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ّ
المجموعة القصصية

ّ
للشهيدة بنت الهدى

n

أمل نمر طنانة

كاتب�ة وشاعرة ـ لبن�ان

دروب
رب يف
ِ
قليل ٌة هي األعامل األدب ّية الّتي تع ُ
الحرب مرور الفرائد...

تتغلغل يف سطور ال ّنفس ،ساكب ًة البالغة والفكر،
ُ
ين ،وتبثّ يف نسغِ
فتُحيي جذور الوجود اإلنسا ّ
القارئ أغصانًا من ضو ٍء ،وأوراقًا من ألق.

وإذا قسنا هذه النوادر بزمانِ ومكان وبيئات وخلف ّيات
مبدعيها ،فسوف نحظى بتعليلٍ
منطقي واضح لسبب
ّ
التّم ّيز واالختالف والفرادة ،فالقالئد عاد ًة يشرتك يف
إبداعها ع ّدة صائغني ،تُضاف أناملهم إىل أحقاب مديد ٍة
كل
من االنتظار يف جوف العتمة ،تستقي فيها الجوهر ُة ّ
ِ
األبدي..
ظروف تو ّهجها
ّ
ّ
الشهيدة بنت الهدى:

هكذا نفهم كيف تك ّونت املجموعة القصص ّية الكاملة
للشّ هيدة بنت الهدى ،وهكذا نستطيع أن نعلّل هذه الق ّوة
عام ،لتتح ّول
الكامنة فيها ،والّتي ما زالت تتج ّدد عا ًما بعد ٍ
التبية وصناعة
مهم يف ّ
إىل تحفة باذخ ٍة ،تصلح لتكون ُمتّكأً ًّ
اإلنسان واللّسان م ًعا.
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فإذا أضأنا إضاءة رسيعة عىل زمن والدة الكاتبة 1937م
متحضا الندالع الحرب العامل ّية الثّانية،
حيث العامل يغيل
ًّ
وإذا أضفنا إىل هذا ال ّزمان مكا َن والدتها يف العراق ،الّذي كان
يعيش مع ما رافق تلك األحداث من غليانٍ عر ّيب ،حيث كانت
دول العامل تتقاسم أ ّمة العرب بر ّمتها ،وما مت ّخض عن هذا
التّقاسم من احتالالت قابلتها ثورات عرب ّية انتهت بتحويل
االحتالل الفعيل إىل احتالل فكري ،نضيف إىل ذلك ما حباه
الله لهذه املوهوبة املبدعة من صفات موروثة وذكا ٍء فذٍّ،
ٍ
خلق ٍة ،ال يهبها الله
وقدرات ّ
ورسعة خاطر ،وعمق تفكري،
يسته لها الحياة
تعاىل إالّ ّ
لخاصة عباده وأوليائه ،ومن ث ّم ما ّ
العلوي األصيل،
دي
ّ
من مدارس متن ّوعة تنتمي إىل الفكر املح ّم ّ
علم وفك ٍر
وعلامء ربّان ّينيُ ،ولدوا ويف أفواههم مالعق من ٍ
كل هذا املحيط ال ّزماين واملكاين ،والبيئة اإلنسان ّية
وحكمةّ ،
قلم بهذا اإلبداع،
والفكريّة ال ب ّد من أن تُخرج إىل اإلنسان ّية ً
وفك ًرا بهذا التّم ّيز.
ِ
سنوات العمر
وعىل الرغم أ ّن الكاتبة امل ُل َهمة مل تح َظ من
ما يتع ّدى عم َر الشّ باب ،لك ّنها متكّنت يف عجالة حياتها من أن
ترتك بصم ًة خالدةً ،تشكّل منوذ ًجا لعبقريّة ال ّنساء ومت ّيزه ّن،

:

لماذا ّ
القصة؟

كان بإمكان الكاتبة أن تق ّدم مناهج فكريّة وفلسف ّية ،وأبحاث ًا
وربا كان هذا أسهل عىل
ترشح فيها ،وتق ّدم عظاتها لق ّرائهاّ ،
بوي ،حدا بها إىل أن
حسها ّ
الت ّ
عقلٍ مبستوى نضوج عقلها ،لك ّن ّ
تغتنم دفق خيالها ،وغزارة أفكارها يف صياغة مجموعة قصص ّية
وبدل
ش ّيقة ،مكّنتها من بسط نفوذ جاذب ّية أسلوبها عىل القارئً ،
للسلوك الّذي تدعو إليه ،فضّ لت
من أن تعطيه خيا ًرا واح ًدا ّ
الحق وق ّوة الباطلُ ،مظهر ًة هذا
الكاتبة أن تق ّدم رصا ًعا بني ق ّوة ّ
الصاع عىل هيئة مواقف وأحداث ،تتنازع شخص ّياتها ،وتتنازع
ّ
الش يف ال ّنفس البرشيّة ،فتأخذ بيد
معها مكامن الخري ومكامن ّ ّ
كل
مستسلم ،راغ ًبا ،مقتن ًعا ّ
القارئ نحو الفضيلة طائ ًعا ،مرتا ًحا،
ً
االقتناع ،وهذه القدرة ال ميتلكها كثري من امل ُل َهمون.

ّ
ّ
القصصية الكاملة للشهيدة
إضاءة على املجموعة
بنت الهدى:

عل هذه
ولنضئ عىل هذه القصص ،وفحوى ما جاء فيهاّ ،
اإلضاءة تكون دعو ًة مخلص ًة لقراءة هذه املجموعة ،واالرتواء
من معينها العذب.
قصة،
تتألّف هذه املجموعة القصص ّية من اثنتي عرشة ّ
مختلفة املواضيع ،متع ّددة األساليب ،لك ّنها تجتمع عىل الدّ عوة
إىل ال ّتخلّص من سيطرة العامل املا ّد ّي عىل العقل البرشي،
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وإذا كان املقام ال يتّسع ليك نق ّدم دراسة عميق ًة ملجموعة
ال ّنفائس الّتي تركتها الشّ هيدة بنت الهدى ،ومنها مجموعتها
ربا أسعفتنا الكلامت بتقديم موج ٍز لقراءة
القصص ّية ،لكنّ ،
واعي ٍة ،ميكن أن يشري إىل أه ّم ّية هذه املجموعة ،وال س ّيام يف
رجل كان
واقعنا الحايل وما يواجهه اإلنسان العر ّيب واملسلم ً
أم امرأة ،من تح ّديات الحياة.

تبدأ املجموعة مبقدمة مت ّهد الكاتبة فيها للمجموعة ،تعقبها
القصص بال ّتسلسل اآليت:
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إضاف ًة إىل كونها مدرس ًة تق ّدم لتالميذها مناهجهم املعرفيّة
والتبويّة وهم يف بيوتهم.
ّ

السلوك اإلنساين من الشّ هوات وال ّنقائص.
وتنقية ّ

قصة حواريّة ،تدور أحداثها بني شخصيّات
 .1الفضيلة تنترصّ :
السلوك واملواقف .يجري بينها رصاع ينتهي
واقعية ،مختلفة يف ّ
الش.
بانتصار الخري عىل ّ ّ
 .2ليتني كنت أعلم :مجموع ٌة من القصص ذات املواضيع
املتن ّوعة ،بأبطال وبطالت يعيشون عقد الحياة ومشاكلها،
الحل ليكون عبار ًة عن تجربة
ويقع بعضهم يف مغرياتها ،فيأيت ّ
السلوك اإلنساين ،وتأخذ بأيدي التّائهني نحو
سامية ،تعالج ّ
شاطئ الخالص واألمل.
القصة العاطفة
 .3امرأتان ورجل :متزج الكاتبة ضمن هذه ّ
باملنطق ،واألدب بالعلم ،فيغلب عليها الحوار بهيئة مراسالت
بني سائل يبحث عن الحقيقة ،ومجيب يق ّدمها بوعي ومنطق
جذّاب ،مق ّد ًما ال ّدليل والربهان ،دون أن تغفل الكاتبة عن
السبك ،وبالغة التّعبري.
متانة ّ
 .4رصاع من واقع الحياة :مجموعة قصص ّية ،عرضت فيها
الكاتبة ع ّدة أزمات نفس ّية واجتامع ّية تواجه اإلنسان ضمن
حلول لهذه األزمات
اإلسالمي املحافظ ،كام ق ّدمت ً
املجتمع
ّ
بأسلوب ش ّيق وجذّاب.
 .5لقاء يف املستشفى :تتغلغل حكايا الكاتبة يف خفايا الحياة
اليوم ّية ،لتيضء عىل مساوئ سيطرة ال ّنظرة املا ّديّة عىل
مبسطة ،ميكن
اإلنسان ،وتعرض املشكالت بطريقة حواريّة ّ
للقارئ أن يفهمها بسهولة ،ويتن ّبأ بنهاياتها.
 .6الخالة الضّ ائعة :تتشابه هذه املجموعة القصصيّة مع
سابقتها ،من خالل اإلضاءة عىل االنقياد اإلنسا ّين للام ّدة،
ومساوئ هذا االنقياد ،وكيفيّة ال ّنجاة من شباك الشّ هوة
واملا ّدة ،عىل شكل حوا ٍر شيّق ورشيق.
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قصة تعليم ّية ،أشبه باملذكّرات ،تروي
 .7ذكريات عىل تالل مكّةّ :
الحج ،وكيف ّية
قصة ُصحبتها لس ّيدات ٍّ
فيها الكاتبة ّ
ست رافقنها يف رحلة ّ
القصة بقصيدة شعريّة مط ّولة.
الحج ،وتختم هذه ّ
تأديته ّن ملناسك ّ
يني يف
 .8الباحثة عن الحقيقة :قصة طويلة ،تحمل فكرة االنتامء ال ّد ّ
السطحيّة والخواء.
جوهر العقيدة ،وعمق االلتزام بال ّدين ،بعي ًدا عن ّ

:

 .9كلمة ودعوة :هذا الكتاب هو أ ّول مؤلّفات الشّ هيدة بنت الهدى؛
الستّينات ،وهو عبارة عن رسائل متسلسلة تبدؤها بلفظة:
نرشته يف ّ
شامل للمرأة
دليل ً
أختاه ،وتتبعها مبونولوج جميل ولطيف ،تق ّدم فيه ً
املسلمة ،وتعرض فيه حقوقها وواجباتها.
قصصا
 .10بطولة املرأة املسلمة :ضمن هذا الكتاب تق ّدم الكاتبة ً
موجزة عن بعض ال ّنساء املسلامت اللّوايت ق ّدمن صورة ناصعة عن
بي مح ّمد يف دفاعها عن دينها.
تضحيات وجرأة املرأة يف عرص ال ّن ّ
بي :عبارة عن إضاءات مخترصة عىل ِس َ ِي بعض
 .11املرأة مع ال ّن ّ
بي األعظم ،وحوله.
ال ّنساء املسلامت اللّوايت عشن مع ال ّن ّ
غي
بيٌ :
كتاب تحيك فيه الكاتبة عن التّ ّ
 .12املرأة يف رشيعة ال ّن ّ
مبسط.
الّذي طرأ عىل واقع املرأة بعد نب ّوة مح ّمد ،بأسلوب سهل ّ
ُ
حصاد القراءة:

من خالل قراءتنا لهذه املجموعة ،وتشجيع فتياتنا عىل قراءتها،
سنحصل عىل:
السهل املمتنع :فالكاتبة تتم ّيز بسهولة مفرداتها وغناها،
 األسلوب ّوهي متمكّنة لغويًّا وبالغ ًّيا ،تنسجم مع القارئ ،وتراعي تن ّوع قدراته،
وتُغني خياله.
مبؤشاتها ومك ّوناتها وعنارصها :تق ّدم الكاتبة مناذج
القصة الكاملة ّ
 ّمن القصص الواقع ّية بأزمنتها وأمكنتها وشخص ّياتها ،دون أن تغفل
فحل ،بأسلوب
القصة ،من وضع أ ّويل إىل حدث مب ّدل فعقدة ّ
عنارص ّ
أد ّيب متني.
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 الفكرة العميقة :تتناول الكاتبة األفكار يف العمق ،فتتغلغل يف خفايا ال ّنفس،السلوك بطريقة
ً
الصاعات ،وتعطي
وتيضء عىل ّ
تحليل للعقد ال ّنفسيّة ،وت ّربر ّ
ذكيّة مل ّاحة.
الصاع بني
 املنهج ّبوي :تق ّدم الكاتبة مناذج تعليم ّية تربويّة من خالل ّ
الت ّ
والش ،وانتصار الخري دامئًا رغم أنّه أدىن ما ّديًّا ،وأضعف،
ّ
الحق والباطل ،والخري ّ ّ
والش،
الصاع بني ّ
وبذلك ت ُحيي األمل ربويّة من خالل ّ
الحق والباطل ،والخري ّ ّ
وانتصار الخري دامئًا رغم أنّه أدىن ما ّديفي نفس القارئ ،وتزيد من قدراته عىل
مواجهة الظّلم وتح ّديه.
والتاكيب املتينة
 إغناء املخزون اللّغوي :هناك حشد من املفردات الجزلةّ ،الّتي ساقتها الكاتبة خالل نصوصها ،وقد قصدت أن تحيط املبهمة منها بحشد من
لتيس فهمها وحفظها وإعادة استعاملها.
األلفاظ ّ
السهلة ّ
 املفاهيم اإلسالمية :ق ّدمت الكاتبة العقيدة اإلسالم ّية بأرقى مظاهرها ،منخالل شخص ّيات تعترب إرضاء الله أولويّتها ،وتخوض التّجارب بق ّوة ورشاسة ض ّد
مغريات الحياة ،والشّ هوات الّتي تعرتض طريقها ،لتكون منوذ ًجا مضيئًا للقارئ
الباحث عن الكامل.
قصة ساقتها خالصة
تنس الكاتبة أن تق ّدم يف ّ
كل ّ
 خالصة ال ّتجربة اإلنسان ّية :مل َلتجربة إنسان ّية واقع ّية ،ميكن أن تشكّل إضافة تربويّة وتعليم ّية مه ّمة للقارئ،
وتشحذ ق َي َم ُه بفضائل القرآن الكريم واإلسالم الحنيف.

خالصة:
رغم مرور حقبة زمن ّية أدب ّية ال بأس بها عىل صدور هذه املجموعة ،لك ّن
ثباتها يف وجه ال ّزمن يضاعف من قيمتها ،ويعطيها مكانة تجعل من دراستها
مهم ،بوصفها وثيقة أدب ّية ودين ّية وتربويّة ال غنى عنها يف مناهج
أم ًرا ًّ
لقي.
السلوك اإلنسا ّين قبل اإلسالمي ،ورضورة ّ
ّ
لكل باحث عن الكامل ال ُخ ّ
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