كهذا ..وتاريخ ًا كهذا ..وجتربة
ملهمة مع ِّلمة كهذه؛ ال ي�صح �أن ي�سدل عليها
�ستار الإهمال �أو الن�سيان.
�إن تخ�صي�ص كر�سي با�سمه يف كلية
الإع�ل�ام �أو ق�سم الإع�ل�ام بكلية الآداب هو
قليل من كثري يف حقه وحق تاريخه ،فلي�س يف
كل الأزمان ولي�س يف كل الأجيال يوجد رجال
�أفذاذ مثله.
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مرة يف الطائف يف عيادة الدكتور عبداهلل
املناع ،وكنت يف املرحلة االبتدائية ،وكانت
عيادة الدكتور عبداهلل يف �شارع امللك �سعود
حالي ًا ،ورمبا اللوحة باقية �إىل الآن ،ثم عمل
يف الطائف مديرا لل�ش�ؤون ال�صحية ،وانتقل
من عيادته �إىل جدة ،ولكن مل �أد ِر اليوم من
�أخربه �أن احلديث يف ال�سيا�سة هنا ممنوع،
و�أقول �إن املجال مفتوح يف ال�ضحوية للحديث
عن �أي مو�ضوع ،وحقيق ًة من ال�شيء اجلميل
�أن و�ضعت اجلامعة قاعة كربى با�سم ال�شيخ
حمد اجلا�سر.
املحا�ضر:
لدي عيادة يف الطائف ،وقد فوجئت
مل تكن َّ
بانتقايل �إىل ال�ط��ائ��ف ،ومل ت��أخ��ذ عيادتي
�شهر ًة كبرية ً بني كبار التجار يف ذلك الوقت،
لقد اختلف عبداهلل املناع ورئي�س التحرير،
وقد كنت من ُ
قبل �أكتب بجريدة املدينة وجملة
الرائد ،وقد انق�سموا �إىل ق�سمني ،وك��ان يف
حينها ال�صباغ من النجوم الكبار ،ف�أراد �أن
يلعب امل�س�ألة ل�صالح مر�شحه ،فرتبوا ترتيب ًا
عادي ًا ،وبعثوين مدير ًا لل�ش�ؤون ال�صحية يف
منطقة الطائف .ويف مو�ضوع رئا�سة التحرير
طلبوا مني االن���س�ح��اب واع��ت��ذرت ،وج��رى
الت�صويت ،وفاز الأ�ستاذ عبداملجيد ب�صوت
واحد ،ثم فوجئت بانتدابي �إىل الطائف مدير ًا
لل�ش�ؤون ال�صحية ،وكنت قد زرت الطائف
قبلها �أك�ثر من مرتني ،وجل�ست يف الطائف

�ستة �أ�شهر ،ثم كتبت مقا ًال بعنوان (قرية
ا�سمها ال�ط��ائ��ف) ،ف ��أث��ار �ضجة �إعالمية،
و�أزعج امل�س�ؤولني جميع ًا ،وذلك كان يف �أيام
تن�صيب امللك في�صل للبالد.
�أ .من�صور اخل�ضريي:
حقيق ًة مواقف ال�شيخ حمد ُت َعد مدر�سة لنا
جميع ًا ،وق��د حت��دث ال��دك�ت��ور ع �ب��داهلل عن
مرحلة ال�صحافة ،وكنت �أمت�ن��ى �أن يذكر
املعاناة التي واجهها ال�شيخ حمد يف مو�ضوع
الإ� �ص��دار ال�شهري ملجلة ال�ع��رب ،فقد كان
ل�سمو الأم�ير في�صل م��واق� ٌ�ف داعمة لنجاح
ال�صحافة ،و�أتذكر موقف ًا :م��ر ًة ا�ستدعاين
��س�م��و الأم �ي�ر ف�ي���ص��ل ،وك���ان ال���ش�ي��خ حمد
اجلا�سرعنده ،و��س��أل�ن��ي :ه��ل �صحيح َخ� َّ�ف
اال�شرتاك يف جملة العرب؟ قلت :كان لدينا
تعميم ل��وزارة الإع�لام بتخفيف اال�شرتاكات
يف ال�صحف واملجالت كافة ،فقال :ا�ستثنوا
جملة العرب ،وال تعدِّ لوا وال تبدِّ لوا فيها.
املحا�ضر:
كانت معاناة ال�شيخ حمد اجلا�سر يف �إ�صدار
جملة ال �ع��رب ك �ب�يرة ،ف��ال�ظ��روف ه��ي التي
حملته لإ�صدارها يف ب�يروت ،وك��ان وحيد ًا،
وال مي�ل��ك م��ن ح�ط��ام ال��دن�ي��ا �إال م�ك��ان��ة يف
قلوب حمبيه ،وكانت موارده املالية حمدودة،
و�إقامة جملة �شهرية يف بريوت يف تلك الأيام
لي�س بالأمر ال�سهل ،بل كانت مغامرة كربى
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وحمفوفة باملخاطر� ،أي��ن �أن��ت و�سط الكم
الهائل من املجالت وال�صحف التي ت�صدر
يف ب�يروت ،والتي تتمتع بحرية تامة يف كل
�شيء؟ فامل�صروفات �أكرث من امل��وارد ،و�س ُّنه
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يف ال�ستني ،فكانت حقيق ًة جتربة قا�سية .وقد
كان ال�شيخ اجلا�سر منوذج ًا لكل ال�صحفيني.
و�شكر ًا جزي ًال لكم جميع ًا.

ت�أمالت يف الرواية ال�سعودية

ت�أمالت يف الرواية ال�سعودية

*

( )

د .عبداهلل الغذامي(**

)

�شرع د .عبداهلل الغذامي بخلفية نظرية مفاهيمية تطرقت ملفهوم الرواية،
ومتيزها عن الأجنا�س الأخرى ال�سيما ال�شعر ،وتطرق لنماذج الكتابة الروائية،
�إذ �صنفها �إىل منوذجني :النموذج ال�شرقي النظيف والنموذج الغربي الفو�ضوي
الف�ضائجي ،و�إذا كان قد جعل الأول يندرج يف نطاق الهدف الأخالقي والرتبوي؛
ف�إن الآخر قد ت�أ�س�س على ك�سر التابوهات الثالثة (الدين وال�سيا�سة واجلن�س)
م�شري ًا �إىل �أن الرواية العربية قد تب َّنت النموذج العربي كما جتلى ذلك لدى
جنيب حمفوظ الذي ر�أى �أن عظمته تكمن يف كونه وظف النموذج الغربي وتفوق
به عليهم.
مدير املحا�ضرة:

ي�سرين يف ه��ذا ال�صباح اجلميل �أن �أرح��ب
بكم جميع ًا ،و�أن �أرحب ب�شكل خا�ص بالأ�ستاذ
الدكتور عبداهلل الغذامي حما�ضرنا يف هذا
ال�صباح ،فمحا�ضرنا َع َل ٌم وا َلع َلم ال ُيع َّرف،
ومهما ذك��رن��ا ف ��إن ه��ذه ال�ت��ي �سنذكرها ال
تزيده معرفة ،و�إمنا مثلما قال �أبو الطيب وهو
يخاطب ع�ضد الدولة:
�أ�سامي ًا مل تز ْد ُه معرف ًة و� مِّإنا لذ ًة ذكرناها

الدكتور عبداهلل من مواليد مدينة عنيزة،
در�س يف كلية اللغة العربية بالريا�ض وتخرج
فيها عام 1389ه �ـ ،ثم ابتعثته جامعة امللك
عبدالعزيز �إىل بريطانيا حيث ح�صل على
�شهادة الدكتوراه يف عام 1978م ،و َد َّر�س يف
جامعة امللك عبدالعزيز ،ثم انتقل �إىل جامعة
امللك �سعود حيث ال ي��زال ي��د ِّر���س فيها .له
م�ؤلفات كثرية بلغت ثمانية ع�شر م�ؤ َّلف ًا .وقد
عمل نائب ًا لرئي�س ال�ن��ادي الأدب��ي يف جدة.

(*) �أ�صل البحث حما�ضرة �أُلقيت �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف منتدى «اخلمي�سية» ،يوم اخلمي�س
1430/6/25هـ املوافق 2009/6/18م� .أدار املحا�ضرة :د .حممد الهدلق (�أ�ستاذ الأدب العربي القدمي بجامعة امللك
�سعود).
(**) �أ�ستاذ النقد والنظرية بجامعة امللك �سعود
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ح�صل على جوائز عدة بينها :جائزة مكتب
الرتبية العربي لدول اخلليج للعلوم الإن�سانية،
وح�صل على جائزة م�ؤ�س�سة العوي�س الثقافية
يف الدرا�سات النقدية ،و ُك ِّرم من ِق َبل م�ؤ�س�سة
ال�ف�ك��ر ل�ل��إب ��داع ال �ن �ق��دي ع ��ام 2002م يف
القاهرة .من كتبه :اخلطيئة والتكفري ُ
(ط ِب َع
ع��دة ط�ب�ع��ات) وت�شريح ال�ن����ص ،وال�صوت
ال �ق��دمي اجل��دي��د ،وامل��وق��ف م��ن احل��داث��ة،
والكتابة �ضد الكتابة ،والق�صيدة والن�ص،
وامل�شاكلة واالختالف ،واملر�أة واللغة ،وثقافة
ال��وه��م ،والنقد الثقايف  ،وم��ن اخليمة �إىل
الوطن ،والثقافة التلفزيونية.
�سيحدثنا الدكتور عبداهلل يف هذا ال�صباح
عن الرواية ال�سعودية.
املحا�ضر:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد هلل رب
ال�ع��امل�ين ،وال���ص�لاة وال���س�لام على �أ��ش��رف
املر�سلني..
علي ،فقد كنت ال
�أب��د�أ �أو ًال بحق اجلل�سة َّ
�أت�صور البتة �أن يوم ًا كيوم اخلمي�س ميكن
�أن يكون يوم ًا للتدار�س ،و�أعتقد �أنه يكفي �أن
الإن�سان يعمل الأ�سبوع كله بجد لكي ي�سرتيح
يومي الإج��ازة ،وكنت �أتوقع �أن العمل يوم
يف َ
اخلمي�س كما لو �أن �إن�سان ًا فتح دكانه يوم
العيد ،النا�س يف فرحة وه��و يفتح دكانه،
وم��ن حق اخلمي�سية �أن��ه قبل ثالثة �أ�سابيع
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حينما ح�ضرت ب ��إ� �ص��را ٍر ك��رمي وحم��ب من
الأ�ستاذ معن ،والأ�ستاذ معن كان يرغب �إ َّ
يل
يف احل�ضور و�أعتذر مبا �أنه يوم خمي�س؛ لأين
�أحتاج �إىل راحة يف ذلك اليوم ،وقلت للأ�ستاذ
معن« :لقد بلغت مني ع��ذر ًا» ،ثم �أح�س�ست
�أن�ن��ي الب��د �أن �أ�ستجيب ،وح�ب� ًا وك��رام � ًة له
ح�ضرت ،ثم تغري كل �شيء يف نف�سي ،وهذا
علي �أن �أق��ول ذكريات ذلك
حق اخلمي�سية َّ
اليومَ ،وو ْق َع ذلك اليوم على نف�سي ،بعد ذلك
�أح�س�ست حق ًا �أن��ه ك��ان يوم ًا عميق الت�أثري
يف نف�سي؛ رمب��ا لأن��ه اب�ت��د�أ مبحبة وا�ستمر
مبحبة ال�ضيف امل�ت�ح��دث فينا وجمموعة
احلا�ضرين ،وخ َّل َف يف نف�سي رغبة حقيقية،
وب��د�أت �أراج��ع نف�سي يف املتعةَ ،وم��ن �سري ُت ُه
مع الكتب ُم ْت َع ُت ُه مع الكتب �أي� ًضا ،فحتى لو
ظن َّنا �أن يوم الإجازة ميكن �أن ميتعنا ب�شيء
�آخر ف�سيعود املرء ويدرك �أن الكتاب َمن تع َّود
عليه �أَ ِل َفهُ ،وتلك هي املتعة احلقيقية� .أعدمت
يل ويف ذهني ترتيب مفهوم ي��وم اخلمي�س،
والإح�سا�س بيوم اخلمي�س ،واجلل�سة نف�سها
كانت تظللها املحبة ،و�صاحب املكان –رحمه
اهلل -واب��ن �صاحب امل�ك��ان -وه��و الأ�ستاذ
الفا�ضلُ -ي�شعرك بالألفة واملحبة ،وكما قلت
يف اجلل�سة ال�سابقة� :أعتذر عن التق�صريات
التي م�ضت ،و�أعتقد �أنني كنت خمطئ ًا بعدم
ح�ضوري يف منا�سبات �سابقة.
جئت اليوم ا�ستجاب ًة للدعوة ،وكنت �أمازح

ت�أمالت يف الرواية ال�سعودية

ال�صديق الدكتور نا�صر احلجيالن و�س�ألته:
متى �ست� ِّأجلونها؟ كنت �أتوقع كل دقيقة �أن
ت�أتيني ر�سالة ليقولوا ت�أجلت !..وما �أجلوها،
و�إال كنت �س�أ�ضيف ق�صة �أخ��رى .والإن�سان
يكت�شف دائ�م� ًا �أن ذاك��رت��ه ه��ي مب��ا ي�صنعه
الآخرون ،فالآخرون هم ي�صنعون حكاياتنا،
بقيت يف �سجل
وكلما �صنع الآخرون لنا حكاية ْ
الذكريات ،ومن َّثم ال ميكن للإن�سان �إذا جمع
حكاياته �أن ينظر فيها ويف مطاويها ،و�سي�شكر
الذين �صنعوا له احلكايات ،ورمبا تبدو م�ؤملة
يف البداية ،لكن يف النهاية �ست�شكر الذين
�صنعوا لك ه��ذه احلكايات؛ لأنهم �أعطوك
�سبب ًا لكي تقول� :صار كذا وك��ذا .ثم �أ�شكر
ال�صديق العزيز حممد الهدلق ،و�أن��ا كنت
خائف ًا لأن الدكتور حممد جتمعني به �صحبة
منذ �أك�ثر م��ن � 45سنة ،فخ�شيت �أن يقول
الأ�شياء التي ال �أقولها �أو �أخفيها ،وحينما
بد�أ بال�سرية �أو�شكت �أن �أغيرَّ التاريخ ،ور�أيت
عبدالعزيز املانع عن مييني وكلهم �شهود متى
تخرجت ومتى ُولدت ،وال جمال للكذب!
امل���و����ض���وع :ن���ظ���رات ع���ن ال���رواي���ة
ال�سعودية
�أ�صبحت الرواية ال�سعودية اليوم ق�ضي ًة لي�ست
عندنا فح�سب ،بل يف العامل العربي كله ،ويف
ك��ل م�ك��ان نلتقي يف حمفل يف م�ك��ان م��ا يف
العامل العربي يكون ال�س�ؤال با�ستغراب من

العرب �أنف�سهم :هل هناك رواي��ة �سعودية؟!
يت�صورون �أن الثقافة يف اململكة هي جمموعة
نخبة :حمد اجلا�سر ،عبدالقدو�س الأن�صاري
�أ�سماء تكر�ست ،وبع�ض الأكادمييني يعتقدون
�أن ال�شباب وال�شابات �أبناء الرتف ال يعنيهم
�شيء �سوى فيديو كليب� ،سياحة ،ولي�س �أنهم
يكتبون وحتمل الكتابة �أي� ًضا مواقف و�أم��ور ًا
دقيقة جد ًا وح�سا�سة ،وجتعل النا�س يكت�شفون
الآن يف اجليل الأول الذي ظهر مع احلداثة،
جيال قدم الق�صيدة احلديثة ،ومل يكن جمرد
ا�ستجابة تفاعلية مع الواقعة الثقافية العربية،
والواقعة الثقافية املحلية لي�ست جمرد فاعلة
معه .وملا ج��اءت الرواية ،وقبل ذلك عندما
ج��اءت الق�صيدة احل��داث�ي��ة بقلم الن�ساء،
جمموعة بنات يكتنب �شعر ًا حداثي ًا دقيق ًا،
وكذلك ال��رواي��ة يكتبها �شباب وب�ن��ات ،وقد
خا�ضوا يف ق�ضايا ا�ستغربنا كيف دخلوا فيها،
وملا بد�أت �أ�ستغرب ما الذي يجعلهم ال يعرفون
جمتمعنا؛ رجعتُ �إىل نف�سي و�س�ألت :هل كنت
�أع ��رف جمتمعنا بال�شكل ال��ذي ه��و عليه؟
ثم اكت�شفت �أن الرواية تعطينا �أم��ور ًا كثرية
ما كنا �سنعرفها �إال عرب �أحاديث املجال�س،
أمر ثم نن�سى ،لكن الرواية تثبت هذه
كتذك ٍري ل ٍ
الق�صة.
تبد�أ فكرة الرواية عموم ًا من �إ�شكاالت
متعددة:
الإ� �ش �ك��ال الأول -وه� ��و ع �ل��ى امل���س�ت��وى
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املعريف� :-أن الإن�سان بذاته هو كائن حمتاج
للكالم؛ لأن الكالم عند الإن�سان حاجة لي�س
ع�ل��ى م�ستوى ال �ت��داويل وال�ن�ف�ع��ي ،ب��ل على
م�ستوى التداويل وغري النفعي ،ولذلك جربت
هذه احلالة يف ال�سجون ويف �أ�شكال التعذيب،
ف�إن من حاالت ال�سجون ال�سجن االنفرادي،
وهو حرمان من الكالم ،و�إذا ُحرم الإن�سان
من الكالم فالتجارب �أثبتت علمي ًا �أن هذا
�أق�صى �شيء ميكن مير على �أي �إن�سان؛ لذلك
فالكالم لي�س حاجة للتداول فح�سب ،بل هو
معادل مو�ضوعي للوجود ،فلو ُحرم واحد منا
من الكالم ف�إنه يجد �سب ًال عديدة للكالم من
بينها الهواج�س ،فالهواج�س هي االن�سحاب
من الواقع �إىل الداخل� ،أي �أنها رف�ض للواقع،
فالإن�سان ال يدخل بهواج�س �إال �إذا كان يرف�ض
هذا الواقع ،فتجد �أحيان ًا يف خطبة� ،أو در�س،
�أو حما�ضرة -جنربها مع طالبنا� -إذا مل
�أحدهم من املحا�ضرة جل�أ �إىل (ال�سوالف)،
فالهواج�س متثل القيمة �أو اللجوء واملخب�أ
النف�سي والوجداين والعقلي الذي يلج�أ �إليه
الإن�سان تعبري ًا عن رف�ض ال��واق��ع ،دون �أن
ي�صادم هذا الواقع؛ فهذه الهواج�س رديف
ل�لاح�ت�ج��اج ،وردي ��ف للمقاومة ،للنقائ�ض
كق�صيدة ،ردي��ف لل�شتم ،و�إذا خرجنا عن
الهواج�س جند �أن الإن�سان يعبرِّ عن نف�سه
� ً
أي�ضا بطرق �أخرى ،عرب الإ�شاعة ،والإ�شاعة
دائم ًا بال م�ؤلف وال �أحد يعرف م�ؤلفها ،فهل
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وجدتَ �إ�شاعة �أتى �صاحبها الذي �أطلقها �أول
مرة وق��ال واهلل �أن��ا �أطلقتها؟ مما يدل على
�أنها �سالح من �أ�سلحة املقاومة مع اتقاء رد
الفعل ،النكتة �أي� ًضا ،والنكتة من معانيها �أنها
ال تعرف َم��ن قائلها؛ لأن �إطالقها مواجهة
مع االن�سحاب ،حالها حال الأمثال ال�شعبية
التي ال نعرف قائلها ،فهناك طرق متعددة
ال�ستخدام الكالم للوقاية للذاتية ،وداي��رن
ملا ُ�سئل عن ال�شعر قال :القوايف ت�شبه احلمم
الربكانية التي تنقذ الأر���ض من االنفجار،
َفج َر الكون ،فاحلمم
فلوال احلمم الربكانية َلت َّ
الربكانية تخفف من االنفجار ،فالقوايف هي
نوع من هذه احلمم الربكانية التي تقيه من
�أن ينفجر.
وهكذا الكالم العمومي  ،وهنا �سن�أتي �إىل
وظيفة ال��رواي��ة ما وظيفة ال��رواي��ة؟ �إذ ًا هي
تدخل حتت بوابة هذه املنطقة .هناك مقولة
مهمة �أي� ًضا ت�شرح عالقة امل�ؤ�س�سة باحلقيقية،
يقول فوجو« :ال �شيء �أ�ضعف من نظام �سيا�سي
ال يكرتث باحلقيقة ،وال �شيء �أخطر من نظام
�سيا�سي ي َّدعي حتديد احلقيقة» .فعلى م�ستوى
الثقافة جن��د �أن اخل�ط��اب الفكري ينق�سم
�إىل ق�سمني� :أن��ا �أ َّدع ��ي اخلطاب ال�شعري،
فال�شعر -مب��ا �أن��ه �شعر -ينتمي �إىل الرقم
( )2النظام ال�سيا�سي ال��ذي ي َّدعي حتديد
احلقيقة ،فال�شاعر ع��اد ًة -وال�شعر عموم ًا-
يقوم على االدِّعاء ب�أن ال�شاعر مطلق الر�أي،
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مطلق القول ،و�أنه �أمري الكالم ،و�أنهم يقولون
حا�سبون ،فهذا يعطي
م��ا ال يفعلون ،وال ُي َ
ال�شعر مفهوم ادِّعاء احلقيقة والإطالق .ولو
ب�سيرَ ال�شعراء جند �أن��ه كلما َع ُظم
�أخ��ذن��ا ِ
وع ُظم �ش�أنه زادت عنده فكرة �أنه
ال�شاعر َ
�ضروري للعامل ولواله النهار العامل ،وقالوا �إن
ال�شاعر هو الذي ي�شعر باملالئكة وبغري ذلك،
وال�شاعر هو ر�سول قومه .ففي زخ كبري جانب
م��ن الثقافة ُي � ْف � َرد ن��وع م��ن اخل�ط��اب ي�شبه
اخلطاب ال�سيا�سي املطلق ،وي�شبه اخلطاب
االجتماعي املطلق الذي يعطي �إطالقية لنوع
من امل�ؤ�س�سات ،بينما اخلطاب ال�سردي عك�س
ذل��ك ،فاخلطاب ال�شعري يقوم على �صوت
واحد «الأن��ا» ،واخلطاب ال�سردي يقوم على
تعدد الأ�صوات ولي�س �صوت ًا واحد ًا ،وال ميكن
ل�صوت واحد يف الرواية �أن يهيمن على الرواية
حتى و�إن كان �صوت بطل ،فالبطل يف الرواية
دائم ًا مفكك وممزق بني �أج��زاءٍ كال�شخو�ص
الأخ� ��رى ال�ت��ي ت ��ؤث��ر ف�ي��ه ،ق��د ي�ك��ون البطل
(الرتاجيدي) الذي ينتهي مب�أ�ساة كالروايات
العظمى� ،أو البطل (الكوميدي) الذي يكون
�سخرية م�ستمرة من املتفاعلني كافة ،فالبطل
دائ �م � ًا على عك�س البطل يف ال�شعر ،فهذه
التفرقة الأوىل التي مت�س مفهوم اخلطاب
الروائي لو�ضعه داخل ثقافة �أي �أمة.
حينما نقفز قفزة كبرية جد ًا ون�أتي �إىل
جمتمعنا ف�إنه ال �شك يف �أن جمتمعنا عنده

(�سوالف) وحكايات و�إ�شاعات ،وعنده النكتة
وت� ��دا ُول ال��رواي��ة ،وع �ن��ده ال�ت�راث ال�شعبي
كام ًال ،فهذه لي�س فيها �أي �إ�شكال ،لكن متى
ن�أخذ مفعو ًال قوي ًا؟ فهذا ي�ؤخذ ملجرد ت�سلية
�أو ت�سلية جمال�س �أو ت�سلية وقت ،و�أي� ًضا هذا
م�سحوب من عامل الزمن؛ لأن (ال�سوالف)
مرتبطة بعامل زمن ،ومن َث َّم ف�إنها ال تحُا�سب
�سيا�سي ًا واجتماعي ًا ،والب��د من التفكري عن
بيئة يف و�ضع «ك��ان يا ما ك��ان» لكي ت�ستطيع
(ال�سوالف) االنتقال دون رقيب ال من املكان
وال م��ن ال��زم��ان ،ف��امل�ك��ان وال��زم��ان دائ�م � ًا
�سيا�سيان ،فهما �ضد الأو��ض��اع ال�سيا�سية،
فلي�س من املمكن للإن�سان �أن يعي�ش داخل
مكان �أو خارج مكان غري �سيا�سي ،فلكي يخرج
يلج�أ �إىل (كان يا ما كان) �إىل (واق الواق)..،
وهكذا من ا�ستخدام امل�صطلحات التي حتتال
على قيود الزمان ،فلما ت�أتي الرواية الآن نحن
نخرج عن الن�ص الذي لي�س له م�ؤلف� ،سن�أتي
�إىل ر�صده ،وهذا رقم ( )1وهو امل�س�ؤوليات،
تغي نوعي و�أ�سا�سي غري
فاال�سم على الكتاب رُّ
ع��ادي ،ف ��إذا و�ضعتُ عبداهلل الغذامي على
الرواية �س�أُدخل نف�سي يف ح�سابات ،يل بنات
ويل معارف ويل طالب ،و�إذا ما قلت كالم ًا
�أبيح لنف�سي فيه �أن �أق��ول كل �شيء فموقفي
االجتماعي عند الفئات التي ذكرتها ما هو؟
فالنقطة خطرية ج��د ًا ،املجتمع ال�سعودي
جمتمع حمافظ ،يجب �أن نقر بذلك ،و�أن��ا
�أقول هذا القول با�ستمرار ،وعبارة (املجتمع
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ال�سعودي جمتمع حمافظ) لي�ست �سهلة ،هي
مت�شعبة ومعقدة ،لي�س حمافظا لأننا ن�صفه
ب ��أن��ه حم��اف��ظ« ،ه��و حم��اف��ظ» �أي ي��ري��د �أن
ٌ
حمافظ لأن غري ال�سعوديني
يكون حمافظ ًا،
يريدون منه �أي� ًضا �أن يكون حمافظ ًا ،ف�أنت
ٌ
حمافظ �صف ًة ،ثم حمافظ لأنك تريد �أن تكون
ٌ
حمافظ لأن الغالبي َة حمافظون� ،أو
حمافظ ًا،
يريدون �أن تكون حمافظ ًا .فيمكن للحداثة
والعلمانية والليربالية �أن ُتق َبل يف م�صر،
فامل�صريون وال�سوريون يقبلون بذلك ،ولكن
الذي يقبلها هناك �إذا جاء �إىل ال�سعودية قال:
ال ،احلرمان ال�شريفان ،لغة القر�آن الكرمي،
ج��زي��رة ال�ع��رب ،مهد الأم ��ة ،فهذه نريدها
حمافظة با�ستقراء الو�ضع� .إذ ًا املحافظة
قيمة (ولي�ست عيب ًا يف هذه احلالة) ،بل هي
قيمة م�ؤ�س�سية فكرية ونبني عليها ،ف�إذا قلنا
حمافظ وحمافظة يجب �أن نفرق بني ثالثة
م�صطلحات( :املحافظ ،املقلد ،احلداثي)،
فاملحافظ واملقلد يختلطان �أحيان ًا وال يف ِّرق
النا�س بينهما ،بينما املقلد يف ال��واق��ع هو
�إن�سان خارج التاريخ وخارج الزمن ،واملقلد
هو الذي يعيد ما جرى فقط ،ومن َّثم فهو لي�س
م�ستحق ًا لكلمة «حمافظ» ،فكلمة حمافظ هي
التزام بقيم تبلغ عند �أ�صحابها حد الإميان
املقد�س ،حتى لو كانت غري مقد�سة وميكن �أن
تكون غري مقد�سة ،فلو �أتيتُ �إىل هنا ببنطال
وقمي�ص و�ألقيتُ عليكم املحا�ضرة ،فال �شك
�أن موقفي حينئذ يف املجل�س لي�س مقبو ًال،
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والثوب والعقال لي�سا مقد�سني ،لكن املجتمع
املحافظ يرى �أن هذه عالمة من عالماته،
�ام م�سجد ملتحي ًا وي�صلي
رمبا لو وج��دتَ �إم� َ
ب��ك ،ث��م ��س��اف��رت �أن ��ت والإم� ��ام نف�سه �إىل
نيويورك بالطيارة نف�سها وهو الب�س بنط ً
اال،
و�صلى بك �أتقول �شيئ ًا؟ لكن الإمام نف�سه لو
ك��ان يف امل�سجد ولب�س بنط ً
اال وك�َّبرَرَّ رمب��ا ال
ت�صلي خلفه.
ف�ه��ذه ع�لام��ة ،واملجتمع املحافظ لي�س
فقط مبعنى �أن��ه �آخ��ذ بالثوابت ،ه��ذا معنى
لي�س ب�صحيح؛ لأننا لو قلنا �إنه جمتمع �آخذ
بالثوابت ومل يفرط بها فمعنى هذا مثل �أن
ت�أتي للحداثي الذي ال ي�ؤمن بالثوابت ويفرط
بها ،ال ،املجتمع املحافظ يحافظ بالطبع على
أ�سا�س للهوية
هذه الثوابت لأن هذه الثوابت � ٌ
�أ�ص ًال ،لي�س هناك جما ٌل لأحافظ �أو ال �أحافظ
عليها ،ف�إما �أن تكون عربي ًا �أو ال تكون ،فهي
جزء من هويتك �أو كينونتك بو�صفك �إن�سان ًا.
�إن املحافظ ه��و ال��ذي ي��ؤم��ن مبجموعة
قيم وعالمات و�سمات ُيب ِلغها حد التقدي�س،
وهي لي�ست مقد�سة حتى عنده ،ولو �س�ألته:
�أه��ي مقد�سة؟ لقال :ال هذه عالمات بيئتنا
وثقافتنا ،وه��ذه �صورتنا م��ع ال�ن��ا���س ،هذه
خ�صو�صيات .عندما ت�ق��ول ل��ه :مقد�سة..
يرجع ويعطيك تف�صيالت و ...و�..إلخ.
فاملحافظ -ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال -بريطانيا
التي ت�شري �إليها كل الدرا�سات ب�أنها جمتمع
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حم��اف��ظ ،وت�خ�ترع ك��ل ��ش��يء .فاملحافظة ال
تعني عدم الإبداع� ،إمنا التقليد هو الذي يعني
عدم الإبداع.
احل��داث��ة :ه��ي ال�ت�ج��دي��د ال��واع��ي .ه��ذا
تعريفي �أن��ا ،وك��ل واح��د لديه تعريف؛ لأن��ه
�دي َّ
خمطط
كلما �أق��دم��ت على ف�ع� ٍ�ل جت��دي� ٍّ
ا�سرتاتيجي ًة ور�ؤي ًة وق�صد ًا وبرناجم ًا  -ف�أنتحداثي� ،إذ التجديد يقع �إم��ا بامل�صادفة �أو
تقت�ض جندد،
ل�ضرورة اللحظة ،فاللحظ ُة �إن ِ
فق�ضية احلداثة البد �أن ي�صاحبها وعي تام؛
لأن م�شروع التجديد م�شروع ا�سرتاتيجي يف
االقت�صاد ويف ال�سيا�سة ويف االجتماع.
فلي�س ه�ن��اك تعريف واح��د َي� ْت� َب��ع من
احلداثيني ،فكل حداثي له تعريف خا�ص،
ما ال�سبب يف هذا الكالم؟ ال�سبب يف هذا �أن
الرواية �إذا جاءت �إىل جمتمع حمافظ وقعنا
بامل�شكلة ،فاملجتمع املحافظ يرى �أن عيوبه
وم�شكالته �صحيحة ،وال يوجد �أحد يقول لي�س
عندنا عيوب ،لكن احلل مع املحافظ ب�شيئني:
الأول ب�سرتها ،ويرى �أن ك�شفها �إ�شاعة لها،
فال�سرت ي�صبح قيمة؛ لأن ك�شف الأ�سرار يغري
�آخرين بالوقوع يف الزلل.
والثاين �أن يرى املجتمع املحافظ يرى �أن
الزمن كفيل بحل �أي م�شكلة .والزمن بالن�سبة
�إىل هذين احل َّلني لي�س واقعي ًا ،وعدم ك�شف
يحجمها ،و�إمنا يجعلها ت�ست�شري
امل�شكالت ال ِّ

دون مراقبة ،هذه م�س�ألة اجتماعية وقانونية.
فالرواية �أخذت بال�شرط ال�سردي ،وال�شرط
ال�سردي هو ال�شرط ال�شعري نف�سه ،يقوم
على عن�صرين من غري �شعر وال �سرد .الأول:
املبالغة ،والثاين :الكذب.
فمث ًال يقول جرير:
�إن العيونَ التي يف طرفها حو ٌر
َق َت ْل َن َنا ثم مل ُيحي َني َقتالنا
لو مل يكذب ملا قال هذا البيت ،لو مل يبالغ
ملا قال البيت ،فهذان �شرطان ،ولكن �أي نوع
من الكذب؟ ابن �سينا ي�سمي هذا النوع من
ال�ك��ذب بالغ�ش النافع ال��ذي ه��و لي�س كذب ًا
البتزاز �أح��د �أو ل�سرقة �أح��د  ،ك��ذب تعرتف
�أنت �أنه كاذب ،فالطرفان يعرفان �أنه كذب
مثل النكتة ،فـ(ال�سوالف تقوم على الكذب)
ف ُم َّت َفق على كذبية الكذب هنا ،الفن لي�س
ممكن ًا �إذا �ألغينا املبالغة والكذب الفني� ،إذا
�ألفيناهما انتهى الفن.
لكن املجتمع َت�� َ�د َّر َب -م��ع ال��زم��ن -على
ال�شعر منذ �أكرث من خم�سة ع�شر قرن ًا ،م�شى
الزمان وم�شت مبالغاته ومل تعد هناك م�شكلة،
لكن كذب الرواية �أو جتربتها �صارت لنا ماثلة
مثول العيان مع «طا�ش ما طا�ش»� ،س�أذكر لكم
ثالث حلقات حتى تتذكروا ردود الفعل كيف
كانت؟ حلقة (املطاوع)» ،وحلقة (واتعليماه)،
وحلقة (الليربالية) ،فاحللقات الثالث كانت
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�إىل �أق�صى ح��دوده��اَ ،
فاملطاوعة م��ا كانوا
كلهم هكذا ،وحلقة واتعليماه ما كان التعليم
كذلك ،و�ضج الليرباليون عندما جاءت حلقة
الليربالية .فالدراما ال تقوم �إال على �أخذ
�شريحة مد َّققة ومبالغ يف متثيلها وامل�ضي
�إىل �أق�صى حد يف متثيل هذه ال�شريحة� ،أما
عر�ضت يف دراما وبد�أتَ تقول :لكن يوجد
لو
َ
نا�س طيبون يوجد نا�س  ...راحت الفائدة،
فت�صبح مثل النكتة .فالرواية الب��د من �أن
تقوم على درام ��ا ،والب��د م��ن �أن تقوم على
الرتكيز على نقطة والإيغال �إىل �أق�صى حد
فيما ميكن �أن تب ُلغه هذه النقطة ،وتقدميها
ك�أنها هي الكل وحدها دون غريها ،فالبد
من �أن نقبل ه��ذه ال�صفقة ،وه��ذه ال�صفقة
لي�ست �سهلة ،نتائجها وخيمة يف ردود الفعل،
خا�صة �أننا واجهنا الرواية بامل�شكلة احلقيقية
عموما ،والعربي الهندي
وال�سرد امل�شرقي
ً
ال�سوري ،دائ ًما �سرد نظيف ،مييل �إىل الهدف
الرتبوي والتوعوي ،وعملت درا�سات حتى عند
الهنود وال�صينيني مثلنا ،لكن الذي حدث �أن
الرواية الغربية �أو ال�سرد الغربي كم�صطلح
يختلف ،فهو يقوم على :الف�ضح اجلن�سي،
وال�سيا�سي ،والديني .وال توجد رواية بالغرب
لي�س فيها جن�س مف�ضوح ولي�س فيها ك�سر لكل
حدود الدين وال�سيا�سة ،ففي الغرب ال تكون
رواية ،الرواية يف الغرب هي هذه الرواية التي
ميكن �أن نتفق فقط الآن يف هذا النقا�ش �أنها
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رواية غري نظيفة جاءت الآن �إىل العربية ،فلو
�س�ألتني ابنتي مث ًال عن رواية جنيب حمفوظ:
هل لديك رواي��ة جنيب حمفوظ؟ �أق��ول لها:
ال� ..ضاعت .هذه حقيقة� ..أنا �أنتمي �إىل هذه
الثقافة ،جنيب حمفوظ �أخذ النموذج الغربي
و�سار عليه ،فجاء هذا النموذج الغربي للرواية
و�صار منوذج ًا عربي ًا للرواية ،فهل �سيكون
منوذج ًا للرواية ال�سعودية؟ هنا ال�س�ؤال.
وال�س�ؤال رقم ( :)2هل ب�إمكاننا نحن املجتمع
ال�سعودي املحافظ �أن ننتج رواية نظيفة؟
مع الأ�سف ال�شديد :الرواية النظيفة ال
تدخل ال�سوق ،ه��ذا واق��ع ،ال��رواي��ة النظيفة
عاجزة عن �أن تنجح .يف ه��ذه احلالة �أنت
�أم��ام موقف كان ُيط َرح من قبل؛ وه��و :ملاذا
ال ي��وج��د يف الثمانينيات رواي ��ة وق��د وج��د
ال�شعر احلداثي ،والق�صة الق�صرية؟ وكانت
الإج��اب��ات ك �ث�يرة .ف �ج ��أة ح��دث م��ا مل يكن
باحل�سبان� :أخ��رج غ��ازي الق�صيبي رواي��ة
«��ش�ق��ة احل��ري��ة» ،فحينما ظ�ه��رت ال��رواي��ة
ال ت �ف �ك��روا ف�ي�ه��ا ف �ك��روا ب� �غ ��ازي ،مبكانته
االجتماعية وال�سيا�سية والعلمية والأكادميية
و�ضخامة ه��ذا اال��س��م فاملجتمع ال�سعودي
(ال��ذي ك��ان يتخوف من ال��رواي��ة) ج��اء فيه
واحد ينتمي �إىل كل امل�ؤ�س�سات التي يف البلد
ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،والأك��ادمي�ي��ة-وكتب �شقة احلرية ،وج��اء مبجموعة طالب
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ك��ان��وا يفعلون ك��ذا وك ��ذا ...وعلى ي��د غ��ازي
الق�صيبي حتديد ًا -ومبجموعة من ال�شباب-
�سارت وبد�أت الكتابة� .أعطي مث ً
اال �آخر :رجاء
ال�صانع ،فرجاء ال�صانع لي�س عندها جر�أة
مثل جر�أة غازي الق�صيبي ،هي فقط حكت
عن �أرب��ع بنات دخلن اجلامعة ،كيف يع�شن
وكيف يبحثن على زواج ،وكيف يعملن ،كالم
حقيقي فع ًال ،وقد عاجلت عينة من البنات
ب�ه��ذا ال�سن ،ف��ال��ردود على ال�صانع كانت
عنيفة جد ًا ،وتعرفون �أن ن�سا ًء قدَّمنَ عري�ضة
طويلة ي ��ردن �إق��ام��ة ح��د ال �ق��ذف عليها يف
املحكمة؛ لأنها قذفت بنات الريا�ض ،بعك�س
غ��ازي الق�صيبي .ورواي��ة �أوب��ا فنية ممتازة
وم�ضموناتها جاذبة ،وكاتبة الرواية مل ت�ضع
ا�سمها ،ومعلوم �أن اال�سم على تلك الرواية
ك��ان خ �ط ��أً ،بيد �أن رج��اء ال�صانع و�ضعت
ا�سمها ،وغازي الق�صيبي و�ضع ا�سمه ،فالأوبا
ما و�ضعت ا�سمها ،وردود الفعل قليلة ،وتكاد
تكون �أق��ل بكثري ،و�أن��ا ال �أع��رف ردود �أفعال
عليها ،مع �أنها �أكرث جر�أة من بنات الريا�ض
مبراحل ،طبع ًا لي�س �سبب ًا �أن اال�سم م�ستعار،
ولكن وا�ضح �أن اللغة جندية وببيت جندي من
املفردات التي ا�ستُخدمت ،فال�س�ؤال ملاذا؟ يف
ر�أيي �أن املجتمع تد َّرب بعد ع�شر �سنوات على
ال�سرد وميكن �أن ي�أتي يوم ال ي�ؤثر فيه كثري ًا،
ولي�س -كما كنا نخاف من �أن ال�سرد ميكن
�أن ُيف�سد ،و َت� َب�َّينَنَّ  -وهي احلقيقة العلمية -

�أن الفن ال ُي�صلح وال ُيف�سد ،فما ُي�صلح هو
�أم��ور �أخ��رى ولي�س الفن ،والفن �أي� ًضا  -مبا
�أنه عاجز عن الإ�صالح  -عاجز عن الإف�ساد
وال ميكن �أن يغيرَّ  .يف �صحبة الأعمال ل�شقة
احل��ري��ة ورواي ��ة الأوب ��ا ج��اء �سعد الدو�سري
وكتب رواي��ة ع��ام 1989م �أي��ام �أح��داث غزو
�صدام للكويت ،مل ين�شرها ،و�إىل الآن طبعها
على ورق ووزعها على جمموعة من النا�س
ر�أوه��ا و�أن��ا ر�أيتها وبع�ضكم ر�آه��ا ،لكن �إىل
الآن �سعد مل ين�شرها؟ ملاذا �سعد الدو�سري ال
يرغب يف �أن ي�ضع ا�سمه ال�صريح على هذه
الرواية على الرغم من مرور رواي��ات �أخرى
�أك�ثر ج��ر�أ ًة منها،؟ وعبدالرحمن الدرعان
ن�شر يف ال�صحف الأ�سبوع املا�ضي �أن عنده
رواية لكنه ال يجر�ؤ �أن ين�شرها� .أنا �أفهم �أن
عبدالرحمن الدرعان ابن بيئة حمافظة ال
يريد �إظهارها ،كتبها من �أجل �أن ُيخرج الذي
يف قلبه ،ولكن َن ْ�شرها ال يزال فيه �شيء.
�س�أخت�صر كي �أتكلم عن م�شكلة النقد
والنقاد :ملاذا ال ينقدون علم الرواية؟ هناك
م�شكلة �أخالقية على امل�ستوى العلمي واملعريف،
جتعل �أي ناقد �صادق يواجهها يح�سب �ألف
ح�ساب قبل �أن يكتب ،ومعظم الذين يكتبون
م�ستواهم �ضعيف يف الكتابة ،وي�ستعينون
مبدر�سني اللغة العربية كي ي�صححوا لهم
اخلطاب ،فهذه م�صيبة؛ كيف ت َِ�صف واحد ًا
بالعبقرية وهو يف م�ستوى جهله يجب �أن يدخل
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مدر�سة حمو الأمية لكي يتعلم �أبجديات اللغة،
ويف الغرب جتد مثل ذلك ،وهناك من ي�ستعني
مبحرر مث ًال ،ولكن على الأقل يكتب له كلمة
�شكر ،فامل�شكلة عند الناقد هو �أن��ك ت�شتغل
على ن�ص و ِث َقت َُك ب�صاحب الن�ص منقو�صة،
فما كنتُ �أجت�ن��ب قوله ط��وال ال�سنني ف��إين
�أعتقد �آن الأوان لأن نكون �صادقني فيه ،طبع ًا
املقرتح يتعلق بالرتاكم ،فالرتاكم املكون من
�ألف رواية قد جتد فيه خم�س روايات جيدة،
لكن ما كانت لتكون ممتازة لوال الت�سعمائة
وخم�سة وت�سعني ،ف��ال��رداءة ميكن �أن تدفع
ب�ن��وع م��ن اجل ��ودة ،وه�ن��اك �إ� �ش��ارات ب��د� ْأت
ت�شري �إىل �أن الرواية بد�أت تخرج من مرحلة
التجريب واالنبهار �إىل مرحلة اجلد ،وعندي
خم�س عالمات �أريد �أن �أختم بها ،فالعالمات
التي بد�أنا ب�سردها تخرج من مرحلة التدريب
�إىل مرحلة الإم�لاء ،وي�صبح هناك توازن-:
اال�ستقبال؛ لأن النا�س يف ال�سابق كانوا �إذا
كتبت ال��رواي � َة فتا ٌة وفيها جن�س ي�شرتونها
جميع ًا ،و�صار لها �صيت ،فامل�س�ألة هنا عن
البنت واجلن�س ولي�ست على الأم�ث�ل��ة التي
على الواقع ،هذا الأمر اندثر وبد�أت �إ�شارات
�شديدة جديدة ت�شري �إىل زوال عملية االنبهار،
و�أنه مل يعد االنبهار كما كان ،وبد�أت تزول،
و�صار هناك توازن يف اال�ستقبال ،ف�إذا ح�صل
توازن يف اال�ستقبال �سيكون هذا يف م�صلحة
احلكم على فنية ال�شيء ،ولي�س ا ُ
حلكم على
جمرد جر�أته.
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 -2توازن ردة الفعل :فر َّدة الفعل التي كانت
على (ب�ن��ات ال��ري��ا���ض) والعنف �ضدهن مل
جنده على الأوبا ،ف�إذا كانت ردة الفعل الآن
ف�إنها تكون �أك�ثر حيادية .معناه �أننا ندخل
مبرحلة املو�ضوعية من جهة ،ومرحلة عدم
الإغ��راء من جهة �أخرى ،ف�أحيان ًا ردة الفعل
عند النا�س تغري كاتب ًا �آخر يريد �شهرة ،فهذه
م�شكلة عند النا�شرين� :أن الكتاب املمنوع
يكون له قيمة كبرية عندهم ،و�إذا ُ�سمح به
َق َّلت قيمته� ،إىل درج��ة �أن �أح��د النا�شرين
عنده كتب م�سموح بها و�ضعها حتت الطاولة
فعندما ت��أت��ي ي�ح��اول �أن ي�ستعجلك لتفهم
�أنها ممنوعة وت�شرتيها ،فاملنع �أقوى طريقة
للت�سويق ،و�أي� ًضا فكرة االنبهار باجلر�أة هي
�أقوى طريقة لإغراء من يريد ال�شهرة .وبد�أ
هذا الآن يخف وردود الأفعال بد�أت تخف.
 )3ت���وازن ال�ن�م��ذج��ة� :أح �ي��ان � ًا ت�لاح��ظ �أن
ال��روائ �ي�ين وال��روائ��ي��ات يف ت�صريحاتهم
وك�لام �ه��م ي �� �ش�يرون �إىل ��ش�خ�� ٍ��ص م��ا ب��أن��ه
�سيموت ،فكان هذا مرعب ًا بالن�سبة �إلينا ،مع
�أنه ٌ
�سقف ينتجونه ،واملرء �أي� ًضا من مناذجه،
ف� ��إذا ر�أي � َ�ت م��ن �إن���س��ان من��اذج م��ا فاعرف
�أن��ه ي��روج هو ه��ذا االجت��اه ،وق��ول (الإن�سان
الفالين ال��ذي جتتمع فيه اجل��ر�آت الثالث)
لي�س موجود ًا الآن ،ونحن جتاوزناه ،وهذا ما
ن�سميه توازن النمذجة.
-4انك�شاف امل�ستوى :فهناك بع�ض الروائيني
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تكون روايته الأوىل والثانية قوية ،وعندما
ي�صل �إىل اخلام�سة يبد�أ بالتدهور ويبد�أ
امل�ستوى يك�شف �أ��ص�ح��اب��ه ،وم��ن ث� َّ�م ب��د�أت
�أ�سما ٌء تخرج من التقومي.
-5ال��ر�ؤي��ة النقدية :فالر�ؤية النقدية خالل
ال�سنوات ال�سابقة كان فيها �شيء من العاطفة
وال��ر�أف��ة ،واخل��و��ُ�ض بق�سو ٍة معناه التج ِّني،
ومعناه �أن النقاد ق�ساة وال ي��ري��دون لأح��د
�أن يقر�أ ،فكان عدد من النقاد يحاول �أن ال
ينقد بق�سوة ،و�أن يت�أنى يف نقده ،والآن النقد
بد�أ يرى �أنه من ال�ضروري �أن ي�صدر ُح ْكم ًا
حتى ولو كان احلكم قا�سي ًا على التجربة؛ لأن
التجربة و�صلت �إىل تراكم وم�ستوى يجعل
النقد مو�ضوعي ًا ،حتى و�إن ق�سى ،فهي تزكية
خلطابه.
املداخالت:
د .حممد عمار:
احلقيقة �أن ال��دك�ت��ور ع �ب��داهلل ت ��أل��ق ت�ألق ًا
كبري ًا يف هذه املحا�ضرة وهو كعادته ،فهذه
ال�شخ�صية �أنا حاورتها كثري ًا ،وكان يك�شف
عن روح املعرفة والثقافة بحيث ال ي�صدمك
فيما تفكر ،فهو ي�سوق معلومات رمب��ا يفكر
ال�شخ�ص �أن�ه��ا ك��ان��ت م��أل��وف��ة ل��ه م��ن قبل،
ولكنه مل ي�ستطع �سردها �أو �إظهارها على هذا
النحو العلمي املو�ضوعي ،هذا برز وا�ضح ًا
يف الإن�سان واللغة ،وارتباط احل�ضارة باللغة

واحل�ضارة بالإن�سان ،عن ال�شعر ودور البطل
فيه ،وال��رواي��ة ودور البطل فيها ،وع��ن دور
املكان وال��زم��ان ،وعالقة هذين العن�صرين
بال�سيا�سة وبالأحداث ،حقيق ًة مواقف ت�ستحق
كل اهتمام� .أريد �أن �أقول �إن هذه املحا�ضرة
�أ�شبعت نهم ًا علمي ًا يف نفو�سنا ،و�أتقدم بطلب
للمركز بطباعة هذه الندوة على �أ�شرطة CD
وتوزيعها ،لأننا  -بو�صفنا �أكادمييني  -بحاجة
�إىل كثري مما جاء فيها.
والنقطة الثانية :الدكتور عبداهلل ُيظهر
دائم ًا الفرق بني اجلانب النظري واجلانب
التطبيقي ،فاجلانب النظري الأول َي ْنتُج مبا
ُذكر يف �أول املحا�ضرة ،لكن هو عاد ًة ي�صدمك
مبا ي�أتي فيه من التطبيق ،ورمبا نحتاج كثري ًا
�إىل جوانب التطبيق يف الأمثلة التي �سيقت،
وعلى �سبيل املثال� :إذا كانت الرواية العربية
ب�شكل ع��ام -ق��د �أخ ��ذت طابعها الغربيوال��رواي��ة يف ال�صني والهند �أخ��ذت الطابع
ال�شرقي ،فلماذا �إذن نجُاري الطابع الغربي
ونحن يف خ�ضم العوملة التي ال ترحم �أحد ًا؟
جواب املحا�ضر:
� �س ��أل� َ�ت ع��ن ال �ن �م��وذج ال �غ��رب��ي ،وال���ص�ين..
ومل��اذا ال نقتدي بال�صني؟ يف ال�صني تو�ضح
ال��درا� �س��ات �أن �ه��م ي�شتكون مثلما ن�شتكي،
فالبيئة ال�صينية فيها �أم��ور كثرية م�شابهة
لنا مثل نظام العائلة ،م�ؤ�س�سات الزواج ،وما
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عادت الرواية لديهم غربية ،لأنها ُتكتب يف
الغرب ويف �آ�سيا وغريها ،ولكن نحن العرب
ع َّربنا منوذجنا ف�صار عربي ًا عاملي ًا.
د .عبدالرحمن املدير�س:
عندي بع�ض النقاط :الأوىل :هل من جذور
تاريخية للرواية ال�سعودية يف اخلم�سينيات
وال�ستينيات؟ الأمثلة لأوائ��ل ال��رواد الذين
كان لهم دور يف بداية ن�ش�أة الرواية ال�سعودية
كعبدالقدو�س الأن�صاري وغريه.
النقطة الثانية :هناك جم��ال �أو��س��ع مما
حتدثت عنه فيما يتعلق بالرواية ال�سعودية،
وال ميكن القول ب�أنها انت�شرت لأنها اقرتنت
باملحظور ،فهناك كثري من الروائيني الذين
عر�ضوا بع�ض ال��رواي��ات التي ج��اءت �أق��رب
�إىل االعتدال ،وهناك بع�ض الروائيني الذين
مل يتعر�ض لهم الدكتور مثل :عبدالرحمن
منيف ،وتركي احلمد ،وزينب ح�سني.
النقطة الثالثة :الفجوة بني القيمة الفنية
للرواية وبني قيمة الكتاب ،فكثري من الكتب
قيمته الفنية �ضعيفة جد ًا ،مثل رواية (بنات
الريا�ض).
ال�ن�ق�ط��ة الأخ��ي��رة� :أن ه �ن��اك رواي���ات
ُع��ر��ض��ت ع�بر الإن�ترن��ت ك��ام�ل� ًة ومل يحاول
م�ؤلفوها طباعتها يف كتب ،وم��ع ذل��ك فهي
روايات قيمتها الفنية �ضعيفة وبع�ضها جيد.
182

د .عبداهلل الغذامي

جواب املحا�ضر:
ال توجد ج��ذور تاريخية للرواية ال�سعودية،
بل هي ُت ْذ َكر بالتاريخ الهجري فقط� :صدرت
ك��ذا ..يف تاريخ ك��ذا ..فالبداية التاريخية
احلقيقية للرواية ال�سعودية هي «�شقة احلرية»
لغازي الق�صيبي ،فعاد ًة احلقوق املعرفية ال
ت�س َّمي �شيئ ًا بداي ًة �إال �إذا كان ن� ًصا مفرد ًا
وفجر تيار ًا ،فنحن نتعامل مع الن�صو�ص التي
َّ
تفتح جم ً
اال كتابي ًا فت�صنعه ،وال �شك يف �أن
الإ�شارة �إليها �أ�سا�سية.
د .عبداهلل التطاوي:
تبدو هذه املحا�ضرة على درجة من الدقة
ال �ب�لاغ �ي��ة وال �� �ص��رام��ة ال�ب�ح�ث�ي��ة ،وه �ن��اك
ت�شخي�ص للم�شكلة يتعلق جانب منه باملبدع
وجانب باملتلقي ،ويف كلتا احلالتني ا�ستطاع
�أن ت�ضع ي��ده على �صلب امل�شكلة ،ولكنها
ال ت ��زال تبحث ع��ن ح ��ل ،ل�ضعف الإب� ��داع
و�ضعف التلقي ،ولكن ال �أدري مل��اذا حينما
ت�صدر الرواية ي�ضعف ال�شعر؟ و�أن��ا �أعرف
موقف الدكتور عبداهلل الغذامي من ال�شعر.
حني ت�صدر ال��رواي��ة ال يوجد البتة ما يربر
ف�صل الأن��واع بهذا ال�شكل وتداخل الأ�شكال
على م�ستوى اللغة ،وعلى م�ستوى التجربة،
وال�صياغة ،وم�ستوى التلقي ،والوظيفة،
والأداء .املنطقة الق�ص�صية -بكل مالحمها
وق�سماتها -يف ت�صوري �أنها تتنافى تنافي ًا
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عجيب ًا يف ال�ظ��اه��رة الإب��داع �ي��ة ،ولي�س من
خ�صو�صية ال�شعر �أن��ه ُيبنى على اخليال �أو
الكذب �أو اال ِّدع��اء �أو ال�سيا�سة على طريقة
املرحوم �أحمد �أمني يف بناية املدخل يف الأدب
العربي ،ثم زكي مبارك يف بناية �أحمد �أمني
على الأدب العربي� ،سندخل يف منطقة �شعرية
تكاد ت�شوه الفن العربي الأول ،يف ت�صوري �أن
ال�صراع وم�شكلة ال�صراع ا�ستطاع ال�شعر
بالفعل �أن ي�ستوعبها ،لكن هناك مراحل يف
ال�شعر �أو مرحلة زمن للرواية على حدِّ تعبري
جابر ع�صفور.
�أي� ًضا فيما يخ�ص م�س�ألة النموذج الغربي
وفر�ضه على املنطقة العربية� :أعتقد �أنه يف
رواي��ة جنيب ويف وقفته يف ت�صوير املناطق
ال�شعبية بلغة خمتلفة �أو منطق خمتلف عن
الواقعية املفرطة؛ يحتاج ه��ذا الطرح عند
جنيب قدر ًا من االحتياط يف ت�صوير خريطة
جنيب حمفوظ بالفعل يف املناطق التي ُ�شغل
بها.
النقطة الأخرية :رُّ
الت�ست يف الرواية ،فلم
يعد هذا زمن �إخفاء ا�سم �شخ�صية امل�ؤلف
(على طريقة عائ�شة التيمورية) و�أعتقد �أن
م�ساحة االنفتاح وم�ساحة الثقافة والفكر
وم�ساحة ا�ستغالل املواد الوافدة والواردة �إىل
الذاكرة العربية وم�ساحة احل�صانة �ضد هذه
الفريو�سات التي قد ت�صدمنا من كل جانب؛

�أعتقد �أنها كافية لأن نعيد مراجعة ح�ساباتنا
يف ت�صنيف الرواية.
جواب املحا�ضر:
ال�شعر جزء من هويتنا ،و�أنا �أحفظ و�أحب
ال�شعر ،وكنت يف ف�ترة من الفرتات �أح��اول
�أن �أكتب ال�شعر ،ثم َت َبينَّ �أين ل�ست ب�شاعر،
فرتكته ،وال �شك يف �أنه يف مرحلة من املراحل
ك��ان وثيقة ن�صية ،وال ي��زال وثيقة ،ومقولة
«ال�شعر دي��وان ال�ع��رب» ،ملف مثله مثل �أي
م�ل��ف ،ف��دي��وان ال�ع��رب لي�س مبعنى الثناء،
بل فيه احل�سنات وال�سيئات ،فيها الكا�شف
الثقايف الن�سقي العام ،تريد �أن تعرف عيوب
ال�ع��رب �أو �صفاتهم �ستعرفها م��ن ال�شعر.
وبالن�سبة �إىل جنيب حمفوظ فما كان مقلد ًا
فهو مفكر م �ب��دع ،و�أخ ��ذ ال�ن�م��وذج الغربي
يف ال�سرد ،ث��م ب��زغ فيه �أك�ثر م��ن الغربيني
�أنف�سهم ،فهذا �إبداع ودهاء.
د .حممد نواف:
ال�س�ؤال الأول� :إذا كان الأمرهكذا يف واقع
الرواية �أو يف �أغلبه� ،أما �آن الأوان لكي يقول
ال�ن��اق��د ال���س�ع��ودي كلمته يف ه��ذه التجربة
ويدخلها ِّ
ويوطنها؟ حتى ال ي�ضطر ال�صوت
النقدي من خارج الوطن �إىل �أن يطرح ر�أي ًا
قد يذيب التجربة الروائية ال�سعودية ،يجب
على النقاد �أن يتكلموا :ح��ان الوقت لأق��ول
ر�أيي حفاظ ًا على التجربة ال�سعودية.
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جواب املحا�ضر:
�سي�صدر قريب ًا كتاب عن الرواية ال�سعودية
– ب�إذن اهلل– �أنا كتبت مقدمته ،وقلت يف
املقدمة الإجمال النقدي الذي قر�أته �أنا  ،وهو
كالم كنت �أتكلمه قبل.
ال�س�ؤال الثاين :لو مل يكتب الدكتور غازي
الق�صيبي «�شقة احلرية» على �أنها رواية� ،أو
تركي احلمد مل يقل �إنها رواية ،هل �أحكامنا
النقدية لها بو�صفها عم ًال �ستختلف عما
�إذا كانت ُقدِّ مت بو�صفها �سرية ذاتية� ،أم
ال؟
جواب املحا�ضر:
�سواء كتب �أو مل يكتب ،فاحلكم لي�س مبا يقوله
الكاتب نف�سه ،ولي�س �شرط ًا �أن �أنتظر الكتب.
ال���س��ؤال ال�ث��ال��ث :ذك��رمت �أن ال�شعر يذكر
�صوت �صانعه �أو كاتبه ،والرواية حتمل �أ�شياء
�أخ��رى .مبا �أن ال�شعر عمل �إبداعي والرواية
عمل �إب��داع��ي� :أال يكون كال العملني يحمل
�صفة �صاحبه ،لأن الرواية ،وحتى �شخ�صياتها
يخلقها كاتبها ،والبد من �أن حتمل �صوته ،فهو
الذي يحركها.
جواب املحا�ضر:
ال�صوت ال�شعري وال��روائ��ي يحتاجان �إىل
كالم طويل ،وهي م�س�ألة دقيقة على امل�ستوى
املعريف ،وحتتاج �إىل ن�صف �ساعة على الأقل.
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مازن اجلعيد:
ال�س�ؤال� :أال ت�ؤثر ال�سينما يف �شخ�صية الإن�سان
و�أخالقه؟
جواب املحا�ضر:
كل �شيء ي�ؤثر يف احلياة ،ولكن هناك ت�أثري ًا
العامل فيه ع�ضوي فنقول للفا�سد �إنه فا�سد،
فالف�ساد ردة فعل على حمفزات من الداخل.
�س�ؤال :ما ر�أي احلداثيني يف من يقول ب�أن
ال �إله والطبيعة مادة ؟
جواب املحا�ضر:
ال دخ��ل للمحافظني واحلداثيني بالثوابت،
وم��ن يقول ب ��أن اهلل م��ادة فقد كفر ،فال هو
حمافظ وال هو حداثي ،ف�إن قلت �إنه حداثي
ف��أن��ت جت��اوزت احلكم ال�شرعي يف احلكم
عليه ،وال يجوز �أن نه ِّون اجلرم ،ك�أنك تقول
ع��ن واح��د قتل ب��أن��ه َغ� ِل��ط ،ف��الأم��ر وا�ضح،
والإ� �س�ل�ام وا� �ض��ح ,واخل���روج ع��ن الإ� �س�لام
وا�ضح ،وما َدخْ ُل املحافظة واحلداثة يف هذا
املو�ضوع ,وال��ذي يدخل ه��ذه اللعبة يف�سد,
ف��الأم��ور ال�ت��ي مت�س ب��ال��دي��ن ال عبث فيها،
ميكننا �أن ندخل الأمر املباح الذي فيه خالف
فنجتهد فيه فن�صيب فيه �أو نخطئ ،دون �أن
يرتتب على ذلك �ضرر �أو �إ�ساءة للدين ،لكن
الدين حق ووا�ضح.
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حممد الأ�سمري:
�إىل متى �سي�ستمر د .عبداهلل الغذامي يف
قبائليته �ضد ال�شعر؟ �أنت متار�س القبائلية
لت�صف ال�شعر ب��ال�ك��ذب ،نعم فيه مبالغة،
لكن قد يكون فيه كذب �أبي�ض .وجند عدد ًا
بكثري ًا من النقاد وال ُكتَّاب الذين عا�شوا يف
بالدنا و�أ�صبحوا قادة للمقاومة الفل�سطينية
كتبوا روايات عن جنران ،وعن القنفذة ،وعن
�أمكنة كثرية ،وقالوا فيها �شيئ ًا كثري ًا ،و�سبقوا
الق�صيبي بع�شرات ال�سنني.
جواب املحا�ضر:
هذا يحتاج لوقت طويل� .أنا ال �أمار�س القبائلية
يف و��ص�ف��ي لل�شعر ،وبالن�سبة �إىل غ��ازي
الق�صيبي فهناك كثريون ممن �سبقوا غازي
الق�صيبي ،ولكن امل�شكلة لي�ست يف �أن يكتب
�إن�سان بني د َّفتَي كتاب كالم ًا ن�سميه رواية،
الرواية هي ما ميكن �أن تتوفر به �شروط فن
ال�سرد الروائي .وثاني ًا :لكي نمُ َ ْر ِح َلها البد من
�أن تكون قد دخلت يف دورة حترك تيار ًا.
حممد املحي�سن:
هربت من الإجابة على الرواية املحا ِفظة،
�أنت َ
ولكن الرواية �أف�ضل من ال�شبكة العنكبوتية.
ال���ش��يء ال�ث��اين ال��ذي ذك��ره �أح��د الإخ ��وان:
اال�ست�شهاد بعبدالرحمن منيف ،هل يحق لنا
�أن نقول �إن هذا الروائي �سعودي؟ وقد تع َّلم

خ��ارج ال�سعودية ,وعمل خ��ارج ال�سعودية,
و ُتو ِّيف ودُفن خارج ال�سعودية؟
�أي� ًضا �أعتقد �أن الناقد اليوم �أ�صبح خارج
املعادلة ،بحكم وجود ال�شبكة العنكبوتية.
د .حافظ املغربي:
�أن��ا واح� � ٌد م��ن ال��ذي��ن ت��ر َّب��وا نقدي ًا على يد
الدكتور عبداهلل الغذامي .يف تفريقك بني
اخلطاب ال�شعري واخلطاب ال�سردي قلت �إن
اخلطاب ال�شعري يقوم على ال�صوت الواحد
فيما يخ�ص ال�شاعر ،يف مقابل �أن اخلطاب
ال���س��ردي :ي�ق��وم على ت�ع��دد الأ� �ص��وات التي
ت�ستدعي �أن ( ُي � َف�ْبَرْ َ ك) البطل يف �شخو�ص
م�ت�ع��ددة ،م��ا ق��ول �سعادتك �أن ثمة �شعراء
جنحوا يف �أن يحققوا يف خطابهم ال�شعري
تف�ضلت به من و�صف للخطاب ال�سردي،
ما
َ
ف ��أزع��م �أنَّ ن��زار قباين ل��ه ق�صيدة ا�سمها
«املجد» مطلعها:
وكانَ يف بغدا َد يا حبيبتي
خليف ُة له ابن ٌة جميلة
�إىل �أن ي�صل �إىل الإث ��ارة بنوع م��ن الق�ص
ال�شعبي يف ق�ص�ص «�ألف ليلة وليلة»:
تقول �شهرزا ْد:
�ضفائر الأمرية
ال�سفاح من
وانتقم
..
ِ
َ
ُ
َف َق َّ�صها �ضفري ًة �ضفرية
�إىل �آخ ��ر الق�صيدة ال�ت��ي فكك فيها هذه
ال�شخو�ص ُمفيد ًا من ال�سرد.
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جواب املحا�ضر:
ال�صوت الواحد وال�شعر ...هذا كالم طويل
يحتاج �إىل وقت.
د .بدر الروي�س:
ن�شكر الدكتور عبداهلل الغذامي ال��ذي ُيعد
من �أكرب رموز النقد الثقايف ،بل �أكرب رمز يف
ولدي �س�ؤال :و�صفت
النقد الثقايف يف اململكةَّ .
الفن ب�أنه داف��ع يخدم املجتمع ،ويف الثقافة
الإن�سانية والإ�سالمية -والثقافة ب�شكل عام
يف �أي جمتمع من املجتمعاتُ -يعد العمود
الفقري لها الدين ،ل�ستُ مع الرداء الفكري،
�أو اخل �ل��ط ب�ين الإب � ��داع واالب� �ت ��داع ،وخلق
الذرائع� ،أنا مع التنوير ومع التطوير ،ولكني
ل�ست مع احلداثة وم��ا بعد احل��داث��ة ،فنحن
جمتمع نختلف ،لنا عاداتنا ،ور�ؤيتنا خمتلفة
للثقافة والفنون ,ول�سنا ن�سخة من جمتمعات
�أو ثقافات �أخرى ،ف�إذا كانت الفنون ال تنفع
وال ت�ضر؛ فلماذا نخلق ال�صراعات داخ��ل
املجتمع ،وملاذا ال نفكر بطريقة �إيجابية حلل
م�شكالتنا؟
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جواب املحا�ضر:
ه��ذا ��س��ؤال ق��دمي ج��د ًا ،وق��د ُو ِّج��ه ل�سقراط
حني قيل له :ما فائدة الفن؟ قال :هذا �س�ؤال
خاطئ ،لأننا ن�س�أل عن فائدة ال�شيء الذي هو
و�سيلة للغاية ،لكنا ال ن�س�أل عن ال�شيء الذي
هو غاية بذاته ،فللمتعة قيمة عليا يف �أي ثقافة:
اال�ستماع �إىل مو�سيقى ،اللوحات الفنية ،ت�أ ُّمل
منظر جميل�( ،إنَّ َ
اهلل َجمِ ْي ٌل ُي ِح ُّب َ
اجل َمال)،
فمفهوم اجل �م��ال ال ��ذي خلقه اهلل للعباد
،واالن��دم��اج يف حلظة اجلمال هو بحد ذاته
قيمة عليا ،وال ينبغي �أن نقل�صها ونقول �إنها
تر ِّبي �أو ال تر ِّبيُ ،ت�صلح �أو ال ُت�صلح ،فهذه
�أ�سا�سية يف حياة الب�شر ،فالر�سول �-صلى اهلل
(ح ِّبب �إ َّ
يل من دنياكم:
عليه و�سلم -يقولُ :
الطيب والن�ساء) ،وهناك رواية جميلة البن
عبا�س -ر�ضي اهلل عنه -من �أجمل الروايات
أحب
يقول( :واهلل ِ�إنني لأَتَزَ َّينُ المر�أتي كما � ُّ
�أن تتز َّين يل) ،ان�ظ��ر �إىل ال ��ذوق ال�ع��ايل،
فالإ�سالم نقي ،فالفن يدخل بهذا املجال من
مفهوم املتعة والنظافة التي جتعل الإن�سان
�سوي ًا هنا منطقته ،ولي�ست منطقته �أنه يغذي
�أو ُي�صلح �أو ُيف�سد.

قلق الت�أليف" :املكون اليهودي" منوذج ًا

قلق الت�أليف« :املك ّون اليهودي» منوذج ًا *

( )

د� .سعد البازعي (**

)

بد�أ املحا�ضر باقرتاح زاوية ينظر منها �إىل عملية الت�أليف ،تت�ضمن ثالثة م�ستويات داللية
م�شرتكة بني امل�ؤلف والقارئ ،ثم ذكر الأ�سباب التي دفعته �إىل هذا املو�ضوع ،و�أن �إقدامه على
هذا املو�ضوع مل يكن يخطر على باله حتى �أمعن النظر فيه ،فوجده ذا �أهمية بالغة ،جعلته ُيعمل
ذهنه ت�أم ًال وتفكر ًا.
ثم ولج �إىل مو�ضوعه الذي هو :قلق الت�أليف املكون اليهودي منوذج ًا ،فتحدث عن هواج�س
الت�أليفومايت�ضمنهاجلذراللغويلكملة(�أ َّلف)منداللةلغويةوف�ضاءاتمعرفية،م�ستعر�ض ًا
املك ّون اليهودي ،ب�صفته منوذج ًا خمتار ًا من قبله ،وقد �أ ّكد على �أن ما �أ�شار �إليه من امل�ستويات
منه ما قد يكون معروف ًا ومنهم ما لي�س كذلك ،ثم ختم املحا�ضرة ب�إيراد تطبيقات للم�ستويات
الداللية واملعرفية على املكون اليهودي ،وبذكر جملة من النتائج التي تو�صل �إليها.

مدير املحا�ضرة:
ح �� �ض��رات الإخ � ��وة الأف��ا���ض��ل� :أ� �س �ع��د اهلل
�صباحكم ،وي�سعدين �أن �أكون بينكم يف هذه
ال��دارة العامرة ،دارة حمد اجلا�سر رحمه
اهلل ،و�أن يكون ال�ضيف الذي ن�ستمع �إليه اليوم
هو الأ�ستاذ الدكتور �سعد بن عبدالرحمن
البازعي ،وال �أظن �أن الدكتور �سعد ًا بحاج ٍة
�إىل �أن ُيق َّدم ،وال �أظنني �أف�ضل من يقدِّ مه،

ولكن جري ًا على العادة يف مثل هذه اللقاءات
ف�س�أقول ما ميكن �أن مي ِِّهد للمحا�ضرة التي
َي�س َر منها
�سيتف�ضل الدكتور �سعد بتقدمي ما ت َّ
يف الوقت املخ�ص�ص :فالدكتور �سعد البازعي
من الوجوه الأكادميية والنقدية التي جَ َ
ت��ا َو َز
ح�ضورها ال�ساحة املحلية والإقليمية و�أ�صبح
ا�سم ًا معروف ًا يف جمال الفكر والنقد يف الوطن
ٌ
ومعروف عن
العربي وخارج الوطن العربي.

(*) حما�ضرة �ألقيت يف �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف ،يف منتدى «اخلمي�سية»  ،يوم اخلمي�س 3/26
1430/هـ املوافق 2009/5 / 21م� .أدار اللقاء د .حممد القا�ضي �أ�ستاذ الأدب العربي ،بجامعة امللك �سعود.
(**) رئي�س النادي الأدبي بالريا�ض �سابق ًا.
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الدكتور �سعد البازعي �أن اخت�صا�صه الدقيق
هو الأدب الإجنليزي ،ولكن هواه كان من�صرف ًا
يف �أكرث الأوقات �إىل �إثارة ق�ضايا اال�ست�شراق،
ومو�ضوع �أطروحته للدكتوراه ،التي �أع َّدها
يف الواليات املتحدة الأمريكية هو يف �سياق
النقد الأدبي الذي ع َّد ُه منا�سب ًة لإثارة جملة
من الق�ضايا املت�صلة بق�ضايا الهوية وق�ضايا
احلوار وم�سائل املوقع الذي ميكن �أن يحتله
الفكر العربي اليوم يف هذا العامل الذي يبدو
�أننا ال نحتل فيه موقع ًا كبري ًَا ،ماذا ن�أخذ من
الغرب وماذا نرتك؟ ،ماذا ن�أخذ من الرتاث
وماذا نرتك؟ هل ميكن �أن تقوم هويتنا على
�شقٍّ واح��د هو ال�شق ال�تراث��ي؟ �أو �شق واحد
ه��و ��ش��ق الأخ���ذ ع�ل��ى ال �غ��رب؟ وه��ل اجلمع
�رب م��ن الت�أليف؟
بينهما �سيقوم على ��ض� ٍ
هذه تقريب ًا جمل ٌة من الأ�سئلة التي يطرحها
الدكتور �سعد البازعي يف جمموعة امل�ؤ َّلفات
التي ��ص��درت ل��ه و�أذك ��ر منها  -على �سبيل
التمثيل« :-ثقافة ال�صحراء» يف عام 1990م،
«�إح��ال��ة الق�صيدة» يف ع��ام 2004م« ،دليل
الناقد الأدب ��ي» يف ع��ام 2002م ،و»�شرفات
الر�ؤية :العوملة والهوية والتفاعل الثقايف» يف
عام 2005م« ،املك ِّون اليهودي يف احل�ضارة
الغربية» يف عام 2007م ،وهو �سيكون مدار
احل��دي��ث ال �ي��وم ،وم��ن �آخ��ر م��ا ��ص��در ل��ه هو
«جدل الت�أليف» و»ال�شعر ال�سعودي يف ن�صف
قرن « يف عام 2009م.
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وعندما نتحدث عن الفكر الغربي
ب�صفة عامة تتقافز �إىل الذهن �أ�سماء
مثل( :ا�سكنوزا) و(فرويد) ،و(مارك�س)،
و(دريدا) ..وغريهم ،و�أكرثنا يتعامل مع
هذه الأ�سماء كما يتعامل مع �سائر املفكرين
الغربيني ،واحلقيقة �أن هذه الأ�سماء وغريها
من الأ�سماء الفاعلة يف املك ِّون الغربي هي
�أ�سماء يهودية انتما ًء على الأقل ،و�أظن �أن
حما�ضرة الأ�ستاذ الدكتور �سعد البازعي
�ست�ساعدنا على فهم املوقع الذي يحتله
ه�ؤالء املفكرون يف الفكر الغربي والدور الذي
ا�ضطلعوا به يف ت�شكيل مالمح هذا الفكر ،ويف
�إثبات هويتهم .ونرتك احلديث للدكتور �سعد
البازعي ليحدِّ ثنا يف هذه املحا�ضرة املو�سومة
بـ»الإ�سهام اليهودي يف الثقافة الغربية»،
َّ
فليتف�ضل.
املحا�ضر:
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على النبي
الأمني ،وال�شكر كل ال�شكر لهذه امل�ؤ�س�سة
الرائعة -رحم اهلل من ُ�س ِّميت با�سمه-
وال�شكر اجلزيل ملن يقوم عليها ،و�أ�شكر
الدكتور حممد القا�ضي على ما حظيتُ به
يف هذا التقدمي ،وهو َع َل ٌم يف جماله ،و�أ�شكر
الدكتور نا�صر احلجيالن الذي ت َّ
َف�ضل بدعوتي
للحديث �أمامكم والذي اقرتح املو�ضوع ،فقد
كان اقرتاحه بالن�سبة �إ َّ
يل مريح ًا؛ لأنه �أتاح
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يل فر�صة احلديث عن هذا الكتاب الذي
�شعرتُ منذ �صدوره ب�أنه مازال بحاجة �إىل
ردود �أفعال وحوار �أكرث ،على الرغم مما
�صدر من مراجعات و ُن ِ�شر حول الكتاب
�سوا ًء يف اململكة �أو العامل العربي �أو حتى يف
الواليات املتحدة .وعنوان احلديث هو «قلق
الت�أليف» ،وقد حاولتُ من خالله �أن �أتطرق
�إىل املو�ضوع من زوايا خمتلفة ،ف�س�أقرتح يف
ما ي�أتي من مالحظات زاوي ًة ننظر منها �إىل
عملية الت�أليف بو�صفها تنطوي على ثالثة
م�ستويات داللية (قد ال تكون جميعها حا�ضر ًة
يف الذهن� ،سواء �أكان ذهن امل�ؤلف �أم ذهن
من ي�ؤ ّلف له) .واحلق �أنها مل تخطر يل
بال حتى مت َّعنتُ يف الأمر منذ
�شخ�صي ًا على ٍ
فبدت يل بع�ض الدالالت ،وحتدثتُ
�سنوات ْ
عنها
حينئذ يف �إحدى املنا�سبات ،ثم عدتُ
ٍ
دالالت �أخرى مل �أتب َّينها
�إىل املو�ضوع فتب َّينتُ
ٍ
من قبل ،فنظرتُ من خالل تلك الدالالت �إىل
جتربتي اخلا�صة يف الت�أليف فوجدتُ املو�ضوع
مزيد من
يكت�سب �أهمي ًة جتعلني �أُ ْق ِدم على ٍ
التمعن والتفكري .تلك الدالالت تت�سع بالت�أليف
ليخرج عن عملية البحث العلمي �أو الأدبي �إىل
ف�ضاءات �شخ�صي ٍة و�إن�ساني ٍة تبدو يل مت�صل ًة
ٍ
مبا يحدث حني ننغمر بعملية الت�أليف،
فاجلذر اللغوي للت�أليف وا�ستعماالته املتعددة
يف العربية هي التي تقرتح تلك الف�ضاءات
وتدعونا �إىل الت�أ ُّمل فيها.

من امل�ستويات �أو الف�ضاءات الداللية
التي �أُ�ش ُري �إليها ما ُي َع ُّد من املعروف �أو من
البدهيات ،لكن منها ما ال �أح�سبه كذلك ،ثم
�إن و�ضعها مع ًا وتطبيقها على �أمثلة هو ما قد
مينح حتى البدهي امل�ألوف �أبعاد ًا غري م�ألوفة
متام ًا .امل�ستويات التي �أُ�ش ُري �إليها هي:
الت�أليف مبعنى تقريب عنا�صر معرفية
غري متجان�سة يف ظاهرها على الأقل� ،أو
ربطها.
الت�أليف مبعنى تقريب املو�ضوع امل�ؤ َّلف
حوله �إىل جمهور ال ي�ألفه.
الت�أليف مبعنى تقريب امل�ؤ َّلف نف�سه �إىل
مو�ضوعه.
املعروف �أو املتدا َول بني هذه امل�ستويات
هو امل�ستويان الأول والثاين يف حني �سيبدو
الثالث خارج امل�ألوف .لكن حتى امل�ستويني
الأول والثاين �سيكت�سبان �أبعاد ًا غري م�ألوفة
دالالت تتجاوز املتداول،
عند التمعن يف
ٍ
وال�سيما حني يكون ذلك التم ُّعن يف �سياق
�أمثل ٍة حمددة وهو ما �أقرتحه هنا.
لقد كانت جتربة الت�أليف حول اليهود يف
كتابي «املك ّون اليهودي يف احل�ضارة الغربية»
جترب ًة غني ًة بكل املقايي�س ،ول�ست �أق�صد من
ذلك �أنها غني ٌة لقارئها و�إمنا كانت كذلك
مل�ؤ ِّلفها فح�سب� .أُ�ش ُري بتعب ٍري �آخر �إىل جتربتي
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ال�شخ�صية بو�صفي م�ؤ ِّلف ًا :كيف قاربت
املو�ضوع ،املنهج الذي اتَّبع ُت ُه يف تلك املقاربة،
واملعركة التي خ�ضتُها مع بع�ض تف�صيالت
البحث ،ثم ما خرجت به بعد ذلك وما
انتهى �إليه الكتاب من مواجهات .لقد كانت
تلك التجربة حمر�ضة على التفكري يف عملية
الت�أليف من الزوايا التي �أ�شرتُ �إليها �أعاله
ال�سيما ما لي�س م�ألوف ًا �أو متداو ًال منها .كان
الت�أليف  -بالداللة الأوىل التي �أ�شرتُ �إليها؛
�أي جمع العنا�صر غري املتجان�سة  -حا�ضر ًا
بطبيعة احلال ولكن ح�ضوره جاء بقدر من
فات �سابقة ،فال�س�ؤال
احل َّدة مل �أعرفه يف م�ؤ َّل ٍ
الذي وجد ُت ُه قائم ًا �أمامي تمَ َ َّث َل يف �إمكانية
ربط بع�ض العنا�صر امل�شكوك يف ترابطها،
�أو التي يرى بع�ضهم عدم م�شروعية الربط
بينها ،و�أق�صد بذلك الفل�سفات �أو النظريات
�أو الأفكار �أو الأعمال الإبداعية ل ُكتَّاب
ومفكرين وفنانني خمتلفني ،ويرى البع�ض
�صعوبة ربط بع�ضها ببع�ض من خالل املهاد
الأ�سا�سي للكتاب وهو االنتماء اليهودي .هل
نظريات فرويد يف علم النف�س� ،أو �أطروحات
مارك�س يف االقت�صاد ال�سيا�سي� ،أو �أعمال
الر�سام الرو�سي �شاغال مت�صلة بكون ٍّ
كل
منهم يهودي ًا؟ وهل اليهودية يف هذه احلالة
إثني/ثقايف؟
عرقي �أم � ٌّ
ديني �أم ٌّ
انتما ٌء ٌّ
لكن لعل الأ�صعب من ذلك كان ما تمَ َ َّث َل
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يف امل�ستوى �أو الداللة الثانية للت�أليف .فرتابط
العنا�صر بدا نوع ًا من الرتف حني ن�ستذكر
ال�صعوبة الأخرى :كيف ميكن طرح املو�ضوع
يف بيئ ٍة ثقافي ٍة معادي ٍة �أ�ص ًال لليهود� ،أو غري
متعاطفة -على �أقل تقدير -مع �أطروح ٍة
حتاول النظر �إىل اليهود من زاوية ح�ضارية
ولي�س دينية بحتة �أو �سيا�سية؟ فتنا ُول املو�ضوع
معقول من التوازن ثم تقريبه �إىل
ب َق ْد ٍر
ٍ
جمهور ال ُق َّراء العرب امل�سلمني� ،أو – بتعبري
�آخر  -ت�أليف املو�ضوع بتقريبه �أو تخفيف
ح َّدة العداء جتاهه؛ كان حتدي ًا من نوع خا�ص
�إن مل يكن نادر ًا؛ لأن ذلك هو �ش�أن الكتابة
مو�ضوعات ذات طابع �إ�شكايل �أو بالأحرى
يف
ٍ
ِ�ص َدامي.
بالن�سبة �إ َّ
يل كان طرح املو�ضوع من
الزاوية امل�شار �إليها ممكن ًا نظري ًا ،لكن
مواجهته على امل�ستوى العملي ومن خالل
التف�صيالت الكثرية مل يكن بال�سهولة
الظاهرة ،ومن هنا ن�ش�أ التحدي الثالث� ،أو
الت�أليف على امل�ستوى الثالث الذي �أ�شرتُ
�إليه؛ �أي تقريب املو�ضوع �إىل امل�ؤ ِّلف نف�سه
من حيث �إنه -يف نهاية املطاف -يحمل
إرث الفكري والنف�سي املعادي للمكون
ذاتَ ال ِ
اليهودي .التقريب هنا يعنى جتاوز العقبات
النف�سية التي ال يعرفها من ي�ؤ ِّلف �ضمن
ثقافته اخلا�صة �أي يتناول عم ًال �أدبي ًا عربي ًا
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مث ًال �أو ق�ضي ًة تاريخي ًة متفق ًا على �أهميتها
وكيفية تناولها؛ �أي الت�أليف بغر�ض تو�ضيح
م�س�ألة علمية �أو الدفاع عن �أطروحة غري
ِ�ص َدامية �أ�ص ًال .فال�سعي �إىل فهم موقع اليهود
�ضمن الت�شكيل احل�ضاري الغربي �أوقفني
على م�سائل مهمة على امل�ستوى الفكري العام
ومل يكن يف التعرف �إليها وتناولها �أي م�شكلة
�سوى ما قد يكتنف ذلك من �صعوبات فكرية
بحتة .امل�شكلة كانت يف التعرف �إىل منجزات
علمية وفكرية و�إبداعية تبعث على كث ٍري من
الإعجاب ثم تنا ُولها على نح ٍو من�صف .كان
تق ُّبل ذلك حتدي ًا يتكرر يف كل ف�صل بل مع
كل كاتب �أو فكرة �أو عمل �أو نظرية ،ابتدا ًء
مبنجز �سبينوزا الفل�سفي يف القرن ال�سابع
ع�شر وانتهاء مبنجز هارولد بلوم النقدي يف
القرن احلادي والع�شرين.
ملواجهة هذه امل�ستويات الت�أليفية الثالثة
كان البد من ال�سري على ٍّ
خط �أ�شبه ما يكون
بحبل (ال�سريك) ،كان اجلمهور حا�ضر ًا
والذات حا�ضرة وال�صعوبات املعرفية
اخلال�صة حا�ضرة �أي�ض ًا .وككل امل�ؤلفني �-أو
كمعظمهم على الأقل -كانت لدي قناعاتي
امل�س َبقة وفر�ضياتي امل�س َبقة �أي�ض ًا ،فمن
القناعات الأ�سا�سية �أن يف احل�ضارة الغربية
منجز ًا لأفراد ُعرفوا بانتمائهم اليهودي،
َ
املنجز
و�أن من ال�ضروري التعريف بذلك َ

من باب امل�س�ؤولية املعرفية �أو املعلوماتية،
املنجز يت�صل
ومن الفر�ضيات �أن هذا
َ
ب�أولئك الأفراد بو�صفهم يهود ًا .كما �أن من
الفر�ضيات �أن من املمكن الربط بني وجوه
ذلك املنجز� ،أو الت�أليف بينها يف عمل واحد،
�أو ًال من حيث كونها ناجتة عن مهاد ح�ضاري
�أو ثقايف معينَّ هو االنتماء اليهودي ،وثاني ًا من
حيث كونها منجزات �إن�سانية يت�صل بع�ضها
ببع�ض على امل�ستوى العام.
يف حما�ضرة متهيدية �ألقيتُها يف مركز
امللك في�صل بالريا�ض �أثناء عملي على
الكتاب ،و�أردتُ بها �أن �أخترب ر�أي بع�ض القراء
املح َت َملني؛ قلت� :إن من ال�صعب الكتابة حول
نوعني من املو�ضوعات :تلك التي نحبها وتلك
التي نكرهها؛ لأننا يف احلالني معر�ضون
للتح ُّيز ال�شديد ،ورمبا التع�صب الأعمى.
واحلق �أنني �أثناء العمل على الكتاب واجهتُ
ذلك الو�ضع عدة مرات ولكن ب�أقدار متفاوتة،
يف �إحداها كنت كاره ًا لمِ َا �أبحث فيه و�أعر�ضه،
ويف �أخرى كنت متعاطف ًا �أو �شديد التعاطف.
احلب والكره -كما هو معروف -م�س�ألتان
ن�سبيتان وتتفاوتان من حال �إىل �أخرى ،وقد
نحب جزء ًا من مو�ضوع وال نحب جزء ًا �آخر.
كتابتي عن الفيل�سوف �سبينوزا كانت معركة
امتزج فيها عدم االرتياح والإعجاب ،تمَ َ َّث َل
عدم االرتياح يف ناحيتني� :صعوبة فل�سفته
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و�ضرورة بذل اجلهد للتعرف �إليها من ناحية،
وعدم ارتياحي لتلك الفل�سفة حني عرفتها
من ناحية �أخرى .كنت �أجد يف بع�ض �آرائه،
ال�سيما طابعها احللويل وموقفه ال�سلبي من
الأديان ،ما ين ِّفرين ،لكني مع هذا كله مل
عجب بنبوغه وتفوقه على
�أملك �سوى �أن �أُ َ
ظروفه ال�صعبة ثم ت�أثريه الهائل على م�سرية
الفل�سفة الغربية.
يف اجلهة املقابلة وجد ُتني يف حالة
إعجاب كب ٍري ن�سبي ًا �أثناء تعريف �إىل �أعمال
� ٍ
ال�شاعر الأملاين هايرني�ش هاينه على الرغم
من �شدة النقد الذي َت َع َّر َ�ض له والذي كان
له ما يربره �سواء يف �سلوكه ال�شخ�صي �أو يف
بع�ض �آرائه جتاه معا�صريه .وجدتُ يف �شعره
وقدرته على مغالبة ال�صعوبات التي واجه ْت ُه
بو�صفه يهودي ًا ثم املر�ض امل ْق ِعد الذي ابتُلي به
والذي �أدى �إىل �شلله التام يف �أواخر �أيامه،
وجدتُ يف كل ذلك ما يجعلني �أكرث تعاطف ًا
معه وتقدير ًا ملوهبته .لكن �شاعريته املم َّيزة
كانت �سبب ًا �آخر للإعجاب به ،فقد كان �أ�شهر
�شاعر غنائي �أوروبي يف القرن التا�سع ع�شر
واليزال من �أبرز �شعراء �أملانيا .غري �أن �سبب ًا
�آخر �ش َّدين لذلك ال�شاعر اليهودي وهو موقفه
املتعاطف جتاه التاريخ الإ�سالمي يف الأندل�س
َّ�ضح يل من ق�صائد كتبها عما �آل �إليه
كما ات َ
امل�سلمون يف �أواخر عهدهم (علم ًا ب�أن هاينه
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كان يعبرِّ عن تعاطفه مع �أقلية كانت تعي�ش
�أو�ضاع ًا م�أ�ساوية ت�شبه ما كان يعي�شه اليهود
يف �أوروبا يف القرن التا�سع ع�شر).
درا�ستي لليهود �-أو ما � ِّ
أف�ضل ت�سميته
«اجلماعات اليهودية» ا ِّتباع ًا ملقترَ ح الأ�ستاذ
يف هذا الباب :عبد الوهاب امل�سريي رحمه
نه�ضت على مربرين كبريين :الأولاهلل
ْ
كان احلاجة العربية الإ�سالمية ملعرفة تلك
اجلماعات ودورها يف ت�شكيل احل�ضارة؛
والثاين ت�سليط ال�ضوء على و�ضع الأقليات
�ضمن الت�شكيالت احل�ضارية الكربى.
�إ�شكالية الكتاب تمَ َّثلت يف املربر الأول؛
لأن الثاين يدخل يف �إطار الدرا�سات
االجتماعية/الأنرثوبولوجية اخلالية غالب ًا
من احل�سا�سيات .و�س�أعرتف هنا ب�أنني
كثري ًا ما �أجل�أ �إىل هذا املربر الثاين للدفاع
عن م�شروعية الدرا�سة لدى �أولئك الذين
يرفعون حواجبهم ده�ش ًة من �إقدام دار�س
عربي م�سلم و�سعودي �أي�ض ًا على الكتابة يف
مو�ضوع غريب على ال�ساحة الثقافية من
حيث الزاوية التي دُر�س من خاللها على
الأقل ،فلي�س �أ�سهل بالطبع من �شتم اليهود
�أو احلديث عن م�ؤامراتهم ود�سائ�سهم �أو عن
بروتوكوالت حكماء �صهيون ،ولي�س �أ�صعب من
احلديث على نح ٍو �إيجابي �-أو على َق ْد ٍر معينَّ
من الإيجابية -عن �أولئك.
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الكاتب الأمريكي بوب �سلفرمان -
الذي كتب مراجع ًة للكتاب ن�شرها يف جملة
«ال�سيا�سة اخلارجية ()Foreign Policy
التي ت�صدرها وزارة اخلارجية الأمريكية -
كتاب بالعربية فيه
َل َف َت نظ َر ُه غرابة �أن ي�أتي ٌ
�شيء من احلديث الإيجابي عن اليهود ،و�أَ َّو َل
ذلك بربطه مبتغريات ال�سيا�سة ال�سعودية
وك�أنَّ الكتاب نتيج ٌة لتوجهات تلك ال�سيا�سة.
لكن املُراجع الأمريكي عبرَّ عن �إعجابه
بالكتاب من حيث �شجاعته يف طرح وجهة
نظر خمالف ٍة لل�شائع يف الكتابات العربية
ٍ
حول اليهود .تلك ال�شجاعة لي�ست بال�ضبط
ما ا�سرتعى انتباه املتعاطفني مع الكتاب
ممن َّ
اطل ْعتُ على مراجعاتهم �أو ردود
مرحب
فعلهم من العرب ،لكنهم تفرقوا بني ِّ
بالكتاب ومن ِّبه �إىل خطورة املغاالة يف �إبراز
البعد الإثني للثقافة �أو الفكر وك�أنَّ يف ذلك
نوع ًا من احلتمية التي تق ِّيد احلرية الفكرية
والإبداعية .لكن الطريف يف كل ذلك هو �أن
ردود الفعل التي كنت �أتوقعها �أو بالأحرى
�أخ�شاها مل تظهر ،و�أق�صد بذلك ردود الفعل
املت�شددة جتاه �أي ت�صوير �إيجابي لليهود ،مع
�أن جريدة احلياة التي �أبرزت الكتاب عند
�صدوره يف �صفحتها الأوىل لفتت االنتباه �إىل
�أن الكتاب ينطوي على �سعي امل�ؤلف لتلميع
�صورة اليهود ،وهو ما كان ميكن �أن ي�ستثري
ردود فعل �سلبية.

يف كلمة اخلتام التي جاءت بعنوان
«وبعد» عبرَّ تُ عن خماويف من �سوء الفهم،
وهي -كما ات�ضح -خماوف مل تتحقق ،على
الأقل لي�س بال�شكل �أو ال َق ْدر الذي تخ َّو ْفتُ
نوع �آخر و�أقل
منه .ما حتقق هو �سوء فهم من ٍ
خطورة تمَ َ َّث َل يف عدم التفات كل من َّ
اطل ْعتُ
على ردود فعلهم املكتوبة �إىل جانب مهم
من �أطروحة الكتاب �أ�شرتُ �إليه بل توقفتُ
عنده وقفة كنت �أود �أن �ألفت بها االنتباه؛
ذلك اجلانب هو املت�صل بطبيعة الإ�سهام
اليهودي يف احل�ضارة الغربية؛ ذلك �أنني
�أ�شرتُ �إىل مفهوم «الهدم» �أو «التقوي�ض»
( )subversionالذي َي ِر ُد يف كثري مما
�أُ َّل َف يف الغرب حول اليهود ال�سيما ب�أقالم
يهودية وذلك يف و�صف طبيعة ذلك الإ�سهام،
فقد ف َّر ْقتُ يف حديثي عن الهدم بني م�ستويني:
الهدم املبدع الذي يق�صده �أولئك وهو الهدم
اخلارج عن الإجماع ولكن بغر�ض الإ�صالح،
جلوانب يراها
من حيث �إن التدمري يكون
ٍ
الهادم ُم ِ�ض َّرة ،فكل حركة �إ�صالحية تنطوي
ري
على هدم ما .ذلك املعنى هو ما يريدنا كث ٌ
ممن كتبوا عن اليهود يف الغرب �أن ن�أخذ به،
ولكني َف َّ�ض ْلتُ معنى �آخر يت�صل بذاك لكنه
يختلف عنه ،فالهدم باملعنى الثاين ي�صدر
بغر�ض الإ�صالح ،ولكنه الإ�صالح الذي
يفيد فئة حمددة هي الفئة التي ترى نف�سها
م�ضطهدة وتريد هدم ًا�/إ�صالح ًا تفيد منه
193

املحا�ضرات

قبل �أي �أحد .فقد عملت اجلماعات اليهودية
وعمل مفكروها ومبدعوها على ترك كل �أثر
من �ش�أنه الإعالء من �ش�أن اليهود ،وال�شك
لدي يف �أن هذا الفهم الأخري مل يلتفت �إليه
َّ
�أح ٌد من العرب الذين كتبوا عن الكتاب ،كما
�أن الكاتب الأمريكي الذي كتب عنه -وهو
يهودي لأمريكي -لو انتبه �إليه َل َع َّد ُه من قبيل
معاداة ال�سامية ،فهو -كما �أ�سلفت -ينطوي
على اتهام للمكون اليهودي ب�أنه قائم على
امل�صلحة الفئوية يف املقام الأول دون �أن ينفي
ذلك بالطبع �أي منافع �أو قيمة تفيد الب�شرية
جمعاء ،فامل�صالح الفئوية ال تتعار�ض
بال�ضرورة مع امل�صالح العامة لكن القول
يو�صف به.
بغلبتها لي�س مما يود �أح ٌد �أن َ
هذه النقطة الأخرية ت�ستثري م�س�أل ًة مل
تخطر بالبال عند حتديد م�ستويات الت�أليف
ب�صوت
يف بداية احلديث (ف�أنا هنا �أفكر
ٍ
عال) :هناك م�ستوى رابع ميكن الإ�شارة
ٍ
�إليه هو :الت�أليف مبعنى تقريب �أطروحة
الكتاب �أو نتائجه �إىل من هم مو�ضوع تلك
الأطروحة؛ �أي اليهود يف هذه احلالة .هل
ميكن تخ ُّيل �أن تت�آلف اجلماعات اليهودية مع
م�ؤلف يربز دورها احل�ضاري لكنه يت�ضمن
اتهام ًا لذلك الدور ب�أنه يخدم م�صلحة تلك
اجلماعات �أكرث مما يخدم املجتمعات التي
ت�ضم تلك اجلماعات؟ لي�س ذلك �سه ًال
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بالطبع ،ولعل الإجابة بالنفي هي الأقرب،
لكن عملية الت�أليف تظل مفتوح ًة على ذلك
االحتمال الرابع مثلما هي مفتوحة على بقية
االحتماالت .يبقى �أن �أُ�ش َري �إىل �أن احلديث
عن احتماالت يعني �أننا �إزاء عملية قد ال
تتحقق� ،أي �أن ال�سعي �إىل الت�أليف قد ال
ينتهي �إىل «ت�أليف» ال للمادة وال للعنا�صر
الأخرى بع�ضها �إىل بع�ض .فما ن�سميه
م�ؤ ّلف قد يظل م�شروع م�ؤلف ،م�سعى ت�شري
�إليه ال�صفحات امللتئمة والغالف املحت�ضن
والأفكار التي تتجاور ،لكن ت�ش ِّكك يف حت ُّققه
طبيعة العالقة احلا�صلة ،العالقة التي قد
تبقى على تنافر خفي �أو ظاهر ،مبعنى �أن
الأفكار مل ت�أتلف ،والعنا�صر الإن�سانية التي
ين�شدها امل�ؤلف ظ َّل بعيد ًة عن االئتالف
املن�شود .هل ي�صد ُُق هذا على كتاب «املكون
اليهودي»؟ ال �أدري ،لكن الكتاب ي�سعى -دون
�شك� -إىل ما ت�سعى �إليه بقية امل�ؤ َّلفات� ،أي
�أن تكون (م�ؤ َّلفات) بت�شديد الالم وفتحها
و(م�ؤ ٍّلفات) بت�شديد الالم وك�سرها.
				
املداخالت
مدير املحا�ضرة:
�شكر ًا جزي ًال للدكتور �سعد البازعي على
هذه املحا�ضرة التي ر�أيتُ �أن االهتمام بها
كان على درجة عالية من خالل املتابعة من
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اجلمهور ،واحلقيقة �أنه فاج�أين �شخ�صي ًا
مبا َت َف َّ�ض َل به ،وكنت �أعتقد �أنه �سيقدم لنا
ح�صيلة ما و�صل �إليه ،ولكنه راوغنا وح َّد َثنا
عن م�س�ألة الت�أليف وهواج�س امل�ؤ ِّلف ،ثم
امل�ؤ َّلف وقد تاريخ و�أ�صبح جما ًال للجدل
الفكري واالجتماعي وردود الفعل ،وموقف
امل�ؤ ِّلف حني يغدو قارئ ًا لكتابه ،و�أظن �أن هذه
الكلمة مفيدة جد ًا وهي فاحتة طيبة يف ر�أيي
للنقا�ش.
د .عبدالعزيز املانع:
�س�ؤايل هو� :أين يكمن موقف العامل
ومنجزه اللغوي
اليهودي «ت�شوم�سكي»
َ
حتدثت عنه؟
وال�سيا�سي اليهودي مما
َ
و�شكر ًا.
د .عبدالرزاق:
�أ�سعد اهلل �صباحكم� .شكر ًا خلمي�سية
املرحوم ال�شيخ حمد اجلا�سر لإعطائنا هذه
الفر�صة لاللتقاء بالدكتور �سعد البازعي.
مو�ضوع اليهود مل يعد مو�ضوع ًا عرقي ًا و�إال
َل ُك َّنا �شاهدنا مئات النابغني من اليمن
و�شمال �إفريقية ومن الفال�شر ..وغريهم،
فهو نبوغ ح�ضاري يف بيئة غربية ح�ضارية
ت�ضنة ومتبن ِّية وت�ستعمل من �ضمن �أدواتها
محُ ِ
التو�سعية الإمربيالية العاملية .بالن�سبة �إىل
مو�ضوع التوراة التي ي�ستند �إليها اليهود

هناك ت�سا�ؤالت �س�أذكرها باخت�صار �إذا كان
هناك مت�سع من الوقت :اخلالق ..الفائق
بكل قابلياته وقدراته الالحمدودة -هلولدي هارون الكائن لأنهما
ُي ْع َقل �أن يقتل َ
قد ق َّدما بخور ًا على نا ٍر غريبة؟ و َي ْح ُك َم
على ور�سوله املختار مو�سى وعلى هارون
باملوت خارج الأر�ض املوعودة لأن مو�سى
�ضرب ال�صخرة بع�صاه ومل يك ِّلمها؟ و�أن
ي�شتت �شعب ًا �أراد �أن يبني برجا؟ و�أن يحتاج
م�سلول حلرا�سة طريق
ب�سيف
�إىل َم َل ٍك
ٍ
ٍ
جنة عدن؟ و�أن ي�صارع يعقوب حتى مطلع
الفجر وال يقدر �أن ي�صرعه؟ ويطلب من
يعقوب �أن يرتكه؟ وكذلك يغتاظ وي�شتكي
(يعني اهلل -جل وعال يف ر�أيهم) �إىل
�صاموئيل لأن �شعب �إ�سرائيل يريد ُملك ًا
و ُي َع ُّد ذلك حتدي ًا له؟ ويحتاج �إىل ن�صيحة
مو�سى لريتد غ�ضبه عن �شعب �إ�سرائيل؟
رهان مع
ويندم لأنه غ�ضب؟ و�أن يدخل يف ٍ
ال�شيطان؟ و�أن يحتاج �إىل تي�س ل ُيح ِّمله ذنوب
بني �إ�سرائيل؟ �أيكون (يهور) هو اهلل الذي
نعرفه ونعبده؟! �أتكون هذه توراة مو�سى
الأ�صلية؟ بالن�سبة �إىل املكون اليهودي مل يعد
عرقي ًا ومل يعد دين ًيا� .أنا �س�ؤايل عن مو�ضوع
دخول الغلو�صية ال�شرقية الوثنية الهندية
رمز لها بــ(�سيلفا ،و�سيفا) -داخل
كما ُي َالتوراة� ،إن دخلت �أ�ساطري هندية �إىل الدين
اليهودي وهم يحاولون عرب بوابة الأندل�س �أن
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ُي�شركوا العرب ويف م�س�ؤولية هذا االنت�ساب �أو
يح ّملوهم �إياها ،فما ر�أيكم؟
اللواء عبداهلل ال�سعدون:
�أ�شكر القائمني على هذا اخلمي�سية التي
ن�ستمتع فيها� .أي�ض ًا �أحب �أن �أ�شكر �سعادة
الدكتور الزميل �سعد البازعي ،و�أنا من
املتابعني جد ًا ملا يكتب �سواء يف ال�صفحات
الثقافية �أو الكتب ،وبخا�صة هذا الكتاب
الذي ا�شرتيته وقر�أته وا�ستمتعتُ مبا فيه
من حيادية ،و�أي�ض ًا من جدِّ ية الكاتب،
واجلهد الذي بذله فيه ،وعدد املراجع التي
رجع �إليها ،وعدد ال�سنوات التي ق�ضاها
يف الت�أليف .و�أي�ض ًا �أنا مرتاح للجو الثقايف
ال�سائد هذه ال�سنوات و�إال كما ُوجد هذا
الكتاب على �أرفف املكتبات لدينا� ،أنا �أعتقد
�أنه ي�ؤ ِّرخ لفرتة الت�سامح وهذا –احلمد هلل-
يب�شر باخلري ،والكتاب �أن�صف وي�ستفيد
الإن�سان مما ُكتب فيه ،و�شكر ًا.
د .حممد �أحمد �صالح:
�أ�شكر �سعادة الدكتور �سعد البازعي على
ظهرت ب�شكل
هذه املحا�ضرة اجلميلة التي
ْ
مو�ضوعي مثري .يل بع�ض اال�ستف�سارات من
الدكتور �سعد الذي ميثل تيار ًا من الباحثني
العرب الذين بد�ؤوا بدرا�سة الإجنليزية ثم
انتقلوا �إىل الدرا�سة اليهودية ونذكر منهم
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الرائع الدكتور الأ�ستاذ عبداهلل بن عبدالغني
م�سريي الذي بد�أ بالإجنليزية ثم انتقل �إىل
الدرا�سات اليهودية ،يف احلقيقة �أنا يل بع�ض
املالحظات حول اخلوف من االنزالق خلف
ما ن�سميه �صهيونية ،وهي دائم ًا ت�سعى �إىل
فر�ض خ�صو�صية على كل ما هو يهودي،
حتى م�صطلح (يهودية) باللغة العربية -مبا
�أنني متخ�ص�ص يف هذا املجال -كلمة يهودية
جتمع كل ما هو ديني وما هو تاريخي وما هو
ثقايف ،جمموعة من املك ِّونات بحيث ي�صعب
الف�صل بني الدين والتاريخ والثقافة وحتى
اللغة �أحيان ًا  ..فتعبري (اللغة العربية) مل
ِبرد �إال يف عدد قليل من كتاباتهم ،فكان ثمة
خوف من �إ�ضفاء �صفة �إثنية على جمموعة
من الكتَّاب هم نتاج جمتمعاتهم ،وبعد ما
ح�صلت حركة تنويع اندمج فيها اليهود
كان ال�شعار املتَّبع يف تلك الفرتة -ومنهم
(مندل�سون) يف �أملانيا هو( :كن يهودي ًا يف
بيتك� ..إن�سان ًا خارجه) ك�أن هناك تناق�ض ًا
�أو تعار�ض ًا بني اجلانب اليهودي واجلانب
الإن�ساين ومن �أجل احلفاظ على اليهودية
ح�صلت ر َّدة بعد ذلك نتج عنها احلركة
ال�صهيونية ومن َث َّم احلركة القومية
اليهوديةَ ،ث َّم احلركة املا�سونية بعد ذلك.
فيما يتعلق بدور اليهود يف التاريخ الغربي؛
هم فع ًال حافظوا ...حتى بالن�سبة �إىل تراثنا
نحن العرب وامل�سلمني يف الأندل�س ،مثل
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ال�شاعر الأملاين الذي �أ�شرتَ �إليه (برامين)
حينما حتدث عن التاريخ الإ�سالمي ،فكل
الأدباء والباحثني اليهود يتعاملون مع الوجود
العربي يف الأندل�س على �أنه الع�صر الذهبي..
هم يعرتفون بذلك ،وجنحوا يف �أن يحافظوا
لنا –نحن العرب -على الرتاث العربي الذي
ُوجد يف ذلك الوقت مرتجم ًا �إىل العربية
ثم ترجموه بعد ذلك �إىل احل�ضارة ت�أثر ًا
بالثقافة العربية والإ�سالمية ،وهم يعرتفون
ب�أن تلك الفرتة هي الع�صر الذهبي .الآن �أنا
�أمام �إ�شكالية :بع�ض ال ُكتَّاب اليهود يقولون ..
ومنهم -على �سبيل املثال -كاتب يهودي من
�أ�صل مغربي يقول� :إن ال�شخ�صية اليهودية
تقف يف منت�صف الطريق ،وحينما ي�صطدم
بها �أحد ( ت�صدم بها �سيارة على �سبيل
املثال) ُيقال :معاداة لل�سبيل! وهو يقف يف
منت�صف الطريق ويقع اللوم على ال�صادم
و ُي َّت َهم يف هذه احلالة مبعاداة ال�سبيل ،فهم
يرف�ضون م�س�ألة اخل�صو�صية الإثنية وهذا
من منتَجات احلركة ال�صهيونية :فر�ض
�صفة يهودية ،وهذا �أحد املزالق التي نقع
فيها نحن الباحثني -دائم ًا �إ�ضفاء �صفة
يهودية على �أديب �أو كاتب هو نتاج املجتمع
كاتب ُولد يف �أوروبا
الذي يعي�ش فيه عف ًوا؛ �أي ُ
هو نتاج ثقافة �أوروبيةُ ،ولد يف م�صر هو
نتاج الثقافة العربية الإ�سالمية ،فيما يتعلق
به�ؤالء الأدباء �أو املفكرين اليهود هل تخ َّل�صوا

من �أركان الديانة اليهودية التي تقوم على
�أ�سا�س مفهومي اخلال�ص والأغيار؟ مفهوم
الأغيار الذي يق�سم الب�شر �إىل ق�سمني :يهود
و�أغيار� ،أو يهودي وغري يهودي .هل هذه
املكونات �أو هذه العنا�صر مل تكن موجودة؟
فكرة اخلال�ص؟ خال�ص اليهود من تواجدهم
يف �أرا�ضي الأغيار هل هذه �أي�ض ًا مل تكن
موجودة؟ وم�س�ألة الربط بني امل�سيحية
واليهودية ..هل كان التوا�صل موجود ًا �أو غري
موجود؟ و�شكر ًا.
د .بدر بن عبدالرحمن الري�س:
وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني.
�أو ًال :احلمد هلل على خلق الإن�سان وخلق نعمة
العقل ،و احلمد هلل الذي �أنزل القر�آن َّ
وو�ضح
فيه بجالء و�أن�صف اليهود حق �إن�صاف،
ال�سالم عليكم جميع ًا ورحمة اهلل وبركاته.
احلقيقة من الأدباء واملثقفني الذين �أن�صفوا
اليهود ح�سن ظاظا رحمه اهلل ،ثم م�سريي،
فقد �أن�صفاهم حق الإن�صاف ،وال �أعتقد �أن
الوقت الآن منا�سب حتى ن�ضيع الوقت يف
درا�سة خ�صائ�ص اليهود وهي وا�ضحة جد ًا
وجلية ال حتتاج �إىل درا�سة ،ولي�س لدينا
الوقت لت�ضييعه يف �أمور فل�سفية ،ونريد
حقيق ًة اال�ستفادة من الوقت يف النهو�ض
بالأمة الإ�سالمية ،ون�شكر الدكتور �سعد
البازعي لكتاباته وجمهوداته.
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�أ .حممد الأ�سمري:
دكتور �شكر ًا لك على ما �أحتفت به عقولنا هذا
ال�صباح ،ولكن هناك مقولة باللغة الإجنليزية
تقولThis is I hate. This is I like.( :
 ،)But both I understandيبدو من
خالل ما �سمعتُ �أنك �أجربتَ نف�سك �أن تقبل
ما ال تقبل لأن الت�سامح ترجمته بالإجنليزية
هي (to accept anything you
 ، )hateمن خالل هذا املنطلق �أين �أنت؟!
�أين �إبراهيم البليهي من الطرح الذي َّ
تف�ض َلت
به؟ ما طرحه �إبراهيم البليهي �أن الغرب بكل
�أطيافه هو م�صدر الرثاء احل�ضاري الإن�ساين
دون ت�صنيف �أو �أي �شيء �آخر� ،أي�ض ًا (باتيد
فلجوا�شمايد) رمبا هناك توافق بينك وبينه
�إىل حدٍّ ما وحتديد ًا فيما يخت�ص بالعقل
َ
أ�شاطرك
طرحتها و�
اليهودي ،هذه �أ�شياء
َ
الهموم يف هذا ال�شيء ،ولكن عندما ي�أتي
احلديث عن ال�سامية ومعاداة ال�سامية� ..إذا
ذكر العرب �أنهم �ساميون ُّ
تخف حدِّ ة املطالبة
يف اجلانب اليهودي .و�شكر ًا.
د .عدنان املحوي:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته� .أ�شكر
الأخ الكرمي الدكتور �سعد البازعي على
كلماته الطيبة والتي حتتاج �إىل �أكرث من هذه
املحا�ضرة ال ِّت�ساع املو�ضوع من جوانب خمتلفة،
�أحب �أن �أقدم تعليق ًا �سريع ًا حول ت�سا�ؤل :من
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هم اليهود ؟ 1ف�إذا رجعنا �إىل القر�آن الكرمي
ف�إننا جند �أن اللفظة ال�سائدة يف خماطبة
ه�ؤالء القوم هي( :يا بني �إ�سرائيل) وال جتد
كلمة اليهود �إال يف �آية �أو �آيتني مثل قوله –
�سبحان اهلل تعاىل(:-يا �أيها الذين �آمنوا ال
تتخذوا اليهود والن�صارى �أولياء .بع�ضهم
�أولياء بع�ض) .ويف مواقف �أخرى يقيم القر�آن
الكرمي ه�ؤالء القوم �إىل فئتني :فئة �آمنت
بالر�سول الذي جاء �إليهم -مثل �إبراهيم
عليه ال�سالم( :-ما كان �إبراهيم يهود ًيا وال
ن�صران ًيا ولكن كان عبدً ا م�سل ًما وما كان
من امل�شركني) ،كذلك عي�سى عليه ال�سالم:
(و�إذ قال عي�سى للحواريني َمن �أن�صاري �إىل
اهلل .قال احلواريون نحن �أن�صار اهلل� .آمنا
باهلل و�أ�شهد ب�أنا م�سلمون) ،فهذه الفئة من
ن�سميهم يهودًا
بني �إ�سرائيل ال ن�ستطيع �أن ِّ
ولكن ن�س ِّميهم كما �سماهم القر�آن :م�سلمني،
كذلك مو�سى -عليه ال�سالم -يخاطب قومه:
(و�إذ قال مو�سى لقومه يا قومي �إن كنتم
�آمنتم باهلل فعليه توكلوا �إن كنتم م�سلمني)
ف�إذ ًا كذلك هذه الفئة يف �أيام مو�سى -عليه
ال�سالم -و ُي َع ُّدون م�سلمني ولي�سوا يهود ،ولكن
�أعتقد وهذه الق�ضية حتتاج �إىل الت�أكيد� :أن
اليهود هم الفئة التي كفرت بالأنبياء والر�سل،
و�أ�ستد ُّل ب�آية يف �سورة ال�صف( :و�إذ قال
عي�سى للحواريني من �أن�صاري �إىل اهلل .قال
احلواريون نحن �أن�صار اهلل .ف�آمنت ط�آئفة
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من بني �إ�سرائيل وكفرت ط�آئفة) فالطائفة
التي �آمنت ُي َ�س َّمون م�سلمني والفئة التي كفرت
هم اليهود واهلل �أعلم ،بذلك كانت ر�سالة
الأنبياء كلهم -بن�ص القر�آن -ر�سالة واحدة
ودين ًا واحد ًا ،وحا�شا هلل �-سبحانه وتعاىل-
�أن ير�سل لعباده �أديان ًا خمتلفة يت�صارعون
فيها ثم يحا�سبهم عليها يوم القيامة .و
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل.
املحا�ضر:
يف احلقيقة لي�ست لدي تعليقات كثرية ،فقد
ا�ستفدتُ من املالحظات ،و�أي�ض ًا الأ�سئلة
كانت حم ِّر�ضة على مزيد من التفكري يف هذا
املجال .تعليق ًا على ما ذكر الدكتور حممد
عندما ع َّلقَ على املحا�ضرة :حقيق ًة �أنا ال
�شك يف �أنني �أبرزتُ م�شكلة الت�أليف ،لكنني
�أبرز ُتها يف �سياق الكتاب ،يعني النموذج
املطروح هو الكتاب نف�سه بو�صفه �إ�شكالية،
ت�أليفه بو�صفه �إ�شكالية ،ولكن هذا ال مينع
من طرح الق�ضية طرح ًا نظري ًا م�ستق ًال عن
الكتاب ،فهناك م�ؤ ِّلفات تواجه الإ�شكالية
نف�سها ولكنني �شعرت ب�أن �أحد املداخل
امل�شروعة ورمبا املهمة لفهم هذا امل�شروع �أو
هذا الكتاب هو :ق�ضية الت�أليف؛ لأنها برزت
ب�شكل حا ٍّد �أمامي .ما ذكر كثري و�أنا لي�س
ٍ
بال�ضرورة لدي �إجابات على ما �أُ�ش َري �إليه،

بالن�سبة �إىل املو�ضوع االنتماء الإثني؛ طبع ًا
ا�ستوقفني ُ
بع�ض ما �سمعت و�أعتقد �أنه يحتاج
�إىل تعليق ،االنتماء الإثني يف مقابل االنتماء
للمجتمعات ب�شكل عام هذه �إ�شكالية كربى �أي
ب�شكل �أو ب�آخر،
عملية �إثبات �أن ه�ؤالء يهود ٍ
وقد ناق�شتُ هذا املو�ضوع مع الدكتور م�سريي
رحمه اهلل -كثري ًا ،والدكتور م�سريي �أحدالأ�ساتذة -ال �شك -بالن�سبة �إ َّ
يل �أي�ض ًا ،يف
ظل اهتمامي باملو�ضوع ،وعرفتُ الدكتور
ح�سن ظاظا –رحمه اهلل�-أي�ض ًا و�أعرف
كثري ًا مما كتب ،يوجد اختالف بني االثنني
التوجه؛ فالدكتور ح�سن ظاظا عالمِ ٌ
يف
ُّ
بالإ�سرائيليات وبالعربية ،وهو يهتم باليهود
من الناحية احل�ضارية و على امل�ستوى
الثقايف العام ،فم�س�ألة انتماء من ُي َ�س ّمون
يهود ًا �إىل اجلماعات اليهودية� ،أو تعريف
ه�ؤالء �أنف�سهم ب�أنهم يهود ب�شكل �أو ب�آخر،
وعالقتهم بالبيئة احل�ضارية التي ن�ش�ؤوا
فيها؛ هذه ق�ضية �إ�شكالية جد ًا ،فالدكتور
م�سريي -رحمه اهلل -ي�شدد على االنتماء
�إىل املجتمع ،فـ(فرويد) من�ساوي �أملاين وال
ينبغي �أن نقول �إنه يهودي بالدرجة الأوىل �أو
نربز خ�صو�صيته وانتماءه اليهودي ،وال�شيء
نف�سه بالن�سبة �إىل مارك�س؛ فبالن�سبة �إ َّ
يل
ال�س�ؤال هو :ملاذا يدخلون املو�سوعة اليهودية؛
مو�سوعة الدكتور م�سريي نف�سه؟! ملاذا يع َّرف
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بهم؟ وما عالقتهم بهذا االنتماء؟ عندما
ت�أتي �إىل فرويد جتد عنده الإ�شكالية نف�سها،
�أحيان ًا يع َّرف نف�سه ب�أنه �أملاين وب�أنه غربي
ح�ضاري ال عالقة له باليهود وال ي�ؤمن ب�شيء
ا�سمه اليهودية ،و�أحيان ًا يقول �أنا �أنتمي �إىل
ه�ؤالء ،فلديه خطاب مزدوج ،العربة لي�س يف
ما يقوله عن نف�سه ،يف احلقيقة :العربة يف
النظرية والأفكار نف�سها؟ وهذا ي�صد ُُق على
كثريين ،ت�أتيك جريدة مث ًال فيها مقاالت
ُو ِّقعت با�سم (احلاخام) ويقول �إن نظريته
يف الت�أويل �أو ()D Construction
م�س َت َم َّدة من القراءات التف�سريية اليهودية
للن�ص ،وهي قراءات منفتحة ترى �أن
الداللة مفتوحة �إىل الأبد ،لي�س هناك داللة
واحدة ،فانفتاح الداللة املطروحة الآن يف
النقد الأدبي له جذور ،و�أحد جذوره هنا يف
القراءات اليهودية ،ف�أنا واجهتُ هذه امل�شكلة
و�أعتقد �أنها م�شكلة رئي�سية يف الكتاب،
لكنني �أميل �إىل �أن لالنتماء اليهودي �أهمي ًة
ال ينبغي �أن نقلل من �ش�أنها ولكنها �أي�ض ًا ال
ينبغي �أن تطغى على قراءتنا له�ؤالء بحيث
ن�ص ِّنفهم ب�أنهم يهود و ُك َّفار ،..هم لديهم
هذه االزدواجية ،فهذه -حقيق ًة – هي
رح ْت و�أردتُ �أن �أع ِّلق عليها،
امل�سائل التي ُط ِ
لدي ما
وبقية الق�ضايا �أجدها مهمة لكن لي�س َّ
�أقوله ب�ش�أنها� ،أما بالن�سبة �إىل الأخ الأ�سمري
ف�أقول� :أنا �أختلف كثري ًا مع البليهي ،الأ�ستاذ
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البليهي ٌح ْك ُمه واحد ولكن لي�س لديه �أي
�إ�شكالية يف املو�ضوع ،وهو وا�ضح متام ًا ،وهو
�أدرى بالغرب ،ولكن ال نقول �إننا ال نتعلم
منهم ولي�س لديهم �أي �شيء ،ف�أنا �أعتقد �أن
هذا الطرح من نوع (�أبي�ض و�أ�سود) وامل�س�ألة
�أكرث تعقيد ًا ،فالغرب واحل�ضارة الغربية
فيها من الأزمات ما فيها ،و�سبيل التفاهم
املنجز
احلقيقي مع الغرب هو �أن نفهم َ
وم�شكالته ،ولي�س فقط �أن نفهم املنجز ونقول
وجنمد
�أنهم متقدمون ونحن متخلفون،
ِّ
�أنف�سنا بالطريقة التي �أ�سمعها من الأ�ستاذ
البليهي ،فاملهم �أننا قدِّ منا �شيئ ًا للح�ضارة
�أ�ص ًال� ،أو �أن نقول �إننا �أكرث املتخلفني ...هذا
كالم مبالغ فيه يف ت�صوري ،وكتابي يف املكون
اليهودي ال ينظر �إىل الأمور بهذه الطريقة،
�أنا يف احلقيقة �أرى امل�س�ألة �أكرث تعقيد ًا من
هذا ،الرب نتعلم منه ولكن ننقده ،مثل ما
نتعلم من تراثنا وننقده ،فامل�س�ألة لي�ست بهذه
الب�ساطة ،فـ (باتاي) �أي�ض ًا نظرته نظرة
فيها اخل�صو�صية املطلقة للعقل اليهودي �أو
العقل العربي ،ال �أعتقد �أن هناك عق ًال عربي ًا
خال�ص ًا ،كل العقول احل�ضارية هي نتائج
خال�صة لعنا�صر كثرية ،احل�ضارة العربية
الإ�سالمية نتائج عنا�صر فار�سية وهندية
وحتى يهودية فاليهود لهم دور وامل�سيحية،
فال ن�ستطيع �أن نتحدث عن عمق �أو قومية
خال�صة ،وهذا ي�سقط على اليهود وغريهم.
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د .عزالدين مو�سى:
�أحببت �أن �أ�شري �إىل نقطة هامة وهي �إىل
�أي مدى يكون الإبداع مع التوتر ،والإبداع مع
القلق ،ومن هذا القلق الذي انتاب �أخي �سعد
تعمقه و�شجاعته ،وال�س�ؤال هل كان من املمكن
من غري هذا القلق �أن يبدع هذا ال�شيء؟ �أو
�إبداع �أي �أحد من العمالقة؟ ف�أعتقد �أنهم
كانوا �صادقني مع �أنف�سهم ب�صرف النظر
عن االنتماء.
د .عبدالعزيز الهالبي:
�أ�سعد دائم ًا بحديث الدكتور �سعد يف كتبه
وحما�ضراته ،وبالن�سبة الختيار الدكتور �سعد
يقوم على انتقائية واالنتقائية ميكن �أن حتمل
التح ّيز ،فلماذا اليهود؟ ودرا�ساتهم؟ هل هي
مو�ضوعية؟ ثم النتيجة التي ي�صل �إليها �إىل
�أن املكون اليهودي يحر�ص �إىل الو�صول �إىل
م�صاحله ،و�أعتقد �أن النتيجة تتما�شى مع
االختيار ،و�أريد �أن �أ�ستف�سر فقط يف قوله
«عرقي» �أو «�إثني ثقايف» الذي �أفهمه �أن
العرقي هو الإثني ولكن رمبا له داللة �أخرى
�أرجو تو�ضيحها و�شكر ًا.
�أ .عبداهلل اخل�ضريي:
�أعتقد ح�سب فهمي للمحا�ضرة �أن الدكتور
يتكلم عن البعد احل�ضاري لليهود ،ولي�س
البعد العقدي ،فاجلو ال�سيا�سي الذي نعي�شه

هو قهر وحنق جتاه اليهود� ،س�ؤايل هل العقل
العربي تغري تغري ًا جذري ًا بعد الإ�سالم؟
د .عبداهلل العثيمني:
جودة هذه املحا�ضرة لي�ست غريبة على
�أخي العزيز الدكتور �سعد ،ومن النقط التي
ا�ستوقفتني �إ�شارته �إىل �أن جمموعة ب�شرية
أمر يف ظاهره الإ�صالح
ميكن �أن تقوم ب� ٍ
ولكنه قد يكون بالدرجة الأوىل خلدمة هذه
الفئة بذاتها ،ويبدو يل �أن هناك فرق ًا بني
العلوم البحتة والعلوم التطبيقية وهي منجز ًا
ح�ضاري وبني جانب �آخر يتعلق بالعلوم
االقت�صادية وال�سيا�سية ،ويبدو يل �أن ما
قام به اليهود يف جمال العلوم التطبيقية هو
نبوغ فني بحت ،وبالن�سبة للجانب الآخر وهو
اجلانب االقت�صادي وال�سيا�سي �أعتقد �أنه قد
يرد بو�ضوح و�أعتقد �أن الثورة اال�شرتاكية
مث ًال يف رو�سيا مثل ميكن �أن يكون جدير ًا
بالت�أمل ،فقد كانت يف طابعها �إ�صالح،
والقائمون بها كانوا يقولون نحن م�صلحون،
ولكن تبني �أن من �أهداف ه�ؤالء االنتقام من
القيا�صرة الرو�س وما عانوه اليهود حتت
حكمهم.
د .عبدالفتاح حممد:
بدوري �أ�شكر املحا�ضر على هذه املحا�ضرة
القيمة و�أرى �أن هذه املحا�ضرة يف جانب من
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جوانبها تت�صل بالأدب املقارن ،ولنا �صلة
بهذا الأدب ب�شكل �أو ب�آخر ،و�أعتقد �أن �آداب
الأمم الأخرى نحن مق�صرون يف االطالع
عليها ويف تقدميها للإن�سان العربي ،ومن حق
املثقفني واملطلعني واملفكرين �أن يقدموا هذا
الأمر و�أعتقد �أن الدكتور �سعد عندما كان
قلق ًا كان قلقه م�شروع ًا ،يف وجدان الأمة،
لي�س من ال�سهل �أن يتجاوزه الإن�سان عرب
قرون كانت مواقف من الإن�سان ولي�س من
ال�سهل �أن يخرتقها هذا �أمر ،والأمر الآخر
�أعتقد �أن القلق ح�صل من �شيء �آخر بني
ال�سيا�سي والأدبي ،والف�صل بني هذا وذاك
لي�س �سه ًال �أبد ًا ،و�أريد �أن �أ�س�أل الدكتور
�سعد :اليهود ثقافي ًا ا�ستطاعوا �أن ي�شكلوا
�أ�سطورة للعربي يف �أفالمهم وثقافاتهم مثل
«علي بابا» ،وبالتايل هم مل يقدموا لنا �صورة
�سهلة ،فكيفية �صورتنا عندهم هذا �شيء
مهم ،فاليهود �أقليات نا�شطة فكريا وثقافيا
عرب التاريخ حتى يف الأزمنة املا�ضية ،كما
يزعمون ويحاولون �إثبات ذلك ،و�أعتقد �أنهم
مع الأمم التي ات�صلوا بها ،و�أعتقد �أن درا�سة
مثل هذا املو�ضوع ت�سهم يف تقريب �صورة
الآخر.
د .عبداهلل الكعيد:
�شكر ًا جزي ًال على الدكتور �سعد البازعي
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فقد �أعطانا جرعة مكثفة ،وال�س�ؤال� :أمل
ت�ساعد مقولة موت امل�ؤلف يف التخفيف من
القلق حينما كنت تتعاطى مع منجزات ه�ؤالء
العمالقة مبعنى جتاهل �إثنيتهم� ،أمل ت�ساعد
هذه يف التخفيف من القلق؟
د� .صالح جواد الطعمة:
�أنا �سعي ٌد بح�ضوري و�سعيد بت�شريف بلقاء الأخ
الدكتور �سعد البازعي ،فقد كان يل �شرف
ال ِّإطالع على كتاباته بالدرجة الأوىل يف اللغة
الإجنليزية ،وكتاباته يف الدورات العلمية
ب�صفة خا�صة «جملة الأدب العاملي» ،و�سعيد
ب�أن �أ�ستمع �إليه لأول مرة ،وي�ؤ�سفني القول
ب�أين مل � َّأطلع على كتابه لأنني كنت منهمك ًا
مب�شروع يت�صل مبحنة العراق ،فال�سنوات
الع�شر الأخرية تكاد تقت�صر على الإملام
بالأدب العراقي الذي يعك�س حمنته ،وب�صفة
خا�صة الأدب العراقي يف املنفى وال �أ�شري
�إىل جلوئهم �إىل الأقطار العربية ،وي�سعدين
�أن �أقول �أن دار الن�شر التي قدمت �إليها
م�شروعي عن الأدب العراقي من قد ُقبل
للن�شر واملهم ما ملحته هنا يف هذه اخلمي�سية
االتزان واملو�ضوعية التي ات�سم بها الدكتور
�سعد البازعي ،لأنه يتناول �أمر ًا ح�ضاري ًا
مي�س الب�شرية جميع ًا بغ�ض النظر عن انتماء
امل�ؤلفني واملفكرين ولدي بع�ض الأ�سئلة ،عن
دور اليهود العرب قبل وبعد ظهور احلركة
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ال�صهيونية؟ و�أعتقد �أننا لو ت�أملنا مث ًال
الأدباء العراقيني اليهود لوجدنا �صفة �أخرى،
ولو فكر مث ًال الدكتور �سعد البازعي يف
درا�سته للأدب يف الأندل�س فاليهود ولليهود
الذين تناولوا الأدب العربي ،هل وجد مث ًال
�أي نوع من االهتمام مب�صري فئتهم �أم �أنهم
كانوا يتجاهلونه ،و�أعتقد �أنه مو�ضوع ي�ستحق
االهتمام .و�شكر ًا جزي ًال
املحا�ضر:
حظيت يف احلقيقة مبالحظات قيمة وبح�ضور
متميز ي�شرفني �أن �أ�ستمع و�أن �أ�ستفيد من
التعليقات التي حتتاج �إىل الوقوف عندها
ومن ال�ضروري الوقوف عندها ما �أ�شار �إليها
الدكتور عبدالعزيز الهالبي حول «العرقية»
و»الإثنية» ،وحول مو�ضوعية البحث واحلقيقة
حديثي كله حول �إ�شكالية املو�ضوعية كيف
ميكن �أن تكون مو�ضوعي ًا؟ و�أعتقد �أن هذه
العلوم من ال�صعب فيها �أن تكون مو�ضوعي ًا
و�إمنا حتاول قدر الإمكان تكون حمايد ًا
واحلياد املطلق م�ستحيل ،خا�صة يف ق�ضايا
الإ�شكالية ،ونحن يف نهاية الأمر لنا عواطف
ولنا م�شاعر ،وبالن�سبة لليهود حاولت قدر
الإمكان �أن �أكون من�صف ًا والإن�صاف يظهر
يف الإ�شارة باملنجزات وحماولة فهمها ،وقد
�أ�شار الأ�ستاذ حممد الأ�سمري �إىل م�س�ألة
الفهم بو�صفها هدف ًا �أ�سا�سي ًا نحاول الو�صول

�إليه متجاوزين العاطفة والتحيزات امل�سبقة،
ولكني من امل�ؤمنني بالتحيز �إذ �أنه �صفة
�أ�سا�سية يف العلوم ،بل حتى العلوم البحتة ال
تخلو من التحيز ،ول�ست �ضد �أو مع هذا و�إمنا
�أن �أكون مع ثقافة معينة ،وانتما�ؤك �سيو�صلك
�إىل وجهة نظر معينة ،ولكنك مطالب ب�أن ال
تن�ساق و�أن متار�س نقد ذاتي م�ستمر ،يف
الكتاب هذا التوتر موجود كما �أ�شار الدكتور
عزالدين مو�سى وهو �صلب املو�ضوع «القلق»
ويف نهاية املطاف عملوا مل�صلحة ،ولعل ما
يدعم كالمي ما قاله فرويد ،حيث قال:
ل�ست مت�أكد ًا من �صحة نظرتك للتحليل
النف�سي بو�صفه نتاج ًا مبا�شر ًا من عقل
اليهود ،ثم يتابع ولكن �إن كان كذلك فلن
�أ�شعر باخلجل فعلى الرغم من �أن �أنني
اغرتبت عن ديني �أ�ساليف لزمن طويل ،لكني
مل �أفقد ت�ضامني معهم» ،فهذا الت�ضامن
موجود ي�شعر به اليهودي وهو من�ساوي �أو
وهو �أمريكي فهذا الت�ضامن كان ح�سب
اعتقادي حمرك ًا من منجز يف �أروع �صوره
و�أي�ض ًا للوجوه ال�سلبية ،وعندما يكون الهدف
هو قيمة امل�صلحة ،وجند هذا ب�صور خمتلفة
وهذا املجال لي�س جمال للتف�سري ،و»العرقية»
و»الإثنية» الآن �أ�صبح لدى الدار�سني للعلوم
االجتماعية كلمة ت�شمل تتجاوز العرق �إىل
االنتماء الثقايف ،وهو �أ�شمل مما كان �سائد ًا
�أو اكت�سب من مدلوالت �أخرى .وبالن�سبة
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ملفهوم موت امل�ؤلف الذي حتدث عنه الدكتور
عبداهلل ،امل�شكلة هنا �أن امل�ؤلف مل ميت،
ف�أنا �أمامي م�ؤلفني �أحياء وكونهم ب�شر ولهم
اهتماماتهم ولهم تطلعاتهم مثل فرويد يجعل
من ال�صعب التعامل معه ،ولكن القلق مل
يخف نتيجة االعتقاد مبوت امل�ؤلف ،و�أعتقد
�أن لل�شخ�ص ك�إن�سان وعمله والعالقة بني
الإثنني دور كبري يف ت�شكيل العمل يف نهاية
الأمر ،و�شكر ًا ملالحظة الدكتور عبداهلل
و�أ�سعد بح�ضور الدكتور �صالح جواد الطعمة
هذا اليوم ،و�أ�شكره على ما ذهب �إليه،
وبالن�سبة لليهود العرب وهذه مالحظة مهمة
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ذكرها� ،أعتقد ب�أنه ال ي�ستطيع �أن تعمم لأن
اجلماعات اليهودية خمتلفة متام ًا و�أن اليهود
العرب ينتمون �إىل فئة خمتلفة متام ًا ،لأين
حتدثت يف هذا الكتاب �إىل اليهود الأوروبيني
والغربيني ،واليهود العرب مو�ضوع �آخر
وم�ستقل والدكتور �صالح يعرف هذا املو�ضوع،
وهو مو�ضوع مهم ،و�أرجو �أن ال �أكون قد ن�سيت
�شيئ ًا من التعليقات التي �سمعتها ويف اخلتام
�أ�شكر الدكتور حممد القا�ضي على �إدارته
وال�شكر لهذه الدارة الرائعة والعامرة ولكم
ال�شكر على ح�ضوركم.
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مر�ض الزهامير:
( )
خرف ال�شيخوخة املبكر **
د .فهد خليفة *

( )

يف هذه املحا�ضرة ي�سلط الدكتور فهد خليفة ال�ضوء على مر�ض الزهامير من الناحية
الإن�سانية البحتة ،ثم يق�سم مراحل املر�ض �إىل ثالثة �أق�سام وهي:
 املرحلة املبكرة :ومن �سمات هذه املرحلة :ن�سيان الأحداث وتغري ال�شخ�صية. املرحلة املتو�سطة :ومن �سماتها الغ�ضب ووجود �أوهام ،وظهور احلاجة �إىل امل�ساعدة. املرحلة املتقدمة :يبد�أ ال�شخ�ص فيها بعدم التعرف �إىل �أفراد العائلة ،ويفقد القدرةعلى التخطيط الب�سيط.

مدير املحا�ضرة:
وها نحن نعود يف هذه ال�ضحوية املباركة وهذا
االجتماع امل�ب��ارك لنلتقي ب�أحد املتحفزين
الكرام ،وهذه اخلمي�سية اليوم يف حقل الطب.
ي�سعدين وي�شرفني �أن �أقدم �صديقي وزميلي
د .فهد الوهابي ،فالدكتور فهد هو خريج كلية
الطب بجامعة امللك �سعود عام 1996م ،ويف
ع��ام 1997م ابتُعث من ِق َبل وزارة التعليم
العايل لدرا�سة الطب النف�سي يف كندا ،وقد
�أم�ضى �أربع �سنوات �أو �أكرث طبيب ًا مقيم ًا يف

تخ�ص�ص ال�ط��ب النف�سي� ،إذ ح�صل عام
2001م على زمالة الطب النف�سي الكندية،
كما ح�صل على زمالة جامعة �أوتاوا يف جمال
طب نف�س امل�سنني و�أمرا�ض فقدان الذاكرة
عام 2003م .د .فهد هو رئي�س ق�سم الطب
النف�سي يف كلية الطب بجامعة امللك �سعود،
ويعمل ا�ست�شاري ًا مل�ست�شفى امل�ل��ك في�صل
التخ�ص�صي� .أرحب بالدكتور فهد ،و�ستكون
حما�ضرته عن الزهامير مر�ض ال�شيخوخة.

(*) حما�ضرة �أُلقيت �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف منتدى «اخلمي�سية» ،ي��وم اخلمي�س
1430/5/12هـ املوافق 2009/5/7م� .أدار اللقاء د� .سليمان املحيا.
(**) طبيب وكاتب �صحفي.
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املحا�ضر:
حديثنا اليوم �سيكون خ��روج� ًا عن الناحية
الطبية ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة؛ لأين �أردت �أن �أق��دم
مو�ضوع ًا طبي ًا ب�ح�ت� ًا ،ول�ك��ن رغ�ب��ت يف �أن
يكون املو�ضوع الطبي له �صبغة �إن�سانية جتعل
املو�ضوع �أقرب �إىل النف�س ،ويف الوقت نف�سه
تنا�سب جو اخلمي�سية .
رمبا �أبد�أ مبالمح ب�سيطة عن املر�ض من
الناحية الإن�سانية البحتة ،و�س�أريكم �صورة،
و�أعتقد �أن معظمكم �سيتعرف �إليها �أو �إىل
ال�شخ�ص املوجود يف اجلهة اليمنى :رونالد
ريجان الرئي�س الأمريكي ال�سابق ،وال�شخ�ص
امل��وج��ود يف اجلهة الي�سرى ممثل �أمريكي
كان م�شهور ًا جد ًا ا�سمه ت�شارلز هين�ستون،
وك��ان معروف ًا ب� ��أدواره التاريخية ومبواقفه
اجلمهورية املحافظة ..و�أح�ي��ان� ًا املحافظة
ج��د ًا بالتعريف الأمريكي .ال�شيء امل�شرتك
بينهما �أن كليهما �أُ�صيب مبر�ض الزهامير،
وها هما يجل�سان جنب ًا �إىل جنب يف اجتماع
للبيت الأبي�ض ع��ام 1981م ،ك��ان ج��زء من
مواقف ت�شارلز هين�ستون ال�سيا�سية وحماولة
ت�سويقها يتم باعتماده على و�ضعه الأدب��ي
والتاريخي ،رون��ال��د ريجن بعدها ب�سنوات
معدودة بد�أت تظهر عليه �أعرا�ض الزهامير،
وظهرت خالل الفرتة التي كان فيها رئي�س ًا
للواليات املتحدة الأمريكية.
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مر�ض الزهامير هو مر�ض مزمن مثلما
هو احلال لدى الأمرا�ض لأمرا�ض املوجودة
يف الطب التي ال ُت�ص َّنف بو�صفها �أمرا�ض
مزمنة ،وهي قليلة ،ويف معظمها جراحية،
ولكن الأمرا�ض الباطنية �أو اجل�سدية تكون
م��زم�ن��ة ،و ت�ك��ون مزمنة ب�ط��ول ال�سنوات،
وخ�لال ه��ذه ال�سنوات مير املر�ض مبراحل
خمتلفة :املراحل الأوىل :هي املراحل التي
يخاف منها ك �ث�يرون ،وه��ي �أ��ش�ي��اء ب�سيطة
ن�سبي ًا :ن�سيان الأح ��داث ،والأ�سماء ،تكرار
املوا�ضيع ،ع��دم معرفة الأ�شخا�ص ،ويقوم
بالتكرار دون وعي .تتغري �شخ�صية الإن�سان
قلي ًال ليميل �إىل الغ�ضب ،ويفقد القدرة على
بع�ض الأعمال التي كان يقوم بها مثل ا�ستعمال
النقد و�إجراء املكاملات الهاتفية ،وت�ستمر هذه
املرحلة فرتة من الزمن من �سنة �إىل �سنتني،
ويعقب هذه الفرتة املرحلة املتو�سطة ،وخالل
هذه املرحلة تظهر امل�شكالت التي تبد�أ بفر�ض
واقع جديد على العائلة واملحيطني باملر�ض،
وه��ذه املرحلة ت�شمل الغ�ضب ووج��ود �أوه��ام
وتخيالت ،و�أكرث الأوه��ام �شيوع ًا يف املجتمع
ال�سعودي( ،وك�م��ا تعرفون حتى الأم��را���ض
الع�صبية والعقلية ت�أخذ �صبغة اجتماعية
وث�ق��اف�ي��ة) �أك�ث�ر ه��ذه الأوه� ��ام والتخيالت
�إح�سا�س ال�شخ�ص �أن اخل��ادم �أو ال�سائق �أو
بع�ض �أف��راد الأ��س��رة املوجودين معه قاموا
ب�سرقة �أغرا�ضه ال�شخ�صية� ،أو �أنهم ي�ضعون
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له ال�سم يف الطعام ،فيبد�أ كثري من امل�صابني
بهذه الأفكار بالت�صرف بنا ًء على ما يعتقدون،
بالتوقف عن الأكل �أو عدم التعامل مع العمالة
املنزلية ،ور�أي��ت كثري ًا من الأ�سر التي تتغري
لديها العمالة مبعدل ما بني  15-12خادمة يف
�سنة واحدة ،فامل�صابون بالزهامير يعي�شون
بهذه الأف�ك��ار جتاههم ،وم��ن َث� َّ�م يغريونهم
ظن ًا منهم �أن هذا �سيحل امل�شكلة ،ولكن هذا
ال يحلها! واحلقيقة �أن امل�شكلة موجودة يف
هذا ال�شخ�ص .وتن�ش�أ يف هذه املرحلة احلاجة
�إىل امل�ساعدة يف الن�شاطات اليومية مثل:
الغ�سيل ،اللب�س ،االنتقال من مكان �إىل مكان،
وق��د ي�شعر ال�شخ�ص ال��ذي ك��ان يذهب �إىل
امل�سجد بفقدان معرفة الطريق �إىل امل�سجد،
ويف ه��ذه املرحلة املتقدمة تكون الأع��را��ُ�ض
�أك�ثر و�ضوح ًا ،وه��ذه هي املرحلة التي يبد�أ
ال�شخ�ص فيها ب�ع��دم ال�ت�ع��رف على �أف��راد
العائلة ،ويفقد القدرة على التفريق الب�سيط،
مث ًال :ال ي�ستطيع القيام بال�صالة كما كان
يقوم بها �سابق ًا ،ويفقد معرفة الطريق �إىل
دورة املياه ،ويفقد القدرة على ارتداء املالب�س
وجت ��ده ي�ضعها ع�ل�ي��ه� ،أي �أن ��ه ي�ح�ت��اج �إىل
امل�ساعدة ،ومن َّثم ت�صبح هناك حالة دائمة
للم�ساعدة والإ�شراف ،وهي باملعنى ال�صحي:
ع �ن��اي��ة مت��ري���ض�ي��ة ،وي���ص�ب��ح احل ��ل ملعظم
عائالت الأ�شخا�ص امل�صابني بالزهامير هو
القيام بهذه العناية التمري�ضية ،وهم لي�سوا

متخ�ص�صني .وه ��ذه ال�ع�ن��اي��ة التمري�ضية
ت�ستمر �24ساعة يومي ًا ،ومن َّثم ف��إن كثري ًا
من �أفراد العائلة ي�ضطرون �إىل عمل مناوبات
ك�أنهم يف م�ست�شفى :الأخ � 8ساعات ،الأخت
� 8ساعات ،الأب � 8ساعات� ،أو �أنهم يعانون
مبحاولتهم احل�صول على عناية متري�ضية
قد تكون مكلفة وقد تكون غري متوفرة� ..إىل
�آخره...
هذه امل�شكلة كانت حمدودة �سابق ًا ب�سبب
قلة ع��دد امل�سنني ع��دد ًا ون�سب ًة يف املجتمع
ال�سعودي .يف ع � ��ام2008-2007م ،و كانت
هذه الفرتة هي التي �أ�صدرت فيها امل�صلحة
العامة للإح�صاء تقريرها ع��ن الإح�صاء
ال�سكاين الأخري ،و�أظهر وجود �أكرث من 900
�ألف م�سن يف اململكة ،و كان تعريف امل�سن ب�أنه
ال�شخ�ص الذي تعدى �سن الـ �60سنة ،وهذا
هو التعريف املتعارف عليه عاملي ًا ولكنه عاد ًة
ال يتعدى �سن�65سنة ،وبنا ًء على ال�سن العاملية
ف ��إن تظهر ن�سبة  %5من امل�سنني م�صابني
مبر�ض الزهامير �أو م�شتقاته ،وغلى هذا ف�إنه
م�صاب مبر�ض
ُيتَو َّقع �أن يوجد لدينا � 45ألف
ٍ
الزهامير يف اململكة ،وهذه الن�سبة مر�شحة
للزيادة ب�سبب زيادة عدد ال�سكان �أو ًال ،وكون
متو�سط �سن ال�شخ�ص يف املجتمع ال�سعودي
حوايل � 68سنة الآن ،ويف ال�سنوات القادمة
مع ح�سن الرعاية ال�صحية ميكن �أن ي�صبح
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�أكرث من هذا ،ويف البلدان الغربية ي�صل �إىل
� 80سنة ،ويف بلدان مثل كندا متو�سط ن�سبة
امل�سنني ت�صل �إىل  ،%5ونحن مازلنا يف ن�سبة
� %5أو  ،%4ولكن الإح�صاء القادم �س ُيظهر
زي��ادة كما ح�صل يف التعدادين ال�سابقني.
عالقة هذا كله باخلمي�سية :ال توجد �إي�ضاح
عالمات مر�ض الزهامير؛ كيف نرى �أن هذا
املر�ض �أ�صاب �أ�شخا�ص ًا قد نع ُّدهم قريبني لنا
ب�سبب نوع من العالقة �أو ب�سبب القرابة �أو
ب�سبب ال�سن؟.
ما كنت �أع��رف عن �شعب �أمريكا �شيئ ًا،
ح��اول��ت �أن �أب� نّ�ّي  ع�لاق��ة م��ر���ض ال��زه��امي��ر
بالأدباء وال�سيا�سيني وال�شعراء� ،أو الأ�شخا�ص
املعروفني واملبدعني ب�شكل عام ،فوجدت �أن
الأمريكي دون��ال��د فنك ك��ان ُي�س َّمى ب�شاعر
التداعي احلر؛ لأنه كان من �أوائ��ل ال�شعراء
الذين ب��د�ؤوا يخرجون عن اللهجة ال�شعرية
الدارجة �سابق ًا يف املجتمع الأمريكي ،ويتجه
ب�شكل �شبيه مل��ا نعرفه نحن ب��اخل��روج عن
ال�سجع ,با�ستخدام اللهجة الأمريكية الدارجة
يف ال�شعر .م�ؤلفاته كثرية مذكورة يف بع�ض
الأوراق التي بني �أيديكم ،لكن ال�شخ�ص الذي
من املمكن �أن يكون �أق��رب ور�سالته �أو�ضح
بو�صفه ��ش��اع��ر ًا م�صاب ًا مبر�ض الزهامير
هوال�شاعر كمال عمار ،ففي �أواخ��ر �سنوات
عمره �أُ�صيب مبر�ض الزهامير ،وكان يعي�ش
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ل��وح��ده ،ومل تتوفر لديه عناية متري�ضية،
وال�سبب الذي �أدى لوفاته هو خروجه يف يوم
من الأي��ام من املنزل وح�ي��د ًا ،و ُو ِج��د غريق ًا
بعد خم�سة �أي��ام ،وك��ان يطفح على امل��اء .يف
الأو�ضاع العادية يمُ َنع مري�ض الزهامير من
التنقل �أو احلركة لوحده� ،إال بوجود �إ�شراف
م�ستمر متري�ضي �أو عائلي �أو حتى ر�سمي،
مل ي�ت��وف��ر ه��ذا -ل�ل�أ� �س��ف -لل�شاعر كمال
عمار على ال��رغ��م م��ن ع��ذوب��ة �شعره ورقته
و�إن�سانيته .ميكن �أن تكون �سنواته الأخرية مل
ت�سمح بتوفري رقة �أو عذوبة �أو �إن�سانية حتى
ت�سمح بتوفري عناية متري�ضية معقولة متنع
عنه امل�صري ال��ذي �آل �إل�ي��ه .نتَّجه �إىل بيئة
�أخ��رى خمتلفة مت��ام� ًا� ،إىل �أدي��ب بريطاين
ا�سمه تريي بران�شني ،ولعل كثريين يعرفونه،
وهو من �أ�شهر الأدباء الربيطانيني من حيث
مبيعات كتبه� ،أ َّل��ف كتب ًا بيع منها �أك�ثر من
 60مليون ن�سخة ،و ُترجمت م�ؤلفاته �إىل �أكرث
من  36لغة ،ولهذا ُي َعد �أديب ًا ناجح ًا جد ًا ،مت
ت�شخي�ص حالته من عدة �سنوات يف �سن الــ
 59مبر�ض الزهامير ،ومر�ض الزهامير ال
يظهر يف اخلم�سينيات �إال يف �أح��وال ن��ادرة،
قد َره �أنه من الأ�شخا�ص الذين �أُ�صيبوا
ولكن َ
ُ
و�ش ِّخ�صت حالتهم ب�شكل مبكر ،وبد ًال من �أن
يتجه لالختباء والعزلة ا�ستعمل �شهرته يف
التوعية بهذا املر�ض ب�شكل ملفت جد ًا ،وقد
�شارك يف فلم وثائقي �أنتجته حمطة ()BBC
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مدته ح��وايل �ساعة ون�صف �إىل �ساعتني،
ويظهر يف بدايته وي�ق��ول �إن ال�شهور التي
�أعقبت ت�شخي�ص حالته مبر�ض الزهامير
زادت ن�شاطه الأدب ��ي ب�شكل كبري ،ويعتقد
�أن هذا الأم��ر راجع �إىل غ�ضبه من املر�ض،
ف�أ�صبح �أكرث ن�شاط ًا ،وكان تعبريه �أول تعبري
�أ�سمعه من مري�ض م�صاب باملر�ض .يف الوقت
نف�سه؛ ب�سبب ك�ثرة مبيعات كتبه وق��درت��ه
املالية؛ ا�ستمر بالتربع ب�شكل منتظم للأبحاث
التي مت��ول �إي �ج��اد ع�لاج ملر�ض الزهامير،
خ�ص�ص
و�أظهر ب�شكل وا�ضح ده�شة ب�أنه ُي َّ
ل��ه  %3فقط م��ن م�ي��زان�ي��ات الأب �ح��اث التي
ُت َخ َّ�ص�ص لأمرا�ض ال�سرطان ،على الرغم
من زيادته امل�ستمرة ،وع��دم وج��ود عالج له
�إىل الآن ب�أي �صورة من ال�صور �سوى عالج
تخميني.
و�س ِّمي
و�إذا رجعنا �إىل مر�ض الزهامير؛ ُ
املر�ض با�سم ال�شخ�ص ال��ذي اكت�شفه عام
1906م كما ت�سمى غالب الأمرا�ض ب�أ�سماء
مكت�شفيها ،وا�سمه لوي�س الزهامير� .أعتقد
�أن هناك �س�ؤا ًال مهم ًا يطر�أ يف �أذهان كثريين:
من �أين ي�أتي هذا املر�ض؟ امل�سببات :ميكن
تلخي�صها يف ع��وام��ل وراث �ي��ة وجينية تزيد
ا�ستعداد املر�ضِّ ،
بغ�ض النظر عما يح�صل
لنا حياتي ًا من� :إ�صابات الر�أ�س ،والتقدم يف
العمر ،كلما زاد التقدم يف العمر كلما زادت

الفر�صة �إح�صائي ًا ،لكن التقدم يف العمر بحدِّ
ذاته لي�س �ضمان ًا حلدوث املر�ض ،فقد نرى
أ�شخا�صا يف �سن الــ  60و�أُ�صيبوا ،وقد نرى
�
ً
�أ�شخا�ص ًا يف �سن الــ  100ومل ُي�صابوا ،فالعمر
بحدِّ ذاته هو �أحد العوامل املوجودة.
التح�صيل العلمي �أو الن�شاط العقلي
بو�صفه م�سبب ًا �أو ع��ام� ً
لا نوق�ش ك�ث�ير ًا يف
ال�سنوات الأخرية ،و �أظهرت الأبحاث ب�شكل
م�ستمر �أن الأ�شخا�ص الذين لديهم حت�صيل
علمي �أو ثقايف هم �أق��ل عر�ض ًة من غريهم
ل�ل�إ��ص��اب��ة ب��امل��ر���ض ،و�أدى ه��ذا �إىل ظهور
ن�ظ��ري��ة ُت���س� َّم��ى (امل��خ��زون ال�ع�ق�ل��ي) ،وه��ي
النظرية التي ت�شري �إىل �أن ال��دم��اغ يتحكم
بكل الع�ضالت ،كلما م َّرنتها �أكرث كلما كربت
�أكرث وزادت مقاومتها للم�ؤثرات اخلارجية،
و�أع �ت �ق��د �أن ه��ذا اجل ��زء ي�ه��م ك�ث�يري��ن من
غري املتخ�ص�صني ،ب�شكل مب�سط :ح�صول
الطلبات الدنيوية يف الدماغ ُي�ؤدي �إىل تكون
كتل �-أو بالرتجمة العربية البحتة :بقع -يف
ال��دم��اغ ميكن ر�ؤي�ت�ه��ا بامليكرو�سكوب ،وما
ترونه �أمامكم هو كتل �أوبقع ارتبطت ارتباط ًا
وثيق ًا ب��وج��ود مر�ض ال��زه��امي��ر� ،إذ مي��ر يف
الدماغ ويزيد من وجودها ،ومع تطور املر�ض
يظهر �ضمور يف املخ ميكن �أن ُيرى بو�ساطة
الأ�شعة املغناطي�سية �أو املقطعية ،خ�صو�ص ًا
عند مقارنته مبخ طبيعي ،نالحظ وجود �صغر
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يف احلجم وا�ضح بالت�أكيد ،تالحظون �صورة
جانبية للمخ ب�أ�شعة مغناطي�سية ،وترون -عند
�إ�شارتي بال�سهم -املنطقة املوجودة بني املخ
واجلمجمة حيث يوجد ن�سبة ف��راغ ب�سيطة
باللون الأ� �س��ود ميكن للجميع م�شاهدتها،
وعندما نتجه �إىل ال�صورة الأخ��رى -وهي
م�أخوذة من مري�ضة �أتابع حالتها -نرى هنا
�أن الفراغ قد كرب ،وهذا يدل داللة وا�ضحة
على �أن املخ �أُ�صيب بال�ضمور ،و�ضمور الع�ضلة
يعني وج��ود �ضعف ،وال�ضعف ه��ذا ينعك�س
ب�شكل وا�ضح على قرارات الإن�سان الإدراكية
والعقلية وال�سلوكية واالجتماعية ،وكل �شيء
تقريب ًا ،ولكن (حتى ال ي�ساء فهمي) املر�ض
هذا مل يتخ�ص�ص يف �إ�صابة الأدب��اء فقط،
فقد �أُ�صيب به �سيا�سيون بارزون غري دونالد
ري �ج��ان ،والأ��ش�خ��ا���ص الأك�ب�ر مني يعرفون
الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يف ال���ص��ورة ،ال�شخ�ص
املوجود على اليمني ..هل من �أحد يعرفه؟!
ال�شخ�ص امل��وج��ود على ال�ي���س��ارـ مب�شاركة
الإج ��اب ��ة م��ن احل �� �ض��ور ه��و رئ �ي ����س وزراء
بريطانيا ه ��ادي وي�ل���س��ون يف ال�ستينيات،
وال�شخ�ص املوجود يف ال�صورة على اليمني
�أدولف �سواريز رئي�س وزراء �أ�سبانيا ،كان �أول
رئي�س وزراء َ
منتخب بعد احلكم الديكتاتوري
يف ف�ترة فرانكو ،طبع ًا ه��ذه ال�ف�ترة قدمية
حتى على كثري منا ،لكن �آر�ش كان �أول رئي�س
وزراء بريطاين دميقراطي بعد حكم فرانكو.
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فيوجد لدينا رئي�سا وزراء ورئي�س �أمريكي
�أ�صيبوا مبر�ض الزهامير ،ولكن للوهلة الأوىل
يبدو للإن�سان �أن هذا املر�ض يتعمد �إ�صابة
امل�شهورين �أو املعروفني ،لكن احلقيقة �أن
وجوده ب�شكل وا�ضح يكون بني ن�سبة من النا�س
الذين و�صلوا �إىل �سن معني ،وبالت�أكيد يف
البلدان التي تزيد فيها ن�سبة امل�سنني ي�صبح
هذا املو�ضوع �أو�ضح ب�شكل كبري عن البلدان
التي تقل فيها ن�سبة امل�سنني.
ه��ل ي��وج��د ع �ل�اج؟ وه� ��ذا �أه� ��م � �س ��ؤال
�أط��رح��ه .يف احلقيقة ال يوجد ع�لاج دوائ��ي
�شاف باملعنى احلريف للكلمة ،مثلما ال يوجد
ٍ
�شاف لل�ضغط �أو لل�سكر ،بل هو عالج
عالج ٍ
تخفي�ضي ي�ساعد يف حت�سني الأع��را���ض،
ويعطي الإن�سان -بعد اهلل �سبحانه وتعاىل-
القدرة على ممار�سة ال�ضغوط اليومية ب�شكل
معقول ،لكن امل��ر���ض ي�ستمر يف م�ساره وال
يتوقف ،والعالجات حت��اول تعوي�ض النق�ص
الكيميائي (�إن �صح التعبري يف ذل��ك) وقد
تفلح �أحيان ًا وقد ال تفلح ،ولكن تظل الناحية
ال���س�ل��وك�ي��ة -وامل �ق �� �ص��ود ب�ه��ا ت�ع�لُّ��م ال�ط��رق
املنا�سبة للتعامل مع املري�ض ،هي الأ�سلوب
الأ�سا�سي املتاح ن�سبي ًا للجميع؛ لأنها لي�ست
مكلفة ،فمث ًال ي�شكو كثري من �أ�سر امل�صابني
مبر�ض الزهامير �أن والدهم مي�شي يف البيت
ط��وال ال�ي��وم وي�ح��اول اخل ��روج ،وي�ق��ول �أري��د
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الذهاب �إىل بيتي ،وهو �أ�ص ًال موجود فيه ,و
هذه الأ�شياء ال تغريها الأدوي��ة ب�شكل كبري،
�إال �إذا اجتهت �إىل تخديره ب�شكل �شبه كامل،
وطبع ًا ه��ذا اخليار غري مقبول طيب ًا وغري
�إن���س��اين وغ�ير واق �ع��ي .وه�ن��ا تظل الناحية
ال�سلوكية وهي اخلداع (�إن �صح التعبري) �أو
الأ�ساليب التي يتم التعامل معها مل�ساعدته
على تغيري �سلوكه خالل هذه املرحلة دون �أن
نلج�أ ال�ستخدام الأدوية التي ت�صيبه باخلمول
�أو الأرق ،وه��ذه الأدوي��ة -م��ع الأ��س��ف -غري
متاحة يف ك��ل الأم�ك�ن��ة ال يف امل�ست�شفيات
احلكومية وال يف القطاع اخلا�ص ،على الرغم
من �أن فائدتها حمدودة وال تغري م�سار املر�ض
كثري ًا ،ولكن الأن��در منها هو املتخ�ص�صون
يف م�س�ألة التعامل ال�سلوكي م��ع ال�شخ�ص
امل�صاب مبر�ض الزهامير ،وهو لي�س مر�ض
�شخ�ص بل مر�ض عائلة ،يتحول لكل الأ�سرة
ب�أفرادها وفروعها؛ لأنه عندما ُي�صاب كبري
العائلة مبر�ض الزهامير يبد�أ �أوالده �أو بناته
بالإح�سا�س باحلرج من �سلوكه �أو و�ضعه ،و�أول
�شي يطر�أ -يف الغالب -هو حماولة عزله� ،أو
االعتذار؛ لكون الأ�سرة متر بحالة انتقالية
غ��ري�ب��ة ،ف�لا �أح��د يعلم مل��اذا كبري الأ��س��رة
غ�ير م��وج��ود ،ودائ �م � ًا يف حالة الغياب تبد�أ
ال�شائعات ،ثم ت�صبح م�شكلة ال�شخ�ص -التي
كانت �إىل حدٍّ ما مر�ض ًا طبي ًا -م�شكلة عائلية.

مثل �أي مر�ض نحاول دائم ًا معرفة الأ�شياء
التي ت�ساعد يف تقليل فر�ص الإ�صابة به ،ومن
الأ�شياء التي ات�ضح �أنها ت�ساعد يف ذلك هي:
ال �غ��ذاء ال�صحي ،وه��و ال �غ��ذاء ال��ذي يكون
للم�صابني ب�أمرا�ض القلب و�أم��را���ض الغدد
و�أمرا�ض الزهامير وغريها ،وهو الغذاء الذي
يعتمد -بالدرجة الأوىل -على اخل�ضروات
وال�سمك وزيت الزيتون ،واالبتعاد عن اللحوم
احل �م��راء وال��ده��ون املت�شبعة .ومم��ا يقلل
فر�ص الإ�صابة بهذا املر�ض الأن�شطة العقلية
املتنوعة ،واملق�صود بها نوع من التفكري الذي
ي�ؤدي �إىل حل امل�شكالت وحماولة �إيجاد حلول
�إبداعية ال�شخ�ص ،فمث ًال :من الأ�شياء التي
تقع حتت هذا ال�سياق حل الألغاز� ،صدقوا �أو ال
ت�صدقوا؛ التغيري من الأن�شطة العقلية ت�ساعد
على تقليل فر�صة الإن�سان يف الإ�صابة مبر�ض
الزهامير ،وه��ذا مبني على بحوث م�شددة
م��ن ع��دة �سنوات ن�شرت على جملة التامي
�صورة راهبة ،وهذه الراهبة كانت جزء ًا من
درا�سة كبرية ا�سمها (درا�سة الرهبان) ،هذه
الدرا�سة �أُج��ري��ت على مئات الراهبات ،مت
اختيار الراهبات لإجراء الدرا�سة عليهن لأن
جمموعة منهن ظروفهن احلياتية وا�ضحة،
ووج��دوا �أن الراهبات اللواتي �أَ َّد ْي��نَ �أن�شطة
عقلية �أكرث من غريهن �أقل �إ�صابة باملر�ض،
وك�ل�م��ا زادت الأن���ش�ط��ة العقلية كلما قلت
�إمكانية الإ�صابة ،فوا�ضح �أن بينهما عالقة،
211

املحا�ضرات

وه ��ذه ال�ع�لاق��ة مرتبطة ب��اجل��رع��ة؛ جرعة
الأن�شطة العقلية.
املحافظة على �صحة الأوع �ي��ة الدموية
هي الن�صيحة التي ت�سمعونها من كل الأطباء
النف�سيني؛ لأن االعتناء بالريا�ضة والغذاء
وا�ستعمال الأدوي��ة ب�شكل منتظم ي�ساعد يف
تقليل الإ�صابة مبر�ض الزهامير� ،أما ا�ستعمال
الفيتامينات -وه��و �شائع يف اململكة -فلم
يثبت �إىل الآن �أنه يح�سن من ذاكرة الإن�سان
ب�شكل عام� ،إال عند الأ�شخا�ص الذين لديهم
�أ�ص ًال نق�ص ،لكن الأ�شخا�ص العاديني الذين
يتناولون غذا ًء عادي ًا ال يحتاجون �إىل جرعات
�إ�ضافية م��ن الفيتامينات .ويف ظ��ل وج��ود
واحل ْمل االجتماعي
هذا املر�ض وم�شكالته ِ
والإن�ساين ال��ذي ينوء به الأ�شخا�ص الذين
يعانون منه؛ فقد مت �إن�شاء اجلمعية اخلريية
ال�سعودية ملر�ضى الزهامير بر�سالة حمددة
و�أهدافها �أي�ض ًا حمددة ،فهي تعمل -بالدرجة
الأوىل -على رف��ع م�ستوى ال��وع��ي ،وتقدمي
ال��دع��م وامل �� �س��ان��دة للمر�ضى وع��ائ�لات�ه��م.
ويف ال��وق��ت نف�سه ن��رى اجل�ه��ات احلكومية
املتخ�ص�صة �أهملت �صحة امل�سنني لفرتة
طويلة بو�صفهم جمموعة  -على الرغم من
�أن �ه��م -يف ح��د ذات �ه��م -يحتاجون لتعامل
خم�ت�ل��ف .يف ح�ين �أرى الآن �أن اجلمعية
ال�سعودية للمتقاعدين ب��د�أت تقوم ببع�ض
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هذه الأدوار ،و�أمتنى �أن يكون لهذه الأدوار
ا�ستمرارية ،كما �أمتنى �أي�ض ًا دعم الأبحاث
والدرا�سات املتعلقة بهذا املر�ض ،وت�أ�سي�س
قواعد بيانية ومعلوماتية ،وتخ�صي�ص مكان
حمدد للعناية مبر�ضى الزهامير و جمعهم
مع عائالتهم؛ لأنهم كلهم يعي�شون م�شكلة
م�شرتكة .لو ت�ضامنت اجلهود لأمكن الو�صول
�إىل حلول.
و�أن�� � ِّوه �أن اجلمعية ال���س�ع��ودي��ة ملر�ضى
الزهامير لديها موقع ،واملوقع مل ُي ْف َتتَح �إىل
الآن ،وعنوان املوقع موجود على الربو�شورات
التي معكم ،وه��و موقع �سهل ميكن تذكره
ه��وhttp://www.alz.org.sa :؛ وه��ذا
املوقع �سوف يوفر -ب�إذن اهلل تعاىل -كثري ًا
مما يحتاجه امل�صابون مبر�ض الزهامير �أو
عائالتهم ،و�سيوفر الدعم ال�سريع لبع�ض
ال �ع��ائ�لات ال��ذي��ن يطلبون �أ� �ش �ي��اء معينة،
وي���س��أل��ون �أ��س�ئ�ل��ة معينة خمت�صة بجهات
حكومية قد ال تتوفر الإج��اب��ة لديهم ب�شكل
مبا�شر ،وهنا ميكن احل�صول على الإجابة.
ونرجع مرة �أخرى �إىل ال�شاعر الراحل كمال
ع�م��ار ال��ذي ميثل نوعية م��ن ال�شخ�صيات
الإن�سانية التي �أُ�صيبت مبر�ض الزهامير ومل
ح�صل على رعاية �أو ت�شخي�ص وا�ضح ،ومل
ُي َّ
يتم تذكره �إال بعد وفاته ،وج��ز ٌء من ت ََذ ُّكره
بعد وفاته  -قراءة املقال الذي  -تكلم على
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ال�شاعر الراحلَ ،
وذ َك َر بع�ض �صفاته ،و�أي�ضا
�أقتب�س ج��زء ًا من �شعره ،ومما قيل عن هذا
ال�شاعر كمال عمار.
�أحب �أن �أنهي تقدميي ،و�أجته �إىل عر�ض
فيلمني عن مر�ض الزهامير؛ �أحدهما ق�صري،
والآخر طويل ،و�أترك املجال للدكتور �سليمان
لتحديد اجلدول الباقي.
مدير املحا�ضرة:
أوفيت املو�ضوع حقه
�شكر ًا دكتور فهد ،لقد � َ
أح�سنت .لدينا فيلم بعد املداخالت،
كام ًال ف� َ
ولدينا �أ�سئلة كثرية ومداخالت ،ف�أرجو من
الإخ ��وة املداخلني �أن ال تزيد املداخلة عن
دقيقة .ونبد�أ بال�س�ؤال الأول.
املداخالت والأ�سئلة:
د .عبدالرحمن ال�شبيلي:
م��ا ه��ي الفئات املعر�ضة للإ�صابة مبر�ض
الزهامير غري فئة العمر؟ هذا ال�س�ؤال الأول.
وال�س�ؤال الثاين :ما هي �أمرا�ض ال�شيخوخة
الأخرى غري ما نعرفه مبر�ض الزهامير؟
جواب املحا�ضر:
�إجابة ال�س�ؤال الأول :العمر يظل هو الناحية
الأ�سا�سية التي تزيد فر�صة الإ�صابة باملر�ض،
والفئات الأخ��رى التي قد تتعر�ض للإ�صابة
بهذا املر�ض هي فئة نادرة �إىل حد ما ،ولكن
وج��وده��ا �ساعد على فهم مر�ض الزهامير

ب�شكل �أدق من ناحية اجلينات ،وامل�صابون
مبتالزمة داون  -ت�سمعون بامل�صابني بهذا
املر�ض -ملَّا ي�صلون �إىل �سن الثالثني تزيد
ب�شكل وا�ضح  -فر�صة �إ�صابتهم بالزهامير،
فالأعرا�ض نف�سها ،والناحية الع�ضوية نف�سها،
والت�شريح املعني ُيظهر امل�شكلة نف�سها ،وهذا
فتح يف فرتة مبكرة :فكرة دور اجلينات؛ لأن
امل�صابني مبتالزمة داون يكونون ذوي تركيب
جيني مميز لي�س مثل الأ�شخا�ص العاديني.
وهكذا ال توجد فئة حم��ددة ميكن االعتقاد
�أو الت�أكيد من الأعرا�ض ب�إ�صابتهم مبر�ض
الزهامير غ�ير امل�سنني وامل�صابني مبر�ض
م�ت�لازم��ة داون� .أم ��ا �أم��را���ض ال�شيخوخة
الأخ��رى ،فهي كثرية ،وميكن �أن �أح�صرها،
ل�ك��ن �إذا رك��زن��ا ع�ل��ى ال �ن��واح��ي الع�صبية
والعقلية هناك �أمرا�ض ال�شلل الرباعي ،وكما
تعرفون ف ��إن امل�لاك��م امل �ع��روف حممد علي
كالي م�صاب به ،وهناك بع�ض ال�شخ�صيات
امل�شهورة م�صابة به �أي�ض ًا .توجد �أمرا�ض
�أخرى �أقل انت�شار ًا ،لكن  -بالدرجة الأوىل-
امل��ر���ض الأ��س��ا��س��ي ال��ذي ي�س ِّبب م��ا ن�س ِّميه
با َ
خل َرف يف عمر مت�أخر � %60إىل  %70من
امل�صابني �أُ�صيبوا به ب�سبب مر�ض الزهامير،
وتظل هناك ع�شرات الأ�سباب ،ولكنها تظل
حم��دودة وال ميكن قيا�سها واالعتماد عليها
ب�شكل كبري.
ال �� �س ��ؤال ال �ث��اين ح��ول الت�شخي�ص املبكر
213

املحا�ضرات

ل�ل�م��ر���ض؟ ن�ح��ن ي�ج��ب �أن ن �ك��ون واق�ع�ي�ين،
الت�شخي�ص املبكر للمر�ض ��س��ؤال مطروح،
ولكننا حتى م��ع الت�شخي�ص امل�ت��أخ��ر جند
�صعوبة ،وكما ذك��رت �سابق ًا من ممار�ستي
املهنية وممار�سة بع�ض ال��زم�لاء الآخ��ري��ن
املتخ�ص�صني :نحن عاد ًة ال نرى الأ�شخا�ص
امل�صابني يف املراحل املبكرة للمر�ض ،نحن
ن��راه��م حينما مي��ر ع�ل��ى �أع��را� �ض �ه��م ف�ترة
طويلة ،عاد ًة نراهم حني و�صولهم �إىل املرحلة
التي مل يعد فيها املري�ض م�ستجيب ًا للعالج� ،أو
املرحلة التي مل يعد فيها املري�ض قادر ًا على
التعرف �إىل �أوالده ،ولكن الناحية الثانية التي
نعمل عليها هي حماولة التعرف �إىل النا�س
الذين لديهم فر�ص ٌة نظرية حتى �إذا مل يكن
لديهم �أي �أعرا�ض ثانية ،ولكن عوامل خمتلفة
جيني ًا وحتليلي ًا و�إ�شعاعي ًا -جعلت لديهمفر�صة �أع�ل��ى م��ن غريهم للإ�صابة مبر�ض
ال��زه��امي��ر ،ومي �ك��ن م�ساعدتهم بالتدخل
البحثي .والآن تجُ رى درا�سات و�أبحاث كثرية
يف ال �ع��امل مل�ح��اول��ة ال��و��ص��ول �إىل عالجات
قبل الظهور املبكر ل�ل�أع��را���ض ،و�أعطيكم
فكرة �سهلة عما يحدث يف العامل :يف العام
املا�ضي ح�ضرتُ م��ؤمت��ر ًا عن الزهامير يف
مدينة �أمريكية ،وكان عدد احل�ضور � 12ألف
�شخ�ص ،ويف كل يوم كان ُيع َر�ض  500بو�سرت
جديد للأبحاث عن الزهامير ،خالل خم�سة
�أي��ام ر�أي�ن��ا  2500بحث تقريب ًا ع��ن مر�ض
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الزهامير من �أنحاء خمتلفة من العامل ،ولكن
ال يوجد �أي �شيء يف هذا امل�ؤمتر ن�ستطيع �أن
نع ُّده م�شاركة من البلدان العربية عن مر�ض
الزهامير ،مع كرثة عدد امل�شاركني وتنوعهم
وعملهم بكل النواحي.
الت�شخي�ص املبكر يظل �أكرث �صعوب ًة واقعي ًا،
وهذا من الأ�شياء التي ُي ْع َمل عليها للأ�شخا�ص
الذين يعي�شون مع �شخ�ص يعتقدون �أنه يعاين
م��ن مر�ض ال��زه��امي��ر� ،إذا وج��د م�شكلة يف
قدرته على التذكر� ،أو م�شكلة يف وعيه ب�إعادة
ال �ك�لام� ،أو الأح� ��داث �أو الق�ص�ص ،فهذا
بالت�أكيد -يحتاج �إىل ت�شخي�ص.الفريق عبدالعزيز هنيدي:
�أمتنى �أن يكون هناك كثري من املتخ�ص�صني،
وي �ك��ون ل��دي�ه��م ال�ف��ر��ص��ة ل�ل�ط��رح يف جميع
املجاالت الطبية بهذا ال�شكل .من ف�ضل اهلل
تعاىل �أن جعل املكان الأف�ضل للعقل داخل
اجلمجمة ،والقلب داخ��ل القف�ص العظمي،
واحلبل ال�شوكي داخل العمود الفقري ،ولكن
كنت �أمتنى �أن يكون هناك تركيز على م�س�ألة
اال�ستقامة من الناحية الإ�سالمية ،وبخا�ص ٍة
�أننا م�أمورون �أن نهتم بالدين والعقل والنف�س
والعر�ض واملال.
ثاني ًا :مل ن�سمع �شيئ ًا عن الن�ساء ،هل هن
�أي�ض ًا متعر�ضات لهذا املر�ض؟ و�أمتنى �أن
يكون هناك �شيء من الإح�صائيات عن بع�ض
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امل�سنني يف اململكة ،و�أن ُتتَابع �أحوالهم ،وهل
ميكن �أن ن�سمي هذا املر�ض (العمار) مث ًال؟
با�سم �سماه الغرب.
لأن�ن��ا دائ�م� ًا م��ا ن��أخ��ذ ٍ
و�شكر ًا.
جواب املحا�ضر:
�أب��د�أ باملالحظة الأوىل بخ�صو�ص الن�ساء مل
�أذكر طبع ًا معلومات حمددة عن الن�ساء لأنه
ال توجد لدينا �إح�صاءات يف اململكة غري ما
ر�أيتم ،وهو لي�س �إال جهد ًا �شخ�صي ًا ن�شرته
امل�صلحة العامة للإح�صائيات يف ال�سنة
املا�ضية مع الإح�صاء ال�سكاين الأخري ،وهدف
اجلمعية -وحتى هدف جميع املتخ�ص�صني-
يتمثل يف دفع اجلهات احلكومية لأخذ م�س�ألة
الإح�صائيات ب�شكل جاد؛ لأنها ت�ساعد على
تقدير حجم امل�شكلة ،وت�ساعد على اتخاذ
ال �ق��رار وتخطيط ال� �ق ��رارات امل�ستقبلية.
وه � ��ذا اال�� �س ��م م� �ت� �ع ��ا َرف ع �ل �ي��ه يف جميع
�أن�ح��اء ال�ع��امل ،وكما تعرفون ف ��إن ت�سميات
الأ��ش�خ��ا���ص �أو الأع�ل�ام ي�صعب ترجمتها،
ويف الوقت نف�سه يكون كل النا�س يف العامل
وخ�صو�ص ًا الباحثني -ي�ستخدمون اال�سمنف�سه يف البحوث ،وال بد من �أن نلتزم مبا هو
موجود عاملي ًا بالن�سبة لت�سميات الأمرا�ض،
كالزهامير وال�شلل الرباعي وغريهما ولكن
ف�ي�م��ا ي�خ����ص م��ر���ض ال��زه��امي��ر (�أو كلمة
"ين�سل" ب�شكل عام) ُوجد �أن الكلمة العربية
(العته �أو ا َ
خل َرف) فيها كثري من ال�سلبيات،
ومت َّثل و�صفها �أك�ثر مما مت ّثل ت�شخي�صها،

ومن َّثم حتى نحن -بو�صفنا متخ�ص�صني-
نحاول �أن نبتعد كثري ًا عن ا�ستعمالها �إال �إذا
ا�ضطررنا �أو مل جند و�سيلة �أخ��رى ،وهذه
الكلمة مبجرد ذكرها ن��رى ال�شخ�ص الذي
�أمامنا ُي�صاب بنوع من الذهول والهلع.
مدير املحا�ضرة:
بالن�سبة �إىل ما يخ�ص الإح�صائيات؛ ف�إن �أكرث
بلد يهتم بالإح�صائيات هو الواليات املتحدة،
ففي عام 2007م مت ت�سجيل  4مليون ون�صف
حالة زهامير يف الواليات املتحدة ،ويعتقدون
�أن هذا الرقم �سيزداد كثري ًا و�سي�صل �إىل 10
ماليني بحلول �سنة 2030م ،وكما �أعتقد ف�إن
املر�ض يف ازدياد.
د .عبدالعزيز املانع:
هل هو ي�صيب املفكرين �أكرث من ذوي التعلم
املحدود يف كثري من الأمثلة؛ مثل امل�شهورين
وال�سيا�سيني؟
جواب املحا�ضر:
هذا ال�س�ؤال و�أُثري عن �أمرا�ض �أخرى ،وهناك
مر�ض نف�سي ا�سمه :ا�ضطراب املزاج ثالثي
القطب ،ه��ذا امل��ر���ض بالعك�س ح�ين مي��ر به
املري�ض يزيد ن�شاطه و�أف �ك��اره ،وبعد ذلك
مير بفرتة اكتئاب وخمول ،وهو مرتبط �أكرث
ب��الأدب��اء �أك�ثر من الزهامير ،لكنه ارتباط
مبني على الكتابات ،وه��ذه الكتابات لي�ست
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مبنية ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات �إح���ص��ائ�ي��ة ،ولكنها
مالحظات �أو هي اعرتافات بع�ض امل�شهورين
�أو الأدباء ب�إ�صابتهم مبر�ض معينَّ دون �آخر،
لكن الأمثلة التي ذكر ُتها جزء منها معروف،
و�إ�صابتهم باملر�ض وردت يف و�سائل �إعالمية،
لكن الأ�شخا�ص العاديني ي�صعب ذكر حاالتهم
لأنهم غري معروفني ،ومن َّثم ال ميكن الو�صول
�إليهم؛ لعدم وجود �أ�صول �أدبية ذكرت �أنها
ملري�ض ،لكن �صور ال�سيا�سيني و الأدباء ميكن
�أن تعطي ��ص��ورة �أك�ب�ر؛ لأن�ه��ا تعطي �صورة
لتجربة ،وهذا ميكن �أن يرتك انطباع ًا �أكرب.
د .عبدالرزاق اليو�سف:
� �س ��ؤايل :بالن�سبة لأم��را���ض الكلى وعالقة
الأم��را���ض ،مثال على ذل��ك :ازدي��اد هرمون
البولكتيل وهو مر�ض يف الغدة ،هناك �أع�شاب
–كما �أعتقد– ت�ساعد على �ضمور هذه الغدة
وانكما�شها �أو �أ�شياء �أخرى .عندما ت�ضمر هذه
الغدة ينتج عنها فراغ ،و�أنتم �أدرى -بو�صفكم
�أطباء ومتخ�ص�صني -بهذه اال�شرتاكات وهذه
التداخالت بني كثري من الأمرا�ض التي قد
ت�ؤدي يف النهاية �إىل مر�ض الزهامير .ومن
ناحية �أخرى بد�أ تطور مر�ض (البانك�سون)
�إىل درجة كبرية! و�شكر ًا.
جواب املحا�ضر:
�شكر ًا دكتور عبدالرزاق� ،س�ؤالك وا�ضح .يف
216

د .فهد خليفة

�أمكنة خمتلفة جند �أنه ال يوجد �شيء ا�سمه
عيادة مر�ض الزهامير ،توجد عيادات ُت�س َّمى
ع �ي��ادات الأم ��را� ��ض ال��دائ �م��ة ،وال���س�ب��ب يف
ت�سميتها بهذا اال�سم �أنه �ألطف بكثري من �أن
ُت�س َّمى بعيادات �أمرا�ض (ا َ
خل َرف).
مثلما ذك��ر ال��دك �ت��ور ع �ب��دال��رزاق توجد
�أمرا�ض �أخرى قد ت�ؤثر يف الذاكرة ،ولي�س كل
من ت�أثرت ذاكرته م�صاب ًا مبر�ض الزهامير،
وم��ر���ض ال��زه��امي��ر -ك �م��ا ذك� ��رت -ي�سبب
� %60إىل  %70م��ن ف �ق��دان ال��ذاك��رة ل��دى
امل�سنني ،ف�إذا ُفقدت الذاكرة ف ُيحتمل وجود
م�شكالت �أخرى ،لعل �أهمها ا�ضطراب الغدة
الدرقية .وتوجد �أ�سباب كثرية �أخ��رى ت�ؤثر
على ال��ذاك��رة ،فمث ًال :نق�ص الفيتامينات؛
ولذلك جت��دون الأط�ب��اء يبتعدون كثري ًا عن
ف �ك��رة و� �ص��ف الأع �� �ش��اب �أو م�ستح�ضرات
ع�شبية ل�ع�لاج ح��االت معينة حتى ل��و � َآم��نَ
اجلميع بفائدتها ،املطلوب �أن تكون حمايد ًا
يف �أفكارك .فمر�ض ال�شلل الرباعي هو -يف
ال�صورة العامة -يختلف كثري ًا عن مر�ض
الزهامير ،فبداياته الأوىل ا�ضطرابات يف
احل��رك��ة ،وال تظهر م�شكالته على املري�ض
�أوعلى الذاكرة �إال بعد ع�شر �سنوات �أو خم�س
ع�شرة �سنة بعد الإ��ص��اب��ة ،وم��ن ث� َّ�م يختلف
ع��ن ال��زه��امي��ر التي تكون �أع��را��ض��ه الأوىل
يف الذاكرة قبل كل �شيء  ،فلذلك من املهم
لل�شخ�ص الذي يتم ت�شخي�صه �أن يكون لديه
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خلفية طبية عن �أمرا�ض الذاكرة ،وخلفية عن
الأمرا�ض الع�صبية ،و�إىل حدٍّ ما يكون لديه
خلفية نف�سية ،وهذا غري متوافر يف بلدان مثل
اململكة وبلدان �أخ��رى؛ لذلك جند م�شكالت
و�صعوبات يف �إيجاد املتخ�ص�صني والأمكنة
التي نتعامل معها ،لكن يف النهاية ،ت�ستطيع
اجلمعية اخلريية لأمرا�ض الزهامير -ب�إذن
اهلل -حتويل هذه العقبات �إىل فر�ص لإعطاء
الأم��ل ،وفر�ص لنا جميع ًا -بو�صفنا �شعب ًا،
ولي�س جمرد �أ�سرة �أو مدينة� -أن جند �أنف�سنا
من خالل هذه الأمرا�ض التي تبدو لأول وهلة
�سوداوية لنا ب�شكلها و�آثارها؛ واحلقيقة �أن
كثريين وج��دوا كثري ًا من الإب��داع من خالل
جت��رب�ت�ه��م م��ع ال��زه��امي��ر ،وم�ن�ه��م الأدي ��ب
الربيطاين (بارانتني) وكنت �أقر�أ عن كتاباته
وم�شروعاته ،فوا�ضح �أن ح�صيلته الأدبية
واحل� �م ��دهلل�� -س��اع��دت��ه ك �ث�ير ًا م��ن خ�لالالإ�صابة مبر�ض الزهامير ،ووفرت له كثري ًا
من القدرة على الإبداع.
مدير املحا�ضرة:
مالحظة من �أحد احل�ضور يقول� :أ�ضف �إىل
امل�شاهري (تات�شر) رئي�سة وزراء بريطانيا،
فهي م�صابة مبر�ض الزهامير.
املحا�ضر:
هنالك كثري من امل�شاهري ومن ال�صعب �أن

�أح�صيهم ،ولكن على الأقل تو�صلتُ �إىل تثبيت
�إ�صابتهم باملر�ض ،لكن ال�صدفة �أن جميعهم
رج��ا ًال ون�سا ًء ُي�صابون به ،لكن ال�ضعف من
ال��رج��ال ،وال�سبب �أن�ه��م يكونون يف مراكز
قيادية وح�سا�سة.
مدير املحا�ضرة:
� �س ��ؤال م��ن ال��دك �ت��ور ع�ب��دال�ك��رمي ال�سلمان
يقول :هل هناك عالقة ح�سية لهذا املر�ض
عند امل�صابني  -وبخا�صة عند امل�صابني
من ال�سيا�سيني و�أ�صحاب الأن�شطة العلمية-
يتوقفهم عن �أن�شطتهم فج�أة؟ مث ًال :حممد
علي با�شا ح��اك��م م�صر ،ري�ج��ان وق��د ُذك��ر
ا�سمه ،وتات�شر رئي�سة وزراء بريطانيا.
جواب املحا�ضر:
�أنا �أ�سمع �أحيان ًا النا�س يقولون �إن فالن ًا توقف
وبعد ذلك �أُ�صيب باملر�ض ،ويف احلقيقة �أنه
توقف ب�سبب املراحل الأوىل للمر�ض ،وهذا ما
ح�صل مع ريجان� ،إذ مل ُي َ�صب باملر�ض بعد
توقفه ،بل �أُ�صيب به خالل فرتة رئا�سته يف
م�شهد اليزال موجود ًا على �شبكة الإنرتنت،
ُيظهر حماولة الوقوف على امل�سرح وهو ذاهب
لأداء خطبته ،وفج�أ ًة التفت وال �أحد يعلم ماذا
كان يقول ،كان يقول لزوجته� :أين �أنا؟! فلم
يكن يعلم مبكان وج��وده ،وخالل تلك الفرتة
بد�أت ت�سوء �سمعته ،وكانت زوجته تغطي عليه
وحتاول �أن ت�سيطر على املوقف لكي ال ينت�شر
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اخلرب ،وك�أنه ما زال رئي�س ًا و�سمعته جيدة،
م�سيطرة ،ولكن
وكانت تعطي انطباع ًا ب�أنها
ِ
احلقيقة �أنها كانت هي ممر�ضته الأ�سا�سية
ملدة خم�س �سنوات .وقد ا�ستمرت �إ�صابته بهذا
املر�ض مل��دة �14سنة؛ وك��ان خ�لال ال�سنوات
الأخرية ال يخرج �إىل احلياة العامة ،فكانت
حياته خا�صة جد ًا بالن�سبة �إىل �شخ�ص كان
رئي�س �أمريكا �سابق ًا.
مدير املحا�ضرة:
يوجد �س�ؤاالن لهما عالقة ببع�ضهماُ :يقال �إن
حفظة القر�آن الكرمي ال ي�صابون باملر�ض،
فهل هذا �صحيح؟
عمر خلوف:
ق��ال ت�ع��اىلَ (:و ِم� ْن� ُه� ْ�م َم��نْ ُي�� َر ُّد �إِلىَ َ�أ ْر َذ ِل
ال ُعمر)؛ ال�س�ؤال :هل ميكن القول �إن ما ُي�س َّمى
مبر�ض الزهامير هو �أرذل العمر؟
جواب املحا�ضر:
من ناحية تف�سريية من ال�صعب َع َّلي تف�سري
هذا؛ لأين غري متخ�ص�ص يف التف�سري القر�آين.
ومن الناحية املهنية ال �أجد توافق ًا طبي ًا بني
اللفظ الطبي واللفظ القر�آين البحت ،الذي
يهمني ب�شكل عملي �أن ال�شخ�ص الذي يحتاج
�إىل م�ساعدة نوفرها ل��ه ِّ
بغ�ض النظر عن
الت�سمية .لكن ما ُذكر عن حفظة القر�آن فقد
يكون املو�ضوع له �أ�صول ،وكما ر�أيتم �سابق ًا
ف��إن احل��راك العقلي له م��ردود مث َّبت علمي ًا
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يف تقليل فر�صة الإ�صابة باملر�ض ،لكن حتى
حني ننظر �إىل حفظة القر�آن جند �أنهم لي�سوا
مت�شابهني جميع ًا يف حفظه باملعنى احلريف،
مبعنى �أنه ال ن�ضع كل احلفظة يف �سياق واحد
فقد يكون فيه ظلم لبع�ضهم ،وبالت�أكيد من
الناحية العلمية هذا غري �صحيح ،كما نقول
�إن بع�ض امل�سنني يف عمر ال�ستينيات غري
الذين يف عمر الثمانينات ،و�سن الذين يف
الثمانينات غري الذين يف �سن املائة ،وهم
بو�صفهم جمموعة ُي�س َّمون بامل�سنني ،ولذلك
فالف�صل مهم بني املجموعات ملحاولة �إيجاد
�س�ؤال ،حتى تتم �إجابة ال�س�ؤال ب�شكل منطقي،
ولكن ر�أي�ت��م �أدب��اء و�سيا�سيني ..و�أن��ا ر�أي��تُ
حفظة �أُ�صيبوا باملر�ض يف عمر متقدم ،فال
يوجد ن�شاط معني يعطي مناعة ،لكن هذه
الأن���ش�ط��ة العقلية تقلل الفر�صة بعد اهلل
�سبحانه وت�ع��اىل ،ال يوجد �شيء وا�ضح �إذا
عملناه �سوف جنعل فر�صة الإ�صابة قليلة،
فقدر اهلل مكتوب علينا ،ويجب �أن نتعامل مع
الأ�سباب التي خلقها اهلل �-سبحانه وتعاىل-
لتقليل فر�صة الإ�صابة وتقليل فر�صة حدوث
م�شكلة.
د .عثمان الربيعة:
ال �� �س ��ؤال الأول :م��ا ه��ي �أ��س�ب��اب الزهامير
املبكر؟ هل هناك �إمكانية لتوعية النا�س من
خالل مرحلته الأوىل واملبادرة بعر�ض املري�ض
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قدر
على �أطباء ب�شكل مبكر؟ هل ميكن �إبطاء ْ
من هذا املر�ض؟
جواب املحا�ضر:
احلقيقة ت�سمية (مبكر) يف معظم الأحيان
خاطئة ،ما ن�سميه مر�ض الزهامير املبكر
هو الذي ي�صيب الأ�شخا�ص يف الثالثينيات
والأرب �ع �ي �ن �ي��ات ،وه��ي ن�سبة ن���ادرة ج ��د ًا ال
ُيقا�س عليها ،ولكن ما يجعل املتابعة مبكرة
بالتحديد -هو وجود التاريخ العائلي ،يوجدبع�ض العائالت  -وهي حمدودة على امل�ستوى
ال�ع��ام ،يوجد لديها تاريخ عائلي بالإ�صابة
باملر�ض نتيجة طفرات جينية .ويوجد فلم
وثائقي �أنتجته قناة �أمريكية ا�سمها (،)TBS
وهي معروفة بالأفالم الوثائقية يف جماالت
خمتلفة ،وقد عر�ضت حالة زوج وزوجة وبنات
كلهم يف متو�سط العمر ،وكيف �أن املر�ض بد�أ
يت�صيدهم واحدً ا واحد ًا حتى البنات والأبناء
ك��ان��وا يف الأربعينيات؛ لكنها حالة خا�صة
ال ميكن القيا�س عليها� .أم��ا توعية النا�س
مب��راح��ل امل��ر���ض املبكرة ،فهو م��ا ت�سعى له
اجلمعية ال�سعودية لأمرا�ض الزهامير ،وهذا
�أح��د �أه��م �أه��داف�ه��ا ،لكن مثلما يح�صل مع
�أي جتربة توعوية �أو ت�سويقية؛ �إذ بد�أ النا�س
يعرفون �أن هناك �شي ًئا ا�سمه الزهامير،
حال ًيا ال يوجد عدد كاف من املتخ�ص�صني �أو
�أماكن متخ�ص�صة وهذه الناحية الإيجابية يف
التوعية ،والنا�س يعرفون �أن الناحية ال�سلبية

ه��ي �أن��ه كيف نتعامل م��ع طلبهم خلدمات
�إ�ضافية ،واجل�ه��ات احلكومية ،كما �أعلم،
غري جمهزة للتعامل مع هذا النوع من الطلب
املتزايد ،لكن بع�ضها يحاول التعاون� .أما
بالن�سبة للأدوية التي تعمل ب�شكل حريف ف�إنها
تخف�ض الأعرا�ض ،لكنها ت�ؤخر تقدم املر�ض.
يقال �أن بع�ض الأدوي��ة املوجودة ،وهي فقط
�أرب�ع��ة على م�ستوى ال�ع��امل ،وك��ل ال��ذي ثبت
علم ًيا �أنها تخفف املر�ض وتغري من م�ساره،
يعني ما يحدث يف ع�شر �سنوات يح�صل يف
خم�سة ع�شر �سنة ،ولكن كما ذكرت الأبحاث
جارية على قدم و�ساق يف �أماكن عديدة يف
جميع �أنحاء العامل ،لذلك فالواليات املتحدة
الأمريكية فيها �أكرث من  20مركزا متخ�ص�صا
بالزهامير ،ويوجد مراكز بحوث متخ�ص�صة
ولكل منها م�شاريعه اخلا�صة ،ويبدو �أننا يف
ال�سنوات اخلم�س القادمة �سن�شهد تطو ًرا يف
هذا املجال.
�أ .علي عمر:
هل النظام الغذائي احلديث ُي َعد �أحد العوامل
التي تقف عائق ًا �صلب ًا �أمام هذا املر�ض؟ وما
هي �آخر مرحلة و�صل �إليه الباحثون يف عالج
هذا املر�ض؟
جواب املحا�ضر:
�إذا كنا نق�صد بالنظام احلديث (الفا�ست
ف��ود) -يعني املطاعم ال�سريعة وال��ده��ون-
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فيبدو �أنها عامل مهم يف الإ�صابة ،فقد ُوجد
�أن الأ�شخا�ص امل�صابني ب�أمرا�ض الكول�سرتول
�أو ال�سكر معر�ضون �أكرث من غريهم للإ�صابة
باملر�ض؛ لذلك اجلزء الأ�سا�سي لتقليل فر�صة
الإ�صابة هو احل�صول على حياة �صحية من
ناحية الغذاء ،ومن الناحية الريا�ضية ،وتناول
الأدوية الطبية التي يحتاجها الإن�سان .و�آخر
مرحلة و�صلتها جهود الباحثني يف هذا املجال
هي اجلزء الذي �أوقف الرئي�س الأمريكي؛ وهو
التعامل مع اخلاليا اجلينية وحماولة جعلها
خاليا ميكن ا�ستعمالها لتعوي�ض اخلاليا التي
ت�صغر يف املخ ،فبد�أ هذا مع �أمرا�ض ع�صبية
�أخ��رى ،وملَّ��ا و�صلت ملرحلة الزهامير ب��د�أت
تتعر�ض ل�ضغوط �سيا�سية و�أخالقية خمتلفة
يف �أمريكا.
مازن اجلعيد:
ما هي جماالت البحث العلمي؟ وماذا تقول
عن �أن البحوث العلمية مكلفة؟ وكيف نتجاوز
هذه امل�شكلة؟
جواب املحا�ضر:
جم��االت البحث العلمي الأ��س��ا��س�ي��ة حالي ًا
و�أت� ��وق� ��ع ُي � ْق ��َ��ص��د ب��ال �� �س ��ؤال ال��زه��امي��ربالتحديد� :-أو ًال :ال نعرف مدى انت�شاره يف
اململكة ،وب�صعوبة -وبعد �أن �أ�صدرت م�صلحة
الإح�صاءات العامة �إح�صائيات و�ضعتها على
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الإنرتنت -ا�ستطعنا �أن نعرف �شيئ ًا ما عن
و�ضعه يف اململكة و انت�شاره ووج��وده ،ولكن
ال نعرف �شيئ ًا ع��ن وج��ود مر�ض الزهامير
ب�شكل علمي دقيق يف اململكة ،ومن َّثم فحل
امل�شكلة حمدود ،ما نراه يف اململكة �أنا وبع�ض
زمالئي جمرد مالحظات �شخ�صية؛ وذلك
�أننا نتعامل مع ه��ذه الأع��را���ض ب�شكل �شبه
يومي ،يف املجتمع ال�سعودي نوع من املر�ض
ميكن يكون خمتلف ًا عن املوجود يف اخلارج،
وم��ن ث� َّ�م ف��إن��ه يحتاج �إىل التعامل بطريقة
ودرا� �س��ة خمتلفتني ،وه��ذه �إح ��دى جم��االت
البحث :طريقة املر�ض وت�ط��ورات انت�شاره،
وه��ي جم��االت �أ�سا�سية غ�ير م��وج��ودة الآن.
ولكن كيف ميكن جتاوز هذه امل�شكلة مع كلفة
البحوث العلمية؟ ميكن للجهات احلكومية
وامل�س�ؤولني عن البحوث يف اململكة تفهمها
�أكرث مني ،مثل مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ،واجلامعات ،ووزارة التعليم العايل،
وم��راك��ز ال�ب�ح��وث املتخ�ص�صة تتعامل مع
البحوث الأخرى ب�شكل يومي ،ففكرة التعامل
معها من جهة التكلفة ال ت�شغل ذهني بو�صفي
�شخ�ص ًا عادي ًا طبيعي ًا لي�س مبتخ�ص�ص وال
�شخ�ص م�س�ؤول عن تكلفة البحوث العلمية.
مدير املحا�ضرة:
هل حبوب (بون�ستان) التي ُتعطى ملقاومة
الن�سيان ت�ساعد على جتنب مر�ض الزهامير؟
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جواب املحا�ضر:
�إجابة �صريحة :ال �أعرف حبوب (بون�ستان).
الأدوي���ة امل�صرحة يف ال�ع��امل ل�ع�لاج مر�ض
الزهامير ه��ي �أرب�ع��ة �أدوي ��ة فقط وال يوجد
غريها ،وه��ذا الو�ضع مل يتغري يف ال�سنتني
الأخريتني� .آخر دواء اعتمدته منظمة الأدوية
الأمريكية لعالج مر�ض الزهامير كان قبل
�سنتني �أو ثالث �سنوات ،وبعدها مل ي� ِأت �شيء
جديد ،وبو�صفي طبيب ًا ال �أ�ستطيع �أن �أحكم
على �شيء مل تجُ ْ � َر له بحوث ،وح�سب علمي
يف الريا�ض ال يوجد �أي م�ست�شفى لديه هذه
الأدوي��ة الأربعة ،حتى �إن هناك م�ست�شفيات
حكومية رمبا لديها واحد �أو اثنان وال يوجد
�أي م�ست�شفى لديه كل الأدوي��ة �أو حتى ثالثة
منها ،وهذا هو احلال.
�سعد ال�سيدي:
هل مري�ض الزهامير يعي �أنه م�صاب بهذا
املر�ض؟ وهل هناك �أمرا�ض م�شابهة له؟
جواب املحا�ضر:
�أب��د�أ بال�س�ؤال الثاين :طبع ًا توجد �أمرا�ض
م�شابهة له ،توجد عدة �أمرا�ض م�شابهة ت�سبب
�ضعف ال��ذاك��رة والن�سيان ،و�أ�سهلها مر�ض
الغدة الدرقية� ،أو حتى �أ�سهل من هذا� :إذا
كان ال�شخ�ص م�شغو ًال ويبد�أ ين�سى .مري�ض

الزهامير ال تكون لديه �شك ،واملحيطون به
هم الذين ي�شكون به ،لكن توجد ا�ستثناءات
حم���دودة م�ث��ل ا�ستثناء (ت�ي�ري بانك�ست)
الأديب الربيطاين .يف مرحلة مبكرة جد ًا يعي
الإن�سان �أنه توجد م�شكلة ،ويعي �أن امل�شكلة
ه��ذه لها ا�سم ،لكن يحتاج �إىل ثقة داخلية
�ضخمة جد ًا لتق ُّبل فكرة �أنه م�صاب مبر�ض
الزهامير ،فكرة �أن الإن�سان يعي �إ�صابته
مبر�ض ُيفقده التفكري والوعي والإدراك ،و�أن
ه��ذه العملية حت�صل ب�شكل بطيء ومتدرج
فكرة م�ؤملة جد ًا؛ لكن جتربتي ال�شخ�صية يف
ال�سعودية عرب �ست �سنوات م�ضت :ال �أذكر
�شخ�ص ًا م�صاب ًا مبر�ض الزهامير يدرك �أنه
لدي
م�صاب بالزهامير ويقول �أن��ا �أعلم �أن َّ
زهامير ،وحينما �أ�س�أل �أبناءهم وبناتهم عن
املراحل املبكرة هل كان هناك و�ضوح؛ تكون
الإجابة بالنفي القاطع.
د .عبداجلبار ديه:
�أح�سنت دكتور فهد وبارك اهلل فيك� ،ضروري
�أن ن��ؤك��د على �أن ت�شخي�ص ال��زه��امي��ر هو
ت�شخي�ص باال�ستبعاد� ،أن ُت�س َت ْب َعد �أ�شياء
�أخرى رمبا تكون �أكرث �شيوع ًا من الزهامير،
كاالن�سدادات الوعائية يف الدماغ واجللطات
الدماغية املتكررة والتي ت�سبب �ضمور ًا يف
املخ ،ونق�ص الغدة الدرقية ،ونق�ص فيتامني
( )B12وال�سفل�س �إىل حد قريب (الزهري)،
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وكذلك الع�شق املر�ضي .ذكرمت �أي�ض ًا طبيعة
اخللل الكيميائي يف الدماغ �أرجو �أن تف�صل
يف ذل���ك .وه �ن��اك �أ� �س �ب��اب ُت �ع��زى �أح �ي��ان � ًا
�إىل ال�ف�يرو���س والت�سمم ب��امل�ع��ادن الثقيلة
كالر�صا�ص والزئبق وح�شوات الأ�سنان ،فما
ردكم على ذلك؟ و�شكر ًا.
جواب املحا�ضر:
�أن��ا مل �أُ� ِ��ش��ر �إىل التف�صيالت لأين اعتقدت
ب�أنها التهم بع�ض احل�ضور ،ففكرت �أن اجلزء
َّ
املف�ضل لديكم  -مبا �أنكم متخ�ص�صون يف
جماالت غري طبية � -أن ت�سمعوا جوانب غري
تخ�ص�صه لكن بالت�أكيد  -مثلما ذكر الدكتور
�واح ك�ث�يرة خمتلفة
ع�ب��داجل�ب��ار  -ت��وج��د ن�� ٍ
ملر�ضى ال��زه��امي��ر حت�ت��اج �إىل متخ�ص�ص
للتعامل معها.
�أ .معن اجلا�سر:
ه��ل ��ض�ع��ف ال ��ذاك ��رة ل��ه ع�لاق��ة م�ب��ا��ش��رة
بالزهامير؟ �إذ يعاين كثري من النا�س من
م�شكالت الذاكرة كالن�سيان وعدم الرتكيز
يف الأع �م��ال املختلفة يف احل�ي��اة ،فهل هذه
عالمات املر�ض ،وهل مت �إيجاد حلول لهذه
احلاالت؟
جواب املحا�ضر:
�أب��د�أ بال�س�ؤال التايل بخ�صو�ص الأم��را���ض
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جيب عليه جزئي ًا �أو كلي ًا
املختلفة ،ورمبا قد �أُ َ
يف التعليق ال�سابق ،ف�إنه متوقع لنا جميع ًا
يف �أوق ��ات خمتلفة �أن نعاين م��ن م�شكالت
خمتلفة يف الرتكيز ونن�سى طبع ًا ،نحن نعي
ه��ذه امل�شكلة ،وه��ذا يعني �أن امل�شكلة حتت
ال�سيطرة و�أن�ه��ا  -غالب ًا  -م�شكلة م�ؤقتة.
امل�شكلة تبد�أ عندما يكون ال�شخ�ص ال يعي �أن
هذه الأ�شياء حت�صل ،وال يعي �أنه ين�سى ،ويلوم
البقية على ذل��ك ،فيلوم �أف��راد العائلة على
م�شكالت ن�سيانه .فالعالج �أحيان ًا يكون �سه ًال
على الإن�سان �أن يخفف على نف�سه ال�ضغوط
النف�سية التي مير بها� ،أو ي�ستخدم و�سيلة
تذكري �إذا كان يتعامل مع مهمات خمتلفة ،وال
�أخفيكم �أنني �أحيان ًا �أُ َط ْم ِئن نف�سي �أين �أعرف
�أكرث من غريي �أ�سباب الن�سيان و�أقول ال توجد
م�شكلة� .أما ال�س�ؤال عن �ضعف الذاكرة :هل
له عالقة مبا�شرة مبر�ض الزهامير؟ بالت�أكيد
و�صف مبر�ض
له عالقة ،ومر�ض الزهامير ُي َ
ال��ذاك��رة بالدرجة الأوىل ،وه��ي �أك�بر و�أه��م
وظيفة عقلية تت�أثر يف ب��داي��ة امل��ر���ض ،ومع
الوقت تبد�أ تت�أثر �أجزاء �أخرى ،ومن َث َّم تبد�أ
تظهر م�شكالت �أخرى غري الذاكرة ،وتوجد
درا� �س��ات كثرية حت��اول �أن تتعر�ض لأمكنة
�أخرى من املخ ،وكيف ميكن يف مرحلة مبكرة
�أن نالحظ التغريات التي ط��ر�أت على هذه
الأمكنة فنعرف �أن ال�شخ�ص �س ُي�صاب بهذا
املر�ض حتى لو مل تظهر �أي �أعرا�ض ،ولكن
هذه الدرا�سات قد تكون خميفة.

مر�ض الزهامير :خرف ال�شيخوخة املبكر

اللواء عبداهلل ال�سعدون:
هل للم�شروبات الكحولية واملخدرات دور يف
مر�ض الزهامير ومر�ض بايك�ست ؟
جواب املحا�ضر:
�إن الزهامير ال ت�سببه امل�شروبات الكحولية
�أو املخدرات ،ولكنها ت�سبب �أحيان ًا م�شكالت
�شبيهة� ،أذك ��ر �أين يف ��س�ن��وات��ي الأوىل يف
جم��ال التخ�ص�ص �شاهدت �شخ�ص ًا  -كان
يف اخل ��ارج ،يف ك�ن��دا ،يف الثالثينيات من
عمره -كان م�صاب ًا ب�شبه الزهامير ،مبعنى
�أن��ه �إذا مل ي�ستخدم مفكرته ال ي�ستطيع �أن
يقوم ب��أي عمل ،وك��ان هذا ب�سبب ا�ستعماله
للمخدرات فرتة طويلة ،فكما ذكر يل يقول:
ا�ستعملت كل �شيء حتت ال�شم�س ،كل خمدر
يف العامل ا�ستعمله ،نتج عن ذلك م�شكالت
خميفة خمتلفة ،ومل��ا تعافى م��ن ا�ستخدام
امل �خ��درات وال�ك�ح��ول �أ��ص�ب��ح منتج ًا عملي ًا
ومهن ًيا واجتماعي ًا؛ لأنه كان معتمد ًا جد ًا على
هذه املفكرة ،ولو جل�س يف اجتماع ومل يكتب
ما قالوه خلرج وهو ال يتذكر �أي �شي عن هذا
االجتماع.
د� .إبراهيم العي�سى:
لقد ذكرتَ �أن كبار ال�سن من الن�ساء والرجال
منهم َم��ن ُي�صاب م��ع ال��زم��ن ول�ك��ن قوامه

وقدرة �سواعده جيدة يف ال�سري والن�شاط على
الرغم من كرب ال�سن ونالحظ �أن م�صاب ًا �آخر
ٌ
�ضعيف يف قواه و�سواعده فال ي�ستطيع ال�سري
والقيام واجللو�س �إال مب�ساعدة ،فما �سر هذا
الذي نالحظه؟
جواب املحا�ضر:
مر�ض الزهامير مر�ض ي�صيب -بالدرجة
الأوىل -ق�شرة املخ ولي�س الأج��زاء الداخلية
م��ن امل ��خ ،الأج� ��زاء ال��داخ�ل�ي��ة م��ن امل��خ هي
املتعلقة �أك�ثر ب�أ�شياء مثل احل��رك��ة؛ فلذلك
امل���ص�ط�ل��ح الإجن��ل��ي��زي (ك��وك��ن��ال) يعني
الق�شرة اخلارجية ،فالذين لديهم م�شكلة يف
الق�شرة اخلارجية � -سواء لديهم زهامير
�أم ال -ع ��اد ًة ال ي�ط��ر�أ عليهم م�شكالت يف
احلركة ،تظهر لديهم م�شكالت �أخرى ،مث ًال
يف الذاكرة و ا�ستخدام الأ�شياء ،فكثري ًا ما
�أرى ِمن مر�ضى م�صابني مبر�ض الزهامير
َمن يتحرك ب�سهولة ويقوم ب�سهولة ،مالمح
وجهه طبيعية ،ولكن امل�شكلة الأ�سا�سية هي
يف ال��ذاك��رة ،التفكري احلكم على الأ�شياء،
التخطيط امل�ستقبلي حتى الب�سيط ،بينما يف
�أمرا�ض ب�سيطة �أخرى كالتي ت�صيب مناطق
�أخرى من الدماغ يظهر على الإن�سان النظرة
الأوىل �أنه توجد لديه م�شكلة ع�صبية ،وهذا
حد الفرق بني الزهامير والأمرا�ض الأخرى
التي قد ت�صيب املخ .
و�شكر ًا جزي ًال لكم جميع ًا.
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د .فهد خليفة

يحوي هذا اجلزء
			
 - 1جدلية امللفوظ وامللحوظ ،د� .أبواو�س �إبراهيم ال�شم�سان
			
 - 2عنيزة و�أهلها يف تراث حمد اجلا�سر ،د .عبدالرحمن ال�شبيلي
 - 3مناذج من �صحافة �أبناء اجلزيرة العربية� ،أ .حممد عبدالرزاق الق�شعمي
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كتاب :جدلية امللفوظ وامللحوظ
ت�أليف :د� .أبواو�س �إبراهيم ال�شم�سان

ميثل ه��ذا ال�ك�ت��اب الإ� �ص��دار ال�سابع ع�شر
من �إ� �ص��دارات مركز حمد اجلا�سر الثايف،
وقد �صدرت الطبعة الأوىل يف عام 1430هـ
2009/م ،ويقع يف (� )232صفحة من القطع
املتو�سط.
هذا الكتاب مقدمته مكونات ال�صور وما
تله جبه الأل�سنة من لغتنا ،والعالقة بني ما
احتفظت به الكتب واملكتبات من لغة العرب
من جهة ،واملتداول على الأل�سنة الذي يح�صل
التفاهم والتخاطب اليومي من خالله بني
�أبناء العربية يف خمتلف الأقطار والبلدان.
فالكتاب �إذن يتناول اللغة م��ن خالل
متطورين –كما �أ��ش��ار امل ��ؤل��ف :-املحفوظ
ال��ذي ثقفناه من ت��راث �أج��دادن��ا فا�ستك َّناه
يف �ضمائرنا ،و�صدرت عنه �أفكارنا ،وهو ما
ا�شتملت عليه خزائن املكتبة العربية من كتب
وم�ؤلفات؛ وامللفوظ الذي منار�سه يف ن�شاطنا

ال���ش�ف��اه��ي ،وه ��و ام��ت��داد ل��ذل��ك امل�ح�ف��وظ
وات�صال لأ�شكاله املختلفة.
وتنبع �أهمية هذا الكتاب من كونه يهتم
بدرا�سة اللغة يف هذين امل�ستويني :ال�شفهي
والكتابي ،مبا �أن امللفوظ واملحفوظ و�صفات
للطريقة التي ُت�ستخدم فيها اللغة؛ �إما باللفظ
حينما تكون م�شافهة و�إم��ا باحلفظ يف حال
تدوينها كتابة ،وم��ن خ�لال هذين البندين
ال��س�ت�خ��دام اللغة ي�سعى ه��ذا ال�ك�ت��اب �إىل
درا�سة و�سيلة نقل اللغة مبا �أن الو�سيلة ت�ؤثر
يف املحتوى – �أي اللغة املنقولة -ت�أثريات
بع�ضها �صوتي وبع�ضها الآخ��ر داليل ،ويقيم
عالقة بني ال�صيغ اللغوية و�سماتها للتفريق
بني الكتابية منها وال�شفهية من جانب لغوي؛
مربز ًا ال�سمات امل�شرتكة واملختلفة واجلدلية
بينها.
وتبني مقدمة امل�ؤلف �أن الكتاب يك�شف
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عن العالقة اجلدلية املتبادلة بني املحفوظ
وامل�ل�ف��وظ ،ف ��إذا ك��ان امللفوظ يلقي بظالله
على حياتنا الثقافية اليوم بو�صفه م�صدر ًا
لها؛ ف�إن امللفوظ هو ال�صورة ال�شاهدة لذلك
املحفوظ ،ف��إذا ببع�ض عنا�صر املحفوظ قد
ناله –مع الزمن -التغري ال��ذي يك�شف عنه
امللفوظ ،و�إذا ببع�ض تلك العنا�صر مت�صل
ي�شهد بات�صاله حتققه يف امللفوظ �أي�ض ًا.
كما �أن امللفوظ يلقي بظالله –�أحيان ًا -على
امل�ح�ف��وظ ،فهناك م��ن يعيد تف�سريه ويغري
ت��أوي�ل��ه مب��ا ج � َّد م��ن تغري الثقافة وم��ا ط��ر�أ
م��ن �أف �ك��ار وم �ع��ارف ،فرمبا اح�ت��دم اجل��دل
يف �صالحية ن�ص من الن�صو�ص لكل زمان
ومكان ،ونوق�شت م�س�ألة �سلطة الن�ص ،وما
احلديث عن تداول معاين ال�شعر (الذي ُع رّب
عن بع�ضه قدمي ًا بال�سرقات وحديث ًا با�ستلهام
الرتاث� ،أو ظهر ب�شكل معار�ضات) �إال مظهر
ل �ه��ذه اجل��دل �ي��ة وب�ي�ن امل �ح �ف��وظ وامل �ل �ف��وظ،
وقد ُيقال �إن من قدماء يعي�شون يف الع�صر
ال��راه��ن� ،أو معا�صرون يعي�شون يف الع�صر
القدمي .ولكن الأم��ر ال��ذي �أو�ضحته �أبحاث
الكتاب ب�أنه لأمريته فيه هو� :أن بني القدمي
واجلديد م�ستمرة ،وبني املحفوظ وامللفوظ
جدلية قائمة.
ي �ت �ن��اول ه� ��ذا ال �ك �ت��اب جم �م��وع � ًة من
املو�ضوعات التي يربط هذان البعدان؛ ففي
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ف�صله الأول ُع�ن��ي امل ��ؤل��ف ب��درا��س��ة كيفية
ا�ستعمال ٍّ
كل من اللغة املحفوظة وامللفوظة
من خالل الرتكيز على اال�ستعمال الوظيفي
للُّغة ،ودرا� �س��ة ميادين ه��ذا اال�ستعمال يف
امل�ستويات اللغوية املختلفة ،مب��ا يف ذلك
الأمثال والكنايات .كما اهتم بدرا�سة العالقة
بني اال�ستعمال الوظيفي والتغري اللغوي وبني
اال�ستعمال الوظيفي واللغة االنفعالية والوهم
يف اال�ستخدام.
ويف الف�صل الثاين حتدث عن تباين كتابة
الأ�سماء العربية يف احل��روف الت�شكيل� ،إما
بكتابتها وفق نطقها اللهجي و�إما وفق �أ�صلها
الف�صيح ،مو�ضّ ح ًا جوانب التباين و�أ�سبابه
التي من �أهمها مراعاة املماثلة ال�صوتية بني
بع�ض احلروف� ،أو املماثلة اخلطية� ،أو اخللط
والتداخل بني بع�ض احلروف.
ودر���س يف الف�صل الثالث العالقة بني
ال�صوت والكتابة والتي تربز من خالل حرف
ال�ضاد الذي ُجعل رمز ًا للعربية ،ووقف على
جمموعة دع��اوى يف هذا املجال ،من بينها:
القول بلغة ال�ضاد وم��ا يرتبط بها من قول
"بالف�صاحة وتف ّرد العربية بنطقها ،وغري
وف�صل
ذلك من الدعاوى التي ح َّللها امل�ؤلف َّ
ال �ق��ول يف ك� ٍّ�ل منها مو�ضح ًا جم��ال اللب�س
واال���ض��ط��راب ب�ي�ن ال �� �ص��وت ال���ش�ف�ه��ي من
خالل ا�ستق�صاء و�صف مد ّونة العربية وتت ُّبع
�سمات النطق يف اللهجات لعدد من الكلمات
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والأ�سماء ،م�ؤكد ًا �أن الفرق املزعوم بني ال�ضاد
والظاء ال �أ�سا�س له.
�أم��ا ال�ب��اب ال��راب��ع؛ فذكر فيه الأ�صالة
واالت���ص��ال يف لهجات ج��زي��رة ال �ع��رب ،من
خ�لال احل��دي��ث ع��ن جمموعة م��ن الق�ضايا
ال�صوتية التي حظيت بالدرا�سة والتحليل،
مثل (الإح��ال��ة) يف لهجة �سدير ،و(املر ّكب
ال�صوتي) يف لهجة الو�شم ،و(قلب املر ّكب
ال�صوتي) يف لهجة ال�ب��ادي��ة ،و(ح��ذف باء
املتكلم) يف لهجة الق�صيم ،و(قلب اجليم)
يف لهجة حوطة بني متيم ،ولهجة القطيف
ولهجة تهامة.

ث��م اخ�ت�ت��م بالف�صل اخل��ام����س الأخ�ي�ر
الذي تناول فيه حكايات من جند ،ذكر منها
جمموعة حكايات �شعبية متداولة �شفهي ًا يف
منطقة جن��د لكونها �أخ��ذت �سمات مكانية
من خالل الو�صف �أو الأحداث ،مع �أن اجلذر
احلكائي لتلك الق�ص�ص قد يكون مكرر ًا يف
م�صادر و�أمكنة �أخرى.
وهكذا ف�إن الكتاب بحث لغوي مهم �ش َّكل
حلقة يف �سل�سلة بحوث امل�ؤلف ،وكتبه اللغوية
والنحوية وال�صرفية الأخرى.
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كتاب :عنيزة و�أهلها يف تراث حمد اجلا�سر
(عينة ملا كتبه عن حوا�ضر �أخرى)
ت�أليف :د .عبدالرحمن ال�شبيلي

�صدر هذا الكتاب عن مركز حمد اجلا�سر
الثقايف ،وميثل الإ�صدار الرابع والع�شرين من
�إ�صدارات املركز ،وقد �صدرت الطبعة الثانية
منه يف عام 1431هـ 2010 /م .وهذا الكتاب
يف �أ�سا�سه حما�ضرة ّ
نظمها مركز ابن �صالح
االجتماعي يف عنيزة مبنطقة الق�صيم ،وذلك
�ضمن م�ه��رج��ان عنيزة ال�ث�ق��ايف (1430ه� �ـ
2009م).
وتكمن �أهمية الكتاب يف ك��ون��ه �إح��دى
الدرا�سات التوثيقية لرتاث عالمة اجلزيرة
ال�شيخ حمد اجلا�سر ،ويف كونه ركز العناية
–كما يذكر امل�ؤلف يف املقدمة -على اهتمام
ال�شيخ اجلا�سر برتاث عنيزة الثقايف وتقديره
ملن عرف من �أهلها ،وقد هدف البحث �إىل
ا�ستك�شاف مدى هذا الإعجاب وحجمه فيما
كان يخ�ص به اجل�سار هذه املدينة ورجاالتها،
وال �ه��دف الأ� �س��ا���س امل��و��ض��وع��ي ال�ك�ت��اب هو

م�ساعدة الباحثني على ا�ستخال�ص �صورة
عنيزة يف تراث اجلا�سر من امل�صادر امل�شتقة.
وقد قدمت النماذج التي انتقاها امل�ؤلف عينة
ملا كتبه ال�شيخ اجلا�سر عن هذه املدينة وقد
افتتح امل��ؤل��ف كتابه بنبذة ع��ن �سرية حمد
اجلا�سر مبراحلها املختلفة ،وج��اء عنوان
(تراثه) ليتحدث عن الإنتاج الفكري الذي
خ ّلفه لأمته العربية يف جمال الأدب واللغة
واجلغرافيا عناية اجلا�سر مبدينة عنيزة
عدد
يف �صحيفة اليمامة ،وذلك با�ستعرا�ض ٍ
من ُكتَّابها من م�شايخ هذه املدينة ومثقفيها،
بالإ�ضافة �إىل عناية ال�صحيفة ب�أخبارها
والأحداث فيها.
ويف جملة العرب التي كان حمد اجلا�سر
يحرر معظم مقاالتها املتخ�ص�صة يف تراث
العرب وتاريخهم وجغرافيتهم؛ جاء العناية
بعنيزة و�أه�ل�ه��ا م��ن خ�لال�( :إي���راد تراجم
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�شخ�صيات وم�شايخ وم�ؤرخني ومثقفني من
ه��ذه املدينة ،ون�شر مو�ضوعات وم�شاركات
كتبها مثقفون يف هذه املدينة ،ومن خالل ن�شر
درا��س��ات عنها وتعليقات من �إع��داد ال�شيخ
اجلا�سر نف�سه ،ون�شر نقوالت كاملة �أو م�ست َّلة
من م�ؤلفات الآخرين عن عنيزة ،بالإ�ضافة
�إىل تعليقات وت�صويبات ومالحظات �أخرى
متعلقة بها.
�أما يف (�سوانح الذكريات) التي ُن�شرت
ت�ب��اع� ًا يف امل�ج�ل��ة ال�ع��رب�ي��ة ف�ق��د ا�ستق�صى
امل�ؤلف ما ذكره اجلا�سر عن عنيزة و�أ�سواقها
و�أعالمها و�أ�سرها و�أهلها بعامة كما ورد مثل
ذلك يف املبطوعات ال�صحفية الأخ��رى التي
كان ين�شر فيها اجلا�سر م�شاركاته و�أبحاثه.
وق��د �أف��رد عنوان لكتابات اجلا�سر عن
عنيزة يف م�ؤلفاته ،وق��د اخ�ت��ار امل��ؤل��ف من
بني كتاباته ما ت�ضمنته كتب رحالت اجلا�سر
ال �ت��ي ق��ام ب�ه��ا ب �ه��دف ال�ب�ح��ث ع��ن ال�ت�راث
واملخطوطات وحتقيق املوا�ضع ،و�أورد من
ذكرهم اجلا�سر �أو التقاهم خ�لال رحالته
اخلارجية من �أه��ل ه��ذه املدينة يف خمتلف
الآفاق.
(يف مرا�سالته) حديث ًا عن مرا�سالت
ال�شيخ اجلا�سر مع عدد من رجاالت عنيزة،
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وقد ت�ض َّمن العنوان ا�ستف�سارات عن �أعالم
هذه املدينة و�أ�سرها وم�شايخها ومثقفيها.
ث��م ُيختم الكتاب بعدد م��ن الن�صو�ص
التي كتبها ال�شيخ حمد اجلا�سر مما له �صلة
بعنيزة ،و�شملت هذه الن�صو�ص" :عنيزة يف
ال�شعر القدمي" ،و"ملحة ع��ن جهود علماء
و"ال�س َّكري من النخل:
عنيزة يف التاريخ"،
ُّ
هو ال ُع ْمر قدمي ًا" ،و"زبيدة يف منطقة عنيزة:
منطقة �أثرية"؛ بالإ�ضافة �إىل الن�صو�ص
التي كتبها غريه ونقلها اجلا�سر يف �إ�صداريه
(�صحيفة ال�ي�م��ام��ة وجم �ل��ة ال �ع��رب) مثل:
"زيارتي عنيزة" للأ�ستاذ عبداهلل بن �إدري�س،
و"مذكرات تاريخية كتبها حممد بن مانع"
وق��د � ُ��ص��دِّ رت ه��ذه امل��ذك��رات بتقدمي لل�شيخ
اجلا�سر ،و"ال�شيخ عبدالرحمن بن �سعدي؛
ع��امل الق�صيم الزاهد" للدكتور حممد بن
�سعد ال�شويعر.
يح�سن الإ� �ش��ارة �إل�ي��ه �أن امل�ؤلف
ومم��ا ُ
ال�شبيلي من املهتمني ب�تراث اجلا�سر ،وقد
�صدر له –بالإ�ضافة �إىل هذا الكتاب� -صدر
ل��ه م ��ؤ َّل��ف ب�ع�ن��وان :حمد اجلا�سر يف ح��وار
تلفزيوين توثيقي ،وقام مبراجعة كتاب (من
�سوانح الذكريات) حلمد اجلا�سر والتعليق
عليه ،وقد �ألقي حما�ضرات متنوعة عن تراث
العالقة حمد اجلا�سر.

عرو�ض الكتب

كتاب :مناذج من �صحافة �أبناء اجلزيرة العربية
(1375 – 1330هـ 1955 – 1908 /م)

ت�أليف� :أ .حممد عبدالرزاق الق�شعمي

�صدر عن مركز حمد اجلا�سر الثقايف
ك�ت��اب ج��دي��د بعنوان (من ��اذج م��ن �صحافة
�أب�ن��اء اجل��زي��رة العربية يف اخل��ارج (1330
– 1375هـ 1955 – 1908 /م) من ت�أليف
حم�م��د ب��ن ع �ب��دال��رزاق ال�ق���ش�ع�م��ي ،وه��ذا
الإ�صدار الثامن ع�شر من �إ�صدارات املركز
لعام 1430هـ 2009 /م ،وقد جاء يف �261ص
من القطع املتو�سط مبا فيها الفهار�س الفنية.
ي�شكل الكتاب بحث ًا توثيق ًا مهم ًا ،ترجع
�أهميته –كما ذك��ر امل ��ؤل��ف� -إىل احلاجة
العلمية ملعرفة بدايات ال�صحافة يف اململكة
العربية ال�سعودية ،ولتوثيق تاريخ ال�صحافة
والتعرف �إىل اجلهود املبكرة لروادها ،وما
�شابها م��ن ظ ��روف �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية وثقافية التي رافقت تلك ال�صحف
عن ت�أ�سي�سها �أو بعد �صدورها و�أدت يف بع�ض
احل��االت �إىل ا�ستمرارها �أو توقفها .كما �أن

هناك حاجة وطنية تتعلق ب�أهمية �إبراز جهود
�أبناء ه��ذا الوطن يف �إ��ص��دار تلك ال�صحف
خ�ل�ال ف�ت�رة ك��ان��ت ف�ه�ي��ا و� �س��ائ��ل احل �ي��اة
امل�صرفية ومعطيات التقنية �ضعيفة �إن مل
تكن معدومة.
ويوثق الكتاب لنماذج من �صحافة �أبناء
اجل��زي��رة العربية يف اخل��ارج خ�لال الفرتة
التي ح��دده��ا ع�ن��وان ال�ك�ت��اب ،وه��و حماولة
جلمع املعلومات عن تلك ال�صحافة وعر�ضها
وت�صنيفها وربطها ب�سياقها التاريخي؛ وذلك
لإع �ط��اء الباحثني الفر�صة ل�ل�إف��ادة منها
وحتليلها وقد حتدث الف�صل الأول عن �صحافة
�أبناء اجلزيرة العربية يف العراق ،وتطرق �إىل
عدد من ال�صحف واملجالت ،وهي� :صحيفة
الرقيب ،و�صحيفة الريا�ض ،وجملة احلياة،
وجريدة جزيرة العرب ،و�صحيفة الد�ستور،
و�صحيفتها اليقظة واملنرب العام ،وجريدة
البهلول ،وجملة القرى.
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عرو�ض الكتب

�أم��ا الف�صل الثاين فقد تناول �صحافة
�أبناء اجلزيرة العربية يف م�صر وذل��ك يف:
ج��ري��دة ال��ري��ا���ض ،وج��ري��دة احل��رم ،وجملة
ال �ن��واة ،وجملة البيان ،و�صحيفة الريا�ض
( ،)2وجملة �صرخة العرب.
واجته الف�صل الثاين �إىل جاوة وباك�ستان
ليوثق ل�صحافة �أبناء اجلزيرة العربية فيها،
وق��د و َّث��ق ل�صحيفة ال��وف��اق ،وجملة الكويت
والعراقي ،وجملة عرفات.
ويف ه��ذه الف�صول ك��ان امل ��ؤل��ف يع ِّرف
بال�صحيفة �أو امل �ج �ل��ة :م �ك��ان � �ص��دوره��ا،
وجم��االت اهتمامها ،وزمن ن�ش�أتها وظروف
ت�ل��ك ال�ن���ش��أة ،و�أه�م�ي�ت�ه��ا ودوره� ��ا ،وبع�ض
الأحكام على �أدائها ،ثم دور �أبناء اجلزيرة
ال �ع��رب �ي��ة ف�ي�ه��ا م��ع من� ��اذج م��ن �أع �م��ال �ه��م
وم�شاركتهم ،ونبذة عن حياتهم.
وختم امل�ؤلف كتابه مبلحق �ضم مناذج
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من حمتويات ال�صحافة ال�صادرة يف اخلارج،
م �ث��ل :جم �ل��ة ال� �ف ��ري ،و��ص�ح�ي�ف��ة ال��ري��ا���ض
ب��ال�ق��اه��رة ،وجم�ل��ة ال �ن��واة ،وجم�ل��ة البيان،
و�صحيفة الريا�ض ( )2بالقاهرة ،وجملة
�صرخة العرب ،و�صحيفة الوفاق يف ج��اوة،
وقد �ضمت هذه النماذج الإ�سهامات الفعالة
من �أبناء اجلزيرة العربية يف تلك ال�صحافة،
ت�أ�سي�س ًا وم���ش��ارك��ة ،وت��وث�ي�ق� ًا لأح� ��داث يف
ب�لاده��م .وذ ّي ��ل الكتاب بفهار�س للأعالم
والأمكنة وال�صحف واملجالت.
اجل��دي��ر ذك��ره �أن للم�ؤلف كتب ًا �أخ��رى
وثقت لل�صحافة ال�سعودية من مثل :البدايات
ال�صحيفية من املنطقة الو�سطى ،والبدايات
ال�صحفية يف املنطقة الغربية ،والبدايات
ال�صحفية يف املنطقة ال�شرقية وتراجم ر�ؤ�ساء
حترير ال�صحف يف اململكة ،وبدايات الطباعة
وال�صحافة يف املكلة العربية ال�سعودية..
وغريها.

معايل الأ�ستاذ  /عبدلعزيز بن عبدالعزيز ال�سامل
 م�ست�شار بالديوان امللكي. ع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد اجلا�سر اخلريية. كاتب و�أديب معروف بقوة القلم والتعبري. حمب للعلم وطلبة العلم ،معروف باخلري والف�ضل.امل�شاركات:
 له م�شاركات يف جماالت الكتابة على اختالف �أنواعها ،ومن ذلك �أنه ن�شر على امتدادع�شرين عاماً �أو تزيد مقاالت �أ�سبوعية �ضمن الباب الأ�سبوعي (ح��روف و�أفكار) يف �صحيفة
الريا�ض .ومن م�ؤلفاته :كتاب بعنوان (�أزم��ة القيم) �ضمن �سل�سلة كتاب الريا�ض حتت ا�سم
م�سلم ابن عبداهلل امل�سلم.

د� .أحمد بن عمر بن حممد �آل عقيل الزيلعي
 دكتوراه يف الفل�سفة  -كلية الآداب  -جامعة درهام -�إجنلرتا يف 1404/5/27هـ املوافق 1984/2/28م
التخ�ص�ص الدقيق :تاريخ �إ�سالمي و�آثار ونقو�ش
�إ�سالمية يف اجلزيرة العربية
 رئي�س ق�سم الآثار واملتاحف مدة �ست �سنوات اعتباراً من 1408/11/1هـ�إىل 1414/11/1هـ.
 نائب رئي�س هيئة �صندوق اخلدمات طوال فرتة عمله مديراً للمركز. ع�ضو جمل�س ال�شورى احلايل.236
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د .فهد العرابي احلارثي
 ح�صل �شهادة دكتوراه الدولة يف "الآداب والعلومالإن�سانية" عام 1980م  -جامعة ال�سوربون بباري�س
 رئي�س مركز �أ�سبار للدرا�سات والبحوث والإعالم. ع�ضو هيئة تدري�س ،جامعة امللك �سعود عام 1981م. رئي�س حترير جملة اليمامة عام 1981م 1992 -م. ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سعودي منذ دورته الأوىل عام 1993م و�أعيد تعيينه يفاملجل�س للمرة الثانية عام 1997م ،ثم للمرة الثالثة عام 2001م.
 -رئي�س جمل�س �إدارة �صحيفة الوطن ال�سعودية (م�ؤ�س�سة ع�سري لل�صحافة والن�شر)

د .ح�سني الواد
 من مواليد تون�س ،وقد ح�صل على �شهادات �آخرها�شهادة دكتوراه الدولة يف الأدب العربي من جامعة
تون�س يف عام 1987م.
 عمل يف ال�سلك التدري�سي والإداري وامل�ؤ�س�سات التعليمية ،و آ�خ��ر ما عمله فيه،�أ�ستاذاً للتعليم يف الأدب العربي بجامعة تون�س منذ عام 1992م .و�أ�ستاذاً للتدري�س
يف اجلامعات التون�سية ،ثم �أ�ستاذاً ،وال يزال متعاقداً يف ق�سم اللغة العربية يف كلية
الآداب بجامعة امللك �سعود وذلك منذ �سبتمرب 2002م.
 له عدة �أعمال من�شورة238

د .عبداهلل بن �صالح بن �سليمان الو�شمي
 دكتوراه يف الأدب العربي من جامعة الإمامحممد بن �سعود الإ�سالمية.
 رئي�س نادي الريا�ض الأدبي. معد ومقدم لعدد من الربامج الإذاعية والتلفزيونية. �شارك يف عدد من الأم�سيات يف الداخل واخلارج. ُد ِّر�ست جتربته ال�شعرية يف عدد من امل�صادر.من م�ؤلفاته:
 قاب حرفني  -ديوان �شعر. البحر واملر�أة العا�صفة  -ديوان �شعر. حديث النهر ديوان د� .صالح الو�شمي رحمه اهلل -جمع ودرا�سة. -وجه ال�شعر  -م�آخذ النقاد على معاين �أبي متام - .فتنة القول بتعلم البنات -

د .عبداهلل الدنان
 دكتوراه يف العلوم اللغوية التطبيقية. عمل �أ�ستاذاً ملناهج وطرائق تدري�س اللغة الإجنليزيةيف كلية الرتبية جامعة الكويت من 1990-1977م.
 عمل �أ�ستاذاً للعلوم اللغوية وطرائق تدري�س اللغةاالجنليزية بجامعة �صنعاء من 1992-1991م.
 ن�شر حوايل خم�سني بحثاً وكتاباً يف جمال تعليم اللغة الإجنليزية وتعليم اللغةالعربية للأطفال ،واللغويات احلا�سوبية.
 �صمم برناجماً خا�صاً للتدريب على املحادثة بالف�صحى ،وتدر�س نظريته يف تعليمالف�صحى بالفطرة واملمار�سة يف العديد من الدول العربية.
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ندوة تكرمي د .عبدالعزيز املانع

د� .أحمد بن حممد ال�ضبيب
 دكتوراه من جامعة ليدز ،بريطانيا 1966م عمل يف الإدارة اجلامعية قائ ًما ب�أعمال رئي�س ق�سم اللغةرئي�سا للق�سم ،وعميدًا ل�ش�ؤون املكتبات،
العربية ،ثم ً
ووكي ً
ال جلامعة امللك �سعود للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ،ثم مدي ًرا للجامعة نف�سها يف الفرتة 1416 - 1410هـ.
 عمل �أمي ًنا عا ًما جلائزة امللك في�صل العاملية منذ �إن�شائها وحتى �سنة 1406هـ. ع�ضو يف املجامع اللغوية والعلمية يف بغداد ودم�شق والقاهرة والرباط. ع�ضو جمل�س ال�شورى �سابقاً. -ع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد اجلا�سر اخلريية

د .حممد بن عبدالرحمن الهدلق
 دكتوراه من جامعة �إدنربه عام 1978/1398م. عمل رئي�ساً لق�سم اللغة العربية بكلية الآداببجامعة امللك �سعود.
 عمل وكي ًال لكلية الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود ثم عميداً لها.
 عمل عميداً لكلية الآداب بجامعة امللك �سعود. �أ�ستاذ بق�سم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة امللك �سعود. �شارك ببحوث علمية يف عدد من امل�ؤمترات والندوات داخل اململكة وخارجا. ع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد اجلا�سر اخلريية.240

�أ .عبداهلل مناع
 ولد بحارة البحر يف مدينة جدة 1359هـ 1939 /م. ابتعث �إىل م�صر �أوائل عام 1957م والتحق بكلية طبالأ�سنان يف جامعة الإ�سكندرية وتخرج منها عام 1962م.
 �أ�صدر يف عام 1960م جمموعة من اخلواطر والق�ص�ص الق�صرية بعنوان مل�سات. له العديد من الإ�صدارات وا�صل م�شواره الأدبي وال�صحايف بالكتابة يف جريدةاملدينة مع بقاء التزاماته يف جريدة الرائد.
ُ -ك ِّلف عام 1974م بت�أ�سي�س و�إ�صدار جملة �إقر�أ بعد �أن مت اختياره رئي�ساً لتحريرها.

د .عبداهلل الغذامي
 �أ�ستاذ النقد والنظرية ق�سم اللغة العربية ـكلية الآداب ـ جامعة امللك �سعود.
 عمل يف جامعة امللك عبد العزيز /جدة يف الفرتةمن  1398هـ ( 1978م) �إىل  1409هـ ( 1988م) حيث
توىل تدري�س مواد النقد والنظرية ،و�أ�س�س ق�سم الإعالم ،و�أ�س�س جملة كلية
الآداب ،ور�أ�س ق�سم الإعالم ثم ق�سم اللغة العربية ،و�أ�شرف على �صياغة عدد من
امل�شروعات العلمية مثل مركز التعريب ومركز البحث العملي يف اجلامعة.
 ويف عام  1409هـ (1988م) انتقل �إىل جامعة امللك �سعود /الريا�ض حيث ي�شغل درجة(�أ�ستاذ) النقد والنظرية.
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ندوة تكرمي د .عبدالعزيز املانع

د� .أحمد بن حممد ال�ضبيب
 دكتوراه من جامعة ليدز ،بريطانيا 1966م عمل يف الإدارة اجلامعية قائ ًما ب�أعمال رئي�س ق�سم اللغةرئي�سا للق�سم ،وعميدًا ل�ش�ؤون املكتبات،
العربية ،ثم ً
ووكي ً
ال جلامعة امللك �سعود للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ،ثم مدي ًرا للجامعة نف�سها يف الفرتة 1416 - 1410هـ.
 عمل �أمي ًنا عا ًما جلائزة امللك في�صل العاملية منذ �إن�شائها وحتى �سنة 1406هـ. ع�ضو يف املجامع اللغوية والعلمية يف بغداد ودم�شق والقاهرة والرباط. ع�ضو جمل�س ال�شورى �سابقاً. -ع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد اجلا�سر اخلريية

د .حممد بن عبدالرحمن الهدلق
 دكتوراه من جامعة �إدنربه عام 1978/1398م. عمل رئي�ساً لق�سم اللغة العربية بكلية الآداببجامعة امللك �سعود.
 عمل وكي ًال لكلية الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود ثم عميداً لها.
 عمل عميداً لكلية الآداب بجامعة امللك �سعود. �أ�ستاذ بق�سم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة امللك �سعود. �شارك ببحوث علمية يف عدد من امل�ؤمترات والندوات داخل اململكة وخارجا. ع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد اجلا�سر اخلريية.240

�أ .عبداهلل مناع
 ولد بحارة البحر يف مدينة جدة 1359هـ 1939 /م. ابتعث �إىل م�صر �أوائل عام 1957م والتحق بكلية طبالأ�سنان يف جامعة الإ�سكندرية وتخرج منها عام 1962م.
 �أ�صدر يف عام 1960م جمموعة من اخلواطر والق�ص�ص الق�صرية بعنوان مل�سات. له العديد من الإ�صدارات وا�صل م�شواره الأدبي وال�صحايف بالكتابة يف جريدةاملدينة مع بقاء التزاماته يف جريدة الرائد.
ُ -ك ِّلف عام 1974م بت�أ�سي�س و�إ�صدار جملة �إقر�أ بعد �أن مت اختياره رئي�ساً لتحريرها.

د .عبداهلل الغذامي
 �أ�ستاذ النقد والنظرية ق�سم اللغة العربية ـكلية الآداب ـ جامعة امللك �سعود.
 عمل يف جامعة امللك عبد العزيز /جدة يف الفرتةمن  1398هـ ( 1978م) �إىل  1409هـ ( 1988م) حيث
توىل تدري�س مواد النقد والنظرية ،و�أ�س�س ق�سم الإعالم ،و�أ�س�س جملة كلية
الآداب ،ور�أ�س ق�سم الإعالم ثم ق�سم اللغة العربية ،و�أ�شرف على �صياغة عدد من
امل�شروعات العلمية مثل مركز التعريب ومركز البحث العملي يف اجلامعة.
 ويف عام  1409هـ (1988م) انتقل �إىل جامعة امللك �سعود /الريا�ض حيث ي�شغل درجة(�أ�ستاذ) النقد والنظرية.
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د� .سعد بن عبد الرحمن البازعي
 الدكتوراه يف الأدب الإجنليزي والأمريكي من جامعةبردو 1983 Purdueم.
 ع�ضو هيئة تدري�س بق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابهابكلية الآداب /جامعة امللك �سعود.
 م�ست�شار غري متفرغ بوزارة التعليم العايل (1405ـ 1985 /1406ـ )1986 امل�شرف العام على �صحيفة "ريا�ض ديلي" ( 1406ـ 1986 /1408ــ)1988 مدير مركز البحوث بكلية الآداب (1410ــ1990 /1412ـ )1992 رئي�س جمل�س �إدارة النادي الأدبي بالريا�ض �سابقاً. -ع�ضو جمل�س ال�شورى.

د .فهد خليفة الوهابي
 �أ�ستاذ م�ساعد وا�ست�شاري طب نف�س امل�سنن. زمالة جامعة �أوتاوا يف جمال طب نف�س امل�سنني و�أمرا�ضالذاكرة 2003 -م.
 الزمالة الكندية يف الطب النف�سي من الكلية امللكيةالكندية للأطباء واجلراحني 2001 -م.
اخلربات املهنية:
 رئي�س ق�سم الطب النف�سي بكلية الطب وامل�ست�شفيات اجلامعية. �أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الطب النف�سي 2004 -م. ا�ست�شاري زائر  -م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث.242
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