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يادة العواد للشعر الحر .. ر
أش��ار الدكت��ور حس��ن الهويمل إل��ى أن��ه   أول من اكتش��ف ريادة األس��تاذ محمد 
حس��ن ع��واد للش��عر الح��ر قب��ل الرائدي��ن ن��ازك المالئك��ة وبدر ش��اكر الس��ياب  
بدراس��ات موثق��ة ومنش��ورة قديًم��ا وين��وي إخراجها ضم��ن أعمال كثي��رة معدة 
للطبع منذ زمن وتنتظر إطاللة أخيرة منه يتمنى أن يتمكن منها قريًبا بحول هللا.

سحر الكالم ) لعبة اللغة (

 في التوريق
ٌ

وهذا باب

) إن م��ن البيان لس��حرا ( وهو في أصله حديث 
نبوي وقع في مجلس لرس��ول هللا عليه الصالة 
والس��الم ، حيث اس��تقبل وفدا لبني تميم يضم 
الزبرق��ان بن ب��در ، وعمرو ب��ن األهتم ، وهم��ا معا من 
وجوه قومهم��ا وجاهة وبالغة ومع��زة ، وجرى أن تكلم 

ابن األهت��م مثنيا على الزبرقان ، غي��ر أن الزبرقان كان 
ي��رى في نفس��ه أكثر مما ق��ال ابن األهتم ، وأش��ار إلى 
أن��ه بخل عليه في الوصف ، ف��رد صاحبه بكالم ذمه فيه 
، فتغي��ر وجه رس��ول هللا حين س��مع تقل��ب الكالم في 
حضرته ، وهنا بادر ابن األهتم وقال : ) وهللا يا رس��ول 

هللا م��ا كذبت ف��ي األول��ى ، ولق��د صدقت ف��ي األخرى، 
ولكن��ي رجل رضيت فقلت أحس��ن ما أعلم ، وس��خطت 
فقلت أقبح ما وجدت (وهنا قال الرس��ول عليه الصالة 
والس��الم  : إن م��ن البي��ان لس��حرا ،) مجم��ع األمثال ، 
المثل رقم 1  (وس��ارت الجملة مسارات ثقافية واسعة 
تت��ردد ف��ي وصف كل موق��ف بالغي ، وه��ي وصف لكل 
حاالت البشر في عالقاتهم العامة ، التي تقع في شبكات 
التقاطع البش��ري كل��ه ، وكلما رضي الم��رء عن صاحبه 
نش��طت الذاكرة ف��ي انتقاء أجمل الص��ور المختزنة في 
الذاك��رة والملتقطة م��ن كافة المواق��ف ، وحين تتكدر 
النفوس تتراجع الص��ور الوردية وتتقدم الصور القاتمة 
، ويأتي كالم يناقض الس��ابق حتى ليب��دو المرء كذابا أو 
مخادع��ا وغ��دارا ، وكأنما قلب ظهر المج��ن لصاحبه - 

كم��ا يتردد دوما - وهو ق��د قلب ظهر المجن فعال ، ألنه 
صار يقرأ الصفح��ات األخرى من ملف عتيق مرصود في 
المخزن الذهني ، ويجري فقط اختيار الصفحة المالئمة 
ل��كل موقف ، تماما كما حدث من ابن األهتم مع صاحبه 
، حيث كش��ف صفحة وردية ، ثم كشف األخرى القاتمة 
حس��ب مس��تدعيات الموقف. واليوم نش��هد هذه علنا 
ف��ي إعالم الدول العربية حيث يش��يع ال��ود بين دولتين 
عربيتين ، فترى إعالمهما يتش��ح بالوردي��ات المتبادلة 
، وما إن تس��وء العالقة بين البلدي��ن حتى تتحول اللغة 
إلى قتامة مرعبة، وكل الصفحات ينطبق عليها : رضيت 
فقلت أحس��ن ما أعل��م ، وغضبت فقلت أس��وأ ما أعلم 
،مثل��ه مثل ما بين األفراد وتقل��ب الظرف بينهم . وتلك 

هي سيرة التداول اللغوي بين البشر.

د. عبدالله الغذامي

اتصف المجتمع العربي في جاهليته بالطبقية 
والتمييز العنصري والعرقي.

ولعل عزوف كبار العرب عن دخول اإلس��الم 
كان سببه األهم هو تمسكهم »بوهم« النخبوية 
في أش��كالها المختلفة«، بعد تشريع المساواة 
بين المس��لمين، ورفع وهم »النخبوية«، لتكون 

»التقوى« هي معيار التمييز.
بع��د وفاة الرس��ول الكريم ع��ادت النخبوية 
العرقية إلى العرب؛ وكانت حادثة »س��قيفة بني 
س��اعدة« نقطة رجوع العرب إل��ى قديم عرفهم، 

وإعادة إحياء النخبوية العرقية.
ويمكن تحديد أهم ثالثة محاور رسخت وهم 

النخبوية العرقية في اإلسالم.
 * لم يس��توعب المس��لمون الج��دد »فكرة 
الفت��ح اإلس��المي« وتعامل��وا م��ع ه��ذه الفكرة 
وف��ق دس��تورهم الجاهل��ي »الغزو« مما رس��م 
له��م منهج عالقته��م باآلخر »س��كان البلدان« 
الت��ي غزوها، منهًجا تمثل ف��ي إقصائهم ثقافيًّا 
وسياس��يًّا واقتصاديًّا، وتحويلهم إلى مواطنين 

من الدرجة الثانية.
* رب��ط »مصطل��ح خي��ر أم��ة« »بالنخبوي��ة 

العرقية« -العرب -.
 اعتقد العرب أن »مصطلح خير أمة« يشمل 
فقط »العرق العربي« فه��م في نهاية المطاف 

من سيقودون اإلنسانية إلى الخالص.
وارتب��اط مصطل��ح »خي��ر أم��ة« بالنخبوي��ة 
وتحويله��ا إل��ى ثقافة ش��عبية يعود إل��ى رجال 
الدين العرب؛ فهذا التخصيص المرتبط بخير أمة 
والنخبوية يمثل فائدة لهم؛ إذ فيه »تمييز لهم« 
محصور بوصف قائ��م ثابت، وهو ما يعني إقامة 
المنع ألي مش��اركة موصوف آخر ال يتميز بقيمة 

ذلك الحصر - العرقية العربية -.
ال ش��ك أن »عربية رس��ولنا الكريم« ونزول 

النص المقدس باللغة العربية ليس��ا بشاهدين 
عل��ى ارتب��اط مصطلح »خي��ر أم��ة« »بالنخبوية 
العرقي��ة للعرب«؛ ألن أص��ل القيم��ة التمييزية 
في اإلس��الم قائم��ة على التقوى ولي��س العرق، 
وه��ي قيمة تتجل��ى في قول رس��ولنا الكريم »ال 
فرق بين عربي وأعجمي، وال أبيض وال أس��ود إال 

بالتقوى«.
* حص��ر الخالفة العربية ف��ي الجذور القبلية 
س��واء في عه��د أم��راء المؤمني��ن أو الخالفتين 
األموية والعباس��ية، هو ما أعاد العرب إلى نظام 

الحكم الجاهلي لكن في صبغة إسالمية.
تأسس في  عهد األمويين أول مجتمع مدني 
للع��رب، أي التحول م��ن القي��م الصحراوية إلى 
القي��م المدنية، وه��و ما يعن��ي أن العرب وجدوا 
أنفس��هم س��ادة مجتمع يتصف بالتعدد العرقي 
والثقافي واللغوي وهو عكس مع تعود عليه في 

جاهليته.
وع��دم التع��ود جعله��م يتعامل��ون م��ع تلك 
التعددي��ة بعقلية الغازي ودفعه��م إلى تصنيف 
الس��كان األصليي��ن وف��ق »المنط��ق النخب��وي 
للعرب« باعتبارهم أصح��اب الدين الجديد »خير 
أم��ة«، وللحفاظ عل��ى تلك النخبوي��ة لجأ العرب 
إلى تقس��يم كل من دخل اإلس��الم إل��ى فئويات 
وتوصيف��ات إلحاط��ة »أصالة هويت��ه« بالتمييز 
وانعكس ه��ذا التصني��ف على مراتب الش��عراء 

والكتّاب ورجال اللغة والدين.
 مما قاد فيما بعد إلى ظهور الشعوبية. 

دخ��ل  الع��رب إلى م��دن ذات مي��راث فكري 
وعلمي وثقافي مقابل ع��دم امتالكهم أي ميراث 

فكري أو حضاري.
مكاف��ئ  مع��ادل  إيج��اد  إل��ى  س��عوا  ول��ذا 
لحض��ارات تلك الم��دن فكانت »اللغ��ة والدين« 
حتى يؤسس��وا جذر فضل وقيمة نخبوية تتجاوز 

الميراث الفكري لسكان تلك المدن.
ولذا تم ترسيخ ارتباط خير أمة بوهم النخبوية 
العرقية في الذهنية الش��عبية للمسلمين الجدد 
من أصول غير عربي��ة لدفعهم إلى تصديق وهم 
األفضلي��ة والنخبوية، ول��م يقتصر هذا األمر على 
خلق تلك الوهمية، بل سعى رجال الدين العرب 
إلى إبطال الميراث الفكري للمس��لمين من غير 
أص��ول عربية بحج��ة أنه مخالف ألص��ول الدين 
وذل��ك لتجري��ف ذاكرته��م الثقافي��ة والفكري��ة 
وإفراغه��ا  ليح��ل محله��ا وهم ارتب��اط خير أمة 

بالنخبوية العرقية للعرب.
إضاف��ة إل��ى ذكاء الخلف��اء األوائ��ل من بني 
أمية ثم العباس��يين في وضع خط��ة لخلق تراث 
فكري وعلم��ي للعرب عن طري��ق ترجمة التراث 
الفكري الفارس��ي والروماني والهندي ليتشكل 
من خالله��ا التاريخ الفكري العرب��ي في صيغته 
التأصلية؛ ألن الفكر والثقافة هما اللذان يدعمان 

التمكين السياسي.
بعد اكتمال التاريخ الثقافي والفكري للعرب 
ظه��ر الص��راع الثقاف��ي م��ع اآلخ��ر المتمثل في 
الشعوبية، التي بدأت نهاية العصر األموي نتيجة 
التعصب العرقي لبني أمية وتهميش اآلخر الذي 
أس��هم معهم ف��ي صناع��ة مجدهم السياس��ي 
والثقافي وكردة فعل لالنتقام من ذلك التعصب 
تعاون بعض المس��لمين من أصول فارسية مع 

العباسيين إلسقاط حكم بني أمية.
وتوسعت الش��عوبية لكن هذه المرة شملت 
الجان��ب الثقافي ليدخل أش��هر كتّاب العرب في 
ذل��ك العصر معترك هذا الصراع القائم على وهم 

»النخبوية العرقية« لدى الطرفين.
و«مصدر ذلك الصراع هو »األفضلية لمن«؟

ق��ام تاري��خ الفك��ر والثقاف��ة العربي��ة على 
ترجم��ات األدب الهندي والفارس��ي، بعد تجريف 

الذاكرة الفكرية والثقافية للمسلمين من أصول 
غير عربية إلحالل الثقافة العربية محلها.

لكن ذل��ك اإلح��الل كان المقصد من��ه إعادة 
تأصي��ل تلك الذاكرة وتثبيت جذور وهم النخبوية 
العرقي��ة، وه��و تأصيل يح��ّول الع��رب إلى رواد 
فكر وثقافة ويهمش الميراث الفكري والثقافي 
لغيره��م م��ن  الش��عوب، وهي ريادة تكس��بهم 
أفضلية وقيادة ثقافية على الشعوب غير العربية 

التي يحكمونها. 
وذلك مس��ار بمعاييره ومفاهيمه وما يترتب 
علي��ه م��ن احتي��ال ثقاف��ي كان مرفوًض��ا م��ن 
المس��لمين من أصول غير عربية، وهذا الرفض 
أدخل الطرفي��ن في مجادالت تش��مل التأصيل 

والريادة والتأثير والتمييز.
وس��عي كال الطرفي��ن إل��ى تأصي��ل نخبويته 
الخاص��ة مقابل إلغاء نخبوية لآلخر، وهو س��عي 
راق��ت على جوانب��ه دماء الكثير م��ن مثقفي ذلك 

العصر.
وك��ردة فع��ل عل��ى تل��ك النخبوي��ة العرقية 
ظه��رت الث��ورات الفكري��ة، ث��م ظه��رت الدول 
اإلس��المية التي تس��تند على أصول غير عربية أو 

غير سنية.
ونالح��ظ أن هذه الفت��رة وغيرها من الفترات 
المتالحق��ة س��عى أم��راء ه��ذه الدول بم��ا فيها 
الدول��ة العثمانية إلى إضع��اف العناصر الممثلة 
لوه��م »النخبوي��ة العرقية للعرب« مث��ل اللغة 
والشعر، ثم تجميد الفقه السني والتشجيع على 
نش��ر الخزعبالت والطقوس الدينية التي أورثت 

العرب تخلًفا ورجعية.
 وهذا المس��عى كان لفك الت��الزم بين  »خير 
أمة« ووهم »النخبوي��ة العرقية للعرب« وإعادة 
تدوي��ر مصطل��ح »خير أم��ة« بعيدا ع��ن تالزمية 

»النخبوية العرقية للعرب«.

الصراع الثقافي و«وهم نخبوية خير أمة« 3
سهام القحطاني

الثقافية – محمد المرزوقي

حصد الدكتور الناقد س��عد البازع��ي، »جائزة البحرين 
للكتاب«، للعام 2018، عن كتابه )هموم العقل: مسائل 
– حوارات – إش��كاليات(، حيث تمن��ح الجائزة الفائزين 
بها، ألصحاب الكتابة التي تحدث معرفة، التي تمثل إضافة 
إلى المكتب��ة العربية، ما يجعلها كتابة محل االحتفاء من 
جائ��زة البحرين للكتاب، التي تم إطالقها في العام2011، 
بمناس��بة )اليوم العالمي للكتاب(، حيث يرى البازعي في 
إص��داره الفائز بالجائزة، أن هموم العقل من المس��ائل 
اإلشكالية التي تستدعي إطالة النظر، والعنوان العريض 
ال��ذي تندرج تحته انش��غاالت وتس��اؤالت ع��دد كبير من 
المفكرين والباحثين، الذين ضمهم كتابه. وقال البازعي: 
من مس��ائل المنهج إلى مس��ائل التغيير الحضاري، إلى 
هوي��ة المفكر وطبيع��ة الفكر إلى قضاي��ا مهمة في عالم 
الي��وم، كالديموقراطي��ة، والحرية، وأثر االنتم��اء العرقي 
واألقلوي، كل ذلك يشكل متنا للتفكير واالنشغال البحثي 
من جانب المؤلف وهو يس��تقرئ وجوهه لدى بعض من 
أث��روا المش��هد الفك��ري والثقافيالمعاصر، م��ن أمثال: 
خورخ��ي، بورخيس،  إدغار م��وران، إمبرت��و إيكو، تغويي 
واثيونغو، إدوارد س��عيد، آالن باديو، س��الفوي جيجيك.. 
حيث تهني أسرة تحرير مجلة )الجزيرة الثقافية( البازعي 

بمناسبة فوزه بجائزة البحرين للكتاب.

بهموم العقل.. البازعي يحصد 
ين للكتاب جائزة البحر

سعد البازعي

ترجمات

تقدي��م المترج��م: هنا ورق��ة للمستش��رق األلماني الش��اب الدكتور 
مانفريد س��ينغ، نش��رت في أبريل 2016. ولد الدكتور مانفريد سينغ في 
ع��ام 1966 في أولندورف، ب��ادن فورتمبيرغ، ألمانيا. ودرس الدراس��ات 
اإلس��المية وعلم االجتماع والتاريخ في جامعة فرايبورغ وجامعة دمش��ق 
خ��الل 1994-2000. وحصل على الدكتوراه عام 2005 في الدراس��ات 
اإلس��المية في جامع��ة فرايب��ورغ األلماني��ة. وعمل محاضرا ف��ي جامعة 
فرايبورغ خالل 2005-2007. ثم نفذ »مشروع ما بعد الدكتوراه« خالل 
2007-2008 بعنوان »إعادة توجيه )REORIENTATION( اليس��اريين 
العرب في الش��رق األوس��ط بعد ع��ام 1989«. كما عمل باحثا مش��اركا 
في المعهد األلماني لألبحاث الش��رقية في بي��روت خالل 2012-2009. 
ويعم��ل، منذ فبراي��ر 2013، عضوا ف��ي هيئة التدريس ف��ي معهد ليبنيز 
للتاري��خ األوروب��ي، ماينت��س، ألماني��ا. ونود أن نش��ير إل��ى أن المؤلف 

يستخدم مصطلح »دمقرطة« ليعني »عملية التحول الديمقراطي«.

مقدمة
م��ع انهيار الش��يوعية الس��وفيتية، انتص��رِت الليبرالي��ة ليس فقط 
باعتبارها لغة سياسية؛ ولكن، أيضا، بوصفها فلسفة للتاريخ. وتفحص 
هذه الورقة أساسا أمثلة من لبنان وسوريا، إلظهار ردود الفعل متعددة 
األوجه للش��يوعيين والماركس��يين العرب الس��ابقين على هذا التحدي، 
ونحدّد مس��اراتهم من نهاية الستينيات حتى يومنا. والفرضية المركزية 
هن��ا ه��ي أن الماركس��يين العرب اقتبس��وا بش��كل متزاي��د مصطلحات 
ليبرالي��ة، وأن��ه نظراً لك��ون الماركس��ية أصبحت مهمش��ة ف��ي الحقل 
السياس��ي، هاجر العديد من الشيوعيين الحزبيين السابقين ليس فقط 

إلى تيارات سياسية أخرى؛ ولكن، أيضا، إلى نشاطات ثقافية.
ويتك��ّون تاري��خ الماركس��ية ف��ي العالم العرب��ي من عملي��ة طويلة 
ومتع��ددة المراحل، من زمن ما قبل البلش��فية إلى بزوغ اليس��ار الجديد 
بع��د 1967-1968، وإلى مراجعة تجارب ما بعد 1990. )1( ولم يش��كل 
الش��يوعيون والماركسيون وحدة مطلقاً. وبعد تفكك االتحاد السوفيتي، 
أصبح من الضروري على »ما بعد الماركسيين« إما محاولة توحيد اليسار 
الواس��ع أو البحث عن حلفاء سياسيين محتملين بما في ذلك الليبراليين 
واإلس��المويين. )2( وَفرََّق المفكر البروفيس��ور ستيوارت سيم )األستاذ 
في جامعة نورثمبريا البريطانية ومؤلف كتاب »ما بعد الماركسية: تاريخ 

يون« العرب إلى  هكذا تحّول »اليسار
يا أنموذجين!! 8-1 »ليبراليين«: لبنان وسور ترجمة وتعليق: د. حمد العيسى

فك��ري«( بين نوعين من »ما بعد الماركس��يين«. فمن ناحية، هناك »ما 
بع��د الماركس��يين« الذين مجرد يرفض��ون الزعم بأن الماركس��ية تمثل 
الحقيقة المطلقة. ومن ناحية أخرى، هناك »ما بعد الماركسيين« الذين 
انتقل��وا إل��ى »التعددية النظري��ة« )الجمعوية(، أي تأكي��د وقبول التنوع 
بكافة أشكاله. )3( وأما المفكر الملحد الراحل كريستوفر هيتشنز، فقد 
كان يفرّق بين اليسار الذي يعطي األولوية لمناهضة اإلمبريالية واليسار 

الذي يعطي األولوية لمناهضة الشمولية. )4(

ماركسية متزمتة مقابل ماركسية متحررة
ولتسليط الضوء على تعقيد التشكيالت »ما بعد الشيوعية« في الشرق 
األوس��ط، يبدو من المالئم أن نميز بين نوعين من »ما بعد الماركس��ية« 
ف��ي الحياة السياس��ية وكذلك في الحق��ل الثقافي؛ أحدهم��ا أكثر تزمتاً، 
واآلخ��ر أكثر ليبرالية. ومن الناحية السياس��ية، يتمّس��ك »الماركس��يون 
المتزمت��ون« في لبنان وس��وريا بانتقاداته��م للرأس��مالية واإلمبريالية 
والصهيوني��ة. ومن الناحية العملية، فإن هذا التوجه يعني أنهم يدعمون 
الدولة في س��وريا وحزب هللا في لبنان. وبعكس ذلك، يسعى خصومهم 
»الماركس��يون التحرريون« أو الماركس��يون »المتلبرل��ون« إلى تعزيز 
وتقوية مؤسسات الدولة في لبنان والمجتمع المدني في سوريا، ويشمل 

ذلك التعاون مع جماعة اإلخوان المس��لمين الس��ورية. )5(
وفي الحقل الثقافي، يمكن أن يُنظر إلى »ما بعد الماركسيين« بأنهم 
مثقف��ون يطفون على س��طح المش��هد الثقافي، بدون انتم��اءات حزبية 
واضحة. هن��اك بعض الكُتّ��اب ترتكز نصوصهم على األفكار الماركس��ية 

اليوم، في حين أن آخرين يعتبرون أنفس��هم نقاداً »ليبراليين« بالمعنى 
األمريك��ي للكلم��ة، والفئة الثاني��ة غالبا م��ا يصفهم خصومه��م بازدراء 
ك�»ليبراليين جدد« )نيو ليبراليين( بس��بب مناصرته��م للمجتمع المدني 
و»انتقاده��م لإلس��الم السياس��ي«. وتج��ادل ه��ذه الورق��ة أن تف��اوت 
االنس��جام والتناغم بين هذه الماركس��يات المختلفة مع جوانب ليبرالية 
يحدده مسار التاريخ، والتشكيالت السياسية، والتنافس بين الجماعات 

السياسية، وكلها مفتوحة إلعادة التفسير من قبل الجهات الفاعلة.

النقاش العربي حول فوكوياما 
ولغة اليسار المخاتلة

الماركس��ية والليبرالي��ة ليس��تا أيديولوجيتي��ن مكتفيتي��ن ذاتي��ا؛ 
ولكنهما مدرستان فكريتان تتناقضان جزئيا، وتتداخالن جزئيا. كالهما 
تتفقان، على س��بيل المثال، على مصطلح��ات »التحديث« و»التقدم« 
و»المساواة«؛ ولكنهما تختلفان على نوع العمل الجماعي الذي ينبغي 
اتخاذه لتحقيق مضمون هذه المصطلحات. واعتاد الماركسيون الدفاع 
ع��ن النضال السياس��ي، لمحارب��ة الهرمي��ة االجتماعية واالس��تغالل 
االقتص��ادي بِاإلْجم��ال. ويدعو الليبرالي��ون إلى عق��د اجتماعي لتأمين 
»الحرية«، وتنظيم المنافسة لصالح الجميع. وفي هذا الصدد، تعارض 
نظرية االس��تغالل الماركس��ية نظري��ة العق��د الليبرالي��ة بطبيعتهما 

بعضهما بعضا.
وبش��كل ع��ام، كان موق��ف الماركس��يين تج��اه الليبرالي��ة دائما ذا 
وجهي��ن. فم��ن جهة، افت��رض الماركس��يون أن العقود، من الدس��اتير 
وحق��وق الملكية إلى حقوق اإلنس��ان، هي مجرد إخف��اء للطابع الطبقي 
للترتيبات االجتماعية-السياسية. فقد كان ماركس وإنجلز مقتنعين بأن 
»البرجوازي��ة الليبرالية« غير قادرة على تحقيق التقدم، بالرغم من كونها 
المحرك األس��اس للرأسمالية. ولم تهدف الليبرالية إلى تحرير المجتمع؛ 
ولكن إلخفاء مصالح البرجوازية وراء تعابير جوفاء. وتردد صدى مثل هذا 
النق��د عندما صرح��ت ماري الدبس، نائب األمين العام للحزب الش��يوعي 
اللبنان��ي، ف��ي س��ياق انتفاض��ات الربي��ع العرب��ي ع��ام 2011: »اإلصالح 
البرج��وازي للنظام العرب��ّي الحالي مس��تحيل«. )6( وإذا كانت األنظمة 
البرلماني��ة، وفق��ا للنقد الماركس��ي، ال تناقش وال تغيّر حق��وق الملكية، 
فإن قبول »ما بعد الماركسية« لمركزية الديمقراطية ينطوي على قبول 

ضمني للرأسمالية. )7( 
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3 فضاءات الثقافية

ــو أوس( بعد أن  ــت هذا لوالدي )أب قل
ــم المعلم  ــذ من ف ــماء التالمي ــرت أس توات
ــن / أحمد /  ــد / عبدهللا / عبدالرحم )محم
ــري بينها. فأدرَكْت  ــد( وال )أوَس( لغي خال
ــده  ــأن ول ــح - ب ــه - دون أن أفص ُ حكمت
ــم ال يحسن أغلب المعلمين  محرج من اس
ــرة )أوَس(  ــارب نطقه، فيدعونه م أو األق
ــم  ــرة )أُْوس( بض ــواو، وم ــح ال ــذا بفت هك
ــي: عندما  ــكون الواو. فقال ل ــزة وس الهم
ــئت! فاطمأنت نفسي إلى  تكبر غيره إن ش
ذلك وأخذت أتأمل أسماء األطفال والكبار 
ــم  ــي اس أتحيُّن أجملها، فمرة أختار لنفس
ــد(، وأحيانا )تركي أو  ــد(، ومرة )خال )محم
ــذه الحال أنتحل  ــل(. وظللت على ه فيص
ــي حادثة  ــا، حتى جرت عل ــماء وأنضوه أس
ــدرٌ ال انفكاك منه.  ــمي ق أيقنُت بها أن اس
وذلك أني سقطُت عن ظهر ناقة خبَّت من 
ــابيع  ــرت قدمي، ومكثُت أس ــا، فكُس فزعه
ــحابة يومي في  ــي س ــس، أقض ــي الجب ف
ــتار  ــوارت جدرانها خلف أس ــي التي ت غرفت
ــة بيتنا الصغير آنذاك،  كتب الجئة من مكتب
ــا على كتاب خزانة األدب  فوَقعْت يدي يوًم
ــماخ  ــي لبيد والش ــدُت ف ــدادي، فوج للبغ
ــن أوالد  ــلوت به ع ــس ما س ــرئ القي وام
ــتدعى  ــاهدا اس ــى بلغُت ش ــة، حت المدرس
ــاعر الجاهلي أوس بن َحَجر  قصة عن الش
ــعره وبه  ــا بش ــدي معجب ــذي كان وال - ال
ــير  ــا هو يس ــا: »فبينم ــّميت - ورد فيه ُس

ظالما إذ جالت به ناقته فصرعته، فاندقت 
ــي كل  ــذه، فبات مكانه، وما زال يقاس فخ
ــال يغاث، حتى  ــتغيث ف عظيم بالليل، ويس
ــح غدا جواري الحي يجتنين الكمأة  إذا أصب
وغيرها من نبات األرض، والناس في ربيع. 
ــرن بناقته تجول  ــك إذ بص ــا هن كذل فبين
ــجرة، وأبصرنه ملًقى  وقد علق زمامها بش
ــن. فدعا جارية منهن فقال  ففزعن فهرب
لها: من أنت؟ قالت: أنا حليمة بنت فضالة 
بن كلدة، وكانت أصغرهن فأعطاها حَجرًا 
ــال: اذهبي إلى أبيك فقولي له: ابن هذا  وق
ــك: أدركني فإني  ــالم ويقول ل ــك الس يقرئ
في حالة عظيمة! فأتت أباها وقصت عليه 
ــر، فقال: يا بنية لقد  القصة وأعطته الحج
أتيت أباك بمدح طويل أو هجاء طويل. ثم 
ــع الذي فيه  ــو وأهله إلى الموض احتمل ه
ــأله عن حاله فأخبره الخبر فأتاه  أوس وس
بمن جبر كسره ولم يزل مقيما عنده وبنته 
ــه أوس بقصائد  ــى أن برأ فمدح تخدمه إل
ــاه أيضا بعد موته«. فآمنُت بأنه  عديدة ورث
ــم  ــه أن ل ــه، وحمدت ــبحانه ال راد لقضائ س
ــذي ألقاه  ــى ال ــعر األعش يعجب الوالد بش

بعيره عن ظهره فكُسرت رقبته.
ــر تلك  ــن حج ــة أوس ب ــي قص جعلتن
ــل إنها  ــي، ب ّ ــماء عن ــام األس ــض أوه أنف
استنهضت فّي حب الشعر وطموًحا لقوله، 
ــن الدواوين المتناثرة على  فأخذت أنهل م
ــاكنة معي، فقرأت المعلقات  الرفوف الس

ــت منها  ــي، وحفظ ــعر العرب ــون الش وعي
ــرُت في  ــم تعث ــه اليوم، وك ــر أغلب ــا تبخ م
ــا، فألجأ إلى  ــتغلق علي فهمه كلمات يس
ــتقاقاتها  ــي بمعانيها واش ــدي فيجيبن وال
وجذورها، حتى أفهم كيف اصطلح الناس 
ــعبت منها كلمات بمعان أَخر.  عليها وتش
ــتعمال الوظيفي  ففهمُت منه  جوهر االس
ــة، بما فيها كلمات من لغتنا المحكية،  للغ
ــعار شعبية ترسخ  فيوردها في أمثال وأش
ــد من  ــى العدي ــي عل ــى. ودلن ــم المعن فه
التفاسير والكتب والمعاجم، فيها ما فيها 
من كنوز يغفل عنها أمثالي، منها اإلفصاح 
ــرا مما دعته  ــه اللغة الذي زوى كثي في فق
ــن مخلوقات وأصوات وجمادات،  العرب م
ــيخ  ــى الفصيح للش ــي إل ــاب رد العام وكت
ــوس لكلمات عامية  ــا، وهو قام أحمد رض
ــأنه مع  ــا معنى الفصيح، وكان هذا ش فيه
ــه بمرجع  ــم جواب ــوي، يخت ــؤال لغ كل س
ــا، أبحر معه  ــو على أحد رفوف مكتبتن يرس
ــتى، وال أدري أَدافُعه لهذا  ــواحل ش إلى س
ــع اللبس  ــرد رف ــل مج ــل والتفصي التأصي
ــغفه األكاديمي الذي ال  عن ولده، أم هو ش
يخبو. وكم أشفق عليه اآلن حين أذكر كيف 
ــاتي األدبية  ــراءة خربش ــت أطلب منه ق كن
ــا  ــف كان يوليه ــا، وكي ــا وتصويبه لنقده
ــا كان أنفع لنا وله لو  ــا ووقتا لربم اهتمام
قضاه فيما هو فيه من شغل وإنتاج علمي 
ــد، تُغالبُه  ــة الوال ــف، لكنها عاطف ال يتوق

ــي، فلم يكن  ــي، وال تَغلبُه فيجاملن فيقرأ ل
ــيء وال أحد عن قول رأيه بصراحة  يثنيه ش
ــاؤه  ــا حي يواريه ــه، وال  لباقت ــا  ال تحجبه
ــه، وال تجهضها عاطفته  المفضوح بصمت
الجياشة التي قد تتسرب من ثنايا رصانته، 

كأنه رسول العربية وعلى هللا أجره.
ــج الوالد في  ــهد منه ــي أن أش أتيح ل
ــه، فأراه  ــيما ُكتب ــف، وال س ــث والتألي البح
يعتني بجمع مادتها، ويسهر على كتابتها، 
ــه يدخل بها  ــا وكأن ــق في مراجعته ويدق
ــُن  والممتِح ــُن  الممتَح ــا  وإنم ــا،  ً امتحان
ــا عن  ــام الرض ــى تم ــو ال يرض ــه، فه نفس
ــده ويجد  ــا إلى تجوي ــعى دائم عمله، ويس
ــه ما دام  ــل الرأي في ــاحة، ويقب لذلك مس
علميا، وال يجد في نفسه على منتقده شيء 
ــل عنايته  ــه. وال تق ــن ذات ــه يتجرد م وكأن
ــه  ــن مظهرها، فيُعمل حس ــادة كتبه ع بم
الفني فيها، وهو خطاط ورسام ماهر وإن 
ــض زمالئه  ــتكتب بع ــى غير ذلك، ويس ادع
ــة عناوين كتبه،  ــة خطوطهم لكتاب الجميل
واسم المؤلف وعنوان المقدمة والخاتمة 
ــات تزين  ــا من كلم ــات، وغيره والمحتوي
ــح  ــم صال ــم الع ــات، منه رؤوس الصفح
ــه هللا ثوب العافية، والدكتور  الحجي ألبس

عبدالعزيز الزير رحمه هللا.
ــل  ــا، ولع ــرين كتابً ــاء عش ــد زه للوال
ــماء الناس  أقربها إلى قلبي هو معجم أس
في المملكة العربية السعودية الذي صدر 

ــأت وهذا الكتاب  ــام الماضي، فقد نش الع
ــوال، وال أزعم  ــل اإلنترنت والدش والج قب
أني ملم بالنهج الذي سلكه الوالد في جمع 
ــف يفعل  ــك أن تتصور كي ــن ل ــه ولك مادت
ــات الميالدية للحصول  ــي الثمانين المرء ف
ــر أنه  ــا. أذك ــالد م ــكان ب ــماء س ــى أس عل
ــتعان بقوائم طالب الجامعات، ووزارة  اس
ــف المناطق اإلدارية  الداخلية، وأدلة هوات
ــماء الناس في  في المملكة، فكان يقرأ أس
كل دليل، فيوثقها ويؤصلها ويضيفها إلى 
ــروعه، وأذكر اتصاله هاتفيا ببعضهم  مش
ــم  منه ــتوضح  يس ــة،  معرف ــابق  س دون 
معاني أسمائهم وكيف تنطق في بيئاتهم. 
وألنه مشروع ضخم وحيوي - وال سيما مع 
تسمي السعوديين بأسماء واردة عليهم - 

فقد امتد العمل فيه زهاء ثالثين سنة. 
ــرعُت إليه  عندما رأى المعجم النور، أس
ــم )أوس(  ــه تحت اس ــَب في ــاذا ُكت ألرى م

فوجدت التالي:
أْوس)ذ(:]أ/و/س[ 

جاء في )الصحاح( »األَْوُس: العطاُء... 
واألْوُس: الذئُب، وبه سمِّي الرجل«.

ــب ألبيه  ــمك، والذئ ــبق اس العطاء يس
نشأ، وأنت سيد الرجال... شكرا على اسمي 

يا أبا أوس ...

عميد كلية الصيدلة

 بجامعة الملك سعود

يد أن أغير اسمي أر
د. أوس بن إبراهيم الشمسان

إبراهيم الشمسان.. النحوي اإلنسان

سالسل الهيئة

ضوء

ــف معالي  حين تم تكلي
ــي  مدن ــاد  إي ــتاذ  األس
بوزارة الثقافة واإلعالم، 
ــد  محم ــع  الجمي ــق  بادرصدي
ــعمي بعقد لقاء في منزله  القش
ــدد من  ــره ع ــوة حض ــي الرب بح
ــتمع  ليس ــن  والمفكري ــاء  األدب
ومقترحاتهم،  ــم  آلرائه ــر  الوزي
ــن  م ــت  كن ــي  أن ــي  حظ وكان 
ــت عن  ــور وتحدث ــن الحض ضم
ــة  ــي المملك ــة ف ــار الثقاف افتق
ــن  ــد زم ــب، بع ــل الكت لسالس
كانت هنالك مبادرة من الدكتور 
ــا  عندم ــبيل  الس ــز  العزي ــد  عب
ــة  ــئون الثقافي ــال للش كان وكي
ــدودة  مح ــل  سالس ــدار  بإص
ــاب كان  ــة لمعرض الكت مواكب
ــادة لبعض كتب  من ضمنها إع
ــذه  ــت ه توقف ــن  ولك ــرواد،  ال
السالسل، وإذا بقي نسخ منها 

فغالباً في مستودعات الوزارة.
مضى على ذلك اللقاء خمس 
عشرة سنة، وحتى اآلن لم يصدر 
عن أي مؤسسة ثقافية سلسلة 
إبداعية، ربما يقول البعض إن 
ــى الكتاب الورقي بدأ  اإلقبال عل
ــاه اآلن للرقمي،  ــر واالتج ينحس
ــي اليزال  ــاب الورق ــول الكت أق
ــى ذلك  ــر مثال عل ــراً وخي حاض
ــاء الكتب  ــديد القتن اإلقبال الش

ــدة  ــاض وج ــي الري ــي معرض ف
ــدة معارض  ــاب، ووجود ع للكت

في عدد من المدن.
 هنالك مبادرات محدودة من 
ــر مثل سلسلة  بعض دور النش
ــر التي  ــن دار أث ــذ عربية ع نواف
ــمية لعبد  ــة الوس ــرت رواي نش
العزيز مشري والرهينة للروائي 
اليمني زيد مطيع دماج وغيرها، 
ولكن هذه السلسلة التي تشكر 
ــر على مبادرتها ليست  دار النش
ــى  ــن بمعن ــخ معي ــدة بتاري مقي
ــة  ــة دوري ــدر بصف ــت تص ليس
شهرية أو فصلية أو سنوية، بل 
ــدر مواكبة لمعرض الكتاب،  تص
ــة  وكال ــادرة  مب ــبه  يش ــذا  وه
ــت مع تغيير  ــة التي توقف الثقاف

ــوكالء. ــوزراء وال ال
ومنذ أيام صدر األمر السامي 
ــس إدارة الهيئة  ــكيل مجل بتش
ــذي  ال ــر  األم ــة  للثقاف ــة  العام
ــهد  ــي لطرح حاجة المش حفزن
ــل  لسالس ــعودي  الس الثقافي 
ــدى  ــداع، ول ــى باإلب ــة تعن دوري
الشئون  الثقافة واإلعالم  وزارة 
ــوان  بعن ــلة  سلس ــة  الثقافي
ــن  ــرحية«، ولك ــوص مس »نص
ــر منتظمة،  ــلة غي ــذه السلس ه
ــذا أتمنى أن  ــت، ل ــا توقف وربم
اإلدارة  ــات مجلس  أولوي يكون 

ــه،  وتنظيم ــر  بالنش ــام  االهتم
ــى  ــرف عل ــن إدارات تش وتكوي

إصدار السالسل.
ــق مع من يقول إن  أنا ال أتف
األولويات الثقافية تغيرت، ولدى 
ــات أخرى ربما في  الهيئة أولوي
المقدمة السينما ثم الموسيقى 
ــك الثقافة  ــد ذل ــرح وبع والمس
ــون هنالك  ــه لن يك واألدب، ألن
ــن  ــم يك ــينمائي إذا ل ــداع س إب
هنالك إبداع سردي، ولن يكون 
ــيقي إذا لم  ــداع موس ــك إب هنال
يكن هنالك إبداع شعري، النص 
ــكل  ــاس، واألدب يتش هو األس

من النصوص اإلبداعية.
أعود ألهمية السالسل والتي 
ــاحة كبيرة  ــى مس ــد تحتاج إل ق
للحديث عنها، أتمنى أن نستفيد 
ــة  ــة المصري ــة الهيئ ــن تجرب م
ــرات  ــي تصدر عش ــاب، فه للكت
المختلفة، وكثير من  السالسل 
األدباء من مصر والوطن العربي 
عرفناهم من إصداراتهم ضمن 
ــل، وأهم من ذلك  تلك السالس
ــل تصدر  أن أغلب تلك السالس
ــعبية رخيصة، وهذ  بطبعات ش
ــاعد على انتشارها، ويوصل  يس
إبداعات الشعراء وكتاب القصة 
ــريحة كبيرة من  والروائيين لش

المجتمع. 
ــلة إبداعية  ــدار سلس إن إص
ــي كل مناطق  ــهرية، توزع ف ش
ــد،  ــغ زهي ــل مبل ــة مقاب المملك
ــاعد  القراءة، ويس ــجع على  يش
ــال تمتلك لغة  ــود أجي ــى وج عل

جيدة، وثقافة مفيدة.

عبد العزيزالصقعبي

لم تأخذ األغنية اليمنية حقها من االنتش��ار والمعرفة والتداول 
برغم جمال وفصاحة اللهجة اليمنية وهدوئها واكتفائها بأقل 
اآلالت الموس��يقية وأش��هرها كالعود على س��بيل المثال فمن 
يجيد العزف بمه��ارة فائقة كأيوب طارش وفيصل علوي ومحمدالحارثي 
وأحمد السنيدار وفؤاد الكبسي وحسين محب، حتى إنك تشعر بأن العود 

واليمني توأمان.
ف��ي الواقع إنني لم أس��تمع حتى اليوم إلى أغنية يمنية س��اذجة ش��عريا، 
وهو مايثير في نفس��ي الذهول، ومن أبرز الش��عراء الغنائيين في العصر 
الحديث عب��دهللا عبدالوهاب نعمان الذي يكتب للح��ب حتى تكاد أن تظن 
انه اليكتب لغيره وحينما يكتب للوطن تتخيل أن ش��عره كله وطني.  يكتب 
بإحساس��ه فيعطي هذه األحاس��يس أليوب فيزيدها ايوب عمقا وعاطفة 

بلحنه وأدائه
)تبك��ي مع��ي أعم��اق روح��ي كلّم��ا أبك��ي علي��ك

وتردني األشواق من عندك وترجع بي إليك
ما عاش بي حسي وال نفسي أوت إالّ لديك(

ومن أولئك الذين يمتلكون تلك الطاقات اإلبداعية الفنية الخالقة الشاعر 
حس��ين المحضار الذي غنى له أش��هر الفنانين في الخليج واعتبر مطورا 
لألغني��ة الحضرمي��ة، وأج��زم بأن أغنية )باش��ل حب��ك معي( الت��ي كتبها 
المحضار وغناها المطرب أبو بكر س��الم فعالوة عل��ى جودة أدائه وصلت 

تلك األغنية إلى األعماق بسبب فطريتها وصدقها ومن كلماتها:
)بشل حبك معي بلقيه زادي، ومرافقي في السفر وبتلذذ بحبك في بالدي

في مقيلي والسمر وانت عسى عاد تذكر ودادي وان قد تناسيت 
ياما ناس جم مثلك تناسوا الوداد في خير انت وانا بنلتقي في سعاد(

ولقد غنى من ش��عر حس��ين المحض��ار مطربون س��عوديون معروفون 
منهم محمد عبده أغنية )درب المحبة( التي من كلماتها: 

) وينك يادرب المحبة.
هل أقفلوك الحبايب كذبوا علي ألف كذبة 

ظنوني في الحب كاذب(
إنها الروح اليمنية بكل بس��اطتها وجمالياتها وسحرها وشاعريتها في 

الصوت واألداء والكلمة ورهافة الحس ومعناه. 
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هدى الدغفق

ضمير الورقة

ــة، وقد انتهت بهم  ــافات الطويل إلى أصدقاء المس
ــن ارتدّت عليَّ وحدي  ــي محطاتهم األخيرة، في حي ف

عائدةً بي إلى نقطة البحث عنهم.
* * *

يتقابلوَن..

كما تقابلَ أغرُب األيامِ
باليومِ الغريِب، وهاجروا

رفعوا حقائبهم إلى الوعد األخيرِ
ورتّبوا أجسادهم فوَق المقاعِد

لم يكونوا في انتظارٍ..
لم يكونوا في اختبارٍ..

فاختيارُ الدرِب كان سبيلَهم
منذ الوجوِد إلى العدْم

ً حتى اختفاق القلب منكسرا
ويتبعُه القلْم 

يبقيه رهناً عند بقعِة برزٍخ
حيُث الهناَك... يظلُّ في أقصاَك

حيُث..
كأنَّ كلَّ مسائل الغرباءِ أوراٌق تغّذْت

من سطور الصابريَن األوفياءِ
ومن دموع المذنبين األبرياْء

يأتيَك أوّلهم كضوءٍ، في مطامحه انطفاْء
تبكيِه أنَت؟ هو الكالُم، إذا الكالُم أتى عليَك حاللُُه

ً متجّهما
في حين يغمرَك الظالُم بُحرمٍة لالبتسامِة

والسالمِ..
وهل لديَك حقيقة الصرخاِت إْذ تأتي إليَك؟

فال تعد طفالً لديها..
ال تعد يوماً كمحتاٍج إليها..

صارت األحداُث ذاكرةً ألسماءٍ ستحملها
على كتفيَك.. تحملها

ويحملَك الزماُن إلى رقاٍب تنحني
من فوق أكتاف الزماْن

في قبلة األيام، أنت ستنحني
وسينحني الظهُر الذي استندْت عليه مسافٌة

كانت وراءَ الحلمِ..
هذا الحلُم حلُمَك، في الشوارع

والذين سيطمحون إلى بالٍط ال يجوُد بِه الرصيْف
سيفتشون عن المقامات الرفيعِة

في نتوءاِت الرغيْف
ً وسيرجعوَن إليَك، حين تكوُن في كّل األماكِن طلسما

فكّْت رموزَ العائديَن إليِه رائحُة الخريْف
فلمن تكوْن؟

ــى مقّصاِت  ــاِت العيوِن، إل ّ ــى مصب ــوُن، إل ــيمتدُّ الجن وبمن س
الجفوِن،

إلى نهاياِت الجنوِن؛ لمن سيرتدُّ الجنوْن؟
هي ذي القوارُب ضائعاٌت في انقسامات المياهِ،
وها هي الكلماُت ضاعْت في ارتعاشات الشفاهِ،

ولم يعد لَك من مالمحَك التي ُكتبْت على المرآةِ
ما يحتاج منَك قراءةً..

ال تقترْب مما تقوْل
ال ترتكب نصَف الجريمِة، ثم تعفو عن جرائَم كامالٍت

سوف تتقنها الطبوْل.
ال ترتسْم صوراً على نصف الطالئِع، في بشائرها المدانِة

بالرّضا..

عن زيف أحذيٍة بال أقدامها، طلعْت على كّل الساللمِ
بعد أن يئسْت ُخطاَك من النزوْل.

فُهم الذين أردَت أن تبقى طويالً بينهم،
ذهبوا كجمرٍ.. ثم باتوا كالرّماِد بِحضِن مبخرةٍ

تلّوُح
للسحابِة

أن تكفَّ عن الهطوْل
وكأنهم كلُّ الضحايا، كنَت أنت، ولم تكْن

من بينهم، في كّل أنحاء المرايا
كلّهم.. في غفلٍة من ُفرقٍة يتصافحوْن  

فبمن ستمتدُّ التحاقاً بالجنوِن، إذا الجنوُن هو السبيُل
لكي تكوْن؟

ً ولمن سيرتدُّ الذي ناداَك في عظٍة: تمنَّ الموَت إن فكّرَت يوما
أنَّ مثلَك.. ليس إالّ أن يهوَن، إذا يكوْن

فلمن تكوُن، إذا تردد فيَك بعٌض من جنوٍن، لم يُمتَك 
لمن تكوُن؟ إذا يهوُن عليَك أن يرتدَّ للوهمِ الجنوْن.؟! 

ــــــــــــــــــــــــــــ
* )صياغة عكسية( لقصيدة )لمن سيمتدُّ الجنون؟( المنشورة 
ــل أن تذهب  ــن الوادي(.. قب ــن ديوان )آٍت م ــام 2002ضم ع

األودية بمن أتوا أصالً إليها. 

ffnff69@hotmail.com

ِمّما إذا ارتدَّ الجنون*

فيصل أكرم

ــهال فكيف إن  ــن األب أمر ليس س ــث ع الحدي
ــزل تتدخل  ــأت في من ــدي. حين نش ــل وال كان مث
ــلوك،  ــة العربية في أدق تفاصيله: الكتب، الس اللغ
العادات؛ لم أتوقع قط أني سأميل للثقافة الغربية 
ــربت تلك الثقافة  ــخصية، فتش كل الميل بحكم هواياتي الش

الغربية وأتقنت لغتها اإلنجليزية.
ــوده الحنان ويطوقه  ــا وربيتنا في منزل يس وكما عودتن
ــخصيتي، ولم تنتقدني  ــزم لم تجبرني يا أبي على اختيار ش الح
ــت أتأملك وأنت  ــة في اللغة العربية، كن ــت القيمة والقام وأن
تكتب وتقرأ وتدون، كنت أتأملك؛ ألنك ملهم بشكل ال يوصف، 
ــة تبهرني، ما زلت أتذكر كيف علمتني األوزان العربية  وبطريق
ــول( وحفظتني  ــو فاعل وذاك مفع ــف )فعل يفعل فه بلط
األناشيد المطلوبة، والسور المقررة، وخاطبتني بروح محبة.

ــابًا يافًعا وبدأت تتضح  وحين مرت السنون وأصبحت ش
ــتركة  ــج أدركت حينها األرضية المش ــخصيتي وتنض معالم ش

التي تجمعني بك، وأني أنا فّي شيء منك أنت.
ــح وجهي،  ــي بك: مالم ــات التي تجمعن ــي الصف ــرة ه كثي
ــرًا، اهتمامي  ــزل، والمبيت باك ــي للمن ــي، صوتي، ُحب تصرفات
ــرحت  ــب صفاتي التي تابعتك فيها، ش ــل، وهي من أح بالعم
ــة، وأنا البعيد عنها  ــي كيف أحب ثقافتي وكيف أتقن العربي ل
ــطر نزار  ــة وتناغم. أدرك اآلن وأعي معنى ش كل البعد بسالس
ــي. وهنا في القلب  ــذوري هنا قلبي هنا لغت ــن قال: هنا ج حي

أبي القيمة والقامة.

أبي العالم اإلنسان

بدر بن إبراهيم الشمسان

أعالم في الظل

ما أس��رع ما تمر األيام .. وننسى األحبة 
بُعي��د رحيله��م .. وال نتذكره��م إال لمام��ا 
وكأن��ه يص��دق علين��ا م��ا س��بق أن قال��ه 
األديب محمد حس��ين زي��دان – رحمه هللا 
– )نحن مجتمع دف��ان( ال نتذكر روادنا إال 
م��ع وفاتهم .. وبعد أيام يس��دل الس��تار 

وننساهم .. وهكذا..
 بُعي��د وفاة الراحل ناص��ر المنقور كتبت 
مق��االً بجري��دة الجزيرة )المجل��ة الثقافية( 
ف��ي عددها )229( الص��ادر بتاريخ 6 محرم 
1429ه��� المواف��ق 1 يناي��ر 2008م تحت 
عن��وان : )وه��ل ننس��ى المنقور ي��ا جامعة 
الملك س��عود؟( أطالب الجامعة بتس��مية 
أح��د ش��وارعها أو قاعاتها الكبرى باس��مه 
تخلي��داً لذك��راه ، لما قدم��ه للجامعة عندما 
كانت فكرة وتولى إدارتها بعد رحيل مديرها 
األول الدكت��ور عبدالوهاب ع��زام . وقد جاء 
في )موس��وعة تاريخ التعلي��م في المملكة( 
المجلد الثالث في الطبعة الثانية في الحديث 

عن نشأة جامعة الملك سعود ما يلي :-
» .. وكان خ��ادم الحرمين الش��ريفين 
– المل��ك فه��د – ف��ي ه��ذه الم��دة وزيراً 
للمع��ارف حيث صرح لمجل��ة المنهل في 
ش��هر جم��ادى األولى م��ن ع��ام 1373ه� 
بقول��ه » .. إن مم��ا أعن��ى ب��ه عناية حقة 

تأس��يس الجامع��ة الس��عودية بكلياتها 
ومعاهدها على نمط حافل ومدعم«

 ثم أصدر س��موه الكري��م بعد ذلك أمراً 
بتشكيل لجنة للدراسة والبحث والتخطيط 
لمش��روع الجامعة برئاس��ة الشيخ ناصر 
المنق��ور ال��ذي كان وقتئ��ذ مدي��راً عام��اً 
للتعلي��م في وزارة المع��ارف ، وضمت في 
عضويته��ا الدكت��ور محم��د مرس��ي أحمد 

– الخبي��ر المص��ري – وع��دداً من رجاالت 
الفك��ر والعلم ف��ي الوزارة ، وبعد دراس��ة 
استمرت عامين رفعت اللجنة تقريرها إلى 
س��موه الكريم ، فصدر المرس��وم الملكي 
ذي الرق��م 17 ف��ي 21 ربيع اآلخ��ر 1377ه� 
بإنشائها وكان من مواده : أن يكون وزير 
المعارف ه��و الرئيس األعل��ى للجامعة .. 
وعين الدكت��ور عبدالوهاب عزام مديراً لها 

. ص)280( . وبع��د رحي��ل مديره��ا عزام 
– بع��د عام من إنش��ائها – تولى المنقور 
إدارته��ا باقت��دار إضافة لما يق��وم به من 
أعم��ال قيادي��ة ب��وزارة المع��ارف . حت��ى 
ع��ودة الدكت��ور عبدالعزي��ز الخويط��ر من 
بعثته الدراس��ية وال��ذي تولى مس��ؤولية 
وكالة الجامعة فانتقل المنقور إلى رئاسة 

مجلس الوزراء كوزير دولة .
 بعد نش��ر المقال الس��ابق ذكره بعيد 
رحيل المنق��ور تفاعل معه معالي الدكتور 
الخويط��ر . ول��م يوف��ق بالتواص��ل مع��ي 
، فأرس��ل ل��ي الخط��اب التالي بواس��طة 
الناس��وخ )الفاك��س( يش��كرني فيه على 

المقالة ، ويعده من باب الوفاء .
وق��ال : » .. س��بق أن اقترحت في جزء 
الحق من كتابي )وس��م على أديم الزمان( 
أن يسمى أحد المدرجات في جامعة الملك 
سعود باسمه .. » لقد تركت الخطاب كل 
هذه الم��دة منتظراً أن تحق��ق الجامعة ما 

طالبناها به ..
وبعد مضي عقد كامل على هذه الذكرى 
اس��تعدت خطاب الخويطر – رحمه هللا – 
فلعله يش��فع ويعجل في تحقيق تس��مية 
المنقور على إح��دى القاعات أو المدرجات 

أو الشوارع المحيطة بالجامعة ..

ناصر المنقور ..
محمد بن عبدالرزاق القشعمي يا جامعة الملك سعود !!

ناصر المنقور
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ــُر« منصرًفا نحو انتهاء  ** وليس »األخي
الدراسات النحوية وانقراض النحويين كما 
ــي توقف العناية بهذا العلم ورعايته، ولكنَّ أبا  ال يعن
ــن بتعويم  ــون آخر المعنيي ــان قد يك أوٍس الشمس
الدرس النحوي ونقله إلى الناس عبر زاوية صحفية 
ــم من بيٍت  ــوام، وألن صاحبك ــذ أع ــدة ممتدة من عتي
نحوٍي بحكم تخصص والده وبوجود مكتبته المنزلية 
ــغل كتُب النحو الجزء األكبر  – حفظه هللا - التي تش
فيها بدءًا بكتاب سيبويه وليس انتهاءً بالنحو الوافي 
ــى رآه العلَم  ــو حت ــق النح ــن فقد عش لعباس حس
ــن بوابة  ــه نحو المعنى م ــيَّ المتج ــيَّ المنطق العقل
ــون ويربحون«،  ــزال يؤذيه من »يلحن ــظ، وما ي اللف
ــهد نقاًشا في  ــعدَ على نفسه من أن يش وليس أس
ــائكة انصرف عنها األكثرون وبقيت  قضية نحويٍة ش
ــاص والنكرة  ــازع واالختص ــقي »التن في ذاكرة عاش
ــرى ماجراهما«،  ــا ج ــم وبئس وم ــودة ونع المقص
ويذكر – وهو طالب في المرحلة المتوسطة بمعهد 
ــرُّ بفصول الثانوي عابرًا – أن  عنيزة العلمي حين يم
ــتوقفته وتمنى لو  ــل« اس ــن عقي ــرح اب دروس »ش
ــم قاعدة: قطع  ــتطاع الدخول إلى الفصل ليفه اس
ــي أًخا  ــا »و« أظن ويظنان ــن قاله ــد ورجل م هللا ي
ــتاذيه  ــًدا وعمرًا أخوين« التي يرتفع بها صوت أس زي
ــن التركي وصالح العبيكي رعاهما هللا« ،  »عبدالرحم
ــاره األكاديمي عن اللغة  ويجزم أنه لو لم يحرف مس

العربية لصار في النحو شيئًا مذكورا.
)2(

** عرف »أبا أوس« قبل أن يلتقّي به؛ فقد ألتفت 
ــاءل من  ــبب كنيته التي يكتب بها وتس إليه بدءًا بس
ــى العلم األثير  ــا تابع كتاباته المنصرفة إل يكون، كم
لديه، ثم وجد نفسه في لقاءٍ مباشر مع أستاذه حين 
قصده في مكتبه »اآلخر« وقت أن كان المدير العام 
ــم أن ألبي  ــرى، وفه ــدارس الرياض الكب ــدى م إلح
ــأن  أوس ابنًة أو قريبًة تدرس فيها، ولم يتحدثا بش
ــان – بتواضعه  ــخصي بل جاء الشمس تربوي أوش
ــل – مهديًا إياه آخر نتاجه، وفيها عرض عليه  الجمي
صاحبكم الكتابة في » الثقافية » فكانت » مداخالت 
لغوية » الزاوية الثابتة التي لم تتخلف أسبوًعا واحًدا 

وتسكن مكانًا دانيًا ومكانًة عليا.
** كان ذلك لقاءهما األول ثم الثاني في بهو أحد 
ــتاذه يقدم له ثالثة  ــادق بموعٍد بينهما فإذا بأس الفن
ــمه  ــدة، ويجد صاحبكم  اس ــه الجدي ــب من تآليف كت
ــه في صفحة » اإلهداء » بأحدها؛  وكلماٍت باذخًة عن
ــم، ومن يعرف إبراهيم  فكان احتفاءً كريًما من كري
بن سليمان الشمسان فلن يعجب حين يجد اكتمال 
علمه بُخلقه ونبله وعطائه وطيبته، ولم يقف هنا بل 
سعى للقاء والده حيث يقيم في عنيزة تقديرًا ووصالً، 
ــل ما يمكن أن  ــور لقاء »نحويين« وتخي وفاته حض

يجنيه لو أسعفه وقته باالستماع إليهما.
)3(

ــان ذو  ــتاذنا الشمس ** وهذا الملف يثبت أن أس
ــا، ولو لم  ــخًصا ونًص ــن عارفيه ش ــعبية كبيرة بي ش
نوقف استقبال المقاالت حوله الحتجنا إلى أضعاف 
َّا مرارًا  ــذه الصفحات، ومن تجربته فهناك من أعلن ه
ــم وما نزال ننتظر  ــن عزمنا على إعداد ملفاٍت عنه ع
ــه أنه ال يتدخل في توجيه  من يكتبون، كما من نهج
ــة المثقفين  ــا أوحتى مخاطب ــات أو الحفز له الملف
ــير بذاتيتها ومحرريها ال بعالقاته  حولها ليدعها تس
ــا: المرُء  ــدرس غير النحوي هن ــه؛ ليبقى ال وتوجهات

بتعامله فوق علمه وال عزاء لمن لم يِعه.
)4(

** الشمس ضياء و«الشمسان« وفاء ونقاء. 

النحويُّ األخير

إبراهيم بن عبدالرحمن التركي
إبراهيم الشمسان.. النحوي اإلنسان

إعداد: نورة بنت عبدالله  السحيباني

أب��و أوس الشمس��ان زمي��ل قدي��م 
ف��ي قس��م اللغ��ة العربية، عرفت��ه أول 
م��ا عرفته طالبً��ا، وكان له��ذه المعرفة 
قص��ة لطيف��ة، فق��د دخ��ل عل��ّي وكنت 
رئيس قس��م اللغة العربية عام 1400ه 
تقريبً��ا، وكان ذلك الطال��ب رزينًا عاقلً 
مؤدبًا- والرجال تعرفها من وجوهها- 
بدأ حديثه بالش��كوى من إيق��اف بعثته 

النتهاء المدة المحددة لها.
طرح��ت عليه الس��ؤال المعت��اد: ما 
ال��ذي تري��د؟ ق��ال تمدي��ًدا، وكانت معه 
ورق��ة الطلب، فأخذتها وقلت له: اذهب 
لدراس��تك وثق أن التمديد موافق عليه، 
وفع��لً عرضته على القس��م فل��م يتردد 
أحد ف��ي الموافق��ه؛ ألن الطالب هو أبو 
عنده��م  المع��روف  الشمس��ان  أوس 
بجديته وحرصه وعلمه، عندما كان طالبًا 
بالقس��م، ولك��ن األنظمة جائ��رة أحيانًا 

على العلماء أمثاله.
وتمضي األيام وينهي دراسته ويباشر 
في القس��م في وقت أغادر فيه الجامعة 

للعمل في الواليات المتحدة.
وعند عودت��ي ومباش��رتي العمل في 
القس��م رأيت��ه واقًفا ف��ي محادثة مع د. 
محم��د الهدل��ق فحييته. ق��ال الهدلق: 
أتعرفه؟ قال أب��و أوس: نعم، هذا الذي 

مطط لي البعثة!
عرفته عالماً ف��ي تخصصه في النحو 
والص��رف واللغ��ة، يحلم بها ف��ي الليل 
ويتحدث عنه��ا في النه��ار، عرفته قامة 
صام��دة في الوف��اء للعربي��ة ومكانتها، 
وأقس��م بالله غير حانث أنه م��ا مرّ علي 
إش��كال نح��وي أو صرف��ي أو لغ��وي إال 
لج��أت إليه أس��تقي من معين��ه، وأروي 

ظمئي من بحره الزاخر.
كان آخ��ر ما أهديته كتاب )على خطى 
المتنبي( فأهدان��ي عدًدا من الملحظات 
اللغوي��ة ال النحوي��ة، فكان أن نش��رتها 
اعت��داًدا به��ا واعت��زازًا بمن نق��ب عنها 
وأهداه��ا ل��ي: رح��م هللا من أه��دى إلّي 

عيوبي.
تَُق��دَّم للكرس��ي ال��ذي أش��رف عليه 

بعض الكتب النحوية واللغوية والكرسي 
يحك��م كل الكت��ب، فكان أول اس��م يرد 
عل��ى خاطري ه��و أب��و أوس: دقيق في 
تحكيم��ه، ص��ادق م��ع نفس��ه، مخلص 

لتخصصه ومع ضميره.
كم م��ن الكتب أعدتها ألصحابها ثقة 

في تحكيم أبي أوس.
الشمس��ان: ي��راه الكثير ش��ديًدا في 
آرائه وصلبًا ف��ي مواقفه، ولكني أرى أن 
ه��ذا الزمن العلم��ي ال��رديء يحتاج إلى 
أل��ف أب��ي أوس لكي تعود للعل��م هيبته 
وللجامعة مكانته��ا، وفقه هللا وأمد في 
عم��ره وزاده صلبة وش��دة ف��ي مواقفه 

العلمية الرائدة.
حي��اك هللا أبا أوس م��ن أخ يكنُّ لك 

من الود ما تعلم وما ال تعلم.
أل��م تلحظ أبا أوس أن��ي لم أخاطبك 

)بالدكتور( ولو لمرة واحدة؟
ألن��ي أعرف تواضعك وتس��اميك عن 

األلقاب.
رعاك هللا. 

وتتس��ابق  والمب��ادئ،  األمان��يُّ  تتزاح��م 
اآلمال والعوائق، ويتجاذب الطمع والطموح، 
يغ��ري بري��ق المؤه��ل العال��ي فيبع��ث في 
النف��س دواف��ع الظف��ر، ف��ل ينف��ك األم��ل 
والبريق والرتب العالية واألوس��مة والجوائز 
يدف��ع النفس المش��رئبة، وينف��خ في الروح 
المتطلع��ة حت��ى تبلغ ما تريد. وم��ا يلبث هذا 
الوَه��ج أن ينطفئ، وذلك التأل��ق أن يخفت، 
ال ألنَّ المج��ال ق��د ض��اق، أو أن الروض قد 
ُرعي، وال ألن المش��اريع قد كُملت، ولكن ألن 
مراتب الترقي قد اكتملت، وبلغ األمر منتهاه، 
حت��ى وإن كان ف��ي العمر بقي��ة، وفي كأس 
القوة سؤر.. فل داعي )دنيوي(، وال دافع من 

إخلص للتخصص، ووفاء للعلم.
هذا حال كثيرين، ليس أبا أوٍس إبراهيَم 

الشمسان!
رجل بذل وبلغ، وأدرك وحصل، ثم ما يزال 
بعد ذلك يبذل ويجتهد، أخلص لتخصصه، فلم 
يتنكر كما تنكر آخرون تس��نموا بتخصصهم 
الرتب فلم ينفع��وه بعدها، أو نالوا المناصب 
فلم يذك��روا عهدهم -وه��و بضاعتهم- في 
قاع��ة الدرس، وبين رفوف المكتبة، وأش��نع 
من ذل��ك من ول��ى وجهه طريًقا آخ��ر، وأخذ 
يتهكم بالكتب الصفراء التي أوصلته إلى تلك 

األحرف التي يصدر بها اسمه.
أبو أوس علمة فارق��ة في صفحة النحو 
واللغ��ة، زاوج بي��ن القديم والحدي��ث، وبين 
ارتي��اد األعماق إش��باًعا لنه��م المتخصص، 

وتبسيط المغاليق إرضاءً للشداة المبتدئين، 
وعامة المتعلمين.

البح��وث  بالمنج��زات،  حافل��ة  س��يرته 
المحكمة، والتقارير، والمحاضرات الجامعية، 
المؤتم��رات  ف��ي  والمش��اركات  والعام��ة، 
والندوات، واإلش��راف على الرسائل العلمية 
ومناقش��تها، غير ما نفع عام��ة القراء به من 
المق��االت الصحفية، والمدونات اإللكترونية، 
لم يدع س��بيل للنفع إال س��لكه، وال بابًا للبذل 

إال فتحه.
وقد توَّج هذا اإلخلص للعلم، بخلق كريم، 
وتواضع يندر مثيله، ال يتكبر عن المعرفة أين 

كان مصدره��ا، وال يتجاف��ى ع��ن الملحوظة 
ا أو ُعلوًّا، مع تغافل عن زالت  مهما بلغت ُدنوًّ
اآلخري��ن، وموضوعي��ة ف��ي تن��اول القضايا 

الشائكة.
وأذك��ر في هذا الص��دد، موقًف��ا أعده من 
أمارات خلقه الرفيع، وتجرده للحق، وتغافله 

عن الزلل.
كت��ب أحد طلب��ة العلم مق��االً تعرض فيه 
ألب��ي أوس، واتهم��ه اتهامات باطل��ة، بناها 
عل��ى ظ��ن، والظن أك��ذب الحديث، ع��دَّه من 
المتحاملي��ن عل��ى الت��راث، الغاضي��ن م��ن 
ش��أنه، الذين ولَّ��وا وجوههم نح��و المناهج 

المستوردة، فأفسدوا التراث لما تعرضوا له 
بالنقد، وكانوا معاول هدم ال بناء..

م��ن  أوس  أب��ا  أن  الطال��ب  ذل��ك  ظ��ن 
جملتهم، فكتب عنه عبر أحد مواقع الش��بكة 
م��ا ال يقال ل��ه، وال يليق بمثل��ه، ظن فأخطأ، 

وبنى على ظنه فظلم.
فتواصل��ت م��ع ذل��ك الطال��ب، وبينت له 
ما أراه ف��ي ذلك، وقلت له حس��ب أبي أوس 
إخلص��ه للعل��م، وتواصله معه، بل��َه أنه من 
أه��ل الت��راث الذين ه��م حمات��ه، يحوطونه 
بعنايته��م، ويحفظون��ه ممن أراد به س��وءًا، 
وإن كان ال يمج��د تمجي��د الجهل��ة، وال يردد 

تريد الببغاوات، وال ويقدس تقديس الغلة.
فأجابني إجاب��ة من لم يقتنع، مع أنه -وال 

أظلمه- قد قال قوالً حسنًا.
ومض��ى عل��ى ه��ذا الحديث بضع س��نين، 
انتظم ذلك الطالب في الدراسة العليا، ونال 
درجة من درجاتها، وطبع رسالته، التي كانت 
مثار إش��كال واستشكال، ناله ما ناله منها، 
فم��ا كان من أبي أوس إال أن تناول رس��الته 
في إح��دى مقاالت��ه، وأثنى عليه��ا، وأيده في 
بعض ما توصل إلي��ه من نتائج، متغافلً عما 

مضى، متجرًدا للعلم، محبًّا ألهله.
هنيئًا ألبي أوس ما من هللا به عليه، وهنيئًا 
لمن كانت له به آصرة، فهو حامل مس��ك، ال 
يعدم منه صاحبه نفًعا، طاب ذكره كما طابت 

رائحة المسك.
كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية 

 جامعة القصيم

سيبويه العصر

اإلخالص للعلم، والوفاء للتخصص
أ.د. فريد بن عبد العزيز الزامل السليم

عبدالعزيز المانع

مع لجنة مناقشة الدكتوراه

ومضة عن أبي أوس
صنف��ت كتابً��ا س��ميته )خبايا 
النفوس( يق��ول من قرأه: إّن 
ل��ي معرف��ة بش��مائل الرجال 

وأخلقهم.
وسأصدّق هذا القول تصديًقا يقينيًّا 
في العلَم الذي أكتب عنه هذه الس��طور 
فيم��ا يتعل��ق بش��خصه. فأنعت��ه بأنه 
)أريح��ي، وف��ّي، متواضع( إنه األس��تاذ 
الدكتور/ أبوأوس، إبراهيم الشمسان.
والتصني��ف،  النّح��و،  أع��لم  أح��د 

والكتابة.
كان من أوائل من رّشحوا لعضوية 
المجم��ع، جمعتني به مناس��بات زادتني 

به معرفة وإكبارا.
وأقوى طرق التواصل التي كش��فت 
لي عن أدبه، وعلمه: مشاركته بالمجمع، 
عضًوا عاملً، وعضًوا بمجلس��ه العلمي، 
ومش��اركًا  فتاوي��ه،  بلجن��ة  وعض��ًوا 
والمحاض��رة،  والتعلي��ق،  بالكتاب��ة، 
والمتابعة، والنشر بالمجلة، والمنتدى، 

ومحكًَّما، ومستشاًرا، وناصًحا.
إذا أحيل إليه شيء بذل البَسط فيه 

بوعد منجز.
يمتاز في علم��ه بالدقة، وفي كتابته 
بحس��ن الع��رض، وف��ي خلق��ه بطيب 
المعش��ر، وف��ي اطلع��ه ف��ي تخّصصه 
عة، وفي بحثه بالدأب، وفي حياته  بالسَّ

بالجدّ؛ فهو شابٌّ في صورة شيخ:

بالتصوي��ب  فائق��ة  عناي��ة  ول��ه 
وكتاب��ة،  وبحثً��ا،  اطلًع��ا،  والتغلي��ط، 

واستدراكًا.
ومقاالته الصحفية –وكثير منها في 

منتدى المجمع- شاهدة على ذلك.
علم��ت أنه ُصرف بع��د تخرجه من 
الثانوية عن الطب إل��ى النحو، ولعل 
ذلك من جميل ح��ظ النحو وأهله، ثم 
إن بين النحو والطب شبًها، فكلهما 
يعال��ج، غي��ر أن النح��وي يعالج علل 
ال��كَلم، والطبيب يعال��ج علل الكُلم، 
أو هذا طبيب أب��دان، والنحوّي طبيب 
لس��ان. ولع��ل م��ن أس��باب وف��رة 
تصنيفه وغ��زارة عطائه أن وفقه هللا 
بامرأة تنح��و نحوه، وتلتق��ي معه في 
مش��رب النحو العذب، إنها األستاذة 
المنصور، أحسن  الدكتورة: وس��مية 

هللا ذكرها.
وهذا الثنائي البارع يذكرني بثنائيات 
جليل��ة، كأمي��ن الخولي وعائش��ة بنت 
مطل��وب،  أحم��د  وكذل��ك:  الش��اطئ، 
وخديجة الحديثي، وعبدالصبور شاهين 

وزوجه.
أس��أل هللا أن يبارك في حياته وفي 
حي��اة أم أوس وأن يزي��ده توفيًقا، وأن 

ينفع بهما.

  عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

  رئيس مجمع اللغة العربية، بمكة المكرمة    

    أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي

 قد يتعثر القلم في نقل المشاعر 
أب��ي  واألحاس��يس تج��اه أس��تاذي 
أوس، ويَْقُص��ر عن بيان ما ارتس��م 
في ذهن��ي وانحف��ر ف��ي ذاكرتي من 
مواق��ف ودروس تش��كلت في عدة 
محط��ات؛ أوله��ا ف��ي تدريس��ه لي 
ف��ي الس��نة التمهيدي��ة م��ن مرحلة 
الدكتوراه، وثانيها: في إشرافه على 
رس��التي للدكت��وراه: )بن��اء النظرية 
النحوية العربية دراسة في االتساق 
والشمول والبساطة(، وثالثها: في 
لق��اءات واجتماعات خاص��ة. ولكْن 
حس��بي هنا إش��ارات وإلماحات إلى 
ش��يء مم��ا رأيت��ه في ش��خصية أبي 
أوس وتعلمته من صفات إنس��انية 

وسمات علمية.
ويتصدر س��ماته الشخصية تلك 
العلق��ُة الحميمي��ُة التي تنش��أ بينه 
وبي��ن طلبه، وتجع��ل صلته بطلبه 
مس��تمرة حتى بعد انتهاء التدريس 
وق��د  عليه��م،  اإلش��راف  أو  له��م 
أوج��د ه��ذه العلق��ة -ف��ي نظري- 
ذل��ك التواض��ُع الج��مُّ ال��ذي ش��مل 
كل مظاه��ر حيات��ه؛ كلم��ه وهيئته 
وتعامل��ه، داخ��ل القاعة الدراس��ية 
وخارجه��ا، وأوجده��ا ذل��ك التروي 
والحكم��ة واله��دوء ال��ذي يتحلى به 
العلماء، كما أوجدها البذُل والسعي 
في تيس��ير أمور طلب��ه وإزالة ما قد 
الدراس��ية، فتراه  يعيق مس��يراتهم 
يتنقل في مبان��ي الجامعة ومكاتبها 

لينجز إجراء إداريا ألحد طلبه، وتراه 
يحمل في س��يارته الكت��ب ليوصلها 
إلى أح��د طلبه، وغيره��ا من الصور 
ذات  أنس��ى  وال  الب��ذل،  ومواق��ف 
مرة -وكن��ت طالبا- هاتفن��ي قرابة 
الس��اعة يس��تعرض الكتب التي في 
مكتبت��ه ليعيرن��ي منه��ا ما يناس��ب 
الفك��رة البحثية التي أري��د أن أبحث 
عنه��ا، وبعدما اخت��رت مجموعة من 

الكتب بعثها إليَّ في القصيم.
ل��م ينقطع أب��و أوس ع��ن العلم 
مج��ددا  لتخصص��ه،  وفيَّ��ا  وظ��لَّ 
للمعرفة اللغوية التي يحملها، مزكيَّا 
له��ا بالكتاب��ة والتألي��ف واللقاءات 
كتاب��ة  ف��ي  من��ه  أف��دت  العلمي��ة، 
رسالة الدكتوراه، وتجلت لي جوانب 
م��ن ش��خصيته العلمي��ة والبحثية، 
أذك��ُر منه��ا: أوال: عم��ق الملحظ��ة 
ودقتها ف��ي البناء والصياغة للجمل 

والتراكي��ب، ول��ه تنبيه��ات دقيق��ة 
ولفت��ات عميقة في عب��ارات وجمل 
ش��اعت بين الباحثي��ن المعاصرين. 
وكان يعيب المبالغة في اس��تعمال 
المصطلح��ات األجنبي��ة أو التكل��ف 
الذي قد يعقد الفهم، وينادي بوضوح 
العبارة واستبعاد الحشو من الكلم 

والتكلف في التعبير. 
ثانيا: يمنح طلبه الذين يش��رف 
عليه��م حري��ة واس��عة ف��ي ط��رح 
آرائهم، ويؤكد أن��ه ال يفرض عليهم 
رأي��ه، ل��ذا ال أتحرَّج أبدا ف��ي أن أبقي 

رأيي المخالف لرأيه.
ثالث��ا: ف��ي تعامله م��ع االختلف 
العلم��ي يذك��ر رأيه مقرون��ا بالدليل 
والتعلي��ل، وتخلو عبارات��ه وأحكامه 
م��ن مبالغ��ة أو ِح��دَّة أو تس��فيه أو 
إنش��ائية ف��ي األح��كام تُْخ��رُِج ع��ن 
العلمي��ة، خاص��ة ف��ي أحكام��ه على 

النح��و العربي القديم. ول��ذا ال تجده 
وال  للحدي��ث  أو  للقدي��م  متعصب��ا 

متعصبا ضدهما. 
رابعا: توقفت آراء بعض الباحثين 
تفس��يرات  نق��د  عن��د  المعاصري��ن 
النحويي��ن لظواهر في اللغة العربية 
دون أن يقدموا تفس��يرا بديل عنها، 
وه��ذا بحس��ب نظري��ة العل��م يبقي 
تفس��ير النحويي��ن األق��وى واألنجَع 
لع��دم طرح البدي��ل، لك��نَّ أبا أوس 
عندم��ا خال��ف تفس��يرات النحويين 
لبع��ض ظواهر اللغة أوجد تفس��يرا 
ش��امل بديل عنها، يظه��ر ذلك جليَّا 
في تفس��يره لح��ركات اإلع��راب في 
بحث��ه: تعمي��م قاع��دة النم��ط. وفي 
بعض التفس��يرات الصوتية لإلبدال 

واإلعلل.

عميد كلية اللغة العربية والدراسات 

االجتماعية بجامعة القصيم

من سمات شخصية أبي أوس
د . إبراهيم بن سليمان الالحم



السبت 28 من رجب 1439هـ 14 أبريل )نيسان( 2018م العدد 16634
culture@al-jazirah.com.sa

5 ملف الثقافية

من ال يعرف الحكيم يتعجب من صمته ثم 
يعج��ب بحديثه، وذلكم هو أبو أوس إبراهيم 
بن س��ليمان الشمسان، األس��تاذ في علوم 
اللغ��ة العربي��ة وآدابه��ا. ي��زداد عجب��ك في 
مجل��س به أبو أوس من ط��ول صمته، فإذا 
تح��دث تمني��ت أن يطيل وال يس��كت، لتأنيه 
في اختي��ار المعنى والداللة وأناقته في وضع 

الكلمة في المكان الذي تستحقه.
لذل��ك ال تمل��ك إال أن تعت��ب عل��ى رج��ل 
يكتفي بصمت المنص��ت والتجاوز عن الكثير 
م��ن خطل القول وضياع الفكرة، ثم إذا وجه 
إليه الس��ؤال ش��رح وأوضح وصحح، بحيث 
يس��أل كل مستمع نفس��ه لماذا إًذا يصمت 

هذا الرجل ويترك اآلخرين يثرثرون.
تربطن��ي باألس��تاذ إبراهيم الشمس��ان 
العربي��ة،  اللغ��ة  ح��ب  األول��ى  وش��يجتان، 
بالنس��بة لي كهواية طبي��ب متطفل عليها، 
وبالنس��بة له كأس��تاذ متخص��ص، والثانية 
وشيجة مصاهرة، فابنه الدكتور أوس عميد 
كلي��ة الصيدل��ة ف��ي جامع��ة الملك س��عود 
والرئي��س الس��ابق لمعه��د تقني��ة النان��و، 
ه��و زوج ابنت��ي القريب م��ن قلب��ي وعقلي، 

وبهذا يك��ون األس��تاذ إبراهيم الشمس��ان 
جد أس��باطي األربعة ميس وإبراهيم وخالد 

وسارة، اللهم زد وبارك.
تصبح رابطة المصاهرة من أقوى الروابط 
إذا أك��رم هللا أه��ل الزوج بصه��ر كريم مثل 
الدكت��ور أوس، وأم��ا رابطة اللغ��ة فمنبعها 

اإلشفاق المش��ترك بيننا على اللغة العربية 
من الت��واري عن الفع��ل العلم��ي والعملي، 
إضافة إلى الهي��ام بجمالها في كل صنوف 
التعبير. أقرأ لألستاذ إبراهيم الشمسان من 
حين إلى حي��ن بعض ما يكتب��ه من تصويب 
وتعلي��ق وش��روح ف��ي الجزي��رة الثقافي��ة، 

فأفهم وأس��تمتع بما يتيس��ر، وينغلق دوني 
م��ا يتعس��ر، والبركة ف��ي القلي��ل مثل حبة 
البرك��ة والعس��ل للستش��فاء بقليلها من 
العلل ولتقوي��ة المناعة. وبعد فقد تجمع لي 
انطب��اع عن طب��اع أبي أوس وص��رت أعتبره 
مث��ل الس��يل الموس��مي، تس��تمتع بكلمه 
األس��ماع وتس��تفيد منه العقول إذا تحدث، 
ولكنه يحتاج أحيانًا من يستحثه مثلما يحتاج 
المط��ر إلى االستس��قاء إذا انقطع. وصلتني 
دعوة متأخرة نس��بيًا للمش��اركة في التعبير 
ع��ن التقدير المس��تحق لألس��تاذ والصديق 
إبراهيم الشمس��ان فشعرت بسعادة كبيرة 
للتش��ريف وبهيب��ة أكب��ر للتكلي��ف، فكيف 
لطبي��ب متخص��ص باللحم والش��حم والدم 
أن يقح��م نفس��ه مع أس��اتذة عل��وم النحو 
والص��رف والبلغ��ة ومناهج ال��كلم، ولكن 
االعت��زاز بمقام المس��تهدف بالتكريم تغلب 
عل��ى التهي��ب واإلحج��ام. ليهن��ك التقدي��ر 
المس��تحق يا أبا أوس، فأنت علم من أعلم 
اللغ��ة العربية وس��ادن مخلص عل��ى بابها 
وأه��ل لكل تقدير وتكري��م حفظك هللا وأمد 

في عمرك وتوفيقك.

 ال علي��ك إذا أعثرتك المقادير على صاحب 
مثل أبي أوس إبراهيم الشمسان أن تفتقد 
صحبة آخرين؛ فربَّ صاحٍب يغني عن المئين. 
إنه الصديق الذي إذا ثاقفته في شؤون الحياة 
اطلع��ت منه على حكيم َخبَ��ر الدروب، وَعَجم 
األعواد، ورازَ العوائص. وهو العالم الذي إذا 
باحثته في مس��ائل العلم وج��دت لديه كنزًا 
من المع��ارف؛ يفيدك إيّاها، ويفيضها عليك 
غير ضنين، ف��ي تواضع جمي��ل ال تعرف فيه 
تََعُم��لً وال تكلًفا. وه��و الصائد الماهر بفرائد 
المس��ائل؛ الذي يرصدها، ويستيقظها من 
مكامنها في أُمَّات المصادر، ويُصاديها حتى 
يس��تخرج لك خبيئها، ويدعوها إليه فيأتينه 
س��عيًا، ث��م إن��ه يجلوه��ا ف��ي هيئ��ة دقيقة 
محررة، وعبارة محبّرة، وعربية قاصدة تعرف 
الطري��ق إل��ى متغياه��ا ف��ي غي��ر جمجة وال 
التواء، وتهت��دي إلى عقل القارئ بقدم ثابتة 

ال تعرف العثار. 
 ولعل م��ن أجمل الجميل؛ م��ا يتحلى به 
الرجل من خليقة الوفاء. وإني ألشهد أني ما 
وجدت له ضريبًا في إجلله ألس��اتيذه الذين 
علَّم��وه، وفي رفق��ه الحازم بتلمي��ذه الذين 
تلق��وا العلم على يديه. نعم؛ إنه اليُْعنِتُهم وال 
يشقُّ عليهم، بيد أنه ال يرضى منهم في العلم 
بم��ا دون الرضا. ال َجرََم، ج��اء نتاج بَِذارِه من 
طلب العل��م المنتََجبين كزرع أخرج َش��ْطأهُ 
فآزره فاس��تغلظ فاس��توى على س��وقِه، إذ 

يفخ��ر أحدهم حين يق��ول بم��لء الفم: إني 
تلميذ أبي أوس. 

 وأما ُس��همة أبي أوس في مسيرة العلم 
فعج��ٌب من العج��ب؛ إذ يقف الرج��ل مفرًدا 
بي��ن قلة قليلة من أهل العلم الذين يش��هد 
نتاجهم بأن الكم والكي��ف ال يتعاندان، وأنه 
- عل��ى وفرة ما كتب ويكت��ب - ما أخّل يوًما 
برصانت��ه البحثي��ة، وم��ا تجاف��ى ع��ن طلب 
الجدي��د والمفي��د. ولي��س قارئ��ه بواجد في 
عم��ل من أعمال��ه العلمي��ة أثرًا لته��اوٍن أو 
عجل��ٍة أو ابتس��ار. إنما هو البحث المش��بع 

الذي يَُقلِّب المس��ألة عل��ى كل وجه، ويُْعِمل 
فيها الفكر بالتحليل والتعليل واالس��تنباط. 
وإن��ي ألراه في هذا المس��اق مدرس��ة علمية 
جدي��رة باالتباع والمتابعة. وينضاف إلى ذلك 
ما يُلزم الرجُل به نفسه من إقامة الموازين 
الِقس��ط في ما يأخذ وما ي��دع، وفي ما يبديه 
من ملحظ ونق��ود، وما يعتم��ده من أصول 
ف��ي التخيي��ر والترجيح. وهو في ه��ذا كله ال 
يتقص��ى إال دق��اق المس��ائل ومش��كلتها؛ 
نائيًا بنفس��ه عن الطريق المأنوسة والكلم 
الُمعاد، فيكاد كل عمله يكون إضافة وفتًحا 

لمغاليق القضايا النحوية واللغوية، وكشًفا 
عن المكنون من نفائس التراث، وإس��هاًما 
في تأسيس وعي معرفي رشيد به وبدوره في 
ترسيخ الهوية وتحقيق التواصل مع العصر 
على ُهدى وبينّة. ويؤنس��ني ف��ي هذا المقام 
أن أس��تدعي كلمات س��بق لي أن قدمت بها 
أح��د المنجزات الباذخة ألبي أوس، وما أراها 
إال عب��ارة صادقة ع��ن ذات النف��س، أملتها 
طول الصحب��ة، وأُنس المطارح��ة، وبهجة 

المجالسة؛ وفيها أقول: 
»لقد اْس��تَأَحدَ الرجل، وأقره على مكانته 
ف��ي فن��ه الُعدول م��ن أهل العل��م، وعرفوه 
باحثً��ا قد اس��تمرت مريرته على الج��د، آخًذا 
نفس��ه بما في��ه َمنْبَهٌة للعقول، وَمْش��حَذةٌ 
للفهوم. قد راض نفسه على طلب الحقيقة، 
غي��ر َحُفوٍل بالتوافه، ال يَْسترش��ي مدًحا من 
أح��د، وال يعب��أ بتكثير الس��واد عل��ى البياض 
في غير منفع��ة أو عائدة، بل يُوِجُدَك ُمبتغاك 
من أقص��ر طري��ق، وال ينتهي إل��ى رأي حتى 
يتَخبَّرَهُ بانتقال لطيف من الجلي إلى الخفي، 
واس��تدالل بالظاه��ر عل��ى الغائ��ب، وبذلكم 
تتص��ل أس��بابه بالق��ول الراج��ح والمذهب 

المنصور«. 
 أس��أل هللا ألخ��ي أب��ي أوس أن يزي��ده 
توفيًقا إلى توفيق، وأن يديم له نعمة التجويد 
واإلتقان، فما أحوجنا إليها وإليه؛ فإن مثله 

في هذا الزمان قليل. 

 الصامت الحكيم العالم إذا تحدث

وقليٌل مثُل أبي أوس 

د.جاسر عبدالله الحربش

أ. د. سعد عبد العزيز مصلوح

ــنتين وتحديًدا في  بعد عودتي من البعثة بس
عام 1412هـ، عرفُت أن أحد أعضاء هيئة تدريس 
ــم اللغة العربية ال يدعى إال بكنيته وهي  في قس
ــتغراب  ــة واالس ــي الدهش ــا أصابتن ــو أوس(، ووقته )أب
ــم االندهاش التقيُت به  ــى مناداته بكنيته. ورغ إلصراره عل
ــُت عليه قراءة كتيب صغير عن قواعد اللغة النبطية،  وتمني
وبعد موافقته المغلفة بأسلوب مهذب رفيع عدُت أدراجي 
ــدودة رأيته واقًفا  ــار. وبعد أيام مع ــم اآلث إلى مكتبي بقس
ــع مقدًما لّي الكتاب داخل ظرف،  أمام مكتبي بخلقه الرفي
ومع ابتسامته أشاد بالكتاب مشيرًا إلى أهميته للدارسين 
والباحثين. وعرفُت حال اطالعي على الكتاب سبب وضعه 
ــاعري،  ــادى إحراجي وجرح مش ــرف مغلف ليتف داخل ظ
ــا أو لغويًا  ــن تصحيح: إمالئيً ــم تخل صفحة واحدة م إذ ل
ــتاذي في جامعة  ــي أدبه الجم بأس ــلوبيًا. وقد ذكرن أو أس
ــإذا أراد  ــاك ريكمانز(، ف ــوف( البلجيكية، )ج ــان الن )لوف
ــيرها،  ــي على تقصيري في ترجمة النقوش أو تفس معاتبت

أشاح بوجهه كي ال يرى ردة فعلي. 
ــتاذ الدكتور  ــدأُت أتابع أخبار األس ــن تلك اللحظة ب وم
)أبو أوس( كما يحب أن ينادى أو )إبراهيم الشمسان(. 

ــم  ــع أن )أبا أوس( عالمة فارقة ليس في قس والواق
ــة العربية، بل في الجامعة، فمع أنه من الجيل الثاني  اللغ
من أبناء جامعة الملك سعود، هو من القالئل الذين عزفوا 
بإرادتهم عن تقلد المناصب داخل الجامعة وخارجها. في 
ــوبي الجامعة  ــابق الكبير من منس ــوم التس ــن نجد الي حي
ــى تقلد المراكز اإلدارية مع عدم خبرتهم ومع حداثتهم،  عل
ــي »تزبّبت وأنت  ّ ــّي البن جن ــق عليهم قول الفارس فينطب
ــاراة أقرانه-  ــباب عزوفه عن مج ــرم«. ولعل من أس حص
رغبته في استغالل وقته في التأليف والكتابة، ليس فقط 
ــتيفاء متطلبات الجامعة  ــروع- اس بهدف -وهو أمر مش
ــارك وأستاذ، بل تعداه هذا  ــتاذ مش للترقي إلى مرتبتي أس
إلى خدمة المجتمع بمشاركاته الكبيرة في وسائل اإلعالم 
ــة، مثل:  ــاءً داخل المملك ــى »13« وع ــروءة زادت عل المق
الصحف: الرياض، والجزيرة واليوم، والمجالت األسبوعية: 
اليمامة؛ والفصلية: قافلة الزيت، أو مشاركاته في الكتابة 
ــل: الرياض،  ــة، مث ــا األندية األدبي ــي تصدره ــة الت لألوعي
ــل: مجلة  ــخ. وخارجها مث ــة المنورة..إل ــم والمدين القصي
ــدرة والبيان الكويتيتين والدوحة القطرية والمسموعة  س
ــراف على طالب  ــا: اهتمامه الكبير في اإلش ــة. ثانيً والمرئي
الدراسات العليا، الذي وصل إلى »14« طالبًا وطالبة، أربع 

رسائل في الماجستير والبقية لمرحلة الدكتوراه.
ــف والمراجعات  ــي التألي ــة ف ــوده الواضح ــا: جه ً ثالث
ــا »13« كتابًا بعد  ــف »22« كتابًا، منه ــم، فقد أل والتحكي
ترقيته إلى درجة األستاذية. أما األبحاث فبلغت »36« بحثًا 
علميًا محكًما، منها وهو أمر مثير ويندر أن نجده عند الكثير 
ــرت أيًضا بعد  من األكاديميين، أقول منها »23« بحثًا نُش
ــى الجميع ما يقوم  ــتاذ.  وال يخفى عل ترقيته إلى درجة أس
ــه )أبو أوس( من جهود طيبة في المراجعات والتحكيم،  ب
وهو من الواجبات الملقاة على عاتق عضو هيئة التدريس 
ــام »1366هـ« بمدينة  ــوأوس الذي ولد في ع المميز. وأب
ــعود عام  ــته الجامعية في الملك س ــى دراس ــب أنه المذن
»1393هـ« حينما ُعين معيًدا بالقسم، ومما ال شك فيه أن 
ــن عامي -1399 1405هـ  ــته في جامعة القاهرة بي دراس
ــاتذة متميزين في  ــي لها ومع أس ــي أواخر العصر الذهب ف
ــزه البحثي  ــت من عوامل تمي ــرف والنحو، كان مجال الص

والعلمي واألكاديمي.

العالم الصامت

د. سليمان بن عبدالرحمن الذييب

سعد مصلوح وأبو أوس

أبو أوس في مكتبته

.علم ووفاء
إن الكلم��ات لتعج��ز أن تظه��ر قدر 
هذا العالم الجليل والمربي الفاضل 
األس��تاذ الدكتور أب��و أوس إبراهيم 
الشمسان الذي أعطى العربية وقته 
وجه��ده، نظ��ر فيه��ا وتأمل نظامه��ا الصوتي 
والصرفي والنح��وي والداللي، وبحث فيه بحث 
المنق��ب ع��ن الحقيق��ة، المبي��ن ألس��رار هذا 
النظ��ام، الُمبْحر في كتب األقدمي��ن، والمطلع 
على كت��ب المحدثين، ليس��بر أغوارها، ويمعن 
ف��ي محتواه��ا، ويختب��ر كنهها، وم��ا كان هذا 

ليكون إال بالصبر واألناة.
فق��د درس حفظه هللا المس��توى الصوتي 
للعربية في ع��دد من األبحاث، منها: األصوات: 
مخارجه��ا وترتيبه��ا وتصنيفه��ا عن��د الخليل 
وس��يبويه وبعض الظواه��ر الصوتية كاإلمالة 

واإلشمام وغيرها.
بالمس��توى  الصوت��ي  المس��توى  ورب��ط 
الصرف��ي في بع��ض أبحاثه ف��درس التغيرات 
الصوتي��ة للصي��غ الصرفي��ة المتنوعة، ودرس 
العل��ة منطلق��ا م��ن كت��ب  اإلب��دال وأح��رف 
األقدمي��ن، وأفرد المس��توى الصرفي باهتمام 
خ��اص، وظه��ر ه��ذا م��ن مؤلفات��ه الصرفية 

المتعددة التي منها: دروس في علم الصرف.
ووقف عند المس��توى التركيبي في دراسة 
بالجمل��ة  المعنون��ة  برس��الته  الماجس��تير 
الشرطية عند النحاة العرب، ورسالة الدكتوراه 
المعنون��ة بالفعل ف��ي القرآن الكري��م تعديته 
ولزوم��ه، إضافة إلى أبح��اث عمقت المفاهيم 
ووجهت الظواه��ر النحوية ببعد معرفة وعمق 

اطلع. 
ق��دّم البع��د العلم��ي للباحثين ف��ي أعمال 
كثي��رة حملت الفك��ر والتفكر، وكان��ت انطلقا 
ونبراس��ا لدراس��ات جادة ف��ي ميادي��ن النحو 

والصرف. 
ول��م ين��س البع��د التعليمي ف��ي مؤلفاته 
فنادى بتيس��ير الصرف والنح��و، وقدم نماذج 
تُحت��ذى من مثل: ج��دول التدريب��ات الصرفية 

للطلب نظرة منه لتيسر المعرفة لهم.
أم��ا إش��رافه عل��ى طلب��ه ف��ي مرحلت��ي 
الماجس��تير والدكت��وراه فهو أب م��رّب وعالم 
موّجه، س��مته التأني وش��عاره الدقة والعلمية 

والمنه��ج، ال يتوان��ى لحظة ع��ن تقديم العون 
والمس��اعدة ، فم��ن قص��ده وج��ده بح��را ث��رّا 
معط��اء، وهو ما أغدق ب��ه علّي وأن��ا زميل له، 
فلل��ه دره كي��ف يكون م��ع طالبه! وأن��ا طالبه 

وأشرف بذلك.
أما مناقش��اته العلمي��ة فطابعها الهدوء، 
وتقديم الملحوظ��ات مطبوعة جاهزة للتعديل 
مباش��رة، فه��و رحي��م بطلبه، حازم ف��ي رأيه، 
جاد في توجيه طلبه، فقد ش��رفت بأن ناقش 
مع��ي أول رس��الة ماجس��تير أش��رفت عليها، 
اعتراضات��ه  ف��ي  خ��روف  اب��ن  وهي«معايي��ر 
النحوي��ة عل��ى ابن بابش��اذ »، وكان��ت كلمات 
ثنائه على العمل وعلى جودة اإلش��راف شعارا 
لكل أعمالي اللحقة، وقد ش��رفت بمناقش��ته 
عمل آخ��ر لدرجة الدكتوراه أش��رفت عليه وهو 
»الصناعة المعجمية عند البس��تاني في محيط 
المحي��ط«، وق��د أثنى على العم��ل في صحيفة 
الجزي��رة، وكنا إذ ذاك برفقة األس��تاذ الدكتور 
علي الحمد من األردن واألس��تاذ الدكتور أحمد 
مط��ر العطية م��ن س��وريا واألس��تاذ الدكتور 

محمد لطفي الزليطني من تونس.
وش��رفت أن ناقشت معه بعض الرسائل، 
وكان س��محا في تقبل الرأي اآلخر الذي يوجه 

إلى األعمال المتقنة التي يقدمها طلبه.
قلم��ه س��يّال وفكره متّق��د، دائ��م الكتابة 
والمراجعة والتعليق والتنقيب، يمدح في مكان 
الم��دح وينق��د النقد البن��اء ال��ذي ال يمسُّ وال 

يَجرح، بل يُعدل ويوجه.
وهو معجمي كان لي ش��رف مصاحبته في 
دورتي��ن تدريبيتين: واحدة ف��ي األردن والثانية 
في الدوح��ة ضمن مش��روع »معج��م الدوحة 
التاريخي للغ��ة العربية« فنع��م الصحبة تلك، 
وجدتن��ي أمام إنس��ان بما تحمله ه��ذه الكلمة 

من معان، وجدتني أمام مرب، أمام أب موجه.
فهنيئ��ا لنا بصحب��ة عالم، وهنيئ��ا للعربية 
بدق��ة باحث، وهنيئ��ا للمملكة بصرح ش��امخ، 
وهنيئ��ا لم��ن س��طرت كلماته اس��م أبو أوس 
إبراهيم الشمس��ان، أطال هللا عمره وحّس��ن 

عمله، ونفع به العلم والعلماء.

  أستاذ علوم العربية في جامعة الملك سعود 

أ.د. خالد عبد الكريم بسندي

حين بلغني أن الجزيرة الثقافية 
ص عدًدا تكريميًّا لألستاذ  س��تخصِّ
الدكت��ور أب��ي أوس إبراهي��م ب��ن 
سليمان الشمسان أستاذي الكريم 
النبيل الذي ش��رفُت بأن درَّس��ني، 
وناقش أطروحتي في الماجستير، 
وأشرف على أطروحتي للدكتوراه- 
حين بلغني ذلك لم أتردد لحظًة في 
المش��اركة، بل أظ��ن أن ذهني لم 
يدخل في دائرة تفكير هل أش��ارك 
أو ال أش��ارك، فاألمر كان محسوًما 
من��ذ تل��ك اللحظ��ة. ولك��نَّ ال��ذي 
حيَّرن��ي طويلً هو: »في أي موضوٍع 
وكاَن  أس��تاذي؟«،  ع��ن  س��أكتُب 
س��بب حيرتي أني أعلم علَم اليقين 
بأن��ي ل��ن أوف��ي أس��تاذي حقه وال 
عشر معش��ار حقه في أي موضوٍع 
سأتحدث به عنه. وبعد حيرة طالت 
ف��ي  الكتاب��ة  أدرك  ال  ك��دُت  حت��ى 
وقٍت يسمُح بنش��ر ما أكتبه ضمن 
الع��دد التكريم��ّي اخت��رُت أن أكتُب 
عن األس��تاذ المث��ال أبي أوس من 
حي��ُث صلته بطلب��ه، وعنايته بهم، 
ورعايته له��م؛ ألني على يقيٍن أنَّه ال 
يعلُم فضلَه في ذلك س��وى طلبه، 
كما أني لن أس��تطيَع أن أصفه في 
ه��ذا الموضوع بما ه��و أهله، لكني 
التفصيل باإلجمال،  س��أكتفي عن 
فأذك��ر ثلث��ة مواقف حدث��ت معي 
الكريم،  ش��خصيًّا أورِدها للق��ارئ 
وأذك��ر ش��يئًا م��ن فضل أس��تاذي 
، وأشكر كرمه ونبله في تعامله  َعلَيَّ

مع طلبه وأنا واحد منهم.
أم��ا الموق��ف األول فكان حين 
تقدَّم��ت بطل��ب مرِش��ٍد أكاديم��ي 
لكتابة خطة أطروحت��ي للدكتوراه، 
وكن��ُت أرجو أن يكون أس��تاذي أبو 
أوس هو المرشد، وتحدثت معه في 
ذلك هاتفيًّ��ا، فأخبرني أنه في تفرٍُّغ 
علميٍّ مدة عام كامٍل هو العام الذي 

يُفت��رَُض أن أُنِجزَ فيه خطة البحث، 
ولكنَّ��ه أخبرن��ي أيًضا أنه مس��تعد 
فأرش��دني،  واإلش��راف،  لإلرش��اد 
وس��اعدني في رس��م خطة البحث، 
وكان يحض��ُر إل��ى القس��م أحيانًا، 
وفي أحي��اٍن أخرى يدعوني إلى بيته 
العامر لنناقش موضوع األطروحة، 
فيرش��دني دائما إلى ما هو أفضل، 
الخط��ة وعنوانها:  اكتمل��ت  حت��ى 
كت��اب  ف��ي  الموض��ع  »نظري��ة 
س��يبويه«، فقدمتها إلى القس��م، 
وقبلها القس��م، وس��مَّى أستاذي 
أبا أوس مش��رًفا، وهو ال يزال في 
تفرُّغ��ه العلم��ّي، فقبل اإلش��راف، 
وفزت بإش��رافه، وال أظن أن أحًدا 
كان أس��عد منّ��ي يومها، واس��تمرّ 
يُش��رف على عملي ويوجهني وهو 

في تفرُّغه العلمي.
وأما الموقف الثاني فكان بعدَ أن 
َفرِغُت من كتابة أطروحتي للدكتوراه، 
وَقبِلها أس��تاذي بصورتها التي هي 
عليه، دعاني ألحضر األطروحة كاملة 
في ق��رٍص إلكتروني، وحمَّلها كاملًة 
في جهاز الحاسب لديه، وقال لي: مع 
السلمة، وعدّ إلّي بعد أسبوع لتحمل 
أطروحتك إل��ى المطبع��ة. ولم أكن 

أعلُم م��ا يريده أس��تاذي باألطروحة 
في تل��ك اللحظة، ولكن بع��د انتهاء 
الموع��د زرت��ه فوجدت��ه ق��د صمَّ��م 
األطروح��ة وأخرجها إخراًج��ا فنيًّا ال 
يتقنه إال محترف في برامج الحاسب 
اآللي، ثم أعطاني العمل، وقال: اآلن 
اطبعه��ا، وأحضر معك س��ت نَُس��ٍخ 
للقس��م وللجن��ة المناقش��ة. ولعلَّ 
كثيرين ال يعرفون عن أس��تاذي أبي 
أوٍس هذه الصفة وهي إتقانه برامج 
الحاس��ب اآللي إتقانًا الفتا، أما كرم 
نفس��ه فكثير من الن��اس يعلمونه، 
وأجزُِم أنه يندر إن يوجد أستاٌذ يمكن 
أن يفعل ذلك لطالبه، فأي إكرامٍ من 
أستاذٍ لطالبه، وأي نبٍل، وأي فضل.

أم��ا الموق��ف الثالث ف��كان بعد 
الدكت��وراه  أطروح��ة  ناقش��ُت  أن 
ونل��ت الدرج��ة ولله الحم��د، وكنت 
أتابع المقالة األس��بوعية ألس��تاذي 
في ثقافية الجزي��رة، فأثار اهتمامي 
مق��ال ألس��تاذي، وكتب��ت مداخل��ًة 
أناق��ُش فيه��ا المقال م��ن وجهة 
نظري، وأرس��لت المداخل��ة بالبريد 
اإللكترون��ي إلى أس��تاذي، وكنُت قد 
كتبته��ا بص��ورة صالحة للنش��ر في 
الصحيفة نفس��ها، وكنت أرجو من 

لَِع على المداخلة أوال،  أستاذي أن يطَّ
ثم يبدي رأيه في مناس��بتها للنشر، 
أس��تحيي  أنن��ي  نفس��ي  ف��ي  وكان 
أن أرس��لَ المداخل��ة إل��ى الجزي��رة 
الثقافية ولم يرها أس��تاذي قبل أن 
تُنَشر، ففوجئت بالمداخلة منشورة 
في العدد التالي، وكان الذي أرسلها 
إلى الجزي��رة الثقافية هو أس��تاذي 
أبو أوس نفس��ه، وعلم��ت بعد ذلك 
م��ن الدكتور النبي��ل إبراهيم التركي 
أنَّ أس��تاذي أب��ا اوس حين أرس��ل 
المداخلة إليه ق��ال له: »إن لم يكن 
له��ذه المداخل��ة م��كان ف��ي العدد 
الق��ادم فأرج��و أن تنش��روها ف��ي 
موق��ع مقالتي ف��ي العدد نفس��ه«. 
وف��ي الحقيق��ة ل��م أس��تغرِب ه��ذا 
الفعل من أس��تاذٍ آتاه هللا بس��طًة 
في العلم والفض��ل والنبل والخلق 

الكريم.
هذه المواقف الثلثة الخالدة في 
ذهني غيرها كثي��ر، ولكني أكتفي بما 
يس��مح به المق��ام، وأج��زم أن لدى 
ط��لب أس��تاذي قصًص��ا ومواق��ف 
مش��ابهة حدث��ت لهم مع أس��تاذنا 
جميعا، وأظن أنّي سأقرأ شيئًا منها 
في الع��دد التكريمّي نفس��ه إن كان 
بع��ض ط��لب أب��ي أوس ق��د علموا 

بهذا العدد وشاركوا فيه. 
وقب��ل أن أخت��م ه��ذه األس��طر 
أتوج��ه بالش��كر والتقدي��ر للجزيرة 
الثقافي��ة وجمي��ع القائمي��ن عليها 
وعلى رأس��هم الدكت��ور إبراهيم بن 
عبدالرحم��ن الترك��ي؛ له��ذه اللفت��ة 
الكريمة في تكريم أستاذ كبير وعالمٍ 
جليل يس��تحقُّ كل تكريم. وأس��أل 
هللا العظي��م أن يج��زي أس��تاذي أبا 
أوس عن��ي وعن طلبه خي��ر الجزاء. 
وأرجو أن يعذرني أس��تاذي أبو أوس 
إذا اطلَع على هذه األسطر كما عذرني 

ُر فيها. في كل مرةٍ أُقصِّ
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في ركن مه��م من مكتبة وال��دي -رحمه هللا- 
لفتني اس��م أب��ي أوس للمرة األول��ى، ثم حدث 
صم��ت عاب��ر ف��ي الذاك��رة، إل��ى أن انفرط��ت 
سلس��لة من التداعيات، وأب��و أوس الرجل الذي يهطل 

كل حين.
ولدت مجموعة من الرؤى في ذاكرتي تجاه أبي أوس، 
وه��ي ترتبط بمواق��ف واقعية أو بمواقف ف��ي الوجدان 
يبعثه��ا م��ا أراه من��ه أو أس��معه، وقد صنع بواس��طتها 
حض��وًرا راقيًا عن��د المختصين من أس��اتذته وأصدقائه 

وتلميذه وقبوالً جميلً في اإلعلم والتجمعات العامة.
وف��ق  ويتح��رك  ومعرف��ة،  عل��م  رج��ل  أن��ه  األول: 
موجهاتها دائًم��ا، ولذلك تجده في اللجان واضح الرؤية 
وصريح العبارة في ش��رح رأيه وربط��ه بالجانب العلمي، 
وحين يعلو الموقف العاطفي أو اإلعلمي، فإن أبي أوس 
أبرز مْن يعيد النقاش إلى إط��اره العلمي، ولئن اختلفت 
مع��ه، فإنك مرتب��ط باس��تدالالته ورؤاه، وتناقش��ها وال 
تناقش األشخاص؛ بل إنه يحفزك بهدوئه وحرصه على 

وضوح الرأي حتى في مخالفته.
ومن أبواب ذلك ومفرداته حرصه على ضبط المنهج، 
وتتبعه لذلك فيما يناقش أو يقرأ أو يعقب؛ وحرصه على 
قي��م النزاه��ة العلمية في الكتب والمناقش��ات العلمية، 
وتجد أث��ر ذلك في تواصله من جهات الفحص والتحكيم 
من وكاالت البحث العلمي أو المجلت العلمية المحكمة، 
أو تواصله الش��خصي مع الباحثين وجهات النش��ر، كما 
أن ذل��ك يمث��ل قيم��ة عالية عن��ده، ولذلك يتح��دث عنها 

ويناقش فيها.
الثان��ي: أنه رجل وفاء مع أس��اتذته، وه��ذا يتضح لي 
ف��ي مقاالته وأحاديث��ه المتعددة المتنوعة عن أس��اتذته 
في مصر والسعودية، وكان موقف طريف عندما تفضل 
د.أحمد الضبيب بدعوتنا إلى منزله واس��تضافة مجموعة 
باحثي��ن، ثم فوجئت به يس��لم أبا أوس أوراًقا مطوية أو 
دفت��رًا صغيرًا، ألفاجأ الحق��ا بكتابة وحديث عابق بالوفاء 
م��ن أبي أوس عن أس��تاذه د.الضبيب، وبحثه الش��عري 

معه، وذكريات التلمذة عليه.
الثال��ث: أنه رجل نبل م��ع أصدقائه، وين��در أن ينجز 
صديق له علًما، أو يرحل آخر؛ إال وتجد أبا أوس من أسرع 
الناس اس��تجابة لدواعي الوف��اء والكتابة عنه، وتلمس 

جوانب الجودة واإلحسان والتميز، وبيان ذلك للقراء.
الرابع: أنه رج��ل ِقيم مع تلميذه، فعلقته بهم علقة 
احت��رام وعلم، ومن هنا يس��عى ف��ي مصالحهم، كما أنه 
ال ينفك يس��أل عنه��م، وعندما يتميز أحده��م فإنه يتابع 
ش��أنه كاملً، فيقترح طباعة رس��الته عل��ى جهة علمية، 
وربما تابع التفاصيل وأش��اد به��ا، وقد وجدت به حرًصا 
على تلميذ أصدقائه، بما يعني أنه يجمع أمرين من أبواب 

الوفاء والحرص.
وم��ع أني لم أش��رف بالتتلمذ المباش��ر عليه أنس��ب 
نفس��ي إلى هذه الفئة بسبب السن، وبسبب ما يتحفني 
ب��ه من رؤى، وأتعل��م منه من أفكار، ول��ذا أجد منه دعًما 
ممي��زًا، كما يج��د الطلب منه رس��ائل اإلش��ادة والدعم 

والمؤازرة.
الخامس: أنه رجل ال يعترف بحاجز السن ليمنعه من 
الولوج في مظاهر الحداث��ة الجديدة، فقد بادر مبكرًا إلى 
المنتديات اللغوية، وأس��هم بفعالية ف��ي صفحاتها، ثم 
بدأ بتويتر، ورأيته يحث اآلخرين من األفراد والمؤسسات 
على نقل عطاءاتها من مس��توى تقليدي إلى المس��توى 

التقني الحديث.
ومن هنا يأتي إسهامه وقيامه بالمشروعات العلمية 
الممت��دة، فهو ش��ريك علمي في موس��وعة الس��لطان 
قاب��وس ألس��ماء الع��رب، وش��ريك علمي ف��ي المعجم 
الطلب��ي الصادر عن وزارة التعليم، كم��ا أنه دائم الجديد 
العلمي من كتبه أو أبحاثه أو مقاالته، بل تجد فيه حرًصا 

على االستمرار والتنوع.
ولعل هذا من أس��باب وعيه وتس��امحه في معالجة 
مس��ائل اللغة من ناحي��ة القبول والرف��ض، حيث يأخذ 
المس��ائل م��ن الناحي��ة التطبيقي��ة مس��تصحبًا بعدها 
االجتماع��ي، ومخطًط��ا متنبًه��ا لكيفي��ة تطبيقه��ا، وأن 
المس��ائل العلمية ال تعني الفرض واإللزام، وإنما يتعين 

تقريبها وتقديمها بصيغة أليق.
الس��ادس: أن��ه رجل إصلح وإس��هام ف��ي مختلف 
المجاالت، فهو نش��ط في التصوي��ب المنهجي واللغوي 
والثقافي، وحاضر في عديد من الندوات متحدثًا ومعلًقا، 
وينتمي إل��ى عدة مجالس ولج��ان ناق��لً رؤاه الحقيقية 
الدقيقة، وال يجد أي غضاضة أن يطرح ما يخالف الجميع 
إن كان رأيه الصريح، كما ال يجد أي تردد أن يحمل مشعل 

التنبيه على خط�أ متراكم، أو غائب عن المسؤول.
الس��ابع: أن��ه رجل منتظ��م الخطاب��ات، فم��ا يكتبه 
ويطالب به، هو ذاته ما يُنظر له في أحاديثه، بل إنه ذاته 

الذي يطبقه على نفسه، ويراسل به أصدقاءه.
ويمكن هنا أن نش��ير إلى تكتل األس��رة التي صنعها 
وس��اندته، حيث نجد فيه��ا تميزًا علميًا، وبروزًا مش��رًفا 
يدّل على رؤية متماسكة يتحرك فيها، وقد كان اسم )أم 
أوس( وحضوره��ا العلم��ي القوي ومداخلته��ا المميزة 

إحدى أمارات النجاح في األسرة جميعاً.
الثام��ن: أن��ه رج��ل ح��رص ومتابع��ة للمش��روعات 
الناجح��ة، وبم��لء فمه � وربما بفخ��ر � تجده يتحدث عن 
نجاحات أساتذته وأصدقائه وطلبه، بل ومن ال يعرفهم، 

فهو متصالح جًدا مع ذاته.
وهنا أتذكر ثناءه المس��تمر على ما أنجزه الجيل الذي 
تله وربما تلميذ تلميذه في أعمالهم العلمية التخصصية 
بالن حو واللغة العامة، وربما وجدته يقدمهم في الرأي، 

ويستشهد بهم.
التاسع: أنه رجل تواضع وخفاء، فظل بعيًدا عن اإلعلم 
س��نوات طويلة، كما ظل مبتعًدا عن النشر والكتابة في 
الوس��ائل العامة، إلى أن اتخذ قراره في سنواته األخيرة، 
لينتقل إلى الجزي��رة الثقافية بزاويته التي عرفه كثيرون 
بها، وأتاحت له النشر والمتابعة للقضايا المتنوعة، كما 
تحولت إلى منبر للس��جال مع القضاي��ا التخصصية التي 

قربها إلى الحيز الثقافي العام.
ماذا صنع أبو أوس كي يحصد كل هذا الحب والتقدير 
والحض��ور؟ فله أن يفتخر، إذ نج��ح في حصد الصداقات 
وتكوي��ن جب��ل م��ن الحب وجي��ل م��ن التلمي��ذ، وهذه 
االلتفات��ة من صحيفة الجزيرة م��ا هي إال قبلة عابرة على 

جبين العلم والمعرفة واألخلق.

ماذا يفعل أبو أوس؟

د . عبدالله الوشمي

من جميل األشياء الجميلة أنها 
قد تستعصي على النسيان، وربما 
كان نس��يانها أعصى من تذكرها؛ 
وإني ال أنس��ى عندما أُْعلِنَْت أسماء 
المقبولي��ن لدراس��ة الماجس��تير 
ف��ي جامع��ة المل��ك س��عود ع��ام 
1424ه�2002-م جعلت الجامعة 
ل��كل طالب أس��تاًذا أو أس��تاذين 
فكن��ُت  الش��خصية  للمقابل��ة 
عن��د أس��تاذنا أب��ي أوس إبراهيم 
الشمسان، وكنت وقتها أتوجس 
خيف��ة م��ن أيِّ مقابلة ش��خصية، 
فدخل��ت مكتبه للمقابل��ة في أول 
لقاء ل��ي بأس��اتذة جامع��ة الملك 
س��عود، وم��ع أب��ي أوس خاص��ة 
فق��د كنت أس��مع به وربم��ا قرأت 
بعض ما كتب فتفاجأت بشيء من 
التعامل لم يكن في حس��باني من 
روعة االس��تقبال وتهل��ل الوجه، 
فاطمأن قلب��ي وهان عندي بعض 
م��ا كن��ت أتهيب��ه، فط��رح بع��ض 
األسئلة اللطيفة والملطفة إلى أن 
امتد الس��ؤال إلى التخصص الذي 

أرغب فيه، فبينت له رغبتي وميولي 
نحو الدراس��ات النحوية، فما فتئ 
أن ذكر مسألة نحوية ثم طلب رأيي 
فيه��ا. اس��تعجبت من الس��ؤال، 
وقلت: رأيي أنا؟ قال: نعم. أعطيته 
رأي��ي، ثم ق��ال ال ب��د أن يكون لك 
رأي، فخرجت م��ن عنده وأنا أتمتم 
بكلم��ات الثن��اء حول أخ��لق هذا 
األستاذ الذي اس��تلطفني في أول 
لقاء وه��و لما يعرفن��ي بعد، ثم ما 
لبث أن طمأنن��ي بالقبول قبل أن 
تخط��و قدمي نحو الب��اب، وتمنيت 
أن يدرَّس��ني، فكان ذل��ك في أول 
فصل في الماجس��تير ثم بعد ذلك 
بش��هادة  وكان  الدكت��وراه،  ف��ي 
الجميع من زملئ��ي في المرحلتين 
بأنه أستاذ دراس��ات عليا بالدرجة 
األول��ى؛ إذ يمن��ح الطال��ب حري��ة 
في ال��رأي والتعبي��ر، وربما -وهذا 
حصل لن��ا مع��ه كثيرًا- ق��دَّم رأي 
الطالب على رأيه، حتى إننا نش��عر 
بنش��وة فرح، وكأننا قد استوثقنا 
بعَض المسائل التي ندرسها مما 

نجده من إشادة برأي ونحو ذلك.
تكتس��ب  ال  ث��روات  األخ��لق 
بالحيل��ة وال باإلرث ب��ل هي هبات 
م��ن هللا يؤتيه��ا من يش��اء، ولقد 
كان أس��تاذنا أب��و أوس مدرس��ًة 
ف��ي أخلق��ه وتعامل��ه م��ع طلبه 
وق��د ضرب أروع ال�ُمثُل في تحمله 
ووقوف��ه  وس��ؤاالتهم،  لطلب��ه 
معهم في وضع خططهم البحثية، 
وكان يق��ف م��ع كل طال��ب يأت��ي 
إلي��ه لمعالج��ة ما ي��رد علي��ه من 

ل��م  وإن  البح��ث،  ف��ي  إش��كاالت 
يكن ه��و المش��رف عل��ى البحث، 
يهاتف��ه  أو  يأتي��ه  م��ن  ويُْش��ِعر 
بفرح��ه بذل��ك ويهشُّ ل��ه، وربما 
مازح��ه اس��تلطاًفا، برغ��م م��ا هو 
ِة  فيه من َعنَِت المحاضرات وُش��قَّ

التدريس:
تَلَ��ذُّ ل��ه الم��روءةُ وه��ي ت��ؤذي              

ومن يعَشق يلذُّ له الغراُم
       الدق��ة والتنظيم من صفات 
أس��تاذنا أبي أوس التي الزََمتُْه في 

حيات��ه العلمية، ولعل��ي ال أبالغ إذا 
قل��ت: إني لم أرَ مثله في ذلك، وكل 
من ناقشه أستاذنا رأى ذلك ظاهرًا، 
فق��د كان يعطي الطال��ب ما وجده 
م��ن ملحوظ��ات أثناء المناقش��ة، 
ثم بعد ذل��ك يعطيه إياها مطبوعة 
مرقم��ة بالس��طر والصفح��ة؛ كي 
يري��ح طلبه فل يتأخروا في تعديل 

الملحوظات.
    وأس��تاذنا مع ذلك كله كاتب 
من الطراز األول  قلما تجد مثله في 
عصرنا المتبجح بالعجلة والسرعة، 
فتحيتي من هذه الصحيفة موجهة 
)صحيف��ة  الصحيف��ة  ه��ذه  إل��ى 
الجزي��رة الثقافي��ة(؛ إذ ل��م تنَس 
كاتبه��ا الذي امت��دت خدمته معها 
بَِعي  الطَّ س��نوات وس��نوات. ومن 
أن تع��روَ كل طالب من طلب هذا 
األستاذ الكبير نشوةَ فرح لما يرونه 

من إجلٍل ألستاذهم وإكبارٍ له.

 *أستاذ النحو والصرف المساعد بجامعة 

المجمعة- كلية التربية بالزلفي

إّن هذا المقاَل ال يرنو إلى حصرِ 
الخصائ��ص العلمي��ِة واإلنس��انيِة 
والتربويِة التي يتحلّى بها س��عادة 
األستاذ الدكتور إبراهيم الشمسان 
)أبو أوس(، بل يهدُف إلى اإلشارةِ 
إل��ى ما لف��َت نظ��ر الكات��ب منها، 
فأبو أوس من جي��ٍل مبارٍك، أثرى 
الس��احَة العربيَة، فهو ش��خصيٌة 
علمي��ٌة ثقافي��ٌة تتص��ف بالعم��ِق 

العلمّي الرصين.
إّن القل��َم ليعج��ز عن��د الكتابِة 
عن إنساٍن عالمٍ وجليٍل بحجمِ أبي 
أوس، فكيف إن كان هذا اإلنسان 
العال��م جاًرا لمن يكتب؟ فإن األمرَ 
يزداُد أمانًة ف��ي الكتابِة، حتى إنني 
أقُف حائرًا أماَم هذه المس��ؤولية 

الجسيمة.
اللق��ُب  )وه��و  أوس  أب��ا  إّن 
الكريم( أستاٌذ  المحبُّب ألس��تاذنا 
ومعل��ٌم حقيق��ي، فقد تتلم��ذ على 
يديه الكريمتين عدٌد ال بأس به من 
طلبِة العلم، ويشهُد كّل من عرفه 
أنه تعلّم منه الش��يَء الكثيرَ علميًا 
وُخلُقيً��ا،  واجتماعيً��ا  وأكاديميً��ا 
فيس��تحُق من��ا ه��ذا العال��م الذي 
أمضى سنين عمره في خدمة لغته 
ووطنه وقفَة احترامٍ وتقديرٍ وإكبارٍ 

وإجلٍل.

وعندم��ا يتحدُث الش��خُص عن 
إنس��انيته؛ فإن ما يمي��زه في هذا 
الجانب أنه - أطال هللا في عمره - 
قريٌب ومحبوٌب من زملئه وطلبته، 
حت��ى إنه ف��ي كثير م��ن األحيان ال 
يُْش��ِعُر الطال��ب أو المتح��دّث أنه 
أكثر منه علًم��ا - وإن كان هذا هو 
الواق��ع الفعل��ي - ويش��هد بذلك 
كلُّ م��ن تعام��لَ معه م��ن الزملءِ 
والطلِب، وإذا أردَت أن تصَف هذا 
األم��ر فل تمل��ُك إال أن تق��ول إنه: 

تواضُع العلماءِ.
وفي الرحلِت التي كان ينظمها 
وآدابه��ا  العربي��ة  الللغ��ة  قس��ُم 
بجامع��ِة الملك ِس��عود أكبر دليل 
على هذا التواضع وتلك اإلنسانية، 
فق��د ش��اهدتُه غي��ر م��رة إنس��انًا 
متواضًعا، يخال��ط الزملء ويتحدُث 
معه��م ويمازُحه��م، فيأن��ُس ب��ه 
جليُس��ه لم��ا يج��د في��ه م��ن روِح 
الدعابة، وه��ذا يدل على ُخلٍُق نبيٍل 
امتاز به، فمن أكثر ما يميز أستاذنا 
الجليل إنس��انيًا ُخلُق��ه النبيل في 
تعامله م��ع اآلخرين حتى في عتابِه 
لهم فإنه يتبُع أس��لوبًا عزّ نظيره - 
بتُه ش��خصيًا مع أستاذنا  وهذا جرّ
الكريم - فهو عتاٌب محبٌب، أبوّي، 

تعليمّي، ذو فائدة مستقبلية.

وإذا أراد الش��خص أن يص��َف 
أس��تاذنا الجلي��ل فهو ف��ي األدِب 
معل��ٌم، وف��ي النح��و جب��ٌل، وف��ي 
الثقافِة بحُر، وفي الكتابِة والتحدِث 
بالفصحى كتاٌب نحوّي، وفي الفكرِ 
علٌم ش��امٌخ، فهو من أبرز مؤيدي 
الكتاب��ة والتحدث باللغ��ة العربية 
الفصحى  ف��ي وجه هذا االنتش��ار 
األجنبي��ة، حتى  للغات  اللمح��دود 
إنه ف��ي كثير من األوقات يدعو إلى 
ترِك بعض المصطلحاِت الشائعِة، 
ويضُع ب��دالً منها مصطلًح��ا عربيًا 
من فك��ره الخالِص، ومما أذكُر في 
هذا الجانب أنه طالَب أن يُستبدل 
بمصطل��ح  )الوثّ��اب(  مصطل��ح 
)الواتس��اب( وغي��ر ذل��ك الكثي��ر، 

فيس��تحُق أن أُطل��َق علي��ه لق��ب 
الفصحى  العربي��ِة  اللغ��ِة  )نصي��ُر 

ومؤيدها(.
العلمي��ِة  صرامت��ه  ع��ن  أم��ا 
م��ن  الرغ��م  فعل��ى  المنهجي��ِة، 
تواضِعه وُخلُقه النبيل كان صارًما 
في المس��ائِل العلمية، وقد عرفتُه 
في ه��ذا الجان��ب عن��د االختبارات 
التي كنّا نعقدها مع سعادته لطلبِة 
الدراس��اِت العليا، فكان - حفظه 
هللاُ - يلزمه��م بالتح��دث باللغ��ِة 
العربيِة الفصحى، وكانت أس��ئلتُه 
تهدُف إلى بناءِ جيٍل يهتّم بالتفكير 

المنطقّي السليم.
 وتظهُر ه��ذه الصرامُة العلميُة 
المنهجيُة في مناقشاته للرسائل 

العلمي��ة - التي كن��ُت أحرُص على 
حضوره��ا للفائ��دةِ - ف��ل تجُد في 
ملحوظاتِه إال ذلك العالِم الذي يقدُّم 
لطلب��ه كّل م��ا يفيدهم بأس��لوٍب 
واضٍح ومفيٍد، فأبو أوس مدرس��ٌة 
حقيقي��ٌة في هذا الجان��ِب العلمّي، 
فاالهتم��اُم بمثِل ه��ذه األمور يأتي 
م��ن واقِع األمان��ِة العلميِة، فهو ال 
يرضى ولن يرض��ى لطلبه ومحبيه 

إال األعلى واألفضل.
فأستاذنا عالٌم موسوعّي ودليل 
ذل��ك ه��ذه المؤلف��ات الت��ي تزخُر 
بها المكتب��اُت العربي��ُة وأصبحت 
مراجع لآلخرين، والمّطلُع على هذه 
المؤلفاِت يستطيُع معرفَة المنهج 
العلم��ي ال��ذي امتاز ب��ه، فكتاباته 
تتصُف بالموضوعيِة والحياديِة في 
الم��ادة المطروح��ة، وعدم  تناول 
التس��رع ف��ي إص��دار الحك��م قبلَ 
اس��تقصاءِ القضي��ِة واإلحاطة بها 
ودراستها دراسًة فاحصًة، إضافة 
إلى أن��ه ال يُحّمل األم��رَ المدروَس 

أكثر مما يحتمل.
فنس��أُل هللا َأن يم��دّ لن��ا ف��ي 
عمره، ويبارَك ف��ي صحته، ويبقيه 
ذخ��رًا للغ��ِة العربي��ِة، فه��و قامٌة 
فكري��ٌة علمي��ٌة عربيٌة وإس��لميٌة، 
وأحُد األعلم الكبار في هذا القرن.

ذات ي��وم من ع��ام 1984م حض��رُت إلى 
بيت المش��رف على أس��تاذنا العلمة الدكتور 
محم��ود فهم��ي حج��ازي ألعرض م��ا أنجزته 
من رس��التي للدكتوراه، وكان��ت عن )البحث 
الدالل��ي في مفاتيح الغيب للفخر الرازي(. دار 
الحديث، وأثن��اءه وقعت عيناي على كتاب ذي 
تجليد أزرق سميك عنوانه )الجملة الشرطية 
عند النحاة العرب( ومدون اسم صاحبه عليه: 
أبو أوس إبراهيم الشمس��ان. ولما كان أحد 
فصول رس��التي للدكتوراه بعنوان )التركيب 
الش��رطي( فقد اس��تأذنت أس��تاذي الدكتور 
حجازي الس��تعارة هذا الكت��اب األزرق. فإذن 
ل��ي بع��د أن ق��ال: رس��الة جيدة فيه��ا جهد 
كبير! ثم أخبرني أنها رس��الة كانت بإشرافه؛ 
فأدرك��ت أن اش��تراكنا في انضواء رس��التينا 
تحت إشرافه جامٌع وآصرةٌ بيني وبين صاحب 
الرسالة. ولعل ذلك ما جعلني أشعر لحظتها 
بقيمة معنوية مضاعفة لتلك العبارة الواصفة 
الوجي��زة )رس��الة جي��دة فيها جه��د كبير!(. 
وبعد أن قرأت رس��الة الشمس��ان أيقنُت كم 

كان��ت عب��ارة أس��تاذنا دقيقة إل��ى أبعد حد! 
لقد وض��ع الكلمة/ المفتاح الت��ي قد ال تكون 
ثم��ة كلم��ة أخرى تص��ف – على وج��ه الدقة 
والشمول- كل عمل قدمه الشمسان: إنها 

كلمة )الجهد(! 
ومع هذه الرس��الة، ثم بع��د ذلك مع أعمال 
أخ��رى للشمس��ان، وبع��د أن جمعتنا أس��عد 
األقدار بأن نعمل مًعا في قس��م اللغة العربية 
بجامع��ة الملك س��عود لم��دة خمس��ة أعوام،  
عاين��ُت ف��ي الشمس��ان انطب��اق وص��ف ابن 

الرومي:
ــــســــآُم وال ــــــــُن  األَي يــعــتــريــه  ال 

ــاُم ــم ــج ــت ـــه اس ــا الـــجـــهـــُد ل ــم ــأن ك
وباألحرى عاينُت قول أبي تمام:

ــدَهُ  ــه َـــك ُج ـــال ـــِه أَن ــَت بِ ــل َ ــل وََمــتــى َح
ـــــدَت بَــعــدَ الــُجــهــِد فــيــِه َمــزيــدا  وَوََج

بَّـــمـــا  ُمــتَـــــَوقِّــٌد مِــنــُه الـــزَمـــاُن وَرُ
ــدا ــي ـــَن بَــل ـــري ـــآَخ ــــاُن ب ــــزَم كــــاَن ال
وم��ن ينظ��ر مث��لً ف��ي كت��اب الشمس��ان 
)مساحة لغوية(، ويقف على المسائل البالغة 

الرهاف��ة التي وق��ف إزاءها بتدقيق��ه وتحريه 
وتنقيب��ه، فإنه يجد الش��اهد تلو الش��اهد على 

ديدن الجهد الذي يتصف به هذا الجليل.
بيد أنن��ي أتصور أن ه��ذه المنقب��ة الجليلة 
نفس��ها ه��ي البواب��ة المفضية إل��ى المناقب 
األخر في ش��خصية الشمس��ان. وهنا تأتي في 
الص��دارة س��مة أس��لوبية ذات توات��ر ملحوظ 
عن��د الشمس��ان. وأعن��ي به��ا اختي��ار التعبير 
ب�)أس��تاذي( عندما يتحدث ع��ن أي فاضٍل من 
العلماء قدّم له يًدا ف��ي التكوين العلمي. فهذا 
الرب��ط الذي يخت��ار فيه أن يضيف نفس��ه إلى 
أس��تاذه، وأستاَذه إلى نفس��ه، إنما هو مؤشر 
ذو مغزى في إقامة علق��ة التضايف الحميمّي 
بينهم��ا، وكأن وجود األول )األس��تاذ( س��بٌب 
لوج��ود ال��ذات المتكلمة، أو كأنها إش��ارة إلى 
أن ه��ذا األس��تاذ أف��رغ أس��تاذيته وأمحضها 
لهذه الذات المتكلمة تحدي��ًدا. ومن ثم فتأكيد 
انتس��اب ال��ذات إلى أس��تاذها إنما ه��و تأكيد 

العرفان واالمتنان.
ثم تأت��ي منقب��ة )الرحابة الفكري��ة(. فمن 

يبذل الجهد الحقيقي يدرك قيمة بذل اآلخرين 
لجهدهم. ولعلك تجد ذلك في الشمس��ان بما 
يجعله خارج عنت كثيرٍ من النحويين، أو فقهاء 
اللغة، الذين يخش��ون من بوار ما استظهروه 
م��ن قواعد، وم��ا حفظوه من معايي��ر. خذ مثلً 
عل��ى  القائم��ون  »يغف��ل  الشمس��ان  ق��ول 
التراكيب واالس��تخدامات  التصحي��ح ظ��روف 
اللغوي��ة الت��ي يقوم��ون عل��ى تقويمه��ا. فما 
يرون��ه من قبيل المخالفة اللغوية قد يكون له 
أس��بابه الخاص��ة التي ال تجعل��ه ظاهرة لغوية 
عام��ة... وقد نجد أن ما يظنه المصحح اللغوي 
خطأ - ألنه يقيس��ه على استخدام سابق- هو 
من قبيل التطور اللغ��وي، واالحتياج إلى معنى 
جدي��د...«. والحقيقة هي أننا نخس��ر كثيرًا في 
توجهنا اللغوي، وفي تخطيطنا اللغوي، إن لم 
نجعل  المعنى- كما أكد الشمس��ان هنا، وفي 
غي��ر هنا- هو الذي له الصدارة في الرؤية، وفي 

األداة.
وال ش��ك أن حديث المناق��ب يطول مع أبي 

أوس.. العالم الجليل الذي أحبه وأحترمه!!

 مدرسة العلم واألخالق

 اإلنساُن العالم

عرفت الشمسان قبل أن أراه 

د. سعود بن أحمد المنيع

د. منذر ذيب كفافي

مع لجنة مناقشة الماجستير

في آن آربر بين األستاذين راجي رموني ومكاريوس وإلى الشمال األستاذ محمد الخميس

د. محيي الدين محسب 

م��ن األش��ياء الجميل��ة في الحي��اة أن 
تلتف��ت إلى ال��وراء بش��يء م��ن الحنين، 
وأن تس��تخدم القل��م لنس��ج ث��وب م��ن 
الكلمات عن هذا الوراء )فالحياة لحظات 
متوالي��ة، وأن تعي��ش كل لحظ��ة فيه��ا 
يعن��ي أن��ك ناج��ح(، وغني ع��ن القول إن 
ف��ي زواي��ا حي��اة كل امرئ علم��ات ذات 
توهج تعس��ر مقاومته، أو اإلش��احة عنه، 
وهاأنذا يقتس��مني نهب��ان، نهب ينزع بي 
نحو خوض غمار بحر الكتابة وبش��يء من 
الخج��ل ع��ن قام��ة بمثل قامة أس��تاذي 

إبراهي��م  أوس  أب��ي  الدكت��ور  األس��تاذ 
الشمس��ان؛ إذ ل��ن أك��ون بمأم��ن م��ن 
التقصي��ر ف��ي حق��ه، ونهب آخ��ر يريد بي 
القعود عن هذا األمر، لكن كبت العواطف 
مض��ر بالنف��س البش��رية، فالكتاب��ة رئة 
ثالث��ة تتنفس م��ن خلله��ا، اجتمعت أنا 
وثلة م��ن زملء المرحلة في س��ياق زمني 
معين كنا فيه ضيوفا عل��ى اللغة العربية 
ف��ي كلي��ة اآلداب بجامعة الملك س��عود 
بالري��اض، وكنا على مائ��دة أحد قاماتها، 
كان أس��تاذنا الدكتور إبراهيم الشمسان 

علمة باس��قة ذات طلع نضي��د من العلم 
واألخ��لق والرق��ي والنص��ح، س��رعان ما 
انعق��دت بينن��ا وبين��ه ألفة عجيب��ة، وبدأ 
ش��لل من الحب يتدفق بقوة في نفوسنا 
نحوه، أس��تاذنا علم فعلّ��م، أعجبنا به إلى 
حدّ االنبهار، يمتلك قدرة عالية في تفحص 
اآلراء واالحتم��االت وتوظيفها في أبوابها 
المختلف��ة، ه��و وج��ه للعربي��ة مش��رق، 
مسكون بالوفاء ألساتذته وزملئه تشهد 
بذل��ك مقاالت��ه وكتابات��ه، وهبن��ا طرق��ا 
ف��ي التفكير فري��دة، ودفع بن��ا نحو فهم 

للمس��ائل بأس��لوب محبب، فاألس��اتذة 
يمشون وأستاذنا يطير، ال تزال نقاشاتنا 
مع��ه عالقة بالذاكرة متناث��رة في زواياها 
هنا وهناك، قد حفرت في نفوسنا أخاديد 
تجري فيها كلماته العذبة يصعب ردمها، 
مهم��ا أظلتن��ا س��حب الحياة س��تبددها 

خيوط شمس ذكراه الجميلة.
يمطر الجميلة  كالسحب  كــالمــك 

ــر ــيّ ــغ ــــــاال ي يــغــيــر أحـــــــواال وح
تسامروا حين  ــاب  ــح األص ــرك  ــذاك ت

تسهر القلب  في  البيضاء  وأحرفك 

يات ال تغيب ذكر
د. راضي الرويلي
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األس��اتذة  بي��ن  المش��ترك  تج��اوزت  م��ا  إذا 
الكبار، من جي��ل الروَّاد، ف��ي المملكة العربية 
ير المألى بالكفاح  الس��عودية وغيرها، من السِّ
ف��ي التعليم، حت��ى بلوغ الدرج��ات الُعل، عل��ى الرغم من 
وعورة الطريق ووحشة المسلك -آنذاك-؛ ومن مسارد 
المؤلفات واألبحاث التي أثروا بها المكتبة العلمية، ومن 
قوائم عناوين الرس��ائل العلمية التي أش��رفوا عليها أو 
ناقش��وها، وم��ن المناصب اإلداري��ة الت��ي تقلدوها في 
الجامعات وغيرها، ومن الجوائز والشهادات واألوسمة 

التي نالوها...
وإذا ما تجاوزت كلَّ ما يُنس��ب إلى كلِّ أس��تاذ من أولئك 
العظماء، من تميُّزٍ في الفكر أو المنهج أو العبارة، أو فيها 
جميًعا، حين يؤلف، ومن تفرٍُّد في طريقة التعليم، وإدارة 
الحوار، وإثراء النقاش حين يُعلِّم، ومن تحلٍّ بحلية أهل 
العل��م، من التعبُّ��د الخالص لله تعال��ى بالعلم، وخفض 
الجن��اح، ول��زوم القناعة والس��كينة والوق��ار والمروءة 
والرفق، وهجر الترفه ومجال��س اللغو واللغط، وإطالة 
التأم��ل والتثب��ت، وكب��ر الهمة وعظم النهم��ة في طلب 
العل��م، واألمان��ة العلمي��ة الظاهرة في نقل��ه ومذاكرته، 
والك��رم الفيَّ��اض ف��ي بذله والج��ود به، واالنج��ذاب إلى 
مس��اعدة طلب العلم واألخذ بأيديه��م، والغرام بالكتب، 
وإرخاص األموال في جمعه��ا، واالنقطاع إليها، وتقديم 

صحبتها على ملذات الحياة ومتعها...
إذا م��ا تجاوزت كلَّ هذا المش��ترك بين الرعيل األوَّل من 
اها إال الذين صبروا،  األس��اتذة، من الخصال التي )ما يلقَّ
اه��ا إال ذو ح��ظ عظيم(، ف��إنَّ ألس��تاذي األكبر،  وم��ا يلقَّ
سعادة األستاذ الدكتور إبراهيم بن سليمان الشمسان، 
بعد ذلك كل��ه )باقيًا(، باقيًا تكمن في��ه خصوصيته التي 
أنع��م هللا تعالى بها علي��ه، ويكاد ينعق��د إجماع كلِّ من 
تلمذ له على نس��بتها إليه، واعتقاد أن��ه ال منازع له فيها 
ف��ي زمانن��ا هذا. ذل��ك الباق��ي هو طاق��ة )األب��وَّة( التي 
خلطها هللا تعالى بروحه ولحمه ودمه، فاس��تطاعت أن 
تتجاوز حدود بيته وأس��رته، لتنطلق في اآلفاق على مدى 
عش��رات السنين، لتتسع أطنابها كلَّ من تعلَّم عليه من 

طلب العلم.
(؛ ترى األس��تاذ الشمس��ان )حين  وألنَّ )األب��وة(: )ُحبٌّ
تكون علقة غيره من األس��اتذة بطلبهم هي علقة الفم 
ب��األذن، والقلم بالورقة، والمتن بالحاش��ية(: يُقبل على 
طلب��ه، في قاعة الدرس، أو في قاعة المناقش��ة، أو في 
جلسة اإلرش��اد، أو في مجلس المؤانس��ة والمسامرة، 
أو حتى في المكالم��ة الهاتفية العابرة؛ فتتفتح له أبواب 
القلوب مروًجا من القب��ول واالرتياح؛ فيكون لكلِّ كلمٍة 
منه وق��ٌع نافٌع ف��ي النف��وس، يتعالى على الس��قوط أو 
النس��يان؛ ويكون ل��كل حضور أو لقاء مع��ه نقٌش خالٌد 
في ج��دار الذاكرة، يأبى المح��و أو التغير، فيخالط بوقعه 
ونقش��ه أنفاس طلبه، فم��ا يلبث أحده��م حين يدرس 
علي��ه، حت��ى تراه ولس��ان حاله يقول ق��ول العباس بن 

األحنف:
تتبَّع الحبُّ روحي في مسالِكِه 

حتى جرى الحبُّ مجرى الروِح في الجسِد
وألنَّ )األبوة(: )حرص(؛ ترى األس��تاذ الشمسان )حين 
يخ��رج غي��ره من األس��اتذة م��ن قاع��ة ال��درس أو قاعة 
المناقشة أو المكتب، وقد نسي من كان فيها وما كان( 
مسكونًا بطلبه، ال يخلفهم وراءه بل يحملهم معه، فهم 
ف��ي داخله أياَن وأينما...، يرعى أعمالهم، ويلقِّح آمالهم، 
ويش��اطرهم  عنه��م،  ويس��أل  بهمومه��م،  وينش��غل 
أفراحهم، ويش��يد بنجاحاتهم، فل تجد ش��بًها لحاله مع 
طلبه أق��وى من حال مالك بن أحمد بن س��وار الطائي، 

وهو يخاطب ابنه أحمد، قائلً:
وإني ألخشى أن أموَت وأحمٌد

صغيرٌ؛ فيُجفى أحمٌد ويَضيُع
وألن )األبوة(: )إلهام(؛ ترى األس��تاذ الشمس��ان )حين 
يحرص غيره من األس��اتذة على رس��م ح��دود لكياناتهم، 
وصبغه��ا بالل��ون األحمر حت��ى ال تمس؛ حفاًظ��ا على ما 
يتخيلونه هيبة علمية( قد محا منذ زمن طويل تلك الحدود 
والخط��وط؛ وراح يُله��م طلبه بفعله وقول��ه وحضوره؛ 
ليس��تثير فيهم اإلنجاز واإلب��داع، ولينعش فيهم األفكار 
الخلقة، وليحفز فيهم الطموح الرامي الستهداف النائي 
من اآلفاق، واقتحام األُنُ��ف من الرياض، وافتراع األبكار 

من األعمال والمنجزات، فهو كما قال أبو الطيب:
كالبحرِ يقذُف للقريِب جواهرًا

جوًدا، ويبعُث للبعيِد سحائبا
وألنَّ )األبوة(: )نقاء(؛ ترى األستاذ الشمسان )حين يعزُّ 
على غي��ره من األس��اتذة أن يقرَّ لقري��ن أو تلميٍذ بفضل 
أو س��بق( ال يقر لنواب��غ طلبه بالفضل أو الس��بق حين 
يحقق��ون منج��زات علمي��ة أو إبداعية متفردة فحس��ب، 
ب��ل تجده أس��عد منهم بما حققوه، يس��يل م��داد قلمه 
بذكر حس��ناتهم، ويتدفق كلمه بجلء إبداعاتهم، وتعمر 
مجالس��ه العلمية بنش��ر ما منَّ هللا به عليهم، ينجحون 
فيكون ل��ه النصيب األوفى من فرح��ة نجاحهم؛ فل يجد 
الرائي شيئًا يفوق جمال نجاح الطالب إلى فرحة األستاذ، 
ويبدعون فيكون له الحظ األوفر من نشوة إبداعهم، فل 
يجد الس��امع ش��يئًا يجوز منزلة إبداع الطالب إال نش��وة 
األستاذ، في مش��هد عظيم ال أجد شيئًا يكاد يحكي جلله 

وجماله إال قول الشريف الرضي:
حكَت لِحاُظَك ما في الريم من ُملٍَح 

يوم َ اللقاءِ فكان الفضُل للحاكي
إنَّ ما قلته في األس��طر السابقة عن األستاذ الشمسان 
ليس وصًفا صادًقا لش��يء من واقعه فحس��ب، بل هو، 
وهللا، ش��هادة حق أكتبها، وهللا يس��مع وي��رى، ال ألجله 
ه��و، فق��د رفع��ه هللا تعالى ع��ن أن يرجو لم��ا قدمه في 
حيات��ه العامرة م��ن خدمة العلم وأهله جزاء أو ش��كوًرا، 
ب��ل أكتبه لنفس��ي ولألجي��ال المتعاقبة م��ن المعلمين 
وأس��اتذة الجامع��ات؛ ليكون لنا فيه أس��وة حس��نة في 
منهجه الفريد، الذي جعل فيه )األبوة( بكل ما فيها من 
الفضائل، مطية لعلمه وتوجيهه وإش��رافه ومناقش��ته 
وح��واره وعلقته بطلب��ه، فكتب هللا له القب��ول والنفع 
والتأثي��ر، حتى غدا مدرس��ة في العل��م والتعليم والحياة، 

فهو وهللا كما قال أبو عبادة البحتري:
ما زال يسبق حتى قال حاسده

له طريٌق إلى العلياء مختصُر
كتبه بيده الفانية:

أستاذ أصول النحو بجامعة الملك خالد بأبها

وُربَّ أٍب لَك لم يلدك!

أ.د. محمد بن علي العمري

 الحديث عن أب��ي أوس ) أ.د. إبراهيم 
الشمسان ( يطول ويطول، ولكن حسبي 

من القلدة ما أحاط بالعنق.
عرف��ت أبا أوس - ألول م��رة - حينما 
وق��ع نظ��ري ف��ي أح��د س��نوات حضوري 
مع��رض القاهرة للكت��اب، وأظنها س��نة 
1990م، عل��ى كت��اب له يحم��ل لونًا مثل 
وعنوان��ه  وس��عًة،  صف��اءً  البح��ر  زرق��ة 
)الجمل��ة الش��رطية عن��د النح��اة العرب( 
ورأيت على غلفه الخلفي صورة ش��خصية 
ل��ه، تزين��ه م��ن جه��ة، وتش��ي بالطموح 
واستشراف المس��تقبل من جهة أخرى، 
فأحببت شخصه آنذاك دون سابق معرفة، 
وأحسس��ت أن هذا الكت��اب- وقد قدَّم له 
أس��تاذنا الدكتور محمود فهمي حجازي- 
يحم��ل أف��كارا جدي��دة، وأنظارا لس��انية 
غي��ر معهودة ف��ي مثل ه��ذه الموضوعات 
النحوية، فاقتنيته وعدت به إلى مكتبتي في 
مكة المكرمة- حرسها هللا- ملزما نفسي 
باقتط��اع ج��زء ثمي��ن م��ن وقت��ي لقراءته 
واإلفادة منه. وما خاب ظني؛ إذ وجدت فيه 
فك��رًا منظما، وأفكاًرا جريئ��ة، وطروحات 

علمية تبعث في النفس فضل تأمل.
ث��م كان أن ش��ارك أب��و أوس س��نة 
1415ه��� في مناقش��ة أطروح��ة دكتوراه 
لزميلن��ا الفاض��ل الدكت��ور محم��د حم��اد 
القرش��ي، وعنوانه��ا ) تعقب��ات أبي حيان 
النحوية للزمخش��ري في البح��ر المحيط( 
بإش��راف أس��تاذ الجيل الراح��ل الدكتور 
تمام حس��ان - طي��ب هللا ث��راه-  وكانت 

مناقش��ته مح��ل إعج��اب من حض��ر من 
الط��لب واألس��اتذة؛ لما اتس��مت به من 
علمية  ومنهجي��ة وثقافة مناقش. ولعلي 
هن��ا ال أذيع س��را حينما أذكر أن أس��تاذي 
وشيخي الدكتور تمام حسان أبدى إعجابه 
الشديد بمناقشة أبي أوس، وقال بالحرف 
الواح��د: لق��د أفدت م��ن هذه المناقش��ة 
م��ا لم أف��ده من كثير م��ن الرس��ائل التي 
أشرفت عليها، وحسبك بهذا تزكية علمية 
وش��هادة فخري��ة  تص��در عن رائ��د لغوي 
ل��ه مكانته الس��امقة في الفكر اللس��اني 

العربي المعاصر.
ومرت األيام وأنا أتابع أبا أوس عبر 
مؤلفات��ه ونش��اطه العلم��ي ومقاالته 
ف��ي صحيف��ة الجزي��رة، والتقي��ت ب��ه  
أكثر من مرة داخ��ل المملكة وخارجها 
والن��دوات  العلمي��ة  المؤتم��رات  عب��ر 
الثقافية ،حتى ش��اء هللا أن يضمني به 
ع��ام 1431ه��� مجلس علم��ي بجامعة 
الباح��ث  لمناقش��ة  س��عود،  المل��ك 
)الدكتور حاليا( األستاذ خالد الجريان، 
ف��ي أطروحته للدكت��وراه )البيتوش��ي 
ومنهج��ه في النح��و واللغ��ة(، وفيها 
أبان أبو أوس عن عالم متمكن ولغوي 

ضليع.
 وتعمق��ت صلت��ي ب��ه بعدما أس��ندت 
إليَّ رئاس��ة تحرير مجل��ة جامعة أم القرى 
لعلوم اللغات وآدابها عام 1432ه�، وكنت 
حريصا غاية الحرص على مش��اركته معنا 
ف��ي تحكيم بحوث المجل��ة؛ لما أعرفه عنه 

م��ن جدي��ة ومنهجي��ة ونزاهة، ف��كان أن 
أضف��ى على مجلتنا ش��فافية في التحكيم، 

وموضوعية في التقويم.
وازدادت علقت��ي به عب��ر األيام ،فكنت 
كثي��را ما أستش��يره في القضاي��ا العلمية 
الش��ائكة، وأفاتش��ه ف��ي مس��ائل العلم 
العويصة، وأج��د عنده الحل��ول لكثير مما 
أبحث عنه، وذلك مما جعلني أنظر إليه على 

الدوام بمنظار األستاذية. 
 وكان��ت آخر مش��اركاتي معه -حفظه 
هللا- في رحاب قس��م اللغة العربية بكلية 
اللغ��ة العربي��ة والدراس��ات االجتماعي��ة 
بجامع��ة القصي��م،  ع��ام 1438ه��، حيث 
تلقين��ا دعوة كريمة من صديقنا المفضال 
األس��تاذ الدكتور إبراهيم الحندود، أس��تاذ 
النح��و والص��رف بالكلية، للمش��اركة في 

ندوة علمية عنوانها )التحكيم العلمي بين 
الذاتية والموضوعية( وكان معنا الصديق 
ربي��ع  محم��د  الدكت��ور  األس��تاذ  األري��ب 
الغامدي ، أس��تاذ اللغوي��ات بكلية اآلداب 
بجامعة الملك عبد العزيز. وكان أبو أوس 
متجليا كعادته، علًما وخلًقا وسعة تجارب، 
مم��ا أضفى على ه��ذه الندوة جوا مش��بًعا 

بالمنهجية والبحثية واألفكار البناءة. 
 وقب��ل أن اختت��م  ذكرياتي وخواطري 
أود اإلش��ارة إل��ى أن أب��ا أوس كان حظه 
كبي��را ف��ي تعليم��ه الجامع��ي؛ فق��د تلقى 
تعليمه الجامع��ي األول في جامعة عريقة 
تع��د أق��دم الجامع��ات الس��عودية وه��ي 
جامع��ة الري��اض س��ابقا، الملك س��عود 
حالي��ا، ثم ارتحل ألعرق الجامعات العربية 
وهي جامعة القاهرة، وحظي هناك بالتلقي 

العلمي على يد كب��ار اللغوين المعاصرين 
ف��ي العال��م العرب��ي، ولم��ا ع��اد أس��هم 
بنش��اط علم��ي متميز ف��ي تألي��ف الكتب، 
ونشر البحوث والمقاالت، والمشاركة في 
الندوات العلمية والمؤتمرات، واإلش��راف 
على الرس��ائل الجامعية والمش��اركة في 
مناقشتها على مستوى المملكة والخليج، 
للعل��م  نفس��ه  أوس  أب��و  أوق��ف  ولق��د 
والثقاف��ة والمعرفة، ول��م يركن لمناصب 
زائلة أو مواقع براقة، بل اشتغل بما يفيد 
وينف��ع، ف��كان أن وض��ع هللا ل��ه القبول، 

وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء. 
هك��ذا عرفت أب��ا أوس وخبرت��ه )وما 
ش��هدنا إال بم��ا علمن��ا(، وإنه��ا لفرص��ة 
س��انحة أجدها مواتية لط��رح فكرة تكريم 
أب��ي أوس، متمثلة في وضع كتاب تذكاري 
يُهدى إليه، محتويًا على سيرته ومسيرته، 
وطروحات��ه  الفكري��ة،  رؤاه  ومتن��اوالً 
العلمي��ة، وأنظ��اره اللغوية، ولعل قس��م 
اللغ��ة العربي��ة بجامعة الملك س��عود، أو 
أي جه��ة علمية أخرى، تتبنى هذا المقترح، 
وتنهض به بم��ا يليق ومكانة ه��ذا الَعلَم، 
وذلك هو أقل ش��يء يَُقدَّم ويُهدى ألستاذ 
فاضل خدم العربية - وما زال-  ألكثر من 

خمسة وثلثين عاما.
ب��ارك هللا ف��ي عم��ر أس��تاذنا، ومتعه 
بالصحة والعافية والعمل الصالح، وجعل 
ما قدَّمة للغة القرآن في موازين حسناته، 
إنه ول��ي ذلك والق��ادر علي��ه، والحمد لله 

الذي بنعمته تتم الصالحات.

سنَّت )الجزيرة الثقافية( سنة حسنة 
باالحتفاء بال��رواد والعلماء ف��ي حياتهم؛ 
ليقف��وا عل��ى ش��يء م��ن تقدي��ر المجتمع 
لمنجزه��م، ويطلع��وا عل��ى م��ا يختلج في 
ص��دور محبيه��م وطلبه��م من مش��اعر 
الوف��اء واإلج��لل ِكف��اَء م��ا س��لخوا من 
أعمارهم، وأنفقوا من أوقاتهم وصحتهم 

في سبيل العلم والنهضة.
وقد قضى غير واح��د من الرواد الكبار 
قب��ل أن ينالوا ما يس��تحقون من تكريم، 

وربم��ا ُمنِحت الجوائ��ز التقديرية، وُدبِّجت 
القصائد، وانثال��ت المقاالت بعد وداعهم، 
واألدهى من ذلك أن يش��عروا في حياتهم 
بنكران جميله��م، أو تنكُّ��ب طريقتهم، أو 
االس��تنكاف عن إنزالهم منازلهم، ثم يأتي 

االحتفاء بعد الغياب، وحالهم كما قيل:
ال أَْعرِفنَّك بعد الموت تندبني
وفي حياتَي ما زودتني زادي

وق��د أحس��نت )الثقافية( م��رة أخرى 

باختيار العلَم ال�ُمحتَفى به، وهو أس��تاذنا 
الشمس��ان،  إبراهي��م  أب��و أوس  الكبي��ر 
ولس��ت في مقام التعريف به، فهو.. هو، 
نار على َعلَم، س��لك طريًقا الحبًا في العلم، 
وأش��رََع بتآليفه ومقاالته وإيراداته مواردَ 
للفه��م، وح��وى ل��ه هللا م��كارم األخلق، 
عن��ه  كت��ب  أو  م��ن عرف��ه  وأحس��ُب كل 
س��يذكر هاتين الخصلتين: الِعلم وحسن 
الخلق، وحس��بك بهم��ا صفتين جامعتين 
للفضائل. وإنك س��امع عن بعض الناس 

م��ا يُعِجب، فإذا رأيت��ه صّغر الَخب��رَ الُخبُْر، 
وأما أس��تاذنا فما س��معت أذني بأحسن 

مما قد رأى بصري.
وق��د أكرمن��ي هللا بالتتلمذ عل��ى يديه 
في الدراس��ات العليا، وش��رفت بإشرافه 
علّي، فوقف��ت على علم ج��ّم، وخلق رفيع، 
ونص��ح وتواض��ع. يك��رم طلب��ه، ويُِحلهم 
مح��ل أبنائ��ه، ويتعاهده��م، ويتصل بهم 
–وإن قّص��روا- ويبادره��م بالتهنئ��ة في 
عل��ى  ويحثه��م  المختلف��ة،  المناس��بات 

مواصلة البحث والدرس.
وصحبته في سفر علمي فزاد معرفتي 
ب��ه يقينً��ا. ال يحوجك إلى تكل��ف أو تصنع، 
واآلب��دةِ  الفري��دة،  بالفائ��دة  ويتحف��ك 

المعِجبة، والنادرة المضحكة.
وإني أدعو أن يكون هذا االحتفاء سببًا 
وسبيلً إلى منح أس��تاذنا أبي أوس جائزة 
م��ن جوائ��ز الدول��ة التقديرية، فه��و لها 
خلي��ق، وبها حقي��ق، ومؤلفات��ه على ذلك 

شاهدة، وإليه داعية.

حسبي من القالدة 

أبو أوس... وأحقية االحتفاء

أ.د. عبدالرحمن حسن العارف

د . عبدالعزيز بن أحمد المنيع

حبيبن��ا أب��و أوس ذو اإلطلل��ة البهيّة، 
واالبتس��امة المعبّ��رة؛ نتحيّ��ن أوق��ات 
حض��وره إل��ى مجل��س حم��د الجاس��ر 
الثقافّي؛ فقد تش��غله أعباء العمل ومشروعاته 
العلميّ��ة عن انتظ��ام الحضور غي��ر أّن لحضوره 
ا؛ فهو لغويٌّ جهبٌذ امتلك  شأنًا آخر، وطابًعا خاصًّ
ناصي��ة البي��ان؛ فحين يداخل يث��ري المداخلت 

والتعقيبات معنًى ومبنًى.
وألبي أوس إس��هاماٌت متنّوعٌة؛ فهو في صدارة 
ثلّ��ة المحكّمي��ن الذي��ن يُ��وكل إليه��م تحكي��م 
المق��االت ذات الموض��وع اللّغ��وّي الت��ي يرغب 
أربابها نش��رها في )مجلّة الع��رب(؛ كما أنّه لم 
يت��واَن يوًما ع��ن الكتابة في )جس��ور( الصادرة 
ع��ن مرك��ز حمد الجاس��ر الثقاف��ّي، ولع��ّل آخر 
مش��اركاته ما خّطه بإحس��اس إنس��انّي عميق 
احتفاءً بش��خصيّة العدد الم��ؤرّخ أ.د. عبدالعزيز 

الهلبّي.
ومن إسهاماته إدارة عديد من المحاضرات، بل 
مبادراته في إلقاء محاضرات اس��تدعاها الواقع 
وتطلّبها راه��ن اللغة العربيّ��ة كمحاضرته عام 
2007م بعنوان: )االس��تعمال الوظيفّي للّغة(، 
واش��تراكه ف��ي محاض��رة بعن��وان: )الش��باب 
واللّغ��ة( ع��ام 2014م جمعت أس��اطين اللّغة 
واألدب ف��ي كلّيّة اآلداب بجامعة الملك س��عود؛ 
إذ ش��اطره العزي��ز أ.د.محمد الهدل��ق، وأدارها 
أس��تاذنا المحّقق أ.د.عبدالعزي��ز المانع متّعهم 

المولى بسابغ نعمه.
أّم��ا م��ن حي��ث التأليف؛ فق��د صدر ألب��ي أوس 
ع��ن مركز حمد الجاس��ر الثقافّي كتاب��ه )جدليّة 
الملف��وظ والمحفوظ( منذ عق��د من الزمن ضّم 

خمسة أبحاث هي:
- االستعمال الوظيفّي للّغة.

- تباين كتابة األسماء العربيّة.
- الضاد بين الشفاهيّة والكتابيّة.

الجزي��رة  لهج��ات  ف��ي  واالتّص��ال  األصال��ة   -
العربيّة.

- حكايات من نجد.
وه��و مؤلٌَّف ينس��جم ورؤيَة المرك��ز؛ إذ تتوّخى 
أدبيّ��ات جزي��رة العرب التي ش��غلت حي��اة حمد 
الجاس��ر العلميّ��ة، وبات��ت معلًم��ا ف��ي المنجز 

الحضارّي.
إّن ه��ذا االحتف��اء س��نّة حس��نة ف��ي المش��هد 
الثقافّي تصل األجيال، وتوقظ األفهام إلى تملّي 
التج��ارب، وتحرّي ما هو ناجع في صياغة الذات، 

وصناعة المستقبل.
وختاًم��ا، يجدر اإللم��اع إلى تتويج ه��ذا االحتفاء 
بجمع مقاالت أبي أوس األس��بوعيّة التي تتحفنا 
به��ا الجزي��رة الثقافيّة؛ إلصدارها ف��ي إضمامة 

بعنوان: )سجاالت لغويّة(.

الشمسان معين البيان

معن الجاسر

كيف ال أعرفه!
أهداني سفرًا َقيّما عنوانه 
»معج��م أس��ماء الناس..« 
فكان أول ما بحثت عنه فيه 
ُموس«  اس��م »الشمس��ان«. »الشُّ
بالتأبي، والعزوف، والرفض،  مقترن 
وع��دم الرض��وخ للتروي��ض، لكن ما 
أراه من حال صديقي يقف على الضد 
من هذه المعان��ي، فأنا معه أصاحب 
إنس��انًا غاي��ة ف��ي الوداع��ة، ولطف 
الصحب��ة، وس��حر االبتس��امة، ورقة 
المجامل��ة. قلت لنفس��ي: أعدل إذن 
ع��ن هذا المعنى في تفس��ير اس��مه، 
وأتح��ول إل��ى المعنى اآلخ��ر: الضوء 
والح��رارة، وأص��ل الحي��اة، واإلبهار، 
وكل المعان��ي الت��ي يمك��ن أن تتولد 
ال عن »ش��مس« واح��دة، وإنما عن 

»شمسان«!
 في األيام الخوالي كان لي ش��رف 
العمل في جامعة الكويت مع أستاذة 
جليلة هي األستاذة »أم أوس« وكنت 
أحمل لها إجلال صامتًا هي جديرة به، 
ولم أك��ن أعلم أنها زوج��ة »إبراهيم 
الشمس��ان«، ب��ل إنن��ي ل��م أكن قد 
س��معت عنه أصلً. ومرت الس��نوات 
فكان محمد حماسة - طيب هللا ثراه 
- يقول لي دائًما: أال تعرف »إبراهيم 
الشمس��ان«؟ أق��ول ل��ه: ال ! يعود 
فيق��ول لي: كيف ال تع��رف »إبراهيم 
الشمس��ان«؟ أقول ل��ه: وهل يجب 
عل��ى كل أح��د أن يع��رف »إبراهي��م 
الشمسان«؟ يتعجب وال أعرف سببًا 
لتعجب��ه! ومرة قال ل��ي: كيف تكون 
زمي��لً »ألم أوس« وال تعرف إبراهيم 
الشمس��ان؟ عندئذ نبهن��ي إلى ما لم 
أك��ن أع��رف، ثم ثاب��ر على حث��ي على 
معرفة شخصيته قال لي إنها فريدة 

في المثابرة، وحسن الخلق، وحسن 
الطبيع��ي،  والك��رم  لألم��ور،  التأن��ي 
وحس��ن الصحب��ة، وصف��ات أخ��رى 
كثيرة كنت أس��تمع منه إليها منبهرًا، 
متأس��ًفا أن لم تتح ل��ي الحياة فرصة 
التع��رف عل��ى هذا النم��ط النبيل من 
البش��ر، مع أن دواعي التعرف متاحة، 

كما كان محمد حماسة يقول لي.
ثم انفرط القرن العش��رون كله، 
وأظلن��ا الق��رن الجدي��د، ودخلنا في 
أنم��اط جديدة من العم��ل، وكان من 
حظ��ي أن وق��ع عل��ي االختي��ار - وال 
أدري كي��ف وقع! - أن أك��ون عضًوا 
ف��ي مجلس أمن��اء مرك��ز الملك عبد 
هللا ب��ن عب��د العزي��ز الدول��ي لخدمة 
اللغ��ة العربي��ة«. وكان أول اجتماع 
لنا في الرياض. عددن��ا محدود، ولذا 
نجلس متقاربين، وحي��ن بدأ األمين 
الع��ام - »عب��د هللا الوش��مي« - في 
تقدي��م األعض��اء - وكنت ق��رأت من 
قبل اس��م »إبراهيم الشمسان« في 
القائمة - انتظرت من يكون من بين 
الجالس��ين، وأرهف��ت حواس��ي، إلى 
أن س��معت اسمه، فس��ددت بصري 
إلي��ه. كان يجل��س مطرًق��ا، وبدا لي 
ش��به متوحد، »شمسان« بحق فيما 
قدرت أوالً، لكنه حين احتدم النقاش 
وطل��ب الكلم، بدا ل��ي على غير النحو 
ال��ذي قدرته - وهللا يغفر لي - هادئًا، 
فصيًحا، منطقيًّا، حسن التأني، جريء 
ال��رأي، متوازن الموق��ف، غيوًرا على 
ت��راث أمت��ه، متطلًعا إلى االس��تفادة 
م��ن معطي��ات عص��ره، مقتص��ًدا في 
التعبي��ر عما لديه، واض��ح الرؤية في 

البدء والختام. 
أثلج حديثه صدري، فتقدمت إليه 

مصافًح��ا بعد االجتماع، فاس��تقبلني 
اس��تقبال م��ن يعرفن��ي م��ن زم��ن 
طويل، وأشاع الطمأنينة في نفسي، 
ووطأ لي من كنفه ما أزال من نفسي 
إحساًس��ا بالتقصير ف��ي معرفة هذه 
الش��خصية الثرية الت��ي طالما المني 
محمد حماسة على أن حرمت نفسي 

من معرفتها.
ب��دأت منذئ��ذ أتتبع مجه��وده في 
العل��م على مه��ل، فدخل��ت إلى بحر 
زاخر من المعرفة، فيه وحدة األصول 
العميق��ة للثقاف��ة العربي��ة األصيلة، 
وفي��ه تنوع الفروع الواس��ع لتجليات 
معارفها. ه��و »نحوي«؟ نعم، وبكل 
م��ا تحمل الكلم��ة م��ن المعاني. هو 
لغوي؟ نعم، وبكل م��ا تحمل الكلمة 
أيًضا م��ن المعان��ي. تقلي��دي؟ نعم، 
وبكل فخر واحت��رام. تجديدي؟ نعم، 
وب��كل قص��د ورزان��ة. طال��ب عل��م 
بالمعن��ى الكبير للكلمة، متوس��ع في 
فهم هموم لغته وهموم قومه، حفي 
بنش��ر المعرف��ة، ورعاي��ة الش��باب، 
ال يق��دم واجبً��ا عل��ى واج��ب الدرس 
)وقد اختبرت هذا بنفسي حين اعتذر 
أمامي ع��ن موعد مهم ج��ًدا قائلً »ال 
يوجد أهم من لقائي طلبي - وورائي 
دروس!« - وق��د جعلني ه��ذا أكبره 

أيما إكبار!
أت��رك تقدي��ر مكانت��ه ف��ي علم��ه 
التخصص��ي الدقي��ق ألقران��ه، لكن��ي 
أالحظ بشغف وانبهار أن عمرًا كعمر 
إبراهيم الشمس��ان اتس��ع لكل هذا 
اإلنتاج المتنوع الخصب الدس��م عمر 
مبارك، اس��تثمر في العلم والس��عي 
ال��دؤوب وراء المعرفة. وأما الحديث 
عنه كصديق فهو حديث ذو ش��جون 
ال تبلى جدته، وال ينفد. حلو المعش��ر، 
حاض��ر البديهة، مس��تجيب للدعابة، 
محسن للسخرية الخفيفة التي تسر 
وال تؤذي. إبراهيم الشمسان - اسم 
س��يذكره تاريخ المعرفة، وسيضمن 
له مكانً��ا ومكانة بين خدام العلم في 

لغتنا العربية.

أ.د. محمود الربيعي
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أبو أوس قامة علمية مشهودة، وعلم من أعلم 
النح��و المعاصري��ن، وتلميذ أحد أع��لم اللغة 
المس��ددين األس��تاذ الدكتور محم��ود فهمي 
حجازي )أطال هللا عمره( لذا فإن اس��تدعاء عالم بقيمة 
أب��و أوس مق��ام يحفز على المش��اركة حيث سيس��يل 
القل��م ذكرا وعلًما؛ فهو رجل له هويته العلمية الخاصة 
فليس بالتقليدي المتشدد  وال بالحداثي  المنبهر؛ معتز 
بتراثه، متوثب للذب عن��ه، إال أنه وقف ناقدا ومفكرًا في 
بعض المسائل النحوية القديمة، وحاول أن يشق طرًقا 
جدي��دة للنظر ف��ي الم��ادة القديمة لتوليد أف��كار جديدة 
منها توس��ع آفاق التفكير النحوي وتخرجه من جموده، 
كما اس��تثمر ما طرحته الدراس��ات الحديثة  بمناهجها 
ف��ي ه��ذا المجال، وكان ل��ه رأيه في انفت��اح الوعي على 
النظريات والمناهج اللس��انية المعاصرة، حيث أس��هم 
ف��ي بع��ض أبحاث��ه باختبارها والكش��ف عن أسس��ها 
المعرفي��ة وتطبيقاتها على  اللغة العربية، فقد كان أبو 
أوس متمس��كًا متجددا يقرأ بنه��م كل ما يجد بالنظرية 
النحوية ثم يطبعها -بعد أن يحسن النظر فيها- بعين 
التراث��ي المتأصل، وه��ذا المزي��ج وذاك التوظيف قلما 
تج��ده في نحوي س��عودي، فأخرج به��ذا المنهج أبحاثًا 

عديدة ذات رؤى جديدة.
وال يخفى عل��ى المتابع إلنتاجه العلم��ي أن أبا أوس 
لغوي له حس اجتماع��ي تداولي، إذ حاول أن يدمج علم 
النحو بعالمه فتحول من دراس��ته للغة بوصفها نظاًما 
إلى دراس��ة علقتها بالمجتمع المحيط؛ لذا اهتم باللغة 
المس��تعملة والتفت إل��ى الظوهرة اللغوي��ة المعاصرة 
وأط��ال النظر ف��ي اللهجات الحديثة، مح��اوالً أن يرصد 
واقعه اللغوي وأن يتمثله، كما كانت األخطاء الش��ائعة 
في اللغة المعاصرة من همومه اللغوية فوقف مترصًدا 
له��ا ليقلل من التل��وث اللغوي الذي أُِصيب��ت به اللغة، 
ولم��ا كان المعج��م ذاك��رة األمة كان ألبي أوس س��هٌم 
منه، فألف )معجم أس��ماء الناس ف��ي المملكة العربية 
الس��عودية( ليس��بق ف��ي التأليف في صن��ف جديد من 
العلوم المعجمية هو )األس��مائية( الت��ي تهتم بتأصيل 

االسم العلم.
ه��ذا فيض من غيض مما ال يتس��ع له ه��ذا المقام، 
فأب��و أوس د.إبراهيم الشمس��ان رجل عل��م له جهود 
جبارة، ومس��ار طويل، وس��عي حثيث في خدمة العربية 
فبورك��ت خطاه ومن س��ار عل��ى هداه وجع��ل عمله في 

ميزانه. وهللا الموفق.

أستاذ علم اللغة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

تتصل��ب أح��داث الحي��اة م��ن حولن��ا حتى 
نحس أنه��ا توش��ك أن تتهش��م وتغرقنا في 
بحور الخيبات، ومع تقدم العمر ال نجد س��فينة 
تنتشلنا من همومنا سوى أيٍد نقية ألصحاب األحاسيس 

البيضاء المتوهجة.
أولئك الذين يحس��ون بجم��ال دواخلنا دون تكلف، 
ويؤمن��ون بص��دق مش��اعرنا نحوه��م مهم��ا ابتعدنا... 

يمنحوننا الثقة والوفاء والتقدير والحب.
يمسكون بأيدينا مهما طالت الطرق وقلت المؤن.. 
ينتظرونن��ا بش��وق ويلتقون بن��ا بلهف��ة.. قلوب تضخ 
الح��ب فيزهر األمل فين��ا، ونقبل على الحي��اة أكثر كلما 

ارتوينا بمجالستهم.. 
وم��ن بين ركام حكايا ال��روح المخبئة أفتح لكم قلبا 
ح��وى في زواي��اه تفاصيل حب نق��ي تقي ُمْؤثِ��ر ومَؤثّر، 
وكأنه يغزل الحب خيوط��ا ال نهاية لها، فكلما التقى به 
ش��خص أصبح مكبل بقيود الحب مع صاحب هذا القلب 
الكبير.. مرس��مة مريم -أخته- ش��هد بذرة عش��ق للغة 
اس��تكملها جي��ل تعلق بخي��ط حب قوي لخ��اٍل صاحب 

قلب كبير، قلب أبي أوس إبراهيم الشمسان. 
فلق��د علمتني كي��ف أجمع الح��روف لتصبح كلمات؛ 
ولكنني عندما كبرت، أنا أدركت أنني ال أس��تطيع أن أنظم  

كلمات تليق بقلب إبراهيم الشمسان.
خالي أحبك يا والدي الثاني.

مسيرة أزهرت علًما

قلب إبراهيم

أ.د. نوال بنت إبراهيم الحلوة

حنان بنت عبد العزيز

عرفت األستاذ الدكتور أبا أوس 
إبراهيم الشمس��ان منذ انضمامي 
إلى قس��م اللغة العربي��ة وآدابها 
بجامعة الملك س��عود قبل حوالي 
ثلثة عقود من الزمن، أو تزيد قليل. 
كان يومها قد عاد حديثا من بعثته 
الدراس��ية إل��ى جامع��ة القاه��رة، 
حيث حصل على شهادة الدكتوراه 
ف��ي اآلداب، وانخ��رط مباش��رة في 
س��لك التدريس ليصبح واحدا من 
أعمدة القسم وأساتذته المبرّزين 
ف��ي النح��و والص��رف وم��ا يتصل 
بهما م��ن قضاي��ا اللغ��ة العربية. 
والحظ��ت ألول وهلة م��ا يحظى به 
أب��و أوس من احت��رام وتقدير بين 
زملئه وطلبه، وحزم وانضباط في 
دروس��ه، واس��تعداد دائ��م لخدمة 
العل��م وإف��ادة أبنائه م��ن الطلبة 
والطالبات.  عرفت أبا أوس محدِّثا 
لبقا، يحسن اإلنصات، فإذا تحدث 
كان مقتص��دا ف��ي قول��ه، دقيق��ا 
مركزا في آرائه، يوصل سامعه إلى 
مبتغاه من أيسر السبل وأقصرها 

من دون إسفاف وال إسهاب.
هو م��ن النحاة القلئ��ل الذين 

عرفته��م متمكنين من الحاس��وب 
التواص��ل  ومواق��ع  وتقنيات��ه، 
ومنتديات��ه، ال أس��تبعد أن تك��ون 
دروس��ه ف��ي الص��رف والنحو من 
أوائ��ل دروس اللغ��ة العربية التي 
عرف��ت طريقه��ا إل��ى الحاس��وب 
لي��س  أَم��ًدا  الذكي��ة  والس��بورة 
بالقصي��ر قب��ل أن تدهمن��ا معايير 
التعلي��م  ومتطلب��ات  الج��ودة 

اإللكتروني واالعتماد األكاديمي.   
شرفت به عضوا في مناقشات 
علمية لرس��ائل بع��ض طلبي من 
فاس��تفدت  العلي��ا،  الدراس��ات 
كثي��را - تماما كطلب��ي الذين كان 
الغزي��ر،  علم��ه  م��ن  يناقش��هم- 
وأُعجب��ت بم��ا كان يص��در عنه من 
آراء دقيق��ة ثاقبة يعرضها برصانة 
الموق��ف،  هادئ��ة، واعت��دال ف��ي 
وعمق في التناول. وشرفت كذلك 
بمناقش��ة رس��ائل لبعض طلبه، 
فبهرتن��ي بصمته الواضح��ة وأثره 
الظاه��ر ف��ي طلب��ه وم��ا نجح في 
نقل��ه إليهم من العم��ق والصرامة 

المنهجية والتأصيل العلمي. 
فوج��دت  أوس،  ألب��ي  وق��رأت 

كتاب��ه عن )الجملة الش��رطية عند 
النح��اة الع��رب(، مث��ل، وه��و من 
بواكي��ر إنتاج��ه العلم��ي، م��ن خير 
األعمال التي تناولت هذا الموضوع 
باه��ر  إلم��ام  عل��ى  ي��دل  بعم��ق 
بالمص��ادر وأصالة علمي��ة فريدة، 
م��ع براعة فائقة ف��ي الموازنة بين 
اآلراء، وق��درة عالي��ة عل��ى تقص��ي 
المس��ائل، حت��ى ع��اد الكت��اب في 
رأيي مرجعا أساس��يا لكل من يريد 
دراسة الش��رط وأدواته، والجملة 
الش��رطية في العربي��ة وعناصرها 
والقضاي��ا الس��ياقية الت��ي تتصل 
به��ا.  وقرأت كتابه عن )الفعل في 
الق��رآن الكريم: تعديت��ه ولزومه(، 
فوجدت��ه ال يقّل عن س��ابقه عمقا 
في التناول، واستقصاءً للمسائل، 
بحي��ث لم يت��رك ش��اردة وال واردة 
تتصل بالموضوع إال أتى على ذكرها 
مختل��ف  واس��تعرض  وناقش��ها 

اآلراء التي دارت في شأنها.  
وأما كتابه )أس��ماء الناس في 
الس��عودية(،  العربي��ة  المملك��ة 
فهو دراسة طريفة لظاهرة لغوية 
التس��مية  نظ��ام  ه��ي  اجتماعي��ة 

وأس��ماء الناس في المملكة، بذل 
في��ه الباح��ث الجليل جه��دا بالغا 
المنتش��رة  الن��اس  لرصد أس��ماء 
في المجتمع السعودي، والوقوف 
اختياره��ا ومعانيها،  على عوام��ل 
وتحليل أشكال رس��مها وبنياتها 
والثاب��ت  والتصريفي��ة،  الصوتي��ة 
منه��ا والمتغي��ر. ولذلك يُع��دّ هذا 
العم��ل بح��ق م��ن لبن��ات الدرس 
اللغوي االجتماعي واألنثروبولوجي 

في العالم العربي.
وق��رأت كتابه اآلخر في )حروف 
وعلقاته��ا(،  ودالالته��ا  الج��ر 
فوجدت��ه عل��ى الق��در نفس��ه من 
العم��ق واألصال��ة وس��عة االطلع 
والتمك��ن م��ن المص��ادر. وق��رأت 
كتابه )مس��ائل لغوية( الذي جمع 
في��ه مداخلته اللغوي��ة التي توالت 
على صفحات صحيفة »الجزيرة«، 
المداخ��لت  تل��ك  ف��ي  فوج��دت 
الطريف��ة المتنوع��ة عالما واس��ع 
االط��لع، هاجس��ه اللغ��ة العربية 
واإلملئي��ة  الصوتي��ة  بظواهره��ا 
والمعجمية،  والنحوي��ة  والصرفية 
وما تتسم به من دقائق تخفى على 

كثير من أهل االختصاص، يعرضها 
بأس��لوب سهل س��ائغ قريب من 
القارئ العام والمتخصص. والذي 
يفاجئ��ك في هذا الكت��اب أنه، وإن 
م��ن  مجموع��ة  األص��ل  ف��ي  كان 
المداخلت اللغوي��ة الصحفية، فل 
تظهر فيه أي من سمات االرتجال 
أو العجلة التي تتس��م بها كثير من 
الكتاب��ات الصحفية؛ بل إن ما فيه 
من آراء جاءت موثقة توثيقا علميا 
دقيقا يدل عل��ى إلمام بالتخصص 
وملزم��ة لمص��ادر الت��راث، ويدل 
الت��ي  الجدي��ة  م��دى  عل��ى  كذل��ك 
يتعام��ل بها مع كتابات��ه واالحترام 

البالغ لعلمه وقرّائه. 
ه��ذه األعمال العلمي��ة وغيرها 
دلي��ل على م��ا يتصف به أس��تاذنا 
أبو أوس من علم غزير وانش��غال 
بالبحث، ورغبة في مصاحبة الكتب 
وصحبة المشتغلين بالعلم، ولعل 
ذلك م��ا جعله يزهد ف��ي المناصب 
واأللقاب، وهو أهل لها، لكنه الجدّ 
والتواضع الج��ّم وحب العلم. بارك 
هللا ألب��ي أوس ف��ي علم��ه ووقته 

وصحته وعافيته وأهله وولده.  

ش��رفُت باش��تراكي م��ع أس��تاذي 
الكبي��ر أبي أوس الشمس��ان في أكثر 
م��ن مؤتمرٍ ون��دوة ومناقش��ة علمية، 
فألفيته بحرًا من العلوم، وموس��وعًة 
ص��ه إن ل�م  ثقافية، ال ت��دري ما تخصُّ

تكن على علمٍ به قبل أن تخالَطه.
لع على س��يرة أبي أوس   وم��ن يطَّ
العلمي��ة، وعل��ى نتاج��ه الغزي��ر الذي 
يصع��ب حص��ُره حت��ى م��ن ِقبَلِ��ه هو 
ليُ��درك أنَّ هللا ق��د م��نَّ علي��ه ببرك��ة 
الوقت واس��تثمارِه، وال سيما في هذا 
العص��ر ال��ذي كث��رت فيه الص��وارف، 
وف��ي مجتم��ع غ��ارٍق في المناس��بات 
االجتماعي��ة وغيره��ا، مع أن��ه رجٌل ال 
يع��رف االعتذارَ إذا م��ا ُدعي إلى مؤتمر 
أو ن��دوة، أو مناقش��ة رس��الٍة علمية. 
وتصفَّح - إن ش��ئت- سيرته، ونتاجه 
العلم��ي، والبل��دان التي س��افر إليها، 
والمناس��بات العلمية التي س��افر من 

أجلها.    
حينما كنُت عضًوا من أعضاء هيئة 
تحرير )مجل��ة جامعة القصيم للعلوم 

العربي��ة واإلنس��انية( قمُت بإرس��ال 
بح��ث مق��دَّم للنش��ر في المجل��ة إلى 
أبي أوس لفحص��ه وكتابة تقرير عنه، 
وكان ه��ذا ف��ي إحدى ليال��ي الجمعة، 
وما إن فرغُت م��ن صلة الجمعة حتى 
أرسلُت له رسالًة مختصرةً على هاتفه 
ها: ))س��عادة أستاذي  المحمول، نصُّ
الكري��م أبا أوس. أرج��و منكم االطلع 
عل��ى بريدكم، وكتابة تقرير عن البحث 
المرسل إليكم في مدة ال تتجاوز أربعة 
عش��ر يوًما(( ول�م يمِض على إرسال 
رس��التي إليه عدَّةُ ث��واٍن حتى كتب إليَّ 
يق��ول: ))تجدون التقري��ر في بريدكم 
حفظك��م هللا(( فظنن��ُت أنَّ ف��ي األمر 
لبًس��ا، أو أنَّه لم يُعِط البحث حقَّه من 
التأم��ل والفحص، ف��إذا بالتقرير في 
بريدي في اثنتي عش��رة صفحة، ومن 
أفضل التقريرات التي وقفُت عليها.  

أب��و أوس يتحلَّى بأخ��لق العلماء 
العظماء وتواضعهم؛ فلقد اش��تركت 
معه قبل ثلث س��نوات في مناقش��ة 
إح��دى طالبات الدكت��وراه في جامعة 

��ا نبَّهُت إليه  الملك س��عود، وكان ممَّ
الطالب��َة أنَّ كني��ة اللغ��وي )عل��ي بن 
إس��ماعيل المرس��ي( )اب��ن س��يده( 
باله��اء ال بالت��اء؛ فذك��رَ أس��تاُذنا أبو 
أوس أنَّ كتابتَه��ا بالت��اء، وأّن الذين 
وا على  ترجموا لعلي بن إسماعيل نصُّ
أنه��ا منقوط��ٌة بنقطتي��ن م��ن فوق، 
لكني ش��ككُت في معلومتي أمام قامة 
علمية، وال س��يما أني أحف��ظ كتابتها 
حفًظا منذ أيام الطلب األولى، فلم أشأ 
أن أراجَع��ه في ذلك، وم��ا كان ينبغي 
لي، ولكنَّه لكرمِه وس��موِّ ُخلُقه سارع 
ف��ي كتابة مق��ال في جري��دة الجزيرة 
)السبت 9 صفر 1437ه� العدد 479( 
ليذك��ر ه��ذا الموق��َف، وليق��وَل على 
مس��مع من الم��أل: ))الق��وُل ما قاله 
أس��تاذنا الحندود، فلعله يقبل أسفي 
واعت��ذاري ع��ن خط��أ ووه��م ال أعلم 
كيف تمكن من نفس��ي ه��ذا التمكَُّن 
الغريب((. وكان يغنيه عن ذلك – عفا 
ل بي اتصاالً، مع أنَّ  هللا عن��ه- أن يتصَّ
اللفظة مح��ل خلف، فمن المؤرخين 

باله��اء  )اب��ن س��يده(  م��ن جعله��ا 
الس��اكنة، ومنهم من جعلها منتهية 
بتاء التأنيث، فتكون على هذا ممنوعة 
من الصرف، لكنه أراد أن يُعطَي طلب 
العلم درًسا تطبيقيًّا في كيفية الرجوع 
واالعت��ذار، وأنهما ال يُنقصان من قدر 
العال�مِ. وأحسبه - أيًضا- أراد تعميم 

الفائدة حول هذا الموضوع.
وألبي أوس فض��ٌل ومعروف على 
كثيرٍ من زملئه وطلب العل�م، س��واء 
أكان��ت تربطه بهم علق��ٌة أم ال، وكان 
يُحس��ن الظ��نَّ بالعب��د الفقي��ر كاتِب 
لبع��ض  ��حني  رشَّ إذ  األس��طر؛  ه��ذه 
المناس��بات واللقاءات العلمية دونما 
علمٍ مسبق لدّي، وما ذاك إال إلحسانه 

الظنَّ باآلخرين. 
وث��مَّ جان��ٌب آخ��ُر مه��ّم، وه��و أنَّ 
ش��يَخنا ال يدخ��ل مؤتم��رًا أو ن��دوة أو 
محاض��رةً  إال وجه��ازه المحم��ول في 
ي��ده، فه��و مس��تثمرٌ للتقني��ة، متابع 
لمستجداتها، غير متقوقع على نفِسه 
كم��ا هو ح��ال كثير ممَّن ه��و في هذا 

العم��ر، الذين رفع��وا الراي��ة مردِّدين 
عب��ارة )راحت علين��ا(، فه��ذه العبارة 
وأمثاله��ا م��ن العب��ارات الس��لبية ال 
تجده��ا ف��ي قام��وس أب��ي أوس، وال 
يؤم��ن به��ا، وال يفك��ر فيه��ا مج��رَّد 

تفكير. 
حب��ا هللاُ أبا أوس قلبًا طيبًا وروًحا 
مرح��ًة. جالس��ته كثيرًا فل�م أس��معه 
ذك��ره  أح��ًدا  َذَك��رَ  إْن  أح��ًدا،  يغت��اُب 
بخي��ر، وإن ُذِك��رَ عنده أح��ٌد أثنى عليه. 
ال تخل��و محاضراته وأوراق��ه العلمية 
والمل��ح  النك��ت  م��ن  ومناقش��اته 
الطريفة التي تضفي على الجوِّ العلمي 
الص��رف ش��يئًا م��ن الم��رح وتجدي��د 
النش��اط الذهني ل��دى المتلقِّي، وطرد 
الملل، فالنفوُس إذا كلَّت ملَّت، يُدرك 
ذل��ك من حظي بش��رف حضورِ ش��يءٍ 
م��ن محاضرات��ه، واللق��اءاِت العلمية 

التي يشترك فيها.
ْقه، ومدَّ ف��ي عمره على  الله��مَّ وفِّ
عمٍل صالح، في صحةٍّ في البدن وأمٍن 

في الوطن.

عرفُت األس��تاذ الدكت��ور إبراهيم 
خ��لل  م��ن  أوس  أب��ا  الشمس��ان 
مقاالته التي كان يكتبها في صحيفة 
بأس��لوبه  معجبً��ا  وكن��ت  الي��وم، 
وقضاياه ومنهجه األدبي الذي يتشح 

باللغة.
كنُت أس��أل بعض أصدقائي عن 
اللغوية  النحويَّ��ة  ه��ذه الش��خصية 
األدبي��ة م��ن أي��ن؟ وف��ي أي جامعة 
يُدَّرس؟ لكني لألس��ف ل��م أهتِد إلى 

جواب.
وفي أحد األي��ام اتصلت بالدكتور 
عبدالعزي��ز التويج��ري - رحمه هللا- 
أس��أله ع��ن كتاب م��ن كت��ب اللغة، 
ث��م جرنا الحديث إلى أن أس��أله هل 
تعرف الدكتور إبراهيم الشمس��ان؟ 
فأجابني بنع��م أعرفه، ث��م قال: هو 

أس��تاذ جلي��ل الق��در عظي��م العل��م 
والمعرف��ة، في القس��م معن��ا، وفي 
الجامع��ة أي جامعة الملك س��عود، 
ومنذ تلك اللحظة والش��وق يحدوني 
لمعرفت��ه ع��ن ق��رب، حت��ى - ش��اء 
هللا- أن أقب��ل طالبً��ا للدكتوراه في 
جامع��ة المل��ك س��عود، وكانت أول 
مادة أدرس��ها هي )قضايا نحوية1( 
إبراهي��م  الدكت��ور  ه��و  وأس��تاذها 
الشمسان، وفي أول محاضرة وأول 
لقاء بهرني حس��ن حديثه، وس��لبني 

أسلوبه، وتسمرُت أمام علمه.
كان عالًم��ا لغويًّ��ا ف��ذًّا، حاذًق��ا، 
متمكنًا، يعرف مداخ��ل اللغة ويجيد 
التفن��ن فيها، ومم��ا لف��َت انتباهي 
اقت��داره العلمي عل��ى مقارعة العالم 
جن��ي،  باب��ن  المع��روف  اللغ��وي 

وتعليلته اللغوية، فقد قدََّم الدكتور 
إبراهيم كتابًا من أهم الكتب اللغوية 
الصرفي��ة المعاص��رة وأبرزها، وهو 
كتاب��ه )اإلبدال إلى الهم��زة وأحرف 
العل��ة ف��ي ض��وء كتاب س��ر صناعة 
اإلعراب الب��ن جني(، ب��ل لقد خالف 
منهَج ابن جني في كثير من التعليلت 
التصريفي��ة الت��ي اعتم��د عليها ابن 
جني، ورأى أنَّ��ه قد أخطأ فيها، وهذا 
الشك يدعونا إلى االلتفات إلى قراءة 
ما كتبه األوائل وبيان صحة التعليلت 

الصرفية خاصة من خطئها.
واإلبدال من أصعب الموضوعات 
الصرفي��ة؛ ب��ل أعجزه��ا؛ ألنَّ العالم 
ال��ذي يعل��ل لظاه��رة اإلب��دال الب��دَّ 
أْن يك��ون ملًم��ا بلغة الع��رب، عارًفا 
بأس��باب اإلبدال وأنواع��ه ودواعيه، 

متجانس��ة،  بأمثل��ة  مستش��هًدا 
وه��ذا م��ا تميز ب��ه الدكت��ور إبراهيم 

الشمسان.
��ا تميز ب��ه الدكت��ور إبراهيم  وممَّ
معرفته بأس��ماء الناس في المملكة 
وأس��باب  الس��عودية  العربي��ة 
التسمية، وقد ألَف كتابًا مميزًا يحمل 
الن��اس  )أس��ماء  نفس��ه  العن��وان 
ف��ي المملك��ة العربية الس��عودية( 
وهو م��ن مطبوعات مكتبة الرش��د، 
والكت��اب يبحث ف��ي موضوعات من 
أبرزها: دراسة االسم )العلم( لغويًّا 
في ثباته وتحوله وما تتفرع عنها من 
علوم جزئية تعنى باالسم العلم أدبيًا 
ولس��انيًا، وه��ل األس��ماء تتفاضل 
فيما بينها أم ال؟ وهي ظاهرة لغوية 
تستحق البحث والدراسة، وقد أجاد 

الدكت��ور إبراهيم في هذا الكتاب أيما 
إجادة. 

لقد أثرى األستاذ الدكتور إبراهيم 
الشمسان المكتبة اللغوية والنحوية 
والصرفي��ة بع��دٍد م��ن المصنف��ات 
والمؤلف��ات واألبح��اث والدراس��ات 
والمق��االت، وأرج��و أن يق��وم أح��د 
المراكز العلمية اللغوية أوالبحثية أو 
المجامع اللغوي��ة أو إحدى الهيئات 
بجمع ما كتبه أستاذنا الكبير الدكتور 
إبراهيم في مجل��دات وتوزيعها على 
الجامع��ات وكلي��ات اللغ��ة العربية 
وأقس��امها وعلى المعنيين بالدرس 
اللغوي التراث��ي أوالحديث، وتوصية 
بع��ض الباحثي��ن بدراس��ة م��ا كتبه 
وقدَّم��ه الدكت��ور إبراهي��م للمكتب��ة 

العربية.

المداخالت علم وعالم

يوم يعادل أربعة عشر

الدكتور الشمسان الرمز اللغوي

د. محمد لطفي الزليطني

أ.د. إبراهيم بن صالح الحنـدود

ان
ّ

د.خالد الجري

امتداد لمتقدمي النحاة
لي��س م��ن الس��هل عل��ى 
الطال��ب أن يكتب في أس��تاذه 
باط��لع  يقينً��ا  يقط��ع  وه��و 
أس��تاذه على ما سيكتب، ولعل 
ه��ذه الحالة من تلك الح��االت التي يكون 
البي��ان فيها عصيًّا عل��ى صاحبه فتحجب 
األلفاظ عنه فل يس��تطيع الوصول إليها 
ليعب��ر عما ف��ي نفس��ه. إن العلقة بيني 
وبين أستاذي األستاذ الدكتور: أبي أوس 
إبراهيم الشمس��ان علق��ة ُقدمى، بدأت 
مع بدايات التسجيل في برنامج ماجستير 
النح��و واللغة في قس��م اللغ��ة العربية 
بكلية اآلداب بجامعة الملك سعود، كانت 
البداي��ات في تل��ك المحاض��رات العلمية 
الت��ي كان يمتعنا بها أس��تاذنا أبو أوس، 
ث��م توثقت عرى تل��ك الصلة ف��ي مرحلة 
الدكت��وراه، حي��ث تكش��ف ل��ي المكان��ة 
العلمية التي يتبوؤها هذا العالم الجليل، 
من حي��ث المنهج العلم��ي األصيل الذي 
ترى فيه امتداًدا أصي��لً لمتقدمي النحاة، 
وتطوًرا ذكيًا لألسس المعرفية، وتغلغلً 

ناقًدا إلى أس��رار النحو والصرف وأصول 
اللغ��ة. ل��م أتردد ف��ي أن ألب��ي رغبتي في 
الكتاب��ة ع��ن أس��تاذي أب��ي أوس، لكني 
وج��دت قلمي يقف حائرًا أمام هذا الطود 
الش��امخ في ميدانه، الكري��م في أخلقه 
وتعامله. فتردد قلمي في الكتابة، تزاحمه 
األفكار والمواقف، حتى كاد يمتنع عنها.  
إن الحدي��ث ع��ن أس��تاذي أبي أوس 
حديٌث ذو ش��جون، فاألصالة سمٌة بارزة 
في أسلوبه، واألمانة العلمية منهج يتميز 
به، رسم لنا من خللها – طلب الدراسات 
العلي��ا – نموذًج��ا من نم��اذج العالِم في 
محاضرات��ه المترع��ة بالدقة، المش��بعة 
باألمان��ة العلمي��ة، التي اس��تودعها هللا 

حملة العلم والمعرفة.
والمواقف مع أس��تاذي كثيرة، رس��م 
لنا م��ن خللها وبأس��لوب عمل��ي منهج 
طال��ب العال��م وصفات��ه، أمان��ة علمية، 
واتس��اع معرفي، وخل��ق دمث، وال مجال 
في هذه األس��طر لتعداد تل��ك المواقف، 
لكن��ي س��أذكر موقًف��ا كان لن��ا – طلب 

الدراس��ات العليا – الموقف العملي على 
األمانة العلمية الت��ي يجب أن يتحلى بها 

الباحث.
ما زلت أذكر قصة تلك اإلحالة العلمية 
التي أش��ار إليها أس��تاذنا ف��ي بحثه في: 
أقوال العلماء في صرف )أش��ياء(،  التي 
حفظ فيها أس��تاذنا حق زميلنا األس��تاذ: 
عبدالعزيز العمران حين نبهه إلى س��بق 
محم��ود البشبيش��ي العلمي ف��ي القول 
بالعل��ة الصوتي��ة في ص��رف )أش��ياء(، 
فحف��ظ أس��تاذنا لزميلن��ا حق��ه العلمي 
بأس��لوب يرس��م المنهج العملي لطالب 

العلم.
وصفوة القول، إّن أسلوب أبي أوس 
هو أس��لوبه وح��ده؛ ألنه ص��ورة صادقة 
لنفس��ه، وتعبير واضح وجريء عن فكره 
ومنهج��ه، وه��و ثم��رة معرف��ة واس��عة 
بالت��راث اللغ��وي، وإدراك دقي��ق وعميق 
لروح اللغ��ة، وخبرة بأس��رار لغة العرب، 

وعلمائها ومفكريها.
لقد اس��تطاع أس��تاذي أبو أوس أن 
يمل��ك قلوب طلبه بخلق��ه وأخلقه، إلى 
جان��ب علم��ه ومعرفت��ه، فه��و بحق من 
األساتذة الذين تبقى في الذاكرة أخبارهم، 
ويلهج اللس��ان لهم بالدع��اء. حفظ هللا 

أستاذنا وبارك في علمه وعمله.  

 أستاذ النحو المساعد في قسم اللغة العربية 

– كلية التربية بالزلفي

د. سعد بن عبدالله المحمود 

أستاذي أبو أوس
أوس  أب��ي  ع��ن  الحدي��ث 
إذ  النخل��ة؛  ع��ن  كالحدي��ث 
أش��ياء ويشبهها  تُشبهه في 
في أشياء أخرى، فهما مثلً في 
األصالة س��واء، وفي البذل س��واء، وفي 
الصبر س��واء، لكن َجنَاهُ أدنى من جناها 
وأْدوَم، وهما كذلك يُتسلقان ويُستظلُّ 
بظلِّهم��ا، والحديث عنهم��ا وفيهما ذو 

شجوٍن ال تنقضي.
ليس س��هلً أن تكتب عن أبي أوس، 
وه��ذا المقام ليس ب��كاٍف لذكر خصاله 
والثناء عليه بما يس��تحقه، لكني سأذكر 
خصلتين من خصال��ه قلَّ وجودهما في 

جيله وجيلنا.
 أوالهما بذل العلم دون مقابل لكل 
أحد، وه��و أمر ع��زَّ نظيره، ول��ه في هذا 
الباب ش��أن عظيم ونوادر طريفة، منها 
أنن��ي كنت أعت��ذر منه إلزعاجه ف��ي أثناء 
كتابة رس��التي وهو مش��رفها، وعندما 
أكث��رت عليه االعت��ذار أخبرني أن ال داعي 
لذلك، فهو عمليًا يكاُد يُْشرف على طلب 

في جامعات أخرى وهو ال يعرفهم، لكنه 
يُجيب عن رس��ائلهم، ويُعدل خططهم، 
ويُراج��ع فصوله��م ويقت��رح عليه��م ما 

يُفيدون منه من أفكار ومراجع.
وكنّ��ا نتباح��ث أحيانً��ا موضوًعا، ثم 
يمر وقت، فل أدري إال برسالة منه فيها 
مقال أو كتاب أو بحث يتناول موضوعنا 
ال��ذي نس��يته، وكأن��ه ال يَْش��غله غيره! 
وكنت أرسل له بعض اآلراء العلمية التي 
ال يُعبأ بها، في��رد علي وإن كثُرْت الردود 

وطالت، كأنني أعطيه الذي أنا سائله!
وم��رة س��معتُه يدع��و )للمس��اهم( 
بالخي��ر؛ ألن��ه ص��ّور كتبه ونش��رها في 

الشبكة مجانًا. 
أم��ا خصلت��ه الثاني��ة فموضوعيت��ه 
وتج��رده وتواضعه للعلم والعلماء، وهو 
أم��ر ال تخطئه عينك إذا ق��رأت كتابًا من 
كتب��ه، فت��راه يتراج��ع عن ق��ول أو يُثني 
على آخر لغيره، وم��ن تواضعه أنه وضع 
دراس��ته القيِّمة )تعمي��م قاعدة النمط( 
في موقعه وكتب ِحذاء العنوان »بتعديل 

المني��ع« والمنيع أحد طلب��ه، كذلك من 
لطي��ف تواضع��ه أنه طلب م��ن د. معاذ 
الدخيِّل أن يُق��دِّم لكتاب أبي أوس )من 
شجون اللغة(، ومعاذ كان إذ ذاك طالبًا 
لّم��ا يتخرج بع��د، وما فعل ذل��ك إال لما 

َعلَِمه من سعة علم معاذ وعمقه.
ومن تج��رده أنني في رس��التي كنت 
ف��ي  الُمحدَثي��ن  العلم��اء  أق��وال  أورد 
مسائل ش��تّى، وربما ورد قوله بمسألة 
ما، ف��أرد على الق��ول أو أضعفه، وكان 
يُدق��ق نصي إملئيً��ا وأس��لوبيًا دون أن 
يتدخ��ل ف��ي رأي��ي واختياري، عل��ى أنني 
وإي��اه نعل��م ف��ارق العل��م بينن��ا وقل��ة 

بضاعتي فيه.
والش��واهد على هاتي��ن الخصلتين 
كثيرة، وهما كافيتان لتعظيم حاملهما، 

فكيف إن كان بعلم أبي أوس؟!
وهم��ا م��ا ينبغ��ي للعالِ��م أن يتحلى 
بهما، فالعلم ال ينتشر ويزدهر إال بالبذل 
والموضوعية، وأس��تاذنا به��ذا قدوة ال 
يُب��ارى، وروتينه األس��بوعي ببذل العلم 
ربما ع��ده اآلخ��رون إنج��ازًا اس��تثنائيًا 

ينجزونه كل بضعة أشهر.
يكف��ي  ال  أس��لفت  كم��ا  والمق��ام 
للحدي��ث عن أبي أوس، لك��ن من كانت 
هات��ان خصلتين من خصاله فهو عظيم 
القدر، واإلخبار عن محاسنه والثناء عليه 

قليل وإن َكثُر.

د . صالح بن محمد الصعب
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ــطُّ أن رفعت قلمي ألكتب  لم يحدث ق
مدًحا في هذا الرجل، أو أسطر ثناءً مدبًجا 
ــات والعبارات في آخر. ذلك،  بأحلى الكلم
ــن  ــي ال أتقن هذا النوع من الكتابات، وال أحس ألنن
طرائق تجويده وإخراجه. ومع ذلك، وجدُت نفسي 
ــن أبي أوس بعد  ــيئا ما ع مندفًعا اليوم ألكتب ش
ــرة العمالقة بصدد  ــة الجزي ــت أن صحيف أن علم
ــر ملّف خاص عن هذا الرجل في غضون أيام  نش
قليلة. وسأقصر كالمي على محورين اثنين يتعلق 
ــي أوس ودماثة خلقه،  ــانية أب األوّل منهما بإنس
ــاهماته الفاعلة  ــتاذيته ومس ــل الثاني بأس ويتص
في التدريس الجامعي، والتأليف المتميز في نحو 

العربية وصرفها.
ــت أن أول ما  ــا إن زعم ــون مخطئ ــا ال أك ربم
ــي أوس  ــى جانب أب ــن يجلس إل ــاه َم ــت انتب يلف
ــة  ــذه األناق ــث ه ــراف الحدي ــه أط ــاذب مع ليتج
الساحرة في المظهر والمخبر كليهما.. يستقبلك 
ــّب والصدق ما  ــة فيها من معاني الح بتحية رائع
فيها، وبابتسامة عريضة تبعث الدفء في نفسك 
وتجعلك تطمئن على قضاء وقت طيّب طال ذاك 
ــك أمام  ــت أم قُصر. ثم ال تلبث أن تجد نفس الوق
ــن الثقافة والعلم. ليس  ــل على درجة عالية م رج
ــك أمام رجل عصري  ــب، بل تجد نفس ذلك فحس
استطاع تسخير تقنيات التواصل الحديثة لخدمة 
ــف، وعمل  ــراءة، والتألي ــي ميادين: الق جهوده ف
ــي كثير من ضروب الثقافة  المداخالت المتميزة ف

والمعرفة.
ــتّى لعل  ــانية أبي أوس في أمور ش تتجلى إنس
ــلوك  ــع المثير، وهذا الس ــذا التواض ــن أهمها ه م
الحضاري المتمثل في تعامله مع أصدقائه وزمالء 
المهنة، بل في تعامله مع اآلخر بصفة عامة. حباه 
هللا جّل شأنه بخصال بات كثير منها نادر الوجود 
في زماننا هذا، من أجلّها وأعظمها صفة الوفاء.. 
ــر فحدثني عن  ــه العام ــرة إلى مكتب ــي ذات م دعان
ــودان حديثا تطرب له األسماع، وتتحرك  أهل الس
بسببه في النفس أسمى معاني االعتزاز واالفتخار 
ــفيف  ــك الكالم الش ــاكنيه. قاده ذل ــن وس بالوط
ــوداني الذي  ــتاذه الس الرقيق إلى الحديث عن أس
ــطة، وكان له الفضل  ــه في المرحلة المتوس درس
ــخصيته  ــى في تكوين ش ــبحانه وتعال ــد هللا س بع
العلمية بشكل عام، وفي حبه للعربية ونحوها على 
ــالة  ــه الخصوص. وذكر لي أنه قام بإهداء رس وج
الماجستير التي أنجزها في مصر إلى هذا األستاذ، 
ــم يعد يملك معلومات  ــفه العميق أنه ل وأبدى أس
ــه مبلغا من المال من  ــل ل عنه، وأنه يريد أن يرس
باب الوفاء والتقدير، ومن ثّم طلب مني مساعدته 
ــة. وبعد بحث لم يدم طويال  في تحقيق هذه الرغب
ــتة أشهر  ــتاذ المعني توفي قبل س بلغني أن األس
فقط من تاريخ حديثنا عنه. وبعد التشاور في األمر 
ــن المال كبيرا، وكلفني  أعطاني أبو أوس مبلغا م
ــرة أستاذه المحبوب، وتم ذلك بعون  بإيصاله ألس
هللا، ودار حديث طويل بعد ذلك بين الطرفين فيه 
ــأي عطاء أكبر  ــكر والثناء ما فيه.. ف ــن آيات الش م

وأجل، وأي وفاء أعظم وأنبل من هذا؟!
ــتاذ الجامعي  ــا أوس األس ــا يخص أب أما فيم
ــث عن هذا  ــك فيه أن الحدي ــف فمما الش والمؤل
ــع، وإلى وقت  ــاحة أوس ــاج إلى مس ــب يحت الجان
ــق عمله، ويوليه قدرا  ــتاذ ملتزم يعش أطول.. أس
عظيما من االحترام والتقدير.. يذكره طالبه -على 
ــه ومؤلفاته تتحدث عن  ــدوام- بالخير كله.. كتب ال
ــبك أن تنظر في مداخالته اللغوية  ــها، وحس نفس
ــا علما  ــنة 1436ه لتجد فيه ــي س ــرت ف التي نش
ــج فيها الرجل عددا  ــرا وخيرا وفيرا، حيث عال غزي
كبيرا من مسائل اللغة والنحو، فضال عن عدد من 
ــهادات والمتابعات.. أبو أوس قامة سامقة  الش
ــن العربي.  ــم والثقافة في الوط ــن قامات العل م
ــأل هللا أن يمتعه بالصحة والعافية، والقدرة  نس
ــى واإلثراء  ــف لمزيد من الغن ــى الكتابة والتألي عل

للمكتبة العربية.

األناقة الساحرة

د. علي عبد الله إبراهيم

قال اب��ن خل��كان: »كان أعلم الناس 
بالقرآن الكري��م والعربية والش��عر، وهو 
في النحو في الطبق��ة الرابعة من علي بن 

أبي طالب.
«] وفيات األعيان 466/3[.

اش��تُهر بالفصاحة، والصدق، والثقة، 
وس��عة العلم، والزه��د، والعب��ادة، وكان 
من أشراف العرب، مدحه الفرزدُق وغيُره، 

وورد أنَّه كان يختم القرآن في كلِّ ثلث.
واختلف في اسمه لقلة ما كان الناس 
ينادونه به لهيبته وجللة قدره فغلب عليه 

لقبه.
وصديقن��ا النحوي اللوذع��ي البارع أبو 
أوس عرفت��ه قب��ل وف��ودي إل��ى المملكة 
كتاب��ه  خ��لل  م��ن  الس��عودية  العربي��ة 

وكتاباته فلما لقيته َكذَّب الخبرَ الُخبْر.
اللغ��ة  قس��م  كان  أي��ام  أراه  كن��ت 
العربية وآدابها في جامعة الملك س��عود 
يع��ج بفطاحل جي��ل من األس��اتذة تركوا 
بصماته��م بعلمه��م وأخلقه��م وحبه��م 
لبلدهم وحكومتهم، وإخلصهم في خدمة 
العل��م واحترام��ه، كن��ت أراه، وه��و يعب��ر 
الممر المؤدي إلى مكتب��ه بتؤدة فل أعرف 
إال أن��ه أب��و أوس الشمس��ان من أس��رة 
كريمة، ومحتد أصيل، يلقي تحيته فتشعر 
وتس��تمع  وصدق��ا،  ودا  مش��حونة  أنه��ا 
إلى تعاليق��ه ومحاضرات��ه فتجدها تنضح 
تواضع��ا وعلم��ا، أبو أوس ال يعرف س��وء 
الظن إلى نفس��ه س��بيل، يفترض حس��ن 
النية ويتعامل من ه��ذا المنطلق، يغضب 

للحق، ويكره التملق والكذب.
ولو رأي��ت تعامله مع طلبه لش��هدت 
عجبًا، يحن��و حتى كأنه أب رحوم، ويش��تد 
للعلم والجد، كيف له وهو يُس��مي نفسه 

»المعلم« في إعلناته وأحاديثه.
ولي��س ما ذكرن��اه بدعا ف��ي حياة أبي 
أوس ب��ل كان هذا ديدنه طالب��ا إذ يقول 
أس��تاذه األس��تاذ الدكتور محم��ود فهمي 
حجازي ف��ي تقديم��ه لطبعة رس��الته في 
الماجس��تير )الجملة الشرطية عند النحاة 
الع��رب، 1401ه���/1983م، ص9(: »لقد 
عرف��ت صاح��ب ه��ذا الكت��اب عن��د بداية 
دراس��ته اللغوي��ة العلي��ا في كلي��ة اآلداب 
بجامع��ة القاهرة، ف��كان م��زودا بخير ما 
يعرف��ه المتخرج��ون الجادون في قس��م 
اللغ��ة العربي��ة بجامعة الري��اض )الملك 

سعود(.
س��ليمان  إبراهي��م  األس��تاذ  وس��ار 
الرشيد الشمسان في درب العلم ال يعرف 
الملل ويس��عد بالتدقي��ق وراء المصطلح 
النح��وي، وبالبح��ث ف��ي الفك��رة الجزئية 
هادف��ا إل��ى تج��اوز هذا كل��ه إل��ى الرؤية 
الش��املة لتراثنا وإلى معرفة نحو العربية 

في عمق وموضوعية«.
إن ه��ذا الن��ص يختص��ر مس��يرة أبي 
أوس الذي أث��رى المكتبة اللغوية العربية 
بدراس��ات نح��ت نح��و الصرام��ة العلمية 

واألسلوب الماتع والمصطلح المضبوط.
وإذا أعملت النظر ف��ي كتبه التعليمية 
وجدت سلس��ة في الع��رض ووضوحا في 

الفكرة ودقة في المصطلح.
لي��س م��ن الس��هل تتب��ع القضاي��ا 
النحوي��ة المتفرق��ة ف��ي كت��ب النحو؛ ألن 
ذلك يحت��اج في المق��ام األول إلى معرفة 
معالج��ة  وأماك��ن  والمراج��ع  المص��ادر 
القضايا ث��م اختيار منهج معين لس��لكها 
في عق��د يتلقاه الباحثون والطلب بيس��ر 
وس��هولة، وه��ذا م��ا فعله أب��و أوس في 
دراس��اته الت��ي تن��اول فيه��ا بع��ض تلك 
القضاي��ا، مثل: قضايا التعدي واللزوم في 
ال��درس النحوي )1407ه���( حيث يقول: 
»وربما باشر النحويون درس القضية في 
فص��ول خصص��ت للتع��دي واللزوم-على 
نحو م��ا فعل س��يبويه-أو عرضوا لها في 

درس الفعل أو درس المفعول به.
المتصل��ة  القضاي��ا  جمل��ة  أن  عل��ى 
ف��ي  مفرق��ة  نجده��ا  والل��زوم  بالتع��دي 
تضاعيف المطوالت النحوية.ويحاول هذا 
الكتب-م��ا أمكننا-جمع ه��ذه القضايا في 

حيز واحد واالجتهاد في تصنيفها.
ولهذا الصني��ع أهمية في نظرنا؛ وهي 
مناقش��ة بعض القضايا والخلوص فيها 
إل��ى رأي« إن اله��م المنهج��ي والتعليمي 
التربوي كان ديدن أبي أوس، وإن مسألة 
التوفي��ق بين منه��ج النحويي��ن وطريقة 
معالجته��م القضايا وبي��ن الهم التعليمي 
ل��دى أب��ي أوس ينب��ع م��ن عقلي��ة لغوية 
بامتياز، واهتمامه بالتعليم يبدو من خلل 
كتبه التعليمية التي ق��رب فيها المعضل، 
وجمع شتات المتفرق، ووفق فيها بين ما 

يبدو أنه متضاد.
إن أب��ا أوس ث��روة لغوي��ة وأخلقية، 
ومنج��م خبرة ينبغ��ي أن يُس��تفاد منه في 
التنظير للنحو العربي لنقله من الهجر على 
ألس��نة الطلب واألساتذة إلى االستئناس 

والقياس.
وال تغيب الميول األدبية عن أبي أوس 
فنجده يعالج جوانب من الش��عر واألمثال 
واللغة في مس��قط رأسه المذنب )الشعر 
المعجب في أدبي المذن��ب(، )من األمثال 
والكناي��ات ف��ي المذن��ب(، )معاني بعض 

األماكن في محافظة المذنب(.
وعندما باش��ر أب��و أوس كتابة زاويته 
ف��ي صحيف��ة الجزي��رة وج��د المتابع��ون 
فيها مادة علمية ج��ادة تعالج موضوعات 
دقيقة وتعرض كتبا مهمة بأسلوب واضح 
يتسلس��ل منطقيا من العرض إلى الحكم 

والتقويم.
معجمي��ة  مش��اركات  أوس  ألب��ي 
وحوارات علمية وأف��كار تنظيرية احتوتها 
بح��وث كتبها بصفاء ذه��ن ووضوح فكرة 
فج��اءت مؤدية الغرض الذي أنش��ئت من 

أجله.
وال أود أن يفوتن��ي الجانب اإلنس��اني 
في شخصية أبي أوس وهو جانب ينبع من 
واحترامهم،  باآلخرين  العميق  إحساس��ه 
وتجل��ى ذل��ك ف��ي تعاملت��ه م��ع زملئ��ه 
المراح��ل  كل  ف��ي  ألس��اتذته  واحترام��ه 
وتس��قط أخبار م��ن تركوا في ش��خصيته 
آثارا لم ينس��ها ولم يتنكر لها، فكتابه عن 

الجمل��ة الش��رطية )الماجس��تير( مهدى 
ألستاذه من السودان الشقيق عبد القادر 
محمد محم��د علي  جزاء ما ثقفه من علمه 
وأدبه، وله معه قص��ة يرويها زملؤه رمزا 

للوفاء قوالً وفعلً.
ا تُِحبُّوَن  َّى تُنِفُقواْ مِمَّ }لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ َحت
وََم��ا تُنِفُقواْ مِن َش��ْيءٍ َف��إِنَّ هللَا بِِه َعلِيٌم{ 
)92( سورة آل عمران،    ما زال أبو أوس 
مد هللا في عمره يقط��ع الممر أمام مكتبي 
بصح��ة وات��زان نرج��و م��ن هللا أن يمنحه 
الصحة والعافية، وإذا اس��تعرضت ما على 
باب مكتبه من إعلن��ات للطلبة أو راجعت 
العقلي��ة  اكتش��فت  اإللكترون��ي  موقع��ه 
المنظم��ة وح��ب الفائدة لطلب��ه وزملئه، 
وإذا استفتاه أحد من طلبه أو زملئه بادر 
إل��ى القول بما يعرف بوضوح فكر وعقلية 

تعليمية نادرة.
رد م��ن ترجم��وا ألبي عمرو ب��ن العلء 
الخلف في اس��مه إل��ى أن هيبته وفضله 
كان��ت تمنع الن��اس من مناداته باس��مه، 
ب��ل بكنيته، حتى َح��دث األَْْصَمِعي َقاَل: أَبُو 
َعْمرو بن الَْعلَء اْس��مه أَبُو َعْمرو الَ اْسم لَُه 

َغيره.
ومنهجيت��ه  بقياس��يته  أوس  وأب��و 
ووق��اره يذكرن��ي بم��ا روي في س��يرة أبي 

عمرو رحمه هللا.
ب��ارك هللا ألبي أوس في علمه وصحته 
وأس��رته وأهله ومد هللا ف��ي عمره لخدمة 
لغ��ة الق��رآن، ولرعاي��ة طلب��ه وهللا ول��ي 

التوفيق.

إن الكتابة عن ش��خصية علمية - وهبت نفس��ها 
للعل��م، و دأب��ت أبدا تبحث في بح��وره على مدى عقود 
من الزمن - يعتريه��ا الكثير من اإليجاز المخل، حيث 
إن قام��ة علمية كأب��ي أوس ال يكفيها مقالة تنس��ج، 
وح��وار عاب��ر، لرصد أعمال��ه ومش��اركاته، لكن يمكن 
الحدي��ث عن أه��م الدوائر الكب��رى الت��ي تقلبت فيها 
حيات��ه العلمي��ة، وأثره في الدرس النح��وي المعاصر، 

ومن أبرزها:
أوال: األبّوة العلمية:

ه��ذه الناحي��ة الوجدانية رأيتها ف��ي أبي أوس في 
مظاه��ر متعددة، وش��واهد كثي��رة، فق��د التقيته عند 
بعض طلبته الذين أَشرف عليهم، وفي بعض جلساته 
داخ��ل الجامعات وخارجها، حيث ت��رى األب المفتخر 
بأبنائه وما وصلوا إليه في دراس��اتهم، فتجده يستمع 
إل��ى حواراته��م اس��تماع التلميذ لش��يخه، ويمنحهم 

مس��احات من االختلف مع��ه، واخت��لف الرؤية بينه 
وبينهم، فلم يكن أبا وظيفته اإللقاء وعليهم االستماع، 
بل كان البناء والمواصلة المعرفية هي الحبل المتين 
الذي يؤصله في نفوس تلميذه. وسأضرب نموذجين 
على ه��ذه األبوة: أحدهما: أن أبا أوس ال يجد غضاضة 
ف��ي أن يقدم أح��د تلميذه لواحد من كتب��ه، بل يطلب 
منه ذلك، كما في كتاب )من شجون اللغة(. وثانيهما: 
اتصاله ببعض الطلب؛ للتهنئة على جودة رس��ائلهم 
العلمية قبل مناقش��تها. وقد وقفت على شواهد من 

ذلك. 
ثانيا: التصانيف المتتابعة:

لم تقف عجلة التأليف عند أبي أوس في رس��التيه 
الماجس��تير والدكت��وراه، أو بح��وث الترقي��ة لدرجتي 
أس��تاذ مش��ارك أو أس��تاذ، كع��ادة بع��ض أس��اتذة 
الجامعات حيث يجف القلم عند آخر بحث نس��جه في 

آخ��ر ترقياته، ولكون العلم ُمدارس��ًة يموت بالتوقف، 
ويتناق��ص بعدم التعاهد له، فق��د كان قلم أبي أوس 
نبًعا ال ينضب، له جداول ش��قت طرقها في مس��ارات 
علمية رصين��ة، متكئة على إرث علمي، اختزنته ذاكرته، 

وتقلب فيه فكره، وأجاد العقل في طرحه ونظمه. 
ثالثًا: المشاركات الدائمة:

لقد أصبحت اللغة في قضاياها ومشكلتها، جزءا 
م��ن فكر أبي أوس وروحه، بل وش��اغلة عقله، ولهذا 
تجد اس��مه منقوًش��ا في صحيفة البرامج لكل محفل 
لغ��وي داخلي أوخارج��ي، حيث المؤتم��رات والندوات، 
ملقيً��ا ومحاوًرا وناقًدا ومضيًفا، ولم تكن المش��اركة 
يوًم��ا مك��ررة، أو لذات المش��اركة، فالفك��رة هي التي 
تقوده، والتفكير هو ال��ذي يطرز به كتاباته، واإلضافة 

الجادة هي المآل الذي يرجوه والمبتغى الذي يطلبه.
رابًعا: القراءة والمتابعة:

إن ش��غف أبي أوس بالق��راءة ومتابعة كل جديد 
يخ��ص محيط��ه اللغ��وي جعلت��ه متابًع��ا لمطبوعات 
تخصص��ه، وملتقياته، وله��ذا فإن قلمه ت��راه حاضرًا 
ف��ي التعريف بأي كتاب ذي قيمة في عموده الصحفي، 
ملخًص��ا أهم القضاي��ا التي تناولها الكت��اب، وكذا في 
كل ملتقى أو مؤتمر يحضره فإن مشاعره التي أسرته، 
والمشاركات التي ألقيت فيه، يخصها بمقال أو أكثر؛ 
رغبة في إبراز هذه االجتماعات العلمية، والفتا إلى كل 

جديد حادث في مجال اللغة بأنماطها. 
وأخي��رًا، هنيئا لجامعة يش��ع علمه فيها، ولطلب 
نهلوا من علمه تلقيًا وإش��راًفا ومناقشة، ولملتقيات 

ومؤتمرات أضفى عليها من فكره وخبراته.
 

أستاذ النحو والصرف بقسم اللغة العربية وآدابها 

بكلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية بجامعة القصيم 

ال شيء يبدو عليك عس��يرًا كمحاولة الكتابة في 
موضوع��ات ثرّة المعان��ي، إّن الكاتب إذ ذاك تفيض 
عليه المعاني العظيمة في موضوعه فيظّل في حيرة 
االختيار في أيّها يكتب، وأيّها يترك! وهذا دون شّك 
ما كابدته إذ أردت الكتابة عن أس��تاذنا »أبي أوس« 
العالِ��م واإلنس��ان. وال تغيب عن الق��ارئ لمؤلفات 
أبي أوس وبحوثه ومقاالته كثير من س��مات الرجل 
العلميّ��ة؛ ولذلك أعرض��ُت عن هذا الجان��ب محاوالً 
الكتاب��ة ف��ي جانب آخر ال ي��كاد يظه��ر إال للقريبين 
من��ه؛ أهل��ه وزملئه وطلب��ه الذين درس��وا عليه أو 
أش��رف عليه��م. إّن مّما تتركه ش��خصيّة أبي أوس 
ف��ي ذاكرتك إذ تراه وتتعامل معه الروَح الش��غوفة 
بالعلم والعمل في آن واحد رغم أنّه قد أتّم الترقيات 
الممكنة ألس��تاذ جامع��ّي منذ س��نوات طويلة، فلم 
يتوّق��ف عن المواصلة ف��ي كتابة الكت��ب والبحوث 

العلميّ��ة  الرس��ائل  عل��ى  واإلش��راف  والمق��االت 
ومناقش��تها. ال ش��ّك أن القراءة والتأليف والبحث 
لن تنقطع إذا كان اإلنس��ان شغوًفا بالمعرفة وفيًّا 
له��ا، وال أظّن أبا أوس إال هذا الرجل. وكان مع هذا 
الش��غف ال تغيب عنه صفة التواض��ع العلمّي، فلن 
يجد معاناة وخصومة مع ذاته في محاورة طالب من 
طلبه، بل ش��خص مجهول في منتدي��ات اإلنترنت 
حول مسألة علميّة، وقد كنُت أحد هؤالء المجاهيل 
الذين تحاور معهم أب��و أوس أياًما وليالي حين كنّا 
في ش��بكة الفصيح قبل أكثر من عش��ر سنوات، ثم 
تج��ده إذا انتهى الحوار أوكاد خت��م ردّه بقوله: هذا 
رأي��ي أعرضه وال أفرضه. وال ش��كَّ أنّ��ه مدافع صلب 
عن آرائه واجتهاداته التي يعلنها، ولكّن هذا ال يعني 
ع��دم تراجعه عن رأي ل��ه إذا روجع فيه وتبيّن له أّن 
الص��واب ق��د جانب��ه أو أّن معلومة قد غاب��ْت عنه، 

وربّم��ا تمّس��ك برأيه دون تس��فيه ل��رأي مخالفيه، 
ب��ل يظهر اهتمام��ه وتقديره ألّي اجته��اد. وما زلُت 
أتذّكر -إذ نشرُت تعقيبًا عنوانه )بيني وبين أستاذي 
أب��ي أوس( عل��ى مداخلتي��ن كان قد نش��رهما في 
زاويته األس��بوعيّة- رسالتَه النصيّة التي أبدى فيها 
تشجيعه وحفاوته بما ُكتِب. وقد كان شديد االنتماء 
لعمل��ه حريًصا عل��ى الوفاء بمتطلبات��ه مهما بلغت 
تعقيداته��ا اإلداريّ��ة، وق��ادًرا على التعلّ��م والتجدّد 
بروح مقبلة على العمل وال تعرف التسويف، وجدُت 
ه��ذا في كثير م��ن المواق��ف التي مرّت ف��ي مرحلة 
إشرافه على الرس��الة، ولن أقف عند سرعة إعادته 
الفص��ول الت��ي حررته��ا م��ع كثير م��ن الملحظات 
الدقيقة، ولكن أورد ش��اهدين خاّصين؛ أحدهما إذ 
أتممت الرسالة بعثت له نسخة نهائية منها فَقبِلَها 
ثم ختم بأّن هناك بعض الملحظات الش��كلية على 

إخراج الرس��الة أريد أن ترف��ع من جودتها، فأبلغته 
أني غير خبير بالحاس��وب ولكنّي سأحاول مستعينًا 
بأحد المختّصين، فقال: إذا جلسَت على الحاسوب 
اتّص��ل بي، فل��م تنته تل��ك المكالم��ة الطويلة حتى 
أصلحنا العمل، وكان يصلح بعض األش��ياء بنفسه 
إذا تعّذر علّي ذلك ألسباب تقنيّة. وأما الشاهد اآلخر 
فقد طلبت من زميل أن يحضر إفادة من القسم بعد 
المناقشة وكنت حريًصا أن أتّم هذه اإلجراءات دون 
علمه، فأبلغني الزميل أنّه ال بدّ من إمضاء المشرف 
على اإلفادة، فاضطررت أْن أسأل أبا أوس عن أيام 
محاضرات��ه ف��ي الجامع��ة، فأجابني ثم س��ألني عن 
سبب السؤال فأبلغته بأمر اإلفادة، وأّن هناك زميل 
س��وف ينجزها ولكن نحتاج إمض��اءك، فقال لي: ال 
تطلب من أحد، س��وف تكون عندك غًدا. فكتبها في 

بيته ثم اعتمدها من القسم وأرسلها.

أبو عمرو بن العالء البصري )68 - 154هـ( وأبو أوس 
إبراهيم بن سليمان الشمسان )1366هـ( 
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شهادة في حق  أبي أوس
عرفت��ه في رح��اب جامعة الملك 
المش��هود  بحض��وره  س��عود 
وجهده البحثي الدؤوب، وأخلقه 
العالية. فهو أبو الدرس اللغوي 
فيه��ا بش��هادة الجمي��ع، ش��غله تمحيصا 
وتنقيب��ا وتأليف��ا وأث��راه إش��رافا ومتابعة 
الج��ادة  بالبح��وث  وأغن��اه  لألطروح��ات، 

وتحكيم الندوات محليا وإقليميا.
الجامع��ات  ف��ي  طلبت��ه  حض��ور  يش��كل 
الس��عودية حض��ورا مش��رفا له بم��ا أدى 
وأسدى من جهود بحثية وإشرافية جليلة.

هو م��ن فت��ح المج��ال ألجيال كثي��رة من 
الطلبة السعوديين وغيرهم لإليمان بتأسي 
ش��خصيته الوطنية في عطاءاتها المتنوعة 
ودفع��ه للعتزاز بتراثه��ا المجيد وحثه على 

مسايرة المناهج الحديثة.
يكف��ي أن تذك��ره ف��ي أي محف��ل علمي أو 
حضور طلب��ي لتنث��ال الكلمات ثن��اء عليه 
ولإلش��ادة بجه��وده. البحثي��ة ومؤلفات��ه 
الرصينة، لقد تواضع لله فحباه سعة العلم 

ودقة الفهم.
والحديث عن أبي أوس إبراهيم الشمسان 
حديث ذو ش��جون أقول ذل��ك وأنا أعي أن 
الحدي��ث عن ش��خصية بوزنه لي��س باألمر 
الهين؛ شخصية تعدى حضورها المشهود 
الس��احة الفكرية والثقافي��ة محليا وامتد 
إقليميا ليلبي نه��م طلب العلم والمكتبات 

ومحركات البحث السيارة.

من المفروض في ش��هادة ع��ن أبي اوس 
أن نتوق��ف عن��د عطائ��ه ف��ي جامع��ة من 
أع��رق الجامع��ات عربي��ا وأن نس��تعرض 
مؤلفات��ه الناصع��ة في لغة الض��اد تأصيل 
وتفصي��ل، وف��ي المج��االت المحايث��ة لها 

دراية وتوثيقا.
نع��م ذلك م��ا تقتضي��ه الموضوعي��ة حين 
الحدي��ث ع��ن ش��خصية أكاديمي��ة بوزنه؛ 
ولك��ن أليس هذا تحصي��ل حاصل وترديدا 
لما ُس��طر في س��يرته الذاتي��ة الغنية وفي 
مصنفات��ه المتوافرة لدى المكتبات ومراكز 

البحث في الجامعات.
من نافلة القول التأكيد على هذا فالقائمة 

تطول وللقول متسع في المجال.
لكني بوعي سأعدي عن هذا المسار الموثق 
ألط��ل من ش��رفة أخرى تتس��م بالحقيقة 
معاين��ات  عل��ى  أبوابه��ا  تش��رع  ولكنه��ا 
اقتضته��ا صداقت��ي م��ع زوج��ه الغنية عن 
التعريف أ.د. وس��مية المنص��ور وذلك لما 
يرب��و على عق��د م��ن الزمن فق��د كنت في 
نفس الجامعة التي يعملن فيها ويشكلن  

علمة من علمات تميزها وفرادتها.
نع��م عرفته من خ��لل زوجه تلك الس��يدة 
التي تحتضن الكل معارف وجيرة وأصحابا 
وأحبابا برحاب��ة صدر ووافر ب��ذل وامتلك 

ألسباب اإلمتاع والمؤانسة واأللفة.
كنت وغيري من األستاذات المتعاقدات في 
الجامعة ضيوف األس��رة في مناسبة وغير 

مناس��بة، في كل رمضان ومع بدء كل عام 
دراسي وبين هذا وذاك.

وكان أ.د. أب��و أوس يتلقان��ا ف��ي بيته��م 
العامر بالبش��ر والحفاوة. متس��ما بوقاره 

العلمي وجوده الحاتمي.
معارف��ه  م��ن  باإلف��ادة  علين��ا  يبخ��ل  وال 
واستش��اراته في كل ما يش��غلنا من أمور 
البح��ث والتدري��س، ل��م يتوان ف��ي تقديم 

اإلرشاد والنصح السديد.
نحس مع األس��رة دفء الع��ودة إلى األهل 
والوط��ن ونرج��ع م��ن عنده��م محملي��ن 

بالطمأنينة والهدايا ولسان حالنا يقول: 
ودعته وبودي لو يودعني

صفو الحياة وأني ال أودعه
ولعلي سأخرج على أعراف الشهادات بحق 
األع��لم وأطلق لنفس��ي العن��ان ألطل من 
نافذة الش��عر وأتخذ منها مت��كأ صدقا لما 

أقول عن أبي أوس:

ــي أوس أبيني ــن أب ــي ع حروف
ــي دعين ــيدتي  س ــِك  عن وإال 

ــعات ــارَف واس ــي عن مع أبين
ــتبين ــق مس دقي ــم  فه ــن  وع

ــا ــه عم ــب في ــث ينق ــن بح وع
ــن دفين ــي المراجع م ــر ف تناث

ــل ونب ــرم  ك ــن  م ــه  في ــا  وعم
ــوى ودين ــن تق ــه م ــا في وعم

ــريه وانش ــك  ذل كل  ــي  أبين
ــديني ــمحت فأنش ــه لو س وفي

ــمو ــّي يس ــَة األوس ــُت عراب رأي
ــع القرين ــرات منقط ــى الخي إل

ــد لمج ــت  رفع ــة  راي ــا  م إذا 
ــن باليمي ــة  عراب ــا  تلقاه
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مباركه بنت البراء 

أبو أوس
لم أش��أ عنوانًا؛ ألن��ي لم أرَ 
أوعى من كنية سارت في آفاق 
اللغة والنحو، وص��ارت رائجة 
بي��ن المش��تغلين ف��ي حقول 
العربي��ة بحمولته��ا ووهجه��ا؛ إذ آخت 

بين األصالة والمعاصرة.
أبو أوس من جي��ل عصامّي نهد إلى 
العل��م مغالبًا في س��بيله صعابً��ا زادته 
جلًدا ومضيًّا؛ فلم يصِغ لصوارف الزمان، 
أو يرك��ن إل��ى الراحة والدع��ة، بل حمل 
عصاه في ضروب الضاد؛ منّقبًا ومعّقبًا؛ 
نابًذا النظ��رة الس��كونيّة، أو اإلخلد إلى 

رأي.
إّن هذا ال��دأب َس��نَُن العلماء الذين 
أجس��ادهم؛  نس��غ  ف��ي  العل��م  س��رى 
تملّ��ك  أرواحه��م مثلم��ا  فتمكّ��ن م��ن 
ألبابهم؛ فالمراجعة مع��اودةُ أنفاٍس ال 
حياة إال به��ا، ومثاقف��ة اآلراء إرواٌء لها 
من لذيذ مش��ارب العقول؛ فما كان أبو 
أوس ينتج��ع العلم وقت ف��راغ، أوحين 
المس��تراح، بل كان حيًّا في ضميره يمأل 

سمعه وبصره.
ل��ذا التق��ط بدقي��ق النظر وحس��ن 
اإلصغ��اء كثي��رًا م��ن الملحظ��ات الت��ي 
تبلورت مشاريَع علميًّة تنّوعت موضوًعا 
وخطابًا ووظيفًة؛ إذ صاغ كتبًا رصينًة في 

تأصيل الدّرس��ين: النّحوّي والتّصريفّي، 
أو تعليميّ��ًة تنه��ج اإليضاح والتيس��ير، 
وأخرى تنفتح على اللّس��ان االجتماعّي؛ 
موّسًعا بذلك نطاق التّأثير؛ إذ لم ينكفئ 
عل��ى المختّصين أو المهتّمي��ن؛ مّمن ال 

يخرج خطابهم عن الصوت والصدى.
ولعلي أستش��هد بكتابه الذي نُش��ر 
مؤخرًا الموسوم ب�)معجم أسماء الناس 
ف��ي المملكة العربيّة الس��عوديّة(؛ فقد 
بل��غ ألف ورقة إال خمس��ين؛ مس��تفرًغا 
جهده ثلثين ربيًعا؛ إذ بذره عام 1991م 
بعنوان: )نظام التس��مية ف��ي المملكة 
العربي��ة الس��عودية( ضمن موس��وعة 
السلطان قابوس ألس��ماء العرب حتى 
أين��ع بحثًا رصينً��ا ع��ام 1997م  بمجلة 
كلي��ة اآلداب ف��ي جامعة الملك س��عود 
بعن��وان: )أس��ماء الناس ف��ي المملكة 
كتابً��ا  آل  ال��ذي  الس��عودية(  العربي��ة 
منش��وًرا ص��ادًرا عن مكتبة الرش��د عام 
2006م، ثم استوى على سوقه معجًما 

في هذا اإلصدار الباذخ.
العلم��ّي،  المس��ار  ه��ذا  إن 
والمصارالتأليفّي يمدّ الناظر بمستفادات 
علميّة تكمن ف��ي مراودة العال��م فكَره، 
وقلي��ٌل من ينحو ذل��ك؛ ألّن إعادة النظر 
تعن��ي مع��اودة النق��ض والبن��اء، وهذا 

م��ا قد يع��زّ عل��ى النفس، ويعس��ر على 
الخاطر، وأخ��رى منهجيٍّة ال تقتصر على 
دّق��ة الملحظة، ب��ل تبين م��دى القدرة 
عل��ى تعمي��ق النظ��ر واالس��تقراء؛ مّم��ا 
جعل اإلص��دار محّقًقا لمقولة )معجم(، 
وأبعد غوًرا من هذين البعدين )العلمّي، 
والمنهج��ّي( م��ا تعكس��ه التجربة لمن 
ألقى الس��مع ورأى ما تأّسس عليه هذا 
المش��روع؛ إذ فيه��ا دروٌس لكّل طالب 
علم تمل��ي التروّيَ والتجري��َب والتحّقَق 
والمصابرةَ، وتحرّيَ الواقع بموافاته بما 

ينفع اإلنسان واللسان.
والح��ق أن هذا الجهد وح��ده خليق 
باالحتفاء واالحتفال في عصر تواجه فيه 
العربيّ��ة تحدّي��ات جمة؛ فكي��ف إذا ُضّم 
إلى ذلك جملة آثاره المطبوعة، ومقاالته 
األس��بوعيّة ف��ي الجزي��رة الثقافيّة التي 
تم��ّس  معرفيّ��ًة  طروح��اٍت  تضّمن��ت 
اهتم��ام الجمه��ور؛ خاّص��ًة م��ا يم��ّس 
الرّس��م الكتابّي، ومطارحاٍت علميًّة ذاَت 
طابع سجالّي باهٍ بحسن المأتى، ولطف 

المنزع، واألدب الجّم رغم صدع القول.
إّن م��ا ُجب��ل علي��ه أب��و أوس م��ن 
صرام��ة علميّ��ة ما كان��ت نت��اج طبيعة 
ال��درس النح��وّي كم��ا هو مس��تقرٌّ في 
الوعي الجمعّي من متصّورات ذهنيّة عن 
علم النّحو، وال ناجمًة من منادمة الرعيل 
األول م��ن النح��اة، بل كانت إحساًس��ا 
قيميًّا بالُهويّة، واستشعاًرا بمسؤوليّته 
تجاه لس��ان العرب؛ إذ بات أحدَ س��دنته 

في هذا العصر.
         

أستاذ األدب والنقد في جامعة الملك سعود

 

      د.عبدالعزيز بن عبدالله الخراشي
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إذا عرف��َت الرجل عن قرب كم��ا عرفتُه أيقنت كما 
أوقن أنّه قيمة خلقية رفيعة وقامة علمية باسقة؛ 
فه��و في الُخلُق نس��يُج وح��ِده وف��ي العلم صانع 
مجده. لكأنم��ا جمعت له الفضائ��ل والمآثر فحاز 
أعلها وأس��ماها. َسْمٌح سليم دواعي الصدر؛ لم يحمل ألحد 
ضغنًا قّط، بل رزق التماس العذر في الش��يم، وكأّن الشاعر 

تمثله حين قال:
ُرزِْقَت أسمَح ما في الناِس من ُخلٍُق

يَمِ إذا رزقَت التماس العذرِ في الشِّ
منح��ه هللا عقلً وافرًا يزينه الروية وحس��ن التأتي والتقدير؛ 
ف��إذا تكلم ابت��دأ الرأي فأص��اب، ووضع ال��كلم في موضعه 
فأج��اد. وإذا صم��ت كان صمته ناطًقا برزانة حلمه وش��رف 

نفسه وهيبة سمته.
أبعد الناس ع��ن هوى متبع يميل به عن الحق الذي ال يعرف 
غي��ره، وال يرضى به بدالً، فإذا اش��تبه عليه أم��ران نظر أيهما 
أق��رب لهواه فنحاه. وهو أبعد ما يكون عن إعجابه بنفس��ه، 
على ما له من علم وفضل، ألنه يعلم أنه إن رضي عنها اكتفى 

باليسير فوقع في التقصير.
ال يبالي بمدح مادح أو قدح قادح؛ ألنه أعرف الناس بنفس��ه؛ 
يزنه��ا فيما تأتي وما تدع بمي��زان الذهب. يُصِدُر أمره بالحزم 
ويُمضيه بالعزم مع رأي رش��يد، وبص��ر حديد، وبصيرة نافذة، 

ونفس مطمئنة راضية.
يوم��ه يومان: يوم تعلم ويوم تعلي��م. لم يتعلم العلم ليباهي 
ب��ه العلماء، أو يماري به الس��فهاء، أو يتصدر به المجالس، 
ب��ل ملك األم��ر عنده أن ي��زداد في العلم رش��ًدا، وفي َعرَِض 

الدنيا زهًدا؛ فالعلم عنده رسالة، ومشغلة حياة.
يألف الناس ويألفونه، ويحبهم ويحبونه. يفتقدونه إذا غاب، 
ويأنسون به إذا حضر. يعرفون قدره ويؤثرون فضله. طيب 
المعشر، نقي المظهر والمخبر. إذا استنصحته نصحك، وإذا 
اس��تعنته أعانك، وإذا دعوته أجابك. تع��رف فيه صلبة أبناء 
القصيم، وشدتهم في الحق، وتمسكهم باألعراف والتقاليد، 
وقدرته��م على الصب��ر والجلد، وتمس��كهم بالقي��م النبيلة، 

والشمائل الجليلة.
إذا حاورت��ه راعك منه س��عة األفق، وغ��زارة العلم، وصواب 
الرأي، وحس��ن التقدير، ودقة التدبي��ر، والنفاذ إلى الحقائق 
من أيس��ر س��بيل، والق��درة على التحلي��ل والتعلي��ل، وهو 

يبدهك دائًما بما ال تتوقع، ويسمعك ما لم تكن تسمع.
والرجل بهذا وغيره قيمة خلقية يعز لها النظير.

وه��و إلى هذا قامة علمي��ة باذخة علت وطالت واس��تطالت 
بما قدم للدراس��ات اللغوية والنحوي��ة من بحوث تقوم على 
علم راس��خ بالتراث اللغوي عند الع��رب، وبصر حديد بما جد 
به العصر من نظريات لغوية واتجاهات. وال يغرنك أن بعض 
عنوانات كتب��ه وبحوثه تعالج قضايا عالجها غيره؛ فش��تان 
بي��ن معالج��ة ومعالج��ة؛ فحين ع��رض للجملة الش��رطية 
عن��د النح��اة العرب تناوله��ا على نحو تفرد ب��ه؛ إذ تتبع رؤية 
النحويي��ن لها تتبًع��ا تاريخيًّا في المراح��ل الثلث من تاريخ 
النح��و: التأس��يس، والنض��ج، والتفس��ير والتقلي��د، ووضع 
ملحًق��ا ضم كل مصطلح��ات الجملة الش��رطية ومكوناتها 
وأحكامه��ا في الت��راث النحوي، ورت��ب ورود كل منها ترتيبًا 
تاريخيًّ��ا عل��ى نح��و غير مس��بوق، بش��هادة علم م��ن أعلم 
الدراس��ات اللغوية هو محمود فهمي حجازي. ولم يش��غله 
البحث التاريخي عن النظرة النقدية الواعية لتناول النحويين 
لهذا النوع من الجمل، ونب��ه إلى ضرورة الفرق بين الخلف 
واالختلف في آراء النحويي��ن، وتجلى صبره وجلده في إعداد 
الفهارس، ويكفي أن أشير إلى أن فهرس المحتويات وحده 

بلغ نحًوا من ثمان وعشرين صفحة.
كذل��ك فعل في كتاب��ه )الفعل ف��ي القرآن الكري��م: تعديته 
ولزوم��ه(؛ إذ صنف األفعال ال��واردة في القرآن الكريم وفق 
إحداثيتي��ن أو ق��ل علقتي��ن: إحداهم��ا أفقية يطل��ق عليها 
 syntagmatic relation المصطل��ح  المحدث��ون  اللغوي��ون 
 ،paradigmatic relation واألخرى رأس��ية يطلق��ون عليه��ا
األفقية تمثل المبنى، والرأس��ية تمثل المعنى؛ فتمكن بذلك 
م��ن مراقبة أثر المبنى والمعنى ف��ي التعدي واللزوم ودرس 
علقة كل منهما باآلخر وما يصيبهما من تغير في س��ياقات 
االس��تعمال. وقدم موازنة غير مس��بوقة بين دراس��ة تعدي 
األفع��ال ولزومها في الق��رآن الكريم ودراس��تها في النحو 
العرب��ي، وخرج بنتائ��ج بالغ��ة األهمية. ومن أه��م فهارس 
الكتاب فهرس األفعال التي وردت في القرآن الكريم وكانت 
محل الدراسة. وحين رأى ما أصاب أسماء الناس في المملكة 
من ضيم في موسوعة الس��لطان قابوس ألسماء العرب – 
وكان يش��ارك فيها- بس��بب غياب العلم بالثقافة المحلية 
ف��ي الجزيرة العربية دعته همته إل��ى رفع هذا الضيم فوضع 
معجًما ألسماء الناس في المملكة العربية السعودية خالف 
في��ه الموس��وعة رأيًا ورؤية، وظهرت في��ه قدرته الفذة على 
التأصيل والتفس��ير والتصويب، مع دقة وصف، واس��تقامة 

منهج؛ فأصبحت دراسة األعلم بين يديه خلًْقا آخر.
وم��ن يتتبع م��ا كتبه الرجل م��ن بحوث علمي��ة رصينة يجده 
ش��خصية علمية تأب��ى أن تجري في عنان أح��د، أو تنقاد له، 
وبحوثه كلها ش��اهد على ذلك؛ فإن أردت أمثلة واضحة على 
م��ا أقول فدون��ك ما كتب ف��ي مداخلته اللغوي��ة والنحوية، 
وتصويبات��ه اللغوي��ة، وجدلي��ة الملفوظ والمحف��وظ، وفي 

حسمه الخلف في مواضعه، وما تفرد به من آراء.
وقد اتس��م نش��اطه العلمي بإعادة قراءة التراث العربي في 
ض��وء مع��ارف العصر، وما جد ب��ه من نظري��ات واتجاهات؛ 
وظه��رت آثار ذلك واضح��ة فيما كتب عن لهج��ات الجزيرة 
العربي��ة وأس��ماء الناس فيه��ا، وتحقيق الق��ول في الضاد 
نطًقا وكتابة، وفي دراسة التأثير والتأثر بين اللغة والمجتمع 
أو اللغ��ة والحي��اة، وف��ي المدخ��ل الصوتي لدراس��ة النحو 
العرب��ي، والتغي��رات الصوتي��ة ف��ي المبني للمفع��ول؛ وفي 

التخلص من المتماثلت لفًظا ... إلخ.
وقد أس��هم بما له من عل��م وفضل، وحزم وعزم، في تخريج 
كوكب��ة من الباحثي��ن، صنعهم عل��ى عينه، وكونه��م تكوينًا 
علميًّا بصي��رًا أّهلهم لحمل المس��ؤولية، وأداء األمانة، على 

النحو المرجو منهم.
وظف��ر مجال تعليم اللغة العربي��ة منه ببحث فريد عن تعلم 
اللغ��ة العربية وتعليمه��ا في عصر التقنية ووض��ع كتابا في 
الص��رف العرب��ي التقليدي ومعه كتاب للتدريبات لم يس��بق 
باحث عربي إلى مثله، ورصد ما وقع فيه طلبه من أخطاء في 
الميزان الصرفي، وبين له��م ولنظرائهم الصواب، وما يزال 
هذا الكت��اب مرجًعا للطلب والمعلمي��ن والباحثين يفزعون 

إليه حين يلتبس عليهم شيء في الميزان الصرفي.
ول��م يدخر الرجل وس��ًعا في خدم��ة المجتم��ع العربي، على 
اتس��اعه، بما ش��ارك في��ه من ن��دوات، ومحاض��رات عامة، 
وورش عم��ل، وحلقات نق��اش، وتحكيم بح��وث، وعضوية 
لج��ان وجمعي��ات، وما ق��دم من ش��هادات، وم��ا حضر من 
مؤتم��رات. ه��ذا رج��ل وهب نفس��ه للعلم فرف��ع هللا قدره، 
وأعلى ش��أنه، وأنبه ذك��ره، وجعله نموذًجا يحت��ذى للعلماء 
العاملي��ن. نس��أل هللا أن يجزيه خير ما يُج��زَى به عالم عن 

علمه وعمله.
وهللا من وراء القصد، وبه التوفيق، وعليه التكلن.

أأستاذ العلوم اللغوية بجامعة اإلسكندرية

 والجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

س��عدت غاي��ة الس��عادة عندما طلب 
مني كتابة شهادة عن أستاذ جليل هو 
األس��تاذ الدكتور إبراهيم الشمس��ان 
أب��و أوس، فهو علم من أع��لم اللغة العربية 
والثقاف��ة تربطن��ي به علق��ة أخوي��ة وثيقة، 
يفيض م��روءة ونبل، وهو مب��دع لغوي يمتلئ 
معرف��ة وعقل، في ب��دء لقاءاتي به في المدينة 
المن��ورة، حي��ث كنّ��ا مدعوي��ن لمؤتم��ر اللغة 
العربي��ة في الجامعة اإلس��لمية فتعلمنا منه 
نبل الخلق روح��ه الطيبة المرحة، إضافة إلى 
ثقافته اللغوية الموس��وعية وذو تجارب غنية 
عميقة، مداخلته بلغة فصيحة رصينة وبأفكار 
مرتبة متناس��قة، كما أنه ش��خصية اجتماعية 
ف��ذة متألقة كتألقه في التدريس في الجامعة 
وفي ميدان البحث العلمي، مس��كون بالقراءة 
والتألي��ف لكتب اللغة العربي��ة والتراث، فهو 
يمث��ل ش��خصية الباحث الت��ي تتمي��ز بالدقة 
وحس��ن التتب��ع، ولق��د ق��رأت كتاب��ة اللغوي 
الن��اس( فوجدت��ه طوي��ل  )معج��م أس��ماء 
النفس، يوضح األمور على وجوهها المختلفة، 
وينتقي عباراته بعناية ودقة، ولقد تبنى مجمع 
اللغ��ة العربية على الش��بكة العالمية طباعته 

بعد تحكيمه ومراجعته.
تل��ك ه��ي ش��خصية أب��ي أوس العلمي��ة 
واألكاديمي��ة، كم��ا أنه ش��خصية مرحة الروح 
بش��وش المحيا، كما أنه من أشد المدافعين 
عن اللغة العربية في عص��ر العولمة، ونتمنى 
منه الكثير من المش��روعات التي تخدم اللغة 
العربية للمحافظة على س��لمة اللغة العربية 
وإيجاد البيئة الملئمة لترس��يخ اللغة العربية 
وتطويرها ونش��رها والعناية بنش��ر وتحقيق 

الدراسات واألبحاث والمراجع اللغوية. 
وأن��ي ألعتز بالكتاب��ة عن االس��تاذ الدكتور 
أبي أوس، وهي كتاب��ة تدخل في جهد المقل 
وال تفيه حقه وقدره؛ ولكنها تعبير صادق عن 
محبه عميقة وتقدير كبير، وليته يكتب س��يرته 
فهي حافلة بالعطاء والمواقف، ويتحدث عن 
تجربته في الميدان الثقافي، فهو ش��اهد على 
عصره وسابر ألغواره، حقق هللا اآلمال ووفق 

الجميع.

الشمسان.. قيمة وقامة

عالم لغوي وقور

.د. محمود أحمد نحلة

عبدالله بن حمد الحقيل

علم الّصرف، هْل من جديد؟
قراءة في كتاب »دروس في علم الّصرف«

تأليف الّدكتور أبي أوس إبراهيم الّشمسان

)َمَق��اٌل ُمْهدَى إلى أخي أبي أْوٍس في يوم 
تكريمه(

أب��ا أوس م��ن كث��ب،  عرف��ت أخ��ي 
ب��كّل  اإلنس��انية  معان��ي  في��ه  فعرف��ت 
تجلّياته��ا، عرف��ت في��ه الوف��اء واإلخ��لص وك��رم 
األخ��لق، عرف��ت فيه الخص��ال الرّاقي��ة، والّصفات 
الّس��امية، عرفت��ه عالم��ا لغويًّا ف��ذًّا، جلي��ل القدر، 
خ��دم هذه اللّغة الّش��ريفة باحثًا ومدرًِّس��ا ومؤلًِّفا، 
أغن��ى المكتبة العربيّ��ة بمؤلّفاته الجليل��ة، وأبحاثه 
األصيلة، مدّ فيها جس��ورًا تصل الحاضر بالماضي، 
وتربط المعاص��رة بالتّراث، فكان��ت مؤلّفاته منهل 
طلب المعرفة ومقصد الباحثين عن العلم األصيل، 
والفكر الرّصي��ن؛ ولهذا كلّه ولغي��ره  فإّن أبا أوس 

حقيق بالتّكريم، وجدير باالحتفاء.
     وف��ي يوم تكريمه ال أجد في بضاعتي المزجاة 
م��ا يليق بمث��ل ه��ذه القاّم��ة الّش��امخة، فنكصت 
أتلمس الماضي، فوجدت أنّي منذ أكثر من عش��رين 
ا عندما أصدر أس��تاذي أبو أوس كتابه )دروس  عامًّ
ف��ي عل��م الّصرف(، كتبت مق��االً عنه، بعن��وان: علم 
الّصرف هل من جديد؟ ق��راءة في كتاب دروس في 
علم الّصرف، نُشرت في صحيفة الرّياض بتاريخ28 
/جمادى اآلخرة/ 1418ه، فليسمح لي أخي أبو أوس 

أن أهديه هذا المقال في يوم تكريمه.
وإليكموه:

     ال ري��ب أّن عل��م الّصرف من أه��ّم أبواب علم 
اللّغة، ألنّه مي��زان العربية، وبه تع��رف أصول كلم 
الع��رب كما يقول ابن جنّ��ي )ت 392ه�( )المنصف 
2/1(. وق��د دعا ابن عصفور )ت 669ه�( إلى تقديم 
عل��م الّص��رف على غيره م��ن علوم العربي��ة، فقال: 
))وق��د كان ينبغ��ي أن يق��دم عل��م التّصري��ف على 
غي��ره من عل��وم العربية إذ هو معرف��ة ذوات الكلم 
ف��ي أنفس��ها من غير تركي��ب، ومعرفة الّش��يء في 
نفس��ه قبل أن يترّكب ينبغي أن تك��ون مقدّمة على 
معرفة أحواله الّتي تكون له بعد التّركيب(( )الممتع 

.)30/1
     وم��ع أهمية هذا العلم، فقد ظّل التأليف فيه 
مخالًط��ا بالنّح��و، ويعيش تحت ظلل��ه، ولم يصلنا 
مؤلّ��ف مس��تقّل في الّص��رف إالّ في الق��رن الثّالث 
الهج��ري، وذلك عندما ألّف أبو عثم��ان المازني )ت 
249ه�( كتابًا في التّصريف، وش��رحه ابن جنّي، في 
كتابه )المنصف(، ثّم توالت البحوث الّصرفيّة، ولكن 

معظمها جاء في فصول ملحقة بالكتب النّحويّة.
     وفي عصرنا الحاضر ظهرت بحوث عديدة في 
علم الّصرف واس��تقلّت في كتب مفردة، مس��تفيدة 
م��ن علم األصوات الحديث، وكت��اب الّصديق الكريم 

أبي أوس يأتي مساهمة مباركة في هذا المجال.
     ح��دّد الدّكت��ور غرض��ه م��ن تألي��ف كتاب��ه 

ف��ي مقدّمت��ه، إذ يق��ول: ))أت��ى هذا الكت��اب نتيجة 
للحاجة الماّس��ة إليه، ليكون مرجًع��ا أوليًّا للّطلب 
المتخّصصين بدرس اللّغ��ة العربيّة، يمهد الّطريق 
له��م ليكتس��بوا بع��ض المعرف��ة الّصرفيّ��ة الّت��ي 
تهديهم إل��ى التّمكين من المه��ارات التّصريفيّة(( 

)المقدّمة 5(.
     فالغ��رض إًذا تعليم��ّي، واله��دف ترب��وي، 
فقد أدرك الدّكتور الّشمس��ان خلل تدريس��ه لعلم 
الّص��رف ف��ي جامعة الملك س��عود – قس��م اللّغة 
لعربيّة – لس��نوات عدّة، أدرك مدى تعثّر الّطلبة في 
اس��تيعاب هذا العلم، وتذّمرهم من دراس��ته، ومردّ 
ذلك إلى أّن معظم الّذين ألّفوا في هذا العلم عالجوا 
مسائله وموضوعاته وكأنّها ظواهر معزولة بعضها 
عن بعض، ورتّبوها على مشابهة خارجيّة لفظيّة، ال 
على وحدة داخليّة معنويّة. فبدت موضوعاته مشتّتة 

ال ينّظمها نظام، وال يربطها نسق معيّن.
     وله��ذا كلّه جاء الكتاب ليس��دّ تل��ك الثّغرات 
المنهجيّ��ة في تألي��ف الكتب الّتي توض��ع بين أيدي 
الّطلب��ة، ف��كان أه��ّم ما يمت��از به منهج��ه المحكم 
وترتيبه المنّس��ق، إذ اس��تطاع الدّكتور الّشمس��ان 
تبوي��ب موضوع��ات كتاب��ه خي��ر تبوي��ب، وترتيبها 
��ا ف��ي  أحس��ن ترتي��ب، ف��كان بذل��ك منهجيًّ��ا حقًّ
عرض مادّة كتاب��ه عرًضا محكًما، ضّم فيه األش��باه 
إل��ى أش��باهها والنّظائ��ر إل��ى نظائره��ا، وحص��ر 
الموضوع��ات المتماثلة في باب واح��د ال في أبواب 
متفرّق��ة، فبدأ بع��د التّمهي��د بالقضايا المش��تركة 
بين األفعال واألس��ماء، ومن ثمة انتقل إلى قضايا 
الفعل الّصرفيّة، وأتبعها بمباحث االسم، ثّم تحّول 

إلى معالجة قضايا التّغيّرات الّصوتيّة والّصرفيّة. 
     وبه��ذا الّصني��ع ق��دم الّصرف عل��ى أنّه نظام 

مث��ل ظاه��رة اإلمال��ة في لهج��ة )س��دير(، وكذلك 
ظاهرة النصب )الفتح( في لهجة )الوشم( في مثل 
)بَيت، َعيش( إذا أبقت عل��ى الحركة المركبة، بينما 
تحّول��ت في اللّهجات العربيّ��ة المعاصرة إلى حركة 

ممالة )انظر 177/2(.
     وق��د عم��د المؤلّف الكريم إلى ذكر تفس��ير 
بع��ض الظواهر الّصرفيّ��ة، مثل تفس��ير إبراهيم 
عل��ى  معتم��ًدا  المكان��ي  القل��ب  ظاه��رة  أني��س 
اإلحصاءات المعجمية الّتي أجريت على الحاسوب 

.)41/1(
     وللدّكت��ور أب��ي أوس آراء ف��ي بعض القضايا 
الّصرفيّ��ة الّتي كانت موضع خلف بي��ن الّصرفيّين، 
م��ن ذل��ك دعوته إل��ى ج��واز النّس��ب إل��ى الجمع، 
فيقول: »وقد نش��أت الحاجة في وقتنا الحاضر إلى 
النّس��بة إلى الجمع، مثل )ُدوَلّي( نسبة إلى )دول(« 

.)76/2(
     وم��ن ذل��ك أيًض��ا إجازت��ه تصغي��ر م��ا يمنع 
تصغيره، إذا كان في س��ياق أدب��ّي أو فنّي، فبعد أن 
ذكر األس��ماء الّت��ي ال يجوز تصغيرها، ق��ال: ))لكّن 
الّس��ياق ه��و الفيص��ل في تحدي��د ذلك، ف��إذا كان 
الحديث عن »س��بت« بعينه معهود، فإنّه يمكن أن 

يناله التّصغير في سياق أدبّي أو فنّي(( )46/2(.
     ومع أّن الدّكتور الّشمسان حاول أن يستفيد 
من علم األصوات الحديث في معالجة بعض القضايا 
الّصرفيّ��ة لم يعمد إل��ى التّحليل الّصوت��ي للّظواهر 
الّصرفيّة، وبخاّص��ة ظاهرتا اإلعلل واإلبدال، ولكن 
كن��ت أتمنّى عل��ى األخ أبي أوس أن يهت��ّم بالتّحليل 
الّصوت��ي الّذي يكش��ف عن نظ��ام اللّغ��ة ووظائف 
عناصره واألسس الّتي يقوم عليها، فليس هناك ما 
يمكن من فهم روح اللّغة وفقه أسرارها، مثل ذلك 
التّحليل الّصوتي، ولعّل هذا م��ن أهّم المبادئ الّتي 

اكتشفتها اللّسانيات الحديثة.
     وم��ن ش��أن ذل��ك التّحلي��ل أّن يثب��ت صّحة 
القواني��ن الّصرفيّ��ة ومنطقيتها. )ق��ارن بما فعله 
الدّكت��ور عب��د الّصبور ش��اهين في كتاب��ه )المنهج 
الّصوت��ي للبني��ة العربيّ��ة: رؤية جديدة ف��ي الّصرف 
 ،155  –  154  ،72 الّصفح��ات:  وخاّص��ة  العرب��ّي( 
179، 182، 184، 199(، وانظر أيًضا )الّصرف وعلم 
األصوات( للدّكتور ديزيره سقال، وخاّصة الّصفحات 

.)172 ،154 ،134 ،133 ،120 ،115 ،80 ،72
     وثم��ة بع��ض هنّات، تخضع للمناقش��ة، من 
مثل جعله التّاء المربوطة في »بلدة« لتكثير الكلمة 

.)17/2(
     وأرى أّن ه��ذه التّ��اء لتأكي��د التّأني��ث، فكلمة 
)بلد( تذك��ر وتؤنّث )المصباح المنير »بلد«( فعندما 

تدخلها التّاء تخلّصها التّأنيث.
     وفي بحث أغراض الزّيادة، ورد قوله: »وتذكر 
بعض المصادر النّحويّة أغراًضا أخرى للزّيادة، منها 

تليين اللّفظ، مثل: عمامة، وصحيفة، وعجوز«.
     كن��ت أتمنّ��ى عل��ى األخ الكري��م أن يوّض��ح 
المقصود ب�)تلين اللّفظ(، وال سيما والكتاب تعليمّي 
بالدّرجة األول��ى. ولعّل جعل مثل هذه الزّيادة ل مدّ 

الّصوت يكون أمثل.
     وف��ي حديث��ه ع��ن المبن��ى للمفع��ول، وردت 

الجملة اآلتية: »لُمت من قبل زيد )174/1(.
     ومعل��وم أنّ��ه متى ح��ذف الفاع��ل وناب عنه 
نائبة، فل يجوز أن يذكر في الكلم ما يدّل عليه. ولذا 

ال معنى إليراد: »من قبل زيد«.        
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متكام��ل تتّصل أجزاؤه في اتّس��اق وانس��جام، من 
أجل بلوغ الغاية الّتي وضعها نصب عينيه.

     أّم��ا أس��لوب الكتاب، فكان أس��لوبًا تعليميًّا 
محًض��ا، يتّس��م بسلس��ة التّعبير، وإيثار األس��لوب 
العصرّي الّس��هل الّذي ينأى عن التّعقيد والجفاف، 
إذ اس��تطاع الدّكتور أبو أوس أن يعرض مادّة كتابه 
عرًضا رش��يًقا في أسلوب واضح مهيع، وعبارة نقية 
مش��رقة، ومناقش��ات منطقية تعتمد على الّش��رح 
والتّحلي��ل، مس��تعينًا باألمثلة الكثيرة الّتي تس��اعد 
عل��ى فهم الّظاهرة، واس��تيعابها كما أنّ��ه كثيرًا ما 
كان ينّظم النّتائج في جداول متنّوعة تزيد المسائل 
وضوًح��ا وبيانًا، وتس��اعد على اكتس��اب المهارات 

وإتقانها.
     إّن كت��اب ))دروس في علم الّصرف(( يحمل 
س��مات واضحة للتّيس��ير والتّبس��يط ف��ي الدّرس 
الّصرفي ، واالبتعاد عن العسر والتّعقيد والغموض 
واإلبهام، الّتي طالما ش��كا منه��ا الّطلبة واتّخذوها 
ذريعة في تس��ويغ فش��لهم في اكتساب المهارات 

الّصرفيّة. 
     فهذا المنهج الّذي اتّبعه الدّكتور الّشمس��ان 
بمواصفات��ه الّتي ألمعنا إليها، يجعل الّطالب يتدرّج 
ف��ي اكتس��اب المعرف��ة تدرًّج��ا طبيعيًّ��ا، يبعده عن 

التّشويش واإلرباك واإلحباط.
     وم��ع أّن الكت��اب أُلِّ��ف وفق التّص��ّور العربّي 
التّقلي��دّي لعل��م الّص��رف )كم��ا أش��ار المؤلّف في 
مقدّمته 5( لم يظّل أسير دراسات القدماء وآرائهم، 
ب��ل اس��تفاد م��ن أبح��اث المحدثين ودراس��اتهم، 
ويتّض��ح ذلك ف��ي كثير من الحواش��ي الّت��ي أعقبت 
فصول الكت��اب. انظر مثلً الحواش��ي )11، 12، 13، 
14، ص 13، ج1( والحواش��ي )15، 16، 18، 27، ص 

25، ج2(. 
     لق��د ح��رص المؤلّف الكريم عل��ى الرّبط بين 
الماض��ي والحاض��ر، والقديم والحدي��ث، إيمانًا منه 
ب��أن ال حديث بل قديم، وال ج��دوى من قديم يتقوقع 
على نفس��ه وال يتطّور مع الزّم��ن ومعطيات التّرّقي 

الثّقافّي والفكرّي.
     ومّما تجدر اإلش��ارة إلي��ه أّن المؤلّف – وإن 
كان معتم��ًدا آراء القدام��ى – ل��م يس��لّم لهم بكّل 
شيء، بل كان أحيانًا يناقش آراءهم، ويبين ما فيها 
من خطل، من ذلك مناقشته رأي ابن مالك في بناء 

الفعل األجوف للمجهول )74/1(.
مادّت��ه، فكان��ت  توثي��ق  الكت��اب  مزاي��ا  وم��ن 
تعقب كّل فصل ح��واٍش تربط الم��ادّة المعروضة 
بمصادرها، وتحي��ل عليها بغية إرش��اد الّطلبة إلى 
م��ا يعم��ق معرفتهم، ويوس��عها، ويزيد م��ن دائرة 
اّطلعه��م، وقلّما نج��د مثل هذا الّصني��ع في الكتب 

التّعليميّة.
     وم��ن اإللماعات الجيّ��دة في الكتاب، ما نجده 
من ملحظات لغويّة دقيقة، ناجمة من حّس لغوّي 
أصي��ل، من ذلك ما ذهب إلي��ه الدّكتور من أّن اللّغة 
كاش��فة لبيئة مس��تخدميها، وذلك أنّه وجد ظاهرة 
التّصغير واس��عة االنتش��ار في بيئة نجد بعاّمة وفي 
القصيم بخاّص��ة. وردّ ذلك إلى ما كانت عليه هاتان 
البيئت��ان من فاقة وش��ظف عيش، ف��كان أن عمد 
الّس��كان إلى تصغير الموجودات من حولهم تعبيرًا 
عن قلّتها أو ش��دّة تعلّقهم بها، كما الحظ انحس��ار 
ه��ذه الّظاه��رة مع التّغيّ��رات الّتي حس��نت األحوال 

الماديّة )انظر 44/2(.
     وكذل��ك نج��د في الكتاب إش��ارات إلى بعض 
اللّهجات العربيّة المعاص��رة الّتي رصدها المؤلّف، 

أ.د. أحمد مطر العطية

األبُّ الُمْشِرُف
عل��ى  وضْعتُ��ه  الَقلَ��م...  أخ��ْذُت 
الورق��ة... لكنن��ي لم أكتب ش��يئًا، 
حاول��ُت  ِجلس��تي...  م��ن  غيّ��رُْت 
ثاني��ًة... وم��ع هذا أخفْق��ُت أيًضا، 
تركُت الَقلَم واس��تلقيُْت أتأّمل س��قف الدار، 
فأَخَذْت ذاكرتي تس��ترجع تلك اللحظات التي 
كلّم��ا تذّكرْتُه��ا ران عل��ى قلبي حزن ش��ديد، 
وزارتن��ي َعبْرة ال ت��كاد تفارقني حتى أترك هذا 

االسترجاع وأخوض في أمر غيره.
ا؟ لقد انَقَضْت تلك المرحلة التي أسترجع  أحقًّ

ذكراها، وأستمتع بأدّق تفصيلتها!
نعم... انَقَضْت، لكنها - عندي - لم تنقِض 

عن يميني أحمد وعن يس��اري س��عد وأمامي 
راضي وجياب ومحم��د وبقية الثلة الصالحة، 
وفي ص��در المجلس يترب��ع كبيرن��ا، أبونا... 
وأس��تاذنا وحبيبن��ا )أبو أوس( بابتس��امته 
التي تُدِخل الس��رور علينا، بحديثه الماتع عن 
الس��هيلي وابن الطراوة واب��ن جني وبالطبع 

عن سيبويه.
أتذكَّر جيّ��ًدا أنني كنت أُحدِّث نفس��ي في تلك 
اللحظات: »من المؤس��ف أنَّ هذه اللحظات 

ال تدوم«.
لق��د تعلّمن��ا من أس��تاذنا الكثير م��ن العلم، 
والكثي��ر م��ن الُخلُ��ق، والكثير م��ن الحكمة، 
فلم يكن أستاذنُا أس��تاًذا يؤدي وظيفة، كلّ، 
لقد كان أبًا رحيًما، ش��فيًقا، ناصًحا، حريًصا، 

ًها دقيق الملحظة. وكان أيًضا عالًما موجِّ
أما ال��درس األول فهو: »أنتم لس��تم طلبًا، 
أنت��م باحثون« وق��د أصرّ أس��تاذنا على هذه 
الصفة في وصف المجموع��ة، وهو ما جعل 
الثق��ة واأللف��ة تس��ود بينن��ا من��ذ اللحظات 

األولى.
لقد كنّا مع أستاذنا نستمع، ونناقش، ونُعطي 
آراء، وننتقد، ونق��وِّم بعضنا، وال يُنهي حديثنا 
إال أذان المغ��رب! حت��ى قال أس��تاذنا يوًما: 

»هذا النقاش، وهذا الَطرْح متعة حقيقية«.
وإذا كان��ت تلك اللحظ��ات قد انَقَض��ْت فإنَّ 
علقتي بأس��تاذنا ل��م تنقِض، ب��ل لعلَّها قد 
بَدَأَْت، فقد بادْرُت أستاذنا فور انتهاء المرحلة 
التمهيدي��ة وطلبْ��ُت من��ه أن يك��ون مرش��ًدا 
ومش��رًفا، وكم كانت س��عادتي يوم أن أبدى 
رضاه عني، ووافق على اإلش��راف، وأَْسَمَعني 
م��ا وعاه قلب��ي، وجَعلَني أش��عر بمس��ؤولية 

كبيةر على عاتقي!
ثم جاء موضوع اختيار العنوان وقبوله، وهي 
معضل��ة كبيرة لدى كثير من الدارس��ين، وقد 
راوَدَني بعض الخوف أالّ يُقبل موضوعي، وهو 
موض��وع كنت ق��د أَحضرْتُه معي م��ن )َعدَن( 
إليماني أنه موضوع جاد، ويس��تحق الدرس، 

لكن ماذا لو أن أستاذنا ال يرى ما أرى؟ يوَمها 
َعرَْضُت الموضوع على أس��تاذنا بإرساله إلى 
بريده اإللكتروني، فجان��ي ردُّه -حفظه هللا- 
برضاه عن الموضوع، واستحسانه له بكلمة 
واحدة: )رائ��ع(، وكان العن��وان هو )ظاهرة 
التفرُّد بالرأي عند النحويين(، ورأى أس��تاذنا 
إزالة كلمة )ظاهرة( من العنوان، ثمَّ إرسال 
الموضوع إلى بريد لجنة اللغة والنحو، وكان 
رأيي إبق��اء العنوان كم��ا هو، غير أن��ي نزلُْت 
عن رأيي لرأي أس��تاذنا وغيَّ��رُْت العنوان، ثم 

أرسلتُه إلى بريد اللجنة.

خطأ إلكتروني
عند إرسال العنوان َغِفلُْت فأرسلُْت الموضوع 
إلى بريد اللجنة العلمية بالعنوان األول الذي 
طلب أس��تاذنا تغيي��ره وهو )ظاه��رة التفرد 
بالرأي عن��د النحويين(؛ ذلك أن��ي عند اختيار 
الملف ال�ُمرَفق اخت��رُْت الملف قبل التغيير! 
ولق��د أصابني َه��مٌّ ال يعلُم��ه إالّ هللا، كيف لي 
أالّ أس��تجيَب لطلب أس��تاذنا، وكيف أرس��ل 
العنوان بالصورة القديمة وقد أخبرتُه أني قد 
غيَّرُْت العن��وان؟ ِخْفُت أن يغضب أس��تاذنا! 
ولم يكن أمامي س��وى االتص��ال به؛ إلخباره، 
واالعت��ذار عن هذا الخط��أ، ففعلُْت، وقد كان 
هذا الموقف دَْرًس��ا آخر من دروس أستاذنا 
التي تعلمناها منه؛ إذ جاءني ردُّه بما َس��رَّني: 
»لعل هذا هو األفضل، وس��نرى رأي اللجنة 
أيس��تصوبون رأي��ك بالعن��وان كم��ا ه��و أم 
يغيرون��ه كم��ا رأيُت أن��ا«، حم��ْدُت هللا كثيرًا 
يومه��ا، وأكبرُْت هذا العال��م المتواضع الذي 
يس��تأنس بق��ول تلميذه، وال ي��رى غضاضة 
ف��ي أن يس��اوي بي��ن القولين أم��ام اللجنة 

العلمية.

درس ثاٍن في موضوع العنوان
َقبِلَْت اللجنة العلمي��ة العنوان بالصورة التي 
رآه��ا أس��تاذنا -حفظ��ه هللا- وَطلَبَْت بعض 
التغيي��ر في عنوان��ات الفصول، ولق��د واَفَق 
قب��ول العنوان أْن رزَقن��ي هللا مولودة كانْت 
س��ببًا في غياب��ي ع��ن الجامعة، وبع��د أيام، 
جاءني بريد من أستاذنا يقول فيه: »هذا هو 
عنوان��ك الذي قبلتْه اللجنة، وهذه هي خطتك 
في صورتها النهائية، وكانت اللجنة قد َطلَبَْت 
بعض التغيي��ر، نُبُْت عنك ف��ي إجرائه« وكان 
أس��تاذنا قد علم بحال��ي وبموضوع المولودة 
بعد أن س��أل بعض الزملء عن سبب غيابي، 
ولم يكتف أستاذنا بهذا، بل حرص على إكرام 

المولودة، وإهدائها ما يناسب وضعها.
ومن المواقف الطريفة أنني قابلُت أس��تاذنا 

بعد أْن َش��رَْعُت ف��ي كتابة التمهي��د وأخبرْتُه 
أنني على وش��ك إكمال��ه، ولعلّي أرس��له إلى 
بريد أس��تاذنا بعد يوم أو يومين، وكان ظني 
أن هذه المدة كافية إلكمال ما تبّقى، ولكنها 
ل��م تك��ن كذل��ك، فلق��د تج��اوزُْت اليومي��ن، 
والثلث��ة، واألس��بوع، ول��م أنت��ِه، فأََخ��َذ مني 
الحياء مأخًذا! وفي تلك األثناء قابلُْت صديقي 

العزيز د. صالح حسن الوجيه فقال:
-لقد قابلُْت الدكتور أبا أوس، وسأل عنك.

- هل قال شيئًا؟
- نع��م، ق��ال: »ُق��ْل لمنص��ور يق��رأ بانَ��ْت 

سعاد«
أدركُْت مراد أستاذنا فضحكُْت كثيرًا، في حين 

كان د. الوجيه في حال ذهول!
- لماذا تضحك؟

- هل فهْمَت مراد أستاذنا؟
- نع��م، لع��ل ف��ي القصي��دة ش��يئًا ذا علقة 

بموضوعك.
- ال، لي��س هذا هو المراد، بل مراد أس��تاذنا 

من القصيدة بيت واحد، وهو قول كعب:
كانْت َمواعيُد عرقوٍب لها َمثَلً   وما مواعيُدها 

إال األباطيُل

َعكَْف��ُت ليلتها على التمهيد حتى أنهيتُه قبيل 
الفج��ر، وبع��د الفجر أرس��لتُه إلى أس��تاذنا، 
ث��م ذهبْ��ُت إل��ى الجامع��ة وقابلْتُ��ه -حفظه 
هللا- وما إْن رآني حتى تبّس��م، فاعتذْرُت منه 
وأخبرت��ه أني قد أرس��لُْت التمهي��د إلى بريده 
بعد الفجر، فبادرني: »لقد قرأتُه وأرسلْتُه إلى 

بريدك«
س��بحان هللا، ه��ذا درٌس آخ��ر ف��ي المبادرة 
إلى العم��ل، فلقد قرأ التمهي��د، وعلَّق عليه، 

وأَرَسلَه بعد ذلك!
أّم��ا توجيهاته العلميّة في أثناء كتابة البحث، 
وقراءت��ه كلمة كلم��ة فهي ه��ي! وكانت من 
النَِع��م الكب��رى المبارك��ة حت��ى إذا اس��توى 
البحث على س��وقه، وانتهى إلى الصورة التي 
ُقدِّمْت للمناقشة، أخبرني برضاه عن العمل، 
وتوصيته لمركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز 

الدولي لخدمة اللغة العربية بطبع الرسالة.
َمْن يعرف أستاذنا حقَّ المعرفة يعرف أنَّ ما 
قي��ل فيه قليل في حّقه، وأنَّ فضله -حفظه 
هللا ونََفَع به- علينا جميًعا عظيم، ومكانتُه في 
نفوسنا ال تدانيها مكانة، فطريقة تعامله مع 
أبنائ��ه الطلب، وحرصه عليه��م، وزرع الثقة 
في نفوسهم، مما ال يوصف، حتى إنه ليسأل 
ع��ن طلبه، وأوضاعهم، الصحي��ة، والمالية، 
ويع��رض عليهم مرافقته لهم إلى المش��فى 

إْن احتاجوا لذلك!

هذا هو أستاذنا الذي َعِهْدنا
 والذي أحببنا.

ج��زى هللا خيرًا أس��تاذنا أب��ا أوس، وجعل 
عمل��ه ف��ي مي��زان حس��ناته ي��وم القيامة، 
وَجَعلَنا ممن يبرُّ بأس��اتذته ومعلميه، وكل 

ذي فضل عليه.

د. منصور صالح الوليدي
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اإلنس��ان أوالً!! ف��ي م��دة تجاوزت ثلث��ة عقود، 
خبرت فيها الدكتور أبا أوس إبراهيم الشمسان 
عالًم��ا مثقًف��ا متأم��لً ودوًدا، ينص��ت ل��كل من 
يح��اوره بهدوء وطمأنينة، ثم م��ا أن يتكلم حتى 
يك��ون كلم��ه معرفيً��ا موزونًا، يكش��ف عن س��عة علمه 

واطلعه. 
يترفع عن الصغائر، واثًقا أبيًا ش��امًخا، يتحلى بأجمل 
األخ��لق... خاصة صفة التواضع، ودماثة الخلق، وحس��ن 
المجاملة والعش��رة! يتحكم بعواطفه الجياش��ة، ويطلق 
العن��ان لفكره حكيًما منصًفا ف��ي آرائه ومواقفه، مع جرأة 

علمية في إحقاق الحق، ووضع األمور في نصابها.
وما أْن يش��عر بأّن هناك من يس��عى إل��ى أن يتصرف 
بسوء النيات.. حقًدا وحسًدا في مسائل علمية، أو يرتهن 
لمش��اعر األضغان الش��خصية؛ فإنه حينئذ يدرك جيًدا أن 
هذا الميدان اآلخرّي الخبيث ليس ميدانه، وأنه أسمى من 
أن ي��ردّ على أية حماقات تص��در من »رويبضات« التعليم، 

الذين قد يرون في شتيمة العلماء لهم رفًعا لقدرهم.
كان أب��و أوس منذ الي��وم األول في مس��يرة معرفتي 
ب��ه إلى اليوم رج��لً مخلًصا لكرم الرجول��ة وحكمتها، يعي 
جيًدا أن تقدي��ره لذاته الحميدة، يكمن في تقديره لآلخرين 
وحمدهم.. أس��اتذةً وزم��لَء وطلبًا؛ لذل��ك تميزت علقاته 
اإلنس��انية بمن حوله ممن يس��تحقون التقدير واالحترام 
بكونها علقات حميمية، ومن ثم لم تسمع عنه في أي يوم 
م��ن األيام إال ما يؤكد ثباته على أخلق��ه الكريمة ومثاليته 
النموذجي��ة ف��ي تصرفات��ه والتزام��ه بمس��يرته البحثي��ة 
والتعليمية والمجتمعية الجادة التي تجعل كل من يعرفها 
يزداد بها إعجابً��ا... فأبو أوس - بكل تأكيد- رجل بقامة 
علمية محلة بإنسانيته ذات الشفافية العليا  في مستوى 

علقاته باآلخرين.
والباحث ثانيًا!! األستاذ الدكتور أبو أوس الشمسان 
عال��م باحث ف��ي اللغ��ة العربي��ة، وباعه طويلة ف��ي كتبه 
ودراساته ومقاالته التي  نقلت اللغة العربية من ثقافتها 
المعجمية إلى تداوليتها في اس��تخدامها وتحوالتها، ولم 
يجعل بحث��ه في مجاالت ضيقة، كما يفع��ل كثيرون غيره 
عندما يتعاملون مع لغتنا باعتبارها شواهد واستخدامات 
ش��اذة أو متحج��رة. تق��رأ ل��ه وكأنك  تق��رأ نًص��ا إبداعيًا، 
محب��وكًا بلغة س��ردية ماتعة. ه��ذا هو العال��م الحقيقي؛ 
أي عندم��ا يس��خر الباحث معرفته وأدوات��ه المنهجية في 
خدمة لغته في مس��تواها العصري، فيجيز ويس��وغ  كثيرًا 
من االس��تخدامات للغة، في حين نجد هناك من ال يعترف 
إال بلغ��ة العص��ر الجاهلي.. أو من كرس خمس��ين س��نة 
م��ن عمره  ف��ي دراس��ة اس��تخدامات )إذا، أو، الف��اء، إّن 
...إلخ( في نصوص تراثي��ة، ويفرضها أيًضا على طلبه أو 

طالباتها، وكأّن اللغة أشلء وأوصال!!
أب��و أوس باح��ث متمي��ز، بدأ بحث��ه الحقيق��ي بعد أن 
حصل عل��ى األس��تاذية، فكانت س��نوات عم��ره التي تلت 
األس��تاذية مليئة بالمنجز البحثي اللغ��وي... لم يكن هّمه 
األول األس��تاذية، وإن كان��ت مهم��ة أيًض��ا، لكن��ه ما زال 
يحب أن ينادى باس��م ) أبو أوس إبراهيم الشمس��ان(... 
وف��ي المقاب��ل هناك م��ن قضى ثلثي��ن عاًم��ا  للحصول 
على األس��تاذية بأبحاث الحد األدنى )عش��رة أبحاث كمية 
تراكمية(، وبعد أن نالها كبّر حجم األس��تاذية أمام اسمه؛ 
ليس��تخدمها ف��ي الهيمنة على طلب��ه أو طالباتها، وصار 
يلوح بها هنا وهناك، وكأنها نهاية التاريخ!! وربما مكث 

ربع قرن بعد األس��تاذية، لم يقرأ  كتابًا، ولم  يكتب بحثًا!!
والمك��رّم ثالثًا!! يس��تحق الدكتور أب��و أوس إبراهيم 
الشمسان، أن يكرم من جهات عديدة، ومن جامعة الملك 
س��عود أوالً؛ ألنه عالم، ل��م يتوان لحظة عن خدمة كل من 
يحت��اج إلى علم��ه... فهو أس��تاذ باح��ث، وأكاديمي مميز 
في التزامه بدروس��ه في قاعات الدراس��ة، وفي إش��رافه 
على طلبه، وف��ي خدمته للمجتمع ف��ي مقاالته الجّمة في 
الثقافي��ة بجريدة الجزي��رة. ومما يتوجب علين��ا زملء أبي 
أوس أن ندرك جيًدا ب��أن مقالة صادقة هي أقل ما يمكن 
أن يقال بح��ق عالم من علمائنا ومثقفينا، فهو يس��تحق  
كل التقدي��ر واالحترام. وهو عالم في زمن قّل فيه أمثاله، 

بارك هللا فيه ورعاه.

احت��رت كي��ف أب��دأ الحدي��ث ع��ن أخ��ي وصديقي 
وأس��تاذي أبي أوس األس��تاذ الدكتور إبراهيم بن 
سليمان الشمسان، هل أكتب عن خلقه وتواضعه، 
أو عن موسوعيته العلمية واألدبية؟ إنني أمام بحر 
ال ساحل له من الصفات السامية والخصال الحميدة. عرفت 
أب��ا أوس من��ذ أكثر من عقد من الزمان مش��اركًا له في وضع 
معجم اللغة العربية للمرحلتين المتوس��طة والثانوية لوزارة 
التعلي��م، فعرفت أخلق��ه ومكانت��ه العلمية عن ق��رب؛ لكن 
وصول محاس��نه إلى الس��مع، ولطائفه إلى النفس س��بقت 

ذلك بسنوات... )وما المرء إال ذكره ومآثره(.
والحقيق��ة أن أب��أ أوس أدي��ب متع��دد الجوان��ب ومتن��وع 
المواه��ب، فهو مثقف ونحوي ولغوي وكاتب وناقد وتربوي، 
قبل أن يكون أس��تاًذا جامعيًّا وباحثًا ومؤلًفا. وقد عرفت عنه 
هذه المواهب والصفات كما عرفها عنه زملؤه في الجامعة، 
ومن شاركوه في الندوات والمناقشات، وكل طلبه ومعارفه 
يصفونه بأكثر من ذلك. فإلى جانب هذا الش��مول واإلحاطة 
بفن��ون اللغة وآدابها من خلل عمل��ه في الجامعة وما يكتبه 
ف��ي الصح��ف والمج��لت العلمية م��ن مق��االت ومراجعات 
لغوي��ة، وما يش��ارك فيه من ن��دوات ومحاض��رات وحلقات 
إذاعي��ة ودورات تدريبي��ة، وإش��راف عل��ى رس��ائل علمي��ة 
ومناقش��ات أخرى داخل المملكة وخارجه��ا، وما ينتجه من 
مؤلفات وبح��وث تزيد على ثلثين )30( منج��زًا، وغيرها من 
المنجزات التي تحتاج إلى س��فر خاص يرصدها ويدونها، إنه 
دون مبالغة عدة أساتذة. لقد استفدت من أخي وأستاذي أبي 
أوس كثيرًا، ولوال أني أعلم أنه ال يحب ذكر جمائله مع اآلخرين 
لس��طرت كثيرًا مم��ا يقدمه لمن يعرف ولم��ن ال يعرف...، إال 
أنني س��أذكر له عم��لً واحًدا وليس��امحني بذك��ره، فقد جرى 
الحدي��ث معه مرة أني في حاجة إل��ى تصوير مخطوطتين في 
إحدى ال��دول العربية، فطل��ب مني تحديد أماك��ن وجودهما 
وأرقامهما، وظننته حديثً��ا عابرًا، ولم يمِض وقت قصير على 
حديثي معه إال وهو يفاجئني بها في إحدى المناس��بات... وما 
زلت ألتقي به أو أهاتفه في قضية نحوية أو لغوية فأجد الرأي 
الس��ديد المبني على الدليل الذي ترتاح له النفس، ويس��كن 
الضمير... ش��كر هللا ل��ه جهوده لقاء ما يقدم��ه لبلده وأبنائه 

وللغة القرآن، والحديث الشرف، ولسان العربية.

أستاذ اإلنسانية والبحث العلمي

علم وتواضع

د. حسين المناصرة

د. عبد الله بن علي الشالل

الحديث عن األستاذ الدكتور إبراهيم 
الشمس��ان أبي أوس متش��عب متنوع؛ 
تع��ددت  الت��ي  الش��خصيات  م��ن  ألن��ه 
مستوياتها، فالمستوى العلمي يتشعب 
الحدي��ث عنه، وك��ذا المس��توى العملي 
يس��تطيع  وال  األخلق��ي،  والمس��توى 
الم��رء أن يل��م بكل تفاصيل مس��تويات 
ه��ذه الش��خصية الفريدة ف��ي مثل هذه 
المقاالت الت��ي تقيّد الكاتب بعدد محدود 
م��ن الكلم��ات.  ولس��ت هنا ف��ي حاجة 
إل��ى س��رد تفاصي��ل س��يرته العاط��رة، 
فهو أش��هر من أن يُع��رّف وبخاصة في 
األوس��اط العلمي��ة في الوط��ن العربي، 
في مجال تخصصه، لكنني سأتحدث عن 
أبي أوس من جانب عرفته أكثر ما عرفته 
م��ن خلله، وذلك عندما ُقدِّر لي أن أرأس 
قس��م اللغة العربي��ة وآدابه��ا في كلية 
اآلداب بجامع��ة الملك س��عود ُس��نيَّاٍت 
خلون، فعرفت عنه ما لم أكن أعرفه من 
ذي قب��ل؛ إذ لم أك��ن أعرفه إال من خلل 
اّطلع��ي النزر عل��ى بعض م��ن مؤلفاته 

القيم��ة، وبم��ا أس��مع عن��ه م��ن بعض 
تلمذته، وحين كن��ت أكثر قربًا منه حيُث 
العمل في قس��م اللغة العربية وآدابها، 
وجدت��ه خير أنم��وذج لألس��تاذ الجامعي 
الحقيقي في أدائ��ه العملي، وفي عطائه 
العلم��ي، يعم��ل - وكأنَّ��ه ف��ي أوِل أيامِ 
عمله- بروح الش��اب الطامح إلى تقديم 
أفضل ما لديه إلثبات ذاته، وهو الش��يخ 
الوقور الذي عج��م عود األعمال وخبر ما 
��ًحا جلل  جلَّ وم��ا دّق منها، تراه ُمتوشِّ
العلم وس��مت العلماء، ي��ؤدي عمله غير 
ُمتبَرِّم وال مستكثر، يشرع في محاضراته 
ملتزًم��ا أوقاتها المق��دّرة، غير مختلس 
منه��ا، وال متغيِّ��ب عنها، ومش��رًِّعا باب 
مكتب��ه الس��تقبال الوف��ود م��ن طلب��ه 
أو زملئ��ه، كما ش��رّع لهم أب��واب قلبه، 
فكان لتلميذه أبً��ا حادبًا، وناصًحا أمينًا، 
ولزملئه أًخا صادًقا.   واألستاذ أبو أوس 
من الذين لم يستهوهم بريق المناصب، 
ولم يس��محوا ألنفس��هم بالنزوع إليها، 
فص��دف عنه��ا واقًفا فك��ره وقلمه على 

العل��م، ف��كان عط��اؤه العلم��ي معينًا ال 
ينض��ب. فهذا كتاب يؤل��ف، وتلك مقالة 
تنشر، ورس��الة علمية تناقش، ومؤتمر 
يشارك فيه، واستش��ارة تقدم، وبحوث 
وكت��ب تحكّ��م، وأذك��ر فيما أذك��ر أنه ال 
ي��كاد يمر ش��هر إال وأتحفن��ي بكتاب من 
مؤلفات��ه القيّم��ة أو ببح��ث م��ن بحوثه 
الطريف��ة، وكان لس��عة اطلعه وتبحره 
في علمي النحو والص��رف، وعلوم اللغة 
يذكرني بالقول المنسوب إلى الخليل بن 
أحمد الفراهي��دي:« أنحى الناس من لم 

يُلَحِّن أحًدا«، وال يعني هذا أنه متس��امح 
على حس��اب العلم، وإنما حملته س��عة 
معرفته بدقائ��ق اللغة العربي��ة وتمكّنه 
م��ن خصائصها عل��ى عدم االس��تعجال 
ف��ي الحك��م بتخطيئة متح��دث أو كاتب، 
أو تضييق واس��ٍع كما يق��ال. ولم يمكن 
الطابع العلمي الذي طبع حياة أبي أوس 
مقصوًرا على حياته العملية في الجامعة، 
وإنم��ا كان ه��و رفيقه ف��ي كل أحواله، 
فعقيلته ورفيقة دربه األستاذة الدكتورة 
أم أوس م��ن األس��اتذة المرموقي��ن في 

النحو الص��رف أيًضا، خرّج��ت أجياالً من 
الطالب��ات اللت��ي ك��ن مثاالً ف��ي التفوق 
والتمي��ز. فلي��س بمس��تغرب أن يكون 
بي��ت أب��ي أوس عام��رًا بالعل��م منتًج��ا 
ل��ه، لذا ج��اء أبناؤهم نجب��اء.  وقد يظن 
كثي��رون مم��ن ال يعرفون أب��ا أوس أنه 
م��ن المتزمتي��ن الذي��ن طبعته��م عزلة 
العلم والبح��ث والدرس بطابع الجهامة 
واالنغ��لق، وغي��ر ذلك م��ن الته��م التي 
عادة ما يتهم بها النحويون خاصة، لكن 
م��ن يعرفه عن كثب ي��درك لطف روحه، 
وطيب معش��ره، وتبّس��طه ف��ي أحاديثه 
وطرف��ه مع أصدقائ��ه وزملئه، فلم يكن 
الشمسان شموًس��ا في ُخلقه، بل كان 
دم��ث األخ��لق، إذا عاتب ج��اء عتبه أرقَّ 
من الندى، يس��ل الس��خائم دونما عنف 
أو فظاظ��ة، يزين��ه به��اء العل��م ورونق 
الخلق. عليِه شمساِن من ِعلمٍ ومن ُخلٍُق 

ومنهما ُسّمي الشمساُن شمسان
متع هللا أبا أوس بالصحة والعافية ما 

أحياه، وأمدَّ في عمره ونفع به وبعلمه.

حي��ن يك��ون الوفاء ه��و الدافع 
للكتاب��ة، واالعت��راف بالفض��ل هو 
المضم��ون، واالعت��زاز بعلمائنا هو 
الذي يج��ب أن يك��ون، أجد حروفي 
طيّع��ًة لتدوي��ن ش��هادة للتاري��خ، 
وحفظ أقّل ما يجب ألستاذي صاحب 
الفضل أبي أوس الشمس��ان، من 

أفدت منه علًما وخلًقا.
أبو أوس، إبراهيم بن س��ليمان 
الشمس��ان، من ع��رف بكنيته بين 
المؤسس��ات  طلبه ومحبي��ه وفي 
العلمي��ة، كان��ت محافظ��ة المذنب 
بمنطقة القصيم هي محطته األولى 
في حيات��ه العلمي��ة، بعدها تعددت 
مشاربه والبيئات العلمية التي نهل 
منها، فتنقل بين القصيم والرياض 

والقاهرة وغيرها من البلدان.
اللغ��ة بقضاياها ه��ي الحاضرة 
في حياة أبي أوس، بها ولها يكتب، 

وعنها يتح��دث، ومنه��ا وبها ولها 
يستش��هد، وألجلها ينُق��ُد ويعّقُب، 
له في تاريخ النحو إسهامات، وفي 
أصول النحو كتابات ومؤلفات، وفي 
تيس��ير تعليمه مشاركات وكتابات، 
تعرفه المجام��ع اللغوية، والندوات 
والمحلي��ة،  الدولي��ة  والمؤتم��رات 
له م��ع الُجَم��ِل وقف��ات ومؤلفات، 
ومع الحروف دراس��ات وتعليقات، 
مداخ��لت  األس��ماء  مج��ال  وف��ي 

ومعجمات.
تق��ُف وأن��ت تطالع م��ا يكتب أو 
تس��مع ما يقول، أمام عالم نحوي، 
معجم��ي،  وراص��د  لغ��وي،  وناق��د 
النحويي��ن  م��ن  القدام��ى  يح��اور 
وينقده��م  ويجلّه��م،  واللغويي��ن 
جهوده��م،  اس��تنقاص  غي��ر  م��ن 
ل��ه اجته��ادات وآراء، يورده��ا بعد 
استقصاء وتأصيل موضع التحرير. 

نقده العلمي يُشعرك بحارس أمين 
للغته، وتعقيباته وتساؤالته تجعلك 
أمام مراقب ومحاس��ب دقيق لكلِّ 

متجاوز في عباراته وأساليبه.
والمعرف��ي  الفك��ري  النت��اج 
ألستاذنا الشمسان، وتنوعه يجعلنا 
أمام عالم وهب حياته للعلم، أحبَّه، 
وعاش له، يؤصل مس��ائله، ويوجه 
ال  مضامين��ه،  ويح��اور  ش��واهده، 
يس��لّم من غير نق��اش، وال يناقش 
م��ن غي��ر حج��ة، وال يحت��ّج بقول ال 
تسنده األدلة والشواهد، يربط بين 
القديم والحديث، ويؤلف بينهما، ال 
يقدم قديًما لِقدمه وال حديثًا لجدته، 
يوازن بي��ن األقوال ويرجح ما ظهر 
ل��ه وإن خال��ف أقوال الس��ابقين. 
وفيٌّ لوطن��ه، قريٌب م��ن مجتمعه، 
يرص��ُد الظواه��ر اللغوية ف��ي حياة 
الن��اس، ليجع��لَ اللغة حي��اةً حيَّة. 

من يتتلمذ على يديه يكتس��ب منهج 
التدقي��ق والتحقي��ق والتحرير مًعا، 
حين يغي��ب )األن��ا( يحض��ر العالم 
الشمس��ان بتواضعه ورقي طرحه. 
حين يكون أستاذك هو الشمسان 
فق��د نلت حًظا م��ن التوفيق، فأنت 
بين ي��دي المعل��م واألب والموّجه، 
عمدةٌ في هذه كله��ا، مرفوع أصالة 
في قل��وب طلبه، مبت��دأ مخبر عنه 
بجمل��ة ال حص��ر لها م��ن الصفات 
النبيل��ة، له الص��دارة واألصالة، من 
يتعثر يس��نده، ومن تتقطع به ُسبل 
البحث يرشده ويهديه السبيل. قيٌم 
الوفاء -في عص��ر كثر فيه الجفاء- 
تتجل��ى ف��ي تعام��لت أس��تاذنا أبي 
أو  أس��اتذته  يقاب��ل  حي��ن  أوس، 
يتح��دث عنهم ت��درك ه��ذه القيمة، 
إن��ه س��لوك العال��م، وم��ا يجب أن 
يكون علي��ه طلب العل��م من وفاء 

لمن أحس��ن إليهم ولمن له فضل 
ف��ي مس��يرتهم العلمي��ة. م��ا يميّز 
الشمسان أنه يحفظ الود ألصحاب 
ذل��ك،  ع��ن  ينص��رف  الفض��ل، وال 
ثن��اء، ودعاء، وإرش��اًدا إل��ى تراثهم 
والعناي��ة ب��ه، يلمس ه��ذا كلُّ من 
تتلمذ على يديه.  س��يحتفظ التاريخ 
بم��ا قدّمه للعربية، وس��يُضاف إلى 
قائمة علمائنا الكبار، فهو المس��ند 
إلي��ه جميل الخص��ال، وهو الذي ال 
ينص��رف عن أخلق أه��ل العلم، له 
إس��هامات علمية ومؤلفات كثيرة، 
في النحو والصرف، والنقد اللغوي، 
وتاري��خ النح��و، وإص��لح الخط��أ، 
والمجال النحوي التطبيقي. ما بدأت 
الكتابة عن أستاذنا الشمسان وما 
انتهي��ت، لكنني أش��رت واس��تثرت 
محبي��ه ليكتب��وا ع��ن جوان��ب م��ن 

حياته.  

شمساِن من ِعلمٍ ومن ُخُلق

إضاءات من سيرة الشمسان

د. خالد بن عايش الحافي

ياسر الشرعبي

في مركز حمد الجاسر الثقافي

إلى أستاذي الفاضل الدكتور أبي أوس إبراهيم 
الشمسان أبيات تحية وعرفان:                       

ــــاال ــــون مـــجـــدا ورج ــــرام ـــهـــا ال أي
ـــاال ـــع وشــــمــــوخــــا وعـــــطـــــاء وف

ـــم ـــدك ُوج لـــتـــنـــالـــوا  أتـــيـــتـــم  إن 
ــاال ــن م ــم  ــت ــل ن لـــقـــد  أوس  ـــي  ـــأب ب

العطا ــع  ــب ن مـــن  ــون  ــاق ــس ال ــا  ــه أي
ــوا مـــن كــفــه األنـــــدى خــصــاال ــل ــه ان

ـــرا ســـاحـــرا ـــح ــــــــرواد ب ـــا ال ـــه أي
زالال الفصحى  عشقه  مــن  ــوا  ــف ارش

ـــــة ـــــوزون ــــة م ــــغ ـــــــــــــرووا ل وت
ــوي شــاال ــح ــن وارتـــــدوا مــن إرثــــه ال

ـــــا مـــيـــاســـة ـــــرف ــــوا أح ــــن ــــغ وت
بــــالال خــــلــــنــــاه  أذَّن  ـــا  ـــم ـــل ك

ـــة فـــيـــاضـــة ـــم ـــك ــــــوا ح ــــــأس وت
ــــداال ــــت ــــاء ورســــوخــــا واع ــــف وص

ــت ــرق ــا فـــي ســمــاء أش ــون ــم قـــد س
يتالال عــلــمــا  الــشــمــســان  شمسها 

ــرق ــش م رواق  فــــي  والــتــقــيــنــا 
واحــتــفــاال ــرا  ــخ ف الــعــلــم  نستطيب 

ـــى هـــًوى ــم األســـن ــل ــَع ــا ال ــدن ــص وق
ــاال ــق ــــــرأس ُع ــى ال ــل ــاه ع ــن ــل ــم وح

ــه ــاع ــق ــي الـــنـــحـــو عـــلـــى إي ــش ــت ــن ي
ــن الـــصـــرف فـــي كــفــيــه مــاال وغــصــي

حـــوى ـــاه  ـــاي ـــط ع مــــن  فـــخـــر  أي 
ــاال ن الـــنـــاس  ــوس  ــف ن فـــي  حـــب  أي 

ــى ذكـــرهـــا ــن ــف ــــاب ي ــــق ـــده األل ـــن ع
داال والـــحـــامـــل  ـــاذ  ـــت األس يــنــتــفــي 

ــــري زاخــــــر ــــق ــــب ــــر ع ــــح هــــــو ب
ـــاٍن تــتــعــالــى ـــع ـــن م ــــود م ـــو ط ه

خــًطــا  ــم  ــعــل ال ــجــة  ل فـــي  تــغــص  إن 
ــاال ــب مـــد مـــن يــمــنــاه لــلــعــون ح

ــده  ــه ـــر الــعــلــم ســقــانــا ش ـــوه ج
ـــان حــبــا وامــتــثــاال ـــرف ـــع فــلــه ال

ــدى ــن ــــان ال ــر ري ــك ــش خـــذ قــصــيــد ال
كـــل حــــرف أنــطــق الـــصـــدق مــقــاال

نــعــمــائــه مــــن  ـــن  ـــم ـــرح ال زادك 
ـــواال ــر أعــــوامــــا ط ــم ــع ـــاك ال ـــب وح

ــــــزا خـــالـــدا ـــال رم ـــي ـــألج ـــــت ل دم
فاال طبت  ســعــدا  عشت  علما  زدت 

قصيد الشكر
أحمد بن عبدالله العمير 

قاب قوٍس من أبي أوس
تتعثُر اللغُة حينما تراودني الكتابُة 
ــِة، فأجدني  ــن أعالمِ العربي ــن َعلَمٍ م ع
َحائرًا من أين أبدأ، وكيف أقوُل، وماذا 
أقوُل عن رُجٍل سقَط سهًوا من العصر 
ــائخه الكبار؛  األموي وما بعده، ليروي لنا علوم مش
الخليل، وسيبويه، وأبي األسؤد الدؤلي، وابن جنّي، 
ــاحات العلم وميادين الثقافة. رجٌل جمع  فأثرى س
ــواهما، في زمٍن  ــيءَ س بين العلم والرحمة، وال ش
ــع بينهما، فهل أكتب عن أبي  قلَّ أن تجدَ من يجم
أوس العالم؟، أم أبي أوس المعلِّم؟، أم أبي أوس 
اإلنسان؟.  إذ ال أجُد كلماٍت تليُق بالحديِث عن قامٍة 
ــا ونُبلها، لكني  ــامقٍة، منحتنا دفءَ ِقيَِمه علميٍة س
ــاَب قوٍس أو  ــأمتطي صهوةَ الكتابة، وأقترُب ق س
أدنى؛ ألكتب عن شخصية أبي أوس، التي استطاعت 
ــارةٍ عاليٍة أن تغوَص في أعماِق  بقدرةٍ فائقٍة، ومه
ــقي  ــها، وتس ــتخرَج نفائَس ــِة والثقافِة، وتس اللغ

ــواَت حروِفها، وتنفَخ فيها روَح  فلواتها، وتحيي م
الجدَّة واالستعمال، فأثمرْت تجربتُه األكاديميُة في 
تخريِج كوكبٍة من  العلماءٍ والباحثين األفذاذ، وضَع 
ــوا من جواهره،  ــَة، فنال بين أيديهم كنوزَه النفيس
ــى عليهم بال  ــدرارًا، هَم ــن معينه، غيثًا م ــقوا م وُس
ــُت منهم، لكني  ــد، وإن كنت لس ــٍج وال مواعي ضجي
ــواء  قد نلُت من جنانه، ورويُت عنه ماءَ المعرفة، س
ــئلتي  ــه، وأحيانًا من أس ــاته، أو كتابات ــن مجالس م
ــمِ اللغِة  ــررة كلما ألتقيتُه في قس الفضولية المتك
ــعود، في مكتبه  العربيِة وآدابها بجامعِة الملك س
ــبُِع نهمي، بما  المفتوِح كقلبه، فأروي ظمأي، وأُش
ــٍة، وما زلُت  ــعٍة، ودرايٍة واعي ــه من إحاطٍة واس لدي

حول سنائه أتطلع. وكأنما عناه أبو تّمام بقوله: 
تُُه  ــه * * * فلُجَّ َ ــي أتيت ــُر من أيِّ النَّواح ــو البَْح ُه

المعروُف والُجوُد ساِحلُْه
 ، أما أبو أوس اإلنسان فتجده في تواضعه الجمِّ

وُخلقِه الرفيع، رحَب الصدرِ، واسَع األفق، لم يدخله 
ــاٌس زائٌغ بالغرور،  نوٌع من الُعجب بالذات، أو إحس
يبحُث عن الحقيقِة أينما كانت بموضوعيٍة خالصٍة، 
ــالِق العلماءِ  ــِه وقرّائِه، متحليًّا بأخ ــا لطالب ويقدُُّمه
ــمَعه  ــي الماضي والحاضر، يرهُف إليك س الكبار ف
ــي قاعاِت  ــي أذِن طالّبه ف ــَت، ويهمُس ف إذا تكلم
ــلوِب الناصِح،  ــاِت العلميِة بأس ــدرِس والمناقش ال
ــن اهتمامه  ــَم منهم، فضالً ع ــد أن يتعلّ وكأنه يري
ــِس أوجاعهم، وتفّقدهم  الكبير بأحوالهم، وتحسُّ
ــاعدة إذا  إذا غابُوا، ومبادراته بتقديم العون والمس
ــٍب، محاوالً بكل ما يمتلكه من  ألّم بأحدهم أيُّ خط
ــيئًا  ــانية، أن يمنحهم ش ، وما يعتز به من إنس حبٍّ
ــم بالفرح  ــم، ويغمره ــي غادرته ــعادة الت من الس
ل  ــمٍ يفضِّ ــذي ال يجدونه إال من آبائهم. أََحبُّ اس ال
ــط الثقافي واألكاديمي، هو  ــرَف به في الوس أن يُع
)أبو أوس إبراهيم الشمسان(، بعيًدا عن األضواءِ 
ــه العلمية، وقد نجَح بهذا  واأللقاِب، والزهِو بدرجت
ــى حقيقتها،  ــه عل ــاوزِ في إمكانيِة رؤيِة نفِس َّج الت
ــن حوله، وهذا  ــِة اآلخرين، والواقِع م ــن ثمَّ رؤي وم
ــاُل المبدعين والعظماء، الذين يرون الريادةَ  هو ح
ــي والرَّحمة وليِن الجانب،  َّقص بالعلمِ والبحِث والت
ــفح الريادة  ــول إلى س ــتماتة للوص ــس باالس ولي
والشهرة بأية وسيلة كانت. حفظه هللا وأمَّ أوس، 

ونفع بعلمهما. 

زيدان عودة

العالم اإلنسان .. أبو أوس الشمسان
ــتير  ــرفت في مرحلتي الماجس ش
ــذ  ــد تالمي ــت أح ــأن كن ــوراه ب والدكت
ــي أوس إبراهيم  ــور أب ــتاذ الدكت األس
ــليمان الشمسان، أستاذ اللغة  بن س

والنحو والصرف بجامعة الملك سعود. 
ــالتاي  ــَحت رس توشَّ ــن   ــرًفا حي وازددت ش
ــة  لجن ــاء  أعض ــد  أح كان  إذ  ــمه؛  باس ــا  كلتاهم

المناقشة فيهما.
ــم الجليل  ــذا العال ــي من ه ــك أن قرب وال ش
ــرف على بعض  ــاح لي التع ــي األصيل قد أت العرب
ــة ألنهل من  ــخصية، ومنحني الفرص صفاته الش
ــنا فكره ما  ــذب، وأقتبس من س ــن علمه الع معي

يضيء لي الدرب.
ــدد الحديث عن  ــذا المقام بص ــت في ه ولس
ــة في خدمة اللغة  ــه العلمية، ومنزلته العليَّ مكانت
ــاهدة، ومؤلفاته  ــة، فجهوده ظاهرة ومش العربي
ــأتحدث عن بعض  ــاهدة. ولكنني س ــى ذلك ش عل
ــامية،  ــه الجميلة من أخالق س ــا تميزت به روح م

وصفات نبيلة، يدركها كل من يتعامل معه.
ــان-حفظه هللا-  ــن أبو أوس الشمس لم يك
ــب؛ بل كان قبل  ــتاًذا في علوم العربية فحس أس
ذلك أستاًذا في الخلق النبيل واألدب الرفيع، يبذل 
من وقته وجهده في سبيل العلم كل ما يستطيع، 
ــامة، وتواضع يوجب  ــل الناس بلطف وابتس يقاب
ــا  ــه كلم ــل ب ــت أتص ــد كن ــه. وق ــه واحترام محبت
ــتوقفتني مسألة، فال يتبرَّم من كثرة االتصاالت  اس
ــئلة، ولم تزل ذكرى محاضراته آسرة،  وتعدد األس

وسيرة مناقشاته عاطرة.  
ــذكاء، واألمانة  ــو أوس بالفطنة وال ــز أب يتمي

ــاتذته  ــاء، وكثيرًا ما كان يذكر أس ــدق والوف والص
ــاء، وتتجلى  ــارات المدح والثن ــدق عليهم بعب فيغ
في مؤلفاته وأبحاثه الدقة والعمق واالستقصاء، 
ــة وقبول تعدد  ــي المناقش ــه طول نفس ف ولدي
اآلراء، وال يمنعه ما يكون في بعض المسائل من 

االختالف أن يقول رأيه بعدل وثقٍة وإنصاف.
ــان ُحبُّه  ــي أوس الشمس ــب ألب ــا يحس ومم
للعربيّة واعتزازه بها، وإجالله لعلمائها وروَّادها، 
ــادته بمؤلفاتهم. ولم  ــم، وإش وتقديره لجهوده
ــن مانًعا من تقدير  ــن اعترافه بفضل المتقدمي يك
ــل كان حريًصا  ــة المحدثين؛ ب ــود علماء اللغ جه
ــن التأمل  ــق، داعيًا لمزيد م ــع والتوفي ــى الجم عل
ــدوء والتجرد في  ــا اله ــق، ملتزًم ــر والتدقي والنظ

المناقشة والتعليق.
ــه عطوًفا حنونًا قريبًا من طالبه، محفزًا  عرفت
ــاءه، ويرغَّبهم في  ــا يعامل أبن ــم، يعاملهم كم له
ــد كان لي  ــث والتحصيل، وق ــم والبح ــب العل طل

موقفان معه تتجلى فيهما أبوَّته:
ــالة  ــتي لرس ــوم مناقش ــي ي ــاألول: كان ف ف
ــن المحرم  ــادس م ــوم الس ــي الي ــتير ف الماجس
ــو داخل لقاعة  ـــ؛ إذ فاجأني وه من عام 1429ه
ــا، فأخذته  ــا مغلًق ــي مظروًف ــة بإعطائ المناقش
ــه؛ ألنني كنت  ــم أفتح ــى الطاولة ول ــه عل ووضعت
ــة، ولما خرجت اللجنة  ــغوالً بالتهيؤ للمناقش مش
ــا بداخله،  ــول لمعرفة م ــي الفض ــاور دفعن للتش
ــبة  ــة تهنئة بمناس ــه بطاق ــه فإذا في ــا فتحت فلم
ــتير!.  لقد كانت تلك  ــي على درجة الماجس حصول
ــة المكافأة التي  ــة وما بها من كلمات بمثاب الورق
كنت أنتظرها، فقد أنستني تعب البحث والدراسة 

ــة والطمأنينة،  ــعرتني بمزيد من الفخر والثق وأش
ــبق النطق  ــذي يس ــل الترقب ال ــي ثق ــت عن وأزال

بالحكم على الرسالة.
ــة الدكتوراه؛ إذ  ــكان في مرحل ــا الثاني: ف وأم
ــبوع وكنت  ــت محاضراتنا يوًما واحًدا في األس كان
ــاء  آتي من مدينة جدة في الصباح وأعود في المس
ــتأجر  ــرات، وكنت أس ــن المحاض ــد االنتهاء م بع
ــتقلها إلى الجامعة في كل  سيارةً من المطار أس
ــد انتهاء  ــى المطار بع ــمَّ أعود بها إل ــرة، ومن ث م
ــرات، وفي إحدى المرات كانت محاضرتنا  المحاض
ــير  ــن القاعة  وكنت أس ــده، وخرجنا م ــرة عن األخي
ــألة، ولما انتهينا وهممنا  ــه في مس معه وأناقش
ــى المطار  ــي ذاهب إل ــم أنن ــرق- وكان يعل بالتف
ــي إلى  ــوم بإيصال ــيَّ أن يق ــرض عل ــرة- ع مباش
المطار! وألحَّ في ذلك، ولم يفارقني حتى تيقَّن أن 

معي سيَّارةً!.
ــي بالغ األثر،  لقد كان لهذا الموقف في نفس

إذ خفف عنَّي كثيرًا مما أجده من عناء السفر. 
ــاطتهما- يتجلى  ــذان الموقفان -على بس ه
ــو أوس-حفظه هللا- من  ــه أب ــا ما يتمتع ب فيهم
ــس منقطعة النظير،  ــر، وثقٍة في النف تواضع كبي
ــن طالبه  ــه م ــدان قرب ــه يؤك ــت نفس ــي الوق وف
وتقديره لهم، وحرصه عليهم، وهذه الصفات قلَّما 

نجدها في أستاذ، ولكنها شيم العلماء األفذاذ.!
ــات أبي أوس العالم  ــك هي بعٌض من صف تل
ــان، وتطرب  ــب بذكرها اللس ــان، التي يطي اإلنس
ــم أنه زاهد في قبول  ــماعها اآلذان، ولو ال أعل لس
ــد وكتبت  ــررت المزي ــاء، لح ــدح والثن ــارات الم عب
ــه مني صادق  ــت الوفاء، ول ــه تعلم ــد، فمن القصي

الدعاء.
ــا أوس،  وأطال  ــتاذي القدير أب حفظ هللا أس
في عمره على طاعته، ونفع بعلمه وعمله، وجعله 
ــة القرآن خير  ــة، وجزاه عما قدَّم للغ ذخرًا للعربي

الجزاء وأوفاه..

 أستاذ النحو والصرف المساعد

 بجامعة الملك عبد العزيز.

د. بندر بن عبد الولي السلمي
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     أخالقياً التجاوز إلى األفضل صفة راقية 
يتحل��ى بها الرزي��ن الواثق بقدرات��ه ووعيه. 
وهي ض��رورة اجتماعية أكثر مما هي فردية! 
فالف��رد »المتزم��ت« أي المتش��بث بفك��ره 
وقيم��ه مهم��ا تجاوزه��ا الزمن، س��يتخطاه 
الرك��ب ويم��وت غريب��اً ع��ن مجتمع��ه! أما 
»التراث��وي« ال��ذي يحاول عرقلة المس��يرة 
أو جرها إل��ى الخلف وإحي��اء الِقيَْم المندثرة 
ولو بالسيف، فلن يجني سوى الخيبة وربما 

يسحقه قطار التطور. 
     كيف يتم التجاوز؟ هل يس��تطيع الفرد 
أو المجتم��ع تجاوز الماضي بمج��رّد القرار؟ 
وه��ل أي ف��رد كان أو أي مجتم��ع كان: ه��و 
ف��ي كوك��ب منع��زل بحي��ث يتج��اوز تربيته 
ومنش��أه وتاريخ��ه في ح��ال توف��ر القرار؟ 
... وس��أفترض ج��دالً أن ف��رداً »حداثياً« ما 
يعيش في مجتمع ف��ي كوكب معزول تماماً 
عن بقية الكون، وبيده السلطة واتخذ القرار 
بالمضي قدماً، هل يس��تطيع حرق المراحل 

التطورية والوص��ول بمجتمعه إلى المراتب 
العليا لمجرّد الرغبة في ذلك؟ 

     التط��ور ليس عمالً فردي��اً بالرغم من 
أن الرغب��ة به تتك��ون – افتراضا – لدى فرد 
واحد، ثم يسانده آخر ويتبعه ثالث وهكذا ... 
حتى تكتمل الجوقة.. ثم تتبعها جوقة أخرى 
وتتوالى الجوقات وربم��ا تلتحم مع بعضها 
أو تتناف��ر وتنقس��م، ولكن تبق��ى المحصلة 
أن التط��ور عم��ل جماع��ي أو اجتماعي، فال 
تس��تطيع أن��ت كف��رد أن تتج��اوز أو تتطور 
لوح��دك! .. كم��ا أن المجتم��ع ال يمك��ن أن 
يك��ون معزوال ع��ن التطور البش��ري العام، 
وكل ذلك يجري ضمن صراع دام بين حداثة 

وتراثوية! 
     إذن التط��ور لي��س مرهون��اً بالق��رار 
وح��ده، ولك��ن ال يج��وز التص��ّور أن التقدم 
يجري بدون ق��رار من أحد! وحتمية التطور 
المكتش��فة منذ س��قراط أو ربم��ا قبله هي 
حقيق��ة ال من��اص منه��ا، ولكنه��ا محصلة 

للص��راع بي��ن التراثوية والحداثة وليس��ت 
»حتمي��ة ف��ي لوح محف��وظ«، وخاّص��ًة إذا 
كان المجتم��ع رازح��اً تحت نير االس��تعمار 
ال��ذي يم��ّول آالف »التراثويين« ويمنحهم 

القداسة إلبقاء التخلف. 
 ال يجوز حت��ى التخيّل أن الصراع الفكري 
معزول عن الظلم أو الصراع العام على لقمة 
العيش، وإذا كان االستعمار يستخدم الفتنة 
الفكري��ة كأفضل وس��يلة للهيمن��ة وتمرير 
لصوصيت��ه، فال يج��وز تحمي��ل الطوائف أو 
وزرع  األع��راق  أو  القومي��ات  أو  المذاه��ب 
جريمة اس��تعمارية لم يرتكبوه��ا! وال يجوز 
أيضاً التفكير بأن إلغاء الطوائف أو المذاهب 
بق��رار هو الح��ل، حتى ل��و تصورن��ا أن ذلك 

يخدم التطور! 
   االنتماء الديني أو المذهبي أوالقومي أو 
العرقي ليس خي��اراً! وهو من ضمن كينونة 
اإلنسان طوال التاريخ، فهل يجوز االعتقاد 
أن��ه باإلم��كان إلغ��اء اإلنس��انية ث��م إع��ادة 

تشكيلها من جديد؟ وإذا كان ذلك مستحيالً، 
ما العم��ل إذن إلط��الق عجلة التط��ور دون 

إعاقة؟ 
  الحل ببس��اطة يكمن في إعادة توظيف 
المكنون��ات اإلنس��انية كم��ا هي ف��ي األصل 
لخدمة التطور! أي أنه ال يهمني من أي قومية 
أو دي��ن أو مذهب أو عرق أن��ت، إنما يهمني 
أن��ك مع التطور واالزدهار لكل البش��ر أم ال؟ 
وه��ل تعي أن دف��ع عجلة التط��ور لقوميتك 
أو لدينك أو لمذهب��ك أو لعرقك - وبالمنهج 
ال��ذي ت��راه مناس��باَ – ه��و رافد م��ن روافد 
التط��ور اإلنس��اني الع��ام؟ وأن��ه ال يحق لك 
أن تطالب أي ف��رد كان بإلغاء انتمائه؟ وأن 
إس��قاط الطائفية السياسية ليس إسقاطاً 
للدين أو المذه��ب أوالقومية أو العرق، إنما 
هو إس��قاط »للتراثوية« التي تخدم عن عمد 
مصلحة االس��تعمار واالستبداد، والتي تعيث 
فس��اداً ف��ي كل قومية أو دي��ن أوحتى دول 

متقدمة وأخرى نامية؟ 

ال يمكن ألحد أن ينكر دور النقد في التطوير 
والتحس��ين، وال يمكن أن يتجاهل المنصف 
األث��ر الكبي��ر الذي تنتج��ه هذه الممارس��ات 
في االرتق��اء باألعمال نحو األفضل واألجمل 
واألكم��ل، ش��ريطة أن يك��ون ه��ذا النق��د 
صحيح��اً بنَّاءً خالي��اً من المجامل��ة وتحقيق 
المصالح الش��خصية، وأن يجد آذاناً صاغيًة 
تُحِس��ن الظنَّ به، ونفوس��اً تتقبَّل��ه بصدورٍ 

رحبة، وتعمل بما تراه مناسباً منه.
غير أنَّ هن��اك أصواتاً تظه��ر بين الحين 
واآلخ��ر، ترفض ه��ذه الممارس��ات النقدية، 
وتأب��ى اإلصغ��اء إل��ى م��ا تحمله م��ن توجيٍه 
وإرش��اد، بل وتطلب م��ن أصحابها الصمت 
واالنكف��اء واالكتفاء بالمش��اهدة، بحجة أنَّ 
اد ال يعملون! وال يُقدِّمون ش��يئا!  هؤالء النقَّ
وأنهم عال��ٌة ال فائدة منهم! وال ش��غل لهم 
س��وى الكش��ف عن مواضع النقص، وتنبيه 
الن��اس إلى مواط��ن الخلل، وم��ن ثم فهم 
ي��رون أن��ه ال ح��قَّ له��ؤالء النق��اد ف��ي هذه 
الممارس��ات، وأنه ال يجوز له��م أن يتدخلوا 
في أعمال اآلخرين م��ا داموا لم ولن يعملوا 

شيئا!
وقد حاولُت أن أجد أيَّ مبررٍ منطقيٍّ لهذا 
الموق��ف العجي��ب، وبحثُت عن أيِّ مس��وٍغ 
عقالني لهذا التوج��ه الغريب، فلم أجد له ما 
يقنع، ولم أعثر له على ما يشفي الغليل، ولم 
أتمكن من استيعاب منطقية ما تدعو له هذه 
األصوات، ول��م أصل إال إلى حقيق��ٍة واحدة، 

وه��ي أنَّ أولئ��ك المتأففين م��ن النقد بتلك 
الحجة الواهية ال يحبون النقد أصال، يأنفون 
من��ه وال يرضون به، ربم��ا ألنهم تعودوا على 
التطبي��ل والتزمير، أو ربم��ا ألنهم ال يريدون 
أن ينكشف تقصيرهم ويتجلَّى عوارهم أمام 
المجتمع، فيتكبدون الخس��ائر الش��خصية، 
وتتهاوى س��معتهم أمام المجتمع، وتتشوه 
صورتهم أمام المس��ؤول، ويفقدون الثقة، 
التي أوضحْت مواقُفهم من النقد البناء أنهم 

لم يكونوا أهالً لها.
إنَّ َمن يس��عى إل��ى التطوير، ويحاول أن 
يرتقي إلى القمة، ويبحث عن الكمال واإلبداع 
والنجاح وتحقيق األه��داف باحترافيٍة ودقٍة 
وبراع��ٍة ال ب��د أن يصغي إلى النق��د، وال بد أن 
يكون رحب النفس واس��ع الص��در لكلِّ نوٍع 
من أن��واع النقد الذي يُمارَس تجاه كلِّ عمٍل 
يقوم به، وأظنُّ أنَّ هذا هو الفكر الذي ينبغي 
أن يكون لدى كلِّ مسؤوٍل إذا ما أراد حقاً أن 
يصل إلى القمة ويحقق النجاح، ويخدم دينه 

ووطنه ومجتمعه على الوجه المأمول.
إنَّ هذا الفكر الواس��ع الذي يتقبَّل النقد، 
ويرحِّب ب��ه، ويفتح الصدور الس��تقباله، هو 
ف��ي الحقيقة عامٌل مهٌم من عوامل اختصار 
الزمن، وتحقي��ق النجاحات، وبلوغ األهداف، 
وأظ��نُّ أنَّ أصح��اب ه��ذا الفك��ر ل��م يكونوا 
ليصلوا إلى هذه المرحلة اإليجابية لوال أنهم 
أحس��نوا الظن بهذا النقد وبأصحابه، وكان 
عندهم يقيٌن عميٌق بأنَّ هذه الممارس��ات لم 

تصدر إال رغبًة في اإلصالح، وتسديد النقص، 
والتنبيه على مواضع الزلل.

إنَّ عدَّ العمل واإلنتاج، وتصحيح األخطاء 
دون االكتف��اء بالتنبي��ه عليها، والمش��اركة 
ف��ي المش��روع المنق��ود، ش��روطاً لقب��ول 
النق��د من صاحبه، أم��رٌ ال زلُت ال أفهمه حتى 
اآلن، فم��ا عالقة ك��ون الناقد منتج��اً أو غير 
منتج بنق��ده ألخطاءٍ رآها على الجانب اآلخر؟ 
وه��ل يج��ب أن يعمل الناقد مع المس��ؤول 
حت��ى يُقبل نقُده؟ وهل م��ن واجب الناقد أال 
يكتف��ي بالنق��د والتنبيه على مواط��ن الزلل 
والتقصير، ب��ل ال بُدَّ ل��ه أن يصحح األخطاء، 
ويعال��ج اإلش��كاليات، ويوجد الحل��ول؟ إنَّ 
هذه الرؤية ال أس��اس لها م��ن الصحة، ألنه 
ل��و كان األمر كذلك لما تج��رأ أحٌد على النقد، 
ولتكاسل النقاد عن تقديم ممارساتهم، ثم 
إنَّ اله��دف من النقد ال عالقة له بهذه األمور 

المشروطة.
إنَّ الناقد ليس مطالباً بالتصحيح، أو حلِّ 
المش��كالت، أو تقديم البدائل والمقترحات، 
ٌَّة ونوٌر  فإن فعل ذل��ك فهذا فضٌل من��ه ومِن
عل��ى ن��ور، وإن لم يفع��ل فحس��بنا أنه قام 
بواجبه األس��اس، وأدَّى وظيفته الرئيس��ة، 
ولم أس��مع يوماً أنَّ ناقداً أدبياً -على س��بيل 
المث��ال- ُطولب بإصالح ن��صٍّ أدبيٍّ وتعديله 
بعدم��ا انتق��ده وبيَّ��ن م��ا في��ه م��ن مواطن 
الضعف والزلل، وال أعرف أبداً أنَّ ناقداً أميناً 
اش��تُرط عليه أن ينظم قصيدةً حين كش��ف 

أنَّ قصي��دة ذلك المبدع ضعيف��ٌة ال ترقى ألن 
تكون نصاً تتوافر فيه شروط اإلبداع.

إن��ه لم��ن المؤس��ف أن تصغ��ي لبعض 
المس��ؤولين أو المبدعي��ن -أو غيرهم ممن 
يح��اول أن يب��ذل جه��وداً ويُقدِّم أعم��اال أياً 
كان نوعه��ا- وه��م يرفض��ون النق��د بحجة 
أنَّ الناقد لم يعم��ل مثلما عملوا، ولم يواجه 
م��ن المتاع��ب والمصاعب والعقب��ات مثلما 
واجهوا، وكأنهم كانوا مرغمين على العمل، 
أو أنهم كان��وا يعملون لوجه هللا، وكأنه من 
ش��روط قب��ول النقد عنه��م أن يأت��ي الناقد 
بالبدي��ل، وأن يق��وم هو بتصحي��ح األخطاء، 

وأال يكتفي بالفرجة والمراقبة من بعيد!
أنَّ جمي��ع  يؤك��د  المش��اهد  الواق��ع  إنَّ 
المبدعي��ن  وكل  الناجحي��ن،  المس��ؤولين 
المتميزين، كانت صدوره��م مفتوحًة للنقد، 
ل��م يكون��وا يس��ألون: م��ن أي��ن أت��ى؟ وما 
ني��ة الناق��د؟ ول��م ال يعم��ل معن��ا ويصحح 
أخطاءن��ا؟ كانوا يصغون إلى تلك االنتقادات 
ويدرس��ونها جيدا، ويأخذون منها ما يرونه 
منطقياً مقنعاً يسهم في تطورهم واالرتقاء 
بعملهم وتحقي��ق أهدافهم، بل يش��كرون 
كلَّ َمن دلَّهم على موطن زلٍل أو جهة ضعٍف 
أو موض��ع نقص، ليعملوا بجدٍّ في التس��ديد 
يش��غلوا  أن  دون  والتصحي��ح،  واإلكم��ال 
أنفسهم بسوء ظنٍّ أو ردوٍد تكشف جهلهم 

وتهربهم وقلة حيلتهم.

omar1401@gmail.com 

التجاوز

النقد الممنوع!!

فرنانديث-بورت��اس  أنطوني��و  الدكت��ور  كان  حي��ن 
منهمكًا يش��رح لي معنى اإلع��ذار )الختان(، ُخيل إلي 
أني مس��يحي وهو مس��لم؛ فقد أبدى من الحماس��ة 
والعناي��ة والتوفر على التفصي��الت الدقيقة ما يغري 
باإلصغ��اء ويبع��ث عل��ى التتب��ع، وهو يس��بغ عل��ى ه��ذا التقليد 
الديني غير قليل من الهال��ة والقيمة واألهمية. والمفاجأة حًقا 
وقت أخبرن��ي بأنه قام بختان ابنه منتص��رًا على ممانعة زوجته 
اإليطالي��ة التي كانت ف��ي األصل طالبة م��ن طالباته، فهو يرى 
من الضروري إخضاع الصغار لذلك وأنه مقتنع به تمام القناعة، 
وقد ت��رك المرأته خيارًا أقل أهمية بالنس��بة إليه وهو تس��مية 

االبن، فمنحته اسًما مسيحيًا.
ث��م مررنا بأبيات من نقوش قصر الحمراء العريق، وطوفنا 
في دواوين شعرائها، وتراءت هنالك لوحات شعرية تتوالد على 
ج��دران القصر وتغص بها تلك الدواوي��ن، تتحدث عن الطهارة 
والس��قيا، وما إلى ذل��ك مما يتص��ل بفتنة الم��اء األبدية. وهنا 
اعترضتنا عبارة »وضوء« التي لم يكن يخفى على األس��تاذ الكبير 
مقابله��ا الدقيق باإلس��بانية، لكني ذهلت حي��ن اندفع يصور لي 
تفاصي��ل الوضوء وترتيب��ه ومواالته وكأنه يعلمن��ي إياه تعليًما، 
خاص��ة بعض التفاصيل التي تقتضي تأمالً ومالحظة كاس��تدارة 
اإلبهام من خلف األذن روحة وجيئة، وتخليل األصابع ليش��مل 
الماء ما بينها على التأكيد، وانتهى قائالً إنه يحرص عليه كل مرة 
يدخل فيه��ا الخالء. عند هذا الحد بدا فضولي أكبر والح س��ؤال 
كبي��ر: »ه��ل أنت مس��لم؟« وما كاد يت��م حتى بادرتن��ي اإلجابة 
بالنف��ي وكأنه استش��رف س��ؤالي قبل مجيئ��ه: »ال«، لكنها لم 
تش��بع فضولي، ففطن الصديق الغرناطي إلى ضرورة بس��طها 
بم��ا يزيح عني كثاف��ة الضبابية من هذه الزي��ارة التي بمقدار ما 

شتتت لبس صاحبي، أوسعتني أنا عجبًا وحيرة.
لم يكن فرنانديث-بورتاس مسلًما، هكذا فهمت منه، لكنه 
واثق أنه من نسل الموريسكيين الذين كانوا مسلمين يوًما ما 
واضطرتهم الكنيس��ة إلى التنص��ر، وتعقبتهم في أدق تفاصيل 
حياته��م. يقول: أم��ا الحظت آخر اس��مي »بورت��اس« )وتعني 
بالعربية »أبواب«(؟ لقد كان س��لفي نجاًرا، ومن المعروف أن 
الموريس��كيين حين خس��روا ممتلكاتهم لصالح المس��يحيين 
ببيع »قسري« أو استيالء أو ما شابه، لجأوا للعمل في صناعات 
حرفية نسبوا إليها كما نسب بعضهم اآلخر للمكان الذي يعمل 
به من قرية أو ضيعة، أو ألحق باس��م سيد الخدمة على طريقة 
النظام اإلقطاعي المعروف. أيقنت أن أستاذي متشبث بماضيه 
العربي تش��بث اسمه به، وأن المس��ألة هوية وتجذر أوالً وقبل 

كل شيء. 
وأدركت أيًضا س��ر العظمة في االس��تعراب اإلس��باني على 
قص��ر عمره مقارنة بغيره، واس��توعبت س��بب الحمي��ة الكبيرة 
للثقافة العربية واإلس��المية، وش��دة التعلق به��ا والتفاني في 
خدمته��ا. لق��د رأوا أن امتداده��م ف��ي التاريخ يتج��ه بهم نحو 
الش��رق العرب��ي والمس��لم، وأن انتماءهم للثقافة اإلس��بانية 
المتمثلة في الكنيس��ة الكاثوليكية ومملكة قشتالة ميتة تماًما، 
بل إنه��ا ال تمثل لهم أكثر من وصمة يحاول��ون االنفكاك منها 
باتج��اه أصولهم األندلس��ية التي تش��عرهم بالفخ��ر وتملؤهم 
باألمل. تخيل مش��قة الس��يد فرنانديث-بورت��اس وهو يتنقل 
ما بي��ن زوايا الحمراء أو مس��جد قرطبة، يق��ف وينثني ويصعد 

ويهبط متلمًسا أدق التفاصيل رغم إعاقته! 
ولق��د عاينت في منزل��ه مخططات فريدة قام بها بنفس��ه 
بالمس��طرة والفرجار وقلم الرصاص وس��ائر أدوات الهندسة، 
يرس��م زوايا دقيقة ويص��ور النوافير والحيط��ان والرياض في 
الحم��راء وغيرها بدقة مهندس معم��اري وبراعة فنان مرهف، 
كاش��ًفا عن خفايا العمارة األندلس��ية وجمالية الفن اإلسالمي. 
هك��ذا تصرمت س��نينه ال ي��كل وال يمل، واألمر أعم��ق بكثير من 
مج��رد التخص��ص، وها قد عرفناه، أما اإلس��الم واعتناقه له فال 
أرجح��ه- رغ��م انجذاب��ه األكيد إليه- أم��ا الس��بب فظاهر بين؛ 

فاإلس��الم الذي يمثله أهله اليوم ال يغري أبًدا باعتناقه!

وضوء مسيحي وختانه )2(

صالح عيظة الزهراني

إسباندالوس

   اله��روب فك��رة الطبيع��ة لكس��ر الحواجز 
والتملص من كل ما يثقل كاهلك أو يس��بب لك 
الضيق قد يك��ون الخيال وس��يلة ولكن الفعل 
العملي ه��و الطريقة األولى والمثل��ى التي يلجأ 

إليها كل مخلوق يدرك معنى االختناق.
   اله��روب رس��الة أن ال حل إال مغادرة م��ا يؤلمنا إلى 
م��كان نتنفس فيه كما يجب ونمارس حياتنا به كما نحب 
وكقائ��دة مدرس��ة تواجهني بع��ض الحاالت خ��الل العام 
الدراس��ي وال أعتبره��ا ظاه��رة ولكنها ح��االت تتكرر بين 
الفين��ة واألخ��رى اس��توقفتني كثيراً وحاول��ت البحث عن 
أس��بابها الجذرية التي يجب أن تبدأ بس��ؤال الفاعل حتى 

نجد اإلجابة.
  ف��ي لقائ��ي م��ع الطالب��ات )الهارب��ات( خرجت بأن 
الطالب��ة ق��ادرة عل��ى احتمال واس��تيعاب أرب��ع حصص 
دراس��ية فقط وبعدها يصيبها التذمر والملل وتحاول أن 
تخت��رق حصون ودفاع��ات المراقبات بابتكار أس��اليب كر 

وفر وخداع حتى تستطيع الهرب واالختباء ولكن أين ؟!
  المش��كلة ليس��ت بأن الطالبة تحمل سلوكا خاطئا 
تري��د ممارس��ته ولكنها تق��ع حائرة بين حقيق��ة الجدول 
الدراس��ي والنظ��ام المدرس��ي وبي��ن محاول��ة التعايش 
م��ع الوض��ع اليومي وبي��ن رغبتها في االنط��الق والركض 
والص��راخ واللع��ب ورمي البالون��ات المعبئ��ة بالماء ونثر 
الب��ودرة الملون��ة الالمع��ة على وج��وه صديقاتها ونش��ر 
بخاخات الثلج في ساحات المدرسة، وأن تفترش األرض 
لتلع��ب األونو وبطاق��ات التذكر والتخي��ل وبين أن تهرب 
بالك��رة ويطاردنها زميالتها حتى تص��ل إلى نقطة النهاية 

وتفوز فوزاً طفولياً يعني لها الكثير .!
   النش��اط المدرس��ي كان فكرة جميل��ة لو خصص له 
حصت��ان تضاف إلى أرب��ع حصص دراس��ية ونترك بعدها 

للطالب ممارسة كل مايحب بال خجل وخوف
 حت��ى يخ��رج لنا طالب ق��ادرون عل��ى التعبي��ر بحرية 
بعيدين كل البعد عن التصنع واختراع األكاذيب ال أن نصنع 
من خطوة رائدة شيئا يشبه الغوريال تبطش بيدها وترمي 

بكل ما تمر عليه بعيداً عن مكانه.!
   الحل الذي نبحث عنه للقضاء على كل س��لوك سيئ 
تجبر الطالب عليه األنظمة التعليمية يبدأ من صانع القرار 
ألنه هو من يضع األس��س الصحيحة وبعدها يترك للقادة 
ص��ف اللبن��ات حت��ى نص��ل جميعاً إل��ى بن��اء متكامل هو 
اإلنسان الذي س��يعيد تدوير كل ما حوله ليخدمه ويرتقي 

به ..!
  تدور ف��ي ذهني فكرة مجنونة ع��ن الهرب الذي كلما 

تعثرت بطفلة هاربة أدركت أنها الضحية بال ريب.!
لذل��ك قد أهرب معه��ن يوماً ألم��ارس طفولتي وأجد 
بينهن الضحكة الصادقة ولكن هذه المرة سنجتمع سوياً 
في ملعب المدرسة نتقاذف الكرة ونرش بعضنا بالماء .!

هل يحدث .! 
badreehk@gmail.com

كسر الحواجز ..!

بدرية الشمري

د. عادل العلي    

د. عمر بن عبدالعزيز المحمود

)نساء من أرض مدين( رواية تاريخية للكاتبة 
فاطم��ة البل��وي، صدرت ع��ن نادي حائ��ل األدبي 
ودار المفردات س��نة 2014/1435 تقع في سبع 
وثماني��ن وأربعمائ��ة صفحة من القط��ع الكبير.. 
تمتد أح��داث الرواية لعدة عقود م��ن الزمان تبدأ 
قبل منتصف القرن التاسع عشر إلى تولي الملك 
خال��د -رحمه هللا- حكم البالد ع��ام 1975 وتدور 
أحداثها في الجزء الش��مالي الغربي من المملكة، 
وهي منطق��ة تبوك أو م��ا تعرف تاريخي��اً بأرض 

)مدين(.
الرواي��ة رصد دقيق لتفاصيل حياة البادية في 
أرض مدين من شظف عيش وشقاء حياة، وفقر 
مدقع لم يتخلَّ الب��دوي معه عن إكرام ضيفه. إن 
البدوي يمكن أن يتنازل عن الطعام هو وأس��رته 
أيام��ا لك��ن حاجت��ه إليه تب��دو أكث��ر إلحاحا حين 
يلم��ح ضيفا.. تصف الراوية ما هم فيه من ش��دة 
الفقر فتقول: »ولم نعد نجد ما نقدمه للضيف«. 

ص326 
والرحيل ميزة أخرى تصبغ حياة هؤالء، وغالبا 
ما يكون الرحيل بحثا عن منتجع لإلبل والمواشي، 
وأحيانا يكون هروبا من تفش��ي م��رض، وأحيانا 
يكون عمال فرديا بسبب عار لحق باألسرة، وغالبا 
ما تكون المرأة هي جالبة العار؛ وإن افتراء عليها، 
فالمعاملة المهينة للم��رأة من ِقبل الزوج واألب 

من المسلمات..
ومن العادات قبول )الجاهة( التي يتقدم بها 
كبير القوم لطلٍب صع��ب المنال؛ ولو كان العفو 
عن قاتل كما فعل الش��يخ س��الم الذي لم يقبل 
وساطة القوم فحسب؛ بل زوّج القاتل من ابنته 
نكاية بها لما ش��ك في هدفها من رفضها العفو 

عنه.
وتع��رض الرواي��ة لع��ادات وثني��ة مردها إلى 
الجهل؛ كاالستس��قاء بعمل دمية والغناء عندها 
وذبح قربان لها، وطقوس مماثلة لطرد السحب 
حي��ن يؤدي س��قوط المط��ر إلى الغ��رق. وكذلك 
ع��ادات الذهاب للس��حرة للبحث ع��ن مفقود، أو 
للعالج من س��حر أو لعم��ل تميمة وقاية من عين 

حاسد..
وتتناول الرواية نظرة األعرابي لبعض المهن 

واحتقار من يمتهنها كتحضير الفحم من الحطب، 
أو صيد السمك وتناوله مهما مسه الجوع.

ونظ��را لطول الفترة التي ت��دور فيها األحداث 
فقد قس��متها المؤلفة إلى ثالث��ة أجيال، في كل 
فترة زمنية تطل علينا َجدَّة تحكي سيرتها وسيرة 
قومها، وتتحدث عن عادات وطباع وبيئة س��كنية 

ومعيشية تكاد ال تختلف فترة عن أخرى.
يب��دأ الفص��ل األول بأس��رة اضطره��ا جدب 
األرض إل��ى الرحي��ل لم��كان أكثر أمنا معيش��يا، 
يحمل��ون أغراضهم على ناقته��م الوحيدة التي ال 
يملكون سواها مصدرا للغذاء ووسيلة لالنتقال، 
فيعترضهم قاطع طريق شاهرا سالحه طالبا من 
رب األس��رة التخلي عن ناقته، وإذ لم يستجب له 
أرداه قتي��ال، وحت��ى ال يرتفع ص��وت النجدة أطلق 
رصاصت��ه الثانية عل��ى المرأة ت��اركا ذرية ضعافا 
يتجمع المأل من حوله��م فيرحلون بالصبية، لكن 
الطفل��ة )س��عدى( تختب��ئ من ش��دة الخوف فال 

ينتبه لها إخوتها، ويظنون أن القاتل اختطفها.
تب��دأ حياتها من جديد فلتحق بأس��رة مصرية 
جاءت هرب��ا من الجوع وانعدام األمن إلى منطقة 
ليس��ت أكثر أمنا وال ش��بعا من البلد الذي قدموا 
منه. تعيش س��عدى ف��ي كنف هذه األس��رة أربع 
س��نوات حتى يظهر عمها )أب��و حمود( الذي ظل 

يبحث عنه��ا منذ فقدها فيتس��لمها ويمضي بها 
إلى أسرته، ويزوج الفتاة من ابنه حمود.

ي��رزق حم��ود ببن��ات، وبولد ذكر ل��م يلبث أن 
مات بسبب الكوليرا التي انتشرت بين البشر حتى 

أفنت كل من ال يستطيع المقاومة.
تكبر )لهاوة( إحدى بنات حمود لتجد أختا لها 
تكبرها سنا، بعيدة الش��به بأخواتها وتعامل من 
قب��ل والديها بمعاملة أكثر فضاض��ة مما تعامل 

هي به وأخواتها.
تبقى هذه الفتاة الغريبة كاسمها الذي تحمله 
)غريبة( لغزا ال ينكشف إال بعد حين، فهذه الفتاة 
كانت أمه��ا حامال به��ا ضمن الحج��اج المغاربة 
الذي��ن قدموا للح��ج، لكنها لم تق��و على مواصلة 
الس��فر بس��بب طول المس��افة وق��رب الوضع، 
فاس��تودعها زوُجها حم��ودا لتعتن��ي بها زوجته 
حت��ى عودتهم من الحج. وقد ش��اء هللا أن تموت 
األم أثناء الوالدة وتنجو البنت، فما كان من الرجل 
القاس��ي إال أن دفن األم في قب��ر واضح المعالم، 
واس��تبقى البنت مدعيا أنها ماتت في بطن أمها، 
وللتدليل عل��ى صدقه بنى لها قبرا صغيرا مجاورا 

لقبر أمها.
ع��اد الحج��اج المغارب��ة ورض��وا بالواقع 
المر واس��تخلفوا هللا، لكن الحكاي��ة لم تنته 
إلى هذا الح��د فقد أخذت الفتاة بعد أن كبرت 
تبحث عن جذورها حتى اس��تطاعت أن تلتقي 
بالحجاج المغاربة وتنشر خبرها بينهم لعلهم 
يوصلون��ه إلى بالدها وبالتالي إلى أهلها، وقد 
نجح��ت على الرغم من التضييق عليها وتقييد 
تحركاته��ا، وعاد ش��قيقها المغربي ليأخذها 
بعد عقدين من الزمن ليفاجأ برفضها العودة 
معه بع��د أن اعتادت العيش في أرض مدين، 
ويصر أخوه��ا المغربي عل��ى انتزاعها بالقوة 
فيتدخ��ل زوجه��ا الذي لم يم��ض على زواجه 
منه��ا س��وى أش��هر فيردي��ه المغرب��ي قتيال 

ويهرب.
ويبدأ الفص��ل الثاني ب�)غيداء( التي ولدت من 
زواج )س��الم( ابن لهاوة على )وقيتة( ابنة غريبة 
لتمتد سلس��لة جديدة من األح��داث ال تختلف عن 
الحلقة الس��ابقة في ش��يء ال س��يما ف��ي مجال 

معامل��ة الم��رأة؛ فالمرأة يزوجه��ا أبوها على من 
يش��اء، وأحيان��ا حس��ب مصلحت��ه االجتماعية أو 
المادي��ة، فهي في نظره ليس��ت إال س��لعة يجب 
التخل��ص منها قبل أن تكس��د، فمع ما عرف من 
ح��رص البدو عل��ى تدقيقه في نس��ب من يصاهر 
نجده ال يمانع من تزويج بناته من راعي مواش��يه، 
أو غريب ال يعرف عنه ش��يئا لمجرد أن يستر ابنته 

أو )عورته(!..
ف�)غي��داء( بطلة المرحلة الثانية تتزوج س��ت 
زيج��ات ف��ي حياتها؛ م��ن إبراهي��م الحضري، ثم 
من عيّاد ف��ارس القبيلة الذي فضلته على ش��يخ 
القبيلة فكان��ت نهايته بخطة مدبرة منه. ومن ثم 
تت��زوج بتاجر مغرب��ي، ثم تركي، ثم ب��دوي يحمل 
البريد على ذلوله بين المناطق، وأخيراً من قريب 
لها يدعى )عويض بن س��ليمان( أنجبت منه ثالثة 
أوالد أحده��م )جابر( الذي س��يكون له ش��أن في 

األحداث التالية.
جابر هذا ت��زوج ب�)نفال( قريبت��ه وكانت ثمرة 
هذا الزواج س��ت بن��ات إحداه��ن )جميلة( بطلة 

الجزء الثالث من الرواية..
يستمر مسلسل التخلص من البنات بالزواج 
عل��ى الرغم م��ن بداية عصر االس��تقرار وس��كنى 
الم��دن وظه��ور وس��ائل الرفاهية من س��يارات 
وكهرب��اء ومذي��اع.. فالبنتان الكبري��ان تتزوجان 
م��ن راعيي��ن األول يض��رب زوجت��ه حتى يكس��ر 
مرفقه��ا فتعود ألهله��ا طالبة الط��الق، والثانية 
ته��رب ليل��ة زواجها وتُ��رد لزوجها صاغ��رة، أما 
الثالثة )جميلة( فقد زُوجت رغما عنها من س��الم 
ابن خالتها وعاش��ت معه حياة مس��تقرة، لكنها 
ل��م تحبه يوما م��ا حتى توفي وعاش��ت بعده حياة 
عصامية مس��تقلة تعلمت وتاجرت وربت أوالدها 

حتى رأتهم رجاال يفتخر بهم..
لق��د س��اعد تش��ابه الحي��اة االجتماعي��ة في 
األجيال الثالثة على وحدة الرواية بأجزائها الثالثة، 
وليت المؤلفة الكريمة تس��عى لتس��جيل الفترة 
الالحقة حتى يومنا الحاضر في رواية أخرى، ترصد 
فيها خط��وات االنتقال من الب��داوة إلى المدنية، 
ومن ش��ظف العيش إلى رخائه، ومن هدر كرامة 

المرأة إلى نيل حقوقها كافة..

نساء من أرض مدين:
سلطة الرجل وقسوة الحياة سعد عبدالله الغريبي
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13 فضاءات الثقافية

ــر  ــي تنك ــاف األطلس ــى ضف ــن عل م
ــنين  ــمالي خالص جلبي لس المفكر الش
عمره التي قضاها فى السعودية كونها 

كانت سنين ألم وفاقة وضياع.
ــفع لمرؤته  ــون عاما قضاها بيننا لم تش ثالث
أن تنتصر على شيطانه المتمرد الذي أناخ ركائبه 

أخيرا فى المغرب الشقيق.
ــة يتنكر  ــن رحلته العمري ــزع األخير م ــي الن ف

خالص جلبي للسعودية 
والسعوديين فى مشهد 
أعاد إلى الواجهة سؤاال 
ــى  ف ــا  دائم ــه  نطرح
السعودية  ــاطنا  أوس
المختلفة، لماذ يتنكر 
ــرب  ــا الع ــا أخوتن لن
ــاركونا  ش ــن  الذي
وشاطرونا  الحياة، 
ــم ؟ ، لماذا  المغان
ــي  يقض أن  ــد  بع
ــر منهم أكثر  الكثي

ــره أو ربعه أو  من نصف عم
خمسه يعود إلى دياره وهو محمال بالمثالب وكل 

عبارات التنقص لألرض والعرض واإلنسان ؟
ــص خالص، إنه  ــال الخال ــد أنها كما ق اعتق
ــا الصحراوي يؤثر على  المناخ وتغيراته، فمناخن
طبيعتنا ويجعلنا عربا اجالفا!، لكنه وبالمقياس 
نفسه ال يؤثر في العرب الذين عاشوا بيننا عقودا 
طويلة، ربما يعود ذلك لقدرتهم على التكيف مع 
الحياة الجديدة فيصبحون أكثر مالئمة وموائمة 
ــذي يجعل  ــا ال ــن م ــتعمار، ولك ــش واالس للعي
ــنوات ضياعه في  ــت س ــص يمق ــرا( كخال )مفك

السعودية ؟.
اعتقد أن األمر يعود لالنبعاثات الفكرية التي 
ــي أثرت على  ــرون أمثاله والت ــا الكثي ــأ عليه نش
مناخهم التصالحي العام مع الذات والناس، مع 
األرض والقيم واألفكار، هذه االنبعاثات تساهم 
ــا يجعل  ــر العلياء، مم ــة التفكي ــآكل طبق ــي ت ف
ــعاعات  ــارات نفعية وإش ــة لتي ــم عرض الجماج
مضرة تجلي هوالء وتكشفهم على حقيقة غيهم 

وجهلهم وبعدهم عن الحقيقة والواقع.
األن الخالص والخلص من أتباع تلك الطريقة 
ــى مناطق أكثر  ــود - يهاجرون إل -طريقة الجح
ــا تكون مآل  ــترون بيوت ــداال في مناخها ويش اعت
ــدأ مرحلة تكيف جديدة  ظعنهم الطويل، وهنا تب
مع المناخ والحياة ومتطلباتهما، فتتغير الوجوه، 
ــدة، وتغرف  ــا الجدي ــود عن ألوانه ــفر الجل وتس
ــب والجحود  ــا التقل ــوب اضناه ــن من قل األلس
ــب  ــة كانت كلها مكاس ــة طويل ــران لمرحل والنك
ومغانم كثيرة، لعل المال كان أحد أهم شواهدها 
ــك الصحراء  ــاخ تل ــزده من ــم ي ــذي ل ــدة، وال الخال
ــاء! ، مكنت متكيفا  ــة إال بركة وتكاثرا ونم القاحل
متلونا من شراء منزل على ضفاف بحر الظلمات، 
ــتقبله أرضا،  ــيء وتس ليودع مرحلة وهبته كل ش
حكما ستستريبه، ألنه جحد أرضا قبلها في أقصى 

الشرق بعد أن آوته ثالثين عاما وزيادة.
ــة يحكمها المال  ــر من االنقالبات الفكري كثي
والمصلحة، وبعض الخلص لذواتهم المفطورة 
ــذا النهج فوق كل  ــون ه على حب المال يمارس
ــي ذلك  ــاعدهم ف ــماء، يس ــت كل س أرض وتح
ــا لدرجات  ــون تبع ــى التكيف والتل ــم عل قدرته

الحرارة وتغيرها صعودا وهبوطا.

خالص جلبي والتغير المناخي

علي المطوع

وتساعد اللسانيات التلفظية منتج الخطاب 
ف��ي أي مق��ام من مقام��ات التواصل الش��فهي 
والكتاب��ي على الس��واء عل��ى اختي��ار الرؤية التي 
منه��ا ينظر إل��ى المكان في هذا المس��توى؛ ألن 
التلفظ بش��كل الم��كان أو إن ش��ئنا اختيار نوع 
الش��كل يصّب ف��ي مج��رى تش��كيل الموضوع 
يس��تخدم  ال��ذي  الحكائ��ي  بالمقط��ع  الخ��اص 
الم��كان. فعندما اختار نجي��ب محفوظ في زقاق 
الم��دق أن يكون الزق��اق ضيًّقا مغلًق��ا ال يمكن 
للم��ارّ أن يعبره أو يجت��ازه للمرور إل��ى ما وراءه 
من األمكنة فإن االختيار الهندس��ي أو الجغرافي 
والمجالي كان في خدم��ة الداللة العامة للزقاق, 
وه��ي أن��ه يمثل الفض��اء المحافظ م��ن المدينة 
العتيق��ة، أي الجان��ب الذي ال تكثر في��ه الحركة، 
وال يتردد عليه إال س��اكنوه أو ضيوفهم، بعكس 
األمكن��ة المفتوح��ة ف��ي المدين��ة الحديث��ة وفي 
الشوارع الفس��يحة المحتضنة ألنماط اجتماعية 
مختلف��ة حيث تتح��رّك نماذج من الش��خصيات 
المجهولة، التي ال صلة لها بالوس��ط االجتماعي 
الذي تعيش فيه. وفي التلف��ظ بالمكان تتداخل 
أيًض��ا  أنس��اق الوص��ف بمقتض��ى م��ا يطلب��ه 
الموضوع أو حس��ب وجهة النظر إلى الموضوع. 
فزق��اق المدّق اختي��ار لفضاء مكان��ي مغلق كما 
ذكرن��ا، والتحييز المغلق إدراك للمكان من زاوية 
نجدها في الركن، والسقف، والدهليز، والزقاق، 
والخزان��ة, والدوالب، وفي المصع��د في المدينة 
حيث يمارس اإلنس��ان الصمت االجتماعي، وفي 
غيره��ا من الفضاءات التي ال تمثل أمكنة بقدر ما 

تك��ّون زواي��ا إدراك ونظر إلى طي��ف من األمكنة 
أو ظ��ال أمكنة، وتؤلّف مجتمعة إمكانات داخلة 
فيم��ا س��ّميناه بالجغرافيا المجالية الش��عرية، 
وف��ي تحليله��ا تتقاط��ع مع��ارف عل��م النف��س 
التحليلي والشعرية السردية. فالجسر والمطار 
أو المعاب��ر الحدودية عامة، والش��ارع والطائرة 
والس��وق والمقهى والس��وبرماركت والجامعة 
والحديقة العامة.. تكّون في الجغرافيا المجالية 
أمكنة حدودية منفتحة أو تخومية، وظاالً إلدراك 
والواصل��ة  والمتفاعل��ة  المتداخل��ة  الحقائ��ق 
بين الفض��اءات المختلف��ة، والمتح��اورة أحيانًا 
بأص��وات ثقافي��ة متح��اورة ف��ي موض��وع م��ن 
الموضوعات الخافي��ة. في هذه األمكنة يتعاظم 
اإلحس��اس بالهوية واإلحساس بذاتية المكان؛ 
ألّن اآلخ��ر يصبح أعمق بُعًدا عن الذات المتكلمة، 
أو العك��س، وهي أيًضا األمكن��ة التي تكون فيها 
الش��خصية مس��تعدّة للتأثر والت�أثير والتحّول. 
وكذل��ك األمكنة الت��ي تحمل رؤية ال��راوي ومن 
ورائ��ه الكاتب للموضوع الذي يجّس��مه المكان، 
ف��أْن تجلَس ش��خصيٌة م��ا في ركن م��ن أركان 
البي��ت، أو في زاوية م��ن الزوايا، أو تس��كن في 
زنق��ة الح��ّي هو اتجاه ف��ي اس��تغال الجغرافيا 
المجالية، وكتابتها يكرّس - كما سبق أن ذكرنا 
- فك��رة االنزواء أو االنقطاع عن العالم أو غيرها 
م��ن مظاه��ر إدراك ذلك العالم. ه��ذه الجغرافيا 
الشعرية المجالية هي التي استغلّها طه حسين 
ف��ي الفقرة األول��ى من الفص��ل األول من الجزء 
األول م��ن س��يرته الذاتي��ة )األي��ام( حي��ث أقام 
التخيي��ل الذاتي على ما دون القن��اة وما وراءها. 
فالجغرافيا الش��عرية المجالية هي الخطاطة أو 
الطراز اإلدراكي الذي يس��تند إليه كل مبدع لبناء 
موضوعه، أو على األقل إلثراء مسالك الموضوع، 
ولتنوي��ع التقاطع��ات الثقافي��ة بحس��ب حاجة 
األطروح��ة التي يحمله��ا الخط��اب؛ ألن المكان 
أو ظّل المكان مك��ّون رئيس من مكّونات الذات 
الكاتب��ة ف��ي جمي��ع أل��وان األدب، ومك��ون من 

مكون��ات المقروئي��ة؛ وبهذا فهو مفه��وم عابر 
للغة في مختلف سياقات التواصل بها.

وعندما اختار نجيب محف��وظ أيًضا أن يكون 
المكان األول في ثاثيته »بين القصرين«، ويليه 
المكان الثاني قصر الش��وق، ثم الس��كرية، فقد 
اختار مكانًا »بين بين«، أي بين جيلين وعصرين، 
أو م��كاَن تقاط��ِع نوعي��ن م��ن الثقاف��ة. وكان 
التح��ّول الثقاف��ي والسياس��ي والحضاري الذي 
عاش��ته الطبقة الوسطى في المدينة، وفي مصر 
عامة، هو الذي وّجهه إلى اختيار ش��عرية »البين 
بين«، ف��كان عنوان الرواية بي��ن القصرين، أي 
بي��ن عصرين أو بين رؤيتين، رؤية قديمة تمثّلها 
ش��خصية الس��يد أحمد ب��ن عبد الج��واد، ورؤية 
حديث��ة يمثّله��ا ويعبّ��ر عنها جي��ل جديد يعيش 
اختاًفا مع الجيل الماضي، هو جيل أبنائه فهمي 

وياسين وكمال.
إن تأسيس جماليات التلفظ بالفضاء      
بل اكتس��اب آليات التواصل باستخدام المدركات 
المكاني��ة التي تتقاط��ع فيها األبع��اد الثقافية لم 
يواكبه في األبحاث السوسيوأدبية والثقافية تفكير 
في مقوالت تقاط��ع اإلدراك الجمالي، ويمكن  من 
خال تحليل اإلدراك المكاني البصري والس��معي 
والش��مي والذوق��ي أن نبيّ��ن أن ه��ذه المقوالت 
ال تعني ف��ي الخطاب اإلبداع��ي إطاًرا ثابتً��ا جامًدا 
بل تحيل عل��ى فضاء ثقافي/ نفس��ي/ اجتماعي/ 
جمالي يتحدّد بحجمه كالطول والعرض والسطح 
والعمق والّضيق واالتساع، وباتجاهاته كاالرتفاع 
واالنخف��اض، وبظاله وبرؤي��ة المتكلم من خال 
العالم االس��تعاري الذي يدركه باللغة، وبمقتضى 
التراسل المعرفي في المعطيات المتصلة بالفضاء 
بين الحقول الثقافية المختلفة. وهذا اإلدراك هو 
الذي يس��هم في إثراء تأويل شعرية القصيد مثاً، 
وف��ي استكش��اف جماليت��ه. وإدراك الم��كان في 
اإلبداع األدبي هو كذلك حركة التبئير ووجهة النظر 
التي يرسم من خالها الراوي نظرة الشخصية إلى 
األحداث وإلى غيرها من الشخصيات، وإلى الزمان 

وإلى المكان. وال يستقيم التبئير إال بثقافة مكانية 
في غاية العمق والدقة والتنوع الثقافي والجمالي. 
إّن ش��عرية الفضاء ال تكمن ف��ي ذكر مكان بعينه، 
وإنّما هي تحويل ثقافة المكان برموزها المختلفة، 
وبم��ا تحمل��ه من دالالت إل��ى معنى أدب��ي ذاتي أو 
موضوع��ي، أو نقلها إلى موض��وع من موضوعات 
التعبي��ر الفن��ي؛ فالمدينة في الش��عر وفي القصة 
القصيرة وفي الرواي��ة ال يمكن أن تكون موضوًعا 
أو تيم��ة بمجرّد ذك��ر لفظة المدين��ة ذاتها أو ذكر 
بعض فضاءاته��ا المنفتح��ة، كالفن��دق والمطار 
والرصيف والشارع، أو المنغلقة كالسجن ومأوى 
المسنّين. كاّ، بل إّن المدينة في الخطاب اإلبداعي 
العالمي ش��عرًا ونثرًا على السواء إنّما هي حصيلة 
تلك التقاطع��ات االجتماعية والبيئية والمعمارية، 
وه��ي ذلك التص��رّف التخييل��ي في عال��م المدينة 
وما فيها من مؤسس��ات تواص��ل. وهذا التصرف 
التخييل��ي ال يمكن أن يؤتي أكل��ه دون تقاطع بين 
الس��جات الثقافية. إّن المدينة بما هي ركن فني 
ف��ي القصيدة أو ف��ي القصة، أو بم��ا هي موضوع 
روائي في الخطاب الروائي العالمي، تحمل القارئ 
على استكش��اف دروبه��ا ومس��الكها وأصواتها 
الثقافي��ة وم��ا تزخر به م��ن تجارب الحي��اة، ومن 
تنّوع في وجه��ات النظ��ر. وإّن المدينة في اآلداب 
العالمي��ة ممك��ن إنس��اني متع��دّد التخصص��ات، 
وفض��اء تواصلي قائ��م على االس��تماع إلى تقاطع 
المع��ارف وتبادله��ا في فضاءات فرعي��ة مختلفة 
نوعيًّ��ا من جهة مظاهر اس��تهاك الخطاب، وهو 
فض��اء يقوم عل��ى اإلنصات إلى الغي��ر ومفاوضته 
وتقاس��م المصالح ودوائ��ر النف��وذ اللغوي معه، 
واالنتب��اه إل��ى مظاهر االختاف م��ع اآلخر، وهو ما 
نحتاج إلى تعميق النظر في��ه، والحفر في مختلف 

طبقاته. 
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»الثقافية«- عادل الدوسري

ل��م ي��أِت خال��ص جلبي بجدي��د وهو 
يهوي من قمة ثقافية، ومنزلة رفيعة 
بين المفكرين إلى أسفِل الحضيض، 
حين تطاول بكل رعونة على أهل هذه 
الباد الطيب��ة المبارك��ة التي فتحت 
له قل��وب ش��عبها وأدمغته��م قبل 
جهاته��ا الحكومي��ة والخاصة. فقد 
س��بقه إلى ذلك الس��قوط »يوسف 
زي��دان« ال��ذي س��بقه الكثيرون 
أيضاً مم��ن اخت��اروا الطعن في 
الظه��ر، بع��د أن نال��وا حظوتهم 
الثقافي��ة ل��دى معش��ر المثقفين 
الس��عوديين من ُكتاب وفاس��فة 

ومفكرين وإعاميين وقراء.
خل��ص العجوز »جلبي« إلى نس��ف 
تاريخه وهو ف��ي كامل قواه العقلية 
حين قال مخاطباً الش��عب المغربي 
الش��قيق بملء ش��دقيه: »أنا سعيد 
بأن هللا س��اقني إلى ه��ذا البلد، بعد 
أن تقدم��ت ف��ي الس��ن، وحت��ى أن��ا 
ال أخفيك��م أنن��ي أتن��دم أحيان��اً أنني 
قضي��ت فت��رة م��ن حياتي بي��ن قوم 
حقيق��ة ليس عنده��م إال فائض من 

المال..!«.
لقد تناسى هذا الجلبي الحفاوة التي 
حباها الس��عوديون بها طوال فترة 
إقامت��ه ها هنا خ��ال ثاثي��ن عاماً، 
وتجاه��ل علمن��ا وثقافاتن��ا فكرن��ا 
ووصفنا بأهل المال الذي لن يعيبنا 
على أي ح��ال، ولم يفعل ذلك إال من 
تلقاء ش��يطانه الذي أوهمه أن إثارة 
الس��عودية  الثقافي��ة ض��د  الجلب��ة 
المثقفي��ن  ع��ن  وأهله��ا س��ترفعه 
درج��ات، وتبقي��ه على قي��د الظهور 
الذي ش��غف قلبه ُحب��اً، متعامياً عن 
تبع��ات ذلك من الدالالت التي ال تثبت 

إال بلوغه مرحلة اإلفاس الفكري.
ضج بعد حديثه هذا عدد من المثقفين 
في »Twitter« حيث غرد الكثير منهم 
امتعاضاً من هذا األسلوب الرخيص 
ف��ي البحث ع��ن الش��هرة، فقد علق 
تركي الحمد في وسم #خالص_جلبي 
قائاً بتأسف: »ليست المشكلة في 
خالص جلبي وأش��كاله، ولكنها فينا 
حين نبجل هؤالء ونقلل من شأننا.. 

فيجب أال نلوم إال أنفسنا..«.
أما الدكت��ور أحمد الف��راج فقد كتب 
قائاً:  الس��وري خالص جلبي عاش 
في المملكة س��نوات طويلة، وبعدما 

امت��أت جيوب��ه بالم��ال، هاج��ر إلى 
نف��ط  بأم��وال  واش��ترى  المغ��رب، 
المملك��ة بيت��ا فخم��ا عل��ى البح��ر، 
فيه��ا  ش��تم  محاض��رة  ألق��ى  ث��م 
السعوديين بأنهم أجاف وبا أخاق: 
 نك��ران الجميل عيب وع��ار يا خالص 
جلبي،ولكن ال ب��أس فقد اعتدنا ذلك 

منك ومن قومك!
وأك��د الف��راج عل��ى الصدم��ة الت��ي 
واجهتنا كسعوديين من نكران جلبي 
بقول��ه:   لتعل��م يا خال��ص جلبي أيها 
المفك��ر الجهبذ أن مث��ل هذا الحقد 
الدفين على من اس��تضافك وأكرمك 

ليس من ش��يم النباء وال من أخاق 
تش��يد  أن  يس��عك  وكان  الرج��ال، 
بالمغ��رب الش��قيق وه��و يس��تحق 
ذل��ك، دون أن تتعرض لب��اد أكرمك 
أهلها وأحبوك وجعلوك في منزلة ال 

تحلم بها:
يا للصدمات التي ال تنتهي من مثقفي 

العرب.
أما الكاتب الصحف��ي وحيد الغامدي 
فق��د ق��ال متس��ائاً: لم��اذا تخت��م 

مسيرتك الفكرية بهذا الرخص؟
كنا نت��داول مقاالتك وكانت تش��دنا 
أفكار التجديد الت��ي كانت تتضمنها. 
فما الذي أجبرك على هذا المس��توى 

من اللؤم؟
 يا لأسف ويا للسقوط المريع.

وم��ا زال��ت ردود األفع��ال متواصلة 
حت��ى اللحظة، والجمي��ع يؤكدون أن 
الن��اس مع��ادن، ويظه��ر كل واحد 
ف��ي نهاية األم��ر بمعدن��ه الحقيقي. 
ويظل التس��اؤل الكبي��ر قائماً: هل 
يس��تطيع جلبي أن يق��دم الضمانات 
لش��عب المغ��رب بأنه ل��ن يطعنهم 
بعد أن يت��رك باده��م..؟ بالطبع لن 

يستطيع! 

مثقفون سعوديون بعد محاضرة جلبي:

ال نلومن إال أنفسنا مع خالص العتِب..!

أحمد الفراجتركي الحمدوحيد الغامدي

عن أحمد خالد توفيق
ــه الحال »من  ــا وصلت إلي ــا مم قالها يائًس
ــة منذ زمن، وصار  ــرض أننا أنهينا الدهش المفت

كل شيء قابالً للتصديق«. 
ــا اليوم على وجه غير الذي خلقت  ونحن نعيد قراءته
له. نقولها لنتفاءل، ولنمسح عن مالمحنا عالمة الدهشة 
من تخلف عدد كبير من الشباب عن االنتخابات في مصر 
ــق.. فحين  ــور أحمد خالد توفي ــوداع الدكت وخروجهم ل
ــه بقاء كاتب أو زواله  ــباب ال يقرأ وال يعني نعتقد أن الش
نكون أخطأنا. ولعل هذا من محاسن سياسة المنطقة 

أن يلتفت الشباب إلى القراءة! 
ــارة يقولها  ــق أُعجب بعب ــد توفي ــور أحمد خال  الدكت
ــد أن يُكتب على قبري  ــتالين(: »أري )روبرت لورانس س

)جعل األطفال يقرؤون(«.. 
ــباب  ــى قبري )جعل الش ــد أن يُكتب عل ــا أنا فأري أم

يقرؤون(.
تحققت األمنية، وُكتب على قبره ما أراد.

قوله الحق: 
ــيء جميل لكننا - لألسف - ال  »إن نهاية الطغاة لش

نعيش غالبًا حتى نراها«.

ــعيدة استنفدتها السينما؛ فلم  ثم إن »النهايات الس
يعد باقيًا منها ما يكفي لعالم الواقع«. 

وهذا ما حصل؛ بقي طغاة العالم ورحل »أحمد خالد 
توفيق« بجسده الذي ينوء بالخيبات العربية المتالحقة، 
ــن نقرأ عن الكاتب  ــمو من خاللها حي وبقيت روحه لنس
ــان الكاتب، ونعرف كيف يتألم، وكيف  اإلنسان، واإلنس
يكتب.. كيف يواجه الظالم وال يبحث عن الضوء. العراب 
ما زال باقيًا فينا، تعيش وتتنفس فينا أفكاره، وتراودنا 

على الطموح آماله. 
ــدنا إلى  ــدون أن يرغمنا بالقوة كان يش فيما مضى ب
ــلمنا للوعي والتنوير.  عمق األمور، ويتركنا للتفكير، ويس
ــر من تلك  ــدنا بقوة أكب ــب الروائي ش ــذا الطبي رحيل ه
ــد في لجة الفقد  ــابقة لنعود إلى عمق ما ُكتب؛ لنج الس
ــن التوّغل في الظالم؛ لينير الطريق ألي  كيف كان يحس
ــروف، وبعذر »عمرو  ــن حياتنا الدنيا إلى تلك الح عابر م
ــه إال حين وفاته!  ــمع عن ــب« حين لم يعرفه ولم يس أدي

فأنَّى له هذا؟!

فلسفة كاتب: 
»دائًما أتوقع األسوأ، وفي كل مرة يتضح أن توقعاتي 

ــوأ من الحقيقة. هذا جعل الحياة بالنسبة لي  كانت األس
سلسلة من المفاجآت السارة«. 

مات الروائي ولم ينتظر حتى عام 2023 ليخبرنا بنفسه 
ــطر رواية أم  ــتقبل بنبوءة مخبوءة في أس هل جاء المس
ــتنزاف  ــتقبل من تأخر واس ــا جاء به هذا المس أن كل م

لألمل واإلنسان أخف من المتوقع؛ فكان 
على السوء مفاجأة سارة؟!

بعض من نهره الجاري:
ــات الخيال العلمي  برع في كتابة رواي
وقصص الرعب، مثل »ما وراء الطبيعة«، 
ــات الخيالية،  ــن الرواي ــلة م ــي سلس وه
ــخصية لطبيب  بطلها في العدد األول ش
ــة، بدأ  ــوادث خارق ــرض لح ــري يتع مص
ــلة في 1993، وصدر منها  إصدار السلس

حتى 2014 العدد الـ80 .
ــلة، بدأ إصدارها عام  »فانتازيا« سلس
ــو 64  ــلة نح ــن السلس ــدر ع 1995، وص
ــن الروايات، منها  عددًا، وأصدر العديد م
ــام 2018، تحمل  ــدرت ع ــابيب«، ص »ش

طابع المغامرات.
ــام 2016، ويقول هو  ــران« صدرت ع »في ممر الفئ
ــع اختالف  ــتوحاة ومطورة م ــا »معالجة مس ــا إنه عنه
ــه  ــن قصت ــة م ــق والحبك ــخصيات والعم ــذري بالش ج
ــالم  ــطورة أرض الظالم التي كانت آخر مغامرات س )أس

وسلمى في سلسلة ما وراء الطبيعة(«. 
ــنحة« صدرت عام 2012، وتكشف سر اختفاء  »الس
ــية  ــد أبطال الرواية. »يوتوبيا«، وقد ترجمت للفرنس أح

ــام 2008، وتناولت  ــة. صدرت ع ــة واإلنجليزي واأللماني
قصة أغنياء ال يعظمون إال متعتهم، وفقراء يلهثون وراء 
ــلة »سفاري«  لقمة العيش. ومؤلفات أخرى مثل سلس
ــد«  ــات قابلة للحرق« و«عقل بال جس 1996، »قصاص
ــزاء. كما ترجم  ــا ثالثة أج ــدوق« وله ــح الصن و«اآلن نفت
ــات، مثل  ــرات الكتب والرواي عش
ــة  ــلة »رجف ــب سلس ــة الرع رواي
ــال«،  القت ــادي  و«ن ــوف«،  الخ
ــا«، و«غداء الطائرة  و«ديرمافوري
ــاالت عدة في  ــه مق ــة«. ول الورقي
ــم هذا  ــالت. ورغ ــف والمج الصح
ــدؤوب في  ــن العمل ال ــم م الزخ
ــتمر  ــاط األدبي والثقافي اس النش
ــب، وهو  ــي مجال الط بالعمل ف
عضو هيئة التدريس واستشاري 
قسم أمراض الباطنة بكلية الطب 

جامعة طنطا. 

شذرات للكاتب: 
ــرًا أنني كبرت  »لقد آمنُت مؤخ
ــد  ــا فيه الكفاية؛ ألنني أُفلت جميع األيدي التي لم تش بم

على يدي«.
ــتريحون  »معظم الناس ال يحبون المنطوي، وال يس
ــون وقًحا، أو أن  ــم يفهمون أن تك ــكل عام. إنه له بش
ــون صاخبًا.. أما أن تكون منطويًا مهذبًا غامًضا فهم  تك
ــاك مبررات أخالقية؛  ــك الظنون«. »لم يعد هن يظنون ب
ــة منذ زمن؛ فلم يبَق إال هذا  فلقد ماتت المخاوف الديني

الخوف البرجوازي القديم: الخوف من الفضيحة«. 

نادية السالمي

أحمد خالد توفيق


	p01
	P02
	p03
	p04-11
	p12
	p13



