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محمد حسان الطيان وانتفاضة لغوية تشعل قناديل األمل
سعاد العنزي انقدةوكاتبة كويتية
مقاالت حممد حسان الطيان  ...ودروسه يف اللغة العربية أتيت كرتس منيع يواجه فيه تيار تغريب
اجملتمعات العربية عن فكرهم وثقافتهم ،تيار االلتفات إىل لغة اآلخر الغالب حضاريا ،ونسيان
لغتهم لغة املغلوب على أمره ،وهذا طبعا مرتتب على فكرة التطور والتخلف ،انهيك عن غالبية

أخرى ليس هلا هم لغة عربية أو أجنبية ،فقط تكتفي ابلدوران حول ذاهتا وهلوها اخلاص الذي ينأى
عن أي إحساس بوعي ومسؤولية بناء شيء يف هذه األمة.
قرأت له مقالتني يف جريدة الرأي فعادت يب الذاكرة إىل املاضي اجلميل ،حقبة الدراسة يف جامعة

الكويت للتخصص الذي أصبح جزءا ال يتجزأ من هوييت وتعريفي لنفسي ،وهو دراسة اللغة العربية.
وكان من األقدار السعيدة دراسيت ملادة النحو العريب اليت يدرسها الدكتور حسان الطيان ،حيث
الروح متوقدة يف الرغبة املشبوبة حبب العلم ونور املعرفة واملتفهمة لدور اللغة الفعال يف متسيك
الذات زمام العملية التواصلية مع النصوص وأتويل دالالهتا ،انهيك عن القضية اجلمالية واإلبداعية
اليت تدور يف فلك اللغة .إن هذا االلتفات الولع ابللغة قابل روحا أكادميية تعلي من مهم الطلبة
العاشقني للغة وتزيدهم قوة ويقينا هبا وبسالمتها واستقامة لسان متحدثيها ،والبحث معهم يف

أسرارها الكامنة ليزيدوا توهجا حببها واقرتاابا من ينابيعها الصافية ،كما كنا نالحظ من أستاذان
املوقر أتملا شديدا يعتصر خلجات روحه عندما يرى أحد الدخيلني على حقل اللغة العربية الذين
ينصبون الفاعل ويكسرون املفعول به ،ويتخذون من الدرجة العلمية وسيلة للوظيفة أبسهل الطرق.

أستاذان العزيز ،له من املقاالت املتعددة اليت تشحذ اهلمم وحتمس األجيال الناشئة حلب اللغة
العربية ،واجلميل فيها واملمتع حق ا هو إنك ترى يف املقال روح شيوخ لغتنا القدامى املنتمية لعصور
أموية وعباسية ،شعر يعيدان للماضي العريق ،مقوالت شيوخ اللغة إزاء حوادث الدهر ليدجمها
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الدكتور حممد حسان الطيان يف روح النص احلديث وليعلق هبا على شخصيات معاصرة ،ما حييلنا
إىل فكرة األصالة واحلداثة ،فنرى احلديث واجلديد مسبوكا بلغة أصيلة سليمة مطعمة بروائع الشعر
العريب واألقوال اخلالدة ،ففي مقالته( :الدكتور مازن املبارك...ومواسم الفرح) يقول:
(وإذا ما حضر جملس ا زانه بكالمه ،ومأله حبضوره إن الكالم يزين رب اجمللس وإذا ضمته نزهة أو
سريان كان مصدر احلبور ومنبع السرور وجمتلب املتعة وحمل األنس .وله حديث جيمع بني الفائدة

واملتعة على حنو عجيب ،فبينما تراه يدفع عن لغتنا ما حلق هبا من أذى ،ويذود عنها ذود الفارس
اهلصور ،إذا هو يطرفك أبرق النوادر ،ويسمعك أعذب األحاديث واخلواطر ..إنه السحر احلالل
الذي وصفه ابن الرومي بقوله:
جين قتل ِ
املسلم ِِّ
املتحرِز
احلالل لـو أَّنـُه
السحر ُ
وحديثها ُ
مل ِ َ
احملدث أنـهـا ْمل تـوجِـز
أوجزت
إن طال مل ُمي ْلل وإن هي
َّود ِّ
ْ
للمـطـم ِِّـئن وعقله املستوفِـز
ش ُـرك الـعـق ِـول وفـتـنٌـة ما مثلها
فلغته لغة ثرية وغنية ابملرتادفات فكل كلمة حتمل معناها اخلاص واملوجه ،خبالف نصوص تكرر
نفسها بلغة مفرغة من معانيها ،ولذلك فإن قراءة نصه هي قراءة املتعة والفائدة يف آن واحد ،وقراءة
فسيفساء نصوص سابقة مدجمة ابنسجام وتناغم مع النص اجلديد املضيف).
بذل لغات» فإن إضاءته حلال زميله
ذل أقوام ِِّ
وإن كنا سنلتفت إيل املقال اآلخر له املعنون بـ «كم ِّ
األكادميي النائي عن اللغة العربية ،واملولع ابللغة اإلفرجنية ،بقدر ما كانت نقدا راديكاليا حلال

املغرتبني روحي ا وفكريا عن روح احلضارة العربية ولغتها ،فهو أخذ من هذه احلادثة العارضة وسيلة
للكشف عن اجلانب اخلطري الذي تلعبه اللغة يف رفع أقوام وذل أقوام بلغاهتم ،وهو ما مت التطرق

له يف بداية املقال.
وهو إن كان يقول متأسفا على حال هذا الزميل:
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(يل زميل أكادميي وقاك هللا شر الكدمات -تعلم يف بالد اإلفرنج ،وهنل من لغة العلوج ،فافتنت هبا
وانبهر ،ونسي بل تناسى أصله ولغته ،فرتاه كلما تكلم يف اجتماع جامعي ،رطن بلغة اإلنكليز
وخلط ركاكته العربية بكثري من فصاحته اإلنكليزية تعالي ا على زمالئه ،و استخفاف ا مبن ال يتقن
اإلنكليزية منهم ،وجريا وراء أولياء نعمته الذين انتشلوه من ظلمات اجلهل وطُ َّمتِه ،إىل نور العلم
وس َعته).
َ

فإننا نقول له:
إنك لك تلميذة تتعلم يف بالد اإلفرنج ،وعلى الرغم من أهنا فاحتة قلبها وروحها لكل احلضارات
اإلنسانية وراغبة يف التفاعل اخلالق بني ذاهتا العربية ومعطيات احلضارة الغربية ،أو الثقافة الكونية
املقدمة يف زمن العوملة ،إال أهنا حافظة ثيمات لغتها العربية األصيلة يف ثناي روحها ،ورافضة بعناد
وإصرار االنصهار بتلك الثقافة والتماهي ونسيان الذات وإنكار معامل احلضارة العربية ،ما أاثر
حفيظة من كان متحفظ ا ومدعي ا لإلنسانية والقبول والتسامح مع اآلخر وثقافة اآلخر ،فاكتشفت

قشور الشعارات اإلنسانية الراننة ،وازدادت إصرارا على رسم معامل اهلوية العربية يف خارطتهم اليت
ال ترى إال قسمات وجهها ،ما دمنا نعيش يف عصر الثقافة الكونية واهلوية العاملية لإلنسان املعاصر.
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