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فصول من األدب العاملي
إعداد
د .دالل عباس
و
د .حسن جعفر نور الدين

"األدب الياباين"
إنّ أقدم موروثات األدب الياباين هو الشعر ،وأقدم الشعر الياباين هو خري شعر اليابان ،هذاا مذا
صرّح به علماء اليابان أنفسهم ،ومن أقدم الكتب اليابانية وأشهرها كتاب "مانيو شيو" وتعذين "كتذاب
العشرة آالف ورقة "وهو عشرون جملداً ،مجع فيها ناشرا الكتاب أربعة آالف ومخسمائة ( )0044قصيدة.
نظمها الشعراء خالل القرون األربعة السالفة ،وفيها جتد شعر "هيتومارو" وشعر "أكاهيتو" ومها الشذاعران
اللاان ازدهر بنتاجهما الشعر يف عصر "نارا" (407 -420م).
ومن شعر "هيتو مارو" املتوىف سنة 434م ،أبيات يرثي هبا حبيبته عندما ماتت وتصاعد الذدخان
من جثماهنا احملترق إىل شعاب التالل ،عمالً بالطقوس اليابانية:
أواه؟ هاه السحابة هي حبيبيت؟
هاه السحابة اليت جتوب يف الوهد العميق
الاي يتخلل جبل ها تسوزو املنعزل
ومن حماوالت مجع الشعر الياباين وإنقاذه من الزوال ،ما قام بذه األمااوذور "دا"ذو" (-898
934م) عندما مجع ألفًا ومائة قصيدة ،نُظمت خالل القرن ونصف القرن املاضيَيْن يف ديوان مشترك أولذق
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عليه اسم "كوكتشو" ومعناها "قصائد قدمية وحديثة" ،وكان ساعده يف هاا العمل الرائذع "تسذورايوك"
الشاعر الظامل العظيم الاي كتب مقدمة للديوان ،هي أمتع من املقطوعات اليت جاء هبا مذن ربذة الشذعر
عندهم ،قال يف تلك املقدّمة الرائعة ،اليت حتكي قصة الشعر يف اليابان:
"الشعر يف اليابان كالبارة ،تنبت من قلب اإلنسان ،فتورق من اللغة أوراقاً ال حصر لعددها ،ففي
هاا العامل املليء باألشياء ،ترى اإلنسان جماهداً يف سبيل ألفاظ يعبّر هبا عن االنطباع الاي تركته املرئيّذات
واملسموعات يف قلبه؛ وهكاا حدث لقلب اإلنسان أن "د التعبري املنشود يف ألفاظ متتّعهَ ،و َج َدها يف مجال
الزهر ،ويف إعجابه بتغريد الطري ،ويف حسن استقباله للضباب الاي يغسل بنذداه سذهول األر  ،كمذا
وجدها يف حزنه الاي شاور به العطف على ندى الصباح السريع الزوال ...لقد اهتز الشعراء إىل قذر
الشعر كلما رأوا البطاح بيضاء برذاذ الثلج الاي يتناثر من زهرات الكريز الساقطة إىل أصباح الربيذع ،أو
مسعوا يف أمسيات اخلريف حفيف األوراق وهي تتساقط ،أو كلما رأوا مشاهد األيام املؤملة البشعة تنعكس
أمام أعينهم على مرآة احلوادث عاماً بعد عام ...أو كلما أخاهتم الرعدة حني يرون قطرة النذدى الزائلذة
ترتعش على الكأل املزدان بآللئه. 1
لقد أجاد "تسورايوكي" التعبري عن املوضوع الاي يتناوله الشعر الياباين دائماً ،وهو مذا تبديذه
الطبيعة من أوجهٍ وحاالت ،ومن ازدهار وذبول ،الطبيعة يف تلك اجلزر اليت جعلتذها الذااكني مشذهداً
للروائع ،وجعلها املطر الغزير دائمة اإليناع ،وإن الشعراء يف اليابان ليمرحون يف ما مل تلكه األلسذن مذن
جوانب احلقول والغابات والبحر ،فصغار السمك تنثر الرذاذ وهي تتقلب يف جماري اجلبال ،والضفادع تقفز
سفُ الضباب الاي سذكن بذال
فجأة من الاك الساكنة ،الشطآن ختلو من املدّ واجلزر ،والتالل تقطعها كِ َ
حراك ،وقطرة الندى تأوي كأهنا اجلواهر املكنونة يف ثنية جنم من أجنم الكأل ،وكثرياً ما ميزج شعراء اليابان
يف شعرهم بني أغاين احلب وأشعار عبادهتم للطبيعة النامية ،كما قال "تسورايوكى" العظيم وهو حيكي قصة
حبه املرفو

يف أربعة أسطر ،مزج فيها الطبيعة مزجاً رائعاً:

 -1قصة الحضارة -ول ديورانت -ج 5م -1ص  29و ،29ترجمة .د .زكي نجيب محمود .مطبعة لجنة التأليف والنشر .القاهرة1291 -م.
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أتقول أن ال شيء وشيك الزوال...
مثل زهرة الكريز؟ لكنّي أذكر حلظة
ذبلت فيها زهرة احلياة بكلمة واحدة
ومل تعد تتحرك من الريح هبة.
وليس احلب دائماً هو املوضوع الرئيسيّ يف الشعر الياباينّ ،لكنّك مع ذلك تسذمع نغماتذه هنذا
وهناك ،بسيطة خملصة عميقة على حنو ال يضارعها فيه أدب آخر:
آه ،حتوّلت األمواج البيض على مدى البصر،
مما أراه وافياً على حبر "إيسي"
زهرات
أمجلها واقة أقدّمها هدية حلبيبيت.
وال يين الشعراء اليابانيون ميدّون الطبيعة وحيتفلون هبا ،ففي حلظة ما ،قد حيسّ اإلنسان كأنَّ مجال
الدنيا بأسره قد امنحى ،لكن ما هو إأل أن يأخا الثلج بالسقوط ،وينهض اإلنسان من نومذه يف الصذباح
التايل ،ليجد القرية واجلبال قد حتولت إىل فِضّة ،وتدبّ احلياة يف األشجار اليت كانت عارية ،إذ يعود إليهذا
إزهارها ،إنّ الشتاء يشبه نعاس الليل ،الاي "دّد لنا القوة والنشاط.
ذلك ما قاله "إكن" أحد فالسفة اليابان ،حيث وجد أنَّ الطبيعة هي آخر موئل يلوذ به ليلتمس سعادته:
إنَّين أحبّ الزهر ،فأهنض من نومي باكراً
وأحبّ القمر ،فآوي إىل خمدعي متأخراً
إن الناس "يئون ويروحون ،كأهنم جماري املياه العابرة.
أمّا القمر ،فباق على وول العصور.
وإذا كان شعرهم يفيض حبب الطبيعة وأغاين احلب كما ذكرنا ،فإهنم يرثون رثاءً مراً ملا يرونه يف
اإلزدهار واحلب واحلياة من قصر األمد ،والعجيب أن هاه األ ّمة اليت متوج باملقاتلني ،قلّما تتغىن يف شذعرها
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بالقتال ،وكانت الكثرة الغالبة من القصائد قصرية بعذد عهذد نذارا (407 -420م) فهذاه جمموعذة
"كوكنشو" اليت حتتوي ألفاً ومائة قصيدة ،ال جتد إال مخساً منها فقط صيغت يف صورة" -التانكا" -وهذي
صورة تكون فيها القصيدة مؤلفة من مخسة أبيات ،أوهلا من مخسة مقاوع ،وثانيها من سبعة ،وثالثها مذن
مخسة ،ورابعها من سبعة ،وخامسها من سبعة كالك ،وليس يف هاه القصائد قافية ،ذلك ألن ألفاظ اللغة
اليابانية كلها تقريباً تنتهي حبرف "مدّ" ،فال تترك جمال االختيار أمام الشاعر ،من االتساع حبيذث ينتقذى
خمتلف القوايف ،وكالك ليس يف شعرهم تفاعيل وال نغم ،وال مقدار معني من الكلمات يف البيت الواحذد،
لكنك جتد فيه الكثري من أالعيب اللغة ،فتراهم يضيفون مقاوع يف أوائل الكلمات ال يكون هلا معىن سوى
ما تضفيه إىل الكالم من تنغيم .ويستهلّون قصائدهم بأبيات تعمل على تكملة الصورة أكثر مما تذؤدي إىل
إمتام الفكرة ،ويربطون العبارات بألفاظ حتمل معنيني على حنو يثري يف القارىء الدهشة واالنتباه ،ولقد خلع
الزمن ثوباً من اجلالل على أمثال هاه األالعيب اللفظية عند اليابانيني ،وأشعارهم حمبّبذة لذدى وبقذات
الشعب ،ومع ذلك ال يؤدي ذلك بالشاعر إىل السوقيّة يف شعره ،بل األمر على نقيض ذلك ،إذ متيل هذاه
القصائد الكالسيكيّة إىل االرستقراويّة يف فكرها ولفظها ،فألهنا ولدت يف جو تشيع فيه أبّهة القصور ،تراها
مصوغة صياغة روعي فيها اإلحكام ،على حنو يكاد "عل منها تعبرياً عن األنفة والكاياء ،وهاه القصذائد
تنشد كمال اللفظ والصياغة أكثر مما تبحث عن جدّة املعىن ،وهي تكسب العاوفة أكثر مما تعبّذر عنذها،
وهي يف كايائها أرفع من أن تطنب القول وتطيل ،فلن جتد أرباب القلم يف أي بلد من بالد األر

سوى

اليابان ،وكأمنا أراد شعراء اليابان أن يكفّروا بتواضعهم يف القول عما زلَّ فيه مؤرخوها من هتويل يف الفخر
بأنفسهم ،فيقول اليابانيون إنك إذا كتبت ثالث صفحات عن الرياح الغربية ،زللت يف ثرثذرة السذوقة،
فالفنان األصيل ال ينبغي له أن يفكّر عن القارىء ،بل أن يغريه حىت يستثري فيه نشاط التفكري لنفسه .فكذلّ
قصيدة عند الياباين ال بد أن تكون سجالً هادئاً لوحي اللحظة اليت كُتبت فيها.
وعلى ذلك فإننا نضلّ سواء السبيل لو أننا حبثنا يف هاه الدواوين أو يف جمموعة املختذارات الذيت
تسمى "هياكونن إشو" ،ومعناها أشعار متفرقة ملئة شاعر ،نض ّل لو أننا حبثنا عن قصيدة فيها محاسة أو عذن

-5-

ملحمة فيها حروب ،أو عن مطوّالت غنائية .-فهؤالء الشعراء إمنا أرادوا أن خيلّدوا أنفسهم بسطر واحد،
فها هو "سا"يوهوشي" قد فقد أعزّ أصدقائه ،وانقلب راهباً ،ووجد يف أضرحة "إيسي" ما كانت تنشذده
نفسه املتصوّفة من عزاء .فراح يقر

الشعر يف عزيزه الفقيد هباه األسطر البسيطة:
ما هاا الاي
يسكن ها هنا
لست أدري
لكن قليب مليء بنشوة الرضى
والدموع تنهمر من عيينّ.

وملا فقدت السيدة "كاجا نو شيو" 3440 -3443م -زوجها مل تكتب فيه سوى هاه السطور
القليلة جداً:
إنّ كلّ ما يبدو من أشياء
ليست سوى حلم يطوف حبامل
إين ألنام ...وإين ألستيقظ...
فما أفسح السرير بغري زوج يف جواري.
وبعدئاٍ فقدت إبنها ،فأضافت إىل هاه القصيدة القصرية بيتني آخرين:
كم واف اليوم
هاا الباسل الاي يقتنص اليعاسيب

1

وبات نظم املقطوعات الشعرية ،ويسموهنا "تانكات" لعبذة ارسذتقراوية شذاعت يف الذدوائر
اإلمااووريّة ،ونرى يف أدب ذلك العصر إشارات تدل على أن مجاعة من الناس يتطذارحون الشذعر ،أو
ينشدونه وهم سائرون يف الطريق ،وكان اإلمااوور -يف أوج العصر اهليوي -ينظّم مباريذات يف الشذعر
 -1قصة الحضارة -د .زكي نجيب محمود -ج 5م -1ص .29 -29
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يشترك فيها ما يقرب من ألف ومخسمائة شاعر ،يتنافسون أمام حمكّمني من العلماء ،ليحكّموا أيهم أفحذل
يف صياغة املوجزات الشعرية ...بل أنشىء يف سنة 903م مكتب خاصّ للشعر ،يُشرف على تنظيم هذاه
املباراة .والقصائد الراحبة يف كل مباراة تُحفظ يف دار احملفوظات.
وجاء القرن السادس عشر ،فأحسّ الشاعر الياباينّ أنه يرسف يف وول القصائد ،وصذمَّم علذى
تقصري التانكات ،وكانت "التانكا" يف األصل تكملة يضيفها شخص إىل قصيدة بذدأها شذخص آخذر،
فأصبحت بعد التقصري تسمى "هوكو" أي العبارة الواحدة ،تتألف من ثالثة أسطر تتكون أوهلا من مخسذة
مقاوع ،وثانيها من سبعة ،وثالثها من مخسة .وكان نظم القصائد من نوع اهلوكو هو البذدع الشذائع يف
عصر "جنروكو" 3440 -3788م مث بات البدع عندهم شغفاً بلغ حد اهلوس ،فكنت تذرى الرجذال
والنساء ،والتجّار واجلند ،والصنّاع والفالحني يهملون شؤون احلياة اليومية ليشتغلوا بصياغة شعريّة موجزة
من نوع "اهلوكو" .وملا كان اليابانيون مولعني باملقامرة ،فقد راحوا يراهنون مببالغ جسيمة مذن املذال يف
مباريات تُقام لنظم قصائد اهلوكو ،حىت لقد جعلها بعض املغامرين يف ميدان األعمذال مرتزقذاً .فكذانوا
حيشدون كل يوم آالف الناس املعجبني هباا التنافس ،لالك اضطرّت احلكومة آخر األمر أن تقذاوم هذاه
احللبات الشعريّة وأن متنعها.
وأنبغ من أجاد الشعر من نوع اهلوكو ،هو "ماتسورا باشو" 3790 -3703م ،والذاي كذان
مولده -يف رأي يوين نوجشي -أعظم حادثة يف تاريخ اليابان:
وكان باشو هاا سيّافاً ناشئاً ،مات مواله وأستاذه فكان ملوته أعمق األثر يف نفسه ،فاعتزل حيذاة
القصر ،وزهد يف لاائا اجلسد مجيعاً .وراح يضرب يف فجاج األر

على غري هدى ،متفكراً ،معلماً ،وعبّر

عن فلسفته اهلادئة يف نتف من شعر الطبيعة اليت ينزل -كما ذكرنا -من ذواقة األديب منزلة رفيعة ،ألنذه
يضرب أروع األمثلة للكالم الاي يوحي باملعاين على الرغم من إ"ازه الشديد ،ومن أقواله:
الاكة القدمية.
وصوت الضفدعة وهي تثب يف املاء
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ومن قوله أيضاً* :
ساق من حشيش حطَّ عليه
اليعسوب حماوالً أن يضيئه.

1

 املقالة-كان آراي هاكوسيكي (3420 -3704م) كاتباً للمقالة كما كان مؤرخاً ،وله نتاج عظذيم يف
هاا اللون من األدب (أدب املقالة) حبيث أنه رمبا كان أمتع ضروب األدب الياباين مجيعاً .على أن الزعامذة
يف أدب املقالة كان المرأة ،فكتاب "صور على الوسادة" الاي كتبته السيدة سذي شذوناجون (حذواىل
3444م) يوضع عادة يف أعلى مراتب هاا األدب .كما أنه أول ما كُتب فيه.
والكاتبة نشأت يف البالط والزمان اللاين نشأت فيهما السيدة "موراساكي" كاتبة القصذة الذيت
حتدثنا عنها آنفاً ،واختارت لنفسها ولقلمها احلياة املترفة من حوهلا ،فراحت تصف تلك احليذاة يف صذور
عابرة.
والكاتبة من وائفة "فيوجيورا" ،وقد صعد جنمها حىت أصبحت وصيفة اإلمااوورة ،فلما قضذت
االمااوورة حنبها ،توارت عن األنظار ،فمن قائل إهنا أوت إىل دير ،ورأى آخر أهنا انطوت يف ثنايا الفقذر،
لكنَّ كتاهبا ال يدل على صدق هاين التوقّعني ،وكانت تنظر إىل اإلباحية اخللقيّة يف عصرها بالعني املتساهلة
اليت عرف هبا ذلك العصر ،كما أهنا ال تُنزل رجال الدين املاديني منزلة عالية من نفسها ،حيذث تقذول يف
مقالة هلا:
 =1قصة الحضارة .ول ديوزانت .ترجمة د .زكي نجيب محمود -ص .21 -29
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إن الواعظ الديين ال بد أن يكون وسيم احمليّا ،إذ يسهل عندئاٍ أن حتدج بعينيك يف وجهه ،وبغذري
ذلك يستحيل االنتفاع حبديثه ،ألن عينيك ستحومان هنا وهناك ،ويفوتذك أن تصذغي إىل قولذه ،وإذًا،
فالواعظون الدميمون تقع عليهم تبعة كاى .ولو كان رجال الوعظ حييون يف عصر أنسب هبم من عصرنا،
لسرّين أن أحكم عليهم حكماً أقرب إىل صاحلهم من حكمي عليهم اآلن ،لكنَّ األمر كما أراه يف الواقذع،
يدعوين إىل القول إنَّ خطاياهم أشنع فحشاً من أن حتتمل منا جمرد التفكري.
مث تضيف الكاتبة إىل ذلك قوائم مبا حتبّ وما تكره:
فاألشياء اليت تبعث يف نفسها النشوة:
أن أعود إىل البيت من رحلة وقد امتألت العربات حىت فاضت.
أن يكون حول العربة عدد من املشاة الاين خيفرون الثرية والعربات تسرع يف السري.
زورق هنريٌّ يسبح على املاء.
األسنان زُيّنت بالسواد على حنو مجيل.
أما األشياء اليت تثري يف نفسها الكراهية:
غرفة مات فيها وفل.
مدفأة انطفأت نارها.
حوذيٌّ يكرهه ثور عربته.
والدة سلسلة متصلة من البنات يف بيت عامل.
ومن األشياء املامومة:
الناس الاين إذا قصصت عليهم قصة قاوعوك بقوهلم :إننا نعرفها.
مث يقولون القصة على صورة ختتلف كلّ االختالف عما كنت تنوي أن تقوله...
والرجل الاي تصادفه امرأة ،ويكون بينهما ودّ ،فيُثين على امرأة أخرى يعرفها.
والضيف الاي يقص عليك قصة وويلة وأنت عجالن.
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شخري رجل حتب أن ختفيه ،والرجل ينام يف مكان ال شأن له به ...والااغيث.
وليس ينافس هاه السيدة يف مكان الصدارة من أدب املقالة يف اليابان ،إال "كامونو -شذوي" (-3300
3237م) -الاي اعتنق البوذية فأصبح راهباً من رهباهنا ،وملا بلغ اخلمسني من عمره ،اعتكف يف حديقذة
يف اجلبل ،حيث انصرف إىل حياة التأمل ،وهناك كتب كتاباً يودّع به احلياة الصاخبة ،وأسْمَى كتابه "هذو
ﭽوكي" وقد ألّفه سنة 3232م ومعناه "مدوّن األقالم العشرة املربّعة" إذ بعد أن يبيّن الصعاب واملضايقات
اليت تعتر

اإلنسان يف حياته املدنية ،ووصف جماعة سنة 3383م ،أخا يروي لنا كيف أقام لنفسه كوخاً

مساحته عشرة أقدام مربعة ،وارتفاعه سبعة أقدام ،واستقر فيه راضيَ النفس بفلسفة ال يعكر هدوءها شيء.
وزمالة هادئة ملا يُحيط به من كائنات الطبيعة .وال يسع األمريكيّ الاي يقرؤه إال أن يسمع فيه صوتاً شبيهاً
بصوت "ثورو" ،وإنْ يكن صادراً من اليابان يف القرن الثالث عشر ،فالظاهر أن كلَّ جيل ال بدَّ لذه مذن
كاتب يدعو إىل معاشرة الطبيعة.

1
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 النثر الياباين - -1القصة -
إذا كانت القصائد اليابانية شديدة اإل"از ،كما سبق وذكرنا يف باب الشعر ،فلنا أن نعزّي أنفسنا
بالقصّ ة اليابانية ،إذ قد تبلغ روائع القصص عندهم عشرين جزءاً .بل قد تبلغ ثالثني .وأرفع هاه القصذص
مكانة هي قصة " جنذﭼذي مونوجاتاري" ومعناها احلريفّ والصحيح هو ثرثرة تدور حول "جنذﭼذي"،
وهاه القصة يف إحدى وبعاهتا متأل أربعة آالف ومائتني وأربعاً وثالثني صفحة ،وأُلفت هاه القصة حذواىل
سنة 3443م .ألفتها السيدة "موراساكي نو شيكيبو" وهي من قبيلة غوﭼبوارا العريقة ،وقد تزوّجت مذن
رجل من هاه القبيلة عينها ،لكنه تويف بعد أربعة أعوام من زواجهما .فجعلت تسرّي عن نفسها بتذأليف
قصة تارخيية يف أربعة ومخسني جزءاً ،وبعد أن استنفدت كل ما كان لذديها مذن ورق ،سذرقت أوراق
"السُّتْرات" البوذيّة املقدّسة من معابدها ،واستخدمتها ورقاً ملخطوط قصتها.
وبطل القصة إبن ألمااوور أجنبه من أقرب حمظيّاته إىل نفسه وهي "اكاتيسوبو" وبلغت من روعة
اجلمال حبيث أثارت الغرية يف صدور سائر احملظيّات مجيعاً .وجعل هؤالء يغظنها حىت قضني على حياهتذا
غيظاً.
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فلنرَ كيف تصف الكاتبة موراساكي ،اإلمااوور ،وهو ال "د يف موهتا ما يعزّيه .
ولعل الكاتبة يف هاا قد أسرفت يف تقديرها ملدى استطاعة الرجل أن خيلص يف حبه ،قالت:
"وكرّت األعوام ،لكن اإلمااوور مل ينس فقيدته ،وعلى الرغم من كثرة النساء الالئي جيء هبذنّ
إليه يف القصر لعلهنّ يثرن اهتمامه ،فقد أغضى عنهن مجيعاً ،مؤمناً بأن العامل كلّه ليس فيه امذرأة واحذدة
تشبه فقيدته ...ومل ينفكّ يشكو من القدر الاي مل يسمح هلما معاً بأن يفيا بالعهد الاي كانذا يكرّرانذه
كلّما أصبح صباح أو أمسى مساء ،وهو أن تكون حياهتما كحياة الطائرين التوأمني اللاين يشذتركان يف
جناح واحد ،أو كحياة الشجرتني التوأمتني اللتني تشتركان يف غصن واحد."2
وكا "جنذﭼذى" وأصبح أمرياً فاتناً ،له من وسامة الشكل أكثر مما له من اسذتقامة األخذالق،
فجعل يتنقل من غانية إىل غانية تنقّل "توم ﭼونز" إال أنه قد باَّ يف تنقله ذلك البطل املعروف يف أنه مل يفرق
بني ذكر وأنثى فهو ميثل فكرة املرأة عن الرجل -كله عاوفة وكله إغراء -دائم التفكري ودائم احلب هلذاه
املرأة أو لتلك؛ وكان " جنذﭼذى" أحياناً "إذا ما أملت به امللمّات ،يعود إىل بيت زوجته."3
وترى الكاتبة "السيدة موراساكي" تقص لنا مغامرته بالتفصيل على حنو حتسّ فيه بفرحها بروايذة
قصته ،ملتمسةً له ولنفسها العار التماساً رقيقاً:
"إن األمري الشاب كان يعدُّ مهمالً لواجبه إمهاالً ال شكّ فيه ،إذا مل يكن قد أسذرف يف "فلتاتذه"
الكثرية ،وإن كلّ إنسان ال يسعه إال أن يعدّ سلوكه هاا وبيعياً ال غبار عليه ،حىت ولو كان سلوكاً يُعذاب
على عامة الناس ...إنين يف احلقيقة ألكره أن أقص بالتفصيل أموراً قد حتوّط هو نفسه كذلّ االحتيذاط يف
إخفائها ،لكين سأقص هاه التفصيالت ،ألنين أعلم أنَّك لو وجدتين قد حافت شيئاً ،فستقول :ملاذا؟ أألنّ
املفرو

فيه أنه ابن إمااوور ،اضطرت إىل ستر سلوكه بستار مجيل ،وذلك حباف كل نقائصه ،وستقول
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إن ما أكتبه ليس تارخياً ،والقصة ملفّقة أريد هبا التأثري يف األجيال التالية تأثرياً خيدعهم عن احلقيقة ،والقصّة
كما هي ستجعلين يف أعني الناس ناقلة ألنباء الدعارة ،لكين ال حيلة يل يف ذلك."1
ومير

" جنذﭼذى" خالل مغامراته الغرامية ،فيندم على مغامراته تلك ،ويزور ديراً لريتذدَّ إىل حظذرية

التقوى على يديْ كاهن ،لكنّه يف الدير يلتقي بأمرية مجيلة (يأىب تواضع الكاتبة إال أن تسمّيها بامسها هذي،
موراساكي) فتشغله تلك األمرية حىت ليتعاّر عليه أن يتابع الكاهن وهو ينحو إليه باللوم على خطاياه:
"بدأ الكاهن يقصّ القصص عن زوال هاه احلياة الدنيا وعن اجلزاء يف احلياة اآلخرة ،ولقد ارتذاع
جنذﭼذى حني متثلت له فداحة خطاياه اليت اقترفها ،إنه لعااب أليم أن يعلم أن هاه اخلطايا ستظل واخزة
لضمريه ما بقي حياً يف هاه الدنيا ،فما بالك حبياة أخرى ستتلو هاه ،فياله من عقاب شديد ذلذك الذاي
ينتظره يف مستقبله! وكلّما قال الكاهن شيئاً من هاا ،أخا جنذﭼذى يفكر يف تعاسته ،أال ما أمجلها فكرة
أن يرتدَّ راهباً وأن يقيم يف مكان كهاا! ...لكن سرعان ما استدارت أفكاره ناحية الوجه اجلميل الذاي
كان قد رآه ذلك األصيل واشتاق أن يعرف عن تلك املرأة شيئاً فسأل الكاهن :من ذا يسكن معذك هذا
هنا؟"
وتعاون الكاتبة املؤلّفة بطلها جنذﭼذى على موت زوجته يف أثناء الوالدة ،حبيث أتيح له أن خيلي
مكان الصدارة يف بيته ألمريته اجلديدة "موارساكي".
ورمبا كان مجال الترمجة هلاا الكتاب هو الاي أضفى عليه هاه الروعة اليت ميتاز هبا مذن سذائر
اآليات األدبيّة اليابانيّة اليت ترمجت إىل اإلجنليزيّة ،و"وز أن يكون مترمجة -وهو مستر ويلي -قذد فذاق
األصل بترمجته كما هي احلال مع فتزوجرولد (يف ترمجته لرباعيات اخليام) ،فإذا ما تناسينا تشريعنا اخللقذي
برهة -يف أثناء قراءة هاا الكتاب -وسايرنا حوادث هاه القصة اليت جتعل الرجال والنساء "يتالقحون كما
يتالقح الاباب يف اهلواء" -على حد تعبري ودزورث يف وهللم مايستر -لوجدنا يف "قصة جنذﭼذى" أروع
حملة يف مستطاعنا اليوم ،مما يتيح لنا رؤية ألوان اجلمال املخبوء يف األدب الياباين ،فإن كاتبته "موراسذاكي"
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قد كتبته بأسلوب وبيعيّ سلس ،سرعان ما "عل موضوعها مادة حديثة مع أصدقائه ،فالرجذال والنسذاء
واألوفال بصفة خاصّة ،الاين حييون على صفحات قصّتها الطويلة ينبضون مجيعاً باحلياة الصحيحة ،والعامل
الاي تصفه مصطبغ بصبغة احلياة احلقيقية اليت نعيشها ونراها(*) ،على الرغذم من أهنا كادت حتصر نفسها
* -إن السيدة الكاتبة لتدخل بقصتها حىت يف البيوت العادية دخول الفامهة لدقائقها ،وهي جتعل "أوكذانو
كامى" -وذلك حواىل سنة 3444م -تعبّر عن الرأي احلديث الاي يطالب للمرأة حبق التعليم" :وهنالذك
كالك الزوجة النشيطة اليت – على الرغم من مظهرها -تلفّ شعرها وراء أذهنا ،وتكرّس نفسها تكريسذًا
تاماً لدقائق حياتنا املنزلية ،والزوج يف غدواته وروحاته حول العامل ،ال بد أن يرى وأن يسمع أشياء كذثرية
ال يستطيع أن يتحدّث فيها ملن ال يعرفهم ،لكنه يغتبط إذ يتحدث فيها إىل زوجته احلبيبة الذيت ميكنذها أن
تصغي إىل ما يقوله هلا إصغاء املشاورة لشعوره الفامهة لعقله ،واليت ميكنها أن تضحك معذه إذا ضذحك،
وتبكي إذا بكى ،وكالك كثرياً ما حيدث من أحداث السياسة ما يغمّه غ ّماً أو ميتعه متعة كاى وعندئذا
تراه ينفرد يف جلسته مشتاقاً أن يتحدث يف األمر إىل صديق ،فال تزيد زوجته على قوهلا له" :ماذا بك ،مث ال
تأبه له ،فيكون انصرافها هاا عنه أكا ما يسيء إليه".
يف القصور اإلمااووريّة والدور الفخمة ،إن احلياة اليت تصفها هي حيذاة العِلية اليت ال هتتم كثرياً مبا تتكلفه
احلياة وما يتكلفه احلب من نفقات ،لكنها يف حدود تلك احلياة ،تراها تؤدّي الوصف أداء وبيعياً دون أن
تضطر إىل االستعانة يف قصتها بشواذ الشخصيات واحلوادث لتثري هبا اهتمام القارىء ،فاألمر هو كما جاء
يف العبارة التالية على لسان "أومانو كامي" عن بعض الرسّامني الواقعيني ،معبّرة عن رأي الكاتبة "السذيدة
موراساكي"" :إن التالل واألهنار كما هي يف صورها املألوفة اليت تراها األعني ،واملنازل كما تقذع عليهذا
أينما سرت ،بكل ما هلاه وتلك من مجال حقيقيّ يف التناسق والشكل -لو أنك رمست مناظر كهاه رمسذاً
هادئاً ،أو بينت ما يكمن وراء حاجز حبيب إىل قلبك ،معزول عن العامل مستترٍ عن األبصذار ،أو رمسذت
أشجاراً كثيفة على تل ووىء ال يشمخ بأنفه ،أقول لو رمست هاا كلّه بالعناية الالزمة من حيث سذالمة
التكوين والتناسب واحلياة -لكانت أمثال هاه الرسوم مما يتطلب أدق احلاق من أنبغ األعالم ،وهي الذيت
توقع الفنان العادي يف ألوف األخطاء".
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وال أحسب األدب الياباين بعدئا قد أنتج يف القصة ما يوازي يف روعته قصة " جنذﭼذى" أو ما
يساوي هاه القصة يف مبلغ تأثريها يف تطور اللغة تطوراً أدبياً؛ نعم إن القرن الثامن عشر قد بلذغ يف أدب
القصة أوجاً ثانياً ،ووفّق كثريون من أدباء القصة يف التفوق على "السيدة موراساكي" لكنهم تفوقوا عليهذا
يف وول ما رووا من حكايات أو يف مدى ما أباحوه ألنفسهم من تصوير للدعارة ،من ذلك مثالً كتذاب
"القصص التهاييب" الاي نشره "سانتو كيُودِنْ" سنة 3493م ،لكنه كان بعيداً عن الغايذة الذيت زعمهذا
لنفسه -غاية التهايب -بعداً حدا بأويل األمر أن ينفّاوا القانون الاي حيرّم الفحش ،فيحكموا على الكاتب
بأن تغلَّ يداه مخسني يوماً وهو يف داره ،وكذان "سانتو" هاا يتاجر بأكيذاس الطباق واألدوية "البلديّذة"
وتزوج من عاهرة ،وكسب الشهرة أول ما كسبها بكتاب أخرجه عن بيوت الدعارة يف لوكيو ،وبعدئذا
أخا يهاّب من أخالق قلمه شيئاً فشيئاً ،لكنه مل يقتلع هباا التهايب من مجهور القراء ما تعودوه من إقبال
على شراء كت به إقباالً عظيماً ،كل هاا التشجيع ،خرج على كل السوابق املعروفة يف تاريخ القصص الياباين
فطالب الناشرين بدفع شيء من املال مثناً لكتبه ،إذ يظهر أن سابقيه من املؤلفني كانوا يكتفون من األجذر
بدعوة يدعوهنا على عشاء ،وقد كان معظم كتّاب القصة من الداعرين الفقراء ،الاين أنزهلم اجملتمذع مذع
املمثّلني منزلة هي أدىن ما تكون املنزلة امتهاناً ،وظهر قصصيٌّ آخر هذو "كيوكذوب بذاكني" (-3474
 )3808كان أقدر فنّاً يف قصصه من "كيودن" لكنّه أقلّ استثارة الهتمام قرّائه ،وهذو مياثذل "سْذ ُكتْ"
و"دمياس" يف صبِّه للتاريخ يف قالب قصصيٍّ يفيض باحلياة ،ولقد بلغ إعجاب قرّائه به يف هناية األمر مبلغذاً
جعله ميطّ إحدى قصصه يف مائة جزء ،وكان "هوكوساي" يوضّح قصص "باكني" بالرسوم ،ولبثا يف العمل
زميلني حىت نشب بينهما اخلالف -وما داما من أبناء عبقر فال بد من خالف -مث افترقا.
وأمرحُ هؤالء القصاصني مجيعاً هو "ﭼذيذﭙنشا إيكو" (مات سنة 3833م) وهو يف اليابان يعادل
"ىل ساج" و"دكنز"؛ بدأ "إيكو" حياته الراشدة بثالث ز"ات ،فشل منها اثنتان بسبب أن حَمَوَيْه يف كلتا
احلالني مل يفهما شاوذ مسلكه الناشىء عن اشتغاله باألدب؛ فقد رضي بالفقر متفكّهاً ،مل يكذن يف بيتذه
أثاث .فعلّق على جدرانه العارية صوراً لألثاث الاي كان سيشتريه لو استطاع ،ويف أيام املواسم الدينيّذة
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كان يضحّي لآلهلة بصور فيها رسوم خلري ما ميكن تقدميه من قرابني وقدّم له الناس حوضاً لالسذتحمام-
رغبة منهم يف التخلص من قاراته -فحمله على رأسه مقلوباً ،وراح يوقع به من اعتر

وريقه من املذارة

معلّقاً بالنكات يف بداهة سريعة على كل من وقع؛ وملا جاءه الناشر يف زيارة إىل داره ،دعاه أن يسذتحمّ؛
وقبل الناشر الدعوة ،فلبس صاحبنا ثياب الناشر يف أثناء استحمامه وزار كلَّ من أراد زيارته يف ذلك اليوم-
وكان رأس السنة اجلديدة -وهو يف تلك الثياب الفاخرة ،وآيته األدبية هي قصة "هيزا كورياﭺ" اليت نشرها
يف اثين عشر جزءاً يف املرحلة اليت متتد من  3842إىل 3822م ،وهي حتكي قصذة هتذز قرّاءهذا هذزّاً
بالضحك ،على حنو ما تراه يف قصة "جمموعة ماكرات نادي ﭙكْوَك" (للكاتب اإلجنليزي دكنز)؛ ويقذول
"آسنت" عن هاه القصة إهنا أفكه وأمتع كتاب يف اللغة اليابانية كلها ،وملا كان "إيكو" يف فذرا موتذه،
التمس من تالمياه أن يضعوا على جثمانه قبل حرقه -وكان إحراق املوتى مألوفاً يف اليابان عندئا -بضعة
لفائف أعطاها إياهم يف وقار وجد ،وملا كان يوم جنازته ،وفرغ املصلون من تالوة الذدعوات ،وأشذعِل
احلطب الاي أُ ِعدَّ إلحراق جثمانه ،تبيَّن أن تلك اللفائف كانت حتتوي على مفرقعات ناريّة أخات تطقطق
يف أثناء حرق اجلثة وقطقة كلها مرحٌ ونشوة؛ وهكاا وىف "إيكو" بالعهد الاي قطعه على نفسذه وهذو
شاب ،بأنْ "عل حياته كلها مفاجآت حىت بعد موته.

( )2التاريخ
املؤرخون -آي هاكوسيكي
لن جتد يف كتابة التاريخ عند اليابانيني ما ميتعك مبثل ما ميتعك يف أدهبم القصصي ،على الرغم مذن
أنه يتعاّر عليك أن تفرّق عندهم بني التاريخ والقصّذة ،وأقذدم كتذاب بذاق يف األدب اليابذاين هذو
"كوﭼذيكى" ومعناها "ثبت باآلثار القدمية" وهو مكتوب باألحرف الصينية بقلذم "باسذومارو" سذنة
432م ،ويف هاا الكتاب كثرياً ما حتلّ األساوري حملّ احلقائق ،حىت ليحتاج القارىء أن ميعن يف إخالصذه
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للعقيدة الشنتوية لكي يقبل هاه األساوري على أهنا تاريخ؛ مث رأت احلكومة بعد "اإلصالح العظيم" يف سنة
700م أنَّ احلكمة تقتضي أن تُروى قصّة املاضي رواية جديدة ،فظهر تاريخ جديد حواىل سنة 424م.
املسرحية
أضواء على املسرح الياباين:
آخر ألوان األدب ،وأعسرها على الفهم هي املسرحية اليابانية ملا فيها من إوناب وحركات صامتة
بالنسبة إلينا ،وال بدّ من العودة إىل األصول الدينيّة للمسرحية اليونانية واملسرحية األوروبية احلديثة ،كذي
تعيننا على متابعة تطور التمثيل الصامت القدمي...،
إن تاريخ املسرحيّة يف معظم البالد عبارة عن حتول تدر"ي من سيادة اجلوقة إىل سيادة دور يقذوم
به فرد من األفراد.
وملا تقدم الفن املسرحيّ يف اليابان من حيث تقاليده وروعته ،خلق شخصيات حمبّبذة إىل النذاس،
حبيث صارت هي القوة السائدة يف املسرحية ،وأخرياً قلَّ شأن التمثيل الصذامت واملوضذوعات الدينيذة،
وباتت املسرحية حرباً بني أفراد متلؤهم قوة احلياة وقوة اخليال .وهكاا ظهر املسرح الشعيب يف اليابان الاي
يطلق عليه "كابوكي شيباي" ،وأول مسرح من هاا القيبل ظهر حواىل العام 3744م ،أنشأته راهبة ملَّت
جدران الدير ،فأقامت مسرحاً يف أوكاسا ،وجعلت ترتزق بالرقص على ذلك املسرح ،وكان ظهور املذرأة
على املسرح كما هي احلال يف انكلترا وفرنسا ،شبيهاً بالثورة واقتراف إمث حمرم ،وملا كانت الطبقات العليا
قد اجتنبت هاه احملرّمات ،فقد أوشك املمثلون أن يصبحوا وبقة منبوذة ،ليس هلم حافز اجتماعيّ يذدفعهم
إىل صيانة مهنتهم من الدعارة والفساد .واضطر الرجال أن يقوموا بأدوار النساء ،وذهبوا يف إتقان تقليذد
النساء إىل حد مل يستطيعوا عنده أن خيدعوا النظّارة فحسب ،بل خدعوا أنفسهم كالك .وكان من عذادة
املمثلني أن يصبغوا وجوههم بألوان زاهية ،ورمبا يرجع ذلك إىل خفوت األضواء على املسذرح ،كذالك
كانوا يلبسون أردية فاخرة ،لكي يدلّوا هبا على عظمة أدوارهم ،مث لريفعوا من قدر تلك األدوار .وغالباً ما
كان "لس خلف املسرح أو حوله أفراد أو جوقات ،تُلقي الكالم املراد إلقاؤه بينما يقصر املمثلون أنفسهم
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على احلركات املناسبة صامتني ،وأمّا النظارة فقد كانت جتلس على األرضذية املفروشذة بالبسذط ،أو يف
مقصورات على اجلانبني...
وأشهر األمساء اليت تصادفك يف املسرحية الشعبيّة يف اليابان ،هو شيكاماتسو منزاميذون" -3703
3420م -والاي يقرنه مواونوه بشكسبري ،وأمّا النقاد اإلجنليز ،فإهنم ميقتون هذاه املقارنذة ،ويتذهمون
"شيكاماتسو" بالعنف واإلسراف واملبالغة يف قوة اللفظ ،وبعد حبكاته عن الواقع ،إالّ أهنم يعترفون له بشيء
من القوة والفخامة البدائيتني.
ورمبا كان "شيكاماتسو" 3420 -3703م قد غاىل يف جعل العشاق يف مسذرحياته ينتحذرون علذى
املسرح ،ليكون انتحارهم مبنزلة الاروة اليت تعلو إليها حوادث القصّة ،على حنو ما نرى يف رواية "روميذو
وجولييت" لكن قد يكون له يف ذلك هاا العار ،وهو أن االنتحار يف احلياة اليابانيّة أوشك أن يكون مذن
الشيوع مبثل ما كان على املسرح.
إن املؤرّخ األجنيبّ عن البالد ال يسعه يف هاه األمور إالّ أن يسجّل ،ال أن يُصدر حكمه ،فالتمثيل
الياباين يف عيينْ مشاهد عابر يبدو أقل يف درجة الرقيّ والنضج من التمثيل األورويبّ .ولكنه أكثر منه قذوة،
إن املسرحيّات اليابانيّة قد تكون أكثر متشّياً يف سااجتها مع سواد الشعب ،لكنها أقذل تعرّضذاً لعوامذل
الضعف اليت تنشأ عن الصبغة العقليّة السطحيّة ،من زميالهتا يف فرنسا واجنلترا وأمريكا اليذوم ،والعكذس
صحيح ،وهو أن الشعر الياباين يبدو لنا خفيفاً ميتاً ،مبالغاً يف رقّته األسطوريّة ،حنن الاين تعوّدت أذواقنذا
املالحم املطوّلة.
وأما القصّة اليابانيّة ،فالظاهر أهنا عاوفيّة تثري حبّ التطلع يف نفس القارىء ،ولالك ،فقد "وز أن تكذون
السيدة "موراسكو" أنبغ من فيلدنج العظيم نفسه يف رقتها ورشاقتها ،وسعة فهمها .إن كلّ ما هو بعيد عن
أنفسنا غامض علينا ،يكون مملوال سخيفاً بالنسبة إلينا ،وستظل األشياء يف اليابان غامضة حىت نسذتطيع أن
ننسى نسيانًا تاماً تراثنا ،لنتشرّب تراث اليابان تشربًا تاماً ومطلقا.1
 -1قصة الحضارة ،ول ديورانت -الجزء الخامس والفصل األول -ص .119 -119
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األدب الصيين
تعزى هنضة الصني الكاى يف القرن السابع امليالديّ إىل أسباب ثالثة:
 -3امتزاج شعب الصني مع التتار الوافدين ،إذ لعل دم التتار اجلديد ،قد بعث القوّة يف أمّة قذد أدركتذها
الشيخوخة ،وقبل الصينيون الغزاة الفاحتني بينهم ،وتزوجوا منهم ،وحضّروهم ،وارتقوا هم وإياهم إىل أمسى
ما بلغوه من اجملد يف تارخيهم الطويل ،والسبب الثاين يف هاه النهضة عبقرية إمااوور من أعظم أباورهتذا،
وهو "ناي دزونج" وقد حكمها يف املدّة الواقعة بني سنيت  724و704م ،وقد خصّص جهذوده كلذها
لألعمال السلمية بعد آونة من احلروب مع القبائل والنزاعات العائلية على السلطة ،فقد قتل إخوته ألهنذم
هددوه باغتصاب عرشه.
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مع ذلك ،فقد مهّد هاا اإلمااوور السبيل إىل أعظم عصور الصني خلقاً وإبذداعاً ،إذ نعمذت يف عهذده
خبمسني عاماً من السالم النسيبّ واستقرار احلكم ،وأخات تنفق مكاسبها يف ضروب من الترف مل يسبق هلا
مثيل ،ومل تعرف الصني قبل ذلك العهد مثل هاه الثروة الطائلة ،وبينما كان احلرير يُباع يف أوروبذا مبذا
يعادل وزنه ذهباً ،كان هو الكساء املألوف لنصف سكان املدن الصينيّة الكاى .وكانت التماثيل تُنحذت
من الياقوت ،وأجسام األثرياء من املوتى تُدفن على فر من اللؤلؤ ،وكأمنا أولع هاا اجلنس العظيم باجلمال
فجأة ،وأخا يكرّم بكل ما يف وسعه من كان قادراً على خلق هاا اجلمال ،ومن هنا قذول أحذد النقذاد
الصينيني :ذلك عصر كان فيه كل رجل حبق شاعراً .وقد رفع األباورة الشذعراء واملصذورين إىل أعلذى
املناصب ،ويروي "سري ﭼون مانثيل" " "Sirjohn Manvileوهاا إسم مصطنع لطبيب فرنسيّ كتب
يف القرن الرابع عشر امليالديّ كتاباً يف األسفار معظمها خيايل ،يروي أنَّ أحداً من الناس مل يكن "رؤ على
أن خياوب اإلمااوور ،إال إن كان شاعراً مطرباً يغين وينطق بالفكاهات ،وأمر أباورة املانشذو يف القذرن
الثامن عشر امليالديّ أن يوضع سجل حيوي ما قاله شعراء تانج ،فكانت النتيجة أن وصل هاا السذجل إىل
ثالثني جملداً حتتوي  089444صفحة قاهلا  2344شاعر ،كانت هي اليت أبقى عليها الدهر مذن هذاه
القصائد ،ومن أمساء أولئك الشعراء ،وزاد يف دار الكتب اإلمااوورية حىت بلغ  00444جملد*.
وكان زينة هاا العصر كله "منج هوانج -أي األمااوور النابه (407 -433م) ،وقذد حكذم
الصني حنو أربعني عاماً ختلّلتها أوقات قصرية كان فيها بعيداً عن العر  ،وقد اجتمعت يف هاا اإلمااوذور
متناقضات بشريّة كثرية ،فقد كان يقر

الشعر ويشنّ احلرب على البالد النائية ،ومن أعماله أنذه فذر

اجلزية على تركيا وفارس ومسرقند ،وألغى حكم اإلعدام ،وأصلح إدارة السجون واحملاكم ،وكان يتحمّذل
ت الشعراء والفنانني والعلماء ،وبالرغم من الفنت اليت حاقت بأمااووريته والذيت ذهذب
راضياً مسروراً عََن َ
ضحيتها ستة ماليني من األنفس إثر إعالن رجل يدعى آن لو -شان نفسه إمااووراً على البالد ،وزحذف
جبيوشه على شاجنان فتداعت حصون املدينة وفر "منج من عاصمة ملكه" ،إال أن الفتنة أخفقت آخر األمر،
وقتل آن لو -شان بيد ابنه نفسه ،وقتل هاا االبن بيد أحد القواد ،وعاد "منج" آخر األمر بعد أن مخذدت
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جاوه الفتنة سنة 742م ،عاد حمطماً كسري القلب إىل عاصمته اخلرِبَة ،ومات فيها بعد بضعة أشذهر مذن
ذلك الوقت.
أقول ،بالرغم من كل هاه الفنت واملآسي واحلوادث الرهيبة ازدهر الشعر الصيين ازدهاراً مل يكن له
نظري من قبل.1
واستكماالً ملا حنن نقوم به من رصد ألمهية الشعر عند الصينيني ،نشري إىل أن اإلمااوور هذوانج
استقبل ذات يوم من أيام جمده رسالً من كوريا حيملون إليه رسائل خطرية مكتوبة بلهجة مل يستطع أحذد
سماً إن مل أجد بعد ثالثة أيام من يستطيع حلّ رمذوز
من وزرائه أن يفهمها ،فصاح اإلمااوور غاضباً" ،ق َ
هاه الرسالة ألقصيكم مجيعاً عن أعمالكم" وقضى الوزراء يوماً كذامالً يتشذاورون ،مث تقذدم الذوزير
"هوﭼذى -ﭼانج (420م) إىل العر وقال :هل تأذن ألحد رعاياك أن يعلن جلاللتك أن يف بيته شذاعراً
جليل الشأن يدعى "ىل ﭙو" 472 -440م ،متبحراً يف أكثر من علم واحد ،مُرْهُ أن يقرأ هاه الرسذالة إذ
ليس مثة شيء يعجز عنه ،وأمر اإلمااوور أن يُستدعى "ىل" للمثول بني يديه من فوره ،ولكذن "ىل" أىب أن
حيضر متارّعاً أنه غري جدير باالضطالع بالواجب الاي ولب إليه أن يضطلع به ،ألنَّ احلكام قد رفضذوا
مقاله حينما تقدم آلخر امتحان عقد لطاليب االلتحاق بالوظائف العامة ،واسترضاه األمااوور بذأن منحذه
لقب دكتور من الدرجة األوىل ،وخلع عليه حلّة هاا اللقب ،فجاء "ىل" ووجد الاين امتحنوه بني الوزراء،
فأرغمهم على أن خيلعوا له نعليه ،مث ترجم الوثيقة وقد جاء فيها ان كوريا تعتزم خذو

غمذار احلذرب

الستعادة حريتها ،وملا قرأ "ىل" هاه الرسالة ،أملى ردّاً مروّعاً عليها ،ينمّ عن علم غزير ،وقّعه اإلمااوذور
من فوره ،وكاد يصدّق ما أسَرَّه إليه "هو" وهو أن "ىل" مالك ورد من السماء ألنه ارتكذب فيهذا ذنبذاً
عظيماً .وأرسل الكورريون يعتارون ،وأدّوا اجلزية وهم صاغرون.
وكانت أم "ىل" قد رأت يف منامها ليلة مولد الشاعر ،الكوكب األبيض الكذبري الذاي يسذميه
الصينيون "ثاى -ﭙوﭼنج" ويسميه أهل الغرب "فينوس" ،وهلاا سُمي الطفل "ىل" أي الاقوقة ولُقب "ثاى-
 -1قصة الحضارة ،ول ديورانت -الجزء الرابع -مجلد أول -ص .111 ← 110
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يو" أي النجم األبيض ،وملا بلغ العاشرة من عمره كان قد أتقن كتب "كونفوشذيوس" ،كمذا كذان يف
مقدوره أن ينظم الشعر اخلالد.
ويف الثانية عشرة خرج إىل اجلبال ليعيش فيها عيشة الفالسفة ،وأقام فيها سنني وذواالً حسذنت
خالهلا صحته ،وعظمت قوته ،وتدرّب على القتال بالسيف ،مث أعلن إىل العامل مقدرته وكفايته فقال" :إين
وإن مل يبلغ وول قاميت سبعة أقدام (صينية) ،فإن يل من القوة ما أستطيع به مالقاة عشذرة آالف رجذل
(وعشرة آالف لفظ يعا به الصينيون عن الكثرة) ،مث أخا يضرب يف األر

يتلقّى أقاصيص احلذب مذن

أفواه الكثريين ،وقد غىن أغنية لفتاة من "وو" قال فيها:
نبيا الكروم وأقداح الاهب
وفتاة حسناء من وو-
يف سن اخلامسة عشرة ،تقبل على ظهر مهر
ذات حاجبني قد خُطّا بقلم أزرق
وحاائني من النسيج القرنفليّ املشجّر
ال تفصح عمّا يف نفسها
ولكنها تغنّي أغاين ساحرة
وقد أخات تطعم الطعام على املائدة
املرصّعة بأصداف السالحف
مث سكرت يف حجري...
أي وفليت احلبيبة! ما أحلى العناق
خلف الستائر املطرّزة بأزهار السوسن...
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مث تزوج الشاعر ،ولكنَّ مكاسبه كانت ضئيلة ،فغادرت زوجته بيته ،وأخات معها أبناءه ،وكانت
له هاه األسطر الشعريّة اليت ال ندري إن كان يبث فيها شوقه إىل زوجته ،أو إىل حبيبة أخرى مل يطل عهد
الوداد بينهما:
أيتها احلسناء ،لقد كنت وأنت عندي أمأل البيت زهرا
أما اآلن أيتها احلسناء ،وقد رحلت -فلم يبق إال فرا خال.
لقد وُويَ عن الفرا الغطاء املزركش ،ولست بقادر على النوم...
وقد مضت على فراقك ثالث سنني ،وال يزال يعاودين
شاى العطر الاي خلّفِتِه وراءك.
إن عطر ِك ميأل اجلو من حويل وسيدوم أبد الدهر.
ولكن أين أنتِ اآلن يا حبيبيت؟
إين أحتسّر ،واألوراق الصفراء تسقط عن الغصن
أذرف الدمع ،ويتألأل رضاب الندى األبيض على الكأل األخضر.1
وأخا يسلّي نفسه باحتساء اخلمر ،حىت أصبح أحد "الستة املتعطلني يف أيكة اخليذزران" الذاين
يأخاون احلياة سهلة يف غري عجلة ،ويكسبون أقواهتم املزعزعة بأغانيهم وقصائدهم ،ومسع "يل" الناس يثنون
الثناء اجلم على نبيا "نيو ﭼونج" ،فسافر من فوره إىل تلك املدينة وكانت تبعد عن بلده ثالمثائذة ميذل؛
والتقى يف جتواله بذ "دوفو" 444 -432م ،الشاعر الاي صار يف ما بعد ،منافسه علذى تذاج الصذني
الشعريّ ،وتبادل وإياه القصائد الغنائيّة ،وصارا يضربان يف البالد معاً كاألخوين ،وينامذان حتذت غطذاء
واحد ،حىت فرّقت الشهرة بينهما ،وأحبهما الناس مجيعاً ،ألهنما كانذا كالقديسذني ال يؤذيذان أحذداً،
ويتحدثان إىل امللوك والسوقة باألنفة واملودّة ذاتيهما اللتني يتحدثان هبما إىل الفقراء املساكني .ودخال آخر

 -1قصة الحضارة -ج -1م -1ص .111 ← 115
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األمر مدينة شاخبان ،وأحب "هو" 420م -الوزير الطروب شعر "يل" حبًّا ،محله على أن يبيع ما عنده من
احللى الاهبية ليبتاع له الشراب ،ويصفه دوفو شعرًا بقوله:
أما "ىل ﭙو" فقدّ ْم له ملءَ إبريق
يكتب لك مائة قصيدة.
وهو يغفو يف حانة
يف أحد شوارع مدينة "شاخبان"؛
وحىت إذا ناداه مواله،
فإنه ال يطأ بقدمه القارب اإلمااووري.
بل يقول :معارة يا صاحب اجلاللة.
أنا إله اخلمر.
لقد كانت أيامه هاه أيام ورب ومرح ،يعزّه اإلمااوور ويقدّمه ،ويغمره باهلدايا جزاء مذا كذان
يتغىن به من مديح يانج جوى -يف الطاهرة (متوفاة حواىل 400م) ،وأقام منج مرة مأدبذة ملكيذة يذوم
"الفاونيا" ، 1والفاونيا نبات يسمى عود الصليب -يف فسطاط الصبّار ،وأرسل يف ولذب "يل ﭙو" لينشذد
الشعر يف مديح حبيبته ،وجاء "يل" ،ولكنه كان مثالً ال يستطيع قر

الشعر ،فألقى خدم القصر ماء بذارداً

على وجهه الوسيم ،وسرعان ما انطلق الشاعر يغين ،ويصف ما بني "الفاونيا" وحبيبة "يانج" من تنذافس
فقال:
يف أثواهبا جالل الغمام السابح،
ويف وجهها سنا الزهرة الناضرة.
أيها الطيف السماويّ ،يا من ال يكون إال يف العال
فوق قلة جبل اجلواهر
 -1الفاونيا = نبات يسمى عود الصليب.
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أو يف قصر البلور املسحور حني يرتفع القمر يف السماء!
على أنين أشهد ها هنا يف روضة األر -
حيث يهبّ نسيم الربيع العليل على األسوار،
وتتألأل نقاط الندى الكبرية.
لقد هُزمَ حنني احلب الاي ال آخر له
والاي محلته إىل القلب أجنحة الربيع.
ترى .من ذا الاي ال يسرّه أن يكون هو الاي تُغنّى فيه هاه األغنية ،لكن امللكة أدخل يف روعها
أن الشاعر قد عرَّ

هبا يف أغنيته تعريضاً خفيّاً ،فأخات تدس له عند امللك ،وتبعث الريبة يف قلبه ،حذىت

أهدى له (أي للشاعر) كيساً به نقود وصرفه.
فأخا الشاعر يهيم يف الطرقات مرة أخرى يسلي نفسه باحتساء اخلمر ،ويترمن هبا ترمن عُمر اخليام:
إن اجملرى الدافق يصبّ ماءه يف البحر وال يعود قطّ
أال ترى فوق هاا الاج الشامخ
شبحاً أبيض الشعر يكاد ياوب قلبه حسرة أمام مرآته الاّاقة؟
لقد كانت هاه الغدائر يف الصباح شبيهة باحلرير األسود
فلما أقبل املساء إذا هي كلها يف بيا

الثلج

هيا بنا ...ما دام ذلك يف مقدورنا ،نتاوق املالذّ القدمية...
وال نترك إبريق اخلمر الاهيبّ...
يقف مبفرده يف ضياء القمر...
إين ال أبغي سوى نشوة اخلمر الطويلة
وال أحبّ أن أصحو قط من هاه النشوة...
هيا بنا ،أنا وأنتما نبتاع اخلمر اليوم
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لِم تقوالن أنكما ال متلكان مثنها
فجوادي املرقّط باألزهار اجلميلة
ومعطفي املصنوع من الفراء ،والاي يساوي ألف قطعة من الاهب
سأخرج عن هاين وآمر غالمي أن يبتاع هبما اخلمر اللاياة.
وألنس معكما يا صاحيبَّ
أحزان عشرة آالف من األعمار.
إهنا أحزان مآسي احلرب والنفي ،واالستيالء على شاخبان عاصمة البالد ،وفرار اإلمااوور وموت
ﭙانج ،وهو يقول متحسرًا :ليس للحرب هناية ،مث يأسو للنساء اللواب قدّمن أزواجهنّ ضحايا إلله احلذرب
فيقول:
ها هو ذا شهر ديسما ،وها هي ذي يورتشاو احلزينة.
لقد امتنع عليها الغناء ،وعزّ االبتسام ،وحاجباها أشعثان
وهي تقف بالباب ،تنتظر عابري السبيل
وتاكر ذلك الاي اختطف سيفه وسار حلماية احلدود،
ذلك الاي قاسى أشدّ اآلالم يف الاد القارس وراء السور العظيم.
ذلك الاي جُندل يف ساحة الوغى ولن يعود أبدًا.
يف مشيتها الاهبية النمراء اليت حتتفظ فيها الاكريات
قد بقي هلا سهمان مراشان بريشتني بيضاوين
بني نسج العنكبوت وما جتمّع من الغبار خالل السنني الطوال
تلك أحالم احلب اجلوفاء اليت ال تستطيع العني أن تنظر إليها
ملا تسبّبه للقلب من أحزان...
مث خترج السهمني وحترقهما وتارو رمادمها يف الرياح.
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إنَّ يف وسع اإلنسان أن يقيم سدًّا يعتر

به جمرى النهر األصفر

ولكن من ذا الاي خيفف أحزان القلب إذا تساقط الثلج
وهبّت رياح الشمال...
ويف وسعنا اآلن أن نتخيله ينتقل من بلد إىل بلد ،ومن والية إىل والية على ظهره حقيبة مذألى بالكتذب،
ويف كمّه خنجر ويف جيبه وائفة من القصائد ،وقد حبته رفقته للطبيعة بعزاء وسلوى وراحذة جتذلّ عذن
الوصف ،ويف وسعنا أن نرى من خالل أشعاره أر

بالده ذات األزهار ،ونشعر أن حضارة املدن قد أخا

عبئها الباهض يُثقل على الروح الصينيّة:
لِمَ أعيش بني اجلبال اخلضراء
إنَّ روحي ساكنة صافية.
إنَّها تسكن مساء أخرى ،وأرضاً ليست ملكاً إلنسان.
إنَّ أشجار اخلوخ مزهرة ،واملاء ينساب من حتتها
ويقول:
أبصرت ضياء القمر أمام خمدعي
فخلته الصقيع على األر
ووأوأت رأسي وفكرت يف مووين البعيد.
وملا تقدمت به السن وابيضّ شعره ،امتأل قلبه حناناً لألماكن اليت قضى فيها أيام شبابه ،وكم حنَّ قلبه وهو
يف العاصمة إىل احلياة الطبيعيّة البسيطة اليت كان حيياها يف مسقط رأسه وبني أهله:
يف أر

"وو" أوراق التوت خضراء

نام دود احلرير مرات ثالثا...
وأر

"لوه" الشرقيّة ،حيث تنام أسرب

ال أعرف من يزرع فيها حقولنا
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وليس يف وسعي أن أعود ألقوم فيها بأعمال الربيع.
إن ريح اجلنوب إذا هبّت أوارت روحي املشوقة إىل ووين...
ومحلتْها معها إىل حافتنا املعهودة...
وهناك أرى شجرة خوخ على اجلانب الشرقيّ من البيت
بأوراقها وأغصاهنا الكثيفة متوج يف الضباب األزرق.
إهنا هي الشجرة اليت غرستها قبل أن أفارق الدار منا ثالث سنوات.
قد نَ َمت شجرة اخلوخ اآلن ،ووالت حىت بلغت سقف احلانة
يف أثناء جتوايل الطويل إىل غري أوبه.
أي بنيّيت اجلميلة ،يا بنج -يانج ،إين أراك واقفة.
جبوار شجرة اخلوخ ،تنتزعني منها غصناً مزهراً.
تقطفني األزهار ،ولكين لست معك...
ودموع عينيك تفيض كأهنا جمرى ماء.
وأنت يا ولدي الصغري "ﭙوشتني" ،لقد منوت حىت بلغت كتفي أختك
وصرت خترج معها حتت شجرة اخلوخ
ولكن من ذا الاي يربّت على ظهرك هناك؟
إنّي حني أفكر يف هاه األمور ختونين حواسي
ويقطع األمل الشديد يف كل يوم نياط قليب
وها أناا أقطع قطعة من احلرير األبيض وأكتب عليها هاه الرسالة
وأبعث هبا إليك مصحوبة حببّي ،جتتاز الطريق إىل أعلى النهر.1

 -1قصة الحضارة -ول ديورانت -م/1ج -9ص .199 -199
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"كالم بسيط واضح لكنه مجيل ،فهو يفيض باحلنان واحلب وياوب يف عشق األر " وكانذت السذنون
األخرية من عمر "يل ﭙو" سين بؤس وشقاء ،مث مر

وتويف كما تقول األقاصيص غرقاً يف أحذد األهنذار،

بينما كان حياول وهو مثل أن يعانق صورة القمر.
وديوان شعره الرقيق اجلميل املؤلف من ثالثني جملداً ال يترك جماالً للشك يف أنه حامل لواء شعراء الصني بال
منازع ،وقد وصفه ناقد صيينّ بأنه "قمّة تاي الشاخمة املشرفة على مئات اجلبال والتالل ،والشمس الذيت إذا
ولعت خبا وميض املاليني من جنوم السماء".
لقد مات منج هوانج وماتت يانج وعفا ذكرها ،ولكن "يل" ال يزال يغين:
لقد بنيت سفينيت من خشب األفاويه وصنع سكاهنا من خشب املوالن
وجلس العازفون عند ورفها وبيدهم الناي من الغاب احمللّى بذاجلواهر واملزمذار
املرصّع بالاهب.
أال ما أعظم سروري إذا كان إىل جانيب دنّ اخلمر اللاياة وغيدٌ حسان يغنّني.
وحنن نطفو فوق ظهر املاء تدفعنا األمواج ذات اليمني وذات الشمال.
إذاً لكنت أسعد من جنّي اهلواء الاي ركب على ظهر غرنيقه األصفر.
حراً كعريس البحر الاي تعقّب النوارس دون غر

يبتغيه.

إين اآلن أهز اجلبال اخلمسة بضربات من وحي قلمي.
ها أناا قد فرغت من قصيدب .فأنا أضحك وسروري أوسع من البحر
أيها الشعر اخلالد! إن أحلان شوينج لشبيهة يف روعتها بالشمس والقمر.
أمّا قصور ملوك "جو" وأبراجهم فقد عفت آثارها من فوق التالل.1
ذلك هو شاعر الصني العظيم "يل ﭙو" وإذا كان عند الصينيني مثل كيتس عند اإلجنليز ،فإن هلم غريه مذن
الشعراء ،ال يكاد يقل حبهم هلم عن حبّهم ل "يل ﭙو" ،فمنهم "دواتشني" الشاعر الرواقيّ البسذيط الذاي
 -1قصة الحضارة -ول ديورانت -ج -1م -1ص .192 -191
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اعتزل منصباً حكوميًّا ،ألنه على حد قوله مل يعد يف وسعه أن حيين فقرات ظهره نظري مخسة أروذال مذن
األرز يف كل يوم" ،أي أن يبتاع مرتّبه بكرامته .وذهب ليعيش يف الغابات ينشد فيها وول السنني وعبذق
اخلمور ،و"د يف جماري الصني وجباهلا من السلوى والبهجة ما صوّره رسّاموها على احلرير يف ما بعد:
أقطف األقحوان حتت السياج الشرقيّ
مث أسرّح الطرف وويالً يف تالل الصيف البعيدة.
وأرى الطيور تعود مثىن مثىن.
إنَّ يف هاه األشياء ملعاين عميقة.
أال ما أسخف أن يقضي املرء حياته كأوراق الشجر الساقطة املطمورة يف تراب
الطرقات.
ولقد قضيت ثالث عشرة سنة من حياب على هاا النحو
وعشت زمناً وويالً حبيساً يف قفص.
وها أناا قد عدت
إذ ال بد لإلنسان أن يعود ليحيا حياته الطبيعية.
أما الشاعر ﭙو -ﭼوى ،فقد سلك مسلكاً آخر ،إذ اختار املنصب الرمسيّ واحلياة يف العاصمة .وصار يرقذى
يف املناصب العامة حىت أمسى حاكم مدينة هانج تشاو العظيمة ،ورئيس جملس احلرب .لكنَّه على الرغم من
متاعب احلياة العامّة عا حىت بلغ الثانية والسبعني من العمر ،وأنشأ أربعة آالف قصيدة.
وآخر من ناكره من الشعراء هو "دوفو" الشاعر احملبوب العميق الاي يقول فيه "آرثر ويلي" :من
عادة الاين يكتبون يف األدب الصيين من االجنليز أن يقولوا إن "يل -ﭙو" أشعر شعراء الصني ،أمّا الصينيون
أنفسهم فيقولون إن "دوفو" 444 -432م هو حامل لواء الشعر الصيينّ.
وكان دوفو قد قصد شاخبان ليؤدي امتحاناً ليتقلد إذا جنح فيه منصباً حكومياً ،ولكنه مل يذنجح،
على أنَّ ذلك مل يفتَّ من عضده ،على الرغم من أنّه أخفق يف مادة الشعر ،وأعلن للجمهذور أن قصذائده
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عالج ناجح حلمّى املالريا ،وقرأ "بنج هوانج" بعض أشعاره ،ووضع له هو نفسه امتحاناً آخر ،وأجنحه فيه
وعينه أمني سر القائد "تسُوًّا".
شجّع هاا العمل "دوفو" وأنساه وقتاً ما زوجته وأبناءه يف قريتهم النائية ،فأقام يف العاصمة ،وتبادل
هو و"يل ﭙو" األغاين .وأخا يتردد على احلانات ،ويؤدّي مثن مخره شعراً.
وقد كتب عن "يل ﭙو" حيث يقول:
أحبّ موالي كما حيبّ األخ األصغر أخاه األكا.
ففي اخلريف ،ويف نشوة اخلمر ننام حتت غطاء واحد ،ويف النهار نسذري
معاً يداً بيد.
كان "دوفو" يتغىن باحلب كغريه من الشعراء ،وملا شبّت نار الثورة ،وأغرقت األحقاد واملطامع بالد الصني
يف حبر من الدماء ،حوّل شعره إىل موضوعات حزينة ،وأخا يصوّر الناحية االنسانيّة من احلرب:
يف الليلة املاضية صدر أمر حكوميّ
بتجنيد الفتيان الاين بلغوا الثامنة عشرة
وأُمروا أن يساعدوا يف الدفاع عن العاصمة
أيتها األم .وأيها األبناء! ال تبكوا هاا البكاء
إن هاه الدموع اليت تارفوهنا تضرُّ بكم
وحني تقف الدموع عن اجلريان تاز العظام
ووقتئاٍ ال ترمحكم األر

وال السماء.

وهل تعرفون أن آالفاً من القرى واملزارع قد غطّاها احلسك والشوك.
وأنَّ الرجال يُاحبون ذبح الكالب ،والنساء يُسقن كما يساق الدجاج
ولو أنين كنت أعرف ما هو خمبّأ لألوالد من سوء املصري
لفضّلت أن يكون أوفايل كلهم بنات.
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ذلك أن األوالد ال يولدون إال ليُدفنوا حتت العشب الطويل
وال تزال عظام من قضت عليهم احلرب يف املاضي البعيد مدفونة جبذوار
البحر األزرق ،تراها وأنت مارّ
فهي بيضاء رهيبة تراها العني فوق الرمال...
هنالك جتتمع أشباح الصغار وأشباح الكبار لتصبح مجامات
وإذا هطل املطر وأقبل اخلريف وهبّت الريح الباردة،
علت أصواهتم حىت علّمتين كيف تقتل املرءَ األحزان.
إن الطيور تتناغى يف أحالمها وهي حتلَّق فوق املاء،
والرياعة تشق بضيائها يف غسق الليل،
فلِم يقتل اإلنسان أخاه اإلنسان ليعيش.
إين أحتسر خالل الليل يف غري وائل.
وقضى الشاعر عامني خالل عهد الثورة يطوف بأحناء الصني تقامسه إمالقه زوجته وأبناؤه ،وقد بلذغ مذن
فقره أنه كان يستجدي الناس باخلري ،ومن ذلته أنه خرّ راكعاً يدعو باخلري للرجذل الذاي آوى أسذرته
وأوعمها حيناً من الزمان .مث أجناه من بؤسه القائد الرحيم "ين وو" فعيّنه أميناً لسره ،وأسكنه كوخاً علذى
ضفّة جمرى غاسل األزهار ،ومل يطلب إليه أكثر من أن يقر
ِ

الشعر .وعاشى الرجل حينئاً سعيداً وروبذاً

يتغىن باألمطار واألزهار والقمر واجلبال:
وماذا تُجدي العبارة أو املقطوعة الشعرية اجلميلة
إن أمامي جباالً وغابات كثيفة سوداء فامحة
وإنَّ نفسي حتدثين بأن أبيع حتفي وكتيب
وأعبَّ من الطبيعة وهي صافية عند منبعها.
فإذا قدمت على مكان هباا اجلمال
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مشيت رويداً ومتنّيت أن يُغرق اجلمال روحي
أحبّ أن أملس ريش الطري
وأنفخ فيه بقوة حىت أكشف عما حتته من الزغب
وأحبّ أن أعدَّ إبر النبات أيضاً
بل أحبّ أن أعدّ لقاحه الاهيب
أال ما أحلى اجللوس على الكأل
ولست حباجة إىل اخلمر حني أجلس ،ألن األزهار تُسكرين
أحبّ األشجار القدمية حبّاً يسري يف عظامي
وأحبّ أمواج البحر اليت يف زرقة اليشب.
وأحبّه القائد الطيب القلب حباً أفسد على الشاعر راحته ،ألنه رفعه إىل منصب عال يف الدولة ،إذ جعلذه
رقيباً يف شاخبان ،مث مات القائد فجأة وثارت ثائرة احلرب حول الشاعر ،فأمسى وحيداً ال سذند لذه إال
عبقريّته ،وسرعان ما ألفى نفسه فقرياً معدماً.
وكان يف آخر أيامه شيخاً معدماً بائساً وحيداً ،وأواحت الريح بسقف كوخه ،وسرق األوفذال
قشّ فراشه ،وهو ال يستطيع أن يقاومهم.
مث جلأ آخر األمر إىل الدين ،ووجد سلواه يف البوذيّة ،وعاجلته الشيخوخة وملا يتجذاوز التاسذعة
واخلمسني ،فحجّ إىل جبل "هون" املقدس وهناك عثر عليه حاكم من احلكام قرأ شعره ،فذآواه يف منزلذه
وأقام وليمة تكرمياً له ،فأكل دوفو أكل اجلياع ،مث ولب إليه مضيفه أن ينشد الشعر ويغين ،فحاول ولكذنَّ
قواه خارت وسقط على األر

ومات يف اليوم الثاين.

"أهاا قدر الشعراء بشكل عام ،أن يعيشوا فقراء مناضلني ،وميوتوا فقراء معدمني؟".1
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 من خصائص الشعر الصيين-ملا ال شك فيه أن بعض الصفات الدقيقة اليت يتصف هبا الشعر الصيين ختفيها عنّا ترمجته ،فنحن ال
نرى يف هاه الترمجة الرموز الصينيّة اجلميلة ،اليت يتكوّن كلٌّ منها من مقطع واحد ،ولكنَّه يعبّر مع ذلك عن
فكرة معقدة ،مث إنّنا ال ندرك الوزن والقافية ،وال نستمع إىل النغمات وما فيها من خفض ورفع ،اليت يترمن
هبا الشعر الصيين ،ومجلة القول أن نصف ما يف شعر الشرق األقصى من مجال فين يضيع حني يقذرؤه مذن
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حيب أن نسمّيه "أجنبياً" عنه .إن خري القصائد الصينيّة يف لغتها األصليّة لصورة مصقولة مثينذة ال تقذل يف
صقلها وعظيم فنّها عن املزهرية املنقوشة النادرة اجلميلة ،ولكنه بالنسبة إلينا ال يكون إال نتفاً من القذريض
اخلدّاع "الطليق" من الوزن أو الشعر "التصويريّ" ،قد أدركه بعض اإلدراك ،ونقله نقالً ضعيفاً عقلٌ جذادّ
ولكنه عقل غريب عنه ال ميتّ إليه بصلة.
إن أهم ما يف الشعر الصيين هو إ"ازه ،فنميل إىل الظن بأن هاه القصائد تافهة ،لكذنَّ الصذينيني
يعتقدون أن الشعر كله "ب أن يكون قصرياً ،وأن القصيدة والطول لفظذان متناقضذان ،ألنَّ الشذعر يف
نظرهم نشوة وقتيّة بنت ساعتها ،متوت إذا والت ،وأن رسالة الشاعر أن يرى الصورة ويرمسهذا بضذربة
ويسجّل الفلسفة يف بضعة سطور ،وأن مثله األعلى أن "مع املعاين الكثرية يف أنغام قليلة.
"مع الشعر الصيين بني االحياء والتركيز ،ويهدف مبا يرسم من الصور إىل الكشف عن شيء خفيّ
عميق ،فهو ال "ادل وال يناقش ،بل يوحي ويوعز ،ويترك أكثر مما يقول ،ويف هاا املعىن يقول الصذينيون:
كان األقدمون يرون أن أحسن الشعر ما كان معناه أبعد من لفظه ،وما اضطر قارئه أن يستخلص معنذاه
لنفسه .فالشعر الصيينّ كاألخالق الصينيّة ،والفنّ الصيين ذو مجال رائع ال حد له ،ختفيذه بسذاوة هادئذة
مستكنة ،فهو ال يعمد إىل االستعارة واجملاز والتشبيه ،بل يعتمد على إظهار ما يريد أن يتحدث عنه ،ويشري
من ورف خفيّ إىل ما يتضمنه ،ويتصّل به .وهو يتجنّب املبالغات واالنفعاالت ،ويلجأ إىل العقل الناضج مبا
فيه من إ"از يف القول ،وما يتقيّد به من قيود .وقلما تراه يف صور روائيّة هائجة ،ولكنْ يف مقدوره أن يعبّر
عن املشاعر القويّة بأسلوبه اهلادىء الرصني:1
الناس يقضون حياهتم متفرقني كالنجوم ،تتحرك ،ولكنها ال تلتقي أبداً.
أمّا هاه العني فما أسعدها ،إذ ترى مصباحاً واحداً يبعث الضوء يل ولك،
أال ما أقصر أيام الشباب!
وإنَّ ملامنا تدل اآلن على أن حياتنا قد آذنت بالزوال.
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بل إنَّ نصف من نعرفهم ،قد انتقلوا اآلن إىل عامل األرواح
أال ما أشدّ وقع هاا على نفسي.
وقد يعترينا امللل أحياناً مما يف هاه القصائد من التكّلف العاوفيّ ،وما حتويه من حتسّر ومتنٍ باوذل ،بذأن
تو قف عجلة الزمان دورهتا حىت يبقى الرجال فتياناً ،وحتتفظ الدول بشباهبا أبد الدهر .ولعلنا ندرك من هاا
الشعر أن حضارة الصني كانت قد شاخت يف أيام منج هوانج ،وأن الشعراء يف هاا العهد قد أولعوا بتكرار
املوضوعات التليدة ،وأهنم كانوا يسخّرون قدرهتم الفنّيّة لالحتفاظ بالصيغ سليمة ماّأةً من العيوب .ولكننا
على الرغم من هاا كله ال جند هلاا الشعر مثيالً يف غري بالد الصني ،وال نرى ما يضارعه يف مجال التعذبري
وما فيه من رقة يف العواوف على الرغم من اعتداهلا ومن بساوة واقتصاد يف التعبري عن أعمذق األفكذار.
ويقال :إنَّ للشعر الاي كتب يف عهد أباورة "ثانج" أثراً عظيماً يف تعليم كلّ شابّ صيينّ ،وإنّ اإلنسان ال
"د صينيّاً مفكراً ال حيفظ من ذلك الشعر عن ظهر قلب.1

 النثر الصيين-املسرح = ليس من السهل أن نقسم املسرحيات الصينية أقساماً جامعة مانعة ،ألن الصينيني ال يقذرّون أنَّ
التمثيل أدب وفن ،وليس للتمثيل يف الصني منزلة تتناسب مع ما يتمتع به من انتشار بني وبقات الشذعب،
من أجل ذلك ال نكاد نسمع بأمساء كتّاب املسرحيات .واملمثلون يُنظر إليهم على أهنم من وبقة منحطذة،
ولو أنفقوا حياهتم كلّها يف إعداد أنفسهم هلاا العمل والنبوغ فيه.
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وقد منا فنّ املسرح يف الصني بعد الفتح املغويلّ ،خباصة بعد أن أدخل املغذول القصذة املقذروءة
واملسرحية ،وال تزال أرقى املسرحيات الصينية يف هاه األيام ،هي املسرحيات اليت كتبت يف أثنذاء حكذم
املغول...
مث تقدم فنّ التمثيل على مهل وخبطى وئيدة ،ألنه مل يلق معونةً من رجال الدولة وال مذن رجذال
الدين ،وكان معظم العاملني فيه ممثلني جوّالني ،ميثّلون أمام الن ّظارة القرويني الواقفني يف العراء.
وكان احلكّام الصينيون يستخدمون املمثلني أحياناً إلقامة حفالت متثيلية خاصة يف أثناء املذآدب،
كما كانت النقابات أحياناً متثّل بعض املسرحيات .وزاد عدد دور التمثيل يف أثناء القرن التاسذع عشذر
امليالدي ،ولكنها على الرغم من هاه الزيادة مل يكن منها يف مدينة نانكنج الكبرية أكثر من دارين ،وكانت
املسرحية الصينية مز"اً من التاريخ والشعر واملوسيقى ،وكانت حبكتها عادة تدور حول حادثذة تارخييّذة
روائيّة ،وكان حيدث أحياناً ان متثّل مشاهد من مسرحيات خمتلفة يف ليلة واحدة ،ومل يكن لزمن التمثيذل
حدٌّ حمدود ،فتارة يكون قصرياً ،وتارة يدوم عدة أيام ،لكنه يف أكثر األحيان كان ميتدّ سذت سذاعات أو
سبع.
وكان يتخلّل املسرحيات كثري من التفاخر واخلطب الرنّانة ،وكذثري مذن العنذف يف األقذوال
واألعمال ،ولكن واضع املسرحية كان يبال غاية جهده ليجعل خامتتها انتصاراً للفضيلة على الرذيلة ،ومن
أجل ذلك أصبحت املسرحيّة الصينيّة أداة للتعليم واإلصالح األخالقي ،تعلّم الشعب شيئاً مذن تارخيذه،
وتغرس يف نفوس أفراده الفضائل الكنفوشية ،وأمهها برّ األبناء باآلباء.
وقلّما كان املسرح يُزيّن باملناظر أو األثاث ،ومل يكن له خمرج للممثلني ،فكان هؤالء مجيعاً سذواء منذهم
أصحاب األدوار وغري أصحاهبا" ،لسون على املسرح مدّة وقت التمثيل ،ويقفون إذا ما جذاء دورهذم.
وكثرياً ما كان املمثلون يضطرون إىل الصراخ بأعلى أصواهتم لكي يسمعهم احلاضرون ،وكانوا يلبسذون
أقنعة على وجوههم حىت يسهل على النظارة فهم أدوارهم.1
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 النثر الصيين-الرواية والقصة.
مل يكن الشعراء الاين أسلفنا احلديث عنهم إال جزءاً أو فئة من شعراء الصني ،ومل يكن الشعر إال
جزءاً من األدب ،الاي يضمّ يف جلبابه القصة والرواية واملقالة واملسرحية اخل.
والصينيون ال يعدّون القصص فرعاً من فروع األدب ،وهم يف هاا خيتلفون عن الغذربيّني ،حيذث يرفذع
القصص من شأن املؤلفني ويايع أمساءهم يف سرعة وسهولة ،ولالك قلما جند له ذكراً يف بالد الصني قبذل
أن يفتتحها املغول.
بل إن أدباء الصني ال يزالون إىل اليوم يعدّون خري الروايات القصصيّة جمرد تسلية شعبية غري خليقة
بأن تاكر يف تاريخ اآلداب الصينية.
لكن سكّان املدن الصينية الساّج ال يبالون هباه الفروق ،ويتركون أغاين "ﭙو -جوى" و"ىل -ﭙو"
يف غري حترّج ،ويفضّ لون عليها الروايات الغرامية اليت ال حصر هلا؛ واليت يكتبها مؤلفون خيفون عن القذراء
أمساءهم ،وينشروهنا باللهجات الشعبية اليت تُكتب هبا املسرحيات .وهي تصور للصينيّني بوضذوح مذا يف
ماضيهم من أحداث روائيّة رائعة ..ذلك أن مجيع الروايات الصينية الشهرية إال القليل النادر منها ،روايات
تارخيية ،وقلّ أن يوجد فيها ما هو واقعي النزعة ،وأقلّ منه ما حياول فيه مؤلفوه ذلك القرب من النفساينّ أو
االجتماعيّ الاي يرقى بذ "األخوة كارامازوف" و"اجلبل املسحور" و"احلرب والسذلم" و"البؤسذاء" إىل
مستوى األدب الرفيع.
من أقدم الروايات الصينيّة رواية "شوى هو جوان" أو قصة "حواشي املاء" اليت ألفها رهذط مذن
الكتّاب يف القرن الرابع امليالديّ.
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ومن أكا هاه الروايات حجماً رواية "هونج لومن" أو حلم الغرفة احلمذراء (حذواىل 3704م)
وهي رواية يف أربعة وعشرين جملداً ،ومن أحسنها كلّها ،رواية "لياو جاى جيئى" أو قصص عجيبة (حواىل
سنة 3774م) ،وهي اليت "لّها الصينيون جلمال أسلوهبا وأناقة عبارهتا.
وأشهرها كلها رواية "سان جورجى يان إي" أو "رواية املمالك الثالث" ،وهي رواية منمّقة األسذلوب يف
ألف صفحة ومائتني ،كتبها "لو جوان -ﭼونج" (3203 -3374م) يف وصف احلرب والدسائس الذيت
أعقبت سقوط أسرة "هان" وكلّها شبيهة بالروايات التصويريّة اليت كانت منتشرة يف أوروبا يف القرن الثامن
عشر امليالديّ.
وكثرياً ما جتمع هاه الروايات بني تصوير األخالق الفكه اللطيف الاي تراه يف رواية "توم جونز" ،وبذني
القصص الشائق الاي نراه يف جيل بالس ،وهي أصلح ما تكون ألن يقرأها الشيوخ الطاعنون يف السذن،
ليقطعوا هبا أوقات فراغهم.

 املقالة-يكاد النقاد واألدباء يف كل مكان يتفقون على أن املقالة هي قطعة من النثر األديبّ ،تعاجل موضوعاً
خاصاً بالكاتب مما مارسه أو خطر له أو تأثر به ووقع له ،أو تومهه أو ابتدعه.،
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ويف الصني ،تعدّ املقالة أمجل من التاريخ الصيينّ ،وأعظم منه هبجة ،ذلك أن الفنّ فيها غري حمذرّم،
والفصاحة مطلقة العنان ،وأوسع كتّاب املقاالت شهرةً "هان يو" العظيم (820 -478م) ،الاي يقذدّر
الصينيون كتبه أعظم تقدير ،و"لوهنا إجالالً بلغ من قدره أهنم يطلبون إىل من يقرأها أن يغسل يديه مبذاء
الورد قبل أن ميسّها.
كان "هان يو" وضيع املولد ،ولكنه وصل إىل أرقى املراتب يف خدمة الدولة ،ومل يغضذب عليذه
اإلمااوور إال ألنّه احتجّ احتجاجاً شديداً صرحياً على تساحمه مع البوذية وما حباها من امتيازات .ذلك أن
"هان" كان يعتقد أن الدين اجلديد إن هو إال خرافة هنديّة ،وقد آمله أشد األمل ،وهو الكونفوشيّ الصميم،
أن يرضى األمااوور عن هاا احللم املوهن الاي أسكر أهل بالده .ومن أجذل هذاا رفذع مذاكّرة إىل
اإلمااوور ،هي عبارة عن مقالة ذاتيّة اجتماعيّة ،نقتبس منها بعض السطور لنقدم للقارىء مثالً عن النثذر
الصيينّ ،وإن الترمجة األمينة ال تلتقط أحياناً خفايا كل األشياء:
"لقد مسع خادمكم أن أوامر صدرت إىل مجاعة الكهنة بأن يسريوا إىل "فنج -شيانج" ليتسذلموا
عظماً من عظام بوذا ،وأنَّ جاللتكم ستشرفون من برج عال على الدخول إىل القصر اإلمااوذوري ،وأنَّ
أوامر أخرى أرسلت إىل اهلياكل املختلفة تقضي بأن يُحتفل هباا األثر االحتفال الاي يليق به ،وقد يكذون
خادمكم أبلهَ ضعيفَ العقل ،ولكنَّه يدرك أن جاللتكم ال تفعلون هاا لتنالوا منه نفعاً .بل تفعلونه مسذايرة
منكم لرغبة الشعب يف أن حيتفل هباا اجملون الباول يف عاصمة البالد .يف الوقت الاي بلغ فيه الرخاء غايته،
وامتألت مجيع القلوب هبجة وانشراحا ،وإال فكيف جتيز لكم سامي حكمتكم أن تؤمنوا كما يؤمن عامّذة
الشعب هباه العقائد السخيفة ،وعامّة الشعب يا موالي ضعاف اإلدراك يسهل التغريذر هبذم فذإذا رأوا
جاللتكم تركعون خاشعني أمام قدمي بوذا ،صاحوا من فورهم :ها هو ذا ابن السماء مصدر احلكمة قويّ
اإلميان ببوذا ،فهل حيقّ لنا حنن عامة الشعب أن نضنّ عليه بأجسادنا مث يعقب هاا سفح النواصي وحذرق
األصابع ،وتَجمّع الناس من كل صوب ،ميزّقون ثياهبم ،وينثرون أمواهلم ،ويقضون وقتهم كلّه من الصذباح
إىل املساء حياون حاو جاللتكم ،وتكون نتيجة هاا أن متتلك الشعب كلّه ،صغاره وكباره هاه احلماسذة
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نفسها فيهمل الناس ما "ب عليهم أن يفعلوه يف حياهتم ،وتراهم حيجّون إىل اهلياكل زرافذات ،يقطعذون
أيديهم ويشوهون أجسامهم ،ليقدموها قرباناً إىل اإلله ،إأل إذا حرّمتم عليهم جاللتكم هاا العمل .وهبذاا
يقضى على عاداتنا وتقاليدنا ،ونصبح مضغة يف أفواه الناس على ظهر األر  ،وهدفاً لسخريتهم.
وهلاا فإنَّ خادمكم وقد جتلل بالعار من أفعال الرقباء ،يضرع إىل جاللتكم أن تتركوا هاه العظذام
وعمةً للنار واملاء ،حىت يُجتثّ هاا الشر من منابته ،فال يعود أبداً ،وحىت يعرف الشعب أنَّ حكمة جاللتكم
أعلى من حكمة عامّ ة الناس .وإذا كان الرب بوذا من القوة ما يستطيع هبا أن يثأر لنفسه من هاه اإلهانذة
بالكوارث يصبّها على رأس من كان سبباً فيها .فليصبَّ جام غضبه على شخص خادمكم ،وهو يف هذاه
اللحظة يُشهد السماء على أنه لن حييد عن عقيدته".
وعلى إثر هاه الرسالة نُفيَ "هان" إىل قرية "هوانج -تونج" .مل يشكُ من املنفى ،بل شرع يهاّب
الناس ،و"عل نفسه خري قدوة ،لقد كان ينشر الطهر حيثما مر .مث استُدعي آخر األمر إىل العاصمة ،وأدّى
للدولة خدمات جليلة ،ومات مكرّما .وقد نُصبت له لوحة تاكارية يف هيكل كونفوشيوس ،وهو الذاي
حيتفظ به عادة ألتباع املعلّم العظيم أو لكبار شرّاحه.1

الشاعر الرئيس "ماوتسي تونغ" 1981م1891 -م.
 -بعض من شعره الاي حيكي نضال الصني العظيم يف سبيل احلرية واحلق.

 -1قصة الحضارة -ول ديورانت -ج -1م -1ص .111 -192
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يقول يف قصيدة عنواهنا "ثابوب" ،وثابوب ناحية قريبة من "جويكني" كانذت يف مسذتهلّ العذام
3934م جزءاً من منطقة "فوكيان" ،مث ضُمّت إىل "كيانغ سي" ،ولقد خيم اجليش الرابع األمحذر قريبذاً
منها ،وهو يترصد جيش األعداء ،وما لبث أنْ شنّ احلرب على جبهته وأدار على العدو معذارك واحنذة
استمرت يوماً كامالً ،فاندحر وتشتّت تاركاً أكثر من  844أسري.
كان النصر آنااك مؤزراً مبيناً.
من الاي يتراقص يف السماء ،هباا الشريط امللون
من أمحر على برتقايل ،يف أصفر إثر أخضر
ومن أزرق على نيلي ،إىل بنفسجي...
يتنفّس اجلبل غبّ املطر ،وعند األصيل
كأمواج خضمّ ٍ ثائر...
هنا ...يف هاه األرجاء ،قامت -يف مضى -معركة وحون
مزّقت قنابلها جدران القرية...
وشقَّقتْ شعاب اجلبل ،فط ّرزت بالشقوق تطريزاً...
وبدا مجاهلا اليوم ،مشرقاً وضّاحا.
هنا يف هاا املزج املتعدد لأللوان ،نتاكر أبيات ابن الرومي يف قوس القزح حيث عدد األلوان ذاهتا
فقال:
وقد نشرت أيدي اجلنوب مطارفًا

على اجلو دكناً واحلواشي على األر

يطرّزها قوس السحاب بأخضر

على أمحر يف أصفر إثر مبيض

إال أنَّ الفرق واضح بني القصيدتني ،فألوان ابن الرومي خود تتحرك ،تقبل وتدبر ،وتتبذاهى مبذا
عندها من أثواب.

-42-

أما القصيدة الصينيّة ،فليس فيها إال قوس مادي ،يتراقص بألوان خمتلفة ،وعر

الصورة على هاا

النمط عرضاً ماديّاً يفقدها الروح ،ولعل هلاه األلوان يف اللغة الصينية ،أمساء ذات جرس خاص ،ال حنسّذه
بالترمجة.
والشعر -على عمومه -يفقد بالنقل ،من لغة إىل لغة أخرى أهم عنصر من عناصره ،أي املوسيقى
حىت ولو ترمجته شعراً .ففي كل لغة رنني خاص بألفاظها ،يُعطي باجتماعه وتفرّقه ،وجماورته ألفاظاً معينذة
دون سواها ،تناغماً معيّناً يستحيل نقله من لغة إىل لغة.
ويف اللغة الصينية شعر موزون ،وموشّحات تشبه ما عندنا ،بعضها ذات أربع تفاعيذل ،وبعضذها
عل ى مخس ،وسواها على مثان ،وختتلف مقاوعها ما بني أربعة وستة ومثانية .وقوافيها تشبه قذوايف الشذعر
العريبّ  ،وهم ما يزالون حىت هاا العصر ،حيافظون عليها ،ويعنون ببحور الشعر الكالسذيكية ،ويقذدّمون
قصائدهم باكر اسم حبرها ،وأشهر البحور عندهم اثنان مها( :تسه) و(تشه).
ويف قصيدة عنواهنا "تشانغ تشا" يقول الرئيس الشاعر:
وقفت يف برد اخلريف وحيداً ،بقلب سيا فكيانغ ،املصعد حنو الشمال والناهد على رأس جزيذرة
أورانج.
وقفت أتشوق إىل احلرجات املصطبغة باحلمرة وبقة وراء وبقة ،فوق آالف من اجلبال القرمزيّة.
وأرى على صفحات املاء ،شفيفة اخلضرة ،املنساحة حنو الالهناية.
مئة مركب تنزلق منسابة ساحبة،
وأحلظ السمك ،ينسرب يف أعماق اللجة...
وأفكّر بكلّ خملوق ،كيف ينساق -يف اخلريف على سجيّته ،ويعطي نفسه هواها.
لقد اختلبين هاا اجلالل ،وأسرتين هاه العظمة ،فوقفت أسائل األر
أيّ مليك عظيم ،هاا الاي يسيّر أقدار الطبيعة مجيعاً.
هنا ،أمضيت أياماً لاة ً ،عشتها

يف انفساحها املبهم.
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يف سالف الزمن الرغيد ،مع رفاقي الكثر
إذ كنا والب علم ،يف زهرة الصبا الفواحة..
نتفجّر حيوية ،بكل ما فينا من قوة وتفكري
كنا والباً نضجّ باملرح ،ونغلو من الغلواء.
ونشري بأصابعنا حنو حقولنا وشطآننا.
فتتعاىل صرخاتنا" ،بالتعييش" وحتياتنا "باملرحى" مرحّبة بالعمل واجلهد.
مث نزدري سادتنا ،فال نقيم هلم وزناً ،إال كما يقام للغبار واهلباء!
هل تاكرون؟
كيف كنا نتخبّط يف قلب التيّار ،ونكافح األمواج
لنستنقا املركب ونقتحم اللجة.
كان ماوتسي تونغ ،يطلب العلم ما بني  3933و3938م ،يف مدرسة دار املعلمني يف تشانغ تشا .وكثرياً
ما كان يزور جزيرة الاتقال( -أو رانج) الواقعة يف وسط نكيانغ -مع أصدقائه الطالب للتمتع مبناظرهذا
اخلالّبة ،وكأهنا غانية تعرَّت لتبترد يف غدير.
أسّس ماوتسي تونغ يف العام 3934م مجعية "سني مني" مع بعض أصدقائه ،وكان من مبادئها اليت أعلنذها
ماوتسي تونغ نفسه ،أنَّ على كلّ فرد منهم أن يستهدف أمراً عظيماً يف حياته ،يقدّم به لشعبه أكا خدمذة
ممكنة ،وقد أصبح عدد أعضاء هاه اجلمعية سنة 3939م  84عضواً.
وحني كان ماوتسي تونغ والباً يف مدرسة املعلمني ،كانت املدرسة عرضة ملعاملة قاسية ميارسها عسذكريو
(بيانغ) ،خب اصة شِعب "هونان" حيث مدرسة دار املعلمني اليت كان يتعلم فيها ماو ،وقد تواىل على تلذك
املنطقة ثالثة من الغالظ القساة ،األجالف.
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ومل يكن هؤالء السفّاحون الاين ياحبون الشعب ،ويعطّلون التعليم ،ليقابلوا من ماوتسي تونغ وزمالئه إال
بالكره واإلزدراء واستمرار املعارضة العنيفة.1
ومن فوق قمم جبال "تسينغ كان" ختفق أعالم الصني ،وتلعلع املدافع داكَّة حصون العدو الغاشم ،الذاي
حياصر جحافل املناضلني ويضيّق عليهم اخلناق ،إال أن النصر سيكون حليف ماو ورجاله:
فوق ذرى اجلبال ،هناك ختفق أعالمنا.
ومن فوق القمم ،تتردّد أصداء أبواقنا
إنَّ العدوّ ليضغط علينا بكمّاشة بعد كمّاشة
وحنن صامدون مل نتزحزح.
ألنَّ نظامنا دقيق صارم ،وصفوفنا قويّة كاألسوار
وإرادة كل منا قلعته
ومدفعنا يلعلع فوق "هوانغ يانكي" .مثَّ يقول:
عندما يهبط الليل جبرانه
سيلوذ العدو بالفرار حتماً.
جبل تسينغ كانغ ،ميتد يف الصني على مسافة تقرب من مخس مائة ميل ،وقد هبط "ماوتسي تونغ" يف أيلول
سنة 3924م على رأس اجليش األمحر ،جيش العمال والفالحني ،ليقيم أسس الثذورة األوىل .وكذان "دو
سيوكينغ" ممثّل جلنة احلزب يف مقاوعة "هونان" قد منع يوم  34متوز 3928م اللواءين الثامن والعشذرين
والتاسع والعشرين من اهلجوم يف اجتاه هونان ،مع أنه كان اخلطّ الواضح للضربة القاضذية علذى الغذزاة
اليابانيني .وقد أصيب اللواءان بسبب ذلك خبسائر فادحة عرفت باسم (خسران لوغستوس) ،ومذا كذاد

 -1شعر من الصين -ماوتسي تونغ -ص  -99 ←99دار اليقضة العربية -بيروت -الط -التا.
نقله إلى الفرنسية "هو جو" ومن الفرنسية إلى العربية ممدوح حقي.
* -لي هو نصف ميل.
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ماوتسي تونغ يعلم حىت دخل وويس املعركة بنفسه ،على راس اللواء الثالث ،إلنقاذ اجليش ،تاركاً للّذواء
األوّل متابعة املعركة يف "تسينكانغ".
ويف نضاله الستعادة جبل ليوﭙان يقول الرئيس الشاعر "ماوتسي تونغ":
السماء عالية سحيقة البعد ،والغيوم وضّاءة تتشعشع...
والعني تتابع األوزّ الايّ ،وهو يتّجه حنو اجلنوب الالمتناهي
لن نكون رجاالً حبق ،ما مل نصل إىل السور العظيم وحنطّ عليه
فلنعدَّ -على األصابع -مسريةً ووهلا عشرون ألف "يل"*
ولترفرف رايتنا فوق قمة جبل "ليوبان" ،حتت وقع رياح الغرب-
حنن نقبض اليوم بأيدينا على اجلبل الطويل
فمىت حيني أوان القبض على التنّني األخضر.
والتنني األخضر هنا ،هو جيش الغزاة اليابانيني ،وقد هبطوا على الصني من املشرق .وقد متكّن "ماوتسذي
تونغ" سنة 3930م ،وهو يقود اجليش األمحر جيش العمال والفالحني ،من اجتياز العقبة الكذأداء الذيت
أقامها أعداء الصني يف وجهه على جبل ليوبان. 1

 -1من شعر الصين -د .ممدوح حقي -ص  51و 55و.99

-46-

النثر والشعر
يف اهلند
كان النثر ظاهرة مستحدثة يف األدب اهلندي ،إىل حد أنه كان يُعدُّ ضرباً من الفساد جذاءه مذن
اخلارج بفعل االتصال مع األوروبيني ،فروح اهلندي الشاعرةُ بطبعها ترى أنَّه ال بدّ لكذلّ شذيء جذدير
بالكتابة عنه أن يكون شعريّ املضمون ،وهلاا كان أدب اهلند كلُّه تقريباً أدباً منظوماً .فالبحوث العلميّذة
والطبيّة والقانونيّة والفنيّة أغلبها مكتوب بالوزن أو بالقافية أو بكليهما ،حىت قواعد النحو ومعاين القاموس
قد صيغت يف قالب الشعر ،واحلكايات اخلرافية والتاريخ ،ومها يف الغرب يكتبيان بالنثر ،ترامها يف اهلند قد
اختاا قالباً شعرياً منغّماً.
واألدب اهلنديّ خصيب باحلكايات اخلرافيّة بصفة خاصّة ،واألرجح أن تكون اهلند مصدراً ملعظم
احلكايات اخلرافية يف العامل .فالبوذية لقيت أوسع انتشار هلا حني كانت أساوري (جاماكا) عن مولد بذوذا
ونشأته شائعة بني الناس ،وأشهر كتاب يف اهلند هو املعروف باسم (ﭙان كاتانترا) أي العنوانات اخلمسذة،
حواىل 044م .وهو مصدر قدر كبري من احلكايات اخلُرافية اليت أمتعت أوروبا كما أمتعت آسيا.
ومل تنجح كتابة التاريخ هناك يف أن ترتفع عن مستوى سرد احلقائق عارية ،أو مسذتوى اخليذال
املزخرف ،و"وز أن يكون اهلنود قد أمهلوا العناية بكتابة التاريخ ،إما الزدرائهم حلوادث املكان والزمذان
املتغيّرة ،وإما إليثارهم النقل بالرواية الشفوية على املدوّنات املكتوبة.
وبني احلكايات اخلرافية والتاريخ تقع جمموعة كبرية يف منتصف الطريق من حكايات شعرية مجعها
ناظمون دؤوبون ،وأرادوا هبا أن تكون متاعاً للروح اهلنديّة احملبّة للخيال .ففي القرن األول امليالديّ نظذم
ناظم يدعى "جناذيا" مائة ألف مثنويّ من الشعر أولق عليها (برهاتكاذا) أي مسرح اخليال العظيم ،مث أنشأ
"سوماديذﭭا" بعد ذلك بألف عام (كاذاسارتزا جارا) أي احمليط اجلامع ألهنار القصص ،وهي قصيدة مذن
 23044مثنويٍّ من الشعر ،ويف القرن احلادي عشر ،ظهر قصّاص بارع جمهول االسم ،وابتكر هيكالً يبين
على أعواده قصيدته ،ﭭتاال ﭙانكاﭭنكاتيكا) ومعناها القصص اخلمس والعشرون عن اخلفا اجلارح.
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لكنّ نا يف الوقت نفسه ال نقول إن اهلند قد عدِمت الشعراء الاين يقرضون مبعىن الكلمة كما نفهمه
حنن ،فأبو الفضل يصف لنا آالف الشعراء يف بالط "اكا" ،وكان منهم مئات يف صذغرى العواصذم ،وال
شك أنَّ كلّ بيت كان حيتوي منهم على عشرات ،ومن أقدم الشعراء وأعظمهم (هبارتر هبارى) وهو راهب
وحنويّ وعاشق ،غاّى نفسه بألوان الغزل قبل أن ياوب يف هيكل الدين ،ولقد خلف لنا مدوَنّا هبذا مذن
كتابه املسمى "قرن من احلب" ،وهو سلسلة من مائة قصيدة.1
ومما كتبه إلحدى معشوقاته:
"ظننا معاً قبل اليوم أنكِ كنتِ إياي ،وكنتُ أنا إياكِ
فكيف حدث اآلن ،أن أصبحتِ أنتِ هو أنتِ ،وأنا هو أنا"
ويف القرن احلادي عشر تسللت هلجات احلديث حىت احتلت مكاهنا بدل اللغة امليتة ،لتكذون أداة
التعبري ،كما فعلت أوروبا بعد ذلك بقرن ،وأوّل شاعر عظيم استخدم اللغة احليّة اليت بتحدث هبا الناس يف
نظمه هو "شاند بارداي" الاي نظم باللغة اهلندية( ،املتداولة حالّياً) قصيدة تارخيية وويلة تتألف من سذتني
جزءاً ،ومل مينعه من عمله إال نداء املوت ،ونظم "سورداس" شاعر (أغرا) الضرير  74444بيت من الشعر
يف حياة "كِ رِشنا" ومغامراته .ولقد قيل إن هاا اإلله نفسه قد عاونه على نظمها .بل أصبح له كاتباً يكتب
ما ميليه عليه الشاعر.
ويف ذلك الوقت عينه كان "شاندي داس" وهو كاهن فقري ،يهزّ البنغال هزاً مبا ينشد هلا من أغانٍ
شبيهة مبا أنشده "دانيت" ،خياوب هبا معشوقة ريفيّة ،على حنو ما خاوب دانيت فتاته "بياتريس" ،يصذورها
تصويراً مثالياً بعاوفة خيالية ،ويعلو هبا حىت "علها رمزاً لأللوهة ،و"عل حبه متثيالً لرغبته يف االندماج باهلل،
وهو الشاعر الاي شق الطريق أمام اللغة البنغالية للمرّة األوىل ،فكانت بعدئاٍ أداة التعبري األديب:
لقد لاتُ مبأمن عند قدميك يا حبيبيت
وإذا مل أرك ،ظل عقلي يف قلق
 -1ول ديورانت -ج -9م -1ص .991 ←990
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وليس يف وسعي نسيان رشاقتك وفتنتكِ
ومع ذلك ليس يف نفسي شهوة إليكِ.
ولقد حكم عليه زمالؤه الاامهة بالطرد من وائفة الكهنوت ألنه كان "لب العار لعامّة الناس .أمّا
أنبغ شعراء األدب املكتوب باللهجة اهلنديّة (املتداولة يف احلديث) "تونسي" الاي يوشك أن يكون معاصراً
لشكسبري ،وقد ألقاه أبواه يف العراء ألنه ُولِدَ هلم حتت جنمة منحوسة ،فتبنّاه متصوف يف الغابة ،وعلّمه أغاين
"راما" االسطوريّة ،وتزوج ،ومات ابنه ،فانسحب إىل الغابات حيث عا عيشة التوبة والتأمذل ،وهنذاك
كالك يف "بنارس" كتب ملحمته الدينيّة "راما شارقا -ماناسا" ومعناها حبرية من أعمال راما ،أخا فيهذا
يقصّ قصة راما مرة أخرى ،وقدّمه للهند باعتباره اإلله األمسى الاي ال إله إال هو.
يقول "تونسي داس" :مثت إله واحد ،وهو "راما" خالق السماء واألر

وخملّص اإلنسانية ومذن

أجل عبّاده املخلصني ،جسّد اهلل نفسه يف إنسان ،فبعد أن كان "راما" إهلاً صار ملكاً من البشر .مث من أجل
تطهرينا عا بيننا عيشة رجل من عامة الناس.
ومل يستطع إال قليل من األوروبيني قراءة ملحمته يف أصلها اهلنديّ ،ألنه اليوم بات قدمياً مهجوراً ،ولكذنَّ
أحد هؤالء القليلني الاين استطاعوا قراءة األصل ،رأى أن تلك امللحمة جتعل "تولس داس" أهمّ شخصذية
يف األدب اهلندي كلّه .وهاه القصيدة ألهل اهلند كأنّها إجنيل شعيبّ فيه ما يرجع إليه الناس من ال هذوت
وأخالق.
يقول غاندي :إنين أعدّ الذ "رامايانا" اليت نظمها "تولس داس" ،أعظم كتذاب يف األدب الذديينّ
كلّه.
وكانت بالد الدكن يف ذلك الوقت تتبع الشعر أيضاً ،فنظم "توكارام" باللغة املاهرائيذة0744 ،
نشيد ديين تراها متداولة على األلسن يف اهلند اليوم تداول مزامري داود يف اليهوديّة أو املسيحيّة .ويف القذرن
الثاين امليالديّ أصبحت "مادورا" عاصمة اآلداب التأمّليّة وأقيمت فيها "ساجنام" ،أي مجعيّة قوامها الشعراء
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والنقاد حتت رعاية ملوك "ﭙانديا" فاستطاعت ،مثل اجملمع العلميّ الفرنسيّ ،أن تضبط تطور اللغة ،وأن ختلع
األلقاب ومتنح اهلدايا.
أما "كابر" فهو أعظم شعراء اهلند ،بل أعظم شاعر غنائي يف اهلند الوسيطة ،وهو نسّاج ساذج من
"بنارس" ،أعدّته الطبيعة للمهمّة اليت أراد القيام هبا ،وهي توحيد اإلسالم واهلندوسية .وذلك ألنذه كمذا
يُقال ،من أب مسلم وأم من عاارى الاامهة ،فلما أخا عليه لبّه (راماناند) الواعظُ ،أخلص العبذادة لذذ
(راما) ووسّع من نطاق راما حىت جعله إهلاً عامليّاً .ووفق يقر

شعراً بلغة احلديث اهلنديّة ،بلغ الغايذة يف

اجلمال ،ليشرح به عقيدة دينية ال يكون فيها معابد ،وال مساجد وال أوثان ،وال وبقات وال خِتذان ،مث ال
يكون فيها من اآلهلة إال إله واحد ،يقول كابر عن نفسه:
ابن "رام" و"اهلل" ويقبل ما يقوله الشيوخ مجيعاً ،يا إهلي ،سواء كنت "رام" أو "اهلل" ،فأنا
أحيا بقوّة امسك ،إن أوثان اآلهلة كلها ال خري فيها ،إهنا ال تنطق ،لست يف ذلك على شك ،ألين ناديتذها
بصوت عال ...ماذا "دي عليك أن متضمض فاك ،وأن تركع يف املعابد ،إذا كنت متأل قلبك بنيّة اخلذداع
وأنت تتمتم بصالتك أو تسري يف وريقك إىل أماكن احلج.
جاء هاا القول صدمة قويّة للاامهة ،ولكي يدحضوه ،أرسلوا إليه زانية تغويه ،لكنذه حوّهلذا إىل
عقيدته .فعقيدته ليست قوالب جامدة ،بل كانت شعوراً دينياً عميقاً فحسبُ:1
هنالك يا أخي عامل ال حتدّه حدود
وهنالك كائن ال إسم له ،وال يوصف بوصف.
ال يعلم شيئاً إال من استطاع أن يصل إىل مسائه.
وإنه لعلم خيتلف عن كل ما يُسمع وما يقال.
هنالك ال ترى صورة ،وال جسداً ،وال ووالً ،وال عرضاً.
فكيف يل أن أنبئك من هو....
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مث يقول كابر :يستحيل أن نُعبّر عنه بألفاظ الشفاه
ويستحيل أن يُكتب وصفُه على الورق.
إن األمر هنا ،كاألخرس الاي ياوق وعاماً حلواً -كيف يصف لك حالوته.
واعتنق "كابر" نظرية التناسخ اليت مألت اجلو من حوله ،ولالك أخا يذدعو اهلل -كمذا يفعذل
اهلندوسيّ -ليخلّصه من أغالل العودة إىل الوالدة والعودة إىل املوت ،وكانت مبادئه اخللقيّة أبسط ما ميكن
أن تصادف يف هاه الدنيا من مبادىء :عش عيشة العدل ،واحبث عن السعادة عند مرفقك:
إنّي ليضحكين أن أمسع أن السمك يف املاء ظمآن.
إنكم ال ترون احلق يف دياركم ،فتضربون من غابة إىل غابة هائمني على وجوهكم.
هاكم احلقيقة .اذهبوا أينما شئتم ،إىل بنارس أو إىل مانورة.
فإذا مل جتدوا أرواحكم ،فالعامل زائف يف أعينكم
إىل أي الشطآن أنت سابح يا قليب ،ليس قبلك مسافر ،كال بل ليس أمامك وريق
ليس هنالك جسم وال عقل ،فأي َن املكان الاي سيطفىء غلة روحك.
إنك لن جتد شيئاً يف اخلالء...
تارّع بالقوة وادخل إىل باون جسدك أنت.
فقدمك هناك تكون على مووىء ثابت.
فكّر يف األمر مليًّا يا قليب ،ال تغادر هاا اجلسد إىل مكان آخر.
إنَّ كابر يقول :اورد كل صنوف اخليال من نفسك .وثّبتْ قدميك يف ما هو أنت.
ويقول الرواة ،إنه بعد موته اعترك اهلندوس واملسلمون على جسده ،وتنازعوا الرأي ،أيدفن ذلك اجلسد أم
يُحرق ،وبينما هم يف تنازعهم ذاك ،رفع أحد احلاضرين الغطاء عن اجلثة ،فإذا هبم ال يرون حتته إال كومذة
من الز هر ،فأحرق اهلندوس بعض ذلك الزهر يف بنارس ،ودفن املسلمون بقيته .وأخات أناشيده تتناقلذها
األفواه بني عامة الناس بعد موته ،ولقد أوحت تلك األناشيد إىل "ناناك" وهو من وائفة السذيخ ،فأنشذأ
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ماهبه القويّ ،ورفع آخرون "كابر" إىل مصاف اآلهلة ،وإنك لتجد اليوم وائفتني صغريتني متنافستني تتبعان
ماهب هاا الشاعر ،وتعبد امسه .والطائفتان إحدامها من اهلندوس واألخرى من املسلمني.1
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 املالحم-كان التعليم الشفوي عند الشعوب القدمية هو وسيلة االحتفاظ بتاريخ األمة وشذعرها ،ووسذيلة
نشرها يف النفوس ،وقد نشرت الرواية الشفوية بني الناس أنفس وأعظم ما يف تراثهم الثقايف.
فكما قام رواة جمهولون بني اليونان بنقل اإللياذه واألوديسة وتوسيعهما على مر األجيال ،كذالك
فعل الرواة يف اهلند ،بنقل املالحم من جيل إىل جيل ،ومن بالط السلطان إىل عامذة الشذعب ،تلذك
املالحم اليت ضمّنها الاامهة أساوريهم الشعبية.
وقد رأى عامل هنديّ أن "املها هبارتا" هي أعظم آية من آيات اخليال اليت أنتجتها آسيا .وقال عنها
السري "تشارلز إليت" إهنا قصيدة أعظم من اإللياذة.
وما من شك أهنا من أعظم ما أنتجته البشرية يف عصورها املختلفة ،بدأت املها هباراتا حواىل سذنة
044ق .م -قصيدة قصصيّة قصرية ،مث أخات تضيف إىل نفسها من كل قرن من القذرون املتعاقبذة
حكايات ومقطوعات ،كما ضمّت بعض أجزاء من قصذة رامذا ،ومتثّلذت يف جسذدها قصذيدة
هباجذﭭادجيتا ،حىت بلغ ووهلا  344.444زوج من أبيات الشعر الثمانيّة املقاوع ،أي مذا يسذاوي
اإللياذة واألوديسة جمتمعني سبع مرات ،وإسم مؤلفها أسطوريّ ،إذ ينسبها الرواة ملن يسمونه "ﭬياسا"،
وهي كلمة معناها املنظّم ،وقد كتبها مائة شاعر ،وصاغها ألف منشد ،مث جاء الاامهة حواىل 044م،
فأدخلوا أفكارهم الدينيّة واخللقيّة وصبّوها يف هاا املؤلّف الاي بدأ على أيدي أفراد وبقة الكشذاتريّة،
وهباا خلعوا على هاه القصيدة هاه اهلالة العظيمة ،وتلك الصورة اجلبّارة اليت نراها عليها اليوم.
مل يكن موضوع القصيدة األساسي اإلرشاد الديينّ ،ألهنا تقص قصة عنف ومغذامرة وحذروب،
فيقدم اجلزء األول من القصيدة "شاكونتاال" اجلميلة ،اليت أريد هلا أن تكون بطلة يف أشذهر مسذرحية
هندية ،وابنها القوي "هبارﭬا" الاي من أصالبه جاءت قبائل (هبارتا العظيم) أي املها هبارتذا وقبائذل
"كورو" و"ﭙانداﭬا" اليت تتألف من حروهبا الدموية سلسلة احلكاية ،علماً أنَّ احلكاية كثرياً ما خترج عن
موضوعها لتعرّج على موضوعات أخرى.
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فامللك "يوذ سشريا" ملك الذﭙانداﭬيني ،يقامر بثروته حىت تضيع كلّها ،مث جبيشه ومملكتذه وبإخوتذه
وأخرياً بزوجته ،وكان يف هاه املقامرة يالعب عدواً من قبيلة "كورو" ،كان يلعب بزهرات مغشوشة،
ومت االتفاق على أن يسترد الذﭙانداﭬيون مملكتهم بعد إثين عشر عاماً ،يتحمّلون فيها النفي مذن أر
وونهم ،ومتضي االثنتا عشرة سنة ،ويطالب الذﭙانداﭬيون أعداءهم الكذوريّني بذردّ أراضذيهم ،دون
جدوى ،فتعلن احلرب بني الفريقني ،ويضمّ كلّ فريق إىل نفسه حلفاء ،حىت تشتبك اهلند الشمالية كلها
تقريباً يف القتال ،وتظلّ احلرب ناشبة مثانية عشر يوماً ،ومتأل من امللحمة مخسة أجزاء .وفيهذا يالقذي
الكوريون مجيعاً مناياهم ،كما يُقتل معظم الذﭙانداﭬيني ،فالبطل "هبِشّما" وحده يقتل مائة ألف رجل يف
عشرة أيام ،ويروي الشاعر أن عدد من سقط يف القتال قد بلغ عدة مئات من ماليني الرجال ،وتُسمع
"جاناارا" امللكة زوجة كورد األعمى ،تسمعها وسط هاا املشهد الدامي ،تصرخ جازعة عندما تذرى
العقبان حموّمة فرق جثة ابنها األمري "دريوذان":
ملكة واهرة وامرأة واهرة ،فاضلة أبداً خيّرة أبدا...
هي "جاناارا" اليت وقفت وسط امليدان شاخمة يف حزهنا العميق
وامليدان مليء باجلماجم ،وجدائل الشعر انعقدت عليها الدماء
وقد اسودّ وجهه بأهنار من دم متجمد.
وامليدان األمحر مليء بأوراف من ال حيصيهم العدّ من املقاتلني
وعواء أبناء آوى الطويل املديد ،يرنّ فوق منبطح األشالء
والعقاب والغراب األسحم يرفرفان أجنحة كريهة سوداء.
وسباع الطري متأل السماء واعمةً من دماء احملاربني.
ومجاعات الوحش البغيضة مزّقت األجساد امللقاه شلواً شلوا.
سيق امللك الكهل يف هاه الساحة ،ساحة األشالء واملوت؛
ونساء "كورو" خبطوات مرتعشة خطون وسط أكداس القتلى،
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فدوّت يف أرجاء املكان صرخات عالية من جزع،
عندما رأين بني القتلى أبناءهن وآباءهن وإخوهتن وأزواجهن،
عندما رأين ذئاب الغابة تَطعمُ مبا هيأ هلا القدر من فرائس،
عندما رأين جوابات الليل السود ساعيات يف ضوء النهار،
ورنَّت أرجاء امليدان املخيف بصرخات األمل وولولة اجلزع،
فخارت منهن األقدام الضعيفة ،وسقطن على األر ،
وفقد أولئك الراثيات كلَّ حسّ ٍ ،وكلَّ حياة،
إذ هنَّ يف إغماءه من حزن مشترك.
أال إن اإلغماءة الشبيهة باملوت ،اليت تعقب احلزن ،فيها حلظة قصرية من راحة للمحزون مث انبعثت
من صدر "جاناارى" آهة عميقة من قلب مكروب ،ونظرت إىل بناهتا احملزونات ،وخاوبت كرشذنا
قائلة:
انظري إىل بناب الالئي ليس هلن عزاء ،انظري إليهن ،وهن ملكات أرامل لبيت كورو.
انظري إليهن باكيات على أعزّائهن الراحلني ،كما تبكي إناث النسور ما فقدت من نسور.
انظري كيف تُثري أشجاهننّ كلُّ قسْمةٍ من هاتيك القسمات الباردة الااوية.
انظري كيف "نب خبطوات قلقة وسط أجساد املقاتلني وقد أمخدها املوت.
وكيف تضمّ األمهاتُ القتلى من أبنائهن إذ هم يف نومهم ال يشعرون.
وكيف تنثين األرامل على أزواجهن ،فيبكني يف حزن ال ينقطع...
هكاا جاهدت امللكة "جاناارى" لتبلغ "كرشنا" حزين أفكارها.
وعندئاٍ ،واحسرتاه ،وقع بصرها احلائر على ابنها "دريوذان" ،فأكل صدرها غمّ مفاجىء ،وكأمنا
زاغت حواسُّها عن مقاصدها ،كأهنا شجرة هزهتا العاصفة ،فسقطت ال حتس األر
عليها.

الذيت سذقطت
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صحَت يف أساها من جديد ،وأرسلت بصرها من جديد ،إىل حيث رقد ابنها خمضّذباً بدمائذه
مث َ
يلتحف السماء .وضمّت عزيزها دريوذان ،ضمته قريباً من صدرها وإذا هي تضم جثمانه اهلامد اهتذز
صدرها بنهنهة البكاء.
واهنمرت دموعها كأهنا مطر الصيف ،فغسلت هبا رأسه النبيل ،الاي مل يزل مزداناً بأكاليلذه ،مل
يزل تكلله أزاهري املشكا ،ناصعةً محراء.
لقد قال يل ابين العزيز دريوذان حني ذهب إىل القتال ،قال" :أماه ادعى يل بالغبطة والنصر ،إذا ما
اعتليت عجلة املعمعة" .فأجبت :عزيزي دريوذان :اللهم -يا بين -اصرف عنه األذى ،أال إنَّ النصذر
آت دائماً يف ذيل الفضيلة.
مث انصرف بقلبه كله إىل املعركة ،وحما بشجاعته كلَّ خطاياه ،وهو اآلن يسكن أقطذار السذماء
حيث ينتصر احملارب األمني .ولست اآلن أبكي دريوذان ،فقد حارب أمرياً وسقط أمرياً.
إمنا أبكي زوجي الاي هدّه احلزن ،فمن يدري ماذا هو مالقيه من نكبات.
"أمسع الصيحة الكريهة يبعثها أبناء آوى وانظر كيف يرقب الائاب الفريسة.
وأرادت العاارى الفاتنات مبا هلن من غناء ومجال أن حيرسنه يف رقدته.
أمسع هاتيك العقبان البغيضة املخضّبة مناقريُها بالدماء ،تصفّق بأجنحتها علذى أجسذام املذوتى
والعاارى يلوّحن مبراوح الريش حول دريوذان يف خمدعه امللكيّ.
انظر إىل أرملة دريوذان النبيلة ،األم الفخور بابنها الباسل "الكشمان"،
إهنا يف جالل امللكة شباباً ومجاالً ،كأهنا قُدَّت من ذهب خالص.
انتزعوها من أحضان زوجها احللوة ،ومن ذراعيْ ابنها يطوّقاهنا.
كتب عليها أن تقضي حياهتا كاسفة حزينة .رغم شباهبا وفتنتها.
أال مزِّق اللهم قليب الصلب املتحجر ،واسحقه هباا األمل املرير.
هل تعيش "جاناارى" لتشهد ابنها وحفيدها النبيلني مقتولني؟
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انظر مرة أخرى إىل أرملة ذريوذان ،كيف حتتضن رأسه امللطخ بدمه اخلاثر.
انظر كيف متسك به على سريره يف رفق بيدين رقيقني رحيمتني.
انظر كيف تدير بصرها من زوجها العزيز الراحل إىل ابنها احلبيب ،فتنخنق عاات األم فيها أنّذةُ
األرملة وهي أنّةُ مريرةٌ ،وإنَّ جسمها لاهيبّ رقيق كأنه من زهرة اللوتس ،أواه يا زهرب .أواه يذا
ابنيت ،يا فخر (هبارات) وعزّ (كورو).
أال إن صدقتْ كتب الذﭭيدا ،فدريوذان الباسل حيٌّ يف السماء.
ففيم بقاؤنا على هاا احلزن ،ال ننعم حببّه العزيز ...إن صدقت آيات الشاسترا فابين البطل مقيم يف
السماء.
ففيم بقاؤنا يف حزن ،ما دام واجبهما األرضيّ قد تأدّى.
فاملوضوع يف هاه القصة امللحميّة موضوع حبّ وحرب ،لكنَّ آالف االضافات زيدت عليذه يف
شىت مواضعه ،فاإلله كرشنا ،يوقف جمرى القتل حيناً بقصيدة منه يتحدث فيها عن شذرف احلذرب،
و"كرشبا هبشما" وهو حيتضر ،يؤجّل موته قليالً حىت يدافع عن قوانني الطبقات واملذرياث والذزواج
واملنح ووقوس اجلنائز ،ويروي وائفة من األساوري واخلرافات واألحاديث املنقولة ،كالك نرى أجزاء
معفّرة جدباء يف سياق امللحمة تقصّ شيئاً عن اإلنسان وعن جغرافية البالد ،وعن الالهذوت وامليتذا
فيزيقيا.
إن هاه القصيدة اليت كانت يف بادىء أمرها معبّرة عن وبقة الكشاترية (احملذاربني) مذن حيذث
تبجيلها للحركة والنشاط والبطولة والقتال ،قد أصبحت على أيدي الاامهة أداة لتعليم الناس قذوانني
"ماتو" ومبادىء "اليوغا" وقواعد األخالق ومجال النرﭭانا.
وتكثر يف القصيدة احلكم اخللقيّة ذات اجلمال وصدق النظر ،وفيها قصص مجيلذة عذن الوفذاء
الروحي تصور للنساء الالئي يستمعن إليها املثل العليا الامهية للزوجة الوفيَّة الصابرة. 1
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ومن خالل سرد حكاية هاه املعركة الكاى ،بُثّت قصيدة هي أمسى قصيدة فلسفية يعرفها الشعر
العاملي مجيعاً .وهي املسماة "هباجاﭭاد -جيتا" أي "أنشوده املوىل" ،وهي مبنزلة العهد اجلديد يف اهلنذد
"لّوهنا بعد كتب الذﭭيدا نفسها .مث يستعملوهنا حللف اإلميان يف احملاكم ،و"وز أن تكون أعمق وأمسى
ما يستطيع العامل كله أن يبديه من آيات ،وبقي ناظمها وتاريخ نظمها جمهولني ،ورمبا يعود تارخيها إىل
العام 044ق .م ،أو إىل العام 244م.
ومشهد القصيدة هو املعركة اليت نشبت بني الكوريّني والبانداﭬيني ،واملوقف الاي قيلت فيه هو ما
أبداه (أرجونا) احملارب الذﭙانداﭬذي من رغبة يف قتال ذوي قرباه يف صفوف األعداء قتاالً مميتا .فامسع
أرجونا وهو يوجه القصيدة إىل املوىل "كرشنا" ،الاي كان حيارب إىل جواره كأنه إله من آهلة هذومر.
لترى كيف يعبّر خبطابه عن فلسفة غاندي وتعاليم املسيح:
إنَّ األمر كما أراه هو أن هاا احلشد من ذوي قربانا
قد جتمَّع ها هنا ليسفك دماً مشتركاً بيننا...
أال إنَّ جسدي ليخور َوهَنا ،ولساين "فّ يف فمي...
ليس هاا من اخلري يا "كِشاف" ،يستحيل أن ينشأ خري،
من فريق يفتك كل منهما باآلخر ،أنظر،
إين أمقت النصر والسيادة ،وأكره الثروة والترف
إن كان كسبُهما من هاا الطريق احملزن ،وا أسفاه
أيُّ نصر يُسرُّ يا "جوﭭندا" ،وأيّ الغنائم النفيسة ينفع
وأيّ سيادة تعوّ  ،وأيّ أمد من احلياة نفسها حيلو...
إن كان شيء من هاا كلّه قد اشتريناه مبثل هاه الدماء
فإذا ما قتلنا أقرباءنا وأصدقاءنا حباً يف قوة دينوية
فيا هلا من غلطة تنضح شراً
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إنه خلري يف رأيي ،إذا ما ضرب أهلي ضَرْبَتَهُمْ
أن أواجههم أعزل من السالح ،وأن أعرّي هلم صدري

1

فيتلقى منهم الرماح والسهام ،ذلك يف رأيي خري من مبادلتهم ضربة بضربة.
هنا يأخا "كرشنا" -الاي مل حتمله ربوبيته على احلد من نشوته باملعركة -يف بسط وجهة نظره،
وهو أن من واجب "أرﭼونا" أن يتبع قواعد وبقته الكشاترية ،وأن يقاتل ويقتل أعداءه بضمري خالص
وإرادة ويبة ،ألنه على كل حال ال يُقتل إال اجلسد ،وأما الروح فباقية.
وهنا تراه يشرح ما جاء يف "ساخنيا" عن بوروشا ،اليت ال يأتيها العطب ،وما جاء يف "يوﭙانشذاد"
عن "أمتان" اليت ال تفىن:
أعلم أن احلياة ال تفىن ،فتظل تبث حياة يف املوت كله...
يستحيل على احلياة يف أيّ مكان ،وبأية وسيلة
أن يصيبها نقص بأيّ وجه من الوجوه ،وال أن يصيبها مخود أو تغيّر...
أما هاه اهلياكل اجلسدية العابرة ،اليت تبث فيها احلياة روحاً ال متوت ،وال تنتهي وال حتدّها حدود،
ففانية...
فدعها أيها األمري تفىن ،وامض يف قتالك.
إنَّ من يقول" :انظر ،لقد قتلت إنساناً ،وإن من يتوهم لنفسه :ها أناا قد قُتِلْت"
فكال هاين ال يعلم شيئاً ،إن احلياة ال َتقْتُل ،وإن احلياة ال ُتقْتَل،
إن الروح مل تولد قط ،ولن تفىن .إن الزمان مل يشهد حلظة خلت من الروح.
إن النهاية والبداية أحالم -،إن الروح باقيةٌ إىل األبد ،بغري مولد وبغري موت وبال تغيّر.
وميضي "كرشنا" يف إرشاد "أرﭼونا" يف امليتافيزيقيا ،فهو يقول عن األشياء كلّها ،موحّداً بني ذاته
والكائن األمسى ،يقول عن األشياء كلّها إهنا:
 -1قصة الحضارة --ج -9م -1ص .922

-59-

"تتعلق يب
كما تتعلق جمموعة من اخلرزات على خيط"
أنا من املاء وعمُه العاب ،وأنا من القمر فِضّتُه ومن الشمس ذهبُها.
أنا موضع العبادة يف الذﭭيدا ،واهلِزّةُ اليت تشقّ أجواز األثري ،والقوة اليت تكمن يف نطفذة
الرجل ،أنا الرائحة الطيبة احللوة اليت تعبق من األر

البليلة"

وأنا من النار وهجُها األمحر ،وأنا اهلواء باعث احلياة ،يتحرك يف كل ما هو متحرك.
أنا القدسيّة يف ما هو مقدّس من األرواح ،أنا اجلار الاي ال ياوي،
والاي انبثق منه كلٌّ ما هو كائن .أنا حكمة احلكيم وذكاء العليم ،وعظمذة العظذيم.
وفخامة الفخيم.1
إنَّ من ير األشياء رؤية احلكيم ،وير أن "برامها" مبا له من كتب وقداسة ،والبقرة والفيذل
والكلب النجس ،واملنبوذ وهو يلتهم حلم الكلب ...كلّها كائن واحد.
هاه قصيدة زاخرة بألواهنا املتبانية وأفكارها املتنوعة ومتناقضاهتا امليتافيزيقية واخللقية واليت تصذور
أضداد احلياة وتعقيدها.
ولعل ما أراد املؤلف أن حيققه بقصيدته ،هو أن ينقا الروح اهلندية من اهلمود املقيت الاي فرضته
العقيدة البوذيّة ،وأن يوقظها لتحارب من أجل اهلند.
وأما ثانية املالحم اهلنديّة فهي أشهر األسفار اهلندية وأحبّها إىل النفوس ،وهي أقذرب إىل أفهذام
الغربيني من "املاهاهبارتا" ونعين هبا "رامايانا" ،وهي أقصر من زميلتها األوىل ،إذ ال يزيد ووهلذا علذى
ألف صفحة ،قوام الصفحة مثانية وأربعون سطراً ،وقد أُحلقت هبا إضافات من القرن الثالث قبل امليالد
إىل القرن الثاين بعد امليالد ،وينسب الرواة هاه القصيدة إىل رجل يُسمّى "ﭬامليكي" ،وهذو كذنظريه
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املؤلف املزعوم "للمهاهباراتا" ،يظهر يف احلكاية شخصية من شخصياهتا ،إنَّما األرجح أنَّ القصيدة مذن
إنشاء عدد كبري من املنشدين.
وكما أنَّ املهاهباراتا تشبه اإللياذة من حيث أنّها قصّة حرب عظيمة أنشبتها اآلهلة والناس .وكذان
من أسباهبا استالب أمّة المرأة مجيلة من أمّة أخرى ،فكالك تشبه "رامايانا" "األوذيسة" ،وتقصُّ مذا
القاه أحد األبطال من صعاب وأسفار ،وعن انتظار زوجته صابرة حىت يعود إليها ،فيلتئم مشلهما مذن
جديد .وترى يف فاحتة امللحمة صورة لعصر ذهيبّ ،كان فيه (دازا -راذا) حيكم مملكته "كوساال" مذن
عاصمته "أيوذيا":
مزدانًا مبا تزدان به امللوك من كرامة وبسالة ،وزاخراً بترانيم الذﭭيدا املقدسة
أخا "دازا -راذا" حيكم مُلكه يف أيام املاضي السعيد،
إذ عا الشعب التقيّ مساملاً ،كثريَ املال رفيعَ املقام.
ال يأكل احلسدُ قلوهبم ،وال يعرفون الكاب يف ما ينطقون.
فاآلباء بأسرهم السعيدة ميلكون ما لديهم من ماشية وغلّة وذهب.
ومل يكن للفقر املدقع واجملاعة يف "أيوذيا" مقام.
كان على مقربة من تلك البالد مملكة أخرى سعيدة ،هي "ﭬيديها" اليت كان حيكمها امللك "ﭼاناك"
وكان هاا امللك يسوق احملراث وحيرث األر

بنفسه ،وحدث ذات يوم أنه مل يكد يلمس احملذراث

بيده ،حىت انبثقت من جمرى احملراث يف األر

ابنة مجيلة هي "سيتا" وما أسرع ما حان وقت زواجها،

فعقد ﭼاناك مباراة بني خطّاهبا ،فمن استطاع منهم أن يقوّم اعوجاج قوس ﭼاناك الاي يقاتذل بذه،
كانت العروس من نصيبه ،ومن بني الاين اشتركوا يف املباراة أكا أبناء "دازا -راذا" وهذو "رامذا":
صدره كصدر الليث وذراعاه قويتان ،وعيناه ذهبيتان ،مهيب كفيلِ الغابة ،مل يستطع أحذدٌ غذريُه أن
يلويَ القوس ،فقدّم إليه ﭼاناك ابنته بالصيغة املعروفة يف مراسم الزواج يف اهلند:
هاه سيتا ابنة ﭼاناك ،وهي أعز عليه من احلياة.
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فلتقامسك منا اآلن فضيلتك ،ولتكن أيها األمري زوجتَك الوفيّة.
هي لك يف كل بلد ،تشاركك عزًّا وبؤساً.
فأعِزّها يف سرّائك وضرّائك ،واقبض على يدها بيدك.
والزوجة الوفية ملوالها كالظلّ يتبع اجلسد.
وابنيت "سيتا" زين النساء ،تابِعتُك يف املوت واحلياة.
وهكاا يعود راما إىل بلده أبوذيا بعروسه األمرية ،جبني من عاج ،وشفة من مرجان ،وقد كسذب
حب أهل كوساال بتقواه ووداعته وسخائه ،وما هو إال أن دخل الشر هاه الفردوس عنذدما دخلتذها
الزوجة الثانية (لذ دازا -راذا) وهي "كايكيب" ،وقد وعدها دازا -راذا -أن يستجيب لطلبها كائناً ما
كان ،فحملتها الغرية من الزوجة األوىل اليت أجنبت راما ولياً للعهد ،أن تطلب من "دارا -راذا" نفذي
"راما" من اململكة أربعة عشر عاماً ،فلم يسع دازا -راذا إال أن يكون عند وعده ،مذدفوعاً إىل ذلذك
بشرف ال يفهم معناه إال شاعر مل يعرف شيئاً من السياسة .ونفى ابنه احلبيب ،بقلب كسري ،ويعفذو
"راما" عن أبيه عفو الكرمي ،ويأخا األهبة للرحيل إىل الغابة حيث يقيم وحيداً ،لكنَّ "سيتا" تصرّ على
الاهاب معه ،وكالمها يف هاا الوقت تكاد حتفظه عن ظهر قلب كلّ عروس هندية إذ قالت:
العربة واخليل املطهّمة والقصرُ املاهب ،كلّها عبث يف حياة املرأة.
فالزوجة احلبيبة احملبّة تؤثر على كل ذلك ظلَّ زوجها...
إن "سيتا" ستهيم يف الغابة ،فالك عندها أسعد مقاماً من قصور أبيها...
إهنا لن تفكر حلظة يف بيتها أو يف أهلها ،ما دامت ناعمة يف حبّ زوجها...
وستجمع الثمار احلوشيّة من الغابة اليانعة الغنيّة.
فطعام ياوقه "راما" هو أحبُّ وعام عند "سيتا".
حىت أخوه "الكشمان" يستأذن يف الرحيل ليصحب "راما" فيقول:
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ستسلك وريقك املظلم وحيداً مع "سيتا" الوديعة.
ال وهنارا
هالّ أذْنتَ ألخيك الويف "الكشمان" حبمايتها لي ً
هالّ أذنت لالكشمان بقوسه ورحمه أن "وب الغابات مجيعاً.
فيسقط بفأسه أشجارها ،ويبين لك الدار بيديه.
وعند هاا املوضع تصبح امللحمة نشيداً من أناشيد الغابات ،إذ تقصّ كيف ارحتل "راما" و"سذيتا"
و"الكشمان" إىل الغابات ،وكيف تسلل املنفيون من أصحاهبم الودودين خلسة يف ظلمة الليل ،خملّفني
وراءهم كل نفائسهم وثياهبم الفاخرة ،وارتدوا حلاء الشجر ،ونسيجاً من كذأل ،وأخذاوا يشذقّون
ألنفسهم وريقاً يف أشجار الغابة بسيوفهم ،ويقتاتون بثمار الشجر وبندقها:
"وواملا التفتت إىل راما حليلتُه ،يف غبطة وتساؤل تزدادان على مر األيام ،تسأل ما اسذم
هاه الشجرة ،وهاا الزاحف ،وتلك الزهرة وهاتيك الثمرة مما مل تره من قبل.
والطواويس ترف حوهلم مرحة ،والقردة تقفز على حمينّ الغصون...،
كان "راما" يثب يف النهر تظلّه أشعة الشمس القرمزيّة.
وأما "سيتا" فكانت تسعى إىل النهر يف رفق كما تسعى السوسنة إىل اجلدول.
ويبنون كوخاً إىل جانب النهر ،ويروّضون أنفسهم على حب حياهتم يف الغابة .لكذن حذدث أن
كانت أمرية من اجلنوب هي [سوريا -تاخا] جتوب الغابة ،فتلتقي بذ "راما" وتغرم به ،وتضذيق صذدراً
بالفضيلة اليت يبديها هلا ،وتستثري أخاها "راﭭان" على اجمليء ليختطف "سيتا" ،وينجح أخوهذا يف خطفهذا
والفرار هبا إىل قلعته البعيدة ،وحياول عبثاً أن يغويها بالضالل ،وملا مل يكن مثة مستحيل على اآلهلة واملؤلّفني،
فقد حشد -راما -جيشاً جراراً فتح به مملكة "راﭭان" وهزمه يف القتال ،وأنقا "سيتا" ،وبعدئاٍ (وكانذت
أعوام نفيه قد اكتملت) فرَّ معها قافالً هبا إىل بلده "أريوذا" ،حيث وجد أخاً آخر وفياً .فتنازل له مسذروراً
عن عر كوساال.
يروي شيخ احلكماء إبان عهد "راما" السعيد،
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أنَّ رعيته مل تعرف املوت قبل أوانه وال األمرا

الفتّاكة،

ومل تبك األرامل حزنًا على أزواجهن ،ألن هؤالء مل ميوتوا عن زوجاهتم قبل اكتمال العمر.
ومل تبك األمهات هلعاً على الرضّع ،تفقدهنم يف نعومة األظفار،
ومل حياول اللصوص والغشاشون واخلادعون سرقةً أو غشاً أو خداعاً.
وكلّ جار أحبّ جاره التقيّ ،وأحب الشعبُ مواله.
وآتت األشجار أكلها كاملة كلما حانت فصوهلا.
ومل تتوان األر

عاماً عن إخراج غلتها يف غبطة املعترف باجلميل.

وأمطرت السماء يف أوان املطر ،ومل تعصف قط بالبالد عاصفة تأب على زرعها.
فكان كل واد يانع ٍ باسم ،غنيّاً مبحصوله غنياً مبرعاه.
وعاشت األمة فرحة ً بعمل أجدادها األوّلني.1

 -1قصة الحضارة -ج 9م -1ص .901 ← 905
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"املسرحية"
يف اهلند -قدمياً-
املسرحية يف اهلند قدمية قِدم الذﭭيدات .ذلك ألن باورها األوىل موجودة يف أسفار "يو ﭙانشذاد".
وال شك أن للمسرحية بداية أقدم من هاه الكتب املقدسة ،وأعين هبا االحتفاالت واملواكب الدينيّذة الذيت
كانت تقام للقرابني وأعياد الطقوس ،وكان للمسرحيّة مصدر ثالث أيضاً وهو الرقص .ورمبا كذان آخذر
البواعث اليت حفّزهتم على إنشاء املسرحية ،هو اتصال اهلند باليونان إتصاالً جاء نتيجة لغزو اإلسكندر.
وأقدم ما بقيَ لنا من املسرحيات اهلنديّة ،خمطووات أوراق النخيل اليت كُشِف عنذها حذديثاً يف
تركستان الصينيّة ،وبينها ثالث مسرحيات ،تاكر إحداها أن اسم مؤلفها هو "أشناغوشا" العامل الالهذوبّ
يف بالط "كانشكا".
وحدث يف سنة 3934م أن وُجدت يف "تراﭭانكو" ثالث عشرة مسرحية سننسكريتيّة ،تُنسب يف
شيء من الشك إىل هبازا (304م) ،وهو يف األدب املسرحي سلفٌ ظفر بكثري من التكرمي من "كاليداسذا"
املسرحيّ اهلنديّ الكبري.
ولعلّ أقدم مسرحية هندية معروفة للباحثني العلميني هي "عربة الطني" ،ويف النص ذكذر السذم
مؤلفها ،وهو رجل مغمور معروف باسم "امللك شودراكا" يوصف بأنه خبري بكتب الذﭭيذدا والرياضذة
وترويض الفيلة وفن احلبّ .ومهما يكن من أمر ،فقد كان خبرياً باملسرح ،ومسرحيته هاه أمتع ما جاءنذا
من اهلند ،فهي مزيج من الغناء والفكاهة ،وفيها فقرات رائعة هلا ما للشعر من حرارة وخصائص.1
وأشهر املسرحيات اهلندية هي "شاكونتاال" لذ أيب املسرح اهلندي "كالبداسا" ،مل يزامحها يف ذلك
مزاحم منا ترمجها سريوليم جونز ،وامتدحها "غوته" ،ومع ذلك فكل ما نعرفه لكاليداسا ثالث مسرحيات
مضافاً إليها األساوري اليت أدارهتا حول امسه ذاكرات املعجبني ،والظاهر أنه قد كان أحد اجلواهر التسع من
الشعراء والفنانني والفالسفة الاين قرّهبم امللك (ﭬذكراماديتا) إليه (033 -384م) يف عاصمته يوﭼذني.
 -1قصة الحضارة -ول ديورانت -ج -9م -1ص .910
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تقع "شاكونتاال" يف سبعة فصول ،بعضها نثر وبعضها شعر ينبض باحلياة .فبعد مقدّمة يدعو فيهذا
مدير املسرح النظّارة أن يتأملوا روائع الطبيعة ،تبدأ الرواية مبنظر وريق يف غابة ،حيث يقيم راهب مع ابنذة
تبنّاها تسمى "شاكونتاال" ،وما هو إال أن يضطرب سكون املكان بصوت عربة حربيّة .خيرج منها راكبذها
وهو امللك "دشيانتا" فيُغرم بشاكونتاال ،ويتزوج منها يف الفصل األول ،لكنه يُستدعى فجذأة للعذودة إىل
عاصمته ،فيتركها واعداً إياها أن يعود إليها يف أقرب فرصة ممكنة ،وينىبء رجل زاهد فتاتنا احلزينذة بذأنَّ
امللك سيظل ياكرها ما دامت حمتفظة باخلامت الاي أعطاه هلا ،لكنَّها تفقد اخلامت وهي تستحمّ ،وملا كانذت
على وشك أن تكون أماً ،فقد ارحتلت إىل قصر امللك ،لتعلم هناك أنَّ امللك قد نسيها ،وحتذاول هنذا أنْ
تاكّره بنفسها عا حوار دار بينهما:
 شاكونتاال :أال تاكر يف عريشة اليامسني .ذات يوم حني صببتُ ماء املطر الاي جتمَّع يف كذأسزهرة اللوتس يف جتويفة راحتك.
امللك :امضي يف قصتك إنّي أمسع.
شاكونتاال :وعندئاٍ يف تلك اللحظة عينها ،جاء حنونا يعدو وفلي الاي تبنّيْتُه ،أعين الغزال الصغري،
جاء بعينيه الطويلتني الناعستني ،وقبل أن تطفىء ظمأك،
مددت يدك باملاء لالك املخلوق الصغري ،قائالً:
إشرب أنت أيها الغزال الوديع،
لكنَّ الغزال مل يشرب من أيدٍ مل يألفها ،وأسرعت أنا فممدتُ إليه ماء يف راحيت فشرب يف ثقة ال
يشوهبا فزع ،فقلتَ انت مبتسماً:
"إن كلَّ خملوق يثق يف بين جنسه ،كالكما وليد غابة حوشية واحدة.
وكالكما يثق يف زميله ،يعرف أين "د أمانه".
امللك :ما أحالك وما ألطفك وما أكابك! أمثال هؤالء النساء خيدعن احلمقى.
إنك لتلحظ دهاء اإلناث يف شىت أنواع املخلوقات ،لكنها يف النساء أكثر منها يف غريهن.
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إن أنثى الوقواق تترك بيضها لألقدام تفقسها هلا
وتطري هي آمنة ظافرة.1
هكاا لقيت شاكونتاال اهلوان ،وحتطّم رجاؤها ،فرفعتها معجزةٌ إىل أجواز الفضاء ،حيث وارت إىل غابذة
أخرى فولدت هناك وفلها ،وهو "هباراتا" العظيم ،الاي كُتب على أبنائه من بعده أن خيوضذوا معذارك
"املاهاهبارتا" ،ويف ذلك احلني ،وجد مسّاك خامتها املفقود ،ورأى عليه اسم امللك ،فأحضره إىل "دشذيانْتا"
امللك ،وعندئاٍ عادت إليه ذاكرته بذ "شاكونتاال" ،وأخا يبحث عنها يف كل مكان ،ووار بطائر فذوق
قمم اهلماليا ،وهبط بتوفيق من السماء عجيب على الصومعة اليت كانت شاكونتاال تذاوي يف جوفهذا،
ورأى الصيب "هبارانا" يلعب أمام الكوخ ،فحسد والديه قائالً:
آه ما أسعده من أب ،وما أسعدها من أم.
حيمالن وليدمها ،فيصيبهما القار من جسده املعفّرَّ .إنه يكِنُّ آمناً مطمئناً يف حجريهما ،وهو املالذ
الاي يرنو إليه.
إن براعم أسنانه البيضاء تتبدّى صغرية ،حني يفتح فمه بامساً لغري ما سبب.
وهو يلغو بأصوات حلوة مل تتشكل بعدُ كالماً
لكنَّها تايب الفؤاد أكثر مما تايبه األلفاظ كائنة ما كانت.
وخترج شاكونتاال من كوخها ،فيلتمس امللك عفوها ،وتعفو عنه ،فيتخاها ملكة له ،وتنتذهي املسذرحية
بدعاء غريب ،لكنَّه ميثل النمط اهلندي املألوف:
أال فليعش امللوك لسعادة رعاياهم دون سواها.
اللهم اكرم (سارسذﭭاب) املقدّسة -منبع الكالم وإهلة الفنّ املسرحيّ
أكرمها دوماً مبا هو عظيم وحكيم.
اللهم يا إهلنا األرجواينّ املوجود بااتك.
 -1قصة الحضارة -ول ديورانت -ج -9م -1ص  -919 ← 915ترجمة د .زكي نجيب محمود-
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يا من ميأل املكان كلّه بنشاط حيويته .انقا روحي من عودة مقبلة إىل جسد.
وهنا يف هناية النشيد يتجلى مفهوم التقمّص الاي كان سائداً يف اهلند ،والرغبة يف التحرر مذن العذودة إىل
جسد ما .وبعد مسرحييتْ عربة الطني وشاكونتاال ،كتب امللك هارشا ثالث مسرحيات شغلت املسذرح
قروناً ،وبعده مبائة عام كتب "هباﭭايهوب" وهو برمهي من برار ثالث مسرحيات غرامية ال يفوقها جودةً يف
تاريخ املسرح اهلندي إال مسرحيات كاليداسا.
هاا أدب املسرح اهلندي قدمياً ،وال "وز أن نقرنه مبا يطبع املسرح اهلنديّ احلديث اليوم من ألذوان فهذاه
األلوان عَ َر ٌ من أعرا

الزمان أكثر منها حقيقة أبدية.

أما أوجه الضعف يف املسرحية اهلندية فهي التكلّف يف الصيغة اللفظية وتصوير األشخاص بلذون واحذد،
وحبكة احلوادث ال يقبلها العقل ،عالوة على اإلسراف يف الوصف ويف النقا .
وأما حسنات املسرحية اهلندية فبما فيها من خيال بديع ،وعاوفة رقيقة ،وشعر مرهف ،ونذداء عذاوفيّ،
يكفي ما قاله "غوته" وهو أقدر األوروبيني على التسامي فوق حدود اإلقليم وحواجز القوميّة ،عندما عذدّ
قراءة "شاكونتاال" بني ما صادفه يف حياته من عميق التجارب وكتب عنها معترفاً بفضلها:
أتريدين أن أمجع لك يف اسم واحد زهرات العامل وهو يف ربيعهِ ناشىء ،ومثاره وهذو يف خريفذه
ينحدر إىل فناء...
وأن أمجع كل ما عساه أن يسحر الروح ويهزها ويغاوها ويطعمها.
بل أن أمجع األر

والسماء نفسيهما يف اسم واحد.

إذاً لاكرت امسك يا شاكونتاال ،وباكره أذكر كلَّ شيء دفعة واحدة.1

 -1قصة الحضارة -ول ديورانت -ج -9م -1ص  -912 -919ترجمة -د .زكي نجيب محمود.
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حياة طاغور
يف  7مارس من العام 3873م يف قصر (جوروسنكو) الشامخ القائم يف قلب مدينة كلكتا إحدى
كايات املدن اهلندية رزق املهار (القديس) رابندرانات واغور ،سليل أسرة هندية عريقة يف النبل وشرف
احملتد ،رزق صبياً هو أصغر إخوته السبعة فسمّاه "رابندرا" أي الشمس ،أمالً أن يشذرق كالشذمس ،وأن
تنعم املعمورة بنوره الوضَّاء.
وعرف واغور وفولة هانئة ،واستمد من البيئة اليت عا فيها ،كلّ ما حيلم به وهو بعذد صذغري
السن ،فقد مهر أفراد أسرته فنوناً مجّة بني رسم وغناء وشعر ،وهنل واغور من هاا املعني الدفّاق ،مستصفياً
أقرهبا إىل قلبه وروحه التواقة إىل املعرفة.
كان أبوه أحد أعالم حنلة (اليوبانيشاد) الدينية ذات النزعة الصوفيّة ،وكان مييل إىل العزلة مذن آن
آلخر ،لريتّل بشفافية عارمة أناشيده الامهية بصوت عاب مجيل.
وكان هاا الصوت العاب يستوقف رابندرا الطفل الوادع ،فيلتجىء إىل حجرة أبيه ليجده قد انتبا
ركناً ينغّم فيه نشيده خبشوع وتبتّل ،فترتشف أذناه املرهفتان هاه األناشيد الصوفيّة املوحية ،ومتتزج أحلاهنا
بروحه ونفسه ،وتكون مقدّمة بانيةً لكيانه الشعري يف ما بعد ،باعثة درر أحلانه وأغانيه.
وهكاا ،ومنا منبلج عمره ،يغازل الطفل الوزن والقافية واحلرف ،يف ظلّ حبّ وحنان جذارفْين،
كان أبواه يغدقاهنما عليه ،فسهرا على تعليمه وتثقيفه وندبا له معلمني ماهرين.
ومل يكتف والده بتوفري الدراسات النظرية له ،بل أفسح له يف التنقل والسفر لتتسع آفاق معرفتذه،
وقد استصحبه يف رحالت مجّة كان أمهها على االوالق وأشدّها أثراً يف نفس الطفل الرصني ،رحلتذه إىل
جبال اهلماليا ،حيث أدرك يف ذلك اجلبل العمالق عظمة الكون ومجاله ،وقد بقيت صورهُ املهوّمة وظالله
الشاخمة الرهيبة متناغمة مؤتلفة يف وجدانه ،حيث دخلت صميم قصائده يف ما بعد.
وقد خلبت لبّه وشحات قرحيته وبيعة كلكتا اخلالبة ،ناهيك عن مناجاته ألدوات الطبيعة ،فهذاه
شجرة البانيان اليت كانت تنتصب يف فناء الدار ،والنخلة اليت كانت تنتحي خلف القصر ،كانتا حتدثانه عن
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ال صداقة اخلالدة اليت هتبها األشجار لإلنسان ،ويوماً بعد يوم ،كان قلبه الداىفء ينبض بروح الشعر ويهذزج
باملوسيقى ،ومع تقدم األيام ولع واغور كثرياً بالصيد ،وكثرياً ما كان يردفه أخوه (رابندرانات) خلفه على
حصان وينطلق به يف أر

اهلل الواسعة ،وقد جنوا يف رحلة صيد من منر يف قلب غابة موحشة ،عندما سدَّد

إليه أخوه (جيوبيتر) رصاصة أخرسته إىل األبد .وقد أوحت إليه الطبيعة حبَّ احلرية فعشقها.
وأىب القدر إال أن "رحه وهو بعد فىت ،عندما توفيت أمه الغالية ،وكان هلاا احلدث أثذر بذالغ يف
نفسه ،وقد حتدث عن وفاهتا ببعض الكلمات حيث قال :كنا قد أوينا ليلة وفاهتا إىل النذوم ،وقذدمت يف
ساعة متأخرة عجوز وهي تنشج باكية وتقول" :إيه أوفايل ،لقد فقدمت كلَّ شيء".
وحيال هاه احملنة القاسية ،كانت الطبيعة رفيقه الاي لن يفارقه أبدا.
ويكا رابندرا وتكا معه قصائده الشجيّة منبئة له مبجد عظيم ،وكان "د من أفراد أسرته تشجيعاً ال مثيل
له ،إال أن أباه كان يعدّه لدراسة احلقوق والقانون ،فأرسله إىل كلية "برايتون" يف إجنلترا ،ومل "د يف دراسة
القانون ما يرضي وموحه إىل الفن واألدب ،إال أنه أفاد من وجوده يف إجنلترا ،فأتقن اإلجنليزيّة ممذا أعانذه
على نقل بعض مؤلفاته إليها ،عالوة على أنه هنل من معني األدب اإلجنليزي ،فرفد ثقافته الشرقيّة بالثقافذة
الغربيّة ،وعاد إىل وونه دون أن ينهي دراسته احلقوقيّة ،وما لبث ديوانه األول (أغاين املساء) أن أهلَّ علذى
املأل ،فتلقّفته األوساط األدبيّة بفرح وتشجيع ،ووجد من النقاد ثناءً وإوراء بالغني ،وظفر وهو مذا زال يف
ريعان الشباب بإعجاب شعراء عصره ،الاين توقعوا له شاعريّة فاّة يكتب هلا اجملد بسطور من ذهب.
مث اردف ديوانه األول بديوان آخر عنوانه (أغاين الصباح) ،ظّللته رمزيّة حمبّبة ،أبانت عن براعتذه يف فذن
الشعر وصعود جنمه فيه.
وملا بلغ الثانية والعشرين انتقت له أسرته فتاة صغرية مل تتجاوز اإلثنيت عشرة سنة ،وهي (مريناليني ديفي)،
فاستجاب واغور لرغبة أهله كما كانت تفر

التقاليد آنااك ،وكان واغور قد انتقد هاه العادة الباليذة

انتقاداً عنيفاً يف مقاالته وقصصه ،علماً ان حياته العائلية كانت سعيدة ،فقد حمضته زوجته احملبذة الصذادقة
والوفاء ،وتعكس قصائد له هاه السعادة الغامرة:
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لقد هلّت الفرحة مسرعة من مجيع أوراف الكون لتسوي جسمي
لقد قبّلتها أشعة السماوات مث قبّلتها حىت استفاقت إىل احلياة
إهنا زوجي ،لقد أشعلت مصباحها يف بييت وأضاءت جنباته.
ورزق واغور ثالثة أوفال ،مألوا قلبه سعادة ،إال أن هاه السعادة مل تطُلْ ،فقد ماتت زوجه وهي
يف ميعة الصبا ،وحلق هبا ابنه وابنته وأبوه ،يف أوقات متقاربة ،وتركت هاه املصائب الفادحة جروحاً بعيدة
الغور يف قلبه ونفسه ،وكادت ترديه يف ظلمات اليأس ،لوال إميانه بأنَّ املوت قدر كلّ كائن حذي ،وإنّذه
صفحة تُطوى لتفتح صفحة خالدة أنضر وأحلى.
وعلى حافة سرير ابنه املريض نظم واغور ديوانه اخلالد (اهلالل) مقتطعاً قصادئه احلزينة من قلبذه
الدامي ،وقد انطبع شعره بطابع األسى واملرارة ،وانسابت إىل جانب قصائده املفعمة حببّ احلياة ،قصذائد
شفّافة ممهورة حبزن دامع دفني ،ضمّها إىل ديوانه الرابع (جيتنجايل) قصائد مترعة مبعاين املوت ،وقد عبّذر
عنها الكاتب الفرنسي اندره جيد قائالً :ليس يف الشعر العاملي كله ما يدانيها عمقاً وروعة ،إستمعْ إليذه يف
هاا النشيد:
إيه أيها املوت ،يا منتهى حياب األمسى
يوماً بعد يوم ،سهرت يف انتظارك ،ومن أجلك تاوقت هناءة احلياة،
وعانيت عااهبا،
إن الكفن املنسول فوقي هو كفن التراب واملوت ،وإين ألكرهه،
ولكنين أشدّه وأجابه يف شغف ووجد.
وهكاا ،حلّق شعر واغور يف أحناء اهلند مجيعها ،واحندر كالشعاع املسافر النقيّ يف كلّ قلب.
ويف سنة 3943م ،أنشأ يف إحدى ضواحي مدينة كلكتا مدرسة مساها (شالينيكيتان) وتعين مرفذأ
السالم ،وقد أقامها يف قلب الغاب وبني أسراب الشجر املورق اجلميل ،وألقى فيها حماضرات متنوعة،
مجعها يف كتابه الشهري (سادهانا).
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وما لبثت آثار واغور أن أخات والئعُها تظهر تباعاً ،وهي من فلسفة وشذعر وروايذة وقصّذة
ومسرح غزيرة موحية ،حتمل يف أعماقها رسالته اإلنسانيّة القائمة على احملبة واألمل ،وتاز قيمتذها يف
األدب العاملي كلّه ،فينال جائزة نويل لآلداب سنة 3930م.
وهكاا ،أصبح واغور كما قال عنه املهامتا غاندي منارة اهلند حبق  ،بل لعله منارة الشرق كلّذه،
ورحل واغور إىل بلدان كثرية ،مثل أفريقيا وأوروبا وأمريكا والشرق األقصى واالحتاد السوﭬذذياب،
ينشر أنّى رحل باور األمل والرجاء واحملبة ،وظل دائم الظعن والرحيل حىت بعد أن تقدّمت به السذن،
وكان يقابَل أىن حل بالترحاب والتأهيل ،وملا زار إيطاليا جتمّع الستقباله يف ساحة كولوسيوم يف روما
أكثر من ثالثني ألف شخص ،حييّونه ويهتفون له هتافاً هادراً مدويّا.
وعندما عاث االستعمار البغيض يف بالده استعماراً وتنكيالً وفساداً ،مل يتوان عن مقاومته بشذعره
ومقاالته وخطبه احلماسيّة اليت كان يدعو فيها إىل دكّ صروح الطغيان ،ناشداً احلريذة واالسذتقالل،
وتتالقى أشعاره املدويّة مع صيحات غاندي زعيم اهلند مُهيباً بأبناء وونه أن ينزعذوا عنذهم أرديذة
اخلوف ،ولالك يقول واغور:
إيه يا ووين ،أولب إليك اخلالص من اخلوف
هاا الشيخ الشيطاين الاي يرتدي احالمك املمسوخة
اخلالص من وقر العصور ،العصور اليت حتين رأسك وتقصم ظهرك ،وتصمُّ أذنيك عن نداء
املستقبل ...وملا نشبت يف اهلند ثورة البنجاب يف العام 3933م وقمعتها اجنلترا بالنذار واالسذتبداد،
ثارت ثائرة واغور ،وعبَّر عن ذلك مبقاالت ثائرة غاضبة ،مث أعاد إىل ملك اجنلترا لقب (سري) الذاي
كان قد منحه إياه تقديراً لعبقريِّته الفاّه.
وملا ذرّف واغور على السبعني وكان يف أوج عظمته األدبيّة والشعريّة واملوسيقيّة والفكريّة ،أحبَّ
أن يزاول فنّ التصوير ،فغاص فيه ،وأنتج لوحات أثارت فضول الناس وتساؤهلم عن مغزاهذا ،فقذد
كانت مز"اً غريباً من األلوان ،وكان "يب عن تساؤهلم قائالً :إنَّ على صوره أن تفصح عن املعىن وأن
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تنفضه ،وليس عليها أن تفسّره ،فالفن مياثل احلب يف كونه غري قابل للتفسري ،وأقيمت لطاغور الفنذان
معار

كثرية نالت إعجاب نقّاد الفن والتصوير يف العامل كلّه ،وكأين به حياكي أباورة الفن يف عصذر

النهضة أمثال ليوناردو دافنشي وميكال آجنلو ودانيت ،العصر الاي كانت تتماثل فيه روح القصائد على
خفقات الريشة الفاّة ،وتتمايل على ضربات اإلزميل الرنّان.
ويف  8آب 3903م ،وكان واغور قد نيّف على الثمانني ،اختطفته يد املنية ،وهو بني أفراد أسرته
ورفاقه وأصدقائه وروّاده ،وهو كان يهيء هلاا اليوم عدّته إذ قال :أنا أعلم أنه سيأب يوم ،أضيّع فيذه
هاه األر

عن ناظريّ ،إنَّ احلياة تغادرين بصمت بعد أن تسدل على عيين الستار األخري،

ومع هاا فإن النجوم ستتالمح ساهرة يف الليل ،وسيسفر الفجر كما أسفر أمس.
أجل لقد غربت مشس رابندرا اليت أضاءت مساء اهلند والعامل باخلري واحملبة والنور .وانطفأ الذنغم
الرائع احلنون يف هلاة الشاعر العظيم ،وسكت الصوت الكناريّ العاب ،وتوقفت اليد الذيت زخرفذت
أمجل اللوحات إىل األبد ،ولكنَّ واغور العظيم سيبقى مصدر إشعاع وأمل لكلّ أمّذة تنشذد احلريذة
والسالم.
مات واغور ،وافتقدت البشرية أعظم شاعر عرفته عا العصور مجيعها.
أيّ هدية تقدمها إىل املوت يوم يقدم ليقرع بابك.
آه سأضع أمام زائري كأس حياب املترعة ،ولن أدعه يعود فارغ اليدين.
كلّ حصاد حياب الدؤوب وجناها ،سأضعه أمامه ،حني ينتهي أجل أيامي ،يوم يقدم املوت ليقرع
بايب.
نعم ...لقد قدّم واغور عندما قرع املوت بابه ،حصاد أيامه املثقلة باليُمن والاكة ،لقد أزجى إليه
باقة نضرة من شعره وأغانيه ومسرحياته ولوحاته ومقاالته.
ولعلَّ ولع واغور برقة اللفظ وموسيقاه،يفسر لنا شغفه بالغناء واملوسيقى ،كما أنه تأثر بالرمزيذة
وعانقت ظالهلا الغامضة بعض شعره ،إذ وبع الرمز صوره الشعرية باخلصب واحليوية ،ووشّاها بذاأللق
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البهيّ والنور النقي" :أيّها النور الاي يغمر الكون ،يا قبلة العيون ،يا عاوبة القلب؛ النذور يذرقص يف
مركز حياب ،وحيب يتجاوب مع دفقة النور.
إنَّ نور الصباح قد غسل عيينّ ،تلك هي رسالتك إىل قليب ،فاحننت ولعتك من عل ،وغابت عيناك
يف عيينّ والمس قليب قدميك".
واحلق أن شعر واغور "مع إىل جانب احتفائه باللفظ والنغم واملعىن هدفذه األمسذى ،رسذالته
اإلنسانية اخلالدة ،وتقوم هاه الرسالة الفكريّة على مفهوم احملبة ،إنه حيب أخاه اإلنسان أينما كان:
إن هنر احلياة الاي ينساب يف عروقي ليل هنار ،هو الاي ينساب يف الكون ،ويرقص على إيقذاع
موزون.
إن شباب األر

واملاء يسمو يف قليب كأنه خبور اجملامر ،وهلاث الوجود كله يتردّد ضمن أفكاري

كما يتردّد يف ثقوب الناي.
فاحلب الاي يريده واغور ،هو احلب الدائم اخلالد النديّ:
"هب يل ذلك احلب الاي يودّ أن ينفا إىل أغوار الوجود ،مث ينساب نسغاً خفيّاً يف أغصان شجرة
احلياة ليبعث الثمار واألزهار".
وهو حيبّ ربه متغنياً به ،باحثاُ بفكره بقلبه بأغنياته ،ال حيمله على االستقصاء القلق والشك ،بذل
إىل احلب النقي الصايف:
"أجل إنَّ أوهامي سوف حتترق يف ألقه الفرح ،وإن رغباب كلّها سوف تؤب مثارها من احلبّ".
فهو حيبّ وونه التائق إىل االستقالل ،ويتمنّى له احلرية ،ويعمل على إيقاظه ،ومجعه وإعالء شأنه:
أجل ،يف نعيم احلرية أبتاه ،دع ووين يستيقظ.
هناك حيث ال يالبس الفكر خوف ويكون الرأس متلعاً إىل العالء،
هناك حيث تكون املعرفة حرة ،هناك حيث مل "زأ العامل بني حواجز ضيقة مشتركة ،هناك حيث
ال يضل العقلّ النري يف الصحراء املوحشة من العادات البالية.
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مؤلفاته:
ترك واغور مؤلفات يف خمتلف احلقول فله أكثر من ألف قصيدة ،وألفي أغنيذة ،وحنذو ثالثذني
مسرحية بني مأساة وملهاة كما ترك أحباثاً فلسفيّة وسياسيّة وتربويّة إىل جانب قصص ومقاالت ورسذائل
متنوعة .ناكر:

أ -يف الشعر:
 -قربان األغاين أو جيتنجايل Gitanjali

3932م.

 -اهلالل أو القمر الفيتّ The cresent moon

3933م.

 -البستاينّ

3933م.

 -سلة الفاكهة أو جين الثمار

3937م.

 -اهلاربة

3923م.

ب -يف املسرح:
 -شيترا Chitra

3894م.

 -ملك الغرفة املظلمة

3934م.

 -دورة الربيع

3937م.

 -مكتب الايد

3923م.

 -الشالل

3922م.

ج -يف القصة والرواية:
 -غورا

3934م.

 -البيت والعامل

3937م.
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3920م.

 -الروابط املفكَّكة

سلة الفاكهة
(جين الثمار)
هو ديوان شعر يتألف من  87قصيدة ،هي خمتارات من دواوينه السابقة اليت كذان قذد
نشرها بالبنغالية .نشر واغور سلة الفاكهة باإلجنليزية سنة 3937م.
هاا الديوان هو خالصة رؤى واغور يف األلوهة ،والطبيعة ،واحلب ،واملذرأة ،واملذوت،
واحلزن ،والفرح ،وكل ما يعر

للنفس اإلنسانية من أمل ،أو يأس ،ومن فذرح أو حذزن عذا

مسريهتا الطويلة يف احلياة ،ويف ما بعد احلياة.
ويف هاا الديوان نظرة املرء إىل احلياة الفانية وملااهتا ،وتطلعه إىل احلياة الباقية ،وسعيه إىل
خدمة اهلل ومالزمة الروح الكليّ .كما يتضمن مواقف رجل اهلل احلكيم من اخلذاوىء والزانيذة،
والظامل واملظلوم ،واملرأة واملال ،والشعب بكل فئاته...
الفكرة األساسية اليت يقوم عليها هاا الديوان هي ان وذاغور شذاعر مغذرم بالطبيعذة
واإلنسان ،وشاعر سا أغوار النفس البشرية ،وعرف ما ختتلج به من خري ومجال ،وحق ونذزوع
إىل الكمال.
يقول واغور" :اإلنسان يف جوهره ليس عبداً لااته ،وليس عبداً للناس ،بل هو حمبّ .ويف
حبّه هاا "د وريقه وحريته وكماله ،ويصل إىل كنه املعرفة الكاملة".
وحبّ واغور ،حبّ جمرد من كل أنانية أو ومع أو منفعة شخصيّة .ويف هذاا الذديوان
يتسع عقل واغور ليشمل املخلوقات كلها ،ويستمع إىل مهسة ذاك النداء اخلفيّ املستتر يف أعماق
الكون.
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تندرج قصائد "سلة الفاكهة" يف أربعة أبواب رئيسيّة هي :اهلل ،والطبيعة ،واملال ،واملرأة.
وقد اعتمد واغور يف أدائه الشعريّ على فنّيْ الوصف والقصص .فهناك النجوى ،واخلا ،واملثذل
احلكائي ،واحلكاية الرمزية.
يف سلة الفاكهة مثار متنوعة ،جاءت عصارة التجربة الطاغورية روحاً ومادة.
ويف ما يلي احملاور اليت قامت عليها سلة الفاكهة.
حماور ثالثة:
احملور األول :اهلل هو اخلالق املبدع .واخللق بالنسبة إىل اهلل عملية سهلة ال تقتضي العناء الكذبري.
وخلقُه يعجز اإلنسان عن مثله.
إن واغور ،إلميانه باحللوليّة ،يرى أن اهلل موجود يف الكون والطبيعة ،وليس خارجهما ،بذل هذو
أساس وجود مجيع الكائنات وسبب استمرارها .هو نظامها الاي به كانت وتكون وتستمر.
احملور الثاين :خاص باإلنسان رجالً وامرأة .فاإلنسان ليس معزوالً عن قوانني الكون والطبيعة .إنه
بعض منها ،وتركيبه مستمد من العناصر الكونيّة .وكما أن اهلل حالٌّ يف الكون والطبيعذة فإنذه حذالٌّ يف
اإلنسان.
وخيصّ واغور املرأة مبوقف مميز يف سلّم الكائنات ،ومع أنه يعدّ اجلمال -أي اهلل -أمسى من الكائن
اجلميل -أي املرأة -فهو يرى أنَّ صفيت اجلمال واحملبة يف املرأة مها من مصدر إهلي ،فكأن اهلل قذد ازدوج
عندما بث يف املرأة مجاله وحمبته.
وغاية اإلنسان من وجوده أن يعرف إرادة اهلل ،ويدرك أن الكون ليس عبثياً إذ له غايذة ومعذىن.
ومن معاين احلياة اإلميان بانتصار اخلري على الشر ،والسالم على احلرب ،واإلميان بوجود اهلل.
ومصري اإلنسان ليس الفناء ،بل هو كائن للبقاء .واإلميان ال يعين السلبيّة والالمباالة .إنذه إميذان
إ"ايبّ جماهد ،وأوله حب اإلنسان للكون واحلياة ولنفسه إذ فيه جتسدت احلياة ،وهي عطية إهلية.
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املؤمن هو اإلنسان الاي يعطي ،ويضاعف اخلريات اليت منّ هبا اهلل عليه .واملؤمن ال يهذرب مذن
املصاعب واآلالم ،بل يصرُّ على مواجهتها مستعيناً باهلل.
أما املادة فال قيمة هلا ،فالزهد هبا واجب ،والتخلي عن املال ضروريّ ،واحلذدب علذى الفقذراء
والبسطاء واملتواضعني ،واالنتماء إليهم ،خري من االنتساب إىل األقوياء واألغنياء واملتكبّرين.
وعلى اإلنسان االبتعاد عن الفحشاء ،وعليه ولب احلب الطاهر العفيف .واستمراريّة احلياة تكون
عا التقمّص االرتقائي ،واخلالص ،واالحتاد باهلل.
احملور الثالث :حمور الطبيعة الاي ال يقل أمهية عن احملورين السابقني .فسلّة الفاكهة معرِ

ملظاهر

الطبيعة كلّها ،بأرضها ،ومسائها ،وجنومها ،ومشسها وقمرها .بأزهارها وويورها وأهنارها وحبارها وشطآهنا
ورياحها ونسيمها...
والطبيعة ملهمة الشاعر ،فمنها يستمد موضوعاته ،كالليل ،والنور ،والنهر ،والبحذر ،واملذالّح،
والنار ،والاعم...
وال غرو يف ذلك ،فقد تفتحت عينا واغور على وبيعة مجيلة ،فكان ،وهو يف العاشرة ،يهذيم يف
الغابات والبساتني ويتسلّق اجلبال...
الطبيعة عند واغور هي الكون كلّه ،والوجود كلّه ،من أدىن خملوق يف عذامل احليذوان والنبذات
واجلماد إىل أضخم كوكب أو جنم يسبح يف الفلك الالمتناهي.
وعلى الطبيعة بىن واغور تصوّفه ،فالطبيعة بنظره ونظر املتصوفة اهلنود ،مرآة تتجلى فيها صذورة
اخلالق جتلياً حلوليّاً ،وفيها "د اإلنسان ضالّته ،ويكتشف مصدر سالمه النفسيّ والروحيّ .وما وذاغور يف
سلّة الفاكهة إال شاعر الطبيعة األول الاي ال ينازعه يف حبّها منازع.
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مواقف:
 -3موقف واغور من املرأة
ثار واغور على التقاليد البالية اليت جتعل املرأة أسرية البيت .فاملرأة رفيقة جهاد ،تشذاور
الرجل اخلري والشر وجتاريه يف نظرته إىل احلياة ،وتعينه على الشدائد وتذاليل الصذعاب .إذا
ساواها الرجل نال منها كل احلنان.
إذا أحبّت املرأة كان حبيبها موضع التقديس والعبادة .واملرأة عند واغور مجالٌ متجذدد،
وصبا دائم ،وجتسّد إهليّ .حضور املرأة مجال ،ونظام ،وتناسق ،وامتالءٌ ،وحياة.
وغياب املرأة قبح ،وفراغ ،وزمان غطى الغبارُ ساعاتِه .يستوحي واغور مجذال املذرأة
ليمجّ َد اخلالق.
املرأة عند واغور ليست غاية ً يطلبها جلماهلا فحسب ،وإمنا كانت كالك منبعاً لإلحيذاء
صافياً ،ووسيلة يتوصل هبا إىل الكائن األعلى .وهي أمسى من مغريات األر

كلّها.

كان واغور يعتقد أن احلقيقة كامنة يف قلب املرأة اليت تعرف أن تكذون جبذارة عنذد
غضبها ،خميفة كالعاصفة ،مجيلة وادعة حني هتدأ .واملرأة هي اليت ختلق اجلمال يف قلب الرجل
وإن مل تكن مجيلة .وهي قادرة على أن تكون مصدر وحي بعدما جعلها اهلل آيذة ال ختذزن
اجلمال إال لتوحيه وهتبة.

 -2موقف واغور من احلياة واملوت
يعتقد واغور اهلندوسيّ الاامهاينّ بأن الروح تنتقل بعد املوت إىل جسذدٍ آخذر ،وبذأنَّ
صاحبها يرجع إىل احلياة .وأقصى ما يبتغيه من عملية التناسخ بلوغ النفس كماهلذا وعودهتذا
النهائية إىل اهلل ،وجناهتا من الوالدات وامليتات.
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والسعي إىل اخلالص يستلزم استعداداً متواصالً لبلوغ النهاية السعيدة من وريق صذالبة
العزمية والصا على القهر والعزوف عن بريق املادة .كما يفر

الشوق إىل بلوغ احلقيقة قلباً

بعيداً عن الزيف ،خالياً من احلقد ،مليئاً باحملبة ،ونفساً وهرهتا الوالدات ،ومل يعد هلا من هذمٍّ
سوى التقوى وعبادة اهلل وحبّه.

 -3موقف واغور من اجملتمع والناس
نظرة واغور إىل احلياة نظرة متفائلة فقد ذاق حلوها ومرّها ،وعاىن ما عاىن ،ومع ذلك مل
ييأس منها بل أحبّها حىت العبادة .وموت أعزائه وأحبائه زاده تعلقاً هبذا .ويف ذلذك محذل
للمجتمع رسالة إنسانية قائمة على احملبة واألمل ،تعيد إىل اإلنسان املشرّد يف متاهات املاديذة
واإلحلاد ،وإىل اإلنسان الضائع ،األمل واإلميان والسالم والثقة مبستقبل أفضل.
لقد عبّر واغور عن فرحه وتفاؤله ،وعن العالقة اليت تشدّه إىل اخلري وإىل الوجود يف كذلّ
نتاجاته.
والصلة اليت تربط الشاعر إىل الناس جعلته يتضامن معهم يف آالمهم وأحزاهنم وأفراحهم.
ويشعر بالغبطة عندما "د نفسه بني الضعفاء والبسطاء واملعاّبني.
كان واغورُ مشدوداً إىل عامل الطفولة ،يدعو إىل ضرورة االهتمام بأوفال اليوم إعذداداً
لرجال الغد.
وانتقد واغور التهالك على املال والتعلّق بالغىن األرضذيّ ،إذ أنَّ ذرّة مذن نعذم اهلل ال
يساويها ثراء العامل كلّه.
وكثرياً ما دعا واغور إىل التواضع ألنَّ املتكاين الاين يسريون يف درب الكاياء ...سيأب
حساهبم.
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 -0موقف واغور من اهلل
انطالقاً من إميانه الاامهاينّ يرى واغور أنَّ التماس احلق يكون من وريق تطهري النفس بنبا
اإلمث ،والبعد عن الدنايا ،والتخلي عن حطام الدنيا ،واالنقطاع إىل العبادة ،ومزاولة الصذالة،
رغبة يف التقرب إىل اهلل .وال تكون دروب احلياة مستقيمة إال للاين يسريون هبدي اهلل.
والدنيا يف نظر واغور مصدر النقص ،واجلسد سجن النفس ،ولكي تلتمس النفس املعرفة
والسعادة "ب أن تتحرر من سلطان اجلسد .وعندما تتحرر من اجلسد يتاح هلا أن تسمو إىل
خالقها.
ويرى واغور أنَّ الكون هو صورة اهلل ،واجلمال يف الكائنات املنظورة والصور املتنوعذة
منبثقة من مصدر واحد هو الاات اإلهلية.
 -0النزعة الصوفية
الشعر عند واغور انسكاب نفسيّ عفويّ كانسكاب الدعاء من صميم املتعبّد األصذيل.
وفيه شارات صوفية تنمّ عن حسٍٍّ مرهف وإميان عميق.
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األدب االفريقي

1

 الشعر -للشعر يف قارة أفريقيا تاريخ عريق ،فهو أقدم من فنون النثر ،بل لذه مكانذة مرموقذة يف اآلداب
املكتوبة وغري املكتوبة على السواء.
وباستطاعتنا أن منيز أربعة أنواع من الشعر ،وهي حبسب تسلسل ظهورها الزمين:
 النوع الفلكلوري ،جمهول املؤلف ،توارثته األجيال شفاهاً بلغة حملّية غري مدوّنة. النوع الشعيب :وقد تداوله الناس بلغاهتم احمللية عا العصور مشافهة وكتابة ،وعُرف مؤلّفوه. النوع املدون بلغة افريقية. النوع املدون بلغة أوروبية ،واللغات األوروبية اليت ظهر فيها أكثر شعر القارّة هي :الاتغاليذةواالجنليزيّة والفرنسيّة.
أمّا النوع الفلكلوريّ فهو قدمي جداً ،كما أنّه كثري متعدد األنواع ،حتترفذه القبائذل وتنشذده يف
مناسباهتا ،فعند قبائل "اليوروبا" جنوب غريب نيجرييا تشتهر املدائح اليت تشذمل اآلهلذة والبشذر
واحليوان والنبات ،عالوة على شعر األنساب وأغاين الصيد ،وشعر احلفالت التنكريذة والرقذى
والتعاويا ،وشعر السحر املستخدم يف إحلاق اخلري أو األذى.
أما عند قبائل "الزولو" يف أقصى جنوب القارة ،فعندهم كثري من هاه األنواع اليت ذكرناهذا ،إال
أهنم يهتمون كثرياً بشعر احلرب والقتال والغزوات البطوالت.
أما النوع الشعيب فهو قدمي أيضاً ويصعب حتديد بدايته وحجمه ،ميارسه شعراء شعبيون هلم وظائف
اجتماعية داخل قبائلهم أو يف بالط رئيس القبيلة ،وكثرياً ما تكون مهمّة الشذاعر الترفيذه عذن
اجلماعة حني تكون مهمّته رواية سرية أو ملحمة.

 -1األدب االفريقي -عالم المعرفة ،د .علي شلش -،العدد  ،111آذار 1229م -ص .19 ← 92
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وأبرز هؤالء الشعراء حممد عبد اهلل حسن (3924 -3870م) -الزعيم الديينّ ،ومؤسس احلركة
القومية الصوماليّة احلديثة.
أما النوع الثالث وهو املدون بلغة افريقية ،فهو قليل جداً ،وأقدم ما وصل من هاا الشعر هو باللغة
األمهريّة يف إثيوبيا ،ويرجع إىل القرن الرابع عشر امليالديّ ،مث ما تضمّه لغة اهلوسا يف مشايل نيجرييا
وغرهبا ويرجع إىل القرن السابع عشر امليالديّ ،مث ما تضمّه اللغة السواحلية يف كينيذا وتنزانيذا،
ويرجع إىل القرن الثامن عشر امليالديّ ،وأخرياً الشعر الاي كُتب بلغات اليوروبا يف جنويب غذريب
نيجرييا ،والصومالية يف الصومال والزولو والسوتو يف جنويب أفريقيا ،ويرجع إىل القرن التاسع عشر
امليالديّ.
وقد استُ ِهلَّ الشعر يف هاه اللغات باألغاين واألهازيج ،مث تطرّق إىل األغذرا

الدينيذة

والتعليمية .بنغمة احتجاجية عارمة ممزوجة باإلميان الديين يقول الشاعر س .مقاىي بلغة الزوسذا يف
جنويب أفريقيا يف مناسبة تكرمي أمري ويلز الايطاين عند زيارته جلنويب أفريقيا سنة 3920م.
أنت يا بريطانيا ،يا بريطانيا العظمى
لقد قهرت احمليطات وأفرغتها.
أرسلت لنا الواعظ ،أرسلت لنا الزجاجة ،أرسلت لنذا البنذادق ذات
الكعوب.
أرسلت لنا املدفع ،أرسلت إلينا احلقيقة ،وأنكرت علينا احلقيقة.
أرسلت لنا احلياة وسلبت منا احلياة .أرسلت لنا النور ،وها حنن جنلذس
يف الظالم.
ولقد حاول الشاعر مازيسي كومنيين مواليد سنة 3934م يف جنويب أفريقيا ،حاول منذا
العام 3909م ،أن يكتب بلغة قومه الزولو ،علماً أنه يكتب أيضاً باالجنليزية ،وأمثذرت حماوالتذه
شعراً ونثراً كثرياً .عالوة على ملحمته الشعرية "اإلمااوور تشاكا العظيم" ،ومن شعره بالزولويذة
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قصيدة قصرية بعنوان (نوزيزوى" ،وتدور حول امرأة خائنة باعت قومها ،وعملذت يف شذروة
حكومة األقلّيّة البيضاء:
كنت ستصبحني مركز أحالمنا .كنت ستشفني جراحنا
وجتاين العظام اليت تكسرت
ولكنك خنتِنا .اخترت حبيباً من األعداء
ورحت تتباهني به أمامنا مثل خطيئة
وجرؤت على معانقة قاتل أبيك
وقدتِ عشائرك إىل املشانق ،وهزئت بآهلة أجدادنا
وحبت بأسرارنا بصوت عالٍ أمام الغرباء الصغار...
سخرت برؤوس شيوخنا املقدسة -وألقيت شعرهم األشيب أمام األوفال
فزمّوا شفاههم اليت حتمل احلقائق القدمية ،وألقت عيوهنم اللعنة على جسدك.
وها هو النهر اجلاري سيبتلعك
أما النوع الرابع واألخري ،فهو الشعر املكتوب باللغات األوروبية ،ومن أهم أسباب ظهوره
السيطرة االستعماريّة والتبشري املسيحي ،وقيامهما بفر

لغاهتما ونُظُمهما ،وحماربتذهما اللغذات

احمللية املكتوبة 1وغري املكتوبة ،شأهنما شأن كل دولة مستعمِرة حتاول أن تفر

سيطرهتا عا األور

الثقافيّة والسياسيّة وغريمها .فبينما عمل الاتغاليون والفرنسيون على الذدمج الثقذايف لشذعوب
املستعمرات ،مل يكن للايطانيّني سياسة ثقافية صارمة ،علماً أهنم نشروا االرساليات الدينية ،ومذع
التعليم األورويبّ تسللّت الثقافة األوروبيّة ،والتراث األديب والفكري األورويب إىل أذهان املتعلّمني،
والاي ساعد على ذلك عدم وجود لغة حملّيّة مدوّنة تقاوم ذلك الزحف األورويبّ املذنظّم ،ومذن
هنا ،من التعليم األورويبّ خرجت أجيال من الشعراء واألدباء.
 -1المصدر السباق نفسه -ص .11 ← 19
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وسنحاول أن نعر

بإ"از لتطور هاا الشعر املكتوب باللغات األوروبية.

 -3يف الربتغالية :وهي أول لغة أوروبية تدخل قارة افريقيا ،وكان الاتغذاليون يذدّعون أهنذم
سيعملون على حتضري االفريقيني وتطويرهم  ،إال أهنم عاملوهم بقسوة منا ووئت أقذدامهم أر
القارة يف القرن اخلامس عشر امليالديّ ،وعلى صعيد األدب ،مل يظهر أيّ إبداع شذعري لذدى
االفريقيني بالاتغالية إال سنة 3884م ،وذلك حني شرع الطبيب اليجذري "كوسذتا اليجذري"
(3894 -3870م) يف تسجيل جتاربه الشعريّة .ويف أوائل العقد الثالث من القرن العشرين بذرز
شاعر من موزمبيق امسه "روي نورونيا" 3903 -3949م وترك ديواناً واحداً نُشر بعذد وفاتذه
كما حصل مع سلفه متاماً ،وقد خيّمت على هاا الديوان حساسية فائقة أللوان االضذطهاد الذيت
أحاوت به ،مع شعور بالغربة ،وناة صوفيّة واضحة.
ظل شعر الاتغاليّة يتراوح بني الرومنطقيّة والصوفيّة وبني االستسالم والوعي بالزنوجة ،حىت أواخر
احلرب العاملية الثانية ،وبعدها ظهر جيل جديد من الشعراء يف مجيع األراضي احملتلة ،متيّز بواقعيّذة
الرؤية ،ووونيّة التفكري وأصالة التعبري ،بعد أن كان الشعر السابق أسريَ التقليد ،تقليذد الشذعراء
الاتغاليني ،ومن أبرز من ميثل هاا اجليل الواعي اجلديد "أجوسذتينو نيتذو" (3949 -3922م)
والاي رأس بعد نضال مرير مجهوريّة أنغوال ،وقد مزج نيتو الشعر باحليذاة وأشذعله بالنضذال
والكفاح ،خباصّة بعد أن أصبح رئيساً للحركة الشعبيّة لتحرير أنغوال ،فقاد حركة املقاومذة ضذد
الاتغاليني إىل أن نالت أنغوال استقالهلا سنة 3940م.
كانت قصائد هاا الشاعر امللهم شعلة واقعية من الوونيّة احلقذة والذوعي بالزنوجذة وحقذوق
املظلومني .ومن شعره ،قصيدة عنواهنا ""ب أن نعود" ،كتبها يف سجنه يف تشذرين األول سذنة
3974م:1
إىل بيوتنا ،إىل أعمالنا ،إىل الشواوىء ،إىل حقولنا "ب أن نعود
 -1المصدر السابق نفسه -ص .51 ← 12
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إىل أراضينا احملمّرة بالنب ،املبيّضة بالقطن ،املخضرّة باألذرة
"ب أن نعود
إىل التنقيب عن الاهب واملاس والنحاس والنفط" ...ب أن نعود...
إىل أهنارنا وحبرياتنا ،إىل اجلبال والغابات" ...ب أن نعود.
إىل نضرة شجر التني ،إىل أساورينا وموسيقانا ونرياننا" ...ب أن نعود
إىل الطبول وعزف اليدين ،إىل نبض الكرنفال" ...ب أن نعود...
إىل الريف االنغويلّ اجلميل ،إىل أرضنا ...أمنا" ...ب أن نعود" .ب أن نعود
إىل أنغوال احملرّرة ...أنغوال املستقلة...
 -2يف االجنليزية :وهي ثاين لغة أوروبية يف األدب األفريقيّ .إال أهنذا محلذت إىل العذامل أوىل
إبداعات االفريقيني ،وتكاد آثارهم يف الاتغالية والفرنسية ال تعادل يف جمموعها آثارهم يف اللغذة
االجنليزية -وقد اختلفت افريقيا الناوقة باالجنليزية يف ظروفها الثقافيّة ،فلم متذارس بريطانيذا يف
مستعمراهتا االفريقية سياسة التاويب والدمج اليت مارستها الاتغال وفرنسا ،مما أدى إىل إختفذاء
الكثري مما يقاومه اإلنسان عاوفيّاً ووجدانيّاً وثقافيّاً ،ويف الوقت الاي أغدق الشذعراء النذاوقون
بالفرنسية على باريس أشعارهم االنفعالية ذات املستوى الفين الرفيع يف الثالثينيّذات ،مل يكذن يف
نيجرييا أوغانا يف الغرب ،أو كينيا يف الشرق ،سوى أشعار تأثرت بتراتيل اإلرساليات وشعاراهتا.
مث جاءت األربعينيات فظهر شعراء يف غرب القارة أسهموا يف تغاية النضال الووينّ مثذل
"كاري توماس" يف نيجرييا و"مايكل ذي أنانج" يف غانا.
ويف هاه احلقبة نفسها نشط الشعراء يف أقصى اجلنوب ،بسبب ظهور عدد من اجملذالت
العامّة والثقافيّة كان آخرها جملة "الطبلة"  Drumاليت ظهرت يف العام 3904م ،وقد نشر هؤالء
الشعراء على صفحاهتا شعرهم االحتجاجيّ الناقم على ممارسة سياسة التفرقة العنصذريّة والتمييذز
العرقيّ ،إىل أن تنبّهت السلطة احلاكمة البيضاء لألمر ،فأوقفت اجمللة ونكّلت باملسامهني فيها.
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ومل تلبث قضية التحرّر الووين أن أصبحت من الواجبات امللحّة على املثقفني بعامذة والشذعراء
خباصة ،وذلك بعد أن هبّت رياح احلرية واالستقالل القادمة من مصر بعد جناح الثورة فيها سذنة
3902م .مث أصبح الشعر السياسيّ خبز الشعراء ومادهتم املفضلة ،بالرغم من تفاوهتم من الناحيذة
الفنّيّة ،وعندما أخات املستعمرات االفريقيّة حتظى باالستقالل ابتداء من العام 3974م ،والذاي
استقلت فيه مثاين عشرة دولة ،حتوّل الشعراء من النضال واملقاومة إىل تبنّي موضذوعات جديذدة
أفرزها اإلستقالل ،ويف وليعتها بناء اإلنسان اإلفريقي ،وبفضل التفاعل اللغويّ مع التذراث األديب
االجنليزي ،1حقّق الشعراء األفارقة يف عهد اإلستقالل أصالة وبراعة شعريتني ،وعرف منهم عذدد
كبري يف مجيع أحناء القارة الناوقة باالجنليزية.
من هؤالء الشعراء يف نيجرييا "كريستوفر أوكيجيذو" (3974 -3932م) ،و"جذون
كالرك" مواليد العام 3930م ،ويف غانا "كويف أونور" (مواليد 3930م) ،ويف أوغندا "اوكوت
بيتبيك" (3982 -3933م) .ويف كينيا "أوكيلو أوكويل" (مواليد العام 3902م) ،وهؤالء أبناء
جيل واحد ،لاا هم يعبّرون عن ظروف مشتركة ،وتأثريات خمتلفة .و"مع بينهم األخا من التراث
الشعيبّ األفريقيّ والتراث الشعريّ االجنليزيّ ،والتعبري عن السعي الدائم حنو االكتمال كمذا قذال
الشاعر النيجريي "أوكيجيو".
ُولِدَ أوكيجيو يف إحدى قرى قبيلة إ"يو قرب مدينة أونيتشا ،وكان أبوه متوسط احلال ،إال أنذه
حرص على تعليمه وإخوته تعليماً عالياً ،ومنحهم حرّيّة تقرير مستقبلهم.
خترج أوكيجيو سنة 3907م من جامعة إبادان ،وعمل سكرترياً خاصاً لوزير البحث العلمذي ،مث
مدرساً ملدة سنتني ،مث أميناً عاماً مساعداً جلامعة نيجرييا يف تسوكا ،مث ممثالً ملطبوعذات جامعذة
كمادج ،وحمرراً من غرب افريقيا جمللة " "transitionوكانت أهم اجملالت األدبية اليت ظهرت
باالجنليزية يف إفريقيا ،وحتديداً يف أوغندا سنة 3973م .وملا وقعت احلذرب األهليّذة يف العذام
 -1المصدر السابق نفسه -ص .51← 51
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3974م تطوّع للقتال يف صفوف اإلنفصاليني ،لكنَّه ذهب ضحيّة هاه احلرب األهلية ،وملاّ يبلذغ
اخلامسة والثالثني ،وانطفأت شعلته املتوهجة اليت شهدهتا احملافل األدبيّة يف الغوس وإبذادان منذا
اخلمسينات ،وحتوّل إىل أسطورة يف ميدان الشعر االفريقيّ ،ومصدر إهلذام لألدبذاء الشذباب يف
نيجرييا وخارجها على السواء ،ورثاه بقصائد محيمة كبار أدباء نيجرييا مثل شذوينكا وكذالرك،
وظل صوته مسموعاً بني النقّاد الاين أدهشوا بديوانه الصغري "املتاهات مع درب الرعد" ،واملطبوع
بعد وفاته ،وقصائد هاا الديوان تكشف عن شاعر موهوب خالّق ،ميثل جيله خري متثيل ،بكلّ ما
يف شعره من رمزيّة مغرقة ،وصعوبة يف التصوير ،وغمو

يف التعبري...

وتقديراً لشاعريته الفاّة ،منحه -سنة 3977م -مهرجان الفنون الزجنيّة مبدينة داكذار عاصذمة
السنغال جائزته األوىل ،لكنه رفضها قائالً :ال يوجد شيء امسه الفن الزجني ،إمنا يوجد أدب جيذد
وأدب رديء ،وال شيء غري ذلك.
ومصدر اإلهلام يف شعره ،أن اجلامعة أمدّته مبصدر ثريّ لألساوري والرموز االغريقيّذة والبابليّذة،
وذلك عا دراسته وتعمقه باللغات واآلداب القدمية .1كما ساعدته قراءتذه يف اآلداب الالتينيّذة
والفرنسيّة واإلسبانيّة على التمكن من الصورة الشعرية ،وقد تفاعلت كل هاه األمور مع ما رسخ
يف ذاكرته وخياله عن وفولته يف مسقط رأسه لتنتج نسيجاً فريداً ورائعاً من اخليال املدهش واملعقّد
يف آن معاً ،من الصعب حتديده والتقاط خطووه وخيووه ،فهو مطلٌّ على الفضاء الذال حمذدود
للخيال والتجربة اإلنسانية.
وكان عشقه للموسيقى بوابته إىل الشعر ،هكاا الزمها يف وفولته وصباه.
من قصيدة له بعنوان "افتتاحية للحدود":
مثة صورة تلحُّ
من سارية العلم يف القلب
 -1األدب االفرقي -د .علي شلش -عالم المعرفة ،العدد  -111ص .90 ← 51
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الصورة تُلهى بقسوة الوردة
أيا لبؤب،
"ليس مثة درع من صفائح الرصاص يقيين منك"
فاجرحيين بسحنتك ذات األعشاب البحريّة
العمياء مثل غرفة قويّة
إن مسافات عطر إبطك تتحول إىل كلوروفورم
يكفي صاي ،وحني تنتهني
وتفرغني من رتق غرزات جرحى
أيقظيين قرب احملراب.
وعند ذاك ستنتهي هاه القصيدة

1

مقاوع قد تبدو معقّدة ،لكن يسريه على االدراك إىل حد ما .ولكن سواها من شعر أوكيجيو ،قد
يبدو أنه مكتوب للشعراء اآلخرين ،لكي يشاركوه إذا متكّنوا جتربته اخلاصّة.
ويتشكل شعر أوكيجيو من ثالثة حماور هي :امليالد والغربة واملوت ،عالوة على أنه كان مشغوالً
مبوضوعات ذات صلة هباه الثالثية ،تثري اهتمامه وتشغل باله ،وأمهها الدين األجنيب الاي أقصاه عن دينذه
احمللي وأصابه بالغربة عن قومه ،والصراع األديب ،والفساد السياسي الاي خرَّب الامم ،واحلبّ اجلسذديّ
اخلائب الاي يسلّم احملب إىل الوحدة والعزلة ،وإحصاء حبات الرمل.
ويف هاه املتاهات مجيعها صرخ أوكيجيو بروح املعاب القلق:
أنا الشاهد األوحد على عودب إىل الديار
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ليس مثة من ينتظره يف الدار .فقد تداعت أركاهنا وأعمدهتا ،وظلّ أهلها ،علماً أنَّه َي ِعدُ نفسَه ،كما
قال يف إحدى قصائده ،أن يكون إبناً باراً ،ومفخرة ألهله ،بل هو يقول عن نفسه يف قصيدة أخرى متنبئذاً
بنهايته:
إذا مل أتعلّم كيف أغلق فمي
سأمضي سريعاً إىل جهنّم
أنا أوكيجو منادي املدينة
ومعي جرسي املصنوع من احلديد.
وكما توقع ،وإثر فساد األوضاع واالنقالب العسكريّ الاي حصل يف نيجرييا -بعد اسذتقالهلا-
ليلة  30ك /2يناير سنة 3977م ،نشبت احلرب األهلية اليت غاص يف أتوهنذا وأوحاهلذا أوكيجذو مذع
االنفصاليني ،ولقي حتفه ومعه جرسه احلديدي ،ولكن شعره بقي خالداً ،بدقة صنعته ،وموسذيقاه الغنيَّذة
العابة ،وغموضه اجلارح.
 -3الفرنسيّة :عاشت اللغة الفرنسيّة منا دخوهلا أفريقيا على السواحل يف الغرب والشرق ،مث تقدمت قليالً
حنو الوسط ،ولكنها مل تقترب حنو اجلنوب ،ويعدّ الغرب أبرز املناوق االفريقيّة الناوقة باللغذة الفرنسذيّة
وأغناها يف جمال االبداع يف ميادين األدب ،ولعل ذلك عائد إىل أنه كان السبّاق يف تلقي الفرنسيني ولغتهم
منا القرن الثامن عشر امليالديّ ،ومع ذلك مل يتميز االبداع بالفرنسيّة يف الغذرب إال يف مطذالع القذرن
العشرين .ففي العام 3947م منحت األكادمييّة الفرنسيّة جوائز ملنتخب يف جزأين من الشذعر والنثذر يف
هاييت ،إحدى جزر اهلند الغربية يف البحر الكارييب.
ومنا أواخر العشرينات وبداية الثالثينات ،شهدت باريس أعداداً من أبناء البحر الكارييب وغرب أفريقيذا
جاؤوا لتلقي الدراسة يف جامعاهتا ومعاهدها ،وقد استهوهتم آنااك األفكار املاركسيّة والسرياليّة اليت شاعت
آنااك ،ووجدوا فيها شيئاً من الراحة من عناء الشعور بالدونيّة الاي واجهتهم به الثقافة الفرنسية ،ونزوعاً
إىل احلرية وتقدير الاات ،وبرز من هؤالء الطالب ثالثة هم" :إمييه سريزير" ابن جزيرة املارتينيك ،و"ليذون
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داماس" من جزيرة جواديلوب وكالمها من جزر البحر الكارييب ،و"ليوبولدسيدار سنغور" من السذنغال،
وكان الثالثة شعراء عشقوا أفريقيا وتراثها ،ومنا يف وجداهنم سخط شديد علذى الفرنسذيني وسياسذتهم
الثقافية القائمة على ومس لغة الدولة املستعمرة وثقافتها  ،وتكريس التمييز العنصري من خالل صبغ أبناء
املستعمرات باللون األبيض.
وكان "ليون داماس" أوّل من أولق الصرخة بينهم عندما أصدر سنة 3934م ديوانه "أصباغ" ،وهو ديوان
شعريّ يتميز باملرارة واألمل والنقمة ،مجعته الشروة الفرنسية من األسواق وأحرقت نسخه.
أما سيزير فأصدر سنة 3939م ديوانه "كراسة عودة إىل الوون" ،وهي قصيدة واحدة وويلة ال تقل مراره
عن أشعار ليون داماس ،لكنها أكثر ذكاءً وسريالية ،ظهرت فيها -ألول مرة -كلمة الزنوجذة ،كتأكيذد
على وجود الثقافة الزجنية ،ووجود الزنج احليوي.
أما سنغور 1فقد تأخر يف نشر شعره عن صاحبيه ،بسبب نشوب احلرب العاملية الثانية ،ولكنه مل يكن أقذل
منهما نقمة على املستعمر ومحاسة للسواد وأفريقيا والزنوجة.
قاد هاا الثالوث الشعر األفريقي املكتوب بالفرنسية منا ذلك التاريخ ،وأثّروا يف شعراء كثريين عا القذارة
خاصة يف شعراء اللغتني الاتغالية واإلجتليزية ،وكانت الزنوجة أشبه بكلمة السر بينهم يف الشعر اإلفريقذي
بالفرنسية ووال األربعينات واخلمسينات ،كما ان النهضة الشعرية يف مدغشقر نشطت منا العقد الثاين من
هاا القرن ،قاد هاه النهضة الشاعر املوهوب "جان جوزيف ريفولو" (3934 -3943م) ،الذاي أهنذى
حياته باإلنتحار ،بسبب عجزه عن إ"اد عمل يعوله وأسرته وأهل بيته ،وخلفه يف هاه النهضة "جاك رابيما
ينجارا" ،الاي ولد سنة 3933م ،ودرس يف فرنسا منا سنة 3937م ،وجُنّد يف اجليش الفرنسيّ خذالل
احلرب العاملية الثانية ،مث اخنرط يف السياسة ،فكان نائباً يف اجلمعيّة الوونيّة الفرنسيّة ،لكنه دخل السذجن يف
العام 3934م بسبب حركة عصيان يف اجلزيرة ،وحُكم عليه بالسجن املؤبد ،مث أُخليَ سبيله بعذد تسذع
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سنوات ،فأقام يف باريس حىت استقالل بالده سنة 3974م /وما لبث أن توىل الوزارة أكثر من مرة ،لكنذه
مل ينقطع مطلقاً عن الشعر.
أما يف الدول اإلفريقية األخرى اليت خضعت للسيطرة الفرنسية "مايل والنيجر وغينيا والكونغذو وسذاحل
العاج وتوغو وداهوي والكامريون وتشاد وجابون وموريتانيا" ،فقد خبا فيها ضوء إبداع الشعر ،والنثر مدة
السيطرة االستعمارية ،إال من مالمح تظهر من آن آلخر ،ومل ياز شاعر يف مثذل وبقذة ابذن الكونغذو
"تشيكايا" أو تامسي (مواليد 3933م) ،وهو لقبه الشعريّ أي "العصفور الصغري الاي يغرّد يف الدار" ،أما
امسه احلقيقي ،فهو "جريالد فيلكس تشيكايا" وقد تلقى تعليمه الثانوي يف باريس ،مث تصعلك متنقالً بذني
األعمال اهلامشية ومقاهي احليّ الالتيين ،وبعد استقالل بالده ،عُيّن ملحقاً ثقافياً يف باريس ،مث مندوباً دائماً
يف اليونسكو ،وقد نشر سبعة دواوين شعريّة تتميز خبصوبة اخليال ،وحملّيّة الصور ،وبسرياليتها ،ورؤيتذها
اإلنسانية ،واستلهام فنون النحت والرقص واملوسيقى ،مع تأثر وفيف بسيزير وسنغور.
أما السنغال ،فإهنا أجنبت عالوة على سنغور شاعرين آخرين ال نستطيع جتاهلهما عندما يكون احلديث عن
الشعر اإلفريقي املكتوب باللغة الفرنسية ،ومها برياجو ديوب (ولد سنة 3947م) ودافيد ديوب (-3924
3974م) ،وقد درس األول الطب البيطري يف باريس ،حيث تعرف إىل سنغور وشارك يف جملته "الطالذب
األسود" اليت أصدرها هناك سنة 3930م ،مث عاد إىل أفريقيا وبيباً بيطرياً .إال أنه عُيّن بعد استقالل بذالده
يف العام 3974م سفرياً يف تونس ،حيث قضى يف هاا املنصب أربع سنوات ،مث عاد إىل مزاولذة مهنتذه
األوىل.
أصدر ديواناً كبرياً من الشعر ،وجمموعتني من احلكايات واألساوري الشعبية اليت مسعها من شاعر وراو شعيب
يدعى أمادو كومبا ،ويتميز شعره بصلته بالتراث الشعيبّ.
أما ديوب الشاعر اآلخر فقد ولد يف فرنسا ألب سنغايلّ وأم كامريونيّة ،درس الطب البشريّ ،لكنه مل يعمل
به ،بل عمل يف تدريس األدب يف السنغال وغينيا حىت مصرعه يف حادث سقوط وائرة قرب مدينة دكذار
عاصمة السنغال ،وخلّف ديواناً واحداً صغرياً ،مجعه مما نشره يف الصحف بعنوان "دقّات املدقّة" يف العذام
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3907م ،وبه أصبح من أهم الشعراء األفارقة بالفرنسيّة يف اخلمسينات ،إن مل يكن يف اللغات األوروبيذة
الثالث ،وسبب أمهّيّته أصالته وموهبته ونزعته الثورية ،حىت أولق عليه املستفرق اإلجنليزي "جريالذدمور"،
لقب "مايا كوفسكي الثورة اإلفريقية" ،وقال سنغور :إنه يتميّز بقوة البساوة ،والدعابة اليت تتواىل بسذرعة
مثل لسع السوط. 1

 -1األدب االفريقي -عدد  -111م .س .ص  95و.99
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بني عهدي االستعمار واالستقالل -الشعر االفريقي احلديث (الدفاع عن الزنوجة)

 أشعار متفرقة ،إفريقية النكهة والطابع ،مزيج من اليأس واألمل ،برم باالستعمار وأعدائه.فلنستمع إىل الشاعر السنغايل "دافيد ديوب" يف قصيدة بعنوان "هكاا ضاع كل شيء" ،وهي مقابلة حادّة
ذكيّة بني عهدين ،عهد السيطرة االستعماريّة وعهد احلريّة واالستقالل.
يقول ديوب:
كانت الشمس تسطع على كوخي
وكانت زوجاب مجيالت رشيقات
تتمايلن كأشجار النخيل مع نسيم املساء...
وكان أوفايل ينزلقون على سطح النهر العريض
فوق األعماق اخلطرة.
والتماسيح تصارع القوارب...
والقمر العطوف يطل على رقصاتنا...
والطبول تدق وئيداً ،مث سريعا
حرَّة ،فرحة ،غري عابئة بشيء...
وذات يوم ،خيّم السكون...
كأمنا اختفت أشعة الشمس
يف كوخي اخلايل من املعىن
وراحت نسوب يسحقن شفاههن املطليّة
على الشفاه النحيلة القاسية...
للغزاة ذوي العيون احلديديّة
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وراح أوفايل يُسْلمون عُريهم املسامل
ألزياء موحّدة منسوجة من الدم واحلديد
أما صوتكم فقد مات أيضاً
لقد أدمت أغالل العبودية قليب
مثلما أدمت ،وبول ليايلَّ ،وبول آبائي...1
من هاه املرحلة ،مرحلة االستعمار والعبودية ،والتمييز العنصري والعرقي البغيض ،خرجت ألوان من الشعر
املترع باليأس والشعور بالغربة ،وألوان أخرى أيضاً مليئة باملقاومة والشعور بالزنوجة وحتدي االستعمار
والعسف واملوت ،ما أكثر ما جند من شعر ذلك العصر االستعماري البغيض من صور كهاه على حد قول
الشاعرة الاتغالية "ألدو سانتو ساوتوميه" :حياتنا تدفن يف حقول املوت.
أو قول الشاعر األنغويل "أنطونيو خلينتو" :امحرار الكريز ليس سوى قطرات دمي وقد صارت عصارة.
ولكن ما أكثر ما جند صوراً كهاه يف شعر الشاعر الغاين "كويف أونور":
فلتنطلق بنادق الرجل األبيض
وليغطّنا دخاهنا
فلسوف نقاتلها حىت املوت
سنموت يف ساحة القتال
سوف ال حنب املوت إال يف هاا املكان
ومعنا ستموت بنادقنا.
وتغنّي معنا حناجرنا احلادة.
ومع املوت والعسف ،انتشر اإلضطهاد والنفي ،ومن هاين نشأ شعر الغربة واحلنني إىل األووان ،حىت عند
الاين اغتربوا سعيًا وراء العلم والدراسة يف أوروبا مثل سنغور وشوينكا.
 -1األدب االفريقي -عدد  -111د .علي شلش -ص  19و.11
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أمّا االغتراب داخل األووان ذاهتا ،فنجده بارازاً يف شعر أبناء املستعمرات الاتغالية وجنوب أفريقيا البيضاء،
حيث الشاعر على أرضه ،لكنه ال يستطيع أن يلمسها إال باإلذن ،أو ليست الكتابة بلغة أجنبية نوعاً مذن
الغربة أيضاً.
فهاا شاعر جنوب أفريقيا "دنيس برونس" يصوّر الغربة داخل الوون بقوله:
يا شعيب ...ماذا جنيت
وأين سأجد الراحة.
حىت أرفع برفق قناع خوفك
وأستعيد وجهك وإميانك
وشعورك ودموعك...

1

وال يستطيع دارس هاا الشعر إغفال موضوع احلرية الاي شغل اجلميع ،وعبّروا عنه بالتلميح أو بالتصريح،
ومل تكن احلرية عندهم حلماً فحسب ،وإمنا كانت حقاً من حقوق احلياة والوجود كما تذوحي قصذيدة
أفريقيا "اجلنوبيّة" لشاعر ناميبيا الشاب "جنولو واكو ليلي" الاي يؤكّد يف قصيدته أنه آن األوان لكي:
ميشي أوالدي -سوف يلعبون-
سوف يزرعون حيث يرغبون
ويتمتّعون بالثروة اليت لديّ
حني أحترر ولسوف أحترر
وقد حتررت ناميبيا ونالت استقالهلا يف آذار -مارس سنة 3994م.
ومل يكن الثمن الاي دفعته شعوب القارة يف سبيل حريتها هيّناً ،ومل يكن الثمن الاي دفعه الشذعر نفسذه
كأحد أسلحة معركة احلرية هيّناً أيضاً ،فقد تعرّ

أهم الشعراء لالضطهاد والسجن والنفي ،بذل تعذرّ

كثري من شعرهم للخطابيّة واملباشرة يف التعبري ،كما نلمس يف األبيات السابقة ،ومع ذلك كان شعر عهذد
 -1األدب االفريقي -د .علي شلش -مجلة عالم المعرفة -ص  15و.19
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السيطرة عمالً بطولياً ،سيطر فيه أصحابه على اللغات الثالث اليت فُرضت عليهم ،وبثّوا من خالهلا رسذالة
واحدة ال تتغري ،وهي أنَّ أفريقيا لألفريقيني.
أما يف عهد احلرية واالستقالل ،فقد كانت املوضوعات أكثر تنوعاً وأخصب مادة ،ومنا بداية هاا العهذد
يف أواخر اخلمسينيات ،تالحقت األحداث وانقلبت رأساً على عقب ،ففي عام واحد هو العذام 3974م
حصلت  38دولة أفريقية على االستقالل ،وولّقت إىل األبد عهد العبوديّة والعنصريّة ،وكانت هاه الدول
ركيزة احلرية اليت استمرت بعد ذلك حىت استقالل ناميبيا سنة 3994م ،مث مجهوريّة جنوب إفريقيا بعذد
إوالق سراح زعيمها "نلسون مانديال" وانتقال السلطة إليها من البيض احلاكمني.
إثر هاه التطورات عاد كثري من الشعراء املشرّدين واملنفيني والدارسني يف أوروبا إىل بالدهذم ليشذاركوا
فرحة االستقالل ،ومع مرور السنني ،مل تعد السنغال وحدها مركز الشعر االفريقي خارج جمال العربية ،بل
شاركتها معظم الدول املستقلّة كنيجرييا والكونغو وأوغندا وكينيا وأنغوال وجنوب أفريقيا ،فتعددت مراكز
الشعر ،وظهرت مواهب جديدة وسط النضال من أجل اإلصالح والبناء ،ومل يعد للقصيدة تلك الرسذالة
االجتماعية والسياسية الصارخة اليت كانت هلا يف عهد السيطرة واالستعمار ،فظهرت أنواع جديذدة مذن
الشعر ،وأبرزها القصيدة الغنائيّة ،ودخل سوق الشعر الشكل الدراميّ الاي مل يكن له وجودٌ يف املاضذي،
واختا الشعر معاين جديدة تتالءم مع املرحلة اجلديدة ،كمضمون إعادة البناء ،واالصالح ،وسيادة احلريذة
واحملافظة على االستقالل ،ووصل ما انقطع من التاريخ.
ومل تكن عودة املنفيّني والدارسني مبجملها على بساط من حرير ،وال كانت أوواهنم جنات نعيم ،بل على
العكس من ذلك ،فقد أرهقها االستعمار ومنع تقدمها وازدهارها ،وهاا ما حلظه شاعر غامبيا "لِنَري بيترز"
عقب عودته من بريطانيا يف الستينات ،بعد دراسة الطب هناك .فقد كتب قصيدة مجيلة بعنوان "عذدنا إىل
الوون":
عدنا إىل الوون.
من احلرب اخلالية من الدماء
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بقلوب كسرية
وأحايتنا الطويلة مألى بالزهو
عدنا من املاحبة احلقيقية للروح
بعد أن تساءلنا
ما مثن أن حنبَّ وأن نُترك وشأننا.
عدنا إىل الوون
ومن خالل وميض الاق
واملطر الراعد
ترى الطاعون والقحط
والروح املتلبّدة
تتسكّع على الطريق الرمليّة
وتسند البقايا املعاّبة للجسد...
تلك الروح اليت ال تطلب معروفاً من العامل
سوى أن متلك الكرامة...
(إنه احلنني ،إىل الوون اجلميل ،إنه يوم العمل لالصالح والبناء ،ونفض خملفات االستعمار كانذت هذاه
أخطر واجبات احلرية .أن تعود احلياة والكرامة إىل البقايا البشرية اليت دمرها الطاعون والقحط وتبلد الروح
اليت تسند ما تبقى من اجلسد املعاّب.
إهنا روح ال تريد إال أن متتلك الكرامة اليت صادرها االستعمار قروناً. )1
وها هو احلب ميشي على قدميه ،ويزهر يف احلنايا ،يف شعر هاا العهد ،عهد احلرية ،بعد أن كذان يعذرج
ووال العهد البائد ،متخفّياً وراء النضال ،متوثّباً أليام السعد والرواء.
 -1األدب االفريقي -م .س ،ص .11 -15
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يقول الشاعر النيجريي "جون بيلر كالرك" خماوباً حبيبته:
أحبّ أن تتحققي
من أن حيب لك
مل حتظ به امرأة من رجل قطّ...
ويقول الشاعر ماالغا "فالفيني رانايفو" يف أغنية حبٍّ قصرية:
ال حتبّيين يا صديقيت
مثل ظلك-
فالظالل ختتفي يف املساء
وأنا سوف أقبض عليك
حىت يصيح الديك
ال حتبينين مثل الفلفل
فهو يُسخّن بطين أكثر من الالزم
وأنا ال أستطيع أن آكل الفلفل
حني يصيبين اجلوع
ال حتبينين مثل وسادة
فنلتقي عند النوم
وال يرى أحدنا اآلخر أثناء النهار
بل أحبينين مثل حلم-
فاألحالم حياتك يف الليل
وأملي يف النهار...
ولكنَّ احلب ،كتجربة ،إنسانيّة ،أكثر تعقيداً من هاه التشبيهات واالستعارات احلسّيّة املثرية للدهشة.
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يقول الشاعر الغاين "جودي جرافت" يف قصيدة بعنوان "القصيدة اليت ال ميكن أن أكتبها":
أحب أن أصوغ قصيدة عنكِ
ولكنما الكلمات تفرقع عند الصياغة
بل هي اخلشونة واهلشاشة
حبيث تعجز عن رسم صورتك
ومهابتك
وهلاا ال يبقى يل سوى ذكرى...
سيدة توزّع الصدقات
هي أنت أيتها املتفردة
توزع الصدقات.
ويقول مواونه الغاين أيضاً الشاعر "فرانك كوبينا باركز" يف قصيدته اخلالص وهو ضائق الصذدر
بتلك املدن اليت انتصبت داخل الصحارى وبدّدت حسن الطبيعة.
هاا عاملي ،يا ابنة احلزن يصيبه النحول
يف صدرك املرمريّ...
والااعم اخلضر تتقصّف يف الريح الغباريّة اجلافّة...
والرجال أخاوا ينسجون القبعات بأيديهم التقائها.
والقردة ،من شجرة إىل شجرة ،ال تكفّ عن اهلزء...
يف مرج متوّج ،وبني الزهور املنهوبة
أقف عاري الرأس
خاوي اليدين وسط الصحاري املليئة بالعمائر
وأنا أتأوّه على خسارة البشر
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وأفتش يف السماوات العرا
عن عالمة مل تكتب هناك...

1

إنه خطاب إىل حمبوبته ،أو قصيدة حب وغزل شاع أمثاهلا يف هاه املرحلة من االستقالل ،وما هي سذوى
فرع من القصيدة الااتيّة أو الغنائيّة.
ومل تكن القصيدة الغنائيّة وحدها مسة هاه املرحلة ،بل ساد ،وبشكل الفت ،الشعر الذدرامي ،أو
القصيدة الدرامية اليت نشأت باورها يف عهد السيطرة االستعمارية ،وفيها ينشىء الشاعر صذوتاً آخذر أو
أكثر غري صوته ،مث يوظّف هاه األصوات يف قصة دراميّة معينة ،تكون هلا جاور يف التاريخ.
هاا النوع من الشعر الدرامي أحياه يف السنوات الالحقة شاعر أوغندي موهوب ،هذو أوكذوت
بيبتيك (3982 -3933م) ،ففي العام 3977م أصدر ديواناً باإلجنليزية عنوانه أنشودة "الوينو" ،مث أعقبه
بديوانني آخرين يف عاميْ  3943و3942م -ومها "أنشودة أوكول" و "أنشودة سجني" .وتضمّن كذلٌّ
من هاه الدواوين الثالثة قصيدة درامية واحدة ،استقاها الشاعر من التراث الشعيب لقبيلته دون أيّ تأثريات
أوروبيّة ،سوى أنه كتبها باإلجنليزيّة .ومع ذلك كتب القصيدة األوىل (أنشودة الوينو) بلغة (لذو )Luo
قبل أن ينقلها إىل اإلجنليزية.
ويف هاه القصيدة تطالعنا بطلتها وراويتها "الوينو" الشابة القرويّة ،ربة البيت األميّة ،اليت تشكو من معاملة
زوجها "أوكول" اجلامعي املتأورب ،وهي شديدة احلماس لتقاليدها االفريقيّة .ومن الصراع بذني صذوهتا
وصوت زوجها ،الاي ال يظهر ،تتطور دراما القصيدة ،يف الوقت الاي تنهال فيه الوينو بذالتقريع علذى
احلضارة األوروبيّة وأساليب احلياة الغربيّة ،وتكنولوجيا احلياة املنزلية ،بل تصبّ جام غضبها على صذديقة
زوجها األوروبيّة (كليمنتني) أو (تينا) كما يدللوهنا:
ال تظنوا أين أسبّها
املرأة اليت أشاركها زوجي
 -1عالم المعرفة -م .س ،ص .10

-101-

ال تظنوا أن لساين شحاته الغرية
إمنا هو مرأى تينا
الاي يثري الشفقة يف قليب
لست أنكر
أنّي غيور بعض الشيء
فالكاب ال يفيد
وحنن مجيعاً نعاين من بعض الغرية.
ولكنها متسك خبناقك مثل العمر النصفيّ
مثل األشباح ،وجتلب احلمّى ،وتفاجىء الناس.
مثل اهلزات األرضية.
أما حني تروهنا ،املرأة اجلميلة اليت أشاركها زوجي
فسوف تشعرون بشيء من الشفقة عليها.
ولكنها سرعان ما تسبّ غرميتها األوروبية وتسخر من صدرها اجلاف وحوضها الضيق ،وجسمها النحيل،
حىت تصل إىل بيت القصيد:
امسع يا أوكول ،يا صديقي القدمي.
إن أساليب أجدادك رائعة
وعاداهتم متينة ،ليست فارغة
حنيلة ،ولكن ليس من السهل كسرها.
وال ميكن للرياح أن تاورها
ألنَّ جاورها يف األر

عميقة.
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ومع ذلك ،ال تنتهي هاه الدراما مبا سبق أن انتهت إليه قصيدة "نيويورك" لسنغور من مصاحلة بني
احلضارتني ،وإمنا تستمر الوينو يف التحيز لثقافتها االفريقية.
مل يظهر أوكول يف هاا املونولوج الدرامي الطويل ،لكنه ظهر يف أنشودته اليت خصّه هبا الشذاعر،
وكأنّما لريدّ هبا أنشودة غرميته ،غضوباً ،ملوالً ،انتهازيّاً ،فاقد احلساسيّة ،حمطٍِّماً تقاليد قومه باسم التقذدّم،
فهو يتاأ من سواده ،ويعدّه ختلّفاً ومكروهاً:
يا أفريقيا عندي؟
سواد سواد عميق.
بعيد الغور
أفريقيا عمالق صعلوك.
يستدىفء بالشمس ،يغطّ يف النوم والشخري.
وينتفض يف أحالمه .مصاب مبر

مزمن

خمتنق باجلهل األسود
مقيّد إىل صخرة الفقر.
أمّاه أمّاه ملاذا ولدت أسود؟
وتاز الشكوى من صنّاع الدميقراوية ،وفساد احلكم والعبث باحلريات ،ونشأ عن ذلك تيار متزايد
من التمرد والسخط ،أولق عليه فريزر اسم "شعر الرفض" وهو شعر سياسيّ يف أساسه ،هجائيّ يف مادته.
وقد ظهرت بوادو هاا التيار منا أوائل الستينات ،عندما نشر الشاعر الكونغويل "تشيكايا أوتامي"
ديوانه الثالث (اخلالصة) يف تونس يف العام 3972م ،ومع أن سنغور كتب مقدّمة احتفالية هبذاا الذديوان
الغاضب ،وعدّه مأثرة أخرى من مآثر الزنوجة ،فلم يلتفت أحد وقتها إىل ما فيه من مذرارة ويذأس مذن
إصالح مظاهر اخللل .إذ سرعان ما ترك هو نفسه بالده ،ورحل إىل أوروبا ،وسرعان ما استضافت املنذايف
واملعتقالت عدداً آخر من خرية شعراء العهد اجلديد" ،وعادت الصقور من جديد وأخات هتطل" كما قال
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"كريستوفر أوكيجو" الشاعر الاي لقي مصرعه يف احلرب األهليّة النيجرييّة يف العذام 3978م ،وكأنذه
خشي على نفسه املصري البائس الاي عاناه كثري من زمالئه بعد ذلك .فقد اعتقل "شوينكا" أكثر من مذرة
خالل الستينات ،كما اعتقل كوين أوندر يف غانا ،وبيبتيك يف أوغنده ،وعشرات الشعراء غريهم ،وأصذبح
من النادر أن جند شاعراً افريقيًا ذا قيمة مل يُعتقل أو ينفَ ووال عهد احلرية واالستقالل.
ويف العام 3974م غادر أوتامس وونه بعد أن شهد اقتتال املسيحيني األفريقيني ،ومصرع باتريس لومومبا،
وسيطرة اخليانة فقال:
أيها املسيح ...إين أضحك على حزنك.
يا مسيحي اجلميل ...شوكة بشوكة.
فعندنا تاج مشترك من األشواك.
إين أعدّ على أصابعي أكثر من (يهوذاك) الوحيد
عيناي تكابان على روحي
حيث العامل حَمَ ٌل ،محل الرب -أيها املسيح ،سوف أرقص رقصة الفالس علذى نغمذة
حزنك البطيء.
يقول "كويف أونور الغاين" يف هجاء أحد أعمدة الفساد الدوليّني الاين خرّبوا عهد احلرية:
هاه الكلمات موجّهة إليك يا ستانيالرس ،حيثما كنت،
امسع أيها الغيبّ ،كنت يف آخر مرة لقيتك فيها
تبيع البنادق الفاسدة يف أديس أبابا
مث مسعتك تلهث يف ما بعد يف ماخور القاهرة
قبل أن أعرف أنك سرقت معطفي الربيعيّ.
يف صفقة كشمري رقصت هلا بإحدى حانات كابول.
مث مسعت أنك كنت تبيع احللى املزيّفة للهنود احلمر.
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ومجاعات اهلييب يف واشنطن.
أما السجن الاي نزلت به مبدينة بونافيل يف والية تنيس
فقد أحرق بعد فرارك منه.
ألهنم مل يستطيعوا إزالة رائحتك.1
وحني عاد "أونور" من الواليات املتحدة إىل غانا سنة 3940م ،عُيّن أستاذاً باجلامعة ،ولكنه ما لبذث أن
اعتُقل يف العام التايل ملدة عام ،ويف العام 3948م نشر ديواناًجديداً عبقت قصذائده برائحذة اإلحبذاط
واألحزان والغناء اهلادف:
أين أولئك الاين يُقسمون
بأن الشعر ال دخل له هباا.
ويف العام نفسه أصدر زميله ومواونه الشاعر "كويف أنيدوهو" ديواناً بعنوان "مرثيّة للثورة" ،وهو يف احلقيقة
مرثيّة للحريّة والدميقراوية ،وفيه صور إنقالب أيار -مايو من العام 3942م يف غانا حيث قال:
ال أعرف أية ثورة
ولكين قابلت التمرد وهو يعرج يف هاا الطريق
يطارده قطيع من الثعالب املسلّحة
يف هاا الطريق ،يف هاا الطريق
املوصل إىل ساحة السوق
حيث مل أجد سوى خنزير يبحث عن وجبة الصباح
أخاين إىل كومة من اللحم البشريّ املتحرّك
وسدّد حنوي ،سدّد حنوي
قواوع سنَّها يأسُ اجلوع.
 -1عالم المعرفة -م .س ،ص .20 ← 19
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ومن نيجرييا يصدح صوت الشاعر الشاب "أوديا أفيمون" يف ديوانه "كاب الشاعر" الصذادر يف العذام
3984م:
يف أمنوذج دميقراويتنا
ترقد وعود األمس السحريّة
باردة مثل عفن املواشي امليتة.
مث يقول يف قصيدة أخرى:
كيف يل أن أغين
وقد حشوا فمي خبيوط العنكبوت.
ومن السنغال يتعاىل صوت الشاعر الشاب "فرناندو" (أمليدا بالفرنسية) وكأنه ال "د حالً:
لست يف احلقيقة واثقاً من أيّ شيء
فقد انتهت يب احلال إىل الوهم ونظام غااءٍ يوميٍّ
من الكاب.
ولنستمع إىل شاعرة غانا (إيفوا تيودورا شارالند) املولودة سنة 3920م ،من قصيدة هلا يف عهذد احلريذة
واالستقالل ،تبكي على احلب املستحيل املقضي عليه بفعل ذلك الشيء املر الاي زرعته كراهيذة السذود
للبيض ،فهي ختاوب حبيبها األبيض فتقول:
سوف تتحرر من أملي فامض إىل أملك.
وكن حرًّا
ذات يوم يا حبييب
سوف أمتدّد عند قدميك
وتتمدّد عند قدميَّ
زهور األشجار
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اليت غرسناها يف أمل
بل ستكون
أنشودب وسلواي...

1

 ليوبولد سنغور-أهم شاعر إفريقي كتب بالفرنسية ،ولد سنة 3947م يف (جوال) ونشأ فيها ،وما لبث أن سذافر
إىل باريس بغية إمتام دراسته العالية ،فنال شهادة الليسانس يف اآلداب وإجذازة للتذدريس مذن جامعذة
السوربون أرقى اجلامعات األوروبيّة سنة 3930م ،وقد خوّلته هاه اإلجازة حقّ التدريس للفرنسذيني يف
مدارسهم ،وكان بالك أوّل إفريقيّ حيظى هباه اإلجازة ،وباحلقّ الطبيعيّ يف التدريس ،وظلّ مذدة أربذع
سنوات يزاول التعليم يف مدارس "الليسيه" ،مث اخنرط يف اجليش الفرنسي إثر نشوب احلرب العاملية الثانيذة
سنة 3939م ،وقعَ أسرياً يف أيدي األملان ،ومل يُطلق سراحُه إال سنة 3902م بعد تعرّضه ملر

مفاجىء،

فعاد إىل التدريس ،وشارك يف معركة املقاومة الفرنسيّة إىل أن حتررت باريس من قبضة األملان بعد عذامني
إثنني ،فقرّر املضي يف كتابة الشعر والنثر مع مزاولة السياسة ،واالخنراط يف شؤوهنا ،فدخل اجلمعية الوونية
(الاملان) عضوًا منتخبًا ،وأصدر صحيفة بامسه وألّف حزباً مسّاه "الكتلة الوونية السنغالية" ،ونتيجة جلهوده
ونضاالته جنح سنة 3904م يف تأسيس جملة " "presence Africaineمع صديقه "اليذون ديذوب"،
وكانت أهم جملة ثقافية جامعة تُعىن بأفريقيا يف القارة األوروبية ،أصدر سذنة 3900م بذاكورة نتاجذه
الشعريّ وديوانه األول "أغاين الظالل" ،فديوان "القرابني السوداء" سنة 3908م ،ويف هناية العام 3908م
أصدر ديواناً شعرياً عبارة عن "منتخبات من الشعر االفريقي واملال جاشي" ،وقدمه الفيلسوف الوجذودي
جان بول سارتر ،وقد مجع يف هاا الديوان خنبة متميّزة راقية من شعر زمالئه الاين يكتبون بالفرنسذية ،أو
املغنني ،كما ورد يف تقدميه للديوان ،ويف العام 3909م أصدر ديوانه الثالث "أغنيات إىل ناييت".
 -1األدب االفريقي -م .س ،ص .21 -20
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ويف العام 3903م نال حزبه املقعدين املخصّصني للسنغال يف الاملان الفرنسي ،وأصبح هو نفسذه
زعيماً حلزب آخر يدعى "املستقلون يف ما وراء البحار" ،مث شكل يف العام 3907م حزباً جديذداً مسذاه
"الكتلة التقدميّة السنغاليّة" ،وأصدر ديوانه الرابع "احلبشيات" ،وبعد جهود حثيثة باهلا لتوحيذد النشذاط
السياسي جلماعة الفرنسيني ،يف غرب أفريقيا ،استطاع إقامة وحدة بني بالده السنغال وبني "مذايل" الذيت
عُرفت بالسودان الفرنسي ،وملا استقلّت مايل سنة 3974م ،انسحب سنغور واستقلّ بالسنغال بعد شهرين
وأصبح أول رئيس هلا.
وعلى الرغم من مشاغله السياسية استطاع سنغور إصدار ديوانه اخلامس (ديذاجري) ،مث يف العذام
3979م ديوانه السادس "مرثيات الرياح اخلفيفة" والاي نفَّا رسومه الفنان الفرنسذي الكذبري "مذارك
شاجال" ،مث يف العام 3943م ديوانه السابع "رسالة من فصل شتويّ" ،ويف العام 3949م أصدر ديوانذه
الثامن واألخري (مرثيّات جليلة).
يف هاه الدواوين الثمانية يظهر سنغور شاعراً كبرياً ،يلخّص فيها حياته وذكرياته منا وفولتذه يف
القرية اليت أبصر فيها النور (جوال) ،حيث عشق عاها الطبيعة وغنّى للحياة ،وكان دائم احلنني إىل املاضي
السعيد الايء كما مسّاه هو "مملكة الطفولة" حيث الااءة والعفويّة والنقاء .ولكن سرعان ما خذيّم شذبح
احلرب على هاه اململكة فيستبدل هنارها ليالً ،ويكتشف الطفل السعيد أنه منفيٌّ وحيد ،أسري ،وسط مملكة
أخرى نقيض مملكته السابقة ،مملكة شريرة قاسية تعاقبه على سواده ،وحتتقره ،فيميذل إىل أبنذاء جلدتذه
ويتضامن معهم ويقوده هاا الواقع إىل إعادة اكتشاف أفريقيا اليت رمز إليها حببيبته (ناييت) ،فيغين هلا أروع
أغانيه ،ويتغنّى جبماهلا وروعتها ،ويستمرّ على هاا املنوال يف ما أصدر من دواوين إىل جانب منوّ التجربذة
لديه ،واستفادته من عظات الزمن ،وما لبث الفرح الاي انطوى بعد مرحلة وفولته وفتوّته األوىل ،أن عاد
ليوفّر حظاً سعيداً للبيض وللسود ،ومن السمات اليت وبعت شخصيته وسلوكه يف شعره ،أنه كان كذثري
االحتجاج على التفرقة العنصريّة واالجتماعيّة ،شديد التأمل يف مظاهر اخللل اإلنساين يف العذامل ،عميذق
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الرؤى واإلدرا ك والوعي بعااب اإلنسان ألخيه اإلنسان ،دون أن ينسيه هاا الوعي شعوره املتأمل بذالرنني
واإليقاع والرمز ودقة التعبري.
وما زالت دواوينه االوىل ويف مقدمتها "أغاين الظالل" تُعدّ أفضل شعره وأمجله وأجوده ،ملا فيه من
رقّة التعبري وصدقية التوجّه واحلنان املوحي العميق ،وملا يزخر فيه من محيّة الشباب ،وأصالة املوهبذة ودفء
الروح ،ومأساوية التفاؤل وإنسانية الرؤية ،كما وتكمن يف هاه الدواوين أفريقيا ،القارة السوداء ،وشذعر
الزنوجة الاي ذاب يف حبّ هاه القارّة املناضلة.
وكان سنغور من دعاة التعاون العريب اإلفريقي ومشجعيه  ،كما أنه وقذف يف وجذه التغلغذل
الصهيوين يف بالده ،وأكد على مواقفه بأن اعترف مبنظمة التحرير الفلسطينية ،ومسح بإقامة مكتب هلذا يف
العاصمة دكار ،وكانت السنغال بالك أول دولة يف أفريقيا السوداء تُقدِم على هاه اخلُطوة ،وتعزّز أواصر
التعاون بينها وبني البالد العربية.
ويف ديوانه األول ،كان سنغور حريصاً على مستقبل أبناء جنسه ،قلقاً عليه كما ياكر يف ما يلي:
اليوم يوم األحد
ينتابين اخلوف من وجوه زمالئي احلجريّة املزدمحة،
ومن برجي الزجاجيّ الاي تسكنه ألوان الصداع،
أرى األسطح والتالل ملفوفة بالضباب ،بالسالم
وأرى املداخن مهيبة وعالية ،ينام عند سفوحها موتاي
يا ألحالمي ،صارت هباء كلها ،كل احالمي ،فالدم الاي
يسفح باجملان يف الشوارع ،وخيتلط بدم املساخل ،وها أناا
من هاا املرصد ،كأنين يف ضاحية من ضواحي املدينة
أشاهد أحالمي تتبدد يف الشوارع ،وتتمدد على سفوح التالل.
مثلما يتمدد أبناء جنسي على ضفاف هنري غامبيا وسالوم
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هو ذا إذًا هنر السني عند سفوح التالل.
هناك من باريس ،ومن غرفته العلويّة املطلة على هنر السني ،ويف أعقاب احلرب العامليّة الثانية اليت شارك فيها
فقاتل وأسر ،يعبّر سنغور عن قلقه على أبناء جلدته ،وأبناء األجناس األخرى ،اليت ذاقت ويالت احلذرب
ونالت ضراوهتا ،ويشكّ يف حتقيق أحالم صارت هباء .فأيّ حلم يعيش والدماء متأل الشوارع ،من هناك من
تلك النافاة كان يشاهد أحالمه تتبدّد يف الشوارع وعلى سفوح التالل ،متاماً كما يتمدّد أهله وأبناء جلدته
على ضفاف جامبيا وسالوم.
ويف كل رحلة كان يقوم هبا سنغور ،يتاكّر أبناء جلدته الزنوج ،ويتفقد أحواهلم ،يف وقت كذان
يعاين فيه السود من التمييز العنصري يف الواليات املتحدة األمريكية ،نزل سنغور مدينة نيويورك بعد احلرب
الثانية ،وقصد احليَّ الزجنيَّ املعروف هناك حبي "هارمل" ،وقد آمله ما رآه من متييز فاقع بني السود والبذيض،
يف وقت كان التمييز العنصريّ يارّ بقرنه يف أرجاء أمريكا ،ومينع على السود ارتياد أماكن البيض ومقاهيهم
وفنادقهم ،وقد دفع بعض زعمائهم دماءهم على مابح املطالبة باملساواة ،ونبا التفرقة الطبقيّة والعنصذريّة،
فماذا قال سنغور لنيويورك هازئاً من ثقافتها الرماديّة وحضارهتا املادّيّة املنحرفة:
كل الاي أراه سيقان من النايلون ،األثداء ال تعرف العرق هنا وال السيقان
ما مسعت منا قدمت لفظة حُبيّة عطوفة ،ألنه ال توجد هناك شفاه
وإمنا توجد قلوب إصطناعية ،ال كتاب حيمل احلكمة من صدر آلخر.
امسعي يا نيويورك يتردد يف البوق النحاسيّ
صوتُك املرجتف يف أعايل الغابات ،وقلق دموعك يسّاقط حصى ضخمة من دم
نغم تام ودم
نيويورك إمسعيين يا نيويورك :دعي الدم األسود "ري يف دمكِ
عساه يزيل الصدأ من مفاصلك الصليبة ،كأنه زيت احلياة ،فيكسب
جسورك استدارة التالل ،ومرونة النباتات املتسلقة...،
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انظري ...ها هي األزمة الغابرة تعود مرة أخرى ،وتُستعاد الوحدة
والرفقة ،بني األسد والثور والشجرة.
وترتبط الفكرة بالعمل واألذن بالقلب واإلشارة باملعىن.
ما أمساها من دعوة إىل املساواة ونبا التفرقة والتعصب العنصريّ ،هكاا قال الرسول العريب (ص) :ال فرق
بني عريب وأعجمي وال بني أبيض وأسود إال بالتقوى ،فلتغسلي أيتها املدينة الغارقذة يف سذبات قاتذل،
فلتغسلي قلبك من الغِلّ وعقلك من األنانية والتعايل ،ودعي بنيك سوداً وبيضاً تسيل يف مصذب واحذد،
لتزيل صدأ القرون الدامسات عن مفاصلك الااوية ،وتكسبك اخلضرة والعافية.
ولعل يف ما ورد من شعر ،تأسيس لنظرية (الزنوجة) 1اليت أولقها سنغور نفسه ،وكان فيلسوفها ورائذدها،
وحاضر عنها يف كل مكان ،وهي ليست نظرية متقوقعة ،إمنا هي يف أساسها الفكذريّ الذاي احتضذنته
البشريّة إدراك القيم الثقافية اإلفريقية والدفاع عنها وتطويرها ،وإهنا اجملموع الكلّيّ حلضارة العامل اإلفريقيّ،
فهي ليست عنصريّة وإمنا ثقافيّة.
ليست عنصريّة ألهنا قامت لتحارب العنصريّة ،والتمييز والتفضيل واالستخفاف ببين البشذر .ويبذدو أنَّ
نضاالت سنغور أتت أكلها ،فقد تراجعت إىل حدٍّ بعيد سياسات التمييز العنصري ،واستعاد السود كذثرياً
من حقوقهم املهدورة واملنتزعة .لقد ناضل سنغور يف سبيل هاا املبدأ (الزنوجة) وظل حياضر فيها وهو على
سدة الرئاسة يف السنغال ،إىل أن استقال من تلقاء نفسه سنة 3984م ليخلفه تلميذاه وصذديقه عبذدو
ضيوف يف رئاسة أوّل مجهوريّة يف السنغال.

 -1راجع دالل عباس ليوبولد سنغور ونمر صبّاح ،لقاء مبد َعيْن ولقاء ثقافتين ،بيروت  .9009ص .51
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"جوال"
من ديوان سنغور (أناشيد الظالل) الاي ترمجه إىل العربية صديقه احلميم الدكتور منر صباح ابذن
مدينة النبطية يف اجلنوب اللبناين ،يتاكر فيها مرثية "جوال".1
ما زلت أذكر يا جوال.
ما زلت أذكر فاتنات احلسن ربّات احلجال
ما زلت أذكرهنّ والشرفات خضراء الظالل
ما زلت أذكرهنّ يف حَ َو ِر العيون رؤى الظالل
كأشعّة البدر الوضيء على التالل على الرمال

ما زلت أذكر واملآدب كاملآمت والبخور
عبق الدماء دماء أغنام األضاحي والنمور
ما زلت أذكر جلبةً يف احليّ معركةً تدور
ورجيعَ أصوات هبا تشدو صيادحة القصور
وثنية األصوات أذكرها يرتّلها النشيد
ومواكب األعياد يف أقواس نصر من جريد
وكواعب الفتيات راقصةٌ وضوضاء النزال
ما زلت أذكر يا "جوال".

 -1دالل عباس .م .ن .ص .25
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 األدب األملاين-ما بني عاميْ  1991و1821م.
توزّعت األدبّ األملاين يف احلقبة املاكورة أعاله ثالثة تيارات هي :النزعة الطبيعيّة والنزعة التعبرييّة
والنزعة الرمزيّة الصوفيّة.
 -3النزعة الطبيعية :قامت رداً على النزعة الرومانسية يف أملانيا متأثرة بالنزعة الطبيعيّة يف فرنسذا
وروسيا وغريمها.
بدأت هاه النزعة أوالً على يد األملاين "أرنو هولتس" ،وقد افتتح نتاجه الشعري بديوان صغري مسّاه كتذاب
الزمان يف العام 3980م ،وفيه تغنّى باملدن الكاى ،وما يالقيه الناس فيها من بؤس وهذوان ،وأشذار إىل
مساكن العمال واملستشفيات املتخمة باملرضى ،وإىل السجون وما فيها من األشقياء.
وقد دعا إىل توظيف الشعر حملاربة مساوىء التنظيم االجتماعيّ وجعله سالحاً حادّاً حملاربة اإلحنراف ،معلناً
أنَّ قطعة من الزبد أفضل من مسرحية فاوست لغوته.
وما لبث أن حتوّل من الشعر إىل األقصوصة ،وأصدر جمموعة من األقاصيص نسبها إىل كاتذب نرو"ذي
جمهول.
 -2النزعة التعبريية :تقوم على مبدأ إعادة خلق العامل إبتداء من اإلنسان وحذده ،وبنذاء جمتمذع
متحرر من القيود واحلواجز واحملرّمات ،وهي تدعو إىل إعالن إفالس اإلميان بالطبيعة وبالنظرات الرومانسيّة
وبشكل عام مواجهة النزعة الطبيعيّة وحماربتها ،وقد ذهبت إىل استكشاف خفايذا الذنفس والالشذعور
والعاوفة واألنا واالنفعاالت الفرديّة ،وجعلت األنا شعارها املطلق ،وتغلبت عليها النزعذة إىل الالمعقذول
والتناقض وإىل التلقائيّة والسااجة.
 -3النزعة الرمزيّة الصوفيّة :أبرز شعراء هاا التيار هو "ستيفن جيورجه 3979 -3878م ،وقد
خلت قصائده من كل ما دعا إليه أصحاب النزعة الطبيعية ،وليس فيها أيّ دعوة إجتماعيّة ،أو هلجة شعبيّة،
لقد قطع الفنّ الشعريّ عالقته باجملتمع وقضاياه وراح ينشد يف ذاته موضوعاته ،لقد أراد الشاعر جيورجذه
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للشعر مهمّة مقدّسة ،وعدَّ الشعر نوعاً من الديانة ،وهو يرى أنَّ الشاعر كاهن يقدّم القرابني إىل اجلمذال،
ومن أجل اجلمال سفحه على مابح الفن.

أمري شعراء أملانيا
راينر ماريّا رالكه R.M. Rilke
1821 -1991
ولد رالكه يف براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا يف العام 3840م من أبوين منساويّني .وكتب مجيذع
إنتاجه باللغة األملانية.
كان "يد الفرنسية ،ويفهم اإليطاليّة.
كان يعيش حياة ً بوهيمية ،منعزالً عن اجملتمعات الصاخبة ،عاوالً عن العمل ،شارد التفكري ،ينظم
الشعر ويعبد اجلمال.
يُكثر احلديث عن املوت .ويفهمه نوعاً من التحول والتبدّل.
نظم ديواناً مسّاه "الفقر واملوت" يدلّ على أن فكرة املوت سيطرت على رالكه ربّما منا وفولتذه.
فقد ولد بعد موت أختٍ له كانت أمه حتبّها حبّاً مجّاً ،فكسته مالبس البنات ،وأوالت شعره ،وعقصذته،
وربطته بعقدة محراء ،ويلة السنوات اخلمس األوىل؛كان متفوقاً بارزاً يف العلذوم االبتدائيّذة ،والثانويّذة،
والعسكريّة؛ تفوّ ق بشاعريته على أقرانه ،ودوّى صيته يف العامل أمجع ،فنما عنده شعور بالغربة عذن هذاا
العامل.
يف الثالثة والعشرين من عمره سافر إىل فلورنسا ،فالتقى بالسيدة لذو أنذدريا سذالومي Lou
 Andréa Saloméفأحبها حباً جارفاً ومن أجلها كتب "يوميات فلورنسا".
التقى أيضًا بالشاعر األملاين ستيفان جورج  Stefan Georgesونشأت بينهما صداقة عميقذة،
واتفقا يف املاهب الشعريّ.
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ويف مراسم الفنان "رودان" عرف فتاة ساحرة اجلمال فتحابّا وتزوّجا ،ولكن سرعان ما اهنار هذاا
الزواج ،فعاد الشاعر إىل عزلته.
هجر باريس ،وقام برحلة يف أوروبا .أحبَّ سويسرا وأقام فيها زمناً .زار اجلزائر وتونس ،ومصذر
ومكث فيها حنو ثالثة أشهر.
يف فندق سافوي بلوزان تعرّف فتاةً مصرية رأى فيها سحر الشرق وفتنته ،وكانذت ذات مجذال
بارع امسها "نعمت علوي بنت أمحد خريي باشا" فتحابّا.
تويف رالكه سنة  3927مبر
املر

محلته إليه "نعمت" من زوجها السابق عزيز علوي بك ،يُقذال إن

هو "السل" وحبسب الطبيب الاي عاجله كان "سروان الدم".

رالكه والرمزّية
يعتقد رالكه بأن اللفظ كأس ،أنتَ حرٌّ يف أن متألها خالًّ أو مخراً أو شرابًا حلواً...
فكان يفرغ اللفظ يف معناه وميأله املعىن الاي يريده بقدرةٍ فائقة جعلت كبار اللغذويّني يف أملانيذا
يعتقدون بأنَّ الرجل ساحر.
فهو يف صياغته فوق الرمزيّني ورمبا تقرّب من السرياليّني حىت عُدّ من كبارهم .فإذا كان بيكاسذو
زعيم الرمزيّة والسرياليّة يف التعبري عن فكرته باخلطوط واأللوان فرالكه زعيم شعراء العامل يف التعذبري عذن
فكرته باأللفاظ املصوّرة واملعاين املتوهّمة واخليال.
مبعىن آخر ،يفرغ اللفظ من معناه القاموسيّ وميأله إيهاماً أو خياالً مبهماً ،أو صورة بسيطة تشدّك
إىل ما وراء اخليال ،وترميك ضائعاً يف ضبابيّة من الوهم .حىت إذا فكرت فيها على مهل وجذدهتا متذدّك
بفيض من األخيلة والتصورات والفكر الفلسفية .هاه امليزة رفعت رالكه إىل القمّة وجعلت الشعراء ينظرون
إىل مقامه بتهيّب .كما جعلت ناشدي األدب يقبلون على دواوينه مستطلعني ،معتزين به اعتزازاً عظيمذاً،
فيتدارسون تاريخ حياته.
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رُبّما وجدنا هنا لنقول :بيت .جسر .نبع.
باب .جرّة .حديقة .شباك ...أو أكثر
من ذلك :عمود .هو ...اخل ...لكن
من أجل ما نقول هاا كله -أدركُ ذلك جيداً-
لكي نقول ذلك كله
"ب أن يكون منطبقاً على حقيقته وعلى
ما يف نفوسنا متام االنطباق .ال كما كانت عليه
هاه األشياء يف ما مضى ...أليس كالك؟.

رالكه وأبو العالء املعري
 كالمها أكثر من احلديث عن املوت ،وخلص إىل الشك بالديانات وبوجود اهلل ،وبذالنبوّاتوالكتب والرساالت وما إىل ذلك ...مث عاد فشكّ يف شكّه ،وعا قلقاً مضطرباً.
 كالمها عا يف عزلة عن جمتمعه ألنه رفض عاداته وتقاليده. كالمها عزف عن الشهرة ،ومال إىل تعقيد األفكار ،واللعب باأللفاظ ،وتقليب املعاين ،ومزجالفلسفة بالشعر.
إال أن فلسفة املعرّي تشاؤمية ناقدة .أما فلسفة رالكه فوجودية بنّاءة ،وأسلوبه سريايلٌّ ضبايبّ.

رالكه والوجوديّة
الوجودية ماهب فلسفي يقوم على أساس احلرية ويدافع عنها ،حريذة الفذرد وحريذة
اجلماعة .ال قيمة لإلنسان إال مبا يهتم به أو يسعى يف سبيله ،أو يؤدّيه من أعمال ويقيمه مذن
عالقات...
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انقسم الوجوديون إىل قسمني :أحدمها مؤمن باهلل ،واآلخر ملحد .إن رالكه كان متردداً
بني هاين التيارين .فهو مل يكن ملحداً كافراً ،كما مل يكن مؤمناً عميق اإلميان.
فقد يرفض اهلل أحياناً ،ويقبله أحياناً أخرى.
فإذا كانت ليلتك هاه يا إهلي -جتري بأمرك
فلْتَرْتَم بثقلها علي ،ولتطحنّي وحنا
ولتعصرين يدك بكلّ قوتك
ألتالشي فيك بصرخة.
وهكاا فإننا جند الشاعر "ريتر ماريّا ريلكه" الشاعر الرقيق واملتحسس حلركذات الوجذود غذري
احملسوسة ،غارقاً يف صوفيّة غنيّة ،أبعدته عن الواقع ،إىل عامل مثايلّ مطلق ،لينتهي إىل أنَّ عامل احلياة الذاي
حنياه لن حيقق له مشتهاه الروحيّ ،فتحول إىل املوت يُغنِّيه ويتشوّق إليه ،كما مل يغنّه أي شاعر.
ومما يلفت يف شعر ريلكه أنه كثري التوغّل يف املسائل الوجوديّة اليت هلا صلة باحلياة واملوت واحلب
والطفولة والتحول والصريورة ،يف إوار من التأمل الفلسفيّ والتساؤل الفطريّ الايء:
يا رب إمنح كل شخص موته اخلاص
املوت النابع من هاه احلياة
اليت وجد فيها احلب املعىن ،والعااب
إمنح اإلنسان ليالً يسمح له
أن يتلقّى ما مل تبلغه األعماق البشرية حىت اآلن
إمنحه ليالً يزهر فيه كلّ شيء
واجعله يتضوّع أكثر من وردة بيضاء
إمنحه ليالً مهدهداً أكثر من هيمنة رياحك
إجعلْه يستعيد وفولته
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الغفلة والعجائب
واحلكايات املليئة بالغىن الغامض
للسنني اليت تستيقظ فيها األفكار
وعندئاٍ أولب منه أن ينتظر الساعة
اليت سيلد فيها املوت امللكيّ
وحيداً مشوشاً كحديقة
كشخص نضج يف البعيد.
وهكاا تسري قصائد الشاعر يف تناغميّة احلياة واملوت ،الطفولة والكا ،ومبشاعر من األمل الواثب
واحلب املتجدّد يف كل حلظة .حىت حنسبه ال يقول الشعر ،بل يضع حلوالً ملعاناة اإلنسان مذن الوجذود،
فيحثّه على املغامرة مهما كانت النتائج ،إذ ال سعادة إال يف حياة اخلطر املثرية احلافلة .بينما الركود البليد ال
يُطاق .ال أمل إال مبغادرة القدمي والبحث بدهشة عن كل ما هو جديد. 1
 جوته-ولد "يوهان فولفجانغ جوته" يف  28آب سنة 3409م ،يف مدينة فرانكفورت األملانية ،من أسرة
مترفة مثقّفة.
تلقى علومه األوىل على والده ،ومن مث على أساتاة يأتون إىل منزل األسرة ،كما كانذت تفعذل
الطبقات الثريّة ،فتعلّم الفرنسيّة واالجنليزيّة واليونانيّة والالتينيّة والعايّة واإليطاليّة عالوة علذى لغتذه األم
"األملانيّة".
عندما بلغ السابعة عشرة أرسله أبوه إىل جامعة "اليبزغ" ليدرس القانون ،لكنذه مذال إىل اآلداب
والرسم ،وقضى بضع سنوات الهياً عابثاً ،حىت أصيب باملر  ،فعاد إىل منزله.

 -1د .ياسين األيوبي -مذاهب األدب -ص  .102 -101دار الشمال للنشر -طرابلس -ط1211 -9 .م.
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بعد أن متاثل للشفاء ،انتسب إىل جامعة ستراسبورغ وكان قد أمت احلادية والعشرين مذن عمذره،
وأهنى دراسة احلقوق سنة 3443م.
عاد إىل مسقط رأسه فرانكفورت ،وافتتح مكتباً للمحاماة ،بيد أن ميوله األدبية وغت على عملذه
القانوينّ ،كما أنَّ ميوله الشديدة كانت تشده إىل الشعر والقصة.
وبعد استغراق كلّيّ يف كتابة القصص واألشعار ،بني عامي  3443و3440م ،اصذدر عملذه
العظيم "آالم فارتر" الاي فتح له باب الشهرة ،فصار حمجّة كبار األدباء ويف سنة 3440م ،استقر به املقام
يف "فيمار" يف قصر الدوق "كارل أوغست" الاي أنعم عليه وعيّنه وزيراً ووثق به فسلّمه مقدّرات أساسيّة،
فأمهل الشعر واألدب وانصرف إىل مهامّه الرمسيّة اجلديدة.
وياكر الدارسون ،أن "غوته" مارس احلكم جبدّيّة ووعي ،فثقّف نفسه يف ما يفيد عمله ،فذدرس
العلوم دراسة نظريّة وتطبيقيّة ،منها علم املعادن وعلم النبات ،وشؤون احلساب ،فشغل وظذائف كذثرية
خالل تسع سنوات يف "فيمار" وهاه الوظائف هي :مستشار مساعد للمجلس اخلاص ومستشذار خذاص
لإلمارة ،مدير للمسرح ،ورئيس جمللس اهلندسة املكلّف ترميم القصر احملترق ،مث أخرياً إدارة ماليّة البلدة.
وعلى الرغم من النجاحات اليت كان حيصدها ،فإهنا مل تر

وموحه ،وتشبع رغباتذه ،إذ ضذاق

صدره باملناصب اإلداريّة ،فانصرف انصرافاً كلّياً إىل األدب ،ليعيش يف ما خلق له ووجد مذن أجلذه .يف
العام 3497م قصد إيطاليا وأمضى فيها ثالث سنوات مطَّلعاً على نتاج إيطاليا األديبّ مث عاد إىل فيمذار،
ليتزوج من فتاة امسها "كريستيان" ،وقد رُزق منها بعدة أوالد مل تُكتب احلياة إال لواحد منهم.
التقى مع الشاعر الكبري "شيللر" ،وأحدث لقاؤمها -رغم اختالفهما يف الطريقة والنهج -تقاربذاً
محيماً أغىن عمليّة اإلبداع.
يف سنة 3848م ،زاره اإلمااوور نابليون بونابرت ،وقلّده وسام "صليب جوقة الشرف".
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ورث "غ وته :عن أبيه احلزم والنظام ،وحتكيم العقل واإلرادة الصلبة .وعن االم قوة اخليذال وروح
القصص ومجال الظرف ،وعن جدته ألمّه أجواء الفرح والترف ،مما أشاع يف نفسذه النزعذة إىل احلرّيّذة
واالنفتاح.
بعدما تقدمت به السن ،هانت احلياة عليه ،فقد مات "هر در" الناقد الكبري الاي تأثر به غوتذه،
ورحل صديقه شيللر والدوق كارل أوغيست ،وماتت صديقته اليت أحبها شارلوت فذون ،فانصذرف إىل
الكتابة تسليته الوحيدة ،ووضع ماكّراته ،وأكمل رواية فاوست .يف  22آذار سنة 3832م ،أغمض عينيه
إىل األبد ،وأمامه اجلزء األخري من رواية فاوست.

 غوته واإلسالم-تعدّ عالقة "غوته" باإلسالم وبنبيّه حممد ظاهرة مدهشة والفتة يف حياة شاعر أملانيا األكا كان يف
أعماق وجدانه شديد االهتمام باإلسالم ،فقد نظم وهو يف سن الثالثة والعشرين من عمره ،قصيدة رائعذة
أشاد فيها بنيبّ اإلسالم (ص) .وعندما بلغ السبعني أعلن على املأل أنه يعتزم أن حيتفل يف خشوع بتلك الليلة
اليت أُنزل فيها القرآن على النيبّ ،وبني هاتني املرحلتني حياة وويلة أعرب الشاعر خالهلا وبشىت الطرق عذن
احترامه وإجالله لإلسالم ،وهاا ما جنده يف الكتاب الاي يُعدّ إىل جانب "فاوست" ،مذن أهذم وصذاياه
األدبية لألجيال ،ونعين به "الديوان الشرقي للمؤلّف العريب" ،بل إن الدهشة لتزداد عندما نقرأ العبارة الذيت
كتبها يف إعالنه عن صدور هاا الديوان ،وقال فيها :إنه هو نفسه" ،ال يكره أن يقال عنه إنه مسلم".
ومن مظاهر إميان هاا الشاعر ،إستلهامه اإلسالم والقرآن ،وإقراره التسليم مبشيئة اهلل ،وله رباعيّذة
يف كتاب احلكم ،ربط فيها موضوع التسليم مبشيئة اهلل بالدعوة إىل التسامح إذ قال:
من محاقة اإلنسان يف دنياه
أن يتعصّب كلّ منا ملا يراه
وإذا كان اإلسالم معناه أن هلل التسليم
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فعلى اإلسالم ،حنيا ومنوت أمجعني
وإميانه بالقضاء ،والقدر ،ال لبس فيه أبداً:
إذا امتحنك القدر ،فهو يعلم جيداً ملاذا
إنه يريد منك القناعة ،فأوع دومنا اعترا
وقد التزم غوته يف سياق دفاعه عن عقيده التوحيد بنصوص القرآن إذ يقول:
لقد اختار إبراهيم سيد النجوم
إهلاً لنفسه
وموسى من تيه الصحراء ،وار عظيماً بفضل الواحد األحد
كالك داود ،استطاع أن ياّىء نفسه بقوله:
لقد عبدت الواحد األحد
كما أقرّ غوته يف املقطعني السادس والسابع من قصيدة (أيتها الطفلة الرقيقة -هاه األمسذاط مذن
الآلىلء) الرفض اإلسالمي لالعتقاد القائل بأن املسيح (ع) هو ابن اهلل ،هاا االعتقاد الاي ميثّذل جذوهر
اخلالف القائم بني اإلسالم والنصرانية ،إذ قال فيهما بصراحة:
ويسوع ،كان واهر الشعور ومل يؤمن
يف أعماقه إال باهلل الواحد األحد...
ومن جعل منه إهلاً
فقد أساء إليه ،وخالف إرادته املقدسة.
وهكاا ،فإنَّ احلق
هو ما نادى به حممد
فبفكرة اهلل الواحد األحد...
ساد الدنيا بأسرها.
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وهكاا خيضع كل شيء لإلرداة العلية ،كما يقول غوته ،فالتدبري اإلهلي يدلل عليذه الشذاعر يف
حديثه عن السماء املرصّعة بالنجوم ،ويتحكم حىت يف حياة الطيور ،أجل كل شيء خيضع إلرادته سبحانه:
أال إنَّ كل شيء شاءه اهلل رائع
ألنَّه سبحانه هو اخلري األعظم
وهكاا تنام كل الطيور
يف أوكارها الصغرية والكبرية.
هاا ما علمتين إياه ،أو شيء مثل هاا
وما مسعته منك.
لن يفلت من قليب.
وقد تأثر بالقرآن كثرياً ،واستوحى منه كثرياً من األفكار والقيم ،ومن ذلك اآلية  330من سورة البقرة:
"وهلل املشرق واملغرب ،فأينما تولوا فثم وجه اهلل ،إن اهلل واسع عليم".
لقد أهلمته هاه اآلية ،الرباعية اليت يقول منها:
هلل املشرق
هلل املغرب
واألر

مشاالً واألر

جنوباً

تسكن آمنة ما بني يديه.
وهاه الرباعية هي املطلع الاي استهل به مقطوعاته الشعرية املسمّاة "والسم" يف كتاب املغذينّ،
وهو الكتاب األول يف الديوان الشرقي.
ويف اوالعه على ترمجة "فون هامر" للقرآن الكرمي ،وجد غوته اآليتني التاليتني من سورة الفاحتة:
"اهدنا الصراط املستقيم ،صراط الاين أنعمت عليهم ،غري املغضوب عليهم وال الضالني"
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وهنا شعر "غوته" بدافع قويّ حيفّزه لتحويل معىن هاتني اآليتني إىل مقطوعة شعريّة حكميّة ،فنظم
رباعيّة حرص على االلتزام فيها بالنص ،وإضفاء صيغة الدعاء عليه:
"يريد الضالل أن يربكين
لكنك تعرف كيف هتديين
فإن أقدمت على عمل أو أنشدت شعراً
فأنِرْ أنت يل جادة الطريق"
وهاه مقطوعة أخرى يف (كتاب املغنّي) كان جوته قد ضمّنها صراحة اآلية الكرمية رقم  98مذن سذورة
األنعام:
"وهو الاي جعل لكم النجوم لتهتدوا هبا يف ظلمات الا والبحر ،قد فصلت اآليات لقوم يعلمون"
قال غوته:
"هو الاي جعل لكم النجوم
لتهتدوا هبا يف الا والبحر
ولكي تنعموا بزينتها
وتنظروا دائماً إىل السماء
ويف روايته "آالم فارتر" رسالة تصور االفتتان بوحدة الوجود ،وبأن غوته كذان ومنذا مرحلذة
الشباب على دراية كافية بالعقيدة القائلة إن الطبيعة هي انعكاس هلل ،وقد أدرك بالك جتلي اهلل يف كل مذا
هو حي يقول:
وحينما أرى الوادي احلبيب وقد غشيه من البخار سحاب مركوم ...،وأفتذر احلشذيش...،
وأتأمل العامل الصغري ميوج بعضه يف بعض حتت وريقة من أوراق الكأل ،وتلك الديدان والبعيضات تتحدى
الناظر وتعاجز املراقب ،عندئاٍ أحس يف نفسي حضور القويّ القدير ،أحس بنفحات أعزّ احملبوبني ،الذاي
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برّأنا وقادنا إىل النعيم املقيم بفضله ومنّتِه ...،كما تنطبع عندئاٍ يف خاوري صورة العامل من حويل ،وصورة
السماء من فوقي ،كما تنطبع صورة احملبوب يف اخلاور.
ليتين كنت أستطيع أن أشرح كلّ هاا ،فتكون هاه الصورة ...مرآة اهلل.
ومما يدعو للدهشة ،أن يرشد الشاعر األملاين شاعرَ الفرس األكا الفردوسي صاحب الشاهنامة ،أن يرشذده
إىل ما هو إسالمي وذلك يف قصيدته اليت يقول فيها:
الفردوسي يقول:
أيها العامل قبحت وما أفظع شرك
أنت تغاو وتريب ،وبنفس الوقت هتلك.
ويفنّد الشاعر األملاين ادعاء الفردوسي هاا ،حمتجاً بالعناية اإلهلية ،ومبا يتفق مع روح العقيذدة اإلسذالمية،
فيقول:
إن من يرضى اهلل عنه
يغاو نفسه ويربيها وحييا يف ثراء

1

واحلقيقة أن "غوته" دبّج القصائد األوىل من الديوان الغريبّ الشرقيّ ،أعين القصائد األوىل من ذلك املؤلذف
الاي تنفس أجواء الفكر اإلسالمي وأجنز بأمجعه بوحي معامل االسالم ،دبج هاه القصائد يف احلقبة الواقعذة
بني سنة  3833ومطلع عام 3830م.
تعرفُ جوته حافظ الشريازي شاعر الفرس العظيم إثر
وكان الدافع األوّل والرئيسيّ لتأليف هاا الديوان هو ُّ
إهداء الناشر "كوتا" يف مايو سنة 3830م نسخة من الترمجة اليت قام هبا "هامر" لديوانذه ،عذالوة علذى
االنطباعات العميقة اليت تركتها الصفحة املخطووة اليت اشتملت على سورة من القرآن الكذرمي ،حبذروف
عربية ،محلها إليه جنود عادوا إىل فاميار بعد مشاركتهم يف احلرب يف إسبانيا ،وكالك الصالة اإلسالمية يف
فاميار ،اليت أقميت يف قاعة املدرسة الثانوية الاوتستانتية وشهدت تالوة من سور القرآن.
 -1غوته والعالم العربي -من ترجمة د .عبد الغفار مكاوي -النور والفراشة -ص .911 -911
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مث املخطووات الشرقيّة العربيّة والفارسيّة والتركيّة [باخلطّ العريبّ] اليت باعها تاجر حتفٍ فنية من "اليبذزغ"
إىل املكتبة األمريية اليت كان غوته أحد املسؤولني األساسيني عنها يف مدينة "فاميار" وكان إعجذاب غوتذه
هباه املخطووات كبرياً ،وسُرّ أميا سرور هبا ،ظهر ذلك يف رسالة كتبها لزميله املشرف اآلخر على املكتبذة
الوزير "فوغت" حول ضرورة شراء املخطووات الشرقية وحفظها يف املكتبة:
"عند إمعان النظر يتبيّن أن الدراسات احلديثة اليت أعكف عليها اآلن هي نوع من اهلجذرة ،إهنذا
ب من العصر احلاضر إىل قرون من الزمن بعيدة ،وإىل مناوق يتوق املرء إىل أن يعثر فيها على ما يشذبه
هر ٌ
الفردوس".1
أما تعرّف "غوته" حافظًا الشريازيّ ،فكان من وريق الديوان الاي أهدي إليه كما ذكرنا آنفاً ،فماذا وجد
غوته يف حافظ.
يرى غوته أنَّ حافظ أقام تفكريه على أساس من القرآن الكرمي ،وأن "حافظاً" لقب صار مبنزلة اسم
لشاعرنا ،وأنه يعبّر عن التشريف الاي حيوزه أولئك الاين حيفظون القرآن عن ظهذر قلذب ،ويف سذياق
تقديره لتوأمه الفارسيّ ،يقارن غوته هاا االستيعاب الكلي للقرآن الكرمي بالتضلع يف معرفة العهدين القذدمي
واجلديد ،وهكاا راح يشيد حبافظ الشريازي قائالً :لقد كان حيفظ القرآن كله ،وهو نفسه يقول:
"لقد حقّقت بالقرآن كل ما أمكنين التوصل إليه".
وقد قام بالتدريس درويشاً وصوفياً وشيخاً يف مسقط رأسه شرياز اليت مل يغادرها أبذداً ،وعُذين
بالدراسات الدينيّة والنحويّة ،ومجع حوله عدداً كبرياً من التالميا.
وقد استلهم غوته من اقتران اسم حافظ بالقرآن الكرمي ،قصيدته املسماة "لقب" ،فأبياهتذا الذيت
يستهل هبا "كتاب حافظ" استهالالً رائعاً ،تثين ثناءً عظيماً على تديّن حافظ وتقواه .،ويف هذاه القصذيدة
يتقابل الشاعران وجهاً لوجه ،ويسأل الشاعر األملاين الشاعر الفارسي الاي تفصله عنه مئات السنني عذن
معىن امسه :حافظ ،وكان هدف "غوته" من سؤاله ،هو أن يشرح لقرائه لألوروبيني املعىن الديينَّ هلاا اللقب:
 -1غوته والعالم العربي -ص .999

-125-

لقب-
الشاعر :قل يل يا حممد مشس الدين
لِمَ مساك شعبك اجمليد حافظ
حافظ:
أحييك حتية التعظيم.
وأجيب عن سؤالك فأقول:
ألين دائم الاكر لإلرث املبارك العظيم
وبتقواي وورعي أمحي نفسي وأصون
من عوادي الدهر الغشوم...
كنْزَ مبعوث كرمي
مسّوين حافظ الاكر احلكيم.1...
وجواب حافظ يثري على الفور لدى الشاعر إحساساً بوجود أواصر قرىب متينة بينهما ،وحيفّزه على التنافس
معه ،وكما يستند حافظ إىل القرآن الكرمي ،كالك ميكنه هو أيضًا االعتزاز بصلته العميقة بالعهدين القذدمي
واجلديد:
أما واألمرُ كما تقول ،يا حافظ
فأراين حريّاً مبشاركتك يف لقبك
فأنا شبيهك حقّ الشبه
أنا الاي قبست نفسي الصورة البديعة
من كتبنا املقدسة
فانطبعتْ عليها كما انطبعتْ
 -1عالم المعرفة -جوته والعالم العربي -ص .991
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صورةُ السيّد على ذلك املنديل الفريد
ونشرت البهجة يف الصدر اهلادىء
على رغم النكران والتكفري
مع الصورة النقيّة لإلميان...
هكاا يظهر وجه الشبه بني حافظ القرآن وحافظ العهدين القدمي واجلديد ،عالوة على إمياهنما اهلذادىء .مث
إن احلياة الدنيا بالنسبة لغوته وحافظ مل تكن حياة بؤس وتعاسة.
ومهما كانت احلال ،فاألمر املهم هو أن غوته ال يكتفي مبحاكاة الشاعر املسلم ،وإمنا يقتذدي حبذافظ يف
استلهام القرآن الكرمي ،بل ال جنايف احلقيقة إذا قلنا إن "غوته" قد ذهب إىل أبعد من هاا ،ففذي القصذيدة
الرائعة اليت استهل هبا الديوان الشرقي عامة (وكتاب املغين) خاصة ،وهي قصيدة (هجرة) ،أشار الشاعر إىل
رغبته يف أن يهاجر ،كما النيب حممد (ص) من مكة املكرّمة إىل املدينة املنورة ،فهو كما يقول :يهذاجر إىل
الشرق الصايف ،لكي يستروح نسيم اآلباء-
إىل هنالك حيث الطهر واحلق والصفاء...
أودّ أن أقود األجناس البشرية.
وأنفا هبا يف أعماق األصل السحيق
حني كانت تتلقى من لدن الرب
وحيَ السماء بلغة األر ...

بعد هاا كله ال بد من التعريف بأعظم مآثر غوته مسرحية (فاوست).
فاوست Faust
األصل يف شخصية "فاوست" أسطورة شعبية أملانية .موجزها أن عاملاً كيميائياً يسمى فاوست ولد
يف أواخر القرن اخلامس عشر وكان أسرياً كسوالً حياته غامضة عجيبة .وعلى الرغم من وجوده تارخييذاً،
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فقد حاكت األساوري الشعبية حوله كثرياً من األقاصيص ،فزعمت أنَّ هنالك صلة قرابة تربطه بالشذياوني،
وأنه كان ساحراً ،وله قدرة على خماوبة املوتى ،وقد وقّع بدمه عقداً مع الشيطان ،عاهده فيه أن يطيعه على
أن يُرجع له الشيطان شبابه.
وقد كانت حياته الغامضة العجيبة ،وموته املبكر من العوامل يف والدة هاه األساوري.
وحتكي بعض هاه األساوري أن فاوست مات وريداً من رمحة اهلل عقاباً له (وهي األسطورة الذيت
أخا هبا الشاعر اإلجنليزي "مارلو" املعاصر لشكسبري يف مأساته اليت صذدرت يف العذام 3740م ،وفيهذا
يضمن األسطورة معاين إنسانية عميقة).
يف حني حتكي أساوري أخرى أنه باع نفسه للشيطان لريضي نفسه يف معرفة احلقائق .وأنه عصذى
الشيطان بعد ذلك فغُ ِف َر له ،واهتدى إىل احلقيقة .وهاه هي فكرة غوته يف مسذرحيته جبزأيهذا .وهكذاا
أصبحت شخصية فاوست ،بفضل غوته ،شخصية عاملية.
ومن مشاهري من عاجلوا املوضوع بعد ذلك "بول فالريي" مث "توماس مان".
القضية العامة ملسرحية فاوست -غوته هي التردد بني العقل والقلب .ومنا بدء املسذرحية يظهذر
فاوست شقيّاً بعقله ،مل يستطع تاوّق وعم السعادة أو لاّة املعرفة ،فييأس ،ويهم باالنتحار .مث يتولّذد فيذه
األمل على رؤية مباهج الربيع ،ويأخا يف ولب السعادة من وريق إغناء مشاعره ،واالنغمذاس يف جتذارب
حيوية خمتلف ة األنواع ،يصاحبه فيها روح الشر "مفيستو فيليس" ويرتكب فاوست آثاماً يعتريه فيها النذدم.
ويكون هاا الندم تكفريًا عن سيئاته ودليالً على روح اخلري فيه.
ويظلّ يف هاه اآلثام ووال اجلزء األوّل من املسرحيّة .وهي اجلزء الاي ينتهي بنجاة مرغريت منذه
ومن روح الشر ،بعد أن حاوال معاً إخراجها من السجن ،لكنها رفضت وفضّلت السجن على اخلروج منه
مع روح الشر.
ولكن يف اجلزء الثاين من املسرحية (الاي مل يترجم إىل العربية) يظل فاوست منغمساً يف جتذارب
احلياة اليت يُغين هبا مشاعره ،ويهتدي هبا إىل أنَّ احلقيقة اجملردة فوق قدرة العقل اجملرّد.
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ويتعرّف "هيلني" رمز اجلمال اخلاص ،فيهتدي من وريقها إىل اخلري ،وهو غاية ما يسذتطيع املذرء
الوصول إليه بعواوفه اإلنسانية وروحه الصافية .فقضية فاوست هي إفالس العقل اخلالص ،ووجوب إغنذاء
املعاين اإلنسانية من وريق غىن املشاعر ،والغوص يف جتارب احلياة لتظهر روح اإلنسان سامية يف وبيعتذها
اخلالصة بفضل عمل اخلري ،ال من وريق البقاء يف نطاق التفكري اجملرّد .وتلك قضية رومنسية عامة ،يتبلذور
املوقف العام يف املسرحية حوهلا.
ينسب البعض فاوست إىل فنّ الدراما الاي "مع بذني نذوعيْ املأسذاة (التراجيذديا) وامللذهاة
(الكوميديا) .ويرى البعض اآلخر أنّه من الصعب وضعها بني أنواع األدب ،فهي ليست بالذدراما علذى
الرغم أهنا باحلوار املنظوم بل هي ملحمة كُتبت بأسلوب احلوار ،ال احلوار الاي ميكن أن ميثّل على املسرح،
ولكن احلوار الاي يدعو إىل التأمّل والتفكري.
تبقى فاوست فنًا أدبيًا حيًّا يأخا بسمع القارىء وعاوفته وخياله وفكره معاً .وهي تصوّر صذراع
اإلنسان مع قوى اخلري والشر يف هاا الوجود سواء أكانت خارج النفس أم داخلها .فقصة فاوسذت هذي
قصّة اإلنسان الاي تضيق نفسه الرحيبة اخلالّقة بكل ما يف األر

من علم حمدود ،وقوة حمدودة ،ومتعذة

حمدودة .وتطلب نفسه اإلنطالق من هاا العامل احملدود ،واقتحام ذلك العامل املغلق الرهيب الذاي حرّمتذه
السماء على البشر سعياً وراء املعرفة اليت تتجاوز العقل واحلريّة والقيود واملتعة اليت ال يقف يف سبيلها شيء
والقوّة اليت جتعل اإلنسان إهلاً يف الكون من دون اهلل .ولكي حيقق اإلنسان ذلك كله نراه حيالف الشذيطان
فيدين له بكل شيء يف الطبيعة إىل أن يأب اليوم املوعود ،فيلقى اإلنسان مصرعه ،وتتدهور روحه إىل قذاع
اجلحيم حيث لن ينجيه شيء إال اللطف اإلهلي.
هاه القصة ليست من نسج خيال غوته ،فهي بعض تراث العصور الوسطى وقذد تناوهلذا قبلذه
كثريون.
تقع هاه املسرحية يف جزأين ،اجلزء األوّل مسبوق مبقدمتني ويتألف من ثالثة فصول وقد نشر سنة
3848م .أمّا اجلزء الثاين فيتألف من مخسة فصول نشر سنة 3833م.
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( )3تبدأ مأساة فاوست مبنظر يف السماء حيث املالئكة تتجادل يف أمر اإلنسان :املالك روفائيذل،
واملالك جايل ،واملالك ميخائيل ،واملالك الزنيم الاي عصى وتكّا فلعنه اهلل يف كلّ كتاب وهذو إبلذيس
وامسه مفيستو فوليس.
املالئكة تسبّح حبمد اهلل .أما مفيستو فوليس فغري را ٍ عن هاا التسبيح الدائم حول عذر اهلل
وعنده أنَّ حال األر

على غري ما يرام ،كل شيء فيها يسري من سيء إىل أسوأ .والبشر يف عااب ألذيم

وابن آدم هاا اإلله الصغري ال يزال يستخدم تلك الشعلة اإلهلية (العقل) ليضاعف شروره.
ولكنَّ الدكتور فاوست رجل التقى والورع موجود على األر

ومفيستو يعرف ذلك ،ويعذرف

أن فاوست حتلّق روحه دائماً يف مسوات اخليال ،وتعيش بني الكتب واألفالك لعله يستطيع أن يهتك سذتار
اجملهول وينفا إىل ما وراء الطبيعة ،وقد امتأل شكوكاً وتزعزع إميانه.
وهنا حتدث مساجلة يف السماء ،فمن قائل بأن فاوست ال يزال رجل خري ،وإميانذه قذوي أمذا
مفيستو فريى أن فاوست على شفري اهلاوية ،فمن السهل انتزاعه من بني األبرار.
ويكون رهان فيشترط مفيستو أن تطلق يده يف فاوست فيستجاب ولبه ،على أن يثبت للجميع أنَّ
بني اإلميان األعظم والكفر األعظم خيط دقيق وأنَّ الفضيلة العظمى واخلطيئة العظمى شقيقتان توأمان.
( ) 2ينتقل املنظر من السماء إىل األر

فاوست يف مكتبه بني أوراقه ،شديد القلق ،مسترسذالً يف

التأمل والتفكري .لقد سئم الدراسة .ولب احلقيقة يف كل مكان فما اهتدى إليها .درس الالهوت ليهتذدي
إىل األسرار اإلهلية فكانت النتيجة "ال شيء" يف البدء كانت الكلمة .ويف البدء كانت الروح ..فلمذاذا ال
يُقال :يف البدء كانت القوة ،ويف البدء كان العقل!؟
و"د مفيستو الفرصة ساحنة ،فيدخل على فاوست بلباس العلماء ،ليعلّمه اإلجنيل اجلديذد الذاي
يقوده إىل الكفر واخلطيئة...
توقع معاهدة بني فاوست ومفيستو ،قوامها أن يكون مفيستو خادماً لفاوست ،يطيعذه يف كذل
شيء .وعلى فاوست أن يكون يف العامل اآلخر خادماً ملفيستو يطيعه يف كلّ شيء.

-130-

( )3وهكاا تنطوي صفحة حياة فاوست الناصعة وتبدأ صفحة جديدة من حياته ،ينصرف فيهذا
عن العلم ،ويُقبل على السحر ،و"نح إىل الرذيلة ،ويغرق يف اآلثام.
ينصح مفيستو فاوست باخلروج من مكتبه ويقوده إىل مكان آخر :إىل حان أروباخ حيث الغنذاء
واملرح والشراب واللهو والتحرّر...
مث إىل مطبخ الساحرات فيتعلم فاوست من فنوهنن شيئاً فيأسرن قلبه مبرآة سحريّة يرى فيها فتذاة
ذات مجال فتان (مرغريت).
مث إىل غرفة مرغريت ...ويدبّر مفيستو احليلة ...فتستسلم مرغريت لفاوست وحتمل منه سفاحاً.
( )0وهنا تبدأ املآسي.
يثور أخو مرغريت اجلنديّ وينازل فاوست ،فيطعنه فاوست وعنة قاتلة.
مرغريت تقصد الكاتدرائية لتطلب الغفران ،ولكن روح الشر ترافقها حىت يف املكان املقذدس...
ملعونة أنتِ يا مرغريت.
فاوست مع صاحبه مفيستو يف جبال اهلارتز بني مجع غفري يف عيد الربيع .وفيما فاوست يذراقص
النساء ،يتوقف فجأة .فقد خُيّل إليه أنه رأى فتاة مجيلة شاحبة الوجه تقف يف عزلة ليلة العيد .مث تنسذحب
يف شجن عظيم وقدماها ترسفان يف أغالل من حديد .وخيل إليه أهنا تشبه مرغريت.
(ال بد من إنقاذ مرغريت يا مفيستو).
فاوست يريد أن يستردّ إنسانيته .لقد استبد به وخز الضمري وانتابته ثورة الغضب فذراح يكيذل
اللعنات ملفيستو فوليس.
"د فاوست سبيله إىل داخل السجن ليحرّر مرغريت فيسمعها تغين:
إنه أيب الشقي الاي ذحبين
إهنا أمي البغيّ اليت التهمتين
وأخيت الصغرية احلبيبة
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هي اليت مجعت عظامي
يف مكان رويب مجيل
حيث صرت إىل وائر صغري
يطري ،ويطري ،ويطري.
يناديها فاوست :هيا بنا هنرب يا مرغريت ،لقد جئت إلنقاذك
عبثاً ينادي فاوست مرغريت ،وعبثاً يستحثّها لتتبعه قبل أن ينجلي الليل ويتنبّه احلرّاس.
مرغريت ترى أنّها خلصت ألنّها سلّمت نفسها إىل عدالة اهلل،
مفيستو يقول :لقد متت دينونتها .إهنا هالكة ألن آثامها ال تغسلها مياه البحر.
وقال صوت :إهنا هالكة ألهنا أعرضت عن باب احلياة وورقت باب املوت بيديها.
وقال صوت أمجل :بل لقد مت خالصها الهنا أسلمت نفسها لعدالة اهلل.

اجلزء الثاين
يتلخص مبساحات عريضة أفردت ملفيستو الاي يصول و"ول يف كل مكذان ،فيذدخل قصذر
اإلمااوور وخيلّصه من أزمة ماليّة مستعصية ،ويسحر األشجار واحليوانات اليت متتثذل ألمذره .فيأمرهذا
بإحضار هيلني امرأة األسطورة اإلغريقية ،فيسرّ هبا فاوست ،ويشتهي بأن تكون حبيبته ،فيحقق له مفيستو
هاا احللم العجيب .فتترك هيلني زوجها وتلحق بفاوست الاي يتزوج منها ،فتلذد لذه صذبياً يسذميه
أوفوريون .ما إن يولد ويتلمس وريقه إىل احلياة حىت حيس برغبة إىل الطريان ،فيهمّ بالك ويهوي ،وميوت،
فتلحق به هيلني ،وتتبعه إىل اجلحيم ،تاركة ثياهبا لفاوست.
مل يبق أمام فاوست إال شيء واحد مل حيققه مفيستو وهو أن يتشبّه باات اهلل فيجذرّب أن خيلذق
اخلالئق.
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ويوفّق فاوست إىل خلق إنسان صناعي يف معمله الاي أنشأه مفيستو .وهاا العمل يكون أكا آثام
فاوست.
وحتني ساعة القِصاص ،ينتصف الليل" ،لس فاوست يف انتظار النهاية .لقد انتهت مذدة العقذد،
وأتت الساعة اليت "ب أن يفي فاوست بوعده ،فيتبع مفيستو إىل اجلحيم.
يصوّر غوته املنظر األخري مبجيء أربع نسوة ملشاهدة فاوست يف النزع األخري ،فيمنع دخوهلن مذا
عدا واحدة تدخل عليه من ثغرة يف جدار احلجرة ،فتنفخ يف عينيه فيصاب بالعمى .وخيتم الفصل األخري بأن
مفيستو حفر حفرة يف القصر يلحد فيها فاوست .لكن جوقة من املالئكة تارع الفضاء وهتبط على األر
فتخطف روح فاوست وحتمله عالياً بني هتليل املرتّلني.
وحني يسأل مفيستو فوليس عن السر اخلطري الاي جعل املالئكة تنتذزع فاوسذت مذن قبضذة
الشياوني ،يُجاب بأنَّ للحب يدا شافية تشفي مجيع الانوب ،وهاا احلب بعضه علذى األر

وكلّذه يف

السماء فطوىب للمحبّني.

تأثري غوته يف األدبني الفرنسي واإلنكليزي
ظهر أول تأثري يف هاين األدبني بظهور قصة "آالم فارتر" اليت تُرمجت بالفرنسية يف العام 3447م
وباإلجنليزية يف العام 3449م .وكان لنجاحها تأثري كبري إذ وجدت عند الرومنسيني خري تعبري عما كذانوا
ي ،ومن ضيق النفس مبتاعب احلياة وشرورها.
يسمونه بذ "داء العصر" وهو ما كان شائعاً من القلق الفكر ّ
وقد ظهر أثر ذلك يف األدب الفرنسيّ يف مثذل شخصذية  Renéعنذد شذاتوبريان .ويف مسذرحية
 Chattertonأللفريد دي فينيي .ويف األدب اإلجنليزي يف مؤلفات بايرون ويف أشعار شيلي.
وظلت النواحي اخللقية يف أدب غوته منهالً لألدباء اإلجنليز إذ استوحوا منها كثرياً من القصذص التربويّذة
واخللقيّة والدينيّة .فقد رفع الكاتب  Carlyleغوته إىل مرتبة امللهمني ،بل إىل مرتبذة املذوحى إلذيهم،
ووضعه يف مصافّ األبطال املدافعني عن اخللق والدين.
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وظلت فرنسا هتتم أوالً بالناحية األدبية من مسرحية فاوست اليت تُرمجت بالفرنسذيّة يف العذام 3828م.
وسرعان ما تنَّبه الفرنسيون إىل الناحية الفلسفيّة عند غوته فأصبح فاوست رمز الشخصية الرومنسذيّة ،يف
تطلّعها إىل عامل أفضل ،حيث ترتوي باملعرفة غرائزُ اإلنسان وتسمو عواوفه ،فيزهد بامللذاات ،ودواعذي
اهلوى ،ويرقى إىل الكمال.
يل.
أما أصحاب نظرية الفن للفن فقد وجدوا يف غوته الفنّان املثا ّ
وكان للنزعة الرومنسية عند غوته تأثريها يف النواحي الفنية واملواقف املسرحية الذيت تذراءت يف بعذض
مسرحيات توفيق احلكيم وخباصة مسرحية "شهرزاد".
وهكاا يكون غوته قد أثّر يف األدب العريب كما أثر يف األدبني الفرنسي واإلجنليزي.

 من األدب األملاين احلديث-حول الشعر السياسي املعاصر يف أملانيا:
الشاعر "فارنر برجنجروين" عا ويالت احلرب العاملية الثانية ،ونظم سنة 3900م قصائد مل "رؤ علذى
نشرها آنااك.
ويف سنة 3907م نشر يف جملة "دي بروفو ناير" األملانية قصائد كان قد قرأها يف جلسات سذرّيّة علذى
أصدقائه وأصحابه ،وتناقلوها يف ما بينهم ،وقد نشرت هاه القصائد يف جمموعة بعنوان "هاه احلقبة" ويعين
هبا احلقبة النازية.
يقول يف إحدى هاه القصائد خماوباً "دانيت" صاحب الكوميديا اإلهلية:
أنت يا خادم قاضي يوم الدينونة.
مع وجوه فوق -بشرية.
عُدْ ثانية أيها الفلورنتيين
ما زال هناك ما تفعله
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خاِ القلم ...عليك أن تُنزِل
حكماً آخر...
أن جتمع ذلك الثالث
ببريوتس واالسخريووي.
وواضح هنا أن "فارنر" الشاعر املعاصر خياوب شاعر الكوميديا اإلهليّة الكبري اجملرّب ،والعادل ،ويطلب إليه
القيام مبا ال يقوى هو عليه ،وهو أن يقاضي ويعاقب الدكتاتور النازي املسؤول عن اجلرائم اليت ارتكبذها،
ي التاريخ اآلخرَْين :بروتوس واالسخريووي.
وأن يساوي هاا الثالث -ويقصد به هتلر -مع غادرَ ْ
أما الشاعر الغنائي "الاشت هاوسهوفر" فهو يعبّر عن أسفه قبل إعدامه مبقطوعة شعرية قصذرية ،و"يذب
بروح التحدي واملقاومة:
كان عليّ أن أدعو الشرَّ شراً
بصورة أشد.
لقد بلغ الشعر السياسي يف مرحلة الرايخ الثالث يف متجيد "ذلك الثالث" بالرغم من عذدم ذكذر
امسه ،هاا االسم الاي مل تعد األذن حتب مساعه" ،وهاا القول للشاعر والناقد األملاين هانز بندر ،وهو مذن
كبار أدباء أملانيا املعاصرين ،ورئيس حترير جملة "اكسنته" اليت تُ َعدّ منااً للتجارب الشعريّة واألدبيّة احلديثذة،
زار بريوت يف كانون األول من العام 3979م ،وألقى سلسلة من األحاديث األدبية ،وعرّج على الشذعر
األملاين يف عصر الرايخ".
وكان هاا الثالث -املقصود به "هتلر" -يلقَّب بالقائد وباملختار وباملنقا وباملسيح وبذاملخلص وبالشذاقي
وباملبعوث،
وقد نشر جرهارد شومان الاي يُعدُّ أقوى الشعراء شعبيّة يف تلك املرحلة ،نشر جمموعة شذعرية بعنذوان
"أغنيات من الرايخ" ميدنيخ 3930م -ينهيها هباا البيت:
إنه يأب ...ذلك الاي يربّي وينظّف اهليكل.
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كالك يف جمموعة لشعراء غري معروفني من النمسا ،كان "بالدور شرياغ" قد نشرها ،وقدّم هلذا بعنذوان
"اليبزيغ 3938م" يظهر هاا املقطع:
كثري من الناس يباركونك.
حىت ولو كانت بركتهم صامتة...
كثريون هم الاين لن يلتقوك
ومع هاا تظل هلم املنقا...
وتكثر األمثلة اليت تدل على اخلضوع واالنسحاق أمام هاا "الثالث" ،مما ياكّر بالنشوة الصوفيّة ،فالشاعرة
الشابة "جردا فون بيلوف" صلَّت يف السطور األخرية من قصيدة هلا بعنوان "إىل القائد" من ضمن جمموعتها
الشعريّة "نداءات إىل الرايخ" برلني 3930م:
أيها القويّ على األر
دعنا نكون ونصا
ونسترقّ اإلشارات
إىل فتوّة صافية
دعنا خنضع ونصغي ،وبقداسة نتعلم
نطيع وننحين .أنت يا خالق قوتك.
هي وجمموعة من الشعراء األملان برندل وفزل ،وباومن وشومان وأناكر وبومه وهولتز إيفل ،كلّهم
ميجدون "اخلالق" على حد تعبري جردا ،مظهرة مدى واعتها العمياء ونشوهتا .قصائد كثرية من هاا النذوع
الاي ميجّد وينسحق ،ظهرت يف عصر هتلر الاهيبّ ،إىل يوم سقووه ما بني 3900 -3933م ،تدلّنا على
وبيعة الشعر السياسي الاي أرّخ لتلك الفترة كما رآها هؤالء الشعراء ،والاي قام على متجيذد األقويذاء
واخلضوع لسيطرهتم وخدمتهم ،وذلك بلغة مجيلة واضحة مشحونة بعواوف خالية من املعذىن والذوعي،
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وبلغة موقّعة ذات رنّة موسيقيّة ،عالوة على استخدام شعارات يسهل على اجلماهري تلقّيها وحفظها مثذل:
العاصفة والليل والسيول والدم والنار واملطارق ،واللهب والنهار والتطبيل.
وللحقيقة كان إىل جانب شعراء السلطة هؤالء ،شعراء يف أملانيا الدميقراوية ،حياولون التحرّر من العقيذدة،
من املواضيع واألشكال واألغرا

واأللفاظ احملدّدة هلم ،فهم بالك يتخاون مثاالً هلم الشذاعر "برتولذت

برشت".
كان برشت يتوخّى يف شعره القيمة العمليّة ،فهو يعدّ نفسه شاعراً ذا موقف مفيد ،دفعتذه إليذه
أحوال خاصة ،وعندما وافق على عقيدة احلزب ،يف دفاعه عن املاركسية ،إمنا فعل هاا يف ضوء الرسالة اليت
فرضها على نفسه ،غري أنه أدرك خطر هاا املوقف ،عندما قال مركّزاً على أمهية الشعر وصذعوبة تقنينذه
وتعليبه:
"سطحية وفارغة هي القصائد حني ختلو مادهتا من التناقض ،حني األشياء اليت تدور حوهلا ال تظهر
بكلّ حيويتها ،ويف حال معاجلة السياسة ،تظهر النزعة السيئة يف الشعر .فهنا يكتسذب اإلنسذان "رؤيذة
جانبيّة" ،أي رؤية تتخلى عن أشياء عديدة ،رؤية تفسر احلقيقة وختلق األوهام" .مث يتابع برشذت" :هنذا
حيصل اإلنسان على تعابري ومعلومات غري عمليّة".
ولاشت قصيدة نظمها سنة 3900م تعبّر عن موقفه خري تعبري ،وعنواهنا :رسائل حول ما يقذرأ ،ومذن
مطلعها:
إنتبهوا ،أنتم يا من تغنّون هتلر.
فقد رأى يف أمريكا وروسيا شحن األسلحة اليت ستؤدي إىل هناية هتلر:
إنه قريباً سيموت ،ويف موته يتخطى شهرته...
ذلك ألنه عندما جعل األر
باغتصابه إياها...
مل يبق هنالك أغنية تغنّيه.

غري قابلة للسكن.
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كالك سخر كل من "أيريش كستنر" وفالتر مرينغ وكورت توشولسكي حىت قبل سنة 3933م من الرايخ
الثالث صارخني:
ها حنن كلنا أغنياء ومتساوون.
وحول هاا املوضوع ،مديح احلاكم أو ذمّه ،يقول هانز ماكنس يف جملة "الشعر والسياسة" يف العام
3972م ،إنَّ مديح احلاكم والشعر ال يتفقان ،ويضيف ،إن القصيدة ال "وز أن تتجه إىل رجذل الدولذة،
فباختفاء إمكانيّة املديح ختتفي إمكانية الامّ.
إن الشعر يتعلق بظاهرة ال عالقة هلا باألخالق أو العقائدية ،وليس الشعر والسياسة موضوعني ،بل
حركة تارخيية ،األول يتخا اللغة ،والثاين يتخا القوة ،وكالمها ملتصقان بالتاريخ.
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األدب الروسي

غوغول
نيكوالي فاسيليفتش غوغول
1912 -1988
"مع نقّاد األدب الروسيّ ومؤرخوه أنَّ من والئع األدباء الروس "بوشكني" و"غوغذول" علذى
الرغم من التناقض بينهما.
فقد كان بوشكني واقعياً كالسيكياً حمافظاً ،وهو الاي وضع أسس الوضوح والبساوة يف القصذة
الروسيّة.
أما غوغول فقد مجع بني الرومنسيّة اليت تصل أحياناً إىل مستوى اخلرافات واألساوري ،من جهذة،
والواقعية املعقَّدة اليت تلمسها يف االستطرادات الطويلة ،واإلغراق يف التفاصيل ،من جهة أخرى.
ومع ذلك ،فقد أمجع معظم النقاد على أن غوغول هو الاي وضع البداية احلقيقيّة لألدب الروسيّ
احلديث .وعلى أنَّ بوشكني مهّد له الطريق ال أكثر.
ويضيف البعض اآلخر فيقول إنّ قصة غوغول القصرية "املعطف" متثّل مولد األدب الروسيّ إذ قال
الكاتب الروسي الكبري "دستويفسكي" :إن هاه القصة عبّرت أصدق تعبري عن وابع املأساة .مث أضذاف:
"لقد خرجنا مجيعاً من حتت معطف غوغول".
ولعل أروع أعمال "غوغول" روايته الطويلة "األرواح امليتة" اليت رأى النقّاد أهنا رمسذت الطريذق
لكل الروايات الروسية اليت تلتها .وتدانيها يف هاه املكانة مسرحيته املشهورة "املفتش العام".
وترجع أمهية هاين العملني إىل أهنما يقدمان صوراً صادقة للبيئتني اللتني ألفهما غوغذول :بيئذة
اإلقطاع الزراعي ،وبيئة الفساد احلكومي ،وأمهيتهما كما يشري أحدهم ترجع إىل أهنمذا أدخذال العنصذر
االجتماعيّ يف األدب الروسي.
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أمّا مسرحية "املفتش العام" فقد كانت نقداً ساخراً مراً للفساد املستشذري يف اإلدارة احلكوميذة،
حىت أن الرقابة منعت متثيلها .إال أن "القيصر نيكوال األول" هو نفسه الاي مسح بتمثيلها ،وحضذر حفلذة
االفتتاح يف  39آذار 3837م .وبعد أن رآها قال" :لقد نال فيها كل موظف يف الدولة ما يستحقه مذن
نقد ،حىت أنا" وبلغ من إعجاب القيصر هبا أن أمر بصرف مكافأة ماليّة ملؤلّفها.
وبعض مؤلفات غوغول مثل "االنتقام القاسي" و"ماكرات جمنون" و"األنف" تصله على حنو مذن
األحناء مبدرسة التحليل النفسي واالجتاه السريايل يف الفن .وتعدّ هاه القصص من الباور املبكّذرة هلذاين
االجتاهني األدبيّيْن.
ولد غوغول يف آخر آذار من العام 3849م يف قرية أوكرانيّة تسمّى "سورو تشنتز" .كذان لذه
املزاج القوقازيّ احلاد وفيه حب شديد للمرح والفكاهة ،وميل كثري إىل االوالع على القصص الشعيب مذا
جعله يستمد أوىل حموالته القصصية "أمسيات بالقرب من مزرعة "ديكانكا" -كتاب يف جزئني نشر سذنة
 3833يتضمن جمموعة من الصور املرحة للحياة يف ريف أوكرانيا -من بعض القصص الشعبيّة اليت كذان
الناس يرووهنا يف قريته.
ورث غوغول عن أبيه حب التمثيل إذ كان األخري يؤلف بعض املسرحيات اهلزلية لفرق اهلذواة.
فإذا بغوغول يشترك يف حفالت التمثيل اليت كانت املدرسة تقيمها  ،ويتخصّص باألدوار الفكاهيّة إذ كان
مييل إىل اإلضحاك والسخرية من عيوب الناس .ورمبا كانت هاه النزعة ردّة فعل على تكوينه اجلسذماينّ،
فقد وصفه أحد معاصريه كما يأب:
"كان ضئيالً جداً ،وكانت ساقاه قصريتني بصورة ال تتناسب مع جسده ،وكانت مشيته مضطربة،
ومنظره يثري السخرية ،بوجهه الشاحب ،وخصلة الشعر املدالّة على جبينذه ،وكانذت تصذرفاته تتسذم
بالرعونة ،ومالبسه سيئة تفتقر إىل الاوق."...
ذلك كله مل مينع غوغول من تفجري إمكانياته ليعوّ
وهو يتحرّق شوقاً إىل القيام بدور مهمّ يف احلياة:

عما يشعر به من نقص .فمنا صباه البذاكر
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يف التاسعة عشرة غادر غوغول احملامي جامعته وسعى إىل العاصمة "سانت بطرساوغ" ليعمذل يف
احملاماة اليت اختارها لنفسه .لكنه مل يوفّق إذ واجه الصدمة بعد الصدمة.
كما مل يتمكن من احلصول على وظيفة من أي نوع كان .كالك مل يوفّق يف احتذراف التمثيذل
لضعف صوته وضآلة جسده.
تاكر غوغول أنَّ لديه جمموعة من القصائد ،كتبها أيام الدراسة ،فقرر نشرها لعلها تفتح له أبواب
اجملد .عرضها على الناشرين فرفضوها مجيعاً .فقام بنشرها على نفقته اخلاصة (وعلى الرغم من حالته املاديّة
الضيّقة) فاستقبلها النقاد باستهجان شديد ،اضطره إىل مجع النسخ من املكتبذات ،وإعادهتذا إىل حجرتذه
ليحرقها بنفسه.
حيال هاا الوضع املؤمل قرّر اهلجرة ،فركب أول سفينة إىل الواليات املتحدة ...ولكن ما كذادت
الباخرة ترسو يف امليناء الروسي "لوبك" حىت غادرها وعاد إىل سانت بطرسبورغ مرة ثانية ،مذن دون أن
يعلم أحد سرّ هاه العودة.
وفّق هاه املرة إىل وظيفة كتابية صغرية يف إحدى املصاحل احلكومية ،صحيح أنه مل يعمّر فيها وويالً
إال أنه اختزن يف ذاكرته صوراً صادقة للفساد املستشري يف اجلهاز احلكومي ،والروتني العفن الاي يسيطر
عليه (ما جعله يستفيد من ذلك يف مسرحيته "املفتش العام" اليت مرّ ذكرها).
ووسط هاا الفراغ نشر كتابه الثاين "أمسيات بالقرب من مزرعة "ديكانكذا" يف العذام 3832م
فالقى الكتاب جناحاً كبرياً .وهاا النجاح كان حافزاً إلصدار الكتاب الثالذث يف العذام 3830م وهذو
جمموعة من القصص مسّاها "مريجورد" القت النجاح الاي يستحقه .وقد عبّر "بوشذكني" عذن إعجابذه
الشديد هبا.
وراح غوغول بعد ذلك يعدّ العدّة لتأليف كتاب عن تاريخ "أوكرانيا" وكتاب آخر عذن تذاريخ
العصور الوسطى يف تسعة جملدات ،غري أنَّ هاه االستعدادت كلّها مل تسفر إال عن قصته الشهرية "تذراس
بولبا" وهي ملحمة نثريّة تاز نواحي احلب والبطولة والفداء.

-141-

عُيّن غوغول أستاذاً للتاريخ يف اجلامعة ولكن ملدّة قصرية استقال بعدها قائالً" :اآلن عدت قوقازيّا
حرّاً كما كنت".
ومنا سنة 3830م بدأ غوغول يشعر بقلق خفيّ يسيطر عليه ويدفعه إىل عدم االستقرار يف مكان
واحد .فظلّ يتنقل بني العواصم األوروبيّة من دون أن يطيل اإلقامة فيها.
ويف سنة  3808حج إىل بيت املقدس ولكنه مل يعثر على سكينة نفسه هناك .ويف هذاه األثنذاء
توالت أعماله األدبيّة الكاى.
فعلى أثر جناح مسرحيته "املفتش العام" ،وروايته "األرواح امليتة" واألثر الضخم الاي خلفتذاه يف
نفوس اجلماهري ،امتأل غورغي غرورا ،وركبه همٌّ كبري بأن اهلل ما حباه هباه املوهبة األدبيّة إال ليعمل علذى
هنضة بالده وتوجيهها إىل الطريق القومي.
وهنا حتول غوغول الفنّان إىل املصلح االجتماعي والواعظ األخالقي ...وملا كان دائم التأمذل يف
مشاكله الااتيّة وأزماته النفسيّة وآثامه الشخصيّة ،فقد حتتّم عليه أن يبدأ بإصالح نفسذه أوالً .فشذرع يف
تأليف اجلزء الثاين من كتابه "األرواح امليتة" .وألنه مل يستطع التوفيق بني الوعظ والفن ،أحسّ بأن قدرتذه
الفنيّة بدأت تتضاءل ،لاا استغرق وضع الكتاب أحد عشر عاماً.
مل يتمكن غوغول من التغلب على رغبته يف الوعظ والتوجيه .فنشر آراءه األخالقيّة والتهايبيّذة يف
كتاب خاص خدمةً لوونه وللبشرية مجعاء .ظهر الكتاب يف العام 3804م حتت عنوان" :مقطوعات خمتارة
من رسائلي ألصدقائي" أصدر فيه أفكاره املتأثرة بإميانه الشديد الاي وصل إىل حدّ التعصّب ووضّح فيذه
تأثره بنظام احلكم القيصري ،ونصّب نفسه املصلح املوجّه للبشرية مجعاء ما جعله يتعر

هلجمات قاسذية

من النقّاد.
بعد أن عاد من بيت املقدس وضع كلّ ممتلكاته اليت كانت عبارة عن بعض األوراق ،وقصاصذات
الصحف معظمها مقاالت نقد قاسية ملؤلفاته ،وضعها يف حقيبة ،وظل يتنقل هبا من منزل إىل آخر بعذد أن
تاّع بكل أمواله للفقراء ،وتوقّف عن الكتابة بصفة هنائية.
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ومع مرور األيام ،كانت حالته تزداد سوءاً حىت أصبح "ري يف الشوارع وكأن شيطاناً يطذارده،
ومتلّكه خوف شديد من املوت ،ومن جهنم ونارها...
هاه احلالة الغريبة كانت تعبرياً عن أزمة نفسيّة خطرية ،حاول أحد النقاد أن يردّهذا إىل ضذعف
ملكات غوغول يف أيامه األخرية ،وعجزه عن إنتاج أعمال فنّية جديدة ،ومن املمكن أن تكون هاه األزمة
تعبرياً عن إحساس ضخم باملسؤولية جتاه اجملتمع الفاسد املنحلّ الاي عا فيه غورغي الاي مل يسذتطع أن
يقوم بدور أكا حياله.
ويف مساء  33شباط سنة 3802م ،وبعد نوبة من نوبات األرق ،صلّى غوغول مث أيقظ خادمذه
الصغري وأمره أن ميسك بشمعة ويتبعه ،وأخا يتجول بني حجرات املنزل ويرسم يف كل حجذرة عالمذة
الصليب على صدره .مث انتهى إىل حقيبته الصغرية ،وأخرج منها كل املخطووات وقصاصذات الصذحف
ومن بينها خمطووة اجلزء الثاين من رواية "األرواح امليتة" وألقى هبا مجيعاً يف النار .حاول اخلادم أن يعتر ،
فنهره وأمره بأن يصلّي ،وملا حتوّلت األوراق إىل رماد ،رسم عالمة الصليب على صدره ،وقبّل اخلذادم ،مث
دخل إىل خمدعه واستسلم لبكاء وويل...
ملاذا أحرق غوغول مؤلفاته؟
هل هو نوع من تأنيب الضمري والندم الديين؟
هل هو الغضب ملا تعر

له من نقد مغر ؟

هل هو اليأس من حتقيق الكمال الفينّ الاي يصبو إليه؟
أم هو ذلك كله؟
وبعد عشرة أيام ،أي يف  23شباط 3802م مات غوغول بعد أن أرهق جسده بالصيام الطويل،
والصالة اليت ال تكاد تنقطع ،وكانت آخر كلماته" :سلّم ...أعطوين سلّماً".
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بعض ما تركه غوغول
 -3أمسيات بالقرب من مزرعة ديكانكا :اجلزء األول 3833م/اجلزء الثاين 3832م.
 -2األرواح امليتة :رواية
 -3املفتش العام :مسرحية
 -0االنتقام القاسي
 -0ماكرات جمنون
 -7األنف
 -4مريجورد :جمموعة من القصص 3830م
 -8تراس بولبا
 -9مقطوعات خمتارة من رسائل إىل أصدقائي 3804م
 -34املعطف :رواية نالت إعجاب كبار الكتّاب.
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مايا كوفسكي
فالدميري فالدميريوفيتش ماياكوفسكي (1818 -1981م).
 -1حياته:
ولد ماياكوفسكي يف  34متوز سنة 3893م يف بلدة بغدادي اليت أصبح امسهذا اليذوم مدينذة
ماياكوفسكي .بيت ريفيّ خشيبّ يف معظمه يتكىء على سطح منحدر خيترقه هنر صغري حتيطه وبيع به مجيلة
خالّبة .ترعرع يف أسرة حمبّة للعمل ،حتترم اجلهد اإلنساين وتقدّره .ومل تكن هاه األسرة مبنأى عن الولذع
األديبّ ،فقد حوى املنزل مكتبة ضمت مؤلفات عديدة( :بوشكني -لريمنتوف -غوغول -تشذيخوف)...
وتشرّب ماياكوفسكي من جوّ األسرة احلسّ الدميقراوي واهلوى الثوريّ ،وبداية حتديد نظرة موضوعية إىل
احلياة.
وحتلّ ثورة (3940م) فتؤثّر تأثرياً حامساً يف جممل حياة ماياكوفوسكي ،إذ ينخرط ومنا الطفولذة
ليساهم بنشاوات احلركات الثورية ،ويتابع قراءة املنشورات الثوريّة والشعراء الثوريني ...ويشهد عمليات
قمع قاسية مما كرس إحساسه لصاحل الثوريني.
بعد وفاة أبيه تنتقل األسرة إىل موسكو يف العام 3947م حيث تبدأ مرحلة كفاح حقيقية .فيطالع
(رأس املال ملاركس) وكتباً مهمة ألجنلز ولينني .وينتسب وهو ابن الرابعذة عشذرة إىل حذزب العمذل
الدميقراوي االشتراكي للبلشفيني يف العام 3948م فيشترك يف اللقاءات السرّيّة ،ويكلّف بالعمل كداعيذة
للحزب بني عمّال األحاية واألفران والطباعة ،وحيمل امسا سرّيّا (الرفيق قسطنطني) .ويبدي ماياكوفسكي
نشاواً ديناميكياً هائالً ،فيقبض عليه للمرة األوىل يف العام 3948م ويودع السجن ،مث يفرج عنذه لصذغر
سنه .وال يلبث أن يُقبض عليه من جديد بتهمة االشتراك يف حفر نفق حتت أر

السجن هربذت عذاه

ثالث عشرة سجينة كانت السلطات على أهبة االستعداد لنفيهنّ.
ويقضي ماياكوفسكي  33شهراً يف سجن قاس إنفرادي .ويف هاا السجن حصلت أكثذر مذن
مخسني عملية إنتحاريّة .إال أن ماياكوفسكي كان يزداد صالبة:
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عند الشبيبه دروس كثرية
ندرس القواعد أغبياء وغبيات
ها إهنم وردوين وقافوا يب
من الصف اخلامس إىل سجن موسكو...
يف العام 3933م ينتسب ماياكوفسكي إىل مدرسة الفنون ،ويبدأ باختبار واقته اإلبداعية يف نظذم
الشعر ،فلم ير

عن حماوالته األوىل .إال أن عالقته بالشاعر (بورليوك) كان هلا الفضل يف تشجيعه.

وتصدر أوىل قصائده بني عاميْ (3933 -3932م) تكون أوىل خطواته عا املستقبل حيث يبدأ
س
رحلةً حياتيّة جديدة ،جوهرُها الصراع والرفض والتحدي .وينشط ماياكوفسكي حبسّ ثذوري ،ونَفذ ٍ
إنساين أمميّ يناهض احلرب فاضحاً جتّارها ،ويتّجه للتعبري عن انغماسه هبموم الوون واإلنسان رافعاً قلبه راية
ضد البورجوازية والفكر الغييبّ الاي يدعمها.
هاا أنا
رفعتُ قليب راية
أعجوبة القرن العشرين اليت مل يعرفها من قبل
فتراجع احلجاج عن تابوت اهلل
وخلت مكة القدمية من املؤمنني...
وراح ماياكوفسكي يتطور بسرعة شاعرًا ثوريًّا أصيالً .لقد كانت نتاجاته مكرّسة تكريساً كامالً
للثورة ضد البورجوازية ،ولدعمها والدفاع عنها.
أيها املواونون
اليوم ينهار املاضي املديد
اليوم يُعاد النظر من جديد يف أساس العوامل
اليوم نُعيد صنع احلياة حىت آخر زرٍّ يف ثياهبا...
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ويهاجم ماياكوفسكي البريوقراويّة ويسخر منها ،و"سّد شعره واقع الثورة وآفاقها ...ويف العذام
3923م يكتب رائعته "لينني" اليت عدّها النقاد إحدى أهمّ أعماله يف العشرينيّات:
هنا يعرف لينني
كلّ حجر
خبطوات أوىل املعارك ألوكتوبر
هنا...
كلّ شيء
كل ما نسخته الراية
كان بتفكريه هو
وبترتيبه هو
كل برج مسع لينني
كان ميكن أن يسري خلفه
يف النار ووسط الدخان
يسافر ماياكوفسكي إىل أمريكا (3930م) ويقضي فيها ثالثة أشهر ...وهناك يقيم حواىل عشرين
أمسية وحماضرة وتظهر له يف الصحف بعض املقاالت والقصائد .إن زيارته ألمريكا تركت لديذه انطباعذاً
حادّاً يف مفارقات التقدّم التقينّ مع وحشيّة اإلنسان الرأمسايل.
وينصرف ماياكوفسكي يف أعوامه األخرية للعمل يف الصحافة .ويكرّس جزءاً من نشاوه للناشذئة،
ويبدع عدداً من األعمال ذات النكهة اجلديدة.
حياة ماياكوفسكي كانت تعبرياً عن مجوح ثورة يف أعماقه منطلقاً من خالل املمارسذة لتحقيذق
حلمه يف إ"اد فن اشتراكيّ جديد ،شعر اشتراكيّ من نوع خاص .من هاا جند أنه ضمّن عدداً من قصائده
وجهات نظره حول الفن االشتراكيّ من مثل (أخوب الكتّاب -أمر إىل جيش الفن -الشاعر العامذل)...
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وقد أثبت ماياكوفسكي بالفعل كونه مكرّساً قلمه من أجل الواقع والسلطة السوفياتيّة .لكنذه أثبذت يف
الوقت نفسه كونه شاعراً ،شاعراً مبدعاً حقيقياً.
انتهت حياة ماياكوفسكي يف  30نيسان سنة 3934م حني انتحر تاركاً حسّاً فاجعاً لدى حمبّيذه
كشاعر فنان ومناضل إنسان.
 -2شاعر يف ثورة أم ثورة يف شاعر؟
كان ماياكوفسكي يشعر منا وفولته بوجود واقة متأجّجة جاحمة يف أعماقه .ومل يكن يدري متاماً
أيغدو شاعراً أم فناناً تشكيلياً ...لكنه كان قد خطا خطواته األوىل يف احملاوالت الشعرية ،يف زمذن كذان
الشعر فيه ينحدر إىل مرحلة مسّاها النقاد مبرحلة اإلحنطاط ...وحيث كانت الرمزيّة مسيطرة على السذاحة
األدبية إال أهنا مل تستطع االستجابة إليقاع العصر...
وعندما خطا ماياكوفسكي خطواته األوىل يف احلياة الفنية كانت (االستقبالية) احلضن األول الاي
تلقّاه .كانت املرحلة متشظّية ،فسيطرت النزعات الشكليّة يف الشعر ،كلّ تيّار يتوقّع ويطمذح أن يكذون
الطريق الاي ينهض به الشعر نافضاً عنه غبار القرون .وكانت "املستقبلية" بشعاراهتا الصاخبة ،التفجرييّذة،
أقرب من أي شيء آخر إىل روح ماياكوفسكي ،ألهنا ارتبطت (بالنسة إليه) برفض الذاوق البورجذوازيّ
ومعاداته .ووجد فيها ما يتناسب ونفسيته اجلاحمة إىل تعرية العامل ،وصفع عفونة الواقع ،واستنطاق مذا ال
يُستنطق باألغنية اجلديدة متحدياً أن يكون لغري الثوري إمكانية استنطاق اجلمال.
مل يكن ماياكوفسكي هو الاي ابتكر املستقبليّة ،ولكنه ما لبث أن غدا من أكا دعاهتا ومن أشهر
شعرائها إوالقاً على الرغم صغر سنه وجتربته .وما جعله متميزاً عن زمالئه ،لوحاته الشذعرية يف نتاجاتذه
األوىل معتصرة من صميم الواقع (األبنية احلجريّة -الشوارع الضخمة -إعالنذات السذينما واملسذرح-
والواجهات الاّاقة) وخلف ذلك كلّه وجه املدينة القاسي املمزوج بالالإنسانية ،وتوحّده هو مع املقهذورين
يف واقع يسحق روحه.
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هاا اجلانب ميكن عدّه حموراً أساسياً يف نتاج ماياكوفسكي يف حقبة مذا قبذل الثذورة ،القهذر
واإلحساس بالوحدة ،والروح املعاّبة واإلخفاق واحملاولة:
هاه روحي أنا
مِزَقٌ من غمامةٍ منتوفة
يف مساءٍ حمترقة
على صليب صدىء لاج األجراس
وقد عمّق ذلك لديه أنَّ املستقبليّة توجهت ،منا ظهورها ،حنو عامل اإلنسان الداخليّ مما أضذاف
مسحة غنائيّة وجدانيّة ميّزت املستقبلية الروسية عن شقيقتها األوروبية يف إوارهذا العذام ،خصوصذاً أن
ماياكوفسكي ظلّلها بكشف آثار استغالل اجملتمع الرأمسايل لإلنسان وقهره له.
إن اخلط الرئيسيّ يف نتاج ماياكوفسكي يتفرّع من جار واحد ،هو العداء للمجتمع البورجذوازيّ
الاي يسحق إنسانيّة اإلنسان .لقد عايش آالم اآلخرين إىل درجة مشاركتهم دموعهم والتفاين من أجلذهم
ال األمل
حىت يصل إىل اإلحساس بالوحدة والتمزّق ،ونراه يف معظم قصائده يعتلي قمة مشاعره الغرييّة متمذث ً
اإلنساينّ يف أعماق ذاته:
هناك أنا
يف كل مكان حيث األمل
وعلى كل قطرة من غمام الدموع
صلْبتُ نفسي
إن اجلدل واملماحكة اللاين عرفَ هبما ماياكوفسكي يؤكّدان تأصّل الثورة يف أعماقه ،هاا اخليط
يستمرّ ويتعمّق حىت يغدو من أهم اخلصائص الشعريّة لديه .وما يؤيّد حسّه الثوري العارم يف أعماقه مذدى
تفاعله مع القضايا اإلنسانية واالنطالق منها .فهو مل يتردد يف إعالن رفضه للحرب اليت يقول لينني عنذها:
"بورجوازية كل بلد ،حتاول بعبارات كاذبة عن الوونية متجيد حرهبا الوونية ،وتؤكّد أهنا تسعى لالنتصذار
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على اخلصم ليس من أجل النهب واحتالل األر  ،بل من أجل حترير كل الشذعوب األخذرى" .كذان
ماياكوفسكي متجاوباً مع فهم لينني ومتمثالً له يف معظم نتاجاته .ويف حني انساقَ عدد من األدباء وسذط
جوّ إعالمي حمموم منخدعني بشعارات احلرب كنضال ووين ،كان ماياكوفسكي يقف موقفذاً معارضذاً،
فراح يفضح مشعلي احلرب ويعرّيهم شاحناً قصائده بالصور املؤملة الداميذة ،إلجذالء شذناعة احلذرب
وفظاعتها ،وكوهنا ال ختدم إال جتّار الدماء .هاا إىل جانب احلس األممي ،مبيّناً أنَّ املسحوقني هذم وقذود
احلرب وليسوا مشعليها ،وكالك التأكيد على حرية اإلنسان واإلميان باملستقبل.
هاا اإلحساس بالواقع مع االشتعال الداخلي إىل جانب فهم الظواهر االجتماعيّة االستثنائيّة ،حذىت
قبل نضوجها وفرزها حلالة جديدة جعلت ماياكوفسكي متميزاً ،عن معاصريه ،حبسه الثوريّ النذابع مذن
أعماقه ،وتكثيفه فنّياً للمشاعر عا الرؤى االستشرافيّة.
هاا ،ما قبل الثورة ،أما يف مرحلة الثورة ،فقد حافظ ماياكوفسكي علذى معظذم خصائصذه،
وعمّقها ،وأغنتها التجربة ،وأوسعت السبيل أمامها .فنجد أن توجهه يزداد تعمّقاً حنو اجلوهر االجتمذاعي،
وفضح حقيقة البورجوازية وضرورة اجتثاثها من جاورها ...وتستمرّ الثورة يف أعماقه ،ويزداد انغماسه يف
عمق الثورة داخل الواقع ،لاا اندفع لتعرية أخطائها ،وليس إىل الدفاع األعمى غري املسؤول.
كما ختتفي من شعره بعد الثورة مسحة األسى والشعور بالوحذدة ،وصذورة الذروح املمزّقذة،
واإلحساس بفقدان اإلنسانيّة ،لتحل حملها صور مشرقة ،ووموح جدّيّ حنو املستقبل...
وتطلعاته هاه وصلت به حد جمادلة هاا اإلنسان القادم وتبادل العواوف معه ،وتنبيهه إىل أنَّ جيل
ماياكوفسكي عاىن ما عاناه لكي ينعم اجليل القادم يف حديقة املستقبل:
أيها الناس اآلتون
من أنتم؟
هاا أنا مليء بالرضو

والعاابات

سأوصي لكم بروحي اجمليدة
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حديقة فواكه...
وينتقل ماياكوفسكي إىل تناول املوضوعات اليت فرضتها الثورة ،واملعوّقات اليت تعترضها ،فانغمس
حىت أعماق نفسه ،مولعاً بالعمل الدعائيّ والتحريضيّ أيام احلرب األهلية أو يف مراحل السلم والبناء ،كما
وسّع دائرة نشاوه اإلبداعي يف جمايل املسرح والسينما ،ودخل يف جمادالت مع ممثلي االجتاهذات األدبيذة
مهامجاً توجهاهتم البورجوازية .كالك اغتىن نتاج ماياكوفسكي بعد الثورة وخباصة يف إوار الروح احلزبية.
أما على الصعيد األسلويب فنجد تركيزاً مستمراً على التجديد ورفض تقديس املقاييس القدمية.
إن لغة ماياكوفسكي هي لغة الشعوب صغرية وكبرية ألهنا لغة الثورة حىت يف تلك األماكن الذيت
كانت نصف جاهلة يتبدّى ماياكوفسكي كإحساس داخلي بالثورة .من هنا ترك تأثرياً كبرياً يف أبناء جيله
مواونني ،وشعراءَ أيضاً .وكانت أشعاره تردّد غيباً .لقد كان ماياكوفسكي املعبّر احلقيقي عن إرهاصذات
الثورة وحتققها ألن الثورة كانت يف أعماقه.

ليو تولستوي
1818 -1929
فقد والدته وهو يف الثانية ،وفقد والده وهو يف التاسعة .فوُضع يف رعاية عمته تتيانا مع أخويه.
يف املدرسة كان والباً خامالً جدّاً .وقد اعتاد مدرّسوه أن يقولوا يف األخوة الثالثة :بأن سذريجي
راغب وقادر ودميتري راغب ولكنه غري قادر وليو غري راغب وغري قادر.
كان ينظر إىل احلياة نظرة جديدة خاصة:
ب ثقيلٌ".
 -3يف اخلامسة من عمره ،توصل إىل نتيجة مؤداها" :أن احلياة ليست متعة بل واج ٌ
 -2يف السادسة عشرة فقد إميانه بالكنيسة األرثوذكسية.
 -3مث أعقب ذلك حقبةٌ من اجلوالت الفلسفيّة خالل "صحراء املراهقة" على حد قوله.
 -0مث عا من الدين إىل الشكوكيّة ،ومنها إىل العدمية أي اإلميان بال شيء.
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 -0وأخرياً كاد يصل إىل حافة اليأس ،وكان قد بلغ التاسعة عشرة.
اكتشف روسو فترك ديانة الكنيسة واختا دينه ،وعبده كما يعبد اهلل .وعلّق صورته يف عنقه كأهنا
صورة مقدسة .وبوحي فلسفة روسو كتب تولستوي أول رواية له بعنوان "إقطاعي روسي" عذاجل فيهذا
مشكلة النزاع األبدي بني مثالية النيب وال مباالة اجلمهور .وهاه املشكلة شغلت تولستوي ووال حياته.
يف سنة 3803م خسر تولستوي ماله يف القمار ففرّ إىل القفقاز من وجه دائنيه .وانضمّ إىل اجليش
حيث كان أخوه ضابطاً فيه .ولكنه النغماسه يف عمله األديب مل يعر واجباته العسكرية إال قليالً .ورأى أنَّ
احلرب أمر باول! وشغله أمران وهو يبحث عن احلقيقة ،مها "الفن والدين".
كتب تولستوي" :أهل القوقاز" مث "عهد الشباب" مث قصة من وحي احلرب هي "سباسذتبول يف
ديسما" فانتشر امسه بعد رواج هاه القصص ،وفتحت روسيا عينيها على كاتب ناشىء فاستقال تولستوي
من اجليش سنة 3807م ،وبدأ مرحلة جديدة من السفر والكتابة واملغامرات.
أحب تولستوي املرأة واحلياة والسفر .سافر إىل معظم البلدان األوروبية وال سيما فرنسا ،إجنلتذرا،
سويسرا ،وإيطاليا ( )3874 -3804باحثاً عن معىن هلاه احلياة .ومن أين له أن يصل إىل املعرفة الصافية
وهو غارق يف تناقضات وجوده؟
اللهو والتدين/املدينة والقرية/االستقرار والسفر/الطهر واللاات/
امليسر والقيم/األمالك والزهد/اخلمر واحلب/التسلط والفالحون.
األدب كان بالنسبة إليه ،دينا ،اجنيال مقدّساً للجمال واحلكمة .هاا اإلجنيل الاي "ب أن يكذون
يف حوزة اجلميع .فعوضاً عن أن يكتب إلمتاع األقلية ،كتب لتثقيف األكثرية .ويف عمله يف سبيل عامذة
الشعب مل يأخاه وهم بشأن ذكائهم .فقد كان مدركاً إدراكاً تاماً "للجانب احليواين املنحطّ" يف سذلوك
الناس .ولكنه شعر بأن الناس ينتظرون قائداً مصلحاً ،رجالً يريهم الطريق.
فتح مدرسة الفالحني يف ضيعته "ياسنايا بوليانا" مث أغلقت الشروة املدرسة.
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سنة 3872م تزوّج "صوفيا بريز" إبنة وبيب أملاين األصل ،كانت مولعذة بذاألدب والتصذوير
واملوسيقى ،وهلا من العمر سبع عشرة سنة.
واستطاعت هاه اخلطوة أن متأل حياته وتغمرها باحلب والعطف والطمأنينة .كانت تكتب ما ميليه
عليها ،وتثري خياله وتشجّعه ،وتقوم باستنساخ مسوداته.
أمضى تولستوي حياته كلها مع زوجته ،فأجنبت له ثالثة عشر ولداً ،مات بعضهم باكراً وعذا
البعض اآلخر وويالً .وحتت تأثري هاه السعادة كتب تولستوي أروع روايتني" :آنّا كارنينذا" و"احلذرب
والسلم" .وبدأت التناقضات تتالشى ،وحل حملّها من االنسجام ما جعل اخلري يقوى على الشر ،والسذكينة
حتل حملّ الفوضى .وصارت املعرفة بدعم من احملبة تضعف األنانية وتقوّي الغرية والتفاين.
مبوت بعض بنيه باإلضافة إىل نزعته الصوفيّة ،وختلّيه عن سلطة اجلسد من أجل حياة الروح غذدا
"من كبار رجال القلم ،ومن عمالقة الروح يف العامل" كما قال ميخائيل نعيمة.
ويصفه رئيف خوري بقوله :كان يشتهي أن يبتعد عن بيته ،أن يعيش درويشاً صذوفياً أو فقذرياً
بوذياً أو ناسكاً جوّاالً كالاين قرأ عنهم يف الشرق عموماً ويف اهلند يف عصور املسيحية األوىل .كان يريذد
أن يثأر حلرمان البشرية واضطهادها حبرمان نفسه واضطهادها.
نشر بني عاميْ ( 3844و3883م) "اعتراف" و"نقد الالهوت العقائدي" و"الكنيسة والدولذة"
و"ما إمياين؟" و"خمتصر اإلجنيل" و"ماذا "ب أن نفعل؟" ونشر يف العام 3893م "ملكوت اهلل يف داخلنذا"
ويف العام 3898م "ما الفن؟" ويف العام 3940م "القيامة".
وملا أوصى تولستوي بتوزيع أرضه على الفالحني ،أبت زوجه ذلك وقاومته بالبكذاء والصذراخ،
فهجر قصره ليالً بعد أن سلّمها األر

والكتب واألوالد واجلاه.

ويف حمطة استابوفو احلديديّة أسلم الروح يف السابع من تشرين الثاين من العام 3934م .وهكذاا
تكون حياة تولستوي قد عات من املطهر واألبيقوريّة والااتيّة إىل اجلوهر اإلنساينّ والزهد والتفوق علذى
الاات ،ليصدق قول أحدهم:
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مجع تولستوي يف مواقفه إميان باسكال ،وعواوف روسو ،وارتقائية إمرسون ،وعقل كذانط ،ومل
يبق من املسيحية غري القيم اليت ترتقي باإلنسان فوق ذاته الصغرى ليمثّل دوره رسوالً.
مل يستقرّ تولستوي على حال معينة ،بل ظل يتقلب مشاالً ومييناً ،ومن حال إىل حال .ترك الكنيسة
مث عاد إليها عندما وجد أن إميانه بروسّو غري قادر وحده على حل إشكاالته.
عاد إىل الكنيسة فاختا تعاليمها وشعائرها وخضع ،ملدة ،لطقوسها ،ولكن من غري جدوى حذىت
قال" :أخشى أن تكون محاسيت احلارة بكتاب املسيح حائالً بيين وبني أن أن أصبح مسيحيًّا عرفذا" .ألنَّذه
أعلن أن الكنيسة الروسيّة أصبحت مؤسسة لألعمال االعتياديّة .فرجال الدين يسعون إىل تنفيا أوامرالقيصر
أكثر من تبشريهم بتعاليم املسيح ..هلاا ترك الكنيسة وذهب إىل اهلل!!! فغدا نبيّا لدين جديد أو باحلري عاد
يفسّر دين بوذا وأشعيا وكونفوشيوس واملسيح.
استنكر تولستوي ترف النبالء ،وتزمّت القسس ،وجوْر القيصر .لقد أصبح اشتراكياً "خارجيذاً"
وثائراً ،أصبح تلميااً حقيقياً للمسيح ...وكان مستعداً أن يقدّم شهرته ،ومركزه ،وحياته إذا اقتضى األمذر
من أجل خدمة اإلنسانية...
فارتدى ألبسة الفالحني ،وشارك الناس يف عواوفهم وحياهتم ،اتّضع لريتفع وينتصر .فهذبط مذن
مرتبته االرستقراوية.
وملا تقدمت به السن ،وبعد أن فقد عون إخوانه البشر وأوفاله وزوجته ،بدأ ينظر إىل العالقذات
اإلنسانية نظرة صوفيّة ال جاور هلا يف األر .
هاا الرجل العجوز الاي انغمس يف الدعارة ،وعاشر العاهرات ،وخدع أزواجاً ،ومل يعف عن أية
جرمية (كما قال يف اعترافه) قد أصبح حيبّا العفة املطلقة إىل حد أنه قال:
"إن من ينظر إىل امرأة -ولو كانت زوجته -نظرة شهوانية ،فهو يقترف الزنا معها".
لقد أوجد تولستوي ديناً خاصاً قائماً على "املسيحية" كما فهمها هو ،خلّصه مببدأين اثنني :حمبة اهلل
وحمبة القريب .وبوصايا مخس :ال تغضب/ال تزن/ال حتلف/ال تقاوم الشر بالشر/ال تكن عدو أحد.
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ومع ذلك فقد حرمته الكنيسة األرثوذكسية سنة 3943م .ويف سذنة 3942م أذاع "نذداء إىل
رجال الدين" حيمل فيه على هؤالء ألهنم على حد زعمه زيّفوا الدين وأفسدوا الناس.

آنا كارينينا
 -1موضوعها:
جاء يف قصيدة لغوته" :إنّ النظم السماوية جتلبنا إىل احلياة ،فتجانا على اخلطيئة ،تنبانا فنقذع يف
خطايانا وآالمنا".
إن موضوع رواية "آنا كارينيا" يدور حول حمور هاه الفكرة وكأن تولستوي يطوّر فيها موضوع
قصيدة غوته.
آنّا سيدة روسية من الطبقة الغنيّة الراقية ،على قدر واف من اجلمال ،والاكاء ،والصفاء النفسذيّ،
تزوجت من السيد ألكسي كارينني من الطبقة الراقية أيضاً ،وأحد موظفي الدولة الكبار.
ظلت آنّا خملصة لزوجها ،وسعيدة يف حبها البنها "سريوشا" الاي كان يعبد أمّه كإهلة.
كانت آنّا يف وريقها من بطرسبورغ إىل موسكو لزيارة أخيهذا سذتيفان ،فالتقذت بالضذابط
فرونسكي وهو شاب ثريّ مجيل .ومنا النظرة األوىل أعجب فرونسكي جبمال آنّا وأناقتذها ورشذاقتها.
وكان االثنان فريسة سهلة لإلعجاب املتبادل.
مل تكن آنّا أول غنيمة من غنائم فرونسكي ،إذ كان يف الوقت ذاته ،مشغوالً حبب أخت زوجذة
ستيفان ،فيما كان هلاه (كييت) العديد من املعجبني.
تقع آنّا يف صراع بني حب فرونسكي من جهة وحناهنا لولدها واحملافظة على زوجها مذن جهذة
أخرى .فتقصر زيارهتا ملوسكو ،وتشتري بطاقة سفر للرجوع إىل بطرسبورغ .ويف القطار جتد فرونسذكي
الاي أصرّ على اقتفاء أثرها.
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ويلتقي احلبيبان يف احملافل االجتماعية ،ويفسحان اجملال للنظرات املريبة وأهليات النذاس املسذلّية
وترتسم الشكوك حول عالقتهما ،ذلك كله مبعرفة الزوج الصامت إىل فترة...
الزوج صامت ألنه ال يريد أن خياور مبصاحله ومركزه وحياته من أجذل وذالق فذادح ،إال أنَّ
الصمت مل يدم وويالً كما أهنا مل ترتدع عن عشقها ،ومل تستطع كبت مشاعرها فتصرّح حببها لعشذيقها
وتطلب من زوجها أن يسرّحها...
يرفض الزوج تسرحيها رمبا لالنتقام منها .فيجاها على البقاء يف كنفه ...وتستمر آنّا يف عالقتذها
السريّة تارة والعلنية ووراً مع عشيقها ...ولكن يف عااب مرير إذ جتد نفسها ممزقة بني عواوذف ثذالث:
حبها لصغريها ،وعاوفتها جتاه فرونسكي ،وإخالصها حيال كييت اليت سرقت منها فرونسكي.
حتمل آنّا من فرونسكي ،فتلد إبنة ،فيحاول فرونسكي االنتحار ملا حلقه من عار ،أما الزوج فيظل
شهماً حيال املولودة اجلديدة.
تاهب آنّا وفرونسكي إىل اخلارج يف رحلة للتمتع حببهما احلرام مث يعودان إىل روسيا ويطلبان من
الزوج أن يطلق آنّا فريفض.
خييم على آنّا قنوط واكتئاب وترتاب يف إخالص فرونسكي هلا ،وتزداد شكوكها ،وتصبح غريهتا
خصاماً شبه دائم مع فرونسكي على أتفه األشياء ،فيقرران العودة إىل الريف وانتظار الفراغ من إجذراءات
الطالق هناك .إال أنَّ برقية يستلمها فرونسكي وفيها أنَّ األمل بالطالق ضعيف .وحيتذدم اخلصذام بذني
العشيقني فيخرج فرونسكي من املنزل مغتاظاً.
ويسترسل تولستوي عا تسعة فصول يف وصف قلق آنّا النفسيّ ومظذاهر اضذطراهبا ،وتنذاقض
مشاعرها ،وترجّحها بني احلب والكره ،والشك واليأس ،واألمل ،قبل أن يروي خا انتحارها سحقاً حتت
عجالت القطار يف إحدى حمطات السكك احلديد.
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 -2خالصات
أ -من ينعم النظر يف آنا كارنينا "د فيها ثالث قصص أساسية يتداخل بعضها ببعض.
أوالً :قصة مأساة أو أغنية أمل .زوجة حتب رجالً .الرجل يتشاغل عنها ،وال حيووها حبرارة احلبيب
أما هي فباقية يف بيته راضية ...إال أنَّ عاوفة احلب حتطّم قضبان القفص وجتعل آنّا متزّق األقنعذة وتتحذرّر
وتفقد اتزاهنا وتنتحر حتت عجالت القطار.
باحلب حتدّت احلياة ،وباملوت حتدّت احلب ،ويف احلالني كانت أقرب إىل الالوعي منها إىل الوعي.
كانت وفلة دائمة يف والدهتا ويف موهتا.
ثانياً :قصة رجل يهمل زوجته ويعشق أخرى على الرغم من وفائها ودأهبا على تنظيم بيتها وتربية
أوالدها .أوبلنسكي نبيل من نبالء موسكو ،ودوللي الزوجة املخلصة املتديّنة.
ثالثاً :قصة احلب املتبادل بني زوجني ،ليفني وكييت ،زادهتما الروح العائلية متاسكا إىل حد كبري.
ب -تتنوع أبعاد الرواية فكريّاً وروحيّاً واجتماعيّاً :فصوّر تولستوي صراع اخلري والشر يف النفس
اإلنسانية.
 -وعر

ملشكالت الزواج والعائلة.

 وملفهوم احلب احلق واحلب املزيف. ونقل موضوع الصراع ما بني أجواء الريف وعاداته وتقاليده وأجواء املدينة. وقارن الطيبة باخلبث ،والفقر باجلاه ،والفطرة بالتعقيد احلضاري. -وعر

ملوضواعت الصراع الثقايف واالجتماعي والسياسي بني الطبقات داخل اجملتمع الروسي.

ج -استمد تولستوي موضوع روايته من حادثة انتحار بطلتها امرأة صبية هجرها عشيقها فرمت
بنفسها حتت قطار .العشيق صديق تولستوي الاي شاهد املشهد بأمّ عينه .من هنا كانت الواقعية املذاهب
املهيمن على الرواية.
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وتبدو الواقعية يف إسقاط الاات على الشخصيات .فشخصية ليفني متثل حياة تولستوي وحريتذه
وآالمه منا تزوج صوفيا.
كما جتلّت الواقعية يف العودة إىل التاريخ (احلرب) وإىل البيئة الطبيعيّة (الريف واملدينة) ويف البيئذة
االجتماعية يف موسكو وبطرسبورغ والريف مبا يف ذلك املسارح والفنادق واملكتبات ووبقات اجملتمع.
وإذا كانت الواقعية هي نقد احلياة والكشف عما فيها من شرور وآثام ،وإلقاء الضوء على حقيقتها
اجلوهرية األصلية الدفينة ،فإنّ تسولتوي واقعيّ هباا املعىن لكنَّه يعدّ مثالياً لكونه يدعو من خالل فنّه الروائي
إىل أن يتخا اإلنسان غاية أخالقيّة منوذجيّة تقوده إىل الكمال.
د -نالحظ أن تولستوي أسقط الكثري من ألوان جتربته اخلاصة ،ومن أمناط العيش اليت مارسذها يف
حياته ويف جمتمعه .قدّم إلينا شخصيات غري مستقرة ،مصلوبة بني نزاعات دنيوية شرسة وتطلّعات روحيّذة
خالصيّة حترريّة .وبعض هاه الشخصيات تأمل حىت املوت ...كما حل بتولستوي نفسه ،الاي عايش حياة
لاة وترف وجاه ،مث حاول التحرر منها ولو بشكل جزئي ...هكاا بدت آنّا ضحية قدرها ،فلم تسذتطع،
على أنوثتها وحبها احلياة ،أن تستمر يف لعبة التناقضات ،فوجدت خالصها يف املوت ،ألنَّها مل تبحث عذن
اهلل يف حياهتا ...وقضى عليها النظام الكوينّ بدفع مثن أعماهلا..
ونالحظ أن دوللي وكييت انتهتا هناية خمتلفة على الرغم من معاناة كلّ منهما.
ونرى أن ليفني املتفلسف استقر يف اإلميان بعد الشك.
ولكن الكسي فرونسكي والكسي كارينني دفعاً مثن اإلمهال واإليقاع الالشذرعي للحيذاة واإلمث
والزنا.
إن كلّ ما عاناه أبطال تولستوي هو ما عاناه تولستوي نفسه :من سيطرة فكرة املوت عليه،
إىل كونه ضحيّة جسده مدّة وويلة؛ إىل كونه عرف اليأس الكبري يف فترات شبابه وزواجه؛ ففذي
ستيفان الكلف بامللاات جانب من تولستوي؛ ويف ليفني الزوج والكسي العشيق جوانب عديذدة
من تولستوي الضحيّة العاشق اليائس ،العب امليسر ،وريد الديون.
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هذ) لقد جاء حتليل تولستوي لنفسيات شخصياته عفوياً ،غنيّاً ،بعيداً من التكلف يعتمذد علذى
الواقعيّة والتلقائيّة يف التعبري والعيش والتطلع.
و) ال يكفي أن يكون بطل تولستوي هو اإلنسان دائماً ،بل هو اإلنسانية أيضاً .ومن املسذتبعد أن
يكون أيّ فنان استطاع أن يدرك التناسب احلقيقي بني هاا وذاك كما فعل تولستوي.
إن االرتباط املتبادل بني اإلنسان واإلنسانيّة هو مادة دراسته الفنّيّة مثلما اإلنسان نفسه .ولاا فذإن
العالقات بني آنا وفرونسكي عند تولستوي هي عالقات ضيقة ومنعزلة للغاية ،وألجذل إوذالق تلذك
العالقات من عزلتها وإخراجها إىل العامل ،وألجل مقارنتها باملصائر واحليوات األخرى ،يطوّر إىل جانبذها،
يف احلقيقة عالقة كييت وليفني لتصبح رواية مستقلّة حبد ذاهتا.
ز) إنّ األدب الواقي بعد تولستوي هو الترابط الاي اكتشفه لألدب الروائي بني وصف احليذاة،
والنفسية ،والفلسفة ،والتاريخ والفن .وعالوة على ذلك فإن تولستوي نفسه تلميا جمتهد للواقعيّة السذابقة
له .إنه انصهار عضوي للماضي واملستقبل ،للواقعيّة اليت ميثلها هو نفسه ،ولتلذك الذيت ظهذرت بعذده.
فتولستوي جديد على قدر ما هو تقليديّ ،ومعاصر على قدر ما هو تارخييّ.
إن الناقد سريغي زاليفني اختصر تولستوي يف مسات مخس من غري أن يقلل من شأنه ،بذل جذاء
اإل"از ليضع هاا العمالق يف قمةٍ عجز عن بلوغها كثري من األدباء واملفكرين قال زاليفني:
 -3هو البحث احلماسي عن احلقيقة يف احلياة.
 -2وهو النزعة اإلنسانية السامية.
 -3وهو حدة النقد االجتماعي.
 -0والتغلغل البالغ العمق يف عامل اإلنسان الروحي.
 -0وهو قوة املهارة الفنّيّة.
يف هاه السمات اخلمس حدّد الناقد إبداع تولستوي املميّز .ما جعل لينني يكتب عنذه ..." :ويف
تراثه ذلك الشيء الاي مل يصبح ويّ املاضي ،والاي هو ملك املستقبل".
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 -1الشخصيات:
 كارينني :زوج آنّا ستيفان :أخو آنّا وزوج دوللي ليفني :زوج كييتفرونسكي :عشيق آنّا
آنّا زوج كارينني وبطلة املأساة

أوال :آنّا:
متيزت شخصية آنا مبالمح إ"ابيّة وأخرى سلبيّة:
 فقد أحبت ابنها/وساعدت أخاها وزوجته دوللي على املصاحلة/وكانت تشعر بالانب عندما المتيّز بني اخلري والشر/وتتعاب بسبب اخليانة/وكانت مثقّفة تكتب وتطالع/وتتحلى باجلرأة والصذراحة/إىل
كوهنا جاابة ساحرة.
 أما املالمح السلبية فقد برزت يف كون شخصيتها ضعيفة/تزوجت برجل ال حتبه/نافست كذييتعلى قلب فرونسكي/حتدت زوجها وتنبيهاته واسذتقبلت عشذيقها يف بيتذها/الزمها شذعور بالكآبذة
والقلق/منفعلة أحياناً حىت فقدان الوعي/كانت تعاين من حالة االنفصام إىل حد كبري/محلت بشذكل غذري
شرعي/مالت إىل التلاّذ باجلسد إىل حد التهوّر/انتحرت فقتلت احلياة اليت هي نعمة من نعم اهلل.
ثانياً :كارينني
 رجل دولة/كثري األشغال/فاتر جتاه زوجته/غامض ال مبال/يعتقد أن املال يغين عن احلنذان/يوهمبانه متدين وحريص على التقاليد حىت التزمت/ربح العامل وخسر عائلته.
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ثالثاً :فرونسكي
 ضابط وموح|/أوهم كييت بأنّه حيبها/أحبّ آنّا على الرغم من زواجها/فضل العق على الطموحاملهين/كثري الديون/حاول االنتحار/خسر آنّا ومل يربح مستقبله.

منتخبات بقلم تولستوي نفسه
 -1تولستوي واإلميان باهلل:
"إن فكرة اإلنسان عن اهلل هي وليدة وعيه لضعفه .ومل يقنعين بوجوده ،وبصلتنا به ،شيء أقذوى
من هاه الفكرة:
إن كل خملوق قد وهب من اإلمكانات ما يتفق ورغباته ومطالبه ،ال شيء أكثر من ذلك وال شيء
أقل ،وأليّ غر

وهب اإلنسان قوة اإلدراك ملثل هاه املسائل :العلة األوىل ،واألبد ،والالهنايذة ،والقذوة

املطلقة؟
إن املقدمة يف ما أحتدث عنه هي فرو

تؤيّدها عالمات ،وإن اإلميان حبسب تقدّم املرء يتمّم صحة

هاه الفرو  ...إنه أليسر وأبسط أن نتخيل الوجود األبديّ للكون بنظامه العجيب الاي ال ميكن تصذور
مداه ،من أن نتخيل وجود خالق له .إن تطلّع اجلسم والروح إىل السعادة هو السبيل الوحيذد إىل تفهّذم
أسرار احلياة ،وإذا تصادمت نوازع اجلسد ،ونوازع الروح وجب أن هتيمن نوازع الذروح ،ألنَّ الذروح
خالدة كالسعادة اليت تنتجها .وإنَّ حتقيق السعادة هو السبيل لتقدم الروح ورقيّها ،وإنّي لست أفهم ضرورة
وجود اهلل ،ولكنَّين أؤمن به ،وأصلّي له كي يعينين على أن أدركه".

 -2حب خفي:
"أيداخلك الشك يف أين أحبك يا زنايدا؟ إن كان األمر كالك فإين أسألك الصفح ،فذإن اخلطذأ
خطأي إذ كان عليّ أن أؤكد لك ذلك بكلمة ...أتاكرين حديقة كبري القساوسة وممرّها اجلذانيب؟ كذان
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على لساين ما أفصح به عما يف نفسي كما كان على لسانك .ولكن كان عليَّ أن أكون البادىء .أتذدرين
ملاذا فكرت ،مث مل أقل شيئاً؟ ذلك ألنين كنت من السعادة حبيث مل يبق ما أرغب فيه وخشيت أن أفسد ال
هناءب وحدي ،بل هناءتينا معاً ...وسيبقى هاا اللقاء أعزّ ذكرى إىل نفسي حىت هناية حياب".
 -1احلرب:
"إن احلرب أمر باول ...هي شر ال ريب فيه ،حىت أن الاين خيوضون غمارها حياولون جتاههذا أن
خينقوا ضمائرهم .أحقاً ما أنا فاعل؟ أرشدين يا إهلي إن كنت أعمل باوالً".
 -4نصيحة:
"إين أنصح لكم نصيحة ...يف هاه الدنيا كثريون غري ليو تولستوي ،ولكنكم هتتمون بليو هذاا
وحده".

ماكسيم غوركي
1811 -1919
 فقد أبوه ومل يتجاوز اخلامسة من عمره تزوجت أمه من عامل فقري معوز. عاىن ماكسيم من حالة الفقر هاه وذاق مرارة العيش. فاضطر إىل أن يعمل يف التاسعة من عمره ليكسب قوت يومه. مل يكن العمل باألمر اهلني يف روسيا يف ذلك الوقت. فجاب البالد شرقيّها وغربيّها سعياً وراء الرزق ويلة اخلمسة عشر عاماً التالية.هاه احلياة القاسية أتاحت ملاكسيم غوركي االحتكاك بالطبقات الدنيا مذن الشذعب الروسذي،
فتفتحت عيناه على ما كان يعانيه الشعب من أحوال البؤس ،واحلرمان ،والفاقة ،وعلى ما كانذت تبديذه
السلطات املسؤولة من إمهال وعدم اكتراث ،ال بل من ظلم وتعسف أحياناً كثرية.
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مل يكتف ماكسيم غوركي بالنظر إىل الواقع ومراقبته ،إمنا انكبّ على القراءة واالوذالع ،يلتذهم
بشغف كل كتاب كان يقع بني يديه .وفيما كان يعمل يف ورشة السكك احلديدية يف مدينذة "تفلذيس"
نُشرت له أوىل قصصه يف إحدى الصحف فكان ذلك بدء التحوّل يف حياته.
تواىل جناح غوركي بعد ان جتلت موهبته كاتبًا قصصيًّا .وسرعان ما أصبح امسه يتردد على األلسنة
ويف الصحف إىل جانب أمساء أقطاب األدب الروسي يف ذلك العصر مثل "تولستوي" وغريه.
وجتاوزت شهرة غوركي حدود البالد إىل سائر أحناء العامل .حىت أن إحدى مسذرحياته "الذدرك
األسفل" ظلت تُمثّل على مسارح برلني عامني متتاليني.
 اضطهده البوليس الروسي النضمامه إىل احلركة الدميقراويّة االشتراكيّة ،ولكنَّ حمبّة الشعب لذهتضاعفت.
 اشترك يف ثورة العام 3940م مث غادر روسيا ،ليواصل محلته على القيصرية من اخلارج. يف العام 3944م استقر يف "كابري" مث اتصل "بلينني" وتووّدت الصلة بينهما ،حىت حتولت إىلصداقة متينة.
 نشبت احلرب العاملية األوىل ،فلم يشترك فيها ،واختا موقفاً مساملاً ،لكنه أيّد االنقالب الشيوعيالاي حدث يف روسيا (سنة 3934م) وآزر احلركة "البلشفية) وملا كُتب هلا النصذر ،أصذبح ماكسذيم
غوركي املسؤول الرمسي عن الشؤون الثقافيّة وعن محاية التراث الروسيّ .فكانت فرصة كذبرية إلسذداء
خدمات جليلة لرجال الفكر.
 عا غوركي مثانية وستني عاماً  09قبل نشوب الثذورة البلشذفية و39عاصر هاه الثورة وعايشها .فيمكن عدّه كاتباً خمضرماً أي أنه وجد أمامذه
مادة خصبة لإلنتاج األديب ،فكان ذلك السبيل الوفري املتنوع مذن القصذص
والروايات واملسرحيات واملاكرات .وقد مر هاا اإلنتاج األديب يف مراحذل
ثالث:
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 -3بني عامي  3894و3944م كتب غوركي قصصه القصرية اليت بدأ هبا حياته األدبية واليت نذال
هبا الشهرة وكان أبطال هاه القصص من املتشردين والبائسني.
 -2بني عامي  3944و3932م كتب غوركي رواياته ومسرحياته اليت صور فيها احلياة يف روسذيا.
وإقدام غوركي على كتابة املسرحية كان هبدف االتصال املباشر بالشعب حمذاوالً االهتذداء إىل حلذول
للمشاكل واملآسي اليت كان الشعب يعانيها.
 -3بني عامي  3933و3937م كتب غوركي أروع مؤلفاته .إذ أمت غوركي نضجه فاستقرت آراؤه
وتبلورت أفكاره .وفيها أمتّ كتابه املشهور الاي قصّ فيه سرية حياته يف ثالثة أجزاء حتت عنوان (وفوليت-
حياب -جامعاب) وقد استغرقت كتابته تسع سنني بني عذامي  3930و .3920ويف هذاه املرحلذة أمتّ
غوركي كتابه "ذكريات" مث "مقتطفات من يومياب".
كتب غوركي عدة مسرحيات ناكر منها:
 الدرك األسفل :صورة واقعية عنيفة حلياة الطبقات الدنيا. -أعداء :عر

للعالقة بني العمّال وأصحاب العمل.

الرجل العجوز :حماولة أراد فيها غوركي أن يبيّن كيف ميكن أن يستحيل اإلنسان شخصاً تشذمئز
منه النفس ،إذ يظنّ أنّ ما لقيه من عااب يعطيه احلق يف أن يثأر من اآلخرين.
صحيح أنَّ غوركي ليس كاتباً مسرحياً من الطراز األول ،ألنَّ معظم مسرحياته تعوزهذا احلبكذة
الفنّيّة ،ولكنه بالرغم من ذلك ميتاز بواقعيته وهاا الواقعية متتاز بالصدق ،وهاا الصدق يعين أن غذوركي مل
يستمد شخصياته من عامل اخليال بل من الواقع الاي عاشه وخاه بنفسه.
وأنت تقرأ مسرحيات غوركي تشعر بأنك أمام كاتب صادق ال خيترع وال يتخيل وإمنا يسذجّل
الصور اليت رآها وملسها وانطبعت يف ذاكرته.
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إنَّ املقام األول يف املسارح السوفياتيّة هو ،وبعاً للتمثيليات اليت تعاجل مشكالت الشعب السوفياب
يف واقعه .بيد أن هاه املسارح قد أخات تعود إىل األدب الكالسيكيّ وتستقي منه وتعيد متثيل روائعه.
وبالنظر إىل املسرح الروسي يف الستينات يتضح هاا القول إذ جند ثالثة من كبار املخرجني حفلوا
مجيعاً بأدب غوركي بصورة خاصة هم:
 توفستو نوكوف بابوتشكني ليفانوفانصرف هؤالء الثالثة إىل ميزات غوركي أديباً وقاصًّا ،فقد هبرهم منه نصذاعة البيذان ،وبراعذة
احلوار ،وتلون التعبري ،ووفرة الصور واتساع األفق األديب.
فأما أوهلم توفستوكوف ،فقد أخرج رائعة غوركي "الاابرة" على املسرح الكذبري يف لينيغذراد،
فتألقت املسرحية ببهاء ساوع ألن املخرج عرف كيف يعبّر بصدق عن آراء كاتبها يف كل عمقها ودقّتذها
ومجاهلا .وقد أكدت هاه املسرحية أن أدب غوركي ما يزال معيناً سخيّاً ميكن للمسرح أن يرتوي منه ،فال
ينضب وال يشحّ.
أما ثانيهم بابوتشكني ،فقد أبدع يف حتفة غوركي "املصطافون" اليت جاءت آية يف اإلخراج واألداء
والتعبري .فقد نظر إىل هاه القصة على أهنا دراسة لطبقة املثقفني يف مطالع القرن العشرين ،ونقد النفصذام
هاه الطبقة عن سائر أبناء الشعب.
أما ثالث الثالثة ليفانوف وهو خمرج بارع وممثل مشهور يف "مسرح الفن" يف موسكو فقد أعذاد
إخراج مسرحية غوركي "إيغور بوليتشوف" يف عمل مجيل ممتع .وقد قام ليفانوف شخصياً بذدور إيغذور
فأبدع وأجاد وأبرز للناس شخصاً هائل القوة ،جبّار املزاج ،عاشقاً للحياة ،كارهاً للموت .وكذان جنذاح
هاه املسرحية عائداً إىل أن ليفانوف رأى يف غوركي كاتباً شكسبرييا يصف وراء كل فرد وبقة بكاملذها
من وبقات اجملتمع قبيل الثورة ،ويصوّر خالل ذلك مرارة الكفاح الاي متيزت به تلك احلقبة من الزمن.
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ترك غوركي للعامل إنتاجاً أدبيّاً ضخماً بلغ  34مسرحية و 304قصة معظمهذا مذن القصذص
القصرية .هاا غري الكتب واملقاالت والدراسات واألحباث األدبيّة.
من مسرحياته:
 التافهون 3943م. احلضيض  3942وفيها اهتام صارخ للنظام االجتماعي الفاسد. أبناء الشمس  3940كتبها يف املعتقل. الرجل العجوز (ماذا تستفيد من حتطيم حياة اآلخرين؟ هل لنا حق يف احلكم على غرينا يف أنيصدر كل منا احلكم على اآلخر؟).
 -األعداء  3947عر

فيها العالقة بني العمال وأصحاب العمل.

 دوستيغايوف واآلخرون 3934م. سوموف واآلخرون 3933م -إيغور بولتيشف. الاابرة. املصطافون. -الدرك األسفل :اليت ظلّت تُمثّل عامني متتاليني على أحد مسارح برلني.

من رواياته:
 فوماغوردييف :أول رواية وويلة نشرها يف العام 3899م ،وفيها وصذف حليذاة التجذار.وكانت السبب يف اضطهاد حكومة القيصر له.
 األم :الرواية اخلالدة اليت تصور نضال الشعب الروسي ووبقاته الثورية من العمال والفالحذنيواملثقفني يف نضاهلم من أجل احلياة اجلديدة ،وضعها يف العام 3947م.
 -وفوليت 3933م -حياب -جامعاب (سرية حياته).
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 آل ارتامونوف 3920م. أين اهلل؟ أو (اعتراف ابن الشعب 3948م). وراء الرغيف. والّب الليل ،يعاجل فيها املسؤولية امللقاة على عاتق الشباب املثقّف الواعي الاي يسعى جاهداًلتركيز دعائم املستقبل املشرق.
 األصدقاء الثالثة ،وهي قصة الكفاح والعمل اجلماعي الذاي يذؤدي بصذاحبه إىل التقذدمواالزدهار.
قال غوركي:
"إنّ القرن السابع عشر أقام املسرح من أجل النبالء،
والقرن الثامن عشر أقامه من أجل البورجوازية ،وحنن
نريد أن نقيمه من أجل العشب.
إن تولستوي ودوستويفكسي جعال من الفرد الروسي إنساناً شبه خيايل مبطذامح ختتلذف عذن
مطاحمنا .أما غوركي فقد جعله إنساناً يشكل جزءاً من الشعب الوحيذد الذاي هذو شذعب البؤسذاء
واملضطهدين .إن غوركي هو أديب إنساين أكثر منه قوميّ وسياسيّ".

شعراء روس
مارينا تسذﭭذيتا ييذﭭذا :ولدت يف موسكو سنة 3892م ،توفيت والدهتا عازفة البيانو عذام
3947م فتوىل والدها ايفان عامل لغات وأستاذ يف جامعة موسكو -تربيتها وتعليمها.
بدأت مارينا كتابة الشعر يف السادسة من عمرها باللغات الروسيّة والفرنسيّة واألملانيّذة .يف سذنة
3948م أرسلها والدها إىل جامعة السوربون يف باريس لسذماع حماضذرات عذن األدب الكالسذيكي
الفرنسي ،وأصدرت ديواهنا األول يف العام 3934م بعنوان "ألبوم املساء".
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عكست أشعارها مهوم حميطها املنزيل الضيق وهواجسه وانطباعاته ،وحميطها االجتماعي املقتصذر
على األصحاب واملعارف ،مث أصدرت يف العام 3932م "الفانوس السحري" ،وقد سذاعدها يف النشذر
صديقها سريغي إيفرون والاي تزوجته خالل تلك احلقبة.
تعمق أسلوهبا مع مرور الوقت وبدأت لغتها بالتطور وإيقاعها بالتبلور ،وكذان عهذدها مليئذاً
بالصراعات بني املدارس األدبيّة واالجتاهات النقديّة ،ويف خضمّ الصراع بني ممثّلي املدرسة الرمزيّة واملدرسة
املستقبليّة ،كان صوت الشاعرة مسموعاً منفرداً لدى النقاد مرحّباً باألصيل .كانذت وجدانيّذة املنطذق
واملعاناة ،وكانت مسؤوليتها هائلة حنو الكلمة الشعريّة ،واألصالة ،والواقعيّة املعاشة.
مل تستوعب ثورة شباط الاجوازية وال ثورة اكتوبر االشتراكية كانت بعيدة عن السياسة .ومذن
سنة  3934وحىت 3924م كانت حقبة إبداعها األساسية ،فكتبت ست مسرحيات درامية :زوبعة ثلج،
نادرة ،الشباب البستوين ،أبو اهلول ،املالك احلجريّ ،مالك السعادة ،ويف العام 3922م كتبذت ملحمذة
"الفتاة القيصرة" و"على احلصان األمحر" ،مث "آال".
مث كتبت "ملحمة اجلبال" و"ملحمة النهاية" ،ويف سنة 3923م صدر هلا يف برلني ديوان "مهارة".
من هاه اللحظة بدأت تنغلق على نفسها ،وتبتعد عن حميطها األديبّ لتعيش يف عاملها الشذعريّ اخلذاص،
وعانت كثرياً من شظف العيش والشعور بالغربة ،ويف سنة 3920م ،توجهت العائلة إىل باريس ،فاستقبلها
املهاجرون الروس بالترحاب ،لكنها ما لبثت أن اصطدمت هبم وبعاداهتم فآثرت االنفراد .صدر للشاعرة يف
باريس" :ملحمة من البحر"" -حماولة الغرفة"" -ملحمة السلّم" و"ملحمة اهلواء" و"أوتذوبيس" و"الثذور
األمحر"  ،ودراما "ثورة أفروديت" ،ولقد أدت عزلتها التامة يف الوسط األديب الروسي إىل الفقذر املذدقع،
فاضطرت ابنتها للعمل يف حياكة الصوف خبمس فرنكات ،يومياً ،كانت ال تكفي لسد عوز العائلة ،ومذا
لبث أن اشتد حنينها إىل الوون ،ويف العام 3939م أُعطيت لقب املواونية الروسية ومسح هلا بالعودة ،كذل
هاه املعاناة ظهرت يف كتاباهتا الشعرية والنثرية.1
 -1مجلة كتابات معاصرة -م 9عدد  -19ت – 9ك1221 -1م -من الشعر الروسي -د .بدر غزاوي -ص .150
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كانت قد بدأت احلرب العاملية الثانية عندما غادرت إىل الوون ،وقد مسعت وهي يف وريق العودة
عن فظائع األملان يف تشيكوسلوفاكيا ،فازدادت مهّاً على همّ ،وانطوت على نفسها وهي يف بلدها موسكو،
واضطرّت للعمل يف الترمجة ،مث إىل مغادرة موسكو حتت ضغط جحافل األملان القادمني إىل قريذة صذغرية
فقرية .وحينما أضحت حياهتا ال تطاق انتحرت يف 3903/8/33م.
هكاا هوت "مارينا تسذﭭيتا ييذﭭا" اليت لعبت دوراً كبرياً يف إدخال احلداثة إىل الشعر الروسذي،
كما أهنا عكست معاناة الشعب الروسيّ ومشاعره وحياته بكلّ صدق وإخالص خالل النصف األول مذن
القرن العشرين.
"وبالك تعدّ ركناً مه ّماً يف مسرية الشعر الروسي وتطوره يف التاريخ املعاصر.
تركت مارينا ثروة شعرية وأدبية خالدة ،وهاه مناذج حية من شعرها.
قالت خالل وجودها يف باريس قصيدة بعنوان "باريس":
البيوت تطأ النجوم والسماء أدىن
واألر

قريبة كاحلمّى

يف باريس الرحبة املبتهجة
هي هي التعاسة املتوارية
صاخبة شوارع املساء مع انطفاء شعاع الغسق
دخان دخان يف كل مكان
وشفاء الرجف وعني اجلحوظ.

أنا هنا يف وحدب
لكم هو عاب لو اتكأ رأسي اآلن
إىل جاع شجرة الكستناء
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يف قليب دموع أشعار (رستان)
يف قليب دموع موسكو البعيدة
(باريس 3949م)
إهنا دموع الشوق واحلنني ،تتبدى يف كيان هاه الشاعرة وهي بعيدة نائية عن وونها احلبيب .كذلّ شذيء
أمامها ينطق باحلزن واحلمّى .أليست موسكو بعيدة.
وماذا فعل األملان ببلدها ،أخاوا كل شيء وصادروا املنازل والدور ،لكنهم مل يقدروا على مصادرة القلوب
العامرة بالوونيّة والعزمية ،كان ذلك يف العام 3939م ،عند انالع احلرب العاملية الثانية:
أخاوا بسرعة وبغزارة
أخاوا اجلبال وخمزوناهتا
أخاوا مناجم الفحم والفوالذ
الرصاص والكريستال...

أخاوا السكر والاسيم
أخاوا الغرب والشمال
أخاوا املناجل واالهراءات
أخاوا اجلنوب والشرق
أخاوا كارال فيغاري والتاترا
أخاوا القريب والبعيد
وأكثر إيالماً من أخاهم جنَّة األر
أخاوا حبرهبم بييت وأرضي
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أخاوا الطلقات ،أخاوا السالح
أخاوا السواعد ،أخاوا الصداقة
ولكن ما دام يف القلب رمق
ستبقى بالدي حتمل السالح.
ويف قصيدة أخرى بعنوان "ليل األر " تتجلى الوونية العارمة يف قلب هاه الشاعرة ،وهي تغنّذي علذى
أرضها الغالية نشيد الصمود واإلصرار:
أنا سأظفر بك من كل األر

والسماء

ألن الغابة مهدي ،والقا غابيت
ألين أوأ األر

بقدم واحدة

ألين أغين عنك أغنييت الواعدة
أنا سأظفر بك من كل األزمنة والليايل
من كل الرايات املاهّبة والصوارم
أرصد دونك األبواب وأصرف احلراس
لكوين بليل األر  .أوثق احلراس.
موسكو 3937م
وحيث تنهمر دموع احملبني تنبت الورود والرياحني ،ألهنا دموع احلب والوفاء ،ذلك ما يتجلى يف
قصيدة نظمتها الشاعرة يف موسكو سنة 3923م:
هناك حيث تقع الدمعة
ستنبت يف املكان ذاته الورود
وحيث حكتُ احلرير
ستُشرى شبكات الصيد
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بدل البحر ،أروم السماء
بدل البحر ،كلّ األر
وليست كشبكة صيد بسيطة
شبكة أغنييت الواسعة.1

قسطنطني سيمونوف (استراحة مقاتل) 1898 -1811م
شاعر روسيا وأحد الروائيني الكبار فيها .وقد ال جتد الكثريين من الذروس اليذوم يعذودون إىل
روايات سيمونوف عن احلرب ،خباصة ثالثيته الروائية عن احلرب الوونيّة العظمى ،لكنك ستجد بالتأكيد،
إن مل يكن يف كل بيت ،ففي الكثري من البيوت أعماله الشعرية ،فمن من الروس مل ينشد "انتظريين" .ومن
منهم مل يقرأ "مخس صفحات" مرات ومرات ،أو "معك ومن دونك" ،ناهيك عن اجلنود الذاين راحذوا
يضعون "انتظريين" كتعوياة يف جيوب قمصاهنم تبعد عنهم خطر املوت ،وحني يأب املوت الاي ال يعترف
بالتعوياات تبقى "انتظريين" يف جيب القتيل عالمة أمل بالشعر.
فالروح مع الشعر تروح إىل احلبيبة املنتظرة ،هناك -أجل -بالشعر كما بالبندقية قذاوم الذروس
املوت ،واليوم أيضاً ما زالوا يقاومون اخلراب بالشعر ،وبالشعر يستجمعون عزمية احلياة ،يغلّفون هبا الروح
الروسيّة ،فقد كان يفتوشينكو على حق حني قال :الشاعر يف روسيا أكثر من جمرد شاعر ،فللشعر مكانذة
خاصة يف وعي الروس ويف قلوهبم ،وعلى الرغم من التغيريات الكبرية اليت واولت احلياة الروسية والعقذل
الاي راح يتشكل يف ثقافة ما بعد الشيوعية ،إال أن أعمال الشعراء الكبار ما زالت تُطبع وتنشذر مبئذات
آالف النسخ ،وما زال بإمكانك أن ترى الكثري من الشباب يف احلافالت وعلى مقاعد احلذدائق اخلضذراء
مستغرقني يف قراءة أمخاتوفا وبوشكني وغريمها.

 -1كتابات معاصرة -م -9عدد  -19الشعر الروسي -ترجمة وتقديم د .بدر غزاوي -ص  150و.151
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حني تقع األشياء يف منطقة ما فوق األحاسيس ،منطقة األحاسيس اخلاصة الذيت ال يذدركها إال
شاعر ،يكون الشعر .فحني ال يطاوع املرء الكالم ،يكون الشعر هو ما حيتل منافا الروح وخمارج الذدمع،
وميسك باللسان ،هكاا كان حال قسطنطني سيمونوف العائد من ﭬذيتنام سنة 3943م:
ال يطاوعين النثر .ال يطاوعين
فكما لو أن تلك األحالم املنسيّة
تلك اإليقاعات القصيّة تطرق مسعي
من حربنا ...من هناك...
وهكاا كان حاله يف العام 3944م ،حني راح يستعر

أصدقاءه الاين غلبوا املوت يف ساحة احلرب ،فإذا

باملوت يغلبهم يف مكان آخر:
ميوت األصدقاء ميوتون...
من بني األصابع يتسللون.1
من بني قصائد سيمونوف الكثرية ،تعدّ قصيدة (انتظريين) األشهرَ على اإلوالق ،فهي مذا أن وبعذت يف
جريدة الاافدا يف  30كانون الثاين من العام 3902م حىت أصبح صاحبها يف اليوم التايل بالاات واحداً من
أكثر األمساء األدبيّة شهرة ،كما يقول الزاريف يف مقدمة (كنت وأبقى صحفيّاً):
(انتظريين)
أعود
انتظريين أعود
انتظريين بلهفة فحسب
انتظريين حني خييّم احلزن ،وأصفرَ يهطل الغيث
انتظريين حني يكنسون الثلج
 -1جريدة السفير -عدد  -2211الجمعة  -9001/10/1منذر بدر سلوم -قسطنطين سيمونوف شاعرا -ص .19
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انتظريين حني حيلّ الصيف
انتظريين حني اآلخرون .ال ينتظرون
انتظريين حني يسلون ،ينسون
انتظريين حني من بعيد بعيد ...ال رسائل تأب ال أخبار
انتظريين حني يفقد اجلميع صاهم على االنتظار...
أعود ...انتظريين أعود...
انتظريين وال تبخلي باخلا
انتظريين ولو آمن إبين وأمي
بأنين مل أعد بني األحياء
ولو ضاق رفاقي ذرعاً باإلنتظار
وراحوا يتحلّقون حول النار
ويشربون كأس مخر مرّ
على روحي أنا
انتظريين وال تتعجلي تناول الكأس مع الشاربني.
أعود ...انتظريين أعود
رغماً عن أنف املنايا واخلطوب
وليقل كل من مل ينتظر:1
لقد حالفه احلظ.
فأنّى هلم أن يعوا
كيف أنَّ انتظارك وقاين لظى النار
 -1السفير الثاني -عدد  -9001/10/1 -2211بدر سلوم -قسطنطين سيمونوف شاعرا -ص .19
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كيف أنَّنا وحدنا دون اجلميع
سنعرف سرّ بقائي على قيد احلياة.
كل ما يف األمر
أنك أجدت االنتظار
كما مل يُجده اآلخرون.
ويف قصيدة أخرى يتفقد سيمونوف أشياءه اليت سيأخاها إىل اجلنّة ،فيكتشف بأنه سيأخا كلّ شيء ،بعذد
أن يأخا امرأته ،اليت قيل الكثري عن عالقته اإلشكالية هبا يف احلياة الواقعية .فإذا باهلل يغضذبه ذلذك ،وإذا
بصاحبنا يُعاد إىل األر

ثانية ،ملعوناً مطروداً:
لو أن اهلل بعظيم قدرته
أدخلين إىل اجلنة بعد املوت
فما الاي سأفعل مبا لديّ
فيما لو أمرين باإلختيار...
ففي اجلنّة لن أحتاج
إىل امرأة مطواعة تتبعين يف دروب عَدْن...
سآخا واحدة مثل امرأب إىل هناك

شرّيرةً مزاجيّة تشاكسين،
لكنها امرأب وإن يكن إىل حني،
إمرأب اليت تعابين على األر ،
ولن أشعر معها بامللل يف النعيم،
فما أقلّ من سيجلب معه
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إىل اجلنة نساء كهاه
فكأين هناك بالقديسني
يالحقونك بعيوهنم ماهولني.1
وسآخا معي إىل هناك املسافات
لكي أعاين لوعة الفراق
ولكي أتاكر مع البعد
وجع األيدي الباقي بعد العناق...

وسآخا معي إىل اجلنّة مجيع األخطار
لكي تنتظرين مبزيد من اإلخالص
لكي ال متنح زرقة عينيها
يف بييت جلبان.

وسآخا صديقاً وفيًّا
يكون يل رفيق مائدة هناك
وسآخا عدواً أعاديه
يف حلظة غضب وشرّ.
ولن أترك هنا على األر
ال ُحبّ وال شفقة وال حنني
وال حىت بلبل كورسك
 -1منذر بدر سلوم -السفير  -9001/10/1 -2211سيمونوف شاعرا -ص .19
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وال شيء ...ال شيء حىت أتفه األشياء
ولو كان ممكناً ألخات املوت
وملا تركته هنا على هاه األر
وألخات كل ما يعود يل
على األر

إىل جنة عدن.

وإذا باهلل مدهوشاً
يلعنين على هاه األوماع
ويدفع يب مسرعاً إىل األر
ألعود ثانية من حيث أتيت.1

 -1السفير -العدد  -9001/10/1 -2211منذر بدر سلوم -قسطنطين سيمونوف شاعرا.
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األدب الفارسي
ظهور الشعر الفارسي وتطوره بعد اإلسالم
قبل اإلسالم ،كانت اللغة البهلويّة 1هي لغة إيران الرمسيّة ،لكن دخول اإليرانيني يف اإلسالم ،أدى
بالتدرج إىل رواج اللغة العربيّة ،لك ّن ذلك مل مينع من أن تستمر الفئات الكذثرية مذن الفذرس غذري
املسلمني ،الاين كان تعدادهم ال يزال وفرياً يف إيران حىت أواخر القرن الرابذع يف اسذتخدام اللغذة
الفارسيّة.ويف هاه األثناء كان تعاوي الفرس للّغة العربيّة واألدب العريب يزداد رواجذاً ،وكذان ذوو
املواهب منهم ميارسون مواهبهم يف نظم الشعر العريبّ واألدب العريبّ وإنشاد األشعار املختلفة .وقذد
تطور الشعر العريبّ يف إيران بسبب هاا العامل األساسيّ تطوراً كبرياً عن ذي قبل ،ويف الوقت نفسذه
أدّى هاا التطور العدمي النظري إىل أن َبعُدَ هاا الشعر كثريًا عن حالته القدمية وتقبّل شكالً جديداً متاماً،
ومجّل الصور اليت نراها يف آثار أوائل شعراء الفارسيّة الدرّيّة [احلديثة .]2ووبّق الفرس أوزاهنم الشعرية
اليت كانت إكتسبت حىت هاا الوقت مقاييس حمدودة معلومة على أصول األوزان العربيّة أو متفرعاهتا،
واستعاروا من علم العرو

عند العرب قواعد األوزان واألحبر الشعرية واملصطلحات اخلاصّة بذالك

العلم .لكن "در بنا هنا أن ناكر أنّ الشعر الفارسيّ الدرّي مل ينظم تقليداً لألوزان العربيّذة ،فلذيس
هنالك من شبَهٍ قاوعٍ بني األوزان العربيّة والفارسيّة ،إال يف املوارد اليت قلدّ فيها الفذرس عذدداً مذن
األوزان اخلاصّة والعربيّة ،وأدخلوها من وريق الصنعة يف الشعر الفارسيّ ،ويف املوارد اليت أخذا فيهذا
شعراء العربيّة األوزان الفارسيّة من قبيل حبر املتقارب احملاوف واملقصور أو حبر اهلزج املسدّس احملاوف
والرباعيات.3

 -1اللغة البهلوية :أو الفارسية الوسطى تمثل المرحلة االنتقالية من الفارسية القديمة إلى الفارسية الحديثة ،وقد كانت هي لغة إيران في العهد
الساساني ،واآلثار الموجودة في اللغة البهلوية هي أوفر اآلثار األدبية في مرحلة ما قبل اإلسالم وأوسعها ويختص القسم الرئيسي منها باآلثار
الزرادشتية.
 -2الفارسية الدريّة :لغة إيران الرسمية اليوم وهي امتداد للفارسية الوسطى (البهلوية)ُ .كتبت بعد اإلسالم بالخط العربي ،وقد أخذت أيضا من
اللغة العربية أكثر من  ٪90من األلفاظ وبخاصة الكلمات المتداولة في اإلدارة والسياسة والعلوم والفلسفة والفقه ،وأكثر الكلمات العربية اختلفت
في الفارسية صورة ومعنى وتلفّظا عن األصل العربي.
 -3أنظر "تاريخ أدبيات إيران" .دكتر ذبيح هللا صفا .ط -9ج -1ص  95 -90ومحمد محمدي :األدب الفارسي ص .192
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مل يتفق أصحاب التااكر واملؤلفون يف األدب الفارسيّ بشأن أول من ترك أو تركوا أثاراً شذعرية
باللغة الدرّية .1أمّا املسلمّ به فهو أنَّ أقدم شعر فارسيّ درّي مكتوب ،نُظم يف النصف األول من القرن
الثالث اهلجريّ يف خراسان ،والشعراء األولون الاين ورد ذكرهم يف املصادر التارخييذة هذم حنظلذة
البادغيسي من بادغيس خبراسان (املتوىف يف العام 224هذ830/م) ،وحممود الورّاق اهلروي (املتوىف يف
العام 223هذ830/م) ،وحممد بن وصيف السكّري املعاصر ليعقوب بن ليث الصفاري (نظم أقذدم
أشعاره حواىل 870م) ،وفريوز املشرقي (283هذ897/م) ،مسعود املروزي (أوائل القرن العاشذر
امليالدي) صاحب أول شاهنامة قبل الفردوسي.
أول الشعراء الكبار ،بعد هاه الطبقة من الشعراء الثانويني هو الرودكي السمرقندي (م 329هذ
= 904م) ،الاي لقّب حبق أستاذ الشعراء.
ولقد كان عهد السالوني السامانيني الاين دالت دولتهم سنة 389هذذ (998م) ،علذى يذد
سلسليت الغزنويني وآل آفراسياب ،أفضل عهود اللغة الفارسيّة الدرّية ،مكان اللغة البهلوية من جهذة،
ومكان اللغة الدينية من جهة أخرى .ورثت الدولة الغزنوية (074 -324هذ = 3370 -934م)،
يف ما وراء النهر ما خلّف السامانيون من مرياث أديب ،ومجيع الشعراء الفحول تقريباً يف عهد السلطان
حممود الغزنوي (023 -384هذ = 3434 -994م) وعهد السلطان مسعود (032 -023هذذ
= 3404 -3434م) ،هم ربائب العهد الساماين :الفردوسي والفرّخي والعنصري.
كان الشعر الفارسيّ حىت أواخر القرن الرابع اهلجريّ منحصراً بشعراء خراسان ومذا وراء النذهر
الاين كانت الفارسيّة الدرّية [احلالية] تعدّ هلجتهم احمللّيّة ،إال أنّنا جند منا ذلك احلني بالتدريج ،وخباصة
منا أوائل القرن اخلامس اهلجريّ انتقاله إىل غريب هضبة إيران وإىل العراق ،مما أنتج تغيريات جارية يف
لغة الشعر ويف أفكار الشعراء ويف أساليبهم وكان ذلك بداية التطوّر يف األدب ويف اللغة الفارسذيني

2

ووجد الشعر منا حواىل القرن اخلامس اهلجريّ فما بعد ركائز خارج هضبة إيران ،وكلّما كان ميضي
 -1تاريخ أدبيات "إيران" دكتر صفا ،ج ،1ط ،9ص .112 -199
 -2أنظر محمدي :األدب الفارسي م .س  ،119دالل عباس ،بهاء الدين العاملي أدبيا وفقهيا وعالما ص .195 -191
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وقت أكثر على اهتمام هاه املراكز بالشعر واألدب الفارسيني ،كلما كانت هاه املراكز تتسع وتزيد،
فبعد قليل من محلة التركمان السلجوقيني على إيران ،صارت آذربيجان تبعاً للمدرسة األدبية الدرّيذة-
بعد أن فضّل شعراؤها اللهجة الدرّية على هلجتهم (اإليرانيّة اآلذريّة) وغدت منا ذلك التذاريخ أحذد
املراكز املهمّة لألدب الدرّي ،وظهر منها يف دنيا األدب الفارسي شعراء أعذالم أبذرزهم النظذامي
الكنجوي [م 742هذ= 3240م] ،الاي أوصل فنّ القصص والشعر التمثيلي إىل مرحلة الكمذال.
وحني كانت هجمات ووائف املغول والتتار وسواها من قبائل آسيا الوسطى الصفراء ال تزال مستمرة.
صارت أر

فارس مركزاً أدبياً مه ّماً يف القرنني السابع والثامن اهلجريني ويكفي أن يكذون سذعدي

وحافظ الشريازيّني إبين هاه املنطقة وهاه املرحلة .وكالك "در بنا التعريج على األدب الفارسيّ الاي
راج يف بالد السند واهلند والبنجاب والواليات القريبة منها منا أواسط القرن اخلامس اهلجريّ ،وقذد
برز يف الهور أحد أركان الشعر الفارسي :مسعود سعد الالهوري ،الاي كان مذن أسذرة إيرانيّذة
مهاجرة.
حني حكم الكوركانيون (أباورة اهلند املغول) [3240 -432هذ3840 -3320/م] صارت
اهلند مركزاً رئيسياً مهماً للشعر الفارسي :سواء الشعراء املولودون فيها ،أو املهاجرون إليها من إيذران
وخباصة يف العهد الصفوي ،حيث أصاب الركود الشعر واألدب غري الدينيني ،بسبب تضييق احلكذام
الصفويني على الشعراء واألدباء ،فهاجر معظمهم إىل بالط السالوني املغول يف اهلند.

أنواع الشعر الفارسي:
يقسم الشعر الفارسي بناء على تعريف الشعريف عرف األدباء إىل :مثنوي ،قصذيدة ،غذزل ،قطعذة،
تركيب ،ترجيع ،رباعي ،دوبييت ،مسمّط ،خممّس ،وسواها وقد روعي يف هاا التقسيم الشذكل الظذاهر
للشعر.

-180-

ففي املثنوي الاي يُستعمل ملوضوعات خمتلفة وخباصة للحكايات والقصص واألمثال "ب أن يكذون
لكلّ مصراعني قافية واحدة ،وأن تكون أبيات املنظومة الواحدة من وزن واحد .أما يف القصيدة فوزن مجيع
األبيات واحدٌ وقافيتها واحدة ،موضوعها ميكن أن يكون وصفاً أو مدحاً أو هجاء أو موضوعات محاسذية
وغنائية وأمثاهلا ،وأما الغزل (أو التغزل) الاي هو من حيث الظاهر كالقصيدة ،ومن حيث عدد األبيذات
أقلّ منها ،فيختص باملوضوعات الغنائيّة سواء كان شعراً غرامياً أو شعراً صوفياً .وأما التركيب والترجيذع
فنوعان قريبان يتولّد كالمها من بضعة "بنود" ،وهاه البنود متشاهبة من حيث الوزن خمتلفذة مذن حيذث
القافية ،ولكنَّ موضوع كل تركيب وترجيع "ب أن ال يتغيّر حىت آخر املنظومة.
والرباعي والدوبييت يتألف كل منهما من أربعة مصاريع ،ويُستعمل يف موضوعات خمتلفذة[ :فلسذفية
وعرفانية صوفية] وغرامية وأمثاهلا ،وكان شعر "الدوبييت" [بيتان اثنان] ينظم عادة بوزن اهلذزج املسذدّس
املقصور أو احملاوف ،أما الرباعي فبوزن خاص من متفرعات حبر اهلزج املثمّن ومع زحافات خمتلفة .وتوجد
منظومات وويلة من وزن واحد ويف موضوع واحد مؤلفة من بضعة مسمّطات كل منها ستة مصاريع ،أو
من بضعة خممسات كلّ منها مخسة مصاريع.
إن أياً من هاه األنواع اليت ذكرناها ال خيتص مبوضوع واحد دون سواه ،فال مانع مثالً من أن تُذنظم
قصيدة أو غزلٌ يف موضوعات خمتلفة كالغزل واملدح واملواعظ واهلجاء والتصذوف واحلكمذة والعرفذان
ونظائرها...
أما تقسيم الشعر من حيث املوضوع فلرمبا كان أيسر وأفضل ،وعلى ذلك ميكن تقسيم الشعر الفارسي
إىل :شعر القصور ،وشعر املالحم ،وشعر الغزل والغناء ،والشعر القصصيّ والوعظ واحلكمذة ،والعرفذان،
والشعر الديين ،واالنتقاد واهلزل.
شعر القصور:
من املمكن أن نقول :إنَّ تعلقّ األمراء الفرس بالشعر الفارسيّ هو الاي أحياه ونشره وروّجه ،بعد
أن رعت بالوات الصفاريني والسامانيني والزياريني والغزنويني وأباورة اهلند املغول شعراءَ الفارسيّة ،سلك
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الشعر وريقه إىل البالوات وبصورة رمسيّة .وعُدّ الشعراء من أعضاء البالط األساسيّني .يُمنحذون وظيفذة
وراتباً خاصاً ،ويتكّفل الشعراء يف املقابل بنظم املدائح والتهاين يف األعياد واملواسذم واحلمذالت احلربيذة
وأحياناً بنظم املراثي ،وكانت القصيدة هي ما يُعتمد عادة يف املدح ،وكان الشاعر يبدأ القصذيدة عذادة
بالغزل والتشبيب ،مث ينتقل إىل مدح املمدوح وخيتم أخرياً بالدعاء له ،وكان يتخلّل املدائح أحياناً وصذف
حلروب املمدوح ،ويف هاه احلال كان يَرِدُ ذكر قالع العدو وكيفية افتتاحها ،وميادين احلرب واحلمذالت
العسكرية الصعبة وأدوات احلرب ،إضافة إىل احلديث عن جمالس اللهو والسرور عند امللوك وعن بساتينهم
وقصورهم وجمالسهم الرمسيّة ،وكان الشعراء يهتمون بوصف خمتلِف مظاهر الطبيعة واألشياء واألحاجي ،أو
وصف احلبيب ووجهه وشعره ووصاله وفراقه...
ظهر شعر القصور منا بداية األدب الفارسيّ يف بالوات الطاهريّني والصفاريني ولكنه اكتمذل يف
عهد السامانيني [398 -273هذ = 999 -840م] الاي كانوا حيكمون خراسان وما وراء النهر.1
أكا شعراء هاا العهد الرودكي السمرقندي [مات سنة 329هذ904 /م] ،الاي أخرج الشذعر
الفارسيّ من حالته البدائية البسيطة ،وعاجل أنواع املضامني ،وأقسام الشعر املختلفذة كالقصذيدة والغذزل
واملثنوي والرباعيات ،وقد خلَّفَ حواىل مائة ألف بيت من الشعر! ونظم كتاب "كليلة ودمنة" شعراً ،وقد
لُقّب "أبو الشعر الفارسي" و"أستاذ الشعراء" و"سلطان الشعراء".
ومن شعراء القرن الرابع اهلجري يُاكر الشاعر "الدقيقي" الاي نعته الفردوسي بتذاج امللذوك يف
املدح ،ومن شعراء القرن اخلامس اهلجري القديرين" :العنصري" و"الفرّخي" و"املنوﭼذهري" أهم شذعراء
البالط الغزنوي ،ومسعود سعد سلمان [املتوىف يف هناية القرن اخلامس اهلجريّ]  ،مبتدع احلبسيات الشهرية
يف اللغة الفارسية ،الاي ميكن أن تدرّس أشعاره باملقارنة بأشعار "عدي بن زيد العبادي" يف اللغة العربيذة
[مع اختالف ظرف ْي الزمان واملكان].

ُ -1ذكرت أسماء أكثر شعراء هذا العهد ومعظم آثارهم واألبيات الباقية منهم في الجزء االول من "تاريخ األدب في إيران" لذبيح هللا صفا
ط 9 .ص .591 -992
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وبدأت سوق القصائد وأشعار القصور تكسد منا أوائل القرن اهلجريّ السابع (أوائل القرن الثالث
عشر امليالدي) فما بعد ،على إثر استيالء املغول واضطراب األوضاع السياسيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة يف
بالد فارس ،وشيوع الفقر والفوضى وعدم اهتمام املغذول واإليلخذانيني [437 -700هذذ-3207/
3337م] بالشعراء.
أما العهد احلقيقي لتجديد شعر القصور وإحيائه فهذو عهذد احلكومذة القاجاريذة (-3497
3840م) .فامللوك القاجاريون كانوا يرعون شعراء القصائد واملديح بكثري من االندفاع واحلب ،ويبّذروهنم
بالصالت اجلزيلة ،وقد عاد شعراء هاا العصر إىل لغة ما قبل املغول وإىل أساليبهم ،وشاع بينهم االهتمذام
بالبديع ورعاية فصاحة األلفاظ ،واستمرّ أسلوب هؤالء الشعراء بعد إعذالن الدسذتور وتقييذد امللكيذة
[املشرووية] (3947 -3320م).
ونلمس ذلك يف قصائد كب َرييْ شعراء القصيدة يف هذاا العهذد :أديذب املمالذك الفراهذاين
(3337هذ3934 -م) وملك الشعراء هبار (3343هذ3903 -م) ،وغريهم من األعالم الاين اهتموا
يف قصائدهم عالوة على مدائح الرجال ومعارف العصر باملوضوعات السياسية واالجتماعية أو باألوصاف
الطبيعية وأمثاهلا.
هنا أيضاً بإمكاننا أن جنري مقارنة بني "هبار" ملك الشعراء وأمحد شوقي مذن حيذث الرّيذادة
وموضوعات الشعر.

شعر املالحم:
النوع الثاين الاي جرى االهتمام به قبل سواه من أنواع الشعر الفارسيّ يف إيذران هذو الشذعر
امللحميّ ،وسبب ذلك أن ظهورَ الشعر الفارسي الدرّي صادف بدء االستقالل عذن اخلالفذة العباسذيّة،
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وشيوع النزعات القوميّة ،وولوع أمراء خراسان وما وراء النهر بتجديد تقاليد أجدادهم وآداهبم وتارخيهم،
وهاا هو السبب تقريباً يف أن نظم التواريخ القصصيّة الوونيّة بدأ منا ظهور الشعر الفارسي الدرّي.1
إن أول منظومة ملحمية فارسية هي "الشاهنامة" ملسعودي املروزي ،اليت نُظمت يف أواخر القذرن
الثالث أو أوائل القرن الرابع للهجرة ،ولكنها كانت خمتصرة وغري قيّمة من حيث الفصاحة ،لذاا مل تذدم
وويالً وسرعان ما اندثرت وضاعت.
ومن شعراء املالحم يف القرن الرابع اهلجري الشاعر الزرادشيت الدقيقي [م 378هذذ = 984م].
(ياكر املؤرخون أن الدقيقي اشتغل بنظم الشاهنامة يف زمن نوح بن منصور الساماين وبأمره وقذد ملذك
نوح من سنة  300إىل سنة 384هذ ،ولكنه مل يوفّق إلمتام عمله فقد قُتل يف ريعان شبابه ووفرة نشذاوه
على يد عبده ،ومع أن عمله مل يتمّ إال أنه حظي مبفخرة كونه أول من شقّ الطريق للفردوسي أكا شعراء
املالحم الوونية للشعب الفارسي.)2

أبو القاسم الفردوسي:
(م 033 -329هذ = 3424 -904م) [أبو القاسم منصور بن احلسن الفردوسي] لقد رفذع
أبو القاسم الفردوسيّ مبنظومته الشاهنامة اللغة الفارسيّة إىل األوج ،وأسّس للملحمة الوونيّة بناءً غري قابذل
للتصدّع واالهنيار.
وقد كوّنت شهرة هاا الشاعر العظيم يف األجيال املتعاقبة هالة ،حول شخصذيته وحياتذه ،مذن
القصص واألساوري ...لكنَّ االعتماد على أقدم املصادر اليت حتدثت عنه وأوثقها أي كتاب "ﭽذهار مقاله"
[املقاالت األربع] للنظامي العروضي يعطينا فكرة عن حياته وآثاره .يقول النظامي" :كان األسذتاذ أبذو
القاسم الفردوسي من دهاقني ووس من قرية يدعوهنا باج ،وهي قرية كبرية من نواحي وذاان ...وكذان
للفردوسي يف هاه القرية جاه ونعمة ،وكان يعيش بدخل ضياعه مستغنياً عن أمثاله .وكانذت لذه بنذت
 -1راجع محمد محمدي" :األدب الفارسي" ،منشورات قسم اللغة الفارسية وآدابها في الجامعة اللبنانية بيروت .1291
" -2حماسه سرايى ايران" [شعر الحماسة في إيران] ط .ثانية 1251م.
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وحيدة ،وكان مشتغالً بنظم الشاهنامة راجياً أن حيصل له من صلة هاا الكتاب شيء "عله البنته ،فقضذى
مخسة وعشرين عاماً يف نظم الكتاب حىت أمتّه وأكمله حقّ اإلكمال ،ودفع بالكالم إىل أعلى عليّني ،وجعله
يف العاوبة كاملاء املعني ...وكان عامل ووس يُشجّع الفردوسيّ ويُحسن إليه ويعفيه من اخلراج .وصذادف
انتهاء الفردوسي من تأليف كتابه زوال دولة السامانيني وانتقال السلطة إىل الغزنويني :فقذدّم الفردوسذيّ
الكتاب (مبجلداته السبعة) إىل السلطان حممود الغزنويّ الاي مل يقدّره حق قدره وقدّم إليه جائزة متواضعة.
مل يكن السلطان حممود (وهو من عنصر غري إيراين وال حيسن اللغة الفارسية) ،الاي قضى علذى
ملك السامانيني الاين كانوا يشجعون العلماء واألدباء ويهتمون بالفردوسيّ ،مهتماً بسماع مفاخر ملذوك
إيران القدامى ومدائحهم.
كان الفردوسيّ يتوقع أن ينال ديناراً على كل بيت من أبيات امللحمة ،لكن السلطان اكتفى مبنحه
عشرين ألف درهم ،فغضب الفردوسيّ ووزّع اجلائزة على باب السلطان ،وخوفاً من بطشه هرب إىل هراة
ومنها إىل واستان ،حيث جلأ إىل بالط أمريها "سذﭙهذبد شهريار" من آل باوند ،وهجا السلطان حممود
يف مائة بيت ،وعر

على سذﭙذهبد أن يرفع اسم السلطان حممود من الشاهنامة ،و"علها بإمسه غذري أن

هاا اكتفى بشراء أبيات اهلجاء ،وحماها بعد أن كافأه مبائة ألف درهم.
وانتشرت هاه النسخة وفيها اسم امللك حممود ،والواقع أنه مل يكن لألمري الغزنويّ صذلة هبذاا
اجملهود إال هاا املديح الاي يفسده ما جاوره من هجاء ،وإال هاا اللوم الاي وجّهه إليه اخللف كما يقول
الشاعر الفارسي اجلامي:
برفت شوكت حممود ودر زمانه مناند
جز اين فسانه كه نشناخت قدر فردوسي
أي :انتهت عظمة حممود ومل خيلّد الزمان /سوى هاه القصة "وهي أنه جهل قيمة الفردوسي" .مل
يرحّب حممود بالفردوسيّ ولكنَّ الزمان رحّب به وأقبلت عليه احلياة بعد موته ،حياة أدبية ال يشوهبا زوال
وال فناء ،أصبح الفردوسي يُعدّ يف األوساط األدبية يف الشرق والغرب أكا شعراء الفرس ،وأصبح كتذاب
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الشاهنامة يعدّ محاسة ال جتاريها محاسة اليونان ،لقد ذاعت شهرة الكتاب إىل أحد أنَّ دراسته بدأت منذا
منتصف القرن اخلامس اهلجري ،فقام بدراسته أحد أدباء هاا القرن" أمحد بن علي األسدي الطوسي" ،ومن
بعده" مسعود سعد سلمان" الشاعر الفارسي املعروف [شاعر احلبسيات].
إن شهرة الشاهنامة ال تقوم على ناحيتها القصصية فحسب بل على كل هذاه الكسذوة الفنّيّذة
اجلميلة اليت كسا هبا هاه القصص العجيبة .كان الفردوسي حائزاً جلميع الشرائط الالزمة لشاعر محاسي من
قوة اخليال واملقدرة على اختيار األلفاظ واألساليب املناسبة ملعانيه ،والااعة يف وصذف املنذاظر وإبذراز
شخصيات أبطاله وتصويرهم تصويراً فنّيّاً ال يدانيه فيه إال شكسبري يف تراجيدياته العظيمة .أضف إىل ذلك
نظراته الفلسفية واألخالقية اليت "يء هبا يف الفرص اليت يهيئها له جمرى احلوادث ،فيجعل هذاه النظذرات
كمتمم لتلك احلوادث ،وللفردوسيّ -خبالف ما يبدر للوهلة األوىل -شعره الغزيلّ الرقيق الاي جند أمنوذجاً
رائعاً منه يف قصة "رودابه وزال" وقصة "هبرام جو" .وللفردوسي هاه النغمات املطربة اليت يصف هبا أيذام
شبابه ،مث هاه النغمات القويّة املشجية اليت يَرثى هبا ربيع عمره.1
تتضمن الشاهنامة تاريخ الفرس منا أقدم عصورهم إىل سقوط السامانيني وزوال ملكهذم علذى
أيدي العرب املسلمني.
للشاهنامة يف قلوب اإليرانيني مكانة عظيمة ألهنا سجل تارخيهم وأناشيد أجمادهم ،وديوان لغتذهم
حىت أنَّ ابنَ األثري مسّاها "قرآن القوم" .2ونغمة البطولة مسموعة يف الكتاب كلّه ،وكالك عواوف احلذبّ
واألمومة واألبوة وخمتلف العواوف اإلنسانية ،ويرى النقاد أن مجال األسلوب األديب بشكل عام يضذيع يف
الترمجة ،ولكن مجال املعاين وروعة الفكر يُستطاع حفظهما ،إال الشاهنامة فهي متتنع على كل ترمجة ،ألنَّ
جلجلة ألفاظها وروعة وزهنا ...تضيعان بالترمجة فتبقى املعاين اليت وراءها عارية.3

 -1محمد محمدي :األدب الفارسي .م .س .ص .999
 -2د .أمين عبد المجيد بدوي .القصة في األدب الفارسي -دار المعارف بمصر .1291
 -3تاريخ أدبيات إيران ،منشورات ققنوس ،ط 1991 ،5ش [1212م] ،ج ،1ص  199 -119و.119 ،192
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إن املكانة اليت بلغها الفردوسي يف األدب الفارسي منا أواخر القرن اخلامس للهجرة فمذا بعذده
ظلت مستمرة حىت أيامنا هاه ...وكل من حاول أو حياول حىت اليوم إنشاء منظومة يف القصص وتذاريخ
إيران يقتفي أثره وينهج وريقه.

الفن يف الشاهنامة
متثل الشاهنامة من الناحية الفنية التطور الاي أصاب الشعر الفارسيّ منا نشأته إىل عهد الغزنويني.
وهو تطور مل تعقّده الصناعة وإن مل خيل من بعض ملساهتا.
والشاهنامة متثل أغلب املوضوعات اليت مارسها شعراء فارس حىت ذلك العهد ،وقد وفّق الشذاعر
إىل حد كبري ،يف أن "عل لغته فخمة رصينة ،وأفكاره واضحة وصوره نابية عن التعقيد ،وأهم ما يلفذت
مساه القدماء (نذيبّ الوصذف ،ففذي غذارة
النظر ،ظاهرة التصوير اليت فاق هبا سائر شعراء إيران ،لالك ّ
منوﭼذهر على ملوك الروم والصني تبدو األر
لترجتف األر
األر

مركباً فوق البحر يكاد يغرق ،لكثذرة اجليذو  ،حذىت

كأمواج النيل ،ومتيد اجليو كاجلبال ،ويتحول السهل إىل حبر من الدم ،فيخيل إليذك أنَّ

تكسوها اخلزامى ،وتغوص قوائم اخليول يف الدم ،فتظهر كأهنا عمد من مرجذان .ويف اسذتعداد

كسرى ملهامجة قيصر الروم تغيّر لون األر

حىت لكأنه قطران ،وارتجّ اجلبل ،وارتفذع يف اجلذو الغبذار،

ومألت النعال وجه األر  ،وصار اهلواء من أعالم احلرير ،والفلك أسود كأنَّه القار .وقد كتب الفردوسيّ
كتابه باللغة الفارسية احلديثة اليت هي مزيج من اللهجات اإليرانية القدمية ،ومن الكلمات العربيّة ،والشاعر
كان على معرفة باللهجات اإليرانيّة وباللغة العربيّة أيضاً ،وقد أخا من الشعر العريبّ ،بل من القرآن الكرمي
فنوناً من التعبري جندها يف شعره.
وتكثر يف الشاهنامة تشبيهات مكرّرة ،فكل بطل فيها أسد مفترس ،أو متساح ،أو فيل هذائج وإذا
كرّ مسرعاً فهو دخان ،أو نقع أو رياح.
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والفردوسيّ يف نظر شعبه الشاعر الفاّ الاي ال يسمو إىل مرتبته شاعر ،وحظوته الشعبيّة مل يتفذق
أن ناهلا آخر ،وما انفكت أشعاره تشنّف آذان الفرس وقلوهبم من ألف عامل تقريباً .وهي انشذودهتم الذيت
تُاكر يف كل اجتماع ،وتُنشد يف كل وليمة ،وحترّك اهلمة إىل خو

املالحم ،حىت لقد رؤيذت كتائذب

فارسيّة تسري إىل القتال على أنغام مقاوع منها ...وهاه امللحمة منظومة وويلة ال تقل عن ستني ألف بيذت
منطها مثنويّ مزدوج ووزهنا مثمّن املتقارب:
فعولن فعولن فعولن فعولن

فعولن فعولن فعولن فعولن

 -3كشاده زبان وجوانيت هست

سخن كفنت وهبلوانيت هست

 -2اكر هبلواين نداين زبان

بتازي تو اورندرا دجله خوان

 -3أنت فصيح وشاب

وتتكلم البهلوية.

 -2إذا كنت ال تعرف البهلوية

فسمّ أورند بالعربيّة دجلة

وظلّ وزهنا ومنطها الشكل التقليديّ الاي احتااه شعراء امللحمة من بعد ،وال شك أن هاا الذوزن
يناسب جو املالحم ،ويدفع إىل الثورة ،وسرعة النغم.
والشاهنامة نظمٌ لكتاب امللوك ،الاي هوى تاريخ إيران ،وقصصها احلقيقيّ واألسطوريّ ،من آدم
إىل سقوط الدولة الساسانية ،وقد سيطرت عليها نغمات البطولة ،والتغين بعظمة إيران ومبجذدها الغذابر،
ومآثر ملوكها األقدمني.
 إوار الشاهنامة :حتوي الشاهنامة تاريخ إيران ،وما داخله من أساوري وقصص ،يف خمتلف أدوارهمنا بداية اإلنسان األول آدم ،وحىت سقوط الدولة الساسانية ...واملوضوعات اليت تتناوهلا متعدّدة متثّل كلّ
ما عايشته إيران ،وما مارسته من حياة ماديّة وفكريّة تطغى األسطورة عليها ،ومعظمها يسبح يف اإلوذار
امللحميّ الاي وقع بني إيران والعرب والترك والروم ،وتعمد إىل إظهار اإليرانيني يف صورة بطوليّة زاهيذة،
ولكي تعمّق هاه البطولة ،أظهرت األعداء أبطاالً أقوياء حمنّكني.
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وقد قسمت الشاهنامة التاريخ السياسي إليران إىل أربعة أقسام أو دول.
 -3الدولة البيشدادية :جكمت  2003سنة موزعة بني ملوكها العشرة ،وهي دولة أسطورية تبدأ بذ
(كيومرث) وتنتهي بذ (كرشاسب).
أما كيومرث فهو أول من اسنتّ للناس القوانني ،ولبس وقومه جلود السباع ،وأرغم الوحو على
واعته ،وهوشنك اشتهر بالعدل واحلكمة ،وكشف أمرالنار ،ووهمورث أول من تعلم القذراءة والكتابذة
ق
بعدة لغات ،وظهرت يف عهده عبادة األصنام ،ويف عهد مجشيد تطورت احلياة ،وقد علّم النذاس وذ ْر َ
احلديد ونسج األقمشة وووّع الشياوني لعمل اللبنات من الطني ،واكتشف صناعة تقطري العطور ،وابتكذر
السفن واستحدث فنون العالج الطيبّ ،ويقال إنَّه أوّل من قسّم اجملتمع إىل وبقات.
وتعنف األسطورة بعد حكم هؤالء ،فالضحاك الشرير يعدّه الفردوسي عربياً ،وقد أغواه الشيطان
فقتل أباه العريب"مرداس" وسيطر على أر

العرب ،إذ ملا اضطربت األمور يف عهد مجشيد وثذار عليذه

الشعب ،اختاروا هلم هاا الظامل ملكاً ،فدام ملكه هلم ألف سنة ،أذاقهم فيها كلّ ألوان الظلذم ،فاختفذت
رسوم احلكماء واألشراف ،وزاده الشيطان إغواء ،حىت أنبت بني كتفيه حيتني ال تتغايان إال مبخّيْ شابني،
وهكاا استمر بظلمه إىل أن ثار عليه الشعب اإليراين البائس املظلوم ،بقيادة حدّاد امسه (كاوه) فحرّر وونه
ونادى الشعب بأفريدون ملكاً ،فبسط العدل وقضى على الظلم والفساد.
ومن فصول األسطورة أهنا جعلت من إبليس وباخاً يقوم على خدمة الضحاك ،وأنه كان يعطيذه
صفار البيض ليحفظه سليم اجلسم زمناً وويالً ،وزيّن املائدة بالطري على أشكال خمتلفة يف مدة واحدة.
 -2الدولة الثانية يف الشاهنامة هي دولة الكيانيني -وعدد ملوكها تسعة حكمذوا  444أعذوام.
أشهرهم كيكاوس الاي قهر مبساعدة رستم بالد مازندران ،وكيخسرو وهو الاي هزم التورانيني يف مواقع
كثرية وقتل بطلهم أفراسياب ،وكرشاسب الاي ظهر زرادشت يف عهده  ،فآمن به وجدَّ يف نشر دينه.
 -3ويف الشاهنامة يسبق القسم اخلاص باالسكندر قيام الدولة اإلشكانية مباشذرة ،فالشذاهنامة
تنتزع اإلسكندر من الروم وتنسبه إىل إيران ،لتقلب اهلزمية اليت أحلقها هبا معركةً داخلية على العذر بذني
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أخوين ،وهو ياكّرنا بنسبة الشرير إىل الغرب ،فهاه األساوري اليت نقل عنها الفردوسي تشاء دائماً أن تظهر
اإليرانيني يف مظهر قويّ خيّر ،فإذا انتشر بينهم الشر فهم براء منه ،وأُلقيت تبعاته على األجنيبّ .فإذا غزاهم
اإلسكندر كان منهم ،واهلدف من ذلك التركيز على عظمة إيران وكايائها وهباه الروح نفسذها صذوّر
أبطال إيران ويف مقدمتهم رستم على أهنم القوة اليت ال تقهر .وأما ما عداهم مذن األبطذال كذالتوارين
أفراسياب فلم تكن عاقبتهم إال هزمية نكراء على أيدي االيرانيني.
وكان عهد االسكندر واالشكانية عهد احنطاط يف تاريخ إيران القوميّ ،فقذد ثبذت تارخييذاً أنَّ
االسكندر املقدوين حني غزا إيران ،أحرق األﭭستا وحما كثرياً من اآلثار وحما مدينذة اصذطخر وعذاث يف
مكتباهتا فساداً ،فلما جاء االشكانيون مل يهتموا بإحياء الثقافة يف إيران ،واجتهوا حنو الثقافة اليونانيّة.
وقد أوجز الفردوسي يف احلديث عن هاا العهد ،ومرجع ذلك أن املصادر اليت ينقل عنها تذأىب أن
تطنب يف احلديث عن العهود املظلمة يف تاريخ إيران ،وحيلو هلا أن تقف عند أساوري البطولذة والعظمذة
اإليرانية اليت ختلقها وتؤمن هبا يف الوقت ذاته.
ومدة حكم االشكانية  244سنة ،ومل تاكر الشاهنامة أمساء ملوكها ،ومل يتحمس الفذرس هلذا
كثرياً ألن عهدها مل يكن عهد ازدهار ،وإهنا ترجع يف أصلها إىل أرومة غري إيرانية.
 -0الدولة الساسانية :وعدد ملوكها " ،"29حكموا " "043سنة،وإذا كانت الدولة البيشذدادية
دولة أسطورية ،وإذا كان حديث الفردوسي عن الدولة الكيانية مز"اً من اخلرافة واحلقيقة ،وحديثذه عذن
االسكندر واالشكانية حديثاً موجزاً خافتاً ،فإنَّ حديثه عن الساسانيني هو التاريخ بعينه وإن مل يسلم مذن
بعض القصص ،وميثّل عهد الساسانيني القمّة اليت وصلت إليها حضارة إيران ماديّذاً وفكريّذاً ،لذالك ال
نستغرب الطول املسهب الاي يصادفنا يف هاا القسم ،وأشهر ملوك الدولة الساسانية (أردشري) مؤسّسذها
الاي أقامها على أساس وحدة الدين والدولة ،وشابور ذو االكتاف ،الاي كانت له أيذام مذع العذرب،
و"قباد" الاي متزّقت وحدة الدين يف عهده ،وآمن مبزدك فاتبعته ووائف من الشعب ،فكان هذاا متهيذداً
لظهور كسرى "أنو شروان" ،إذ قضى على مزدك وماهبه ،فعاد الناس إىل دينهم األوّل ،وكان عهد "أنذو
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شروان" عهد الشموخ والعظمة املادّيّة والفكريّة يف حياة إيران .ويتجلى الترف املذادي يف بذالط خلفذه
"كسرى برويز" ،الاي أصبح غرامه بشريين من أعاب ما تناوله الشعر القصصيّ لدى الفذرس ،1وبعذد
هؤالء أخات يف االحنطاط على أيدي ملوك ضعفاء إىل أن فتحها املسلمون ،ويداخل أخبار هؤالء امللذوك
قصص ممتع مرتبط تارة باحلوادث ومنفصل تارة أخرى ،وخطبُ امللوك ووصذاياهم مذاكورةٌ يف وذول
مسهب ،ويظهر الفردوسي يف أوائل الفصول وأواخرها معجباً بشعره ،أو ذاكراً راوي القصة ،أو متأملاً من
ب الشيخوخة وعناء الفقر ،أو مادحاً السلطان حمموداً ،أو واعظاً حبوادث الدهر وتقلّب األيام.
ص ِ
َن َ
وتصوّر الشاهنامة "كسرى" على أنه امللك العادل الاي قضى على فتنة مزدك وأعاد االستقرار إىل
إيران ،فقد نظّم اخلراج ،وخفّف من ووأته على مواونيه ،فتحوّل أنينهم إىل ثناء ودعاء وابتهال ،وبلغ مذن
عدله أن أصبح الائب واحلمل يقصدان املورد جنباً إىل جنب فعني امللك ساهرة وحزمه ال يُنال.
واملالحظ هو الطول املفرط الاي خصّصه الفردوسي للحديث عن كسرى بالاات ،وذلذك ألنَّ
املوضوع حمبّب له ،فهو يكشف عن عظمة إيران وحضارهتا الفكريّة واملاديّة.
ويرسم الفردوسي صورة لعالقة كسرى بالعرب والروم ،فهو حامي العرب مذن قيصذر الذروم
وجيشه ،فاملنار العريبّ أمري (احلرية) حني يعزم قيصر على مهامجته يستنجد بكسرى ،وقد صوَّر أو شخّص
جميء املنار إىل كسرى لالستنجاد به ،ودقّق يف االحاوة بالصورة ،حىت لكأنه يعايش تلك املشاهد مشهداً
مشهدا.
والفردوسي ال خيفي قوة العرب وشجاعتهم لسبب واضح ،هو أنه كعادته يُظهر دائمذاً أوذراف
النزاع يف مالحمه أبطاالً فرساناً أقوياء جمرّبني ،حىت حيقّق ألبطال إيران ،الاين ينتصرون غالباً علذى هذؤالء
األبطال ،العظمة والشموخ.

 -1وأهمها الرواية المنظومة "خسرو وشيرين" للنظامي الغنجوي.
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وعلى الرغم من شجاعة الروم وخوف املنار منهم ،فإن كسرى قادر على أن حيوّل سيف قيصذر
الفوالذيّ إىل مشع .ويستمرّ يف وصفه على هاا الشكل ،ال ينفكّ عن التهويل حىت حيقّق الغلبذة لكسذرى
واهلزمية ألعدائه األقوياء ،وقد أكسبت هاه الظاهرة ملحمته روحاً ملحميةً أصيلةً.
شعر الغزل والغناء

1

كانت بداية شعر الغزل والغناء يف األدب الفارسي من أواسط القرن الثالث أي منا ظهور الشذعر
الدرّي ،وأقدم مناذجه جندها يف ما تبقّى من شعر حنظلة البادغيسي (م 324هذ = 830م) إال أنَّ مرحلة
اكتمال األشعار الغنائية يف الشعر الفارسيّ بدأت من القرن الرابع اهلجريّ .يف هاا العهذد بذدأ الشذعراء
بالترنّم بنوع من الشعر يسمّونه الغزل ،وضمّنوا قصائدهم صوراً ساحرة من الغذزل والتشذبيب ،ومذن
خصائص الغزل أن يكون منغّماً متالئماً مع اإليقاع املوسيقي ،وكان مما يُهتمّ به يف أبياته اختصار القذول
واللطف يف الكالم ،والرقّة يف املعاين واملضامني ،حىت يُتمكّن االستفادة منها يف الغذزل باألحبذة أو بيذان
العواوف واألشواق الغراميّة وحاالت العشق.
أهم شعراء الغزل:
الرودكي :هو أبو عبد اهلل جعفر بن حممد الرودكي ،من شعراء العصر الساماين ،أول شعراء الفرس الكبار،
الاي بدأ ينظم الشعر مضبوواً على حبور خاصة ،على حنو ما هو معروف يف البحور العربيّة ،ويلقّب بذذ
"أستاذ الشعراء" ،ولد يف أوائل القرن الرابع اهلجريّ يف بلدة "رودك" قريباً مذن مسرقنذد ،وتذويف سذنة
329هذ (904م) وقد مدح نصر بن أمحد الساماين ووزيره أبا الفضل البلعميّ ،وحظيَ منهما بصذالت
وافرة.
إشتهر بشعره الغنائي ،وكان يعزف املوسيقى ويوقّع أشعاره بصوت عاب ،وتوقيع الشعر الغنائي
على املوسيقى عادة إيرانية قدمية ،وقد نظم كتاب كليلة ودمنة شعراً ،كما بقي من آثاره ديوان شعر ،وقيل
إنه نظم مئات األلوف من األبيات ولكنَّ ما وصلنا منها قليل.
 -1يقصد بالغزل في األدب الفارسي مجموعة في التشبيب والتغزل يكون عدد أبياتها بين  1و 19بيتا فقط.
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كان الرودكي صاحب أول غزل جاّاب ذي رونق يف الفارسيّة ،وكان ملعاصره شذهيد البلخذيّ
غزل لطيف أيضاً ،وكالك جند غزالً جيداً يف أشعار معظم الشعراء اآلخرين يف القرن الرابع كاخلسذروي
والدقيقي ومنجيك وخسروي السركسي ورابعة القزداريّة ويف النصف األول من القرن اخلامس بلغ الغذزل
شآواً بعيداً يف الكمال يف شعر الفرّخي الاي كان يورد املعاين الغنائية يف الغزل على منط واحد ،وقد اعتمد
كثريٌ من شعراء الفرس اآلخرين حىت القرن السادس وريقته هاه يف تغزالهتم .وزاد االهتمام بنظم الغزل من
أواسط القرن اهلجريّ السادس فما بعدْ ،كما زاد تعداد القطعات الغزلية يف منظوم الشعراء ،وقلّ أن جنذد
شاعراً من األعالم يف القرن السادس مل يكن ذا دور يف تقدّم الغزل كظهري الفاريذايب اخلاقذاين ،والنظذام
الغنجوي وكمال الدين إمساعيل...وبعد أن بلغ غزل احلب والتشبيب يف أواخر القرن السادس وأوائل القرن
السابع للهجرة مرتبة رفيعة على يد الشعراء الكبار الاين أسلفنا ذكرهم ،إرتفع إىل أعلى مراتب الكمذال
على يد "سعدي الشريازي" (م  793أو790هذ = 3293م أو 3290م) فقد أظهر سعدي يف أشذعاره
الغزلية منتهى القدرة يف عاوبة األلفاظ ولطف القول وسهولة البيان وابتكار املعاين واملضذامني اجلديذدة
املتنوعة.

سعدي الشريازي
حياته وانتاجه:
هو أهم شعراء إيران يف فنّ الوعظ والنصيحة ،والشعر الغزيل ،إنه مشرف الدين "مصذلح الذدين
عبد اهلل سعدي الشريازي" وُلد سعدي يف شرياز (عروس املدن اإليرانية) ،حواىل سنة 084هذ ،وتويف يف
سنته العاشرة بعد املائة أي يف  34ذي احلجّة سنة 794هذ [أو 793هذ].
مات أبوه فجأة فساعده األتابك سعد بن زنكي [الاي تسلم حكم فارس سنة 039هذ] علذى
متابعة حتصيله العلميّ يف املدرسة النظاميّة يف بغداد ،وعلى هاا النحو بدأ املرحلة األوىل من مراحل عمذره
الثالث ،أي مرحلة الدراسة اليت متتد من العام  092إىل العام 723هذ ،وقد أمضى كل هذاه املذدّة يف
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بغداد باستثناء سفره سنة 747هذ إىل كاشغر .منا هاا العهد عبّر سعدي شعراً عن حياة مفعمة بالنشاط
واحليوية ويف الوقت نفسه بال جهداً يف السعي حنو العرفان ،وكان أستاذه يف هاا الطريق شهاب الذدين
السهرودي [مؤسس السلسلة السهرودية ،ولد يف رجب سنة 039هذ وتويف غرّة حمرم سنة 732هذذ]،
يف هاا الوقت أي يف العام 732هذ ،سقط احلكم من يد سعد بن زنكي (راعي سعدي) يف يد املغذول،
وعمّ اخلراب والفوضى كلّ بالد فارس ،فلجأ سعدي إىل التغرب .ومع هاه احلادثة بدأت املرحلة الثانية من
عمره ،واليت امتدت من سنة  723إىل سنة 700هذ ،فساح يف هاه املدة يف كل البالد اإلسالمية تقريبذاً
من الشرق إىل الغرب .فاهب إىل بلخ وغزنه والبنجاب ،مث إىل معبد سومنات الاي يقع يف شذبه جزيذرة
كجرات وبقي مدة قصرية لدى الاامهة ،مث ذهب إىل دهلي وتعلّم اللغة اهلندية ،مث إىل اليمن مذن وريذق
البحر ،ومنها توجه إىل احلبشة ،وعاد يف النهاية إىل البالد العربية فزار مكة املكرّمة مرات ،وأقام يف بذالد
الشام وخباصة يف دمشق وبعلبك حيث مارس الوعظ واالرشاد ،مث أقام يف فالة جبوار بيذت املقذدس ،ويف
ذلك املكان وقع أسرياً يف يد جمموعة من اجلنود الصليبيني ،ونُقل إىل ورابلس ،وأجا على العمل بالطني مع
اليهود يف خندق ورابلس إىل أن مرّ به أحد رؤساء حلب ،وكان بينه وبينه معرفة قدمية فرّق حلاله وافتذداه
من أسر الفرجنة بعشرة دنانري ،وأخاه معه إىل حلب وزوّجه ابنته على مائة دينار وبعد مدّة ظهر له أهنا سيئة
اخللق ،حادة الطباع ،سليطة اللسان ،نغّصت عليه حياته .وياكر أهنا عيّرته مرة أن أباها هو الاي أعتقه من
أسر الفرجنة بعشرة دنانري ،فكان جوابه هلا :نعم هو الاي افتداين من أسر الفرجنة بعشرة دنانري ،لكنه أوقعين
أسرياً بني يديك مبائة دينار 1وبعد وواف يف مشايل أفريقيا عاد يف النهاية إىل موونه شذرياز ،حيذث تبذدأ
املرحلة الثالثة من حياته اليت متتد من العام  700إىل العام 794هذ .عاد إىل شرياز ،وكان السالم واهلدوء
قد عاد إليها وأصبح زمام األمور بيد ابن منعمه السابق أي األتابك أيب بكر بن سعد ،ويف شرياز صاغ كلّ
أناشيده اإلنسانية الطابع ،وألّف ومجع املواد واملواضيع اليت كانت حصيلة ثالثذني سذنة مذن التطذواف

 -1كليات سعدي ،النشر المشترك :المركزية ،الخيام ،العلمي ،طهران 1999ش [1251م] ،ص .92
"وكليات سعدي" تحقيق محمد علي فروغي ،منشورات أمير كبير ،طهران 1919ش [1229م].
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والتجارب ومعرفة البشر ،واختبار احلياة ،وهكاا أصبح موون سعدي موون شعره ورؤاه ،لقد بُعثت مذن
جديد خواوره البعيدة وواقعية فنّه اخلالد.
سعدي الشريازي شاعراً
كان سعدي الشريازي يعيش يف عصر حلّت فيه الصناعة اللفظية حمل البساوة ،وكذان احنذراف
األذواق .فبه يُرى يف كل تالعب يف األلفاظ وتصنّع يف العبارات مظهراً رفيعاً من مظاهر األدب ،ومقذدرة
تدلّ على وبع وقّاد وقرحية صافية ،كان "ب أن تكون قرحية سعدي إذاً أصيلة قوية لتستطيع أن تنتج أدبذاً
ذا حيوية ورونق من أي تصنّع أو تكلف أو غلوّ.
أهم آثاره الشعرية "البوستان"
يف العام 700هذ ،حرّر سعدي ألطف منظوماته وأعمقها يف النصائح التعليمية وأمساها "البوستان"
وهي تعر

يف عشرة أبواب أرفع املواضيع األخالقية كالعدل والتدبري واإلحسذان والعشذق والتواضذع

والرخاء والقناعة والتربية والشكر والتوبة ،وهو ميثل عليها حبكايات تفيض باحلكمة ،وخباصذة يف البذاب
الثالث الاي تناول فيه العشق وومسه بصبغة عرفانيّة ،وهو يبيّن ألطف معتقدات سعدي الصوفية.
إن بوستان يضمّ أكثر من أربعة آالف بيت ،تشكل جمموع ًة كلّ بيت منها ناضج وفصيح وعلذى
مستوى واحد من الرفعة ،بل هي أمنوذج للبالغة ،ولعلّ من املتعار أن يوجد فيها أكثر من مائة بيت تتذيح
ملن يستهويهم التعقيد والتدقيق جماالً لالنتقاد.1
إن بوستان هو رائعة سعدي وخري إنتاجه لسببني جليّني:
أوالً :ألنه من حيث اللفظ املثال الكامل لبالغه سعدي وفصاحته ونضجه وقرحيته البالغة القادرة ،إن الكثري
من أبياته ميكنها لفرط إ"ازها وعمق معانيها أن تغدو مضارب لألمثال ومواد لالستشهاد.
ثانياً :ألن بوستان من حيث موضوعاته أغىن آثار سعدي مادّ ًة ،ومن خالله تتّضح رفعة مقاصده ونضذوج
فكره وعمله على نشر الفضائل الروحيّة واالجتماعيّة ،وبصورة عامة نفسه السامية.
 -1محمدي :األدب الفارسي .م .س .من محاضره للدكتور علي دشتي تعريب أ .لوساني ص .925
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يتحدث سعدي يف الباب األول من بوستان عن العدل وقد حتدّث عنه يف كل مكان ألن مسذألة
العدالة من أهم املسائل اليت عاناها الناس يف عصره ،فامللوك املستبدون واألمذراء الذاين أولقذوا العنذان
ألنفسهم يف عصر سطوة املغول ،ما كانوا ميتنعون عن أي نوع من أنواع اجلور والظلم ،لقد صوّر سعدي
هاا الوضع وعكس آمال الناس وتوقهم إىل العدالة واإلنصاف بفصاحة ال مثيل هلا وال نظري ،فاألسذلوب
الاي اعتمده سعدي يف نسخ حكاياته الشعرية وتبيان آرائه مضافاً إىل موضوعاته العميقة القيّمة" ،عل هاه
املوضوعات أمنت وأكثر استحكاماً ،و"لي حكمته بصورة أوضح وأظهر.
"احلكاية" يف بوستان ميدان أو مقدمة لعر

آراء سعدي االجتماعيّة ،وقد وفّق يف هاا السبيل أيّما توفيق.

سعدي والنثر:
مل تبقَ مقدرة سعدي حمصورة يف دائرة النظم ،بل ألقت شعاعاً أيضاً على النثر ،ولئن كان سعدي
قديراً يف النظم ومكمّالً للرواد السابقني ،فإنّ من املمكن أن يُعدّ يف النثر ،املبذدعَ واملبتكِذرَ ،ألنَّ اللغذة
الفارسيّة اليت رُوّضت يف الشعر ومنت ،ورقيت ووال أربعة قرون كانت يف النثر ضعيفة .ابتُليت بالتصذنّع
والتكلّف واحلشو الاي ال وائل من ورائه ،والتسجيع املتكلّف.
إن أهم ميزة من ميزات لغة سعدي هي أهنا لغة شعبية وهاا أمرٌ معروف للجميع ،وقذد كانذت
عالوة على بساوتها ووضوحها اللاين ال مثيل هلما ،مرتبطة ارتباواً وثيقاً حبياة الناس وبلغتهم ،دون أن خيلّ
ذلك بشروط الفصاحة واجلمال .1ويأب كتابه " غلستان" مبجموعه نثراً بسيطاً جمرّداً مذن احلشذو ،ويف
الوقت نفسه مرصعاً بالشعر واآليات واألمثال ،وقد راعى سعدي يف غلستان فقط يف املواعظ ،الكلمذات
القصار واليت أصبحت بعده مضارب األمثال.
سنة 707هذ ،ظهر لسعدي مؤلفه الثاين املعروف أي "الغلستان" [حديقة الورود] .وهو مذزيج
من النثر والنظم ،ومع أنه أقل عمقاً من "البوستان" لكنه أكثر تنوعاً يف مضامينه ،هاا الكتذاب يتضذمن
 -1مقدمة "الكليات" تصحيح فروغي م .س .ص .192
و"ستكار منصور" مقاالت حول حياة سعدي وشعره ،طبعة شيراز 1959ش [1219م] ص .999
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حكايات جاابة إىل درجة متناهية ،بعضها تارخييّ وبعضها خرايفّ ،وبعض احلكايات هي أيضاً من إبذداع
خيال الشاعر نفسه أو حصيلة ذكريات أسفاره.
يف غلستان مثانية أبواب تناول سعدي فيها سري امللوك وأصحاب القصور وأخذالق الذدراويش،
وفضيلة القناعة ،وفوائد الصمت ،والعشق والشباب ،وضعف الشيخوخة ،وأثر التربية ،وآداب الصذحبة.
كالك هو حيوي أشعاراً وافرة قيمة متيل إىل احلكمة واألخالق .ميكن أن تقسم أشعار سذعدي إىل عذدة
جمموعات ،1لكن حتديد تربيتها التارخيي ليس خالياً من بعض اإلشكاالت.
اجملموعة األوىل  :قصائده العربية ،وأوالها املرثية اليت أنشدها مبناسبة سقوط بغداد وزوال خالفة املستعصذم
باهلل سنة 707هذ.
واليت مطلعها:
حبست جبفينَّ املدامع ال جتري
فلما وغى املاءُ استطال على السكر
نسيم صبَا بغدادَ بعد خراهبا
متر على قاي...
ت لو كانت ُّ
متني ُ
اجملموعة الثانية  :قصائد فارسية :قسمٌ منها يف امللوك والوزراء ،وقسمٌ يف املواعظ األخالقية والدينية ،مثذل
جتلي الواحد األحد يف مواسم الربيع الطبيعية ،وعظمة اخلالق والسعي يف وريق اكتساب التربية ،وزوال هاا
العامل ،والوصول إىل الباقيات الصاحلات ،وعودة الشاعر إىل شرياز.
اجملموعة الثالثة :تشمل جمموعة املراثي.
اجملموعة الرابعة" :امللمّعات" ،أي أشعاره الغزلية اليت يستعمل يف أبياهتا علذى التذوايل ،مصذاريع عربيذة
وفارسية ،وآخر هاه األشعار شعر يسمى املثلثات أي أنه مؤلف من ثالث لغات ،ذلك أن سعدي يف هذاا
الشعر إضافة إىل الفارسية والعربية استعمل اللغة التركية اليت كان يعرفها أيضاً.
 -1مجلة الدراسات األدبية :عدد خاص عن سعدي [ ]99 -95العدد  1و :9ربيع وصيف .9000/قسم مركز اللغة الفارسية وآدابها -مقالة عن
سعدي :هرمان اته .ص 11و.12
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من اجملموعة اخلامسة وحىت التاسعة:
عبارة عن غزل يف أربعة أقسام :أي الطيّبات والبدائع ،اليت هي يف الواقع خنبة غزل الشاعر ،الثاين :اخلواتيم
أي أشعار هلا من حيث اللفظ واملعىن قيمة خاصة ،وهي أنضج ما جادت به قرحية الشاعر ،ومعناها حصراً
مرتبط بالعشق اإلهلي ،مث الغزليات اليت تعود إىل عهد الشباب.
العاشرة :األشعار احلكميّة ،وميكن القول إهنا كتاب يف قواعد السياسة وإدارة الدولة.
احلادية عشرة :مقطوعات حكمية قصرية.
الثانية عشرة :فيها رباعيات ،ومفردات ،وأشعار هزلية.
إنّ أهم ميزة من ميزات لغة سعدي هي أهنا لغة شعبية ،هاا أمرٌ يعرفه اجلميع فقد كانت لغته عالوة علذى
بساوتها وموضوعها ،اللاين ال مثيل هلما ،مرتبطة ارتباواً وثيقاً حبياة الناس وبلغتهم ،1لقد تعمّد أن يقترب
قدر املستطاع من اللغة الشعبية دون أن خيلّ بشروط الفصاحة واجلمال:2
إن بين آدم كأعضاء البدن الواحد
ألهنم خلقوا من جوهر واحد
إذا اشتكى أحد األعضاء من األمل يوماً
أصاب القلق بقية األعضاء حىت يستقر
وأنت يا من ال تغتمّ ملصاب اآلخرين
ال "در أن تُعدّ من بني اآلدميني

3

ويقول:
كم سيأب من خريف وشتاء وربيع
بعد أن نصري ويناً وتراباً

 -1مقدمة "الكليات" تصحيح فروغي ص .192
" -2رستكار منصور" ،مقاالت حول حياة سعدي وشعره ،طبعة شيراز 1959ش [1219م] ص .999
 -3كليات سعدي .م .س .ص [ 119الباب األول -الحكاية العاشرة].
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ويف بعض قصص "غلستان" مناذج معبّرة عن "االغتراب عن الاات" وعن "العودة إىل الاات" ومن
اجلملة هاه القصة.1
"يف وقت من األوقات ،اعتراين مللٌ من إخواين يف دمشق ،فخرجت هائماً على وجهي يف باديذة
القدس ،وأنِست بصحبة الفهود [بعد صحبة األنس] إىل أن وقعت أسرياً يف أيدي الفرجنة ،وأُجات علذى
العمل بالطني مع اليهود يف خندق ورابلس ،إىل أن مرّ يب أحد وجهاء حلب ،وكان بيين وبينه معرفة مذن
قبل ،فعرفين وقال يل :يا فالن ،ما هاه احلالة اليت صرت إليها ،فقلت:
هربت إىل اجلبال وإىل السهول من صحبة الورى
إىل اهلل أجلأ ،ال أبغي سواه مالذا
تصوّر بااك الوقت كيف كانت حاليت مع البهم يف اإلسطبل كنت حبيسا.
وقلت:
إن حتيا مقيّد الرجلني بني اخلالّن
أفضل من حياتك مع األعداء يف البستان
فرمحين ورقّ حلايل ،وافتداين من أسر الفرجنة بعشرة دنانري ،وأخاين معه إىل حلب وزوّجين ابنتذه
على مائة دينار ،وبعد مدّة ظهر يل أهنا سيئة اخللق ،حادّة الطباع ،سليطة اللسان ،نغّصت عيشي:
املرأة السيئة يف دار اخليّر
جهنم هي قبل يوم احملشر
حاار من قرين السوء حاار
وقنا ربّنا عااب النار
وقد أوالت مرة لساهنا ،وأخات تعيّرين قائلة :ألست أنت الاي أعتقك أيب من أسر الفرجنة بعشرة
دنانري؟ فقلت :لقد افتداين بعشرة دنانري من أسر الفرجنة وجعلين أسرياً بني يديك مبائة دينار:
 -1كليات سعدي .م .ن .ص .92

-199-

مسعت أن أحدَ الكااء قد أنقا
من بني براثن الائب وأنيابه خروفاً
وحني حلّ املساء جزّ رقبته بالسكني
فتأوه اخلروف وروحه تزهق:
أنت الاي خلّصتين من براثن الائب
وها أنت يف هناية املطاف قد صرت ذئباً"
يقول يف مكان آخر:
الشيخ العارف املرشد شهاب الدين

1

وجّه إيلّ من على صفحة املاء موعظتني
أوالمها :ال تكن معجباً بنفسك
والثانية :ال تسىء الظنّ باآلخرين.
ويرى سعدي قدرة اخلالق يف ظواهر احلياة احليّة ومجاالهتا ،يف الورقة اخلضراء والطبيعة اجلميلذة،
واملعشوقة الفاتنة...
يقول:
"كل ورقةٍ خضراء
دفتر من دفاتر املعرفة".
ويقول :الشتاء وىلّ فاهنض
وشرّع بوابة البستان
اهنض فنسيم الصبّاح الربيعيّ
يداعب يف احلديقة براعم الورود
 -1يقصد العارف شهاب الدين السهرودي
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شاى الورد وصباح النوروز
وغناء البلبل الصدّاح ،هاه هي القصة!
إن مجال احملبوب دليل على قدرة اهلل اليت ال حدّ هلا:
حدود قدرة اهلل املطلقة
انعكست يف وجهك كالصورة يف املرآة
واملوت أمام احلبيب حياة:
حيٌّ من ميوت قرب احلبيب
ومَْيتُ القلب من مل يتخا حبيباً!...
من كالم سعدي احلكمي ترشح اإلنسانية من مجيع النواحي ،لكن كيذف يل أن أعيذد
كالم سعدي (السهل املمتنع) بألفاظ غريألفاظ سعدي؟
أخانا الدّرويش املتعبد
أن السلطان مسكنيٌ أكثر منه
فهو إن استجدى بكفّيه فدرهمٌ واحدٌ فضةً
أما فريدون فلم يشبعه ملك العجم.
الشحاذ الاي تكبّله القيود
أفضل من امللكِ الاي ال يقنع.
ويقول:
املوت ليس بعيداً منك ،وقد جاء يف األمثال:
أن املوت يُيَمّمُ وجهه كلّ يوم شطر منزل جديد.
يف غلستان قصة جتيب عن السؤال القدمي ذي البعدين ،املتعلق بذاجلا واالختيذار وإرادة
اإلنسان ودور التربية ،ويعر

سعدي الرأيني على وريقة أفالوون بعبارات موسيقيّة ومقتضبة:
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الرأي األول:
من كان سيء الفطرة ال يستنري بنور الصاحلني
فتربية من ليس أهالً مستحيلة كوضع حبات اجلوز على رأس القبّة.
الرأي الثاين:
معاشرة زوجة لوط لألشرار
ضيّعت عائلة النبوّة؛
وبضعة أيام جعلت كلب أصحاب الكهف
يتخلّق بأخالق الصاحلني ويتأنسن.
الرأي األول:
حني يكا ابن الائب يبقى ذئباً
حىت ولو ترعرع مع بين آدم
يف النهاية يثبت صحة الرأي األول ولتأييده يعر
يف األر

هاين البيتني:

القاحلة ال تنبت السنابل

إعلم أنَّ الباار يف داخلها ال وائل من ورائه
عمل اخلري مع األشرار مثله كمثل
اإلساءة إىل أهل اخلري

1

إن نتيجة هاه القصة اليت وردت يف الباب األول من غلستان تتناقص مع فلسفة القصّة اليت جاءت
يف ديباجة الكتاب ،واليت حيفظها تالماة املرحلة االبتدائية منا قدمي الزمان وال يزالون:
"ﮔىل خوشبوى" [الطينة العطرة]
كنت يف احلمام يوماً فإذا وينة ويب
 -1كليات سعدي ،تصحيح فروغي ص .110 -112
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وصلتين ذات يوم من حبييب
قلت :مسكٌ أنتِ أم أنتِ عبريٌ
فشااك العابُ سكرٌ للقلوبِ
لست إال وينة قالت ،ولكن
قد :اختات الوردَ حيناً من صحايب
فالعشريُ اخلريُ أجداين وإالّ
فأنا لست سوى ذاك الترابِ.

قصائد سعدي ومدائحه:
إن القصيدة من أكثر أنواع الشعر الفارسي رواجاً ،وحني كان الشعر احلقيقي كاسداً كان املُدّاح
املرتزقة يصلون إىل مراتب رفيعة من النعماء واألهبة.
إن قسماً من قصائد سعدي يؤلّف مسرح خواوره وتأمالته وميدان جتوال خياالته ومشاعره ،أمّذا
القسم اآلخر الاي قيل إنّه ليس من شأن سعدي ،فهو القسم الاي أنشأه يف مدح معاصريه مذن امللذوك
واألمراء ،وهو ما أخاه عليه من يتوخّون اجلمال والكمال املطلق يف الشعر ،ولكنّنا حني نتمعن يف شذعره
نراه مل يتدنّ إىل مستوى املتزلّفني املتملّقني ،بل يُستشفّ من قصائده وجهُ حكيمٍ مصلح يتوخى اخلري وينثر
احلكم والنصائح والعظات .ويف املدائح اليت فرضتها عليه ظروف العصر يفتر

يف املمدوح فضائل جتمّلذه

وتنفع الناس واجملتمع ،حيث تاز وبيعته الوعظيّة يف كلّ موضوع من مواضيع قصائده ومدائحه يقذول يف
مطلع إحدى قصائده املدحية يف مدح [انكيانو].
دارت األيام وستظل دائرةً
والعاقل من ال يعلقنّ قلبه بالدنيا
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مث يسترسل يف الوعظ والنصيحة واحلثّ على العدل واالنسانية واخلري وحسن السمعة وتأكيد فناء
الدنيا يف سبعة وأربعني بيتاً ،ياكر اسم ممدوحة يف الثالثة األخرية منها فقط.
ويف مدحه ألتابك بن أيب بكر بن سعد يبدأ هباا املطلع:
إنَّ امللكَ يف هاه الفانية بالنوبة والدور
أما واآلن دورك أيّها امللك فاعتصمْ بالعدل،
كم كان على رأس هاا امللك من ملوك عظام
وملا حان أجلهم زالوا كأن مل يكونوا.
ويصف السالوني اجلهّال الاين تغرّهم قوهتم فيجورون على الناس بدالً من الاّ هبم وإعمال العدل
فيهم قائالً:
إن جباة الدراهم جوراً إلنفاقها على الزينة والزخارف
مثلهم كمثل الاين حيفرون التراب من أسّ البيت لترميم سطحه.
ويف النهاية وصل اخلا ،إنَّ الظامل قد مات
وبقي قصره الاي ذهّبه بأموال التعساء املظلومني.
وامللك الظامل املقصّر:
خبور جملسه من دخان اآلهات احلرّى
وعقيق زينته جمبولٌ بدماء العيون.
وما يليق بامللك ليس اجلواهر اليت هي حصيلة التعسّف واجلور ودموع املظلومني ،وال االحتفاالت
اليت موّهلا اجلور والعدوان على حقوق الرعّية ،إن هاه هتدم أساس امللك وشوكة السلطان ،إن قوّة امللذك
وجالله يف أشياء أخرى هي يف نظر سعدي كما يلي:
من الواجب االستعانة باهلل والطاعة له ،ال إظهار األهبة والعظمة
ما هي جدوى صوت الطبل العايل ،واملا أنَّ باونه أجوف
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خصلتان مها حارستا امللك واحملافظتان على الدين
وإين مللقيهما على مسامعك ،من قول اهلل عز وجل
أوالمها أنِ اضرب بقوة أعناق الظاملني
واألخرى أنِ ادخل أبواب املساكني برقّة وبلطف.
والقوّة إ ْن مل تكن لتحقيق العدالة ،فال تتيح سوى اخلوف والقلق يف اجملتمع ،وال ميكنها قذطّ ،أن
تكون قواماً للملك والسلطان:
حني تنوجد اهلمّة تنتفي احلاجة إىل الصوجلان،
وحني تنوجد الدولة تنتفي احلاجة إىل السيف القاوع للدروع،
أنظر إىل اخللق بعني العقل تراهم ملوكاً،
وأنت تنشر على رؤوسهم ظلّك نسراً.
إن أحداً قبل سعدي مل يقل ما قاله هو من أن السلطة مستمدة من الشعب ،هاا هو املبدأ الذاي
قويَ يف القرن الثامن عشر امليالديّ ،ومع ذلك يقول سعدي دون حماباة:
"لئن نظرنا بعني العقل ألدركنا أنّ امللكَ احلقيقيَّ هو الشعب ،وأن السلطة ف ّو

هبا امللك تفويضاً

من عامة الناس ،الاين ال ميكنهم احلكم بصورة مجاعية ،لكي يقوم هو خبدمتهم ،فواجب امللك إذاً خدمذة
الاين هم مصدر القوة والسلطان ،والاي حيفظ امللك من السقوط إمنا هو قيامه هبذاا الواجذب ،وعلذى
العكس من ذلك فإنَّ إمهاله وتقصريه فيه يؤديان به إىل السقوط واالهنيار ،مهما يكن مدى استناده إىل القوة
واإلكراه".
إن قوة سعدي املعنوية استمدها من ورعه وزهده ،يف زمن مل يكن الناس فيه يفرّقون بني حذالل
وحرام ،ومل يكونوا يتورّعون يف سبيل الوصول إىل النعمى واملنصب عن ارتكاب أيّ وزر أو عمذل غذري
مشروع ،والزاهد يف مثل هاه البيئة حملّ احترام الناس وتكرميهم ...لالك تراه خياوب ملكاً بقوله:
وإنه ملن حسن حظك ويُمنه
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أنَّ تاريخ سعدي يف أيامك أنت.
قال "أمرسون" الكاتب واملفكر األمريكيّ املشهور يف القرن التاسع عشر" .إنَّ سعدي ينطق بلسان
مجيع شعوب العامل ،وإنَّ أدبه كأدب هومريوس وشكسبري وسروانت ومونتني جدي ٌد دائماً .1يعدّ أمرسذون
كتاب سعدي الغلستان [حديقة الورود] واحداً من األناجيل والكتب الدينيّة املقدّسة يف العامل ،ويذرى أنَّ
تعاليمه األخالقية قوانني عامّة وعامليّة .لقد كان ﮔلستان ووال قرون عديدة كتابَ التدريس والقذراءة يف
عامة املدارس يف إيران واهلند والباكستان والدول الناوقة بالفارسيّة .ولقد تُرمجت آثار سعدي وأفكذاره يف
أوروبا ،وكان هلا قراء ومعجبون قبل آثار مجيع الشعراء االيرانيني اآلخرين حبواىل مائة سنة .فقذد تذرجم
ﮔلستان إىل الالتينية يف العام 3703م وأشاد به ﭬولتري وسائر مفكري عصره.2
يبحث غلستان مجيع دوافع النفس البشرية ونزعاهتا ،ويتسع ميدان موضوعاته للحديث عن أحذطّ
األغرا

واألهواء البشرية وعن أمسى الصفات اإلنسانيّة وحاالهتا الروحية .وتتولّد من قذراءة غلسذتان يف

الاهن صورةُ رجل ناضج واف العامل ،وسجل كلّ حكاية وكلّ مِلحةٍ يف أثناء سذياحته ،ليسذتخدمها يف
أحاديثه ومواعظه ،وقد ضمّ تلك املاكرات املتفرقة إىل ما كان حيفظه يف خاوره ،مث أفرغها مجيعاً يف قالب
األبواب الثمانية اليت يتألف منها الغلستان الاي أهنى تأليفه يف العام 707هذ ،كالك فإنَّ الغلستان مليء
باملاوعظ والعا واحلكم اليت يعدّ الباب الثامن أمنوذجها الكامل.
وخيتم سعدي غلستانه بعبارة اعتاار عابة ،فهو حيدس باكائه احلذادّ النافذا أنَّ النقذاد الذاي
سيؤاخاونه على اهلنات ،لن يروا ملحه وحكاياته الفكهة متناسبة مع شيخوخة سعدي ومع مقام كتذاب
غلستان ،لاا يقول" :إن معظم أقوال سعدي مهمّة مطعّمة بامللح ،هلاا يتطاول قصار النظر بألسنة الطعذن
واالنتقاد ،فيقولون إن إجهاد الفكر وإحياء الليايل يف ما ال "دي ليس من عمل العقالء ،ولكذن ال خيفذى
على ذوي البصائر وأصحاب الفكر النيّر الاين يُوجه إليهم احلديث ،أنّ سعدي نظم درر املواعظ الشافية يف

 -1محمدي" :األدب الفارسي" مرجع سابق ص .921
 -2محمدي ،م .س .ص  929و"مهينا أو لياليي"(مقام سعدي في المحافل األدبية الغربية) مجلة الدراسات األدبية العددان 9000/99 -95
بيروت ص .915
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سلك العبارة اجلميلة ،مازجاً دواء النصيحة املرّ بشهد الظرافة وحسن البيان ،حذىت ال جتفوهذا وبذائعهم
امللول".
غزليات سعدي" :مع سعدي يف شعره الغنائي كل ما هو مطلوب وضروري ومجيل يف الغذزل
فهو رقيق ،عاب ،وبيعي بعيد من التكلف ،موزون ،سلس ،خال من التعقيد وحىت من التفخيم ،واالكتفاء
ال ممتنعاً ،يعبّذر عذن
حبدّ معقول ومعتدل من الصور البيانية والتشابيه اجلميلة ،اليت جعلت شعر سعدي سه ً
أحاسيسه ومشاعره ،فريينا وجدَه وجواه وحاله هو أكثر مما يُرينا مجال احملبوب وحاله:
ال كان الاهب والفضة وال ملك الدنيا
إمنا أريد وجهك الاي هو امللك على األر
إن كانت اجلنة بدونك فلن أبقى ولو يف أعالها
وإن كان اجلحيم معك فسأقيّد نفسي فيها.
أو:
أن أكون معك ،وإن يف حرقة وعااب
أفضل عندي من أن أكون مع غريك يف الفردوس.
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حافظ الشريازي
"لسان الغيب"
يعدّ مشس الدين حممد بن هباء الدين املعروف حبافظ من أكا شعراء الغزل يف األدب الفارسذيّ،1
ولد هاا الشاعر سنة 427هذ يف شرياز اليت قضى فيها معظم حياته وفيها درس على كبار علماء
زمانه الاين كان منهم قوام الدين عبد اهلل (املتوىف سنة 442هذ) وبلذغ يف العلذوم اإلسذالمية
واحلكمة واآلداب مقاماً رفيعاً ،ويقال إنه حفظ القرآن غيباً ،ولقّب بسبب ذلك بذذ "حذافظ"

2

ويستفاد هاا املعىن من أشعاره ومنها هاا البيت:
ما رأيت ألطف من شعرك يا حافظ
أقسم بالقرآن الاي يف صدرك
مل يقم حافظ خالفاً لسعدي بأسفار وويلة ،ما عدا سفرين قصريين داخل إيران ،وقد قضى معظم
عمره يف شرياز اليت أحب صفاءها ومجاهلا ،واليت يقول عن بعض نواحيها يف شعر له:
ال تَ ِعبْ شرياز وهنر "ركن آباد" :وهاا النسيم العليل
وال حتقّر أمرها فهي اخلالُ على خدّ األقاليم السبعة
وفرقٌ بني ماء اخلضر الاي مكانه يف الظلمات
وبني هنرنا الاي منبعه "اهلل أكا"

3

 -3الغزل :من ناحية الشكل :منظومة قصرية قائمة بااهتا تتكون يف العادة من مخسة أبيذات إىل
مخسة عشر بيتاً ،وقد تزيد على ذلك يف بعض األحيان ،وتنتهي املنظومة الغزليّة بأن ياكر الشاعر
لقبه الشعري يف البيت األخري ،منها أو البيت ما قبل األخري ،وميتاز الغزل من حيث املوضوع :بأنَّ

 -1انظر :ابراهيم أمين الشواري .حافظ شاعر الغزل ص  911 -919وأوزان الشعر وقوافيه لعبد الوهاب عزام ،مقالة منشوة في المجلد األول
من العدد الثاني من مجلة كلية اآلداب سنة  .1299القاهرة.
 -2ديوان حافظ .م .س .الغزلية رقم .95
 -3مقدمة ديوان حافظ لمحمد كلندام.
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موضوعه العشق املنزّه واحلب العفيف ويعبّر عن أماين الروح ونزعات النفس ،احلبيب فيه مجيل ال
يصدر عنه إال اجلميل ،واملعشوق نبيل وكل ما يبدر منه نبيل ،وموضوعه قائم بااته.
شرط الغزل أن يكون عاب األلفاظ ،سلس املعاين ،بعيداً من الكلمات النابية والعبارات
الواهية ،وأن يكون مبنيًّا على وزن من أوزان الشعر الصاحل للغناء...
توفّي حافظ يف شرياز سنة 493هذ ،شرياز اليت عشق أرضها ومجاالهتا وفيهذا دفذن،
ليصبح ضرحية مزار الناس ومرتاد عشاق حافظ وشعره .ويقع ضرحيهُ على مقربة من مدخل املدينة
وسط حديقة خمضرّة يانعة يشرف على هبو دقيق الصنع قد رفع على أعمدة رخامية بيضاء ،وقبالة
البهو درجات واسعة من الرخام ،واحلديقة الغنّاء حماوة بأشجار السرو الباسقة ...إن حافظ واحد
من أشهر شعراء األدب الفارسي ،وقلّ من يعرف الفارسية و"هل حافظ .أو أنه علذى األقذل ال
يكون قد مسع به .حافظ شاعرٌ يستسيغ شعره الناس مبختلف وبقاهتم ،سذواء يف ذلذك العامذة
وضعيفو الثقافة ،أو اخلاصة وأعالم األدب ،وهم ينظرون إىل ديوانه نظرة احترام ،ويرون له مقاماً
معنوياً وروحياً كبرياً ،وقلّما جتد يف إيران بيتاً ال يضمّ ديوان حافظ ،وهذم يتفذاءلون بديوانذه،
ويستطلعون الغيب من خالل خواوره العفويّة الرفيعة ،ومن هنا يُطلق على حافظ لقذب "لسذان
الغيب".
إن أبرز مزايا شعر حافظ لغته واإل"از الاي يعتمده يف تبيان مقاصذده مرفوقذاً بإهبذام
ساحر ،وفكره الرفيع احلر ،وعقله القوي ،وسعة آفاقه ورؤاه ،ويتجلى فن حذافظ ومقدرتذه يف
الغزل خباصة .وقد بلغ الغزل العرفاين على يديه أعلى درجات الفصاحة واملالحذة مذن جهذة،
وارتدى من جهة ثانية ثوباً من بساوة خاصّة .وقد انتقد فيه التقاليد والعادات املمجوجذة الذيت
كانت سائدة يف عصره .ذلك العصر الاي شهد اضطراباً سياسيّاً ،وشهد كالك نفوذاً قويّاً لرجال
الدين القِشريني وزعماء املتصوفة الطرائقيني ،الاين كانوا حيكمون الناس باسم الذدين مسذتقوين
جبماهري العامة وحبكّام العصر .وكان حافظ واحداً من فئة قليلة اكتشف بنظره العميذق وعقلذه
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املتفتح وفكره احلر ما يف العادات والتقاليد السائدة من ضعف وخلل ،وانتقد بشدة أولئك الذاين
يتخاون الدين مطيةملطامعهم واملتظاهرين رياءً ودجالً بالزهد والتديّن يقول:
ستحرق نار الدجل والرياء بيدر الدين
إورح يا حافظ خرقة الصوف هاه وإنطلق

1

ويرى كالك أن املرائني املتعصبني هم الاين كانوا وراء االختالفات املاهبيّة والنزاعات الدمويّة:
أعار حروب الفرق االثنتني والسبعني
فهم حني عموا عن احلقيقة سلكوا وريق اخلرافة

2

ومن حماسن انتقاداته أنه ياكر املآخا مع إيراد املعاين أو احلاالت املعتادة هلا ،وال شكّ يف
أن أحد األسباب وراء ما نراه يف شعر حافظ من أوصاف للخمرة واحلبيب واملالهي وأمثاهلا مذن
التعابري اليت يدل ظاهرها على حياة وليقة متحررة مع أن حافظ مل يعش هاا النمط من احلياة ،هو
من هاا القبيل ،وعلى سبيل املعاكسة والنكاية هباه الطائفة من املتاجرين بالدين:
يعدّون الرياء حالالً ،وكأس املدام حراماً
حباا الطريقة وامللة! حباا الشريعة والدين

3

أو قوله:
إشرب يا حافظ اخلمرة وكن مسرورًا ولكن
إياك أن جتعل القرآن -كاآلخرين -شبكة للخداع
أو:
إنّ بيع اخلمرة دون أدىن رياء
أفضل من تظاهر بزهدٍ هو الرياء بعينه
 -1أصل األبيات بالفارسية:
آتش زرق وريا خرمن دين خواهد سوخت
 -2جنگ هفتاد ودو ملت همه را عذر بنه
 -3ريا حالل شمارند وجام باده حرام
 -4حافظا مى خور ورندى كن وخوش باش ولى

1

حافظ اين خرقة ﭙشمينه بينداز وبرو
ﭼون نديدند حقيقت ره أفسانه زدند
زهي طريقت وملت ،زهي شريعت وكشى
دام تزوير مكن ﭼون ديـﮔران قرآن را

4
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أو:
اشرب اخلمرة فالشيخ والزاهد واملفيت واحملتسب
كلهم -إن أحسنت النظر -خمادعون.2
أو:
أال فألدلّك أيها القلب على وريق النجاة
ال تتباه بالزهد وال تتظاهرَّن بالفسق.3
وهو يصف الصويفّ املرائي ،بأنه ساحر يفتح علبة سحره ليخدع أعني الناس ويأتيهم
بسحر عظيم:
ورح الصويف شباكه وفتح قارورة سحره
وبدأ فكره متالعباً [حىت] مع األفالك

4

ويهرب إىل اخلمارة تعبرياً عن ضجره من التقوى الكاذبة وثورته عليها:
ياهب حافظ من التكيّة إىل اخلمارة
لعله يفيق من سكر الزهد والرياء

5

وينتقد حافظ املتعصبني املتظاهرين بالزهد الاين يؤذون األحرار بعصبياهتم اجلاهلة ،باريعة األمر
باملعروف والنهي عن املنكر:
ال تعيّر اجملان أيها الزاهد الطاهر الطويّة
فأنت لن تزر أوزار اآلخرين،
ت شقياً ،إذهب فعليك بنفسك،
صاحلاً كنتُ أنا ،أم كن ُ
كلّ إنسان حيصد يف النهاية ما قد زرع،
 -1مى فروشى كه درآن هيج ريائى نبود
 -2مى خوركه شيخ وزاهد ومفتى ومحتسب
 -3دال ،داللت خيرت كنم براه نجات
 -4صوفي نهاد دام وسرحقه بازكرد
 -5زخانقاه به ميخانه مى رود حافظ

بهتراز زهد فروشى كه درآن عين ريا است
ﭼون نيك بنـﮕرى همه تزوير ميكنند
مكن بزهد مباهات ،وفسق هم مفروش
بناد مـﮔر با فلك حقه بازكرد
مكر از مستى زهد وريابه هوش آيد
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اجلميع يطلبون قرب احلبيب ،الصاحلون والسكارى
وكلّ األمكنة بيوت للعشق :سواء املسجد والكنيسة

1

وتتجلى إنسانية حافظ بقوله:
 إن راحة العامليْن هي تفسري هاتني العبارتني:املروؤة لألصدقاء ،واملدارة لألعداء

2

 يا حافظ .إن خترّص اخلصم ،ال تؤاخاهوإن قال حقاً ،فال جتادلنّ قول احلق

3

 اغرس شجرة احلب فإهنا تثمر أمنيات القلبواقتلع نبتة العداء فإهنا تثمر أملاً ال يُحد

4

 ال تتبعنَّ األذى وافعلْ ما تشاءفليس يف وريقتنا من ذنب سواه

5

 هؤالء الوعاظ الاين يبدون مثل هاا التجلي فوق املنا ويف احملذرابملاذا يفعلون أمراً آخر حيث ياهبون إىل اخللوة.6
وعندي مشكلة عويصة فهل تسأل يل "عامل اجمللس" ثانية:
"ملاذا يكون اآلمرون بالتوبة أقل الناس توبة"؟ وكأهنم ال يعتقدون بيذوم
احلساب والفصل.
فريتكبون كل هاا الدجل والدغل يف أمور اهلل؟
األصل الفارسي:
 -1عيب رندان مكن اى زاهد ﭙاكيزه سرشت
من آﮔر نيكم آﮔر بد تو برو خودرا باش
همه كس طالب يارند ﭼـه هشيار وﭼـه مست

كه ﮔناه ديكران برتو نخواهند نوشت
هركسي أن درود عاقبت كار كه كشت
همه جا خانهء عشق است ﭼـه مسجد وﭼـه كنشت

 -2آسايش دوكيتي تفسير اين دو حرف است
 -3حافظ از خصم خطا ﮔفت نـﮕيريم بر او
 -4درخت دوستى بنشان كه كام دل بيار آرد
 -5مباش درﭙـى آزار وهر ﭼه خواهى كن
 -6واعظان كاين جلوه در محراب ومنبر ميكنند

بادوستان مرؤت وبادشمنان مدارا
وربحق ﮔفت جدل باسخن حق نكنيم
نهال دشمنى بركن كه رنج بى شمار آرد
كه در طريقت ما غير از اين ﮔناهى نيست
ﭼـون بخلوت ميروند آن كار ديـﮔر ميكنند
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وآخر ما يروونه من أمر حافظ أنه عند وفاته أراد مجاعة من رجال الدين أن ميتنعوا عذن تشذييع
جنازته ،وقالوا إنه متهم يف دينه مطعون عليه يف عقيدته ،فجادهلم قومٌ آخرون يف ما ذهبوا إليه مذن اهتذام
ووعن .مث احتكموا بعد ذلك إىل أشعار حافظ فكتبوا بعضها على جزازات من الورق مث اقترعوا على هاه
القصاصات ،فوقعت القرعة على البيت األخري من الغزل  08ونصّه.
قدم دريغ از جَنَازهء حافظ
كه ﮔرﭼذه غرق ﮔناهست مريود به هبشت
ومعناه:
ال تؤخر قدمك أو تتردد عن جنازة حافظ
فهو غريق يف اإلمث ولكنه ذاهب إىل اجلنة.
وعند ذلك آمن العلماء بأن حافظاً جديرٌ جبنازة املسلمني ومقابرهم فدفنوه يف "روضة املصلى" اليت
كان حيبّها ويتعشقها يف حياته .وأصبح قاه يُعرف يف شرياز بإسم "احلافظيّة" .جتدد بناؤه وأدخلت عليذه
التحسينات أكثر من مرة ،ومن يزور شرياز يزور أول ما يزور احلافظية ويقرأ فوق قا حافظ إحدى غزلياته
اجلميلة ومطلعها:
مزده وصل توكو كز سرجان برخيزم
واير قدسم واز دام جهان برخيزم (الغزل رقم )34
وترمجتها:
أين بشرى وصالك حىت أهبّ من رقادي للقائك
فأنا وائر القدس أفلتُّ من شباك الدنيا على ندائك...
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جالل الدين املولوي املعروف بالرومي
أكرب شعراء التصوف والعرفان
اتفق أصحاب التااكر على أن امسه "حممد" ولقبه "جالل الدين" وعرفه املؤرخون مجيعاً هباا االسم
وهاا اللقب.
أما لقب "املولوي" الاي عرف به بني املتصوفة وسواهم منا زمن بعيد فلم يكن معروفذاً بذه يف
حياته وال حىت عند أصحاب التااكر يف القرن التاسع اهلجريّ ،ولعل هاا اللقب أُخا من تعريذف آخذر
اشتهر به هو "موالنا".
أما لقب "الرومي" فبسبب وول إقامته يف مدينة (قونية) من بالد األناضول اليت كانت تعرف ببالد
الروم واليت أقام فيها معظم حياته ودُفن فيها.
ولد "موالنا" 1يف مدينة بلخ يف السادس من ربيع األول سنة 740هذ .ق ،والده حممد بن احلسني
اخلطييب من أفاضل عصره وأعالم زمانه ،تتلما عليه رضيّ الدين النيسابوري املتوىف سنة 098هذ أعظذم
فقهاء القرن السادس اهلجريّ .وقد اشتُهر أنّ أم هباء الدين كانت من األسرة "اخلوارزمشاهية" ...كان هباء
ولد حيمل فوق املنا على احلكماء والفالسفة ويتهمهم بالبدعة يف الدين ،وقد شقّ ذلذك علذى "الفخذر
الرازي" 2أستاذ خوارزمشاه وإمام حكماء عصره ومقدمهم ،فحمل خوارزمشاه على عداوة هباء ولد حذىت
اضطر هباء ولد إىل اهلجرة ،وكان عمر جالل الدين حني هاجر والده مخس سنوات.بعد أن فذارق "هبذاء
ولد" بأسرته وأقاربه بلخ ضجراً من خوارزمشاه ،أو خوفاً من جند املغول قصد احلج وميمّ شطر بغداد.
فلما وصل إىل نيسابور اجتمع بالشيخ فريد الدين العطار 3الاي أهدى الصيبّ جالل الدين نسخة
من منظومته "أسرار نامه" ،مث رحل هباء ولد بأسرته إىل مكة ،ويف وريقه إليها نزل يف بغداد ثالثذة أيذام،

 -1راجع ترجمته في "زندﮔانى" موالنا جالل الدين محمد لبديع الزمان فروزانفر ط 9طهران 1951هـ.ش [1215م] ص  905وما بعدها
كذلك في" :شكوه شمس" آلناماريا شميل طارىء ،الترجمة الفارسية لحسن الهوتى ط1910 9هـ.ش [1221م] ،ص  92وما بعدها...
 -2هو فخر الدين محمد بن عمر الرازي من أكابر الفقهاء والمتكلمين المسلمين ولد سنة 519هـ .وتوفي سنة 909هـ .راجع ترجمته في تاريخ
الحكماء للقفطي ط .مصر ص  129 -120وتاريخ ابن خلكان ط .ايران ج 9ص ...50 -11
 -3فريد الدين العطار من أكابر رجال التصوف والعرفان في القرن السادس الهجر ّ
ي ومن شعراء الفارسية المشهورين.
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القى خالهلا الشيخ شهاب الدين السهروديّ ،1وكان الصيب جالل الدين يتزود من كل مدينة تنذزل هبذا
أسرته من العلم واحلضور على املشايخ واملشاهدات اليت مثّلت زاداً ظهر يف أعمالذه ،فلحلذب ودمشذق
واحلدائق والبساتني حضور كبري يف شعره .وبعد سنة 734هذ (يف أواسط عشرينيات القرن الثالث عشر
امليالدي) انتقل هباء الدين ولد مع أسرته إىل األناضول ،حيث توفيت والدة جالل الدين يف قرمان احلاليذة،
وتزوج جالل الدين بفتاة مسرقنديّة ،هي أم ابنه سلطان ولد كاتب سريته شعراً بالتركية ...إالّ أن هباء الدين
ولد انتقل مع أسرته إىل قونية (حواىل سنة 724هذ = 3228م) وبدأ ممارسة نشاوه واعظًا وعارفًا وعاملًا
وأستاذًا يقوم بالتدريس ،وبعد عامني تويف هباء الدين سنة  729أو 733هذ...
عهد التحصيل :ملا تويف "هباء ولد" أخا "جالل الدين" (الاي كان يف ذلك الوقت يف الرابعة والعشرين من
عمره) مكان والده بناء على وصيته وبناء على رجاء مريديه ،وشذرع يف الذوعظ والتذدريس واإلفتذاء
والتاكري ،فأعلى راية الشريعة إىل أن اتصل به برهان الدين احملقّق الترمايّ وهو من سادات ترما وكان من
مريدي والده يف بلخ ،ومن مث عزم موالنا على الرحلة إىل بالد الشام ليمارس العلوم الظاهرة ويكمّل نفسه
فيها ،ألن دمشق وحلب كانتا يف هاه احلقبة من املراكز املهمة للتعاليم اإلسالمية ،وإىل تلك النواحي جلذأ
العديد من علماء إيران هرباً من محلة املغول ،وقد استهوت عدداً وفرياً من املتصوفني العرفاء ألنّ دمشذق
وأوراف لبنان هي يف نظرهم أماكن مقدسة وحمل اإلبدال ،وخباصة ألن الشيخ حمي الذدين ابذن العذريب
مؤسس أصول العرفان الصويف ،وشارح كلمات املتصوفة كان مقيماً يف دمشق .وبعد أن أمضى موالنا يف
حلب مدّة يف تكميل النفس وحتصيل العلوم انتقل إىل دمشق ،حيث أقام سبع سذنوات يسذتقي العلذم
ويكتسب املعرفة .إنَّ روابط دمشق حبياة موالنا عديدة ،وإنّ غزلياته وأبياته يف وصف الشذام تذوحي أنَّ
موالنا كان ينظر إىل هاه البقعة نظرة خاصة .عاد موالنا بعد أن أمضى مدة يف الشام إىل مسذتقر عائلتذه
قونية .وملا وصل إىل قيصرية خرج العلماء واألكابر وعرفاء املتصوفني الستقباله وأظهروا لذه كذثرياً مذن
التعظيم...
 -1هو أبو حفص عمر بن محمد عبد هللا السهرودي  999 -592من أكابر الصوفية وله كتب (عوارف المعارف) و(رشف النصائح) و(أعالم
التقى).
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عهد القلق والتطور الروحي :بعد ان ووى جالل الدين املراتب أخا من برهان الذدين احملقذق إجذازة
اإلرشاد ،وجعل يقضي هناره بالتدريس ويف الفتاوى ،حىت التقى مبوالنا "مشس الدين التايزي" ،فكان ذلك
اللقاء نقطة حتول يف حياته الروحيّة ،انقلب بعده جالل الدين من عامل فقيه ذي مكانة دينيّة رفيعذة مقيّذد
بأصول الشريعة الظاهرة إىل متصوف غارق يف روحانية احلبّ اإلهليّ ،ينفث لوعات وجده وحبّه أشذعاراً
روحيّة عرفانيّة ،وفرية احلرارة ،صادقة األمل ،غري آبه ملا كان يلحقه من لوم الالئمني ووعن الطاعنني .وصل
مشس الد ين (حممد بن علي بن ملك داد التايزي) إىل قونية يف مجادى اآلخرة سنة 702هذ وغادرهذا يف
شوال سنة 703هذ ،وقد آذته أقوال أهايل قونية وأتباع جالل الدين الاين كانوا يعدّونه ساحراً لشذدة
تأثريه على عاملِهم جالل الدين ،وتغيريه منهج حياته تغيرياً أساسياً ،واختفى مشس الدين بعد سفره ومل يظهر
له أيّ أثر ،وظل موالنا جالل الدين يتقصّى أخباره ويتحرى عن مكانه ،حىت عرف أنه يف دمشق فأوفذد
إليه ابنه ليعود به ،وقد عاد به فعالً ،فأثار ذلك غضب أهل قونية وأتباع جالل الدين من جديد ،فتصذدّوا
إلياائه وقد اضطر لالختفاء 1ثانية وكان ذلك سنة 700هذ ومل يظهر له أثر بعد ذلك قط وقد قيذل إنَّ
بعض أتباع جالل الدين قتلوه...
وأخرياً غربت مشس جالل الدين مع غروب الشمس ،أصيل يوم اخلميس خامس مجادى اآلخذرة
من سنة 743هذ [3243م] وحني حُمل جثمانه ليدفن كان زحام اضطر معه العسذس إىل اسذتخدام
السيوف واهلراوات ،وكان املشيّعون من كلّ صنف ومن كل جنس ومن كل ملّة ومن كل ديذن .كذان
احلاخامات يقرأون التوراة ،واملسيحيون يقرأون اإلجنيل ،واملسلمون يقرأون القذرآن ،وعزفذت املذزامري
والنايات وآالت الرباب ،ووصلت اجلثة اليت خرجت من الفجر إىل اجلبانة قرب الغروب حيذث صذلّيَ
عليها ...وهكاا انتهت حياة موالنا جالل الدين حممد بن حممد هباء الدين اخلطييب البكريّ ،حيذاة عشذق
وفنّ وموسيقى ورأفة باخللق ومتجيد لإلنسان ،وحماولة للنهو
مقامات ال يسمو إليها اإلدراك...
 -1أنا ماريا ،م .س .ص .11

به من سجن الطني والشهوات ،للتحليق يف
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وبعد وفاته ُبينَ مسجده املسمّى "بالقبّة اخلضراء" وعلى مزاره نُقش غزل له بالكامل عن املوت:
يف يوم وفاب حني يسريون بنعشي
ال تظننّ أنين متأمل لفراق هاا العامل
فال تبك من أجلي وال تقل :وا أسفاه وا أسفاه
فإنه ملما يؤسف له أن تقع يف خميض الشيطان
وعندما ترى نعشي ال تصرخ :الفراق
فوصايل ولقائي مها يف هاا الزمان،
وحني أودع القا ال تقل :الوداع الوداع
فالقا هو حجاب على جممع اجلنان.1

مقامه األديب وشعره
إن الظروف اخلاصّة اليت أحاوت حبياة جالل الدين الروحيّة جعلت منه شخصذيّة متميذزة قذلّ
نظريها ...كان رجالً يُصدر الفتاوى ويلقي الدروس ،وإماماً يرجع إليه الناس حلل مشكالهتم الدينية ،يصبح
فجأة يف الثانية والثالثني من عمره -وقد شارف شبابه على االنقضاء -شاعراً جليس حلقذات السذماع
وزينة جمالس الوجد واحلال ...وقد أكثر وأكثر وكان مع أكثاره جميداً ،وحني نقارن كمية أشعار جذالل
الدين وأفااذ الشعر الفارسي كالفردوسي وسعدي وحافظ ،نرى أن ما بقي من شعر جالل الذدين يزيذد
كماً ونوعاً عن كل ما ترك هؤالء مجيعاً .2لقد نظم شعره على مخسة ومخسني حبراً خمتلفاً من حبور الشعر،
وليس يف الفارسية شاعر توسّع يف األوزان إىل هاا املقدار ،وهاا التوسّع يف األوزان إمنا هو وليذد معرفتذه
باملوسيقى ،اليت كان "يدها و"يد العزف على العود وله ابتكار فيه ...وال أحد مذن شذعراء الفارسذية

 -1الديوان :الغزل.902/
 -2األدب الفارسي .محمدي .م .س .ص .992
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استطاع أن يولّد لدى القارىء ما يولّده جالل الدين من وجد وحال وانفعال ،وهي اخلصائص اليت تتميذز
هبا غزلياته الكثرية اليت تبلغ  3044غزالً.
آثار جالل الدين :تقسم آثار جالل الدين إىل قسمني :منثور ومنظوم أما آثاره النثريّة فهي التالية:
فيه ما فيه :هاا الكتاب هو جمموعة أحاديث جالل الدين يف جمالسه ،وموضوعاته يف :األخالق والطريقذة
والتصوّف والعرفان وشرح آيات القرآن واألحاديث النبويّة ،وكلمات املشايخ وشرحها ،وكلّها بأسذلوب
املولوي اخلاص :أي ضرب األمثال وإيراد القصص.
املكاتيب :وهي جمموعة رسائل موالنا جالل الدين إىل معاصريه.
اجملالس السبعة :وهي عبارة عن جمموعة مواعظ جالل الدين وجمالسه.
أما آثاره الشعرية فهي:
الغزليات :أو "ديوان مشس" وما بقي منها حواىل  03ألف بيت من األشعار الفارسيّة والعربيّة وامللمّعذات
التركيّة والعربيّة واليونانيّة والقصائد الفارسيّة والترجيعات.
الرباعيات :جند فيها مضامني بديعة ومعاين رفيعة ،ولكنها ال تصل إىل مرتبة الغزليات واملثنوي.
املثنوي :تطلق كلمة "مثنوي" عادة على األشعار اليت لشطريّ كل بيت منها قافيذة واحذدة ،وهذي يف
جمموعها متماثلة الوزن خمتلفة الرويّ ،وهاا النوع من الشعر اعتمده الشعراء الفرس منذا أن منذا الشذعر
الفارسي ،ولكنَّ عبارة املثنويّ اليوم توحي حاالً -وحيثما قيلت -بأهنا ملوالنا جالل الدين.
هاا الكتاب هو من أكا كتب إيران األدبية وأعالها بياناً ،وهو شعر صويفّ عرفاينّ ميثّل خالصذة
التطوّر الفكريّ وذروة السلوك العقالينّ يف الفكر اإلسالميّ.
أما تبيان عظمة املثنوي وشرح ما يف نظمة وسبك أشعاره من براعة وتفوق ومقدرة فممّا يستحيل
شرحه بسهولة ،ألن إدراك األسرار وفهم الرموز ال يتيسر باالّتكاء على الاوق الشعري ،وتفحّص الفنذون
اللفظيّة األدبيّة وتتبّعها وحدها ،بل إنَّ املعرفة الروحية شرط أساسيٌّ يف هاا السبيل.
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املثنوي كتاب حكمة وفلسفة وأخالق وحال وتربية ومعارف اجتماعية ،وفيه  400حديثاً نبويذاً
مفسّرة ومشروحة و 028آية قرآنية تصرحياً أو إشارة أورد جالل الدين يف تفسريها شروحاً دقيقة ،هذاا
عدا مضامني اآليات اليت ميكن أن جندها يف هاا الكتاب .1وموضوعات الكتاب بعامة هذي يف األخذالق
والفلسفة والكالم والتصوف ،وعلم االجتماع وعلم النفس والفلسفة احلديثة ،ومعلومات كثرية يف أحذوال
الشعوب اإلسالميّة ،ويف املسائل الفقهيّة والكالم والتفسري وأمثاهلا وأشباهها ،ال جندها يف حبوث أيّ شاعر
آخر ،ومما يتفرّد به جالل الدين أنه يف عرضه للمسائل يف املثنوي ،استطاع أن يظهر كلّ أمر ممتنذع أمذراً
ممكناً بل واجباً وضرورياً ،ويوجد يف القارىء إمياناً ال اقتناعاً فقط .إن جالل الدين ميذزج املوضذوعات
املختلفة ببعضها مزجاً فنيّاً فيه االنسجام والتناسق ويستخرج منها تلك النتيجة اليت يريدها هو ...شاهد من
املثنوي( :األبيات األوىل).
الناي :وهو يرمز إىل الروح ،نترمجها نثراً:
استمع إىل الناي وهو يشكو حاكياً من آالم الفراق.
أنا منا أن كان من الغاب اقتالعي ضجّ اخللق من صوت التياعي.
ابتغي صدراً قد أضناه الفراق ألبثّه آالم االشتياق.
كل من يبقى بعيدًا عن أصوله ،ال يفتأ حينّ إىل أيام الوصال.
نائحاً صرت على كلّ شهود ،وقريناً للشقي وللسعيد.
كل امرىء ظنّ أن قد صار رفيقي ،لكنه مل يبحث يف داخلي عن أسراري.
ليس سري بغريب عن نُواحي ،لكنّ العني واألذن قد حرمتا نور هاا السرّ.
ليس اجلسد منفصالً عن الروح ،وال الروح عن اجلسد ،لك ّن احداً مل يؤذن له مبعاينة الروح.
إنّ هاا األنني نار وليس هواء ،ومن ال ميلك هاه النار فهو هباء.
إنّ نار العشق قد نشبت يف الناي ،وسرى جيشان العشق يف اخلمرة.
 -1راجع محمد محمدي :األدب الفارسي .م .س .ص .911
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والناي صديق من فارق األليف ،ومزّقت أنغامه احلجب عنّا.
ومن الاي رأى كمثل الناي مسّاً وترياقاً؟ ومن الاي رأى كمثل الناي جنيّاً ومشتاقاً.
إنّ الناي يروي حكاية الطريق املدمّى ،والناي يروي قصص عشق اجملنون.
إنّ أحواالً كحال العارفني ال يدركها فجٌّ ساذج ،فينبغي أن نقصر الكالم .فسالماً.
ولتحطّ ِم القيد بابنّي ولتكنْ حرّاً ،فحتّام تظل عبداً للفضّة وعبداً للاهب؟
إنّك إ ْن تصبّ البحر يف إناء فكم يسع؟ نصيباً يكفيك ليوم واحد.
إنّ آنية أعني احلريصني مل متتلىء قط ،وإن مل يقنع الصدف لن ميتلىء بالدرر.
وكل من مزّق ثوبه من العشق ،برىء متاماً من كلّ احلرص ومن كلّ العيوب.
ولتستعدّ إذاً أيها العاشق الطيّب ،يا هوسنا ويا ويب أدوائنا.
يا دواء كايائنا وعنجهيتنا ،يا من أنت لنا أفالوون وجالينوس.
ولقد مسا اجلسد الترايبّ من العشق ،حىت األفالك ،حىت اجلبل خفّ وبدأ بالرقص.
أيها العاشق ،لقد حلّ العشق بطور سيناء ،فثمل الطور وخرّ موسى صعقاً.
وأنا لو كنت قريناً للحبيب ،لكنت كالناي ،أبوح مبا ينبعي البوح به.
لكنَّ كلّ من فارق من يتحدثون لغته ظلّ بال لسان ،وإن كان لديه ألف صوت.
والورد حني ميضي "أوانه" ومتوت روضته ،فلن يرويَ البلبلُ من بعدُ سريتَه.
والكلّ معشوق ،والعاشق حجاب ،واملعشوق حيّ ،والعاشق زائل.
إنّ العشق يريد أن يصدر مين هاا الشعر ،إن مل تكن املرآة منبئةً فماذا تكون؟
أتدري ملاذا ال تنىبء مرآتك؟ ألنك مل جتل عن وجهها الصدأ
فامض وامح الصدأ عن وجهها مث أدرك ذلك النور.
واستمع إىل احلقيقة بأذن القلب حىت تنجو متاماً من ادران اجلسد...
ويقول يف األبيات  3204إىل  3284من املثنوي:
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ولقد جعل احلق من الكاياء "قيداً يزن مئة منّ حديداً وما أكثر املغلولني بقيود خفيّة .فالكا والكفر يسدّان
الطريق فيعجز املرء عن إظهار آهاته .لقد قال [عز وجل] "إنّا جعلنا يف أعناقهم أغالالً فهي إىل األذقان فهم
مقحمون" وهاه األغالل ال تكون علينا من اخلارج وقال" :وجعلنا من بني أيديهم سداً ومن خلفهم سذداً
فأغشيناهم فهم ال يبصرون" .فال يرى املرء القيد من قدّامه وال من خلفه.
 إنّ ذلك السد رمبا كان لونه لون اخلالء فال يُعرف أنه سدّ القضاء. إنّ حسناءك لسدّ أمام وجه اجلميل "املطلق" ،ومرشدك سدّ أمام املرشد "احلقيقيّ". وما أكثر الكفّار املغرمني بالدين ،وسدّهم العنجهية والكا أمام هاا وذاك. لكنه أسوأ من القيد احلديديّ ،فإن القيد احلقيقيّ حتطمه ضربات الطا. والقيد احلقيقيّ ميكن أن يُزال ،أما القيد الغييب فال أحد يعرف دواءه. لقد أضلّ انعكاس احلكمة الشقيّ فال تعجب بنفسك حىت ال تصري أنقاضاً. فمن وجد يف داره نوراً ،فهو يف احلقيقة انعكاس من اجلار ذي النور. فاشكر وال تغترّ وال تشمخ بأنفك ،واستمع وال تعجب بنفسك أبداً. ومن شدّة األسف واألمل إن هاه األمور املستعارة ،قد أبعدت األمم عن أنبيائها. وأنا غالم لالك الاي يكون يف الرباط ،وال يعدُّ نفسه واصالً إىل السماط. وما أكثر األربطة اليت ينبغي على املرء أن يتركها حىت يصل إىل منزله. وإن أمحرّ احلديد ،فهو ليس أمحر بطبعه ،وإمنا هو شعاع مستعار من إضرام النار فيه. وإن صارت الكوّة أو الدار مليئني بالنور ،فال حتسب شيئاً منوراً غري الشمس. وكل باب وجدار يقول :إنين منري ،وليس لديّ شعاع مستعار ،ها أناا.فتقول له الشمس :أيها الساذج ،عندما أغرب سيظهر األمر على حقيقته.
 وتقول اخلضرة :إنّين خضراء من نفسي ،متهلّلة ضاحكة ،شديدة مجال اخلدّ.فيقول هلا فصل الصيف :أيتها األمم ،أنظرن إيلَّ عندما أرحل عنكم.
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وهكاا خيتال اجلسد حبسنه ومجاله ،وختفي الروح جمدها وأجنحتها.
وتقول له :من أنت أيها النتانة ،إنك تعيش يوماً أو يومني من شعاعي.
وال يسع الدنيا غنجك وداللك ،فانتظر حىت أغادرك.
فيدفنك أحباؤك يف قا و"علونك وعاماً للحيات والنمل.
ومن كان ميوت أمامك هياماً يسدّ أنفه حني ميرّ بك...

عمر اخليّام
حياته:
اخلواجة اإلمام ،حجّة احلقّ ،احلكيم أبو الفتح (أو أبو حفص) ،عمر بن إبراهيم اخليّام النيسابوري
الفيلسوف وعامل الرياضيات وعامل الفلك ،والشاعر اإليراينّ يف أواخر القرن اخلامس اهلجريّ وأوائل القرن
السادس .ولد يف نيسابور ،وفيها كانت نشأته .كان ملكشاه السلجوقيّ "لّه ،لكنّ عالقته بسنجر كانذت
متوتّرة ...ساهم يف ترتيب املرصد امللكشاهيّ ،وأصلح التقومي .وكانت وفاته بني عاميْ  047و034هذ.
(← ضريح اخليّام يف نيسابور) .للخيّام أشعارٌ بالفارسيّة والعربيّة ،وكُتبٌ بذاللغتني أيضذاً ،مذن بينذها
الرباعيات املشهورة يف مجيع أحناء العامل .من آثاره يف الرياضيات ،كتاب "اجلا واملقابلة" ،ورسالة يف شرح
ما أشكل من مصادرات كتاب إقليدس ،رسالة يف االحتيال ملعرفة مقداريْ الذاهب والفضّذة يف جسذم
مركّب منهما (وهو مطبوع) كتاب لوازم األمكنة.1

اخليّام الشاعر:
لعلّ ما كتب يف اخليام يتجاوز األلفني عدداً ما بني كتاب ورسالة ومقالة ،إن اخليذام الفيلسذوف
والرياضي موجود معلوم ،واكتشافه من وريق رسالته العلمية والفلسفية أمر سهل ،أما اخليّام الشاعر فذااك
 -1فرهنگ فارسى ،محمد معين ،ج ،5ص .121
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الاي ال يزال جمهوالً ،إنَّ له سيماء غامضة مشوّشة ،ألن الطريق إىل سيماه تلك رباعياتٌ ال ميكن التثبّذت
من نسبتها إىل اخليام ،وأحياناً جند رباعيات ال شك يف أهنا ليست منه .هنالك تفاوت يف عذدد رباعيذات
اخليام ،وتفاوت يف كيفيتها من حيث اللفظ وأسلوب اإلنشاء ومن حيث املعاين وأسلوب التفكري ،تفاوتذاً
حمسوساً مينع من قبول عدّها مجيعاً وليدة قرحية واحدة .ال ميكن يف سبيل اكتشاف الوجه احلقيقي "للخيّذام
الشاعر" االعتماد على الرباعيّات املنسوبة إليه ،بل "ب ملعرفة الرباعيات األصيلة التعرّف أوالً إىل شخصية
اخليام املعنويّة ،وكالك االعتماد على الرباعيّات املعدودة احملدودة املسلّم بصذحتها واملتذواترة يف النسذخ
املختلفة ،واستشفاف خلقه وسلوكه من أقوال معاصريه ،وحترّي شخصيته من كتاباته املوثوق ِة نسبتُها إليه،
حىت ميكن النظر من بعد إىل رباعياته بعني أوضح وأدق وهاا ما فعله املرحوم فروغي والكاتذب صذادق
هدايت.1
اخليام من خالل آثار معاصريه:
إنّ أول ميزة حمسوسة تبدو للعني يف سرية اخليام هي احترام مجيع الاين ذكروه أو حتدثوا عنه مذن
القدماء وتعظيمهم له ،فقد جعله الشهرزوري "تايل ابن سينا" "الفرد الوحيد يف احلكمة والنجوم بال ريب"،
وعدّه عماد الدين الكاتب "بال مثال يف مجيع فنون احلكمة والرياضيات واملعقوالت" أما الزخمشري فيسميه
حكيم الدنيا وفيلسوف العامل .2وبديهي أنَّ هاا االحترام للخيام ،إنّما هو ملقامه العلمي وإلحاوته ومتكّنذه
من علم النجوم والطب والتاريخ فضالً عن احلكمة والرياضيات .إنّ نظرة إىل العصر الاي عا فيه اخليام،
ذلك العصر الاي سادت فيه محّى التدين الظاهري ومحّى التكفري والتفتيش عن املعتقدات والنزعات املاهبيّة
واهتام أصحاهبا ،والنظر إىل الفلسفة على أهنا أمر معار

للشريعة ،كان عصر الفكر الاهيب -الذاي بلذغ

أوجه يف عهد املأمون -قد أفل منا بدأ حكم الترك إىل أن بلغ ذروة تقهقره يف العهد السلجوقيّ ،وإذا كان
حممد بن زكريا الرازي مثالً قبل قرن من عصر اخليام يتعاوى الفلسفة جماهراً ،ويعتدّ باحلكمة مزهواً دون أن
خياف اصطدام أفكاره مبعتقدات العامة ،فقد أخات القضيّة وجهاً آخر ما أن بدأ حكم األتذراك ،الذاين
 -1راجع :زند كينامه شاعران ايران :ليال صوفي -انتشارات جاجرمى .تهران 1910ش 9001م.
 -2راجع محمد محمدي :األدب الفارسي .م .س .ص .915 -911
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اختاوا الدين وسيلة (وغرضاً) حلكم البالد اإلسالمية ،وأدخلوا جتّار دكاكني الشريعة يف خدمتهم ،وراجت
سوق الفقهاء واحملدّثني والوعّاظ ،وردت الفلسفة واملنطق واملقوالت العقلية يوماً بعد يوم ،وغذدت شذيئاً
مكروهاً خمالفاً للشريعة.
هاا هو عصر اخليّام الاي ما كان بإمكان اإلنسان فيه ،أن يكون يف أمان من أذى تّجذار الفقذه
واحلديث ،إال إذا حتصّن يف حصن أمنع من العلم واملعرفة ،أال وهو حصن األخذالق الزهديّذة والسذلوك
الشريف النزيه ،والوقار الطبيعيّ دون تصادم باملعتقدات الرائجة يف أوساط العامّة...
اخليام أمنوذج ألولئك احلكماء احلسين الفراسة ،الاين يدفعون األحداث حني "اهبوهنذا بالتذدبري
واالحتياط ،والسبب يف احترام اخليّام يف ذلك العصر املتشنج بعصبياته ،إمنا هو احلكمة اليت كان متصفاً هبا،
ووبيعته املائلة إىل الزهد واملتحاشية أليّ إفراط أو تفريط .فقد قُتل يف األوائل واألواخر من هاا القرن نفسه
الاي تويف فيه اخليّام ،اثنان من أكا العارفني ومن أجلّ العلماء اإلسالميني ،مها "عني القضاة" و"شذهاب
الدين السهرودي" .1ويف مقدمة رسالته الرياضية "اجلا واملقابلة" وبعد أن يبيّن أنَّ "فنَّ اجلا واملقابلة مذن
أهم شعب الرياضيات وأقومها ،حىت إن املتقدمني مل يوفّقوا إىل حلّها" ،وبعد أن يشري إىل أنَّه نفسه كذان
يتمىن دائماً أن يعاجل هاا املوضوع ،ولكنّه مل "د قبلئا اجملال لالك ،تواجهنا منه فجأة هاه الفقرة" :لقذد
ابتلينا بزمان هان فيه أهل العلم وأُمهلوا ،ومل يبق إال قليل ممن يغتنمون الفذرص للبحذوث أو التحقيقذات
العلميّة ،خالفاً ألشباه العلماء يف عهدنا ،الاين يعملون مجيعاً على أن ميزجوا احلقّ بالباول ،والاين ال عمل
هلم غري الرياء والتدليس ،وإنْ يكن هلم بعض العلم أو املعرفة ،فإنّهم يسخّرونه لألغرا

الدنيويّة احلقذرية،

وإن واجهوا أحداً يبحث عن احلقيقة الصادقة الراسخة ،ويصرف وجهه عن الباول والزور وينكر التدليس
وخداع الناس ،فإهنم يوهنونه ويسخرون منه ،وعلى أيِّ حال فإننا نستعيا باهلل تعاىل.2
اخليام والتصوف :إن الرباعيات هي املكان الاي ميكن فيه اكتناه تفكريه والوقوف على حقيقة رأيه ،وهذو
مل ينشر هاه الرباعيات ومل ياعها ،بل كانت جناوى يهمس هبا يف أذن صديق متكتّم أو نذدمي محذيم ،أو
 -1محمد محمدي .األدب الفارسي .م .س .نقال عن "دمي باخيام" أي (لحظة مع الخيّام) لألستاذ علي دشتي تعريب أ .لوساني.
 -2محمدي .م .س .ص .959

-224-

يردّدها ترديده لترانيم يغمغم هبا لنفسه .ويف هاا النوع من الرباعيّات اليت ميكن الركون إليها ،ال جند ذكراً
للصانع ،واعترا

الشاعر وعتابه إمنا ينصبّان على الفلك وعلى الدهر والزمان ...وأقواله يف باب البعذث

واملعاد حتتمل مجيعها التفسري والتأويل ،ألنَّ احلديث يف كلها إمنا عن البعث ثانية ،وعن العودة مرة أخذرى
إىل احلياة .قطّ مل يقل بصورة صرحية أالّ وجودَ لعامل آخر ...إهنا حرية األفراد الاين يؤمنون بوجود مطلق،
وجود أمسى من املوجودات احملسوسة ،وبقوّة فوق مجيع القوى املعروفة ،وينزّهون هاا الوجود ويعلونه عن
مجيع اخلصائص اليت وضعتها له أفكار البشر ،واليت هي يف الغالب حمدودة حبدود عقوهلم القاصرة ،إال أهنذم
ال يستطيعون هم أن حيدّدوه ،ألهنم عاجزون عن أدراك ماهيته ،لاا ينتهون إىل الوقوع يف احلرية...
اخلمرة اخليّامية :اشتهر اخليام يف إيران أو يف خارجها ،بالتغين باخلمرة ،حىت أنَّ امسه أصبح مالزماً لشذرب
اخلمرة ،إال أن ما اتفق عليه احملققون ،أنَّ األمر ليس كالك يف رباعيات اخليام األصيلة ،أي الرباعيات اليت
جاءت يف املستندات املوثوقة ،واليت ال ذكر للخمرة إال يف عشر منها ،1واألهم من ذلك أن اخلمرة مل تذرد
يف هاه الرباعيات العشر مستقلة بل جاءت دائماً مرتبطة بفكرة أو مقرونة بصورة من انفعاالت الشاعر.
إنَّ الغاية من إيراد هاه املالحظة ،الوصول إىل نتيجة مهمة مفادها أن النسخ واجملموعات ،كلّمذا
بعدت عن عصر اخليّام زادت فيها الرباعيات اليت تدور على شرب اخلمرة فقط ،ووبيعذي أن تتولذد يف
الاهن ،وبصورة واضحة قضية أخرى وهي أنَّ اخلمرة على لسان اخليّام ليست إال رمزاً ملطلق اللاة وشعاراً
للتمتّع باحلياة :إنَّ األحياء سيموتون ال حمالة ،والاين ماتوا ال شك أهنم لن يعودوا إىل هاه احلياة ،فيجذب
أن ال نضيّع فرصة العمر هباء ،وهاه الفرصة تتمثل يف تنفّس األسحار ،وصحبة حبيب مدلّل ،ونغمة الصنج
املوزونة ،واحتساء اخلمرة:
أال فاهنض يا جوهر الدالل فالوقت وقت السحر
وعاوين اخلمرة رويداً رويدا واعزف على الصنج
فهؤالء املقيمون لن يبقوا وويالً
 -1راجع :محمدي .األدب الفارسي .نقال عن علي دشتي .م .س .ص .959
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وأولئك املاضون لن يعود منهم أحد

1

ولقد أدى عدم االهتمام هباه النقطة إىل أن تبقى تأمالت اخليّام الروحيّة والفكريّذة غامضذة ،ومل
يستقر يف أذهان العامّة ،إال يف ذلك القسم من املعاين اليت تظهر فيها روح التحرر وعدم التقيد بالواجبذات
واملقررات ،وكانت النتيجة سيئة جداً ،لالك كثرت الرباعيات املنسوبة إىل اخليّام ،واليت ال غر

هلذا وال

مدار سوى اخلمرة والعربدة .اخليّام ينظر مبهوتاً حريان إىل ساحة الوجود ،ويغمغم بأفكاره املعتقلة يف رأسه
بدوار شديد يف مجل قصار هاه اجلمل أمساها الناس رباعيات :إهنا جناوى روح حائرة معاّبة تدور يف دوائر
ال أول هلا وال هناية ،مل تستطع فرضيّات الفالسفة وال معتقدات امللل والنحذل ،وال مباحذث املذتكلّمني
املنطقية الظاهر ،وال أيّ شيء من قبيلها أن يكشف الغطاء وينحّيه ،ليلقي ضوءًا على فكره الباحذث عذن
احلقيقة لاا يردد لنفسه مضطراً:
هاا الدور الاي فيه جميئنا وذهابنا
ال بداية تبدو له وال هناية؛
ال أحد يتحدث بالصدق عن هاا املعىن
من أين كان القدوم وإىل أين الاهاب2؛
إن حبر الوجود هاا آتٍ من اخلفاء
ال أحد يقول بالتحقيق قوالً فيه؛
كلٌّ قال قوالً حال له
وال أحد يعلم شيئاً عن حقيقته.3

 -1معنى األبيات بالفارسية:
وقت سحر است خيز اى ماية ناز
اينها كه بجايند نمانند دراز
 -2أصل الرباعية بالفارسية:
دورى كه در آن آمدن ورفتن ماست
كس مى نزند دمى در اين معنى راست
 -3أصل الرباعية بالفارسية:
اين بحر وجود آمده بيرون زنهفت
هركس سخنى از سر سودا ﮔفتند

نرمك نرمك باده ده وجنك نواز
وآنها كه شدند كس نميايد باز
آنرا نه بدايت نه نهايت بيداست
كاين آمدن ازكجا ورفتن بكجاست
كس نيست كه اين ﮔوهر تحقيق بسفت
زآنروى كه هست كس نميداند ﮔفت
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ال سبيل أمام أحد لكشف حجب األسرار
وال أحد يعلم سرّ خلق الرّوح،
وما من مستقر سوى يف قلب التراب
فاستمع ما شئت هلاه اخلرافات اليت ال هناية هلا.1
ال أنا وال أنت نعلم أسرار األزل
وهاا اللغز الغامض ،ال أنت حتلّه وال أنا،
أنا وأنت نتقوّل عما وراء احلجاب
وحني ينكشف الغطاء لن تبقى أنت ولن أبقى أنا.2
أولئك الاين بلغوا كمال الفضل واألدب
صاروا بني أهل الكمال مشوع األصحاب،
مل "دوا الطريق للخروج من هاا الليل املدهلم
أسطورةً حكوا ،وراحوا يف سبات عميق.3
ما دمت ال متلك احلقيقة وال اليقني
ال ميكنك أن تقضي عمرك كله بالشكوك،
فال تدع يدك كأس املدام
ويف اجلهل سيّان بني الصاحي والسكران. 4
مررت حبانوت أحد اخلزّافني

 -1فارسيتها:
در برده أسرار كسى را ره نيست
جزدر دل خاك هيـﭺ منزلكه نيست
 -2أسرار أزل را نه تودانى ونه من!
هست ازﭙس برده ﮔفتـﮔوى من وتو
 -3آنا نكه محيط فضل وأدب شدند
ره زين شب تاريك نبروند برون
 -4ﭼون نيست حقيقت ويقين اندر دست
ها تا نهيم جام مى ازكف دست

زين تعبيه هيجكس آﮔـه نيست
بشنوكه اين فسانه ها كوته نيست
واين حرف معما نه توخوانى ونه من
ﭼون برده افتد نه تومانى ونه من!
وزجمع كمال شمع اصحاب شدند
ﮔفتند فسانه ودر خواب شدند
نتوان باميد شك همه عمر نشست
وبيجبرى مرد ﭼـه هشيار وﭼـه مست!
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رأيت مئات األباريق الناوقة وهي صامتة،
كلّ واحد منها حدّثين بلسان حاله قائالً:
أين اخلزّاف؟ وأين بائع اخلزف؟ وأين املشتري؟.1
مررت حبانوت اخلزّاف
فأبصرته منتصباً خلف آلته،
يصنع للخوايب واألباريق عُرىً وبالبل
من مجاجم امللوك وأذرعة املكدّين.2
أمس رأيت يف السوق خزّافاً
"يل بعنف قطعة من الطني
وكانت تلك الطينة تقول له بلسان حاهلا:
أنا كنت إنساناً مثلك فارفق يب.3

 -1در كاركه كوزه ﮔرى بودم دوش
هريك به زبان حال بامن ﮔفتند
 -2در كاركه كوزه ﮔرى كردم راى
ميكرد دلير كوزه را دسته وناى
 -3دى كوزه ﮔرى بديدم اندر بازار
وآن ﮔل بزبان حال با او ميـﮔفت:

ديدم دو هزار كوزه كويا وخموش
كو كوزه ﮔر وكوزه خر وكوزه فروش؟
در بله ﭼرخ ديدم استاده ﭙاي
از كله ﭙادشاه وزدست كداى
برباره كلى لكد همى زد بسيار
من همـﭼو تو بوده ام مرا نيكودار!
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الشعر يف العصر الصفوي[ :هباء الدين العاملي].
أمنوذجاً
الدولة الصفوية 1اليت بدأ حكمها يف أوائل القرن العاشر اهلجري (السادس عشر امليالدي) على يد
الشاه إمساعيل ،الاي وح ّد البالد عاوفيًا وسياسيًا واجتماعياً وعسكرياً من وريق توحيذدها مذاهبياً .ويف
عهده وعهد خلفائه هاجر عدد كبري من علماء النجف واحلجاز وجبل عامل إىل إيران لتعليم املاهب االثين
عشري وهرباً من ضغوط العثمانيني .وكان من بني الاين هاجروا الشيخ حسني بن عبد الصمد والد الشيخ
البهائي مع عائلته .يف إيران وجد العلماء األمان املادي واملعنوي فتفرغوا للتأليف واإلبداع ،مذع القيمذة
اإلضافية إلتقان اجليل الثاين من املهاجرين للّغة الفارسيّة وما أضافته هاه املعرفة إىل عناصر ثقافتهم فأغنتها.
أهمّ علماء اجليل الثاين من املهاجرين "هباء الدين العاملي" ألن كلّ واحدٍ من العلماء عمل يف جمال واحذد
وخباصة اجملال الفقهي ،لكن البهائي كان كاتباً وشاعراً وفقهياً وفيلسوفاً متصوفاً وعامل رياضيات ومهندساً.
ولد الشيخ البهائيّ يف بعلبك يف السابع عشر من ذي احلجة سنة 903هذ3004/م ،وكان يف السابعة من
عمره حني هاجر مع أبيه إىل إيران يف أواخر العام 974هذ3002/م ،حني توىل والده الشيخ حسني بذن
عبد الصمد مشيخة اإلسالم يف قزوين يف زمن الشاه وهماسب الصفوي ...وتوىل الشيخ البهائي مشذيخة
اإلسالم يف أصفهان حىت العام 3434هذ [3744م] عام وفاته.2
لقد ترك هباء الدين بصماته على كثري من معامل إيران العلميّة والفنّيّة واحلضاريّة ،وال تزال إبداعاته
اهلندسية يف أصفهان ماثلة حىت اليوم ،حتكي عن عبقريته الفاّة .إن أهم ما مييز نتاج هباء الدين العاملي هذو
التجديد املنهجي الاي وسم كلّ نتاجه الفقهيّ واألديبّ والعلميّ .واملهم يف نتاجه هو تداخل العقلية العلمية
والتفكري الديين واألسلوب األديب وتبادل التأثري بينها ،مع كل ما حيمله ذلك من إغنذاء ملسذرية الفكذر
اإلنساين .وهو الوحيد الاي أبدع يف علم الرياضيات والفلك بعد قرنني من اجلمود الفكريّ الذاي خذيّم
 -1الدولة الصفوية :نسبة إلى الشيخ الصفوي "اسحق صفي الدين األردبيلي" [والدته 1959م] الذي كان صاحب طريقة خاصة به ،وكان الناس
ينسبون إليه الكثير من المعجزات والخوارق والشاه إسماعيل هو حفيد حفيده[ :أنظر دالل عباس :بهاء الدين العاملي أدبيا وفقهيا وشاعرا] دار
الحوار .بيروت  .1225المق ّدمة التاريخية.
 -2راجع بهاء الدين العاملي .م .س.
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على العامل اإلسالمي برمّته .ويف الوقت الاي أجدبت فيه احلواضر العلمية يف العراق ومصر والشذام مذن
وجود علماء حقيقيني ميكن أن يعدّوا مبصاف العلماء الكبار كاخلوارزمي والبوزخاين والذبريوين واخليّذام
والطوسي ،بسبب تشجيع العثمانيني للفكر الديين املبين على اخلرافة والتقليد .وقد ظلّت كتبه يف الرياضيات
والفلك ،ككتبه األخرى ،زمناً وويالً منبعاً يستقي منه والب املعرفة ملا فيها من االبتكارات اجلديدة اليت مل
يسبقه أحدٌ إليها ...وإذا كان أول كتاب يف حنو اللغة العربية وقواعدها قد وضعه عاملٌ من أصل إيذراين يف
بيئة عربية اللسان هو(سيبويه) ،فإن أول كتاب يف (النحو امليّسر) وضعه عاملٌ من أصل عريب يف بيئة فارسية
اللسان هو (البهائي) أعين كتابه "الصمدية يف النحو" ،الاي ظلّ حىت النصف األول من القذرن العشذرين
الكتاب املعتمد لتدريس النحو يف إيران ويف حوزة النجف األشرف.
أما أدبياً ،إذا أخانا الشيخ أمنوذجاً للكتابة الفنّيّة يف العصر الصفويّ باللغة العربية ،وأجرينا مقارنذة بذني
كتاباته وكتابات معاصريه يف مصر والشام ولبنان وإيران ،ألدركنا إىل أيّ حد وهو العائش يف حميط غذري
عريبّ ،استطاع أن يرتفع بكتابته اإلبداعية إىل مستوى تفوّق فيه على معاصريه ...يكفي أن نراجع كتابذه
"الكشكول" الاي هو معر

لثقافاته املتداخلة واملتنوعة وكتاباته وخمتاراته بالعربية والفارسية دون أن جتور

إحدى اللغتني على األخرى أو تزامحهما ،وإمنا هي تصدر عن كتاب واحد ومنهج واحد ،وقد ضمّ هذاا
الكتاب أشعار البهائي بالعربية وبالفارسية وبعض مباحثه العلمية والفقهية املستمدّة من كتبذه األخذرى،
وشواهد شعرية ملئتني وتسعني شاعراً بالعربية وست وسبعني شاعراً بالفارسية مذن خمتلذف اجلنسذيات
واملااهب والعصور ،إضافة إىل سواحنه ،اليت هي مع خواوره النثرية األخرى من أمجل ما جادت به قرحيتذه
األدبية ،بأسولب واضح ،شفاف ،ليس فيه تعقيد وال إغراب ،وإمنا فيه استرسال عذابٌ وألفذاظ قريبذة
املتناول ،وعبارات مبسّطة ،وأسلوب يقوم على السهولة والوضوح ،مع توفّر اجلزالة والرصذانة ،كمذا أن
البهائي قدّم يف كتابه الكشكول آراء نقدية قيّمة.1

 -1راجع "بهاء الدين العاملي" م .س .ص .922 ← 921
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البهائي شاعراً :ندخل عامل البهائي الشعري فيفاجئنا ما جند فيه من تنوع وجودة وعمق ،خيلو منها شذعر
معاصريه ،لكأنَّ وجوده يف إيران عصمه من ولوج أبواب املهاترات الشعرية اليت حفل هبا الشعر يف األقطار
العربية املختلفة يف هاه املرحلة واملراحل اليت تلت ،فقد رقيَ شعره العريب عن الشعر املعاصر له ،ألن عناصر
ثقافته غنيةً متنوعةً ،عربيةً وفارسيةً وهنديةً ،فقهيةً وفلسفيةً وعلميةً وأدبيةً .شعر الشباب خلفيته عربية :فيه
نَفسُ أيب متام واملتنيب .أما شعر الكهولة العريبّ ففيه نفحةٌ من شعر الفردوسيّ وحافظ وسذعدي ،وذلذك
التراث العرفاينّ العظيم ...وقد حترّر شعره من ووأة اجلمود الاي يغلّف شعر الفقهاء ويُفقِدُ الشعرَ صذدقه
وعفويته .والبهائي أول من نظم الشعر الفارسي على حبر اخلبب ،كما أنه نظم كثرياً من شعره العريب على
وريقة "الدوبيت" أو الرباعيات ،ونوّع يف أوزانه وقوافيه يف عدد كبري من قصائده ،وهو أول مذن قذال
املوشّح من شعراء جبل عامل بأشكال وأوزان خمتلفة .لقد أسدى البهائي خدمذة إىل الثقذافيني العربيذة
والفارسية بتطوير النظم يف كلّ منهما بإعتماده يف كل منهما وزناً من أوزان األخرى.1
مناذج من شعره العريب:
يا ندميي ضاع عمري وانقضى

قم إلدراك زمان قد مضى

واغسل األدناس عين باملدام

وامأل األقداح منها يا غالمْ

أعطين كأساً من اخلمر الطهور

إهنا مفتاحُ أبوابِ السرورْ

خلصّ األرواح من قيد اهلموم

أولق األشباحَ من أسر الغموم

وقال حتت عنوان "يف نغمات اجلنان من حدبات الرمحن":
إشفِ قليب أيها الساقي الرحيم

باليت حييا هبا العظم الرميمْ

واسقين كأساً فقد الحَ الصباح

ك صاحْ
والثرّيا غرّبت والدي ُ

زوّج الصهباء باملاءِ الزالل

واجعلن عقلي هلا مهراً حاللْ

هاتِها من غري مهلٍ يا ندمي

مخرةً حييا هبا العظمُ الرميمْ

 -1م .ن .ص  959وما بعدها.
 -2كليات شيخ بهائي .سعيد نفيسي .ص .99
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بنتَ كرم جتعلنّ الشيخ شابْ

من ياقْ منها عن الكونني غابْ

مخرةً من نارِ موسى نورُها

دنّها قليب وصدري وورُها

قم وال متهلْ فما يف العمر مهل

ال تصعّب شرهبا فاألمرُ سهلْ

قل لشيخ قلبُهُ منها نفور

ال ختفْ فاهلل توابٌ غفورْ

يا مغنّي إنّ عندي كلَّ غمّ

قمْ وال ِق النايَ فيها بالنّغمْ

غنّ يل دورًا فقد دار القدحْ

والصبا قد فاح والقمري صدحْ

واذكرنْ عندي أحاديث احلبيبْ

إنّ عيين من سواها ال تطيبْ

روّحنّ روحي بأشعار العربْ

كي يتم احلظُ فينا والطربْ

مث أوربين بأشعار العجمْ

واوردن مهّاً على قليب هجمْ

وابتدي منها ببيت املثنويّ

للحكيم املولويّ املعنويّ

قم وخاوبين بكلِّ األلسنة

علِّ قليب ينتبه من ذي السّنة

إنه يف غفلةٍ عن حالِه

خائضٌ يف قيله مع قالِه

كلّ آنٍ فهو يف قيدٍ جديد

قائالً من جهلِه هل من مزيدْ

تائهٌ يف الغيّ قد ضلَّ الطريق

قطُّ من سكرِ اهلوى ال يستفيق

عاكفُ دهرًا على أصنامهِ

تنفرُ الكفّار من إسالمِه

كم أنادي وهو ال يصغي التناد

وا فؤادي ،وا فؤادي ،وا فؤاد

يا هبائيُّ اتّخا قلباً سواه

فهو ما معبودُه إال هواه

1

إن البهائيَّ يف هاه القصيدة كما يف غريها من شعره العرفاينّ يعمد إىل الرمز واإلشارة ليعبّر عذن
فيضه الباوين ،ويبدع مصطلحات خاصة ال يدركها إال دارسو الشعر الصويف يف تصويره لغفلة اإلنسان عن

 -1الكشكول .ط .أ .علمي .ج 1ص .95
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احلق ،عندما يهتم بأمور الدنيا ويدخل يف ما يدخل فيه الناس من جدال عقيم ،وكل ما يف هاه احلياة الدنيا
قيودٌ وأغاللٌ وأصنامٌ يتعلق هبا اإلنسان الضعيف...
ويقول يف قصيدته القصصية الرمزية" ،الكردي ،قاتل أمه" ،اليت ترمز فيها األمّ إىل النفس األمّذارة
بالسوء ،والكرديّ هو الاي يستطيع اخلالص من أسر قوى النفس الكفور:
أيها املأسور يف قيد الانوب

سر الغيوب
أيها احملروم من ِّ

أنت يف أسرِ الكالبِ العاوية

من قوى النفس الكفو ِر اجلانية

كلّ صبح مع مساءٍ ال تزال

مع دواعي النفس يف قيلٍ وقالْ

كلُّ داع حيّةٌ ذاتُ انتظام

قلْ :مع احلياتِ ما هاا املقامْ؟

إنْ تكنْ من لسعِ ذي تبغي اخلالص

أو ت ُرمْ من عضِّ هاتيك املناصْ

فاقتلِ النفسَ الكفور اجلانية

قتل كرديٍّ ألمّ زانية

1

ويقول يف "املناجاة والشوق إىل صحبة أصحاب احلال وأرباب الكمال" من ملمّعة نصفها عذريبّ
ونصفها فارسيّ:
عشاق مجالك احترقوا

يف حبر صفاتك قد غرقوا

يف بابِ نوالك قد وقفوا

وبغريِ مجالك ما عرفوا

نريانُ الفرقة حترقهم

أمواجُ األدمع تغرقهم

من غريِ زاللك ما شربوا

وبغريِ مجالك ما وربوا

صدماتُ مجالك تفنيهم

نفحاتُ وصالك حتييهم

كم قد أحيوا ،كم قد ماتوا

عنهم يف العسق روايات

ووىب لفقري رافقهم

بشرى حلزي ٍن وافقهم.2

 -1الكشكول ج 1ص .111 -110
 -2من مثنوي "شير وشكر" (الحليب والسكر) ،كليات شيخ بهائي ،نفيسي ص .111
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نفس البهائي العرفاين يتجلى يف شعره الفارسي الاي ال يقل قيمة وجودةً عن شعر الكبذار مذن
حيث املستوى وإن كان قليالً من حيث الكم ،إذا ما قورن بآالف األبيات اليت تركها املولوي وسذعدي
وحافظ واآلخرون...
ويعيش الشاعر العارف بصدق وروح احلديث القدسيّ الاي يقول" :إن اهلل كذان كنذزاً خميفذاً
فأحبّ أن يُعرف فخلق اخللق ودعاهم لعبادته" ،فاستمتعوا بنعمة اإلجابة واملعرفة مث كانت املعصية واهلبوط
من دار الفناء فكان احلنني إىل احلياة األوىل ،وكانت الضراعة إىل اهلل ،وكان االشتياق واجملاهدة للعودة إىل
ك قلقة جزعة بعد اهلبذوط
موون احلبّ واملعرفة .إن الروح اليت أنعم اهلل عليها مبعرفته يف عامل القدس ال تنف ّ
إىل عامل الكون والفساد ،ال تزال حتنّ إىل لقاء بارئها وإىل تلك املنازل:
ويبدأ البهائي القصيدة التالية 1اليت سنترمجها نثرًا بأربعة أبيات عربية:
أيها الالهي عن العهد القدمي

أيها الساهي عن النهج القدمي

استمع ماذا يقول العندليب

حيث يروي من أحاديث احلبيب

يا بريد احليّ أخاين مبا

قاله يف حقنا أهلُ احلمى

هل رضَوْا عنّا ومالوا للوفا

أم على اهلجر استمروا واجلفا

ويتابع ملمعاً بالفارسية ما معناه:
مرحباً يا رسول فألنا املبارك
مرحباً يا باعث حظنا السعيد،
مرحباً أيها العندليب اجلميل الصوت
لقد خلصتين من قيد "ما سوا"،
غناؤك أيها العندليب نارٌ مؤصدة
أشعلتها ألفاً ،لقيدي موقدة،
 -1هي القصيدة األول من مثنوي "نان وحلوا" (الخبز والحلوى).
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مرحباً يا هدهد مدينة سبأ
مرحباً يا رسول األرواح ،مرحباً،
مرحباً أيها الببغاء اجلميل الكالم
كلّمين ،فقد أذهبت عن قليب احل َزن،
وأرح القلبَ من الغم والروح من العنا
أخانا من جديد عن مسكننا ومأوانا،
أخانا عن احلبيب الاي مل يراع جانبنا
قل كلمة عن لسان ذلك املعشوق اجلميل
احلاد الطباع ،لتسكن قلوبنا،
ذكرى األيام اليت كانت لنا معه
مرة يغضب وأخرى يصاحل من فرط الدالل،
أال ما أحيلي ذلك العهد حيث كان حيناً
يتكرم بالسري يف وريق احلبّ والوفاء.
ولكن كيف يكون الوصول إىل احلبيب:
بالتقوى :اليت هي إقامة التوازن بني الظاهر والباون يقول يف القصيدة الثانية من مثنوي (نان وحلوا) (اخلبز
واحللوى):
"ب أن يكون الباون والظاهر واحداً
حىت جتد وريق احل ّق ولو ملماً
إن مجلة سعيك أيها اإلنسان للدنيا الدنيّة
فأنت ال تعلم كيف يكون السعي للعقىب
منصب الدنيا يا حسن األصل
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هو ما "عل بيدر دينك عرضة لألرياح
ما هو الزهد؟ إنه جتريد القلب من الدنيا الدنيّة
وما يبعدك عن وريق اهلدى
إن خشية اهلل دلي ٌل على العلم
أال فاقرأ "إمنا خيشى" يف القرآن
اغسل معاصيك بالتوبة
واحصل على النوال والعطاء بالتوبة
إن فاقت خطاياك العدّ
فعفو اهلل وكرمه يفوق العدّ
إذا كان ميكن أن يقدس اهلل الواحد الصمد من درب التقليد نقول على هذاا النحذو إن
مجعاً من العوام قد دخلوا اإلسالم لكن إسالمهم ظاهريّ ،كي خيرجذوا مذن اجملوسذيّة
والوثنيّة.

