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الإعالم ي�صنع ثقافته
بقلم  :فايزة مانع املانع

fayzaalmane@yahoo.com

�إعالم الدولة� ..إعالم الوطن..
معادلة االم��ت��زاج التي يجب �أن ت�صمد يف مواجهة
املن�صات الإعالمية التي تقذف حممها يف وجوهنا ليل
نهار م�سببة تلوثاً �إعالمياً غري م�سبوق ،يختلط فيه احلابل
بالنابل ،واحلقائق بالأباطيل ،وينطلق بع�ضه من كهوف
التاريخ املظلمة التي �أ�سدل الزمن عليها �ستائر الن�سيان،
فقد م�ضى الزمن ال��ذي كان التعبري والن�شر فيه حكراً
خا�صاً ملن ميتلكون �أو يتعاملون مع الو�سائل الإعالمية.
فاملدونات واملواقع الإلكرتونية  ،واحل�سابات االنرتنتية
راجمات �صواريخ بامتياز ،و�أمام واقع كهذا كان البد لإعالم
الدولة �أن يرتفع مل�ستوى التحديات وخا�صة �أن��ه بف�ضل
متويله احلكومي ب�إمكانه مواجهة هذا التلوث الإعالمي،
وذلك عند التخفف من قيوده واالنطالق من �آفاق الإبداع
املرنة يف التعاطي مع هذا التدافع غري امل�سبوق واملواكبة

احلرة وامل�س�ؤولة يف التعامل مع الأفكار والأخبار ،وجتاوز
التقليدية املن ّفرة يف اطروحاته الثقافية والفكرية والأدبية،
فالكويت كدولة مل تكن يف يوم من الأيام يف حالة خ�صومة
مع الإع�لام ومل تقف يوماً يف مواجهة الفكر ،بل كانت
على الدوام كما يُ�شار �إليها دائماً دولة �إ�شعاع فكري ومنارة
ا�ستنارة ،وواجهاتها الإعالمية من مطبوعات خم�ضرمة
وبرامج رائدة و�إنتاج فني ،تعد مدار�س �إعالمية ثقافية ينهل
منها اجلمهور العربي على خمتلف م�شاربه وتزين روافدها
البيوت العربية لكل الناطقني بال�ضاد يف كل مكان.
�إن �صادرات الكويت ثالث ،نفط يبحر باجتاه دول ال
ترتوي من الطاقة ،وخري يلف �أرجاء املعمورة من �أدغال
�إفريقيا �إىل جماهل ال�شرق الأق�صى( ،مدار�س ،ومراكز
طبية ،وم�ساجد ،ودور �أيتام) ت�ضخ خري الوطن يف �أفواه
�أنهكها اجل��وع واملر�ض واجلهل ،وثقافة عرب �إ�صدارات
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عالية تختال بها الكويت ك�أرقى �أنواع ال�صادرات  ،بل هو
الت�صدير الأهم لأنها تنقل جوهر الوطن ،ومنط تعاطيه مع
احلياة بكافة �صورها وامل�ؤ�شر على روحه وحيويته والداللة
على درجة انفتاحه وت�ساحمه وثقته وتنوعه وتقبله.
وي�ؤكد (دانييل باتريك موينيهان) هذه املعاين يف عبارة
موجزة بليغة بقوله «�إن احلقيقة الأ�سا�سية املهمة هي
�أن الثقافة ولي�ست ال�سيا�سة هي التي حتدد وتقرر جناح
املجتمع وتقدمه».
وم��ا ا�ستمرار �إ���ص��دارات الوطن الثقافية (العربي -
الكويت  -عامل الفكر  -عامل املعرفة  -الثقافة العاملية
 �إبداعات عاملية) يف حمافظتها على حيويتها وفعاليتهاومرتفعة بحريتها �إىل �آفاق عالية �إال بف�ضل ابتعادها عن
الت�أطري والبريوقراطية وا�ستمرار الدعم املادي احلكومي
امل�ؤمن بدورها والذي ي�شكل مظلة التغذية واحلماية لها كبنية

حتتية يرفدها وي�ؤازرها ويعزز من حريتها و�إبداعها.
فالإعالم احلكومي كن�سق مير مبرحلة من �أدق و�أ�صعب
امل��راح��ل حيث ع�صر االت�صال املتوح�ش الهابط علينا
كال�شالل الهادر عن �أمياننا وعن �شمائلنا ومن فوقنا،
ومن بني �أيدينا مندفعاً بنا جتاه تكوينات «كوزوموباليتية»
جمبورين على �أن نكون �ضمن مكوناتها الهجينة� ،إذن
على �إعالمنا �أن يخو�ض معاركه ويواجه حتدياته وكما
قيل قدمياً  :الإعالم ن�صف املعركة» بل هو اليوم املعركة
برمتها ،وق��ادت��ه��ا ه��م الإع�لام��ي��ون املثقفون ،الواثقون
ب�أنف�سهم ،وامل�ؤمنون برتاثهم والعا�شقون لأوطانهم والذين
يرون �أن االنطالق الفعال هو الذي يبد�أ من منطقة �إيقاظ
العنا�صر الفاعلة والإيجابية لقيم الوطن وللهوية الثقافية
للأمة وينظرون ملعارك الإعالم والثقافة على �أنها معارك
وجود �أن نكون �أوالً نكون..
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أوبريت الكويت

�أوبريت من  13لوحة ّج�سدت حب الوطن واالعتزاز بالهوية

�سمو �أمري البالد يرعى
بقلم  :منى ششتر

و���ش��ه��د ح��ف��ل الأوبريت
�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأح���م���د اجل��اب��ر ال�صباح،
ورئي�س جمل�س الأم���ة علي
ال��را���ش��د ،ورئي�س جمهورية
امل��ال��دي��ف ال���زائ���ر الدكتور

احلنان الأمريي

حتت رعاية وح�ضور �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح الأح��م��د اجلابر
ال�صباح حفظه اهلل ورع���اه ،وعلى م�سرح ق�صر بيان ال��ع��ام��ر ،ت��أل��ق نحو 1300
ط��ال��ب وط��ال��ب��ة م��ن م��دار���س وزارة ال�ترب��ي��ة يف ال��ك��وي��ت وه��م ي�����ؤدون  13لوحة
فنية رائعة على �أن��ع��ام املو�سيقى والكلمات امل��ع� رّّبةة يف “�أوبريت الكويت �أمانة”.

حممد وحيد ،وكبار ال�شيوخ،
ونائب رئي�س احلر�س الوطني
ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر
ال�صباح ،و�سمو ال�شيخ نا�صر
امل��ح��م��د الأح����م����د اجلابر
ال�صباح ،و�سمو رئي�س جمل�س

الوزراء ال�شيخ جابر املبارك
احل��م��د ال�����ص��ب��اح ،والنائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية ال�شيخ �أحمد
احل��م��ود اجل��اب��ر ال�صباح،
ونائب وزي��ر �ش�ؤون الديوان

الأمريي ال�شيخ علي اجلراح
ال�����ص��ب��اح ،وك���ب���ار رج���االت
ال��دول��ة وامل�س�ؤولني وكوكبة
من �ضيوف الكويت.
ب�����د�أ احل���ف���ل بالن�شيد
الوطني ،ثم تالوة �آيــــات من
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الذكر احلكيم .بعدها ا�ستهلت
ل��وح��ات الأوب��ـ��ـ��ـ��ـ��ري��ت الذي
حظـــي مبـــتابعة و�إ�شراف
�صاحــــبة فكرته رئيــ�سة
م��رك��ز العـــمل التطـوعي
ال�����ش��ي��خ��ة �أم���ث���ال الأحمد
اجلابر ال�صـــباح ،و�أخـــرجه
تلفزيونياً املخرجان �أحمد
الدوغجي وعلي ح�سن.
وحملت كل لوحة �صوراً
جمالية م��ع�ّب�رّ ة ذات �أل���وان
�أخ����اذة وت�صميمات بديعة
ورق�صات الفتة ،مرتافقة مع

املو�سيقى والكلمات املختارة
بعناية ل��ت��ع�ّب�رّ ع��ن العنوان
ال��ذي مت اختياره للأوبريت
(ال��ك��وي��ت �أم���ان���ة) ،وتعك�س
ت�ضحيات الآب���اء والأج���داد
يف ���س��ب��ي��ل امل��ح��اف��ظ��ة على
ال��وط��ن ال��ع��زي��ز ،ومواجهة
ال�صعاب التي عك�ست تالحم
�أب��ن��ائ��ه ووح��دت��ه��م ،و�أك���دت
روح االنتماء والوالء للكويت
وتعزيز الهوية الوطنية.
معبة
�إبداعات رّ
ب��د�أت لوحات الأوبريت

ب���ل���وح���ة “ال����������راوي” التي
قدمها الفنان �سعد الفرج،
م�ستعر�ضاً ق�صة الكويت
وم�سرية ت�أ�سي�سها وتالحم
�أبنائها ،تلتها لوحة “�إخوان
مرمي” ال��ت��ي ك��ت��ب كلماتها
م��ن�����ص��ور ال������واوان و ّ
حلنها
عبداهلل القعود ،وعبرّ ت عن
“معركة الرقة” التي جمعت
ور�سخت
بني احلاكم وال�شعب ّ
التالحم بينهما يف وجه كل
م��ن ي�تر ّب�����ص ���ش � ّراً بالوطن
ال��غ��ايل .ث��م ق� َّ�دم الطلبة يف

تناغم جمــــيل و�ألوان �أخاذة
لوحة “الكـــــويت ال�صــــــح”
ال��ت��ي ك��ت��ب كلماتها �أحمد
ال�شـــرقاوي و ّ
حلنها عبداهلل
القعــــود ،ورك��ـ��ـ��ـ��ـ��زت على
غر�س حب الوطن يف قلوب
�أطفال الكويت.
وق ّدمت اللوحة الرابعة،
التي حملت عنوان “ال�سور”
وكتب كلماتها عبداللطيف
البناي و ّ
حلنها �أحمد حمدان،
�صورة عن ال�صراعات التي
�أح���اط���ت ب��ال��ك��وي��ت م��ن كل
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أوبريت الكويت

الأمري بني زهرات امل�ستقبل

جانب؛ فكان ال بد من وجود
�سور يحقق للكويتيني الأمان
ويبعث يف نفو�سهم الطم�أنينة،
ف�أمر ال�شيخ �سامل املبارك
ال�صباح ببناء ال�سور الأول يف
العام .1920
�أم����ا ال��ل��وح��ة اخلام�سة
ف��ح��م��ل��ت ع���ن���وان “داري”
من كلمات من�صور الواوان
وحلن �أحمد حمدان ،وعربت

معانيها عن اعتزاز كل كويتي
ب��وط��ن��ه وف���خ���ره باالنتماء
�إل�����ي�����ه ...ث���م ت��ل��ت��ه��ا لوحة
“براكني الغدر” من كلمات
�أحمد ال�شرقاوي وحلن بدر
خليفة ،وتط ّرقت �إىل حماولة
اغ��ت��ي��ال �سمو �أم�ي�ر البالد
الراحل ال�شيخ جابر الأحمد
ال�صباح ،وتفجريات املقاهي
ال�����ش��ع��ب��ي��ة .وب��ع��ده��ا لوحة

“وطني �صباحه غري” التي
كتب كلماتها ال�شاعر �ساهر
وحلنها القعود ،وتغنت باحلب
املتبادل ب�ين �شعب الكويت
و�أم�يره ،وبالو ّد الكبري الذي
يكنه ال�شعب ل�سموه ،ومن
كلماتها“ :مثلما وطننا غري،
ف�أمرينا �أي�ضاً غري” ،و�شهدت
هذه اللوحة تفاع ً
ال كبرياً من
احل�ضور الذي �صفق جلمال

كلماتها وروعة �أحلانها.
“اجلابرية”
يف ال���ل���وح���ة الثامنة
(اجل��اب��ري��ة) �أب���دع ال�شاعر
���س��اه��ر يف و����ص���ف حادثة
اختطاف طائرة «اجلابرية»
وما رافقه من تطورات انتهت
بتحرير الطائرة من خاطفيها
ال��ذي��ن ر ّوع���وا الكويت على
مدى �أ�سبوعني ...ثم عر�ضت

الغرسة ( 73مايو  -يوليو )2013

9

لوحة «الكويت �أم��ان��ة» التي
حمل الأوبريت ا�سمها وكتب
ك��ل��م��ات��ه��ا م��ن�����ص��ور ال����واوان
وحل��ن��ه��ا ع���ب���داهلل القعود،
وتطرقت �إىل حر�ص �أبناء
الكويت على وطنهم وجعله
�أم��ان��ة يف رقابهم ،و�سعيهم
�إىل �إعالء مكانته واحلفاظ
عليه قوالً وعم ً
ال.
ث��م ق���� ّدم ال��ط��ل��ب��ة لوحة
«�أمري الإن�سانية» من كلمات
عبداللطيف البناي وحلن بدر
خليفة ،وعبرّ ت عن املبادرات
الإن�سانية التي يطلقها �سمو
الأمري يف املحافل الإقليمية
والدولية ،وعن التقدير الذي
يحظى ب��ه �سموه م��ن قادة
العامل نظري تلك املبادرات،
و�إط�لاق الأمم املتحدة على
�سموه لقب «�أمري الإن�سانية»
ملا يتمتع به من �سمات اجلود
والعطاء والكرم وقيم العروبة
والإ�سالم.
ث��م عر�ض الطلبة لوحة
«ب��ي��ت ال��ق��ري��ن» ال��ت��ي كتب
كلماتها عبداللطيف البناي
و ّ
حل��ن��ه��ا ع��ب��داهلل القعود،
وت��ط� ّرق��ت �إىل �شهداء بيت
القرين ،وال�صمود الذي �أبداه
ال�شعب الكويتي �أثناء الغزو
ال�ص ّدامي ،والت�ضحيات التي
قدمها يف �سبيل حترير بلده
من املغت�صبني و�إعادة الأمن
والأمان وال�سيادة �إىل ربوعه.
بعد ذلك عر�ضت لوحة «يا
جميلة» م��ن كلمات البناي
وحل��ن القعود ،وع�ّب�رّ ت عن
ع�����ش��ق ال��ك��وي��ت��ي�ين لوطنهم
وتغنيهم بجماله.

الرباعم يتعلقن ب�سموه

نحلف ميني”
وو���س��ط تفاعل كبري من
احل�����ض��ور ُع��ر���ض��ت اللوحة
الثانية ع�شرة ال��ت��ي حملت
ع��ن��وان “نحلف ميني” من
كلمــــات ال�شــــاعر �ســــــاهر
وحلن القعود ،وتقول يف �أحد
مقاطعها« :نحلف ميني...
نق�سم ق�سم ...ه��ذا الوطن

ما ينق�سم» .وعك�ست اللوحة
�صورة الرتابط بني ال�شعب
واحلاكم ،والتالحم بني �أبناء
ال�شعب الكويتي يف عالقات
ي�����س��وده��ا ال�����ود والإخ������اء
والتعاون والتكافل يف ال�س ّراء
وال�����ض � ّراء ،ودف��اع��ه��م �صفاً
واح��داً عن ا�ستقالل وطنهم
وحريته و�سيادته.

ث��م ق�� ّدم الطلبة اللوحة
الأخ�ي�رة التي كتب كلماتها
عبداللطيف البناي و ّ
حلنها
ع��ب��داهلل القعود .وظهر يف
ال��ل��وح��ة ط��ف��ل ك��وي��ت��ي عبرّ
ب�����ص��ورة م��ب��دع��ة ع���ن ح ِّبه
لأر�ضه ،و�أق�سم �أم��ام العامل
ب�أن هذه الأر�ض هي �أغلى ما
ميلك يف الوجود.
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اإلنستغرام

رعى حفل توزيع جوائز م�سابقة
ال�شهيد الـ  12فــي «الإن�ستغرام»

اجل��راح :احتفاالت مكتب
ال�شهيد تذكي روح الوالء
للوطن ورم��زه ال�سامي
بقلم  :هيا اخلميس

حتت رعاية نائب وزي��ر �ش�ؤون الديوان الأم�يري ونائب رئي�س
جمل�س �أمناء مكتب ال�شهيد ال�شيخ علي اجلراح ال�صباح� ،أقام
مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأم�ي�ري حفل توزيع جوائز
الفائزين مب�سابقة ال�شهيد الثانية ع�شرة يف «الإن�ستغرام».

2013

صمم  ..ابدع  ..شارك
في مسابقة الشهيد 12
 29يناير وحتى  28فبراير
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وا�ستهل احلفل ،الذي �أقيم
يف متحف بيت العثمان ،بالن�شيد
الوطني ،ثم �ألقى ال�شيخ علي
اجل��راح كلمة للمنا�سبة ،رحب
يف م�ستهلها باحل�ضور من �أبناء
وبنات ال�شهداء ،وقال« :مما يثلج
ال�صدر �أن ن�شاطات واحتفاالت

مكتب ال�شهيد يف ه��ذا العام
كانت �شاملة ومتنوعة ،تناولت
جم��االت ع��دة تركزت جميعها
على تقدي�س مفهوم ال�شهادة
و�إذك���اء روح الوطنية املعهودة
لدى املواطنني الكويتيني ،وعلى
والتم�سك بالأر�ض
حب الوطن
ّ

فاطمة األمير:
أب � � � �ش� � � ��رك� � � ��م ب� ��اف � �ت � �ت� ��اح
م � � � � �ش� � � � ��روع خ � � �ي� � ��ري ف ��ي
إن � � ��دون � � � �ي � � � �س � � � �ي� � ��ا ب � ��اس � ��م
ش � � � � � � � �ه � � � � � � ��داء ال � � �ك � � ��وي � � ��ت
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االنستغرام

وال��والء للكويت؛ البيت الكبري
بجميع مكوناته وبرمزه ال�سامي
���س � ّي��دي ح�ضــــرة �صـــاحب
ال�����س��م��و �أم��ي�ر ال��ب�لاد ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
حفظه اهلل ورعاه».
كذلك �ألقت الوكيل امل�ساعد
يف ال���دي���وان الأم��ي�ري ومدير
عـــام مكتب ال�شهيد فاطمة
�أحمد الأمري كلمة ا�ســــــتهلتها
بالرتحيب براعي احلفل وب�أبناء
وبنات ال�شهداء الفائزيـــن يف
املــ�ســـابقة ،وقالت« :نحتفــــــــل
اليــــــوم باختتــــــام �أن�شطة
مكتب ال�شهيد ل��ه��ذا املو�سم
م��ن اح��ت��ف��االت بلدنا احلبيب
ال��ك��وي��ت يف �أع���ي���اده الوطنية
التي جرى تنظيمها حتت �شعار
وحدنا) ،وقد تزامنت
(الكويت تُ ِ
اح��ت��ف��االت م��ك��ت��ب ال�شـــهيد
هـــــــذا العـــــــــام مع احتفاالت
ال����ب��ل�اد ب��ن�����ش��اط��ات �شباب
الكويت ،و�شهدت ن�شـــاطات
املكتب جماالت عـــدة يحــــق لنا
كمواطنــــني �أن نفخر بها».
و�أو�����ض����ح����ت �أن مكتب
ال�شـــــــهيد «ا�ستحدث يف هذا
العـــــــــــام م�سابقة الإن�ستغرام
الـــتي ا�ستــــــــقطبت �أعــــــــداداً
كبيـرة من �أبنائنــــــــا املواطنني
والإخ�������وة امل��ق��ي��م��ـ��ـ��ـ�ين الذين
�شاركوا يف اختيار �أجمل �صورة
ل�صباح الكويت ونورها وباين
نه�ضتها �س ّيدي ح�ضرة �صاحب
ال�����س��م��و �أم��ي�ر ال��ب�لاد ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صبـــاح
حفــــظه اهلل ورع��اه� ،إ�ضـــافة
�إىل �أجـــمل �صورة لعلم الكويت،
و�أجمل �صورة من معامل الكويت،
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�أ�سماء الفائزين مب�سابقة ال�شهيد 12
يف (الإن�ستغرام)
-

م � � � � � �ع� � � � � ��ال� � � � � ��ي أح� � � � � � � �م � � � � � � ��د ال � � � � �ي� � � � ��وس� � � � ��ف
ش � � � � � � � �ه� � � � � � � ��د ط� � � � � � � � � ��ال� � � � � � � � � ��ب ال � � � � � � � � � �ع� � � � � � � � � ��واد
ي � � � � � �ع � � � � � �ق� � � � � ��وب ي � � � � � � ��وس � � � � � � ��ف ال � � � � �ه� � � � ��ول� � � � ��ي
م � � � � � � � � �ح � � � � � � � � �م� � � � � � � � ��د ع � � � � � � � � � � �ل� � � � � � � � � � ��ي ذي� � � � � � � � � � ��ب
ح � � � � � �س � � � � ��ن اب � � � � � � ��راه� � � � � � � �ي � � � � � � ��م ن � � �غ � � �ي � � �م� � ��ش
دالل وليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــزامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
س � � � � � �ع � � � � � �ـ � � � � � �ـ � � � � � �ـ � � � � ��د ح � � � � � � � �ل� � � � � � � ��اف رب � � � � � �ي� � � � � ��ع
ش � � � � � � � � � � � � � � � � ��وق وائ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ل األح� � � � � � � � �م � � � � � � � ��د
م � � � � � � � � � � � ��رمي ج� � � � � � � �م � � � � � � ��ال ال � � � � ��رب� � � � � �ي� � � � � �ع � � � � ��ان
ي � � � � � ��وس � � � � � ��ف م � � � �ح � � � �م � � � ��د ال� � � � �ع � � � ��ري� � � � �ف � � � ��ان
أح� � � � � � � � � �م � � � � � � � � ��د ع� � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � ��داهلل ث � � � � ��ان � � � � ��ي
س� � � � � � � � � � � ��ال� � � � � � � � � � � ��م ف � � � � � � � � � �ه � � � � � � � � ��د ال � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � ��از
ع� � � � � � � �ب � � � � � � ��دال � � � � � � ��وه � � � � � � ��اب احل � � � � � �م � � � � � �ي� � � � � ��دان
م� � � � � � � � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � � � � � � � ��ارك ال � � � � � � � � � �ق � � � � � � � � � �ط � � � � � � � � ��ان
اب � � � � � � � � � � � � � ��راه� � � � � � � � � � � � � � �ي � � � � � � � � � � � � � ��م امل � � � � � � � � � � �ف� � � � � � � � � � ��رج
ح � � � � � � � �م� � � � � � � ��زة ج� � � � � � � ��اس� � � � � � � ��م م� � � � � � � � � � � � ��ال اهلل
ع� � � �ب � � ��داحمل� � � �س � � ��ن ص � � � ��ال � � � ��ح ال� � �ن� � �خ� � �ي �ل��ان
م� � � � �ح� � � � �م � � � ��د م� � � � �ح� � � � �م � � � ��د ال � � � � ��رش � � � � �ي � � � � ��دي
ن � � � � � � � ��اص � � � � � � � ��ر ب� � � � � � � � � � � � � ��در ال � � � �ص � � � �ق � � � �ع � � � �ب� � � ��ي

و�أح���م���ل ���ص��ورة م��ن الأعياد
الوطنية لبلدنا الكويت».
�وج��ه��ت الأم�ي�ر بال�شكر
وت� ّ
اجلــــزيل �إىل «راع���ي احلفل
وراعي �أن�شـــطة مكتب ال�شهيد
نائب وزي��ر ���ش ��ؤون الديــــوان
الأم�ي�ري ال�شيخ علي اجلراح
ال�صباح ،مهنئة معاليه بح�صوله
على و�سام الدولة ذي الو�شاح
من الدرجة الأوىل» ،كما �شكرت
جميع امل�س�ؤولني يف الديوان
الأمريي «الذين يقدّمون لنا كل
العون لإجناح مهمتنا التي توجه
يف املقام الأول لتخليد ال�شهداء
ورع��اي��ة �أبنـــــائهم وذويهم».
و���ش��ك��رت �أي��ـ�����ض��ـ��ـ��ـ��ـ�اً «رجــال
الإعالم وكل من �شارك و�أ�سهم
يف ه��ذه اجل��ه��ود التي حققت
جناحاً وا�ضحاً ( )...وال يفوتني
�أن �أتقدم بال�شكر �إىل اجلنود
املجهولني زم�لائ��ي وزميالتي
يف مكتب ال�شهيد الذين عملوا
على مدى �أ�شـــهر بج ٍّد ود�أب
لتحقـــــيق الغـــايات النبــــــيلة
واملهمة ال�سامية املنوطة مبكتب
ال�شهيد».
وختمت الأم�ي�ر كلمتــــها
بب�شـــــرى ز َّفتهـــــــا �إىل احل�ضور
وهـــــي «افتتــــــــاح م�شــــــــروع
خ�يري يحمل ا�ســــم �شهداء
الكويت ،وهـــو مركز ال�شـــهداء
يف دولــــة �إندوني�سيا».
ثـــــم َّ
تف�ضــــل راعي احلــــفل
بتوزيع اجلوائز على الفائزين
مب�����س��اب��ق��ة ال�����ش��ه��ي��د ،وتكرمي
اجلهات امل�شاركة ،كما ُقدِّمت
�إىل معاليه هدية تذكارية يف
املنا�سبة.
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ع�ضو «خلية ال�صليبيخات»
و�شقيق �شهيد «اجلابرية»

أخضعه ض�ب��اط االح �ت�لال لكل ص�ن��وف التعذيب
ل� �ك� �ن ��ه ل� � ��م ي� �ك� �ش ��ف س� � � � ��ر ًا م� � ��ن أس� � � � � ��رار امل � �ق� ��اوم� ��ة

بقلم  :د .سعود العصفور *
* من كتاب «�شهداء الكويت»  -بطوالتهم وت�ضحياتهم  ،اجل��زء الثاين (بت�صرف)

الغرسة ( 73مايو  -يوليو )2013

15

هو الأخ الثاين ل�شهيد طائرة
اجلابرية خالد �أي���وب ،تلك
ال���ط���ائ���رة ال��ت��ي اختطفها
ق��را���ص��ن��ة اجل���و يف اخلام�س
من �أبريل  ،1988حيث قاموا
ب�إطالق النار على خالد و�إلقاء
ج��ث��ت��ه يف م��ط��ار الرن���ك���ا يف
قرب�ص يف حادثة هزت م�شاعر
�أه��ل الكويت والعامل ب�أ�سره.

قبل حدوث الغزو العراقي
الغا�شم كان ال�شهيد وليد �أيوب
�إ�سماعيل ب��ن��در م��وج��وداً يف
م�صر  ،وعندما �سمع بالنب�أ ثار
وغ�ضب و�أ�صر على العودة �إىل
الوطن وعزم �أن يكون عن�صراً
فاع ً
ال يف املقاومة �ضد الغازي
الغادر ..انتقل وليد مع عائلته
من م�صر �إىل البحرين ،حيث
�أقام يف منزل ن�سيبه نحو �شهر
قبل �أن يرجع �إىل الكويت مع
�صديقه «�صالح اخلنة» بعدما
�ساعدهما اجلي�ش الكويتي
على دخول البالد

عالقاته مع اخلنة واملانع
تعززت العالقات بني �صالح
اخلنة ووليد �أيوب ومتثل ذلك
يف �إ���ش��راك �صالح ل�صديقه
ول��ي��د يف ك��ث�ير م��ن الأعمال
ال��ت��ي ك���ان ي��ق��وم ب��ه��ا ،ومنها
ذهابه �إىل احل��دود الكويتية
ال�سعودية وم�ساعدته للأهايل
ال��ذي��ن ا�ضطرتهم الظروف
�إىل مغادرة الكويت والرحيل
�إىل ال�شقيقة اململكة العربية
ال�سعودية ،وكانا يعمالن معا
ف�ترة ث��م �أ�شركا معهما وليد
ف��ي�روز امل���ان���ع ،وب����ذا متثلت

عالقة جديدة و�شراكة حقة
بني ال��رف��اق الثالثة ،و�أخذوا
ابتداء يف م�ساعدة من تعطلت
�سيارته �أو غا�صت عجالتها يف
رم��ال ال�صحراء ،متكنهم من
ذلك �سيارة �صالح اخلنة ذات
الدفع الرباعي ،وخربة �صالح
يف ارتياد الطرق ال�صحراوية
وتعوده الذهاب واملجيء عرب
احل��دود الكويتية ال�سعودية،
وك��ان �صــــالح يذهب كثــــرياً
�إىل م��رك��ز ال��ه��ج��ان��ة ال���ذي
�أقامه جده يف اململكة العربية
ال�سعودية.

خلية ال�صليبيخات
ك��ان �صالح اخلنة يذهب
عادة مبفرده �إىل ديوان املانع
يف منطقة ال�صليبيخات ،وما
لبث �أن ا�صطحب معه وليد
�أي����وب وب��ع��د ت��ك��رار الذهاب
�أ�صبح ول��ي��د ع�ضوا يف ذلك
الديوان الذي جتمع فيه الرفاق
و�شكلوا «خلية ال�صليبيخات»
ال��ت��ي ذاع �صيتها يف منطقة
ال�صليبيخات وبع�ض مناطق
الكويت بعدما متيزت عملياتها
و�أ�شغلت جنود االحتالل ب�شدة
ت��أث�يره��ا و�إيقاعها اخل�سائر
الفادحة يف �صفوفهم.
وكان وليد اجتماعياً بطبعه،
يف بيت وال���ده دي���وان يجتمع
فيه مع �أ�صدقائه ،ومن هنا مل
يجد �صعوبة يف ارتياد ديوان
املانع واالن�ضمام �إىل «خلية
ال�صليبيخات» التي كانت ت�ضم
�أي�ضاً �أبناء املانع الثالثة وليد
وع��دن��ان وه��اين� ،إ�ضافة �إىل
�صالح حمود من�صور ومن�صور
حمود من�صور.
وي���ذك���ر ال�����ش��اه��د عو�ض
حم��م��د ال��ه��ر���ش��اين �أن وليد
ا�ستعان ب�صديقه �صالح يف
�سبيل �إي�����ص��ال��ه �إىل �أرا�ضي
اململكة العربية ال�سعودية نظراً
خلربة �صالح ومعرفته ال�سابقة
بال�سلطات ال�سعودية ،وكان
هدف وليد من دخول الأرا�ضي
ال�سعودية هو الذهاب �إىل �أهله
يف البحرين لتلم�س �أحوالهم

ن� �ق ��ل م� ��ع ص ��دي� �ق ��ه ص� ��ال� ��ح اخل � �ن� ��ة امل� � �س � ��اع � ��دات واألدوي � � � � � ��ة م � ��ن ال � �س � �ع ��ودي ��ة إل � � ��ى ال � �ص ��ام ��دي ��ن ف� ��ي الكويت
س� � َّه� ��ل ه � � ��روب ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن ال � �ض � �ب� ��اط ال � �ع� ��راق � �ي�ي��ن إل � � ��ى ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ب � �ع ��دم ��ا مل � ��س ت �ع ��اط �ف �ه ��م م � ��ع ال �ك ��وي ��ت
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وت�سليم الأمانة التي كلفها به
�شقيقه علي لكنه مل ي�ستطع
ذلك لعدم حمله جواز �سفره.
مهمات خطرة
�شارك وليد �صديقه �صالح
اخل���ن���ة يف ذه���اب���ه وجميئه
لإح�����ض��ار امل�ساعدات املالية
لل�صامدين داخ���ل الكويت،
ف�ض ً
ال عن نقل �أخبار الوطن
يف الداخل ،وخا�صة حتركات
القوات العراقية وما ت�صدره
من �أوامر �إدارية ،بل �شاركه يف
مهمات معينة خطرة كلفتهما
بها احلكومة الكويتية املتواجدة
يف اململكة العربية ال�سعودية
ومن ذلك ما نقله علي �شقيق
وليد عن جارتهم �أم �سليمان
�أن��ه��ا ات�صلت ب��ه وطلبت منه
املجيء �إليها لإخباره بخرب مهم
عن �شقيقه وليد فجاء ف�أخربته
�أن وليد جاءها مرة وهو خائف
وجل وملا �س�ألته عن خربه مل
يجبها ومل يخربها بحقيقة
خوفه ،وملا �س�أله �شقيقه علي
�أجابه �أنه و�صالح اخلنة متكنا
من �إخراج اثنني من كبار رجال
امل��خ��اب��رات العراقية اللذين
���ش��ارك��ا يف احل���رب العراقية
الإي��ران��ي��ة و�أب��دي��ا تعاطفهما
م��ع الق�ضية الكويتية وهما
يحمالن معهما خرائط دقيقة
فيما يتعلق بتحركات القوات
العراقية على م�سرح العمليات
ال��ع�����س��ك��ري��ة وت��ك�����ش��ف بع�ض
اخلطط.
�شارك وليد �صديقه �صالح
اخل��ن��ة يف ن��ق��ل ال�����س�لاح من
اململكة العربية ال�سعودية ،ويف
عملية خطرة �أخرى ال تقل عن

ش ��ارك م��ع «خ�ل�ي��ة الصليبيخات» ف��ي عمليات تفجير
ع � ��دد م ��ن ح ��واج ��ز االح � �ت�ل��ال وم� ��راك� ��ز جت �م��ع ق��وات��ه
�سابقتها وه��ي خ��روج االثنني
معا �إىل ال�سعودية لنقل بع�ض
املعلومات للحكومة الكويتية
هناك ،ثم تكليفهما بعد ذلك
م��ن قبل احل��ك��وم��ة الكويتية
لتو�صيل بع�ض املعلومات �إىل
�أح��د رم��وز املقاومة الكويتية
وي���دع���ى ع���ب���داهلل اجل��ي�ران،
وق��د جنحا يف ذل��ك ث��م طلب
م��ن��ه��م��ا ع����ب����داهلل اجل��ي��ران
نف�سه �أن يقوما بتو�صيل رائد
يف اجل��ي�����ش ال��ع��راق��ي �أظهر
تعاطفه م��ع ع��دال��ة الق�ضية
الكويتية ف�أو�صله وليد و�صالح
لال�ستخبارات ال�سعودية بغية
اال�ستفادة من معلوماته وقد
نفذا هذه املهمة بنجاح.
مهمة �إن�سانية مل تتم
جلب وليد و�صديقه �صالح
اخلنة �أدوي��ة ملر�ضى الكويت،
وبخا�صة ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من
ال��ف�����ش��ل ال��ك��ل��وي  ،زودتهم
بها احلكومة الكويتية ،لكن
ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة �صادرتها
واقتادتهما مع جمموعة من
ال�سيارات الكويتية التي �أرادت

ال���ع���ودة �إىل ال���ب�ل�اد ،وكانت
التهمة املوجهة لهما هي جلب
�أدوي��ة دون ت�صريح ،لكن ذكاء
البطلني �أن��ق��ذه��م��ا م��ن هذا
املوقف اخلطر فعمدا �إىل �إلقاء
الأدوية وهما يف طريقهما �إىل
مكان اال�ستجواب حتى �إذا ما
و�صال مل يكن بحوزتهما �أي
دواء ،وعند اال�ستجواب �أنكرا
وج��ود الأدوي���ة معهما و�أ�صرا
على ذلك فا�ضطر املحققون
�إىل تفتي�ش �سيارتهما ففت�شوا
ومل ي��ج��دوا �شيئاً ف�أطلقوا
�سراحهما وب���ذا تخل�صا من
موقف ع�صيب.
و�شارك وليد �أفراد «خلية
ال�صيبيخات» يف معظم ما
ق��ام��وا ب��ه م��ن عمليات ،ومن
ذلك عمليات تفجري يف بع�ض
ن��ق��اط التفتي�ش يف منطقة
جليب ال�شيوخ ومنطقة كيفان
وغريهما مع التخطيط لن�سف
بع�ض ن��ق��اط جت��م��ع القوات
العراقية مثل املطعم الكائن يف
منطقة ال�صليبيخات.
وك������ان ول���ي���د يف معظم

الأح��ي��ان يحمل �سالحه حتى
�إذا دخ��ل دي���وان امل��ان��ع ،كما
كان يخفي �أ�سلحة يف مالب�سه
وبع�ض �أع�ضاء ج�سمه كال�سكني
يف رجله �ش�أنه �ش�أن �صديقه
�صالح اخلنة.
ب���دوره���ا ك��ان��ت القوات
العراقية ت��راق��ب وليد �أيوب
و���ص��ال��ح اخل��ن��ة ويف �إح���دى
املرات التي حاوال فيها اجتياز
احل���دود الكويتية ال�سعودية
و�ضعت لهما كميناً واعتقلتهما
وح��ق��ق��ت معهما ث��م �أفرجت
عنهما على �أن ت�ضعهما حتت
امل��راق��ب��ة ،وي��ج��در بالذكر �أن
وليد �أ�صيب خالل ا�شتباك مع
القوات العراقية يف يده ،وباتت
عليها �آثار احلرق كما �أن رجله
�أ���ص��اب��ه��ا مثل ذل���ك ،وه��و ما
يرويه �شقيقه علي ويذكر �أي�ضاً
�أن��ه ح��ذر وليد من املبيت مع
�صديقه يف منزلهم بالرو�ضة
و�أظهر له خماوفه من كونهما
حتت مراقبة القوات العراقية،
لكن وليد مل ي�أخذ ذلك على
حممل اجلد.
اعتقال وليد
ي��ب��دو �أن ح��د���س ال�شقيق
علي كان يف حمله ،فالعراقيون
كثفوا حترياتهم وا�ستطاعوا
حتديد مكان وليد �أيوب و�صالح
اخلنة بدقة ،كما حددوا �ساعة
تواجدهما يف املنزل ،وتخرب
�شاهدة العيان منى �شقيقة
ول��ي��د �أي�����وب ،ع���ن تفا�صيل
عملية االعتقال بدقة متناهية،
حيث قالت �إن��ه يف م�ساء يوم
الرابع من �أكتوبر  1990دخل
�شقيقها وليد ومعه �صديقه
�صالح اخلنة �إىل بيتهم فقامت
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منى ب�إعداد الع�شاء لهما ،وبعد
االن��ت��ه��اء م��ن ال��ع�����ش��اء دخلت
مع �شقيقها يف نقا�ش و�س�ألته
عن انتمائه للمقاومة لكنه مل
يجبها و�أخ�بره��ا بعزمه على
ال�سفر �صباح غد ،بعدها خلد
وليد و�صديقه �صالح �إىل النوم
يف غرفة اخلادمة.
ع��ن��د ال�����س��اع��ة ال�ساد�سة
�صباحاً قرعت القوات العراقية
ب��اب املنزل ففتحت لهم منى
ال��ب��اب وك���ان ع��دده��م كبرياً،
مدنيني وع�سكريني � ،س�ألها
ال�ضابط عن اثنني قد هربا
من املنزل فظنت منى �أنهما
وليد و�صالح ،ثم �أمر اجلنود
العراقيون منى بدخول غرفة
والبقاء فيها حلني االنتهاء من
تفتي�ش املنزل �إال �أنها رف�ضت
و�أخ���ذت تتابعهم ث��م اعتقلوا
زوج���ه���ا ق���دي���ر ع���ب���دال���رزاق
القديري و�أخ��ذوا ي�ستجوبونه
وي�������ض���رب���ون���ه ،ب��ي��ن��م��ا عكف
الآخ���رون على تفتي�ش املنزل
تفتي�شاً دقيقاً وب�شكل همجي،
فبحثوا يف الثالجة و�أخرجوا
ما بها من �أطعمة كما بحثوا يف
احلمامات وجم��اري ال�صرف
ال�����ص��ح��ي ،ووج�����د �أح���ده���م
�أ�سلحة خمب�أة يف �أحد مناهيل
املجاري ،لكنه مل يعلم ال�ضابط
بذلك وهذا دليل على �أن من
بني ه�ؤالء الرعاع من هو على
قناعة برف�ض ما يفعله قادته
 ..وبعدها �أخرج اجلنود قدير
زوج منى �إىل فناء املنزل ومعه
وليد و�صديقه �صالح اخلنة
وكان ال�ضابط ي�س�أل وليد عن
�سالحه  ،ووليد يجيب بعدم
امتالكه لل�سالح .قالت منى

لل�ضابط �إن �شقيقها �صغري
ال�سن وال ت�صدر من مثله هذه
الأفعال �إال �أنه �أجابها بغلظة
بوجود �إخبارية تفيد ب�ضرورة
اع��ت��ق��ال��ه ،ث��م ق���ام ال�ضابط
بات�صال هاتفي وذكر �شقيقها
ول���ي���د ،ث���م �أج��ب��رت القوات
العراقية منى على الدخول
�إىل غرفة و�أخ����ذوا يفت�شون
املنزل غرفة بعد �أخرى.
وبعد م�ضي ن�صف �ساعة
ت��ق��ري��ب��اً خ���رج���ت م��ن��ى من
غرفتها ومل جتد زوجها قدير
وال �شقيقها وليد وال �صديقه
�صالح ف�أخذت ت�صرخ وتبكي
وخ��رج��ت �أم����ام امل��ن��زل وهي
على هذه احلال فخرج جارهم
�صالح و�أدخلها املنزل وطلب
منها �أن تت�صل ب�أخيها الأكرب
علي فات�صلت به ثم جاء وهد�أ
م��ن روع��ه��ا ووع��ده��ا بالبحث
عنهم.
وليد يف حمب�سه
�أفرج العراقيون عن قدير
القديري بعد �أربعة �أي��ام ،وملا
ا�ستفهمت زوجته عن املكان
ال��ذي احتجزته فيه القوات
العراقية ذكر لها �أنهم احتجزوه
م��ع �شقيقها ول��ي��د و�صديقه
����ص���ال���ح اخل����ن����ة يف خمفر
العديلية ،ثم مت ترحيلهم �إىل
مبنى ن��ادي كاظمة الريا�ضي
يف ذات املنطقة ،وبعدها �إىل
�سجن اجل��ه��راء ب��ال��دوح��ة ثم
�أف��رج��وا ع��ن��ه ،ومل��ا ���س ��أل عن
وليد و�صالح �أجابه املحققون
�إن الإفراج عنهما �سوف يكون
يف الغد ،لكنهم مل يفعلوا.
وه��ج��ر �أه���ل ول��ي��د بيتهم

بعد احلادثة ملدة �شهر بعدما
�أ�صابهم اخل���وف والهلع من
اعتقال وليد و�صديقه �صالح،
ثم رجعت جدة وليد �إىل املنزل
وه��ي تظن �أن���ه ���س��وف يفرج
عنه� ،إال �أن �آمالها ذهبت �أدراج
الرياح ،فلم يفرج عنه البتة،
ومكثت اجل��دة يف املنزل �إىل
�أن مت حت��ري��ـ��ـ��ر ال��ك��وي��ت من
االحتالل ال�صدامي.
ويف نوفمرب  1990اعتقلت
القوات العراقية علي �شقيق
وليد ،و�أودعوه �سجن الأحداث
و���س ��أل��ه �أح���د ال��ع��راق��ي�ين عن
ا�سمه ف�أخربه  ،ثم �س�أله �إن كان
له �أخ ا�سمه وليد ف�أجابه بنعم،
عندها نزع العراقي قمي�صه
وق���ال ه���ذا قمي�ص �شقيقك
وليد منحه يل ،ثم �أخذ يكرث
املديح لوليد وي�صفه بالرجولة،
ثم ذكر له �أن القوات العراقية
اعتقلت ع�شرة رجال من بينهم
�شقيقه وليد وك��ان �أ�صغرهم
�سناً ،وذك��ر له �أي�ضاً �أن وليد
كان من املقاومة ،وهو ما �أنكره
ع��ل��ي ،لكن ال��ع��راق��ي ا�ستمر
يف احلديث وذك��ر �أن القوات
العراقية �أخذت وليد وعلقته
يف الباب ثم يف املروحة ،لكنه
مل يعرتف بانت�سابه للمقاومة،
ومل يخرب ب�شيء ع��ن �أف���راد
خليته ،ث��م �أخ���ذوا ي�ضربونه
ويعذبونه و�أحدثوا �إ�صابة بليغة
برجله �إال �أنه مل يعرتف ب�شيء.
ويف نهاية الأمر �أخربه �أحد من
ك��ان معه يف حمب�سه �أن هذا
ال�شخ�ص العراقي هو �ضابط
ا�ستخبارات �أراد �أن يعرف منه
حقيقة انتماء وليد للمقاومة

الكويتية ،وذكر هذا ال�شخ�ص
�أنه ر�أى وليد يف هذا ال�سجن
ومعه رفاقه وكانوا �سمر اللون
يق�صد بذلك �أبناء املانع الثالثة
وليد وعدنان وهاين.
امل�صري املجهول
عند �سجن الأحداث تتوقف
امل�صادر عن معرفة م�صري وليد
�أي��وب كما هو احلال بالن�سبة
ل�صديقه �صالح .ورمب��ا كان
م�صريه و�صديقه مثل م�صري
�أوالد املانع الثالثة الذين مت
ترحيلهم من �سجن الأحداث
�إىل ا�ستخبارات مدينة الب�صرة
ثم �إىل بغداد.
وهكذا غ َّيب الطغاة وليد
�أي��وب كما غيبوا �أف��راد خليته
م��ن ال��رف��اق ال��ذي��ن تفانوا يف
ال�����ذود ع���ن ح��ي��ا���ض الوطن
وب��ذل��وا ك��ل اجل��ه��د يف �سبيل
�أن ي��ن��ع��م غ�يره��م يف رغيد
العي�ش وفرحة التحرير ،فحق
للوطن �أن يفخر ب�أعمال �أولئك
الأب��ط��ال م��ن �أب��ن��ائ� ّه ويح�سن
�إكرامهم ويجازي �أهلهم عزا
وفخراً.
مت ال���ع���ث���ور ع��ل��ى رف���ات
ال�شهيد ال��ب��ط��ل ول��ي��د �أيوب
�إ���س��م��اع��ي��ل ب��ن��در يف مقربة
جماعية تقع يف مدينة كربالء
العراقية ،وقد �أثبتت التحاليل
الطبية املخربية تطابق رفات
ال�شهيد مع اجلينات امل�أخوذة،
وحتددت الوفاة ب�إ�صابته بعيار
ناري �أو �أكرث.
رح����م اهلل ول���ي���د �أي����وب
و�أ�سكنه ف�سيح جناته و�ألهم
�أهله ال�صرب وال�سلوان و�أخلفهم
خري اخللف.
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أخيار من ديرة

كان مع �أخيه ّ
علي يعطيان الزكاة للفقراء يف “قي�صرية بن ر�شدان”

املح�سن عبدالعزيز يو�سف املزيني
بانــي امل�سـاجد ومغيـث املحتاجني
ت�ضيق امل�ساحات ،مهما رحبت،

دي � � � � ��وان � � � � �ي � � � � ��ة امل � � ��زي � � �ن � � ��ي
ف � � � � ��ي امل � � � � � ��رق � � � � � ��اب ك � ��ان � ��ت
م� � �ق � � ّ�ر ًا ل � � � ��دروس تفسير
ال� � � � � � � � � �ق � � � � � � � � ��رآن ال� � � � � �ك � � � � ��رمي
وش � � � � � � � � � ��رح األح � � � � � ��ادي � � � � � ��ث
ال � � � � � � � � � � �ش � � � � � � � � � � ��ري � � � � � � � � � � �ف � � � � � � � � � � ��ة

عن ا�ستيعاب م�آثر اخلريين
ال��ذي��ن م���روا ،والي��زال��ون ،يف
تاريخ الكويت ،دي��رة اخلري،
التي طالت �أياديها البي�ضاء
البعيد والقريب ،حتى غدت
ً
موئال لكل ذي حاجة ومالذاً
ل��ك��ل ب��اح��ث ع��ن الأم�����ان...
«الهوية» تن�شر يف �أعدادها
املتوالية مقتطفات من كتاب
«حم�سنون من بلدي» الذي
�أعده «بيت الزكاة» يف �أربعة
ً
بع�ضا من
�أج����زاء ،و�ضمنه
ال�سرية العطرة لثلة من �أعالم
العمل اخلريي الكويتي الذين
ذاع �صيتهم يف �أزمات خمتلفة.

املح�سن عبدالعزيز يو�سف املزيني

ول���د امل��ح�����س��ن الفا�ضل
عبدالعزيز يو�سف عبداهلل
حم��م��د امل��زي��ن��ي يف بريدة
مب��ن��ط��ق��ة ال��ق�����ص��ي��م العام
1899م 1316 -هـ ،وهو
جده
من قبيلة مزينة حربّ ،
الرابع نايف بن �ضيف اهلل
ال�����س��رب��ات��ي امل���زين احلربي
�شيخ فخذ ،وينتهي ن�سبه �إىل
ال�صحابي اجلليل ب�لال بن
احلارث املزين.
وال���������ده يو�سف
امل���زي���ن���ي -وه����و من

�أث��ري��اء ب��ري��دة -ه��اج��ر �إىل
ال��ك��وي��ت يف ال��ع��ام 1901م
 1318هـ ،ب��ع��د “معركةال�صريف” م��ب��ا���ش��رة ،لأنه
مم������ويل جي�ش
ك�����ان م����ن ّ
ال�شيخ م��ب��ارك ال�صباح يف
تلك امل��ع��رك��ة ،كما ك��ان من
ج��ل�����س��ائ��ه ...وب��ع��د هزمية
“معركة هدية” الأوىل �أ�شار
يو�سف املزيني على ال�شيخ
مبارك ال�صباح ب�أوالد جند،
ومت ال��ن�����ص��ر يف “معركة
هدية” الثانية (مزبورة) يف
العام  ،1910والتي ا�شرتك
فيها عبداهلل وحممد املزيني
�أخوا عبدالعزيز.
ويع ُّد �أبناء ع ّمه عبداهلل
وحمد وم�سلم املزيني و�أخواه
عبداهلل و�سليمان من جامعي

الزكاة من بادية الكويت ،حيث
ك��ان �أم�ي�ر ال��زك��اة وقتذاك
املرحوم احلاج فار�س الوقيان،
وذلك يف عهد ال�شيخ مبارك
ال�����ص��ب��اح ي��رح��م��ه اهلل .ويف
“معركة حم�ض” العام 1920
ا�ست�شهد اب��ن عمه �سليمان
ب��ن عثمان املزيني امل�شهور
بـ”الداليل” ...كذلك �شارك
�أخواه عبداهلل وحممد وابن
عمه م��ب��ارك حمود املزيني
يف “معركة اجلهراء” ،فيما
�أ�سهم �إخ��وان��ه الآخ���رون يف
بناء ال�سور م��ع غريهم من
الكويتيني دفاعاً عن بلدهم.
تعليمه
در�س عبدالعزيز يو�سف
املزيني يف مدر�سة املباركية مع
�شقيقه علي .ومن �أ�ساتذتهما
ف�ضيلة ال�شيخ يو�سف بن
عي�سى القناعي والأ�ستاذ
عبدامللك ال�صالح وال�شيخ
عبداهلل خلف الدحيان .ثم
ا�شتغل ب��ال��ت��ج��ارة م��ع ع ّمه
ال�شيخ حممد عبداملح�سن
الدعيج ،ثم مع �شقيقه علي،
وق��د �أف���اء اهلل عليهما من
نعمه ،ف�أح�سنا �شك َره ع ّز
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وج ّل بالقول والعمل.
�إعانة الفقراء
ك��ان عبدالعزيز يو�سف
املزيني مالذاً بعد اهلل تعاىل
ل��ل��ف��ق��راء وامل��ح��ت��اج�ين .ويف
�أوائ�����ل خم�سينيات القرن
امل��ا���ض��ي ك����ان املحتاجون
يجتمعون يف “قي�صرية بن
ر�شدان” ال�ستالم زكاتهم من
عبدالعزيز و�أخيه علي.
�أم����ا يف جم���ال الدعوة
والإر����ش���اد ،فكانت ديوانية
�آل املزيني يف املرقاب مق ّراً
ل���درو����س ت��ف�����س�ير ال���ق���ر�آن
ال���ك���رمي وت��ل�اوت����ه ،و�شرح
الأحاديث النبوية ال�شريفة.
وق���د اع��ت��اد �أه����ل املرقاب
التزود مبعرفة �أم��ور دينهــم
يف هـــذه الديوانية بعد �صالة
الع�شاء ...ويف �أي��ام رم�ضان
امل��ب��ارك ك��ان��ت ت��ق��ام م�آدب
الإفطار لأهل احلي ،وكذلك
م����آدب ال�سحور يف الع�شر
الأواخر ،والتي كان يح�ضرها
ب��ع�����ض ال��ع��ل��م��اء والأدب������اء.
ويف عيد الفطر كان النا�س
يفطرون يف ديوانيتهم.
�أهم م�شاريعه اخلريية
من �أهم امل�شاريع اخلريية
التي �أجنزها املح�سن املرحوم
عبدالعزيز يو�سف املزيني
“جمعية الإر�شاد الإ�سالمية”
ال��ت��ي �أ�س�سها بالتعاون مع
املح�سن احلاج عبدالعزيز علي
املطوع و�آخرين يرحمهم اهلل
و�آخرين ،يف �شهر رم�ضان من
العام الهجري  1371املوافق
 1952للميالد ،وكانت لهذه
اجلمعية �أهداف من �أهمها:
تنوير العقول ،تربية الن�شء

م�سجد املزيني يف بدايات �إن�شائه

م�سجد املزيني كما يبدو راهناً

والده أحد جلساء الشيخ مبارك الصباح ...وكان من ممّ ولــي جيشـه في “معركة الصريف”
تربية فا�ضلة ،واملحافظة على
القيم واملبادئ الإ�سالمية...
وق��ـ��ـ��ـ��د �أخ��ـ��ـ��ل��ف اهلل على
املرحوم املزيني باخلريات يف
املال والأوالد.
ويف جمال الوظيفة العامة
كان الفا�ضل عبدالعزيز يو�سف
امل��زي��ن��ي ع�����ض��واً يف جمل�س
الأوقاف العام .1952
�أم������ا يف ح���ق���ل ع���م���ارة
امل�����س��اج��د ،ف �يُ��ع � ُّد “م�سجد
املزيني” ال��ك��ائ��ن يف �شارع
اخلليج ب��ال��ق��رب م��ن ق�صر
ال�����ش��ع��ب �أح�����د ال�شواهد
احل� ّي��ة على عطاء املح�سن
عبدالعزيز يو�سف املزيني

م���ع �أخ���ي���ه ع���ل���ي ...كذلك
ك��ان الأخ���وان ي�ساهمان يف
�إ���ص�لاح امل�����س��اج��د يف جند
باململكة العربية ال�ســعودية،
وخ��ا���ص��ة يف منطقة بريدة
وغريها ،وك��ان ذلك يتم من
خ�لال ع� ّ
لام��ة جن��د ال�شيخ
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن نا�صر
ال�سعدي يرحمه اهلل.
م�شاريع خارج الكويت
حتقيقاً مل��ب��د�أ م�ساعدة
امل�سلم �أخاه امل�سلم �أينما كان،
�أن�����ش��أ املح�سن عبدالعزيز
يو�سف املزيني و�أخ��وه علي،
بالتعاون مع اللجان اخلريية
الكويتية ،كثرياً من امل�ساجد

وامل�ست�شفيات ،منها م�ست�شفى
يف ال�سودان.
وق�����د ُع������رف املح�سن
ع��ب��دال��ع��زي��ز و�أخ������وه علي
ب��ع��ط��ف��ه��م��ا ع��ل��ى الفقراء
والت�صدق عليهم
وامل�ساكني
ّ
����س��� ّراً وع�لان��ي��ة ،وبخا�صة
يف �شهر رم�����ض��ان الكرمي،
حيث كانت تربعاتهما تُدفع
مل�ستحقيها بو�ساطة اللجنة
ال�شعبية جلمع التربعات،
وتر�سل �إىل خارج الكويت يف
�أوقات ال�شدة.
ويف ال��ع��ام  1969تو ّ
يف
املح�سن عبدالعزيز يو�سف
املزيني يف منطقة الفيحاء.
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فر�ضت م�صطلحات الهوية
والعوملة والثقافة والإع�لام
ح�����ض��وره��ا ال��ف��اع��ل يف كل
جماالت احلياة ،وباتت حماور
مهمة يف امل�ؤمترات واملنتديات
العاملية والإقليمية ،وغدت
ال��ع�لاق��ات املت�شابكة فيما
بينها م��و���ض��وع��ات حيوية
تناق�ش على م�ستوى املفكرين
وال��ب��اح��ث�ين و���ص��ن��اع ال��ق��رار.
وت��ن��ط��وي ث��ق��اف��ة ال��ع��ومل��ة
ال��ت��ي تنبثق م��ن احل��داث��ة
املادية على خماطر عديدة
ّ
تهدد الهوية والثقافة يف �أي
جمتمع ،وت�سهم يف توجيهها
وف��ق ر�ؤى معينة واجتاهات
حم���ددة ،وه��و م��ا ي��ؤك��د قوة
الرتابط والتالزم بني الهوية
والثقافة يف �أي �أمة من الأمم،
وي�ستدعي ب��ح��ث العالقة
الوثيقة بينهما وامتداداتها
داخل جميع امليادين ومعرفة
ت����أث�ي�رات ال��ع��ومل��ة يف ه��ذه
العالقة وجتلياتها الراهنة.

ومن املعلوم �أن الثقافة من
�أكرث الكلمات تداوالً بني الأمم
وال�شعوب ،و�أكرثها ات�ساعاً
يف املعنى واال�ستخدام ،و�أن
الإن�سان يتك ّيف مع الطبيعة
ويك ّيفها حل��اج��ات��ه ب����أدوات
ثقافية ،وهو يف �ســـياق ذلك
يغيرّ ها ويتغيرّ معها يف �آن
واحد ،و�أن لكل جمتمع ثقافته
التي يت�سم بها ،ولكل ثقافة
مميزاتها وخ�صائ�صها.
وثمة ظهور وا�ضح ل�س�ؤال
الهوية يف حياتنا الثقافية

ال ف � � � �ص� � � ��ل ب� � �ي� � ��ن ال� � � � �ه � � � ��وي � � � ��ة وال � � � � �ث � � � � �ق� � � � ��اف� � � � ��ة...
وال ه � � � ��وي � � � ��ة م � � � � ��ن دون م � � � �ن � � � �ظ � � ��ور ث� � �ق � ��اف � ��ي

الهوية

وجتلياتها الثقافية
يف ع�صر العوملة
بقلم  :د.عبداهلل بدران

املعا�صرة ،باعتباره �س�ؤال
ال����ذات ووع��ي��ه��ا� ،أو �س�ؤال
الأمة ونقدها لذاتها ،وتت�سع
منطقة الأ�سئلة التي تنتمي

إدراك أبـــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
ال � � �ه� � ��وي� � ��ة م � ��ره � ��ون
ب � � � � � � � � � � � � � �ف � � � � � � � � � � � � � �ه� � � � � � � � � � � � � ��م
ال� �ث� �ق ��اف ��ة وحت ��دي ��د
اجت��اه��ات �ه��ا وإدراك
م� �ض� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ام� �ي� �ن� �ـ� �ـ� �ه� �ـ� �ـ ��ا

�إليه من مرحلة تاريخية �إىل
مرحلة تاريخية �أخرى ،مادام
مفهوم الهوية يت�صل بتاريخ
وواق��ع و�سيا�سة ،وي�ستجيب
ملفهوم «ذات» تتكون يف �أثناء
مواجهة «الآخ��ر» ،ويتوا�صل
ال�����س��ؤال الثقايف م��ع �س�ؤال
ال��ه��ـ��وي��ة م���ادام���ت الثقافة
تتوجه نحو �إن��ت��اج املجتمع
لذاته� ،أو الأم��ة لذاتها� ،أي
ال�����ذات مب��ع��ن��ى �آخ����ر تبعاً
لعالقتها بجاذبية عنا�صر
تاريخية وتراثية.

وهناك عالقة وثيقة بني
ال��ه��وي��ة والثقـــافة ،بحيث
يتعذر الفــ�صل بينهما ،فلي�س
ه��ن��اك ه��وي��ة لأي �شعب �أو
جمتمع �إال وتختزل ثقافة،
ولي�س هناك هوية من دون
منظور ثقايف� ،أو �إذا مل ت�ستند
�إىل خلفية ثقافية .والثقافة
يف عمقها وجوهرها هوية
قائمة الذات.
وهناك ثقافات عدة تكون
موجودة �ضمن �إط��ار الهوية
الواحدة ،وقد تتنوع الهويات
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املوجودة �ضمن ثقافة واحدة،
وذل��ك ما يعبرَّ عنه بالتن ّوع
يف �إطار الوحدة ،فقد تنتمي
ه��وي��ة �شعب م��ن ال�شعوب
�إىل ثقافات متعددة ،متتزج
عنا�صرها وتتالقح مك ّوناتها،
فتتبلور يف هوية واحدة.
وي������رى ال���ب���اح���ث���ون �أن
ال�سمات الأ�سا�سية للهوية
يف جمتمع ما تتحدد بطابع
ال��ث��ق��اف��ة ال�����س��ائ��دة يف هذا
املجتمع؛ فالهوية تنمو يف
الو�سط الثقايف وتتبلور يف

املعايري واحلياة والت�صورات
الثقافية ال�سائدة يف املجتمع،
وهذا يعني �أن الهوية الفردية
واالجتماعية كيان مت�ش ّبع
بالثقافة ،ل��ذا ف����إن �إدراك
�أبعاد الهوية مرهون ب�إدراك
الثقافة وحتديد اجتاهاتها
وم�ضامينها؛ فال�شخ�صية
الثقافية امل��ط��اب��ق��ة للهوية
تتباين من ثقافة �إىل �أخرى
وم��ن جمتمع �إىل �آخ��ر .و�أن
ال��ه��وي��ة ع��ط��اء ث��ق��ايف بكل
املقايي�س واملعايري ،فهي تن�ش�أ

وت��ت��ك��ون يف ع��م��ق الثقافة،
وه��وي��ة ال��ف��رد ه��ي ت�ش ّبعات
ث��ق��اف��ي��ة ب��ال��درج��ة الأوىل،
وه�����ذا ي��ع��ن��ي �أن الثقافة
بحدودها وم�ضامينها ت�شكل
م�ضمون الهوية التي مت ّيزنا
وحتقق لنا م�شاعر اال�ستقرار
والأم����ن وال���وج���ود؛ فعندما
تكون الثقافة متما�سكة مرنة
ومنفتحة ف ��إن الهوية ت�شبع
بطابع التكامل والتما�سك،
لكن عندما تكون موجهات
ه����ذه ال��ث��ق��اف��ة متناق�ضة

م��ن ���ص��راع القيم وال�شعور
باالغرتاب.
مظاهر �أزمة الهوية
ومما ال �شك فيه �أن ثورة
املعلومات �أدت �إىل �إحداث
حتول كبري يف عوامل الوجود
الإن�ساين ،وتركت ب�صماتها يف
كل جوانب احلياة ،و�أ�صبحت
الهوية ترتهن بانتماء الفرد
�إىل فئات اجتماعية وثقافية
ومبا ي�ؤ ّديه من �أدوار ومواقف
يف املجتمع �أو مبا ي�ؤمن به
من �أفكار وعقائد؛ فالهوية

وم��ت��ب��اي��ن��ة ف����إن ه���ذا ي����ؤدي
�إىل الت�ضارب والت�ص ّدع يف
ال��ه��وي��ة ،وه��و م��ا ي����ؤدي �إىل
�أزمة الهوية وما يرتتب عليها

ال�شخ�صية ترتبط بالدرجة
الأوىل بوعي الآخر بها على
�أ�سا�س م��ا يحتكم �إل��ي��ه من
مكوناتها وخ�صو�صياتها.
وك���ان م��ن �أه���م مظاهر
�أزم�������ة ال���ه���وي���ة الثقافية
للمواطن العربي االن�شطار
الكبري بني معطيات الثقافة
العربية التقليدية والثقافة
احلديثة العاملية ،فالإن�سان
ال���ع���رب���ي ي���وظ���ف �أح�����دث
اب��ت��ك��ارات الثقافة العاملية،
لكنه يف الوقت نف�سه يعي�ش

ف � ��ي ع� �ص ��ر ال �ع ��ومل ��ة
اجل � � � � � � � � � � � � � � ��ارف ...إذا
أري � � � ��د ل �ل �ث �ق ��اف ��ة أن
ت � �ك � ��ون م � ��ؤث � ��رة فال
ب � ��د أن حت �ت �ك��م إل ��ى
س� � � �ل� � � �ط � � ��ان ال � �ع � �ق � ��ل
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يف عامل ذهني وفكري خا�ص
به ،وفق قول الدكتور قا�سم
ال�صراف.
وال���ن���اظ���ر يف ال���رواب���ط
الوثيقة بني الهوية والثقافة
وال����ت����راث� ،أو الأ����ص���ال���ة
واملعا�صرة ،يجد �أن الهوية
امل��م��ي��زة ل��ل��ث��ق��اف��ة العربية
املعا�صرة ت�ستند �إىل دعامتي
الأ�صالة واملعا�صرة :العروبة
ّ
والتح�ضر بح�ضارة
الأ�صيلة
الع�صر؛ فالإن�سان العربي
كائن خلقي �أراد له اهلل �أن
يتم ّيز ليحمل �إيل الدنيا �أمانة
ا�ؤمتن على حملها ون�شرها،
ويف هذا الإطار تتحدد وجهة
ال��ن��ظ��ر ال��ع��رب��ي��ة الأ�صيلة،
وي��ت��ف��رع ع��ن ذل���ك �أن هذا
الإن�سان مكلف ب�أن يحقق يف
�سلوكه قيماً �أخالقية حمددة
�أمليت عليه ،ويف هذا التكليف
تكمن امل�س�ؤولية الأخالقية،
فكل فرد م�س�ؤول عما يفعله
من ت�صرفات وما يقوم به من
�أعمال و�سلوكيات.
�أما الت�أثري الكبري للعوملة-
التي جاءت يف �أعقاب احلداثة
و�سبقت ت��أث�يره��ا بخطوات
كبرية -ف�إن معاجلته يجب �أن
تكون ،وفق ر�أي الباحثني ،من
خالل منهج وا�ضح يف معاجلة
امل�شكالت الناجتة عن ذلك
االكت�ساح لنظام العوملة لكل
من الهوية والثقافة؛ منهج
يقوم على قاعدة التكامل يف
البحث عن احللول للأزمات
احل�������ض���اري���ة وامل�شكالت
الثقافية ،وينطلق من الر�ؤية
ال�شمولية �إىل الواقع ،بحيث
ال ميكن ب����أي ح��ال الف�صل

ال� � �ع � ��ومل � ��ة زع� ��زع� ��ت
ث � �ق� ��ة ال � �ش � �ب � ��اب ف��ي
ه��وي�ت�ه��م وثقافتهم
وت� � � � �ق � � � ��ال� � � � �ي � � � ��ده � � � ��م
وح� � � � َّب� � � �ب� � � �ت� � � �ه � � ��م ف� ��ي
ك � � ��ل م � � ��ا ه � � ��و غ ��رب ��ي

ب�ين الأو����ض���اع ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية،
وب��ي�ن الأو�����ض����اع الثقافية
والفكرية والإع�لام��ي��ة ،لأنه
ال �سبيل �إىل تقوية الذات
�إال بتح�صني الهوية والثقافة
العربية واحلفاظ عليهما ،يف
ظ��ل �أو���ض��اع غ�ير من�سجمة

مع طموح الأمة ،ويف ظروف
لي�ست م��وات��ي��ة م��ن نواحي
احلياة كافة.
وي��ل��خ�����ص امل���دي���ر العام
للمنظمة الإ�سالمية للرتبية
وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم الدكتور
عبدالعزيز التويجري الت�أثري
الكبري لثقافة العوملة يف كل
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من الهوية والثقافة يف �أي
جمتمع ،من خالل اخل�صائ�ص
التالية:
 هي ثقافة ي�صاحبها يفالغالب خطاب تقني وعملي،
ف��ه��ي ت��ن��ق��ل ع�ب�ر الو�سائل
االت�صالية احل��دي��ث��ة ،وهي
بذلك م�صنوعة ب�آلية وا�ضحة
ودقيقة.
 ه��ي نخبوية ،تُفر�ضمن �أعلى ،من دون �أن تكون
لها قاعدة �شعبية� ،أو تعرب
عن حاجات حملية� ،أو تلتزم
ب�أ�شكال وم�ضمون الرتاث
الثقايف الذي تنتقي منه.
 ت�����س��اع��د ع��ل��ى تر ّكزال��ق��وة؛ وال��ق��وة ه��ن��ا لي�ست
ق��وة �سيا�سية وح�����س��ب ،بل
ق��وة التكنولوجيا املرتبطة
بامل�شروعات ال�صناعية ذات
ال�صبغة الكونية ،ك�شبكات
احلا�سوب والإنرتنت ،وهي ما
يطلق عليه تقنيات العوملة.
 مرتبطة ارتباطاً وثيقاًبثقافة اال�ستهالك؛ فالعمليات
امل��رت��ب��ط��ة ب��ن�����ش��ر احلداثة
ت�����س��اع��د ع��ل��ى ن�����ش��ر القيم
وال��رم��وز و�أ�ساليب ال�سلوك
املرتبطة باال�ستهالك.
 هي ثقافة تعمل علىموحدة
خلق من��اذج و�صيغ
ّ
ع�ب�ر ال����ع����امل ،ك��م��ا تدعم
نظاماً لل�صور الذهنية حول
مو�ضوعات خا�صة لها عالقة
م��ب��ا���ش��رة �أو غ�ير مبا�شرة
بال�سوق الر�أ�سمايل.
وت��ن��ط��وي ث��ق��اف��ة العوملة
ال��ت��ي ت��ن��ب��ث��ق م���ن احلداثة
امل��ادي��ة بخ�صائ�صها تلك،
تهدد
على خم��اط��ر ع��دي��دة ّ

الهوية والثقافة الوطنيتني
يف �آن واح���د ،م��ا ي��ؤك��د قوة
الرتابط والتالزم بني الهوية
والثقافة �أياً كانتا ،وهو الأمر
الذي ي�ستدعي تقوية العالقة
الرئي�سي من
بني العن�صرين
نْ
عنا�صر الكيان الوطني للأمم
وال�شعوب :الهوية والثقافة؛
لأن يف احلفاظ على الهوية
والثقافة وقاي ًة من ال�سقوط
احل�ضاري ،و�صيانة للذات،
وت���ع���زي���زاً ل���ل���ق���درات التي
الت�صدي بها ل�ضغوط
ميكن
ّ
التح ّديات مهما تكن.
و�إذا �أريد للثقافة �أن تكون
ثقافة م�ؤثرة يف ع�صر العوملة
اجلارف ،و�أن ت�أتي يف �أعلى
�سلم الأول��وي��ات يف املجتمع
وحتافظ على هويته وكيانه،
فال بد �أن حتتكم �إىل �سلطان
العقل؛ لأن الثقافة العقالنية
هي الأقدر على �صيانة الوعي
ال��ف��ك��ري ،والأك��ث��ر �صالبة
يف حماية مقومات الهوية،
ف�لا هوية ب�لا �إن��ت��اج فكري
ح�����ض��اري ،وال �سبيل �أمام
ال���دول العربية لالنخراط

بكفاءة واقتدار يف املنظومة
الإن�سانية بكل �أبعادها �إال
بجبهة ثقافية ع��ت��ي��دة ،مع
النقد العلمي البناء وحترير
املجتمع م��ن �أ���س��ر الثقافة
التقليدية التي تعتمد على
ق��ي��م ال��ت��واك��ل واال�ست�سالم
واخلرافة وال�سحر وال�شعوذة
وال��ت��ع��� ّ��ص��ب والأ����س���اط�ي�ر،
ال�سيما يف هذا الع�صر الذي
دخلت العوملة بنيانه ون�سيجه
وكل جزء من �أركانه.
لقد �أجنزت العوملة عملية
تدمري بع�ض مقومات الهوية
الوطنية والثقافة ال�سائدة
يف ع��دد من ال��دول العربية
الأك�ثر انخراطا يف العوملة،
وا�ستطاعت �أن ت�ضعف من
مكانة اللغة العربية وحت ّل
حم��ل��ه��ا الإن��ك��ل��ي��زي��ة كلغة
تخاطب ،وتن�شر فكراً وثقافة
م��وح��دي��ن داخ���ل جمتمعات
تلك الدول ،مع الرتكيز على
ال�شباب باعتبارهم يتطلعون
�إىل كل جديد ويتمردون على
املوروثات� ،إ�ضافة �إىل �أنهم
الفئة الن�شيطة التي �ستتوىل

قيادة جمتمعاتهم.
�إن ال��ع��ومل��ة مبظاهرها
املختلفة زعزعت ثقة ال�شباب
يف هويتهم وثقافتهم وعاداتهم
وت��ق��ال��ي��ده��م ،وح� َّب��ب��ت��ه��م يف
امل��ج��ت��م��ع��ات ال��غ��رب��ي��ة وبكل
�شيء غربي ،بل �أ�صبح لدى
كثري من ال�شباب انهزامية
وفقدان للهوية �أمام معطيات
التقنية والثقافة الغربية.
و�أوجدت العوملة لدى ال�شباب
�أمن��اط�اً ا�ستهالكية جديدة،
ل��ع��ل م���ن �أب�����رز مظاهرها
ان��ت�����ش��ار امل��ق��اه��ي ومطاعم
الوجبات ال�سريعة ،و�أمناطا
ت��رف��ي��ه��ي��ة ت����أث���رت بالفكر
والفل�سفة الغربيني ،تخالف
قيم املجتمعات العربية وتثري
ن��وازع العنف واجلن�س لدى
ال�شباب ،مما ك��ان له ت�أثري
�سلبي يف تفكري ك��ث�ير من
ال�شباب و�سلوكه.
�إن ال���ت���ح��� ّدي���ات التي
تفر�ضها العوملة على الهوية
والثقافة ال تكون بالهروب
منها �إىل الأم���ام؛ لأن ذلك
ي�ؤدي �إىل الذوبان وال�ضياع،
وكذلك هي احلال مع الهروب
�إىل اخل��ل��ف وال��ت��م�تر���س يف
الظالم؛ لأن ذلك ي�ؤدي �إىل
التج ّمد واالنغالق وال�ضياع.
بل يكون بال�سري وفق �أ�ساليب
ح�����ض��اري��ة ع�����ص��ري��ة ،بحيث
ميكن اال�ستفادة من التجارب
احل�����ض��اري��ة ل���دول حافظت
على هويتها دون الذوبان
يف ال���ع���ومل���ة ،ومت��ك��ن��ت من
حماية ثقافتها دون الو�صول
�إىل حالة اجلمود يف ظالم
املا�ضي و�أوهامه.
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التــــراث

ال�شيخ نا�صر �صباح الأحمد ال�صباح يف حفل االفتتاح

حتــــــف آثــــــــاريــــة
نادرة في  4معارض احتضنتها

“دار الآثــــــار”

الرتاث الإن�ساين يف �ضيافة الكويت
الهوية  -خاص

ا�ست�ضافت دار الآث��ار الإ�سالمية �أربعة معار�ض فنية
ً
حتفا �آثارية تعرب عن املعاين الإن�سانية
عاملية ت�ضمنت
اخلالدة التي يحملها تراث الب�شرية املنت�شر يف �شتى
�أنحاء العامل وتظهر وفاء الكويت لذلك الرتاث العظيم.
ا�س���تهلت اال�ست�ض���افة
بحف���ل افتتاح حظ���ي برعاية
ح�ضرة �ص���احب ال�سمو �أمري
البالد ال�ش���يخ �صباح الأحمد
اجلاب���ر ال�ص���باح ،وح�ض���ره
ممثل �س���ــــم ّوه وزير الإعالم

وزير الدولــــة ل�ش�ؤون ال�شباب
ال�ش���يخ �س���لمان احلم���ود
ال�ص���باح� ،إ�ضافة �إىل ح�ضور
ر�س���ــمي و�شعبي تقدمه وزير
�ش����ؤون الدي���وان الأم�ي�ري
الـــ�شيخ نا�صر �صباح الأحمد

ال�ص���باح ووزيــــــــ���ر الثقاف���ة
والإر�شــــــاد الإ�ســـــــــالمي يف
جمهــورية �إيران الإ�س�ل�امية
الدكتور �سيد حممد ح�سيني
ووزي���رة الثقـــــافة يف مملكة
البحري���ن ال�ش���ـــيخة م���ي �آل
خليفـــــة والــــ�سيدة الأولـــــــى
يف جمــــــــهوري���ة املـــــالديف
الزائــرة للبالد.
وح�ض���ر حف���ل افتت���اح
املعار����ض �أي�ض���اً �أول خب�ي�رة
يف احلفائ���ر الأثري���ة يف

اخللي���ج ال�ش���يخة هي���ا بنت
علي �آل خليفة ،ومدير مركز
الرتاث ال���دويل يف البحرين
ال�ش���يخ خليفة ب���ن �أحمد �آل
خليف���ة ،فيم���ا مث���ل اململك���ة
العربي���ة ال�س���عودية الدكتور
�أحمد الزيلعي ع�ض���و جمل�س
ال�ش���ورى ،والدكت���ور �س���عد
الرا�ش���د ممث ً
ال وزير الرتاث
ال�س���عودي �ص���احب ال�س���مو
امللك���ي الأم�ي�ر �س���لطان ب���ن
�س���لمان �آل �س���عود� ،إ�ض���افة
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وزير الإعالم ال�شيخ �سلمان احلمود

ال�شيخة ح�صة ال�صباح امل�شرف
العام لدار الآثار

بدر البعيجان يلقي كلمته

وزي � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ر اإلع � � � � � � � � � � � � �ل � � � � � � � � � � � � ��ام:
ت � � � ��راث� � � � �ن � � � ��ا ه � � � ��وي � � � � �ت � � � � �ن � � � ��ا ...إن ل � � � � ��م ن � � � �ح � � ��اف � � ��ظ ع � � �ل � � �ي� � ��ه ف � � �ل � ��ا م� � �س� � �ت� � �ق � �ب� ��ل ل� �ن ��ا
ح� � � � � � � � � � �ص � � � � � � � � � ��ة ال� � � � � � � � � � �ص� � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � ��اح:
اإلن � � � � �س� � � � ��ان ه � � � ��و ال � � �ع � � ��ام � � ��ل امل � � �ش � � �ت � � ��رك ب � �ي� ��ن امل � � � ��اض � � � ��ي واحل� � � � ��اض� � � � ��ر وامل� �س� �ت� �ق� �ب� ��ل
ب � � � � � � � � � � � � � � � � ��در ال � � � � � � �ب � � � � � � �ع � � � � � � �ي � � � � � � �ج� � � � � � ��ان:
إن م��ا حت��وي��ه امل �ع��ارض األرب �ع��ة م��ن معنى م��دّ ج�س��ور ال�ث�ق��اف��ة ب�ين ال�ك��وي��ت والعالم
�إىل وف���ود رفيع���ة من كل من
قط���ر والإم���ارات و�س���لطنة
عمان ،و�ضيوف من املتاحف
العاملية ،منه���م مدير متحف
الع���راق الوطن���ي الدكت���ورة
�أمرية عي���دان الذهب ،ووفد
من وزارة الثقاف���ة اليونانية،
ومن متحف بناك���ي يف �أثينا،
ً
ف�ض�ل�ا عن ممثل���ي عدد من
املتاحف يف الواليات املتحدة
وبريطانيا وفرن�س���ا واليابان،
وخ�ب�راء يف جم���ال الآث���ار
واحلفائر.
ترجمة الوفاء
ويف كلم���ة حف���ل االفتتاح
ق���ال وزي���ر الإع�ل�ام ووزي���ر
�ش�ؤون ال�شباب ال�شيخ �سلمان

احلم���ود �إن���ه من���ذ �أن بد�أت
الكوي���ت نه�ض���تها الثقافي���ة
واحل�ض���ارية قب���ل �أك�ث�ر من
مئ���ة عام وهي وف ّي���ة لرتاثها
الإ�س�ل�امي و�آثارها القدمية،
وهذا يرتجم اليوم باحت�ضان
دار الآث���ار الإ�س�ل�امية �أربعة
معار����ض جدي���دة يف مقرها
باملركز الأمريكاين الثقايف.
و�أو�ضح �أن هذه املعار�ض
ت�ضم حتفاً من �أ�شهر املتاحف
يف �أرب���ع دول هي اجلمهورية
الإ�سالمـــــــــــــية الإيـــــــــرانية
وجمهوريــــــة �أفغانـ�ســــــــــتان
واجلمهوريـــة العــــــــــــراقيــــة
وجمهورية اليونان .وهي:
املعر�ض الأول (الدر املكنون

يف ع���امل الفن���ون) ،واملعر����ض
الث���اين (روائ���ع ال�ش���ـــرق
القديـــ���م) ،واملعر����ض الثال���ث
(الكويت يف ال�ش���رق القدمي)،
واملعر�ض الرابع بعنوان (حتف
من ال�شرق القدمي).
و�أ�ضاف�“ :إن مل نحافظ
عل���ى تراثن���ا ف�ل�ا م�س���تقبل
لنا ،فرتاثنا ه���و هويتنا التي
مت ّيزن���ا عن الآخرين ،بل هي
التي تفر�ض احرتام الآخرين
لنا وتق ّربنا منهم؛ والإ�س�ل�ام
زاخر باحل�ض���ارة الإن�س���انية
الت���ي ال تقل �إبداعاً عن بقية
احل�ض���ارات ،ومن واجبنا �أن
نتناق���ل هذا ال�ت�راث كحافز
للأجي���ال ال�ص���اعدة يثب���ت

هويته���ا ويدفعه���ا �إىل املزيد
من الإبداع فن�ستحق احرتام
العامل برقي واعتزاز”.
و�أعرب ال�ش���يخ �س���لمان
عن التقدير جلهود ال�ش���يخة
ح�صة �صباح ال�سامل ال�صباح
امل�ش���رف الع���ام ل���دار الآثار
الإ�س�ل�امية ،وذل���ك لل���دور
الإيجابي البارز الذي تقوم به
من خالل �أن�ش���طة الدار التي
جابت وجت���وب الع���امل على
مدى ثالثني عام���اً ومازالت،
ما و�ض���ع الكويت يف م�صاف
ال���دول الت���ي تعن���ى بالرتاث
الإن�ساين العربي والإ�سالمي.
وقال“ :لق���د حر�ص املجل�س
الوطن���ي للثقاف���ة والفن���ون
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التــــراث

ال�شيخ نا�صر �صباح الأحمد وال�شيخ �سلمان احلمود و�سط ال�ضيوف

والآداب ،م���ن خ�ل�ال عناي���ة
�أمين���ه الع���ام املهند����س علي
اليوح���ة ،على دعم جهود دار
الآثار الإ�سالمية لإجناح هذا
املعر����ض ال���ذي يك�ش���ف عن
مواط���ن اجلم���ال والف���ن يف
�ص���نعة الآثار وع���امل التحف
العريق���ة الـــت���ي جــــاب���ت
معار�ض الدنيا”.
وع�ب�ر ع���ن متنيات���ه ب�أن
تتحقق الأهداف املرجوة من
هذا املعر�ض ل�ص���الح العناية
بالآث���ار الإ�س�ل�امية عل���ى
م�ستوى عاملنا املعا�صر� ،آملني
يف امل�ستقبل القريب �أن نعمل
على بلورة ا�سرتاتيجية عربية
و�إ�س�ل�امية تهدف �إىل ن�ش���ر
االهتمام بثقافتنا و�آثارنا على
م�س���توى النا�ش���ئة وال�شباب،
وهو �شيء لن يتحقق من دون
جهودنا جميعاً.
بدوره���ا ،قالت ال�ش���يخة
ح�ص���ة ال�ص���باح�“ :إن هناك
�س����ؤالني يج���والن بخاط���ر
الكثريين :ملاذا ه���ذا التح ّول
يف امل���زاج الفن���ي ل�ص���احب
جمموع���ة ال�ص���باح الأثري���ة

ال�شيخ نا�ص���ر �صباح الأحمد
من اقتن���اء نفائ�س ما �أنتجته
احل�ض���ارة الإ�س�ل�امية �إىل
اقتن���اء نت���اج م���وروث ثقايف
حل�ضارات �س���ادت يف العامل
القدمي؟ وال�س�ؤال الثاين :و َ
مل
ال؟” .و�أجابت“ :جاء معر�ض
(الدر املكنون يف عامل الفنون)
ّ
ً
حماذيا ملعر����ض (روائع الفن

ال�شيخ نا�صر �صباح الأحمد �شارحاً لبع�ض املعرو�ضات

القدمي) يف حماولة لت�أ�ص���يل
رواب���ط ب�ي�ن الظاهرت�ي�ن:
ظاه���رة ده�ش���تنا وتقديرن���ا
لإجن���ازات املا�ض���ي الرائعة،
وظاه���رة ولعن���ا و�ش���غفنا
بامل�س���تقبل ...والإن�س���ان هو
العامل امل�ش�ت�رك بني املا�ضي
واحلا�ضر وامل�ستقبل”.
وقالت ال�ش���يخة ح�ص���ة:

“ال �ش���ك عندي �أنك���م -و�أنا
معكم -ن�ش���عر بامتنان لكوننا
احلا�ضر املدرك لكونه همزة
الو�صل يف ا�ستح�ضار املا�ضي
والتطل���ع املحف���ز بالثق���ة
للم�س���تقبل؛ و�إدراكن���ا ه���ذا
يقودنا �إىل ت�س���ليط ال�ض���وء
عل���ى م���ا لدين���ا من ث���روات
ح�ض���ارية يف منطقتن���ا؛ ومن

حتف من �آالف ال�سنني
احتفى املعر�ض الأول (ال��در املكنون يف ع��امل ال�ف�ن��ون) بفنون ترتبط بالقر�آن
ال�ك��رمي م��ن خ�لال جمموعة م��ن التحف نظمت وف��ق ت�سل�سل زمني ي�ب��د�أ م��ن القرن
الأول للهجرة حتى القرن الثاين ع�شر للهجرة ،ويغلب على هذه التحف املخطوطات
القر�آنية و�أعمال فنية �أخرى كزمردة منقو�شة بالكتابات وحتف خزفية وخ�شبية و�أخرى
م�صنوعة من املعادن.
�أم��ا املعر�ض الثاين (روائ��ع ال�شرق القدمي) ف�ضمَّ �أك�ثر من مئة حتفة من بدائع
ما حتتويه جمموعة ال�صباح يعود تاريخها �إىل الفرتة بني الأل��ف الرابع قبل امليالد
ً
زمنيا �إىل �أربعة �أق�سام هي :الع�صر الربونزي والع�صر
والقرن ال�سابع امليالدي ،وينق�سم
احلديدي والع�صر الهلن�ستي وفنون املرحلة املت�أخرة من الع�صر القدمي.
واملعر�ض الثالث ُ
املعار من متحف الكويت الوطني بعنوان (الكويت يف ال�شرق
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هن���ا ج���اء معر����ض (الكويت
يف الف���ن الق���دمي) مبجموعة
خمتارة ورائعة لتحكي ق�ص���ة
التفاعل احل�ضاري واملهم بني
الكويت ،تلك الرقعة ال�صغرية
القابعة على �ضفاف اخلليج،
والعامل الأو�سع؛ عامل �سادت
في���ه ح�ض���ارات �أف���رزت
للب�ش���رية الكتاب���ة والقوانني
والنظ���م الإداري���ة؛ ح�ض���ارة
بالد الرافدي���ن و�إمرباطورية
الأخمينيني وف�ض���اء بخترييا
وعامل الإ�سكندر العظيم”.
و�أ�ض���افت�“ :إن كال م���ن
هذه احل�ضارات متثلها حتفة
فنية ُمع���ارة من متاحف دول
�ش���قيقة و�ص���ديقة ح�ض���رت
لت�ش���اركنا االحتف���اء بالرتاث
الفن���ي للعامل الق���دمي ،وهذه
الدول ه���ي :جمهورية �إيران
الإ�س���ــــــالمية ،واجلمهوري���ة
العراقية ،وجمهورية اليونان،

وجمــــــهوري���ة �أفغان�س���ــــــتان
الإ�س�ل�امية؛ وهذه امل�ش���اركة
تذكرنا ب�أن الرتاث حم�ص���ول
�إن�س���اين ،ور�سالة من املا�ضي
للم�س���تقبل ،ولُق���ى يفهمه���ا
وي�ستقبلها اجلميع”.
وكان احلف���ل ب���د�أ بكلمة
من رئي�س اللجنة الت�أ�سي�سية
ل���دار الآثار الإ�س�ل�امية بدر
البعيجان �أ�ش���ار فيها �إىل ما
حتوي���ه املعار����ض الأربعة من
معنى مل ّد ج�س���ور الثقافة بني
الكويت والع���امل .وقال�“ :إن
هذه ال�سل�س���لة م���ن املعار�ض
تنطلق بهدف تواكب االهتمام
بتن���وع م�ش���ارب الثقاف���ات
الإن�سانية ...وال�شيخة ح�صة
ال�ص���باح تذكرن���ا دائم���ا ب�أن
املجموع���ة الفني���ة ملجموعة
ال�ص���باح متثل ج�س���راً يربط
احل�ض���ارات ويق ّرب التفاهم
واملحبة بني ال�شعوب”.

القدمي) هو نتاج احلفائر الأث��ري��ة يف ج��زر فيلكا و�أم النمل وعكاز ،ويعر�ض
ً
قطعا �أثرية نفي�سة يعود تاريخها �إىل الألف الثالثة قبل امليالد ،ومتثل ح�ضارة
وجم�سمات تعيد احلياة
ديلمون واحل�ضارة الهلن�ستية ،وحتتوي على �أختام
ّ
لق�ص�ص فا�ضت بها كتب التاريخ.
�أم��ا املعر�ض الرابع (حت��ف من ال�شرق القدمي) فا�شتمل على قطع من
�أجمل التحف و�أكرثها متيز ًا مُ عارة من متحف �أفغان�ستان ال��دويل ومتحف
بيناكي يف اليونان ومتحف �إي��ران الوطني ومتحف العراق الوطني .وي�ضم
املعر�ض حتفة من �أفغان�ستان تتمثل يف بقايا �سلطانية من الف�ضة تعود �إىل
 2200 - 1900قبل امليالد عرث عليها يف تل فلول �شمال �شرق �أفغان�ستان،
فيما ت�شارك اليونان بتمثال تراكوتا يعود تاريخه �إىل  300 - 250قبل امليالد،
وت�شارك �إي��ران مبجمرة من الربونز مت العثور عليها يف موقع �أرج��ان جنوب
ً
ً
برونزيا
متثاال
�شرق �إيران وتعود �إىل القرن الثامن قبل امليالد� ،أما العراق فقدم
ميثل ر�أ�س الإله ديوني�سو�س ويعود للقرن الأول امليالدي.
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من شهداء

خ��رج��ت غ ��ازي � ً�ة مع
زوج� �ه ��ا ف �ق �ت �ل��ت في
قبرص ودفنت فيها

جامع �أم حرام يف قرب�ص ،والتى
يق���ال �أن به���ا م�ش���هد �أم ح���رام

�شهيدة البـحر

بقلم  :عبداحلفيظ عبدالسالم
�إن للف�ضائل �أه ً
ال يعرفون
بها ،ولأهل اجلهاد وال�ش���هادة
�أه���ل يبحثون عنهما ،يحملون
�أرواحهم عل���ى �أكفهم طلبا ملا
عند اهلل م���ن الأجر واخلري،
وجن���ات عر�ض���ها كعر����ض
ال�سماوات والأر�ض يت�سابقون
�إليه���ا ،ولي�س عجيب���اً �أن نرى
ح���ب اجله���اد وال�ش���هادة يف
�س���بيل اهلل مي�ل��أ نفو�س���هم
ذكران���ا و�إناث���اً فرتاه���م ب�ي�ن
�أب و�أخ وزوج واب���ن و�ش���قيقة
كله���م ب�ي�ن جماهد و�ش���هيد،
فيالروع���ة ه���ذه الأنف�س وما
نالوه م���ن منزل���ة رفيعة عند
اهلل ور�س���وله ،وم���ن بني هذه
ال�ص���فوة املباركة كما جاء يف
�س�ي�ر �أعالم النب�ل�اء وتهذيب
الكمال و�أعالم الن�س���اء و�أ�سد

الغابة واال�س���تيعاب كانت (�أم
حرام بنت ملحان الأن�ص���ارية
 ر�ض���ي اهلل عنه���ا) وا�س���م�أبيه���ا مال���ك ب���ن خال���د ب���ن
زي���د ب���ن ح���رام ب���ن جن���دب
اب���ن عامر بن غن���م بن عدي
ب���ن النجار الأن�ص���ارية ،وهي
خالة ال�ص���حابي اجلليل �أن�س
ب���ن مالك خ���ادم ر�س���ول اهلل
 �ص���لى اهلل عليه و�س���لم ،-وا�ش���تهرت بكنيتها (�أم حرام)
ومل يقف الرواة لها على ا�سم
�صحيح غري ذلك.
كان���ت �أم ح���رام �إح���دى
الن�س���اء الالت���ي كت���ب له���ن
اخللود بني ن�س���اء الإ�سالم �إذ
�إنها عا�ص���رت �أحداث النبوة
يف املدين���ة املنورة ،وكانت من
الالئي حظني ب�صحبة ر�سول

اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لم،
فقد �أ�س���لمت وبايعت وذاقت
حالوة الإ�س�ل�ام ،فا�س���تقرت
حمبت���ه يف قلبه���ا النق���ي،
وبد�أت نف�سها ال�صافية ت�شرق
بن���ور النبوة ،وتفي����ض بالبذل
والإيثار واخلري ،ولعلها كذلك
م���ن امل�ؤمن���ات الالتي �ش���هد
اهلل �س���بحانه لهن وللم�ؤمنني
بكمال الإح�س���ان كما جاء يف
�س���ورة التوبة يف قوله تعاىل:
«وال�س���ابقون الأول���ون م���ن
املهاجرين والأن�ص���ار والذين
اتبعوهم ب�إح�س���ان ر�ضي اهلل
عنهم ور�ض���وا عنه و�أعد لهم
جنات جت���ري حتته���ا الأنهار
خالدي���ن فيها �أبداً ذلك الفوز
العظيم» (�آية .)100
لي����س عجيب���اً �أن تكون �أم
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مت� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ن � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ت
ال � � � � � � � � � � � � � � � �ش � � � � � � � � � � � � � � � �ه� � � � � � � � � � � � � � � ��ادة
ف � � � ��ي س� � �ب� � �ي � ��ل ال � � � �ل � � ��ه ...
ون � � � � � � � � � � � ��ال � � � � � � � � � � � � �ت � � � � � � � � � � � � �ه � � � � � � � � � � � ��ا
ج� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��زاء ص� � � � ��دق � � � � �ه� � � � ��ا
ت� � �ن� � �ت� � �م � ��ي إل� � � � � � ��ى أس� � � � ��رة
ك � � � � � � � � � � � � � � ��لُّ أف � � � � � � � � � � ��راده � � � � � � � � � � ��ا
م� � � �ج � � ��اه � � ��دون س� �ب� �ق ��وه ��ا
إل � � � � � � � � � � � � � ��ى ال � � � � � � �ش � � � � � � �ه � � � � � � ��ادة
حرام ممن يتمنني ال�ش���هادة،
فلقد ن�ش����أت يف ج���و يفي�ض
�أن�س���اً وحباً يف طلب ال�شهادة
واال�ست�ش���هاد يف �س���بيل اهلل،
فلق���د كان زوجها الأول عمرو
بن قي����س بن زيد الأن�ص���اري
النج���اري من الذين �ش���هدوا
ب���دراً و�أح���داً وا�ست�ش���هد يوم
�أحد وابنها قي�س بن عمرو بن
قي�س �شهد بدراً و�أحداً ،ومات
�ش���هيداً م���ع �أبيه عم���رو يوم
�أحد ،ثم تزوجت �أم حرام من
عب���ادة بن ال�ص���امت بن قي�س
الأن�صاري ،وكان  -ر�ضي اهلل
عن���ه � -أح���د النقب���اء الذين
بايع���وا ر�س���ول اهلل � -ص���لى
اهلل عليه و�س���لم  -يوم العقبة
 ،وكان م���ن النقباء على قومه
وم���ن البدري�ي�ن ،ومل يتخلف
ع���ن غ���زوة مع ر�س���ول اهلل -
�ص���لى اهلل عليه و�س���لم  -ثم
كان م���ن �أبطال ح���روب الردة
و�ش���هد موقعة الريموك،وكان
وقا����ض يف
�أول معل���م للنا����س
ٍ
فل�س���طني  -كم���ا �أوردت كتب

ال�سرية  ، -وقد واله ذلك �أمري
امل�ؤمنني عم���ر بن اخلطاب -
ر�ضي اهلل عنهما ،و�شهد فتح
م�ص���ر ،وكان عل���ى ر�أ����س ربع
امل���دد ثم توج���ه ليخو�ض �أول
غ���زوة بحرية (لفت���ح قرب�ص)
ومعه زوجته �أم حرام  -وكان
البيت الذي ي�ض���م بني جنباته
الأختني �أم �س���ليم بنت ملحان
وهي �أم �أن����س بن مالك خادم
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه
و�س���لم  -و�أم ح���رام ،كان هذا
البي���ت م�ألفاً لر�س���ول اهلل -
�صلى اهلل عليه و�سلم  -ولقد
�س���ئل عن ذلك ف�أج���اب :ب�أنه
يوا�سي �أهله ،ومما قاله« :لقد
قت���ل �أخوهم���ا» فا�ست�ش���عاراً
بالوف���اء من الر�س���ول الكرمي
كان���ت زيارته لبيت �أم �س���ليم
و�أم حرام ويف ق�صة ا�ست�شهاد
�أخيهم���ا (حرام ب���ن ملحان )
م���ا ي�ش�ي�ر �إىل عظمة ما بلغه
الإمي���ان يف نفو�س �أفراد هذا
البيت الكرمي.
لقد خرج حرام بن ملحان

مع وفد الق���راء حام ً
ال كتاب
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه
و�سلم � -إىل عامر ابن الطفيل
وقد غدر بهم وكانوا �س���بعني
من ف�ض�ل�اء ال�ص���حابة علماً
وتق���وى ف�أحي���ط به���م وقتلوا
جميع���اً ،ولق���د ح���زن عليهم
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه
و�سلم -حزناً �شديداً.
عا�شت ال�صحابية اجلليلة
الكرمي���ة �أم ح���رام تتمنى �أن
تكون مع ركب ال�شهداء فكانت
ال�ش���هادة يف �سبيل اهلل ن�صب
�أعينه���ا و�أم ً
ال ت���ود حتقيقه ،
وت�س����أل ر�س���ول اهلل �-ص���لى
اهلل علي���ه و�س���لم � -أن يدعو
لها �إىل �أن ب�شرها بذلك ودعا
لها بال�شهادة  -قالت كما جاء
يف تهذيب الكمال ما �أورده �أبو
داود :ذكر ر�سول اهلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -غزاة البحر
فق���ال« :للهال���ك �أجر �ش���هيد
وللغري���ق �أج���ر �ش���هيدين» ،
فقلت  :يا ر�سول اهلل ادع اهلل
�أن يجعلني منهم فقال« :اللهم
اجعله���ا منه���م» .ويف حدي���ث
�ص���حيح �أخرجه البخاري عن
�أم حرام قالت� :سمعت ر�سول
اهلل � -ص���لى اهلل عليه و�سلم
 يقول�« :أول جي�ش من �أمتييغزو البح���ر قد �أوجبوا � -أي
وجبت لهم اجلن���ة  -قالت �أم
حرام :قلت يا ر�س���ول اهلل �أنا
فيهم؟ قال�« :أنت فيهم».
وانتق���ل النب���ي الكرمي -
�ص���لى اهلل عليه و�س���لم �-إىل
الرفي���ق الأعل���ى ،وه���و را�ض
ع���ن �أم ح���رام ،وج���اء عه���د
اخللف���اء الرا�ش���دين ،وكان���ت
�أعظ���م الفتوحات يف عهدهم

 ،وات�س���عت رقع���ة الإ�س�ل�ام
خارج حدود اجلزيرة العربية
ف�شملت م�ص���ر وال�شام وبالد
فار����س وقد رافق���ت �أم حرام
زوجها الفار����س البطل عبادة
بن ال�صامت يف كل �أ�سفاره.
ويف عه���د �أم�ي�ر امل�ؤمنني
عثم���ان ب���ن عف���ان يف �س���نة
�س���بع وع�ش���رين م���ن الهجرة
غ���زا معاوية بن �أبي �س���فيان
قرب����ص ع���ن طري���ق البحر،
وخرجت �أم ح���رام مع زوجها
غازي���ة ،وهنا تذكرت ب�ش���ارة
ر�س���ول اهلل � -صلى اهلل عليه
و�س���لم  -وم�ضت ال�سفن ت�شق
الأمواج �إىل �أن حطت رحالها
على �ش���واطئ قرب�ص وتدفق
اجلند منها و�أنزلوا رواحلهم،
وا�س���تعدوا للمواجه���ة بعد �أن
ق�ضوا على احلامية الرومانية
الت���ي واجهته���م هن���اك ،ث���م
�أخذوا يف ترتيب الزحف �إىل
قلب اجلزيرة.
ومم���ا يذك���ر كم���ا �أورد
�صاحب �أعالم الن�ساء ،ون�ساء
مب�ش���رات باجلن���ة وتهذي���ب
الكمال ودالئل النبوة للبيهقي
وغريه���م �أنه ُقدمت دابة (لأم
ح���رام) لرتكبه���ا فجفلت بها
ف�سقطت عنها �أم حرام فلفظت
�أنفا�س���ها يف ث���وان معدودات،
ولقيت ربها را�ض���ية مر�ضية،
ودفن���ت حي���ث �ص���رعت ،وال
يزال قربها ماث ً
ال للعيان على
�أر�ض قرب�ص تعلوه قبة ويتبعه
م�سجد ،وهو �شاهد حي على
�أن �أم حرام  -ر�ضي اهلل عنها
 من ال�ش���هداء وال�ص���احلنيفطيب اهلل ثراها وجعل نعيم
اخللد مثواها.
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«لوحـات مــــــــــن مدينتـــــــــنـــا القــــــدميــــة» إجناز ثان للفنان العائد من اإلبحار مع «أبناء السندباد»

خالد النم�ش ينب�ش من ذاكرة الكويت العتيق

�صوراً ...وال �أجمل
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بقلم  :محمد جمول
جلي ًا �أن الفنان
يف جمموعته اللونية الثانية« ،لوحات من مدينتنا القدمية» ،يبدو ّ
خالد من�ش النم�ش م�سكون بالكويت وتاريخها ويومياتها� ،إذ ي�صر على �إب��راز �أدق
تفا�صيلها يف جميع لوحاته .فمن خالل هذه املجموعة -ال�صادرة عن «مركز البحوث
والدرا�سات الكويتية» ،والتي ُّ
تعد امتداداً ملجموعة �أخرى �صادرة عن املركز ذاته
بعنوان»الإبحار على خطى �أبناء ال�سندباد» -ن�شعر �أن الكويت بالن�سبة �إىل الفنان
النم�ش هي نب�ض احلياة امل�ستمر� ،سواء يف الرب �أو البحر ،يف ال�شوارع ال�ضيقة والبيوت
الطينية� ،أو يف �سفن الكويتيني الذين جابوا البحار.

ل� � � ��وح� � � ��ات رواي � � � � � � � � � � ��ات حت� � � �ك � � ��ي ت� � � � ��اري� � � � ��خ ال � � � � � �ك � � � � ��وي � � � � ��ت ...ح� � � ��روف � � � �ه� � � ��ا م � � � � � � � ��آذن وب � � � � �ي� � � � ��وت وس� � � � � ��اح� � � � � ��ات وم� � �ق� � ��اه
ويف هذه الأع��م��ال ،التي
قدم لها مدير مركز البحوث
َّ
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبداهلل
نح�س بحركة
يو�سف الغنيم،
ُّ
�أنامل الكويتيني وهي تعمل
من دون توقف لتن�سج خيوط
التوا�صل الإن�����س��اين ،فتمد
ع����رى ال���ت�ل�اح���م الداخلي
وت��وث��ق �أوا���ص��ر العالقة مع
العامل اخلارجي ب�شكل يومي
ومبا ي�شكل �صريورة احلياة
ال��ي��وم��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ة مل��خ��ت��ل��ف فئات
ال�شعب الكويتي.
و�إذا ما تذكرنا جمموعة
الفنان النم�ش الأوىل (الإبحار
على خطى ال�سندباد) ،جنده
مهتماً بر�سم حركة االمتداد
ن��ح��و اخل�����ارج ع�ب�ر ترحال
�ج��ار الكويتيني
ال�سفن وال��ت� ّ
�إىل خمتلف موانئ البلدان
القريبة والبعيدة .ويف املقابل
نراه يف «لوحات من مدينتنا
القدمية» يركز بهدوء على
تقدمي ال��ع�لاق��ات الداخلية
غ�ي�ر امل���رئ���ي���ة ،م���ن خالل
ت�����ص��وي��رك��ل امل�����ش��اه��د التي

ميكن �أن تكون م�سرحاً للفعل
االجتماعي .ولذلك نتعرف
ع��ل��ى م�����س��اج��د وديوانيات
و�ساحات ومدار�س ومبان من
الكويت القدمية ،وخمتلف
الأم��اك��ن التي ت�شكل م�سرح
الفعل واحلياة كما �ص ّورتها
الكامريا ذات يوم.
ذكريات املكان
�إنه التعلق باملكان باعتباره
جمموعة ذكريات ت�شكل �شيئاً
من ذات الإن�سان الذي ال يريد
لها �أن تفلت منه ،وال يريد

لذاته �أن تخرج منها .وهذا
الفعل بحد ذاته عملية بعث
و�إحياء فني لفرتة كان ميكن
�أن متوت ومتحى من الذاكرة،
لوال ري�شة فنان خلدتها ب�شكل
يمُ ّكننا من ا�ستدعاء كثري من
ال��ذك��ري��ات وا�شتمام رائحة
كثري من اللحظات التي ت�شد
امل���رء �إىل امل��ا���ض��ي ،وت�سهم
يف خلق عملية التوا�صل بني
الأج��ي��ال ...حلظات طواها
الزمن ،لكنه عجز عن دفنها
وح��ج��ب عطرها ،ف�أعادها

الفنان النم�ش ع�بر �ألوانه
و�أ�شكاله وخطوطه.
بب�ساطة ،ميكن القول �إن
هذه الأعمال ت�ؤرخ فنياً للحياة
الكويتية بتفا�صيلها ال�صغرية
و�صورتها الإجمالية ،مبا يف
ذلك املعمار الكويتي التقليدي
وتفا�صيل احل��ي��اة اليومية
للمواطن الكويتي يف خمتلف
�أ�شكال ن�شاطه .ولذلك نحن
�أم��ام لوحات تقدم م�شاهد
خمتلفة من احلياة ،ي�ساهم
فيها ال��رج��ال والن�ساء عرب
مم��ار���س��ة ن�شاطهم اليومي
املعتاد يف حياة �أي �شعب.
وه��ك��ذا جن��د �أنف�سنا �أمام
بانوراما احلياة ،التي ت�شمل
الغو�ص والن�شاط التجاري
وال��ن�����س��اء امل��ت��وج��ه��ات �إىل
البحر لغ�سل مالب�س الأ�سرة،
و�صوال �إىل حركة «الكندري»
 ال�سقاء وه��و يحمل املاءالقادم من �شط العرب �إىل
�أبواب تنتظره ب�صمت وهدوء
يف لوحة م�أخوذة عن �صورة
من «�شركة نفط الكويت».
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نحن �إذاً �أمام جمموعة
من الأع��م��ال ت�سلط ال�ضوء
ع��ل��ى ج���وان���ب م���ن احلياة
ال�سيا�سية الكويتية املا�ضية،
التي ك��اد يطويها الن�سيان؛
ورمبا يكون �أهمها ا�ست�ضافة
ال�شيخ خزعل حاكم املح َّمرة
ع�ب�ر ت��ق��دمي دي���وان���ه ال���ذي
حت ّول لبع�ض الوقت �إىل مقر
ملتحف الكويت الوطني .وهذه
حلظة �سيا�سية مهمة من
تاريخ املنطقة قد ال يعرفها
�إال قلة من الأجيال الالحقة
لذاك احلدث.
ع�بر ل��وح��ات��ه املتعددة،
يعيد الفنان النم�ش بناء كويته
التي حر�ص �أن تكون متكاملة
ترا�ص
دافئة متما�سكة عرب
ّ
منازلها ،كما يف اللوحة التي
ت�ص ّور «احل���ي القبلي» من
الواجهة البحرية ،حيث تبدو
املنازل مثل حروف متالحمة
يف جملة كتبت بطريقة فنية.
وال�����ش��يء ذات���ه ينطبق على
ل��وح��ة ال�سفن ال��را���س��ي��ة يف
«نقعة ال�شمالن» يف «احلي
ال�شرقي» من مدينة الكويت،
حيث نحن �أمام حروف نافرة
تتكون من البيوت املتال�صقة
يف ل��وح��ة �صنعها �أك�ث�ر من
فنان� ...أما يف لوحة «مدر�سة
الأحمدية» ،التي كانت ثاين
مدر�سة نظامية يف الكويت،
فتبدو املدر�سة ع�ضواً ممتداً
من اجل�سد الكويتي املتمثل
بامتداد متالحم من البيوت
التي تكاد ت�شكل كتلة واحدة،
ك�أنها املجتمع الكويتي وقد
امتد عرب البحر من خالل
ال�سفن الرا�سية على امتداد

ح � �ض � ��ور امل � �س � �ج ��د ف � ��ي م� �ع� �ظ ��م ال� � �ل � ��وح � ��ات ي � ��ؤك � ��د أن
ال� � �ت � ��د ّي � ��ن ح � ��ال � ��ة ط �ب �ي �ع �ي ��ة ف � ��ي احل � � �ي � ��اة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة

الواجهة البحرية .وامل�شهد
ذات��ه تعك�سه لوحة الواجهة
البحرية ملدينة الكويت ،حيث

ت�شكل املنازل م�شهداً واحداً
م��ع �سفن الغو�ص الرا�سية
بانتظار املو�سم التايل.

م�شاهد تعك�س واقع ًا
مقابل هذا امل�شهد املكثف،
يقدم الفنان النم�ش مفردات
هذه ال�صورة الإجمالية عرب
ت��ف��ا���ص��ي��ل خم��ت��ل��ف��ة �شكلت
احل��ي��اة الكويتية ب�إيقاعها
اليومي ،مثلما يقدم التفا�صيل
امل��ع��م��اري��ة ال��ت��ي ك��ون��ت هذه
ال�صورة الكلية ،وك�أنها رواية
ح��روف��ه��ا امل������آذن والبيوت
وال�ساحات واملقاهي .وهكذا
جند اهتماماً خا�صاً ببيوت
���ض��م��ت ع����ائ��ل�ات كويتية
ك��ان لها دور ب��ارز يف �صنع
ت��اري��خ ال��ك��وي��ت ال�سيا�سي
واالقت�صادي واالجتماعي.
ومثال ذل��ك «منزل اخلالد»
و»ع��م��ارة العي�سى» و»منزل
نا�صر النجدي» و»بيت البدر»
�أو «ديوان ال�شمالن» يف احلي
ال�شرقي ملدينة الكويت...
وهذه كلها ال ت�ستمد قيمتها
م���ن ك��ون��ه��ا جم���رد �أ�شكال
معمارية ،و�إمنا لأهمية الدور
االج��ت��م��اع��ي ال��ك��ب�ير الذي
لعبته هذه العائالت يف حياة
الكويتيني.
ومثلما ي�شكل ك��ل بيت
من هذه البيوت املنفردة لبنة
يف ج��دار احل�صن الكويتي
الذي ي�ص ّوره الفنان النم�ش،
ه��ن��اك اه��ت��م��ام بالتفا�صيل
الأخرى التي تك ّون هذا الكل.
فامل�ساجد وم�آذنها جزء دائم
احل�������ض���ور يف ال��ك��ث�ير من
لوحات الفنان ،وك�أنه بذلك
يقول �إن التقوى والتد ّين حالة
طبيعية يف احلياة الكويتية،
�سواء كجزء من احلي �أو من
ال�سوق؛ وهكذا نالحظ �أن
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امل�سجد جزء �أ�سا�سي من كل
م�شهد كويتي� .إن��ه جزء من
البيوت الكويتية الكبرية التي
�ضمت عائالت كويتية عرفت
ب�أهمية دوره���ا االجتماعي
و�أهمية ن�شاطها التجاري؛
وهو �أي�ضا جزء من كل �شارع
و�سوق.
ويف ل����وح����ة «م�سجد
ال�����س��وق» جن��د م��ك��ان �اً �آخر
ي�ص ُّر على احل�ضور والبقاء
ك��ج��زء م��ن ح��ي��اة الكويتيني
خارج حلظات التعب والعناء.
�إن���ه «ق��ه��وة ب��ون��ا���ش��ي» التي
تعد م��ن �أ�شهر املقاهي يف
الكويت .ولكن بقدر ما يلفت
انتباهنا يف هذه اللوحة بروز
قامة امل�سجد الكبرية ب�ألوانه
ال��ف��احت��ة و�أب���واب���ه العالية
امل�شرعة ومئذنته املطلة من
ع��ل ع��ل��ى م��ا ح��ول��ه��ا ،جند
القهوة متوا�ضعة �شبه متوارية
وراء اللون الداكن ...يف ذلك
ك��ل��ه ،ي��ب��دو ال��ف��ن��ان النم�ش
متم�سكاً بكل التفا�صيل التي
يريد بقاءها حا�ضرة يف حياة
�أبناء الكويت ،بغ�ض النظر
عن الزمن.
ت�أريخ بالري�شة
م��ن ال��وا���ض��ح �أن الفنان
ال��ن��م�����ش �أراد ل��ري�����ش��ت��ه �أن
تكون �أداة ت�أريخ ال تغفل عن
ت�سجيل الأ�شياء والأحداث
التي ميكن للذاكرة �أن تن�ساها
م��ع تعاقب الأج��ي��ال وتبدل
الأح�������وال؛ ول���ذل���ك حر�ص
على تثبيت حلظات مل تعد
قائمة يف احل��ي��اة احلديثة،
وال تعرف الأج��ي��ال التالية
عنها �شيئاً �سوى ما حفظه

ّاب وفنانون ،والنم�ش واحد
كت ٌ
منهم ...ومثال ذلك اللوحة
ال��ت��ي ت�����ص � ّور ال��ن�����س��اء وهن
يحملن املاء العذب املحمول
م��ن �شط ال��ع��رب .ويف ذلك
ا���س��ت��ح�����ض��ار ل�����دور امل�����ر�أة
الكويتية يف احلياة اليومية
ال��ت��ي ك��ث�يراً م��ا ك��ان َرجلها
يغيب عنها ال�شتغاله بالغو�ص
�أو الرحالت التجارية .وهذا
م��ا جن���ده يف ل��وح��ة �أخ���رى
ت�صورهن يف ال��ط��ري��ق �إىل
البحر لغ�سل املالب�س .ويف
اجل����زء الآخ����ر م��ن اللوحة
ن�شاهد احل���راك املعماري
ال���د�ؤوب عرب عمل البنائني
يف ت�شييد منزل.
ويف ج���ان���ب �آخ������ر من
�أعمال النم�ش ،هناك اهتمام
بالأ�سواق الكويتية التي كانت
والت����زال ج����زءاً م��ن احلياة
ال��ي��وم��ي��ة يف جمتمع عرف
بن�شاطه التجاري منذ القدم.
ولأن �شكل ه���ذه الأ�سواق
ق��د تغيرّ عما ك��ان عليه يف
املا�ضي� ،أ�صبح دور ال�صورة

وال��ل��وح��ة الفنية ب��دي� ً
لا عن
الذاكرة ،عرب تقدمي الأ�سواق
املغطاة بالعري�ش واخل�شب
لوقاية املارة والباعة من حر
ال�صيف ومطر ال�شتاء ،كما يف
لوحة ت�ص ّور املدخل ال�شمايل
لـ»�سوق واج��ف» وغ�يره بعد
�أن غ���اب ه���ذا ال�����ش��ك��ل من
الأ�سواق لتحل حمله الأ�سواق
احلديثة املغلقة واملك َّيفة.
� ...إ���ض��اف��ة �إىل هذه
اجلوانب املختلفة ،جند �أن
لوحات النم�ش حتافظ على
ذاك�����رة امل���ك���ان ،م���ن خالل
تقدميها املباين التي كانت
�أم��اك��ن الن��ط�لاق ن�شاطات
الدولة احلديثة ،مثل مكتب
ال�بري��د واجل���م���ارك ودائ���رة
املعارف وغريها.
وهكذا نالحظ �أن الفنان
متم�سك مبا�ضي
خالد النم�ش
ِّ
الكويت ،وم�ص ٌّر على تخليد
حمطاتها التاريخية املهمة،
م��ن خ�لال جت�سيده باللون
والري�شة الأماكن التي احتوتها
و�شكلت وعاء ذاكرتها.
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يـــــــــــــــــــوم

ال�صرح ومن خلفه قرية �سخنني

فضاء للذكرى ورمز للكفاح ّ
خططه ونفذه فنان اجلداريات عبد عابدي

«�صــرح �شــهداء يـــوم الأر�ض»

عهـد انتماء �أبدي �إىل
بقلم  :محمد األسعد

“يوم الأر�ض” كان يوم ًا م�شهوداً يف فل�سطني املحتلة ،فقد جاء تعبرياً عن انتفا�ضة فل�سطينية �ضد م�صادرة �أرا�ضي
قرية “�سخنني” الفل�سطينية (حواىل � 20ألف هكتار) يف �سياق ا�ستكمال تهويد اجلليل الفل�سطيني الذي خططت له
�سلطات االحتالل ال�صهيوين ،وبد�أت تنفذه بناء على اقرتاح ممن يطلقون عليه “حاكم اجلليل” �آنذاك.

وفور الوعي مبا يخطط
له املحتلون ،الذين �صادروا
وا�ستعمروا �أرا�ضي ما يقارب

 500قرية فل�سطينية يف العام
 1948بعد قتل وتهجـــــــري
���س��ك��ان��ه��ا وت���دم�ي�ره���ا ،ثم

وا���ص��ل��وا ح��م�لات تهويد ما
تبقى يف �أيدي الفل�سطينيني
يف ال�سنوات الالحقة؛ �أطلق

ر�ؤ�ساء البلديات الفل�سطينية
ن���داء ل�ل�إ���ض��راب والتظاهر
ومواجهة حملة امل�صادرة...
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واجهة ال�صرح الأوىل

كان ذلك يف  30مار�س 1976؛
وحدثت التظاهرات الكربى
يف قرى “�سخنني” و”عرابة”
و”دير حنا” .ويف مواجهة
ه��ذه ال��ت��ظ��اه��رات ا�ستخدم
جي�ش االح��ت�لال ال�صهيوين
احلي ،فقتل �ستة
الر�صا�ص
ّ
متظــــاهرين وجرح الكثريين،
ومل ين�س ال�شعب الفل�سطيني
ال����رازح حتــــــت االحتالل
�أ�سماء ال�شهداء :خري حممد
يا�سني من “ع ّرابة” ،ورجــا
قا�سم �أبـو ر ّي��ا وخ�ضر عبد
خاليلة وخديجة �شوحانا من
“�سخنني” ،وحممد طه من
“كفر كنة” ،ور�أفت زهريي من
“نور �شم�س” الذي �أطلق عليه

الر�صا�ص يف “الطيبة”...
و�أ�صبح “يوم الأر�ض” عالمة
ب�����ارزة يف م�����س�يرة الكفاح
الفل�سطيني من �أجل الدفــــاع
عن الوطن وا�ســتعادة الأر�ض
امل�سروقة على يد امل�ستعمرين
ال�����ص��ه��اي��ن��ة ال���ذي���ن ج����ا�ؤوا
�إىل فل�سطني من خمتـــلف
ب��ق��اع الأر������ض الحتاللهـــا
وحمـــو طابعهــــــــا العربــــي
ِ
الفل�ســطيني� ،ســـكاناً ومدنـــاً
وقـــرى ووديـــاناً و�أنهـــاراً.
ً
ذكرى احلا�ضر وامل�ستقبل
ويف ال�سنوات الالحقة
على “يوم الأر�ض” ،الذي
�أ����ص���ب���ح ف�������ض���اء للذكرى
وجتديد الكفاح يتوافد �إليه

اجلميع ا�شتغل يف ت�شييد ال�صرح
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يـــــــــــــــــــوم

الفل�سطينيون من كل مكان،
ق ّرر الفنان الفل�سطيني عبد
ع��اب��دي العائد م��ن درا�سته
لفن اجل��داري��ات والت�صوير
يف مدينة در�سدن يف �أملانيا
ال�����ش��رق��ي��ة ،خ��و���ض جتربته
الأوىل يف التخطيط والتنفيذ
ل��ه��ذا ال�����ص��رح التذكاري؛
“�صرح �شهداء يوم الأر�ض”،
مع الفنان الأمل��اين كني�سبل،
ل��ي��ك��ون ك��م��ا ق����ال “ذكرى
احلا�ضر وامل�ستقبل ،ولرفع
ي��د الظلم واال���ض��ط��ه��اد عن
ال�شعب الفل�سطيني ،وال�شهادة
والق�سم على انتمائنا الأبدي
لهذه الأر�ض التي ا�ست�صرخت
�أبناءها للدفاع عنها”.
ي��ق��ول ال��ف��ن��ان عابدي
يف �شرح ه��ذا املعنى“ :لقد
�شعوب هذه الأر�ض
�أوجدت
ُ

خ�لال م�سريتها احل�ضارية
املبدعة تعابري عن مفاهيمها
ال��ف��ك��ري��ة ع��ل��ى �شكل رموز
و�شعائر تتجلى وا�ضحة يف

ا�ست�شهدوا لنحيا

املعابد وامل�ساجد و�أ�شكال
امل�سالت والن�صب احلجرية.
وخالل هذه امل�سرية الإن�سانية
وتعاقب الأجيال قد ت�صبح

هذه الأدوات والرموز تعابري
ع��ن ع��امل م�ضى وغ���اب يف
ط��ي��ات ال���زم���ن� ،إال �أن����ه ال
يمُ ��ح��ى ب��ل ت ��أخ��ذه الأجيال

الصــــــــــــرح ...مـــــــــــزار ًا
يف نهاية �شهر مار�س من العام � ،1978أقيم هذا ال�صرح التذكاري ،وا�ستغرق بنا�ؤه ب�ضع �ساعات ،وت�ضافرت لإجنازه جهود
عدد كبري من البنّائني من �سخنني ،فقامت �سلطات االحتالل ال�صهيوين باعتقال رئي�س بلدية �سخنني خالل عملية البناء بحجة
�أنه غري مرخ�ص ،بعد �أن كانت منعت �إقامته يف ميدان عام ،فا�ضطر القائمون عليه لإقامته يف مقربة �سخنني ...ويف  30مار�س
�أقام الفل�سطينيون احتفاالً ب�إزاحة ال�ستار عن ال�صرح ،ترافق مع م�سرية كبرية يف ذلك اليوم راقبتها طائرات املحتلني والتقطت
�صوراً للم�شاركني فيها .ومنذ ذلك اليوم �أ�صبح التجمع وامل�سري لإحياء يوم الأر�ض حدثا مركزياً يف الذاكرة الفل�سطينية اجلماعية.
ُّ
والينفك هذا ال�صرح يتح ّول يف اليوم الـ 30من �شهر مار�س كل عام ب�ؤر ًة لتذ ُّكر �أحداث “يوم الأر�ض” والكفاح من �أجلها ،وي�ستقطب
ً
ً
فعاليات تعك�س مك ِّونا من مكونات “يوم الأر�ض” يف الثقافة الفل�سطينية ،ويغدو م�سرحا تظهر عليه متغريات ن�ضال الفل�سطينيني
ال�سيا�سي والثقايف واالجتماعي يف كل مرحلة.
لقد �أ�صبح يوم الأر�ض حدثاً ،تتولد عنه �أحداث يف كل مرحلة ،ويتم �إحيا�ؤه يف القرى واملدن الفل�سطينية على نطاق وا�سع يف
بخا�صة ...ويف ال�سنوات الأخرية ،ومع ان�ضمام �آخرين �إىل قوافل �شهداء فل�سطني� ،أ�صبح هذا ال�صرح مزاراً يف
منطقة اجلليل
ّ
�أكتوبر من كل عام �أي�ضاً ،وهو ال�شهر الذي ا�ست�شهد فيه داخل فل�سطني املحتلة منذ العام  1948عدد من املتظاهرين يف انتفا�ضة
العام .2000
ومع مرور الأيام ،كربت مكانة هذا ال�صرح بو�صفه مكاناً مركزياً لإحياء ذكرى ال�شهداء يف الثقافة الوطنية ،وتر�سيخ الق�ضية
التي ا�ست�شهدوا من �أجلها ...الأر�ض.
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املتعاقبة �إىل حا�ضرها؛ هذا
احل��ا���ض��ر ال����ذي مل�����س��ت��ه يف
انت�صاب النخلة وعمق جذور
ال�����ص��ب��ار و���ش��م��وخ امل�سجد
املهجور و�أج��را���س الكني�سة
التي حال ال�صد�أ دون �أن تر ّد
ال�صدى مع متوجات احلزن
عرب الأجواء”.
ا�ست�شهدوا لنحيا
ويف ال�سنوات الأخرية
�أي�����ض �اً ،ورغ���م ت��ن��وع طبيعة
احل�شد الفل�سطيني �أمام هذا
ال�صرح �سنوياً� ،إال �أن كلمات
امل�شاركني من خمتلف القرى
تعود مرة بعد مرة �إىل الربط
بني الفل�سطينيني و�أر�ضهم.
وه����ي م��و���ض��وع��ة ال�صرح
املركزية؛ فهو بناء على �شكل
ت��اب��وت ذي �أرب���ع واجهات،
�ص َّبت
وع��ل��ى ك���ل واج���ه���ة ُ
الأ�شكال املنحوتة نحتاً نافراً
م��ن م��ادة الأمل��ن��ي��وم بطريقة
ت��ب��دو معها �شبيهة بالطني
حني يُ َ
نظر �إليها عن بعد...
على الواجهة الأوىل ي�شاهَ د
�شخ�ص منحوتٌ يحمل �سلة
ٌ
ك��ب�يرة مم���ل���وء ًة ح��ب��وب �اً� ،أو
�صخرة كبرية ،و�إىل جواره
�شخ�صان ينحنيان جلمع
ثمار احل�صاد .وعلى الواجهة
الثانية جتد ت�شخي�صاً نحتياً
المر�أة حتمل بني يديها بذوراً.
وعلى الواجهة الثالثة منحوتة
متثل امر�أتني راكعتني تندبان
وتغطيان وجهيهما ب�أيديهما،
وتظهر بني امل��ر�أت�ين كلمات
بالعربية“ :لقد م��ات��وا من
�أجل �أن نحيا ...فكتبت لهم
احلياة� ...شهداء الدفاع عن
الأر�ض  30مار�س .”1976

�إ�ضافة �إىل هذا نق�شت �أ�سماء
ال�����ش��ه��داء ال�����س��ت��ة و�أ�سماء
قراهم على هذه الواجهة.
وي��ظ��ه��ر ع��ل��ى حافة
الواجهة �إىل الي�سار ثقب متتد
منه ي ٌد �إما �أنها حتمل �شيئاً

�أو تطلب النجدة .الواجهة
ال��راب��ع��ة تخلو م��ن الكتابة،
نحت ميثل ج�سدين
وعليها
ٌ
ل�شخ�صني ممدين على الأر�ض
واح���داً ف��وق الآخ���ر يرمزان
لل�شـــهداء .ون�شــــــاهد بجوار

ال�صرح حمراثاً منف�ص ً
ال عنه،
يف �إ�شارة �إىل �أنه حني يُقتل
ال��ف�لاح��ون يُ�ت�رك املحراث
مك�سوراً ...ولكنه �أي�ضاً يظل
ن��دا ًء للأجيــــال لتم�سك به
مرة �أخرى.

الواجهة الثالثة

امر�أة تلتقط ثماراً ...وكتابة باللغتني الإنكليزية والعربية
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منطلقات الهوية الوطنية
يف التجربة امل�سرحية الكويتية

بقلم  :د .نادر القنّة
تقف الهوية الوطنية والقومية والدينية وال�سيا�سية
على النقي�ض مت��ام � ًا م��ن مفهوم اال���س��ت��ي�لاب ،مب��ا تعززه
م��ن خ�صو�صية ل��ل��ذات ال��ف��ردي��ة واجل��م��اع��ي��ة يف املجتمع
الإن�����س��اين ال����ذي ت��ت�����ش��اب��ك ف��ي��ه ال��ع��رق��ي��ات ،وتختلف
ف��ي��ه الأف���ك���ار  -ع��ل��ى ن��ح��و دمي��ق��راط��ي  -وت��ت��ع��دد فيه
التنظيمات احل��زب��ي��ة تبع ًا الخ��ت�لاف الأي��دي��ول��وج��ي��ات.

وفق ذلك  ،تلعب الهوية،
انطالقاً من مفهومها الفل�سفي
امل��ع��ا���ص��ر دوراً حم���وري���اً
وديناميكياً يف مواجهة طوفان
وطغيان العوملة ال�سيا�سية
واالق��ت�����ص��ادي��ة والثقافية
الناجتة عن تو�سع املفاهيم
ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة ،وال��ت��ي باتت
جتتاح العامل اليوم يف �شرقه
وغربه ،مبا حتمله من دعوة

مركزية �إىل تذويب الهويات
الثقافية ،وتفكيك الهويات
القطرية والقومية ،وحما�صرة
الهويات الدينية ،وتهمي�ش
الهويات ال�سيا�سية ..لتبدو
متمازجة مع بع�ضها البع�ض،
يف �صياغة �أح��ادي��ة معوملة،
ال تظهر الفروقات واحلدود
ال��ت��اري��خ��ي��ة واجلغرافية
والإرث��ي��ة فيها وا�ضحة بني

كتلة �شرقية و�أخ��رى غربية،
�أو بني جمتمع و�آخر.
فكرة الهوية يف الثقافة
لأن ف�����ك�����رة ال���ه���وي���ة
يف م��ف��ه��وم��ه��ا الفل�سفي
واالجتماعي تنطوي على معان
متعددة� ،أبرزها �أنها ت�سمي
وت�برز ومتيز وتظهر� ،أو كما
يجد فيها علماء ال�سيكولوجيا
�أن��ه��ا تنطوي على �إح�سا�س
ذاتي مقو للوحدة ال�شخ�صية
ولال�ستمرارية الزمنية� ،أو كما
يراها حقل العلوم ال�سيا�سية
يف مقاربته م��ع التف�سريات
ال�سيكولوجية� :أن��ه��ا تعبري
عن تفاعل وانتماء فكري �إىل
تنظيمات حزبية و�أيديولوجية

م��ع��ي��ن��ة مت��ت��ل��ك مفاهيمها
اخلا�صة التي تنا�ضل من �أجل
�إقرارها وحتقيقها على �أر�ض
الواقع �سواء يف �إطار الدولة
�أو البنية االجتماعية �أو حتى
القبلية �أو الأ�سرية.
لأن فكرة الهوية هكذا،
ف����إن ال��ع��ومل��ة مب��ا متتلك من
ق��وى �ضاربة وم ��ؤث��رة ف�إنها
ت�سعى �إىل اقتالع و�إلغاء كل
ما هو خا�ص ومتفرد ومتميز
يف املجتمعات الإن�سانية ،على
ن��ح��و يحقق ���س��ي��ادة الدولة
القطبية ال���واح���دة ،ومينح
ال�شركات متعددة اجلن�سيات
ال��ف��ر���ص��ة ل��ف��ر���ض هيمنتها
على ال�سوق العاملي والواقع
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ف� � � �ك � � ��رة ال � � �ه � � ��وي � � � ��ة ف � � � � ��ي م � � �ف � � �ه� � ��وم � � �ه� � ��ا ال � �ف � �ل � �س � �ف � ��ي
واالج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي ت� � �ن� � �ط � ��وي ع� � �ل � ��ى م � � �ع � � ��ان م � �ت � �ع� ��ددة

ال� � �ه � ��وي � ��ة ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ت � �ق� ��ف أم � � � � ��ام ط� � ��وف� � ��ان ال� �ع ��ومل ��ة
وت � � � �ع � � ��زز م � � ��ن م � � �ب� � ��دأ ال � � � � � � ��والء واالن � � � �ت � � � �م � � ��اء ل� �ل ��وط ��ن

االن���ح���ي���ازات ال���ت���ي تعتمد
على ال��ه��وي��ة الأيديولوجية
والهوية الدينية حتدد طبيعة
العالقة املجتمعية يف الداخل
وكذلك طبيعة العالقات مع
ال���دول ال��ك�برى يف املنظومة
اخلارجية ،كما �صارت تف�سح
ال��ط��ري��ق لتلك ال��ت��ي تعتمد
ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ة واحل�ضارة،
وبالتايل ف�إن حدود العالقات
ال�سيا�سية �صارت يعاد ر�سمها
ل��ك��ي ت��ت��واف��ق م���ع احل����دود
الثقافية والعرقية والدينية
واحل�ضارية.
ت����ب����ع����اً ل�����ذل�����ك ف�������إن
«الأي��دي��ول��وج��ي��ا ،وال��دي��ن من
�أهم حمددات الهوية ،ولذلك
ف ��إن��ه �إذا م��ا ق���رر الآخ����ر/
املغاير �إ�ضعاف هوية ما ،ف�إنه
يتخذها ه��دف�اً �أ�سا�سياً له
�أولوياته لينال منها يف حال
قراره لقهر ثقافة ما ،وتهديداً

القومية ،موظفاً بذلك الدين،
و�أي�ضاً الأيديولوجيا خلدمة
�أغرا�ضه تلك».
االرتقاء بالذائقة
ل��ذا ،كانت الهوية  -مبا
تعك�سه من دالالت وحمددات
 �ستظل ،ال�شغل ال�شاغلللحراك الثقايف والفني يف
�أي جمتمع �إن�����س��اين ،كونها
تعمل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز مو�ضوع
الوحدة الوطنية ،وت�ساهم يف
ن�شر ال��وع��ي بحقوق الذات
وح��ق��وق الآخ���ر ،على �أ�س�س
دميوقراطية �سليمة  ،كما �أنها
تعمل على االرتقاء بالذائقة
اجلمالية للمتلقي عرب �إك�سابه
م��ه��ارات احل����وار م��ع الآخر
وفق ما جت�سده البنية الفنية
للأعمال من مفاهيم تقوم على
احل��وار والتف�سري ،والت�أويل،
والتعود على املمار�سة النقدية
وا���س��ت��ق��ب��ال ال�����ر�أي الآخ����ر،
بو�صفها �صورة عليا من �صور
الفكر الدميوقراطي.
ال ميكن احل��دي��ث اليوم
عن فن م�سرحي �أو �سينمائي
�أو تلفزيوين �أو ت�شكيلي �أو
مو�سيقي � ..إل��خ منزوع من
ه��وي��ت��ه ال��ف��ن��ي��ة /الواقعية،
الرمزية ،التعبريية  ،العلمية،
العبثية - ،على �سبيل املثال
 ف�إنه ال ميكن احلديث عنذات الفن بال هوية فكرية/
م�ضامينية �سواء كانت دينية
�أو �أيديولوجية �سيا�سية� ،أو

االجتماعي .وبالتايل حتجيم
دور الأيديولوجيات املناوئة
ل��ل��ع��ومل��ة يف زواي������ا حزبية
�صغرية ،بحيث ي�سهل ك�سرها
متى �شاءت العقلية القطبية
ال�سلطوية ذلك ،ليت�سنى لها
الهيمنة على كل �شيء ،وفق
�إرادتها وم�صاحلها.
انفجار �أزمة الهوية
منذ مطلع العقد الأخري
من القرن الع�شرين� ،أي يف
ت�����س��ع��ي��ن��ات ال���ق���رن املا�ضي
�ساد يف العديد من القارات
والثقافات انفجار �أزمة هوية
ك��ون��ي��ة /ق��وم��ي��ة ،ووطنية،
و�سيا�سية،
وم���ذه���ب���ي���ة،
وع��ق��ائ��دي��ة ،ح��ي��ث ت�ساءل
النا�س - :من نحن؟
 ملن ننتمي؟ من هو الآخر؟ ملن ينتمي هذا الآخر؟ م��ا درج����ة ال��وع��ي بهويةالآخر؟
 ما درجة االعرتاف القانوينوالقيمي بحقوق الآخر تبعاً
لهويته؟
 كيف تتبدل الهوية �أو تتغري�أو تكت�سب �شراكات هويات
�أخرى مع الآخر؟
 �أي��ن ح��دود االزدواج��ي��ة يفالهوية؟
 ه���ل ه��ن��اك ه��وي��ة ثابتةو�أخرى متغرية؟
الهوية واالنحيازات
على ���ض��وء ذل��ك �صارت

لهويتها ،وك��ث�يراً م��ا يت�ضح
ذلك يف ح��االت االحتالل �أو
االحتواء �أو الهيمنة ب�صورها
املتفاوتة ،وذلك عرب عمليات
ال���غ���زو ال��ف��ك��ري ب�صورها
املتعددة ودرجاتها املتفاوتة،
فنجده ي�سعى لتفتيت وحدة
ال��دول��ة ال��ت��ي يُ��ف�تر���ض فيها
�أنها كيان متما�سك �إىل عدة
كيانات ه�شة ما بني طائفية ،
وعرقية  ،ومذهبية ،والهرولة
�إىل تعزيز ذل��ك ومنا�صرته
وت�أييده بحجة ال��رج��وع �إىل
اجل��ذور والأ�صول والتم�سك
ب��ه��ا يف �إ�����ص����رار م��ن��ه على
تفتيت ع�ضد الدولة القومية
واخ�تراق��ه��ا ،وب��ع�ثرة كيانها
املتما�سك كوطن ل��ه وحدته
وحركته التفاعلية بني جميع
طوائفه ك�شعب واحد ،في�سعى
�إىل �شرذمتهم و�إث���ارة الفنت
بينهم لينال من وحدة الدولة

ت�سجيل الحدى الفرق ال�شعبية الكويتية عام 1958م
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مذهبية �أو قومية �أو وطنية
تبعاً للأغرا�ض  ،واملقا�صد
ال��وظ��ائ��ف��ي��ة ل��ه��ذه التجربة
�أو تلك  ،ويف ال��وق��ت نف�سه
«ال ميكن ف�صل الهويـة عن
ت��راث��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي والثقايف
يف بعدها املكاين ،مبعنى ال
مي��ك��ن احل��دي��ث ع��ن الهوية
خ���ارج ح��دوده��ا اجلغرافية
و�إرث��ه��ا التاريخي ،فال هوية
دون ح��دود ال��زم��ان واملكان،
ويف هذا ت�أكيد على مدى ت�أثر
الهوية بالأحداث واملتغريات
ال��ت��ي حت���دث ع��ل��ى ال�ساحة
العاملية والإقليمية واملحلية»
وذل���ك وف���ق تعبري الباحثة
لطيـفة اب��راه��ي��م خ�ضر يف
درا�ســــتها القيمـــــة «هويتـــــنا
�إىل �أين؟!».
الهوية وامل�سرح
يلعب امل�سرح ال��ي��وم مبا
ميتلئ من �أدوات و�إمكانات
وم��ق��وم��ات وت����أث�ي�رات دوراً
ديناميكياً ب���ارزاً يف �صيانة
م��و���ض��وع ال��ه��وي��ة الوطنية
والقومية والدينية والإرثية
والتاريخية ،وتعزيز تر�سيخها
يف ذاك����رة امل��ت��ل��ق��ي ،وب�صفة
خا�صة يف م�سرح الأطفال،
والدفاع عنها با�ستماتة �شديدة
�أمام كل التيارات والثقافات
الواردة ،وهذا ال يعني يف حال
م��ن الأح���وال املطالبة بعزل
ثقافتنا وم�سرحنا عما يدور
حولنا �إقليمياً وقارياً ودولياً
من تغيريات وجت��دي��دات يف
الثقافة امل�سرحية ب��ل على
العك�س من ذلك متاماً فمثلما
قال املهامتا غاندي «�أريد �أن
تهب ث��ق��اف��ات ك��ل الأرا�ضي

ه����ذه ال�������ص���ورة اجل��م��ي��ل��ة وال���ق���دمي���ة ت��ـ��ـ��ـ��رج��ع �إىل ���س��ت��ي��ن��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ات القرن
امل��ا���ض��ي وه����ي جت��م��ع ب�ي�ن ك���ل م���ن  :م���ن ال��ي�����س��ار ���س��ع��د ال���ف���رج والراحلني
زك���ي ط��ل��ي��م��ات وخ���ال���د النفي�ســـي وغ����امن ال�����ص��ال��ـ��ـ��ـ��ـ��ح وج���ب���ار عبداملجيد

أس � � � � �ك � � � � �ت� � � � ��ش «أم ع � � � � �ن � � � � �ب� � � � ��ر» أس � � � � � � � � � ��س مل � � � � �ش� � � � ��روع
ال � � � �ه� � � ��وي� � � ��ة ال � � ��وط� � � �ن� � � �ي � � ��ة ف� � � � ��ي امل � � � � �س� � � � ��رح ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي
مبحاذاة منزيل ،وبكل حرية،
لكني �أرف�ض �أن �أنقلب بهبوب
�أي واحدة منها».
ه��ذا التم�سك مبو�ضوع
الهوية الوطنية داخ��ل �إطار
امل���م���ار����س���ة امل�����س��رح��ي��ة يف
الكويت ،كان من �أبرز الدوافع
التي �شجعت الرائد امل�سرحي
ال�����ش��ع��ب��ي حم��م��د الن�شمي
ل��ك�����س��ر م�������س���ار التجربة،
امل�سرحية ،البيـــــداغوجيــــــة،
وت��ق��دمي �إ�سكت�شات متثيلية
منطلقها الإكولوجية الثقافية
واالجتماعية الكويتية .بعد �أن
تر�سخ يف البالد تيار امل�سرح
املدر�سي البيداغوجي على يد
البعثة التعليمية الفل�سطينية
بدءاً من العام 1938م ،وفق
م��ا فر�ضته طبيعة املرحلة
التاريخــــية م��ن �إم��ل�اءات
و�إفرازات ثقافية تعليمية.
ففي الـــعام 1948م ،و�أثناء
ت��ق��دمي امل�سرحية الوعظية

(امليت احلي) ل�صالح املدر�سة
الأح���م���دي���ة ..ات��ف��ق حممد
الن�شمي م��ع �أ���س��ت��اذه حمد
الرجيب على تقدمي �إ�سكت�ش
متثيلي باللهجة ال�شعبية يف
اال�سرتاحة بعد عر�ض ف�صول
وم�����ش��اه��د (امل���ي���ت احل����ي)،
وك��ان ه��ذا الإ�سكت�ش يحمل
عنوان�( :أم عنرب) ،كما روى
ذلك خالد �سعود الزيد نق ً
ال
عن حممد الن�شمي ،و�أورده
يف كتابه التاريخي التوثيقي:
(امل�����س��ـ��ـ��ـ��رح يف الكـــويت
مــقاالت ووثائق).
يف ه���ذا الإ���س��ك��ت�����ش قام
حممد الن�شمي ب��دور املر�أة
(�أم عنرب)� ،أما حمد الرجيب
فقد قام بدور (عنرب) ،وقام
ب��دور (بكريي) �صديق عنرب
فهد الفار�س.
يف هذه املحطة الثقافية
الفنية امل�سرحية ،وم��ع هذا
الإ���س��ك��ت�����ش ك��ان��ت البداية

الأوىل للم�سرح يف الكويت
مع مو�ضوع الهوية الوطنية
وعالقتها بالدراما امل�سرحية،
وه���و ف��ع��ل ت��اري��خ��ي حممود
ل��ل��ث��ن��ائ��ي حم��م��د الن�شمي
و�أ����س���ت���اذه ح��م��د الرجيب،
حيث وجها بو�صلة الدراما
امل�سرحية يف الكويت باجتاه
الإكولوجية الثقافية ال�شعبية،
ل��ي��ب��د�أ امل�����س��رح يف الكويت
مرحلة جديدة مع مو�ضوعه
املركزي  -فيما بعد  -الهوية
الوطنية ،ولت�صبح يف مرحلة
اخلم�سينات وال�ستينات �شغله
ال�شاغل ،ب��ل ولتكون نقطة
الت�صادم ب�ين �أ���س��ل��وب زكي
طليمات يف العمل و�أ�سلوب
حممد الن�شمي ورف��اق��ه من
�أع�ضاء فرقة امل�سرح ال�شعبي..
فالأول �سعى لتكري�س مفهوم
الهوية القومية يف املمار�سة
امل�����س��رح��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ،عرب
ا�شتغاله العلمي املنظم الذي
ينه�ض على �أ���س�����س ور�شية
خمتربية ،فيما كان الثاين.
ي�سعى �إىل تكري�س مفهوم
الهوية الوطنية عرب ا�شتغاالته
ال�شعبية التي �أ�سا�سها املوهبة
والثقافة الذاتية للفنان  ..ال
�أود الدخول يف تفا�صيل هذا
الت�صادم بني االجتاهني فلكل
منهما �أ�ســبابه ومربراته.
وه���ذه ال��درا���س��ـ��ـ��ـ��ة ليـــ�ست
حملها ..ما يعنينا هنا ،هو
الثابت تاريخياً ب�أن �إ�سكت�ش
(�أم ع���ن�ب�ر) ك����ان املنطلق
الأ����س���ا����س���ي يف التجربة
امل�ســــرحية الكويتية لتكـري�س
م���ب���د�أ م�����ش��ـ��ـ��ـ��روع الهـــوية
الوطنية م�سرحياً.
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م�سرحية �أم عنرب
ونعود �إىل ما ر�صده وذكره
الباحث خالد �سعود الزيد
ح��ول ه��ذه ال��ت��ج��رب��ة ،كونها
ت�شــــكل البدايات الأوىل يف
�إط���ار ب��ل��ورة مفهوم الهوية
الوطنية..
ح��ي��ث ي��ق��ول�« :أم عنرب
ام��ر�أة �سوداء فقرية م�صابة
بلوثة عقلية وول��ده��ا عنرب
معتوه �أكل اجلدري وجهه .كان
قوي البنية غري �أنه ك�سول ال
يحب العمل ،ووالدته حري�صة
على الإنفاق عليه ،حتبه حباً
ج��م��اً ،ت�����س�ير يف الطرقات
وتقرع الأب��واب ت�ستجدي من
�أجله ..ويف �آخر حياتها كما
ي��روي الذين يعرفونها (وهو
م��ا مل ي��ذك��ر يف امل�سرحية)
�أدخلت م�ستـ�شفى املجاذيب
ثم �سكبت على نف�سها نفطاً
و�أ���ش��ع��ل��ت ال���ن���ار بج�سدها
وماتت رحمها اهلل.
وم�����س��رح��ي��ة (�أم عنرب)
فكاهية ترمي �إىل مكافحة
البطـــالة غـــري �أين �أراها
متثل منعطفاً يف تاريخ امل�سرح
يف الكويــــت.
فلقد ا�ست�ساغ املمثلون
جت���اوب اجل��م��ه��ور معهم يف
هذه امل�سرحية الق�صرية التي
قدمت باللهجة العامية ور�أوا
�أن العامية �أقدر على خماطبة
عقول النا�س ووجدانهم و�أقدر
على �إدخال الت�سلية والفكاهة
�إىل نفو�س امل�شاهدين  ،فهم
حري�صون على هذا اجلمهور
الفتي وه��م حري�صون على
االن���ف�ل�ات م��ن ق��ي��ود الن�ص
املكتوب بالف�صحى ،فالف�صحى

حممد الن�شمي

حمد الرجيب

ال � �ب � ��داي � ��ات األول � � � ��ى ك� ��ان� ��ت ل �ل �ن �ش �م��ي ول� �ل ��رج� �ي ��ب ...
واس � � �ت � � �م� � ��رت م � � ��ع أج � � �ي � � ��ال ف � ��رق � ��ة امل � � �س � � ��رح ال �ش �ع �ب ��ي
تقيدهم بن�ص مكتوب وعبارات
حم����دودة ،ال تتيح ملواهبهم
ال�بروز والعطاء كما يبتغون،
والف�صحى و�إن ا�ستطاعت �أن
تخفف من وط�أة �آالم الإن�سان
العربي يف نقله (وتهريبه) من
ما�ض مثري كان
واقع مزر �إىل ٍ
ً
رحيباً ب�أم�سه خ�صيبا �إال �أنها
تبقى �ضمن ه��ذه املعاجلات
البعيدة ال��ت��ي مل تهبط �إىل
�أر�����ض ال��واق��ع امل��ع��ا���ش ،لذا
ا�ستطاعوا من خالل العامية
�أن ينف�سوا عما يجي�ش يف
نفو�سهم من �أمل و�آالم يف ظل
امل�سرح املرجتل بلغة الفكاهة
و�أ�����س����ل����وب خ���ل���ق امل���واق���ف
املتناق�ضـــــة وال�شخ�صيـــــــات
ذات الأمن���اط الكاريكاترية،
امل�����ض��ح��ك��ة ،و����س���اع���د على
انت�شار اللهجة واال�ستمرار يف
ه��ذا امل�سرح العفوي العبارة
احلوار املرجتل ،ن�ش�أة احلركة
الك�شفية العام  1943م مللء

ليايل ال�سمر و�أوقات الفراغ.
لقد مهد الن�شمي الأر�ض
�أم��ام اللهجة العامية و�أمام
�إطالة عمر امل�سرح املرجتل،
ومما قاله يل� :إنه ي�ضع الفكرة
ثم يتناول كل ممثل دوره مبا
ي�شتهي من حوار ولرمبا �سرق
من �صاحبه يف الليلة الأخرى
م��وق��ف�اً م�ضحكاً �أو فكاهة
ي�ستملحها اجلمهور في�ضطر
الآخر �إىل ن�سج حوار يتنا�سب
مع املوقف وربط املو�ضوع.
ك����ان م�����س��رح الن�شمي
م�سرحاً ارجتالياً ال يعتمد
على الن�ص املكتوب وقد �أعانه
ع��ل��ى امل�����ض��ي يف خ��ط��ه هذا
نخــــبة م��ن املمثــــلني ذوي
املواهـــــب املعطــــاءة اخل�صبة
وك��ان��وا جميــــــعاً يح�سنون
�أداء النكـــــتة ويح�ســـــنون
ت�صوير خلجــــات النفـــو�س
بعبــاراتهم العامية املرحة
وهي�آتهم امل�ستظرفة.

و�إن امل����رء لي�شعر وهو
ي�����ش��اه��ده��م �أن �أح���ده���م ال
ي�ستــطيع �أداء دور �آخر غري
دوره ال���ذي �أن��ي��ـ��ـ��ط ب��ه فهو
ي ��ؤدي��ه ف��وق خ�شبة امل�سرح
ت�أدية جذابة.
ثم �إنهم يدونون بعد ذلك
م�سرحياتهم فيكتبها عن
ل�سانهم وهو ميثلون �شخ�صان
متفرغان �أو �أكرث وبعد ذلك
�صاروا يدونونها على �أ�شرطة
الت�سجيل ثم يعيدون كتابتها
فيحذفون �أو ي�ضيفون ،ولكل
م��ن��ه��م احل�����ق يف احل����ذف
والإ����ض���اف���ة ل��ي�����س ع��ل��ي��ه من
رقيب �أو حرج.
�إن ل�سفر ال��رج��ي��ب �إىل
القاهرة �أث���راً يف ه��ذه الردة
العنيفة �إىل العامية بعد الن�ش�أة
الف�صيحة ول��ق��د ه��ي��أ �سفر
الرجيب للن�شمي مت�سعاً من
الوقت لزعامة امل�سرح العامي
املرجتل كما �أن وفاة املغفور
له الأ�ستاذ عبد امللك ال�صالح
احلري�ص على الف�صحى العام
 1946منحته فر�صة �أخرى
للعبور �إىل هذا املوقع الذي
�سيكون له انعكا�سه ال�سلبي
على الن�شمي ذاته يف تقوقعه
وان�سحاب بع�ض معا�ضديه
وان��ح�����ص��ار م�����دده الثقايف
وانزوائه �ضمن دائ��رة �ضيقة
ال ت�ستطيع مقاومة اجلديد
امل�ستحدث.
لقد عا�ش الن�شمي حياة
م�سرحية خ�صبة ويف العام 48
طلبه �صديقه عقاب اخلطيب
ناظر مدر�سة (املثنى) ليد ّر�س
فيها معه فقبل.
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أن ت �خ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ف �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ق
ف � � � � � � ��ي ال � � � �ت � � � �ع� � � ��رف
ع � � � � �ل� � � � ��ى ن� � �ف� � �س � ��ك

بقلم  :منصور مبارك
تعرتي الإن�سان الرهبة من بع�ض الأمرا�ض ،ويت�سلل �إىل قلبه
الهلع عند ذكرها .هكذا كان احلال مع “الطاعون” يف الأزمنة
القدمية ،ومع “ال�سرطان” يف زماننا الراهن؛ ولكن يبدو �أن
َّ
هذا الأخري قد فقد قدرته على ّ
وحل
بث الرعب يف القلوب،
مكانه مر�ض “�ألزهامير”� ،أو ما يُ �سمى �أي�ض ًا “املر�ض القاتل”،
وال��ذي ي�سوق الفرد يف مراحله الأخ�يرة �إىل داء “اخلرف”.

وللرهبة من هذا الداء ما
يربرها؛ فهو ينت�ش����ر ب�ص����ورة
كب��ي�رة� ،إذ ت�ش��ي�ر �إح�ص����اءات
منظم����ة ال�ص����حة العاملية �إىل
�أن ع����دد امل�ص����ابني به يتجاوز
 36مليون����اً ،وم����ن املتوق����ع �أن
يت�ض����اعف هذا الرقم لي�ص����ل
�إىل  115مليون����اً بحلول العام

 .2050وغالبي����ة م����ن تط�أهم
حواف����ر هذا الداء ينتمون �إىل
دول نامي����ة تعجز ع����ن الوفاء
بالأكالف الهائلة التي يتطلبها
عالج امل�صابني به ،والتي تقدّر
بنح����و  604ملي����ارات دوالر
�سنوياً.
و”اخل����رف” بتعريف����ه
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العام مر�ض ت�س���� ِّببه جملة من
اال�ض����طرابات املتنامي����ة التي
ت�ؤث����ر يف الذاك����رة والتفك��ي�ر
وال�س����لوك والق����درة عل����ى
ممار�س����ة الأن�ش����طة اليومية.
ويعد مر�ض �ألزهامير املت�سبب
الأك��ب�ر يف اخل����رف ،حي����ث
تفيد الدرا�س����ات املتخ�ص�صة
ب�أن �ألزهامير يتف�ش����ى بوترية
�س����ريعة ،وم����ن املتوق����ع خالل
�س����نني قليلة �أن ي�ص����اب بهذا
املر�����ض ن�ص����ف الذي����ن بلغوا
الثمان��ي�ن من العم����ر؛ وهذا ال
يعن����ي �أن من هم دون الثمانني
يف م�أم����ن م����ن �ألزهامي����ر ،بل
قد ي�ص����يب ال�شباب يف العقد
الثال����ث م����ن �أعماره����م؛ و�إن
كان ذلك نادر احلدوث .فهذا
املر�����ض غالباً ما يالحظ على
من يفت����ك بهم بدءاً من العقد
ال�ساد�س.
حت����ى الأم�����س القري����ب
كان �ألزهامي����ر يبدو غام�ض����اً
وغريب����اً؛ فلي�����س هن����اك فهم
را�س����خ وحقيقي له ،ومل تظهر

رغبة منهم يف حماية الآخرين
منه .ولكن ال�صورة حالياً تبدو
خمتلف����ة بع�ض ال�ش����يء ،فثمة
اهتمام كبري بهذا املر�ض جعل
الكثريي����ن على وعي ب�أ�س����باب
الت�ص����رفات الغريب����ة الت����ي
يقوم بها امل�ص����ابون ب����ه .ومع
ذل����ك ف�إنه مل ي����زل باعثاً على
احل��ي�رة؛ ذل����ك �أن �ألزهامي����ر
لي�����س كبقي����ة الأمرا�����ض التي
ت�ص����يب املرء بطريقة درامية،
كالأزمة القلبية �أو غريها ،كما
�أن����ه ال ينتج من �ض����رر يلحقه

ط����ال العمر بامل����رء� ،أو حينما
ي�ص����اب به عزي����ز علينا ،بقدر
ما ه����و انت�ش����ار ه����ذا املر�ض
وطبيعت����ه .ففي حني �أن كثرياً
م����ن الأمرا�����ض ق����د تق�ض����ي
على حياة الف����رد� ،إال �أن هذا
املر�����ض يق�ض����ي عل����ى الذات
الفردية ويذيبها .فامل�صاب به
تتعر�ض ذاكرته �إىل الن�ض����وب
التدريجي ،ويتح ّول �إىل متج ّول
خال من اليقني
عامل ٍ
وحيد يف ٍ
والأ�سماء .يلفي امل�صاب نف�سه
يف ح��ي�رة وجودية؛ فاملا�ض����ي

وتال�شي الهوية

ثقافة رائجة يف �ش�أنه ،كما �أن
املعلوم����ات املتوافرة عنه كانت
تت�س����م دوماً بال�شح والندرة...
�إنه �أ�ش����به ما يكون بالإ�شاعة،
ي�س����مع ب����ه الكث��ي�رون ،لكنهم
مل يعرف����وه؛ فه����و مر�ض خفي
ال يق��ت�رب منه �أح����د ،ويتواط�أ
اجلميع على جعله خمفياً ،رمبا

*

الإن�س����ان بج�س����ده ،بل يزحف
بطيئ����اً �إىل الدم����اغ والذه����ن
فيدمرهما ...وتدريجياً يجعل
حياة �ضحيته تت�ضاءل وتذوي
حتى تتال�شى كلياً.
�إن الرع����ب املت�أت����ي م����ن
ذك����ر �ألزهامير لي�س م�ص����دره
االعتق����اد ب�أنه �س����يتفاقم كلما

يتبخ����ر ويختف����ي ،وينح����در
تلقائياً �إىل ال�صمت واالعتماد
الكل����ي عل����ى حبيب ل����ه يعتني
به .وم����ن املفارقات ال�س����وداء
التي يجلبها �ألزهامير معه �أن
امل�ص����اب به يظل �أق����ل معاناة

كلم����ا نه�����ش املر�����ض دماغ����ه؛
فامل����رء حينم����ا يفق����د ذاته ال
يك����ون بعدها واعي����اً بامتالكه
لتلك الذات.
ين�ش����ر �ألزهامي����ر لون����اً
حزيناً يف احلي����اة التي يتمدد
عليه����ا ،فالأحب����ة الذي����ن
يكابدون ت�أثريات املر�ض على
عزيز لهم �أ�صيب به ،تتملكهم
احل��ي�رة حينما ينظ����رون �إليه
ويجدون من �أن�سوا به و�أحبوه
فيما م�ض����ى ق����د حت���� ّول �إىل
كائن غريب يتفلت من �أ�صابع
ذاكرتهم ويتح ّول �إىل �س����راب
قب����ل �أن يختف����ي نهائياً ...وال
�ش����ك �أن �أ�ش����د الأمور ق�س����وة
على قلب الإن�س����ان �أن يب�ص����ر
امل�ص����اب بـ”�ألزهامي����ر” وهو
يتف���� ّوه ب�أ�ش����ياء غريب����ة وي�أتي
�أموراً غري معتادة لي�س����ت من
طبيعت����ه ،حت����ى ي�ش����عر امل����رء
وك�أنه �أمام �شخ�ص �آخر ،وب�أن
م����ن عرفه من����ذ زمن بعيد قد
غ����ادر �إىل الأب����د ،على الرغم
من �أن ج�س����ده مازال �شاخ�صاً
وموجوداً.
�إن انقالب ال�شخ�ص �إىل
غريب ع ّم����ا حول����ه وانحداره
�إىل هاوية الال يقني وال�صمت،
ينج����م ع����ن فق����دان الذاكرة.
فمر�����ض �ألزهامي����ر ي�س����رق
الهو ّي����ة م����ن خ��ل�ال تدم��ي�ره
للذاكرة .فامل�ص����اب به ي�صحو
كل ي����وم على ع����امل لي�س فيه
�س����وى الغرب����اء ،ب����ل يغدو هو
نف�س����ه غريب����اً على م����ا تبقى
من عقل����ه .ويقيناً� ،إن الذاكرة
حينما تتحلل ف�إنها تفني معها

* �إىل حياة “�أم غ�سان” يف رحلتها مع املر�ض.
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الوعي والإرادة احلرة والهوية
ال�شخ�ص����ية .وم����ن ال�ص����عوبة
مب����كان �أن يتخ ّيل امل����رء هوية
وكيان����اً �شخ�ص����ياً م����ن دون
ذاك����رة ،فهي قبل����ذاك اخليط
الناظ����م للتجرب����ة الإن�س����انية،
وعليها يتوك�أ الفعل الأخالقي،
وي�صبح بالإمكان معرفة اخلري
وال�شر ،املتعة واملعاناة ،املا�ضي
واحلا�ض����ر ،جنب����اً �إىل جن����ب
م����ع الأمل بامل�س����تقبل والوعي
بعواقب �أفعالنا باملا�ض����ي وما
نقوم به راهناً على م�ستقبلنا.
يدم����ر �ألزهامي����ر معن����ى
احلياة وجوهرها .وقد �س����بق
للفيل�سوف الوجودي كريكجور
الق����ول يف �إ�ش����ارته �إىل معنى
احلي����اة� ،أن لي�س مبقدور املرء
فهم حياته وتعقلها �إال بطريقة
ارجتاعي����ة ،فالإن�س����ان عل����ى
الرغم من كون����ه يعي�ش حياته
�إىل الأم����ام �إال �أن����ه ال ميك����ن
�أن يفه����م احلياة كلما تقدم به
العم����ر� ،إال بالنظ����ر �إليها من
املا�ض����ي ك����ي يفهم عل����ى نحو
معق����ول ما يقوم ب����ه .ومبعنى
�آخر� ،إن املرء حينما ي�صل �إىل
نقط����ة معينة ويعي�����ش احلياة
فيه����ا ،ف�����إن معن����ى حياته وما
يهدف �إليه ال يغدو وا�ضحاً �إال
بنظرة ارجتاعية جتعله يقتن�ص
ذل����ك املعن����ى ،وبطبيعة احلال
يكون ذلك من خالل الذاكرة،
فمن دونها تغدو احلياة والفكر
مبجملهما حلقات منف�صلة ال
رابط بينها ،وامل�ص����اب مبر�ض
�ألزهامير حينما يفقد ذاكرته
ف�����إن حيات����ه تك����ون خل����واً من
التاريخ ومن ثم املعنى.

�إن خربة الذاكرة والذهن
يف معاي�ش����ة اجل�س����د تقدمان
املعن����ى والأخالقيات ،وحينما
تغيب الذاكرة ويبقى اجل�س����د
ف�إن املا�ضي وامل�ستقبل يغيبان
كذلك ،ويتح ّول املرء حينها �إىل
خال من
حبي�س حا�ض����ر �أبدي ٍ
املعنى .وت�ضرب هذه املفارقة
الزمنية الت����ي يطرحها بخبث
�ألزهامي����ر يف �أعم����اق مفهوم
هويتن����ا .فالإن�س����ان دم وحلم
وكي����ان ج�س����دي ،لكن����ه لي�����س
حيوان����اً� ،إذ م����ن دون ذهنه ال
يكون هو نف�سه ،حتى و�إن بقي
ج�س����ده قائم����اً ب����كل وظائفه.
وع����ادة م����ا يتعاي�����ش اجل�س����د
والذه����ن ويختلطان �إىل درجة
ال ميك����ن تفريقهم����ا ،ولك����ن
حينم����ا يرحل الذه����ن ويبقى
اجل�سد ،ف�إن من امل�شقة تكوين
معنى عن �شيء م�ضى.
ال ري����ب �أن �ألزهامير داء
مرع����ب ،و�أن �أكالف����ه باهظة،
ولكن التعاطف الإن�ساين جتاه
النف�����س والهوية هو ما يخفف
وط�����أة ذل����ك املر�����ض .فالأهل
يتم�س����كون مبري�ض �ألزهامير،
ّ
وميطرون����ه بح ِّبه����م ويجهدون
لإبقائ����ه عل����ى قي����د احلي����اة
�إكرام����اً مل����ن �س����كن ذات م����رة
ذلك اجل�سد� ،أو حباً يف ذبالة
نف�س مازال����ت باقية هناك...
�إن هذا املر�ض املرعب ي�ض����ع
عقبة ك�����ؤوداً �أمام م����ن يتطلع
�إىل تبن����ي منظ����ور متفائ����ل
للحي����اة ،ولكن����ه يذكرنا كذلك
ب�أن الذات الإن�سانية هي �أعز
ما منلك.
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م� � � � �ك� � � � �ت � � � ��ب ال � � �ش � � �ه � � �ي � � ��د
ي � �ح � �ت � �ف � ��ل ب � � ��األع � � �ي � � ��اد
ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ب ��ال � �ت � �ع ��اون
م � � ��ع ج � � �ه� � ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة

الكويت تو ِّحدنا...
و�شهدا�ؤنا رمز ع ِّزتنا
يوم
بطولة كرة
بيت
الكويت
�إيل

ملنا�سبة احتفاالت الكويت بالعيد الوطني وي��وم التحريرَ ّ ،
نظم مكتب
ال�شهيد ،جري ًا على عادته ال�سنوية ،عدداً من الأن�شطة والفعاليات التثقيفية
والرتفيهية الهادفة �إىل تعزيز روح الوالء وتر�سيخ االنتماء الوطني لدى �شباب
الوطن والفئات العمرية النا�شئة من �أبنائه.
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ف��اط�م��ة األم �ي��ر :نقيم اح�ت�ف��االت�ن��ا م��ع ج�ه��ات مختلفة
لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ روح االنتماء للوطن
وا�ستُهلت احتفاالت مكتب
ال�ش����هيد ،التي حظيت برعاية
كرمي����ة من مع����ايل نائب وزير
�ش�ؤون الديوان الأمريي ال�شيخ
علي اجلراح ال�صباح ،ببطولة
ال�ش����هداء لك����رة الق����دم الت����ي

تناف�س����ت فيها فرق م����ن �أبناء
ال�ش����هداء وم����ن الإعالمي��ي�ن،
وف����از باملرك����ز الأول ع����ن فئة
�أبناء ال�شهداء “فريق ال�شهيد
العويهان” وعن فئة الإعالميني
“فريق جريدة الأنباء”.

الغرسة ( 73مايو  -يوليو )2013

47

“
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الأبرار.
داريات ولوحات ل� حفظه اهلل
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د
اء الكويت
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بيت القرين
وبالتع����اون م����ع املجل�����س الوطن����ي
للثقاف����ة والفن����ون والآداب ،وبح�ض����ور
وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء وزير
الدولة ل�ش�����ؤون البلدية ال�ش����يخ حممد
العب����داهلل املب����ارك ال�ص����باح والوكي����ل
امل�س����اعد بالديوان الأمريي املدير العام
ملكت����ب ال�ش����هيد فاطمة �أحم����د الأمري
والأمني الع����ام للمجل�س الوطن للثقافة
والفنون والآداب املهند�س علي اليوحة
وع����دد من �أهايل ال�ش����هداء� ،ش����ارك
مكتب ال�شهيد يف احتفالية “الكويت
�أمانة” التي �أقيمت يف “بيت �شهداء
القري����ن” ملا لهذا ال�ص����رح من مكانة
رفيع����ة تع�ِّب�رِّ عن عظم����ة املنا�س����بة
و�أهميته����ا يف �إحياء ذكرى ال�ش����هداء
الأبطال الذين بذلوا �أغلى ما عندهم
دفاعاً عن الوطن.
و�ش����هد االحتف����ال ،ال����ذي حمل
�شعار “لن نن�س����ى �شهداءنا وعلينا �أن
نتعلم منهم الوحدة الوطنية” ،تد�شني
لوح����ة جداريه حملت �ص����ور �ش����هداء
الكويت الأبرار.
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يوم التحرير
�ض����باط احلر�س
تع����اون م����ع نادي
وبال
�ش����هيد احتفاالت
ي� ،أحي���ا مكتب ال
الوطن����
ق����ر الن����ادي الذي
اد الوطني����ة يف م
الأعي����
ال�شهداء و�ضباط
ور ًا كبري ًا من �أ�سر
�شهد ح�ض
احلر�س الوطني.
�س���اعد بالدي����وان
عرب����ت الوكي����ل امل
و�أ
ملكت����ب ال�ش����هيد
ري املدي����ر الع����ام
الأم��ي�
ن �سعادتها بنجاح
مة �أحمد الأمري ع
فاط
قيمه���ا املكتب كل
حتف���االت الت����ي ي
اال
جهات خمتلفة ويف
ع����ام بالتعاون مع
على تعزيز الوحدة
وطني يقوم
ر�سيخ روح االنتماء
�إطار ني �أبناء املجتمع وت
الوطنية ب
والوالء للوطن.
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من شهداء

أح � � ��د أه � � ��م أب� � �ط � ��ال امل � �ق� ��اوم� ��ة األم� ��ازي � �غ � �ي� ��ة ف � ��ي ت � ��اري � ��خ امل� � �غ � ��رب ال �ع ��رب ��ي

موحــا الز ّيــاين:

لن �أرى فرن�سياً �إال من خالل ف ّوهة بندقيتي
بقلم  :عبدالكرمي املقداد

ح��ي�ن و�ص����ل الأم����ر ح���� َّد
ا�س����تباحة الب��ل�اد و�س����رقة
ثرواتها والتنكي����ل مبواطنيها،
�ضرب باجلاه والزعامة ورغد
العي�����ش عر�ض احلائط ،ونزل
�إىل ميادي����ن القت����ال لي�ص����نع

عل����ى م����دى �أك��ث�ر من ع�ش����ر
�سنوات مالحم بطولية خلّدت
ور�سخته واحداً من �أهم
ذكره َّ
�أبط����ال املقاومة الأمازيغية يف
تاريخ املغرب العربي.
� ...إنه ال�ش����هيد املغربي
«موح����ا �أوحمو الز ّياين» الذي

وقف ك�شوكة يف حلق امل�ستعمر
الفرن�س����ي ،ف� ّأخ����ر احتالل����ه
جبال الأطل�س �س����نوات ،ك ّبده
خالله����ا خ�س����ائر فادح����ة يف
الأرواح والعت����اد ...ومل����ا عجز
الفرن�س����يون ع����ن الق�ض����اء
عليه ،حاولوا ا�ستمالته ب�شتى

الإغ����راءات ،لكنهم مل يفلحوا
يف �إقناع����ه؛ وكان ي����ر ّد عل����ى
و�سطاء الفرن�سيني ومبعوثيهم
للتفاو�����ض مع����ه« :ل����ن �أرى
فرن�س����ياً �إال من خ��ل�ال ف ّوهة
بندقيت����ي و�إ�ص����بعي على زناد
الرمي.

موحا �أوحمو
الزياين

فرقة من املقاتلني الأمازيغ يف جبال الأطل�س

ّ
أخ � � � ��ر ل� � �س� � �ن � ��وات اح� � �ت� �ل ��ال ال� �ف� ��رن� �س� �ي�ي��ن ج� �ب ��ال
األط � � � � � � �ل� � � � � � ��س ...وف � � � � � ��ي «م� � � �ع� � � ��رك� � � ��ة ل � � �ه � � ��ري»
ق� � �ت � ��ل م � �ن � �ه � ��م  33ض� � ��اب � � �ط � � � ًا و 650ج � �ن � ��دي � � ًا
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ول����د موحا �س����نة ،1867
وتر ّبى يف بيئ����ة دينية عمادها
الفرو�سية والوطنية والأخالق
النبيل����ة؛ وخ��ل�ال تد ّرب����ه على
رك����وب اخلي����ل وفن����ون القتال
ظهر مت ّيزه بال�شجاعة والذكاء
والفرو�سية .وبُعي َد وفاة والده
يف العام 1885ع َّينه ال�سلطان
امل����وىل احل�س����ن الأول قائ����داً
على قبائل «ز ّيان» ،وملَّا يتجاوز
الع�شرين من عمره.
لك����ن الأم����ان �س����رعان
م����ا غ����ادر املنطق����ة� ،إذ ب����د�أ
الفرن�س����يون قب����ل فر�ض����هم
احلماي����ة عل����ى املغ����رب العام
 ،1912يتغلغلون يف ال�س����هول
املغربي����ة ا�س����تعداداً لغ����زو
جب����ال الأطل�س وتطويق رجال
املقاومة الأمازيغ الذين ُعرفوا
ب�شرا�س����تهم وقوة �ش����كيمتهم،
فما كان من موحا �إال �أن �س����ار
عل����ى ر�أ�س عدد من قواته �إىل
منطقة «ال�شاوية» العام 1908
مل�����ؤازرة قبائله����ا والت�ص����دّي
جلي�����ش االحت��ل�ال؛ وعل����ى
الرغ����م م����ن نـجاح����ه يف ذلك
توال����ت حماوالت الفرن�س����يني
لب�سط ال�سيطرة على الأطل�س
املتو�سط للق�ضاء على خمابئ
املقاومني الذي����ن وقفوا حجر
عرثة �أم����ام تقدّمهم ،وللتحكم
يف طرق املوا�ص��ل�ات وت�سهيل
التوا�ص����ل ب��ي�ن مدينت����ي فا�س
ومراك�����ش ،وت�س����خري خريات
اجلبال ل�ص����الح فرن�س����ا التي
كان����ت تخو�����ض حرب����اً كوني����ة
�ضد دول «املحـــور» التي كانت
تتزعمـــه����ا الإمبـــراطوري����ة
الأملانية بقيادة ب�سمارك.

زع �ي��م ق�ب��ائ��ل ز ّي� ��ان ذو ال � �ـ 20ع ��ام� � ًا ...ت ��رك ج ��اه الزعامة
ون� � ��زل س� ��اح� ��ات ال� �ق� �ت ��ال ح� ي��ن اس� �ت� �ب ��اح احمل� �ت� �ل ��ون ب� ل��اده

مقاومان يتح�صنان خلف حائط يف �إحدى املعارك

�إزاء ذلك ،اتخذ املنا�ض����ل
موح����ا م����ن مدين����ة «خنيفرة»
مق����راً ملقاومت����ه ،وراح يعم����ل
عل����ى توحيد كلمة الأمازيغيني
يف الأطل�����س املتو�س����ط وجمع
�ش����مل الز ّيانيني؛ فك ّون جي�شاً
مدرب����اً على القت����ال ،وحتالف
م����ع القبائ����ل الأمازيغي����ة
املج����اورة ...وبعد «ال�ش����اوية»
انتقل �إىل �س����هول «�س����اي�س»،
وخا�ض فيه����ا معارك طاحنة،
منها على �سبيل املثال «معركة
تافوداي����ت» يف �أبريل ،1912
و«معرك����ة �أك����وراي» جن����وب
مدين����ة مكنا�����س يف ماي����و من
الع����ام نف�س ال�س����نة ،و«معركة
الزحيلك����ة» يف منطق����ة زعري،
و»معرك����ة �إيف����ران» يف منطقة
بن����ي مطري يف يوني����و ،1912
و«معرك����ة وارغو�����س» الع����ام
 1913يف ناحية وادي زم.
«لهري» مقربة الغزاة
ا�س����تمرت مقاوم����ة موحا
الز ّياين �إىل العام  ،1920لكن
�أك��ب�ر انت�ص����ار حقق����ه كان يف
«معركة لهري» يف  13نوفمرب

1914؛ هذه املعركة التي كان
له����ا �ص����دى عمي����ق ،لي�س يف
املغرب وح�سب ،بل يف فرن�سا
�أي�ض����اً ،وذلك عل����ى الرغم من
التعتيم الإعالم����ي .ففي تلك
املعركة اخلالدة ا�ستطاع موحا
�أن يحط����م جي�����ش الكولوني����ل
الفرن�سي ال�شهري «ال فريدور»
حتطيم����اً �ش����به كام����ل ،و�أن
يغن����م كمية كبرية م����ن املدافع
والر�شا�شات والبنادق.
بعد تل����ك املعركة احلامية
تفاقم����ت نقم����ة الفرن�س����يني
عل����ى موحا ،وحاول����وا جمدداً
ا�س����تمالته �إىل �ص����فهم �أو
حتييده ،فبعثوا له وفداً بربرياً
بقي����ادة «�إدري�����س املط��ي�ري»
حمم��ل� ً
ا بالهداي����ا النفي�س����ة
والوعود املع�سولة ،فر ّده خائباً،
ثم �أر�سلوا �إليه الوزير «�إدري�س
البوكل����ي» ،ث����م با�ش����ا مدين����ة
�أب����ي اجلع����د «احل����اج �إدري�س
ال�شرقاوي»؛ فكان م�صريهما
ك�س����ابقهما ،وكان جوابه دائماً
ح�س����بما وثقت امل�ص����ادر« :لن
�أرى فرن�س����ياً �إال م����ن خ��ل�ال

ف ّوهة بندقيتي و�إ�ص����بعي على
زناد الرمي.
و�أخ��ي�راً ،ق����ررت الق����وات
الفرن�س����ية بقي����ادة «الكولونيل
هرني�س» �أن ت�ش����ن حرب �إبادة
�ض����د القبائ����ل الأمازيغي����ة،
خ�صو�صاً قبيلة ز ّيان ،املعروفة
بال�شجاعة واحلنكة يف القتال،
ح�سبما يق ّر «اجلرنال غيلوم»
الذي قال عنها« :ال تكمن قوة
الز ّياني��ي�ن يف ك��ث�رة عديدهم
بق����در م����ا تكم����ن يف قدرتهم
على موا�صلة القتال باالعتماد
عل����ى ما كان����وا يتحلون به من
ب�س����الة ومتا�س����ك وانتظ����ام،
و�أي�ضاً بف�ضل مهارة فر�سانهم
البال����غ عديدهم  2500رجل،
و�سرعة احلركة التي يتمتعون
به����ا والإقدام والقدرة العفوية
عل����ى املخاتلة يف احل����رب...
�إنهم بحق قوة �ضاربة عركتها
�سنوات طويلة من االقتتال».
ولتنفي����ذ ما عزم����وا عليه،
دخ����ل الفرن�س����يون بقي����ادة
الكولوني����ل هرني�����س مدين����ة
خنيف����رة يف  12يونيو 1914
بجي�����ش جت����اوز ثالث��ي�ن �ألفاً،
فا�ض����طر القائ����د موح����ا �إىل
�إخ��ل�اء املدين����ة واالحتم����اء
باجلبال املجاورة ،وراح ي�ش����ن
هجمات متوالية على املدينة،
ودخل مع املحتل يف مناو�شات
كثرية انتهت بخ�سائر ج�سيمة
يف �صفوف اجلي�ش الفرن�سي.
ويف حماول����ة ال�س����تدراج
الفرن�س����يني ،ع�س���� َك َر موح����ا
ومقاتلي����ه يف خمي����م بقري����ة
«له����ري» عل����ى م�س����افة 15
كيلومرتا من خنيفرة ،وملا علم
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الكولونيل هرني�س بوجوده يف
املع�س����كر م����ع رجال����ه القليلي
الع����دد ،ا�س����تغل ليل����ة �ش����تاء
 13نوفم��ب�ر  1914ملباغت����ة
املقاوم��ي�ن داخ����ل خميمه����م،
ف�أر�س����ل الكولوني����ل الفريدور
عل����ى ر�أ�����س �أرب����ع فرق ت�ض����م
 1300جن����دي معززي����ن
باملدفعي����ة �إىل مع�س����كر لهري
لينفذ هجوماً ظن �أنه �سيكون
مباغتاً و�سه ً
ال...
ب����د�أ الهج����وم يف الثالث����ة
�ص����باحاً ،ومت تطويق املع�سكر
وق�ص����فه بعنف ،وق����ام اجلنود
ب�أم����ر من الف��ي�ردور مبهاجمة
القبائ����ل املحيط����ة بالقري����ة،
فيما ا�س����تغل بع�ضهم الفر�صة
الختط����اف الن�س����اء وجم����ع
قطعان الأغنام والأبقار ،توهماً
بالن�ص����ر .وحتول����ت منطق����ة
لهري �إىل جحيم من النريان،
و�س����معت �أ�صوات االنفجارات
يف كل املناط����ق املج����اورة،
وظن قائد احلملة الفرن�س����ية
�أن الن�ص����ر حليفه و�أنه و�ض����ع
ح����دّا ملقاوم����ة الز ّي����اين ،غري
�أنه �س����رعان ما �أ�صيب بخيبة
�أمل حينم����ا فوجئ بر ّد عنيف
من طرف املقاوم��ي�ن ،ليدرك
�أن����ه �ألقى بنف�س����ه وبقواته يف
جمزرة رهيبة ود ّوامة ال �سبيل
للخ����روج منها ،حي����ث تبني �أن
البطل موحا كان م�ستعداً لهذه
اللحظة بجمع مقاتلي القبائل
الأمازيغية املجاورة ،فحا�ص����ر
الفرن�س����يني وط ّوقه����م ب�ش����كل
مباغت من كل النواحي ،وراح
يت�ص���� ّيدهم كالع�ص����افري ،م����ا
جعل الفرن�سيني يطلبون مزيداً

اجل� �ن ��رال ال �ف��رن �س��ي غ �ي �ل��وم ع ��ن ال ��ز ّي ��ان ��ي ورج ��ال ��ه :إنهم
ق � � �وّة ض� ��ارب� ��ة ع ��رك �ت �ه ��ا س � �ن� ��وات ط ��وي� �ل ��ة م� ��ن االق� �ت� �ت ��ال

من املقاومني

م����ن التعزي����زات والوح����دات
الإ�ضافية ،لكن موحا مل يرتك
لهم فر�صة االن�سحاب بل طارد
قواته����م الفا ّرة و�أباد معظمها،
ثم متكن من الفتك بالكولونيل
ال فريدور نف�سه ،ما دفع باقي
جنوده �إىل اال�ست�سالم.
�أ�س����فرت معرك����ة له����ري
عن مقتل � 33ض����ابطاً و650
جندي����اً و 176جريح����اً م����ن
الفرن�س����يني ،وغن����م املقاومون
كث��ي�راً م����ن العتاد الع�س����كري
احلديث 3 :مدافع كبرية و10
مدافع ر�شا�ش����ة وع����دداً كبرياً
من البنادق ،وع�شرات اخليول
املح ّملة بالذخرية وامل�ؤن.
وهكذا ،كانت معركة لهري
فاجعة م�أ�س����اوية للفرن�سيني،
وعنه����ا ق����ال اجل��ن�رال غيلوم
يف م�ؤلف����ه «الربب����ر املغارب����ة
وتهدئ����ة الأطل�����س املتو�س����ط
(« :»)1912/1939مل مت���� َن
قواتنا قط يف �ش����مال �إفريقيا
مبث����ل هذه الهزمي����ة املفجعة؛
وتف�ص����يلها �أن الع�س����كر
الفرن�س����ي تقدم بقوة عظيمة

وتوغل يف تلك اجلبال �إىل �أن
و�ص����ل (لهري) ،فانق�ض عليه
موحا ومن معه ،و�سدّوا عليهم
امل�سالك وجعلوا يقتلونهم كيف
ي�شا�ؤون �إىل �أن �أفنوهم».
ال�شهادة ...الر�سالة
ا�س����تثمر موح����ا نتائ����ج
معركة لهري ،وط ّور �أ�س����اليبه
الهجومية؛ ف�ص����ار ي�س����تهدف
الق����وات الفرن�س����ية املتوجه����ة
للم�شاركة يف احلرب العاملية،
و�أق�����ض بذل����ك م�ض����اجع
الفرن�س����يني؛ وعل����ى م����دى
�س����ت �س����نوات مل يهد�أ له بال
يف مواجه����ة طغيانه����م حت����ى
و�ص����فه امل�ؤرخ الفرن�سي غوي
مارتين����ي ب�أنه «قائد فر�س����ان
ز ّيان املخيف» ،و«املقاوم الذي
ي�ستحيل تروي�ضه».
خا�ض موح����ا ورجاله بعد
معرك����ة لهري مع����ارك عديدة
�ض����د الق����وات الفرن�س����ية يف
مناط����ق خمتلف����ة حت����ى ع����ام
 ،1921لكن توا�ص����ل مالحقة
الفرن�س����يني ل����ه وملقاتلي����ه ب ّراً
وج���� ّواً بالقناب����ل والطائ����رات

و�ص����عوبة الت�ض����اري�س ونق�ص
الإمدادات� ،أرهقت املقاومني،
لكنهم مل ي�ش����عروا بالي�أ�س بل
تابع����وا م�ش����وارهم الن�ض����ايل
نحو التحرير.
يف  27مار�����س 1921
حا�ص����رت ق����وات «اجل��ن�رال
بومريو» املقاوم موحا وورفاقه
يف «معرك����ة �أزالغن تزمورت»
يف نواح����ي «متالك����ت»؛ وعلى
الرغم من �شدة احل�صار اتخذ
موحا مع رفاقه قرار موا�صلة
القت����ال حتى �آخ����ر قطرة من
دمائه����م ...وق����د روى �أح����د
امل�شاركني يف هذه املعركة ممن
كت����ب له����م البق����اء� ،أن «موحا
انتخ����ب من رجال����ه فريقاً من
ال�ش����يوخ ،وقاده����م بنف�س����ه
لإحداث ثغرة يف الطوق الذي
�ض����ربه العدو حوله����م ليتمكن
�صغار ال�سن من الفرار ،فكان
�آخر عه����ده بالدني����ا �أن خلّف
ر�سالة للجيل الذي �سي�أتي من
بعده ي�س�����ألهم موا�صلة الكفاح
لتحقي����ق �أم����ل الأمة؛ ر�س����الة
كتبها بدمه بعد �أن �أ�ص����يب يف
املعركة بر�صا�ص����ة قاتلة �أدت
�إىل ا�ست�شهاده».
وبا�ست�شهاد املنا�ضل موحا
الز ّي����اين خ��ل�ا اجل���� ّو للغ����زاة
ال�س����تكمال خطتهم الع�سكرية
يف احت��ل�ال املغ����رب؛ لك����ن
املقاوم����ة املغربية ت�ص����اعدت
�شيئاً ف�ش����يئاً ،وتعاظمت حتى
�أ�س����فرت ع����ن ظه����ور «جي�ش
التحري����ر» ال����ذي مت ّكن الحقاً
م����ن حتقيق ا�س����تقالل املغرب
يف العام .1956
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ال �شك يف �أن لأ�سرتاليا مكانة
م��ت��م� ّ�ي��زة ب�ين دول ال��ع��امل؛
لي�س مل�ساحتها ال�شا�سعة،
وال لإمكاناتها االقت�صادية
الهائلة �أو تقدمها العلمي...
بل ملا يعك�سه تاريخ ن�ش�أتها
من ث��راء ح�ضاري �إن�ساين.
ف�أ�سرتاليا ،الدولة العظمى
ال����ي����وم ،ك���ان���ت يف ب��داي��ة
ن�شوئها جمتمعات حملية
�صغرية تعي�ش داخ��ل قارة
معزولة ،قبل �أن تر�سل �إليها
حملة باملجرمني
ال�سفن ا ُمل َّ
واملنبوذين من �إنكلرتا والقارة
الأوروبية؛ وك�أن امل�ستعمرين
ال��ذي��ن اكت�شفوها �أرادوه���ا
�سجن ًا ك��ب�يراً وب��ع��ي��داً عن
بلدانهم.

ول��ك��ن ت��اري��خ �أ�سرتاليا
ت��ط � ّور ع��ل��ى عك�س م��ا كان
ي��ت��وق��ع ال��ك��ث�يرون �آن�����ذاك؛
ف�سرعان ما كربت املقاطعات
وتو�سعت ،وانتع�ش االقت�صاد
ّ
وازدهر ،وازدادت التنمية...
حتى �أخذ التط ّور ال�سيا�سي
مداه و�أُعلِن قيام ذلك البلد
الكبري ال��ذي ظهر يف مطلع
القرن الع�شرين لي�أخذ �سريعاً
مكانته الالئقة ب�ين الدول
املتقدمة.
وك����أي جمتمع يتقدم يف
م�����س�يرة ال��ت��ط��ور ،ك���ان على
املجتمع الأ�سرتايل �أن يعرب
حمطات فا�صلة عدة لتن�ضج
�إم��ك��ان��ات��ه وتكتمل �شروط
تطوره .وبالطبع كان هناك
زع��م��اء ب���ارزون �أ�سهموا يف
تط ّور �أ�سرتاليا وجعلوا من
تقدمها �أم���راً ممكناً؛ ومن
ّ

خ��ط��ب��ه ال��س��ي��اس��ي��ة ش��ك��ل��ت ن��ق��اط
حت���ول مفصلية ف��ي ت��اري��خ أستراليا

دانيال دينيهي...

احلــرية والعـــدالة

للأ�ســـرتالـيني
بقلم  :منصور مبارك

ه�ؤالء “دانيال هرني دينيهي”
الذي يعلو �شاخماً
ري
ٌ
ن�صب كب ٌ
�ش ِّيد تخليداً لذكراه ،ونُق�شت
عليه ع��ب��ارة م���ؤث��رة“ :هذه
ذك��رى �إىل ال���روح العبقرية
التي ا�ستقرت يف �أكرث �شباب
�أ�سرتاليا وطنية”.
لعب دينيهي -كما ينقل
امل���ؤرخ��ون -دوراً م ��ؤث��راً يف
ت��ط��ور �أ���س�ترال��ي��ا ال�سيا�سي
وال��ف��ك��ري ،وق���د ي��ك��ون من
القالئل الذين تبعث �سريتهم
الذاتية على الإعجاب ،وتع ُّد
قدوة للأجيال .فرغم حياته
الق�صرية ترك دانيال دينيهي
�إرث���اً ك��ب�يراً ،و�أجن���ز �أعماالً
و�صنائع رائعة يف فرتة زمنية
ق�صرية.
ذكاء حاد وذاكرة متقدة
ول���د دان���ي���ال دينيهي
مبدينة �سيدين يف �أغ�سط�س
 ،1828وك��ان االب��ن الوحيد
لأب��ي��ه ه�نري دينيهي و�أمه
م������اري م���ك���ارث���ي اللذين
ينحدران من �أ�صول �أيرلندية،
وك���ان وال���ده ب��ائ��ع�اً متجوالً
ُحكم عليه بعقوبة النفي �سبع
�سنوات �إىل �أ�سرتاليا بتهمة
مم��ار���س��ة ال��ت��ج��ارة م��ن دون
ترخي�ص حكومي ،وقد �أر�سل
�إىل منفاه العام � .1820أما
الأم ف ��أُن��زل��ت ب��ه��ا العقوبة
نف�سها� :سبع �سنوات نفياً �إىل
�أ�سرتاليا التي �أر�سلت �إليها
يف العام .1824
كان ال بد لهذه الن�ش�أة
�أن ترتك �أثراً كبرياً يف نف�س
الطفل دان��ي��ال ،و�أن جتعله
�أكرث وعياً بالقيم الإن�سانية؛
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فقد مت ّيز منذ �صغره بالنباهة
وال��ذك��اء ،و�أدرك ال��وال��د �أن
طفله �سيكون ذا �ش�أن عظيم
م��ت��ى ح��ظ��ي��ت م��واه��ب��ه مع
ذك��ائ��ه ال��ف��ط��ري بالرعاية،
ف����أواله كل الرعاية وحر�ص
على �أن ينال تعليماً راقياً
ورفيعاً .ولذلك تنقل دينيهي
االب��ن بني مدار�س خمتلفة،
و�أبدى اهتماماً كبرياً بالأدب،
حيث مت ّكن من �إجادة اللغتني
الفرن�سية والإيطالية ،كما
�ب يف �سن مبكرة على
ان��ك� ّ
درا�سة الآداب الكال�سيكية
والأدب الإن��ك��ل��ي��زي؛ وينقل

�ضريح دانيال هرني دينيهي

خ� � � ��اض ص � � ��راع� � � � ًا ق � ��اس � �ي � � ًا ض� � ��د ال � �ف � �ئ � ��ات ال �س �ي ��اس �ي ��ة
امل � �ع � ��ادي � ��ة حل � �ق� ��وق ال � �ف � �ق � ��راء وامل � �ع � ��دم �ي��ن ف � ��ي ب �ل��اده

دانيال دينيهي مدافع �شر�س عن حقوق الأ�سرتاليني

امل�ؤرخون عن معلمي دينيهي
�أنه كان حاد الذكاء وذا ذاكرة
قوية متقدة.
مل ي�����س��ت��غ��رق الأم����ر
طوي ً
تو�سعت مدارك
ال حتى ّ
و�آف���اق دينيهي ال�صغري� ،إذ
ا�صطحبه والداه �إىل �إنكلرتا
وهو يف �سن الرابعة ع�شرة،
حيث تعلم هناك على �أ�ستاذ
ج��ام��ع��ي ،ومت � ّك��ن م��ن زيارة
معظم املراكز الفنية يف القارة
الأوروبية ،الأمر الذي �أ�سهم
�إىل حد كبري يف �إن�ضاج وعيه
الأخ�ل�اق���ي وال��ق��ي��م��ي ،كما
م ّكنه من االطالع على تاريخ
ال�����ش��ع��وب الأوروب����ي����ة .ويف
جانب �آخ��ر �أم�ضى دينيهي
معظم وقته يف �أيرلندا ،ما
�أتاح له التع ّرف عن قرب على
ح��زب �أيرلندا الفتي،
والتقى ق��ادة هذا
احل����زب واطلع
على �أفكارهم
وجت���رب���ت���ه���م
ال�سيا�سية.
رج��ع دينيهي
�إىل �أ�سرتاليا يف العام
 ،1844وتابع درا�سته
يف �����س����ي����دين
وح�����ص��ل على
�����ش����ه����ادة
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احل��ق��وق ،ف��ك��ان ب��ذل��ك �أول
حم� ٍ�ام م��ول��ود يف �أ�سرتاليا،
وع��م��ل م��ب��ا���ش��رة م�ساعداً
لأح����د امل��ح��ام�ين الذائعي
ال�صيت .ولكنه برغم عمله
م��ع امل��ح� ٍ
�ام��ي الكبري نيكول
�ستنهاو�س مل ينف�ض يديه
من الأدب� ،إذ ن�شر يف العام
 1845ق�صة ق�صرية بعنوان
“حب من النظرة الأوىل” يف
املجلة الأدبية الكولونيالية،
كما ن�شر مقاالت نقد �أدبية
ع���دة و�أ���ش��ع��اراً يف جمالت
معروفة �آنذاك.
يف الأدب وال�سيا�سة
ميكن ال��ق��ول �إن عمل
دينيهي اجلديد جعله �أكرث
ق���رب���اً م���ن الأدب ولي�س
القانون ،فقد ك��ان املحامي
���س��ت��ن��ه��او���س مي��ل��ك مكتبة
�ضخمة وج��د فيها دينيهي
م��ا ك��ان يتطلع �إل��ي��ه ،و�شرع
بعدها ين�شئ مكتبته اخلا�صة
التي َع َّدها معا�صروه �أ�ضخم
مكتبة �شخ�صية يف �أ�سرتاليا
حينذاك .وعلى الرغم من �أن
دينيهي ح�صل على ت�صريح
مبمار�سة املحاماة يف العام
 1851وك�شف ع��ن مواهب
حقوقية وقانونية متميزة،
�إال �أن الأدب وال�سيا�سة كانا
الأق����رب �إىل ق��ل��ب��ه ،ف�ألقى
يف العامني  1851و1853
حما�ضرات كثرية عن ال�شعر
والأدب الفرن�سيني يف جامعة
�سيدين ...وبرز مي ُل دينيهي
�إىل ال�����س��ي��ا���س��ات اجلذرية
م��ب��ك��راً ،ومب��ع��ن��ى �آخ���ر كان
معار�ضاً �شر�ساً للأو�ضاع

متيّزه الالفت في دراسة
القانون وممارسة احملاماة
ل � ��م ي� �ث� �ن ��ه ع � ��ن ال � �ت � �ف � ّ�رغ
مل �ت ��اب �ع ��ة األدب ال �ع��امل��ي

ن�صب دانيال دينيهي و�سط مدينة �سيدين

ك �ش��ف أب� �ع ��اد ال � �ص ��راع وط �ب �ي �ع �ت��ه وك � ��ان ي ��ؤك ��د دوم � � � ًا:
ه��دف �ن��ا خ �ل � ُ�ق دول � ��ة ل �ل �ش �ع��ب وإق� ��ام� ��ة م �ج �ت �م��ع جديد
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال�����س��ائ��دة يف
�أ�سرتاليا �آنذاك.
ك�����ان دي��ن��ي��ه��ي داع���م���اً
الأ�سرتالية”
لـ”الرابطة
التي تعد �أول حزب �سيا�سي
يف �أ���س�ترال��ي��ا ،وق���د هاجم
ال��ق��وان�ين ال��ت��ي تعمل �ضد
م�صالح ال�شعب ،مثل ربط
احل��ق��وق ال�برمل��ان��ي��ة مبلكية
الأر������ض ،وحت��دي��د �شرائح
امل��واط��ن�ين مم���ن ي��ح��ق لهم
االن��ت��خ��اب ،وك��ذل��ك حقوق
امل�����ر�أة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة .وعلى
الرغم من �أن النهج املحافظ
والأر���س��ت��ق��راط��ي ق��د متكن
من ت�أطري تلك ال�سيا�سات
بن�صو�ص ق��ان��ون��ي��ة� ،إال �أن
دينيهي كان يرى �أن العدالة
ل��ه��ا �أول����وي����ة م��ط��ل��ق��ة على
القانون.

وا�ستطاع دينيهي �أن
يعبئ ال�شعب الأ�سرتايل �ضد
ُّ
ويح�ضه
القوانني اجل��ائ��رة،
على املطالبة بدميقراطية
�أ���ش��م��ل و�أو����س���ع م��ن خالل
�سالحني م ��ؤث��ري��ن� :أولهما
خطاباته امل�ؤثرة التي يُنظر
�إليها على �أنها جزء مهم من
�إرث �أ���س�ترال��ي��ا ال�سيا�سي،
والتزال حتى اليوم حمفوظة
ك�������إرث وط���ن���ي ،وثانيهما
حت��ري��ك��ه ال�����ش��ارع وقيادته
مظاهرات وم�سريات عامة
كانت ت�شكل �ضغطاً دائماً
ع��ل��ى احل��ك��وم��ة .ويف هذا
ال�سياق ،يعترب امل�ؤرخون �أن
اخلطب التي �ألقاها دينيهي
يف ال��ب�رمل����ان ح����ول قانون
الأرا�ضي عام  1857وحول
�إ�صالح النظام االنتخابي عام

� ،1858شكلت نقاط حتول
مف�صلية يف تاريخ �أ�سرتاليا
ال�سيا�سي.
وي����ب����دو �أن خطب
دينيهي كانت ت�ستهوي �أبناء
وط��ن��ه ،ح��ي��ث ك��ان��ت ت�شجع
ال���دمي���ق���راط���ي���ة ال�شاملة
وحت���� ّ�ض على ن�شرها ،كما
حتمل حت��ذي��راً م��ن خطورة
االعرتاف بالهيئات ال�سيا�سية
ال��ت��ي ال ينتخبها ال�شعب
وحتظى مبباركته ،وف�ض ً
ال
عن ذلك كانت تلك اخلطب
تت�ضمن دعوات متكررة �إىل
وقف نهب �أ�سرتاليا وثرواتها
من قبل �أقلية تُ�ش ّرع القوانني
مل�صلحتها ...ولقيا�س مدى
ت�أثري خطب دينيهي يكفي �أن
اجلماهري كانت تطالب يف
املنا�سبات ال�سيا�سية �أن يكون
ح��ا���ض��راً وخطيباً ،وحينما
تكون هناك احتجاجات يف
�إح��دى املقاطعات كان �أبناء
املقاطعة يطلبون من دينيهي
�أن يحل �ضيفاً عليهم ويلقي
خطبة يف اجلموع.
خ��ا���ض دينيهي �صراعاً
قا�سياً �ضد الفئات املختلفة
التي تقف �ضد حقوق الفقراء
وامل��ع��دم�ين يف �أ�سرتاليا،
وك�شفت خطبه �أب��ع��اد ذلك
ال�صراع وطبيعته ،وكان ي�ؤكد
على الدوام �أن “هدفنا خل ُق
دولة لل�شعب ،و�إقامة جمتمع
جديد” ...ل��ك��ن ال��ق��در مل
ميهل دينيهي ط��وي� ً
لا لريى
حلمه يتحقق� ،إذ ت��ويف �إثر
حادثة يف العام  ،1865وكان
ملا يزل يف مقتبل العمر.
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ب � �ق � �ل� ��م وري� � � �ش � � ��ة :
م� � � �ج � � ��دي ي� ��وس� ��ف
أسماء الله احلسنى ،هي التي أثبتها الله تعالى لنفسه ،وأثبتها له عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ،وفضل هذه األسماء
عند الله عظيم ،وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :إن لله تسعة وتسعني اسماً ،مائة إال واحداً ،من أحصاها دخل
اجلنة» (رواه البخاري ومسلم).
معان متعددة ذكرها العلماء ،فقد قيل :إن معنى اإلحصاء :احلفظ ،وقيل ع ّدها ،وقيل :القيام بحقها والعمل
ٍ
ولإلحصاء
مبقتضاها ،وقيل :اإلحاطة بجميع معانيها ،ويجوز أن تشمل كل املعاني السابقة  -والله أعلم.
وأسماء الله احلسنى ليست مبنحصرة في تسعة وتسعني اسماً فقط ،وال فيما استخرجه العلماء من القرآن ،بل وال فيما
علمته الرسل واملالئكة وجميع املخلوقني ،حلديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«ما أصاب أحداً قط ه ّم وال حزن فقال :اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ،ناصيتي بيدك ..ماض في حكمك ،عدل
في قضاؤك ،أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ،أو أنزلته في كتابك ،أو علمته أحداً من خلقك ،أو استأثرت به في
علم الغيب عندك ،أن جتعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجالء حزني ،وذهاب همي ،إال أذهب الله حزنه وهمه،
وأبدله مكانه فرحاً ،فقيل يا رسول الله أفال نتعلمها؟ فقال :لكل من سمعها أن يتعلمها» (رواه أحمد).
واملؤمن الصادق يؤمن بتلك األسماء احلسنى ،والصفات العليا ،فال يشرك غيره فيها وال يشبهها بصفات املخلوقني ،لعل الله
أن ينفعنا بها( ..ولله األسماء احلسنى فادعوه بها) صدق الله العظيم.

()49

املجيد ،تعني �أن اهلل �سبحانه
وت��ع��اىل ه��و امل�ستحق ل�صفات
العظمة وامل��ج��د ،فهو �سبحانه
ال��ذي ال تنفد خزائنه ،وما عند
النا�س ينفد وم��ا عند اهلل باق،
وهذا اال�سم اجلليل يقر�ؤه امل�سلم
يف كل �صالة يف الت�شهد الأخري،
وقد �أمرنا الر�سول الكرمي � -صلى
اهلل عليه و�سلم � -أن نقول يف
�صلواتنا « :اللهم �صل على حممد
وعلى �آل حممد ،كما �صليت على
�إبراهيم وعلى �آل �إبراهيم �إنك
حميد جميد» (رواه الرتمذي).
وق���د اق��ت�رن ا���س��م��ه تعاىل
(املجيد) يف القر�آن الكرمي مرة
با�سمه تعاىل (احلميد) ،وذلك يف
قوله تعاىل« :رحمة اهلل وبركاته
عليكم �أه���ل ال��ب��ي��ت �إن���ه حميد
جميد» (هود)73 :
واق�ترن كذلك با�سمه تعاىل

(ال������ودود وال���غ���ف���ور) و(امل���ب���دئ
واملعيد)  ،وذلك يف قوله تعاىل:
}�إن بط�ش ربك ل�شديد � -إنه هو
يبدئ ويعيد  -وهو الغفور الودود
 ذو العر�ش املجيد  -فعال ملايريد{ (الربوج.)16 - 12 :
وق�����د و����ص���ف اهلل نف�سه
باملجيد ،لأن املجد هو النهاية يف
الكرم والف�ضل ،واهلل �سبحانه هو
املت�صف بذلك ،ف��اهلل تعاىل له
�صفات القدرة واخللق واملغفرة
وال������ودود ،لأن���ه ���ص��اح��ب املجد
والعظمة وال�سلطان ،فهو مينحها
من ي�شاء� ،إال �أنه ال��ودود الغفور
الذي يعفو عن امل�سيء ويتجاوز
ع��ن املخطئ �إذا ت��اب  ،فمجده
مرتبط دائماً بالعفو والود ،ووده
ومغفرته ورحمته بعباده دليل
ق��درت��ه وعظمته وجم���ده ،فك�أن
اال�سمني م��ع�اً :ال���ودود واملجيد

مرتبطان معاً وي�ؤديان معنى
لطيفاً م��ن م��ع��اين القر�آن
ال���ك���رمي ،وك��م��ا و���ص��ف اهلل
نف�سه ب��أن��ه املجيد �صاحب
العزة وال�سلطان ،فقد و�صف
قر�آنه ب�أنه جميد قال تعاىل:
ق والقر�آن املجيد ) (ق)1 :
وق��ال تعاىل} :بل هو قر�آن
جميد  -يف ل��وح حمفوظ{
(ال�بروج  )22 ،21 :ومعنى
القر�آن املجيد �أي رفيع القدر
العظيم اجلليل املتعايل.
وحظ الإن�سان من ا�سمه
تعاىل (امل��ج��ي��د)� ،أن ميجد
اهلل وي��ع��ظ��م��ه ،و�أن يعظم
ق���ر�آن���ه وي��ت��ل��ق��اه باالحرتام
الالئق به ،وبذلك نتعلم من
�أ�سماء اهلل و�صفاته احل�سنى
درو�ساً يف العقيدة والأخالق
واملعامالت.
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�سبحان الباعث الذي يبعث
املوتى من القبور ي��وم القيامة
لتجزى كل نف�س مبا ك�سبت ،فهو
وحده القادر على رد الروح �إىل
اجل�سد لكي ت��دب فيه احلياة
مرة �أخرى..
ومن �صحة �إميان امل�سلم �أن
ي�ؤمن بالبعث واحل�ساب واجلزاء،
وه��ي م��ن الأم���ور الغيبية التي
�أخربنا اهلل بها ،وال ينكرها �إال
كاف ٌر ملح ٌد مت�شكك.
�أما امل�ؤمن فيعلم علم اليقني
�أن اهلل الذي خلق املوت واحلياة
قادر على كل �شيء ،و�أن البعث
�أم����ر ����ض���روري ل��ك��ي يحا�سب
النا�س ،وينال كل �إن�سان جزاءه
على ما قدم و�أخر.
قال تعاىل} :ذل��ك ب��أن اهلل
هو احلق و�أنه يحيي املوتى و�أنه

على كل �شيء قدير و�أن ال�ساعة
�آتية ال ريب فيها و�أن اهلل يبعث
من يف القبور{ (احلج)7 ،6 :
وما دام امل�سلم ي�ؤمن بالبعث
حقاً و�صدقاً ف�إنه ينبغي �أن يعمل
لهذا ال��ي��وم ،فيجب �أن ي�ستعد
بالعبادة و�صالح الأعمال..
وال يح�سنب �أحد �أن العبادة
تقت�ضي �أن ننقطع عن �أعمالنا
وم�شاغلنا الدنيوية ،كال فالعمل
ع��ب��ادة ،م��ا دام الإن�����س��ان ي�ؤديه
ب�إخال�ص ،ويجب �أن يكون هناك
ت��وازن بني العبادة والعمل ،فال
ي�صح �أن ي�ستغرق الإن�سان يف
العبادة على ح�ساب العمل ،وال
ي�صح �أن يلهيه العمل عن �أداء
الفرو�ض املفرو�ضة عليه.
فقــــد روي عــــن النبي -
�صلى الـلـــــــه عليــــه و�ســـــلم -

ه���ذا اال���س��م م��ع��ن��اه :العليم
ال��ذي ال يغيب عن علمه �شيء،
فهو الذي يعلم الظاهر والباطن
ويعلم الغيب وال�شهادة فال يعزب
عنه �شيء.
قال تعاىل} :يوم يبعثهم اهلل
جميعاً فينبئهم مبا عملوا �أح�صاه
اهلل ون�سوه واهلل على كل �شيء
�شهيد{ (املجادلة)6 :
وال�شهيد �أي�ضاً هو الرقيب
ال��ذي ال تخفى عليه خافية يف
الأر�ض وال يف ال�سماء ،وهو املطلع
على �أفعال عباده و�أقوالهم ..و�إذا
كان اهلل تعاىل هو ال�شهيد الرقيب
على �أقوال عباده و�أفعالهم ،فمن
الواجب على الإن�سان �أال يخالف
�أوامر اهلل و�أال يع�صاه ،و�أن يراقبه
يف ال�سر والعلن ..ففي احلديث
عندما �س�أل جربيل النبي � -صلى
اهلل عليه و�سلم � :-أخ�ب�رين ما
الإح�سان؟ قال النبي � -صلى اهلل
عليه و�سلم �« :أن تعبد اهلل ك�أنك

تراه ،ف�إن مل تكن تراه ف�إنه يراك»
(رواه م�سلم)
وي��ج��ب على ك��ل �إن�����س��ان �أن
يراقب ربه قبل العمل ويف �أثنائه،
و�أن ي�س�أل نف�سه :هل �أدى هذا
العمل خال�صاً لوجه اهلل� ،أو �أنه
فعله ري��ا ًء ونفاقاً؟ ف ��إن ك��ان هلل
�أمت��ه وحمد اهلل  ،و�إن كان لغري
اهلل �صحح نيته.
وم����ن م���ع���اين ه����ذا اال�سم
اجل��ل��ي��ل� :أن اهلل ت��ع��اىل ي�شهد
على اخللق يوم القيامة مبا علم
و�شاهد منهم ،و�شهادته عليهم
�شهادة حق وعـــدل ،لأنه تعـــاىل
هو العدل املطلق ،وه��و ال يظلم
�أح��داً ،فيوم القيامة ت�شهد على
الإن�����س��ان املالئكة احلفظة ،بل
�إن �أع�ضاء اجل�سم ت�شهد عليه،
وذل��ك حتى ال يكون له ع��ذر �أو
ح��ج��ة ..و���س��وف ي�شهد الأنبياء
على �أقوامهم يوم القيامة ،وي�شهد
الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم

�أن��ه ق��ال« :البــارك اهلل يف
عمل ينـــهي عن ال�صــــــالة»
ول���ذل���ك ي��ن��ب��غ��ي �أن ينظم
الإن�سان وقته و�أن يوازن بني
العبادة والعمل والراحة حتى
ير�ضى اهلل عنه.

 عـلى الأمم جميعاً.ق��ال تعاىل« :فكيف �إذا
ج��ئ��ن��ا م��ن ك��ل �أم����ة ب�شهيد
وجئنا بك على ه�ؤالء �شهيداً
ي��وم��ئ��ذ ي���ود ال���ذي���ن كفروا
وع�صوا الر�سول ل��و ت�سوى
بهم الأر���ض وال يكتمون اهلل
حديثاً» (الن�ساء.)42 ،41 :
وكان النبي � -صلى اهلل عليه
و�سلم  -كلما قر�أ هذه الآية
ف��ا���ض��ت ع��ي��ن��اه م��ن الدمع.
لعظيم ما ت�ضمنته هذه الآية
من هول املطلع و�شدة الأمر،
�إذ ي�ؤتى بالأنبياء يوم القيامة
�شهداء على �أقوامهم  ،وي�أتي
النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم
 �شهيداً على اجلميع.ال��ل��ه��م �إذا ن�����س��أل��ك �أن
ترزقنا �شهادة احل��ق ،حتى
نكون ممن ي�شهد لهم ر�سولك
الكرمي وي�شفع لهم يوم الدين
و�أنت على كل �شيء �شهيد.

ولأهلها
وقــــف
ُ
الزمــان
حُمييــــاً
شعر :
مختار عيسى
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