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الوطن قلب ..والذاكرة ضمري
حتد و ُي�صاغ بكلمات من نور  ...احل�شود كلها
امل�شهد ب ُرمته ُين�سج مبفردات من ٍ
تتحرك متعرثة بهزميتها جتاه ال�شمال ،والبيارق خفا ّقة تزغرد بالأمل ،و�أرواح
الأبطال تتقدم ركب الفرح  ...رم��وز الن�صر هم الثابتون يف وجه اخلوف،
املتجذرون يف الرمل ،الراف�ضون لالقتالع ،الرافعون ل�صورة الوطن ،املزهوون
ب َع َلمه ورمله و�شواطئه و�شم�سه وهوائه ،املتلفعون بهويته ،الرا�سخون يف �ضمريه،
هم �شهداء ملحمة الوجود عندما كان اخليار �أن نكون �أو ال نكون.
حافظة الذاكرة ناب�ضة مبحتوياتها ح ّية ب�أحداثها ،كل �أجزاء امل�شهد حمفورة
يف زوايا الوطن ،يف �أركانه ،يف �سجالت تاريخه وعرب بواباته و�أ�سواره و�أزقته
ودكاكينه و�أ�سواقه ويف تفا�صيل يومياته ووقائعه ومعاركه و�أحزانه ،مع تطلعات
�شيوخه و�أحالم �شبابه يف الر�ؤى والأماين يف العمران واملباين يف عالقات الوفاق
و�شحنات الغ�ضب ويف الآمال املع ّلقة على �شرفات العيون.
من قلب احلنني ينبت ال�شوق ل�سنوات الكفاح ولآمال التطلع والبناء ،وعلى وقع
تاريخ ال�سيادة املثبت على هامة الوطن تتقدم دولتنا العفية يف مدارج اال�ستقالل
وتفتح لطالبي الأمان
لت�أخذ دورها وت�شيد جمدها ،فت�شرع للمحبة نوافذ الأمل ُ
�أبواب العمل.
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بقلم  :فايزة مانع املانع
fayzaalmane@yahoo.com

وطننا لي�س كالأوطانُ ،منح امتداد غري م�سبوق فت�سامق لي�شمل العامل وتعاظم
ليكون مركزا للإن�سانية ،وقادتنا لي�سوا كالقادة فقد �شربوا من منابع ا ُ
خللق
الفيا�ضة فان�ساب اخلري يف ركابهم ويف فعلهم ويف عطائهم ،بدء ًا من �صباح
الأول (� )1756إىل �صباح الرابع ( )2006مرور ًا ب�صباح الثاين (� )1859إىل
�صباح الثالث (� ،)1965صباحات اخلري املعقود بنوا�صيها اخل�ير� ،سل�سلة
من الرجال الأخيار تعاقبوا عرب تاريخ الوطن خملفني وراءهم �أعطر ال�سري
و�أجمل الأثر ،وها هو اليوم قائدنا �صباح الرابع عنوان اخلري ونربا�سه بوابته
ومفتاحه.
�إن اختيــــــار الأمــــــــــــم املتحدة لوطننــــــا ولقائدنــــــا �شــــــارة للنــــــ�صر
وو�سام للفــــــخر ع ّلقه العــــــامل على �صــــــدر الوطــــــن فغدا به �أكرب و�أ�صبح به
�أو�ســــــع.
�إننا بهذا التميز م�س�ؤولون �أم��ام �ضمائرنا و�أم��ام العامل لنعطي على الدوام
القدوة ،ولنجيب كما �أجاب احلكيم ديوجين�س يوما عندما �س�أله الإ�سكندر عن
وطنه فقال (وطني العامل وع�شريتي الإن�سانية).
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في قرية صباح األحمد التراثية

م� �ه ��رج ��ان امل � � � ��وروث ال �ش �ع �ب��ي اخل ��ام ��س

عبـق املكان ..
صـفـــــــا صـــــــالح

حت��ت رع��اي��ة �سمو �أم�ي�ر ال �ب�لاد ال�شيخ ��ص�ب��اح الأح �م��د اجل��اب��ر ال���ص�ب��اح ،افتتح
ن��ائ��ب وزي ��ر ال��دي��وان الأم�ي��ري ال���ش�ي��خ ع�ل��ي اجل� ��راح ،م�ه��رج��ان امل� ��وروث ال�شعبي
ال�سنوي يف دورت ��ه اخلام�سة وال�ك��ائ��ن يف ق��ري��ة ال�شيخ �صباح الأح �م��د الرتاثية
يف ال���س��امل��ي كيلو  ،59بح�ضور امل���ش��رف ال �ع��ام للمهرجان امل�ست�شار يف الديوان
الأم � �ي ��ري حم �م��د � �ض �ي��ف اهلل �� �ش ��رار ون �خ �ب��ة ك� �ب�ي�رة م ��ن ك� �ب ��ار ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات ،
بالإ�ضافة �إىل ح�شد من املواطنني واملقيمني و�أبناء جمل�س التعاون اخلليجي،
ك �م��ا ح �ظ �ي��ت االح �ت �ف��ال �ي��ة ب ��زخ ��م �إع �ل�ام� ��ي خ �ل �ي �ج��ي وع ��رب ��ي وا�� �س ��ع النطاق.
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ال � � �ق� � ��ري� � ��ة ال� � �ت� � ��راث� � �ي� � ��ة م� � � �ش � � ��روع وط � � �ن� � ��ي رائ � � ��د
بهذه املنا�سبة ثمن نائب وزير الديوان الأمريي ال�شيخ
علي اجلراح �أثناء افتتاحه فعاليات املهرجان دور �صاحب
ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد وحر�صه من خالل
رعاية هذا املهرجان على �إحياء تراث الآباء والأجداد و�إتاحة
امل�ج��ال �أم��ام �أب�ن��اء ال�شعب الكويتي وال�شعوب اخلليجية
للتمتع بجزء من ال�تراث ال�شعبي الأ�صيل وجت�سيد عمق
العالقات الأخوية بني دول املجل�س ،م� ً
ؤكدا �أن قرية �صباح
الأحمد الرتاثية م�شروع وطني رائد جدير بالتقدير.
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ا�ستهلت االحتفالية بقيام
ال�شيخ علي اجلراح بجولة يف
متاحف دول جمل�س التعاون
اخلليجي داخ��ل القرية التي
مت تد�شينها ه��ذا العام بعد
�أن �شيدت اللجنة املنظمة
مبنى خا�صاً لكل دولة لعر�ض
�أن�شطتها الرتاثية ومتاحفها
ومناذج عن �أ�سواقها القدمية
ومنها متاحف تابعة للمملكة
العربية ال�سعودية و�سلطنة
ع��م��ان� ،إ���ض��اف��ة �إىل املتحف
الكويتي ،حيث قام باالطالع
على �أهم املعامل الرتاثية لكل
دول��ة ،م�شيداً بهذه امل�شاركة
اخلليجية التي ت�ؤكد على وحدة
ال�صف وال��ت�لاح��م ب�ين �أبناء
اخلليج� .أي�ضا وا�صل ال�شيخ
علي اجلراح تفقد الكثري من

اجل �ـ �ـ ��راح  :امل �ش ��ارك ��ة اخل�ل�ي�ج�ي��ة ف ��ي «امل � ��وروث
الشعبي» تأكيد على وحدة الصف لدول التعاون
ق� ��ري� ��ة ص � �ب� ��اح األح� � �م � ��د ال � �ت� ��راث � �ي� ��ة ت �ع �ط ��رت
ب� �ع� �ب� ��ق ال� � � �ت � � ��راث وال� �ث� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ق� ��اف� ��ة اخل� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة

اجلراح وجولة يف املعر�ض

مرافق القرية الأخ��رى التي
تعترب من امل��واق��ع ال�سياحية
ال��ت��ي حت��م��ل ع��ب��ق �اً تراثياً
وتاريخي ًا ،ومتتد م�ساحتها
ملئات الكيلومرتات ،مت�ضمنة
ك��اف��ة ال��ع��ن��ا���ص��ر الع�صرية
الأ�سا�سية ،من متاحف تراثية،
و�أ�سواق �شعبية قدمية ،و�ألعاب
�أط���ف���ال �صناعية ومطاعم
ومقاهٍ  ،وبحرية.
و�أث��ن��ى على جهود جميع
القائمني على ه��ذه القرية
الرتاثية لإظهارها ب�شكل متميز
يليق با�سم الكويت ،متمني ًا
التوفيق للم�شاركني يف خمتلف
امل�سابقات.
وع��ل��ى ���ض��ف��اف البحرية
ال�صناعية التي تزين القرية
ال�تراث��ي��ة وا���ص��ل املهرجان
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قدمت فرقة
فعالياته حيث ّ
اجل��ي�����ش ال��ك��وي��ت��ي ال�شعبية
للعر�ضة فقرة مميزة خالل
ا�ستقبال نائب وزي��ر �ش�ؤون
الديوان الأمريي ال�شيخ على
اجلراح وامل�ست�شار يف الديوان
الأم��ي�ري حممد �ضيف اهلل
���ش��رار ،كما ا�ستمتع اجلميع
برق�صة ال�سيوف ،كما كان
ه��ن��اك ع��ر���ض ج����وي مميز
ملجموعة من ال�شباب ،حاملني
�أعالم دولة الكويت املرفرفة
واملحلقة �إىل ال�سماء تتو�سطها
�صورتا �سمو �أمري البالد و�سمو
ويل العهد.
وي�أتي املهرجان هذا العام
يف حلته اجل��دي��دة مب�شاركة
جمموعة من الفرق ال�شعبية
ي�صل �أف��راده��ا نحو 5600
مت�سابق يف ف��ن��ون امل���وروث

ال��ب��ح��ري وال��ب�ري ،مت�ضمناً
الكثري من الأن�شطة الرتاثية
والثقافية املنوعة واملمتدة على
مدار  70يوماً ،منها على �سبيل
امل��ث��ال ال احل�صر مناف�سات
الفرو�سية واملوروث البحري،
ومناف�سات فئة الأغنام �إ�ضافة
�إىل م�سابقات فئة الطيور التي
و�صلت �إىل �أك�ثر من 2800
مت�سابق .ناهيك عن امل�سابقات
اخل��ا���ص��ة ب���الإب���ل ال��ت��ي لها
خ�صو�صيتها و�شعبيتها اجلارفة
بني �أبناء دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،كما مت يف نهاية
املهرجان ال�ثري بالفعاليات
�إع���ط���اء اجل���وائ���ز املجزية
للفائزين باملراكز الأوىل دعماً
وت�شجيعاً من �صاحب ال�سمو
�أمري البالد لهواة تراث الآباء
والأجداد.

خ�صو�صية ومتيز

يت�أملون املعرو�ضات

شـــــــــــرار :املهرجان مكرمة أميرية سامية
�أك��د امل�ست�شار يف الديوان الأم�يري حممد �ضيف اهلل
�شرار �أن دعم �سمو الأم�ير للمهرجان واهتمامه بتطويره
جعل قرية ال�شيخ �صباح الأحمد الرتاثية قبلة لهواة الرتاث
وللأ�سر والعائالت الكويتية واخلليجية  ،ف�ضال عن املقيمني
على �أر�ض الكويت لال�ستمتاع مبرافقها والأن�شطة التي تقام
بها ،وبروعة الروح ال�شعبية التي تكتنف هذا املكان اجلميل
بتفا�صيله املتناغمة املفعمة بعبق ال�تراث .م�شرياً �إىل �أن
الزائر للقرية ي�ستطيع �أن ينتقل من مكان �إىل �آخر ،ومن �أثر
�إىل �أثر ،ومن تراث �إىل تراث ،ومن حتفة �إىل حتفة  ،الفتا
�إىل �أنها فر�صة �أي�ضا للتعرف على ح�ضارات دول اخلليج من
خالل زيارات املتاحف اخلليجية املقامة.
وعرب �شرار عن امتنانه وكافة العاملني يف املهرجان
ل�سمو الأمري على هذه املكرمة ال�سامية التي �أدخلت م�شاعر
البهجة وال�سرور يف نفو�س زائريها .م�ؤكدا �أن هذا التفاعل
الكبري من قبل مواطني اخلليج يثبت تعلقهم برتاث �آبائهم
و�أجدادهم.

ال�شيخ علي اجلراح وامل�ست�شار حممد �ضيف اهلل �شرار

املوروث يجمعهم
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الوطن
يستد ل
ع���ل���ى
عشاقه

بقلم  :فاطمة أحمد األمير

الوكيل املساعد في الديوان األميري  -مدير عام مكتب الشهيد

�أت�ص��فح وجوههم وجها وجها ،من هناك خالل معابر ال�ضياء يتجمعون ويتدفقون عرب كنوز
الذاكرة ،تلك الكنوز املرتعة ب�أهم �إجنازات الوطن يوميه الثمينني  -عيدي الوطن  -يوم اال�ستقالل
ويوم احلرية  ..وجودهم حتمي و�صورهم متلأ �ساحات الوطن ،والقلوب املحبة ال تخطئ �آثارهم
�أبداً .
رمال الوطن تعبق ب�شذاهم وهوا�ؤه يردد �صدى ن�شيدهم وعرب �صفحات الأيام ال يحلو الفرح
�إال بتذكرهم  ..ب�صماتهم يف كل مكان ،فالوطن ي�ستدل على ع�شاقه ،واملكان يتعاطى معهم �أنخاب
ّ
الع��ز فهم من مينحه قوته وثباته وا�س��تمراره ،هم املداميك التي ت�ؤكد وجوده وحتمي ح�ض��وره
وترفد ذاته  ..الوطن يغدو بهم �أجمل و�أكمل ٌ ..
كل منهم مدر�س��ة ُتع ّلم التفاين ُ
وتعطي درو�س�� ًا يف
الت�ضحية ومناهج يف الوفاء والإتقان  ..الأوطان ي�صنعها الإخال�ص والرجال الأنقياء  ..هم ال�سياج
والبناء ،هم من يُ عطي الوطن �أبعاداً و�آفاق ًا في�صبح بهم ومعهم �أرحب و�أ�شمل و�أعمق .
�أرواحهم م�شاعل النور وت�ضحياتهم قناديل الوفاء� ،أما ذاكرة الوطن املمتلئة بهم فهي الأمانة
الك�برى التي حتملها الأجيال عرب تعاقب الأزمان تذكرنا دائم ًا �أن الأر�ض �ص��نو الروح و�أن املجد
ال يليق �إال بال�شرفاء وال�شهداء .
�أفراحنا هذا العام م�ض��اعفة فنحن نقف على قمم العطاء ا ُملثلى فالعامل �أ�ص��در حكمه ومنح
وطننا �شرف التمثيل الإن�ساين يف �أعلى مدارجه ويف �أنبل جتلياته ،ومنح �أمرينا ا ُملفدى ال�شيخ �صباح
ّ
وحري بنا نحن �أبناء هذه الأر�ض الإن�سانية �أن نرتقى مل�ستوى هذا
الأحمد رتبة القائد الأ�سمى،
االختيار لنثبت للعامل �أن حريتنا التي �ساهم العامل معنا يف ا�سرتدادها بعد �أ�شهر االحتالل ال�سبعة
انت�صار �شامخ لكل قيم ال�سالم والأمن واندحار �شامل لكل قيم الطغيان والغدر ،و�أن الكويت كدولة
ووطن قيمة خريية �سامية جديرة ب�أن يقف العامل كله معها و�أن يعرتف ب�سمو ورقي ر�سالتها .

الغرسة ( 80فبراير  -مارس )2015

12

نشاط مكتب

أوبرا ديرة..
الو ّد ُك ُّل ُه
ُ

القائمون على الأوبرا

د .علي العنزي
ي� �ج ��ري ال �ع �م ��ل ل �ت �ق ��دمي �أول ع �م ��ل �أوب � � � � ��رايل يف الكويت،
ح�ي��ث ي�ع��د الأول م��ن ن��وع��ه خليجيا وال �ث��اين ع��رب �ي��ا ،يحمل
ع � �ن ��وان «�أوب� � � � ��را دي � � � ��رة ..ن �ب �ق��ى ك��وي �ت �ي�ي�ن» وي � �ه ��دف لتخليد
ذك ��رى ��ش�ه��داء ال �ك��وي��ت ،وه��و ح��دث ك�ب�ير و��ش��ام��ل وم�ت�ن��وع من
ن��اح�ي��ة ال�ت��أل�ي��ف امل���س��رح��ي ،والتمثيل الأوب � ��رايل ،واملو�سيقى،
وا�� �ض��اءة وال��ر��س��م والفوتوغراف.
وال�شعر وال��دي�ك��ور والأزي ��اء ﻹ

الت�أليف املو�سيقي لر�شيد
البغيلي ،م�ؤلف الن�ص علي
العنزي ويت�صدى للإخراج
فهد العبداملح�سن مب�شاركة
من ال�سوبرانو العربية لُبانة
القنطار و(بع�ض) العازفني
ال��ه��ول��ن��دي�ين ،ال��ذي��ن �ستتم
اال�ستعانة بهم ،للعزف على
الآالت التي ال يوجد �ضمن
الأورك�������س�ت�را ال��ك��وي��ت��ي��ة من
يعزفها .ويعتمد عمل �أوبرا
دي��رة يف بنائه وتكوينه على
املعايري العاملية وفق امل�ستوى
املو�سيقي وامل�سرحي� ،ضمن
ف��ك��رة (ال��ث��ي��م��ة) ا�ﻷ �سا�سية
�ﻷ وبرا ديرة وطنية منبثقة من
ثيمة اال�ست�شهاد دفاعا عن
الوطن.
و�أع���رب القائمون على
العمل الأوبرايل (�أوبرا ديرة..

نبقى كويتيني) ع��ن عظيم
ال�شكر واالم��ت��ن��ان ل�صاحب
ال�سمو �أم�ير ال��ب�لاد ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
حفظه اهلل ورع���اه لتكرمه
برعاية العمل معتربين ذلك
ت�شريفا وتكليفا كبريين لهم.
و�أك���د القائمون على
العمل يف ت�صريحات ملجلة
ال���ه���وي���ة �أن ه����ذا العمل
الأوبرايل ي�أتي مبجهود كويتي
خال�ص ويعد ا�ﻷ ول من نوعه
خليجيا كعمل حديث كبري
و�شامل متنوع يجمع فنون
الت�أليف امل�سرحي واملو�سيقى
الأوبرالية والغناء والتمثيل
وال�شعر والديكور امل�سرحي
والفنون الب�صرية والأزي���اء
وا�ﻹ �ضاءة والر�سم.
وث���م���ن ال��ق��ائ��م��ون على
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فاطمة الأمري

د .فهد العبداملح�سن

د .علي العنزي

د .ر�شيد البغيلي

الأوب��را الدعم الكبري الذي
الق��وه م��ن قبل معايل وزير
����ش����ؤون ال���دي���وان الأم��ي�ري
ال�شيخ نا�صر �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح ومعايل نائب
وزير �ش�ؤون الديوان الأمريي
ال�شيخ علي اجلراح ال�صباح
لت�سهيل مهمتهم الوطنية لهذا
الإجناز الفني والثقايف لدولة
الكويت.
وق��ال��ت الوكيل امل�ساعد
املدير العام ملكتب ال�شهيد

فاطمة �أحمد الأمري �إن عمل
(�أوبرا ديرة ..نبقى كويتيني)
ي�أتي عرفاناً وتقديرا لت�ضحيات
�شهداء الكويت ،فهو ملحمة
فنية وطنية ن�ستذكر عربها
�أرواح ال�شهداء الطاهرة التي
�ضحت فداء للوطن.
و�شددت الأمري على �أنه
«ف��خ��ر لنا كمكتب ال�شهيد
القيام بهذا العمل من منطلق
الواجب جتاه �شهدائنا الكرام
وذويهم الذين نفخر ببطوالتهم

التي �سجلوها لتبقى كويتنا
الغالية حرة �أبية».
و�أ����ض���اف���ت�« :أن مكتب
ال�شهيد د�أب ك��ل ع��ام على
القيام بعمل يحر�ص فيه على
م�شاركة ال�شباب الكويتي
للإ�سهام ب��الأع��م��ال الفنية
الوطنية لبث الروح الوطنية
فيهم �إبرازا لوجه دولة الكويت
احل�ضاري والثقايف».
و�أع����رب����ت الأم���ي��ر عن
خال�ص ال�شكر والتقدير ملقام

ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
ال�صباح حفظه اهلل ورعاه،
على رعايته ال�سامية لهذا
العمل الفني والوطني الذي
�آم��ل �أن يكون مب�ستوى يليق
بهذه الرعاية مثمنة لوزير
�ش�ؤون الديوان الأمريي ال�شيخ
نا�صر �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح ولنائب وزير �ش�ؤون
الديوان الأمريي ال�شيخ علي
اجلراح ال�صباح الدعم الكبري
لكافة �أعمال مكتب ال�شهيد
ور�سالته.
وه��ذا العمل ملحمة من
خاللها �أع�ب�ر ع��ن امتناين
و���ش��ك��ري و�أخ�������ص بالذكر
راعي العمل الأوب��رايل �سمو
�أم�ي�ر ال��ب�لاد ال�شيخ �صباح
الأح���م���د ال�����ص��ب��اح ،حفظه
اهلل ورعاه ،الذي ي�ؤكد دوره
الإن�ساين بتبني ورعاية مثل
هذه امللحمة الوطنية ،حيث
ي�ستوحي العمل حكاياته من
وحي حكايا �شهداء الكويت
عامة ،مبا فيها ملحمة بيت
القرين ،وا�ست�شهاد ال�شاعر
فايق عبداجلليل ،وجمموعة
�أخرى من �أبناء الكويت ،ممن
اف��ت��دوا الكويت ب�أرواحهم.
وك�شف �أن امل�شروع ينطلق من
توجيهات الأمري ،وقوله امل�أثور
«�إن ث��روة ال��وط��ن احلقيقية
تكمن يف �شبابه ،فهم عدته
وعماده و�أمله يف بناء حا�ضره
وم�ستقبله» ،م�ستذكرين حر�ص
�سموه الدائم على االبتهال
�إىل املوىل عز وجل �أن يتغمد
بوا�سع رحمته ومغفرته �شهـداء
الكويت الأب����رار ،وي�سكنهم
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ف�سيح جناته ،وينزلهم منازل
ال�شهداء.
وم�����ش��روع «�أوب����را ديرة»
ي��ؤك��د �أن م��ن ارت��ب��ط بنب�ض
الأر�ض ورائحة الرتاب ومت�سك
بجذور الوطن والتاريخ ودافع
ب��ك��ل �إخ�لا���ص وث��ب��ات ونال
�شرف ال�شهادة ،اختار اخللود
يف رحاب �سماء الكويت الأبية،
ومن هنا ،ف�إن م�شروع «�أوبرا
نبقى كويتيني» ي�سلط ال�ضوء
على �أن ال�شعب الكويتي يدرك
معنى الت�ضحية والفداء،
تلك امل��ع��اين التي تعلمناها
يف م��در���س��ة ال��ك��وي��ت ،التي

علمتنا �أن حياة من �سبقنا
من ال�شهداء ال تنتهي �أبداً،
و�أن �صلتهم بوطنهم ال تنقطع،
فال�شهداء الذين هم �أحياء عند
ربهم يرزقون ،لن نن�سى من
�ضحى منهم من �أجل �سيادة
وا�ستقالل وح��ري��ة الوطن،
و�سنظل �أوفياء لهم ومل�آثرهم
التي تركوها لننهل منها قيماً
ودرو�ساً وطنية تكر�س املعنى
الفعلي حلب الوطن �إننا نعلم
�أن ال��ق��ي��ادة احلكيمة �أولت
عائالت ال�شهداء االهتمام
الأكرب ،رعاية ل�ش�ؤون �أ�سرهم،
رائدها يف ذلك �أن ال�شهادة

طريق اخللود ،ونعلم �أي�ض ًا
مدى اهتمام الدولة بتخليد
ذكرى �شهدائنا الأبرار ،ووجود
�إدارة خا�صة بهذا ال�ش�أن يف
مكتب ال�شهيد .وج��اء هذا
املقرتح ليلقى النور بالتعاون
مع الديوان الأمريي ومكتب
ال�شهيد ،حتقيق ًا للنتائج
النبيلة التي ت�سعى الدولة
�إليها ،ون�سعى �أي�ضا كفنانني
�أكادمييني ومو�سيقيني كويتيني
ع�بر م�����ش��روع «�أوب����را نبقى
كويتيني» لت�أكيدها ،وا�ضعني
�أي��دي��ن��ا يف �أي�����دي اجلميع
�سعياً لهذا الغر�ض ال�سامي،

�أثناء الربوفات

وحتقيقاً لأحد �أهم �أهداف
الدولة التنموية و�إ�سرتاتيجيتها
الوطنية لبناء الإن�سان ،حيث
يقدم يف احتفاالت الأعياد
الوطنية املقبلة يف فرباير
.2015
ف�أوبرا ديرة عمل �أوبرايل
كويتي يعد ا�ﻷ ول من نوعه
خليجيا والثاين عربياً.
وبالن�سبة لدار الأوبرا يف
م�صر �أو فرقة الأورك�سرتا
العمانية �أو مبنى الأوب��را يف
ك��ات��ارا قطر ،فهما تدعوان
فرقا �أجنبية لتقدمي الأعمال
العاملية الرفيعة ،حيث تعزف

الغرسة ( 80فبراير  -مارس )2015

15

العمل الأورك�����س�ترا املحلية،
�سواء كانت م�صرية �أو ُعمانية،
�أم���ا (�أوب����را دي���رة) فالن�ص
كويتي ،والتلحني كويتي من
ت��أل��ي��ف د .ر�شيد البغيلي،
والإخ��راج كويتي من قبل د.
فهد العبداملح�سن.
وحت��ك��ي �أوب���را دي���رة عن
ملحمة ال يت�سع املقام لإزاحة
ال�ستار عن كامل تفا�صيلها،
لكنه – حتما – ي�ستوحي ثيمته
من وحي حكايا جمموعة ممن
اف��ت��دوا الكويت ب�أرواحهم،
�أث��ن��اء ح��رب حترير الكويت
من الغزو ال�صدامي يف العام
 ،1990مب��ن فيهم ال�شهيد
ال�شاعر فايق عبداجلليل،
و�أبطال ملحمة بيت القرين،
وجمموعة �أخرى من �شهداء
الكويت .و�أعتقد �أن هذا العمل
الأوب�����رايل ج���زء م��ن الدور
الوطني للفنانني الأكادمييني
واملو�سيقيني الكويتيني.
فامل�ؤلف املو�سيقي د .ر�شيد
البغيلي يرى هذا العمل يعد
�أول جتربة كويتية يف تقدمي
ع��م��ل �أوب�����رايل ،وم���ا مييزه

�أن مو�ضوعه كويتي ،حيث
نخلد م��ن خ�لال��ه بطوالت
وم�لاح��م ���ش��ه��داء الكويت.
وه���ذا النمط م��ن الأوب����را،
ي��أت��ي ب��ر�ؤي��ة ج��دي��دة؛ �أعني
�أن��ه يجمع بني منط الأوبرا
املعروف القائم على اجلمع بني
الإمكانيات ال�صوتية ،ب�أ�سلوب
غ��ن��ائ��ي �أوب������رايل �إيطايل،
ي��ع��رف بـــ(البيلكانتو)…
مب�صاحبة ر�ؤية فنية و�أ�سلوب
مو�سيقي غ��ن��ائ��ي �شرقي.
ف���الأوب���را ت��ق��وم ع��ل��ى حلن
وح��ك��اي��ة ،ومل �أج���د ملحمة
ت�����ض��اه��ي م��ل��ح��م��ة �شهداء

الكويت وق�ص�ص بطوالتهم
وت�ضحياتهم ،لهذا ال�سبب
فقد مت بناء العمل من وحي
الق�صائد التي كتبها ه�ؤالء
الأبطال ،ويف مقدمهم ال�شاعر
ال�شهيد فايق العبداجلليل
وغريه من ال�شعراء ،بعد �أن
ف��دوا الكويت بفنهم .وهذه
الأوبرا� ،ستتكون من اورك�سرتا
�سيمفوين كويتي ،يقودهم
املاي�سرتو ا�ستاين �ساڤينريز..
مب�شاركة عازفني من عدة دول،
نذكر منها هولندا وفرن�سا
و�أملانيا وبلجيكا ،وال�شقيقة
م�صر ،وهو ما ي�ؤكد �أن الأوبرا

�أثناء الربوفات

فن عاملي ..حيث �ست�ستمعون
�إىل املو�سيقي الكويتي يعزف
�إىل ج���وار �شقيقه العربي
ونظريه الأوروبي.
م����ؤك���داً �أن �أوب����را ديرة
�ستحمل نف�سا مو�سيقيا كويتيا،
وك��م��ا تعلمون ف����إن الأوب���را
مو�سيقية �سيمفونية ،وتتطلب
�شعراً غنائيا وجدانيا ،بغر�ض
التعبري عن كل ما يتعلق بثيمة
ال�شهادة من عواطف وم�شاعر
�إن�سانية خال�صة من ُحزن �أو
فرح ،ولهذا ف�إن العمل يت�ضمن
ق�صائد لل�شاعر ال�شهيد فايق
عبداجلليل ،وال�شاعر الغنائي
الكويتي حامد �شبيب البغيلي،
وقد حلنت هذه الأ�شعار ب�شكل
�سيمفوين ،م�����ص��و ًرا لذات
ال�شاعر وم�شاعره.
�أم���ا امل��خ��رج فهد العبد
املح�سن فقال :نقف هنا اليوم
بثبات ،تعبرياً ع��ن امل�شهد
احل�ضاري لكويت الإن�سانية،
ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن القائد
الإن�ساين �سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح حفظه اهلل ورعاه.

الفنان خالد �أمني والفنان حممد احلملي
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الفنان خالد �أمني والفنانة غدير ال�سبتي

فاطمة الأمري وهناء الزيد

و�أود �أن �أع�ب�ر ه��ن��ا ،بهذه
املنا�سبة ،عن ال�سعادة ب�أن دولة
الكويت ال تزال و�ستظل منارة
ح�ضارية م�شعة ،وحا�ضنة
�إن�سانية مت�ألقة ملختلف الفنون
والثقافات� .إننا اليوم وبالتعاون
مع مكتب ال�شهيد نطلق جترب ًة
فنية جديدة ن�ؤكد من خاللها
الدور احل�ضاري للكويت الذي
�أ�س�سه ال����رواد ،م�ستمدين
ال�شموخ والوعي من �شهداء
الكويت الأب��رار ،وبعد رحلة
ال��ت��أم��ل واالع��ت��ك��اف ل�شهور
طويلة بغية الو�صول مللحمة
فنية وطنية الئقة ،جاء الوقت

للإعالن عن فكرة تد�شني �أول
�أوب��را كويتية ،وفق املقايي�س
العاملية� ،آخذين يف االعتبار
الهوية الكويتية ،لتكون «دراما
مو�سيقية �سمفونية» ،يتم من
خاللها تطويع ف��ن الأوب���را
للبيئة وللثقافة الكويتية ،مع
االلتزام باملعايري واملوا�صفات
الفنية العاملية على م�ستوى
جميع العنا�صر الفنية للأوبرا
ال��ت��ي �ستقدم جت��رب��ة فنية
حديثة وجريئة ،حيث مت تطويع
فن ا�ﻷ وب��را للبيئة اخلليجية
وللثقافة ال��ك��وي��ت��ي��ة؛ �أعني
�أن��ه مت مو�سيقيا م��زج فنون

البحر والرب مع الأورك�سرتا
�سيمفوين وعمدنا كذلك �إىل
ا�ستخدام املادة ال�شعرية �ضمن
تكنيك الكتابة امل�سرحية،
كما اعتمد امل�ؤلف املو�سيقي
على ق�صائد كويتية لتغنى
بالطريقة ا�ﻷ وب��رال��ي��ة� .أما
الديكور امل�سرحي وا�ﻷ زي���اء
فمن املوروث ال�شعبي امل�ستمد
م��ن البيئة الكويتية ،ولكن
ب�أ�سلوب فل�سفي .متمنياً �أن
ي�شكل حدث �أوبرا ديرة نقطة
م�ضيئة يف ت��اري��خ احلركة
الفنية يف الكويت ،وانطالقة
جديدة ت�ضاف للإرث الثقايف
والفني ال��ذي �سعى الرواد
لتكوينه ومتكينه للم�ساهمة
يف بناء الإن�سان.
وبالن�سبة مل�شاهدي الأوبرا
التي �ستعر�ض بتاريخ  22و 23
و  24فرباير املقبل� ،ستكون
هناك مقاعد خم�ص�صة لكبار
الزوار و�أخرى لأهايل ال�شهداء
والبقية للجمهور ،و�أنا �أعلم
�أن ع�شاق الأوب���را ع��ادة من
النخبة الثقافية ،حيث �إن هذا
الفن ،يتطلب امتالك عوامل
املعرفة والتدقيق والتمحي�ص
والأملعيةِ حتى يتذوق املرءُ ما
مييزها من مو�سيقى ،م�ؤكداً
�أن د .ر�شيد البغيلي ،يقدم
عمال ذا �صبغة كويتية تر�ضي
ذائ��ق��ة النخبة م��ن دون �أن
تفر�ض االنف�صال عن عا ّمة
النا�س اجلديرين مب�شاهدة
الفن ،واعتالء مكانة تذوق
اجلمال.

وي �ش �ت��رك ف ��ي العمل
مت�ث�ي�لا وغ �ن��اء وعزفا
ن �خ �ب��ة م ��ن امل �ب��دع�ي�ن:
املمثلون يف �أوبرا ديرة:

 د .خ� � � � � � � � � ��ال� � � � � � � � � ��د أم� � � �ي� � � ��ن– م � � � � � �ح � � � � � �م� � � � � ��د احل� � � � �م� � � � �ل � � � ��ي
– ع� � � � � �ب � � � � ��دال� � � � � �ل � � � � ��ه ال � � � � ��زي � � � � ��د
– د .غ� � � � ��دي� � � � ��ر ال� � �س� � �ب� � �ت � ��ي
– ع� � �ب � ��دال � ��رح� � �م � ��ن احمل� �م� �ي ��د
– ح� � � � � � � � � � � � � � �ن � � � � � � � � � � � � � ��ان رض � � � � � � � � � � ��ا

املغنون يف �أوبرا ديرة:

 ل � � � � � �ب � � � � � ��ان � � � � � ��ة ال � � � � �ق � � � � �ن � � � � �ط � � � ��ار– ع� � �ب � ��دال � ��رح� � �م � ��ن احمل� �م� �ي ��د
– أح � � � � � � �م� � � � � � ��د ال � � � � � �ك � � � � � �ن � � � � ��دري
– ع � � � �ب � � � ��دال � � � �ل � � � ��ه امل � � � � ��راغ � � � � ��ي
– ن� � � � � � � � � � � � � � � ��ورة ال � � � � �ق � � � � �م � �ل � ��اس
– ح� � � � � � � � � � � � � � �ن � � � � � � � � � � � � � ��ان رض � � � � � � � � � � ��ا
ون � � � � �خ � � � � �ب� � � � ��ة أخ� � � � � � � � � � � ��رى م � ��ن
األوب� � � ��رال� � � �ي� � ي� ��ن ال� �ك� ��وي� �ت� �ي�ي��ن

العازفون الكويتيون:

 ي � � � � � � � � ��وس � � � � � � � � ��ف م � � � � �ن � � � � �ص� � � � ��ور ف � � � � � � �ت � � � � � � �ح � � � � � ��ي ال� � � � � �ص� � � � � �ق � � � � ��ر ع � � � �ب � � ��دال � � ��وه � � ��اب ال� � �ق� � �ط � ��ان ع � � �ب � � ��داحل � � �م � � �ي � � ��د ال� � �ص� � �ق � ��ر وائ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ل اخل � � � � � � � � � � � � � � � � � ��راز ع� � � �ب � � ��دال� � � �ل � � ��ه ال � �ض � �ل � �ي � �ع� ��يون � � � � �خ � � � � �ب� � � � ��ة أخ� � � � � � � � � � � ��رى م � ��ن
امل � ��وس� � �ي� � �ق� � �ي �ي ��ن ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ي��ن
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مـــــــاذا مييــــــز
 ....نبقى كويتيني )
(

•

•
•

•

•

• �أوبرا ديرة عمل �أوبرايل كويتي يعد
ا�ﻷ ول من نوعه خليجيا والثاين
ً
عربيا ،حيث مل ي�سبقه �إىل فن
الأوبرا �سوى �أوبرا عايدة.
• �أوب� ��را دي ��رة ع�م��ل ك��وي�ت��ي حديث
ك�ب�ير و� �ش��ام��ل ،م�ت�ن��وع م��ن حيث
 :ال�ت��أل�ي��ف امل���س��رح��ي ،املو�سيقى
الأوب ��رال� �ي ��ة ،ال �غ �ن��اء الأوب� � ��رايل،
التمثيل الأوبرايل ،ال�شعر ،الديكور
امل�سرحي ،الفنون الب�صرية ،الأزياء،
ا�ﻹ �ضاءة ،الر�سم.
جميع عنا�صر العمل كويتيون بقيادة امل�ؤلف املو�سيقي د.
ر�شيد البغيلي واملخرج فهد العبداملح�سن وم�ؤلف الن�ص
امل�سرحي د .علي العنزي ،وهناك ا�ستعانة حمدودة ببع�ض
العازفني للآالت املو�سيقية التي ال يوجد من بني الكويتيني
اخت�صا�صيون ب��ال�ع��زف عليها ،حيث تتكون الأورك�سرتا
ً
عازفا.
�سيمفوين من 60
يعتمد عمل �أوبرا ديرة يف بنائه وتكوينه على املعايري العاملية
على امل�ستوى املو�سيقي وامل�سرحي.
يعد عمل �أوبرا ديرة جتربة فنية حديثة وجريئة ،حيث مت
تطويع فن ا�ﻷ وبرا للبيئة اخلليجية وللثقافة الكويتية .فعلى
م�ستوى املو�سيقى مت مزج فنون البحر والرب مع الأورك�سرتا
�سيمفوين ،كذلك مت ا�ستخدام املادة ال�شعرية �ضمن تكنيك
الكتابة امل�سرحية .وكذلك اعتمد على ق�صائد كويتية لتغنى
بالطريقة ا�ﻷ وبرالية .كذلك الديكور امل�سرحي وا�ﻷ زياء من
املوروث ال�شعبي امل�ستمد من البيئة الكويتية.
الفكرة �أو الثيمة ا�ﻷ �سا�سية �ﻷ وبرا ديرة وطنية منبثقة من
�أهمية اال�ست�شهاد يف �سبيل الوطن ،حماكية جتربة حترير
دولة الكويت من االحتالل.
انطلق الت�أليف امل�سرحي واملو�سيقي من ال�سرية العطرة
ل�شهداء الكويت وحكاية بطوﻻتهم وت�ضحياتهم للوطن ،ومت
اال�ستفادة من املادة ال�شعرية التي تركها ال�شهداء �أنف�سهم،
ونخ�ص بالذكر ال�شاعر ال�شهيد فايق عبداجلليل وال�شاعر
حامد �شبيب البغيلي.

(أوبرا ديرة  ..نبقى كويتيني)
عنوان العمل:
(أوب � � � � � � � � � � � � � � ��را دي� � � � � � � � � � ��رة  ..ن� � � �ب� � � �ق � � ��ى ك � � ��وي � � �ت � � �ي �ي ��ن)
(درام� � � � � ��ا م ��وس� �ي� �ق� �ي ��ة س� �م� �ف ��ون� �ي ��ة  -وط� �ن� �ي� ��ة)

الإ�شراف العام:
إش� � � ��راف م �ك �ت ��ب ال� �ش� �ه� �ي ��د  -ال� � ��دي� � ��وان األم� �ي� ��ري

ير�أ�س فريق العمل:
الوكيل امل�ساعد بالديوان الأمريي مدير عام مكتب ال�شهيد
أ .ف� � � � � � � � � � � � � � ��اط � � � � � � � � � � � � � � �م� � � � � � � � � � � � � � ��ة األم � � � � � � � � � � � � � � �ي� � � � � � � � � � � � � � ��ر

فريق العمل:
م�ؤلف الن�ص امل�سرحي:
د .ع� � � � � � � � � � � � � � � � �ل � � � � � � � � � � � � � � � ��ي ال � � � � � � � � � � � � � �ع � � � � � � � � � � � � � �ن� � � � � � � � � � � � � ��زي

امل�ؤلف املو�سيقي لــ الأوبرا:
د .رش � � � � � � � � � � � � � � � � �ي� � � � � � � � � � � � � � � � ��د ال � � � � � � � �ب � � � � � � � �غ � � � � � � � �ي � � � � � � � �ل� � � � � � � ��ي

خمرج �أوبرا ديرة:
د .ف � � � � � � � � � � �ه � � � � � � � � � � ��د ال � � � � � � � � �ع � � � � � � � � �ب� � � � � � � � ��داحمل � � � � � � � � �س� � � � � � � � ��ن

م�صمم الديكور:
د .ح � � � � � � � � � � � � � � � � � � �س� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ن امل� � � � � � � � � � � � �ه� � � � � � � � � � � � �ن � � � � � � � � � � � ��ا

ت�صميم الأزياء:
د .اب � � � � � � � � � � � � � �ت � � � � � � � � � � � � � �س� � � � � � � � � � � � � ��ام احل � � � � � � � � � � � � � � �م� � � � � � � � � � � � � � ��ادي

م�صمم الإ�ضاءة وامل�ؤثرات:
أمي� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ن ال� � � � � � � � �ع� � � � � � � � �ب� � � � � � � � ��دال� � � � � � � � �س� � � � �ل � � � ��ام

الإخراج التلفزيوين:
د .م � � � � � � � � � � �ح � � � � � � � � � � �م � � � � � � � � � ��د ال� � � � � � � � � � � � ��زن � � � � � � � � � � � � �ك� � � � � � � � � � � � ��وي

معر�ض �أوبرا ديرة امل�صاحب للعمل الأوبرايل:
د .خ� � � � � � � � � � � � � � � � �ل � � � � � � � � � � � � � � � ��ود ال� � � � � � � � � � � � ��رش � � � � � � � � � � � � �ي� � � � � � � � � � � � ��دي

الإعداد واملتابعة الفنية:
د .ف� ��اض� ��ل امل � ��وي � ��ل  -د .ب� � ��در م� �ل ��ك آل ه� �ي ��د  -د .ح� �س�ي�ن احل �ك��م
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ّ
سطرا ملحمة والء وفـــداء

بـدر ولــؤي
الشـــايجـــي..

رحلة دم مشرتكـة
كتب :
د .نايف عبداهلل ال�شمروخ

م� ��ن الأه � �م � �ي� ��ة مب� �ك ��ان احل� ��دي� ��ث عن
ال�شهيدين ب��در ع�ب��دال��رزاق ال�شايجي
ول � � ��ؤي ع �ب��دال��وه��اب ال �� �ش��اي �ج��ي ً
معا،
لأن �ه �م��ا ق �ب��ل ك ��ل � �ش��يء ق ��د ربطتهما
�صلة القرابة فهما �أبناء عمومة ،وقد
جمعتهما ال �� �ص��داق��ة احل�م�ي�م��ة التي
تعود �إىل طفولتيهما ،و�أخري ًا قدرهما
�أن يلقى القب�ض عليهما ً
معا من قبل
امل�ح�ت��ل ال �ع��راق��ي ال�غ��ا��ش��م و�أن يتكفل
بالق�ضاء عليهما ً
معا.
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وهك���ذا ترافق���ا يف احلياة،
ويف الأ�س���ر ،ويف اال�ست�شه���اد،
وله���ذا �سيتم اجلم���ع بينهما يف
هذه احليثية!
قب���ل الول���وج يف اخلو����ض
عن �سريتيهما وم���ا يتعلق ب�أهم
الأعم���ال الت���ي قام���ا به���ا �ضد
الغ���زاة ،ن�ؤك���د �أن املعلوم���ات
التي بني �أيدين���ا عن ال�شهيدين
�شحيح���ة لدرج���ة كب�ي�رة ،على
الرغ���م من اجله���ود التي بذلها
�أقربا�ؤهما من تعاون وما قام به
مكتب ال�شهيد من ح�سن متابعة
وبح���ث م�شك���ور وذل���ك لتباعد
الزمن بني اليوم الذي �ألقي فيه
القب����ض عليهما �إب���ان االحتالل
لدول���ة الكويت والذي يعتقد �أنه
يف ي���وم ما من �شهر نوفمرب من
�سنة  1990م وبني تاريخ �إعالن
الوف���اة ب�شكل ر�سم���ي يف �شهر
�أغ�سط����س  2008م �أي قراب���ة
عقدين من الزمان!
بدر عبدال���رزاق ال�شايجي،
�أك�ب�ر �سن���اً م���ن ل����ؤي ،فهو من
مواليد 1969م التحق باجلي�ش
الكويتي بالكلية الع�سكرية التي
كان يحل���م بااللتح���اق به���ا وقد
حتقق حلمه وتخ���رج فيها قبيل
الغزو.
�أما ابن عمه ل�ؤي عبدالوهاب
فه���و من مواليد  1971م فحني
احت�ل�ال العراقي�ي�ن الكويت ،مل
يكن �أنهى درا�سته الثانوية ،قرر
ال�صديقان احلميمان االحتفال
مع���اً بح�صول بدر عل���ى �شهادة
التخ���رج يف الكلية الع�سكرية يف
دول���ة الكويت وقد ان�ضم �إليهما
بع�ض الأ�صدق���اء و�سافروا �إىل
تايلن���د لق�ض���اء �إج���ازة ال�صيف
هناك.

بدر ول�ؤي �صديقان منذ ال�صغر

ل�ؤي مع والدته

وبدر يتدرب على املالكمة

وملا �سمع���وا بالغزو العراقي
قطعوا �إجازتهم ،ملبني الواجب
للعودة �سريعاً �إىل الوطن.
و�إن كن���ا ال نعل���م الكيفي���ة
الت���ي دخال به���ا الكوي���ت� ،أول
م���رة� ،أثن���اء االحت�ل�ال قادمني
م���ن الإج���ازة لكنهم���ا عل���ى �أي
حال «ل�ؤي وب���در» قد دخال براً
واجته���ا �إىل منطق���ة الرو�ض���ة
يف مدينة الكوي���ت «العا�صمة»،
حيث �أ�سرة بدر ال�شايجي.
ومن���ذ �أن وط����أت �أقدامهما
�أر����ض الوط���ن وهم���ا ي�شع���ران
مب�س�ؤولي���ة كبرية جتاه وطنهما،
ويفك���ران بعم���ل �ش���يء ما �ضد
االحت�ل�ال ال�صدامي ،ولهذا بد�آ
العم���ل مبك���راً يف امل�شارك���ة يف
�أعم���ال هدفه���ا رف���ع معنويات
الكويتي�ي�ن و�إزعاج الغ���زاة ب�أية
و�سيلة كانت.
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وقد قي���ل �إن ال�شهيدين قد
متكن���ا من اخلروج م���ن الكويت
�إىل اململك���ة العربي���ة ال�سعودية
ث�ل�اث مرات «عل���ى الأقل» �إبان
االحت�ل�ال .وكان���ا يف اململك���ة
يجتمع���ان بال�شب���اب الكويت���ي
هن���اك حلثه���م عل���ى الع���ودة
�إىل الكوي���ت و�أداء واجبه���م يف
املقاومة �ضد املحتل العراقي.
كما حر�صا عل���ى امل�ساعدة
يف �إخراج بع�ض الأ�سر الكويتية
امل�ضط���رة �إىل اخل���روج ل�سبب
�أو لآخ���ر �إىل اململك���ة العربي���ة
ال�سعودي���ة معتمدي���ن عل���ى
خربتهم���ا يف املنطقة احلدودية
املمتدة بني الكويت واململكة.
وقد كانا يعودان �إىل الكويت
املرة تلو املرة على الرغم من �أن
الع���ودة كان���ت مليئ���ة باملخاطر
وقد اعتقال مرة ،قبل اعتقالهما
الأخ�ي�ر ،م���ن قب���ل العراقي�ي�ن
وتعر�ض���ا لل�ض���رب ال�شدي���د ثم
�أطل���ق �سراحهما بع���د �أن ادعيا
�أنهما رع���اة �أغن���ام و�أن لديهما
«مزارع يف الرب».
ال�شهي���دان كان���ا يح�ضران
يف طري���ق عودتهما �إىل الكويت
م���ن اململك���ة �أطعم���ة للأطفال
نظراً ل�شحته���ا يف الكويت �إبان
االحت�ل�ال ،ورمب���ا كانت ح�سب
الطلب لبع����ض الأ�سر ،ويقومان
بتوزيعها خا�ص���ة على اجلريان
يف منطقة الرو�ضة حيث ي�سكن
بدر !
كم���ا ورد �أي�ض���اً �أنهما قاما
بتو�صي���ل بع�ض الأموال من قبل
احلكومة الكويتية يف جدة� ،إىل
الأ�س���ر الكويتي���ة ال�صام���دة يف
الكويت والتي رمب���ا تكون �سبباً
يف بقائهم���ا بالأ�س���ر والإ�صرار

بدر ال�شايجي يف ال�صغر

ويف بريطانيا

وتربطهما ال�صداقة

من قبل املحتل على عدم �إطالق
�سراحهما.
ويف �آخ���ر م���رة خرج���ا من
الكوي���ت �إىل اململك���ة العربي���ة
ال�سعودي���ة �إعتمر بدر ثم التقى
بوالدته يف جدة ،وقد كان ي�شعر
ب�ش���يء م���ا �سوف يح���دث له ملا
�أبلغته والدته ب�أنها تخ�شى عليه
ب�أن يلق���ى عليه القب�ض من قبل
العراقي�ي�ن ،ف�أجابها بدر املحب
لوطن���ه وامل�ستع���د �أن ي�ضح���ي
بروح���ه يف �سبيل���ه« ،ميه �أمتنى
�إذا �ص���ادوين �أن يقتل���وين على
ط���ول» ،و�شاء اهلل �أن يكون هذا
اللقاء الأخري لبدر بوالدته!
علم���ت العائلة ب�أ�س���ر «بدر
ول�ؤي» عن طريق ات�صال هاتفي
من قبل �شخ����ص جمهول �أبلغها
�أنه ق���د مت القب�ض عليهما عند
احل���دود الكويتي���ة ال�سعودي���ة
وذلك يف منت�صف �شهر نوفمرب
1990تقريباً ،و�أنهما قد و�ضعا
يف �سج���ن الأح���داث يف منطقة
الأندل����س ،وي�ضي���ف امل�ص���در
�أنهما كانا يف «غرفة �صغرية بها
حوايل مائة �شخ�ص» و«طافحة»
عليه���م املج���اري وحالتهم يرثى
لها.
زارت العائل���ة ل����ؤي وب���در
وتك���ررت الزي���ارات م���ن قب���ل
�أقاربهم���ا ومل تكن �سهل���ة �أبداً،
ويف �إح���دى الزي���ارات �أبلغ بدر
�أخ���اه ال���ذي زاره �أن ا�ستي�ل�اء
العراقي�ي�ن عل���ى ال�سي���ارة
«اجليم�س» التي كانا ي�ستقالنها
�أثن���اء القب����ض عليهم���ا ح�ي�ن
دخولهم���ا الكوي���ت قادمني من
اململكة حممل���ة بال�سالح واملال
والطع���ام .وقد ق���ام العراقيون
بتعذي���ب ال�شهيدي���ن �إذ كان���ت
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�آثاره وا�ضحة عليهما «يف الرقبة
والكتف والظهر».
وبع���د ف�ت�رة رمب���ا تكون يف
�أواخر نوفم�ب�ر من �سنة 1990
نقلوهم���ا �إىل العراق وانقطعت
�أخبارهما منذ ذلك احلني .وقد
زعم �أح���د ال�ضب���اط العراقيني
�أن العراقي�ي�ن قد «خ�ي�روه» �أي
ل����ؤي «�أن يك���ون يف الكوي���ت �أو
يذه���ب �إىل ال�سعودي���ة ،ويكمل
ال�ضابط �أن «ل�ؤي» قد ذهب �إىل
ال�سعودية.
�أن «يخ�ي�روا» ع�سكري���اً
كويتي���اً دخ���ل وطن���ه الكوي���ت
�أثن���اء االحت�ل�ال خفي���ة قادم���اً
م���ن ال�سعودية ومعه مال وطعام
«مبث���ل» ه���ذه التمثيلي���ة الت���ي
ا�صطنعها ال�ضابط العراقي قد
تكون ق�صة اخليارين «مفربكة»،
وم���ن ي���دري قد يكون ل����ؤي قد
قت���ل يف حينه على يد املحتلني،
خا�ص���ة �أنه ق���د ورد على ل�سان
�أحد ال�شهود ب�أنه قد �شاهد ملفاً
كتب علي���ه �أ�سماء ال�شهداء وقد
كت���ب فيه ب�أحرف جلية وا�ضحة
ا�س���م ال�شهي���د «ل����ؤي» وم�سجل
�أمام���ه «�إعدام» وق���د تكرر هذا
الأمر مع بدر.
وذكر ج�ي�ران بدر ال�شايجي
يف منطق���ة الرو�ضة �أن �سيارات
ع�سكري���ة عراقي���ة �أثن���اء الغزو
داهم���ت من���زل ال�شايج���ي يف
الرو�ض���ة م�صطحب�ي�ن معه���م
ب���در وكان مع���ه �شخ�ص �آخر مل
ي�ستط���ع ال�شاهد متيي���زه وكان
االثنان مع�صوبي العينني ،ورمبا
يكون ال�شخ�ص الآخر ل�ؤي.
وي�ضي���ف ال�شاه���د �أن
العراقيني فت�شوا البيت تفتي�شاً
دقيقاً رمبا للبحث عن مزيد من

بدر ول�ؤي ال�شايجي يف م�صر

و�صورة جتمعهما مع عادل �إمام

و�صورة �أخرى مع �إميان البحر دروي�ش

الأدل���ة التي تدينهما وهذا يقود
�إىل �أمر القب�ض عليهما و�إطالق
م���ن كان معهم���ا والإبق���اء على
ل�ؤي وبدر.
ومل يفقد �أقاربهما الأمل يف
العث���ور عليهما �أحي���اء فاجتهوا
�أثن���اء االحت�ل�ال �إىل الع���راق
للبح���ث عنهم���ا يف ال�سج���ون
ال�صدامي���ة ،ويف �سجن الب�صرة
وجدوا بدر فقط.
ومرة �أخرى تكرر «�سيناريو»
ك�����ذب ال���ع���راق���ي�ي�ن ،عندما
�أخربهما �ضابط عراقي ب�أنه
قد «خ�ير» ب��در هو الآخ��ر بني
البقاء يف الكويت �أو التوجه �إىل
ال�سعودية فاختار ال�سعودية!!
هذه امل���رة انقطع���ت �أخبار
ال�شهيدين ع���ن �أهلهما ومل يتم
اال�ست���دالل عل���ى وفاتهما حتى
وقت كتابة حيثي���ة اال�ست�شهاد،
كم���ا ال يوجد دليل عل���ى �أنهما
�أحياء وعلي���ه �أ�صدرت املحكمة
يف دول���ة الكويت حكم���اً مبوت
الفقيدين «موت���اً حكمياً» وذلك
اعتباراً من .2008 /1/ 22
و�أخ�ي�راً ال�ص�ب�ر وال�سلوان
لأقرب���اء ال�شهيدي���ن ب���در ول�ؤي
فق���د وفي���ا بالواج���ب و�أح�سنا
عن���د اختيارهما طريق ال�شهادة
بدفاعهما عن وطنهما الكويت.
وليتذكر �أجيال هذا البلد الذين
مل ي�شه���دوا احت�ل�ال العراقيني
لدولة الكوي���ت �أن الكويتيني قد
ت�ص���دوا لالحتالل بكل ما �أوتوا
م���ن قوة ودماءه���م قد امتزجت
ب�ت�راب الوطن عل���ى الرغم من
قلة عددهم وعتادهم.
رحـــــــ���م اهلل ال�شهيدي���ن
و�أ�سكنهما ف�سيح جناته.
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الكويتيون والتنمية االجتامعية
د .ح�سني حممد ال�سبع

كانت النتائج والآثار االجتماعية واالقت�صادية للغزو العراقي للكويت كارثية ،مرورا باال�ست�شهاد
والتهجري و�أ�سر عدد منهم وتعذيب �آخرين ،الأمرالذي جعل من فرتة احتالل الكويت طوال
�سبعة �أ�شهر �صدمة عميقة تر�سخت يف نفو�س الكويتيني �أف��رزت اختالل ال�ت��وازن النف�سي
للكثريين .وت�ضررت على امل�ستوى االقت�صادي قطاعات عدة من بينها الزراعة والرثوة احليوانية
و�صيد البحر ،والبناء والت�شييد ،واخلدمات املالية والعقارية ،واخلدمات االجتماعية ،والتجارة
واملطاعم والفنادق ،والنقل والتخزين واملوا�صالت ،والكهرباء واملاء وال�صناعات التحويلية.
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وبلغة الأرق��ام كانت تلك
فاجعة اقت�صادية ،فقد تراجع
الناجت املحلي الإجمايل خالل
عامي  ،1991 - 1990ما
ت��أت��ى عنه ه��ب��وط مقومات
الإنتاج وتدمري القدرة الإنتاجية
لالقت�صاد؛ حيث تراجع الناجت
املحلي الإجمايل عام 1990
بواقع  26.4%عما كان عليه
ع��ام  ،1989ثم تدهور عام
 1991حينما بلغ 3183.6
مليون دينار كويتي ب�سبب ت�أثر
كافة القطاعات االقت�صادية
بالغزو.
ولكن الدولة تولت �إعادة
بناء املرافق العامة وتعمريها
بعد التحرير يف حماولة �إعادة
�إحياء احلركة االقت�صادية كي
ترتفع الإيرادات النفطية ومن
ثم تقلي�ص العجز يف املوازنة
العامة للدولة ،وال�شروع يف
�إع��ادة تعمري البلد وتد�شني

خطط تنموية طموحة.
وك��ان وا�ضحا �أن الهدف
الأكرب لتجاوز حمنة االحتالل
بكل جوانبها ال�سلبية وامل�أ�ساوية
ي��ت��م��ث��ل يف حت��ق��ي��ق تنمية
اجتماعية وا�سعة وجذرية.
ال���س�ترداد املجتمع الكويتي
عافيته والنهو�ض جمددا من
كارثة كان هدفها الأ�سا�سي
حمو الكويت كيانا و�شعبا من
الوجود.
وتتميز خ��ط��ط التنمية
ال��ت��ي اع��ت��م��دت��ه��ا احلكومة
يف مرحلة ما بعد االحتالل
لكونها ت�ستهدف خلق حراك
اجتماعي ،وتنمية لل�شرائح
والطبقات املكونة للمجتمع،
حيث �شكل هذا املبد�أ الأ�سا�س
�أو ال��ق��وة ال��داف��ع��ة خلطط
التنمية .فتلك اخلطط على
اختالف توجهاتها و�أهدافها
�سعت �إىل الرتكيز على بناء

الطبقة الو�سطى بو�صفها
�صمام الأمان االجتماعي يف
�أي جمتمع م��ن املجتمعات
وم�صدر التحديث والتطور،
انطالقا من �أن �أي خلل يف
مكونات هذه الطبقة �سوف
ي�ؤدي �إىل ا�ضطراب الن�سيج
االجتماعي.
وب�شكل �أكرث حتديدا ،فقد
كانت التنمية االجتماعية التي
ا�ستهدفتها الدولة ت�سعى �إىل
االرتقاء بكل �شرائح وطبقات
املجتمع ،وذلك من �أجل �ضمان
التطور الدائم لها من خالل
ما ت�صنعه ه��ذه التنمية من
م�ؤ�س�سات وهياكل تعمل بتفان
وكفاءة على �إدماج جهود كافة
�أف���راد املجتمع فيها .وهذا
االجت���اه يف اعتماد التنمية
�إمنا يرتكز على حما�س الروح
الوطنية للكويتيني وال�سيما
بعد فاجعة الغزو والت�صاقهم

بوطنهم�،إذ جتاوب الكويتيون
�أميا ا�ستجابة وبرهنوا �أنهم
يتمتعون بالوعي حلقوقهم
وواجباتهم ولأهمية دورهم
يف بناء جمتمعهم ،خا�صة يف
م�ساحة امل�شاركة املتاحة لهم
يف �إدارة �ش�ؤونهم ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية يف
مناخ احلرية وامل�ساواة الذي
رفل فيه املجتمع الكويتي عرب
تاريخه.
وجت��در الإ���ش��ارة هنا �إىل
�أن التنمية االجتماعية مل تكن
لتتحقق لوال اجلهود اجلبارة
للحكومة الكويتية يف النهو�ض
االق��ت�����ص��ادي .فعلى �سبيل
املثال �شكل ارتفاع م�ستويات
االدخ���ار وال�تراك��م ،وحت�سن
امل�ستوى املعي�شي واحلياتي
للفرد الكويتي انعكا�سا ملتانة
االقت�صاد الكويتي ونهو�ضه
ال�سريع .وهذا الأمر ال ميكن
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مقارنته بالكثري من الدول
الرثية يف الإقليم التي ف�شلت
يف حتقيق التنمية االجتماعية
واالقت�صادية ب�سبب تراكم
مديونيات �أحبطت كل تلك
اخلطط.
ل��ق��د �أو����ض���ح���ت جتربة
الكويت بعد الغزو �أن التنمية
االج��ت��م��اع��ي��ة واالقت�صادية
متالزمتان وت�سريان على خط
واحد ،والعالقة بينهما جدلية
و ال ميكن لإحداهما �أن تتم
مبعزل عن الأخ��رى ،كما �أن
�أهدافهما ال حتقق �إال مبميزات
يحوزها املجتمع نف�سه ،وتلك
خ�صائ�ص �ساعدت املجتمع
الكويتي على حتقيق �أهدافه
معافى ،ومن
من النهو�ض قويا
ً
بينها،متتع الكويت
بالدميقراطية
وم�����ا يت�ضمنه
ذل���ك م��ن حرية
التفكري وامل�شاركة
وامل�ساءلة ،والنقد
البناء الذي يحدد
ويحارب �سلبيات
املجتمع وير�سم له
الطريق ال�صحيح
للتطور م��ع قوة
م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين من نقابات
وجمعيات و�أندية
و�صحافة حرة ون�شاطها الكبري
يف �إث����راء احل��ي��اة للمجتمع
على كافة الأ�صعدة� .إ�ضافة
ل��ل��دور ال��ف��اع��ل للثقافة يف
ال��ك��وي��ت و�إمي����ان امل�س�ؤولني
عرب التاريخ ب�أهمية الثقافة
ودعمها خ�صو�صا يف ميدان
التحديث (الفكري واملادي)

والتنوير ،والتجديد الفكري.
مع اعتماد الكويت لتجارب
ال�ترب��ي��ة احل��دي��ث��ة وبخا�صة
املعمول بها يف الدول املتقدمة
وكذلك تطوير مناهج التعليم
كي تكون يف خدمة التنمية
االقت�صادية واالجتماعية.
وتبني خطط التنمية يف
الكويت بعد التحرير �أن خطط
التنمية كانت �أ�سا�ساتها تقوم
على دمج التنظيم االجتماعي
والتنمية االقت�صادية .واملق�صود
مبفهوم التنظيم االجتماعي
هنا ه��و عملية اجل��م��ع بني
العدالة االجتماعية والرتكيز
القوي على العمل االجتماعي
و�أجهزته .وتلك نظرة متقدمة
ويف غاية الطموح لكونها تعمد
�إىل ربط فل�سفة تنمية املجتمع
بالتنمية االقت�صادية وحتدد
ب��ال��ت��ايل امل��راح��ل ال��ت��ي على
االقت�صاد واملجتمع �أن ميرا
بها لكي ي�صال �إىل الأهداف
املن�شودة.
وعلى الرغم من �أن ال�صدمة
االجتماعية املتولدة عن الغزو
كانت كبرية و�ضخمة بكافة
املقايي�س ،وبالتايل فر�ضت
حتديا هائال على الكويت،
�إال �أن جتربة الكويت برهنت
وبنجاح كبري على �أن تنمية
املجتمع متى ما ا�ستخدمت
بحكمة وعدالة ف�إنها ت�صبح
�أداة مهمة لتحقيق تغريات
اجتماعية عامة �أو ا�ستهداف
�أماكن قد تكون �أكرث ت�ضررا
م��ن غريها ���س��واء يف البنية
الأ�سا�سية �أو العن�صر الب�شري.
وم����ن ج���ان���ب �آخ������ر ،ميكن
مالحظة �أن الفرتة الق�صرية
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التي طبقت فيها خطط تنمية
املجتمع ات�سمت بكونها خططا
جذرية ،مبعنى �أنها ا�ستهدفت
تو�سيع امل�شاركة ال�شعبية وخلق
جتمعات جديدة والو�صول �إىل
�أمناط جديدة التخاذ القرار،
وت�سريع خطى التغيري واتخاذ
القرارات اجلماعية ،والعمل
على تو�سيع �أفق واهتمامات
وحر�ص املواطنني ،كما �أنها
حافظت يف الوقت عينه على
ال�برام��ج واخلطط ال�سابقة
والعمل �ضمن الأطر والقواعد
والنظم املعمول بها .ولكن يف
كلتا احلالتني تعمل التنمية
االجتماعية ب�شكل مواز متاما
وتكمل التطوير االقت�صادي
واالجتماعي خلطة التنمية
بت�صورها ال�شامل وت�شكل جزءا
منها ولي�س بديال عنها.
ك��ان هناك وع��ي عميق
يف املجتمع الكويتي ب�أهمية
ال�شروع بعملية التنمية لأنها
ت��ق�ترن ب�����س��ع��ادة الإن�سان،
ونوعية حياته و�إ�شباع رغباته
وتوفري الإح�سا�س له بالأمان.
ف�شهدت الكويت ور�شة فكرية
وعملية كبرية يف فرتة ما بعد
التحرير للو�صول �إىل �أ�ساليب
وطرق حتديد هذه الأهداف
واالحتياجات وكيفية الو�صول
�إليها وترجمتها �إىل �سيا�سات
اجتماعية متثل جوهر التنمية
االجتماعية .
وعلى الرغم من �أن الكويت
ق��د جت���اوزت ب��درج��ة كبرية
�آثار كارثة الغزو وا�ستطاعت
خطط التنمية املتتابعة حتقيق
الأه����داف ال��ت��ي ر�سمت لها
�إال �أن ه��ن��اك ع���ددا هائال

من التحديات ما زالت ماثلة
�أم��ام املجتمع وتتطلب حلوال
وخ��ط��ط��ا خ�لاق��ة ملواجهتها
م��ن بينها ر���ص��د الزيادات
ال�سكانية وتوجهاتها .والوعي
باختالالت الرتكيبة ال�سكانية
ور���ص��د ت��ي��ارات ح��ج��م قوى
العمالة الوافدة .و�إيالء اهتمام
ك��ب�ير للتخطيط العمراين
واحل�������ض���ري .م���ع العناية
باملناطق التي تقع خارج حدود
املدينة وتطوير بنيتها املادية
واخلدمية .و�ضبط الأ�سعار
والأم���ن ال��غ��ذائ��ي ،ومعاجلة
�أزم����ة ال�����س�ير واالختناقات
امل��روري��ة .والت�صدي مل�شاكل
تلوث البيئة والتخل�ص من
النفايات والف�ضالت ،والعمل
الد�ؤوب على حت�سني ا�ستغالل
امل��ج��ال اجل��غ��رايف وامل����وارد
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة .ودع����م الإنتاج
الزراعي واحليواين وتنميته
وم��ع��اجل��ة معوقاته و�إج���راء
درا�سات مكثفة لكل ما حتتاجه
الأ�سرة الكويتية والعمل على
رفع م�ستواها املادي وحت�سني
معي�شتها وم�ساعدة �أبنائها يف
توجهاتهم الدرا�سية وحماولة
الق�ضاء على ال�سلبيات التي
تعاين منها وتكري�س وحدتها
وحماولة �إيجاد �أ�سرة �إيجابية
تخدم البناء االجتماعي مع
االهتمام بالعملية التعليمية
بكافة مراحلها وتقييم نتائج
هذا التعليم من حيث حتقيقه
للأهداف املر�سومة له على
كافة امل�ستويات الدرا�سية مع
درا�سة �أوج��ه �إنفاق عائدات
النفط ،ور�سم �سيا�سة وطنية
ال�ستغالل هذه الرثوة والعمل

على تنويع م�صادر الدخل.
وت��ق��دمي ال��دع��م وامل�ساعدة
ل��ل��م�����ش��روع��ات ال�صغرية
والأن�شطة احلرفية.وتو�سيع
ال��ق��اع��دة اخل��ا���ص��ة بتوفري
فر�ص العمالة على م�ستوى
القطاعني احلكومي واخلا�ص
واالعتماد ب�صورة كبرية على
امل�ؤ�س�سات الثقافية امللتزمة
بدرا�سة ق�ضايا املجتمع وحل
�إ�شكاالته التي تعوق منوه
وان�سجامه وكذلك الت�صدي
للآفات االجتماعية الأخرى
كاجلرمية واملخدرات والطالق
وغريها واالهتمام بدور املر�أة
ومتكينها للإ�سهام بدورها يف
كافة امليادين االجتماعية.
وه���ي حت��دي��ات ك��ب�يرة دون
�شك ،و�إجنازها �سيمثل حتريرا
جديدا للبلد مرة �أخ��رى من
م�شكالت كبرية.
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ح � � ّ�م � ��ال راي � � � ��ات ال� �ن� �ب� ��ي ع �م��ه
ال� ��ذي ان �ت �ص��ر ل��ه م��داف �ع � ًا عنه

بن

عبداملطلب
أســد الله وأســد رسوله

هو املطلبي الها�شمي القر�شي �أ�صغر الأربعة من �أبناء عبد املطلب جد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الذين �أدرك��وا الإ�سالم،
وه��م �أب��و لهب و�أب ��و ط��ال��ب وال�ع�ب��ا���س وح�م��زة  ،ف�أ�سلم منهم اث�ن��ان ح�م��زة وال�ع�ب��ا���س ر��ض��ي اهلل عنهما  ،وحل�م��زة ر��ض��ي اهلل
عنه زي��ادة ��ش��رف وع��ز ومكانة �أن��ه �أخ��و النبي �صلى اهلل عليه و�سلم م��ن الر�ضاعة حيث اجتمعا على ��ص��در ثويبة موالة
عمه �أب��ي ل�ه��ب ،فكانا يف طفولتهما  ،ون�ش�أتهما و�صباهما و�شبابهما وك��ان��ا متقاربني م�ت�لازم�ين مت�شاركني يف لعبهما
وريا�ضتهما وح�ضور امل�شاهد واملجال�س وال �ن��دوات م��ع قري�ش ويف البيت احل ��رام  ،فكانا ف��رع��ي نبعة واح ��دة ،وه��و �شقيق
�صفية بنت عبد املطلب �أم الزبري بن ال�ع��وام ،وك��ان يكنى ب�أبي يعلى ورمب��ا قيل له �أب��و عمارة ،وهما (يعلى وعمارة) ابناه.
�أم��ا �أل��ق��اب��ه فمن �أهمها
و�أ�شهرها (�أ�سد اهلل و�أ�سد
ر�سوله) وهذه �شهادة دائمة
وتزكية باقية على مر الأيام
وتوايل الع�صور لت�شهد على
جر�أته و�شجاعته وفرو�سيته
ر�ضي اهلل عنه.
�شهد حرب الفجار الثاين
وكانت بعد عام الفيل بع�شرين
���س��ن��ة ودارت ب�ي�ن قري�ش

ـدي
د .ط ـ ـ ـ ــارق عـ ـ ـ ّ

وحلفائها ،وبني قي�س وحلفائها
وك��ان الن�صر فيها لقري�ش.
وفيها �أول تدريب عملي له
على احل��رب والقتال وتعلم
الفرو�سية.
وم��ن مكارمه ر�ضي اهلل
عنه �أن��ه هو ال��ذي دخ��ل مع
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
على خويلد بن �أ�سد ليخطب
له ابنته خديجة.

وحمزة ر�ضي اهلل عنه ممن
بذل نف�سه يف ن�صرة الإ�سالم
ون�����ص��رة ر���س��ول��ه �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ومهد له �أح�سن
متهيد ،وك��ان ممن منع اهلل
به ر�سوله ومنع به امل�سلمني
وق ّوى �شوكتهم ،روي �أنه قال
للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
بعد �إ�سالمه« :ي��ا اب��ن �أخي
�أظهر دينك ،واهلل ما �أختار

�أن يل ما �أقلت الغرباء و�أنا
على دين قومي» .وفيه ي�صدق
قول الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم يف احلديث الذي رواه
�أبو هريرة « :النا�س معادن،
خيارهم يف اجلاهلية خيارهم
يف الإ����س�ل�ام �إذا فقهوا»،
وه��و ال��ق��ائ��ل ي��وم �إ�سالمه:
ح���م���ـ���ـ���ـ���دت ال���ل���ـ���ه حــني
ه����������دى ف������������������ؤادي ...
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� ...إىل الإ����س�ل�ام والدين
احلنيف.
موقفه من
�أبي جهل يوم �إ�سالمه
وتتبدى رجولته و�شجاعته
ب�أو�ضح �صورها يوم �أتى �أبا
جهل يف جمل�سه مع رجاالت
قري�ش يف فناء الكعبة فوقف
على احللقة فزجره ،ثم عاله
بقو�سه ف�شج ر�أ�سه �شجة بليغة ،
ٍ
وجل
غري
خائف من �أحد وال ٍ
من �أن�صار .وذلك بعد �أن بلغه
�أن �أب��ا جهل لقي اب��ن �أخيه
حممداً �صلى اهلل عليه و�سلم
ف�سبه و�شتمه و�أ�ساء �إليه ومل
يرد عليه ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم بكلمة.
فقد �أخرج الطرباين عن
يعقوب بن عتبة بن املغرية
بن الأخن�س بن �شريق حليف
بني زهرة �أن �أبا جهل اعرت�ض
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم بال�صفا ف ��آذاه  .وكان
حمزة ر�ضي اهلل عنه �صاحب
قن�ص و�صيد فلما رجع قالت
له امر�أته وكانت قد ر�أت ما
�صنع �أب��و جهل بر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم  :يا �أبا
عمارة ،لو ر�أيت ما �صنع �أبو
جهل بابن �أخيك  .فغ�ضب
حمزة ر�ضي اهلل عنه ،وم�ضى
كما هو قبل �أن يدخل بيته وهو
معلق قو�سه يف عنقه حتى
دخل �ساحة الكعبة فوجد �أبا
جهل يف جمل�س من جمال�س
قري�ش فلم يكلمه حتى عال
ر�أ�سه بقو�سه ف�شجه .فقام
رج��ال من قري�ش �إىل حمزة
مي�سكونه عنه فقال حمزة :
ديني دين حممد �أ�شهد �أنه
ر���س��ول اهلل ف��واهلل ال �أنثني
عن ذلك فامنعوين من ذلك

�إن كنتم �صادقني  .فلما �أ�سلم
حمزة ر�ضي اهلل عنه عز به
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم وامل�سلمون وثبت لهم
بع�ض �أمرهم وهابت قري�ش،
وعلموا �أن حمزة ر�ضي اهلل
عنه �سيمنعه.
وم���ن م��واق��ف��ه امل�شهودة
موقفه يوم �إ�سالم عمر ،عندما
�أتى �إىل دار الأرق��م ابن �أبي
الأرقم يريد لقاء ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فهابه
امل�سلمون وخافوا بط�شه ومل
يفتحوا له الباب ،فقام حمزة
وا�ستل �سيفه قائ ً
ال لر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم � :إن كان
ريا بذلناه له و�إن كان
يريد خ ً
يريد �ش ًرا قتلناه ب�سيفه ،ف�أذن
له ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم بفتح الباب وا�ستقبال
عمر ،وكان ما كان من �إ�سالم
عمر ر�ضي اهلل عنه يف الق�صة
املعروفة .وهنا جتدر الإ�شارة
�إىل ق�صة خروجه مع امل�سلمني
من دار الأرقم ابن �أبي الأرقم
يف موقف حت ٍّد للم�شركني يف
�صفني على ر�أ����س �أحدهما
عمر بن اخلطاب وعلى الآخر
حمزة بن عبد املطلب ر�ضي
اهلل عنهما ،وذل���ك يف �أول
�إظهار للدعوة وحت ٍّد للم�شركني
و�إغاظة �شديدة لهم مل ينزل
بهم مثلها من قبل ،وعندها
�أيقنوا �أن حممداً �صلى اهلل
عليه و�سلم يف قوة ومنعة مل
ي�شعروا بها ومل يقدروها من
قبل  .ويف الطربي ( ) 334 – 2
فلما �أ���س��ل��م ح��م��زة عرفت
قري�ش �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم قد عز و�أن حمزة
�سيمنعه ،فكفوا عن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم بع�ض ما

كانوا ينالون منه.
�إن حمل اللواء وا�ستالم
الراية يف املواقع واحلروب
لي�س بالأمر الهني ،وال باملهمة
ال�سهلة و�إمن��ا هي وظيفة ال
يندب لها �إال الثلة املختارة
م��ن ال��رج��ال والقلة القليلة
من الأب��ط��ال وملثل ه��ذا كان
�سيدنا حمزة �سيد ال�شهداء
ح��م��ال راي���ات ع��دة لر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
ولئن قالت اخلن�ساء ر�ضي
اهلل عنها يف �أخيها �صخر :
ألوية ه ّباط � ٍ
ح ّمال � ٍ
أودية ...
��� ...ش � ّه��اد �أن���دي� ٍ��ة للجي�ش
جرا ُر.
فلقد كانت تلك الرايات
لل�سلب والنهب واالعتداء على
اجل�يران واالفتخار بالقبيلة
والع�صبية ،ف�شتان �شتان بني
راي���ات وراي����ات ،فلقد
ك��ان��ت راي� ٍ
���ات حملها
حمزة بن عبد املطلب
ل��ن�����ش��ر الإ�����س��ل�ام
وت�صحيح العقائد
ورفع الظلم وحماية
الإن�سان كل �إن�سان
من العبودية لغري
اهلل ت���ع���اىل وم���ن
اخل�ضوع ل�سلطان غري
�سلطانه جل وعال.
وتذكر كتب ال�سري
�أن��ه حامل �أول لواء
يف الإ���س�لام ،وذلك
بعد �سبعة �أ�شهر من
ه���ج���رة ر����س���ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم،
حيث عقد له اللواء حني
خ���رج يف ث�لاث�ين رجالً
من املهاجرين ليعرت�ضوا
قافلة لقري�ش كانت قادمة
من ال�شام فيها �أب��و جهل
يف ثالثمائة رجل ومل يكن

فيها قتال .
ثم كانت غزوة الأبواء على
ر�أ���س �سنة من الهجرة وكذا
كان حامل اللواء فيها حمزة
كما كان حامل اللواء يف غزوة
ذا الع�شرية وكل ذلك كان قبل
غزوة بدر الكربى .
وهو الذي حمل لواء ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يوم �سريه �إىل بني قينقاع من
يهود بعد �أن رجع من غزوة
بدر وفيها نزل قوله تعاىل :
“ و�إما تخافن من قوم خيانة
فانبذ �إليهم على �سواء �إن اهلل
ال يحب اخلائنني “ (الأنفال
 .)58وذلك لأنهم خانوا العهد
و�أظهروا العداوة والبغ�ضاء
واحل�سد لر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم وهم حلفاء عبد
اهلل بن �أبي بن �سلول.
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مبارزة وفرو�سية
و�إن �شئت احل��دي��ث عن
املبارزة والفرو�سية والت�صدي
للأبطال فهاك حمزة بن عبد
املطلب يف �ساحات بدر يوم
الوقعة الأوىل واملعركة الكربى،
وانظر ماذا فعل وماذا ح�صل
يوم انتدبه ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم يف موقف التحدي
الكبري واملواجهة الرهيبة .
�أخ��رج الطرباين عن احلارث
التيمي قال  :كان حمزة بن
عبد املطلب ر�ضي اهلل عنه
يوم بدر ُمعلماً بري�شة نعامة
فقال رج��ل م��ن امل�شركني :
من رج ٌل �أُعلم بري�شة نعامة ؟
فقيل حمزة بن عبد املطلب .
ق���ال :ذاك ال���ذي فعل بنا
الأفاعيل  .وعن عبد الرحمن
بن عوف ر�ضي اهلل عنه قال:
قال يل �أمية بن خلف يا عبد
الإله من الرجل املُعلم بري�شة
نعامة يف �صدره يوم بدر؟ قلت :
ذاك عم ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ذاك حمزة بن
عبد املطلب .قال :ذاك الذي
فعل بنا الأفاعيل .
لقد كان من بالئه ر�ضي
اهلل عنه ي��وم ب��در وبعد �أن

قتل م��ب��ارزه عتبة بن ربيعة
ف�إنه �صرع مع علي بن �أبي
طالب �شيبة بن ربيعة بن عبد
�شم�س وطعيمة بن عدي بن
نوفل والأ�سود بن عبد الأ�سد
وغريهم كثري.
غزوة �أحد وا�ست�شهاده
�إن امل��ذل��ة ال��ت��ي حلقت
ق��ري�����ش �اً ب��ع��د غ�����زوة ب���در،
والأح���ق���اد ال��ت��ي ه��اج��ت يف
نفو�سهم ب�سبب من فقدوا من
زعمائهم و�صناديدهم يف تلك
ال��غ��زوة ،حركت يف نفو�سهم
نريان الث�أر ورغبة االنتقام،
وكان من �أ�شد من �أحرقته هذه
النريان و�أجا�شت يف نف�سه
رغبة الث�أر هو جبري بن مطعم
ابن �أخ طعيمة بن عدي ،الذي
قتله حمزة بن عبد املطلب .
ولذلك عمد �إىل عبد حب�شي
ا�سمه وح�شي و�أغراه بالعتق
�إن هو قتل قاتل عمه.
ويف يوم ال�سبت اخلام�س
ع�شر من �شوال كانت معركة
�أح��د ،تلك املعركة ال�شديدة
على امل�سلمني التي �أبلى فيها
البطل املغوار حمزة بن عبد
املطلب بال ًء ح�سناً ،فكان ر�ضي
اهلل عنه املقاتل الأبرز والرجل

الأ�شد والأ�سد اله�صور فيها
 حا�شا ر�سول اهلل �صلى اهللٍ
يومئذ
عليه و�سلم  -فقاتل
ر�ضي اهلل عنه ب�سيفني وكان
يجول بني ال�صفوف وهو يقول :
«�أنا �أ�سد اهلل و�أ�سد ر�سوله ».
ومن غريب ما روي عنه �أنه
�أعلن قبل معركة �أحد و�أق�سم
�أمام ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قائلاً ( :وال��ذي �أنزل
عليك الكتاب ال �أطعم اليوم
طعاماً حتى �أجالدهم خارج
املدينة) وقد �صدق وب ّر ر�ضي
اهلل عنه يف ق�سمه ،فكان يف
تلك املعركة مثل اجلمل الأورق
والأ�سد ال�ضاري يه ّد امل�شركني
هدا ،ما يقوم له �شيء
ب�سيفه ًّ
ً
ً
وهو يقول مهددا مزجمرا � :أنا
�أ�سد اهلل �أنا ابن عبد املطلب.
وقد قتل لوحده من امل�شركني
يف هذا اليوم واحداً وثالثني
رج�ًل�اً  .وا�ست�شهد معه يوم
ا�ست�شهاده زهاء �سبعني رج ً
ال
من �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم.
فلم يل َق يومه ذاك �أحداً
من امل�شركني �إال �صرعه  .ومل
يكن �أح � ٌد �أق��رب �إىل ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم

منه ،خا�صة �ساعة ا�شتد الأمر
ُّ
ال�صف وعندها
وت�ضع�ضع
كانت �ساعة النهاية حيث لقي
�سبا َع بن عبد العزى اخلزاعي
فاختلفا �ضربتني فقتل حمزة
ع��د َّو اهلل ولكنه ع�ثر عرث ًة
وقع منها على ظهره فانك�شف
الدرع عن بطنه فزرقه وح�شي
احلب�شي بحربته فقتله.
ما نزل من القر�آن يف حقه
قيل �إن مما نزل من القر�آن
يف حق حمــــزة قوله تعــاىل :
}�أفمن يعلم �أمنا �أنزل �إليك
من ربك احلق كمن هو �أعمى
�إمن��ا يتذكر �أول��و الألباب{.
(الرعد  )19ق��ال القرطبي
نزلت يف حمزة و�أبي جهل.
وفيه نزل قوله تعاىل } :يا
�أيتها النف�س املطمئنة  -ارجعي
�إىل ربك را�ضية مر�ضية -
فادخلي يف عبادي  -وادخلي
جنتي{.
ويف ال�صحيحني �أن �أبا ذ ٍّر
ر�ضي اهلل عنه كان يق�سم �أن
قوله تعاىل} :هذان خ�صمان
اخت�صموا يف ربهم فالذين
كفروا قطعت لهم ثياب من
نار ي�صب من فوق ر�ؤو�سهم
احل��م��ي��م{ (احلج� )19أنها
ن��زل��ت يف ح��م��زة و�صاحبيه
(علي وعبيدة بن احلارث)
وعتبة و�صاحبيه (�شيبة بن
ربيعة والوليد بن عتبة) ،وكذا
قوله تعاىل } :من امل�ؤمنني
رج���ال ���ص��دق��وا م��ا عاهدوا
اهلل عليه فمنهم من ق�ضى
نحبه ومنهم من ينتظر وما
بدلوا تبدي ً
ال{ (الأحزاب )23
قيل حمزة وم�صعب و�أن�س بن
الن�ضر الذي ا�ست�شهد يف �أحد
كذلك.
وملا ح�ضرت ال�صالة على
ال�����ش��ه��داء مل يغ�سل ر�سول
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اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
عمه حمزة وال �أح���داً منهم
و�إمنا قال« :كفنوهم بدمائهم
وجراحهم و�أنا ال�شهيد على
ه�ؤالء» .وكان حمزة ر�ضي اهلل
عنه �أول من كبرّ عليه �أربعاً ثم
تي
جمع ال�شهداء فكان كلما �أُ َ
ٍ
ب�شهيد ُو�ضع �إىل جانب حمزة
ف�صلى عليه وعلى ال�شهيد،
حتى �صلى عليه �سبعني مر ًة
 .ث��م كفنه ب�ب�ردةٍ �إذا غطى
ر�أ�سه بدت رجاله و�إذا غطى
رجليه بدا ر�أ�سه ،فغطى ر�أ�سه
وجعل على رجليه احلرملة
(نبات ب��ري) .ثم �أم��ر بدفن
قرب
ال�شهداء ك��ل اث��ن�ين يف ٍ
قرب ودفن حمزة
وكل ثالثة يف ٍ
ومعه ابن �أخته عبد اهلل بن
جح�ش ر�ضي اهلل عنهما يف
قرب واحد .ويف احلديث عن
ٍ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �أنه قال :ر�أيت املالئكة
تغ�سل حمزة .
ولقد ا�شتد حزن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ريا و�آمله ذلك امل�صاب �أملاً
كث ً
ً
أ�صاب
�شديدا ،وقال فيه ( :لن � َ
مبثلك �أبداً ،وما وقفت موقفاً
قط �أغيظ �إ ّ
يل من هذا ثم قال
ج��اءين جربيل ف�أخربين �أن
حمزة بن عبد املطلب مكتوب
يف �أه��ل ال�سماوات ال�سبع :
حمزة بن عبد املطلب �أ�سد
اهلل و�أ�سد ر�سوله) وقال �أي�ضاً :
«�إن��ا هلل و�إن��ا �إليه راجعون
رحمك اهلل �أي عم ،فقد كنت
و�صوالً للرحم فعوالً للخريات
فواهلل لئن �أظفرين اهلل بالقوم
أمثلن ب�سبعني منهم» ولكن
ل ّ
ما برح من موقفه حتى نزل
قوله تعاىل فيما قاله ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
و�أ���ص��ح��اب��ه« :و�إن عاقبتم

ف��ع��اق��ب��وا مب��ث��ل م��ا عوقبتم
ري
ب��ه ول��ئ��ن ���ص�برمت ل��ه��و خ ٌ
لل�صابرين» فا�ستعاذ ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من
�شيطان الغ�ضب وعفا و�صرب
ونهى عن املثلة قائ ً
ال بل ن�صرب
رب ،وك ّفر عن ميينه.
يا ِّ
رثا�ؤه ر�ضي اهلل عنه
لقد حز ا�ست�شهاد حمزة
ومقتله ر���ض��ي اهلل عنه يف
نفو�س امل�سلمني و�آملهم ما �آمله
�صلى اهلل عليه و�سلم من فقد
عمه ر�ضي اهلل عنه ملا كان
ٍ
م�ضاعفة و� ٍ
أ�سد
درع
ميثل من ٍ
ه�صور يدفع عن ر�سول اهلل
ٍ
�صلى اهلل عليه و�سلم كيد
امل�شركني والكائدين ،فهاجت
قرائحهم برثائه وذكر حما�سنه،
ومن ذلك رثاء ح�سان بن ثابت
له حيث قال:
هاشم
ذك ��رت ال �ق ��روم ال�ص�ي��د م��ن آل
ٍ
�زور ق � � �ل � � �ت � ��ه مب � �ص � �ي� � ِ�ب
ول � � � �س� � � ��ت ل� � � � � � � � � � ٍ
أت � �ع � �ج � ُ�ب إن أق � �ص � ��دت ح � �م ��زة منهم
جن � � �ي � � �ب � � � ًا وق � � � � � ��د س � �م � �ي � �ت � ��ه ب � �ن � �ج � �ي� � ِ�ب
أل � � ��م ي� �ق� �ت� �ل ��وا ع� � �م � � ً�را وع� �ت� �ب ��ة واب� �ن ��ه
وش � �ي � �ب � ��ة واحل � � � �ج� � � ��اج واب � � � � ��ن ح� �ب� �ي � ِ�ب
غ � � ��داة دع � ��ا ال� �ع ��اص ��ي ع� �ل� � ً ّي ��ا ف ��راع ��ه
ب� � �ض � ��رب � ��ة ع � � �ض � � � ٍ�ب ب � � � ّ�ل � � ��ه ب� �خ� �ض� �ي � ِ�ب

ويقول �أي�ضاً :

ب � � �ك� � ��ت ع� � �ي� � �ن � ��ي وح � � � � � ��ق ل � � �ه� � ��ا ب � �ك� ��اه� ��ا
وم � � � ��ا ي � �غ � �ن� ��ي ال� � �ب� � �ك � ��اء وال ال � �ع� ��وي� ��ل
ع � � �ل � ��ى أس � � � � ��د اإلل� � � � � � ��ه غ� � � � � � ��داة ق � ��ال � ��وا

أح � � � �م � � � ��زة ذل � � � � ��ك ال � � � ��رج � � � ��ل ال � �ق � �ت � �ي ��ل
أص � � � �ي� � � ��ب امل � � �س � � �ل � � �م� � ��ون ب � � � ��ه ج� �م� �ي� �ع ��ا
ه� � �ن � ��اك وق � � � ��د أص� � �ي � ��ب ب� � ��ه ال � ��رس � ��ول
أب� � � � � ��ا ي� � �ع� � �ل � ��ى ل � � � ��ك األرك � � � � � � � � � ��ان ه� � ��دت
وأن� � � � � � � ��ت امل � � � ��اج � � � ��د ال� � � �ب� � � ��ر ال� � � ��وص� � � ��ول
ع� � �ل� � �ي � ��ك س � � �ل� � ��ام رب � � � � � ��ك ف � � � ��ي ج � �ن � ��ان
م� � � �خ � � ��ال� � � �ط� � � �ه � � ��ا ن� � � �ع� � � �ي � � ��م ال ي � � � � � ��زول

كما رث��اه كعب بن مالك
ر�ضي اهلل عنه فقال :
ص� � � �ف� � � �ي � � ��ة ق� � � � ��وم� � � � ��ي وال ت� � �ع� � �ج � ��زي
وب � � � � �ك � � � ��ي ال� � � � �ن� � � � �س � � � ��اء ع � � � �ل � � ��ى ح � � �م � ��زة
وال ت� � �س � ��أم � ��ي أن ت � �ط � �ي � �ل� ��ي ال � �ب � �ك ��ا
ع � � � �ل� � � ��ى أس� � � � � � � ��د ال � � � � �ل� � � � ��ه ف� � � � � ��ي ال � � � �ه� � � ��زة
ف� � � � �ق � � � ��د ك � � � � � � � � ��ان ع � � � � � � � � � � ��ز ًا ألي� � � �ت � � ��ام� � � �ن � � ��ا
ول � � � � �ي � � � � ��ث امل � � �ل� � ��اح � � � � � ��م ف � � � � � ��ي ال � � � � �ب � � � � ��زةّ

ي � � � � ��ري � � � � ��د ب � � � � � � � � � � ��ذاك رض � � � � � � � � ��ا أح� � � � �م � � � � ٍ�د
ورض � � � � � � � � ��وان ذي ال � � � �ع� � � ��رش وال � � �ع � � ��زة

و�أما ال�شامتون فكان لهم
قول �آخر حيث �أعلنوا �شماتتهم
وفرحتهم با�ست�شهاد حمزة
ومما قالته هند بنت عتبة :

ش � �ف � �ي � ُ�ت م � ��ن ح � � �م � � َ
�زة ن� �ف� �س ��ي ب � ُ
�أح ��د
ح � �ت � ��ى ب� � � �ق � � � ُ
َ
�رت ب � �ط � ��ن � ��ه ع � � ��ن ال� �ك� �ب ��د
أذه � � � � ��ب ع � �ن� ��ي ذاك م � � ��ا ك� � �ن � � ُ�ت أج� ��د
م� ��ن ل ��دغ ��ة احل � � ��زن ال� �ش ��دي ��د املعتم
�وب ي ��رد
واحل � � � � ��رب ت� �ع� �ل ��وك ��م ك � �ش � ��ؤب � � ٍ
ت � � �ق � ��دم إق � � � ��دام� � � � � ًا ع� �ل� �ي� �ك ��م ك � ��األس � ��د

وح�ين ذك��ر ل��ر���س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �أن هند
بنت عتبة �أخ��ذت قطعة من
كبد حمزة فالكتها ثم رمتها
وبذلك �سميت �آكلة الأكباد،

قال :لو دخلت بطنها مل تدخل
النار لأن اهلل �سبحانه وتعاىل
ح ّرم ج�سد حمزة على النار.
ذكا�ؤه و�سرعة بديهته
ومن طريف ما يروى يف
�أدبه ومروءته و�سرعة بديهته
وما كان يتمتع به من الذوق
الرفيع حتى بلغ الغاية يف
التقدير واالح�ت�رام لر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .
ولنت�أمل هذا اخلرب اجلميل
قيل حلمزة بن عبد املطلب
ر�ضي اهلل عنه � :أ�أن��ت �أكرب
�أم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ؟ فقال  :هو �أكرب مني
أ�سن منه  .ويف رواية :
و�أنا � ّ
«و�أنا ولدت قبله»  .نعم �صدق
ر�ضي اهلل عنه فالر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم هو �أكرب منه،
فهو �صاحب الر�سالة النبي
املختار املوحى �إليه من ربه،
وهو �سيد الأولني والآخرين ،
واملطاع ال��ذي ال ينطق عن
الهوى �إن هو �إال وحي يوحى،
ثم ا�ستدرك فقال :ولدت قبله.
فقد كان يكرب النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم بعامني ،لأن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ولد
عام الفيل بينما كانت والدة
حمزة قبل الفيل بعامني .
وب��ع��د ف��ق��د ط��وي��ت هذه
ال�صفحة امل�شرقة من �صفحات
تاريخنا املجيد ،بعد �أن غاب
�سيد ال�شهداء وخري الأ�صحاب ،
وعلم من �أع�لام �آل البيت
الكرام وحق لنا �أن نكتب عنه
ون�شيد بذكره ،و�أقواله و�أفعاله،
ليبقى القدوة ل�شباب امل�سلمني
على مر الع�صور وتوايل الأيام ،
ليدافعوا ع��ن ال��دع��وة كما
داف��ع ،ولي�ضحوا كما �ضحى
ر�ضي اهلل عنه.
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الشـبـــــــاب ..
الرهـان
الرابــح
م���ن���ص���ور م���ب���ارك

ت��رم��ي ه��ذه امل��ق��ال��ة �إىل ب��ي��ان ال���دور الكبري ال���ذي يلعبه الأم���ل يف النهو�ض م��ن امل ��آ���س��ي الإن�����س��ان��ي��ة ال��ك�برى  ،وال�بره��ن��ة على
�أن الأم���ل بو�صفه ���ش��ع��ورا �إن�سانيا مي��د امل���رء ب��ق��درة ك��ب�يرة متكنه م��ن تغيري ال��واق��ع و�إع����ادة خلقه  .وت�أ�سي�سا على كون
ك��ارث��ة ال��غ��زو ال��ع��راق��ي للكويت �أب����رز ج��رمي��ة �إن�����س��ان��ي��ة يف ن��ه��اي��ة ال��ق��رن الع�شرين  ،و�أن م��ا متخ�ض عنها م��ن ن��ت��ائ��ج كانت
ذات ط��اب��ع ع��امل��ي  ،فهي ت�ستحق �أن ينظر �إليها ك���أمن��وذج للكيفية ال��ت��ي ي��ق��وم بها الأم���ل بتوجيه م�صائر الب�شر وال���دول .

وال ريب �أن �أ�ضرار الغزو
العراقي للكويت كانت باهظة
بكل املقايي�س .فوفد الأمم
املتحدة برئا�سة عبدالرحمن
فرح ،الذي �أوكلت �إليه معاينة

الدمار خالل الفرتة من 16
م��ار���س – � 4أب��ري��ل ،1991
رفع تقريرا �إىل الأمني العام
ل�ل�أمم املتحدة ،ذك��ر فيه �أن
مرافق الكهرباء ،واالت�صاالت

الهاتفية ،والنقل العام ،قد
دمرت جميعها .كما �أن املباين
احلكومية وامل�ؤ�س�سات العامة
ق��د ج��رى تخريبها وتدمري
�أغلبها �إىل ح��د ك��ب�ير ،و�أن

ال�سجالت والأجهزة الر�سمية
نهبت �إىل الدرجة التي ي�صح
معها القول �إن م�ستوى الدمار
كان كارثيا ،ويعزز هذا القول
حقيقة ك���ون اخل�����س��ائ��ر قد
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جتاوزت  23مليار دوالر .
لقد ر�سم تقرير فرح يف
خ��ط��وط��ه ال��ع��ري�����ض��ة �صورة
غاية يف امل�أ�ساوية ،لكنه يف
الوقت عينه ر�سم بدقة �صورة
واقعية للأر�ض املحروقة التي
ت��رك��ه��ا ال��ع��راق��ي��ون خلفهم.
فالتقرير انتهى ،يف خال�صته،
�إىل �أن معاينة الدمار على
�أر����ض ال��واق��ع �أك���دت مب��ا ال

يدع جماال لل�شك �أن البنية
التحتية للبلد �أ�صبحت غري
�صاحلة وامل�ؤ�س�سات وحقول
الإنتاج يف قطاع النفط دمرت
متاماً ،و�أن هذا الدمار كان
مق�صودا وخمططا ل��ه ،ومل
يكن نتاج املعارك احلربية.
فقد دمرت القوات العراقية
خ��م�����س حم���ط���ات لإن���ت���اج
ال��ك��ه��رب��اء ،و�أع��ط��ب��ت اثنتني

�أخريني .كما �أن ثالثا من �أربع
حمطات لتقطري املياه �أ�صابها
التدمري والتخريب ،يف حني
تكفلت حركة الآليات املدرعة
والدبابات العراقية بتدمري
الطرق وجعلها غري �صاحلة
لال�ستخدام ،ف�ضال عن نهب
وتدمري  % 50من مركبات
وم��ع��دات النقل واخلدمات
بالفعل كانت ال�صورة قامتة
للغاية حينذاك .وغني عن
القول �إن الأو�ضاع الإن�سانية
كانت ،مثلما بات معلوما يف
غاية ال�سوء .وك��ان التحرك
وال��ن��ه��و���ض م��ن ذل��ك الركام
مطلوبا وع��ل��ى نحو فوري.
وبعبارة دقيقة ك��ان مطلوبا
اختيار وجهة معينة يف ذلك
ال���زم���ن ال��ع�����ص��ي��ب وحتديد
طرقها �سريعا .كما توجب على
الكويتيني كي ينه�ضوا ليجعلوا
الأم��ل يحتل حيزا كبريا من
حياتهم ،فعدم �إميانهم وقتذاك
ب ��أن م�ستقب ً
ال �أف�ضل ميكن
�صناعته ،كان �سيف�ضي �إىل
حرمانهم من القوة املطلوبة
لتح�سني حياتهم.
ولعله من م�ألوف لغة العلوم
االجتماعية القول ب�أن الأمل
كقيمة وممار�سة يرتبط دوما
بال�شباب ،ف��ه��ذه ال�شريحة
الطالبة للتغيري وامل�ستهدفة
للتطور يجد الأمل يف قلوبها
�أكرث من غريها منزله .ولعل
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي لل�شباب
الكويتي �أثناء الغزو قد برهن
على مت�سكهم بالأمل كقيمة
وقوة دافعة يف الوقت نف�سه.
وجدير بالذكر هنا التنويه
ب��أن ن�يران الأم��ل التي كانت

ت�شتعل يف ���ص��دور ال�شباب
الكويتيني ه��ي ذات��ه��ا التي
كانت �سببا رئي�سا يف �صمودهم
وا�ستب�سالهم .
كانت الظروف تتطلب
الأم��ل وتتو�سله ولكن كانت
هناك �أي�ضا �أخطار ت�ضعف
الأم����ل .ومب��ق��دورن��ا تعريف
الأمل على �أنه �شكل معني من
التمني ولكنه يحمل �سمات
مميزة مهمة جتعله خمتلفا
عن التفكري الرغبوي �أو �أحالم
اليقظة .فالأمل تولده يف نف�س
الإن�سان حاجات حم�سو�سة �أو
�ضرب من القلق واالهتمام،
وهو يف ذلك نقي�ض لال�ستيهام
(الفانتازيا) �أو الرغبة الي�سرية.
والأمل يف فرتة ما بعد التحرير
ك���ان ق���وة داف��ع��ة لكثري من
املنجزات ،على ر�أ�سها معاجلة
�آثار العدوان الغا�شم على البيئة
الكويتية ،ف�آبار النفط امل�شتعلة
والهواء املتلوث بالدخان ،ف�ضال
عن وجود م�ساحات �شا�سعة
من الأرا�ضي الكويتية كانت
بحاجة للتنظيف والت�أهيل،
و�إزالة املخلفات الع�سكرية يف
الرب والبحر والتي كان يجب
�إزالتها ،كان لل�شباب الكويتي
من اجلن�سني الن�صيب الأكرب
يف �إجنازها .
ف�����ض�لا ع���ن ذل����ك ،ف����إن
م�����ض��م��ون الأم����ل دائ��م��ا هو
اخل�ير ملن ي�أمل وللآخرين.
وت��ل��ك ال�سمة ل�ل�أم��ل جتلت
على نحو �ساطع يف متا�سك
الكويتيني خ�لال االحتالل
وب��ع��ده وتالحمهم وترفعهم
ع��ن امل�شاحنات وت�صفيات
احل�����س��اب��ات .وه���ذه ال�سمة
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املميزة ل�ل�أم��ل ظلت �سارية
كما ي�سري ال��دم يف اجل�سد
احل����ي يف م��رح��ل��ة م�����داواة
الكويت املثخنة باجلراح ،وهي
تبعا لذلك ال�سبب يف �إتقان
الكويتيني لعملية �إعادة الأعمار
و�إج���ادة الكيفية التي جرى
وفقا لها بناء الكويت و�إعادتها
�إىل مكانتها ال�سابقة بني الدول
املتقدمة ،كما �أن الأمل هو ما
دف��ع الكويتيني �إىل الإنفاق
احلكيم من امليزانية ال�ضخمة
التي مت ر�صدها خلطة الدولة
التنموية .
وثمة �سمة �أخ��رى للأمل
تتمثل يف ك��ون��ه ي�سعى �إىل
نتائج م�ستقبلية يكون من ي�أمل
بها ،يف حقيقة الأم���ر ،غري
متيقن منها وغري قادر على
حتقيقها ب�إمكاناته فقط .وهذا
ما انعك�س بطريقة وا�ضحة
يف تعامل ال�شباب مع �أغلب
الق�ضايا وال��ت��ح��دي��ات بعد
كارثة الغزو بطريقة خالقة.
وذل��ك لي�س م�ستغربا البتة،
فال�شباب يعدون �أهم عن�صر
من عنا�صر تكوين املجتمع
والوليد ال�شرعي لطبائعه،
لهذا ف�إن عملية �إعداد ال�شباب
وت��أه��ي��ل��ه��م علميا وثقافيا
ومعنويا �أمر مركزي يف �صناعة
م�ستقبل املجتمع .فالتطلع
�إىل امل�ستقبل وا�ست�شرافه
ور�سم تخطيط م�سبق لوجهة
املجتمع والطريقة التي �سيكون
عليها منوط بال�شباب بالدرجة
الأوىل ،وذلك لي�س من املبالغة
ب�شيء ،فال�شباب هم الأكرث
قدرة على الدخول �إىل العامل
املعا�صر وفهمه والتجاوب معه

بطريقة مبدعة .ولعل التجارب
املعا�صرة ملجتمعات �أكرث تقدما
ومدنية قد برهنت على �أن
التنمية وال��ت��ق��دم يف عامل
مي�ضي م�سرعا يف اجتاههما
ال يتحققان من دون �شباب
فاعل ومت�سلح بعلوم الع�صر
وم�ستلزماته ومتحلل من �أثقال
الهراء الأيديولوجي .
واحل��ال �أن الأم��ل حينما
ي�ستبد ب��امل��رء م��ن املفرت�ض
�أن ينتج عنه فعل عقالين
وواق��ع��ي ،ويلزم عن ذل��ك �أن
املرء حينما ي�أمل ،ف�إنه يقطع
عهدا على نف�سه بالقيام بكل
ما ي�ستطيع كي يتحقق �أمله.
ولكن يف الوقت نف�سه يتوجب
التمييز� ،إن �صح التعبري ،بني
وجهني متناق�ضني للأمل .

ويختزل ه��ذان الوجهان
يف كون الأم��ل قوة دفع نحو
�أفعال حتمل معاين وم�ضامني
بناءة ،وبني كونه كذلك حمفزا
لأعمال مهلكة متى ما كانت
ت��ع��وزه العقالنية والواقعية
ومتى ما ك��ان الأم��ل مفتقرا
�إىل قوة الأفعال .
ويف هذا ال�سياق ،وتناغما
مع جتربة ال�شباب يف مرحلة
ما بعد التحرير ،ف�إن الأمل
ي��ج��ب �أن ي��ظ��ل م��ت��ق��دا يف
���ص��دور ال�شباب م��ن خالل
تلبية احتياجاتهم ،واحلر�ص
على حت�صينهم �ضد جميع
امل�ؤثرات ال�سلبية وكل ما من
�ش�أنه تدمريهم بدنيا ومعنويا.
ومع �سقايتهم من ينابيع العلوم
الع�صرية و�أدوات التفكري

النقدي ،وتدريبهم على �إتقان
ال�سيا�سات امل��ع��ا���ص��رة مثل
تقبل الآخ����ر واع��ت��م��اد لغة
احلوار ونبذ العنف والتحلي
بامل�س�ؤولية ،وقطعا �ستغدو
كل تلك الأ�شياء �سرابا ما مل
يبادر �أ�صحاب القرار �إىل جعل
الباب م�شرعا �أم��ام ال�شباب
نحو امل�ساهمة يف تخطيط
بناء املجتمع ،ف�ضال عن �إتاحة
ف�سحة كبرية لهم متكنهم من
ا�ستك�شاف قدراتهم وميولهم
وتنمية �إبداعاتهم .
وت��ل��ك طموحات تتطلب
من �أجل تنفيذها برامج كبرية
مف�صلة خ�صي�صا لل�شباب
تراعي طبيعة ال��واق��ع الذي
نعي�ش يف كنفه والتحديات التي
تفر�ضها التطورات االقت�صادية
واالجتماعية واالت�صالية على
م�ستوى العامل .ومت�صل بذلك
ت�أمني بيئة �آمنة وم�ستقرة يحيا
بها ال�شباب وينطلقون من
خاللها نحو حتقيق �أحالمهم
و���ص��ي��اغ��ة الأم����ل مبفهومه
الإيجابي البناء.
�إن الأمل وتعزيزه يف قلوب
ال�شباب �أم��ر حيوي لنه�ضة
املجتمع وال��دخ��ول يف بوتقة
ال��ع��امل املعا�صر ،وم��ن �أجل
ذلك ينبغي �إ�شاعة روح الأمل
وفل�سفته واعتماده ركيزة يف
ر�سم �صورة امل�ستقبل الذي
نرغب فيه ونتطلع �إليه ،ول�سنا
يف ذلك �سالكني دربا مل يطرقه
غرينا ب��ل نحن نعتمد على
و�صفة جمربة برهنت على
جناحها غري مرة يف �أكرث من
ح�ضارة وجمتمع.
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د.عصام عبداللطيف الفليج
تعي�ش ال��ك��وي��ت �أفراحا
ع��دي��دة ه���ذه الأي�����ام لتعدد
منا�سباتها اجلميلة ،ففيها ذكرى
اال�ستقالل ،وذكرى التحرير،
وذكرى تقلد �سمو الأمري ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
حفظه اهلل مقاليد احلكم،
وذك����رى تقلد �سمو ال�شيخ
نواف الأحمد اجلابر ال�صباح
حفظه اهلل والية العهد ،وهي
منا�سبات ت�ستحق الوقوف
عندها لعدة �أ�سباب� ،أهمها:
ا�ست�شعار النعم الكثرية التي
نعي�شها كل يوم ؛ بدءاً من نعمة
الإ�سالم ،ونعمة الأمن والأمان،
ونعمة ال�صحة والعافية ،ونعمة
احل��ري��ة واال���س��ت��ق��رار ،ونعمة
كفالة ال��دول��ة لنا م��ن املهد
�إىل اللحد  ..رعاي ًة وتعليماً
و�صح ًة وتوظيف ًا وت�شجيع ًا
وت��ق��اع��داً � ..إىل غ�ير ذلك،
ونعم كثرية ال تعد وال حت�صى
ٍ
«و�إن ت���ع���دوا ن��ع��م��ة اهلل ال
حت�صوها» .

وهذه الأفراح وتلك النعم
الكثرية وال��وف�يرة حتتاج منا
احلمد وال�شكر للمنعم حتى
ت�ستدمي «وبال�شكر تدوم النعم»،
وحتتاج منا �أي�ض ًا املحافظة
عليها قوال وفعال ،وال تكون
املحافظة عليها �إال بالتم�سك
ب���الأخ�ل�اق احل�سنة والقيم
الإيجابية ،التي ن�ش�أ عليها
الآباء والأجداد ،و�سن�ستمر يف
املحافظة عليها ب�إذن اهلل .
ل���ق���د �أج����م����ع املحللون
الع�سكريون وال�سيا�سيون على
�أن خ��روج دول��ة الكويت من
االح��ت�لال ال��ع��راق��ي الغا�شم
بهذه الفرتة القيا�سية يعد �أمراً
غريباً ،بنا ًء على الكم الع�سكري
العراقي الكبري امل��وج��ود يف
الكويت �آنذاك (حوايل � ٤٠٠ألف
ع�سكري) ب�آلياتهم وعتادهم،
و�سيطرتهم على جميع املراكز
اال�سرتاتيجية واحليوية يف
البالد ،وال �شك �أن هذا الأمر
مت برحمة اهلل عز وجل.

و�إ���ض��اف��ة ل��ذل��ك  ..فقد
حظي ه��ذا ال�شعب الكرمي
ب���رع���اي���ة رب���ان���ي���ة ك���ب�ي�رة،
حفظته وهو يف الداخل واخلارج،
وحتى حتت الأ�سر ،وتوحدت
كلمتهم جميعا با�سم «الكويت».
وهذا كله ي�ستحق احلمد
والثناء على اهلل عز وجل ،الذي
�أخرجنا من الظلم واال�ستبداد
�إىل احلرية واال�ستقالل ،لتعود
الكويت �أجمل مما كانت.
�إن االحتفال بهذه املنا�سبات
الوطنية ال يكون فقط بالكلمات
والأغ���اين والأع�ل�ام والزينة،
�إمن��ا ينبغي �أن ينعك�س ذلك
على �سلوكنا وكلماتنا ،فلي�س
من الالئق ما نراه من بع�ض
ال�شباب القلة من �سلوكيات غري
ح�ضارية با�سم الفرح ،من خالل
�إغ�لاق ال�شوارع بال�سيارات،
ور�ش الفوم واملاء على النا�س،
وال��ت��ح��ر���ش ب��الآخ��ري��ن� ،إمنا
ينبغي �أن يكون لالحتفالية
�أثر �إيجابي داخلي وخارجي .

�إن مرور ت�سعة �أعوام �سريعة
من حكم �سمو الأمري ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
ح��ف��ظ��ه اهلل ورع�����اه ،وتقلد
�سمو ال�شيخ ن��واف الأحمد
اجل��اب��ر ال�صباح حفظه اهلل
والي��ة العهد ،ك�أنها الأم�س،
وك�أننا نبد�أ مرحلة جديدة بحلة
جديدة ،برعاية �سامية �أبوية،
رعوا من خاللها �أ�سر و�أبناء
و�أح��ف��اد ال�شهداء والأ�سرى،
ون����ادرا م��ا جت��د ب��ل��داً بهذه
الرعاية اجليلية ،جيل �آباء
ال�شهيد ،وجيل �أ�سرة ال�شهيد،
وجيل �أب��ن��اء ال�شهيد ،وجيل
�أح��ف��اد ال�شهيد ،فيالها من
رعاية �أبوية كرمية من �أ�سرة
كرمية .
�أ���س���أل اهلل ع��ز وج��ل �أن
يحفظ كويتنا احلبيبة من
كل �سوء ،و�أن يحفظ �أمرينا
وويل عهده ،ويوفقهم ملا يحبه
وير�ضاه ،وي�سدد على اخلري
خطاهم� ،آمني .
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هوية الكويت

عرب طريق الخليج العريب

«الرحال��ة وال��زوار ينظ��رون إىل هوي��ة امل��كان»
«اذه� � � ��ب إل� ��ى ط ��ري ��ق اخلليج
ال � �ع � ��رب � ��ي ...س �ت �ج��د اإلج ��اب ��ة
ع � �ل� ��ى أس� �ئ� �ل� �ت ��ك امل � �ع � �ق� ��دة»!
ه �ك��ذا ن�ص�ح�ن��ي ال��رج��ل امل �ج��رب ال ��ذي ق��ارب
التسعني من عمره عندما غمرته باألسئلة
ع� ��ن ت� �ط ��ور ال � ��وط � ��ن ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ...ون� �ش ��وء
هويته ...ومبتدأ رموزه الدالة على تفرده...
د .طارق عبداهلل فخر الدين

رمز عاملي للهوية
الكويتية
جتولت بال�سيارة على هذا
الطريق متجه ًا �إىل �ساحة
العلم ابتداء من �أبراج الكويت
التي �أ�صبحت رمزاً عاملياً يدل
على البالد ..حيث انت�شرت
�صورها يف و�سائل الإعالم
العاملية وهي تئن من الفجوات
التي نخرت بدنها وعالها
�سواد الدخان نتيجة التدمري
الذي طالها يف �أوائل �أيام الغزو
العراقي الغا�شم ،الذي حدث
قبل نهاية القرن الع�شرين
بنحو عقد من الزمان.
يف الأخبار التلفازية كما

يف امل��ج�لات و�شتى و�سائل
الإع��ل�ام ،كلما ظ��ه��رت تلك
ال�صورة  ...كانت توحي للناظر
�إليها ب�شيء واحد ،وهو دمار
بناء مدين جميل يرمز �إىل بلد
وادع م�سامل تعر�ض لعدوان
همجي.
�أما اليوم ،فال تزال الأبراج
املعافاة اجلميلة ترمز ب�شموخ
�إىل الكويت املحررة وحتمل
هويتها �إىل العامل.
قبل �أقل من �أربعني عاما
�أن�شئ ه��ذا ال��رم��ز اجلميل
للكويت واكت�سب �شهرة دولية،
وان�ضم �إىل قائمة الرموز
العاملية والوطنية التي تدل
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على هوية البالد ،حتى دون
احلاجة �إىل ذكر ا�سمها.
حماولة �إبادة الهوية
م���ن الأب�������راج ،انطلقت
ب��ال�����س��ي��ارة ج��ائ� ً
لا يف ذلك
اجل����زء م��ن ط��ري��ق اخلليج
ال��ع��رب��ي ال���ذي مي��ت��د داخل
ح��دود املدينة القدمية �إىل
اجلهة البحرية املقابلة لبداية
بوابة املق�صب .رحت �أبحث
عن رم��وز الوطن وعالماته
التاريخية ،ومنها هذه البوابة
التي �سميت بـ “املق�صب”،
وهي البوابة اخلام�سة ل�سور
الكويت الثالث الذي بُني يف
عام  1920و�شكل رمزاً عملياً

لت�صميم الكويتيني على الدفاع
عن وطنهم .بوابة املق�صب مل
ت�سلم بدورها من التدمري على
يد قوات الغزو العراقي ،وك�أن
الغزاة �أرادوا ت�أكيد مهمتهم يف
تدمري رم��وز الدولة املتمثلة
يف معامل املدينة القدمية من
مبتدئها �شرقاً (الأبراج) �إىل
منتهاها غرباً (املق�صب) .وما
ب�ين ه��ذي��ن ال��رم��زي��ن قاموا
بتدمري القلب م��ن الدولة،
وعماد احلكم فيها� ،أال وهو
ق�����ص��ر ال�����س��ي��ف ال����ذي بناه
ال�شيخ م��ب��ارك ال�صباح يف
عام  ،1907و�أحرقه الغزاة
العراقيون ودمروا حمتوياته،

ثم وجهوا �ضربة مدفع غادرة
�إىل تلك الالفتة البليغة «لو
دامت لغريك ما ات�صلت �إليك»
والتي تعلو �أحد مداخل الق�صر
الرئي�سة.
�أرادوا اغتيال هذه الالفتة
التي تعرب عن �صفاء نية احلكم
الكويتي  ،والتي مل تتحملها
النف�سية الإجرامية الغازية.
ولكن الكويت املحررة �أعادت
الالفتة �إىل رونقها وبهائها
وعزتها ،م�ؤكدة بذلك هويتها
النف�سية ال�صادقة.
هكذا تعر�ضت ثالثة رموز
وطنية من القرن الع�شرين
مطلة على طريق اخلليج املار

باملدينة القدمية �إىل دمار
وح�شي من غزاة �أرادوا حمو
الهوية الكويتية و�إبادة املعامل
الدالة عليها ،وجاءت �إعادة
بنائها دل��ي� ً
لا ع��ل��ى اعتزاز
الكويت بكافة الرموز امل�ؤكدة
لهويتها التاريخية و�شخ�صيتها
املعا�صرة.
ما الهوية �إذن؟
هل هي املباين واملعامل
امل�شيدة وما يتعلق بها من قيمة
تاريخية؟ هل هي �شخ�صية
امل��واط��ن ورم����وزه الوطنية؟
هل هي امل�ستندات الثبوتية؟
وكيف ين�ش�أ كل ذلك ويتطور؟
ال �أري��د �أن �أدخ��ل يف مبحث
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نظري معقد ،فكثريون كتبوا
َّ
ونظروا يف مو�ضوع الهوية.
ولكنني �س�أحاول التي�سري..
و�أبد�أ بعدة �أ�سئلة :متى برزت
كلمة كويت؟ ثم متى برزت كلمة
كويتي؟ وكيف تطورت الرموز
املعربة عن الهوية الكويتية مثل
الأعالم واجلوازات وال�شعارات
وغري ذلك؟
ُك��ت��ب ال��ت��اري��خ ت��ق��ول �إن
«الكويت» ت�صغري لكلمة كوت،
ح�صن �صغري بناه ابن عريعر
�أح���د زع��م��اء بني خ��ال��د يف
�أواخر القرن ال�سابع ع�شر �أو
�أوائل القرن الثامن ع�شر.
ف������إذن ..ك��ان��ت الكويت
ح�صناً يف البداية ..ولكن هل
هذا ي�صف الو�ضع بدقة؟
يقول الربف�سور ب .ج.
�سلوت ،وه��و �أف�ضل باحث
�أوروب������ي ك��ت��ب يف مو�ضوع
بروز الكويت يف كتابه «ن�ش�أة
الكويت» �إن �أول و�صف ملدينة
الكويت ورد يف كتاب مرت�ضى
بن علوان وه��و ح��اج �سوري
زار املنطقة عام  1709وقال
يف و�صفها“ :دخلنا بلداً يقال
لها الكويت بالت�صغري ،بلد
ال ب�أ�س بها ت�شابه احل�سا �إال
�أنها دونها ،ولكن بعماراتها
و�أبراجها ت�شابهها ...وكان
معنا ح��ج م��ن �أه��ل الب�صرة
فرق عنا من هناك على درب
يقال له اجلهراء .الكويت �إىل
الب�صرة �أربعة �أيام ،ويف املركب
يوم واحد لأن مينت (ميناء)
البحر على كتف الكويت،
و�أما الفاكهة والبطيخ وغري
ذل��ك من ال��ل��وازم فت�أتي من
الب�صرة يف كل يوم يف املركب

لأنها �أ�سكلة البحر� .أقمنا بها
يوماً وليلتني ...وتوجهنا على
بركة اهلل جتاه النجف نهار
الأحد ع�شرين ال�شهر املذكور.
وهذه الكويت املذكورة ا�سمها
القرين ،وم�شينا قبل و�صولنا
�إليها على كنار (جانب) البحر
ثالثة �أيام واملراكب م�سايرتنا
 .املينه (امليناء) على حدود
البلدة من غري فا�صلة ،وهذه
البلدة ي�أتيها �سائر احلبوب
يف البحر وحنطة وغريها لأن
�أر�ضها ال تقبل الزراعة حتى
ما فيها �شيء من النخيل وال

غري �شجر �أ�ص ً
ال و�أ�سعارها
�أرخ�ص من احل�سا لكرثة الدفع
من الب�صرة وغريها”.
يعلق �سلوت �أنه على الرغم
م��ن �أن ب��ن ع��ل��وان ك��ان �أول
من �أ�شار �إىل ا�سم الكويت
وارت��ب��اط��ه��ا ب��ا���س��م القرين،
و�أول من �أ�شار �إىل اجلهراء
�إال �أنه مل يعط �أية معلومات
�سيا�سية.
ويف ر�أيي املتوا�ضع� ،إن كان
ابن علوان مل ي�شر �إىل الهوية
ال�سيا�سية للكويت التي زارها
يف �أوائل القرن الثامن ع�شر،

�إال �أن��ه �أ���ش��ار �إىل م�سماها
و�إىل هويتها االقت�صادية
كمكان منفتح ون�شط للتبادل
التجاري ،كما �أن��ه �أوم ��أ �إىل
هويتها احل�ضرية كونها حتتوي
على مبان “ت�شابه احل�سا” �أي
�أنها كانت م�أهولة بال�سكان .
هل كان يُ �شار �إىل �أهل
الكويت بالكويتيني؟
مل �أعرث على دليل ي�سند
ه��ذا ،ف��الأب��ح��اث التاريخية
ت�شري �إىل �أن ن�شوء هوية
ال��ق��ري��ن �أو ال��ك��وي��ت كمكان
وا���ض��ح امل��ع��امل مل ي��ب��د�أ �إال
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عندما ا�ستقرت فيه قبائل
العتوب ،رمبا قبل زيارة ابن
علوان للكويت �أو بعد ذلك
بقليل .و�أول و�صف مدون يبني
معامل وا�ضحة لهوية العالقات
بني �أُ�سر العتوب التي ا�ستقرت
يف الكويت وبالتايل �أعطت
ال��ك��وي��ت ه��وي��ت��ه��ا ،ه��و ذلك
ال��و���ص��ف ال�����وارد يف جملد
“خمتارات م���ن �سجالت
حكومة بومباي” واملطبوع يف
عام  1856-ال�شهري بتقرير
واردن  -عن ا�ستقرار ثالث
�أً�سر قوية تنتمي �إىل العتوب،

وهي �آل ال�صباح و�آل اجلالهمة
و�آل اخلليفة يف الكويت عام
 ،1716وال���ت���ي تقا�سمت
فيما بينها امل��ه��ام الإداري���ة
واالق��ت�����ص��ادي��ة والإنتاجية،
وارتبطت بالع�شائر املحلية
من خالل امل�صاهرة .وهكذا
ا�ستلم �آل ال�صباح احلكم ،و�آل
اخلليفة التجارة و�آل اجلالهمة
البحر.
يدلنا ه��ذا التقرير على
و�ضوح تق�سيم الأدوار فيما بني
الأُ�سر امل�شار �إليها ،وا�ستقرار
ه���ذا ال�ترت��ي��ب مل���دة قاربت

ال��ن�����ص��ف ق���رن ق���رر بعدها
�آل اخلليفة مغادرة الكويت
�سعي ًا وراء مغا�صات الل�ؤل�ؤ
الغنية ناحية الزبارة (يف قطر
حالياً).
وه�����ذا ي��ع��ن��ي �أن�����ه منذ
ال���رب���ع الأول م���ن القرن
الثامن ع�شر ات�ضحت هوية
العالقات الإدارية وال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية بني
الأُ�سر القيادية من جمموعات
ال��ع��ت��وب ال��ت��ي ا�ستقرت يف
الكويت ،والقبائل والع�شائر
الأخرى املقيمة فيها ،وبذلك
ا�ستقرت هوية البلدة.
الكويت خليجية
عربية م�سلمة
ا����س���ت���م���راري���ة الكويت
منذ ن�ش�أتها كبلدة خليجية
�ساحلية وميناء بحري ،و�سوق
للتبادل التجاري ومنفذ ملرور
امل�سافرين� ،أعطاها ر�سوخ
الهوية التي كانت بال�ضرورة
م�����س��ت��ن��دة �إىل الت�سامح
وال���ت���ع���اط���ي م���ع الآخ���ري���ن
واالنفتاح عليهم.
و�إذا عدنا �إىل التاريخ
يتبني لنا �أن املنطقة كانت
م�أهولة بالعرب منذ �أمد بعيد،
ح�سب قول الرحالة الإجنليزي
�ستوكلر الذي زار الكويت يف
ع��ام  1832وذك��ر �أن��ه �سمع
من م�صادر حملية �أن العرب
متواجدون يف الكويت منذ
مائة وخم�سني �سنة تقريب ًا
( قبل تاريخ زيارته )� ،أي يف
حوايل عام  .1682وتت�ضح
الهوية الإ�سالمية �إىل جانب
ال��ه��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ن خالل
�أق��دم م�سجدين مت بنا�ؤهما

يف الكويت ،وهما م�سجد بن
بحر (املرجح بنا�ؤه يف القرن
ال�سابع ع�شر) والذي كان يقع
مقابل ق�صر ال�سيف ،وظل
قائماً لغاية هدمه يف �ستينيات
القرن املا�ضي .وكذلك م�سجد
اخلليفة الذي ت�ؤكد امل�صادر
البحرينية �أن ال�شيخ خليفة بن
حممد جد �آل خليفة الأكرب قام
ببنائه يف �أوائل القرن الثامن
ع�شر يف حي الو�سط مبدينة
الكويت فريج ال�شيوخ ،وال يزال
هذا امل�سجد قائماً لغاية اليوم
يف موقعه القدمي على طريق
اخلليج العربي  -مقابل وزارة
اخلارجية حاليا.
ال تكتمل اجل��ول��ة على
طريق اخلليج العربي بذلك،
حيث �إن��ن��ا مل ن��ر بعد �سوى
املعامل الأ�سا�سية املرتبطة
بالهوية الكويتية ،وهناك املزيد
الذي يحتاج �إىل التف�صيل .وما
هذه �إال حماولة للتعرف على
�أ�سا�سيات هوية املكان ،حيث
تربز الأ�صول العربية للقبائل
امل�ستقرة (ت��ق��ري��ر واردن)،
والطابع الديني الإ�سالمي
(بناء امل�ساجد) والرتكيز على
العمل التجاري والبحري (ابن
ع��ل��وان) ،وك��ل ه��ذه املكونات
�أثرت حتماً يف تكوين الهوية
الكويتية ،ومنحتها ا�ستمراريتها
وتقادمها التاريخي ،والأدوار
والعوامل الف َّعالة التي بلورتها،
و�ساهمت يف توريث ال�سمات
الذهنية لل�شخ�صية املحلية
للأجيال املتعاقبة ،ومن هنا
ن�ش�أ البُعد التاريخي للهوية
الكويتية.
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متحف
يف
كتــاب

آخ� � � ��ر إص� � � � � ��دار ل� �ل� �ف� �ن ��ان ال� �ت� �ش� �ك� �ي� �ل ��ي أي� � � � ��وب ح � �س�ي��ن األي� � � ��وب

اخ �ت �ي��ارات��ه ج�م�ع��ت ب�ين ج�م��ال�ي��ة اإلب � ��داع وت�ث�ق�ي��ف ال �ق��ارئ واملتذوق
عر�ض /ال�سيد املخزجني
�صدر كتاب جديد بعنوان (حمتويات متحف �أيوب ح�سني الأيوب) للفنان الت�شكيلي الكويتي �أيوب ح�سني الأيوب (1932
 2013م) عن مركز البحوث والدرا�سات الكويتية  ..يقع الكتاب يف ح��وايل (� )290صفحة مئتني وت�سعني �صفحة مناحلجم الكبري (مقا�س � 20 × 28سم) وي�ضم ب�ين دفتيه �سبعة مو�ضوعات وه��ي :م��وج��ودات متفرقة ،و�أج �ه��زة متنوعة،
و�أل �ع��اب �شعبية ،وم���ش�غ��والت ومن ��اذج ي��دوي��ة م�صغرة ،وحم�ن�ط��ات وم���ص�برات وت�صدير للكتاب ،للدكتور عبد اهلل يو�سف
الغنيم رئي�س املركز ،يقول فيه� :شاءت الأق��دار �أن ي�صدر هذا الكتاب «حمتويات متحف �أي��وب ح�سني الأي��وب» الذي �ضمنه
ً
قدميا والتي
الفنان �أي��وب ح�سني �صور ًا فوتوغرافية ملجموعة من الأدوات والأ�شياء والتي ك��ان الكويتيون ي�ستخدمونها
ً
حر�صا منه على توثيق
�ضمها متحفه الفني ،وذل��ك بعد انتقاله �إىل رحمة رب��ه ،وك��ان قد �أع� ّ�د العدة لإ�صدار هذا الكتاب
تلك املحتويات من ال�تراث الكويتي التي ب��ذل جهد ًا كبري ًا يف احل�صول عليها وتوفريها يف متحفه الفني ،وع��دم �ضياع
�أي منها ،ورغبة يف التعليق عليها لتعريف الأج�ي��ال مبالمح احلياة القدمية يف وطنهم .ورغ��م مر�ضه فقد راج��ع طباعة
الكتاب و�أحدث التعديالت التي ا�ستوجبتها هذه املراجعة قبل وفاته مبا�شر ًة ،ليكون هذا الإ�صدار الذي يوثق هذه املحتويات
ً
ختاما لرحلة عامرة بالعطاء لفنان ق��دم بري�شته وقلمه مو�سوعة حية عن الكويت؛ فريدة يف نوعها ،ثرية يف تنوعها».
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�أم��ا الراحل الفنان �أيوب
ح�سني الأي���وب ،فقد �أو�ضح
يف م��ق��دم��ة ك��ت��اب��ه ه���ذا �أنه
منذ ن�ش�أته الأوىل كان محُ باً
لرتاث الكويت ..و�أنه طافت
بباله فكرة ترجمها يف �س�ؤاله
لنف�سه عندما داهمه املر�ض
ال :ما دمتُ �أمتلك متحفاً
قائ ً
�صغرياً تناثرت معرو�ضاته
و�صارت مكد�سة يف مكان ال
ي�سعها ل�ضيق م�ساحته وهي
متحف �صغري م�ساحته (11
× � 3أمتار) فلماذا ال �أر�شفها
بالت�صـــــوير الفــــوتوغــــــرايف
و�أ�ضعها يف كتاب يَل ُ َّمها ويجمع
�شتاتها ،و�أعلق على كل منها
تعليقاً خمت�صراً ،خا�صة وهي
�أدوات بع�ضها قدمي �أو م�ص ّنَع
على النمط الذي كانت عليه
�سابقاً؟ من هنا جاءت فكرة
�إ�صدار هذا الكتاب الذي يوثق
لتلك املعرو�ضات الرتاثية من
جهة ،ومل�سرية الفنان الراحل
و�أع��م��ال��ه و�إب��داع��ات��ه الفنية
والت�شكيلية من جهة �أخرى..
وبعبارة مجُ ملة يحكي الكتاب
جزءاً من حياة الفنان الراحل
�أيوب ح�سني الأيوب احلافلة
بالفن والإبداع وع�شقه لرتاث
وطنه احلبيب (الكويت).
ون��ح��ن ب��دورن��ا �سنعر�ض
لبع�ض مناذج مما �أورده امل�ؤلف
�أي��وب ح�سني الأيوب-رحمه

اهلل -من خالل ت�صفحنا ملا
ت�ضمنه كتابه هذا.
موجودات متفرقة
حتت هذا العنوان يُ�ض ّمن
�أي��وب ح�سني كتابه جمموعة
قطع عملها بنف�سه ،و�أخرى
�أ�شرف على ت�صميمها لدى
املخت�صني من �أ�صحاب املهنة،
وكذلك ما كان يحتفظ بها �أو
جلبها معه من خ��ارج البالد
م��ن��ذ ���س��ن��وات ق��ب��ل رحيله.
وم���ن ت��ل��ك ال��ق��ط��ع� :إزاران،
و�إ�سكه ،وباب بوخوخه ،وبطل
وحم���ك���ان ،وب��ل��ود وميادير،
وبنديرة م�صغرة ،وبيز ،وتخته،
وتلفون الأط��ف��ال ،وتناك...
والقارئ للكتاب با�ستطاعته
�أن يح�صي ما ي�صل �إىل 87
قطعة (�أو �شكل) (�ص- 17
 87من الكتاب).
امللفت للنظر �أن امل�ؤلف
 رح��م��ه اهلل  -مل يقت�صريف ه��ذا ال�صدد على جمرد
�صناعته �أو ر�سمه لبع�ض من
تلك القطع ،و�إمنا قدم �شرحاً
وتعريفاً مهماً وم��ف��ي��داً عن
ك��ل قطعة منها ،وم��ن �أمثلة
ذل��ك تعريفه لتلك الكلمات

�أو امل�صطلحات مثل� :إزاران،
والواحدة منها يُ�سمى ( ْو َزا ْر)
واجلمع (و ْز َره) وال��وزار كان
النا�س قدمياً يلب�سونه حتت
مالب�سهم بدالً من ال�سروال،
وخ��ا���ص��ة ال���ب���ح���ارة .وبطل
وحمكان :والبطل هو القارورة
�أو كما ي�سمى زج��اج��ة .كان
ال��ن��ا���س ق��دمي �اً ي�����ش�ترون به
( َكازالكريو�سني) من الدكاكني
املجاورة ملنازلهم وال�ستعماله
يف عدة �أغرا�ض منها و�ضعه
يف ُ�س ُرج الإن��ارة ويف املواقد
(ا ُ
جل َو ْل) وو�ضعه على اجلروح
وغري ذلك� .أما (املحكان) فهو
ال ُقمع وي�صنعه التناكون من
�ص َّب به (ال َكاز) مللء
التنك ِليُ َ
البطل.
وحب  -ب�ضم
حب املايُ :
احل���اء كلمة ع��رب��ي��ة جمعها
ِحباب ِ
وح َب َبة و�أحباب وهي
(اجلرة الكبرية) واحلباب هو
اب� ،أما يف لهجتنا
�صانع احلِ َب ْ
ِ
الكويتية في�سمى حب بك�سر
وب) حيث
(حبُ ْ
احلاء واجلمع ْ
يمُلأ مباء ال�شرب ليربد نوعاً
ما .وال يتواجد يف كل بيت �إال
يف البيوت الكبرية �أو بع�ض

 317ص � � � � � � ��ورة ول � � � ��وح � � � ��ة ف� � �ن� � �ي � ��ة ت� ��وث� ��ق
وجت� � � �س � � ��د ع� � �ش� � �ق � ��ه ل� � � �ل� � � �ت � � ��راث ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي

ال��دواوي��ن .وفيما �أذك��ر (�أي
امل ��ؤل��ف) �أننا �إذا ذهبنا �إىل
البحر ونحن �صغار منر على
ْم َ�س َّقف ال�شيخ املرحوم �صباح
النا�صر فرناه نائماً يف الدور
الثاين فن�صعد الدرج ونتوجه
بحذر �إىل ِ
(حب املاء) ونروي
عط�شنا ث��م ن��ه��رب خائفني
وذلك يف بداية الأربعينيات.
وم���ن امل�����ش��ه��ور يف الكويت
(�سبيل ابن دعيج) وهو عبارة
(ح���ب���وب) مليئة باملاء
ع��ن ْ
ي�شرب منها النا�س ردحاً من
الزمن حتى حلت الربادات
الكهربائية.
عمارية :وهي عبارة عن
دك��ان ب�سيط متنقل م�شغول
من اجلريد واحل�صران يباع
حتته بع�ض احلاجيات مثل
 الكنار والف َكع والطراثيثواجلرثي والي َكط� ...إلخ وغري
ذلك من امل�ستلزمات .وكانت
العماريات يف �صفاة الكويت
منت�شرة من زمن طويل .و ْدالَ ْل
قهوة :قدمياً ال ت�ستعمل �إال
لدى املقاهي ي�سقون زبائنهم
منها كما ت��وج��د يف دواوين
ال���ب���ي���وت .و�أم�����ا الآن فهي
ت��ت��واج��د يف معظم البيوت.
و ْدالَ ْل ا َ
حلليب :وهي عدد من
الأباريق يطلق الكويتيون على
الواحدة منها ( َد ّلَة) وت�ستعمل
للحليب فقط .ومن �أنواعها
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ال �ك �ت ��اب ت �س �ج �ي��ل ل��رح �ل��ة ع� �ط ��اء ال �ف �ن ��ان ال� ��راح� ��ل ع �ب��ر  81ع��ام � ًا
�س)
(د ّلَ���ة معدن) و( َد ّلَ���ة ْمل َ َّب ْ
ذات �أل��وان متعددة و�أحجام
متنوعة.
العوعو :وهو جنم البحر
كما ي�سميه علماء البحر ي�أتي
ب��ه ال��غ��وا���ص��ون م��ن �سواحل
البحار التي يرتادونها ،يطوونه
ب�شكل م ّعني ،ويقدمونه هدايا
لأطفالهمُ .عملتنا القدمية:
وهي �صندوق زجاجي عر�ض
فيه امل�ؤلف ع��دداً من نقودنا
ال��ت��ي ك��ن��ا ن��ت��ع��ام��ل ب��ه��ا قبل
ال��دي��ن��ار ال����ذي ج��اءن��ا عام
 1962ويحتوي على ما يلي:
الربية  ،ون�صف الربية ،وربع
الربية ،والآنتني ،والآنة وهي
(التليك) والبيزة والآردي .ثم
جاءت الناية بيزة.
ال��ن��ي��ة ب��ي��زا :وه���ي عملة
ورق����ي����ة ق���دمي���ة مطحونة
وم�ضغوطة �أ�صدرها البنك
امل��رك��زي على جميع فئاتها
وق���ام ببيعها مل��ن ي��رغ��ب يف
�شرائها فا�شرتيت منهم �أربع

رزم��ات من خمتلف الفئات.
املط َبخانيِ ْ �أو الكانون :وهو
موقد تُ�شعل فيه النار ويطبخ
عليه بع�ض الوجبات اخلفيفة
�أو عمل ال�شاي وغريه ويعمله
بع�ض املحرتفني �سابقاً من
(ال�صل ْ ِبي) وهو
م��ادة الطني
ّ
عبارة عن تنور متنقل وب�سيط
وق��د ك��ان ال ي��ت��واج��د �إال يف
بع�ض البيوت.
ُ�س ُرج الإنارة :ويظهر عدد
من �سرج الإن���ارة امل�ستعملة
ق��دمي �اً ل��دى الأه���ايل والتي
تعمل ع��ل��ى ���س��ائ��ل (ال َكاز)
ال�س ُر ُج العادية و�سراج
ومنها ُ
�آخ��ر ي�سمى (ت��ري��ك لوك�س)
و�سراج بُوالَلَه والكمريي.
�أجهزة متنوعة
ويُ َ
�ض ِ ّمن امل�ؤلف  -رحمه
اهلل  -كتابه جمموعة ر�سومات
وت�����ص��اوي��ر لأج��ه��زة متنوعة
كانت تالزمه منذ زمن طويل،
�إىل ج��ان��ب �أدوات �أخ���رى
�أهديت �إليه يف حياته ،وهي

املجموعة الثانية يف كتابيه،
وه���ذه ال�����ص��ور والر�سومات
حتتل ال�صفحات من (�ص81
  .)182من الكتاب ..ومنهاعلى �سبيل املثال �إبريج جينكو،
الذي ي�ستعمل قدمياً للغ�سيل
والو�ضوء ،والذي حلت حمله
الآن الأباريق البال�ستيكية.
وب����خ����اري :وه����و موقد
ومدف�أة مما عرفه النا�س قبل
مطلع اخلم�سينيات من القرن
الع�شرين املا�ضي ،قبل انت�شار
املدافئ الكهربائية ...وبنادق
(اتفاكه) وهما بندقيتان من
ن��وع (�أم �صجمه) ا�شرتاهما
امل�ؤلف لأبنائه يف ال�ستينيات،
بالإ�ضافة �إىل بندقية �شوزن
قدمية ا�ستخرج لها رخ�صة
يف ع���ام 1962م وبجانبها
�سيفان.
�أم��ا املجموعة الثالثة يف
ك��ت��اب ال��ف��ن��ان �أي���وب ح�سني
الأي������وب ف��ت��ت�����ض��م��ن �صوراً
ور���س��وم��ات لأل��ع��اب �شعبية

كثرية ومتنوعة ،ح��اول جمع
ب��ع�����ض م��ف��ردات��ه��ا و�أدوات���ه���ا
�سواء التي عملها بنف�سه �أو
اقتناها ���ش��را ًء (���ص - 185
 203من الكتاب) ومنها على
�سبيل امل��ث��ال( :الدرباحه:
وه��ي لعبة م�سلية يلعب بها
الأوالد فيجولون بها ال�سكك
وال��ط��رق��ات ال�تراب��ي��ة ،وهي
عبارة عن �أطواق من احلديد
يح�صلون عليها من قاعات
ال�برام��ي��ل وغ�ي�ره���ا �أو من
خملفات (التواير) ويجعلون
ل��ه��ا م���ق���وداً م���ن الأ�سياخ
(عوداً من احلديد) واملف�ضل
منها تلك التي حتدث �صوتاً
�أث��ن��اء لعب الأوالد بها .وقد
بلغت جمموعة تلك ال�صور
وال���ر����س���وم���ات (� 27صورة
باملكرر فيها) ومن تلك الألعاب
الطيارة ،حيث كان ال�صبيان
ق��دمي �اً ي�صنعونها ب�أيديهم
ليلهو بها �أثناء هبوب الرياح
فيطريونها ،فبع�ضها يرتفع
�إىل علو �شاهق وبع�ضها يعلق
يف �أ�سالك الكهرباء املوجودة
ب��ال��ف��ري��ج (احل�����ي) فتحرم
�صاحبها من اللعب بها.
لعبة املك�صى :وه��ي من
�أك�ثر �أل��ع��اب الأوالاد ت�سلية
ولها ق��وان�ين وال��ت��زام��ات قد
يطول �شرحها .و�أم��ا �أدوات
اللعب بها فهي ب�سيطة و�سهلة
وهي عبارة عن ع�صاً غليظة
نوعاً طولها � 80سم ت�سمى
(م��ط��اع��ة) و(م��ك�����ص��ى) وهي
خ�شبة غليظة �أي�ضاً طولها
� 10سم �أح��د طرفيها مربي
يو�ضع يف حفرة ت�سمى (الكور)
بحيث يربز طرفه امل�بري ثم
ي�ضرب (باملطاعة) فيقفز �إىل
م�سافة بعيدة.
ولعبة �أمها و�أبوها :وهي
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لعبة لل�صبيان قدمياً ي�ستعمل
فيها �أع��ق��اب ال�سعف بعد
تنظيفه من اخلو�ص العالق
به مع بكرة خياطة وقد يطول
ال�شرح فيها.
ولعبة الدامة :وهي لعبة
م�شهورة وم�سلية يلعبها كبار
ال�سن من الرجال ومن ال�شباب
ول��ه��ا �أنظمة وق��وان�ين يجب
احرتامها وعدم جتاوزها.
وم���ي���زان م��ن الكواطي:
قدمياً متى ما ح�صل الطفل
على علبتني �صغريتني من
املخلفات واملرميات �أخذهما
وو�ضع لهما الع�صا واخليوط
وابتكر منها ميزانا �صغريا
ي���زن ب��ه ال��ت�راب واحل�صى
مقلداً بذلك �أرباب الدكاكني.
ال�َب�رَ ْي��ة و�أق��را���ص احلرب:
ك���ان ال��ك��ت��اب وم��ن��ه��م طلبة
املدار�س يكتبون بالربية بعد
غم�سها يف زج��اج��ة احلرب،
و�أما احلرب فكنا ن�شرتيه من
مكتبة بو رويح امل�شهورة على
هيئة �أق��را���ص زرق���اء ت�شبه
حبوب الأ���س�بري��ن فنطحنها
بو�ساطة �صخرة �صلبة ت�سمى
(امل�����س��ح��ان��ة) ح��ت��ى ينعم ثم
ن��ف��رغ��ه يف زج���اج���ة احلرب
ون��ف��رغ عليه �شيئاً م��ن املاء
فيكون ح�ب�راً ���س��ائ� ً
لا يكتب
بو�ساطة الربية.
الواردة :وهي لعبة يت�سلى
بها الأطفال قدمياً وخا�صة يف
�شهر رم�ضان املبارك عبارة
عن ع�صاً من جريد النخل
ال يتعدى طولها عن � 70سم
يربط يف �أحد طرفيها مفتاح
له ثقب ويربطون عند �أ�سفل
منه خيط ب�آخره م�سمار وتتم
اللعبة ب�أن ي�ضع الولد يف ثقب
املفتاح �شيئاً من ب��ارود عود

الثقاب ثم ي�سد الثقب بذلك
امل�سمار ث��م ي��ه��وي باملفتاح
وم�سماره على ج��دار �صلب
فينفجر ال��ب��ارود م��ن جراء
ال�ضغط وي�سمع ل��ه �صوت
مدو ي�صم الآذان .و�شم�سية:
ٍ
وه���ي امل��ظ��ل��ة ال��ت��ي يحملها
الرجال وبع�ض الن�ساء لتقيهم
من ح��رارة ال�شم�س املحرقة
ومن بلل الأمطار �أيام ال�شتاء.
و�شومي :وهو عبارة عن ع�صا
غليظة ت�ستعمل يف الهو�شات
والنزاعات .وقد قيل فيه ما
يلي (زعالن ال�شومي ير�ضيه).
(�ص  219من الكتاب).
و�أما املجموعة الرابعة يف
كتاب الفنان �أيوب ح�سني فقد
�ضمنها م�شغوالته اليدوية
امل�صغرة ال��ت��ي ك��ان يت�سلى
بعملها يف وق��ت ف��راغ��ه من
الر�سم �أو الكتابة فيحاكي بها
كثرياً من املهن واملمار�سات
الرتاثية القدمية �أو املندثرة
وقد بلغ جمموع تلك ال�صور
وال��ر���س��وم��ات (� 40صورة
ور�سماً)�( ،ص 241 - 207
من الكتاب).

حمنطات وم�صربات
حتت ه��ذا العنوان �أورد
الفنان الراحل �أي��وب ح�سني
�صوراً لبع�ض �أنواع احل�شرات
التي قام بت�صبريها وجتفيفها
وحتنيطها من زواحف وطيور،
وهي املجموعة اخلام�سة يف
كتابه ،ومنها على �سبيل املثال:
لوحتان جم�سمتان عملهما
امل����ؤل���ف ب���ارزت�ي�ن م���ن ورق
(الكلنك�س) املعروف ونفايات
�أخ����رى م��ت��ن��وع��ة وو�ضعهما
يف متحفه حيث بلغ مقا�س
الواحدة منهما � 35 × 40سم
تقريباً بدون الرباويز .ولوحة
احل�شرات والزواحف :وي�ضم
بع�ض احل�شرات والزواحف
وغ�يره��ا جمعها امل ��ؤل��ف يف
ل��وح��ة واح�����دة وع��م��ل على
ت�صبريها حتى جفت (�ص
 251من الكتاب).
ويختتم ال��ف��ن��ان الراحل
�أيوب ح�سني كتابه بت�ضمينه
من���اذج املطبوعات و�أوراق����اً
وثائقية ل��دف��ات��ر ومفكرات
وك��ت��ال��وج��ات م��ع��ار���ض ،ثم
����ش���ه���ادات وج���وائ���ز ح�صل

ع��ل��ي��ه��ا امل������ؤل�����ف ،ومنها
جائزتا ال��دول��ة الت�شجيعية
والتقديرية يف جمال الفنون،
وهذه املطبوعات وال�شهادات
ت�شكالن املجموعتني ال�ساد�سة
وال�����س��اب��ع��ة م��ن مو�ضوعات
كتابه ،وقد بلغ عددها (24
�صورة) (�ص  280 - 255من
الكتاب).
تعقيب ومالحظات
القارئ لكتاب (حمتويات
متحف �أيوب ح�سني الأيوب)
با�ستطاعته �إدراك اجلهد
ال��ف��ن��ي ال����ذي ت��رك��ه الفنان
ال�����راح�����ل خ���ل��ال رحلته
الإبداعية مع ري�شته وقلمه
لأكرث من ثمانني عاماً ،فقد
جمع كتابه هذا بني موهبته
الفنية العالية و�شرحه املمتع
ال�سهل لكثري م��ن الكلمات
وامل�سميات املتعلقة بالرتاث
الكويتي القدمي بوجه خا�ص،
والتي ال غنى للقارئ واملتذوق
ع��ن معرفتها والإمل�����ام بها
لتعلقها بهذا الرتاث.
ف ��إذا ك��ان كتابه (الرتاث
ال��ك��وي��ت��ي يف ل��وح��ات �أي���وب
ح�سني الأي���وب) ال��ذي �صدر
يف جملد �ضخم قبل ذلك،
ي�سجل ويوثق لهذا الرتاث،
ف ��إن كتابه ال��ذي بني �أيدينا
ال وت�سجي ً
الآن يُ��ع� َّد �سج ً
ال
جلانب من «�سريته وم�سريته»
الإبداعية الفريدة واملتميزة،
عرب ج��دران متحفه الذي ال
تزيد م�ساحته عن (3 × 11
�أمتار) والتي ج�سدها فيه .وال
�شك يف �أن كتابه هذا ي�شكل
�إ�ضافة مهمة للمكتبة العربية
يف جم���ال ال��ف��ن الت�شكيلي
الكويتي والإبداع الفني على
امل�ستوى ال��ع��رب��ي اخلليجي
بوجه عام.
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ا��س��م ال��راح��ل ب��در امل���ض��ف يذكر
دائ �م��ا ع�ن��دم��ا ي�ت��م الإ� �ش ��ارة �إىل
رم ��وز ال�ع���ص��ر ال��ذه�ب��ي للإعالم
ول� �ل� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون ول �ل �� �س �ي �ن �م��ا يف
ال � �ك ��وي ��ت .ومي � �ك ��ن ال � �ق� ��ول انه
م ��ن ج �ي��ل امل ��ؤ� �س �� �س�ي�ن للهوية
الإع�لام �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة .ومل يكن
غ ��ري� �ب ��ا �أن ي �ح �ت �ف��ي املجل�س
ال ��وط � �ن ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة والفنون
والآداب ب��ال �ك��وي��ت ب��ه وبذكراه
م� ��ن خ �ل��ال ت �خ �� �ص �ي ����ص منارة
ثقافية للراحل �ضمن فعاليات
املهرجان للعام  , 2015عرفانا
وتقديرا ل��دوره يف �إث��راء احلركة
ال �ث �ق��اف �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة الكويتية.
يف ال��ن��دوة ال��ت��ي �أقيمت
�ضمن فعاليات املنارة والتى
ح�ضرها املهند�س على اليوحه
الأمني العام للمجل�س الوطني
للثقافة وال��ف��ن��ون والآداب
والدكتور بدر الدوي�ش الأمني
ال��ع��ام امل�ساعد لل�ش�ؤون
الثقافية ,وع���دد بارز
م�����ن الإع��ل�ام����ي��ي�ن
الكويتيني و�أدارتهــا
الإعـــالمــية �أمـــــل
ع����ب����داهلل ,حتدث
الناقد عبد ال�ستار
ن��اج��ى م�����ش�يراً �إىل �أن

م � � � � � � � � � � � ��ن ج � � � � � � � �ي � � � � � � � ��ل امل � � � � � ��ؤس � � � � � � �س� � �ي � ��ن
ل � �ل � �ه ��وي ��ه اإلع �ل��ام � � �ي � ��ه ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
م� � � �ه � � ��رج � � ��ان ال� � � �ق � � ��ري � � ��ن ال � �ث � �ق� ��اف� ��ي
ي � �ح � �ت � �ف� ��ي ب � � ��اإلع� �ل ��ام � � ��ى ال � � ��راح � ��ل

بـدر املضف
متابعة :عماد النويرى

�أي قراءة متانية لأعمال بدر
امل�ضف جتعلنا �أمام جمموعة
م��ن امل�����س��ارات ال��ت��ي كانت
ت��ت��ح��رك ب��خ��ط��وط متوازية
ناب�ضة بالفعل لعل من �أبرزها
ح�����ض��ور ���ص��وره ال��ك��وي��ت يف
�أعماله واهتمامه بجيل ال�شباب
و�أي�ضا جيل الرواد من الفنانني
والإعالميني.
كما توقف ،عند جمموعة
من املحطات ،التي متثلت يف
برنامج الكلمة والنغم واحلوار
ال��ذي قدمته الفنــانة �سعاد
عبداهلل ،حيث كانت الكويت
حا�ضرة ومتجلية ،ب�شكل مبا�شر
تارة ،وغري مبا�شر تارات �أخرى،
بالإ�ضافة للرتكيز على جيل
ال�شباب يف تلك املرحلة ،ومن
�أبرزهم الفنانون عبدالكرمي
عبدالقادر وعبداهلل الروي�شد
ونبيل �شعيل ورابحة وعالية
ح�سني وغريهم .وي�شري
�إىل جتربة امل�ضف ،يف
حت��وي��ل �أغ��ن��ي��ة �أنا
ردي���ت للفنان
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عبدالكرمي ع��ب��دال��ق��ادر من
كلمات عبداللطيف البناي
و�أحل���ان ع��ب��دال��رب ادري�س،
من �أغنية عاطفية �إىل �أغنية
وطنية من خالل الأفراح التي
���ص��ورت ل��ل��م��رة الأوىل عرب
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية
وت��ق��دمي مالمح م��ن الكويت
احلديثة .واليوم حينما يتم
احل��دي��ث ع��ن تلك الأغنية،
ف�إنها حت�سب على الأعمال
الوطنية ،لأطروحات الر�ؤية
الب�صرية.
وعن م�ساهماته ال�سينمائية
ي�ضيف الناقد عبد ال�ستار:
(ب��ع��د ت�شييد مبنى لإدارة
ال�سينما يف جممع التلفزيون
جرى ترتيب البيت الداخلي
للق�سم وو�ضع امل�ضف �أولويات
من حيث �إنتاج الأفالم الوثائقية
والت�سجيلية والروائية .وكانت
ب���اك���ورة ال��ع��م��ل �إن���ت���اج فيلم
(الفخ) .وكان الن�ضمام كوكبة
من ال�سينمائيني واملخرجني
الف�ضل يف حالة من االنتعا�ش
�أثمرت جمموعة من الأفالم
على يد عامر الزهري وحبيب
ح�����س�ين و�إب���راه���ي���م قبازرد
وها�شم حممد ال�شخ�ص وخالد
ال�صديق).

س� �ي� �ظ� ��ل اس � �م� ��ه ع �ل ��ام � ��ة ب � � � ��ارزة ف � ��ي م �س �ي ��رة
ال � �ك� ��وي� ��ت ال� �س� �ي� �ن� �م ��ائ� �ي ��ة وال �ت �ل �ف ��زي ��ون �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ي ��ة
وعن الراحل بدر امل�ضف
ي��ق��ول امل��خ��رج ع��ل��ى الري�س
امل��دي��ر التنفيذي مل�ؤ�س�سة
الإنتاج الرباجمى امل�شرتك:
(ك��ان �شاهدا على �إجنازات
حقبة ال�سبعينات والثمانينات
يف تلفزيون الكويت و�ساهم
ب�شكل كبري يف تطوير اخلطاب
الإعالمى .بل هو �أحد فر�سان
النه�ضة الإعالمية احلديثة
ال��ت��ي تعي�شها الكويت الآن
و�سلط الري�س ال�ضوء حول
جملة من املحطات �شهدت
ت��ع��اون��ا ب��ي��ن��ه وب�ي�ن الراحل
امل�ضف ،م�ؤكدا على القيمة
الإن�سانية ،و�أي�ضا الإعالمية

التي ميثلها الراحل الكبري.
ويف نهاية حديثه اقتب�س على
الري�س من الت�صريح ال�صحايف
ال����ذي ن�����ش��ر ي���وم وف����اة بدر
امل�ضف  -رحمه اهلل  -على
ل�سان معايل ال�شيخ �سلمان
احلمود وزي��ر الإع�ل�ام وزير
الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب ،والذي
نعاه فيه حيث قال معاليه �إن
الفقيد بدر امل�ضف  -رحمه
اهلل  -يعترب رم��زا من رموز
الإع�لام الكويتي ،حيث كان
يتمتع مبكارم الأخالق والقيادة
الإعالمية الناجحة ،و�سخر
خ�برات��ه امل��ت��ع��ددة و�أعماله
الناجحة يف خمتلف جماالت

الإعالم لرفعة م�ستوى الإعالم
الكويتي .
و�ضمن فعاليات املنارة
ق��ال ف���وزي التميمي املدير
التنفيذي مل�ؤ�س�سة الإنتاج
الرباجمى امل�شرتك( :هناك
اجلانب الإدارى للراحل بدر
امل�����ض��ف ف��ق��د ك���ان حري�صا
على �أن يزرع وينمي املواهب
ويعطيهم من معرفته بقدر ما
�أخذ ممن تعلم منهم فتخرج
على يده عدد من امل�صورين
واملخرجني �أمثال عبدالرحمن
احلجيل وغ�يره��م .كما �أن
عالقته بزمالئه كانت مبنية
على الت�شاور و�إب���داء الر�أي
و�سماع ال���ر�أي الآخ��ر وحتى
بعد �أن �أ�صبح مراقبا .ولقد
كانت فكرة حتمي�ض وطباعة
الأفالم يف معامل اجنلرتا من
الأفكار التى تبناها الفقيد
ل�ضمان اجلودة وعندما ت�سلم
�إداره الربامج يف التلفزيون
العام  1985حر�ص على �إثراء
الإن��ت��اج ال��درام��ي واملنوعات
و�أ���ش��رف على �إن��ت��اج �أف�ضل
امل�سل�سالت الكويتية كم�سل�سل
(الأ�سوار) و(الغرباء) و(زوجه
بالكمبيوتر) و(رقية و�سبيكة)
و(م��دي��ن��ة ال��ري��اح) وغريها.
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ومل ي��ن�����س ع�شقه للربامج
املنوعة ف�شد من �أزر خمرجي
املنوعات وفتح املجال للمعهد
العايل للمو�سيقى لينتج مع
التلفزيون عدة �سهرات برزت
م��ن خاللها م��واه��ب كعالية
ح�سني ورابحة مرزوق.
وي�ضيف التميمى (تعترب
املرحلة املمتدة من العام 2007
وحتى العام  2013مرحلة �آخر
�إنتاجات الراحل فقد عكف
على توثيق الإع�لام الكويتي
من خالل �ستني حلقه بربنامج
وثائقي حتت عنوان (منارات)
والربنامج يعترب وثيقة قيمة
لكل من يرغب يف تتبع تاريخ
الإع�ل�ام الكويتي ورجاالته
ون�سائه و�إجنازاته).
ويف �شهادة ثانية حتدث
املخرج ال�سينمائي الكويتي

حلظة التكرمي

ه��ا���ش��م حم��م��د ع��ن عالقته
بالراحل م��ن خ�لال مراقبة
ال�سينما ،وم�ؤ�س�سة الإنتاج
الرباجمي امل�شرتك( :عرفت
ب��در لأول م��رة عند �إن�شاء
هادى
تلفزيون الكويت ك��ان
ْ
الطبع �أن��ي��ق املظهر وكانت
�صناعة ال�سينما �آنذاك تنق�سم
�إىل ثالثة �أج��زاء مهمة هي:
الت�صوير واملونتاج ومعمل
حتمي�ض الأفالم.
واجت��ه الراحل
�إل�����ـ�����ى ق�سم
امل���ون���ت���اج

وزاول العمل فيه .وكنت �أزاول
عملى �صباحا و�أجتمع بعد
الظهر معه لنقوم مبونتاج
الأفالم الإخبارية وغريها من
املواد الفيلمية.
وب��ع��د ان��ق�����ض��اء �سنتني
�أ����ص���ب���ح���ت ل��ل�����س��ي��ن��م��ا فى
التلفزيون مراقبة و�أتى املرحوم
عبدالوهاب �سلطان من وزارة
الإع�لام ليكون مراقبا عاما
على ال�سينما وعني الراحل
ب���در امل�����ض��ف م�����س��اع��دا له
وعمال معا ومت �إن�شاء �أق�سام
�أخرى يف املراقبة مثل ق�سم
ال�����ص��وت وق�����س��م الأر�شيف
وق�سم الإنتاج .وكانت للراحل
ر�ؤية بعيدة لل�سينما الكويتية
فاقنع امل�س�ؤولني بجلب كفاءات
�سينمائية عربية لتكون رديفا
لنا ونتعلم منهم �أ�صول وقواعد
و�صناعه ال�سينما  ,ومت �إجناز
اجلريدة ال�سينمائية امل�صورة
التي كانت حتم�ض يف بريوت,
وفى الوقت ذاته مت �إجناز بع�ض
الأع��م��ال الق�صرية (ن�صف
�ساعة �أورب��ع �ساعة) و�ساهم
يف اجن����از ه���ذه الأف��ل�ام
ع��ب��دال��ل��ة املحيالن
وخ��ال��د ال�صديق

وغريهما ,وانتقلنا بعد ذلك
لالعتماد على الأف��ل�ام الـ
 35ملم ومل يكن هناك ثمة
تخ�ص�ص معني وك��ن��ا نعمل
بالفطرة .وتعاون اجلميع مبا
هو متوفر ودون وجود ميزانية
لإجن���از الفيلم .وم��ن خالل
املراقبة قدم امل�ضف �سهرات
منوعة ،كمخرج ومعد منها
(م�شروع منطقة ال�شعيبة).
وعن مو�ضوع ال�سينما يف
الكويت �أ�شار ها�شم حممد
�أن ال��راح��ل ك��ان ي���رى�( :أن
تلفزيون الكويت بو�سعه �أن
يتبنى ب�إمكاناته الكبرية �أعماال
ل�شخ�ص �أو �شخ�صني متميزين
يف الر�ؤية الفنية لإجناز عملني
�سينمائيني كل عام مع الو�ضع
يف االعتبار �أن تقنية ال�سينما
وتقنية الفيديو ف��ى متازج
تام مع بع�ضهما البع�ض� .إننا
منلك �أر�ضية قوية من ال�شباب
وه ��ؤالء يجب ان تو�ضع لهم
خطة ترفع �إىل امل�س�ؤولني).
و�أ�شار �إىل �أن الراحل قام
ب��إخ��راج جمموعة كبرية من
الأف�لام الوثائقية والربامج
التلفزيونية امل��ن��وع��ة والتي
ت��ذاع �إىل يومنا ه��ذا .ومثل
الكويت يف كثري من املهرجانات
ال�سينمائية خ��ارج الكويت.
وك��ان ب��وده �أن ي��رى الكويت
وهى تنظم مهرجانا �سينمائيا
على م�ستوى عال على غرار
مهرجان دبي ال�سينمائي ) .
ويذكر �أنه فى ابريل العام
� 2011شهد ت الكويت �أعمال
ملتقى الكويت ال�سينمائي
الدويل يف دورته الأوىل .و�سط
ح�ضور �سينمائي و�إعالمي،
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وكان هناك الكثري من الأن�شطة
والفعاليات اعتبارا من امل�سابقة
الر�سمية للمهرجان والتي
ناف�س على جوائزها ()30
فيلما متثل الكويت وال�سعودية
وق��ط��ر والإم�����ارات والهند.
كما�شهد امللتقى تكرمي عدد
من رواد احلركة ال�سينمائية
يف الكويت.
وكان الراحل الذي تر�أ�س
دورة امللتقى الأوىل يرى �أن
هذه التظاهرة ت�سعى �إىل خلق
حراك �سينمائي يربط الأجيال
وي���ط���ور احل�����وار ويكت�شف
م�ساحات �إبداعية �سينمائية
كويتية �شابة من �أجل الأخذ
بيدها ودعم م�سريتها باعتبار
�أننا �أم��ام جيل كويتي �شاب
ميتلك ع�شقا كبريا لل�سينما
وعلينا دعمه بكافة الو�سائل
وت ��أم�ين ال��ف��ر���ص احلقيقية
لنجاحه وا�ستمراريته .
وع���ن دوره يف م�ؤ�س�سة
الإن��ت��اج ال�براجم��ى امل�شرتك
�أ����ض���اف ه��ا���ش��م حم��م��د �أن
امل�ضف( :قام بتطوير الإنتاج
الرباجمى امل�شرتك من خالل
�إنتاج الكثري من امل�سل�سالت
الدرامية والأف�لام الوثائقية
املميزة ووثق العالقة الإعالمية
يف امل ��ؤ���س�����س��ة م���ع زمالئه
اخلليجيني بعقد االجتماعات
الدورية على �أر�ض الكويت.
ومن �أ�شهر �أعماله امل�سل�سل
االجتماعي الأ�سرى (�أبناء الغد)
وهو من  90حلقه تلفزيونيه
م��ن ب��ط��ول��ة ال��ف��ن��ان��ة �سعاد
عبداهلل .و�إذا كان ح�ضوره قد
برز من خالل �إدارته لعدد من
الإدارات والأق�سام يف تلفزيون

الكويت  -ي�ضيف ها�شم حممد
 فيمكن الإ���ش��ارة �إىل دورهالأك��ث�ر ب����روزا ع��ن��دم��ا توىل
العام  1995الإدارة التنفيذية
مل�ؤ�س�سة الإن��ت��اج الرباجمي
امل�شرتك لدول جمل�س التعاون
اخلليجي ،وال��ذي ذاع �صيت
ر�سائلها التعليمية وال�صحية
والرتاثية املرئية �إىل �أنحاء
العامل العربي مثل (�صحتك)
و(�سالمتك) و(نحن معك) ,
والأفالم البيئية التي عر�ضت
على حمطة دي�سكفري و�أفالم
امل�ساجد واحل�ضارة العربية
الإ�سالمية التي مازالت را�سخة
يف الأذهان.
و ���ش��ارك يف املداخالت
�أي�ضا الإعالمي عبداملح�سن
البناي الرئي�س ال�سابق مل�ؤ�س�سه
الإنتاج الرباجمى امل�شرتك ,
والنائب عبداهلل الطريجي،
ال��ذي �أ�شاد مبناقب الراحل
وعالقته الإن�سانية احلميمة
به و�شدد على الدور الإعالمي
الرائد ال��ذي قام به الراحل
الكبري ،وطالب مبزيد من الدعم
والإ�سناد للإعالميني الرواد
و�أجيال احلرفة الإعالمية،
كما حتدث �أي�ضا عدد �آخر
م��ن الإع�لام��ي�ين والفنانني،
و�شهدت الأم�سية عر�ض فيلم
وثائقي قام ب�إعداده الزميل
الإعالمي حممد الدريع تناول
بع�ض املحطات املهمة يف حياه
الفقيد الوظيفية والإن�سانية
وح�ضر من �أ�سرة الفقيد جنله
رامي بدر امل�ضف ومت تكرميه
نيابة عن �أ�سرته.

سيــــرة ذاتيــــــة
بدر حممد امل�ضف مواليد الكويت العام  .1941حا�صل على
�شهادة بكالوريو�س �سينما .عمل يف تلفزيون الكويت منذ
العام  1964يف العديد من املنا�صب وهي كالتايل:
•رئي�س ق�سم املونتاج واملعامل ال�سينمائية عام .1965
•مدير �إدارة الربامج بالتلفزيون عام .1984
•م��راق �ب��ة ال���س�ي�ن�م��ا ع ��ام  1987وم ��ن ث ��م م��دي��ر عام
التلفزيون عام .1992
•عمل مديرا تنفيذيا مل�ؤ�س�سة الإنتاج الرباجمي ملجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية عام .2000 - 1995
•زاول الإخ��راج ال�سينمائي والتلفزيوين ،ول��ه العديد
من الأفالم الوثائقية الإعالمية والربامج الت�سجيلية
واملنوعات التلفزيونية.
•ت �ق��اع��د م ��ن ال��وظ �ي �ف��ة احل �ك��وم �ي��ة يف ن��وف �م�ب�ر عام
.2000
•�أ�صدر كتابا بعنوان «ال�سينما الكويتية» �أوراق مبعرثة
عن الفن ال�سابع .
•�ساهم يف �إن�شاء نادي الكويت لل�سينما وكان �أحد �أع�ضاء
املجل�س الت�أ�سي�سي.
•انتخب نائبا لرئي�س جمل�س �إدارة �شركة جمموعة
ال�ك��وي��ت الإع�لام �ي��ة ال �ع��ام  ،2006وامل�ع�ن�ي��ة ب�إطالق
جمموعة من القنوات الف�ضائية الكويتية ومنها قناة
الوطن.
•تر�أ�س العام  2011ملتقى الكويت ال�سينمائي الأول.
•مت تكرميه يف الدورة الثانية ملهرجان �سينما دول جمل�س
التعاون اخلليجي التي �أقيمت يف الكويت العام . 2013
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ال� � � � � � � � � � �ه � � � � � � � � � ��وي � � � � � � � � � ��ة
ال � � � � �ك� � � � ��وي � � � � �ت � � � � �ي� � � � ��ة
ف � � � � � ��ي ال � � �ك � � �ت � � ��اب � � ��ة
ال � � � �ق � � � �ص � � � �ص � � � �ي� � � ��ة
ع � � � �ن � � ��د ج � �م � �ي � �ل ��ة
س � � � � � � � �ي� � � � � � � ��د ع � � � �ل� � � ��ي

ق � � �ص� � ��ص ج� �م� �ي� �ل ��ة
س� �ي ��د ع� �ل ��ي ت ��ؤك ��د
ع � � � �ل � � � ��ى ال� � � �ه� � ��وي� � ��ة
الوطنية واإلرثية
وال � � � �ت� � � ��اري � � � �خ � � �ي� � ��ة
للكويت  ..فالهوية
عندها كل ال يتجزأ

األصفار
تشكل

د .نادر القنّة

البحر في قصتها حاضر بكل مفرداته بكثافة عالية ليشكل محور ًا رئيس ًا من محاور مكونات الهوية التراثية
(األص��ف��ار تشكل رق��م� ًا)  ...هي القصة املركزية في املجموعة القصصية الثانية
للقاصة الكويتية جميلة سيد علي  ..والتي تضم في طياتها عشر قصص قصيرة
حملت ع��ن��اوي��ن :حتى يحني ال��ل��ق��اء ،هجائيات أخ���رى للحب ،ه��ل ي��رح��ل الوطن
بعيداً؟ ،ج��داول ملونة ،رج��ل الثلج يتزين بعقد الياسمني ،مل��اذا تطير الفراشات،
عروس القصر ،األصفارتشكل رقم ًا ،حديث املوائد ،وأخير ًا قصة التدحرج إلى أعلى.

�صدرت هذه املجموعة يف
طبعتها الأوىل عن دار ن�شر
لبنانية ،و�أخ���رى كويتية يف
العام 2010م ..حتمل ذات
ال��ع��ن��وان( :الأ���ص��ف��ار ت�شكل
رقماً) بو�صفها الق�صة املركزية
ال��ت��ي تلتقي ع��ن��د حمورها

ال��ف��ك��ري غ��ال��ب��ي��ة ق�ص�ص
املجموعة ب�شكل �أو ب�آخر،
وبن�سب خمتلفة.
�أما جمموعتها الق�ص�صية
الأوىل التي حتمل عنوان:
«يرجى عمل الالزم» ال�صادرة
عن دار ن�شر كويتية يف العام

2003م ..والتي ت�ضم جمموعة
من الق�ص�ص الق�صرية؛ ف�إنها
تبوح فيها بالكثري من الهموم
والأوجاع االجتماعية الطافية
على ال�سطح الكويتي ..قامت
ب�صياغتها ومعاجلتها ب�أ�سلوب
�إن�ساين �شفاف ..الأمر الذي

قدمها ل�ل�أو���س��اط الثقافية
يف ال��ك��وي��ت كموهبة �أدبية
ن�سوية ،متتلك الكثري من
ق��واع��د الكتابة الق�ص�صية
ومقوماتها..
على �ضوء ذلك ا�ستقبلتها
احلركة الأدب��ي��ة يف الكويت
واخلليج العربي ا�ستقبا ً
ال
ح�سناً ،يعك�س مقدار االهتمام
مبوهبتها الإبداعية ...فما �أ ْن
�أ�صدرت جمموعتها الق�ص�صية
ال��ث��ان��ي��ة ،ح��ت��ى ا�ستطاعت
�م��ل��ة بالهم
بق�ص�صها امل��ح� ّ
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الوطني والإرث��ي والتاريخي
�أن جتد لنف�سها موقع قدم
منا�سباً يف هذه احلركة ب�شكل
ع��ام ...وموقع قدم �آخر يف
الكتابة الق�ص�صية الن�سوية
يف الكويت واخلليج العربي
على نحو خا�ص.
ً
وذل���ك ج��ن��ب�ا �إىل جنب
م��ع قا�صات ال�صف الأول
يف الكويت :ليلى العثمان،
الدكتورة فاطمة يو�سف العلي،
هداية �سلطان ال�سامل ،طيبة
الإبراهيم ،منى ال�شافعي،
ث��ري��ا البق�صمي ،الدكتورة
جنمة �إدري�س ،الدكتورة عالية
�شعيب وغريهن من القا�صات
الكويتيات اللواتي ملع جنمهن
الإب��داع��ي يف ع��امل الق�صة
الق�صرية خالل الربع الأخري
من القرن الع�شرين...
مقاربات �أدبية
يف ق�صتها «الأ�صفار ت�شكل
رقماً» جند ثمة مقاربة �أدبية
وفنية �شديدة بني ما تطرحه
م��ن �أ���س��ل��وب م��ع��اجل��ة ،وما
تت�ضمنه من م�ضمون
ف������ك������ري م���ع

م ��ن ب�ي�ن ك �ل �م��ات وسطور
ال� � � �ق� � � �ص � � ��ة وع � � � � ��ذاب � � � � ��ات
ش� � �خ� � �ص� � �ي � ��ات� � �ه � ��ا ي� � �ف � ��وح
ع �ب ��ق ال � �ت � ��راث الكويتي
ب � � � ��أص � � � ��ال � � � �ت � � � ��ه وق � � �ي � � �م � ��ه
وم � ��وس� � �ي� � �ق � ��اه وأغ � ��ان � �ي � ��ه
م�سرحية «احل�ضي�ض» للكاتب
ال��رو���س��ي مك�سيم جوركي،
وكذلك مع م�سرحية «النا�س
ال���ل���ي حت����ت» م���ع الكاتب
امل�����س��رح��ي امل�����ص��ري نعمان
عا�شور.
ف�إن مل تكن هذه املقاربة
على م�ستوى التماثل الكلي
للبنية الدرامية ...ف�إنه مما ال
�شك فيه جاءت على م�ستوى
التطابق الكلي للطروحات
ال��ف��ك��ري��ة ...فال�شخ�صيات
هنا يف ق�صة «الأ�صفار ت�شكل
رقما» تبدو ظ ً
ال دراماتيكياً� ،أو
امتداداً طبيعياً ل�شخ�صيات

ج��ورك��ي ونعمان عا�شور...
و�أي�����ض �اً ن��راه��ا �شخ�صيات
مركبة تركيب ًا «ت�شيكوفي ًا»
بامتياز  ..لتتبلور لنا فكرة
ال�صراع العمودي يف املجتمع
ال��واح��د ب�ين الطبقة العليا
من
والطبقة ال�سفلى ..بني ْ
هو �أعلى ،ومن هو �أ�سفل..
بني من ميلك ومن ال ميلك..
ب�ي�ن م���ن ي��ن��ت��ج وم���ن يجني
ثمار الإنتاج وي�ستحوذ على
القوي
املح�صول لذاته ..بني
ّ
وال�ضعيف ..بني الرثاء
والفقر..
االتكاء على الرتاث
ت�������ع�������ود
الكاتبة يف
ا����س���ت���ل���ه���ام
�أح���������������داث
ق�����ص��ت��ه��ا �إىل
م��رح��ل��ة زمنية
�سابقة على ظهور
النفط يف الكويت...
رمب��ا �إىل �أواخ���ر القرن
التا�سع ع�شر �أو مطلع القرن
ال��ع�����ش��ري��ن ...ح��ي��ث �شظف
ال��ع��ي�����ش وق�����س��اوة احلياة،
و�صعوبة احل�صول على لقمة

العي�ش ..فلم يكن �أمام غالبية
ال��ن��ا���س �إال االجت����اه للبحر
كم�صدر للرزق ،حيث تعددت
م�ستويات العالقة مع هذا
ال��ب��ح��ر ،ب��ت��ع��دد الأه����داف،
والأغ��را���ض ،واحلاجات...
الأم����ر ال���ذي �أف����رز هرمية
طبقية حمكومة ل�ضروراتها،
ولطبيعتها املهنية ،واملتمثلة يف
مظاهر اخلدمات الدنيا  -يف
قاعدتها  -ومن ث َّم �صعوداً
مهني ًا يف تراتبية الغو�ص،
والبحث عن الل�ؤل�ؤ يف قاع
البحر ،وا�ستخراجه ،واملتاجرة
به �ضمن منظومة اقت�صادية
بنائية� ،أق���رب �إىل مفهوم
اال���س��ت�يراد وال��ت�����ص��دي��ر يف
الن�سق االقت�صادي املعا�صر..
وذل���ك ع�بر رح��ل��ة بحرية
طويلة على ظهر « بوم»
�سفر وغو�ص ،متتد
ل�شهور عدة.

من رسومات الفنان  :إبراهيم حبيب
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ف��ال��ب��ح��ر يف ق�صتها،
يف م��رك��ب ال��زم��ان واملكان
واملو�ضوع ،حا�ضر بكل مفرداته
بكثافة عالية ،لي�شكل حموراً
رئي�س ًا من حم��اور مك ّونات
الهوية الرتاثية التي تتك�أ عليها
الكاتبة .يف ا�ستلهام وا�ستنباط
�إ�شكاليتها ،لتلفت النظر �إىل
جذر �أ�سئلتها اجلدلية املثارة
حول عالقة الإن�سان بالآخر
يف املجتمع الواحد املحكوم
�إىل طبيعة تراثية وتاريخية
واحدة.
فمن بني كلمات و�سطور
الق�صة ،وم��ن ب�ين عذابات
�شخ�صياتها الرئي�سة يفوح
عبق الرتاث الكويتي ب�أ�صالته،
وقيمه ،ومو�سيقاه و�أغانيه
و�إي��ق��اع �أل��وان��ه ،والأه���م من
ذلك يفوح من �إن�سانه املكافح،
الباحث عن �صياغة للحياة،
والذي يختلط عرقه بتالطمات
�أمواج البحر� ..إنه الرتاث الذي
ي�صوغه ب�صدق ه�ؤالء الب�سطاء
الكبار يف الهرم االجتماعي
واالقت�صادي املهني� ..إنها
هويتهم يف واح��دة من �أهم

األج � ��داد واآلب � ��اء أرس ��وا
دعائم هويتهم التراثية
ب� � �ع � ��رق� � �ه � ��م وك � �ف � ��اح � �ه � ��م
وع� � �ق� � �ل� � �ي� � �ت� � �ه � ��م ال� � � �ف � � ��ذة
ووالئ � � � � �ه � � � ��م مل �ج �ت �م �ع �ه ��م
ووط � � � � � � � � � � � � � � �ن � � � � � � � � � � � � � � �ه � � � � � � � � � � � � � � ��م
و�أو���ض��ح جتليات �صورها..
الهوية التي ت�شع نوراً ،ومعرفة
م��ن عمق ال�ت�راث ،ال���ذي ال
يتبدل ،وال يت�آكل ،وال ي�صد�أ.
الكويتيون وفن �صناعة
الكفاح
ه���ن���ا ويف ال���ب���ح���ر ثمة
ع���امل خم��ت��ل��ف ع���ن احلياة
يف ال�بر ...فعلى ظهر «بوم»
ال�سفر والغو�ص تظهر ممالك
خا�صة ،م�ؤطرة ببنية هرمية..
القاعدة �أو الأدنى فيها حمكوم
للأعلى ...فعلى ر�أ�س الهرم
يقف النواخذة ربان ال�سفينة،
ويليه تدريجياً املجدمي وهو
نائب النواخذة ورئي�س البحارة،
ث��م الغا�صة ،وه��م البحارة،

فال�سيب م�ساعد
ال��غ��وا���ص ،الذي
م��ه��م��ت��ه �إن�����زال
و�سحب الغوا�ص
من البحر بو�ساطة
احل��ب��ل ،ث��م النهام
وهو مغني ال�سفينة،
وق��د يكون م��ن البحارة
�شجي ..ومن ث َّم �سائر
و�صوته
ّ
املهن اخلدم ّية ال�صغرية..
وخارج بنية هذا الهرم ،ويف
�إط��ار خا�ص يقف الطوا�ش
وهو تاجر الل�ؤل�ؤ.
ت��خ�����ض��ع ه����ذه املمالك
ال�سابحة يف و�سط البحر ملا
يُعرف « بال�سرو» �أي القانون
الذي ي�سنه النواخذة ويلتزم به
الغا�صة وكل م ْن هم على ظهر
بومه ..ويعمل املجدمي حار�ساً
للقانون وم��ن��ف��ذاً ل���ه ..ومن

الطبيعي �أن تن�ش�أ ـ هنا ـ على
ظهر هذا «ال��ب��وم» ،عالقات
متغرية ،ومتبدلة بني عنا�صر
بنية الهرم.
و�سط هذا العامل املتالطم
تبني الكاتبة �أحداث ق�صتها
 ..موجهة انتقادها الالذع
لل�سلطة الطبق ّية والر�أ�سمالية
ُ
املتوح�شة ،والفئوية..التي ترى
نف�سها فوق امل�شاعر الإن�سانية،
بل فوق القانون ذاته ..كونها
تتمتع بامتيازات ال�سيادة،
وامتيازات املال ،وقدرتها على
ا�ستخدام قانون القوة.
ت��ر���س��م ب��ع��ب��ارات �أدبية
ر�شيقة كفاح الأجداد والآباء يف
�صناعة �سفن ال�سفر والغو�ص،
وتثني على �سواعدهم و�أناملهم
التي �أتقنت هند�سة �صناعة
ال�سفن ،وهم �أ�صحاب �سج ّية
طبيع ّية فطرية ،مل يتخرجوا
يف جامعات �أو معاهد �أو كليات
�أو �أكادمييات� ،إمنا بعقليتهم
وخربتهم اجل � ّب��ارة �صنعوا ـ
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ب�أدوات بدائية ما �أثنى عليه
العلم احلديث الذي يقوم على
الدقة احل�سابية والهند�سية،
انت�صاراً لعقليتهم ..ما ي�شري
�إىل �أنهم �أر�سوا دعائم هويتهم
الرتاثية بعرقهم وعقليتهم
الفذة ووالئهم ملجتمعهم...
ه���ذه ال�����س��ف��ن ال��ت��ي �صالت
وجالت يف البحار ،وتنقلت من
قارة �إىل قارة ،وفتحت �آالف
�آالف البيوت ب�أقل القليل ..يف
الوقت الذي كانت تزداد فيه
الأ�صفار من��واً �أم��ام الأرقام
العربية والهندية ،كلما غا�ص
بحار �إىل ق��اع البحر وعاد
حمم ً
ال بخرياته من الل�ؤل�ؤ..
و����س���ط ع����امل الأرق������ام،
واحل�سابات ه���ذا ..وو�سط
ات�ساع حلم الكبار ،وتوا�ضع
حلم ال�صغار ..تك�شف الكاتبة
عن واقع التناق�ضات الإن�سانية
يف ممالك البحر ...ب�سبب
ات�ساع الفجوة الطبق ّية من
جانب بني الأعلى والأدنى...
وب�سبب اخ��ت�لاف واختالل
الأه����داف االقت�صادية بني
الطرفني النقي�ضني..
�إن ُح ّمى تنامي الأ�صفار
ع��ن مي�ين الأرق����ام ،ال يُتيح
جم��ا ً
ال للكبار ب��ال��ر�أف��ة على
ال�صغار� ،أو ب�سط �شفقتهم
عليهم� ،أو ت�ضييق الفجوة
فيما بينهم ...فال وقت لدى
الكبار لتفعيل عطفهم على َم ْن
هم دونهم ،حتى على �أولئك
ال��ذي��ن مي��وت��ون م��ن �أجلهم،
وم��ن �أج��ل تنامي �أ�صفارهم
ع��ن مي�ين �أرق��ام��ه��م ليكونوا
هم يف اخلارطة االجتماعية

وحدهم �أ�صفاراً عن �شمال
الأرقام� ...أ�صفاراً بال قيمة،
وبال داللة اجتماعية� ...إمنا
كيانات �صفرية يف هام�ش
الهام�ش..
فهذا الغوا�ص �أبو �إبراهيم،
قدم ما عليه من واجب
الذي ّ
مهني فوق املاء ،وحتت املاء،
ّ
�ش�أنه �ش�أن كل الغا�صة لي�ضع
الل�ؤل�ؤ بريقاً يلمع ،ووهج �أ�صفار
عن ميني الأرق��ام يف منديل
ال��ن��واخ��ذا ب��وم�����ش��اري ،فقد
�أعياه املر�ض ،وهو على ظهر
«ال��ب��وم» ،وح� ّ�د من �إمكانات
ا�ستكمال غط�ساته املقررة
عليه...
هنا ،قانون الأ�صفار عن
اليمني يف هذه اململكة البحرية
ال يرحم ..والذي نراه متج�سداً
ال�سلطة
يف واحد من �أدوات ُ
الفوقية ،وه��و املجدمي �أبو
ج��ا���س��م ...حيث ال يعرتف
بالعواطف ،فال بد للغوا�ص
�أبو �إبراهيم من ا�ستكمال عدد
غط�ساته و�إال �سيحل عليه
عقاب اقت�صادي ال قدرة له
على حتمله..
هذا املوقف الإن�ساين جعل
الغوا�ص متعب ،ال��ذي يجد
نف�سه بال مقدمات ،وبحكم
ال�شراكة العاطف ّية الإن�سانية،
واالنتماء الطبقي �إىل �شرائح
الب�سطاء ،وبحكم ال�شراكة يف
الهوية الرتاثية التي ي�ساهمان
يف �صناعتها ...ي���ذود عن
�صاحبه «بو ابراهيم»  ،متحم ً
ال
مهني
ما تبقى عنه من واجب
ّ
ل�صاحب منديل جامع الأ�صفار
ع��ن مي�ين الأرق�������ام ...وقد

عبرّ ت الكاتبة عن هذا املوقف
يف ق�صتها يف ح��وار يعك�س
العديد من الدالالت ،مبا فيها
الهوية الرتاثية ،وذلك بانتقاء
مفرداتها من ذات الأكولوجية
البحرية.
« -ملاذا ينام هذا يف و�ضح
النهار؟
 �إن��������ه م����ري���������ض يابوجا�سم.
ب���������ادر ب������ال������رد على
املجدمي.
 وهل متر�ض الرجال!فليكمل عدد غط�ساته و�إ ّ
ال
���س ��أخ�����ص��م ال���روب���ي���ات من
يوم ّيته.
املجدمي �أق�سى
جاء رد
ّ
من �س�ؤاله.
 �أنا �س�أكملها بدالً منه،لقد �أخربت بوم�شاري النوخذا
فوافق.
 هه! ع�شنا و�شفنا! زيندير بالك �إنت بعد يا القوي،
ت��رى �إن طحت م��ا يف �أحد
ي�شيلك.
�أج����اب����ن����ي
بتهكم وهو
يدير

ظهره متوجه ًا �إىل مقدمة
ال�سفينة.
 �أن��ا بخري يا متعب ،الحتتك مع بوجا�سم املجدمي
من �أجلي.
ح�شرج املري�ض ب�صوت واه
بعد ان�صراف بو جا�سم وهو
يحاول الوقوف على قدميه
ب�صعوبة.
 ه�����ون ع��ل��ي��ك ي����ا بو�إبراهيم ،ر ّيح اليوم بعد ،و�إن
�شاء اهلل ما فيك �إال العافية،
ال حتاتي بوجا�سم ترى مالك
�إال �صحتك.
�أجبته بحزم و�أن��ا �أعيده
ل���ل���ن���وم ،ال��غ��ط�����س��ة الأوىل
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با�سم اهلل وعلى نيتك يا بو
�إبراهيم.
مل تكن الأمواج فقط هي
ما �صفعتني على وجهي عند
�إل��ق��اء نف�سي �إىل املجهول
بحثاً عن القوت الذي يخبئه
القدر يف ظلمات التجاويف
امل��ائ��ي��ة ب��ت��ي��ارات��ه��ا العنيفة
�أحيان ًا والوديعة يف �أحيان
ن���ادرة��� ،ص��وت �أب���و �إبراهيم
اخلافت و�أنفا�سه املتح�شرجة
تتابعني وحتا�صرين حتى يف
الأع��م��اق بدفعي املتوا�صل
لر�أ�سي ال�شامخ �إىل القاع
مب�����س��اع��دة احل��ج��ر الثقيل
وحتريك القدمني بتتابع لزيادة
�سرعتي يف الغط�س وال�سباحة
ينعدم لدي الإح�سا�س بالزمن
وب��امل��ك��ان ،يف ث���وانِ معدودة
يبد�أ املاراثون ال�شخ�صي بيني
ك��أي بحار وبني حياتي ك�أي
�إن�سان.
مع �إغالق فتحتي الأنف
ب��ال��ف��ط��ام واالك���ت���ف���اء مبلء
خمزون الرئة بال�سنتيمرتات
املكعبة املحدودة من الأثري،
ثم القفز يف املاء ،يبد�أ العد
التنازيل للغالب واملغلوب،
ويبد�أ ت�سا�ؤيل عن كيفية حل
املعادلة الريا�ضية ال�صعبة ،ما
مقدار الزمن الذي �أ�ستغرقه

يف ا�ستهالك الذرات الهوائية
املخزنة يف �صدري ،ويكفي يف
نف�س الوقت اللتقاط العدد
الأك�بر من املحارات احلبلى
بالأجنة النفي�سة؟ يف اللحظة
ال��ت��ي ينغم�س ف��ي��ه��ا كياين
الإن�ساين بال�سائل القدري
�أب��د�أ العد حلل هذه املعادلة
امل�صريية».
ملح البحر...
و�أحالم ال تنتهي
ثمة خواطر كثرية ومتداخلة
دارت يف خميلة البحار متعب،
وهو حتت املاء بحثاً عن دانات
تزيد من الأعداد ال�صفرية يف
منديل النوخذا بوم�شاري� ،أو
لعلها تُقنع املجدمي بو جا�سم
وحت��د م��ن ف���وران غطر�سته
وتوقف تهكمه ممن هم دونه
يف املهنة ...مل تكن غط�سة
متعب ..غط�سة بحار اعتاد
على الغط�س يومياً ...بل كانت
غط�سة مقاتل ...يف معركة
حياة �أو موت ...قبل التحدي
فيها بكل �شروطها ...من �أجل
�إن�سان ي�صارع احلياة وق�ساوتها
على ظ��ه��ر» ب���وم» يبحر من
�أجل هدف واحد ،وهو تنامي
الأ�صفار يف املنديل...
ٍ
وحتد من نوع
هو �صراع
خا�ص ...ليبقى الب�سطاء على

قيد احلياة� ..إنها الأحالم...
و�شتّان هنا بني �أحالم الكبار..
و�أحالم ال�صغار.
وت��ت��ك��رر ال��غ��ط�����س��ة تلو
الغط�سة يف �إطار من التحدي،
لي�ستمر �صراع النخوة حتت
املاء من �أجل التقاط العدد
الأكرب من املحارات ا ُ
حلبلى
ب��الأج��ن��ة النفي�سة ...فيما
ي�صارع �أب��و �إبراهيم املر�ض
ال����ذي راح ي��ف��ت��ك بج�سده
النحيل فوق امل��اء بال رحمة
�أو �شفقة...
ابت�سمت ب�أمل و�أن��ا �أنظر
على املحارات املطبقة على
ال�ث�روة امل��وع��ودة للنواخذة
والطواوي�ش تتدحرج بعيداً
عن �سلتي احلا�صدة لتتلقفها
ال�سكاكني احل��دي��دي��ة التي
تنهي حملها بقطع واحد غري
�آبهة باكتمال اجلنني مولوداً
بدراً �أو �سقطاً هالمياً لزجاً.
�إما �صفر علي ميني الأرقام
الفلكية يحمل اخلري الغزير
مل��ن امتلكها �أو �صفر على
ال�شمال ي�ضاف لر�صيدي
وغريي من البحارة.
وي�شتد �صراع متعب مع ملح
البحر ،ومع ق�ساوة �أمواجه..
بحثاً عن الدرنات التي تفر�ش
لغريه طريق ال�سعادة وتزيد من

الأ�صفار علي ميني الأرقام...
فيما ي�شتد �صراع �أبو �إبراهيم
مع املر�ض ،حتى ليبدو �أنه
�صار يف نظر ُ�سلطة ممالك
البحر �صفراً عن ال�شمال..
و�أم����ام ت�ساقط �أنفا�س
�صديقه ي��زداد متعب خوفاً
وخ�شية على امل�صري املحتوم
الذي مي�ضي �إليه �أبو �إبراهيم،
يف ظل �أو�ضاع قا�سية ..لت�ؤكد
القا�صة على التناق�ضات
ال��ق��ائ��م��ة يف ه����رم البنية
االجتماعية ..فال �شيء هنا
يرحم ،لأن قانون القوة هو
ال�سائد.
«ما �إن خلعت ال�شم�شول
ال���ذي ك��ف��اين ع�شرة �أع���وام
و�أحكمت رب��ط وزاري حتى
ق�صدت �أبو �إبراهيم لالطمئنان
على �صحته فهالني تدهور
حالته� ...صدره يح�شرج بقوة
و�أن��ف��ا���س��ه ت�ت�ردد يف �صدره
ب�صعوبة�..سلمت عليه و�أنا
�أحت�س�س جبينه بكفي:
 م��ا ت�شوف �شر ي��ا بوابراهيم � ...شد حيلك  ..نبيك
ترد لعافيتك ب�سرعة.
 بوم�شاري طال عمرك،ترى بو ابراهيم متكلف وايد
وحمتاج �أدوية ورعاية.
قبل ان �أكمل جملتي ب�صوت
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وف�ؤاد يعت�صرهما الأمل ،وقبل
�أن �أتبني ر�أي النوخذا ،انربى
املجدمي بوجا�سم للرد ب�صوت
�أج�ش:
 ����ش���ق���ال���وال���ك �إح���ن���افاحتينها عانية؟ و�إال �أنت
غ�شيم عن �سرو �أهل البحر.
ثم ب�صوت �أعلى لي�سمعه كل
من على البوم:
احلجي لك ولغريك �أنا
والنوخذا كلمتنا واحدة...اللي
يغو�ص ع�شر م��رات باليوم
ي�أخذ ح�صته واللي ما يغو�ص
ربه يتواله برحمته.
ع��ب��ث�اً ح���اول متعب �أن
يقنع ال��ن��وخ��ذا بوم�شاري
واملجدمي بوجا�سم بحالة
�صديقه البحار �أبو ابراهيم
الذي تتنازعه �سكرات املوت،
ف��ال��رج��ل بحاجة �إىل دواء
ورعاية ،ويف �أ�ضعف الإميان
بحاجة �إىل كلمة ُح�سنى
تبعث يف نف�سه الأمل
للبقاء على قيد
احلياة.

ل��ق��د خ����ان ج�����س��د �أب���و
ابراهيم �صاحبه ،ومل ي�ؤد
املنوط به يف هذه الرحلة..
ثلجي
ف��ت��ح��ول �إىل ق��ال��ب
ّ
يقرتب من النهاية احلتمية
ب�أنفا�س خابية لن تلبث �أن
تكف عن الرتدد �إىل الأبد...
�أما جمعة التع�س فقد خانته
نف�سه واختطف دانة �أحالمه،
متنا�سياً �أن كل ما يخرج من
البحر لي�صل البوم هو ملك
�سيد البوم بال منازع..
ان���ه���ال ع��ل��ي��ه املجدمي
والبحارة ...و�أو�سعوه �ضرباً
ورك ً
ال .فيما ذهبت �أميانه ب�أن
الدانةدانته �أدراج الرياح ..كما
مل تفلح تو�سالته وال دموعه
يف �إنقاذ حياته ..تارة يُق�سم،
وتارة يتو�سل ،وثالثة يبكي دماً
ودمعاً ...ومل يجد ال هذا وال
ذاك .فقانون املمالك الطافية
فوق املاء ال يرحم..
انهار ج�سد �أبو �إبراهيم..
وانهار ج�سد جمعة ..دخل
الأول يف ح��ال��ة ه��ذي��ان ..
فيما �سيطرت على الثاين
حالة هلو�سة �شديدة� ...أنهك
املر�ض اجل�سد الأول،

ف��ي��م��ا �أن���ه���ك���ت ال�ضربات
والركالت اجل�سد الثاين...
مل يعد بو�سع اجل�سدان القدرة
على املقاومة �أم��ام قانون ال
ي��ع�ترف ب��ال��رح��م��ة� ...سقط
الأول والثاين ليكونا �صفرين
متتابعني على �شمال الأرقام...
فيما ظلت ما �أجنزته �أيديهما
وح�صدته من �أعماق البحار
متثل �سل�سلة �أ�صفار على ميني
الأرقام.
�صدى �صوت النهام
يف �أعماق البحر ا�ستقر
كائنان ب�شريان لكل منهما
ع�صي على
ق�صة وحكاية..
ّ
ال��ذاك��رة �أن تن�سى ه��ذا �أو
ذاك ...رغ���م ال���ف���ارق بني
احلكاية الأوىل والثانية..
غ�ير �أن��ه��م��ا ي��ع��ك�����س��ان بكل
و�ضوح جربوت قوانني املمالك
الطافية على �سطح البحر.
حتى متعب مل ي�ستطع �أن
يجاهد بدموعه على فقيده..
كونه ي�شكل يف قوانني املمالك
خلقاً غري �سوي ،وال يتما�شى
مع م�سوغاته...
ف��ب��ع��د �أن �أك��م��ل ق���راءة

الفاحتة ،راح يلتفت ويراقب
ت���دح���رج ع�����ش��رات ال����درر
البي�ضاء وامللونة وهي ت�ستقر
بكل �أمانة على املنديل الأزرق
احلريري ...فيما �صوت النهام
�أخذ باالرتفاع تدريجياً ليوقظ
�أ�شياء كثرية يف نفو�س البحارة
فوق �سطح «البوم».
ولت�أكيد الهوية الرتاثية يف
هذه الق�صة عند الكاتبة فقد
كتبت يف �صدر جمموعتها
الق�ص�صية ه���ذا الإه����داء
لوطنها ،وهو �إه��داء حممل
بكل قيم امل��وروث والأ�صالة
والتاريخ الذي �سيظل ع�شقاً
ال يُن�سى« :مل يخرج وطني
من رحم الأ�ساطري القدمية
لين�شر يف �صحف املدينة ،بل
وجد قبل الكثري من الق�ص�ص
واحلكايات وا�ستمر معها،
تُ�ستخل�ص من �أبجدياته ثم
تُ��روى ل��ه ...و�سيظل وطني
دائماً م�صدر الإلهام والعطاء.
�إليك يا ع�شقاً ال ينتهي ويا
�أم��ل� ً
ا ال تنطفئ �شمعته،
�أهديك بع�ضاً مني ا�ستوحيته
منك»...
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الشهيد طالل سعد الله

أول طيار كاميكازي عريب

ط� ��ار ف ��ي ج� � ٍ�و ش �ب��ه م� �ع ��دوم ال ��رؤي ��ة ودم � ��ر ق ��اع ��دة ل �ل �ص��واري��خ وس� ��ط ذه� ��ول م �ط �ب��ق للعدو

ّ
انقض بطائرته

عىل قاعدة صواريخ للعــــــد
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عبد الكرمي املقداد
على وقع عبارات الإعالمي امل�صري �أحمد �سعيد هذه،
راح ال�شعب العربي يف اخلام�س من يونيو لعام 1967
يهلل النت�صاراتنا ال�ساحقة على العدو ال�صهيوين،
م�ستب�شرا بعودة فل�سطني ح��رة �إىل ح�ضن الأم��ة.
خيم �سكون �إع�لام��ي قاتل ،وراح��ت تت�سرب
وف��ج��أة ّ
الأخ��ب��ار الكارثية املحبطة ،حتى و�صلت ذروتها يف
خطاب التنحي ال�شهري للرئي�س جمال عبد النا�صر.
جثمان ال�شهيد على �سيارة ع�سكرية

فـدمر كل ما فيها
عــــــدو
ّ

خ � ّي��م��ت ت��ل��ك الأج�����واء
املذلة واملحبطة على الطالب
امل�صري طالل حممد �سعد
اهلل.
�أ�صابه التناق�ض املفرط،
ب�ين �أخ���ب���ار �أح��م��د �سعيد
وال���واق���ع امل���خ���زي ،بحالة
انعدام ال��ت��وازن .مع نفو�س
تغلي كاملراجل ال تدري كيف
ت�سرتد ال�شرف وتطرح �أردية
الذل.
يف �أع��ق��اب ظهور نتائج
امتحانات الثانوية العامة،
�أعلنت الكلية اجل��وي��ة عن
ق��ب��ول دف��ع��ات ا�ستثنائية،
فوجدها طالل وبع�ض زمالئه
فر�صة على طريق ا�سرتداد
ال�شرف ،فتقدموا الختبارات
ال��ق��ب��ول ،وك���ان احل���ظ �إىل
ج��ان��ب ط��ل�ال ���س��ع��د اهلل،
الذي جنح بامتياز ،ف�أ�صبح
طالبا بالكلية اجلوية.
ق��ال زميله عبد الفتاح
يون�س يف �أحد مقاالته :كنا
نلتقي بطالل يف كل �إجازة
وكنا ن�سهر كعادتنا على �سور
“ترعة الزمر” �أمام “م�سجد
�سيدي ن�صر الدين” يف �أول
ال��ه��رم .وك��ان كعادته دائما
يفي�ض مرحا وب�شرا ...كان

ي�شعر بالزهو وهو يروي لنا
حكايات تدريباته ال�شاقة
وط��ي�ران����ه ف����وق ال�سهول
وال�����ودي�����ان وم���ي���اه البحر
الأبي�ض ومزايا طائرات امليج
 17و 23و 21وال�سوخوي،
وكنا وقتها ندرك �أن قلوبنا
جميعا معه ا�ستعدادا ملعركة
ا���س�ترداد ال�����ش��رف والأخ���ذ
بالث�أر.
يف ع��ام  1968تخرج
ال��ب��ط��ل ط��ل�ال ���س��ع��د اهلل
يف الكلية ،وك��ان ق��د �أجاد
ال���ط�ي�ران ع��ل��ى م�سافات
م��ن��خ��ف�����ض��ة ،ف�������ش���ارك يف
م��ع��ارك اال���س��ت��ن��زاف وبرع
ف��ى ق�صف م��واق��ع العدو،
وت��ق��دي��را ل�ضرباته اجلوية
التي �أوقعت خ�سائر فادحة
يف �صفوف العدو وجتمعاته
وم�����س��ت��ودع��ات ذخ�يرت��ه فى
���س��ي��ن��اء ح�����ص��ل يف �شهر
ن��وف��م�بر ع���ام  1969على
ن��وط ال�شجاعة الع�سكري،
كما ح�صل يف ع��ام 1970
على نوط ال�شجاعة تقديرا
ل�����ش��ج��اع��ت��ه ال��ف��ائ��ق��ة فى
املعارك اجلوية التى خا�ضها
�ضد طائرات العدو.
ومن العمليات البطولية
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التي قام بها ،وظلت حديث
قادته وزمالئه ،تلك العملية
التي قام بها فى جو عا�صف
وظ�����روف م��ن��اخ��ي��ة �صعبة
جعلت الر�ؤية غري وا�ضحة.
�إذ مل يخطر ب��ب��ال العدو
�أن��ه ميكن لطائرة م�صرية
�أن تغري عليه فى مثل هذه
الظروف لأن �أى طلعة من
كال اجلانبني فى مثل هذه
احلال معناها انتحار الطيار
وحتطم طائرته قبل �أن يحقق
�أى هدف ،لكن البطل طالل
مل يت�أخر حينما �صدرت له
الأوامر للإقالع بطائرته يف
تلك الظروف لتدمري موقع
ل��ل��ع��دو ،فانطلق بطائرته،
و���ش��ق طريقه على ارتفاع
منخف�ض حتى و�صل موقع
�صواريخ العدو فدمره ،وقتل
كل من كان فيه ،وعاد �ساملا
�إىل مم��ر ال��ق��اع��دة و�سط
فرحة رفاقه الغامرة .
الن�ش�أة
ولد البطل الطيار طالل
�سعد اهلل يف منطقة ن�صر
الدين مبحافظة اجليزة يف
ع��ام  ،1949وج���اء ترتيبه
الثالث بني �إخوانه.
فى طفولته ك��ان �شديد
الإع�����ج�����اب ب���ال���ق���ط���ارات
و�أ���ص��وات��ه��ا �أث��ن��اء مرورها،
وذات مرة �سئل عن �أمانيه
عندما يكرب؟ فقال � :أريد �أن
�أكون �سائق قطار.
بعد ح�صوله على �شهادة
الثانوية العامة تقدم �إىل
ال��ك��ل��ي��ة احل��رب��ي��ة ،ومعهد
الرتبية الريا�ضية ،ومعهد

ك� � � � � � ��ان م� � � �ن � � ��ذ ص � � � �غ � � � ��ره ي � � �ع � � �ش � ��ق األم � � ��اك � � ��ن
امل � � ��رت � � �ف � � �ع � � ��ة وي � � � � �ح � � � ��رص ع � � �ل � � ��ى م� � � ��ذاك� � ��رة
دروس � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ه ف � � � � � � � � � � � ��وق س � � � � � �ط� � � � � ��ح امل� � � � �ن � � � ��زل

واملرحلة الثانوية

ال�شهيد يف املرحلة الإبتدائية

والد البطل ال�شهيد يتطلع يف فخر ل�صورة البطل

رفاق ال�سالح

العالج الطبيعي ،ومت قبوله
فيها كلها ،لكنه دخ��ل كلية
ال��ط�يران عن طريق الكلية
احل���رب���ي���ة ،و�أب������دى تفوقا
ظاهرا فى درا�سته.
يذكر �أنه قبل فرتة قليلة
من ا�ست�شهاده كان يحر�ص
ع��ل��ى ال�����ص�لاة يف م�سجد
الإم����ام احل�����س�ين ،وعندما
�س�أله والده عن ال�سبب فى
ذلك ؟ كانت �إجابته � :إنه �أبو
ال�شهداء وم��ن ي��دري لعلي
�أحظى بال�شهادة في�شفع يل
عند ربي .
اال�ست�شهاد
يف ال�صباح الباكر ليوم
الثاين ع�شر من �شهر فرباير
ع��ام � 1970أغ��ار الطريان
الإ�سرائيلى على م�صنع “ �أبو
زعبل” لل�صناعات املعدنية
مب��ح��اف��ظ��ة ال��ق��ل��ي��وب��ي��ة ،ما
�أ�سفر عن ا�ست�شهاد �سبعني
عام ً
ال و�إ�صابة � 69آخرين،
ف�ضال عن تدمري امل�صنع.
ويف �إط��������ار ال�ضغط
الإ�سرائيلي على م�صر للقبول
ب ��إن��ه��اء ح���رب اال�ستنزاف
وقبول مبادرة روجرز ،قامت
طائرات الفانتوم الإ�سرائيلية
الأمريكية ال�صنع فى �صباح
ي���وم الأرب���ع���اء ال��ث��ام��ن من
�أبريل لعام  1970بق�صف
مدر�سة بحر البقر االبتدائية
امل�شرتكة ،بقرية بحر البقر
التابعة ملركز احل�سينية يف
حمافظة ال�شرقية ،و�أ�سفر
ه��ذا ال��ع��دوان الغا�شم عن
�سقوط � 77شهيداً وجريحاً
م��ن املدنيني ،و�إ���ص��اب��ة ()4
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من الع�سكريني.
�ضجت م�صر ،والوطن
ّ
ال��ع��رب��ي ب ��أك��م��ل��ه ،وتعالت
املطالبات بالت�صدي للعدوان
ال�صهيوين ،ووقفه عند حده،
وهو ما كان ينتظره املقاتلون
امل�صريون لإ�سكات قهرهم،
ورد االعتبار لل�شعب امل�صري
خا�صة ،والعربي عامة.
ويف ي��وم � 21أبريل عام
� 1970صدرت الأوامر للبطل
للقيام بطلعة جوية لق�صف
م���واق���ع ����ص���واري���خ الهوك
الإ�سرائيلية .طار طالل يف
�سرب مكون من  3طائرات
وكان قائدا لل�سرب ...عربوا
خليج ال�سوي�س ح�سبما حتدد
لهم يف مهمتهم القتالية.
تغلغلوا يف عمق �سيناء يف
م��ن��ط��ق��ة “عيون مو�سى”
و�ضربوا املواقع املحددة لهم،
راداراً وكتيبة مدفعية ونقاط
ا�ستطالع وم��ن��اط��ق �ش�ؤون
�إداري�����ة ،فكانت �ضرباتهم
مر ّكزة وموجعة وقا�سية مل
يكن يت�صورها حتى قادتهم.
لكن ،حني ا�ستدار طالل
ليعود لقاعدته بعد تنفيذ
م��ه��م��ت��ه �أ���ص��ي��ب��ت طائرته
�إ���ص��اب��ة مبا�شرة ،ومل يكن
�أمامه �إال �أن يقفز باملظلة،
لكنه �أي��ق��ن �أن��ه ال مفر من
اال�ست�شهاد داخ��ل الطائرة
نظرا ال�شتعال النريان بها.
مل يفقد �أع�صابه ،بل ف ّكر،
واتخذ قراره� ..إنه االندفاع
بطائرته �إىل موقع �صواريخ
�آخ�����ر وت����دم��ي�ره .وبينما
كانت النريان تلتهم �أجزاء

بدل أن يقفز باملظلة من طائرته املصابة ّ
انقض
على قاعدة صواريخ أخرى للعدو فحولها ركام ًا
ت� � � �ق � � ��دي � � ��را ل� � �ش� � �ج � ��اع� � �ت � ��ه ال � � �ف� � ��ائ � � �ق� � ��ة ف ��ى
امل� � � �ع� � � ��ارك اجل � � ��وي � � ��ة ح � �ص � ��ل ع � �ل � ��ى ن� ��وط� ��ي
ش � � �ج� � ��اع� � ��ة ع� � � ��ام� � � ��ي  1969و 1970
حني سئل عن حرصه على الصالة في مسجد
األمام احلسني قال :إنه أبو الشهداء ومن يدري
ل�ع�ل��ي أح �ظ��ى ب��ال �ش �ه��ادة ف�ي�ش�ف��ع ل��ي ع�ن��د ربي

�ضريح ال�شهيد

�أو�سمة ال�شرف التي نالها

الطائرة خاطب القاعدة :
( �أنا يف الطريق �إىل قاعدة
ال�صواريخ  ..وداعا ) ،واندفع
بطائرته ب�أق�صى �سرعة وهي
�أ�شبه بقطعة من اللهب �إىل
قاعدة ال�صواريخ هوك ،فى
منطقة “بالوظة” ب�شمال
ّ
وانق�ض عليها ليبيد
�سيناء،
كل من كان فيها من �أفراد
ومعدات.
وبناء على هذه العملية
اال�ست�شهادية املميزة� ،أطلق
على البطل الطيار طالل
���س��ع��د اهلل ا����س���م الطيار
ال��ك��ام��ي��ك��ازي ت�شبيها له
بالطيارين االنتحاريني يف
اجل��ي�����ش ال���ي���اب���اين خالل
احل����رب ال��ع��امل��ي��ة الثانية،
وب���ذل���ك ي��ع��د �أول طيار
كاميكازي عربي .
يوم الثالثاء املوافق 28
�إبريل  1970حت��ول ميدان
التحرير لكتلة متالحمة من
الب�شر الذين جاءوا للم�شاركة
ف��ى ج��ن��ازة ال�شهيد ،التى
حتولت �إىل مظاهرة كربى
تنادي بالث�أر لدم ال�شهداء،
و�شارك فيها �أنور ال�سادات
ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجلمهورية،
والفريق حممد فوزي وزير
احلربية ،وع��دد من �سفراء
الدول العربية ،و�سار املوكب
من م�سجد عمر مكرم حتى
جامع �شرك�س و�سط ح�شود
ب�شرية وم�شاركة للأهايل
من �شرفات ونوافذ البنايات
ع��ل��ى ط���ول ال��ط��ري��ق الذي
انتهى مبقابر ال�شهداء يف
م��ن��ط��ق��ة “اخلفري” على
طريق �صالح �سامل .
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غوستاف
مونييه

رمز اإلغاثة
والعون
منصور مبارك
احلروب وما ينتج عنها
من دمار وم� ٍآ�س هي �أق�سى
ما يلحق بالإن�سانية من
ويالت وكوارث  .وت�سعى جهات
متعددة �إىل بذل اجلهود بغية
معاجلة املعاناة املتمخ�ضة
عن احلروب والنزاعات ب�شتى
�أنواعها  ،ويف مقدمها اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر .
فقد قامت منذ ت�أ�سي�سها بدور
�إن�ساين يف �أغلب النزاعات
والكوارث التي ن�شبت عرب
�أنحاء العامل  .ويبذل ال�صليب
الأحمر با�ستمرار جهودا
مت�صلة لإقناع الدول بتو�سيع
احلماية القانونية ل�ضحايا
احلرب من �أجل احلد من
معاناة الب�شر يف كل مكان .

الغرسة ( 80فبراير  -مارس )2015

57

وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن هذه
امل�ؤ�س�سة ال��رائ��دة تت�شكل من
اللجنة ال��دول��ي��ة واجلمعيات
الوطنية بحيث يت�ضمن احتادها
ال�������دويل احل����رك����ة الدولية
لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
معا .وتن�سق اللجنة الدولية يف
ح��االت ال��ن��زاع امل�سلح طبيعة
عملها ونوعيته م��ع �شركائها
داخل احلركة ،وت�ستند اللجنة
الدولية يف عملها �إىل تفوي�ض
دائم م�ستمد من اتفاقات جنيف
للعام  1949التي وافقت عليها
جميع دول العامل.
وتعود ق�صة ت�أ�سي�س هذه
املنظمة املنت�شرة يف كل مناطق
النزاع بالعامل وم��د يد العون
�إىل امل�ساكني مم��ن طحنتهم
م�آ�سي احلرب� ،إىل حلم داعب
خميلة رجلني هما هرني دونان
الفرن�سي وغو�ستاف مونييه
ال�سوي�سري ،فهذان الرجالن
ال��ل��ذان ق���در لهما �أن يكونا
���ص��دي��ق�ين ،وم���ن ث��م يعمالن
معا على �إن�شاء �أكرب م�ؤ�س�سة
نبيلة يف ال��ت��اري��خ الإن�ساين،
لينتهي بهما الأم���ر بعدذاك
�إىل االف��ت�راق ب��ع��د �أن طوت
اخل�����ص��وم��ة وال���ع���داء �صفحة
عالقتهما.
ولد غو�ستاف مونييه يف
جنيف ب�سوي�سرا العام 1826
لعائلة مي�سورة عملت لفرتة
طويلة يف ال��ت��ج��ارة و�صناعة
ال�ساعات .وحينما بلغ الع�شرين
م��ن ع��م��ره انتقل �إىل باري�س
لدرا�سة القانون حيث تدرج
يف حت�صيله العلمي �إىل �أن نال
درجة الدكتوراه يف العام .1850
واقرتن �سريعا بجان فران�سوا
باكار ،وقد منحه هذا الزواج

ن��وع��ا م��ن اال���س��ت��ق�لال املايل
وقدم له ف�سحة من احلرية كي
يطبق ر�ؤيته و�أحالمه يف العمل
اخلريي .
�أبدى مونييه يف تلك ال�سن
املبكرة اهتماما كبريا بالعمل
اخل�ي�ري واالج��ت��م��اع��ي ،فكان
ع�����ض��وا يف �أك�ث�ر م��ن �أربعني

م�ؤ�س�سة خريية ،وتر�أ�س جمعية
جنيف للعمل اخلريي ومار�س
بكل ن�شاط جوانب متباينة من
العمل اخل�ي�ري والإح�ساين.
غري �أن نقطة التحول الكربى
يف حياته كانت بتلقيه كتاب
هرني دونان “ ذكرى �سولفرينو
“ الذي دون فيه ر�ؤيته مل�ؤ�س�سة

ع��امل��ي��ة ت���رع���ى اجل���رح���ى يف
مناطق احل���روب ،فا�سرتعت
تلك الفكرة اهتمام مونييه،
وبخا�صة م��ا ذك��ره دون���ان من
�أهمية �إن�شاء م�ؤ�س�سة م�ستقلة
تتوىل العناية باجلرحى �أثناء
احل���روب وال��ن��زاع��ات ورعاية
ال�سجناء والأي���ت���ام .وحر�ص
مونييه على �أن يحظى هذا
الكتاب مبناق�شة م�ستفي�ضة
يف جمعية جنيف اخلريية.
وقد متخ�ض عن هذا االهتمام
والنقا�ش ت�شكيل اجلمعية ملا
عرف بـ«جلنة اخلم�سة» والتي
�ضمت يف ع�ضويتها �أقطابا
م��ع��روف�ين وت���ر�أ����س �أعمالها
مونييه نف�سه .ور�أت اللجنة
����ض���رورة ت��ب��ن��ي ت��ل��ك الأفكار
وجت�سيدها يف كيان اعتباري
و�إطالق ا�سم “اللجنة الدولية
لإغ��اث��ة اجلرحى“ عليه ،ويف
العام  1876اعتمدت اللجنة
اال�سم احل��ايل وعني اجلرنال
غيلوم هرني دوفو رئي�سا للجنة
ومونييه نائبا له.
وقد �أدى مونييه دورا فاعال
يف ت�شكيل املنظمة� ،أوال بكونه
نائبا للرئي�س ه�نري دون���ان،
وب��ع��د ذل��ك رئي�سا للمنظمة،
وه���و من�صب ب��ق��ي ف��ي��ه حتى
وفاته .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه
اق�ت�رح �إن�����ش��اء حمكمة دولية
يخ�ضع فيها للمحاكمة من
ي��خ��رق ب��ن��ود معاهدة جنيف.
ومع ذلك ف�إن االختالفات حول
ج��زئ��ي��ات قانونية وتنظيمية
ت�سببت بان�شقاقات منذ البدء
ب�ي�ن دون�����ان وم��ون��ي��ي��ه .وك���ان
اخلالف بينهما قد تطور منذ
وقت مبكر حول �سلطة املنظمة
و�شكلها القانوين .ولكن النزاع
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الكبري بينهما تركز حول فكرة
دونان يف منح احليادية للجنود
اجلرحى والطواقم الطبية من
�أجل حمايتهم والتي كان مونييه
معار�ضا عنيدا ل��ه��ا ،وعدها
غري واقعية و�أن الإ�صرار عليها
من �ش�أنه تقوي�ض املنظمة .ومع
ذل��ك ،متكن دون���ان م��ن �إقناع
بع�ض قيادات �أوروبا ال�سيا�سية
وال��ع�����س��ك��ري��ة ب ��أف��ك��اره وجنح
من خ�لال معاهدة جنيف من
�إع��ط��اء ه��ذه الأف��ك��ار �صياغة
قانونية .وقد نتج عن تعار�ض
�أ�سلوب مونييه العملي ومثالية
دونان نزاع مرير كان من �ش�أنه
قطع �أوا�صر عالقتهما ،وبذل
مونييه ك��ل اجل��ه��ود م��ن �أجل
عزل هرني دونان من ال�صليب
الأح��م��ر بعد �أن �أ�شهر دونان
�إفال�سه يف العام .1868
ك�����ان اه���ت���م���ام مونييه
بالقانون ال��دويل ممتدا خارج
نطاق ال�صليب الأح��م��ر .ففي
ال��ع��ام  1873ك��ان مونييه يف
عداد م�ؤ�س�سي املركز احلقوقي
ال���ع���امل���ي مب�����ش��ارك��ة ع�شرة
قانونيني ذائ��ع��ي ال�صيت من
بينهم رجل القانون ال�سوي�سري
ي��وه��ان بلونت�شيلي والرو�سي
فردريك مارتينز .وقد �أ�س�س
املركز بو�صفه مركزا م�ستقال
بهدف �إ�شاعة وتعميم القانون
ال��دويل وتطبيقه .ويف امل�ؤمتر
ال�ساد�س للمركز ال��ذي �أقيم
يف �أك�����س��ف��ورد ال��ع��ام 1880
ن�شر املركز �أح��د كتب مونييه
ال��رئ��ي�����س��ة ال���ذي ع���رف فيما
بعد بوثيقة �أك�����س��ف��ورد حيث
عني بت�ضمني مبادىء وعادات
القتال وت�ضمينها يف القوانني
املحلية للدول .

وعلى امل�ستوى الأوروب���ي
اق���ت��رن م��ون��ي��ي��ه مب����ا عرف
ب��ال��ر�ؤي��ة البلجيكية للكونغو،
حيث عرب عن ر�أيه يف �ضرورة
قيام الكونغو دول��ة حرة ولكن
�ضمن تبعية امللك البلجيكي
ليوبولد الثاين .وعني قن�صال
عاما لدولة الكونغو احلرة يف
�سوي�سرا .ور�شح مونييه �أربع
م���رات جل��ائ��زة ن��وب��ل لل�سالم
ومل ي��ح�����ص��ل ع��ل��ي��ه��ا .ومن
ج��ان��ب �آخ���ر ح�صلت اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر على
اجلائزة ثالث م��رات ،واملركز
ال���دويل للحقوق م��رة واح���دة.
وت���ويف مونييه ال��ع��ام 1910
يف �سي�شرون �سوي�سرا .وبعد
رحيله تو�سعت اللجنة الدولية
لل�صليب الأح���م���ر كمنظمة
عمالقة بلغت امليزانية ال�سنوية
لها خ�لال ال�سنوات الأخرية
قرابة بليون فرنك �سوي�سري.
ويتمثل مانحوها الرئي�سيون
يف احل���ك���وم���ات واملنظمات
الإقليمية واجلمعيات الوطنية
ل��ل�����ص��ل��ي��ب الأح���م���ر والهالل
الأح��م��ر وال�سلطات البلدية
والقطاع اخل��ا���ص والأف����راد .
وت��ق��دم اجلمعيات الوطنية
�أي�ضا �إ�سهاما مهما عن طريق
توفري املوظفني املتخ�ص�صني.
وه��ن��اك ح��ال��ي��ا م��ا ي��رب��و على
 1400م���وظ���ف متخ�ص�ص
وم���ن���دوب يف م��ه��ام ميدانية
للجنة ال��دول��ي��ة ع�بر �أنحاء
العامل .وهم يعملون �إىل جوار
نحو � 11أل��ف موظف حملي،
يدعمهم وين�سق عملهم قرابة
 800موظف يف مقر اللجنة
الدولية يف جنيف .ورمبا كان
ذلك �أمرا متناه مونييه ب�شدة .
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عوملــة الثقافــة
وثقافة العوملة
مصطفى سليمان

ملاذا نخ�شى العوملة الثقافية ؟ وما ت�أثريها يف تكوين الهوية ،وبخا�صة يف بعدها اللغوي ؟ وما دور مثقفينا ،والهيئات الر�سمية ،والقومية
كاجلامعة العربية ،واجلامعات الأكادميية ،والهيئات الرتبوية ؟ وهل للأنظمة ال�سيا�سية يف عاملنا العربي والإ�سالمي وعي بخطورة هذه
(الإمربيالية الثقافية ) ؟ .ن�ش�أت العوملة يف مراحلها الأوىل بدوافع اقت�صادية ،ثم ُد ِ ّعمت بدوافع �سيا�سية ،ثم ثقافية باملفهوم ال�شمويل
لكلمة ثقافة ؛ مبكوناتها العلمية املادية ،وال�سيا�سية ،واللغوية ،والفكرية ،والأدبية ذات الن�شاط الإبداعي املختلف الأمناط� ،إىل جانب
الن�شاطات الإعالمية ،والتجارية ،واالقت�صادية ،وثقافة ال�سوق اال�ستهالكية ،والأمناط ال�سلوكية ،والتكوين النف�سي ،واملعتقدات
الدينية ،والعادات والتقاليد� ...أي جمموع دالالت امل�صطلحات الإنكليزية Culture – Civilization – Traditions - Education :
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ونحن �أمام مع�ضلة وثنائية
جدلية يتماهى فيها م�صلحا:
ثقافة العوملة ،وعوملة الثقافة.
فثقافة العوملة فعل الزم يتجلى
يف انت�شار النمط الثقايف التلقائي
ال�شامل بكل �أبعاده ال�سابقة،
من خ�لال الدعاية الباطنية،
يف ال�����س��ي��ن��م��ا ،والف�ضائيات
التلفزيونية وبخا�صة �إعالنات
ملعب ك�أ�س العامل ،والدورات
الأومل��ب��ي��ة ،وم��واق��ع التوا�صل
االجتماعي بحيث تتغلغل الثقافة
الغربية ،وبالذات الأمريكية �إىل
عقول ووجدان الفرد يف الأمم
الأخ��رى ،وبذلك حتقق ثقافة
العوملة هدفها يف ن�شر قيمها
ومفاهيمها املختلفة كما يت�سلل
�سلطان النوم الطاغي �إىل مركزه
يف ال��دم��اغ .وامل��خ��رج واملنتج
واملمثل هنا خلف ال�ستار .
وه���ذه ال��دع��اي��ة الباطنية
املت�سلّلة بات ي�شكو منها مفكرون
و�سيا�سيون يف العامل املتقدم.
ففي ك��ن��دا الغنية واملتقدمة
ي�شتكي الغيورون على ثقافتهم
من �أنهم �أ�صبحوا مثل النملة
حتت �أقدام الفيل الأمريكي.
بينما �أب�������دت احلكومة
الربيطانية

تخوفها م��ن حت���ول امل�شاهد
الربيطاين �إىل الربامج الأوربية
التي تطلقها �أك�ثر م��ن ()16
قناة �أوربية خمتلفة من بروك�سل
(عا�صمة االحتاد الأوربي) عرب
قمر «ا�سرتا» مما يهدد ثقافة
امل��واط��ن الأنكلو�سك�سونية.
( حممد علي ح��وات ،العرب
وال��ع��ومل��ة��� ..ش��ج��ون احلا�ضر
وغ��م��و���ض امل�����س��ت��ق��ب��ل ،مكتبة
م���دب���ويل ،القاهرة،2002،
����ص  .)174م���ن ه��ن��ا نفهم
«احلمى الثقافية»ال�صينية يف
ف�ترة احل���روب الثقافية التي
�شنها فال�سفة ال�شيوعية
ال�صينية ب��ت��وج��ي��ه من
القادة التاريخيني الكبار
�أم��ث��ال م��اوت�����س��ي تونغ،
و�شوان الي .
�أما عوملة الثقافة فهي فعل
م��ت��ع� ٍ ّ�د �أق���وى م��ن الفعل
الالزم لثقافة العوملة
وتتجلى م��ن خالل

�سيا�سة مق�صودة ممنهجة واعية
بهدف الهيمنة والتذويب املتع َّمد
للهويات القومية ،والوطنية،
والدينية لل�شعوب حتت ذريعة
املجتمع ال��ع��امل��ي ال��واح��د �أو
الثقافة العاملية .منطق التاريخ
ال ي�ستقيم مع عوملة الثقافة؛
لأن هناك ج��ه��ازاً مناعي ًا يف
املوروث الفردي واجلمعي يَحول
دون التذويب والطم�س الكلي
للهوية .
يف رواية مو�سم الهجرة �إىل
ال�شمال للمرحوم الطيب �صالح
يقول امل�سرت (ف�سرتكن) �أ�ستاذ
م�صطفى �سعيد يف �أُك�سفورد،
ب��ع��د �إخ��ف��اق��ه احل�����ض��اري –
ال���ع���ومل���ي! يف ت���ذوي���ب هوية
ال�����س��وداين م�صطفى �سعيد :
«�أن��ت يا م�سرت( �سعيد) خري
مثال على �أن مهمتنا احل�ضارية
يف �أفريقيا عدمية اجلدوى،
ف�أنت بعد كل املجهودات التي
بذلناها يف تثقيفك (الحظ هنا

الفعل املتعدي ! ) ك�أنك تخرج
لأول مرة من الغابة» .وعندما
عاد �إىل قريته ال�سودانية بعد
اغرتاب طويل وقف �أمام النخلة
يف فناء داره��م وقال �« :أح�س
�أنني ل�ست ري�شة يف مهب الريح،
بل �أنا نخلة لها جذور».
�إن عوملة الثقافة هي حركة
�إمربيالية ثقافية حقاً حني ت�سعى
�إىل طم�س الهويات املختلفة
لل�شعوب ،وه��ي �سيا�سة غري
�إن�سانية ترتدي لبا�س الإن�سانية.
لهذا جند املفكر الفل�سطيني
الفذ �إدوارد �سعيد يهاجمها
قائ ً
ال  « :هل بو�سع امل��رء �أن
يق�سم احلقيقة الإن�سانية،
ِّ
املنق�سمة �أ�ص ً
ال� ،إىل ثقافات،
وتواريخ ،وتراثات ،وجمتمعات،
بل و�أعراق وا�ضحة االختالف،
وينجو ب�إن�سانيته ؟ «
انظر ( :مايكل ديننغ ،الثقافة
يف ع�صر العوامل الثالثة ،ترجمة
�أ�سامة الغزويل ،عامل املعرفة،
ال��ك��وي��ت ،يونيو� ،2013 ،ص
.) 157
من هذا املنطلق الال�إن�ساين
ي�صدمنا (دي ماي�سرت) مبقولته
ال�شهرية ب��أن��ه ر�أى فرن�سيني
و�إي��ط��ال��ي�ين ورو����س���اً  ...لك ْن
«بالن�سبة للإن�سان ف�إنني �أعلن
�أنني مل �أقابله يف حياتي قط ،و�إذا
كان موجوداً ...ف�أنا ال �أعرفه!»
 /انظر ( برايان باري ،الثقافة
وامل�ساواة ،ترجمة كمال م�صري،
�سل�سلة عامل املعرفة الكويتية،
نوفمرب�،2011 ،ص)29
هذا املفهوم ال�سابق لثقافة
العوملة وع��ومل��ة الثقافة الذي
�أثبتناه بتوا�ضع يجعلني اختلف
مع برهان غليون و�سمري �أمني
يف كتابهما امل�شرتك (ثقافة
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العوملة وع��ومل��ة الثقافة) ففي
م�سمى «ثقافة العوملة»
نقدهما َّ
يقرران �أنه م�صطلح مفرو�ض
من الغرب ،على العامل الثالث
ال خيار فيه ،والآخر ا�ستنها�ض
مفهوم ا�صطالحي م�ضاد هو
«ع��ومل��ة الثقافة» وي��ه��دف �إىل
�إر���س��اء ثقافة ج��دي��دة ترف�ض
الهيمنة ،واال�ستعمار ،وقائمة
على مبد�أ عدم رف�ض التباينات،
واح�ت�رام اخل�صو�ص ّيات ،من
�أج��ل «�إقامة ح�ضارة �إن�سانية
عاملية �صحيحة قائمة على
الدميــــقراطية» وامل�ســاواة،
وعدم التهمـــي�ش للآخر ،وكل
ه��ذا لن يتم يف ظل ا�ستمرار
���س��ي��ادة ال�تراك��م الر�أ�سمايل
احلايل .انظــــر  ( :ه�شام �سعيد
�شم�سان ،امل�ؤمتر نت ،ال�ســبت 6

دي�سمرب .) 2003
العك�س هو ال�صحيح بدليل
الداللة اللغوية .فالفعل عو َ
مل
متعدّ ،مثل بلق َن الأزم َة ،ولبْ نَ َ
ٍ
ن
امل�س�أل َة ،وع� ْر َق��نَ الق�ضي َة ...
فعوملة الثقافة ن�شاط مق�صود
جل��ع��ل ث��ق��اف��ة �أخ����رى تندمج
وت���ذوب يف ن��ط��اق العاملية �أو
ال��ع��ومل��ة املهيمِ نة� ،أم���ا ثقافة
العوملة فانت�شار عاملي تلقائي
عرب التثاقف املفتوح ،وبالذات
بت�أثري �أخطبوط و�سائل الإعالم
الف�ضائية.
وق�������راءة ف���ران���ك لت�شرن
وج��ون ب��ويل تقرتب �أك�ثر من
واقعية ه��ذا املفهوم  :ورمبا
كانت العوملة الثقافية (وهي
هنا مبعنى عوملة الثقافة كفعل
متعد ) هي ال�صيغة الأكرث �ألفة
ٍّ

وحميمية بالن�سبة �إىل �أكرثية
النا�س .فما من �أحد �إال ويعرف
�أن �أيقونات الثقافة ال�شعبية،
من �أمثال الكوكاكوال ،و�سراويل
اجلنز الأزرق ،ومو�سيقا الروك،
و�أق��وا���س ماكدونالد الذهبية،
و�أف�ل�ام ه��ول��ي��وود ،والتفل�سف
ال��ف��رن�����س��ي ،وف���ن���ون اليابان
ي�سهل االعتقاد ب�أن
التنظيميةّ ِ ،
العوملة الثقافية ت�ضطلع حتماً
بدور بوتقة كونية لن تلبث �أن
تذيب جميع التباينات الثقافية
لت�صبها يف قـــالب بليد ،ال لون
له ،يف طول العـــــامل وعر�ضه
 .انظر (العوملة ،الطوفان �أم
الإن��ق��اذ ؟ حترير ف��ران��ك جي
لت�شرن وجون بويل ،ترجمة فا�ضل
جتكر ،املنظمة العربية للرتجمة،
ومركز درا�سات الوحدة العربية،

بريوت� ،ص . ) 491
وت��رت��ب��ط ث��ق��اف��ة العوملة،
وعوملة الثقافة معاً ،بقوة و�ضعف
الأم��ة يف جميع مفاهيم القوة
وال�ضعف؛ تكنولوجياً ،وع�سكرياً،
وعلمي ًا ،وثقافي ًا ،واقت�صادي ًا،
ولغوي ًا ،وتربوي ًا ،و�إعالمي ًا...
�أي بال�ضعف احل�ضاري ال�شامل
ال��ذي ينقل اجلينات الوراثية
ال�ضعيفة للفرد ؛ مبا يُ ِ
ك�سبه
من عوامل ال�ضعف ال�شامل� ،إال
من ا�ستطاع التمرد على هذه
العوامل باملثاقفة الذاتية مع
العوملة الوافدة والت�أثر بها ،وهو
يف وطنه� ،أو بالهجرة واالندماج
�أو الذوبان يف املجتمعات التي
امتلكت مظاهر القوة احل�ضارية
ال�شاملة .
ويف كلتا احلالتني  :املثاقفة
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الذاتية يف رح��اب ال��وط��ن� ،أو
ال��ه��ج��رة وال���ذوب���ان يف مهجر
االغرتاب تتعر�ض الهوية ل�شرخ
ع��م��ي��ق يف ج��م��ي��ع مكوناتها.
فين�سلخ املثقف يف الوطن عن
مكونات هويته ،وي�صبح مثقفاً
ع��امل��ي�اً ب�لا ج���ذور ق��وم��ي��ة� ،أو
لغوية� ،أو نف�سية  ...وقد يكون
له ت�أثري ثقايف �سلبي كبري عرب
ما ين�شره من �أفكار ،وما يقوم
به من �أدوار يف جماالت الإبداع
الفكري والثقايف وال�سيا�سي؛
ومن الأمثلة على ذلك ما كان
يدعو �إليه مثقفو م�صر يف ع�صر
النه�ضة من �ضرورة االلتحاق
بثقافة متو�سطية ،وفرن�سـية
ح�صراً ،كما عند طه ح�سني
ولطفي ال�سيد وتوفيق احلكيم
(لنتذكر امل�����ش��روع املتو�سطي
للرئي�س الفرن�سي �ساركوزي)
� ...أو �أنغلو �سك�سونية ي�سارية �أو
�شيوعية� ،أو فرعو� -سك�سونية ،
كما عند لوي�س عو�ض و�سالمة
مو�سى�...أمل يقل لوي�س عو�ض:
لقد �آن مل�صر �أن تنف�ض عنها

غبار عمرو بن العا�ص ؟ .ويق�صد
�أن تن�سلخ عن هويتها العربية
والإ�سالمية.
ه��ك��ذا ي��ك��ون ت����أث�ي�ر دور
املفكرين والأدباء الذين تثاقفوا
مع العوملة الغربية ،وعادوا �إىل
�أوطانهم يذيعون �أفكارهم العوملية
ال��ت��ي بلبلت ال��ف��ك��ر ،و�شتّتت
االجت��اه��ات ،وزعزعت مفهوم
الهوية ،مما دعا بع�ضهم الآخر
�إىل �شن هجمات فكرية ومعارك
�أدبية ،ع ّمقت الهوة الثقافية،
و�إ ْن ك��ان لها دور �إيجابي يف
تن�شيط احلركة الثقافية والأدبية
واللغوية ...ولنتذكر امل�ساجالت
العنيفة بني الرافعي والعقاد
وزكي مبارك وطه ح�سني ولوي�س
عو�ض وحممود حممد �شاكر
 ...ولنعد �إىل الكتب ال�ساخنة
املتفجرة مثل �أباطيل و�أ�سمار
ل�شاكر ،وحتت راية القر�آن ،وعلى
ال�س ّ ُفود للرافعي ،ومئات املقاالت
ّ
الالذعة لكثري من مثقفي تلك
الفرتة اخل�صبة .
ويف لبنان �أُث�ير الكثري من

الق�ضايا الثقافية العوملية،
وبخا�صة يف املجال اللغوي .فكان
�سعيد عقل الفار�س املُجلّى يف
ميدان العوملة اللغوية حني دعا
�إىل التخلّي عن احلرف العربي
والكتابة باحلروف الالتينية.
واملعروف �أن اللغة هي من �أعظم
و�أخ��ط��ر مكونات الهوية لأية
�أمة ،فهي ترتبط بوحدة الفكر
�أو التفكري ،وال�شعور النف�سي،
واالرت��ب��اط باجلذور الرتاثية،
وذاكرة التاريخ ،وم�ستودع الآداب
والعلوم واملعارف املختلفة ...
وللأ�سف تعود اليوم دعوة قدمية
هي هجر الف�صحى واعتماد
العامية ،كما يحدث الآن يف
امل��غ��رب ؛ مم��ا يفكك مفهوم
الوحدة الذي حتمله اللغة .
وال يعني مفهوم (الوحدة)
ه��ن��ا ال��ت��ق��وق��ع ع��ل��ى ال����ذات،
واالن�������س�ل�اخ ع���ن احل�ضارة
املعا�صرة ،بل تكوين �شخ�صية
ثقافية لها ب�صمتها الذاتية،
املتماهية مع خطوط ب�صمات
الثقافات الأخرى مبا يُغني �أبعاد

الهوية الذاتية باملكونات الثقافية
الأخرى .هذا هو مفهوم العوملة
الثقافية احل�ضارية الإن�سانية
ال�شمولية املنفتحة على العامل،
وامل��ت�����ش��ب��ث��ة بب�صمة روحها،
و�شخ�صيتها امل�ستقلة ،بعيداً
عن ت�سلّ ُط الإمربيالية الثقافية
التي ت�سعى �إىل تكوين ح�ضارة
جديدة ،بهوية واحدة ،لها لغة
واحدة (وهي اليوم الإنكليزية)،
م��ع ال�����ص��راع ب�ين الإنكليزية
والأمريكية .هذه الإمربيالية
الثقافية �ضد ب�صمة الروح ،بل
هي ب�صمة مائية بال لون وال
طعم وال رائحة.
ولكن من اخلط�أ احل�ضاري
القاتل ،كما يدعو بع�ض �أعداء
ال��ع��ومل��ة ،ه��ج��ر ت��ع��ل��م اللغات
الأجنبية منذ املراحل التعليمية
الأوىل ،بحجة اخل���وف على
ال�شخ�صية القومية ،واللغة الأم،
واالنقطاع عن الرتاث  ...فتعلم
اللغات مك�سب ثقايف وح�ضاري
هام يف �إدماج الفرد والأمة يف
ركاب العوملة الإن�سانية بعيداً
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عن مفاهيم الت�سلّ ُط ،وتذويب
الهويات الأخرى يف هوية عاملية
ذات بعد واحد .
ملاذا �صارت الإنكليزية لغة
عاملية ؟ لأنها بب�ساطة كانت
لغة الأق���وى ع�سكري ًا وعلمي ًا
وتكنولوجياً  ...وجتارياً� .أي �إن
َ�سل ْ َعنة اللغة الإنكليزية ؛ بجعلها
لغة ال�سلعة التجارية والثقافة
العاملية ،فر�ضتْها لغة عاملية بل
وعوملية يف جم��االت الت�سويق
العاملي عرب خمتلف ال�شركات
والأ�سواق التجارية ،وامل�صارف
العاملية ،والت�سوق عرب �شبكة
املعلومات ،وعقد ال�صفقات
ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��امل��ي��ة الكربى
 ...وال��درا���س��ات الأكادميية
اجلامعية...
ونحن -العرب – نتداول
ال�سلْعنة
اللغة الإنكليزية يف ّ
التجارية العاملية ،بل �صارت
�أكرث تداوالً يف الهيئات التعليمية
الر�سمية واخلا�صة ،وعند الكثري
من املثقفني العرب .
وكما قلنا ال �ضري يف تعلم
اللغات الأجنبية ،بل هو مطلب
ح�����ض��اري ج��وه��ري .ول��ك��ن ما
ال�سبيل �إىل عوملة اللغة العربية؟
هناك من يقبل على تعلمها يف
العامل لدوافع �سيا�سية ،و�أمنية،
�أك�ث�ر م��ن ال���دواف���ع التجارية
واالق��ت�����ص��ادي��ة� .إذاً ال ب��د من
�سلعنة اللغة العربية .واملالحظ
�أن مواقع ال�شبكة العنكبوتية
العاملية مثل غوغل وياهو...
و�شبكات التوا�صل االجتماعي،
تف�سح للعربية جماالً وا�سعاً يف
جمال الإعالن التجاري والت�سوق
الإلكرتوين � ...إىل جانب اعتماد
العربية لغة ر�سمية منذ عقود
يف جميع هيئات منظمة الأمم

امل�����ت�����ح�����دة،
والإقبال على
تعلمها يف معظم
ج��ام��ع��ات ال��ع��امل ال��ك�برى ،بل
وامل��دار���س الثانوية كلغة ثانية
يف �أملانيا وفرن�سا ،وال ميكن �أن
نهمل دور املراكز الثقافة العربية
والإ�سالمية كما يف باري�س ولندن
وب��روك�����س��ل وب��ك�ين ونيويورك
ولندن  ...مع الدور االختالطي
للعرب املهاجرين �إىل خمتلف
بقاع العامل ،و�إ�صدار ال�صحف
واملجالت العربية يف كربيات
العوا�صم العاملية ،بل �إ�صدار
طبعات باللغة العربية لأهم
املجالت وال�صحف الأجنبية،
ك��م��ج��ل��ة ال��ع��ل��وم الأمريكية
ال�شهرية التي ت�صدر بالعربية يف
الكويت ،ومثلها جملة نا�شونال
جيوغرايف ،والطبعة العربية
جلريدة اللوموند الفرن�سية،
والنيوزويك الأمريكية...
لكن ما دور الأنظمة العربية
يف عوملة اللغة العربية؟ هذا

�س�ؤال كبري وخطري
وذو ����ش���ج���ون
! ف���الأن���ظ���م���ة
العربية ،مهمومة
دائ����م���� ًا بال�ش�أن
ال�سيا�سي – ال�سلطوي الأمني
وال ي�شغل ال�ش�أن الثقايف اهتمام
هذه الأنظمة �إال لال�ستعرا�ض
الدعائي ،وتلميع �أرجل كرا�سي
العرو�ش ! مع عدم �إنكار بع�ض
الأدوار الثقافية الهامة لبع�ض
الأنظمة يف متويل �إ�صداراتها
املعرفية متوي ً
ال باهظ ًا لن�شر
ال��ث��ق��اف��ة ،كجميع �إ�صدارات
الكويت الثقافية الر�صينة .
وعلينا �أن ن�شيد باملر�سوم
اجل���م���ه���وري ال�������س���وري منذ
�سنوات ،لتمكني اللغة العربية
وتعميمها ،وتطوير تعليمها مبا
يواكب الع�صر .وهو �أول مر�سوم
جمهوري لغوي يف تاريخ الأنظمة
العربية.
ويف جم���ال الأدب حتتل
ال��رواي��ة الفن الأك�ثر انت�شاراً
وت�أثرياً يف الـــعامل .وهنا تــــ�أتي
ق�ضية املحلية والــــعاملية .فال
ي�صـــــبح الـــــروائي عاملي ًا �إال
من خالل بــوابة املحــــلية .يقول

مايكل ديننغ :
�إن ال��ق��ول ب��رواي��ة عاملية،
كالقول مبو�سيقا عاملية �أمر
حتوطه ال�شكوك  ...وغالباً ما
تكون �صفة العاملية عنواناً فارغاً
ومفتع ً
ال مثل احلداثة والواقعية
اال�شرتاكية ...والقول بوجود
روابط بني ال ُكتّاب الذين ميثلون
اليوم املرجعيات الطالعة يف
الرواية العاملية – وهم روائيون
متباينون بقدر التباين القائم
ب�ين غ��ارث��ي��ا م��ارك��ي��ز وجنيب
حم��ف��وظ ،ون��ادي��ن غوردامير،
وخو�سيه �ساراماغو « (الثقافة
يف ع�صر العوملة ،مذكور �سابقاً،
�ص .) 76 75-
يف النهاية ال بد من ت�ضافر
جميع جهود املفكرين واملثققفني
والهيئات الر�سمية والأهلية
والأنظمة ال�سيا�سية يف و�ضع
ا�سرتاتيجية معا�صرة حداثوية
ت�ستلهم تراث هويتنا غري املُعيق
للتطور ،وذلك من �أجل التفاعل
مع ثقافات العامل ،مع االحتفاظ
بب�صمة ال��روح ،والنظر بحذر
ل��دع��وات االن��دم��اج املطلق مع
املفاهيم واملجتمعات العوملية.
وال يخفى على �أحد �أن العامل
اليوم يف ظل تنامي احلركات
الإرهابية والتطرف والتع�صب
 ...ب��ات �أك�ثر ان��ط��واء وعزلة
وقلقاً من مفهوم �إدماج الآخر
كلياً مع ثقافته باملعنى ال�شامل
لكلمة ثقافة .ومن هنا نف�سر ملاذا
تتل ّك�أ �أوروبا يف ان�ضمام تركيا
�إىل االحت��اد الأوروب���ي ،كذلك
ن�شوء حركات تع�صبية م�ضا ّدة
لكل ما هو �آخر وافد ،خا�صة
�إذا كان عربياً� ،أو �إ�سالمياً .تُرى
�أين نحن من كل هذا اخل�ضم
املتالطم ؟
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�شعر� /صياد العنزي
�أب��د م��ا تنطفي ن��ار ال��وط��ن وج��ن��ود ت�ضويها

لأن��ك يا وط��ن غ��ايل هديناك العمر باكفان

ي��ه��ون امل���وت لعيون ال��ب�لاد و���س��ور �أرا�ضيها

حميت الدار يف روحي وخليت العمر ني�شان

�أ�صوب عمري يف ر�أ���س العدو وال��دار �أحميها

�شهيد وي�شهد العامل فدائي وكا�سر الطغيان

جلل هذا الوطن ثوب ال�شهادة الروح �أك�سيها

�إذا ما كنت درع للوطن و�شلون �أك��ون �إن�سان

و�إذا ما ا�ست�شهدت روح��ي �أن��ا هالروح ما بيها

لأن��ك يا وطن دمي وحبك يجري بال�شريان

�أن����ا ل��ب�لادي �أح�����ض��ان امل��ن��اي��ا �أرمت����ي فيها

�أن��ا ما �أخيب ظنون البالد وفزعتي برهان

�أن���ا ال��ل��ي للوطن �أم���ه تركها ب��ح��زن ما�ضيها

تركت �أمي على الذكرى و�أنا �أدري قلبها ولهان

�أع����رف �أم����ي �إذا م��ا مل��ل��م��ت را���س��ي بياديها

تثور �أدموعها وت�سقط يديها حت�ضن الأعيان

�أن��ا �أم��ي دوين م�سكينه وغ�يري من يداريها

�إذا حتبيني ي��ا مي��ه را���س��ك �أرف��ع��ي��ه الآن

وال يوطيك �ضيم احل��زن والدمعات �إمحيها

�أذك��ر قلت يا ميه «جت��وع وموطنك �شبعان»

م���وان���ت ق��ل��ت �إن ال�����روح ل���ب�ل�ادك تزكيها

مو �إنت قلت ا�ست�شهد �إذا م�س الوطن عدوان

زرعت فيني النخوة وطمو حاتك ح�صدتيها

بكيت مي��ه يغيابي �أم��ان��ة �أت��رك��ي الأح���زان

وه��ا هي ال�شهادة ط��وق يف �صدرك لب�ستيها

�شهيد وهللي مل��وت��ه وخ��ل��ي هالفخر عنوان

تركت الدنيا مع �أهلي ع�شان ال��دار �أبفديها

وم��ي��دان ال��وغ��ي يذكر ب���أين �أول ال�شجعان

و�أب��وي��ه ���س ��أرح��ن ف��ك��ره وع�برات��ه يخفيها

يحاول يتكم الهم ويك�شف جرحه الكتمان

يبا ال يجرح �إح�سا�سك ق�سى الدنيا وبالويها

يبا ال يهزك غيابي �أنا لأر�ضي �شهيد و�صان

ي��ب��ا رب��ي��ت��ن��ي ب��ل�ادي ع��ل��ى روح����ي اب��دي��ه��ا

يبا باملعركة وليدك وقف مع �صفوة الفر�سان

ت��رب��ي��ن��ي ع��ل��ى ال��ع��زة ون��ف�����س��ي م��ا �أوط��ي��ه��ا

يبا النف�س العزيزة متوت جلل الدين والأوطان

�شهيد وح��ال��ف �أر����ض���ه مي���وت وال يخليها

يغطوين بعلم داري وي�شيلوين على الأمتان

رح��ل��ت وموطني يبقى �شموخه يف معاليها

ودم����ي ط��ه��ر ت��راب��ي ق��ب��ل ي��دف��ن��ي ال��دف��ان

إحدى الصور املشاركة
في مسابقة الشهيد الثقافية

الديوان الأمريي � -ضاحية مبارك العبداهلل  -قطعة � - 7شارع 5
�ص.ب 28717 :ال�صفاة رمز بريدي  13158الكويت  -تلفون - 1888101 :فاك�س25392713 :

