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مجلة «البيان» مجلة أدبية ثقافية ،تصدر عن رابطة
األدباء يف الگويت ،وتعنى بنشر األعمال اإلبداعية
والبحوث والــدراســات يف مجاالت اآلداب والعلوم
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ومرفقة باألصل إذا كانت مترجمة.
 - 3يفضــل إرس ـ ـ ـ ــال المـ ـ ــادة محملة على CD
أو باإليميل.
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تعبر عن آراء أصحابها فقط.
 - 6مكافأة النشر  100يورو ،ويسقط حق املطالبة
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كلمة البيان

مواجهة الكارثة باإلبداع
صحيــح إنهــا ذكــرى أليمــة ووصمــة حــزن علــى جبيــن التاريــخ
الحديــث ،إال أنهــا كانــت بالنســبة للكويتييــن منعطفـ ًـا كبيـ ً
ـرا علــى أكثــر
من صعيد ،وما يعنينا هنا في مجلة أدبية ،هو الصعيد الثقافي.
تلــك الذكــرى هــي ذكــرى االحتــال اآلثــم الــذي حــاول أن يهــدم
كل القيــم ،لكنــه لــم يتمكــن ،ومضــى الطاغيــة إلــى مصيــره المحتــوم،
ً
ً
أعمــاال
متربعــا علــى منبــره .أنتجــت هــذه الذكــرى
وظــل الحــق
ثقافيــة كبيــرة ،وبــدل أن تكــون فجــوة كمــا رســم لهــا الطاغيــة،
حولهــا الكويتيــون إلــى نافــذة أطلــت من خاللها شــموس اإلبداع.
ً
وعيــا
مــا حــدث فــي الثانــي مــن أغســطس عــام 1990م ،أيقــظ
كامنـ ًـا فــي النفــوس .كانــت األعمــال األدبيــة تمشــي بمســار اجتماعــي،
عــدا الشــعر الــذي خــاض فــي قضايــا أخــرى ،أمــا الســرد ،فــكان فــي
غالبيتــه ينحــو نحــو رصــد المشــاكل االجتماعيــة ،عــدا أعمــال نــادرة
تناولــت تحــوالت الحيــاة مــن قبــل وبعــد النفــط .ولكــن بعــد الزلــزال
النفســي والسياســي واالجتماعــي الــذي أحدثــه االحتــال ،بــدأ األدبــاء
الســرديون يلحظــون أن مــا يــدور فــي العالــم يحمــل معــه عواصــف قــد
تهــدد الوجــود بثباتــه واســتقراره .فظهــرت الكتــب التــي كانــت أفكارهــا
ً
بعيدا عن األزمات والصدمات المفاجئة.
تعيش بأمان
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الســمة الفنيــة التــي اتســمت بهــا هــذه األعمــال هــي "الواقعيــة"،
فمعظمهــا كان ينقــل وقائــع حقيقيــة حصلــت ،ذلــك أن الواقــع الــذي
حصــل كان ربمــا أغــرب مــن الخيــال ،وأوســع مــن أن يتخيلــه عقــل
الكاتــب .لذلــك حكــى كل كاتــب الوقائــع التــي شــاهدها أو قــد
يكــون ســمع بهــا مــن أقربائــه وأصدقائــه ،ليخــرج لنــا أدب واقعــي
شــأنه كشــأن معظــم اآلداب التــي واكبت الحروب.
على صعيد الحجم ،كان أكبر عمل روائي ظهر عن االحتالل هو
سباعية الكاتب إسماعيل فهد إسماعيل ،التي جاءت بعنوان "إحداثيات
زمن العزلة" .كانت رواية تفصيلية ،ولكنها في إطار زمني
محــدود ال يتعــدى الســبعة شــهور ،ومــع ذلــك تمكــن كاتبهــا مــن
إعطــاء زخــم كبيــر يشــعرك أنــك كنــت تعيــش ســنوات وليــس مجــرد
شــهور .حيــث نــرى أن األعمــال التــي تأتــي علــى أجــزاء ،غالبـ ًـا مــا
تتحــدث عــن فتــرات زمنيــة مديــدة ومتباعــدة ،مثــل ثالثيــة الكاتــب
نجيــب محفــوظ" :بيــن القصريــن"" ،قصــر الشــوق"" ،الســكرية".
وكذلــك خماســية الكاتــب الكاتــب عبدالرحمــن منيــف "مــدن
الملــح"" :األخــدود"" ،التيــه"" ،باديــة الظلمــات"" ،المنبــت"" ،تقاســيم
الليــل والنهار".
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قــد تكــون معظــم األعمــال الكويتيــة التــي تحدثــت عــن االحتــال
واقعيــة ،وبعضهــا يقتــرب مــن التســجيلية ،لكــن مــا يحســب لهــا
أنهــا لــم تكــن مؤدلجــة ،وال تتبــع منهجـ ًـا سياسـ ًـيا بعينــه ،بقــدر مــا
كانــت صادقــة وإن دخلتهــا الصنعــة اإلبداعيــة وحرفــة الكاتب.
الــذي حــدث بعــد هــذه الفتــرة ،أن أبــواب الكتابــة تفتحــت علــى
مصراعيهــا ،واتســعت دائــرة العمــل اإلبداعــي علــى مختلــف
األصعــدة ،ولكــن هــل نعتــد بالكــم أم النــوع؟ بالتأكيــد الحالــة
الثانيــة هــي األجــدى ،ولكــن كــون يصبــح هنــاك وفــرة فــي األدبــاء،
فهــذا أمــر إيجابــي يعنــي عــدة أشــياء ،أولهــا أن الحــدث الــذي
ً
متــرددا فــي
أصــاب الكويــت أيقــظ الوعــي فــي النــاس ،و َمــن كان
دخــول مجــال الكتابــة أصبــح أكثــر جــرأة علــى اقتحــام هــذا العالــم
البهــي الجميــل .األمــر اآلخــر ،يعكــس تحضــر التفكيــر الكويتــي،
حيــث واجــه النــاس المصيبــة بــاألدب والكتابــة واإلبــداع ولــم
ً
جــددا ،وربحــت
يفكــروا بعقليــة انتقاميــة .فكســبت الكويــت أدبــاء
نهضتهــا الحديثة.
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دراسات

الخــطـــــاب االجــتــمـاعي
في الـروايـــــة الكـويـتـية
المـعـاصـــــرة
❋❋

توطئة

تسعى الرواية الكويتية
مع مثيالتها من روايات الوطن
العربي لتطوير أدواتها ،وتحقيق أثر
على مستوى التلقي المجتمعي ،وذلك
❋
على مستويين :مستوى اإلنتاج المتمثل
بقلم :د .فيصل محسن القحطاني
في گم المنجز الروائي ،وعلى مستوى
الكيفية ،والشك أن هذا البحث معني بالكيفية
الروايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الگ ــويتية صعـ ــوداً
كونها المؤشر الحقيقي على المستوى المخول
ملحوظاً  ،وربما كانت الجوائز
لتحقيق هذا التأثير القرائي في بعديه
التي حصدها بعض الروائيين
النخبوي والجماهيري ،من هذا المنطلق
الكويتيين مؤشراً من مؤشرات
نلحظ بداية التفات النقاد صوب المنتج
هذا الحكم ،وأيضا صعود وتيرة
الروائي الكويتي المنجز في مطلع سبعينيات
ترجمات الرواية الكويتية يعتبر
القرن العشرين ،فمن خالله صارت الرواية
مؤشرا ثانياً .
حديث المفكرين والنقاد ،وحققت فيه
❋ كاتب كويتي  -أستاذ الدراما والنقد.
❋ ❋ قدمت هذه الدراسة بتكليف من رابطة األدباء الكويتيين ضمن الملتقى العربي الصيني األول بالقاهرة بتاريخ  21يونيو .2018
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دراسات
ولعـــل أهـــم مـــا يمكننـــا الحديث عنه
هنـــا فـــي جانـــب الروايـــة الكويتيـــة هو
عنايتهـــا بالقضيـــة ذات البعـــد
االجتماعـــي ،والـــذي يتوجـــه فـــي غالبه
صـــوب الطابـــع اإلنســـانية الكونـــي،
ً
انطالقـــا مـــن التأســـيس علـــى القضية
المحليـــة ،وبالنظـــر إلى تناولنـــا للقضية
االجتماعيـــة مـــن حيـــث كونهـــا خطـــاب
روائـــي فســـنتطرق فـــي توطئتنـــا هـــذه
ً
عطفا
للمفهـــوم الـــذي نتبناه للخطـــاب،
علـــى مـــا أســـس عليـــه فردينانـــد
دوسوســـور فـــي (محاضـــرات فـــي مادة
اللســـانيات العامـــة)((( ،والتـــي فتحـــت
باب االشـــتغال على دراســـة فصل اللغة
عـــن حالـــة التكلم ،ومـــن ذلـــك انطلقت
النظـــرة للخطاب وباقي الدراســـات في
ُبعدهـــا اللســـاني ،ولكوننا ســـنعتني هنا
بالخطـــاب الروائـــي خاصـــة ،فســـوف
نســـتحضر جهـــود ميخائيـــل باختيـــن،
بالتركيـــز علـــى الممارســـة النقدية التي
أســـس لهـــا ،وذلـــك مـــن خـــال مدونـــة
البحـــث التـــي اصطفيناهـــا ،والتـــي
تتشـــكل مالمحهـــا مـــن بعـــض الروايات
الكويتيـــة المعاصـــرة ،خاصـــة تلك التي
تحمـــل فـــي طياتهـــا خطـــاب له ســـماته
االجتماعية.
((( لويك دوبيكير ،فهم فرديناند دو سوسور ً
وفقا لمخطوطاته:
مفاهيم فكرية في تطور اللسانيات ،ت :ريما بركة ،المنظمة
العربية للترجمة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،
 ،2015ص .30 - 26

اسماعيل فهد اسماعيل

الرواية في الكويت
علـــى عادتها جاءت الروايـــة الكويتية
متأخـــرة فـــي المنجـــز األدبـــي شـــأنها
شـــأن مـــا حدث فـــي معظـــم المشـــاهد
األدبيـــة العربيـــة ،فلـــو قارنـــا حركـــة
الروايـــة الكويتيـــة بحركـــة الشـــعر أو
القصـــة القصيـــرة ،ســـنجد أن هـــذه
األجنـــاس األدبيـــة ُعرفـــت مطبوعة في
عشـــرينيات القـــرن الماضـــي ،حتـــى أن
المســـرحية الكويتيـــة عرفـــت منـــذ
منتصـــف ثالثينيات القرن الماضي.
يشـــير الروائي طالـــب الرفاعي في
محاضـــرة أقيمـــت فـــي جامعـــة الكويت
العدد  577أغسطس 2018

11

دراسات
تحـــت عنـــوان (لمحـــة مختصـــرة عـــن
المشـــهد الروائـــي فـــي الكويـــت) إبريل
 ،2011علـــى أن روايـــة (األم صديـــق)
لألديـــب فرحـــان راشـــد الفرحـــان تعد
أول روايـــة كويتيـــة ،وقـــد كتبـــت عـــام
 ،1948ثـــم روايـــة كتبتهـــا صبيحـــة
المشـــاري عـــام  1960تحـــت عنـــوان
(قســـوة األقـــدار) ،أمـــا رواية األســـتاذ
عبـــداهلل خلـــف (األم صديـــق) فقـــد
صـــدرت عـــام  ،1962وبذلـــك فهـــي
الروايـــة الثالثـــة فـــي تاريـــخ الكتابـــة
الروائية الكويتية(((.

12

رواية «فتحية تختار موتها» لـ ليلى العثمان

ً
تاريخيـــا ال يختلـــف الدكتـــور خليفـــة
الوقيـــان ،فـــي كتابـــه (الثقافـــة فـــي
الكويـــت  -الطبعـــة السادســـة) مـــع مـــا
ذكـــره الرفاعـــي ،بيـــد أنـــه يثير مســـألة
مهمـــة فنيـــة بحتـــة ،تتعلـــق بتقنيـــات
الكتابـــة الروائيـــة رغـــم عـــدم تبني هذا
الـــرأي صراحـــة ،وينطلـــق مـــن عـــدد
صفحـــات روايـــة (األم صديـــق) التـــي
كتبهـــا الفرحـــان فـــي بضـــع وخمســـين
ً
تســـاؤال
صفحـــة ،األمـــر الـــذي يطـــرح
حـــول تصنيـــف العمـــل ،فهـــل مـــا كتبـــه

انتشـــرت الرواية الكويتيـــة فيما بعد
علـــى يـــد جيـــل شـــبابي متعلـــم ومثقف
فـــي فتـــرة الســـبعينيات ،خاصـــة مـــع
اتســـاع رقعـــة الطباعـــة والنشـــر فـــي
الكويـــت والـــدول العربيـــة ،فتصاعـــدت

((( طالب الرفاعي ،الرواية صوت المجتمع بتالوينه المختلفة،
موقع جريدة الراي ،www.alraimedia.com :بتاريخ  2إبريل
.2011

((( د .خليفة الوقيان ،الثقافة في الكويت :بواكير -اتجاهات-
ريادات ،الطبعة السادسة ،شركة مطبعة الفيصل ،الكويت،
أكتوبر  ،2014ص .366 ،365
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الفرحـــان روايـــة أو قصـــة؟ وإلبـــراء
الذمة فـــإن الدكتور الوقيـــان يحيل ذلك
الـــرأي إلـــى ما أوردتـــه الدكتور نســـيمة
الغيـــث فـــي كتابهـــا (من المبـــدع ...إلى
النص :دراسات في األدب والنقد)(((.

دراسات
وتيرة األعمـــال اإلبداعيـــة الروائية بعد
أقل مـــن عقد على ظهـــور رواية األديب
عبـــداهلل الخلف في عـــام  ،1962ليصل
ً
ســـريعا إلى مـــا يقرب
اإلنتـــاج الروائـــي
مـــن أربع عشـــرة روايـــة في ســـبعينيات
القرن الماضـــي ،وامتازت هذه األعمال
بشـــكلها الروائـــي الجديـــد ،ســـواء مـــن
حيث التقنيات أو مـــن حيث المضامين،
مـــن جهـــة ثانيـــة كان للمـــرأة حضورها
الالفـــت فـــي الروايـــة الكويتيـــة ،فقـــد
كتبـــت فاطمة يوســـف العلـــي (وجوه في
الزحـــام) عـــام  ،1971وكتبـــت نوريـــة
الســـداني روايتيـــن في عـــام  1972هما
(الحرمان) و (واحـــة العبور) ،وأصدرت
ليلـــى العثمـــان ( فتحيـــة تختـــار موتها)
عـــام  ،1977وكتبت طيبـــة اإلبراهيم في
أواخـــر الســـبعينيات روايتيـــن (ظـــال
الحقيقة) و ( أشـــواك الربيع).
شـــكل الحضور النســـائي في الرواية
الكويتيـــة فـــي فتـــرة الســـبعينيات مـــا
ً
تقريبـــا من مجمـــل المنتج
نســـبته ٪ 43
الروائـــي ،ممـــا يؤكـــد علـــى الحضـــور
الفكري والثقافي فـــي المجتمع الكويتي
فـــي تلـــك الفترة ،وفـــي مثل هـــذه البيئة
يولد وينمـــو اإلبداع الروائـــي دون أدنى
ً
فعـــا فقـــد
شـــك ،وهـــذا مـــا حصـــل

تدفقـــت اإلبداعات الروائية واســـتمرت
دون هبوط حتى يومنا هذا.
أمـــا مـــا يمكـــن اعتبـــاره أحـــد أهـــم
المحـــركات فـــي الفـــن الروائـــي ،ليـــس
فـــي الكويـــت فحســـب ،بـــل والوطـــن
العربـــي ،هـــو الروائي القدير إســـماعيل
فهـــد إســـماعيل ،الـــذي دخـــل عالـــم
الروايـــة عبـــر روايتـــه (كانـــت الســـماء
زرقـــاء) عام  ،1971وقـــد تميز عن غيره
مـــن كتـــاب الرواية ،ليس بغـــزارة اإلنتاج
فحســـب ،بـــل بطريقتـــه فـــي الكتابـــة،
بتوجههـــا غير التقليـــدي ،حتى ُع ّد أحد
أهـــم رواد الكتابـــة الروائيـــة الكويتيـــة،
وأحـــد الفاعلين في نشـــاطها المعاصر،
ويؤكـــد طالـــب الرفاعي علـــى أن الفترة
الممتـــدة بيـــن عامـــي  1973وحتـــى عام
 1985شـــهدت أكثر من رواية إلسماعيل
فهـــد إســـماعيل ،وكان لهـــا كبيـــر أثـــر
بتكريـــس حضـــوره فـــي المشـــهد كأحد
أهـــم القامات الروائية العربية.
واتصـــف إنتـــاج الروائـــي إســـماعيل
ً
اعتبارا من
فهد إســـماعيل بســـمات ثالث
صدور روايته األولى ،وهي كاآلتي:
1 .1الكتابـــة بنكهـــة روائيـــة جديـــدة
والفتة على مســـتوى الشكل واللغة،
العدد  577أغسطس 2018
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دراسات
ً
بعيـــدا عـــن الشـــكل التقليـــدي في
حضـــور الـــراوي العليـــم للروايـــة
العربية آنذاك.
2.2الدفـــاع عـــن قضايـــا اإلنســـان
العربي ،بمـــا يؤكد انتمائـــه العربي
وإخالصه لقضايا األمة.
3.3تحميلـــه في أعمالـــه الروائية تلك
النزعـــة اإلنســـانية للحرية والحب
والصداقة واإلخالص(((.
لقـــد أســـس هـــؤالء الـــرواد األرضية
المعرفيـــة والتقنيـــة لكتابـــة الروايـــة في
الكويـــت ،فـــكان حضـــور الروايـــة أكثـــر
ً
تدفقـــا فـــي ســـنواتها الالحقـــة ،وأخـــذ
ســـحر الرواية يتســـلل إلـــى دوائر أخرى
ً
اتســـاعا ،وبذلـــك تجلـــت أســـماء
أكثـــر
عديـــدة فـــي تلـــك الفتـــرات حتـــى عـــام
 ،1990أمـــا التحـــول الـــذي طـــرأ علـــى
الروايـــة الكويتيـــة ،كمـــا تأثـــر المجتمـــع
بأكملـــه ،فـــكان من جراء الغـــزو العراقي
للكويـــت فـــي الثانـــي من أغســـطس عام
 ،1990وقـــد دام ذلـــك الكابـــوس ســـبعة
أشـــهر حتى انزاحت الغمة في الســـادس
والعشرين من فبراير عام .1991
لـــم تكن هذه الحادثـــة مجرد مرحلة
((( مرجع سابق :طالب الرفاعي.

14

العدد  577أغسطس 2018

انتـشـ ــرت الــرواي ـ ــة الگويتية
على يد جيل شبابي متعلم ومثقف
في فترة السبعينيات
وتتالشـــى ،بـــل أثـــرت فـــي نفـــوس أبناء
المجتمـــع الكويتـــي ،ومنهـــم المبدعـــون
مـــن شـــعراء وروائييـــن ومســـرحيين
وكتـــاب ،فقـــد تحطمت فـــي دواخلهم مع
ذلـــك الغـــزو الكثير مـــن المفاهيـــم التي
كانوا يؤمنـــون بها ويؤمن بهـــا مجتمعهم،
وأهمهـــا القضيـــة العربيـــة التـــي كانـــت
تحتـــل صـــدارة عنـــد المبدعيـــن ،ممـــا
وضعهـــم فـــي حالة انكفـــاء علـــى الذات
في محاولة للملمة الجراح.
لقـــد أفـــرزت فتـــرة مـــا بعـــد الغـــزو
ً
نصوصـــا تنـــادي بالعـــودة إلـــى الوطـــن
ً
بعيدا عن الضيـــاع في غياهب
الصغيـــر
الفضـــاءات الخارجيـــة ،فتحـــول خطاب
الروايـــة الكويتيـــة فـــي معظمـــه مـــا بين
الواقعيـــة والتوثيقيـــة ألحـــداث الغـــزو
العراقـــي ،فكانـــت بعض تلـــك الروايات
ً
ً
ً
عاليـــا بصبغـــة
مأســـاويا
نفســـا
تحمـــل
محليـــة ،ممـــا جعلهـــا تـــدور فـــي محيط
ً
قصورا فـــي تقنيات
محلـــي ضيـــق ،ليس
كتابتهـــا ،بـــل لخصوصيـــة المواضيـــع

دراسات
التـــي طرحتهـــا ،حتى أن بعـــض عناوين
الروايـــات كانـــت مباشـــرة ،مثـــل (ريـــح
الشـــمال) لفهـــد الدويـــري( ،جنكيزخان
تحـــت األبـــراج) -أي أبـــراج الكويـــت-
لخضـــر الخضـــر( ،لهيـــب الجـــوار)
لناشـــي القحطانـــي( ،أنـــا كويتـــي)
لمبارك شـــافي الهاجـــري ،وتميزت هذه
الفتـــرة -رغم مـــا حملت من أثر نفســـي
وفكـــري وعاطفـــي علـــى مجتمـــع
الروائييـــن -بإنتـــاج مهـــم ،هو ســـباعية
روائيـــة تحـــت عنـــوان (إحداثيـــات زمن
العزلـــة) للروائـــي إســـماعيل فهـــد
إســـماعيل ،وهـــذا نفـــس طويـــل فـــي
الروايـــة لـــم تعهـــده الروايـــة الكويتيـــة
والخليجيـــة وحتـــى العربيـــة مـــن قبـــل،
مما يحســـب للتجربة الروائية الكويتية.
وألن الروايـــة هـــي جـــزء مـــن ثقافـــة
المجتمـــع ،كمـــا يقـــول باختيـــن ،وهـــي
مكونـــة مـــن خطـــاب أو خطابـــات يدركها
المجتمـــع عبـــر ذاكرتـــه الجمعية ،ســـواء
كانـــت تلـــك الخطابـــات تاريخيـــة أو
معاصـــرة ،فـــإن مـــا ُانتـــج فـــي فتـــرة
التســـعينات واأللفيـــن هـــو إفـــراز طبيعي
للحالـــة العامـــة المســـيطرة علـــى عقول
ً
منتجـــا للمعرفة
الكتـــاب ،والروائي يعتبر
ً
ومحـــاورا لثقافتـــه ولمجتمعـــه ،وبالتالـــي

د .خليفة الوقيان

فـــإن إنتاجـــه ال يمكـــن أن يكـــون مـــادة
محايدة تتلقفها تلك األســـلوبية التقليدية
ُ
ً
لســـانيا أو تبـــرز مـــدى
وصفـــا
لتصفهـــا
تفردهـــا التعبيـــري والمعجمـــي((( .إذن ال
بـــد من وجود تلك الصفـــة الهارمونية بين
الشـــكل والمضمون ،فال يمكن للرواية أن
ً
ً
ً
صرفـــا دون وجود
أســـلوبيا
نســـقا
تكـــون
ذلـــك المحـــرك النابـــع مـــن المحتـــوى
االجتماعـــي ،وهـــو مـــا يدفـــع الروايـــة
للتقـــدم بأحداثهـــا ويعمـــق مـــن خطـــاب
شخوصها.
((( محمد برادة :مقدمة كتاب ميخائيل باختين ،الخطاب
الروائي ،ت :محمد برادة ،الطبعة األولى ،دار الفكر
للدراسات والنشر والتوزيع ،القاهرة ،1987 ،ص .23 ،22

العدد  577أغسطس 2018

15

دراسات
لقد فرضـــت الواقعيـــة خطابها على
الروايـــة الكويتيـــة بشـــكل ملحـــوظ فـــي
فتـــرة التســـعينيات من القـــرن الماضي،
كمـــا شـــكلت مالمح الروايـــة المعاصرة،
وهـــذا ال ينفـــي تلك المحـــاوالت الجادة
التـــي طرحـــت تلـــك الواقعيـــة بأســـلوب
مبتكـــر ،ويبيـــن الكاتـــب والروائي طالب
الرفاعـــي أهـــم ســـمات مالمـــح الرواية
الكويتيـــة ،ومـــن أهمهـــا تجلـــي صـــراع
الحـــراك االجتماعي بوصفـــه الموضوع
ً
تـــداوال فـــي الروايـــة الكويتيـــة،
األكثـــر
ً
صـــورا
وهـــذا التجلـــي يمكـــن أن يقـــدم
دالـــة لمجمـــل القضايـــا المحتدمة التي
تواجـــه المجتمع الكويتي الراهن(((.
الخطاب االجتماعي
في الرواية الكويتية
جدير بالقول هنا ،بأن الممارسة
الخطابية ال تتضاد مع الممارسة
االجتماعية ،فتحليل الخطاب االجتماعي
باعــتــبــــاره قــطــــعة من المـمارســـــــــةالخطابية -يركز على عمليات إنتاج
النص وتوزيعه واستهالكه ،وكلها عمليات
اجتماعية تتطلب اإلحالة إلى أوضاع
((( مرجع سابق :طالب الرفاعي.
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طالب الرفاعي

اقتصادية وسياسية ومؤسسية معينة،
وهي التي تولد الخطاب ،أما اإلنتاج
واالستهالك فإنهما يتميزان من زاوية
معينة بطابعهما االجتماعي المعرفي،
وذلك ألنهما يتضمنان عمليات معرفية
خاصة بإنتاج النص وتفسيره ،وهي التي
تقوم على المباني واألعراف االجتماعية
المستوعبة ،فال يمكن إعادة بناء عملية
اإلنتاج وال إيضاح أسباب عملية التفسير
ً
استنادا على النصوص وحدها دون
وجود تلك الخبرات عند المستهلك أو
القارئ ،وهذا الربط يؤكد على الممارسة

دراسات
الخطابية وعمليات إنتاج النص وتوزيعه
واستهالكه وبين النص نفسه(((.
وبـــا شـــك ،فـــإن تلـــك الممارســـات
الخطابيـــة االجتماعيـــة المتعـــددة فـــي
إنتاجهـــا ،تعـــزز بعـــد حيـــن مـــن قـــوة
الخطـــاب نفســـه ،ليتحـــول مـــن خطاب
خاص إلى آخر عام ،وهذه الممارســـات
ً
أيضـــا تشـــكل قـــوة ضغـــط علـــى
ً
واعيـــا
المؤسســـة ،إذا مـــا كان اإلنتـــاج
بثقافـــة المســـتهلك ،والخطـــاب الروائي
اليوم يشـــكل أحـــد أهم روافـــد التثقيف
والتغييـــر فـــي المجتمعـــات المعاصـــرة
المتحضـــرة ،والمجتمـــع الكويتي أصبح
ً
اســـتهالكا للروايـــة مـــن أي وقـــت
أكثـــر
مضـــى ،ويكفـــى مـــا نـــراه مـــن تقـــدم
وإقبـــال علـــى تلـــك الروايـــات الحديثة،
وبالتالـــي فـــإن هـــذا التدفـــق الكبير في
إنتـــاج الروايـــة واســـتهالكها ،إذا مـــا
أحســـنا الظـــن فـــي أغلـــب مـــا يكتـــب
اليـــوم ،فهـــو بالتأكيد ســـيضع بصماتها
التأثيرية علـــى المجتمع ولو بعد حين.

«في حضرة العنقاء والخل الوفي»
لـ اسماعيل فهد اسماعيل

ولعـــل هـــذه الغـــزارة فـــي اإلنتـــاج
الروائـــي والتطور فـــي المســـتوى الفني
((( نورمان فيركلف ،الخطاب والتغير االجتماعي ،ت :محمد
عناني ،المركز القومي للترجمة ،العدد ،2593 :القاهرة،
 ،2015ص .88

رواية «ظالل الحقيقة» لـ طيبة اإلبراهيم
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دراسات
لقد فرضت الواقعية خطابها على الرواية الگويتية بشگل ملحوظ
في فترة التسعينيات من القرن الماضي
تضعـــان أي باحـــث فـــي حيـــرة أمـــام
اختيـــار النصـــوص التـــي تلبـــي حاجاته
البحثيـــة ،وبالتالـــي فـــإن االختيـــار هنـــا
ليـــس مبنـــي علـــى األفضليـــة ،وإنما هو
انتقـــاء مرهـــون بأســـباب أخـــرى فنيـــة
متعلقة باالشـــتغال البحثـــي ،ومن أهمها
الموضـــوع االجتماعـــي الـــذي يدفـــع
لتقديـــم الممارســـات الخطابيـــة ،ومـــن
أبـــرز هـــذه القضايا فـــي الكويـــت اليوم
هـــي قضيـــة االنتمـــاء ،خاصـــة فـــي
مجتمـــع صغيـــر تبـــرز فيـــه المحاســـن
والعيـــوب أســـرع مـــن غيـــره ،كمـــا أن
ً
أيضـــا
اختيـــار النمـــاذج هنـــا ،يأتـــي
لكاتبيـــن مـــن جيليـــن مختلفيـــن،
فإســـماعيل فهـــد إســـماعيل مـــن جيـــل
الـــرواد ،وعبـــداهلل البصيـــص مـــن جيل
الشـــباب ،وهـــذا يؤكد حضـــور الخطاب
االجتماعـــي علـــى مجتمـــع الروائييـــن
الكويتييـــن ،أمـــا عـــن الروايـــات محـــل
االشـــتغال هنا ،فهمـــا رواية (في حضرة
العنقـــاء والخـــل الوفي) إلســـماعيل فهد
إســـماعيل عـــام  ،2010ورواية (ذكريات
18
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ضالـــة) لعبـــدهلل البصيص عـــام ،2016
وجديـــر بالذكـــر هنـــا ،أن البحـــث معني
بتحليـــل الخطـــاب االجتماعـــي وليـــس
ً
معنيـــا بتحليـــل بنيـــة النـــص وتقنيـــات
الكتابـــة في النصوص المختارة.

إن كلتــا الروايتيــن تشــتركان بنفــس
القضيــة اإلنســانية التــي مــا زالــت تــؤرق
المجتمــع ،وهــي قضيــة (البــدون)،
والبــدون هــم بالمســمى المتعــارف عليــه
ً
عالميــا (عديمــو الجنســية) ،ورغــم

تعاقــب اللجــان الحكوميــة لحــل المشــكلة،
ً
حــا
إال أن المشــكلة مــا زالــت تنتظــر
ناجعـ ًـا ألوضاعهــم أبنــاء هــذه الفئــة ،مثــل
تجنيــس المســتحقين منهــم ،وإعطــاء
إقامــة دائمــة للبعــض اآلخــر ،لكــن كلمــا
تأخــرت تلــك الحلــول زادت المشــكلة
ً
ً
ً
مجتمعيــا
خطــرا
تعقيــدا ،وهــذا يشــكل

يتعلــق بأمــن البلــد والمواطنيــن
والمقيميــن الشــرعيين علــى أرضــه ،وقــد
يكــون هــؤالء عرضــة لإلغــواء فــي مزالــق
اإلرهــاب والمخــدرات واالنحــراف بســبب
تعــذر الحلــول المعيشــية والصحيــة

دراسات
والتعليميــة الجذريــة لهــم ،فعلــى ســبيل
المثــال مــن أبــرز معانــاة أبنــاء عديمــي
الجنســية صعوبــة إيجــاد وظيفــة دون
وجــود أوراق إثبــات شــخصية ،وهــذا
يشــكل معضلــة اجتماعية كبيرة.
إن طـــرح أي قضية متصلـــة بالجانب
السوســـيولوجي في مقال أو دراســـة ما؛
لهـــا بال شـــك وقعهـــا عنـــد المتلقي ،إال
أن طـــرح نفـــس القضيـــة عبـــر ســـردها
ً
فنيـــا ،يكـــون لـــه ســـحره التأثيـــري على
المتلقـــي ،فالشـــخصيات واألحداث أكثر
قدرة على شـــرح القضيـــة وأبعادها ،كما
أن القضيـــة نفســـها تتجلـــى فـــي مخيلة
القـــارئ ،وقـــد تبقـــى حاضرة فـــي ذهنه
ومؤثـــرة علـــى قراراته وســـير حياته ،وال
شـــيء مـــن المبالغـــة فـــي هـــذا ،فذلـــك
ً
منفردا
الســـحر الروائـــي يتلقاه القـــارئ
بذاتـــه التـــي تســـبح فـــي آفـــاق عوالـــم
الروايـــة وشـــخوصها ،وهنـــا تتداخل تلك
الممارســـة الخطابيـــة مـــع الممارســـة
االجتماعيـــة ،ذلـــك ألن "الممارســـة
الخطابية ذات قدرة تكوينية باألســـاليب
التقليديـــة والخالقـــة ،فهـــي تســـهم فـــي
إعـــادة إنتـــاج المجتمـــع (الهويـــات
االجتماعيـــة ،والعالقـــات االجتماعيـــة،
والنظـــم المعرفيـــة والعقائدية) على نحو

نورية السداني

ً
أيضـــا في
مـــا هـــو عليـــه ،وهـــي تســـهم
تغيير المجتمع"(((.
وهـــذا مـــا جـــاء فـــي كال الروايتيـــن،
فروايـــة (فـــي حضـــرة العنقـــاء والخـــل
الوفي) جاءت محملة بألم ذلك المنســـي
فـــي مجتمعـــه ،وهـــو اســـم الشـــخصية
الرئيســـة فـــي الروايـــة ،حيـــث يســـرد
(منســـي بـــن أبيـــه) البنته (زينـــب) والتي
لـــم يرها قـــط ،ما حدث معه في رســـالة
طويلـــة ،يشـــرح خاللهـــا كيـــف التقـــى
والدتهـــا (نجـــود) وتزوجهـــا رغـــم رفض
أخيهـــا (ســـعود) الـــذي ســـيطر علـــى
((( المرجع نفسه :ص .88
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دراسات
العائلـــة بعد وفـــاة جدهـــا ،والرفض كان
بســـبب عـــدم التكافـــؤ ألن المنســـي من
أبناء فئـــة البدون ووالدتهـــا كويتية ،وفي
ســـبيل ذلك يحاول ســـعود بشـــتى الطرق
ً
جســـديا أو مـــن
إيـــذاء المنســـي ،ســـواء
ً
متعاونا
خالل إبالغ الســـلطات بأنـــه كان
مـــع الجيـــش العراقـــي أثنـــاء االحتـــال،
ً
ً
ً
كبيرا ،وأما
نفســـيا
ضـــررا
مما ســـبب له
الباعـــث لألمـــل في نفس المنســـي فكان
تدخـــل الخـــان األوفيـــاء مـــن أصدقـــاء
دربـــه مـــن الكويتييـــن ووقوفهـــم معـــه،
حيـــث شـــهدوا أمـــام الســـلطات األمنية
ً
خائنـــا للكويـــت ،بـــل كان
بأنـــه لـــم يكـــن
ً
جزءا
يســـاعدهم أثنـــاء االحتـــال ،وكان
مـــن المقاومـــة ،وتنتهـــي الروايـــة ومازال
ً
منســـيا في مجتمع يتبنى بعض
المنســـي
مـــن أفـــراده وجـــود ذلـــك الغـــول
االجتماعي.
أمـــا روايـــة (ذكريـــات ضالـــة) لعبـــد
اهلل البصيـــص ،فتـــدور أحداثهـــا حـــول
شـــخصية (المعـــذب) صاحـــب القصة،
والذي حمل اســـم ســـلمان فـــي الرواية،
وقد تعرف ســـلمان علـــى مفهوم البدون
وهـــو لـــم يتجـــاوز العاشـــرة مـــن عمره،
عندمـــا علـــم بـــأن شـــاكر والـــد صديقة
20
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حميـــد وحـــب الطفولـــة صفاء مـــن فئة
البـــدون ،إال أن هـــذا لـــم يؤثـــر علـــى
عالقتـــه بهمـــا ،إلـــى أن تنقطـــع الصلـــة
بينهـــم بعـــد هـــروب كال العائلتيـــن أثناء
الغـــزو العراقـــي للكويت ،وبهـــذا تنقطع
ذكريـــات الطفولـــة ،وبعـــد التحرير يعود
ســـلمان ليبحث عن أصدقائـــه لكن دون
جـــدوى ،وتمضـــي األيـــام ويلتحـــق بكلية
الشـــرطة ليصبـــح ضابـــط مباحـــث،
وبســـبب تأثيـــر بعـــض زمالئـــه عليه في
العمـــل يتحـــول ســـلمان إلـــى ضابـــط
مباحـــث متوحـــش ،ال يعـــرف قلبـــه
الرحمـــة ،يبطـــش بـــكل مـــن يقـــع تحت
يـــده ،كمـــا تتحـــول حياته البســـيطة إلى
حيـــاة إنســـان منغمـــس فـــي اللـــذات
المحرمـــة وغيـــر المشـــروعة ،المفارقة
هنـــا أنـــه هـــو نفســـه مـــن يتصـــدى
لمكافحتهـــا فـــي مجتمعـــه ،وفـــي إحدى
لياليـــه الحمـــراء يأتيه اتصـــال من أحد
مســـاعديه يقطع عليـــه خلوته بصديقته،
وكان االتصـــال يحمـــل خبـــر إلقـــاء
القبـــض على اللص المحتـــرف والملقب
بالمنشـــار ،والمنشـــار هذا أشـــقى حياة
ســـلمان وحيـــاة رجـــال األمـــن خـــال
الســـنوات الخمـــس الماضيـــة ،وبعـــد
وصولـــه إلـــى المخفـــر ومـــا إن يبدأ في

دراسات
ممارســـة هوايـــة التعذيـــب مع المنشـــار
حتـــى يكتشـــف أن ذلـــك الســـارق
المحتـــرف هـــو صديقـــه البـــدون حميد
شاكر.
يصعـــق ســـلمان مـــن هـــذا التحـــول
ً
مثـــاال
الـــذي أصـــاب حميـــد ،فقـــد كان
للطالـــب المجتهـــد وصاحـــب األخـــاق
الحميـــدة ،حميـــد الـــذي أنقـــذ ســـلمان
مرتيـــن ،المـــرة األولـــى ،أنقـــذه مـــن يد
المتنمريـــن فـــي المدرســـة ،والمـــرة
أخـــرى عندما أخرجه مـــن بين القصف
وطلقـــات النـــار عندمـــا اشـــتبكت قوات
االحتـــال والمقاومـــة بالقـــرب مـــن
شـــارعهم ،هـــذه الصدمة لســـلمان مثلت
ثمالـــة علـــى ثمالـــة الخمـــرة الـــذي لـــم
يذهـــب مفعولها بالكامل بعد.
يقـــرر ســـلمان وبســـرعة رد الجميـــل
لحميـــد ،ورد الجميل يأتـــي على كل من
ً
ســـببا فـــي تغييـــر شـــخصيته،
كان
وتحويلـــه إلـــى مســـخ مجـــرد مـــن
المشـــاعر ،فيقـــوم باالنتقـــام مـــن آالت
التعذيـــب البشـــرية وهمـــا مســـاعداه،
وبالفعـــل يفلـــح فـــي إخـــراج حميـــد من
المخفـــر ،إال أن حميـــد يختفـــي بمجرد
خروجـــه من المخفر أثناء عودة ســـلمان

ليلى العثمان

لجلـــب المفاتيـــح من الداخـــل ،وقبل أن
يغـــادر ســـلمان مواقف المخفر يشـــاهد
مســـؤوله المباشـــر ،والمســـؤول يشـــكل
نقطـــة التحـــول األولى في حياة ســـلمان
ً
أيضـــا
الســـلبية ،فيهـــم باالنتقـــام منـــه
ويدهســـه بســـيارته ،وبعدها ينطلق ً
فارا
إلـــى المجهـــول ،يقـــوده التفكيـــر فـــي
االنتحـــار ،وأثنـــاء التفكيـــر يتعـــرض
ً
مقعدا مدى
لحادث قـــوي ،يصبح بعـــده
الحياة.
إن الخطـــاب الروائـــي االجتماعـــي
الذي تتبنـــاه الراويتان يتجه إلى تســـليط
الضـــوء علـــى االختـــال االجتماعـــي في
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دراسات
المجتمـــع الكويتـــي ،ويربـــط هذا
االختـــال بأصـــل المشـــكلة وهي
البـــدون ،تلـــك القنبلـــة التي تفجر
بعـــض منها بعـــد الغـــزو العراقي،
حيـــث أخـــذت الدولـــة قـــرارات
باســـتبعاد الكثيريـــن منهـــم مـــن
العمـــل في المؤسســـات الحكومية
بعـــد أن تبيـــن أن هنـــاك البعـــض
مـــن البـــدون تعاونـــوا مـــع قـــوات
االحتـــال ،وكان بعضهـــم فـــي
األصـــل يعمـــل فـــي الجيـــش
واالســـتخبارات العراقيـــة ،واليوم
تبـــرز مشـــكلة البـــدون مـــع كثـــرة
المشـــكالت والقضايـــا المتعلقـــة
بالكثيريـــن منهم ،وهـــذا االختالل
االجتماعـــي ال يطـــال تلك الفئـــة وحدها
بل يصل أذاه إلى جميع شـــرائح المجتمع،
ومـــا حصـــل للمنســـي بـــن أبيـــه وحميـــد
المنشـــار ،هـــي نماذج توضـــح كيف يمكن
للمجتمـــع بضغطه على أحـــد مكوناته أن
ً
طريقا
يحول اإلنســـان إلى اتخاذ السلبية
للعيـــش ،فاإلنســـان اليائـــس مـــن الحياة،
والعاجـــز عـــن توفيـــر المســـكن ولقمـــة
العيـــش فـــي مجتمـــع متـــرف وبلـــد غني،
يمكـــن اعتباره قنبلـــة موقوتة قـــد تنفجر
في أي لحظة ضعف.
22
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رواية «ذكريات ضالة» لـ عبد اهلل البصيص

العنوان وفحوى الخطاب
العنـــوان فـــي العمـــل األدبـــي العتبـــة
ً
ً
مؤثرا في
خطابـــا
األولـــى التي تمـــارس

المتلقـــي وتحدث صدمة أولـــى يتوخاها
الكاتـــب عـــن قصـــد أو دون قصـــد،
وبالتالـــي فالعنـــوان هـــو أول تصديرات
الخطـــاب "مـــن حيـــث هـــو يضـــم النص
وكمـــون
اختـــزال
الواســـع فـــي حالـــة
ٍ
ٍ
كبيريـــن ،ويختـــزل فيـــه بنيتـــه أو داللته
أو كليهمـــا فـــي آن .وقـــد يضـــم العنوان

دراسات
الهـــدف مـــن العمـــل بذاتـــه ،أو خاتمـــة
القصـــة وحـــل العقدة فيهـــا"((( .وبالعودة
إلـــى نمـــوذج إســـماعيل فهد إســـماعيل
ً
ً
مألوفـــا لروايتـــه ،هو جزء
عنوانا
نجـــد
مما قاله الشـــاعر صفي الدين الحلي:
رأيـــت بنـــي الزمـــان ومـــا بهـــم
لمـــا
ُ
خـــل وفـــي ،للشـــدائد أصطفـــي
أيقنــــــــت أن المستحيــــــل ثالثــــــة
ُ
الغـــول والعنقـــاء والخـــل الوفـــي

وهنـــا يترك الكاتب المســـتحيل األول
لذهنيـــة القـــارئ ،وهـــي أشـــبه بلعبـــة
البحـــث عـــن ذلـــك الغـــول ،كمـــا أن عدم
ذكـــر ذلـــك الغول يأتـــي من ذلـــك اإللغاء
الضمنـــي للـــذي ضغط على (المنســـي)،
وهـــو غـــول العـــادات االجتماعيـــة التـــي
هي ســـبب كل مشـــكالته ،وبذلـــك يحقق
العنوان دالالتـــه التاريخيـــة ،والخطابية،
كمـــا يحيـــل إلـــى مفهـــوم الخـــل الوفـــي
الـــذي يصعـــب إيجـــاده اليـــوم فـــي
المجتمعات البراغماتية.
أمـــا روايـــة (ذكريـــات ضالـــة) فيذكر
الكاتـــب بـــأن (المعـــذب) وهـــو صاحـــب
((( بسام قطوس ،سيمياء العنوان ،وزارة الثقافة ،األردن،2001 ،
ص .39

القصـــة ،هو من اختـــار العنـــوان بعد أن
أرســـل لـــه ســـبعة عنوانيـــن ،واختـــار
صاحـــب القصة عنـــوان (ذكريات ضالة)
والعناويـــن التي أرســـلها الكاتب لصاحب
القصـــة هـــي( :المعـــذب ،كالب الجنـــان
الضالـــة ،كلـــب ضـــال ،حيـــاة ضالـــة،
ذكريـــات ضالـــة ،ســـيد الـــكالب ،كلـــب
ضـــال يهتدي) وهـــذه العناويـــن إنما هي
طـــرح مـــراوغ للفـــت النظر حـــول مفهوم
اللفـــظ ذاتـــه (ضالـــة) والضالـــة بطبيعة
الحـــال تحيـــل إلـــى التركيبـــة اللغويـــة
المعروفـــة بالكالب الضالـــة ،وهنا توجه
أصابـــع االتهـــام فيمـــا حصـــل لســـلمان
وحميـــد إلـــى كل الـــكالب الضالـــة التي
ســـاهمت فـــي تحويلهـــم إلـــى أعـــداء
للمجتمـــع ،فســـلمان ضابـــط فاســـد،
وحميد ُبدون سارق.
الشخصيات ودينامية الخطاب
لعلنـــا هنـــا نركـــز علـــى تلـــك
الشـــخصيات الرئيســـة التي جـــاءت في
الروايتيـــن ،وذلـــك بغـــرض تبيـــان
الممارســـات الخطابية التـــي قدمتها كل
ً
وانطالقـــا مـــن داللة اســـمي
شـــخصية،
بطلـــي الروايتين ،فالمنســـي هـــو مغلوب
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دراسات
علـــى أمـــره ،وهـــو منســـي اجتماعـــي،
وشـــخصيته فـــي أحيان كثيـــرة ال تحرك
أو تدفـــع األحداث بل هـــو يدور في فلك
ً
منســـيا في مرمى
األحـــداث ،حيث يكون
ضربات اآلخرين ،وألنه مســـالم ال يرجو
إال العيـــش بحـــب ،فلـــم تكن لـــه ردة فعل
قويـــة ،وألنه مـــن فئة البـــدون فهذا طبع
علـــى شـــخصية االبتعـــاد قـــدر اإلمـــكان
عن الوقوع بأية مشكلة.
وتأتـــي شـــخصية المعـــذب (ســـلمان)
هنـــا ضمـــن ذلـــك النظـــام المركـــب
للشخصية ،أو كما يطلق عليها الشخصية
المركبـــة ،وهـــي تلـــك الشـــخصية التـــي
تحمـــل صفتيـــن متناقضتيـــن ،فســـلمان
رجـــل مباحـــث ويحارب الجريمـــة ،إال أنه
يبيـــح لـــه ولمســـاعديه ارتـــكاب أبشـــع
الجرائـــم بحـــق المذنبيـــن بحجـــة أنهـــم
فاســـدون وال ضير من االقتصاص منهم،
وهـــذا تناقـــض كبير مصدره ذلـــك الخلل
فـــي فهم المنظومـــة االجتماعيـــة ،فكيف
يكون هؤالء حماة األمـــن؟ وحميد البدون
الذي كان ً
مثاال يحتذي به في المدرســـة،
هـــو المنشـــار فـــي النهايـــة ،وكمـــا كان
ً
متفوقـــا فـــي الدراســـة واألخـــاق حولـــه
المجتمـــع إلـــى متفـــوق بالجريمـــة
واللصوصيـــة ،وهـــذه الخطابـــات التـــي
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تصدرهـــا الشـــخصيات عبـــر أبعادهـــا
وتحوالتهـــا ،إنمـــا هـــي المحـــرك لتلـــك
الممارسات الخطابية في الرواية.
إن صـــورة شـــخصية البـــدون فـــي
روايـــة (فـــي حضـــرة العنقـــاء والخـــل
ً
كثيـــرا عـــن صورتها
الوفـــي) ال تختلـــف
في (ذكريات ضالة) فكال الشـــخصيتين
تعطـــي نفـــس الســـمات ،وهـــي األخالق
وحـــب اآلخرين ،أي أن أبنـــاء هذه الفئة
ً
أشـــرارا ،وإذا تحـــول الواحد
ال يولدون
منهـــم فـــإن المجتمـــع مســـؤول عن هذا
التحـــول الســـلوكي فـــي طبيعتهـــم ،وألن
ً
ً
واعيـــا أثنـــاء الغزو،
شـــابا
المنســـي كان

دراسات
كان أكثـــر قـــدرة علـــى امتصـــاص ردود
األفعـــال اتجاهـــه بعـــد الغـــزو ،ومـــا
ســـاعده على ذلك هو وجـــود األصدقاء
مـــن الكويتييـــن الذين يعتبرهم المنســـي
ً
صـــورا تحاكـــي ذلـــك الخل الوفـــي ،أما
حميد فقـــد كان في العاشـــرة من عمره
أثنـــاء الغـــزو ،وبفقد والـــده الجندي في
الجيـــش الكويتـــي ،وبســـبب القـــرارات
الحكوميـــة التـــي صـــدرت بعـــد الغـــزو،
والتـــي لـــم تكن فـــي صالـــح أبنـــاء هذه
الفئـــة ،عـــاش حميـــد حيـــاة قاســـية،
ولقمـــة العيـــش ودفـــع اإليجـــار كانـــا
الدافـــع الرئيـــس فـــي تحولـــه إلـــى ذلك
اللص المحترف.
خالصة:

فـــي المســـتقبل ،كمـــا أن بعـــض
الصداقـــات مع الكويتييـــن والتي يحظي
بهـــا بعـــض أبناء البـــدون لن تكـــون ً
حال
ً
ناجعا لقضيتهم.
إن الخطـــاب الروائـــي فـــي الكويـــت
والوطـــن العربـــي قد ال يحتـــل مكانه في
الصـــدارة مـــن حيـــث قـــوة التأثيـــر ،إال
أننا نعـــول على ذلك االســـتهالك الكبير
للروايـــة المعاصـــرة ،كمـــا نعـــول علـــى
وعـــي الروائييـــن أنفســـهم فـــي تقديـــم
الصـــورة الفنيـــة والفكرية التي تســـاعد
علـــى التأثيـــر فـــي بـــث تلـــك الرســـائل
االجتماعيـــة اإليجابيـــة ،والتـــي بدورها
يمكـــن أن تســـاهم فـــي تغييـــر وتحويـــل
الممارســـات االجتماعيـــة لتكـــون أكثـــر
إنسانية وعقالنية.

ممـــا ال شـــك فيـــه ،أن مثـــل هـــذه
الممارســـات الخطابية الروائية تســـلط
الضــــــوء عــلــــى تلـــك الممــــارســـــــات
االجتماعيـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تضر
المجتمـــع فـــي المســـتقبل ،ومـــن أهمها
قضيـــة عديمـــي الجنســـية ،وهـــذا مـــا
ً
روائيـــا كل مـــن
اشـــترك فـــي طرحـــه
إســـماعيل فهـــد إســـماعيل وعبـــداهلل
البصيـــص ،فـــإذا تـــم نســـيان ابـــن أبيه،
فإننـــا ســـنواجه الكثيـــر مـــن المناشـــير
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دراسات

حجاج ّية الفصل والوصل
في خطاب المتنبي الحجاجي
من خالل كتاب« :شرح المشكل من شعر المتنبي البن سيده»
ال جرم أن هذه الدراسة تسعى
جهدها إلى إذكاء التواشج بين البالغة
واأللسنية ،وتهدف -فيما تهدف -إلى
تنويع سبل هذا التعالق ،متجاوزة
المقاربة اللغوية التداولية؛ ألنها
متجذرة بطبيعة الحال ،إذ إن
األلسنية وسائر المناهج الحديثة،
التي اصطنعها نقاد الحداثوية
استولدوها من رحم البالغة األم،ولما
كان الحجاج سبيله الفكر والعقل
وشيئا من العاطفة ولما كان قوامه
األقيسة المنطقية من استدالل
وقياس ومسلمات ومبادىء برهانية
لذا كان ال بد مما ليس منه بد أن
تيمم الدرا سة وجهها شطر المتنبي؛
لغلبة الذهنية في شعره واعتماده
الفكر الفلسفي المنطقى والمذاهب
الفكرية بعامة ،هذا ً
أوال.
❋ أكاديمي وباحث مصري.
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ولما يتميز سـفره من وفرة المناظرات
والمحـاورات ونقـل للمشـاهد الحجاجيـة
وقيـام المتنبـي بالـرد علـى أصحابهـا
ًّ
ثانيـا،
وامتلاء شـعره بـذاك ،هـذا
واصطناعـه كل مـا مـن شـأنه أن يفـرز
حجاجـا يجابـه مـا كان يتعمـده مـن غريـب
ونادر اللغة ،هذا ً
ثالثا ،واالنحراف بشـعره
عـن مسـاراته الطبيعيـة ،واكتظاظـه بـرؤى

دراسات
موغلـة غايـة التوغـل فـي مسـارب
العقالنيـة الجافـة ،وقصـده لذلـك
رابعـا؛ بحيـث يمكـن القـول
ً
قصـدا ،هـذا ً
ونحـن مطمئنـون إنـه إنْ وجـد شـاعر
يتقاطـع شـعره مـع النظريـة الحجاجيـة
فثـم المتنبـي ،الـذي كان مغرمـا بذلـك
كلـه ،إن شـعره حجـاج والحركـة النقديـة
المثـارة حـول شـعره حجـاج ،هـذا
خامسـا ،وحياتـه ذاتهـا حجـاجَّ ،
الطموحة
ً
المتمـردة النافـرة لواقعهـا الوضيـع ،هـذا
سادسـا؛ علاوةً علـى أن المتنبـي باهـر
ً
حجـج
حججـا تلـو
فـي اسـتيالد شـعره
ً
ِ
حجاجـا ،أننـا لـن
وممـا يزيـد األمـر
ً
نكتفـي بأشـعاره التـي لـم تثـر لغطـا
ولجبـا  -وإن كانـت فـي غالبيتهـا تثيـر
مثـل ذلـك -لـذا فإننـا قـد كرسـنا هـذه
الدراسـة لتـدور حـول شـعره الـذي أثـار
وصخبـا كمـا هـو مبيـن
ونصبـا
شـغبا
ً
ً
ً
بالوسـم «شـرح المشـكل مـن شـعر
المتنبـي والـذي تـواله ابـن سـيده» :فهـو
شـرحا لـكل أبيـات الديـوان؛ بيـد
ليـس
ً
سـببا
أنـه قـد اقتصـر فيـه علـى مـا كان ً
ومثـارا للجـدال والجدل،ممـا
للخصومـة،
ً
أشـكل مـن أبيـات المتنبـي ومـا اسـتغلق
مـن معانيه،ومـا اسـتبهم مـن تراكيبـه،
وجميـع أولئـك ،بلا جـرم ،ليؤسـس
شـرعنة حجاجية.

لمبحــث الفصــل والوصــل دور
حجاجــي -أي دور -وليــس أدل علــى
ًّ
حــدا
تثميــن هــذا الــدور مــن جعلــه
للبالغــة «لغموضــه ودقــة مســلكه ،وأنــه
ال يكمــل إلحــراز الفضيلــة فيــه أحــد إال
كمــل لســائر معانــى البالغــة»((( ،ولمــا
كان الغمــوض يلــف موضــوع الفصــل
والوصــل ،ولمــا كان الغمــوض يحتضــن
وفقــا للقيــاس
الحجــاج ،كان بالتبعيــة ً
األرســطي أن الفصــل والوصــل حجــاج.
ومــن المقطــوع بــه أن اســتراتيجية
الفصــل والوصــل تنطلــق مــن معطيــات
الخطــاب التداولــي بيــن طرفــي العمليــة
((( عبد القاهر ُ
الجرجانى -دالئل اإلعجاز -مصدر سابق-
ص230
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دراسات
الحجاجيــة؛ فالمتكلــم الــذي يمتلــك
أدوات التواصــل يســتقرئ انعــكاس ذلــك
علــى المتلقــي ،الــذي يكــون حضــوره
ً
ومؤثــرا ،ومــا الفصــل
وفعــاال بــل
قويــا
ً
ً
والوصــل إال اســتجابة لجهــد المتلقــي
فــي مــدى اإلذعــان والقبــول أو التمــرد
والرفــض؛ فأ َّيــان تولــدت قناعــة المتكلــم
بحركيــة حجاجــه وتأثيرهــا فــي قلــب
ولــب المتلقــي؛ فــا بــأس إذن مــن
الفصــل وعــدم االســتطراد واإلســهاب؛
فذلــك لــن يدفــع بالحجــاج البالغــي؛ بــل
تســرب الملــل والضجــر لــدى
ربمــا
َّ
أيضــا قــاده االســتطراد
المتلقــي؛ وربمــا ً
إلــى تفريعــات وزوائــد ذهبــت بانتباهــه
وأغــارت علــى تركيــزه فاغتالتــه اغتيـ ً
ـاال؛
وجــارت علــى نجاعــة تداوليــة األفعــال
ووقتــا؛ وبــددت العمليــة
الكالميــة؛ جهـ ًـدا ً
الحجاجيــة برمتها.وعلــى نقيــض ذاك
تمامــا؛ فأ َّيــان اســتبطن المتكلــم عــدم
ً
بلــوغ حجاجــه لــدن اآلخــر وعــدم تمكنــه؛
وبالتالــي عــدم تحقــق مأربــه التداولــي؛
فــا ضيــر عليــه إذن مــن االسترســال
واإلســهاب قــدر حاجــة ســياقات الحــال،
وســياقات المتلقــي ،وال تــزال (الــواو)
الرابطــة تدفــع بالحجــة تلــو األخــرى
متصلــة متواتــرة متتابعــة؛ فاألولــى
بســبب مــن الثانيــة ،والثانيــة نتيجــة وأثــر
28

العدد  577أغسطس 2018

دراسات
تــال لألولــى؛ ويســتولد ذاك الموقــف
ٍ
(الغمــوض)؛ إذ علــى المتكلــم أن يضحــي
حاضــر الذهــن يقــظ الحــدس منتبــه
الفكــر ســريع البديهــة فــي اســتجالب
الحجــج الموائمــة للطــرح المترابطــة
النســق ذات التراتبيــة المنطقيــة
ًّ
المتماســكة
فكريــا ،كل أولئــك كانــت
ً
مســؤوال .إن الربــط بيــن
(الــواو) عنــه
الوحــدات داخــل الملفــوظ الحجاجــي
الواحــد ،إنمــا يشــرع فيــه لزيــادة
النتيجــة الكامنــة وراء الحجــاج ،وشــحن
الــكالم ليــؤدي وظيفــة تتناســق مــع
قصديــة ُ
المحاجــج؛ فالعمــل الحجاجــي
عبــارة عــن فونيمــات تســهم فــي زيــادة
الطاقــة الحجاجيــة.إن أثــر الوصــل «فــي
إنجــاز األفعــال الكالميــة فــي القــول
الــذي يتضمــن الشــرط والجــزاء؛ ألن
الوصــول إلــى الغــرض المتضمــن فــي
القــول (الشــرط والجــزاء) يكــون مجــال
النظــر فــي القــول علــى أنــه بنــاء متضــام
وذو نظــم متعلقــة بالقصــد ،وال يمكــن
النظــر إلــى جــزء منــه دون اآلخــر»((( إن
نجــاح العمليــة الحجاجيــة وحضــور
حظوظهــا حيــث الوصــل لموكــول جملــة
ً
وتفصيــا إلــى (الــواو)؛ فعليهــا العــبء
((( الباحثة/ثقبايت حامد  -القضايا التداولية في كتاب دالئل
اإلعجاز -رسالة ماجستير -جامعة تيزى وزو -الجزائر
2012م ص145

األكبــر فــي ذلــك «(الــواو) مــن أهــم
الروابــط الحجاجيــة؛ إذ ال يقتصــر
دورهــا علــى مجــرد الجمــع بيــن الحجــج
فحســب؛ بــل تعمــل علــى تقويــة الحجــج
بـعـضـــا ببعــــض لتحقـــيـــق الـنتـيـجـــــــــة
المرجــوة؛ وهــى الروابــط الحجاجيــة
المدعمــة للحجــج المتســاوقة»((( إن
مركزيــة القبــول والرفــض مأتــى مــن
مركزيــة (الــواو) الحجاجيــة؛ إنهــا
تضطلــع بــدور حيــوي ديناميكــي فــي
تآلــف القضايــا التركيبيــة ،كمــا تضطلــع
بدورهــا فــي تآلــف قلــوب طرفــي
الحجــاج .وعلــى ذلــك فليــس عمــل
رصــا
قائمــا علــى رص الكلــم ً
(الــواو) ً
غيــر أنــه تســتحيل معــه العتبــات
الحجاجيــة بتراتبيــة إيديولوجيــة علــى
مســافة واحــدة مــن المتكلــم والمتلقــي،
تمتــاح وفــق آلياتهــا أيــة مثالــب حجاجيــة
قــد يبديهــا المتلقــي ،وهــذا مــن شــأنه
عرقلــة الخطــاب التواصلــي ،لقــد
راكمــت (الــواو) القضايا الحوارية.
مهمــا يكــن مــن أمــر ،فيجــب أن ينظــر
للوصــل مــن زاويــة اإلطنــاب؛ حيــث أتــت
(الــواو) بدفقــات فكريــة وانســياالت
((( الباحث/عيسى تومى -األبعاد التداولية في الخطاب
القرآنى -رسالة ماجستير-جامعة محمد خيضر -بسكرة-
الجزائر 2015م ص248
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دراسات
رؤيويــة ،وقبــع وراءهــا جيــش لجــب مــن
المتتابعــات الهندســية البرهانيــة ،علــى
أيــة حــال أنيــط (للــواو) إســعاف المتكلــم
قبالــة المتلقــي ليظفــر بأكبــر قــدر
ممكــن مــن التجــاوب والتفاعــل،
أيضــا أن (الــواو) آن ذاك
والمالحــظ ً
التحييــن تقــوم بتطويــع الحجــج وتهذيبهــا
مــن كل تنافــر وتصهرهــا فــي بوتقــة
التالحــم واالنســجام ،ومــا كان يحســبه
بعيــدا غــدا قريــب التنــاول
المتلقــي
ً
والمأخـــــذ ،لطــــيف الــعـبـــــارة حـبـــك
التركيــب ســبك البنيــة؛ بمــا أســبغته
(الــواو) عليــه مــن فضلهــا ،قـ ً
ـوال واحـ ًـدا؛
فــإن الوصــل ُيلتمــس فيــه قاعــدة
(الضــم) «ضــم الفكــرة إلــى الفكــرة وإن
تباينتــا ،وجعــل الواحــدة بســبب مــن
األخــرى للوصــول إلــى نتيجــة واحــدة
مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال مــا يســميه
(بيرلمــان) (الوصــل المؤســس علــى
بنيــة الواقــع مثل:الحجــج القائمــة علــى
الوصــل الســببى ومثــل حجــة الســلطة،
ومــا يســميه الوصــل المؤســس للواقــع،
مثــل االســتعارة والتمثيــل»((( ومــن
((( د /عبد اهلل صولة  -الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من
خالل «مصنف في الحجاج» البالغة الجديدة ضمن مشروع
حمّ ادى صمّ ود :أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية
من أرسطو إلى اليوم -كلية اآلداب  -منوبة  -تونس 1998م-
ص76
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المحقــق أن ليســت كل القضايــا التــي
تقــوم (الــواو) بإيجــاد التعالــق بينهــا،
ليــس التســليم بصحــة مضمونهــا
مشــكوك فيــه؛ فبعضهــا يكــون مقطــوع
ًّ
حجاجيــا والبعــض اآلخــر
بوجاهتــه
تعمــل فيــه (الــواو) علــى تنقيحــه مــن
أدران الضعــف والشــك ،وال تــزال بــه
ًّ
تدريجيــا حتــى تصــل بــه إلــى
ترقيــه
قياســا إلــى الســالف
اليقينيــة بالــكاد
ً
ذكــره ،والمتكلــم ينتخــب أفضــل الســبل
عــودا .إن
إلــى ذلــك ويختبــر أعجمهــا
ً
فــي الحجــج القائمــة علــى الوصــل
« ُيربــط بيــن أحــكام مس ـ َّلم بهــا وأحــكام
يســعى الخطــاب إلــى تأسيســها ،وجعلهــا
ومســلما بهــا ،وذلــك يجعــل
مقبولــة
ً
األحــكام المســ َّلم بهــا واألحــكام غيــر
المســ َّلم بهــا عناصــر تنتمــى إلــى كل
واحــد يجمــع بينهــا بحيــث ال يمكــن
التســليم بأحدهــا دون أن يســلم باآلخــر؛
حججــا
مــن هنــا جــاء وصفهــا بكونهــا
ً
اتصاليــة أو قائمــة علــى الوصــل ،إن
طرائــق الوصــل فــي الحجــاج تعتمــد
العناصــر المتباينــة فتدمــج أحدهمــا
فــي اآلخــر وتجعــل أحدهمــا بســبيل مــن
اآلخــر»((( و ُينــاط إلــى الوصــل باعتبــاره
قضيــة منطقيــة أو مســلمة رياضيــة
((( المصدر نفسه

-ص211

دراسات
بامتيــاز؛ إذ تعتمــد المســلمات الثــاث:
 المقدمة الرابطة النتيجةوال شــك أن الجانــب األدبــي يميــز
الوصــل؛ حيــث التســامح المفــرط فــي
التكــرار واإلعــادة والزيــادة والتــرادف
والكثــرة الكاثــرة للجمــل والتوالــي..
وهكــذا ،بينــا الفصــل يطــل الجانــب
العلمــي برأســه؛ حيــث الدقــة والضبــط
واإليجــاز والتركيــز والحــد بيــن قضيــة
وأخــرى؛ فالعاطفيــة ســــــمة الـوصـــل،
والذهنيــة ســمة الفصــل ،وبهــذا يغــدو
الفصــل والوصــــل ترهـــين :اإلمـتـــاع
واإلقناع.
وكمــا المعــروف فالفصــل إنْ هــو إال
عالقــة «منطقيــة تتمثــل فــي تكويــن
ً
انطالقــا مــن قضيتيــن
قضيــة مركبــة
(((
بســيطتين بواســطة (الــواو) الرابطــة»
ّ
ولـمـــــا كان األمــر كذلــك؛ فــإن عالقــــــات
التعديـــــة الحــجـــاجـيــــــة ،وال ســــــــــيما
(التضميــن) ،عمــاد ولــب الوصــل؛ بمــا
تحويــه فــي جنباتهــا مــن ســببية ومســببية
«حيــث يعمــد المرســل إلــى الربــط بيــن
((( د .عبد الهادى بن ظافر الشهرى  -استراتيجية الخطاب
 -مقاربة لغوية تداولية  -مصدر سابق  -ص477

أحــداث متتابعــة مثــل الربــط بمــا يمكــن
أن يكــون المقدمــة والنتيجــة فتصبــح
النتيجــة مقدمــة لنتيجــة أخــرى»((( وال
يخلــو الوصــل البتــة مــن لمحــة جماليــة
تنضــاف -كمــا بينــا -إلــى بديهيــات
الحجــاج البالغــي؛ إذ إن «عالقــات
المالمــح اللغويــة التــي يتضمنهــا نــص
أدبــي متشــابكة فيمــا بينهــا وذات درجــة
عاليــة مــن التراتيــب والتعالــق ،وهــي
عالقــات ذات طابــع إيقاعــي صوتــي
تؤســس ألعــراف النظــم واإليقــاع مــن
جانــب ،وذات طابــع مرتبــط باألبنيــة
الدالليــة المجازيــة ذات ســمات
(((
انحرافيــة ودالليــة مــن جانــب آخــر»
إن ســمة الترابــط لتنتظــم العمليــة
وانتهــاء؛ إذ تظــل
بــدءا
الحجاجيــة
ً
ً
«خطابــا مترابــط
المقطوعــة الشــعرية
ً
األجــزاء ،وتتابــع األفــكار يظــل خطاطــة
شــفافة تحــت خيــوط االنقطــاع»(((؛ بــل
ينظــر إلــى الخطــاب باعتبــاره «الوصــل
الممتــد»((( ويبــدو لنــا أن الوصــل بهــذه
الكيفيــة ،وبــذا التوالــي المتســارع مــن
((( المصدر نفسه

ص480

((( د .صالح فضل  -بالغة الخطاب وعلم النص  -ط/مكتبة
لبنان  -بيروت 1999م ص223
((( جان كوهن  -بنية اللغة الشعرية  -ترجمة د .محمد الول
 د .محمد العمرى  -ط/المغرب الدار البيضاء -ط/دارتوبقال  1986م  -ص171
((( المصدر نفسه

ص172
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دراسات
القضايــا؛ إنمــا يبغــي إلــى إســكات مــا
يعتــور المتلقــي ممــا قــد يعــنَّ لــه مــن
بعــض القصــور فــي حجاجيــة المتكلــم؛
فيــرى -وقــد هالــه -هــذا الســيل
المتدفــق مــن األدلــة والمبرهنــات علــى
نوعــا مــن
غيــر المتوقــع؛ محدثــة لــه ً
المفاجــأة الحجاجيــة فتجبــره علــى
الصمــت وتلزمــه الســكوت إثــر مداهمــة
المتكلــم لــه بتلــك الــا نهائيــة مــن
ملفــوظ القــول ذي التراتبيــة المنطقيــة.
وإذا كان التضام عقيدة الوصل ،وإذا
كان التواشج دأبه والتعالق ديدنه؛ فالوضع
بالنسبة للفصل على غير ذات الجهة
تماما؛ حيث :الحد والقطع «وأما طرائق
ً
الفصل فبالعكس؛ إذ يعمد فيها إلى ما هو
ّ
كل ف َيحدث فيه فصل بين حقيقته
ِ
ً
رجال
وظاهره ،كأن نقول:هذا الرجل ليس
أو ما هكذا يكون العدل (في الحديث عن
وضع ما)»((( أكبر الظن أن قضية الفصل
والوصل إنْ هي إال صدى لما تنهض عليه
البالغة (مطابقة الكالم لمقتضى الحال)
فبالغة الكالم «تكمن في مطابقته
مقتضى الحال ،ومقتضى الحال مختلف،
ومقامات الكالم متفاوتة؛ فمقام التنكير
يباين مقام التعريف ومقام اإلطالق يباين
((( د .عبد اهلل صولة  -الحجاج :أطره ومنطلقاته وتقنياته -
مصدر سابق  -ص 219
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مقام التقييد ،ومقام التقديم يباين مقام
التأخير ،ومقام الفصل يباين مقام
الوصل»((( وعلى ذاك المنوال جاءت أبيات
المتنبي ،يؤسس محور الفصل والوصل
فيها البتناء حجاجي ،وال أروع ،وهذه
طائفة من ذلك:
اســـتِ ِه
َر َماني ِخ َس ُ
ـــاس ال َّناس ِم ْن َصائِب ْ
ـجـن ِ
َــــاد ُل
وآخـــر
ٌ
قطـــن مـــن يديـــه ا ْل َ

«يذهــب إلــى أن عــدوه ضـ ٌـد لــهُ .هــو
َج ُّــم الفضائــل ،وعــدوه َج ُّــم النقائــص
والرذائــل ،ولذلــك وقــع بينهمــا التنافــر،
ألن ال ِّنــد ُمحــارب لضــده ،والشــكل
ُمسـ ُ
ـالم ِ ل َشــكله فهــو يقــول :اليعادينــي إال
ناقــص لجــرى العــادة بمعــاداة ذي
ٌ
النقــص لــذي الفضــل .فــإذا عاَب َنــي -
واإلجمـ ُ
ـاع قــد وقــع علــى َفضلــي  -فهــو
ال محالــة ناقــص ،وقولــه(ِ :مــن صائــب
اســته ،وآخــر ُقطــن) أراد مــن بيــن
ِِ
صائــب يرميــه وآخــر هــذه صفتــه ،أي
ُ
الج ْنــدل
عــدي
إنــه ضعيــف ُي ِ
ضعفــه َ
فيضعــف ،حتــى ال ُيؤ ِّثــر كمــا ال يؤثــر
القطــن إذا ُر ِمـ َـي بــه ..وخــص ذكــر اســته
مــن بيــن ســائر األعضــاء لوجهيــن:
ُ
قصــد االســتخفاف بــه فــي
أحدهمــا:
((( الخطيب القزويني  -اإليضاح في علوم البالغة  -مصدر
سابق  -ص11

دراسات

ذكــر ذلــك منــه ،واآلخــر أن هــذا الناقــص
ِّ
المتنقــص لــي مغلــوب مهــزوم .والمهــزوم
ال يقــع ســاحه إال علــى مايلــي ظهــره،
ً
جميعا.
فخــص هــذا العضو لألمريــن
ُ
واألجود عندي أنه إنما قصد
ّ
والسب بلك كثير.
والش ْتم،
االستخفاف،
َّ
والسب
الس َّبو َّ
ولذلك سميت االست َّ
ـــو َي ْج ُ
هـــل َج ْه َله
ومـــن ج َا ِهـــلٍ بِـــي َو ْه َ
َ
ـــي َج ِ
اه ُ
َو َي ْج ُ
ــــل
هـــل ِع ْلمـــي أنَّـــ ُه بِ َ

َو َي ْج َه ُ
األر ِ
ــــر
ـــل أبـــي مالـــك ْ
ض ُم ْع ِس ٌ
ُ
اجـــل
الســـماكين َر
َوأ ِّنـــي علـــى ظهـــر ِّ

ومــن جاهــل :معطــوف علــى (صائــب
اســته) .أي إنــه قــد اشــتمل بالجهــل َو َال

َي َع ُ
لــم أنــه جاهــل ،بالــغ فــي اســتجهاله،
ً
فلــم ُيبــق لــه
أثــرا مــن العلــم»((( لقــد
وصــل المتنبــي ههنــا؛ إذ الوصــل هــو مــا
يتيــح لــه دفقــات حجاجيــة ال حــد لهــا؛
وانتقاصــا مــن عــدوه؛
دفاعــا عــن ذاتــه؛
ً
ً
فهــو جاهــل ،ضعيــف أفــن ،ال يمثــل عنــد
اهلل وزن بعوضــة ،ولــوال إحساســه بهــذه
الضآلــة والضعــة ،مــا عــاداه ،ومــا
تعــدادا
خاصمــه .وصــل المتنبــي؛
ً
وإســهابا
وإكثــارا لمفاخــره؛
لمآثــره
ً
ً
إحصــاء
لمناقبــه ،وفــي ذات الوقــت
ً
لمثالــب ُ
وثلــم عــدوه؛ انتظــم فــي الوصــل
النقيضــان؛ الســتقرار حجــة المتكلــم؛ إذ
((( ابن سيده  -شرح المشكل من شعر المتنبي  -مصدر سابق
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بالنقيــض تقــوى الحجــج؛ وتبــدو معهــا
قــوة منطقيــة المدعــي؛ إذ يرينــا وهْ ــي
حجــج اآلخــر ،المخاصــم المنافــر،
حتمــا وهــو فــي اســتقراء ُك ٍل
والمتلقــي ً
يجنــح الجنــوح كلــه للمتكلــم ،الــذي
أضفــي عليــه كل الكمــال والجمــال ،وفــي
نفــس اللحظــة أســقط علــى اآلخــر كل
شــائبة ومنقصــة؛ لقــد أبــدى الوصــل ثـ ّـم
حــال
منطقيــة منضبطــة ال تقبــل بأيــة
ٍ
مــن األحــوال إال التســليم إال اإلذعــان،
تعاطفــا إلــى جانــب
وأبــدى الوصــل
ً
أيضــا مــع كل
المتكلــم ،وأبــدى الوصــل ً

وحماســا اســتحوذ
ـعوريا
هــذا
ً
اندفاعــا شـ ً
ً
المتلقــي بالكليــة؛ بحيــث لــم يجــد فـ ً
ـكاكا
بــدا مــن إطاعتــه ومجاوبتــه .وهــذا
وال ً
الــدرب مــن مواضــع الفصــل يســمى
(التوســط بيــن الكماليــن) حيــث اتفقــت
ً
أصلتهــا
الجملتــان خبـ ًـرا
ولفظــا ومعنــىَّ ،
المناســبة بينهمــا فــكان الوصــل
الوجوبــي ال محالة.
وعلى هذه الشاكلة ،يأتي هذا الوصل:
قــــدروا
إذا َت َر َّح ْل َ
ـــت عـــن قـــو ٍم وقـــدْ
ُ
فالر ِ
اح ُلـــون هُ ـــم
فارقهـــم
أال ُت ُ
ّ

ُ
قـدروا علـى إغنائـي عـن
«أي إذا
ُمفارقتهـم ،ثـم اضطرونـي إلـى فراقهـم
ُ
(ف ُ
هـم) المخ ُّلـون بـي حقيقـة( .وقـد
ُ
قـدروا) :جملـة فـي موضـع الحـال .وجاز
ً
حـاال مـن قـوم ،وإن كانـوا نكرة،
أن يكـون
ألن فيـه معنـى العمـوم ،ولـوال هـذه
(الـواو) ،لـكان أولـى مـن ذلـك أن
تكـون الجملـة فـي موضع الصفة
للنكـرة .فأمـا مـع (الـواو) فلا
يكـون ،ألن الصفـة والموصـوف
كالشـيء الواحـد .فـإذا عطفـت الصفـة
علـى الموصـوف ،فكأنـك عطفـت بعـض
االسـم علـى بعـض ،وهـذا ماال يسـوغ»(((.
لقـد أجلـى لنـا المتنبـي األمـر علـى
((( المصدر نفسه -
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حقيقتـه؛ حيـن مغادرتـه سـيف الدولـة؛
لئلا يتبـادر إلـى ذهـن المتلقـي أنـه ال
يفـي لخالنـه وال يقـدر للصحبـة قدرهـا،
وأنـه ناكـث العهـد ،وأن مثلـه ال ُيجالـس
ً
خليلا؛ إذ ال أمـن وال أمـان،
وال ُيتخـذ
وال خيـر منـه ُيرجـى ،وال نفـع منـه ُيهـدى
وتنمحـي عاطفيـة التأثيـر لـدى المتلقـي،
ًّ
صـدودا ،ممـا
وجدانيـا
ويصـد عنـه
ً
ًّ
إيديولوجيا
يسـتتبع عـدم نجاعـة حجاجه
ًّ
ومنطقيـا .أبـدى المتكلـم رغبـة اآلخريـن

فـي إقصائـه وإبعـاده عـن عمـد بفعالهـم
ومضايقتـه وحشـد مـا اسـتطاعوا مـن
الحيـل والمكائـد والسـعي بـه لـدى سـيف
الدولـة ،الـذي أصغـى لهـم واسـتجاب
لحسـدهم وإحنهـم ،فهـم هـم الراحلـون
ال هـو .إنـه يؤصـل لتداوليـة بليغـة،
مؤداهـا عـدم االنصيـاع وراء ظاهـر
األمـور ،فالمعانـي الثاويـة خلـف (الـواو)
هـي مـا تدفـع بمنطقيـة الحجـاج .وال
تـزال (الـواو) بالخطـاب التداولـي تتـدرج
وتدمـج ُ
معـه وتقـارب وتماثـل ُ
وتقصـي كل
مـا مـن شـأنه الجـور علـى نسـقية البنـى
ثـم الحجـج ،وهـي بسـبيل ذلـك
ومـن َّ
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
وصوتيـا
صرفيـا
تسـعى
ودالليـا
ونحويـا
ًّ
وإعرابيـا لكـي تتحقـق المواءمـة وتتأكـد
المناسـبة وتتناتـج القناعـة ،وقـد ثبـت
ذلـك ،مـن خلال تطويـع إعـراب جملـة

(وقـد قـدروا أال تفارقهـم) فكمـا أبـان
ابـن سـيده أنهـا فـي محـل نصـب حال وال
يمكـن أن تكـون صفـة ألنهـا لـو كانـت
كذلـك لمـا اسـتقام المعنـى؛ ألنـه ال يصح
عطـف بعـض االسـم علـى بعـض ،بعطـف
الصفـة علـى الموصـوف؛ فهمـا كالشـيء
ً
محـاال
الواحـد؛ وإذا كان هـذا إعرابيـا
ًّ
أيضـا فالـكالم كمـا ال يسـتوي
فدالليـا ً
مبنـى ،كـذا ال يسـتوي معنـى ،وفـي حالنـا
هـذه ال يمكـن أن يتسـاوق معنً ـى؛ فهـؤالء
القـوم أبـوا إال أن يفارقهـم ،وهـو قـد أبى
إال أن يرافقهـم ،أظـن ً ّ
ظنـا أن المتلقـي
لـن يجـد ً ّ
بـدا إال موافقـة المتكلـم فيمـا
يقـول وينبي.
ومن قوله:
ُيباعـــدن حبـــا يجتمعـــن َو َوص ُلـــ ُه
يجتمعـــن َوصـــدُّ ُه
فكيـــف بِ ِحـــب
َ

«وصلـه وصـده علـى المضمـر فـي
ً
اضطرارا ،كقوله:
(يجتمعن)
قلـــت إذ أقبلـــت ُ
هـــر تهـــادي
وز ٌ
كنعـــاج الفـــا تعســـ ْفن رمـــا

ولمـا ذكـر سـيبويه وجـه النصـب فـي
قولـه( :مـا فعلـت وأبـك) قـل :إنمـا فعـل
ذلـك ،ألنـك لـو قلـت :افعـل وأخـوك ،كان
العدد  577أغسطس 2018
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ً
قبيحـا»((( لقـد أفصـح الوصـل ههنـا عـن
قضيـة منطقيـة ،تتحوصـل فـي أال وصـل
صـد فـي آن؛ إذ كيـف يجتمعـان؟!
وأال ٍ
ًّ
إعرابيا
حالئـذ ،وكذا
فالمعنـى ال يسـتوي
ٍ
قولك:افعـل وأخـوك؛ بيـد أن قولـك (مـا
فعلـت وأبـاك؟ ،يسـتقيم) ،وهكـذا يسـفر
لنـا الوصـل عـن تكامـل المعنـى والنحـو؛
وال غـرو فـي ذلـك؛ فاإلعـراب فـرع
صـدى لنظريـة النظـم
المعنـى؛ وهـذا
ً
«األلفـاظ مغلقـة علـى معانيهـا حتـى
يكـون اإلعـراب هـو الـذي يفتحهـا ،وأن
األغـراض كامنـة حتـى يكـون هـو
(((
المسـتخرج لها»
فالتشـريك اإلعـراب ،كمـا التشـريك
في المعنى من مناط الوصل.
أيضا:
ومنه قول المتنبي ً
الربيـــع العيـــس مـــن بـركـاتــــه
كفانـــا
ُ
ِ
الرعد
فجاءتـــه لم تســـمع ُحـــداء ســـوى

«أي ُكفينــا ُحــداء اإلبــل برعــد الربيــع،
ألنــه قــام لهــا مقــام ُ
الحــداء بصوتــه،
وقيــل :كفانــا الربيــع العيــس :أي كان
منــه َرع ُيهــا ُ
وشــربها ُ
وحداؤهــا .ولــو
عــدد للربيــع أيــادي غيــر الرعــد كمــا
((( المصدر نفسه -

ص267-266

((( عبد القاهر ُ
الجرجاني  -دالئل اإلعجاز  -مصدر سابق -
ص82-81
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قــال ،لقــال :فجاءتــه :أي رعــت.
وشــربت؛ وجاءتــه .وإنمــا قــال (فجاءتــه):
فبيــن كيفيــة الكفايــة ،كمــا تقــول:
أحســنت إليــك فوهبتــك ألفــا ،فهبــة
األلــف تفســير لإلحســان»((( ً ّ
حقــا لــم
حــدا
يكــن مبحــث الوصــل والفصــل
ً
للبالغــة؛ إال لدقــة مســلكه وغموضــه،
وهاهــو يتجســد أمامنــا؛ فابــن ســيده
بتعليــل وال أروع يوضــح لنــا أن هــذا
التموضــع يقتضــي الفصــل ال الوصــل؛
إذ إن المتكلــم بصــدد شــرح مــا اســتغلق
ـابقا ،بصــدد التفســير والتبييــن؛
فهمــه سـ ً
فهــو ينقــل المتلقــي إلــى زاويــة أخــرى،
وهــذا مــا يوســم ب (االتحــاد التــام بيــن
الجملتيــن؛ كأن تكــون الجملــة الثانيــة
ً
بــدال مــن األولــى؛ أو بيانً ــا لألولــى)

حيــث خالــج المتكلــم شــعور بعــدم
أريحيــة المتلقــي ممــا ُيطــرح عليــه
لبعــض الغمــوض الــذي ربمــا تلبــس قولــه
وطرحــه؛ فمــا كان منــه إال أن شــرع
يفســر ويفصــل مــا ُ
جمــل دفعــة واحــدة؛
ألنــه تأكــد لديــه أن هــذا ربمــا يكــون
ً
بــدال مــن أن يراكــم ً ّ
كمــا
أقنــى وأنكــى
مــن الحجــج والمبرهنــات؛ فالوصــل
كمــي ،والفصــل حجــاج كيفــي؛
حجــاج ِّ
((( ابن سيده  -شرح المشكل من شعر المتنبي  -مصدر
سابق -ص306-305

دراسات
لــذا نــرى ابــن ســيده يقــول( :فجاءتــه:
فيبيــن كيفيــة الكفايــة) ومنــه قوله:
ـــواب ُمسائلــــي ألــــ ُه َن ِ
ــــير
َج
ُ
ـظ ٌ
َوال لـــك فـــي ســـؤالك ال ،أال ،ال

ُ
«تقديـر البيـت :جـواب ُمسـائلي( :ألـه
نظيـر) :أال ،ال ،أي ليـس نظيـر ،فلا
جحـد ،وأال :اسـتفتاح (وال لـك فـي
ٌ
سـؤالك) نظيـر ،ال ،أيهـا السـائل ،فلا
الثانيـة توكيـد ،وإنمـا حاجـة الـكالم :وال
لـك أيهـا السـائل نظيـر ،إذا شـككت فـي
أنـه ال نظيـر لـه ،حتـى أحوجـك ذلـك إلى
السـؤال .فقولـه( :وال لـك) معطـوف على
قولـه( :أ َالَ ،ال) فعكـس ،بـأن قـدم
المعطـوف علـى المعطـوف عليـه»(((.
وهـذه الحالـة ُتوسـم ب (شـبه كمـال
االتصـال) ،وفـي هـذه الحالـة تكـون
جوابـا لسـؤال اقتضتـه
الجملـة الثانيـة
ً
الجملـة األولـى ،فتكـون بمثابـة الجـواب؛
ثـم ،كمـا يفصـل الجـواب
فيجـب الفصـل َّ
ًّ
حجاجيا
خطابـا
عـن السـؤال .ونلمـح هنا
ً
بيـن المتكلـم والمتلقـي؛ حيـث قفـز إلـى
ذهـن المتكلـم ،الـذي يقـرأ المتلقـي
بعنايـة فائقـة أنـه ربمـا طـاف بخلـده
ً
سـؤاال،
ثـم أفـرز ذاك
مشـكل مـا؛ ومـن َّ
فمـا كان مـن المتكلـم إال أن آثـر مجاوبته
((( المصدر نفسه  -ص  ،100وانظر

ص332

فيمـا تبـادر إليـه؛ لعـوز الموقـف
حينئـذ؛
الحجاجـي ،وألفضليتـه لـه
ٍ
إنجـازا مـن الوصـل؛ وفـي
فالفصـل أكثـر
ً
هـذا ألكبـر دليـل علـى تقديـر عقليـة
المتلقـي ،ومـن ّ
مهـادا لتقبـل
ثـم ُيعـد هـذا
ً
الخطـاب الحجاجـي برمته.
إن مبحـــث الوصـــل والفصـــل ليراوح
مكانـــه فـــي الحجـــاج البالغـــى ،كمـــا
كشـــفت عنـــه النقـــاب الصفحـــات
الســـالفة؛ لذا ال يحدونـــي الرضا حيال
هـــذا الرأي «إن مبحـــث الوصل والفصل
فـــي اللغـــات ال يعـــدو أن يكـــون أمـــر
حكما
أســـلوب ،وال يصـــح أن نتلمس فيه ً
علـــى عقليـــة الشـــعوب التـــي تصـــل،
العدد  577أغسطس 2018
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دراسات
أوعقليـــة الشـــعوب التي تفصـــل»((( فهو
نقضـــا؛ إذ هـــو
بذلـــك ينقـــض البالغـــة ً
حدُّ ها.
ومن توصيات الدراسة:
 - 1وجـــوب تطويـــر زوايـــا التنـــاول
الحجاجيـــة؛ بحيـــث تســـتغرق كافة
علـــوم البالغـــة بـــكل طرائقهـــا
وأشكالها.
 - 2العمـــل علـــى تفعيـــل الجانـــب
التطبيقـــي لهـــذا اللـــون البالغـــي؛
ليســـتوعب فنـــون القـــول ،تليدهـــا
وطريفها.
 - 3االعتـــزاز بموروثنـــا الثقافـــي
والحضـــاري؛ فالتمســـك بـــه جـــزء
أصيـــل مـــن هويتنـــا؛ بـــل هـــو ســـر
ماض ليس
وجودنـــا؛ فمن ليس لـــه ٍ
لـــه حاضـــر؛ بـــل إن ماضينـــا ألكثر
ُّ
خطرا.
وأعز
ثمرا،
ً
ً
 - 4ضـــرورة تالقـــح بالغتنـــا العربيـــة
بمســـتجدات الســـاحة الثقافيـــة
النتـــزاع الريـــادة العلميـــة كســـابق
عهدنا.
((( د .إبراهيم أنيس  -من أسرار اللغة  -ط/مكتبة األنجلو
المصرية  -القاهرة  -ط(1978 )6م  -ص327
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 - 5التشـــديد علـــى ضـــرورة العـــودة
لذاتنـــا ولهويتنا ،باســـتقراء ســـفرنا
المطـــرز بأفانيـــن هـــي
البالغـــي
َّ
آيات في الروعة والبهر واشـــتراعه
أي ِس ْـــفرنا البالغـــي -األســـاس
والمنطلـــق؛ إذ علينـــا ً
أوال حيـــن
لون من ألوان
نشـــرع بمناقشـــة أي ٍ
القـــول أن نتولـــي الجهـــد العربـــي
ثم ال بأس مـــن الحديث
فـــي ذلـــكَّ ،
عمـــا أضافه الغرب
فـــي ثنايـــا ذلك َّ
حيالـــه ،ال أن يحـــدث النقيـــض
جاعليـــن مـــا َّ
حققـــه الغـــرب هـــو
منثورا.
هباء
ً
األصل وما عداه ً
مهمـــا يكـــن من أمـــر ،فما نـــوده ،هو
إرســـاء منظومـــة خطابيـــة تداوليـــة
تواصليـــة ناهضـــة علـــى قواعـــد عربية
المنشـــأ تحفـــل بمســـارات تفاعليـــة
حواريـــة ذات مســـاقات ناجـــزة تتقاطـــع
مـــع عـتـبـــــات وتــقـنــيــــات الخـطـــــاب
الحجاجـــي متكئـــة على جهـــد مبدعينا،
ِ
وال إثـــم مـــن تطعيمهـــا بمـــا انتهـــى إليه
مفكـــرو الغـــرب ،وهـــذا التالقـــح وذاك
التواشـــج من ســـيمات حضارتنا العربية
األصيلة.

رحّ الة
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رحالة

األديب ال ّتونسي علي الورداني
الســــلطان
مكـل ّـ ًفـا مـن ّ
بمهـــمة عــلـمـية
في أسبانيا
علي الورداني شاعر ّ
ورحالة تونسي ،وهو من
أوائل ّ
التونسيين الذين انخرطوا بالمدرسة
الصادقية ّ
ّ
ّ
متقد ًما يجمع بين
تعليما
وتلقوا بها
ً
أصالة ّ
الثقافة العربية اإلسالمية وبين العلوم
الحديثة .وشأنه شأن كثير من ّ
التونسيين اآلخرين
سافر الورداني إلى استانبول ،وأقام بها مدة طويلة
مما فيها من ُ
ّ
ّ
استفاد ّ
والثقافية ،ثم
العلمية
الكنوز
ّ
ّ
علمية ،لالنتقال
كلفته نظارة المعارف ،ضمن بعثة
ّ
العربية في
إلى أسبانيا للبحث عن المخطوطات
مكتباتها .وقد تركت هذه ّ
بالغا في نفس
أثرا ً
الرحلة ً
الورداني ،وكانت بمثابة البحث عن المجد ّ
الضائع
في بالد ظلت تحت حكم المسلمين لمدة قرون من
ّ
ّ
الزمن .لكن قبل َ
شخصية
الخوض في الحديث في
ّ
ّ
ومهمته إلى أسبانياُ ،
يحسن
العلمية
علي الورداني
بنا أن ُنلقي ّ
الضوء بشكل سريع على عالقة ال َعرب
ّ
بالتراث العلمي اإلسالمي في مكتبات أسبانيا.

بقلم :د .مصطفى الستيتي

❋ أكاديمي تونسي.
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رحالة
المسلمون وعالقتهم بالتراث
العلمي في أسبانيا
بعــد انقطــاع طويــل عــن مصــادر
المعرفــة فــي أســبانيا بــدأ العــرب ،ســواء
ّ
يتــرددون
منهــم المشــارقة أو المغاربــة
علــى أســبانيا ،وقــد كان الغــرض مــن
ّ
والرغبــة فــي
رحالتهــم طلــب العلــم
اكتشــاف مــا فــي هــذه البــاد مــن
مخطوطــات وتــراث علمــي عربـ ّـي  .كمــا
ّ
ّ
تــرد ُد العــرب علــى أســبانيا ُيمثــل
أن
جديــدا ّ
ً
للصــات التــي انقطعــت
ربطــا
ً
ّ
العربيــة
طــوال قــرون عديــدة بيــن البــاد
عمومــا .ويمكــن إرجــاع انقطــاع
والغــرب
ً
هــذه العالقــات إلــى عــدة صعوبــات لعــلّ
ّ
أهمهــا ِ :انطــواء العــرب علــى أنفســهم
ّ
خاصــة فــي القــرون الوســطى بعــد

الهزائــم التــي لحقــت بهــم مــن قبــل
الغــرب المســيحي ،وطــرد المســلمين
مــن األندلــس .بيد ّ
أن العرب والمســلمين
أخــذوا يخرجــون مــن هــذه العزلــة إثــر
حملــة نابليــون بونابــارت علــى مصــر.
وقــد ّ
تجلــت بــوادر الوعــي بمكانــة الغــرب
ّ
بعمــق
محمــد علــي ،الــذي أدرك
مــع
ٍ
ّ
الحضاريــة لحملــة بونابــارت،
األبعــا َد
وذلــك مــا جعلــه يقتنــع بضــرورة
االقتبــاس مــن الغــرب مــع المحافظــة
ّ
ّ
اإلســامية .كمــا جعلــه
الــروح
علــى

< السلطان عبد الحميد الثاني <

يقتنــع بــأن ال ســبيل لتحقيــق هــذه
المعادلــة إال عــن طريــق المعرفــة ،وهــذا
ّ
مــا ُي ّ
العلميــة
فســر تكاثــر البعثــات
ّ
العربيــة((( خاصــة ابتــداء مــن عــام

1828م((( ،وكانــت العواصــم األوروبيــة
الكبــرى مثــل رومــا وباريــس ولنــدن
وبرليــن قبلــة هــذه البعثــات ،بينمــا ظلــت
أســبانيا بعيــدة عــن االهتمــام .غيــر ّ
أن
مشــاعر الحنيــن لــدى العــرب والمســلمين

((( لالطالع على تفاصيل البعثات في عهد محمد علي راجع:
عمر طوسون ،البعثات العلمية في عهد محمد علي ،مطبعة
صالح الدين باإلسكندرية1934 ،م.
ّ
ّ
المقدمة التي كتبها عبد الجبار الشريف في تحقيقه
((( انظر
لكتاب الرّ حلة األندلسية تأليف علي الورداني ،المؤسسة
الوطنية للكتاب (الجزائر)ّ ،
الدار التونسية للنشر ،رادس
1982م ،ص.13 .
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رحالة
ســوف تتحــرك بدواخلهــم لمــا لهــذه
المدينــة مــن تاريــخ ال يمكــن أن ُيمحــى
من ّ
الذاكرة اإلســامية.
وباإلضافــة إلــى هــذا يــرى األديــب
الفرنســي هنــري بيــراس (-1890
1983م) فــي كتابــه «أســبانيا كمــا يراهــا
الرحالــة المســلمون» ّ
ّ
أن هنــاك عامليــن
أفــرزا ّ
الرغبــة فــي االلتفــات إلــى
أســبانيا هما:
ّأوال :إنشــاء صحيفــة الجوائــب((( فــي
القســطنطينية .وثانيــا :مســاهمة
المشــارقة فــي المؤتمــرات العالميــة
للمستشــرقين فــي أوروبا(((.
وقـــد أســـس أحمد فـــارس ّ
الشـــدياق
ّ
القســـطنطينية جريدته «الجوائب»
في

(((

((( هي صحيفة أسبوعية سياسية برزت في اآلستانة بتاريخ
1860م لمنشئها أحمد فارس ّ
الشدياق الذي كان ينشرها في
السلطانية .ثم أنشأ ّ
المطبعة ّ
الشدياق مطبعة خاصة بها،
فن الطباعة حتى صارت ّ
وجهزها بكل أدوات ّ
ّ
تعد من أشهر
ّ
كبيرا
ا
انتشار
الجوائب
انتشرت
العثمانية.
لطنة
الس
في
المطابع
ً
ً
واسعا في الشرق والغرب ونالت شهرةً واسعة ،فكان يقرأها
سالطين العرب ُ
وملوكهم وأمراؤهم وعلماؤهم في تركيا ومصر
ومراكش والجزائر وتونس وزنجبار وجاوا والهند وغيرها.
((( راجع

كتابهHenri Pérès, L’Espagne vue par les Voyageurs :

Musulmans de 1610 à 1930, Publications de l’Institut
d’Études Orientales: Faculté des Lettres d’Alger VI. Paris:
.Adrien-Maisonneuve, 1937

((( نشر ّ
الشدياق عددا من المقاالت في جريدة «الوقائع
المصرية» من سنة  1825إلى 1834م ،وبعد ذلك أسس
جريدة «الجوائب» بالعربية في استانبول سنة 1860م .انظر
فيليب دي طرازي ،تاريخ الصحافة العربية ،بيروت ،1913
ص.99-96 .
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من ّ
أهم المگتبات األوروبية
التي تح ـ ـ ــتوي على مخـطـ ـ ــوطات
عربـيـ ـ ـ ــة ثمينة مگتبات أسبانيا
وخ ـ ــاص ـ ــة مگ ـ ـتـ ــبة اإلس ــگوريال
بـمــدريــد.
في عهد ّ
الســـلطان عبـــد الحميد الثاني،
ّ
بالعربيـــة وســـاهمت في
وكانـــت ناطقـــة
نشـــر التـــراث الفكـــري واألدبـــي العربي
وذلـــك بمباركة من ّ
الســـلطان نفســـه ،إال
ّ
أن الشـــدياق الـــذي عـــاش طويـــا فـــي
(((
ّ
ّ
أوروبـــا
العلميـــة لم
وتشـــبع بالمناهـــج
يكـــن ليكتفـــي بمـــا ّ
توفر له مـــن وثائق ال
تخلـــو مـــن نقائـــص تضعـــف مـــن قيمتها
العلمية.
ولذلــك حــرص علــى ّ
االطــاع علــى

محتويــات المكتبــات األوروبيــة مــن
ّ
عربيــة والتــي يحتاجهــا
مخطوطــات
ّ
ملحــة لمواصلــة رســالة
حاجــة
ّ
يتصورها.
«الجوائــب» كمــا

((( أحمد فارس الشدياق :درس مبادئ العلوم ّ
اللسانية في
مدرسة عين ورقة المارونية ،ثم انتقل في عام 1825م إلى
مصر وواصل دراسة ّ
اللغة العربية .ثم انتقل إلى مالطة
لتعليم ّ
ّ
اللغة العربية كما تولى إدارة المطبعة األمريكية في
مالطة حتى عام 1848م .وهناك كتب «الواسطة في معرفة
مالطة» .ثم دعي إلى انكلترا لتعريب الكتاب المقدس.
وأقام الشدياق في انكلترا ثم فرنسا حتى استدعاه باي
تونس عام 1855م واعتنق اإلسالم هناك .وقد كتب عن
رحالته كتاب ّ
«الساق على الساق فيما هو الفارياق».

رحالة

< مكتبة اإلسكوريال في أسبانيا <

ومــن أهـ ّـم المكتبــات األوروبيــة التــي
تحتــوي علــى مخطوطــات عربيــة ثمينــة
مكتبــات أســبانيا وخاصــة مكتبــة
اإلســكوريال بمدريد.
ّ
ولعلــه أعلــم ّ
الســلطان عبــد الحميــد

وتجســمت هــذه ّ
ّ
الرغبــة ابتــداء
برغبتــه،
مــن عــام 1885م حيــن أخــذ هــذا
ّ
الســلطان ُيرســل البعثــات إلــى أســبانيا
ً
بحثــا عــن المخـطـوطـــات .وأول مــن
فتــح ّ
الطريــق همــا محمــد محمــود
ّ
الشــنقيطي((( وعلــي الورداني.

((( محمد محمود الشنقيطي :توفي سنة 1904م اتصل
بالسلطان عبد الحميد ّ
فكلفه بمراجعة الكتب العربية
الموجودة في أسبانيا .من تصنيفاته« :الحماسة السنية
العلمية ّ
ّ
الشنقيطية» ،و تصحيح
الكاملة المزية في الرّ حلة
كتاب األغاني» و «حاشية على شرح المية العرب» .حول
حياته راجع  :أحمد بن األمين الشنقيطي،الوسيط في
تراجم أدباء شنقيط ،مكتبة المنير ،نواكشوط ،مكتبة
الخانجي ،القاهرة .1989

من تونس إلى استانبول
كانــت والدة علــي الوردانــي فــي عــام
1861م ،وقــد وصــل فــي ســن ّ
مبكــرة إلــى
قادمــا إليهــا مــن بلــدة «أكــودة»
تونــس
ً
ّ
التابعــة لمنطقــة ّ
الســاحل ،ودرس فــي
المدرســة ّ
الصادقيــة التــي تــم إحداثهــا
ســنة 1875م فــي عهــد المشــير محمــد
ّ
الصادق بك(((.
ّ
والفرنســية
وقــد حــذق العربيــة
ّ
والتركيــة واإليطاليــة ،األمــر الــذي لفــت
الص ّ
ّ
ادقيــة
انتبــاه مؤســس المدرســة
((( محمد الصادق باي :هو والي تونس ،حكم البالد من عام
1859م إلى حين وفاته عام 1882م .صدر خالل عهده أول
تونسي ُ
وشرع العمل به في عام 1861مّ .
ونص هذا
دستور
ّ
الدستور على تنظيم الحياة ّ
السياسية بالفصل بين
السلطات ّ
ّ
ّ
والحد من سلطة الباي ،األمر الذي دفع
الثالث
ّ
بإلغائه سنة 1864م .وفي سنة 1881م وقع على معاهدة
الحماية التي ّ
تشكل بداية االحتالل الفرنسي لتونس.
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رحالة
الجنــرال خيــر ّ
الديــن((( الــذي كلفــه بعــد
ذلــك بمهمة أمانة سـ ّـره.
وعندمـا غـادر خيـر ّ
الديـن البلاد
ّ
التونسـية تلبيـة لدعـوة مـن ّ
السـلطان عبد
الحميـد الثانـي لتكليفـه بمهمـة ّ
الصـدارة
العظمـى (رئاسـة الـوزراء) فـي ّ
الدولـة
صاحبـه علـي الوردانـي مـع عائلتـه إلـى
َ
اسـتانبول التـي سـيقضي بهـا أجمـل
وأخصـب سـنوات حياتـه .وكان خيـر
الديـن ّ
ّ
التونسـي ُاسـتدعي مـن قبـل

أقـام علـي الورداني فـي قصر ّ
الصدر
ّ
يتـردد علـى القصـر بلا
األعظـم ،وكان
انقطـاع أعيـان ّ
الدولـة العثمانيـة آنـذاك،
ّ
ً
الشـخصيات العلميـة
فضلا عـن
ّ
والفكريـة اإلسلامية التـي كانـت تدفعهـا

طموحاتهـا أو ميولهـا نحـو ذلـك القصـر.
وفـي اسـتانبول أتقـن علـي الوردانـي
ّ
ّ
التركيـة أكثـر مـن خلال معاشـرة
اللغـة
ّ
ّ
والساسـة وكثـرة
والمفكريـن
العلمـاء
الحديـث معهـم .وقـد كان صاحبنـا كثيـر
ّ
التنقـل فـي أرجـاء المدينـة الجميلـة التي
تزخـر باآلثـار القديمـة التـي ّ
مـرت عليهـا
السـنينّ ،
مئـات ّ
لكنهـا مـا تـزال صامـدة
تحكـي قصـص ّ
التاريـخ والحضـارة ،ومـن
أبـرز هـذه اآلثـار مكتبـة ّ
السـليمانية التـي
تأسسـت فـي عهـد ّ
السـلطان سـليمان
القانونـي ،ومكتبـة با َيزيـد القريبـة منهـا
ومكتبـات أخـرى كثيـرة منتشـرة فـي
أرجـاء المدينة.

والسياسي ورجل الفكر خير ّ
ّ
الدين باشا
((( هو المصلح
ّ
التونسي ،ولد حوالي عام 1820م ،ثم انتقل إلى استانبول
وهو صغير .وبيع ألحد مبعوثي والي تونس .وهناك تلقى
ّ
ً
ً
متكامال .وترقى في المناصب حتى
عسكريا
وتدريبا
تعليما
رئيسا للحكومة .ثم دعاه ّ
السلطان عبد الحميد
أصبح
ً
الثاني عام 1878م ّ
وعينه في وظيفة الصدر األعظم ،توفي
ّ
وشخصيته
في استانبول عام 1890م ودفن بها .عن حياته
الدين باشا ّ
راجع أتيال تشيتين ،خير ّ
التونسي ،ترجمة
مصطفى الستيتي ،وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
تونس 2003م.

ّ
يشـده حنيـن خـاص إلـى
وقـد كان
ّ
الصحابـي الجليـل أبـي ّأيـوب
مقـام
األنصـاري فـي منطقـة ّ
«أيـوب سـلطان»
التـي ّ
تكريمـا لـه .وكان
سـميت باسـمه
ً
ّ
ّ
توفـي فـي العصـر
الصحابـي
هـذا
األمـوي تحـت أسـوار قياصـرة ّ
الـروم،

ّ
السـلطان فـي عـام 1878م علـى إثـر
هزيمـة ّ
الدولـة العثمانيـة فـي الحـرب مـع
روسـيا بهـدف االسـتفادة مـن تجربتـه
وخبرتـه إلصلاح أحوال ّ
الدولـة العثمانية
ّ
المتأزمـة على جميع المسـتويات.

44

في مستهل گتابه ّ
«الرحلة
ّ
ّ
يتحدث علي الورداني
األندلسية»
المهمة التي ّ
ّ
تم تگليفه بها
عن
إلى أسبانيا وباريس ولندن ضمن
ّ
العلمية.
البعثة
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رحالة
وصيـة ّ
ّ
النبـي عليـه
وكانـت ّنيتـه تنفيـذ
ّ
الصلاة والسلام عندمـا قـال« :لتفتحـن
ّ
القسـطنطينية فلنعـم األميـر أميرهـا
ولنعـم الجيـش ذلـك الجيـش»((( .فكانـت
ّنيتـه فتـح القسـطنطينية ،إال ّ
ّ
المنيـة
أن
وافتـه قبـل أن ّ
يحقـق حلمه.
ولقـد كانـت تلـك األحلام المتواصلة
ّ
بعيـدا عـن وسـط
الشـاب
تقـود هـذا
ً
ّ
الصاخـب فتثيـر قريحتـه
المدينـة
ّ
الش ّ
ـاعرية وتوحـي إليـه ببعـض المقاطـع
ّ
الرقيقـة .ثـم أخبـره ّ
الشـعرية ّ
الصـدر
األعظـم ذات يـوم ّأنـه اقتـرح علـى
ّ
ّ
العلميـة
كاتبـا للبعثـة
السـلطان تعيينـه ً
ّ
ّ
العربيـة
المؤلفـات
المكلفـة بإحصـاء
المحفوظـة فـي مكتبات أسـبانيا وفرنسـا
وانجلتـرا ودَرسـها وتمحيصها.
السفر إلى أسبانيا
ّ
في مستهل كتابه ّ
األندلسية»
«الرحلة
ّ
ّ
المهمة التي ّتم
يتحدث علي الورداني عن

تكليفه بها إلى أسبانيا وباريس ولندن
العلمية .غير ّأن ّ
ّ
التركيز في
ضمن البعثة
ًّ
ّ
منصبا أكثر على أسبانيا لما
الرحلة كان
ّ
العربية
فيها من كثرة المخطوطات
المحفوظة ّ
«إنه لما كان االهتمام بشأن
((( الجامع الصغير ،حديث رقم .7227

< كتاب الرحلة األندلسية <

العلوم والمعارف من ِّ
ّ
تقدم ُ
أجل المقاصد
ّ
المتجهة نحو ّ
ُ
أنظار
فيوما
يوما
ً
تقدمها ً
ّ
جاللة موالنا ّ
المعظم عبد
السلطان
ُ
نظارة
الحميد خان أيد اهلل سلطنته بعثت
َ
الس ّ
ّ
العمومية ّ
ً
مأمورية
لطانية
المعارف
إلى أسبانيا وباريس ولندن لالطالع على
ّ
العربية والكتب
بعض ما بها من اآلثار
ّ
ّ
وعينتني ُترجمانً ا
النفيسة اإلسالمية،
ّ
للمأمورية بأمر حضرة الوزير الخطير
والفيلسوف ّ
الشهير عالم الوزراء ووزير
العلماء صاحب ّ
ُ
الدولة منيف باشا وزير
ّ
المعارف
العمومية»(((.

((( علي بن سالم الورداني ،الرّ حلة األندلسية  ،تحقيق عبد
الجبّ ار ّ
الشريف ،المؤسسة الوطنية للكتاب (الجزائر)،
ّ
الدار التونسية للنشر ،رادس 1982م ،ص.31.
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رحالة

< من حضارة المسلمين في األندلس <

وقد استغل الورداني فرصة وجوده
في أسبانيا ُ
ليكتب شيئً ا عن رحلته وما
استكشفه وما رآه من المشاهدات واآلثار
بتلك ّ
الديار.
لعـل ّ
أهميـة رحلـة الوردانـي تكمـن فـي
ّ
االزدواجيـة بيـن ماضي األندلـس المجيد
ّ
ّ
وفكريـة
سياسـية
ومـا فيـه مـن عظمـة
وعلميـة ،وبيـن حاضـر ّ
ّ
األمـة اإلسلامية
ومـا يكتنفـه مـن ضعـف وهـوانّ ،إنهـا
سـياحة فـي ماضـي المسـلمين ولهـاث
الضائـع ،وهكـذا ّ
وراء المجـد ّ
تسـنى لهـذا
التونسـي الـذي ّ
الكاتـب ّ
ضيفـا علـى
حـل
ً
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اسـتانبول أن ُ
يخـوض هـذه ّ
التجربـة
الفريـدة ّ
ناصع
الصعبـة ليمـزج بيـن مـاض
ٍ
عريـق وبيـن حاضـر مريـر ليعيـش هـذا
ّ
التمـزق وهـذه الغربـة ((( .ومـن هنـا كانـت
لرحلتـه قيمـة ّ
أدبيـة وفنيـة كبيـرة تسـتحق
التأمل ّ
ّ
والدراسة.

بعــد أن ّ
تلقــى الوردانــي وصحبــه
ّ
ّ
والتعليمــات
الالزمــة
«األوامــر العليــة
المقتضبــة مــن نظــارة المعــارف الجليلــة»
أخــذ فــي ّ
الســفرية ّ
«التــداركات ّ
فلمــا كان
ّ
األندلسية للورداني والبحث عن
((( علي العريبي« ،الرّ حلة
المجد الضائع» ،الفكر ،العدد  ،5فيفري  ،1984ص.91.

رحالة
يــوم األربعــاء تاســع عشــر ذي الحجــة
ســنة  1304هــــ «بــارح دار الخالفــة
العظمــى»((( .وقــد وصــف لنــا البحــر حــال
ُخروجــه مــن مدينــة اســتانبول وصفــا

ًّ
أدبيــا
شــاعريا ينــم عــن خيــال وجمــال
ً
فقــال« :وعندمــا ركب َنــا ال َفابــور كان

لطيفــا ومــرآة الجـ ّـو صقيلــة
الهــواء ســاكنً ا
ً
ّ
ّ
الــروع،
جــدا ،وميــاه الخليــج هاديــة
والوقــت وقــت العصــر ّ
والشــمس مائلــة
إلــى حيــث الغــروب ( )...ومازلــت كذلــك
عنــا غـ ّـرة ّ
حتــى اســتترت ّ
الشــمس وأشــرق
ُ
َّ
فشــكلت للعيــون أبهــى
جبيــن ال َقمــر،
منظــر وأبهج مخبر.(((»...

ُ
البعثــة اســــــتانبول فــي 8
غـــــادرت
ســــــبتمبر ســنة 1887م ووصلــت بعــد
ثــم ّ
بضعــة ّأيــام إلــى مرســيلياّ .
توقفــت
ـا بمدينــة بـ ُ
ـوردو ومنهــا ّ
قليـ ً
تحولــت إلــى
ّ
توجهــت إلــى مكتبــة
أســبانيا ،ثــم
اإلســكوريال

(((

وشــرعت فــي القيــام

((( علي الورداني ،الرّ حلة األندلسية  ،ص.31.
((( علي الورداني ،الرّ حلة األندلسية ،ص.32 .
((( اإلسكوريال :اسم يعني في ّ
اللغة اإلسبانية منجم الحديد ،وهو
اسم للجبل الذي توجد فيه مكتبة اإلسكوريال .والمكتبة هي
عبارة عن قصر الملك فيليب الثاني الذي بناه عام 1584ميالدية،
وتعتبر هذه المكتبة من أغنى مكتبات العالم للمخطوطات
القديمة ،إذ إنها تحتوي اآلن على أكثر من ثالثة آالف مخطوطة،
معظمها من أهم المخطوطات العربية في القرن الخامس
ّ
والسادس الهجري ،وقد تم إهداء نسخ ميكروفيلمية كاملة منها
لمكتبة اإلسكندرية في مصر ومكتبة المغرب الملكية.

ّ
أهمية رحلة الورداني تگمن
ّ
االزدواجية بين ماضي األندلس
في
المجي ـ ـ ــد ومــا ف ــيه مـن ع ـظـ ـ ـ ـ ـمـة
ّ
ّ
ّ
وعلمية ،وبين
وفكرية
سياسية
حاضر ّ
األمة اإلسالمية وما يكتنفه
من ضعف وهوان.
بالمهمــة المنوطــة بعهدتهــا ،أي إحصــاء
المخطوطــات ّ
النــادرة الموجــودة فــي
ّ
علميــة.
تلــك المكتبــة ودراســتها دراســة
كمــا اســتغل أعضــاء البعثــة الفرصــة
للتجـ ّـول فــي العاصمــة االسـ ّ
ـبانية وزيــارة
األثريــة ّ
ّ
والتمتع بجمالها.
معالمهــا
ومــن هنــاك ّ
تحولــوا إلــى طليطلــة
وإشــبيلية وقرطبــة وغرناطــة وبلنســية،
وأجــروا بهــا أبحاثهــم .ولــم يغفــل علــي
ّ
كتابيــا
الوردانــي عــن تســجيل مالحظاتــه
إذ ّ
أن ذلــك يمثــل أهــم مــا ُك ّلــف بــه مــن
عمــل ،وذلــك لتمكيــن المهتميــن بهــذا
المجــال لالســتفادة مــن االنطباعــات
العديــدة التــي حصلــت لــه خــال رحلتــه
ّ
الطويلــة عبــر تلــك المناطــق ذات الجمــال

الخــاب ّ
والتاريخ العتيد.
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رحالة

< مطبوعات الجوائب < ١٢٩٩

مشاهدات الورداني في أسبانيا
ّ
يتنفس
في مدريد بدأ الورداني
األمجاد ّ
الضائعة ،فقد رأى على أبواب
نقوشا ُمتقنة ّ
ً
ملومة مأخوذة
هذه المدينة
من آثار العرب ،إال أن هذه ّ
النقوش تغيرت
مع ّ
الزمن وداخلها ّ
الفن األوروبي ،ولذلك
يتبينها إال من كانت له معرفة ّ
ال ّ
تامة
ّ
ّ
العربية.
بالنقوش
وفي مدينة اإلسكوريال ُيقبل الورداني
على آثار ُ
القصور العربية الموجودة
بالمدينة فيصف ما بها من ُنقوش ورسوم،
وقد استرعى انتباهه بقصر فيليب الثاني
ّ
تصور حروب دولة
رسوم ُجدرانه التي
أسبانيا مع غيرها من ّ
الدول بما فيها
ّ
ّ
العلية «وفي ُجدران ال َقصر
الدولة
المذكور رسم غالب محاربات دولة
أسبانيا سواء كانت مع العرب أو مع
الدولّ ،
غيرهم من ّ
حتى ّأني رأيت بعيني
رسم المحا َربة المشهورة التي وقعت في
48
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الدولة ّ
خليج (اللينت) بين ّ
العلية وأسبانيا،
ّ
بكيفية ال تكاد
لكن هذه الوقائع مرسومة
ُتوصف إال بلسان المشاهدة» (((.

ويذكــر الوردانــي ّ
العلمــي
أن الوفــد
ّ
مكــث فــي مكتبــة اإلســكوريال الموجــودة
يومــا لمــدة
فــي القصــر ذاتــه عشــرين ً
ســت ســاعات ّ
ّ
كل يــوم مــا عــدا يــوم
يتصفــح ُ
ّ
ّ
وينقــب فيهــا.
الكتــب
األحــد،
وقــد ُأعجــب باإلتقــان الــذي ُي ّ
ميزهــا

ّ
والترتيــب الــذي هــي عليــه ،ويذكــر أن
فيهــا  84ألــف ّ
مجلــد منهــا أزيــد مــن
ألفــي ّ
ّ
عربيــة اختــار منهــا
مجلــد كتــب
هــو  408كتــاب سـ ّـجلها ّكلهــا وقـ ّـدم عنهــا
تقريـ ًـرا مفصـ ً
ـا للــوزارة العثمانية(((.

ويعتقد ّ
ً
خطأ حسب الورداني
الناس
«أن ُ
الكتب العربية الموجودة في هذه
ّ
مخلفات األندلس ،وليس
المكتبة من

((( علي الورداني ،الرّ حلة األندلسية  ،ص.50.
((( المصدر نفسه ،ص.51 .

رحالة
في مدريد بدأ الورداني
ّ
يتنفس األمجاد ّ
الضائعة ،فقد
نقوشا
رأى على أبواب هذه المدينة ً
ُمتقنة ّ
ملومة مأخوذة من آثار
العرب.
األمر كذلك ،فقد أظهر لي ّ
الت ّ
حري
ّ
والتحقيق وكثرة المحاورة والمذاكرة مع
أرباب الوقوف واالطالع أن اإلسبان لما
ملكوا األندلس أشار عليهم ُرؤساء َ
األديان
بحرق ُ
سيما ّ
اإلسالمية ،ال ّ
ّ
الدينية
الكتب
فكانوا ّكلما ّ
تمكنوا من بالد أحرقوا كتبها
ّ
إال ما بقي عند بعض األفرادّ ،
وأن هذه
ُ
الكتب هي من كتب زيدان أمير المغرب
ُ
مأموروه
كان ِ اشتراها من المشرق ،وبينما
ُ
فاجأتهم سفن أسبانيا
قد َقدموا بها إذ
ّ
قريبا من بوغاز سبتة (جبل
الحربية
ً
فغلبتهم َ
ُ
وغصبت هذه الكتب ،فهي
طارق)
ُ
في التحقيق من كتب ُحكومة مراكش ال
األندلس .والذي ّ
ُ
يدل على ّ
ذهبت
صحة ما
إليه ما شاهدته مكتوبا على أغلب ُ
الكتب
ً
(((
من ّأنها ملك األمير زيدان المذكور» .

< أحمد فارس الشدياق <

وقــد أطلعــه بعــض قسيســي مدينــة
اإلســكوريال علــى أنــواع مــن ّ
النقــود
اإلســامية وقــد ُكتــب علــى وجههــا األول:

ال إلــه إال اهلل ،واألمــر كلــه هلل ،ال قــدرة
إال هلل ،أمــا الوجــه الثانــي فقــد كتــب
عليــه :اهلل ربنــا ومحمــد رســولنا والهــادي
ّ
أن هــذه ّ
والظاهــر ّ
النقــود هــي
إمامنــا.
ّ
ّ
العباســي موســى
ســكة الخليفــة
مــن
الهــادي ،إذ ليــس مــن الخلفــاء ّ
العباســيين
من ّ
تلقب باســم الهادي غيره(((.

((( المصدر نفسه ،ص.52 .

((( المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
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رحالة

< مسجد قرطبة في أسبانيا <

وصــف الوردانــي طليطلــة وأشــبيلية
وقرطبــة وغرناطــة تلــك المــدن الفاتنــة
المثيــرة لذكريــات مــاض ملــيء باألحــداث
المجيــدة أو المحزنــة .ولنتوقــف معــه فــي
ّ
ولنتخيــل مــا شــعر بــه مــن حــزن
قرطبــة
عميــق عندمــا عبــر شــوارع تلــك المدينــة
العريقــة الفخــورة بماضيهــا المجيــد،
ّ
وتذكــر كيــف كانــت مزدحمــة بالجماهيــر
المســلمة ّ
الصاخبة.
وبعد نحو أربعة أشهر من العمل
ّ
والتجوال في
والبحث والمشاهدات
أنحاء أسبانيا عادت البعثة العلمية إلى
استانبول بتاريخ  25ديسمبر سنة 1887م
تقريرا عن مهمتها .وحسب
وقد أعدت
ً
ما أثبته الورداني في نهاية كتابه ّ
«الرحلة
األندلسية» فإن ُ
الكتب التي ُأ ّ
ّ
عد بشأنها
50
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ّ
ّ
متنوعة المواضيع ،فقد
التقرير كانت
جاء بعضها في ّ
اللغة وبعضها في الفقه
وبعضها في ّ
التاريخ وبعضها اآلخر في
ّ
الطب وغير ذلك .وقد تم ِ انتخابها بشكل
ّ
ّ
العمومية بمدريد،
خاص من المكتبة
ومكتبة اإلسكوريال ومكتبة األندلس.
وقد ذكر أسماء بعض هذه الكتب وأسماء
ّ
مؤلفيها والمجال الذي تنتمي إليه.
ولقـد ّ
مكنـت رحلـة الوردانـي من تقديم
ّ
ّ
العثمانيـة،
علميـة جليلـة للمكتبـة
خدمـة
وفي الوقت نفسـه نقل لنا الورداني صورةً
عـن آثـار ال َعـرب فـي أسـبانيا وعـن الحيـاة
ّ
والعلميـة والثقافيـة هنـاك،
االجتماعيـة
ّ
الحظ ّأنه ّ
دون ما رآه وشاهده
ومن حسن
ّ
بنفسه في كتابه ّ
القيم ّ
األندلسية»
«الرحلة
ّ
كثيرا من البحث ّ
والدراسة.
الذي َي
ستحق ً

مقاالت
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مقاالت

الشيخ عبداهلل الجابر
شخصية عالمية في مجال الثقافة واألدب
بقلم :د .ليلى محمد صالح

❋

فــي  5نوفمبــر 2014م رعــى ســمو
األميــر الشــيخ صبــاح األحمــد احتفاليــة
اختيــار اليونســكو الشــيخ الراحــل عبــداهلل
الجابــر شــخصية عالميــة فــي مجــال
الثقافة والتعليم.
ويعتبــر هــذا االختيــار إنجــاز فخــر
واعتــزاز يحســب للكويــت الرائــدة فــي
التعليم في منطقة الخليج العربي.
وقــد تــم االحتفــال فــي قصــر المغفــور
لــه الشــيخ عبــداهلل الجابــر القديــم بجانــب
قصــر دســمان الــذي ســكنه مــدة تجــاوزت
عقـ ً
ـدا مــن الزمــان وتحــول إلــى أول متحــف
فــي الكويــت ،وفــي االحتفاليــة عــرض
ً
ـينمائيا حــول مســيرته وإنجازاتــه
فيلمـ ًـا سـ
ومعرضـ ًـا فنيـ ًـا يحتــوي علــى صــور تربــط
الماضي بالحاضر.
الشــيخ عبــداهلل الجابــر عــاش حياتــه
❋ أديبة وباحثة كويتية.
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الشيخ عبداهلل الجابر

كلهــا يحتــرم العلــم وقــد تــرك بصماتــه
علــى مســيرة التعليــم فــي الكويــت منــذ
بدايــة عصــر النهضــة ،حيــث حمــل
مســؤولية التعليــم فــي الكويــت منــذ بدايــة
عصــر النهضــة ولمــدة ثالثــة عقــود

مقاالت
متتاليــة مــن عــام 1936م الــى عــام 1965م،

كان يحتــرم دور المــرأة الكويتيــة ،ألن

فهــو أول رئيــس للمعــارف وأول وزيــر

فهمــه للحضــارة يتمشــى مــع روح العصــر

للتربيــة والتعليــم فــي عهــد االســتقالل،

إلى األمام وليس إلى الوراء.

نــاد أدبــي فــي الكويــت
كمــا تــرأس أول ٍ
عــام 1924م ،وشــيد العديــد مــن
المؤسسات الثقافية.
إن الشــيخ عبــداهلل الجابــر -رحمــه
اهلل -يعتبــر مــن أبرز شــهود تاريــخ الكويت
المعاصــر ،ومــن أبــرز صنــاع تاريخــه
المضــيء ،شــارك فــي عــدة معــارك
وأصيب في موقعة الجهراء عام 1920م

كمــا أن آراءه بقيــت ســديدة بالنســبة
لقاصــدي ديوانــة فــي (قصــر بنيــد القــار)
الــذي كان بمثابــة مشــعل نــور وتنويــر فــي
ســاعات الحيــرة والظــام حتــى توفــاه اهلل
فــي يــوم األربعــاء  18ســبتمبر 1996م،
وبذلــك فقــدت الكويــت فارسـ ًـا من فرســان
هذا الوطن الغالي.
رحمه اهلل وأسكنه فيسح جناته.

قصر الشيخ عبداهلل الجابر في بنيد القار في الخمسينات
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مقاالت

مريم عبد الملك الصالح
أول معلمة في دولة الكويت
تعتبر المربية الفاضلة مريم عبدالملك
الصالح المبيض من أعالم النهضة التعليمية
في الكويت ،فهي أول وأصغر معلمة ،مارست
مهنة التعليم وهي ابنة السنوات العشر
واستمرت لمدة أربعين ً
عاما.
أستاذتنا الفاضلة مريم عبدالملك
الصالح -أطال اهلل في عمرها -من مواليد
الكويت 1926م في فريج السبت ،ختمت
القرآن الكريم في ستة أشهر وهي لم تتجاوز
من العمر السنوات األربع ،ولها من األبناء،
ثالث بنات وثالثة أوالد ،في الغزو الغاشم
على دولة الكويت أغسطس 1990م ُأسر
ابنها الكبير محمد ،فهي أم األسير الذي
ً
شهيدا عند اهلل تحفه مالئكة الرحمة
اعتبر
وأوسمة المجد إلى ملكوت اهلل الرحيم
الرحيب .تقول في رثاء ابنها محمد:
ولـــدي وبهجـــة ناظـــري

وســـراج نوري في الظالم

يحميـــك رب واحـــد

ويظلـــل غيبتـــك الغمـــام

أمنتـــك البـــاري الـــذي

عينـــاه حقـــ ًا ال تنـــام
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أ .مريم عبد الملك الصالح

أم الشهيد مريم عبدالملك الصالح
عملت معلمة من عام 1937م 1946 -م
وكانت أصغر معلمة ،وهي أول معلمة
وأول ناظرة مدرسة في الكويت.
عادت إلى التدريس مرة أخرى عام
1952م 1961 -م ونتيجة لتميزها حازت
الميدالية الذهبية للدولة عام 1969م ،وفي
عام 1982م تقاعدت من التدريس وفتحت

مقاالت

مريم عبدالملك الصالح أول ّ
مدرسة كويتية مع رئيس المعارف الشيخ عبداهلل الجابر طيب اهلل ثراه

لها مدرسة خاصة أسمتها «جوهرة الصالح
األهلية» درست فيها وكانت هي ناظرتها
وأسمتها بهذا االسم نسبة لعائلتها.

ً
ً
تربويا
كتابا
في عام 1975م أصدرت
بعنوان «صفحات من التطور التاريخي
لتعليم الفتاة في الكويت» ،كما أصدرت

األستاذة مريم أطلق اسمها على إحدى

كتاب نبذة عن حياة المؤلفة «مريم

مدارس وزارة التربية وهي «مريم

عبدالملك الصالح» أول معلمة في الكويت

العبدالملك الصالح االبتدائية بنات» تقع

عام 1999م.

في منطقة الخالدية.

أطال اهلل في عمر أستاذتنا مريم

في عام 2003م حازت جائزة الدولة

عبدالملك الصالح التي أدت مهنة

التقديرية من المجلس الوطني للثقافة

ً
إيمانا منها بأن
التعليم بصدق وإخالص

ً
تقديرا لدورها في
والفنون واآلداب

التدريس :هو مهنة األساس المهمة

التدريس.

لبناء المجتمع.
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مقاالت

الدكتور الفنان يوسف دوخي
اسمه يوسف فرحان الدوخي
حاصل على درجة الدكتوراه عن (أبي
الفرج األصفهاني) عام 1981م
تقلد منصب -عميد المعهد العالي
للدراسات الموسيقية-
تعلم يوسف دوخي العزف على العود
بشكل سري دون أن يعلم أخوه المرحوم
(عوض دوخي) وقد تفوق في العزف على
العود مما أذهل الجميع.
ً
نهاما على السفن مع شقيقه
عمل
عوض دوخي ،والنهام هو المطرب،
مطرب السفينة الذي يقوم بترديد األغاني
الفلوكلورية خالل رحلة السفر والغوص،
ً
ً
كبيرا في
نشاطا
وكان ليوسف دوخي
تسجيل األغاني التي كان يؤديها بصفته
ً
مطربا باإلذاعة ،ولكنه فضل أن يترك
المجال لشقيقه عوض ويتفرغ هو للتأليف
والتلحين.

56

الفنان يوسف دوخي

ال تخاصمني يا آثرني في هواك

نظرة واحدة تكفي عن طول جفاك
رد قلبي أنت ما تدري

قال إنه بحق «رامي الكويت» يوسف
ً
كثيرا في
دوخي .كان يوسف دوخي يهتم
كل ما يتعلق بالبحر والغوص ،وقد أعد
ً
ً
سينمائيا من إخراج (هاشم محمد)
فيلما

الشاعر الكبير أحمد رامي عندما

في كل ما يتعلق بالبحر والغوص ،وقد

حصل على أغنية من تأليف يوسف دوخي

ً
بحارا على ساحل
اشترك فيه ()35

التي تقول:

كاظمة الممتد من الجهراء حتى الحدود
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مقاالت
ً
فيلما آخر بعنوان
الكويتية ،كما أعد

وعندما سئل عن السبب قال :إذا أنا كتبت

(غوص الردة) مثل من خالله في أسبوع

كلمات األغنية ولحنتها أكتفي فقط أني

الفيلم العالمي لألفراح الوثائقية 1984م

مؤلفها أما التلحين فيكون ألخي عوض

في ألمانيا .يقول يوسف دوخي :اإليقاعات

وال فرق بين األخوان.

ً
إيقاعا وكلها مختلفة
الكويتية هي ()94
وللصوت الكويتي ثمانية إيقاعات،
والمعروف أن لإليقاع صوتين عربي
وشامي.

وحين نال درجة الدكتوراه عام 1981م
كتبت جريدة األخبار (إن الفنان الدكتور
يوسف دوخي قد حاز لقب دكتور بجدارة
فائقة بعد أن قدم رسالته التي جمعها بين

أما عن رأيه في األغنية الكويتية يقول:

سطور كتاب (األغاني لألصفهاني) بعناية

يجب أن تلتزم بالبيئة الكويتية والخليجية

فائقة وكأنه يجمع اللؤلؤ من قاع الخليج،

وأن تساير النهضة الفنية التي تعاصرها

يقول الدكتور حسين نصار عميد كلية

الكويت فال ترفض القديم وإنما تطوعه

اآلداب آنذاك والذي اشترك في مناقشة

بأسلوب شائق يجاري روح العصر بحيث

الدكتور يوسف دوخي:

يتالءم األمس باليوم وبالغد ليساير روح
العصر الحديث.

(يبدو أن صناعة اللؤلؤ التي كانت
ً
قديما أثرت عليك
مزدهرة في الكويت

الفنان يوسف دوخي هو أول من

فجعلتك تغوص في قاع صفحات كتاب

استخدم إيقاعات الطنبورة بشكل علمي

األغاني لألصفهاني وتستخرج منه الآللئ

وقد استخدم هذه اإليقاعات في بعض

التي عجز عنها من سبقك).

األلحان الكويتية كما أنه أول من أدخل
الرقص على إيقاعات الطنبورة لذلك

رحم اهلل الفنان الدكتور يوسف دوخي
الذي رحل عنا في يوم 1990/9/6م في

ُس َّمي ً
ملكا غير متوج إليقاعات الطنبورة.

أيام االحتالل اآلثم على دولة الكويت

كان رحمه اهلل يؤلف األغاني ويلحنها

ً
ً
ألحانا وأغاني متميزة في عالم
تاركا لنا

وينسب بعضها إلى أخيه عوض دوخي،

الغناء الكويتي.
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مقاالت

المكتبات التجارية القديمة في الكويت
مشاهدات وذكريات
4/٤
المكتبة هي منبع المعرفة،
ومخزونها الذي ال ينضب وهي
األرشيف الذي يمد الكاتب والباحث
والعالم والمتعلم بكل ما أنتجته
عقول البشرية على امتداد عصورها
ومازالت ُت ّ
غذى بنتاج كل األجيال
أعمارا إلى
الالحقة ،فالكتب تضيف
ً
أعمارنا ،فهي الكون كله والحياة بما
خفي منها وظهر بحسب قول األديب
الكبير عباس محمود العقاد ،الذي
نهل من ينبوعها كل فكره وثقافته
وإنتاجه دون أن يعتمد على شهادة
دراسية يعلقها على الحائط ويكتفي
بمشاهدتها والتفاخر بمحتواها.

والكويت منذ نشأتها عرفت أهمية
الكتاب وساهم بعض رجالها من ذوي الفكر
مبكرا
النير في توفير سبل المعرفة
ً
وساهموا في جلب الكتاب من بلدان بعيدة
كالهند ومصر وبغداد ،والبعض منهم ساهم
❋ باحث كويتي.

58
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بقلم :خالد سالم األنصاري

❋

بطبع ونشر الكتب التي تحتوي مادتها على
ما يناسب ميولهم واحتياجاتهم كالمصنفات
المالحية وكتب أوزان اللؤلؤ وكتب الفقه
المالكي ،ودواوين بعض الشعراء الكبار منذ
نهاية القرن التاسع عشر ،باإلضافة إلى
نسخ عدد من المخطوطات في هذا
المجال وغيره منذ عام 1682م.
ولعل مخطوطة الموطأ لإلمام مالك
خير دليل على ذلك ،ومازالت الدولة تسير
على هذا المنوال وتوليه االهتمام الكبير
من خالل إنشاء المكتبة الوطنية ومراكز
الثقافة والدراسات والبحوث والعلوم
المختلفة.

مقاالت
❏ المكتبة اإلسالمية ❏

 -١كتاب البخالء للجاحظ وهو الكتاب
األول الذي صدر عن سلسلة عيون
التراث العربي الذي أصدرته دار
الثقافة العربية للتأليف والترجمة
والنشر في سورية وطبع عام ١٩٥٥م

من المكتبات التي كنت أتردد عليها
أيضا المكتبة اإلسالمية لصاحبها :السيد
أحمد السيد عابد الموسوي ،وكانت تقع
في منتصف «الشارع الجديد» شارع
عبداهلل السالم  -كما تقدم  -عند مدخل  -٢كتاب ِ نثار األزهار في الليل والنهار -
سوق واجف ومقابل مدخل سوق الغربلي.
البن منظور صاحب لسان العرب.
ً
ً
ً
عالما بأمور
وقورا
رجال
وكان صاحبها
❏ مكتبة السامرائي ❏

أحمد السيد عابد الموسوي

موقعها في آخر الشارع فهد السالم
وتعد من المكتبات الكبيرة في تلك
الفترة وهي فترة الستينيات وقد ترددت
عليها عدة مرات واقتنيت منها فيما
أذكر :رحالت األستاذ عبدالوهاب عزام،
والذي زار الكويت عام ١٩٥٣م وطلب أن
يرى موقع كاظمة وعندما رأى الموقع
ً
ً
خاليا تذكر أمجادها وشهرتها
قفرا
الواسعة عند العرب سواء في الجاهلية
أو اإلسالم فجادت قريحته الشعرية
ً
مرتجال:
وقال
بكاظمـــة طوفـــت فـــي ميعـــة الضحـــى

ً
عضوا في مجلس
الكتب ،وقد انتخب
األمة عن دائرة الشرق في أول انتخابات
برلمانية تشهدها الكويت عام ١٩٦٣م

وقــلــبــي إلـــى الــمــاضــيــن ُجـــم الــتــشــوق

ومن الكتب التي اقتنيتها من هذه
المكتبة:

وأس ــم ــع ف ــي اآلفـــــاق شــعــر ال ــف ــرزدق

أكاد أرى فـــي رملهـــا قبـــر غالـــب
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مقاالت
واقتنيت من هذه المكتبة:
 -١مختـارات أحمـد تيمـور باشـا وهـي
نصوص شعرية منتقاه لكبار الشعراء.
 -٢بلـوغ األرب فـي معرفـة أحـوال العـرب
لمحمـود شـكري األلوسـي صاحـب
المؤلفـات الغايـة فـي الجـودة واإلتقـان
كمـا قـال :قاسـم محمـد الرجـب
صاحب مكتبة المثنى في بغداد.
❏ وكالة المطبوعات ❏
مـن المكتبـات التـي افتتحـت فـي
منتصف الخمسـينيات :وكالة المطبوعات
لصاحبهـا عبـداهلل محمـد حرمـي ،وكان
موقعهـا القديـم فـي شـارع األميـر ثـم
انتقلـت فـي بدايـة السـتينيات إلـى شـارع
فهد السالم بعد افتتاحه.
فـي البدايـة كانـت تختـص بتوزيـع
الصحـف والمجلات والمطبوعـات التـي
تصـل الكويـت مـن القاهـرة وبيـروت
ودمشـق حيـث كان لـدى صاحبها توكيالت
مـن معظـم الصحـف والمجلات التـي
تصدر من تلك البلدان.
وبعـد انتقالهـا إلـى مكانهـا الكبيـر فـي
شـارع فهـد السـالم أصبحت تجلـب الكتب
المنوعـة والحديثـة ،والحقيقـة أن هـذه
60
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مقاالت
المكتبـة وفـرت للباحثيـن والقـراء الكثيـر
مـن المطبوعـات فـي مختلـف العلـوم
والفنون ،كما تخصصت بالكتاب الجامعي
باإلضافـة إلـى نشـر العديـد مـن الكتـب
لمؤلفيـن كويتييـن وغيرهـم ،وكان صاحبها
السـيد عبـداهلل حرمـي كثيـر التـردد علـى
مصر ولديه صداقات عديدة مما سـاعده
علـى أخـذ توكيلات لعـدد مـن دور النشـر
المصريـة وتسـويق مطبوعاتهـا فـي
الكويت.
وكنـت كثيـر التـردد علـى هـذه المكتبـة
أقتنـي منهـا ما يناسـب رغبتـي وميولي في
القـراءة ،يسـاعدني فـي ذلـك المشـرف
عليهـا وهـو شـخص لطيـف المعشـر طيـب
المعاملـة يدعـى إبراهيـم وهـو مصـري
الجنسية.

تخصصها ومنها:
 -١نهايـة األرب فـي فنـون األدب للنويـري
واسـمه شـهاب الديـن أحمـد بـن
عبدالوهـاب البكـري الشـافعي أحـد
رجـال الملـك الناصـر ،وكتابـه هذا يعد
موسـوعة تنـاول فيهـا مختلـف العلـوم
وقـد طبعتـه دار الكتـب المصريـة
ً
محققا في  ١٨جزءا.
 -٢صبـح األعشـى فـي صناعـة اإلنشـا
للقلقشـندي ،وهـو أهـم مؤلـف في هذا
المجـال ويقـع فـي  ١٤جـزءا وهـو مـن
مطبوعات دار الكتب المصرية
 -٣النجـوم الزاهـرة فـي أخبـار مصـر
والقاهـرة ويقـع فـي  ١٤جـزءا وهـو
ً
أيضا من
للمـؤرخ إبـن تغري بـردي وهو
مطبوعات دار الكتب المصرية

ً
أحيانا
وفـي هـذه المكتبـة كنت أشـاهد
ً
شـابا بـدأ يظهـر اسـمه فـي الصحـف
الكويتيـة ككاتـب قصـة متميـز ،كان هـذا
في السـتينيات ،وعرفت بعد ذلك أنه األخ
الدكتـور سـليمان الشـطي ،ولكـن وقتهـا لم
نتبـادل الحديـث بل نظـرات عابرة ويذهب
كل منا في طريقه.

 -٥القامـوس اإلسلامي ألحمـد عطيـة
اهلل ،صـدر منـه خمسـة أجـزاء وصـل
فيـه مؤلفـة إلـى نهايـة حـرف العين ولم
يكمله حيث عاجلته المنية.

ً
كثيـرا
وقـد اقتنيـت مـن هـذه المكتبـة
مـن الكتـب المهمـة فـي األدب والتاريـخ
وهـي مـن المصادر الكبيـرة والمعتمدة في

 -٦دائـرة معـارف القرن العشـرين لمحمد
فريـد وجـدي وتقـع فـي  ١٠مجلـدات
ضخمة.

 -٤فيـض الخاطـر ألحمـد أميـن فـي عـدة
أجزاء وهو عبارة عن مقاالت منوعة
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مقاالت
الواقعـة بيـن اكتوبـر  ١٩٣٠وأغسـطس
 ١٩٣٣ولـم يكتـف نهـرو باختيـار
الحـوادث التاريخيـة المهمـة التـي
يدرسـها الطلاب فـي المـدارس عامـة
بـل تطـرق إلـى ذكـر األسـباب التـي
تكمـن وراء هـذه األحـداث بأسـلوب
قصصـي ممتـع وهـذا هـو السـر فـي
عظمـة هـذا الكتـاب ،وقـد طبـع
بترجمتـه العربيـة المكتب التجاري في
بيـروت طبعـة أولـى فـي يونيـو عـام
١٩٥٧م وطبعة في أغسـطس من العام
نفسه.
د .يعقوب الغنيم

 -٧تاريـخ التمـدن اإلسلامي لجرجـي
زيدان.
 -٨الوساطة بين المتنبي وخصومه
للجرجاني.
 -٩ديوان المتنبي شرح عبدالرحمن
البرقوقي في أربعة مجلدات.
 -١٠لمحـات مـن تاريـخ العالـم تأليـف
الزعيـم الهنـدي جواهـر الل نهـرو
١٩٦٤ - ١٨٨٩م والكتـاب كمـا جـاء في
مقدمتـه :عبـارة عن رسـائل كان يبعثها
نهـرو البنتـه انديـرا غانـدي بينمـا كان
يتنقـل من سـجن إلى سـجن فـي الفترة
62
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❏ مكتبات أخرى ❏
ومـن المكتبـات الكويتيـة التـي افتتحت
في مطلع الستينيات:
 -١مكتبـة األمـل وصاحبهـا الدكتـور
يعقـوب الغنيـم ،وقـد نشـرت بعـض
المؤلفـات التـي تتعلـق بتاريـخ الكويـت
وكان مقرها في منطقة السالمية.
 -٢مكتبـة بـور سـعيد ومكتبـة النهضـة،
وهمـا مـن المكتبات الكبيـرة وموقعهما
فـي منطقـة القبلـة مـن مدينـة الكويـت
ً
ً
نسـبيا،
بعضـا
بالقـرب مـن بعضهمـا
وقـد اقتنيـت منهمـا بعـض المطبوعات
اللبنانية الحديثة وقتها.

مقاالت

ســـياحة الكـلـمات
ال يمك ــن للكات ــب أن يحص ــل عل ــى
إج ــازة م ــن حض ــرة الكتاب ــة ،وإن س ــافر
فهنال ــك أيض ــاً س ــياحة الكلم ــات ..ال
يق ــدر أي منهم ــا ت ــرك اآلخ ــر لحظ ــة
واح ــدة ..وإن ابتع ــد الكات ــب ف ــي س ــفره
للراح ــة ،فذل ــك ليتأم ــل بب ــطء س ــرعة
ه ــذا العص ــر ،وبعقل كل ه ــذا الجنون..
عندئ ــذ س ــيجد الكلم ــات س ــبقته تق ــف
أمام ــه ممس ــكة بيده ــا ف ــي حقيب ــة
السفر.
بـــات من المؤكـــد للكاتب أن الكلمات
ً
األكثرســـياحة في العالم..
هي الســـائح
ال ينافســـها فـــي ذلـــك أحـــد ..الكلمـــة
ّ
الســـواحة تتفـــوق علـــى أهم ســـائح في
العالـــم ..الـــذي هوعرضـــة للظـــروف
السياســـية أو االقتصاديـــة أو األمنيـــة
والتـــي قد تمنعه من اســـتخراج تأشـــيرة
الدخـــول لهـــذا البلـــد أو ذاك ،أمـــا
ً
ً
وأبـــدا ال تحتـــاج
دائمـــا
الكلمـــات فهـــي
إلـــى االنتظـــار الســـتخراج تأشـــيرة
الدخـــول إلى أي بلـــد ..أو أي قلب ..أو
ً
دائمـــا
أي عقـــل ..لـــذا الكاتـــب متأخـــر
ً
وأبدا عن الكلمات..

بقلم :عبد اللطيف إبراهيم النصف

❋

 ..يحــدث فــي مــرات قليلــة ونــادرة
أن تتعــرف الكلمــات علــى كاتبهــا..
فتنقلــب المســألة هنــا رأسـ ًـا علــى عقــب
وتصبــح الطريــدة هــي ُ
المطــارد ..مــا إن
يحصــل هــذا الشــيء حتــى تبــدأ
الكلمــات ..تتحلــق لــه ..تتزيــا لــه..
تحــاوره ..تحاصــره  -إن تطلــب األمــر-
كل ذلــك مــن أجــل أن يضعهــا الكاتــب
فــي مكانهــا الصحيــح ،لتســتريح الكلمــة
بمنزلهــا الكائــن فــي الجملــة األدبية.
ً
أيضــا أن الكاتــب
كمــا وقــد يحــدث
يعيــد الحيــاة للكلمــات مــن أحبائهــا
الكلمــات المتوفيــة التــي قــد قضــت
نحبهــا وغــادرت دنيــا اللغــة ،وكأنمــا

❋ كاتب كويتي.
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مقاالت
ً
إلهــا مــن آلهــة
الكاتــب هنــا أصبــح
األســاطير ينفــخ الــروح فــي كلمــات
متوفيــة ويعيدهــا إلــى الحيــاة مــن
جديــد ..يحــدث ذلــك علــى هيئــة
إظهارهــا بشــكل مختلــف لــم يســبق لهــا
الظهــور فيــه مــن قبــل ..مثــل شــراء ثــوب
العيــد الجديــد للمفردة.
أمــا فــي الغالــب والمتعــارف عليــه
والطبيعــي ،أن الكاتــب مــن يســتجدي
الكلمــات ويطاردهــا إلــى حــد التحــرش
ً
لغويــا ،وإن لــم يجــد جــدوى مــن
بهــا
اســتمالتها إليــه يقــوم بعــد أن خــاب
مســعاه بتقديــم طلــب ليســتخرج تأشــيرة
ً
محــاول
الدخــول إلــى البلــد المعنــي
بذلــك ليــس نســيانها كمــا يفعــل العاشــق
بــل ليتذكرهــا كمــا يفعــل الكاتــب ،وبعــد
أن تتــم الموافقــة عليــه مــن ســفارة البلــد
ً
أخيــرا ..ليجــد نفســه مــرة
يســافر
أخــرى وقــد أصبــح بحاجــة إلــى أن يقــوم
بتقديــم طلــب تأشــيرة الدخــول ..غيــر
أن هــذه المــرة تأشــيرة الدخــول مــن
نــوع آخــر ومغايــر..كأن تكــون تأشــيرة
ّ
خــاب
الدخــول إلــى مشــهد طبيعــي
يدمغــه علــى حــروف فــي ورقتــه ..إلــى
منحوتــة تاريخيــة متمثلــة فــي تمثــال
أراد النحــات عبرهــا أن يخاطــب شــعبه
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الگاتـــب مـــن يســـــــتجدي
الكلمـــات ويطاردهـــا إلـــى حـــد
التـحـرش بـها لـغـويـــ ًا.
بفنــه بلغــة رمزيــة ،شــعر الكاتــب أنهــا
تخاطبــه وأن التمثــال للتــو غمــز لــه
بعينــه دون أن يشــاهدهما أحـ ًـدا ليكتــب
عنــه ..إلــى تفاصيــل إجــراءات الســفر
بحــد ذاتهــا التــي قــد تســتفزه للكتابــة
مــن بدايــة إلــى نهايــة الرحلــة  ..حيــث
تزخــر بالمواقــف رحــات الســفرعادةً ..
ليســتخرج الكاتــب مــن كل هــذه العوامــل
والمشــاهدات المختلفــة والمتنوعــة
تأشــيرة الدخــول إلــى بلــد المعنــى..
بينمــا الكلمــات ال تحتــاج إلــى أي شــيء
مــن كل هــذا ..الكلمــات فــي حقيقتهــا
ً
دائمــا
وجوهرهــا ســياحية ..لهــذا هــي
تتنقــل مــن بلــد إلــى بلــد فــي ســفر
متواصــل دون أن تتوقــف أبـ ً
ـدا وال تنتظــر
ً
أحدا.
سياحة الكاتب
أثنــاء موســم الصيــف والســفر ،وفــي
أيــام شــبيهة بهــذه األيــام التــي نحــن اآلن
بداخلهــا ،جــرت أحــداث هــذه الحكايــة

مقاالت
القصيــرة ..لــذا وددت أن يكــون الجــزء
الثانــي مــن هــذه المقالــة حكايــة
قصيــرة ،وإليكــم إياها:
 ..هــا هي روما..
 ..هــا هــو اآلن يجلــس وقــت الظهيــرة
علــى طاولتــه الصغيــرة المتشــحة باللــون
األخضــر الــذي نبــت حتــى علــى الكرســي
ّ
المخضــب بالخضــار ،وعلــى مفــرش
طاولتــه الصغيــرة أصيــص لنبتــة
خضــراء لــم يتعـ ّـرف عليهــا بعــد بالرغــم
مــن كل محاوالتــه فــي التخمين..
ً
تحديــدا فــي مطعــم ســياحي
..
ً
نظــرا لموقعــه
مزدحــم بالســواح
الملتصــق مــن نافــورة تريفــي الشــهيرة
وعلــى بعــد عشــرة أمتــار فقــط يفصلــه
عنهــا دهليــز ضيــق يعبــر منــه الســياح
مــن دون توقــف ومــن كل أقطــار العالم..
ً
مســتمتعا باألجــواء
 ..هــا هــو اآلن
مــن حولــه وبكأســه الكبيــر مــن عصيــر
البطيــخ األحمــر الــذي بداخلــه شــرائح
كبيــرة مقطعــة يطعنهــا بعــود مــن
الخشــب ويلتهمهــا شــريحة تلــو األخــرى
علــى مهــل ..وفــي الوقــت نفســه يقطــر
مــاء البطيــخ األحمــر المعــروف بغزارتــه
مــن تلــك الشــرائح -كعمليــة تقطيــر فــي
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مقاالت
مختبــر -إلــى أن يمتلــئ قــاع الــكأس
فيكــون قــد أكل البطيــخ واآلن يشــربه
ً
عصيرا ..
..علــى الطاولــة الصغيــرة المزدحمــة
بشــكل محبــب ..وضــع الكاتــب الســائح
علبــة الســجائر وهاتفــه النقــال
ومحفظتــه فــوق بعضهــم بشــكل عامــودي
لعــدم وجــود مســاحة كافيــة لجهــاز
الحاســوب الــذي يطبــع عليــه روايتــه.
كان الكاتــب الســائح يكتــب تــارةً ..
يشــطب تــارةً  ..يرتشــف عصيــر البطيــخ
تــارةً  ..يمــز ســيجارته تارةً  ..وهكذا..
اليــوم قــد مضــى علــى وجــوده فــي
ً
يومــا قضاهــا لوحــده
رومــا عشــرون
دونمــا شــيء يعكــر صفــو ســياحته
أوكتابتــه علــى االطــاق ..كان الكاتــب
الســائح فرحـ ًـا فــي هــذا المــكان الــذي
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أصبــح مــن اليــوم يــراه مكانــه المفضــل
كما أسـ َّـر لنفسه..
تنــاول الكاتــب الســائح علبــة ســجائر
أخــرى مغلقــة مــن شــنطة حاســوبه
الســوداء المفتوحــة ..كان يســندها علــى
ً
منغمســا
الحائــط خلفــه ثــم عــاد يكتــب
فــي عالــم روايته ..
 ..هــا هــم ثالثــة مــن رجــال الشــرطة
بعيــدا فــي الجهــة
المحليــة يقفــون
ً
المقابلــة يراقبونــه منــذ أن جلــس..
وأخيــرا اقتربوا منه..
قــال األعلــى رتبــة مــن بينهــم ألن
بيــده جهاز الالســلكي:
ً
مرحبا
أجاب الكاتب الســائح:
ً
مرحبا
-

مقاالت
تلقــف الحديــث الضابــط متوســط
الرتبــة مــن بينهم:
 هــا أتيــت معنــا إلــى داخــلالمطعم؟
ً
حسنا
نهــض الكاتــب الســائح مــن مكانــه
للذهــاب مــع الشــرطة المحليــة إلــى
داخــل المطعــم ..يعيــد مشــاهدة تســجيل
الشــريط الخــاص بذاكرتــه منــذ أن
ً
محــاوال أن يفهــم لمــاذا هــو
جلــس..
بالذات؟! لكنه لم يشــاهد شـ ً
ـيئا..
 ..يشــير األعلــى رتبــة مــن بينهــم
بيــده الممســكة بجهــاز الالســلكي إلــى
الشــنطة السوداء:
 اجلبهــا معك..حمــل الكاتــب الســائح شــنطته
الســوداء علــى إحــدى كتفيــه ودخــل
معهــم إلــى داخــل المطعــم  ..ســار
ً
مطرقــا بنظــره يحــدق
كأســير أمامهــم
بــاألرض ..ومــع ذلــك اســتطاع أن يــرى
مــن دون أن يلتفــت -مــن شــدة اإلحــراج-
الطــاوالت التــي كانــت بالقــرب منــه..
وقــد ارتفــع فيهــا الهمــس إلــى مرتبــة
الهــرج ..والــرؤوس المتباعــدة تقتــرب
ـيئا فشـ ً
من بعضها شـ ً
ـيئا..

يحـــدث فـــي مـــرات قليلـــة
ونـــادرة أن تتعـــرف الكلمات على
كاتبها
 ..وصــل الكاتــب الســائح وأفــراد
الشــرطة المحليــة إلــى حائــط مســدود
فــي داخــل المطعــم ..وعنــد هــذا الحــد
طلبــوا مــن الكاتــب الســائح التوقــف..
وبعــد أن اســتدار وأصبــح فــي مقابلهــم،
قــال الشــرطي األقــل رتبة مــن بينهم:
 ناولنــي هويتك؟قــال الضابــط المتوســط الرتبــة مــن
بينهم:
 ناولني الشــنطة الســوداء؟ ..أمــا األعلــى رتبـ ًـة مــن بينهــم أخــذ
مــن الشــرطي األقــل رتبــة مــن بينهــم
جــواز ســفر الكاتــب الســائح وراح علــى
الفــور يتحــدث بالالســلكي الــذي بيــده
وهــو يقــوم بتهجئــة حــروف اســم الكاتــب
السائح..
ً
هادئــا ،فقــط
الكاتــب الســائح كان
يتأملهــم وهــم يقومــون بإجراءاتهــم
األمنيــة المســتحقة فــي التفتيــش..
عندئــذ خطرعلى باله ســؤال:
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مقاالت
 ..يهمهــم..

 مــاذا لــو كان قــد ُكتــب فــي جــوازســفري «المهنــة  :كاتــب» أســوةً
بجــوازات ّكتــاب دول العالــم ،هــل
كان ســيحدث كل هــذا معي؟

 ..مــر الوقــت بتثاقــل والزال الكاتــب
ً
محافظــا علــى رباطــة جأشــه
الســائح
مــن منطلــق ثقتــه بنفســه أنــه لــم يفعــل
شـ ً
ـيئا ..تنامــت لديــه هــذه الثقــة بشــكل
أكبــر حيــن بــدأ يالحــظ النظــرات
القلقــة التــي كانــت منتشــرة علــى وجــوه
الشــرطة المحلية..هــا هــي تتالشــى
ليحــل محلهــا االبتســام ..هــا هــي
ألســنتهم أصبحــت ترطــن باإليطاليــة
بأنــواع االعتــذار ..هــا هــي صاحبــة
المطعــم التــي كانــت تقــف بعيــدأ وتنظــر
إلــى الكاتــب بنظــرات مريبــة انظمــت
معهــم لتترجــم وتعتــذر وتدعــو الكاتــب
الســائح لقبــول أن تكــون فاتورتــه علــى
حســاب المطعــم لكنــه رفــض بإصرار..
 ..هــا هــم فريــق الشــرطة المحليــة
بعدمــا تأكــدوا مــن ســامة الكاتــب
الســائح وعــدم ســامة فراســتهم
يغــادرون المــكان ..بينمــا الكاتــب
الســائح ظــل واقفـ ًـا مشـ ً
ـدوها فــي مكانــه
ينظر إلى شــنطته الســوداء..
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 ..يهمهــم..
 هــل هــو لــون شــعري األســود؟ أمهــو لــون الشــنطة الســوداء؟ أم
هــو لــون حظــي األســود؟ أم كل
هــذه العوامــل امتزجــت مــع بعضهــا
لتخــرج أخيــرا بهــذا اللــون؟ قــد
كنــت فــي خضــار مــن المــكان
والفكــر إلــى أن دخــل علــي اللــون
األســود المقيــت وصبــغ عشــب
اللحظــة ..حقيقــة ..ال أعلــم ِ لــ َم
حــدث ذلك معي!
 ..مــا يعلمــه الكاتــب الســائح هــو أنــه
لــم يقبــل اعتذارهــم ..بســبب هــذا
الموقــف المحــرج والمثيــر للشــبهة..
غــادر المــكان الملهــم جـ ً
ـدا دون عــودة..
وإن كان ســيكتب فيــه مــن خوالــد األدب
التــي تصــل إلــى نهايتهــا لكنهــا ال تنتهــي..
فكرامــة اإلنســان هــي األهــم ..الكاتــب
الســائح تذكــر هنــا أنــه ليــس مــن حقــه
أن يعتــرض علــى شــيء ..لكنــه تعلــم أال
يعــود إلــى شــيء ..كتســجيل موقــف
حضــاري متمــدن هــو بالطبــع مــن حقــه..
وهكــذا ظــل الكاتــب الســائح حتــى آخــر
أيــام الســفر ،يمــر مــن أمــام المــكان لكنــه
لــم يجلــس فيــه رغــم كل المغريــات
ودعــوات صاحبة المطعم له.

مقاالت

األديـبــة

فاطمة يوسف العلي
تضع في المرأة مصباحًا يضيء عتمة الطريق
بقلم :علي عبد الفتاح

❋

الكاتب ــة الكويتي ــة د .فاطم ــة يوس ــف العل ــي ..قل ــم مب ــدع ..ج ــرىء ف ــي
مواجه ــة قضاي ــا الواق ــع يس ــكن في أعماقه ــا دائم ــاً روح التأم ــل ..والرغبة في
البح ــث وتعمي ــق قيم الحب والجمال والحري ــة ..تحلق في فضاءات اإلبداع..
لترصد ظواهر الواقع العربي وتتابع مس ــيرة المرأة وكفاحها وتقف ش ــامخة
ضد القهر  ..ومتمردة على سلطة الرجل إذا كانت ظالمة.
وال يمكننــا التحــدث عنهــا كمبدعــة فــي
األدب ،دون أن نتطــرق إلــى نشــاطها
السياســي واالجتماعــي فــي مجــال حقــوق
المــرأة ،والدفــاع عنهــا ليــس فــي الكويــت
فحســب وإنمــا فــي العالــم العربــي كلــه،
حيــث تصبــح قضيتهــا األولــى التــي تعبــر
عنهــا فــي المؤتمــرات وفــي أدبهــا
القصصــي ومقاالتهــا المتعــددة فــي
الصحف العربية.

طفولة شاعرية
د.فاطمــة يوســف العلــي تعلمــت منــذ
طفولتها كيف تقرأ وتكتسب ثقافة منفتحة
علــى اآلداب العربيــة واألجنبيــة ،فامتــد
حبها خارج ذاتها لتتعاطف مع كل الدمعات
المقهــورة والقلــوب الجريحــة وعذابــات
الوطن في ظل المحن والغزوات.
وال غرابــة فــي شــاعريتها الرقيقــة

❋ كاتب مصري.
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مقاالت
يرســم أحالمــه علــى صفحــة الســماء
الزرقاء.
هــذه اللوحــة الطبيعيــة ســاهمت فــي
تعميــق أفكارهــا عــن الحيــاة ..وصــراع
النــاس ..والمراكــب المســافرة فــي بحــر
الحنيــن واشــتياق الصياديــن إلــى
المرافــىء اآلمنــة بعــد رحلــة شــقاء مــع
البحر.
البداية شاعرة
فاطمة يوسف العلي

النابضــة بالحــب والحنــان ،وإحساســها
المرهــف الجميــل ،فقــد ولدت ونشــأت في
الكويــت القديمــة علــى ضفــاف الخليــج
"فريــج ســعود" وتقــول" :كان منزلنــا قريبـ ًـا
مــن البحــر حيــث كنــت أرقــب الســفن
الشــراعية التــي تجلــب التمــر وغيرهــا مــن
مواد التموين".
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كتبــت فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتهــا
مجموعــة مــن القصائــد الرومانســية،
واتجهــت إلــى قــراءة مشــاهير األدب
العربــي ،وســاهمت فــي المســابقات
الثقافيــة بالمدرســة بكتابــات عبــرت فيهــا
عــن مشــاعر طفوليــة بريئــة تحلــم بالحــب
النقي والحياة الجميلة.
كانــت مشــاهد البحــر والمراكــب
والطيــور كل صبــاح تدعوهــا إلــى التأمــل

وفــي كل صبــاح كانــت تتأمــل أمــواج

بمشــاعرها وخيالهــا وتعشــق الطبيعــة فــي

الخليــج تعانــق الضفــاف وتلمــح أســراب

ســكونها وعنفوانهــا ..فــي نســائمها

الطيــور البيضــاء تحلــق فــوق صفحــة

الحريريــة ..وعواصفهــا الرمليــة لتعبــر

البحــر ،فتغيــب فــي عالــم ســحري

عــن فكــرة أو مدخــل لقصيــدة بســيطة

األلــوان ،تحلــم أن تتحــول إلــى طائــر حــر

تغنيهــا للقلــوب الحزينــة الباحثــة فــي
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مقاالت
الظــام عــن نجمــة مــن نــور كمــا يقــول
الشــاعر االنجليزي الرومانســي وردزورث:
"أكبــر متعــة عنــدي أن اتأمــل فــي الصبــاح
الجــداول وهــي تترقــرق فــي أحضــان
الطبيعــة وأشــاهد الطيــور األليفــة وأســير
وحــدى أعانــق الشــجر والــورد والنهــار
المشــرق ،فالشــك فــي كل ذلــك قصــة
رائعة".
وفاطمــة تملــك قــدرة علــى أســر
مشــاعرك ..إذا جلســت أمامهــا بحــت لهــا
بــكل أســرار حياتــك دون أن تــدري ..فــي
مجلســها عطــر يفوح ..وقلــب ودود ..وروح
تحتــوي كل المعانــي الجميلــة فــا تملــك
إال أن تعتــرف بمــا فــي قلبــك أو حياتــك
من مواجع وآالم.
اول رواية
وأعتقــد مــن خــال قراءتهــا المبكــرة
فــي األدب الرومانســي اســتطاعت أن
تلملــم خيــوط روايتهــا األولــى وتنســج
أحــداث أول روايــة لكاتبــة كويتيــة وهــي
مازالــت فــي الســابعة عشــرة مــن العمــر
فظهــرت روايتهــا" :وجــوه فــي الزحــام"
.1971
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مقاالت
رغــم أن الروايــة ُنســجت تفاصيلهــا
بعفوي ِــة كاتبـ ٍـة لــم يكــن لهــا درايــة أو خبــرة
فــي القــص الدرامــي ،إال إنهــا أثــارت

قضايــا كثيــرة تتعلــق بــزواج الشــباب
الكويتييــن مــن األجانــب مــع بعــض
اللمحــات عــن القضايــا القوميــة ومنهــا
قضية فلسطين.
كمــا تجلــت قضيــة المــرأة التــي

وجهها وطن
وظلــت قضيــة المــرأة الهــدف الــذى
تســعى إليــه األديبــة فاطمــة يوســف العلــي؛

تســيطر عليهــا ثقافــة العــادات والتقاليــد

لتعبــر عــن المشــاعر الخفيــة للمــرأة

المســيطر علــى مصيــر المــرأة وحياتهــا،

وأفكارهــا فــي عالقتهــا بالرجــل ،وكيــف
ً
ً
وحيــدا فــي العــراء.
كائنــا يقــاوم
تبــدو

الباليــة ،بحيــث يصبــح الرجــل هــو
دون أن يكــون مــن حــق المــرأة المظلومــة

فهنــاك عراقيــل عليهــا أن تجتازهــا
وتتغلــب علــى مشــاكلها دون أن تجــد عونـ ًـا

واســتطاعت الروايــة أن تؤثــر فــي

مــن شــريك حياتهــا ،فــكان عليهــا أن تديــن
ً
مجتمعــا يهمــل مشــاعر المــرأة ويراهــا

"أحــام" التــي فقــدت فــارس أحالمهــا

ليســت أكثــر مــن تابــع للرجــل تعيــش فــي

أن تشــكو أو ترفــض أو تتمــرد.
المتلقــي ليتعاطــف مــع قضيــة البطلــة
بعــد انتظــار مؤلــم وذهبــت إلــى دروب
مســدودة .وتذكــرك الروايــة بكتابــات
إحســان عبــد القــدوس فــي "الطريــق
المســدود" ويوســف الســباعي فــي

ظله وتخضع لسيطرته الغاشمة.
فجــاءت مجموعــة "وجههــا وطــن"
 1995لتبــوح المــرأة بمزيــج مــن مشــاعر
الخــوف واأللــم والعــذاب والغيــرة والرفض

"ناديــة" ومحمــود تيمــور في"ســلوى فــي

لــكل مــا يحاصــر موقــف المــرأة مــن أفــكار

مهــب الريــح" .فالتجربــة األدبيــة كانــت

قديمــة وعــادات باليــة .فهــل نتصــور كيــف

تبشــر بمولــد كاتبــة كويتيــة اكتســبت

يقــف الرجــل فــي وجــه زوجتــه التــي
حققــت نجاحـ ًـا كبيـ ً
ـرا فــي عملهــا وحياتهــا،

روايتهــا دور الريادة.
72

فـــي كتاباتهـــا روح التمـــرد..
والتحريض ضد ســـلطة الرجل..
والنضـــال مـــن أجـــل القيـــم
األخالقية
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مقاالت
ويقــرر حرمانهــا مــن هــذا العالــم الجميــل
ً
حقــدا
الــذى تحقــق فيــه ذاتهــا؟ ربمــا
عليهــا أو غيــرة منهــا؛ ألنــه فــي حياتــه
فشــل كثيـ ً
ـرا ،وعبــرت عــن تلــك الفكــرة فــي
ً
سهوا" من تلك المجموعة.
قصة "سقط
وتطرقــت إلــى قضيــة عنوســة المــرأة
فــي قصــة "البومــة" ،ومعانــاة القهــر الــذي
يــؤدي بهــا إلــى اقتــراف جريمــة فــي قصــة
"عــروس لــم تظهــر بعــد" ،لكــن فــي قصــة
"يانــوم" صــورة واقعيــة عــن حيــاة المــرأة
فــي عالــم حســي يخلــو مــن قيــم الرحمــة
والحب والعطف والرقة والحنان.
ومــن أجمــل قصــص المجموعــة
"وجههــا وطــن" الرمــز يحتــل مســتوى فنــي
ناضــج؛ لتصــور لنــا مــدى تطــور موقــف
المــرأة حيــن يمتــد حبهــا إلــى وطنهــا،
وتقــف لتناضــل جنــود االحتــال الذيــن
زحفــوا علــى الكويــت فــي الثانــي مــن
أغسطس 1990م.
وجه القمر
أما مجموعتهـــا القصصية "دماء على
وجه القمـــر" ،فهي وثيقة تســـجيلية لدور
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مقاالت
قـــررت فاطمة أن تنتقـــم لصورة أحـــام بطلة روايتها األولى ،وتشـــق
أمامها درب ًا من نور العلم وصوت الحرية ورياح التمرد.
المـــرأة أثنـــاء الغـــزو العراقـــي فـــي عهد

القصص باالتجاه التحريضي والتمرد

صـــدام حســـين .القصص ترســـم لك في

على العنف ضد المرأة ومحاوالت

براعـــة موقف المـــرأة التـــي كانت تجلس

تهميش دورها الحيوي وغلق األبواب في

حزينة تشـــكو لذاتهـــا حزنهـــا وضياعها،
تحولـــت مـــن خـــال تجربـــة الحـــرب
القاســـية إلى مناضلة تقاوم وتشـــترك مع

قــررت فاطمــة أن تنتقــم لصــورة

الطعـــام ونشـــر القصائـــد والتعليمـــات

أحــام بطلــة روايتهــا األولــى ،وتشــق
ً
دربــا مــن نــور العلــم وصــوت
أمامهــا

الرجـــل فـــي أعمـــال المقاومـــة وتوزيـــع
وتوزيع المنشورات.

الحريــة وريــاح التمــرد ،وتســخر مــن

فهـــي امرأة تجـــازف بحياتها وتخاطر

واقــع الرجــل فــي قصــة "عندمــا كان
الرجــال حريمـ ًـا للســيدة" وتطــرح الكاتبــة

دور المـــرأة أثنـــاء الحـــروب والمحـــن
ً
مؤثرا أكثر من الرجل.

تســاؤلها :لمــاذا ال يكــون للمــرأة عــدد

مثـــل الرجـــل فـــي كل موقف وربمـــا كان

التحريض والتمرد
وفي مجموعة "تاء مربوطة" 2001م،
قررت فاطمة يوسف العلي أال تتسامح
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وجهها حتى ال تحقق ذاتها ويكون لها
ً
صوتا في البرلمان والمجالس الشعبية.

مــن األزواج مثلمــا يســمح للرجــل ذلــك؟
وبذلــك تثيــر ذهــن القــارىء بأفــكار
كثيــرة عــن موقــف المــرأة وحقوقهــا
ً
دائما.
المهــدورة
عالجت الكاتبة قضايا كثيرة مثل
تعدد الزوجات وعنوسة المرأة ،وظلم

مع الخلل االجتماعي والمفاهيم الخاطئة

الرجل وتالشي مشاعر الحب في الحياة

التي تسود المجتمع ويتقبلها الجميع

الزوجية ،والبحث عن الحرية في التعبير

دون مناقشة أو جدال ،ومن هنا تتسم

والبوح ،ومقاومة انتهازية الرجل وعبثه
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مقاالت
في الحياة مع النساء ،بحيث يتزوج
ويطلق كأنه يتاجر في أجساد النساء
دون أن يحاسبه قانون أو تقاليد.
ومــن أجمــل قصــص المجموعــة "تــاء
مربوطــة" حيــث تجــد بطلــة القصــة أثنــاء
ســفرها بالطائــرة أن عليهــا أن تتــرك
مقعدهــا وتجلــس فــي الخلــف ،ألن
المقاعــد األماميــة للرجــال فقــط وليــس
هناك اختالط في الطائرة.
صور القهر
وتشــعر البطلــة بالقهــر وتنظــر إلــى
بعــض النســاء فتســمع منهــن كلمــة "هــذا
نصيبنــا مــاذا نفعــل؟" ولــم تعتــرض
امــرأة واحــدة علــى هــذا المشــهد ،كلهــن
صمتــن ووافقــن دون اعتــراض أو رفــض
أو حتــى طــرح ســؤال يتحــدى القــرار
الجائــر على المرأة.
وفــي مجموعــة "لســميرة وأخواتهــا"
تمضــي فاطمــة يوســف العلــي فــي كشــف
الســتار عــن عذابــات المــرأة فــي
المجتمعــات العربيــة ،فهــي مازالــت
تفتقــد دورهــا الطليعــي وتواجــه أزمــات
ً
ً
ً
ً
دينيــا
وتطرفــا
فكريــا
وإرهابــا
سياســية

يحــاول عزلهــا مــن المجتمــع ،وأن تظــل
فــي البيــت بــا قيمــة وخادمــة للرجــل.
وتطــرح فاطمــة قضايــا المــرأة بحريــة
وجــرأة وصــدق مــن خــال القصــة
القصيــرة وال توجــه اإلدانــة للرجــل
وحــده ،وإنمــا لألنظمــة الديكتاتوريــة
واألفــكار الرجعيــة فــي عالمنــا العربــي
ومحــاوالت إقصــاء المــرأة عــن واقــع
الحيــاة حتــى تصبــح "المــوؤودة" كمــا
جــاء في قصتهــا القصيرة.
العدد  577أغسطس 2018

75

مقاالت
ثورة ضد الفساد
وتؤمــن األديبــة فاطمــة أن اإلبــداع
فــن التمــرد واختــراق للســياق المألــوف،
والقصــة القصيــرة ثــورة ضــد فســاد
األخــاق وفســاد الفكــر ..والكتابــة
محاولــة لتنويــر وإثــارة الوعــي وتحريضــه
ضــد القهــر والكبــت ،وتحريــره مــن
أغــال الجهــل والتخلــف واالســتبداد
الفكري.
ولذلــك كانــت مجموعتهــا القصصيــة
األخيــرة "بقايــا" الصــادرة عــام 2012
همســات حنونــة ..ودمــوع دفينــة..
وتأمــات صوفيــة ..وفلســفية ..ونظــرات
حالمــة فــي اآلفــاق ..وتوقعــات أن يســقط
المطــر بعــد لحظــات غائمــة .وترســم
ً
صــورا عديــدة لمواقــف المــرأة
الكاتبــة
فــي الحيــاة ،وكيــف تقــاوم تحديــات
وصعــاب وكيــف ينهــار الحــب حتــى يصبــح
مجرد بقايا في عالم النسيان.
ونالحــظ أن قصــص المجموعــة أكثــر
ً
وعمقــا فــي التصويــر والفكــرة،
كثافــة
تجســد رموزهــا مــع توظيف فني ومســتوى
عــال للحــوار واالســترجاع الذهنــي
والمناجــاة النفســية والســرد الدقيــق
لتفاصيــل الموقــف واللغــة الشــاعرة ،حتــى
76
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كاتبة ال تتســـامح مـــع أدعياء
الثقافـــة  ...ودعـــاة وئـــد إبداع
المـــرأة  ..والتطـــرف الفكري في
العالم.
تــكاد تقــرأ القصــة القصيــرة واللغــة
المحلقــة التــي تغــرف مــن ينابيــع
الرومانسية وفيض األحاسيس.
وقــد ذكــرت مــن قبــل أن فاطمــة
يوســف العلــي شــاعرة جميلــة قبــل أن
تكــون قاصــة قديــرة فاقــرأ كيــف تصبــح
الكلمــات لغــة شــاعرة فــي قصة "بنت":
"لــم تصــرخ حيــن اســتقبلت الدنيــا
منــذ ســنوات االكتمــال ..كان صوتهــا
كصــوت كــروان ..والبســملة دســتور
عمــل وقانــون إنجــاز ..ترمــق الريــح
بنظــرة مهدهــدة فتنــام ..وحيــن يصطلــي
الرابضــون بجــذوة النهــار ..تخبــو عنــد
قدميهــا أوردة الشــمس الحارقــة..
تتناثر نســمات للمســير".
واللغــة الشــاعرة ّ
فســرها العقــاد فــي
كتــاب بهــذا االســم ،قــال فيــه" :إنمــا
نريــد باللغــة الشــاعرة أنهــا لغــة بنيــت
علــى نســق الشــعر فــي أصولــه الفنيــة

مقاالت
والموســيقية ،فهــي فــي جملتهــا فــن
منظــوم منســق األوزان واألصــوات ال
تنفصــل عــن الشــعر فــي كالم تألفــت
منــه ولــو لــم يكن من كالم الشــعراء".
وهنــاك مالمــح صوفيــة وفلســفية فــي
تلــك المجموعــة القصصيــة تكشــف عــن
فطــرة اإلنســان نحــو الخالــق وإيمانــه
الشــديد وانســياب روحــه فــي الســماء،
باحثــة عــن أفــق مــن ضيــاء ودرب مــن
الهــدى والصــاح .شــخصيات تواجــه
ونفــس يغلفهــا
المحــن بقلــب خاشــع..
ٌ

التقــوى كمــا فــي قصــص" :حقيقــة"
و"غــزل" و"بــراءة" و"مباغتــة" وغيرهــا مــن
قصص مجموعة "بقايا".
مالمح فلسفية
أســتطيع أن أقــرر بــكل بســاطة أن د.
فاطمــة يوســف العلــي قــد عبــرت عــن
فلســفة صوفيــة عميقــة ،واجتــازت
مســتويات رفيعــة خالقــة فــي فــن القــص
األدبــي ،وهــذا يأتــي بصــورة تلقائيــة مــن
خــال خبرتهــا الحياتيــة المنفتحــة علــى
العالــم دون تمييــز لجنــس أو ديــن أو
مذهــب ،وتلــك ســمات المبــدع الكبيــر
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مقاالت
الــذي يحتــوي اإلنســانية فــي روحــه وأدبــه

فإذا كانت فاطمة قد امتلكت الريادة
ً
أيضا رائدة من رواد
في فن الرواية ،فهي

طفــل صغيــر أو عامــل فقيــر أو ثــري بائس

التنوير من خالل دورها المتميز

ويقــول تولســتوي" :مــا أروع أن تحنــو علــى
بثروتــه وتفتــح قلبــك علــى الكــون فــي
تناغــم مــع آهــات الحزانــى وأنيــن الشــجر
العاري.
وقــد تعلمــت فاطمــة أول درس
إنســاني منــذ طفولتهــا حيــن تقــول" :فــي
الكويــت القديمــة كان البيــت فــي جــوار
البيــت يالصقــه ويحاذيــه بيــت كويتــي
لصديــق مصــري وبيــت لصديــق ســوري
وبيــت لصديــق لبنانــي .كان الشــارع ،كان
الســوق ،كانــت المدرســة ،كان الجامــع،

المرأة من الجهل والخرافات ومقاومة
الحصار حولها ،حيث تؤكد البحوث
والدراسات التي قدمتها في مؤتمرات
المرأة إنها قد وهبت فكرها وحياتها لتلك
القضايا.
ً
كتابا
وأتمنى أن يوفقني اهلل وأنجز
ً
خاصا عن إنجازات األديبة فاطمة يوسف
العلي ودورها الكبير في الدفاع عن قضايا
المرأة.

كانــت الكنيســة ،كانــت األرجــاء الكونيــة

وقد صدر عن تجربتها األدبية عدة

كلهــا تفــوح بالعبيــر العربــي وتبــوح

كتب منها" :فاطمة يوسف العلي رائدة

بالصوت العربي".

الرواية النسوية" من تأليف حسن حامد،

رائدة التنوير
ولذلك لم تكتف فاطمة يوسف العلي أن
تكون رسالتها من خالل األدب في القصة
والرواية والشعر والمقال والدراسات وإنما
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وحضورها المؤثر في الدعوة لتحرير

وكتاب آخر أنجزه األديب محمد جبريل
بعنوان "الصوت الهامس" ..هذا باإلضافة
إلى مئات المقاالت والحوارات التي
نشرت عنها .أتمنى أن أكون قد قدمت
للقارىء العربي بعض مالمح أديبة
اخترقت كل حصار وخرجت من ينابيع

تعتبر من الشخصيات العامة التي تشارك

األدب الصادق لتؤكد أن المرأة في الكويت

في المؤتمرات والمنتديات والتجمعات

والعالم العربي تشق درب النور وتعلو إلى

العربية والعالمية لمناصرة حقوق المرأة.

مستويات فكرية وإبداعية عالية.
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شعر و نصوص

شعر

ا ْل َح ُّـج

ُ
(كتبت في مشعر «منى» بمكة المكرمة)

د .فاطمة العبداهلل العبيدان
عظيـــم مـــن َركائـــ ِز ديننـــا
كـــن
َر ٌ
ْ
ِ
ِ
لإلنســـان
النـــاس
رب
أهـــدا ُه
ُّ
َفيِ ِ
ٌ
َ
ناصعـــا
أبيـــض
يعـــود المـــرء
ـــه
ُ
ِ
ِ
واألبـــدان
وبـــه
شـــفاء الـــروحِ
ُ
َ
اهلل مـــن أفضالِ ِ
لت َ
ـــه
ولقـــد
ســـأ ُ

ِ
ألك ِم َ
«حجـــ ًا» ْ
األركان
خامـــس
ـــل
ّ
َ
ِ
َفيســـر ْت بِ ِ
مناســـكاً
الكريـــم
اســـم
ِ
َ َّ َ
ٍ
بســـهولةٍ
وصعوبـــة فـــي آنِ
ٍ
واهلل أكملهـــا
بجهـــد واضـــحٍ

ٍ
«وابـــن صالـــحٍ
ألخٍ
إخـــوان لنـــا
وبقيـــ ُة ا ُلحجـــاج
ٌ
الصـــف

ِ
متفـــان»

ُمتضامنـــون
ِ
ِ
أخالقهـــم
للعليـــاء فـــي
ســـمونَ
َي َ
ِ
وك ُ
«القـــرآن»
در مـــن
ال
مهـــم ُّ
ْ
ُ
محمـــد هاديـــ ًا
وحديـــث ســـيدنا
ُ
ِ
ِ
ِ
واإليمـــان
باإلســـام
للخلـــق
ٍ
َ
بجنـــة
بـــارب تجـــود
أدعـــوك
َّ
ِ
لألهـــل

ِ
واألحبـــاب

كالبنيـــان
ُ

ِ
والخـــان

❋ شاعرة كويتية.
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❋

شعر

ٍ
خالـــص
ـــج
ولنـــا جميعـــ ًا بعـــد َح ًّ
هللِ ذي
ٍ
دورهـــا
فـــي
«حملـــة» بالخيـــ ِر َأدت َ

ِ
اإلجـــال

ِ
والســـلطان

بالصـــدق

كالعنـــوان

ميـــزت
َف َت َ
ٍ
رحلـــة
وتحملـــت معنـــا مشـــقة
ِ
نعبـــدُ ُه
هلل
ُ
ٍ
مكـــة ُ
ٍ
خاشـــع
بقلـــب
«ط ْفنـــا»
فـــي
ٍ

بخيـــ ِر

ِ
مـــكان

ِ
ِ
واألركان
البيـــت
بيـــن
«والســـعي»
َ
َّ
ظـــل رحمـــة َّربنـــا
ووقو ُفنـــا فـــي
الرح ِ
مـــن
«عرفـــات» مغفـــرةٌ مـــن
ٌ
َ
ـــت لدعاِئنا
«ومشـــاعر» قـــد ُخ ِّص َص َ
ٌ
«والرجـــم»
ِ

ِ
واإلذالل

ِ
للشـــيطان

فالحمـــدُ هلل الـــذي فـــي َح َّمـــدَ ه
ِ
بالعرفـــان
الخيـــر
ُشـــكر يزيـــدُ
َ
ونحـــن عبيدُ ُه
«الشـــكور» لنـــا
هـــو
ُ
َف َ
ُ
ِ
لإلحســـان
وجزاؤنـــا اإلحســـانَ

ـــرت جميـــع قلوبنـــا
وســـعادةٌ َغ َم ْ
ِ
األحـــزان
غســـ َل ْت «بزمـــزم» ســـائ ِر
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شعر

ُ
الحجيج
َح َّج
م/فهد بن عيد الكريباني
ألم
الحجيـــج َو َح َّج
َح َّج
القلـــب من ٍ
ُ
ُ

ِ
لمم
المليك
إلــى
رجــاء العف ِو عن ٍ
َ

ُ
ُ
وعفـــو اهللِ غاي ُت َنـــا
يعفـــو
اهلل
ُ

فـ َـيــا َعـ ُـفـ ُّـو ْاع ُ
ـت ذو كــر ٍم
ـــف عـ َّنــا أن ـ َ
مناس ِ
اس يســـعونَ ســـعيا في ِ
ـــكهم
ال َّن ُ
ً
ِ
الرحمن من َنــدَ ٍم
سعيت إلــى
وقــد
ُ

آبـــق ن ِ
ٌ
َـــد ٌم
ضعيـــف
رب إنِّـــي
ٌ
يـــا ِّ

نهم
ـاج وذو ٍ
للعف ِو يــا ِّ
رب مــحــتـ ٌ

عفـــو َك يـــا م َّنـــانُ يـــا أملـــي
أحتـــاج
ُ
َ

ِ
ُ
تؤتيه لم يــأخـ ْـذ ُه ذو ِه َم ٍم
فالفضل

ِ
ولكم
أوصافكم
والعفو من
أخطأت
ُ
ُ
ْ

منتقم
غــيــر
عــلــي بــعــف ـ ٍو
ــن
ٍ
فــا ْمــ ُن ْ
َ
َّ
ـــن ل ُه الحمـــدُ والســـلطانُ ُمنفر ًدا
يا َم ْ
تـــائـــب ن ِ
ٍ ِ
ٍ
َـــــد ٍم
ـــر
اغـــفـــر لــعــبــد ُمـــق ٍّ
ْ
❋ شاعر كويتي.
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❋

نصوص

اللغة الفرقدية
بقلم :آمنة أشكناني

❋

والنعت ! والصمت! أهكذا بنا ناكفت،،
يا َمنْ يختزل في معنى السحر إذا تشتت
يا رب الغسق والفجر
وإن صمتنا نحن،،
ُن ُ
ذهل من بعد ما نكابد،،
َ
جمعتك !
يشعشع حسن الشعاع ما بين رباب
يا فضل على البرية،،
يا رازق العطية!
يا رب الغفران إذا ما زل إنسان
يا رب خير َمنْ خلق في ارتسام حروف اللسان
على خير َمن خلق ما بين ثقليه من اإلنس والجان،،
ال ،إنها لحقيقة محمدية!
على شطآن القوافي تتأله لغتي! ولم ِأع أنها معضلتي،،
❋ كاتبة كويتية.
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نصوص

حال كإنسان!!
ما بين دفتي آية روح وريحان ،،أتأمل كيف حال! وكيف ِ
وتره!!
إلى نهاية آية الفجر ،،وجماله في شفعه و ِ
وغياهب الظلمات أصبح ً
نورا على العالمين!
يا من كابدت في لغة قريش وناكفت بألد ما عند بني إسرائيل؟
يا ّ
حمال األوجه قل لي:
معان تضرب على قيثارة حزن األنبياء،
أفي اختزال السرمد في
ِ
سورك ِ
ُ
أولع زليخا بيوسف وحب يعقوب لراحيل!؟

إنها لغة قرآني! ال تجادلوني!!! في نفحات حزن األوصياء
يا ُم ّلين زبر الحديد لداؤد!
وإنه لرمز وسر يسلب ُ
النهى ويرجع األهواء لعقولها ويا منبع استكفئ به الولعا،،
َتفيض! تفيض! عقلك الفعال استفض!!
واستفاض عن األول وتاسوعياته!!!
وصيرورة تنقسم وتتجلى في تراكيب األنام عن الذات
وكما قال مولى الموحدين! «يا من دل على ذاته بذاته
مالءمة كيفياته»!!
وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وكف عن
ِ
يا رب من أنا أمامك!!!
لست سوى أمة من إمائك!!!
َ
َ
يفهموك!! ظلموا عدالتك وخيبوا ظن أنفسهم فيك وما أنت بذلك!!
يفهموك!! ولن
لم
ً
مفتاحا!
وعلى القلب قفل يريد
قفل انتظرك منذ دهور وتيه ما بين تفاعيل أحاجي السماء!
ٌ
ُم ٌ
مدرك!! يا رب
درك!
كن أوجي في لعنة األزمنة
كن رمزيتي لمن ليس لديه من الحيل ضعفا سوى التوتر
ما خاب من لجأ إليك بحسن التوكل ..يارب.
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قصة

تشتبك العيون بالدهشة !
خمســـة أشـــخاص فـــي هـــذا المكان
الكئيـــب .صـــوت ماكينة أرشـــد القديمة،
ً
أحيانـــا بالغثيان .إبريـــق الماء
يصيبنـــي
الكهربائـــي قلمـــا يهـــدأ رنينـــه؛ شـــاي،
قهـــوة ،دارســـين ،طـــوال اليـــوم .عـــادة
تـــزداد الطلبات على برســـيال ،مع ازدياد
حرارة شهر أغســـطس ورطوبته .يااااه..
صدئنـــا فـــي هـــذا الســـرداب الشـــاحب
العتيق.
قبـــل أن أنهـــي آخـــر عملية حســـابية
فـــي جهـــاز الكمبيوتـــر القديـــم ،فجـــأة
ً
قليـــا
توقـــف نبضـــه .فرصـــة ألســـتريح
من تلك العمليات الحســـابية المعقدة.
ً
قليـــا مـــن مكانـــي .اليـــوم
تحركـــت
الزميلـــة أم متولـــي نشـــطة فـــي تركيـــب
الزرايـــر وكـــوي المراييـــل المدرســـية.
التفتـــت نحـــوي ،طلبـــت مســـاعدتي في
ّ
عد المراييل.
العـــدد اليـــوم كبير ،نصف ســـاعة وال
ّ
أعـــد وأرتـــب؛ يبـــدو ألنهـــا الدفعة
زلـــت
األخيـــرة لهذا الفصل ،الدوام المدرســـي
على األبواب.
(❋) قاصة وروائية كويتية.
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بقلم :منى الشافعي

❋

ً
أيضـــا ،يـــوم
آآآآه ،تذكـــرت ،اليـــوم
ســـعدنا ،كما قال زميلنـــا المندوب عايد.
يـــا لـــه مـــن ســـعد ..ســـيحضر العـــم أبو
أحمـــد ،بعـــد صـــاة العصـــر ،ومعـــه
مرتباتنـــا التـــي تأخرت خمســـة أشـــهر.
خـــال هـــذه المـــدة لـــم نـــ َر وجهـــه ،ولم
نســـمع حتـــى صوتـــه ،كلمـــا أســـأل عايد
عنه ،يرد:
 حتى الشـــيطان يعجز عـــن العثور عليهيـــا أم دانية ،ال يســـتقر في مكان ،كلما
علي ،يصرخ في
أتصـــل عليـــه ،وإن رد ّ
وجهـــي ويقـــول« :ال تزعجني أنا خارج
الديرة ،مشاغلي كثيرة».

قصة

شـــيء طبيعـــي ،تعودنـــا عليـــه ،منـــذ

وقبل أن تشـــكرني أم متولي ،فضفضت:

عملـــي هنـــا ،مـــن عاميـــن ونصـــف،

ُ
أحمـــد ر َّبنـــا ..صاحـــب الملحق راجل
علـــي المـــدة دي كلها..
طيـــب ،صبر
ّ
النهـــارده وأنـــا مروحـــة ،أول حاجـــة
أعملهـــا حشـــكره وأســـلمه اإليجار..
وبعديـــن ّ
أبشـــر متولـــي ،عايـــز كـــم
حاجة يشـــتريهم ،ده بقـــه راجل ،يا أم
دانية ،وطلباته زادت.

صافحنـــا وجهـــه بابتســـامة غيـــر

عـــادت ،إلـــى تركيـــب األزرار ،أكثـــر
ً
ً
قليـــا وأنـــا أنظر إلى
نشـــاطا .ســـرحت
ابتســـامة أم متولـــي التـــي تزيـــن وجههـــا
المريـــح .ابنتـــي دانية محتاجـــة أكثر من
غـــرض ،مراهقـــة وطلباتهـــا ال تتوقـــف.
وعدتهـــا هـــذا المســـاء بشـــراء كل
احتياجاتها من ســـوق الســـالمية القريب
من ســـكننا .واألهـــم سأســـدد كل ديوني

والتأخيـــر وارد ،مـــع أن اإلنتاجية كبيرة
في هذا المشـــغل ،علـــى تواضع أدواته.
ً
دائمـــا يتأخر
أبـــو أحمـــد إنســـان بخيل،
بصـــرف مرتباتنـــا ومســـتحقاتنا .علـــى
مـــا أذكـــر فـــي العـــام الماضي ،ســـلمنا
مرتباتنـــا قبـــل انتهـــاء الشـــهر بيوميـــن!
معهودة ..يردد:
 تســـتاهلون ،هذا شهر رمضان ،مباركعليكم الشهر وعساكم من عواده.
كانـــت معجـــزة بالنســـبة للجميـــع في
هذا القبو الخانق.
حيـــن انتهيـــت مـــن العـــد والترتيـــب،
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قصة
لصديقتـــي الكريمـــة أم فهـــد .حتى أنني
باألمـــس خجلـــت منهـــا حيـــن دعتنـــي
وابنتـــي علـــى الغـــداء ،تحججـــت بأننـــي
أعمل ساعات إضافية في المشغل.
عـــدت إلـــى الكمبيوتـــر ،أضغط على
األزرار المتآكلـــة ّ
علـــه يســـتفيق ،بعد أن
طلبـــت مـــن برســـيال أن تذهـــب إلـــى
البقالـــة المالصقة للســـرداب ،وتشـــتري
لنـــا عصير ليمـــون ،نرطب به أجســـادنا
التـــي أنهكهـــا حـــر شـــهر أغســـطس
الالهـــب .افترت شـــفتاها عن ابتســـامة،
أراهـــا للمـــرة األولـــى منـــذ عرفتهـــا.
مســـكينة برســـيال تنتظر صرف مرتباتها
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حتـــى تســـتطيع أن تســـافر إلـــى بلدهـــا،
التـــي تركتهـــا قبـــل أربعة أعـــوام ،وتركت
صغيريها عند أمها العجوز.
كرشـــنا ،يشـــكرني بهزة رأسه الهندية
علـــى علبـــة العصيـــر .منـــذ عرفتـــه وهو
يعمـــل بجـــد فـــي تفصيـــل المالبـــس؛
لتوفيـــر مهـــر ابنتـــه التـــي ســـتتزوج بعد
شـــهرين .اســـتضاء وجهـــه حيـــن أخبرته
بصوت فرح:
 هـــذا المســـاء ،ســـتكمل مهـــر ابنتـــك،وســـتتزوج فـــي موعدهـــا ..خـــاص
ابتسم يا كرشنا.

قصة
ابتســـامة أرشـــد ،كانـــت مضطربـــة
ً
قليـــا وأنـــا أقـــدم لـــه علبـــة العصيـــر،
اســـتدركت أنـــه يعانـــي مـــن مـــرض
الســـكري ،ويمنع نفســـه من كل مشروب
بـــه ســـكر .حتى أصبـــح الشـــاي الخالي
مـــن الســـكر ،مشـــروبه الدائـــم طـــوال
يومـــه المرهـــق وهـــو ّ
يخيـــط عشـــرات
المراييـــل المدرســـية المكومـــة أمامـــه.
وكـــي أخفـــف عنـــه بعـــض تعبـــه وقلقه،
رددت:
 خـــاص يـــا أرشـــد ،بعـــد كـــم ســـاعة،ســـتدفع باقـــي تكاليـــف ســـفرة الحج
تنس
إلـــى الحملـــة ..بـــس هـــاااا ..ال َ
علب مـــاء زمزم كما وعدتنا .اشـــرب
هـــذا العصيـــر لـــن تضـــرك علبـــة
واحـــدة ..يـــاهلل احتفـــل معنـــا ،مـــا
ســـمعت عايـــد  ..يقـــول هـــذا يـــوم
سعدنا.
أخـــذ العلبـــة مـــن يـــدي وابتســـامته
تســـبقه.حين اقتربت الســـاعة الثانية بعد
الظهر ،امتأل الســـرداب بالهمس .العيون
ّ
المشرع.
منصبة على باب السرداب
فجـــأة ..صـــوت أقدام ســـريعة تطوي
الـــدرج .يبدو أنـــه عايد يبشـــرنا بوصول
الفرج والســـعد .عايد يحلم بمســـتحقاته

المتأخـــرة ،حتى تفـــرح والدتـــه العجوز،
فزوجتـــه حامـــل بطفلـــه البكـــر ،وعلـــى
وشك الوالدة.
تـــزداد الخطـــوات ســـرعة ..تشـــرئب
العيـــون ،تبتســـم الشـــفاه ،تقتـــرب
الخطـــوات ..عايد أمامنـــا يرتجف ،وقد
اصفـــر وجهـــه ..يتمتـــم بكلمـــات شـــبه
ّ
مقطعة ..مخنوقة ،ثم وهو يلهث:
 أه أه أل ب لـــد ية  ..البلدية)........يقـــف ثالثـــة رجـــال علـــى مدخـــل
السرداب ،يلقون التحية .ثم:
 معكم مفتشـــو البلدية ،معنـــا أمر بغلقالســـرداب وتشـــميعه ،لممارسة عمل
مخالـــف للقانـــون ..وغيـــر ّ
مرخـــص
من الجهات المعنية.
اآلخر يتحرك نحونا ليقول:
 الرجـــاء تـــرك مـــا بأيديكم علـــى حاله،وجمع أغراضكم الشخصية ،وتسليمي
بطاقاتكم المدنيـــة ،وتفضلوا بالخروج
معي إلى المخفر ،لتسوية أوضاعكم.
تشتبك العيون بالدهشة.
يطـــوف الصمـــت برائحـــة الخيبـــة.
ً
شـــيبا قبل
أشـــعر أن داخلـــي قد اشـــتعل

شعري !.
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كلب وثالثة أشباح
بقلم :لطف الصراري

فـي واحـدة مـن األوراق المتغضنة التي
سـقطت مـن جيبـه ،كتـب السـيد مـرزوق
زمعـر بعـض األفـكار التأمليـة عـن نفسـه؛
"مجـرد أفـكار" كمـا يسـميها ،لكـن طبيبـه،
يعتقـد بأنهـا "أفـكار فلسـفية" .كان يـردد
ذلـك أثنـاء حديثـه للسـيدة زمعـر التـي
تمسـك بكتلـة دائريـة مـن األوراق فـي
يديهـا ،بينمـا يحـاول رجلان عمالقـان
تكبيـل زوجهـا لرميـه فـي مقصـورة سـيارة
إسعاف.
أبـرز مـا فـي أفـكار مـرزوق ،حديثه عن
"لحظـة فارقـة" ظـل يطاردهـا طيلة حياته،
إضافـة إلـى األحـداث التـي ّ
مـر بهـا فـي
آخـر يـوم قضـاه كرجـل ال يبـدو عليـه أي
اختالل نفسي.
خلف جذع شـجرة الكافور التي سـقط
منهـا مـرزوق ،انحشـرت بطاقـة هويـة
باسـمه ومهنتـه ،وورقـة متغضنـة كتـب فـي
رأسها هذه الفقرة:
"أحيانـا ،أتمكـن مـن التقـاط لحظـة
(❋) قاص يمني.
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فارقـة وثيقـة الصلة بفهم الحياة والناس.
لحظـة أصادفهـا وأنـا جالـس فـي مقيـل
ً
وحيـدا فـي متكئـي األسـمنتي
مكتـظ أو
أمـام البيـت .هنـا اعتـدت قضـاء معظـم
علـي نقمة
فتـرات الظهيـرة منـذ أن نزلـت ّ
ّ
المبكـر .ال يهـم أيـن ومتـى
التقاعـد
أصـادف هـذه اللحظـة األثيـرة .المهـم هو
ذلـك الشـعور باالرتيـاح الـذي يجعـل
أنفاسـي بـاردة كالنسـيم الـذي يسـبق
ً
إحساسـا شـديد
المطـر ،ثـم يمنحنـي
النقـاء بالحـب ّ
يمكننـي مـن رؤيـة كل شـيء
بعيـن قلبـي .لمـاذا ال يـدوم هـذا النقـاء؟
لمـاذا ال يـدوم ،لماذا ال يدوم؟".
فـي ذروة شـعوره بالتعـب من التشـويش
وثقـل الحيـاة السـاحق للـروح والعظـام،
يتذكـر مـرزوق محاوالتـه المتشـابهة
للتمسـك بلحظـة كهـذه؛ اسـتعراضه
الخاطـف للوجـوه ،األماكـن ،األشـياء
واألزمنـة .جميعهـا تخطـر في ذهنه كصور
واضحـة وعاليـة الدقة ،لكنها ّ
تمر بسـرعة
تضطـره لتثبيـت كل واحـدة وتفحـص

قصة
تفاصيلها .يتفحص كل وجه ،مكان ،شـيء
وزمـن ،ثـم يعلـق فـي واحـد منهـا لسـاعات
حتـى يلهـث .هكـذا يفقـد تلـك الرؤيـة التي
يتيحهـا إحساسـه المضـيء وبالـغ النقـاء،
بالحـب .نعـم "الحـب" .لـم يتكـرر ذكـره فـي
الورقـة التائهـة مـن تأملات المهنـدس
المدنـي سـوى مـرة واحـدة ،وإذا لـم ّ
يتنبـه
الطبيـب ،الـذي قـدم إلـى الحديقـة برفقـة
ممرضـة ورجليـن عمالقيـن ،لهـذا
الجـزء مـن قصـة المريـض الـذي
هـرب مـن المستشـفى ،فلـن
يتعافى المسكين طيلة حياته.

المــرء أكثــر مــن نفســه كمــا يقــول .وبعــد
طول اســتجواب لنفســه وجلد كل المناطق
المضيئــة والمعتمــة بداخلــه ،يبصــق علــى
قلبــه وعقلــه لفشــلهما فــي اكتشــاف
الســبب الجوهــري للشــقاء ،ذلــك الشــقاء
الــذي يتناســل بصــور متطابقــة كمــا تفعــل
أســبابه .صــور يقــول إنهــا تمــرق أمــام

ضمــن تأمــات مــرزوق،
هنــاك مــا يؤكــد بأنــه طالمــا علق
لســاعات يفكــر بــأن تالشــي
لحظتــه المنقــذة ســببه محاوالته
المجنونــة إلطالــة أمدهــا .لكنــه
رغــم ذلــك ،ال يتوقــف عــن
مطاردتهــا واســتهالكها دفعــة
واحــدة .والحقيقــة ،أنــه ال يجيد
طريقــة أخــرى لالحتفــاظ
باســتكانة عابــرة تمكنــه مــن
فهــم أســباب شــقائه ،بـ ً
ـدال
مــن النقمــة العدمية عليها.
هــو يعتبــر هــذا حقيقــة،
وليــس هنــاك مــن يفهــم
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عينيــه وجميعهــا متطابقــة بحيــث
يســتعصي علــى كل حواســه تمييــز
الحقيقــي مــن المتوهــم .حينهــا فقــط،
يشــعر بعجــزه عــن التنفــس ،وبــأن فــي
داخله ً
قبوا يستضيف حفلة زار.
آخـر لحظاتـه الدخانيـة اسـتمرت معـه
ً
ً
كاملا -ويومـه بطبيعـة الحـال يبـدأ
يومـا
مـن الظهـر إلـى الفجر .اسـتيقظ من نومه
منقبـض القلـب ،ثـم ذهـب لزيـارة ابـن
صديـق لـه أصيـب فـي إحـدى المعـارك
الدائـرة علـى السـاحل الغربـي .فـي مقيـل
ً
أيضـا أن زمالـة مهنة
صديقـه ،الـذي يبـدو
قـد جمعتهمـا منـذ زمـن بعيـد ،قضـم
مـرزوق غصـن قـات شـديد الطـراوة وهـو
ينظـر إلـى السـاق البيضـاء البـن صديقـه
ثم إلى لحيته غير المتناسقة.
شـعر بارتيـاح يسـري فـي عروقـه
ومفاصلـه .ارتيـاح مـن النـوع الـذي يجعـل
ً
اتسـاعا وحاسـة الشـم تلتقط
الرئتين أكثر
رائحـة النباتـات العطريـة مـن شـرفات
وسـقوف البيـوت المجـاورة .بـدأ فـي
التفكيـر مباشـرة حـول مـا إذا كانـت زوجـة
صديقـه تـزرع الريحـان والشـذاب فـي
شـرفة مجلـس الضيـوف إلبقائـه معطـرا
طـوال الوقـت .فكـر بذلـك ضمـن مئـات
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الصـور والروائـح التـي يعالجهـا إحساسـه
المضـيء بسـرعة الضـوء نفسـه ،وتسـاءل
في نفسه« :لماذا ال تزرع زوجتي الريحان
والنباتات العطرية في شرفة مجلسنا؟»
رغـم دخـان السـجائر المختلـط بعطور
الجالسـين فـي المقيـل ،التقط أنفه رائحة
السـبيرت مـن تحـت ضمـادة الشـاش
والجبـس الملفوفـة حـول سـاق الشـاب.
قدرتـه علـى التنفـس العميـق وتمييـز
الروائـح عـززت لديـه الثقـة بقدرتـه علـى
ً
تعقيـدا ،وتفكيكها.
مواجهـة أكثر مشـاعره
كانـت أبسـط اسـتجابة لموضوعـات
النقاش المتشعبة في المقيل تعني فقدان
صيـده الثميـن هـذا .إنهـا بـوادر "اللحظـة
الفارقـة" وعليـه أن يسـتأذن فـورا
باالنصـراف بـدون اعتبـارات للياقـة التـي
تقتضـي اإلصغـاء لحديـث صديقـه عـن
إصابـة ابنـه وعـن احتـدام المعـارك فـي
الجبهـة الغربيـة .بعـد أن مرقـت مئـات
الصـور فـي ذهنـه ،بقيـت صـورة واحـدة
اسـتحوذت علـى إحساسـه فـي تلـك
اللحظـة :زوجتـه التـي فتحـت لـه رأسـها
ومـا زالـت تصـر علـى أن ذلـك هـو شـغاف
قلبهـا .قـرر أن يذهـب إليهـا قبـل أن يفقـد
إحساسه المضيء والفائق في صفائه.

قصة
"ليـس هنـاك مـن يفهـم المـرء أكثـر من
نفسـه" .كـرر لنفسـه هـذه العبـارة عشـرات
المـرات لمقاومـة "الصـورة المشوشـة"
ً
دائمـا ما تكرسـها له.
التـي قـال إن زوجتـه
وفـي طريـق العـودة إلـى البيـت فكـر بـكل
شـيء يخـص عالقتـه بهـا؛ نصـف عمـره
الـذي قضـاه وهـو يحـاول إقناعهـا بـأن
القلـب المحـب ليـس بداخلـه أدوات حـادة
وأسـواق ،ليـس فيـه ضابـط اسـتجواب
وجلسـات مرافعـة فـي حالـة انعقـاد دائـم.
وعلـى مـدى "ثالثيـن سـنة" ،كان قـد جـرب
كل طـرق التـودد وأسـاليب اإلغـواء والغمر
العاطفـي ،التوسـل وحـدة الطبـاع ،اإلطراء
والتماهـي ...لكـن أكثـر هـذه المحـاوالت
ً
نجاحـا ،لـم تمنحـه أكثـر مـن "إقامـة مؤقتة
فـي فنـدق مهجـور" .ثم وجد نفسـه يتحول
ً
تدريجيـا إلـى شـخص آخـر .لـم يكتـرث
لذلـك التحـول ألنـه كان ال يـزال يثـق
بقدرتـه علـى اسـتعادة نفسـه بمجـرد
اسـتقراره فـي قلـب حبيبتـه .يعـرف اآلن
ً
مخطئـا .والشـخص اآلخـر الـذي
أنـه كان
بفضلـه حظـي باسـتضافة مشـروطة فـي
قلبهـا ،تحـول إلـى شـخص ثالـث ،وهـو مـن
تسـبب فـي إعادتـه إلـى "الـرأس اللعيـن".
"أي جحيم ألعن من رأس المرأة وأي جنة

أكثـر ً
دفئـا مـن قلبهـا "!.كان يقـول لها ذلك
ً
محاوال استعطافها وكم ردد على مسمعها
"أحبـك" دون جـدوى .عندمـا وصـل إلـى
البيـت ،أخـذت حـدة حواسـه تمتـد إلـى
لسـانه .وكمـا يحـدث لـكل شـيء يمـر عبـر
اللسـان ،ظـل يلهـث مـن المغـرب إلـى
الفجـر .لهـاث متصاعـد اسـتمر حتـى بعـد
أن اسـتلقى بجانبهـا علـى السـرير عنـد
منتصف الليل.
لـم يعـد فـي البيـت أحـد سـواهما بعـد
أن تزوجـت ابنتهمـا وغـادرت مـع زوجهـا
وأخيها للدراسة في ماليزيا.
ّ
فكـر كثيـرا بابنتـه وزوجهـا ،ثم أغمض

عينيـه لتفـادي رؤيـة بـزوغ الصبـاح عبـر
النافـذة؛ طالمـا قـال لزوجتـه إن أي ضـوء
فـي الكـون ال يمكنـه تبديـد ظلمـة روحـه.
"المـكان الوحيـد اللـي ممكـن أسـتعيد فيه
بصـري هـو قلبـك" .قـال بصـوت الهـث.
ظـل يهـذي حتـى أيقظهـا" .ليـش مـا
ترجعـي تحبينـي زي زمـان ..هـاه؟" "ارقـد
وخلينـي ارقـد .انـا عازمـة خواتـي
وصاحباتـي بكـرةّ ".
ردت عليـه بتثاقـل
ووجههـا إلـى الجـدار .كان كل منهمـا فـي
عالـم مختلـف .عاودتـه "النقمـة العدميـة"
التـي يثيرهـا افتقـاده للحـب .لـم يجـد في
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فمـه مـا يكفـي للبصـق علـى قلبـه وعقلـه.
شـعر بعطـش أكثـر مـن أي وقـت مضـى.
عطـش ولهـاث وغضـب ،نـدوب وجـروح
منكـوءة وأخـرى مـا زالـت تنـزف .وأثنـاء
محاولتـه اسـترداد أنفاسـه ،أوشـك علـى
اإلغمـاء .بعـد عـدة أنفـاس متالحقـة،
شـهق وأغمـي عليـه .ظنـت زوجتـه أنـه
مـات ،لكنهـا اسـتدعت أخاهـا لنقلـه إلـى
المستشـفى .وهنـاك أفـاق وهـو يتحـدث
بـكالم غيـر مفهوم وينبح.
عندمـا اقتربـت منـه الممرضـة وفـي
يدهـا حقنـة مهدئـة ،انتفـض كالممسـوس،
ً
راكضـا عبـر ممـرات المستشـفى،
وانطلـق
وكلمـا صـادف امـرأة توقـف وأطلـق فـي
وجهها نبحتين قبل أن يقول لهاّ ٍ :
"أحبك".
لـم يتوقـف عـن الركـض والنبـاح إال
بعدما دخل الحديقة المجاورة للمستشفى.
اتـكأ بظهـره علـى جـذع سـميك لشـجرة
كافـور عاصـرت ثورتيـن وعشـر حـروب.
تحـت هـذه الكافـورة اختلـس عـدة لقاءات
بحـب حياتـه قبـل أن يذهـب لتوثيقـه لـدى
كاتـب العـدل .أدار وجهـه نحـو الجـذع
ً
باحثـا عـن القلـب الـذي نحتـه
الضخـم
كالهمـا مناصفـة .كان ذلـك فـي لقائهمـا
األخيـر قبل الـزواج ،وعندما كانا يأخذان
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الولديـن إلـى الحديقـة ،كانـا يتفقـدان
قلبهمـا المحفـور علـى جـذع الكافـورة،
ً
فصـوال مـن قصـة
ويحكيـان لطفليهمـا

الحـب التـي جـاءت بهمـا إلى هـذا العالم.
ً
مفتوحـا
كان النصـف الـذي رسـمته هـي

مـن األعلـى .أخبرتـه بـأن ذلـك هـو بـاب
ً
مفتوحا له إلى األبد.
قلبهـا الـذي سـيظل
ال شـــك بـــأن الســـيد زمعـــر قـــد زار
هـــذا المـــكان عـــدة مـــرات خـــال
مطاردتـــه المضنيـــة للحظتـــه الفارقـــة،
وعندمـــا هـــرب مـــن المستشـــفى فـــي
ذلـــك الصباح الربيعـــي الغائم ،ال بد أن
ذكريـــات كثيرة تناوشـــت "قلبـــه وعقله".
بـــدا مثـــل كلـــب مســـعور ،حتى إنـــه دار
حـــول الجـــذع وهو يمشـــي علـــى ركبتيه
ويديـــه؛ يدور حـــول الجـــذع وينبح ،غير
عابـــئ بالشـــفقة المصوبـــة نحـــوه مـــن
أعيـــن النســـاء واألطفـــال ،والرجـــال
الذيـــن يمشـــون بأنفـــة إلـــى جانـــب
ً
أثـــرا لحبـــه علـــى
زوجاتهـــم .لـــم يجـــد
الجـــذع؛ فقـــط قلـــوب صغيـــرة منحوتة
بأشـــكال متجـــاورة ومتداخلـــة ،وبعضها
ُحفر فوق اآلخر.
بعـــد أن تملكـــه اليـــأس ،وقـــف علـــى
ركبتيه وعوى.

قصة

لنحـــت الحـــرف األول من اســـمه وســـط
قلـــب صغيـــر ،وبعـــد ذلـــك ســـيذهب إلى
المستشـــفى بنفســـه .غيـــر أن المارديـــن
سحباه بالقوة نحو ســـيارة اإلسعاف .كان
يهـــذي بانصياع وحســـرة وغضـــب ،ويعلم
اهلل وحـــده كيـــف تمكن مـــن اإلفالت من
قبضـــة تلك األيدي الجبارة .عاد بســـرعة
البـــرق نحو الشـــجرة وفي طرفة عين كان
يجلس على أحد الفروع الســـفلية ويرسم
ً
قلبـــا بأظافـــره .رفع رأســـه وأطلـــق عواء
ً
طويـــا نحو قمـــة الشـــجرة الفارعة .لقد

فوق الفروع الســـفلية لشجرة العشاق،
ً
مصـــرا على أنها
رأى ثالثـــة أشـــباح .كان
في األعلى ويتوســـل الرجليـــن الضخمين
أن يتيحـــا له فرصـــة الصعـــود إليها لكي
ً
موجها الكالم
يعانق الشـــبح الثالث .قال،
بحركـــة دائريـــة مـــن وجهه علـــى جمهور
الفرجـــة" :شـــوفوا ..اثنيـــن مـــع بعـــض
والثالـــث لوحـــده .هـــذا حبيبتـــي .حـــرام
تجلـــس لوحدهـــا .صـــح؟" كان معظـــم
المتفرجيـــن ينظـــرون إليـــه وليـــس إلـــى
المـــكان الـــذي يشـــير إليه بإصبعـــه .قال
إن العاشـــقين اللذيـــن إلى جـــوار حبيبته كان ينظـــر بعيـــن قلبـــه ويـــرى داخله عبر
ينحتـــون الحـــروف األولـــى من اســـميهما الظالل الحبيســـة داخل شـــجرة الكافور.
وســـط قلوب صغيرة ،وإن عليـــه الصعود ثم سقط ومازال يعوي.
العدد  577أغسطس 2018

95

زمن (ص.ب) عند األدباء
كان التواصل في سنوات
مضت ما بين األدباء في
مختلف البالد عبر الرسائل
الواردة والصادرة في صندوق
البريد أو ما يرمز إليه ب
(ص.ب) ،وكانت الرسالة ذات
ديباجة راقية ولغتها الرسمية
سليمة ،وقد تحتاج الرسالة
ألكثر من أسبوع لتصل إلى
المرسل إليه ،وربما تضيع بين
مراكز البريد المتعددة أثناء
تنقلها  ..والجدير بالذكر أنني
ال زلت أحتفظ بكثير من
الرسائل مع شخصيات ثقافية
تواصلت معي في التسعينيات
من القرن المنصرم حول
مواضيع تاريخية وثقافية
متنوعة.

أتاحت لنا سهولة التواصل مع
األدباء خارج الكويت بكل يسر
وسهولة ،وهذه من الحسنات
التي ال تنكر لهذه األجهزة
ً
جزءا ال
الذكية التي غدت
يتجزأ من حياتنا اليومية
ومصدرا مهما في التثقيف
وتعرف كل جديد من النتاج
األدبي ،لذا كان من المأمول
توجيه الشباب إلى االستخدام
األمثل لهذه التقنية الجديدة
التي تعينهم في كسب المعلومة
وكذلك تشجيعهم لمتابعة
الحسابات الثقافية الهادفة
لمثقفين وجهات ثقافية تنشد
الصالح العام ً
بعيدا عن المصالح
الضيقة التي انتحل أصحابها
صفة األدب والثقافة وتوغلوا
بين المثقفين الحقيقيين.

محطات قلم

بقلم :طالل سعد الرميضي

❋

ِ
الحمراء
تقبلت منك الوردة
ُ

ِ
ياسيد األحــبـ ِ
واألدبـــاء
ـاب

علمت بأنني أهل لها
ولقد
ُ

ِ
مساء
لما أتتني منك ذات

فبعثت نحوك أربع ًا من جنسها
ُ

لتكون ناطق ًة بــدون ريـ ِ
ـاء

ُ
الأزال مقصر ًا
فبمدح مثلك

ِ
اإلطراء
بالغت في
حتى ولو
ُ

واآلن بعد الثورة التكنولوجية
ً
سهال
الهائلة أصبح التواصل
ومن الظريف في هذا المقام
ِ
وثــنــاء
ضمنتها بــمــحــبـ ٍـة
ً
ومتاحا عبر األجهزة الذكية ،و أن الشاعر السعودي المبدع
ٍ
نسمة
مني إليك بعثتها مع
تصل الرسالة في لحظتها إبراهيم الدريهم قد أرسل لي
ِ
واألجـــواء
نجدية الميالد
وبدون توقف لدى مراكز عبر (الواتساب) رسالة جميلة
بموقع
التفتيش الجمركي وانتظار فجاوبته بوردة ففاضت مشاعره فلعلها تحظى لديك
ٍ
ِ
مواعيد فتح أبوابها ،وقد بهذه األبيات الشعرية الرقيقة:
وبناء
هو فــوق كل مكانة
❋ أمين عام رابطة األدباء الگويتيين  -المشرف العام على «البيان».
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خذها إليك من المحب رسال ًة

