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إهــــــداء

�إلى �أبــــــي 

�لذي تعّلمت منه تقوى �هلل و�صلة �لأرحام

و�إلى �أمــــــي

�لتي تعّلمت منها �ل�صبر و�لر�صا بق�صاء �هلل

�أهدي كتابي هذ� �صائاًل �هلل تعالى �أن يبارك 

ربياني  كما  يرحمهما  و�أن  عمريهما،  في 

�صغير�ً

عبد �لحكيم
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ي�ضــادف هذا العام ذكرى مرور 

مائة عــام على مولد الأديــب العربي 

الكبير علــي اأحمد باكثيــر )1910-

1969( وذكرى مرور واحد واأربعين 

عامــًا على وفاته. وعلــى غزارة اإنتاج 

باكثيــر المتنوع بين ال�ضــعر والرواية 

والم�ضرح ب�ضــقيه ال�ضعري والنثري، 

وعلــى رياداته المتعــددة في كل منها 

 - الآن  -حتــى  يحــظ  لــم  اأنــه  اإل 

توطئـــــة
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بالهتمام الذي ي�ضتحقه كفاء ما قدم من اأدب اأ�ضيل متميز.

وياأتي هذا الكتيب محاولة متوا�ضــعة في �ضبيل اإن�ضاف باكثير 

ولفــت النتباه اإلــى تراثه الأدبــي الغزير الذي يم�ص �ضــميم حياة 

المواطــن العربي منذ مطلع القرن الع�ضــرين حتــى يومنا هذا، فقد 

كان باكثيــر - بحق - �ضــمن القلة من الأدبــاء الذي حملوا هموم 

هذه الأمة و�ضــاهموا باأدبهم في اإنــارة طريق التقدم والرقي لها بما 

قدموه من اأدب �ضــادق جمع بين المتعة الفنية والمغزى الأخالقي 

النبيل.

وي�ضــتمل هذا الكتيب على مختارات من مقالت كتبتها على 

امتداد اأكثر من ع�ضــرين عامًا حول اأدب باكثير، بع�ضــها ن�ضــر في 

المجالت اأو ال�ضــحف في حينها، وبع�ضــها ن�ضــر على �ضفحات 

الإنترنت، وبع�ضها لم ين�ضر من قبل. 

اإن اأهم ما حر�ضــت عليه في هــذه القراءات هو محاولة تقديم 

قراءة جديــدة لأعمال باكثيــر تختلف عن القراءات ال�ضــابقة التي 

اطلعــت عليهــا، اأو لفت النظر اإلى ظاهرة اأدبيــة في نتاج باكثير لم 

يتناولهــا اأحد من قبــل، اأو تطبيق نظرية نقدية جديدة - لم ي�ضــبق 

تطبيقها من قبل - على اأدب باكثير.
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واإني اآمل اأن ي�ضــهم هذا الجهد ال�ضــئيل في لفــت النتباه اإلى 

هذا الأديب الكبير واأن ي�ضــحذ همم الدار�ضين ل�ضتخراج الكنوز 

المخبوءة في تراثه الأدبي الغزير الذي ياأبى على الندثار.

د. عبد �لحكيم �لزبيدي

العين - الإمارات العربية المتحدة

ربيع الثاني �ضنة 1431هـ/ اإبريل 2010م
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مقدمــــة

الحكيم  عبد  الدكتور  الباحث 

بالرائي  مهجو�ضًا  لي�ص  الزبيدي 

علي  وال�ضاعر  والم�ضرحي  الكاتب 

ي�ضل  اإنه  بل  فقط،  باكثير  اأحمد 

دائمتين  وعناية  بمتابعة  الهاج�ص 

بموروث الراحل الكبير الذي لم ينل 

قيا�ضًا  الهتمام  من  وافراً  حظًا 

بموروثه الثقافي ال�ضامل، فالمعروف 

الخ�ضال  جمع  باكثير  اأحمد  علي  اأن 

مياه  في  و�ضبح  ووعاها،  الثقافية 



12

المعاني واأوفاها حقها، فهو ال�ضاعر الذي تاق منذ زمن مبكر اإلى 

تاأكيد مثابة العربية بو�ضفها لغة �ضعر و�ضعور، وقد �ضاهى في ذلك 

ونال  �ضك�ضبير،  م�ضار  على  در�ضها  التي  الإنجليزية  باللغة  اأ�ضاتذته 

منها حظًا وافراً.

فيما  لكنه  المتاأدب،  الإنجليزية  اللغة  اأ�ضتاذ  باكثير  يعاند  لم 

كتب �ضعراً خارج القافية كان كمن ُيد�ّضن عهداً جديداً في ال�ضعر 

العربي، فجاءت المبارزة ل�ضالح فتح جديد، وبيان عربي متجدد.   

تلك محطة ال�ضعر عند باكثير الذي ترك لنا فيها ق�ضائد كثيرة 

وحباها ف�ضاءات للمنا�ضبات والقري�ص والرثاء.

ف�ضاءات  الزبيدي  الدكتور  الباحث  مع  �ضنتابع  اآخر  اأفق  في 

الم�ضرحية  اأعماله  من  �ضل�ضلة  تناوله  خالل  من  الم�ضرحية  باكثير 

التي تواترت على مدى �ضنين العطاء، واأوماأت اإلى ح�ضوره الأفقي 

وفا�ضت  والإن�ضانية،  العربية  الم�ضرحية  الدراما  في  والراأ�ضي 

ال�ضماء وحقائق  الراكزة، وت�ضاوقت مع حكمة  التاريخية  بمرئياته 

فكانت  الأمة،  تواجه  التي  التحديات  ا�ضتقراء  من خالل  الأر�ص، 

مدى  على  المنطقة  عانته  مما  المداهم  القادم  اإلى  ناظرة  اأعماله 

عقود من �ضنوات المتاهات وال�ضتباحات والظلم.
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ملحمته  في  متميزة  مكانة  تحتل  باكثير  عند  التاريخية  الدراما 

الخليفة  عن  الكبرى  ملحمته  العطاء  ذروة  وكانت  الثقافية،  الفنية 

�ضطرها  التي  الفنية  الملحمة  تلك   .. الخطاب  بن  عمر  الرا�ضدي 

التي  التلفزيونية  الحلقات  من  طويلة  �ضل�ضلة  مدى  على  لتمتد 

حال  عليه  �ضيكون  ما  ي�ضت�ضرف  وكاأنه  حلقة،  المائة  تجاوزت 

نزعته  اإلى  يوؤ�ضر  مما  الزمن،  من  عقود  بعد  التلفزيونية  الدراما 

باأن  الداخلي  وا�ضت�ضعاره  للمراحل،  وا�ضتباقه  العاتية،  الم�ضتقبلية 

لءات  يتجاوز  اإبداعي  زمن  عليه  �ضياأتي  ما،  زمن  في  الممنوع 

الواقع وت�ضاري�ص �ضعوباته.

الموؤمنين  اأمير  ملحمة  اإجالء  في  جديًا  التفكير  يمكننا  اليوم 

عمر بن الخطاب، وتعميمها على ماليين العرب ليروا ما كان من 

من  المتيقنين  الحاذقين  الرائين  فتوة  ك�ضفت  عندما  الخالفة  اأمر 

دورهم الح�ضاري .

تقاطعت �ضمنًا مع  باكثير  م�ضرح  اأمام  الزبيدي  الدكتور  وقفة 

الرواية  في  اأبعادها  اإلى  لحقًا  �ضنومئ  التي  الدراماتورجية  بواكير 

بو�ضفها  الب�ضرية  بالثقافة  العميقة  �ضلته  يك�ضف  وبما  والق�ص، 

ال�ضرد وجمالياته، و�ضنقف هنا على مثال  اأخرى من روافع  رافعة 

�ضردي واحد ن�ضتقرئ من خالله كامل الأبعاد الدرامية والتاريخية 
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الق�ضيرة  روايته  و�ضنختار  باكثير،  عطاء  و�ضمت  التي  وال�ضردية 

اآخر الأعمال الروائية  »الفار�ص الجميل« والتي اخترناها بو�ضفها 

الوا�ضح  وال�ضرد  ال�ضديد  الختزال  الرئي�ص  وملمحها  لباكثير، 

المو�ّضى بالن�ضو�ص التاريخية وا�ضتعارة لغة الزمان والمكان، اإيماًء 

وقد  الأموية،  الدولة  ع�ضر  في  العرب  عند  التعبير  طريقة  اإلى 

ال�ضيا�ضية  البيئة  ت�ضوير  المخت�ضرة  الرواية  هذه  في  باكثير  ا�ضتطاع 

بيوتات  بين  المحموم  ال�ضراع  مع  ترافقت  التي  والجتماعية 

في  الإ�ضالمي  التو�ضع  عوامل  اختزلت  التي  تلك  العربية،  الحكم 

منطق المغالبة والظفر الع�ضكري، فكانت الدماء والفتن والويالت 

مما نعرف عنه الكثير في تاريخنا الم�ضطور.

الباكثير ب�ضورة م�ضهدية عامة  يفاجئك  الرواية  ا�ضتهالل  ومنذ 

فالقائد  الب�ضرية،  النف�ص  خفايا  اإلى  بك  تلج  الب�ضرة،  لمدينة  

اإلى  ي�ضل  الجميل«  »الفار�ص  الزبير  بن  م�ضعب  الأمير  ال�ضيا�ضي 

الب�ضرة حاماًل في دواخله ذلك التناق�ص ال�ضافر بين منطق الحرب، 

اإنه  الحبيبات.  الزوجات  اأح�ضان  في  الإن�ضاني  ال�ضترخاء  وحالة 

يهناأ بحياة مختلفة مع زوجاته  لعله  اأيام  لب�ضعة  الوغى  يترك �ضاحة 

الأربع، وبتركيز خا�ص على اثنتين منهن تمثالن الجمال والدلل، 

اأ�ضا�ص  من  القادم  بالمثال  العتالء  فكرة  بل  والن�ضب،  الح�ضب 
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النبيل، لكنه لن ينعم بالهدوء وال�ضتقرار، ولن يتمكن من  الزواج 

ا�ضتدعاء حياة الراحة والطماأنينة، وهو القائد ال�ضيا�ضي الذي يواجه 

الباليا والفتن والأنواء والد�ضائ�ص في كل خطوة من خطواته، بل 

بنت  �ضكينة  فزوجته  منزله،  داخل  »ناعمة«  حربًا  يواجه   اإنه 

عليه  الح�ضين  والدها  لمقتل  التاريخي  لالنتقام  توؤهله  الح�ضين 

ال�ضالم، ُمتفننة في �ضروب الكالم والتاأثيرات النف�ضية عليه، حتى 

وزوجته  »النتقام«،  ال�ضامي   لهدفها  راأ�ص حربة  يكون  باأن  يقبل 

الأخرى عائ�ضة بنت طلحة بن عبيد اهلل ُم�ضتغرقة في نرج�ضية الأنا 

النقطة  وهي  والأ�ضيرة،  الآ�ضرة  فهي  والدلل،   بالجمال  المترعة 

المحورية في حياة الأمير الأبيقورية .

الزوج  حياة  تكمالن  »اإ�ضافيتين«  زوجتين  اأدوار  تاأتي  ثم 

الألق  لحظات  بين  يترّنح  الم�ضكين  بهذا  فاإذا  والقائد،  المحارب 

ومحنة  القاتلة،  الن�ضائية  الكيدية  الحروب  وحالت  الجميل، 

بمكانة  كان  ولو  حتى  واحد  رجل  على  ن�ضوة  اأربع  اجتماع 

القلوب  تتوزع  اأن  �ضعوبة  على  دالة  اإ�ضارة  في  م�ضعب،  وو�ضامة 

واأن تقبل المراأة ب�ضريكة لها في مثالها الحياتي.

٭ ٭ ٭ 

خ�ضمه  على  الموؤزر  الن�ضر  الزبير  بن  لم�ضعب  ي�ضفع  لن 
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لأن�ضار  ُتقام  ب�ضعة  مذبحة  يمنع  كيما  عبيد«  اأبي  بن  »المختار 

خ�ضمه، بالرغم من توفر المبررات المنطقية في ك�ضب ود هوؤلء، 

فالمنهزمون من اأن�ضار المختار بن اأبي عبيد يعر�ضون على الأمير 

م�ضعب بن الزبير اأن يكونوا من جنده، وفي ال�ضفوف الأولى من 

مروان  بن  عبدالملك  لمقاتلة  ال�ضام  اإلى  �ضيذهب  الذي  الجي�ص 

اأن�ضار  تجعل  النفو�ص  في  المتاأ�ضلة  الثاأر  نزعة  لكن  وجي�ضه، 

اآلف  ثالثة  ذبح  يتم  وهكذا  الأ�ضرى،  قتل  على  ي�ضرون  م�ضعب 

الرعب  هواج�ص  يعي�ص  م�ضعب  ويظل  ليالء!!،  ليلة  في  فار�ص 

اإلى  والجبن  الخ�ضا�ضة  من  كان  فالنتقام  جرى،  مما  والخوف 

كان  تمَّ  وما  واحدة،  ليلة  في  رجل  اآلف  بثالثة  الت�ضحية  درجة 

تالفي  جهده  قدر  حاول  الذي  م�ضعب  لمكانة  موؤكداً  اإ�ضعافًا 

الم�ضير الم�ضوؤوم لالأ�ضرى، وكان م�ضعب في ذلك الموقف اأ�ضبه 

بالحاكم الروماني الذي �ضلم ال�ضيد الم�ضيح لم�ضيره بعد اأن عجز 

حاكمًا  فظهر  منه،  النتقام  فكرة  عن  بالتخّلي  اليهود  اإقناع  عن 

�ضعيفًا، وكانت اللحظة التاريخية التي ترافقت مع رغبات اليهود 

موازية لفتنة تاريخية جرت بين اليهود والم�ضيحيين.

٭ ٭ ٭

اأن�ضار  ذبح  اإثر  م�ضابهة  محنة  واجه  الذي  الزبير  بن  م�ضعب 
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المختار �ضيواجه اأخرى اأق�ضى واأمّر، فحالما يذهب لزيارة الخليفة 

»عبداهلل بن  الزبير« المقيم في الديار المقد�ضة »مكة« يعود خائبًا، 

فاإذا كان الأمير م�ضعب ي�ضو�ص البالد بالمرونة والكرم، فاإن اأخاه 

الخليفة يرف�ص التفريط في المال العام، ويو�ضف من قبل خ�ضومه 

بالبخل ال�ضديد .

ل يقدم علي اأحمد باكثير ن�ضائح وعظات، بل ي�ضور ما جرى 

وبنزعة  وال�ضواهد،  والحوار  الو�ضف  بين  تمازج  روائية  بلغة 

درامية تجعلك اأمام م�ضاهد ملحمية �ضينمائية جاهزة، ول ينق�ضها 

الحوارية  الم�ضاهد  يقدم  فيما  وهو  ح�ضيف،  مخرج  لم�ضة  اإل 

الُبعد الآخر لتجليات  اأي�ضًا  المنتقاة بعناية و�ضبكة جميلتين، ُيظهر 

اأنه ي�ضتغور في نفو�ص اأبطاله،  الحروب والتراجيديا الحياتية، كما 

�ضابحًا في ف�ضاء الأنا المترعة بالأحزان والحنين، الأنا غير القادرة 

المخملية  بالأجواء  المحاطة  ال�ضعبة،  الوجودية  الدراما  منع  على 

المترفة، بالحالت ال�ضجية لأيام ال�ضفاء والهناء العابرة والمعجونة 

بالدماء والدموع!

الزبير  ال�ضوء على الأمير م�ضعب بن  بوؤرة  باكثير تركيز  يتعّمد 

الأول  للم�ضلمين،  بين خليفتين  والتوا�ضل  التفا�ضل  برزخ  بو�ضفه 

مارقًا  مروان  بن  الملك  عبد  يعتبر  الذي  الزبير  بن  اهلل  عبد  اأخوه 
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الحميم عبد  الدولة ونوامي�ضها، والثاني �ضديقه  اإرادة  خارجًا عن 

تمامًا  م�ضادمته،  تالفي  م�ضعب  يحاول  الذي  مروان  بن  الملك 

اأي�ضًا، والذي تمنى دومًا عدم  كما هو الحال بالن�ضبة لعبد الملك 

من  اأكبر  والغلبة  للقوة  الداخلي  المنطق  اأن  غير  م�ضعب،   مقاتلة 

ال�ضداقة والإخاء معًا.

٭ ٭ ٭

بمونتاج  بل  ا�ضتثنائي،  اإ�ضاري  بقطع  باكثير  الروائي  يفاجئنا 

القادمة  الحروب  فيخت�ضر  كالم،  دون  القادم  ل�ضت�ضراف  ذهني 

بن  م�ضعب  ومقتل  الزبير  بن  عبداهلل  لخالفة  الموؤكدة  والهزيمة 

الزبير في اآخر لقاء للوداع بينه وعبد الملك بن مروان. 

الأفدح  القادم  توا�ضل �ضمني مع  الرواية وهي في حالة  ينهي 

والأكبر!!

�ضبقه من م�ضاهد و�ضواهد حوارية  الأخير وما  اللقاء  في ذلك 

وال�ضهامة،  البطولية،  النزعة  ونتابع  الأبطال،  اأعماق  في  نغو�ص 

وحالت التطُيّر المحفوفة بالماوراء .

�ضيكولوجية  بل  فح�ضب،  تاريخية  رواية  يقدم  ل  باكثير  اإن   

بين  الحميد  غير  ال�ضتباك  ذلك  يكا�ضف  ذلك  اإلى  وهو  بامتياز، 
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مو�ضولة  وال�ضلطة  بالدماء،  مو�ضول  فالمجد  والتاريخ،  العرب 

عديد  في  ونوامي�ضه  المكان  عبقرية  يتقّرى  اأنه  كما   . بالُملك 

الإ�ضارات التي تومئ لأهل العراق  بو�ضفهم »اأهل �ضقاق ونفاق« 

عن  النظر  وبغ�ص  وولء«،  طاعة  »اأهل  بو�ضفهم  ال�ضام  واأهل 

اإل  الثقفي،  يو�ضف  بن  الحجاج  ل�ضان  اأ�ضاًل على  لما جاء  تقييمنا 

اأن العراق كان ومازال بوؤرة ا�ضتعال تاريخي ت�ضتدعي من القارئ 

العميقة  الأ�ضباب  عن  يبحث  اأن  العربية  الجماهير  ل�ضيكولوجيا 

وراء ذلك .

٭ ٭ ٭

ذهب بع�ص الذين قراأوا رواية »الفار�ص الجميل« لعلي اأحمد 

لكنني  النا�ضر،  عبد  نظام  لم�ضائر  ونبوءة  اإ�ضقاط  اأنها  اإلى  باكثير 

الزبير،  بالخليفة عبداهلل بن  النا�ضر  اأرى ما يجمع عبد  �ضخ�ضيًا ل 

طبيعة  بين  ثنائية  مقابالت  اإجراء  في  اأ�ضتطرد  اأن  هنا  اأود  ول 

اأنها  وكيف  الزبير،  بن  اهلل  عبد  عهد  في  كانت  التي  الظروف 

عبد  كان  فيما  الداخلي،  ال�ضراع  مداه  جوهري  بعامل  ات�ضمت 

الزبير  بن  اهلل  عبد  كان  اأي�ضًا  اآخر.  نوع  من  �ضراعًا  يواجه  النا�ضر 

الإمبراطوريات  كحال  تمامًا  ال�ضخ�ضي  بفرمانه  الدولة  ي�ضو�ص 

مع  تتعامل  النا�ضر  عبد  دولة  كانت  فيما  القديمة،  والممالك 
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م�ضالح الب�ضر من خالل الموؤ�ض�ضة الحديثة مهما كانت مثالبها .

ل اأزعم اأن باكثير كان يولي كبير عناية لالإ�ضقاط المبا�ضر »من 

التاريخ ما هو قمين  اإلى الحا�ضر«، بل كان يرى في عبرة  التاريخ 

بكلكلها  تنوء  مازالت  الما�ضي  خرائب  اأن  يرى  وكان  بالتاأمل، 

العربي الذي عا�ضه الروائي والم�ضرحي وال�ضاعر علي  على الزمن 

اأحمد باكثير.

اإليه تمثياًل  لكن الأهم من هذا وذاك، والذي ق�ضدت الإ�ضارة 

ل ح�ضراً، اأن باكثير لم يكن بعيداً عن الحداثة المعرفية والذوقية، 

بل وّظف العنا�ضر الدرامية ال�ضينمائية في هذه الرواية كغيرها من 

الراكزة،  الجمالية  والذائقة  بال�ضتيعاب  ت�ضي  وبطريقة  اأعماله، 

بعيدين  يكونوا  لم  النه�ضويين  الإحيائيين  اأن  على  اآخر  دليل  وهذا 

عن حا�ضرهم وم�ضتقبل الإبداع العربي اأي�ضًا.

نموذج باكثير ل يعني غياب نماذج ا�ضتعادت التاريخ بطريقة 

ُبعد  عن  تعبير  التاريخي  الثقافي  التردي  اأن  فالمعلوم  ُمتخ�ّضبة، 

مجتمعي ل ُينكر، غير اأن التعميم هو الخطر الأكبر، فتباين الآراء 

نقلل من مكانة  الأحوال  المرحلة ل تجعلنا بحال من  حول تلك 

اأ�ضماء مثل الجواهري اأو البردوني اللذين لم ي�ضطعا فقط في بيان 

كان  فقد  الع�ضر،  واكبا  ولكنهما  وال�ضعري،  الجمالي  التاريخ 
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البردوني من اأكثر المت�ضلين معرفيًا وذوقيًا بكل �ضاردة وواردة في 

بالرغم من اعتماده العمود  ال�ضعر العربي المعا�ضر، وكان ُمجدداً 

والقافية، تمامًا كما كان اأبو نوا�ص اأو المتنبي، فلماذا  يجوز لأبي 

واأدرك  ا�ضتوعبه  قالب  وفق  يطور  اأن  للبردوني  يجوز  ول  نوا�ص 

اأ�ضراره ، وعرف مغاليقه؟

٭ ٭ ٭

ين�ضاب  الزبيدي  الحكيم  الدكتور عبد  الباحث  مع  التطواف   

اأ�ضا�ص وت�ضاعيف ملحمة  اإلى اآفاق متعددة ومتقاربة ت�ضعنا في  بنا 

نترك مداه لوا�ضع نظر قارئ  الأدبية والإبداعية مما  الثقافية  باكثير 

كتاب »الرافد«.

د. عمر عبد �لعزيز





�لف�صل �لأول

باكــــثير شـــاعــرًا
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ورد في �ضــفحة ثقافة وفكر في 

عدد التحاد ال�ضــادر يــوم الأربعاء 

عنــوان:  تحــت  1983م  مايــو   11

الق�ضــيدة  كتــب  مــن  اأول  »عــرار 

الأردنــي  ال�ضــاعر  اأن  الحديثــة« 

م�ضــطفى وهبــي التل هــو اأول من 

كتب الق�ضــيدة الحديثــة واأنه كتب 

بال�ضــعر  كتبهمــا  اللتيــن  ق�ضــيدتيه 

الحديــث فــي عــام 1942 اأي قبــل 

ال�ضــياب بخم�ــص �ضــنوات. واأقول 

باكثير أول من كتب
الشعر المرسل)1(



26

تبيانــًا للحقيقة اأن ال�ضــاعر علــي اأحمد باكثيــر - رحمه اهلل - هو 

المبــدع الحقيقي والرائد الأول في هــذا المجال. فقد كتب اأولى 

محاولتــه عندما ترجم م�ضــرحية »روميو وجولييت« ل�ضك�ضــبير 

بال�ضــعر المر�ضل، وذلك عام 1936 اأي قبل ع�ضر �ضنوات من كتابة 

ال�ضــياب ونازك المالئكة لق�ضــائدهما الحديثة. ثم كتب م�ضرحية 

»اإخناتون ونفرتيتي« بال�ضــعر المر�ضــل بعد اأن ا�ضــتفاد من تجربته 

ال�ضــابقة في »روميو وجولييت« باأن اختار اأ�ضلح البحور ال�ضعرية 

لهــذا النمط من ال�ضــعر وهو »بحر المتــدارك« وذلك عام 1938م 

ون�ضرها عام 1940م ثم اأعاد طبعها 1967م.

ولعل قراءتنا لمقدمته للطبعــة الثانية تجلو الحقيقة اأكثر؛ يقول 

رحمه اهلل: 

»هذه م�ضــرحية »اإخناتون ونفرتيتي« اأعــود اإليها بعد 29 عامًا 

منذ عاي�ضــتها وكتبتها عام 1938 فاأقدمها اليــوم للقراء العرب كما 

خرجت للنا�ص في طبعتها الأولى �ضــنة 1940م. اأقدمها منت�ضيًا مما 

اأجد في �ضــطورها من اأنفا�ص �ضــبابي الأول، ومغتبطًا لما اأ�ضــابت 

مــن حظ عظيم. اإذ قدر لها اأن تكون التجربة الأم فيما �ضــاع اليوم 

ت�ضــميته بال�ضــعر الحر اأو ال�ضعر التفعيلي واأ�ضــميته اأنا قديمًا ال�ضعر 

المر�ضل المنطلق.
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تجربة انطلقت في منيل الرو�ضــة على �ضفاف النيل بالقاهرة، 

ثم ظهر �ضــداها اأول ما ظهر في العراق لدى ال�ضاعرين المجددين 

الكبيرين بدر �ضاكر ال�ضــياب ونازك المالئكة بعد انطالقها بع�ضرة 

اأعــوام. ثم ما لبث اأن �ضــاع هذا ال�ضــعر الجديد فــي العالم العربي 

كله. واإن مما اأعتز به من الذكريات اأن اأديب العربية الكبير الأ�ضتاذ 

اإ�ضعاف الن�ضا�ضيبي، رحمه اهلل، كان ل يلقاني في القاهرة اإل اأبدى 

لي كبير اإعجابه بهذه الم�ضــرحية وحدثني اأن هذا ال�ضرب الجديد 

من ال�ضــعر قد م�ــص وتراً في قلبه فنظم ق�ضــيدة علــى منواله. واأن 

ال�ضــاعر ال�ضــياب - رحمــه اهلل - كان يذكــر لــي هذا ال�ضــبق في 

كلمات الإهداء التي كان يخطها على كتبه المهداة لي.

ومــا اأذكر هذا مفاخراً - يعلم اهلل - ولكــن للحقيقة والتاريخ 

فقد �ضاع بين النقاد خلط كثير في هذه الق�ضية. ولعل في ن�ضر هذه 

الم�ضــرحية اليــوم من جديد ما ي�ضــحح كثيــراً من الأخطــاء فيما 

يكتــب عن ال�ضــعر العربــي الحديث من درا�ضــات. واهلل الموفق. 

1967/1/9م«.

هــذا ن�ص مقدمــة باكثير للطبعة الثانية من م�ضــرحية »اإخناتون 

ونفرتيتــي« اأثبتــه حرفيــًا لنف�ص الأ�ضــباب التي كتــب باكثير هذه 

المقدمــة من اأجلهــا: »الحقيقــة والتاريخ«. ولعل مــن المفيد اأن 
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نذكــر هنــا اأن باكثير تعر�ص في اأخريات حياته لهجمة �ضر�ضــة من 

النقاد ب�ضبب التجاه الإ�ضالمي في كتاباته حتى كانت اآخر كلماته 

- رحمــه اهلل: »النقــاد ذبحونــي« فــال عجب اأن جهلــه كثير من 

الأدبــاء وعامة النا�ــص. واإن كانت قــد بداأت تظهر في ال�ضــنوات 

الأخيرة بع�ص المقالت عنه. فع�ضــى اأن يجد من الإن�ضــاف -بعد 

وفاتــه- مــا لم يجده فــي حياته الحافلــة بالعطاء الأ�ضــيل من غير 

ترقب لجزاء اأو �ضكور.
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�ضــعدت بالمقال القيم الذي كتبه 

الأ�ضــتاذ محمد �ضالح الحامد بعنوان 

»بيــن الحامد وباكثير« ون�ضــره على 

حلقتين في �ضــحيفة »الأيــام« الغراء 

. وقــد 
)3(

فــي �ضــهر يوليــو الما�ضــي

تعر�ــص الأ�ضــتاذ الفا�ضــل فــي مقاله 

لبع�ــص مظاهر العالقــة الحميمة التي 

الكبيريــن  ال�ضــاعرين  بيــن  ربطــت 

المجدديــن �ضــالح بن علــي الحامد 

وعلي اأحمد باكثير، وا�ضتعر�ص بع�ص 

رثــــاء الزوجـــة
بين باكثير والحامد)2( 
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اأوجه الت�ضــابه بينهما، كما اأ�ضــار اإلى الق�ضــيدة التي قدم بها باكثير 

لديوان الحامد )على �ضاطئ الحياة( الذي طبع بعد وفاته. 

واأود هنا ا�ضتكماًل لمو�ضــوع الت�ضابه بين ال�ضاعرين الكبيرين 

اأن اأ�ضير اإلى اأن كال ال�ضاعرين باكثير والحامد قد مني بفقد زوجته 

ال�ضابة التي وافتها المنية وهي في غ�ضارة ال�ضباب ون�ضارة ال�ضبا.

 

�لحامد ورثاء �لزوجة:

تزوج �ضــالح الحامد من فتاة �ضــغيرة اأحبها وملكت عليه كل 

جوانحــه، ولكــن المنــون اختطفتهــا منــه بعــد اأقل من عــام من 

. وقد رثاها 
)4(

زواجهما ولم تتجاوز بعد ال�ضــابعة ع�ضرة من عمرها

 
)5(

الحامد بعدة ق�ضــائد واأهدى لها ديوانه الثاني )ليالي الم�ضــيف(

دون اأن يحددهــا بال�ضــم، فقــد اأهــدى ديوانه »اإلــى تلك الروح 

الطاهــرة الدارجة اإلــى عالم الخلــود، اأهدي ديوانــي هذا«. وقد 

رثاها الحامد في هذا الديوان بثالث ق�ضائد من غرر �ضعره. 

الق�ضيدة الأولى بعنوان )ريحانتي( وقدم لها بالكلمات التالية: 

»اإلى روح ح�ضــنائي المخت�ضرة في ميعة العمر وفجر ال�ضباب قبل 

اأن تتجاوز ال�ضــابعة ع�ضــرة من عمرها، اإلى تلك الدرة الثمينة التي 

انتزعتهــا الأقــدار من يدي فودعت معها اأغلى مــا لدي من اأحالم 
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الحــب واآمــال الحياة، اإلى ذلــك المثال الرائع للجمال وال�ضــحر 

ون�ضــارة ال�ضــباب اأهدي مرثاتي هذه«)6(. وهي ق�ضيدة رائعة تبلغ 

اأبياتهــا )49( بيتــًا، اأفرغ فيهــا الحامد كل ما تجي�ص به نف�ضــه من 

ح�ضــرة وحزن واألم، مما يوحي باأنه نظمها عقب الوفاة مبا�ضــرة، 

ونختار منها الأبيات التالية:

حبيبتــي �صافــر �ل�صلــو�ن عــن خلــدي

�صفــَرْك �لبلــى  د�ر  �إلــى  نويــِت  لمــا 

مرتبــٍك �لقلــب  لكليــم  رحمتــا  و� 

ذكــَرْك كلمــا  دمــاًء  �لدمــوع  يــذري 

ويل�صقهــا كفيــه  يقلــب  �أ�صحــى 

قبــَرْك �إذ  �لآمــال  قبــر  بخافــٍق 

عبرتــه غيــر  �صغــل  كل  مجانبــاً 

ِذكــَرْك عــد�  مــا  �صــيء  كل  ونا�صيــاً 

ماثلــًة قمــت  �إل  ي�صلــوِك  هــّم  مــا 

�صــوَرْك �لــروؤى  كل  حملــت  كاأنمــا 

�صجنــي ر�قبــي  �أن�صــي  مجال�ــس  فيــا 

فجنبــي �لكاأ�ــس عنــي و�قطعــي وتــَرْك
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فاجعــٍة �أي  عنــدي  �أوقعــت  مــوت  يــا 

مذ قيــل �أن�صبت فــي زين �ل�صبــا ظفَرْك

الق�ضيدة الثانية بعنوان )الزهرة الذاوية( قدم لها بالعبارة التالية: 

»قالهــا ال�ضــاعر عند انق�ضــاء الأ�ضــبوع الثانــي لوفــاة عقيلته التي 

اختطفتها يد المنون في �ضــبح ال�ضباب«)7(. وتبلغ اأبياتها )51( بيتًا 

وفيها ي�ضــف �ضــهده وحزنه بعد وفاة زوجه الحبيبة ويذكر ق�ضــة 

معرفته بها واأيام اأن�ضــهما و�ضــعدهما، كما ي�ضف �ضاعة احت�ضارها 

في اأبيات موؤثرة، يقول فيها:

حينمــا �لرهيبــة  �صاعتــك  �أن�ــس  لــم 

�لم�صــرُع منــك  �لق�صــاء وحــان  حــلَّ 

تخر�صــو� فقلــُت  جــنٌّ  بهــا  قالــو� 

فادعــو� �لحقيقــة  مــن  �أخــاف  �إنــي 

بدعــوٍة فا�صتجبــِت  دعوتــِك  ولقــد 

�لموجــُع ح�صــاِك  �أر�صلهــا  خر�صــاَء 

ولل�صبــا للحيــاة  فيهــا  �أودعــِت 

مــوّدُع يقــول  مــا  �أبلــغ  و�لحــب 
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ل�صجوهــا وخــار  عينــي  لهــا  فا�صــت 

تتقطــُع مهجتــي  وكادت  جلــدي 

وعي�صهــا �لغــروَر  دنيــاي  وكرهــُت 

ُع مــروَّ بالفــر�ق  عي�ــٌس  كان  ل 

لعلنــا �لبقــاء  د�ر  فــي  ورغبــُت 

ـُع ونُمتَـّ باللقــا  نحظــى  �لخلــد  فــي 

وفي هذه الق�ضيدة ي�ضرح با�ضم زوجته، اإذ يقول:

�أ�صعــوُد �إن �لخطــب خطبــك مــا �أتــى

متوقــُع ول  ما�ــسٍ  هولــه  فــي 

اأمــا الق�ضــيدة الثالثــة فهي بعنــوان )المنزل الحزيــن( قدم لها 

بالكلمات التالية: »زار ال�ضاعر منزل حبيبته ومربع اأ�ضماره واأن�ضه، 

فهــاج �ضــجنه وغلبــت عليه مظاهر الجــزع والحــزن، وقال هذه 

الق�ضــيدة«)8(. وتتكون من ثالث مقطوعــات كل مقطوعة تتكون 

مــن )13( بيتًا وكرر في نهاية كل مقطوعــة البيتين اللذين بداأ بهما 

الق�ضيدة:

ل تُــرْع مــن جزعــي يــا ربـــ

و�أُن�صــي �أ�صمــاري  ـــع 
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ليــا ذكــرى  غلبــت 

وح�ّصــي عقلــي  علــى  ليــَك 

وغر�مــي لحبــي  كــم 

من�صــي غيــر  عهــُد  فيــك 

�آمــا هــو  بحبيــٍب 

نف�صــي و�أمنيّــة  لــي 

عنـــ بــه  بالأن�ــس  كان 

�أن�صــي كل  عــن  غنــًى  ـــدي 

�صعيــد�ً كنــُت  وبــه 

و�أم�صــي �أ�صحــى  ناعمــاً 

�صوفـــ قد�ــُس  فيــه  لــي 

ق�ــسِّ وتاأليهــاُت  ـــيٍّ 

وقيثــا ريحانــي  فهــو 

وكاأ�صــي وم�صباحــي  ري 

حــو �أظلمــت  مهمــا  وهــو 

لي دجــى �لأحــد�ث �صم�صي

وفيها يوري با�ضم محبوبته:
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�صعــودي بعــد  �أزل  لــم 

نح�صــي طالــَع  �صاكيــاً 

هــذا عــن ديوانه الثاني )ليالي الم�ضــيف(، علــى اأن في ديوانه 

الأول )ن�ضــمات الربيع()9( ق�ضــيدة بعنوان )دمعــة على حبيب()10( 

قدم لها بالعبارة التالية: »قالها على ل�ضــان محب مات حبيبه وهي 

من قديم ق�ضائده«. والق�ضيدة تبلغ اأبياتها )40( بيتًا. 

ورغم اأّنا ل نجد فيها حرارة الحزن والح�ضــرة التي نح�ص بها 

في الق�ضــائد الثالث ال�ضــابقة، مما يوحي باأنه ربما قالها فعاًل على 

ل�ضــان غيــره، اإل اأن فيها من الت�ضــابه في ال�ضــفات بيــن الحبيبين 

المرثيين ما يجعلنا نت�ضــاءل: فيمن قيلت هذه الق�ضــيدة؟. فالحبيبة 

المرثية في هذه الق�ضيدة - اأي�ضًا - عاجلها الموت وهي في ريعان 

ال�ضبا، كما يدل على ذلك قوله:

منيــٍر قمــٍر  علــى  لهفــي  فيــا 

بــد� حينــاً فعاجلــه �لغــروُب

وقوله:

�صباهــا فــي  �أودت  �لح�صــن  برغــم 

�لرطيــُب �لغ�ــسُّ  غ�صنُهــا  ح  و�صــوَّ
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ربما يكون ذلك م�ضــادفة، فما اأكثر من اختطفتهن يد المنون 

وهــن في ريعان ال�ضــبا، ولكــن اأمن الم�ضــادفة اأن يكون ا�ضــمها 

-اأي�ضًا- �ضعود اأو �ضعاد؟:

تنغ�سَّ يا �صعــاُد عليك عي�صي

و�أ�صبــح كلــه كــدٌر وحــوُب

ولعل اأقارب ال�ضــاعر ومن كانوا على �ضــلة به -ل �ضــيما ابناه 

الأ�ضــتاذان علــي ومحمــد- يدلــون بدلوهم لجــالء غمو�ص هذه 

الق�ضيدة اإن كان عند اأحدهم علم بذلك. اأما ديوان الحامد الثالث 

الذي طبع بعد وفاته وعنوانه )على �ضــاطئ الحياة()11( فقد خال من 

الإ�ضارة اإلى ذكر تلك الحبيبة.

باكثير ورثاء �لزوجة:

وناأتــي الآن اإلى ال�ضــاعر علــي اأحمد باكثير الــذي تزوج فتاة 

�ضــغيرة في ال�ضــن اأحبها حبًا ملك عليه كل جوارحه، ولكنه ُمني 

-هــو الآخر- بوفاة هــذه الزوجة الحبيبة وهي في ريعان ال�ضــبا، 

بعــد مدة ق�ضــيرة من زواجهمــا. وقد اأهدى لهــا باكثير اأول عمل 

اأدبي له وهو م�ضــرحيته ال�ضــعرية )همام اأو في بالد الأحقاف()12( 
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وكتب في الإهداء: »اإلى م�ضدر الوحي الأول  اإلى مالكي الجميل 

، واإلى 
َّ
الــذي �ضــبقني اإلى عالم الخلــود، وكلما ذكرته اأوحــى اإلي

ال�ضــعب الح�ضــرمي الــذي اأحبه واأعي�ــص من اأجلــه، اأهدي هذه 

الأق�ضو�ضة، كذكرى خالدة لالأول، وذكرى نافعة للثاني«. 

في هذه الم�ضرحية ي�ضور باكثير طرفًا من هذه العالقة الطاهرة 

التــي ربطته بمن يحب. وفي اآخر الم�ضــرحية اأورد باكثير ق�ضــيدة 

على ل�ضــان )همــام( الذي لم يكن �ضــوى باكثير نف�ضــه يرثي فيها 

حبيبتــه )ُح�ضــن( حيــن بلغه نباأ وفاتهــا وهو في الديار المقد�ضــة، 

بلغت اأبياتها )25( بيتًا يقول في مطلعها)13(:

مقــوٌل رثائــك  فــي  لــي  مــا  حبيبــي 

لهاتُــه برمــٍح  �ُصّكــت  فمــي  كاأن 

�أ�صالعــي يهــد  قلبــي  فــي  رثــاوؤك 

�صرباتُــه �أحنائهــا  فــي  وتدفــع 

لهولــه و�صفــاً  �ل�صعــر  ي�صتطيــع  ول 

خطو�تُــه ت�صويــره  عــن  وتق�صــر 

علــى �أنــه �ل�صعــر �لــذي �ل�صعــر دونــه

�صرت في �لــورى م�صرى �ل�صحى بيناتُه
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وحيــه م�صــدر  �أنــت  قري�صــاً  و�إن 

ومناتُــه لــه  ُعــز�ه  لت�صجــد 

وفيها يقول وا�ضفًا ق�ضر مدة زواجهما:

�أتم�صــي ومــا جفــت رياحيــُن عر�صنــا

زهر�تُــه؟ ب�صامــٌة  برحــت  ومــا 

�أو�َمــه قلبــي  ي�صــِف  ولمــا  �أتم�صــي 

�صبو�تُــه؟ �أكمامهــا  �صققــت  ومــا 

ورحمــٌة �لحبيــب  قبــر  علــى  �صــالٌم 

قطر�تُــه تنتهــي  مــا  ر�صــًى  وغيــث 

لقــاوؤه �لحيــاة  فــي  �أن�صــي  كان  لإن 

ذكرياتُــه بعــده  وهمــي  فاأن�صــي 

كذلك اأ�ضــار باكثير اإلــى محبوبته في ق�ضــيدته المطولة )نظام 

البــردة( التي نظمها في الحجاز ون�ضــرها في م�ضــر عام 1352هـ، 

وفيها يقول م�ضيراً اإلى م�ضيبته في وفاة زوجته)14(:

و�لحب يق�صــر من خطوي وهل عرفت

)معبــودة �لحــب( مثلي عابــد�ً �صنمي!
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�صلــٍة وفــي  هجــٍر  فــي  و�أقــوم  �أوفــى 

منــي بحفــِظ عهــود �لحــبِّ و�لذمــِم؟

لــه عــز�َء  ل  بخطــٍب  فيــه  بليــُت 

و�ل�صلــِم �لخلــِد  بــد�ر  �للقــاُء  �إل 

ولــن يــز�ل وطي�ــس �لحبِّ فــي كبدي

يرمــي بــذي �صــرٍر كالق�صــر م�صطــرِم

ومــا �لحيــاة بــال حــٌب �صــوى جفــٍف

�لعــدِم �أو �صــرٍب مــن  عــن فطــرة �هلل 

كما ن�ضــر ق�ضــيدة عام 1934 في مجلة )اأبولــو( بعنوان »اأم�ص 

واليــوم« تتكون من مقطعين الأول بعنوان »اأم�ص« يتكون من اثني 

ع�ضر بيتًا كل بيتين على قافية مختلفة، يقول في مطلعها:

يــا حبيبي برد �لعقد ولم يبرد على �لر�صف �صد�ي

و�نق�صى �أو �أو�صك �لليل ولما �أق�ِس من فيك مناي

والمقطع الثاني بعنوان »واليوم« يتكون من اأربعة اأبيات هي:

و�نطــوى �لعهــد و�أفــردُت لأ�صقــى عائ�صاً فــي ن�صف روِح

�لجــروِح باأ�صتــاِت  ممنــي  غيــر  �صليــم  ن�صــف  ليتــه 

٭٭٭
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لحيــْن بالذكــرى  فالأحيــا  �أو  �ألقــاك  كــي  بعــدك  فالأمــْت 

�ليقيــْن د�ر  فــي  �ألقــاك  �أننــي  يقينــي  فــي  وعز�ئــي 

ووا�ضــح من هــذه الق�ضــيدة اأن باكثير ظل يذكر زوجتــه حتى بعد 

و�ضوله اإلى م�ضر، وا�ضتقراره بها، بل اإنه يتمنى الموت حتى يلحق بها.

وهنــاك ق�ضــيدة اأخرى لباكثيــر بعنوان »من وحي الما�ضــي« 

وجدت بين اأ�ضعاره المخطوطة)15( ل اأعلم اإن كان باكثير قد ن�ضرها 

فــي حياتــه اأم ل، كما اأن تاريخ كتابتها غيــر مدون عليها. في هذه 

الق�ضــيدة الجميلــة يتخيــل باكثير اأنه رحــل اإلى العالــم الآخر مع 

محبوبته وفتحت لهما اأبواب الجنان)16(:

و�أدخلنــا �لجنــان فلــم يفتنــا

بهــا �أن�ــٌس ولــم يق�صــْر رجاُء

فاأنهــاٌر مــن �لع�صــل �لم�صفى

�لطــالُء بهــا  ي�صيــل  و�أنهــاٌر 

تحيينــا �لمالئــُك حيــن نغدو

�لم�صــاُء كان  �إذ�  وترعانــا 

نطــّوف ما نطــّوف فــي رباها

عيــاُء ول  هنــاك  تعــٌب  فــال 
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مــن حريٍر �لأر�ئــك  ونقتعــد 

�لغنــاُء �لحــور  مــن  يطّربنــا 

و�أنــت هنــاك مغتبــٌط بقربــي

�ل�صفاُء يعمــرك  �لعيــن  قريــر 

ولكنــه وهو في غمرة �ضــعادته مع مــن يحب في ظالل جنات 

النعيم، يتذكر حال الأمة العربية والإ�ضالمية وما هي عليه من �ضيعة 

وذل، فيقرر العودة اإلى الدنيا ليقوم بواجبه نحو اأمته:

��صطــر�ٌب جو�نحــَي  فــي  ولكــْن 

بــكاُء جفنــي  وفــي  �أكتّمــه 

�لــدر�ري �أبنــاَء  )�لعــرَب(  ذكــرت 

�لإبــاُء خالئقهــا  ومــن  تــذُل 

قديــٍم مــن  �لممالــك  و�صّو��صــي 

و�صــاُء نعــٌم  كاأنهــا  تُ�صا�ــُس 

�أحيــا كيــف  �صميــري:  فعذبنــي 

�ل�صقــاُء؟ يبلوهــا  حيــن  �صعيــد�ً 

بجهــدي يعظــْم  لــم  �أغيــُب  وكيــف 

بنــاُء؟ ي�صمــْخ  ولــم  �صــاأٌن،  لهــا 
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وحــدي فعــدُت  �لق�صــاُء..  ونالنــَي 

�ل�صمــاُء �صمتــك  حيــن  لأر�صــي 

وفــي راأيي اأن باكثير في هذه الق�ضــيدة الرائعة يعتذر لمحبوبته 

اأنــه لــم يمت حزنًا عليهــا -وكان حّقه اأن يفعــل ذلك - لأن على 

عاتقــه مهمــًة يجب اأن يوؤديها نحو اأمته لي�ضــاهم بــدوره في اإعالء 

�ضــاأنها ورفع بنياها عاليًا بين الأمم، ولــول هذه المهمة لكان الآن 

اإلــى جوارها في عليين. وهكذا فهو ل يعي�ص بعدها حبًا في الحياة 

ول ا�ضــتمتاعًا بها، بل لياأخذ ن�ضيبه من �ضقاء اأمته، فال يعي�ص منعمًا 

في الجنان بينما اأمته ت�ضــقى، واإنما عليه اأن ي�ضاهم بن�ضيبه في رفعة 

�ضاأنها، واإعادة �ضابق مجدها، ولعمري هذا قمة الوفاء.

ولقــد ظلت ذكرى هــذه المحبوبة تلقي بظاللها على كثير من 

اأعمــال باكثيــر الأدبيــة بعــد ذلــك، كما في م�ضــرحيته ال�ضــعرية 

)اإخناتــون ونفرتيتــي( التــي تعــد رائدة �ضــعر التفعيلة فــي الأدب 

العربــي، وكمــا فــي روايتــه الرائعة )�ضــالمة الق�ــص(. وحيث اأن 

مو�ضــوع هذا البحث هو �ضــعر الرثاء، ف�ضــوف نكتفي هنا بب�ضعة 

اأبيات �ضــعرية من حديث اإخناتون عــن زوجته الجبيبة )تادو( التي 

اختطفها الموت وهي في ريعان ال�ضبا)17(:

ل توجد في �لأر�س جوهرة مثل تادو
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و�أح�صبها غير موجودة في �ل�صماء

طالما كانت ت�صتيقظ في �لأ�صحار فتكتم �أنفا�صها

وتقبل ما بين عينّي في رفٍق حتى ل توقظني

و�أ�صارقها �لطرَف حيناً فحيناً فاألمح في

�صفتيها �رتعا�س �ل�صبي قد �ختل�س �لحلوى

من مخدع جدته �ل�صمطاء وفي عينيها

�غتباط �لطفل تمالأ من ثدي �أمه!

ثم يغزو �لتثاوؤب فاها �لجميل،

ويلوذ باأهد�بها �لنعا�ُس فتميل �إلى

جنبي وتعود �إلى نومها في طماأنينة  وغر�رة

وبعــد فاإن الحديث عن رثاء ال�ضــاعرين المجددين علي اأحمد 

باكثيــر و�ضــالح الحامد لزوجتيهمــا حديث يطول. وح�ضــبنا اأننا 

األمحنا اإلى ذلك في اإ�ضــارة �ضــريعة عّلها ت�ضــحذ همم الدار�ضــين 

والباحثيــن اإلــى اأن يوفــوا هــذا المو�ضــوع حقه من ال�ضتفا�ضــة 

والإلمام به من جميع اأطرافه. 
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اطلعت على مقال الدكتورغازي 

مختــار طليمــات المن�ضــور بتاريــخ 

البيــان  �ضــحيفة  فــي  2002/8/29م 

تحت عنوان: »اأن�ضــودة المطر رائدة 

�ضــعر التفعيلة«، وهــو مقال قيم حلل 

فيه الدكتور طليمات رائعة بدر �ضاكر 

ال�ضــياب )اأن�ضــودة المطــر( تحليــاًل 

جميــاًل رائعــًا مبينًا مواطــن الجمال 

والتحليق فيها باأ�ضلوبه الجميل الممتع 

الذي عودناه.

هل كان باكثير
مجّليًا أم مسّليًا؟)18(
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اإل اأن لي تعقيبًا على اعتبار الدكتور طليمات لل�ضــاعر المبدع 

بــدر �ضــاكر ال�ضــياب رائداً ل�ضــعر التفعيلــة فــي الأدب العربي اأو 

)مجّليــًا( كما اختار الدكتور طليمات اأن يدعوه، بينما عّد الأديب 

ال�ضــاعر الروائي الم�ضــرحي الكبير علي اأحمد باكثير )م�ضــّليًا( اأو 

الثالث في الترتيب بعد ال�ضــياب ونازك.  وعبارة الدكتور طليمات 

هي: 

»اأما في م�ضــمار ال�ضــتباق في اإبداع ما �ضــمي )�ضعر التفعيلة( 

فقد تنازع �ضرف ال�ضبق فيه اأربعة من مهار ال�ضعراء المهرة، ظهرت 

محاولتهم قبل اأن ين�ضرم الن�ضف الأول من القرن الع�ضرين. وبعد 

الحتــكام اإلى الحكام اأمكــن ترتيبهم على نحو من�ضــف، يراعي 

المبنى والمعنى والزمن، فكان بدر �ضاكر ال�ضياب المجّلي، ونازك 

المالئكة الم�ضــّلية، وعلي اأحمد باكثير الم�ضــّلي، ولوي�ص عو�ص 

التالي«. 

ثــم يف�ضــل الدكتور طليمــات ما اأجملــه هنا بعبــارة »المبنى 

والمعنــى والزمن« فبــرر اعتبار لوي�ص عو�ص في ذيــل القائمة لأنه 

ا�ضــتخدم العامية، ثم ذكر »اأن ترجمة باكثير لم�ضرحيات �ضك�ضبير 

جعلت م�ضــمون المحاولة اأجنبيًا ولفظها عربيًا« ولهذا -في راأي 

الدكتور طليمات- اأتى باكثير في المرتبة الثالثة، اأما تقديم ال�ضياب 
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على نازك ف�ضببه ال�ضبق الزمني، يقول الدكتور طليمات:

»واإذا جــاز لنــا اأن نحتكــم اإلى الزمن وحده رجحنا ال�ضــياب 

علــى اأقرانــه كلهــم ل على نازك وحدهــا، لأنه �ضــّمن مجموعته 

الأولــى )اأزهــار ذابلة( ق�ضــيدة عنوانهــا )هل كان حبــًا؟( وذيّلها 

بتاريــخ النظم وهــو 1946/11/29، وهــذه الأرقام تعني اأنه �ضــبق 

لوي�ص وباكثير والمالئكة جميعًا بعام«.

وبداية اأعجب من قول الدكتور طليمات »وبعد الحتكام اإلى 

الحكام اأمكن ترتيبهم على نحو من�ضــف« ول اأدري من هم هوؤلء 

»الحكام« لأن هذه الق�ضــية -ق�ضــية ريادة ال�ضعر الحر- مما طال 

فيهــا الأخذ والرد ولم يجمــع النقاد ودار�ضــو الأدب العربي على 

راأي حا�ضــم فيهــا. و�ضــاأحاول هنــا اأن اأبيــن بع�ــص الحقائق التي 

اأح�ضــبها غابت عــن الدكتور طليمات -كما تبيــن لي من مقاله - 

و�ضاأترك له الحكم بعدها وهو الناقد الذي عرفناه ح�ضيفًا من�ضفًا.

ذكر الدكتور طليمات اأن اأول ق�ضــيدة لل�ضــياب ب�ضعر التفعيلة 

كتبهــا عــام 1946م، ثم ي�ضــيف اأن ال�ضــياب بذلك ي�ضــبق باكثير 

والآخريــن بعام. وت�ضــحيحًا لهذه المعلومة اأقــول اإن باكثير كتب 

اأول محاولــة له في �ضــعر التفعيلــة في ترجمته لم�ضــرحية )روميو 

وجولييــت( ل�ضــكبير وذلك عــام 1936 حينما كان مــا يزال طالبًا 
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بق�ضــم اللغة الإنجليزية بجامعة فــوؤاد الأول )جامعة القاهرة حاليًا( 

ولكنه لم ين�ضرها اإل بعد ع�ضر �ضنوات من كتابتها. وقد اأقر ال�ضاعر 

ال�ضــياب لباكثير بهذا ال�ضــبق في مقال له ن�ضره في مجلة )الآداب( 

في يونيو 1954 يقول فيه ال�ضياب: 

»واإذا تحرينــا الواقع وجدنا اأن الأ�ضــتاذ علي اأحمد باكثير هو 

اأول من كتب على طريقة ال�ضــعر الحر في ترجمته لرواية �ضك�ضبير 

روميو وجولييت التي �ضــدرت في كانون الثاني عام 1947 بعد اأن 

ظلت تنتظر الن�ضر ع�ضر �ضنوات كما يقول المترجم«. 

اأمــا كون الدكتــور طليمات ي�ضــتبعد ريادة باكثيــر لأنه ترجم 

م�ضــرحية �ضك�ضــبير ولم يبدع عماًل اأدبيًا خا�ضــًا به، فهذا عجيب 

-فــي راأيــي- لأن �ضــعر التفعيلة هو تغيير في »�ضــكل« الق�ضــيدة 

العربيــة، وبالتالي فالعبرة بال�ضــكل الذي يكتب به ال�ضــاعر ولي�ص 

بالمحتوى وهل هو ترجمة اأم عمل اإبداعي خا�ص. ولكن حتى لو 

�ضــّلمنا جــدًل بهــذه المقولــة ولم نعــد ترجمة م�ضــرحية )روميو 

وجولييــت( بال�ضــعر الحر ريادة، فــاإن باكثير اأي�ضــًا يظل محتفظًا 

بالريــادة لأنه اأبدع بعد عامين من ترجمته - اأي في عام 1938م - 

م�ضــرحيته ال�ضعرية )اإخناتون ونفرتيتي( وهي عمل اإبداعي خال�ص 

لل�ضــاعر وقــد نظمهــا بال�ضــعر الحــر. وباكثيــر نف�ضــه يعــد هذه 
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الم�ضــرحية )التجربة الأم( ل�ضعر التفعيلة، وذلك في مقدمته للطبعة 

الثانية للم�ضرحية يقول باكثير: 

»هذه م�ضــرحية »اإخناتون ونفرتيتي« اأعــود اإليها بعد 29 عامًا 

منذ عاي�ضتها وكتبتها عام 1938 فاأقدمها للقراء العرب كما خرجت 

للنا�ص في طبعتها الأولى �ضــنة 1940م اأقدمها منت�ضــيًا مما اأجد في 

�ضــطورها من اأنفا�ص �ضــبابي الأول، ومغتبطًا لما اأ�ضــابت من حظ 

عظيم اإذ �ضــارت نقطة انقالب في تاريخ ال�ضــعر العربي الحديث 

كلــه، فقد قدر لها اأن تكون التجربة الأم فيما �ضــاع ت�ضــميته اليوم 

بال�ضــعر الحر اأو ال�ضعر التفعيلي واأ�ضــميته اأنا قديمًا ال�ضعر المر�ضل 

المنطلــق، تجربــة انطلقت في منيل الرو�ضــة على �ضــفاف النيل 

بالقاهــرة، وظهر �ضــداها اأول ما ظهر في العراق لدى ال�ضــاعرين 

المجدديــن الكبيريــن بدر �ضــاكر ال�ضــياب ونــازك المالئكة بعد 

انطالقها بع�ضــرة اأعوام ثم ما لبث اأن �ضــاع هذا ال�ضعر الجديد في 

العالم العربي كله«.

واأخيــراً اأود اأن اأحيــل الدكتور طليمات اإلى بع�ص الدرا�ضــات 

التي اأقرت لباكثير بريادة �ضــعر التفعيلة ومنها على �ضــبيل المثال ل 

الح�ضــر: مقــال الأ�ضــتاذ عبد اهلل الطنطــاوي المن�ضــور في مجلة 

)الآداب( بعنــوان )مــع رواد ال�ضــعر الحــر( في �ضــبتمبر 1969م، 
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ومقال الدكتور عز الدين اإ�ضماعيل بعنوان )م�ضرح باكثير ال�ضعري( 

المن�ضــور في )مجلة الم�ضــرح( في اإبريل 1970م، وكتاب الأ�ضتاذ 

رفعــت �ضــاّلم )الم�ضــرح ال�ضــعري العربي( ال�ضــادر عــن الهيئة 

الم�ضرية العامة للكتاب عام 1986م، وكتاب الدكتور نذير العظمة 

)مدخل اإلى ال�ضــعر العربي الحديث - درا�ضــة نقدية( ال�ضادر عن 

النــادي الأدبي الثقافي بجــدة عام 1988م، وكتــاب الدكتور عبد 

العزيز المقالح )باكثير رائد التحديث في ال�ضــعر العربي المعا�ضر( 

ال�ضادر عن دار الكلمة ب�ضنعاء )دون تاريخ(. 
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جمعــت بيــن الأديبيــن العربيين 

الكبيريــن علي اأحمد باكثير )1910-

1969( ونجيــب محفــوظ )1911-

2006(  - رحمهمــا اهلل- رابطــة من 

ال�ضداقة والزمالة بالإ�ضافة اإلى رابطة 

القلم والأدب. وقــد كانت بدايتهما 

الأدبية في وقت متقارب، وكان اأول 

ارتباط بين ا�ضــميهما حيــن فازا باأول 

جائــزة اأدبيــة منا�ضــفة بينهمــا وهي 

القلــوب  قــوت  ال�ضــيدة  جائــزة 

تحية من باكثير
لنجــيب محفـــوظ)19(
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الدمردا�ضــية عــام 1944، باكثير عن روايته الأولى )�ضــالمة الق�ص( 

ونجيب محفوظ عن روايته الثانية )رادوبي�ص(. ثم فازا مرة اأخرى 

في العام التالــي )1945( بجائزة وزارة المعارف باكثير عن روايته 

)وا اإ�ضــالماه( ونجيــب محفوظ عــن روايته )كفــاح طيبة(. وقد 

كانت بدايتهما اأي�ضًا مت�ضابهة من حيث الهتمام الأدبي فقد اتجها 

اإلــى التاريــخ م�ضــدراً لرواياتهمــا، اإذ اتجــه باكثيــر اإلــى التاريخ 

الإ�ضــالمي واأمــا نجيب محفوظ فاتجه اإلــى التاريخ الفرعوني. ثم 

غيرا اتجاهيهما فان�ضرف نجيب محفوظ اإلى الروايات المعا�ضرة 

وتــرك باكثيــر الرواية واتجه اإلى الم�ضــرح. وقد توطــدت بينهما 

اأوا�ضــر ال�ضــداقة حين اأ�ضــبحا ع�ضــوين بارزين في لجنة الن�ضــر 

للجامعيين التي اأن�ضاأها الأديب عبد الحميد جودة ال�ضحار -رحمه 

اهلل. ثــم كونوا نــدوة )كازينو اأوبرا( وان�ضــم اإليهــم مجموعة من 

الأدبــاء ال�ضــبان -اآنــذاك- منهم: عــادل كامل، يو�ضــف جوهر، 

محمــد عفيفــي، والممثل اأحمد مظهــر وهو الــذي اأطلق عليهم 

ال�ضــم الــذي عرفــوا بــه فيمــا بعــد وهــو )الحرافي�ــص( وتعنــي 

)ال�ضــعاليك(. وذكــرت الباحثة مديحة عواد �ضــالمة في اأطروحة 

الماج�ضــتير التي اأعدتها عن )م�ضــرح باكثيــر( اأن نجيب محفوظ 

اأخبرهــا »اأنهم كانوا يجتمعون في كازينــو الأوبرا يوم الجمعة من 

كل اأ�ضــبوع وا�ضــتمر ذلك حوالي ع�ضرين عامًا لم تكن تمر جمعة 
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ل يــرى فيهــا باكثيــر، وكان باكثير -فــي ذلــك الوقت-اأوفرهم 

اإنتاجــًا«)20(. وقــد عمــل باكثير مــع نجيب محفوظ في م�ضــلحة 

الفنون بوزارة الثقافة والإر�ضــاد وقت اإن�ضــائها عــام 1955م وكانا 

يت�ضــاركان نف�ــص المكتب، فكان باكثير ي�ضــرف على الم�ضــرح 

ونجيب محفوظ ي�ضــرف على ال�ضــينما ورئي�ضــهما الأديب يحيى 

حقي.

وباكثيــر يكبر نجيــب محفوظ بعام واحد، ولكن اهلل �ضــاء اأن 

يعي�ــص نجيب محفوظ بعد باكثير �ضــبعًة وثالثين عامًا نال فيها من 

التكريــم ما ي�ضــتحقه فــكان اأول اأديب عربي يح�ضــل على جائزة 

نوبل في الآداب. وقد ظل نجيب محفوظ يذكر باكثير ويثني عليه 

كلمــا �ضــنحت الفر�ضــة وجــاءت المنا�ضــبة. ومن اأقــوال نجيب 

محفوظ عن باكثير قوله في حديث مع الناقد فوؤاد دوارة في كتاب 

)ع�ضــرة اأدباء يتحدثون(: »عندما اأعود بذاكرتي اإلى هذه ال�ضنوات 

)الأربعينيــات( اأجــد اأن علي اأحمــد باكثير وعبــد الحميد جودة 

ال�ضــحار لم يداخلهما �ضك في قيمة اإنتاجهما ووجوب ال�ضتمرار 

فيــه، فقد كانا ممتلئين بالتفاوؤل اأمــا الآخرون واأنا فكنا نعاني اأزمة 

نف�ضية غريبة جداً طابعها الت�ضاوؤم ال�ضديد«)21(. 

وكان اآخر ما ن�ضــر لنجيب محفوظ عن باكثير حديثه ل�ضحيفة 
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)الأهــرام( قبــل عام تقريبــًا )2005/9/23م( حين قــال في معر�ص 

حديثه عن �ضــعادته بتاأ�ضــي�ص جمعية اأ�ضــدقاء باكثير: »لقد عرفت 

علي اأحمد باكثير منذ �ضــنوات ال�ضــباب حين كنا نخطو خطواتنا 

الأولــى في الكتابة الأدبية،  ثم توطدت العالقه بيننا بعد ذلك على 

مــدى ال�ضــنوات بعــد اأن �ضــارت اأ�ضــماونا معروفه فــي المجال 

الأدبــي،  وتزاملنا في م�ضــلحة الفنــون حيث كنت اأعمــل بها اأنا 

اأي�ضــًا.  لقد كان علي اأحمد باكثير علــى ثقافة عالية وقد كنت من 

اأ�ضــد المعجبيــن بــاأدب علــي اأحمــد باكثير برغــم اأنــه كان كاتبًا 

م�ضــرحيًا تخ�ضــ�ص في الم�ضــرحيات التاريخية واأنــا روائي ملت 

كثيــراً اإلى المعا�ضــرة والواقعية،  على اأن باكثير لم يقت�ضــر اإنتاجه 

الأدبي على الم�ضرح وحده،  واإنما كان �ضاعراً من الدرجة الأولى 

اعترف له بها العقاد والمازني وغيرهما «)22(.

وبالمقابــل كان باكثيــر يكن الود والتقديــر لنجيب محفوظ، 

وقــد كتب ق�ضــيدة وجهها لنجيــب محفوظ بعنــوان: اإلى نجيب 

محفوظ -تحية �ضــعرية وتحية منظومة. وقد ح�ضــلت على ن�ضخة 

منهــا من ال�ضــديق الدكتو محمد اأبوبكر حميــد -الباحث المهتم 

بتراث باكثير، وذلك عندما التقيت به في ملتقى باكثير الذي نظمه 

اتحــاد كتــاب واأدباء الإمــارات بال�ضــارقة يومــي 9-10 من مايو 
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2006. والق�ضــيدة مكتوبــة بخــط باكثيــر ولم ي�ضــبق اأن ن�ضــرت 

-ح�ضــب علمي- ول اأعلم �ضــيئًا عن منا�ضــبتها ول �ضــنة نظمها. 

ولعــل فــي اإعادة ن�ضــرها اليــوم ما يحفــز النقاد المهتميــن بتراث 

الأديبين الكبيرين على تحليلها وت�ضليط ال�ضوء على اأهميتها الأدبية 

والتاريخية.

رحــم اهلل الأديبيــن الكبيريــن علــي اأحمــد باكثيــر ونجيــب 

محفوظ.

�إلى نجيب محفوظ

)تحية �صعرية وتحية منظومة(

�لتحية �ل�صعرية 

ـا  �لفنَـّ نُكــِرم  �أتينــا 

بالفــنِّ  نحــُن  فنَْكــُرُم 

ـا  �لدنَـّ ن�صــرب  وجئنــا 

�لــدنِّ  فــي  نحــُن  فنفنــى 

يفنــى  ل  �لفــنُّ  وذ�ك 

ينفــْد  ل  �لــدنُّ  وذ�ك 
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ـا  ُجنَـّ بــه  �صــبٌّ  �إذ� 

و�لمعبــْد �لحــاَن  �أ�صــاب 

�صّلــى  �إذ�  تعجــْب  فــال 

عربــْد  �إذ�  تعجــْب  ول 

ت�صبيــٌح هذيــن  كال 

يُعبــْد �لــذي  �لوجــه  لــذي 

�ل�صاقــي؟ هــو  تُــرى  و�أيــن 

لنــا؟ يلــوُح  ل  لمــاذ� 

�لر�قــي �صلوكــه  �أذ�ك 

لنــا؟  يــروق  مــا  لن�صنــع 

�لُحـْلـــ كطيــف  بنــا  يطــوف 

�لحانــي كالنَّ�َصــِم  �أو  ِم 

ـــ �ل�صجَّ تنقطــع  ول 

و�لحــاِن  �لمعبــد  فــي  ـــُة 

نجيــْب! نجيــُب  تناديــه: 

يجيــْب ولي�ــس  ي�صغــي  فــال 

وحبيــْب لــه  �أٌخ  و�أنــت 

غريــْب عنــه  �أنــت  كاأنــك 
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�لحــقُّ يبــزُغ  كذلــك 

�ل�صــدُق  �أوَجــه  ويبلــُغ 

�لــذ� محــو  يملــك  وهــل 

�لَخْلــُق؟ لــه  مــن  �إل  ت 

يومــاً لنــا  لح  ولــو 

عرفنــاه؟  ـا  كنَـّ تُــرى 

�ل�صومــا نــذر  قــد  فتــًى 

فع�صنــاه!!  �لبــوح  عــن 

بعـــ مــن  نعي�صــه  و�صــوف   

فاأجيــال �أجيــاًل  ُد 

وجهــاً لــه  نب�صــر  ولــم   

قــال! لــه  ن�صمــع  ولــم 
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�لتحية �لمنظومة

�لــرُّ �صديــَق  يــا  �صديقــي 

و�لُعْمــِر و�لغايــِة  وِح 

�صد�قتُــه ح�صبــي  ومــن 

�لدهــِر علــى  بهــا  �أتيــُه 

تبقــى �أن  �هلل  دعــوُت 

�لَعــَرِب  �أمــة  فــي  هــدًى 

�لكبــرى �لُحجــة  فاأنــت 

و�لأدِب �لفــنِّ   فــي  لهــا 

تعيـــ نجيــُب  يــا  فليتــك 

�أدبُــْك! �صيعي�صــه  مــا  �ــُس 

�لدنيــا فــي  لخلــدَت  �إذن 

ُكتبُــك! بهــا  َخلــدْت  كمــا 
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ما فتــئ المحقق الباحث الأديب 

الدكتور محمد اأبو بكر حميد الأمين 

على تراث باكثير، ما فتئ يفاجئنا بين 

الفينــة والأخرى بــدرة يخرجها من 

مخبــوء كنــوز باكثيــر التي اآلــت اإليه 

والتــي ما بــرح يخرجها للنــور تباعًا 

منذ ما ينيف على ع�ضــرين عامًا. فقد 

ن�ضــر عام 1987م ديوان باكثير الأول 

الذي نظمه في �ضــباه ومطلع �ضــبابه 

قبل مغادرته ح�ضرموت عام 1932م، 

قراءة في قصائد
باكثير العدنية)23(
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وقــد حققه الدكتور حميد ون�ضــره واختار له نف�ــص العنوان الذي 

بى في اأ�ضعار ال�ضبا«.  و�ضعه له باكثير وهو: »اأزهار الرُّ

كذلك ن�ضــر الدكتور حميد العديد من الم�ضرحيات التي كان 

باكثير قد تركها مخطوطة ولم تن�ضــر في حياته، وجمع الأحاديث 

التــي اأدلــى بها باكثيــر لل�ضــحافة والإذاعة والتلفزيــون في كتاب 

واأ�ضــدر كتابــًا بعنــوان »باكثير في مراآة ع�ضــره« جمــع فيه عدداً 

�ضــالحًا مــن اأقوال معا�ضــريه عنــه وما ُرثــي به من ق�ضــائد. هذا 

بالإ�ضــافة اإلى العديد من المقالت التــي كتبها الدكتور حميد عن 

باكثير ون�ضــرها فــي مختلف ال�ضــحف والمجــالت والدوريات 

العربية، وما األقاه من محا�ضــرات وما �ضــارك بــه من اأوراق عمل 

حول اأدب باكثير في الموؤتمرات والملتقيات والندوات الأدبية.

ومــع مطلع هــذا العــام )2008م( اأخــرج لنا الدكتــور حميد 

مجموعة الق�ضائد التي نظمها باكثير اأثناء اإقامته في مدينة عدن في 

�ضــيافة �ضديقه الأديب محمد علي لقمان. وقد اختار لها الدكتور 

حميــد عنوان: »�ضــحر عــدن وفخر اليمــن«، وقدم لهــا بمقدمة 

�ضــافية �ضلط فيها ال�ضــوء على مرحلة مهمة من حياة باكثير ل يزال 

يكتنفها الغمو�ص. وقد اأفا�ص الدكتور حميد في و�ضــف ال�ضداقة 

المتينــة التي ربطت بين الأديبين الكبيريــن باكثير ولقمان، وكيف 
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وجــد باكثيــر العزاء والموا�ضــاة مــن �ضــديقه لقمان اإثر �ضــدمته 

العاطفيــة فــي وفاة زوجه ال�ضــابة، مما حدا بباكثيــر اإلى اأن يهدي 

ديوانه منا�ضفة اإلى روح زوجه الراحلة واإلى �ضديقه لقمان. 

ورغــم اأن المقدمة قد �ضــغلت حوالي ربع حجــم الكتاب اإل 

اأنها كانت �ضــرورية حيث و�ضــحت منهج الباحث في التحقيق، 

و�ضــلطت ال�ضوء -كما اأ�ضــلفنا- على مالب�ضات تلك المرحلة مما 

يعيــن قــارئ الديوان علــى فهم الإ�ضــارات التــي وردت في تلك 

الق�ضــائد والظــروف التي كتبت فيها. ولم يكتــِف الدكتور حميد 

بالمقدمة بل اأكمل جهده في هوام�ص الديوان حيث �ضــرح منا�ضبة 

كل ق�ضــيدة وتاريخ ومكان ن�ضــرها اإن كانت قد ن�ضــرت في حياة 

ف تعريفًا وافيًا بالأعالم الذين وردت الإ�ضــارة اإليهم  باكثيــر، وعرَّ

و�ضــرح الغام�ــص من مفرداتهــا، وهــي كثيــرة، اإذ اإن باكثير كان 

حديــث عهد بمرحلة ح�ضــرموت التي تميز �ضــعره فيها بالجزالة 

اللفظية وتاأثر اأعالم ال�ضعر العربي منذ اإمرئ القي�ص اإلى المتنبي.

جولة في �لديو�ن:

�ضــدر الديوان عــن مكتبة كنــوز المعرفــة بالمملكــة العربية 

ال�ضــعودية، ويقع في 175 �ضــفحة من القطع المتو�ضــط، �ضــغلت 
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الق�ضــائد العدنية منه حوالي مائة وع�ضر �ضفحات. يحوي الديوان 

�ضــت ع�ضرة ق�ضــيدة طويلة و�ضــبعًا وع�ضــرين مقطوعة )بيتين اإلى 

ع�ضــرة اأبيات(، وقد اأ�ضــاف المحقق اإليها ب�ضــع ق�ضائد من �ضعر 

المرحلة الم�ضرية ذات �ضلة باليمن.

تكمــن اأهمية هــذا الديوان -في راأيي- في كونه يلقي ال�ضــوء 

على مرحلة مهمة ومجهولة من حياة باكثير ما زال يكتنفها الكثير 

من الغمو�ص. فمن ذلك مثاًل اأنه لي�ضــت هناك اإ�ضــارة في الديوان 

اإلى اأن باكثير قد زار الحب�ضــة اأو جيبوتي، واإنما اأ�ضــار المحقق اإلى 

اأنه زار ال�ضومال برفقة �ضديقه لقمان ثم عاد اإلى عدن ومنها رحل 

اإلى الحجاز. وقد ذكرت بع�ص الم�ضــادر التي تناولت حياة باكثير 

اأنــه رحل من عدن اإلى ال�ضــومال والحب�ضــة وجيبوتــي واألقى في 

الحب�ضــة وجيبوتي ق�ضــيدتيه اللتين يمتدح فيهما التفاق وال�ضلح 

بيــن العــرب المغتربيــن هنــاك، ثم عاد اإلــى عدن ومنها قــدم اإلى 

الحجاز)24(. اأما في الديوان فقد ورد اأن باكثير نظم الق�ضــيدتين في 

�ضــهر اأغ�ضــط�ص عام 1932م وهو فــي عدن، الأولــى يمتدح فيها 

اتفاق العرب المهاجرين في الحب�ضة ومطلعها)25(:

�لمتديـريـنـــا �إخـو�نـنـــا   عـلـــى 

�لمخل�صيـنـــا �صــــالُم  �أبابـــا  �أديـ�ــس 
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والثانيــة قدم لهــا بقوله: »نظمها بمنا�ضــبة وقوع ال�ضــلح بين 

الحزبين المتخا�ضــمين من اإخواننا العــرب بجيبوتي على يد اأخينا 

العالــم العامل ال�ضــيخ محمد بن �ضــالم البيحاني«)26(. اأما ق�ضــائد 

باكثيــر التي نظمها في ال�ضــومال فتاريخها يقــع بين 2 فبراير اإلى 2 

مار�ــص عــام 1933م)27(، ثــم نجد له ق�ضــيدة في تاريــخ 15 مار�ص 

نظمهــا في عــدن، ثم غادر عــدن متوجهًا اإلى جــدة بحراً في 28 

مار�ص 1933م. وعليه فاإن زيارته للحب�ضــة وجيبوتي �ضــتكون قريبة 

مــن �ضــفره اإلى ال�ضــومال فلعله نظم الق�ضــيدتين في عــدن ثم زار 

الحب�ضــة وجيبوتــي بعد ذلــك. وزيارة باكثيــر للحب�ضــة ثابتة لأنه 

ذكرها في اأحاديثه ال�ضــحفية والتلفزيونيــة والإذاعية التي اأجريت 

معه)28(، ولكنه لم ي�ضر اإلى جيبوتي. 

كذلــك يعد هــذا الديوان مهمــًا للباحثين الراغبين في درا�ضــة 

التطــور الفني في �ضــعر باكثيــر. فالديوان في مجمله يعــد امتداداً 

لمرحلة ح�ضــرموت مــن الناحية الفنية، فنرى في ق�ضــائده النف�ص 

الطويل كما في ق�ضــائد رثــاء حافظ )59 بيتًا( ورثاء �ضــوقي )102 

بيت(، وفي تعدد الأغرا�ص في الق�ضــيدة الواحدة كما في ق�ضــيدة 

)يــا من لليل الُعرب طال(، وكثرة �ضــعر الإخوانيات مثل ق�ضــائده 

في لقمان ومحيرز، وق�ضــائد المنا�ضــبات في تكريم المحتفى بهم 
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في نادي الإ�ضــالح وغير ذلك. كمــا نجد المعجم القديم باألفاظه 

الجزلة ومفرداته الغريبة وهي كثيرة، ونذكر منها على �ضبيل المثال 

ل الح�ضر )ِمزحل( في قوله:

�أل ليــت �صعــري هل عــن �لهــم ِمزحُل

ُل متحـــوَّ �لهـــوى  تباريــح  عــن  وهــل 

و)جلفزيز( في قوله:

جلفزيــْز �لعــدو   �إن 

�لوعــوْد تغرنــك  فــال 

و)الغريف( في قوله:

�لغريـــْف �أُ�صــد  يــا  �أو�ه 

يُ�صــاْم �لبيــت  تتركــو�  ل 

وكذلك لفظة )الدد( في قوله:

ور�صــــوًة وظلمـــاً  وتدجيـــاًل  �أجهـــاًل 

ِد؟ بـالـــدَّ لـهـــَوك  �هلل  بديـــن  ولهـــو�ً 

وهــذه اللفظة التي تعني اللهو واللعب، وردت في حديث عن 

النبــي )�ضــلى اهلل عليه و�ضــلم( هي قوله: »ل�ضــُت مــن دٍد ول دٌد 

مني«)29(، مما ينم عن ثقافة باكثير الدينية اأي�ضًا.
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على اأن اإرها�ضــات التجديد في ال�ضــكل قد بــداأت تلوح في 

ع باكثير فــي قوافيهــا واأوزانها،  ق�ضــيدة »ر�ضــم لقمان« التي نــوَّ

وكتبها بن�ضــق خا�ص ن�ضره المحقق بخط باكثير في نهاية الديوان، 

ومطلعها)30(:

تكـلَّـــْم �لر�صـــُم  �أيهـــا 

مــا �لــذي يمنعــك �لتكلُّمــا؟

ـــْم تتـبـ�صَّ ولـمـــاذ�  

ما؟ �لتب�صُّ علَّمــك  مــن  ويــَك 

تتعـــُب �أمـــا   لـــي  قــل 

�لب�صمـــاِت �ألـــوِف   مــن 

تـلـعـــُب �أم   تُـجـــدُّ 

�لنـظـــر�ِت تجيـــُل  �إذ 

رثاء �لزوجة:

حفل الديوان بق�ضائد متعددة تعك�ص �ضدمة باكثير العاطفية في 

وفاة زوجه الحبيبة في ح�ضرموت، هذه ال�ضدمة التي كانت ال�ضبب 

في مغادرته ح�ضــرموت ورحلته اإلى عــدن ومنها اإلى الحجاز حتى 

ا�ضــتقر به المقام في م�ضــر. وقــد تنوعت تلك الق�ضــائد بين اأبيات 
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خال�ضــة في مو�ضــوع رثــاء زوجه وهــي اأربع مقطوعــات جمعها 

المحقق تحت عنوان: »بكائيات الحب«)31(، نقتطف منها قوله:

يذكرنيــِك �لبــدُر فـــي غ�صـــق �لدجـى

َكْر و�صم�ــسُ �ل�صحى ت�صجي فوؤ�دي بالذِّ

ـُر عنــِك �لنفـ�ــسَ و�لنفـ�ــسُ ما لهـا �أ�صبِـّ

نــى عنِك م�صطبْر و�إن �أعطيــت ُملك �لدُّ

باأننـــي �صعـــوري   �إل  يُ�صِلنـــي  ولـــم 

�صاألقــاِك عنــد �هلل فـــي خيـــر م�صتقـــْر

وهنــاك اأبيات اأخرى ت�ضــير اإلى تلك الماأ�ضــاة يبثها باكثير في 

ثنايــا ق�ضــائده الأخرى، علــى نحو ما فعــل في ق�ضــيدته في رثاء 

�ضــوقي، حيــث يطلب من بناِت النيل اأن ي�ضــعفنه فــي النواح على 

ه ذكــر بنات النيل اإلى ذكر بنت ح�ضــرموت التي  �ضــوقي، ثم يجرُّ

اختطفتها يد الردى فيقول)32(:

يــا بناِت �لنيـــِل �أ�صعفـــن �أخـا

فـــْر حـــه طـــول �ل�صَّ غربــٍة لوَّ

ح�صرموٌت د�ره حيث �لتقـت

ـدْر با�صقاُت �لنخل فيهـا و�ل�صِّ
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بـــا بـاردٌة حيــث �أنفـا�ــس �ل�صَّ

ْر و�لهو�ء �لطلُق و�لماء  �لخ�صِ

خطــف �لدهــر بهـا مـــن يـده

ْر زهرًة منكن فــي �لعمِر  �لن�صِ

وُحـلـــى جـمـــاًل  ماثلتكـــن 

وخـفـــْر بحيـــاٍء   وت�صامـــت 

فانبرى ين�صد في )م�صر( �لعز�

فــاإذ� )م�صــُر( عليـــه  ت�صتعـْر

ٍة �ُصلبــت )حافظها( فـــي  ِغـرَّ

ثم )�صوقيهــا( بلمٍح من  ب�صـْر

كـــم تمنيـــُت بـــاأن  �ألقاهمـــا

فــاأرى �لو�لـــد و�لعـــم  �لأبـْر

وكما في ق�ضيدته )يا من لليل الُعرب طال( التي نظمها في الحرب 

ج فيها على  التي ن�ضــبت بين الملك عبد العزيز وبع�ص خ�ضــومه، وعرَّ

حال الأمة العربية والإ�ضالمية، ولكنه بداأها بهمه الخا�ص فقال)33(:

ـــْر تذكَّ بمـــا  �لفـــوؤ�ُد  خفــق 

ـــْر ُمنفَّ جفنـــي  عــن  فالنــوُم 
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بالغـريـــ رفقـــاً  ليـــُل  يــا 

ومع�صـــْر وطــٌن  بــه  نبــا  ِب 

حبيبَـــه �لزمـــاُن  خطـــف 

ــْر �لُم�صبَـّ �لملـــَح  و�أذ�قـــه 

فم�صــى يجــوُب �لأر�ــسَ جو

فيوؤجـــْر ي�صلـــو   علَّـــه  بــاً 

�صوقي وحافظ:

ومن خالل ت�ضــفح ق�ضــائد الديــوان يظهر لنا مقــدار اإجالل 

باكثير لكل من ال�ضــاعرين الكبيرين حافظ اإبراهيم واأحمد �ضــوقي 

فقــد رثاهمــا باأبياٍت تدل على حب جم وتقديــر عظيم، وقد كان 

ينوي زيارة م�ضر ويمني نف�ضه بلقائهما)34(:

ٍة ِغـــرَّ فـــي   )حافظهــا(  �ُصلبــت 

ب�صـــْر مــن   بلمــٍح  )�صوقيهــا(  ثــم 

�ألقاهمـــا بـــاأن   تمنيـــُت  كـــم 

�لأبـــْر و�لعـــم   �لو�لـــد  فــاأرى 

وتدل ق�ضيدته في رثاء حافظ اأنه كان يقدمه على �ضوقي، اإذ يقول)35(:
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�ل�صعــِر قبلــة  مــو�  فيمِّ �صككتــم  �إن 

�لإمـــاُم فيهـــا  ولي�ــس  تروهــا 

ويقول اأي�ضًا مخاطبًا له)36(:

�أنـــي تعلـــم  و�أنــت  �أنــي  غيــر 

�أقـــو�ُم �إنهـــم  مريديـــك  مــن 

وقد اأ�ضار باكثير في اأكثر من لقاء معه اأنه اأر�ضل في طلب ديوان 

حافظ عندما كان في ح�ضــرموت وحين و�ضله اأولم وليمة لالأدباء 

ونظــم اأبياتــًا بهذه المنا�ضــبة. وعلــل اإعجابه ومجايليه من �ضــعراء 

ح�ضــرموت اآنــذاك بحافظ بقوله: »ذلك لأن �ضــعر حافظ اإبراهيم 

كان يمثل النزعة التجديدية بالن�ضبة لنا في ذلك الوقت مع احتفاظه 

بالطابع الأ�ضيل لل�ضعر العربي«)37(.

وقــد اأقر باكثير اأنه كان يقدم حافظًا اأول الأمر ثم اأ�ضــبح يقدم 

�ضــوقيًا بعد ذلك)38(، ولعل هذا حدث بعد اطالعه على م�ضرحيات 

�ضــوقي ال�ضعرية التي اطلع عليها لأول مرة وهو في الحجاز. ويدل 

رثاء باكثير ل�ضوقي على عظيم تقديره له واإعجابه به، كقوله)39(:

َمـــْن �ل�صعـــِر«  �أميــُر  »مــات  كبُــَرْت 

ويُــــَدْر علـيـــه   يُغـ�ــسَ  يِعهـــا 
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ركنهـــا وحامـــي  �لُعـــرِب  �صاعــُر 

ـــَدْر �صَ غيـــر   �إلـــى  �لمــوَت  ورد 

وقوله)40(:

قـــد م�صـــى �ألــف عــاٍم  مــن  يقــم  لــم 

مثــُل )�صوقــي( فــي بنــي �لُعــرِب �َصعــْر

يـــٍد مـــن  )�صوقــي(  قبــل  ر�أيتــم  هــل 

غبـــْر قــد   بع�صــٍر  ع�صــر�ً  و�صلــت 

�إلــــى ما�صينـــا  حلقـــة  جذبـــت 

�لمنبتَـــْر بعـــد  �لحا�صـــِر  حلقـــِة 

كما تدل ق�ضيدته على اطالعه على ديوان �ضوقي وحفظه له اأو 

لمعظمه، يظهر ذلك جليًا من خالل ت�ضــمينه لكثير من �ضعر �ضوقي 

في ق�ضيدته، كقوله)41(:

�أحز�نـــه فــي   )�ل�صــرَق(  ي  يُعــزِّ مــن 

�ُصــــْر �ل�صـــرق  مـــا  �إذ�  ويهنِّيـــه 

ففيه اإ�ضارة اإلى قول �ضوقي)42(:

كان �صعــري �لغنــاَء فــي فــرح �ل�صــرِق

�أحـز�ِنـــه فـــي  �لعـــز�َء  وكـــان 
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وقول باكثير)43(:

ثـابـــٌت ديــــٌن  �لمـــرء  وحيـــاة 

م�صـتـمـــْر وجـهـــاٌد  ويقـيـــٌن 

�إذ� ي�صقـــى   �أن  �لإن�صـــان  وعلـــى 

�لم�صبكـــْر �لنعيـــم   عطـــُف  �صاقــه 

بنـــا نف�صـــاً  فطـــب  وعيناهـــا  قــد 

�لبُـ�ُصـــْر عنـــا   غـــد�ً  �صتو�فيـــك 

ففي البيت الأول اإ�ضارة اإلى قول �ضوقي)44(:

قــف دون ر�أيــك فــي �لحيــاة  مجاهد�ً

وجـهـــاُد عقـيـــدٌة   �لحيـــاة  �إن 

ولعله ي�ضير في البيت الثاني اإلى قول �ضوقي)45(:

بالتمنـــي �لمطالـــِب   نيـــل  ومـــا 

ِغـالبـــا �لدنيـــا   توؤخـــذ  ولكـــن 

وقول باكثير)46(:

�لـــ )�إنمـــا  �إلينـــا  و�صايـــاك  مـــن 

�صيـــْر( و)�لدنيـــا   �لأخـــالُق(  �أمــُم 
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دقَّــــه بـــاٌب  �لحمـــر�ء  وعلـــى 

هــــدْر بم�صفـــوٍح   �صالـــت  بيـــٍد 

وغـــْر بـنيـــاٌن  �لمـُلــِك  و�أ�صـا�ــُس 

بـــْر يـدَّ وعـقـــٌل  وتجـديـــٌد  �ــٌس 

ففي البيت الأول اإ�ضارة اإلى قول �ضوقي)47(:

بقيـــت مــا   �لأخــالق  �لأمــم  و�إنـمــا 

ُقُدمــا �إثرهــا  فــي  تـولــت م�صــو�  فــاإن 

ولعله ي�ضير في الجزء الأخير من البيت اإلى قول �ضوقي)48(:

لكـــم �لع�صـــُر  يُك�صـــف  �قر�أوهـــا 

و�صـيـــْر برجـــاٍل  ع�صـــٍر  كـــل 

وفي البيت الثاني اإ�ضارة اإلى قول �ضوقي)49(:

بــــاٌب �لحـمـــر�ء  وللحـريـــة 

يُــــدقُّ جـــٍة   م�صـرَّ يـــٍد  بكـــل 

وفي البيت الثالث اإ�ضارة اإلى قول �ضوقي)50(:

�صيــدو� لهــا �لملك و�بنو� ركــن دولتها

وبنيـــاُن وتجديـــٌد  غـر�ــٌس  فالملــك 
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�أدٌب حولـــه  ل�صـــاٍن  تحـــت  �لملــك 

عرفـــاُن جنبيــه   علــى  عقــٍل  وتحــت 

�أحو�ل �لعرب:

ومــن الموا�ضــيع التي طرقها الديوان اأي�ضــًا تفاعــل باكثير مع 

اأحداث ع�ضــره، وتاألمه لت�ضــتت العــرب والم�ضــلمين وتاأخرهم 

وتفــرق كلمتهم. وحين نقراأ ق�ضــائد الديوان نح�ــص وكاأن باكثير 

ي�ضــف حال الأمة اليوم ل قبل �ضــتة و�ضبعين عامًا. يقول باكثير في 

ق�ضيدة )يا من لليل الُعرب طال()51(:

�لُعـــرب  طـــا لليــل  مــن  يــا 

فينظـــْر؟ فجــٌر   لــه  فهــل  َل 

�لفـتـــى نهـ�ــس  �أفكلمـــا 

ــْر؟ تعـثَـّ باأمتـــه   منهـــم 

�لـزمـــا �بت�صـــم  �أوكلمـــا 

ـــْر؟ تنكَّ منهـــم   ب�صيـــٍد  ُن 

اإلى اأن يقول:

د�وؤهـــا �لعروبـــِة   ويـــَح 

ْر تَ�صـــرَّ فبهـــم   �أبناوؤهـــا 
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هـــم فبع�صُ �لإخـــاَء   نبــذو� 

للبع�ــسِ مــن �أعد�ئهــم  �صـــْر

وحين ن�ضــتمع اإليه وهو ي�ضــف الخالف الذي ع�ضــف باأبناء 

وطنه في مهاجرهم باإندوني�ضــيا وقلبه يتفطــر األمًا على ما اآلوا اإليه، 

نخاله ي�ضف حال اأبناء فل�ضطين المنق�ضمين اليوم)52(:

بينــا �ل�صعـــوُب تجـــد فـــي  نه�صاتهـــا

�لبغـ�صـــاُء جهَدهـــا  بقومـــي  لعبـــت 

ــو� وغالـــو� فـــي �ل�صقـــاق وبينهـم �صطُّ

و�إخــــاُء مـوطـــٍن  ووحــــدة  ديـــٌن 

خاتمة

وبعــد فقد كان �ضــدور هــذا الديوان لبنة في �ضــرح الأعمال 

ال�ضــعرية الكاملة لباكثير، وتليه ق�ضــائده التــي نظمها في الحجاز، 

ثــم -وهذه هي الأهم والأغزر- ق�ضــائده التي نظمها في م�ضــر. 

ونرجو اأن ل يطول النتظار حتى نرى ديوان باكثير كاماًل مطبوعًا 

ومتداوًل. 
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كتب علي اأحمد باكثير رواية )وا 

اإ�ضــالماه( �ضــنة 1945م، وقــد فازت 

الروايــة بجائــزة وزارة المعارف في 

م�ضــر في نف�ص العام، وُقرر تدري�ضها 

1966م.  الم�ضــرية عام  المدار�ص  في 

قــّدم باكثيــر - كمــا عودنــا في كل 

اأعماله الروائية والم�ضــرحية- للرواية 

باآيــة مــن القــران الكريم، هــي قوله 

تعالــى )قــل اإن كان اآباوؤكم واأبناوؤكم 

واإخوانكــم واأزواجكم وع�ضــيرتكم 

عوامل النصر
في رواية )وا إسالماه()1(
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واأموال اقترفتموها وتجارة تخ�ضــون ك�ضــادها وم�ضاكن تر�ضونها 

اأحبَّ اإليكم من اهلل ور�ضــوله وجهاٍد في �ضــبيله فترب�ضوا حتى ياأتي 

اهلل باأمره واهلل ل يهدي القوم الفا�ضــقين()2(. ومن خالل هذه الآية 

الكريمة تت�ضــح الخطــوط الأولى للرواية، فهــي دعوة للجهاد في 

�ضــبيل اهلل واإيثــار ما عند اهلل علــى متع الدنيا وزينتها التي ف�ضــلتها 

الآية الكريمة.

�أحد�ث �لرو�ية:

تعر�ــص الروايــة لفتــرة مهمة من تاريــخ العالم الإ�ضــالمي، اإذ 

تعّر�ص خاللها لهجمة �ضر�ضــة من التتار القادمين من جهة ال�ضــرق 

وال�ضــليبيين القادمين من جهة الغرب. وقد ا�ضــتطاع الم�ضــلمون 

بف�ضــل جهادهــم دحر ال�ضــليبيين في معركة دارف�ضــكور، ودحر 

التتــار في معركــة عين جالوت. وقد اأرجع الموؤلف النت�ضــار اإلى 

عدة عوامل مت�ضــافرة، ولم يح�ضــرها في �ضخ�ضــية بطــل الرواية 

المظفــر قطز وحده، كما ظن ذلك بع�ص النقاد)3(. و�ضــنحاول في 

ال�ضــطور التالية اأن نتلم�ص هذه العوامل كما عر�ص لها الموؤلف في 

الرواية.
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عو�مل �لهزيمة:

عر�ــص باكثيــر من خالل الرواية للو�ضــع ال�ضــائد فــي العالم 

الإ�ضالمي في تلك الحقبة، فاإذا هي الفرقة بين الدويالت الإ�ضالمية 

وان�ضــغال كل ملــك بما تحت يــده فال يعين اأحدهــم الآخر على 

الأعــداء. فها هو ال�ضــلطان جــالل الدين بن خوارزم �ضــاه يدهمه 

التتار بجيو�ضــهم الجرارة فال ي�ضــتطيع �ضــدهم فير�ضــل ر�ضله اإلى 

مركز الخالفة الإ�ضــالمية واأمراء الم�ضــلمين في ال�ضــرق ي�ضتمدهم 

العــون المادي لي�ضــتعين به على �ضــد التتــار »فلديهم مــن الغنى 

الفاح�ــص، وفــي بالدهم من م�ضــادر الثروة الوا�ضــعة مــا يكفل له 

القــدرة على مواجهة عدو الم�ضــلمين جميعًا اإذا اأمــدوه بنزر مما 

يملكون«)4(.  فال يلقى لذلك اأي �ضــدى، بل اإن بع�ضهم »اأغلظ له 

فــي الــرد وكان من جوابه لــه اأنه لي�ص من الغفلــة والجهل  بحيث 

ي�ضــاعد جــالل الدين على عــدوه، ليخلو له الجو بعــد ذلك فيغير 

على بالده، فال فرق بينه وبين التتار المتوح�ضين«)5(. 

وهاهــم ملــوك الم�ضــلمين واأمراوؤهــم في ال�ضــام ي�ضــالمون 

ال�ضــليبيين ويبيعونهم ال�ضــالح الذي يقتلون به الم�ضلمين كما فعل 

ال�ضــالح اإ�ضــماعيل اأمير دم�ضــق. وهاهم المماليك في م�ضر يكيد 

بع�ضــهم لبع�ص في �ضــبيل الو�ضول اإلى كر�ضــي الحكم. بينما هم 
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م�ضت�ضــلمون اأمــام العــدو الخارجــي. فحين اأر�ضــل زعيــم التتار 

لل�ضــلطان قطز يهدده ويتوعده ويدعوه للت�ضــليم وعــدم المقاومة 

»ا�ضت�ضــار ال�ضــلطان الأمراء فيما يجب اأن يجيب التتار به، فاأ�ضــار 

معظمهــم اأن يكتــب اإلــى هولكــو جوابًا لطيفــًا يتقون به �ضــره، 

ويخطبــون به وده، ويتفقــون معه على مال يوؤدونــه جزية اإليه كل 

�ضــنة لئال يهجم على بالدهم فيهلك الحرث والن�ضل، وقالوا اإنه ل 

فائدة من مقاومة التتار واإن اللين معهم اأنفع من ال�ضدة«)6(.

عو�مل �لن�صر:

لم يح�ضــر باكثير اأ�ضــباب الن�ضر في �ضخ�ضــية قطز وحده، واإن 

كانــت هي ال�ضخ�ضــية الأهم لأنها �ضخ�ضــية القائــد اأو الأمير الذي 

يقود الجماعة وي�ضــكل المرجع الأخير والراأي الفي�ضل لالأمة، واإنما 

جعل باكثير عدة عوامل تت�ضافر معًا لت�ضكل الن�ضر في النهاية. وهذه 

العوامل -ح�ضب ترتيب اأهميتها كما ظهر لي - هي كالتالي:

1- �لقائد �ل�صالح:

ويمثلــه في الرواية �ضــيف الدين قطز، الــذي - كما يقول عنه 

باكثير في المقدمة- »ي�ضــرب بعدله ونزاهته المثل«. وهذا القائد 
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تمثلت فيه عدة �ضفات اأهلته لهذا الدور الخطير الذي ا�ضطلع به. 

من هذه ال�ضــفات نبل الأ�ضل، فقطز من ن�ضل ملوك خوارزم �ضاه، 

وال�ضجاعة والفرو�ضية، والتربية الخ�ضنة فقد ن�ضاأ قطز عبداً مملوكًا 

ينتقل من �ضــيد اإلى اآخر فخبر اآلم ال�ضعب وعاي�ص م�ضكالته وخبر 

�ضروف الدهر وتقلبات الأيام. 

كذلك ن�ضــاأ قطز ن�ضــاأة دينية فقد تعرف قطز على ال�ضــيخ ابن 

عبد ال�ضــالم في دم�ضــق واأخذ يختلــف اإليه خالل فر�ــص الإقامة 

الجبريــة على ال�ضــيخ فــي منزله وكان قطــز يدخل عليــه في هيئة 

حــالق »فقد نعــم قطز  فيها بخلوات جميلة معــه اأفا�ص عليه فيها 

من نفحاته واأ�ضــراره واأقب�ضه من اأنواره ونفث فيه من روحه واأفاده 

من وا�ضــع علمه ما مالأه حكمة ويقينًا وب�ضــيرة فــي الدين ومعرفة 

بالحياة وغرامًا بالجهاد في �ضبيل اهلل)7(«. 

كذلــك هناك ال�ضــفات الج�ضــمانية وال�ضخ�ضــية التــي اأهلته 

واأعانتــه علــى هذه القيــادة »ولول ما خ�ضــه اهلل به من قــوة البنية 

ومتانة الأع�ضــاب، وم�ضــاء العزيمة، و�ضــرامة الإرادة، و�ضــدق 

الإيمان، والعقيدة القوية باأن اهلل قد هياأه واأعده للقيام بك�ضــر التتار 

وطردهم من بالد الم�ضلمين، لما ا�ضتطاع اأن ينجز في ب�ضعة اأ�ضهر 

ما يعجز غيره عن القيام به في ب�ضع �ضنوات)8(«. 
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2- �لعالم �ل�صالح:

ويمثلــه فــي الرواية ال�ضــيخ عز الديــن بن عبد ال�ضــالم، العالم 

الذي ل يخ�ضــى في اهلل لومة لئم »وقد وجد في ال�ضــيخ ابن عبد 

ال�ضــالم مثاًل �ضــالحًا للعالم العامل بعلمه، النا�ضــح لدينه ووطنه، 

الــذي يرى حقًا اأن العلماء ورثة الأنبياء في هداية النا�ص اإلى الخير، 

ودفعهم عن �ضــبيل ال�ضر، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ل 

يخــاف في اهلل لومة لئم ل يّتجر بدينــه ول يريد الدنيا بعلمه، ول 

ي�ضاوم في م�ضالح اأمته  ووطنه ول ي�ضتري باآيات اهلل ثمنًا قلياًل من 

حطــام الدنيا ومتاع العاجلة«)9(. هذا العالم الذي كان يجهر باآرائه 

المخالفــة لل�ضــلطان حتــى فر�ص عليه ال�ضــالح اإ�ضــماعيل الإقامة 

الجبرية في بيته. 

ثم انتقل اإلى م�ضر لم�ضاندة الملك ال�ضالح اأيوب الذي كان ل 

يمالئ ال�ضــليبيين، بــل يحاربهــم ويجاهدهم. وقد وله ال�ضــالح 

اأيــوب الق�ضــاء ولكنه عزل نف�ضــه منه حين راأى من ال�ضــالح عدم 

الإن�ضــاف »وجهــر باأنــه ل يتولــى الق�ضــاء ل�ضــلطان ل يعدل في 

الق�ضــية ول يحكم بال�ضــوية، وهكذا اأر�ضــلها هــذا العالم العظيم 

كلمــة خال�ضــة هلل قويــة مجلجلة.. ولو ارت�ضــى لنف�ضــه م�ضــانعة 

الملوك على ح�ضــاب دينه كما ي�ضــنع غيره ممن ل خالق لهم من 
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العلمــاء لما نفته دم�ضــق ولكان لــه فيها ما يريد من الثراء الوا�ضــع 

والجاه العري�ص«)10(. 

وهكــذا حيــن تولى قطــز الإمارة اأخذ ي�ضــتفتي ال�ضــيخ ابن عبد 

ال�ضالم ويعمل بفتياه »فا�ضتفتى الملك المظفر العلماء في جواز فر�ص 

الأموال على العامة لإنفاقها في الع�ضــاكر، فتهيــب العلماء في الإفتاء 

وخافوا اإن هم اأفتوا بالجواز اأن يغ�ضبوا العامة عليهم واإن اأفتوا بالمنع 

اأن يغ�ضــب ال�ضــلطان، فظلــوا يتدافعون الإفتاء حتى �ضــدع ابن عبد 

ال�ضــالم بفتياه العظيمة ف�ضــكت �ضــائر العلماء وانف�ص المجل�ص على 

ذلــك«)11(.  وكانت هذه الفتيــا تقول اإنه ل يجوز فر�ص الأموال على 

العامــة حتى يرد الأمراء ما لديهم من كنوز اإلى بيت المال فاإن لم تِف 

بالحاجــة جاز فر�ــص الأموال على العامــة لإنفاقها على ال�ضــتعداد 

للجهاد. وقد �ضــعد قطز بهذه الفتيا التي تدل على ال�ضــجاعة و�ضــعة 

العلــم »فمــا كان من الملك المظفــر اإل اأن اغرورقت عيناه بالدموع 

وقام اإلى ال�ضــيخ فقبله على راأ�ضــه قائاًل: بارك اهلل لنا ولم�ضر فيك، اإن 

الإ�ضالم ليفتخر بعالم مثلك ل يخاف في الحق لومة لئم«)12(.

3- �لغني �ل�صالح:

ثالــث هــذه العوامل هــو الغني ال�ضــالح الذي ينفــق ماله فيما 
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�ضــرعه اهلل مــن الإح�ضــان والبر وتجهيــز المجاهديــن ويمثله في 

الرواية ابن الزعيم »وال�ضــيد ابن الزعيم مثل �ضــالح للغني ال�ضــاكر 

نعمــة اهلل عليــه، لم ين�ص حــق اهلل في مالــه، فكان ينفــق منه على 

الفقــراء والم�ضــاكين وذوي الحاجة من الأرامــل واليتامى، وكان 

يــرى اأن لدينه ووطنــه حقوقًا عليه، ل تبراأ ذمتــه حتى يوؤديها، فلم 

يكــن من حــدث يحدث في الدين اإل غ�ضــب له و�ضــعى لإنكاره 

واإزالتــه، وما األمت بوطنه نكبة اإل �ضــعى فــي تخفيفها، ول هدده 

خطر اإل انتدب لدفعه عنه، وكم من غني في دم�ضــق ل هم لهم اإل 

مــلء بطونهم واإ�ضــباع �ضــهواتهم«)13(.  وقد وجد ابــن الزعيم في 

ال�ضــيخ ابن عبد ال�ضــالم مثاًل للعالم المخل�ص لدينه ووطنه »فاأحبه 

ابــن الزعيــم واأخل�ص له ونا�ضــره بجاهه واأيده بمالــه وتعاون معه 

على البر والتقوى«)14(.

4- �لإعد�د:

ل�ضــك اأن ا�ضــتفراغ الجهد في الإعداد لمالقاة العدو هو من 

اأهم اأ�ضــباب الن�ضــر عماًل بقوله �ضــبحانه وتعالــى )واأعدوا لهم ما 

ا�ضــتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو اهلل 

وعدوكــم)15(. وهكــذا نجد الملك المظفر قطز ي�ضــتغرق ع�ضــرة 
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اأ�ضــهر في اإعــداد العــدة وتجهيز الجي�ــص لمالقاة العــدو »وراأى 

الملك المظفر لما ان�ضــلخ ال�ضــهر العا�ضر من حكمه اأن قد تكامل 

جي�ضه واأ�ضبح كافيًا بحول اهلل وقوته لمالقاة التتار«)16(. 

وقــد كان من �ضــمن هذا الإعداد الت�ضــدي لحمالت التهويل 

التــي يبثها العدو لزرع الرعب في قلوب الم�ضــلمين »وقد �ضــرى 

الخوف من التتار اإلى م�ضــر لكثرة الالجئين اإليها من العراق وديار 

بكر وم�ضــارف ال�ضــام، واأخذ هوؤلء يحدثون النا�ص بفظائع التتار 

واأفاعيلهم المنكرة، من اأ�ضــياء تق�ضعر لها الأبدان وت�ضتك الم�ضامع 

وتنخلع القلوب جزعًا وهلعًا.... وقد �ضــاع فيهم اعتقاد قوي باأن 

التتار قوم ل يغلبون، ول يقاوم لهم جي�ص ول تتقى منهم ح�ضــون 

. وقد ت�ضــدى قطز لهذه الحملة بطماأنة 
)17(

فانت�ضــر بينهم الرعب«

الم�ضــلمين اإلــى اأنهم من�ضــورون بعون اهلل لهم لأنهــم على الحق 

وعدوهــم علــى الباطل »فكان على نائب ال�ضــلطنة قطــز اأن يبذل 

جهــوداً عظيمة لطماأنة النا�ص وت�ضــكين خواطرهــم واإفهامهم اأن 

التتار لي�ضــوا اإل ب�ضــراً مثلهم، بل هم بما اأعزهم اهلل به من الإ�ضالم 

اأقــوى مــن اأولئــك الوثنيين، واأجــدر اأن يثبتوا للباأ�ــص، واأن يبيعوا 

نفو�ضهم غالية في �ضبيل اهلل ودينه«)18(.

ومن �ضــمن هذا الإعداد �ضــحذ همم النا�ص عن طريق العلماء 
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والخطبــاء فــي الم�ضــاجد وتذكيرهــم بمــا اأعــد اهلل للمجاهدين 

ال�ضابرين من اأجر عظيم حتى قويت عزيمتهم وارتفعت معنوياتهم 

»فخالط النا�ص �ضــعور عظيم لم يعهدوا له مثياًل من قبل، واأح�ضــوا 

كاأنهــم خلــق اآخــر غير مــا كانــوا واأنهم يعي�ضــون في ع�ضــر غير 

ع�ضــرهم ذاك- فــي عهد مــن عهود الإ�ضــالم الأولــى حين كان 

ال�ضــحابة ر�ضــوان اهلل عليهــم يلبون دعوة الر�ضــول عليه ال�ضــالة 

وال�ضالم فينفرون خفافًا وثقاًل يجاهدون معه الم�ضركين، ويبتغون 

اإحدى الح�ضــنيين الن�ضــر اأو ال�ضــهادة، حتى يجعلــوا كلمة الذين 

كفروا ال�ضفلى وكلمة اهلل هي العليا«)19(. 

5- �ل�صورى:

مبداأ ال�ضــورى مــن المبادئ الأ�ضا�ضــية التي يقــوم عليها نظام 

الحكم في الإ�ضالم، وفي تطبيقها عماًل بقول اهلل تعالى )و�ضاورهم 

فــي الأمر()20(. رغم اأن الماأمور هنا هو المع�ضــوم الموؤيد بالوحي 

)�ضــلى اهلل عليه و�ضلم( ليكون ذلك در�ضًا وتعليمًا لغيره. وما كان 

قطز القائد الم�ضــلم ليحيد عن هذه ال�ضــنة الكريمة فكان ي�ضت�ضــير 

قادة جي�ضــه وي�ضــتاأن�ص براأيهم »وكان ال�ضــلطان يت�ضاور مع هوؤلء 

في ر�ضم الخطط للهجوم على العدو فكان يعر�ص الراأي فيناق�ضونه 
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فيه، في�ضــتمع اإلى اعترا�ضاتهم واقتراحاتهم بانتباه �ضديد، فيرد على 

هذا برفق، ويتلقى راأي هذا بالقبول وال�ضتح�ضــان، ثم ي�ضــتخل�ص 

من ذلك كله الراأي الذي ي�ضــمم عليه، بعدما اأ�ضــعرهم جميعًا باأن 

الراأي راأيهم ولي�ص راأيه وحده«)21(. 

6- �ل�صبر عند �للقاء:

حيــن ي�ضــتد الباأ�ــص ويحمــى الوطي�ص فهنــا لبد من ال�ضــبر 

والمجالدة ولي�ص الن�ضــر �ضــهاًل بل لبد من الم�ضــابرة والتحمل، 

وفــي هذا الموقــف ي�ضــرب القائد المثــل لجنده بــاأن يكون هو 

اأ�ضــدهم باأ�ضــًا وقتاًل، وهكذا كان ال�ضــلطان قطز، فحين يرى اأن 

كفة العدو قد بداأت ترجح يكر بنف�ضه ليقوي من عزيمة المقاتلين: 

»وعندها تقدم ال�ضلطان قلياًل اإلى الأمام فك�ضف عن خوذته واألقى 

بها اإلى الأر�ص و�ضــرخ باأعلى �ضــوته ثالثًا: »وا اإ�ضالماه« وحمل 

بنف�ضــه وبمن معه حملة �ضادقة وتردد �ضــوته هذا في اأرجاء الغور 

ف�ضمعه معظم الع�ضكر ورددوه معه، وحملوا حملة عنيفة انتع�ضت 

بها الميمنة«)22(. 

وهكذا كان ال�ضــلطان قطز يقاتل ب�ضرا�ضة وقوة »وكان الملك 

المظفر يقاتل قتال الم�ضــتميت حا�ضــر الراأ�ص، وقــد احمّر وجهه 
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وانتف�ــص �ضــعره ف�ضــار كاأنه قطعة مــن اللهب يعلوها اإع�ضــار من 

الدخان الأ�ضــود«)23(. على اأنه لم يكن يلقي نف�ضــه في المهالك بل 

لقــد »كان فــي كل ذلك حذراً كاأنما ينظر باألف عين، ل تفوته اأقل 

حركة يقوم بها العدو، ول اأي ت�ضع�ضع يبدو من قبل اأ�ضحابه«)24(. 

وهكــذا حتى كتب اهلل الن�ضــر لعبــاده الموؤمنين رغــم قلة عددهم 

وعدتهم بالمقارنة مع العدو م�ضــداقًا لقوله تعالى »كم من فئة قليلة 

غلبت فئة كثيرة باإذن اهلل واهلل مع ال�ضابرين«)25(.

7- �للجوء �إلى �هلل في كل حال:

ل �ضــك اأن �ضــدق اللجوء اإلى اهلل عّز وجّل مــن اأقوى عوامل 

الن�ضــر، فقد كان النبي )�ضــلى اهلل عليه و�ضــلم( يدعو ربه في بدر 

حتــى �ضــقط رداوؤه عــن كتفــه. وكان قطــز كثير الذكــر هلل خالل 

ال�ضــتعداد لبدء المعركة »وكان قطز في خالل ذلك يكثر من ذكر 

اهلل وتالوة ما يحفظ من اآيات القراآن و�ضــوره«)26(. ولم يبداأ القتال 

اإل وقت �ضــالة الجمعة »واأما الم�ضلمون فانتظر بهم الملك وقت 

�ضــالة الجمعة ليبا�ضــروا قتال اأعدائهــم وخطباء الم�ضــلمين على 

المنابــر يدعون لهم بالتاأييد والن�ضــر«)27(. وحين راأى قطز اأن كفة 

العدو بداأت ترجح األقى خوذته  و�ضــرخ باأعلى �ضــوته ثالثًا: »وا 
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اإ�ضــالماه« تذكيراً للم�ضــلمين بعقيدتهم التي يدافعون عنها ولجوءاً 

اإلــى اهلل تعالــى اأن ين�ضــر دينه. وحين مــنَّ اهلل على عباده بالن�ضــر 

المبين »خر الملك المظفر قطز �ضــاجداً لربه �ضــاكراً لما اجتباه من 

اأنعمه«)28(.

8- �لدور �لإيجابي للمر�أة:

يــرى باكثير اأن للمراأة دوراً اإيجابيًا فــي الجهاد. وتمثل جلنار 

هــذه المــراأة الإيجابية فــي الرواية. فهــي ابنة خال قطز ن�ضــاآ معًا 

وتعر�ضــا للت�ضرد معًا وجربا حياة العبودية معًا وتفرقا في دم�ضق ثم 

التقيا في م�ضر واأ�ضبحا زوجين. 

وكانت جلنــار الزوجة ال�ضــالحة التي تعين زوجهــا وتوؤازره 

وهــو يعد العدة لمالقــاة التتار »وكانت زوجته وحبيبته ال�ضــلطانة 

جلنــار ت�ضــد اأزره في ذلــك كله وت�ضــجعه على الم�ضــي في هذا 

ال�ضــبيل الوعر، فكانت ت�ضهر الليل معه، وت�ضاطره همومه واآلمه، 

وتم�ضــح بيدها الرقيقة �ضــكواه، كلما �ضاق �ضدره بتخاذل الأمراء 

عن طاعته، ونيلهم منه في مغيبه، ونفاقهم له في م�ضهده، واإلقائهم 

العثــرات في طريقه، وكان ربما اأن�ضــاه  انهماكه في عمله الدائب 

طعامه و�ضــرابه فعنيت بتقديمهما بنف�ضــها اإليه، واإذا اأنهكه ال�ضهر 
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في اأعقاب الليل، قامت اإليه فاأخذت بيده وقادته اإلى فرا�ضه، لياأخذ 

ن�ضــيبه من نومه وراحته. وكانت ل تفتــاأ تمالأ قلبه ثقة بالفوز فيما 

ندب نف�ضــه للقيام به، فيــزداد يقينه ويت�ضــاعف اإيمانه«)29(. هكذا 

هي الزوجة الم�ضلمة كما ي�ضورها باكثير. 

ول يقت�ضــر دور جلنــار فــي الروايــة علــى هــذا، بــل اإنها قد 

�ضــاركت في الجهاد بال�ضــيف عندما تطلب منها الأمر ذلك حين 

انك�ضــف الم�ضــلمون عن القائــد وراأت فار�ضــًا تتريًا يــكاد يغدر 

بالقائد »وكاد الفار�ص التتري الآخر اأن يعلو ال�ضــلطان ب�ضيفه لو لم 

يبرز له فار�ص ملثم �ضــغله عن ذلك، فاختلفا �ضربتين بال�ضيف فخرا 

�ضريعين. و�ضاح الفار�ص الملثم: �ضن نف�ضك يا �ضلطان الم�ضلمين 

ها قد �ضــبقتك اإلــى الجنة«)30(. ولــم يكن هذا الفار�ــص الملثم اإل 

زوجتــه جلنــار. ولهذا نــرى باكثير يوؤكــد من بدايــة الرواية على 

اهتمام ال�ضــلطان جالل الدين بتدريب ابنتــه )جلنار( على ركوب 

الخيل وفنون القتال تح�ضبًا لمثل هذا اليوم. ول�ضت اأرى اأن باكثير 

يدعو اإلى تجنيد المراأة �ضــمن الجي�ص واإنما هو -في راأيي- يدعو 

اإلى تعليمها �ضــيئًا من فنون القتال حتى ت�ضــتطيع الدفاع عن نف�ضها 

عند الحاجة. 

ولقد مثلت جلنار قمة ال�ضجاعة والت�ضحية حين فدت ال�ضلطان 
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بروحها، وحين راأت ال�ضــلطان يبكي لم�ضــرعها ويندبها قائاًل »وا 

زوجاه، وا حبيبتاه« »رفعت طرفها اإليه وقالت له ب�ضــوت �ضــعيف 

متقطع وهي تجود بروحها في ال�ضــياق: ل تقل وا حبيبتاه.. قل وا 

اإ�ضــالماه، ومــا لبثــت اأن لفظــت الــروح بيــن يديــه)31(. وقد بثت 

بمقولتها تلك روح الحما�ص في قلب قطز فانطلق اإلى �ضاحة القتال 

وهو يردد »وا اإ�ضالماه« حتى كتب اهلل الن�ضر للم�ضلمين.

لغة �لرو�ية:

تمتاز الرواية -ك�ضــائر اأعمال باكثير- ب�ضمو اللغة وعذوبتها، 

فباكثيــر �ضــاعر مبدع كما هو ناثــر مبدع. وتتمثــل براعته اللغوية 

-فــي راأيي- في ا�ضــتخدامه للغة الف�ضــحى ال�ضــهلة الممتنعة. مع 

تطعيمهــا ببع�ــص المفردات الر�ضــينة التي تدل علــى عمق تمكن 

باكثير من نا�ضــية اللغة، كما ت�ضــمو بذوق القارئ وتثري مخزونه 

اللغــوي. ومــن هــذه العبارات الر�ضــينة -علــى �ضــبيل المثال ل 

الح�ضــر- قوله: »فعاد ببهرة جي�ضــه«)32(.  وقوله: »ظل اأيامًا يفكر 

في و�ضيلة ي�ضد بها خلته ويقوي بها �ضعفه ويعّد ال�ضبح الطويل في 

مهامــه الفكــر«)33(.  وقوله: »لأقطعن اأيديكم واأرجلكم واأ�ضــملن 

عيونكم واأ�ضــطلمن اآذانكم واأنوفكم واأبقــرن بطونكم واأخرجن 
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اأمعاءكم واأ�ضــدخن روؤو�ضــكم ثم لأقطعنكم اإربًا اإربًا«)34(. وقوله: 

»فلــم يطــق اأن يبقى منطويًا على كل ما ي�ضــطرب في �ضــدره من 

لواعج الحب ونوازع الحنين ونوازي الفرح«)35(.  وغيرها كثير.

ثقافة �لكاتب �لدينية:

تبــدو ثقافــة الكاتــب الدينية وا�ضــحة من خــالل الرواية في 

مجملها اإذ اإنها تدور حول محور الجهاد في �ضــبيل اهلل بما ي�ضمله 

من جهــاد بالنف�ص وجهــاد بالمال والإعداد لذلــك اإلى اآخر تلك 

المعانــي التي تدل على ثقافة اإ�ضــالمية عميقة. ولقد اأبدع الموؤلف 

فــي و�ضــف الجهاد واأثره وما ينتظر المجاهــد من اأجر عظيم عند 

اهلل. فمــن ذلك قولــه في معر�ص حديثه عن الأميــر ممدود -والد 

قطــز- الــذي مات �ضــهيداً وهو في ريعان �ضــبابه: »مــات الأمير 

ممدود �ضــهيداً في �ضــبيل اهلل ولم يتجاوز الثالثين من عمره، تاركًا 

وراءه زوجتــه البــارة، و�ضــبيًا في المهد لما يــُدر عليه الحول ولم 

يتمتع بروؤيته اإل اأيامًا قالئل، اإذ �ضــغله عنه خروجه مع جالل الدين 

لجهاد التتار. ولم يكن له - وهو يودع هذه الحياة ونعيمها - من 

عــزاء اإل رجاوؤه فيما اأعد اهلل  لل�ضــهداء المجاهدين في �ضــبيله من 

النعيم المقيم والر�ضوان الأكبر«)36(.
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كمــا تبدو ثقافة الكاتــب الدينية من خالل ت�ضــمينه لكثير من 

الآيات الكريمة مما يدل على ا�ضتيعابه لكتاب اهلل عّز وجّل وتمثله 

له حتى امتالأت به نف�ضــه ف�ضال على قلمه. فمن ذلك قول الكاتب 

على ل�ضــان الأمير ممدود لل�ضــلطان جالل الدين:  »�ضــيكون لك 

من معونة اهلل وتوفيقه اإذا اأخل�ضــت الجهاد في �ضــبيله، ما ي�ضــرح 

لك �ضــدرك، وي�ضــع عنك وزرك الذي اأنق�ــص ظهرك ويرفع لك 

بهزيمــة التتار بين النا�ــص ذكرك«)37(. وقوله: »لقــد تحقق ما كان 

يخ�ضاه الأمير ممدود، فقد تغير جالل الدين لما ب�ضر بالأنثى وظل 

وجهه م�ضــوداً وهو كظيم«)38( وقوله ي�ضــف معركة دارف�ضــكور: 

»ومــا اأن انقطع المدد من دمياط عن العــدو حتى اأذاقهم اهلل لبا�ص 

الجــوع والخــوف.. ف�ضــاقت عليهــم اأنف�ضــهم وبلغــت قلوبهم 

الحناجــر.. ثم خربوا بيوتهم باأيديهم واأيــدي الموؤمنين... والتجاأ 

الملك الخا�ضــر اإلى تل المنية منية عبداهلل، قال »�ضــاآوي اإلى جبل 

يع�ضــمني من الموت« قال الم�ضلمون »ل عا�ضم اليوم من اأمر اهلل 

اإل مــن رحم« وتم بينه وبينهم الأمان فكان من المعتقلين. وقيل يا 

اأر�ص القتال ابلعي اأ�ضــالءك، ويا �ضــماء الموت اأقلعي، وغي�ص الدم 

وق�ضــي الأمر، وا�ضــتوت �ضفينة الإ�ضــالم على جودي الن�ضر وقيل 

بعداً للقوم الظالمين«)39(. وغيرها كثير.
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 وتظهــر ثقافته الدينية كذلك في اإبداء وجهة النظر الإ�ضــالمية 

في التنجيم حين عقب على قول المنجم لل�ضلطان جالل الدين اأنه 

�ضــيولد فــي اأهل بيته »غــالم يكون ملكًا عظيمًا علــى بالد عظيمة 

ويهزم التتار هزيمة �ضــاحقة«)40(. عقب باكثير على ذلك من خالل 

وجهــة نظر الأميــر ممدود ابن عم ال�ضــلطان، بقوله: »هكذا يرى 

ممدود فــي هذا المنجم، وغيره من المنجمين وال�ضــاربين للرمل 

والقارئين في الكف. اأنهم لي�ضــوا اإل دجالين يدعون معرفة الغيب 

بما اأوتوا من براعة وفطنة في تبين اأحوال من ي�ضــتفتيهم، وتق�ضــي 

اأ�ضــراره ودخائلــه. وعلى قدر هــذه الفطنة والبراعــة يوفقون اإلى 

اإ�ضــابة الحقيقة في تنبوؤاتهم وتخر�ضاتهم«)41(. وكذلك على ل�ضان 

ال�ضــيخ ابــن عبد ال�ضــالم مخاطبًا قطــز: »اإنها تخر�ضــات تخطئ 

وت�ضــيب وقد نهى ال�ضــرع عن التنجيم لأنه ت�ضور على الغيب ول 

يعلم الغيب اإل اهلل«)42(. 

وقد ا�ضــتفاد باكثير من هذه النبوءة في ت�ضــويق القارئ لمتابعة 

اأحداث الرواية. ولكنه ا�ضــتبدل بها في منت�ضــف الرواية روؤية قطز 

للنبي )�ضلى اهلل عليه و�ضلم( وتب�ضيره له باأنه �ضيملك م�ضر و�ضيهزم 

التتــار)43(. وهكذا حّول باكثير -ببراعة - تحقق نبوءة المنجم اإلى 

ت�ضديق لروؤية النبي )�ضلى اهلل عليه و�ضلم(.
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كمــا تبدو ثقافته الفقهية في قوله عن قطز وجلنار حين ذكر اأن 

�ضــيدهما غانم المقد�ضي قد اأو�ضى باإعتاقهما عند وفاته وعلق على 

ذلــك بقوله: »كما دّبر لهما مولهما الفقيــد«)44(. و)التدبير(  في 

الفقه هو اأن يو�ضي ال�ضيد باأن يعتق العبد عند وفاة ال�ضيد.

كذلــك تبــدو ثقافة الكاتب الدينية في لفته النظر اإلى �ضــنن اهلل 

في الكون، ومن ذلك قوله في معر�ص حديثه عن ال�ضــلطان جالل 

الدين: »وكاأن اهلل �ضــاء اأن يعاقبه على ما اأنزل ببالد الم�ضــلمين من 

الخ�ضــف والدمار وما ارتكب فــي اأهلها الأبرياء مــن العظائم... 

فافتقــد فــي طريقــه هــذا ثمرتــي قلبــه واأن�ضــي حياتــه محمــوداً 

وجهــاد«)45(. فــالأن جالل الديــن بط�ــص بالم�ضــلمين انتقامًا من 

ملوكهم الذين تخلوا عن ن�ضــرته في حربه �ضد التتار فاإن اهلل عاقبه 

بــاأن اأفقده ثمرتي فوؤاده: ابن اأخته محمــوداً )قطز فيما بعد( الذي 

كان يعده وريثًا لعر�ضــه من بعده، وابنته الوحيدة جهاد )جلنار فيما 

بعد(.
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حظيت المراأة ب�ضورة م�ضرقة في 

اأعمــال باكثيــر الروائية والم�ضــرحية 

وال�ضــعرية، وا�ضــتجالء هذه الحقيقة 

بحاجة اإلى بحث مو�ضع ل�ضنا ب�ضدده 

فــي هذه العجالة. ولم يقت�ضــر باكثير 

على ت�ضــوير المراأة في �ضورة اأقرب 

اإلى الكمال في الكتابات التي يبدعها 

هو فح�ضب، بل نراه يعمد اإلى ق�ض�ص 

التاريــخ، فمــا اإن يح�ص فــي اإحداها 

لمزاً للمــراأة اأو تقلياًل من مكانتها اإل 

صورة المرأة في الروايات التاريخية
)ساّلمة القس( و)عودة المشتاق( نموذجًا)46(
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وينبري لها فيعيد �ضــياغتها باأ�ضــلوبه ال�ضــائق، ل كما ترويها كتب 

التاريــخ، بل كما ينبغي لهــا اأن تكون. و�ضن�ضــتعر�ص باإيجاز هذه 

الفكرة في عملين روائيين هما: �ضاّلمة الق�ص وعودة الم�ضتاق.

�صالَّمة �لق�س:

رواية »�ضــاّلمة الق�ص« هي اأول رواية يكتبها باكثير، واختياره 

لهذه الق�ضــة لــه دللة على ما تحتلــه المراأة من مكانة في نف�ضــه. 

فمنذ العنوان نجد باكثير يختار لها ا�ضــمًا يخالف ما األفناه واعتدنا 

عليه في ق�ضــ�ص الع�ضــق والغرام من ن�ضبة المراأة اإلى الرجل، فنجد 

مثــاًل: مجنون ليلى، وجميــل ُبثينة، وُكثيِّر عــزة.. اإلخ. فكل تلك 

الق�ضــ�ص تجعل الرجل هو العا�ضق اأما المراأة فهي القطب ال�ضالب 

في الق�ضــة، ولي�ص لها من دور اأو مزية اإل فالنًا ع�ضقها فعرف بها. 

اأما باكثير فاإنه يفاجئنا باختيار ق�ضــة ع�ضــق تكــون المراأة فيها هي 

العا�ضقة وين�ضب مع�ضوقها اإليها، ويعرف هو بها ل العك�ص، وتلك 

مة هي جارية ذات ح�ضن وجمال  مة الق�ص«. و�ضالَّ هي ق�ضــة »�ضالَّ

وذات �ضــوت عذب ا�ضتغلت بالغناء حتى ذاع �ضيتها. واأما الق�ص 

فهــو عبد الرحمــن بن اأبي عمار وهو �ضــاب تقي ورع ن�ضــاأ على 

التقوى وال�ضتقامة حتى لقب »بالق�ص«. 
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وقــد بنــى باكثيــر تلــك الق�ضــة علــى خبــر مقت�ضــب اأورده 

الأ�ضفهاني في كتابه )الأغاني( هذا ن�ضه:

كان الق�ص من اأعبد اأهل مكة، وكان ي�ضّبه بعطاء بن اأبي رباح، 

واأنه �ضمع غناء �ضاّلمة الق�ص على غير تعمد منه لذلك. فبلغ غناوؤها 

منــه كل مبلــغ، فراآه مولها فقال له: هل لــك اأن اأخرجها اإليك اأو 

تدخل فت�ضــمع، فاأبى. فقال مولها: اأنا اأقعدها في مو�ضــع ت�ضمع 

غناءهــا ول تراهــا فاأبــى، فلم يزل به حتــى دخل فاأ�ضــمعه غناءها 

فاأعجبــه. فقال له: هل لك في اأن اأخرجها اإليك؟ فاأبى. فلم يزل به 

حتى اأخرجها فاأقعدها بين يديه، فتغنت ف�ضــغف بها و�ضــغفت به، 

وعــرف ذلك اأهل مكة. فقالت له يومًا: اأنا واهلل اأحبك. قال: واأنا 

واهلل اأحبــك. قالت: واأحب اأن اأ�ضــع فمي على فمــك. قال: واأنا 

واهلل اأحــب ذاك. قالــت: فمــا يمنعك، فواهلل اإن المو�ضــع لخاٍل. 

قــال: اإني �ضــمعت اهلل عز وجل يقــول: »الأخالء يوؤمئٍذ بع�ضــهم 

لبع�ــص عــدوٌّ اإل المتقين« واأنا اأكره اأن تكــون خلة ما بيني وبينك 

تــوؤول اإلــى عداوة. ثــم قام وان�ضــرف وعاد اإلى مــا كان عليه من 

الن�ضك«)47(.

هــذا الموقــف الإيماني الرائع مــن عبد الرحمــن الذي يذكر 

بق�ضــة النبي يو�ضــف عليه ال�ضــالم وامراأة العزيز هو الذي بنى عليه 
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باكثيــر روايته، وقدم للرواية بقوله تعالى: )ولقد هّمت به وهمَّ بها 

لول اأن راأى برهان ربه( )48(. ولكن باكثير اأ�ضــاف اإلى الق�ضــة من 

خيالــه وبراعة اأ�ضــلوبه الأدبي ما زادها ت�ضــويقًا وجعلها اأكثر متعة 

من تلك ال�ضطور المخت�ضرة التي وردت في )الأغاني(، ولي�ص هنا 

مجال التف�ضيل في ذلك.

علــى اأن الذي نود الإ�ضــارة اإليه في هذا المقــام، هو اأن باكثير 

لــم يقبل تلك النهاية التي جاءت في ق�ضــة )الأغاني( وهي اأن عبد 

الرحمــن »قام وان�ضــرف وعاد اإلى ما كان عليه من الن�ضــك«. اإن 

مة  باكثير لم ير�ضــه هذا الموقف ال�ضلبي من عبد الرحمن تجاه �ضالَّ

لمجرد اأنها راودته عن نف�ضــه في لحظة �ضعف اإن�ضاني ل�ضدة حبها 

لــه وتعلقهــا به، بعد اأن تعذرت عليهما �ضــبل اللقــاء الحالل. فقد 

مة ويلتم�ص لها العذر بل يحّمل نف�ضــه  جعله باكثير يتم�ضــك ب�ضــالَّ

هو الم�ضوؤولية لأنه هو الذي األهب م�ضاعرها ب�ضعره، فاأوردها هذا 

المورد. ولنقراأ ما كتبه باكثير حول هذا الموقف على ل�ضان الق�ص 

مخاطبًا نف�ضه:

»اأفــي الحق اأن يكون ذنبها فيه اأعظم من ذنبه؟ األي�ص هو الذي 

دفعهــا اإلى هــذا الموقف اإذ األهب �ضــعورها ب�ضــعره، واأثار كامن 

وجدهــا برقيــق غزله وفتنها بمــا اأودع في اأبياته مــن روحه؟ وقد 
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رها اهلل  كانــت اأحبته، فاعترفت له به، وقالت له وقال لها، فلما ذكَّ

تذكرت وندمــت على ما كان منها. اأفيحق له اأن يطالبها باأكثر من 

هذا الذي �ضــنعته؟ اإنها كغيرها لي�ضــت مع�ضــومة من الذنب وقد 

اأذنبــت فا�ضــتغفرت. ومن يدري لعل اهلل غفر لهــا ذنبها فيما دعته 

اإليه من الإثم، ولم يغفر له ذنبه فيما فتنها وحملها على ما �ضنعت. 

اأفيغفر لنف�ضــه اإذاً ما لم يغفر اهلل من ذنبه ويوؤاخذها بما غفر اهلل من 

ذنبها؟ اإن هذا اإذاً لظلم عظيم«)49(.

وكذلــك لم تعجب باكثير عبارة �ضــاحب )الأغاني( عن عبد 

الرحمن: »وعاد اإلى ما كان عليه من الن�ضك« وكاأن الحب رج�ص 

ينبغــي التوبة منــه، اأو اأمر يتناق�ص مع التن�ضــك والعبادة. لقد جعل 

مة عبادة ون�ضــكًا وتقوى هلل، وها هو  باكثير من حب الق�ص ل�ضــالَّ

يقول على ل�ضــان عبد الرحمن اإذ يوازن بين ما�ضــيه قبل اأن يعرف 

مة وبين حا�ضره بعد اأن عرفها، فيقول: �ضالَّ

»كان في ما�ضــيه يخ�ضى اهلل ويتقيه، ويبكي في �ضالته وقيامه، 

فهل ذهبت عنه خ�ضية اهلل وتقواه؟ األي�ضت خ�ضيته اليوم وقد حفت 

بــه ال�ضــهوات وتبرجت له الدنيــا اأعظم من خ�ضــيته اأم�ص حين لم 

يكن في متقلب عي�ضــه ما يخ�ضــى اهلل فيه؟ وهل رقاأ دمعه اإذا اأجنه 

الليل وقام في �ضكونه يناجي اهلل؟ األي�ص بكاوؤه اليوم اأغزر من بكائه 
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اأم�ص؟ األم ي�ضــر قلبه اأرق وحنينه اأ�ضــدق و�ضــعوره اأعمق؟ وكان 

زاهــداً في الدنيا معر�ضــًا عن باطلها غرورهــا، ولكن اأين زهد من 

زهــد؟ اأين زهد الخبيــر بالدنيا المتمر�ص باآفاتهــا من زهد الجاهل 

بها البعيد عنها؟ هو اليوم يغ�ضــى ال�ضــوق وي�ضتغل بالتجارة ويتقي 

اهلل في ذلك كله، فاأنى يكون له ف�ضل الأمانة وال�ضدق في المعاملة 

لو لم يقع فيما وقع فيه؟« )50(. 

وهكــذا يجعل باكثيــر بطله عبد الرحمن الق�ص يقارن ما�ضــيه 

في الن�ضــك بحا�ضــره في الحب فيرجح الحا�ضــر على الما�ضي. 

لقد كان من قبل ل �ضــغل له اإل العبادة وكان يعي�ص على ما تدره له 

مزرعــة تركتها له اأمــه قبل وفاتها. اأما الآن فهــو يعمل في التجارة 

مة فيعتقها ويتزوجها. وكان من قبل  كي يجمع ماًل ي�ضتري به �ضالَّ

ل يخطر له الزواج على بال والزواج �ضــنة من �ضــنن الإ�ضــالم، اأما 

الآن فهو يفكر ليل نهار في و�ضيلة ت�ضبح فيها �ضالمة زوجة له على 

�ضــنة اهلل ور�ضــوله. وهكذا نجد عبد الرحمن يتحمل م�ضــوؤولياته 

مة ورغبته في الزواج منها، واإن كانت  وي�ضــتمر في تم�ضكه ب�ضــالَّ

اأحداث الرواية بعد ذلك قد �ضــارت على غير ما ي�ضتهي الحبيبان، 

فتفرقــا بعــد اأن بيعت �ضــالمة للخليفــة وحملت اإلى ق�ضــوره في 

ال�ضام.
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عودة �لم�صتاق:

هذه ق�ضــة تاريخية اأخرى قراأها باكثير في كتب الأدب، فاأعاد 

�ضــياغتها باأ�ضــلوبه، وغيَّر في بع�ص اأحداثها بما يتالءم مع ال�ضورة 

الم�ضرقة التي في ذهنه عن المراأة. وقبل اأن نتناول هذه الق�ضة التي 

جعــل عنوانها »عودة الم�ضــتاق«، يجدر بنا اأوًل اأن ننقل الأ�ضــل 

التاريخي الذي نقل عنه باكثير ق�ضــته. الق�ضــة رويت في اأكثر من 

م�ضدر و�ضنختار هنا اإحداها: 

»كانــت بنــت اأبي عبيدة بن المنذر بــن الّزبير عند اأبي بكر بن 

عبد الّرحمن بن مخرمة وكان يخدمها وكانت ذات ماٍل، ول مال 

له. وكانت ت�ضــّن عنه، فخرج يريد ال�ّضام بطلب الّرزق، فلّما كان 

ببع�ص الّطريق رجع فمّر بجل�ضــائه بالم�ضــّلى فقالوا: زاد خير. ثّم 

دخل عليها فقالت له: اأبخيٍر رجعت؟ فقال لها: 

فالقــا بالكــث  مــن  نحــن  بينمــا 

هويّــا تهــوي  و�لعي�ــس  �صر�عــا،  ع 

مــن �لقلــب  علــى  خطــرًة  خطــرت 

م�صيّــا ��صتطــاع  فمــا  وهنــاً،  ذكــر�ك 

�ل�ّصــو لــِك  دعانــي  �إذ  لبّيــِك،  قلــت: 

�لمطيّــا كــر�  وللحادييــن  ق 
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قالــت له: ل جــرم واهلل لأ�ضــاطرّنك مالي ف�ضــاطرته اإّياه ولم 

تدعه لل�ّضفر بعد«)51(.

ولننظر الآن كيف تناول باكثير هذه الق�ضــة. لقد �ضــاغ باكثير 

تلك الأ�ضــطر القليلة في رواية ا�ضتغرقت 7 �ضفحات من �ضفحات 

مجلة الهالل. بداأ باكثير ق�ضته بهذه ال�ضطور:

»اأم�ضــى اأبو بكر بن عبد الرحمن ذات ليلة كئيبًا محزونًا على 

غيــر عادته، وبات يتقلب على فرا�ضــه كالمل�ضــوع دون اأن يدري 

اأحد �ضــر همه واكتئابه. وعندما �ضــاألته زوجته ال�ضابة الجميلة عما 

به اأبى في اأول الأمر اأن يف�ضــي اإليها بذات �ضــدره، وجعل ينتحل 

لهــا المعاذيــر ويوهمهــا اأن به وعكــة خفيفة مالــت بمزاجه عن 

العتدال«)52(. 

ثم ي�ضــف باكثير حب اأبي بكر لزوجتــه -التي اختار الكاتب 

لها ا�ضم �ضــالحة- وكيف اأنه ع�ضقها، وكان ينظم اأ�ضعاراً يحفّظها 

لغالمــه )اأيمن( الذي كان بدوره يحفّظهــا لجاريتها اإذ يلتقيان في 

المرعــى فتنقل الجارية الأبيات اإلــى مولتها، وكيف اأنها تجراأت 

ذات يوم فردت عليه باأبيات ت�ضــير اإليه فيها بطريقة غير مبا�ضــرة اأن 

يتقدم لخطبتها. وبعد �ضــعوبات خطبها وزفت اإليه فعا�ضا في اأنعم 

حــال. وكيــف اأنــه كان كريمــًا ينفق ماله علــى اإخوانــه ويقيل به 
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العثــرات ويعين اأ�ضــحاب المغارم حتى فني مالــه. وكيف اأنه قرر 

ال�ضــفر اإلى ال�ضــام لطلب الــرزق - حيث كانا يعي�ضــان في مدينة 

الر�ضــول )�ضــلى اهلل عليه و�ضــلم(  - وهذا هو الهم الذي اأرقه في 

م�ضــتهل الق�ضة. وحين اأف�ضــى برغبته تلك لزوجته لم توافقه على 

ال�ضــفر، وعر�ضــت عليه اأن ينفق من مالها كيف ي�ضــاء، ولكنه اأبى 

وقرر ال�ضــفر طلبًا للرزق. وهنا لجاأت زوجته اإلى التفكير في حيلة 

لتثنيــه عن قرار ال�ضــفر فــكان اأن دبرت حيلة بالتعــاون مع غالمه 

)اأيمن(، ومع دليل ا�ضــمه )عامر( اأغرته بمبلغ من المال حتى ينفذ 

الجزء الذي يخ�ضه في الخطة. وكانت طلبت من الدليل اأن ي�ضف 

لها الطريق اإلى ال�ضــام بالتف�ضــيل، حتى اإذا و�ضــل اإلى ذكر منطقة 

تدعى )بالكث( قالت له ح�ضبك. وهكذا �ضارت الق�ضة على نحو 

ما ورد في الأ�ضــل التاريخي، وحين و�ضــل الركب اإلى )بالكث( 

وهــي منطقة ذات مــاء وظالل قرروا اأن ينزلوا لال�ضــتراحة والفيء 

حتى يبرد النهار فيوا�ضــلوا ال�ضــير. وهناك �ضاأل اأبو بكر الدليل عن 

ا�ضــم المنطقة فاأخبره اأن ا�ضمها )بالكث( واأنها اأ�ضبحت م�ضهورة 

بعد اأن خلدها �ضــاعر باأبيات �ضــارت بها الركبان. ف�ضــاأله اأبو بكر 

عن الق�ضــة والأبيات فاأخبره اأن �ضــاعراً خرج من ال�ضــام مغا�ضــبًا 

لزوجتــه اإثــر خالف بينهما، وكان �ضــديد الحب لهــا في الباطن، 
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وتوجه يريد المدينة وحين و�ضــل اإلى ماء )بالكث( هزته الذكرى 

وغلبــه الوجد فاأن�ضــد تلك الأبيات، ثم كرَّ راجعــًا اإلى بلده. وبعد 

اأن اأن�ضــد )عامر( الأبيات اأخذ اأبو بكر ي�ضــتعيدها منه معجبًا بها، 

ثم ا�ضــطجعوا للنــوم. وعندما اأفاقــوا قرب الغروب اأمــر اأبو بكر 

عامــراً اأن يكــر بهم راجعًا اإلى المدينة قائاًل لــه: »واهلل ل ينبغي اأن 

تكون دم�ضق اأعز على اأهلها من طيبة على اأهل طيبة«)53(.

وبعد هذا ال�ضــتعرا�ص ال�ضريع لأحداث الق�ضة نجد اأن باكثير 

لــم ير�ــص اأن تبخل الزوجة الوفية الحبيبة علــى زوجها بماله حتى 

ي�ضــطر لل�ضــفر بعيداً عنها طلبًا للرزق. وجعلها تعر�ص عليه مالها 

كلــه -ل �ضــطره كما تــروي الق�ضــة التاريخية بعد عودتــه اإليها- 

ولكنــه هو الذي اأبــى اأن ياأخذه اأنفة منه ورغبة منه في اأن ل يرزاأها 

فــي مالها كما رزئ هو في مالــه. ولم يجعلها باكثير تقف مكتوفة 

الأيــدي اأمام هذا الخطر المقبــل عليها وهو رحيل هذا الزوج البر 

العطــوف الحبيب اإلى قلبهــا فجعلها هي تحتال فــي اإعادته بتلك 

الأبيــات التــي نظمتهــا ولقنتها للدليــل )عامر( واخترعت ق�ضــة 

الدم�ضــقي الذي ن�ضــبت اإليه تلك الأبيات لت�ضــتثير حبه واأ�ضــواقه 

وتجعله يعــود اإليها، ونجحت حيلتها وعاد »الم�ضــتاق« الحبيب 

اإلى حبيبته ولم يتركها بعد ذلك.
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وهكذا نجد باكثير محتفيًا بالمراأة، نا�ضــبًا اإليها كل مزية ونافيًا 

عنها كل منق�ضــة. اإنها عنده الح�ضن الآمن الذي ياأوي اإليه الرجل 

فيجد فيه الراحة وال�ضكون، وهي الآ�ضية التي توا�ضيه وقت ال�ضدة، 

وتعينــه في الأزمات، وتحتال بكل �ضــبيل لتحتفــظ به اإلى جوارها 

لت�ضعد بقربه وي�ضعد هو بقربها.
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كتب باكثير هذه الم�ضــرحية عام 

1938م)2( وقــد كانــت فــي م�ضــر - 

اآنــذاك - دعوتان تقفــان على طرفي 

نقي�ــص، الأولــى ترى اأن الم�ضــريين 

اإنما هــم من ن�ضــل الفراعنة، ولذلك 

يجب اأن يهتموا بتاريخهم الفرعوني 

بالعروبــة  لهــم  ويقطعــوا كل �ضــلة 

والإ�ضالم. والثانية ترى اأن الم�ضريين 

وقــد اأعزهم اهلل بالإ�ضــالم اأ�ضــبحوا 

عربًا فيجب على الم�ضــريين قطع كل 

المغزى اإلسالمي في 
مسرحية )إخناتون ونفرتيتي()1(
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�ضــلة لهم بالفراعنــة. فوقف باكثير موقفًا و�ضــطاٌ بيــن الدعوتين، 

وراأى اأنــه ل مانــع اأن ياأخــذ الم�ضــريون من تاريخهــم الفرعوني 

الجوانب الم�ضــيئة دون التفريط في عروبتهم واإ�ضالمهم)3(. فكتب 

هذه الم�ضــرحية عن اإخناتون الذي يعتبر نقطة م�ضــيئة في التاريخ 

الفرعونــي اإذ اإنه الفرعون الوحيد الذي دعا اإلى وحدانية اهلل، وثار 

على تعدد الآلهة عند قدماء الم�ضــريين. وقد قدم باكثير للم�ضرحية 

بالآية الكريمة: »ور�ضــاًل قد ق�ض�ضــناهم عليك من قبل ور�ضــاًل لم 

نق�ض�ضهم عليك« )الن�ضاء: 164( م�ضيراً بذلك اإلى اأنه من المحتمل 

اأن يكون اإخناتون من الر�ضل الذين لم يق�ص اهلل علينا ق�ض�ضهم.

تقــع الم�ضــرحية في خم�ضــة مناظر، عبارة عــن مقدمة واأربعة 

ف�ضــول. وقد جعــل الموؤلف لكل من المقدمة والف�ضــول الأربعة 

عناويــن كالتالــي: الموؤامرة، البعــث، الإيمان، في مدينــة الأفق، 

الحت�ضــار. زمــان الم�ضــرحية القــرن الرابع ع�ضــر قبــل الميالد، 

ومكانها مدينتا طيبة واأخيتاتون.

�صخ�صيات �لم�صرحية:

اإخناتون: وهي اأعظم �ضخ�ضــيات الم�ضــرحية واأهمها، حيث 

تظهر في كل الف�ضــول وتلعب الدور الأول حتى ختام الم�ضرحية. 
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وتت�ضــف �ضخ�ضــية اإخناتون -من خالل الم�ضــرحية- بال�ضفات 

التالية: ال�ضــاعرية، قوة الإيمان، الف�ضــاحة والمنطق وقوة الحجة، 

رقة ال�ضعور و�ضبوب العاطفة، الحلم، ال�ضجاعة.

الملكــة تــي: اأم اإخناتون وال�ضخ�ضــية الثانية مــن حيث القوة 

والح�ضــور، وتت�ضــف بال�ضــفات التاليــة: بعد المطامــح وحبها 

للنفوذ، �ضعة الحيلة، الغيرة على زوجها وابنها، اإيمانها.

نفرتيتــي: زوجة اإخناتــون وحبيبته، واأهم �ضــفاتها: الجمال، 

الدلل العــذب، روح الدعابة، الذكاء، العتــداد بالنف�ص، الغيرة، 

حب ال�ضيطرة والنفوذ.

�ضخ�ضــيات رئي�ضــة اأخرى: اأمنوفي�ص الثالث- والد اإخناتون، 

القائد حور محب، تاي - مربية اإخناتون.

�ل�صر�ع في �لم�صرحية:

يدور ال�ضراع في الم�ضرحية بين رغبة اإخناتون في ن�ضر دعوته 

الجديــدة بيــن النا�ــص �ضــلمًا لأن دعوتــه اإنمــا تقوم علــى الحب 

وال�ضالم، وبين رغبته في ا�ضتخدام ال�ضيف �ضد الكهنة الذين وقفوا 

له بالمر�ضاد وقاوموه بالعنف واألبوا النا�ص �ضده. 
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وهكذا فال�ضــراع فــي الم�ضــرحية اإنما هو فــي حقيقته دفاع 

بالحجــة والدليــل العملي عن مبداأ الجهاد في الإ�ضــالم، ورد على 

الذيــن يقولــون اإنه مادام الإ�ضــالم يقــوم على مبــداأ » ل اإكراه في 

الديــن« فكيف ياأمر بالقتال لن�ضــر الدين؟ فاإخناتون - في البداية- 

رف�ص ا�ضــتخدام العنف �ضد مناوئيه من الكهنة الذين قاوموا دعوته 

الجديدة وحر�ضــوا النا�ص �ضــده.  وكذلك فعل اأعداوؤه بال�ضــام اإذ 

طــردوا الر�ضــل الذين اأر�ضــلهم للتب�ضــير بالدين الجديــد وهدموا 

المعابــد التــي اأقاموها. وقد حــاول كبير قواده )حــور محب( اأن 

يقنعه باأن ا�ضــتعمال ال�ضــيف �ضــروري لن�ضــر الديــن، لأن الكهنة 

يقفون حائــاًل بين النا�ص وبين قبول الدين الجديد. ولكن اإخناتون 

لــم يقتنع بكالم كبيــر القواد قائاًل له اإن الحــرب ل تتفق مع دعوة 

الحب وال�ضالم التي اأمره الرب بها)4(.

وقد اأدت �ضيا�ضــة اإخناتون ال�ضــلمية اإلى اأن تجراأ عليه الكهنة، 

حتى اإن عميد كهنة اأمون اأ�ضــاء اأدبه في ح�ضرة اإخناتون ووجه اليه 

كالمــًا جافًا فيــه تهديد ووعيد لدرجــة جعلت كبيــر القواد يفقد 

�ضــوابه ويهجــم عليه بال�ضــيف لــول اأن اإخناتون حــال بينهما)5(. 

وحر�ص الكهنة النا�ص على خلع طاعة اإخناتون وعدم دفع الخراج 

وا�ضــتمالوا قواد الجي�ص اإليهم، حتى �ضــاءت حالــة الدولة وجفت 
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خزائنها وتفرق اأتباع اإخناتون عنه، وا�ضتولى الحثيون على ولياته 

في ال�ضام. 

واأخيــراً، حيــن اأ�ضــبح اإخناتون علــى فرا�ص المــوت، تبين له 

خطوؤه واأنه يجب ا�ضــتخدام �ضــيف العدل لتحطيم �ضــيف الظلم. 

وقــد برر الموؤلف �ضــرورة ا�ضــتخدام ال�ضــيف بقوله على ل�ضــان 

اإخناتون مخاطبًا ربه:

»اإن رحمتــك العظمى رحمــة الجراح الذي يبتر الع�ضــو كي 

ينقذ الج�ضم من قرحة �ضاعية. حكمة غابت عني فانهار لها �ضرح 

اأعمالي«)6(. 

�لحو�ر:

�ضاغ الموؤلف حوار الم�ضــرحية بال�ضعر المر�ضل -كما اأ�ضماه 

في المقدمة- اأو ال�ضــعر الحر كما يعــرف اليوم. وبذلك تعّد هذه 

الم�ضرحية اأول م�ضرحية عربية توؤلف بال�ضعر الحر، بل اأول تجربة 

�ضــعرية فيه، وقد اأ�ضــار الموؤلف اإلى ذلك في مقدمته للطبعة الثانية 

التي �ضــدرت عــام 1967م. وذكــر الكاتــب اإبراهيــم عبدالقادر 

المازنــي في تقدمته للم�ضــرحية اأن باكثير قد وفق في اختياره لهذا 
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النمط من ال�ضــعر لأنه ي�ضلح لل�ضعر التمثيلي، حيث »ي�ضهل وروده 

على الأذن ويّطرد فيه الكالم اّطراد النثر«)7(.

يتميز الحوار بال�ضــهولة وال�ضال�ضــة والتحــدر، ول يظهر عليه 

اأي تكلــف، بــل اإن القارئ قد ل يدرك اأن هذا �ضــعر موزون )كما 

عبــر المازني في المقدمة(. وقد ا�ضــتطاع الحوار اأن يك�ضــف عن 

�ضفات كل �ضخ�ضية واأن يجعل الأحداث تنمو وتتطور.

�لرمز �لإ�صالمي في �لم�صرحية:

ذكرنا فيما �ضــبق اأن ال�ضراع في الم�ضــرحية يدور حول فكرة 

الجهاد في الإ�ضــالم. وفي الم�ضرحية اإ�ضــارة اإلى ال�ضيد الم�ضيح - 

عليه ال�ضالم - والر�ضول - �ضلى اهلل عليه و�ضلم -وذلك في الحلم 

الــذي راآه اإخناتون وق�ضــه علــى زوجه -نفرتيتي- وهــو اأنه راأى 

رجليــن اأحدهمــا: »جميــل الوجــه �ضــديد الأدمة، تقطــر جمته 

كالخارج من ديما�ص، يحمل في يمناه الفجر وهذي م�ضــر ت�ضيء 

بنوره«)8(، وهذا هو و�ضــف عي�ضى ابن مريم - عليه ال�ضالم - كما 

ورد في حديث الإ�ضراء والمعراج)9(. والرجل الآخر: »بهي الطلعة 

اأبي�ص م�ضقى بالحمرة اأدعج، في عينيه بريق، وا�ضع المنكبين قوي 

الذراعين، يحمل في يمناه ال�ضــم�ص وهذي م�ضــر تموج باأنوارها 
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وتفي�ص رويداً رويداً على الكون من اأق�ضــاه الى اأق�ضاه«)10(، وهذه 

�ضــفة النبي - �ضــلى اهلل عليه و�ضــلم - كما و�ضــفه الإمام علي - 

ر�ضي اهلل عنه)11(.

 وقد كان الموؤلف دقيقًا حين و�ضــف عي�ضــى ابن مريم - عليه 

ال�ضــالم - باأنه »يحمل في يمناه الفجر« بينما الر�ضول - �ضلى اهلل 

عليه و�ضــلم - »يحمل في يمناه ال�ضم�ص«، ذلك اأن الفجر اإنما هو 

ناتج عن �ضوء ال�ضم�ص ياأتي قبلها ليهيئ النا�ص ل�ضتقبالها، وكذلك 

الن�ضرانية ما هي اإل �ضعاع من نور الإ�ضالم جاءت قبله لتهيئ النا�ص 

ل�ضــتقباله. كذلــك عندما تحدث الكاتب عن نــور الفجر ذكر اأن 

»م�ضــر ت�ضيء بنوره« فقط، لكنه عندما ذكر اأنوار ال�ضم�ص ذكر اأن 

»م�ضــر تموج باأنوارها وتفي�ص رويداً رويداً على الكون من اأق�ضاه 

اإلى اأق�ضــاه«، وفي ذلك اإ�ضارة اإلى الدور الح�ضاري لم�ضر في ظل 

الإ�ضالم والذي لم يكن لها في ظل الن�ضرانية.
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كتــب علــي اأحمــد باكثيــر هذه 

وفــازت  1949م،  عــام  الم�ضــرحية 

بجائــزة وزارة المعــارف في م�ضــر 

لنف�ص العــام. وقد عدها اأحــد النقاد 

 play نموذجــًا لالأمثولــة الم�ضــرحية

العربــي،  الأدب  فــي   Allegorical

وعــرف الأمثولــة باأنهــا  »تعنــي اأن 

الم�ضــرحية تحمل وراء مبنى الق�ضــة 

الظاهر معنــًى ثانيًا بق�ضــد التعليم اأو 

الوعظ«)13(.

الغفران في مسرحية 
)السلسلة والغفران( )12(
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ملخ�س لأحد�ث �لم�صرحية:

تــدور اأحداث الم�ضــرحية في م�ضــر زمن اأحمــد بن طولون. 

ق�ضــم الموؤلف م�ضرحيته اإلى ثالثة ف�ضول تنق�ضم اإلى �ضبعة م�ضاهد.  

فــي الف�ضــل الأول نرى عبد التواب بن �ضــالح المقــدادي الثري 

الــذي يح�ضــن اإلــى اأخته الأرملــة وبناتهــا حتى يزوجهــن كلهن 

ويح�ضن اإلى اأخيه عبد الجواد ال�ضحيح البخيل الذي ل يفتاأ يطالب 

اأخاه عبد التواب بالإح�ضــان اإلى اأولده اأ�ضوة ببنات اأختهم. ورغم 

اأنه يعمل ويك�ضــب الكثير من المال اإل اأنه م�ضــتمر في طلباته من 

اأخيــه الثــري عبــد التواب الــذي لم يكن يق�ضــر في تلبيــة طلباته 

والإف�ضال عليه.

ونعلم من �ضــير الأحداث اأن عبد التواب قد وقع في المع�ضية، 

وذلــك بارتــكاب جريمة الزنى مع زوجة �ضــديقه قا�ضــم المغربي 

الذي اأفل�ص وزّج به في ال�ضــجن ولجاأت اأم زوجته )اأم م�ضتور( اإلى 

عبد التواب �ضديقه للم�ضاعدة في اإخراج قا�ضم من ال�ضجن باإر�ضاء 

دائنيه حتى يفرج عنه. وفي اأثناء ذلك تعرف عبد التواب اإلى زوجة 

�ضــديقه قا�ضم )غيداء( وارتكب معها الفاح�ضة فحملت منه �ضفاحًا 

وحتــى ل ينك�ضــف اأمرهــا �ضــقتها اأمها بع�ــص الأدويــة لإجها�ص 

الجنيــن فماتــت اأثنــاء الإجها�ــص. وبوفاتها ا�ضــتيقظ �ضــمير عبد 
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التواب وندم اأ�ضــد الندم على ما اقترف من جرم وتاب اإلى اهلل توبة 

ن�ضــوحًا وبذل ماله لإر�ضاء خ�ضوم قا�ضــم المغربي حتى اأفرج عنه 

وظل يح�ضــن اإلى اأم م�ضــتور. وحين خرج قا�ضم من ال�ضجن اأعطاه 

عبد التواب حلّي اأخته ليبيعها ويبداأ بقيمتها م�ضــروعًا تجاريًا يكون 

عبد التواب �ضــريكًا فيه ليبداأ حياة جديدة ويتمكن من �ضــداد ديون 

عبد التواب و�ضافر قا�ضم اإلى ال�ضام ليبداأ تجارته الجديدة هناك.

وفي الم�ضــهد الثالث من نف�ص الف�ضــل يتزوج عبد التواب من 

كوثــر وهي فتاة حديثة ال�ضــن اأف�ضــدها دلل اأبيها فكانت ل تقدر 

لزوجهــا حقه تق�ضــي يومهــا اإما في النــوم اأو في زيــارة اأبيها ولم 

تمكــن زوجها حتى من حقوقه الزوجيــة التي اأحلها اهلل له. ولكن 

عبــد التــواب كان ي�ضــبر عليها اأمــاًل فــي ان تتبــدل اأحوالها اإلى 

الأح�ضــن يومًا ما. وفي نهاية الف�ضــل ي�ضافر عبد التواب اإلى ال�ضام 

بناء على طلب �ضــريكه و�ضــديقه قا�ضــم الذي تو�ضعت تجارته في 

ال�ضــام ونمت فاحتاج اإلى معونة �ضــديقه عبد التواب الذي كانت 

تجارته في م�ضر في ك�ضاد ف�ضافر اإلى ال�ضام.

في الف�ضــل الثاني يعود عبد التواب من ال�ضام بعد عام ون�ضف 

فيجد زوجته مري�ضة في بيت اأهلها، وحين يطلب اأن تنقل اإلى بيته 

لتمر�ــص هناك يرف�ص اأهلها ذلك ب�ضــدة كما يرف�ضــون اقتراحه اأن 
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يبعث اإليها طبيبًا ليك�ضــف عليها وي�ضف لها الدواء بحجة اأن ذلك 

حرام. وي�ضــك عبد التواب في الأمر ثم تاأتي اأم م�ضــتور لزيارة عبد 

التــواب في بيته وتلمح له ثم ت�ضــرح باأن زوجتــه ُحبلى من الزنى 

واأن م�ضــتوراً ابنها هو الجاني وتظهر اأم م�ضــتور حقدها وت�ضــفيها 

و�ضماتتها بعبد التواب لما حل بزوجته. ولكن عبد التواب يذهب 

اإلــى بيت اأهل زوجته ويطلب منهم اأن تنقــل زوجته اإلى بيته حتى 

ت�ضــع حملها،  واأنه �ضي�ضــتر عليها ولن يف�ضــحها. في�ضكره اأبوها 

واأمها وهما ل يكادان ي�ضــدقان ما ي�ضــمعان وينهالن على قدميه 

بالتقبيل. وفي نف�ص الف�ضل يتزوج م�ضتور من اأخت قا�ضم المغربي 

ثــم ي�ضــتدعى للرحيل مع الجي�ص الذاهب اإلــى حلب لأنه جندي، 

في�ضافر بعد عر�ضه باأ�ضبوعين.

في الم�ضــهد الأول من الف�ضــل الثالث الذي تدور اأحداثه بعد 

�ضــبعة اأعوام من اأحــداث الف�ضــل الثاني نجد عبد التــواب يعي�ص 

عي�ضــة هانئة �ضــعيدة مــع زوجته كوثر واأولدهما اأ�ضــامة و�ضــافعة 

ونعلــم اأن اأ�ضــامة هــو نتيجة الحمل ال�ضــفاح ولكن عبــد التواب 

واأخته )اآ�ضــية( يحبانــه ول يفرقان بينه وبين اأخته فــي المعاملة بل 

لعلهما يدلالنه اأكثر لما يريان من تحامل اأمه عليه و�ضدتها معه لأنه 

يذكرها باإثمها.
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 وفي هذا الم�ضهد نعلم اأن م�ضتوراً قد قتل زوجته لأنه عاد من 

رحلتــه مع الجي�ــص فوجدها ُحبلى ويقب�ص عليه ويودع ال�ضــجن، 

فيجــن جنون اأمه )اأم م�ضــتور( وتقدم على عبد التواب وهي ترغي 

وتزبد وتهدده بف�ضــح اأمره ل�ضــديقه قا�ضم حتى ل يهناأ بعي�ص بينما 

ابنتهــا فــي القبر وابنهــا في ال�ضــجن. ولكن عبد التــواب يحاول 

تهدئتها ويطلب منها اأن ل تف�ضح �ضر ابنتها وهي في القبر، خا�ضة 

اأن زوجها قا�ضــم المغربي �ضــديد الوفاء لذكراها ويبر اأمها لأجلها. 

فتهداأ اأم م�ضتور قلياًل ولكنها تهدد باإف�ضاء �ضر زوجته كوثر وت�ضتره 

عليهــا، وتخبر عبد الجــواد اأخا عبد التواب، ولكــن عبد الجواد 

ي�ضــتطيع اأن يقنع اأم م�ضــتور بكتم الأمر بعد اأن يهددها برفع اأمرها 

لل�ضــلطان ليوقع بها حّد القــوادات لأن ابنها اعتدى على كوثر في 

بيتها وبعلم منها، كما وعدها باأن ي�ضــفع لها عند ال�ضلطان ليخفف 

العقوبة عن ابنها لحال اأمه التي ل عائل لها �ضواه.

وفي الم�ضــهد الثاني نجد عبد التواب على فرا�ص الموت وقد 

اأح�ضــر اأخوه عبد الجواد ال�ضيخ بكار لي�ضتفتيه في اأمر اأ�ضامة وهل 

يحق له اأن يرث من عبد التواب فاأفتاه ال�ضيخ باأنه بمثابة ابنه ويحق 

له �ضــرعًا اأن يرث في�ضر عبد التواب لذلك. ويطلب عبد التواب اأن 

يرى اأم م�ضــتور وي�ضاألها اأن ت�ضامحه فتفعل بعد اأن يخبرها اأنه كان 
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علــى علم بكل ما دبرته لالنتقام منه. كما يعترف ل�ضــديقه قا�ضــم 

بالجريمــة التــي ارتكبهــا مــع زوجتــه ويطلب منــه اأن ي�ضــامحه 

في�ضــامحه قا�ضــم. في�ضــر عبد التواب ويموت في نهاية الم�ضرحية 

قرير العين.

�لمعنى �لذي تهدف �إليه �لم�صرحية:

قد يبــدو للقارئ من الوهلــة الأولى اأن الم�ضــرحية مبنية على 

مبداأ »كما تدين تدان«، كما فهم ذلك اأحد النقاد حين قال: »وقد 

بنى الأ�ضتاذ م�ضرحيته على مبداأ »كما تدين تدان« ون�ص على ذلك 

�ضــراحة، فجعــل الجاني في كل مرة مجنيًا عليــه في المرة التالية، 

 .
)14(

وهكذا حتى انك�ضــرت ال�ضل�ضلة بف�ضل ا�ضتغفار عبد التواب«

ثم يو�ضح اعترا�ضه على هذا المبداأ بقوله: »اأما اأن يحاول الموؤلف 

اأن يوؤكد للقارئ اأن المقادير �ضــتفعل بالجاني مثلما فعل، و�ضتتولى 

هــي اأن تجعــل المعتــدي معتدى عليــه ل منا�ص له مــن ذلك ول 

منجاة، فقد اأراح القارئ و�ضــّره واأفرحه، واأخاله من كل م�ضوؤولية 

.
)15(

عن مفا�ضد هذه الحياة«

وهــذا المعنــى الــذي فهمه ذلــك الناقد هو معنى �ضــائع -مع 

الأ�ضــف - في الثقافة العربية - ول اأقول الإ�ضــالمية لأن الإ�ضــالم 
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بــريء منها. والعامــة يتداولون في هــذا المعنى حديثًا مو�ضــوعًا 

، وين�ضــبون اأبياتًا 
)16(

ن�ضــه: »مــن زنى ُزني به و لــو بحيطان داره«

بهــذا المعنــى اإلــى الإمام ال�ضــافعي. وهــذا الحديث المو�ضــوع 

يتعار�ــص مع قــول اهلل تعالى: »ول تــزر وازرة وزر اأخرى« وقوله 

تعالى: »واأن لي�ص لالإن�ضــان اإل ما �ضعى«. وباكثير ل يمكن اأن يقع 

فــي مثل هــذا الفهــم ال�ضــطحي العامي وهــو المتمكــن من علم 

الحديث خا�ضة، ومن علوم الدين الإ�ضالمي عامة.

والذي يظهر لي من خالل قراءتي للم�ضرحية خالف ذلك. اإن 

ال�ضل�ضــلة التي عناها باكثير في هذه الم�ضــرحية - في راأيي - هي 

�ضل�ضــلة الخطايا التي يرتكبها الب�ضر دون اأن تقطعها التوبة ومن ثم 

المغفرة. بمعنى اأن الإن�ضــان اإذا ارتكب مع�ضــية - وهو بب�ضــريته 

معر�ــص لذلــك - فــاإن عليه اأن ي�ضــارع اإلــى التوبة، عمــاًل بالآية 

الكريمة التي �ضــّدر بها باكـــــثير م�ضــرحــــيته، وهي قوله تعالى: 

{والذين اإذا فعلوا فاح�ضــة اأو ظلموا اأنف�ضهم ذكروا اهلل فا�ضتغفروا 

لذنوبهــم ومن يغفر الذنوب اإل اهلل ولم ي�ضــّروا على ما فعلوا وهم 

يعلمون}. وفي حالة التوبة ال�ضادقة يح�ضل الإن�ضان على المغفرة 

التي تقطع �ضل�ضلة الخطيئة فال تتوا�ضل حلقاتها.

واإذا كان للخطيئــة طــرف اآخــر -كما هو الحــال في جريمة 
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الزنى مو�ضــوع الم�ضــرحية - فال بد -كي يفوز المرء بالمغفرة - 

من ا�ضتر�ضــاء وعفو الطرف الآخر. واإذا لم يح�ضــل هذا العفو فاإن 

ال�ضل�ضــلة �ضت�ضتمر. كيف؟ اإذا لم يعُف الطرف الآخر فاإنه �ضي�ضعى 

لالنتقام، تمامًا كما �ضــعت اأم م�ضــتور لالنتقام من عبد التواب في 

زوجتــه )كوثــر( فاأغرت ابنها م�ضــتوراً بالفجور بهــا. فما حدث 

لكوثر هو انتقام اأم م�ضــتور ولي�ص انتقام اهلل - حا�ضــاه عّز وجّل - 

واإن كانــت اأم م�ضــتور اأرادت اأن توهــم عبد التــواب اأن ذلك هو 

النتقــام الإلهي حين قالت لــه وهي تزف له خبر حمل زوجته من 

: »حبلى في �ضهرها ال�ضابع! الحمد هلل اإذ  الزنى بكل حقٍد وت�ضــفٍّ

اأحيانــي حتى راأيت النتقــام الإلهي قد حل بك وحق عليك! الآن 

.
)17(

ا�ضتراح قلبي وا�ضتفى غليلي!«

اأما ما حدث لم�ضــتور مع زوجته، فاإن الم�ضــرحية ل تجزم اأنه 

فعاًل وجدها حبلى من الزنى، بل لقد قال قا�ضــم لعبد التواب حين 

عاتبه على تخليه عن رعاية اأم م�ضــتور بعد جريمة ابنها، قال قا�ضم: 

»نعــم... ما عــدت اأطيق روؤيتها بعــد الذي كان مــن ابنها يا عبد 

.فهذا ن�ص 
)18(

التواب. اإنه ف�ضــح اأختي ولوث �ضــمعتي بدون بينة«

�ضــريح اأن م�ضــتوراً قتل زوجته دون بينة، بمجرد ال�ضك، وال�ضك 

من�ضوؤه اأن م�ضــتوراً نف�ضه فجر بامراأٍة وزوجها م�ضافر، فظل ال�ضك 
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ي�ضــاوره في كل امراأة يغيب عنها زوجها، فكان اأن �ضك في امراأته 

حين عاد من �ضفر طويل ثم تعجل فقتلها قبل اأن يثبت �ضدق �ضكه 

مــن عدمــه. ولــو اأن م�ضــتوراً تــاب اإلــى اهلل بعد فجــوره بكوثر 

وا�ضت�ضــمح من الطرف الآخــر، لطماأن قلبه ولما ارتكب جريمته 

تلك حتى لو �ضح اأن زوجته فجرت فعاًل في غيابه.

وحين �ضمتت اأم كوثر )ميمونة( لما حل بم�ضتور قائلة لبنتها:

ميمونة: )ب�ضــوت خاف�ص( افرحي يا كوثر ها قد انتقم اهلل لك 

من الجاني الأثيم.. جزاء عادل وانتقام بالغ ي�ضفي الغليل.

كوثر: )متاأففة( اأق�ضري يا اأماه فما هذا بمو�ضع لل�ضماتة.

ميمونــة: لَم ل يا بنتي؟ لقد �ضــقاه اهلل كا�ضــًا �ضــقانا بمثلها من 

قبل.

كوثــر: اإن جاز لنا اأن ن�ضــمت بالجاني فماذا جنت فوز علينا، 

وماذا جنى اأخوها قا�ضم المغربي في�ضتحقا منا ال�ضماتة؟

ميمونة: كل امرئ ذنبه في جنبه.

كوثــر:  هذا ق�ضــاء اهلل يــا اأماه.. لعل الم�ضــكينة ا�ضــتدرجت 

.
)19(

فزلت. اتقي اهلل في النا�ص وا�ضاأليه دوام ال�ضتر«
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اإن هــذا الن�ص - في راأيي- يقطع باأن الموؤلف لم يكن يق�ضــد 

اأن مــا حدث لكوثر كان انتقامًا اإلهيًا لمع�ضــية زوجها، كما اأن ما 

حــدث لفــوز لم يكن انتقامــًا اإلهيًا لما ارتكبه زوجها م�ضــتور من 

جــرم. واإل فمــاذا جنت فــوز؟ كما ورد على ل�ضــان كوثر، اإن اهلل 

اأعدل من اأن يعاقب �ضخ�ضــًا لذنب جناه غيره. وكوثر حين كانت 

ترثــي لحــال فــوز وتقول عنهــا: »لعــل الم�ضــكينة ا�ضــتدرجت 

فزلت«..اإنما كانت تتحدث عن نف�ضــها وت�ضــتعيد ما حدث معها 

هي.

اإن ال�ضل�ضــلة التي ترمز اإليها الم�ضرحية -في راأيي- هي �ضل�ضلة 

الخطايا والبعد عن اهلل، فلو �ضارع النا�ص اإلى التوبة وال�ضتغفار بعد 

كل مع�ضــية لو�ضــعتهم رحمة اهلل ولتراحموا فيمــا بينهم فانقطعت 

�ضل�ضــلة الخطايــا عــن رقابهــم. يوؤكد ذلــك قول عبد التــواب لأم 

م�ضتور حين علم باأن ابنها قتل زوجته: ».. �ضامحيني يا اأم م�ضتور. 

هذا ق�ضــاء اهلل المكتوب..  هذه �ضل�ضــلة الخطيئــة انتظمتنا جميعًا 

ول يقطعهــا اإل الغفــران.. اغفــري لي يــا اأم م�ضــتور كيما تنقطع 

.وقول عبــد التــواب لقا�ضــم بعد اأن اعتــرف له عبد 
)20(

ال�ضل�ضــلة«

التواب بما كان منه و�ضــامحه قا�ضــم: »ها قد انقطعت يا قا�ضم! قد 

.
)21(

�ضقطت من عنقي! هنئني يا قا�ضم هنئني.. اأنا الآن حر طليق!«
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�لدعوة �إلى ف�صائل �لأخالق

ذكرنا في م�ضــتهل المقال اأن الف�ضــائل الأخالقيــة التي تدعو 

اإليهــا الآيات الكريمة التي �ضــدر بها باكثير م�ضــرحيته متمثلة في 

�ضخ�ضــية عبد التواب بطل الم�ضــرحية. كان عبد التواب ينفق في 

ال�ضــراء وال�ضــراء، فقــد كفل اأختــه الأرملة وبناتهــا حتى زوجهن 

كلهــن، وحيــن زوج �ضــغراهن )الربــاب( كان في �ضــائقة مالية 

ب�ضــبب ك�ضاد تجارته، ولكنه لم يق�ضــر بها عما فعل لأخواتها من 

تجهيز واأهداها جاريته الخا�ضــة لأنه لم يكن يملك اأن ي�ضتري لها 

جاريــة جديدة اأ�ضــوة باأخواتها حتى اإن اأختــه لمته في ذلك فقال 

. كذلك 
)22(

لها: »كال واهلل ل اأق�ضــر بالرباب عن اأخواتها من قبل«

 اأختــه ليبيعها ويبداأ 
ّ
فاإنــه - ل�ضــيق ذات يده - اأعطى قا�ضــمًا حلي

بقيمتها تجارة جديدة له بعد خروجه من ال�ضجن.

اأمــا كظمــه لغيظه وعفوه واإح�ضــانه فهناك العديــد من الأمثلة 

عليها في الم�ضــرحية. فاأخوه عبد الجواد كثيراً ما كان يثير غ�ضــبه 

بلومــه على الإنفــاق على بنــات اأختهما اأو )بنــات الغريب( كما 

يدعوهــن بينمــا ل يفعل نف�ص ال�ضــيء مع اأولد اأخيــه، اإل اأن عبد 

التواب ي�ضــبر على �ضدته ويكظم غيظه ويعطيه ما ي�ضاأله حتى وهو 

فــي حالة مــن �ضــيق ذات اليد. وي�ضــتمر عبد الجواد في ج�ضــعه 
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وطمعــه طول اأحداث الم�ضــرحية فهــو تارة يطالــب عبد التواب 

بالتبروؤ من اأ�ضــامة لأنه لي�ص من �ضــلبه، حتى ل يدخل في ن�ضبه من 

لي�ص من �ضــلبه، بينما هو في حقيقة الأمر يخ�ضى اأن يحجبه الغالم 

من اأن يرث عبد التواب، ولما ح�ضــرت عبد التواب الوفاة اأح�ضر 

عبد الجواد القا�ضي بكار -دون اأن يطلب منه عبد التواب ذلك- 

لي�ضــتفتيه في اأمر اأ�ضامة وهو يظن اأن القا�ضي �ضيفتي بعدم جواز اأن 

يرث، فلما خيب القا�ضــي ظنه، خ�ضــي عبد الجواد اأن ينق�ص عبد 

التــواب و�ضــيته التي اأو�ضــى لــه فيها بع�ضــر ثروتــه، فيخبره عبد 

التواب اأنه لن ينق�ص الو�ضــية. كل هذا الت�ضامح والعفو والإح�ضان 

ي�ضدر من عبد التواب في حق اأخيه.

اأما ت�ضــامح عبد التواب مع الآخرين فخير ما يمثله اإح�ضانه اإلى 

اأم م�ضــتور رغــم علمــه اأنهــا هي التــي اأغــرت م�ضــتوراً اأن يفجر 

بزوجتــه، وهــي التي اأوعزت اإلــى الداية التي اأح�ضــرها اأهل كوثر 

لت�ضــقط الجنيــن اأن ل ت�ضــقطه، واأنها ظلت تحر�ــص عبد الجواد 

حتى يحمل اأخاه على نفي ن�ضــب اأ�ضــامة، ولكن عبد التواب رغم 

كل ذلك يظل يح�ضــن اإليها ويبرها، ويعو�ضــها عن �ضلة قا�ضم التي 

قطعها بعد جريمة م�ضــتور. واأكبر كظم للغيظ وعفو هو �ضــبر عبد 

التــواب على خطيئة زوجته و�ضــتره عليها، وعفــوه عنها، وتربيته 
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لبنها واإلحاقه بن�ضــبه وتوريثه. حتــى اإن بع�ص النقاد قد اأخذ ذلك 

على باكثير، حيث قال: »الحق اأن الأ�ضــتاذ علي باكثير قد و�ضــع 

عبــد التواب في مو�ضــع ل يتفق لإن�ضــاٍن كائنًا مــن كان اأن يقفه، 

.
)23(

وجعله في درجة ل تكون اإل للمالئكة الأبرار«

والذي اأراه اأن عبد التواب اإنما يمثل الب�ضــر الموؤمن المت�ضامي 

باأخالقه حتى يكاد ي�ضــل اإلى درجة المالئكة. لقد و�ضح الموؤلف 

ال�ضــراع الذي عاناه عبد التواب حين علم بحمل زوجته �ضــفاحًا، 

وحتــى قبــل اأن يعلم يقينًا فقد �ضــك في الأمر حين عاد من �ضــفره 

فوجدها مري�ضة في بيت اأهلها وخا�ضة عندما رف�ص اأهلها الطبيب 

الذي اأح�ضره، ورف�ضوا نقلها اإلى بيته، ومنعوه حتى من لم�ضها اإذا 

زارهــا. يتبيــن ذلك من حــواره مــع جاريته �ضــالحة التي ذكرت 

-دون اأن تق�ضــد اأي معنى اآخر -  لفظ »حبلى« اأمامه، فيغ�ضــب 

عبــد التواب، وحين تعتذر له اإذا كانت جاوزت حّدها معه، يزداد 

غ�ضبه فيقول: »ممَّ تعتذرين؟ اأف�ضحي لي يا جارية اإن كنت تعلمين 

. وحين يقول له اأخوه عبد الجواد اإنها لي�ضــت 
)24(

�ضــيئًا ل اأعلمه؟«

مري�ضة، يراع عبد التواب، ولكنه يهداأ حين يو�ضح له عبد الجواد 

ق�ضــده اأنها تتعلل بالمر�ص لأنها ل تريده، وحين تنفي اأخته )اآ�ضية( 

ذلــك الزعم قائلــة اإنها واأمها كن يكثرن من ال�ضــوؤال عنه في غيبته 
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وي�ضــاألن عــن موعد عودتــه، يقول عبــد التواب في �ضــبه ذهول: 

. وهكذا 
)25(

»اأوكانتــا تكثران ال�ضــوؤال عن موعد اأوبتي يا اآ�ضــية؟«

حين يحاول قا�ضــم التخفيف عن همه من مر�ص زوجته ويقول له 

اإن اأمه قد اأ�ضــيبت بعرق الن�ضا وهي حبلى فلما و�ضعت زال عنها، 

يتمعــر وجه عبد التواب ويظن اأن قا�ضــمًا ي�ضــمت بــه، ويقول له: 

. وحين يذهــب اإلى بيت 
)26(

»اأاأنــت اأي�ضــًا �ضــامت بي يا قا�ضــم؟«

زوجته ويتيقن من اأنها حبلى، تخور قواه ويتهاوى على المقعد.

كل هــذا يوؤكــد اأن الموؤلف لم يظهره بمظهــر المالئكة بل اإنه 

ب�ضــر يحزن  ويتاألم ويغ�ضب ويحب ك�ضــائر الب�ضر ولكنه ا�ضتطاع 

اأن يت�ضــامى باأخالقه حتى كاد اأن ي�ضل اإلى مرتبة المالئكة. اإن عبد 

التــواب قــد ل يكون �ضخ�ضــية حقيقية التقطهــا الموؤلف من واقع 

الحياة، ولكنه مثال لما ينبغي اأن يكون عليه الم�ضــلم الحق، ومثال 

لمــا ينبغــي اأن يكون عليــه اأفراد المجتمع الم�ضــلم، حتى ي�ضــبح 

مجتمعًا متكافاًل متعاطفًا، يعفو بع�ضــه عن بع�ص، واإن �ضدرت من 

اأي منهم مع�ضية �ضارع اإلى التوبة وال�ضتغفار.

بناء ولغة �لم�صرحية:

اإن الم�ضــرحية مبنية بناء محكمًا مــن الناحية الفنية والأحداث 
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تت�ضــاعد فيها ت�ضــاعداً منطقيًا والحوار فيها علــى درجة عالية من 

الجــودة وقــد �ضــاعد فــي تطور ال�ضــراع والك�ضــف عــن طبيعة 

ال�ضخ�ضيات وم�ضــتوياتها الفكرية. وقد �ضاغ الموؤلف الحوار في 

لغة عربية ف�ضــحى �ضــهلة الماأخــذ مع تطعيمها ببع�ــص المفردات 

الف�ضــيحة ول نقول الغريبة، فلي�ضــت هي بغريبــة ولكنها قد تبدو 

كذلك لبع�ضــنا في الوقت الحا�ضــر، كقول اآ�ضية -مثاًل- في بداية 

الم�ضــهد الثالث من الف�ضــل الأول في معر�ص حديثها عن كوثر: 

. كما طعم حواره اأي�ضــًا 
)27(

»هذا ال�ضــحى قد متع وهي نائمة بعد«

ببع�ــص المفــردات العامية الف�ضــيحة، كقول اآ�ضــية: »لعلك نمت 

البارحة نومة طيبة؟« وقول كوثر: »اأين �ضــالحة؟ هل اأعدت الماء 

. وقول ميمونة لعبد التواب: »واهلل لأبو�ضن قدميك 
)28(

ــخن؟« ال�ضُ

. وغيرها كثير.
)29(

يا �ضيد الرجال«

ثقافة باكثير �لإ�صالمية:

حر�ــص باكثيــر في �ضــياغته للم�ضــرحية على اللتــزام بتعاليم 

الإ�ضــالم. فقد حر�ص -مثاًل- على عدم التقاء الرجال والن�ضــاء معًا 

اإل من كانت بينهم �ضــلة رحم وكان اأحدهــم محرمًا لالآخر. فيما 

عــدا اأم م�ضــتور العجوز التي كانــت تقابل عبد التــواب. من ذلك 
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-على �ضــبيل المثال- حين جاء عبد التــواب اإلى منزل اأهل زوجته 

ل�ضــطحابها اإلــى منزله اأ�ضــرت ميمونــة )اأم كوثــر( على زوجها 

)اإ�ضــماعيل( اأن يقابله رغم اأنه كان ل يريد اأن يلقاه خجاًل مما جنته 

ابنته، ولكن حين يح�ضر عبد التواب ومعه اأخته اآ�ضية، تقول ميمونة 

يــا  حجرتــك  معه..اأدخــل  اآ�ضــية  باأختــه  جــاء  »قــد  لزوجهــا: 

.
)30(

اإ�ضماعيل«

وتبدو ثقافة باكثير الإ�ضــالمية فــي فهمه لأحكام الفقه، وذلك 

حيــن اأفتى -على ل�ضــان القا�ضــي بكار- باأن اإلحــاق عبد التواب 

اأ�ضــامة بن�ضبه وتوريثه موافق لل�ضــرع، واأورد الدليل على ذلك من 

ال�ضــنة المطهرة وهو قول الر�ضــول �ضــلى اهلل عليه و�ضــلم )الولد 

. وقد حر�ــص باكثير على اإيراد ذلك 
)31(

للفرا�ــص وللعاهر الحجر(

لينفي عن القارئ -غير المتخ�ضــ�ص- اأية ريبة في �ضــاأن هذا الحل 

الــذي اأورده. وقــد جــاء ذلــك منطقيــًا ومن�ضــجمًا مــع اأحداث 

الم�ضــرحية حيــث جعل باكثير عبــد الجواد اأخا عبــد التواب هو 

الــذي يح�ضــر القا�ضــي لي�ضــتفتيه عبد التــواب ظنًا منــه -لجهله 

بالفقه- اأن القا�ضــي �ضــينكر على عبد التــواب، وبذلك يرث عبد 

الجواد من اأخيه بدل اأن يحجبه الغالم في حال توريثه. وهذا دليل 

اآخر على اإلمام باكثير بعلم الفرائ�ص والمواريث في الإ�ضالم.
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دللة �لأ�صماء:

ثمة �ضــيء اأخير ي�ضــترعي النتباه في هذه الم�ضرحية، ولعله اأن 

يكــون موجــوداً فــي اأعمــال باكثير الأخــرى ولكنه وا�ضــح كل 

الو�ضــوح فــي هذه الم�ضــرحية، وهــو دللة اأ�ضــماء �ضخ�ضــيات 

الم�ضــرحية علــى كل منهم. فا�ضــم عبد التواب يتنا�ضــب تمامًا مع 

�ضخ�ضــية عبد التــواب الذي يظهر من اأول الم�ضــرحية اإلى نهايتها 

في �ضــورة التائب الــذي يذكر ذنبه وي�ضــتغفر اهلل منه ويطلب من 

كل من له �ضلة بذلك الذنب اأن يعفو عنه وي�ضامحه.

واأخــوه عبد الجواد ذلك ال�ضــحيح البخيل الــذي ل يفتاأ طيلة 

الم�ضــرحية يطلب من اأخيه المعونة تلو المعونة تارة بحجة تزويج 

ابنــه وتارة بغيرها مــن الحجج رغم اأنه يعمل في ديوان ال�ضــلطان 

ويح�ضــل على راتب وفير، ولكنــه يكنز ماله ول ينفق منه اإل النزر 

الي�ضــير، اإنه عبد للجواد الكريم الذي ي�ضــر له هذا المن�ضب الرفيع 

الــذي يح�ضــل منه على الراتب الوفير، والذي ي�ضــر لــه هذا الأخ 

الكريم الذي يعطيه ويكرمه واأولده بل ويو�ضي له بع�ضر تركته.

اأمــا اأختهم )اآ�ضــية( فهي حقًا اآ�ضــية لأحزان وهمــوم اأخيها عبد 

التــواب تحزن لحزنه وتفرح لفرحه، وهــي التي خطبت له العرو�ص 

الجميلة التي اأرادت بها اأن تن�ضيه همه وحزنه، وتدخل ال�ضرور على 
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قلبــه. واإذا قارناها باأخيه عبــد الجواد الذي ل تربطه بعبد التواب اإل 

الم�ضــلحة فقط ول يرى فيه اإل كنزاً عليه اأن يح�ضــل منه على اأق�ضى 

ما ي�ضتطيع دون اأن يحفل بهمومه اأو يحاول اأن ي�ضاعده اأو يقف اإلى 

جواره في محنة اأو �ضــائقة، فلي�ص له من الأخوة اإل ا�ضــمها، عك�ص 

)اآ�ضية( التي تحر�ص على راحته وت�ضاركه همومه وتوا�ضيه.

الجميــع -اأبطــال  عــن  �ضــرها م�ضــتوراً  واأم م�ضــتور، ظــل 

الم�ضــرحية- ول يعلم به اإل عبد التواب، فهي التي تعلم ب�ضــر عبد 

التــواب مع ابنتها غيداء وهي التي دبــرت النتقام من عبد التواب 

فــي زوجته كوثــر وهي التــي دبرت ف�ضــل اإجها�ص كوثــر لثمرة 

الخطيئة. وابنها م�ضــتور ظل م�ضــتوراً ل يظهر اإل في الخلفية حين 

فجر بكوثر وحين قتل زوجته.

وكوثــر - والكوثــر نهر في الجنة - هــي التي روت ظماأ عبد 

التواب واأعادت ال�ضــكينة اإلى نف�ضــه بعد اأن افتقدها اإثر ت�ضــببه في 

وفاة غيداء. وقا�ضــم المغربي هو قا�ضــم م�ضترك في الأحداث كلها 

فهو زوج غيداء �ضــحية عبد التواب وهو اأخ فوز �ضــحية م�ضتور، 

ولقد قا�ضــم عبد التواب و�ضــاركه في تجارته. اأما الطفل )اأ�ضــامة( 

-والأ�ضــامة من اأ�ضماء الأ�ضد- فقد كان كال�ضبل في �ضرا�ضته وكثرة 

حركتــه. واأما اأخته )�ضــافعة( فقد �ضــفعت لكوثــر خطاأها في اأول 

زواجها حين تاأبت على زوجها ومنعته حقه ال�ضرعي.
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امتاز م�ضــرح علــي اأحمد باكثير 

ال�ضــاخرة،  بالكوميديــا  ال�ضيا�ضــي 

خا�ضــة عندما يتناول ال�ضراع العربي 

�ضــد ال�ضهيونية وال�ضــتعمار، بل اإن 

باكثير يعّد اأول كاتب م�ضرحي عربي 

الملهــاة )الكوميديــا( في  ي�ضــتخدم 

الم�ضــرح ال�ضيا�ضي ولم ي�ضــبقه اأحد 

. والطريف اأن 
)33(

فــي هــذا المجــال

باكثيــر لم يكت�ضــف قدرته على كتابة 

الملهــاة اإل عندما بداأ عام 1946م في 

المفارقة في مسرح باكثير السياسي
إمبراطورية في المزاد نموذجًا )32(
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كتابة �ضل�ضــلة م�ضــرحيات ق�ضيرة ذات ف�ضــل واحد واأخذ ين�ضرها 

في ال�ضحف ال�ضائدة اآنذاك.

وقد كتب باكثير، بالإ�ضافة اإلى الم�ضرحيات ال�ضيا�ضية الق�ضيرة 

التي اأ�ضــار اإليها، خم�ص م�ضرحيات �ضيا�ضــية كوميدية عن ال�ضراع 

العربي �ضــد ال�ضهيونية وال�ضــتعمار هي: م�ضمار جحا )1951م(، 

اإمبراطورية في المزاد )1952م(، �ضــعب اهلل المختار )1956م(، اإله 

اإ�ضــرائيل )1959م(، التــوراة ال�ضــائعة )1969م(. و�ضــنحاول في 

ال�ضــطور التاليــة تنــاول المفارقــة فــي م�ضــرحية »اإمبراطورية في 

المزاد« كنموذج لم�ضرح باكثير ال�ضيا�ضي.

م�صرحية »�إمبر�طورية في �لمز�د«:

كتب علــي اأحمد باكثير هذه الم�ضــرحية عــام 1952م. وهي 

ملهاة من اأربعة ف�ضول، تدور اأحداثها حول تخيل الكاتب ل�ضقوط 

اإمبراطوريــة بريطانيــا العظمى -كما كانت تعرف اآنذاك - التي لم 

تكــن تغيــب عنها ال�ضــم�ص، وذلك بعد تكــون الكتلــة الثالثة في 

موؤتمر دلهي لل�ضالم، التي دعت اإلى ت�ضفية الإمبراطورية البريطانية 

وبيع م�ضــتعمراتها في المزاد لت�ضتري �ضعوبها حريتها. وقد حدث 

مــا تنباأ به الموؤلف حين ظهرت كتلة عدم النحياز وعقدت موؤتمر 
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باندونج بعد تاأليف الم�ضرحية بثالثة اأعوام، كما اأ�ضار الموؤلف في 

ملحوظة له في مقدمة الم�ضــرحية. كما ك�ضــفت الم�ضــرحية اأبعاد 

الهيمنة ال�ضــهيونية في بريطانيا، و�ضــيطرة اليهود على ال�ضيا�ضــيين 

البريطانيين. 

تعريف بال�صخ�صيات: 

الم�ضــتر تويلمان: ع�ضــو في البرلمان من حزب العمال. يمتاز 

بالطيبــة وال�ضــذاجة والبخل ال�ضــديد. فقد كان �ضــديد الثقة بفوز 

حزبــه فــي النتخابات رغــم محاولت ابنــه )هنري( فــي اإقناعه 

بال�ضــيطرة اليهوديــة على �ضــّناع القــرار البريطانــي، واأن حزب 

المحافظين �ضيفوز لأن »اليد العليا« تريد ذلك. 

هنــري: ابن الم�ضــتر تويلمان، ويبدو خالل الم�ضــرحية �ضــابًا 

ذكيــًا، وطنيــًا، غيــوراً، يوؤلمــه تحكم اليهــود، و�ضــيطرتهم على 

الحكومة البريطانية. ين�ضــم اإلى الحزب الفا�ضي المناه�ص لليهود، 

ويتعر�ص للف�ضل من عمله ب�ضبب ذلك. وحين تقوم الثورة ي�ضترك 

فيها لتخلي�ص بالده من ال�ضيطرة اليهودية. 

الم�ضــتر �ضتيتلي: ع�ضــو من حزب المحافظين، �ضديق حميم 

للم�ضتر تويلمان وعائلته.
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الم�ضــتر �ضــيركل: وهو ال�ضــم الذي اختــاره الموؤلف لرئي�ص 

الوزراء البريطاني ون�ضــتون ت�ضر�ضــل. ويبدو في الم�ضــرحية بدينًا 

ق�ضــيراً نهمًا اإلى الن�ضــاء وال�ضــراب. كمــا يبدو اأحمــَق وعدوانيًا 

و�ضهيونيًا اأكثر من ال�ضهاينة. 

الم�ضــتر كوهين: يهــودي بريطاني. يتميز بالخبــث والدهاء، 

وهو �ضديق لكل من الم�ضتر تويلمان والم�ضتر �ضتيتلي. 

تلخي�س �أحد�ث �لم�صرحية: 

تقع الم�ضــرحية -كما اأ�ضــلفنا - في اأربعة ف�ضــول. في الف�ضل 

الأول تطالعنا الم�ضــرحية بالم�ضــتر تويلمان -ع�ضــو البرلمان من 

حــزب العمــال- وهو واثق تمام الثقة بفــوز حزبه في النتخابات 

الجاريــة، بينمــا يوؤكد له ابنه )هنــري( اأن حــزب المحافظين هو 

الذي �ضــيفوز لأن »اليد العليا« ويق�ضــد بها اليهــود - تريد ذلك. 

وياأتي الم�ضــتر كوهين ب�ضــحبة بائع بدلت قديمة ليعر�ص ما لديه 

على الم�ضتر تويلمان الذي ي�ضتري منه بدلة قديمة. 

وفــي اأثناء ذلك يقيم الم�ضــتر تويلمان وزوجته حفلة بمنا�ضــبة 

عيد زواجهما، يح�ضــرها الم�ضــتر �ضــتيتلي واأ�ضــرته، وهو �ضديق 

للم�ضــتر تويلمان وينتمي اإلى حزب المحافظين. ويدور جدل بين 
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الرجليــن حيــث يوؤكــد كل منهمــا اأن حزبه هو الذي �ضــيفوز في 

النتخابات، ويتحول الجدل اإلى �ضــجار عنيف حتى يم�ضــك كل 

منهمــا بربطة عنق الآخر، لول تدخــل )هنري(. وبينما هم كذلك 

يعلم الم�ضــتر تويلمان عن طريــق الهاتف بفوز حزب المحافظين، 

فيحزن لذلك، بينما يفرح الم�ضتر �ضتيتلي ويندفع للرق�ص. 

وفــي الف�ضــل الثانــي تدور الأحــداث خالل حفلــة في منزل 

الم�ضــتر �ضــتيتلي احتفاًل بفوز حزبه، يح�ضــرها الم�ضــتر تويلمان 

واأ�ضرته، كما يح�ضرها الم�ضتر ولنجتون �ضيركل - رئي�ص الوزراء- 

ويعطي الم�ضــتر كوهين خطابًا لهنري وحين يف�ضــه يجده اإقالة له 

من عمله. وبينما كان الحا�ضــرون ي�ضــربون ويرق�ضون، في ن�ضوة 

وفــرح، يح�ضــر وزير الدفــاع ليخبــر رئي�ــص الــوزراء اأن موؤتمر 

ال�ضــعوب المنعقد في دلهي، الذي ي�ضعى اإلى اإقرار ال�ضالم قد قرر 

في اإحدى جل�ضــاته ال�ضرية ت�ضــفية الإمبراطورية البريطانية. اإل اأن 

رئي�ص الوزراء - وهو في غمرة �ضــكره - ي�ضــخر منه ول يلقي باًل 

لكالمه. 

في الف�ضــل الثالــث، تتطور الأحداث، ونــرى الدول الكبرى 

توؤيــد موؤتمــر دلهــي - فــي الدعــوة اإلــى ت�ضــفية الإمبراطوريــة 

البريطانيــة- الواحــدة تلــو الأخــرى. فبعد فرن�ضــا، تعلن رو�ضــيا 
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تاأييدها، ثم الوليات المتحدة. وبينما كان كل من اأ�ضــرة الم�ضــتر 

تويلمــان والم�ضــتر �ضــتيتلي مجتمعتيــن في منــزل الأخير، يدخل 

عليهم فجاأة الم�ضــتر �ضيركل -رئي�ص الوزراء - متنكراً في مالب�ص 

امــراأة مخفيًا وجهه بقناع، ويطلب منهــم اإخفاءه عن الثوار الذين 

يالحقونــه. وبعــد قليل يح�ضــر الثــوار فيقتادون كاًل من الم�ضــتر 

�ضيركل، والم�ضتر �ضتيتلي، والم�ضتر تويلمان، بعد اأن ي�ضعوا القيود 

في اأيديهم. 

في الف�ضل الرابع والأخير، تدور الأحداث في ال�ضجن، حيث 

يحب�ص الثالثة )تويلمان، و�ضــتيتلي، و�ضيركل(. ونعرف من خالل 

الحوار الدائر بين كل من الم�ضــتر تويلمان والم�ضــتر �ضــتيتلي، اأن 

زوجــة الم�ضــتر تويلمان قــد توفيــت واأن ابنه )هنري( قد ان�ضــم 

للثــوار. وياأتي هنــري لزيارتهما ويطلب من والــده مفتاح خزينته 

الحديديــة ويخبــره اأن الثوار قد �ضــادروا ممتلكاتــه وممتلكات 

الأغنياء بهدف �ضــراء حرية جزيــرة بريطانيا عندما تعر�ص للبيع في 

المــزاد، حيث لــم تكِف اأموال الدولة والأمــوال التي جمعت من 

بيع الأ�ضــطول و�ضــالح الطيران لذلك. وين�ضــرف هنــري بعد اأن 

ياأخذ المفتاح من اأبيه. 

ثم يدخل ثالثة من الجنود ويقتادون الم�ضــتر �ضــيركل، وحين 
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ي�ضاألهم عن الوجهة التي ي�ضــوقونه اإليها، يخبرونه اأنهم �ضياأخذونه 

ليباع في المزاد العلني، فيطلب بيعه لإ�ضــرائيل، لكنهم يخبرونه اأن 

اإ�ضــرائيل قــد زالت من الوجــود واأن العرب هــم الذين يحكمون 

فل�ضطين الآن. 

ثم يعود هنري مرة اأخرى فرحًا ويب�ضــر اأباه والم�ضــتر �ضــتيتلي 

اأن �ضــراحهما �ضيطلق، ويخبرهما اأن الكتلة الثالثة قد عار�ضت بيع 

الم�ضتر �ضيركل وطالبت اأن يحاكم مع مجرمي الحرب. كما يخبر 

والــده اأن الم�ضــتر كوهيــن قد انتحــر بعد اأن �ضــادرت الحكومة 

اأحــداث  البريطانيــة ممتلكاتــه وممتلــكات جماعتــه. وتنتهــي 

الم�ضرحية بخروجهما من ال�ضجن.  

�لمفارقة في �لم�صرحية: 

حفلت الم�ضــرحية بالعديد من المفارقات باأنواعها المختلفة. 

و�ضنحاول تناول اأمثلة من هذه المفارقات مع بيان نوعها:

�لمفارقة �للفظية: 

يمكــن تعريف المفارقة اللفظية باأنها: »نمط كالمي، اأو طريقة 
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من طرائق التعبير يكون المعنى المق�ضــود فيها مناق�ضــًا اأو مخالفًا 

. وتنق�ضم المفارقة اللفظية اإلى ق�ضمين: الإبراز، 
)34(

للمعنى الظاهر«

 .
)35(

والنق�ص الغائر

واإذا تتبعنــا هذه النماذج في الم�ضــرحية، فاإننا �ضــنجد اأن كال 

النوعين قد ا�ضتخدم بطريقة اأو باأخرى. و�ضن�ضير اإلى اأمثلة من هذه 

النماذج. 

�لإبر�ز: 

، ما 
)36(

من اأمثلة الإبراز، ويعرف اأي�ضــًا »بالذم ب�ضورة المدح«

ورد فــي الف�ضــل الأول علــى ل�ضــان اليهــودي كوهيــن، مخاطبًا 

الم�ضــتر غــوردون، وهــو بائــع مالب�ــص قديمــة، كان كوهين قد 

اأح�ضــره اإلى منزل الم�ضــتر تويلمان ليبتاع منــه بدلة قديمة. فحين 

برر الم�ضــتر تويلمان رغبته في �ضــراء بدلة قديمة واحدة فقط بدًل 

من اثنتين بقوله: 

تويلمــان: كال.. ينبغــي علينا نحن مع�ضــر النواب اأن ن�ضــارك 

 .
)37(

ال�ضعب في ال�ضظف الذي هو فيه، حتى نكون قدوة ح�ضنة 

رد الم�ضتر كوهين بقوله، مخاطبًا البائع: 
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كوهين: اأراأيت يا م�ضتر غوردون؟ يحق لبريطانيا اأن تفخر باأن 

 .
)38(

يكون بين نوابها كهذا النائب العظيم، الم�ضتر تويلمان

فهــا هنا يبدو وا�ضــحًا اأن كوهيــن يتهكم على بخل الم�ضــتر 

تويلمان، واأن قوله »العظيم«، على غير ما يق�ضده بالفعل. 

كذلك حين ي�ضــاأل الم�ضتر تويلمان البائع مع اأي الحزبين هو، 

يرد الم�ضتر كوهين - ليلقنه الإجابة: 

تويلمان: خبرني يا م�ضــتر غــوردون مع اأي الحزبين هواك؟.. 

مع حزبنا اأم مع المحافظين؟ 

كوهين: مع العمال طبعًا.. معظم ال�ضعب مع العمال. 

 .
)39(

غوردون: اأجل يا �ضيدي.. معظم ال�ضعب مع العمال

فمن الوا�ضــح تمامًا اأن البائع مع حــزب المحافظين، ولذلك 

�ضــارع كوهيــن اإلى الــرد حتى ل يقــع البائع في الورطــة، ويخبر 

الم�ضــتر تويلمــان باأنه مــع الحزب العــدو له. وفي تكــرار عبارة 

»معظم ال�ضــعب مــع العمال« الكثيــر من التهكــم والمفارقة لأنه 

خالف المعنى الذي يريده كل من كوهين والبائع. 

ومــن اأمثلــة هذا النوع مــن المفارقة اللفظية »الإبراز« اأي�ضــًا، 
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قــول البائع )الم�ضــتر غوردون( لكوهين، بعد ان�ضــراف الم�ضــتر 

تويلمان لإح�ضار زوجته: 

كوهيــن: األ تــرى كيف خدمتــك فعرفتك بمثل هــذا النائب 

المحترم. 

غــوردون: محترم حقًا يا م�ضــتر كوهين! لو كان النا�ص جميعًا 

مثله ما.. 

 .
)40(

كوهين: �ضه!

فقول غوردون: »لو كان النا�ص جميعًا مثله..«، ي�ضي بالمعنى 

المناق�ص الذي يق�ضده من قوله: »محترم حقًا«. 

كما نجد »الذم باأ�ضلوب المدح« اأي�ضًا في قول هنري لأبيه: 

هنــري:.. اإني واثق اأنــك لم تدفع في هذه البدلة ُع�ضــر ثمنها 

الأ�ضلي. 

تويلمان: ماذا تعني بقولك ُع�ضر ثمنها الأ�ضلي؟ 

هنري: اأوه.. ل ي�ضرعنَّ بك الغ�ضب.. اإنما اأعني اأنك ماهر في 

البيع وال�ضــراء ول يقدر اأحد اأن يغلبك، فالب�ضــاعة التي ثمنها ع�ضرة 

 .
)41(

جنيهات ت�ضتطيع اأنت بمهارتك اأن ت�ضتريها بجنيه واحد
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فمن الوا�ضــح تمامــًا اأن هنري يعرف بخل والده و�ضــدته في 

الم�ضــاومة، ولكنــه جعله »ماهــراً في البيع وال�ضــراء« على عك�ص 

المعنى الذي ي�ضمره في نف�ضه. 

ومن المفارقات اللفظية الطريفة، ذلك الم�ضــهد الذي يخاف 

فيه الم�ضتر تويلمان على الكر�ضي الذي يجل�ص عليه �ضديقه البدين 

�ضتيتلي، فطلب من ابنه هنري اإح�ضار كر�ضي اآخر له: 

)يئط الكر�ضي الذي يجل�ص عليه �ضتيتلي اأطيطًا �ضديداً( 

تويلمان: )يمتقع وجهه فيدنو من �ضــتيتلي( اأوه هذا كر�ضــي ل 

ي�ضلح لك.. انطلق يا هنري فاأت له بكر�ضي اآخر. 

 .........

�ضتيتلي: اإن كنت تخاف على الكر�ضي.. 

تويلمــان: كال بل اأخاف عليك اأنت اأن ي�ضــوخ بك الكر�ضــي 

 .
)42(

اإلى الأر�ص. انطلق يا هنري

ذلك اأن الم�ضــتر تويلمــان اإنما كان فــي الحقيقة يخاف على 

الكر�ضــي اأن ينك�ضر، ويت�ضح ال�ضــبب في اإح�ضار الكر�ضي الآخر، 

عندما يقول الم�ضتر تويلمان - فيما بعد - للم�ضتر �ضتيتلي: 
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تويلمان: ل عليك يا �ضــديقي.. اإذا كنت م�ضــممًا على اإتالفه 

فاأتلفه كما ت�ضاء.. اإنه على كل حال كر�ضي وحيد. 

�ضتيتلي: وحيد؟ 

تويلمــان: نعــم.. لي�ص لــه اإخــوة يبكونه اإذا هلــك، بخالف 

 .
)43(

الكر�ضي الأول الذي له خم�ضة اإخوة!

وهنــا تظهر المفارقــة جلية، في خوف الم�ضــتر تويلمان على 

الكر�ضي الأول اأن ينك�ضر. 

وت�ضــتمر المفارقــة في نف�ص الم�ضــهد، حين يتعجب الم�ضــتر 

�ضــتيتلي من »رقة« الم�ضــتر تويلمان مع اأنه �ضيا�ضــي، فيرد الم�ضتر 

تويلمان قائاًل: 

تويلمــان: بــل ينبغي لل�ضيا�ضــي اأن يكون رقيق القلــب اأحيانًا، 

واإل فلــن ينجــح اأبداً.. اإذ كيف يتاح له اأن ي�ضــعر باآلم �ضــعبه، اإذا 

كان فظًا غليظ القلب؟ 

�ضــتيتلي: )�ضــاخراً( لعل من هذه الرقة قد نبعــت فكرة التاأميم 

 .
)44(

ل�ضناعة ال�ضلب

فمن الوا�ضح اأنه يق�ضد النقي�ص تمامًا. 
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وفــي الف�ضــل الثاني، حين ُي�ضــلِّم الم�ضــتر كوهين ر�ضــالة اإلى 

هنــري مــن المحامــي الذي يعمــل عنده تخطــره بال�ضــتغناء عن 

خدماته، يقول: 

كوهين: يلذ لي اأن اأخدم اأ�ضــدقائي باأية �ضورة.. حتى واإن لم 

 .
)45(

اأظفر منهم بكلمة �ضكر

فالحقيقــة التي يعلمها هنــري اأن كوهين ل يكن لهنري اأي ود 

لأنه ع�ضــو في الحزب الفا�ضــي المعادي لليهــود. فقول كوهين: 

»اأ�ضدقائي« هي مفارقة لفظية، تحمل عك�ص المعنى الظاهر. 

�لنق�س �لغائر: 

ف هذا النوع من المفارقة اللفظية باأنه »يقوم على تخفيف  ُيعرَّ

القــول بــدًل مــن المبالغة فيــه وكثيراً مــا يتداخل هــذا النمط من 

ال�ضــتخفاف  مفارقــة  اأو  ال�ضــقراطية،  بالمفارقــة  المفارقــة 

 .
)46(

بالذات«

ومــن اأمثلــة المفارقة ال�ضــقراطية، اأو ما يمكــن اأن نطلق عليه 

»تجاهل العارف« في الم�ضــرحية، قول الم�ضــتر �ضيركل - رئي�ص 

الوزراء - لقائد قوات ال�ضــرق الأو�ضــط )الجنــرال روبرت( حين 
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ح�ضــر مع وزيــر الدفاع لإخبــار رئي�ص الوزراء بتطــورات موؤتمر 

دلهي: 

�ضيركل: األم تجعل اإحدى ال�ضحف الم�ضرية جائزة كبيرة لمن 

ياأتي براأ�ضك، اأو راأ�ص اأحد قوادك؟ 

روبرت: بلى يا �ضيدي، ولكنا لم نمكنهم من ذلك. 

�ضيركل: الجائزة مائة جنيه فيما اأذكر. 

روبرت: كال يا �ضيدي بل األف جنيه. 

�ضيركل: األف جنيه؟ هذا ثمن كبير، اإن راأ�ضك وروؤو�ص قوادك 

جميعًا ل ت�ضــاوي عندنا هذا المبلغ، ونحن على ا�ضتعداد لتقديمها 

.
)47(

اإلى تلك ال�ضحيفة الم�ضرية اإذا دفعت لنا هذا الثمن 

فمــن الوا�ضــح اأن �ضــيركل يعلــم قيمــة الجائزة، ولكنــه اأراد 

ال�ضــخرية مــن القائد، فتجاهــل قيمتها قائاًل: »الجائــزة مائة جنيه 

فيما اأذكر..، فقولــه: »مائة جنيه«، بعد قوله: »جائزة كبيرة«، هو 

اإمعان في التهكم وال�ضخرية. 

كذلــك عندمــا يقب�ص الثــوار على الم�ضــتر �ضــيركل -رئي�ص 

الوزراء- متنكراً في ثياب امراأة، ي�ضخر منه رئي�ص الثوار: 
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 )يدخل الرجال الثالثة وهم ي�ضوقون �ضيركل( 

الرئي�ــص: )يتجاهل �ضــاخراً( ويلكم.. اإني لــم اآمركم بالقب�ص 

 .
)48(

على الن�ضاء.. اأطلقوا �ضراح هذه ال�ضيدة.. 

فرئي�ــص الثوار يعلم اأن هذه ال�ضــيدة اإنما هي الم�ضــتر �ضــيركل 

متنكــراً بمالب�ص امــراأة، ولكنه اأراد ال�ضــخرية منــه والتهكم عليه 

فتجاهله »تجاهل العارف«. 

مفارقة �لموقف: 

، �ضــنتناول منها 
)49(

تنق�ضــم مفارقة الموقف اإلى خم�ضــة اأنماط

نمطين هما: المفارقة الدرامية، ومفارقة الحدث. 

�لمفارقة �لدر�مية: 

ُت�ضــمى المفارقــة مفارقــة دراميــة، »عندما نرى �ضخ�ضــية ما 

تت�ضــرف بطريقــة تت�ضــف بالجهــل بحقيقــة ما يــدور حولها من 

 .
)50(

اأمور«

واإذا اأمعنا النظر في الم�ضــرحية، ف�ضــنجد اأن الم�ضتر تويلمان، 

ظــل طــوال الف�ضــل الأول واثقــًا من انت�ضــار حــزب العمال في 
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النتخابات، ولم ُيلِق باًل اإلى حديث ابنه )هنري( الذي كان يردد 

اأن حزب المحافظين �ضــيفوز ولو باأغلبية �ضئيلة لأن »اليد العليا قد 

 .
)51(

اأرادت ذلك واإرادتها نافذة« 

فالمفارقــة الدراميــة هنا تكمن في ت�ضــرف الم�ضــتر تويلمان 

الذي ظل ي�ضرح باأن حزبه �ضيفوز بالنتخابات، بينما يعلم القارئ 

- من خالل الأحداث - اأن حزب المحافظين �ضــيفوز لأن اليهود 

اأرادوا ذلك. 

كذلك نرى الم�ضــتر �ضــيركل - رئي�ص الــوزراء - ل يلقي باًل 

لموؤتمــر دلهي، مقلاًل من �ضــاأنه، وي�ضــخر من وزيــر الدفاع الذي 

جاءه في لحظــة احتفاله بالفوز في النتخابات لينقل اإليه تطورات 

الموؤتمر، في�ضــخر �ضــيركل منه ومن روبرت - قائد قوات ال�ضرق 

الأو�ضط - قائاًل: 

�ضيركل: )�ضاخراً( �ضحيح يا م�ضتر روبرت؟ 

روبرت: نعم يا �ضيدي الرئي�ص. 

�ضيركل: ومن اأجل هذا طرت اإلينا من م�ضر؟ 

روبرت: نعم. 
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�ضــيركل: اأردت اأن ت�ضــتر ف�ضــلك فيهــا باختراع هــذه الأنباء 

التافهة؟ 

روبرت: يا �ضيدي اأنا لم اأخترع هذه الأنباء. 

�ضيركل: فقد هولت بها علينا لت�ضرفنا بها عن عجزك في م�ضر 

  .
)52(

وخيبتك؟ 

فالمفارقــة الدراميــة هنا تكمن في جهل الم�ضــتر �ضــيركل بما 

يدور حوله من خطر، بينما القارئ يدرك - من خالل الإ�ضــارات 

في الم�ضرحية - اأن الإمبراطورية البريطانية في �ضبيلها اإلى الزوال. 

من هذه الإ�ضارات قول هنري: 

هنــري: هذا الأحمق المغــرور يزعم اأنه منقــذ الإمبراطورية، 

الــذي جاءت بــه العناية الإلهيــة لينفخ فيها الحيــاة، وما يدري اأن 

 مــن اآلم 
)53(

القــدر ال�ضــاخر اإنمــا جــاء به ليجهــز عليهــا فيريحنا

 .
)54(

الحت�ضار

مفارقة �لحدث: 

تتداخــل المفارقــة الدراميــة، ب�ضــكل اأو باآخــر، مــع مفارقة 

، ويمكــن التفريــق بيــن المفارقــة الدراميــة ومفارقة 
)55(

الحــدث
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الحــدث، بالقــول: اإن »مفارقة الحدث تكتمــل بظهور خيبة اأمل 

 .
)56(

ال�ضحية، بينما المفارقة الدرامية موجودة قبل ظهور النتيجة«

وبنــاء على التفريق ال�ضــابق، فاإن المفارقــة الدرامية تكمن في 

يقين الم�ضــتر تويلمان وت�ضــريحه بفوز حزبه، بينما تكمن مفارقة 

الحدث في فوز حزب المحافظين، وخيبة اأمل الم�ضتر تويلمان. 

كما اأن المفارقة الدرامية في ت�ضــور الم�ضتر �ضيركل باأنه »منقذ 

الإمبراطورية«، يكتمل بمفارقة الحدث الذي ي�ضــور فيه الم�ضــتر 

، وكذلك ت�ضويره وهو يقاد 
)57(

�ضــيركل وهو متنكر في ثياب امراأة

 .
)58(

ليباع في البور�ضة

ومــن مفارقــات الحــدث، اأي�ضــًا، موقف اأخذ هنــري مفتاح 

الخزينــة الحديد من والده لي�ضــلمه للثوار الذين ي�ضــادرون اأموال 

الأغنياء ل�ضراء الجزيرة وتحريرها: 

 مــن كل كابو�ــص.. اإنه 
ّ
تويلمــان: �ضــلب المفتــاح اأ�ضــد علي

 !
)59(

كابو�ص الكوابي�ص.. ومن الذي �ضلبه مني؟ ابني

فلــو كان الذي اأخــذ المفتاح من الم�ضــتر تويلمان اأي جندي 

اآخــر، لمــا كانت هناك مفارقة، اأما اأن يجعل الموؤلف ابن الم�ضــتر 

تويلمان نف�ضه يتولى ذلك فهذه، ول �ضك، مفارقة. 
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ولعــل المفارقة الكبرى هي بيــع الإمبراطوريــة البريطانية في 

المــزاد، بعد اأن كانت اإمبراطورية عظمى ل تغيب عنها ال�ضــم�ص. 

والمفارقــة الأكبر هي اأن كتلة الدول الآ�ضــيوية والإفريقية هي التي 

عار�ضت ب�ضدة بيع الجزيرة البريطانية لغير �ضعوبها: 

تويلمــان: يــا للمذلة والهــوان. هذه الــدول التــي كانت من 

م�ضتعمراتنا �ضارت اليوم تق�ضي في اأمرنا وتف�ضل. 

هنري: من ح�ضن حظنا وحظ العالم وجود هذه الكتلة الثالثة. 

ولولها ل�ضار ال�ضعب البريطاني و�ضعوب الإمبراطورية كلها عبيداً 

للرو�ص ولالأمريكان. 

�ضتيتلي: ماذا فعلت هذه الكتلة؟ 

هنري: عار�ضــت في بيعنا ب�ضدة، واحتجت باأن ذلك يخالف 

ميثاق موؤتمر دلهي، الذي حرم ال�ضتعمار تحريمًا باتًا بكل �ضوره 

 .
)60(

واألوانه

�لمفارقة �لرومان�صية: 

 )illusion( يقوم الكاتب في المفارقة الرومان�ضــية »بخلق وهم

على �ضــكل ما وفجاأة يقوم بتدمير هذا الوهم وتحطيمه من خالل 
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انقالب في النبرة اأو الأ�ضــلوب، اأو من خالل مالحظة ذاتية �ضريعة 

  .
)61(

وعابرة، اأو من خالل فكرة عاطفية عنيفة ومناق�ضة«

ومــن المواقــف التي يمكن اأن ت�ضــكل مفارقة رومان�ضــية في 

الم�ضــرحية، الم�ضــهد الــذي يطلب فيه الم�ضــتر تويلمــان من ابنه 

هنري اأن يح�ضــر كر�ضــيًا اآخر للم�ضــتر �ضــتيتلي، مبــرراً ذلك باأن 

. ولكــن »الوهــم« 
)62(

الكر�ضــي الأول ل يليــق بالم�ضــتر �ضــتيتلي

الأخالقــي النبيــل، ينهــار عندمــا يت�ضــح ق�ضــد الم�ضــتر تويلمان 

الحقيقي من اإح�ضار الكر�ضي الآخر، بقوله: 

تويلمان: ل عليك يا �ضــديقي.. اإذا كنت م�ضــممًا على اإتالفه 

فاأتلف كما ت�ضاء.. اإنه على كل حال كر�ضي وحيد. 

�ضتيتلي: وحيد؟ 

تويلمــان: نعــم.. لي�ص لــه اإخــوة يبكونه اإذا هلــك، بخالف 

 .
)63(

الكر�ضي الأول الذي له خم�ضة اإخوة

وقد �ضــبقت الإ�ضــارة اإلى ما في هذا الموقف من مفارقة لفظية 

 .
)64(

اأي�ضًا

ومن اأمثلة المفارقة الرومان�ضــية اأي�ضًا، رغبة الم�ضتر �ضيركل في 

اأن يباع لإ�ضرائيل، فقد علل ذلك بقوله: 
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�ضــيركل: اإن كان لبــد مــن بيعــي فبيعونــي لإ�ضــرائيل، فاإني 

اأ�ضتهي.. 

الثاني: ويلك يا �ضهيوني.. اأما زلت.. 

الأول: )يقاطعه( مهاًل.. دعه يكمل حديثه. 

�ضــيركل: �ضــكراً يا �ضيدي،.. اإني اأ�ضــتهي اأن اأق�ضي اآخر اأيامي 

 .
)65(

في الأر�ص المقد�ضة، بجوار قبر ال�ضيد الم�ضيح

ولكن حين يخبره الجندي الأول باأن دولة اإ�ضرائيل لم يعد لها 

وجود، واأن اأمنيته قد تتحقق اإذا بيع لعرب فل�ضطين، ي�ضيح قائاًل: 

�ضيركل: كال ل تبيعوني لهوؤلء. 

الثاني: األ�ضت ت�ضتهي اأن تق�ضي اآخر اأيامك في الأر�ص المقد�ضة؟ 

الثالث: وبجوار قبر ال�ضيد الم�ضيح؟ 

�ضــيركل: كال ل اأ�ضتهي ذلك الآن )يتوجع( اآه.. اآ.. واح�ضرتاه 

عليك يا اإ�ضــرائيل.. كل خطب بعدك يهون )ينه�ص( خذوني الآن 

 .
)66(

حيث �ضئتم وافعلوا بي ما تريدون

فرغبة الم�ضــتر �ضــيركل اأن يق�ضــي اآخر اأيامه بجوار قبر ال�ضيد 

الم�ضــيح، ما هي اإل »وهم« يتحطم حين يعلم اأن دولة اإ�ضــرائيل لم 
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يعد لها وجود، ويت�ضــح اأنه لم يكن يرغــب في العي�ص في الأر�ص 

المقد�ضة واإنما كان يرغب في العي�ص في كنف اإ�ضرائيل. 

�أثر �لمفارقة في �لم�صرحية: 

توؤدي المفارقة وظيفة هامة في نجاح العمل الأدبي. فالمفارقة 

»لي�ضــت مجرد و�ضيلة تزيين للقول اأو للعمل الأدبي الذي تلد فيه، 

. اإن 
)67(

كمــا اأنها لي�ضــت مجرد �ضــكل جميــل ذي نكهة معينــة«

المفارقــة توؤدي »وظيفة اإ�ضــالحية في الأ�ضــا�ص، فهي ت�ضــبه اأداة 

التوازن التي تبقي الحياة متوازنة اأو �ضــائرة في خط م�ضــتقيم، تعيد 

اإلــى الحياة توازنها عندما تحمل الحياة على محمل الجّد المفرط 

 .
)68(

في جديته اأو عندما ل تحمل ما يكفي من الجد«

في �ضوء المقولة ال�ضابقة نجد اأن الموؤلف قد ا�ضتطاع توظيف 

المفارقــة فــي الو�ضــول اإلــى هدفه من هــذا العمــل الأدبي، وهو 

 ،
)69(

»ال�ضــخرية مــن الإمبراطورية التــي ل تغيب عنها ال�ضــم�ص«

وتعرية ال�ضخ�ضيات الكبيرة في حزبي المحافظين والعمال، ومنها 

�ضخ�ضــية )ولنجتــون �ضــيركل( وهو ال�ضــم الذي اختــاره باكثير 

لون�ضــتون ت�ضر�ضــل، الــذي يبدو فــي الم�ضــرحية �ضــهيونيًا اأكثر 

 .
)70(

�ضهيونية من اأبناء �ضهيون
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لقد اأقام الموؤلف بناءه الم�ضرحي على عن�ضر المفارقة. فمنذ العنوان 

تطالعــك المفارقة بوجهها: »اإمبراطورية فــي المزاد«. لو اأن المعرو�ص 

فــي المــزاد متاع اأو اأثــاث اأو اأدوات، اأو غيرها مما يباع وي�ضــترى، بل 

حتــى لو كان المعرو�ص اإن�ضــانًا عاديًا، لما كانت هنــاك مفارقة. اأما اأن 

يكــون المعرو�ص في المزاد »اإمبراطوريــة«، بكل ما تحمله هذه اللفظة 

مــن مدلول يوحي بالعظمة، والت�ضــاع، والهيمنة، والقوة، وال�ضــطوة، 

والتحكم في م�ضائر ال�ضعوب.. اإلخ ما ت�ضتدعيه لفظة »اإمبراطورية« من 

اإيحــاءات متعددة تدور حول المنعة، اأقول: اأن تكون هذه الإمبراطورية 

معرو�ضة في المزاد، فهنا تكمن المفارقة الكبرى. 

نجد اإذاً، اأن بناء الم�ضــرحية قائــم على المفارقة. تبداأ المفارقة 

مــن العنوان، وت�ضــتمر حتى نهاية الم�ضــرحية. فاإذا بداأنا بالف�ضــل 

الأول، ف�ضــنجد عن�ضر المفارقة هو المهيمن على الأحداث وعلى 

الحــوار الــذي يك�ضــف الموؤلف من خاللــه �ضــيطرة اليهود على 

حزبي المحافظين والعمال، وت�ضــييرهم لدفة الأمور ال�ضيا�ضــية في 

البلد، ودفع الحزب الموالي لهم اأكثر اإلى الحكم. 

وت�ضــتمر المفارقة في �ضــبر غور النواب البريطانيين، ويمثلهم 

في الم�ضــرحية كل من الم�ضتر تويلمان والم�ضتر �ضتيتلي، والم�ضتر 

�ضــيركل. فهم اإما غافلــون عن هذه الهيمنة ال�ضــهيونية غير واعين 
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لها، كما هو الحال بالن�ضــبة للم�ضــتر تويلمان، واإما واعون لذلك 

ولكنهم را�ضون ومغتبطون به، �ضاربون بم�ضلحة �ضعوبهم عر�ص 

الحائط، كما هو الحال بالن�ضبة للم�ضتر �ضيركل. 

كما يتخذ الموؤلف من المفارقة - في الف�ضل الأول، والف�ضول 

التالية- و�ضــيلة لل�ضــخرية من هــوؤلء ال�ضيا�ضــيين البريطانيين. وقد 

مرت بنا نماذج من �ضــخريته ببخل الم�ضتر تويلمان، وبدانة الم�ضتر 

�ضتيتلي. كما �ضخر من �ضكل الم�ضتر �ضيركل، وجعله يتنكر في زي 

امراأة، واأخيراً قاده ليباع في البور�ضة، لول تدخل الكتلة الثالثة. 

كما راأينا كيف اأن عن�ضــر المفارقة كان مهيمنًا على الأحداث 

والحــوار، اأي�ضــًا، فــي الف�ضــل الثانــي. وفيه تعقــد الكتلــة الثالثة 

موؤتمرهــا الذي يدعــو اإلى ت�ضــفية الإمبراطوريــة البريطانية. كما 

كانــت المفارقة هــي المهيمنة على الأحداث في الف�ضــل الثالث، 

الذي تنت�ضــر فيه الكتلة الثالثة وتوؤيدها دول العالم، وتنتهي اأحداثه 

بتنكر الم�ضتر �ضيركل »منقذ الإمبراطورية« في زي امراأة. 

وهكذا، اأي�ضــًا، ت�ضتمر المفارقة حتى الف�ضل الرابع، والأخير، 

الــذي تتحقق فيــه المفارقة الكبــرى التي قامت الم�ضــرحية، منذ 

العنــوان، عليهــا، وهي بيــع الإمبراطورية البريطانيــة التي لم تكن 

تغيب عنها ال�ضم�ص في المزاد. 
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وتبلغ المفارقة ذروتها في نهاية الم�ضرحية عندما تعتر�ص دول 

الكتلــة الثالثــة، التــي كانــت م�ضــتعمرة للبريطانييــن، علــى بيــع 

الإمبراطوريــة البريطانيــة لغير �ضــعوبها، وتنقذ بذلــك ما تبقى من 

هذه الإمبراطورية من ال�ضياع والزوال. 

وهكــذا نــرى اأن المفارقة قد �ضــّكلت العمود الــذي قام عليه 

البناء الم�ضــرحي لهذه الم�ضــرحية. كما راأينا اأن عن�ضر المفارقة قد 

هيمــن علــى اأحــداث وحــوار الم�ضــرحية، ووظف باقتــدار في 

الو�ضــول اإلــى الهدف الــذي اأراده الموؤلف من هذه الم�ضــرحية، 

وهو ال�ضــخرية من الإمبراطورية البريطانية التي لم تكن تغيب عنها 

ال�ضــم�ص، وال�ضخرية من �ضيا�ضييها الذين يغفلون، اأو يتغافلون، عن 

خطر الهيمنة ال�ضهيونية على دولتهم. فجاءت الم�ضرحية متما�ضكة 

البناء، متالحمة ال�ضكل والم�ضمون. 

لقــد نجــح الموؤلف فــي توظيــف المفارقة في الك�ضــف عن 

التناق�ص الذي تعي�ضــه الإمبراطورية، ويعي�ضه زعماوؤها، واأحزابها. 

وبذلــك تكون المفارقة، في هذه الم�ضــرحية، قــد اأدت وظيفتها 

تمامًا، وهي »التركيز على تناق�ضات العالم، وجعل المفارقة و�ضيلة 

.
)71(

لك�ضفها وتعريتها«
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قدم باكثير لهذه الم�ضرحية -كما 

عودنــا في معظــم اأعماله- باآيات من 

القراآن الكريــم هي قوله تعالى {واأن 

اإلى ربك المنتهى - واأنه هو اأ�ضحك 

واأبكى - واأنه هو اأمات واأحيا})73(. 

وفــي �ضــوء هــذه الآيــات الكريمــة 

ن�ضــتطيع اأن ن�ضــع اأيدينــا علــى اأول 

اأرادهــا  التــي  الغايــة  نحــو  الخيــط 

الموؤلف. 

االلــــتزام فـــي 
مسرحية )أبو دالمة()72( 
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ق�ضــم باكثير م�ضــرحيته اإلى اأربعة ف�ضــول وع�ضرة م�ضاهد. في 

الف�ضــلين الأول والثانــي عر�ص باكثير لأبــي دلمة الالهي العابث 

الذي يق�ضي �ضحابة يومه بين الحانات وبين مجل�ص الخليفة ي�ضليه 

بدعاباته ويطرفه بنوادره. وكانت عالقة اأبي دلمة باأ�ضرته على �ضر 

مــا يــرام فهو دائم الخالف مع زوجته وابنــه دلمة الذي يقف اإلى 

جانب اأمه منكرين على ال�ضيخ اأبي دلمة ت�ضابيه ومجونه. 

اأمــا عالقة اأبي دلمة واأ�ضــرته بالخليفة فاأبــو دلمة ل يعدو اأن 

يكون م�ضــحكًا للخليفة يت�ضلى بنوادره اإذا اأكربته هموم ال�ضيا�ضة. 

وقد اتخذت زوجتا الخليفة اأبا دلمة وزوجته و�ضــيلة للتناف�ص فيما 

بينهما، فبينما تنت�ضــر الخيزران لأبي دلمة وتغدق عليه الأعطيات 

والهدايــا، فاإن ريطة تنت�ضــر لأم دلمــة وتقربها وتعينهــا على اأبي 

دلمة اإذا و�ضــل الأمر اإلى م�ضامع الخليفة. وهكذا ظلت المراأتان 

تحر�ضــان كاًل مــن اأبــي دلمــة وزوجتــه علــى الآخــر لتت�ضــليا 

بخ�ضــامهما وبمكايد كل منهما لالآخر. اإل اأن دلمة ينجح في اأن 

ي�ضــلح بيــن اأبيه واأمــه فيترا�ضــيان مبطلين بذلك مكائــد زوجتي 

الخليفــة للتحري�ص بينهما، فتغ�ضــبان عليهمــا وتقطعان عنهما يد 

العون والم�ضاعدة.

اأمــا في الف�ضــلين الثالث والرابع فيحــدث التغيير في حياة اأبي 
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دلمــة، وذلــك اإثر وفاة ولــده دلمة حيث يجزع عليــه اأبو دلمة 

جزعًا �ضــديداً ويحزن حزنًا عظيمًا. ولكن الخليفة لم يكلف نف�ضه 

عنــاء تقديم العــزاء لأبي دلمة في ولده الحبيب اإلى نف�ضــه، فيجن 

جنــون اأبي دلمة ويغ�ضــب مــن الخليفــة ويجد عليه في نف�ضــه. 

والحوار التالي بين اأبي دلمة وزوجته يجلو ذلك بو�ضوح:

اأم دلمة: )بعد �ضمت ق�ضير( هذا ال�ضحى قد متع يا اأبا دلمة، 

اأفــال تقــوم الآن فترتدي ثيابك وتذهب اإلى اأميــر الموؤمنين فلعلك 

تجد في مجل�ضه ما ين�ضيك بع�ص همك ويعزيك وتنال لنا �ضيئًا من 

بره؟

اأبــو دلمــة: )يتنهــد( اآه يا اأم دلمة لقد �ضــرت اأكــره مجل�ص 

 من �ضــيبه لما 
ّ
المهــدي ومن فيه، ولول افتقاري اإلى ما يفي�ص علي

اأريت هوؤلء وجهي، ول اأ�ضــمعتهم �ضوتي، فواهلل ل اأن�ضى اأبداً اأن 

اأحداً منهم لم يجئ لتعزيتي في دلمة!

اأم دلمــة: ويحــك يا زند! اأما تــزال تطوي على هــذا الوجد 

�ضلوعك؟ اأفكنت تطمع اأن يجيء اأمير الموؤمنين لتعزيتك؟

اأبــو دلمــة: بل كان يكفــي اأن يبعث واحداً من رجال ق�ضــره 

ليوا�ضيني في م�ضابي.
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.......

اأبو دلمة:... اإنما اأبو دلمة عندهم اآلة ت�ضلية واإ�ضحاك!

اأم دلمــة: ويحــك يا زند لقد علمت اأن هــذه منزلتك عندهم 

من قبل فما عدا مما بدا؟

اأبــو دلمة: نعم كنت اأعلم اأن هذه منزلتي عند المهدي، وعند 

اأبيه المن�ضــور قبله، وعمه ال�ضــفاح قبل ذلــك، فكلهم كان يدنيني 

وينفحني بالمال ليت�ضــلى بنوادري وي�ضحك من عجري وبجري، 

وكنت را�ضــيًا عن ذلــك مغتبطًا به، ولكني ما كنــت اأظن اأني من 

الهوان عليهم بحيث يموت ابني فال يعزيني منهم اأحد ول ي�ضــاأل 

 .
)74(

عني في يوم م�ضابي

هكذا يتفجر الأ�ضــى والحزن وخيبة الأمل في نف�ص اأبي دلمة 

لموقف الخليفة منه. وهذا حوار اآخر بين اأبي دلمة و�ضــديقه اأبي 

عطاء:

اأبــو عطــاء: ويحك يــا اأبا دلمــة اأما تــزال واجداً علــى اأمير 

الموؤمنين اأن لم يبعث اأحداً لتعزيتك؟

اأبــو دلمة: لــن اأغفر له هذا التق�ضــير اأبداً، اأمــا يعلم اأن دلمة 

عنــدي خيــر من ولديــه مو�ضــى وهــارون؟ اأيزدريني لأني اأ�ضــليه 
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واأ�ضــحكه؟ ويله، اهلل يعلم وحده اأّينا ي�ضــخر ب�ضــاحبه وي�ضحك 

منه!)75(.

وهكذا يقرر اأبو دلمة في نف�ضــه اأمراً. فبعد اأن كان ي�ضــتخدم 

موهبته الكوميدية في اإ�ضــحاك الخليفة، متخذاً من �ضــكله واأ�ضرته 

ومعاناته و�ضــيلة لذلك، اإذا باأبي دلمة ي�ضبح �ضاحب مبداأ ور�ضالة 

اإ�ضــالحية نقدية ي�ضتخدم موهبته الكوميدية و�ضيلة لها. وقد كانت 

اأعظــم فتنة فــي ذلك الوقت تواجــه الخالفة وتكاد تع�ضــف بها، 

وهــي حديث النا�ص فــي كل مجل�ص، هي فتنة الخوارج الذين اأعيا 

الخليفة اأمرهم. فماذا كان راأي اأبي دلمة في هذه الم�ضاألة؟

اأبــو عطاء: اأراك كثير التجني على المهــدي يا اأبا دلمة، فلعله 

ما ن�ضــي اأن يبعث لتعزيتك اإل لما ي�ضــغله من اأمر هوؤلء الخوارج 

الذين ا�ضت�ضرى خطرهم.

الجنيــد: نعــم قــد �ضــار اهتمامه بهــم حديث النا�ــص في كل 

مكان.

اأبو دلمة: ما اأدري واهلل  لَم يريد اأن يحاربهم وهم م�ضــلمون 

مثلنا ي�ضهدون اأن ل اإله اإل اهلل واأن محمداً ر�ضول اهلل، اأفال يتركهم 

و�ضاأنهم؟
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الجنيد: )ب�ضــوت منخف�ص( �ضه! لو �ضــمعك اأحد من رجاله  

تقول هذا ما �ضلمت من العقوبة.

اأبو عطاء: نعم... حذار يا اأبا دلمة.

اأبو دلمة: واهلل لأقولن هذا لرجاله في الق�ضــر ولجنوده اأي�ضًا، 

فما اأرى جّلهم اإل راغبين عن الخروج لقتال هوؤلء الم�ضلمين!

اأبــو عطاء: ويلك يا �ضــيخ اإيــاك اأن تفعل فــواهلل ليكونن وباًل 

عليك.

 .
)76(

اأبو دلمة: واأنا واهلل ل اأبالي

ولعلنــا ندرك مدى جراأة اأبي دلمة هــذه اإذا علمنا اأن الخليفة 

كان ي�ضرب اأعناق العلماء الذين يفتون بعدم جواز حرب الخوارج 

. ويذهب اأبو دلمة اإلى ق�ضــر الخليفة ويتخذ 
)77(

لأنهــم م�ضــلمون

من الزي الغريب الذي فر�ضــه الخليفة -باإ�ضــارة من وزيره الربيع 

بن يون�ص- على جنوده ومن يغ�ضــى ق�ضره اأن يلب�ضه و�ضيلة للتندر. 

وحين ي�ضــل الأمر اإلى م�ضامع الخليفة ي�ضحك من تندر اأبي دلمة 

. اإل اأن الخليفة يغ�ضــب غ�ضبًا 
)78(

وياأمر باإبطال ذلك الزي الغريب

�ضــديداً حين يعلــم اأن اأبا دلمــة يخذل الجند عن قتــال الخوارج 

بحجة اأنهم م�ضــلمون. وي�ضــرح اأبو دلمة براأيه هذا اأمام الخليفة، 
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فياأمر الخليفة باإر�ضاله مع الجي�ص الخارج لقتال الخوارج ويو�ضي 

قائد الجي�ص باأن يدفع به في ال�ضف الأول من المقاتلة. 

وهكــذا يخرج اأبــو دلمة مع الجي�ــص للقتــال، ولكنه ينجح 

بدعابته وروحه الفكهة في اأن ي�ضــتميل اأحد �ضجعان الخوارج اإلى 

جانــب الخليفة بعد اأن يمنيه بعفــو الخليفة واأمانه، واأن يكافئه بما 

هو اأهل له. ويقتنع الفار�ص وين�ضــحب بخم�ضــين من الفر�ضان اإلى 

جانب جي�ص الخليفة بعد اأن اأخذ اأبو دلمة لهم الأمان من القائد. 

وهكذا رجحت كفة جي�ص الخليفة وانهزم الخوارج وق�ضــي على 

فتنتهم.

وبذلك تحــول اأبو دلمة من ماجن ي�ضــحك الخليفة بنوادره 

ليت�ضــيد دراهمــه، اإلــى �ضــاحب ر�ضــالة يتفاعــل مع همــوم اأمته 

وي�ضــتخدم مواهبــه الكوميديــة في نقــد الأخطاء ال�ضيا�ضــية وحل 

الم�ضــكالت الم�ضتع�ضية. وتنتهي الم�ضرحية بعودة ال�ضفاء بين اأبي 

دلمة وزوجتــه اأم دلمة من ناحية وبين زوجتي الخليفة من ناحية 

اأخــرى، وذلــك بعــد حيلة طريفــة دبرها اأبــو دلمــة ونفذها مع 

زوجته.

بعد هذا ال�ضــتعرا�ص ال�ضــريع للم�ضــرحية، ل اأجدني بحاجة 

اإلــى القول اإن باكثير اأراد اأن يوؤكد على اأن ال�ضــحك نعمة من نعم 
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اهلل عّز وجّل واآية من اآياته، فعلى الإن�ضــان اأن يتخذه و�ضــيلة للنقد 

الهادف وبلوغ اأهداف �ضــامية ل و�ضيلة للهو والمجون وا�ضتهالك 

الوقــت. فهــل يحق لنا بعد هــذا كله اأن نقــول اإن م�ضــرحية )اأبو 

دلمــة( كانت »تغلــب نظرية الفن للفن والفــن لالإمتاع على الفن 

للفائدة والإمتاع معًا«؟

اأرجــو اأن اأكون قد وفقت في عر�ــص وجهة نظري حول هذا 

المو�ضوع واأن اأكون م�ضيبًا فيها.
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لم يقت�ضر باكثير على اإبراز المراأة 

في �ضــورة م�ضــرفة في الأعمال التي 

يبدعهــا ويوؤلفهــا فح�ضــب، بل لقد 

عمد اإلى ق�ضــ�ص التاريخ والأ�ضــاطير 

فاإذا وجد في بع�ضــها نياًل من قد�ضــية 

المراأة اأو موقفًا �ضــلبيًا تجاهها �ضــرع 

يعيد كتابة تلك الق�ضــة معيــداً للمراأة 

اعتبارهــا ومكانتهــا م�ضــححًا خطاأ 

التاريخ اأو معيداً تف�ضــير الأ�ضــطورة. 

وللتدليل على ذلك �ضنتناول ثالثة من 

 الكاتب الذي أنصف المرأة)79(
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اأعمال باكثير، هي: م�ضرحية )�ضر �ضهرزاد( ورواية )�ضاّلمة الق�ص( 

وق�ضــة ق�ضــيرة بعنــوان )عودة الم�ضــتاق(، غيَّــر باكثيــر فيها من 

اأحداث التاريخ اأو اأعاد تف�ضير الأ�ضطورة على نحو جديد. 

�صر �صهرز�د:

لقــد قراأ باكثير ق�ضــة األف ليلة وليلة كغيــره ممن قراأها، ولكنه 

توقــف اأمام الأ�ضــطورة التي قامــت عليها وخال�ضــتها اأن الملك 

�ضــهريار كان يبني بفتاة عذراء كل ليلة ثم يقتلها في �ضــبيحة اليوم 

التالي، وهو يفعل ذلك انتقامًا -بزعمه- من زوجته التي خانته مع 

عبد من عبيد الق�ضــر، وحين علم بذلك قتلهــا وقتل العبد وحلف 

اأن يتــزوج كل ليلــة بفتاة عذراء ثم يقتلها في اليوم التالي انتقامًا من 

جن�ص الن�ضــاء، حتى ا�ضــتطاعت �ضــهرزاد بحكاياتها الم�ضــلية اأن 

تحمي نف�ضها من هذا الم�ضير.

لقد وقف باكثير اأمام هذه الأ�ضــطورة مدققًا متفح�ضًا ولم يرقه 

هــذا التهام الخطيــر للمراأة اأنها خائنة غير موؤتمنة على عر�ضــها. 

فجعل يقلب هذه الأ�ضــطورة وجهًا لظهر ويناق�ص تفا�ضيلها ليدلل 

على تهافتها وعدم منطقيتها، فقد اأخذ يت�ضاءل قائاًل:

»لمــاذا قتــل �ضــهريار زوجته الأولــى؟ األأنها خانتــه مع عبده 
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الأ�ضود؟ الق�ضــة تقول ذلك. ولكن لماذا خانته زوجته؟ ومع من؟ 

مــع عبده الأ�ضــود؟ األــم تجد في رجال الق�ضــر من �ضــاب جميل 

ت�ضــطفيه حبيبًا لهــا؟ وهبها اأغرمت بالعبد لنحراف جن�ضــي فيها 

األي�ــص الأ�ضــبه بمثلهــا اأن تحتاط وتتحفظ حتى ل ينك�ضــف اأمرها 

لأحــد من البالط فما ظنــك بزوجها الملك نف�ضــه؟ وهبها فعلت 

ذلــك فقتلها الملك لذلك، فلماذا اأعلن هذه الف�ضــيحة في النا�ص؟ 

األي�ص الأجدر به اأن ي�ضــترها ول يدع اأحداً يعلم بها؟ األي�ص العر�ص 

الذي انتهك هو عر�ضــه؟ األي�ص اإ�ضــهار ذلك ممــا يغ�ص من مقامه 

بيــن رعيته؟ اأما كان ي�ضــتطيع اأن يقتلها ويزعــم للنا�ص اأنها ماتت؟ 

وكم في ظالم الق�ضــور من جرائم ترتكــب ونفو�ص تزهق واأعناق 

تقطع دون اأن يعلم النا�ص عنها �ضــيئًا. ثــم ماذا يدفعه اإلى اأن يدخل 

كل ليلــة بعــذراء حتى اإذا اأدركها ال�ضــباح قتلها؟ الق�ضــة تقول اإنه 

ينتقم من جن�ص الن�ضــاء. ولكن اأكان �ضهريار قا�ضي القلب اإلى هذه 

الدرجة؟ األم يبرد غليل انتقامه بعدما قتل ع�ضــرات منهن؟ األم يجد 

بينهــن واحــدة تملــك قلبه اأو تاأ�ضــر لبــه اأو تثيــر في نف�ضــه الرقة 

والعطف؟ اأكان من الي�ضــير عليه اأن يف�ضي اإلى اإحداهن ثم ي�ضلمها 

اإلى �ضيف الجالد؟ وهبوا اأن �ضهريار بهذه ال�ضورة ال�ضاذة المنكرة 

من الق�ضوة وتبلد الح�ص وموت ال�ضعور فكيف ا�ضتطاعت �ضهرزاد 

اأن تحمــي نف�ضــها مــن هــذا الم�ضــير التع�ــص؟ اأبتلك الق�ضــ�ص 
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والحكايــات التــي ترويهــا له ليلة بعــد ليلة؟ هكذا تزعم الق�ضــة. 

ولكن هل يعقل اأن ملكًا بهذا الو�ضــف وفي �ضــورة غ�ضــب كهذا 

الغ�ضــب المزعوم يمكن اأن يرده عن داأبه �ضــماع هذه الحكايات 

كاأنما هو طفل �ضــغير في غاية ال�ضــذاجة والبراءة؟ واإذا كان يبقي 

عليها لي�ضــمع بقية ق�ضــة اأو حكاية اأعجبته منها فما الذي يمنعه اأن 

يحملهــا علــى الم�ضــي فــي ق�ضــتها تلــك حتــى بعــد اأن يطلــع 

ال�ضباح؟«)80(.

وهكذا انتهت به هذه الت�ضاوؤلت اإلى اأن يكتب م�ضرحية »�ضر 

�ضــهرزاد« وي�ضــل فيها اإلى تف�ضــير منطقي لعقدة الملك �ضــهريار 

وهي اأنه اأ�ضــيب بالعنَّة نتيجة اإفراطه في الخمر والن�ضاء، فكان كل 

ليلــة يتــزوج بعــذراء وحين يف�ضــل في موا�ضــلتها يقتلهــا لكي ل 

يفت�ضــح اأمــره. وقــد علمت �ضــهرزاد ب�ضــره مــن طبيبه ر�ضــوان 

وتعاونــت مــع الطبيــب على �ضــفائه من علتــه فنالــت بذلك حبه 

وعطفه فاأبقى على حياتها.

اأما زوجة �ضــهريار الأولى فاإنها لحظت ان�ضرافه عنها ولكنها 

لــم تكن تعلم بعلته، وظنت اأنه زهد فيهــا ولم يعد يحبها. فدبرت 

حيلــة بريئة لتثير غيرته عليها، فاتفقت مع قهرمان الق�ضــر على اأن 

يح�ضر لها عبداً خ�ضيًا لي�ضبطه زوجها الملك عندها في مخدعها، 
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حتــى اإذا ثار وغ�ضــب اأعلنت له حقيقة تدبيرهــا واأنها فعلت ذلك 

لتثيــر غيرتــه فتجــد �ضــبياًل لمعاتبتــه علــى هجرانــه وظلمــه لها. 

وا�ضــتجاب القهرمان لطلبها ولكنه فــي اللحظة الأخيرة خاف من 

غ�ضــب الملك اإذا علم با�ضــتراكه في الأمر فاأعلن له حقيقة التدبير 

الذي دبرته زوجته واأخبره اأن العبد خ�ضــي ل اأرب له في الن�ضــاء. 

ولكن �ضــهريار ا�ضــتغل هذه الفر�ضة ليجد له عذراً لقتل زوجته ظنًا 

منه اأنها تعلم بعجزه. 

وهكــذا نجد باكثير يبــرئ المراأة من تهمة ل�ضــقت بها لأكثر 

من األف عام، ول يبالي اأنه اإذ يبرئ المراأة فاإنه اإنما يل�ضــق بالرجل 

اأحط ال�ضــفات واأب�ضعها. ففي الأ�ضــطورة ب�ضكلها القديم قد يجد 

المرء عذراً ل�ضــهريار فيما يقترفه من جرائم بحق فتيات بريئات ل 

هته في جن�ص  ذنــب لهن اإل اأنهن من جن�ص المــراأة التي خانته فكرَّ

الن�ضــاء. اأقــول قد يجد المــرء عذراً اأو علــى الأقل دافعــًا لجرائم 

�ضــهريار تلــك واإن كان انتقامــه اأكبر من الجريمة نف�ضــها. اأما في 

ال�ضــكل الجديد لالأ�ضــطورة من وجهة نظر باكثير، فنجد �ضــهريار 

�ضــريراً مجرمًا يقتل زوجته الأولى مع علمه بطهرها وبراءتها، ول 

يكتفي بذلك، بل ي�ضــيع عنها اأنها خانته مع عبده فيلوث �ضــمعتها 

بعد اأن لقيت ربها، ل ل�ضــيء اإل ليجد لنف�ضه مبرراً اأمام النا�ص لقتل 



184

مئات العذارى البريئات لمجرد اأنه ف�ضــل في موا�ضــلتهن حتى ل 

ينف�ضــح �ضر عجزه. اأي اإن�ضــان يمكن اأن ي�ضل اإلى هذا الدرك من 

الوح�ضية والنحطاط الأخالقي؟ بل اأي حيوان متوح�ص يمكن اأن 

يفعــل كل هــذه الجرائم بكل بــرودة اأع�ضــاب؟ اإن باكثير ل يبالي 

-كما قلنا - اأن يل�ضــق بالرجل كل تلك الوح�ضــية والنحطاط في 

�ضــبيل اأن يبــرئ المــراأة وينقي �ضــاحتها من تهمة ظلــت تالحقها 

مئات ال�ضنين.

ول يقف تقدي�ص باكثير للمراأة عند هذا الحد، بل نجده يجعل 

�ضــهرزاد تلك الفتاة الجميلة الناعمة تفلح في تروي�ص هذا الوح�ص 

�ص  الإن�ضــاني -�ضــهريار- فتعالج مر�ضــه وت�ضــفي عقدتــه، وتروِّ

وح�ضــيته وتخلق منه اإن�ضــانًا �ضــويًا محبًا للخير والجمال. فجعلته 

ر عن جرائمه باأن يدفع ديات العذارى الالئي اخترم �ضــبابهن،  يكفِّ

بل واأن يعلن في النا�ص اأن من لديه عذراء فليزوجها وعلى �ضــهريار 

مهرهــا)81(. واأخيــراً فقد جعلته يتنازل عن الملك ويعتزم ال�ضــياحة 

في الأر�ص اقتفاء لآثار ال�ضندباد الذي كانت �ضهرزاد تحدثه عنه:

�ضهريار: خذيني معك بعيداً عن هذا الق�ضر.

�ضهرزاد: اإلى اأين يا مولي؟
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�ضــهريار: اإلى حيث نقتفي اآثار �ضــندبادك البحري في مناكب 

الأر�ص!

�ضهرزاد: )يغلبها الفرح( اأحقًا يا حبيبي اعتزمت ذلك؟

�ضهريار: اإذا �ضئِت يا حبيبتي ور�ضيِت.

�ضهرزاد: كيف ل اأر�ضى وهذه اأمنيتي الكبرى!)82(. 

دللة �لعنو�ن:

وقبــل اأن نترك �ضــهرزاد و�ضــهريار ينبغي اأن نقــف اأمام دللة 

العنوان الذي اختاره باكثير لم�ضــرحيته وهو »�ضــر �ضهرزاد«. فقد 

اأ�ضــكل ذلك على بع�ــص الباحثين الذيــن تناولوا هذه الم�ضــرحية 

بالدرا�ضــة اإذ راأوا اأن الأولى بباكثير اأن ي�ضمي تلك الم�ضرحية »�ضر 

�ضــهريار« ل »�ضر �ضهرزاد« اإذ اإنه ا�ضــتطاع في تلك الم�ضرحية اأن 

يك�ضــف ال�ضــر الــذي كان يحدو ب�ضــهريار اإلى قتــل العذارى في 

�ضبيحة ليلة بنائه بهن)83(. 

والــذي اأراه اأن باكثير اختار هذا العنوان ل�ضــببين، اأحدهما اأنه 

اأراد اأن يجعل ا�ضــم �ضــهرزاد على العنوان لأنها هي محور الق�ضــة 

وهــي التي تمّثل المراأة التي اأراد اأن يبرئها من تهمة معيبة ل�ضــقت 
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بهــا، وثانيهمــا اأنــه اأراد اأن يقول اإن �ضــر �ضــهرزاد اأعظم من �ضــر 

�ضــهريار، ذلك اأنه بغ�ص النظر عن ال�ضــر الذي كان يجعل �ضهريار 

يقتــل في كل �ضــباح فتــاة بعد ليلة مــن بنائه بها، �ضــواء كان ذلك 

انتقامًا من جن�ص الن�ضــاء اأو حفاظًا على �ضــر عجزه اأو لأي �ضــبب 

اآخر، فاإن ال�ضــر الأعظم هو كيف ا�ضــتطاعت �ضهرزاد اأن تنجو من 

هــذا الم�ضــير؟ ما هو هذا ال�ضــر الــذي جعل �ضــهريار يتوقف عن 

ارتــكاب هذه الجرائم بعد زواجه ب�ضــهرزاد؟ اأهــو حقًا حكاياتها 

الأ�ضطورية؟ ل، اإن باكثير يك�ضف عن �ضر �ضهرزاد الذي ا�ضتطاعت 

به اأن ت�ضــفي �ضــهريار وترو�ص وح�ضــيته، فا�ضــتحق هذا ال�ضر اأن 

يحتل العنوان. اأما الحكايات الأ�ضــطورية فهي القناع الذي تخفى 

خلفه �ضــهريار ليكتم عن النا�ص خبر مر�ضه ويوهمهم اأنه اأبقى على 

�ضــهرزاد ب�ضــبب حكاياتها، تمامــًا كما اأوهمهم من قبــل اأنه يقتل 

العذارى انتقامًا من جن�ص الن�ضاء ليخفي بذلك �ضر عجزه.
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اأحمــد باكثير  يعد الأديــب علي 

)1910- 1969( مــن اأبــرع الكتاب 

الذين مار�ضــوا كتابة الق�ضة التاريخية 

فــي الأدب العربي. وقــد ترك باكثير 

خم�ص روايــات تاريخيــة، كما ترك 

اأكثــر من ع�ضــر م�ضــرحيات تاريخية 

طويلــة بالإ�ضــافة اإلــى ملحمــة عمر 

وهــي مكونــة من 19 جــزءاً، تحكي 

�ضــيرة الفــاروق عمــر بــن الخطاب 

-ر�ضــي اهلل عنه - منذ تولى الخالفة 

 المسرحيات التاريخية
القصيرة بين الفن والتاريخ)84(  
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حتى ا�ضت�ضهاده. كما ترك باكثير العديد من الم�ضرحيات التاريخية 

الق�ضيرة، التي كان ين�ضــرها في ال�ضحف والمجالت، وقد اأ�ضدر 

منها في حياته مجموعتين هما )من فوق �ضــبع �ضماوات( و)هكذا 

لقــي اهلل عمر( كل مجموعة منهمــا تحتوي على 7 تمثيليات، وما 

زالت بقية التمثيليات غير مجموعة في كتاب حتى الآن.

لماذ� �لتاريخ؟

علــل باكثير �ضــبب اإيثــاره للتاريخ م�ضــدراً لق�ض�ضــه بقوله اإن 

»اأحــداث التاريخ قد تبلورت على مر الأيام فا�ضــتطاعت اأن ُتنزع 

عنهــا المالب�ضــات والتفا�ضــيل التي لي�ضــت بذي بــال من حيث 

الدللت التي يت�ضــيدها الكاتب للو�ضول اإلى الهدف الذي يرمي 

اإليــه في عمله الفني، ولذا فاإن اأحــداث التاريخ تعين الكاتب على 

بلوغ غايته في جعل العمل الفني ي�ضــور حقيقة اأو�ضع واأرحب من 

الحقيقة  التي يمثلها الواقع«)85(.

ولــم يكن باكثير فــي اعتماده على التاريخ م�ضــدراً للكثير من 

ق�ض�ضــه يعي�ص في عالم بعيد عن عالــم الواقع الذين يحياه، بل لقد 

كان يتخــذ التاريخ و�ضــيلة لنقد الواقع بطريقة غير مبا�ضــرة. تقول 

الباحثــة مديحة عواد �ضــالمة فــي اأطروحتها عن م�ضــرح باكثير: 
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»كان باكثير من اأوائل الكتاب الم�ضــرحيين الذين ت�ضدوا لمحاولة 

الك�ضــف عن الواقع العربي المعا�ضــر بهذا الإبعاد الزمني المتمثل 

في ا�ضــتمداد عقدة الم�ضــرحيات مــن التاريخ، وعقد ال�ضــلة بين 

الما�ضــي والحا�ضر بهدف تطوير الحا�ضر نحو الم�ضتقبل الأف�ضل 

والأكثــر رقيًا وازدهاراً«)86(. وت�ضــيف قائلة: »وطبيعي اأنه لم يقدم 

هــذا الهتمام بالواقع التاريخي لذاتــه واإنما كان يعمد في هذا اإلى 

الإبعاد الزمني ليت�ضــنى له التعليق على الواقع المعا�ضــر الذي يحّد 

من قدرته على تناول الأمور من الزاوية التي يراها«)87(.

�لتركيز:

اإن اأول مــا يلفــت نظرنــا في هــذه التمثيليات من حيث ال�ضــكل 

الخارجي هو �ضغر حجمها وتركيزها على موقف اإن�ضاني معين لبطل 

اأو اأبطــال التمثيليــة، وكذلك نلحظ تكثيف الحــوار فيها بحيث تغني 

�ضــطور قليلة عن تفا�ضــيل كثيرة. وقد اأ�ضــارت الباحثــة مديحة عواد 

�ضــالمة اإلى اأن باكثير في هذه الم�ضــرحيات الق�ضيرة قد »نجح بالفعل 

في اأن يعك�ص ت�ضــوره الوا�ضــح لطبيعة الم�ضــرحية الق�ضيرة من حيث 

حاجتها اإلى التركيز في المو�ضــوع الذي تعر�ضه، فهو يعر�ص في كل 

م�ضرحية من هذه الم�ضرحيات موقفًا اإن�ضانيًا معينًا ثم يطوره«)88(.



190

وبالرجوع اإلى المجموعتين اللتين �ضــدرتا في كتاب نجد اأن 

معــدل �ضــفحات كل تمثيليــة هــو �ضــبع �ضــفحات مــن القطــع 

المتو�ضــط. كذلــك نجد اأن الحــوار مكثف فيها بحيث تك�ضــف 

الكلمات القليلة عن تفا�ضيل كثيرة.

�ل�صدق �لتاريخي و�ل�صدق �لفني:

ممــا يلفت النظر اأي�ضــًا في هــذه التمثيليات هو التــزام باكثير 

بحرفيــة الحدث التاريخي الرئي�ص الذي تقوم عليه الق�ضــة، فينقله 

لنــا كاماًل كما روته كتب التاريخ، دون اأن يهمل منه �ضــيئًا اأو يغّير 

فيه، بل اإنه لينقل لنا الحوارات بن�ضها كما وردت في كتب التاريخ 

اأو كتــب الأدب. علــى اأن باكثير قد ياأخذ بروايــة دون اأخرى في 

حــال تعدد الروايات، لعتبارات فنية اأو فكرية تجعله يرجح رواية 

على اأخرى. وقد يغير تغييراً طفيفًا في بع�ص التفا�ضيل الجانبية بما 

ل يخــل باأ�ضــل الحدث التاريخــي. كذلك نجد باكثير يف�ضــر لنا 

الأحداث وي�ضرح مالب�ضــاتها ول يكتفي بمجرد �ضرد الحوادث، 

كما �ضيت�ضــح ذلــك من خالل تناولنــا للنموذجين اللذين �ضــنمثل 

بهما، وهما م�ضرحيتا )جار اأبي حنيفة( و)ثالثون األف دينار(.
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1- جار �أبي حنيفة:

ن�ضــرت هذه الم�ضــرحية �ضــمن المجموعة التي تحمل ا�ضــم 

)هكذا لقي اهلل عمر(، وتحكي الق�ضــة ال�ضهيرة التي جرت لالإمام 

اأبــي حنيفة النعمــان - رحمه اهلل -، مع جــاره المزعج. ولمعرفة 

الأ�ضــل التاريخي الذي اعتمد عليه باكثير، نورد ن�ص الق�ضــة كما 

اأوردها ابن خلكان في )وفيات الأعيان(، يقول ابن خلكان)89(:

كان لأبــي حنيفة جار بالكوفة اإ�ضــكافي يعمل نهــاره اأجمع، 

حتــى اإذا جّنــه الليل رجع اإلــى منزله، وقد حمل لحمــًا فطبخه اأو 

�ضــمكة في�ضويها ثم ل يزال ي�ضــرب حتى اإذا دب ال�ضراب فيه غرد 

ب�ضوت، وهو يقول:

�أ�صاعونــي و�أي فتــى �أ�صاعو�  

ثغــر و�صــد�د  كريهــة   ليــوم 

فال يزال ي�ضــرب ويردد هذا البيت حتــى ياأخذه النوم، وكان اأبو 

حنيفة ي�ضــمع جلبته كل ليلة، واأبو حنيفة ي�ضــلي الليل كله، ففقد اأبو 

حنيفــة �ضــوته ف�ضــاأل عنــه، فقيل: اأخــذه الع�ضــ�ص منذ ليــال وهو 

محبو�ــص، ف�ضــلى اأبو حنيفة �ضــالة الفجــر من غٍد وركــب بغلته،  

وا�ضــتاأذن على الأميــر، فقال الأميــر: ايذنوا له واأقبلوا بــه راكبًا ول 
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تدعوه ينزل حتى يطاأ الب�ضــاط ببغلته، ففعل، ولم يزل الأمير يو�ضع له 

فــي مجل�ضــه، وقال: مــا حاجتك؟ فقال: لــي جار اإ�ضــكاف اأخذه 

الع�ضــ�ص منذ ليال، ياأمر الأمير بتخليته، فقال: نعم، وكل من اأخذ في 

تلــك الليلة اإلى يومنا هذا فاأمر بتخليتهــم اأجمعين، فركب اأبو حنيفة 

والإ�ضــكاف  يم�ضــي وراءه، فلما نزل اأبو حنيفة م�ضــى اإليه وقال: يا 

فتى اأ�ضعناك؟ فقال: ل بل حفظت ورعيت جزاك اهلل خيراً.

هــذه هي الق�ضــة كاملة كمــا رواها ابن خلــكان، وقد رويت 

بنف�ص ال�ضيغة في عدد من المراجع مع بع�ص الختالفات الطفيفة. 

والآن لنــر كيــف تنــاول باكثير هذه الق�ضــة، وهل التزم بالأ�ضــل 

التاريخي؟ وهل هناك اإ�ضافات اأ�ضافها باكثير؟ ولماذا؟ 

لقــد التزم باكثير بكل ما ورد في الأ�ضــل التاريخي، واختار من 

كل رواية ما يراه الأن�ضب من الوجهة التاريخية والفنية، فالجار كان 

ي�ضكر كل ليلة ويغني البيت المذكور، واأبو حنيفة يذهب اإلى الأمير 

عي�ضــى بن مو�ضــى لي�ضــفع له حتى يطلقه من الحب�ص بعد اأن حب�ضه 

الع�ضــ�ص، والأمير يكرم اأبا حنيفة لدرجة اأنه ياأمر اأتباعه اأن ل يدعوه 

يترجل حتى يطاأ الب�ضــاط ببغلته، ويطلق كل من قب�ص عليه مع الجار 

حتــى يوم زيارة اأبي حنيفة اإكرامًا لــه، وقد اختار باكثير الرواية التي 

توؤكد توبة الجار تاأثراً من موقف اأبي حنيفة الكريم معه.
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�ل�صدق �لفني:

اإلــى هنا نــرى باكثير ملتزمًا بالأ�ضــل التاريخــي كما ورد في 

المراجع التي اأوردته، اإل اأن باكثير قد اأطلق لخياله العنان في �ضــد 

الثغرات الفنية في الق�ضة، بما ل يم�ص بالأ�ضل التاريخي بل يتناغم 

معــه ويكملــه. فلم ي�ضــاأ باكثير -مثــاًل- اأن يظل الجــار غفاًل من 

ال�ضــم فاختار له ا�ضم )عا�ضــم بن عبد العزيز(، كما نجده يبرر ما 

هو عليه من �ضــكر وعربدة بك�ضاد تجارته، وذلك من خالل حوار 

يــدور بينه وبيــن زوجته -التــي اأ�ضــاف باكثير �ضخ�ضــيتها- في 

الم�ضــهد الثاني من الم�ضرحية، كما جعل باكثير لأبي حنيفة اأيادي 

اأخرى على الجار فهو الذي يدفع عنه اأجرة البيت دون علمه لعدم 

قدرته على ال�ضــداد )�ص �ص71-73(، كذلك نجد الجار ي�ضاأل اأبا 

حنيفــة عــن اأحــب الأعمال اإلــى اهلل ليكفــر بها عن ذنبه ال�ضــابق 

فيخبــره اأبو حنيفة اأنه الجهاد في �ضــبيل اهلل فيقــرر الجار اأن يلحق 

بركب المجاهدين ليقاتل حتى ي�ضت�ضهد في �ضبيل اهلل )�ص 84(.

غير اأن باكثير قد اأ�ضاف على الق�ضة ما هو اأبعد من مجرد �ضد 

الثغرات الفنية، وذلك ب�ضد الثغرات ال�ضرعية، اإذا جاز التعبير. فلم 

ي�ضــاأ باكثير اأن يترك ت�ضــرف الإمام اأبي حنيفــة يمر هكذا دون اأن 

ي�ضرح للقارئ )اأو الم�ضاهد( الدوافع وراءه واأن يناق�ضه من الوجهة 
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ال�ضــرعية حتــى ل يدع الأ�ضــئلة التي يثيرها هــذا الحدث في ذهن 

القــارئ بدون اإجابات �ضــافية. فــاأول ما يتبادر اإلــى ذهن من يقراأ 

ق�ضــة الإمام اأبي حنيفة مع جاره ال�ضكير -كما اأوردها ابن خلكان 

وغيره- هو: كيف ي�ضــفع الإمام في حّد من حدود اهلل؟ وحتى لو 

لم ي�ضــفع في حّد، واإنما �ضــفع ليطلق من ال�ضــجن بعد اإقامة الحّد 

عليه، كيف ي�ضــفع لرجل �ضكير قد لقي جزاًء ي�ضتحقه؟ وللرد على 

هــذه الت�ضــاوؤلت نجد باكثيــر يتخيل حواراً يدور بيــن الإمام اأبي 

حنيفة وتلميذه النجيب اأبي يو�ضف يناق�ص فيه اأبو يو�ضف الإمام اأبا 

حنيفة بل ويعتر�ص عليه ويجادله، و�ضــنقتطع جزءاً من هذا الحوار 

لأهميته:

اأبو يو�ضف: ل ينبغي لأحد اأن ي�ضفع في حّد من حدود اهلل.

اأبو حنيفة: ل�ضــت هناك يا يعقوب. اإني لن اأ�ضــفع في حّد يقام 

عليه، ولكن �ضاألتم�ص منهم اإطالق �ضراحه بعد ذلك )�ص 76(.

اأبــو حنيفــة: ويحك يــا فتــى! اإن لهذا الجــار اأيــادَي عندي 

تقت�ضيني المروءة اأن اأجزيه عليها.

اأبو يو�ضــف: ما �ضــمعت كاليوم عجبًا. اأي اأياٍد يمكن ل�ضــكير 

مثله اأن ي�ضديها لأبي حنيفة؟
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....

اأبو حنيفة: )محتداً( ا�ضــمع اإذن وافهم. كنت اأقول لنف�ضي: اإذا 

كان هــذا الجار يعاف النوم ويق�ضــي الليل كله مــردداً ذلك البيت 

من ال�ضعر وهو ل يرجو ثوابًا من اهلل ول جزاء من النا�ص، فما بالي 

اأّثاقل عن القيام واأنا اأدعو اهلل واأبتهل اإليه واأطمع في خير ما عنده؟

اأبو يو�ضف: هذه يد واحدة فماذا غيرها؟

اأبــو حنيفــة: كان يقع في نف�ضــي اأن هذا الرجل مــا تخير هذا 

البيــت خا�ضــة ليتغنى به كل ليلــة، اإل اأن حيفًا ربمــا وقع عليه من 

بع�ــص مــن كان يرجوهم مــن النا�ص، فهــو يجد فــي ترديد البيت 

تنفي�ضــًا عن كربه وتهوينًا لخطبه، فكنت اأقول لنف�ضــي: الحمد هلل 

الــذي اأغناني عن النا�ص جميعًا فال اأ�ضــكو منهم ظلمــًا ول حيفًا، 

واأفقرني اإليه وحده �ضــبحانه وهو العادل الرحيم ل يظلم اأحداً ول 

يق�ضو على اأحد.

اأبو يو�ضف: هذه ثانية... والثالثة؟

اأبو حنيفــة: كنت اأعجب من اأمره كيــف يرفع عقيرته باللحن 

ليدل الع�ضــ�ص على مكانه وير�ضــدهم اإلى نف�ضــه، فكنت اإذا قمت 

ليلة و�ضــمعته بعدها تعجبت من طول حلم اهلل و�ضــتره عليه فاأقول 
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لنف�ضــي: هذا �ضتر اهلل �ضــبحانه على هذا العبد المتهتك، فما بالك 

ب�ضتره على الم�ضتورين من عباده )�ص �ص 78-77(.

وهكذا نجد اأن باكثير ل يكتفي بت�ضــجيل الحدث اأو م�ضرحته 

كمــا هو دون اأن ي�ضــتكمل جميــع جزئياتــه ودون اأن يجيب عن 

جميــع الت�ضــاوؤلت التي قد تطــراأ على ذهن القارئ اأو الم�ضــاهد 

حيــن يقــراأ اأو ي�ضــاهد هــذه الق�ضــة. فنجده يجيب عــن كل هذه 

الت�ضاوؤلت، بطريقة �ضل�ضة غير متكلفة، من خالل الحوار المتخيل 

بين اأبي حنيفة وتلميذه اأبي يو�ضــف. واإ�ضــافة �ضخ�ضية اأبي يو�ضف 

تبدو غير مفتعلة ول مقحمة، بل هي من�ضجمة مع اأحداث الق�ضة، 

فاأبو يو�ضــف هو تلميذ اأبي حنيفة النجيب الذي ل يذكر اأبو حنيفة 

اإل ويذكــر معه. وقد ا�ضــتطاع باكثير اأن يحتــال بذكاء حتى يجعل 

اأبا يو�ضــف التلميذ يوجه تلك الأ�ضئلة اإلى اأ�ضتاذه، فجعل اأبا يو�ضف 

ن اإجابات اأبــي حنيفة وكاأنه اإنما ا�ضــتفزه باأ�ضــئلته ليزداد من  يــدوِّ

علمــه وحكمتــه، وتلك حيلــة بارعة تتفــق مع ما عــرف عن اأبي 

يو�ضف من الذكاء والدهاء:

)كان اأبــو يو�ضــف طول هــذه المدة يكتب ما ي�ضــمع دون اأن 

ي�ضــعر اأبــو حنيفــة بذلــك اإذ كان م�ضــغوًل عنه ب�ضــوغ الحديث 

واإلقائه، ولكن تحين التفاتة منه الآن اإلى اأبي يو�ضف(
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اأبــو حنيفــة: ويحــك ماذا ت�ضــنع يا يعقــوب؟ اأتت�ضــاغل عني 

بالكتابة؟

اأبو يو�ضف: بل اأقيد يا �ضيدي ما اأ�ضمع عنك.

اأبــو حنيفة: هيــه.. اأكنت تعمــدت خالفي لت�ضــتدرجني اإلى 

هذا؟

اأبــو يو�ضــف: اأجل يا �ضــيدي الإمام فهب لي �ضــوء اأدبي اليوم 

معك.

اأبو حنيفة: قم بنا الآن اإلى الأمير.

اأبو يو�ضف: بل ا�ضتمر اأوًل في اإمالئك.. دعني يا �ضيدي اأ�ضمع 

الرابعة. 

اأبو حنيفة: الآن وقد ك�ضفت حيلتك؟ انه�ص ويلك.

)يتهياآن للخروج( )�ص 78(.

كما برر باكثير ت�ضــرف اأبي حنيفة باأنه واجب الجوار، وذلك 

مــن خالل الحوار الــذي اأداره بين اأبي حنيفة وجــاره في مجل�ص 

الأمير:

عا�ضــم: )يم�ضــي في بكائه( ت�ضــاأل عني يا �ضــيدي وتح�ضــر 
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لروؤيتي، واأنت تعلم اأني اأع�ضي اهلل في كل ليلة؟

اأبــو حنيفــة: هذا حق الجوار يا عا�ضــم، واهلل وحده هو الذي 

يدين العباد بذنبهم فيغفر لمن ي�ضاء ويعذب من ي�ضاء )�ص 83(.

وهكــذا نجد اأن باكثيــر قد التزم بالأحداث التاريخية للق�ضــة 

كمــا نقلتهــا لنا كتب التــراث، ولكنه لم يقف عندها، بل اأ�ضــاف 

عليها من خياله ما ف�ضرها وجعلها اأكثر متعة وفائدة.

2- ثالثون �ألف دينار)90(

في هذه الم�ضــرحية يلتقط باكثير ق�ضة ربيعة الراأي واأبيه فروخ 

الذي تركه جنينًا في بطن اأمه وخرج مجاهداً في �ضــبيل اهلل ثم عاد 

وقد اأ�ضــبح ابنه عالمًا ي�ضــار اإليه بالبنان، من تالميذه مالك بن اأن�ص 

اإمام دار الهجرة.

�ل�صدق �لتاريخي

بداية نورد الق�ضــة كما رواها ابن خلكان في )وفيات الأعيان(، 

لنرى كيف ت�ضرف فيها باكثير وعلى اأي نحو؟، يقول ابن خلكان:

»حدثني م�ضــايخ اأهــل المدينة اأن فروخًا اأبــا عبد الرحمن بن 
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ربيعــة خرج في البعوث اإلى خرا�ضــان اأيام بني اأميــة غازيًا وربيعة 

حمل في بطن اأمه، وخلف عند زوجته اأم ربيعة ثالثين األف دينار، 

فقدم المدينة بعد �ضــبع وع�ضــرين �ضــنة وهو راكب فر�ضًا وفي يده 

رمــح، فنزل ودفع الباب برمحه فخــرج ربيعة، وقال: يا عدو اهلل، 

اأتهجــم على منزلي؟ فقــال فروخ: يا عــدو اهلل، اأنت دخلت على 

حرمــي، فتواثبــا وتلبــب كل واحد منهما ب�ضــاحبه حتــى اجتمع 

الجيران، فبلغ مالك بن اأن�ص والم�ضيخة فاأتوا يعينون ربيعة، فجعل 

ربيعــة يقــول: واهلل ل فارقتــك اإل عنــد ال�ضــلطان، وجعل فروخ 

يقــول: واهلل ل فارقتك اإل عند ال�ضــلطان واأنــت مع امراأتي، وكثر 

ال�ضــجيج، فلما اأب�ضــروا بمالك �ضــكتوا، فقال مالك: اأيها ال�ضيخ 

لك �ضــعة في غير هذه الدار، فقال ال�ضــيخ: هي داري واأنا فروخ، 

ف�ضــمعت امراأته كالمه فخرجت وقالــت: هذا زوجي، وهذا ابني 

الــذي خلفــه واأنا حامل بــه، فاعتنقا جميعًا وبكيــا. فدخل فروخ 

المنــزل وقال: هذا ابني؟ فقالت: نعــم، قال: اأخرجي المال الذي 

لــي عنــدك وهــذه معي اأربعــة اآلف دينــار، قالت: قد دفنتــه واأنا 

اأخرجه بعد اأيام، ثم خرج ربيعة اإلى الم�ضــجد وجل�ص في حلقته، 

فاأتاه مالك والح�ضــن بــن زيد وابن اأبي علي اللهبي والم�ضــاحقي 

واأ�ضــراف اأهــل المدينة واأحــدق النا�ص به، فقالــت امراأته لزوجها 
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فــروخ: اخــرج ف�ضــلِّ فــي م�ضــجد ر�ضــول اهلل -�ضــلى اهلل عليه 

و�ضــلم-، فخرج فنظر اإلى حلقة وافرة فاأتاها فوقف عليها فاأفرجوا 

لــه قلياًل فنك�ص ربيعة راأ�ضــه يوهمه اأن لم يــره، وعليه دنية طويلة، 

ف�ضــك اأبــوه فيه، فقال: من هذا الرجل؟ فقالــوا: هذا ربيعة بن اأبي 

عبــد الرحمن، فقال: فقــد رفع اهلل ابني، ورجع اإلــى منزله، وقال 

لوالدتــه: لقد راأيت ولدك على حالة ما راأيــت اأحداً من اأهل العلم 

والفقــه عليها، فقالت اأمه: فاأيما اأحــب اإليك ثالثون األف دينار اأو 

هــذا. فقال: ل واهلل بل هذا، فقالت: فاإني اأنفقت المال كله عليه، 

قال: فواهلل ما �ضيعته«.

لقد التزم باكثير هنا اأي�ضــًا بحرفية الحــدث التاريخي، ففروخ 

يدخل على اأ�ضــرته بعد غياب �ضبعة وع�ضــرين عامًا دون ا�ضتئذان، 

دافعــًا البــاب برمحــه، ويتجمــع النا�ص، اإلــى اآخر مــا هنالك من 

اأحــداث. بــل اإنه ينقــل لنا العبارة التــي وردت على ل�ضــان الإمام 

مالك كما وردت بالن�ص في الأ�ضل التاريخي:

مالك: اأيها ال�ضيخ لك �ضعة في غير هذه الدار)91(

�ل�صدق �لفني

اإن اأول ما يثير الت�ضــاوؤل في ذهن قارئ هذه الق�ضــة هي طريقة 
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دخــول فروخ )والــد ربيعة الــراأي( على اأهله بعد غيبة ا�ضــتمرت 

�ضــبعة وع�ضــرين عامًا. فقــد دخل عليهــم بطريقة فجــة جلفة، ل 

تتنا�ضب مع ح�ضن الأدب ف�ضاًل عن اأن تتفق مع هدي النبي -�ضلى 

اهلل عليه و�ضــلم - و�ضــنته. فهو لم ير�ضــل لهم من يخبرهم بقدومه 

كي ي�ضتعدوا ويتهياأوا، كما وجهنا اإلى ذلك النبي - �ضلى اهلل عليه 

و�ضــلم- في الحديث الذي رواه البخاري في �ضحيحه ) عن جابر 

بــن عبــد اهلل  -ر�ضــي اهلل عنهمــا- اأن النبــي  -  �ضــلى اهلل عليه 

و�ضــلم- قال: اإذا دخلت لياًل فال تدخل على اأهلك حتى ت�ضــتحد 

المغيبــة وتمت�ضــط  ال�ضــعثة(، ورواية م�ضــلم في �ضــحيحه: ) قال 

ر�ضــول اهلل - �ضــلى اهلل عليه و�ضلم-  اإذا قدم اأحدكم لياًل فال ياأتين 

اأهله  طروقًا حتى ت�ضتحد المغيبة  وتمت�ضط    ال�ضعثة (. وبالإ�ضافة 

اإلى اأن فروخًا لم يبعث لأهله من يخبرهم بقدومه -التزامًا بالهدي 

النبــوي- فاإنه اأي�ضــًا لم يقرع الباب م�ضــتاأذنًا بالدخــول بل )دفع 

البــاب برمحــه(، وفي هذا منتهــى الفجاجة والفظاظــة، ومخالفًة 

�ضــريحة لهدي الإ�ضــالم في ال�ضــتئذان، فما الذي حمله على ما 

فعــل؟ ثم هــو حين يتفاجاأ بوجــود رجل في داره )ابنــه ربيعة( لم 

ي�ضاأله من اأنت؟ اأو ماذا  ت�ضنع في داري؟ بل جابهه بالتهام قائاًل: 

)يــا عــدو اهلل، اأنت دخلت على حرمي(. كل هذه الت�ضــاوؤلت لم 
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يتركها باكثير تمر هكذا دون اإجابة �ضــافية، بل قدم لها تف�ضــيراً قد 

ل يتفــق مع الحقيقة التاريخية التي لم يحفل اأحد بتدوينها ول علم 

لنا بحقيقتها، ولكنه بدون �ضــك يتفق مع هدي الإ�ضــالم و�ضنة نبيه 

- �ضــلى اهلل عليه و�ضــلم، ويتفق مع ما يريد باكثيــر لالأدب من اأن 

يكون نبرا�ضــًا ي�ضــيء للنا�ص حياتهم ويعلمهم اأمور دينهم في قالب 

فنــي ممتع، ول يكتفي فقط ب�ضــرد اأو م�ضــرحة حــوادث التاريخ. 

فكيف اأجاب باكثير عن هذه الت�ضاوؤلت؟

لتحقيــق هذا الهدف نجــد باكثير قد اختلق �ضخ�ضــية جديدة 

واأ�ضــافها علــى مجريات الق�ضــة، هذه ال�ضخ�ضــية هي �ضخ�ضــية 

)�ضــالح( وهو - كما تخيله باكثير- ابن عم لزوجة فروخ، وحين 

انقطعت اأخبار فروخ اأخذ �ضــالح يزين لها اأن تطلب من القا�ضــي 

اأن يطلقهــا منه لأنه ل �ضــك قد هلك في القتــال، وكان يرغب في 

اأن ي�ضــطفيها زوجة له طمعًا في المبلغ الكبير )الثالثين األف دينار( 

الــذي تركه زوجها معها، ولكنها كانــت ترف�ص كل اإغراءاته رغبة 

منها في انتظار زوجها وللتفرغ لتربية ابنها، مما جعل �ضالحًا هذا 

يحقــد عليهــا ويحاول الكيد لها. وقد واتته الفر�ضــة حين اأر�ضــل 

فــروخ ر�ضــالة من ينبــع يخبر اأهله فيهــا بقدومه، ملتزمــًا في ذلك 

بالهــدي النبوي ال�ضــريف- كمــا اأراد له باكثير-. ولكن الر�ضــالة 
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وقعت في يد �ضــالح الــذي اأخفاها ولم ُيعلم بهــا زوجة فروخ اأو 

ابنه، بل لقد خرج �ضــالح اإلى ظاهر المدينة وا�ضتقبل فروخًا و�ضّنع 

له على زوجه واأوهمه اأنها قد تزوجت بعده �ضــابًا �ضــغيراً في �ضن 

ابنها واأنها تقيم معه في بيت فروخ ي�ضــتمتعان بما تركه عندها من 

مال، واأخذ يوغر �ضــدره عليها كما �ضــّول له �ضيطانه. وهكذا قدم 

فروخ م�ضحون القلب عارم الغ�ضب يريد اأن يثاأر لكرامته المهدرة 

ويلقن زوجته وزوجها ال�ضــاب در�ضًا لن ين�ضياه، وبهذه الحالة من 

الغ�ضب قدم فروخ فدفع الباب برمحه وحدث ما حدث.

لقــد ا�ضــتطاع باكثير -ببراعــة- اأن يخدم الخــط الدرامي في 

الم�ضــرحية باإ�ضــافة �ضخ�ضــية �ضــالح واأن يزيــد الأحــداث توتراً 

وت�ضــويقًا. وقد خدمت �ضخ�ضــية �ضالح الم�ضــرحية في ناحيتين: 

الناحية الأولى اأنها اأ�ضارت اإلى عمق ت�ضحية هذه الأم المثالية حين 

�ضــحت بزهــرة �ضــبابها فــي انتظــار زوج ل يعلــم اإل اهلل اإن كان 

�ضــيرجع اأم ل، وتنازلت عن حق كفله لها ال�ضــرع الحكيم بطلب 

الطــالق لنقطــاع اأخبار الــزوج، وتنازلت بالتالي عــن حقها في 

التمتع بما اأحله اهلل لها من الزواج. والق�ضــة في اأ�ضــلها التاريخي 

كمــا اأوردهــا ابن خلــكان، ل تولــي هذا الأمــر حقه مــن العناية 

والهتمــام، ولعــل القارئ غيــر المتخ�ضــ�ص يقول لنف�ضــه: لعل 
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ال�ضــرع ل يجيز لهــا اأن ُتطلَّق لنقطاع خبر الــزوج، اأو لعلها غير 

مرغوبــة مــن الخطاب فلم ت�ضــع في الطــالق لعلمهــا اأن اأحداً ل 

يرغب في نكاحها. فخلق باكثير �ضخ�ضــية �ضالح وجعله يلح على 

اأم ربيعــة في اأن ُتطلــق من زوجها الغائب حتــى يتزوجها ليبين لنا 

مقــدار ت�ضــحيتها وعزوفها عن طلب الطالق من زوجها ال�ضــابق 

والــزواج مــن جديد مع وجود من يرغب فيها بــل ويلح عليها في 

ذلك، وبهذا نتبين مقدار ت�ضحية هذه الأم المثالية.

والأمر الثاني الذي حققته �ضخ�ضــية �ضــالح المختلقة هو اأنها 

ف�ضرت لنا تف�ضيراً منطقيًا مقبوًل ت�ضرف فروخ الفظ غير المقبول. 

فــكاأن باكثير يريد اأن يقول لنا اإنه ل يعقل اأن يت�ضــرف هذا الرجل 

المجاهد الذي ق�ضــى زهرة �ضــبابه في الجهاد في �ضــبيل اهلل بهذه 

الطريقة، اإل اإذا كان هناك جزء من الأحداث قد �ضــقط من الرواية 

اأو لــم يهتــم الرواة بنقله اإلينــا، هو الذي دفعه دفعــًا وحمله حماًل 

علــى هذا الت�ضــرف. وهــب اأن هذا المجاهد قــد غفل عن هدي 

النبــي -�ضــلى اهلل عليه و�ضــلم- وعــن اأدب الإ�ضــالم في وجوب 

اإخطــار الأهل قبل مفاجاأتهم بالقدوم وفي وجوب ال�ضــتئذان قبل 

الدخــول، اإما لجهــل بالحكم ال�ضــرعي واإما لفظاظــة في القلب 

وجالفــة في الطبع، فهل يغفل عنها الأديب الم�ضــلم الذي يريد اأن 
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يتخــذ مــن اأدبــه و�ضــيلة لبــث تعاليــم الإ�ضــالم ال�ضــامية ليتاأدب 

الم�ضلمون باآدابه؟ 

وقد تناول الق�ضة بع�ص الأدباء والدعاة المعا�ضرين ولكنهم لم 

يحاولــوا اأن يف�ضــروا لنا هذا الت�ضــرف الغريب مــن فروخ كما لم 

ي�ضــعهم اأن يهملوا ذكره. ومن هوؤلء الأدباء -على �ضــبيل المثال- 

الأ�ضــتاذ محمد ح�ضــن الحم�ضي في �ضل�ضــلته الرائعة )ق�ض�ص من 

التاريخ( في الجزء الرابع الذي عنوانه )اأم ل كالأمهات()92(، فرغم 

اأنه قد �ضاغ الق�ضة باأ�ضلوب اأخاٍذ ممتع في اأكثر من �ضبعين �ضفحة 

مــن القطع المتو�ضــط، اإل اأنه التزم بحرفية الحــدث التاريخي ولم 

يف�ضــره، بل لقد و�ضع المرجع في الهام�ص عند ذكر طريقة دخول 

فــروخ على اأهله )وهو كتــاب تاريخ بغداد( وكاأنــه يريد اأن يثبت 

للقــارئ اأنه نقل هذا الخبر عن كتب التاريــخ، واأنه لي�ص من بنات 

خيالــه. وكذلك فعل الدكتور عبد الرحمن راأفت البا�ضــا في كتابه 

ذائع ال�ضــيت »ق�ضــ�ص من حياة التابعين«، واإن كان قد حاول اأن 

يبــرر دخول فــروخ دون ا�ضــتئذان بقوله اإن فروخًا »وجد نف�ضــه 

فجاأة اأمام داره واألفى بابها م�ضقوقًا فاأعجلته الفرحة عن ال�ضتئذان 

علــى اأهلها وولج من الباب واأوغل في �ضــحن الــدار«)93(، ولكن 

هذا التبرير غير موفق ول ي�ضــوغ احتدام النــزاع بين فروخ وابنه، 
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كما ل ي�ضير من قريب ول من بعيد اإلى عدم اإخطار اأهله بقدومه.

اأما ال�ضيخ علي الطنطاوي فقد ا�ضطر لتغيير الأحداث التاريخية 

حتــى ي�ضــتطيع اأن يبرر فعلة فروخ الغريبة، فقال: »ونزل عن فر�ضــه 

ورمحه بيده، وهمَّ بخفق الباب، فما راعه اإل �ضــاب ح�ضن الثياب، 

مكتمل الفتوة يخرج منه، ت�ضيعه امراأته.)..( امراأته بعينها ت�ضيع هذا 

ال�ضــاب ثــم تدخل وتغلق البــاب فهاج دمه في عروقــه، واأقبل عليه 

مزمجــراً �ضــارخًا، فنحاه عن الباب وهمَّ بدخــول المنزل، فعجب 

منه ال�ضــاب و�ضاح به: يا عدو اهلل اأتهجم على منزلي؟ قال: بل اأنت 

عــدو اهلل، تدخل علــى زوجتي؟«)94(. وهي محاولة ل تن�ضــجم مع 

منطــق الأحداث، فقد جعل الموؤلف فروخًا يمر بالم�ضــجد قبل اأن 

يق�ضــد بيته ويرى حلقــة ابنه، في تغيير لأحداث الق�ضــة كما روتها 

كتــب التاريخ، ثم يق�ضــد بيته فيرى ابنه خارجًا منه؟ كيف ي�ضــتقيم 

ذلك مع اأن ابنه من المفتر�ص اأن يكون في الم�ضجد اأو قد �ضبقه اإلى 

المنــزل، فكيف يجــده خارجًا منه؟ وهب اأنــه راآه خارجًا من داره 

اأمــا كان الأجــدر بــه اأن ي�ضــاأله من هــو اأوًل؟ كذلك نجد ال�ضــيخ 

الطنطاوي يغفل اأي�ضًا عن م�ضاألة اإخطار الأهل بقدومه.

ومن الفجوات التي �ضــدها باكثير في الق�ضــة هو �ضــبب طول 

غيــاب فــروخ في البعــث كل هذه المدة )�ضــبعة وع�ضــرين عامًا( 
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وانقطــاع اأخبــاره، وكاأنه يريــد اأن يقول لنا اإن ذلك لــم يكن اأمراً 

طبيعيــًا في كل مــن يذهب للجهاد، بل المعتــاد اأن يعود المجاهد 

لأهله بعد مدة قد تطول اأو تق�ضــر ولكنها ل ت�ضــل اإلى هذا القدر 

من الزمن، اأو ي�ضــلهم خبر ا�ضت�ضــهاده من خالل البريد والبعوث، 

فجعل �ضــبب تاأخر فروخ هو وقوعه في اأ�ضر العدو، كما ذكر ذلك 

ل�ضــالح حين �ضاأله عن �ضبب تاأخره، واأنه بعد اإطالق �ضراحه ا�ضتغل 

بالتجارة حتى ل يعود لأهله خالي الوفا�ص. كما ف�ضر باكثير �ضبب 

تكنيــة فروخ باأبي عبد الرحمن مــع اأنه لم يكن لديه ولد غير ربيعة 

الذي لم يكن يعلم به، فيجعل باكثير فروخًا وزوجته يرزقان بطفل 

ي�ضميانه عبد الرحمن ولكنه يموت طفاًل، ثم يرحل فروخ وزوجه 

حبلــى بربيعــة دون اأن يعلم بذلــك. نفهم ذلك من خالل اإ�ضــارة 

مخت�ضــرة في حوار �ضــالح مع فروخ حين يذكر �ضالح لفروخ اأن 

زوجه قد تزوجت �ضــابًا »في �ضــن ابنكما عبد الرحمن لو لم يمت 

وعا�ص حتى الآن«.

كذلــك نجــد باكثير يجعل المــراأة هي التي تفتــح مع زوجها 

مو�ضوع المال فتقول له:

اأمينــة: اإنــك لم ت�ضــاألني عن الثالثيــن األف دينار التــي تركتها 

عندي يوم رحلت؟
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فروخ: اأجل كم بقي منها يا اأمينة؟

وكاأن باكثير راأى اأنه لي�ص من المروءة اأن ي�ضــاأل الرجل زوجه 

عن ذلك المال في نف�ص يوم و�ضــوله، وقد تركها �ضــبعة وع�ضرين 

عامــًا ومــن المفتر�ص اأنهــا كانت تعي�ص من ذلــك المال، ولذلك 

ــره، وهو ي�ضــاألها ل عن المبلغ  نجــده يجعل المــراأة هي التي تذكِّ

ا بقي منه، فهو مال وفير- بمقيا�ص تلك الأيام- ومن  كاماًل بل عمَّ

المفتر�ــص اأن يكــون قد بقي لديهــا منه مبلغ كبير. علــى اأنه التزم 

بن�ــص الق�ضــة الــذي روى اأنهــا قالت له اإنهــا دفنت المــال واإنها 

�ضــتخرجه بعــد اأيام، وبــررت ذلك بقولهــا »بعد اأن ينقطع �ضــيل 

المهنئيــن والزوار«. وهكذا نجد باكثير ل يغفل عن تف�ضــير حتى 

اأب�ضــط الحوادث، مثل اإخــراج المال بعد اأيام، فال�ضــوؤال المتبادر 

اإلى ذهن القارئ هو كيف ر�ضــي فــروخ باأن توؤخر اإخراج المال؟ 

واأية حجة قدمتها له؟ وكيف لم ي�ضــاوره ال�ضــك اأنها اأتلفت المال 

حين طلبت منه مهلة لإخراج المال المدفون؟ كل هذا يجيب عن 

باكثيــر بطريقة منطقيــة ومقبولة وهي قول الزوجــة: )حتى ينقطع 

�ضــيل المهنئيــن والزوار(. نعم، فال �ضــك اأن كل قــادم تمتلئ داره 

بالمهنئين والزوار مما يجعل من ال�ضعب البحث والحفر في الدار 

عن المال المدفون.
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�لربط بالو�قع �لمعا�صر

وقــد عالــج باكثير في نف�ص الق�ضــة م�ضــكلة اجتماعية واأبدى 

راأيه فيها من خالل اأم ربيعة وهي �ضــكن الأم مع ابنها وزوجته في 

منزل واحد. فقد بداأت الم�ضــرحية بت�ضــكي زوجــة ربيعة من اأمه 

التي تق�ضــو على ابنتهما في التاأديب، ولكن ربيعة يتعامل مع الأمر 

بحــزم ويقف اإلى جانب اأمه، بل وي�ضت�ضــهد ببيت �ضــهير ل�ضــخر 

اأخي الخن�ضاء يقول فيه:

حليلــًة.   بــاأٍم  �صــاوى  �مــرىٍء   و�أي 

وهــو�ِن..  �صقــا  فــي  �إل  عا�ــس  فــال 

وحيــن يقدم فــروخ ويجتمع �ضــمل الأم مع زوجهــا المفقود 

ي�ضــر ربيعة علــى النتقال هو وزوجته وابنتهما اإلى منزل م�ضــتقل 

رغــم اإلحاح اأبيه اأن يظلــوا معهم، قائاًل لهما اإن وجوده مع اأمه في 

ال�ضــابق كان �ضــرورة اإذ ل عائل لها غيره، اأمــا الآن وقد عاد اأبوه 

فينبغــي اأن ي�ضــتقل بحياتــه الأ�ضــرية عنهما. وباكثيــر بذلك يعالج 

م�ضــكلة معا�ضــرة تعاني منهــا بع�ص الأ�ضــر الآن في ظل ال�ضــقق 

والبيــوت ال�ضــغيرة والتوجــه نحو الأ�ضــرة النووية - كما ت�ضــمى 

الآن- ترجمــة للفــظ الأجنبي. ويعالج م�ضــاألة الخــالف بين الأم 

والزوجــة ويدعــو بحزم اإلى اأخذ موقف م�ضــانٍد لالأم، خا�ضــة اإذا 



210

كانت على حق، كما في حالة ربيعة.

ورغم اأن باكثير قد ا�ضــتطاع اأن يقنعنا باإمكانية وجود �ضخ�ضية 

�ضــالح في التاريخ، فمثل هذه ال�ضخ�ضــية الحقود ال�ضيئة موجودة 

فــي كل زمــان ومــكان، اإل اأنه لم ي�ضــتطع -في راأيــي- اأن يقنعنا 

ب�ضــدق ترك ربيعة لمنــزل اأبويه من الناحيــة التاريخية، فمثل هذه 

الم�ضكلة لم يكن لها وجود في حياة الم�ضلمين حتى وقت قريب، 

بل ما زالت بع�ص الأ�ضــر العربية والإ�ضالمية في الأرياف تعي�ص في 

اأ�ضر ممتدة حتى يومنا هذا. ولكن باكثير ل يعباأ بال�ضدق التاريخي 

فيمــا لم ينقله لنا التاريــخ -واإن كان يلتزم به فيما نقله لنا التاريخ- 

في �ضــبيل الو�ضــول اإلى هدفه الذي يرمي اإليه وهو التعبير عن راأيه 

في م�ضــكالت ع�ضــره وو�ضــع الحلول المنا�ضــبة لها. وكاأنه بهذا 

رنــا اأنه ل يلجاأ اإلى التاريخ لي�ضــلينا بحكايات قد عفا  يريــد اأن يذكِّ

عليهــا الزمــن واإنما ليعالــج م�ضــكالت نعانيها اليوم ولي�ضــع لها 

الحلول المنا�ضبة من وجهة النظر الإ�ضالمية.
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رحلة �لبحث عن كتاب:

تذكرت مــا كان يقوم به اأجدادنا 

العلمــاء فــي القديم مــن رحالت في 

�ضــبيل العلــم، فما اإن ي�ضــمع اأحدهم 

بعالم في بلد من البلدان حتى ي�ضرب 

اإليــه اأكباد الإبل لي�ضــمع منــه ويتلقى 

العلم على يديه، وما اإن ي�ضمع اأحدهم 

بكتاب في بلد من البلدان حتى يقطع 

الفيافــي والقفار اإلى ذلــك البلد بحثًا 

قراءة في كتاب مجهول لباكثير: 
المختار من الشعر الحديث)1(
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عن ذلــك الكتاب. تذكرت كل ذلك واأنا اأ�ضــد الرحال اإلى اأر�ص 

الكنانــة بحثــًا عن كتاب مجهول مــن تاأليف الأديــب علي اأحمد 

باكثيــر قراأت ا�ضــمه �ضــدفة اأثناء بحثي فــي ال�ضــبكة العنكبوتية، 

ف�ضــجلت ا�ضــمه ومكان وجوده، وعقدت العزم على ال�ضفر بحثًا 

عنــه بعــد اأن تعثر الح�ضــول عليه بوا�ضــطة الأ�ضــدقاء الذين كانوا 

يترددون على م�ضر. 

ولن اأتحدث عن ال�ضــعوبات والم�ضاق التي واجهتها في �ضبيل 

الو�ضــول اإلى الكتاب، فتلك المتاعب -الي�ضــيرة - التي واجهتها 

ل تعد �ضــيئًا اأمام القيمة الأدبية والتاريخية للكتاب واأمام ال�ضــعادة 

التي ظفرت بها عند الح�ضــول عليه. و�ضاأحاول في ال�ضطور التالية 

التعريف بهذا الكتاب وبيان القيمة الأدبية والتاريخية التي يمثلها. 

�لمختار من �ل�صعر �لحديث:

الكتاب هو الإ�ضــدار )اأو التقويم( ال�ضــعري الثاني الذي اأ�ضدره 

المجل�ص الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الجتماعية في م�ضر 

)اأو الإقليــم الجنوبي( كما كان ُيعرف اآنــذاك )1959م( اإبان الوحدة 

بين م�ضــر و�ضوريا. وقد تولى مراجعته و�ضبطه وتف�ضيره الأديب علي 

اأحمد باكثير الع�ضو بلجنة ال�ضعر - كما وقع تحت ا�ضمه. 
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وقد قدم باكثير للكتاب بمقدمة مخت�ضــرة - في �ضفحة وربع 

ال�ضفحة - بيَّن فيها اأن هذا التقويم الثاني هو: 

»ك�ضــابقه من حيث ا�ضــتماله على طائفة �ضــالحة من ال�ضــعر 

الحديث الجدير بالتقدير واللتفات من نظم واحد وثالثين �ضاعراً 

مــن مختلف الأقطــار العربية، ومن حيث اإنه ل ي�ضــتوعب كل ما 

نظمــه ال�ضــعراء المحدثون في البالد العربية خالل العام المن�ضــرم 

واإنمــا هــو المختار من ال�ضــعر الذي تف�ضــل ناظموه م�ضــكورين 

فاأر�ضــلوه اإلى لجنة ال�ضــعر بالمجل�ــص، ملبين بذلــك الدعوة التي 

اأعلنها المجل�ص اإلى ح�ضرات ال�ضعراء في الأقطار العربية لي�ضتركوا 

في هذا التقويم ال�ضعري بالمختار من ق�ضائدهم ومقطوعاتهم«)2(.

ومن خالل هذه المقدمة نعلم اأن هذه الق�ضــائد هي مختارات 

اختارتها لجنة ال�ضــعر في المجل�ص الأعلى لرعاية الفنون والآداب 

والعلــوم الجتماعيــة مــن مجموعة من الق�ضــائد التــي تقدم بها 

ناظموهــا تلبية لدعــوة المجل�ص، واأنهــا تمثل البــالد العربية التي 

�ضــارك �ضــعراوؤها في تلبية الدعوة. ولذلك فــال عجب اأن ل نجد 

�ضعراء من بالد المغرب العربي ودول الخليج والعراق. اإذ نجد اأن 

ال�ضــعراء الم�ضاركين هم من م�ضر )12 �ضاعراً( وبالد ال�ضام )�ضوريا 

والأردن وفل�ضــطين( )5 �ضــعراء( واليمــن )اأربعة �ضــعراء(، وهناك 
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ع�ضــرة �ضــعراء لــم يترجــم لهم ولكنهــم لن يعــدوا هــذه البلدان 

المذكورة في غالب الظن. ولم تقت�ضــر الم�ضــاركة على ال�ضــعراء 

المقيميــن فــي البالد العربية بل لقد �ضــارك �ضــعراء المهجر اأي�ضــًا 

حيث نجد ق�ضــيدة لل�ضــاعر عفيفي محمود بعنــوان »الغريب«)3( 

بعث بها من ميونيخ، حيث كان م�ضــافراً للتخ�ض�ص، كما ورد في 

ترجمته. 

والالفت للنظر هو اأن ال�ضعراء حينما كتبوا �ضيرهم الذاتية كانوا 

ين�ضــبون اأنف�ضــهم اإلى مدنهم وقراهم ولي�ص اإلى دولهم. فنجد مثاًل 

من يكتب اأنه مولود في الإ�ضكندرية اأو طرطو�ص اأو عن�ص اأو غيرها 

دون ذكر للدولة، مما يدل على اإح�ضــا�ص ال�ضعراء اآنذاك باأن الوطن 

العربــي كله وطــن واحد. وكذلك لم تتم الإ�ضــارة اإلى جن�ضــيات 

ال�ضــعراء في ال�ضــفحة المخ�ض�ضة للق�ضــيدة واإنما يكتب فقط ا�ضم 

ال�ضــاعر، با�ضتثناء �ضاعر واحد هو اأبو �ضلمى الذي تم توقيع ق�ضيدته 

الأولى بعبارة: »لل�ضــاعر الفل�ضــطيني«، ويبدو اأن ذلك لخ�ضو�ضية 

فل�ضطين اأو لأن ال�ضاعر غير مترجم له في الكتاب. 

والمالحظــة الأخرى الجديــرة بالهتمام هي وجود �ضــاعرة 

واحــدة فقــط ) ال�ضــاعرة جليلة فوؤاد ر�ضــا من م�ضــر( اإلى جوار 

ثالثين �ضــاعراً، وقد كانت ق�ضيدتاها في ق�ضم »ال�ضعر الوجداني«، 
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وكانــت اأولهمــا وعنوانها: »تكلم« اأول ق�ضــيدة في الق�ضــم)4(، 

والثانية بعنوان: »�ضعف المراأة«)5(.

وهنــاك من ال�ضــعراء من لــه اأكثر من ق�ضــيدة، فنجد لل�ضــاعر 

العــزي م�ضــوعي - من اليمــن - خم�ص ق�ضــائد، واأربع ق�ضــائد 

لل�ضــاعر محمد علي اأحمد - من م�ضــر - وثالث ق�ضائد لكل من 

نــزار قباني - من �ضــوريا - وعبــد العليم القباني وم�ضــطفى عبد 

الرحمــن - غيــر مترجم لهما، ثم ق�ضــيدتين لأحد ع�ضــر �ضــاعراً 

وق�ضيدة واحدة للبقية. 

وقد تم ترتيب الق�ضــائد ح�ضــب مو�ضــوعها، فالق�ضــم الأول 

يحوي »ال�ضــعر الديني« وفيه ق�ضــيدة واحدة فقط لل�ضاعر محمود 

جبــر بعنوان: »قرة عين الوجود«، يليه »ال�ضــعر القومي« ويحوي 

ت�ضــع ع�ضــرة ق�ضــيدة، ثم ال�ضعر الو�ضــفي وفيه ع�ضــر ق�ضائد، ثم 

»ال�ضــعر الوجداني« ويحوي خم�ضًا وع�ضــرين ق�ضيدة. اأما ترتيب 

الق�ضــائد �ضمن كل ق�ضم فيبدو اأنه بح�ضب جودتها الفنية اأو تنويعًا 

في مو�ضوعاتها، اإذ اإننا ل نجد ق�ضائد ال�ضاعر الواحد متتالية حتى 

لو كانت في نف�ص الق�ضــم. فنجد مثاًل اأن هناك ق�ضــيدتين لل�ضــاعر 

نزار قباني في ق�ضــم »ال�ضــعر الوجداني«، الأولــى بعنوان: »تفتا« 

وكان ترتيبها الثانية �ضــمن ق�ضــائد الق�ضــم، والثانية بعنوان: »اإلى 
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ميتة« وكان ترتيبها ال�ضــابع ع�ضــر. اأما ق�ضــيدة نزار الثالثة »جميلة 

بوحيــرد« فكانــت في ق�ضــم »ال�ضــعر القومي«. كذلــك ل نجد 

الق�ضــائد التي تتناول مو�ضــوعًا واحــداً مثل فل�ضــطين اأو الجزائر 

-فــي ال�ضــعر القومي- متتاليات. وقد وردت ترجمة ال�ضــعراء في 

نهاية الكتاب مرتبة ح�ضب ترتيب ورود اأ�ضمائهم في الكتاب.

وباإلقاء نظرة على اأ�ضــماء ال�ضعراء التي وردت في الكتاب نجد اأن 

بع�ضها اأ�ضبح معروفًا فيما بعد مثل كل من نزار قباني ومحمد التهامي 

وعبــداهلل البردوني وح�ضــن فتــح الباب وعبــد المنعم عواد يو�ضــف 

واإبراهيم الح�ضراني واأبو �ضلمى، ومنهم من لم ُيعرف ولم ي�ضتهر بعد 

ذلك. وهناك ثالثة �ضــعراء اختاروا اأن ل ي�ضــرحوا باأ�ضمائهم الحقيقية 

واكتفــوا بلقب اأو كنية وهم: ال�ضــاعر اأبو �ضــلمى وال�ضــاعر الأفغاني 

وال�ضاعر ابن محمود. اأما اأبو �ضلمى فقد ا�ضتهر بهذه الكنية بعد ذلك، 

واأما الأفغاني وابن محمود فال نعلم عنهما �ضيئًا.

�لقيمة �لأدبية للكتاب:

اإن ق�ضــائد الكتاب تمثل مادة خ�ضبة لدرا�ضة �ضعر تلك الحقبة 

مــن الناحية الفنية ومن ناحية المو�ضــوعات، اإذ نجد ق�ضــائد عن 

الجهاد في فل�ضطين والجزائر، وتحية الجمهورية العربية المتحدة، 
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وغيرهــا من المو�ضــوعات التي ت�ضــكل مــادة مهمة للدرا�ضــات 

الأدبيــة التــي تهتم بهــذا الجانــب. ومن الناحيــة الفنيــة نجد اأن 

الق�ضــائد قد غلب عليها ال�ضعر العمودي المقفى مع وجود خم�ضة 

نماذج من ال�ضــعر الحر، ثالث لل�ضــاعر نزار قبانــي هي: »جميلة 

بوحيرد«)6(، و»تفتا«)7(، و»اإلى ميتة«)8(، وق�ضيدتان لل�ضاعر العزي 

عي هما: »نهاية الطغاة«)9(، و»الغريب«)10(. م�ضوَّ

ونجد الق�ضــائد العمودية اأي�ضــًا متفاوتة الأ�ضــلوب، فمنها ما 

يمتــاز بالجزالة والنف�ص الطويل ووحدة القافية، كما هو الحال في 

ق�ضيدة ال�ضــاعر بدر الدين الحامد التي بعنوان: »تحية الجمهورية 

العربية المتحدة في مولدها«، ومطلعها)11(:

رويــدك لح �ل�صبــُح و�نتظــم �لركــُب

ــا جنــى �لخطُب فــال ت�صــاأل �لأيــام عمَّ

وقد بلغت �ضــتين بيتًا، وتمتاز بالر�ضانة والجزالة، وغلبة األفاظ 

المعجم القديم عليها، كقوله)12(:

وهــا �أنتــُم فــي �ل�صــاح تُحيــون  مجَدنا

�لُقـــبُّ مذ�كيكـــُم  فخــر�ً  بنــا  وتعــدو 

وقد �ضــرح باكثيــر مفرداتها فــي الهام�ص بقولــه: »المذاكي: 
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جمــع المذكــى وهو ما كملت قوته من الخيــل والقب جمع اأقب 

وهو ال�ضامر«.

ومنهــا مــا يمتاز ب�ضــهولة الألفاظ والتنويع فــي القوافي وعدد 

التفعيــالت كق�ضــيدة ال�ضــاعر محمــود عفيفــي التــي عنوانهــا: 

»الغريب«، ومطلعها)13(:

ينادينــي �ل�صــوق  ز�ل  مــا 

يطوينــي �للهفــة  وجنــون 

�لمجنــوِن �صوقــي  مــن  �آٍه 

�لم�صجــوِن قلبــي  وتحفــز 

في دنيــا �لغربة تجتــاح �لنف�ــسَ م�صاعْر

وتزلــزل روحــي هــز�ت �لوجــد �لثائْر

�لذكــرى �صتعاودنــي  �أبــد�ً 

�صتّــى �صــور�ً  وتالحقنــي 

ومــن ناحية اأخــرى ُيعد هذا الكتاب مرجعًا اأ�ضا�ضــيًا لدرا�ضــة 

اأدب وفكــر الأديــب علي اأحمــد باكثير، وهــذا ما �ضــنتناوله في 

ال�ضطور التالية.
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عمل باكثير في �لكتاب:

لي�ص من غر�ضــنا هنا درا�ضــة ق�ضــائد الكتاب من الناحية الفنية 

والمو�ضــوعية، فلذلك مجال اآخر، ولكننا �ضــنكتفي هنا بالإ�ضارة 

اإلى عمل باكثير في هذا الكتاب، واأثر ثقافته وفكره في ذلك.

اأمــا اختيار ق�ضــائد الكتــاب فال نعلم اإن كان مــن عمل باكثير 

وحده اأم اأن جميع اأع�ضــاء اللجنة قد ا�ضــتركوا في ذلك، وهذا هو 

الأرجــح، فمن غيــر المحتمل اأن توكل هذه المهمة اإلى فرد واحد 

فــي اللجنــة. ولكن مــن الموؤكد على كل حــال اأن باكثير قد وافق 

علــى هذه المختارات واأنه را�ٍص عنهــا، فهي -من هذا الجانب- 

ُتعد من مختاراته. ول نعلم اأي�ضًا اإن كان ترتيب الق�ضائد من و�ضع 

باكثير اأم مما اتفقت عليه اللجنة، واإن كنا نرجح الحتمال الأول. 

ومن الموؤكد اأن باكثير قد تولى »مراجعته و�ضــبطه وتف�ضيره« كما 

ورد علــى غــالف الكتاب. و�ضــنحاول فــي ال�ضــطور التالية تتبع 

مراجعة باكثير لق�ضــائد الديوان وتعليقاته عليهــا، للتعرف اإلى اأثر 

عمله هذا في ح�ضن اإخراج الكتاب.

يمكن القــول اإن تعليقات وت�ضــحيحات باكثير تندرج تحت 

ثالثة محاور: المحور الأول هو الت�ضــحيح اللغوي، اأي ت�ضــحيح 

الأخطاء ال�ضــائعة في ا�ضتخدام بع�ص الألفاظ اأو في ا�ضتخدام بع�ص 
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حروف الجر، والثاني هو الت�ضــحيح النقدي بمعنى ا�ضتبدال كلمة 

باأخرى لأ�ضــباب فنيــة نقدية، والأخير هو الت�ضــحيح العرو�ضــي 

ونعني به تغيير بع�ص الكلمات لي�ضتقيم الوزن. 

�لت�صويبات �للغوية:

�ضغلت الت�ضويبات اللغوية حيزاً كبيراً من عمل باكثير مما يدل 

علــى تمكنه من نا�ضــية اللغــة، ودقــة مالحظته. فمــن ذلك مثاًل 

ت�ضــحيحه بيتًا لل�ضــاعر عبد المنعم عواد بعنــوان: »عندما يموت 

البطل«، لي�ضبح كالتالي)14(:

ه �إننــا كنـــا غر�صنـــاه معـاً فـــي ذ�ت مـرَّ

فقــد ذكــر باكثير فــي الهام�ص اأن عبــارة )معًا فــي( كانت في 

الأ�ضــل: �ضويًا، وعلَّق على ذلك بقوله: »وهو خطاأ �ضائع«. ومعنى 

»�ضــويًا« اأي م�ضــتويًا تامــًا، كما في قوله تعالى مخبــراً عن جبريل 

عندما تمثل لل�ضــيدة مريم في �ضــورة ب�ضر: »فاأر�ضــلنا اإليها روَحنا 

فتمثَّل لها ب�ضراً �ضويًّا«)15(.

وقــد تكــررت لفظة »�ضــويًا« مــرة اأخــرى في ق�ضــيدة »ليلة 

مايو«)16( لل�ضــاعر عبد الجليل نا�ضــر وهي �ضــياغة �ضعرية لق�ضيدة 
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بها باكثير لت�ضبح: لل�ضاعر الفرن�ضي دي مو�ضيه، ف�ضوَّ

هيا لنرحل من هنا ن�ضعى ونم�ضي وحدنا

فقد ذكر باكثير في الهام�ص اأن عبارة )ن�ضــعى ونم�ضي( كانت 

في الأ�ضــل: ن�ضعى �ضويًا، ولم يذكر ال�ضــبب حيث �ضبق اأن اأورده 

من قبل.

ح باكثير خطاأً اآخر في نف�ص الق�ضيدة، لي�ضبح البيت  كما �ضــحَّ

هكذا)17(:

�لدمــوع!! منــك  ت�صاقطــت  بالجنــاح  لم�صتُــك  لمــا 

نتــك فــي �ل�صلوع!! و�صحبــت فاحت�صنتــك �أح�صائــي و�صُ

فقد ذكر باكثير في الهام�ص اأن »فاحت�ضــنتك اأح�ضــائي« كانت 

في الأ�ضل: »فا�ضتلقتك اأح�ضاني«. ولم يذكر باكثير مكمن الخطاأ، 

وهو اأن »ا�ضــتلقى« تعني: ا�ضــطجع وتمدد، ولي�ص ما اأراده ال�ضاعر 

تك اأح�ضــاني«، ولكن الــوزن يختل لو ردت الكلمة اإلى  وهو: »تلقَّ

تها، فغيَّر باكثير في �ضياغة البيت لي�ضتقيم الوزن والمعنى. �ضحَّ

ومــن الأخطاء اللغوية اأي�ضــًا ما ورد في ق�ضــيدة ال�ضــاعر عبد 

العليــم القباني »القمر الجديد«)18(، اإذ يغير باكثير كلمة )األهيَّة( اإلى 

تلهية لي�ضبح البيت:
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تلهيـــًة �ليــوم  قبــل  �ل�صو�ريــخ  ر�أى 

لل�صعــب ت�صحــك فــي لألئهــا �لُخَدُع

فقد ذكر باكثير في الهام�ص اأن كلمة )تلهية( كانت »في الأ�ضل: 

األهيَّــة بت�ضــديد الياء«، ولم يذكر �ضــبب تغييرها وكاأنــه يرى اأن ذلك 

خطاأ وا�ضح ل يحتاج اإلى بيان. ول توجد في المعاجم العربية كلمة 

»األهية«، واأقرب كلمة للمعنى الذي اأراده ال�ضــاعر هي »تلهية« التي 

اأح�ضن باكثير اختيارها اإذ توؤدي المعنى المراد وهي ف�ضيحة.

ل باكثير حرف  وفي ق�ضــيدة »تفتا« لل�ضاعر نزار قباني)19(، يعدِّ

الجر )فيه( اإلى )عنه( لي�ضبح هكذا:

اأم�ص انتهى.. لم تدر والدتي

عنه ولم اأخبر رفيقاتي

ويذكــر باكثير فــي الهام�ــص اأن حرف الجر )عنــه( كان »في 

الأ�ضل: فيه«. 

وحرف الجر )في( يتردد كثيراً في �ضــعر نزار نائبًا عن حروف 

جر اأخرى، فنراه في ال�ضــطر ال�ضابق ينوب عن حرف )عن(، وفي 

بع�ــص ق�ضــائده الأخرى قد ينوب عن حرف )البــاء( كما في قوله 

في ق�ضيدة »لوليتا«)20(:
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ربما من �صنتين

لم تكن تهتم في وجهي �لمدور

وقوله في نف�ص الق�ضيدة:

لم �أعد �أقنع في قطعة �صكر

اأو قــد ينوب عن حــرف الجر »من«، كما فــي قوله في نف�ص 

الق�ضيدة:

�أنت بعد �ليوم لن تخجل فّي

فلقد �أ�صبحُت �أطول

ول يمكن اأن يرد ذلك اإلى اأن نزاراً ا�ضــتخدم حرف )في( بدل 

حــرٍف اآخر لي�ضــتقيم الــوزن، بدليل اأنه في المثال الذي �ضــححه 

باكثير، لم يختل الوزن بو�ضــع كلمة )عنه( بدل )فيه(. والذي اأراه 

هو اأنها من خ�ضو�ضــيات نزار اإذ اإن لبع�ص ال�ضــعراء األفاظًا خا�ضة 

تكــون بمثابــة »الالزمة« لهم يكثرون من تكرارها في اأ�ضــعارهم، 

مــن ذلــك مثاًل لفظة: )قم( في �ضــعر اأحمد �ضــوقي التي كان يكثر 

منها خا�ضة في مطالعه، كما في قوله)21(:

�لتَبجيــال ـِه  َوفِـّ ِللُمَعلِّــِم  ُقــم 

كاَد �لُمَعلِّــُم �أَن يَكــوَن َر�صول
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وقوله)22(:

ُقــم نــاِج ِجلَّــَق َوِ�ن�ُصــد َر�صَم َمــن بانو�

زماُن حــد�ٌث َو�أَ َم�َصــت َعلــى �لَر�صــِم �أَ

وقوله في رثاء الإمام محمد عبده)23(: 

بيننـــا بالأمـ�ــس  �هلل  �آي  مف�صـــَر 

ــر للــورى �آيــة �لمــوِت قــم �ليــوم ف�صِّ

ل تقت�ضــر ت�ضــويبات باكثير اللغوية على الأخطاء ال�ضائعة، بل 

نــراه ي�ضــحح الأخطاء النحويــة الدقيقة التي قد ت�ضــتغلق على غير 

المتمكنين من النحو. فمن ذلك ما ورد في ق�ضــيدة »ليلة مايو«)24( 

لل�ضاعر عبد الجليل نا�ضر:

حان الوداع فهل �ضتذرف عند ترحالي الدموع؟

فقد غيَّر باكثير في البيت -كما اأ�ضار في الهام�ص - لي�ضبح:

حان الوداع ُترى اأتذرف عند ترحالي الدموع؟

ولم يبيِّن لنا باكثير �ضــبب التغيير لأنه -في راأيه- اأو�ضح من اأن 

يذكــر، ذلــك اأن النحــاة ل يجيــزون دخول ال�ضــين علــى الفعل 

الم�ضــارع بعد )هل( ال�ضــتفهامية، لأن دخــول )هل( على الفعل 
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الم�ضــارع تخ�ض�ضه بال�ضــتقبال)25( فال داعي اإذاً لدخول )ال�ضين( 

اأو )�ضوف( عليه.

ح باكثير قول ال�ضاعر محمود عفيفي في ق�ضيدة  وكذلك �ضــحَّ

»الغريب«، لي�ضبح هكذا)26(:

عا�ضت اأجيال العـهد البائد من�ضّية

يا ليت اأعود.. واأمالأ منها عينّيه

فقــد ذكــر باكثير فــي الهام�ص اأن »يــا ليت اأعــود« كانت في 

الأ�ضــل: »فمتى �ضــاأعود«، ومــرة اأخرى ل يذكــر مكمن الخطاأ، 

وهو اأن )متى( تدل على ال�ضــتقبال فامتنع لذلك دخول )ال�ضــين( 

و)�ضوف( عليها. ومثله قوله في نف�ص الق�ضيدة)27(:

فمتى اأ�ضهد نهر الكوثر؟ واأمتَّع بالحج الأكبْر

فقــد ذكــر باكثير في الهام�ــص اأنها كانت في الأ�ضــل: »فمتى 

�ضاأرى نهر الكوثر«.

�لت�صويبات �لنقدية:

لباكثير لفتات نقدية بارعة تدل على عمق فهمه لل�ضعر وح�ضن 
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ا�ضــتعماله للغــة وفقهه لمعانيهــا.  من ذلك مثاًل تغييــره لكلمة في 

ق�ضــيدة ال�ضــاعر محمــد التهامــي في قوله من ق�ضــيدة »ال�ضــالم 

والربيع«)28( لي�ضبح البيت هكذا:

تنبهـــْر عينـــاً  قلَّبـــُت  �أينمـــا 

ــْم �لمج�صَّ و�لح�صــن  �لفــذِّ  بالجمــال 

اإذ ذكر باكثير في الهام�ص اأن كلمة )تنبهر( كانت »في الأ�ضــل 

تلتقي«، ولم يبين �ضــبب التغيير. واإذا قارنا بين المعنى الذي توحي 

به كل من لفظة )تنبهر( ولفظة )تلتقي(، �ضــنجد اأن )تنبهر( توحي 

بانفعــال ال�ضــاعر واإح�ضا�ضــه بهــذا الجمــال الفذ وهذا الح�ضــن 

ــم وتفاعله معــه وتاأثيره فيه، بينما كلمــة )تلتقي( ل توحي  المج�ضَّ

بــاأي مــن هــذه المعانــي، واإنمــا تلتقي بها فــي بالدة و�ضــذاجة، 

وال�ضــاعر بالطبع لم يق�ضــد اإل المعنــى الأول بدليل و�ضــفه لهذا 

الجمال بالفذ وللح�ضــن بالمج�ضــم، ولكن خانه التعبير ف�ضّوب له 

باكثير تعبيره بح�ص الناقد ورهافة ال�ضاعر وفطانة اللغوي. 

ومن فطانته اللغوية اأي�ضــًا ت�ضــويبه لما ورد في ق�ضيدة ال�ضاعر 

اإبراهيم عبد الحميد عي�ضى »زواج �ضاعر«)29( لي�ضبح هكذا:

و�نبرت بــت  قطَّ وقــد  فقالت 

فاألقــت ب�صعــرَي فــي  ناحيــه
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فقد ذكر باكثير في الهام�ص اأن البيت كان في الأ�ضل:

بــت وجهها فقالــت وقــد قطَّ

و�ألقــت ب�صعــرَي فــي  ناحيه

ونرى اأن باكثير حذف كلمة )وجهها( وهذا من رهافة ح�ضــه 

النقدي وفقهه باللغة، اإذ التقطيب ل يكون اإل في الوجه، فاإ�ضــافة 

التقطيب اإلى الوجه هو من ف�ضــول القول. وقد عاب النقاد قديمًا 

على ال�ضاعر الذي قال)30(: 

فعاودنـــي �أخــي   ذكــرُت 

و�لو�صــُب �لر�أ�ــسِ  �صــد�ُع 

اإذ ل يكون ال�ضداع اإل في الراأ�ص، فذكر الراأ�ص ح�ضو ل فائدة منه.

ومن ت�ضــويباته النقدية اأي�ضًا ا�ضــتبداله لفظة »خيالتي« بلفظة 

»حكايــاِك« في ق�ضــيدة »اإلى ميتة« لل�ضــاعر نزار قباني، لي�ضــبح 

هكذا)31(: 

ما �لذي حّررني؟

من خيالتي �لقديمْه

من ق�صاياِك �ل�صقيمْه
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فقــد ذكــر باكثير في الهام�ــص اأن كلمة )خيالتــي( كانت في 

الأ�ضــل: مــن حكاياك، ولــم يبين �ضــبب التغييــر. واإذا رجعنا اإلى 

المعاجم العربية �ضــنجد اأن )حكاية( ُتجمع على )حكايات(، ولذا 

ة )حكاياتِك( لختل الوزن،  ــحَّ ها اإلى ال�ضِ غيَّرهــا باكثيــر. ولو ردَّ

لذا ا�ضــتبدل بها كلمة )خيالتي( وفيها من الدللة ما يتنا�ضــب مع 

الحكايات من حيث اعتمادها على الخيال.

�لت�صويبات �لعرو�صية:

كان باكثير متمكنًا من علم العرو�ص، يدل على ذلك م�ضرحيته 

ال�ضــعرية الأولى )اإخناتون ونفرتيتي( التي كتبها بال�ضــعر المر�ضــل 

-كما اأ�ضــماه- اأو ال�ضعر الحر كما �ضــار يعرف بعد ذلك، ولي�ص 

هنا مجال الإفا�ضــة في هذا المو�ضــوع. ونلحظ تمكنه من خالل 

مالحظاته العرو�ضية ودقتها، ففي ق�ضيدة ال�ضاعرة جليلة ر�ضا التي 

عنوانها: »�ضــعف المراأة«، تنبه باكثير لخلل عرو�ضــي غفلت عنه 

ال�ضــاعرة مــع تمكنها من النظم، وقــد ل ينتبه له كثيــر من القراء، 

حه باكثير لي�ضبح البيت هكذا)32(: ف�ضحَّ

�أنــت لي مهما تنا�صيــت ليالينـا  �لغو�لـي

رغم هذ� �لزهو و�لَخْيلَة لي رغم �لتعالي
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فقــد ذكر باكثير فــي الهام�ــص اأن كلمة )الخيلــة( كانت »في 

الأ�ضــل الُخَيالء ول ي�ضتقيم به الوزن فو�ضعنا الَخْيلة مكان الخيالء 

واللفظــان بمعنى واحــد«. وهذا يدل على تمكــن باكثير من علم 

العرو�ــص ومــن علم اللغــة حيث ا�ضــتطاع ب�ضــهولة اأن يغير كلمة 

بكلمة من نف�ص الجذر اللغوي توؤدي نف�ص المعنى وتحل م�ضــكلة 

الخلل العرو�ضي.

خاتمة

وهكذا نرى اأن هذا الكتاب ُيعد مهمًا للباحثين والدار�ضــين في 

اأدب باكثيــر لأنه يعينهــم على معرفة عمق ثقافتــه وتمكنه اللغوي. 

كما يلقي ال�ضــوء على اإ�ضهامات باكثير في خدمة الأدب العربي من 

خالل عمله في لجنة ال�ضعر. وقد �ضبق لباكثير اأن حقق ديوان �ضالح 

ال�ضــرنوبي و�ضــرحه واختار ما ي�ضــلح منه للن�ضــر وقدم له بمقدمة 

نقدية �ضافية، ون�ضرته لجنة ال�ضعر �ضمن �ضل�ضلة الألف كتاب. 
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هــو علــي بــن اأحمد بــن محمد 

باكثيــر الكندي، ولد  في 15 من ذي 

الحجة �ضــنة 1328هـ الموافق 21 من 

دي�ضــمبر 1910م، في مدينة �ضوروبايا 

مــن  عربييــن  لأبويــن  باإندوني�ضــيا 

بلــغ  وحيــن  باليمــن.  ح�ضــرموت 

العا�ضــرة من عمره �ضــافر به اأبوه اإلى 

ح�ضــرموت لين�ضــاأ هناك ن�ضاأة عربية 

اإ�ضالمية مع اإخوته لأبيه. وهناك تلقى 

تعليمــه  في مدر�ضــة النه�ضــة العلمية 

باكثير في سطور
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ودر�ــص علوم العربية وال�ضــريعة على يد �ضــيوخ اأجــالء منهم عمه 

ال�ضــاعر اللغــوي النحــوي القا�ضــي محمد بــن محمــد باكثير.  

وظهــرت مواهبــه مبكراً فنظم ال�ضــعر وهــو في الثالثة ع�ضــرة من 

عمره، وتولى التدري�ص في مدر�ضــة النه�ضــة العلمية وتولى اإدارتها 

وهو دون الع�ضرين من عمره.

تزوج باكثير مبكراً ولكنه فجع بوفاة زوجته وهي في غ�ضــارة 

ال�ضــباب ون�ضــارة ال�ضــبا فغادر ح�ضــرموت حوالي عــام 1931م 

وتوجه اإلى عدن ومنها اإلى ال�ضــومال والحب�ضــة وا�ضــتقر زمنًا في 

الحجاز، وفــي الحجاز نظم مطولته )نظام البردة( كما كتب  اأول 

عمل م�ضــرحي �ضــعري لــه وهو)همــام اأو فــي بــالد الأحقاف( 

وطبعهما في م�ضر اأول قدومه اإليها. 

و�ضــل باكثير اإلى م�ضر �ضنة 1352هـ/1934م، والتحق بجامعة 

فــوؤاد الأول )جامعــة القاهرة حاليًا( حيث ح�ضــل على لي�ضــان�ص 

الآداب ق�ضــم اللغة الإنجليزية عام 1939م، ثم التحق بمعهد التربية 

للمعلمين وح�ضل منه على الدبلوم عام 1940م. 

ا�ضــتغل باكثيــر بالتدري�ص خم�ضــة ع�ضــر عامــًا منها ع�ضــرة اأعوام 

بالمن�ضورة ثم نقل اإلى القاهرة. وفي �ضنة 1955م انتقل للعمل في وزارة 

الثقافة والإر�ضــاد القومي بم�ضــلحة الفنون وقت اإن�ضائها، ثم انتقل اإلى 
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ق�ضم الرقابة على الم�ضنفات الفنية وظل يعمل بها حتى وفاته. 

تزوج باكثير في م�ضر عام 1943م من �ضيدة م�ضرية لها ابنة من 

زوج �ضــابق، وقــد تربــت البنة في كنــف باكثير الــذي لم يرزق 

باأطفال من زوجته الم�ضرية. وح�ضل باكثير على الجن�ضية الم�ضرية 

بموجب مر�ضوم ملكي في 1951/8/22م. 

ح�ضــل باكثير علــى منحة تفــرغ لمدة عاميــن )1963-1961( 

حيث اأنجز الملحمة الإ�ضــالمية الكبرى عن الخليفة الرا�ضد عمر بن 

الخطاب ر�ضي اهلل عنه في 19 جزءاً، وتعد ثاني اأطول عمل م�ضرحي 

عالميــًا، وكان باكثيــر اأول اأديــب يمنح هذا التفرغ في م�ضــر. كما 

ح�ضــل علــى منحة تفرغ اأخــرى عــام 1967م اأنجز خاللهــا ثالثية 

م�ضــرحية عن غزو نابليون لم�ضــر )الدودة والثعبان - اأحالم نابليون 

- ماأ�ضاة زينب( طبعت الأولى في حياته والأخريان بعد وفاته. 

كان باكثيــر يجيد من اللغات الإنجليزية والفرن�ضــية والمالوية 

بالإ�ضافة اإلى لغته الأم العربية. 

توفي باكثير في م�ضــر في غرة رم�ضــان عــام 1389هـ الموافق 

10 نوفمبر 1969م، ودفن بمدافن الإمام ال�ضــافعي في مقبرة عائلة 

زوجته الم�ضرية. 
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٭ �لجو�ئز و�لأو�صمة:

- جائــزة المبــاراة الأدبيــة للفرقــة القوميــة عــام 1940م عن 

م�ضرحية )اإخناتون ونفرتيتي(

- جائزة وزارة ال�ضــوؤون الجتماعية عام 1943م عن م�ضرحية 

)�ضر الحاكم باأمر اهلل( 

- جائزة ال�ضــيدة قوت القلوب الدمردا�ضــية عــام 1944م عن 

رواية )�ضاّلمة الق�ص(.

- جائزة وزارة المعارف عام 1944م عن م�ضــرحية )ال�ضل�ضلة 

والغفران( 

- جائزة وزارة المعارف عام 1945م عن رواية )وا اإ�ضالماه( 

- جائزة وزارة ال�ضــوؤون الجتماعية عام 1950م عن م�ضرحية 

)اأبو دلمة( 

- جائزة المجل�ص الأعلى للفنون والآداب والعلوم الجتماعية 

عام 1960م عن م�ضرحية )دار ابن لقمان( 

- جائزة الدولة الت�ضجيعية في الأدب عام 1962م عن م�ضرحية 

)هاروت وماروت( 
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- منحه الرئي�ص جمال عبد النا�ضــر و�ضــام العلوم والفنون من 

الدرجة الأولى عام 1963م.

- كما ح�ضل في نف�ص العام على و�ضام عيد العلم وو�ضام ال�ضعر.

٭ �أعمال باكثير

�أوًل: �لرو�يات

1944 1-�ضاّلمة الق�ص  

1944 2- وا اإ�ضالماه  

1946 3- ليلة النهر  

1948 4- الثائر الأحمر 

1951 5- عودة الم�ضتاق 

1956 6- �ضيرة �ضجاع  

1965 7- الفار�ص الجميل 

ثانياً: �لم�صرحيات �ل�صعرية

1- همام اأو في عا�ضمة الأحقاف 1934
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2- روميو وجولييت/ ترجمة بال�ضعر الحر 1946

3- اإخناتون ونفرتيتي/ بال�ضعر الحر 1940

4- الوطن الأكبر/بال�ضعر الحر 1990

5- ق�ضر الهودج/اأوبرا 1944

6- ال�ضيماء �ضادية الإ�ضالم/اأوبريت 1969

ثالثاً: �لم�صرحيات �لنثرية

1- الفرعون الموعود/ اأ�ضطورية 1945

2- �ضيلوك الجديد/ �ضيا�ضية 1945

3- عودة الفردو�ص/�ضيا�ضية 1946

4- الدكتور حازم/اجتماعية 1946

5- �ضر الحاكم باأمر اهلل/ تاريخية 1947

6- اإبراهيم با�ضا/ تاريخية 1948

7- فار�ص البلقاء/ تاريخية 1948

8- عمر المختار/ تاريخية 1948
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9- ماأ�ضاة اأوديب/ اأ�ضطورية 1949

10- ال�ضل�ضلة والغفران/ تاريخية 1949

11- اأبو دلمة/تاريخية 1951

12- م�ضمار جحا/تاريخية 1951

13- م�ضرح ال�ضيا�ضة/ تمثيليات �ضيا�ضية 1952

14- امبراطورية في المزاد/�ضيا�ضية 1952

15- الدنيا فو�ضى/ اجتماعية 1952

16- �ضر �ضهرزاد/اأ�ضطورية 1953

17- �ضعب اهلل المختار/�ضيا�ضية 1956

18- اأوزوري�ص/اأ�ضطورية 1959

19- اإله اإ�ضرائيل/ �ضيا�ضية 1959

20- دار ابن لقمان/ تاريخية 1960

21- قطط وفئران/ اجتماعية 1962

22- هاروت وماروت/ اأ�ضطورية 1962

23- جلفدان هانم/ اجتماعية 1963
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24-هكذا لقي اهلل عمر/ تمثيليات تاريخية 1964

25- حبل الغ�ضيل/ اجتماعية 1965

26- الفالح الف�ضيح/ اأ�ضطورية 1966

27- الدودة والثعبان/ تاريخية 1967

28- التوراة ال�ضائعة/ �ضيا�ضية 1969

29- من فوق �ضبع �ضماوات/ تمثيليات تاريخية 1973

30- حرب الب�ضو�ص/ تاريخية 1990

31- اأحالم نابليون/تاريخية  1990

32- ماأ�ضاة زينب/ تاريخية 1990

33- ق�ضية اأهل الربع/اجتماعية 1990

34- فاو�ضت الجديد/ اأ�ضطورية 2001

35- �ضلبية/ اجتماعية/ مخطوطة

36- عرائ�ص وعر�ضان/ اجتماعية/ مخطوطة

37- حزام العفة/�ضيا�ضية/ مخطوطة
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ر�بعاً: ملحمة عمر )تاريخية 1969(

)1( على اأ�ضوار دم�ضق

)2( معركة الج�ضر

)3( ك�ضرى وقي�ضر

)4( اأبطال اليرموك

)5( تراب من اأر�ص فار�ص

)6( ر�ضتم

)7( اأبطال القاد�ضية

)8( مقاليد بيت المقد�ص

)9( �ضالة في الإيوان

)10( مكيدة من هرقل

)11( عمر وخالد

)12( �ضر المقوق�ص

)13( عام الرمادة
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)14( حديث الهرمزان

)15( �ضطا واأرمانو�ضة

)16( الولة والرعية

)17( فتح الفتوح

)18( القوي الأمين

)19( غروب ال�ضم�ص

خام�صاً: �لدر��صات

1- فن الم�ضرحية من خالل تجاربي ال�ضخ�ضية/ 1958

2- المختار من ال�ضعر الحديث/ 1959

3- تحقيق ديوان ال�ضاعر �ضالح علي ال�ضرنوبي

4- لمحات في الأدب الروماني الحديث
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�لم�صادر و�لمر�جع:

- ابــن خلــكان: وفيات الأعيــان واأنبــاء اأبناء الزمان، بيــروت، دار 

الثقافة، 1968

- ابن ر�ضــيق القيرواني: العمدة في محا�ضــن ال�ضــعر واآدابه ونقده، 

تحقيــق: محمد محيي الدين عبد الحميــد، دار الجيل، بيروت، ط 

الخام�ضة، 1401هـ/1981م.

- ابن قيم الجوزية: المختار من اأخبار الن�ضــاء، تهذيب وتعليق: منى 

محمد زياد الخراط، دار ابن حزم، بيروت، 1418هـ/1998م.

- ابــن ه�ضــام الأن�ضــاري: مغني اللبيــب عن كتــب الأعاريب، دار 

الفكر، بيروت، 1412هـ/1992م، 

- اأبو الفرج الأ�ضــفهاني: الأغاني، تحقيق: اإح�ضان عبا�ص واآخرين، 

دار �ضادر، بيروت، 1423هـ/2002م.

- اأحمد �ضوقي: ال�ضوقيات، بلد وتاريخ الن�ضر غير مبينين.

- ح�ضيب كيالي: م�ضكلة ما تزال قائمة، التحاد الثقافي، 10 مار�ص 

1992م

- خالــد �ضــليمان: نظرية المفارقة، مجلة اأبحاث اليرموك »�ضل�ضــلة 
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الآداب واللغويات«، المجلد 9، العدد2، 1991، �ص 69-68. 

- د. اأحمــد ال�ضــعدني: اأدب باكثيــر الم�ضــرحي- الجــزء الأول: 

الم�ضرح ال�ضيا�ضي، مكتبة الطليعة، اأ�ضيوط، 1980، �ص 15.  

- د. اأحمــد ال�ضــومحي: علي اأحمــد باكثير حياته، �ضــعره الوطني 

والإ�ضالمي، نادي جدة الأدبي، 1403هـ/1982م، �ص 54-52.

- د. عبد الرحمن راأفت البا�ضــا: �ضور من حياة التابعين، دار الأدب 

الإ�ضالمي، القاهرة، ط 15، 1418هـ/1997م.

- د. عبــد العزيــز المقالح: علــي اأحمد باكثير، رائــد التحديث في 

ال�ضعر العربي المعا�ضر، دار الكلمة، �ضنعاء، د.ت.

- د. ع�ضام بهي: م�ضرح باكثير الجتماعي، 1989. 

- د. قا�ضم عبده قا�ضم ود. اأحمد اإبراهيم الهواري: الرواية التاريخية 
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