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»ساق البامبو«.. نداء إنساني عميق لشاب يبحث عن »شرعية اجتماعية«!

سالم عايشه خالل مغامرته 
في بل����د والده الكويت التي 

حقق حلمه بزيارتها.
وعلى صعيد األس����لوب 
الطويلة  الرواي����ة  تتمت����ع 
نسبيا )396 صفحة من القطع 
املتوسط( بانسيابية أخاذة، 
فرغم غياب األحداث الكبرى 
الصادمة باستثناء العلم بخبر 
استشهاد »راشد« أبو »هوزيه« 
خالل الغزو العراقي للكويت، 
إال ان براعة املؤلف في تصوير 
الواقع بأدق وأصدق تفاصيله 
اإلنس����انية، واألهم من ذلك 
الدفء اإلنساني الذي تختزنه 
املشاهد واملراحل املتالحقة، 
يبقي����ان القارئ ف����ي حالة 

تشويق بانتظار النهاية.
وبالنسبة للمضمون، وفي 
اجلزء الثالث من الرواية وهو 
األجمل واألعمق برأيي اضافة 
للحديث عن اإلسالم في نهاية 
اجلزء الرابع، يغوص العمل 
في تفاصيل التركيبة الدينية 
لذهني����ة »هوزي����ه« ويعبر 
منها الى مقارنة بني األديان 
� حتى الال سماوية منها � على 
مس����توى اجلوهر، فنعيش 
معه أجواء فلسفية بطريقته 

نبتة »الڤانيال« كرمز ويتحدث 
عن جتربة متييز أخرى بني 
الكويت و»كيرال« في الهند، 
والعمالن األدبيان يركزان على 
»التط����رف املجتمعي« الذي 
يرقى إلى مس����توى معاداة 

اإلنسانية!
البامبو« ليست  »س����اق 
دراسة أو مقالة رأي بل رواية 
جميلة لكننا نشعر في نهاية 
املطاف بفضل شدة واقعيتها 
وبس����اطتها، اننا كنا بصدد 
استعراض دراسة تشريحية 
للمجتمع طبقيا ونفسيا وال 
يصعب ان نستش����ف رأي 
املؤلف � وان أورد رس����ائله 
بطريقة غير مباشرة � على 
لسان مترجم هو في احلقيقة 

إحدى شخصياتها.
هناك العديد من العناصر 
البامبو«  التي تؤهل »ساق 
لتعتبر عم����ال متميزا على 
مستوى العالم العربي منها 
مبناها وفكرتها الذكية، التي 
يختفي فيه����ا الكاتب حيث 
الش����اب عيس����ى  لنا  ينقل 
الذي استبدلت أمه اسمه ب� 
»هوزيه« قصته مباشرة عن 
طريق مترجم يدعى ابراهيم 

محمد الحسيني

تروي لنا »ساق البامبو« 
مشقة »عيسى الكويتي« الذي 
يسير على »درب آالم« خاص 
به، متواز م����ع دروب اآلالم 
التي يقاسيها الكثير غيره من 
الشباب في الكويت والعالم 
بس����بب ج����دران اجتماعية 
مش����يدة على أسس تطرف 
عنص����ري وطبقي يتناقض 
بشكل صارخ مع أبسط القيم 
الدينية للناس، حتى أش����د 

املتدينني منهم.
البامبو«  من يقرأ »ساق 
يدرك كي����ف ان مجتمعاتنا 
مازالت تبني سجونها النفسية 
واملعنوية اخلاصة بها على 
غ����رار الس����جون التقليدية 
اليها شبانا وفتيات  وتنفي 
مع أحالمه����م وطموحاتهم 
على أس����س اللون والعرق 
والدين وغيرها من النزعات 
العنصرية التي تضع اإلنسان 
في قفص االتهام من اللحظة 
األولى لوالدته ثم في دائرة 

النبذ والعزل الحقا.
استخدم سعود السنعوسي 
مؤلف الرواية املرشحة بجدارة 
جلائزة بوك����ر العربية هذه 
السنة »البامبو« )اخليزران( 
كرمز شامل ملا يجب ان يكون 
عليه مفهوم اإلنس����انية من 
رسوخ ومساواة بغض النظر 
عن املكان � كنبتة البامبو التي 
تنمو في كل مكان تغرس فيه 

وان اختلفت تسميتها.
ويس����لط املؤلف الضوء 
عل����ى جتربة ش����اب مولود 
ألبوين كويت����ي وفلبينية 
وما يواجه����ه من صعوبات 
نتيجة هذا التناس����ب الذي 
يراه املجتمع »غير متكافئ« 
ويحكم عليه بقسوة، وأول 
اجلالدين األقرباء وأهل الوالد 
الكويتي الذي هالهم ان يعرف 
املجتمع بحقيقة زواج ابنهم 

من خادمة فلبينية.
أعادتني الرواية بالذاكرة 
لعمل كويتي آخر صدر قبل 
سنوات للزميل وليد اجلاسم 
بعنوان »ڤانيال« يس����تخدم 

الروائي سعود السنعوسي

ال��ذي بذل��ه السنع��وس����ي 
ف����ي إجن��ازها بك������ل دق��ة 

وأن��اة.
النهاية، »إن لفظت  وفي 
الدي����ار أجس����ادنا.. قلوب 
األصدقاء ألرواحنا أوطانا«، 
هكذا يختم عيسى أو هوزيه 
جتربته بع����د ان يعود من 
الكويت وبعد أن أقرت أسرته 
بشرعيته جينيا لكنها رفضت 
إعطاءه الشرعية االجتماعية 
وهو يحمل دماء أمه اخلادمة 
الفلبينية، ورغم ان االندماج 
في هذا املجتمع سهل وليس 
صعبا والناس طيبون إال ان 
ثمة حدودا ال ميكن جتاوزها، 
ليس في الكويت فقط بل حتى 
في الفلب����ني إذ وجد هوزيه 
في ميرال ابن����ة خالته غير 
الشرعية املولودة ألب أوروبي 
واملنب����وذة هن����اك الزوجة 
األنسب له، وهو ما ال يقبل 

عليه أي فلبيني عادة! 
وهذا يدلنا انه ال مجتمع 
على األرض يخلو من وجوه 
العنصرية وه����و ما يعطي 
»س����اق البامب����و« رغم انها 
محددة مبكانها وزمانها بعدا 

إنسانيا وكونيا«.

خطها قلم السنعوس����ي أو 
املقتبسة واملوظفة توظيفا 
رائعا فيرافقك شعور بأنك في 
أدبية غّناء: »العزلة  حديقة 
زاوية صغيرة يقف فيها املرء 
أمام عقله، حيث ال مفر من 
املواجهة..«.. »كل شيء بسبب 
ولسبب«.. »وحده الصمت 
قادر على حتفي����ز أصوات 
بداخلنا، تبدو ألناس آخرين، 
الى  نطمئن لهم، يرشدوننا 
أماكن غير مألوفة، نحث اليها 
اخلطى مطمئنني«.. »كم كنت 
أعشق األرض التي نشأت بها، 
كم من الوقت كنت اختلي فيه 
بنفس����ي متأمال األشياء من 
حولي، حتى خلتني احدى 
أشجار أرض جدي، ال استبعد 
فكرة ان يورق رأسي، أو ان 
تنب����ت ثم����رة ماجنو خلف 
أذن����ي.. وأحيان����ا أتخيلني 
حصاة مهملة في األرض ذاتها، 
قد يتغي����ر مكانها، يطمرها 
الرمل ويكشف عنها املطر، 

ولكنها تبقى هناك«.
هذا النوع من التش����كيل 
األدب����ي يزي����ن الرواية من 
بدايتها الى نهايتها ويبث فيها 
احلياة بقوة ويجسد اجلهد 

وإن كانت شبيهة مبا قرأناه 
في أعمال كثيرة بهذا املجال 
مثل »خيمائي« باولو كويلو 
و »لي����ون األفريقي« ألمني 
ان السنعوسي  إال  معلوف، 
يق����دم لنا جتربة في مكانني 
آخرين ف����ي العالم، الكويت 
والفلبني ويستهل هذا اجلزء 
بعبارة رائعة لبطل الفلبني 
القومي خوسيه ريزال أحد 
الثوار ضد االستعمار  أبرز 
اإلسباني والذي قال: الشك 
في اهلل يعني الشك في ضمير 
املرء، وهذا يؤدي الى الشك 

في كل شيء.
وبينما لم اس����تغرب ان 
يبدع السنعوسي في احلديث 
عن تركيبة املجتمع الكويتي 
وقصصه وعاداته اعترتني 
أدخ����ل عبر  الدهش����ة وأنا 
ال����ى دهاليز حياة  الرواية 
الفلبين����ي بإرثه  املواط����ن 
الشعبي في حواري مانيال 
وثقافته القومية ومعتقداته 
وخرافاته ورموزه: السلحفاة، 

ثمرة األناناس.. وغيرهما.
وعل����ى م����دى صفحات 
الرواي����ة تقابلك تلك اجلمل 
والعبارات س����واء تلك التي 

غالف »ساق البامبو«

شكر

إهداء املؤلف

شخصية املترجم 
ابراهيم سالم جزء 

من الرواية

أشكر الزميلة سعدية مفرح 
والصديق بدر ناصر ششتري 

املتحمسني جدا للرواية وقد 
وصلتني من كل منهما نسخة 

منها.

إلى مجانني ال يشبهون 
املجانني.. مجانني.. ال يشبهون 

إال أنفسهم.. مشعل.. تركي.. 
جابر.. عبداهلل ومهدي إليهم.. 

وحدهم.

في نهاية الكتاب يضع املؤلف 
عبارة موجهة للمترجم الذي 

ينقل الرواية على لسان 
هوزيه وهو جزء منها..

تصل إلى إبراهيم محمد سالم
هاتف رقم: 00965253545
الكويت – اجلابرية – قطعة 
1 ب – ش416 – بناية 32 – 

الدور األرضي.
Isa شقة رقم

رغم أن الرواية 
محددة باملكان 
والزمان اإل أنها 
تكتسب بعداً 

إنسانياً وكونياً

العدد اجلديد ملجلة »الكويت« يحتفي بذكرى 
األعياد الوطنية ويرصد عشق الوطن في أعمال املبدعني

خصصت مجلة )الكويت( 
الص����ادرة عن وزارة اإلعالم 
صفحاتها األولى في عددها 
اجلديد تغطية شاملة احتفاء 
بذكرى أعياد الكويت الوطنية 
عبر استطالعات متنوعة منها 
اثنان رصدا مشاعر وأفكار 
الفنانني والكتاب وعش����قهم 
لوطنه����م وحض����وره ف����ي 
أعمالهم. وتضمن العدد قراءة 
لع����ذاب الركابي في قصيدة 
للشاعرة د.س����عاد الصباح 
حول الوطن كما تنتقل كلوديا 
الرش����ود بالقراء الى التراث 
اإلمياني العريق املتمثل مبياه 
السبيل في الكويت موضحة 
كيف استمر أهل الكويت في 
بنائها حتى عصرنا احلديث. 
وضم العدد اضافات ثرية في 

مجاالت تشكيلية متنوعة منها 
جتول فراس حسني بعدسته 
التصويري����ة بني أيام الغيم 
والغبار واأليام املشمسة التي 
تطل عل����ى الكويت بني حني 
وآخ����ر حاليا كما يندرج في 
هذا الس����ياق ذاته موضوع 
)مجموعة قصصية شابة( 
لس����عد اجلاس����ر يتناولها 
بالتحلي����ل املقتضب س����عد 
اجلوير ال����ى جانب قراءتني 
فنيتني ف����ي أعمال ولوحات 
الفنانت����ني موض����ي احلجي 
ويكتب ف����ي جتربتها غازي 
النوري  انعيم والثانية مي 
ويكتب ف����ي جتربتها عامر 

ذياب التميمي.
وفي الشؤون املسرحية 
نشر العدد اجلديد موضوعا 

عن مسرحية »سمك عسير 
الهضم« التي كانت استهالال 
لسلسلة املسرح العاملي حني 
أطلقتها وزارة اإلعالم في عام 
1969 وجاء التذكير بها على يد 

د.محمد حسن عبداهلل.
وتواص����ل املجلة تقدمي 
رسائلها كمجلة معنية بتقدمي 
صورة الكويت الثقافية الى 
العالم فتنشر لقاء مع الفنان 
سعد الفرج عقب حصوله على 
جائزة أفضل ممثل عربي خالل 
مهرجان القاهرة السينمائي 

في دورته ال�35.
الع����دد اجلديد  ويض����م 
للمجل����ة موضوعات أخرى 
حيث جند بني أيدينا قراءات 
في أعمال أدبية مثل »جتليات 
الشعر في أعمال ربيع عقب 

الب����اب« القصصية للكاتب 
محمد العزوني و»بني الشعر 
والرواية واملس����رح« ملختار 
عيس����ى وجند حوارا أجراه 
حس����ن عبداهلل مع د.طيب 
تيزيني املفكر والفيلسوف 
النهضوي  صاحب املشروع 
الى  الت����راث  املس����مى »من 

الثورة«.
وتأخذ املجلة قراءها في 
جولة للدكت����ور فايز الداية 
ضمن أمكنة وأزمنة عنوانها 
»صاحلية الشام« الدمشقية 
كما نقرأ حملمد األس����عد في 
مساراته عن فن كاريكاتير 
ناجي العلي من منظور أوسع 
يضعه في س����ياق هذا الفن 
العاملي حتت عنوان »سحر 

الكرامة«.

الكويت ثانية اخلليج في عالم تويتر
ا.ف.پ: حت����ول   � دب����ي 
»تويتر« الى املنبر االول للرأي 
العام في اخلليج خصوصا في 
السعودية التي باتت عاصمتها 
الرياض عاشر مدينة مغردة 

في العالم.
وف����ي اخللي����ج عموما، 
يستخدم املغردون »تويتر« 
للنقاش في اي موضوع مهم 
او غير مهم عبر »هاشتاغات« 
تنتش����ر كالنار في الهشيم، 
وتتن����اول مواضيع تتراوح 
بني »ما الغذاء اليوم« وحمالت 

مثيرة للجدل.
وقال احمللل السياس����ي 
االماراتي عبداخلالق عبداهلل 
ان »تويتر يستخدم من قبل 
احلكومات والنخب بقدر ما 
يستخدم من اجلمهور، وهو 
مفيد للحكومات بقدر ما هو 

مفيد لآلخرين«.
اال ان عب����داهلل الذي هو 
نفسه من ابرز املغردين رأى 
ان موقع التدوين االجتماعي 
»يوفر مساحة حرية واسعة 
م����ن دون ضواب����ط« و»هذا 
ميكن ان يكون مصدر ازعاج 

للسلطات«.
وتتحكم اجلهات الرسمية 
الرسمية بالغالبية  او شبه 
العظمى من وسائل االعالم 
التقليدية،  خصوصا قنوات 

التلفزة، ما ساهم في شعبية 
التغريد الذي يبدو لوهلة من 
دون قيود، ف� »سقف احلرية 
في تويتر غير متوافر في اي 
مساحة اخرى« بحسب احمللل 

االماراتي.
واعتبر االكادميي انه »من 
املشروع جدا املطالبة بقوانني 
ضابطة الن هناك الكثير من 
االساءات« عبر نشر االشاعات 
واملعلومات اخلاطئة، مشيرا 
الى ان االمارات كانت سباقة 
في حتدي����ث قانون اجلرائم 

االلكترونية.
الس����عودية  ..وتتصدر 
عال����م تويتر ف����ي اخلليج، 
تليها الكويت. وبحسب تقرير 
»حال االعالم االجتماعي في 
الس����عودية 2012«، فان في 
اململك����ة ما يزي����د عن ثالثة 
ماليني مش����ترك في تويتر 
ميثل����ون 12% من الس����كان 

وبينهم 45% من النساء.
اس����تخدام  وس����جل 
الس����عوديني لتويت����ر منوا 
بنس����بة 3000% بينما باتت 
الرياض عاشر مدينة مغردة 
في العال����م. ومع 50 مليون 
تغريدة في الشهر مصدرها 
السعودية، باتت اللغة العربية 
تسجل اكبر منو بني اللغات 
عبر تويتر، وتساهم اململكة 

ب� 30% من هذا النمو.
وبات عدد املتابعني على 
تويتر من الدالالت على اهمية 
الش����خص ومكانت����ه، فيما 
تقدم بعض الشركات خدمة 
خاصة: »ارفع عدد متابعيك 
على تويتر«. وشأنهم شأن 
املعارض����ني والليبرالي����ني، 
ينشط رجال الدين بقوة على 
تويتر، ومازالوا يستقطبون 

العدد االكبر من املتابعني.
ويحتل املرتبة االولى في 
اخلليج الشيخ محمد العريفي 
مع 3.8 مالي����ني متابع، فيما 
يحظى الداعية سلمان العودة 

ب� 2.2 مليون متابع.
املرأة  وبدورها وج����دت 
منبرا في تويت����ر للمطالبة 
بحقوقها، فالناش����طة منال 
الشريف واخريات ينشطن 
من اج����ل منحهن حق قيادة 

السيارات في اململكة.
وفي كل االحوال، تعكس 
فورة االعالم االجتماعي في 
اخلليج ايضا القدرة املنتشرة 
الغني����ة على  في املنطق����ة 
الوصول للتقنيات احلديثة 
وفهمها والتعامل معها بحسب 
العجمي الذي اعتبر انه »ال 
النوافذ  ميكن ان تغلق هذه 
التي فتحتها وسائل التعبير 

احلديثة«.

»تويتر« يتحول 
ملنبر الرأي العام 

في اخلليج


