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  الشرق والغرب والتواصل بينهما
  ))يوهان فون غوتي((رازي و حافظ الشي

  مثال هذا التواصل
  عبد الكريم اليافي. د

يصل . ّالشرق بالد النور والسمو واحلب واالنفتاح والتفاؤل والتواصل
النور إىل بالد الشرق أول ما يصل إىل األرض مث ينتقل منها إىل الغرب وبقية 

  .أحناء العامل
ّالد الشرق نشأت الديانات السماوية السامية وسعت إىل أن حتد يف ب َ َ َ

  .من غطرسة اإلنسان وطغيانه
ّفيها نشأت أول أجبدية يف تاريخ العامل فكانت أهم مرحلة يف احلضارة  ّ

ا، كما سهلت بذلك  اإلنسانية حي ّن يسرت الكتابة وتسجيل املعارف وخز ّ
ض البطل السوري .  الشعوبن التواصل والتعارف وتبادل املعرفة بي لقد 

قدموس كما يدعوه اليونان ومحل تلك األجبدية إىل بالد اليونان، ومنها 
  .انتشرت إىل بالد العامل

 وهو رئيس األجبدية ))كلمن((ودليل أصلها السوري الفينيقي العريب أن 
       ))ك ل م ن((ًيوجد يف سائر األجبديات حمافظا على ترتيب حروف امسه 

))KLMN((.  
لقد أشاد اليونان القدماء وال سيما أرسطوطاليس بعبقرية أبناء الشرق 

م م سالما وتضامنا  كان ذكاء الفينيقيي. وذكائهم ومهارا م وجتارا ًن وعبقريا ً ُ ُ
ر  ًلقد أنشؤوا فيما أنشؤوا مركزا هلم يف جزيرة كوثي. ًوتعارفا يف تاريخ العامل
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ِة يف مشايل تونس للتجارة واحلضارةّاليونانية، كما أنشؤوا قرطاجن
ر  وكلمة كوثي. ّ

ّرة وكانت مشهورة باجلمال والتحضر والرفاهية  ِّتذكرنا باجلذر العريب وهو الكث
ًن تكلمنا عليها عرضا يف حبوثنا يف علم  وقد ترمجناها بالكوثرة حي. رة املتاع وكث َّ

  .اجلمال
االجتاه أو التوجيه حنو  يف اللغات األجنبية معناها Orientationكلمة 

  .ًالشرق ومعناها أيضا التوجيه الرشيد السديد
ولكين . ليس هنا جمال لإلفاضة يف املآثر اإلنسانية النورانية الشرقية

ّأقتصر على مثال حديث رائع يرد حملا يف تاريخ األدب املقارن يدل على  ً
ِّرب جيب أن نؤكده ّالتواصل العميق واحملبة والتفاؤل واالنفتاح بني الشرق والغ

ِوأمثاله حىت نتعرف األخوة اإلنسانية وتقدير األدباء واملفكرين الكبار بعضهم  ّ
لبعض يف أي مكان وهو قصة الشاعر والكاتب الكبري األملاين احلديث 

 - ١٣٢٥(وحافظ الشريازي اإليراين      ) ١٨٣٢ -١٧٤٩ ())يوهان غويت((
ا دليل على أن اإلبداع واملعرفة وهذ. بينهما أكثر من أربعة قرون). ١٣٨٩

  .واالقتباس نسب خالد على مدى األيام واألعوام
 يف صباه باآلداب الشرقية عربية وهندية وفارسية، ))غويت((لقد اهتم 

ّاطلع على ترمجة . ّزعة الرومنسية اليت غدت تستفيض يف فنون أوربة ًمستجيبا للن
َّقرأ املعلقات يف . ألدب العريبفازدادت عنايته با. ُللقرآن الكرمي وأعجب به

مث حاول أن .  الالتينية وترجم هو قطعة من معلقة امرئ القيس))جونز((ترمجة 
ّولكن مل يصل يف تعلمها إال إىل اإلملام ببعض ألفاظها . يتعلم اللغة العربية ّ

  .وقواعدها وبكتابة حروفها
ّكذلك أعجب كل اإلعجاب باألدب الفارسي ليلى ((فقرأ قصة . ُ
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 اليت نظمها الشاعر الفارسي نظامي كنجوي يف ترمجتها الالتينية، ))وجمنون
ّوبقي اهتمامه بكنوز الشرق اهتمام الطلعة البحاثة عن الغذاء الروحي أيان  َُّ

  .١٨١٤ حزيران عام ٧وجده حىت 
أما يف هذا التاريخ فنجد دفرت يومياته حيمل على إحدى صفحاته 

ِّوكان املستشرق الدبلوماسي يوسف مهر قبل . ))ديوان حافظ((: هذين اللفظني
ّ على هذا الديوان حىت فجر ))غويت((ّومل يكد يطلع . ٍحني نشر ترمجة أملانية له

وانتهى هذا اإلعجاب إىل . هذا االطالع مكامن جديدة لإلبداع يف شاعريته
ّامتزاج روحي قوي يستلهم الشاعر األملاين الكبري منه أنوار عبقرية حافظ،  ّ

ًغدا ينظم القصائد اللطيفة البديعة اليت ضمنها ديوانا كتب هو نفسه عنوانه و ّ
 وأصبح الشعر ينبعث من فيه ))الديوان الشرقي للمؤلف الغريب((: باللغة العربية

  .كما يندفع الصداح الساحر من حنجرة عندليب
َْإن هذا التحول مل يقتصر على االستلهام واقتفاء األثر واالئتمام باهلد ِي ّ

والطريقة، بل كأن ديوان حافظ مبا فيه من شاعرية أصيلة وإبداع مبتكر قد نفح 
ٍ حبيوية جديدة ورده إىل شرخ من الشباب وإىل نضارة من التفاؤل ))يوهان(( ْ َ ََّ ّ

ًواحلب، فغدا يشارك حافظا يف مشاعره ومواجيده وإبداعه ّ.  
تني يشكو  وهو يف سن اخلامسة والس١٨١٥ يف ربيع سنة ))غويت((جند 
 ذات املياه ))فسبادن((فهو يركب عربته ويقصد إىل مدينة . ))النقرس((من مرض 
وكأنه خياطب . وهو يشعر أن نفسه قد امتألت بأحلان الشعر العذبة. املعدنية

ًوحقا . ))ّومع ذلك أمامك أن حتب. لقد اشتعل رأسك بالشيب((: ًذاته قائال
ًنزل ضيفا على أسرة من أصدقائه فأحب  ِماريان ڤلمر((بينهم احلسناء َ  وبادلته ))ِِّ

  .ّحبا حبب
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أما النثر فهو . شعر ونثر:  قسمان))الديوان الشرقي للمؤلف الغريب((
ًتعليقات وضعها الشاعر نفسه إيضاحا ملقاصد الديوان، وهي خاصة بتاريخ 

اعر ُوأما الشعر فبناه الش. اآلداب العربية والفارسية وغريها من اآلداب الشرقية
ًَُّي عشر كتابا أو كتـيبا على اثن ّوهي كتاب املغين وكتاب حافظ وكتاب العشق . ً ُ

ر وكتاب الغضب وكتاب احلكمة وكتاب تيمور وكتاب زليخا  وكتاب التفكي
. وكتاب اخللد) أي الفارسي(وكتاب الساقي وكتاب األمثال وكتاب البارسي 

سية وحتتها ترمجتها وقد وضع الشاعر عنوانات هذه الكتب باللغة الفار
  .باألملانية

ّقصائد هذا الديوان فيض من اإلهلام ولون من ألوان االنسجام واحلب 
 ))زليخا(( فيه لقب ))ماريان((وقد أخذت . ٌواحلنان وبوح مبشاعر املؤلف الكامنة

ا حافظ ّعاشقة النيب يوسف اليت تغىن  ّ.  
إىل حامت الطائي ّأما غويت فيسمي نفسه يف الديوان باسم حامت إشارة 

إنه مل خيرت لنفسه اسم واحد من العشاق . العريب املشهور بالسخاء العظيم
. رمها ّاملشهورين كقيس بن امللوح جمنون ليلى وقيس بن ذريح عشيق لبىن وغي

. ًولكنه اختار حامتا ذلك أن احلب العميق يبذل احملب فيه نفسه للمحبوب
  .واجلود بالنفس أقصى غاية اجلود

فقد وسم . ره فيه  يف متجيد أستاذه حافظ وبيان تأثي))غويت((ّيقصر ومل 
  ).أي كتاب حافظ ())حافظ نامه((أحد كتب الديوان بامسه وهو 

:  وهي نوع بارع من احلوار بني الشاعرين))لقب((القصيدة األوىل فيه بعنوان 
يف ذاكرته وجييبه بأنه حيفظ . ًيسأل الشاعر األملاين حافظا عن سبب تلقيبه حبافظ

ًراث املقدس وهو القرآن الكرمي صحيحا غي القوية احملظوظة الت   .ّر حمرف َّ
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جه فهو قد متثل أيضا   بأنه يسي))غويت((وخياطبه  ًر على خطاه وينهج  َّ
ّالكتاب املقدس املسيحي وانطبع يف قلبه انطباع صورة السيد املسيح على  َّ

ان كل الشبه ين املأثرت فهما يف هاتي. املنديل املبارك ما توأمان. ن متشا   :إ
  . األحدث))غويت((حافظ األسبق و

ّ ذكره للمنديل املبارك إشارة إىل انطباع وجه السيد ))غويت((ويف كالم  ٌ ُُْ
ِ

 األبيض، وهي اليت مسحت وجه املسيح وهو ))رونيكا في((املسيح على ثوب 
  .املباركّيصعد اجلبل بقماش أبيض فانطبعت عليه صورة وجه السيد 

 ))حماكاة(( يف القطعة الشعرية بعنوان ))غويت((ًوتوكيدا لفضل حافظ يقول 
  : نفسه))حافظ نامه(( من كتاب ٧رقم 

  وكما أن الشرارة قادرة على أن حترق مدينة السلطان((
  إذا سار اللهب وأنتج بنفسه الريح

  فاشتعل من ريح نفسه، حىت إذا ما انطفأ
  اختفى يف أعلى السماء

   احرتق بلهيبك اخلالدكذلك
ٌقلب أملاين قد أشعت فيه القوة من جديد ٌ((.  

لة الشرقية( يف ))حافظ نامه(( قد أعلن عن كتاب ))غويت((كان  سنة ) ا
  :كما يلي) ١٨٩( ص ٤٨ برقم ١٨١٦

ُِّوقد كرس لوصف هذا الرجل . هاهو ذا حافظ نامه أو كتاب حافظ((
ن الشاعر  ًرا عن الصلة اليت تربط بي بيكما أن به تع. العظيم وتقديره ومتجيده

ّالفارسي والشاعر األملاين الذي حتمس له وتعلق به إىل درجة من الوجد هائلة،  ّ
  .))ونعته بأنه ال يستطيع أن يبلغ شأوه وال أن يلحق به



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 هي الرغبة يف ))الديوان الشرقي للمؤلف الغريب((على أن السمة الغالبة يف 
ّالتحرر والتحول أو اهل ٍر من حال إىل حال أفضل وأمسى جرة اليت تتضمن التغييّ ٍ .

 يف ١٧ رقم ))ن السعيد احلني(( قطعة من أمجل الشعر األملاين بعنوان ))لغويت((
ًرا ما استعمله  ً يضرب الشاعر فيها مثال، كثي))يّ املغن((ّالكتيب األول، كتاب 

) ي النفس اإلنسانيةأ(ّالشعراء الفرس على هذا التحول، وهو احرتاق الفراشة 
وقد نقلنا القطعة إىل العربية . (ًعاشقة النور بالنور نفسه لتصبح هي نفسها نورا

  ).رمجة ن األشعار املت  بي))حصاد الظالل((وأثبتناها يف ديواننا 
ِّأيضا قبل هذه القطعة قطعة أخرى بارعة ومؤثرة  ))يّ املغن((يف كتاب  ً

ّر الشاعر نفسه بصورة رحالة يريد أن جيوب ِّ يصو٣ رقم))اخلاطر احلر((بعنوان 
  :الشرق وخمتلف اآلفاق يستهلها بقوله

  ًدعوين وحيدا أقيم على سرج جوادي((
  وأقيموا أنتم ما شئتم يف دياركم ومضارب خيمكم

  أما أنا فسأجوب من األحناء قاصيها على صهوة فرسي
ًفرحا مسرورا ال يعلو على قلنسويت غري جنوم السماء ً َِ..((.  

نظن، كما هي طبيعة الشعر البليغ، أن الشاعر يرمز هنا بنجوم السماء 
 ))فريد الدين العطار(( و))نظامي كنجوي((إىل ملوك الشعر الفارسي أمثال 

.  وأمثاهلم))رازي حافظ الشي(( و))عبد الرمحن جامي(( و))جالل الدين الرومي((و
  .وليس فوق قلنسوته سوى أولئك النجوم

  .))تيمور((صر مضطرب، عصر عاش حافظ يف ع
  .))نابليون بونابرت(( مثله يف عصر مضطرب، عصر ))غويت((وعاش 

ُومل حيل اضطراب عصريهما دون إيراق موهبة كليهما أمجل إيراق،  ْ َُ
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ى الورود واألزاهي ّواكتمال شاعريتهما أروع اكتمال لتتفتحا بأ ر، وتنفحا بأزكى  ّ
ٍّوذاك الشذا أغاريد حب وتفاؤل، ورسائل سالم ر  هذا العبي. ر ّالشذا وأرق العبي

وتواصل، تصدر هي وأمثاهلا عن قيثارة اإلنسان الراقي الفاضل احملب لإلنسان، 
ا خالدة على مدى الزمان، وتعاقب . والعريق يف احلضارة وحلو البيان إ

  .األجيال واحلدثان
ضطرب ها حنن أوالء يف أوائل القرن احلادي والعشرين نعيش يف عصر م

. َّبل نعيش يف عصر أمر وأدهى من عصريهما.  وحافظ))غويت((كما عاش 
ّرمها من البلغاء واألحرار ونتغىن باحملبة  أوليس لنا مع ذلك أن نقلدمها وغي

ن  والتواصل واالزدهار، وننشد ما طاب لنا يف اخلامتة من األشعار مستلهمي
  :شاعرية حافظ املبدعة وما لديها من األسرار

 أال أيها الساقي   ًكأسا وناوهلاأدر 
 وأغرق مشكالت العيـ   ـش يف الصهبا وأبطلها
 إذا ضاقت بك الدنيا   ِّبورد الكأس مجلها
 ودعين أنا واحلسنا   مع الصهبا أغازهلا
 وإن ناءت بك األوزا   ر للرمحــــــن أوكلها
َء سحب العفو أسبلها ْ  ّفيا ريب على الفقرا   ُ

م عشقا   ُْ يف اهلوى بـلهاحيارى  ًمألت قلو

* * *  
 دجا الدهر وما زلنا   ُْعلى فـلك اهلوى نسري
 وحنمل راية العشا   ق من عصر إىل عصر
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 ومن قطب إىل قطب   ومن قطر إىل قطر
 دعاة احلب يف الدنيا   ويف األخرى ويف احلشر
 سكارى منذ أن كنا   بال كأس وال مخر

 أتتنا نشوة الصهبا   لقطف والعصرء قبل ا
 سرى تأثريها يف الرو   ح مثل النور يف الفجر
 ِّفجدد نشوة سلفت   ِّونفسك ال حتملها

* * *  
 أال يا أيها الدرويش حسـ   ـبك كوبك املآلن
 وزهدك يف حطام العيـ   ُـش والرمحة والرضوان
 وافال حتفل مبا قال   َوما جيري وال ما كان
 را ّفكم حل على شي   ٍز من بغي ومن طغيان
 وزال البغي والباغي   وغاب امللك والسلطان

 ِّولكن بقي النسريـ   رجس والرحيان ـن والن
 أليست هذه دار   ك برج العلم والعرفان
 َصالتك حينما ليلى   ِّجتيء إليك أجلها

* * *  
 لى عاريتؤاخذين ع   وجمدي هو يف عاري
 وما عاري سوى حيب   وصهبائي وقيثاري
يامي بذات الشـ   ـفة احلمراء كالنار  و
 وما داري زوايا النسـ   ـك بل حانة مخار
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ِّأرجي رمحة الباري  أنا السكران لكين   ُ
ِـت ربات البها داري ّ  يدارون امللوك وأنـ   َ
 لباسهم الرياء وأنـ   ـت من ثوب الريا عاري
 َذنوبك أيها العاصي   مباء التوبة اغسلها

* * *  
 عجيب أمر هذا الشعـ   ـر طفل عمره ليله
 يطوف العامل املعمور   يقطع وعره سهله
 ًوميضي خالدا يف كـ   ًـل قلب ملهبا شعله
 وكم من علة يأسو   وكم ينقع من غله
 كأن اهللا قد ألقى   على تكوينه ظله

 فيا وجدي إىل ثغر الـ   فلهـحبيب كأنه 
 ِويا ظمئي إىل الصهبا   ء متسح العجي كله
 فهيا يا شقيق الرو   ح حنو احلان ندخلها

* * *  
 خالف األهل أضناين   وإبليس هو اجلاين
اء العيـ   ـش إال احلاسد الشاين  وما شان 
 وما أحلى تالقي األهـ   ـل يف حب وإحسان

َليدفع كل ُفيا للشمل ضموه    عدوانِ ُّ ُ َ 
 أليس املسجد األقصى   ر قطيع ذؤبان أسي

 أال إن سالم األر   روزي وبستاين ض ني



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 فيا رمحان كن معنا   وبارك صلح إخواين
 ّويا رباه رمحاك   عقود الصلح أكملها

* * *  
 ًأدر كأسا وناوهلا   ّأال يا أيها الساقي
 ّمحيا الكأس واحملبو   ب زادا نار أشواقي
 ِرعاك اهللا ياشري   ِز أنت ضياء آماقي
َّوفـزت نعيم عشاق ِ َزكوت ربيع آفاق   ُْ ِ 
نون يا ليلى   ّأنا املسقي والساقي  أنا ا
 أنا كأسي وصهبائي   ّأنا مسي وترياقي
 شرايب ما به صحو   جنوين ما له راقي
 ى متضير جذوري يف الث   وجذعي سامق راقي
 وتلك الشمس ميقايت   وهذي األرض أوراقي
 وأكتب بالشعاع احللـ   ـو أحلاين وأذواقي
 ي األيا إذا أفنتن   م شعري خالد باقي

َحتياتك يا    راز أرسلها إىل شي  ))يايف((ِ
 هنالك بيت أسرا   ّرك للعشاق فصلها
 مزاياك اليت يف القلب   ّوحيك ال تبدهلا

وى((   ))نيا وأمهلهادع الد  مىت ما تلق من 
  
  


