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كلمة البيان

غالباً ما تكون البدايات أجمل. إنها حتمل روح املبادرة والنشاط واإلقدام 
التفاؤل واألمل بإجناز متميز وصنع  على خطوات جديدة يدفعها إلى األمام 

واقع أفضل.

وها نحن نخطو اخلطوة األولى يف بوابات عام جديد. عام ال نعرف بعد ماذا 
وراء أبوابه، ولكن اليقني باهلل ثم بإصرارنا وإرادتنا يجعلنا ننظر إلى شمس 
تطل من وراء هذه األبواب حاملة يف ضيائها كل خير ومحبة للبشرية جمعاء.

الشموع  هذه  وأول  األمنيات،  شموع  نشعل  اجلديدة،  السنة  عتبات  عند 
تتمثل يف أن تنطفئ لظى هذه احلروب التي حتاصر الناس وحترق ماضيهم 
السابقة  األعوام  أتعبت  لقد  املجهول.  مهب  مستقبلهم يف  وتذرو  وحاضرهم 
البشرية وشردت الكبار والصغار وأنهكت مقدراتهم. تركت الكبار والصغار يف 
عراء اإلنسانية بال مأوى، أو يف أفضل احلاالت تركتهم يف خيام ال تقي من برد 

الشتاء وال من حر الصيف. 

أحد  وال  تستعر  نار  ورمتهم بحجارة من  املدنيني  أتت على  أعوام عجاف 
كانوا  الذين  الناس  من  املاليني  إطفائها.  قرار  من  وبيد  تنطفئ،  متى  يعرف 

على بوابات أمل جديد
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يعيشون يف أوطانهم آمنني، ابتلعتهم البحار وفتكت بهم الصحراء وقضت على 
مستقبل أطفالهم.

ترى كم من أديب وكم من طبيب وكم من مخترع وكم من منتج كان الوطن 
يترقبهم يف عقول الشباب الذين أصبحوا يعيشون يف املنايف وبالد اللجوء بال 
مأوى. كنا يف السابق عندما يهاجر مبدع إلى الغرب نشعر بخسارة فادحة، 
فكيف اليوم وقد ضاع خيرة شباب الوطن العربي وهاجرت العقول باجلملة إلى 
الغرب. أال يستحق منا العام اجلديد وقفة مليئة باإلحساس والشفقة والعطف 
أطفالهم  عيون  ينظروا يف  أن  احل��روب  فنت  يجدر مبشعلي  ه��ؤالء..أال  على 

ليعرفوا كم من مأساة حلقت بأطفال اآلخرين.

هذه الكلمات هي أوهن ما ميكن أن يقال يف هذا الدمار واخلراب.. ال ميتلك 
األديب أكثر من هكذا سالح، ولكنه مع ذلك سالح قوي إال أن األدباء لألسف 
لم يستعملوه كما يجب. لم جند وقفة حقيقية لألدباء جتاه هذه احلروب التي 
اخلالفات حول  ونشبت  اآلراء  تباينت  العكس  على  بل  بأكملها،  بالداً  دمرت 
قضايا إنسانية يفترض االتفاق حولها كمأساة والسعي لتسليط األضواء عليها.

كانت هذه احلروب ليست أكثر من مادة أدبية انتهزها بعض األدباء ليكتبوا 
أعمالهم من خاللها. لم يكن صوت احلق يف هذه الكتابات إال كبصيص ضوء 

يف منجم ُدفن املوتى حتت أنقاضه.

على بوابات العام اجلديد نطلق أمنيات ثقافية أيضاً، فما فاتنا من إجنازات 
يف العام املاضي، يتوجب علينا البدء به يف العام اجلديد. نحلم يف األيام املقبلة 
أن تعود املؤسسات التي تقشفت بسبب الظروف الراهنة إلى سابق عهدها يف 
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التي هي أهم  الثقافة  التقشف على حساب  الثقافة، وأال يكون  اإلنفاق على 
ركائز التنمية يف املجتمع. يخطئ من يظن أن الثقافة هي يف آخر سطر من 
سطور األولويات، وإن حصل ذلك، فسوف يفقد املجتمع فكره وعقله الناضج.

مديدة  التي ظلت طوال سنوات  األحالم  منها  وأكثر  األمنيات،  كثيرة هي 
مجرد أحالم، فهل نترجمها يف العام اجلديد إلى واقع؟

نأمل ذلك وكل عام وأنت بخير وإبداع.



قــــراءات

بريشة الفنان  التشكيلي محمد الشيباني



قــــــراءات

العدد 570 يناير 102018

تقّدم   2017 بالقاهرة  العني  دار  الــصــادرة عن  الثالث  اجلــديــدة اجلميالت  روايتها  يف 
الروائية الكويتية فوزية شويش السالم نصا سرديا يتسم بقدر كبير من التماسك األدبي 
وتنتظمه حال شعورية واحدة من البداية للنهاية وروحا عامة طاغية جتعل لهذا النص 
مذاقا خاصا وشكال جماليا مختلفا إلى حد بعيد. من أبرز األبعاد اجلمالية التي قدمتها 
الرواية منوذج األب الذي تتصارع عليه هويات عدة، أو باألحرى تسكنه هذه الهويات وتتنازع 
وتتقاسم شخصيته بنوع من السالسة والتمثل الالواعي أو االندماج يف هذه احلضارات 
والثقافات التي تشكل شخصية هذا األب. رمبا هي ثالث ثقافات يف املستوى السطحي أو 
الظاهري، وهي الثقافة العربية البدوية التي تعود أصولها إلى منطقة حائل يف السعودية 
والثقافة الثانية هي العربية الكويتية احلديثة املقترنة بالدولة املدنية احلديثة والناشئة 
والضاربة بقوة يف مسار التعليم والتمدن وغيرها من مظاهر العصرية واحلداثة، بينما 
الغاربة  العثمانية  دولــة اخلالفة  التي جــاءت عبر ميالد يف  التركية  الثالثة هي  الثقافة 
وعبر أم تركية محبة لبلدها ومجبرة على الرحيل مع زوجها احلائلي حيث أهله وأصوله 

وعاداته وتقاليده التي افتقدها ويحن لها.

رواية »اجلميالت الثالث«

لـ: فوزية �سوي�ش ال�سامل

�سراع الهوية 

والذاكرة املت�سلة
بقلم: د. محمد سليم شوشة)*(

)*(	كاتب	مصري.



11 العدد 570 يناير 2018

يتعامل خطاب رواية اجلميالت الثالث 
بــقــدر كــبــيــر مــن الــفــنــيــة فــي متــثــلــه لهذه 
تقاطعها  أو  وتداخلها  املتنوعة  الثقافات 
البيطري  الطبيب  األب؛  شخصية  داخــل 
الدولة  جيش  ثــم  العثمانية  اجلــيــوش  فــي 
الــســعــوديــة الــنــاشــئــة، ثــم الـــعـــازف متاما 
التجارة  سبيل  واختيار  احلــرب  حياة  عن 
عــلــى نــحــو مـــا يــخــتــار بــالــضــبــط الــهــويــة 
قيود  أو  إجبار  أو  انصياع  دون  الكويتية 
فلدينا  نفسه.  يــفــرض  الـــذي  الــواقــع  مــن 
الهويات  املتقلب بني  العربي احلــّر  منــوذج 
كبير  بقدر  جميعا  يعيشها  أو  والثقافات 
ثــم يختار  والــتــوزع السلس،  مــن األريــحــيــة 
بقاء اجلذور  مع  إرادة  الكويتية عن  هويته 
والروافد األخــرى فاعلة فيه طــوال حياته 
ومتتد آثارها إلى األبناء واألجيال التالية. 
الــســرد من  أمـــام أول ســمــات هــذا  لنكون 
من  ومعقد  مركب  لنموذج  ترسيخه  حيث 
الشخصيات الروائية، على أن هذا التعقيد 
يأتي داخل خطاب الرواية على نحو سلس 
والــدالئــل  العفوية  مــن  كبير  بــقــدر  ويتسم 
لألب  الداخلي  والصراع  التنوع  هذا  على 
ويقدر على  والتقاليد  العادات  املتقلب بني 
تبدو  واحــدة  شخصية  في  جميعا  مزجها 

من  كبير  قــدر  على  النهائية  صورتها  فــي 
االلتحاف بسمات إنسانية وكوزموبوليتانية 
رمبــا هي األقــرب إلــى طبيعة تلك احلقبة 
التي تسبق إنشاء احلدود الدولية اجلديدة 
في املنطقة وما كان من توابعها بأن تنفصل 
احلــدود  اجتياز  ويصبح  الهويات،  وتتعدد 
إسقاطها  ميكن  ال  عبور  بأختام  مرهونا 
الطبيعي أن يرتبط  كــان مــن  أبـــدا. ورمبــا 
القومية  بحلم  تلك  بسماته  ــد  ــوال ال هــذا 
العربية ويرتفع بأحالمه مع خطب الزعيم 
ــهــاوى احلــلــم  ــت ــاصــر ثـــم ي ــن جــمــال عــبــد ال
وخطاب   67 نكسة  مــع  كالبلور  ويتحطم 
التنحي لهذا الزعيم الذي كان مسموعا من 
احمليط إلى اخلليج حسب تصريح الرواية 

فوزية	شويش	السالم
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نفسها ورؤيتها. إن السالسة والعفوية التي 
املتنوع  التعقيد والتراكب  تظهر بها مالمح 
بأنها  القول  إلى  لتدفع  في شخصية األب 
التأليف،  أو  االختراع  من  فيها شيء  ليس 
بل تبدو كما لو كانت محض تدوين لسيرة 
هذا الوالد وكتابة تاريخه لفرط ما تتسم به 
من املنطقية والتبرير العفوي لهذا التالطم 
الــثــقــافــي فــي تــكــويــنــه الــداخــلــي واملــشــكــل 
ــل إن هــذا  ــوكــه، ب ــعــاداتــه وتــقــالــيــده وســل ل
شخصية  على  لينعكس  والــتــداخــل  التنوع 
التنوع  األب عثمان الذي يتعامل وفق هذا 
التنوع  واستيعاب  األريحية  من  كبير  بقدر 
كان  ولــهــذا  احلــيــاة  فــي  املطلوب  الطبيعي 
في  ورغبتهم  أبنائه  لتطور  استيعابا  أكثر 
التي  والسينما  الفنون  تشبه  حياة عصرية 
ويقلدونها،  فيها  ويندمجون  يشاهدونها 
فأصوله التركية والكويتية هي التي جتعله 
وقراءتها  وطموحها  ابنته  جموح  يستوعب 
التي ال تنقطع وتنفتح على عديد الثقافات 
مثله عبر القراءة لتبدو مكملة لسيرة هذا 
النموذج اإلنساني املتنوع وغير املنغلق على 
األصول  بينما  بهما.  ويكتفي  وثقافته  ذاته 
تصنع  التي  هي  املنغلقة  البدوية  احلائلية 
ابنته وجموحها  حــدود عامله وحــدود عالم 

الفن  في  مسيرتها  استكمال  في  ورغبتها 
التشكيلي فال يوافق على سفرها إلى أوروبا 
ويدفعها للتعلم داخل الوطن، ليكون هناك 
الناجتني  والــدرامــا  للصراع  املثالي  القدر 
في  الثقافي  والــتــداخــل  التراكب  هــذا  عــن 
ومصدرا  تبدو طوق جناة  التي  الشخصية 
لــلــمــأســاة فــي الــوقــت نــفــســه، فــهــذا األب 
بشكل  العربي  اإلنــســان  حليرة  املمثل  هــو 
مختلفة،  هويات  بني  وتنازعه  وتوزعه  عام 
بني  املشتت  العربي  اإلنــســان  منـــوذج  فهو 
احلياة  في  االنطالق  بني  واجلــمــود،  العلم 
والــتــمــســك بــالــعــادات والــتــقــالــيــد والــتــراث 
برمزية  قدمته  الــذي  النموذج  هو  العربي، 
عالية أعمال روائية كالسيكية مثل عصفور 
من الشرق لتوفيق احلكيم وقنديل أم هاشم 
ليحيى حقي، فرواية اجلميالت الثالث في 
السردي  تقديرنا ال تقل عن هذا املستوى 
وقيمة  حكاياته  وتنوع  اخلطاب  أهمية  في 
النماذج اإلنسانية املطروحة عبر الفن، فهو 
على  ــقــراءة  وال للتأويل  قابل  ســردي  عمل 
أوجه مختلفة وفي مستويات عدة للقراءة.

في  كذلك  الــبــارزة  اجلمالية  القيم  من 
والتفاصيل  للمفردات  متثلها  الرواية  هذه 
اخلاصة بكل ثقافة بحيث تبدو هذه الثقافة 
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وتتجاوز  املــؤكــدة،  ومظاهرها  ببراهينها 
تفرقة  دون  التسمية  عبر  احلضور  مجرد 
الــروايــة  فــخــطــاب  جميعا،  بينها  حــاســمــة 
تفاصيل احلــيــاة  اســتــعــراض  فــي  يــتــمــادى 
ولغة  وعـــادات  وشـــراب  طعام  مــن  التركية 
وكذلك أسماء املناطق واجلوامع والشوارع 
بحيث تــبــدو فــي الــلــوحــة الــعــامــة لــلــروايــة 
صورة هذه احلضارة بنوع من ثقل احلضور 
أو احلضور الذي يفرض نفسه على ذاكرة 
الراوي ويحتل منها مساحته الطبيعية في 
مقابل الثقافتني األخريني اللتني حتضران 
بالكيفية ذاتها من قوة احلضور؛ السعودية/ 
العادات  من  البدوية  الطباع  ذات  احلائلية 
والتقاليد وقسوة العيش واخلبرة في تربية 
احليوانات واخلروج إلى املغازي واحلروب، 
في  كبير  بتفصيل  كــذلــك  جنـــده  مــا  وهـــو 
تبدو  التي  الكويتية  الثقافة  تخص  عــادات 
وســيــطــا بــني االثــنــني واخــتــيــارا وإرادة مت 
الرابط  الوضع  تفضيلها ملا متثله من هذا 
الذي يجدها مكانا  األب  ويستهوي  بينهما 
للموقع  كــذلــك  لــيــكــون  لــتــجــارتــه،  مناسبا 
اجلغرافي أثره في توجيه األحداث ويصبح 
درامــيــا حاسما  فاعال  املــراحــل  بعض  فــي 
ويحدد مصير الشخوص وأطراف القصة.

ناجت  ثمة  الشكلية  البنية  مستوى  فــي 
واملهمة  ــارزة  ــب ال قيمته  لــه  عــفــوي  جمالي 
هذه  خطاب  تشكيل خصوصية  سياق  في 
الــروايــة، فالرواية تبدو روايــة أصــوات، إذ 
 main narrator يختلف الراوي الرئيس
ـــروى  ــبــدل بـــني االبـــنـــة واألب وت ــت فــيــهــا وي
األحداث في كل موضع من وجهة نظر هذا 
ناجت جمالي  لدينا  ليكون  الرئيس،  الــراوي 
األب  بني  الروحية  الشراكة  هذه  وهو  أول 
تتسم  أو  متصلة  ذاكــرة  ينتج  فيما  واالبــنــة 
كثير  بامتداد زمني بخالف ما يحدث في 
مــن احلــــاالت فــي روايــــة األصـــــوات التي 
يكون فيها كل طرف أو راٍو مخبرا وناقال 
لألحداث عينها من وجهة نظر مختلفة أو 
موقع مغاير، لنكون هنا أمام أحداث ممتدة 
التحوالت  عليها  تهيمن  أو  ومتغايرة  زمنيا 
واالجتماعية  الثقافية  املستويات  كافة  في 
هذين  صاحبا  عليها  ويشهد  واالقتصادية 
الصوتني؛ األب واالبنة دون بواعث تشكيك 
أو اختالف فيما ميثل ذاكرة متصلة ومتكاملة 
بــني اجلـــذر وفــرعــه وكـــأن هــنــاك امــتــدادا 
روحيا وعاطفيا بينهما ولتتأكد هذه احلال 
املتنامي  والوجداني  الروحي  التواصل  من 
من جيل آلخر في هوية مستقرة على محبة 
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الكويت واختياره. والقيمة اجلمالية الثانية 
الناجتة عن هذا الشكل اجلديد من رواية 
األصــوات أنــه ال يتم في إطــار مبالغة في 
الفصل بني هذه األصوات وإمنا يحدث نوع 
من احللول أو التبدل في الصوت عبر ما 
ميكن تسميته بحكايات اآلباء املتوارثة أكثر 
األصــوات  لرواية  مباشرا  جتليا  كونها  من 
التي يعلن فيها املؤلف عنوانا فرعيا يحدد 
صاحب الصوت بل يأتي التبديل بينهما هنا 
في رواية اجلميالت دون مقدمات وضمن 
الــســيــرورة الــســرديــة الــعــاديــة املــتــبــعــة من 
البداية كما لو كانت حكايات األب تفرض 
نفسها على صوت االبنة الذي هو األساس 
أو يــأخــذ املــســاحــة األكــبــر، فــتــبــدو االبــنــة 
ومحتوياتها  األب  ذاكــرة  وكيلة طبيعية عن 
دون مبررات في االنتقال ألنه من الطبيعي 
جدا أن يقّص األب على ابنته قصة كفاحه 
الثالث  الثقافات  لــهــذه  محبته  ومــبــررات 
إلــى استقرار  قــادتــه  التي  الــدالئــل  ويــقــدم 
عنوانا  أصبحت  بحيث  الكويت  في  محّب 

لروحه وهويته.

والتحوالت،  باحلكايات  زاخــرة  الرواية 
ميكن وصفها بأنها رواية أجيال على نحو 
خاص وجديد، إذا تأخذ نسقا بنائيا تبادليا 

في الزمن يتنقل بقدر كبير من التحرر من 
الــقــدمي إلـــى احلــديــث ومـــن احلــديــث إلــى 
للزمن  الطبيعي  التنامي  متجاوزا  القدمي 
انكشافه  أو  السرد  رتابة  الرواية  لتتجاوز 
بل  الــقــارئ،  قبل  مــن  بسهولة  واستنتاجه 
يــأخــذ مــا هــو أقـــرب إلــى النسق الــدائــري 
بتحرر  السرد  معه  يــدور  حيث  الزمن  في 
والـــتـــفـــاتـــات تــنــبــع رمبــــا فـــي األصـــــل من 
االستدعاء العاطفي والروحي، فإذا ما كان 
إلى قصة األب  احلنني لألب غالبا عادت 
واستقراره وكفاحه ومسيرته الزاخرة، وإذا 
ما كان احلنني لإلخوة اجتهت إلى سيرتهم 
وتاريخهم وذكرياتهم، وهكذا.. أو يكون هذا 
االستدعاء احلر للحكايات نابعا أحيانا من 
األسئلة احملفزة، أسئلة حول القراءة واملعرفة 
وأسئلة حول العادات والتقاليد وأسئلة عن 
الهوية واحلنني إلى بعض الروافد القدمية، 
أو األسئلة الثقافية املرتبطة باملنع واحتكار 
ما جند في  نحو  تقييدها على  أو  املعرفة 
أول الرواية مع قصة قصيدة امرئ القيس 
عقابي  موقف  أول  في  وتسببت  املمنوعة 
البطلة  له  تتعرض  حتذيري  تعذيري/  أو 
)توناي( ويتسبب في إعادة جرد محتويات 
املكتبة مرة أخرى لتحديد املسموح بقراءته 
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واملمنوع منها. ورمبا يبدو هذا املنع حتفيزا 
وبشكل خاص  األســـاس  فــي  املــعــرفــة  على 
في  والتنقيب  العائلة  هــذه  تــاريــخ  معرفة 
والتعرف  وهويتها  روافدها  وتتبع  جذورها 
في  نــرى  فإننا  ولهذا  رحلتها،  معالم  على 
التوفيق.  من  كبيرا  من  قــدرا  البداية  هذه 
وعلى هذا النحو يبدو النسق احلاكم للسرد 
من  بدافع  العائلة  وسيرة  احلكايات  بتتبع 
العاطفة  دفقات  بتتبع  أو  واألسئلة  البحث 
جتـــاه الــراحــلــني مــن األهــــل؛ وهـــو مــا جند 
مثاله كذلك في احلديث عن حديقة البيت 

األب  استحدثها  التي  وأشجارها  وفواكهها 
في  ليغير  القاسية  الصحراوية  التربة  في 
كله بحيث ترسمه في  للوطن  االبنة  تصور 
التي  اجلميلة  الصورة  بهذه  رسمها  كراسة 
مما  وأشجارها  وحديقته  بيتها  في  تراها 
يدفع مدرسة الرسم الفلسطينية لالستنكار 
صدقها،  بــرغــم  التلميذة  االبــنــة  وتــكــذيــب 
فكأن األب هنا يرسم مالمح الوطن وفق ما 
املتنوعة  املدنية  الثقافة  اختزن بداخله من 
الكويت  االنتماء ألرض  بقوة في  والضاربة 

التي تغلغل حبها في قلبه. 

XXXX
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بقلم: د. عالء اجلابري)*(

(1)

ــة،  ــرواي  لــم يــعــد مــن الــســهــل تــعــريــف ال

واألرجح أن النص الروائي يستطيع استيعاب 

الفنون، يستطيع تسخيرها ألداء  سواه من 

أفـــرط  وإذا  ـــراهـــا،  ي مــقــتــضــيــات ســـرديـــة 

الــكــثــيــرون فــي تــوظــيــف الــرصــد والــكــوالج 

النص  داخل  واإلعالنات  الصحفي  واخلبر 

بوجوب  القارئ  يبارز  عدنان  فإن  الروائي 

استعداده حملاربة االستسالم لدعة احلكي، 

واسترخاء االستماع. إنه يواجهه منذ البداية 

أننا في »حكاية« ليس فقط ألن البطل يعمل 

روائيا، ولكن ألنه مدفوع بفضوله لتصيدها، 

يجهر بذلك على مدى الرواية وطولها، منذ 

بدايتها »أحيانا تُهدينا احلياةُ حكايا عظيمة 

جاءت الرواية السادسة للكاتب الروائي السوري 

عدنان فرزات، »أسبوع حب واحد«، التي صدرت عن 

الهيئة املصرية العامة للكتاب 2017 لتؤكد أن الفنان 

الصحافة  بني  ليجمع  املعرفية  آفاقه  تتسع  الــذي 

واملــســرح ومــقــارنــة األديـــان وحـــوار احلــضــارات ينتج 

نــصــا مــرهــقــا عــلــى مــســتــوى الــتــعــامــل مــعــه، غــيــر أن 

املتعة الناجتة عنه تكون أكثر دميومة وبقاء.

)*(	أكادميي	مصري.
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كل  وظيفة  تعرف  وكأنها 

يتيح  مبـــا  )ص9(،  مـــنـــا« 

ــبــونــي أن  حلـــكـــايـــة الــشــه

من  كبيرة  مساحة  تشغل 

تــتــردد على مدى  الــنــص، 

مختلفة،  بتقنيات  الرواية 

كقوله: »كان يهز األغصان 

كي تطير العصافير، متاًما 

كما فعلت أمامي روساريو 

في لقاء آخر، سأحكي عنه حني أعود إلى 

قصتها من جديد« )ص56(.

كانت ضرورية  التقنية  هذه  أن  ويبدو   

وبــخــاصــة وهـــو يــؤكــدهــا بــذكــر أشــيــاء عن 

إلى  والــعــودة  االنسحاب  »بإمكاني  نفسه: 

الكويت حيث أقيم فيها منذ عشرين عاما 

جهة،  من  )ص37(  ســوريــا«  من  جئت  منذ 

الفني  التناسب  ليحدث  أخــرى  جهة  ومــن 

حب،  عالقة  »متثيل«  على  تقوم  ــة  رواي مع 

عندها،  احلقيقة  اخلياُل  يدعم  سيدة  مع 

إقبالها  في  تــراه  ما  وهــو  يخلقها،  وأحيانا 

على معارض الفن التشكيلي، وشراء بعض 

هذه  جــاءت  لها.  تفسير  وتقدمي  اللوحات 

فيها  املـــرأة  لتصر  اللعبة 

عنها،  الطبيعية  نفي  على 

ــهــا مــســرحــيــة:  وتــوكــيــد أن

»لــن يكون األمــر أكثر من 

مدة عرض املسرحية على 

»هذه متثيلية  اخلشبة«... 

)ص37(  حـــبـــا«،  ولــيــســت 

بقلبينا،  نــحــب  لــن  »نــحــن 

أعــيــش  أن  فـــقـــط  ــــــد  أري

بــطــالهــا« )ص36(،  أنـــت وأنــــا  مــســرحــيــة 

اإليهام  كسر  يربط  املــواضــع.  من  وغيرها 

بتأمالت أعلى من قصة احلب فتراه يذكر 

املــدن؟ سألت  »وكيف متوت  فيقول:  بــالده 

الــعــبــارة مستذكرا  أكــتــب هــذه  وأنـــا  نفسي 

املدن السورية« )ص31(.

 ولعله أحيانا يريد توكيد أن احلياة ذاتها 

ظاهرة متسرح على معنى أن »احملاكاة« فعل 

ال  ما  نفسه  عن  يجهل  وكلنا  فيها،  أساسي 

يتخيل، حتى إن ظاهر األمور اخلادع ال يثبت 

أكثر من  لذلك في  أملح  ولعله  التأمل،  أمــام 

موطن منها: »لكنه ما لبث أن تذكر الفراش 

الــذي سرقه مــن الــفــنــدق، وســأل نفسه إن 

غالف	الرواية
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كان من حقه أن يــزدري هذا السارق الذي 

أطعمه« )ص 69(.

مواطن  عبر  املسرحة  حالة  وتـــزداد   

التعليقات  بــعــض  مــعــهــا  ــبــدو  ي مــتــعــددة 

شبيهة بالنص املرافق للحوار )اإلرشادات 

التالي:  النحو  على  فيكتبها  املسرحية( 

»انتهزت كالمه عن القوة بفكرة براغماتية 

فامتثل«  املزيد،  على  منها  أحصل  لعلي 

كنت  ولــكــن  »نــعــم  يــقــول:  أو  )ص52(... 

سأبقى على تواصل معها، أو على األقل 

أرحل دون نية مبيتة على مثل هكذا فعل.

)السياق غير مفهوم لي(« )ص126(.

(2)

بالتعبير   - اإليهام  كسر  إلى  اللجوء  إن 

املسرحي القدمي - نوع من إشراك املتلقي 

في بناء الرواية والتعامل معها بيقظة ونقد، 

مع  الــروايــة  تعامل  عنه  يبتعد  فال  ثم  ومــن 

ويشير  يغمزها  التاريخية،  األحــداث  بعض 

يستقصي  ال  فهو  واملــراجــعــة؛  بالنقد  إليها 

ولكنه  النثر،  استقصاء  التاريخية  احلادثة 

يومئ لها، ويقتنص داللة ما، أو قيمة بعينها 

تعني على البناء الفني للرواية وتصب فيه: 

املطر  سقوط  الكتابة...  يستحقان  »شيئان 

وسقوط األندلس« )ص13(.

التاريخ عنده نوع من املعرفة التي  إن   

التعامل  تقبل الشك، ووجهة نظر ال يصح 

تُوضع  التي  األخــيــرة  الكلمة  بوصفه  معه 

بعدها األقــالم، حتى يصل األمــر إلى نوع 

من محاكمة التاريخ أو النظرة الرأسية له 

)راجــع  بالوكالة  احلــرب  من  نوعا  بوصفه 

مثال: ص81(.

تفّهم  ذلــك ميكن  مــن   على هــدي 

إشاراته إلى أحداث 1984 في تونس، 

أو املرور سريعا على أحداث اجلزائر 

في التسعينات، وغيرها. إن األحداث 

التاريخية - عنده -: »ال يرثيها سوى 

املــنــحــازة لطرف  الــتــاريــخ  دمـــوع كتب 

أولــى  عنده  واحلــاضــر  )ص31(،  مــا« 

وأعــلــى شــأنــا: »فــالــتــاريــخ ال يتحرك 

من مكانه وبإمكاني العودة إليه وقتما 

أشاء، بينما قصص احلاضر هذه قد 

إلى آخرين، فقررت  أيدينا  تهرب من 

اإلمساك بها« )ص9(.
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(3)

األول  املــؤرق  »وطــن«  عن  البحث  يبدو 

للرواية، سواء كان وطنا حقيقيا من تراب 

)الــشــهــبــونــي، مــثــال(، أو وطــنــا مــن جتربة 

ــة روســــاريــــو(، وتشير  حــب)كــمــا فـــي حــال

فيلح  التماهي  ذلك  من  شيء  إلى  الرواية 

الراوي على أن بينهما شيًئا مشترًكا. على 

ضوء ذلك ميكنك التعامل مع اإلحالة دوما 

إلى السياسي وإقامة موازاة بني السياسي 

والذاتي وأن املجتمع في قراراته السياسية 

تفسير  أو  الـــداخـــلـــيـــة،  تــركــيــبــتــه  يــعــكــس 

الشخوص تبعا لبيئاتهم وأماكنهم.

تشترك قصص احلب مع األوطان املختارة 

في كونها منبعا لألسى. وال تقتصر شاعرية 

املمتزجة  احلــب  قصة  اختيار  على  الــروايــة 

بالوطن أصال وحلمة للحكاية، فهذا األساس 

واحد من »نحو« التأليف عند عدنان فرزات، 

يتناثر فيها من أسماء لشخصيات  وإمنا ما 

أو أماكن مت اختيارها بدقة ليالئم اجلو العام 

للرواية من زوايا عدة. وهذا أمر يحتاج إلى 

بسط وشرح، ولكننا نستطيع أن نفهم ما وراء 

اختيار قصر احلمراء من معاِن، أو »سيدي 

الثمانينات من  أو فترة  إحــاالت،  بوزيد« من 

تغيرات، أو أســمــاء »ســـاري« و»ابـــن زيــدون« 

مرتبطة  ســتــجــدهــا  دالالت  مـــن  ـــل«  و»هـــذي

بشخصيات أصحابها.

 ثـــمـــة إخــــــالص لــلــحــكــي يـــدفـــع إلـــى 

األحيان.  بعض  في  االستطراد  استمراء 

التي  الــعــروس  قصة  من  لذلك  مثال  خذ 

ــع  وول ــرة،  ــطــائ ال فــي  الــشــهــبــونــي  يقابلها 

يقصها،  الــتــي  التفاصيل  بــذكــر  ــــراوي  ال

دورهــا  يقتصر  أو  مجانية  ليست  ولكنها 

على قصص احلب بشكل أو آخر، وتعكس 

بعض متظهراته. وعلى الرغم من االحتفاء 

فإنه  االســتــطــرادات  وكــثــرة  بالتفاصيل، 

النص،  تكملة  في  الفجوات  دور  ينس  لم 

تطور  مراحل  من  يتجاهله  ما  ذلــك  ومــن 

وصوال  دييغو  بأستاذه  الشهبوني  عالقة 

أو  تلميذه،  أمــام  للُسكر  دييغو  الستسالم 

مراحل فتور عالقة فتاة الطائرة بزوجها 

لــــه، صــحــيــح أن ثمة  لــهــجــرهــا  وصـــــوال 

إرهاصات بذلك ولكن األمر ال يبتعد عن 

ربطه بكسر اإليهام، كما سبق.
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ليس  ولكنه  راويـــه،  على  النص  يعتمد 

الراوي العليم - كما قد تظن - ولكنه أذن 

أتت  وإن  يعلق،  ولسان  يربط  وعقل  تعي، 

تأتي صحافية  وتدخالته  الــراوي  تعليقات 

األولى  اللحظات  مثل:«  من  أحيانا  الطابع 

كان  إذا  فيما  التي حتــدد  هــي  السفر  فــي 

سيولد حديث بينك وبني الذي بجانبك أم 

ال، فإذا لم توجد رغبة في الكالم.... ص

أو التأمالت التي تعتمد االستطراد حتى 

تتحول - أحيانا - إلى ما يشبه املقال، وهو 

املناسبة  السرد حركته  يحرك  ذلك ال  في 

لكن  الصماء،  النقد  مقوالت  اعتبرنا  إذا 

بهاء الرواية يقل إذا استغنت عنها.

(4)

ســريــعــا، تــتــخــذ الـــروايـــة الــهــجــوم منذ 

ـــــــى، فـــجـــاهـــرت بــاعــتــبــار  ســـطـــورهـــا األول

الشهبوني - قبل أن نعرف اسمه - رجال 

قسوة  على  اقتصاره  عنه  نافية  صخريا، 

الــصــخــر: »لـــم أتـــوقـــع أن ميــتــلــك الــرجــل 

هكذا  )ص:7(.  فــراشــة«  قــلــب  الــصــخــري 

ــذ مــطــلــعــهــا بــتــقــدمي  تــســتــهــل الــــروايــــة مــن

وعلى  استعارة  بوصفها  األولــى  شخصيتها 

مدى فقرتها األولى يطور استعارته ويكملها: 

»أنزل الرجل الصخري كأس املاء من على 

فمه بحركة هادئة جدا وموزونة كأنه يضع 

الــنــوم« )ص11(.  قبل  الــســريــر  فــي  طفال 

الــروايــة  فــي  لالستعارة  املــتــدرج  والتكوين 

رمبــا كــان شــأنــا عــامــا فتتطور االســتــعــارة 

مطلعها  مــنــذ  مــكــتــمــلــة  عــلــيــك  تــهــجــم  وال 

وليبدي حرصه على توكيد صلته بالصخر، 

الصخر  مــتــالزمــات  اســتــدعــاء  ويصرعلى 

التراثية، ويحيلك إلى تفجر الصخر باخلير 

والنماء« وذلك إذا تأملت »تفجر« ابتسامته 

التي يصفها على النحو التالي: »كيف لرجل 

يحصل  أن  الصلبة  واملالمح  القسوة  بهذه 

من  حتى  استغربت  بل  أدبية؟  جائزة  على 

من  تصاعديا  شكال  تأخذ  التي  ابتسامته 

إلى ضحكة  الشفتني  في  انفراجة صغيرة 

منحدر  فوق  تدحرج صخور صغيرة  تشبه 

جبلي ضيق )ص10( كما في اآلية الكرمية: 

}وإن	من	احلجارة	ملا	يتفجر	منه	األنهار{. 

العربي،  العالم  واحلجارة أصل احلياة في 

والده  يساعد  كرمي  حجر  الشهبوني  ولكن 

منذ صباه، ويذاكر بجد، ويبحث عن مكان 
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له حتت الشمس مبواصفات أخالقية فال 

يرضى باالنغماس في سلبيات املهجر، وال 

إنــه جبل  يطعم - رغــم حاجته - حــرامــا، 

على معنى القوة، واملتانة اجلسدية، وتراكم 

كذرات  وأحــوال مختلفة  بأهوال  شخصيته 

مسار  يحفظ  إنه  النهاية.  في  جبال  ركبت 

األرض،  اســتــقــرار  يسبب  كجبل  احلــكــايــة 

املخطوط عند  أزمــة  فيظهر في وقت حل 

اســتــمــرارهــا  للحكاية  فيحفظ  روســـاريـــو، 

ومصداقيتها.

يحدب  أن  الصخري  للرجل  ذلــك  أتــاح 

على العجوز العمياء، ويشترك في مسرحية 

الــراوي على  بها  التي يعطف  قصة احلــب 

قلبها ملدة »أسبوع واحــد حــب«، ويأتي مبا 

الصخر  بني  تنافرا  ثمة  فليس  يدعم هذا؛ 

واملاء، ولكنه تباين الدور الظاهر واختالف 

يلينه  فالصخر  الطويل،  املــدى  على  األثــر 

املاء ويتفجر منه املاء في الوقت ذاته، واملاء 

على رقته يذيب الصخر ويكون مجراه فيه 

بدأب خاص، ومن ثم تعي الرواية ذلك وال 

املتدرج  والتكوين  متباينة.  العالقة  تظهر 

لالستعارة في الرواية رمبا كان شأنا عاما 

فتتطور االستعارة وال تهجم عليك مكتملة 

منذ مطلعها.

وكان التعويل على ربط » روساريو« باملاء 

أنها/  على  وتعويال  احلياة  أصل  في  بحثا 

باملاء،  حي،يربطها  شــيء  كل  منبت  احلــب 

التي  وهــي  ووسيلتها،  الــطــهــارة  رمــز  وهــو 

تصر على أن يكون الطهر أساس عالقتهما 

سويا: »أريد لهذا احلب أن يعيش أسبوعا 

كامال ال ينتهي بليلة واحدة حتت وطأة نزوة 

مندفعة« )ص115(.

 جاء التركيز على نوع من التماهي بني 

يختبئ  ما  مع  ذلك  ليتوازى  واملــاء  الصخر 

التماثل بني احلكايات  حتت سطحهما من 

التي  احلكايات  سلسلة  وإن  تباينت،  مهما 

مهما  بعضها  عن  تبتعد  ال  الرواية  حتويها 

بدا لك في الظاهر سواء ما تراه من كونها 

توزيعات على حلن واحد أو ما يقوم به من 

تسليم كل حكاية إلى أخرى.

كحديثه  سريعا  تأتي  قد  تــوازيــات  ثمة 

عن دمعة الشهبوني في اللقاء األول معه، ثم 

الذي  املوناليزا  بتمثال   - –مباشرة  يعقبها 
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يكتب الطالب عليه، ثم يشرك احلجر في 

الصفة ذاتها.

الــتــي متثلها  ــعــارة«  »االســت نفهم  إنــنــا 

الشخصيتان على أنها تعبير بهما، بينما 

هذه  إن  آخـــر.  واٍد  فــي  الــروايــة  تتحدث 

فهي  تأليفا،  صعوبتها  قدر  على  التقنية 

ممتعة على مستوى االستقبال، مبا يجب 

معه الــرجــوع والــربــط واالســتــنــتــاج، فال 

طريقا  بوصفها  الرواية  مع  التعامل  يتم 

غــرار  عــلــى  الـــفـــراغ  تــزجــيــة  أو  للتسلية 

املكتوب على وسائل التواصل االجتماعي 

التي ال تتوانى الرواية عن غمزها مرارا، 

وهذا شأن آخر.

XXXX



مـقــاالت

بريشة  الفنان   التشكيلي  علي كمال
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مــقــاالت

الكويت قــدمي، وهــو مــن عمر  الترجمة يف  عمر مهنة 
العصور كموطن  عبر  أراضيها  توافدت على  التي  اللغات 
الهام، ورمبا  للهجرات السكانية بحكم موقعها اجلغرايف 
يعود تاريخ بعضها إلى حضارات غابرة استوطنت البالد 
يف ســالــف األزمـــــان، كــاإلغــريــقــيــة وبــقــايــا آثـــارهـــا املكتوبة 
كمخطوطات نادرة يف جزيرة فيلكا )إيكاروس(، والعربية 
يف فــتــرة مــا قــبــل اإلســــالم ومـــا كــانــت متثله أرض كاظمة 
لــلــتــراث الــعــربــي اإلنــســانــي آنــــذاك وغــيــرهــا، وميــكــن رصــد 
العربية  اللغة  من  بها  للترجمة  الفعلية  احلركة  بدايات 
احلديث  العصر  يف  بالعكس  العكس  أو  االجنليزية  إلــى 
اإلرساليات  تواجد  ثم  البريطاني  االستعمار  حقبة  إلــى 
األمريكية يف القرنني املاضيني باإلضافة إلى ميزة انفتاح 
جتار الغوص من األجيال السابقة مبكرًا على بلدان غير 
عربية بهدف االستثمار االقتصادي خارج حدودها كالهند 
الــقــارة  شبه  يف  وغيرهما  )كــراتــشــي(  وباكستان  )بــومــبــي( 
الــهــنــديــة الــواقــعــة حتــت حــكــم اإلجنــلــيــز آنــــذاك، وازدادت 
احلاجة لها أكثر بعد اكتشاف النفط واالستقالل، وحتول 
الـــبـــالد الحـــقـــًا إلـــى الــنــمــوذج الــكــوزمــوبــولــيــتــانــي املــتــعــدد 
متزايدة،  بأحجام  جاليات  لوفود  والثقافات،  اجلنسيات 
كبيرة ومتنوعة قادمة من أجل إيجاد فرص جديدة للعمل 

ومواكبة الطفرات بأنواعها على أراضيها.

مستقبل الترجمة يف الكويت..
آمال وطموحات

بقلم: بدر أبو رقبة العتيبي)*(

)*(	كاتب	كويتي.
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أكثر من مئة  وفي الكويت اليوم تقريباً 
وافدين  ملقيمني  مختلفة  جنسية  وسبعني 
بلغات  ويتحدثون  الدنيا،  أصقاع  شتى  من 
متعددة تقترب من هذا الرقم، وما تتطلبه 
ومعتمدة  وسيطة  أخــرى  لغات  اختيار  من 
اللغة  من حيث االنتشار اجلغرافي، وتأتي 
بحسب  الرسمية  الدولة  لغة  وهي  العربية 
باملرتبة  الكويتي  الدستور  مــن   )3( املـــادة 
األولى وفي مقدمة اللغات األكثر استخداماً 
أهمية  ذات  وهي  البالد  لغة شعب  بكونها 
ثــقــافــيــة وحـــضـــاريـــة بــالــغــة لــســكــانــهــا من 
واملسلمني  العرب  واملقيمني من  املواطنني  
نظراً لقيمتها الدينية في العبادات كفريضة 
الصالة والدعاء وغيرها، فيما حتتل اللغة 
الكويت  في  ثانية  كلغة  موقعها  االجنليزية 
وعاملياً،  محلياً  عليها  الطلب  زيــادة  بسبب 
وهي من أكثر اللغات التي يتم استخدامها 
أحياناً كلغة ثانية أو كبديل للغة العربية إذا 
كان أحد الطرفني اللذين يتحدثان ال ميكنه 
اتقان لغة الضاد أو حتى من غير الناطقني 

بها.

كــمــا تــوجــد فــي الــكــويــت لــغــات أخــرى 
من  واملقيمني  الــوافــديــن  مــن  كثير  يتقنها 
مختلف مشاربهم بحكم انتمائهم جلنسيات 

وقوميات وثقافات متنوعة، وتعتمد بحسب 
رواجـــهـــا عــلــى مــكــانــة مــثــل هــــذه الــلــغــات 
الفرنسية  كــالــلــغــة  احلـــضـــاري  وتــأثــيــرهــا 
والهندية  والروسية  واإلسبانية  واألملانية 
والفارسية  الفلبينية  والتغالوغ  ـــة  واألوردي
بالفترة  الــبــالد  فــي  ظهرت  وقــد  وغيرها، 
جديدة  لغات  لتعلم  جامحة  نزعة  األخيرة 
واليابانية  والصينية  والــكــوريــة  كالتركية 
العوملة حيث  وغيرها نتيجة تفشي ظاهرة 
أصــبــح الــعــالــم قــريــة كونية بــال شــك، وما 
تداخل بني  ثقافتها االستهالكية من  متليه 
احلضارات اإلنسانية والواقع الذي تفرضه 
التكنولوجية،  الــثــورة  وسائل  تأثير  سلطة 
ومن بينها زيادة الطلب على وسائل الترفيه 
أو  املــســتــوردة  الــدرامــا  كانتشار  البصرية 
لدواعي السفر املختلفة مثل احلاجة امللحة 
لالستتطباب في اخلارج وممارسة التجارة 
من  تبتغيه  ومـــا  والــســيــاحــة  االلــكــتــرونــيــة 

متطلبات أخرى كثيرة وضرورية.

ــرجــمــة وبــحــســب احلــاجــة  ــت ــعــب ال ــل وت
الهوة  في جتسير  مهماً  دوراً  لها  املتزايدة 
الثقافية بني شعوب املعمورة كافة وتقريب 
الــبــعــيــدة بينها، وهـــي بــال شك  املــســافــات 
احلضارات  بني  يربط  حيوي  إنساني  فعل 
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العاملية ويجمع بني أتباعها، وإن كان حديثنا 
الترجمة  نتاج  هنا سيقتصر على مستقبل 
منشورة  كــإصــدارات  املطبوعة  أو  املكتوبة 

في دولة الكويت.

في  مؤسساتي  كعمل  الترجمة  حتظى 
األوســاط  في  طيبة  بسمعة  اليوم  الكويت 
من  كثير  أن  غـــرو  وال  احملــيــطــة،  الــعــربــيــة 
املثقفني العرب يشيدون بني الفينة واألخرى 
بالدور الكبير الذي تبذله حكومتها خاصة 
عبر استعراض جتارب ناجحة تعكس صور 
كتلك  واملــتــرجــمــني،  بالترجمة  اهتمامها 
التي تبرز منها في ترجمات مميزة لبعض 
إصدارات سلسلة عالم املعرفة الصادرة عن 
واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس 
وما متثله من مناذج متقدمة للباحثني عن 
باإلضافة  وبلغات مختلفة،  العاملية  املعرفة 
إلـــى بــعــض اإلصــــــدارات األخــــرى جلهات 
حكومية كالديوان األميري وجامعة الكويت 
وغيرها، وتتراوح قيمة مثل هذه الترجمات 
بحسب مكانة أهميتها في مجاالت علمية 
وأدبية وتاريخية ودراسات وأبحاث متنوعة 

أخرى تسهم جميعها في نشر الوعي.  

وإن كــانــت مــثــل هـــذه اإلبـــداعـــات في 

مــجــال الــتــرجــمــة تــصــدر عـــن مــؤســســات 
وهيئات حكومية إال أنها في حقيقة األمر 
تعتبر نتاج جهود فردية بالنهاية، وال تتطلب 
أيضاً  بثقافتني  وإمنــا  بلغتني  فقط  إملــامــاً 
وثقافة  منها  املــتــرجــم  الــلــغــة  ثــقــافــة  وهـــي 
اللغة املتَرَجم إليها، ألن الترجمة فن وذوق 
وإحساس وغيرها من أدوات جمالية أخرى 
للمترجم احملترف احلصيف  ال غنى عنها 

ناهيك عن كونها علم في املقام األول.

وتواجه الترجمة واملترجمني في الكويت 
اليوم على الصعيد الشخصي واملؤسساتي 
كذلك كدور النشر ومراكز الترجمة وغيرها 
املوجود  أبرز  آنية، ولعل من  عدة حتديات 
الراهن  الوقت  في  الترجمة  بساحة  منها 
استشرافية  بــروح  تلخيصه  ميكن  قد  ومــا 

ذات بعد مستقبلي كالتالي:

1 - الرقابة وما تفرضه من قيود غير 
الترجمة  أن  حيث  تــارة،  النشر  في  مبررة 
من  املزيد  إلى  دومــاً  بحاجة  ثقافي  كمنتج 
احلرية والشفافية بالتعاطي مع مواضيعها 
رسالتها  حتقيق  أجــل  مــن  امللحة  املتنوعة 
اإلبداعية الهادفة، والتحليق مبفهومها نحو 

فضاءات إبداعية أرحب.
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شح  أو  التمويل  مــصــادر  انقطاع   -  2
الدعم املادي والذي قد ينعكس على تقييم 
عمل املترجم وتقدير مكانته في املجتمع وما 
أكمل  تفرغ إلجناز مهمته على  يتطلبه من 
يستحقه  الذي  املجزي  حقه  وإيفائه  وجه، 
نظير جهوده املتعاظمة التي يبذلها كمبدع 

ومتخصص ومحترف في بعض األحيان.

الكفاءة  ذات  املؤهلة  الكوادر  ندرة   - 3
والتي من املمكن أن تضطلع بالدور املنوط 
بها على نحٍو سليم في دفع عجلة الترجمة 
واالرتــــقــــاء بــآلــيــاتــهــا الــوظــيــفــيــة، واألخـــذ 
بعدد  أيــضــاً  االكتفاء  بعدم  االعتبار  بعني 
املؤسسات األكادميية احلالية املوجودة في 
البالد والتي ترفد قطاع الترجمة مبخرجات 
تعليمها وفق برامج مكررة ومستنسخة من 

بعضها البعض أحياناً.

مجال  فــي  التخصصية  فــقــدان   -  4
الترجمة وهو أمر قد ال يقتصر دوره على 
ثقافة  يتطلب  ورمبــا  فقط  اللغوي  اجلانب 
في جزيئات أخرى كأجناس األدب املختلفة 

وأنواع العلوم املتعددة وغيرها.

في  التخصصية  املــراجــع  غــيــاب   -  5
مجال الترجمة وصعوبة الوصول ملصادرها 

والــتــي قد  ــبــالد،  ال فــي  املــتــاحــة  املطبوعة 
بها،  خــاصــة  كتب  مــعــارض  إقــامــة  تتطلب 
بــاإلضــافــة إلــى تــرويــج اإلصــــدارات املهمة 
األخرى للباحثني املتخصصني في اللغويات 
والتعريف بكتب املترجمني الصادرة حديثاً 
أوالً بأول حلث القراء باالطالع أكثر على 
جتاربهم من أجل تشجيع عطائهم اإلبداعي 
واحلرص على زيادة حتفيز نتاجهم املعرفي.

املتعلقة  واألنشطة  الفعاليات  قلة   -  6
املترجم  بدور  والتعريف  الترجمة  مبوضوع 
ورش  إقامة  خــالل  من  املجتمع  في  البارز 
عمل متخصصة ودورات وندوات وملتقيات 
)واجلدير بالذكر هنا بأن ملتقى يوم املترجم 
نوفمبر   8 بتاريخ  أقيم  والــذي  الكويت  في 
وتشجيع  بدعم  رائــدة  مبادرة  كــان  احلالي 
عبد  طــارق  الفاضل  الدكتور  من  شخصي 
العلمية  القامة  -صاحب  الدين  فخر  الله 
السامقة في مجال الترجمة- لتحفيز جهود 
بدورهم  واالحــتــفــاء  الــبــالد  فــي  املترجمني 
محلياً(،  املجتمع  في  مبكانتهم  واالعتراف 
كما أن من األهمية مبكان هنا اإلشارة إلى 
أن إقامة مؤمتر دولي للترجمة في الكويت 
الترجمة في  من شأنه أن يرتقي مبستوى 
البالد ويلفت األنظار نحوها كمنارة عاملية 



العدد 570 يناير 282018

مــقــاالت

في  والعاملني  العلم  هــذا  قيمة  مــن  تُعلي 
في  رؤاهـــم  ويــوحــد  املترجمني  مــن  مجاله 
سبيل تطوير مهنة املترجم ورفع مستواها 
في  تواجهها  التي  الصعوبات  كافة  وتذليل 
بلدنا  بــأن  علمنا  إذا  خاصة  أجمع  العالم 
بسمعة  لله  واحلمد  اليوم  حتظى  الكويت 
طيبة في أوساط املترجمني العرب والذين 
تصريحاتهم  بعض  في  يشيدون  ما  كثيراً 
إلصــدار  مضيئاً  مــركــزاً  بكونها  اإلعالمية 
ــرجــمــة املــمــيــزة  ــت ــعــض كــتــب ســـالســـل ال ب
العالية في األوساط  باملهنية  لها  واملشهود 

الثقافية العربية.

7 - عدم وجــود احتــاد معتمد أو كيان 
نقابي كجمعية نفع عام مشهرة رسميا من 
املترجمني  جتمع  قد  والتي  احلكومة  قبل 
في البالد حتت مظلة واحدة من شأنها أن 
توحد مطالبهم وحتقق أهدافهم في سبيل 
واالرتــقــاء  مستواها  ورفــع  مهنتهم  تطوير 
لوظائفهم  احملتلني  الــدخــالء  ــعــاد  وإب بها 
املتخصصني في سوق  والطارئني من غير 
الــتــرجــمــة احملـــلـــي، ولــعــلــهــا كــانــت واحـــدة 
البيان  بها  خــرج  التي  التوصيات  أهــم  من 
السالف ذكره  املترجم  يوم  مللتقى  اخلتامي 

وحتسب لصاحله بحق.  

ــك اآلمــــال  ــل ــكــن ت ـــم ت وفــــي اخلــــتــــام، ل
من فيض  أعاله سوى غيض  والطموحات 
ومستقبلها،  الكويت  فــي  الترجمة  لــواقــع 
نظيريهما  عن  كثيراً  يختلفان  ال  واللذين 
العربية األخـــرى رغــم غياب  الــبــلــدان  فــي 
اإلحــصــائــيــات الــرســمــيــة الــهــامــة فــي هــذا 
املسوح  أهمية  وإهــمــال  اجلــانــب احلــيــوي، 
عليها  يعتمد  أن  املمكن  من  التي  امليدانية 
سبل  على  للوقوف  العلمية  الدراسات  في 
تطوير آلياتها ووضع احللول الناجعة لكثير 
من مشكالتها ومعاجلة العديد من قضاياها 
بالطريقة املثلى الحقاً، ناهيك عن استلهام 
رؤية مستقبلية لها تسهم بترسيخ مفهومها 
كــثــقــافــة مــتــأصــلــة وراســـخـــة جـــذورهـــا في 
ضمير ووجدان اجلمهور العربي من احمليط 
من  دارسيها  بالتالي  وتشجع  اخلليج،  إلى 
جيل الشباب على مزيٍد من البحث والبذل 
والعطاء من أجل النهوض بأمتهم واستعادة 
بني على  الــذي  الريادي  دورهــا احلضاري 
أبنائها  من  العظماء  أشهر  بعض  سواعد 
عــبــر الــتــاريــخ ومـــن بينهم املــتــرجــمــون من 
والعلمية  الفكرية  بقيمتهم  االعتراف  باب 
العربية على سبيل  واملهنية في مجتمعاتنا 

املثال ال احلصر بالتأكيد.
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وأنا هنا لست أُعادي الكتابة عن احلب، 
األوحــد،  املوضوع  يكون  أن  أستغرب  لكّني 
أو موضوعا يدس أنفه في كل قصة، وكأن 
عــنــاصــر الــقــصــة صـــــارت: الــشــخــصــيــات، 
وقصة   ... و  واملكان،  والزمان  واألحـــداث، 

حبيبني! 

والسؤال هنا: من أين أتى هذا االنطباع 
الذي صار واقًعا بشكٍل أو بآخر؟ 

زمن ما قبل السرد

ـــى الــشــعــر اجلــاهــلــي،  حــيــنــمــا نــرجــع إل
)مدح،  كان غرضها  أّيــا  القصيدة  أّن  جند 
هجاء، رثاء ... إلخ( تُفتتح في الغالب األعّم 
بأمرين؛ الغزل، أو البكاء على األطالل، أو 
اجلماِلي  الُعرف  كــان  هــذا  أحيانا.  كليهما 
ر في ذلك العصر؛  والفنّي آنذاك. وهذا ُمبرَّ

مرعى،  أفضل  عن  للبحث  الترحال  حيث 
وما يتبع ذلك من فراق حتمي يثير حالة من 
الشجن الدائم لدى العربّي الذي يشعر بأّن 
الفراق قَدُره. لذا، فإّن البكاء على األطالل 
شعور ُوجودي لدى أّي عربي آنذاك، شعور 
يستسيغه كّل فرد من اجلمهور الذي سيسمع 

ْرد! احلبُّ حماُر السَّ

بقلم: حياة الياقوت)*(

يفاجئني هذا االنطباع العام الفاِشي لدى الكثير من القراء، وبعض الُكّتاب 
ْرِدّي )الرواية والقصة القصيرة حتديدا( يجب أن يحوي قصة  أّن العمل السَّ
يودُّ  التي  للقضية  ناقلًة  قصًة  أو  للعمل،  الرئيسة  القصة  أكانت  ســواء  حــّب، 

الكاتب أن يتناولها. 

)*(	كاتبة	كويتية.
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وشخصّي  واقعّي  معنى  ذو  ألّنه  القصيدة، 
ما  كثيرا  فهو  الغزل،  وكذلك  لــه.  بالنسبة 
يرتبط بفراق احلبيبة الراحلة »وّدْع هريرة 
أطــالل  »خلــولــة   ،»... مــرحتــل  الــركــب  إّن 
ببرقة ثهمد«، »يا دار عبلة باجلواء تكلمي 
...«. وحتى وإن لم يرتبط بالفراق حتديدا، 
فاحلب في الوجدان العربي مرتبط باللوعة 
والسهر والعذاب، وكل هذه املعاني تناسب 
طبيعة العربي امللتاع ببيئة قاسية. فالغزل 
في الشعر اجلاهلي ليس طقسا احتفاليا، 
تبّث  يثير احلب مشاعر مبهجة  وقليال ما 
في  إال  واحلــيــاة،  البهجة  الشاعر  روح  في 
بــعــض الــقــصــائــد كــقــصــيــدة عــنــتــرة الـــذي 

يشجعه تذّكر عبلة على القتال:
ألنها ال��س��ي��وِف  تقبيَل  ف���وددُت 

مل��ع��ت ك���ب���ارِق ث���غ���ِرِك امل��ت��ب��ّس��ِم 

التي  »الــبـُـردة«  أّن قصيدة مثل  لهذا جند 
قالها كعب بن زهير - رضي الله عنه - أمام 
والــســالم- قصيدة  الــصــالة  –عليه  الــرســول 
جاهلية بامتياز! فهي تبدأ بذكر احلبيبة سعاد 
)الوهمّية بطبيعة احلال( التي بانت وابتعدت:

باَنت ُسعاُد َفَقلبي الَيوَم َمتبوُل
��ٌم ِإث���َره���ا َل���م ُي��ف��َد َم��ك��ب��وُل  ُم��َت��يَّ

تاريخ  على  املُّطلع  غير  يستغرب  وقــد 
يوم  أول  في  رجــل  يقول  أن  العربّي  األدب 

إلسالمه قصيدة ميتدح فيها الرسول عليه 
الصالة والسالم طالبا منه العفو، والعدول 
عــن إهـــدار دمــه، ويــبــدأهــا مبديح حبيبته 
وحسب،  هــذا  وليس  فيها.  والتغّزل  سعاد 
محتوى« سريع، جند  »حتليل  أجرينا  فــإذا 
بيتا، خصص   59 من  املكونة  القصيدة  أّن 
منها 16 بيتا ملديح احلبيبة الراحلة سعاد. 
ثم انتقل الشاعر –رضي الله عنه - لوصف 
الناقة التي رحلت بسعاد إلى أرض بعيدة. 
ــرســول –عليه الــصــالة  ولـــم يــبــدأ بــذكــر ال
البيت 39  فــي  إال  اإلســـالم  أو  والــســالم- 
القصيدة ذهب  ثلثي  أن  القصيدة. أي  من 
ملــوضــوع آخـــر غــيــر الــغــرض الـــذي نظمت 

القصيدة من أجله! 

الله عنه - يصف  وجند كعبا - رضي 
سعاد قائال:

َه��ي��ف��اُء ُم��ق��ِب��َل��ًة َع���ج���زاُء ُم���دِب���َرًة
طوُل  َوال  ِمنها  ِقَصٌر  ُيشَتكى  ال 

وهذا وصف أقل ما يقال عنه إّنه غير 
الرسول عليه  األقــل في حضرة  الئق على 
ينَه  لَْم  ِلَم  الصالة والسالم. والسؤال هنا، 
الرسول عليه الصالة والسالم أو الصحابة 
كعًبا رضي الله عنه عن هذا البيت مثال؟ 

نظمها  ــيــة،  جــاهــل قــصــيــدة  هــــذه  ألّن 
ناظمها وهو جديد على اإلسالم وأحكامه. 
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لبيئته.  الفنية  التقاليد  عليه  غلبت  شاعر 
بعد زمن من إسالمه رضي الله عنه، جند 
عنه  الله  رضي  زهير  بن  كعب  قصائد  أّن 
تــغــّيــرت وانــســلــخــت مــن ِجــلـْـدهــا اجلاهلي 

وأعرافه الفنّية. 

إذا، القاعدة أّن تغّير بيئة الشاعر، يغير 
على  يخفى  وال  املعنى.  عن  تعبيره  طريقة 
للشاعر  الطريفة  القصة  الــكــرمي  الــقــارئ 
من  بتعابير  اخلليفة  ميتدح  أن  أراد  الــذي 

بيئته الشخصية، فقال:
ِللُود  ِحفاِظَك  في  َكالَكلِب  َأن��َت 

َوَك��ال��َت��ي��ِس ف��ي ِق���راِع اخُل��ط��وِب

أدرك اخلليفة أنه أراد املدح، وإن جاءت 
التعابير قاسية ومسيئة في ظاهرها. فأمر 
قــرب  دار  للشاعر  تخصص  أن  اخلليفة 
دجلة. وبعد فترة ُسئل عن آخر ما قال من 

شعر، فكان:
ُعيوُن املَها َبنَي الرصاَفِة َواجِلسِر

نَب الَهوى ِمن َحيُث َأدري َوال َأدِري  َجَ

فلننظر كيف أن تغّير بيئة الشاعر، غير 
تعابيره، وغير اهتماماته أيضا وأفكاره. 

آخر  )توفي  البوصيري  أّن  جند  ولهذا 
كتب  حينما  عشر(  الثالث  امليالدي  القرن 
بل  بغيره،  أو  بغزل  ال  يبدأها  لم  »البردة«، 

دخل في املوضوع مباشرة:

��م دائ��ًم��ا أب��دا م���والي ص��لِّ وس��لِّ
ُكّلهِم  اخَل��ْل��ِق  خيِر  حبيبِك  على 

وحتى حينما نظم أحمد شوقي )توفي 
نهج  العشرين(  القرن  من  الثالثينات  في 
ــبــردة، اخــتــار عــمــدا وقــصــدا أن يبدأها  ال
بل  عــصــره،  تقليد  هــذا  ألن  ليس  بالغزل، 
اّتباعا وتناصا مع بردة كعب بن زهير رضي 

الله عنه. فنجد شوقي يقول:
رمٌي   َعلى   القاِع   َبنَي   الباِن   َوالَعَلِم   

َأَحلَّ  َسفَك   َدمي   في   اأَلشُهِر   احُلُرِم

واحلاصل أّنه بتغير العصور، تغّيَر الشعر، 
وصار الشاعر حينما يتغزل، فإنه يتغزل لغرض 
أو  مــقــدمــًة،  يستخدمه  وال  وحــســب.  ــغــزل  ال
متهيًدا، أو أداًة لغرض آخر. لقد حترر الشاعر 
فــي عصر  القاسية  الــوجــدانــيــة  الــســطــوة  مــن 
اجلاهلية، ما عاد الهم الوجودي للشاعر شجون 
التنقل والفراق، بل هموم أخرى. فانتفى غرض 
االبــتــداء بالغزل أو وصــف األطـــالل. وهــذا ال 
بل  العربي،  الشعر  اختفى من  الغزل  أن  يعني 
لغرض  غزال  عام  بكل  كان  لكنه  ظل حاضرا، 
أو  آخــر،  لغرض  بها  يتوصل  وسيلة  ال  الغزل، 

متهيد الزم يفتتح به كل موضوع. 
زمن ما قبل الرواية

اليوم،  ــا  أّم الــعــرب.  كــان الشعر ديـــوان 
فقد صارت الغلبة للسرد وحتديدا الرواية 
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التي صارت »سجّل العرب« وشاغلتهم. لكن 
الرواية )على  إلى عصور ما قبل  لو عدنا 
اعتبار أن الرواية صنف أدبي حديث نسبيا 
على العرب( ودرسنا بعض النصوص العربية 
الكالسيكية التي تعد سردية، لكنها ليست 
احلديث.  بشكلها  الرواية  لشروط  موافقة 
نصوص مثل قصة »حي بن يقظان« )التي 
ألهمت دانييل ديفو روايته الشهرة »روبنسن 
كروزو« والتي يعتبرها بعض مؤرخي األدب 
»كليلة  أو  اإلنــكــلــيــزيــة(،  باللغة  روايـــة  أول 
ودمنة« )رغم أصله غير العربي(، أو »ألف 
ليلة وليلة« )رغم أن مؤلفه غير معروف(، 
أو »رســالــة الــغــفــران« ألبــي الــعــالء املعري 
أن  الــشــعــري(، جنــد  محتواها  كثرة  )رغــم 
احلّب ليس قضية رئيسة أو الزمة متكررة 
والروايات  القصص  في  احلاصل  هو  كما 
التي نقرأها اليوم، والتي تعاني من فائض 

عشقّي هائل. 
بني حمار الشعر وحمار السرد!

إذا أنت لم تعشق ولم َتْدِر ما الهوى
حمار ف��أن��َت  ِتْبنا  واعتلف  فقم 

يزعم الشاعر أّن احلب ليس من صفات 
بشري  نشاط  وأّنه  الله-،  -أجلكم  احلمير 
صرف. وال أظن أّنه سبق ألحد أْن أجرى 
دراســــة عــلــى احلــمــيــر أو غــيــرهــا لتقصي 

معلّقة  املسألة  تظل  لذا  العاطفي،  سلوكها 
حلني تصدي أحد العلماء لها. 

وباحلديث عن احلمير - أجلكم الله - ، 
عر«! هذا ألّنه أسهل  َجز حمار الشِّ يقال »الرَّ
بحور الشعر، وميكن أن يحمل ما ال يحمل 
هذا  امتطاء  املوهبة  لقليلي  وميكن  غيره، 
البحر السائغ. أما في عالم السرد، فيمكنني 
أن أقول: »احلب حمار السرد«! صار احلّب 
كما  الــقــاص،  أو  ــروائــي  ال بها  يتوسل  أداة 

يتوسل الشاعر املتواضع ببحر الرجز. 

ثــّمــة  أن  يـــالحـــظ  أن  لــلــراصــد  ميــكــن 
قصة حّب مدسوسة في الغالبية الساحقة 
أكانت  والــروايــات، ســواء  املاحقة للقصص 
هي القصة الرئيسة، أو كانت عّكازا لفكرة 
الكتاب  أن  الــواضــح لألسف  أخـــرى. ومــن 
ســواء-  حــد  على  واملبتدئني  –املتمّرسني 
يقعون في أحضان هذه الوسيلة، حتى صار 
اجلاهلية  عصر  في  الشعراء  حــال  حالهم 
ــع على  الــذيــن اســتــخــدمــوا الــغــزل والــتــفــجُّ
األطالل الفتتاح قصائدهم. هذا مع الفارق 
الكبير، فاجلاهلي كان يفتتح القصيدة بها 
هذه  حــذف  أي ميكن  لــغــرضــه،  ينتقل  ثــم 
وكان  اللب.  إلى  واالنتقال  بسهولة  األبيات 
الشاعر اجلاهلي يرّكز على احلب املرتبط 
بالفراق حتديدا، كان احلّب لديه همُّ صغير 
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نابع من همٍّ أكبر وهو الترّحل وما يطرحه 
من حالة َشَجن وجودّي. 

أدوات  لديه  املُِجيد  الكاتب  أّن  صحيح 
في  املقلق  لكن  والفكرة.  اللغة  مثل  أخــرى 
يكتب  أن  املــوهــبــة  لقليل  أّنـــه ميكن  األمـــر 
ما  ألن  فقط  ساحقا  جناحا  وينجح  شيئا 
كتبه قصة حب. ملاذا ينجح؟ ال لشيء سوى 
القضية  احلــب،  اخلــاصــة.  احلــب  لطبيعة 
السائغة الشائعة التي تلقى قبوال من اجلميع 
ألنها تضرب على أوتار مشدودة. ألّن جزءا 
بشكل  العواطف  على  مفطور  اإلنسان  من 
السهل  ومــن  الشهوة حتديدا.  وعلى  عــام، 
أن تخاطب شيئا دنيَّا في اإلنسان، من أن 
من  تقلل  بهذا  ألنــك  ساميا  شيئا  تخاطب 
األمر  تقول.  ما  الذي سيستسيغ  اجلمهور 
)نــوع  »كينوا«  الـــ  ويبيع  القمح،  يبيع  كمن 
من احلبوب تزرع في أمريكا اجلنوبية(، ال 

مقارنة بني شعبية االثنني وقبولهما. 
التفسير اجلذرّي

ميكنه  املتمكن،  غير  الكاتب  حتى  إًذا، 
أن يأتي بنص سردي ال بأس به إذا ضّمنه 
قصة حب، وميكنه أن يأتي بنص رائع إذا 
كان النص بأكمله قصة حب. هذا النجاح 
إلى  بــل  الــكــاتــب،  إلــى موهبة  ليس عــائــدا 
سواغ املوضوع الذي يتناوله، موضوع يعجب 

هذا  في  والفضل  شعبي،  موضوع  العامة، 
فعقود  ولألغانّي.  العربية،  للسينما  برأيي 
تعرض  العربي،  اإلنسان  على  مرت  طويلة 
عمليات  مستمرة،  برمجة  لعمليات  فيها 
غسيل دماغ، بحيث صار ال يستسيغ قصة 
بني  بــحــب  متعلقا  شــيــئــا  تــضــمــن  أن  دون 
حبيبني. وانسحب هذا بدوره على الذائقة 
القارئ  من  كل  فصار  السرد،  في  العربية 
والكاتب على حد سواء عبيدا لهذه الذائقة 

املبرمجة. 

وهـــذا االعــتــمــاد اإلْزَمـــانـــّي على احلب 
يبرمج  ألنه  خطير،  السردية  األعمال  في 
على  وأكثر  أكثر  اإلنــســان  ويبرمج  الــقــارئ 
منط تفكير معني، حتى يصير ال يستسيغ 
ترّطبه وتنزل  أي عمل دون قصة عاطفية 
ــى مستوى أرضـــّي وبــســيــط. ثــم بعد  بــه إل
حب  قصة  دون  احلــيــاة  تستسيغ  ال  ذلــك 
الذي  يبحثون عن احلب  الناس  ما. وجتد 
ثم  فيكتئبون،  يجدون،  ال  ثم  عنه  يقرؤون 
ثم  التركية،  املسلسالت  مبشاهدة  يتسلون 
تنفطر قلوبهم، ثم يتسّخطون على واقعهم. 
خلقت  التي  للدراما  شكرا  لــألدب،  شكرا 
الــراضــني. قصص  غير  البشر  من  أجياال 
ـــرد فــي األدب، وحــتــى في  ت ــتــي  ال احلـــب 
التاريخ فيها مبالغة بطبيعة احلال، وتركيز 
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الــعــالقــة وتضخيمها  بـــؤر مــعــني مــن  عــلــى 
ألعــراض السرد وألغــراض احلبكة، وهذا 
مــا ال يــحــدث فــي الـــواقـــع. ولــنــالحــظ أن 
كلها  خلدت  التي  احلقيقية  احلب  قصص 
أو  بشكل  مستحيل  حلــب  قصصا  كــانــت 
بآخر، حب تترّصده العقبات: عنترة وعبلة، 
قيس  وتــوبــة،  األخيلية  ليلى  وليلى،  قيس 
بن ذريح ولبنى، جميل وبثينة، كثّير وعزة. 
عادت  ملا  تــزوجــوا،  ولــو  يتزوجوا،  لم  كلهم 
وتستحق  ومضّخمة  للواقع  ُمفاِرقة  القصة 
الكتابة عنها، اللهم إال قيس بن ُذريح ولبنى 
اللذين تزوجا، ثم ُفّرقا، ثم تزوج كل منهما 
بشخص آخر، ثم تزوجا مجددا. والنتيجة 
لهذا القصف من قصص احلب املستحيل؟ 
الذين  عاطفيا  البشر احملبطني  من  املزيد 
بطوليا  يجدوا حبا مستحيال أسطوريا  لم 
إحباطاتنا  عن  هذا فضال  التاريخ.  يخلده 
خير!  كل  الله  جزاكم  األخــرى.  احلضارية 
خــالصــة الــقــول، أن هـــذا الــهــوس احلــّبــي 
التي  مثل  ِغَمامات  يــرتــدون  الناس  يجعل 
يرتديها احلصان حتى ال يرى سوى ما يراد 
أيها  املتاعيس صنعت  كم من  يــراه.  أن  له 

احلب األدبي؟!

وإذا خلت رواية ما من قصة حب، يبدأ 
بني  ما  عالقة  عن  بالبحث  تلقائيا  القراء 

حب  قصة  لعل  وتلك،  الفالنية  الشخصية 
ما تبرز في فصل من فصول الرواية! مرة 
معينة،  توقعات  على  القارئ  بُرمج  أخــرى، 
واألخطر أن ينقل هذه البرمجة إلى حياته 

اليومية، فيغدو آلة لسوء الظن والنميمة.
»معادا أو معارا«

ــمــا يــتــعــلــق  األمــــــر اآلخــــــر اخلـــطـــر فــي
باالعتماد على احلب في األعمال السردية، 
هو أن فرصة الكاتب أن يأتي بقصة حب 
أنه  بسبب  قليلة  فرصة  ومدهشة  أصيلة 
أشبع معاجلة وتداوال وضربا وركال! وهذا 
أمر يجب أخذه بعني االعتبار ملن يكتب ألن 
هدفه أن يأتي »مبا لم تأِت به األوائل«، ال 

من يكتب ولسان حاله يقول: 
ُم���ع���اًرا وم����ا أران������ا ن���ق���وُل إال 

وُم����ع����اًدا م���ن ق��وِل��ن��ا َم����ْك����ُرورا

ــغــرامــي في  ــشــاد ال أتــفــهــم هـــذا االحــت
الرواية  لكن  للترفيه.  فالسينما  السينما، 
إذا كانت  لــلــتــرقــيــة!  ــل  ب لــلــتــرفــيــه،  لــيــســت 
املشاهد، فاألدب  الدراما أجيرة لدى ذوق 
يكون،  كيف  ويتعلم  سيدا،  يكون  أن  عليه 
وإال سيكون مجّرد أجير مرتزق تتحّكم به 

اجلماهير بذوقها املُبرمج على االتضاع. 



أعـــالم

بريشة الفنان  التشكيلي عبدالعزيز املبرزي
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أعـــــــالم

كان الفقيد - يرحمة الله - من أنزه من تعاملت معهم منذ مطلع الثمانينات عندما 

أصدرت كتابي األول عن جزيرة فيلكا، فلمست فيه السماحة في التعامل بيًعا وشراء.

وكان مقر مكتبته وقتها في منطقة الشرق من الكويت العاصمة قبل أن ينتقل بها إلى 

منطقة »حولي« فكنت أزوره بني فترة وأخــرى، أجالسه وآنس حلديثه واطالعه الواسع 

فقدت الكويت أحد رمــوز الفكر والثقافة والتنوير، ورائــد من رواد العمل 
للنشر  الربيعان  شركة  الربيعان صاحب  يحيى  األستاذ  وهو  أال  االجتماعي 
الكويتية.  الكتب  الكثير من  ووزع  الكتاب. نشر  وأول مدير ملعرض  والتوزيع، 

وغيرها، وساهم مساهمة فعالة يف احلياة االجتماعية طول فترة حياته.

يحيى الربيعان
(1943 - 2017م(

الرائد االجتماعي.. وأول مدير ملعرض الكتاب

بقلم: خالد سالم األنصاري)*(

)*(	باحث	كويتي.
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عــلــى كــل جــديــد يصدر 

في الكويت وخارجها.

> مراحل حياته

أبرز  الرجل من  يُعد 

رجال العمل االجتماعي 

فلقد  رواده،  أحـــد  بـــل 

شــارك فــي هــذا املجال 

منذ  وبالتحديد  مبكًرا 

عام 1961م عندما هدد 

الرئيس  العراقي عبدالكرمي قاسم الكويت 

ترك  مباشرة، حيث  استقاللها  إعالن  بعد 

ــثــانــويــة وانـــخـــرط فـــي اجلــيــش  ــة ال املــرحــل

واستمر  الوطن  أرض  عن  مدافًعا  الكويتي 

فيه إلى ما بعد زوال الغمة.

عمل بعد ذلك في مجلس الوزراء وذلك 

في عام 1967م في جلنة الفنون واآلداب.

للثقافة  الوطني  املجلس  تأسيس  وعند 

انتدب  1973م  عــام  فــي  واآلداب  والفنون 

باإلضافة  تخصصه  نفس  فــي  فيه  للعمل 

إلى تولي إدارة معرض الكتاب منذ معرضه 

األول عام 1975 وحتى عام 1986.

> تأسيسه لدار النشر

أسس األستاذ يحيى 

لنشر  داًرا  الــربــيــعــان 

سّماها  الــكــتــب  ــع  ــوزي وت

للنشر  الــربــيــعــان  »دار 

وقتها  وكانت  والتوزيع« 

النشر  دور  أنــشــط  مــن 

ــوزيــع فــي الــكــويــت،  ــت وال

ســـاهـــمـــت فــــي طــبــاعــة 

من  لــعــدد  والـــدراســـات  الكتب  مــن  الكثير 

وغيرهم  الكويتيني  واألســـاتـــذة  املــفــكــريــن 

يطبعون  من  مؤلفات  توزيع  إلــى  باإلضافة 

كتبهم على نفقتهم اخلاصة.

> نشاطه االجتماعي

لــعــضــويــة  انـــضـــم  1968م  عــــام  فـــي 

ـــه دور  رابـــطـــة االجــتــمــاعــيــني، فـــكـــان ل

وإدارتــهــا  وبرامجها  أنشطتها  فــي  بـــارز 

من  اإلدارة  أعــضــاء مجلس  زمــالئــه  مــع 

واللقاءات  والــنــدوات  احملاضرات  خالل 

في مجال تخصص  غالبيتها  كانت  التي 

الرابطة وهو العمل االجتماعي والتربوي 

الراحل	يحيى	الربيعان
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بــاإلضــافــة إلـــى مــشــاركــاتــهــا فــي كــل ما 

يستجد على الساحة الكويتية من أحداث 

حقوق  وبخاصة  الكويتي  املواطن  تخص 

والبرملانية  السياسية  الكويتية  املــــرأة 

والــذي طال اجلــدل حوله إلى أن حتقق 

وغيرهم  الرابطة  وإصــرار  سعي  بفضل 

من الناشطني الكويتيني في هذا املجال، 

ــادوا  وكـــان الــراحــل مــن األوائــــل الــذيــن ن

بإعطاء املرأة هذه احلقوق.

> قالوا فيه

باحترام  الربيعان  يحيى  األستاذ  حظي 

معه،  وتعامل  وزامله  عرفه  من  كل  وتقدير 

فاضل خلف  الكبير  أستاذنا  به  أشاد  فقد 

نصيًرا  الربيعان  األســتــاذ  »عرفنا  قــائــاًل: 

بقضايا  ومهموًما  والتعبير،  الفكر  احلرية 

ويكتب  ــقــرأ  وي ينشر  فــهــو  الــعــربــيــة،  أمــتــه 

املبكرة  األصــوات  من  كــان  ولعله  ويناقش. 

وزير	الدفاع	حالًيا	وزير	شؤون	الديوان	األميري	آنذاك	الشيخ	ناصر	صباح	األحمد	يفتتح	جتديد	
مكتبة	الربيعان	مبشاركة	مؤسسها	يحيى	الربيعان	
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التي دعت إلى إعطاء املرأة حق التصويت، 

وظل دائًما رجل فكر. وال يوجد في الكويت 

له  وزع  أو  لــه  ونــشــر  إال  كــاتــب  أو  أديــــب 

الربيعان مؤلفاته«.

عبدالرحمن  األســتــاذ  أيًضا  فيه  وقــال 

االجتماعيني  رابــطــة  أمــنــاء  أحــد  التوحيد 

الــســابــقــني: »قــضــي - يقصد الــربــيــعــان - 

االجتماعي  للعمل  حــيــاتــه  وكـــرس  شــبــابــه 

فقد  الطويل،  مــشــواره  في  به  التزم  الــذي 

انضم لعضوية الرابطة العام 1968م وتولى 

أديب  أنه  العام، فضاًل عن  أمينها  منصب 

وكــاتــب وصــحــافــي ال يــعــرف الــصــمــت في 

مواجهة احلق.

شــارك فــي كــل التجمعات واحلــركــات 

التنوير  مشاعل  حملة  أحد  فهو  الوطنية، 

الكويت  وهو أحد األدبــاء املؤسسني لدور 

الكويت  معرض  إنشاء  من خالل  الثقافي 

ـــــل مـــعـــارض الــكــتــب  الــــذي يُــعــد مـــن أوائ

مسؤوالً  يحيى  األستاذ  كان  فقد  العربية، 

عــن املــعــرض مــن الــعــام 1975م وواصـــل 

إدارته حتى العام 1986م«.
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وقال فيه األستاذ علي عبدالفتاح الذي 

»هو  حياته:  مسيرة  وعــن  عنه  كتاًبا  وضــع 

أستاذي الذي وجهني إلى االهتمام باألدب 

الكويتي وشجعني وأخذ بيدي«.

> مؤلفاته:

ــشــاطــه االجــتــمــاعــي  إلــــى جــانــب عــمــلــه ون

وتــأســيــســه لـــدار الــنــشــر، كـــان األســـتـــاذ يحيى 

لعدد من  ومؤلًفا  وأديًبا ورساًما  كاتًبا  الربيعان 

الكتب في التاريخ واألدب والتراث والسير منها:

• محمد	بن	لعبون.	

• راكان	بن	حثلني.	

• وفيصل		 اجل��ه��راء	 معركة	 تفاصيل	

الدويش.

• الطباعة	والنشر	في	الكويت.	

• انطباعات	بأثر	رجعي.	

• اخليول	اجلامحة.	

• من	أيام	زمان.	

• احلمام	-	أنواعه	-	تربيته.	

• ك���ت���اب	م���ص���ور	ع���ن	ح���ي���اة	ال��ش��ي��خ		

عبدالله	السالم	الصباح.

> مرضه ووفاته

تعرض قبل سنوات ملرض حد من نشاطه 

وبخاصة  رسالته  أداء  من  مينعه  لم  ولكن 

إشرافه على دار النشر التي ميلكها، وكان 

آخر لقاء لي معه العام املاضي في معرض 

واإلرهــاق،  التعب  عليه  بادًيا  وكــان  الكتاب 

وتشاء الصدف أن تكون وفاته قبل افتتاح 

بعدة  2017م  الــعــام  لــهــذا  الكتاب  مــعــرض 

أيام، رحمه الله رحمة واسعة.

XXXX



شــعـــر

بريشة الفنان  التشكيلي حمود املقاطع



شـعــــــــر
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وج�������ه�������ت ق�����ل�����ب�����ي إل������������ى أك������ن������اف������ه������ا ش�����ع�����را
ف��������������ردد األف����������������ق: س������ب������ح������ان ال��������������ذي أس��������رى

س�����ب�����ح�����ان م��������ن أوج������������د األك�����������������وان م��������ن ع�����دم
وص�������ي�������ر ال���������ق���������دس م���������ن آي���������ات���������ه ال�����ك�����ب�����رى

ح����ج����ر وم�������������ن  ط����������ني  م����������ن  امل�������������دائ�������������ن:  إذ 
وال����������ق����������دس: م��������ن زه�������������رة ت�����ض�����وع�����ت ع����ط����را

ث����������وب ال�������ق�������داس�������ة ي�����ك�����س�����وه�����ا، وي����غ����م����ره����ا
ث���������وب اجل�������م�������ال ال�����ب�����ه�����ي امل��������رت��������وي س����ح����را

ح������ارات������ه������ا م������وئ������ل ال�������ت�������اري�������خ، ل�������و ط���ل���ع���ت
ش����م����س م������ن ال������غ������رب ك�����ان�����ت أرض������ه������ا ح���ش���را

اآلية الكبرى)1(

شـعــــــــر

إبراهيم حامد اخلالدي)*(

)1(	ألقيت	على	مسرح	سعاد	الصباح	-	رابطة	األدباء	الكويتيني	مبناسبة	التنديد	بقرار	جعل	القدس	عاصمة	إلسرائيل.
)*(	شاعر	كويتي.
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ص�������ل�������ى ب�������ه�������ا رس�������������ل ال��������رح��������م��������ن ق�����اط�����ب�����ة
وَأّم�����������ه�����������م: خ������ي������ره������م، خ�����ي�����ر ال��������������ورى ط�������ّرا

ف���������ي رح���������ل���������ة: ك�����������ان ج������ب������رائ������ي������ل رائ�������ده�������ا
وال������ض������ي������ف أح������م������د ع�����ن�����د ال������ن������زل������ة األخ���������رى

م������ح������س������ودة ع�������ذب�������ة األف����������ي����������اء، ك��������م ع���ب���ث���ت
ي���������د ال��������ط��������غ��������اة، ف������م������ا أب�������ق�������ت ل������ه������م ذك���������را

ش����رب����وا ق������د  وال���������غ���������ازون  ال�������ده�������ر،  أول  م������ن 
ف�����ن�����ج�����ان�����ه�����ا، وس������ق������وه������ا ال�����ظ�����ل�����م واألس������������را

ي�����������ا ك��������������م، ول�������ك�������ن�������ه�������ا ع������������������ادت م�����ط�����ه�����رة
احل����������ّرى ال������دم������ع������ة  ال  إمي�������ان�������ه�������ا،  ب�����س�����ي�����ف 

ض�����م�����ائ�����رن�����ا ف����������ي  ج�������������رح  أول  ال����������ق����������دس 
واس�����ت�����ش�����رى اجل�����������رح  وزاد  َه�����رم�����ن�����ا  ح�����ت�����ى 

ك������������أن������������ه ل��������������م ي����������ك����������ن ك�������������������اف ألم�������ت�������ن�������ا
وال��������������������ّذل ي���������ع���������دي، وش������������ر ي�����ق�����ت�����ف�����ي ش������را

جاء يسألني 
طفٌل صغيٌر بصدري 

ومبتئِس  غيًضا  ممتعٍض  س��ؤال 

منّددٌة
القدس صيحاٌت  ع 

ُترج هل 

حتريرها باجلند واحلرس؟  
 أم أن 

أحفظه ك��ن��ت  مب���ث���اٍل 
���ت���ُه.. 

ج���اوب

رديده في الواقع الغلِس:
 يصّح ت

 يا ولدي
ن ال يدري

در يدري، وم
 من ي

العدِس كومة  م��ن  قبضًة  يظنها   

شعر: إبراهيم حامد اخلالدي
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ت������ش������ج������ر ال�������ص�������ب�������ر أوط��������������اًن��������������ا م�����ه�����دم�����ة
ل���������دى ال������غ������ري������ب وم��������وج��������ات األس������������ى ت����ت����رى

ف�����������ي  ُج�����������ل أوط���������ان���������ن���������ا: ق������ت������ل وم����ظ����ل����م����ة
أدرى ب����������ه  ال�����������ل�����������ه..  وم�������������ا  والج�������������ئ�������������ون، 

ال��������ش��������رق وال����������غ����������رب واإلره���������������������اب ك���ل���ه���م���و
واخل������������ائ������������ن������������ون، وك��������������ل ح���������ام���������ل إص�����������را

ت������ك������اث������ف������ت س�������ح�������ب اإلم������������ح������������ال م�����ج�����دب�����ة
وال�������ص�������ب�������را اإلذالل  ع������ل������ق������م  وأن��������ب��������ت��������ت 

ن�����رق�����ب�����ه األح����������������������داث  ن�������ف�������ق  ف����������ي  ن�������������ور  ال 
خ������ي������را؟ ذا  األم��������������ر  وراء  ت��������������رون  ف������ه������ل 

زخ������م ف��������ي  ال�������ت�������اري�������خ  ذرى  وجل�������ن�������ا  ل������ق������د 
وق�����������د خ������رج������ن������ا ب�����ص�����ف�����ر ي�����ن�����ط�����ح ال�����ص�����ف�����را

ل����������رمب����������ا ب��������ع��������دن��������ا ج��������ي��������ل ي��������خ��������ط ع����ل����ى
ص������ح������ائ������ف ال��������ع��������ز ع���������ن ص���������والت���������ه س�����ف�����را

غ�������دًق�������ا واب��������������������ً  ع����������������داًل  األرض  ومي�������������أ 
م��������ن ب������ع������د م��������ا م�����ل�����ئ�����ت أرج�����������اؤه�����������ا ج��������ورا

XXXX
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س������������������م ع���������ل���������ى ال�������������ق�������������دس وال���������ك���������رم���������ل
وس��������������������اح��������������������ات ح�����������ط�����������ني وامل��������������ج��������������دل

وح��������ي��������ف��������ا وي�����������اف�����������ا وم����������������������أوى اخل�����ل�����ي�����ل
وع�������������ك�������������ا وم���������������������ورده���������������������ا امل�������خ�������م�������ل�������ي

ج��������������ب��������������ال وس��������������ه��������������ل ون��������������ص��������������ر مي������ر
ب���������������غ���������������زة ف������������������ي ع���������������زه���������������ا األم������������ث������������ل

ون������������اب������������ل������������س ث���������������م ج����������ن����������ني ال����������ه����������دى
وب����������ي����������س����������ان ف������������ي ش������������دوه������������ا امل��������رس��������ل

س�������������������م ع���������ل���������ى ه���������ض���������ب���������ات اجل���������ه���������اد
س�����������������������م ع�����������ل�����������ى س����������ه����������ل����������ه امل�����������ن�����������زل

س�����������������م ع��������ل��������ى ش������ي������ب������ه������ا وال��������ش��������ب��������اب
احل��������ل��������ي وذوات  وأط������������ف������������ال������������ه������������ا 

نورة املليفي)*(

)*(	شاعرة	كويتية.
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س������������������������م ع������������ل������������ى ث�����������������������������ورة أجن���������ب���������ت
س�����������������������������ح أح������������ب������������ت������������ن������������ا ال��������������ع��������������زل

وأب���������ط���������ال���������ه���������ا ق������������د س����������ق����������وا خ����ص����م����ه����م
ك�������������ؤوًس�������������ا م�����������ن ال�����������ص�����������اب واحل������ن������ظ������ل

وأض������������ح������������ت ف������ل������س������ط������ني ف������������ي ح������رب������ه������ا
ب���������������راك���������������ني س���������ج���������ي���������ل ف���������������ي امل����������رج����������ل

وص�����������������������������ارت ب���������������ط���������������والت أط��������ف��������ال��������ه��������ا
ح������������دي������������ث ال�����������������ي�����������������راع م���������������ع امل����������ق����������ول

ف�������ف�������ي ال����������ش����������رق وال������������غ������������رب أن�������ص�������اره�������ا
ي��������ح��������ي��������ون��������ه��������ا ب�����������ال�����������ن�����������دى امل����������ج����������زل

وإن��������������������������ي أق��������������������������ول أله���������������������ل ال�����������ه�����������وى
ه������������ن������������ا وه�����������������ن�����������������اك ب���������������ق���������������ول ج������ل������ي

أف�����������ي�����������ق�����������وا ف�����������ط�����������وف�����������ان أب�������ط�������ال�������ن�������ا
ب������������إمي������������ان������������ه������������م ق�����������������������������ادم م������������������ن ع������ل

وال ج��������ي��������ش  ال������������زح������������ف  ي����������وق����������ف  ول����������������ن 
م������������خ������������ازي������������ه ف���������������ي ل���������ي���������ل���������ه األل����������ي����������ل

وق�����������������د ص�����������������دح ال����������ش����������اع����������ر امل�����������زده�����������ي
أب�����������وال�����������ق�����������اس�����������م ال�����������ف�����������ذ ك������ال������ب������ل������ب������ل

احل�������ي�������اة( أراد  ي��������وًم��������ا  ال������ش������ع������ب  )إذا 
ف��������������������إن ال���������������ظ����������������م غ�������������������������ًدا ي�����ن�����ج�����ل�����ي

XXXX
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ي�����ا ص�����اح�����َب ال�����س�����ج�����ِن.. ه�����ل ق����ي����دي وأغ�����ل����ي
ت���ع���م���ي ع����ي����ون����ي؟.. وت���ق���ص���ي ص����وت����ي ال���ع���ال���ي؟

وه����������ل ت���������ظ���������ُن.. س�����م�����ائ�����ي ح��������ني ي���ح���ج���ب���ه���ا
س�����ق�����ُف ال�������س�������ج�������وِن؟.. ت����غ����ن����ي غ�����ي�����َر م����وال����ي

أخ�������ب�������َرُه  ح�������ني  ب�������رس�������غ�������ي..  احل��������دي��������ُد  الَن 
ن����ب����ض����ي! وق��������د ي���ش���ت���ك���ي ق����ل����ب����ي ع����ل����ى ح���ال���ي

���������َر ال������ق������ي������ُد ف�������ي س������اق������ي وم���������ا ف���ت���ئ���ْت وك���������َبّ
ف���ي���ن���ي ال������ق������ي������وُد.. حت�����اك�����ي ص���������وَت خ���ل���خ���ال���ي

ت����ش����ع����ُل����ُه األرِض  س�������������راُج  خ��������ط��������اي..  ع�����ل�����ى 
ك�����������ُلّ امل��������س��������اف��������اِت.. م�������ن ص����م����ت����ي ل�����زل�����زال�����ي

وال�������ري�������ُح ص����������ارْت حت���������ادي ص���������وَت أش���رع���ت���ي
جت��������ري ل������ي ال��������ري��������ُح  رغ���������َم ال�����ق�����ي�����ِل وال������ق������اِل

س���ن���ب���ل���ٍة وه���������َج  إال  ال����ش����م����ُس  م������ا  وال�����ش�����م�����ُس 
ب������اع������ْت ل������ي ال�������ن�������وَر ح����ت����ى ف����������اَض غ����رب����ال����ي

ت����رس����م����ه ح��������ني  ظ�����ل�����ي  ت�����ن�����ك�����ُر  ال������ش������م������ُس  ال 
ع����ذال����ي أح������������داِق  أو  األرِض..  ص����ف����ح����ِة  ف������ي 

ل������ك������ن ب�����������������ردًا غ��������ش��������اه��������ا.. ح���������ني غ����اف����ل����ه����ا 
وح��������ُش ال�����غ�����ي�����اِب س�����ري�����ع�����ًا.. ف�������ارت�������دْت ش���ال���ي

ت�����ع�����ط�����ُر ال��������ش��������اَل ذك�����������رى ..ل�������ي�������س ي����س����رُق����ه����ا
ك��������ُفّ ال������رح������ي������ِل.. وص����������وُت ال����ع����ط����ِر ي����ق����را ل��ي

ع�������ن ال���������ف���������راِق ق�������ص�������ي�������دًا.. ل�����س�����ت أج�����ه�����ُل�����ُه
»س���ع���ي���ُت ده����������رًا.. ل���ش���خ���ٍص ل����ي����َس ي���س���ع���ى ل���ي«

ت������ع������ان������ُق ال������ش������م������ُس غ�����ي�����م�����ًا ث��������م ت��������ذرُف��������ُه
ح����ال����ي أدرك��������������ت  مل�������ا  ال�������������������دمِي..  أرزِق  م�������ن 

موضي رحال)*(

يا صاحَب السجِن

)*(	شاعرة	وكاتبة	كويتية.
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ي���ن���م���و ع����ل����ى ال����ق����ل����ِب ص���������وُت ال�����راح�����ل�����ني ك��م��ا
ت����ن����م����و ال�������ش�������ط�������وُب ع�����ل�����ى أك���������ت���������اِف ع�����ت�����اِل

م���وه���ب���ت���ي إن  ش�������ع�������رًا..  احل������ب������َر  ل������ي  اس������ك������ْب 
أغ�����ل�����ى ع����ل����ى ال������������روِح ..م���������ن ج���������اٍه وم�������ن م�����اِل

وام���������زْج م����ع احل�������رِف ص�����وت�����ي.. وان����ت����ظ����ْر ك���رم���ًا
)ف���ن���ج���ال���ي( ح�����رك�����ُت  إْن  ال�����س�����ك�����ُب..  ي�����وق�����ُف  م�����ا 

ل������ق������د ق����������������ددُت ق��������ي��������ودي ع������ن������دم������ا غ����ض����ب����ْت 
ف����������اُس ال������ط������م������وِح وراح��������������ْت ت���ش���ت���ك���ي ح���ال���ي

مل�����ا اح���ت���ط���ب���ُت ال����ق����واف����ي م�����ا ارت�����ض�����ى ش���ج���ري
أوص�����ال�����ي ..دوَن  خ����ذي����ن����ي  ك����ل����ي  ي��������ق��������وُل:" 

ودون�������ي�������ن�������ي ب���������������أرِض امل��������ج��������ِد ..ت������زرع������ن������ي
ك�����������ُلّ امل������ع������ان������ي..ل������ع������َل اخل�������ل�������َد ي����ب����ق����ى ل�����ى"

زرع�����������ْت  م��������ا  ك��������ل  إال  امل��������ج��������ُد  م��������ا  امل��������ج��������ُد 
ي�����������دي وع������ق������ل������ي وع���������زم���������ي..ك���������ل أب�����ط�����ال�����ي

ص�����ن�����ع�����ُت م��������ج��������دًا  ل�������ذات�������ي ل������ي������َس ي�����ع�����رُف�����ُه
م�������ن ي�����ص�����ن�����ُع ال�����ف�����خ�����َر م�������ن ع���������ٍم وم���������ن خ�������اِل

وم���������ْن ي������ق������وُل ب������ك������ِلّ ال�������زه�������و: »ك���������ان أب���������ي«!!
أب�����������وَك ف������ي ال�����غ�����ي�����ِب ي����ب����ك����ي ذك�������������َرُه ال����ب����ال����ي

ي����ع����ق����ُب����ُه ش���������يء  ال  وإذ  ش�����ي�����ئ�����ًا  ك������������اَن  ق�������د 
خ����ال����ي ب������ع������ده  م�������ا  ..وإذا  ال������ع������ي������وِن  م�����������لُء 

ن����������ل����������وُذ ب��������ال��������ل��������ِه م����������ن ذك�����������������ٍر ي����������دم����������ُرُه
م��������ن ب�������ع�������ِد رف�������ع�������ِت�������ِه ..أف������������ع������������اُل ُج��������ّه��������اِل

م��������ن راح���������������ٍل أده���������������َش ال������دن������ي������ا وي�����ع�����ق�����ُب�����ُه
اس����������������ُم ك����������������رمُي ع�������ل�������ى أب����������������������واِب أن����������������ذاِل

وأط���������ل���������ُب ال��������ل��������َه س��������ت��������رًا ل������ي������َس ي����س����ب����ُغ����ُه
وت�������رح�������ال�������ي ح�������ل�������ي  ف����������ي  إاله..  ع��������ل��������َي 

ي�����ا ص�����اح�����َب ال����س����ج����ِن ه�������ذا ال����ق����ي����ُد ي��ط��ل��ق��ن��ي
ل������ل������ن������وِر ل�����ل�����ص�����ب�����ِح ..ي������دن������ي������ن������ي ألش����ك����ال����ي

ف����اك����ت����ْب ع����ل����ى ال�����ق�����ي�����ِد: »م�������ا ق�����ي�����دُت م��ن��ط��ل��ق��ًا
أق������ف������ال������ي غ���������ي���������ُر  ق���������ول���������ي  ي����������ص����������دُق  وال 

ب������اذل������ًة ل�������أس�������ب�������اِب  ال�����������������روُح  ك��������ان��������ْت  أْن 
ي����زه����و ب���ه���ا ال����ق����ي����ُد ..ح�����ت�����ى ي���خ���ج���َل ال�����وال�����ي«
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 ي������غ������ن������ي امل�������������������ك ف������ت������ص������غ������ي ال�������ق�������ل�������وُب

 وت�������ص�������غ�������ي األح���������اس���������ي���������س ف�������ي�������ه ت�����ط�����ي�����ُب

 وت������ص������غ������ي ال������س������م������اء وت������ص������غ������ي ال�����ط�����ي�����ور

 وت������ص������غ������ي احل��������ي��������اة وت������ص������غ������ي ال������ط������ي������وُب

 وت������ص������غ������ي امل���������ي���������اه وي������ص������غ������ي ال����ن����خ����ي����ل

 وي������ص������غ������ي اجل���������م���������ال األن���������ي���������س احل�����ب�����ي�����ُب

 وي�����ص�����غ�����ي ال����ض����ع����ي����ف وي�����ص�����غ�����ي ال����ش����ري����ف

 وي������ص������غ������ي اجل��������ه��������ول وي������ص������غ������ي ال����ن����ج����ي����ب

)*(	شاعر	ُعماني.

سعيد الصقالوي)*(

 يغني املالك
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 وي�����ص�����غ�����ي ال���������ص���������دوق وي�����ص�����غ�����ي ال������ك������ذوب

 وي�����ص�����غ�����ي ال�����ب�����س�����ي�����م وي�����ص�����غ�����ي ال����غ����ض����وب

وي������ص������غ������ي ع�����ب�����ي�����ر ال�������ب�������س�������ات�������ني. ت���ص���غ���ي

ل���������ه ال���������������������روح. ي��������ط��������رب ف������ي������ه ال������وج������ي������ُب

 وي������ص������غ������ي ال�������ش�������غ�������وف ه������ي������ام������ا ع������ذوب������ا

 وي�������ص�������غ�������ي  ال��������������������ودود ال�����ن�����ب�����ي�����ل األدي�����������ب  

وي��������ص��������غ��������ي ع������م������ي������ق������ا رج������������������اء احمل��������ب��������نَي

ي�������س�������ب�������ح ف���������ي���������ه اخل�������������ي�������������ال اخل�����������ل�����������وُب

 وي�����ص�����غ�����ي ال������ره������ي������ف وي������ص������غ������ي   ال����ل����ب����ي����ُب

 ك���������ذل���������ك ي������ص������غ������ي ال������������زم������������ان ال�����ع�����ج�����ي�����ُب

 ف��������غ��������ن��������ي ف�������������������إن ال�����������غ�����������ن�����������اء ط�������ب�������ي�������ُب

 وغ������������ن������������ي ف������������������إن ال�����������غ�����������ن�����������اء ح������ب������ي������ُب

 وغ����������ن����������ي دوام�����������������������ا ع��������ل��������ى وق���������������ع ق������ل������ٍب 

ي�����غ�����ي�����ب ال  خ������������ال������������د  ال����������غ����������ن����������ا   ف�������������������إن 

ف�����ت�����ح�����ن�����و ال�������ن�������ف�������وس وي������ح������ل������و ال��������وج��������ود

وت������ه������ن������ا ال������ل������ي������ال������ي وي������خ������ب������و ال�����ن�����ح�����ي�����ُب

XXXX
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تقيم	مجموعة	واحة	األدب	في	الكويت	مسابقة	للقصة	القصيرة،	برعاية	رابطة	األدباء	
الكويتيني،	وتشرف	على	املسابقة	الكاتبة	شمسة	العنزي	مؤّسسة	واحة	األدب	في	الكويت،	

وحّكم	دورة	هذه	املسابقة	كل	من	األدباء:

أ/ أحمد جبار )العراق( أ/ نصار احلسن )أملانيا( أ/ محمد الهمامي )مصر( أ/ صباح 
رحيمة )العراق( أ/صفية يوسف )اليمن( أ/علي أحمد عبده قاسم)اليمن( أ/ حنني الكرمي 
)فلسطني( أ/عمر فوزي )الكويت( د/ حسن كاكي )العراق( أ/ أحمد نصار )فلسطني( أ/

مصطفى اخلطيب )الكويت( ا/ غريبي بوعالم )اجلزائر( أ/ أبوإسماعيل أعبو )املغرب( 
أ/ عبدالكرمي بالوش )سوريا( أ/ مروة محمود )مصر( أ/ تريزا زكي )مصر(.

وجاء ترتيب القصص الفائزة باملراكز الثالثة األولى كاآلتي:

املركز	األول:	القفل	الفاسد	-		سعاد	الفقي	بوصرصار	-	تونس.	•

املركز	الثاني:	آالم	الّذاكرة	-	عبدالباسط	واكية	-	سوريا.	•

املركز	الثالث:	مواطن	بسيط	-		رضوان	بن	ميينة	-	اجلزائر.	•

املركز	الثالث	مكرر:	ميالد	ميت	-	رجاء	محمد	-	اجلزائر.	•

مسابقة القصة القصيرة لواحة األدب يف الكويت

برعاية رابطة األدباء الكويتيني

الدورة الثامنة )سبتمبر 2017(

إشراف: شمسة العنزي)*(

)*(	قاصة	كويتية.
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سؤال كبير حّيرها وأقّض مضجعها:

	مباذا	تتمّيز	عليها؟

هّي مثلها تسكن هذا احلّي الراقي ومنزلها ال يقّل فخامة عن منزل جارتها. هي ليست 
الدالل  الوجاهة وهذا  تلقى هذه  ملاذا  الذي ميّيزها؟  ما  أكثر رشاقة...  منها وال  أجمل 

والتقدير؟

هي أيضا أجنبت أبناء ال يقلّون عن أبنائها جماال وال جناحا وتفّوقا... ولكّنها ال تفهم 
ماذا ينقصها حّتى ال تلقى هذه املعاملة وهذا االهتمام؟

كانت جميلة ترمق جارتها عبر الواجهة الزجاجّية األمامية لبيتها. دأبت منذ فترة على 
استراق النظر اليها في غدّوها ورواحها متخّفية وراء البلّور املدّخن فترقب جارتها دون 
أن تراها وهي تغادر البيت في كامل أناقتها يسبقها زوجها وقد يحمل حقيبتها اليدوية، 
و يفتح لها باب السّيارة، فتركب. عند ذلك يأخذ مكانه وراء املقود. وتنطلق بهما السّيارة 
وهي في أقصى سعادتها تاركة في قلب جميلة غّصة وسؤاال محّيرا لم جتد له جوابا... 

ملاذا	ال	يتصّرف	زوجها	معها	بهذا	اّللطف	وهذه	الكياسة؟	ملاذا	ال	يحّبها	ويدلّلها	كما	
يفعل	جارهم	مع	زوجته؟	ملاذا؟	ملاذا؟

املركز األول

القفل الفاسد
بقلم: سعاد الفقي بوصرصار)*(

)*(	قاصة	تونسية.
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كان هذا األمر يحّيرها ويتعبها فتقول في سّرها:

»مستعّدة أن أدفع نصف عمري ألعرف السبب »

كان اجلار يفعل ذلك في الغدّو وفي الرواح. ولقد رّق سمع جميلة حّتى أصبحت متّيز 
البلور املدّخن  أّول الشارع فتأخذ مكانها وراء  صوت سّيارة اجليران وهي ما زالت في 
فترقب في حسرة نفس املشهد املتكّرر: ينزل الزوج، ثّم ينتقل ناحية الباب اجلانبي الثاني 
حيث جتلس جارتها في هدوء. فيفتح الباب. عندئذ تنزل اجلارة في خفر ويخّيل جلميلة 
أّن اجلار ينحني انحناءة خفيفة وهو يفسح لها الطريق لتدخل منزلها. ويتفّتت قلبها من 

الغيرة. وتشفق على نفسها: 

»ملاذا ال يحّق لها مثل هذا االحترام والتبجيل الذي تنعم به جارتها؟«

ومترض جميلة. وتلزم الفراش. ولكّنها كلّما سمعت هدير سّيارة اجليران واستعدادها 
للتوّقف إاّل وغادرت فراشها وأسرعت إلى مرصدها. فترى نفس املشهد ونفس احلركات. 

فيزداد عذابها...

والحظ زوجها هذا الكدر في نفسها و االنطفاء لروحها املرحة وظّن أّنها ترغب في 
امتالك سيارة. وعّز عليه أن يرى زوجته تتأّلم في صمت دون أن تطلب منه حتقيق رغبتها، 
وكان عيد ميالدها على األبواب، فاشترى لها سّيارة. وكان ال يشّك أنها ستفرح باملفاجأة 
وتنسى التلّصص على اجليران وسّيارتهم. ولكّنها وإن سّرت بالسّيارة لم تترك عادتها. 

وعاودها مرضها ولزمت الفراش.

وجاءت اجلارة تسأل عنها و تهّنئها بالسّيارة اجلديدة. فقالت لها ضمن احلديث:

ـــ أنا زوجي قهرني بال مباالته فال هو اشترى لي سيارة وال أصلح قفل باب سّيارته 
الفاسد. فهو مضطر لفتح الباب لي وإغالقه. والويل لي إن أنا تباطأت أو انشغلت عند 

اخلروج. فهو يحمل حقيبة يدي ويسبقني ويستحثني وهو يكاد يتمّيز من الغضب...

أحّست جميلة بعرق بارد يتصّبب من جبينها والتمع في عينيها بريق. وأحّست أّنها 
شفيت متاما من مرضها. 
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َل مستنقعا  إلى املدرسة، حيث تشكَّ الّدراسّي، اعتدُت أخذ خرافي  العام  انتهاء  منذ 
ــتْ فيه أعشاب خضراء غّضة  مَنَ املثقوب،  املياه  املغاسل من فائض خــّزان  صغيرا حول 

تأكلها األغنام بشهّية.

سنة.  وثــالثــني  خمس  منذ  االبــتــدائــّيــة  املرحلة  فيها  أمضيت  الــتــي  مدرستي   إّنــهــا 
اليوم دخلتها مع اخلراف من خالل جدارها املهّدم بقذيفة، فتفاجأت )بأبي خيرو( رحمه 
الله - حارس املدرسة في زماننا - يؤّنبني لدخولي من هنا، ويحّثني على اإلسراع ألّنني 

تأّخرت عن الّطابور الّصباحّي وحتّية العلم!

أُصبُت بالّذهول!  

كيف هذا؟! 

الّرجل مّيت منذ عقود، وأنا جتاوزت تلك املرحلة منذ زمن طويل! 

ال أدري ملاذا لّبيت طلبه من دون ترّدد وأنا أحّدق به مندهشا! 

هل أخبره بأّنه سيموت إثر حادث سّيارة وهو يقف على الّطريق الّدوليّة يريد الّذهاب إلى املدينة؟

ركضُت كما كنت أفعل ألدرك الّطابور الّصباحّي، وقفُت في آخره أتأّمل رفاق الّطفولة…  
كيف هذا؟ 

أنا كبرُت وهم ما يزالون صغارا…!؟

املركز الثاني

آالم الّذاكرة
بقلم: عبدالباسط واكية)*(

)*(	قاص	سوري.
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أبسط راحتّي ملدير املدرسة الّصارم ليضربني بالعصا بسبب تأّخري! 

كيف يضربني وأنا اآلن أكبر سّنا منه!؟ 

هل أقول له إّنه سيمرض بالفالج عندما سيبلغ الّثالثة والّسبعني؟ وإّنه سيموت بعدها بسنة؟!

نظرت إلى )رجب( ابن صّفنا الغبّي، وإذ به يضحك علّي بشماتة!  

هل أخبره بأّنه لن يتجاوز املرحلة االبتدائّية؟ 

وبأّن أنفه سيبقى مّتسخا حّتى يبلغ العشرين من العمر؟! 

وبأّنه سيصبح سائق حافلة تعمل على خّط دمشق حلب؟

 جلست في املقعد األخير، مقعدي املفّضل إلى جانب )فوزي البغل( و)زهير أبو مت( … 
كان الفصل ميوج بالفوضى قبيل دخول املعلّمة!  

ال أحد يستغرب من وجودي بينهم كما أستغرب أنا!

تقترب )َخّدوج( ذات العينني الّزرقاوين واجلدائل الاّلمعة املشدودة بإتقان، وقد لّفتهما 
على قّمة رأسها كالّتاج، ناولتني ممحاتي الّضائعة وعلى وجهها ابتسامة مشرقة كالّشمس… 

هل أقول لها بأّنه ال فائدة من حّبنا، وبأّنها ستتزّوج من )فوزي البغل( الذي تكرهه، 
وبأّن فوزي سيموت في احلرب!؟

ورونــق جمالها  أناقتها  بكامل  تــزال  ال  املدينة،  من  تأتي  التي  )سمر(  معلمتنا  تدخل 
وشعرها املنساب على ظهرها وصدرها كشاّلل من الّنور! 

يالله،  وكأّن هذه الّسنني قد جتاَهلَتْها فلم حتِن لها ظهرا ولم تكسر لها سّنا! 

تطلب مّني الوقوف ألسّمع أنشودة )فلسطني داري ودرب انتصاري( فأصدح بها َكْرَجا 
كجدول رقراق… 

متسح شعري بيدها، تقّبلني وتقول للجميع: 

لرفيقكم هذا شأن في املستقبل، اجتهدوا مثله! 

 هل أخبرها بأّنها ستنتقل إلى قرية أخرى بعد سنتني بسبب مضايقات املدير الّشِبق؟!
وبأّن فلسطني وخالل خمسة وثالثني عاما لم تزدد إال بؤسا! 

وبأّنني فشلت في املدرسة، وأنا اآلن مجّرد راع بائس!  
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وبأّن )قاسم( سيصبح مهندسا زراعّيا

و)آية( ستصبح طبيبة أسنان

و)شريف( سيصبح شرطّيا للمرور

و)إسماعيل( سيصبح لّصا يقضي جّل عمره في الّسجن! 

بــ)شركلته(  الّصحفّية  وستقوم  شرعّية،  غير  بصورة  أورّبــا  إلى  سيهاجر  و)محمود( 
بقدمها ليقع على وجهه هو وابنته التي يحملها! 

و)متاضر( ستصبح قابلة فاشلة

الــعــربــّيــة لــلّــغــة  تــعــرف احلــــروف حــّتــى اآلن، ستصبح مـــدّرســـة  الــتــي ال   و)جــمــيــلــة( 
ـــة ـــل ـــائ ـــّط ـــــه ال ـــــروت ــــة بـــســـبـــب ث ــــقــــري ـــــه ســـيـــصـــبـــح مـــــن وجـــــهـــــاء ال ـــــل  و)زهـــــــيـــــــر( األب

هل أقول للجميع بأّن صواريخ الّطائرة ستهدم نصف املدرسة !؟

في الفرصة بني الّدرسني لهوُت مع األوالد، لقد تعبُت وهم يتدّفقون نشاطا…! 

املدرسة،  بــاب  على  خيرو(  )أبــي  للحارس  املخّصصة  الّصغيرة  احلجرة  تلك  حملــتُ 
الّطابور  في  وقفت  منها،  ألشتري  فقصدته  امللونة،  الّسكاكر  حّبات  فيها  يبيع  والتي 
إلى  يــدي  مـــددت  قـــروش،  بعشرة  منها  أعــطــانــي حفنة  دوري  جــاء  وعــنــدمــا  الــّصــغــيــر، 
أربــعــة أساتذة!  مــرتــب  يــعــادل  مــا  يعني  ــيــرة،  ل ـــف  األل فــئــة  مــن  ورقـــة  بــهــا  وإذا   جيبي 

لم أجرؤ على إخراجها، الحظ ارتباكي فقال لي:

لم يعطك أبوك مصروف اليوم؟

ال بأس، غدا أحضر معك عشرة قروش!

ومع قرع جرس نهاية الّدوام، غادر الّتالميذ املدرسة صاخبني، وأنا توجهت إلى خرافي 
وقد امتألت كروشها بالعشب… 

خرجُت بها من حيث دخلُت… 

الـــّســـكـــر امللّونة…  الـــّطـــريـــق وضـــعـــت فـــي فــمــي قــطــعــة حـــمـــراء مـــن قــطــع   وفــــي 
وعندما وصلت البيت، بحثت عن العلبة الصغيرة التي أحفظ بها قطعا نقدّية قدمية، من 

بينها عشرة قروش، وضعتها في جيبي لكي ال أنساها.

اآلن؛ علّي أن أنام باكرا حّتى ال أتأّخر عن الّطابور الّصباحّي غدا…!.
XXXX
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من بني قضبان النافذة الفوالذية في عربة السجن التي كانت تقله وزمالءه املساجني، 
حلق ببصره املكلوم ناظرا للطريق التي لن يراها مرة أخرى إال بعد عشر سنوات، يشم 

عبق احلرية الذي سيغيب عن فؤاده عقدا من الزمن.

كانت الدموع لتوها قد جفت من محاجر عينيه، ولكن بقي صدى صوت القاضي وهو 
ينطق باحلكم عليه يتردد على مسامعه كضيف ثقيل يأبى الرحيل.

»حكمت احملكمة حضوريا على املتهم  )م. ب( بالسجن عشر سنوات بتهمة السرقة 
وتخريب ممتلكات خاصة«

أن  ليوم  يتخيل  فلم  البائسة،  نظيرا طيلة حياته  لها  يسمع  لم  أقساها من جملة  ما 
مصيره ميكن أن يحدده سواه... وبالرغم من أن حياته لتوها قد أعدمت، إال أن غريزة 
البقاء فيه ظلت تلح عليه أن يبقى ناظرا للفضاء الفسيح ومتلذذا ببقايا طعم احلرية الذي 

سيودعه بعد حلظات معانقا مرارة األسر أزمنة طويلة .

لم يزعجه في تلك اللحظة سوى أصوات متداخلة اخترقت طبلة دماغه قبل أذنيه، 
من  حوله  يتطاير  محاوال حمايتها مما  نفسه  على  منكمشا  السيارة  أركــان  أحد  فالتزم 

شرار...

مواطن بسيط
بقلم: رضوان بن ميينة)*(

املركز الثالث

)*(	قاص	جزائري.
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طلقات رصاص، وأصوات أناس يصرخون خارج العربة وداخلها... »أطلق عليه، خذ 
املفاتيح من احلارس... أسرعوا قبل حضور الشرطة... يجب أن نهرب صديقنا... هيا 

اخرجوا... اخرجوا جميعا«.

لهم كان من  يهّربون صديقا  أنهم جــاؤوا  يبدو  يُعرف من هم، لكن  أنــاس ملثمون ال 
ضمن املساجني، وحلسن حظ البقية سيهربون معه... نعم... ألول مرة سيستطيع »م. ب« 
أن يقول: »من حسن حظي يومها«، فطول حياته العليلة كان املسكني يسمعها فقط، هي 
وغيرها من اجلمل الهرمونية متمنيا قولها، حاملا باحلياة يوما تهز له خصرها ضاحكة 

ليقول ملء فيه متفاخرا »من حسن حظي.«..

وكجميع املساجني الذين لم يكذبوا رؤية باب العربة يٌفتح ليخرجوا منها مسرعني غير 
سائلني عن أي شيء، هبَّ هو أيضا غير سائل في لهفة وبهجة ممزوجة باخلوف نحو 

الباب، ليعود للحياة التي كانوا سيحرمونه منها... لكن أي حياة هذه؟ 

سرعان ما استرجع رشده حني سأل نفسه هذا السؤال، ألي حياة سأخرج؟ وألي شقاء 
سأعود؟

فتباطأ تدفق األدرينالني في شرايينه، وفي برهة مّر شريط حياته أمام عينيه، متاما 
كما يحصل ساعة االحتضار، وراح يتذكر... يتذكر أشياء كثيرة. ..

املسيرة  به  لتنتهي  املــدارس  مقاعد  على  حياته  من  قضاها  سنة  عشرة  سبع  تذكر 
يوما، آخذا  الورق  رائحة  لم يشّم  املشروبات ملن  يقدم  نادال في مقهى شعبي،  العظيمة 
األوامر من غني متسلط  ببطن متدلية ال يكف عن الصراخ والشتم... تذكر غرفة بطول 
أربعة أمتار كان ينام فيها مع خمسة إخوة متراصني يسمع بعضهم أنفاس بعض... تذكر 
بنت اجليران التي تركته بعد فيض الرسائل واألشواق واألحالم الوردية  لتتزوج ابن خالتها 
التاجر... تذكر خمس سنوات قضاها حتت مسمى بّطال لينال في آخرها وظيفة ال عالقة 
تذكر ثالثني خريفا  املدير...  بنت  ثمن حــذاء  دراسته مبرتب ال يصل عشر  لها مبجال 
قضاها في وطن لم يغرس فيه سوى شعار منوت ويحيا الوطن دون أن يفهم كيف سيحيا 
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الوطن لو متنا... تذّكر أبا أحنى الهم ظهره وقصمت الفواتير شريانه األبهر حتى ما عاد 
يقدر على النظر في عيون أبنائه، و أُّما أخطأ األطباء في استئصال ورم فيها فقط ألنها 
انتظرت دورها في صف طويل من املرضى الذين لم يكفهم نصيبهم من الفضلة التي رمت 
احلياة بها إليهم من مداواة أنفسهم فلجأوا إلى مسالخ مقننة برعاية مختصني... تذكر 
ليلة شتاء قاسية لم يتحمل فيها سماع أنات والدته في الغرفة املجاورة بعد أن عشعش 
بثمن  ينقذ  علّه  املجوهرات  لبيع  محال  كاسرا  لنجدتها  فهب  الهزيل  في جسدها  األلــم 
خامت كان سيوضع في يد صديقة واحد من أصحاب املعالي روحا تّتعلق بها روحه وروح 

إخوته... تذكر دموع والده التي نزلت كاحلميم حلظة نطق القاضي باحلكم. ..

تذكر هذا وأشياء أخرى كثيرة تكسر النفس إن هي تذكرتها، فأغلق باب العربة وعاد 
إلى مكانه فيها، منتظرا وصول الشرطة، مدركا بيقني راسخ أنه لو عاد حلياته فلن يفعل 
غير ما فعل، ومتأكدا أن أي زنزانة مهما ضاقت جوانبها لن تكون أضيق عليه من حياة 

شعارها البقاء لألرذل.

XXXX
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بداية أسبوع جديد... الطالب في مدارسهم واملوظفون على مكاتبهم؛ ربات البيوت 
بني السوق واملطبخ؛ ضجة الشوارع وعرقلة املرور؛ دوران األرض... باختصار كل دالئل 

استمرارية احلياة!

لم يكن هذا رأي اجلميع، فهناك من انتهت صالحية احلياة بالنسبة إليه...

املنعزلة؛  غرفته  في  وحتديداً  بحي سكني  عمارة  في  العالم؛  هذا  من  ما  مكان  في 
كان »سعيد« مستلقيا على سريره وسط أرشيف صوره الفوتوغرافية؛ تلك اللقطات التي 

استطاع اختالسها من شريط حياته في السنني التي عاشها؛

شاب ثالثيني نحيل؛ ذوشعر فحمي كثيف ماعدا شعيرات بيضاء؛ وجهه حنطّي منمنم، 
حالته االجتماعية... أعزب وعاطل؛ وحيد والديه املتقاعدين، مستواه التعليمي... خريج 
شهاداته  وأمــه؛  أبــوه  احلياة...  في  ماله  رأس  التطبيقية،  الرياضيات  قسم  العلوم  كلية 

وصحبة أصدقاء.

بعينني مجهدتني لم تذقا النوم؛ ظل يراقب دوران عقارب الساعة؛ كان الوقت ميضي ببطء 
وكأنه يتعاطف معه... على هذه احلالة منذ مساء البارحة؛ علق ذهنه عند مشهده مع الدكتور، 

أعاده عوض املرة عشرين أمال في أن يكون قد أساء الفهم؛ لكن ذلك لم يزده إال أملا!... 

ميالد ميت
بقلم: رجاء محمد)*(

املركز الثالث مكرر

)*(	قاص	جزائري.
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كافة  املــريــض... سيشاركنا  على مصارحة  مجبرون  نحن  احلــاالت  هــذه  مثل  في   (
املسؤولية؛ مع األسف نحن بصدد مواجهة سرطان الّدم...

سيد »سعيد« أعلم كّم ونوع األسئلة التي يطرحها عقلك في هذه اللحظات بالذات: 
كم بقي لي؟ هل سأموت؟ ماذا عن...؟ دعني أجبك: نعم... ستموت؛ كلنا سنموت أساسا! 
ال أظنها معلومة جديدة عليك... متى؟ الله أعلم. لن أهّون عليك بعبارات التعازي فأنت 

لست بوضع يدعو للشفقة؛ بالعكس أنت محظوظ!

اعتبرها إشارة من الرحمن... كي تتدارك نفسك وتكّفر عن أعمالك قبل أن تنتقل إلى 
رحمته؛ أو إنذار من احلياة... كي حتس بقيمتها وتبدأ بتحقيق أحالمك املتراكمة على 
قوائم االنتظار، إن شئت أيضاً اعتبر أنك لعبت مباراة انتهى شوطاها وأمامك الوقت بدل 

الضائع؛ الفرق أنك جتهل فقط كم حدد لك احلكم؛ هل ستنهي املباراة لصاحلك؟

كان من املمكن أن ال تعرف مبرضك أو ال مترض أصاًل؛ أن يتوقف قلبك بدون سبب 
أن تنام فال تستيقظ وتفارق الدنيا دون علمك... الدنيا تأخذ منك اإلذن للرحيل؛ هي ال 
تفعل ذلك مع اجلميع فاغتنم هذه الفرصة! كن قويا؛ إن لم يكن من أجلك فمن أجل الذين 

يحبونك وحتبهم، قد يبدو األمر صعبا عليك لكنه أصعب عليهم بكثير.

لن أدخل في تفاصيل العالج اآلن، سأدعك مع نفسك تستوعب الوضع اجلديد؛ طبعاً 
البد أن تعرف أن عامل الوقت مهم جداً لكن إرادتك ورغبتك في الشفاء أهم بكثير! لذلك 
ها هو رقمي اتصل بي متى وجدت نفسك مستعداً، وال داعي لتذكيرك أنه كلما كان ذلك 

أبكر كلما كانت النتائج أحسن(

انتفض من سريره كمن رأى كابوسا في منامه؛ مع أنه لم ينم أصال حتى يحلم... راح 
يجول في غرفته بخطا متثاقلة؛ وقف أمام الرزنامة التي كانت مثبتة عند تاريخ قدمي، 
راح يقتلع األيام كي يصل إلى تاريخ اليوم؛ ملح كّم األوراق التي ارمتت حتت قدميه... كيف 

مّرت كل هذه الشهور ولم ينتبه؟ كيف سمح بذلك؟

يوم عرض  إنه  »يومي«...!  يده  كتابة عريضة بخط  لتقابله  اليوم اجلــاري  خلع ورقة 
مشروعه على شركة كبرى؛ كانت قد وافقت على فكرته مبدئيا وحددت له هذا املوعد...
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كم ظل منتظرا هذا اليوم بفارغ الصبر؛ لكنه فقد هذه اللذة... أمر متوقع بعد كل ما 
عايشه!

 كان ذلك قبل أن يحرم من منصب األستاذ ورئيس القسم ويعني مكانه ابن العميد، 
وقبل أن يلغى تنفيذ مشروعه لعجز في امليزانية وينتهي به املطاف إلى حتويل للتحقيق 

وفصل نهائي بسبب االحتجاج وإثارة الشغب.

 أمضى شهورا بعدها بني املؤسسات والشركات بحثا عن وظيفة؛ تاركا في كل مرة 
سيرته الذاتية ورقم هاتفه لكن لم يتلَق ردا... ولم تكتف احلياة بكل هذا فحكمت عليه 

غيابيا باملؤبد مع األطباء وجلسات العالج.

      هّم مبغادرة الغرفة فاعترضه حائط بطوالته املتواضع، شهادة تقدير امتياز مع 
مرتبة الشرف للطالب »سعيد رمضان« األول على دفعته كل سنة؛ وسام تكرمي في دكتوراه 
في الرياضيات التطبيقية؛ إطارات صور له مع والديه وأصدقاء عمره... أهذا ما سيترك 

من حياته؟ حصيلة ثالثني عاما معلقة على جدار؛ أقصى أبعادها متر في متر!

في مثل هذه الفترات العصيبة من حياته؛ كان دائما ينفرد بنفسه في مكانه املعتاد؛ 
على سطح عمارتهم... حيث يبدو كل شيء صغيرا من مكانه؛ وقف يفكر في حبكة ينهي 
بها آخر فصل من رواية حياته؛ جاء ليكتب النهاية ويعيشها... ليثبت أنه جاء إلى هذه 

الدنيا في يوم من األيام ولم يكن مجيئه سدا!

اليوم فقط أدرك حقيقة أنه ظل طوال عمره واقفا على بوابة احلياة، لم يتجرأ دخولها 
أبدا واكتفى باملراقبة من بعيد، رمبا كان ينتظر أن تأذن له؛ لم يكن يعلم أن »احلياة حتب 

املستنفرين؛ واملستنفرون... باحلياة جديرون«

يعيشها  أن  ينتظر  كــان  أنــه  بعد؛  لم يعشها  أنــه  ألــم تعرف  بها؛  أكــان هو غير جدير 
فحسب! ليس ذنبها... فرصيده عندها أوشك على النفاد!

تذكر كيف كانت أقصى معرفته باملوت هي أن ميوت من الضحك... من الفرح... ال 
أكثر! متنى أن يقابله بهذه الهيئة لكنه لم ينل الشرف، كل ما حصل أنه تنازل في كل موقف 

عن جزء من روحه حتى صار ميتا مع وقف التنفيذ.
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تيقن أخيرا أن املرض لن يكون سببا في موته ببساطة ألنه مات قبله بكثير؛ بل ولد 
بفضله من جديد وعاد إلى مضمار احلياة بعد طول غياب!

مر أسبوع كالشهر، حاول فيه »سعيد« سد ثغرات حياته قدر اإلمكان؛ سلم مشروعه 
وتعاقد مقابل مبلغ مالي معتبر؛ افتتح به وديعة حتت تصرف والديه... قدم كل دراساته 
أهله  بها مع  أوقــات ال بأس  بها غيره... وقضى  ينتفع  إلى مكتبة اجلامعة كي  وأبحاثه 

وأصدقائه.

ماشيا في طريق العودة، لم ير هنالك داعًيا لتأخير العالج... أخرج املوبايل من جيبه 
ليهاتف الدكتور؛ تفاجأ مبكاملته الصادرة فرّد فوراً:

-	ألو!

-	السيد	سعيد؟

-	نعم؛	تفضل	دكتور!	

-	أرجو	املعذرة...	لقد	حدث	خطأ	في	البيانات	واختلطت	نتائجك	مع	مريض	آخر.		

-	أتعني...	لست	مريضا،	أليس	كذلك؟!

-	نعم...	نعم!	أنت	على	ما	يرام	وصّحتك	جيدة...	أكرر	أسفي.

أغلق اخلط محاوال استيعاب ما قيل... دموع وضحكات هستيرية؛ راح يركض طائرا؛ 
لم يشعر بهذه السعادة من قبل... فتح ذراعيه وأغمض عينيه؛ صرخ بأعلى صوته: »شكراً 
يا اللّه... شكراً! »وليكتمل املشهد؛ بدأ املطر يتساقط... زاد حماسه فزادت سرعة ركضه 

قليال.

وبدون سابق إنذار؛ عاكسته سيارة قادمة من بعيد، اصطدم بها فارمتى جسده أرضا؛ 
نظر إلى السماء بابتسامة رضاً الفظا آخر أنفاسه... كما متّنى؛ مات »سعيد« من السعادة. 

XXXX
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السنةالعددالصفحةالعنواناسم الكاتب

) أ (

ندوة	التراث	الثقافي	في	الفنون	آمنة	الربيع
البصرية

205602017

املازوخية	العقائدية	والشاعر	أحمد	الشرقاوي
)نسيمي(

425652017

725672017ِم��ْن	أغ��اني	البح�ِر	ليأحمد	الالوندي

675682017ال�بح�ر	في	أدب	م�ن�ى	الش�افع�يأحمد	بكري	عصلة

775672017كلمات..	فوق	سطح	املاءأحمد	توفيق	محمد	علي

مجموعة	دم	كذب	ألسماء	أحمد	جارالله	ياسني
الدعاس

525682017

625642017رحلة	إلى	احلرملك	العثمانيأحمد	عبد	الوهاب	الشرقاوي

الشاعرة	العثمانية	ع�ادل�ة	أحمد	عبدالوهاب	الشرقاوي
سل�ط�ان

605682017

855612017النوارس..	النوارسأسعد	الهاللي	

935632017بنت	تخاف	الظالمأفضل	الهدوى	بن	عبد	الله	

565662017قصائدأكرم	األمير

565602017يا	صديقيإبراهيم	الساملي

كشاف املـؤلف )2017(

إعداد: عالء متولي
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السنةالعددالصفحةالعنواناسم الكاتب

إبراهيم	بن	عبدالكرمي	
السنيدي

765592017بناة	املجد

745692017أم	اللغاتإبراهيم	حامد	اخلالدي

765692017أشعار	من	العالم	ضد	العنصريةإبراهيم	درغوثي

605632017اإلفضاء	باملسكوت	عنهإيهاب	النجدي

65592017أدباء	الكويت	والقضايا	العربيةالبيان

أمنيات	ليست	مستحيلة	في	عام	البيان
جديد

65582017

65652017استبدال	الكراهية	بالسالمالبيان

65622017احلوار	والدمارالبيان

الرموز	شركاء	في	التنمية..	البيان
فكرموهم

65672017

65632017ثقافة	تكاد	تغيبالبيان

65682017جائزة	نوبل..	والعربالبيان

65662017شخصيتنا	الثقافيةالبيان

65642017صوت	املثقف	اخلافتالبيان

65602017مناسبة	التباكي	على	املسرحالبيان

65692017نستذكر	عامًا	يهم	بالرحيلالبيان

هل	املشكلة	في	املثقف	أم	البيان
اجلمهور؟

65612017

665692017وجدانيات	تكتبها	أنثى	اجلوهرة	القويضي

705602017ما	يحدثاخلّطاب	املزروعي
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البعد	الرمزي	في	اخلطاب	الشايب	ورنيقي
األسطوري

105692017

الصديق	ابريك	سليمان	
بو	دوارة

915592017ثورة	بائع	الريح

دراسة	فنية	حول	قصيدة	حني	الهنوف	العصفور
تغيبني	ل�:غازي	القصيبي

105612017

225642017في	حضرة	العنقاء	واخلل	الوفيانتصار	قائد	البناء

) ب (

885662017املومياء	األخيرةباسم	القطراني

865652017حكايتي	مع	فأر!باسمة	الوزان

الكويت	في	ذاكرة	الروائيني	بدر	أبورقبة	العتيبي
العرب

505622017

735602017ريشة	الطاووسبشرى	خلفان

) ج (

حني	تنطلق	شرارة	الشعرجميل	الشبيبي
وال	تتوقف

125662017

915672017النخلة	والفئرانجهاد	عبداجلبار	الكبيسي

925662017قطرات	ندى	على	عود	جافجهاد	عبداجلبار	الكبيسي

) ح (

اإلبداع	األدبي	بسبب	القيودحياة	الياقوت
ال	رغما	عنها

505672017

505632017َعْنَقاء	الرقابة	التي	ال	تنقرض!حياة	الياقوت
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هكذا	ُيسِقط	الشعُر	االستبداَد	حياة	الياقوت
اجَلمالي

415612017

) خ (

785582017رياض	املجدخالد	الشايجي

705642017ما	للعباد	تظاملوا	وحتاسدوا؟خالد	الشايجي

التشكيل	البصري..	مالمح	خالد	خضير	الصاحلي
إبداعية

305662017

ذكريات	رمضانية	من	جزيرة	خالد	سالم	األنصاري
فيلكا

555632017

شعراء	القصيدة	الواحدة:	ابن	خالد	سالم	األنصاري
ُزريق	البغدادي

605692017

شعراء	القصيدة	الواحدة:	دوق�ل�ة	خالد	سالم	األنصاري
امل�ن�ب�جي

585672017

صالح	املسباح..	صاحب	أكبر	خالد	سالم	األنصاري
أرشيف	صحافي

625622017

725652017عبدالله	خلف	التيلجيخالد	سالم	األنصاري

كلمات	تركية	في	اللهجة	خالد	سالم	األنصاري
الكويتية

765682017

565642017مكانة	الِكتاب	عند	ال��ع��ربخالد	سالم	األنصاري

345612017حول	وثيقة	احلج	العثمانيةخالد	سالم	األنصاري

عادل	العبد	املغني	..	الباحث	خالد	سالم	األنصاري
وامل�ؤرخ	املوسوعي

445582017

745592017التوأمانخليفة	الوقيان

845602017عبدالله	الطائي	-	حياة	ووثائقخليل	محمد	السالمة
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دراسات	في	التراث	الكويتي	ل�:	د.	خليل	محمد	السالمة
عادل	العبداملغني

355642017

) د (

925652017طفلي	توحديدالل	العدواني

835622017مرمي	وآمنةدالل	العدواني

) ر (

مجلة	البيان..	بعد	خمسني	راشد	جنم
عاًما..	رؤية	للمستقبل

105582017

705622017صحراء	قلبها	أخضررجا	القحطاني

585602017براويز	اخليبةرمي	اللواتي

) ز (

القدس	في	الشعر	العربي	زياد	أبولنب
احلديث

245592017

715642017مطارد	أنا	ال��وط�نزيد	عبدالله	العبداجلادر

) س (

805582017ألف	أهاًلس�ال�م	ال�رم�ي�ضي

825682017بذا	حكم	العارفسعد	بن	ثقل	العجمي

505602017سفر	إلى	األعلىسعيد	الصقالوي

بحوٌر	من	التربية	...	ال	متأل	سعيد	شوارب
ملعقة

385652017

765602017جنية	غازي	القصيبيسعيدة	بنت	خاطر	الفارسي
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آفاق	إبداعية	في	جتربة	الشاعرة	سلوم	درغام	سلوم
البحرينية	لولوة	آل	خليفة	

الشعرية
345582017

125602017أن	متشي	وراء	حسن	ربيعسليمان	املعمري

استيقظي	أيتها	احلديقُة	من	سماء	عيسى
نومك	الطويْل

525602017

مكاوي	سعيد	ل�	البيان:	الرقابة	سماح	عبدالسالم
الذاتية	أكبر	من	الرقابة	

اخلارجية
605652017

قراءة	في	رواية	كاللولو	ل�:	حياة	سمير	أحمد	الشريف
الياقوت

335652017

يطالبني	بالرقصة	كاملة	ل�:	منى	سمير	أحمد	الشريف
الشافعي

365622017

رواية	بيت	العنكبوت	ل�:	محمد	سمير	درويش
عبدالنبي

405672017

805632017كشجرٍة	عاريةسمير	درويش

825612017َرأيُتَكسمير	عطية

825652017واألشجان	تعلوسمير	عطية

املونودراما..	مسرح	الثوابت	سميرة	أبو	طالب
املتحولة

105672017

فضاءات	التوثيق	واإلبداع	ل�	:	د.	سها	شرّيف
أحمد	عصلة

225612017

) ش (

735642017يوميات	لعينيكشوقي	شفيع

) ص (

155682017الروزنامات	البحرية	الكويتيةصالح	خالد	املسباح
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895612017لعنة	البطاطاصبا	محمد	حبوش

685662017كم	أنت	ماكر	أيها	ال�ع�ال�مصفاء	خلف

) ض (

765662017الت�ح�ّولضياء	جبيلي

745662017ال�ِمنّشةضياء	جبيلي

) ط (

105622017واقع	مهنة	الترجمة	في	الكويتطارق	فخرالدين

965602017الثقافة	العمانية..	عبق	أصيلطالل	سعد	الرميضي

اخلرافة..	ودورها	في	تربية	طالل	سعد	الرميضي
األبناء

965582017

جتربة	د.	يعقوب	احلجي	مع	طالل	سعد	الرميضي
الرواة

315682017

965672017تكرمي	الرموز	قبل	رحيلهمطالل	سعد	الرميضي

965642017تواصل	األجيال	األدبيةطالل	سعد	الرميضي

965612017ثقافة	القراءة	في	أوطانناطالل	سعد	الرميضي

جولة	مع	الكتب	املصورة	في	طالل	سعد	الرميضي
النت

965622017

965592017د.	الوقيان..	شاعر	القدسطالل	سعد	الرميضي

965632017سنوات	الضياع..	األدبيطالل	سعد	الرميضي

965652017صديق	الطفولة	الوفيطالل	سعد	الرميضي

صراع	الكتاب	الورقي	مع	قرينه	طالل	سعد	الرميضي
االلكتروني

965692017
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ف�ي�ل��م	ال�ص�م�ت..	لن	ينسى	طالل	سعد	الرميضي
ب�ص�م��ت

965682017

965662017وفاء	السبتي	لصديقه	العراقيطالل	سعد	الرميضي

) ع (

485622017في	رثاء	شقيقتيعادل	العبداملغني

835682017غربة	الذاتعائشة	الفجري

د.	احلجي	وتوثيقه	للشخصيات	عاي�د	عتي��ق	اجلري��د
اإلصالحية	الكويتية

245682017

عايض	حمد	عبدالله	
القحطاني

745622017مارد	املتنبي

795642017تضاريس	اخلوفعبد	املجيد	احملمود

725622017املوناليزاعبدالرحمن	العوضي

مجلة	البيان..	وصيرورة	الثقافة	عبدالرحيم	العالم
واإلبداع	العربيني

215582017

275602017مسرحية	ح�اّلق	األش�ج�ارعبدالرزاق	الربيعي

645602017الرائحةعبدالعزيز	الفارسي

925692017الش�اط�ئعبدالعزيز	املهيني

املالمح	اإليروسية	في	اخلطاب	عبدالغفار	العطوي
الشعري	النسوي	العراقي

205662017

825642017ابنة	كوجوعبدالكرمي	الساعدي

كتاب	السيوطي	البالغي	للمؤلف	عبدالله	احلمر
جاسم	سليمان	الفهيد

455592017

705582017لغتي	العربيةع�ب�دال�ل�ه	ال�ح�م�ر
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365592017اآلداب	زينة	املجتمعات	الراقيةعبدالله	الفيلكاوي

أهمّية	تعّلم	اللغة	العربية	ع�ب��دال�ل��ه	غ�ل�ي�س
والتعليم	بها

925582017

البحر	املجتث	بني	الفصيح	عبدالله	غليس
والنبطي

595642017

�ِرد..	ثالث	البحور	عبدالله	غليس البح�ر	ال�م�َطّ
املهملة

565672017

مداميك	الكتابة	السردية	في	عبداملالك	أشهبون
أدب	غارسيا	ماركيز

105652017

885672017هو	أم	هي..؟عبداملجيد	طعام

815582017سلمان	سيف	العروبةعبدالناصراألسلمي

ث�رث�رة	بال	ض�ف�اف	ل�:	د.	فاطمة	ِعذاب	الركابّي
يوسف	العلي

465692017

حال	الدعاس	تبحر	في	فضاءات	عزيز	ريان	شفشفان
الشعر	الرحبة

405622017

الكويت	ترحب	بامللك	سلمان	بن	علي	األجهر
عبدالعزيز

855582017

515662017كتاب	السريرعلي	النجدي

685632017مجّلة	رسالة	اإلسالم	القاهريةعلي	بن	مبارك

محمود	شوقي	األيوبيعلي	عبدالفتاح
)1901	-	1966م(

645592017

دُة	احلننيعلي	محمود	خضّير 555662017ُمَسَوّ

دُة	احلننيعلي	محمود	خضّير 555662017ُمَسَوّ

جتاعيد	العتيبي	والراعي	عماد	محمد	بابكر
الكباشي

405692017
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الوظائف	الثقافية	لدىعهود	العتيبي
د.	الوقيان	في	)اخلروج	من	

الدائرة(
105632017

بوابة	الشعر	واحلوار	في	دولة	ع���ه��ود	الع�ت�ي�ب�ي
الكويت

575622017

525672017ثقافة	أطفالكم	في	أيٍد	أمينةعهود	العتيبي

قصيدة	سوسنة	اسمها	القدس	عهود	العتيبي
ل�:	نازك	املالئكة

405592017

جدلية	احلركة	والسكون	لدى	عواد	صالح	احلياوي
اإلنسان	في	معلقة	لبيد

105592017

) ف (

هفاطمة	العبدالله	العبيدان 805612017ُخوُر	َعْبُدالَلّ

رثاء	في	الغالي	عبدالرحمن	فالح	علي	األجهر
الس�ن�اف�ي

705672017

875622017محطة	الشاتليهفرح	فؤاد	الهاشم

جودار	وبغدادي	التقيا..	لم	ف��رح	فؤادال��ه��اشم
يلتقيا

655582017

585612017زنابيل	تل	الطنيفطامي	زيد	العطار

805622017هذا	حبفهد	القعود

835632017والع�ص�رفهد	عيد	الكريباني

الروايات	الشفهية	في	توثيق	فهد	غازي	العبداجلليل
التاريخ	البحري

385682017

التعبير	بالصورة	في	شعرفوزي	عيسى
د.	سالم	خداده

225692017

خصوصية	التجربة	لدىفوزي	عيسى
د.	سالم	خداده	في	رثاء	القمر

185652017
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) ك (

815672017هلوسةكامل	بالل

855662017مصادفةكامل	فرعون

) ل (

725662017طريق	الغابةلؤي	حمزة	عباس

أمناط	وأشكال	التناص	عند	لبابة	نبيل	البصارة
سعيد	شوارب

215632017

915622017حديقة	التحريرلطف	الصراري

915682017خروف	على	سرير	العروسلطف	الصراري

) م (

645672017ن�ورا	أم�ي�ن	ومسرح	املقهورينماجد	املطيري

935592017رمزيمحمد	أحمد	نبيل	جادالله

105662017املقدمةمحمد	جواد

665662017ُرغَم	قهقهاِت	اجلبالمحمد	حبيب

515582017ذلك	ليعلم	أني	لم	أخنه	بالغيبمحمد	حسن	عبدالله

255662017املفكرة	الباصوريةمحمد	خضير

835592017عيناكمحمد	خلف	احلجي

الورد	لك	الشوك	لي	ل�:محمد	سليم	شوشة
د.	سليمان	الشطي

305622017

865682017ما	حتكي	شهرزاديمحمد	شافعي	الوافي
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925612017سيدة	روحيمحمد	عصام	عياشي

625582017حلويات	اجلنةمحمد	علي	الوافي

دور	اللغة	العربية	في	تكوين	محمد	علي	الوافي	كرواتل
م�واطن	عال�مي

505652017

875592017املجد	الثانيمحمد	فطومي

835582017فراٌغ	ُمِلئ	بالوجودمحمود	عثمان

805652017موعد	تأجل	حلضرة	املوتمحمود	عثمان

مجلة	البيان..	تاريخ	حافل	مدحت	عالم
باملنجزات

295582017

785662017ال	تسافر	مع	الفيل	إلى	شيكاغومرتضى	كزار

شعراء	األلفية	الثالثة..	حسن	مصطفى	الضبع
إبراهيم	احلسن

385632017

8595662017	رصاصاتمصطفى	عبود

895652017أثقلني	السكوت!مني	الشافعي

الفتوحات	اإلسالمية	في	الش�ع��ر	مهجة	الباشا/	رغد	النون
األن�دل�سي

105642017

905692017تطهيرموسى	إبراهيم	أبو	رياش

785632017وطن	من	األس����رارموضي	رحال

) ن (

845672017ربيع	ضاحكنصر	الدين	شردال

) هـ (

465662017قصائدهاشم	تايه
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855642017حوار	مع	األمواتهالة	مهدي

865632017جرمية	فك���رهذباء	الغويلي

805592017كويت	العطاءهشام	عبدالغني	الفرا

) و (

645662017ُمكاَشفُة	املَعنىواثق	غازي

545592017حوار	مع	د.	محمد	حربوليد	الزهيري

465612017حوار	مع	د.	مصطفى	الستيتيوليد	الزهيري

) ي (

295592017القصيبي..	ورسالة	سيف	الدولةيوسف	عوض	العازمي

خ�ال�د	عبدالل�طيف	ال�ش�ايجي	يوسف	نوفل
345672017ْسرد	شعرّي..	شْعر	ْسردّي

XXXX
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) أ (

آفاق	إبداعية	في	جتربة	الشاعرة	
البحرينية	لولوة	آل	خليفة	الشعرية

345582017سلوم	درغام	سلوم

895652017مني	الشافعيأثقلني	السكوت!

65592017البيانأدباء	الكويت	والقضايا	العربية

765692017إبراهيم	درغوثيأشعار	من	العالم	ضد	العنصرية

805582017س�ال�م	ال�رم�ي�ضيألف	أهاًل

إبراهيم	حامد	أم	اللغات
اخلالدي

745692017

65582017البيانأمنيات	ليست	مستحيلة	في	عام	جديد

125602017سليمان	املعمريأن	متشي	وراء	حسن	ربيع

أمناط	وأشكال	التناص	عند	سعيد	
شوارب

215632017لبابة	نبيل	البصارة

925582017ع�ب��دال�ل��ه	غ�ل�ي�سأهمّية	تعّلم	اللغة	العربية	والتعليم	بها

825642017عبدالكرمي	الساعديابنة	كوجو

كشاف العنوان )2017(

إعداد: عالء متولي
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65652017البياناستبدال	الكراهية	بالسالم

استيقظي	أيتها	احلديقُة	من	نومك	
الطويْل

525602017سماء	عيسى

365592017عبدالله	الفيلكاوياآلداب	زينة	املجتمعات	الراقية

اإلبداع	األدبي	بسبب	القيود	ال	رغما	
عنها

505672017حياة	الياقوت

605632017إيهاب	النجدياإلفضاء	باملسكوت	عنه

595642017عبدالله	غليسالبحر	املجتث	بني	الفصيح	والنبطي

�ِرد..	ثالث	البحور	املهملة 565672017عبدالله	غليسالبح�ر	ال�م�َطّ

675682017أحمد	بكري	عصلةال�بح�ر	في	أدب	م�ن�ى	الش�افع�ي

105692017الشايب	ورنيقيالبعد	الرمزي	في	اخلطاب	األسطوري

765662017ضياء	جبيليالت�ح�ّول

305662017خالد	خضير	الصاحليالتشكيل	البصري..	مالمح	إبداعية

التعبير	بالصورة	في	شعر	د.	سالم	
خداده

225692017فوزي	عيسى

745592017خليفة	الوقيانالتوأمان

965602017طالل	سعد	الرميضيالثقافة	العمانية..	عبق	أصيل

65622017البياناحلوار	والدمار

965582017طالل	سعد	الرميضياخلرافة..	ودورها	في	تربية	األبناء

645602017عبدالعزيز	الفارسيالرائحة
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65672017البيانالرموز	شركاء	في	التنمية..	فكرموهم

الروايات	الشفهية	في	توثيق	التاريخ	
البحري

385682017فهد	غازي	العبداجلليل

155682017صالح	خالد	املسباحالروزنامات	البحرية	الكويتية

925692017عبدالعزيز	املهينيالش�اط�ئ

أحمد	عبدالوهاب	الشاعرة	العثمانية	ع�ادل�ة	سل�ط�ان
الشرقاوي

605682017

الفتوحات	اإلسالمية	في	الش�ع��ر	
األن�دل�سي

مهجة	الباشا/	رغد	
النون

105642017

245592017زياد	أبولنبالقدس	في	الشعر	العربي	احلديث

295592017يوسف	عوض	العازميالقصيبي..	ورسالة	سيف	الدولة

الكويت	ترحب	بامللك	سلمان	بن	
عبدالعزيز

855582017علي	األجهر

505622017بدر	أبورقبة	العتيبيالكويت	في	ذاكرة	الروائيني	العرب

425652017أحمد	الشرقاوياملازوخية	العقائدية	والشاعر	)نسيمي(

875592017محمد	فطومياملجد	الثاني

255662017محمد	خضيراملفكرة	الباصورية

105662017محمد	جواداملقدمة

املالمح	اإليروسية	في	اخلطاب	
الشعري	النسوي	العراقي

205662017عبدالغفار	العطوي

745662017ضياء	جبيليال�ِمنّشة

885662017باسم	القطرانياملومياء	األخيرة

725622017عبدالرحمن	العوضياملوناليزا
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105672017سميرة	أبو	طالباملونودراما..	مسرح	الثوابت	املتحولة

جهاد	عبداجلبار	النخلة	والفئران
الكبيسي

915672017

855612017أسعد	الهاللي	النوارس..	النوارس

الورد	لك	الشوك	لي	ل�	د.	سليمان	
الشطي

305622017محمد	سليم	شوشة

الوظائف	الثقافية	لدى	د.	الوقيان	في	
)اخلروج	من	الدائرة(

105632017عهود	العتيبي

) ب (

385652017سعيد	شوارببحوٌر	من	التربية	...	ال	متأل	ملعقة

825682017سعد	بن	ثقل	العجميبذا	حكم	العارف

585602017رمي	اللواتيبراويز	اخليبة

إبراهيم	بن	عبدالكرمي	بناة	املجد
السنيدي

765592017

أفضل	الهدوى	بن	عبد	بنت	تخاف	الظالم
الله	

935632017

575622017ع���ه��ود	الع�ت�ي�ب�يبوابة	الشعر	واحلوار	في	دولة	الكويت

) ت (

405692017عماد	محمد	بابكرجتاعيد	العتيبي	والراعي	الكباشي

315682017طالل	سعد	الرميضيجتربة	د.	يعقوب	احلجي	مع	الرواة

795642017عبد	املجيد	احملمودتضاريس	اخلوف

موسى	إبراهيم	أبو	تطهير
رياش

905692017
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965672017طالل	سعد	الرميضيتكرمي	الرموز	قبل	رحيلهم

965642017طالل	سعد	الرميضيتواصل	األجيال	األدبية

) ث (

ث�رث�رة	بال	ض�ف�اف	ل�:	د.	فاطمة	يوسف	
العلي

465692017ِعذاب	الركابّي

525672017عهود	العتيبيثقافة	أطفالكم	في	أيٍد	أمينة

965612017طالل	سعد	الرميضيثقافة	القراءة	في	أوطاننا

65632017البيانثقافة	تكاد	تغيب

الصديق	ابريك	ثورة	بائع	الريح
سليمان	بودوارة

915592017

) ج (

65682017البيانجائزة	نوبل..	والعرب

جدلية	احلركة	والسكون	لدى	اإلنسان	
في	معلقة	لبيد

105592017عواد	صالح	احلياوي

865632017هذباء	الغويليجرمية	فك���ر

سعيدة	بنت	خاطر	جنية	غازي	القصيبي
الفارسي

765602017

655582017ف��رح	فؤادال��ه��اشمجودار	وبغدادي	التقيا..	لم	يلتقيا

965622017طالل	سعد	الرميضيجولة	مع	الكتب	املصورة	في	النت

) ح (

915622017لطف	الصراريحديقة	التحرير

865652017باسمة	الوزانحكايتي	مع	فأر!
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حال	الدعاس	تبحر	في	فضاءات	الشعر	
الرحبة

405622017عزيز	ريان	شفشفان

625582017محمد	علي	الوافيحلويات	اجلنة

855642017هالة	مهديحوار	مع	األموات

345612017خالد	سالم	محمدحول	وثيقة	احلج	العثمانية

125662017جميل	الشبيبيحني	تنطلق	شرارة	الشعر	وال	تتوقف

) خ (

خ�ال�د	عبدالل�طيف	ال�ش�ايجي	ْسرد	
شعرّي..	شْعر	ْسردّي

345672017يوسف	نوفل

915682017لطف	الصراريخروف	على	سرير	العروس

خصوصية	التجربة	لدى	د.	سالم	
خداده	في	رثاء	القمر

185652017فوزي	عيسى

ه فاطمة	العبدالله	ُخوُر	َعْبُدالَلّ
العبيدان

805612017

) د (

د.	احلجي	وتوثيقه	للشخصيات	
اإلصالحية	الكويتية

245682017عاي�د	عتي��ق	اجلري��د

965592017طالل	سعد	الرميضيد.	الوقيان..	شاعر	القدس

د.	محمد	حرب	ل�	البيان	انعكست	
أسبقية	الكويت	للعالم	العربي	في	
الدميوقراطية	على	مناخها	الثقافي

545592017وليد	الزهيري

د.	مصطفى	الستيتي	ل�	البيان:	
استفدت	من	مجلة	البيان

465612017وليد	الزهيري

دراسات	في	التراث	الكويتي	ل�:	د.	عادل	
العبداملغني

355642017خليل	محمد	السالمة

دراسة	فنية	حول	قصيدة	حني	تغيبني	
ل�:غازي	القصيبي

105612017الهنوف	العصفور
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دور	اللغة	العربية	في	تكوين	م�واطن	
عال�مي

محمد	علي	الوافي	
كرواتل

505652017

) ذ (

555632017خالد	سالم	األنصاريذكريات	رمضانية	من	جزيرة	فيلكا

515582017محمد	حسن	عبداللهذلك	ليعلم	أني	لم	أخنه	بالغيب

) ر (

825612017سمير	عطيةَرأيُتَك

845672017نصر	الدين	شردالربيع	ضاحك

705672017فالح	علي	األجهررثاء	في	الغالي	عبدالرحمن	الس�ن�اف�ي

أحمد	عبد	الوهاب	رحلة	إلى	احلرملك	العثماني
الشرقاوي

625642017

665662017محمد	حبيبُرغَم	قهقهاِت	اجلبال

محمد	أحمد	نبيل	رمزي
جادالله

935592017

رواية	بيت	العنكبوت	ل�:	محمد	
عبدالنبي

405672017سمير	درويش

785582017خالد	الشايجيرياض	املجد

735602017بشرى	خلفانريشة	الطاووس

595662017مصطفى	عبود8	رصاصات

) ز (

585612017فطامي	زيد	العطارزنابيل	تل	الطني

) س (

505602017سعيد	الصقالويسفر	إلى	األعلى
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815582017عبدالناصراألسلميسلمان	سيف	العروبة

965632017طالل	سعد	الرميضيسنوات	الضياع..	األدبي

925612017محمد	عصام	عياشيسيدة	روحي

) ش (

65662017البيانشخصيتنا	الثقافية

شعراء	األلفية	الثالثة..	حسن	إبراهيم	
احلسن

385632017د.مصطفى	الضبع

شعراء	القصيدة	الواحدة:	ابن	ُزريق	
البغدادي

605692017خالد	سالم	األنصاري

شعراء	القصيدة	الواحدة:	دوق�ل�ة	
امل�ن�ب�جي

585672017خالد	سالم	األنصاري

) ص (

صالح	املسباح..	صاحب	أكبر	أرشيف	
صحافي

625622017خالد	سالم	األنصاري

705622017رجا	القحطانيصحراء	قلبها	أخضر

965652017طالل	سعد	الرميضيصديق	الطفولة	الوفي

صراع	الكتاب	الورقي	مع	قرينه	
االلكتروني

965692017طالل	سعد	الرميضي

65642017البيانصوت	املثقف	اخلافت

) ط (

725662017لؤي	حمزة	عباسطريق	الغابة

925652017دالل	العدوانيطفلي	توحدي
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) ع (

عادل	العبد	املغني	..	الباحث	وامل�ؤرخ	
املوسوعي

خالد	سالم	محمد	
األنصاري

445582017

845602017خليل	السالمةعبدالله	الطائي	-	حياة	ووثائق

725652017خالد	سالم	األنصاريعبدالله	خلف	التيلجي

505632017حياة	الياقوتَعْنَقاء	الرقابة	التي	ال	تنقرض!

) غ (

835592017محمد	خلف	احلجيعيناك

835682017عائشة	الفجريغربة	الذات

) ف (

835582017محمود	عثمانفراٌغ	ُمِلئ	بالوجود

فضاءات	التوثيق	واإلبداع	ل�	:	د.	أحمد	
عصلة

225612017سها	شرّيف

225642017انتصار	قائد	البناءفي	حضرة	العنقاء	واخلل	الوفي

485622017عادل	العبداملغنيفي	رثاء	شقيقتي

965682017طالل	سعد	الرميضيف�ي�ل��م	ال�ص�م�ت..	لن	ينسى	ب�ص�م��ت

) ق (

قراءة	في	رواية	كاللولو	ل�:	حياة	
الياقوت

335652017سمير	أحمد	الشريف

465662017هاشم	تايهقصائد
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565662017أكرم	األميرقصائد

قصيدة	سوسنة	اسمها	القدس	ل�:	نازك	
املالئكة

405592017عهود	العتيبي

جهاد	عبداجلبار	قطرات	ندى	على	عود	جاف
الكبيسي

925662017

) ك (

515662017علي	النجديكتاب	السرير

كتاب	السيوطي	البالغي	للمؤلف	
جاسم	سليمان	الفهيد

455592017عبدالله	احلمر

805632017سمير	درويشكشجرٍة	عارية

765682017خالد	سالم	األنصاريكلمات	تركية	في	اللهجة	الكويتية

أحمد	توفيق	محمد	كلمات..	فوق	سطح	املاء
علي

775672017

685662017صفاء	خلفكم	أنت	ماكر	أيها	ال�ع�ال�م

805592017هشام	عبدالغني	الفراكويت	العطاء

) ل (

785662017مرتضى	كزارال	تسافر	مع	الفيل	إلى	شيكاغو

895612017صبا	محمد	حبوشلعنة	البطاطا

705582017ع�ب�دال�ل�ه	ال�ح�م�رلغتي	العربية

) م (

865682017محمد	شافعي	الوافيما	حتكي	شهرزادي
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705642017خالد	الشايجيما	للعباد	تظاملوا	وحتاسدوا؟

705602017اخلّطاب	املزروعيما	يحدث

عايض	حمد	عبدالله	مارد	املتنبي
القحطاني

745622017

مجلة	البيان..	بعد	خمسني	عاًما..	
رؤية	للمستقبل

105582017راشد	جنم

295582017مدحت	عالممجلة	البيان..	تاريخ	حافل	باملنجزات

مجلة	البيان..	وصيرورة	الثقافة	
واإلبداع	العربيني

215582017عبدالرحيم	العالم

685632017علي	بن	مباركمجّلة	رسالة	اإلسالم	القاهرية

525682017أحمد	جارالله	ياسنيمجموعة	دم	كذب	ألسماء	الدعاس

875622017فرح	فؤاد	الهاشممحطة	الشاتليه

محمود	شوقي	األيوبي	)1901	-	
1966م(

645592017علي	عبدالفتاح

مداميك	الكتابة	السردية	في	أدب	
غارسيا	ماركيز

105652017عبداملالك	أشهبون

835622017دالل	العدوانيمرمي	وآمنة

275602017عبدالرزاق	الربيعيمسرحية	ح�اّلق	األش�ج�ار

دُة	احلنني 555662017علي	محمود	خضّيرُمَسَوّ

دُة	احلنني 555662017علي	محمود	خضّيرُمَسَوّ

855662017كامل	فرعونمصادفة

زيد	عبدالله	مطارد	أنا	ال��وط�ن
العبداجلادر

715642017
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645662017واثق	غازيُمكاَشفُة	املَعنى

565642017خالد	سالم	األنصاريمكانة	الِكتاب	عند	ال��ع��رب

مكاوي	سعيد	ل�	البيان:	الرقابة	الذاتية	
أكبر	من	الرقابة	اخلارجية

605652017سماح	عبدالسالم

725672017أحمد	الالونديِم��ْن	أغ��اني	البح�ِر	لي

65602017البيانمناسبة	التباكي	على	املسرح

805652017محمود	عثمانموعد	تأجل	حلضرة	املوت

) ن (

ندوة	التراث	الثقافي	في	الفنون	
البصرية

205602017آمنة	الربيع

65692017البياننستذكر	عامًا	يهم	بالرحيل

645672017ماجد	املطيرين�ورا	أم�ي�ن	ومسرح	املقهورين

) هـ (

805622017فهد	القعودهذا	حب

هكذا	ُيسِقط	الشعُر	االستبداَد	
اجَلمالي

415612017حياة	الياقوت

65612017البيانهل	املشكلة	في	املثقف	أم	اجلمهور؟

815672017كامل	باللهلوسة

885672017عبداملجيد	طعامهو	أم	هي..؟

) و (
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105622017طارق	فخرالدينواقع	مهنة	الترجمة	في	الكويت

825652017سمير	عطيةواألشجان	تعلو

835632017فهد	عيد	الكريبانيوالع�ص�ر

665692017اجلوهرة	القويضيوجدانيات	تكتبها	أنثى	

785632017موضي	رحالوطن	من	األس����رار

965662017طالل	سعد	الرميضيوفاء	السبتي	لصديقه	العراقي

) ي (

565602017إبراهيم	الساملييا	صديقي

يطالبني	بالرقصة	كاملة	ل�:	منى	
الشافعي

365622017سمير	أحمد	الشريف

735642017شوقي	شفيعيوميات	لعينيك

XXXX



أخبار ثقافية

العدد 570 يناير 922018

األدباء	 رابطة	 إدارة	 التكميلية	ملجلس	 االنتخابات	 الكويتي«	في	 »األدي��ب	 قائمة	 فازت	
»البيان«،	ولم	تسجل	خالل	 الكويتيني،	التي	جرت	في	تنافس	هادئ	وحضاري	مع	قائمة	
األدباء	 وذلك	في	حضور	 أو	خروقات،	 أي	مالحظات	 األدب��ي	 الدميوقراطي	 االقتراع	 هذا	

لإلدالء	بأصواتهم.

وتضمنت	نتائج	االنتخابات	حصول	قائمة	»األديب	الكويتي«	على	271	صوتا...	وتضم	
الكاتبة	أمل	الرندي	87	صوتا،	والشاعر	عبدالله	الفيلكاوي	96	صوتا	والشاعر	عبد	الله	

البصيص	88	صوتا.

	فيما	حصلت	قائمة	»البيان«	على	161	صوتا،	وتضم	الكاتبة	جميلة	سيد	علي	54	صوتا،	
والشاعر	والباحث	خلف	اخلالدي	53	صوتا،	واألديب	عبد	العزيز	التويجري	54	صوتا.

في  أعضاء  ثالثة  تقدمي  بعد  األدبــاء  رابطة  في  التكميلية  االنتخابات  هــذه  وجــرت 
مجلس أدارتها باستقاالتهم وهم األديبة واإلعالمية أمل عبد الله، والكاتب محمد البغيلي 

والباحث نواف احلجمة.

قائمة

 »األديب الكويتي«

فازت يف »تكميلية 

رابطة األدباء«

)*(	نقاًل	عن	جريدة	الراي.
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األمني  اجتمع  االنتخابات  انتهاء  وبعد 
ـــام لـــرابـــطـــة األدبـــــــاء الـــبـــاحـــث طــالل  ـــع ال
الرميضي بأعضاء مجلس اإلدارة مبا فيهم 
الفائزين في االنتخابات التكميلية للتشاور 
ــــداء الــــرأي فــي بــعــض األمــــور املتعلقة  واب

مبشاريع الرابطة املستقبلية.

قائال:  املناسبة  بهذه  الرميضي  وصرح 
الكويتي  األديب  قائمة  »مبارك لألدباء في 
من  وهــم  التكميلية،  االنتخابات  في  الفوز 
املتميزين في إسهاماتهم ومؤلفاتهم، ونأمل 
أن يــكــونــوا إضــافــة ورافــــدا خلــدمــة األدب 

تــكــون هناك  الــكــويــت، وأن  والــثــقــافــة فــي 
مــنــجــزات ثــقــافــيــة حــقــيــقــيــة، تــهــم وتــرعــى 
الرميضي:»ال  وأضــاف  الكويتية«،  الثقافة 
شك أن األسماء الفائزة هي أسماء متميزة، 
ونرجو  الــعــطــاء...  من  الكثير  منها  ونأمل 
حظا أوفر ألعضاء قائمة البيان«، كاشفا أن 
هناك مشاريع مستقبلية سترى النور قريبا، 
مبديا سعادته بهذه التجربة الدميوقراطية، 
العمومية،  ومشاركة األعضاء في اجلمعية 

في هذا العرس الدميوقراطي األدبي.



أخبار ثقافية
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الرميضي  الباحث طــالل  الكويتيني  األدبــاء  لرابطة  العام  األمــني  أعلن 

عن تأسيس نادي القصة يف رابطة األدباء، خدمًة لهذا الفن، وما يتضمنه 

الكاتب  النادي  رئاسة  املجتمع، وسيتحمل مسؤولية  من أهمية يف وجــدان 

واملترجم بدر أبو رقبة العتيبي.

بدر العتيبي.. رئيًسا لنادي القصة 
في »رابطة األدباء«

أ.	بدر	العتيبيأ.	طالل	الرميضي

)*(	نقاًل	عن	جريدة	الراي.
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الذي  للدور  تأكيدا  اإلعــالن  هــذا  جــاء 
ــه الــرابــطــة فــي تأسيس  يــجــب أن تــقــوم ب
النوادي التي تعتني باألدب اإلنساني كافة.

تكون  ــادي،  ــن ال لــهــذا  العتيبي  وبــتــرؤس 
باالهتمام  حظيت  قــد  الــقــصــيــرة  الــقــصــة 
من  العتيبي  به  يتمتع  ما  بفضل  املطلوب، 
ومن  للعمل في صمت  ومحبة  مبدعة  روح 
نبوغه  فرغم  للظهور،  حب  أو  بهرجة  دون 
والكتابات  الترجمة  مــجــاالت  فــي  ومتــيــزه 
اإلبداعية بكل أشكالها، إال أنه لم يكن في 
يوم من األيام حريصا على الظهور من دون 

داع، كما يسعى بعض األدباء حاليا.

وقد صدر لهذا اإلعالن بيان هذا نصه:

عن  الــصــادر  بالقرار  ورد  ما  على  بناًء 
اجتماع مجلس اإلدارة رقم )8(، واملؤرخ في 
12 نوفمبر 2017 فقد تقرر تأسيس نادي 
الرابطة،  أنشطة  ضمن  الكويتي  القصة 
وتكليف الكاتب بدر أبو رقبة العتيبي رئيسا 

له، ويهدف إلى ما يلي:

1	 تشجيع	اإلبداع	القصصي	في	دولة	.
الكويت،	وتبادل	اخلبرات	بني	كتاب	
القصة	القصيرة	من	ذوي	التجارب	

الرائدة	وأصحاب	املواهب	الواعدة.

2	 كتاب	. املبدعني	من	 كافة	 استقطاب	
القصة	في	دولة	الكويت،	والتعريف	
ب����ه����م	وب����ن����ت����اج����ه����م	ال���ق���ص���ص���ي	

وتقدميهم	للجمهور.

3	 والندوات	. السردية	 األمسيات	 عقد	
النقدية	في	لقاء	دوري	في	الرابطة.

4	 اس��ت��ع��راض	امل��ط��ب��وع��ات	اجل��دي��دة	.
والقدمية	في	فن	القصة	واستضافة	

كتابها.

5	 تنظيم	مسابقات	سنوية	للقصة..

6	 ن��ش��ر	ال��ق��ص��ص	ألع���ض���اء	ال��ن��ادي	.
ضمن	صفحات	مجلة	البيان	أو	في	

مطبوعات	مستقلة.

7	 العربية	. ال��ق��ص��ة	 رم���وز	 اس��ت��ض��اف��ة	
م��ن	داخ���ل	ال��ك��وي��ت	وخ��ارج��ه��ا	في	

فعاليات	الرابطة.

8	 القصة	. أندية	 احت��اد	 مع	 التواصل	
وتوطيد	 العربية	 واألندية	 العربية	

التعاون	معها.



محطات قلم

 * أمني	عام	رابطة	األدباء	الگويتيني	-	رئيس	التحرير.

بقلم: طالل سعد الرميضي*

تــلــو  املــــيــــالديــــة  الـــســـنـــة   تنتهي 
األخــــــرى وتـــبـــدأ فــجــر ســنــة جــديــدة 
ومتـــــر األيـــــــام واألســــابــــيــــع والـــشـــهـــور 
 أمام أعيننا دون أن ندرك ما نقدمه 
قد  عـــطـــاءات  مـــن  لــلــحــركــة  األدبية 
تــســجــل أســمــاءنــا يف ســجــل الــعــطــاء 
اآلدبــي،  ودون أن نعّي ما يفوتنا من 
عمر ينقضي وميضى بهدوء وصمت،  
ونحن نلهو عنه بكل عبثية وطيش،  
لذا البد من وقفة مع النفس لتقييم 
ما قدمه الكاتب خالل العام املنصرم،  
وهل أضاف لنفسه ولتاريخه جديًدا 
أم مرت السنة ولم تكن محسوبة يف 

عداد سنوات حياته األدبية ؟ 

ومــــــــن خــــــــالل حملــــــة ســـريـــعـــة 
أن  جنــــد  2017م  عـــــام  ملـــجـــريـــات 
الــكــثــيــر مـــن املـــنـــجـــزات اجلــديــدة 
قـــد ســجــلــت يف صــفــحــات األدب 
مضيئة   عالمات  وكانت  الكويتي 
بـــعـــضـــهـــا وعـــــــثـــــــرات مـــحـــزنـــة  يف 
يف بــعــضــهــا اآلخـــــــــر،  ومـــــن هـــذه 
استالم  نــذكــر  اجلميلة  احملــطــات 
الكبير  وشــاعــرنــا  القدير  باحثنا 
جلائزة  الوقيان  خليفة  الدكتور 
أرفــع جائزة  القدس  والتي تعتبر 
ميــنــحــهــا االحتـــــاد الـــعـــام لــأدبــاء 
الـــــعـــــرب وذلـــــــــك نـــظـــيـــر جــــهــــوده 
الــثــقــافــيــة يف الـــدفـــاع عـــن قضية 
الــــقــــدس وتـــشـــرفـــت شــخــصــيــًا يف 
تكليفي بتمثيل الوقيان باحلفل 

الذي أقيم يف اجلزائر العاصمة. 

ومن احملطات اجلميلة وصول 
رواية الكاتب الكبير إسماعيل فهد 
إسماعيل واملعنونة ) السبيليات ( 
البوكر  جلائزة  القصيرة  للقائمة 
الـــعـــربـــيـــة وكـــــانـــــت مـــــن األعــــمــــال 

الروائية اجلميلة.

وكذلك تكرمي املؤرخ الكويتي 
احلجي  يوسف  د.يــعــقــوب  الكبير 
مـــن قــبــل ســمــو الــشــيــخ الــدكــتــور 
ســلــطــان الــقــاســمــي حـــاكـــم إمــــارة 
الذي  الـــراوي  ملتقى  الشارقة يف 
نظمه معهد الشارقة للتراث وقد 
ورقــة بحثية  شــاركــت شخصيًا يف 

عن هذا الرمز الكويتي الرائع.

الــــروائــــي  وجنـــــد أن حـــصـــول 
الكويتي عبد اهلل البصيص على 
الـــشـــارقـــة  مـــعـــرض  جــــائــــزة   على 
روايــة عربية عن  للكتاب ألفضل 
عمله ) طعم الذئب ( هو من أبرز 

األحداث الثقافية .

 وجنــــــــد أنــــــــه يف خـــــتـــــام عــــام 
كـــان اخلــبــر األكـــثـــر روعـــة  2017م 
أال وهــو فــوز ثــالثــة أقـــالم مبدعة 
يف االنتخابات التكميلية ملجلس 
الشاعر  األدبـــاء وهــم  رابطة  إدارة 
الـــفـــيـــلـــكـــاوي  اهلل  عــــبــــد  املــــــبــــــدع 
والروائي املميز عبداهلل البصيص 
أمـــل  الـــطـــفـــل  أدب  يف  والـــكـــاتـــبـــة 

االــرنــدي واحلــاصــلــة على جائزة 
الــــــدولــــــة الـــتـــشـــجـــيـــعـــيـــة مـــرتـــني،  
إضــافــة مميزة  بأنهم  نــرى  ونحن 
لــعــمــل املـــجـــلـــس لــــوجــــود عــنــصــر 
الــعــمــل  وروح  واإلبـــــــــداع  الــتــمــيــز 

التطوعي فيهم .

أما من اجلانب السلبي واملظلم يف 
السنة هو فقدنا ألسماء ثقافية  هذه 
قــدرة  كــثــيــرًاولــكــن  بها  نعتز  كنا  رائــعــة 
اهلل ال مفر منها ومــن أبــرزهــا الشاعر 
والداعية الشيخ عبدالرحمن السنايف 
يرحمه اهلل حيث فجعنا بوفاته غدرًا 
وهو الرجل الذي عرف بدماثة اخللق 

وقصائده العفيفة والرقيقة .

 وتـــظـــل ســنــة احلـــيـــاة مبــرهــا 
الصدر  برحابة  نتقبلها  وحلوها 
واإلميـــــــان بــقــضــاء اهلل عـــز وجــل 
وحــكــمــتــه،  ولــكــن يجب أن نعمل 
ونــنــجــز مـــا بــــدأنــــاه مـــن مــشــاريــع 
تــدور واحلياة  الدنيا  للكتابة ألن 
تـــتـــوقـــف يف أي  مـــســـتـــمـــرة وقــــــد 
حلظة ما لم نستدركها قبل فوات 

األوان.. واهلل ولي التوفيق .

 كل عام أدبي جديد


