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االشتراك السنوي

املراسالت

مجلة »البيان» مجلة أدبية ثقافية، تصدر عن رابطة 
األدباء في الگويت، وتعنى بنشر األعمال اإلبداعية 
والعلوم  اآلداب  م��ج��االت  ف��ي  وال���دراس���ات  وال��ب��ح��وث 
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باهظاً بسبب االنتشار غير املدروس للوسائل العصرية،  دفع التراث ثمناً 
فقد غابت الكثير من املظاهر التراثية والتقاليد الشعبية التي كانت إما مرتبطة 
مبناسبة معينة، أو سائدة بني الناس بشكل عام. وأبرز هذه املظاهر التراثية 

الغائبة، ما كان مقترناً بشهر رمضان املبارك.

بدءاً  الفضيل،  الشهر  في هذا  حلّة خاصة  ترتدي  العربية  األقطار  كانت 
من طقوس احلياة اليومية التي يتم االستعداد لها، وصوالً إلى وسائل اإلعالم 
املقروءة واملسموعة واملرئية، وغيرها من املؤلفات والكتابات املقترنة بروحانية 

الشهر الفضيل.

هذه املظاهر التراثية التي استحدثها الناس األوائل انسجاماً مع قدسية 
الشهر الفضيل، بدأت تتالشى مع الهجمة العصرية لوسائل التواصل، ونشأ 
عهد جديد هو كتابات إلكترونية مقتضبة لها طابع التهنئات واملواعظ العجولة.

ال شك أننا ندرك بأن لكل عصر مفرداته وجيله وأن طرق التعبير تختلف 
من عصر إلى آخر، ولكن التراث اإلنساني كنز عظيم تعب الرعيل في تشكيله 
وبنائه، وبالتالي فإن الهجمة العصرية إن جاءت بشكل غير مدروس فسوف 

استرداد التراث

كلمة البيان
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تقضي على هذه الكنوز وجتعلها تندثر. وبشكل عام فالعرب غير آبهني متاماً 
بتراثهم، بدليل أن هناك مئات األلوف من املخطوطات والقطع األثرية العربية 
موجودة في الغرب وقلة من العرب الذين يعرفون شيئاً عنها. أما املطالبة بها 

فهذا أمر بعيد املنال.

لذلك فمن الوعي أن نحقق التوازن بني دخولنا إلى العصر احلديث بقوة، 
ومتسكنا بتراثنا بالقوة نفسها. وهو ما يفعله الغرب، فمتاحفه تشكل له دخاًل 
الزائرين وإن شوهد فيها  العربية فهي خاوية من  املتاحف  كبيراً، أما  قومياً 

الزوار فمعظمهم من األجانب.

في شهر رمضان املبارك قدمياً، يوجد الكثير من اجلوانب التراثية التي 
بهذه  اجليل  تعريف  اإلع��الم  وسائل  حاولت  وإن  اجلديد،  اجليل  يعرفها  ال 
مقنعة  غير  أعمال  من خالل  لهم  تقدمها  ما  غالباً  فإنها  التراثية،  الطقوس 
نسوقه  فال  التراث  هذا  عن  نتحدث  وحني  وموضوعية،  فنية  هفوات  وفيها 
على سبيل التندر واجلماليات فقط، بل ألن فيه عبر كثيرة، أبرز هذه العبر 
هي التالحم اإلنساني والرحمة واملودة واحملبة التي كانت سائدة بني الناس، 
وبينها أيضاً، ذاك التواصل االجتماعي الذي فقدناه في زمن »مواقع التواصل 

االجتماعي«.

في تراثنا الرمضاني عادات دافئة تالشت، وفيه مؤلفات وكتب وجلسات 
اجتماعية وثقافية، وقد حرصت رابطة األدباء الكويتيني في السنوات األخيرة 
على إحياء الثقافة الرمضانية سواء من خالل محاضرات أو معرض للكتاب أو 
أمسيات شعرية، ولكن هناك العديد من املؤسسات الثقافية والتراثية ووسائل 
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اإلعالم التي هي معنية أيضاً بإحياء هذا التراث، ولعلها جتد في هذا الشهر 
الفضيل فرصة لفتح نوافذ على املاضي جتعل األجيال اجلديدة تطل منها على 
أمسها اجلميل، وذلك على غرار بعض املبادرات التي تذّكر اجليل مباضيه مثل 

الغوص وكيف كان األجداد يتكبدون عناء البحث عن الرزق لبناء الوطن.

التراث ليس لوحة جميلة فقط نعلقها على جدران الزمن، بل هو مكونات 
حضارة تأسست عليها الدولة وشّكلت ثقافة شعب غرس جذوره باقتدار في 
البر والبحر، وبالتالي فمن واجب كل اجلهات املعنية بالثقافة أن تعرف األجيال 
اجلديدة مباضيها كي تعرف كيف وصلت إلى حاضرها ثم كيف تصل بنجاح 

إلى مستقبلها.

YYYY



بريشة  الفنان التشكيلي هيثم جوهر

دراســــــــات
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مقدمة

»االغ��ت��راب«  مبصطلح  االهتمام  تزايد 
ال�����دراس�����ات  ويف  اإلن���س���ان���ي���ة،  ال���ع���ل���وم  يف 
األدب���ي���ة وال��ن��ق��دي��ة. ف��م��ف��ه��وم »االغ���ت���راب« 
)Aliénation( - حسب أحد تعاريف املعجم 
 Le NOUVEAU PETIT( الفرنسي الشهير
أو  ROBERT( - هو »اختالل عقلي، دائ��م 

م���ؤق���ت، ي��ج��ع��ل ال���ف���رد غ��ري��ب��ا ع���ن نفسه، 
وعن املجتمع، بحيث يتعذر عليه أن يقود 
حياة اجتماعية عادية».))( كما يعني »نقل 
ملكية شيء ما إلى آخر، أو يعني االنتزاع 
أو اإلزالة«.))( أما املعنى االجتماعي ملفهوم 
االغتراب فهو »التسبب يف فتور عالقة ودية 
مع شخص آخ��ر، أو يف ح��دوث انفصال أو 

جعل الشخص ما مكروها«))(.

وعموما تبدو جميع املعاني التي تستخدم 
مصطلح االغتراب تلتقي وتشترك في معنى 
سواء  اإلنسان،  »انفصال  هو  تقريباً،  واحــد 
عن شيء ما كامللكية، أم عن العقل واحلواس، 

)*(	أكادميي	مغربي.
(1) Le NOUVEAU PETIT ROBERT.«Dictionnaire de 

langage française«, Paris, Bordas, 1993, p:57
)))	لزهر	مساعدية:	»نظرية	االغتراب	من	املنظورين	العربي	
والغربي«،	دار	اخللدونية،	اجلزائر،	2013،	-	ط:1،	ص:11.

)))	املرجع	نفسه،	ص:13.

بقلم: د. عبد املالك أشهبون)*(

االغتراب 

في 

سرديات 

الهجرة

10

دراس���ات
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أم عــن اآلخــريــن، أم عــن الــلــه. تلك هي 
اخللفية اللغوية التي استخدم في إطارها 

مصطلح االغتراب أو الغربة«.))(

ــغــربــة  ال بـــني  الــتــمــيــيــز  رغــبــنــا  وإذا 
الغربة هي شعور  واالغــتــراب، نسجل أن 
شعوره  أو  البلد،  خــارج  بالوحشة  الفرد 
ثروتها  أو  بجبروتها  فئة طاغية  بني  بها، 
الوطن، في حني  داخل  ثقافتها، حتى  أو 
داخل  بالتهميش  شعور  هو  االغتراب  أن 

وداخـــل  الـــوطـــن،  أرض 
ينتمي  الــتــي  املــجــمــوعــة 
إليها املغترب، بني األهل 

وأفراد املجتمع األم.

للغربة من  ورغــم ما 
على  عميق  نفسي  وقــع 
وقعها  فـــإن  املــغــتــربــني؛ 

ميكن أن يكون أقل أثراً من تأثير االغتراب، 
الذي يكون له وقٌع أشد، وألٌم أوجع، حيث 
وطنه  داخــل  للشخصية  النفسية  الغربة 
يجعل  االغتراب  ولكأن  مجتمعه،  ووسط 
ال  ومختلفا،  غريبا  كائنا  العائد  املهاجر 
األم،  الــوطــن  فــي  مــن مواطنيه  ــاً  أي يشبه 

وهذه من أقسى أنواع الغربات...
)))	املرجع	نفسه،	ص:15.

من صار  الغرباء  »أغــرب  يغدو  هكذا 
أبــو حيان  يــقــول  فــي وطــنــه«، كما  غريبا 
التوحيدي )أبو الغرباء(، في كتابه »اإلمتاع 
التي  »أغـــرب«  كلمة  واملــؤانــســة«. وحتمل 
معنيني:   - عمداً   - النص  في  استعملها 
أشــدهــم غــربــة وأكــثــرهــم غــرابــة. وهــذا 
اختص في  الذي  الغربة هو  الصنف من 

املصطلح احلديث بلفظ: »االغتراب«))(.

فإن  الغربة وطن؛  في  العلم  كان  فإذا 
اجلـــــهـــــل فــــــي الــــوطــــن 
يعيش  فــقــد  اغــــتــــراب. 
اإلنسان في وطنه، وبني 
ولكنه  ــه،  ــران وجــي أهــلــه 
به  يحيط  عمن  يختلف 
مــن الــنــاس فــي أفــكــاره 
وطـــمـــوحـــاتـــه،  ورؤاه 
أقواله وأفعاله، فيشعر  ويتميز عنهم في 
بأنه غريب بينهم، فال تؤنسه - في النهاية 

- سوى وحشته، وال ترضيه إال وحدته. 

فيما يؤكد حليم بركات أن هذا املصطلح 
)االغتراب( هو - عملية )Process( تتكون 
»أوالً،  تشمل:  أساسية  مراحل  ثالث  من 

)))	علي	القاسمي:	»مفاهيم	العقل	العربي«،	دار	الثقافة،	
الدار	البيضاء،	2004،	-	ط:1،	ص:241.

االغتراب يف سرديات الهجرة

ال���غ���رب���ة  يف  ال����ع����ل����م  ك�������ان  إذا 
وط���ن؛ ف���إن اجل��ه��ل يف ال��وط��ن 
اإلنسان  يعيش  فقد  اغ��ت��راب. 
يف وطنه، وبني أهله وجيرانه، 
ولكنه يختلف عمن يحيط به
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وثانياً،  والــثــقــافــة،  املجتمع  فــي  مــصــادره 
لــدى  وفــكــريــة  نفسية  كــتــجــربــة  ــبــاره  اخــت
اإلنـــســـان املــغــتــرب عــلــى صــعــيــد الــوعــي، 
وثــالــثــاً، نــتــائــجــه الــســلــوكــيــة الــبــديــلــة في 
خضوع  أو  انسحاب،  من  اليومية  احلياة 
أو مشاركة منظمة في حركات اجتماعية 

وسياسية تعمل على تغيير الواقع«))(.

وعــلــى الــرغــم مــن وجـــود بــعــض أوجــه 
معنى  في حتديد  الدارسني  بني  اختالف 
أنه  يتفقون على  االغتراب؛ فإنهم يكادون 
بني  املوجود  التنافر  ذلك  االغــتــراب(  )أي 
منط وعي راسخ في الزمان واملكان، ومنط 

)))	حليم	بركات:	»االغتراب	في	الثقافة	العربية.	متاهات	
دراســات	 والــواقــع«،	منشورات	مركز	 اإلنسان	بني	احللم	

الوحدة	العربية،	بيروت،	2006،	ط:1،	ص:10.

منزاحا  األول،  عــلــى  دخــيــال  يعتبر  آخـــر 
عنه، ومشوشاً إياه، ومحدثا فيه جملة من 
الرجات والتساؤالت التي ال حل لها سوى 

باعتماد أحد املخارج الثالثة التالية: 

• لنمط 	 املــغــتــرب  إذعـــــان  األول: 
بعيوبه  الراسخ،  التقليدي  الوعي 
ونقائصه ومثالبه واستسالمه له.

• ــة الــتــوفــيــق بني 	 الـــثـــانـــي: مــحــاول
ـــوعـــي، وذلــــك من  منــطــني مـــن ال
خالل البحث عن قواسم مشتركة 
بني وعيني متصارعني في دخيلة 
ــة  اإلنـــــســـــان الــــــذي يــعــيــش حــال

االغتراب.

• على 	 الثورة  في  التمادي  الثالث: 
دون  الــراســخ،  التقليدي  الــوعــي 
ذاك على  تداعيات  إلى  االلتفات 
املــســتــوى الــنــفــســي واالجــتــمــاعــي 
والثقافي، إذ يقع املغترب ضحية 
فيتنكر  النفسي،  بالضياع  »شعور 
وأفــكــاره)...(.  ومعتقداته  لذاته، 
ـــا( كـــل شــــيء يــصــبــح لــديــه  )وهـــن
لطبعه  مــتــنــكــراً  أســـــوَد  غـــريـــبـــاً، 

وفطرته وسليقته«))(.
)))	إدريس	الكريوي:	»بالغة	السرد	في	الرواية	العربية«،	

دراس���ات

على الرغم من وجود بعض أوجه 
اختالف بني الدارسني يف حتديد 
معنى االغ���ت���راب؛ ف��إن��ه��م ي��ك��ادون 
االغتراب(  )أي  أن��ه  على  يتفقون 
ذل���ك ال��ت��ن��اف��ر امل���وج���ود ب��ني منط 
وع����ي راس�����خ يف ال����زم����ان وامل���ك���ان، 
ومنط آخر يعتبر دخيال على األول
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ـــــى حتـــقـــقـــات ظـــاهـــرة  ــــعــــودة إل ــــال وب
أن  نلفي  الهجرة،  االغتراب في سرديات 
حالة  تعيش  الروائية  الشخصيات  بعض 
االغتراب داخل اجلماعة األم، وذلك حني 
تغدو تلك الشخصيات العائدة من مهجرها 
مغايرة  للعالم، ومتثالت  أخــرى  رؤيــة  لها 
فرضها  حتـــاول  املــهــيــمــن،  الــوعــي  لنمط 
على أرض الواقع األم، مقابل حالة الصد 
جانب  من  الشديدة  واملمانعة  واملقاومة 
منط الوعي الراسخ، مما قد تؤول أطوار 
هذا الصراع، أحيانا، إلى وضعية الضياع 
راض  هو  ال  ألنــه  املغترب؛  يعيشها  التي 
ــة( وال هــو قــادر  بوعيه األصــيــل )األصــال
)املــعــاصــرة(،  الدخيل  وعــيــه  فــرض  على 
من هنا يبدأ اإلحساس التدريجي بحالة 

اغتراب تلك الشخصيات.

ــــرز الــــروايــــات الــتــي سجلت  ومــــن أب
تفاصيلها  بكل  املغترب  حــالــة  مكنونات 
وحــدتــهــا وتــنــاقــضــهــا، نــذكــر »قــنــديــل أم 
هاشم« ليحيى حقي، حيث تصير فجيعة 
أهم  أحــد  قــومــه  فــي  املهاجر/إسماعيل 
مسببات الشعور باالغتراب، إذ يظهر أن 

ـــاط(،	 ـــرب مــنــشــورات	ضــفــاف	)بـــيـــروت(،	دار	اآلمـــان)ال
االختالف	)اجلزائر(،	ط	1،	2014،	ص:42.

البئيسة  الناس  أحــوال  من  له  تكشف  ما 
احتماله  فــوق  كــان  واملتخلفة  والــفــقــيــرة 
وبيئته  محيطه  مع  التكيف  على  وقدرته 

وأهله من جديد.

في  واإلمي��ان  العلم  بني  التوفيق  أوال: 
»قنديل أم هاشم«

تولد عن صراع الشرق والغرب، صراع 
بــني مجتمعاته  نفسه،  الــشــرق  داخــل  آخــر 
التي  املــتــعــاقــبــة  األجـــيـــال  وبـــني  التقليدية 
ــغــرب وتــأثــرت بـــه، بعدما  ســافــرت إلـــى ال
ــه وعــلــمــه،  تــفــاعــلــت مـــع ثــقــافــتــه وحــضــارت
وبالتالي اكتسبت وعيا جديداً. أما ما يزيد 
املشكلة تعقيداً فهو أن األجيال التي درست 
في الغرب، عادة ما تتوق إلى تصريف هذا 
الــوعــي اجلــديــد، فــي وضــعــيــات إشكالية 

تصادف العائد من الديار املهجرية.

بطل  إسماعيل،  رحــلــة  إلــى  بــالــرجــوع 
روايـــة »قــنــديــل أم هـــاشـــم«))(، إلــى لندن 
الطب،  كلية  فــي  العليا  دراســاتــه  ملتابعة 
بطله  أن  حــقــي  يحيى  الـــروائـــي  يــذكــرنــا 
بحيث  العلمي،  تكوينه  فــي  موفقا  كــان 
شهدت له جامعات إجنلترا بتفوقه النادر، 

)))	يحيى	حقي:	»قنديل	أم	هاشم«،	سلسلة	اقرأ	)18(،	دار	
املعارف،	القاهرة،	الطبعة	التاسعة،	1995.

االغتراب يف سرديات الهجرة
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في  اجلامعي  في مشواره  الفذة  وبراعته 
مجال طب العيون.

وأمـــا عــن إحــســاس إســمــاعــيــل، وهــو 
يعدو من مهجره، فقد كان فخوراً بنفسه، 
َمْزهّواً بالدرجة العلمية التي حصل عليها 
باملهنة  ومحتفيا  الــطــب(،  فــي  )دكـــتـــوراه 
عيون(،  )طبيب  سيمتهنها  التي  اجلليلة 
خدمة  عليه  بــأنــه  يشعر  جعله  مــا  وهـــو 
بلده في املجال الذي تخصص فيه، بكل 
ما أوتي من علم وخبرة ومعرفة، معاهداً 
نفسه أاّل يرى منكراً إاّل دفعه. فكان أول 
ما فكر فيه، هو أنه سيعرض عن خدمة 
ملعاجلة  طبية  عــيــادة  ويــفــتــح  احلــكــومــة، 

أمراض العيون في أرقى أحياء القاهرة.

ـــظـــار إســمــاعــيــل  ـــت ان أفـــــق  غـــيـــر أن 
بدأت  ما  سرعان  ومتمنياته  وطموحاته 
تخيب بالتدريج، وذلك بفعل مجموعة من 
الوقائع واألحداث والتحديات التي تفاجأ 

بها عند عودته إلى أرض الوطن:

1	-	واقع	أحوال	البلد	املزرية 

كبيرة  صــدمــة  البلد  أحـــوال  ستشكل 
لــنــدن. فقد  لــدى عــودتــه مــن  إلسماعيل 
عن  مختلفة  وبــدْت  البلد،  صــورة  تغيرت 
الصورة احملمولة في ذاكرته، وهذا يعبر 
عــن إحــســاس ذاتـــي بــخــســارة أمــكــنــة لم 
التبّدل والتغيّر  حتصل على فرصتها في 
لو أن  الغرب، كما  مقارنة مع ما رآه في 
لم  يــوم،  ذات  غادرها  التي  األمكنة  هــذه 
تنخرط بعد في حركة احلياة، ولم تتقدم 

قط قيد أمنلة على املستوى احلضاري.

يحيى	حقي

دراس���ات
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فــــأول مـــا رآه إســمــاعــيــل - وهـــو في   
طريق عــودتــه - مــن الــنــافــذة ريــًفــا يجري، 
ريف  الــرمــل.  مــن  عاصفة  اكتسحته  كأمنا 
مهدم معفر متخرب. الباعة على احملطات 
يتصوره	 ما	 »أبشع	 وكــان  ثياب ممزقة.  في 
أهــون	مما	رآه:	قــذارة	وذبــاب،	وفقر	وخــراب،	
فانقبضت	نفسه،	وركبه	الوجوم	واألسى،	وزاد	

لهيب	الثورة	في	قرارة	نفسه«. )ص:36())(

2	-	طريقة	معاجلة	األم	ملرض	فاطمة

ــانــي حـــدث مــفــصــلــي ســيــخــيــب أفــق  ث
انتظار إسماعيل هو معاينته ملشهد أمه، 
بزيت  املريضة  فاطمة  عــني  تعالج  وهــي 
بالذات   - املشهد  هذا  هاشم.  أم  قنديل 
بل  مــن ســـؤال،  أكثر  فــي نفسه  - سيثير 
مكانه  مــن  يقفز  وهــو  بالذعر،  سيصاب 
العجيب	 من	 »أليس	 متسائاًل:  كامللسوع 
أنه	-	وهو	طبيب	عيون	-	يشاهد	في	أول	
ليلة	من	عودته،	بأية	وسيلة	تداوى	بعض	
العيون	الرمداء	في	وطنه؟«	)ص:	39(.

في تلك الليلة صرخ - غاضباً - في 
وجه أمه من طريقة معاجلتها لفاطمة:

الروايات	 أرقــام	صفحات	 إلى	 )))	سوف	تتم	اإلشــارة	هنا	
املدروسة	داخل	املنت،	جتنبًا	لإلطالة	في	املراجع.

اللي	 هــي	 بتاعتكم	 هاشم	 أم	 ذي	 »أهــي	
حتجيب	للبنت	العمى،	سترون	كيف	أداويها	
فتنال	على	يدّي	أنا	الشفاء	الذي	لم	جتده	

عند	الست	أم	هاشم«.	)ص:	40	-	41(.

3	-	سلطة	األب	في	املجتمع	التقليدي

ــوحــد فـــي الــهــويــة  ــت مـــن ضــــــرورات ال
العائلية،  العضوية  في  الكلي  واالنــدمــاج 
أن يكون األب مسؤوال عن األســرة، ليس 
عن تصرفاته الشخصية فحسب، بل عن 
وبخاصة  اآلخــريــن،  األعــضــاء  تصرفات 
والتقاليد  باملعتقدات  املتعلقة  األمــور  في 
والعادات والشرف، وهذا ما جنده شائعاً 
الشديدة  التقليدية  املجتمعات  في  عــادة 
الدينية  الــقــيــم  تــســود  الــتــمــاســك، حــيــث 

والعائلية الصارمة.

فعلى سبيل املثال، شعور األب أن ابنه 
االنحراف  عالمات  عليه  بدت  إسماعيل 
زيت  جـــدوى  فــي  تشكيكه  بعد  الــعــقــدي، 
قنديل أم هاشم، وهذا االنحراف العقدي 
سينعكس على العائلة كافة، فيمسها في 
قويا  األب  تدخل  جــاء  هنا  من  الصميم. 
وهادرا وعنيفاً ضد تصريحات ابنه: »ماذا	
»بالد	 تعلمته	في	 تقول؟!	هل	هذا	كل	ما	

االغتراب يف سرديات الهجرة
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إلينا	 تعود	 أن	 كسبناه	منك	 ما	 كل	 بــره«؟	
كافًرا؟« )ص:	41(.

وهنا يبدو أن ردود فعل األب الغاضبة 
الوصفة  طبيعة  حول   - أساسا   - تتركز 
غيرها  دون  االبــن  اقترحها  التي  الطبية 
بــديــال لــعــالج فــاطــمــة مــن مــرضــهــا؛ ألن 
إسماعيل اكتفى فيها بتقليد الغرب، دون 
املصري  املجتمع  خلصوصيات  مراعاته 
الـــذي نشأ فــيــه، بكل مــا يــزخــر بــه هذا 
متنافرة، حيث  وعــي  أمنــاط  من  املجتمع 
تتعايش أمناط الوعي البدائية واخلرافية 
بدون  واملعاصرة  احلداثة  مستجدات  مع 

صدام أو تنافر.

وفــي هــذا املــقــام، يحاول يحيى حقي 
إظهار أن إسماعيل بدا عاجزاً - باملعنى 
الفاعل  دوره  ممارسة  من   - املوضوعي 
ضمن مؤسسة العائلة بشكل خاص، نظرا 
سلطة  باعتباره  لــأب،  املستبد  للحضور 
رمزية قوية في النظام العائلي التقليدي. 
وهنا سيكون إحساس إسماعيل قويا بأن 
ظــلــم ذوي الــقــربــى أشـــد مــضــاضــة على 

النفس من وقع احلسام املهند. 

فاألب - باعتباره رب األسرة ورئيسها 
- كان يتوقع من كل أفراد عائلته الطاعة 
وإن  حتى  ملشيئته،  واإلذعــــان  واالمــتــثــال 
كانت تلك التعليمات تنحو منحى خرافيا، 
حيث يحرص الوالد في مثل هذا النظام 
العائلي التقليدي أال يسمح ألفراد األسرة 
حياته،  شــؤون  في  التدخل  أو  مبناقشته 
فيُملي عليهم من فوق إلى أسفل أوامره، 
وما عليهم سوى االستجابة لتلك األوامر، 
القادم  ابنه  فيهم  مبن  وطــاعــة،  باحترام 
من أوروبــا، حتى وإن كان حاماًل لشهادة 
حليم  مع   - نستنتج  وهنا  عالية.  علمية 
بــركــات -  أن مــا يحد مــن الــقــدرة على 
التغيير في كثير من املجتمعات املتخلفة، 
والدين  العائلة  بني  الوثيق  التكامل  »هذا 

في كثير من األحوال«))(.

4	-	منط	وعي	الناس	اخلرافي

كان بود إسماعيل، وهو يرى أحوال 
تفكيرهم  ومنط  لها،  يرثى  التي  الناس 
لو  للعالم،  الساذجة  ورؤيتهم  اخلرافي، 
أمسك بذراع كل واحد منهم وهزه هزة 
عنيفة، مخاطبا إياه: »استيقظ.	استيقظ	
)))	حليم	بركات:	»االغتراب	في	الثقافة	العربية.	متاهات	
اإلنسان	بني	احللم	والواقع«،	مرجع	سابق،	ص:117.

دراس���ات



17
العدد 574 مايو 2018

ما	 عينيك.	 وافــتــح	 وأِفــــق،	 سباتك	 مــن	
هذا	اجلدل	في	غير	طائل؟	والشقشقة	
ــرة	فــي	ســفــاســف؟	تــعــيــشــون	في	 ــهــات وامل
باألوثان،	وحتّجون	 وتؤمنون	 اخلرافات،	
للقبور	وتلوذون	بأموات!« )ص:	44(.

وما زاد من حسرته وحنقه أن البعض 
الواقع  أبناء جلدته يستفيد من ذلك  من 
خصبة  بيئة  منه  جعل  بحيث  )الفاسد(، 
لــلــربــح واملـــكـــاســـب، وهــــذا شـــأن الشيخ 
درديــــري الـــذي جعل مــن زيــت أم هاشم 
ومع  رادع،  وال  وازع  بــدون  له  رزق  مــورد 
ذلك ال تظهر عليه آثار النعمة؛ »فجلبابه	
الغبراء	هي	هي.	 القذر	هو	هو،	وعمامته	
حتت	 يكنزها	 هل	 بنقوده؟!	 يفعل	 ومــاذا	
في	 يحرقها	 أنــه	 زمـــالؤه	 يتهمه	 بــالطــة؟	
احلشيش،	بدليل	سعاله	الذي	ال	ينقطع	
وبدليل	ما	في	طبعه	من	ميل	»للقفش«		

والتنكيت«)ص:	16(.

بركات  يؤكد حليم  السياق،  وفي هذا 
العالقات  وطبيعة  وعيه،  )بنمط  املجتمع 
الكثير  في  هو  واجلماعات(  األفــراد  بني 
كما  للعائلة،  مكبرة  صــورة  األحـــوال  مــن 
للمجتمع.  العائلة هي صــورة مصغرة  إن 
فكالهما مـــرآة لــآخــر ولــيــس مــن فــروق 

واألدوار  والــعــالقــات  الثقافة  بــني  كــبــرى 
على  ونستدل  منهما.  كل  في  تسود  التي 
بني  السائدة  العالقات  في  التشابه  هذا 
املجتمع  في  السائدة  والعالقات  العائلة 
من أن عالقة املؤمن برجل الدين، تشبه 

إلى حد بعيد عالقة الولد باألب. 

فمن منظور حليم بركات، يحرص رجل 
الدين على ترويج نوع من التدين، حتى وإن 
كان مييل إلى اجلانب اخلرافي، ما دامت له 
مصلحة فيه، وما دام املؤمن بذلك التدين 
اخلرافي يجد فيه راحته وطمأنينته، »ورمبا 
هذا بعض ما يفسر النزوع إلى التدين عند 
املجتمعات،  مختلف  في  املعدمة  الطبقات 
إذ جتد فيه ما يساعدها في التغلب على 
إحساسها باليأس بقدر ما تتمسك بثقافة 
أخرى  حياة  إلــى  والتطلع  والــزهــد  الصبر 

وراء هذه احلياة«.))(

وهنا يجد إسماعيل نفسه أمام مفارقة 
حادة، مفادها أنه كلما قوي حبه ملصر، زاد 
ضجره من املصريني، لكنه، في كل األحوال، 
سيقرُّ بأنهم أهله وعشيرته، »والذنب	ليس	
واملرض	 والفقر	 اجلهل	 هم	ضحية	 ذنبهم.	

والظلم	الطويل	املزمن«	)ص:	34(. 
)))	املرجع	نفسه،	ص:136.

االغتراب يف سرديات الهجرة
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هـــاشـــم«	في	 أم	 »قــنــديــل	 تــكــســيــر	 	- 	5
املسجد

ـــورة  ــة ث يـــتـــنـــاول يــحــيــى حــقــي مــســأل
اخلرافية  الــتــصــورات   - على  إسماعيل 
يرى  حينما  وذلـــك  بــالــديــن،  تتستر  الــتــي 
نشأ  ـــذي  ال الشعبي  وســطــه  فــي  ــنــاس  ال
فيه وترعرع، يلجأون إلى تكحيل عيونهم 
املــريــضــة بــزيــت الــقــنــديــل املـــوضـــوع في 
ضــريــح الــســيــدة زيــنــب. فـــأي ديـــن هــذا 
قنديل  بــزيــت  ــتــداوي  ال الـــذي يحث على 
أم هاشم بالنسبة إليه هو محض خرافة 
ليس إال، من هنا »رفض املؤسسة الدينية 
في  وبخاصة  عليها،  واخلــروج  القسرية، 
التغيير«))(، حيث يصل  محاولتها مقاومة 
هذا الشعور باالغتراب ذروته، حني يفقد 
وعيه، ويشعر بطنني أجراس عديدة في 
يتمالك  لم  خاللها  بصره،  ويزيغ  رأســه، 
القنديل،  على  بعصاه  فأهوى  أعصابه، 

فحطمه وتناثر زجاجه.

املسجد  في  احلاضرين  فعل  رد  أما   
على هذه الواقعة االنقالبية واالستثنائية، 
فعلته  على  إسماعيل  معاقبة  هــو  فكان 
لــم يستسغها  الــتــي  الــطــائــشــة واملــتــهــورة 

)))	املرجع	نفسه،	ص:16.

أحـــد مــن احلــاضــريــن. فــقــد هــجــم عليه 
وأعمارهم،  فئاتهم  مبختلف  احلاضرون 
»وداســوه	باألقدام،	 أوسعوه ضرباً،  بعدها 
وجــــرح	رأســـــه،	وســــال	الــــدم	عــلــى	وجــهــه،	
على  ليخرَّ   .)36 )ص:	 ثــيــابــه«.	 ومــزقــت	

األرض مغمى عليه.

ــــان الــــصــــراع مـــتـــدرجـــا بني  هـــكـــذا ك
العلمية  القيم  لبعض  احلامل  إسماعيل، 
التي استوردها من الغرب، وبني املجتمع 
املصري الذي ال زال يحمل وعيا تقليديا 
بــاخلــرافــات(.  )اإلميــــان  ومكينا  راســخــا 
أن  إسماعيل  يتصوره  يكن  لم  الــذي  لكن 
تغدو القيم العلمية واحلضارية اجلديدة، 
عبئا ثقياًل على كاهله الصغير، في وسط 
ُمثقٍل بالفكر األسطوري واخلرافي، حيث 
اجلديدة  وأفكاره  مريبة،  تصرفاته  تبدو 
للمنظومة  تهديداً  تَُشكل  بــل  مرفوضة، 
الثقافية احملافظة، وذلك في نظر الكثير 

من أطياف املجتمع املصري.

غول  فريسة  إسماعيل  وقــع  هنا  مــن 
االغـــتـــراب املــفــتــرس، حــني ألــفــى نفسه 
توالي  األبـــرز  عنوانه  هـــادر،  محيط  فــي 
اإلحباطات الذاتية على كافة املستويات، 
ــه الــواقــع،  ــزال فــكــانــت الــنــتــيــجــة هــي اعــت

دراس���ات
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نفسه  على  وتقوقعه  ذاتــه،  على  وانكفاؤه 
الوضعية  تلك  من  للتخلص  أخير  كمالذ 

اإلشكالية املأزومة... 

هــكــذا مـــرت عــلــى إســمــاعــيــل أيــام 
ال  بيته،  في  منزو  وهو  كثيرة عصيبة 
يغادر فراشه، ركبه العناد فأدار وجهه 
للجدار ال يكلم أحًدا وال يطلب شيًئا. 
وملــا أفــاق قلياًل بــدأ يفكر: »هــل	يعود	
إلى	أوروبا	ليعيش	وسط	أناس	يفهمون	

احلياة؟« )ص:	47(.

فــي هـــذا الــســيــاق املــتــوتــر، والــشــعــور 
بــرزت  والــيــأس،  األمــل  بخيبة  املتصاعد 
أو  الــوطــن  فــي  البقاء  فكرة  السطح  إلــى 
إسماعيل؛  لــدى  جديد  من  عنه  االبتعاد 
»ملاذا	ترك	إجنلترا	 السارد:  يتساءل  وهنا 
بــريــفــهــا	اجلــمــيــل،	وأمــســيــاتــهــا	الــهــنــيــة،	
وقسوة	شتائها	اجلبار،	وجاء	لبلد	يفرون	
بهم	 كــأمنــا	حتيق	 الــــرذاذ	 بعض	 مــن	 فيه	
أن	 يــدرون	 أمــا	 يدهمهم	طوفان؟	 أو	 نكبة	
هناك	وجوهًا	صامتة	ونظرة	ثابتة،	تسير	
حتت	املطر	والثلوج،	تقاوم	األعاصير؟	وما	
ومــع	شعب	 كمصر	 بلد	 في	 اجلهاد	 فائدة	
كاملصريني،	عاشوا	في	الذل	قروًنا	طويلة	

فتذاوقوه	واستعذبوه؟«	)ص:	47(.

ة غضبه، وشــدة  أمــا مــا زاد فــي حـــدَّ
استئناف  أن  حــيــرتــه  وقــمــة  اضــطــرابــه، 
لم  احلديث  الطب  بطرق  أمينة،  معاجلة 
يعط أكله، بل زاد األمر استفحاال، حيث 
تدهورت احلالة الصحية لعني أمينة، رغم 
أنه سبق له أن جنح في معاجلة مثل هذه 
احلاالت مرات ومرات هناك، لكن السؤال 

الذي ينتصب شامخا أمامه هو: 

العالجية	 ُتـــْعـــِط	وصــفــتــه	 لــم	 ملـــاذا	 	-
املجربة	هناك	أكلها	مع	فاطمة	هنا؟

للخروج من هذه النفق املسدود الذي 
آلت إليه أحواله النفسية، سيجد الروائي 
ورطته  فــي  إلسماعيل  مناسبا  مخرجا 
املقاربة  تبني  إلــى  بتوجيهه  وذلــك  هــذه، 
والعلم  )األصالة(  اإلميان  بني  التوفيقية، 
بعد  إسماعيل،  يعترف  وهنا  )املعاصرة(. 
أن اهــتــدى إلـــى هـــذا احلـــل الــتــوفــيــقــي، 
علّي.	 كان	خافًيا	 ما	 اآلن	 »وفهمت	 قائال: 
ال	علم	بال	إميان.	إنها	لم	تكن	تؤمن	بي،	
ك.	 إمنا	إميانها	ببركتك	أنت	وكرمك	وَمنِّ
	.)54 )ص:	 هــاشــم«.  أم	 يــا	 أنــت	 ببركتك	
ومن يومها، انبرى إسماعيل يعالج أمينة 
طبية  وبــأدويــة  جهة،  مــن  القنديل  بزيت 
املسار  أخــرى، وفي خضم هذا  من جهة 

االغتراب يف سرديات الهجرة
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فاطمة  بدأت عني  املــزدوج،  االستشفائي 
تتماثل إلى الشفاء.

ــق، أن أقــصــى درجـــات  يــتــضــح ممـــا ســب
عزلته  مــراتــب  وأقــســى  إسماعيل،  اغــتــراب 
نتجا عن االغتراب الفكري والروحي، كما أن 
الشعور بحالة االغتراب لدى إسماعيل ميتزج 
باأللم واحلسرة واألنني؛ ألن هذا الصراع بني 
وعيني متنافرين، عمل على إقصائه عن أهله 

وذويه، وهو الذي يعيش بني ظهرانيهم.

واليوم ونحن نعيد قراءة رواية: »قنديل 
يكن  لــم  إسماعيل  أن  جنــد  هــاشــم«،  أم 
فقط معلقاً بني األصالة واملعاصرة، وبني 
العلم واإلميان، بل كان تائها في حلظة من 
اللحظات التي لم يستطع فيها بعلمه أن 

يداوي مرض فاطمة. 

الطبية  وصفته  يعتبر  كــان  فقد 
ما  فاطمة،  بها  يعالج  أن  أراد  التي 
هي إال استمرارا ملا تعلمه في الغرب 
)املتقدم واملتطور(، لكن احلقيقة أنه 
كان يعالج مريضته كواحد من أطباء 
املستشفيات اجلامعية الغربية الذين 
بــالــعــلــم، وهــنــا يقع  إال  يــعــتــرفــون  ال 

إسماعيل في احليرة الكبرى. 

كما أن إسماعيل سعى، بواسطة هذا 
رؤيــتــه  فــي  تــبــنــاه  ـــذي  ال التوفيقي  احلـــل 
اخلــارجــي،  الــعــالــم  مــع  للتواصل  للعالم، 
العيش  ومع ذويــه، ومن أجل كسر جمود 
»تخبئ  تصرفاته  كل  فأصبحت  ورتابته، 
في طياتها تلك االزدواجية الثقافية، وتلك 
املسائل التي تطرحها عالقات عاملني أثرا 
فــي كــيــانــه وحــــددا مــعــالــم فــكــره، العالم 

العربي اإلسالمي األفريقي والغرب«))(. 

ويظهر ذلك جليا في طبيعة اللقاء مع 
احلضارة اجلديدة في أرضها، و»الصدمة 
في  اللقاء  هــذا  عن  الناجتة  احلضارية« 
النمط  الذي ميارسه  التأثير  ثم  البداية، 
املغتربة؛  الــذات  على  اجلديد  احلضاري 
ليكون هذا اللقاء - املواجهة ليس مواجهة 
للنمط احلضاري اجلديد وحده، أي لـ - 
»اآلخر« وحده، بل - أيضا - لـ - »الذات« 
حضاري  منــط  لسمات  حاملة  بوصفها 
مخالف ومتخلف. وتكون النتيجة - دائما 
- محاولة »للتوافق« مع النمط احلضاري 
اجلـــديـــد، املــتــقــدم، عــن طــريــق عمليات 

)))	أمــــادو	مــخــتــار	أمــبــو:	»الـــرجـــل	املــنــاســب	فــي	املــكــان	
املـــنـــاســـب«،	)ضــمــن	كـــتـــاب:	»الــطــيــب	صــالــح	اإلنــســان	
مطبعة	 أصيلة،	 منتدى	 مؤسسة	 منشورات	 واملــبــدع«(،	

التومي،	ط:	1،	2009،	ص:22.	
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تنتهي  مستمرة،  وإزاحــة  وتبديل  إحــالل، 
بالذات الفردية، هذه املرة إلى التغيير، إن 
»االغتراب»  من  للتخلص  كثيرا،  أو  قليال 
في  فيه  نفسها  ـــذات  ال تلك  الـــذي جتــد 
دينياً،  له  مواجهة منط حضاري مخالف 

لكنه متقدم حضارياً. 

املكان  إل��ى  االن��ت��م��اء  هشاشة  ث��ان��ًي��ا:   
اجل��ن��وب��ي ف���ي »م���وس���م ال��ه��ج��رة إل��ى 

الشمال«

عـــودة مصطفى  أن  فيه  ممــا ال شــك 
ســعــيــد، فــي روايــــة »مــوســم الــهــجــرة إلــى 
جاءت  السودان،  جنوب  إلى  الشمال«))(، 
بــعــد أن انــتــقــل مـــن مـــواجـــهـــة صــعــوبــة 
التواصل مع اآلخر املغاير هناك في لندن، 
العيش  استحالة  إلى  وأخيراً  إلى عسره، 
في كنفه، من هنا تأتي عودته إلى أرض 

الوطن باعتباره حاًل ال معدى عنه. 

ومن املعلوم أن االغتراب ال ميكن أن 
تعرض  »إمنــا  آنية،  للحظة  كوليد  يحدث 
يصيبها  مــا  ألزمــة  اإلنسانية  الشخصية 
بالصورة  الشخصية  هــذه  ومنــو  بتشوه، 
فبداية عملية  اغترابها،  يستلزم  املشوهة 

دار	 الــشــمــال«،	 إلــى	 الهجرة	 »مــوســم	 الطيب	صــالــح:	 	(((
العودة،	بيروت،	ط:	13،1981.

الشخصية  تعرض  أثناء  تكون  االغــتــراب 
ألزمة حادة تشوهها«.))(

ميكن  أنــه  سعيد  مصطفى  ظــن  فقد 
واألفق  والضياع  التيه  حالة  على  التغلب 
املــســدود بــالــعــودة إلــى دفء احلــيــاة في 
الــعــشــيــرة. غــيــر أن ضــريــبــة اإليــــاب إلــى 
الوطن األم كانت باهضة الكلفة بالنسبة 
إلى مصطفى سعيد، فالتوق إلى التغيير، 
فــي ظــل واقـــع مجتمعي راكــــد، ورافـــض 
اغتراب وعزلة  لديه حالة  للتغيير، يخلق 
ووحدة داخل اجلماعة التي ينتمي إليها.

ومن أبرز مظاهر االغتراب في حياة 
مصطفى سعيد، نذكر ما يلي:

1	-	العودة	إلى	غير	موطنه	األصلي: لم 
إلى موطنه  للعودة  يجرأ مصطفى سعيد 
ــســودان، بــل اخــتــار مكاًنا  األصــلــي فــي ال
والتقاليد  العادات  حيث  من  له،  مشابها 

واألخالق والقيم.

وهنا يقدم لنا الروائي املكان اجلديد 
مستقرا  سعيد  مصطفى  اتــخــذه  الـــذي 
آن وحني  كل  كان عرضة في  لو  كما  له، 
مؤثثات  بكل  تعصف  قد  طبيعية،  لكارثة 
املــكــان مــن بــشــر وحــجــر وشــجــر، نتيجة 
الفيضانات التي تضرب القرية، وحتدث 
املنظورين	 من	 االغــتــراب	 »نظرية	 مساعدية:	 لزهر	 	(((

العربي	والغربي«،	مرجع	سابق،	ص:62.

االغتراب يف سرديات الهجرة
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اخلسائر املادية والبشرية الفادحة. وعلى 
ستنتهي  الكارثية  اإليــحــاءات  هــذه  إيقاع 
النيل  في  غــرقــاً))(  سعيد  حياة مصطفى 

عند حدوث الفيضان اجلارف. 

النهاية،  املــأســاة في هــذه  أمــا عنصر 
فتلخصه لنا عبارة أحد أصدقاء مصطفى 
سعيد في لندن: »مسكني مصطفى سعيد. 
كان مفروضا أن يكون له شأن مبقاييس 
حتى  يجد  لــم  ولكنه  واملــآمــيــر.  املفتشني 
قبراً يريد جسده، في هذا القطر املمتد 

مليون ميل ربع« )ص.58(.

2	-	صورة	مصطفى	سعيد	الغريب	عن	
القرية: ال أحد يعرف قصة الرجل الغريب 
ـــذي حــل فــجــأة بــالــقــريــة واســتــقــر فيها،  ال
القبيلة. لكن هذا  من جسم  وأصبح جــزءاً 
اجلزء الظاهر من جبل اجلليد هو ما كان 
يبدو للعيان. ففي الوقت الذي تؤكد جميع 
املؤشرات - في ظاهرها على األقل - جناح 
حياة مصطفى سعيد، بعد عودته إلى بلده 
السودان )زواجه السعيد من حسنة، إجنابه 
أهل  له  يكنه  الذي  االحترام  منها لطفلني، 

ملصطفى	 وغامض	 ملتبس	 باختفاء	 الرواية	 تنتهي	 	(((
مآل	 عن	 الــدارســني	 من	 العديد	 يتساءل	 وهنا	 سعيد،	
إلى	 هروب	 أم	 انتحار	 »أهو	 احلقيقي:	 مصطفى	سعيد	

لندن؟	ال	يقوى	الراوي	في	احلسم	في	األمر«.
-	نسيب	احلــســيــنــي:	»الــغــرب	املــتــخــيــل.	رؤيـــة	اآلخـــر	في	
	- ص:279	 سابق،	 مرجع	 العربي«،	 السياسي	 الوجدان	

.280
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القرية بال حد...الخ(؛ فإن هذه العودة لم 
تكن لتحل املشكلة أبداً، ما دام اجلمع بني 
مستحياًل،  بــات  األم  الوطن  في  الثقافتني 
وأشياء من هناك  أشياء من هنا  »واختيار 

ال يجلب إال العذاب»))(.

وهــذا يعني وجــود متــزق وجــودي لدى 
مواقفهم  تفحص  عبر  املغتربني،  هـــؤالء 
وردود فعلهم، وما عودتهم إلى الوطن األم، 
إال مثال بنّي عجزهم عن التأقلم مع منط 
حياة تقليدي كما هو في املجتمع العربي. 

كل هذا وغيره يولِّد لدى املغترب العائد 
والتوتر  القلق  حــالــة  الــوطــن،  أرض  إلــى 
عن  تعوقه  شعورية  حالة  وهي  والتمزق. 
التصرف بتلقائية في التعبير عن الذات، 
وحتول دون حتقيق أحالمه وآماله، وهنا 
جند أن مصطفى سعيد تصرف إزاء حالة 
من  األم  وطنه  في  يعيشها  التي  الــوجــود 

منطلقني بارزين:

أمام  >	أولهما	االنــزواء	عن	اجلماعة: 
هذا الواقع املجتمعي التقليدي، بكل قيمه 
وعاداته وتقاليده؛ فإن إحساس مصطفى 
سعيد بصعوبة االندماج، وفي حتمل عبء 
عنيفاً  نزوعا  لديه  ولَّد  املطلوب،  التغيير 

)))	جــــالل	أمـــــني:	»الـــطـــيـــب	صـــالـــح	ومــشــكــلــة	الــتــقــاء	
احلـــضـــارات»،	)ضــمــن	كــتــاب:	»الــطــيــب	صــالــح	اإلنــســان	

واملبدع»(،	مرجع	سابق،	ص:28.

نحو االنزواء واالنعزال عن اجلماعة، مما 
بعيدا عن  بناء عامله اخلــاص،  إلــى  دفعه 
عيون اآلخرين، وذلك بعد قيامه بتجهيز 

غرفته على النسق اإلجنليزي. 

>	وثــانــيــهــمــا	إضـــفـــاء	طـــابـــع	مــثــالــى	
بتخدير  وذلــك  الــذات:  تلك	 متوهم	على	
املغترب لذاته عن طريق تقمص شخصية 
العودة  النهاية  النتيجة في  اآلخر، وتكون 
املغترب  توهم  التي  الــالتــوازن  حالة  إلــى 
بأن حالة االغتراب هذه حتميه من عبء 
ومسئولية االلتزام بنفسه، وبهويته، وبأنها 
تسمح له بإقصاء الذات كجزء من احلل. 
وهنا جند أن كال املنطلقني يدعمان - في 
فيه نحو  املبالغ  األمــر - االجتــاه  حقيقة 
املزيد من االغتراب، وقطع صلة التواصل 

مع احمليط والبيئة واألسرة.

تفضي بــنــا املــعــطــيــات الــســابــقــة، إلـــى أن 
األعــمــال األولــــى الــتــي تــنــاولــت الــصــراع بني 
الشرق والغرب، متثل مرحلة الصدمة الناجتة 
أحد  من  فما  بالغرب،  األول  االصــطــدام  عن 
كــان مبــنــأى عــن حــالــة الــتــمــزق: ال مصطفى 
سعيد، وال الفتيات اإلجنليزيات، وسواء أكانت 

الشخصية معتدية أم معتدى عليها...

والــســبــب فـــي ذلـــك هـــو ســـوء الفهم 
لطبيعة العالقة بني الشرق والغرب لدى 

االغتراب يف سرديات الهجرة
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موجود  فالغرب  املــتــصــارعــني:  الطرفني 
وثــقــافــيــة وعلمية  كــقــوة حــضــاريــة  حــقــا 
التي  العالقة  »لكن  صالح،  الطيب  بنظر 
اخلــاصــة  املــخــيــاالت  حبيسة  بــه  تربطنا 
فكرة   - بقوة   - تظهر  وهنا  مــنــا«))(  بكل 
العالقة الوهمية القائمة بني عاملنا العربي 
العالقة  تلك  أن  ذلك  والغرب،  اإلسالمي 
جانبنا  من  ســواء  األوهـــام،  على  تتأسس 

كمشارقة أو من جانبهم كغرب...

هــكــذا جنـــد أن مــصــطــفــى ســعــيــد لم 
يتغلب )كما قال الراوي( على حالة النفي 
العشيرة  دفء  إلــى  بالعودة  يتجاوزها  أو 
وروحانية الشرق، »فقد صدم بعد العودة 
بالواقع التقليدي الذي يسمح لوّد الريس 
ــة »رغـــم  ــعــجــوز أن يـــتـــزوج امـــــرأة شــاب ال
النساء  أنفيها«، ويرى من حقه أن »يبدل 
كما يبدل احلمير«. ورمبا يحتار مصطفى 
سعيد كما يحتار الراوي بني قسوة النفي 
في اخلارج وعذاب النفي في الداخل»))(.

العائد  املهاجر  أن  سبق،  مما  نخلص 
إلى أرض الوطن، تتولد لديه نزعة عنيفة 

في	 اآلخــر	 رؤيــة	 املتخيل.	 »الــغــرب	 احلسيني:	 نسيب	 	(((
الوجدان	السياسي	العربي«،	مرجع	سابق،	ص:281.

)))	حليم	بركات:	»االغتراب	في	الثقافة	العربية.	متاهات	
اإلنسان	بني	احللم	والواقع«،	مرجع	سابق،	ص:150.

نحو الوحدة والعزلة والتقوقع على الذات، 
لكنه  يتفهمه،  أو  يفهمه  مــن  غــيــاب  فــي 
توفيقي  أسلوب  اجتراح  إلى  يعمد  حينما 
فإنه يسعى إلى التكيف مع الوعي الشعبي 
وتكون  به  االصطدام  من  تفاديا  الراسخ، 
فعل  كــمــا  الـــذريـــع،  الــفــشــل  هــي  النتيجة 
قد  أو  هاشم«،  أم  »قنديل  في  إسماعيل 
يشبه  مــا  على  املغتربة  الشخصية  تقدم 
االنتحار، لتخلص نفسها املأزومة باحليرة 
والــغــربــة واخلــيــبــة، وهـــذا مــا نــتــصــور أن 
مصطفى سعيد أقدم عليه في نهاية أطوار 

فصول »موسم الهجرة إلى الشمال«.

فـــي الــنــهــايــة، نــســجــل أن مـــن بـــني أهــم 
)أوال(  أنها  هي  الهجرة،  سرديات  مميزات 
رق  تكشف املستور عن الكثير من عورات الشَّ
بــرؤيــة  ـــرة  امل هـــذه  لــكــن  املتخلفة،  وأحـــوالـــه 
املواطن العربي العائد من اخلارج نفسه، كما 
املهاجر  حالة  باستشراف  تقوم  )ثانيا(  أنها 
العربي الـــذي قــرر الــعــودة إلــى وطــنــه األم، 
وما ينتظره هناك من معاناة في عقر داره، 
رسائل  تتضمن  أنها)ثالثا(  إلــى  بــاإلضــافــة 
ف يفكر في العودة، ويرغب  واضحة، لكلٍّ مثقَّ
االغتراب  هو  مآله  أن  املجتمع،  في إصالح 

د والتَّسكع والّضياع. والتشرُّ
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فني  إبــداع  كل  هي  التشكيلية  الفنون 
يرتقي نحو الكمال واجلمال، وهي الفنون 
واإلبـــداع  واالبــتــكــار  باخليال  تسمو  التي 
والتصوير  والــزخــارف  والنَّحت  ســم  كــالــَرَّ
من  وغيرها  الكتاب  وفــنــون  واجلــرافــيــك 
أشكال فنية متعددة. وفي وقتنا الراهن لم 
تعد الفنون ُمجرد تعبير فقط عن جماليات 
األحاسيس  لتداعيات  ترجمة  أو  زخرفية 
والوجدان واملشاعر، كما أنها لم تعد أيضاً 
اجلارية   واألحـــداث  للموجودات  تصويراً 
بأن يتم نقل أو رصد الواقع كما هو بدون 
رمبا  عميقة  فلسفية  وأيــضــاً  فنية  رؤيـــة 
أو طرح ملشكلة  حتمل في طياتها رسالة 
التأمل  إلى  ما، وأصبح األمر في طريقه 
في جدليات  واخلــوض  التساؤالت  وطرح 
وفلسفته  العمل  فكرة  تستثيرها  فكرية 

بالتوازي مع لغة التشكيل خاصة لو كانت 
وفــّعــال  وظيفي  دور  ولــهــا  غنية  األفــكــار 
املُتلقي،  بثقافة  ويرتقي  املجتمع  يخدم 
ألن للفنون مبختلف أنواعها أهمية كبرى 
واملجتمعية  اإلنسانية  القضايا  دعــم  في 
الثقافي  واملــوروث  الُهويَّة  على  واحلفاظ 

الِبناء الَبَصرّي في ُفُنون الِكَتاب

)دراسة في التكوين التشكيلي لغالف الكتاب(

بقلم: د. أحم��د جم��ال عي��د)*(

جائزة	 على	 -	حاصل	 اجلميلة	 الفنون	 بكلية	 الكتاب	 فنون	 مــدرس	 	- كاتب	مصري	 	)*(
الشارقة	في	مجال	النقد	األدبي

دراس���ات
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الفنون -  – أي  حُتــرض  وأيــضــاً  والبيئي 
على احترام وقبول اآلخر – فالفن – الذي 
ال يخضع إلى القيود سواء في األساليب 
أو التقنيات والذي يحترم وجهات النظر 
يضع  ال  الــذي  الفن  نفسه  هو  اإلبداعية 
به  يحيط  ما  تصنيف  عليها  يترتب  قيود 
إلى  يدعو  إنساني  منظور  خــالل  من  إال 

قيم احلق واخلير واجلمال.

ولذلك كنت دائًما أُْؤِمُن كـ فنان تشكيلي 
بكل  ُمرتبط  الفن  ومصمم جرافيكي بأن 
ما حوله وُمتشابك مع باقي اآلداب والعلوم 
تعكس  حقيقية  مـــرآة  ــه  أن كما  األخــــرى، 
وأن  الشعوب.  وعــادات وحضارات  ثقافة 
تكاملية  ورمبــا  تبادلية  عالقة  ثمة  هناك 
أيضاً بني الفنون واألدب مبختلفة أنواعه. 
على  تعمل  والتداخالت  التبادالت  وهــذه 
تقريب الفن التشكيلي من الناس، وتساهم 

فــي بــنــاء عــالقــة مــع اجلــمــهــور كمحاولة 
الفن  بني  القائمة  القطيعة  عالقة  لكسر 

التشكيلي واجلمهور. 

رمبا ألن الفن هو لغة احلوار بني عدٍد 
من الثقافات وهو أيضاً أداة تطبيق لتلك 
الثقافات حيث أنه  يهدف إلى إنشاء نوع 
مساحة  وتشكيل  احلـــواري   الفضاء  من 
مـــن الـــوعـــي، خلــلــق مـــعـــاٍن جـــديـــدة ذات 
اجلسر  هو  الفن  للثقافة.  جمالي  شكٍل 
الثابتة  العالمة  وهو  والسماء،  الروح  بني 
واملشتركة بني كل األمم املتعاقبة من بني 
البشر على مر التاريخ والعصور املختلفة.

والفن  األدب  بني  ق  نـُـفــرَّ أننا  وبرغم   
نــوع  منهما  كــل  أن  بــاعــتــبــار  التشكيلي 
ُمنفصل من اإلبداع على اعتبارات بعض 
يعتمد  األدب  قــوام  بأن  املتوارثة  األفكار 
مادته  الفن  وأن  والـــدالالت  املعاني  على 
هذه  أن  أرى  أنني  إاّل  فقط،  الصور  هي 
ينقصها  ورمبـــا  صحيحة  غــيــر  الــتــفــرقــة 
أيضاً  األدب  ألن  وذلــك  التوضيح،  بعض 
يــقــوم عــلــى الــصــور بــقــدر مــا يــقــوم على 
العمل األدبي  املعاني، بل أن الصورة في 
هي التي حتقق له اجلانب اجلمالي، ولعل 
أبرز األمثلة في هذا الصدد هي الصورة 

ال�������ف�������ن ُم�������رت�������ب�������ط ب������ك������ل م���ا 
ح���ول���ه وُم���ت���ش���اب���ك م����ع ب��اق��ي 
األخ��������رى وال������ع������ل������وم  اآلداب 

دراس���ات
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الكلمات  قوامة  رســم  هي  التي  الِشعرية 
والتي بدونها يُصبح الِشعر مجرد كلمات 
ُمتراصة بجوار بعضها بدون أي جماليات. 
وفيما يلي ِمثال للصورة الشعرية للشاعر 

الفلسطيني املعاصر سميح القاسم :
ألسنة النار تزغرد في أحشاء الليل

ويدمدم طبْل
الصمت  ب��ق��اي��ا  وت��ه��د 
طبول ضاربة وصنوج

وي�����ه�����ي�����ج اإلي������ق������اع 
املبحوح يهيج

ف���ال���غ���اب���ة ب����األص����داء 
متوْج

في األبيات السابقة 
ــزاحــم  جنـــد تــضــافــر وت
الــعــنــاصــر الــتــقــلــيــديــة 
لــبــالغــتــنــا الــعــربــيــة في 
تركيب صورة مشهدية، 
ــنــار  ــهــا أثــــر ال يــتــضــح ب

وحــريــقــهــا، ومـــــآل ذلــــك مـــن متــزيــق 
األصـــوات  وارتــفــاع  الصمت  جـــدران 
احلركة،  هــذه  ففي  الــثــورة،  وانفجار 
وفي هذا الصوت تتفاعل كل العناصر 
إلظـــهـــار املــعــنــى فـــي صــــورة شــعــريــة 

مشهدية كاملة.

وقد تأثر كل من األدب والفن باآلخر، 
وهذا ما نراه بوضوح من خالل األعمال 
األدبية التي استلهمت من لوحات تشكيلية 
ــــة »شــفــرة دافــنــشــي« لــلــروائــي  مــثــل رواي
األمريكي داون براون التي تدور أحداثها 
بفرنسا  الــلــوفــر  متحف  داخـــل  بــالــكــامــل 
التشكيلي  الــفــنــان  أعــمــال  حـــول  ــــدور  وت

ليوناردو دافنشي.

الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة 
ــيــســت قـــاصـــرة  أيــــضــــاً ل
فقط على الصور املُجردة 
ــــن املـــعـــانـــي  اخلـــالـــيـــة م
والـــــــــدالالت وإمنــــــا هــي 
ـــدالالت  ال مــن  مجموعة 
الــفــلــســفــيــة واإلشــــــارات 
ولذلك عندما نتعامل مع 
بشكل  البصرية  الــصــور 
من  فالبد  سيميوطيقي، 
متخصصة  منهجية  عــنــاصــر  مـــراعـــاة 
والتركيب،  والتصنيف،  البنية،  وهـــي: 
والداللة، والوظيفة، والقراءة السياقية. 
البنية البصرية تستلتزم  ويعني هذا أن 
دراسة الصورة املرئية بتفكيك مكوناتها 

غالف	رواية	شيفرة	دافنشي	– 
للكاتب	دان	براون

البناء البصري يف فنون الكتاب
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عند  نــتــوقــف  كـــأن  وتــركــيــبــهــا،  البنيوية 
إلخ    .... وتركيبها  وأشكالها،  ألــوانــهــا، 
وبعد ذلك ننتقل إلى مستوى التصنيف، 
وهى التمييز بني الصورة احلية والصورة 
الثابتة، والصورة امللونة وغير امللونة ... 
التركيب، فالبد  . أما على مستوى  إلخ 
من استحضار العالقات التبادلية القائمة 
واختالفاً،  على الدوال احلسية ترادفا ً 
وفيما يختص بالداللة، فالبد من اإلشارة 
إلى مجموعة من الــدالالت مثل الداللة 
على  وعــالوة  املثال  على سبيل  الرمزية 
ذلك، فإن للصورة  التشكيلية مجموعة 
السياقي،  موقعها  حسب  الوظائف  من 
والتمثيلية،  التصويرية،  الوظيفة  فهناك 
واإلحـــالـــيـــة، واأليـــقـــونـــيـــة، والــتــخــيــلــيــة، 

أشكال  من  ذلك  إلى  وما   .. واإلعالنية 
أخرى للصور .

التشكيلية  الــصــورة  فــهــم  ميــكــن  وال 
إذا  إال  وتــأويــالتــهــا  معطياتها  وتفسير 
نــصــي أو  أو  تــداولــي  وردت فــي ســيــاق 
ذهني معني . مبعنى أنه ال ميكن تفكيك 
بصري  سياق  في  إال  وتركيبها  الصورة 
ومضمون  شكل  نفهم  ولــكــي  نــصــي.  أو 
الصورة التشكيلية يستلزم علينا في هذا 
عناصر  على  الــضــوء  نُلقي  أن  الــصــدد 
بــنــائــهــا ومــكــونــاتــهــا، ومبـــا أنــنــا نتحدث 
فكان  الكتاب  لفنون  البصري  الِبناء  عن 
باألحرى أن نتطرق أوالً إلى ماهية فنون 

الكتاب ثم عناصر بنائها. 

مفهوم الكتاب بني املاضي واحلاضر

أوراق  عـــبـــارة عـــن   : هـــو  ــاب  ــكــت ال
مطبوعة وُمجّمعة في مجلد – والكتب 
هــي كــل مــا يــكــتــب عــلــيــه مــن ورق أو 
جلد أو عظام أو أي شيء آخر. وفي 
نوفمبر عام 1964 م وافق املؤمتر العام 
لليونسكو باإلجماع على تعريف رسمي 
للكتاب وأصبح كالتالي: مطبوعة غير 

أب��رز ِسمة للكتاب هى : أن��ه يقصد 
ولقد   – ات��ص��ال  أن يكون وسيلة  ب��ه 
ك���ان ه���ذا ال��ق��ص��د ه���و ال���غ���رض من 
ال��ك��ت��اب يف أش��ك��ال��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة منذ 
أل�������واح ال���ط���ني ال���ب���اب���ل���ي���ة ول��ف��ائ��ف 
ال�����ب�����ردي امل����ص����ري����ة – ث����م ال���ك���ت���اب 
احل�����دي�����ث ال�����ع�����ص�����ر  امل�����ط�����ب�����وع يف 

دراس���ات
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دورية تتكون على األقل من 49 صفحة 
فيما عدا صفحات الغالف .

بشكل عام : جند أن أبرز ِسمة للكتاب 
هى : أنه يقصد به أن يكون وسيلة اتصال 
– ولقد كان هذا القصد هو الغرض من 
ألــواح  منذ  املختلفة  أشكاله  فــي  الكتاب 
الطني البابلية ولفائف البردي املصرية – 
ثم الكتاب املطبوع في العصر احلديث – 
ثم امليكروفيلم وما إلى ذلك من تطورات 
تظهر يوماً  بعد يوم وصوالً للكتاب الرقمي 
واإللكتروني والتفاعلي في الوقت الراهن.

في عصور ما قبل التاريخ بدأ اإلنسان 
ــى اجلـــــدران  ــة والــــرســــم عــل ــاب ــكــت فـــي ال
ــكــهــوف لــتــبــلــيــغ األفـــكـــار ونــقــلــهــا،  فـــي ال
التاريخية  األحــــداث  لتسجيل  وكــذلــك 

صورة	توضح	كتاب	املوتى	عند	املصريني	القدماء
	أحد	أشكال	الكتاب	في	احلضارات	القدمية

اإلن��������س��������ان  ن�����ق�����ش�����ه  م���������ا  إن 
ال���ب���دائ���ي م���ن رس�����وم ون��ق��وش 
أو على  ال���ف���خ���ار  أوان������ي  ع��ل��ى 
ج����دران ال��ك��ه��وف مت��ث��ل شكالاً 
م����ن أش����ك����ال ال���ك���ت���ب امل���ص���ورة

البناء البصري يف فنون الكتاب
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اإلتصال  وسائل  من  النوع  وهــذا  املهمة، 
ــة(  ــي ــوجــراف ــدي ـــ )اإلي ــعــرف بـــ الــبــســيــط ي
الكتابة  تعني  وهي   ،IDEOGRAPHIC

بالرموز، وعن طريق هذه الرموز تكونت 

اللغة. وقد طور املصريون هذه الطريقة 
ق.م   3500 عــام  حتى  كبير  نــطــاق  على 
أو  )الهيروغليفية(،  بـ  وأصبحت معروفة 
وسائل  من  النوع  وهذا  بالصور،  الكتابة 
االتصال مازال موجوداً في الصني على 
سبيل املثال حتى اآلن . وقد تطور نقش 
الصور على األلــواح الطينية حوالي عام 
يتتبع  ومــن  بابل.  مدينة  في  ق.م   3000

تاريخ ونشأة الكتاب يجد أن التطور املهم 
في صناعة الكتب قد بدأ في الظهور عام 
1200 ق.م، عندما صنع املصريون مادة 

صورة	توضح	أحد	أشكال	الكتاب	في	احلضارات	القدمية	– الكتاب	في	حضارة	بابل

تبدأ قصة الطباعة مع أول كتاب 
فى التاريخ طبعه الصينيون يف 
عام 868 م وهو كتاب )محاورات 
ب����������وذا( – ول�������م ت����ك����ن احل�������روف 
م��ع��روف��ة يف ه��ذا ال��زم��ن البعيد

دراس���ات
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للكتابة عليها من نبات البردي . ثم اخترع 
كخامة  الـــورق  بعيدة  بفترات  ذلــك  بعد 
بالذكر أن  105 م، واجلدير  للكتابة عام 
اسم )PAPER( مشتق من كلمة البردي 

. )PAPYRUS(

ظ���ه���ور ف���ن ال��ط��ب��اع��ة وت���أث���ي���رة على 
صناعة الكتب 

ــبــدائــي من  إن مــا نــقــشــه اإلنـــســـان ال
رسوم ونقوش على أواني الفخار أو على 
أشكال  من  شكاًل  متثل  الكهوف  جــدران 
الكتب املصورة والتي كانت حتكي حكاية 

بهذه  تدوينها  وحــاول  عاشها  أسطورة  أو 
بـ  البدائية حتى ظهر ما يسمى  الطريقة 
املشافهة  كانت  حيث  الشفاهي  الكتاب 
ــة الـــوحـــيـــدة لــنــقــل األفـــكـــار  هـــي الــوســيــل
ولعل ملحمة »اإللــيــاذة« و»األوديــســا« من 

صورة	توضح	الرسوم	البدائية	داخل	كهف	التميرا	– إسبانيا

ع����رف ال���ع���رب ص��ن��اع��ة ال����ورق 
»سمرقند«   مدينة  ط��ري��ق  ع��ن 
وه��������������ي م�������دي�������ن�������ة يف آس�������ي�������ا 
بالد أوزبكستان يف  الوسطى، 

البناء البصري يف فنون الكتاب
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ــتــي أنــشــدهــا  ــمــاذج الــشــعــريــة ال ــن أهـــم ال
الـــشـــعـــراء قــبــل أن تــــدون بــوقــت طــويــل 
قصة حرب  ملحمة شعرية حتكي  وهــي 
أهــم  »األوديــــســــا«   طـــــروادة  وتعتبرمع 
األعمى  للشاعر  ملحمة شعرية إغريقية  
هوميروس . وهي عبارة عن نص شعري. 
ملحمته »األوديسا«  مع  كتبها  أنــه  ويقال 
بعد  700 ق.م  عام  أشعارها  وقد جمعت 
مائة عام من وفاته. وتروي قصة حصار 

مدينة طروادة .

بعد اختراع الكتابة بدأ الكتاب املدون 
منسوخاً وظل كذلك حتى اختراع املطبعة 
في القرن اخلامس عشر امليالدي  وغالباً 
ما يتحدث املؤرخون عن املادة التي سجل 
عليها الكتاب منها حجر أو صلصال أو 
فخار ثم جلود وبرديات وحرير ثم الورق 
أصحاب  السومريون  يعتبر  عام  وبشكل 
الفضل الكبير في مجال الكتابة والكتاب 

على  احملفورة  النقوش  من خالل  وذلــك 
األلواح الفخارية في عصر النهرين عام 

4000 ق م .

تبدأ قصة الطباعة مع أول كتاب فى 
م   868 عام  في  الصينيون  طبعه  التاريخ 
وهــو كتاب )مــحــاورات بــوذا( – ولــم تكن 
البعيد،  الزمن  احلروف معروفة في هذا 
من  بالرغم  استطاعوا  الصينيون  ولكن 
ذلك كله – أن يطبعوا هذا الكتاب بواسطة 
حفر احلروف على اخلشب – واستخدموا 

بدل )الورق( حلاء شجر التوت .

كيف  التحديد  وجــه  على  يــعــرف  وال 
انتقلت الطباعة إلى أوروبا حيث ال توجد 
 – اخلــصــوص  هــذا  فــي  كافية  معلومات 
حتى جاء عام 1438 م – وعلى يد )يوحنا 
جــوتــنــبــرج( حــيــث حتــولــت الــطــبــاعــة إلــى 
جداً  مهمة  انتقالية  مرحلة  ميثل  إختراع 

في تاريخ البشرية.

أن  جوتنبرج  استطاع  العام  هذا  ففي 
احلــروف  تصنيع  فــي  الــقــوالــب  يستخدم 
جتميعها  ثم  ومــن  املعدنية  السبائك  من 

ي��ع��ت��ب��ر ال���ق���رن ال���ث���ام���ن عشر 
ه���و ب���داي���ة ال��ص��ح��وة ال��ك��ب��رى 
يف ت��ط��وي��ر أش���ك���ال ال��ط��ب��اع��ة
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الــورق  على  ضغطها  بواسطة  وطباعتها 
بشدة بعد حتبيرها .

)جوتنبرج(  طبع  م   1455 عــام  وفــي 
بهذه  اجنيل  أول  أملانيا  في  مطبعته  في 
باجنيل  يعرف  ما  وهو  املبتكرة  الطريقة 

)مازران( .

بداية  هو  عشر  الثامن  القرن  ويعتبر 
الــصــحــوة الــكــبــرى فــي تطوير 
هذا  ففي   – الطباعة  أشكال 
القرن تغيرت أشكال احلروف 
شكلها  إلى  وتطورت  البدائية 
احلــــالــــي وفـــــي هـــــذا الـــقـــرن 
أيضاً اخترعت ماكينات صف 
احلروف – كما اخترعت أيضاً 
ماكينات الطباعة ذات السرعة 
والتي تستطيع أن تطبع كميات 

كبيرة في وقت قصير .

ماكينات  اخترعت  أيضاً 
– كــمــا  احلـــــــــــروف  صــــــف 
اخــتــرعــت أيـــضـــاً مــاكــيــنــات 
الطباعة ذات السرعة والتي 
كميات  تــطــبــع  أن  تستطيع 

كبيرة في وقت قصير .

العرب وصناعة الورق

عرف العرب صناعة الورق عن طريق 
في آسيا  مدينة  وهي  »سمرقند«   مدينة 
الوسطى، في بالد أوزبكستان . ومعناها  
»قلعة األرض«، وقد وصفها »ابن بطوطة« 
بــقــولــه: »إنــهــا مــن أكــبــر املـــدن وأحسنها 
وأمتها جماالً، مبنية على شاطئ واٍد يعرف 

يوحنا	 اخترعها	 التي	 الطباعة	 ماكينة	 توضح	 صــورة	
جوتنبرج	رائد	الثورة	الطباعية

البناء البصري يف فنون الكتاب
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قصوًرا  تضم  وكانت  ارين،  القَصّ بــوادي 
أهلها  ِهــَمــم  عــن  تُنْبئ  وعــمــارة  عظيمة، 
عندما وصلت فتوحاتهم إلى هناك. وبعد 
فتح مدينة سمرقند وقع في األسر عدد 
كبير من الصينيني الذين كانت لهم دراية 
العرب  فاحتفظ  الــورق.  بطريقة صناعة 
إلى  واقتادوهم  األسرى  بهؤالء  الفاحتون 
أسسوا مبساعدة  حيث  سمرقند،  مدينة 
هؤالء األسرى أول معمل لصناعة الورق. 

ــقــرن الــثــامــن املــيــالدي  وفـــي نــهــايــة ال
ومبــســاعــدة الــصــيــنــيــني أيـــضـــاً  وصــلــت 
ــدأ بالفعل  بــغــداد. وب إلــى  الـــورق  صناعة 
إنــتــاج الـــورق هناك حــوالــي عــام 870 م. 
ومن بغداد انتقل الورق إلى دمشق، وفي 
كبيرة،  بدرجة  صناعته  ازدهــرت  دمشق 
وظلت مدينة دمشق تنفرد ولفترة طويلة 
بإنتاج أفــضــل أنـــواع الـــورق، وهــو الــورق 

املعروف بـ«الورق الدمشقي«. 

إلى  الـــورق  صناعة  انتقلت  ذلــك  بعد 
بالتدريج  يقضي  الــورق  بدأ  مصر، حيث 
على استعمال البردي. وبعد ذلك انتقلت 
هذه الصناعة إلى أقطار املغرب العربي، 
ـــورق إلى  وعــبــر املــغــرب الــعــربــي انتقل ال

عام  في  إسبانيا  إلى  وبالتحديد  ــا،  أوروب
للورق  مصنع  أول  أنــشــئ  حيث  1150م، 

هناك في مدينة شاطبة مبقاطعة فلنسيا. 
إلى  الــورق  صناعة  انتقلت  إسبانيا  ومــن 
في  لــلــورق  مصنع  أنــشــئ  حيث  إيطاليا، 
ذلك  وبعد  1276م،  عــام  فابريانو  مدينة 
ثم  فــرنــســا،  إلــى  الـــورق  صناعة  انتقلت 
األقطار  من  ذلك  وغير  واجنلترا،  أملانيا 
األوروبية، وفي عام 1575م نقل األسبان 
أمريكا  في  املكسيك  إلــى  ــورق  ال صناعة 
للورق  مصنع  أول  أنشئ  كما  الشمالية. 
عام  في  األمريكية  املتحدة  الواليات  في 
1690م بوالية فيالدلفيا. ووصلت صناعة 

1803م،  إلــى كندا عــام  الـــورق بعد ذلــك 
لطباعة  يستخدم هناك  الورق  كان  حيث 

اجلرائد. 

ال��ك��ت��اب  ومستقبل  ال��رق��م��ي  ال��ك��ت��اب 
الورقي 

قطعتها  طويلة  زمنية  مسافة  هناك 
استعمل   – التاريخ  بــدايــة  منذ  البشرية 
ــقــوش ثم  ــن ـــســـان الـــقـــدمي ال خــاللــهــا اإلن
وصــوالً  املطبوع  الكتاب  ثم  املخطوطات 
إلى الكتاب الرقمي حالياً ، وكل شكل من 

دراس���ات
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ثــورة جديدة  وقته  في  كان  األشكال  هذه 
مبعلومات  اآلثــار  وعلماء  املؤرخني  أمدت 
تطور  مــن  كثيرة  جــوانــب  أضـــاءت  ثمينة 
وجب  السياق  هذا  وفي  البشري،  الكائن 
الكتاب  ماهية  على  الــضــوء  إلــقــاء  علينا 

الرقمي كواحد من أهم أشكال الكتاب .

الكتاب الرقمي : من وجهة النظر التقنية 
هو ملف معلوماتي يتضمن نصاً ومعلومات 
إضافية ومعاجلته رقمياً – أي أن أي كتاب 
عملية  قبل  اآللــي  احلــاســب  على  مخطوط 
طبعه هو بالدرجة األولى يُعد كتاب رقمي .

مــنــذ بــدايــات الــقــرن احلــالــي ظهرت 
الشخصي  الكمبيوتر  من  جديدة  نوعية 
أغـــراض  فـــي  املــخــصــصــة  – والـــبـــرامـــج 

وسائط  على  رقمياً  املخزنة  الكتب  قراءة 
باسم  األجــهــزة  هــذه  – وعرفت  التخزين 
ــقــراءة اإللــكــتــرونــيــة« وصاحب  »أجــهــزة ال
توقعات  األجهزة  من  النوعية  هذه  ظهور 
واســعــة الــنــطــاق بــحــدوث ثـــورة فــي عالم 
عرش  تهدد  اإللكترونية  والــقــراءة  النشر 
الكتاب املطبوع – واستندت هذه التوقعات 
على الثورة الضخمة التي أحدثتها شبكة 
اإلنــتــرنــت فــي مــجــال تــوزيــع وبــيــع الكتب 
إلكترونياً، ولسنا هنا بصدد تقييم الكتب 
القاء  بصدد  ولكن  حصرها،  أو  الرقمية 
الرقمية  التقنيات  أهــمــيــة  عــلــى  الــضــوء 
املــعــاصــرة فــى الــبــنــاء الــبــصــري والــفــنــي 

للكتاب .

صورة	توضح		بعًضا	من	مناذج	أغلفة	الكتب	للفنان	التشكيلي	حسني	بيكار

البناء البصري يف فنون الكتاب
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صورة	توضح		بعًضا	من	مناذج	أغلفة	الكتب	للفنان	التشكيلي	جمال	قطب

صورة	توضح		خطوات	تصميم	غالف	كتاب	معاصر	باستخدام	التصوير	الرقمي	
الغالف	للفنان	أحمد	جمال	عيد	

دراس���ات
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أثر احلاسب اآللي في اإلخراج الفني 
للكتاب املطبوع 

دخــــل احلـــاســـب اآللـــــي مـــجـــال الــفــن 
الــتــشــكــيــلــي وطـــــرق مــجــالــه الــكــثــيــر من 
بجانب  بــدراســتــه  – وقـــامـــوا  الــفــنــانــني 
املهندسني واحملاسبني لتجهيز الكمبيوتر 
 – والتصميم  بالرسم  اخلاصة  باملعدات 
وكان من أول املهام التي ُكلِّف بها احلاسب 
واملُصممني  الفنانني  مساعدة  هي  اآللــي 
تصميمات  وعــمــل  رســومــهــم  إجنـــاز  على 
الصناعية  املنتجات  لتجميل  وتكوينات 
– فأصبحت  والــنــســيــج  الــســجــاد  كــرســم 
التفكير  استخدام  متثل  الرسومات  هذه 
بجانب  معها  وانسجامه  لآلة  البشري 

كونها أعمال فنية خالصة.

في  الــكــتــب  أو مصمم  الــفــنــان  وكـــان 
البداية يرسم االسكتشات على الورق، ثم 
كأداة  اآللــي  احلاسب  استخدم  ذلك  بعد 
إنتاجية فقط – وعندما زادت إمكانيات 
األجهزة وتطورت برامج الرسم والتصميم 
أصبح بذلك الفنان في بعض األحيان قد 
 – الورقية  لالسكتشات  احلاجة  يجد  ال 

صـــورة	تــوضــح		تصميم	غــالف	روايـــة	ذاكــرة	
احلكائني	للروائي	أمير	تاج	السر

الغالف	من	تصميم	عبد	الرحمن	الصواف	

صـــورة	تــوضــح		أحـــد	أعــمــال	الــفــنــان	محيي	
الدين	اللباد	امللقب	بـ	صانع	الكتب	و	فيلسوف	
املــطــابــع	و	هــو	أحـــد	أهـــم	الـــــرواد	فــي	مجال	

تصميم	أغلفة	الكتب

البناء البصري يف فنون الكتاب
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ليبدأ  الشاشة  إلــى  مباشرة  الــذهــاب  بــل 
عمليات الرسم والتصميم بطريقة مباشرة 
مــن خــالل اســتــخــدام األدوات والــبــرامــج 

املتخصصة في ذلك.

البناء البصري في فنون الكتاب 

إخــراج وتصميم  : هو فن  الكتاب  فن 
الكتاب ككيان واحد – وال يدور احلديث 
الــكــتــاب« حـــول ما  ــون  عــن مصطلح »فــن
ينطوي عليه غالف الكتاب أو الصفحات 

ِعلم  على  يحتوي  نص  أو  كمنت  الداخلية 
أو أدب أو تاريخ أو فن أو دين، بل يدور 
حول املادة التي يصنع منها الكتاب وحول 
النصوص والصور  به  تُــدون  الــذي  اخلط 
النصوص  تلك  لتوضيح  تستخدم  الــتــي 
وحول تذهيب وجتميل شكل الكتاب ككيان 
مصطلح  هنا  التصميم  ومصطلح  واحــد. 
طباعي يعني تخطيط وإبراز املوضوعات 
ــكــون الــتــركــيــز فــى اخـــراج  املــطــبــوعــة. وي
واملناطق  الصفحات  أشكال  على  الكتاب 

صورة	توضح		غالف	تصميم	غالف	كتاب	نصوص	أدبية	بعنوان	مخطوطات	العاشق	األول	
باستخدام	عمل	فني	تشكيلي	و	توظيفه	داخل	إطار	التصميم	– الغالف	من	تصميم	وإخراج	

أحمد	جمال	عيد	

دراس���ات
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الورق واخلط  نوع  واختيار  بها  الطباعية 
املــســتــخــدم ومــكــان الــهــوامــش. والــعــالقــة 
ومقاس  الطباعية  املنطقة  مساحة  بــني 

الصفحة.

نـــعـــرف الــصــفــحــة   وهـــنـــا ميــكــن أن 
الــداخــلــيــة ألي كــتــاب بــأنــهــا وجـــه واحــد 
ــاب، وعــــادة مــا يــكــون بها  ــت ــورقــه فــي ك ل
 Graphic )بيانات جرافيكية )منت وصور
مكانها  لتحديد  رقم  وبها   ،Information

شكل  يتبع  الصفحة  شكل   . الكتاب  في 
الكتاب ككل . ويجب بالطبع مراعاة أسس 
من  إخراجها  فــي  اجلرافيكي  التصميم 
والعناصر  البصرية  املكونات  توزيع  حيث 

التشكيلية بشكل يتناسب مع النص.

والبناء  الوظيفة  ب��ني  الكتاب  غ��اف 
البصري 

ــعــمــل غـــــالف الـــكـــتـــاب عـــلـــى نــفــس  ي
األســــس الــفــنــيــة الــتــي يــقــوم عــلــيــهــا أي 
يعتبر  أيًضا  فهو  آخر  جرافيكي  تصميم 
أحد فروع فنون اجلرافيك املهمة ولذلك 
ينطبق عليه كل األسس التي تنطبق على 
فنون اجلرافيك األخرى، وفي ضوء ذلك 
مع  العام  في شكله  يتشابه  الغالف  جند 

صورة	توضح		تصميم	غالف	بعنوان	ابن	
اجلماعة	ملصمم	األغلفة	كرمي	آدم	

حيث  من  اجلرافيكي  التصميم  مكونات 
ثم  الــكــتــاب،  وعــنــوان  الرئيسية  الكلمة 
العناصر املكونة للشكل املرسوم أو املصّور 
ثم الشعار اخلاص بدور النشر وما شابه 

من عناصر ومكونات تشكيلية أخرى . 

املعاني  معجم  فــي  الكتاب  وغــالف 
اجلــامــع هــو : مــا يغلف بــه مــن ورق أو 
ــصــحــاح هـــو :  قــمــاش وفــــي مــخــتــار ال
الِغاَلُف غالف السيف والقارورة وَغلََف 
ضرب  وبابه  الغالف  في  جعله  الشيء 
أيًضا  وأغلفة  ِغــالفــا  لــه  وأْغــلـَـَفــُه جعل 

البناء البصري يف فنون الكتاب
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جعله في الِغالف وتََغلََّف الرجل بالغالية 
وَغلََف بها حليته من باب ضرب وقلب 
يعي  ال  فهو  أُغشي غالفا  كأمنا  أْغلَُف 
قال الله تعالى } وقالوا قلوبنا ُغلٌُف { 
ورجل أْغلَُف بنيِّ الَغلَُف أي أقلف وسيف 
وكذا كل شيء في  َغلَْفاءُ  أْغلَُف وقوس 

غالف فهو أْغلَُف.

العناصر البصرية  ل� غاف الكتاب

هو  الكتاب  فنون  في  البصري  الِبناء 
اآلن  واملتخيل في  املوضوعي  للعالم  رؤية 

ذاتــــه، وهـــو يــســاعــد الــفــنــان عــلــى إنــشــاء 
العمل  فــي  البنائية والتأليفية  األبــعــاد 
يحمل  تعبيري  واقــع  إلــى  استنادا  الفني، 
والفكري  الــّرمــزي  اخلطاب  لغة  للمتلقي 
ووضـــــع الــــّرؤيــــة اجلـــمـــالـــّيـــة مـــن خــالل 
الكامنة  والوجدانية  البصرية  العالقات 

في بنائّية اللوحة وعناصرها التشكيلّية.

لفنون  البصري  البناء  مييز  ما  ولعل 
تقوم  التي   التشكيلّية  اللغة  هو  الكتاب 
ــعــارة، فــهــي خــالصــة الــتــبــادل  عــلــى االســت
ــصــورة  ــــي وال ــني الــنــص األدب والــتــكــامــل ب

صورة	توضح	بعض	مناذح	تصميمات	أغلفة	الكتب	من	تصميم	الفنان	أحمد	جمال	عيد
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خالل  من  تنتج  والتي   املتخيلة  الذهنية 
ــان مــع الـــواقـــع املــوضــوعــي،  ــفــّن تــفــاعــل ال
والواقع العيني احملسوس واملتخّيل  بحيث 
عن  تعبر  فنية  أعــمــال  األخــيــر  فــي  ينتج 
ــاألحــرى ميكننا  ب أو  الــداخــلــي،  احملــتــوى 
مــا يسمى  تنتج  العملية  بــأن هــذه  الــقــول 

بالنص البصري املوازي للنص األدبي.

يتكون العمل الفني من عناصر مختلفة 
أنفسهم،  الــفــنــانــون  حــولــهــا  يختلف  رمبـــا 
والنقاد أيضاً ورمبا تختلف وجهات النظر 

املُتلقي،  ِقــبــل  مــن  أهميتها  حتــديــد  حـــول 
ومهما كانت أهمية هذه العناصر التشكيلية 
فإن معرفة الفنان بها على أي حال تساعده 

في بناء عمل فني متوازن وُمعبِّر.

ولـــذلـــك تــنــقــســم الــعــنــاصــر الــبــصــريــة 
املــطــبــوع وخــاصــة  الــفــنــي  للعمل  املــكــّونــة 
غالف الكتاب أو الصفحات الداخلية إلى 

ثالثة أمناط :

ميكن  عناصر   – واألرضــيــة  )الشكل 
املعتمة  واألشـــكـــال  ــون  ــل ال وهـــي  قياسها 

صورة	توضح	بعض	مناذح	تصميمات	أغلفة	الكتب	من	تصميم	الفنان	أحمد	جمال	عيد

البناء البصري يف فنون الكتاب
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واملضيئة – وعناصر ُمشتقة مثل النقطة 
وما ينتج عنها من خطوط أو أشكال(

التصميم اجلرافيكي اخلاص  عناصر 
مكونات  ببساطة  تعني  الــكــتــاب  بــغــالف 
عملية  وهــي  الفني،  العمل  أو  التصميم 
يتم فيها التنظيم والترتيب لتلك العناصر 
يحث  بشكل  ومحسوبة   منظمة  بطريقة 
القارئ علي اكتساب رد فعل طبيعي جتاه 
في  اجلمالية  فالناحية  لــذلــك  الــعــمــل،  
طريقة ترتيب تلك العناصر هو ما يعطي 
العناصر  أهــم  من  ولعل  أهمية  للتصميم 

املميزة لتصميم غالف كتاب ناجح هي:

• اخلط: للخطوط تعبيرات متعددة، 	
السقوط  عــن  يعبر  املــائــل  اخلــط 
اإلستمرارية  عن  تعبر  واملتوازية 
والـــعـــمـــوديـــة تــعــبــر عـــن الـــرســـوخ 
املتقاطعة  اخلطوط  أمــا  والنماء، 
ــفــاعــل واحلـــركـــة  ــت فــتــعــبــر عـــن ال
ذلــك مــن دالالت كثيرة  إلــى  ومــا 
مصمم  إليها  يلجأ  قــد  ومــتــعــددة 
النظر  وجهة  عن  للتعبير  األغلفة 

اخلاصة بالنص الداخلي للكتاب .

• الـــشـــكـــل:	الـــشـــكـــل هــــو الــتــكــويــن 	
عبارة  هــو  أو  بالتصميم  اخلــاص 
عن ترتيب عناصر التصميم داخل 
شكل ما، مثل شكل حرف الـ U أو 
وكل  الــدائــري،  أو  الهرمي  الشكل 
معينة  األشــكــال وظيفة  هــذه  مــن 
داخــل  البصري  ـــزان  االت لتحقيق 

التصميم .

• اللون: الدالالت اللونية داخل أي 	
كثيرة  حسية  مــعــاٍن  لــهــا  تصميم 
جـــداً قــد تــكــون ســبــًبــا فــي جــذب 
املتلقي أو التأثير على أفكاره بناء 
العقلي  املــخــزون  أو  ثقافته  على 
ــة  ــون لــه معنى ودالل لــديــه، وكــل ل
مــعــيــنــة حــســب الــبــيــئــة والــتــكــويــن 
أبــرز  ولــعــل  للمجتمعات  الثقافي 
األسود  اللون  ارتباط  هو  األمثلة 
بــالــقــتــامــة واحلـــــزن والــكــآبــة في 
في  وارتــبــاطــه  املجتمعات  بــعــض 
ذلك،  بعكس  األخــرى  املجتمعات 
كــذلــك الــلــون األحــمــر قــد يرمز 
إلى الدم وأحياناً أخرى يرمز إلى 

العالقات احلميمية الدافئة .

دراس���ات
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• الـــضـــوء: لــلــضــوء أهــمــيــة كبرى 	

الــفــنــي أو فشله  الــعــمــل  لــنــجــاح 

وفـــــقـــــدان حـــيـــويـــتـــه، والـــفـــنـــان 

التشكيلي هو الذي ينقل للقارئ 

تـــأثـــيـــرات الــــضــــوء مــــن خـــالل 

تــوظــيــفــه داخــــل الــعــمــل الــفــنــي، 

أكبر  جهداً  يستدعي  هذا  ولعل 

للفنان كي يقوم بعمليات احلذف 

العام  باجلو  للتحكم  واإلضــافــة 

فوتوغرافياً  املُلتقطة  لــلــصــورة 

حال  في  لألوان  استخدامه  أو 

ليس  الفن  ألن  الــيــدوي،  الرسم 

مجرد تسجيل لواقع ُمجرد كما 

هذا  يكون  أن  يجب  كما  بل  هو 

الواقع من وجهة النظر اإلبداعية 

للفنان ورؤيته الفلسفية .

• ــمــس هـــو املــظــهــر 	 ــل املـــلـــمـــس:		امل

املــادة وهو تعبير  اخلاص بسطح 

السطحية  اخلصائص  على  يدل 

للمواد ويتعرف عليها املتلقي في 

بداية األمر عن طريق البصر ثم 

طريق  عــن  منها  التحقق  ميكنه 

الــلــمــس. واملــلــمــس هــو مــا مييز 

الــســطــوح عـــن بــعــضــهــا الــبــعــض 

ــهــا واضــــحــــة لــلــمــتــلــقــي،  ــل ــجــع وي

في حتقيق  األلــوان  على  ويعتمد 

إّن  إذ  الــعــنــصــر،  هـــذا  وإدراك 

ظــالالً  حتــدث  اخلشنة  السطوح 

وأنــواراً، بينما يغيب كل من ذلك 

مــع السطح األمــلــس، وقــد متكن 

التشكيليني  الــفــنــانــني  مــن  عـــدد 

من إظهار شكل السطوح وإشعار 

ببراعة وحرفية  املتلقي مبلمسها 

شديدة.

هذه املفاهيم الفلسفية التي تناولت 

البناء  ومفهوم  والــفــن  اجلــمــال  مفهوم 

البصري والتشكيلي لفنون الكتاب  كان 

الكتاب  فنون  على  تأثير  لها  ومـــازال 

هي  املفاهيم  هــذه  لتصبح  املــعــاصــرة. 

ــدة  الــــدافــــع لــلــبــحــث عـــن مـــعـــاٍن جــدي

فكرية  بجوانب  تتعلق  لفنون  ومبتكرة 

وبصرية ومعرفية.

البناء البصري يف فنون الكتاب
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• الــفــتــاح ريــاض،الــتــكــويــن في 	 عبد 
النهضة  دار  التشكيلية،  الفنون 
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ال���م���ق���ام���ة ف������نٌّ م����ن ف����ن����ون ال��ق��ص��ص 
ف���ه���ا ش���وق���ي ض��ي��ف ب��أن��ه��ا:  ال���ع���رب���ي، ُي���ع���رِّ
حديٌث أدب��يٌّ بليٌغ، وهي أدنى إلى الحيلة 

منها إلى القصة.

أم����ا ت��ع��ري��ف��ه��ا األك���ادي���م���ي ال�������وارد في 
واألدب��ي��ة  العربية  المصطلحات  معاجم 
)ال��م��ق��ام��ة ف���ي األدب ال��ع��رب��يِّ ه���ي ق��ص��ٌة 
ن عظةاً أو ُمْلَحةاً  قصيرٌة مسجوعٌة تتضمَّ
ا لما  ، يتبارون في كتابتها إظ��ه��اراً ن���ادرةاً أو 
ٍة، وأصل  ٍة وأدبيَّ يمتازون به من براعٍة لغويَّ

معناها المجلس والجماعة من الناس(.

ـــزمـــان  ـــع ال ـــدي ـــن ب ـــف ـــر هـــــذا ال أظـــه
الهمذاني )398 هـ = 1007م(، ثم أسهم 
شتى؛  معرفية  حقول  من  مؤلفون  فيها 
د أركانها في العربية  وكان أشهر من وطَّ
وبعد  1116م(   = هـ   510 )ت  الحريري 
ذلك انتقلت إلى األندلس في كتابات أبي 
السرقسطي  يوسف  بن  محمد  الطاهر 
تألقها  وعــاودت   ،)1133  = هـ   538 )ت 
ــًدا  فـــي الــمــشــرق مــتــخــذًة مـــســـاًرا جــدي

مـقـامـاُت ابن َكـسَّـاب

)حديُث عامر بن محتاس(

بقلم: مرفت أمني الشبراوي)*(

إحـياء جديد لفن أدبي قدمي

)*(	كاتبة	مصرية.

ق�����������راءات
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وعظّيًا على يدي أبي الفرج ابن الجوزي 
)ت 597 هـ = 1300م(، ثم فتحت مجاال 
للمعرفة  خادًما  مساًرا  واتخذت  جديدا 
والــعــلــوم كــمــا نـــرى فــي مــقــامــات جــالل 
الدين السيوطي )ت 911 هـ = 1505م(.

ومع مرور الوقت وكثرة الفنون األخرى 
وشهرتها وسهولتها، ضعف االهتمام بفن 
المقامة، ولكن لم ينقطع أمر اإلبداع فيها 
بالُكلِّيَّة ؛ فقد كان هذا الفن يُعاود الظهور 
بين الحين واآلخر، إذ يرى الدكتور خالد 
فهمي أنَّ دواعي ظهوره من جديد كثيرةٌ 
دةٌ، لعل أظهرها ذلك اإللحاح على  ومتفرِّ
التي  التراثية  الفنية  لأشكال  االنتماء 
متنوعًة  كثيرًة  طاقاٍت  بنيتها  في  تختزن 
األجيال  لمطالب  االستجابة  على  قــادرًة 
الــحــديــثــة الــتــي تُــقــاوم فــي سبيل إثــبــات 
من  بالصيانة  جــديــرٍة  لهويٍة  انتماءاتها 
تخدمها  جــديــدة  مناطق  وتــرتــاد  جــانــٍب، 

موضوعّيًا من جانٍب آخر.

ــــن كـــســـاب عـــمـــٌل فــنــيٌّ  ومـــقـــامـــات اب
عبدالماجد  وليد  الشاب  لأديب  جديٌد 
كساب )مواليد 1396 هـ = 1976م( وهو 
ومقاصد  ألغـــراٍض  الــفــنَّ  هــذا  يستدعي 

معظمها  في  وتتماهى  تتقاطع  متنوعة، 
مــع الــحــالــة الــحــاضــرة وقــضــايــا العصر، 
ــي  الــشــديــد بالشكل األدب الــتــزامــهــا  رغــم 
المعروف للمقامات، ويكمن الجزء األكبر 
من إبداع األديب في مزجه روحه الوثابة 
إلى التجديد والنهضة مع سخريته المرة 
والالذعة لواقع مشين، ورغبة عارمة في 

اإلصالح والنهوض .

فــي مقدمته:  يــقــول صــاحــبــهــا  وكــمــا 
لين،	 »فهذه	مقاماٌت	كتبتها	على	َسَنِن	األوَّ
ــْســُت	فــيــهــا	ُخـــطـــى	أربــــــاب	الــبــالغــة	 تــلــمَّ
مين،	ولسُت	أبلُغ	لهم	شأًوا،	َغَذْذُت	 المتقدِّ

مقامات ابن كساب
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ا؟	 ريَّ رى	من	الثُّ السير	أم	كنُت	رهًوا،	فأين	الثَّ
ا؟	وهل	يمكن	 يَّ َخاِن	أن	يدرك	الرَّ وكيف	للدُّ
،	أن	يستطيل	على	الَوْبِل؟	فهم	أصل	 لِّ للطَّ
وَمــْن	 البالغة	 وســَدَنــة	 وأَُرومــُتــهــا،	 العربية	
اللغة	 َوَهُبوا	 وَمْن	 حراسُتها،	 إليهم	 لت	 ُوكِّ

حالوتها،	وزادوا	ِمْن	َطاَلوِتها«

في  وافـــٍر  بسهٍم  يضرب  جــديــٌد  عمٌل 
الكشف عن الطاقات الفنيَّة الثريَّة للسان 
ــة الــتــي تثبت قــدرتــهــا ومــرونــتــهــا  الــعــربــيَّ
ــات لــكــثــيــٍر من  ــجــاب الــعــجــيــبــة فـــي االســت
واالجتماعيَّة  والنفسيَّة  الفنيَّة  الوظائف 
وتعرض  اإلنسان  تُواجه  التي  والسياسيَّة 
موقف  واتــخــاذ  عنها،  التعبير  وتـــروم  لــه 

منها ونقله للقارئين.

وعن هوية هذه المقامات يقول كاتبها: 
في	 مائج،	 فكٍر	 َسَنَحاُت	 المسطور	 »وهــذا	
زماٍن	هادر	الموِج	هائج،	ورشح	ألحداث	من	
كني	 الواقع،	وراء	كل	مقامٍة	منها	دافع،	حرَّ
فس	وازع،	ُرمت	بها	عن	الذات	 إليها	من	النَّ
في	 ــمــًة	 ُمــَنــجَّ أكثرها	 ونــشــرُت	 التنفيس،	
مختلفة،	 حــوادث	 في	 َرَقْمُتها	 )الِفيس(،	
ووقائع	غير	مؤتلفة،	وهي	كلمات	َمْشُجون	
ومـــهـــمـــوم،	ونـــفـــثـــات	مـــصـــدور	ومــغــمــوم،	

الصراعات،	حتى	 تنازعته	 بلٍد	 في	 يعيش	
ــى	األحـــيـــاُء	فيها	الــمــمــات،	لــكــن	لن	 تــمــنَّ
من	 وشيًئا	 رافة،	 الطَّ فيه	 المحزوُن	 يعدم	
رافة،	فبين	األحزان	تتسرب	 الفكاهة	والظَّ
يكون	 ُظلَمة	 كل	 وبعد	 البسمة	في	خفاء،	

انبالج	الضياء«.

مقامًة،  عشرة  ست  ن  يتضمَّ والكتاب 
هي كما يلي:

(	 ُة.. المقامُة	الفئرانيَّ

(	 ذيُل	المقامِة	الفئرانيِة..

(	 ُة.. المقامُة	اإلطنابيَّ

4	 ُة.. المقامُة	الكهربيَّ

5	 ُة.. المقامُة	العيديَّ

6	 ُة.. ينبيَّ المقامُة	الزَّ

7	 ُة.. المقامُة	األندونيسيَّ

8	 ُة.	. المقامُة	الَعَتبيَّ

9	 ُة.. المقامُة	الصوماليَّ

ُة..	0) 	المقامُة	الحميريَّ

ُة..	)) المقامُة	السكندريَّ

ُة..	)) ريَّ كَّ المقامُة	السُّ

ُة..	)) المقامُة	الُعكاشيَّ
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ُة..	4) المقامُة	الُكْفتيَّ

ُة..	5) المقامُة	السوقيَّ

ُة..	6) المقامُة	الشارونيَّ

الفترة  في  المقامات  هذه  ُكتبت  وقد 
من )2017-2001(.

ــة لــلــنــص يــمــكــنــنــا أن  ــقــدي وبـــنـــظـــرة ن
النقاد  كتبه  ما  ونلخص  أهميته  نستجلي 
أشــاروا  التي  النقاط  أبــرز  ونذكر  حوله، 

إليها فيما يلي: 

• الفنون 	 من  كثير  قــدرة  بيان  أواًل: 
في أشكالها التراثية على معاودة 
الـــظـــهـــور واالســـتـــجـــابـــة ملــطــالــب 

األجيال املعاصرة املتنوعة.

• ـــَغـــب الـــذي 	 ثـــانـــًيـــا: تـــراجـــع الـــشَّ
املسجوعة  الــكــتــابــات  يتهم  كــان 
مبجافاة روح العصر، وإثبات أن 
جوهرية  نفسية  وظائف  للسجع 
للميل  نــظــًرا  ال ميكن جتــاوزهــا 
ــفــطــري الـــســـاذج األولـــــي إلــى  ال
الــطــرب واإليـــقـــاع واالســتــجــابــة 
ملــا يــحــقــق الــلــذة اجلــمــالــيــة من 

مداخلها املوسيقية.

• ثالًثا:	بيان قدرة كثيٍر من مبدعي 	
استلهام  عــلــى  ــة  ــابَّ ــشَّ ال األجـــيـــال 
التراث، وهو ما يكشف عن وعٍي 
العربية،  الهويَّة  بدواعم  حقيقيٍّ 
واحلـــنـــني إلــــى ســـيـــاقـــات الــقــوة 
ــتــي شــهــدتــهــا حقٌب  والــتــمــكــني ال
العقل  تاريخ  من  متطاولٌة  كثيرةٌ 

العربي.

• رابًعا: منح القارئ املعاصر الدليل 	
الفن على تطوير  على قدرة هذا 
الذات، وهو ما يظهر على مستوى 
ما جدَّ على موضوعات من تغيُّر 
وتــطــوُّر جتـــاوز «تــيــمــات« الــُكــْديَــة 
واالســتــجــداء واحلــيــلــة والــدهــاء، 

والوعظ والبكاء!

• للمنجز 	 تراكٍم  صناعة  خامًسا: 
فــــي هـــــذا الـــفـــن فــــي الــعــصــر 
سوابق  إلــى  ينضاف  احلــديــث، 
مـــعـــاصـــرٍة مـــن مـــثـــل: مــقــامــات 
اليازجي )ت 1288 هـ = 1871م(، 
وحديث عيسى بن هشام حملمد 

املويلحي )ت 1348-1930م(.
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ـــاب(  كـــسَّ ابــــن  )مـــقـــامـــات  قــــــراءة  إنَّ 
المصادر  من  ُزمــرٍة  يكشف عن  وتحليلها 
الــتــي أســهــمــت فــي بــنــائــهــا الــمــوضــوعــيِّ 
، وهذه المصادر ثبت بدرجٍة  والتصويريِّ
ظـــاهـــرٍة االمـــتـــداد وعــــدم االنــقــطــاع من 
العربي  اإلبــداع  تاريخ  في  الفني  التراث 
ــا مــن وجـــوه امــتــداد األمــة  بــوصــفــه وجــًه

وعدم انقطاعها.

التِّيمة  لت  شكَّ الــتــي  الــمــصــادر  وهـــذه 
والصورة مجملٌة فيما يلي:

• الكريم، 	 الــقــرآنــيُّ  المصدر  أواًل: 
ــــذي يــســتــلــهــم قــصــص الــكــتــاب  ال

العزيز.

• ــيــريُّ الــذي 	 ثــانــًيــا:	الــمــصــدر الــسِّ
يرة النبوية. نَّة والسِّ يستلهم السُّ

• ــا: الــمــصــدر الــتــراثــي الــذي 	 ثــالــًث
يستلهم مقامات البديع والحريري 
الصياغة  مــســتــوى  عــلــى  تــعــيــيــًنــا 
أبطالها  بعض  واستدعاء  الفنيَّة 

وشخصياتها.

• 	. رابًعا: المصدر التاريخيُّ العربيُّ

• خــــامــــًســــا: الـــمـــصـــدر الـــشـــعـــريُّ 	
. العربيُّ

• ســــــادًســــــا: الـــمـــصـــدر الـــواقـــعـــي 	
المعاصر الذي يستثمر عدًدا من 

الحادثات المعاصرة

الــواضــح أن األديـــب هنا يسعى  ومــن 
لتحقيق أمرين ظاهرين هما:

• أبناء 	 مــع  الــتــواصــل  تحقيق  أوال:	
الجيل.

• المقامات 	 عصرية  تحقيق  ثانيا:	
هذه، وهو وجه من وجوه البرهنة 
الفني،  الشكل  اســتــجــابــات  على 

ومرونته.

وأسلوبه  تقنياته  عن  المؤلف  ويقول 
دتُّ أُســلــوَب  فــيــهــا: » ونــحــوُت فيما ســــوَّ
ـــدن الــهــمــذانــي حتى  ــيــن، مـــن ل الــمــقــامــيِّ
الُمْحَدثين، غير أنِّي لم أتقيد بكل سبيٍل 
ما  دُت  وجـــدَّ سبكوه،  شكل  وبكل  سلكوه، 
وسعني التجديد، دونما إسراف أو تبديد، 
وجعلت لكل المقامات راويها، وهو عامر 
بن محتاس نزيل مصر وثاويها، وهو ِمْن 
خلق كثير ضاقت بهم الحياة، وندرت في 
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حياتهم الملذات، فلم يجدوا من دون الله 
سبيال، ومن أحسن من الله وكيال«.

واإلبــداع في  الفنِّ  ويؤكد على إسهام 
 ، واالجتماعيِّ السياسيِّ  اإلصالح  خطاب 
االقتصادية  الجماهير  مع هموم  مشتبكا 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الــيــومــيــة 

الضاغطة.

الجزئية  الــمــوضــوعــات  فحص  وبــعــد 
تكشف  نجدها  المقامات،  تعالجها  التي 
القاسية  لــأوضــاع  شديٍد  ذكــيٍّ  نقٍد  عن 

التي تتوزع على المحاور التالية:

ـــقـــد	األوضــــــــــاع	االجـــتـــمـــاعـــيـــة	–  ن
واالستهانة	بعقول	الجماهير.

االقــتــصــاديــة	على	–  األوضــــاع	 نقد	
مــســتــوى	الـــحـــاجـــات	الــضــروريــة	
ي	 وتراجع	مستويات	الدخول،	وتدنِّ
مــســتــويــات	الـــطـــعـــام،	والــصــحــة،	
الخدمات	 ومــســتــوى	 والــمــالبــس،	

ة. ة	األساسيَّ المعيشيَّ

نقد	الخطاب	اإلعالمي	والثقافي.– 

استثمار	نمط	من	السيرة	الذاتية	– 
ــي	فــي	مستوى	 ــدنِّ فــي	تــعــريــة	الــتَّ
الحياة	في	مساراٍت	كثيرٍة	جًدا.

- نمط  اب –بحقٍّ لقد تجاوز وليد كسَّ
المقامات  نماذج  في  الموروثة  التيمات 
ق لمقاماته –على الرغم من  التراثية، وحقَّ
استلهام الشكل الفني التراثي الذي تهيمن 
عليه سطوة تقنية السجع- روًحا عصريَّة 
التشكيليَّة  الــتــقــنــيــات  صنعتها  بــامــتــيــاز 

والموضوعية التاليَّة:

• أواًل: توظيف بعض المصطلحات 	
الحضارية المعاصرة، كالكهربيَّة.

• ثـــانـــًيـــا: تــوظــيــف بــعــض األعـــالم 	
المعاصرين، كالعكاشية.

• ثالًثا: توظيف عدٍد من الحادثات 	
الـــمـــعـــاصـــرة كــمــا فـــي الــمــقــامــة 
الزينبية  والــمــقــامــة  الــشــارونــيــة 
ــة  والــمــقــامــة الــحــمــيــريــة والــعــتــبــيَّ

وغيرها.

• نصية 	 عتبة  على  الحرص  رابــًعــا: 
متمثلة في التأريخ لكل مقامٍة بال 

استثناء.

وهو بهذا - كما يقول عنه النقاد - يهز 
البيداجوجية  التعليمية/  الوظيفة  عرش 
النسخة  فــي  المقامة  دارســـو  درج  الــتــي 
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التراثية على إلصاقها بها لصالح الوظائف 
الجديدة المتعلقة بالنقد السياسي الذي 
أنتج أوضاًعا مأساويًة في ميادين الثقافة 
واالجتماع واالقتصاد والعالقات الدولية، 

وغيرها من ميادين الحياة الحديثة.

المقامات  هــذه  طموح  أن  والحقيقة 
منفتح اآلفاق إلى عمارة األرض، وهو أفق 
المقاصد  بنبل  ترسخ  وحضاريٌّ  شرعيٌّ 
الحضاري  التصور  بها  جــاء  التي  العليا 
راوي  استثمار  عنه  يكشف  كما  لإلسالم 

المقامات )عامر ابن محتاس(.

وفـــي الــخــتــام، أجــدنــي أدعـــو الــقــراء 
األدبية  وأمزجتهم  مستوياتهم  كافة  على 
بألم  الممزوج  االستمتاع  إلــى  والثقافية 
التفاعل مع الواقع المستدعي للتراث في 
هذه المقامات، التي تكشف لنا عن أديب 
لوذعي كبير، وفيها أيضا شواهُد وقرائُن 
وفكريٌة  وأسلوبيٌَّة  لغويٌة،  وأدلــٌة  وأمــاراٌت 
وصاحب  ومبدٍع،  مثقٍف  روح  عن  كاشفٌة 

قضيٍة، وإنساٍن نبيٍل بامتياٍز.

وها هو نموذج من هذه المقامات:

ُة امَلَقاَمُة الَكْهَرِبيَّ

َحكى عامر بن محتاس قال:

كــنــا جــلــوًســا فــي الــمــســجــِد الــجــاِمــع، 
الراكع؛  ومنَّا  القائُم  وفينا  الصالةَ  ننتظُر 
إْذ أقبَل اإلماُم يَْطوي  فبينما نحن كذلك 
ونظر  معه  وريقاٍت  وأخــرج  َطّيًا،  األرَض 
ونــادى  ــْســَرة،  ويَ يَْمنًة  َت  وتلفَّ ملّيًا،  فيها 
فتَكأَكأ  البَْصرة؛  في  َمــْن  يسمُعُه  بصوٍت 
أنصتوا  ُن:  المؤذِّ وهتف  عوا،  وتجمَّ الناُس 

إلى موالنا واْسمعوا.

فوقَف الرجُل فينا خطيًبا، يعلوه القلُق 
من  أنعم  بما  الله  َحِمد  ثم  كئيًبا؛  ويبدو 
ر  وذكَّ والِغطاء،  تر  السِّ من  ووهب  العطاء، 
خاء، وما يَْرَفلون  الناَس بما هم فيه من الرَّ
غداء،  الرَّ والنعمة  والنَّعماء،  الِعزِّ  من  فيه 
ــى مــصــارِع الــقــوِم فيما  وقـــال: انــظــروا إل
بال  فيها  الناس  إْذ  البلدان،  من  جــاوركــم 
يعيشون في شظٍف من  ـــان،  أََم وال  مــأوًى 
الفقِر  ُصنُوَف  ويُعانون  والمْسَغبَة،  العيش 
والــلــُه أســبــَغ علينا مــن فضِلِه  والــمــتــَربَــة، 
الَجم، وخيِره الذي فاَض وَعم. و»ال زوال 
للنعمة إذا شكرت، وال دوام لها إذا كفرت«.

ق��������������راءات
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يُِعد  لم  َمْن  وكان مما قال: »قد عجز 
لكل بالٍء صبًرا، ولكل نعمٍة شكًرا، وَمْن لم 

يعلم أنَّ مَع العسِر يسًرا«.

بوا،  وتعجَّ بعِضهم  إلــى  الــنــاُس  ونــظــَر 
ــبــوا، وقاَطَعُه  وتَــَرقَّ أبــصــاُرُهــم  وَشــَخــَصــْت 
وال  بخطابك  تقصُدنا  ال  كأنَّك  أحــُدُهــم: 
المسجِد  في  وهــل  الشيخ:  فقال  تَعنينا؛ 

ُشعوٌب غيركم تأتينا؟!

م  ماِته، وقدَّ وخطَب الشيُخ وأطاَل ُمقدِّ
للوالي خاشَع َدَعواِته، ثم لفَّ فضيلتُُه في 
تجنِب  إلــى  الشعب  ودعــا  وَدار،  الحديِث 
ا تكلَّم فيه طاعُة  الَمَهاِلك والِعثَار، وكان ممَّ
َوِليِّ األمر، وكيف يتقلَُّب الخوارُج في النَّاِر 

على الَجْمر.

ــزم يا  ــال ــم قـــال بــصــوت كــالــهــِزيــم: ف ث
َجلََد ظهَرك، فيكفي  وإْن  عبدالله طاعتَه 
رفُعه بين الدول ِذْكَرك، فالطاعَة يا عباَد 
الــلــِه الــطــاعــة، واحــــذروا الــُمــْرِجــفــيــن من 
»األَبِْرِيِليين« و»االشتراكيين« و»الَجَماَعة«! 

أوداُجــــه:  انتفخْت  قــال أحــدهــم وقــد 
بئس الرجُل أنت تمشي في ِركاب الظالِم 

وتَْغَشاه، والله أحق أن تخشاه!

يقول عامر بن محتاس:

ِريــَقــه،  واْزَدَرَد  َعــَرَقــه  الشيُخ  ف  فجفَّ
ــكــوَت حــتــى َخـــاَطـــَب كـــلٌّ ِمــنَّــا  وأطــــال الــسُّ
ثنا عن فضِل  صديَقه، ثم قال: وبعد أن تحدَّ
الطاعة، ووجوب مخالفة »الجماعة«؛ نتلو 
فاستمعوا  الـــوزارة،  من  َوَرَدنـــا  ما  عليكم 
ويَقيكم  ِشـــراره،  الَخلِْق  من  اللُه  يُجنِّبكم 
وزيرنا  ر  قــرَّ فقد  وِعــثَــاَره،  لِم  الظُّ مصارَع 
ل الُمصلُّون بنفقة التيَّار. المختار، أن يتكفَّ

المساجِد  دخــُل  ومــا  الــنــاُس:  فتساَءَل 
ُب  ــارات؟! وهـــل مــن شــأنــنــا الــتــحــزُّ بــالــتــيَّ

وممارسُة السياسات؟!

ًنا،  قال: يا عباَد اللِه لم نقصْد تيَّاًرا ُمعيَّ
وإليكم الكالَم ُمبيًَّنا!

المؤمنين،  كِل  الجنُة مطلَب  كانت  لما 
َرأَي  فقد  الُمتَّقين؛  عباِدِه  جميِع  وهــدَف 
َوليُّ أمِرنا أطاَل اللُه فينا ِقياَمه، وأعزَّ به 
دينَه وأَداَم ظلَُّه وأَيَّاَمه، أْن تعمَل الحكومُة 
واإلكثاِر  الِجنَان،  أَْعلَى  الناِس  ِء  تَبوُّ على 
ــل الــمــيــزان، وهل  مــن األعــمــال الــتــي تـُـثَــقِّ
نفقاِت  الُمصلِّين  تولِّي  من  أفضُل  هناك 
المساجد؟! فيغنََم المنفُق منهم ثواَب كلِّ 

مقامات ابن كساب
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َق  راكٍع وساجد؛ ولذا نناشُد الجميَع التصدُّ
لإلنارة، فقد اشتكْت من كثرِة االستهالِك 
ـــــــَوَزاَرة، وَوَجـــــَم الــنــاُس هــنــاِلــك؛ فقال  ال
ُحرِّ  من  تكوَن  أن  بالعبادِة  أَْجِمل  الشيخ: 
طلبوه،  ما  الدولِة  لرجاِل  فادفعوا  ماِلك؛ 

موا ألنفسكم من خيٍر تجدوه! وما تُقدِّ

وجلَس  أذيــالــه،  يــُجــرُّ  الشيخ  ومــضــى 
الناُس يُناِقشون مقاله، وتساءل قائل:

وه���ل أف���س���َد ال���دي���َن إال امل��ل��وُك

وأح����ب����اُر س�����وٍء وره���ب���اُن���ه���ا؟!

وا باالنصراف وقالوا: فليَُصّل كٌل   ثم همُّ
منَّا في بيته، وليخفْض هنالك من صوِته، 
وإال َوَشى بنا َمْرَضى النفوس؛ فزادوا لنا 
عندئٍذ  وانفضَّ  والُمُكوس،  الضرائِب  من 
العاِمر،  اللِه  بيِت  من  وَخَرْجنا  السامر، 
فاضت  وقــد  مآسينا،  يــارب  نشكو  فلمن 
بقضاء  المقصود  وأنــت  مآقينا،  بالدموع 
راعاْت؟! الحاجات، وإليك نرفع أَُكفَّ الضَّ

XXXX
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املكتبات التجارية القدمية في الكويت

مشاهدات وذكريات

)*(	باحث	كويتي.

بقلم: خالد سالم األنصاري)*(

)4 - ((

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 أنتجته 
عقول البشرية على امتداد عصورها 
وم���ازال���ت ُت��غ��ّذى ب��ن��ت��اج ك��ل األج��ي��ال 
ا إلى  الالحقة، فالكتب تضيف أعماراً
أعمارنا، فهي الكون كله واحلياة مبا 
خفي منها وظهر بحسب قول األديب 
العقاد، الذي  الكبير عباس محمود 
وثقافته  فكره  كل  ينبوعها  من  نهل 
على شهادة  يعتمد  أن  دون  وإنتاجه 
دراسية يعلقها على احلائط ويكتفي 
مبحتواها. وال��ت��ف��اخ��ر  مبشاهدتها 

أهمية  عرفت  نشأتها  منذ  والكويت 
ذوي  مــن  رجالها  بعض  وســاهــم  الكتاب 

الفكر النير في توفير سبل املعرفة مبكًرا 
وســاهــمــوا فــي جــلــب الــكــتــاب مــن بــلــدان 
والبعض  وبــغــداد،  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 

م�ق�����االت
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القرن  نهاية  منذ  الكبار  الشعراء  بعض 
التاسع عشر، باإلضافة إلى نسخ عدد من 
منذ  وغيره  املجال  هــذا  في  املخطوطات 

عام 1682م.

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.
مكتبة الِدرع

ــة فــــي مــطــلــع  ــب ــت ــك ــحــت هـــــذه امل ــت ــت اف
العشرينيات من القرن املاضي بعد افتتاح 
بقليل  الرويح  أحمد  السيد محمد  مكتبة 
وكان موقعها في منطقة سوق »الساعات» 

ضمن حي »الوقيان»))( .

عبداحملسن  الــســيــد  صــاحــبــهــا  وكــــان 
والهند  البصرة  الكتب من  الــِدرع يستورد 
والبحرين ومصر، وعن طريقه أيًضا كانت 
تصل لعدد من املشتركني املجالت املصرية 
ومجلة  املصورة  واللطائف  املقتطف  مثل 
الصحف  وبعض  والفتح  العربية  الرابطة 

العراقية من مدينة البصرة.

)))	الثقافة	في	الكويت	-	د.	خليفة	الوقيان	ص	152.

ـــيـــع مـــؤلـــفـــات  كـــمـــا تـــخـــصـــص فــــي ب
مجلة  وتوزيع  الرشيد  عبدالعزيز  الشيخ 
»الكويت». وقد نُشر في بعض إصدارات 

الشيخ عبدالعزيز الرشيد كما يلي:

الــدرع  مكتبة  من  الكتب  هــذه  »أطلب 
في الكويت لصاحبها الفاضل عبداحملسن 

الدرع» وهي:

• ــل الــبــيــنــات فــي حــكــم تعلم 	 ــدالئ ال
اللغات.

• غير 	 أتــبــاع  مــن  املسلمني  حتــذيــر 
سبيل املؤمنني.

• مـــــحـــــاورة إصـــالحـــيـــة لــتــالمــيــذ 	
املدرسة األحمدية.

هناك  أن  الوقيان  خليفة  الدكتور  وذكــر 
ختم  األهلية، حتمل  املكتبة  إلى  مهداة  كتًبا 
»مكتبة الدرع». كما أن إسم مكتبة الدرع ظهر 
لعبدالعزيز  الكويت  تاريخ  كتاب  على غالف 

الرشيد، الطبعة األولى عام 1928م.

ولم يكن السيد عبداحملسن الدرع كما 
يقول عنه الدكتور خليفة الوقيان: »مجرد 
الثقافة،  قــدر من  كــان على  بل  كتب  بائع 

فضاًل عن انتمائه إلى أسرة دينية«))( .

)))	الثقافة	في	الكويت	-	د.	خليفة	الوقيان،	ص	152.

املكتبات التجارية القدمية يف الكويت.. مشاهدات وذكريات
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والغالب أن هذه املكتبة أغلقت أبوابها 
مبكًرا ورمبا في نهاية الثالثينيات أو بداية 

األربعينيات.

كــمــا أكـــد األســـتـــاذ إبــراهــيــم املقهوي 
وجود تلك املكتبة خالل ثالثينيات القرن 
العشرين حــني كــان طــالــًبــا فــي املــدرســة 

املباركية»))(

 املكتبة القومية

عام  ــراك،  ــب ال محمد  السيد  أسسها 
الكويت  فــي  مكتبة  أول  وتعتبر  1938م. 

املدرسية  الــدفــاتــر  توفير  فــي  تتخصص 
إضافة  بأنواعها،  والقرطاسية  واألقــالم 
إلى بيع بعض الكتب ذات الطباع القومي 

والصحف واملجالت املنوعة.

والسيد محمد البراك مناضل سياسي 
قومي، رفع شعار القومية العربية مبكًرا.

الدكتور  عنه  يقول  الصدد  هــذا  وفــي 
والــذي  الــبــراك  »محمد  الــوقــيــان:  خليفة 
»الــزعــيــم«  لــقــب  الــكــويــتــيــون  عليه  يطلق 
بالثبات  له  مشهود  وقومي  مناضل  ألنــه 
البراك  يكتف  ولم  ويضيف:  املبدأ،  على 
بالنضال السياسي بل جتاوزه إلى توظيف 
العام  في  فأنشأ  مبادئه،  الثقافة خلدمة 

)))	املصدر	السابق،	ص	153.

القومية»  »املكتبة  سماها  مكتبة  1938م 

على  لبيعها  مدرسية  دفــاتــر  فيها  وأعــد 
الطالب مكتوب على أغلفتها هذه اجلملة: 
واملجد  طبيعية،  وحـــدة  العربية  »الــبــالد 

للشباب القومي«))(.
مكتبة الطلبة

ـــــب الــكــويــتــي املــعــروف  أســســهــا األدي
1939م،  عــام  فــي  احلــامت  خالد  عبدالله 
بالقرب  األمــيــر  شـــارع  فــي  وكـــان مقرها 
بيع  فــي  وتخصصت  اخلليج،  مكتبة  مــن 
القرطاسية واألقالم ونحوها مما يحتاجه 
بعض  إلــى  بــاإلضــافــة  والــتــاجــر،  التلميذ 

الكتب التي كان يجلبها من اخلارج.

ونــظــًرا لعدم  اإلقــبــال في تلك األيــام 
احلرب  انــدالع  بسبب  الكتب  اقتناء  على 
تكفي  إيــراداتــهــا  تعد  لــم  الثانية  العاملية 

املعيشة فتخلى عنها في عام 1946م.

ثم آلت ملكيتها إلى السيد عبدالرحمن 
اخلــرجــي حيث نشط فــي إدارتــهــا، وقــام 
باستيراد كتبها من مصر ولبنان والعراق 
ــة واخلـــرائـــط  ــث ــخــاصــة الــكــتــب احلــدي وب
واملــجــالت والــصــحــف الــتــي كــانــت تصدر 

خالل تلك الفترة.

)))	الثقافة	في	الكويت	-	د.	خليفة	الوقيان،	ص	153.

م�ق���االت
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بطباعة  املكتبة  هـــذه  قــامــت  كــمــا 
ونــشــر كــتــاب: »الــكــويــت عـــام 1868م 
للرحالة األمريكي »لوثر« وقام بترجمته 

األستاذ عبدالله ناصر الصانع.

اإلعالنات  بعض  نشرت  وقد  هذا 
فــي مجلة  وإصــداراتــهــا  نشاطها  عــن 
ــي كـــان يــصــدرهــا بيت  ــت ــبــعــثــة« ال »ال
ـــقـــاهـــرة، مــنــهــا هــذا  الـــكـــويـــت فـــي ال
اإلعالن الذي نشر في العدد السادس 
السنة اخلامسة الصادر في يونية سنة 

1951 كما يلي:

الـــطـــلـــبـــة - صــاحــبــهــا  »مـــكـــتـــبـــة 
منها:  أطلب  اخلرجي«.  عبدالرحمن 
على  العربية  باللغة  حائطية  خرائط 
الــقــمــاش املــصــقــول: آســـيـــا، أوروبـــــا، 

ثمن  اجلنوبية،  أمريكا  الشمالية،  أمريكا 
اخلارطة »15 روبية«.

• ــيــزيــة 	 ــغــة اإلجنــل ــل ــب تــعــلــيــم ال ــت ك
بالراديو ثالثة أجزاء ثمن اجلميع 

9 روبيات.

• 	 - النكبة  معنى  فلسطني  عــبــرة 
جبران خليل جبران.

عبدالله	خالد	احلامت)1)
1916	-	1995م

املكتبات التجارية القدمية يف الكويت.. مشاهدات وذكريات

(1(

)))	الصورة	عن	كتاب	»شخصيات	كويتية»	للدكتور	عادل	
العبد	املغني

• لكامل 	 لــأطــفــال  كــتــب  مجموعة 
الكيالني.

• اقــرأ، 	 الكتاب،  األديـــب،  مجالت: 
ــة عـــلـــم الـــنـــفـــس، صــحــيــفــة  مــجــل
جريدة  قــرنــدل،  الدنيا،  التربية، 

كل شيء، جزيرة العرب.
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بابر عظيم الشرق

 ظهير الدين محمد بابر مؤسس امبراطورية املغول التركية العظيمة في الهند 
شخصية فريدة من نوعها ليس في التاريخ اإلسالمي فحسب, بل في تاريخ العالم, 
يعرف بابر كل من قرأ التاريخ الهندي واألفغاني وبالد ما وراء النهر بسبب صوالته 
وجوالته وآثاره املعمارية واألدبية فيها وفي حياته احلافلة باألحداث, تعرض للموت 
واخليانة مرات عديدة وواجه أقصى ضروب احملن والفنت فاستطاع جتاوزها كلها فقهر 

امللوك وملك املدائن وأسس كما يقول املؤرخ والفيلسوف جوستاف لوبون :

 )أعظم إمبراطورية حكمت الهند منذ خمس آالف سنة(

)*(	كاتب	كويتي.

بقلم: نادر بن وثير)*(

م�ق�����االت
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بصفات  بــابــر  يــتــمــيــز 
دولــة  رجــل  فكونه  جليلة 
أيضا  األول  الــطــراز  مــن 
كـــان شــاعــرا ذا إحــســاس 
ــل  رقـــــيـــــق وشـــــعـــــر جــمــي
ــقــافــة عــالــيــة ومــؤرخــا  وث
باللغة  يــتــحــدث  مــنــصــفــا 
ــة والــفــارســيــة  ــي ــائ اجلــغــت
ومتـــيـــز عـــن أقــــرانــــه من 
املــلــوك بــكــتــابــة مــذكــراتــه 
)بابر نامة( التي دون فيها 
كاملة،  وأشــعــاره  مسيرته 
الشعوب  وتقاليد  وعادات 
وجــغــرافــيــة املــنــاطــق التي 
شـــاهـــدهـــا وتــــرجــــم لــكــل 
الــقــادة واألمــــراء واملــلــوك 

الــذيــن عــاصــرهــم ســـواء مــن عــاداهــم أو 
كل  له  فشهد  رهيب،  بإنصاف  صاحبهم 

من قرأها. 

مر بابر في حياته بثالثة أطوار، الطور 
األول في فرغانة والثاني في كابل والثالث 
إمبراطوريته  فيها  الهند حيث أسس  في 
التي استمرت ثالثة قرون ونصف  ونظرا 
ــتــي تــعــرض لــهــا فاضت  لــكــثــرة احملـــن ال

الباهرة  أشعاره  فكتب  الشعرية  قريحته 
عاطفة  صــاحــب  وكـــان  الفارسية  باللغه 
والــغــزل  الــعــطــف  يــطــغــى عليها  جــيــاشــة 
بالرغم من السنني القاسية التي عاشها، 

يقول في أحد أبياته متغزال :
نفسي  عن  أت��وه  عاشقا،  أك��ون  )عندما 

وأصبح مجنونا

وال أدري، أهذا حاُل َمن يعشق صاحب 

اخلدود املالئكية(

بابر عظيم الشرق
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ويــقــول عــن نفسه واصــفــا حاله حني 
يخرج إلى اجلبال والقفار بسبب العشق :
)ال طاقة لي على الذهاب، وال طاقة لي 

على البقاء

إلى  أوصلتني  ال��ذي  أن��ت  القلب،  أيها 

هذا احلال(

ــه الــعــديــد مـــن أكــابــر  وقــــد كــتــب عــن
وكـــــان محل  املــــؤرخــــني 
إعجاب لهم، قال املؤرخ 
ـــيـــوس فــامــبــري  ارمـــيـــن
تقدير  محل  )كــان  عنه 
لــــدى جــمــيــع املـــؤرخـــني 
الــغــربــيــني والــشــرقــيــني 

على حد سواء(.

ــر مـــن أب  ــاب ولـــد ب
مــغــولــيــة  وأم  تــــركــــي 
وادي  في  ١٤٨٢م  سنة 

فــرغــانــة الـــذي يــقــع عــلــى ضــفــاف نهر 
سيحون ووادي فرغانة جزء من بالد ما 
وراء النهر التي فتحها املسلمون بقيادة 
قتيبة بن مسلم )٨٦ - ٩٦ هـ( وهو ابن 
عمر شيخ حفيد األمير تيمور لنك وأمه 
وكــان  خـــان،  جنكيز  نسل  مــن  مغولية 
وادي  على  حاكما  شيخا  عمر  ـــده  وال

فرغانة وقد أعلن استقالله قبيل وفاته 
عن السلطان أحمد ميرزا الذي يحكم 
سمرقند، وفي سنة ١٤٩٤م حني بلغ بابر 
فتولى  والـــده  توفي  سنة  العمر١٢  مــن 
طفولته  عز  في  ليواجه  فرغانة  حكم 
مصاعب احلكم وأطماع حكام البلدان 
ــه وهــــذه الـــظـــروف صقلت  املـــجـــاورة ل
شــخــصــيــتــه وصــنــعــت 
مـــنـــه رجــــــال عــظــيــمــا 
وشاعرا مجيدا مخلدا 
التاريخ،  صفحات  في 
يكن  لم  أنه  واحلقيقة 
ـــوحـــيـــد أمــــــام هـــذه  ال
املــصــاعــب، فــقــد كــان 
معه رجال أبيه وكانوا 
عــلــى قــــدر كــبــيــر من 
والبطولة،  اإلخـــالص 
وأول محنة تعرض لها 
مستغال  ميرزا  أحمد  السلطان  هجوم 
طفولة بابر ومن تقدير الله لبابر فقد 
سقط اجلسر الذي حاول عبوره أحمد 
ميرزا وأعاقه عن التقدم وانكشف عن 
أيــام  أول  فــي  بــه  أول خطر حلــق  بابر 

حكمه.

م�ق���االت
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مـــات الــســلــطــان أحــمــد مــيــرزا الــقــوي 
ــد ولـــــم تـــطـــل حـــيـــاة خــلــفــه  فــــي ســمــرقــن
الشاب  فــقــام  مــيــرزا،  محمود  السلطان 
إلى  نفوذه  ومــد  بــالده  رقعة  بتوسيع  بابر 
 « سمرقند   « لنك  تيمور  األمير  حاضرة 
في  ووفــرة  وأكثرها جماال  البلدان  أجمل 
باستنغر  مــن  عليها  ليستولي  اخلــيــرات 
ميرزا، وقدم لنا بابر في مذكراته وصفا 
وحدائقها  قــصــورهــا  وذكـــر  عنها  جميال 

ــامــرة واملــرصــد  ــع الــغــنــاء ومــســاجــدهــا ال
إلى  آثــاره موجودة  زالت  الذي ما  الفلكي 
اليوم وقد شاهدته حني زيارتي لسمرقند 
وكان من أروع ما يكون، وقد حتدث بابر 
عن مؤسس هذا املرصد ألغ بك التيموري 
أبياتا في  الشهير وذكر  والعالم  السلطان 

رثائه :
)أل���غ ب��ك ب��ح��ر ال��ع��ل��وم وال��ع��ق��ل مسند 

الدنيا والدين(

املدرسة	التي	درس	فيها	في	انديجان	في	دولة	اوزباكستان

بابر عظيم الشرق
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وبــقــي فيها مــئــة يـــوم  وخـــرج منها 
نتيجة  فــرغــانــة  رأســـه  ملسقط  لــيــعــود 
خيانة وقعت فيها فاستغل أمير بخارى 
سوء  ومن  سمرقند  واحتل  ميرزا  علي 
حظ بابر أنه لم يصل إلى فرغانة حتى 
احتلها أعداؤه وقد شعر باحلزن الشديد 
املصائب  هذه  لكن  ملكه،  فقده  بسبب 
لم تثن بابر عن طموحه بإنشاء مملكة 
عهدهم  سابق  للتيموريني  تعيد  قوية 
جديد  من  السيطرة  فاستطاع  املجيد 
األقــويــاء  ــــك  األوزب مــن  عــلــى سمرقند 
ميرزا،  علي  من  عليها  استولوا  الذين 
خرج بابر من سمرقند ليواجه األوزبك 
في معركة سربول العظيمة الذي ضرب 
كل من الفريقني أروع ضروب الشجاعة 
الذين  املغول  انسحاب  وبسبب  والقوة 
فــي صــف بــابــر ُهـــزم وعـــاد لسمرقند 
وحـــاصـــره األوزبـــــك ثــالثــة أشــهــر ولــم 
يــخــرج مــنــهــا إال بــالــصــلــح، فــعــاد إلــى 
فرغانة ولم تطل أيامه فيها حيث زحف 
عليه األوزبك من جديد حتى خرج من 
النهر  وراء  ما  بالد  لديه  بالده احملببة 
حزينا شاكيا إلى الله قلة رجاله وخيانة 

أقاربه وقوة وشدة ضعفه.

وقائع كابل

حزينا  ١٥٠٤م  سنة  بـــالده  بــابــر  غـــادر 
يعيد  أن  ذهنه  وفــي  األرض  فــي  يضرب 
فسار  يرحل  أيــن  يعلم  وال  املفقود  ملكه 
السلطان  خــراســان  حاكم  عمه  ابــن  عند 
حسني ميرزا  لعله يصيب حظا عنده ومع 
ثالثمئة من رجاله املخلصني إال أن احلظ 
إلى  وجهته  فغير  جــديــد،  مــن  لــه  ضحك 
امتالكها  األحــوال  اضطراب  ويسر  كابل 
بدون إراقة دماء وكان عمره يومها ثالًثا 
وعشرين سنة وبدأ بتوسيع رقعة ملكه في 

بالد األفغان ويقول عنها :

بالقلم(	 ال	 بالسيف	 بــالد	حتكم	 )هــي	
والقرى  املــدن  إخــضــاع  على  عمل  لذلك 
بــقــســوة شـــديـــدة حــتــى متــكــن مـــن بسط 

سيطرته عليها.

وأفغانستان تكثر فيها احلدائق واملروج 
والفواكه  الزراعية  واحملاصيل  اخلضراء 
ورجالها شديدو القوة والبأس، ومسالكها 
فيها  قامت  وقــد  شاهقة  وجبالها  صعبة 
وكانت  والغورية  كالغزنوية  عظيمة  دول 
لذلك  وفــارس،  الهند  بني  طريقا جتاريا 
على  وعمل  إخضاعها،  على  بابر  حرص 

م�ق���االت
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وصلته  وحــني  اإلدرايــــة،  شــؤونــهــا  تنظيم 
أنباء هزمية أعدائه األوزبك في خراسان 
شباني  محمد  القوي  اللدود  عــدوه  وقتل 
خان في سنة ١٥١٠م على يد الصفويني لم 
يفوت الفرصة، وجهز نفسه لغزو بالد ما 
وراء النهر البلد التي أحبها وولد وترعرع 
فيها ولو لم يطرد منها ما غادرها، وبدعم 
من الشاه الصفوي عبر بابر نهر جيحون 
واحتل  وخــراســان  تركستان  بني  الفاصل 
اجزاء شاسعة من البالد ومنها سمرقند 
إال  التيموريني،  وعاصمة  البالد  جوهرة 
ــــك هــزمــوه فــي الــنــهــايــة وخــرج  أن األوزب
عليها،  السيطرة  فــي  األمــل  فــاقــدا  منها 
لذلك قرر أن يغير وجهته وأن يغزو الهند 
ذلك البلد العجيب بثقافته ووفرة خيراته 

وأراضيه الشاسعة.

وبــابــر فــي مــذكــراتــه لــم يقتصر على 
الكثير  يذكر  إمنا  السياسية  الوقائع  ذكر 
مـــن صــفــحــات حــيــاتــه املــجــهــولــة لــدى 
بسبب  إليها  الــوصــول  لصعوبة  املــؤرخــني 
خصوصيتها الشديدة يذكر حله وترحاله 
ما  حتى  وبغضه  عشقه  ومرضه  صحته 
كان يخفيه في صدره الذي ال يعلمه إال 
فائقة  وعقالنية  عالية  مبصداقيه  الله 

أنه  على  تدل  الناس  حلياة  جيد  وتصور 
صاحب فلسفة وأدب، ومن هذه األحداث 
أو ست  باملالريا ملدة خمس  حني أصيب 
وعشرين يوما ذاق بسببها األمرين ونظم 

فيها ثالث رباعيات من الشعر منها:
)تشتد املالريا في جسمي من يوم إلى 

يوم

 وإذا حل املساء فَرّ النوم من عيني

 وكالهما مثل أملي  وصبري

األول في ازدياد واآلخر في نقصان(

وقائع الهند

خرج بابر سنة سنة ١٥١٩م لغزو الهند 
التي تفككت إلى عدة دول وممالك وكان 
ذلك  فــي  الهند  عاصمة  دهــلــي  سلطان 
وقد  األفغاني  اللودهي  إبراهيم  الــزمــان 
على  عينهم  الذين  لعماله  معاملته  أســاء 
الواليات لذلك استعانوا ببابر فتقدم لهم 
وبعد معارك ضارية وخضوع بعض املدن 
أجــزاء  على  استولى  الصلح  أو  باحلرب 
كبيرة من البنجاب ورجع من غزوته ليعد 
العدة لغزوة هندية كبرى، فسار من جديد 
سنة ١٥٢٤م واحتل الهور، وحني وصل له 
نبأ طرق األوزبك حدوده في بلخ عاد إلى 
كابل وقام بتأمني حدوده حتى طفق يعد 

بابر عظيم الشرق
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في  غزو  من  إليه  انتهى  ما  ليكمل  العدة 
١٥٢٥م ووقعت معركة  الهند فانطلق سنة 
تاريخ  في  واحلاسمة  الفاصلة  بت  باني 

الهند وحياة بابر الشخصية.

ــف  كــــان جــيــش بـــابـــر اثـــنـــي عــشــر أل
احلديثة  العثمانيني  طريقة  على  مرتبني 
وقتها ومزود مبدفع واحد وبنادق وعدوه 
ووقع  فيل  وألــف  ألــف  مئة  معه  اللودهي 
على  مــؤزرا  نصرا  بابر  وانتصر  الصدام 
عـــدوه وقــتــل مــن صــفــوفــه خمسني ألــًفــا 
على  سلطانا  ليكون  وأكــرا  دهلي  واحتل 
الهند ويؤسس امبراطوريته الشهيرة فيها 
املعروفه باسم دولة املغول في الهند خطأ 
وليس  أنــه مغولي  الهند  أهــل  بسبب ظن 
عــدوه  عائلة  معاملة  أحسن  وقــد  تركيا، 
املنهزم واملقتول إبراهيم اللودهي وأكرمهم 
وحاز بابر نصيًبا جيًدا من غنائم دهلي، 
وقد جاءت هدية البنه همايون هدية من 
التي  كوهينور  مــاســة  الهند  مــلــوك  أحــد 
قدرها بابر نصف نفقات الدنيا لقيمتها 
في  وبقت  ابنه  على  ردهــا  وقــد  وجمالها 
حوزة أبنائه امللوك من بعده حتى سقطت 
في يد املستعمرين البريطانيني فزينوا بها 

تاج ملكتهم.

ــتــرك  وقــــد شــعــر بـــني جـــنـــود بـــابـــر ال
واألفـــغـــان روح الــتــمــرد واملــلــل مــن أرض 
يكن  ولــم  عليهم  والغريبة  احلـــارة  الهند 
ارتد  كما  فيرتد  رجاله  لــرأي  ليركع  بابر 
عنها الفاحتون الكبار االسكندر املقدوني 
ومحمود الغزنوي وشهاب الدين الغوري، 
بل أبى إال االستقرار وتأسيس دولة قوية 
وما  شخصيته  وقــوة  بعزميته  فاستطاع 
املنطق  وحسن  اللسان  بالغة  من  ميلكه 
التي أصابت  الفتنة  أن يقضي على هذه 

رجاله فأقنعهم على البقاء

معركة خانوه الفاصلة

املجاورة  املناطق  ويخضع  يستقر  ولم 
ــه حــتــى طـــرق بــابــه عـــدو مختلف هــذه  ل
ــكــا صــاحــب منطقة  ــاســن املــــرة وهــــو ران
فقد  األشــداء  الراجيوتانا  وأمير  ادابيور 
اإلسالمي  احلكم  مناهضة  على  احتــدوا 
وجمع  منها  املسلمني  وطـــرد  الهند  فــي 
راناسنكا املعروف بشجاعته مئة وعشرين 
فيل مستغال حروب  ومعه خمسمئة  ألفا 
عليهم  لالنقضاض  بينهم  فيما  املسلمني 
وقام  العدو  هــذا  للقاء  بابر  جتهز  لذلك 
بتعبئة جند اإلسالم وشحذ الهمم ونادى 
وأعلن  الدين  أعداء  الكفار  باجلهاد ضد 
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توبته لله العزيز القدير وأمر بإراقة اخلمور 
وحطمت أواني الذهب والفضة إلى قطع 
صغيرة وأرسلها إلى الفقراء لتكون صدقة 
الواليات  مختلف  في  أمرائه  وأمر جميع 
مستنا  )الــضــرائــب(  املكوس  أخــذ  إبطال 
جند  بابر  وحــرض  املرسلني  سيد  بسنة 
العدو  لقاء  اإلســالم على االستبسال في 
والذب  باجلهاد  مفتني  العلماء  معه  وقام 

عن أرض اإلسالم 

إلـــى أرض خـــانـــوه والــتــقــى  وزحـــفـــوا 
اجلمعان فيها سنة ١٥٢٧م ليخوضوا غمار 
احلــرب وهــي مــن أشــد وقــائــع الهند في 

تاريخها على مدار خمس آالف سنة

فــي هذه  الشعر  مــن  بيتني  بــابــر  قــال 
املعركة :

)قطعت الصحارى لرفع راية اإلسالم

وقاتلت الكفار والهنود

أطلب الظفر بالشهادة

فجعلني الله غازيا واملنة لله(

كتب بــابــر فــي مــذكــراتــه )بــابــر نامة( 
وصــفــا دقــيــقــا لــهــذه املــعــركــة ومـــا حصل 
مــن الــتــحــام اجلــيــوش وتــصــادم األبــطــال 
وسحق أعــداء الدين ورفــع رايــة اإلسالم 

خفاقة وهرب راناسنكا إلى أحد حصونه 
بــاجلــبــال مثقال بـــاجلـــراح، فــلــم ميــتــد به 

األجل إال عام وبعض عام 

وقال بابر في هذا :
)يا بابر اشكر الكرمي الغفار

الذي وهبك السند والهند ملكا كبيرا

وتتوق  حلرارته  وجهك  يصمد  لم  فإن 

للبرد

أمامك غزنة فول وجهك شطرها(

وعاد بابر بجيوشه املنصورة إلى دلهي 
التي  دولته  شــؤون  لينظم  الهند  عاصمة 
وتوسعت حتى متكن  قرون  ثالثة  امتدت 
شملولة  امبراطورية  جعلها  من  أحــفــاده 
حتكم غالب األراضي الهندية، وما زالت 
أعظم  وتعتبر  وأحفاده موجودة  بابر  آثار 
الهند  فــي  السياحية  املـــــزارات  وأجــمــل 
وأشهرها تاج محل الذي أنشأه شاهجهان 
لــزوجــتــه ممــتــاز محل  بــابــر  حفيد حفيد 

احملببة لديه.

شخصية بابر

ـــي  ـــســـادات قـــــال الــــدكــــتــــور أحــــمــــد ال
اإلسالمي  الشرق  تاريخ  في  املتخصص 
عــن بــابــر: )هــو مــن أقــدر الــرجــال الذين 

بابر عظيم الشرق
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العصور،  مختلف  فــي  الــعــروش  عرفتهم 
وأحـــد أعــاجــيــب الــزمــان هــمــة وطموحا 

وصبرا على املكاره( 

التي مر بها  أدت األطـــوار والــظــروف 
الزمان  أبــطــال  مــن  بطال  جعله  مــن  بابر 
العسكري  املــجــال  على  يقتصر  ال  وهـــذا 
إمنا  وإدارتها  الدول  وصناعة  والسياسي 
ثقافة  صــاحــب  كــان  فقد  إنسانيته،  فــي 
وفكر وكان متسامحا مع الديانات األخرى 

خاصة في الهند عندما أمر أتباعه عدم 
كثير  وكان  وطقوسهم،  ملعابدهم  التعرض 
القراءة واالطالع وحّصل في غزواته كتبا 
منها كتب ابراهيم اللودهي سلطان دلهي 
أسماه  الذي  أبدع اخلط  وقد  الهند،  في 
اخلط البابري هذا مما يدل على عقليته 
الفذة، ولم يثنه تخاذل أبناء عمومته عنه 
حتقيق  عن  صغره  من  ملكه  في  طمعهم 
غــايــتــه وال حــتــى شـــدة أعـــدائـــه األوزبـــك 
وانتصارهم عليه وطرده من بالده احملببة 

مسجد	بابري	في	الهند
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>	نصب	تذكاري	ميثل	بابر
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لقبله، وهذا ال يعني أنه كان معصوما من 
اخلطأ إمنا كما ذكرنا آنفا له ذنوب وقع 
مر  التي  القاسية  الــظــروف  نتيجة  فيها 
بها لكن من الله عليه بتوبة نصوحة حتى 
توفاه سنة ١٥٣٠م وترك لنا اآلثار العديدة 
ومنشآته الباقية في الهند ثالثة مساجد 
من  وغيرها  وآكــرا،  وسنبل  بت  باني  في 
الــبــســاتــني فـــي الــهــنــد وكـــابـــل وفــرغــانــة 
ومــــن يـــــزور أوزبـــاكـــســـتـــان وأفــغــانــســتــان 
آثــار ظهير  األيــام سيشاهد  هــذه  والهند 
أحد  على  وقفت  وقــد  بابر  محمد  الدين 
انديجان  منطقة  في  ومدرسته  بساتينه 
الروعة  غاية  في  فكانت  اوزباكستان  في 
بــابــر وجعل  الــلــه محمد  واجلــمــال رحـــم 

اجلنة مثواه.

و مــن أشـــعـــاره الــرائــعــه الـــدالـــه على 
عاطفته اجلياشة  قوله :

في  اإلنسان  يتذكر  ال  اإلنسان  )كما  أَنّ 

احملنة

 فإنه قلبه في الغربة ال يشعر بالسعادة

أب��دا  يشعر  ال  الغربة  ه��ذه  ف��ي   وقلبي 

بالسعادة

 فاإلنسان ال يسعد في الغربة(

وقوله :
) ليس هذا عهدنا باحلبيب وما عهدناه

 فقد ساقنا الهجر إلى منتهاه،  وبلغ بي 

الصبر مداه

 واي حيلة لإلنسان أمام تقلبات الزمان

بني  ظلما  األم��ر  عاقبة  ف��ي  تفرق  التي 

احلبيب وحبيبه(

XXXX
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يالَهذا الواقع املُوجع العدمي التهذيب! 
هذا الواقع نفسه هو َمْعَجن الكاتب؛ منه 
يستمد حكاياته، وبسببه يكتب. وألن هذا 
وألّن جمال  أمــراض،  من  يخلو  ال  الواقع 
ال  دومــا،  للكتابة  كافيا  ليس سببا  الواقع 
الكتابة  مياه  يحّرك  استفزاٍز  من  إًذا  بد 
يلهم  أن  جميل  ملنظر  وميــكــن  الــعــزيــزة. 
ــوحــة أو قــصــيــدة، لــكــن حـــني احلــديــث  ل
األسئلة،  تثير  فكرية  معرفية  كتابة   عن 
وتــنــزع األعــشــاب الــضــارة، فــإن اجلمال 
»التثويرية«،  للكتابة  رئيسا  محفزا  ليس 
ألن الكتابة عن اجلمال واالتساق احتفال 
بعارض  بومضة،  بلحظة،  وقتي  واحتفاء 
يعرض على الواقع. أما الكتابة التأصيلية، 
فمحركها الرئيس استفزاز، قد يكون على 
أو  منه،  أو غضب  الواقع  من  تقزز  شكل 
خـــوف، أو قــلــق، أو دهــشــة، وفـــي بعض 

األحيان القليلة انبهار بجمال فائق. 

أن  للكاتب  ميكن  كيف  هــنــا،  الــســؤال 
ينقل هــذا الــواقــع املــريــض ويــعــرضــه؟ ال 
تزيني  وأي  هــنــا،  التجميل  قــبــول  ميــكــن 
ليس  فاألديب  محالة،  ال  تزييف  هو  هنا 
مزيِّنا أو خبير »مكياج«. لكّنه أيضا ليس 
وتفصيل،  بــدقــة  اخلــبــر  ينقل  صــحــافــيــا 

فاألديب ليس كاميرا!

كــثــيــرا،  نـــتـــفـــذلـــك  أن  وهـــنـــا ميـــكـــن 
باملاينبغيات،  ونــتــشــدق  ــج،  ــدّب ون ونــنــّظــر، 
كثيرا،  سنثرثر  واملأموالت.  واملفروضات، 
ــودي الــواقــع املــريــض فــي أثــنــاء ذلك  وســيُ

)*(	كاتبة	كويتية.

تأديب األدب! 

بقلم: حياة الياقوت)*(
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بضحايا ُكثر. لكْن ال بد أن نحسم األمر، 
ونرسم خريطة الطريق، ونعثر على امللقط 
املناسب الصطياد جرثومة الواقع املوحل، 
أي  يتسخ  أن  دون  القارئ  على  وعرِضها 

الطرفني –الكاتب أو القارئ- بها.  

سورة يوسف

على  عملّي  مثال  أَيــوجــد  ستسألون: 
املريض كما هو،  الواقع  نقلت  »قصة« ما 

لكن كي تنسفه ال كي تؤسس له؟ 

نــعــم. ســـورة يــوســف، وحتــديــدا  اللهم 
امــرأة  مــع  الــســالم-  -عليه  يوسف  قصة 

العزيز غفر الله لها. 

هنا، جند مثاال على تصوير حقيقي ملا 
حدث، دون أن يتحول الوصف إلى وسيلة 
من وسائل التطبيع مع الواقع القذر. وهنا 
علّي أن أنــّوه أني ال أعامل ســورة يوسف 
أنها نص أدبي ال قدر الله، فهي نص فوق 
ــلــوّي، قــرآن يتلي،  ـــّي، نــص ســمــاوي ُع أدب
قصة من أحسن القصص، شيء يتعلم من 

األدباء وال يضاهئونه. 

الواقعة  نقل  أمــكــن  كيف  كــيــف؟  لكن 
من  واألهــم  بحياء؟  لكن  بأمانة  البغيضة 

هذا، كيف لْم يتأثر بناء القصة بذلك؟ 

ــا رعاكم  أمــا كيف حـــدث، فــحــدث -ي
بقدراتها  اللغة  الــلــغــة.  خــالل  مــن  الــلــه- 
وقــدرتــهــا  وبــالغــتــهــا  ومــرونــتــهــا  العظيمة 
واللغة الزم أصيل  على اإليحاء والتكنية. 
حقل  في  ُمهمة  املباشرة  فاللغة  لــأدب. 
القانون.  أو  الطب،  أو  التجريبي،  العلم 
لكن ملاذا –بربكم!- يريد أحد أن يستخدم 
هذه اللغة املباشرة والفّجة في كتابة عمل 
أدبي، يفترض به أن يسعى للجمال، على 

املستوى اللغوي على األقل؟ 

فــي ســورة يوسف جنــد ذكــرا مباشرا 
العزة  رب  لكن  اجلنسي،  التحرش  ملشهد 
قصه علينا بلغة تليق بجالله، وتليق باسمني 
من أسمائه احلسنى البديع واحليي. »وإن 
يكّني مبا شاء عّما شــاء« كما  َحّيّي،  الله 
قال ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا كان 
اإلبداع تََخلٌُّق بصفات اخلالق البديع كما 
ببقية  التخلق  املبدع  يرفض  كيف  يقال، 

صفات اخلالق، وحتديدا احلياء؟ 

ــة، أو  ـــّي ال يعني املــوارب واحلــيــاء األدب
أيضا  يعني  وال  اخلـــــداع.  أو  الــتــزيــيــف، 
التلغيز بغرض تشويق القارئ أو استفزازه. 
كل شيء،  يُقال  أن  األدبــي  غرض احلياء 
والتأثير  املقّصد  عن  تبحث  بطريقة  لكن 
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الذي يراد للقارئ أن يخرج به بعد قراءة 
النص األدبي. أما أن يأتيك أحد أصابته 
ويقول  الدميوقراطية،  من  ُمفِرطة  موجة 
الواقع  أنــه ليس له غــرض ســوى تصوير 
يجب  هــؤالء  فمثل  القارئ،  على  والباقي 
ليحولوهم  املــصــانــع،  كبار  إلــى  إرســالــهــم 
إلى آالت تصوير وآالت نسخ ملّونة، فهذا 

أجدى، وأنفع، وأوفر! 

على األدباء أن يسألوا أنفسهم: »هل 
هل  الــنــاطــور«؟  رأس  نريد  أم  عنبا  نريد 
نريد أن نِصف في أعمالنا حدثا بشعا في 
منه  ونقف  ما حدث،  لنعرف  العالم  هذا 
نعرف  لكي  أم  وأخالقيا؟  مبدئيا  موقفا 
وكأننا  للحكاية،  التفصيلية  التفاصيل 

ُعصبة تافهة في جلسة منيمة وهذر؟  

حتليل اآليات:

الــتــحــرش  واقــعــة  فــي  أكــثــر  فلنتوغل 
الــواردة في سورة يوسف. ماذا  اجلنسي 
قاله؟  وكيف  حــدث،  تعالى عما  الله  قال 

ورد املشهد في 3 آيات: 

ْفِسِه	 ِتي	ُهَو	ِفي	َبْيِتَها	َعن	نَّ }َوَراَوَدْتُه	الَّ
َقِت	اأَلْبَواَب	َوَقاَلْت	َهْيَت	َلَك	َقاَل	َمَعاَذ	 َوَغلَّ
ُيْفِلُح	 اَل	 ــُه	 ِإنَّ َمْثَواَي	 أَْحَسَن	 ــي	 َربِّ ــُه	 ِإنَّ الّلِه	

	ِبَها	َلْوال	أَن	 ْت	ِبِه	َوَهمَّ امِلُوَن	*	َوَلَقْد	َهمَّ الظَّ
وَء	 ِه	َكَذِلَك	ِلَنْصِرَف	َعْنُه	السُّ أَى	ُبْرَهاَن	َربِّ رَّ
 * امْلُْخَلِصنَي	 ِعَباِدَنا	 ِمْن	 ــُه	 ِإنَّ َواْلَفْحَشاء	
ُدُبــٍر	 ِمــن	 َقِميَصُه	 ْت	 ـــدَّ َوَق اْلــَبــاَب	 َواُسَتَبَقا	
َجَزاء	 َما	 َقاَلْت	 اْلَباِب	 َلَدى	 َدَها	 َسيِّ َوأَْلَفَيا	
أَْو	 ُيْسَجَن	 أَن	 	 ِإالَّ ُســـَوءًا	 ِبأَْهِلَك	 أََراَد	 َمــْن	

َعَذاٌب	أَِليٌم{ )سورة يوسف: 25-23(
)((

وصـــف الــلــه تــعــالــى مــحــاولــة اإلغـــواء 
الكلمة  نفسه«.  عــن  »راودتــــه  بـــاملـُــَراودة، 
	...{ نفسها  ــســورة  ال فــي  وردت  نفسها 
سنراود	عنه	أباه	...{، إذا الفعل بحد ذاته 
فعل محايد يعني طلب مع نقاش وإحلاح 
أَي  »راوده  العرب:  لسان  في  جاء  وحث. 

أَراده على أَن يفعل كذا«. 

يُراِوُد  أَبي هريرة: حيث  »وفي حديث 
ه أَبا طالب على اإِلســالم أَي يُراجعه  عمَّ
ه؛ ومــنــه حــديــث اإلســــراء: قــال له  ـــــرادُّ ويُ
موسى، صلى الله عليهما وسلم: قد والله 
أَدنــى من ذلك  ِإسرائيل على  بني  راوْدُت 

فتركوه.« )لسان العرب(.))(

أَراده	 أَي	 )))	»واإِلرادة	املشيئة	وأَصله	الواو،	كقولك	راوده	
الواو	سكنت	فنقلت	حركتها	 أَن	 ِإال	 أَن	يفعل	كذا،	 على	
املستقبل	 وفي	 أَلفًا	 املاضي	 في	 فانقلبت	 قبلها	 ما	 ِإلى	
الساكنة	 اأَللـــف	 ملجاورتها	 املــصــدر	 فــي	 وسقطت	 يـــاء،	

وعّوض	منها	الهاء	في	آخره.«	)لسان	العرب(

تأديب األدب
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الله  واختار  الطلب،  الفعل  أصل  إًذا، 
الغرض، لكن  لها معنى يفيد  تعالى كلمة 
يوحي ويكّني. فهي طلبت نفسه، )راودته 
عن نفسه(، واملقصود جسده وليس نفسه 
حتديدا، لكن الله كنى عن وظائف اجلسد 
االنتباه  يستحق  تعبير  وهـــذا  بالنفس. 
إلى  السامع  تنبيه  دون  املعنى  إليصاله 

حقارة الفعل.  

في  حتى  يتكرر  التعبير  هــذا  وجنــد 
الله  العزيز، حيث استخدم  امرأة  حديث 
مصطلحاتها  ال  هــو  مصطلحاته  تعالى 
بتصرف«  »اقتباس  هنا  فاالقتباس  هي. 
إذا جاز التعبير، وليس نقال َحْرفيا. فال 
أظن أبدا أن امرأة العزيز قالت }...	ولقد	
راودته	عن	نفسه	فاستعصم	...{ حتديدا. 
فال ال يعقل قياسا على سياقها النفسي 
تقول عبارة مهذبة موغلة  أن  واألخالقي 
راودتــه	 ولقد	 	...{ مثل  الكناية  لطف  في 
عن	نفسه	...{ لصويحباتها، وال أن تقول 
}	...	فاستعصم	...{ وكأنها تدين نفسها! 
»اّدعــى  »رفــض«،  »عاند«،  قالت  لعلها  بل 
}...	فاستعصم	 كلمة  أما  إلخ   ... العفة« 
...{ فتدل على التجائه إلى الله تعالى من 
عدوانها واعتصامه به، كلمة ال يعقل أن 

تستعملها ضد نفسها في حضور النسوة 
التافهات في مجلسها. 

 وقد ورد مثل هذا في القرآن الكرمي: 
ــُكــْم	َفـــِإن	َكـــاَن	َلــُكــْم	 ــُصــوَن	ِب ــَتــَربَّ ـــِذيـــَن	َي }الَّ
َوِإن	 َعُكْم	 مَّ َنُكن	 ــْم	 أََل َقــاُلــوْا	 الّلِه	 ــَن	 مِّ َفْتٌح	
َنْسَتْحِوْذ	 أََلْم	 َقاُلوْا	 َنِصيٌب	 ِلْلَكاِفِريَن	 َكاَن	
ــْؤِمــِنــنَي	َفــالــّلــُه	 ـــَن	امْلُ ــْعــُكــم	مِّ ــَن َعــَلــْيــُكــْم	َومَنْ
َيْحُكُم	َبْيَنُكْم	َيْوَم	اْلِقَياَمِة	َوَلن	َيْجَعَل	الّلُه	
)سورة  َسِبياًل{  امْلُْؤِمِننَي	 َعَلى	 ِلْلَكاِفِريَن	

النساء:141( 

حرفيا  منقوال  ليست  هنا  فالكلمات 
أن  يستقيم  ال  إذ  املــنــافــقــني،  لــســان  مــن 
وهم  »مؤمنني«  املؤمنني  املنافقون  يسمي 
يتحدثون مع الكفار عنهم! بل ال بد أنهم 
أن  الله  يأبى  لقبا  لقبا آخر،  يستخدمون 

يستعمله، ويلّوث أذن السامعني به.   

بكلمات  تعالى  اللُه  استبدل  لقد  إذا، 
العزيز الفجة، كلماٍت أرقــى. وهنا  امــرأة 
كيف  وسيقولون:  الواقعية،  دعــاة  سيبرز 
ال نـــدع الــشــخــصــيــات تــتــكــلــم بــلــســانــهــا؟ 
تعابير  وتعابيرها  ولغاتها  مجرمة  فهي 
يتكلم  أن  األدب  فــي  واألصـــل  مجرمني. 
املــجــرم كــاملــجــرمــني، واألمــيــر كــاألمــراء، 
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وإال،  كاملرفهني.  واملرّفه  كالعبيد،  والعبد 
حّيا  الــواقــع  نقل  فــي  األدب  ينجح  كيف 

غّضا للقارئ؟ 

السيد،  هــو  الــكــاتــب  أن  أقـــول  وهــنــا 
وهــو املــخــرج، وهــو الـــذي يــقــّرر أن مينح 
الشخصيات الواقعية التي يراها مناسبة. 
الــتــصــويــر  األدب  مـــن  املــقــصــد  فــلــيــس 
احلرفي للواقع )هذه مهمة قناة ناشونال 
جيوغرافيك!( بل تصوير ما يلزم ليوصل 
رسالة ما. وهذا التصوير األدبي يبيح بل 
يــعــّدل فــي تعابير  يتطلب مــن األديـــب أن 
بدال  العامة،  الفكرة  ليوصل  الشخصيات 
احلــرفــي.  بالنقل  األحــمــق  التمسك  مــن 
من  ــيــرا  كــث يـــحـــذف  األديــــــب  فــــإن  وإال، 
الزمني  الترتيب  فــي  ويلعب  األحــــداث، 
على  زمــنــا  فــيــقــدم  لـــأحـــداث،  الطبيعي 
زمن، ويرجع بالقارئ إلى املاضي، وبعض 
النهاية،  نقطة  مــن  قصته  يــبــدأ  الــكــتــاب 
كل  أليس  العقدة.  مــن  يبدأها  وبعضهم 
هذا كسر للواقعية؟ ملاذا ال يعترض أحد 
على تقنية االسترجاع )فالش باك( إذا؟ 
ُعدوا »جتميل« املصطلحات البذيئة تقنية 

أدبية من اليوم فصاعدا! 

مثال من األدب:

وما أطلبه ليس بدعة أدبية. وإذا أردمت 
في  نيسن  عزيز  التركي  فــاألديــب  مثاال، 
استخدم  يحيا«  وال  يعيش  »يحيى  روايته 
في بعض املواضع أسلوبا قريبا، حيث لم 
يضع ما قالته الشخصية، بل نقله بلطف 
على لسان الراوي. علما بأن الرواية تدور 
في سجن، ولكم أن تتخيلوا قلة بل انعدام 
تـــدور بني  الــتــي  التهذيب فــي احلــــوارات 
يقول  موضع  في  جنــده  لكننا  املساجني. 
رجولتي«.  تتحملها  لم  شتيمة  »فشتمني 
بالضبط،  نــــدري  ال  الــشــتــيــمــة؟  هــي  مــا 
لو  نحزرها  أن  الصعب  باألمر  ليس  لكن 
بنصها،  قالها  كان  ولو  يهمنا.  األمــر  كان 
يخجل  معظمنا  قبيحة  بعبارة  ألزعجنا 
مــن قــراءتــهــا بــصــوت عـــال. وفــي موضع 
آخــر جنــده يتحدث عــن ســجــني، فيقول 
ـــم تـــوفـــر األمـــهـــات  ــم ل ــائ »فــشــتــمــهــم شــت
واألخوات.« فرق كبير بأن يقول الشتيمة 
ينقلها  وأن  قائلها،  كما وردت على لسان 
بهذه الصيغة املوصلة لالنطباع املطلوب. 
طبعا، في مواضع أخرى من الرواية اختار 
هي،  كما  الفجة  الشتائم  بعض  ينقل  أن 
املثالني  لكني أضرب هذين  وهذا شأنه. 
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من روايته ألؤكد لكم أن األديب إذا أراد، 
ميكنه أن ينقل واقعا في منتهى قلة األدب، 
على  ينّشز  أن  دون  املعنى  يوصل  بشكل 

القارئ بوحل الفحش. 

)((
من  اآليـــات  هــذه  فــي  الثانية  القضية 
ســورة يوسف هي احلــذف من األحــداث، 
»ولقد  هــي  عــامــة  بــعــبــارة  عنها  والتكنية 
َفــْعــاَلت،  فعلت  أنها  فــواضــح  بــه«.  هّمت 
فلم يجد يوسف عليه السالم حال سوى 
الهرب منها. ماذا حدث؟ ماذا فعلت؟ غير 
مهم! »ليس كل ما يعرف يقال«، ذكر هذه 
التفاصيل نحر للحياء! مجددا، »هل نريد 
عنبا أم نريد رأس الناطور«؟ هل نريد أن 
ننقل ما حدث حلظة بلحظة في بث حي 
أن  نريد  ألنننا  الزبدة  نريد  أم  ومباشر، 
نقفز من هذه القصة للخروج إلى قضية 

أكبر ورسالة أكبر وموقف أخالقي؟ 

ومجددا جند التعبير	»هّمت	به«، وهنا 
معناها  عــن  انــزاحــت  اللفظة  أيضا جنــد 
فج  معنى  آخــر،  معنى  لتعّبر عن  األصلي 
وغير بــريء. هــّم أي عــزم، عزمت مــاذا؟ 
عامة،  الكلمة  هنا  عزمت.  مــاذا  معروف 

دون  السياق،  من  الــواضــح  املعنى  توصل 
االنحدار واإليغال.

والواقعية  جوقة  أعــضــاء  أحــد  أّن  لــو 
املشهد  كتابة  إعـــادة  لــه  قّيض  الوصفية 
سردا، فبحجة الواقعية سيضيف التالي:

• ــــغــــوص فـــــي عــمــق 	 طـــبـــعـــا كـــــي ن
أحــالم  لنا  سيصور  الشخصية، 

يقظة امرأة العزيز مثال. 

• ســيــصــور لــنــا »ولـــقـــد هــّمــت بــه« 	
تصويرا دقيقا بكل دقائقه. 

• وردت 	 كــمــا  األلــفــاظ  سيستخدم 
العزيز،  امــرأة  لسان  على  بالفعل 

ولن يحاول تهذيبها. 

سيقول قائل: وملــاذا املــواربــة؟ ملــاذا ال 
نــقــول مــا حـــدث بــصــدق؟ ملـــاذا نستخدم 
تعابير جميلة ألفعال قبيحة؟ هذا الواقع 

أيها النَّعام الدافن لرأسه! 

أقـــول – مــع اعــتــراضــي عــلــى اخلطأ 
املعلوماتي فيما يتعلق بدفن النعام لرأسه 
سنعّود  ألنــنــا  ذلــك  نفعل  ال  أقـــول  جبنا- 
السامع/القارئ عليها، فتغدو عادية. ألن 
التطبيع، يعني أن نفقد شهقة  هذا يعني 

م�ق���االت
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الرذيلة،  تثيرها  التي  والــقــرف  الصدمة 
يعني أن »نستصخر« أمام اخلطأ، يعني أن 
ال يثير فينا غضبا أو قلقا. مثل سكان املدن 
احلــرب، فيصير عندهم  عليها  التي متر 
عليهم.  تــكــراره  لكثرة  املـــوت  مــن  مناعة 
الوقع  ملنظره  وال  املــوت  لسيرة  يعود  فما 
الذي يثيره في نفس اإلنسان »الطبيعي«. 
بحجة  مشّوهة  نفسيات  نصنع  هنا  نحن 
الواقعية، وهذه النفسيات سيكون عندها 
لتقبل  فقط  ليس  غيرها  من  أكثر  قابلية 
ــعــودت عــلــى ســمــاعــه أو  وتــغــاضــي عــمــا ت
رؤيته أو قرائته، بل لفعله! جزء من روادع 
اإلحساس  هذا  الرذيلة.  »رهبة«  اإلنسان 
حينما  لكن  وشنيعا،  كبيرا  شيئا  فعل  أنه 
األبتر  سـ«يضيع  عليه  ويعتاد  األمــر  يكثر 
الشعبي!  التعبير  يقول  كما  البتران«  بني 
ألم تقل العرب، »أجرأ الناس على األسد، 

أكثرهم له رؤية«؟ 

رغـــم تــوبــة امــــرأة الــعــزيــز، تــخــرج من 
السورة قد سقطت هذه اإلنسانة من عني 
في  إحــداهــن  تفكر  أن  ناهيك  الــســامــع. 
محاكاة من فعلت حتى من باب الفضول 
قصت  لو  الواقعة،  هذه  لكن  الطيش.  أو 
البعض  حرضت  لرمبا  أخـــرى،  بــعــبــارات 

قريب.  ســيــاق  تــوّفــر  إذا  محاكاتها  على 
مثل تلك األفالم التي تزعم أن حتذر من 
ظاهرة ما، وإذا بها في النهاية تعلم الذي 
ثم نصيح  يــرى.  يفعل مثل ما  أن  يعلم  ال 
»أال ليت، أال ليَت«! وفروا صياحكم أيها 
وأفواهكم  أوكــت،  أياديكم  »األالليتيون«، 

نفخت، وأقالمكم كتبت.  

مثال من األدب: 

سيقول قــائــل، هــذا خــاص بــالــقــرآن. 
ولأدب قواعده التي متنع هذا القدر من 
احلذف. حقا؟ ماذا لو جئتكم مبثال ألحد 
محفوظ  جنيب  الواقعية؟  املــدرســة  وراد 
في مجموعته القصصية »الشيطان يعظ« 
وفي قصة »الرجل الثاني« حتديدا، جند 
أن األحـــــداث حتـــوي جــرميــة اغــتــصــاب. 
وهــــذه اجلــرميــة جــوهــريــة فــي الـــروايـــة، 
الذين  األدبــــاء  بعض  يفعل  كما  وليست 
ـــوم حلشو  ـــن ــضــعــون مــشــاهــد غــــرف ال ي
املراهقني،  بهرمونات  اللعب  أو  رواياتهم، 
كــي متــنــع كتابهم  الــرقــابــة  أو الســتــفــزاز 
الــواقــعــة حتدد  هــذه  الــصــيــت.  ومتنحهم 
بقية أحداث القصة، وإلغاؤها يعني نسف 
لقد  مــحــفــوظ؟  فعل  فــمــاذا  للقصة.  تــام 
جتاوز مشهد االغتصاب برمته! نعم، لقد 
القارئ  وتــرك  املشهد،  هذا  حذف طوعا 

تأديب األدب
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الالحقة  األحــداث  ما حــدث من  يستنتج 
البعض درسا  يلقن  أديب واقعي  له. هذا 
في األخالق، وفي األملعية األدبية أيضا. 

ضرورة أدبية: 

ــة  ــي ــروائ الــبــعــض يــصــور الـــضـــرورة ال
يجوز  ال  قواعد  شعرية،  ضــرورة  وكأنها 
كــســرهــا. بــيــنــمــا هـــي فـــي واقـــــع احلـــال 
ضرورات تقديرية، واألديب األريب يعرف 
فإما  يعرف،  ال  الــذي  أما  يطّوعها.  كيف 
أن يتعلم، وإما أن يفكر جديات في تغيير 

مهنته إلى التصوير الفوتوغرافي. 

ــوجــد شـــيء فـــي الـــقـــرآن الــكــرمي  ال ي
حتت بند »غير صالح ملن هم دون الثامنة 
عشرة«. بالله عليكم، هل يُحرج أحد من 
قراءة طفل سورة يوسف؟ هل يبحث أحد 
السورة  هــذه  ليخفي  مجّزأ  مصحف  عن 
رقي  ألن  ال،  اللهم  يقرأها؟  ال  حتى  عنه 
يهيج  أن  دون  الــواقــعــة  عــن  يتكلم  الــلــغــة 
يجوز.  ال  مــا  على  العني  يفتح  أو  شــهــوة، 
أديــب  ألي  مسبق  متطلب  يــوســف  ســـورة 
الدرامي  الفني  أو  اللغوي  املستوى  على 
أو األخالقي الرسالي: عليكم بها إعرابا، 

وتعلّما. سورة  وتأمال،  وتفسيرا،  وحفظا، 
يوسف ضرورة لكل أديب. 

عزيزي	الروائي	الصغير،،

بطولة.  ليس  املــريــض  ــواقــع  ال كشف 
الصفراء  والصحف  الفضائحية  املجالت 
تفعل ذلك طوال الوقت. أن تظهر الباطل 
باطال، أن تبطل محاوالته لتجميل نفسه، 
البطولة. وأن تظهر احلق حقا،  تلك هي 
تلك هي الكرامة واملوهبة األدبية. ما عدا 
ذلك مجرد رتع وركوس في الفتنة وإخالد 

إلى األرض.

للحياة،  االتـــزان  إعـــادة  أديــبــا  مهمتك 
في  السليم  نصابها  فــي  األمــــور  ووضـــع 
الواقع.  أنف  رغم  وقلوبهم  الناس  عقول 
ال أن تتحول إلى بوق للواقع وموظف في 

إدارة تسويقه! 

البشرية،  الــنــفــس  حــقــارة  تــصــويــر 
وبـــــــذاءة أفـــعـــال الـــبـــشـــر، وانــحــطــاط 
املــجــتــمــع، وفــســاد الــســلــطــة، كــل هــذا 
أن  من  متكنت  إذا  إال  للباطل،  إحياء 
تخرج القارئ بحالة مقت لهذه األوضاع 

العفنة. هنا، تكون أنَت أنَت!. 

XXXX
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الكويتي	 السبيليات	هي	رواية	للكاتب	
إســمــاعــيــل	فــهــد	إســمــاعــيــل،	صـــدرت	عــام	
2015	بواسطة	مؤسسة	نوفا	بلس	للنشر	

الرواية	ضمن	 هذه	 كانت	 ولقد	 والتوزيع،	
بوكر	 العاملية	 للجائزة	 القصيرة	 القائمة	
النهائية	 القائمة	 هــي	 العربية	 لــلــروايــة	

للجائزة.

السبيليات  قراءة  األولى وعند  للوهلة 
الـــروايـــة حتمل  هـــذه  أن  لــلــقــارئ  يتضح 
الكاتب  بها  مر  مهمومة  جتربة شخصية 
حيث  إسماعيل،  فهد  إسماعيل  الكويتي 
وهي  الكاتب،  أهــم  ما  أكثر  عن  تتحدث 
احلرب التي دارت بني العراق وإيران في 
النفسية التي سببتها  الثمانينيات واآلثار 
والتهجير  العراقية،  األســر  لــدى  احلــرب 

رواية السبيليات..

ما لم يرد ذكره من سيرة حياة أم القاسم

بقلم: د. محمد راشد الندوي)*(

م��ق��������االت

)*(	كاتب		هندي.

كانت  احلـــرب حيث  بسبب  الـــذي حــدث 
األســــر الــعــراقــيــة تــضــطــر لــتــرك قــراهــا 
ساحة  أصبحت  مدينتهم  ألن  ومساكنها 
حربية كبيرة، ولم تعد املكان الذي ميكن 
التي  الهادئة  باحلياة  األسر  فيه  تنعم  أن 

اعتادوا عليها.
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ســــرد الــكــاتــب في 
ـــــا مــر  ــــه أحـــــداًث ــــت رواي
وعايشها  بنفسه  بــهــا 
ــاء احلــرب  ــن بــالــفــعــل أث
آثارها  يــرى  كــان  التي 
بــعــيــنــيــه حـــني أوفـــدتـــه 
 1988 عــــام  جــريــدتــه 
تــقــريــر صحفي  لــعــمــل 

عن آثار احلرب.

ــكــاتــب »أم  ال جــعــل 
روايته  بطلة  القاسم« 

عايش  التي  القصة  تلك  تسرد  مــن  هــي 
أحداثها بنفسه، تلك السيدة العراقية التي 
بالفعل كانت تسكن  والتي  للبصرة  تنتمي 
السبيليات،  قرية  فــي  الكاتب  جــوار  فــي 
التي تركها سكانها هرًبا من  القرية  هذه 
القاسم  أم  تركها اجلميع وظلت  احلــرب، 
وكــأنــهــا َمـــن بــقــيــت لــتــدافــع وحــدهــا عن 
وحفاًظا  العسكرية  الــقــوات  ضد  قريتها 
على ذكرى زوجها الذي رحل عن الدنيا، 
فمكث وكأنها تتحدى احلرب واحلزن في 

آن واحد.

ــكــاتــب بــالــفــعــل فـــي جتسيد  أمــعــن ال
األحـــداث، حتى تظن عند  تفاصيل هــذه 

تستطيع  أنــك  قــراءتــهــا 
ــــة ألـــوانـــهـــا وســمــاع  رؤي
أصــــــوات شــخــصــيــاتــهــا 
ـــحـــدث مـــــن حـــولـــك  ـــت ت
بــل وتــشــم رائــحــة هــواء 
ـــــة الـــســـبـــيـــلـــيـــات  قـــــري
عروشها  على  اخلــاويــة 
التي  القاسم  أم  إال من 
قــــــام الــــكــــاتــــب بـــرســـم 
شــخــصــيــتــهــا بــطــريــقــة 
أقـــــل مــــا يــــقــــال عــنــهــا 
إنــهــا واقــعــيــة تكتسي بــعــبــاءة اخلــيــال في 
آن واحــــد، اســتــطــاع الــكــاتــب رســـم هــذه 
التفاصيل برغم قلتها حيث كانت الرواية 
تتكون من بضعة أوقــات فارقة فقط في 
والتهجير  زوجها  كموت  القاسم  أم  حياة 
من األرض واألحالم التي راودتها والعودة 
والوقت األهــم والــفــارق هو وقــت احلرب 

التي عايشتها أم القاسم وآثارها عليها.

الزمان

في الفترة بني سنة 1980 وسنة 1988 
امتد  اإليــرانــيــة  العراقية  احلـــرب  وأثــنــاء 
شــريــان أخــضــر، بدايته مــن شــط العرب 
قرية  في  الغربية  الصحراء  عند  وينتهي 

إسماعيل	فهد	إسماعيل
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81
العدد 574 مايو 2018

الذي  الوقت  ذلك  في  السبيليات،  تدعى 
لم يكن املاء يصل فيه إلى غابات النخيل 
املــوجــودة فــي غــرب شــط الــعــرب نتيجة 
التي  األنهار  مداخل  بــردم  القوات  لقيام 
هذا  وكــان سبب  العرب،  من شط  تتفرع 
القاسم،  أم  تدعى  امــرأة عجوز  اخلضار 
امرأة تتسم بالصمود واإلصرار والتحدي 
هذه  في  احلياة  بنشر  قامت  واإلخــالص 
وجفت  الثمار  فيها  ذبلت  أن  بعد  القرية 
فيها األشجار، بل وقامت بزرع األمل في 

نفوس ساكنيها من اجلنود.

املكان

األماكن التي ميكنك أن تقوم بزيارتها 
السبيليات  لرواية  قراءتك  أثناء  بعينيك 
والتي كان لها تأثير كبير هي مقام سيد 
رجـــب والــنــهــر والــنــخــيــل وقــريــة النجف 
ـــيـــوت جـــيـــران أم الـــقـــاســـم فـــي قــريــة  وب
الرواية األحداث  السبيليات، حيث تسرد 
على  وعائلتها  الــقــاســم  أم  أجــبــرت  الــتــي 
ولكن  الــنــجــف،  ــى  إل مــن قريتها  اخلـــروج 
إلى  فتضطر  زوجها  يتوفى  الرحلة  أثناء 
دفنه بني نخلتني على جانب الطريق إلى 
الــنــجــف، تــلــك الــقــريــة حــيــث سكنت في 
هناك،  الكبرى  ملقبرتها  اجلنوبية  اجلهة 

وبعد سنوات تترك أم القاسم عائلتها من 
رفات  عن  للبحث  وتذهب  وأحفاد،  أبناء 
زوجــهــا حــيــث دفــنــتــه صــامــدة أمـــام ذلــك 
الــدمــار الــذي سببته احلــرب وأمــام ذلك 
احلزن الذي لم يفارقها على موت زوجها، 
النهاية في  القاسم في  أم  تنجح  وبالفعل 
معها  وتــأخــذه  زوجــهــا  رفــات  العثور على 
إلى مسقط رأسها قرية السبيليات لتقوم 
بعدها  تشعر  حيث  هناك  والبقاء  بدفنه 

بالهدوء واالطمئنان.

الشخصية احملورية

الشخصية  بال شك  وهي  القاسم،  أم 
ـــًرا فــــي قــريــة  ـــي ـــأث ــــر ت ــــث ــــة واألك احملــــوري
السبيليات، جسدت كيف يكون حب األرض 
والتعلق بها وكيف يكون اإلصرار والوفاء 
من  القيم  هــذه  مت جتسيد  واإلخــــالص، 
خالل املواقف التي مرت بها أثناء احلرب 
وكيف أصرت على البقاء في قريتها برغم 
حتولها إلى ساحة حرب، بل وأصرت تلك 
قريته  زوجها في  دفن  الوفية على  املــرأة 
التي عاش بها حياته، جعلت هذه املواقف 
محبوبة  بطلة  القاسم  أم  مــن  شــك  وبــال 
جتسد الوفاء مبعانيه البليغة كلها، جعلتنا 

مطمئنني لها ومتعلقني بها.

رواية السبيليات
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الرؤية

الـــكـــاتـــب الــكــويــتــي إســمــاعــيــل فهد 
ــعــض األســـئـــلـــة الــتــي  ــل يـــبـــرز ب إســمــاعــي
اختلجت نفسه، والتي تتحدث عن احلرب 
وعن آثارها وعن قدرة البشر عن التعايش 
معها واألساليب التي يتم اتباعها لتحقيق 
ذلـــك، أيــًضــا يــحــاول الــكــاتــب فــي روايــتــه 
احلياة  ونابضة  مزهرة  أخــرى  روح  خلف 
على النقيض متاًما من روح احلرب املليئة 
باملوت والدمار، ينظر الكاتب هنا لضراوة 
يخلق  ثــم  وفــواجــعــهــا  ووحشيتها  احلـــرب 
سيرة أخرى ضد احلرب ومفعمة بالسالم 
واخلير، حيث يتم بناء القرية التي دمرتها 
التي  الشخصيات  بعض  بــأيــادي  احلــرب 

أفجعتها احلرب بشكل كبير.

القاسم  أم  أمــا عن عالقة احلــب بني 
ــرز فـــي جــمــيــع فــصــول  ــب وزوجـــهـــا فــهــي ت
القاسم في  أبي  تنتهي مبوت  وال  الرواية 
الـــروايـــة، بــل إن عــالقــة احلـــب تلك  أول 
تتجدد في الرؤى التي تراها أم القاسم في 
منامها كل يوم حيث تكلمه وتتحدث معه 
مخففا عنها فواجع احلرب، تلك احلرب 

التي وبرغم ضراوتها لم جتبر أم القاسم 
على التنازل عــن دفــن رفــات زوجــهــا في 
موطن رأسها وال عن العودة إليها والبقاء 
فيها، وبالرغم من ذلك فأم القاسم كانت 
الساذجة  األسئلة  بعض  تسأل  ما  دائــًمــا 
عن موعد انتهاء هذه احلــرب وعــودة كل 
مــن كــان إلــى ديـــاره مــرة أخــرى وتتساءل 
ومن  االستنزاف  حــرب  تعنيه  عما  دائًما 
هو الطرف املستنِزف والطرف املستنَزف، 
املجند  إلى »صــادق»  أسئلتها  توجه  حيث 
يوًما  الــرد على أسئلتها  الــذي لم يستطع 

فبقيت أسئلة بال إجابات.

النهاية

الــروايــة	فكانت	مثل	 أمــا	عــن	خــامتــة	
لوحة	 على	 وضعها	 يتم	 فنية	 ملسات	 آخــر	
لنا	 لتعبر	 فائقة	 بعناية	 رسمها	 مائية	مت	
واإلخــالص،	 للوفاء	 الرحيب	 املفهوم	 عن	
نهاية	 لروايته	 أن	يضع	 الكاتب	 قرر	 حيث	
أفضل	 هــو	 األمـــل	 بـــأن	 تخبرنا	 مفتوحة	
آلية	ميكن	بها	حتقيق	أحالمنا	عن	اخلير	

والسالم..	أحالم	أم	القاسم.

XXXX

م�ق���االت



بريشة  الفنانة التشكيلية منال أحمد الشريعان

شــعـــــــــــر
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رم������ض������اُن أق�����ب�����َل ه�����ل ل������ُه م�����ن ق���ائ���ْم

����ه����ا ك���ال���ص���ائ���ْم ُي���ح���ي���ي ال���ل���ي���ال���َي ك����َلّ

ف�����ي�����ه�����َنّ ي�����دع�����و ال������ل������َه ج������ل ج����الل����ُه

ًي�����ا ل���ل���ف���ض���ِل ل����ي����َس ب���ن���ائ���ْم ُم�����ت�����ح�����ِرّ

ال���ف���ض���ُل ف���ي ال���ع���ش���ِر األواخ��������ِر ث��اب��ٌت

ُم�����ت�����ن�����ق�����اًل ف�������ي ك�����������ِلّ ع�����������اٍم دائ���������ْم

ف�������ي ل�����ي�����ل�����ٍة اخل�������ي�������ُر ف����ي����ه����ا ك�����ائ�����ٌن

ع����ن أل�������ِف ش����ه����ٍر ه����ل ل���ه���ا م����ن ه���ائ���ْم

َم�����ح�����روُم م����ن ل����م ُي���ح���ي���ه���ا م��ت��ك��اس��ال

ف�����ض�����اًل ع����ظ����ي����ًم����ا ث�����اب�����ًت�����ا م����ت����وائ����ْم

ل���ي���ل���ُه أُلح��������ِي��������َي  وف�����ق�����ِن�����ي  رِبّ  ي������ا 

وأك���������وَن ف����ي ب���ح���ِر ال���ف���ض���ائ���ِل ع���ائ���ْم

واغ�����ف�����ْر وس�����ام�����ْح واِل��������������َدَيّ وآِل����ه����ْم

ق���ائ���ْم أو  س������اج������ًدا  رج������وُت������ك  ���������ي  إِنّ

XXXX

رمضاُن أقبَل

م: فهد بن عيد الكريباني)*(
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ش��ع������������ر

)*(	شاعر	كويتي.
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أم�����������ي�����������ر ال�������������س�������������الم ورم����������������������ز ال���������س���������الم
وق��������������ل��������������ب رح��������������ي��������������م ب��������������أه��������������ل ك����������������رام

ت��������������ؤل��������������ف ب��������������احل��������������ب ب�����������������ني األن����������������������ام
وت����������������دع����������������و ل���������س���������ل���������م ب�����������ك�����������ل ن��������ظ��������ام

ي����������ق����������ي����������م ب������������������ه ال������������������ع������������������دل ح���������ري���������ة
وي���������س���������م���������و ب��������������ه ك���������ج���������ن���������اح احل���������م���������ام

»أم���������������ي���������������ري» وق�����������ائ�����������د ك�����������ل ال�������ش�������ع�������وب
ب�����������ط�����������ي�����������ب.. وع������������������ز م�������������ل�������������وك  ع�������ظ�������ام

د. فاطمة العبدالله العبيدان)*(

أمير السالم

)*(	شاعرة	كويتية.

ش��ع������������ر
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ل��������������ك ال����������ف����������ض����������ل ف��������������ي أم��������������رن��������������ا ك�����ل�����ه
ول������������ل������������ه ن�������������������ور ل����������ن����������ا ف��������������ي ال����������ظ����������الم

ه������ن������ا ي��������������������������زال  ال  »وج�����������������اب�����������������رن�����������������ا» 
»وس���������������ع���������������د» أب�����������������ي ك����������ل����������ي����������ث.. ه�������م�������ام

وأس���������������������������������رة ح�����������ك�����������م ل�����������ن�����������ا أجن���������ب���������ت
ش�����������ي�����������وخ ال�����������ت�����������واض�����������ع واإلح���������������ت���������������رام

ل����������ش����������ع����������ب م����������ط����������ي����������ع م������������ح������������ب ل������ه������م
ن������������ص������������وح ص�����������������������دوق وع������������������ف ال���������ك���������الم

»أم�������������ي�������������ري» ووال�������������������د ش������ع������ب������ي احل�����ب�����ي�����ب
ل����������ك ال��������������������روح ت���������ف���������دى مب�������س�������ك اخل�������ت�������ام

ع������ظ������ي������م ك������������������������رمي  رب  ودع������������������������������������وة 
ل������ي������ح������ف������ظ������ن������ا »ب����������ك����������وي����������ت ال�����������س�����������الم»

XXXX

ش��ع��������ر



بريشة  الفنانة التشكيلي طارق العبيد

قــصـــــــــــة
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خالل عملي بصفتي طبيب جراحة, ألتقي في بعض األحيان طالبًا من املدارس 
فيها  يعمل  التي  األج��واء  معرفة  على  حرصهم  بدافع  للمستشفى  يأتون  الثانوية 
األطباء. لذا فإنهم يزوروننا في ساعات الدوام الرسمي, إلى جانب األوقات التي يتم 
استدعاؤنا فيها للحاالت العاجلة, حيث يشاهدون كيفية تعاملنا مع حاالت الطوارئ.

وهذه القصة املعنونة )حياة باهتة Lifeless( هي عبارة عن محاورتي لطالبة 
ثانوية تواجدت في أثناء استدعائي للمستشفى.

أثناء  في  بالكامل  احمل��اورة  القصة تكشف عن حدوث هذه  األخيرة من  والفقرة 
التعامل مع حالة طارئة, عندما كنا نعالج إحدى املريضات بواسطة إنعاش القلب 
والرئتني, ولكنها فارقت احلياة في النهاية . أحداث هذه القصة واقعية, ولكنني آثرت 

أن أصيغها بنفس درامي بإسباغ املشاعر املؤثرة عليها .

حياة باهتة

تأليف: د. فهد الصالح)*(
ترجمها عن اإلنكليزية: د. طارق عبدالله فخر الدين)*()*(

تقدي�����م للقصة

)*(كاتب	كويتي	يبلغ	من	العمر	29	عامًا.	درس	الطب	في	الكلية	امللكية	للجراحني	في	دبلن	بإيرلندا،	وهو	حاليًا	جراح	
حتت	التدريب	في	معهد	الكويت	للتخصصات	الطبية	)كيمز(.	شغوف	بالكتابة	التي	يلجأ	إليها	للتعبير	عن	مشاعره	
 Kuwait الكويت	 كتاب	 نــادي	 موقع	 في	 وينشر	 اإلجنليزية	 باللغة	 يكتب	 العمل.	 أثناء	 في	 تتملكه	 التي	 العميقة	

الوجدانية. واملقاالت	 القصيرة	 القصص	 أعماله	 تشمل	 منتظمة.	 بصفة	 	Writing Club
)*()*( كاتب	كويتي.

قصة مترجمة
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ال أظن أنني أمتلك إجابة هذا السؤال:

ملاذا أصبحت طبيباً؟ هل ألن والدي كان طبيباً؟ رمبا.

هل  مهنته.  ال ميثل  فإنه  ولذلك،  اإلداريـــة.  لأعمال  وقته مخصص  أغلب  ولكن 
أصبحت طبيباً بسبب املكانة املتميزة التي يسبغها هذا اللقب؟ بالطبع ال. هل بسبب 
يعادل  راتباً  نستلم  وال  لساعات طويلة  نعمل  األطباء  إننا معشر  ؟ بصراحة،  الراتب 
مجهودنا. هل بسبب رغبتنا في إنقاذ حياة املرضى؟ ولكن يجب أن تعرفي اإلشكالية 

التي يطرحها هذا التساؤل.

أنا مرتبط عاطفياً  ولكن هل  فعله  الواجب  األمر  الناس هو  إنقاذ حياة  أن  أعلم 
أسوأ  هو  اإلنــســان  بــأن  أعتقد  فإنني   ! اإلطـــالّق  على  ـــداً..  أب اإلنسانية؟  باجلوانب 

املخلوقات التي تدب على هذه األرض.

كل ما أستطيع قوله هو أنه في مرحلة ما كانت تداعب مخيلتي فكرة أو خاطرة 
تالشت مبرور الزمن.

فإذن، ما الذي يحفزني للذهاب إلى عملي كل يوم، وعملي هذا ال مينحني الشعور 
بالسعادة أو السرور؟

أذهب ملعاينة أناس استبدت بهم اآلالم الفظيعة التي ال أستطيع عالجها، ولكنني 
املريض  عائلة  أفــراد  من  العديد  أشاهد  عملي  في  على جتاهل صرخاتهم.  اعتدت 

وأصدقائه وهم يذرفون الدموع في املمرات، ولكنني أجتنبهم.

أذهب ملعاينة مريض لن يكون موجوداً على قيد احلياة في اليوم التالي، أو مشاهدة 
شخص يلفظ أنفاسه األخيرة أمامي. واألسوأ من ذلك هو قيامي بإخبار أحدهم بأنه 

سوف ميوت قريباً.

لقد اعتدت على مشاهدة الدماء تسيل أمامي إلى حد االستمتاع . معدتي تزمجر 
بفعل رائحة احتراق العضالت والشحم، ما يذكرني بالطعام. ولقد تعايشت مع منظر 

حياة باهتة
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البول والبراز )وأحياناً السوائل البدنية األخرى( التي اعتادت الزحف على أحد جوانب 
الزي الطبي الذي ألبسه واالستقرار عليه.

كل صباح، أذهب لشق أجساد الناس والعبث في أحشائهم. أفعل كل ذلك صباح 
كل يوم، ثم أعود إلى البيت في آخر النهار وأستمتع بالنوم العميق في كل ليلة. كيف 

يكون هذا؟ وملاذا؟

بصراحة، ال أعرف اإلجابة.

كل الذي أستطيع أن أقوله لك، في حال قررت دراسة الطب، هو أن حياتك سوف 
تتغير . فأنت اآلن بريئة إلى حد السذاجة، تستوعبني كل ما يعلمونك إياه، ويستطيعون 

بسهولة تشكيل ذهنيتك.

واملــقــاالت،  الكتب  من  لها  نهاية  ال  قائمة  يعطونك  عندما  معهم  رحلتك  ستبدأ 
مأى  غرفة  إلى  يأخذونك  ذلك  وبعد  جميعاً.  حفظها  عليك  ينبغي  بأنه  ويخبرونك 
باجلثث البشرية ويطلبون منك العبث بها والتعلم من خاللها. ثم يأتون بك ملقابلة أناس 

يأمرونك بوخزهم وتفحصهم واالستماع إليهم.

ومبرور الزمن، يتحول املريض إلى لغز يستدعي احلل. سوف تبدئني برؤية األشياء 
اإلطــالق، وسوف  على  ببالك  تخطر  لم  أمــوراً  منظور مختلف. سوف تالحظني  من 

تلتقطني وتلمسني أشياء لم يكن مفترضاً بك مقاربتها في ماضي األيام.

وعندما تغوصني أكثر في أعماق املعرفة الطبية سوف تالحظني قلة خروجك من 
املنزل. سوف تنحسر لقاءاتك مع األصدقاء واألهل، وسوف تستمرين على هذا املنوال 
إلى احلد الذي سوف تنسني معه متى كانت آخر مرة مارست فيها حياتك االجتماعية 

وشعرت بالسعادة.

سوف يتسلط عليك باستمرار هاجس مغادرة أي مكان تكونني فيه لالختالء إلى 
القراءة و الدراسة. ستكونني دائماً على أمت االستعداد لالمتحانات. ال جتعلينني أبدأ 
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في احلديث عن االمتحانات ! ما عليك سوى التركيز على ما سأقوله لك. ال أذكر أي 
وقت في حياتي منذ أول صف دراسي التحقت به إلى يومنا هذا، لم أكن فيه معرضاً 
تأهب  أن أعيش في حالة  لزاما علي  كان  لقد  السنة.  لالمتحان في وقت ما خالل 

مستمر لالمتحان بطريقة أو بأخرى.

وهكذا، فإن حياتك االجتماعية سوف تتألف من سلسلة من اجللسات الدراسية مع 
زمالئك، والذهاب إلى املستشفيات لتطبيق ما درست على بشر حقيقيني

سوف يالحظ الناس أنك تستغرقني أكثر فأكثر في اإلنطوائية. سوف تنسني جميع 
املهارات االجتماعية ومهارات التواصل التي كنت تتمتعني بها.

ويعقب ذلك شعورك بأن التفاعل على املستوى اإلنساني قد أصبح أمراً مزعجاً، 
وسوف يبدأ املسؤولون في املستويات العليا في كلية الطب بإعطائك دروساً في كيفية 

التعامل مع البشر.

وقد تتساءلني: ولكن ألم ندرس كل ذلك عندما كنا صغاراً؟

البد أن تتذكري أنك قد فقدت هذه املهارة في أثناء دراستك امليدانية. لذا سوف 
يعلمونك كيفية التحدث، وماذا تقولني، والتعبيرات الوجهية املناسبة، وكيفية »الشعور» 
وكيفية » التقمص العاطفي ». سوف يعلمونك متى وأين ميكنك التماس مع الناس. أي 
أنهم بشكل أساسي يعلمونك فن الكذب وكيفية التخلص بحذلقة كالمية من املواقف 

الصعبة.

وبينما يبدأ ذلك في احلدوث ومتضني فيه، سوف جتدين نفسك وقد فقدت تعلقك 
مؤلفة من عدة  لعبة  اآلن مجرد  اإلنسانية. فهم قد أصبحوا  بإخوانك في  بالتدريج 
ألغاز تتطلب التسلي بها وحلها. وبعد ذلك ستتولد لديك الرغبة في التعامل مع ألغاز 
أكثر تعقيداً ألن األلغاز البسيطة لم تعد جتذبك. سوف تقولني »الكل يستطيع حل هذا 

اللغز«. إنني أحتاج إلى حتد أكبر.

وسوف تقومني بكافة تلك التصرفات عن عمد.

حياة باهتة
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دعيني أقول لك أن العواطف هي العدو اللدود للطبيب املمارس. فاملشاعر تؤثر 
سلباً في األحكام . عندما تبدئني بالنظر إلى املرضى على اعتبار أنهم من بني البشر، 
سوف ينهار العالم من حولك . ولن تستطيعي حل اللغز إن تأثرت مبعرفة أن كل قطعة 

تدخلينها في مكانها سوف تسبب األلم.

لن تتمكني من شق جسد إنسان عن قصد إن بدأت في التفكير برأيه في ذلك، أو 
ماذا سوف يحدث إن مات. ذلك أن العواطف تؤدي بنا إلى جتشم مخاطر غير الزمة، 
التوقف عن بذل  أنها متنعنا من  نبالغ في أفعالنا. واألهم في ذلك كله  فهي جتعلنا 
املزيد. ففي حالة التعلق العاطفي بأحد الناس، يصبح أمر اتخاذ قرار التوقف أمراً في 
منتهى الصعوبة. إنه قرار: ال أستطيع فعل املزيد. دعه ميوت. فالعواطف جتعلنا نبذل 

مجهوداً إضافياً حتى لو علمنا أن ذلك لن يؤدي إلى نتيجة.

إنسانيتك  املبدأ، سوف تسلب منك  ذلك؟ من حيث  بعد  الذي سوف يحدث  وما 
كلية الطب هي محاولة حتويلك  للعواطف. لهذا، فإن مهمة  وسوف تصبحني فاقدة 
إلى شخصية معادية للمجتمع . وسوف يستمر ذلك لغاية وصولك إلى أعلى مستوى، 
وأرقى املراتب، عندما يكون األمر الوحيد الذي يستثيرك هو حل لغز مريض مشرف 

على املوت. فإن استمراره على قيد احلياة هو الشيء الوحيد الذي سوف يرضيك.

لن  و  املريض،  إنقاذ حياة  باهتة كي تستطيعني  تكون حياتك  أن  باختصار، يجب 
تشعري بنبض حياتك إال عندما يوشك أحدهم على فقد حياته.

باملناسبة، تستطيعني التوقف عن إعطائها مزيداً من الكمام، فلقد ماتت منذ فترة.

تستطيعني تنظيفها وتغطيتها، وسوف أستعد إلبالغ الناس املنتظرين في اخلارج 
بالنبأ املفجع.

أرجو أن تخبريني أي من تعابير وجهي أنسب لهذه املهمة.... التعبير األول... أم 
التعبير الثاني؟

التعبير األول ... أـليس كذلك؟ فإنني دوما اعتقدت أن التعبير الثاني مبالغ فيه. 
على كل حال ... سألقاك على اجلانب اآلخر.
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بريشة  الفنانة التشكيلي غالب طاهر

أخبار ثقافية
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ــقــافــة  ــث  إنــــهــــا تــــونــــس ال
والفنون،  واآلداب  واملثقفني 
واألطـــفـــال عــشــاق الـــقـــراءة، 
فــــي مـــــــرآة مــــعــــرض تــونــس 
الدولي للكتاب الذي اختتمت 
في  والثالثون  الرابعة  دورتــه 
اخلــــامــــس عـــشـــر مــــن شــهــر 
إبريل 2018، والذي يقدم كل 
للمشهد  إضــاءة مشرقة  عــام 

الثقافي التونسي والعربي. 
ــت   هـــــذه الــــنــــافــــذة جــذب
أقبلوا  زائر  ألف   300 قرابة 
على املعرض هذا العام، بكل 
شغف ورغبة في االرتواء من 

ينابيع اإلبداع املتنوعة.
وأجنبياً  عربياً  بــلــداً   32
ـــــدور نــشــر وصــل  شــــاركــــوا ب
نـــاشـــراً،   775 إلــــى  عـــددهـــا 
ـــــى مــنــظــمــات  بــــاإلضــــافــــة إل
ـــات، مــن  ـــي وهـــيـــئـــات وجـــمـــع
تونسياً،  ناشراً   126 ضمنها 
ــك مــا تضمنه  واألهـــم مــن ذل
برنامج املعرض الثقافي العام 

وبرنامج األطفال من فعاليات 
مــهــمــة ومــكــثــفــة، جتــعــل هــذا 
ــــرز مــعــارض  املـــعـــرض مـــن أب

الكتب العربية قلبا وقالباً.

وقد كلفتني رابطة األدباء 
نيابة عنها، بتقدمي  الكويتيني 
الــعــام  للمدير  تكرميية  درع 
لــلــمــعــرض الـــدكـــتـــور شــكــري 
به  يقوم  ملا  تقديراً  مبخوت، 
العربية،  للثقافة  خــدمــة  مــن 
حلــركــة  حــكــيــمــة  إدارة  ومــــن 
املــعــرض واســتــقــطــاب أوســع 
املــشــاركــات املــهــمــة وتــواصــلــه 
الدؤوب مع األدباء الكويتيني، 
ــا نــؤمــن بـــضـــرورة نسج  ــن وألن
عـــالقـــات جــيــدة بــيــنــنــا وبــني 
العربية  الثقافية  الهيئات  كل 
الثقافة،  خــدمــة  فــي  اجلــــادة 
الثقافية  الفعاليات  سيما  ال 
األدب  تخص  التي  التونسية 
واألدباء، والتي يشكل املعرض 
محوراً أساسياً من محاورها.

ــــــى الـــدكـــتـــور  حـــمـــلـــت إل
املوقع  الدرع  املبخوت  شكري 
الرابطة طالل  عام  أمني  من 
قدمت  كما  الرميضي  سعد 
له أعــداداً من مجلة )البيان( 
التي تصدرها الرابطة، لتكون 
التواصل  مــن جــســور  جــســراً 
الــثــقــافــي بــني كــّتــابــنــا وكــّتــاب 
تونس. وكان الدكتور املبخوت 
املعرض  إدارة  بعالقة  مرحباً 
بالكّتاب الكويتيني وبالرابطة.

شهد  الثقافي  الــبــرنــامــج 
خالل  للكبار  فعالية  ثمانني 
عــشــرة أيــــام، بــاإلضــافــة إلــى 
البرنامج الغني جداً لأطفال، 
لــي مساهمة في  كــانــت  وقــد 
البرنامجني. وقد ضم برنامج 
الكبار لقاءات فكرية وقراءات 
ونـــدوات  وقصصية،  شعرية 
الفلسطينية،  الـــروايـــة  حـــول 
النسائية اجلديدة  واألصوات 
في الرواية التونسية، واألدب 
الكردي، والفلسفة واملواطنة، 

رابطة األدباء الكويتيني تكرم شكري املبخوت

ومعرض تونس للكتاب جاد في تكرمي الثقافة 

كتبت: أمل الرندي)*(

)*(	كاتبة	كويتية.

أخبار ثقافية
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الهامة  الندوات  من  والعديد 
الــــتــــي تــــطــــرح مـــوضـــوعـــات 
ــقــافــي  ــث ـــالمـــس املـــشـــهـــد ال ت
وكــــان ضــيــف املـــعـــرض دولـــة 
ــاح  ــت اجلــــزائــــر. وشـــهـــد االفــت
الكتاب  مــن  مجموعة  تكرمي 
والباحثني التونسيني والعرب.

ـــأن  وأســـــمـــــح لـــنـــفـــســـي ب
ـــــالمـــــي حــــول  ــــــي ك أمــــــــر ف
للمعرض  الثقافي  البرنامج 
عــلــى مــســاهــمــتــي فـــي نـــدوة 
ــعــنــوان »اجلـــوائـــز الــعــربــيــة  ب
ــات«،  ــرهــان وال الــطــفــل  ألدب 
سماح  املــصــريــة  الكاتبة  مــع 
ــــو بــكــر عـــــزت، والــكــاتــبــة  أب
األخــضــر،  فاطمة  التونسية 
عـــن جتربتي  فــيــهــا  حتــدثــت 
في كتابة أدب الطفل، مركزة 
القصصية  مجموعتي  على 
واعتبرت  العسل«،  »حــدائــق 
مسؤولية  للطفل  الكتابة  أن 
فن  الطفل  أدب  وأن  كبيرة، 

يقدم  أن  إبــداعــي، من شأنه 
ـــــى وعـــي  إضــــافــــة مــهــمــة إل
الـــطـــفـــل، عــبــر متــكــيــنــه من 
ســيــاحــة ممــتــعــة بـــني فــضــاء 
الـــكـــلـــمـــة وجــــمــــال الـــرســـم، 
أن  مداخلتي  فــي  واعــتــبــرت 

الكتابة للطفل حياة أخرى.
أمــــــا بـــرنـــامـــج األطــــفــــال 
فقد  املــعــرض،  فــي  واليافعني 
التونسية  الكاتبة  أشرف عليه 
ثابت  وفــاء  الــدكــتــورة  املتميزة 
بنشاطها  وساهمت  املزغني، 
املــكــثــف ومــعــرفــتــهــا الــواســعــة 
فـــي هــــذا املـــجـــال وخــبــرتــهــا 
وإعطائه  إجناحه،  في  املهنية 
مناسباً  وجعله  خاصة،  نكهة 
األطـــفـــال،  مــخــتــلــف  ألذواق 
املطالعة،  أنشطة  تضمن  وقد 
ــــســــرح وحتــــريــــك الـــدمـــى  وامل
واألشغال  التشكيلية  والفنون 
والرقص  واملوسيقى  اليدوية 
الطفل  أدب  عــلــى  ــعــرف  ــت وال

سيما  ال  واألجــنــبــي  ــعــربــي  ال
والــتــعــرف  األمــريــكــي،  األدب 
ــــى مـــــشـــــاريـــــع الــــــقــــــراءة  عــــل
»مشروع  خصوصاً  لليافعني، 
حتــدي الــقــراءة«، وغيرها من 
وكان  والعناوين.  املوضوعات 
مهماً أن نرى في فضاء الطفل 
وعلى هامشه معرضاً تشكيلياً 
يضم رسوم كتب األطفال، وقد 
الروسية  الكاتبة  أغنته جتربة 
نــاتــالــي كــيــرتــوف الــتــي كانت 
روسيا، ضيف شرف  بالدها، 

على برنامج األطفال.
الـــتـــحـــدث عــن  ال ميـــكـــن 
تونس  معرض  بحجم  معرض 
الدولي للكتاب مبقالة واحدة، 
فــالــذي يــتــجــول فــي املــعــرض، 
ويلتقي  ــشــطــة،  األن ويــشــاهــد 
بعدد كبير من املثقفني، وينتبه 
إلى استجابة األطفال ويجيب 
عن أسئلتهم، يحتاج إلى الكثير 
من الكالم ليفي املعرض حقه.



السيد يوسف هاشم الرفاعي.. يكفي أن نقول هذا االسم 
حتى تتفتح صفحات ذاك��رة األدب  بدولة الكويت على أيام 

من الوعي والفكر السباق. 

ــدأب  ب تعمل  عــقــول  ثــمــة  كــانــت  الستينيات  أوائــــل  فــي 
وإخالص لتأسيس مرحلة جديدة من العمل األدبي املمنهج، 
األدبي  النادي  تأسيس  بــدأت في  التي  األولــى  بعد اخلطوة 
بالعشرينيات. فجاءت اخلطوة الثانية بتأسيس رابطة األدباء 
الكويتيني، وكان املغفور له بإذن الله السيد يوسف الرفاعي 
أحد املؤسسني الذين أنشأوا الرابطة عام 1964م على أسس 
أدبية وأخالقية وعلمية، لذلك فهي مستمرة حتى يومنا هذا 

بفضل الله وبسبب التأسيس الصحيح.

لقد سبق لرابطة األدباء أن أحيت أمسية عن ذكريات أديب 
الندوة  مدير  أنا  وكنت  2010م  الثقافي  املوسم  ضمن  كويتي 
وكان املتحدث فيها آنذاك املرحوم يوسف الرفاعي الذي أشرع 
نوافذ الذاكرة على أيام جميلة استفدنا من جتربتها وكانت من 

احملاضرات الثقافية الثرية .

صحيح أن الساحة الثقافية فقدت األديب يوسف هاشم 
الرفاعي الشاعر والباحث إال أن هذا الفقد ما هو إال غياب 
للجسد، أما الروح واملآثر والبصمات األدبية فهذه ال ميكن 
أن تغيب ، والرفاعي من األسماء األدبية املميزة التي ترسخ 

في ذاكرة الوطن على مدى العهود . 

آملها هذا املصاب، فإنها  التي  الكويتيني  إن رابطة األدباء 
ستقوم مبا من شأنه أن يعطي الراحل حقه وفاء من الرابطة 
للراحل كونه رمزاً أدبياً سيبقى خالداً أبد السنني داعني الله 
عز وجل أن يسكن روحه الطاهرة في جنات الفردوس األعلى .

إنا لله وإنا إليه راجعون  )*( أمني	عام	رابطة	األدباء	الگويتيني	
-	املشرف	العام	على	»البيان».

بقلم: طال سعد الرميضي*
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