كيف قرأ العرب "طاغور"
د .أحمد رفيق عوض
هذه الورقة اختصار لدراسة اعدها الكاتب لتكون جزءا من املجلد باللغة
االنجليزية ،عن شاعر الهند الكبري طاغور مبناسبة مرور مئة عام عىل نيله
جائزة نوبل لآلداب .واملجلد سيصدر يف نهاية هذا العام ،وهو بارشاف الدكتورة
الهندية اوما داس غوبتا ،وبتحرير الربوفسور إمري بانغا من جامعة اوكسفورد

املقدمة :
السؤال الذي يتمحور حوله هذا البحث :كيف قرأ الكتّاب واملبدعون العرب الشاعر الهندي الكبري طاغور!
كيف قرأوه ومن أ ّي زاوية ،وهل حرشوه يف زاوية التصوف أو الرومانسية؟ وهل قرأوه باعتباره الثائر ضد
اإلحتالل اإلنجليزي أم الرتبوي صاحب الرؤية والسيكولوجية ؟ هل حاولوا قراءته من خالل املرجعيات
الدينية التي تختلف إىل حد كبري عن املرجعيات الدينية يف املنطقة العربية؟ وهل انتقدوه بشكل منهجي
أم انبهروا به إىل درجة عدم االشتباك معه أو مساءلته؟ وهل ظهرت تأثريات هذا الشاعر يف تيارات شعرية
أو فنية عربية ميكن الحديث عنها ؟ وما هي الصورة النمطية التي رسمها ورسخّها هؤالء لهذا الشاعر ؟!.
ويقوم هذا البحث عىل فرضية ت َّدعي أ ّن االهتامم العريب بطاغور مل يتوقف أبدا ً يف حدوده الدنيا عىل
األقل ،وأن فرتة التأثر الكبري به تختلف عن فرتة الكتابة عنه بشكل كبري ،فقد كانت فرتة التأثر به
وتقليده ما بني الحربني العامليتني ،أما فرتة الكتابة الواسعة عنه فقد كانت بعد ذلك بسنوات .أي أ ّن
فرتة التأثر به تختلف عن فرتة الكتابة عنه.
ت ّدعي الفرض ّية هنا أن فرتة مابني الحربني العامليتني شهدت حركات وجمعيات وجامعات أدبية عربية
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حاولت أن تغري الشعر العريب عىل مستوى املضمون والشكل ،فوجدت يف طاغور تجربة تستحق االهتامم،
أما بعد الحرب العاملية الثانية وما حصل يف العامل العريب من تغريات عميقة فقد انرصف اإلبداع العريب
إىل نزعات واتّجاهات أخرى ليس فيها مكان لتجربة طاغور أو عوامله .ورغم ذلك ،ظل االهتامم بهذا
الرجل ملحوظاً ،إىل درجة أن الكتابة عنه أو ترجمة أشعاره ما تزال تجد من ينرشها ومن يقرأها حتى
اللحظة ،وهذا يعود إىل افرتاض أن اإلهتامم العريب بطاغور ال ينبع فقط من تجربة إبداعية فذّة ،وإمنا من
ذلك اإلنبهار بالشخصية التي وجد فيها املبدعون والكتاب العرب أوجه شبه كبرية وكثرية معه ،باعتباره
شخصية إبداعية قادمة من املرشق ،وقدمت منوذجاً ج ّيدا ً يف مواجهة الغريب وثقافته وعامله دون استعالء
تعصب ،إىل ذلك فإ ّن الفرضية التي يقوم عليها البحث أيضاً ت ّدعي أ ّن تقديم طاغور للقارئ العريب
ودون ُّ
يخلو إىل حد كبري من النقاش معه أو حوله ،أي أنّه يق ّدم بصورته النموذجية املثالية ،كشاعر يدعو إىل
الحب اإلنساين واإلنسان العاملي دون ربطه بأيّة أفكار أو دعاوى مشابهة ،أو حتى دون اإلشارة إىل عيوبه
الفنيّة أو عيوبه املسلكية أو مواقفه القوميّة والوطنية املثرية للجدل .يُقدم طاغور عاد ًة باعتباره " عبقريّاً
خاص" أو شخصية عاملية " محايدة" ال يستطيع أي طرف أو حزب
" أو شخصية عامل ّية " ذات سحر ّ
استخدامه أو توظيفه ،وهو بذلك ال يثري أو يستف ّز أحدا ً عىل املستوى السيايس أو الطائفي أو املذهبي،
وهذا ما دفع بعض الدول إىل إقرار بعض أعامل الشاعر ضمن املق ّررات املدرسيّة أو الجامعيّة .

البدايات
يف العام  1941وهي السنة التي مات فيها طاغور ،أصدر الشاعر املرصي حسني عفيف ديواناً بعنوان "العبري"،
وقد أهداه إىل روح الشاعر الراحل ملمحاً إىل تأثره به ،ويف هذا الديوان وغريه من الدواوين التي أصدرها
الشاعر املرصي نلمس ذلك الجو الصويف الذي يعكس روح الرشق ،وترتدد فيه أصداء من الشاعر الهندي
الكبري طاغور ومن عمر الخيام  ،كام تعكس تحليالً شعورياً لِ ُك ْن ِه الطبيعة وسحر املرأة ومعنى الحياه واملوت،
كل ذلك يف أسلوب" نرثي شعري" رقيق تتقابل املقاطع فيه وتتواءم األسجاع وتتوازن الجمل ويُوظّف
التشبيه توظيفاً فعاالً يف بناء الصور واملجازات ،مام يكشف عن فيض الدالالت العاطفية والروحية .
هذه التحية لروح الطاغور كانت تعني أن الرجل كان معروفاً لدى النخبة املثقفة العربية وخاصة املرصية
منذ أن حصل طاغور عىل جائزة نوبل عام  1913وبعد ترجمة ديوانه " جيتا نجايل" إىل اإلنجليزية مبقدمة
للشاعر اإليرلندي الشهري وليم بتلر ييتس ،وإىل اللغة الفرنسية التي حققها األديب الفرنيس الكبري أندريه
جيد وقد كان طانيوس عبده أول عريب ترجم " البيت والعامل" لطاغور وصدرت عن دار الهالل يف القاهرة
يف العام  ،1925وتاله وديع البستاين يف ترجمة مختارات من ديوان " البستاين" وصدرت عن مطبعة
املعارف يف أواخر العرشينات من القرن املايض ،هذا عىل األقل ما يقوله الكاتب رميون قسيس يف مقالة
سنشري إليها فيام سيأيت ،وبذلك تكون النخبة العربية املثقفة قد تعرفت عىل بعض أعامل الشاعر الهندي
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الكبري يف وقت مبكّر ،وقد حظيت تلك النخبة بلقاء الشاعر يف العام  ،1926وذلك يف زيارته التي قام بها
إىل مرص يف  27من نوفمرب عام  ، 1926وقد التقى طاغور يف تلك الزيارة بكبار شعراء وأدباء مرص من
أمثال أمري الشعراء العرب يف ذلك الوقت أحمد شوقي وكذلك أملع شخصيات الفكر والسياسة املرصية
كسعد زغلول وأحمد لطفي السيد وحافظ إبراهيم ومحمد حسني هيكل وعبد العزيز البرشي ،وقد بلغ
االحتفاء بطاغور إىل درجة أنه تم تأجيل انعقاد مجلس النواب  .وقد كتبت عنه صحف ذلك الزمان
كلها من ّوهة مبناقبه املتعددة ،وقد كتب عنه أشهر مثقفي ومبدعي تلك الفرتة مثل طه حسني والعقاد
والرافعي وهيكل واملازين  ،ويبدو أن ترجمة طاغور قد تزايدت بعد هذه الزيارات ،فهناك ترجمة
لديوان البستاين ملحمد حبيب شعرا ً يف العام  ، 1940ثم تاله األب يوح ّنا قمري يف العام  ، 1948ومل يتوقف
هذا املرتجم عن االهتامم بطاغور ،فقد ترجم له أيضاً كتاب بعنوان" طاغور مرسح وشعر" وصدر عام
 1967مبناسبة مرور  25سنة عىل وفاته  ،ويف هذا الكتاب يقول املرتجم أنه وحتى العام  1967فقد صدر
عن الشاعر الهندي  15كتاباً مرتجامً ووضع فيه 5دراسات  .ويذكر الدكتور يحيى الخشّ اب يف العام 1961
أن الرتجامت ألعامل طاغور متثلت يف ترجامت طاهر الجبالوي الذي ترجم كتاب " الهالل" و " هدية
املحب" و " تحقيق الحياة" ،كام ظهرت ترجامت أخرى ملحمد بدر الدين خليل ومحمد عبد الغفور
العطّار الذي ترجم " الزنابق الحمر " وكذلك ترجم بديع حقي من لبنان " جني الثامر"  .ويف العام ،1932
زار طاغور العراق وقد لقي حفاوة عظيمة والتقى بشعراء العراق املعروفني يف ذلك الوقت منهم الشاعر
الكبري جميل صدقي الزهاوي (  )1936-1863ومعروف الرصايف ()1945-1875
من الواضح إذن أن العامل العريب تعرف عىل طاغور مبكرا ً ،وأنهم قرأوه أوالً باإلنجليزية ثم بالعربيّة،
وأنهم احتفلوا به احتفاالً خاصاً بني الحربني العامليتني.

مرحلة القراءات املتعددة :
بعد ثورة الضباط االحرار يف مرص عام  ،1952وبعد نجاح عدد من حركات التحرر العربية يف التخلص
من االحتالل فقد دخلت االقطار العربية مرحلة مختلفة من التحديات السياسية والثقافية والفكرية،
وكان لنجاح الربجوازيات الوطنية والطغم العسكرية يف طرد املحتل أثر كبري عىل تبني أفكار
االشرتاكية والقومية بشكل خاص ،ولهذا فقد بهت اإلهتامم بأعامل طاغور وعوامله التي مل تكن تلبي
حاجات املثقفني واملبدعني العرب الذين اندفعوا إىل التوفيق ما بني االفكار املتعارضة ،ما بني اإلشرتاكية
واإلسالم والقومية والقطرية ،إىل آخر التحديات واالنشغاالت يف تلك الفرتة ،لكن وبالرغم من ذلك،
فإن اإلهتامم بطاغور تجدد مرة أخرى بعد ميالد حركة عدم اإلنحياز وظهور الهند عىل ساحة االحداث
العاملية وباألخص يف املنطقة العربية ،وذلك من خالل العالقة الخاصة التي نسجها الزعيم املرصي
جامل عبد النارص والزعيم الهندي نهرو  .أدعي هنا أن اهتامم املثقفني العرب مرة اخرى بإرث وثقافة
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الهند كانت نتيجة لذلك النجاح الباهر الذي حققه الهنود يف حصولهم عىل االستقالل ،وارتسام صورة
تكاد تكون أسطورية للزعيم الهندي غاندي وأسلوبه املعجز يف املقاومة السلبية ،بكلامت أخرى ،فإن
الشخصيات الباهرة التي تبدعها تلك البالد البعيدة ال ميكن الحد يف العامل ان يتجاهلها ،فإذا أضيف
إىل ذلك ظهور زعيم شعبي محبوب مثل عبد النارص الذي مثل مع نهرو أمال للعامل الثالث يف مواجهة
االحتكار واالحتالل الغريب ،فقد اتجه الكثريون اىل الكتابة عن طاغور باعتباره إحدى عجائب الهند
وأساطريها ،خاصة وأن هناك معرفة سابقة بهذا املبدع الكبري .
ولذا السبب رأينا أن سنوات الخمسينات والستينات شهدت ترجامت ودراسات حول الشاعر متيزت
بالعمق والنقاش والجدل مع الشاعر ومنجزاته ،ففي العام  1958صدرت ترجمة لديوان "سلة الفاكهة
" لألب أيوب فلوح  ،ويف ذات العام صدرت ترجمة لكل من جيتانجايل وجني الثامر والبستاين والهالل
وشيرتا لبديع حقي  .ويف العام  1961أصدر الناقد املرصي محمد شكري عياد دراسته القيمة " طاغور
 ،شاعر الحب والسالم "  ،ويف ذات العام أيضا ،صدر كتاب " طاغور يف الذكرى املئوية مليالده " إىل ذلك
هناك الناقد عبد العزيز الزيك الذي كتب كثريا ً عن طاغور باعتباره الفنان صاحب الرؤية الصوفية .
ويف العام  1966صدرت ترجمة لكتاب كريشنا كريبالين بقلم حسني فريز وكان بعنوان "طاغور،
عبقرية الهمت الرشق والغرب "  ،وقد كتب املرتجم املذكور يف مقدمة الكتاب أنه يرتجم هذا الكتاب
ألن "ما أعرفه عن طاغور غري مقنع وال مرض ،وإمنا هي نتف ال متثل الشاعر ،الروايئ ،القاص ،املرسحي،
املوسيقي ،الرسام والعامل االجتامعي "  ،ويف العامل  1967أيضا صدرت ترجامت مختارة لألب يوحنا
قمري بعنوان " طاغور ،مرسح وشعر " وقد متت االشارة إليه يف الهوامش.
وعلل املرتجم ترجمته هذه بالقول " ومن أحرى من طاغور باكورة املتعات يفتنك بشعره وفنه
مجسدا ً أغنى ما يف الهند ،راشفا من الغرب ما طاق ،واعياً رغم كل الظروف إىل لقاء الرشق والغرب
يف عناق إنساين عميق " .
ميكن القول أن فرتة الخمسينات والستينات من القرن املايض هي الفرتة األكرث خصوبة يف فهم طاغور
والتعمق يف عامله وإنجازاته الفكرية والفنية معا ،ولدينا دليل عىل ما نقول من خالل الكتاب الذي
صدر عام  1961وضم عددا ً من املقاالت والدراسات حول طاغور ،وكانت مبناسبة االحتفال باملئوية
االوىل مليالده  .ففي هذا الكتاب يتقدم املثقفون واملبدعون العرب خطوة أخرى للتعرف عىل طاغور
آخر ،وليست تلك الصورة ايت قدم فيها سابقا باعتباره شاعر الحب والسالم والتصوف  .فمثال يكتب مري
برصي من العراق أن طاغور " رمى يف القول والعمل إىل تهذيب الشوائب العالقة بالربهمية التي يدين
بها القسم األكرب من الهنود ،ورفع مستوى الحياة الشعبية وإنقاذها مام يخيم عليها من جهل وخمول،
وازالة الفوارق التي تباعد بني الطبقات الهندية فتجور عىل ادناها وتشُ ُّل الحياة القومية والوطنية " .
إن تركيز الكاتب بصريي عىل فكرة الفوارق الطبقية والعدالة االجتامعية ومحاربة الفقر والجهل هي
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مصطلحات ومفردات كانت ذات شعبية ووقع خاص يف سنوات الستينات من القرن املايض ،وذلك
بتأثري الفكر اإلشرتايك واملاركيس الذي كان يف أوجه يف العامل العريب  .وقد حاول الكاتب أيضا أن يرى يف
طاغور مصلحاً دينيا " يطلق دين أباه وأجداده من قيود التنافر والجحود ،وأن ينزع به نزعة جديدة
تفسح ألتباعه مجال األخذ بالحضارة العلمية الحديثة وتسمو بهم يف ذات الوقت إىل مراقي التأمل
الروحي واالنطالق الفكري "  ،برأيي أيضا فإن هذا الكالم ال يختلف إطالقا عن جداالت املثقفني العرب
يف تلك الفرتة ،حيث واجهوا معضلة إيجاد صياغة فكرية للتقدم ،وأن االشرتاكية ال تخالف االسالم
بل هي ترجمة له ،إىل الدرجة التي رفع فيها شعار "االشرتاكية العربية " يف صياغة مترسعة ومرتبكة
رمبا -للتوفيق ما بني القديم والجديد وبني األصالة واملعارصة .اما سيد قطب من مرص فيكتب عن طاغور عىل طريقته التذوقية واالنطباعية التي استخدمها حتى يف
تفسريه للقران الكريم ما ييل "وبني يدي ديوانه الصغري الذي سامه البستاين وأطلق فيه خمسا ومثانني
اغنية ساموية ساذجة عميقة وهي يف اإلنكليزية اشبه شيئ بلغة االطفال ،مع ارتفاع ما تحوي من ملسات
شعورية ويبدو طاغور يف هذا الديوان طفال إلهيا ،يلثغ لثغة االطفال ويسمو اىل الساموات العىل " .
وال يكتفي سيد قطب بهذه األوصاف بل يزيد عليها أن القيمة الفنية ألشعار طاغور تتمثل يف "أن التجارب
الشعورية االنسانية فيه كام هي ،تجارب وخفقات وومضات ،بحيث يخيل إليك أنها لحظات حياة تعاش وفق
سليقة داخلية ،وهواتف مكنونة وخلجات مضمرة ،ال وفق تنسيق فني وتدبري فكري وتصميم تعبريي " .
نالحظ هنا طريقة تعبري قطب يف النقد القامئةعىل االحساس األول واالنطباع االول ،أي أن قطب
يعتمد ذوقه أوال يف الحكم عىل النص ،ومن هنا نرى ذلك اإلرساف يف املفردات املتامثلة التي يحتاج كل
واحد منها للرشح وااليضاح  .وقطب يرص عىل أن شعر طاغور يخلو من " الرتكيز أو الخضوع للوعي
الذهني " ولهذا السبب ،فإن قطب يعتقد أن اشعار طاغور التي تزخر " بالشعور االنساين الطليق
الشفيف ،ال تقيده حدود البيئة ،وال مالبسات املكان والزمان ،وال تغسله الفكرة الذهنية ،وال الحواجز
الحسية عندئذ تطعم بتلك الصوفية الهندية السمحة ،يف أرفع وانظف مثلها " .
ويكتب عبد الحميد فرحات عن طاغور أيضا أنه عمل طيلة حياته من أجل " فكرة العاملية " ويقارن
الكاتب بني الفكرة العاملية التي دعا اليها الفيلسوف االنكليزي برتراند راسل واملتمثلة يف قيام حكومة
عاملية  ،وبني دعوة طاغور للعاملية واملتمثلة يف " عاملية شمولية لألفراد متضمنه لهم ،شموال ناعام
رقيقا حساساً يزكيه الحب والتسامح والتضحية يف إطار من االقتناع التام " .
وتقوم فكرة العاملية لدى طاغور – حسب الكاتب -عىل أركان منها الحب ،فالحب عند طاغور هو "
الفرس االبيض الطيب "  ،هذا الحب هو الذي يحدث االلزام الذايت الفردي باعتباره الخطوة االوىل نحو
املواطنة العاملية " ،ويستتبع أسلوب الحب هذا يف التفكري أن يكون السلوك اإلنساين بعيدا عن السقوط
أو عبدا للمؤثرات الحضارية املختلفة " .
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ويبدو أن الكاتب أحس بأنه يبالغ كثريا يف قراءة طاغور بهذه الطريقة ،فرناه يقول " لقد كانت دعوة
طاغور اىل اإلنسان العاملي رد فعل طبيعي لظروف العامل الحالية ،ففي الوقت الذي مزقت القوميات
أوروبا ،جاء طاغور وأعلن أن فوق هذه القوميات وأرشف منها االنسان الفرد ،وهو عنده شبه مقدس
"  ،مل يستطع الكاتب التخلص من االنبهار بشخصية الشاعر الهندي حتى عندما أراد أن يخفض قليال
من مبالغاته ،ويخلص الكاتب إىل أن طاغور " فيلسوف ومذهبه يسع العامل كله ،أرضه العقل ،وسامؤه
الروح ،واإلنسان يف ضوء هذه الفلسفة هو املوضوع والوسيلة والهدف " .
ومن مرص يكتب الشاعر الناقد عبد الرحمن شلش حول قصص طاغور فيقول أنها كانت "مستمدة
من مادة معظمها من واقع الحياة يف عرصه ،فلم يكن مييل إىل إعطاء صورة خيالية ألعامله ،بل
كانت مشاعره وواقعيته ورؤاه واضحة فيها"  ،مسألة الواقعية وإلتزام الفنان كانت إحدى القضايا
التي شغلت بال املثقفني واملبدعني العرب يف الخمسينات والستينات من القرن املايض وذلك بتأثري
الفلسفتني املاركسية والوجودية عىل حد سواء ،ولهذا نجد الناقد شلش يشري يف تفسري واقعية طاغور
إىل " أن األديب ال يأيت من فراغ وإمنا هو وليد عرصه وقد كان طاغور وليدا للعرص الذي عاش فيه،
فهو نتاج بيئته ومنها استمد موضوعاته وعرب عن همومها وطموحاتها ،وال جديد بال قديم .ويف تصورنا
أن طاغور كان امتدادا جديدا للسابقني من شعراء وطنه وأدبائه ،وكانت ثقته كبرية بالرتاث الهندي
األصيل الذي ميثل رافدا من روافد الحضارة الهندية ،ولهذا جعل من نفسه صورة ألمة عريقة" .
ويكتب الناقد يحيى الخشاب من مرص أن اهتامم العرب بطاغور كان نتيجة أن االمة العربية " كانت
تتطلع إىل فلسفة جديدة تنهض بالروح املعنوية فيها" وعىل طريقة هذا الناقد باملبالغات فهو يعتقد أن
طاغور " كان واحدا من رجال الفكر العامليني الذي نستطيع القول أنه خلف يف العرص الحديث أرسطو
يف العرص القديم" وال نعلم ومل يقل الناقد لنا أيضا ما هو وجه الشبه بني الرجلني إال يف تشابههام يف
افتتاح مدرستني لتعليم الناشئة ،وحاول الناقد أيضا أن يجد صلة بني طاغور والثقافة االسالمية ،فحفر
تحت إمكانية تأثر طاغور باملتصوفني حافظ الشريازي وجالل الدين الرومي ،إذ ميكن للمرء أن يجد "
سلبية الشريازي وإيجابية الرومي يف شعر طاغور عىل حد سواء" ولهذا مل يكن من املستغرب أن يقول
الناقد يف اخر مقاله " رحم الله طاغور وافاد الناس من حكمه " عىل الطريقة اإلسالمية متاما ،ويكتب
الدكتور محمد فام عن عالقة طاغور بالغرب وعالقة الغرب به ،فيصور طاغور عىل أنه رجل األسفار
والقراءة والتعلم والدعوة إىل العلم ،إال أن طاغور كان نافذ البرص والبصرية بحيث اكتشف بؤس الغرب
وتوحشه واحتقاره للناس وتقديسه للامدة ،ويقتبس الناقد قول طاغور يف كلية فيزفا بهاريت " ليك
نسعى إىل الكامل ،يجب أن نكون بدائيني يف حيويتنا ،متحرضين يف عقولنا وأفكارنا "  ،ويحاول الناقد
أن يصور طاغور رجال سياسياً يفهم التوازنات الدولية راغباً يف حامية بالده من تأثري القوى العاملية التي
مل يعد باإلمكان تجاهلها ،مام قد يحرم بالده قدرتها عىل حل مشكالتها ،دون أن يعني ذلك عدم تقبل
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الهند ألفكاره القادمة من األوطان األخرى  .ويؤكد الناقد أن طاغور كان صاحب منهج وسطي يجمع
ويوحد بني املصالح الوطنية وبني املصالح الدولية ،وهو منهج حاول رشحه وتفصيله يف العديد من أعامله
الشعرية كام يف قصيدة " البيت والعامل " التي نرشها عام  .1918هل كانت الوسطية التي تحدث عنها
الناقد فام هي ترجمة أخرى لكتلة عدم االنحياز التي بلغت ذروتها يف الستينات ؟!.
ويكتب الناقد عيل شلش من مرص أيضا ان طاغور هو " أكرث الشعراء االسيويني املحدثني قبوال عند
املثقفني العرب "  .ويعزو الناقد ذلك إىل أن شعر طاغور يشبه يف معانيه ومضامينه الشعر العريب من
حيث " سمو املعاين وعفة الخيال وعمق الفكرة " .
وينفي الناقد أية صفة لطاغور سوى أنه شاعر فقط ،فهو مل يتحدث سوى عن الحب ،والحب لدى
طاغور  -حسب الناقد -هو حب يتجاوز حدود الزمان واملكان املريئ والالمريئ والطبيعي وما وراء
الطبيعي ،والحب حسب طاغور هو الحكمة أيضا ،ولهذا يلخص الناقد رأيه يف طاغور وشعره مبا ييل
"طاغور عندي شاعر الحب والحكمة قبل أن يكون شاعر السالم واإلنسانية " وقد استعان الناقد
املذكور بكثري من أشعار ومرسحيات ورسائل الشاعر للتدليل عىل ادعاءاته .
أما الناقد املرصي املعروف محمد شكري عياد ،فيعترب من أكرث وأهم النقاد العرب الذين اهتموا بطاغور
وكتبوا عنه يف فرتات مختلفة  .وبرأيي فإن ما كتبه هذا الناقد يعترب من أنضج وأعمق الدراسات حول
طاغور ،إذ يقول يف دراسته " نظرية النقد عند طاغور " أن هناك صعوبة يف تحديد نظرية النقد لدى
الشاعر ألنها مفرقة يف عدد من كتبه ومحارضاته ،وال تأيت الصعوبة من هنا فقط بل " تأيت من منهج
طاغور الفكري نفسه ،فطاغور يكره التحديد ,ومع أن ما كتبه عن نظرية النقد ليس باليشء القليل ،فإننا
النقع فيه عىل تعريف الفن ،بل ال نستطيع أن نستخلص منه تعريفا ونحن مطمئنون ،ألننا بذلك نكون
قد وضعنا عىل تفكريه إطارا ً من صنعنا نحن ،ولو شاء طاغور أن يضع مثل هذا اإلطار لتحديد فكرته
لفعل ،ولكنه تجنب ذلك عامدا "  .ولكن الناقد – رغم ذلك – يحاول أن يقدم عرضا ألفكار الشاعر
يلخصها بالقول إن طاغور يعتمد القياس والتشبيه أكرث مام يعتمد عىل التعريف ،كام أنه ال يلزم نفسه
حدود االستدالل كام يفعل معظم الباحثني بل يعتمد عىل الذوق أو البديهة ،ولهذا ،يخلص الناقد إىل
استنتاج مفاده أن " تفكري طاغور يف املسائل التي تندرج تحت نظرية النقد تفكري شاعر" ،
وينتهي الناقد عياد إىل تلخيص أخري لرؤية طاغور الفنية بالقول أن الفن عند طاغور " تعبري عن
االنسجام بني الالمحدود واملحدود" معتمدا يف ذلك عىل ما جاء عىل لسان طاغور نفسه عندما قال عن
مرسحيته " انتقام الطبيعة " ،إن موضوعها هو املوضوع الذي تدور حوله جميع كتابايت  :لذة الوصول
إىل الالمحدود يف املحدود" .ولكن الناقد محمد شكري عياد مل ينته عىل ما يبدو من الكتابة عن طاغور،
فرناه يعود للكتابه عنه بعد ذلك بثالثة عرش عاما وسنذكر ذلك يف حينه أيضاً .
ويكتب محمد كامل النحاس من مرص عن طاغور املريب ،فيشري إىل آراء الشاعر وأفكاره التي طبقها
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يف املدرسة التي أنشأها يف الغابة وحظيت بسمعة طيبة ،واستعرض الكاتب عددا من افكار طاغور يف
الرتبية كمنح الحرية للطالب يف التعرف والتعلم من خالل التجربة الشخصية ونبذ التعصب الديني
أو القومي والعزوف عن مناهج التعليم املأخوذة عن الغرب وتعليم اللغة القومية بديال عن اللغات
االجنبية – دون أن يقصد طاغور من وراء ذلك اإلنغالق بل كان يقصد من وراء ذلك عدم السامح
للرتبية األجنبية أن متأل العقل القومي كله وبذلك يقتل الفرص الخالقة املبتكرة لقوى فكرية جديدة.
ويكتب فؤاد جبور من لبنان أن طاغور كان "وطنياً متحمساً لبالده ولكن شعوره الوطني كان يف الواقع
شعوره اإلنساين مطبقا عىل الهند "  .وبهذا يحاول الكاتب أن يجد نقطة التوازن بني عاملية طاغور و محليته،
وبالنسبة لفلسفة طاغور فهي "من صميم الفلسفة الهندية" ويعتربه "عبقرية من عبقريات الرشق"  .ومن
لبنان أيضا يكتب رميون فرنسيس بعد أن يبدي إعجابه الشديد بالشاعر أن "عدد وافرا من قصائد طاغور
تدور حول أفكار محددة ،حتى ليصيب القارئ شيئ من امللل" وهذا اول من يكتب شيئا كهذا.
ومن العراق يكتب حارث طه الراوي محاوال تصوير طاغور عىل أنه شخصية قومية ثائرة عىل اإلحتالل
اإلنكليزي ،وأنه أول مفكر رشقي نقل للغرب فضائل الرشق  .ويصف الكاتب زيارة طاغور للعراق
عام 1932وصفاً دقيقاً ،وقد اسبغ شعراء العراق ومثقفوه الكثري من الصفات واأللقاب عىل طاغور
مثل" شاعر الرشق العظيم و ضيف العراق العظيم" و"رسول الثقافة وشاعر الحكمة والجامل" و"
الفيلسوف الفذ وحامل علم االنسانية وراية العدل وممثل الروح السامي" و"أمري البيان العاملي"
ويقتبس الكاتب جزءا ً من خطبة ألقاها طاغور أمام حشد من النخب العراقية قال فيها "لقد قدمت
اليكم ألناشدكم الله أن نتحد معا لنكافح خطر الشكوك املتبادلة ،لنكافح نفاق السياسة الدولية الذي
ميزق قلب حياة البرش املدنية ،ففي أملع عصور تاريخكم املجيد بسطت جزيرة العرب سيادتها عىل
نصف العامل يف الرشق ويف الغرب وحتى األن ال يزال نفوذها املستحوذ عىل الهند باديا يف حياتنا
الروحية والعقلية نظرا ً لوجود جانب عظيم من سكان البالد املسلمني يف وسطنا"
ومن سوريا يكتب الدكتور بديع الكسم انه فيلسوف بامتياز ،وعىل الرغم من أن طاغور قال خالل زيارته
للقاهرة عام  1926أنه ليس فيلسوفاً ،إال أن الدكتور الكسم يؤكد أن طاغور "شاعر وفيلسوف ونبي يف وقت
واحد" وذلك إعتامدا عىل "أن الشاعر يف الثقافة الهندية ليس محصورا يف التعبري الجميل" حسب الكاتب
املذكور ايضا ،ولكنه رغم ذلك يعارض القائلني بأن طاغور فيلسوف قبل كل شيئ ،فهو -أي طاغور-وإن تقاطع
مع هيجل بالقول أن " الطبيعة وعقيل هام عقل واحد" ،أو إن تقاطع مع بركيل بالقول بالعقل الكيل ،أو إن
تقاطع مع برجسون بالقول أن املعرفة العقلية ال تدرك املوجود الكامل ،أو حتى ذلك التطابق الكامل بني
الشاعر وبني نظريات داروين التطوريّة ،فكل ذلك ال يعني أن طاغور اعتمد العلم أو املنطق يف بناء فلسفة،
بل اعتمد التجربة الشخصية ،واعترب الدكتور الكسم أن فلسفة طاغور لُخصت أو ُعرضت يف كتاب "سادهانا"
وتتمثل يف "تحرر النفس االنسانية من قيودها لتنطلق نحو كاملها وتبلغ مستق ّرها يف أحضان األلوهية" .
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ويكتب الدكتور بديع حقي من لبنان عن طاغور"أن شعره يتعدى فيه اللفظ والنغم واملعنى إىل كونه
رسالة متاثل يف نبلها رسالة املفكرين املصلحني العظام"  ،ويعترب الدكتور حقي من أملع املرتجمني العرب
الذين نقلوا إبداعات طاغور إىل العربية ،وقد طبعت الرتجامت التي أنجزها عدة طبعات يف عدة بلدان
عربية ،وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك ،وتكتب نجاة قصاب حسن عن طاغور باعتباره الفنان الشامل ،فهو
املوسيقي والقاص والكاتب الساخر والرسام واملرسحي ،وتختتم الكاتبة مقالها بالقول "رمبا كان طاغور
اكمل نوذج للفنان يف تاريخ البرشية،ألنه كان انساناً كامالً"  .وهي حالة من االستسالم الكامل أمام
شخصية الشاعر ،وهي بذلك تلغي كل إمكانية ملحاولة نقده او التحديق يف أعامله .
ويعود الكاتب أحمد فارس يف مقالته إىل التأكيد عىل ثورية طاغور ووقوفه أمام اإلستعامر اإلنجليزي،
ويبدو ان الرغبة يف جعل طاغور ثورياً مل تكن بعيدة عن املزاج العام يف العامل العريب يف الخمسينات
والستينات حيث كان الرصاع عىل أشده مع املستعمر اإلنجليزي والفرنيس يف عدد من األقطار العربية،
وهكذا يريد أحمد فارس أن يرى يف الشاعر الهندي "أنه كان يقف إىل جانب الشعب املناضل من أجل
الحرية ويرفع صوته عالياً منددا ً بالعسف واإلحتالل"  ،وحاول الكاتب أن يقرأ أعامل طاغور كلها من
نظرة الدعوة إىل الثورة عىل املستعمر وذلك من خالل الدعوة إىل تأكيد قيمة االنسان والحياة اإليجابية
ومحاربة الذل والهوان والبؤس الذي يعانيه الشعب الهندي ،بل وأكرث من ذلك ،فقد أشار الكاتب إىل
أن "أفكار طاغور الواقعية ذات محتوى اجتامعي رصف"  ،حتى بلغ األمر بالكاتب أن يقول "يف شعر
طاغور الوطني حدثت تغريات جذرية مصدرها األسايس خيبة أمله يف مبدأ الالعنف ،لذلك نرى يف
بعض األحيان صورا ً شعرية هائجة وأحالما متيل إىل النزعة الرومانسية بغية تحطيم الباطل والعنف
والرش من عىل وجه األرض ،كام يف قصيدة فصول السنة" .
تصوير طاغور واعتباره ابناً أو إبداعاً من الرشق ،كان محور مقال عبد اللطيف رشاره الذي قال "أن
حس وفكر ،سواء فيام غرب منه وما حرض" .
طاغور ميثل الروح الرشقي يف أروع ما لديه من ّ
أما حليم دموس فقد استوقفته قصيدة "األم وطفلها" فرتجمها عن الفرنسية نرثا ونرشها يف جريدة
"فلسطني"وطلب عن الشعراء العرب أن يعيدوا كتابتها شعرا ً  ،ومن الجديد ذكره بهذه املناسبة ،أن
هذه القصيدة بالذات ،استوقفت كثريا ً ممن ترجموها ،مثل محمد شاكر عياد ،الذي ترجمها بعنوان
"البداية "وكذلك بديع حقي الذي ترجمها بذات العنوان – عىل فرق كبري يف الرتجمة – ففي ترجمة
محمد شاكر عياد نقرأ قول األم عىل النحو التايل ":أنت محبوب السامء ،توأم نور الصباح ،طفوت عىل
تيار حياة العامل ،ثم رسوت عىل قلبي ،حني انظر إىل وجهك يغمرين رس :يا َمن تنتمي للكل أصبحت يل
مخافة أن أضمك إىل قلبي .أي سحر صاد كنز العامل يف ذراعي النحيلتني" .
أما ترجمة بديع حقي فجاء فيها " :أنت يا حبيب السامءاألول ،أنت يا توأم شعاع الصباح ،لقد جرفك
تيار حياة الكون حتى رسوت أخريا ً يف قلبي .

181

كيف قرأ العرب "طاغور"

وبينام كنت أرامق وجهك ،والغموض يرسبلني ،أضحيت انت ،يا من تخص الجميع ،ملكاً يل .وخشية
أن أضيعك ،فقد جذبتك وشددتك إىل صدري ،ترى أي سحر قد وهب كنز الدنيا لذراعي النحيلتني " .
البد هنا من مالحظة الفرق يف عذوبة اللغة ودقتها وتأثريها ،وهذا ما يالحظه الباحث يف معظم
الرتجامت ألعامل طاغور عىل امتداد مئة عام تقريباً ،كانت ترجمة طاغور إىل العربية عن الفرنسية
واإلنكليزية تغري بذلك للسهولة أو للسحر أو لكليهام ،كل يشء جائز أمام شاعر من هذا الحجم.ولنقرأ
مقطعاً ثالثاً ملرتجم آخر هو محمد طاهر الجبالوي وكيف يرتجم قصيدة "البداية ":
سأل الطفل أمه ،من أين أتيت يا أمي ؟
ومن أي مكان التقطتني يداك ؟
فضمته أمه إىل صدرها ،وأجابته بني الصياح والضحك
لقد كنت يا بني العزيز أمنية تطوف بقلبي
كنت تتمثل يل يف اللعب التي ألهو بها وأنا طفلة صغرية
وكانت الصور التي أضعها بالطمي آللهتي كل صباح
صورتك أرسمها ثم أمحوها
كنت كنزا ً مدخرا ً يل مع آلهة املنزل
ويف عباديت لها كنت أعبدك
كنت تعيش يف كل امايل وحبي
ويف حيايت وحياة أمي
ولقد ربيت يف أحضان تلك الروح
التي تحكم فينا منذ اجيال طويلة .
فإذا ما نظرت إليك قهرتني تلك اإلرسار الخفية التي جعلتك يل وأنت متصل الوشائج بكل ما يف الحياة
واين ألضمك إىل صدري لشدة خويف عليك ،أي سحر ذلك الذي وضع بني ذراعي الرقيقتني

كنز الحياة الثمني
البد من مالحظة الفروق الكبرية بني الرتجمة الثالثة والرتجمتني السابقتني ،تبدو الرتجمة االخرية اكرث
أمانة واقرتابا من عامل طاغور ولغته ومفرداته ،ملاذا مل يذكر بديع حقي مثال وهو مرتجم مشهود له
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"آلهة املنزل " و"تلك الروح التي تحكم فينا منذ اجيال طويلة "،هل حاول املرتجم العريب -املسلم
واملسيحي عىل حد سواء – أن يلتفوا عىل اإلشارة إىل رموز ودالالت دينية معينة بسبب الحرج او
بسبب الرغبة يف تبسيط القصيدة أم بسبب أن الرتجمة عادة ما تكون خيانة للنص؟!
املثال السابق يعطينا فكرة كافية عن الفروق يف الرتجامت التي بدأت منذ العام  1925وحتى اآلن ،فهناك
اختالفات حتى يف عناوين الدواوين وعناوين القصائد وترتيبها ومضامينها ،هذا باإلضافة إىل أناقة اللغة
ودقتها وقدرتها عىل التعبري عن معنى القصيدة األصيل ،وقد رأينا االختالفات الكبرية يف قصيدة واحدة،
و بالنظر إىل الرتجامت املختلفة ،يالحظ الباحث أن كل مرتجم يبدأ من نقطة الصفر متاماً ،أي أنه ال
يعود إىل الرتجامت السابقة وال يستفيد منها أو ال يشري إىل استفادته من أي ترجمة سابقة ،لنأخذ مثال
ترجمة أخرية لطاغور قام بها الدكتور عبد الواحد لؤلؤة و نرشت عام  ،1995فهو يقول يف مقدمته مبا
يشبه اإلعرتاف " مثة مجازات وإشارات إىل مسائل ثقافية أو دينية أو فلسفية ال بد من االلتفاف عليها ،
واملرتجمون خونة ،ولكنني حاولت جهدي أن امتلص من هذه التهمة ولو أنني اخفيت سطرا من هنا أو
هناك ،وتجاوزت قصيدة كاملة ألن ما فيها قد يخدش الشعور الديني عند املسلم "
وقد يكون هذا أول إعرتاف بالحساسية يف ترجمة طاغور بهذه الطريقة ،واملهم هنا أن الدكتور عبد
الواحد مل يرش إىل ما سبقه من ترجامت أغفلت أو أسقطت أو إلتفّت عىل ما قد يحرج أو يجرح،
أسلوب اإللتفاف أو التغطية قد يفرس جزئيا التسامح والتفهم واالنبهار بشخصية طاغور وأعامله ،هذا
باإلضافة إىل رغبة البعض يف تصدير الشاعر باعتباره قد أدرك حقيقة الوجود واإلله االزيل الواحد ،
ومن يتابع دراسات الناقد عبد العزيز الزيك ومحمد شكري عياد سيلحظ تركيز الناقدين عىل إميان
الشاعر الهندي مبسألة "وحدة الوجود"وهي مسألة تجد لها جذورا ً يف الفلسفة االسالمية .االختالفات
يف ترجامت طاغور الشعرية قد تفهم من خالل الفروق الفردية بني املرتجمني ،ومدى اتقانهم للغة التي
نقلوا منها ،ومن خالل مدى حساسيتهم للجملة الشعرية وتذوقهم لها ،وكذلك من خالل مرجعياتهم
الدينية ودور النرش التي نرشت لهم ،وكذلك األنظمة السياسية واإلجتامعية التي يعيشون فيها،أما
اإلختالفات يف قراءة طاغور التي كانت يف أغلبها تتسم باإلنطباعية والرسعة واالنتقائية وغياب النظرة
الكلية الشاملة فيعود ذلك برأيي إيل أن قراءة طاغور كانت تختلف أيضا باختالف زمان القراءة.

العودة إىل طاغور
يخفت اإلهتامم بطاغور بعد الستينات من القرن املايض ،فال يصدر يف السبعينات سوى إعادة الرتجمة
الهامة والشاملة التي أنجزها بديع حقي ،أو باألحرى ،صدرت الطبعة السادسة من تلك الرتجمة،
وكذلك تصدر دراسة الدكتور محمد شكري عياد – أستاذ اللغة العربية يف جامعة القاهرة -عىل شكل
كت ّيب صغري الحجم يف طبعة متواضعة ،ويف نهاية السبعينات ينرش الناقد عبد العزيز الزيك دراسته
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الهامة عن طاغور يف مجلة فكرية رفيعة تصدر يف الكويت.
ومع بداية التسعينات يعود اإلهتامم بطاغور من جديد ،فهذا الكاتب والشاعر والدبلومايس السعودي
عبد الرحمن غازي القصيبي يرتجم له مختارات من شعره يضمنها أحد كتبه  ،وهو يختار من طاغور
ما يشبهه ،إذ يختار ما وضع عنواناً له هكذا " جولة يف أفكار طاغور" ،وهذه " األفكار" التي اختارها
تشبه متاماً ما كتبه القصيبي يف موضع آخر من ذات الكتاب تحت عنوان " رشارات" ،فظهر املؤلف
وكأنه يقلّد طاغور ليس إالّ.
ويف أوائل التسعينات أيضاً أصدر الناقد محمد شكري عياد دراسة نقديّة شملت نقدا ً واستعراضاً
ألعامل طاغور النرثية والشعرية مل يضف فيها عام كتبه عن طاغور فيام سبق ،بل كان ذلك تكرارا ً ملا
كتبه منذ العام . 1961
وينرش املجمع الثقايف يف أبو ظبي ترجمة لكتاب طاغور " ذكريايت" يف منتصف التسعينات  ،وقد ظهرت
الرتجمة بشكل أنيق ،ويف ذات السنة يصدر كتاب بعنوان" كتب غريت الفكر اإلنساين" وضمنت دراسة
مطولة عن مؤلفات طاغور التي أحدثت تأثريا ً كبريا ُ عىل األدب يف الرشق والغرب  ،وقد استعرض
مؤلف الكتاب حياة طاغور وأعامله وشخصيته وعالقاته وأسفاره وتأثريه األديب والفني والسيايس ،وال
ننىس أيضاً ترجمة الدكتور عبد الواحد لؤلؤة لبعض أشعار طاغور وقد أرشنا إليه فيام سبق .ويف نهاية
التسعينات ،تنرش مجلة " وجهات نظر" يف القاهرة عرضاً لكتاب املفكر الهندي أمارثيا صن حول طاغور
والذي كان بعنوان " طاغور الصويف العظيم ابن الرشق"
ومل يتوقف اإلهتامم بطاغور يف األلفية الثالثة ،ففي العام  ،2000يصدر املجلس األعىل للثقافة يف
القاهرة أعامل محمد شكري عياد عن طاغور مجتمعة تحت عنوان " يف عامل طاغور ،طاغور شاعر
الحب والسالم ،البيت والعامل" ويف ذات العام يف بريوت تصدر ترجمة بديع حقي لديوان " جني
الثامر" بعنوان" سلة الفاكهة" ومراجعة جوزيف إلياس  .ويف دمشق ،تصدر ترجمة لرواية " القصيدة
األخرية " حققها فريد الشحف وثائر زين الدين  .ويف بريوت يصدر كتاب املؤرخ األردين عيل املحافظة
" شخصيات من التاريخ" ويستعرض املؤلف سرية طاغور باعتباره شخصية تاريخ ّية ذات تأثري كبري .
ويف دمشق أيضاً يصدر كتاب ضخم حرره محمد سعيد الطريحي وكان بعنوان" طاغور شاعر الهند
امللهم" ،جمع فيه مقاالت ودراسات كتبها مثقفون ومبدعون عرب يف اإلحتفالية الخاصة مبرور مئة
عام عىل ميالد طاغور ،وأضاف املحرر الكثري من الصور النادرة للشاعر وعائلته وأعامله املرسحية .
ما مييز الرتجامت يف هذه املرحلة اإلهتامم بدقة النص وتطابقه مع األصل اإلنجليزي أو البنغايل ،فباإلضافة
إىل املرتجم هناك أيضاً محقق أو مراجع الرتجمة ،كام أن الرتجامت يف هذه املرحلة تتميز بأنها منتقاة أكرث
فأكرث ،فقد اختفت املختارات أو املقتطفات ،ورغم متيز هذه املرحلة بقلة الدراسات النقدية عن طاغور
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واالكتفاء بتقدميه للقارئ العريب بشكل استعرايض ،إال أن هذه املرحلة متيزت بنوع من تقديم الدراسات
اإلجاملية السابقة عنه ،وكأن هناك نوعاً من اإلكتفاء من الحفر تحت الشاعر وأعامله ،إن قيام املجلس
األعىل للثقافة املرصي بطباعة أعامل الناقد محمد شكري عياد الكاملة عن طاغور نوع من اإلعرتاف بأن
الحديث عن الشاعر قد توقف إىل حد كبري ،مبعنى آخر ،مل يعد هناك نقاد كبار يكتبون عن طاغور.
غني عن القول أن هموم وقضايا الشعر العريب يف السنوات الثالثني أو األربعني املاضية كانت أبعد
ما يكون عن عوامل طاغور واهتامماته ،خاصة وأن العامل العريب دخل مرحلة من التحديات واألزمات
الحادة والعنيفة عىل كل املستويات جعلت مكانة الشعر ترتاجع إىل حد كبري .

دراسات نقدية إجاملية
ليس هناك من ناقد عريب انشغل بطاغور وأعامله كام فعل الناقد الدكتور محمد شكري عياد ،أستاذ األدب
العريب يف جامعة القاهرة ،وميكن اعتبار دراساته النقدية عن الشاعر الهندي الدراسات األكرث عمقاً وشموالً
ومنهجاً علمياً أيضاً .وسنستعرض هنا آراء الناقد يف أعامل طاغور التي مل يطرأ عليها تعديل أو تبديل أوالً
ومل يتجاوزها ناقد آخر ثانياً ،وبالتايل فهي دراسة نقدية إجاملية مل ينب عليها سوى ناقد أو اثنني.
ويف كتابه " طاغور شاعر الحب والسالم " الذي نرش يف العام  ،1961وظل يطبع حتى العام  2000يقول
الدكتور محمد شكري عياد أن هذا الكتاب " سرية أفكار ال سرية أحداث" وهو بهذا يبني منهجه النقدي
يف التعرف عىل عامل طاغور وإبداعاته ،فمن خالل فهم البيئة والثقافة واألحداث التي عاش فيها طاغور
ميكن فهم توجهاته ومضامينه ومفرداته وحتى مواقفه ،مبا يدفعنا إىل القول أن املنهج النقدي الذي
اتبعه الدكتور قريب جدا من املنهج االجتامعي ،حيث يكون النص الفني ابن بيئته ووليد ثقافتة ونتيجة
طبيعية للتحديات املحيطة ،ولهذا يقدم لنا الناقد تفصيالً لتاريخ البنغال عامة ولتاريخ أرسة طاغور
خاصة ،وللديانه الربهمية وللحركات اإلصالحية السابقة ودور أرسة الشاعر فيها وتأثري االستعامر
اإلنكليزي عىل بلده  ،وحفر الناقد عميقاً يف عالقة طاغور بالنصوص الدينية القدمية واستخالصاته ورؤاه،
ومن خالل هذه العالقات املتشابكة ،يقدم لنا الناقد أعامل طاغور اإلبداعية ،بحيث يدلنا عىل أوجه
التأثر والتأثري ،وتبدو دراسة الدكتور عياد ألعامل طاغور بهذا املفهوم دراسة تطبيق ّية ،فهو يفرس اتجاه
طاغور املبكر إىل التخلص من ضغط املوضوعات الدينية املجردة ،واالنشغال بالبحث اإلنساين نتيجة
لتأثره بشعراء ألفياشنافا الشعبيني من جهة ونتيجة لتأثره بوالده الذي عرف عنه نزعاته اإلصالحية من
جهة أخرى ،ومن خالل الربط بني حياة الشاعر وأعامله ،يتوصل الناقد إىل أن يضع يده عىل ما يعتقد
أنه تفسري كامل وشامل ألعامل الشاعر كلها ،فيقول الناقد " لقد كان طاغور تلميذا ً لشعراء ألفياشنافا ،
الذين جعلوا الحب اإلنساين طريقاً إىل عبادة املطلق ،وقد مىض شاعرنا شوطاً أبعد يف عقيدته اإلنسانية
التي هي يف الوقت ذاته حساسيته الشعرية ،فاملطلق والجزيئ ،واملثايل والواقعي ،الجوهر والصورة التي
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حسه بالحياة ،وميتزجان مبا يشبه التناغم املوسيقي ،وهذا أحد
يأخذها هذا الجوهر ،يلتقيان دامئاً يف ّ
مصادر السهولة العجيبة التي نجدها يف شعره ،فليس يف روحه ذلك الرصاع الذي ينشأ من التناقض
بني الواقعي واملثايل يف النفس البرشية ،ولكن فيها – مكان هذا الرصاع – نوعاً من الحنني أو الشوق –
بتعبري الصوفية – يربط بني الواقع واملثال ،وهو شوق ال يهدأ أبدا ً ولكنه ال يصل إىل حد العذاب ،ألن
طريف الواقع واملثايل يلتقيان ويتناغامن دون أن يفقد أحدهام نفسه يف اآلخر ،لهذا يحب الشاعر الصدى
الذي هو واقع وليس بواقع ،هذا الجوهر العجيب الذي يحيك كل يشء ،وهذا الصدى – هذا الجوهر
العجيب -هو نفسه " الهارب " كام سامه يف أحد قصائده الناضجة فيام بعد ،ألنه ال يلمس وال يبرص أبدا ً،
كل يشء .تكاد هذه الفكرة تكون مفتاح أعامل طاغور كلها،
وإن كنا نشعر به يف كل مكان ونجده يف ّ
أو هذا عىل األقل ما يقوله لنا الشاعر نفسه يف ذكرياته عن مرسحية اإلنتقام " إن املوضوع الذي تدور
حوله جميع كتابايت هو لذة الوصول إىل الالمحدود يف املحدود" .
وبهذا املفهوم يفرس الدكتور عياد فكرة الرصاع يف مرسحيات طاغور كلها كام هي حسب املفهوم
الغريب ،بل يقدم طاغور رصاعاً من نوع آخر يتمثل يف " حركة ناعمة سائلة تربط املحدود بالالمحدود" .
بهذه االستخالصات التي يقدمها الناقد عياد يبدو وكأنه أنهى كثريا ً من الجدل حول طاغور وأرساره،
وبرأيي فإن فكرة الناقد حول التناغم بني الواقع واملثال واستبدال الرصاع بفكرة السيولة هي أفكار
جرى تداولها يف الثقافة اإلسالمية التي استبدلت فكرة انتهاك العامل بالتشارك معه ،واستبدلت فكرة
فصل الذات عن املوضوع بإمكانية التالقي عن طريق الوحي والنص املقدس مع رفض كامل للحلولية
 .وقد يفرس هذا رغبة بعض املثقفني واملبدعني العرب من املسلمني واملسيحيني اعتبار طاغور مؤمناً
" بالله الواحد "  ،أو عىل األقل عابدا ً إلله ال يختلف عن الذي تعرفه وتعبده منطقة الرشق األوسط.
الرؤية النقدية التي يقدمها الدكتور عياد حول طاغور تفرس صوفية الشاعر وفنه وفلسفته واتجاهاته
السياسية أيضاً ،وبالتايل فإن كل دراسة نقدية بعد ذلك مل تجد بُدا ً من العودة إىل ما قاله الدكتور عياد،
وهذا ما نجده يف دراسة عبد العزيز الزيك الذي نرش أفضل دراساته عن طاغور يف العام  1977تحت
عنوان " طاغور الفنان "  ،ويعترب هذا الناقد من الذين انشغلوا طويالً بطاغور وأعامله ،ولكن دراسته
التي نحن بصددها كانت تلخيصاً نهائياً – برأيي -لكل ما كتبه الناقد من قبل ،ويف هذه الدراسة املطولة
يقول الكاتب " أن مهمة الفنان األول هي البحث عن الحقيقة الكامنة يف الوجود ثم عرضها يف مناذج فنية
تكشفها للناس أجمعني"  ،وعن تأثري عقيدة وحدة الوجود الهندوسية التي آمن بها طاغور يقول الناقد أن
طاغور آمن بها " ليس ملجرد األخذ عن السلف أو االستجابة لدعوة فقهاء الدين ،بل آمن بها بعد تجربة
خاصة بدأت بالشعور باأللفة الفنية بينه وبني الطبيعة والناس ،ثم االنبهار بالجامل البادي يف الطبيعة
والناس ،ثم إدراك وجود حقيقة كامنة يف مختلف الكائنات تربط بينها وتضمها يف وحدة روحية شاملة" .
ومع احرتامنا ملا يقول الناقد إال أن ما اقرتحه ال يختلف عن فكرة وحدة الوجود الهندوسية أو حتى عام
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جاء به متصوفة اإلسالم الذين دعوا وآمنوا بوحدة الوجود ،خاصة أن الناقد مل يفرس لنا ماهي " األلفة
الفنية" التي تربط بني الطبيعة والناس ،وباملقارنة ،فإن ما اقرتحه الدكتور عياد عن بحث الشاعر عن
الالمحدود من خالل املحدود تبدو أكرث إحكاماً ،ولكن الناقد يعود ليجد الفرق ،فيقول بعد عدة فقرات
أن الشاعر " مل يستطع أن مييز بني موضوع عبادته وموضوع فنه "  ،وال يغفل الناقد " لحظة الكشف"
التي مير بها الشاعر والتي دفعته إىل هذا املوقف  ،وحاول الناقد أن يبحث عن طاغور اإلصالحي
واملتمرد عىل التقاليد القدمية استنادا ً إىل فهم الشاعر الجديد للدين ،وكذلك عزوفه عن املشاركة يف
العمل الوطني الجامهريي" ألن تصادم القوميات يثري الكراهية والفوىض ويدعو ملزيد من العنف" .
ويؤكد الناقد مرة أخرى أن املحور الذي تدور عليه أعامل طاغور اإلبداعية ما هو إال " إلبراز إميانه
العميق بقصيدة وحدة الوجود أساس كيان الدين الهندويك وأروع ما يقتنيه من معتقدات يعتز بها
الهنود ،فال نعجب إذا ما سخَّر طاغور مختلف مواهبه الفنية لحرق أذىك البخور يف محراب عقيدة
اتحاد الله واإلنسان والكون يف وحدة روحية شاملة "  ،وهذا املبدأ الحلويل رفضه محمد شكري عياد
ونفاه عن طاغور بالقول إن املثال والواقع يتناغامن وال يندمجان ،ويعود الناقد إىل تكرار هذه الفكرة
ويحاول من خاللها تفسري أعامل طاغور كلها ،وينتهي إىل القول" ويكرث الشاعر الكالم عن أفكار فلسفية
مشابهة تدور حول وحدة الوجود ،وقد نجح يف أن يضيف لألفكار الصوفية حيوية دافقة وشفافية
حية ،إال أن دوره وقف عند هذا الحد ،وما انرصف الناس عن شعره إالّ بسبب ذلك امللل الذي أملّ بهم
من رتابة مضمون هذا الشعر وتكرار أفكاره رغم اختالف صورها وتعدد خياالته وتجدد صياغتها " .

استخالصات :

ميكن القول بعد هذا كله أن عدد الرتجامت العربية ألعامل طاغور املختلفة كان غري ٍ
كاف إطالقاً،
هذا باإلضافة إىل كونها اجتهادات شخصية ومنفردة ومنعزلة بعضها عن البعض اآلخر ،كام أن هذه
الرتجامت متيزت باالختالفات و اإلنتقائية والترصف الكبري للمرتجم ،وبدا أن الرتجامت مل ترتاكم ومل
تعتمد عىل بعضها البعض ،إىل ذلك  ،فإن الدراسات املعمقة واملنهجية كانت قليلة بصورة الفتة،
واكتفت أغلب الكتابات بوصف الشاعر أنه " عبقري من الرشق" أو " شاعر صويف " أو " رومانيس"
وقد تأثرت قراءته باختالف الفرتة التي درس فيها ،وقد انتهى االهتامم الفني بالشاعر وشعره بسبب
تجاوز األحداث التاريخية لعامله ومقارباته ،أما تأثريه الكبري عىل الشعر والشعراء يف العامل العريب
فقد كان ما بني الحربني العامليتني يف القرن املايض ،ولكن ،ورغم ذلك ،إال أن اسمه وأسطورته ما تزال
حارضة يف عاملنا العريب ،ويشهد عىل ذلك صدور ترجمة هنا أو هناك ألحد أعامله ،أو ورود اسمه
أو اإلحالة إىل إحدى قصائده يف قصيدة لشاعر هنا أو هناك .يقول الشاعر الفلسطيني املعروف عاملياً
محمود درويش يف إحدى قصائدة التي وردت يف ديوان " ملاذا تركت الحصان وحيدا ً " الذي نرشه يف
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منتصف االتسعينات:
عقد إلحدى فقريات طاغور
تدوسه عربات األمري الوسيم
وذلك يف إحالة لقصيدة طاغور وردت يف ديوان " البستاين" يقول فيها :
قطعت سلسل َة العقيق من عنقي ورميتها يف طريقه
نزعت الربق َع عن وجهي،
ُ
ُ
ملاذا تنظرين إ ّيل وتتعجبني يا أ ّمي؟!

أنا أعرف أنه مل يلتقط سلسلتي ،أنا أعرف أنها تحطمت تحت عجالته وتركت بقعة حمراء عىل الرتاب،
وال أحد يعرف ملاذا كانت هديتي وال ملن ؟! .
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( )77مجلة وجهات نظر،عدد،7القاهرة ،1997،ص.50
( )78محمد شكري عياد" ،يف عامل طاغور ،طاغور شاعر الحب والسالم،البيت والعامل" ،املجلس األعىل للثقافة ،القاهرة.2000 ،
( )79بديع حقي ،مرتجم ،سلة الفاكهة -جني الثامر ،دار العلم للماليني ،بريوت.2000 ،
( )80فريد الشحف وثائر زين الدين ( ،مرتجامن)  ،القصيدة األخرية ،دار الحوار ،دمشق.2006،
( )81د .عيل املحافظة ،شخصيات من التاريخ ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت.2009،
( )82محمد سعيد الطريحي ،مصدر سابق متت اإلشارة إليه كثريا ً خالل هذا البحث.
( )83محمد شكري عياد ،طاغور شاعر الحب والسالم ،مصدر سابق،ص-18ص.19
( )84املصدر نفسه،ص .27-26
( )85املصدر نفسه ،ص42
( )86عبد الوهاب املسريي ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،ط ،1دار الرشوق ،القاهرة.1998،
( )87يكتب يوحنا قمري يف مقدمة ترجمته لطاغورماييل" وأسس والد طاغور جمعية دينية تعبد اإلله الواحد الربئ من األشكال"،
يوحنا قمري ،مصدر سابق ،ص ،13وعبد العزيز الزيك الذي يقول أن انفتاح طاغور الفني ما هو إال ترضعات يف محراب الدين
تقرب اإلنسان من الله ،الحقيقة الكربى ومن الوحدة الشاملة ،مصدر سابق ،ص.256
( )88عبد العزيز الزيك ،طاغور الفنان ،يف :عامل الفكر ،املجلد الثامن ،العدد األول ،يونيو ،الكويت،1977 ،ص-255ص286
( )89املصدر السابق ،ص.255
()90املصدر نفسه ،ص.261
( )91املصدر نفسه الصفحة نفسها.
( )92لحظات الكشف مفهوم صويف وفني أيضاُ ،وخري من تحدث فيه املتصوفة عىل اختالف عصورهم وديانتهم من عرب وفرس
وهنود ويونانيني ،أما من أصل لهذه اللحظة فهو الكاتب اإلنجليزي كولن ويلسون يف كتابه الشهري" الالمنتمي".
( )93عبد العزيز زيك ،مصدر سابق ،ص.269
( )94املصدر نفسه ص .270
( )95املصدر نفسه،ص.284
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