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افتتاحية

بيت الشعر

وطالب  أصدقاء  قّدمها  شهادات  جمرد  ليس  الكتاب  هذا 
وأبناء وحمبو العيل، إنه تاريخ ممتد يّمر محياًم من هنا، وما يزال يمّر 
خربوه،  الذي  املاء  املاء.  ضفاف  عىل  عشبًا  القصيدة  تنبت  حتى 
وجّربوه، وعّولوا عليه يف حضوره ويف غيابه، يف مّده ويف جزره، 
يف ضوئه ويف كواليسه. آمنوا به رغم رصخته العالية الظل »ال ماء 

يف املاء«.

هذه  يقّدم  إذ  بالدمام  والفنون  الثقافة  مجعية  يف  الشعر  بيت 
وللتاريخ  للحارض  يسّجل  إنام  فهو  الكريم  للقارئ  الشهادات 
املتابعني  ويذّكر  والسعودي،  العريب  مشهدنا  يف  العيل  حضور 
لتاريخ تأسيس وتأصيل ورعاية العيل للحداثة حتى اللحظة، بدءًا 
للحداثة  وحاميًة  راعيًة  الثقافية  القامة  هذه  وقفت  التي  باملرحلة 
زحزحة  ويف  احلرية،  يف  رغبة  من  الستينات  يف  محلت  ما  بكل 
الساكن، ويف إيقاظ الغفلة، ويف طرح وترسيخ السؤال حيال كل 
ما هو جاهز ومنجز. ثم كيف فتح صدره عاريًا -يف فرتة الحقة- 
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من  والغضة  القليلة  الفئة  التغيري، حاميا  من  اخلائفني  أمام سهام 
دافع  مكتسبات؛  اختطاف  مريدًة  السواد  بقسوة  امتّدت  نصال 

العيل ورفاقه من أجل حتريرها من الظالم.

وَمْن غري هؤالء الثلة الرائعة التي احتواها هذا الكتاب قادر 
عىل رصد تلك املرحلة واالقرتاب بنا لتفاصيلها اليومية الصعبة، 
دون  فهم،  طمأنينتها؟!  ويف  قلقها  يف  أتراحها،  ويف  أفراحها  يف 
سواهم، من أتقن قراءة أبجديات العيل، وفطنوا مبكرًا لطقوس 

قصيدته، ولرمزية ما يطالعه بعيدًا حيث احللم متاح للجميع.

عرب مهرجان بيت الشعر، يف دورته األوىل التي محلت اسم 
»حممد العيل« يطيب لنا أن نفتح لكم نافذة مرشعًة لفضاءات رائد 
فاعل مل يرتدد ومل ييأس من املستقبل ونطل عىل جتربته الثقافية أبًا، 
ومعلاًم، وشاعرًا، ومفكرًا. مؤكدين عىل أن نوافذ الشعر ال يمكن 

إغالقها حتى وإن مل يكن ثمة جدار.
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محمد العيل

من الحوزة العلمية 

إىل ريادة الحداثة يف السعودية

جعفر عمران

)جتاوز الدائم( هي فلسفة حممد العيل يف احلياة، إذ يفكر دائاًم 
وأبدًا يف يشء واحد: كيف أجتاوز الثابت واملايض؟ 

وهذا ما جيعلنا نحتفل به، ونلتف حوله، ونمكث يف حديقته، 
إذ أن هذا التجاوز يعني عدم الركون للاميض، أو التشبث به، بل 
يرسل نظره إىل املستقبل، إىل املتغري إىل ما سيأيت، مل يركن للاميض 
جيمع  أن  يفكر  ومل  كتبها،  واحدة  بمقالة  حيتفظ  مل  أنه  درجة  إىل 
أبحاثه وحمارضاته وكتاباته بني دفتي كتاب، مل يكن مشغواًل هبذا، 

مل يكن مشغواًل بام كتبه، بل بام سيكتبه.

راهن  الذي  الطريق  إىل  والسري  والتحدي  اإلرصار  وهذا 
تتواصل  متعاقبة  أجيااًل  جعل  ما  النهاية  يف  هو  عليه  وسار  عليه 

معه، ألنه راهن عىل الفكر، وعىل احلداثة وعىل املستقبل.
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حياته،  عن  شيئًا  تعرف  أو  العيل،  حممد  سرية  تقرأ  عندما 
يلّح عليك: أي قدرة  الذي سار عليه، يظل سؤال واحد  ودربه 
العلمية  احلوزة  يف  دراسته  برتك  والده  يقنع  كي  يمتلكها  كان 
والدينية يف النجف األرشف إىل دراسة األدب واللغة؟ يف جمتمع 
لطالب  ينظر  جمتمع  ويف  الدين،  لطلبة  واالحرتام  التقدير  حيمل 
العلم ولرجل الدين بيشء من التفوق والتفرد واهليبة، بل وأحيانا 
فيه  كانت  وقت  يف  امليالدية،  الستينيات  يف  ذلك  كان  القدسية، 
يعرب  كان  كام  العلم«  »طلب  لــ:  بأبنائها  تدفع  امليسورة  األرس 
قدرة  أي  العراق،  يف  العلمية  احلوزة  يف  للدراسة  يسافر  من  عن 
لشاب مل يبلغ الثالثني من عمره يستطيع هبا أن يقنع والده بذلك 
وهو الشاب النشط الفّذ يف موهبته، والنابغ يف دراسته الذي بلغ 
عليه  يتبق  مل  أي  متقدمة،  علمية  درجة  وهي  »السطوح«  مرحلة 
سوى مرحلة »االجتهاد« وكان ُينادى حينها بـ: »الشيخ اهَلَجري« 
نسبة إىل َهجر »األحساء«، وألنه ترك دراسته يف احلوزة العلمية 
15عامًا، كان األب عنيدًا،  قطع عنه والده املرصوف املايل طيلة 
فلم يرتاجع عن قراره، ومل تأخذه الشفقة بابنه حممد، هذا العناد 
مل  عندًا،  أكثر  حممد  كان  إذ  والده،  من  العيل  حممد  كسبه  ما  هو 
يرتاجع أيضًا هو عن قراره، ومل تثنه حاجته للامل ومل تضعفه، بل 

كان شديدًا ومتجربًا يف أمره، اختار طريقه ومىض فيه وحيدًا.

إليه  يتحدث  العيل وهو  والشاعر حممد  للكاتب  يستمع  من 
كان  قدرة  أي  السؤال:  مثل هذا  ربام ال جيرؤ عىل طرح  مبارشة، 
الشاب؟ ولكنه سيعثر عىل اإلجابة من الشخصية  يمتلكها ذلك 
القوية التي يتمتع هبا العيل، »القوية« يف إجاباهتا املحددة واملوجزة 
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والصارمة، وهيجانه أو بركانه املخيف عند إجاباته عىل سؤال خيص 
القاتل  التاريخ، و»القوية« يف صمته  اللغة والشعر أو املجتمع أو 
حني ال جيد ما يستحق القول كي يلفظه، حتى لو كان حماطًا بعدد 
من األصدقاء، شخصية واضحة وثابتة عىل قناعاهتا ومواقفها، مل 

تتغري منذ أول قصيدة وأول مقال إىل آخر مقال سيكتبه.

ولد الشاعر حممد عبداهلل العيل الذي يصل نسبه إىل الفضل 
بن ربيعة الطائي يف مدينة العمران يف األحساء يف العام 1932م، 
القرآن الكريم  القراءة وختم  أبيه فتعلم مبادئ  هبا نشأ عىل يدي 
يف الكتاتيب، وعندما الحظ والُده وعيه ويقظته يف عمره املبكر، 
أي وهو يف عمر الثانية عرشة من عمره، وذلك يف العام 1946م؛ 
ذهب به والده إىل النجف األرشف يف العراق ليحرض الدروس 
والعلوم الدينية يف املساجد، غادر األحساء تاركًا أصدقاء طفولته 
وحارة ضيقة ومظلمة مل تطأها بعد مصابيح الكهرباء وال سفلتة 
تاركًا  غادرها  الصحف،  أو  الكتب  بعد  تصلها  ومل  الشوارع، 
ألن  أمامه،  ماثلة  ظلت  ترتكه،  مل  النخلة  لكن  وراءه،  النخيل 
والده كان فالحًا وصاحب أمالك كثرية من البساتني والنخيل يف 
إىل  أرسته  انتقال  وراء  كانت  التي  األسباب  أحد  وهذا  العراق، 

العراق آنذاك.

دراسة  انتهى من  أن  العلمية، وبعد  احلوزة  والده يف  أودعه 
العلم، استهوى األدب  اندرج يف سلك طالب  املقدمات  بعض 
وتألقه  وفطنته  نبوغه  أن  أدرك  احلياة،  معرفة  إىل  فتطلع  والشعر 
سيكون عىل عشب الشعر ويف بساتني اللغة، فأدار رأسه وحتّول 

لدراسة اللغة العربية.
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املدارس  يف  والثانوية  املتوسطة  املرحلتني  دراسة  العيل  أتم 
درجة  ونال  بغداد  جامعة  يف  الفقه  بكلية  التحق  ثم  احلكومية، 
البكالوريوس عام 1962م، وكانت إقامته يف العراق قد أتاحت 
العريب،  الوطن  يف  معروفة  أدبية  بأسامء  لالقرتان  الفرصة  له 
وااللتحام منذ بواكري حركة التجديد الشعري التي انطلقت من 
بغداد يف الستينيات امليالدية، وقد استفاد من هذا التجديد بابتكار 
أسلوبه اخلاص، وقدرة جديدة عىل استخدام اللغة سواء بالسياق 

العمودي أو السياق التفعييل.

الذي شّده للشعر احلر ديوان لشاعر سوداين اشرتاه من عىل 
نبضات  مع  رسيع  بشكل  جتاوب  الرشيد،  شارع  يف  الرصيف 
العربية  الثقافية  اخلارطة  يف  تتشكل  بدأت  التي  اجلديدة  احلياة 
مما أثمر شاعرًا جمددًا، ولكنه ُيعترب شاعر مقل رغم أنه بدأ كتابة 

الشعر قبل أن يبلغ العرشينات من عمره.

يف  جديدة  مرحلة  بدأت  امليالدية،  الستينيات  أواخر  يف 
شعره بقصيدة »يف الغابة«، ويف تلك الفرتة شّكل مع جمموعة من 
اليقظ«  األدب  »أرسة  بـ  عرفت  أدبية  أرسة  العراق  يف  أصدقائه 
وهي هتدف إىل معارضة اجلو الكالسيكي يف الشعر، بدأ اهتاممه 
1967م من خالل قصيدته  العام  باملاء كرمز كبري من رموزه يف 
»البحر«حارضة  املاء  مفردة  أصبحت  وبعدها  واخلليج«،  »العيد 
التالية، ويتخذ  تتكرر يف كل قصيدة من قصائده  يف شعره ونثره 
اجلفاف  أمله وحزنه من  تعبريه عن  له جتليات خمتلفة، ومن ذلك 

الروحي واملادي لإلنسان.
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رأسه  مسقط  إىل  ليس  العراق،  من  عاد  1964م  العام  يف 
األحساء، بل إىل مدينة الدمام، عاد ليفاجأ بالصمت حييط به من 
كل جانب، ليس له معارف أو أصدقاء أو منتديات أدبية يرتادها، 
عاد ليجد نفسه يف أحضان صمت بعد حياة من الصخب والتوهج 
فرساهنا،  أحد  كان  التي  واألدبية  الشعرية  األمسيات  يف  متّثلت 
شاكر  بدر  الشاعر  مرة  ذات  رأى  أن  صادف  شعرية  أمسيات 
السّياب، والتقى ثالث مرات مع الشاعر حممد مهدي اجلواهري.

اشتغل بالتدريس لثالث سنوات يف »مدرسة ثانوية الدمام« 
يف  خدمته  استمرت  التعليم.  إدارة  يف  االمتحانات«  »جلنة  يف  ثم 
وزارة املعارف 19عامًا، وخالل هذه الفرتة متت إعارته من وزارة 
ملدة  »اليوم«  جلريدة  حترير  كرئيس  اإلعالم  وزارة  إىل  املعارف 
الدميني  عيل  بالشاعر  معرفته  تعززت  اليوم  جريدة  ويف  عامني، 
العميق،  الود  هلام  حيمل  زال  ال  الذي  املليحان،  جبري  وبالقاص 
إيقافه  تم  التعليم،  يف  خدمته  من  سنة  العرشين  يكمل  أن  وقبل 
من وظيفته بسبب بعض مقاالته الصحفية، وبعد ثالث سنوات 
قضاها دون عمل، عمل يف العام 1986م مرشفًا تربويًا يف اهليئة 
امللكية يف مدينة اجلبيل حتى تقاعد من التعليم يف العام 1993م.

وهي  1982م  حتى  1976م  عام  منذ  الشعر  عن  توقف 
فرتة الطفرة املالية التي انشغل فيها الناس بالبحث عن الذهب، 
وانخرطوا يف سوق العقار، وكان العيل يسخر من انشغال الناس 
هذا وكان ذلك يبعث فيه احلزن واألمل، ويف العام 1982م، وبعد 
أن هدأت العاصفة، قال العيل قصيدته »غبار«، وفيها تعليق عىل 

ما حدث خالل الطفرة.
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يأخذ عليه البعُض من القراء أنه يكتب ما ال ُيفهم يف كتاباته 
الصحفية التي يغلب عليها جدل الفكر العريب املعارص ومعركة 
أجاب  كام  جييب  العيل  ولكن  واملستقبل،  الثقافة  ومهوم  احلداثة 
ابو متام، وملاذا ال تفهم ما يقال »ما أكتب«، ويف مقاالته الصحفية 
استطاع حممد العيل خلق أسلوب خاص يتسم باإلجياز الواضح، 
وللحالة  كتاباته  يف  مطية  الرمز  ويتخذ  اللغة،  ترميز  عىل  يعمل 
الكتابة  أن  ورغم  النوع،  هذا  خلق  يف  كبري  دخل  االجتامعية 
الصحفية تقرتب من الناس إال إنه يف مجيع كتاباته مل يكن بيديه إال 

أن يكون قريبًا من الشعر.

 »أبو عادل« يعتربه الكثري أنه رائد احلداثة يف السعودية، إال 
الشاعر  هو  احلداثة  رائد  أن  يكرر  الصحفية  حواراته  كل  يف  أنه 
والقصيدة  املبدعني  الشباب  الشعراء  دعم  عواد،  حسن  حممد 
احلديثة، وال زال يدعمها بصوت جاهر وعال، وهو يف عمر الثالثة 
والثامنني من عمره هو اآلن أكثر تفاؤاًل بالساحة األدبية السعودية 
بمختلف تياراهتا، ويتابع بشغف نتاج الشباب السعودي يف الشعر 

والرواية والقصة.
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قيمة تتجاوز الواقع

أحمد عائل فقيهي

حممد العيل.. هذا االسم ييضء بام حيمله من معاٍن ودالالت، 
وتتلخص فيه حلظة زمنية فاصلة يف تاريخ الثقافة يف هذا الوطن، 
بوصفه اساًم اقرتن بخطاب التجديد واحلداثة، واللغة املغايرة يف 

الشعر، والتفكري احلر يف الكتابة، واجلرأة يف اجرتاح األشياء.

هو املسافر يف املاء وعىل املاء، وهو اآليت من ضياء املصابيح، 
وحديث األرض، وحوار التاريخ مع الواقع بكل تشظيات هذا 

الواقع واحرتاقاته معًا.

إنه صوت خمتلف حيمل رمزية كبرية، ويف وكثري من األحيان 
من  أكرب  وهو  أدونيس(،  يعرّب  )كام  عليه  ضيق  الواقع  أن  أشعر 
احلقيقيني،  اخلالقني  املبدعني  ولكل  له،  املمنوحة  احلرية  مساحة 
ذلك أنه قيمة تتجاوز الواقع، وهو رمز للتجاوز والتخطي، من 
أجل كتابة جديدة غري سائدة وال منصوص عليها سلفًا، وال متفق 

عليها يف األساس.
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رائد كبري، وريادته تأيت يف كونه شاعرًا حيمل يف وجدانه مجرة 
اإلبداع، ويف يده حيمل حجر الفالسفة واملفكرين، ويف علقه ذلك 
السؤال الذي يذهب بعيدًا يف حماولة فهم الكون واحلياة والناس، 

ويف القيمة التي يتّجىل فيها معنى الشاعر واملثقف واملفكر.

املثقف  قيمة  حيمل  كبرية،  أفكار  عن  مكثفة  بلغة  يكتب 
مقرونة  بمحبة  إليه  أنظر  ويكتب،  يقول  بام  واملؤمن  امللتزم 

باإلجالل والتقدير.
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األستاذ الكبري محمد العيل..

 وقار الحقيقة وألق املعرفة

جاسم الصحيح

يف  حلاًم  أناه  خبَّ الذي  الوطن/الوطن  تضاريس  أحُد  هو 
نٍي حينًا،  اال يف األحالم. يشهر كلمَتُه برصاحِة سكِّ املواويل وموَّ
الناُي يف صوتِِه رغم  اف. مل ينجرح  وأحيانًا برصاحِة فستاٍن شفَّ
ُدِعَي  حينام  الكلمة.  لوجِه  قربًة  ابتلعها  التي  ة  احلادَّ األمواس 
السليمُة  الفطرُة  قادته  العقِم،  حتى  ختاٌن  واهلدُف  احلظرية  إىل 
العقيم.  الزمن  هذا  يف  احلبىل  اللحظَة  ليصنَع  الرسِب  خارج  إىل 
د العيل(.. واالسم جبٌل ينقُصُه االنحدار، مستقرٌّ  ذلك هو )حممَّ
َسَقَطْت  ذكرناُه،  ام  كلَّ اهلّم.  ونضوج  القلق  استواء  خطِّ  عىل 
أمشاُجُه  انعقدت  )األحساء(..  يف  الكامل.  ظالُل  أرواحنا  عىل 
العاطفيَّة، وما بني  انعقدت أمشاُجُه  اجلغرافيَّة، ويف )العراق(.. 
ما  هي  واحلرب  والصرب  بالقهر  موبوءٌة  مسافٌة  ة  ثمَّ وتلك،  هذِه 

بامتياز. يها حياَتَه  أسمِّ



18

عالقتي بِه عميقٌة إىل درجة انشغايل بتفاصيله: صمُتُه صالٌح 
للغناء واالحتجاج أكثُر من صوته. ضحكُتُه حتفر الضلوَع بقدر 
ما متطُّ املكان. صرُبُه شحيٌح فهو دائاًم ما يمتشُق انفعاَلُه وحيارُب 
افتتاين  عىل  دلياًل  بتفاصيله  انشغايل  أليَس  د..  يتجدَّ كي  صفاتِِه 
الغناء  عرش  عىل  القديمة  العود  آلُة  َتَربََّعْت  فكام  بالُكّل؟! 
اسِمِه  إيقاع  عىل  أنَّني  لدرجة  ُحّبًا  قلبي  عىل  هو  تربَّع  الرشقّي، 
ل يف حدائق )الفرات(.. صديِق طفولته  ل إىل عصفور يتجوَّ أحتوَّ

ل. األوَّ

عىل مقعد الفكرة التقينا شيخًا وُمريدًا.. صافحُتُه وما زلُت 
به؟!  يديَّ وأمسُك  إليه  أمدُّ  أتساءل: هل هو حقيقيٌّ كأيِّ يشٍء 
العقود  رغم  املستقبل  مع  لقاءايت  ل  أوَّ معه  ل  األوَّ لقائي  كان 
مني -وما  ق إيلَّ من رشفات وجهه. لقد علَّ الستَّة التي كانت حتدِّ
َة كرامٍة أثقُل من طنِّ قمٍح، وأنَّ  مني- أنَّ َذرَّ أكثَر وأعظَم ما علَّ
الرشَف هو اهلَِبُة التي هيُبها اإلنساُن إىل ذاته، وأنَّ احلقيقَة مساحُة 
بحٍث وليسْت شاطَئ وصول، وأنَّ اجلبَل يف انضباِطِه ليس كتلَة 
لوا  أحجاٍر وإنَّام أيقونُة الثباِت عىل املبدأ. أطلَّ عىل أناٍس كثاٍر حتوَّ
إليهم، لذلك أصبح رجال  ِجَيٍف من كثرِة نظرات االحتقار  إىل 
اندلعْت من صدر  قديمٍة  آهٍة  ذاَت  مبدئه. وحينام رصخ  بحجم 
ل(، مل يدْر يف خياله أنَّه -يوما  أبجديَّته: )آآآآآآآآآآآآآآآِه..متى أتغزَّ
ومنذ  بالنار.  ل  تتغزَّ كيف  ها  كلَّ الالحقة  األجيال  ُم  سُيَعلِّ ما- 
ل يف قصائده بكامل زرقته املراِهقة  قصيدته األوىل، والبحر يتجوَّ
برصخته  ه  كلَّ )اخلليَج(  أفزَع  لذلك  املوج..  يَّة  حرِّ من  وقليٍل 

الشاهقة: )ال ماَء يف املاء(. 
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األجيال  عىل  تشعُّ  وموهبُتُه  قرٍن(..  )نصِف  من  أكثَر  منذ 
للكلامت  وهيُب  للحضارة  وفاًء  يكتُب  بريقًا.  األجياُل  فتزداد 
رائحَة  نشمُّ  وقصائِدِه،  مقاالتِِه  يف  املعرفة.  وألَق  احلقيقة  وقاَر 
الوجع.  وِد  ُسفُّ عىل  حيرتُق  قلَبُه  وكأنَّ  داخِلِه  من  تتصاعُد  ُشوَاٍء 
ومنذ أن َزجَّ بعظاِمِه يف رصاع احلياة واملوت، مل يتنازل عن خالفته 
َطْرَفَة قلم.. مل يضْع رأَسُه رهينًة إال  اهلل  ْط يف  ُيَفرِّ يف األرض ومل 
ُترَج  حتَّى  زلزاهَلا  يزلزهَلا  أن  قبل  فكرٍة  عىل  يستقرَّ  ومل  لقناعاتِِه 
وحزنًا  إبداعًا  طقوَسها  ي  يؤدِّ دائمة  قيامة  حالِة  يف  فَبِقَي  أثقاهَلا، 
ام حاولُت أن ُأسقَط شيئا من تارخيه، مل أجْد ما  وعزلة. لذلك، كلَّ

يستحقُّ السقوط. 

يف هيبِة حرضتِِه، نسلك مسلَك األطفاِل ونشعر بشعورهم 
ٌد، وال يمكُن  ُد عليه من فرط ما هو ُمَتَجدِّ َعوُّ جتاَه َأٍب ال يمكُن التَّ
ُه أرسُع من إدراكنا له. حينام َنِحنُّ إىل  الوقوف عىل حدوِدِه ألنَّ ُنُموَّ
الواقُف كاحلاجب  جذورنا نذهُب إىل زيارته، فيفاجُئنا املستقبُل 
حدَّ  ُه  نحبُّ شفتيه.  نوافذ  من  الغُد  إلينا  ث  ويتحدَّ بيته،  ابِة  بوَّ عىل 
وعي  األسطورِة أحيانًا حيث تفقُد اللغُة معناها وتتَّسُع مسافُة الالَّ
ُه كيانًا واقعّيًا  فيشطح التأويُل بنا إىل ما وراء منتهاه، وأحيانًا نحبُّ
ُطُرٍق  عرب  ُه  نحبُّ أكثر.  الوعي  من  ُبنَا  وُيَقرِّ اللغة  إىل  املعنى  يمنُح 
تكوينِه  صورَة  َأكَمَلْت  التي  املبادئ  عىل  ثباتنا  عرب  ُه  نحبُّ خمتلفٍة: 
ُه عرب إيامننا بفكرة االختالف حتَّى  يف أحسِن تقويم إنسايّن.. نحبُّ
مساومٍة  دون  ذواتنا  إىل  االنتامء  عرب  ُه  نحبُّ كلمة..  بِشقِّ  ولو  معه 
قلوبنا  يف  َقَذَفهَا  التي  الشعر  مجرة  عىل  القبض  عرب  ُه  نحبُّ عليها.. 

ل.   م األوَّ منذ القصيدة األوىل ومنذ املعلِّ
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هو أحُد أولئَك الذين مل يعيشوا طوياًل يف )األحساء( ولكنَّها 
عاَشْت فيِهْم طويال. ُربَّام أحسنت اجلغرافيا بنا ُصْنعًا حينام َوَضَعْتُه 
هنا يف )األحساء(، ولكْن هل َأْحَسَنِت اجلغرافيا صنعًا به؟ وهل 
خِة  املفخَّ التضاريِس  هذه  كامئِن  من  ينقَذُه  أن  التاريخ  بوسع 
رأس  إليه يف  احلاجِة  َنِضَجْت مخريُة  عندما  والنسيان؟  بالتجاهل 
والينابيع  نخيلها  بكرِة  عن  )األحساُء(  خرجت  األرض،  هذه 
الفكر وصفحات  الشعر وندوات  الكتب وأمايس  تفتِّش عنه يف 
وسقاية  العقول  عامرة  أجل  من  إليه  عادت  )األحساُء(  اجلرائد. 
َعَم جيٌل شابٌّ عىل يديه.. جيٌل حمارٌص بني قوسني  فَترَبْ األذهان 
قبل  األقواُس  عليه  تنغلَق  أالَّ  آَثَر  جيٌل  واحلداثة..  الرتاث  من 
بني..  احلياُة  َوَضَعْتُه  جيٌل  املعنى..  ووضوح  التضمني  اكتامل 
اللحظة  العبور من منعطفات هذِه  وبني.. وبني.. فام زال حياول 
ة األخرى من احلياة. وها  التارخييَّة والوصول إىل ذاتِِه عىل الضفَّ
ُص ما زال حيمُل يف جيوِب رياِحِه لقاحاٍت  هو العاصُف الـُمَخلِّ
َن  َتَتَحسَّ أن  أمل  عىل  أفكاِرنا  نخيِل  عىل  رحيَقها  َع  وُيَوزِّ عديدًة، 

الساللُة املعرفية.
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محمد العيل:

دعابٌة سوداء لغٍد أبيض!

حسن السبع

»دعابٌة سوداء لغٍد أبيض« هذا عنوان مقال نرشُته يف جريدة 
التسعينيات، دعوت فيه إىل تشكيل »رابطة  الرياض يف منتصف 
ق األستاذ حممد العيل يف مقال له بجريدة  أدبية ضاحكة«، وقد علَّ
بقوله:  االقرتاح  هذا  مؤيدًا  نضحْك«  »قفا  عنوان  حتت  اجلزيرة 
 8480 »نعم يا حسن.. كّوهنا وأنا أول املنتمني إليها«. )اجلزيرة 

يف 17 ديسمرب 1995م( .

السخرية  وحس  الدعابة،  روح  عن  قبل،  من  كتبُت،  وقد 
التي  اجلادة  كتاباته  بعض  إىل  مشريًا  العيل،  حممد  األستاذ  لدى 
اجلد  سدنة  أساء  أديب  لون  وهو  الفكاهة،  أو  اهلزل  لباس  تلبس 
والرصامة فهمه عىل مر العصور متناسني أن صدق التعبري ليس 
وقفًا عىل األعامل األدبية اجلادة وحدها. أما أكثر من يضيق ذرعًا 
الكولريا  زمن  )نقاد  فهم  ثانويًا،  شيئا  ويعتربه  الفكاهة،  بأدب 
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عن  ناجم  نثري  أو  شعري  إسهال  األدبية  والكولريا  األدبية( 
»األدبية«  األعامل  مئات  سنويا  يضخ  إسهال  الكتابة؛  استسهال 

التي تأيت بسهولة وترحل من الذاكرة بسهولة مماثلة. 

الضحك،  ينابيع  يفجر  كيف  العيل  حممد  األستاذ  يعرف 
القارئ. ويرى أن من ال يضحكه املضحك ليس  فيغرق بسيلها 
شخصا سويا. وقد استعرض، مرة، يف إحدى مقاالته مقاطَع من 
نصٍّ ساخر للشاعر حممد بن عبد الواحد امللقب برصيع الدالء، 
ومنها قوله: »مْن مْل ُيرْد أن ُتْنتَقْب نعاله حيملها يف كّفه إذا مشى/ 
ومن أراد أن يصوَن رجَله/ َفِلبُسُه خرٌي له من احلفا«.. ويتضمن 
تأكيدها.  إىل  حاجة  ال  التي  البدهييات  من  طويلة  قائمة  النص 
)ابن  يدعى  بشاعر مرصي ظريف  الدالء  أبيات رصيع  وُتذّكرنا 
سودون( الذي يرص عىل تأكيد املؤكد، فيقول يف إحدى قصائده 
رشبوا/  عطشوا  إذا  مر  والسُّ أكلوا/  جاعوا  إذا  »البِيُض  اهلزلية: 

الناقة ال منقار هلا/ والوزة ليس هلا قتُب«. 

بقيت  أين  »أذكر  قائال:  قارئه  العيل  خياطب  املقال  هناية  يف 
أضحك لفرتة طويلة حني قرأهتا ألول مرة.. أنت وقد قرأهتا، هل 
ضحكت؟ إذا مل تضحك فأعتقد أن عليك تسليم نفسك ألقرب 

عيادة نفسية«! 

النكتة يف  يتوانى حني حترضه  العيل ال  أن األستاذ  ويبدو يل 
نظمها أو نثرها دون أن تأخذه يف ذلك لومة عابس مكرش. وقد 
اليوم  بجريدة  مائية(  )كلامت  زاويته  يف  الثامنينيات  هناية  يف  نرش 
ُطبخْت  كبسٌة  ما  »إذا  ومطلعها:  )إذا(  بعنوان  ساخرة  قصيدة 
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/ إذا غضبْت عليك بنو متيٍم/  والحت/ فشّمْر قبل أن يفنى األرزُّ
قائمة  إىل  يضيف  أن  إاّل  بعضهم  ويأبى   .» هزُّ اهلزَّ  ألن  حتفْل  فال 
املحظورات حمظورًا آخر هو الضحك. فيسأل العيل عن الغاية من 

ذلك النص احللمنتييش.  

من  أكثر  اهلاتف  رنَّ  »وقد  أخرى:  زاوية  يف  العيل  يقول 
بأسئلة  ُقوبلُت وجها لوجه  منها، كذلك  اهلدف  مرة لسؤايل عن 
ترتاوح بني اجلد واهلزل عن معنى تلك الزاوية«. ويف إجابته عن 
تلك األسئلة يقول: »حني كتبت الزاوية مل أكن أفكر بمن يقرأها.. 
الزاوية  تلك  فكتبت  األسود.  الضحك  من  كانت تنقني موجة 
اجلادة اهلازلة، أو اهلازلة اجلادة، وقد َنجَحْت يف امتصاص الشحنة 
التي كانت تؤرقني«. مثل ذلك االعرتاض عىل زاوية العيل يؤكد 
قول ميالن كونديرا »ال يشء أصعب من رشح ما تعنيه الدعابة«! 

 شحنة أخرى من الضحك األسود فرغها يف قصيدة أخرى 
بعنوان )عصامء( كتبها يف زاويته )بعد آخر( بجريدة اليوم، أقتبس 
ْ مل تنْل رشَف الكباِب.. فعليك بالفوِل  منها األبيات التالية: »إن 
اإلياِب/  ويف  املجيء  يف  لك  يلتفْت..  مل  إن  واللحُم  اهلباِب/ 
والكبسُة  السباِب/  من  يستغيَث  حتى  اخلرفان(  )أبو  فاشتم 
العصامء حني تصد عنك بال حساِب/ فاقرأ عىل البنجاِب ديواَن 
اهلجاِء وال حتايب«!. قد تقرأ مثل هذا النص الزاخر بالفكاهة عىل 
من ُحرم من نعمة الدعابة فال حيرك فيه ساكنًا. ويبدو الوضع يف 
جمال الكوميديا أكثر تعقيدًا. ذلك أنه مهام بلغت مهارة الكاتب إال 

أهنا قد تنهار أمام املتلقي الذي يفتقر إىل حس الدعابة.   
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ويف مقال له بجريدة )اجلزيرة( ُنرش عام 1384 يروي العيل 
كيف ذهب إىل مكتب يف وزارة املعارف، وكانت الغرفة تضم أكثر 
من 15 كاتبًا، وكان العيل يسأل عن أحد تلك األرقام، فأشاروا 
احلمراء  غرتته  بتعديل  منشغال  رآه  وحني  املسؤول،  املوظف  إىل 
اجلديدة التي تتأرجح، وكأن رأسه استحال إىل زئبق. رسم العيل 
لذلك املوظف صورة كاريكاتورية بدأها بالسؤال التايل: »ما هلا ال 
تريد رأسَك.. هل فيه قتاٌد.. أم فيه عصُف رياِح؟/ أم هبا غضبُة 
سوعدت  هلا،  ما  نطاِح؟/  يف  فأنتام  رحاها  دارْت  وقد  التيوِس 

يمينك، كي تكبَح ما يف طباعها من مجاح؟«.    

يف هناية القصيدة، ال ينسى العيل أن يكون وسيطًا بني الرجل 
األزمة،  تلك  تنهي  صلح  معاهدَة  حتقق  وساطته  فلعل  وغرتته، 
التضاريس  عىل  اللوم  وواضعًا  املتمردة،  للغرتة  العذر  ملتمسا 
سيدي،  يا  تلْمها،  »ال  يقول:  ذلك  ويف  املوظف.  لرأس  الوعرة 
الوعَر  طريقه  يعبَّْد  مل  البطاِح/  كثري  الربى،  كثري  رأسًا  رأْت  قد 
باملوسى.. ومل ُتْثنِِه يدا مّساِح/ وخزهتا أشواكه فتولَّْت / هربًا من 

اِح«.   جحيمه اللفَّ

إن السخرية يف نثر العيل قد ال ترى بوضوح، كام يف نصوصه 
املاء.  يف  املذاب  العسل  أو  بالسكر  أشبه  ألهنا  اهلازلة/اجلادة، 
واضح  بشكل  أحيانا  تظهر  أهنا  غري  بطعمه.  نشعر  لكننا  نراه  ال 
جيل. تأمل هذه الصورة الكاريكاتريية التي يرسمها العيل للبصل 
حتى  ينادي  كان  الذي  هذا  »البصل..  فيقول:  مقاالته  أحد  يف 
تتقطع رشايني حنجرته: »خذوين بأرخص األثامن«.. هذا الذليل 
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املسكني.. لبس اآلن قبعة وجلس عىل كريس وثري، وأخذ يمتص 
غليونًا أنيقًا حتت سمع كل املتجولني وبرصهم«. ثم يتساءل العيل 

قائال: »ملاذا أصبح البصل متكربًا إىل ها احلد؟!«.    

كان مربرًا لدى العيل أن تتكرب كل اخلضار »لكن أن يتكرب عيل 
وعليك وعىل اآلخرين حتى البصل.. هذا غري حمتمل«! لو تناول 
مقاال  لدبج  اإلنشاء  بركة  يف  غارق  تقليدي  كاتب  املوضوع  هذا 
للتدخل،  املستهلك  محاية  بمناشدة  واختتمه  األسعار،  عن غالء 
يعده  خطاب  وبني  بينه  فرق  ال  التامس  شكل  عىل  املقال  فجاء 
املالحظة  تلك  حيول  العيل  لكن  »عرضحاجلي«.  عرائض  كاتب 

عن غالء األسعار إىل مادة أدبية فكاهية ممتعة.

ظلمهم  الذين  الطهاة  عن  الدعابة،  قبيل  ومن  مرة،  دافع 
 . الشعر، فام برح الشعراء يرددون »يا صاحبيَّ ويا نديميَّ ويا ساقييَّ
وأراد العيل أن يرد االعتبار للطهاة فعارض بيت املتنبي القائل: »يا 

ساقيي أمخٌر يف كؤوسكام، أم يف كؤوسكام همٌّ وتسهيد«؟ فقال:

»يا طاعميَّ أرزٌّ يف صحونكام/ أم يف صحونكام حلم وتثريد/ 
إن تصنعا كبسًة يوما سأعلنه/ عرسًا تزاحم فيه البيض والسود/ 

مل يرتك األكل من قلبي ومن كبدي شيئًا يتيِّمه عني وال جيد«.

يروى أن حارسًا حلم أن البيت الذي حيرسه سينهار، فأفاق 
اهنار  بدقائق  وبعدها  وعائلته،  البيت  صاحب  وأخرج  مذعورا 
املبنى، فكافأه صاحب البيت وشكره ألنه أنقذه من موت حمقق، 
أثناء  ينام  أن  للحارس  ينبغي  ال  أكرمه، ألنه  أن  بعد  فصله  لكنه 
أدائه لعمله. ويف أحد مقاالته يطلق العيل عىل جممع اللغة العربية 



26

اللغة  احتفال جممع  العيل خربًا عن  ينقل  النائم«.  اسم »احلارس 
يعلق  ثم  املناسبة.  هبذه  للمجمع  علم  وتصميم  املايس  بيوبيله 
أعضاء  قضاها  عاما  وعرشون  »مخسة  قائال:  الساخر  بأسلوبه 
املجمع وهم يف سهر دائم حتسدهم عليه النجوم. حدبا عىل اللغة 
تصغر  راحت  وكروش  الليل،  يف  حتى  المعة  صلعات  العربية. 
وتصغر من التعب واجلهد واالنشغال عن الرشاب والطعام. أال 

يستحق هذا املجمع َعَلاًم المعا مثل أعضائه؟«. 

وهم فعال حراس نائمون ودونكيشوتيون حياربون طواحني 
الوقت  احلديثة. ويف  التقنية  منتجات  فيه  تتسارع  اهلواء يف عرص 
يف  جيتهد  أو  ما،  مفردة  نطق  صحة  حول  بعضهم  يتعارك  الذي 
نحت مسمًى ما ملنتج ما فإن للشارع منطقًا خاصًا يف التعامل مع 
اللغة. فال متلك إال أن تقول للحراس النائمني الصلعان من ذوي 
الكروش الضامرة »صح النوم« أو »أحالما سعيدة« يقوهلا املنتج 

واملسوق واملستهلك. 

هذا غيض من فيض ال تتسع هذه املساحة املحدودة لإلحاطة 
به. وهي جمرد أمثلة عىل روح الدعابة وحس السخرية التي متيز 
بعض كتابات األستاذ حممد العيل، وهو جانب مل يتناوله، حسب 

علمي، أحد.  
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حني ترشئب املقالة

سعد البازعي

التقيت حممد العيل ألول مرة يف حمارضة مل أحرضها. كانت 
حمارضة ألقاها يف الدمام، عىل ما أظن، وكنت حينها خارج البالد. 
لكن املحارضة نرشت يف إحدى الصحف ولعلها صحيفة الرياض 
فأتيح يل أن »أحرضها« عن بعد. كنت إذ ذاك أتابع دراستي العليا 
يف  الثقايف  املشهد  أتابع  امليالدية،  الثامنينات  أوائل  يف  أمريكا  يف 
ذلك  خلف  تقف  التي  واألسامء  نتاجه  عىل  وأتعرف  الوطن 
النتاج. أطل عىل املشهد عرب نافذة صغرية أدافع عنها وأنا أنغمر 
أبو عادل إحدى  ثقايف خمتلف متامًا. وكان  بأدب أجنبي ومشهد 
أهم اكتشافايت عرب تلك النافذة. قرأت حمارضته البديعة ومل أنسها 
بعد  األخرى،  تلو  املنصة  أصعد  وأنا  أعقبت  التي  السنني  طوال 
أنموذجي  ما صنعه  أن أصنع  للوطن، أحارض وأحلم  أن عدت 

الرفيع الذي عرفته وعرفت أفكاره مبكرًا.

بوضوح  هيدف  بأسلوب  القراءة  عن  العيل  حممد  حتدث 
للمحارضة  التوعوي  الدور  لكن  القراءة،  بأمهية  الوعي  بث  إىل 



28

جتاوز ذلك إىل سياحة يف الثقافة العامة وأنواع الكتب التي ينبغي 
أتعرف ال  النص  قراءة  أثناء  يقرأها. ووجدتني  أن  اجلاد  للقارئ 
قرب  عن  عليها  التعرف  عىل  قّراءه  العيل  حث  التي  الكتب  عىل 
بالتأكيد- عقاًل من  بذلك -لنفيس  فأكتشف  وإنام عىل فكره هو 
إليه  وتضيف  الوطني  الثقايف  املشهد  يف  تعمل  التي  العقول  أبرز 

أبعادًا مغايرة للسائد آنذاك )وأخشى أن أقول اآلن أيضًا(.

تطورت  أن  تلبث  مل  املسافة  البعيدة  الفكرية  العالقة  تلك 
بعوديت وتعريف عىل أيب عادل عن قرب. مل أتوقف عن متابعة زواياه 
املتعددة يف الكتابة الصحفية، السيام »كتابات مائية«، حتى أتيح يل 
أن ألقاه شخصيًا يف الدمام ويف الرياض وغريمها. ومن يتعرف عىل 
حممد العيل عن قرب فسيجد أنه وسط ندوة مفتوحة أو يف حمارضة 
عجيبة  ثقافة  تسنده  هائل  إنساين  حضور  ومتصلة.  ممتعة  لطيفة 
وقدرة غري عادية عىل إشاعة الفرح تصعب مضاهاهتا، وأكاد أرى 

من يقرأ هذا الكالم ممن عرفوه هيزون رؤوسهم موافقني.

لكني مل ألبث أن بدأت أشعر بغري قليل من القلق وأنا أالحظ 
ما الحظه غريي قبيل، وهو عزوف أيب عادل عن التأليف: كيف 
بقامة كهذه تقدم كل هذا العطاء كل هذه األعوام دون أن جتمع 
-عىل األقل- بعض ما كتبت يف كتب. ومل أقتنع بام قرأته له من 
قلقي  من  مقنعة، ومل خيفف  منها  أكثر  مراوغة  إجابات. وجدهتا 
سوى أنني الحظت أن العزوف عن التأليف خيط ناظم لعدد من 
العقول الكبرية يف بالدنا، العقول التي كنت حمظوظًا بالتعرف عىل 
بعضها. بل إنني وجدت بعض األكاديميني املرموقني والنشطني 
أن تكون أسامؤهم عىل  أيضًا عن  يعزفون  املحارضة والكتابة  يف 
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كتب. والشك أن ذلك بقدرما أقلقني وضعني أمام وعي مقلق 
عىل  احلريصني  أولئك  بكل  ثراء  أكثر  الوطنية  مكتبتنا  هل  آخر: 
التأليف  العيل وغريه عن  يكون عزوف  أن  يمكن  التأليف؟ هل 
نتيجة الزدحام املشهد بمن ال ينبغي أن يشاهدوا أصاًل؟ باهلش 
أكثر من املتامسك، والسطحي أكثر من العميق؟ نعم، هي احلال 
أن  يستحق  املشهد من  أن يف  تذكرت  أن  لبثت  ما  لكني  كذلك، 
يكون فيه وأننا لو اتبعنا مبدأ العزوف ألية حجة فلن يكون لدينا 

مشهد غني أصاًل. 

بعد آخر استطاع تغيري رؤيتي جتاه موقف العيل من التأليف. 
يقفز عىل أغصان  أن  يريد  الذي  الكاتب  فيه،  املتمرد  الشاعر  إنه 
من  أن  واحلق  اململ.  الطويل  البقاء  مغريات  عن  بعيدًا  الكتابة 
يريد أن يفهم حممد العيل الكاتب، صاحب املقاالت القصرية يف 
الصحف، عليه أن يتذكر حممد العيل الشاعر، فاملقالة عنده قصيدة 
باختزاله  الشعر  إىل  يرشئب  نص  خمتمرة،  قصيدة  أو  حمتملة، 
وتكثيفه وومضاته، بحضوره اخلفيف والالذع يف اآلن نفسه. وكم 
من النثر ما يدعونا إلعادة النظر يف فهمنا للشعر، بل كم من النثر 
الذي حدده  النثر والشعر وإنام هو  التقابل ليس بني  أن  يؤكد  ما 
القدماء: بني املنثور واملنظوم، هكذا كام تقول الكلمتان بحرفيتهام، 
الكالم هو الكالم لكنه قد ينتثر عىل الصفحة أو يف القول أو ينظم 
لكي  ال.  أم  شعرًا  لكونه  عالقة  ال  نظمه  أو  نثره  لكن  كالقالدة. 
له  عالقة  ال  آخر  شيئًا  حيمل  أن  عليه  الرؤية  مدارج  يف  يصعد 
بالعملية امليكانيكية، عملية االنتثار أو االنتظام، إال ما جاء منها 

منسجاًم مع متطلبات الرؤية نفسها وليس مقسورًا عليها.
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قارئًا  بنواجذي  عليه  عضضت  ما  هو  الشاعر  العيل  حممد 
مستمتعًا، وحملاًل مستثريًا، أطلب املتعة تارة والثراء أخرى، ليس 
عادل  أيب  فضائل  ومن  أيضًا.  مقاالته  يف  وإنام  وحده  شعره  يف 
الكثرية أنه يشعرك وأنت تستمتع وتثرى به أنك صاحب الفضل 
عليه ال طالب الفضل منه، فهو من أكثر من عرفت من العقول 
)وقدرة  اآلخرين  عىل  الثناء  عىل  قدرة  بالدنا  يف  املبدعة  الكبرية 
كانت  بكلامت  كثريًا  أكرمني  أحيانًا!(.  ذلك  نقيض  عىل  أيضًا 
إليها حينًا،  كإكسري القدماء يف فعلها، أقاوم إغراءات االستكانة 

ألتشبث هبا حينًا آخر صعودًا إىل ذراها. 

فشكرًا  موضوعها،  إىل  ترشئب  مقالة  سوى  هذه  فام  وبعد، 
له أن عرفناه واغتنينا به، ولعل اهلل أن هيبنا املزيد من تلك املعرفة 

وذلك الغنى.   
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ملاذا أمطرْتني الشمُس بك؟!

إىل محمد العيل

سعد الدورسي

غرقْت اخلارطُة بالرمل،

فكان عىل اجلهات أن تستنشَق البوصلة.

نخيله قريٌب كرساج الرضاعة، 

وبعيٌد كشهادة غيمٍة يف جفاف املّلة.

املساء  تنتظران  اللتني  عينيه  رشاسة  أمام  ارتباكي  أسرتجُع 
القهقهة عىل  يريد  يرغب يف احلديث، وال  كأنه ال  األرْس.  بفارغ 
كان  كام  عدن،  إىل  بغداد  من  1986م،  الـ  يف  جيري  كان  ما  كل 
يفعل البارحة. وشيئًا فشيئًا، تقفز إىل عينيه أهناٌر أليفة. يكون أوهلا 
هنر معني بسيسو، الذي مل يمض عىل وفاته وحيدًا يف فندق لندين 

سوى عامني. يقرأ له نصًا يشبهام، ثم تنهال احلكايات.

حني تكون يف الثالثني من عمرك، وتكون مفعاًم بحالة املاء 
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الذي لن يعصمك منه إال إشارة تقودك لنخيل قريته العمرانية، 
سيتحتم عليك أاّل تلومه:

ِلَ ابيّضْت ستائُر صوتَِك، 

ملاذا أمطرتْتني الشمُس بك؟!

 . يف ذلك احلديث الطويل، تعرفُت إيلَّ

بعده طوياًل، التقينا. 

الدهشة  وسط  عينيه،  اسرتقُت  كثريًا.  حَل  قد  املساء  كان 
، فسألتهام: املعتادة للمحيطني بَِصْمتِه، فوجدهتام تسرتقان عينيَّ

- هل قرأَت كتايب األول؟!

- هذا ليس كتابًا، هذا طاعون.

الطوفان،  عباَب  متخُر  وبدأْت  الداء،  هبذا  سفينتي  اطمأنْت 
بني غرقى قد غرقوا، وغرقى سيغرقون.
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العيل شاعر املجايلة ورائدها

صالح عبدالرحمن الصالح

أبو حيمد، وعبدالرمحن  )العيل( واحد من جيل منه: نارص 
وغازي  البواردي،  وسعد  الرميح،  العامر  وحممد  املنصور، 

القصيبي. 

هذه  -مع  يكون  ما  أوضح  هذه  كوكبته  يف  واحد  و)العيل( 
اإلنسان  بقضايا  التزام  هي  بام  الواقعية  إىل  نزوعًا  الكوكبة- 

واملجتمع.

احلرب  بعد  ما  جيل  اجليل،  هذا  عىل  اعتقادي  يف  يصدق 
وجيل  48م(  عام  فلسطني  )نكبة  النكبة  وجيل  الثانية،  العاملية 
البرتول، وجيل الكفاح العريب ضد االستعامر، وجيل ثورة الشعر 
شاكر  بدر  مع  العراق  من  اخلمسينيات  أواخر  بدأت  التي  احلر، 

السياب، ونازك املالئكة.

والثقافية  الفكرية  حياتنا  يف  األدبية  للحركة  أّرخنا  وإذا 
ودرسنا حمطاهتا وجدنا أن جيل )العيل وغازي القصيبي( ضمن 
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تياره الواقعي كان امتدادًا خالقًا ومتجاوزًا جليل سبقه، هو جيل 
حسن  حممد  األمة:  جمد  إحياء   - اإلحياء  جيل  احلربني،  مابني 
ورمزية  املثال،  سبيل  عىل  الفسيح(  )املنتجع  وأطروحته  عواد 
محزة شحاته يف رائعته )ماذا تقول شجرة ألختها(، أو رومانسيته 
الواقعية )جدة(، ذلك أننا مع نص محزة شحاته، ومع فكر العواد، 

أمام أدب له متيزه عن سواه من التيارات األخرى. 

معها  انتهت  قد  الثانية،  العاملية  احلرب  هناية  كانت  وإذا 
يتحقق،  مل  جمد  إىل  نزوع  بام هي  العواد وشحاته،  مرحلة  بتجربة 
الشعر احلر، ومتيز -يف بعض  بتجربة  التحق  الثاين قد  فإن اجليل 
غازي  الالحقة:  األجيال  باجتاه  االخرتاق  عىل  بالقدرة  رموزه- 
يف  الصانع  ورجاء  القصيبي،  وغازي  املنفى،  وغيداء  القصيبي 

عملها )بنات الرياض(.

رائد  أمام  أنفسنا  السياق، نجد  )العيل(، ويف هذا  لـ  بالنسبة 
ثقافة  وعمق  أصالة  مستوى  وعىل  الشعر،  مستوى  عىل  بحق، 
حممد  الشاعر  األستاذ  لتجربة  الدارس  يستطيع  الشاعر.  وفكر 
عبداهلل العيل منذ أول قصيدة كتبها سنة 1950م، وهو يف التاسعة 

عرشة من عمره ومطلعها:

    أسال سلمى وخالف معهدا     

صبٌّ أتاح له الضياء يد الردى    

والتي كان معها واضح التأثر بأحد رؤوس الشعر العبايس 
)أيب متام(. أقول يستطيع الدارس أن يرصد بال عناء تطور جتربة 

الشاعر الغنية ويمرحلها يف ثالث مراحل:
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املرحلة األوىل:

املرحلة العمودية من 1950م وحتى 1965م، ومن قصائد 
الشيخ املعمم النجفي فيها:

األعظم  الرسول  مولد  ذكرى  يف  )حاشاك(  قصيدته   .1
)ص( ومطلعها:

وارتد عن صبواته النســر نيس الظـالم بأفقـه الفجـر 

إىل أن يقول:

خيشى الشذا، وخييفه العطر حاشاك أن هتب الربيع ملن 

)يدعو( بأن يتجمـد البحر ويروح واألمــواج تنهبــه 

النجف )2 /4 /1960م(

2. قصيدته خطيب اجلراح يف ذكرى ميالد )احلسني(

والتي يقول مطلعها:

فسكبت النجوم يف أقداحي منحتني ذكراك ألف جناح 

)النجف 1960( وهي قصيدة من حوايل مخسني بيتا، بنفس 
شعري مكني اللغة.

3. قصيدته )غارة الفجر( بمناسبة العيد األلفي للفيلسوف 
الكندي، والتي يقول مطلعها:

برشاك أترع كؤوس الفكر يا عيد        

فقد أطل من الصحــراء عنقــــود    
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بذات  بيتا   50 1962 م( وهي قصيدة من حوايل  )النجف 
متانة السبك واللغة. 

أن  بعد  املرحلة  هذه  يف  الشاعر  قصائد  أبرز  من  كذلك   .4
خرج إىل رحاب احلياة العامة، )غربة - الدمام 1965(، و)الشعلة 

الباردة - الدمام 1965م( وغريها من النصوص املتميزة.

املرحلة الثانية:

)يف  قصيدته  من  بدءًا  التفعيلة،  شعر  إىل  انتقاله  مع  بدأت 
الغابة( والتي منها:

وسال الليل يف قدمي أشواقا إىل الغابة 

حريقا

كدت أنسى خطوه املسعور، أنيابه

ختبط يف فؤادي يف رشاييني 

وأطرق خطوي الشحاذ يف ذلة 

يراقب من جراح الباب نزف دم هو الشعلة

إىل درب أضعت بزمحة األيام أبوابه

ورف الزورق الضمآن بالباب

)15 /11 /1965م(

وذيوع  شهرة  من  تستحقه  ما  حازت  التي  روائعه  وحتى 
مثل )آه متى أتغزل، ودارين 1970م، وال ماء يف املاء 1975م( 

وغريها.



37 36

يف  ماء  )ال  ديوان  ضمها  النصوص  هذه  معظم  باملناسبة 
احلمود  حسني  محزة  وساعده  الشقاق،  حممد  مجعه  الذي  املاء( 

مشكورين، وأصدره نادي املنطقة الرشقية األديب.

املرحلة الثالثة:

مرحلة )بو رمانة( يف لبنان منذ أواخر التسعينيات من القرن 
العرشين، وهذا الطور يف لغة وإبداع الشاعر، وهذه الصور من 

بعض قصائد هذا الطور:

الثبات 1999م··

مرض اهلواء املزمن أنه ال يعرف الثبات

مرضه اآلخر، أنه أعمى، ال يفرق بني فحيح أفعى، وبني هند 
ينادي: ها أنا أتفتح، مرض اهلواء املزمن أنه هواء، ومرضك 
املزمن أنك إنسان، هذا عذاب، فهنيئا لك أهيا اهلواء املغفل.

كاشرية 2002م··

احلياد الذي يرتآى،

عىل لثغات يدهيا،

عىل لفتتيها،

عىل احلاسبة،

غيمة كاذبة 
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..........

..........

والقمر  والزهر،  البحر  ينضج  إذ  القلب،  حيتمل  كيف 
)املتفريز( والناس ...، والشوق ال يستطيع سبيال إىل القطف.

الوجع 2000م··

مثل  الرحب  هبوها  يف  الشعر  يسكن  مفردة  تعرفت  هل 
الوجع؟

من  احلقول  يف  ما  كل  رسقت  عاهرة،  مفردة  تلك  الوجع: 
النضج والزهو واألرس ثم تشظت إىل كل قلب. 

الوجع: لن تراها وقد موهت نفسها بالضباب..،

الوجع: لغة يف اجلباه إذا ما تصبب منها التعب

         لغة يف الظهور التي قضها االنحناء

         لغة يف اللغة

         لغة يف املواويل إذ يقف النيل منفردا..

الوجع: هلب ال ييضء، ثلة من مسامري..

الوجع: ال يساويه إال الوجع

الوجع: ما نراه عىل األرض.. هل يف السامء وجع؟
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احلزن 2002م··

تتعرى  مرآهتا،  الكآبة  جتلو  جناحيه،  مساء  كل  يفرد  حني 
خمالبها املضمرة، تطمئن ألنياهبا، ثم تلبس برعمة العاشقني، 

لتدخل يف كل قلب، وترشب ما فيه من فرح، ومواعيد

.............

ويأيت الصباح كام كان عند امرئ القيس، ليس أقل ظالما من 
الليل.

جسد 2007م··

جسد من قبل، جسد من مرايا، جسد من فراعنة خلقوا من 
جديد عىل النيل، جسد من جسد.

احلزن اآلخر 2006م··

كان للحزن عندك منذ الطفولة، زبد أبيض مثل دجلة 

.......

فأين هو اآلن؟

القلوب،  وكل  الوجوه  كل  يلطخ  غريب،  حزن  جاء  قد 
الطغاة،  حزن  جاء  احلواة،  حزن  جاء  النبيلة،  املعاين  وكل 

جاء حزن الرذيلة.
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بمثل اعرتاف العيل بشعر التفعيلة منتصف الستينيات بعد أن 
كان ال يقيم اعتبارا سوى لقيم عمود الشعر، نراه جمددا يتجاور 
كبار  عند  هي  ما  بحسب  النثر  قصيدة  النثر،  قصيدة  وأقطاب 
روادها ليست حتررا من قيود وزن أو قافية؛ وإنام انعتاق إىل آفاق 
أرحب ولغة جديدة وإبداع عىل غري منوال، وهذا ما نصادفه يف 

كل نص جديد عند األستاذ العيل، ويف كل أطوار جتربته.

)إليه( قصيدته إىل أدونيس

ملاذا يراك السؤال أباه، وملاذا إذا السهم قارب نحرك خيرض، 
خيجل من نفسه، ثم يرتد حمتقنًا نحو راميه؟

ملاذا أخالك هنرًا؟

ملاذا أخالك جرسًا عىل هوة؟

ملاذا أخالك طفاًل؟

ملاذا؟

ملاذا؟

ال أريد جوابًا عىل كل أسئلتي اآلن

أريد اجلواب عليها

إذا ما انتهى قرننا القادم.
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السؤال عند األستاذ حممد العيل هو اآلخر، هو احليلة التي ال 
حيلة له سواها. وأسلوبه يف الزوايا التي يبث من خالهلا لواعجه 
وتطلعاته ومهومه، منذ )بعد آخر(، و)كلامت مائية(، وحتى اآلن، 

وهو يامرس من خالهلا إسهامه يف التنوير، ونرش الوعي.

الزاوية  كتب  من  وأهم  أبرز  من  اعتقادي  يف  )العيل( 
الذي  باملستوى  هلا  باالحتفاظ  االستمرار  مع  ومتيز  الصحفية، 

عرفه عنه قارئه.

ومن خالل املقدمات التي تنتهي باألسئلة نراه يصل بقارئه 
وهو  واستنتاجات،  قناعات  من  عنده  ما  ذات  إىل  رويدًا  رويدًا 
أسلوب ال نراه البتة عند غريه، بالطبع إىل جانب مهارة فذة لقول 
وهو  وجاذبية،  وتركيزًا  اختصارًا  أشد  زاوية  خالل  من  الكثري 
واخلرب  )املانشت(  وتقنية  العرص،  رسعة  ومتطلبات  يتناسب  ما 
والصورة. ذلك أن قارئ اليوم أحوج ما يكون إىل تلميح من غري 

ترصيح.

أكمل شهاديت الرسيعة يف حق هذا الرائد الكبري بالقول: إنه 
التواصل  ميزة  يمتلك  الذي  األدبية  قممنا  يف  الوحيد  يكون  قد 

اإلبداعي مع كل جيل الحق؛ وكأنه واحد منهم.
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محمد العيل)1(

عابد خزندار

ضمن اهتاممات مجعية الثقافة والفنون بالدمام، بتكريم رموز 
املتميزة،  وأعامهلم  بفكرهم  حياتنا  أثروا  الذين  والفنون  الثقافة 
تعتزم اجلمعية بالدمام خالل الفرتة املقبلة، إقامة أمسية تكريمية 
لألديب الكبري األستاذ حممد العيل تقديرًا وعرفانًا بمشواره األديب 
دعتني  والثقافية  الفكرية  رحلته  رفاق  من  وباعتباري  العامر، 
وينطبق  رفاقه،  من  فعال  وأنا  عنه،  خمترصه  كلمة  لكتابة  اجلمعية 

عيّل وعليه ما قاله أبو متام يف عيّل بن اجلهم:

إن يكد مطرف اإلخاء فإّننــــا 

نغـدو ونسـري يف إخــاء تالد    

أو خيتلف ماء الوصــال فامؤنـا

عذب حتـّدر من غمــام واحد    

1. هذا املقال منشور يف صحيفة الرياض يف 23 ديسمرب – 2014، وكان املرحوم 
عابد خازندار قد وعدنا بكتابة مفصلة، وتقديم شهادة عن أستاذنا حممد العيل غري 

أن فسحة العمر مل تسمح له بذلك. 
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أو يفتــرق نسـب يؤّلف بيننــا

أدب أقمنـــــاه  مقــام الوالد    

القرآن  ويف  منع،  ثّم  قليال  أعطى  يكدي،  أكدى  يكد:  إن 
ومل  فأوعى،  مجع  العيل  وحممد  وأكدى«،  قليال  »وأعطى  الكريم 
يكد، فهو شاعر وصحفي، وكان رئيسًا لتحرير صحيفة اليوم يف 
فرتة من الفرتات، وقبل ذلك مفكر تنويري، وهو يكتب عمودًا 
ويؤوب  الفكر  آفاق  يف  حيلق  إذ  وحده،  نسيج  اليوم  صحيفة  يف 
يستعيص  ال  ومبسطة،  سلسة  صورة  يف  للقارئ  ويقدمها  منها، 
إذ مل جيمع  التأليف،  أّنه مع ذلك شحيح يف  استيعاهبا، عىل  عليه 
شعره، فيام أعرف، يف ديوان)1(، كام مل جيمع ما يكتبه يف عموده يف 
مؤلف)2(، وحبذا لو قامت اجلمعية هبذه املهمة، لتحفظ لألجيال 

تراث هذا الرجل العظيم.

1. أصدر نادي الرشقية األديب ديوان »ال ماء يف املاء« 2009م. )املحرر(.
2. قامت عزيزة فتح اهلل بجمع خمتارات )شعر - مقاالت - حمارضات(، وأصدرهتا 
عن دار املريخ عام 2005م. وكذلك قام الشاعر أمحد العيل بجمع التاريخ الكتايب 

ملحمد العيل من خالل عدة كتب.
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األستاذ محمد العيل

عادل محمد العيل 

نشأ يف الريف األحسائي الفاتن، بنخيله وبينابيعه، وبسكون 
احلياة،  ودبيب  النهار،  ونشاط  الفجر،  بزوغ  عايش  فيه،  الليل 

ورائحة األرض، واالرمتاء يف املاء بحاجة أو بدون. 

بالرغم من قساوة والده وتشّدده جتاه العرف االجتامعي إال 
أنه كان متمردًا يف طفولته حيث أطلقوا عليه لقب )أبو مطنش(. 

يف  للعلم  طلبًا  وتوجه  الريفية،  حياته  وثراء  مجاليات  محل 
احلوزة العلمية حسب رغبة أبيه، ومل تكن احلوزة يف الفضاء، إنام 
اإلنساين  بالزخم  العلم  فامتزج  االستعامر،  عىل  الثائر  العراق  يف 

ضد الظلم. 

باقر الشخص الذي ترج  تعلم يف احلوزة عند السيد حممد 
الدين  شمس  مهدي  حممد  مثل  الشخصيات  كبار  مدرسته  من 
وحممد حسني فضل اهلل وحسني مروة، صاحب كتاب النزعات 

املادية يف اإلسالم. 
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التي دعمته يف مسريته احلياتية، وخاصة  تزوج بنت أستاذه 
بعد خروجه من احلوزة والتحاقه بالتعليم الرسمي، حيث توقف 

والده غضبًا عن دعمه ماليًا. 

جاء قرار عبد الكريم قاسم آنذاك بإفساح املجال للمعممني 
من  له  انقاذًا  الرسمية  املدارس  يف  والدين  العربية  اللغة  بتعليم 
عىل  احلصول  فاستطاع  ماليا،  العلمية  واحلوزة  والده  هيمنة 
الفقه  التحق بكلية  الشهادات االبتدائية واملتوسطة والثانوية، ثم 

يف النجف. 

للحركة  املواكب  الشعري  النهوض  خضم  يف  أدبيا  تألق 
املناهضة لالستعامر يف ذلك الوقت معارصًا ألسامء المعة كأصدقائه 
وأبناء دفعته يف الكلية، مثل مصطفى مجال الدين وصالح الظاملي 
ومجيل حيدر وحممد بحر العلوم وحممد حسني الصغري، وكذلك 
شعراء العراق والعرب العظام، مثل حممد مهدي اجلواهري وبدر 
شاكر السياب ونازك املالئكة ومظفر النواب. محل هذا اإلرث كله 

وجاء اىل بلده لينثره ورودًا للمحبني.  
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محمد العيل

أيقونة الحداثة واملثقف العابر لألجيال

عبد الوهاب أبو زيد

واألوصاف  األلقاب  كل  من  جمردًا  هكذا  العيل..  حممد 
عليها  لرتتفع  األسامء  من  الكثري  التي حتتاجها  الالحقة  التبجيلية 
وهبا، اسم ال بد لك إن كنت شاعرًا أو كاتبًا أو دارسًا أو باحثًا يف كل 
ما يتصل بالثقافة بمعناها األشمل من شؤون يف اململكة واخلليج، 
أن تقف عليه طوياًل، وأن تستظل بفيء سعفاته الطوال، وتقف 
عىل ِسيف بحره األزرق اهلادر يف هدوئه واهلادئ يف هديره، وتدنو 
ما استطعت بمخيلتك وعقلك وروحك وقلبك  لتأخذ عنه  منه 
وكلك، ألنك إن عرفته حق املعرفة، فلن تعود خايل الوفاض حتاًم، 

ولن تكون قبل أن تعرفه كام كنت بعد أن عرفته.

بمعناها  للريادة  واألمثل  احلي  التجسيد  هو  العيل  حممد 
»أتته  فقد  صعيد،  من  أكثر  وعىل  جمال،  من  أكثر  يف  األسمى، 
الريادة منقادة إليه جترر أذياهلا«، عىل الرغم من زهده فيها وعدم 
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سعيه إليها، فهو الرائد األبرز من رواد الشعر احلديث والقصيدة 
احلديثة يف اململكة واخلليج منذ ستينيات القرن العرشين، رغم أن 
ديوانه الوحيد حتى اآلن مل يطبع إال متأخرًا جدًا كام هو معروف. 
وهو رائد من رواد الفكر النقدي املستنري الذي مل يسأم ومل ييأس 
من بثه عرب الدراسات واملحارضات، وما ال حيىص من املقاالت 

عىل مدى نصف قرن تقريبًا.

حممد العيل هو أيقونة احلداثة واملثقف العابر لألجيال الذي 
تتلمذت عىل يديه، وترجت من أكاديميته، وخرجت من معطفه 
العيل  ريادة  يف  ما  وأمجل  جيل.  من  ألكثر  تنتمي  كثرية  أسامء 
أنه ال يامرسها عامدًا متعمدًا، مستطيبًا هلا ومستلذًا  و»أستاذيته« 
هبا، كام يفعل كثريون ممن هم أدنى منه ثقافة وإبداعًا وعلاًم، بل إهنا 
تأيت عفو اخلاطر وبـ »تواطئ« خفي بينه وبني مريديه واملتتلمذين 
عىل كتاباته وعطائه الثقايف املتفرد. شخصيًا، وقد كنت ممن حظوا 
من  أكثر  مدى  عىل  مرات  عدة  إليه  واجللوس  معه  بالتواصل 
أو يميل فكرة،  أنه مل يكن يفرض رأيًا،  الزمن، أحلظ  عقدين من 
ويأنسون  جملسه،  حيرضون  من  عىل  معرفية  سلطة  يامرس  أو 
يوجه مالحظاته  أن  يتحاشى  معه. وكان  واحلوار  إليه  باالستامع 
السلبية يف نصوص أو أسلوب كتابة أحد ما بشكل مبارش، خشية 

أن يشعر بأنه )أي العيل( يامرس أستاذية أو يفرض رأيًا. 

التنويري  الطابع  ذات  ومقاالته  كتاباته  أن  من  الرغم  وعىل 
البعد  عىل  تقدير،  أقل  عىل  الكم،  حيث  من  طغت  الفكري 
الشعري يف عطائه، حيث أن ما مجع و»نجا« من قصائده من وهدة 
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قد  الكيفي  املعيار  أن  إال  الكم،  بمعايري  جدًا  قلياًل  ُيعد  النسيان 
رجح وما يزال بقصائده التي رسخت يف الذاكرة ليفرض اسمه 
اململكة. وهذه مسلمة ال  احلديث يف  الشعر  رائدًا وعرابًا حلركة 

أحسب أن أحدًا يامري أو يشكك فيها. 

وعىل أي حال، فإن القيمة الشعرية للشاعر ال تقاس بكثرة 
الكاملة  فاألعامل  الدواوين.  من  أصدره  ما  بعدد  أو  كتبه،  ما 
إليوت  ت.س.  العرشين،  القرن  يف  األشهر  األمريكي  للشاعر 
)1888 - 1965م(، عىل سبيل املثال، ال يتجاوز عدد صفحاهتا 
234 صفحة. وكذلك الشاعر اإلنجليزي، الشهري أيضًا، فيليب 
الكاملة  الشعرية  أعامله  تقع  الذي  )1922 - 1985م(،  الركن 
240 صفحة. ليست العربة إذن بكثرة ما تكتب بل بعمق ما  يف 
ترتكه كتاباتك ونصوصك، وإن كانت قليلة، من أثر يف وجدان 
ووعي املتلقني لشعرك. وال شك يف أن األثر الذي تركته نصوص 

شاعرنا الكبري العيل كان وما يزال كبريًا.

بالقضايا  منشغال  ومفكرًا  مبدعًا  شاعرًا  العيل  يكن  ومل 
ذائقة  وذا  وحاذقًا  بارزًا  ناقدًا  أيضًا  كان  بل  فحسب،  التنويرية 
عىل  الشعر  ويف  إمجااًل  األدبية  النصوص  عموم  يف  مرهفة  مجالية 
هذا  يف  ومقاالته  ودراساته  قراءاته  وكانت  اخلصوص،  وجه 
عن  يكشف  رؤيوي  وتفرد  خاص،  طابع  ذات  تزال  وما  املجال 
عميق تضلعه واستيعابه للرتاث الشعري والنقدي العريب بقديمه 
والنظريات  املذاهب  عىل  الواسع  اّطالعه  عن  فضال  وجديده، 

النقدية احلديثة، واستيعابه العميق هلا.  
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وقد كتب العيل الكثري من املقاالت التي احتفى فيها باألسامء 
واألصوات الشعرية اجلديدة التي تتلمس خطاها األوىل، وكانت 
بمثابة  اجلدد  الشاعرات  أو  الشعراء  أحد  عن  يكتبها  مقالة  كل 
وفيام  هبا.  لالحتفاء  تدعو  ومناسبة  بالشاعرية،  االعرتاف  شهادة 
مقالة  كتب  حني  العيل  أستاذنا  أن  هنا  أذكر  اجلانب،  هبذا  يتصل 
خصهم  الذين  املحظوظني  من  كنت  )وقد  قصائدي  إحدى  عن 
حينها،  املايض.  القرن  تسعينيات  يف  مقالة(  من  بأكثر  األستاذ 
أنه قال يل: »لو  اتصل يب أحد األصدقاء مهنئًا ومباركًا، وأتذكر 
كنت مكانك لوضعت إطارًا للمقالة وعلقتها عىل اجلدار لرياها 
اجلميع«. مل أنفذ ما أقرتحه الصديق حينئذ )ربام كان جيب عيل أن 
أفعل(، ولكن اعتزازي وابتهاجي بام كتبه أستاذنا الكبري عن تلك 

القصيدة وغريها سيبقى كبريًا وحيًا ما حييت.  
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محمد العيل

رقُة التي عّلمْتنا األناشيد تلك الزُّ

عبدالله السفر

السعودية،  العربية  اململكة  يف  الثقافية  للحياة  يؤّرخ  من 
باسقة  سامقًة  قامًة  يتجاوز  أن  يمكن  ال  احلداثة،  حركة  ومعها 
يزال  ما  ولكنه  وحسب،  الذاكرة  حيتّل  ال  اسٌم  العيل.  حممد  مثل 
الفكر  السّيال يف شؤون  املتدّفق؛  القلم  يفعل بحضوره وبتأثريه. 
واملجتمع والسياسة والثقافة، ما يفتأ يفتح النوافذ وجيّدد اهلواء. 
وعىل  التنّوع  يف  غزارهتا  عىل  العيل  كتابة  يف  املخزونة  الطاقة  إّن 
كثرة التلوينات إال أهنا مشدودة بعصب شعري، يزخر بالعاطفة 
املناطق  الفكرة، وهذا ما جعل كتابته ال حتتمل  واالنفعال ونفاذ 
تقوم  واإلبداعية  الفكرّية  ومدّونته  الشخصّية  وسريته  الوسط، 

شاهدًا عىل ذلك. ثّمة ترّحل إىل األقايص وإىل األطراف.

تستنبت  أن  وحتاول  السائد  عن  تستنكف  التي  األرض 
عىل  تستعيص  العيل  كتابة  واألغصان.  الفروع  له  ومتّد  املختلف 
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العزوف عن  به إىل  االندراج يف جتربة جيلّية، ولعّل هذا ما حدا 
ملا  املريدين واملحبني  دّفَتْي كتاب، ولوال إحلاح  مجع قصائده بني 
اجتمع »ال ماء يف املاء«؛ عصارة عمر ونقالت من التجارب التي 
اهلادر  الشباب  من  مرجل  بريوت؛  وحتى  بغداد  منذ  تتوقف  مل 

ينّكل بالسنوات، ويطلع منها باجلمرة تصافح وترأف وحتنو.

عند  تتوّقف  ومل  ذائقته  تنقفل  مل  الذي  »املعّلم«  العيل  حممد 
حدٍّ معنّي، وأبعد ما تكون عن الشيخوخة التي تأسن يف حوضها 
وحتمل  جمّددة  قاماٍت  من  رأينا  وكم  مغادرته.  تقبل  وال  القديم 
مرحلة  وعند  وبيتًا،  عنوانًا  له  وتكون  باجلديد  التبشري  أعالم 
األوىل  سريَتُه  تنّكَب  واملجّدد  املبرّش  أّن  نكتشف  موالية  تارخيية 
العقاد  منذ  ترتى  احلديث  عرصنا  يف  والشواهد  عنها،  وأعرَض 
مدرسة  أصحاب  من  فاألول  حجازي.  عبداملعطي  أمحد  وحتى 
الديوان الذي حتّول من جمّدد حيمل عىل كالسكّية أمحد شوقي إىل 
متعّصٍب لشكٍل واحٍد من الشعر ال يرىض بزحزحته كام صنعت 
وجوه  من  كان  الذي  والثاين  األول.  مّدها  يف  احلداثة  موجة 
التجديد يف احلركة الشعرية العربية نراه أخريًا يتجّمد عند نقطته 
الشعرية  احلركة  كلَّ  هبا  ويسّيج  حتوياًل  هلا  يريد  وال  بدأها  التي 
ويتغّياها مرآة له؛ فريفض قصيدة النثر ويلمز من قناهتا بتوصيف 

»القصيدة اخلرساء«.

الذين  أولئك  أو  هؤالء  من  واحدًا  يكن  مل  العيل  حممد 
مستقّرٌة  كتابة  من  عليهم  هم  فيام  والزمن  الكتابة  خيترصون 
أعراُفها، وال تفاجئ ثابتًا لدهيم. إننا حينام نتابع العيل يف كتاباته 
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تسنح  عندما  أو  اللحظة،  هذه  وحتى  املختلفة  مراحله  وعىل 
فرصة اجللوس إليه واغتنام سانحة احلديث معه؛ نلمس حرصه 
عىل متابعة اجلديد يف إبداع الشباب، ويبدي عتَب املحّب أّنه يقرأ 
عن إصداراهتم لكنها ال تصله. أيَّ حرٍص نقرأه يف هذه البادرة 
وأّي مجاٍل وأّي دهشٍة هلذه الذائقة التي تأبى إال أن تسيل وتسيل 

وإال أن تتجّدد وأن تصافح كل زهرة طالعة من حقل الكتابة.  

يف  كام  وتأثريه.  حضوره  -يف  العيل«  »حممد  مثل  كاتبًا  إّن 
انبساط جتربته عىل مدى عقود دون توّقٍف أو ضعٍف- من املتوّقع 
هذا  وجائزة.  منارًة  اسمه  يكون  أن  البداهات  من  يكن  مل  إْن 
ليس عىل  لرائد  الوفاء  يقتضيه  وواجٌب  العيل  تقتضيه جتربة  حّق 
التي محلْتها  للقيمة اإلبداعّية  التارخيي واألولوّية ولكن  املستوى 
يف  نعلَنُه  أن  يستحقُّ  ثقافّيا  ضمريًا  فرّسخْتُه  الرجل  هذا  كتاباُت 
فع لرتابط األجيال وتبنّي  حمفل االستحقاقات التي من شأهنا الدَّ
القامات؛ مثاًل وأثرًا. فهو من تلك الطينة اخلرضاء، وهو من ذلك 
املاء الذي قال عنه ذات نصٍّ »يا زرقًة عّلمْتنا األناشيد«. هو املاُء 
يف املاء الذي ال يقتيض تعريفًا أكثر مّما هو عليه من إنساٍن وتاريخ 
انطلقت  فعندما  فيه.  يامري  وال  حرَبُه  يكفكُف  ال  قلٍم  وسريِة 
وصدر  املايض  القرن  ثامنينّيات  يف  احلداثة  ضد  الضارية  احلملة 
الدينية؛  املراجع  بأعىل  كتاب »احلداثة يف ميزان اإلسالم« ممهورًا 
العيل  يرتك  مل  واملصداقّية.  القبول  من  أرضًا  له  وتعطي  تزّكيه 
الكتاَب يمّر مروَر الكرام ومل يرَض أن حيني رأسه للعاصفة التي 
نّيٍة غري خافيٍة  مل جترأ عىل السيايس فاستبطنته أو استظهرته )عىل 
يف  الدميني  عيل  والناقد  الشاعر  الصديق  كتب  كام  املحللني  عىل 
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إحدى مقاالته( فتغّولت وأوغلت يف دم املثّقف تعمل فيه سيوفها 
وخناجرها. فألفينا حممد العيل يمتشق قلمه غري املهادن والرصيح 
ويرّد  مرتكزاته  فيها  ينسف  للكتاب  مطّولة  قراءة  يف  ويستفيض 
عىل اخللط الذي جاء فيه، وعندما رفضت صحافتنا املحلّية نرش 
قراءة كاتبنا، مل يقعد به اليأس، فحمل أوراقه إىل جريدة »القبس« 
عنوان  حتت  متتابعة  حلقاٍت  يف  وقتذاك  نرشهتا  التي  الكويتية 

جاذب والفت »قراءة ساخنة يف كتاٍب بارد«.

منه  جيد  فال  الزمن؛  خيترُبُه  لرجٍل  نادرة  صيغة  العيل  حممد 
ظهرًا »يتقّوس ليمّر حتت أّي يشء«.

من  يرتوي  ال  العطٍش؛  يف  لنموذٍج  فذٌّ  تركيُب  العيل  حممد 
إىل  أبدًا  الظامئ  بالقراءة؛  الوقِت  طْحن  عن  ينفّك  وال  الكتابِة، 

الكتابة اجلديدة.

حممد العيل هو حممد العيل.     
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يف صوِتِه ريٌح نحاسّيٌة

عن الفاتن الكبري/ محمد العيل

عبد املحسن اليوسف

شاهٌق كنخلٍة من نخيل »األحساء«..

عنيٌد كموجٍة من بحر »دارين«،

»دارين« التي حاك هلا أمجَل القصائد،

ونسج يف مديح حلاظها أعذَب النفائس ..

مدهٌش كرسٍب من هديٍل يف مرايا الفجر ..

جريٌء كغناء بّحارٍة يكابدون طوياًل كآبة امللح

ويعاندون بجسارٍة غدر الزرقة ..
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هو يف القلب كالعشق األول 

كالفرح املعتق

والبهجة احلاسمة ..

باٍق يف الشغاف ..

كدندنة األمهات

ذات هاجرٍة وهجٍر وقيٍظ وشجٍن حثيث..

قلبه وطٌن للعصافري،

مالٌذ للفراشات

قلعٌة لطمأنينة الظباء

وعشٌّ فاتٌن لترّبِج األقامر..

أعامقه بريٌة تتطامن فيها 

القطا املثقوبة أفئدهتا باخلوف،

وخباٌء للوعول املسكونة هباجس املطاردة ..
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صوته نزهٌة سخيٌة لصهيل اجلياد

وفالٌة مفتوحة للريح النحاسية..

ضحكته الطويلة

 ظالُل أشجاٍر عالية

ووليمُة ماء ..

رسيرته فندٌق للقصائد

نزٌل للشهقاِت الغّضة

وللحرائق الناضجة ..

حيدُب عىل الربعم ِالبكر،

ويرأُف دومًا بالوردِة الناعمة ..

مسكوٌن بالشجن العذب

باألمواج الصاخبة

بالعواصف األنيقة

باجلمر الشهّي



57 56

بالدعابِة احللوة

بالغد الوسيم

وباملواويل التي تكرتث باحلياة واإلنسان ..

كلام غنى يف هذه املفازة املقفرة 

املفازة اهلرمة

اتسع القلُب يف القلب..

وازدهرت يف الشفاه العصافري ..

وكلام ارتفعت عقريته باحُلداء اجلميِل

احُلداء الدليِل، أرشقت اآلفاُق يف أعني السالكني

واتضحت الطرق التي كانت ملتبسة

وهتاوت املتاهات اجلهمة

واخرّضْت املرّسُة فينا ..

يف عينيه نظرات نرس،

ويف جبهته نجمٌة عالية ..

يف السعي كأنه البوصلة
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ويف الرسى كاملجّرة..

يدلنا عىل جهة الضوء واحلب والبياض وبكارة الوردة ..

وكلام أبرص طيف اخلريف عىل مشارف الروح

أشعل شمعًة يف القلِب، وبرّشَ بربيٍع سوف يأيت ..

وبسحابٍة تكنز املطَر والفرَح،

وبقصيدٍة تْدَحُر القيظ والرمَل واليأَس

وتوغُر صدور سادِة القحِط وكهنِة الظالم ..

ذات فروسية ٍ حاشدٍة، أنشد »ال ماء يف املاء«

فاحتشدت لتحيته النوارُس يف األفئدة

ويف بساتني األعامق انحنت له حسان النخيل

ويف جهات الوطن صفقت له األجنحة ..

منحاٌز للجامل، ومثابٌر إلقامة هذا اجلامل يف األرض،

يف اللغة، يف النص، يف النفوس، فيام الوقت رمادٌي،

مكّرٌس للبشاعِة والضغائن وإنتاج القبح ..
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منارٌة للنور، للثقافة، للمعرفة، لليقظة، للصحو،

ولكل رصني وعاٍل، فيام الساعة مثقلٌة بالضباِب، 

بالنعاِس، باجلهِل، والوحوِل، وسطوة اخلرافة ..

سّيُد خًطى مبدعة،

 له خطوة مضيئة يف بستان الرتاث،

وثانية متألقة يف حديقة احلداثة،

وثالثة يف دروب احلياة العسرية..

هيجس بالصباحات التي ال تأفل..

.. تدقُّ .. بالعناقيد، باألعياد، وبالساعات التي تدقُّ

فتجرح الغفوَة وتوقظ الغارقني يف عسل النوم ..

حيتفي بالكالم/ املصابيح

الكالم/ املآذن

الكالم/ األبراج

الكالم/ الوعي 
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الكالم/ األمل

الكالم/ احلامم 

الكالم املغاير ملا تقرتحه األقفاص ..
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»محمد العيل«...

األثر الذي ال ُيكن أن ُيكَتب!

عيل الدميني

واحلارض  املايض  تسائل  عميقة  معرفية  رؤية  بدون  كتابة  ال 
ومتجّدد،  خاّلق  مجايل  حّس  بدون  إبداع  وال  اآليت،  وتسترشف 
وال حياة لكل ذلك من دونام موقف أخالقي وحضاري صادق، 

ال ينحني للعواصف، وال يستسلم لزَبد املغريات العابرة!

يف/  حتملق  سوف  كثريًة  عيونًا  أن  وسنرى  رأينا  ولذلك 
وفكره،  إبداعه  يف  املهيبة..  العيل«  »حممد  قامة  سامء  إىل  حتّلق  أو 
وحضور رؤاه العميقة، ويف كتاباته املعرّبة عن ملعان صالبة مواقفه 

املبدئية، مثلام تتجىّل يف حضوره النهري البهّي يف حياتنا.

نصف  خالل  اجلريان،  وصاخب  ٌق  متدفِّ هنر  العيل«  »حممد 
قرٍن من زماننا الثقايف بكل مكوناته، ولذا سيتخذ الواقفون عىل 
يليق  ما  وذلك  والوضوح،  التعارض  شديدي  موقفني  ضفافه 

بصفاء وضوحه.



62

اإللف  ملكّونات  ومستسلمة  وفّيًة  تبقى  سوف  كثرية  عيوٌن 
يف  صخورها  سُتهْيل  وهلذا  تسكنها،  التي  والعطالة  والعادة 
زالت  ال  من  ذلك  يف  وسُيعينهم  »القهقرى«،  يعود  لكي  النهر 
الُكْره  يف  واإلمعان  واحلقد  الغرية  بفريوسات  تنزُّ  الضحلة  آباره 

الرخيص.

ابتسامة  آفاق  عىل  املفتوح  امليضء،  اآلخر  اجلانب  عىل  أما 
بجانب  موقعك  ستجد  فإنك  املستقبل،  صباحات  ووعود  املاء، 
الذين حتفل ضامئرهم وعقوهلم بالتقدير واإلعجاب واملحّبة هلذا 

النهر العظيم.

بوعٍي  أنحاز،  أن  إال  يل  يمكن  ال  الطرفني،  هذين  بني  وأنا 
النهر  ذلك  صفاء  إىل  وحضاري،  مجايل  وبحسٍّ  واضح،  ثقايف 

وعذوبته املبهجة، يف كل األوقات.

األجنحة،  بمئات  حُتّلق  َجِذلة،  وبغبطة  كثرية،  ألسباٍب 
أَنْرُت  حني  العيل«،  حممد  مرآة  »أمام  كتايب  إنجاز  يف  رشعُت 
طريقي بمصابيح معرفتي لقيمة وقامة هذا الَعَلم الضخم، متكئًا 
عىل  عملوا  والذين  أمثايل،  حمبيه،  بعض  أنجزه  ما  عىل  ذلك  بعد 
مجع ونرش كتاباته يف خمتلف امليادين، لكي أضع مقدمة أوىل تقف 

عىل عتبات مرشوعه الثقايف العريض.

»حممد العيل«، سؤاٌل معريفٌّ ونقدي خصب وعميق، تبّدى 
وما يزال يف إبداعه، وحمارضاته، وحواراته، ويف مقاالته الفكرية 
التي ازدانت هبا صحفنا وجمالتنا، منذ عودته من أرض الرافدين 
يف عام1968م، وبدأ بنرشها عىل صفحات جريدة اليوم وسواها، 

وحتى الساعة.
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ويمكن للمتابع لكتاباته تلك أن يالحظ بأنه دّشنها باستعادة 
اجلانب اجلاميل احلّي يف تراثنا الشعري واألديب إلدماجه يف حيوية 
الثقايف املعارص، ثم اختّط بعد ذلك طريقًة حوارية متفّردة  فعلنا 
وّظف فيها متن خطابات النصوص الفكرية لتعمل عىل تفكيك 
أو  العريب  تراثنا  من  استدعاه  ما  سواًء  لآلخر،  بعضها  نقض  أو 
واضحة  رؤية  ضمن  متعددة،  معارصة  خطابات  من  قاربه  ما 
الّتعرية والنقض من جانب، فيام تستهدف من اجلانب  تستهدف 

اآلخر، التأسيس للجديد، وهو ما يتبّدى يف معظم حمارضاته.

عىل  عمل  وبعده،  املعريف،  االشتغال  ذلك  خالل  أنه  كام 
حماورة أطروحات العديد من الكتب الثقافية والفكرية، من قصة 
احلضارة للكاتب اإلنجليزي »ديورانت« إىل بنية وتكوين العقل 
التاريخ،  وهناية  فوكوياما  إىل  اجلابري،  عابد  حممد  عند  العريب 
جتلية  عىل  بالعمل  العميق  االهتامم  ذلك  وتّوج  الكثري.  وسواها 
يف  منها،  احلي  اجلانب  وتبيئة  مسّلامهتا،  بعض  ونقض  املفاهيم، 
التي  الكتب  يف  املهتّم  القارئ  سيجده  ما  وهو  املعارصة،  ثقافتنا 

مجعها ونرشها أصدقاؤه، ومن أبرزها كتاب »نمو املفاهيم«.

حممد  أنجزها  التي  الكتابات  من  الضخم  الِسفر  هذا  إن 
العيل تعرّب عن سؤال املثقف التنويري والتقدمي، وسؤال الشاعر 
والناقد احلداثي، وعن سؤال اإلنسان بصفٍة مركزية، حول موقفه 
مهمة  أن  العيل  يرى  لذا  املعاشة.  التارخيية  اللحظة  من  وموقعه 
املثقف ال تتوقف عند اجرتار املقوالت واملفاهيم البالية »التي أكل 
عليها الدهر ونام«، وإنام تستمد حيويتها وفاعليتها من مقارباهتا 
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العطالة  عنارص  عن  تكشف  ومتسائلة،  شّكاكة  معرفية  برؤية 
الكامنة فيها، وتنفض عنها غبار السنني الذي أعاق تطور اإلنسان 

عىل خمتلف الّصُعد االجتامعية والثقافية والعقدية والسياسية.

احلداثة  وأسئلة  احلضاري،  والتقدم  التنوير  سؤال  »العيل« 
الزمن«، حينام اهنمك يف محل مشاعلها  له »أال يسبقنا  التي تعني 
إليه  يصبو  ما  إىل  كتاباته  بفلسفة  يصل  لكي  املديد،  عمره  طوال 
الفالسفة من البحث عن سعادة اإلنسان، التي ال يمكن أن تقف 
البنى  كل  يف  احلّر  والبحث  للعقالنية،  باالنتصار  إال  قدميها  عىل 
سالم  للمجتمعات  يتحّقق  لكي  العديدة،  اخلطابات  يف  الثاوية 
العدالة واملساواة، وفضاء حرية الفكر والتعبري، واإلفادة احلضارية 
والعدالة  احلرية  خيارات  حسمت  التي  األمم  منجزات  من 

والديمقراطية واملشاركة املجتمعية يف إدارة الشأن العام.

جتليات  من  الكثري  بأن  نبتهج  أن  يمكننا  مرشقة،  باحتفائية 
مثقفني  قبل  من  ونرشها  مجعها  تم  قد  العيل  حممد  ونتاجات 
األمل  ضفاف  عىل  مجيعًا  يقفون  عديدة،  أدبية  ومؤسسات 

واملستقبل.

ولكنني سأقول بأملٍ جارح: إن كل تلك الكتب –رغم أمهيتها 
الذي  اخلالص  الوهج  ذلك  عىل  تقبض  أن  تستطيع  ال  الرائعة- 
يشعُّ من حضور شخصية حممد العيل، حيث ال يمكن ألحٍد أن 

يرسمه، أو يدّوَنه، أو يكتَب عنه!

وهذا ما أملح إليه الدكتور سعيد الرسحيي، يف حفل »ديوانية 
امللتقى الثقايف بالقطيف« لتكريم حممد العيل، حني عرّب عن حزنه 
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يف أن يرى »العيل« حمصورًا بني دفتي ديوان شعٍر أو كتاب، متمنيًا 
كتاب وال  به شتات  الفضاء، ال حييط  أثرًا سابحًا يف  بقي  أنه  لو 

مؤلفات!

القيّص  اجلوهر  بعمق،  المس  فقد  بوقري،  أمحد  الناقد  أما 
أنه  إىل  مشريًا  كتاباته،  ونرش  بجمع  اكرتاثه  وعدم  »العيل«  لزهد 
بذلك الصنيع يود أن يبقى سؤااًل مفتوحًا، حيث قال يف دراسته 

لكتاب »أمام مرآة حممد العيل« ما ييل:

عزوفه  رّس  ومريديه-  حمبيه  -نحن  نعرف  نكن  مل  »حقيقًة 
وكانت  التدويني،  املرجعي  التوثيقي  احلضور  هذا  عن  املزمن 
تندلق أمامنا عالمات استفهام كربى، إاّل أن عيل الدميني أشار يف 
كتابه هذا بشكل مقتضب اىل أسباٍب متفرقة أو جمتمعه، كالزهد يف 
األضواء أو القناعه الناقصة ألمهية ما كتب، أو السأم الوجودي أو 
الالمباالة الثقافية، أو لعطالة املناخ الثقايف القادر عىل االستقبال 
راجعه  ربام  إهنا  وأقول  عليه  أزيد  وقد  والتحريض،  واحلوار 
حممد  شخصية  عليه  انطوت  الذي  الفلسفي  السقراطي  للحس 
العيل. فهذه الشخصية يف إهاهبا هتوى طرح األسئلة وال تبحث 
الدؤوبة يف  املشاركة  اآلخرين عىل  بل حتث  اآلنية،  األجوبة  عن 
البحث عن املعنى وخلق الدالالت والتأويالت. إهنا الشخصية 
التي ال جتد نفسها بني دفتي كتاب، قدر ما جتدها يف  السقراطية 
غياٍب  يف  »املّشاء«  كأنه  واحلركي  والصويت  الفيزيقي  حضورها 
فاعل، ال يتحقق حضوره إال يف األثر الذي يرتكه ويطبع بميسمه 

أفق التحول وصريورة التجّدد اإلبداعي«.  
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ذلك هو وهج احلضور الرسايل املبهر ألستاذنا »حممد العيل« 
الذي يشعُّ يف كل ما حوله، يف البيت والشارع، ويف صالة التدريس 
التعبري  رهافة  يف  األصدقاء..  جلسة  يف  أو  الثقافية،  امللتقيات  أو 
وعذوبته، يف غضبه وصمته، يف ضحكاته املجلجلة.. يف السؤال 
الصادقة  الشجاعة  املواقف  ويف  حياتنا،  يف  أشاعه  الذي  الولود 

التي تعّلمنا منها كيف يكون اإلنسان حيًا.

تّلده  سوف  ما  هو  كتابته،  يمكن  ال  الذي  الوهج  هذا  إن 
الذاكرة الشفوية بنصاعة شجاعتها ومقدرهتا عىل االحتفاظ بام ال 
يكون  أن  ما سوف حيّرره من  »األثر« هو  أن  يدّون، كام  أو  ُيقال 
سؤاٌل  ألنه  كتاب،  أو  باٍب  ضلفتي  بني  أو  قوسني  بني  حمصورًا 
دائٌم، ولوٌد، وحارِضٌ ومتجّدد كاحلياة .. حيُث ال ينطفئ إشعاُعُه 

وال جرأته، أبدًا.
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محمد العيل

أستاذ الجامل ومعلم مهاب

عيل بن محمد الرباعي 

أراه  وأنا  العيل  حممد  األستاذ  واملفكر  الشاعر  عرفت  منذ 
شخصية مهيبة، واكتشفت بقراءته شعرًا ونثرًا رس هيبته ذلك أنه 
استوعب الكثري من األفكار والنظريات والثقافات ومارسها ثم 
لتكون  الناس  واقع  إىل  املثالية  قمقم  من  يزال إلنزاهلا  سعى وال 
حالة معيشية حتجم التناقضات وتعيد اإلنسان إىل أصوله وفطرته 
السوية، وال ريب أن أبا عادل استوعب قبلنا بعقود أمهية حترير 
القوى الكامنة لتعرب عن ذاهتا ذلك أن مساحة احلرية متتص ردات 
ملسُت  وربام  طبيعتها،  عىل  األمور  تسري  ثم  ومن  الثائرة  الفعل 
أعىل  مع  فهو  الذوات  تصنيم  أو  الشخصنة  ضد  العيل  حممد  أن 
مستويات النقد حتى للمثل األعىل كون انتفاء النقد حييل الواقع 
إىل مستنقع الرداءة. وبتتبع مقاالت العيل تلمس انحيازه للبسطاء 
واملتعبني بحس نقدي عال من خالل مقاالت نقدية مكثفة، وأكاد 
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أجزم أن كتابات حممد العيل من النوع الذي يمكن االحتفاظ به 
من حقبة تارخيية ألخرى كام يقول )بوركهارد( فهي كتابة جديرة 
باالنتساب لكل زمن سيأيت ألهنا ليست راكدة والراكد فقط هو 

من ليس بحاجة إىل تاريخ جديد كام يقول فيصل دراج.

عىل املستوى الشخيص، عرفت أبا عادل رمزًا ثقافيًا حداثويًا 
عن ُبعد، ومل أكد أصل بريوت عام 2006م حتى اتصلت بأستاذ 
اجلبل(  رباعي  )يا  فقال  العيل  عن  أسأله  الدميني  عيل  األجيال 
هو يف بريوت حاليًا، وهذا رقم هاتفه، من حمادثة أوىل انجذبت 
إليه، وبعد نصف ساعة، وجدتني بني يديه أهتجى مالحمه ويقرأ 
أفكاري، وأرص عىل أن أتناول معه الغداء يوم اجلمعة يف حضور 
أم عادل عليها رمحة اهلل، لتتوطد العالقة اإلنسانية والثقافية. ويف 
باألجد  إضافية ألحتفظ  ذاكرة  إىل  بحاجة  أجدين  ألتقيه  مرة  كل 
واإلبداع  احلياة  عىل  حمفزة  وتطلعات  وأفكار  رؤى  من  املتجدد 
الثقافة  نكرم  فنحن  اليوم  العيل  تكريم  نتبنى  وحني  واإلشادة، 
واإلبداع ونعتني بالرواد الكبار الذين طاملا اعتنوا بنا وأفنوا هزيعًا 

من أعامرهم لريسموا لنا دروب حب وخري ومجال.  
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محمد العيل

يف مهب الحرية

فوزية أبوخالد

1

ال حتتاج أن تلقى حممد العيل وجهًا لوجه لتبرص لوحة شفيفة 
اإلبداعية  جتربته  مدار  عىل  متتد  األطياف  متعددة  حمياه  لتعابري 

والسياسية واحلياتية.

سخية  أو  خاطفة  لقاءات  يف  العيل  حممد  تقابل  أن  حتتاج  ال 
كام يلقاه املعارف العابرون أو األصدقاء اليوميون لتسمع زخات 

املطر أو شالالت الضوء هتدل يف اللغة.

رمحية  معرفة  العيل  ومها  هدى  مثل  تعرفه  أن  حتتاج  ال  و.. 
لتلمس بصامت ذلك اإلنسان شاعرًا  طويلة حازمة وحنونة معًا 
باملجتمع  الثقافية  الساحة  حتوالت  جدل  عىل  وكاتبًا  ومفكرًا 

السعودي ملا يقارب نصف قرن.
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القراءة  فال يمر مقال أو حمارضة له ال جيمع فيها بني مذاق 
ونسغ  الواقع  يف  االنغامس  نكهة  وبني  للرتاث  املعتقة  العميقة 

الشغف الطائش بفتح مغاليق الغد.

و.. ال متر قصيدة من حتت يده إال وتثري زوبعة عبري متمرد 
اسمه رغبة التجديد. 

2

مشارف  عىل  أمريكا  من  اجلامعية  بشهاديت  عدت  عندما 
موازين عالقته  تغيري  وبشهوة  لوطني  بالوجد  مترشبة  الثامنينات 
وبقوى  واحلق  العدل  من  أسس  عىل  االجتامعية  وبقواه  بنفسه 
وجدت  والندية،  االستقالل  من  أساس  عىل  اإلمربيالية  اهليمنة 
والغربية  الرشقية  شباب  من  كوكبة  يف  شاهقًا  العيل  حممد 
والوسطى وشباب الشامل واجلنوب يقرتفون نفس املوجدة. كانوا 
األحالم  تلك  حالوة  يشاركونني  وكاتبات  كتابًا  ورجااًل  نساء 
احلالل وملحها عرب جريدة يومية اسمها »اليوم« ومطبوعة ثقافية 

إسبوعية اسمها »املربد«.

واألدبية  والعلمية  الفكرية  مشاربنا  اختالف  عىل  كنا  كأننا 
وعىل تنوع جتاربنا ومراحلنا العمرية نرشب منذ الطفولة من نفس 
النفط  بريق  يتخطفها  أرض  حب  يف  اهلواء  نفس  ونتنفس  املورد 
ضاربًا  األرض  تلك  عشق  كان  املاء.  وأشواق  البساتني  وسواد 
يف اخلارصة، موغاًل يف األوردة من بقيق وصفوى واألحساء إىل 
أجا وسلمى مرورًا بصهوة الرسوات وهضبة نجد وحلوة اجلوف 
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ومرجان ضبا وجزيرة فرسان إىل ال منتهى اندالعات الصحراء 
وصبابات البحر عىل الساحلني الرشقي والغريب.

مل نكن بحاجة ملكاتبة الساحل الرشقي أو الغريب كام أستأذنه 
الشاعر  قصيدة  يف  الشجية  الصبابات  بتلك  عبده  حممد  الفنان 
بحرك  يف  فردت  الغريب  يالساحل  »دستووووور  الفيصل  خالد 
من  تتحول  وأرامكو  نفطنا،  والنفط  بحرنا،  فالبحر  رشاعي«، 
حممية إىل ملكية وطنية، والوطن للجميع، والسامء األخرية ليست 
النهضة والتقدم ليست حكرًا عىل النخب  سقفنا. وهبذا، فأسئلة 
السياسية والدينية والثقافية، بل هي أسئلة شعبية بقدر ما هي تعبري 
عن االستكناه الوجودي والتوق املعريف. تلك كانت من القواسم 
املبدئية التي يتقاسمها العقل والعاطفة مع خمتلف جتارب اإلنتاج 
اإلجتامعي  التاريخ  من  اخلاطفة  املرحلة  تلك  ألجيال  الثقايف 
والثقايف التي امتدت من منتصف الستينات إىل منتصف الثامنينات 
ببداية تراوح بني التباشري والتجذر بوتائر ومستويات متفاوتة بني 
التجديد وبني التجريب. وقد كانت جتربة حممد العيل من التجارب 
التي متيزت باحلداثة واألصالة معا كام متيزت بالتجذر والتجديد يف 
انفتاح حواري مع أفق املد الثقايف والثوري يف الوطن العريب من 
العراق إىل الشام مرورًا بمرص وتواصال مع املغرب العريب وامتداد 
املتوسط  األبيض  للبحر  األخرى  الضفة  عىل  األوريب  جواره  إىل 
ولشواطئ بحر الظلامت حول املحيط األطليس. وإذا كانت تلك 
القواسم قد شكلت لبعض املثقفني آنذاك حالة رومانسية، ولبعض 
آخر فيام بعد حالة من الفوبيا الفكرية والرهاب السيايس خاصة 
إبان فرتة الصحوة بظالميتها ومظاملها، فقد شكلت ملحمد العيل 
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حتديًا حياتيًا وإبداعيًا اليزال ممسكا به بجوارحه وحربه. فهو عىل 
سبيل املثال ال احلرص من الندرة النادرة التي وجدت رغم تضييق 
التقية للكتابات  أو  الذل  اخلناق أن من واجبها أال تفض جناح 
التي حاربت تيار احلداثة األديب بمحاكم التفتيش وكان من ذلك 
الكويتية  الوطن  اهلجمة بجريدة  لتلك  املتصدية  العقالنية  كتاباته 
بعد أن أقفلت الصحف املحلية باهبا يف وجه أي كلمة جتادل باحلق 

باطل محلة التشكيك والتكفري. 

أسعفني  بقليل  وقبلها  التسعينات  من  األول  املنتصف  يف 
احلظ بعد منع طويل من الكتابة أن أجاور حممد العيل بالكتابة يف 
جريدة اليوم. كانت فرتة ال تلو يف بعضها من وحشة عىل صعيد 
حيايت الشخصية والعملية إال أن وجود حممد العيل يف نفس فضاء 
فتعلمت  احلرية.  مهب  يف  وحيدة  أقف  ال  بأين  أشعرين  الكلمة 
من عاموده الصغري يومها كيفية الكتابة بمحو الزعفران وبذوب 
أو نسجت من  األقدار سواء قّدت من صخر  ألواح  الروح عىل 
حرير. فكتابته مقتضبة وفياضة، عتيقة وجمددة، موضوعية وحمددة 

ويف الوقت ذاته جاحمة وحرة. 

وال أدري يف هذا السياق كيف أشكر ذلك الشاعر الشاب 
أمحد العيل الذي أهدى املكتبة العربية والسعودية حزمة من بيادر 
العيل يف عّدة كتب،  لعدد من مقاالت حممد  القامة بجمعه  تلك 
وال أدري أيضا كيف أرد أيدي الشاعر عيل الدميني عىل الثقافة يف 
جمراها املحيل وعمقها العريب وعىل كل شهود تلك التجربة املاردة 
انشغاالت  عن  آن  يف  ومحيم  نقدي  كتاب  بوضع  وتفرده  بتفرغه 
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الفكري  مرشوعه  وعن  والشعرية،  والثقافية  النقدية  العيل  حممد 
واإلبداعي يف عنوانه البديع »أمام مرآة حممد العيل«. ومثله يكون 

االمتنان لكتاب جمموعات حممد العيل الشعرية »الماء يف املاء«.

أما منتهى املحطات الالهنائي التي جتمع جتربة الشاعرة الغرة 
بتجربة الشاعر املكني حممد العيل فهي حمطة قصيدة النثر. فإذا كان 
باململكة  الثقافية  الساحة  عىل  النثر  قصيدة  اجرتاح  بداية  تاريخ 
العربية السعودية يؤرخ بإصدار ديواين األول »إىل متى خيتطفونك 
ليلة العرس« منتصف السبعينيات فقد ال يعلم الكثري من املتابعني 
لتجربة حممد العيل الشعرية وخاصة يف زجالتها اخلليلية وزمخها 
اختطف  بل  الريادة،  هذه  عىل  بجدارة  زامحني  بأنه  التفعييل، 
شعلتها وأنا بعد باملدرسة اإلبتدائية، حني راودته قرحيته الشعرية 
عىل االنحراف عن مساره املتميز كشاعر عامودي وتفعييل ليكتب 
)الدميني،  الرساب  قصيدة  وهي  1967م،  عام  نثر  قصيدة  أول 

2012: 192( التي مما يقول فيها: 

فتح عينيه عىل حديقة 

يتدفق فيها الرساب 

وتغرد األخيلة 

وراح يقطف 

حتى امتألت سالله باألوهام.

غري أن املفارقة الفارعة املوضوعية حلمولة تلك األخيلة هي 
أن حممد العيل شاعرًا ومفكرًا وإنسانًا قد مأل سالل الوطن بمجد 
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شخيص ووطني اسمه احلرية والكرامة واجلامل مع ما ال جيب أن 
يكفَّ عن التدفق من ماء الصرب واألمل.
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محمد العيل

الفارس الذي يذود بسالحه عن حامه

فوزية العيوين

واألدبية  الفكرية  القامة  هذه  عن  الكتابة  مني  طلب  عندما 
العظيمة، كنت قد أهنيت للتو مقدمة كتاب »ملاذا أكتب« للروائي 
جورج  الشهري  الربيطاين  والصحايف  األديب  والناقد  والشاعر 
أورويل )1903 - 1950( كتب املقدمة أستاذ العلوم السياسية 

اليساري برنارد كريك. 

أسبوع  طيلة  أورويل  عن  أكثر  للقراءة  قادتني  املقدمة  تلك 
التشابه يف األهداف والرؤى  كامل، ما أدهشني يف ما قرأت هو 

والتوجهات واالهتاممات بني حممد العيل وأورويل.

وكتبا  االجتامعية،  والعدالة  احلرية  أجل  من  صارع  كالمها 
ليمس  حتى  يتوغل  التشابه  إن  بل  للمستقبل،  عال  باسترشاف 
ثانوية،  مدرسة  يف  معلاًم  حياته  بدأ  فكالمها  الشخصية،  احلالة 
وكالمها هجر املدرسة الدينية، يقول حممد العيل »إن جتربة حيايت 



76

فتلك  يب،  عصفت  قد  ودينية،  صحراوية  كمدينة  »النجف«  يف 
يعقبه  لن  الذي  واخلمول  االستسالم  إىل  تدفعك  أن  إما  املدينة 
إىل  »النجف«  قادهتم  كثريون  »التمرد«..  إىل  تدعوك  أو  صحو، 
للتمرد حتى عىل نفيس، ولست آسفًا  التمرد، وشخصيًا دفعتني 

عىل مرحلة التدين تلك.. أنا اليوم أختلف كثريًا«.

أما أورويل، فقد بدأ دراسته يف دير كاثوليكي يقول يف إحدى 
قصائده:

كنت سأكون راهبًا سعيدًا 

قبل ماءيت عام 

أبرش عن العذاب األبدي 

وأشاهد جوزي ينمو

لكني ولدت -وا أسفاه- يف زمن رشير

فاتني ذلك املالذ اهلانئ

إذ نبت الشعر عىل شفتي العليا 

وكل الكهنوت حليقو الذقن 

بني  تفصل  عامًا   27( العرشين  القرن  يف  ولدا  كالمها 
الوالدتني( أخصب عصور احلضارة الغربية إنتاجا فلسفيًا، السيام 
املفكرين،  عظامء  فيه  برز  االجتامع،  وعلم  النفس  علم  جمال  يف 
عرص احلربني العامليتني اللتني كان هلام انعكاس كبري عىل فالسفة 
أوروبا، وكان أورويل يعيش إىل جوار العظمة والعظامء ويف خضم 
الرصاعات الفلسفية واحلراك الفكري والثقايف، بينام عاش العيل 
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واجلهل  والتخلف  الرجعية  تسودها  جمتمعات  يف  اللحظة  حتى 
واخلرافة، ويف عامل عريب مهزوم فكريًا واجتامعيًا وسياسيًا، ولعل 
هذا ما خلق مناخًا خاصًا للعيل ومنحة ما يميزه حيث من رحم 

املعاناة يولد اإلبداع.

تفّرد االثنان يف جمال النقد األديب وانشغل االثنان يف الكتابة 
عن » الكتابة« كام انشغال يف القارئ يقول أورويل »أحب لقارئك 
فهو  عينيه،  نصب  القارئ  العيل  حممد  ويضع  لنفسك«،  حتب  ما 
مقالته  خيتم  ما  كثريًا  بل  عليه،  يتعاىل  ال  الرأي،  يف  له  رشيك 

القصرية املكتنزة واملفخخة باألسئلة بسؤاله »وأنت ما رأيك؟«.

وكام انشغل أورويل مهامجًا التضليل وتزييف الوعي »عندما 
أكتبه ألن  فنيًا،  أنجز عمال  لنفيس سوف  أقول  لكتابة ال  أجلس 
عليها«،  الضوء  إلقاء  أريد  حقيقة  فضحها،  أريد  ما  كذبًة  هناك 
مقاالت عديدة محلت عنوان  العيل يف سلسلة  يفعله  ما  فإن هذا 
متملقي  حمارصًا  ودوره،  واملثقف  والعبث،  الوعي،  تزييف 
يف  وثقته  املتلقي  إلرادة  السالب  الزائف  الوعي  ومنتجي  الثقافة 
تفكريه املستقل. يقول العيل »كثريون يعرفون احلقيقة، ولكنهم ال 
يقولوهنا، ترى ملاذا؟ ألن احلس االجتامعي مفقود لدهيم، فإذا كان 
من مصلحة صاحب هذه الذات أو تلك، أن يقول ما هو خالف 
احلقيقة، تراه يركض مرسعًا إىل تزييف كل يش، وينكر حتى عىل 

الصعيد اجلديل أن تكون هناك حقيقة مضادة«.

الساخر  التهكمي  اهلزيل  لألسلوب  يلجآن  كالمها  أن  كام 
إدهاشًا  وأكثر  أكثر عمقًا  ليكونا  املوضوع ذلك  استوجب  ما  إذا 

للقارئ وتساؤاًل.
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وحيث يقول أورويل: »ليس بإمكاين أن أقوم بتأليف كتاب، 
فإن  مجالية«،  جتربة  أيضًا  تكن  مل  لو  ملجلة،  طويلة  مقالة  حتى  أو 
والصورة  الرمز  يف  مجالياهتا  عىل  ويعتمد  اللغة،  يستنطق  العيل 
ومحيمية  بمتعة  يكتب  هو  والدهشة،  والطرفة،  اجلملة،  وقرص 
البصمة  ذات  اجلاملية  جتربته  عرب  واللغة،  للفكرة  عالية  وانتقائية 
إياك  جمربًا  والفهم،  التخيل  ملكتي  القارئ  يف  فيثري  به،  اخلاصة 
احليس،  بالذوق  واالرتقاء  واألخالقي  الفني  اجلامل  استشعار 
حيث ال يمكن أن ترتك املقالة دون أن متّسك لذعة ما، إن بعض 

مقاالته أقرب للقصة القصرية، وبعضها ال خيلو من عبق الشعر.

أخريًا:

الوثيقة مع عدد قليل  حتدث أصدقاء أورويل عن صداقاته 
يُكون  عندما  يرتاح  يُكن  مل  اجتامعي،  غري  كان  األصدقاء  من 
طبقته  خارج  يُكون  عندما  هذا  ويتفاقم  الناس،  من  حشٍد  مع 
واملرص  للعامة  التوجه  يف  الرشس  املناضل  »وهو  االجتامعية 
البسيط  اللغة والتوجه للقارئ باألسلوب  عىل عدم الزخرف يف 
والعادي. حتى أن العرص سمي »أروييل« واللغة بأهنا »أورويلية« 
العيل  حممد  يعرف  ومن  »أوروييل«.  بأنه  وصف  أسلوبه  حتى 

سيدهش لنقطة التشابه هذه.

يف حقيقة األمر أين ال أبحث يف أورويل عن حممد العيل، فهو 
ال يبحث فيه إال عربه، ولكنها الصدفة الزمانية املحضة هي التي 
قادتني هلذا، وال غرابة يف هذا التشابه بني مفكرين كبريين هنال من 

مشارب ثقافية وأيدلوجية يسارية واحدة. 
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ومن  غالبًا  الطويلة  مقاالته  من  شهرته  أورويل  اكتسب 
روايتيه )مزرعة احليوان، والعام 1984( بينام مل يكتب حممد العيل 
رواية ما، وأزعم أن لو يفعلها ستكون من أعظم الروايات، فهو 
الطويلة  الثرثرة  عىل  اجللد  أداة  سوى  وآلياهتا  أدواهتا  كل  يملك 
واألسبوعي  اليومي  بعموده  اشتهر  ولكنه  واحد،  موضوع  يف 

وبمحارضاته الثرية وقصائده العظيمة.

يتمتع حممد العيل بحس أخالقي وإنساين عال وببصرية نافذة 
يف فهمه وحتليله للظواهر االجتامعية والسياسية، مسترشفًا القادم، 
وتلقائية  بعفوية  لقرائه  هذا  كل  يرسب  األمل،  بأوتاد  متمسكًا 
يف  الفكرية  احلداثة  أبو  وهو  والتغيري،  التنوير  قائد  فهو  فريدة، 
البلد، وهو أيضًا أبو املقالة »الشكوالتة الداكنة« اللذيذة واملليئة 

بالكولسرتول اجليد.

والتخيل  للوجود،  موضوعي  معادل  هي  العيل  عند  الكتابة 
عنها هو تل عن الوجود، وهو عندما يكتب مقاالته أو حمارضاته، 
فإنام هو يفكر بصوت عال متكئًا عىل هنر من املوسوعية املعرفية 
وأطياف  اإلغريقية  والفلسفة  العريب  الرتاث  يف  أعامقها  الضاربة 
باملجتمع،  واالرتقاء  التغيري  جلج  يف  خائضًا  املعارص،  الفكر 
الثامن  القرن  فالسفة  استخدمه  الذي  السالح  ذات  مستخدمًا 
عن  بسالحه  املعركة  يف  يذود  رشس  فارس  مثل  حيارب  عرش، 
فكرة  من  باآلالف-  -وهي  مقاالته  أبدًا  تلو  ال  ولذلك  محاه، 
دعوة  تستبطن  فلسفية،  فكرية  أو  أخالقية  قيمة  أو  جديدة، 
التخمني. كام تتجىل يف مقاالته روح املعلم الرتبوي  للتساؤل أو 
نتائجهم،  عىل  الصبور  نجاحهم،  عىل  املراهن  لتالميذه،  املحب 
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الرفيق بأذهاهنم، الواعي ملناخهم الثقايف، وهو بذلك حيرر العقل، 
ويصرّيه عقاًل فضوليًا متجردًا من اليقني الذايت اجلازم والقاطع، 

إنه يريب اجلدل يف ذهن قارئه.

يبدأ معهم من كيف تقرأ »القراءة رؤية ذهنية قبل أن تكون 
تقّيم  كيف  عند  ينتهي  وال  نصًا،  تفهم  وكيف  برصية«،  رؤية 
الداعية  واملفارقات  املتناقضات  حيث  بأيدهيم  يأخذ  بل  كاتبًا، 

والتفكر. للتشكيك 

وبفطنة عالية وحيادية تامة وحس مجايل عال ينتيش أبو عادل 
القبح  أمام  أينام وجده فيفيش رسه ويعلنه للمأل، ويقف  للجامل 
والتضليل والتزييف فاضحًا ومعريًا له بال هوادة وال مهادنة كائنًا 

من كان صاحبه ومن أي عرص من العصور.

يرسل  وهو  الكتابة،  جسد  أوردة  كل  يف  العيل  حممد  كتب 
رسالته بحب شديد بعد أن جيادهلا وجيلدها أمامك فيثري غبارها يف 
وجهك، ولك مطلق احلرية يف أن تكتفي بالغبار أو تلتقط أملاسها.

وقف طوياًل وكثريًا أمام كتب الرتاث، ال كمطلع فحسب، 
ومفندًا  الثناء،  يستحق  ما  عىل  مثنيًا  وفاحص،  وناقد  كنابش  بل 
املشهورة، عىل شاكلة:  الرتاثية  الصيغ  تناول  وأفكاره،  ملواضيعه 
هلم جرًا، ركب املوجة، إلخ ..، ونحو ذلك، وكثريًا من مقوالت 

القدماء وبعض أبياهتم الشعرية ليضعها عىل مقصلة النقد.

كثريًا  اهتم  فقد  النقدي،  التجريدي  الفلسفي  لفكره  ونظرًا 
وبينها  القيم،  وبني  بينها  والعالقة  املفاهيم  عن  الغموض  بإزالة 
مؤكدًا  لإلنسان،  الروحي  والتاريخ  االجتامعية  احلياة  وبني 



81 80

قابل  مرحيل  يقني  واملفهوم  اجلذر،  وهي  ثابت  يقني  القيمة  أن 
للتطور، وهو الفروع املختلفة لذاك اجلذر باختالف احلضارات. 
بالسلوك  اهتاممه  منطلق  من  االنشغال  هذا  عىل  حرصه  ويأيت 
الفردي واجلامعي ألن غموض املفاهيم يؤدي إىل ضبابية الرؤية 

واضطراب السلوك.

يف  خيوض  ال  بأنه  الساخرة،  مقاالته  أحد  يف  العيل  يزعم 
الشأن السيايس وأن بينه وبني السياسة ما بني املحب والعذول، 
أو ما بني امللكة فكتوريا والكليجا، ورغم أنه من أكثر املنخرطني 
يف املتابعة ألمور السياسة واالقتصاد، وهو ال يامنع من اخلوض 
يكتب  ال  أنه  إال  مهيبة،  حتليالت  فيهام  وله  أصدقائه،  مع  فيهام 
منذ  الصحفي  املقال  مقارعة  يف  املديد  عمره  عرب  مطلقًا  فيهام 

السبعينات عىل األقل.

املتتبع ملقاالت العيل جيد أهنا تتمحور حول )اإلنسان، احلياة، 
املجتمع، احلرية( حول هذه املحاور يستخدم العيل جمساته وأدواته 
املعرفية الضاربة بالرتاث وباحلداثة جنبًا إىل جنب، فينشئ خطابًا 
للحياة واحلرية  تعريفًا خمتلفًا  متميزًا لإلنسان واملجتمع، ويعطي 

عاّم ورد يف كتب األقدمني.

هيني  وال  مواعظ،  يقدم  ال  ألنه  حقيقي  مفكر  العيل  حممد 
قارئه رغم أنه يتوجه للعامة يف مقاالته، وال يصنف مجهوره، مرد 
املخلصة  الفكرية  تنبني علية اسرتاتيجية حممد  ما  ذلك االحرتام 
العيل من اخلوض يف  نفور  لنا  لصناعة اإلنسان، وهذا ربام يفرس 
الشأن السيايس املبارش، فهو يراه مضيعة للوقت، وأن التفكري يف 
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صناعة اإلنسان أجدى منه، ال سيام وأن للسياسة من خيوض فيها، 
أما هذه الصناعة اهلامة فقليلون من هيتمون هبا.

وهو  السيايس؟  الشأن  عن  بعده  حكاية  علينا  تنطيل  فهل 
يستثمر يف أهم ركائزها »اإلنسان« املوارد البرشية التي ال يمكن 
وسلوكياهتا  ومفاهيمها  قيمها  بارتقاء  إال  يتطور  أن  جمتمع  ألي 
له  يكون  أاّل  ثقايف  ومرشوع  قضية  لصاحب  وهل  االجتامعية، 

هدف سيايس من كتابته؟

أبو  د.فوزيه  مقولة  حول  اثنان  خيتلف  فال  الشعر  يف  أما 
بأنه »أبو احلركة الشعرية احلداثية يف اململكة«. يقول حممد  خالد 
العيل »احلداثة رؤية ومن ال يملك رؤية ال يملك حداثة«، ومن 
أقواله »ما مل يكن عند أي شاعر قضية من أي نوع ينذر هلا حياته 
رشوط  إذًا  حدد  لقد  يبدع«،  أن  يمكن  ال  وعاطفته  ووجدانه 
القصيدة،  جلودة  كأساس  والقضية  الرؤية  يف  احلداثي  الشعر 
حداثية  تطربنا  قصائده  ففي  األخرى  اجلامليات  هيمل  ال  ولكنه 
اللغة و»أنينها«، والصورة الفنية، والرمز، وتلك الغنائية الشفيفة، 
إىل جانب الرؤية والقضية، لننحاز إىل نص مكتمل األركان بالغ 

التأثري الفكري والوجداين، النص »النافع اجلميل«.

عن  بعيدًا  باألجيال  ننجو  أن  أردنا  إن  أقول:  أن  بقي 
إقرار  الفكرية، فالبد من  باجتاه االستقاللية  اإلرهاب والعنف، 
مقاالت وقصائد العيل يف املناهج املدرسية من املرحلة املتوسطة 

وحتى اجلامعية.
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محمد العيل.. دامئاً

قاسم حداد

1

سيذكرين بالشاعر اجلواهري حينًا، وبالباحث حسني مروة 
حينًا، فيام يذهب إىل مساءلة أدونيس غالبًا. 

2

عندما، يف بدايات السبعينات )إن كنت أذكر جيدًا(، سمعت 
عن اسمه مقرتنًا بشعور غامض من )الروزخون( ساعيًا للتعرف 
أن  صدفة  وليس  والطريقة.  الطريق  عن  خارجة  )حوزة(  عىل 
محيمة  عالقة  فثمة  الغامض.  املصدر  ذلك  جهة  األحساء  تكون 
املاء  بمجاري  املزخرفة  الصغرية  ااملنطقة  تلك  مهب  يف  تضعني 
الكسول، بجانب شهوة العمل النشيط، وكائنات غضة، من شتى 
األجيال، سوف تنتقل، مبارشة، بمحمول جتربتها اإلنسانية، من 
تنورة  ورأس  الظهران  يف  العمل  ورش  غبار  إىل  احلقول  خرضة 
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وبقيق ومخيس مشيط. ومن بني تلك الكائنات، لن تستطيع متييز 
احلدود بني أهل البحرين وأهل األحساء دون أن يكون هلذا رشط 

اجتامعي بأي معنى. 

العيل  حممد  تعرف  تكاد  ال  الوقت  ذلك  )احلسا(  أن  وظني 
أستحرض  أو هكذا  البحرين،  إليه يف  تعرفنا  الذي  األديب  باملعنى 
ذلك احلال اآلن، وحتى عندما يتعلق األمر بنزوع سيايس ما، فإن 

حممد العيل عاشق األدب سنعرفه نحن أكثر هنا. 

هل هذا شعور غامض، أو غريب، أو هو رضٌب من املزاعم؟

ال أعرف. 

من  أكثر  العريب  باخلارج  متصاًل  كان  العيل  حممد  ألن  ربام 
)خارجًا(  تكن  مل  ساعتها،  والبحرين،  املحلية،  بالفجوة  صلته 
العيل  حممد  يستهوي  كان  ما  بالضبط  وهذا  األديب،  باملعنى  إال 

عىل ما أظن. 

هل هذا صحيح؟

ال أعرف. 

3

تعبت  فقد  مرة،  أول  التقينا  ذاكرة جمهدة، كيف  ال تسعفني 
الندرة،  بالغة  كانت  لقاءاتنا  أن  أجزم  أنني  غري  فعاًل،  ذلك  عن 
عىل  كنا  أننا  غري  أخرى،  جهة  من  ولعزلته  جهة  من  لتقاعيس 
إليه،  جلسُت  كلام  جيعلني،  اتصال  حال،  كل  عىل  دائم  اتصال 
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سوف  شاعٍر  أي  أن  حتى  لتجربتي،  مذهل  قارئ  هو  كم  أشعر 
يعتز بقارٍئ ناقٍد صارٍم مثل األستاذ العيل. 

لكن لقائي به حلظة السبعينات، ترك يل انطباعًا )تقليديا( مل 
ليست من صفاتنا،  الساعة  تلك  فالرصانة يف  تفاديه،  من  أمتكن 
أفهم من شخص  أن  يمكنني  ماذا  منا احلامس مأخذه.  أخذ  فقد 
الواعظ، يف دكانة  جيلس عىل األرض مقرفصًا متحدثًا يف وضع 
خياط العبايات )الذي كان يف زيارته آنذاك، بشارع التجار بباب 
البحرين(، يف )منامة( السبعينات الساخنة، ويتكلم بلغته الواثقة 
التي ال ينقصها احلنان، ما الذي سيجعل فتًى أرعَن مثيل يصغي 
لصوٍت متواٍر، يتوجب عليك أن جتتهد لكي تلقطه. ال يغضب، 
مسحة  مع  باألدب،  الشغف  غري  صفة  حلواره  وليس  ينفعل،  ال 
شفيفة من احلّس االجتامعي، فقد كان الواقع آنذاك سيعترب نزوع 
السعودي(  )باملعنى  التجديف،  من  رضبًا  حلظتها،  العيل،  حممد 
لتلك املرحلة. فاألدب مل يزل مشدودًا لقرونه القديمة، والسياسة 

ليست حمظورة فحسب، لكنها ذهاٌب إىل القصل االختياري. 

وها هو شخٌص يأيت واثقًا جمازفًا، بام يشبه التقّية، ليسهم يف 
يف  صعيد،  كل  عىل  مذعورة  كائنات  بني  الروحي  اجلرس  صقل 
الضفتني، مستبقًا فكرة اجلسور التي تزخر هبا املمرات الراهنة يف 

ظهرانينا مثل جعجعة بال طحني. 

رأيت يف حممد العيل يف ذلك اللقاء السبعيني، شخصًا حمافظًا، 
متحفظًا، مل يتيرس يل فهمه بالوضوح الالزم، لكأنام كمونه الكثيف 

كان عصيًا عىل فتى مثيل أن يدركه آن حلظة املنعطفات الصاخبة.
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لقد كان واثقًا يف حقه يف األدب،

يكتب  أنه  يشعرنا  مل  فهو  اجلّم،  األدب  عىل  ينطوي  وكان 
شعرًا، يف حني كنا نتخبط يف ثقة ال بأس هبا من جتاربنا األوىل.

4

لكنني مل أستطع نسيان ذلك اللقاء،

يف  العيل  حممد  إن  وقال  يب  اتصل  اهلاشمي  علوي  أن  أذكر 
البحرين، ويرغب يف لقائنا. دخل احلديث مبارشة. أدهشني أنه 
شغفنا  حتاكي  ورغبة  بحب  نصوصنا،  تفاصيل  عن  يتكلم  كان 
تقريبا،  هيمنا  يشء  كل  كثرية،  أشياء  عن  تكلم  باالكتشاف. 
والتجارب التي تبزغ يف السعودية، لكنه مل يتكلم عن كتابته أبدًا.

رسعان ما رأيت إىل حممد العيل بوصفه عاشقًا خملصًا لألدب 
والشعر، هذا العشق الذي سيفرض عليه رشوطًا ليست أقل من 
حياة املتصوفة، وظني أن شخصًا سيحب األدب هبذا الشكل، لن 
يسمح لسلطة ما أو رشط ما أن حيوال دون هذا الولع. فهو، عندما 
بمعطياهتا،  االعتناء  جيدًا  أحسَن  الباكرة،  التجربة  له  تيرست 
باجلواهري  يذكرين  إنه  أقول  وحني  العميق.  بكرمها  واالحتفاء 
الشاعر، فهو التحق بحوزة النجف، فاعتنق الشعر، وحني أقول 
إنه يذكرين بحسني مروة، فهو أيضا قد درس يف العتبات املقدسة 
ليكون عامل دين يرّوج لألجوبة اجلاهزة، فاستنفر لكي ينحاز إىل 
األسئلة وإعادة إنتاجها. وحني أقول إنه يذكرين غالبا بأدونيس، 
فإنام لكي أشري إىل نزوعه الرصني نحو التحديث الفني يف الكتابة 
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الفن، دون أن يكون هذا  واألدب والشّك يف املستقرات وثبات 
مثل  بيشء  يزهد  مل  الذي  فهو  نصوصه،  عىل  مسبقة  قيمة  حكم 
يتصل  ما  بالضبط  وهذا  شعر.  من  يكتب  ما  توصيف  يف  زهده 
نصوصًا،  ليست  احلداثة  إن  احلداثة،  عن  الكالم  يف  أقوله  بام 
ولكنها طريقة نظر وأسلوب حياة ورضب من األخالق اجلديدة 
بني  من  هو  العيل  حممد  أن  وظني  الكون.  قضايا  مع  التعامل  يف 
للحداثة، وربام يف  للمعنى االجتامعي  العرب وعيًا  املثقفني  أكثر 
أشعر  وسوف  احلضارية.  جتربتنا  حمنة  دائاًم  ستكمن  احلقيقة  هذه 
طوال سنوات معرفتي بمحمد العيل، )عىل الندرة املتناهية ملرات 
لقائنا الشخيص( أنه امليزان الذي ظل حمافظًا عىل رزانته ورصامته 
املزيد من  إال يف  الزمن،  به  يؤثر  أن  آن واحد، دون  وشفافيته يف 
وهذه  إليه.  الذهاب  علينا  يتوجب  ما  هو  املستقبل  بأن  قناعته 
حكمة ليس سهال التشبث هبا يف املجتمع الذي يعيشه حممد العيل 

واملثقفون السعوديون.

5

غري أنه سيظل حممد العيل دائاًم،

بعد التجارب الكثرية التي ستتأملها األجيال التالية يف جمتمع 
حممد العيل باعتبارها الدرس املبكر للذهاب الواثق نحو احلقيقة 
احلرية  بحق  اإليامن  أن  لو  كام  األدب،  حرية  يف  واحلق  الفكرية 
نحو  الكوين  الذهاب  امللكية لصقل  الطريق  الفني هو  التعبري  يف 

احلرية يف املجاالت األخرى. 
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هو  فإنام  اجلديدة،  األجيال  حمبة  العيل  حممد  يكتسب  وحني 
للفعل  جوهرًا  اإلنساين  الصنيع  لعمق  البسيط  النموذج  يقدم 
والنص األدبيني، فهو يصّعد احرتام الشباب له إىل مرتبة الفوج 
الشامل الذي يليق بالذهاب اجلامعي إىل املستقبل، دون أن يفّرط 
مواقفه  فضٌل عىل  ذلك  وليس يف  ذلك،  يتأخر عن  وال  ذلك  يف 

اليانعة التي ال ترجتي املصالح الشخصية وال تسعى إليها.

األخالقية  هذه  ملثل  اجلوهري  اجلذر  أرى  سوف  وهنا 
اجلميلة، مؤمنًا، مرة تلو املرة، كم أن التجربة النضالية هي من بني 

أكثر العنارص صقاًل لألخالق النبيلة يف الشخص.
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محمد العيل.. الرمز والحقيقة

ليىل األحيدب 

كنت أقرأ ملحمد العيل وأشعر أن أصابعي تريد أن تكتب من 
أعمق نقطة يف قلبي، فأكتب بغرف القلب األربع أصدق ما لدي 
من كتابة، نجد أذرعنا متتد من خالله للسنابل واحلقول؛ أستمع 
العامل  بحور  أن  وأشعر  املاء(،  يف  ماء  )ال  كاملوج  هيدر  لصوته 

تنسكب يف قارورة واحدة فتلون كتابايت بلون البحر!

أي تأثري أعمق من هذا؟ ربام مل يستشعر حممد العيل أن له هذا 
احلضور يف دواخلنا، لكنني كنت أعلم ذلك، وكنت أعول عليه!

كان  الثامنينيات  يف  الثقايف  املشهد  يف  العيل  حممد  حضور 
حضورًا مؤثرًا وفاعاًل، كان املعلم الذي يطمئننا أن كل يشء بخري، 
وأن ما نكتبه مجيل ومزهر وله لون السامء، قرأناه يكتب عن آراء 
بن مخيس وبن أدريس يف احلداثة فيقول حمورًا بيتًا قدياًم من الشعر:

إن احلـداثة باتت وهي غـاضبــة

عىل األصالة تنعى الفكر واألدبا     
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حممد العيل مل يرتك لنا كتابًا مطبوعًا واحدًا آنذاك نتأبطه، ليس 
له جماميع شعرية أو نثرية آنذاك، لكنه حارض يف املخيلة كوحي! 
تعلو  بل  املكتبات،  أرفف  كتبهم  متأل  آخرون  كتاب  هناك  بينام 
ثرثرهتم لساعات طويلة فوق املنابر.. لكنهم ال يثريون يف القلب 
خمالب  ملخالب،  تتحول  بأصابعك  فتشعر  تقرأهم  رائحة،  أي 
من حديد تريد أن تصحح هلذا الكون رؤيته! لدهيم القدرة عىل 
إثارة كراهيتك للكون الذي يمنحهم هذه النوافذ، تقرأهم فتزداد 
طاقتك السلبية وتبدد وقتك يف نصوص تراشقية ال تثري أحدا! 
هؤالء أسميهم )املثقفون الضفادع( مثقفني برمائيني يؤمنون دائام 
اليابسة  من  يقفزون  املحايد!  الرمادي  باللون  الوسط!  باحللول 
فاعلني رغم  لليابسة! لزجني والهوية هلم! غري  املاء  للامء! ومن 

ضجيجهم، وغري منتجني رغم قعقعتهم!

كانوا  التي  بالرتهات  آنذاك  الثقايف  املشهد  أفسدوا  هؤالء 
يروجون هلا -والزالوا يفعلون-!

للركن  يؤسسون  العيل  كمحمد  فاعلون  أشخاصًا  لكن 
للعامل  تستدير  جتعلك  إجيابية  بطاقة  يمألونه  داخلك،  يف  البهيج 

بباقة ورد مفتشًا يف ثنايا روحك عن مزيد من اجلامل!.

حينام أصدر له النادي األديب بالرياض كتابه )البئر املستحيلة( 
و)نمو املفاهيم( محلتهام معي للمنزل ابتهاجًا بالكتاب والكاتب، 
وفوجئت أن ابنتي دانة ذات التسع عرشة عامًا تسألني عن حممد 
العيل، قرأت له مقاالته، والمست تفكريها الشاب وهي مقاالت 
شيئًا  فيه  ووجدت  قرأته  الزمن!  من  عقد  من  أكثر  عليها  مىض 



91 90

خمتلفًا وهي ابنة اآليباد واإلنستقرام والشيك إن وخالفه. حجم 
الكتاب مل يردعها عن املحاولة، وحمتوى الكتاب كان قريبًا وحمفزًا 
مايكتبه  هبا  أقرأ  كنت  التي  املشاعر  ذات  هي  للحياة،  ويستحثها 

العيل وهي ذات ردات الفعل عىل مايكتبه.

حممد العيل يكتب للحياة، ولألفق، وللقادم اجلميل، ولذلك 
قرأته يف زمني وقرأته ابتني يف زمنها بذات الدهشة!

بمجرة  ترتبط  وال  تشيخ،  وال  متوت،  ال  التي  الكلامت  إهنا 
زمنية..

حممد العيل كذلك.
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محمد العيل

توأم الحياة التي تشتعل من ملسته الكلمة

محمد الحرز

1

وضعوها  بعدما  الصقر  خمالب  من  حياهتم  انتزعوا  الذين 
قبالة الريح.. هم قلٌة من البرش! الذين عربوا آخر نفق يوصلهم 
إىل حقل املعرفة.. هم قلة من البرش! الذين أوصدوا أبواهبم ثم 
من  قلة  هم  التاريخ..  يف  فكرة  أقىص  إىل  تنزلق  أنفسهم  تركوا 
ليسوا  القلة  فهؤالء  أكثر.  أعدد  لن  الذين..  الذين..  البرش.. 
ونقاء  عفوية  بكل  ذواهتم  إىل  الوصول  غايتهم  حماربني،  سوى 

وتدفق!

قامات  إىل  برصها  جمتمعاهتم  متدُّ  حينام  املستقبل..  هم 
األشجار...

هم املستقبُل.. حينام تتوقف حياُة الناس يف جمرى النهر وال 
حراك..
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هم املستقبل.. كلام أحّس املرُء بعطٍب يف أحاسيسه، وكذلك 
بفقدان بوصلته يف صحراء الروح. ال أخال أين أبتعد كثريًا فيام 
أعنيه، فأستاذنا وشاعرنا ومفكرنا األستاذ حممد العيل هو واحد 
»متورطا«؟!..  قلت  هل  القلة،  هذه  مع  املتورطني  هؤالء  من 
التورط  إذًا، علينا أن نكون أكثر تألقا عندما ندخل معه يف هذا 
القلق.  بحديثه  علينا  يطل  عندما  صخبًا  أقّل  ونكون  اجلميل! 
أكن  مل  الثقافية؟!  حياته  يف  ملعانا  األكثر  اجلزء  هو  القلق  أليس 
التي تتلبس هؤالء الذين اختربهتم  النوع من احلقيقة  أدرك هذا 
احلياة يف دروهبا كقناديل، كان ينبغي عيّل االنتباه قلياًل إىل منابع 
تعيد  أخرى  الغفلة حياة  فليست  العظام،  تنبت يف  الضوء وهي 
يف  جمرى  يفتح  بالضوء  االصطدام  وليس  القناديل،  إىل  الزيت 
قلعة  أو  الدرجة،  تلك  إىل  شفافة  احلقيقة  تعد  مل  ربام  العتمة، 
العراء.  سوى  يبق  ومل  حائط،  آخر  سقط  لقد  األسوار،  حمصنة 
فقدت  جاذبيتها  ألن  حتلم  ال  األرض  املغزى،  أدركت  هنا  من 
بالسعادة، ليس اإلنسان وحده املسئول، إهنا ذاكرته  اإلحساس 
السامء، حتى ال جتد غصنًا واحدًا  بأساطري  التي مألت األرض 
أحد  إىل  يصل  كي  الفضاء  يشق  بأن  حيلم  حقل  يف  شجرة  من 
بكارة  األرض  إىل  يعيد  من  الطوق؟!  هذا  يكرس  من  النجوم. 
أحالمها؟! كان هذا النوع من األسئلة يتدفق يف ذهني، ليضعني 
أفكاري  تتحرك  ال  كي  الكالم  عىل  أجرؤ  مل  الغرق.  حافة  عىل 
أمطاري  أتأمل  غوايتي  قرب  جلست  فقط  اللجة،  يف  فتسقط 
القديمة وهي تعود إىل غيمتها بعد أن رأت ذلك الرجل القادم 

من بعيد.
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أن  يف  أشك  مل  اللحظات،  تلك  أتذكر  كنت  عندما  الحقًا، 
ذلك الرجل ليس سوى األستاذ حممد العيل، هو بعينه الذي كرس 
الطوق، وقرب األحالم إىل األرض، وأعاد اجلذور إىل الشجرة، 
النهار،  إىل  والضوء  الليل،  إىل  والنعاس  الصوت،  إىل  والنغمة 
الفضاء، واجلناح إىل العصفور. ولكن أليس يف هذا  والفراغ إىل 
الفعل ما يشبه احلياة عندما يلجأ الناس إىل الصمت مثل مسجد 
تشبه حياة  أن  يمكن  أعنيها ال  التي  احلياة  الصالة؟!  فيه  تقام  ال 
أحد، ألهنا هي وصاحبها توأمان ال يمكن استعارهتام، أو التنازل 
عنهام بصك وكالة، وهكذا جاءت حياة حممد العيل، ال لتقول ما 
نتذكره دائاًم، وإنام تقول لنا ما نسيناه جراء حريق الذاكرة، أو ما 
تساقط من أيدينا سهوًا ونحن عىل تلة يف طريق احلياة. إن التاميز 
حياهتم  أمام  لكنهم  الغري.  ضد  املحصنني  العظامء  سمة  والتباين 
يشبهون املرايا الصقيلة حّد االنكسار، وال عجب يف ذلك. ومن 
الصلة  وثيق  هو  متايزًا  نسميه  فام  ذلك،  خالف  االعتقاد  اخلطأ 
بالتفكري، وما نسميه مرايا هو وثيق الصلة بالشعور، وقد كانت 
مقدس،  برباط  الّصلتني  هباتني  ترتبط  العيل  حممد  أستاذنا  جتربة 
ثقافية  تتغذ فقط عىل جمرد مؤثرات  فالتجربة مل  الفكاك،  يصعب 
يف حقبة تارخيية معينة، إهنا متتاز بيشء يفوق ذلك، هو اإلحساس 
مع  دائم  رصاع  يف  منه  جاعلة  اجلسد  جتتاح  التي  التفكري  بمنابع 
األفكار، وكذلك القلق الذي مرده الوجدان. هذا القلق الفكري 
عادل(  )بو  عند  والشعرية  الفكرية  اللغة  وليد  ليس  والوجداين 
فقط، إنه وليد يشء يتصل باملالمح، بحدة النظرات وقدرهتا عىل 
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هذه  تكون  أن  أيمكن  آخر،  إىل  طرف  من  العابرة  الفكرة  قراءة 
إىل  يذهب  من  منهم  قلة  ولكن  ربام،  واملبدعني؟  املفكرين  سمة 
آخر الشوط يف قياس املسافة بني ما تراكم من أحاسيس يف زاوية 
الشعور واملخيلة، وما تراكم من أفكار يف زاوية التفكري والتعقل، 
وهل ثمة مسافة باألصل، حتى يمكن القياس عليها؟ إنه الرهان 
الذي يقود املبدع إىل املغامرة، إىل غابة متلؤها األشجار املتشابكة 
خلفها،  خيتبئ  الذي  ذا  ومن  خلفها،  ما  تعلم  ال  التي  الكثيفة 
ينتظرك عند أطرافها. وحده احلدس هو الذي ييضء  وأي كائن 
الطريق، وحدها اللغة هي التي تؤنس الوحشة والوحدة، وحدها 
هذا  أليس  بالضياء.  األفق  أشعلت  كلام  آثارك  تتبع  التي  احلياة 
الرهان هو الداللة الكربى التي نستشفها من مسرية جتربة حممد 
العيل الثقافية؟ والدالالت الكربى عادة قليلة يف الثقافة املحلية، 
األرصفة  عىل  القناديل  وتعلق  الدامس،  ليلنا  تيضء  التي  تلك 
والطرقات، لتلقي الفرح والسعادة يف نفوس العابرين. قليلة هي 

يف ثقافتنا، إهنم قلة موزعون عىل اخلريطة الثقافية. 

وعدم  املامنعة  يف  العوامل  أكثر  واإلحباط  اليأس  يبدو  قد 
حمببة  فكرة  تبدو  اخلالص  فكرة  ولكن  والرسيع،  املبكر  الظهور 
بنا  تفيض  التي  الرموز  تلك  عن  نبحث  نزل  مل  طاملا  النفوس  إىل 
لكن  احلياة،  يف  الفريدة  التجارب  تلك  مثل  إىل  املطاف  هناية  يف 
كنز هذه  نقع عىل  يراودنا حتى عندما  يظل  الذي  السؤال األهم 
دون  التجارب  هذه  مع  التواصل  يمكن  كيف  هو:  التجارب 

انتهاك قدسيتها؟ هذا هو يف ظني السؤال املحك.
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أسواره  خلف  نختبئ  الذي  الرسي  بيتنا  الكتابة  كانت  إذًا، 
عن عيون التامئم واألساطري، فإن املمرات املفضية إليه ال يمكن 
رابط مقدس هو  الكتابة واحلدس  باحلدس، وما بني  إال  بلوغها 
الوالدة بامتياز. والوالدة يف حياة حممد العيل هو ما يصل النهر بني 
ضفتيه، هو ما يدل التائه عىل البئر، هو ما جيعل الكلامت تصعد 

أعىل اجلبل وال نزول. 

كلام  بنفسه  ينأى  الشعر  ملاذا  األصدقاء:  بعض  يتساءل  قد 
ارتفع الكالم عن األرض، وأصبحت رؤيتنا لألشياء واحلياة جمرد 
البسيطة؟  مثل كرة ال تستجيب لرضباتنا  نتقاذفها  مترين روتيني 
ولكن أليست عودة الشعر إىل عروقنا مطلبًا إنسانيًا قبل أن يكون 
باإلصغاء؟  حواسنا  تتألق  حني  تتقلص  بينهام  واملسافة  مجاليًا، 
وليس  واملواقف.  اللغة  يف  االختالف  هو  اإلصغاء  رشط  حيث 
نتجاوز  عندما  خصوصا  للحقيقة  اإلخالص  سوى  االختالف 
العتبة األوىل للشعر. أليس حياة حممد العيل هي التجاوز يف حد 
ذاته؟ ال العتبة وال االختالف واإلصغاء أو احلقيقة هي جمموع ما 
متثله تلك احلياة، بل حممد العيل هو املجموع الذي يفوق يف فرادته 

احلياة ذاهتا.

4

لكن التوقف عند تفاصيل هذه احلياة جّد صعب، ال أحسد 
عليه عىل اإلطالق. فكيف يل يف دقائق معدودة الصعوُد إىل أعىل 
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قمة جبل »إفرست«، ومن ثم التحدث، من هناك، عن حياة هذه 
القمة فيام هي تتنفس هواء نقيًا يف األعايل؟ أيعقل أن حيدث ذلك، 

ويف دقائق معدودة أيضًا؟!

بعيد، وسأحدثكم  القمة من  إىل هذه  لذلك سأنظر بخجل 
عنها من خالل نقطتني اثنتني:

النقطة األوىل: أستاذنا حممد العيل وموقعه الريادي يف مشهد 
الثقافة املحلية.

أمهها  الريادة،  موقع  يف  العيل  من  جتعل  عوامل  عدة  هناك 
ثالثة عىل ما أظن:

أواًل: كتابة النص الشعري احلديث يف وقت كان البعض مل 
يتجاوز الرؤية املثالية للشعر. )هنا يمكن أن نتحدث عن جتارب 
استلهمت  والثامنينات  والسبعينات  الستينات  هناية  يف  شعرية 

األهم من العيل وهي الرؤيا الشعرية املتطورة يف تلك الفرتة(.

إبرازه يف سلسلة مقاالت كانت  الرتاث وإعادة  ثانيًا: قراءة 
حتى  هضمها  وسهولة  الفكرة  وعمق  والتكثيف  باإلجياز  تتسم 
قيل إن العيل هو عبقرية األسلوب الكتايب. أخذ املقالة الصحفية 
وسهول  حقول  إىل  حوهلا  وبأسلوبه  الكتابة  يف  وعرة  مناطق  إىل 
لعلامء  املتوقدة  الذهنية  رغم  شالل.  مثل  األفكار  فيها  تتدفق 
العربية  اجلزيرة  ثقافة  يف  الفاصلة  العالمات  من  كانوا  أجالء 
كالعالمة محد اجلارس وعبد الكريم اجلهيامن الذين هلام باع طويل 
يف الرتاث الشفوي واملكتوب. لكن، ما يميز العيل أنه يملك آلة 
ذهنية باستطاعتها هضم األفكار الكربى املجردة وإخراجها عىل 
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هيئة ظالل وثامر يلتقطها الصغري والكبري، ويستظل حتت شجرهتا 
الغريب والتائه.

السابقني،  العاملني  يرفد  الذي  األهم  العامل  وهو  ثالثًا: 
ويتمثل يف أن الثقافة عند حممد العيل تنهض بوصفها موقفًا ورؤية 

وإبداعًا، وكل واحد منها ال ينفصل عن اآلخر وال ينفك.

وهناك شواهد عديدة يف سرية حياته سواء يف سلوكه الفكري 
أو االجتامعي تدل داللة قاطعة عىل هذا الرتابط بني موقفه ورؤيته 
من  باملوقف  الرتابط  هذا  مثل  يذكرين  حيث  تنفصامن،  ال  اللتني 

الفكر املقرتن بالعمل يف تراثنا اإلسالمي.

النقطة الثانية: حممد العيل والسياج االجتامعي الضاغط.

حيث هنا، ينبغي أن أقرر احلقيقة التي هي احلد الفاصل بني 
معنى الثقافة واملثقف واملجتمع. هذه احلقيقة هي كام ييل: الثقافة 
أيضًا  اإلنسان وحيفزه  عند  الفكري  املنطق  يغّذي  مبدأ  باعتبارها 
عىل جتديد أفكاره فإن الفرد املرتبط هبذا املعنى للثقافة هو مثقف 
عابر للهويات )املذهبية والطائفية والقبلية واملناطقية(. بينام الفرد 
املرتبط بالثقافة خارج إطار هذا املعنى هو مثقف مسيج بالعديد 
حد  االجتامعية،  العالقات  حد  املوروثة،  القيم  حد  احلدود:  من 

االرتباط بسلطة التاريخ إىل آخر تلك احلدود.

وأزعم أن حممد العيل هو العابر واملقيم يف ذات الوقت.

العابر لألرض وفضاء املدينة والعائلة والطائفة، 

واملقيم يف قلب الفكرة فقط.
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العابر لكل ما هو فئوي وإيديولوجي ضيق،

واملقيم يف رئة احلياة، يتنفسها حد اجلذور، تاركا الباب مواربًا 
كي نأيت، ونأخذ حصتنا منه، ثم نميض يف ذات الطريق.   
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عن الشاعر املفكر الرايئ

محمد الشقاق 

الشعراء  من  كبريًا  عددًا  أقابل  بأن  الثقافية  احلياة  ألزمتني 
األدبية  األجناس  من  وغريها  والرواية  القصة  وكتاب  واألدباء 
والثقافية، بعضهم دخلت معهم يف عالقة عابرة ال تتجاوز سطوح 
املجاملة واالحرتام الواجب وبعضهم اآلخر انحفروا يف وجداين 

وذاكريت بأعامهلم اإلبداعية وصفاهتم اإلنسانية النبيلة.

العيل(،  )حممد  األستاذ  الشاعر  الكبري  األديب  هؤالء  أحد 
فتطورت تلك العالقة إىل الشعور باألبوة من ناحيتي أنا والشعور 

بالبنوة من ناحيته هو.

الذين  احلقيقيني  املبدعني  صداقة  وأعمق  أمجل  يشء  وال 
اختاروا اإلبداع مالذًا ومسلكًا، واعتنقوا الكتابة بديال ملا يلهث 

وراءه الناس.

هذه الطينة من املبدعني قليلة يف حياتنا، ولكنها مضيئة حتى 
لتنرش ضوءها عىل حميطها القريب والبعيد. إين أهتيب احلرف حني 
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أريد الكتابة عن األديب الكبري األستاذ حممد العيل، لكن البد أن 
ألبي نادي املنادي حني يطلب مني الكتابة عنه أو فيه.

يف  يميش  ومفكرًا  شاعرًا  أراه  أن  أكاد  العيل  حممد  األستاذ 
جسد آدمي. أتذكر جيدًا كيف التقينا وامتدت خيوط املحبة بيننا 
لكنه  واالبداع،  والتجربة  العمر  يف  بيننا  امللحوظ  الفارغ  رغم 
بخلقه الدمث  ربام أزاح  اإلعجاب بعوامله اإلبداعية كل عراقيل 
التكلف واملجاملة ألدخل إىل دوحته الغناء يف الشعر والفكر. كام 
يف الكتابات املتنوعة ألكتشف عاملًا هبيًا من الشعر والفكر املتقد 

عرب كلامت قصرية شفيفة.

فهو ذاك الشاعر واملفكر الذي مجع سيفي الشاعرية والفكر 
يف غمد واحد، ال يكاد ينزع أحدمها أو كليهام إال فتحت له ساحة 

اإلبداع ذراعيها باإلعجاب والفرادة والتميز.

الذي  هو  إنه  من  الرغم  فعىل  تنفك،  ال  باللغة  عالقته  إن 
الشاعر  فهو  عنها،  االنفصال  ال يأبى  ومجاهلا  أمهيتها  يمنحها 
اللغة الشعرية والفكرية يتعبد  الذي قيض زهرة عمره يف حمراب 
فيه بجامل العبارة وحرية املعنى، فتعرس اللغة وانتشى يف أفاقها، 
الليل  آناء  العذب  بامء روحها  ينهل من حليب حرفها، ويغتسل 
فصارت  فكرها  رحيق  من  الثاملة  حتى  ويعب  النهار،  وأطراف 
اللغة هتفو إليه يف لباس املعني حية تتهادى  ببهاء الرونق الشعري.

حممد العيل هذا االسم اإلبريزي يف عامل الشعر واألدب ال يكاد 
أن خيرس شيئا يف بورصة الشعراء واملفكرين العرب، فمن كؤوس  
اللغة الشعرية رشف سالف الراح، وتراضع اللغة من ثدي أمها 
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 األصيلة حتى أنجبت منه شاعرًا ومفكرًا أصياًل ال يميد وال حييد
عن السلوك اإلنساين وحبه لإلنسانية .

فهو شاعر يكتب بدمه حني يكتب شعرًا، بل تكتبه القصيدة 
بركانه،  لنزيف  الظامئ  تقود خطاه وهو  التي  الكلمة  فقط  مجرًا. 
نار  أو  فكره،  نور  بقبس من  ليأتينا  اللغة  إىل موقد  يذهب حمرتقًا 
هذا  الروح  ملاء  طريقًا  القصيدة  حارات  يف  لنا  فيفتح  قصيدته، 

الذي يتدفق كام احللم املوجع.

أما عىل صعيد الفكر، فاألستاذ حممد العيل هو ياقوت الفكر  
وفرادة التفكري. إن اآلفاق التي خيتارها املفكر العيل واألبواب التي 
ينتقي للدخول منها وزوايا النظر التي يطل من خالهلا ويتخذها 
معربًا إىل موضوعه تشكل حالة فكرية رائدة مل يسبقه فيه أحد، وهي 
القدرة عىل اختزال الفكرة يف كلامت معدودة برمزية ليست يف مربع 
القلمية والفكرية  القدرة  السطحية بل تلك  بالكلمة  العتمة، وال 
التي خيتزهلا ذاك العبقري يف املعاين واإلشارات فتنبئ عن فكر نرّي 
وقاد له ما يضيفه للقارئ من نظرات ومعلومات ورؤى وأفكار 
فيدهشنا دومًا بوهج اللغة التي يسريها عىل خطى صفحاته. لقد 
دأب عىل بناء شخصيته بقدر كبري من املثابرة واحلرص عىل التميز 
والفرادة فهو كاتب يرفض االنضامم إىل قافلة النّقالني أو التابعني. 
الذائقة  بناء منهجه اخلاص به، ومتييز حضوره يف  إنه حيرص عىل 

الشعرية والفكرية، ويف كل وسط حيرض فيه .

إهنا  معطيات تعرب عن الكنز املخبوء يف ذهن الشاعر والكاتب 
وروحه وخزانته كام تعرب عن هاجس ثقايف مقيم ومستحكم  يف 
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الشخصية  هذه  عن  فاحلديث  العيل،  حممد  األستاذ  وعقل  ذهنية 
حمبب للنفس ملا هلا من وقع كبري يف نفيس ووجداين، لكني أردت 
كثب  عن  ولو  شخصيته،  زوايا  من  بعض  إىل  بسبابتي  أشري  أن 

فأستميح القارئ عذرًا عن أي قصور أو تقصري.
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أربعون عاماً برفقة العيل

محمد عبد الرزاق القشعمي

تعود عالقتي بالصديق األستاذ الشاعر حممد بن عبداهلل العيل 
إىل أربعني عامًا مضت، إذ أقامت اململكة أسبوعًا ثقافيًا باململكة 

املغربية عام 1396هـ/ 1976م.

اليوم  جريدة  بمقر  عابرًا  لقاء  كان  عليه،  خالله  تعرفت 
 - العجيان  حممد  الزميل  وقتها  التحرير  رئيس  بمكتب  بالدمام 
ونصف  عقد  قبل  العلمي  الرياض  بمعهد  دراسة  زميل  كان  إذ 
من اللقاء. عرف أبو خالد بوجهتي فعرفني بأيب عادل وقال إنه 

سريافقكم للمغرب كمندوب عن اجلريدة.

اهللتون،  فندق  بيومني وكان سكننا يف  للرباط  بعد وصولنا 
وقد خصصت الغرف املحيطة بحامم السباحة للصحفيني، عرفت 
أنه مل جيد راحته للضوضاء التي يسببها مزاولو السباحة. فعرضت 
عليه مشاركتي غرفتي.. وهكذا كان. عرفته عن قرب، وتوطدت 
العالقة فيام بيننا أكثر يف تنقالتنا بني مدن املغرب يف سيارة واحدة 

برفقة األستاذ عيل الرابغي.
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املدينة الثانية كانت الدار البيضاء. وكنا معًا يف املرسح، حيث 
عيل  وحممد  عبداحلكيم،  طارق  منهم:  أذكر  الفني  احلفل  يقام 
هناية  عند  وغريهم.  عبده  وحممد  الذيايب،  خملد  ومطلق  سندي، 
الثاين،  احلسن  يعيش  احلضور  أحد  يرصخ  فنية  فقرة  أي  تقديم 
يعيش امللك خالد، فيكون التصفيق خافتًا، فرصخ أحدهم قائاًل: 
يعيش البرتول فاهتزت الصالة بالتصفيق. أذكر أن احلفل الثالث 
كان يف مدينة مراكش وكان املذيع عبدالعزيز شكري يقدم الفنان 
ر  وصفَّ اجلمهور  فصفق  احلساس  الفنان  إليكم  قائاًل  عبده  حممد 
والضحك  اهلياج  فبدأ  مرارًا  فكررها  مستحبة  كلمة  أهنا  واعتقد 
ففهم أخريًا أهنا كلمة ال تتناسب واملقام، فرغب األستاذ العيل أن 
للمذيع فدعاه )للمكرفون(. وبدون  الوضع فرفع أصبعه  هيدئ 

مقدمات قال:

فلنتينا

فلنتينا وأنت تعربين الكون

هل شاهدت غابة نخيل

يدعوهنا القطيف واألحساء

وكثبان رمل يسموهنا الدهناء

وقرية ناعسة اجلفنني

إسمها شقراء

تلك بالدي يا فلنتينا

.. إلخ.
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قال هذه قصيدة من بالدي لسعد البواردي. فصفق اجلمهور 
وعاد اهلدوء للمرسح وبدأ الغناء.

عواض  زاهر  للدكتور  البيضاء  الدار  يف  شعرية  أمسية  ويف 
األملعي حرضها عدد من الشباب، وبعد أن ألقى جمموعة قصائد 
أذكر منها قصيدته يف مدح وكالء الوزارات عند زيارهتم لبلدته 
-رجال أملع- سأل أحدهم عن املدارس احلديثة يف الشعر فاعتذر 
اخلضريي  منصور  الزميل  املذيع  املوقف  فأنقذ  به،  إملامه  لعدم 
قائاًل إن الصحفي املرافق لنا حممد العيل يمكنه إجابتكم عىل هذا 
السؤال، فحاول أن جييب وهو يقتعد مكانه بني اجلمهور، وبعد 
وأضاف  أكثر..  لُيسمع  املنصة  يعتيل  أن  طالبوه  قلياًل  حتدث  أن 
شاعر.  إنه  إعجاهبم:  رأى  ما  عند  للجمهور  قائاًل  اخلضريي 
املاء،  يف  ماء  ال  عليهم:  فألقى  شعره،  من  يشء  بإلقاء  فطالبوه 
والعيد يف اخلليج، وغريها فطالبه اجلمهور باملزيد. ومن إعجاهبم 
به رافقوه إىل الفندق -رغم بعده- مشيًا عىل األقدام، وبقي عدد 
الثقافية  احلركة  عن  يسأل  والكل  العيل  حول  متحلقني  منهم 

احلديثة يف اململكة.. وقد تبادلوا العناوين للمراسلة.

كام أذكر أن الدكتور نارص بن سعد الرشيد قد ألقى قصيدة 
من  باخلروج  اخلنساء  ويطالب  احلديث  الشعر  من  فيها  يسخر 
إىل  الوفد  عودة  وعند  احلداثه،  شعراء  وجوه  يف  لتبصق  قربها 
اململكة توىل العيل الرد عليه بأكثر من 12 حلقة يف زاويته الشهرية 

بجريدة اليوم )البعد اآلخر(.

كان يل رشف مرافقته يف أول سفر له خارج اململكة، إذ كان مل 
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يسافر وقتها لعرش سنوات وكانت وجهتنا القاهرة حيث معرض 
الكتاب ولكنا مررنا عىل دمشق لعدة أيام وسكنا فندق )اإليوان( 
النجف  الدينية يف  العلوم  وهناك زاره زميله عندما كانا يدرسان 
يل  يذكر  ومل  معه.  موعد  عىل  كان  الدين.  مجال  مصطفى  الشاعر 
رجال  بلباس  يتزيا  معمم  برجل  وفوجئت  عالقتهام،  تفاصيل 
الدين التقليديني، بوجه طلق وابتسامة حانية ال تفارقه وبمجرد 
يعلو  الضحك  وبدأ  قفز مستقباًل ومرحبًا ومعانقًا،  العيل  رآه  أن 
عندما يتذكران ما مىض من أيام التلمذة. وهناك التقينا بالراحل 

عبدالرمحن النعيمي وعبدالنبي العكري.

وبعد وصولنا للقاهرة واستقر بنا املقام طلبت جواز سفره 
هو  قائاًل:  قاطعًا  رفضًا  رفض  ضياعه،  من  خوفًا  به  لالحتفاظ 
أغىل من حيايت سوف أحافظ عليه وأعوضه عن السنوات التي 

أثناءها. فارقني 

هناك الكثري والكثري مما يستحق أن يقال عن أيب عادل، ولكن 
احليز املحدد قد حيول دون االسرتسال، ولكن البد من اإلشارة 

لبعض املواقف والطريفة ومنها:

فقد أختم هذه الوريقة بام كان بينه والراحل عزيز ضياء حدود 
عام 1411هـ وعند إقامة حفل الغداء املعتاد عىل مائدة سمو ويل 
العهد األمري عبداهلل بن عبدالعزيز يف إحدى مناسبات املهرجان 
الوطني للرتاث والثقافة، قام أحد الضيوف املغاربة فألقى خطابًا 
العمرانية  والنهضة  احلضارية  باملظاهر  وإشادة  ومبالغة  كله مدح 
فأذن  الكلمة  التي شهدها.. وعند هناية كلمته طلب عزيز ضياء 
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له فرد عىل من سبقه، وقال إن احلرس الوطني قد أحسن صنعًا يف 
إقامته هلذا املهرجان الثقايف ودعوته هلذا العدد من مثقفي الوطن 
فتح  ينقصنا  الذي  ولكن  اململكة،  يف  بأخواهنم  والتقائهم  العريب 
العلم  من  لينهلوا  للشباب  الفرصة  وإعطاء  واألبواب  النوافد 
واملعرفة.. وقال كالمًا استحسنه اجلميع فصفقوا له. وعند انتقاهلم 
لقاعة الطعام قابل العيل عزيز ضياء وشد عىل يده قائاًل: أمتنى أن 

متوت اآلن!! فرد عليه ضياء قائاًل: إهنا دعوة من صديق.

سافرت داخل اململكة وخارجها. وكثري منها مل أكن بمفردي. 
بل أختار من أسافر معه، وقد ال يتوافق من أختاره مع رغبتي أو 
هوايايت، فأحاول أال أكرر السفر معه. إال اثنني سافرت معهام ملرات 
عديدة تزيد عىل العرش، ومها الراحل عبدالكريم اجلهيامن وأستاذنا 
أو يكدر،  ما يزعج  الرفيقني، مل أملس منهام  نعم  العيل، كانا  حممد 
قد نختلف قلياًل يف اختيار املكان أو اجلهة التي سنذهب إليها، أو 
عدم جتانس األشخاص الذين سندعوهم أو نذهب إليهم، حتى 
الطعام مل حيدث أن اعرتض أحدمها عىل ما يقدم سوى املوعد، فأبو 
عادل ال يتربم وال يلح عندما يتأخر موعد الغذاء -وبالذات الغداء 
وهو  غرفته  من  وخيرج  يدخل  فتجده  الرئيسية-  الوجبة  لكونه 
يضع يده عىل بطنه ليشعرك إنه جائع، أما الفطور فهو يصحو مع 
زقزقة العصافري، ليعد لنفسه فنجان قهوة، وباملناسبة هذه الصنعة 
الوحيدة التي يتقنها، ثم جيلس ليكتب أو يقرأ ملدة ساعة وقد متتد 
لساعتني حتى أصحو لنعد طعام اإلفطار، فهو ال يعرتض إال عىل 
الفول ومشتقاته بدعوى إن لديه حساسية منه، هو يتقن وحيرص 
عىل أخذ صحنه وملعقته التي استعملها يف األكل ليذهب هبا إىل 
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املطبخ فقط ال غري، هو ال يساعد يف الطبخ وال غسل األواين، إذ 
صادف أن سافرت معه لوحدنا مرات عديدة.

بالقاهرة  الكتاب  معرض  نحرض  سنوات  عرش  قبل  كنا 
فذكر له أمحد عبداملعطي حجازي وجود عابد خزندار يف فندق 
الشرياتون، فاتصلنا به ودعوناه ليسهر معنا، وكنا نسكن يف مكان 
عن  تقل  ال  السيارات  زمحة  مع  طويلة  وبينه  بيننا  واملسافة  بعيد، 
ملرافقته يف احلضور،  بنفسه  له  أبو عادل أن يذهب  ساعة، فأرص 
نسيم  حممود  الشاعر  وقتها  معنا  يكون  أن  احلظ  حسن  ومن 
والدكتور شبل بدران وكان مع األخري سيارة فذهبا مع العيل ال 
حضار اخلزندار.. وهكذا عند هناية السهرة أرص عىل مرافقته إىل 

الفندق. فهذه املبادرات أو هذه احليوية ال تتكرر من أيب عادل.

هو يكره أن يرى صديقه يتأمل أو عىل فراش املرض، فكثريًا 
ما يسأل عن أحدهم فإذا عرف أنه يف املستشفى يطلب زيارته يف 
اليوم التايل.. ولكنه يغري رأيه يف النهار هلذا السبب. إذ حصل معي 
كان  ما  عند  مرشي  عبدالعزيز  الراحل  زيارة  هبام  يف  ومل  مرتني 
رئيس  زيارة  بالرياض، واألخرى  التخصيص  املستشفى  يرقد يف 
حترير جريدة اليوم بالدمام سابقًا حممد العجيان شفاه اهلل وعافاه.. 

فهو ممن يطبق الكالم املأثور )كالم الليل يمحوه النهار(.

أسجل  أن  عامًا   15 قبل  ورجوته  بل  منه  طلبت  فقد  وهلذا 
فهد  امللك  مكتبة  برنامج حيفظ يف  الذكريات ضمن  معه حديث 
الوطنية باسم )التاريخ الشفهي للمملكة(، وذلك بعد أن حرض 
بحضور  بالقاهرة  البواردي  سعد  األستاذ  مع  مماثل  تسجيل 
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أستاذنا اجلهيامن -رمحه اهلل- وقد شارك العيل بشهادة مسجلة يف 
املبكرة يف  له دوره كرائد للصحافة  البواردي شاكرًا  هناية مقابلة 
والده  ولدور  )فلنتينا(  الرائعة  بقصيدته  ومشيدًا  الرشقيه  املنطقة 

كشاعر.

طلبت من العيل أن أسجل معه ما يمكنه تذكره من حمطات 
اللقاء  لتسجيل  املصور  حرض  فإذا  لياًل،  فيوافق  حياته  يف  مهمة 
الليل  )كالم  سبق  ما  فأتذكر  عدة.  وملرات  يرفض  بـ)الفيديو( 

يمحوه النهار( فأسكت!.

اختم بشكر ال حدود له ملن دعا هلذه املناسبة يف تكريم هذا 
الرجل الرائد، فهذا هو الوقت املناسب، فتكريم اإلنسان يف حياته 
هلو خري وسام يعلق عىل صدره اعرتافًا بفضله وما قدمه للمجتمع، 
شكرًا لألساتذة أمحد املال وحممد اهلالل وكل من ساهم يف حتقيق 

هذا احللم.
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أقل مام أرغب وهو أكرث مام أكتب

محمد علوان

التي كلام كربت  الزاوية  العيل صاحب  تكتب عن حممد  أن 
نفسك يف  تستمر وتكرب. ستجد  إهنا  إال  مغايرًا،  اساًم  هلا  أخذت 
مأزق كتابة الزاوية، التي تطرح ثمرا وظال. له القدرة أن يوصل 
يصدمك..  أن  دون  احلارض،  أو  واجلغرافيا  التاريخ  عرب  الفكرة 
أنه  إال  به  يلزمك  ال  الرأي،  لك  يقدم  هو  يستثريك..  أن  دون 

جيعلك جترتح التفكري، وحيرضك للوصول.

باألمل  جتابه  سوف  الشاعر،  العيل..  حممد  عن  تكتب  أن 
ملا  واألمل  شعرًا،  يقول  ما  لقلة  األمل  واحد،  وقت  يف  وباألمل 
الدهشة  أملك  وأنا  هكذا  هي  كيف؟  تسألني  وال  شعرًا.  يقول 

وال أملك اإلجابة.

يمثل يل األب وأنا أدرك هذا املعنى والشعور به. أذكر ذات 
ليلة مرتعة باألصدقاء واألحباب، وأنا إىل جانبه، وكام هي عاديت 
أميل إىل الصمت دائاًم منذ صغري. صادف أن سأله شخص ما 
سؤااًل مل أعد أتذكره، لكن يبدو أنه عىل جانب كبري من اأًلمهية. 
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قال عىل البدهية: كيف أجيب؟ وهذا الصندوق املقفل بجانبي؟ 
كان  ما  بقدر  اهّتاما  يصدر  يكن  مل  مجياًل،  كالمًا  قال  ذلك  ومع 

حيرض عىل البوح واحلديث.

أو  معلاًم  نفسه  يطرح  األيام  من  يوم  يف  العيل  حممد  يكن  مل 
تلك  المتالكه  إليها  وصل  أنه  إال  بالفعل.  كذلك  وهو  أستاذًا، 
الثقافة العريضة املمتدة عرب العراق والسعودية، حممد العيل حني 
تقابله وجتلس إليه يسمعك ورأيك، حياورك، يناقشك، وقد تعود 
بعد ذلك إىل مقولتك األوىل. تعيد ترتيبها. هو علمنا: أّن االهتام 

منقصة، وأن احلوار استزادة ووصول.

وهو  كبريًا،  كاًم  ذلك  وأحسب  كتب،  زاوية  كم  أعرف  ال 
لصحيفة  منتميًا  يظل  وأخرى  صحيفة  بني  املحدود  انتقاله  رغم 
اليوم  ليس مناطقيًا بطبية احلال، فهو فوق ذلك كله، لكنه االنتامء 

اإلنساين العذب وغري امللزم.

مل يقل أحد غريه: ال ماء يف املاء. لك أن تتوغل يف هذا املعنى 
الذي يصف اجلفاف هبذه اللغة، يصف اجلفاف بالنقيض، وهو 
املاء الذي يؤكده متتابعًا وجريئًا ومدهشًا وغري ُمتهم، أمل أحدثكم 
عن هذا الفنان الذي ال حيمل يف داخله لغة االهتام ألهنا نقيصة، 
هو حيمل القدرة عىل أن نكتب، ونبدع، ونضيف، ونخرتع وطنًا 
للكتابة. نعم نملك وطنًا نحبه، ومهمتنا أن نضيف إليه، ونبدع 
علمنا  هكذا،  األفضل.  ليكون  مبرصًا  حبًا  نحبه  أن  ًأجله.  من 

حممد العيل.
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والدي محمد العيل

األب الذي فتح لنا الحياة كلها 

نافذة للحرية وللحب

ندى محمد العيل

هنا، أسّجل شهادة قصرية خاصة توضح جتربتي مع العزيز 
والدي، وما زرع يّف من مفاهيم وقيم تبلورت منها شخصيتي.

املرحومة  من  أكثر  بوالدي  متعلقة جدا  وأنا  بدأت طفولتي 
ولقد  العنقود(،  )آخر  وأخوايت  إخويت  أصغر  أين  بحكم  والديت 
أنه  لدرجة  بعدي.  وال  قبيل  أحد  مع  يفعل  مل  كام  ودلّلني  أحبني 
قابضًا  الثانوية،  املرحلة  يف  وأنا  النوم  قبل  قصصًا  يل  يقرأ  استمّر 

بمحبة عىل طفلته الصغرية التي ال يريد هلا أن تكرب أبدًا.

املبكرة وأنا متأثرة جدًا بأفكار والدي، وكنت  منذ طفولتي 
الوالد كان يشرتي  القصرية. ال سيام وأن  للشعر، وللقصة  أميل 
مضامينها  ومناقشة  قراءهتا  عىل  عّودنا  متنوعة  قصصًا  كلنا  لنا 
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يل  الكبري  تشجيعه  بوضوح  وأتذكر  األسبوع.  هناية  يف  وحمتواها 
حني آتيه بتجاريب الشعرية أو القصصية، وكيف انعكس ذلك عيّل 
فينا  يغرس  أن  احلقيقية  بأبوته  الوالد  استطاع  لقد  أخويت.  وعيل 

مفاهيم وقناعات كثريًة ترّسخت طوال تلك السنني.

التغيري، فحتى يف جتربة  يمسها  تتبّدل، ومل  مل  القناعات  هذه 
اعتقاله التي كانت أصعب فرتة مرت هبا العائلة. وحني كنا نقوم 
يغّذينا  مرة  كل  يف  كان  أسبوع-  كل  -مرة  السجن  يف  بزيارته 
باألمل وباحلياة وباإلرادة وباإلرصار عىل التحدي، والثبات عىل 
القناعات التي غرسها فينا، كانت كلامته -وهو خلف القضبان- 
مسكونة بضحكة هادئة مجيلة. كان يبّث علينا كلامته الرائعة من 
خالل قصائده التي كنت دائام ما أقتبس منها مفردات أثرت عىل 
»أن  يقول  وهو  أتذكره  احلياة.  أحداث  مع  وتعاميل  شخصيتي 

نسري عىل األرض دون انحناء«.   

لكنني  الوالد،  عن  أفرجوا  حني  جدا  كبرية  فرحتي  كانت 
كنت وقتها -مع لألسف- للتو وصلت ألمريكا حتى أبلغ إخويت 
رياض وعيل تفاصيل وضع الوالد، وأخبار اعتقاله. هناك جاءين 
كانت  والدي.  بينهم  ومن  املعتقلني،  مجيع  وخروج  العفو  خرب 
فرحتي ال توصف، ولكني حزنت بمقدار الفرح، وذلك ألين مل 

أمتكن أن أكون يف الوطن ألستمتع بلحظة خروجه من السجن.

احلبيب،  والدنا  ظل  يف  جديد  من  واستقرينا  األيام،  مرت 
حتى  وباحلنان.  باحلب  ينبض  الذي  قلبه  ويف  حضنه  يف  وتربعنا 
جاء وقت الفراق واالستقاللية بعد أن سمح يل والدي أن أدرس 
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املرحلة اجلامعية يف مجهورية مرص. وكانت موافقته ليست سهلة 
النهاية لرغبتي  يزال- يب لكنه استسلم يف  فقد كان متعلقًا -وما 

بعد تدّخل املرحومة الوالدة التي مل يكن يرّد هلا طلبًا.

وهو  نفيس،  مع  صعبة  مواجهه  أول  ملرص  سفريت  كانت 
االبتعاد عن أعز إنسان يف حيايت، وفعال، فلقد تعذبت كثريًا، ومل 
الرياض حيث أكملت دراستي  أستطع االستمرار، فرجعت إىل 
قريبًة من الوالد، ثم انتقلت للبحرين للعمل، وإلكامل الدراسات 
أّيامها يف هناية كل أسبوع. فإما أعود هلم  العليا. وكانت لقاءاتنا 
بالدمام، أو جييئون يل املنامة. حتى جاءت أصعب حلظات حيايت 
يف  ويستقرا  يعيشا  أن  والديت  واملرحومة  العزيز  الوالد  قرر  حني 
لبنان. فكانت السنة األوىل صعبة جدًا بالنسبة يل وبعدها استمر 

األمر عىل ذلك 15 سنة حتى تأقلمت مع الوضع اجلديد. 

يف  مازلت  ولكني  ويارا(،  )بدر  لطفلني  أم  -اآلن-  إين  مع 
الوعي والثقافة  يّف  حرضته طفلًة وأحتاج حضنه. والدي غرس 
واإلرادة والتحدي والطموح والقوة وعزة النفس، وعمق الرؤيا، 
العيل.. األب  آبًا كمثل حممد  لدّي  بأن  دائاًم  بالفخر  لذلك أشعر 
لنا  وفتح  احلرية،  من  كبرية  مساحة  أعطانا  الذي  املثقف  الواعي 

احلياة كلها نافذة للحب.
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العيل..

رفيق العزلة البيضاء

  هاشم الجحديل

ال تذكر سرية ومسرية احلداثة واحلداثة الشعرية باألخص يف 
بالدنا إال ويذكر اسم الشاعر حممد العيل برمزية عالية وحضور 
وأبا  احلديث  للشعر  رائدا  االمجاع  يشبه  بام  أصبح  حتى  مهيب 

للشعراء يف أجياهلم املتوالية.

أن  إال  عنه  وسيكتب  كتب  ما  كل  وبرغم  هذا،  كل  وبرغم 
تظل  الفكرية  احلياتية وأطروحاته  الشعرية ومصائره  العيل  سرية 
إجابات.  إىل  حتتاج  مهمة  أسئلة  وجتاهبها  بااللتباسات،  حمفوفة 
خاصة أنه، يف حياته اخلاصة والعامة، ميال للعزلة البيضاء، العزلة 
وكتابات،  ووجوهًا،  مشهدًا،  اجلميع،  عىل  نوافذها  تفتح  التي 
اخرتاقات  من  الورد  من  بسياج  تتفي  نفسه،  اآلن  يف  ولكنها 
أيب  منعة ورسوخًا، زهد  السياج  كثافة هذا  اآلخرين.. وزاد من 
يف  رغبته  وعدم  الباطلة،  والفعاليات  العمياء  األضواء  يف  عادل 
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وأيضا  بالتساؤالت،  مواجهته  عند  واحليايت  اخلاص  عن  البوح 
ويعيد  سريته  يف  عميقا  يغوص  كي  لقلمه  الفرصة  إتاحة  عدم 

صياغتها عىل الورق عندما يامرس فعل الكتابة.

مجيعة  تصدره  الذي  التوثيقي  الكتاب  هذا  جييء  لذلك 
وليكمل  إبداعها  إىل  إبداعًا  ليضيف  بالدمام  والفنون  الثقافة 
األخرية  السنوات  يف  تصاعد  الذي  اجلميل  الثقايف  الفعل 
حممد،  العيل  قامة  مثل  ووطنية  وفكرية  شعرية  بقامة  لالهتامم 
حيث استعاد هذا الفعل اجلميل بدايات الباحث عيل اخلاقاين يف 
كتابه »شعراء الغري«، وأكمل اخلطوتني األوليتني للناقد شاكر 
كام  األخرى  األعامل  وعزز  الصالح،  صالح  والشاعر  النابليس 
متثلت يف جهود الكاتبة عزيزة فتح اهلل، ثم مبادرة الباحثني حممد 
للشاعر  االستقرائي  العمل  ذلك  وبعد  احلمود،  ومحزة  الشقاق 
العيل  أمحد  الشاعر  إنجاز  يسطع  هذا  كل  وبني  الدميني،  عيل 
من  النثرية  العيل  رمزنا  كتابات  كل  وتوثيق  جتميع  يف  اخلارق 

مقال إىل حمارضة.

وهبجة مني هبذا العمل اجلميل أستعيد هنا ما سكن الذاكرة 
القاهرة يف ضيافة  إىل  مرافقته يف رحلة غالية  حني كان يل رشف 
األستاذ حممد القشعمي وجتيل الشاعر عيل الدميني وحمبون كثر، 
حممد  الكبري  الرمز  من  أجريته  الذي  االستذكاري  احلوار  وأيضا 
وإجابات  السفر  حديث  من  ألتقط  وحاولت  سنوات  قبل  العيل 
ما  آنذاك  هلا  متاح  مدى  آخر  عىل  البوح  بوابة  فتح  الذي  احلوار 

يناسب مقام االحتفاء واالحتفال هنا.
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 ذاكرة الطفولة 

عندما جئت للبهي العيل من غرب البحر إىل رشق الشمس 
بأسئلتي املتخمة بحرية التساؤالت أكثر من مشاكسة املواجهات 
أمطرين بفيض احلنني، فكنت أنصت للعيل وهو يتدفق نثرًا كأنه 
وبعمق  مالحمه  عىل  للعيان  واضحة  تبدو  بحرقة  ويرسد  الشعر 
مفرداته سرية ومسرية احلياة من الطفولة حتى آنذاك وقت احلوار 
وربام حتى اآلن أيضا. وعندها مل يكن هناك مناص من سؤاله عن 
قرية العمران وحتديدًا العمران الشاميل بإقليم األحساء حيث ولد. 

فكيف يتذكرها أو يستعيد ما تبقى منها بذاكرته؟

فرد جازمًا:

شعرائنا..  بعض  مثل  قرية  ذكرى  أعامقي  يف  أمحل  ال  أنا   -
أفراحًا  ويتذكر  القرية  إىل  وحين  والقرية  األم  بني  يامهي  حيث 
وأعياد صغرية ومعينة مرت به بتلك القرية.. أنا ال أتصور مطلقًا 
هذا النوع من الطرح أو احلنني إىل الطفولة أو دهشة الطفولة نحو 

العمران.

- ملاذا؟

كانت  »العمران  موضحًا:  اجلميل  العيل  عيّل  فرد  سألته 
قرية حتيط هبا مياه املستنقعات.. وكانت بال ماء وال كهرباء وبال 
غابة  يف  وكأهنا  بالعامل..  ومهًا  يصلك  مذياع  بال  وحتى  مدارس 
ومرشقة  ناصعة  ذكرى  أي  تلف  ال  القرية  هذه  مثل  منعزلة.. 

وأثرية«.
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وهنا يف وسط أحراش النخيل حيث ولد وترعرع ولعب مع 
مل يكن  القرآن حيث  تعلم اخلط وقرأ  العمران  أقرانه يف حارات 
القراءة  جييدون  القرية  فقيه  والده..  أحدهم  ثالثة  سوى  آنذاك 
والكتابة.. ويروي أبو عادل تفاصيل هذه املرحلة قائاًل: »درست 
القرآن عند الكتاب عدة سنوات إىل أن وصلت إىل مرحلة اخلتمة، 

وهي مرحلة ختم القرآن«.

استدركته متسائاًل:

حفظًا. -

فيستكمل إجابته:

ال.. قراءة. كان احلفظ غري معروف يف القرية.. والفكرة  -
غري مطروحة كانت دراستنا للقرآن دراسة أولية تشبه فك احلرف. 

وألن والدي كان رجاًل متدينا إىل أبعد احلدود.

- هل كان رجل دين؟

- يمثل رمزًا.. رمز الورع والتقوى.. وحب اخلري.. والتدين 
املطلق.. لذلك كان يريد أن ينذرين للعلم ولعلوم الدين حتديدًا.. 
أنني  وباعتبار  هناك،  إىل  وصلت  أن  وبعد  النجف..  إىل  فنقلني 
يف  االبتدائي  الرابع  أو  الثالث  الصف  يف  قبلت  القراءة  أعرف 
بعد  وذلك  والعلمي  األديب  النرش  ملنتدى  تابعة  أهلية  مدرسة 

امتحان شفوي وكتايب.

ويكتب حييى الرايض رفيقه يف تلك السنوات عن هذه املرحلة 
هو  -اهلجري-  العيل  حممد  حياة  يف  األول  التحول  »كان  قائاًل: 
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اخلروج من أحضان نخيل القرية إىل القباب الذهبية عندما هاجر 
1946هـ  سنة  حدود  مبكرة،  سن  يف  العلم  لطلب  العراق  إىل 
بحسب رغبة والده ملا جيده الناس يف هذا السبيل من تعزيز اإليامن 
النجف  إقامته يف  أول  انتسب  االجتامعية وقد  والوجاهة  الديني 
إىل مدرسة ابتدائية تابعة ملنتدى النرش، وهو معهد أكاديمي ديني 

أسسه الشيخ اإلصالحي حممد رضا املظفر. 

1946م  عام  النجف  بوابة  من  العراق  إىل  يدلف  وهو 
ويستمر هبا حتى 1964م.. مرحلة من العمر تقرتب من العرشين 
عامًا درس ودّرس هبا وكتب الشعر وتزوج وتعلق بامرأة صورهتا 

الزالت يف ذاكرته وحنايا روحه..

إىل  فيها  إال مرة واحدة.. جاء  العيل األحساء خالهلا  يزر  مل 
زيارة املشاعر املقدسة وأداء فريضة احلج.. ويف طريق العودة إىل 

النجف مر بأهله يف العمران.

طعم الوجع

بظالهلا  ألقت  عادل،  أيب  حياة  يف  ومفصلية  عميقة  جتربة 
عىل شعره وباقي جتاربه، فحزنه كربالئي، ووقع أغانيه هلا طعم 
الوجع يف بالد الرافدين، وحصاد حياته األوىل مكتظ باألحداث 
لإلبداع  صادق  حب  روحه  أعامق  ويف  والتحوالت..  واحلراك 

وللجامل وللحياة وللعدالة.. وللحق.

واستكاماًل لوصف مالمح هذه املرحلة نلتقط هنا ما كتبه عيل 
تعريفه  سياق  يف  كتب  حيث  الغري«،  »شعراء  كتابه  يف  اخلاقاين 
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بالعيل »اهلجري«: »وبعد أخذه بعض املقدمات اندرج يف سلك 
العلوم،  خمتلف  النجف  منهل  من  يأخذون  الذين  الدين  طالب 
املضطربة  الدراسة  خلفتها  التي  األشواك  تلك  يف  يتعثر  واستمر 
من  الطليعة  يف  اليوم  وهو  الشوط،  أكثر  يقطع  أن  استطاع  حتى 
الشباب الذين يوازونه يف السن، عكف عىل قراءة النتاج اجلديد 
فتأثر بكثري من اآلراء والصور احلديثة، وتطلع إىل معرفة احلياة، 
ولكن وضعت عىل رأسه العمة البيضاء عن طريق التقاليد اهلجرية 
الدراسة  فيه من اضطراب يف سري  يتأفف مما هو  والنجفية، راح 
والفوضوية وارتباك النظم التي ال متيز بني العامل واجلاهل. ملست 
احلالة  يتحسس  إرهافًا  ذهنه  يف  واختربت  ويقظة،  وعيًا  قلبه  يف 

الراهنة التي تقيد هبا أمثاله دون جدوى أو فائدة مرجوة«.

التفاصيل من  باقي  ينتهي كالم اخلاقاين، ونستكمل  إىل هنا 
اليقظ،  األدب  أرسة  أنشأنا  أن  »بعد  يقول:  حيث  نفسه،  العيل 
وبعد أن وصلنا إىل مرحلة مع اجلو املحيط، فكأهنا إشعار بالتمرد، 
وبالرغم من أن اّطالعنا األديب كان أكثره تراثيًا، لكن كانت تصلنا 
وكان  الوقت.  ذلك  يف  واللبنانية  املرصية  واملجالت  الصحف 
التيار آنذاك ما يسمى بالتيار الرومانيس، وكان أكثرنا يميل إىل هذا 
اجلديد:  النص  املرحلة يف حواره مع  العيل هذه  التيار«. ويصف 
فيه.  أسري  الذي  الطريق  ضيق  أدركت  طويلة  مسافة  قطع  »بعد 
وقد  الليلية.  الدراسة  طريق  عن  العام  التعليم  أواصل  فأخذت 
اعتربت احلوزة العلمية هذه اخلطوة مني »متردا جاهليًا« غري أين 
واصلت بعناد، وقد عانيت كثريًا من هذا العناد، فوالدي قطع عني 
اإلمداد املايل، كذلك احلوزة، فعانيت من رضوب الفقر واحلاجة 
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ما عانيت. حتى أيّن -وأنا أواصل دراستي الليلية- اضطررت إىل 
الشهر.  يف  دنانري  بسبعة  أهلية  ابتدائية  مدرسة  يف  هنارًا  التدريس 

تصور! سبعني ريااًل يف الشهر!«.

استعادة  عن  اآلن  نعجز  التي  الظروف  هذه  ويف  أجل، 
لكننا  نريد،  نقبض عليها كام  أن  نستطيع  مالحمها كاملة، ألننا ال 

نتمىّل مالحمها واضحة للعيان عىل حمّيا العيل ويف وجدانه.

وداعا للسطوح

أن  جيب  خمتلفة  وحمطة  جديدة  مرحلة  إىل  الدخول  وقبل 
املرور  دون  يتم  لن  وهذا  اجلامعية،  قبل  الدراسة  ملف  نقفل 
بمرحلة متحضه يف الدراسة الدينية، حيث يقول أبو عادل واصفًا 
متخضت  األولية  الدينية  دراستي  أكملت  أن  »بعد  تفاصيلها: 
السطوح،  مرحلة  إىل  وصلت  حتى  العميقة،  الدينية  للدراسة 
وانقطعت بعد ذلك متفرغًا للدراسة اجلامعية بجامعة بغداد قسم 

اللغة العربية فرع النجف«.

كانت  ماذا  إىل  السطوح  مرحلة  عن  عادل  أليب  سؤال  يف 
حلضور  تّولني  كانت  السطوح  »مرحلة  قائال:  جييب  توله 
التي ال تستند إىل كتاب،  الدروس احلرة. أو املحارضات احلرة 
بل تستند إىل فكرة يمكن إرجاعها إىل جمموعة كتب أصولية أو 
تقليدية، السطوح بمعنى أنك تّلصت من كتاب حمدد، وأصبح 
املرجع  أو  الكتايب.  القفص  انطالقا.  أكثر  حرية،  أكثر  ذهنك 
البيت،  جدران  أرس  من  خرجت  وكأنك  انتهى.  هنا  الوحيد. 

ووقفت عىل السطوح«.
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وهنا سألته عن الشعر والقصيدة يف خضم كل هذا االحتشاد 
وكتابة.  تلقيًا  القصيدة  مع  تقاطعي  كان  النجف،  »يف  قائال:  فرد 
وبالطبع، كان أكثر الدارسني مهووسني بالشعر حتى الذي ليست 
لديه قابلية شعرية كان يود أن يكون شاعرًا. النجف تسمى بيئة 
بسبب  ولكن،  شعرية.  بيئة  ليست  إهنا  أعتقد  ولكنني،  شعرية. 

حضور القصيدة هبا حفزت الكثريين إىل اقتحام عامل الشعر«.   

اكتشافه  قبل  احلديث  للشعر  العيل  اكتشاف  ولتوضيح 
للسياب البد أن نستعيد شهادته التي قاهلا يف منتدى عبداملقصود 
بقوله:  األوىل  االكتشاف  دهشة  عن  لنا  يكشف  حيث  خوجة، 
صدفة،  ليس  الواقع-  -يف  احلر  الشعر  إىل  شدين  الذي  »اليشء 
وإنام كان بائع كتب، كان جيلس عىل الرصيف يف شارع الرشيد، 
نلتقطها  إنام  كتبًا،  نشرتي  أن  الزمان  ذلك  يف  باإلمكان  يكن  ومل 
من عىل األرصفة، كانت قيمة الكتاب 20 فلسًا، اشرتيت ديوانا 
شعرًا  يضم  الديوان  كان  إبراهيم،  صالح  اسمه  سوداين  لشاعر 
حرًا، منه هذه القصيدة التي أقرأ لكم بعضها، هذا الشاعر ذهب 
لندن، ويبدو أن عمره كان عرشين عامًا، وهناك تعرف عىل  إىل 
شعراء، ومنها انبثقت قصيدته هذه، يبدو أن اسمها »ماري« فهو 
حيوهلا، وحيول اسمها إىل ماريا، ويف هذا ما فيه من إعطاء شحنة 

هائلة لالسم يقول هلا: 

)يا ماريا

ليت يل إزميل فدياس

وروحًا عبقريا
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وأمامي تل مرمر

لنحّت الفتنة اهلوجاء يف نفس مقاييسك

متثاال مكرب(.«

جماهبة احلياة

التي  املرحلة  وهي  وممارسًة،  تلقيًا  التعليمية  املرحلة  ويف 
الفقه  بكلية  التحاقه  وحتى  الثانوية  لشهادة  نيله  من  ابتدأت 
1958م،  املظفر يف عام  الشيخ حممد رضا  التي أسسها  بالنجف 
حيث قبلت الطلبة يف الدورة األوىل، وكان عددهم 45 طالبًا بعد 
العلوم اإلسالمية. ترجت  200 طالب من طلبة  إليها  أن تقدم 
الدفعة األوىل التي بلغ عددها 35 طالبًا بدرجة البكالوريوس يف 
اللغة والعلوم اإلسالمية عام 1962م، ويف العام ذاته تم االعرتاف 
بمستوى الكلية ومعادلتها بالكليات الشبيهة هبا يف جامعة بغداد 
بني  من  وكان  اآلداب.  وكلية  الرتبية  وكلية  الرشيعة  كلية  مثل 
مصطفى  الشاعر  وصديقه  العيل،  حممد  الكبري  شاعرنا  اخلرجيني 

مجال الدين، وآخرون.

السبل  واختلفت  العيل،  وترج  األوىل  الدفعة  ترجت 
باألصدقاء، فمنهم من أكمل دراسته، ومنهم من عاد إىل دياره، 
أبو  أستاذنا  ومنهم  التعليم،  سلك  إىل  الدخول  قرروا  وآخرون 
أبناء،  ويعيل  أرسة،  رب  وإنه  احلياة،  ظروف  وبسبب  عادل. 
النجف  ثانوية  يف  مدرسًا  عني  لذلك  للدخل،  مصدر  له  وليس 
ملدة سنتني عّمق خالهلا من  العمل  فور ترجه، واستمر يف هذا 
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عالقته مع املشهد الشعري العراقي، وشارك يف األمسيات، ونرش 
يف املجالت، وزار بغداد كثريًا بسبب العالقات التي توّلدت مع 
زمالء الدراسة يف الكلية. ولكنه برغم كل األحواء إال أن احلنني 
اختط  أن  بعد  قرر  والده  أن  وخاصة  الديار،  إىل  للعودة  عاوده 
طريقًا غري املرسوم له منع بقية إخوته من استكامل دراستهم مثلام 
خطط له. وبالفعل، ويف غضون أشهر، ويف بدايات عام 1964م، 
وبعد أن هتيأت الظروف عاد أبو عادل إىل اململكة، وفور وصوله، 
وبعد زيارة ألرسته يف العمران التي غاب عنها طوياًل بدأ يرسم 
تكن  مل  عمومًا،  واألحساء  فالعمران،  القادمة،  خطوته  مالمح 
وزارة  إىل  توجه  لذلك  له،  مناسبة  النسبي  التغيري  هذا  برغم كل 
لسلك  االنتساب  يف  ورغبته  شهاداته،  وقدم  بالرياض،  املعارف 
التعليم. وبالفعل، صدر القرار مبارشة بتعيينه مدرسًا للغة العربية 
شيئًا  سيغري  الذي  املكان  وهذا  الوظيفة،  هذه  الدمام،  ثانوية  يف 

كبريًا يف مسار حياته يف السنوات القادمة.

تكن  مل  ولكن،  الرشقية،  يف  معلاًم  أخريًا  عادل  أبو  استقر 
إقامته باألحساء حيث ولد، بل بالدمام، حارضة املنطقة آنذاك، 
1965م مهامه معلاًم  وأكثر مدهنا حراكًا وحركة، وبدأ من عام 
هبم  تقذف  كالذين  عاديًا،  معلاًم  يكن  مل  ولكنه  العربية،  للغة 
يف  وبالرغبة  وبالطموح  باألحالم  ملتزمًا  كان  آنذاك،  املعاهد 
استكناه األشياء نحو األمجل، واألكثر هباًء، لذلك مد جرسًا بينه 
أن  املصادفات  ومن  منهم،  يقرتب  أن  واستطاع  تالميذه  وبني 
يكون معه يف نفس املدرسة وقادمًا معه يف نفس السنة الدراسية 
بالقاهرة،  شمس  عني  جامعة  من  ترج  قد  للتو  أردين  شاب 
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هو  وآداهبا،  االنجليزية  اللغة  بكالوريوس  عىل  حاصل  وهو 
الذي  نحاس«،  »مكادي  املبدعة  الفنانة  والد  النحاس  سامل 
سيغدو وبعد سنوات روائيًا شهريًا، األستاذ نحاس اتفقت رؤاه 
أن  إىل  ذلك  بعد  العالقة  واستمرت  األول،  اللقاء  منذ  والعيل 
وّدع عاملنا، وبالرغم من أنه مل يدرس معه إال الفصل األول يف 
مدرسة الدمام، حيث انتقل بعد ذلك إىل ثانوية الدمام التجارية، 
الشباب حني كان رئيسها  للعمل يف رعاية  للرياض  وبعد ذلك 
ذاكرة  يف  ترسخ  العيل  اسم  أن  إال  الفيصل،  خالد  األمري  آنذاك 
املشاركة  الرياض، ورشع يف  إىل  انتقل  النحاس، ولذلك عندما 
يف ندوة خالد الفيصل الثقافية كان االسم األول الذي خطر عىل 
باله للمشاركة يف هذا املنتدى من خارج الدائرة املعروفة آنذاك 

كان اسم أستاذنا العيل.

ويذكر أبو عادل تفاصيل هذه املشاركة بقوله: »كان األستاذ 
سامل نحاس زمياًل يل يف ثانوية الدمام، وانتقل بعد ذلك إىل عدة 
وظائف حتى استقر به املقام يف الرياض موظفًا يف رعاية الشباب، 
وكان األمري خالد الفيصل رئيسًا هلا، والهتاممات األمري الثقافية، 
ولوجود عدد من املتنورين يف حميط عمله، أنشأ منتدى األربعاء، 
حوهلا  احلوار  ويتم  العمل،  أوراق  فيه  تطرح  ثقايف  منتدى  وهو 
بعد ذلك، ولوجود األستاذ النحاس يف هذا املحيط اقرتح اسمي 
السعودي  الشعر  عن  موضوعها  وكان  منه،  مبادرة  للمشاركة 
املعارص، وأظن تاريخ هذه املشاركة كان 1969م، وألنني كنت 
للتو عائدًا للمملكة ومعرفتي باألسامء املبدعة، وبحركة الشعر يف 
اململكة مل تكن مكتملة، فقد أجربين ذلك عىل احلصول عىل أكرب 
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قدر من املراجع واملصادر والدواوين واستجالء املوقف الشعري 
يف بالدنا، وكانت حسنة مجيلة هلذه املشاركة أن عرفتني بام حيدث 
شعريًا عندنا. كام إهنا عرفتني عىل عدة أسامء معرفة مبارشة أذكر 

منها عبداهلل نور وفواز عيد«.

الواقع  كان  كيف  الدمام.  يف  اآلن  أنت  ها  حممد،  أستاذ   -
املعاش حولك، وكيف تكّيفت مع بيئتك بعد سنوات طويلة من 

االغرتاب؟

فريد قائاًل: 

سهاًل،  التكّيف  يكن  ومل  هينًا،  يكن  مل  القول،  »أصدقك 
خاصة وإن الوجوه التي شاركتني هبجة اكتشاف احلياة، وحرقة 
الوعي بالشعر كانت بعيدة عني، وأذكر أن أصدقاء أرسة األدب 
اليقظ عىل عادهتم يف كتابة األخوانيات أرسلوا يل قصيدة مشرتكة 
كتب كل واحد منهم بيتًا أو بيتني فيها يذكرونني بأيام الدراسة، 
اجلديدة  حيايت  وهل  حايل،  عن  ويسألون  الشعر،  وذكريات 
يف  ترن  الزالت  بقصيدة  عليهم  فرددت  معهم.  حيايت  أنستني 

أسامعي أقول فيها: 

أهنا تربتي؟ أهذي التي أنسلت رهافًا من غمــدها أجدادي

أهنا، حيث أدمنت نكبة اإلنسان من كأس حارضي وتالدي

سوف أحيا؟ أعيش؟ دون انتظار لفراق، أو شهـقة ملعـــاد؟

يا حياة اركيض، فقد ذبل النور وشّل العنـاد صـوت احلادي
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متعة السفر

هكذا كانت مفارقة الواقع اجلديد واملستمر، ولكن أبو عادل 
السفر  يف  ووجد  يستكن،  مل  وفتنتها،  الغربة  مكائد  جّرب  الذي 
كي  للروح  وقودًا  رحالته  كانت  وهلذا  والقلب،  للروح  منفذًا 
تتجدد، ويصف ذلك بقوله: »ما أن انتهت السنة الدراسية األوىل 
يل يف الدمام حتى عزمت مع العائلة عىل السفر إىل سوريا، صحيح 
إهنا كانت رحلة استجامم خاصة مل أزمحها بلقاء األصدقاء إال أهنا 

كانت يل حتواًل جديدًا يف حيايت«.

ويصف أبو عادل هذا التحول نصًا يف أمسية تكريمه بقوله: 
»سوف أتذكر اآلن، حيث كنت أقيض إجازة الصيف يف سوريا 
السياب  ديوان  املكتبات  إحدى  يف  ووجدت  عائلتي.  برفقة 
»شناشيل ابنة اجللبي«، وكنت أستأجر بيتًا يف منطقة اخلرضاء، يف 
منطقة رهيبة، وأمامنا جيري بردى، وبدأت أقرأ الديوان، فوجدت 
الكامل،  اكتشفت عندها خطئي  »انا وين وهو وين«!  عاملًا آخر 

واكتشفت أن عيّل أن أجدد نفيس أو أموت«.

العواد.. رائدنا األول

التجربة بكل تفاصيلها من خالل استقراء  عاش العيل هذه 
بورقة عمل  املنتدى  قبل مشاركته يف  اململكة  الشعري يف  املشهد 

عن الشعر يف بالدنا.

هذه التجربة دعتني إىل أن أستعيد مع أستاذنا العيل انطباعاته 
األوىل عن القصيدة يف اململكة فرد قائاًل:  
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التي  للنصوص  األول  التلقي  حلظة  متامًا  اآلن  »أتذكر 
توحي  وكانت  مدهشة،  حلظة  كانت  إليها.  الوصول  استطعت 
بمستقبل مرشق للقصيدة وللشعر عمومًا يف بالدنا. فبالرغم من 
البعد نسبيًا عن مراكز النرش ومصادر الثقافة إال أنني تأكدت متامًا 
بأن هناك جياًل حيمل تطلعاته الشعرية متجاوزًا كل املعوقات. كام 
أن هذه التجربة جعلتني أكتشف صوتًا شعريًا رائدًا، هو صوت 
الرواد  من  رائدًا  فقط  ليس  وهو  العواد،  حسن  حممد  الشاعر 

األوائل للحداثة يف بالدنا، بل هو الرائد األول هلا. 

بالغ: »نعم،  أقاطعه متسائال: شعريًا وفكريًا؟.فريد بحامس 
شعريًا وفكريًا«.

وبعد احلديث عن العواد وريادته، البد يل أن أسأل أبا عادل 
قائاًل:  أجاب  النرش.  مع  جتربته  كانت  وكيف  هو،  قصائده  عن 
الدمام  »جئت كام قلت لك ال أعرف أحدًا، ولكن لوجودي يف 
وهي  قصائدي  من  بقصيدة  هلا  بعثت  هبا  اليوم  جريدة  ولوجود 
يل  تكون  أن  دون  التحرير  إدارة  إىل  وجهتها  واخلليج«.  »العيد 
أيام بنرشها،  معرفة مبارشة بأي من العاملني هبا، وفوجئت بعد 
أرسلت يل  التي  الرسالة  النرش. ولكن،  املفاجأة  ومل يكن مصدر 
من مدير التحرير ماجد أبو رشار، والذي يدعو كاتب القصيدة 
للقسم  بشخصيته  والتعريف  نفسه،  عن  الكشف  إىل  الشاعر  أو 

الثقايف باجلريدة مما يتضمن ضمنيًا دعوة لزيارة اجلريدة«.

ويتابع العيل: »يف ذلك الوقت، مل أكن أعرف موقعها. ولكن 
بالسؤال عن ذلك تعرفت عىل املوقع. وتوجهت إىل القسم الثقايف 
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الشهيد  وكان  عليه،  املرشف  عىل  هناك  تعرفت  حيث  مبارشة، 
لزيارة  الضمنية  الدعوة  يل  أرسل  الذي  وهو  رشار،  أبو  ماجد 

اجلريدة، وكان ذلك يف حدود العام 1966م«.

اليوم مل يتوقف عند  النرش األول حمليًا يف جريدة  أو  الكتابة 
هذا احلد، بل امتّد من ذلك إىل حّد رئاسة حتريرها يومًا من األيام، 
وكان ذلك بعد أن تعددت زيارته إىل اجلريدة، وتم لقاؤه بعدد من 
املسؤولني هبا، ويف غضون ذلك، تعرف عميقًا عىل الشاعر عىل 
املربد  ملحق  ذلك عن  وأثمر  املليحان،  والقاص جبري  الدميني، 

الذي أسأله عنه فيقول:

الدميني، فهو  املربد هو حصيلة جهد الصديق عيل  »ملحق 
كان املحرك األول واملهندس لكل ما ينرش به، وكان دوري املحبة 

من بعد فقط«.

الدمام معلاًم، وبعد ذلك مسؤواًل  العيل يف  استمرت جتربة 
الحظ  أو  وسيالحظ  تقريبًا،  عامًا   17 حواىل  االختبارات  عن 
القارئ أننا أكثرنا من حواىل وتقريبًا، وذلك ألن ألستاذنا العيل 
بالتوثيق  حيفل  وال  كثريًا،  بالتواريخ  ُيعنى  وال  الزمن،  يذوب 
كتبها  التي  مقالته  أو  قصيدته  مسودة  جتد  ال  قد  أنك  لدرجة 
1982م كان  إىل عام  1965م  العيل من عام  أن  املهم  البارحة، 
إليه  أوكلت  قلياًل  إال  سنتني  سوى  املعارف  وزارة  مالك  عىل 
خالهلام مهام رئاسة حترير صحيفة اليوم األثرية لديه منذ الكتابة 
األوىل، ولكنها املهمة التي مل تتوافق مع شخصيته، ومل يتفق مع 
احتياجاهتا، فلم يستمر سوى سنة ونصف عاد بعدها إىل معقله 

الكتايب كاتبًا وشاعرًا ومفكرًا.
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يف هذه السنوات، مل يكن أستاذنا أبو عادل حارضًا فقط، بل 
كان متوهجًا إذ كتب رائعته »ال ماء يف املاء«، عام 1975م، وكتب 
قبلها الكثري، ولكنه توقف عن النرش من عام 1976م، حتى عام 
أبدًا، وتفرغ  1982م. توقف عن نرش قصائده، أو ربام مل يكتب 
تواصله  إىل  إضافة  الرائعة.  مقاالته  ولكتابة  وللقراءة،  لعمله، 

املتوهج يف املنطقة الرشقية آنذاك.

الوعي  يكرس  ومتوهجًا  حارضًا،  العيل  أستاذنا  كان  هكذا 
يف أهبى صوره، واإلبداع يف حالته القصوى. لكنه، ظل بال عمل 
منذ 82 - 85، ويف عام 1986 عنّي مرشفًا تربويًا يف اهليئة امللكية 
1414هـ،   -  1993 عام  حتى  العمل  هذا  يف  واستمر  باجلبيل. 

حيث اسرتاح املحارب، املعلم. وتفرغ للكتابة ولإلبداع.

صورًا  الذاكرة  من  وأستعيد  عجل،  عىل  الكالم  هذا  أكتب 
متناثرة لرمز كبري وعزيز عىل القلب، ولكن يبقى العيل النبيل هو 

الكالم األنصع من أي كالم.




