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نستطيع القول أن بداية العام احلالي كانت بفضل اهلل تعالى موفقة لرابطة 
األدباء الكويتيني ، فقد مت خالل هذه الفترة الوجيزة حتقيق ثالثة إجنازات 
تعتز بها الرابطة، وهي: تأسيس "بيت الشعر" وافتتاح "صالون الرواية" ومنح 

أدباء من العرب عضوية الرابطة.

وكل إجناز منها له داللته وحيثياته التي نود التوثيق لها. ونتحدث أوالً عن 
أن  يعني  ركنه اخل��اص، هذا  أدب��ي  لكل جنس  يكون  فأن  األول��ني،  النشاطني 
أعداد املبدعني يف ازدياد، كما يعني أن التخصص هو ازدهار وعي جديد يتيح 
ألصحاب هذا النوع األدبي تطوير أدواتهم واطالعهم على أمناط جديدة من 
الرابطة ضرورة إيجاد  النوع األدبي. فحني ازداد عدد الشعراء، أدركت  هذا 
كيان يستوعبهم ويساند طموحات املنتسبني إليه ويفتح لهم اآلفاق، وكذلك األمر 
بالنسبة لهواة السرد ومحترفيه، فقد ازدادت أعدادهم بكثرة منذ التسعينيات، 
فالتفتت الرابطة إلى هذه الناحية فأنشأت لهم صالونهم اخلاص بهم. وقد 
بل  ليس فقط محلياً،  ب��ارزاً  األخيرة حضوراً  اآلونة  والسرد يف  الشعر  شهد 
عربياً وعاملياً، فحقق أصحابه اجلوائز على مستويات عالية. لذلك فإن املنهج 
الذي اتبعته الرابطة يتمثل يف خلق مسارات محددة الوجهة حتى تعي أهدافها 

ثالثة إجنازات حتتاجها احلركة الثقافية

كلمة البيان
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وتستوضح معالم الطريق بشكل علمي، فهذان الركنان ال يقتصر دورهما على 
إحياء األمسيات، بل عقد الندوات واحملاضرات ومناقشة األعمال اجلديدة. 
واجليد يف األمر أن الرابطة لديها منتدى املبدعني اجلدد الذي يعد منهجه 
شمولياً وقد حافظت عليه ليتسع املشهد الثقايف أكثر ويستوعب كل األفكار 

والتوجهات الثقافية.

أما اإلجناز الثالث، فقد جتسد يف قبول عضوية األدباء العرب يف الرابطة، 
حيث فّعلت الرابطة لوائحها املتعلقة بهذا اخلصوص، وهي اخلطوة التي تنسجم 
مع طبيعة دولة الكويت التي عرفت بانفتاحها على كافة اجلنسيات ومختلف 
الثقافات، وظلت هي األرض التي يقف فوقها اجلميع بثقة ومحبة متآخني منذ 
أزل والدة هذه البالد. وتفخر الكويت بأن الكثير من األدباء ظهروا منها وكثير 
منهم ظهرت أول أعمالهم يف الكويت، لذلك فقد ارتأى مجلس اإلدارة اجلديد 
أن يكمل هذا النسيج الثقايف بقبول عضوية األدباء العرب الذين شكلوا رافداً 

للحركة الثقافية، كما أثروا وتأثروا بالثقافة الكويتية.

كانت هذه العالمات البارزة الثالث مبثابة ركائز أولية ملشاريع مقبلة إن شاء 
التي  األدبية  التخصصات  الكثير من  زال هناك  الرابطة، فما  لها  اهلل جتهز 
تستحق أن يكون لها كيانها املستقل واخلاص كي ترتقي باإلبداع بشكل أفضل. 
النقد األدبي الذي يعاني من الركود قلياًل، ويحتاج إلى جهود إلبراز  وهناك 
دوره، يقيناً من الرابطة بأن احلركة األدبية النشيطة يجب أن تواكبها حركة 

نقدية لتقييمها ودراستها بشكل علمي يستفيد منه األديب بالدرجة األولى.
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تأمل الرابطة من هذه اخلطوات أن يحقق املبدعون ذواتهم يف عالم أصبح 
واطالع  معرفة  إلى  وحتتاج  صعبة  فيه  املنافسة  وأصبحت  وواسعاً،  فسيحاً 
املدى  على  اجلديدة  اإلجن��ازات  هذه  ثمار  الكويت  حتصد  وس��وف  ومثابرة. 

القريب بإذن اهلل.

YYYY



دراســـات

بريشة الفنان حسني مسيب
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ومــثــل هـــذا الــكــتــمــان املــفــروض على 
على  كبيرا  تأثيرا  يؤثر  األدبــيــة  حياتنا 
األدب  أصبح  ما  فــإذا  نفسه,..  املجتمع 
أدب كتمان وإخفاء ال أدب كشف وإفضاء, 
فإن ذلك يعني أن تتأخر مواجهة املشاكل 

احلقيقية التي يعانيها البشر«))).

العربية	 اجلامعة	 	- مشارك	 أستاذ	 أكادميي	مصري-	 	)*(
املفتوحة	بالكويت.	

العامة	 املصرية	 الهيئة	 وفدوى	طوقان,	 املعداوي	 )))	بني	
للكتاب,	ط),	ص	24.

ويـــجـــزم بــعــض الــبــاحــثــني بـــأن سير 
والــنــرجــســيــة,  بالعظمة  تطفح  أدبــائــنــا 
ألنهم  أســطــوريــا«  »بــطــال  للقراء  وتــقــدم 

باختصار »ال يعترفون«)2). 

إن واقـــع الــتــاريــخ األدبــــي, يــدفــع إلى 
الــقــبــول بــجــانــب مــن هـــذه اآلراء, فــأدب 
لكنه  العربية,  السير  في  قليل  االعتراف 

جريدة	 يعترفون.	 ال	 أدب��اؤن��ا	 القحطاني:	 سعد	 على	 	(2(
اجلزيرة	-	اإلثنني	9)/2004/7.

���َي���ر ال��ت��اري��خ��ي��ة  ه���ل آث����ر األدب�������اء ال���ع���رب ال���سِّ
آراء  إن  الكاشفة؟  الذاتية  السير  على  والغيرية 
ال����س����ؤال في  م��ن��اف��ذ  ت��س��د  ت���ك���اد  ص���ارم���ة تتردد, 
ف��األس��ت��اذ رج���اء ال��ن��ق��اش ي���رى أن  ه���ذه السبيل, 
أدب االع��ت��راف »م��ع��دوم أو شبه م��ع��دوم« في أدبنا 
العربي, »فال أحد من أدبائنا يبوح بشيء, وال أحد 
يكشف عن جانب من جوانب ضعفه, أو جانب من 

جوانب تجربته العاطفية الصادقة في الحياة.

أدبنا العربي بني البوح والكتمان

دراس������ات

بقلم: د. إيهاب النجدي)*(
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أو »ممنوعا«, فضال عن  »معدوما«  ليس 
أن ديوان الشعر العربي زاخر بألوان من 
االعــتــراف والــبــوح الــصــريــح, ومـــرد هذه 
طبيعة  منها  عــديــدة,  عــوامــل  ــى  إل القلة 
أن  كما ميكن  احملافظة,  العربية  الثقافة 
وطبيعة  أنفسهم  األدبـــاء  حياة  إلــى  تعود 
بالكتمان  تــعــتــصــم  فــثــقــافــتــنــا  وقــائــعــهــا, 
العربي  واألديــب  تر,  بالسَّ وتتدثر  ر,  والسِّ

يــعــيــش فـــي ظـــل أعــــراف 
السهل  مــن  ليس  وتقاليد 
يعيب  وال  عليها,  اخلـــروج 
أية ثقافة أن تتسم بسمت 
غيرها,  عــن  بــه  تتميز  مــا 
خصائصها  ثــقــافــة  فــلــكــل 
وآفــاقــهــا, والــفــضــاء الــذي 

لها  أن  كما  وتتوالد,  األفكار  فيه  تتحرك 
مرجعياتها القيمية التي تختلف في كثير 
أو قليل عن مرجعيات الثقافات األخرى.

ومن الصعوبة مبكان البحث عن سير 
ذاتية عربية مغرقة في االعتراف, مكتوبة 
وفق معايير ثقافة أخرى, مهما كان مقدار 
النجاح والتفوق الذي حققته هذه الثقافة, 
ألن حزمة القيم االجتماعية - للغرب مثال 
- مختلفة في كثير من جوانبها عن حزمة 

بدورها  تختلف  التي  االجتماعية  قيمنا 
من عصر إلــى آخــر, لــذا كــان طبيعيا أن 
االعتراف  وأدب  الذاتية,  السير  تتحرك 
الــعــربــي فــي ظــل قــيــم الــثــقــافــة العربية, 
لتتحقق الهوية, وال تنفلت إلى إطار ثقافي 
مغاير أو متناقض مع احلياة التي عاشها 
األديب, وحتى ال يكون االعتراف في فراغ 
دائم,  احلــدود  فوجود  التعرية,  ملجرد  أو 
الــكــاتــب  يصطنعها  رمبـــا 
يصطنعها  أن  قبل  لنفسه, 
له غيره, وهكذا يقف عند 
املــكــشــوف,  األدب  تــخــوم 
ــيــه, مــحــاذرا  وال يــنــزلــق إل
مـــن الــــوقــــوع فـــي مــهــاوي 

االبتذال.

ال���ص���راح���ة	وال����ص����دق	وال����ب����وح	قيم	
حد	 إل���ى	 نسبية	 ت��ظ��ل	 لكنها	 م��ش��ت��رك��ة,	
بعيد,	واألدب	انتقاء	يعانق	الداللة,	وليس	
تكديسا	حلياة	بال	معنى,	وال	يضيع	من	
لفهم	 جسر	 الكاتب	 سيرة	 أن	 احلسبان	
تأتي	 الذي	فيه	نشأ,	وال	 أدبه	ومجتمعه	
أو	تشفيا	من	بيئته,	وباإلمكان	 نكاية	به	
أن	نستدعي	هنا	ما	قاله	برناردشو	يوما:	
هاملت	 ع��ن	 شكسبير	 م��ؤل��ف��ات	 أن	 »ل���و	

م�������������ن ال�������ص�������ع�������وب�������ة 
مب���ك���ان ال���ب���ح���ث ع��ن 
س���ي���ر ذات����ي����ة ع��رب��ي��ة 
االع��ت��راف مغرقة يف 

أدبنا بني البوح والكتمان
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دراس����ات

ومورتيس	ضاعت	ووجدنا	تفاصيل	حياة	
أننا	 معناه	 ذل��ك	 ف��إن	 اليومية,	 شكسبير	
سنفقد	شيئا	متميزا	لنضع	مكانه	شيئا	

ال	طعم	له«))).

كــلــه طبيعة  ذلـــك  إلـــى  تنتسب  ورمبـــا 
واملكرور  املألوف  إلى  جتنح  التي  التلقي 
واملــتــواتــر, فــأدب االعــتــراف لــدى القارئ 
العربي محاط بالشبهات, قرين الفضائح, 

والظنون حتاصره من 
كل جانب, يستوي في 
ــبــه ونـــاشـــره  ذلــــك كــات
وليس مبنأى  وقــارئــه, 
عــــن الـــــدائـــــرة ذاتـــهـــا 
دارســــــــــه, ومــــــن هــنــا 
على  املسؤولية  تصبح 
املــعــتــرفــني صــريــحــة, 

املنطقة  فــي  يقع  بــذاتــه  ــراف  االعــت »ألن 
املــتــوتــرة بــني رغــبــة اجلــمــهــور فــي بـــراءة 
التطهر مما  في  هــؤالء  ورغبة  املشاهير, 
حلق بهم من أخطاء اقترفوها بقصد أو 

غير قصد خالل حياتهم. 

أمل  بخيبة  يصاب  األدبــي  فاجلمهور 
حينما يعرض الكاتب اعترافا صريحا عن 

)))	حياتي,	الهالل-	مايو	966),	ص83.

الصورة  ألن  ومعتقداته,  وأفكاره,  حياته, 
نسج  مــن  منها  وكثير  للكاتب,  النمطية 
اخليال, تخّرب في بعض أجزائها, وهذا 
ينتظرون  متلقون  يبديها  رغبة  عن  تعبير 
نقاء مطلقا دون أن يفكروا بنقائهم اخلاص, 
الكتاب على  ومبقابل ذلك يحرص بعض 
إليها  انزلقوا  التي  لألخطاء  التنكر  عدم 
فــي وقــت مضى ســـواء أكــانــت شخصية 
فهم  أيــديــولــوجــيــة,  أم 
يريدون تنقية صورتهم 
اجلــــوانــــيــــة حـــتـــى لــو 
اقــتــضــى ذلــــك الــبــوح 
بــــاألســــرار اخلـــاصـــة, 
ولهذا  وباألخطاء«)2), 
ال يــغــيــب عـــن الــبــال 
قيمة  ــى  عــل ــأكــيــد  ــت ال
»تفوق  التي  االعتراف 
قيمة الصمت أو التزوير, وال بد أن مينح 
يــريــدون,  مــا  لــقــول  املــعــتــرفــون فرصتهم 
ــواريــخ  ــت ــب اخلــــــداع, واصــطــنــاع ال وجتــن

املزيفة«)3).

التسليم  املفيد  أخــرى, من  زاويــة  من 
بـــأنـــه لـــيـــس لـــــدى كــــل أديــــــب مــــا ميــكــن 
	� الدوحة	 االع��ت��راف.	 مغامرة	 إبراهيم:	 الله	 عبد	 د.	 	(2(

العدد	)7(,	مارس	2009.
)3)	السابق	نفسه.

م���ن امل��ف��ي��د ال��ت��س��ل��ي��م ب��أن��ه 
ل���ي���س ل������دى ك����ل أدي�������ب م��ا 
مي������ك������ن االع�����������ت�����������راف ب������ه, 
ك��ت��ل��ة  ت���ع���د  ح���ي���ات���ه  أن  أو 
م�������ن األخ��������ط��������اء واآلث�����������ام
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من  كتلة  تعد  حياته  أن  أو  به,  االعتراف 
تكون  أن  سيرته  وعلى  واآلثــام,  األخطاء 
ولكل سقطة,  لكل مبذلة  تصويرا حرفيا 
احلــال  هــذه  فــي   - بعضهم  يتصور  وقــد 
لكن احلقيقة  يعترف,  أنه مذنب حتى   -
ينشأ  ال  األديـــب  ــأن  ب تسلم  االجتماعية 
األفكار  سياق  خــارج  يتكون  وال  منعزال, 
املـــوروثـــة والـــعـــادات والــعــالقــات املــتــوتــرة 
تسمح  ما  بقدر  معها  يتفاعل  واملستقرة, 
وتصاحبه  واملكان,  الزمان  في  حركته  به 
طوال حياته, وال مناص من مراعاتها عند 
الكتابة, وتدفع هذه املالبسات االجتماعية 
والفكرية إلى النأي عن أن يزحم سيرته 
بألوان من االعترافات, كما يسهم اخلجل 
في احلد من تدفق البوح أحيانا, وينضم 
مبعنى  وكالهما  واالستحياء  احلياء  إليه 
يعتري  وانكسار  تغير   « في  يتمثل  واحــد 
اإلنــســان مــن خــوف مــا يــعــاب بــه ويـــذم«, 
ويستقر في األفئدة واألفهام أن  »احلياء 
أدى  ورمبــا  اإلميان«))),  شعب  من  شعبة 
إلى ترك  الداخلية  الرقابة  اإلسراف في 
عرضا  ومعاجلته  به,  اإلفصاح  ينبغي  ما 

وحتليال.
)))	يراجع:	د.	أحمد	الشرباصي:	موسوعة	أخالق	القرآن,	

ج	),	دار	الرائد	العربي,	بيروت,	)97).

ذلــك ملمحا من حضور  ورمبــا يفسر 
ــغــائــب ممــثــال لــبــطــل »األيـــــام«  ضــمــيــر ال
لــطــه حــســني, واســتــخــدام الــقــنــاع الفني 
شكري,  الرحمن  لعبد  »االعــتــراف«  فــي 
الرحمن  لعبد  الشباب«  »هموم  وتصدير 
محاولة  أيــة  فيه  ينفي  »تنبيه«,  بـ  بــدوي 
وبني  الكتاب  بطل  بني  املقارنة  أو  للربط 

مؤلفه)2).

ـــة  ويــفــســر ذلـــك أيــضــا, ازدهـــــار رواي
أدبنا احلديث, حتى  الذاتية, في  السيرة 
يكاد يكون العديد منها إعادة إنتاج بشكل 
املتخيل  فيها  يتجاور  كاتبها,  حلــيــاة  مــا 
بالسيرة وميتزجان, بدءاًا من »زينب« لهيكل, 
و«إبراهيم الكاتب« للمازني, و«أديب« لطه 
حسني, و«عصفور من الشرق« و »يوميات 
و«ســــارة«  للحكيم,  األريـــــاف«  فــي  نــائــب 
عند  املــزج  أو  التجاور  ينتهي  وال  للعقاد. 
رواية »احلي الالتيني« لسهيل إدريس, أو 
»البحث عن وليد مسعود« جلبرا إبراهيم 
جبرا, أو«ترابها زعفران« إلدوار اخلراط, 
إبراهيم,  الله  لصنع  الــرائــحــة«  »تلك  أو 
أو«اخلـــبـــز احلـــافـــي« حملــمــد شــكــري, أو 

)2)	هموم	الشباب.	وكالة	املطبوعات	�	الكويت	977),	ط	
)3(,	دون	ترقيم.

أدبنا بني البوح والكتمان
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ــفــى« لــبــهــاء طـــاهـــر, أو  ــن »احلــــب فـــي امل
»خلسات الكرى« جلمال الغيطاني.

هـــــذا املـــنـــحـــى املـــــــازج بــــني اخلـــيـــال 
القصصي والسيرة الذاتية, لم يكن قاصرا 
- في احلقيقة - على األدب العربي, ألنه 
مــاثــل أيــضــا فــي الـــروايـــة الــغــربــيــة مثوال 
واضحا, جند ذلك في »دافيد كوبر فيلد« 
يا  الوطن  نحو  و»انظري  ديكنز,  لتشارلز 
الفنان  و«صــورة  وولــف,  لتوماس  مالكي« 
شابا« جلميس جويس, أما جورج أورويل 
صاحب »مزرعة احليوانات« و»984)« 
فتاريخه كله, كما يقول العقاد: »معروض 
في رواياته, وأسباب انقالبه على ماضيه 
كلها واضحة من سياق فصوله ومواقفه, 
الكبير  الناقد  مقدمه  يــقــول  كما  ولكنه 
القارئ  يــدي  بني  يقف  ال  تريلنج  ليونيل 
موقف املعترف عند كرسي االعتراف«))).

ليس من العسير على الدارس األدبي 
الظفر ببعض الصور االعترافية من أدبنا 
ــقــدمي, يــصــاحــب هـــذه الــصــور داللــتــان  ال
بينتان, الــداللــة األولـــى تــوضــح مــدى ما 
واملــكــاشــفــة,  الــصــراحــة  مــثــل  قــيــم  بلغته 

املؤلف	 شخص	 بني	 القصة	 العقاد:	 محمود	 عباس	 	(((
وشخوص	أبطاله.	الهالل	�	ديسمبر	)96).

الــذات  ومواجهة األخــطــاء, والــصــدق مع 
املتطاولة في احملافظة  األزمــان  تلك  في 
باملجد  االعتداد  في  والعريقة  والكتمان, 
نقاء  على  واحلفاظ  والفخر,  الشخصي 
الثانية  الداللة  ومتنح  وطهارتها.  السيرة 
االعتراف جــذورا ممتدة في عروق  أدب 
الــكــتــابــة الــذاتــيــة الــعــربــيــة, فــهــي ليست 
انعكاسا  أو  متــامــا,  مستحدثة  ظــاهــرة 
يحسب  كما  األوروبـــيـــة,  لـــآداب  محضا 
لعرض  املقال  تتسع مساحة  وال  بعضهم, 
استقصائي لشواهد االعتراف في األدب 
للمثال  مــا تتسع  بــقــدر  الــقــدمي,  الــعــربــي 

الدال على الظاهرة.

يعرض لنا أبو حيان التوحيدي )0)3-
4)4هـ( صورة مؤملة ألديب القرن الرابع 
الهجري, حني يكون مقصّياًا عن السلطة 
احلكام,  قصور  من  مطرودا  والسلطان, 
التي يسكن فيها الترف والسرف, والتقلب 
مــع متع احلــيــاة الــرغــيــدة, واإلقــبــال على 
اقتصرت  فقد  والسفه,  واملجون  التبذل 
من  مــحــدودة  طائفة  على  املظاهر  هــذه 
الناس  عــامــة  أمــا  واملــنــاصــريــن,  املقربني 
والعلماء, فيتكفل  األدباء  كثير من  ومنهم 
لهم,  بــتــقــدمي نفسه منــوذجــا  أبـــو حــيــان 

دراس����ات
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عامرا باآلالم واخليبات, وهل هنالك بؤس 
أقسى من البؤس الذي عانى فيه اجلوع؟ 
فيعجز عن الظفر في بعض أيامه, بالغداء 
والعشاء »وإن كان قاصرا عن الكفاية«, بل 
وتقعده احليلة »في حصول طمرين للستر 

ال للتجمل«.

أبي  شخصية  جــوانــب  مــن  بعضا  إن 
والفكرية  واالجتماعية  النفسية  حــيــان 
الـــوقـــوف عليها مــن خـــالل صــور  ميــكــن 
ومنها  ورســائــلــه,  كتبه  تتخلل  اعــتــرافــيــة 
»رسالة في الصداقة والصديق«, فيصور 
الكتابة  األولــى حالته عند  في صفحاتها 
تصويرا كاشفا: »ومن العجب والبديع أنا 
النفس  في  ما  على  احلــروف  هــذه  كتبنا 
من احلرق, واألسف, واحلسرة, والغيظ, 
والــكــمــد, والـــومـــد, وكـــأنـــي بــغــيــرك إذا 
علّي  وأنكر  عنها,  نفسه  تقبضت  قرأها 
التطويل والتهويل بها, وإمنا أشرُت بهذا 
إلــى غيرك ألنــك تبسط من العذر ما ال 
بحالي,  لعلمك  وذاك  ســـواك,  بــه  يــجــود 
واطالعك على دخلتي, واستمراري على 
هــذا اإلنــفــاض والــعــوز اللذين قــد نقضا 
قوتي, وأفسدا حياتي, وقرناني باألسى, 

ــي فــقــدُت كل  وحجباني عــن األُســــى, ألن
مؤنٍس, وصاحٍب, ومرفٍق ومشفق, والله! 
لــرمبــا صلّيت فــي اجلــامــع فــال أرى إلى 
جنبي من يصلي معي, فإن اتفق فبّقال أو 
عّصار, أو نّداف, أو قّصاب, ومن إذا وقف 
وأسكرني  بُصنانه,  أسدرني  جانبي  إلــى 
بنتنه, فقد أمسيُت غريب احلال, غريب 
الــلــفــظ, غــريــب الــنــحــلــة, غــريــب اخلــلــق, 
ــا بــالــوحــدة,  ــا بــالــوحــشــة, قــانــعاً مــســتــأنــساً
احليرة,  على  ا  ُمجتنفاً للصمت,  ا  مــعــتــاداً
ا من جميع من ترى,  محتمال األذى, يائساً
متوقعا ملا البّد من حلوله, فشمس العمر 
على شفا, وماء احلياة إلى نضوب, وجنم 

العيش إلى أفول..«))).

عاناه  عما  التوحيدي  عبارات  تكشف 
ــفــور من  مــن اغـــتـــراب نــفــســي عــمــيــق, ون
في  ُخلقي  وتراجع  االجتماعي,  محيطه 
بيئة فرضت عليه فرضا, فعاش محاصرا 
بــتــحــريــض الــصــاحــب بــن عــبــاد )بــعــدمــا 
ــا(, فــألــف فــيــه وفـــي الــوزيــر  صحبه زمــن
على  داال  عنوانه  كــان  كتابا  العميد  ابــن 

إبراهيم	 وتقدمي	 والصديق,	حتقيق	 الصداقة	 رسالة	 	(((
	,(997 للكتاب,	 العامة	 املصرية	 الهيئة	 الكيالني.	

ص42�43.

أدبنا بني البوح والكتمان



16
العدد 573 أبريل 2018

وانعكاسا  الــوزيــريــن«,  »مثالب  مضمونه 
عليه  سلط  فقد  معهما,  لتجربته  مريرا 
الوزير ابن عباد كل صاحب بيان »فتصدوه 
أخملوا  حتى  نواحيه  سائر  من  باإلساءة 
ذكــــره, وغــمــروا اســمــه, وجــعــلــوه طــريــدا 
إلى  يسلكه  وال  يــأويــه حــجــر,  ال  شــريــدا 
ا من  مدر, وحتى قال ياقوت: ولم أر أحداً
أهل العلم ذكره في كتاب, وال دمجه ضمن 

خطاب, وهذا من العجب العجاب«))).

يتبدى في هذه االفتتاحية من »رسالة 
كغيرها من  والصديق« - وهي  الصداقة 
الكتابة  في  أسلوب   - التوحيدي  كتابات 
ميزج بني اخلاص والعام, فمالمح حياته 
وأبــعــادهــا الــنــفــســيــة والــفــكــريــة مــبــذولــة 
يكون  أن  البدهي  »ومــن  كتبه,  معظم  في 
وهو  والصديق  الصداقة  في  للتوحيدي 
مـــوضـــوع أمــلــتــه عــلــيــه دوافـــــع وجــدانــيــة 
نفسيته  عــن  للتعبير  مــجــال  وعــاطــفــيــة, 
زمانه,  أهــل  مع  وظــروف حياته وصالته 
ساعات  في  وكربه  ضيقه  عن  والتنفيس 
لم  الرسالة  أن  الضيق واحلــرج, وخاصة 

حيان	 ألب��ي	 »املقابسات«	 مقدمة	 السندوبي:	 حسن	 	(((
التوحيدي.	دار	سعاد	الصباح,	الكويت	�	القاهرة,	ط2,	

.(3 992),	ص	

بل  معينة,  فترة  وفي  واحــدة  دفعة  تؤلف 
امتد تأليفها طوال حياة مؤلفها«)2).

تاريخية  وثيقة  كــذلــك  عــدهــا  وميــكــن 
املؤرخني,  كتب  في  عــادة  للمهمل  تعرض 
وهـــــي املـــنـــطـــقـــة املـــظـــلـــمـــة مــــن احلـــيـــاة 
من  املتطاول  العصر  لذلك  االجتماعية, 
عصور التاريخ العربي, فلم يكن كل أدباء 
العيش  من  الرغد  بهذا  العباسية  الدولة 
الــــذي تــصــوره نــصــوص املـــادحـــني منهم 
ألصحاب الثروة, واملخالطني منهم ألولي 

السلطة.

ولـــم تــكــن هـــذه الـــصـــورة االعــتــرافــيــة 
ا في مثل رسالته  منفردة, فنجد لها امتداداً
بن محمد,  أبــي سهل علي  القاضي  إلــى 
في شأن حرق كتبه, ومن املعروف أن أبا 
حيان قد أحرق كتبه في أواخر حياته, ملا 
بها  الناس عنها, وضّناًا  رآه من انصراف 
على من ال يعرف قيمتها بعد وفاته, كما 
يأمله  كان  يظفر مبا  ولم  العمر  به  تقدم 
من جــاه وريــاســة بل ُحــرم ذلــك كله, فال 
أمل في حياة لذيذة أو رجاء حلال جديدة, 

ال��ص��داق��ة	 :«	م��ق��دم��ة«	رس��ال��ة	 ال��ك��ي��الن��ي	 إب��راه��ي��م	 	(2(
والصديق,	ص	29�30.

دراس����ات
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ثم تأسيا ببعض السابقني من أئمة العلم 
واألدب, ومنهم أبو عمرو بن العالء, وداود 
الــطــائــي, ويــوســف بــن أســبــاط, وسفيان 
أبو  يقول  السيرافي,  سعيد  وأبو  الثوري, 
حيان: »...وكرهت مع هذا وغيره أن تكون 
حجة علّي ال لي, ومما شحذ العزم على 
ا  ذلك ورفع احلجاب عنه أني فقدت ولداً
قريباًا,  وصاحبا  حبيبا,  ا  وصديقاً جنيبا, 
ا منيبا, فشق علّي أن  ا أديبا, ورئيساً وتابعاً
أدعها لقوم يتالعبون بها, وينسون عرضي 
إذا نظروا فيها, ويشمتون بسهوي وغلطي 
وعيبي  نقصي  ويــتــراءون  تصفحوها,  إذا 

من أجلها... 

 وكيف أتركها ألناس جاورتهم عشرين 
وال  وداد,  أحدهم  من  لي  فما صح  سنة 
إنــســان منهم حــفــاظ, وقد  لــي مــن  ظهر 
واملعرفة  العشرة  بعد  بينهم  اضــطــررُت 
فــي أوقـــات كثيرة إلــى أكــل اخلــضــر في 
عند  الفاضح  التكفف  وإلـــى  الــصــحــراء, 
اخلاصة والعامة, وإلى بيع الدين واملروءة, 

وإلى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق, وإلى 
بالقلم,  يرسمه  أن  بــاحلــر  يحسن  ال  مــا 

ويطرح في قلب صاحبه األلم«))). 

 لــيــس هــــذا فــحــســب, بـــل إن كــثــيــرا 
أبو  يــوردهــا  التي  والشواهد  األخــبــار  من 
تلك  مبينة عن  داللــة  قارئها  حيان, متنح 
تُظهر  يُتنخب,  ما  خلف  املستورة  النفس 
وتصف, ومُتسك وتطوي, وفي كل حاالتها 
واحلنق  واألســــى,  بــاحلــزن  مترعة  نفس 
والضنى, يستبد بها عاصفان اعتداد باذخ 
وقد  بالعجز,  مــريــر  وإحــســاس  ــذات,  ــال ب
قيل: اختيار املرء وافد عقله, ورمبا مثلت 
هــذه املــخــتــارات لــونــا مــن الــتــنــاص الــذي 
يحشد نصوص اآلخرين دفاعا عن الذات 
املنكسرة, في مواجهة العالم العصي عالم 
تخومه,  على  وقف  وقد  والثراء,  الكفاية 

ولم يخالطه إال قليال.

)))	املقابسات	,	ص	0))�	))).

XXXX

أدبنا بني البوح والكتمان
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 ينتاب العالم يف زمننا شبح التدمير, تدمير طبيعة هذا الكوكب وبيئاته املتعددة 
واحل��ي��وان��ات ال��ت��ي ع��اش��ت معنا ن��ح��ن ال��ب��ش��ر ط���وال ت��اري��خ عيشنا ع��ل��ى األرض, تلك 
احليوانات التي تفاعلنا معها وأخذت مكانها لتكون جزءًا أساسيًا من ثقافتنا وآدابنا. 
ومن املؤسف حّقًا أن هذا التدمير يكون أحيانًا باسم تطور اإلنسان وما يسمى بالتنمية 
ال��الم��ب��االة وع��دم االك��ت��راث  أّم��ا يف أح��ي��اٍن أخ��رى فإنه يأتي خالصًا بسبب  واإلعمار– 
بأهمية البيئة أو الثقافة التاريخية ألهل األرض. إن هذه الرسالة تسلط الضوء على 
مكانة الثعلب والوعل يف الشعر العربي قبل اإلسالم، لتدعو بذلك إلى احملافظة عليها 

وعلى بيئتها.

ا مختلفة من الثعالب في املنطقة العربية, بل  ونبدأ بالثعلب حيث: إن هنالك أنواعاً
هو أكثر احليوانات املفترسة انتشاراًا في اجلزيرة العربية,))) هو الثعلب األحمر العربي 

)*(	باحث	كويتي.
)))		من	متوّسطي	احلجم,	أي	دون	احتساب	القوارض	والطير.

الثعلب والوعل في الشعر 

العربي اجلاهلي..

 تأريخ لدورها في تراث الشعر القدمي ودعوة 

للحفاظ عليها وعلى بيئتها اليوم

بقلم: سيد إسماعيل البهبهاني)*(

دراس������ات
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كــذلــك  ــســمــى  ي وهـــــو   ((((Red fox(
ا)2)  خاصاً نوعياًا  ا  فرعاً وميثل  باحُلْصني 
من فصيلة الثعلب األحمر املنتشر حول 
العالم. إن الثعلب األحمر العربي متكّيف 
للعيش في اجلزيرة العربية,  وهو يأكل 
أصغر  حجمه  البشر–  وتركات  اجليف 
األعــم. هناك كذلك  األحمر  الثعلب  من 
أنـــــواع أخــــرى مـــن الــثــعــالــب تــعــيــش في 
الرملي  الثعلب  منها  العربية  املنطقة 
 Ruppell’s باإلجنليزية  يسمى  كما  )أو 
fox))3), وهو كثير االنتشار في اجلزيرة 

ــــــــاء)4), والــثــعــلــب  ــة امل ــف مـــع قــل ــكــّي ومــت
 ((((Blanford’s fox الصخري )ويسمى 
الذي يتواجد – باإلضافة إلى أفغانستان 
وبلوشستان وإيران - في بعض اجلزيرة 
الفنك  كذلك  ومنها  والشام)6),  العربية 
االنتشار  قليل  وهــو   ,(7((Fennex fox(
ــر فــــي شــمــال  ــكــث ـــــواجـــــده ي عـــنـــدنـــا )وت

إفريقيا()8).

.Vulpes vulpes arabica	العلمي	واسمه		(((
)2)		حول	إذا	ما	كان	ِفعاًل	نويع	خاصة	نقاش	علمي	– بيد	

أّنه	أصغر	وأفتح	من	بقية	فصيل	الثعلب	األحمر.
Vulpes rueppellii	العلمي	إسمه	3)(

(4) Budd and Mallon, Regional Red List, 26-28.
Vulpes cana Blanford	العلمي	إسمه	(((

(6) Budd and Mallon, Regional Red List 24-25.
Vulpes zerda	العلمي	ٍإسمه	7)(

للجزيرة,	 الغربي	 الشمال	 أقصى	 في	 يتواجد	 لعله	 	(8(
 Budd and Mallon, أنظر:	 سيناء,	 في	 متواجد	 فهو	

وأمـــا فــي الــشــعــر الــعــربــي فــال يُــفــّرق 
بني هذه األنــواع, فكلها تأتي حتت معنى 
الشعر  فــي  ذكـــره  يــأتــي  والثعلب  واحـــد. 
اجلـــاهـــلـــي فـــي مــظــهــر الــــهــــوان والـــــذل, 
ـــروغـــان واملـــكـــر, حــتــى بــات  واخلــــوف وال
ــا يــذكــر في  كــالــرمــز لــذلــك كــلــه. وأحــيــاناً
له,  العقاب  صيد  تشرح  مطّولة  مقاطع 
)والعقاب هنا يشّبه بفرس الشاعر(. وفي 
أحيان أقل يشبه الشاعر فرسه أو رمحه 
آكالاً  يظهر  كذلك  )والثعلب  إيجابيااً.  به, 
لقتلى احلرب – لكن ذكر الضباع والذئاب 

في هذا املشهد أكثر(.

الثعلب في مظهر  إتيان  ياُلحظ جلّياًا 
ذلك  ونشهد  الشعر,  في  واخلسة  الهوان 
من  واحــد  لغير  ينسب  مشهور  بيت  فــي 
اجلاهليني,)9) وقد رأى الثعلب يبول على 

صنمه فقال معاتباًا:
��َع��ّل��ب��اُن ِب���َرْأِس���ه »ِإل����ه َي��ب��وُل ال��ثُّ

لقد َذلَّ َمْن باَلْت َعَلْيِه الّثعاِلُب«)1))

.29-Regional Red List,	28
)9)	مصطلح	يطلق	على	من	عاش	ومات	قبل	اإلسالم	من	

العرب:	وال	نرى	أن	يؤخذ	معناه	نسبة	للجهل.
)0))	أبو	عثمان	اجلاحظ,	كتاب	احليوان,	بوضع	وشرح	
العلمية,	 ال��ك��ت��ب	 دار	 )ب���ي���روت:	 ��ود	 ال��سُّ ع��ي��ون	 محمد	
))20(,	473/6.	وانظر	أمثلة	شعرية	أخرى	على	ذلك	
وعلى	جبنه	في	الصفحات	التالية	– حتى	478.	يجب	
البيت	 هذا	 نسبة	 االعتقاد	بصحة	 ُيلزم	 ال	 أنه	 التنويه	

الثعلب والوعل يف الشعر العربي
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يقول العالم األدبي عباس الصاحلي: 
يبدو أن الشاعر متى ما أراد نعت شيء 
ما بالذل والهوان أشعر أّنه قد بالت عليه 
الباحث بشعر  فيها  رأى  الثعالب!))) وقد 
الصيد والطرد العربي عبد القادر أمني, 
من الهوان حتى إن العرب قلما تصيدها -  
وقد هجا شاعر من دأب على صيدها.)2)

ــوان  أمـــا الــبــاحــث فـــي مــشــاهــد احلــي
فيكتب  جمعة  حسني  اجلاهلي  بالشعر 
أن الثعلب رمٌز للصفات التي ذكرناها من 
ا من هوان وخسة, ورأى أن  خداع, وأيضاً
ويحتال  يروغ  يجعله  ما  خوفه وجبنه هو 
)وهو قد يصل إلى حد التماوت(,)3) وأنه 
يسكن اخلــرائــب )كــمــا ســيــأتــي(. وأيــضــااً 
مبشاهد  هــو  ظهورها  أغلب  أن  استنتج 
في  حــضــورهــا  كــذلــك  )ذكـــر  معنوية.)4) 

واضحة	 إسالمية	 ففيه	حملة	 اإلس��الم,	 قبل	 ما	 لشعراء	
– بيد	أن	ذلك	ال	يعكر	استخدامنا	له	في	هذه	الرسالة,	
اجلاهلي	 للشعر	 ينسب	 وم��ا	 للشعر	 ننظر	 إننا	 حيث	
التمّحص	 شأننا	 من	 وليس	 ثقافتنا,	 في	 ثبت	 كتراث	

العلمي	في	حتديد	صحة	األشعار	املنسوبة.
)))	عباس	الصاحلي,	الصيد	والِطراد	في	الشعر	العربي	
حتى	نهاية	القرن	الثاني	الهجري	)بغداد:	مطبعة	دار	

الَسالم,	974)(,	)4)-46).
)2)	عبد	ال��ق��ادر	أم��ني,	شعر	ال��ط��رد	عند	ال��ع��رب:	دراس��ة	
مطبعة	 )النجف:	 القدمية	 العصور	 ملختلف	 مسهبة	

النعمان,	972)(,	284-)28.
)3)	أي	التمثيل	بأنه	ميت	ليثني	عنه	الطالبني.

)4)	حسني	جمعة,	مشهد	احليوان	في	القصيدة	اجلاهلية	
)دمشق:	دار	مؤسسة	رسالن	للطباعة	والنشر	والتوزيع,	

– وهي  أكــل جثث قتلى احلــرب  مشاهد 
تشترك بذلك مع الضباع(.)))

الثعلب شدة  هـــوان  أكــبــر صــور  مــن  إن 
ة  مَّ الصِّ بن  دريــد  فالشاعر  وحـــذره:  خوفه 
ال يــهــرب مــن كــل حــادثــة جليلة فــهــو ليس 
ِبَرْأِسِه	 	 »َي��ُدسُّ ا,	 أمــراً أحــدَث  كلما  »ِبّثْعلٍَب«, 
	ُجْحِر«.)6) وعلى غرار إتيان الشعراء  في	ُكلِّ
وهناك,  هنا  قصيرة  مقتطفات  في  للثعلب 
في  كذلك  وهروبها,  الثعالب  خــوف  يلحظ 
طائر  الشعراء  فيها  يصور  التي  املشاهد 
العقاب وهو يصطاد من السماء. وفي هذا 
املشهد - وهو يطول نسبيااً في ذكر الثعلب 
- يكون العقاب ميثل تشبيه لفرس الشاعر.  

بالعقاب  القيس خيله  اْمرؤ  وقد شبَه 
التي تصطاد األرانــب »وَق��ْد	َحَجَرْت«, أي 
مواضع  عن  »الثعالب«,  خلوفها  اختفت 
ــد بن  العقاب.)7) وفــرس دري وجــود هــذا 
بثعلب  عقاباًا حلقت  تشبه  كذلك  الصمة 
وقتلته.)8) ولعبيد بن األبرص لوحة أطول 
حول هذا الصراع – وهي جد رائعة ملن 

أراد مراجعتها.)9)
.3(8-3(7 	,)20((

)))	لن	نأتي	عليها	هنا	فراجعها	عنده:	احلاشية	7	من:	
حسني	جمعة,	مشهد	احليوان,	2)3.

وحتقيق	 بجمع	 اجلشمي,	 الصمة	 ب��ن	 دري��د	 دي���وان	 	(6(
وشرح	محمد	البقاعي	)دار	قتيبة,	)98)(,	67.

إب��راه��ي��م	 م��ح��م��د	 بتحقيق	 ال��ق��ي��س,	 ام����رئ	 دي����وان	 	(7(
)القاهرة:	دار	املعارف,	الطبعة	اخلامسة(,	38.

)8)	ديوان	دريد	بن	الصمة,	38.
)9)	ديوان	عبيد	بن	األبرص,	بتحقيق	وشرح	حسني	نصار	

دراس�����ات
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الشعر  فــي  كذلك  ارتبطت  والثعالب 
باخلرابات فهي تتواجد فيها. ففي شعر 
ينسب لأَلْعشى الكبير يصف فيه خراب 
الهالكة,  ثَمود  قــوم  مساكن  وهــي  ِحــْجــر, 
	في	 ��ح��ى	َي���ْل���َع���ْ�َ جنــد »ال���َث���َع���اِل���َب	ِب��ال��ضُّ
حولها,)))  تعزف  اجلن  ونسمع  أَْبواِبها«, 
وعلى الوتيرة نفسها كذلك جند في ديوان 
األعشى, أن َرمْيان, وهو قصر عظيم في 
وبعدهم  احلبشة  هجوم  هدمه   - اليمن 
ـــا ومــخــتــرب  الـــفـــرس - قـــد صــــار خـــاوياً
بعد  أَْهَلُه«,  عاِلُب	 الثَّ »أَمسى	 البنيان, وقد 
ــن كــانــوا  ــذي قــومــه الـــِكـــرام الــنــاعــمــني, وال

منظمني في حكمهم)2). 

ـــر الثعلب  ــعــد مـــا مـــررنـــا بـــه مـــن ذك وب
ا  بالسوء والذل في الشعر, وكونه أصبح رمزاً
للمعاني الدنيئة, فلعلنا ال نستغرب إذن أن 
يؤتى به في الشعر كذلك حني يهجو الشاعر 
خصومه )أي عندما ينتقص منهم ويتهجم 

عليهم(: دريد الشاعر يقول عن قوٍم:
»إذا اْنَتَسبوا َلْم َيْعِرفوا َغْيَر َثْعَلٍب

عاِلُب«)))  باِع الثَّ إَلْيِهْم َوِمْن َشرِّ السِّ

البابي	 مصطفى	 ومطبعة	 مكتبة	 ش��رك��ة	 )ال��ق��اه��رة:	
احللبي	وأوالده,	7)9)(,	9)-20.

)))	ديوان	األعشى	الكبير	– حتقيق	وشرح	الدكتور	محمد	
حسني	)بيروت:	املكتب	الشرقي,	986)(,	287-286.

)2)	املصدر	نفسه,	324-)32.
)3)	ديوان	دريد	بن	الصمة,	30.

ويشبه الشعراء األعداء في خسارتهم 
بالثعالب,  املــعــركــة  أرض  مــن  ونــفــورهــم 
وهــو هنا  بــدريــد  أخـــرى  مــرة  ونستشهد 
باملعركة  املــهــزومــة  األعــــداء  قبيلة  يصم 
 - ��ل��ع��اِء«  ب��ال��ّصْ »َي���روغ���وَن	 فهم  بالثعالب, 
والصلعاء موضع, والروغ أي الذهاب هنا 
عاِلِب«.)4) وتصف أخت  وهناك - »َرْوَغ	الثَّ
»َبَطٌل	 فهو  وتندبه  أخاها  التغلبي  كليب 
ِمْثُل	 »حَتَتُه	 فهو  وأمــا ضحيته  ِض��ْرغ��اٌم«, 
بينما  الثعلب,)))   ابن  والتتفل  ْتُقُل«,  التَّ

يهجو شاعر يقول:
»َأَث���ْع���َل���َب َق����ْد ِج���ْئ���ُت���ْم ِب���َن���ْك���راَء َث��ْع��َل��ب��ا«)))

اجلاِحظ  ذكــر  الثعلب  وذل  وفــي جنب 
أمثلة شعرية أخرى.)7)

واخلبث  بالروغان  موصوف  والثعلب 
كذلك. فنجد طرفة بن العبد, كما سطر 
اجلـــاحـــظ, يــصــف بــعــض الـــرفـــاق الــذيــن 

انقلبوا, يقول:
صاِحَبُتْه ُك��ْن��ُت  َق���ْد  »َوص���اِح���ٌب 

ال َت�������َرَك ال���ل���ُه َل�����ُه واِض����َح����ه«

)4)	املصدر	نفسه,	28.
حمزة	 محمد	 صنعة	 اجلاهليات,	 الشاعرات	 دي��وان	 	(((

)القاهرة:	مكتبة	اآلداب,2007(,	8,	شاعرة	).
)6)	املفّضلّيات	– للمفضل	الضبي,	بتحقيق	وشرح	أحمد	
شاكر	وعبد	السالم	هارون	)القاهرة:	دار	املعارف,	الطبعة	

السادسة(,	7)3,	ق	90.
أمثلة	 وأنظر	 	.473/6 احل��ي��وان,	 كتاب	 اجلاحظ,	 	(7(
الصفحات	 ف��ي	 جبنه	 وعلى	 ذل��ك	 على	 أخ��رى	 شعرية	

التالية	– حتى	478.

الثعلب والوعل يف الشعر العربي
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أي األسنان التي تبدو عند الضحك; 
ُهم	أَْرَوُغ	ِمْن	َثْعَلٍب«  ووجد خير تعبير أّن	»ُكلُّ

و»ما	أَْشَبَه	الّلْيَلُة	ِبالباِرَحْه«))). 

ولعلنا بدأنا نعطف على الثعلب لشدة 
ذكره بالسوء في الشعر ولكن للثعلب عزاء 
قليال على ذلك, فمن جانب إيجابي أكثر 
بتشبيه  وذلـــك  أجــمــل  توظيفات  لــه  نــرى 
بـــه: امـــرؤ الــقــيــس يصف  الــشــاعــر خيله 
في بيت شهير في معلقته, يصف فرسه 
من  نوع  والتقريب  تَتُْفِل«,  »تَْقريب  له  أن 
ابن  هــو  أشــرنــا  كما  والتتفل  الركض,)2) 
الثعلب, وإمنا أراد الثعلب نفسه.)3) وانظر 
في  التوظيف  لذلك  أخــرى  شعرية  أمثلة 
الرمح  ُشــّبــه  قــد  ــه  وإن احليوان.)4)  كتاب 
كذلك بالثعلب, فعندنا قول لشاعر ُهذلي 
)قــبــيــلــة عــربــيــة عــرفــت بــاتــخــاذهــا حياة 
بيده  رمحه  »يعسل«  يضّطرب  الــبــاديــة( 
ْعَلٌب«, أي كما مير  ريَق	الثَّ »َكما	َعَسَل	الطَّ

الثعلب مضطرباًا.)))

إلى هنا نرى أن للثعلب دوره في التراث 
نحافظ  أن  يحفزنا  وهذا  العربي,  الشعري 

)))	اجلاحظ,	كتاب	احليوان,	473.
)2)	هو	أن	يرفع	يديه	مًعا	ويضعهما	مًعا.

)3)	ديوان	امرئ	القيس,	)2.
)4)	اجلاحظ,	كتاب	احليوان,	)47.

محمود	 محّمد	 وتعليق:	 بترتيب	 الهذليني,	 دي��وان	 	(((
الشنقيطي	)القاهرة:	الدار	القومية	للطباعة	والنشر:	

.(90/( 	,)(96(

أّنــه  وبــرغــم  فيها.  مكانه  وعلى  بيئته  على 
القدمي بصفات  العربي  بالشعر  يذكر عادة 
دنيئة, إال أن ذلك ال يقلل من أهميته للتراث 
أّن قيمة احليوان في  ا  العربي: كتبت سابقاً
الــتــراث تــكــون فــي كــونــه جـــزءاًا مــن الــتــراث 
األدبي والفكري فحسب, ال أّن عليه أن يأتي 

بالذكر الطيب لنحافظ عليه.)6)

وقبل أن ننهي هذه الرسالة القصيرة 
اليوم  الثعلب  لنرى حال  نرجع;  أن  يحبذ 
الثعلب  استثنينا  إذا  املنطقة.  بيئة  فــي 
ا  ــبــدو مــهــدداً ــي, فــهــو ال ي ــعــرب األحــمــر ال
بخطر انــخــفــاض األعــــداد فــي اجلــزيــرة 
العربية,)7) فإن بقية الثعالب في حال أقل 
طمأنينة: فتواجد الثعلب الصخري )ثعلب 
بــاالنــد( فــي انــخــفــاض, وهـــو يــوشــك أن 
ا, والثعلب الرملي قد تكون  يكون مخطوراً
أعداده كذلك في تقلص, حتى إنه يعد من 
املخطورين في بعض التصنيفات )بيد أّن 
بعض املختصني ال يرون أّنه مخطور آناًا(, 
في  ومحصور  قليل  فتواجده  الَفنَك  وأما 
اليقظة  إلى  يدعونا  ذلك  إن  اجلزيرة.)8) 
والتصميم اجلاد ألن نكتب لبيئتنا البقاء 
وحليواناتها التراثية - حكومات وشعوباًا.

)6)	أنظر	رسالتي	في	الضبع	من	هذه	السلسلة.
)7)	بل	إن	أعداده	قد	تستفيد	من	التطور	السكاني	للبشر	

لتوفر	أكبر	في	فرص	أكل	التركات.
(8) Budd and Mallon, Regional Red List, 24-29.
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الوعل في الشعر اجلاهلي
ومرثية صخر الغّي )أو أخيه(

وذكره  وبيئته  الثعلب  عن  حديثنا  بعد 
الكالم عن  إلى  ننتقل  العربي  الشعر  في 
الوعل في الشعر اجلاهلي ومرثية صخر 

الغّي )أو أخيه(

قد  ســؤال  على  جــوابــااً  تأتي  الّرسالة 
يــطــرحــه الــبــعــض عــالنــيــة, أو قــد يــدور 
رمّبــا  – أو  الــذهــن  فــي  بــآخــر  أو  بشكل 
السؤال قد  بعضنا قط. هذا  لم يطرحه 
يُصاغ هكذا: ملاذا علينا أن نشغل أوقاتنا 
وجهودنا للحفاظ على حيوان ال ميّت إلى 
حياتنا اليومية بِصلة؟ هذا السؤال لم يكن 
ليطرحه أجداُدنا; ألّنهم لم يعيشوا بعالم 
إلى  يتعّرض فيه عدد هائل من احليوان 
رمّبا  – وهــو  احلقيقّي  االنــقــراض  خطر 
من  نقرؤه  أو  نسمعه  مِلا  أذهاننا  في  يلّح 
دولــّيــة  منّظمات  تقّدمها  عظيمة  جــهــود 
وأفراد من أجل إنقاذ احليوانات املعّرضة 

لالنقراض. 

تأتي  قد  السؤال  هذا  على  واألجوبة 
بأشكال مختلفة لعلّها تنقسم في مجملها 
إلى قسمني; أجوبة علمّية وأخرى إنسانية 
َجمالية. أّما علمّيااً فهي تدور حول توازن 
البيئة ولعب كّل حيوان فيها دوره اخلاص, 

الغذائّي  النظام  ارتبك  أعــداده  قلّت  فإذا 
وتلفت بيئة هذا املكان. وعلى أهمية هذه 
احلقيقة فإّن ورقتنا هذه مشغولة بالقسم 
الثاني من األجوبة: إّن احليوانات البّرّية 
املختلفة تركت بصمة جلّية في احلضارة 
جــزءاًا  أصبحت  بحيث  البشرّي  والــذهــن 
فــإّن  الّسبب  ولــهــذا  تراثنا,  مــن  ــا  ضــرورّياً
احلفاظ على بقائها في بيئاتها هو إنقاذ 

لتراثنا عينه.

وهــنــا ســنــحــاول إثــبــات ذلـــك حلــيــوان 
باملنطقة  يــعــيــش  ــــذي  ال ــوبــي  ــن ال الـــوعـــل 
لعبه  الــذي  دوره  على  والبرهنة  العربية 
فــي الــّشــعــر اجلــاهــلــّي الـــذي سبق ظهور 
 Nubian(النوبي الوعل  إّن هذا  اإلسالم. 
وجــبــال  الــصــخــور  فــي  يــعــيــش   ((((Ibex

وعلى  املنحدرات احلادة  ذوات  الصحراء 
ا طرائق  التالل  - والوعل يشق منها جميعاً
جناته من االفتراس, وقد جتده كذلك في 
استقى  وقــد  ذلك.)2)  مــن  أوطــى  مناطق 
الوعل  حياة  من  ا  عموماً اجلاهلي  الشعر 
والقالع  اجلبال  شقوق  وفــي  احلجر  بني 
الشعراء  والتفت  واملنعة,  العصمة  معاني 

Capra Nubiana	:العلمي	اسمه	(((
(2) Alkon, P.U., Hardong, L., Jdeidi, T., Masseti, 

M., Nader, I., de S,et, K., Cuzin, F. & Saltz, D. 
Capra nubiana. The IUCN Red List of Threat-
ened Species, 2008: e.T3796A10084254: http://
dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.
T3796A10084254.en.
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لطول حياته كذلك وكأمّنا قد غلب الوعل 
على املوت بركونه إلى اجلبل واحلجر ورام 
اخللود األبدي. ومن ذلك جندهم يذكرون 
الوعل إذا أرادوا وصف قوم باملنعة أو عند 
مدح سّيد قوم بذكر أّنه ينزل الوعول من 
به عند موته  يتأسون  وتــارة قد  معاقلها, 
ذودها  الشعراء  بعض  رأى  وقد  احملتوم, 
عــن املـــوت هــذا بــاجلــنب واخلـــوف, ورأى 
مفخرة  اجلــبــال  ــم  ُش طلبها  فــي  غيرهم 

وعزة.)))

أّن  جمعة  األدبـــي حسني  العالم  يــرى 
للوعل مكانةاً ممتازةاً عند الشعراء وال سيما 
ترداد  يكثر  »إذ  ُهَذيْل,  بني  قبيلة  شعراء 
]قصة التأسي به[, ويصبح الوعل مضرب 
من  مآسيهم  في  لديهم  املــركــزة  احلكمة 
املشاهد  وكثرة  وغيرها.  مرثياتهم  خالل 
ـــا وتغليب  تــلــك وعــرضــهــا عــرضــا ســـردياً
مشاهد  من  مييزها  املراثي  في  ورودهــا 
]عمومااً[«)2).  اجلاهلي  الشعر  في  الوعل 
وهــذا األمــر يرجع – كما هو معهود عن 
عامة احليوان في شعر الُهَذِلّيني – لسبب 

)))	حسني	جمعة,	مشهد	احليوان	في	القصيدة	اجلاهلية	
)دمشق:	دار	مؤسسة	رسالن	للطباعة	والنشر	والتوزيع,	

.280-276	,)20((
)2)	حسني	جمعة,	احليوان	في	الشعر	اجلاهلي	)دمشق:	
دار	مؤسسة	رسالن,	0)20)  08)-09).	وانظر	كذلك				
أبها	 ن��ادي	 )أب��ه��ا:	 الُهذلي	 الشعر	 ف��ي	 وص��ف	احل��ي��وان	

األدبي,	982)(,	-44 46.

تعيش  متبدية,  كانت  هذيل  قبيلة  أّن  هو 
الصحراء,  فــي  بالطبيعة  متالزمة  حياة 
أميا  شعرهم  في  احلــيــوان  بذلك  فدخل 
ــاة كانت  مــدخــل, وبــســبــب أن هـــذه احلــي
وفقد  فيها مبخاطر  ا ميــرون  جــّداً قاسية 
كبير, مما جعلهم يتأّسون بالوعل أحياناًا, 
ــــه هـــو كــذلــك ال يــصــمــد أمـــام  وكــيــف أّن
الدهر.)3) وسننظر في هذه الرسالة إلى 
شعرهم,  فــي  للوعل  املشاهد  هــذه  أحــد 

وبسطه بشرح سهل وهضيم.

املشهد يأتي ضمن مرثية تنسب لغير 
ألبي  رويت  الُهَذلّيني:  الشعراء  من  واحد 
يرثي  الَغّي  َصْخر  وألخــي  الهذلي  ــب  ُذَؤي
أخـــاه صــخــرااً )وذاك أكــثــر( – إمنــا هي 
 (4( كذلك معروفة في الكتب لصخر الغيَّ
يرثي  الهذلي  الصعلوك  الشاعر  نفسه, 
أفعى  نهشته  أن  بعد  َعْمرٍو  أبا  أخــاه  بها 
القصيدة شاعرنا  فقتلته.))) جند مبطلع 
ينعي مــصــاب أخــيــه مــن احلــيــة وأّنـــه لم 
ويذهب  باِئُب«)6),  والطَّ قــى  »الــرُّ تنفعه 
يتأسى بعد ذلك أن الدهر يدرك اجلميع, 
ا في  ويصيبه وإن كان وعالاً مسناًا معتصماً

)3)	أنظر	لو	أردت	احليوان	في	الشعر	اجلاهلي,	)0)	وما	
يتبعها	من	صفحات.

)4)	كتاب	األغاني	)بيروت:	دار	صادر,	2002(,	23/).
)))	شرح	أشعار	الهذليني	-	بتحقيق	عبد)/)24.

عند	 ذل��ك	 يكتنف	 ك��ان	 وق��د	 والطبابة,	 امل��ع��وذات	 أي	 	(6(
اجلاهليني	أنواع	من	السحر.
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اجلبال, فندخل بذلك إلى مشهد مطّول 
حول هذا الوعل, فبرغم أمنه وذوده هناك 
عن الشر, فهو كذلك ال محالة سيصاب 

من الدهر ويُقتل:

يقول الشاعر وينعي أّنه »ال يَبَْقى َعلَى 
ْهــِر فـــاِدٌر«, والــفــادر هو الوعل املسن  الــّداً
لــهــذا الوعل  الــشــاعــر  يجعل  ثــم  – ومــن 
كل سبل األمن والعصمة من اخلطر: إن 
هــذا الوعل »ِبــتـَـيـْـهــوَرٍة«, وذلــك ما اطمأن 
ونرّجح  الهواء في اجلبل,  )أو  الرمل  من 
َت  أن الوعل هذا يعيش في اجلبل(: »حَتْ
ــخــاِف الــَعــصــاِئــِب«, وذلــك مــا رّق من  الــطِّ
الغيم, كأنه عصبة أو عمامة في الرأس. 
فهو  كبير,  اطمئنان  فــي  هــذا  وعلنا  إنَّ 
عاٍل وبعيد عن كل خطر, وهو قد »مَتَلّى 
ِبها«, أي متتع وامتنع بالرملة هذه, »طوَل 
وتثّنى وأشرف  – حتى كبر سنه  احَلياِة« 
فإنَّ  الليل  أظلم  وإذا  موضعه.  عن  قرنه 
َوْكــِره,  في  أي  كاِنسااً«,  »يَبيُت  هذا  وعلنا 
كــمــا يَــبــيــُت الــشــيــخ »الــَكــبــيــُر ذو الــِكــســاِء 
الــذي  بالشيخ  صخر  يشبهه  احمُلـــــاِرِب«: 
حارب أهله فبات متنحيااً عنهم, ويشتكي 
هذه  وعلى  فيه.  بنيه  عقوق  هــذا  الشيخ 
احلال الوعل »تََدّلى َعلَيِْه ِمْن بَشاٍم وأَيَْكٍة« 
- شجر ونبات الغضا – فروعهما حسنة 
متمتع  أّنــه  يقول  مسترخية:  وأغصانهما 

حتت ظالل الشجر هذا يستريح ويختبئ.

وبني هذه الرملة والشجر »كاَن« الوعل 
»ِطْفالاً ثُمَّ أَْسَدَس واْستَوى«: يشرح الشاعر 
أنَه كبر عمره كله هنا, حتى »أْصبََح ِلْهمااً«, 
وهو املسن, بني غيره من »لُهوٍم َقراِهِب«, 
ــره مـــن األوعــــــال املسنني  يــعــنــي بـــني غــي
أن  فلنا  املــســن(.  تعني  كذلك  )الــَقــْرَهــب 
نتصّور كيف أن وعلنا هذا عاش في معزل 
عديدة حتى  وشــر سنوات  أي خطر  عن 
سن بني أقرانه. ولّعل الوعل هذا في حذر 
ــْن َصــْوِت  ُع ِم شديد من املــوت فهو »يُــــَروَّ
الـــُغـــراِب«, وهــو حــيــوان يــرمــز إلــى املــوت 
واخلطر; ألنه يفزع من كل شيء يسمعه, 
أّنه  يقصد   - خوِر«  الصُّ َمساَم  »َفيَنتَحي 
يشق ممره في الصخور. ويصف الشاعر 
َوْعلَنا املُّتَخّوف هذا بّأنه »أَْهَرُب هاِرِب«. 
وأّنى ينجيه هربه الدائب هذا من الدهر 

الذي قصد أخا شاعرنا باحَلّية؟

الــوعــل  مشهد  ذروة  فــي  اآلن  نــدخــل 
بعد أن شرح الشاعر تاريخه املمتنع عند 
الرملة والشجر وبني الصخور مع أقرانه 
أتاه  فقد  العمر:  في  ا  جميعاً كبروا  حتى 
»يَْومااً َوَقْد طاَل ُعْمُرهُ َجرميٌة«, واجلرمية 
هو الصائد والكاسب, وكان هذا الصائد 
نََّب ساِغِب«, أي  يصيد ألجل »َشيٍْخ َقْد حّتَ
محدودب وجائع. زد على ذلك كما يشرح 

الثعلب والوعل يف الشعر العربي
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الشاعر أن الصائد هذا دأب على حماية 
الشيخ في الشتاء, ويجني له الثمرات في 
عليه,  وحريص  به  لطيف  فهو  الصيف, 
وبهذا كله يكون صائدنا أحوج لنيل الصيد 
الصائد  َرأَى«  »ومَلّــا  الــذي جاء من أجله. 
ِمــْن  َرأى  َمـــْن  ــِه  ــلّ »ِل وقـــال:  تعّجب  وعلنا 
الوعول ذوات اخلطوط  الُعْصِم«, أي من 
في أيديها, »شاةاً َقبْلَُه في الَعواِقب«, في 
قبل  رأى  َمــن  مِلنال  فيا  السالف:  الزمان 
الــيــوم شــاة مثل هــذا الــوعــل, وال بــد أنه 
وتذكر  مــن سمنه وحلــمــه,  مِلــا نظر  سعد 
صائدنا احلريص شيخه, وتفكر أن صيدااً 
مثل هذا سيبقيه حّياًا يأكل منه حتى يأتي 
َحّتى  ِبِه  فـ«أَحاَط  وراح  إغاثة.  فيه  وقت 
َمْفتوٍق  »ِبَأْسَمَر  اقترب منه  َرمــاهُ« عندما 
ِمْن النَّبِْل صاِئِب«: رماه بسهم أسود ُمَخلّق 
واسع النصل قاصد, وبدأ الصائد وأخوه 
يرينا  الوعل بسكني. هكذا  يقطعان حلم 
مهما  ويتأسى:  الدهر  احملــزون  الشاعر 
يفجعك  يــوم  فلك  وتعصمَت  عنه  ُذدَت 
والشاعر  مبقتلك.  ويصيبك  فيه  الدهر 
يذكر بعد هذا املشهد مشهدااً آخر لعقاب 
ــه صدم  أن بيد  لــفــراخــه,  ليصطاد  طـــار; 
فبهذين  منكسرااً.  وهــوى  باجلبل  جناحه 
التشبيَهني يعزي الشاعر نفسه وهو يرثي 
األفعى  بنهشة  الدهر  الــذي أصابه  أخــاه 

من دون سابق إنذار, فالدهر ال يبقي على 
فريسة )مطلوب( أو صّياد )طالب(:

ْه���ُر َأّن���ُه ���ا َأْح�����َدَث ال���دَّ َف���َذِل���َك ِمَّ
َوطاِلِب))) َحثيٍث  َمْطلوٍب  ُكلُّ  َلُه 

إن هــذا الــوعــل الــنــوبــي الـــذي أخذنا 
ننظر في مشهده من قصيدة صخر الغي 
انتقاص  بسبب  مــحــدق  خلطر  يــتــعــرُض 
أعداده, فبينما يتواجد طبيعيااً في مناطق 
السعودية  )غــرب  آسيا  غرب  من  عديدة 
وشمال  وُعــمــان,  اليمن  وفــي  ووســطــهــا, 
تستورد  سوريا  )وفــي  وفلسطني,  األردن 
وعن  عنها  انقراضه  بعد  منه  مجموعة 
في  النيل  )شــرق  إفريقيا  وشــرق  لبنان( 
مصر جنوباًا حتى بعض مناطق السودان 
البالغني  أعـــداد  فــإن  وإريــتــريــا(  وإثيوبيا 
لنسبة  تتعرض  بأّنها  ترجح  الــوعــول  من 
)حتى  للجيلني   (0% بحوالي  انتقاص 
عام 2008(. وقد عملت جهات حكومية 
وبيئية عمال منظما بتشييد احملميات في 
بعض الدول التي تتواجد فيها الوعول,)2) 
 – أذاهــم  الرادعة عن  القوانني  وشرعت 
بيد أن هناك دوالاً متأخرة في ذلك. ولعل 
من أشد املخاطر التي تتعرض لها الوعول 
. )))	سعيد	السكري,	شرح	أشعار,	)/-)24  3)2	

)2)		»محمية	الوعول«,	الهيئة	السعودية	للحياة	الفطرية:	
حوطة	 غرب	 الوعول	 الرسمية	حملمية	 الصفحة	 انظر	

بني	متيم	في	اململكة	العربية	السعودية:
https://www.swa.gov.sa/ar/املناطق- احملمية/ الوعول.
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 , وقنصهم هوايةاً الشباب  بعض  هو صيد 
)وأكــثــر مــا ينشر هــؤالء صـــورااً لصيدهم 
مفاخرةاً في شبكات التواصل االجتماعي 
ــرنــت(, ونــحــن نــدعــو مــن خــالل  ــت فــي اإلن
العبث  إلــى وقــف مثل هــذا  رسالتنا هــذه 
ونطالب  ثقافتنا,  فــي  مكانه  لــه  بحيوان 
احلكومات املعنية بتفعيل قوانني احلماية 

.(2 ضد هؤالء العابثني)))

وقد نشرت البي بي سي ببرنامجها 
املميز Planet Earth وبتعليق اإلعالمي 
الطبيعي املشهور ديفيد آتنبوروه تصويرااً 
رائعااً جدااً للوعل النوبي, وكيفية هروبه 
التالل  فــي  مــن اخلــطــر, وشــق طريقه 

املتحدرة.
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يلقيا  ل��م   ،)2013  – و)ال��س��ور   )2012  – )ال��دي��وان��ي��ة  قصصيتني،  مجموعتني  بعد 
حضورا الفتا، أصدر الكاتب الكويتي الشاب عبداهلل البصّيص روايته األولى )ذكريات 
ضالة( يف العام 2014 فكان لها وقعا مميزا. وحتى ال يذهب الظن إلى أنها كانت ضربة 
طائشة أو )بيضة دي��ك( أص��در روايته الثانية )طعم الذئب( يف العام 2016، فوقر يف 
ذهن القارئ أنه أمام كاتب ميتلك رؤية يعاجلها بخبرات فكرية وفنية تنم عن اطالع 
التعرف على طبيعة  الروائية سنحاول  الكاتب  بهينني. ولرصد جتربة  ليسا  وم��راس 

اخليوط املستعملة يف النول الذي حاك به هاتني الروايتني، وآلية عمله.

الغوص في قيعان النفس البشرية, ورصد لظى االصطراع الداخلي بني مكنوناتها 
املتنوعة, واملتناقضة في عدد ال يستهان به منها, يبرز كملمح رئيس في رؤية فكرية يعزف 
الكاتب على أوتارها في كلتا الروايتني. وينطلق في ذلك من اخلاص إلى العام, ومن 
الفردي إلى املجتمعي, فيميط اللثام عن وجه مجتمعي طاملا تواطأنا على التغاضي عنه, 
ونكرانه في بعض األحيان, على الرغم من إدراكنا لوجوده الراسخ, والنازع نحو االستفحال 

)ذكـريات ضالة( و)طـعم الذئب(

بقلم: عبدالكرمي املقداد)*(

عبدالله البصّيص .. الرثاء المر

احلكاية واخلطاب يف:

)*(	قاص	وناقد	سوري	مقيم	في	دولة	الكويت.
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بخطى متسارعة. 
إنــــه الــــرثــــاء املــر 
ملــجــتــمــعــات صــار 
ـــهـــا  الــــــــشــــــــاذ فـــي
القاعدة التي غفلنا 
عن مساءلتها لفرط 

اعتيادنا لها.

اإلن������س������ان������ي������ة    
والبهيمية

النفسي  الــصــراع 
االجتماعية  القيم  بني 
ـــتـــي  املــــتــــنــــاقــــضــــة, ال
تـــشـــّربـــهـــا )ســـلـــمـــان( 
ـــــة )ذكـــريـــات  بــطــل رواي
ــــة( مـــنـــذ ســـنـــوات  ضــــال
تـــكـــويـــنـــه األولــــــــــى, قـــاد 
انفجار  إلــى  النهاية  فــي 
النهاية  كان مبثابة  مدمر, 
الــبــطــل  ــهــا  فــي رأى  الـــتـــي 
اجلــديــدة حلياته.  الــبــدايــة 

عززتها  بائسة  طفولة  سلمان  عاش  فقد 
بــيــئــة أســريــة مــشــوهــة شــهــدت انــفــصــال 
عن  ناهيك  سنوات,  خمس  مــدة  األبوين 
ــمــة بــيــنــهــمــا, وجــفــاف  ــدائ الـــشـــجـــارات ال

الطفل  وإجــبــار  األب,  مشاعر 
ســلــمــان عــلــى مــالزمــة البيت 
الفارغ من األخوة واألخوات. 
طاقة طفلية مكبوتة ال جتد 
وال  اللعب  فــي  متنفسا  لها 
احلنان وال معاشرة األقران.

بطفل سجني  أشبه  إنه 
ينبهر, حني يطلق سراحه 
بــــعــــد ســــــنــــــوات, بـــحـــيـــاة 
واملباهج  بامللذات  عامرة 
يعجز  لكنه  والــديــنــامــيــة, 
عـــــن الــــتــــعــــاطــــي مــعــهــا 
الكيفية  ـــى  إل ــقــاره  ــت الف
الــتــي متــّكــنــه مــن ذلــك. 
كان  رأيناه حني  هكذا, 
يزور بيت جده, برفقة 
أمه في نهاية األسبوع, 
أخواله  أبــنــاء  يالعب 
ــة  ــي ــعــدائ وخـــــاالتـــــه ب
وعــنــف. وحــني أتــيــح لــه بعد ذلك 
اخلروج من البيت, والتعرف على الطفلني 
يتسليان  كانا  اللذين  و)إبراهيم(  )ناصر( 
مبطاردة الكالب الضالة في احلي, رأيناه 
بقتل  التلذذ  إلى حد  يتمادى في عدوانه 

عبداهلل البصيص.. الرثاء املر
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في  كبيرا  استمتاعا  وجدت   ...( الكالب 
أثــار  مــا  قــرع جمجمته( ص73,  ســمــاع 
التلذذ  وهــو  نفسيهما.  زميليه  استهجان 
تعذيبه  بــعــد  يستشعره  كـــان  الـــذي  ذاتـــه 
الشديد للمتهمني في املخفر بعد ذلك ) 
السكري  بطعمها  التعذيب حتلق  ولذة   ..

في حلقي( ص0).

بالكبت  امللبد  الفضاء  قتامة هذا  في 
والعدوانية تشرق شمس الطفل )حميد(, 
أســرة  بيت  بجانب  أســرتــه  الــذي سكنت 
والرعاية  باحلنان  مشبع  طفل  سلمان. 
ـــــــدفء األســـــــري, ومـــتـــشـــرب ملــبــادئ  وال
اجلديد  الصديق  إنــه  الــقــوميــة.  التربية 
الذي سيكتشف فيه سلمان الوجه اآلخر 
نفسه,  أمـــام  تعّريه  الــتــي  املـــرآة  للحياة. 
اخلير  كفة  رجحان  يؤكد  الــذي  واملــيــزان 
على الكفة األخرى, فيقلع عن قتل الكالب 
والعدوانية, ويجنح نحو التمّثل بـ )حميد(: 
اخللوق, املتفوق دراسيا, املسالم, األنيق, 
أنقذه  الــذي  الوفي  احلاجة,  وقت  القوي 
كما  العبد(,  )مـــرزوق  وعدوانية  شر  من 
أنقذه من املوت حني حوصرا بني رصاص 

املقاومني وقصف الدبابة العراقية.

ـــصـــورة املــثــالــيــة الــتــي  كــــان حــمــيــد ال

الوقت عينه  كان في  لكنه  إليها,  اجنذب 
التناقض  هــذا  أشعل  تعّريه.  التي  املــرآة 
إلى  فاجنذب  سلمان,  نفس  في  الصراع 
في  كرهه  لكنه  بــه,  وتعلق  وأحبه  حميد 
التي تعكس صورته  املــرآة  ذاته ألنه  اآلن 
لكنه فشل.  االبتعاد عنه  املشوهة. حاول 
ظل منجذبا إليه بقوة, محاوال بكل السبل 
عــدم خــســارة صــداقــتــه. وقــد بــدا حميد 
بغيابه,  العدل  يغيب  الذي  امليزان  مبثابة 

وتتقزم التشوهات وتختفي بحضوره.

بيد أن هذه احلال لم تدم طويال, إذ 
للكويت,  العراقي  االحتالل  كارثة  وقعت 
السعودية,  إلى  فانتقل سلمان مع أسرته 
في حني غــادر حميد مع أمه وأخته إلى 
بيت خاله, ثم إلى مكان مجهول. وتواصل 
عاد  إذ  الكويت,  بعد حترير  الفراق  هذا 
سلمان لكن حميد لم يعد, ولم يستدل له 
وألسرته على مكان. غابت املرآة وامليزان, 
وتوالت األيام والسنون, فعاد سلمان إلى 
سيرته األولى, تدفعه إلى ذلك السلوكيات 

السيئة التي كان يعايشها أينما اجته.

واســتــفــحــل األمـــر أكــثــر بــعــد تخرجه 
ضابط  مهمة  وتوليه  الشرطة,  كلية  في 
حتقيق في أحد املخافر حيث: رجال أمن 

ق�����راءات
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فاسدون, تعذيب وحشي للمتهمني يفضي 
إلى االعتراف مبا لم يقترفوه, رجال دين 
فتيات  خائنات,  بيوت  ربــات  مشعوذون, 
جميالت غــارقــات فــي وحــل الــدعــارة .. 
الخ. ال يفتأ يعايش التشوهات في املجتمع 
أمــامــه أيــنــمــا حـــل, فــغــدا الــتــشــوه مسار 
حياة وروتــني يومي غاب كل ما ميكن أن 
يتبصر  صاحبه  ويجعل  ويهّزه,  يعترضه, 
تراكمت على هــذه احلــال  فــيــه. ســنــوات 
حتى كانت الصدمة التي زعزعت كل هذه 

السيرورة.

مثلما غاب حميد فجأة, ظهر فجأة, 
وبــوجــه مختلف  بعد ســنــوات طــوال  لكن 
الــذي  ــه حميد  إن عليه.  كــان  عما  متــامــا 
متكنت الــظــروف مــن كــســره )لــكــونــه من 
فــئــة »الــــبــــدون« احملـــرومـــة مـــن احلــقــوق 
الطرف  إلى  وجرفه  والعسكرية(,  املدنية 
وزارة  دّوخ  لصا  منه  وجعلت  النقيض, 
الــداخــلــيــة بــســرقــاتــه الــنــوعــيــة واملــتــقــنــة, 
وأعجز رجال األمن عن اعتقاله, إلى حد 
أنه صار في نظرهم شبحا أطلقوا عليه 
لقب )املنشار(. ها هو )حميد(, )املنشار(, 
امليزان, املرآة, الصدمة, يجلس في غرفة 
التحقيق وجها لوجه أمام صديقه سلمان, 

ذّكــره حميد,  الــذي لم يعرفه إال بعد أن 
وعادت  بكيان سلمان,  الصدمة  فعصفت 
به الذاكرة إلى حميد الطفل املثالي, حميد 
امليزان, حميد املرآة. وضعته الصدمة في 
على  فصحا  الـــذات,  مع  عنيفة  مواجهة 

واقعه الننت:

 ) شــمــمــت رائـــحـــة آهــــات املــعــذبــني 
ومؤملة  كريهة  رائحة  الــزوايــا,  من  تنبعث 
املكان  هو  هذا  هل  الدخان,  مثل  وكثيفة 
الذي قضيت فيه آخر خمس سنوات من 
عمري؟ كيف احتملت بشاعته طيلة هذه 
املدة( ص203, )متلكتني املشاعر ذاتها 
مــرزوق  أمسكني  عندما  متلكتني  الــتــي 
اليأس,  املدرسة, اخلــوف,  مياه  دورة  في 
احلزن. حينها أنقذني حميد منه, أما اآلن 
فمن ينقذني من نفسي, من ينتشلني من 
األسفل حتى  إلى  أخذني  الــذي  مصيري 
أصبحت خائفا ويائسا وآسفا على حالي 
مخلوقا  أصبحت  حتى  اخلــلــق,  كحثالة 
يستحق الدهس في األحذية( ص)20, 
من  شيئا  أكـــره  لــم  كما  نفسي  كــرهــت   (
رأســـي صنائعي هنا(  فــي  قــبــل, والحـــت 
ص)20,  )كنت أريد أن أنفجر غضبا 
بشكل ال يترك أحدا ممن كانوا يعينونني 
أذى, فاض بي احلقد  بغير  الفساد  على 

عبداهلل البصيص.. الرثاء املر



34
العدد 573 أبريل 2018

على نحو ال يطاق, وجتهم كل شيء أمامي 
.. لم يكن في بالي أي شيء غير إتالف 

هذا املكان اآلثم مبن فيه( ص 206.

مباشرة  مواجهة  في  الصدمة  وضعته 
التي  احلــال  ببشاعة  ففوجئ  الـــذات,  مع 
يــحــيــاهــا, والــتــي لــم يــكــن يــدركــهــا بفعل 
اعتياديتها, وأراد وضع حد لهذه السيرورة 
البهيمية النتنة. كما أراد في الوقت عينه 
الذي  حميد,  الوفي  لصديقه  اجلميل  رد 
أنقذه قبل ذلك مرتني, ما يحيلنا إلى العبارة 
الــتــي اســتــعــارهــا الــبــصــّيــص مــن الشاعر 
للرواية  كعتبة  ووضعها  الفالح(  )عبدالله 
)الوفاء: كلب الروح(. بفعل تلك الصدمة, 
وحتت تأثير اخلمر الذي كان قد تعاطاه 
في تلك الليلة, وتضامنا مع صديقه األثير 
متادت ردة فعله للتخلص من تلك البشاعة 
إلى درجة القضاء على كل عنصر ارتبط 
)نــصــار(  العسكريني  فقتل  ــاهــا,  ومّن بها 
وأزمع  إبراهيم(,  و)العقيد  و)الصهيوني(, 
التخلص من حياته ذاتها باالنتحار )فكرت 
أن أقــتــل اجلــمــيــع وأتــــرك آخـــر رصــاصــة 

لرأسي( ص 207. 

وبــغــض الــنــظــر عــن املــبــالــغــة فــي ردة 
تذّكر  أحــدثــه  الـــذي  اللبس  وعــن  الفعل, 

ســلــمــان, وهــو حتــت وقــع غيبوبة حــادث 
انقالب املركبة به في نهاية الرواية, بأن 
حميد كان قد مات في ليلة املواجهة بني 
ما  املقاومة,  وعناصر  العراقية  الدبابة 
يشكك في أن يكون هو ذاته املنشار, إال 
أن تأكد سلمان من أنه حميد حني فوجئ 
املنشار  وتأكيد  التحقيق,  كرسي  على  به 
ما خلق  آنــذاك, هو  تلك احلقيقة  نفسه 
النفسي  الــصــراع  أججت  التي  الصدمة 
وقادت إلى مواجهة الذات والثورة عليها, 

وهو ما يهمنا.

السلمية والعدائية

في فلك الصراع النفسي ذاته تدور 
الـــروايـــة الــثــانــيــة »طــعــم الـــذئـــب«, لكن 
بشكل مغاير بعض الشيء, إذ تركز على 
العدائي  للقوي  املجتمع  إكبار  معضلة 
مـــرهـــوب اجلـــانـــب, وحــطــه مـــن قيمة 
والتسامح  للطمأنينة  الناشد  املسالم 
والــهــدوء. هــذا ما يكابده »ذيــبــان« من 
فيها.  حرف  آخر  حتى  الرواية  مفتتح 
ــواصــل  ضــغــط مــجــتــمــعــي مــكــثــف ومــت
والطمأنينة  الوداعة  ضفة  عن  حلرفه 

إلى ضفة البطش والعدائية. 
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ــاب«,  ــذئ  »إن لــم تــكــن ذئــبــا أكــلــتــك ال
اتخذها  مــوحــش,  لعالم  موجعة  مقولة 
واملساملة  الرحمة  ملغادرة  كدعوة صريحة 
ـــى فــلــك الــقــســوة والــنــهــش  والــتــســامــح إل
والدم. مقولة نبذها »ذيبان«, وآثر اإلبقاء 
الضغوط  كل  من  بالرغم  إنسانيته  على 
يتسبب  ولــم  أحـــدا,  يــؤذ  لــم   ( املجتمعية 
في أية مشكلة, طيلة حياته كان مساملا ال 
يخشى أحد جانبه, يحب احلياة, هل في 
حب احلياة ضرر على أحد؟ ويساعد ...( 
البداية  منذ  ذلك  على  أصر  وقد   .26
إلــى ما  )أنــا ال أريــد إال السالمة( 30, 
أكون  لن  ذيبان,  )أنا  الرواية  انتهاء  قبيل 

الذئب( 4)2.

لكن, كيف ملجتمع قبلي أن يقبل بهذه 
السالمة التي يعتبرها جبنا وشذوذا؟ حتى 
حاله  ترفض  )أمــه(  إليه  املقربني  أقــرب 
الهدوء والطمأنينة  نبذ  تلك, وحتثه على 
) أريدك ذئبا متأل العني مثل أبيك( 28. 
وحني يصّر على أنه رجل, لكنه ال يحب 
العنف وينشد السالمة, تنعته أمه باجلنب 
وعـــدم الــرجــولــة ) .. لــســت رجـــال, أنــت 
جبان, خاسئ, نارك ال تشتعل, ودلتك ال 
تفور, حتى أنك ال ترد اإلهانة عن نفسك 

... أنت كوبان, ذيبان اسم رجال, اسمك 
له  يشفع  وال   .29-28 كوبااان(  كوبان 
أريد  ال  أنــا  جبانا,  لست  )لكنني  الــقــول: 

املشكالت, أريد السالمة فقط( 34.

بني ما يراه سالمة, ويراه املجتمع جبنا, 
يتصاعد الصراع في دخيلة ذيبان بعدما 
يجد نفسه منبوذا ومعزوال. ويتفاقم األمر 
إلى حد طرده من القبيلة على خلفية قتله 
الغصاب«,  »متعب  زميله  قصد  غير  عن 
فيجد نفسه في مواجهة الصحراء, أعزال 
إال من مقالع وزوادة ليس فيها غير قربة 
ارحتــال  املجمد.  اللنب  وبعض  ومتــر  مــاء 
بالثأر  مسربل  قــدمــني,  على  صــحــراوي 
والــدم واخلــوف, يخوضه »ذيبان« مجبرا 
ثالثة  مــدى  على  السعودية  الفيافي  في 

أيام ناشدا الوصول إلى )الكويت(.

النفسي خالل رحلة  يتواصل الصراع 
ذيبان الصحراوية بدفع من عاملني أولهما 
القبيلة,  في  عاشها  التي  حياته  ذكريات 
إلى  التحول  على  بحّضه  أتخمت  والتي 
الــذي  احلــالــي  الــواقــع  وثانيهما  الذئبية, 
يـــفـــرض عــلــيــه الـــقـــســـوة, واإلقـــــــالع عن 
الطمأنينة ملواجهة أهوال الصحراء. فقبل 
انقضاء يومه األول في الصحراء يبرز له 
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وفي حمى خوفه وفشل مقالعه  الذئب! 
لثعلب  إبعاده يصادف جحرا  أو  قتله  في 
يحشر جسمه  وبلمحة عني  آوى.  ابن  أو 
فيه, بينما يتواصل رعبه من الذئب الذي 
اجلــحــر حتى  مــدخــل  ترقبه عند  واصـــل 
انبالج الشمس. بني التعب واأللم واخلدر 
في  /يتوهم/  يحلم  ذيبان  رأينا  واخلــوف 
يجلس  كما  جالسا  ذئبا  يرى  بأنه  جحره 
الــرجــل, وبــيــده ربــابــة حــمــراء بــلــون الــدم 
»الذيب  منها:  أبيات  بضعة  عليها  يعزف 
ابن  ترى  ال جاك جوعان عشه  ذيبان  يا 
آدم لزوم يعشيه«. احللم ذاته يتمادى في 
احلواجز  فتتوه  واألخير,  الثالث  الفصل 
بني الوهم واحلقيقة بحيث يصحو ذيبان 
فوق الشجرة على ذئب قد أشعل النار إلى 
جانب الشجرة, وراح يعزف ويغني املقطع 
الشعري السابق, بل ويدعوه باسمه للنزول 
بأنه  له  وعــدا  قاطعا  معه,  الليل  وقضاء 
الصباح  طلوع  حتى  يؤذيه  ولن  سيؤاخيه 
وذهاب كل منهما في طريقه. وفعال ينتهي 
تخللها  عرمرمية  بسهرة  بينهما  األمـــر 
الشعر والرقص, وتقليب سيرتي حياتهما 
في حوار عاصف مّثل قطبي دخيلة ذيبان 
مزهوا  إقــراره  إلــى  يخلص  في اصطراع 

يقلد  راح  أنــه  واألكــثــر  ذئــبــا.  بأنه أصبح 
صوت الذئب منتشيا: أوووووو.

هـــذا الــتــحــول اجلـــديـــد هـــو مـــا مــّكــن 
ذيبان بعد ذلك من قتل الذئب حني هجم 
عليه, بينما كان يستريح في ظل صخرة 
عمالقة, حيث عاجله بضربة خنجر في 
رقبته, ثم ارمتى عليه وغرس اخلنجر في 
وأخذ  سلخه  بل  بذلك  يكتف  ولم  نحره. 
وفي  أكــل شريحة من حلمه.  ثم  فــروتــه, 
الذئب  بــأن  وشــعــوره  بنفسه  فخره  حمى 
تلّبسه, يتواصل الصراع في دخيلته, لكنه 
يصمد ويؤكد: )أنا ذيبان, لن أكون الذئب, 

ال أريد, أنا ذيبان( ص 4)2.

لــكــن مــا إن يــصــل إلـــى الــقــريــة, التي 
أحد  ويخبر  الــكــويــت,  إلــى  بــه  ستفضي 
تبرز  حتى  الــذئــب  مــع  بحكايته  الرعيان 
أن  يتبني  إذ  باحلسبان,  تكن  لم  مفاجأة 
طريقه  في  صادفته  التي  اجلثة  صاحب 
القرية  هــذه  من  هو شخص  الصحراوي 
اسمه )ذئــب(. حقيقة لم يصارح الراعي 
بينما  بيته,  لينام في  تركه  بل  بها,  ذيبان 
سارع إلخبار أهل القتيل, الذين سارعوا 
ـــان. قبيل  ـــب ـــدورهـــم لــلــقــصــاص مـــن ذي ب
الكاشف  حديثهم  إليه  تناهى  وصولهم 
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»مبخالب  وأحس  خنجره  فأخرج  لنيتهم, 
بالزمن  يشعر   ... بــأظــفــاره  تنمو  ذئـــب 
يتوقف, وبالعالم يستحيل إلى جحر, جحر 
يستولي  التي  األشياء  يحيل  كبير ظالمه 
عليها إلــى ال شــيء, وحــان وقــت اخلــروج 
منه, يصرخ: أوووووو »  -220 )22. 

هل انتصر منطق القبيلة إذن, وحتول 
ذيبان إلى ذئب. لم يشفع له جنوحه إلى 
القبيلة,  عند  والطيبة  والسالمة  الوداعة 
فوصمته باجلبان, وبدلت اسمه من ذيبان 
الرحلة  ومّثلت  لفظته.  ثم  »كــوبــان«,  إلــى 
ــة فـــي ظــاهــرهــا هــجــرة عن  الــصــحــراوي
القبيلة, أما في أعماقها فمثلت النقيض 
شاملة  فكرية  مراجعة  كانت  لقد  متاما. 
الصحراء,  شدائد  وســط  ذيبان  أجنزها 
ــه بــعــد صـــراع داخــلــي عاصف  أفــضــت ب
وإنسانيته  وطيبته  بساطته  يترك  أن  إلى 
إلى  مــا يعني عــودتــه  إلــى ذئــب.  ويتحول 
ونزوله  غادرها,  التي  القبيلة  مواضعات 
عند عقائدها املزدرية للتسامح والسالم, 
والـــرافـــعـــة لـــشـــأن اخلـــشـــونـــة ومـــقـــوالت 
حتول  هو  احلالية  مبواضعاتنا  السيف. 
الرواية  فلك  في  لكنه  املنطق,  عن  خارج 
املنطق,  إلــى  طبيعية  عـــودة  الــصــحــراوي 

منطق الصحراء.

العناوين .. والبدايات

أتــقــن الــبــصــيــص اســتــثــمــار الــعــنــوان 
كنظام سيميائي مشع بالدالالت, ومكتنز 
ــتــشــويــق واجلــــــذب واإلغـــــــــراء. وقــد  ــال ب
االنفتاح  الروايتني  كلتا  عنونة  في  اعتمد 
االنــحــراف  طريق  عــن  الشعر  عالم  على 
عــن صفتها  باللغة  واالنــزيــاح  األســلــوبــي 
ضالة(  )ذكريات  ففي  النفعية.  املعيارية 
وجــدنــاه يــخــرق الــســيــاق الــتــواصــلــي للغة 
يهتدي  )الذكريات( فاعل قد  فيجعل من 
اللغة في  تألفه  لم  ما  وهــذا  وقــد يضل. 
سياقها  في  تعتد  لم  إذ  املعياري,  بعدها 
التواصلي على تعريف أو وصف الذكريات 
تكون  أن  عليه  واملتعارف  )ضالة(.  بنعت 
لم  لكنها  محزنة,  أو  مبهجة  الــذكــريــات 
تكن أبـــدا ضــالــة, فــالــضــال فــاعــل اختار 
درب الضالل, كأن يضل املرء أو احليوان 
ألنهما في حال حركة وقدرة متكناهما من 
االختيار, أما أن تضل الذكريات وهي ال 
متلك من أمرها فعال فهذا يعني الدخول 
في فلك الشعر. ومعاملة الذكريات كفاعل 
قد يضل وقد يهتدي يعني أن حتيل هذه 
هو  خلفها  فاعل  إلــى  مباشرة  الذكريات 
املقصود بها, ال هي بذاتها. وفي احملصلة 
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ما  بالضبط  وهـــذا  اخللخلة,  فــي  وقعنا 
األسئلة,  أنبتت  فاخللخلة  العنوان,  أراده 
واألسئلة هّيجت الفضول للوقوف على ما 

وراء العنوان.

فعلى  الذئب(,  )طعم  وكذا احلال في 
الــغــالف الــرئــيــس لــلــروايــة بـــرزت صــورة 
الذئب وإلى جانبها العنوان »طعم الذئب«. 
لكن, هل يؤكل الذئب؟ ومن ذاك الذي أكل 
الذئب وحتسس طعمه؟ وهل قصد  حلم 
بذكره  النفور  فينا  يضاعف  أن  الكاتب 
للذئب, الذي يختزن الوعينا صورة مخيفة 
أم  تقززنا؟  فيثير  »لطعمه«  وبذكره  عنه, 
إلــى الطعم  إلــى املجاز فأشار  تــراه عمد 
أسئلة  الــذئــب؟  أجنـــزه  فعل  خلفه  الـــذي 
مشوقة  عتبة  العنوان  من  جعلت  عديدة 

القتناص اهتمام القارئ.

ــثــمــر الـــكـــاتـــب وظــائــف  ــمــا اســت ــل ومــث
كمصيدة  البداية  يستثمر  رأيناه  العنوان, 
إضافية إليقاع القارئ في حبائل األسرار, 
وإثارة فضوله للسعي نحو فك مغاليقها. 
ففي )ذكريات ضالة( بدأ الكاتب مبقدمة 
جــاءت منفصلة عن خطاب الــروايــة, في 
حني أنها في الواقع الفني جزء أصيل منه. 
املقدمة على  جــاءت  اجلــذب  وإمعانا في 

لسان الروائي ذاته في مراوغة مدروسة 
إليــهــام الــقــارئ بحقيقة أحـــداث الــروايــة 
)عمل واقعي صادم( ص7. ولتوسيع أفق 
من  ينتظره  مــا  وتضخيم  ــقــارئ,  ال تــوقــع 
وقائع في الرواية, ذهب الكاتب في هذه 
الرواية  كتب  من  بأن  الزعم  إلى  املقدمة 
حياته  قــصــة  عــن  ــمــان(  )ســل بطلها  هــو 
)البصيص(  له  وبــأن ال فضل  احلقيقية, 
إال في دفعها إلى دار النشر. وأوضح أنه 
تعّرف على صاحبها عبر )تويتر(, والتقاه 
املخطوط  بتسليمه  ليفاجأ  إحلـــاح  بعد 
ورجائه له بدفعه إلى النشر جلهله مبثل 
هذه األمور. وأفاد البصيص بأنه اضطر 
الــروايــة  بعد ذلــك إلــى وضــع اسمه على 
إلصرار الدار على تنسيبها, ولعجزه عن 
للحصول  )سلمان(  كاتبها  مــع  التواصل 

على بياناته الالزمة.

وغني عن القول أنه ال ميكن فصل هذا 
املقدمة عن الرواية رغم أنها جاءت كمفتتح 
سبق أولى فصولها. ومرد ذلك املداميك 
املقدمة  هــذه  تضمنتها  الــتــي  احلكائية 
ــروايــة  وكــانــت األســـاســـات الــتــي بنيت ال
وأولــى هــذه األساسات  ذلــك.  بعد  عليها 
إقرار الكاتب بوضعه تغريدة من تغريدات 
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)سلمان( كعتبة نص سبقت كل فصل من 
فصول الرواية. ومنها أن )سلمان( امللقب 
التقاء  خالل  ظهر  تويتر  في  )املعّذب(  بـ 
البصيص به معوقا, ومقعدا على كرسي 
متحرك. وسيتبني لنا في خطاب الرواية 
هو  مركبته  انقالب  حــادث  أن  ذلــك  بعد 
إلــى تلك احلــال. كما أن هذا  ما أوصله 
السلمان )كان شابا في نحو الثالثني من 
عمره( ص)) كما جاء في املقدمة, وهو 
ما تؤكده الرواية وتبني عليه بعد ذلك إذ 
حتى  الطفولة  منذ  حياته  بوقائع  تنشغل 
أمــا إصــراره  العمر.  مــن  الثالثني  حــدود 
في املقدمة على نشر قصته وزعمه بأن 
)طباعتها ومشاركة الناس بها أمر يخفف 
الرواية  فتفسره  عذاباتي( ص4),  عني 
بعد ذلــك من خــالل االصــطــراع النفسي 
رافــق مسيرة حياته حتى  الــذي  الداخلي 

انتهى به إلى الكرسي املتحرك.

مختلفة  بتقنية  لكن  ممــاثــل,  وبشكل 
ــبــدأ الــبــصــيــص روايـــتـــه الــثــانــيــة )طــعــم  ي
خمس  نحو  على  امــتــد  مبفتتح  الــذئــب( 
بدا  وقــد  فصولها.  أول  سبقت  صفحات 
هذا املفتتح, الذي جاء غفال من العنوان, 

الـــروايـــة شــكــال ألنـــه سبق  منفصال عــن 
فصلها األول, في  حني شكل في املضمون 
يتجزأ منها من خــالل تدجيجه  جــزءا ال 
بــاأللــغــاز واألحــــداث املــنــقــوصــة: )أخــيــرا 
تناوشت  طويل  مسير  بعد  القرية,  تظهر 
روحه فيه ميتات كثيرة( ص), و)بأصابع 
فيجد  كتفه,  عن  الضمادة  يفك  مرتعشة 
اجلروح األربعة قد خف تورمها( ص)-
عــلــى نــحــره  ــــدم  ال بــقــايــا  و)تـــســـوءه   ,6
أنفه  عند  يتكاثف  ســوادا  وتصير  ووجهه 
وصدغيه( ص6, و)أحداث ال تصدق تلك 
التي جرت له في األيام الثالثة املاضية( 
ص0). واآلن, ما قصة امليتات الكثيرة, 
وكيف حلقت به تلك اجلــروح, وماذا عن 
ذلك  كل  ؟  والقرية  أيــام  والثالثة  الدماء 
للخوض  القارئ  تدفع  أســرار  كان مبثابة 
في غمار الرواية بغية حل األلغاز ومعرفة 
خلفيات تلك اإلملاحات التي تنشط الرواية 
لهذا  الوثقى  الصلة  يؤكد  إنارتها, ما  في 

املفتتح بخطاب الرواية.

احلكاية واخلطاب 

احلكاية  بــني  املــواءمــة  طريقة  تعكس 
) كيفية سرد  )األحـــداث( وبني اخلطاب 
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األحداث( حنكة الكاتب الفنية. ويتضمن 
ذلـــك الــطــريــقــة الــتــي يــعــتــمــدهــا الــكــاتــب 
يأتي  الــذي  احلكاية  زمــن  مع  تعامله  في 
خطيا متتابعا دائما, طال أم قصر. وهنا 
الحتواء  املتعددة  بتقنياته  اخلطاب  يبرز 
احلكاية ورسم خط سيرها: وجهة النظر, 
ــصــار, املـــدة,  الــتــقــدمي والــتــأخــيــر, االخــت
احلذف .. الخ. وسنقصر وقفتنا هنا على 
زمن  مع  البصيص  خطاب  تعاطي  كيفية 

احلكاية.

ما يلمسه املتمعن بعد الفراغ من قراءة 
الروايتني اعتماد الكاتب التقنية اخلطابية 
ذاتها, إلى حد ما, في التعامل مع زمني 
اختالفهما  مــن  الــرغــم  على  احلكايتني, 
ذلك  بينهما.  أية صالت  وانقطاع  جذريا 
اخلطي  للتسلسل  ينصع  لم  اخلطاب  أن 
لزمن احلكاية, بل بدأ في كلتا الروايتني 
ثم  للحكاية,  النهائية  قبل  ما  احللقة  من 
بانتهاء  وانــتــهــى  ــبــدايــات,  ال نحو  تقهقر 

احللقة األخيرة للحكاية. 

اخلطاب,  يبدأ  ضالة(  )ذكريات  ففي 
بعد املقدمة اإليهامية التي ترفع مسؤولية 
الــكــاتــب عــمــا ســيــرد فــي الـــروايـــة, وبعد 
وصف احلال التي انتهى إليها )سلمان(, 

باجلزء ما قبل األخير من احلكاية, وهو 
مبا  )املــنــشــار(  الــلــص  على  القبض  ليلة 
التحقيق  ضابط  تداعيات  من  صاحبها 
)ســـلـــمـــان( الــتــي اســتــحــضــرت ســرقــاتــه 
لطبيعة  الواصفة  تداعياته  ثم  وطرائقه, 
عــمــلــه )اعــتــدنــا عــلــى ســقــوط األخـــالق 
لنا  فبدت  البهيمية,  بهاوية  وانحطاطها 
عفونة,  من  عليه  هي  ما  على  أخالقنا, 
تلك  خالل  من  وينكشف  ص30.  زكية( 
التداعيات الفساد املستشري في أوساط 
رجــال األمـــن. وينتهي هــذا اجلــزء الــذي 
جاء حتت عنوان )االنهيار( بانهيار سلمان 
حني تبني له أن املنشار هو صديق طفولته 

)حميد( ذاته.

يـــجـــنـــح اخلـــــطـــــاب بــــعــــد ذلـــــــك فــي 
السحيق  املــاضــي  نحو  )التكوين(  فصل 
املشوهة  ونشأته  سلمان  طفولة  ليضيء 
والــعــدوانــيــة, وصـــوال إلـــى ظــهــور الطفل 
له  الضدية  الصورة  ميثل  الــذي  )حميد( 
من حيث الوفاء واألخالق والتفوق والبيئة 
األســريــة الــدافــئــة. ويــركــز اخلــطــاب هنا 
على جزئية مهمة في احلكاية وهي تعلق 
بلوغها,  يستطع  لم  كقمة  بحميد  سلمان 
لعدم  منها  بالنفور  يشعر  ــات  ب وكــقــدوة 

متكنه من متثلها.
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ويــــــواصــــــل اخلـــــطـــــاب فـــــي فــصــل 
احلكاية  زمن  مع  التساوق  )االنشطار( 
مــن خــالل احلــفــر فــي املــاضــي, فيقف 
للكويت,  العراقي  االحتالل  كارثة  عند 
مع  سلمان  بهروب  الصديقني  وافــتــراق 
أسرته إلى السعودية, ومغادرة حميد مع 
والدته وأخته إلى بيت عمه. كما يرصد 
تواصل هذا الفراق بعد التحرير, إذ عاد 
وأسرته  حلميد  يُعثر  لــم  بينما  سلمان 

بعدها على أثر.

يعود  )الــعــصــف(  الــتــالــي  الفصل  فــي 
اخلطاب باحلكاية إلى املخفر, إلى حيث 
يتواجه صديقا املاضي البعيد في صدفة 
فيها  متناقضة حتول  حال  وفي  صادمة, 
املسالم  الصادق,  األمني,  )الوفي,  حميد 
الصدمة  إلــى لص خطير. هــذه  الــخ(   ..
التي خلخلت توازن سلمان وجعلته يصحو 
)هل  يحياها  التي  البهيمية  احلــال  على 
الـــذي قضيت فيه آخر  املــكــان  هــذا هــو 
خمس سنوات من عمري؟ كيف احتملت 
بشاعته طيلة هذه املدة؟( ص203. وهو 
بهذه  يذّكره  ما  كل  من  يتخلص  جعله  ما 
املخفر,  فيقتل شرطيي  البهيمية,  احلياة 
لكنه  االنتحار,  ويقرر  إبراهيم,  والعقيد 
إلى  املخفر  مغادرته  طريق  فــي  يتعرض 
يفسر وضع  مــا  مركبته,  انــقــالب  حــادث 

اإلعـــاقـــة الــــذي ظــهــر عــلــيــه فــي مقدمة 
الرواية وفصلها األول.

املنحى  الــكــاتــب  ينحو  كبير  حــد  إلــى 
الذئب(,  )طعم  الثانية  الــروايــة  في  ذاتــه 
األخيرة  قبل  مــا  باحللقة  خطابه  فيبدأ 
في  األخــيــرة  إلــى  يعود  أن  قبل  للحكاية, 
خامتة الرواية. ففي مفتتح الراوية الذي 
بجزء  يبدأ اخلطاب  األول  الفصل  يسبق 
من اليوم األخير لرحلة ذيبان الصحراوية 
ـــام. يــرصــده وهو  الــتــي امــتــدت لثالثة أي
املــدمــى  وثــوبــه  ويــغــســل جــراحــه  يغتسل 
سرعان  لكن  القرية.  لــدخــول  اســتــعــدادا 
ما يتقهقر اخلطاب باحلكاية في الفصل 
طريقة  وبــاعــتــمــاد  بــدايــاتــهــا.  إلـــى  األول 
التقدمي والتأخير, تتناسل خيوط احلكي 
أجبر  التي  للرحلة  يتجهز  ذيــبــان  فيبدو 
عليها. وعن طريق تداعي األفكار تتكشف 
املجتمعي  والضغط  املساملة,  طبيعته  لنا 
العدوانية.  نحو  حلرفه  ضــده  املتواصل 
ــيــوم األول مــن رحلته  ال يــبــدأ  بــعــد ذلـــك 

الصحراوية, الذي يبرز له فيه الذئب.

يتساوق اخلطاب مع الزمن التسلسلي 
الثاني  الــفــصــل  فــي  فــيــواصــل  للحكاية, 
الذئب  من  وتخلصه  ذيبان  مسيرة  رصد 
يخرج  ثم  ثعلب.  جحر  في  نفسه  بحشر 
لــيــواصــل مــســيــره فــيــصــادف جــثــة شــاب, 
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فيأخذ فروته وخنجره ويتابع إلى أن يجد 
األشجار,  وبعض  ماء  غدير  فيها  منطقة 
أنه  شعر  أن  بعد  وينام  إحــداهــا  فيتسلق 
صـــار فـــي مـــأمـــن. وخــــالل هـــذا الفصل 
حياته  إلــى  لتعيدنا  الــتــداعــيــات  تتزاحم 
)غالية(,  حبيبته  مع  وقصته  القبيلة  في 
والشعر, واصطياد األرانب والضبان, مع 
الصراع  فــي  ذلــك  لكل  مـــدروس  توظيف 
النفسي الدائم الذي يضطرم في دخيلته.

يــتــمــادى حــلــم ذيــبــان بــالــذئــب كرجل 
فتتوه  شعرا,  ويقول  الربابة  على  يعزف 
احلواجز في الفصل الثالث واألخير, بني 
مع  يتآخى  ذيبان  ونرى  واحلقيقة,  الوهم 
الشعر  ويتطارحان  معا  الذئب, فيسهران 
والغناء والرقص, ويقلّبان سيرتي حياتهما 
في حوار عاصف مّثل قطبي دخيلة ذيبان 
في اصطراع يخلص, بحفز وتشجيع من 
الذئب, إلى إقراره مزهوا بأنه أصبح ذئبا. 
وهو التحول اجلديد الذي مّكن ذيبان بعد 
وأكل  فروته,  وسلخ  الذئب  قتل  من  ذلــك 

شريحة من حلمه. 

في اجلزء األخير من هذا الفصل, وهو 
يعود اخلطاب الستكمال  الرواية,  مختتم 
مـــا بــــدأه فـــي مــفــتــتــحــهــا, فــيــظــهــر ذيــبــان 
مشارف  عند  أغنام  راعي  يستوقف  وهو 

وبعد  عنده.  الليل  قضاء  ويسأله  القرية, 
إلى  يقود  الــذي  الفهم  ذلــك يتشكل ســوء 
محاولة أهل )ذئب( الثأر بقتل ذيبان, ما 
يجعل هذا األخير يتوسل صرخته الذئبية 

التي ينهي بها الرواية: أوووووو.

تشابه  من  عنيناه  ما  إن  القول  يبقى 
خــطــابــّي الـــروايـــتـــني فـــي تـــنـــاول الــزمــن 
احلكائي ينحصر فقط في تشابه الهيكل 
على  اجللي  واتكائهما  لكليهما,  العظمي 
لكسر  الــذكــريــات  أو  الــتــداعــيــات,  تقنية 
الـــزمـــن احلـــاضـــر والــــعــــودة إلــــى مــاضــي 
احلكاية بعيدا عن التسلسل اخلطي. أما 
فلكل خــطــاب خصوصيته  ذلــك  عــدا  مــا 
)ذكــريــات ضالة(  خــطــاب  نسج  حيث مت 
بصيغة املتكلم )أنا(, في حني نسج خطاب 
)طعم الذئب( بصيغة الغائب )هو(. وفي 
حـــني مت تــخــصــيــص فــصــلــي )الــتــكــويــن( 
للماضي  الرواية األولى  و)االنشطار( في 
خطاب  اعتمد  خــالــص,  بشكل  احلكائي 
الثانية على التواشج, فجاء الزمن املاضي 
لــلــوقــائــع احلــكــائــيــة مــتــداخــال مــع وقــائــع 
الــســردي, ناهيك عــن اختالف  احلــاضــر 
اللغة في اخلطابني, وهو ما يحتاج دراسة 

خاصة.
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الفكر  م��ن  كبيًرا  ح��ي��ًزا  العبودية  قضية  شغلت 
ال��ل��ون األس��ود  واألدب واملنتج اإلن��س��ان��ي، وحت��دي��ًدا 
وه����ذا م���ا ج��ع��ل ال���س���رد ال����روائ����ي وال��ق��ص��ص��ي أم���ام 
إرث إن��س��ان��ي ض��خ��م، وم��ن��ت��ج واض����ح، يكشف ص��ورة 
العرق  أس���اس  على  اآلخ���ر  ض��د  العنصري  التمييز 
أو الدين أو اللون؛ خاصة اللون األسود، »ما أعطى 
دخلت  التي  اإلب��داع��ي��ة  النصوص  لبعض  الفرصة 
يف معمل ت��ف��اع��الت ف��ك��ري رص���دت ت��ص��ورات الكون 
األسود  اللون  اللون، من مثل شاعر  إشكالية  حول 
يف األدب اجلاهلي، عنترة بن شداد، الذي جعل من 
ال��ط��اع��ة وال����والء واالن��ك��س��ار  ص���ورة العبد بطقوس 
على  واالن��ق��الب  للمقاومة  رم���ًزا  والسيد  للمالك، 
العرف السائد، فيقاوم هذه العالمة القارة بالعرف 
الروائيني  دف��ع  وه��ذا  وفروسيته،  ببطولته،  القبلي 
واملنشغلني باألدب إلى تصوير هذه القضية التي لم 

تنته من واقعنا إلى اآلن«)1(.

)*(	كاتب	اردني.
ال��راي,	 مجلة	 األع��راق,	 مشكلة	 في	 عنه	 املسكوت	 العنزي:	 سعاد	 	(((

.36 2/3)20,	ص	

السرد األبيجرامي
في رواية »ألنـي أســود« لـ: سعداء الدعاس

بقلم: عبدالرحمن الكيالني)*(

ق���������راءات
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ق�����راءات

للكاتبة سعداء  أســـود«  »ألنــي  وروايـــة 
الدعاس, تشكلت وفق العديد من القضايا 
الروائية  حاولت  التي  واملضمونية  الفنية 
عالم  مع  منسجمة  وتقدميها  بها,  اإلملــام 
وفكرة النص, وأحداثه املتنوعة, كما كانت 
تستنفر  خالصة  إنسانية  محاولة  الرواية 
والتسامح  الــعــدالــة  مشاعر  خاللها  مــن 
اللون  أساس  على  اإلقصاء  وعدم  لدينا, 
أو العرق أو التأنيب, فكانت تعري العالم 
مناقشة  خــالل  مــن  نفسه  أمــام  وتكشفه 
سعداء  تقول  العنصرية,  التمييز  قضية 
الدعاس عن هذه الرواية: »روايتي األولى 
ــوات مــن الــتــفــكــيــر, ظلت  اســتــغــرقــت ســن
كنت  2002م, حني  العام  منذ  تسكنني 
الكتابة في  قـــررت  أن  ــى  إل أمــيــركــا,  فــي 

القاهرة,  في  أقيم  كنت  حيث   2008
وشــاهــدت رجـــالاً أســـود يــتــوســط مــيــدان 
الرماية, عندها شعرت بأن إشارة من الله 
أن أبدأ بالكتابة, فنبشت كل ما حملته في 

روحي عن هذا املوضوع«))).
تقنيات السرد في رواية ألني أسود

استخدمتها  التي  التقنيات  أهم  ومن 
الكاتبة في روايتها هي:

ت��ع��دد	ال��ل��س��ان	ال��س��ردي	ال���ذي	يقوم	.	)
بسرد	احلكايات,	ما	بني	»جوان,	فوزي,	
ج��م��ال,	س�����ارة..	»ف��ي��م��ك��ن	أن	ت��ن��درج	
ال��رواي��ة	حت��ت	م��ا	ي��ع��رف	ب���	»ال��رواي��ة	

البولوفينية«.
)))	من	خالل	التواصل	مع	الكاتبة	نفسها.

سعداء الدعاس
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احلديثة	.	2 التقنيات	 بعض	 استخدام	
»ك���ال���ب���ري���د	االل���ك���ت���رون���ي,	احل��اس��ب	
في	 أساسًيا	 عنصًرا	 لتصبح	 اآلل��ي..«	

عملية	السرد.

السردي؛	.	3 التكثيف	 عنصر	 استخدام	
ح��ي��ث	ب��ن��ي��ت	ال����رواي����ة	ع��ل��ى	بعض	
املقطوعات	السردية	التي	حتمل	عدًدا	
كثيًرا	من	املعاني	والرؤى	املختلفة	من	
خالل	بعض	الكلمات	الفنية	املركزة.

ال����ك����ش����ف	ع�����ن	ب����ع����ض	ال���س���ل���ب���ي���ات	.	4
العربي	 املجتمع	 منها	 يعاني	 ال��ت��ي	
مثل	 عامة	 العاملي	 واملجتمع	 خاصة	
العنصرية,	عدم	تقدير	اآلخر..	إلخ.

حتــكــي الـــروايـــة مــعــانــاة شـــاب أســود 
العنصرية ضغائنها, يحاول  متارس عليه 
ا, وتارة  مجابهتها بكل ما ميلك, تارة ناقماً
ا من مجتمعه,  متقبالاً نفسه, وأخرى منتقماً

ا. ا مهاجراً وأخيراً

فترصد الرواية ما واجهه أبطال الرواية 
من ممارسات عنصرية من خالل مقطوعات 

سردية أبيراجمية الذعة ناقدة للواقع..

وقد وجدنا البطل يعاني من العنصرية 
التي تفرض عليه حتى في بالد احلريات 

ـــــي أمـــيـــركـــا كــذلــك  كــمــا يـــزعـــمـــون: »وف
اإلنسانية  اإلنــســانــيــة..  بــاســم  يغشونك 
يعاملونك  صديقهم  أنــك  فطاملا  املؤقتة, 
متارس  التي  العنصرية  نابذين  باحترام, 
بشعارات  منحوتة  ا  أجساداً آملني  ضدك, 
النازية, ومبجرد أن تختلف معهم, تتحول 
من صديق أســود يسكن إحــدى ضواحي 
شيكاغو, إلى مجرد زجني تعيس, يقطن 

أحياء التخلف واجلرمية«))).

هذا التضييق الال إنساني يجبره على 
بها  يتعامل  خاصة  وفلسفة  عالم  صنع 
مع األشياء واملــواقــف, فيكتب فــوزي في 

مذكراته:

»لـــــدورات املــيــاه فــي املــدرســة حاجة 
لــــدى.. فيها أتــالشــى عــن حصة  أخـــرى 
قــارة  صــورة  استعراض  قبيل  اجلغرافيا 
أفريقيا.. ألجتنب سخرية أصدقائي من 
فيها  الفقراء..  أجــدادي  مالمح  ضخامة 
أتــالشــى عــن حــصــة الــلــغــة الــعــربــيــة قبل 

التغني بعنصرية املتنبي:
معه والعصا  إال  العبد  تشتر  ال 

م��ن��اك��ي��د ال��ع��ب��ي��د ألجن�����اس  إن 

)))	سعداء	الدعاس,	ألني	أسود,	ص	70.

السرد األبيجرامي يف رواية ألني أسود
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كلما تطرق املدرس لعبقرية الشعراء, 
املتنبي,  تذكر  وكلما  املتنبي,  قــول  تذكر 
بتلذذ..  يــردده  ذاك..  الشعر  ببيت  تغنى 
بابتسامة  اإلخشيدي  ســواد  عند  ا  متوقفاً
ماكرة, فخورة بعنصرية املتنبي, وعبقرية 
كلماته الثائرة املنتقمة.. من اختيار الله. 
حتول  الــذي  اإلخشيدي,  كفاح  ا  متجاوزاً
يــبــاع فــي سوق  مــن مــجــرد عبد مخصي 
البالد  أجمل  حكم  قائد  إلــى  النخاسة, 
وأشهرها. تكبلني تلك اللحظات.. حتبس 
الريق في مريئي, تصلب أجفاني, وتسطر 
أمــام نــاظــري صــور كــل الــوجــوه الــســوداء 
التي التقيتها في حياتي. أبحث عن مخرج 
يــنــقــذنــي.. فــأرصــد لــغــة جــســد املـــدرس 
بكرشه املترهل, وذقنه املتناثر.. أمثل أني 
أراقب حديثه باهتمام, إلى أن تستفزني 
حبات اللعاب التي تتقافز من فمه احملاط 
ــا ال  القلم أكتب كــالماً فــأتــنــاول  بــالــزبــد.. 
التي  زمالئي  عيون  من  هرباًا  لــه..  معنى 
أشعر أنها تعريني.. تنهش ظهري املغرق 
بالعرق. فال أسوأ من زمالء يؤمنون أن كل 

أسود عبد, وكل عبد أسود«))).

)))	السابق	نفسه,	ص	43),	44).

تــعــريــة هــذا  الــكــاتــبــة فــي  ثــم تستمر 
املجتمع فتوضح العنصرية املمتدة التي ال 
تفرق بني جيل اآلباء أو جيل األبناء, حيث 
يحكي  جــمــال,  ابنه  فــوزي  بعد  مــن  يأتي 
العنصرية  مــن  ا  أخـــرى صـــوراً مــرة  علينا 

واالضطهاد التي متارس ضده:

اخــتــالفــي  األول حملـــت  يـــومـــي  »فــــي 
للمس  أتسلل  كنت  األطــفــال..  باقي  عــن 
ــغــطــون في  ــة وهــــم ي ــي ــذهــب شـــعـــورهـــم ال
نتحني  كنا  وجميعنا  النهارية..  قيلولتهم 
الفرص لنبحث في عمق ثقبني صغيرين 
تطل منهما مقل سوداء تزين وجه زميلنا 
ا,  الياباني. هكذا يفعل اجلميع معي أيضاً
يــتــســمــرون أمــــام مــالمــحــي الــتــي حتثهم 
في  أرى  كنت  فيها..  والعبث  ملسها  على 
الفارغة  البيضاء  األطباق  تلك  وجوههم 
ا  املخيفة, وهم كانوا يرون فّي سبباًا مخيفاً
ــا.. سألني أحــد تلك األطــبــاق: ملاذا  أيــضاً
على  تأكيدي  معه  يجد  لم  تستحم؟..  ال 
سؤاله..  يكرر  راح  اليومي,  استحمامي 
إلى احلمام..  املنزل.. اجتهت  إلى  عدت 
أن  »البــد  يكرر  وعقلي  ثيابي  نــزع  بــدأت 
ساعات  ثــالث  قضيت  ا«..  نظيفاً أصبح 
املــرآة عرفت  في  نظرت  وكلما  استحم.. 
ا«)2). أنني أحتاج أليام عديدة ألصبح نظيفاً

)2)	السابق	نفسه,	ص	08).

ق�����راءات
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ليتفاجأ جمال بجواب أمه »لن تصبح 
ا مثلهم.. ألنك نظيف مثلي«))) نظيفاً

إن عدم وجود ثقافة قبول اآلخر هي 
العربي  موطنه  يترك  جمال  جعلت  التي 
ــى مــوطــن أكــثــر حــريــة, وأكثر  ويــســافــر إل
يرفضه  بالعبد, وال  ينعته  , وطن ال  قبوالاً
لــســواد لــونــه »أمــيــركــا.. الــوطــن الـــذي ال 
احلضن  يتملل,  ال  يــعــاقــب,  ال  يــحــاســب, 

الذي يستجيب بال سؤال«)2).

حتى بعد أن قررت »جوان/األمريكية 
العودة إلى شيكاغو مرة أخرى  السوداء« 
ضدها  العنصرية  باملمارسات  تفاجأت 
حفيظتها,  أثــار  ما  أمريكا,  موطنها  وفي 
وجعلها ناقمة على »البيض« ألنهم أرادوا 
أن يجعلوا منها شخصية أخرى, يشكلونها 
مالمح  عليها  ويــســبــغــون  يـــريـــدون,  كــمــا 

وصفات ال تالئمنا:

تشكلونا  بــنــظــراتــكــم..  »تــقــتــنــصــونــا 
مالمحنا..  فرز  تستلذون  تريدون..  كما 
املــتــجــانــس..  محيطها  عـــن  تــســلــخــونــهــا 
تـــعـــزلـــونـــهـــا عــــن مـــحـــيـــطـــهـــا, لـــتـــبـــرزوا 
تعرف  ال  مـــرآة  ومتنحوننا  ضخامتها.. 
جــمــال تــقــاطــيــعــنــا.. ال تـــدرك تــاريــخــنــا, 

)))	السابق	نفسه,	ص	09).

)2)	السابق	نفسه,	ص	228.

وتعجز عن كشف أرواحنا املثقلة باحلب.. 
أعينكم.. منسك  في  عرينا  وفــي حلظة 
مرآتكم املضببة بأيد مرتعشة.. ننظر إلى 
فنمقتها  بالدمع..  مدثرة  بعني  تفاصيلنا 
طقوس  ونــبــدأ  نعشقها..  كــنــا  أن  بعند 
بالذنب;  املشبعة  أيــديــكــم  على  الــــوالدة 
فنلمس شعورنا التي أحببناها منكوشة.. 
فيها.  حياة  ال  التي  مقلكم  تــؤذي  ال  كي 
ـــــســـــوداء, الـــالمـــعـــة,  ــقــشــر جـــلـــودنـــا ال ن
الشفافة  ألــوانــكــم  لنجانس  املصقولة.. 
ــا ال نــعــرفــهــا.. ال  الــبــاردة نــرتــدي وجــوهاً
نستسيغها.. منقتها, فقط لنكون مرئيني 
بفضلكم  ونتحول  مرئي..  ال  محيط  في 

ا!«)3). إلى أشباح.. بعد أن كنا بشراً

تعرضت  ملا  مشابه  موقف  في  ا  أيضاً
ــه األم ظــل »جـــمـــال/االبـــن« يــعــانــي من  ل
الــعــنــصــريــة فــي نعته بــالــعــبــد حــتــى وهــو 
وحتى  إسالمية,  عربية  بلد  في  موجود 
بعد ما أحب جمال فتاة كويتية فإن أهلها 
التمييز  ليستمر  أســـود  ألنـــه  يــرفــضــونــه 

العنصري دائرة ال تنتهي.

»لم يعد لي مكان في بلد يرفض حبي 
تتوارى  احلبيبة  وتظل  أســود  أنــي  ملجرد 

خلف حجج األهل..
)3)	السابق	نفسه,	ص	66.

السرد األبيجرامي يف رواية ألني أسود
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حبيبتي البيضاء اليافعة تشتهي جسد 
يتلون  أن  تــخــشــى  لكنها  األســـــود,  هـــذا 

أطفالها بلونه, صبغته.

أعود  اليوم  أمــي..  رغبة  اخقق  اليوم 
لبلد ال ينعتني بالعبد, ويحاول خداع الله 

ا: كلنا عبيد الله. باالستغفار مردداً

الــيــوم أعــــود لــبــلــد ال تــخــشــى نــســاؤه 
أن  دون  يشتهني..  يحبنب,  عما  التعبير 
ينظرن وراءهن ملجتمع يتوقف عند انتماء 

أزواجهن.. وصبغة اطفالهن«.

لبلد احتل فيها األســود..  اليوم أعود 
البيت األبيض«))).

ولعل هناك توافق كبير بني شخصيتي 
»فوزي والد جمال, وسارة حبيبة جمال«, 
ــيــد الــــذي تــقــدم  فـــفـــوزي مــــارس ضـــد ول
ا من العنصرية الدينية;  خلطبة أخته نوعاً
حيث رفضه; ألنه شيعي. وسارة مارست 
الــعــرقــي ضــد جمال;  التمييز  مــن  ــا  نــوعاً
حــيــث رفــضــت الـــــزواج مــنــه;ألنــه أســـود. 
وكالهما  العنصرية,  من  يعاني  فكالهما 

يظهر القبول, ويبطن الرفض.

ــا كــل مــن كانت  ــتــســاءل: هــل حــقاً ــن ول
يكون  أن  بالضرورة  اللون األسود  صبغته 

)))	السابق	نفسه,	ص	))2.

ا؟ وهل كل عبد البد أن يكون أسوَد؟  عبداً
يعرف  اجلميع  جمال:  قاله  ما  ا  حقاً هل 
هل  بألواننا؟  نعرف  نحن..  إال  بانتمائه 
للعبودية أشكال متعددة غير سواد اللون؟ 
ا  ا مفترضاً الــذي أبقى األســـود عــبــداً ومــا 
فيه  الــذي حقق  العصر احلالي  في هذا 
الوعي  مــن  ا  كبيراً ا  قـــدراً لنفسه  اإلنــســان 

بالذات واحترامها وتقديرها؟

استخفوا  مــن  بعض  على  فـــوزي  يــرد 
بــه فــي أثــنــاء عمله فــي املــســرح و جعلوه 
ويطلقون  للونه  منه  يسخرون  أضحوكة, 

عليه الدعابات والنكات السخيفة:

أن  ويقبل  كومبارس,  أســود  كل  »ليس 
أسود  كل  لكن  مــادة مخجلة,  إلى  يتحول 
إنسان.. وكل جنم كان )كومبارس(, ولكنه 

ليس بالضرورة أن يكون إنساناًا«)2).

وال يكتفي بهذا بل يوصي ابنه جمال:

يزجك  قــد  جـــمـــال..  احلــبــيــب  طفلي 
أنت  معينة,  مهنية  خانة  فــي  الكويتيون 
ــة التي  ــات اخلــان ــب وحـــدك قـــادر عــلــى إث
تــرغــبــهــا لــــذاتــــك.. ســتــجــد أبـــنـــاء لــونــك 
يهرولون لالنضمام إلى جموع الكومبارس 
تكتفي  ال  التي  املسرحيات  في  الراقص 

)2)	السابق	نفسه,	ص	0)).

ق�����راءات
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برقصهم, وتستغلهم للعب على وتر وحيد 
ذلك  على  ال حتنق  لونهم,  حــول  يتمحور 
لكل  عرضك  الــذي  األســـود,  الكومبارس 
نساء  على  ال حتنق  املؤملة..  النكات  تلك 
ــهــّن إحـــيـــاء احلـــفـــالت فـــي الــكــويــت,  امــت
ســـوداء  امــــرأة  كــل  مبعيتهن,  فأصبحت 

مشروع )طقاقة(!«))).

إلى  الكويت  ينتقل في وصيته من  ثم 
العالم كله, وسائر األلوان واألعراق ليبني 
لولده العالم في حاجة إلى مراجعة بعض 

القيم واألخالقيات:

»كما هو احلال في أميركا, نكت عن 
السود,  البيض,  اجلنوب,  الشمال,  أبناء 
املكسيكيني, الصينيني, الهنود, العرب..«.

ــــا نـــكـــت عــــن كــل  فــــي الـــكـــويـــت أيــــضاً
في  كلنا  األعـــراق..  األلـــوان,  االنتماءات, 

هذه الدنيا مشروع نكتة يا جمال«)2).

لقد بدأ جمال معاناته منذ زمن قدمي, 
حينما قــرر فــوزي وجــوان االرتــبــاط, لذا 
بداية  منذ  ذلك  إلى  يشير  جمال  وجدنا 
لونه هو من سيرسم  أن  ويحدد  الرواية, 

هويته وشخصيته:
)))	السابق	نفسه,	ص	42).
)2)	السابق	نفسه,	ص	240.

هوية تتقن َتْعيينك..

حتدد انتماءك قبل أن تصرح به..

تسبغ عليك اإلجرام قبل أن تقابله..

توصمك بالفقر قبل أن تبتلى به..
هذه هويتي هل تقبل بها أنت..؟)))

لـــقـــد أصـــبـــح الــــرجــــل األبــــيــــض هــو 
على  وقــدرة  ا  وعرقاً عقالاً  املتميز  الرجل 
الثقافي, كما أصبح منط حياته  االبتكار 
االجتماعية هو املثل األعلى املنشود, على 

خالف األسود.

ــــة مــحــاولــة  ــــرواي ـــا - كـــانـــت ال خـــتـــاماً
الستنطاق املشاعر اإلنسانية جتاه اآلخر, 
ورفض كل أشكال التمييز العنصري داخل 
كتبت  لقد  كــلــه.  والــعــالــم  العربي  الــوطــن 
»اإلنسان«  واحــد هو  الــروايــة من منطلق 
لكن في ظل هذا االنقسام العربي احلاد, 
وفي ظل هذه اخلطوط الوهمية املرسومة 
على بعض األوراق املدرسية وفي املصالح 
احلـــكـــومـــيـــة, والــــتــــي تــشــمــل اخلـــرائـــط 
واحلدود لكل قطر, والتي توصل ملمارسة 
شعائر العنصرية واالختالف, وتنتشر من 
أجلها القوات احلدودية, وتراق من أجلها 
الـــواحـــدة, وفــي ظل  الثقافة  أبــنــاء  دمـــاء 

)3)	السابق	نفسه,	ص	3.

السرد األبيجرامي يف رواية ألني أسود
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الغرب إلى حد كبير  التي جنح  الثقافات 
في زرعها داخل أراضينا وأنفسنا, فنشأ 
الشباب,  عليها  وشـــاب  األطــفــال,  عليها 
العربي  أخــيــه  إلــى  ينظر  منا  كــل  سيظل 
أن هــذه  الــغــريــب, صحيح  نــظــرة اآلخـــر 
الثقافات الغربية لها تأثيرها اإليجابي في 
ا,  نفوسنا, لكن تأثيرها السلبي أشد وقعاً
ويساهم  هويتنا وشخصيتنا,  يفقدنا  ألنه 

في إنشاء جيل يعاني من انشطار داخلي 
بعض  تصبح  وســوف  الوطنية,  حالته  في 
الوطنية,  )اإلنسانية,  مثل  املصطلحات 
كان  والتي   - إلــخ(   ... العروبة,  االنتماء, 
كلمات  مجرد   - ألجلها  يقاتلون  أجدادنا 
التخلي عنها في أسرع وقت,  املمكن  من 

ودومنا أدنى تأنيب.

XXXX

ق�����راءات



مــقـــاالت

بريشة الفنان زينب علي
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املكتبات التجارية القدمية في الكويت

مشاهدات وذكريات

امل����ك����ت����ب����ة ه������ي م����ن����ب����ع امل����ع����رف����ة، 
وم���خ���زون���ه���ا ال������ذي ال ي��ن��ض��ب وه���ي 
األرشيف الذي ميد الكاتب والباحث 
وال���ع���ال���م وامل��ت��ع��ل��م ب��ك��ل م���ا أن��ت��ج��ت��ه 
عقول البشرية على امتداد عصورها 
وم���ازال���ت ُت��غ��ّذي ب��ن��ت��اج ك��ل األج��ي��ال 
الالحقة، فالكتب تضيف أعماًرا إلى 
أعمارنا، فهي الكون كله واحلياة مبا 
خفي منها وظهر بحسب قول األديب 
الذي  العقاد،  عباس محمود  الكبير 
وثقافته  فكره  ك��ل  ينبوعها  م��ن  نهل 
شهادة  على  يعتمد  أن  دون  وإنتاجه 
دراسية يعلقها على احلائط ويكتفي 
مب��ش��اه��دت��ه��ا وال��ت��ف��اخ��ر مب��ح��ت��واه��ا.

أهمية  عرفت  نشأتها  منذ  والكويت 
الــكــتــاب وســاهــم بعض رجــالــهــا مــن ذوي 

ا  الفكر النير في توفير سبل املعرفة مبكراً
وســاهــمــوا فــي جــلــب الــكــتــاب مــن بــلــدان 
والبعض  ــغــداد,  وب ومــصــر  كالهند  بعيدة 
مــنــهــم ســاهــم بــطــبــع ونــشــر الــكــتــب التي 
ميولهم  يناسب  مــا  على  مــادتــهــا  حتــتــوي 
وكتب  املالحية  كاملصنفات  واحتياجاتهم 
أوزان اللؤلؤ وكتب الفقه املالكي, ودواوين 

)*(	باحث	كويتي.

م��ق��االت

بقلم: خالد سالم األنصاري)*(

)4 - ((
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القرن  نهاية  منذ  الكبار  الشعراء  بعض 
التاسع عشر, باإلضافة إلى نسخ عدد من 
منذ  وغيره  املجال  هــذا  في  املخطوطات 

عام 682)م.

ولعل مخطوطة املوطأ لإلمام مالك 
الدولة  ومــازالــت  ذلــك,  دليل على  خير 
تسير على هذا املنوال وتوليه االهتمام 
الكبير من خالل إنشاء املكتبة الوطنية 

والبحوث  والــدراســات  الثقافة  ومراكز 
والعلوم املختلفة.

أهم  إلــى  سأتطرق  املقالة  هــذه  وفــي 
املكتبات التجارية التي افتتحت في الكويت 
970)م  عــام  وحتى   (920 عــام  منذ 

وستكون من أربع حلقات إن شاء الله.

املكتبات التجارية القدمية يف الكويت

محمد	أحمد	الرويح
(996 	- 	(889

أقدم املكتبات الكويتية, افتتحها صاحبها 
السيد محمد أحمد الرويح سنة 340)هـ 
»املكتبة  وســمــاهــا  )92)م,  عــام  املــوافــق 
الوطنية« ومقرها في شارع األمير أو سوق 
والزالت  ا  قدمياً عليه  يطلق  كان  كما  التجار 
هذه املكتبة موجودة في مقرها القدمي بعد 
أن أعيد جتديد محالت هذا السوق وكنت 
في مطلع الستينيات أزورها وأقضي وقتاًا مع 
صاحبها السيد محمد الرويح, و احلقيقة أن 
هذه املكتبة وصاحبها العارف بأمور الكتب 
أمهات  على  احلصول  وللكثيرين  لي  سهلت 

الكتب العربية وغيرها.

< مكتبة محمد أحمد الرويح
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يجلب  صاحبها  وكـــان 
البصرة  مدينة  من  الكتب 
والهند.  والقاهرة  وبغداد 
وكــــان تــعــامــلــه فـــي بــغــداد 
املثنى لصاحبها  مع مكتبة 
قــاســم الـــرجـــب وهـــي من 
والعريقة  الكبيرة  املكتبات 
وصاحبها  املجال  هذا  في 
خبير بكل ما يطبع وينشر 
من كتب منوعة في البلدان 
وساهم  والغربية  العربية 
طبع  فــي  كبيرة  مساهمة 
ــيــر مـــن كتب  ــكــث ونـــشـــر ال
بطريقة  الــعــربــي  الـــتـــراث 

التصوير الفوتوغرافي.

وعــنــه أخــــذت بــعــد ذلــك 
املكتبات اللبنانية العمل بهذه 

الطريقة وتوسعت فيها.

وفي املرة األولى التي زرت هذه املكتبة 
الرويح - وجــدت نسخة  - أقصد مكتبة 
من كتاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني 
طبعة الساسي وهذه الطبعة من الطبعات 

التراثي  املرجع  لهذا  واملعتمدة  القدمية 
من  نسخة  إلى  باإلضافة  الكبير.  األدبــي 
العقد  وكتاب  املصرية,  الكتب  دار  طبعة 
الفريد البن عبد ربه, وطبعة أخرى قدمية 

من لزوميات أبوالعالء املعري.

م��ق�����االت

احلاج	محمد	احمد	ألرويح	في	مدخل	مكتبته

الصور	عن	كتاب	»لقاء	مع	املاضي«	للدكتور	عادل	العبد	املغني
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ل��ق��ائ��ي ب��ال��ش��اع��ر م��ح��م��ود 
شوقي األيوبي

التقيت	 املكتبة	 ه���ذه	 وف���ي	
ب��ال��ش��اع��ر	ال��ك��وي��ت��ي	م��ح��م��ود	
	- 	(903 األي����وب����ي	 ش���وق���ي	
إذ	 الصدفة	 بطريق	 966)م	
كان	جالًسا	عند	مدخل	املكتبة,	
ولم	أكن	أعرفه,	وعندما	سمعني	
أس����أل	احل����اج	م��ح��م��د	ال��روي��ح	
أدبي	 كتاب	 عن	 املكتبة	 صاحب	
ال	أذكر	اسمه	اآلن,	وجه	الكالم	
وسألني	 بنفسه	 معرًفا	 نحوي	
إن	ك��ن��ت	اط��ل��ع��ت	ع��ل��ى	دي��وان��ه	
لألسف	 ل��ه	 فقلت	 »امل���وازي���ن«؟	
ب��ع��ض	 س���أح���ض���ر	 ف����ق����ال:	 ال,	
رأيتك	 وإذا	 املكتبة,	 إلى	 النسخ	
منه,	 نسخة	 س��أه��دي��ك	 ث��ان��ي��ة	
ولم	أتشرف	بلقائه	مرة	أخرى,	

ولكني	حصلت	فيما	بعد	على	نسخة	منه	
ما	تزال	في	حوزتي.	وديوان	»املوازين«	طبع	
وقد	 3)9)م,	 عام	 أول	مرة	 القاهرة	 في	
أعادت	مكتبة	قرطاس	طباعته	مصوًرا.

وعن هذه املكتبة يقول األستاذ عبدالله 
زكريا األنصاري:

كانت  إذ  أدبياًا,  وتفيد  مادياًا  »تستفيد 
تـُـعــيــر بــعــض الــكــتــب إلـــى محبي الــقــراءة 

مقابل مبلغ زهيد«.

زيــــاراتــــي ملكتبة  بــعــد ذلــــك  وتـــوالـــت 
الرويح ومجالستي لصاحبها والذي ميتاز 

بالتواضع واللطف وحلو احلديث.

املكتبات التجارية القدمية يف الكويت

احلاج	محمد	الرويح	)1989	-	1996)
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م��ق�����االت

XXXX

ذكرياته  مــن  ا  بعضاً علي  يسرد  فكان 
عــن بــدايــة تــأســيــس املــكــتــبــة وكــيــف كــان 
ببعض  ويلتقي  بــغــداد  مدينة  إلــى  يذهب 
منهم  ويذكر  القدمية,  املكتبات  أصحاب 
احلاج نعمان األعظمي والذي تتلمذ على 
يديه السيد قاسم محمد الرجب صاحب 
مكتبة املثنى في بغداد وأخذ عنه اخلبرة 
وأماكن  ونوادرها  الكتب  بشؤون  والدراية 

طباعتها وطريقة تسويقها.

أس���م���اء ب��ع��ض ال��ك��ت��ب وامل���راج���ع ال��ت��ي 
اقتنيتها:

ـــر تـــــرددي عــلــى هـــذه املكتبة  عــلــى إث
اقتنيت العديد من املراجع والكتب األدبية 

والدينية والتاريخية منها:
• بتاريخ 	 املــوســوم  الــطــبــري  ــاريــخ  ت

الرسل وامللوك أو األمم وامللوك.
• جمهرة خطب العرب.	
• معجم األدباء لياقوت احلموي.	

• احمللى البن حزم.	
• مجمع األمثال للميداني.	
• إحياء علوم الدين.	
• معجم الصحاح للجوهري.	
• ديـــوان أبــي متــام حبيب بــن أوس 	

ــق عــبــداحلــمــيــد  الـــطـــائـــي حتــقــي
يونس وعبدالفتاح مصطفى طبعة 

القاهرة )36)هـ.

ومن الكتب املتأخرة التي اقتنيتها:

كــتــاب حتفة األعــيــان فــي ســيــرة أهل 
في  النبهانية  والتحفة  للساملي,  عــمــان 
العاشر  اجلـــزء  العربية  ــرة  اجلــزي تــاريــخ 
اخلاص »باملنتفق« وكتاب العيون اليواقظ 
في األمثال واملواعظ تأليف محمد عثمان 
الــذي وضعه  الكتاب  يحاكي  جــالل. وهو 
في  وهــو  احليوانات,  لسان  على  »ايـــوب« 
األصل مأخوذ عن كتاب كليلة ودمنة. وقد 
ا. وطبع  ساقه األستاذ محمد عثمان شعراً

في مصر عام 324)هـ - 906)م.
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ريـادة

علي أحمد باكثير

في الرواية

التاريخية اإلسالميـة

علي أحمد باكثير دوحة بارزة في دنيا األدب العربي احلديث, ترك األديب معالم 
أدبائنا  من  أجيال  إلى  مداها  امتد  حتى  األدب  هذا  حقول  من  العديد  في  واضحة 
املعاصرين, بل إنه كان ظاهرة إبداعية منقطعة النظير في أدبنا احلديث, وخط قلمه 
اإلبداعي ألوان األدب املتنوعة, ويشهد كثير من متونها بريادته في أكثر من مضمار 
إذا  العربي احلديث,  لــألدب  قــدم  كفاء مبا  باهتمام يستحقه  لم يحظ  أنــه  إال  أدبــي 
استثنينا زمرة من النقاد العرب املعدودين على رؤوس أصابع اليد الواحدة لم نر أي 
التفات نقدي ذي شأن من طرف النقاد إلى منير أدبه الفياض, يقول فاروق خورشيد))) 
في مقال نشره عام 969) »لم يظلم النقد األدبي كاتباًا كما ظلم علي أحمد باكثير 
صاحب املغامرات الكثيرة في دنيا القلم وعالم الكتابة« وكان من تلك الزمرة محمد 
أبوبكر حميد)2) الذي اعتنى بجمع مخطوطاته وإخراجها إلى عموم القراء حتى نشر 

)*(	كاتب	هندي.
)))	هو	األديب	املشهور,	ولد	بالقاهرة	عام	928)م,	اشتهر	باألدب	والعلوم,	توفي	سنة	)200.

)2)	هو	الدكتور	محمد	أبوبكر	حميد,	ولد	بالشحر	عام	))9)م,	بذل	جهده	الستعادة	ذكرا	علي	أحمد	باكثير	في	احملافل	
العربية	والدولية.

< بقلم: عبدالرشيد الوافي)*(

م��ق��االت
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»أزهــار  وهو   ,(987 عام  األول  ديوانه 
الربى في أشعار الصبا«.. مع ذلك كله.. 
مما يسترعي االنتباه أن باكثير منذ نهاية 
بقدر  حظي  املاضي  القرن  من  الثمانني 
اليوم  ــعــرب,  ال الــنــقــاد  اهــتــمــام  كبير مــن 
ميكن أن نقول إن باكثير أصبح من األدباء 
العرب الذين كتب عنهم الكثير من الكتب 
والــدراســات والــرســائــل األكــادميــيــة, فإن 
الرجل في  تقدمي دراســة مستفضية عن 
يعد  إال ما  يبلغ عدد صفحاتها  مقالة ال 
يتناول  فالباحث  ممكن,  غير  أمــر  باليد 
عليها  اســمــه  أديــبــنــا  نقش  مــجــاالت  هنا 

رائدا لها.

فترة  أن  إليه هنا  يشار  ما  أهــم  ومــن 
شهدت  العشرين  القرن  من  األربعينيات 
االجتــاه  نحو  وجوههم  الــروائــيــني  بتولي 
ــاالجتــاه الــصــادق  اإلســـالمـــي, وتـــفـــردوا ب
إبــراز  إلــى  تستهدف  عربية  ــة  رواي إلنتاج 
من  طيه  فــي  العريق  تاريخنا  يحمل  مــا 
املثل العليا, وكان أديبنا أحمد علي باكثير 
ا من هؤالء األدبــاء الكبار, ومما ال  واحــداً
يدرك  أعماله  قارئ  أن  للشك في  مجال 
ا  مدفوعاً كونه  فــي  غيره  عــن  يفترق  أنــه 
التاريخ  إلــى  التوجه  في  إسالمي  بحافز 

اإلسالمي وفي اختيار موضوعات روايته 
ا  ــداً أب التاريخية  ــة  ــرواي ال تعنى  وال  مــنــه, 
صفحات  ألن  للقراء  األحـــداث  بتصوير 
الشاقة,  املهمة  هذه  بــأداء  كفيلة  التاريخ 
وإمنا تكمن قيمتها في مدى براعة الكاتب 
في استغالل احلدث وكسائه حلة جديدة 
من خاللها ميكنه معاجلة قضية حية من 

قضايا مجتمعه الراهنة.

أمة  كل  أن  اكتشف  االجتماع  علم  إن 
ال تاريخ لها وال تراث مهددة بالذوبان في 
وتراثها  تاريخها  لها  التي  األخــرى  األمم 
ــك ظــهــرت جهود  الــفــريــد, وبــنــاء على ذل
وبطوالت  املاضي  أمجاد  إلعــادة  عديدة 
الــســلــف الــصــالــح بــغــيــة غـــرس الــصــفــات 
لتجليتها  األذهــان  في  اخلالدة  اإلنسانية 
من كل أصداء االنقياد األعمى لآخرين, 
وهـــذا مــا فعله عــلــي أحــمــد بــاكــثــيــر في 
أعماله من الروايات التاريخية التي تطلب 

ا عنها منذ عدة أعوام. تعويضاً

إن كاتبنا ال يقل أهمية عن الروائيني 
اآلخرين السائرين في عالم األدب العربي 
احلديث من أمثال جنيب محفوظ ومحمد 
عبداحلليم وغيرهما, قد اجته في كتاباته 

م��ق�����االت
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الروائية إلى التاريخ مستقياًا منه احلوادث 
ـــظـــروف املــمــاثــلــة ملـــا مـــرت بـــه األمـــة  وال
اإلســالمــيــة فــي الــعــصــر احلـــديـــث, ومــن 
اجلدير بالذكر أن كّتاب الرواية التاريخية 
في األدب العربي احلديث انصرفوا عنها 
إلى أشكال أخرى من الرواية بعدما كتبوا 
قليالاً من الروايات التاريخية, على سبيل 
املثال.. إن األدباء مثل عادل كامل وجنيب 
مــحــفــوظ والــســحــار بــعــد عـــدد قليل من 
وجوههم  أعــرضــوا  اإلسالمية  الــروايــات 
أديبنا  لكن  أخـــرى,  اجتــاهــات  إلــى  عنها 
إنتاجه  يوشك  باكثير  أحمد  علي  القدير 
الــروائــي أن ال ينحرف عن هــذا اجلنس 

اإلسالمي.

روايات باكثير

ومن أشهر أعماله الروائية »وا إسالماه« 
و»الثائر األحمر« و»سالمة القس« و»سيرة 
ا  فخراً وكفى  اجلميل«,  و»الفارس  شجاع« 
لباكثير أن روايته »وا إسالماه« حازت جائزة 
وزارة املعارف املصرية عام )94)م كما 
اإليطالي  أخــرجــه  فيلم  إلــى  هــي  حتولت 
األولى  روايته  وأحــرزت  مارتينيون,  أندرو 
عندما  تقديرية  جــائــزة  الــقــس«  »ســالمــة 

ريادة علي أحمد باكثير يف الرواية التاريخية
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نشرت عام 943), يقول 
الكيالني  جنــيــب  الــدكــتــور 
ا بروايته  مثنياًا عليه ومشيداً
»واإسالماه« أما علي أحمد 
واإســالمــاه  مــؤلــف  باكثير 
ـــــا  ــاتــه دارساً فــقــد بــــدأ حــي
واحلديث  والفقه  لإلسالم 
يكون  أن  أراد  والـــتـــاريـــخ, 

وشاء  اإلســـالم,  علماء  من  ا  مجتهداً عاملاًا 
أدبائه, واستطاع  أديباًا من  أن يصبح  الله 
التاريخ  صفحات  بعض  يصور  أن  باكثير 
اإلســـالمـــي اخلـــالـــد, ويــعــبــر عــن منــاذجــه 
الـــفـــذة فـــي قــصــتــه »واإســــالمــــاه« حينما 
تعرض اإلسالم للغزو الصليبي والتتري«.

املقارنة بينه وبني ُجرجي زيدان

النقاد  من  العديد  أن  نعلم  أن  يكفي 
إلى  باكثير عمدوا  الذين قرؤوا روايــات 
املوازنة بني طريقة ُجرجي زيدان وطريقة 
اإلسالمي  الــتــاريــخ  توظيف  فــي  باكثير 
عبدالله  الدكتور  ينتقد  رواياتهما,  في 
في  زيــدان  ُجرجي  أسلوب  اخلطيب))) 
شهادة	 ن��ال	 امل��ش��ه��ور,	 األدي���ب	 اخلطيب	 عبدالله	 ه��و	 	(((
املاجستير	عن	دراسته	القيمة	»رواية	علي	أحمد	باكثير	

في	الرؤية	والتشكيل«.

توظيفه للتاريخ اإلسالمي 
قــائــالاً »ويــحــفــظ لــزيــدان 
ــة لــلــروايــة  ــي الـــريـــادة األدب
الــتــاريــخــيــة فــيــؤخــذ عليه 
تزييفه احلقائق التاريخية 
وتــشــويــهــه الــشــخــصــيــات 
على  والتقول  اإلسالمية 
هو  ما  اإلسالمي  التاريخ 
منه براء, بينما حرص باكثير في رواياته 
التاريخ  فــي  املــواقــف  أهــم  اختيار  على 
العربي اإلسالمي وهي مواقف السقوط 
والــنــهــضــة لــيــقــدم خــاللــهــا لــألجــيــال 
احلقائق  ومــن  قيمة«  ا  عــبــراً احلــاضــرة 
الثابتة أن ُجرجي زيدان وبعض الكتاب 
قبل  أقالمهم  غمسوا  اآلخــريــن  الــعــرب 
باكثير في التاريخ اإلسالمي كي يتناولونه 
في رواياتهم, لكن النقاد أجمعوا عزمهم 
ا  رائــداً يعد  باكثير  أحمد  علي  أن  على 
في  اإلسالمية  التاريخية  للرواية  فعليا 
الدكتور  يؤكده  ما  هــذا  العربي,  األدب 
عبدالله اخلطيب بقوله »على الرغم من 
العديد الوافر من الروائيني الذين كتبوا 
إال  متقدمة  فترة  في  التاريخية  الرواية 

	ُجرجي	زيدان

م��ق�����االت
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أن املنحى التاريخي يحتاج من القاص أو 
الروائي إلى وعي عميق ومعرفة شاملة 
التي  الفترة  خالل  االجتماعية  باحلياة 
أعمال  فنياًا وعلى ذلك جاءت  لها  يؤرخ 

باكثير التاريخية«.

ري����ادت����ه ف����ي ال�����رواي�����ة ال��ت��اري��خ��ي��ة 
اإلسالمية

ــى ريـــادتـــه فـــي هــذا  وكـــفـــى دلـــيـــالاً عــل
أبوبكر حميد)))  الدكتور محمد  أن  املجال 
الرواية  في  اإلسالمي  لالجتاه  ا  رائــداً عده 
بعدة  باكثير  اتسم  وقد  العربية,  التاريخية 
التاريخية  لــلــروايــة  ا  رائــــداً جتعله  صــفــات 
املواهب  تعدد  جانب  إلى  ا,  حقاً اإلسالمية 
ــا  ـــا وكــاتــباً ـــياً ــا وروائ ا ومــســرحــياً كـــان شـــاعـــراً
على  متفوق  إنــه  قلت  إذا  أبالغ  ال  ا,  مفكراً
إنتاجه  بغزارة  املعاصرين  األدباء  غيره من 
أكثر من تسعني  الذي ال ينبض, قد خلف 
شعرية  ومسرحية  روايــة  بني  يتراوح  كتاباًا 
وأبــرز ما متتاز  ودراســة,  نثرية  ومسرحية 
به رواياته التاريخية عن غيرها أنها ملتزمة 
عن  البعد  مع  اإلسالمية  واملــبــادئ  بالقيم 
اخلروج من دائرة النواحي الفنية, إن هذا 
الكاتب رجل ال يكتفي بعرض القضايا على 

)))	سبق	ذكره

القضايا  يتناول  كان  النقيض  على  الناس, 
في  لها  الناجحة  احللول  يقدم  ثم  املعقدة 
أعماله بأسلوب أدبي رفيع املستوى, يحلو 
ــا إلى املستقبل  لي أن أقول إنه يتطلع دوماً
إلى  تعود  تاريخية  أعماله  أغلب  أن  رغــم 

الزمن الغابر.

ــســرد واضــح  ــف فــي ال ــؤل وأســـلـــوب امل
وبـــســـيـــط, ولـــكـــن هــــذا الــــوضــــوح وهـــذه 
ــم يــكــونــا فــي الــفــن واجلــمــال  الــبــســاطــة ل
إلــى األدب  تعود  قــط, بل هــذه اخلاصية 
وسائل  مــن  وسيلة  ألنــه  اإلســالمــي فقط 
الدعوة اإلسالمية تدعو إلى اخلير والشر 
وتبدد ظلمة الرذيلة والباطل, وهكذا كان 
مجال  أي  يدع  ال  ا  واضحاً باكثير  أسلوب 
األحــداث  على  يهجمان  والشك  للغموض 

التاريخية الصادقة.

ا كثرة االقتباسات  ومما مييز روايته أيضاً
من كتاب الله ومن احلديث النبوي, ومن 
في  الكرمي  القرآن  من  اقتبسه  ما  أجمل 
في  الدنيا  »وأظلمت  »واإسالماه«:  روايته 
وما  رحــبــت«  عينيه وضــاقــت األرض مبــا 
اقتبسه من احلديث الشريف يزيد روايته 
فرجت  »لقد  وهــو   , وجــمــاالاً ا  رونقاً نفسها 

كربي فرج الله كربك يوم القيامة«.

ريادة علي أحمد باكثير يف الرواية التاريخية
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املصادر واملراجع

التاريخية	.	) ال��رواي��ة	 مرحلة	 انتهت	 ه��ل	
العربية	-	الدكتور	محمد	أبوبكر	حميد.

اجتاهات	الرواية	التاريخية	العربية	في	.	2
مصر	-	الدكتور	شفيع	السيد.

نظرية	األدب	في	ضوء	اإلسالم	-	الدكتور	.	3
عبداحلميد	بوزوينة.

في	.	4 األدب��ي��ة	 النشأة	 باكثير,	 أحمد	 علي	
أب��وب��ك��ر	حميد,	 ح��ض��ر	م���وت	-	م��ح��م��د	
مقال	منشور	في	مجلة	األدب	اإلسالمي,	

العدد	29.
ع��ل��ي	أح��م��د	ب��اك��ث��ي��ر:	األدي����ب	امل��س��ل��م	-	.	)

األس����ت����اذة	س���ه���اد,	م��ق��ال	م��ن��ش��ور	على	
ال��ش��ب��ك��ة	ال��دول��ي��ة	رواي����ة	وا	إس���الم���اه	-	

األستاذ	علي	أحمد	باكثير.

الفضاء	التاريخي	في	الرواية	التاريخية	.	6
بني	علي	أحمد	باكثير	وُجرجي	زيدان	-	

الدكتور	عبدالله	اخلطيب.

في	.	7 ق���راءة	 باكثير:	 أح��م��د	 علي	 رواي����ات	
عبدالله	 ال��دك��ت��ور	 	- والتشكيل	 ال��رؤي��ة	

اخلطيب.

في	.	8 اإلسالمية	 التاريخية	 ال��رواي��ة	 رائ��د	
ال��ع��رب��ي	وواإس���الم���اه	من��وذًج��ا	-	 األدب	
غ��وري	 نبي	 غ��الم	 علي	 ال��دك��ت��ور	محمد	
»علي	 مؤمتر	 أبحاث	 من	 	- الباكستاني	
املنعقد	 األدبية«	 ومكانته	 باكثير	 أحمد	

بالقاهرة.

روايات	علي	أحمد	باكثير	التاريخية	في	.	9
النقد	األدبي	-	الدكتور	مسعود	عمشوش

يطيب لي اإلشارة في هذه املقالة إلى 
أن اقتباساته القرآنية لتعد دليالاً بينا على 
واستقائه  الله  بكتاب  العميق  املؤلف  تأثر 
الذين  من  وأنــه  الفياض  الينبوع  هــذا  من 
يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار, 
ويدل على تشربه من القرآن الكرمي ربطه 
بني قصة قطز وقصة يوسف عليه السالم 
ا  ـــا لطيفاً ربـــطاً فـــي روايـــتـــه »واإســــالمــــاه« 
األول  كرمية,  أســرة  من  فكالهما  ا,  بديعاً
األنبياء,  ابن  اآلخــر  بينما  السالطني  ابن 

أبــوابــه  أوســـع  مــن  القصر  دخــل  وكالهما 
وكالهما  وفطنة,  ذكــاء  من  الله  وهبه  مبا 
أعزه بعد ذل, واألهم من ذلك كله كالهما 
قد بشر برؤيا صاحلة تنطق مبصيره في 

املستقبل.

باكثير  أحمد  علي  إن  اخل��ت��ام..  وف��ي	
التاريخية  ــة  ــرواي ال ـــادة  ري يستحق  أديـــب 

اإلسالمية أبد الدهر.

م��ق�����االت
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حــلــق »مــنــتــدى املــبــدعــني« فــي رابــطــة 
بني  فرسانه  بنصوص  الكويتيني  األدبـــاء 
إيـــقـــاعـــات الــشــعــر وأحــــــداث الــقــصــص, 
عندما انفتحت له أبواب »بيت الشعر« في 
األقصر املصرية, ورحبت به هذه املدينة 
اجلميلة, »بالد الشمس«, فزادت حماسة 
احتفاالت  في  للمشاركة  الــذاهــب  الوفد 
وكان  العربية«,  الثقافة  »األقصر عاصمة 
لي الشرف أن أكون في عداد الوفد, فكان 
بهذه  يليق  يكون;  أن  يجب  كما  شــيء  كل 
عليها  أطلق  كما  »طيبة«,  الطيبة  املدينة 
لتكون  ق.م.   2(3( العام  في  الفراعنة 

ثالث عاصمة لهم, أو ملصر القدمية.

 

كانت الزيارة مفيدة جدااً جلهة ما حصل 
من حوار ثقافي بني وفدنا والقيمني على 
حمل  إذ  األقــصــر,  فــي  الثقافي  النشاط 
ومتثلوا  األشــعــار,  أعــذب  املنتدى  مبدعو 
أفضل متثيل, كما حملوا أجمل القصص 
القصيرة التي تعبر عن بيئة الكويت, كانت 
جاد  شعرية«  »أمسية  األولـــى  مشاركتنا 
زمالئهم  جانب  إلــى  وفــاض شعراؤنا  بها 
إيقاعات  على  معااً  وتناغموا  املصريني, 
ــتــه, فــغــرد الــشــاعــر سالم  الــشــعــر وعــذوب

منتدى املبدعني في رحاب »بالد الشمس«!

بقلم: أمل الرندي)*(

م��ق��االت

)*(	كاتبة	كويتية.
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املوزونة  القصائد  من  بالعديد  الرميضي 
املنغمة, مثل »حيث ال عنوان«, »تساؤالت 
عشقية«,« لقد كنت«, »قبل البعد«, ومما 

قرأه: 
»أنا الال أحد

أنا البني بني

أنا احملتوى من كال اجلانبني

أنا ملء ذاك

وذلك ملئي

هواؤهما وازن الرئتني

أنا لست نورًا

ولست بنار

أروق بحني

وحينا أثار«

بصوته  العنزي  عبدالله  الشاعر  أمــا 
الكالسيكي  الرومنسي  وشــعــره  الــهــادئ 
الذي جعل احلضور يحلق معه  في واحة  
الشعر ومــع قــصــائــده »مــس مــن الــنــور«, 
»حــيــث احلــب كــالــنــايــات«, »وطـــن بحجم 
املــرايــا وجـــوه ال تشبهنا«,  احلـــب«, »فــي 
أنــشــده مــن قصيدة »حــيــث احلب  وممــا 

كالنايات«:
 وب�������ي م�����ن س���ك���ت���ة األحل���������اِن

ع�����ن�����د ج������ن������ائ������ِز ال��������وْق��������ِف

ف������������راُغ ال����ن����ب����ض����ِة األول��������ى
����ص����ِف ل����ق����ل����ٍب ع���������اَش ك����ال����ِنّ

س���ت���ك���ف���ي دم������ع������ُة امل����ظ����ل����وِم
 ك��������ي ن������ح������ت������اَر ب�������احل�������رِف

م���ا دم�������ًع�������ا  أن   ون��������ع��������رَف 
 ي����ل����خ����ُص ل�����وع�����َة ال�����وص�����ِف«

بقصيدة  مسك  األمسية  ختام  وكــان 
للشاعر ذي احلضور املبهج, عبد العزيز 

املشاري, بعنوان »أنا النيل«, منها:
 »أنا النيل أجري حيث أملؤني فخرا

فما تعبت حااًل وال أنفدت صبرا
رأسها الكنانة  أرض  في  ��ُل  أق��بِّ

الثغرا قبلته  القلب  حياء  ولوال 
بنغمتها السيكا تغني مشاعري

وإيقاعها املقسوم يكملني شعرا
ببعضها املياه  الله  يجمع  وقد 

ولكن بأرض الفن قد فلق البحرا«

كــانــت األمــســيــة تــفــوح بــأريــج الشعر, 
أما  الــعــقــول.  وينبه  املــشــاعــر  يهز  الـــذي 
ـــالد الــشــمــس )األقـــصـــر( فقد  شـــعـــراء ب
أمتعونا أيضا بكل ما فاضت به قريحتهم 
اجلميلة  املصرية  العامية  بني  الشعرية, 
العامية  شاعر  َصـــَدَح  وقــد  والفصيحة, 
بالعامية  منها  بنصوص شعرية  نبيه  كرم 

املصرية:

م��ق�����االت
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»من حقي طلوع النخل

ومن حقي أرقص

يوم احلصاد

واحتفل زي الوالد

بعرق البلح«

وألــقــى الــشــاعــر عــبــد الـــرســـول عبد 
احلـــاكـــم قــصــائــد مــرهــفــة احلــــس, منها 
واحدة بعنوان »صيحة فدائي«, قال فيها:

»ق����د ظ��ف��ر ال��ن��ص��ر ب��أص��ح��اب��ه
وان���ط���ل���ق احل������ر إل������ى ق��ص��ده

م��������ن��������ف��������ردًا ع������زم������ت������ه أم������ة
م��ا ان��ف��ل��ت ال��ص��ادق م��ن وع���ده«

ا الشاعر النوبي اجلنابي,   وشارك أيضاً
ومما ألقاه:

في  تسافُر  العشِق  جنون  م��ن  »حل��ظ��ٌة 

مداي 

تأخذني صوَب ناصيِة احللم 

في  ال��ذي يسكن  للغريب  أرس��م شاطئًا 

جنباتي 

يسكنني أم أسكنه؟

هو الذي تأخذني خطاه

تبعثرني أشواقه على حدود الرجاء 

فمتى يعلم هذا الغريب 

أّن أشواقه هباء الريح« 

منتدى املبدعني يف رحاب »بالد الشمس«

مرمي	املوسويأمل	الرنديعبدالعزيز	املشاري
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ــة ممـــيـــزة بكل  كـــانـــت أمــســيــة شــعــري
مدير  اللبق  املايسترو  بقيادة  تفاصيلها, 
املبدع  الشاعر  باألقصر  الشعر«  »بــيــت 

حسني القباحي.

أما األمسية القصصية الثانية فكانت 
مناخااً ربيعيااً آخر, استنشقنا في أجوائها 
رحــيــق فــن أدبــــي مــنــســوج بــاخلــيــال, فن 
»القصة القصيرة«, الذي يؤكد أن أجناس 
األدب جميعها تكمل بعضها بعضااً, وتصب 

في نبع اإلبداع نفسه. 

 افتتح األمسية القصصية القاص فهد 
القعود بقصة »األمواج« وقام بسردها بلغة 
درامية جميلة معبرة كلها إحساس وصدق, 
معهم  ونعيش  الشخصيات  نــرى  جعلتنا 

»مرمي  الرقيقة  القاصة  أما  بهم,  ونشعر 
املوسوي« املشبعة نصوصها بروح التراث 
الكويتي, فقد جسدت  البيئة الكويتية بكل 
تفاصيلها التراثية, واألجمل أنها تزامنت 
مع العيد الوطني, فأخذتنا معها في رحلة 
خالل  من  الكويتية,  البيئة  دروب  داخــل 
قصة »غدر الذاكرة«, شارك في األمسية 
أيضااً كوكبة من كتاب القصة القصيرة من 
»بستاني  الشاروني«,  »أحمد  احملروسة: 
الـــنـــداف«, »نــاصــر خــلــيــل«, »أمــيــرة عبد 

الهادي«, أمتعوا احلضور وأمتعونا. 

»بيت  مدير  من  جميلة  مــبــادرة  كانت 
الــشــعــر« الــشــاعــر »حــســني الــقــبــاحــي« أن 
لـــذا كـــان ألدب  ميـــزج بــني فــنــون األدب, 

م��ق�����االت
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الطفل حصته في هذه األمسية احلافلة, 
فشاركُت, أنا كاتبة املقال, مبداخلة حول 
»أهمية أدب الطفل في خلق جيل يتذوق 
بالتكرمي  مــســك  ختامها  وكـــان  األدب«, 
املتبادل بني »بيت الشعر« املتمثل مبديره, 
ورابطة األدباء الكويتيني, املتمثلة برئيسة 

الوفد الروائية عائشة الفجري.

كل  فــي  املبدعني«  »منتدى  شباب  إن 
أنهم  لنا  يؤكدون  فيها,  يشاركون  فعالية 
الدعم  كل  ويستحقون  فعالاً,  الثقة  محل 
األدب  واحة  لتزهر  باستمرار,  والتشجيع 
ــاملــواهــب, تــلــك الــواحــة  الــكــويــتــي دائــمــا ب

يد حانية حتتويها  إلى  دائما  التي حتتاج 
منذ  الكبار  أدبــاؤنــا  فعل  كما  وتدعمها, 
املبدعني«  »منتدى  أطلقوا  عندما  البداية 
ــــب الــقــديــر  ــد األدي عـــام )200 عــلــى ي
الــروحــي  املــســلــم, واألب  ــيــد  ول املــعــطــاء 
السبتي,  علي  الكبير  الشاعر  للمنتدى 
بقيادة أمني عام الرابطة أ. عبدالله خلف, 
راعية  املثقفة  للشيخة  املادية  وبالرعاية 
الصباح,  املبارك  باسمة  الشيخة  املواهب 
واألمناء,  األدبــاء  بدعم  اآلن  إلى  ويستمر 
الرابطة طالل  أبــدااً أمني عام  يتأخر  وال 
الرميضي في إكمال السيرة املسيرة, ففي 

منتدى املبدعني يف رحاب »بالد الشمس«

مدير	بيت	الشعر	يكرم	سالم	الرميضي رئيس	الوفد	الفجري	تكرم	مدير	بيت	الشعر	
حسني	القباجي
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كل خطوة يخطوها املنتدي بثبات وجدارة 
ال يسعنا إال أن نرفع القبعة لهؤالء جميعااً, 
ولــكــل مــن كـــان ســبــبــااً فــي تفتح مــواهــب 

املنتدى كما أشرقت في »األقصر«.

فيها  يفح  فلم  اجلميلة,  األقــصــر  أمــا 
عــطــر الــثــقــافــة فــقــط بــل عــبــق احلــضــارة 
بحور  الكتشاف  دفعتنا  التي  الفرعونية 
آثارها ومعابدها املبهرة, بدءااً مبوقع »بيت 
الشعر« الذي يطل على »طريق الكباش«, 
ما أجمله من مشهد حضاري ثقافي, وكأن 
في  والثقافة  احلضارة  أن  يخبرنا  املكان 
طريق واحد, وانتهاء بإبداعات البر الغربي 

العامرة  والشرقي مبعابده  امللوك«  »وادي 
واألقصر  كالكرنك  التاريخية,  بالعالمات 
والعديد من آثار احلضارة الفرعونية التي 
أعطت بعدااً آخر أثرت الرحلة بجمال بعد 

جمال وروعة بعد روعة... 

فشكرااً لبالد »طيبة«, ولكل هذا اإلبداع 
الذي أحاط بنا.. فهكذا أرض احلضارات 

حتيا بانفتاحها على األخر واحتوائه.

»ال ميكن حلضارة أن تعيش إذا كانت 
حتاول أن تكون حصرية« )غاندي(. 

م��ق�����االت

مدير	بيت	الشعر	يكرم	فهد	القعودعبدالله	العنزي	متحدًثا



شــعــــر

بريشة الفنان هيثم جوهر
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غ�����ال�����ب�����ي ش����������ك  ال  ال��������ه��������م  ف��������ه��������ذا  أف�������ي�������ق�������ا 
وم������������ا ال��������ُس��������ك��������ُر م�������ن�������ُه إمن������������ا ب�����رغ�����ائ�����ب�����ي

������ُل������ه������ا ال����ف����ت����ى ول��������ل��������ده��������ِر أث����������م����������اٌن ُي������ح������مِّ
ت���������ك���������وُن رزاي�����������������������اُه ك���������دف���������ِع ال�������ض�������رائ�������ِب

أرى أن  أؤم�������������������������ُل  ملَّ�����������������ا  ُأؤم�����������������ل�����������������ُه 
ح����ق����ي����ق����ي����ة ص��������������دٍق م���������ن أم�����������������اٍن ك��������������واذِب

ه����م����وم����ُه ق�������اس�������ْت  األرَض  أن  ل�������و  وص�������������دٌر 
ت�����������زل�����������زَل م���������ن أط��������راف��������ه��������ا ك������������لُّ ج������ان������ِب

ن������ي �����������������َت ث�����ك�����ل�����ى أب���������ص���������رْت م��������ا َي������ُح������زُّ وربَّ
ف�����أل�����ف�����ت�����ن�����َي األول����������������ى ب��������دم��������ِع ال�����������ن�����������واِدِب

أن������ي������ُن������ُه ي��������ف��������وُق  ح��������زًن��������ا  ل��������ي  أنَّ  ع������ل������ى 
���������������������������َدْت ل������ل������ت������رائ������ِب ب���������ك���������اَء ك���������م���������اٍن ُوسِّ

زفرة

 الهِب

عبدالله الفيلكاوي)*(

)*(	شاعر	كويتي.

ش���ع������ر
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ول�������ك�������ْن أخ����������و ال������ب������ل������وى ي�������َع�������زُّ ب����������أن ُي�������رى

ل����ص����اح����ِب ظ�������ه�������ًرا  ك���������ان  م�������ا  إذا  ك������س������ي������ًرا, 

ُج������ب������ل������ُت ع�����ل�����ى ط������ب������ِع اجل��������ب��������اِل ُم������س������ان������ًدا 

م���ص���ائ���ب���ي ُت������������درى  ل����ي����س  , ح�����اش�����ا  ل�����غ�����ي�����رِي 

ك�����م�����ث�����ِل ي�����ن�����اب�����ي�����ِع ال������س������ف������وح ال���������س���������وارِب

دم���������������وُع ح�����ب�����ي�����ب�����اٍت س����������رت ف��������ي م����ن����اك����ِب����ي

ل����وع����ت����ي أغ���������ال���������ُب  إذ  ش���������������رودي  ������ى  َت������ش������كَّ

وش����������ت����������اَن ب��������احل��������ال��������نِي ح��������������اٌل ب������ه������ا وب������ي

�����ُه ف������������إنَّ رئ�������ي�������َس ال���������ق���������وِم َم������������ْن ك������������اَن ه�����مُّ

ك�����اع�����ِب وص������������ُل  ,ال  ال�������ن�������اس  ه����������ذا  رع�������اي�������ة 

ع�����ل�����ى ق���������در َج�������ه�������ِد امل�����������رء ت����ع����ظ����ي����ُم ش�����أن�����ِه

ول��������ي��������س ع�������ل�������ي�������ِه ن���������اب���������ي���������اُت امل����������ض����������ارِب

ت������ع������ات������ب������ن������ي ن������ف������س������ي ]ل�������ع�������ل�������ك ب��������اخ��������ٌع[

الزِب ض���������رب���������ة  احل�����������������رِّ  ه�������������مَّ  أنَّ  خ����������ال 

ف�����������������ؤاُدَك أح�����������رى ف�������ي ال���������زم���������اِن اص�����ح�����اُب�����ُه

ون�������ف�������س�������َك أح���������������رى ب��������ال��������غ��������الِب ف�����غ�����ال�����ِب

َك ذك�������������رُه ف�������م�������ا ك�������������لُّ حَت�����������ن�����������اٍن ي�������������ُس�������������رُّ

���������ت ظ������ب������ي ف���������ي ِع������������������داد ال�������ع�������ق�������ارِب ف���������ربِّ

ال����ق����ل����ب واحِل�����ج�����ى  ال����ش����ع����ر و  ب�����ن�����ات  ل����ع����ن����ُت 

م�����واه�����ب�����ي ص�����ن�����ي�����ِع  م��������ن  ه�����م�����ي  ك����������ان  إذا 

ع����ي����ون����ه����م ت  ق��������������رَّ ال��������ي��������وم  ع����������اذل����������يَّ  أرى 

وح��������س��������ُب ال�����ف�����ت�����ى ه�������ًم�������ا ش�����م�����ات�����ة ع�����ائ�����ِب

ول���������ي���������َس مب��������������دٍن رت������ب������ت������ي ق��������������وُل ش������ام������ٍت

مب�����رات�����ب�����ي ال��������ع��������ال  م�������ق�������ي�������اُس  ك������������ان  إذا 

زفرة الهِب
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وم�����������ا ض��������������ّرك ال������ت������ب������ري������ُح ي��������ا ق�������ل�������ُب أن������ه

ل����ت����ن����ف����ي����س غ�����ي�����ض احل���������ر أوف������������ى امل�������ذاه�������ِب

ف�����م�����ث�����ل�����ك ب����������ح����������اٌر ُي��������������ص��������������ارُع م���������وَج���������ُه

ل���������و اه���������ت���������زت ال�������دن�������ي�������ا ُأث�����������ِب�����������ُت ق������ارب������ي
وش��������������اء ص�����������رف ال���������ده���������ر غ������ي������ر م���ش���ي���ئ���ت���ي

ل�������وي�������ُت ع������ن������ان ال���������ده���������ِر أرض������������ي م����ط����ال����ِب
ُم������ذع������ًن������ا  ل�����ل�����خ�����ص�����ِم  أن���������ق���������اَد  أن  وآن����������������ُف 

ع����ل����ى أن�����ن�����ي ف������ي ال�����س�����ل�����ِم ط����������وُع املُ�������ج�������اذِب
س��������أوس��������ُع ده������������ري ال������ك������ي������َد ف�������ي ك�������ل خ����ط����ٍة

ل�����ط�����ال�����ِب إال[  اآلم������������������اُل  ان�����������ق�����������ادِت  ]ف�������م�������ا 
ُم�����ل�����م�����ٌة  اخل���������ط���������وِب  ف��������ي  م������اده������ت������ن������ي  إذا 

ن��������ظ��������رُت ل������ه������ا خ����������������زًرا وف�������ت�������ل�������ُت ش������ارب������ي
ف������ك������م ح�����������������اوَل احُل������������س������������اُد ع������������دَّ م�����ث�����ال�����ٍب 

ع���������ل���������يَّ ف�������م�������ا آب�����������������وا ب������غ������ي������ر امل�������ن�������اق�������ِب
ش����اع����ٌر ق����ي����ل  أن  ال����ش����ع����ر  ف������ي  ه����م����ن����ي  وم��������ا 

ال����ع����ج����ائ����ِب  ربُّ  ال�����س�����ب�����ِق  ف������ي  أن�����ن�����ي  ع����ل����ى 
أق�������������وُد ك�����م�����ا ش�����������اءت ل�������ي ال�����ن�����ف�����ُس خ���ي���ل���ه���ا 

وأرخ���������������ي زم�������������ام ال������������ش������������اردات ال������غ������رائ������ِب
أع������ص������ٍر ب�������أس�������م�������اِع  ����������������ْت  رنَّ ق����ل����ت����ه����ا  إذا 

������ا ف�������ي ن������ح������ور ال�����ك�����واع�����ِب وص���������������ارْت ُح������ل������ّيً

XXXX

ش��ع�������ر
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عائشة الفجري)*(

ش���ع������ر

حننٌي يقبُع بداخلي ..

عصرية شتاء, في يوٍم 

من أيام طفولتي ..

براءة الوجوه حولي, 

وذرات مطٍر تتراقص

هبوطًا على رماِل مدينتي.

أياٌم وذكرى , رحيٌل وبقاء , 

وجوٌه وصور

كانت في عاملي ..

كانت .. وكان الغياب , 

خوٌف وألم وفرحٌة مبتورة ال 

يكاد الوقت يتنفسها ..

هل ُكنا في ما مضى 

نشعر باأللم؟

هل كان ما ُيعانيه الكباُر 

فوق احتمالهم؟

كأننا في دائرة العمر تائهون, 

طفولٌة ال تعرف معنى الكدر..

وعمٌر .. كلما طال أمدُه كُبرت 

حيرتي.

ذكـرى ووجوٌه 

فـي الصور

)*(	شاعرة	كويتية.
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إلى متى ؟ 

نعيُش وهم الرجوع ألياٍم 

بات سحيٌق زمانها .. ونرجو 

الزمان أن ُيكرر الذكرى

لنعود لبراءة الطفولة في 

موسم املطر ..

نغني ونرقص , ونعزف من 

ضحكاتنا موسيقى اجلنون , 

لنهمس لياًل لبعضنا

عن جمال اللحظة التي غادرتنا 

بعد نهاٍر مليٍء بالطرائف بال غٍمّ 

أو كدر..

وها نحن كبرنا .. فقد أخذنا من 

أيام الدنيا ما استطعنا .. 

وكل يوٍم نأخذهُ .. يزيُد في العمر 

وينقصه ..

ويبقى احلنني هو الرفيق حني ال 

منلك سوى ذكرى ووجوه في الصور .. 

XXXX

ش��ع�������ر
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اجتمَع ُطغاُة العالِم يومًا

اولِة  عَل على الَطّ وضعوا الَنّ

حبرٍة من وطني ِجيَء مِبَ

ملؤوا القلَم ببعض دماٍء

رسموا َقوسًا

ِلِه وضعوا رأسي في َأَوّ

واجتثوها من جسدي الَوِهن

ومعي بعُض بقايا كٍفّ من َمغِرِبنا

ومعي عظٌم من َشآِم

وَشعرُة رأٍس من بغداٍد

كانت ترقُص في العلياِء

ِنٍي وِلَساٌن من فٍكّ َيَ

وضلوٌع من ليبيا تبكي

َتَرُكوا القوَس 

َزِق ودوَن الَغلِق َيْفَغُر َفاُه َصوَب الَنّ

وِح وصوِت اجلسِد باعدوا بني ُبكاِء الَرّ

ّخاِس فتَر للَنّ فتحوا الَدّ

أوُل بنٍد في القانوِن

ِة َنّ من يشتاُق لريِح اجَلّ

يسمو ُطهرًا في استشهاٍد

َصوَب ِجَناٍن قد منحوها

غياِن للُطّ

كتبوا بأوِل صفحِة َسْلٍب

يطاِن بنٌد أول: نصنُع وطنًا للَشّ

هذا ما يهواه اخلونُة

يطاِن بنٌد ثاٍن: نصنُع وطنًا للَشّ

رسموا َفْوَق خريطِة وطني

َبِح وَكَفّ احِلقِد َوْجَه الَشّ

خّطوا بدمي

أحمد فرج اخلليفة)*(

ش���ع������ر

)*(	شاعر	مصري.
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رِد وضعوا َوجِهَي حتَت الِنّ

رسموا ُهناِلَك َشمسًا ُتْصِلي

مِس  َشمسًا َلْيسْت ِمْثَل الَشّ

ُتصِبُح ُنورًا

ِسي ُسوءًا ُتْ

َحَذُفوا َأْمِسي

َكْيَما ُيطفُأ عندي الَقمُر

قتلوا ُكَلّ َجننٍي آٍت

يطاِن َبنٌد ثالث: َنصنُع وطنًا للَشّ

جمعوا ُكَلّ ِكالِب احَلاَرِة

َتبِني َدارًا للُدستوِر

اِدَقَ َتصنُع َكِذبًا ُيغِري الَصّ

َنَحُروا ُكَلّ ُشيوِخ احَلاَرِة

ُقرَبانًا للمجِد اآلتي

َرفعوا الكاِذَب 

وَر مَس َتُخوُن الُنّ جعلوا الَشّ

ستوِر كتبوا َموِتي في الُدّ

IIII

أسكتوا ُكَلّ كالب احلارة

اشعلوا نارًا في الدستور

واحلكام

أرقصوا طربًا فوق دمانا

وخذوا ُكَلّ رهاٍن العار

طعاَم الذِل

ُسُموَم الشهد

وحريات

وثقافة إبليس احلمق

دستور بفحيح القوم

اآلن ال دستور لي

َياُة  َمصُلوبٌة هذي احْلَ

َوِفي َدِمي

ُأكُذوبٌة

يطاُن اللْيلَة َجاِئع َبنٌد عاشر: الَشّ

XXXX

ش��ع�������ر



قــصـــــة

بريشة الفنان عبدالعزيز املبرزي
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احلروب  في  بالدهم  ظــروف  اضطرتهم  الذين  للموهوبني  حتفيزااً  اجلائزة  تأتي 
التواصل مع  الدائرة إلى الهجرة خارج أوطانهم, حيث يجدون صعوبة في النشر أو 
املؤسسات الثقافية التابعة لبالدهم. كما فسحت اجلائزة املجال للكتاب الذين ظلوا 

يعيشون في بالدهم ولكن حتت ظل احلروب والدمار.

لقد وردت إلى املسابقة مئات القصص التي تعكس حجم اخلسارة التي تعرض لها 
الوطن العربي من فقدانه لهذه املواهب اإلبداعية التي تشتت في مختلف البالد. وتأمل 
البيان أن يعم السالم ويعود املهّجرون إلى أوطانهم كي يحققوا حضورهم األدبي الذي 

يستحقونه.

وفي ما يلي احليثيات التي وضعتها جلنة التحكيم ملبررات الفوز, يليها القصص 
الفائزة باجلوائز األولى والثانية والثالثة:

القصص الفائزة بجائزة منى الشافعي للمهّجرين

الفائزة بجائزة  تنشر مجلة »البيان« القصص 
وال��ت��ي  ال��ع��رب،  للمهّجرين  ال��ش��اف��ع��ي  م��ن��ى 
الكويتيني  األدب��اء  رابطة  مع  بالتعاون  جرت 

بالتعاون مع رابطة األدباء الكويتيني

ق��ص�������������ة
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املرتبة	األولى:	قصة	»القرية«	للكاتب		•
إبراهيم	عبد	الرحمن	الشمالي.

قـــصـــة مـــــؤثـــــرة جــــــدا تــســتــلــهــم مــن 
التراجيدي اإلنساني وتقدمه للقارئ دون 
تتالعب  الصفر.  الــدرجــة  فــي  مساحيق 
بــانــفــعــاالت الــقــارئ وأفـــق انــتــظــاره الــذي 
ويبدو  ســعــيــدة.  نهاية  حـــدوث  ــى  إل مييل 
قصة  كتابة  إلــى  مييل  الــكــاتــب  أن  جليا 
بديع  مبتخيل  لكن  بسيطة  بلغة  واقعية 
العالقات  عــن  مدهشة  تفاصيل  يلتقط 
باملصادفات  املليئة  ومصائرها  اإلنسانية 
والتناقضات, باإلميان واألمل والعزم تارة 
ــارة أخــرى.  والــشــك والــيــأس واخلــســارة ت
إنسانية  قــوة  هناك  احلالتني   كلتا  وفــي 

تصر على املضي قدما إلى األمام.

امل��رت��ب��ة	ال��ث��ان��ي��ة:	ق��ص��ة	»ال���ف���رس«		•
للكاتب		جميٌل	غنام	احملمد.	

تنهج القصة أسلوب الكتابة الشذرية, 
فتمتاح بنيتها من األسلوب الروائي. قصة 
بلغة  تتميز  وخــرافــي.  ملحمي  نفس  ذات 

شــاعــريــة وانــزيــاحــيــة. كــنــايــة عــن قسوة 
الــبــشــر وعــمــاء بصيرته وحتــجــر شــعــوره 
األضعف  بالكائنات  األمــر  يتعلق  حينما 
توظيفها  الكاتب ميتلك مقدرة على  منه. 
بنجاح بل أعني التردد الذي يالزم الكاتب 
يتقشف  فهو  املتخيلة  لعوامله  نسجه  أثناء 

كثيرا في لغته السردية.

ال��ق��ص��ة	ال��ث��ال��ث��ة:	»ي����دي	ت��ؤمل��ن��ي	يا		•
إب�����اء	مصطفى	 ل��ل��ك��ات��ب��ة	 )ع���م���و(«	

اخلطيب.

ومن  ســاخــرا  أسلوبا  القصة  تعتمد   
منظور طفلة صغيرة متثل أوضاع الجئي 
احلــــروب فــي كــل زمـــان ومـــكـــان.. حبكة 
أن تصبح  وكـــــان ميــكــن  جـــيـــدة  ــقــصــة  ال
التي  التقريرية  قفلتها  لوال  قصة  أفضل 
كنت أمتنى شخصيا أن حتذف ولن يغير 
السردية بل على  البنية  حذفها شيئا من 
العكس كانت القصة ستكون أكثر انفتاحا 
النتظارات  يستجيب  تأويلي  بأفق  دالليا 

القارئ.

XXXX

القصص الفائزة بجائزة منى الشافعي للمهّجرين
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النحيل, عندما اقترب من  العجوز  النوم حني ظهر ذلك  القرية هاجعة في  كانت 
البيوت هوت مقابض األبواب وتساقطت النباتات املزروعة في العلب الصدئة وبلبل 
حضوره الكالب الشاردة في اخلرابات والقطط النائمة على العتبات, أما الديوك التي 

تابعت بعيونها النزقة مروره فقد نسيت أن تصيح..

بعد ساعة جتمعت القرية بكاملها من نساء وأطفال ورجال في الباحة املوحلة وهي 
حتدق في هذا الرجل الذي أخرجه الضباب الكثيف من حتت معطفه وقد عبثت رؤيته 
باحلاضرين الذين قضوا السنوات املتبقية من شقائهم يتجادلون حول العجوز الذي 
أتى بهيئة مالك وعيني شيطان والذي جلس فوق كرسي من القش وهو يهز رأسه كل 

ا غير مرئي. دقيقتني ويجيب بلغة عربية شخصاً

عندما شارف النهار على نهايته وقبل أن تبدد العتمة صور الكائنات رفع العجوز 
رأسه, نظر حوله وكأنه استيقظ للتو من غيبوبة وحدق فيهم بعيونه الرمادية ثم مد 
يده حتت عباءته وأخرج شيئاًا أشبه مبدفع صغير وصوبه نحوهم لم يعرف أحد منهم 
هذا الشيء لكن العجائز شرحوا األمر بطريقتهم العجائبية: ميكننا الدخول في فوهة 

هذا املدفع واجللوس هناك.

ا,  الشبان شرحوه بطريقة أفضل: ميكننا أن نوقف الزمن بهذا الشيء ونبقى صغاراً
ا لم يرغب في أن يكون البادئ في األمر. ثم صاروا يشدون بعضهم لتجربته ولكن أحداً

القرية
بقلم: إبراهيم الشمالي)*(

املركز األول

)*(	قاص	سوري.
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عندما يأس العجوز من إقناعهم بالوقوف أمامها مشى نحو أعلى التالل صامتاًا 
فتبعوه وحني وصلوا فوق تلة عالية تطل على البلدة وقفوا خلفه, أشار بسبابته الطويلة 
املعروقة األشبه مبخلب نسر نحو القرية ثم قال كلمات شديدة الوضوح لدرجة أنها 
غير مفهومة وما إن لفظها حتى سقطت فوق  التل محدثة دوياًا ظل صداه يتردد زمناًا 

طويالاً في السهل.

أنهى العجوز كلماته ثم رفع الكاميرا وثبتها على إحدى عينيه وأدارها نحو بيوتهم. 
ملع برق, تبعه برق أشد, ثم برق أضاء القرية.. وعتمة.. تالها سقوط جنمة .. وغياب

عندما أيقظهم املطر من إغفاءتهم كان العجوز قد اختفى.

كانت هناك في املكان الذي وقف به, صورة كبيرة بحواف مذهبة متتد على طول 
السهل فيها سماء مثل سمائهم وبيوت تشبه بيوتهم ونهر صغير حتيط به أشجار كتلك 

التي في القرية.

تابعوا طيران أسراب اإلوز العابرة في مساء الصورة لكنهم شعروا باخليبة ألنهم 
أدركوا ضالة العالم الذي ينمون إليه بحيث بدت قريتهم من األعلى مثل نقطة تافهة 

في الكون.

الصورة التي كانت بحجم ملعب كرة قدم بدت عصية على الفهم ولم يستطع أحد 
أن يعرف أسرارها حتى العرافات العابرات كي يتجننب املرور من السهل الذي يثير 

مرآه لديهن ارتعاشة في األقدام.

قام بعض العجائز باصطحاب ضيوفهم الذي يأتون من بلدات مجاورة لكي يروا 
املعجزة التي حلت ببلدتهم لكن الزائرين كانوا يقولون أنهم ال يرون سوى بضع أكياس 

نايلون ونبتات مبعثرة.

لم تكن الصورة تظهر نفسها سوى ألهل القرية الذين أحاطوها بالصمت واجلزع 
واستمعوا بصبر وورع إلى دوي صوت العجوز الذي يتكرر كل سنة.

حتى	حل	ذلك	املساء..

متى	بدأ	األمر

القرية
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في	السادس	من	يوليو

في	أي	وقت

األرجح	أنه	بدأ	صباًحا	وانتهى	عند	الغروب.

كان بعض الرعاة املتجهمني قد أخرجوا خرافهم إلى السهل املعشب لترعى بينما 
قطاف  إلى  الذاهبات  الشابات  ألبنائهن,  الصباحي  الفطور  بإعداد  األمهات  بــدأت 

احلصرم احلامض كن يعلقن السالل في أذرعهن.

وكانت شابة صغيرة ترتدي ثوبها البنفسجي لتقابل عشيقها الذي ينتظرها خلف 
أشجار السرو, وضعت أحمر شفاه وخرجت مسرعة ثم أغلقت الباب بهدوء حتى ال 
تيقظ والدتها ونظرت بغضب إلى جارها الذي وقف أمام بيته هذه املرة ليس ملراقبتها 

كعادته, لكنه كان ينتظر بقلق والدة أول أطفاله.

اصطدمت ببائع العطور الذي أسرع للحاق بعمله, بينما ترددت في األزقة األصوات 
الغاضبة لألمهات وهي تنهر صغارها الذين تأخروا عن مدارسهم. وبني حجرين أشعل 
رجل ناراًا وجلس يعد الشاي في حديقته وهو يتابع بنظراته طفله الذي ال يتجاوز الثالثة 

ا بيديه محاكياًا فرخ حمام. يدور مرفرفاً

في هذه اللحظة تبدل كل شيء.

ا كلمات العجوز والذي ترك القرية في غيبوبة..  سمع ذلك الدوي الذي أحدثته يوماً
لكنه اآلن جاء مصحوباًا برشقات من الرصاص.. اهتزت اجلدران واألبواب.. اختفت 
الكالب والقطط الشاردة من األزقة.. هوت اجلدران مثل ركب تتكسر.. وتبعتها سقوف 

املنازل.

حمل الناس أطفالهم وركضوا يقصدون السهل وتردد صوت العجوز وكانت كلماته 
مفهومة للجميع: كما أتيتم باملشقة ستغادرون بها وعليكم أن متتحنوا قبل الوصول.

الطريق الذي كان يبعد بضع أمتار عن البيوت صار أمياالاً شاسعة ومع ذلك ركضوا 
فيه دفعتهم قوة اإللهام إلى اتباعه وما إن وصلوا إليه حتى بدا يتشقق ونبتت فوقه 

األشواك السامة, هبت ريح قوية وحملت معها زجاج النوافذ وفردته فوق صفحته.
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هوت النجوم عند أقدام الناس التي جرحتها األشواك وكوتها حرارة الشمس بينما 
طال الطريق الذي صار ينفتح مثل سجادة مطوية في هذه األثناء كشفت الصورة عن 

نفسها وفتحت بواباتها.

ا.. الصغار بأحضان أمهاتهم.. الرجال مع مفاتيح سياراتهم التي  دخل الناس تباعاً
ا قفز العجائز مع تعويذاتهم وما إن قفز آخرهم حتى  لم يستطيعوا إحضارها.. وأخيراً
تبخرت البيوت من الشوارع.. تبعتها األشجار.. الياسمني كان أول الراكضني حلقت به 
ا حمل بأقدامه بيوته املمتلئة بالعسل وتبعهم.. احلمامات مع  بقيةالورود.. النحل أيضاً
ا.. األحجار  أعشاشها.. عشب يوليو الذي ما إن حط في الصورة حتى صار مخضراً
التي كانت جتلس فوقها عجائز القرية.. شجرة السرور التي كان العاشقان يختبئان في 

ظلها والتي تبعتها أشجار السرو الباقية كي ال تفوت قصة احلب..

وبذلك دخلت إلى الصورة الالنهائية كل الكائنات قبل أن تغلق أبوابها وتختفي..

ثم حتمم جسدها  بالعطر  رأسها  وتدهن  العاشقة  تستيقظ  اآلن.. في كل صباح 
التالميذ  يضع  منها..  يقبلها  أن  عاشقها  يحب  التي  املواضع  ا  قطعة خصوصاً قطعة 
حقائبهم على ظهورهم ويتجهون إلى مدارسهم, يفتح املستخدم باب املدرسة.. ويداعب 

األب صغيره حديث الوالدة.

في كل يوم يسمع احلراس أصوات التنهدات احملمومة وضحكات األطفال الصغار.. 
صوت جرس املدرسة.. وتعليمات املدرس.. وقهقهة التالميذ.. ويلعنون القرى التي ال 

جنوم في سمائها وال قمر وال عصافير.

في الصورة توجد قرية بكاملها.. لكن احلراس ال يعرفون..

XXXX

القرية
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ال أملك سوى صورة باهتة عن حلظتي األولى.

عندما قررت الدخول إلى هذا العالم, فتح بواباته لي فسقطت فوق القش وكان 
أول ما رأته عيناي وجه أمي التي داعبت رقبتي وقالت هامسة: أخبري والدك لقد كان 

. لم أجب بل تلقفت الثدي, يغريني احلليب احلار. أصيالاً

أول لقاء لي بكائنات مختلفة عني.

ربت أحدهم فوق رأسي وحتدث بكلمات غريبة غرست رأسي في بطن والدتي التي 
قالت لي وهي تضحك: إنهم البشر وهم يعتنون بنا

ليلتها لم أستطع النوم كنت أفكر في كلماتهم.

الكلمات لها وقع مختلف عن صهيلنا وقد أثارث في جسدي قشعريرة.

كلما تذكرت هذه الكلمات أشعر بفرح عذب.. وقعها استوطن روحي.

ا بي إنه فارسي كما تقول أمي التي  اليوم جاء أحدهم وربت على ظهري كان فرحاً
تفهم لغة البشر.

بينما أتدرب على استخدام قوائمي في السهل املعشب, ترن تلك اللغة في أذني, 
طلبت من أمي أن تعلمني فرفضت تقول أن الوقت مبكر. لم أمن بجانبها بل في زاوية 

باردة قالت أمي: إنها للمرضى والعجائز.

الفرس
 بقلم: جميل غنام احملمد)*(

)*(	قاص	سوري.
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صهلت أمي مرتني ولم أرد.

ما الذي ستخسره لو علمتني ما تعرفه؟

اليوم أتى فارسي برفقة والده الذي ساعده على اعتالء ظهري. بعد ذلك صرت 
أنا أساعده.

في كل صباح نعبر املرج املعشب ونتوغل في الغابة, أحياناًا نتوقف لنرتاح, فيداعب 
وجهي بيده. أعرف رائحته عن بعد. أوقعته مرتني فقالت أمي: أنت رعناء

أحياناًا أضرب وجهه بذيلي األشقر يضحك فيعجبني ذلك

ا ا رائعاً ميكنني القول أنه سيكون صديقاً

لو استطعت فهم كلماته. يصير كل شيء كامال

ا  يده صعوداً ظهري ميرر  على  ويربت  يطعمني  اليوم  في  مرتني  يزورني  صديقي 
ونزوالاً فوق جبهتي. نخرج في نزهات طويلة وتتبعنا والدتي مع آخر أكبر سناًا عشب 
الربيع لذيذ وغض يشبه حليب األمهات, باألمس رأتني أمي أقضمه بشغف ورأت بضع 

قطرات بيضاء على رقبتي فقالت: أنني بلغت سن الفطام وأتصرف كاألطفال

الصيف رائع أقضيه برفقة أمي وصديقي الذي يأخذني في نزهات لكن أمي تنظر 
إلّي بحزن

ا إنها تخفي عني سراً

الشتاء حزين.. ال أعرف متى سينتهي؟ وصديقي لم يعد يأتي

هناك شخص آخر وجهه قاس, قالت أمي: أنه موكل برعايتنا ريثما ينتهي الصقيع 
الرجل ينام في غرفة مالصقة حلظيرتنا. نسمع صوته بكفاءة طيلة اليوم. في الصباح 

ا للرجل. أخبرت أمي أنني وجدت اسماً

كلما بدأ بالبكاء أتذكر املروج اجلميلة التي كنا أنا وصديقي نركض فوقها.. رائحة 
كفه.. شاربيه الذهبيني وشعره الذي يتألأل في الشمس. رأتني أمي أبكي فقالت أنني 

الفرس
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أبالغ ألنه سيعود مع زوال الصقيع, أمضيت نهاري أرجوها تعلمني بضع كلمات لكنها 
رفضت.

السماء عن زرقة صافية  والرمادية تساقطت مع املطر وكشفت  السوداء  الغيوم  
وبياض أّخاذ.

أنا لست بخير

أمي مريضة.. تركتها برفقة الرجل البكاء بينما صحبني صديقي إلى املرج. في 
السهل تعثرت مرتني وأنا أفكر بها.

حني عدت كانت قد اختفت

يا لها من ليلة..

ا حني يفتح الباب سوف أركض للبحث عنها غداً

مر وقت طويل, أحياناًا ألوم نفسي ألنني أنساها, ملاذا يغزو النسيان صورتها؟

أحتاج لوقت ألرتب مالمحها.

صديقي ال يفارقني

تساقطت بضع شعيرات من ذيلي نثرت بحافري القش وأخفيتها حتى ال يالحظ. 
كانت أمي تقول أنهم يفضلون األصغر سناًا.

صديقي كبر معي صار أثقل وزناًا ويحتاج جلهد حتى يعتليني.

قبل أن يودعني ال حظت أن شعره صار أبيض ونظراته هرمة.

ا لم أفهمه. اليوم أتى الرجل البكاء وضع لي بعض األعشاب وحكى لي كالماً

وأنــا صغيرة  فيها  التي منت  ذاتها  هي  االسطبل.  في  معتمة  زاويــة  في  وضعني 
تسميها أمي: بيت العجائز.

املكان بارد
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ا صغيرة ووضعوها في مكاني املفروش بالقش. اليوم أحضروا فرساً

أخرجني الرجل البكاء في نزهة فرأيت صديقي في السهل يداعب الفرس اليافعة.

شعرت بحزن شديد

صديقي مير بجانبي لكنه ال ينتبه لي. يذهب إليها ويربت على وجنتيها.

اليوم فهمت كلمة.

اليوم استطعت فهم ثالث كلمات من األغنية التي يرددها الرجل البكاء.

يبدو أنهم ال يسمعونه وإال ملاذا يغني األغنية ذاتها كل مساء؟

البرد هنا يطحن عظامي

ليتني أفهم جملة كاملة.

- هيه أيتها العجوز

- نعم

- هل تفهمني لغة البشر؟

- إنني أقترب

- ليتني أفهمها

ا ما أيتها احملظوظة الصغيرة.  - ستفهمينها يوماً

الباب بحافري بضع  ا, ضربت  دلــواً البكاء يحمل  الرجل  وتبعه  أتى صديقي  اليوم 
تابع طريقه نحو الصغيرة, أخرج صديقي بضع حبات سكاكر برائحة  ضربات لكنه 

الفراولة وأطعمها.

اآلن صرت أستطيع فهم جملة كاملة.

قال صديقي قبل خروجه: تخلص من الفرس العجوز
XXXX

الفرس
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أرجوك أفلت يدي يا )عمو(...  أنت تشّد عليها بقوة

قلت ذلك للمصّور الذي ال أعرف اسمه فناديته  بـ )عمو( , لقد كان يسحبني ألقف 
في املكان األنسب أمام عدسات التصوير .

مذيعي  من  األسئلة  توالت  بعدها  بلطف,  وسحبني  مني  اعتذر  املصور  )عمو( 
القنوات التلفزيونية بعضها سمعتها وبعضها لم أستطع فهمها بسبب الضجة الكبيرة: 
مصّورون... وكاميرات وأناس غريبو األطوار... وأناس صامتون وآخرون يبكون.. ال 
أعرف أحدااً منهم , فقط جدي وجدتي أعرفهما لكنهما يظهران مرة ويختفيان مرات 
أخرى في هذا االزدحام وكأنهما موجتان في بحٍر هائٍج , هذا البحر البشري لطمتني 
أمواجه منذ قليل ألقع بثقلي كله على يدي اليسرى لكني نهضت بسرعة كيال ألفت 
تظهران  أيضا  كانتا   , وإلهام  ملنى  النظر  أسترق  كنت  والفينة...  الفينة  بني  االنتباه 

وتختفيان لكن من السهولة إيجاُدهما حيث يُجرون معهما املقابالت أيضا.

كيف   .. أريد جدتي  وخائفة,  أنا جائعة جدا,  وشأني  متى سيتركونني  أعرف  ال 
أستطيع ان أخبر أمي اني وصلت إلى جدي وجدتي؟

تذّكرت آخر جملة قالتها لي قبل أن يقوموا »بتبادل األسرى« كما يقال عن خروجنا 
من ذلك املكان  كانت: أرجوك يا ورود  قولي جلدك أن يبحث عن طريقة ليتصل بي 

حني تصلني إليه .

يدي تؤملني يا )عمو(
بقلم: إباء مصطفى اخلطيب)*(

)*(	قاصة	سورية.

املركز  الثالث
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)عمو(	آخر	سحبني	من	يدي	– 

آخ	آخ	يدي	,	عمووو	أرجوك	يدي	تؤملني	– 

هذا الـ )عمو( لم يسمعني فرفعت صوتي .. لم يسمع أيضااً فرفعته أكثر وأكثر وهو 
يشدني بحماس حتى صرت أبكي وأبكي بصوت مقهور فانتبه هذا الـ )عمو  الثاني(

آه	عفوا	صغيرتي		ِلَم	تبكني؟	..– 

أنت	تؤلم	يدي	يا	)عمو(	– 

يفلت )عمو الثاني ( يدي ويعتذر مجددااً  

العفَو  يا حلوة  أنا مندوب منظمة )- - -( الراعية حلقوق اإلنسان . . . وهذا هو 
مديرنا اطلبي منه ما شئت ال تخجلي . . سمعتني؟ ال تخجلي إطالقااً لم أفهم اسم هذه 
املنظمة  بضعة حروف أجنبية  لم أسمعها أريد ان تقول جلدي ان أمي توصيك أن جتد 

طريقة لتتصل بها لتطمئن علي.. ألني ال أستطيع أن أرى جدي أين هو؟

ا أن  فجأة يظهر جدي  يحملني قبل أن يجيب )عمو( لكنه أيضااً يشد على يدي خوفاً
أقع منه ويؤملني , يأخذني إلى شخص يرتدي ربطة عنق صفراء قبيحة جدا

جدي: حبيبتي هذا هو رئيس الهيئة الدينية املوقر يريد أن يسلم عليك ويسألك عن 
األوضاع  هناك .. انتظري ريثما ينهي لقاءه التلفزيوني

إنه )عمو الثالث ( كان يقول للمذيع: لقد وضعنا يدنا بيد مسؤولي احلكومة منذ 
أول يوم مت اختطاف به هؤالء املدنيني ولم نبخل بجهد أو بوسيلة يشهد الله , وها نحن 
اللواتي كن  البريئات  الفتيات  بأن استطعنا إخراج هؤالء  الله  بعون  انتصارنا   نحقق 
يعانني القهر والظلم,  ولن نكل ولن منل حتى نخرج كل املأسورين بالتعاون مع اجلهات 

احلكومية بإذن الله تعالى!

كنت أريد أن أصحح لـ )عمو الثالث( جملته بأننا لم نكن نعاني القهر والظلم  لكننا 

يدي تؤملني يا )عمو(
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أيضا لم نكن سعداء فقد كنا محرومني الكثير الكثير من األشياء اجلميلة , لكنه لم 
يدعني أتكلم انقضَّ علي يعانقني بحرارة: ابنتي الغالية احلمد لله على سالمتكن ال 
تخفن, ال تخف يا عم ) يوجه احلديث إلى جدي( ابنتكم مسؤوليتنا وكل ما حتتاجونه 

في رقبتنا, هذا وعد إن شاء الله.

تعالي معي يا ابنتي ثم قام )عمو الثالث( أيضا بشدي من يدي  آآآآه ما قصتهم 
مع يدي: 

آه	)عمو	عمو(		)أييييي(– 

نعم	يا	بنتي– 

يدي	يدي	لو	سمحت	– 

يعتذر )عمو الثالث( كذلك ويقدمني إلى مذيع القناة الرسمية  تلتفت إلي عدسة 
املصور

املذيع:ما	اسمك	يا	حلوة؟– 

ورود– 

كم	عمرك؟– 

عشرة	أعوام	– 

هل	أنت	سعيدة	بعد	أن	مت	حتريرك	من	األسر؟– 

اممم	آ	آ– 

يكرر املذيع السؤال بطريقة أخرى: هل أنت سعيدة بعد أن خرجت من ذاك السجن 
والتقيت بجديك ؟

نعم	يا	عمو	– 

قص�������ة
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هل	قتلوك	أو	عذبوك	خالل	فترة	أسرك– 

ال	يا	)عمو(– 

هل	أطعموك؟– 

ليس	كثيرًا	القليل	فقط.– 

هل	تعانني	من	آالم	جسدية– 

أمم		آآ– 

مرة أخرى يعيد السؤال 

هل	يؤملك	شيء	في	جسمك	اآلن؟– 

نعم	نعم..	يدي	تؤملني	كثيرًا	يا	)عمو(– 

يستدير )عمو الرابع( إلى عدسة املصور وأسمعه يقول بكثير من التأثر وبصوت 
لها  عالقة  ال  التي  أمامكم  البريئة  اإلنسانة  هــذه  ينفتق:  يكاد  مشدود  ووجــٍه  أجــش 
باحلروب عانت ما عانت من ويالت األسر وخرجت متأملة الروح واجلسد وتقول: »يدي 

تؤملني يا عمو!!!« 

آه كم توجع أطفالنا املخطوفون ويتوجعون إلى اآلن! .. بإذن الله سنحرركم جميعااً 
يا أطفالنا أنتم وأهلكم  ال تيأسوا .. ال تيأسوا.
XXXX

يدي تؤملني يا )عمو(



92
العدد 573 أبريل 2018

وقد أقيم حفل االحتفاء باألدباء العرب 
أ.  الصباح بحضور  على مسرح د. سعاد 
ا  اجلمعيات  إدارة  مــديــر  الــراشــد  هــدى 
األدباء  من  ونخبة  الشؤون  بــوزارة  ألهلية 

واملثقفني.

وبدأت  برنامجااً  الرابطة  وضعت  كما 
 ( إلـــى  عضويتها  ملــنــح  شــهــريــااً  بتنفيذه 
أعــضــاء جــدد مــن املقيمني فــي كــل مــرة, 
ــعــام لــرابــطــة األدبـــاء  وبــحــســب األمـــني ال

فــإن  الــرمــيــضــي,  ســعــد  طـــالل  الكويتيني 
مجلس إدارة الرابطة اجلديد, قام بتفعيل 
مادة قدمية في لوائح الرابطة هي املادة 
الثامنة من قرار رقم 33 لسنة )96) 
التي تسمح ملجلس إدارة الرابطة بتنسيب 
األدباء العرب املقيمني على أرض الكويت, 
ومنذ ذلك التاريخ لم تفّعل املادة, إلى أن 
الذي يضم كالاً من  املجلس اجلديد  جاء 
طالل سعد الرميضي أمينااً عامااً, وحياة 

تغير  أن  الكويتيني  األدباء  رابطة  استطاعت 
عن  اليوم  الكويت  يف  الدائرة  األحاديث  مسار 
غير  عملية  خطوة  باتخاذها  واملقيم  املواطن 
املقيمني  العرب  األدباء  بضم  تتمثل  مسبوقة، 
تراهم  ممن  عضويتها،  إلى  الكويت  أرض  على 
أعمال  من  قدموه  مبا  االنتساب  هذا  يستحقون 
أدبية وأنشطة جديرة بأال تذهب جهودهم هباء.

وض������ع������ت 
ب���رن���ام���ج���ًا 
ي��ت��ض��م��ن 5 
أدب�����اء ع��رب 
ك�����ل ش��ه��ر

رابطة األدباء الكويتيين تمنح العضوية 

لغير المواطنين

أخبار ثقافية
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من  كــل  وعضوية  للسر,  أمينة  الــيــاقــوت 
الفجري  وعائشة  الرميضي  خالد  سالم 
الله  وعبد  الــبــيــان,  مجلة  حترير  رئيسة 
وأمــل  البصيص  الــلــه  وعــبــد  الــفــيــلــكــاوي 
الرندي, حيث تشكلت جلنة خاصة لتفعيل 

الواقع  أرض  على  وتنفيذها  املـــادة  هــذه 
برئاسة عبدالله البصيص, الذي اعتبر أن 
الرابطة »لم تكن يومااً مغلقة في وجه أحد 
أيااً كانت جنسيته أو دينه أو طائفته«. وقال 
البصيص: »كانت رابطة األدباء الكويتيني 
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وما زالــت على عالقة وطيدة مع األدبــاء 
الــعــربــي جـــزء واحــد  ــعــرب, ألن األدب  ال
آدابنا  لغتنا وصفات  يحمل كل خصائص 
والــطــريــقــة الــتــي ننظر بــهــا نــحــن الــعــرب 
الرابطة  البصيص  ووصــف  العالم«.  إلــى 
من  احلاضن  املنفتح  اجلانب  متثل  بأنها 
جهة,  مــن  أوالاً  األصيلة  الكويتية  البيئة 
الذي  باملبدأ  تقوم  ألنها  أخرى  ومن جهة 
يقوم به األدب الكويتي في خدمة الوطن 
العربي, الدور الذي دفع األدباء الكويتيني 
إلنشاء مجلة العربي للعرب كافة, والدور 
الفكر  عالم  مجلة  بــه  تقوم  الــذي  نفسه 
وإصـــــدارات املــســرح الــعــاملــي وإبــداعــات 
عاملية التي تستهدف املواطن العربي أينما 

كان دون النظر إلى أرباح مادية.

تفتح  »الــرابــطــة  أن  البصيص  وأعــلــن 
عــضــويــتــهــا لـــألدبـــاء الــعــرب لــيــكــونــوا مع 
كانوا قبل  الكويتيني كما  األدبــاء  إخوانهم 
احلــراك  أن  الرابطة  رأت  بعدما  الــيــوم, 
بــلــغ مــرحــلــة النضج  الــثــقــافــي الــكــويــتــي 
اخلاصة.  الكويتية  هويته  لــه  وأصبحت 

ــيــوم لــم تــعــد الــرابــطــة فــقــط هــي التي  ال
كثير  والثقافية,  األدبية,  الفعاليات  تقيم 
الثقافية  والصالونات  األدبية  األندية  من 
أدارت جنبااً إلى جنب مع الرابطة دوالب 
احلراك الثقافي ومدت يدها معنا لتقليب 
التربة اخلصبة لألدب الكويتي, وهذا هو 

املقصد من تأسيس الرابطة«.

وأوضـــــح الــبــصــيــص: »نــظــمــنــا لــذلــك 
جدوالاً زمنيااً وكشفااً بأسماء كل من رأينا 
أمــا أول دفعة حصلت على  أنــه كــذلــك«. 
عــضــويــة فــهــم: »الــدكــتــور ســعــد مصلوح, 
الــطــيــان, وعلي  والــدكــتــور محمد حــســان 
املــســعــودي, وســلــيــم الــشــيــخــلــي وعــدنــان 

فرزات وإبراهيم األسود.

الكويتيني  ـــــاء  األدب رابــطــة  أن  يــذكــر 
مــنــذ  وكــــانــــت   (964 عـــــام  تـــأســـســـت 
تأسيسها منفتحة على العرب, ولكن هذه 
هي املرة األولى التي يتم فيها تفعيل املادة 
إلى  االنتساب  العرب  لــألدبــاء  تتيح  التي 

عضويتها.



95
العدد 573 أبريل 2018

فيها  تأسس  الــذي  الكويتي  الشعر  ببيت  الكويتيني ممثلة  ــاء  األدب رابطة  شاركت 
حديثااً, مبهرجان املربد في العراق, حيث جتسدت املشاركة عبر الشاعرين عبدالله 

الفيلكاوي رئيس بيت الشعر, والشاعر حسني العندليب.

ونقل الشاعر عبدالله الفيلكاوي حتيات الشعب الكويتي ورابطة األدباء الكويتيني 
إلى الشعب العراقي. وألقى الفيلكاوي قصيدة قال من خاللها:

أت�������ق�������اس�������م ال��������وط��������ن امل�������س�������ل�������وب أح�������زان�������ي
ف�������م�������ا وج�����������������دت ل�����ق�����ل�����ب�����ي م������ل������ج������أ ث�����ان�����ي

ب������ن������ت ال���������ع���������راق ك������ف������ان������ي ذب�����������ح أوط�������ان�������ي
ج���ث���م���ان���ي أش������������الء  ف�������ي  ال�������ن�������ار  ت�������وق�������دي  ال 

ال������������ع������������راق أال م����������������رآة  ف�������إن�������ن�������ي ص����������������رُت 
ت��������ري��������ن وج��������ه��������ي ح�������زي�������ن�������ًا ف������ي������ه ن������ه������ران

وألقى الشاعر حسني العندليب قصيدة جاء فيها:
ش��������ي��������ط��������ان ش����������ع����������ري ب������������ع������������دًا ع��������ن��������ك أوح�������������������ى ل����ي
ول������������������م ت���������ط���������ب أب���������������������������دًا م��������������ن ي���������وم���������ه���������ا ح�������ال�������ي
س���������ل���������م���������ت���������ك ل������������ل������������ه ف�����������������ي ح�����������������������ّل وت��������������رح��������������ال
أش���������م���������ل���������ِت ي������������ا م������������ن ج����������ن����������وب ب��������ع��������ده��������ا ري������ح������ي
ب�����������ي ض��������ع��������ف م�����������ا ق�����������د ت����������ب����������دى م�����������ن ت������ب������اري������ح������ي
ك�������������ف�������������اك أن���������������������ي أه��������������������������وى م�����������ن�����������ك جت�������ري�������ح�������ي
وك�����������������ل ب�����������ع�����������دك ي�������������ا أح�����������ل�����������ى ال�������������������������ورى ح�������ال�������ي

بيت الشعر الكويتي يشارك في 
مهرجان المربد األدبي

XXXX

أخبار ثقافية



 * أمني	عام	رابطة	األدباء	الگويتيني	-	املشرف	العام	على	»البيان«.

بقلم: طالل سعد الرميضي*

محطات قلم

نشأتها  م��ن��ذ  ال��ك��وي��ت 
وه�����ي ح���اض���ن ل��أش��ق��اء 
األدباء واملثقفني من مختلف 
أرج������اء ال���ع���ال���م ال��ع��رب��ي، 
منذ  األج����داد  ات��س��م  حيث 
وحسن  العلم  بحب  ال��ق��دم 
فقد  ل��ذا  وال��ك��رم  الضيافة 
مهمة  محطة  الكويت  كانت 
والدين  الفكر  رج��ال  ل��دى 
، وق���د س��ج��ل ل��ن��ا ال��ت��اري��خ 
زارت  م���ع���روف���ة  أس����م����اء 
بندوات  وش��ارك��ت  الكويت 
دينية  ومجالس  اجتماعية 
محافل  يف  أدبية  ومجالس 
واملساجد  كالدواوين  كثيرة 
واملدارس واألندية األدبية .

وم�����ن�����ه�����ا م�������ا ذك�������ره 
الشهير  ال��ع��راق��ي  ال��ش��ي��خ 
يف  السويدي  عبدالرحمن 
مذكراته أنه زار الكويت يف 
عام 1772م هرباً من مرض 
الطاعون القاتل الذي انتشر 

يف بالده حيث يقول:

ف��دخ��ل��ت��ه��ا وأك���رم���ن���ي   (
أهلها )إكراما( عظيما. وهم 
اه����ل ص����الح وع���ف���ة ودي���ان���ة، 
وف��ي��ه��ا أرب���ع���ة ع��ش��ر ج��ام��ع��ا 
وفيها م��س��ج��دان، وال��ك��ل يف 
أوق������ات ال���ص���ل���وات اخل��م��س 

متأل من املصلني. أقمت فيها 
شهرا لم ُأسأل فيها عن بيع أو 
شراء ونحوهما، بل ُأسأل عن 
صيام وصالة وصدقة، وكذلك 
نساؤها ذوات ديانة يف الغاية(.

يف  ال��ك��وي��ت  زار  ومم����ن 
مطلع القرن العشرين الشيخ 
م��ح��م��د أم����ني ال��ش��ن��ق��ي��ط��ي 
وال��ش��ي��خ ح��اف��ظ وه��ب��ة من 
واألدب  ال��س��ي��اس��ة  رج�����ال 
العلجي  عبدالعزيز  والشيخ 
األح��س��اء  وأدب����اء  علماء  م��ن 
ال��ب��ح��ري��ن��ي عيسى  وال��ش��ي��خ 
ب����ن ج������ودر ع���م���ل م���درًس���ا 
عبدالعزيز  والشيخ  باملباركية 
املشهور  ال��داع��ي��ة  الثعالبي 
تطول  والقائمة  ت��ون��س،  م��ن 

التي  الكرمية  األسماء  لهذه 
نعتز بها ونتذكرها بكل شكر 
وتقدير ونترحم على أرواحهم 

الطاهرة .

واستمر العطاء من األدباء 
العرب الذين قدموا الكثير يف 
خدمة األدب الكويتي ومتيزوا 
ليكونوا منارات ثقافية أنارت 
لذا  والتنوير،  الفكر  سماء 
تفعيل  اإلدارة  مجلس  رأى 
الثامنة اخلاصة بقبول  املادة 
ع���ض���وي���ة األدب��������اء ال���ع���رب 
ليستمر  بالكويت  املقيمني 
ال��ت��رح��ي��ب ب��ه��م ع��ل��ى غ��رار 
لهم  ونقول  األوائ��ل  أسالفنا 
وتستحقون  بيننا  بكم  أه��اًل 
ال��ع��ط��اء  ليستمر  ال��ت��ق��دي��ر 

األدبي عقوداً جديدة.

أهاًل.. باألدباء العرب


