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ال�سبت �30أغ�سط�س 2008م
املوافق�29شعبان  1429هـ العدد 14221

املُعيب يف فتوى املعبي
قر�أت بع�ض الأ�شعار  ،كان كثري منها يتعلق
بامر�أة تخون و�أخرى ال تخون ،و�شحذت قلمي
لأكتب حول املو�ضوع ،ولأ�ؤكد �أن اخليانة �صفة
مثل الوفاء والإخال�ص ،ال ميكن �أن نقول هذه
املر�أة خائنة لأنها امر�أة وال هذا الرجل خمل�ص
لأنه رجل� .إنها �صفات حمايدة كاجلمال والقبح
 ،كالرقة واخل�شونة ،كال ِغنى وال َفقر..الخ ،وال
ميكن �أن تكون منق�سمة جن�سي ًا  ،ك�أن نقول
�أن هذه �صفة للذكور وتلك للإناث .وكنت �أعد
�أفكاري على نار هادئة ،حتى جاء برنامج على
قناة  LBCالف�ضائية يتحدث عن �إحدى
فتاوى ال�شيخ ال�سعودي امل�أذون ال�شرعي �أحمد
املعبي وهي فتواه بجواز الزواج من ر�ضيعة.

وذك َرت مقدمة الربنامج �أن للمعبي فتاوى
كثرية �أثارت جد ًال كبري ًا مثل زواج امل�سيار وزواج
الون�س وزواج الإجناب ..وفتاوى كثرية �ضقت
ذرعا من جمرد �سماعها ،وك�أن ال هم للمعبي �إال
البحث عن طرائق لتفريغ ال�شحنات اجلن�سية ،
مبا فيها ال�شاذة لدى الرجال وقولبة �شرع اهلل
لي�ستوعبها يف �أي زمان و�أي مكان يرغب فيه
الرجل التنفي�س عن جمونه �أو جنونه.
ما كنت �أرغب واهلل يف خو�ض مثل هذه
الأمور ،وكان ميكن �أن �أتركها لذوي ال�ش�أن
واالخت�صا�ص .لكن مربرات فتوى الزواج
بر�ضيعة �أو جمرد تخ ّيل ذلك يثري اال�شمئزاز
نطق ال�صم والبكم ولو ب�صرخة
والقرف و ُي ِ

ا�ستنكار .فهو يجيز العقد على ر�ضيعة  ،حتى
لو كان عمرها عام ًا على �أن ينتظر حتى تبلغ
التا�سعة من عمرها للبناء بها.
�أي �شرع هذا و�أية �شريعة؟ هذا �إطالقا لي�س
�شريعة اهلل  ،لكنها �شريعة الغاب التي �أرادها
املعبي .ت�شريع املعبي هذا معيب واهلل ،ومعيب
�أكرث لأمة ت�سكت على من يعيث ب�شرعها ف�سادا.
�ألهذا الدرك الأ�سفل ننزل بال�شرع؟ هل ت�صبح
“ خري �أمة �أُخرجت للنا�س” �أ�ضحوكة لكل
النا�س؟
ال�شرع والت�شريع �أمانة يف عنق قادة الأمة
و�سا�ستها وعلمائها ،فكيف ميكن العبث بها �إىل
هذا احلد من الإ�سفاف؟ ثقافة من هذه؟ هل

�إ�ضافات باعامر..تتمه من �صــــــ7
الذي مثل دور العامل الروحي املطمئن لنف�سية ال�سحيم
�أوقات ال�ضيق والأزمات ،ثم �شخو�ص �أخرى ثانوية �شكلت
دعامات ثابتة متوا�ضعة للهيكل العام للرواية.
تلك باخت�صار �شديد خال�صة �سريعة للم�شهد العام
التكويني لرواية (ال�صم�صام)� ،أردت بها و�ضع القارئ يف
مدار و�أجواء ما �سيلحق من ا�ستقراء نقدي فاح�ص.
ال�شكل البنائي للرواية:

ووالده وحمبته لـ(ح�سناء) و�أحداث معظم الرواية ثانوية
ورئي�سية.
ا�سرتجاع مطول مل�سار حياة ال�صديقني وخا�صة ال�سحيم
ووالده وحمبته لـ”احل�سناء” و�أحداث معظم الرواية ثانوية
ورئي�سية  (.الفوا�صل من �3إىل )23
(الفوا�صل  ) 26 – 23العودة �إىل البدء ومتابعة الت�أهب
للرحيل بعد �أن جنح ال�سحيم يف �أقناع �أبيه ب�إتاحة الفر�صة
له يف العمل يف البحر.
 1بيان ال�سياق اال�سرتجاعي للروايةتتخذ الرواية �سياق ًا �أفقي ًا ال تتخلله انحناءات فخال
بع�ض الأح ��داث العر�ضية التي ت�أتي يف ال�سياق ال�سري
املتعاقب -مثل ما�ساة �صراع (�أب��ي �سويلم) للنجاة من
العا�صفة البحرية الذي �أنتهى مبوته ،وتلك�ؤ (�أبي ال�سحيم)
يف زواجه والتوتر الذي �صاحب عالقتهما �إثر ذلك ب�سبب
عدم موافقة الأب على ال�سماح لإبنه بالعمل يف البحر ،عدا
ذلك وبع�ض التفرغات العر�ضية املنف�صلة ،مت�ضي الرواية
يف �أجواء اعتيادية ال تتقاطع فيها العنا�صر ال�شرطية الهامة
للتكوين الروائي املتعارف عليه فنجد ال�شخو�ص يف حركتها
وعالقتها امل�شرتكة تدور يف امل�ستويات البيانية التالية:
� 1شخو�ص رئي�سة:ال�سحيم ^ �سويلم  .....عالقة �صداقة حميمة ....
�أحادية يف امللمح الفني الروائي (التوتر)
ـــــــــــــــــــــــــ
�صفات و�سلوك وهدف م�شرتك

�أول ما يلفت النظر يف بنية الرواية هو ذلك التق�سيم
امل�سرف يف و�ضع الفوا�صل الفقرية املرقمة ( 26ف�ص ًال)
وق��د تعمدت هنا ت�سميتها فوا�صل �إذ ال ميكن اعتمادها
(كف�صول) لق�صرها ،و�ض�آلة م�ساحة احل��دث وامتداد
الزمن يف كل فا�صل على ح��دة وغ�ير ذل��ك و�أرى �أن هذا
الأمر وان كان ال يعيب كثري ًا بنية الن�صر الروائي� ،إال �أنه
ال يجد له تربير ًا معقو ًال ،وكان الأوف��ق الإق�لال كثري ًا من
تلك الفوا�صل.
يلعب �أ�سلوب اال�سرتجاع (الفال�ش ب��اك FLASH
 )BACKدور ًا هام ًا يف الرواية احلديثة ،وي�أتي يف
�صور م�ت�ع��ددة ..ولكن الأه ��م ه��و �أن ال يقحم يف البناء
الروائي ب�صور ق�سرية� ،أو ب�صورة ال تخدم البناء الدرامي
للرواية.
ويف رواية (ال�صم�صام) جند ا�ستخدام ًا ا�ستثنائي ًا لهذا
اللون من التكنيك الق�ص�صي�..إذ بد�أنا نقر�أ الرواية بجزء
ي�سري من خواتيمها ،فما �أن �أكملنا الفا�صلني(1و )2حتى
فوجئنا بنقلة ا�سرتجاعيه يف معظم الفوا�صل الالحقة،
تعود بنا �إىل م�سار ال�شخو�ص الأ�سا�س احلياتي ،وال تنتهي ال�سحيم ^ ح�سناء ...ع�لاق��ة حب و�سام – زواج ....
�إال قرب نهاية الرواية (الفوا�صل  )23-26وي�ست�شعر �أحادية يف امللمح (توتر �ضيئل ال يدوم وال يرتك �أثر ًا)
القارئ من �أول وهلة� ،أن ال��راوي �سرعان ما �سيعود بنا
�إعجاب وتقدير ور�ضا -ا�ستمرار
�إىل �سياق الأحداث املعلن عنها يف البدء ..ولكن هيهات،
وميكننا �أن نتجاوز ذلك االنخداع لو �أن ال��راوي -مث ًال-
�أطال يف ا�ستكمال �أحداث �أخرى تتعلق مبو�ضوع اال�ستعداد ال�سحيم ^ والده ...عالقة حتمية مفرو�ضة  ....لأول مرة
والتـ�أهب للرحيل عرب البحر� ،أو توتر الأح��داث التي قد �شيء من الثنائية يف امللمح الروائي مل يكتب لها اال�ستمرار
تتهي�أ لنا من ركوب البحر ومغامرات البحارة ..الخ ،ولكن ال فيزول التوتر بعد حني .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�شيء من ذلك مت ،وكانت مفاج�أة مل تكن باحل�سبان ..على
احرتام يت�أثر �أحيان ًا الختالف ال�سلوك ومقاومة
�أن الرواية حفلت �أي�ض ًا با�سرتجاعات �أخرى ثانوية خدمت
الن�ص بو�ضوح ولكن اال�سرتجاع الرئي�س الذي ا�شرنا �إليه الفر�ض الأبوي
كان �إذ لو مل ينتبه القارئ �سيجد نف�سه �أمام نهاية التبني
كثري ًا ال�سياق الأ�سا�س ..بالرغم من االيحاء اجلميل الذي ال�سحيم ^ ال�شيخ اجلامع  ....عالقة احرتام و�إجالل.....
ملمح فني هام لتدعيم بقاء امل�ستوى الأفقي لل�سياق
تزفه �إلينا النهاية املفتوحة للرواية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احلاجة �إىل تروي�ض النف�س والت�شرب
(الفا�صالن)1،2
الروحاين الديني
ا�ستعداد ال�صديقني ال�سحيم و�سويلم للرحيل يف ال�صباح
الباكر وتوديعهما للبلدة و�أهلها وزوجتيهما على وجه  2-بيان عالقة ال�شخو�ص الرئي�سة و�أثرها الفني يف
ا�سرتجاع مطول مل�سار حياة ال�صديقني وخا�صة ال�سحيم امل�سار الروائي

هي �ضمن ثقافة الإ�سالم؟ هل هي �ضمن ثقافة
العرب؟ هل هي �ضمن �أعرافنا وقيمنا؟ هل هذا
من �أخالقياتنا؟ �أت ِّق اهلل �أيها املعبي يف �إفتائك
املعيب.
كل الفتاوى ال�سابقة  ،رغم �أن عليها ما عليها
 ،لكنها عقود بني �أنا�س بالغني� .أما هذه الفتوى
على طفلة عمرها عام و” التلطف” معها
وانتظارها لتكمل عامها التا�سع .ماذا يختلف
هذا عن و�أد البنات؟ يف الو�أد متوت دون �أن
ينتهك عر�ضها � ،أما يف الزواج على الطريقة
(املعبية) فهي متوت مادي ًا ومعنوي ًا جراء
انتهاك عر�ضها ،قال تعاىل يف خماطبة النبي
حممد ”:ولو كنت فظ ًا غليظ القلب النف�ضوا من
�إ�ضافات باعامر:

ال ن�شك �أب��دا ب ��أن �صالح باعامر قد رف��د بروايته هذه
جمرى لإبداع الروائي اليمني ب�إ�ضافات حم�سوبة ،جنملها
يف التايل:
 بغ�ض النظر عن م�آخذنا عليه فيما يخت�ص بال�شكلالبنائي ال�سالف ورودها ،ف�إنه يجدر التنويه �إىل خ�صائ�ص
بعينها تفرد بها باعامر ،وغ��دت �سمات مالزمة لنتاجه
الق�ص�صي عموم ًا� ،أهم تلك اخل�صائ�ص �إملامه ال�ساطع
باملوروث ال�شعبي املتنوع منطقة معينه بعينها من وطنه
(ح�ضرموت) ،هذا التنوع ي�شمل :امل�أثور اللفظي ،امل�سميات
الأكرث خ�صو�صية ،والعادات والتقاليد ،واملعتقدات الغيبية
بتنوعها ،وميكنني الت�أكد هنا �أن �إملامه هذا ي�شكل لديه
اال��س��ا���س الأم�ت�ن ال��ذي تنبني عليه �أع�م��ال��ه الق�ص�صية
والروائية ،وهو ال يتحرج عن �إيراد امل�أثور اللفظي وامل�سميات
البحتة ..الخ كما هي يف �أعماله �شارح ًا لها عند االقت�ضاء
يف حوا�ش ملحقة ،باعتزاز وا�ضح و�إجالل ،ون�ستطيع الت�أكيد
�أي�ض ًا �أن باعامر كثري ًا ما ي�ستعني بهذه اخل�صي�صة من
قبيل اال�ستعا�ضة عن ال�شكل الروائي التقليدي املبنى على
(اال�ستهالل ،احلبكة ،العقدة ..االنفراج وما �إىل ذلك)
وعن التكنيك الأكرث حداثة املرتكز على (�شعرية اجلملة
وكثافتها ،والتداعي والإيحاء غري املبا�شر� ..ألخ) من �أجل
اال�ستعا�ضة عن كل ذلك مبا يجده كامن ًا يف خ�صي�صته
تلك.
 ال يلقي باعامر ب��اال كبري ًا �إىل التفا�صيل ال�صغريةوال��دق�ي�ق��ة ،ال�ت��ي يلج�أ �إل�ي�ه��ا الكثري م��ن ك�ت��اب الق�صة
والرواية مدعمة با�سقاطات رمزية داعمة للعمل بكامله..
لكنه باملقابل يجيد فن �إب��راز الرمزي يف تكاملية العمل
وكليته� ..أي �أن الرمز عنده ي�ؤدي وظيفته من خالل �أخذ
املدلول الكلي لعمله الإبداعي ونفتقده غالب ًا يف التف�صيالت
واجلزئيات املكونة له ،ولذلك جنده مغرم ًا برتك نهايات
ق�ص�صه – معظم ق�ص�صه الق�صرية وهذه الرواية �أي�ض ًا
– مفتوحة مع دعوة وا�ضحة مل�شاركته الر�ؤية.
 ي�شكل (البحر) مبكانته (ال�سامية) لدى باعامر حجرالأ�سا�س يف جل �أعماله ،رمبا ملل يوحي به من جالل وعظمة
وات�ساع �إىل جانب كونه م�صدر رزق ال ين�ضب ومركب
مغامرات وج��دت ليخو�ضها الرجال ومعرب �إىل اكت�شاف
املجهول والتوا�صل مع احل�ضارات.
ويقت�سم البحر هذه املكانة مع املر�أة مبا يعنيه من �ضرورة
للرجل ورم��ز للخ�صب واال�ستمرارية وح��اف��ز ال جرتاح
امل�آثر البطولية� ..ألخ ،يربط بني هذين القطبني (العمل)
ك�سمة حتمية تطلقها فر�ضية هذه العالقة ..لكن قدا�سة
العمل تظهر عنده م�شروطة باملتعارف عليه ..نرى ذلك
يف (ال�صم�صام) ومعظم ق�ص�صه الق�صرية كما �سبقت
الإ�شارة.
 لغة باعامر يف (ال�صم�صام) مثلها مثل باقي ق�ص�صة-لغة ب�سيطة ال تعقيد فيها ،ي�شوبها �أحيان ًا االنفعال الذي
ي�شي بحما�سة كثري ًا �إزاء بع�ض املواقف ،،مما يوحي ب�أن
باعامر يتقم�ص �أحيان ًا (�شخ�ص) بطله الإيجابي ،حتى

د .وداد البرغوثي  /رام اهلل

حولك” � ،أي �أن اهلل ِّ
يحذر نب ّيه من الفظاظة
وغلظة القلب .فما بال هذا املعبي الذي ال
يدنو من النبي ب�شيء �،أن يفتي بهذه الفظاظة
وغلظة القلب وال ينف�ض �أحد من حوله .هل بعد
هذا فظاظة وغلظة قلب؟ ال �ساحمني اهلل �إذا
جتنيتُ على �أحد.

و�أن اخذ العمل ا�سلوب (ال��راوي املحايد)� ،إذ ن�ست�شف
�إنحياز القا�ص من انفعاله الوا�ضح ،ويغطي احلور الب�سيطة
ذات املعنى واملدلول املبا�شر.
 يف نتاج باعامر �شيء من (حنا مينه)(،يو�سف �أدري�س)(ماركيز) (زيد دماج) ..وغري ه�ؤالء بطبيعة احلال ،ولكن
يظل ت�أثره �شيئ ًا ثانوي ًا �إذا ما قي�س ب�إمكانيات ا�ستقالليته.
ختام ًا ..مهما قررنا ف�إن ما ال ن�ستطيع �إنكاره� ،أو جتاهله
هو خطوة الإقدام الهامة التي خطاها �صالح باعامر باجتاه
ب�لاط �صاحبه اجل�لال الإب��داع��ي (ال��رواي��ة) التي ت�شكل
بحق م�ضمار رهان ع�صري ذا خ�صائ�ص ع�صية ي�صعب
تطويعها ..و�إذا كان قد �أ�ضاف –كما ذكرنا� -شيئ ًا للرواية
من م�ستواها املحلي اليمني ،فهل ب�إمكانه م�ستقب ًال �أن
يتجاوز؟ ..ون�ترك يتجاوز ه��ذه مفتوحة� ..س�ؤال جديرة
الأيام الالحقة بالإجابة عليه).
هوام�ش:

 1للإطالع على هذه الرواية �أنظر جملة (الثقافةاجل��دي��دة) اليمنية ،العدد الرابع (يوليو )1992عدد
خا�ص عن اخلطاب الروائي املعا�صر يف اليمن.
� 2أنظر الك�شف البيبلو غرايف الوارد يف جملة (الثقافةاجلديدة) اليمنية نف�س املرجع الآنف الذكر.
 3جملة (الثقافة) اليمنية العدد (� ،)11أغ�سط�س/�سبتمرب 1994م.
 4جمموعة (حلم الأم مينى) ��ص��درت ع��ن (دائ��رةالت�أليف والن�شر ،وزارة الثقافة وال�سياحة ،جمهورية اليمن
الدميقراطية ال�شعبية) العام 1983م ،املجموعة �ص
� ،21ص 35على التوايل.
� 5أنظر مث ًال ق�صتي (الهروب من الوحل) و( جثةتنقاد فيها الأم� ��واج) املجموعة ���ص ��� 21ص  35على
التوايل.
 6ق�صة (ر�سالة) املجموعة �ص .105 7ق�صة جمموعة (دهوم امل�شقا�صي) من �إ�صدارات(وزارة الثقافة وال�سياحة) باجلمهورية اليمنية (م�ؤ�س�سة
�14أكتوبر لل�صحافة والطباعة والن�شر العام 1991م).
 8ميكنك ا�ستخال�ص تلك امل�ع��اين م��ن الق�ص�ص:(�أ�صدقاء البحر) يف جمموعة (حلم الأم مينى)..و(دهوم
امل�شقا�صي)(،لغة الأمواج)(،العيك العيك) من جمموعة
(دهوم امل�شقا�صي) ..وذلك على �سبيل املثال ال احل�صر.
� 9ستجد نف�س تلك املعاين فيما ورد من ق�ص�ص يفاحلا�شية ( )8وغريها يف �أماكن �أخ��رى مثل (حلم الأم
مي�ن��ى)و(ال�ه��روب من ال��وح��ل) من جمموعة (حلم الأم
مينى).
 10يرد هذا املعنى يف العديد من ق�ص�ص املجموعتني،على �سبيل املثال �أنظر ق�صتي (حلم الأم مينى)و(لغة
الأمواج).
 11رواية (ال�صم�صام) – �شركة مطابع الكوبري(الأردن) يونيو 1993م.

