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الوطن قلب.. والذاكرة ضمري

امل�شهد بُرمته ُين�شج مبفردات من حتٍد وُي�شاغ بكلمات من نور ... احل�شود كلها 

تتحرك متعرثة بهزميتها جتاه ال�شمال، والبيارق خفاّقة تزغرد بالأمل، واأرواح 

اخلوف،  وجه  يف  الثابتون  هم  الن�شر  رم��وز   ... الفرح  ركب  تتقدم  الأبطال 

املتجذرون يف الرمل، الراف�شون لالقتالع، الرافعون ل�شورة الوطن، املزهوون 

بَعَلمه ورمله و�شواطئه و�شم�شه وهوائه، املتلفعون بهويته، الرا�شخون يف �شمريه، 

هم �شهداء ملحمة الوجود عندما كان اخليار اأن نكون اأو ل نكون. 

حافظة الذاكرة ناب�شة مبحتوياتها حّية باأحداثها، كل اأجزاء امل�شهد حمفورة 

يف زوايا الوطن، يف اأركانه، يف �شجالت تاريخه وعرب بواباته واأ�شواره واأزقته 

ودكاكينه واأ�شواقه ويف تفا�شيل يومياته ووقائعه ومعاركه واأحزانه، مع تطلعات 

�شيوخه واأحالم �شبابه يف الروؤى والأماين يف العمران واملباين يف عالقات الوفاق 

و�شحنات الغ�شب ويف الآمال املعّلقة على �شرفات العيون. 

من قلب احلنني ينبت ال�شوق ل�شنوات الكفاح ولآمال التطلع والبناء، وعلى وقع 

تاريخ ال�شيادة املثبت على هامة الوطن تتقدم دولتنا العفية يف مدارج ال�شتقالل 

لتاأخذ دورها وت�شيد جمدها، فت�شرع للمحبة نوافذ الأمل وتفتُح لطالبي الأمان 

اأبواب العمل. 
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بقلم : فايزة مانع املانع
fayzaalmane@yahoo.com

وطننا لي�س كالأوطان، ُمنح امتداد غري م�شبوق فت�شامق لي�شمل العامل وتعاظم 

اخُللق  لي�شوا كالقادة فقد �شربوا من منابع  ليكون مركزا لالإن�شانية، وقادتنا 

الفيا�شة فان�شاب اخلري يف ركابهم ويف فعلهم ويف عطائهم، بدءًا من �شباح 

الأول )1756( اإىل �شباح الرابع )2006( مرورًا ب�شباح الثاين )1859( اإىل 

�شل�شلة  اخل��ري،  بنوا�شيها  املعقود  اخلري  �شباحات   ،)1965( الثالث  �شباح 

ال�شري  اأعطر  وراءهم  الوطن خملفني  تاريخ  تعاقبوا عرب  الأخيار  الرجال  من 

واأجمل الأثر، وها هو اليوم قائدنا �شباح الرابع عنوان اخلري ونربا�شه بوابته 

ومفتاحه. 

للن�������شر  �ش������ارة  ولقائدن������ا  لوطنن������ا  املتحدة  الأم������������م  اختي������ار  اإن 

وو�شام للف������خر عّلقه الع������امل على �ش������در الوط������ن فغدا به اأكرب واأ�شبح به 

اأو�ش������ع. 

الدوام  على  لنعطي  العامل  واأم��ام  �شمائرنا  اأم��ام  م�شوؤولون  التميز  بهذا  اإننا 

القدوة، ولنجيب كما اأجاب احلكيم ديوجين�س يوما عندما �شاأله الإ�شكندر عن 

وطنه فقال )وطني العامل وع�شريتي الإن�شانية(.
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م����ه����رج����ان امل����������وروث ال���ش���ع���ب���ي اخل���ام���س

حت��ت رع��اي��ة �صمو اأم���ر ال��ب��اد ال�صيخ ���ص��ب��اح الأح��م��د اجل��اب��ر ال�����ص��ب��اح، افتتح 

ن��ائ��ب وزي����ر ال���دي���وان الأم�����ري ال�����ص��ي��خ ع��ل��ي اجل�����راح، م��ه��رج��ان امل�����وروث ال�صعبي 

الرتاثية  الأح��م��د  �صباح  ال�صيخ  ق��ري��ة  يف  وال��ك��ائ��ن  اخلام�صة  دورت���ه  يف  ال�صنوي 

الديوان  يف  امل�صت�صار  للمهرجان  ال��ع��ام  امل�����ص��رف  بح�صور   ،59 كيلو  ال�����ص��امل��ي  يف 

الأم��������ري حم���م���د ���ص��ي��ف اهلل �����ص����رار ون���خ���ب���ة ك���ب���رة م����ن ك���ب���ار ال�����ص��خ�����ص��ي��ات ، 

اخلليجي،  التعاون  جمل�س  واأبناء  واملقيمني  املواطنني  من  ح�صد  اإىل  بالإ�صافة 

ك���م���ا ح��ظ��ي��ت الح���ت���ف���ال���ي���ة ب���زخ���م اإع����ام����ي خ��ل��ي��ج��ي وع����رب����ي وا�����ص����ع النطاق. 

في قرية صباح األحمد التراثية 

عبـق املكان ..
ص�ف�������ا ص�������الح
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ال��������ق��������ري��������ة ال��������ت��������راث��������ي��������ة م����������ش����������روع وط���������ن���������ي رائ����������د
بهذه املنا�صبة ثمن نائب وزير الديوان الأمري ال�صيخ 

علي اجلراح اأثناء افتتاحه فعاليات املهرجان  دور �صاحب 

ال�صمو اأمر الباد ال�صيخ �صباح الأحمد وحر�صه من خال 

رعاية هذا املهرجان على اإحياء تراث الآباء والأجداد واإتاحة 

اخلليجية  وال�صعوب  الكويتي  ال�صعب  اأب��ن��اء  اأم���ام  امل��ج��ال 

ال��رتاث ال�صعبي الأ�صيل وجت�صيد عمق  للتمتع بجزء من 

العاقات الأخوية بني دول املجل�س، موؤكدًا اأن قرية �صباح 

الأحمد الرتاثية م�صروع وطني رائد جدير بالتقدير.
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اجلراح وجولة يف املعر�ض

بقيام  ا�ستهلت االحتفالية 

ال�سيخ علي  اجلراح بجولة يف 

التعاون  متاحف دول جمل�ض 

التي  القرية  اخلليجي داخ��ل 

العام بعد  مت تد�سينها ه��ذا 

املنظمة  اللجنة  �سيدت  اأن 

مبنى خا�ساً لكل دولة لعر�ض 

اأن�سطتها الرتاثية ومتاحفها 

اأ�سواقها القدمية  ومناذج عن 

للمملكة  تابعة  ومنها متاحف 

و�سلطنة  ال�سعودية  العربية 

املتحف  اإىل  اإ���س��اف��ة  ع��م��ان، 

الكويتي، حيث قام باالطالع 

على اأهم املعامل الرتاثية لكل 

امل�ساركة  بهذه  دول��ة، م�سيداً 

اخلليجية التي توؤكد على وحدة 

اأبناء  ب��ن  وال��ت��الح��م  ال�سف 

ال�سيخ  اأي�سا وا�سل  اخلليج. 

علي اجلراح تفقد الكثري من 

التي  االأخ��رى  القرية  مرافق 

ال�سياحية  امل��واق��ع  تعترب من 

تراثياً  ال��ت��ي حت��م��ل ع��ب��ق��اً 

م�ساحتها  ومتتد  وتاريخيًا، 

الكيلومرتات، مت�سمنة  ملئات 

الع�سرية  ال��ع��ن��ا���س��ر  ك��اف��ة 

االأ�سا�سية، من متاحف تراثية، 

واأ�سواق �سعبية قدمية، واألعاب 

 اأط���ف���ال �سناعية ومطاعم

 ومقاٍه، وبحرية.

واأث��ن��ى على جهود جميع 

القائمن على ه��ذه القرية 

الرتاثية الإظهارها ب�سكل متميز 

يليق با�سم الكويت، متمنياً 

التوفيق للم�ساركن يف خمتلف 

امل�سابقات. 

البحرية  وع��ل��ى ���س��ف��اف 

القرية  التي تزين  ال�سناعية 

ال��رتاث��ي��ة وا���س��ل املهرجان 

اجل�����������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�����������������������������������ق�����اف�����ة اخل����ل����ي����ج����ي����ة
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فعالياته حيث قّدمت فرقة 

ال�سعبية  ال��ك��وي��ت��ي  اجل��ي�����ض 

للعر�سة فقرة مميزة خالل 

ا�ستقبال نائب وزي��ر �سوؤون 

ال�سيخ على  االأمريي  الديوان 

اجلراح وامل�ست�سار يف الديوان 

االأم����ريي حممد �سيف اهلل 

ا�ستمتع اجلميع  ���س��رار، كما 

كان  كما  ال�سيوف،  برق�سة 

ه��ن��اك ع��ر���ض ج����وي مميز 

ملجموعة من ال�سباب، حاملن 

الكويت املرفرفة  اأعالم دولة 

واملحلقة اإىل ال�سماء تتو�سطها 

�سورتا �سمو اأمري البالد و�سمو 

ويل العهد.

وياأتي املهرجان هذا العام 

يف حلته اجل��دي��دة مب�ساركة 

ال�سعبية  الفرق  جمموعة من 

 5600 اأف��راده��ا نحو  ي�سل 

امل���وروث  ف��ن��ون  مت�سابق يف 

وال����ربي، مت�سمناً  ال��ب��ح��ري 

الرتاثية  االأن�سطة  الكثري من 

والثقافية املنوعة واملمتدة على 

مدار 70 يوماً، منها على �سبيل 

امل��ث��ال ال احل�سر مناف�سات 

البحري،  الفرو�سية واملوروث 

ومناف�سات فئة االأغنام اإ�سافة 

اإىل م�سابقات فئة الطيور التي 

 2800 اأك��ر من  اإىل  و�سلت 

مت�سابق. ناهيك عن امل�سابقات 

اخل��ا���س��ة ب���االإب���ل ال��ت��ي لها 

خ�سو�سيتها و�سعبيتها اجلارفة 

بن اأبناء دول جمل�ض التعاون 

نهاية  اخلليجي، كما مت  يف 

بالفعاليات  ال��ري  املهرجان 

اإع���ط���اء اجل���وائ���ز املجزية 

للفائزين باملراكز االأوىل دعماً 

ال�سمو  من �ساحب  وت�سجيعاً 

اأمري البالد لهواة تراث االآباء 

واالأجداد.

ش�����������رار:  املهرجان مكرمة أميرية سامية
اهلل  �سيف  االأم��ريي حممد  الديوان  يف  امل�ست�سار  اأك��د 

بتطويره  واهتمامه  للمهرجان  االأم��ري  �سمو  دعم  اأن  �سرار 

جعل قرية ال�سيخ �سباح االأحمد الرتاثية قبلة لهواة الرتاث 

ولالأ�سر والعائالت الكويتية واخلليجية ، ف�سال عن املقيمن 

على اأر�ض الكويت لال�ستمتاع مبرافقها واالأن�سطة التي تقام 

بها، وبروعة الروح ال�سعبية التي تكتنف هذا املكان اجلميل 

اأن  اإىل  م�سرياً  ال��رتاث.  بعبق  املفعمة  املتناغمة  بتفا�سيله 

الزائر للقرية ي�ستطيع اأن ينتقل من مكان اإىل اآخر، ومن اأثر 

اإىل اأثر، ومن تراث اإىل تراث، ومن حتفة اإىل حتفة ، الفتا 

اإىل اأنها فر�سة اأي�سا للتعرف على ح�سارات دول اخلليج من 

خالل زيارات املتاحف اخلليجية املقامة.

املهرجان  يف  العاملن  وكافة  امتنانه  عن  �سرار  وعرب   

ل�سمو االأمري على هذه املكرمة ال�سامية التي اأدخلت م�ساعر 

البهجة وال�سرور يف نفو�ض زائريها. موؤكدا اأن هذا التفاعل 

اآبائهم  الكبري من قبل مواطني اخلليج يثبت تعلقهم برتاث 

واأجدادهم.

خ�سو�سية ومتيز

يتاأملون املعرو�سات

ال�سيخ علي اجلراح وامل�ست�سار حممد �سيف اهلل �سرار

املوروث يجمعهم
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الوطن
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الوطن
ل  يستد
عـــــــى 
الوكيل املساعد في الديوان األميري - مدير عام مكتب الشهيدعشاقه

بقلم : فاطمة أحمد األمير

اأت�ض��فح وجوههم وجها وجها، من هناك خالل معابر ال�ضياء يتجمعون ويتدفقون عرب كنوز 

الذاكرة، تلك الكنوز املرتعة باأهم اإجنازات الوطن يوميه الثمينني - عيدي الوطن - يوم اال�ضتقالل 

ويوم احلرية .. وجودهم حتمي و�ضورهم متالأ �ضاحات الوطن، والقلوب املحبة ال تخطئ اآثارهم 

اأبداً . 

رمال الوطن تعبق ب�ضذاهم وهواوؤه يردد �ضدى ن�ضيدهم وعرب �ضفحات االأيام ال يحلو الفرح 

اإال بتذكرهم .. ب�ضماتهم يف كل مكان، فالوطن ي�ضتدل على ع�ضاقه، واملكان يتعاطى معهم اأنخاب 

الع��ّز فهم من مينحه قوته وثباته وا�ض��تمراره، هم املداميك التي توؤكد وجوده وحتمي ح�ض��وره 

وترفد ذاته .. الوطن يغدو بهم اأجمل واأكمل .. كٌل منهم مدر�ض��ة ُتعّلم التفاين وُتعطي درو�ض��ًا يف 

الت�ضحية ومناهج يف الوفاء واالإتقان .. االأوطان ي�ضنعها االإخال�ص والرجال االأنقياء .. هم ال�ضياج 

والبناء، هم من ُيعطي الوطن اأبعاداً واآفاقًا في�ضبح بهم ومعهم اأرحب واأ�ضمل واأعمق . 

اأرواحهم م�ضاعل النور وت�ضحياتهم قناديل الوفاء، اأما ذاكرة الوطن املمتلئة بهم فهي االأمانة 

الك��ربى التي حتملها االأجيال عرب تعاقب االأزمان تذكرنا دائمًا اأن االأر�ص �ض��نو الروح واأن املجد 

ال يليق اإال بال�ضرفاء وال�ضهداء . 

اأفراحنا هذا العام م�ض��اعفة فنحن نقف على قمم العطاء امُلثلى فالعامل اأ�ض��در حكمه ومنح 

وطننا �ضرف التمثيل االإن�ضاين يف اأعلى مدارجه ويف اأنبل جتلياته، ومنح اأمرينا امُلفدى ال�ضيخ �ضباح 

االأحمد رتبة القائد االأ�ضمى، وحرّي بنا نحن اأبناء هذه االأر�ص االإن�ضانية اأن نرتقى مل�ضتوى هذا 

االختيار لنثبت للعامل اأن حريتنا التي �ضاهم العامل معنا يف ا�ضرتدادها بعد اأ�ضهر االحتالل ال�ضبعة 

انت�ضار �ضامخ لكل قيم ال�ضالم واالأمن واندحار �ضامل لكل قيم الطغيان والغدر، واأن الكويت كدولة 

ووطن قيمة خريية �ضامية جديرة باأن يقف العامل كله معها واأن يعرتف ب�ضمو ورقي ر�ضالتها .
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الكويت،  يف  اأوب�����������رايل  ع���م���ل  اأول  ل���ت���ق���دمي  ال���ع���م���ل  ي����ج����ري 

ع��رب��ي��ا، يحمل  وال���ث���اين  ن��وع��ه خليجيا  م���ن  الأول  ي��ع��د  ح��ي��ث 

ك���وي���ت���ي���ن« وي����ه����دف لتخليد  ن���ب���ق���ى  »اأوب����������را دي���������رة..  ع����ن����وان 

ذك����رى ���ش��ه��داء ال��ك��وي��ت، وه���و ح���دث ك��ب��ر و���ش��ام��ل وم��ت��ن��وع من 

واملو�شيقى،  الأوب������رايل،  والتمثيل  امل�����ش��رح��ي،  ال��ت��األ��ي��ف  ن��اح��ي��ة 

والفوتوغراف. وال��ر���ش��م  ���ش��اءة  والإل والأزي����اء  وال��دي��ك��ور  وال�شعر 

د. علي العنزي

أوبرا ديرة.. 

الُوّد ُكلُُّه
الت�أليف املو�شيقي لر�شيد 

الن�ص علي  البغيلي، موؤلف 

العنزي ويت�شدى للإخراج  

العبداملح�شن مب�ش�ركة  فهد 

لُب�نة  العربية  ال�شوبرانو  من 

الع�زفني  القنط�ر و)بع�ص( 

ال��ذي��ن �شتتم  ال��ه��ول��ن��دي��ني، 

للعزف على  اال�شتع�نة بهم، 

التي ال يوجد �شمن  االآالت 

االأورك�������ش���را ال��ك��وي��ت��ي��ة من 

اأوبرا  يعزفه�. ويعتمد عمل 

بن�ئه وتكوينه على  دي��رة يف 

املع�يري الع�ملية وفق امل�شتوى 

املو�شيقي وامل�شرحي، �شمن 

�ش��شية  االأ )ال��ث��ي��م��ة(  ف��ك��رة 

وبرا ديرة وطنية منبثقة من  الأ

ثيمة اال�شت�شه�د دف�ع� عن 

الوطن.

الق�ئمون على   واأع���رب 

العمل االأوبرايل )اأوبرا ديرة.. 

نبقى كويتيني( ع��ن عظيم 

ال�شكر واالم��ت��ن���ن ل�ش�حب 

ال�شيخ  ال��ب��لد  اأم��ري  ال�شمو 

�شب�ح االأحمد اجل�بر ال�شب�ح 

حفظه اهلل ورع����ه لتكرمه 

العمل معتربين ذلك  برع�ية 

ت�شريف� وتكليف� كبريين لهم.

الق�ئمون على     واأك���د 

العمل يف ت�شريح�ت ملجلة 

اأن ه����ذا العمل  ال���ه���وي���ة  

االأوبرايل ي�أتي مبجهود كويتي 

ول من نوعه  خ�ل�ص ويعد االأ

خليجي� كعمل حديث كبري 

و�ش�مل متنوع يجمع فنون 

الت�أليف امل�شرحي واملو�شيقى 

االأوبرالية والغن�ء والتمثيل 

وال�شعر والديكور امل�شرحي 

الب�شرية واالأزي����ء  والفنون 

�ش�ءة والر�شم. واالإ

ال��ق���ئ��م��ون على  وث���م���ن 

الق�ئمون على االأوبرا

نشاط مكتب
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الذي  الكبري  الدعم  االأوب��را 

الق��وه م��ن قبل معايل وزير 

����س���وؤون ال���دي���وان االأم����ريي 

االأحمد  نا�سر �سباح  ال�سيخ 

اجلابر ال�سباح ومعايل نائب 

وزير �سوؤون الديوان االأمريي 

ال�سباح  ال�سيخ علي اجلراح 

لت�سهيل مهمتهم الوطنية لهذا 

االإجناز الفني والثقايف لدولة 

الكويت.

الوكيل امل�ساعد  وق��ال��ت 

ال�سهيد  العام ملكتب  املدير 

فاطمة اأحمد االأمري اإن عمل 

)اأوبرا ديرة.. نبقى كويتين( 

ياأتي عرفاناً وتقديرا لت�سحيات 

الكويت، فهو ملحمة  �سهداء 

ن�ستذكر عربها  فنية وطنية 

اأرواح ال�سهداء الطاهرة التي 

�سحت فداء للوطن.

اأنه  و�سددت االأمري على 

ال�سهيد  لنا كمكتب  »ف��خ��ر 

القيام بهذا العمل من منطلق 

الواجب جتاه �سهدائنا الكرام 

وذويهم الذين نفخر ببطوالتهم 

لتبقى كويتنا  التي �سجلوها 

الغالية حرة اأبية«.

»اأن مكتب  واأ����س���اف���ت: 

ك��ل ع��ام على  ال�سهيد داأب 

القيام بعمل يحر�ض فيه على 

م�ساركة ال�سباب الكويتي 

الفنية  ب��االأع��م��ال  لالإ�سهام 

الوطنية  الروح  الوطنية لبث 

فيهم اإبرازا لوجه دولة الكويت 

احل�ساري والثقايف«.

واأع����رب����ت االأم������ري عن 

خال�ض ال�سكر والتقدير ملقام 

اأمري  ال�سمو  ح�سرة �ساحب 

االأحمد  ال�سيخ �سباح  البالد 

ال�سباح حفظه اهلل ورعاه، 

ال�سامية لهذا  على رعايته 

الذي  الفني والوطني  العمل 

يليق  اأن يكون مب�ستوى  اآم��ل 

بهذه الرعاية مثمنة لوزير 

�سوؤون الديوان االأمريي ال�سيخ 

نا�سر �سباح االأحمد اجلابر 

ال�سباح  ولنائب وزير �سوؤون 

الديوان االأمريي ال�سيخ علي 

اجلراح ال�سباح الدعم الكبري 

ال�سهيد  اأعمال مكتب  لكافة 

ور�سالته.

العمل ملحمة من  وه��ذا 

اأع���رب ع��ن امتناين  خاللها 

بالذكر  واأخ�������ض  و���س��ك��ري 

راعي العمل االأوب��رايل �سمو 

ال�سيخ �سباح  ال��ب��الد  اأم���ري 

ال�����س��ب��اح، حفظه  االأح���م���د 

يوؤكد دوره  الذي  اهلل ورعاه، 

بتبني ورعاية مثل  االإن�ساين 

الوطنية، حيث  امللحمة  هذه 

العمل حكاياته من  ي�ستوحي 

الكويت  وحي حكايا �سهداء 

عامة، مبا فيها ملحمة بيت 

ال�ساعر  القرين، وا�ست�سهاد 

فايق عبداجلليل، وجمموعة 

اأخرى من اأبناء الكويت، ممن 

باأرواحهم.  اف��ت��دوا الكويت 

وك�سف اأن امل�سروع ينطلق من 

توجيهات االأمري، وقوله املاأثور 

ال��وط��ن احلقيقية  ث��روة  »اإن 

تكمن يف �سبابه، فهم عدته 

وعماده واأمله يف بناء حا�سره 

وم�ستقبله«، م�ستذكرين حر�ض 

الدائم على االبتهال  �سموه 

اإىل املوىل عز وجل اأن يتغمد 

بوا�سع رحمته ومغفرته �سه�داء 

االأب����رار، وي�سكنهم  الكويت 

د. ر�سيد البغيليد. علي العنزيد. فهد العبداملح�سن

فاطمة االأمري
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ف�سيح جناته، وينزلهم منازل 

ال�سهداء.

»اأوب����را ديرة«   وم�����س��روع 

بنب�ض  ارت��ب��ط  م��ن  اأن  ي��وؤك��د 

االأر�ض ورائحة الرتاب ومت�سك 

بجذور الوطن والتاريخ ودافع 

ب��ك��ل اإخ��ال���ض وث��ب��ات ونال 

�سرف ال�سهادة، اختار اخللود 

يف رحاب �سماء الكويت االأبية، 

ومن هنا، فاإن م�سروع »اأوبرا 

نبقى كويتين« ي�سلط ال�سوء 

على اأن ال�سعب الكويتي يدرك 

والفداء،  الت�سحية  معنى 

التي تعلمناها  امل��ع��اين  تلك 

التي  ال��ك��وي��ت،  م��در���س��ة  يف 

اأن حياة من �سبقنا  علمتنا 

اأبداً،  تنتهي  ال�سهداء ال  من 

واأن �سلتهم بوطنهم ال تنقطع، 

فال�سهداء الذين هم اأحياء عند 

نن�سى من  ربهم يرزقون، لن 

اأجل �سيادة  �سحى منهم من 

وا�ستقالل وح��ري��ة الوطن، 

اأوفياء لهم وملاآثرهم  و�سنظل 

التي تركوها لننهل منها قيماً 

ودرو�ساً وطنية تكر�ض املعنى 

الفعلي حلب الوطن اإننا نعلم 

اأولت  ال��ق��ي��ادة احلكيمة  اأن 

ال�سهداء االهتمام  عائالت 

االأكرب، رعاية ل�سوؤون اأ�سرهم، 

ال�سهادة  اأن  رائدها يف ذلك 

اأي�ساً  طريق اخللود، ونعلم 

الدولة بتخليد  مدى اهتمام 

ذكرى �سهدائنا االأبرار، ووجود 

ال�ساأن يف  بهذا  اإدارة خا�سة 

ال�سهيد. وج��اء هذا  مكتب 

النور بالتعاون  املقرتح ليلقى 

االأمريي ومكتب  الديوان  مع 

للنتائج  حتقيقًا  ال�سهيد، 

النبيلة التي ت�سعى الدولة 

اأي�سا كفنانن  اإليها، ون�سعى 

اأكادميين ومو�سيقين كويتين 

ع��رب م�����س��روع »اأوب����را نبقى 

لتاأكيدها، وا�سعن  كويتين« 

اأي�����دي اجلميع  اأي��دي��ن��ا يف 

ال�سامي،  الغر�ض  لهذا  �سعياً 

اأهداف  اأهم  الأحد  وحتقيقاً 

الدولة التنموية واإ�سرتاتيجيتها 

الوطنية لبناء االإن�سان، حيث 

يقدم يف احتفاالت االأعياد 

الوطنية املقبلة يف فرباير 

 .2015
فاأوبرا ديرة عمل اأوبرايل 

ول من نوعه  كويتي يعد االأ

خليجيا والثاين عربياً.

وبالن�سبة لدار االأوبرا يف 

اأو فرقة االأورك�سرتا  م�سر 

اأو مبنى االأوب��را يف  العمانية 

ك��ات��ارا قطر، فهما تدعوان 

فرقا اأجنبية لتقدمي االأعمال 

العاملية الرفيعة، حيث  تعزف 

نشاط مكتب

اأثناء الربوفات
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االأورك�����س��رتا املحلية،  العمل 

�سواء كانت م�سرية اأو ُعمانية، 

دي���رة( فالن�ض  )اأوب����را  اأم���ا 

كويتي، والتلحن كويتي من 

البغيلي،  ت��األ��ي��ف د. ر�سيد 

واالإخ��راج كويتي من قبل د. 

فهد العبداملح�سن.

وحت��ك��ي اأوب���را دي���رة عن 

ملحمة ال يت�سع املقام الإزاحة 

ال�ستار عن كامل تفا�سيلها، 

لكنه – حتما – ي�ستوحي ثيمته 

من وحي حكايا جمموعة ممن  

باأرواحهم،  اف��ت��دوا الكويت 

الكويت  اأث��ن��اء ح��رب حترير 

من الغزو ال�سدامي يف العام 

ال�سهيد  1990، مب��ن فيهم 
ال�ساعر فايق عبداجلليل، 

القرين،  واأبطال ملحمة بيت 

اأخرى من �سهداء  وجمموعة 

الكويت. واأعتقد اأن هذا العمل 

الدور  م��ن  االأوب�����رايل ج���زء 

االأكادميين  للفنانن  الوطني 

واملو�سيقين الكويتين.

فاملوؤلف املو�سيقي د. ر�سيد 

البغيلي يرى هذا العمل يعد 

اأول جتربة كويتية يف تقدمي 

ع��م��ل اأوب�����رايل، وم���ا مييزه 

اأن مو�سوعه كويتي، حيث 

نخلد م��ن خ��الل��ه بطوالت 

الكويت.  ���س��ه��داء  وم��الح��م 

االأوب����را،  م��ن  النمط  وه���ذا 

ي��اأت��ي ب��روؤي��ة ج��دي��دة؛ اأعني 

االأوبرا  اأن��ه يجمع بن منط 

املعروف القائم على اجلمع بن 

االإمكانيات ال�سوتية، باأ�سلوب 

اإيطايل،  اأوب������رايل  غ��ن��ائ��ي 

ب���)البيلكانتو(…  ي��ع��رف 

مب�ساحبة روؤية فنية واأ�سلوب 

 مو�سيقي غ��ن��ائ��ي �سرقي.

ف���االأوب���را ت��ق��وم ع��ل��ى حلن 

اأج���د ملحمة  وح��ك��اي��ة، ومل 

م��ل��ح��م��ة �سهداء  ت�����س��اه��ي 

الكويت وق�س�ض بطوالتهم 

وت�سحياتهم، لهذا ال�سبب 

فقد مت بناء العمل من وحي 

التي كتبها هوؤالء  الق�سائد 

االأبطال، ويف مقدمهم ال�ساعر 

ال�سهيد فايق العبداجلليل 

اأن  ال�سعراء، بعد  وغريه من 

الكويت بفنهم. وهذه  ف��دوا 

االأوبرا، �ستتكون من اورك�سرتا 

�سيمفوين كويتي، يقودهم 

املاي�سرتو ا�ستاين �ساڤينريز.. 

مب�ساركة عازفن من عدة دول، 

نذكر منها هولندا وفرن�سا 

واأملانيا وبلجيكا، وال�سقيقة 

م�سر، وهو ما يوؤكد اأن االأوبرا 

فن عاملي.. حيث �ست�ستمعون 

اإىل املو�سيقي الكويتي يعزف 

اإىل ج���وار �سقيقه العربي 

ونظريه االأوروبي.

اأوب����را ديرة  اأن  م���وؤك���داً 

�ستحمل نف�سا مو�سيقيا كويتيا، 

االأوب���را  ف���اإن  تعلمون  وك��م��ا 

مو�سيقية �سيمفونية، وتتطلب 

�سعراً غنائيا وجدانيا، بغر�ض 

التعبري عن كل ما يتعلق بثيمة 

ال�سهادة من عواطف وم�ساعر 

اإن�سانية خال�سة من ُحزن اأو 

فرح، ولهذا فاإن العمل يت�سمن 

ق�سائد لل�ساعر ال�سهيد فايق 

عبداجلليل، وال�ساعر الغنائي 

الكويتي حامد �سبيب البغيلي، 

وقد حلنت هذه االأ�سعار ب�سكل 

�سيمفوين، م�����س��وًرا لذات 

ال�ساعر وم�ساعره.

العبد  امل��خ��رج فهد  اأم���ا 

املح�سن فقال: نقف هنا اليوم 

ع��ن امل�سهد  بثبات، تعبرياً 

االإن�سانية،  احل�ساري لكويت 

القائد  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 

البالد  اأم��ري  االإن�ساين �سمو 

ال�سيخ �سباح االأحمد اجلابر 

ال�سباح حفظه اهلل ورعاه. 

اأثناء الربوفات

الفنان خالد اأمن والفنان حممد احلملي
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اأع���رب ه��ن��ا، بهذه  اأن  واأود 

املنا�سبة، عن ال�سعادة باأن دولة 

الكويت ال تزال و�ستظل منارة 

ح�سارية م�سعة، وحا�سنة 

اإن�سانية متاألقة ملختلف الفنون 

والثقافات. اإننا اليوم وبالتعاون 

مع مكتب ال�سهيد نطلق جتربًة 

فنية جديدة نوؤكد من خاللها 

الدور احل�ساري للكويت الذي 

ال����رواد، م�ستمدين  اأ�س�سه 

ال�سموخ والوعي من �سهداء 

االأب��رار، وبعد رحلة  الكويت 

ل�سهور  ال��ت��اأم��ل واالع��ت��ك��اف 

الو�سول مللحمة  طويلة بغية 

فنية وطنية الئقة، جاء الوقت 

لالإعالن عن فكرة تد�سن اأول 

املقايي�ض  اأوب��را كويتية، وفق 

اآخذين يف االعتبار  العاملية، 

الهوية الكويتية، لتكون »دراما 

مو�سيقية �سمفونية«، يتم من 

االأوب���را  خاللها تطويع ف��ن 

الكويتية، مع  وللثقافة  للبيئة 

االلتزام باملعايري واملوا�سفات 

العاملية على م�ستوى  الفنية 

جميع العنا�سر الفنية لالأوبرا 

ال��ت��ي �ستقدم جت��رب��ة فنية 

حديثة وجريئة، حيث مت تطويع 

للبيئة اخلليجية  وب��را  االأ فن 

اأعني  ال��ك��وي��ت��ي��ة؛  وللثقافة 

اأن��ه مت مو�سيقيا م��زج فنون 

االأورك�سرتا  البحر والرب مع 

�سيمفوين وعمدنا كذلك اإىل 

ا�ستخدام املادة ال�سعرية �سمن 

تكنيك الكتابة امل�سرحية، 

املو�سيقي  املوؤلف  كما اعتمد 

على ق�سائد كويتية لتغنى 

اأما  وب��رال��ي��ة.  االأ بالطريقة 

زي���اء  الديكور امل�سرحي واالأ

فمن املوروث ال�سعبي امل�ستمد 

البيئة الكويتية، ولكن  م��ن 

اأن  باأ�سلوب فل�سفي. متمنياً 

ي�سكل حدث اأوبرا ديرة نقطة 

ت��اري��خ احلركة  م�سيئة يف 

الفنية يف الكويت، وانطالقة 

جديدة ت�ساف لالإرث الثقايف 

الرواد  ال��ذي �سعى  والفني 

للم�ساهمة  لتكوينه ومتكينه 

يف بناء االإن�سان. 

وبالن�سبة مل�ساهدي االأوبرا 

التي �ستعر�ض بتاريخ 22 و 23 

و 24 فرباير املقبل، �ستكون 

هناك مقاعد خم�س�سة لكبار 

الزوار واأخرى الأهايل ال�سهداء 

اأعلم  واأنا  والبقية للجمهور، 

االأوب���را ع��ادة من  اأن ع�ساق 

النخبة الثقافية، حيث اإن هذا 

الفن، يتطلب امتالك عوامل 

املعرفة والتدقيق والتمحي�ض 

واالأملعيِة حتى يتذوق املرءُ ما 

مييزها من مو�سيقى، موؤكداً 

البغيلي، يقدم  اأن د. ر�سيد 

عمال ذا �سبغة كويتية تر�سي 

اأن  النخبة م��ن دون  ذائ��ق��ة 

تفر�ض االنف�سال عن عاّمة 

النا�ض اجلديرين مب�ساهدة 

الفن، واعتالء مكانة تذوق 

اجلمال.

وي���ش���ت���رك ف����ي العمل 
مت��ث��ي��ا وغ���ن���اء وعزفا 
ن��خ��ب��ة م���ن امل���ب���دع���ن: 

املمثلون يف اأوبرا ديرة: 

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

املغنون يف اأوبرا ديرة: 

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

ون��������������خ��������������ب��������������ة أخ�����������������������������������رى م�������ن 
امل�������وس�������ي�������ق�������ي�������ن ال�����ك�����وي�����ت�����ي�����ن

نشاط مكتب

فاطمة االأمري وهناء الزيد

الفنان خالد اأمن والفنانة غدير ال�سبتي
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مـــــــاذا مييــــــز 

)             ....  نبقى كويتيني (

اأوبرا ديرة عمل اأوبرايل كويتي يعد   •
ول من نوعه خليجيا والثاين  الأ

اإىل فن  عربيًا، حيث مل ي�صبقه 

الأوبرا �صوى اأوبرا عايدة.

اأوب�����را دي���رة ع��م��ل ك��وي��ت��ي حديث   •
ك��ب��ر و���ص��ام��ل، م��ت��ن��وع م��ن حيث 

امل�����ص��رح��ي، املو�صيقى  ال��ت��األ��ي��ف   :

الأوب����رال����ي����ة، ال��غ��ن��اء الأوب�������رايل، 

التمثيل الأوبرايل، ال�صعر، الديكور 

امل�صرحي، الفنون الب�صرية، الأزياء، 

�صاءة، الر�صم. الإ

جميع عنا�صر العمل كويتيون بقيادة املوؤلف املو�صيقي د.   •
ر�صيد البغيلي واملخرج فهد العبداملح�صن وموؤلف الن�س 

امل�صرحي د. علي العنزي، وهناك ا�صتعانة حمدودة ببع�س 

العازفني لاآلت املو�صيقية التي ل يوجد من بني الكويتيني 

ب��ال��ع��زف عليها، حيث تتكون الأورك�صرتا  اخت�صا�صيون 

�صيمفوين من 60 عازفًا.

يعتمد عمل اأوبرا ديرة يف بنائه وتكوينه على املعاير العاملية   •
على امل�صتوى املو�صيقي وامل�صرحي.

يعد عمل اأوبرا ديرة جتربة فنية حديثة وجريئة، حيث مت   •
وبرا للبيئة اخلليجية وللثقافة الكويتية. فعلى  تطويع فن الأ

م�صتوى املو�صيقى مت مزج فنون البحر والرب مع الأورك�صرتا 

�صيمفوين، كذلك مت ا�صتخدام املادة ال�صعرية �صمن تكنيك 

الكتابة امل�صرحية. وكذلك اعتمد على ق�صائد كويتية لتغنى 

زياء من  وبرالية. كذلك الديكور امل�صرحي والأ بالطريقة الأ

املوروث ال�صعبي امل�صتمد من البيئة الكويتية.

وبرا ديرة وطنية منبثقة من  �صا�صية لأ الفكرة اأو الثيمة الأ  •
اأهمية ال�صت�صهاد يف �صبيل الوطن، حماكية  جتربة حترير 

دولة الكويت من الحتال. 

العطرة  ال�صرة  واملو�صيقي من  امل�صرحي  التاأليف  انطلق   •
ل�صهداء الكويت وحكاية بطولتهم وت�صحياتهم للوطن، ومت 

ال�صتفادة من املادة ال�صعرية التي تركها ال�صهداء اأنف�صهم، 

ونخ�س بالذكر ال�صاعر ال�صهيد فايق عبداجلليل وال�صاعر 

حامد �صبيب البغيلي.

)أوبرا ديرة .. نبقى كويتين(
عنوان العمل:

)أوب��������������������������������را دي�����������������������رة .. ن��������ب��������ق��������ى ك�������وي�������ت�������ي�������ن( 

)درام������������������ا م�����وس�����ي�����ق�����ي�����ة س�����م�����ف�����ون�����ي�����ة - وط�����ن�����ي�����ة(

االإ�سراف العام: 

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

يراأ�ض فريق العمل:

الوكيل امل�ساعد بالديوان االأمريي مدير عام مكتب ال�سهيد

األم������������������������������ي������������������������������ر ف������������������������������اط������������������������������م������������������������������ة  أ. 

فريق العمل:

موؤلف الن�ض امل�سرحي: 

ال����������������������������ع����������������������������ن����������������������������زي ع����������������������������������ل����������������������������������ي  د. 

املوؤلف املو�سيقي ل�� االأوبرا: 

ال�����������������ب�����������������غ�����������������ي�����������������ل�����������������ي رش�����������������������������������ي�����������������������������������د  د. 

خمرج اأوبرا ديرة: 

د. ف�����������������������ه�����������������������د ال�������������������ع�������������������ب�������������������داحمل�������������������س�������������������ن

م�سمم الديكور: 

امل��������������������������ه��������������������������ن��������������������������ا  ح��������������������������������������س��������������������������������������ن  د. 

ت�سميم االأزياء: 

د. اب����������������������������ت����������������������������س����������������������������ام احل������������������������������م������������������������������ادي

م�سمم االإ�ساءة واملوؤثرات: 

أمي���������������������������������������������������������ن ال��������������������������ع��������������������������ب��������������������������دال��������������������������س��������������������������ام

االإخراج التلفزيوين: 

ال���������������������������زن���������������������������ك���������������������������وي م����������������������ح����������������������م����������������������د  د. 

معر�ض اأوبرا ديرة امل�ساحب للعمل االأوبرايل: 

ال���������������������������رش���������������������������ي���������������������������دي خ���������������������������������ل���������������������������������ود  د. 

االإعداد واملتابعة الفنية:

د. ف����اض����ل امل�����وي�����ل - د. ب�������در م����ل����ك آل ه����ي����د - د. ح����س����ن احل���ك���م
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السور

سّطرا ملحمة والء وف���داء

بـدر ولــؤي 

الشـــايجـــي.. 

رحلة دم مشرتكـة

م�����ن الأه����م����ي����ة مب����ك����ان احل�����دي�����ث عن 

ال�صايجي  ع��ب��دال��رزاق  ب��در  ال�صهيدين 

ال�����ص��اي��ج��ي معًا،  ع���ب���دال���وه���اب  ول������وؤي 

����ص���يء ق���د ربطتهما  لأن��ه��م��ا ق��ب��ل ك���ل 

وقد  اأبناء عمومة،  فهما  القرابة  �صلة 

التي  احل��م��ي��م��ة  ال�����ص��داق��ة  جمعتهما 

تعود اإىل طفولتيهما، واأخرًا قدرهما 

اأن يلقى القب�س عليهما معًا من قبل 

يتكفل  واأن  ال��غ��ا���ص��م  ال��ع��راق��ي  امل��ح��ت��ل 

بالق�صاء عليهما معًا. 

كتب :

د. نايف عبداهلل ال�ضمروخ
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وهك���ذا ترافق���ا يف احلياة، 

اال�ست�سه���اد،  االأ�س���ر، ويف  ويف 

وله���ذا �سيتم اجلم���ع بينهما يف 

هذه احليثية!

 قب���ل الول���وج يف اخلو����ض 

عن �سريتيهما وم���ا يتعلق باأهم 

االأعم���ال الت���ي قام���ا به���ا �سد 

املعلوم���ات  اأن  نوؤك���د  الغ���زاة، 

التي بن اأيدين���ا عن ال�سهيدين 

�سحيح���ة لدرج���ة كب���رية، على 

الرغ���م من اجله���ود التي بذلها 

اأقرباوؤهما من تعاون وما قام به 

مكتب ال�سهيد من ح�سن متابعة 

وبح���ث م�سك���ور وذل���ك لتباعد 

الزمن بن اليوم الذي األقي فيه 

القب����ض عليهما اإب���ان االحتالل 

لدول���ة الكويت والذي يعتقد اأنه 

يف ي���وم ما من �سهر نوفمرب من 

�سنة 1990 م وبن تاريخ اإعالن 

الوف���اة ب�سكل ر�سم���ي يف �سهر 

اأغ�سط����ض 2008 م اأي قراب���ة 

عقدين من الزمان! 

بدر عبدال���رزاق ال�سايجي، 

اأك���رب �سن���اً م���ن ل���وؤي، فهو من 

مواليد 1969م التحق باجلي�ض 

الكويتي بالكلية الع�سكرية التي 

كان يحل���م بااللتح���اق به���ا وقد 

حتقق حلمه وتخ���رج فيها قبيل 

الغزو.

اأما ابن عمه لوؤي عبدالوهاب 

فه���و من مواليد 1971 م فحن 

احت���الل العراقي���ن الكويت، مل 

يكن اأنهى درا�سته الثانوية، قرر 

االحتفال  احلميمان  ال�سديقان 

مع���اً بح�سول بدر عل���ى �سهادة 

التخ���رج يف الكلية الع�سكرية يف 

دول���ة الكويت وقد ان�سم اإليهما 

بع�ض االأ�سدق���اء و�سافروا اإىل 

تايلن���د لق�س���اء اإج���ازة ال�سيف 

هناك.

وملا �سمع���وا بالغزو العراقي 

قطعوا اإجازتهم، ملبن الواجب 

للعودة �سريعاً اإىل الوطن.

واإن كن���ا ال نعل���م الكيفي���ة 

الت���ي دخال به���ا الكوي���ت، اأول 

م���رة، اأثن���اء االحت���الل قادمن 

م���ن االإج���ازة لكنهم���ا عل���ى اأي 

حال »لوؤي وب���در« قد دخال براً 

واجته���ا اإىل منطق���ة الرو�س���ة 

 يف مدينة الكوي���ت »العا�سمة«،

 حيث اأ�سرة بدر ال�سايجي.

ومن���ذ اأن وط���اأت اأقدامهما 

اأر����ض الوط���ن وهم���ا ي�سع���ران 

مب�سوؤولي���ة كبرية جتاه وطنهما، 

ويفك���ران بعم���ل �س���يء ما �سد 

االحت���الل ال�سدامي، ولهذا بداآ 

العم���ل مبك���راً يف امل�سارك���ة يف 

اأعم���ال هدفه���ا رف���ع معنويات 

الكويتي���ن واإزعاج الغ���زاة باأية 

و�سيلة كانت.

بـدر ولــؤي 

بدر ولوؤي �سديقان منذ ال�سغرالشـــايجـــي.. 

لوؤي مع والدته

وبدر يتدرب على املالكمة
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السور

وقد قي���ل اإن ال�سهيدين قد 

متكن���ا من اخلروج م���ن الكويت 

اإىل اململك���ة العربي���ة ال�سعودية 

ث���الث مرات »عل���ى االأقل« اإبان 

اململك���ة  يف  وكان���ا  االحت���الل. 

الكويت���ي  بال�سب���اب  يجتمع���ان 

الع���ودة  عل���ى  حلثه���م  هن���اك 

اإىل الكوي���ت واأداء واجبه���م يف 

املقاومة �سد املحتل العراقي.

كما حر�سا عل���ى امل�ساعدة 

يف اإخراج بع�ض االأ�سر الكويتية 

امل�سط���رة اإىل اخل���روج ل�سبب 

اأو الآخ���ر اإىل اململك���ة العربي���ة 

عل���ى  معتمدي���ن  ال�سعودي���ة 

خربتهم���ا يف املنطقة احلدودية 

املمتدة بن الكويت واململكة.

وقد كانا يعودان اإىل الكويت 

املرة تلو املرة على الرغم من اأن 

الع���ودة كان���ت مليئ���ة باملخاطر 

وقد اعتقال مرة، قبل اعتقالهما 

االأخ���ري، م���ن قب���ل العراقي���ن 

وتعر�س���ا لل�س���رب ال�سدي���د ثم 

اأطل���ق �سراحهما بع���د اأن ادعيا 

اأنهما رع���اة اأغن���ام واأن لديهما 

»مزارع يف الرب«.

يح�سران  كان���ا  ال�سهي���دان 

يف طري���ق عودتهما اإىل الكويت 

م���ن اململك���ة اأطعم���ة لالأطفال 

نظراً ل�سحته���ا يف الكويت اإبان 

االحت���الل، ورمب���ا كانت ح�سب 

الطلب لبع����ض االأ�سر، ويقومان 

بتوزيعها خا�س���ة على اجلريان 

يف منطقة الرو�سة حيث ي�سكن 

بدر !

كم���ا ورد اأي�س���اً اأنهما قاما 

بتو�سي���ل بع�ض االأموال من قبل 

احلكومة الكويتية يف جدة، اإىل 

االأ�س���ر الكويتي���ة ال�سام���دة يف 

الكويت والتي رمب���ا تكون �سبباً 

يف بقائهم���ا باالأ�س���ر واالإ�سرار 

من قبل املحتل على عدم اإطالق 

�سراحهما.

ويف اآخ���ر م���رة خرج���ا من 

العربي���ة  اململك���ة  اإىل  الكوي���ت 

ال�سعودي���ة اإعتمر بدر ثم التقى 

بوالدته يف جدة، وقد كان ي�سعر 

ب�س���يء م���ا �سوف يح���دث له ملا 

اأبلغته والدته باأنها تخ�سى عليه 

باأن يلق���ى عليه القب�ض من قبل 

العراقي���ن، فاأجابها بدر املحب 

اأن ي�سح���ي  لوطن���ه وامل�ستع���د 

بروح���ه يف �سبيل���ه، »ميه اأمتنى 

اإذا �س���ادوين اأن يقتل���وين على 

ط���ول«، و�ساء اهلل اأن يكون هذا 

اللقاء االأخري لبدر بوالدته!

علم���ت العائلة باأ�س���ر »بدر 

ولوؤي« عن طريق ات�سال هاتفي 

من قبل �سخ����ض جمهول اأبلغها 

اأنه ق���د مت القب�ض عليهما عند 

ال�سعودي���ة  الكويتي���ة  احل���دود 

وذلك يف منت�سف �سهر نوفمرب 

1990تقريباً، واأنهما قد و�سعا 
يف �سج���ن االأح���داث يف منطقة 

امل�س���در  وي�سي���ف  االأندل����ض، 

اأنهما كانا يف »غرفة �سغرية بها 

حوايل مائة �سخ�ض« و»طافحة« 

عليه���م املج���اري وحالتهم يرثى 

لها.

وب���در  ل���وؤي  العائل���ة  زارت 

وتك���ررت الزي���ارات م���ن قب���ل 

اأقاربهم���ا ومل تكن �سهل���ة اأبداً، 

ويف اإح���دى الزي���ارات اأبلغ بدر 

اأخ���اه ال���ذي زاره اأن ا�ستي���الء 

ال�سي���ارة  عل���ى  العراقي���ن 

»اجليم�ض« التي كانا ي�ستقالنها 

ح���ن  عليهم���ا  القب����ض  اأثن���اء 

دخولهم���ا الكوي���ت قادمن من 

اململكة حممل���ة بال�سالح واملال 

والطع���ام. وقد ق���ام العراقيون 

كان���ت  اإذ  ال�سهيدي���ن  بتعذي���ب 

بدر ال�سايجي يف ال�سغر

ويف بريطانيا

وتربطهما ال�سداقة
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اآثاره وا�سحة عليهما »يف الرقبة 

والكتف والظهر«.

وبع���د ف���رتة رمب���ا تكون يف 

اأواخر نوفم���رب من �سنة 1990 

نقلوهم���ا اإىل العراق وانقطعت 

اأخبارهما منذ ذلك احلن. وقد 

زعم اأح���د ال�سب���اط العراقين 

اأن العراقي���ن قد »خ���ريوه« اأي 

ل���وؤي »اأن يك���ون يف الكوي���ت اأو 

يذه���ب اإىل ال�سعودي���ة، ويكمل 

ال�سابط اأن »لوؤي« قد ذهب اإىل 

ال�سعودية.

ع�سكري���اً  »يخ���ريوا«  اأن 

الكوي���ت  وطن���ه  دخ���ل  كويتي���اً 

اأثن���اء االحت���الل خفي���ة قادم���اً 

م���ن ال�سعودية ومعه مال وطعام 

»مبث���ل« ه���ذه التمثيلي���ة الت���ي 

ا�سطنعها ال�سابط العراقي قد 

تكون ق�سة اخليارين »مفربكة«، 

وم���ن ي���دري قد يكون ل���وؤي قد 

قت���ل يف حينه على يد املحتلن، 

خا�س���ة اأنه ق���د ورد على ل�سان 

اأحد ال�سهود باأنه قد �ساهد ملفاً 

كتب علي���ه اأ�سماء ال�سهداء وقد 

كت���ب فيه باأحرف جلية وا�سحة 

ا�س���م ال�سهي���د »ل���وؤي« وم�سجل 

اأمام���ه »اإعدام« وق���د تكرر هذا 

االأمر مع بدر.

وذكر ج���ريان بدر ال�سايجي 

يف منطق���ة الرو�سة اأن �سيارات 

ع�سكري���ة عراقي���ة اأثن���اء الغزو 

يف  ال�سايج���ي  من���زل  داهم���ت 

معه���م  م�سطحب���ن  الرو�س���ة 

ب���در وكان مع���ه �سخ�ض اآخر مل 

ي�ستط���ع ال�ساهد متيي���زه وكان 

االثنان مع�سوبي العينن، ورمبا 

يكون ال�سخ�ض االآخر لوؤي.

اأن  ال�ساه���د  وي�سي���ف 

العراقين فت�سوا البيت تفتي�ساً 

دقيقاً رمبا للبحث عن مزيد من 

االأدل���ة التي تدينهما وهذا يقود 

اإىل اأمر القب�ض عليهما واإطالق 

م���ن كان معهم���ا واالإبق���اء على 

لوؤي وبدر.

ومل يفقد اأقاربهما االأمل يف 

العث���ور عليهما اأحي���اء فاجتهوا 

الع���راق  اإىل  االحت���الل  اأثن���اء 

ال�سج���ون  يف  عنهم���ا  للبح���ث 

ال�سدامي���ة، ويف �سجن الب�سرة 

وجدوا بدر فقط.

ومرة اأخرى تكرر »�سيناريو« 

عندما  ال���ع���راق���ي���ن،  ك�����ذب 

باأنه  عراقي  �سابط  اأخربهما 

قد »خ��ري« ب��در هو االآخ��ر بن 

البقاء يف الكويت اأو التوجه اإىل 

ال�سعودية فاختار ال�سعودية!!

هذه امل���رة انقطع���ت اأخبار 

ال�سهيدين ع���ن اأهلهما ومل يتم 

اال�ست���دالل عل���ى وفاتهما حتى 

وقت كتابة حيثي���ة اال�ست�سهاد، 

كم���ا ال يوجد دليل عل���ى اأنهما 

اأحياء وعلي���ه اأ�سدرت املحكمة 

يف دول���ة الكويت حكم���اً مبوت 

الفقيدين »موت���اً حكمياً« وذلك 

اعتباراً من 22 /1/ 2008.

وال�سلوان  ال�س���رب  واأخ���رياً 

الأقرب���اء ال�سهيدي���ن ب���در ولوؤي 

فق���د وفي���ا بالواج���ب واأح�سنا 

عن���د اختيارهما طريق ال�سهادة 

بدفاعهما عن وطنهما الكويت. 

وليتذكر اأجيال هذا البلد الذين 

مل ي�سه���دوا احت���الل العراقين 

لدولة الكوي���ت اأن الكويتين قد 

ت�س���دوا لالحتالل بكل ما اأوتوا 

م���ن قوة ودماءه���م قد امتزجت 

ب���رتاب الوطن عل���ى الرغم من 

قلة عددهم وعتادهم.

ال�سهيدي���ن  اهلل  رح����������م 

واأ�سكنهما ف�سيح جناته.

بدر ولوؤي ال�سايجي يف م�سر

و�سورة جتمعهما مع عادل اإمام

و�سورة اأخرى مع اإميان البحر دروي�ض
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الكويتيون والتنمية االجتامعية
د. ح�ضني حممد ال�ضبع 

كانت النتائج والآثار الجتماعية والقت�صادية للغزو العراقي للكويت كارثية، مرورا بال�صت�صهاد 

والتهجر واأ�صر عدد منهم وتعذيب اآخرين، الأمرالذي جعل  من فرتة احتال الكويت طوال 

النف�صي  ال��ت��وازن  اختال  اأف���رزت  الكويتيني  نفو�س  يف  تر�صخت  عميقة  �صدمة  اأ�صهر  �صبعة 

للكثرين. وت�صررت على امل�صتوى القت�صادي قطاعات عدة من بينها الزراعة والرثوة احليوانية 

و�صيد البحر، والبناء والت�صييد، واخلدمات املالية والعقارية، واخلدمات الجتماعية، والتجارة 

التحويلية. واملاء وال�صناعات  والكهرباء  واملوا�صات،  والنقل والتخزين  والفنادق،  واملطاعم 
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االأرق��ام كانت تلك  وبلغة 

فاجعة اقت�سادية، فقد تراجع 

الناجت املحلي االإجمايل خالل 

1990 - 1991، ما  عامي 

ت��اأت��ى عنه ه��ب��وط  مقومات 

االإنتاج وتدمري القدرة االإنتاجية 

لالقت�ساد؛ حيث تراجع الناجت 

املحلي االإجمايل عام 1990 

بواقع %26.4 عما كان عليه 

1989، ثم تدهور عام  ع��ام 

 3183.6 بلغ  1991 حينما 
مليون دينار كويتي ب�سبب تاأثر 

القطاعات االقت�سادية  كافة 

بالغزو.

اإعادة  الدولة تولت  ولكن 

بناء املرافق العامة وتعمريها 

بعد التحرير يف حماولة اإعادة 

اإحياء احلركة االقت�سادية كي 

ترتفع االإيرادات النفطية ومن 

ثم تقلي�ض العجز يف املوازنة 

للدولة، وال�سروع يف  العامة 

البلد وتد�سن  اإع��ادة تعمري 

خطط تنموية طموحة. 

الهدف  اأن  وك��ان وا�سحا 

االأكرب لتجاوز حمنة االحتالل 

بكل جوانبها ال�سلبية واملاأ�ساوية 

ي��ت��م��ث��ل يف حت��ق��ي��ق تنمية 

اجتماعية وا�سعة وجذرية. 

الكويتي  ال���س��رتداد املجتمع 

عافيته والنهو�ض جمددا من 

االأ�سا�سي  كارثة كان هدفها 

حمو الكويت كيانا و�سعبا من 

الوجود.

التنمية  وتتميز خ��ط��ط 

اع��ت��م��دت��ه��ا احلكومة  ال��ت��ي 

يف مرحلة ما بعد االحتالل 

لكونها ت�ستهدف خلق حراك 

لل�سرائح  اجتماعي، وتنمية 

للمجتمع،  والطبقات املكونة 

حيث �سكل هذا املبداأ االأ�سا�ض 

ال��داف��ع��ة خلطط  ال��ق��وة  اأو 

التنمية. فتلك اخلطط على 

واأهدافها  اختالف توجهاتها 

بناء  اإىل الرتكيز على  �سعت 

الطبقة الو�سطى بو�سفها 

االأمان االجتماعي يف  �سمام 

اأي جمتمع م��ن املجتمعات 

التحديث والتطور،  وم�سدر 

اأي خلل يف  اأن  انطالقا من 

مكونات هذه الطبقة �سوف 

الن�سيج  اإىل ا�سطراب  يوؤدي 

االجتماعي. 

  وب�سكل اأكر حتديدا، فقد 

كانت التنمية االجتماعية التي 

ا�ستهدفتها الدولة ت�سعى اإىل 

االرتقاء بكل �سرائح وطبقات 

املجتمع، وذلك من اأجل �سمان 

لها من خالل  الدائم  التطور 

التنمية من  ما ت�سنعه ه��ذه 

موؤ�س�سات وهياكل تعمل بتفان 

وكفاءة على اإدماج جهود كافة 

اأف���راد املجتمع فيها. وهذا 

التنمية  االجت���اه يف اعتماد 

اإمنا يرتكز على حما�ض الروح 

للكويتين وال�سيما  الوطنية 

بعد فاجعة الغزو والت�ساقهم 

الكويتيون  بوطنهم،اإذ جتاوب 

اأنهم  ا�ستجابة وبرهنوا  اأميا 

يتمتعون بالوعي حلقوقهم 

وواجباتهم والأهمية دورهم 

يف بناء جمتمعهم، خا�سة يف 

م�ساحة امل�ساركة املتاحة لهم 

ال�سيا�سية  اإدارة �سوؤونهم  يف 

واالقت�سادية واالجتماعية يف 

الذي  مناخ احلرية وامل�ساواة 

رفل فيه املجتمع الكويتي عرب 

تاريخه.

وجت��در االإ���س��ارة هنا اإىل 

اأن التنمية االجتماعية مل تكن 

لتتحقق لوال اجلهود اجلبارة 

للحكومة الكويتية يف النهو�ض 

االق��ت�����س��ادي. فعلى �سبيل 

ارتفاع م�ستويات  املثال �سكل 

وال��رتاك��م، وحت�سن  االدخ���ار 

امل�ستوى املعي�سي واحلياتي 

للفرد الكويتي انعكا�سا ملتانة 

الكويتي ونهو�سه  االقت�ساد 

ال�سريع. وهذا االأمر ال ميكن 
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مقارنته بالكثري من الدول 

الرية يف االإقليم التي ف�سلت 

يف حتقيق التنمية االجتماعية 

واالقت�سادية ب�سبب تراكم 

اأحبطت كل تلك  مديونيات 

اخلطط.

اأو����س���ح���ت جتربة  ل��ق��د 

الكويت بعد الغزو اأن التنمية 

االج��ت��م��اع��ي��ة واالقت�سادية 

متالزمتان وت�سريان على خط 

واحد، والعالقة بينهما جدلية 

تتم  اأن  و ال ميكن الإحداهما 

اأن  االأخ��رى، كما  مبعزل عن 

اأهدافهما ال حتقق اإال مبميزات 

يحوزها املجتمع نف�سه، وتلك 

خ�سائ�ض �ساعدت املجتمع 

اأهدافه  الكويتي على حتقيق 

من النهو�ض قويا معافًى، ومن 

بينها،متتع الكويت 

بالدميقراطية 

يت�سمنه  وم�����ا 

ذل���ك م��ن حرية 

التفكري وامل�ساركة 

وامل�ساءلة، والنقد 

البناء الذي يحدد 

ويحارب �سلبيات 

املجتمع وير�سم له 

الطريق ال�سحيح 

للتطور م��ع قوة  

موؤ�س�سات املجتمع 

املدين من نقابات 

وجمعيات واأندية 

و�سحافة حرة ون�ساطها الكبري 

للمجتمع  اإث����راء احل��ي��اة  يف 

اإ�سافة  االأ�سعدة.  على كافة 

للثقافة يف  ال��ف��اع��ل  ل��ل��دور  

امل�سوؤولن  واإمي����ان  ال��ك��وي��ت 

الثقافة  باأهمية  التاريخ  عرب 

ودعمها خ�سو�سا يف ميدان 

التحديث )الفكري واملادي( 

الفكري.  والتنوير، والتجديد 

الكويت لتجارب  مع اعتماد 

ال��رتب��ي��ة احل��دي��ث��ة وبخا�سة 

املعمول بها يف الدول املتقدمة 

وكذلك تطوير مناهج التعليم 

التنمية  كي تكون يف خدمة 

االقت�سادية واالجتماعية.

التنمية يف  وتبن خطط 

الكويت بعد التحرير اأن خطط 

التنمية كانت اأ�سا�ساتها تقوم 

على دمج التنظيم االجتماعي 

والتنمية االقت�سادية. واملق�سود  

التنظيم االجتماعي  مبفهوم 

هنا ه��و عملية اجل��م��ع بن 

العدالة االجتماعية والرتكيز 

القوي على العمل االجتماعي 

واأجهزته. وتلك نظرة متقدمة 

ويف غاية الطموح لكونها تعمد 

اإىل ربط فل�سفة تنمية املجتمع 

بالتنمية االقت�سادية وحتدد 

ب��ال��ت��ايل امل��راح��ل ال��ت��ي على 

اأن ميرا   االقت�ساد واملجتمع 

بها لكي ي�سال اإىل االأهداف 

املن�سودة.

وعلى الرغم من اأن ال�سدمة 

االجتماعية املتولدة عن الغزو 

كانت كبرية و�سخمة بكافة 

املقايي�ض، وبالتايل فر�ست 

حتديا هائال على الكويت، 

اإال اأن جتربة الكويت برهنت 

اأن تنمية  وبنجاح كبري على 

ا�ستخدمت  املجتمع متى ما 

فاإنها ت�سبح  بحكمة وعدالة 

اأداة مهمة  لتحقيق تغريات 

اجتماعية عامة اأو  ا�ستهداف 

اأكر ت�سررا  اأماكن قد تكون 

البنية  ���س��واء يف  م��ن غريها 

االأ�سا�سية اأو العن�سر الب�سري. 

اآخ������ر، ميكن  وم����ن ج���ان���ب 

اأن الفرتة الق�سرية  مالحظة 
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التي طبقت فيها خطط تنمية 

املجتمع ات�سمت بكونها خططا 

جذرية، مبعنى اأنها ا�ستهدفت 

تو�سيع امل�ساركة ال�سعبية وخلق 

جتمعات جديدة والو�سول اإىل 

اأمناط جديدة التخاذ القرار،  

وت�سريع خطى التغيري واتخاذ 

القرارات اجلماعية، والعمل 

اأفق واهتمامات  تو�سيع  على 

اأنها  املواطنن، كما  وحر�ض 

حافظت يف الوقت عينه على 

ال�سابقة  ال��ربام��ج واخلطط 

والعمل �سمن االأطر والقواعد 

والنظم املعمول بها. ولكن يف 

التنمية  كلتا احلالتن تعمل 

االجتماعية ب�سكل مواز متاما 

التطوير االقت�سادي  وتكمل 

التنمية  واالجتماعي خلطة 

بت�سورها ال�سامل وت�سكل جزءا 

منها ولي�ض بديال عنها.

ك��ان هناك وع��ي عميق   

باأهمية  الكويتي  يف املجتمع 

التنمية الأنها  ال�سروع بعملية 

ب�����س��ع��ادة االإن�سان،  ت��ق��رتن 

ونوعية حياته واإ�سباع رغباته 

وتوفري االإح�سا�ض له باالأمان.  

ف�سهدت الكويت ور�سة فكرية 

وعملية كبرية يف فرتة ما بعد 

التحرير للو�سول اإىل اأ�ساليب 

وطرق حتديد هذه االأهداف 

واالحتياجات وكيفية الو�سول 

اإليها وترجمتها اإىل �سيا�سات 

اجتماعية متثل جوهر التنمية 

االجتماعية .

  وعلى الرغم من اأن الكويت 

ق��د جت���اوزت ب��درج��ة كبرية 

الغزو وا�ستطاعت  اآثار كارثة 

خطط التنمية املتتابعة حتقيق 

لها  ال��ت��ي ر�سمت  االأه����داف 

اأن ه��ن��اك ع���ددا هائال  اإال 

من التحديات ما زالت ماثلة 

اأم��ام املجتمع وتتطلب حلوال 

وخ��ط��ط��ا خ��الق��ة ملواجهتها 

الزيادات  بينها  ر���س��د  م��ن 

ال�سكانية وتوجهاتها. والوعي 

باختالالت الرتكيبة ال�سكانية 

ور���س��د ت��ي��ارات ح��ج��م قوى 

العمالة الوافدة. واإيالء اهتمام 

ك��ب��ري للتخطيط العمراين 

العناية  واحل�������س���ري. م���ع 

باملناطق التي تقع خارج حدود 

املادية  بنيتها  املدينة وتطوير 

االأ�سعار  واخلدمية. و�سبط 

ال��غ��ذائ��ي، ومعاجلة  واالأم���ن 

ال�����س��ري واالختناقات  اأزم����ة 

امل��روري��ة. والت�سدي مل�ساكل 

البيئة والتخل�ض من  تلوث 

النفايات والف�سالت، والعمل 

الدوؤوب على حت�سن ا�ستغالل 

امل��ج��ال اجل��غ��رايف وامل����وارد 

االإنتاج  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. ودع����م 

الزراعي واحليواين وتنميته 

واإج���راء  وم��ع��اجل��ة معوقاته 

درا�سات مكثفة لكل ما حتتاجه 

االأ�سرة الكويتية والعمل على 

رفع م�ستواها املادي وحت�سن 

معي�ستها وم�ساعدة اأبنائها يف 

توجهاتهم الدرا�سية وحماولة 

التي  ال�سلبيات  الق�ساء على 

تعاين منها وتكري�ض وحدتها 

وحماولة اإيجاد اأ�سرة اإيجابية 

البناء االجتماعي مع  تخدم 

التعليمية  بالعملية  االهتمام 

نتائج  بكافة مراحلها وتقييم 

هذا التعليم من حيث حتقيقه 

لالأهداف املر�سومة له على 

كافة امل�ستويات الدرا�سية مع 

اإنفاق عائدات  اأوج��ه  درا�سة 

النفط، ور�سم �سيا�سة وطنية 

ال�ستغالل هذه الروة  والعمل 

على تنويع م�سادر الدخل. 

ال��دع��م وامل�ساعدة  وت��ق��دمي 

ل��ل��م�����س��روع��ات ال�سغرية 

واالأن�سطة احلرفية.وتو�سيع 

بتوفري  ال��ق��اع��دة اخل��ا���س��ة 

العمالة على م�ستوى  فر�ض 

القطاعن احلكومي واخلا�ض 

واالعتماد ب�سورة كبرية على 

امللتزمة  الثقافية  املوؤ�س�سات 

بدرا�سة ق�سايا املجتمع وحل 

التي تعوق منوه  اإ�سكاالته  

الت�سدي  وان�سجامه وكذلك 

لالآفات االجتماعية االأخرى 

كاجلرمية واملخدرات والطالق 

وغريها واالهتمام بدور املراأة 

ومتكينها لالإ�سهام بدورها يف 

كافة امليادين االجتماعية. 

وه���ي حت��دي��ات ك��ب��رية دون 

�سك، واإجنازها �سيمثل حتريرا 

اأخ��رى من  للبلد مرة  جديدا 

م�سكالت كبرية.  
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وحمزة ر�سي اهلل عنه ممن 

بذل نف�سه يف ن�سرة االإ�سالم 

ر���س��ول��ه �سلى اهلل  ون�����س��رة 

اأح�سن  عليه و�سلم، ومهد له 

متهيد، وك��ان ممن منع اهلل 

امل�سلمن  به  به ر�سوله ومنع 

وقّوى �سوكتهم، روي اأنه قال 

للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

اأخي  اب��ن  »ي��ا  اإ�سالمه:  بعد 

اأختار  اأظهر دينك، واهلل ما 

واأنا  الغرباء  اأقلت  اأن يل ما 

على دين قومي«. وفيه ي�سدق 

قول الر�سول �سلى اهلل عليه 

و�سلم يف احلديث الذي رواه 

»النا�ض معادن،   : اأبو هريرة 

خيارهم يف اجلاهلية خيارهم 

اإذا فقهوا«،  االإ����س���الم   يف 

اإ�سالمه: ي��وم  ال��ق��ائ��ل   وه��و 

ال���ل�������ه ح��ن  ح���م���������������دت 

ف�����������������وؤادي ...  ه����������دى 

وحلفائها، وبن قي�ض وحلفائها 

الن�سر فيها لقري�ض.  وك��ان 

له  اأول تدريب عملي  وفيها 

على احل��رب والقتال وتعلم 

الفرو�سية.

وم��ن مكارمه ر�سي اهلل 

عنه اأن��ه هو ال��ذي دخ��ل مع 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

على خويلد بن اأ�سد ليخطب 

له ابنته خديجة.

من شهداء

اأهمها  األ��ق��اب��ه فمن  اأم��ا 

واأ�سد  )اأ�سد اهلل  واأ�سهرها 

ر�سوله( وهذه �سهادة دائمة 

االأيام  باقية على مر  وتزكية 

لت�سهد على  الع�سور  وتوايل 

جراأته و�سجاعته وفرو�سيته 

ر�سي اهلل عنه. 

�سهد حرب الفجار الثاين 

وكانت بعد عام الفيل بع�سرين 

ب���ن قري�ض  ���س��ن��ة ودارت 

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

أســد الله وأســد رسوله

عبداملطلب

بن

هو املطلبي الها�صمي القر�صي اأ�صغر الأربعة من اأبناء عبد املطلب جد النبي �صلى اهلل عليه و�صلم الذين اأدرك��وا الإ�صام، 

وه��م اأب���و لهب واأب���و ط��ال��ب وال��ع��ب��ا���س وح��م��زة ، فاأ�صلم منهم اث��ن��ان ح��م��زة وال��ع��ب��ا���س ر���ص��ي اهلل عنهما ، وحل��م��زة ر���ص��ي اهلل 

ثويبة مولة  ���ص��در  على  اجتمعا  الر�صاعة حيث  م��ن  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  اأخ���و  اأن���ه  ومكانة  وع��ز  ���ص��رف  زي���ادة  عنه 

لعبهما  يف  مت�صاركني  م��ت��ازم��ني  متقاربني  وك��ان��ا  و�صبابهما  و�صباهما  ون�صاأتهما   ، طفولتهما  يف  فكانا  ل��ه��ب،  اأب���ي  عمه 

�صقيق  وه��و  واح���دة،  نبعة  ف��رع��ي  فكانا   ، احل���رام  البيت  ويف  قري�س  م��ع  وال��ن��دوات  واملجال�س  امل�صاهد  وح�صور  وريا�صتهما 

اأب��و عمارة، وهما )يعلى وعمارة( ابناه. اأم الزبر بن ال��ع��وام،  وك��ان يكنى باأبي يعلى ورمب��ا قيل له  �صفية بنت عبد املطلب 

د. طـــــــــارق عــــــدّي
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اإىل االإ����س���الم والدين   ...

احلنيف.

 موقفه من

 اأبي جهل يوم اإ�صامه 

وتتبدى رجولته و�سجاعته 

اأبا  اأتى  يوم  باأو�سح �سورها 

جهل يف جمل�سه مع رجاالت 

قري�ض يف فناء الكعبة فوقف 

على احللقة فزجره، ثم عاله 

 بقو�سه ف�سج راأ�سه �سجة بليغة ،

 غري خائٍف من اأحد وال وجٍل 

من اأن�سار. وذلك بعد اأن بلغه 

اأخيه  اب��ن  اأب��ا جهل لقي  اأن 

حممداً �سلى اهلل عليه و�سلم 

ف�سبه و�ستمه واأ�ساء اإليه ومل 

يرد عليه ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم بكلمة. 

فقد اأخرج الطرباين عن 

يعقوب بن عتبة بن املغرية 

بن االأخن�ض بن �سريق حليف 

بني زهرة اأن اأبا جهل اعرت�ض 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

. وكان  ف��اآذاه  بال�سفا  و�سلم 

حمزة ر�سي اهلل عنه �ساحب 

قن�ض و�سيد فلما رجع قالت 

له امراأته وكانت قد راأت ما 

اأب��و جهل بر�سول اهلل  �سنع 

�سلى اهلل عليه و�سلم : يا اأبا 

عمارة، لو راأيت ما �سنع اأبو 

اأخيك . فغ�سب  بابن  جهل 

حمزة ر�سي اهلل عنه، وم�سى 

كما هو قبل اأن يدخل بيته وهو 

معلق قو�سه يف عنقه حتى 

دخل �ساحة الكعبة فوجد اأبا 

جهل يف جمل�ض من جمال�ض 

قري�ض فلم يكلمه حتى عال 

راأ�سه بقو�سه ف�سجه. فقام 

اإىل حمزة  رج��ال من قري�ض 

 : مي�سكونه عنه فقال حمزة 

اأنه  اأ�سهد  ديني دين حممد 

اأنثني  ف��واهلل ال  ر���س��ول اهلل 

عن ذلك فامنعوين من ذلك 

اإن كنتم �سادقن . فلما اأ�سلم 

حمزة ر�سي اهلل عنه عز به 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم وامل�سلمون وثبت لهم 

اأمرهم وهابت قري�ض،  بع�ض 

اأن حمزة ر�سي اهلل  وعلموا 

عنه �سيمنعه.

امل�سهودة  وم���ن م��واق��ف��ه 

موقفه يوم اإ�سالم عمر، عندما 

اأبي  اأتى اإىل دار االأرق��م ابن 

االأرقم يريد لقاء ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم، فهابه 

امل�سلمون وخافوا بط�سه ومل 

يفتحوا له الباب، فقام حمزة 

وا�ستل �سيفه قائاًل لر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم : اإن كان 

يريد خرًيا بذلناه له واإن كان 

يريد �سًرا قتلناه ب�سيفه، فاأذن 

له ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

الباب وا�ستقبال  و�سلم بفتح 

عمر، وكان ما كان من اإ�سالم 

عمر ر�سي اهلل عنه يف الق�سة 

املعروفة. وهنا جتدر االإ�سارة 

اإىل ق�سة خروجه مع امل�سلمن 

من دار االأرقم ابن اأبي االأرقم 

يف موقف حتدٍّ للم�سركن يف 

اأحدهما  راأ����ض  �سفن على 

عمر بن اخلطاب وعلى االآخر 

حمزة بن عبد املطلب ر�سي 

اأول  اهلل عنهما، وذل���ك يف 

اإظهار للدعوة وحتدٍّ للم�سركن 

واإغاظة �سديدة لهم مل ينزل 

بهم مثلها من قبل، وعندها 

�سلى اهلل  اأن حممداً  اأيقنوا 

عليه و�سلم يف قوة ومنعة مل 

ي�سعروا بها ومل يقدروها من 

 قبل . ويف الطربي ) 2 – 334 (

اأ���س��ل��م ح��م��زة عرفت   فلما 

قري�ض اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم قد عز واأن حمزة 

�سيمنعه، فكفوا عن ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم بع�ض ما 

كانوا ينالون منه.

اللواء وا�ستالم  اإن حمل 

الراية يف املواقع واحلروب 

لي�ض باالأمر الهن، وال باملهمة 

واإمن��ا هي وظيفة ال  ال�سهلة 

الثلة املختارة  اإال  لها  يندب 

القليلة  ال��رج��ال والقلة  م��ن 

االأب��ط��ال وملثل ه��ذا كان  من 

ال�سهداء  �سيدنا حمزة �سيد 

لر�سول  راي���ات ع��دة  ح��م��ال 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، 

ولئن قالت اخلن�ساء ر�سي 

: اأخيها �سخر   اهلل عنها يف 

اأوديٍة ... األويٍة هّباط  حّمال 

 

اأن���دي���ٍة للجي�ض  ���س��ّه��اد   ...

جراُر.

الرايات  فلقد كانت تلك 

لل�سلب والنهب واالعتداء على 

بالقبيلة  اجل��ريان واالفتخار 

والع�سبية، ف�ستان �ستان بن 

وراي����ات، فلقد  راي���ات 

راي����اٍت حملها  ك��ان��ت 

حمزة بن عبد املطلب 

ل��ن�����س��ر االإ�����س����الم 

العقائد  وت�سحيح 

ورفع الظلم وحماية 

االإن�سان كل اإن�سان 

العبودية لغري  من 

ت���ع���اىل وم���ن  اهلل 

اخل�سوع ل�سلطان غري 

�سلطانه جل وعال.

وتذكر كتب ال�سري 

لواء  اأول  اأن��ه حامل 

االإ���س��الم، وذلك  يف 

بعد �سبعة اأ�سهر من 

ه���ج���رة ر����س���ول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم، 

حيث عقد له اللواء حن 

ث��الث��ن رجاًل  خ���رج يف 

من املهاجرين ليعرت�سوا 

قافلة لقري�ض كانت قادمة 

اأب��و جهل  ال�سام فيها  من 

يف ثالثمائة رجل ومل يكن 

فيها قتال .

ثم كانت غزوة االأبواء على 

الهجرة وكذا  راأ���ض �سنة من 

اللواء فيها حمزة  كان حامل 

كما كان حامل اللواء يف غزوة 

ذا الع�سرية وكل ذلك كان قبل 

غزوة بدر الكربى .

وهو الذي حمل لواء ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

يوم �سريه اإىل بني قينقاع من 

اأن رجع من غزوة  يهود بعد 

بدر وفيها نزل قوله تعاىل : 

“ واإما تخافن من قوم خيانة 
فانبذ اإليهم على �سواء اإن اهلل 

ال يحب اخلائنن “ )االأنفال 

58(. وذلك الأنهم خانوا العهد 
العداوة والبغ�ساء  واأظهروا 

واحل�سد لر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم وهم حلفاء عبد 

اهلل بن اأبي بن �سلول.
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مبارزة وفرو�صية

واإن �سئت احل��دي��ث عن 

املبارزة والفرو�سية والت�سدي 

لالأبطال فهاك حمزة بن عبد 

يوم  املطلب يف �ساحات بدر 

الوقعة االأوىل واملعركة الكربى، 

وانظر ماذا فعل وماذا ح�سل 

يوم انتدبه ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم يف موقف التحدي 

الرهيبة .  الكبري واملواجهة 

الطرباين عن احلارث  اأخ��رج 

: كان حمزة بن  التيمي قال 

عبد املطلب ر�سي اهلل عنه 

نعامة  بري�سة  ُمعلماً  يوم بدر 

: امل�سركن   فقال رج��ل م��ن 

علم بري�سة نعامة ؟
ُ
 من رجٌل اأ

 

  فقيل حمزة بن عبد املطلب .

بنا  ال���ذي فعل  ق���ال: ذاك   

االأفاعيل . وعن عبد الرحمن 

بن عوف ر�سي اهلل عنه قال: 

قال يل اأمية بن خلف يا عبد 

االإله من الرجل املُعلم بري�سة 

 نعامة يف �سدره يوم بدر؟ قلت :

 ذاك عم ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم، ذاك حمزة بن 

عبد املطلب. قال: ذاك الذي 

فعل بنا االأفاعيل .

لقد كان من بالئه ر�سي 

اأن  ب��در وبعد  ي��وم  اهلل عنه 

م��ب��ارزه عتبة بن ربيعة  قتل 

اأبي  فاإنه �سرع مع علي بن 

طالب �سيبة بن ربيعة بن عبد 

�سم�ض وطعيمة بن عدي بن 

نوفل واالأ�سود بن عبد االأ�سد 

وغريهم كثري.

غزوة اأحد وا�صت�صهاده

ال��ت��ي حلقت  امل��ذل��ة  اإن 

ق��ري�����س��اً ب��ع��د غ�����زوة ب���در، 

واالأح���ق���اد ال��ت��ي ه��اج��ت يف 

نفو�سهم ب�سبب من فقدوا من 

زعمائهم و�سناديدهم يف تلك 

ال��غ��زوة، حركت يف نفو�سهم 

الثاأر ورغبة االنتقام،  نريان 

وكان من اأ�سد من اأحرقته هذه 

النريان واأجا�ست يف نف�سه 

رغبة الثاأر هو جبري بن مطعم 

ابن اأخ طعيمة بن عدي، الذي 

قتله حمزة بن عبد املطلب . 

ولذلك عمد اإىل عبد حب�سي 

بالعتق  واأغراه  ا�سمه وح�سي 

اإن هو قتل قاتل عمه.

ويف يوم ال�سبت اخلام�ض 

ع�سر من �سوال كانت معركة 

ال�سديدة  املعركة  اأح��د، تلك 

على امل�سلمن التي اأبلى فيها 

البطل املغوار حمزة بن عبد 

املطلب بالًء ح�سناً، فكان ر�سي 

اهلل عنه املقاتل االأبرز والرجل 

منه، خا�سة �ساعة ا�ستد االأمر 

وت�سع�سع ال�سفُّ وعندها 

كانت �ساعة النهاية حيث لقي 

�سباَع بن عبد العزى اخلزاعي 

فاختلفا �سربتن فقتل حمزة 

ع��دوَّ اهلل ولكنه ع��ر عرًة 

وقع منها على ظهره فانك�سف 

الدرع عن بطنه فزرقه وح�سي 

احلب�سي بحربته فقتله.

ما نزل من القراآن يف حقه

قيل اإن مما نزل من القراآن 

يف حق حم����زة قوله تع��اىل : 

اإليك  اأنزل  اأمنا  {اأفمن يعلم 

من ربك احلق كمن هو اأعمى 

االألباب}.  اأول��و  يتذكر  اإمن��ا 

القرطبي  ق��ال   )19 )الرعد 

نزلت يف حمزة واأبي جهل.

وفيه نزل قوله تعاىل : {يا 

اأيتها النف�ض املطمئنة - ارجعي 

اإىل ربك را�سية مر�سية - 

فادخلي يف عبادي - وادخلي 

جنتي}. 

ويف ال�سحيحن اأن اأبا ذرٍّ 

ر�سي اهلل عنه كان يق�سم اأن 

قوله تعاىل: {هذان خ�سمان 

اخت�سموا يف ربهم فالذين 

ثياب من  كفروا قطعت لهم 

روؤو�سهم  نار ي�سب من فوق 

اأنها  احل��م��ي��م} )احلج19( 

ن��زل��ت يف ح��م��زة و�ساحبيه 

)علي وعبيدة بن احلارث( 

وعتبة و�ساحبيه )�سيبة بن 

ربيعة والوليد بن عتبة(، وكذا 

املوؤمنن  قوله تعاىل : {من 

م��ا عاهدوا  رج���ال ���س��دق��وا 

اهلل عليه فمنهم من ق�سى 

ينتظر وما  نحبه ومنهم من 

بدلوا تبدياًل} )االأحزاب 23( 

قيل حمزة وم�سعب واأن�ض بن 

الن�سر الذي ا�ست�سهد يف اأحد 

كذلك.

وملا ح�سرت ال�سالة على 

ال�����س��ه��داء مل يغ�سل ر�سول 

من شهداء

اله�سور فيها  االأ�سد واالأ�سد 

- حا�سا ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم - فقاتل يومئٍذ 

ر�سي اهلل عنه ب�سيفن وكان 

 يجول بن ال�سفوف وهو يقول :

  »اأنا اأ�سد اهلل واأ�سد ر�سوله «.

اأنه  ومن غريب ما روي عنه 

اأعلن قبل معركة اأحد واأق�سم 

اأمام ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

اأنزل  : )وال��ذي  و�سلم قائاًل 

اليوم  اأطعم  الكتاب ال  عليك 

اأجالدهم خارج  طعاماً حتى 

املدينة( وقد �سدق وبّر ر�سي 

اهلل عنه يف ق�سمه، فكان يف 

تلك املعركة مثل اجلمل االأورق 

واالأ�سد ال�ساري يهّد امل�سركن 

ا، ما يقوم له �سيء  ب�سيفه هدًّ

وهو يقول مهدداً مزجمراً : اأنا 

اأ�سد اهلل اأنا ابن عبد املطلب. 

وقد قتل لوحده من امل�سركن 

يف هذا اليوم واحداً وثالثن 

. وا�ست�سهد معه يوم  رج��اًل 

ا�ست�سهاده زهاء �سبعن رجاًل 

من اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم.

اأحداً  يلَق يومه ذاك  فلم 

من امل�سركن اإال �سرعه . ومل 

اإىل ر�سول  اأق��رب  اأح��ٌد  يكن 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

)2015 مارس   - )فبراير   80 الغرسة 

28



اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

منهم  اأح���داً  عمه حمزة وال 

واإمنا قال: »كفنوهم بدمائهم 

ال�سهيد على  واأنا  وجراحهم 

هوؤالء«. وكان حمزة ر�سي اهلل 

عنه اأول من كرّب عليه اأربعاً ثم 

تَي 
ُ
جمع ال�سهداء فكان كلما اأ

ب�سهيٍد ُو�سع اإىل جانب حمزة 

ال�سهيد،  ف�سلى عليه وعلى 

حتى �سلى عليه �سبعن مرًة 

اإذا غطى  ب���ربدٍة  ث��م كفنه   .

راأ�سه بدت رجاله واإذا غطى 

رجليه بدا راأ�سه، فغطى راأ�سه 

وجعل على رجليه احلرملة 

اأم��ر بدفن  ثم  ب��ري(.  )نبات 

اث��ن��ن يف قرٍب  ك��ل  ال�سهداء 

وكل ثالثة يف قرٍب ودفن حمزة 

اأخته عبد اهلل بن  ابن  ومعه 

جح�ض ر�سي اهلل عنهما يف 

قرٍب واحد. ويف احلديث عن 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم اأنه قال: راأيت املالئكة 

تغ�سل حمزة .

ا�ستد حزن ر�سول  ولقد 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

اأملاً  امل�ساب  واآمله ذلك  كثرًيا 

�سديداً، وقال فيه : )لن اأ�ساَب 

مبثلك اأبداً، وما وقفت موقفاً 

قط اأغيظ اإيّل من هذا ثم قال 

اأن  ج��اءين جربيل فاأخربين 

حمزة بن عبد املطلب مكتوب 

ال�سبع :  ال�سماوات  اأه��ل  يف 

اأ�سد  حمزة بن عبد املطلب 

اهلل واأ�سد ر�سوله( وقال اأي�ساً :

 

اإليه راجعون  واإن��ا  »اإن��ا هلل   

رحمك اهلل اأي عم، فقد كنت 

و�سوالً للرحم فعوالً للخريات 

فواهلل لئن اأظفرين اهلل بالقوم 

الأمثلّن ب�سبعن منهم« ولكن 

ما برح من موقفه حتى نزل 

قوله تعاىل فيما قاله ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

واأ���س��ح��اب��ه: »واإن عاقبتم 

م��ا عوقبتم  ف��ع��اق��ب��وا مب��ث��ل 

ب��ه ول��ئ��ن ���س��ربمت ل��ه��و خرٌي 

لل�سابرين« فا�ستعاذ ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من 

�سيطان الغ�سب وعفا و�سرب 

ونهى عن املثلة قائاًل بل ن�سرب 

، وكّفر عن ميينه. يا ربِّ

رثاوؤه ر�صي اهلل عنه

ا�ست�سهاد حمزة  لقد حز 

ومقتله ر���س��ي اهلل عنه يف 

نفو�ض امل�سلمن واآملهم ما اآمله 

�سلى اهلل عليه و�سلم من فقد 

عمه ر�سي اهلل عنه ملا كان 

ميثل من درٍع م�ساعفٍة واأ�سٍد 

ه�سوٍر يدفع عن ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم كيد 

امل�سركن والكائدين، فهاجت 

 قرائحهم برثائه وذكر حما�سنه،

ومن ذلك رثاء ح�سان بن ثابت 

له حيث قال: 

ذك����رت ال���ق���روم ال��ص��ي��د م���ن آل هاشٍم
ول���������س���������ت ل���������������������زوٍر ق������ل������ت������ه مب�����ص�����ي�����ِب

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

����ا ف���راع���ه غ��������داة دع������ا ال����ع����اص����ي ع����ل����ّيً
ب������ض������رب������ة ع�������ض�������ٍب ب�������ّل�������ه ب����خ����ض����ي����ِب

ويقول اأي�ساً :

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�������������ام رب�������������ك ف����������ي ج�����ن�����ان

م��������خ��������ال��������ط��������ه��������ا ن��������ع��������ي��������م ال ي��������������زول
رث��اه كعب بن مالك  كما 

ر�سي 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������������������������زًا ألي��������ت��������ام��������ن��������ا
ول�����������ي�����������ث امل��������������اح��������������م ف��������������ي ال�����������ب�����������ّزة

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

واأما ال�سامتون فكان لهم 

قول اآخر حيث اأعلنوا �سماتتهم 

وفرحتهم با�ست�سهاد حمزة 

ومما قالته هند بنت عتبة :

ش����ف����ي����ُت م������ن ح������م������زَة ن����ف����س����ي ب����أُح����د
ح�����ت�����ى ب��������ق��������رُت 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

واحل�����������رب ت����ع����ل����وك����م ك�����ش�����ؤب�����وٍب ي����رد
ت������ق������دم إق����������دام����������ًا ع����ل����ي����ك����م ك�����األس�����د

وح��ن ذك��ر ل��ر���س��ول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم اأن هند 

اأخ��ذت قطعة من  بنت عتبة 

كبد حمزة فالكتها ثم رمتها 

االأكباد،  اآكلة  وبذلك �سميت 

قال: لو دخلت بطنها مل تدخل 

النار الأن اهلل �سبحانه وتعاىل 

حّرم ج�سد حمزة على النار.

ذكاوؤه و�صرعة بديهته

ومن طريف ما يروى يف 

اأدبه ومروءته و�سرعة بديهته 

وما كان يتمتع به من الذوق 

الغاية يف  الرفيع حتى بلغ 

التقدير واالح���رتام لر�سول 

 . اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

ولنتاأمل هذا اخلرب اجلميل 

قيل حلمزة بن عبد املطلب 

اأكرب  اأاأن��ت   : ر�سي اهلل عنه 

اأم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم ؟ فقال : هو اأكرب مني 

اأ�سّن منه . ويف رواية : واأنا 

 

»واأنا ولدت قبله« . نعم �سدق 

ر�سي اهلل عنه فالر�سول �سلى 

 اهلل عليه و�سلم هو اأكرب منه، 

النبي  الر�سالة  فهو �ساحب 

اإليه من ربه،  املوحى  املختار 

 وهو �سيد االأولن واالآخرين ،

ال��ذي ال ينطق عن   واملطاع 

الهوى اإن هو اإال وحي يوحى، 

ثم ا�ستدرك فقال: ولدت قبله. 

فقد كان يكرب النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم بعامن، الأن ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ولد 

بينما كانت والدة  الفيل  عام 

حمزة قبل الفيل بعامن .

وب��ع��د ف��ق��د ط��وي��ت هذه 

ال�سفحة امل�سرقة من �سفحات 

تاريخنا املجيد، بعد اأن غاب 

 �سيد ال�سهداء وخري االأ�سحاب ،

البيت  اآل  اأع��الم   وعلم من 

الكرام وحق لنا اأن نكتب عنه 

ون�سيد بذكره، واأقواله واأفعاله، 

ليبقى القدوة ل�سباب امل�سلمن 

 على مر الع�سور وتوايل االأيام ،

ال��دع��وة كما  ليدافعوا ع��ن   

داف��ع، ولي�سحوا كما �سحى 

ر�سي اهلل عنه.
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الشـبـــــــاب .. 
الرهـان 
الرابــح

م���ن���ص���ور م���ب���ارك

على  وال��ربه��ن��ة   ، ال��ك��ربى  االإن�����ض��ان��ي��ة  امل��اآ���ض��ي  م��ن  النهو�ص  يف  االأم���ل  يلعبه  ال���ذي  الكبري  ال���دور  ب��ي��ان  اإىل  امل��ق��ال��ة  ه��ذه  ت��رم��ي 

كون  على  وتاأ�ضي�ضا   . خلقه  واإع����ادة  ال��واق��ع  تغيري  م��ن  متكنه  ك��ب��رية  ب��ق��درة  امل���رء  مي��د  اإن�ضانيا  ���ض��ع��ورا  بو�ضفه  االأم���ل  اأن 

كانت  ن��ت��ائ��ج  م��ن  عنها  متخ�ص  م��ا  واأن   ، الع�ضرين  ال��ق��رن  ن��ه��اي��ة  يف  اإن�����ض��ان��ي��ة  ج��رمي��ة  اأب����رز  للكويت  ال��ع��راق��ي   ال��غ��زو  ك��ارث��ة 

  . وال���دول  الب�ضر  م�ضائر  بتوجيه  االأم���ل  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  للكيفية  ك��اأمن��وذج  اإليها  ينظر  اأن  ت�ضتحق  فهي   ، ع��امل��ي  ط��اب��ع  ذات 

وال ريب اأن اأ�سرار الغزو 

العراقي للكويت كانت باهظة 

بكل املقايي�ض. فوفد االأمم 

برئا�سة عبدالرحمن  املتحدة 

فرح، الذي اأوكلت اإليه معاينة 

 16 الفرتة من  الدمار خالل 

 ،1991 اأب��ري��ل   4 – م��ار���ض 

رفع تقريرا اإىل االأمن العام 

اأن  املتحدة، ذك��ر فيه  ل��الأمم 

مرافق الكهرباء، واالت�ساالت 

العام، قد  الهاتفية، والنقل 

دمرت جميعها. كما اأن املباين 

احلكومية واملوؤ�س�سات العامة 

ق��د ج��رى تخريبها وتدمري 

واأن  ك��ب��ري،  اإىل ح��د  اأغلبها 

ال�سجالت واالأجهزة الر�سمية 

نهبت اإىل الدرجة التي ي�سح 

معها القول اإن م�ستوى الدمار 

كان كارثيا، ويعزز هذا القول 

ك���ون اخل�����س��ائ��ر قد  حقيقة 
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جتاوزت 23 مليار دوالر .

لقد ر�سم تقرير فرح يف 

ال��ع��ري�����س��ة �سورة  خ��ط��وط��ه 

املاأ�ساوية، لكنه يف  غاية يف 

الوقت عينه ر�سم بدقة �سورة 

واقعية لالأر�ض املحروقة التي 

ال��ع��راق��ي��ون خلفهم.  ت��رك��ه��ا 

فالتقرير انتهى، يف خال�سته، 

اأن معاينة الدمار على  اإىل 

اأر����ض ال��واق��ع اأك���دت مب��ا ال 

البنية  اأن  لل�سك  يدع جماال 

اأ�سبحت غري  للبلد  التحتية 

�ساحلة واملوؤ�س�سات وحقول 

االإنتاج يف قطاع النفط دمرت 

الدمار كان  واأن هذا  متاماً، 

ل��ه، ومل  مق�سودا وخمططا 

نتاج املعارك احلربية.  يكن 

العراقية  القوات  فقد دمرت 

خ��م�����ض حم���ط���ات الإن���ت���اج 

اثنتن  واأع��ط��ب��ت  ال��ك��ه��رب��اء، 

اأخرين. كما اأن ثالثا من اأربع 

حمطات لتقطري املياه اأ�سابها 

التدمري والتخريب، يف حن 

تكفلت حركة االآليات املدرعة 

العراقية بتدمري  والدبابات 

الطرق وجعلها غري �ساحلة 

لال�ستخدام، ف�سال عن نهب 

من مركبات   %  50 وتدمري 

النقل واخلدمات  وم��ع��دات 

ال�سورة قامتة  بالفعل كانت 

للغاية حينذاك. وغني عن 

االإن�سانية  االأو�ساع  اإن  القول 

،مثلما بات معلوما يف  كانت 

التحرك  ال�سوء. وك��ان  غاية 

الركام  ذل��ك  م��ن  وال��ن��ه��و���ض 

مطلوبا وع��ل��ى نحو فوري. 

ك��ان مطلوبا  وبعبارة دقيقة 

اختيار وجهة معينة يف ذلك 

ال��ع�����س��ي��ب وحتديد  ال���زم���ن 

طرقها �سريعا .كما توجب على 

الكويتين كي ينه�سوا ليجعلوا 

االأم��ل يحتل حيزا كبريا من 

حياتهم، فعدم اإميانهم وقتذاك 

اأف�سل ميكن  ب��اأن م�ستقباًل 

اإىل  �سناعته، كان �سيف�سي 

القوة املطلوبة  حرمانهم من 

لتح�سن حياتهم. 

ولعله من ماألوف لغة العلوم 

االأمل  باأن  القول  االجتماعية 

كقيمة وممار�سة يرتبط دوما 

بال�سباب، ف��ه��ذه ال�سريحة 

للتغيري وامل�ستهدفة  الطالبة 

للتطور يجد االأمل يف قلوبها 

اأكر من غريها منزله. ولعل 

لل�سباب  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 

الكويتي اأثناء الغزو قد برهن 

باالأمل كقيمة  على مت�سكهم 

وقوة دافعة يف الوقت نف�سه. 

التنويه  وجدير بالذكر هنا 

ب��اأن ن��ريان االأم��ل التي كانت 

ال�سباب  ت�ستعل يف ���س��دور 

التي  الكويتين ه��ي ذات��ه��ا 

كانت �سببا رئي�سا يف �سمودهم 

وا�ستب�سالهم .

  كانت الظروف تتطلب 

االأم��ل وتتو�سله ولكن كانت 

اأخطار ت�سعف  اأي�سا  هناك 

االأم����ل. ومب��ق��دورن��ا تعريف 

االأمل على اأنه �سكل معن من 

التمني ولكنه يحمل �سمات 

مميزة مهمة جتعله خمتلفا 

عن التفكري الرغبوي اأو اأحالم 

اليقظة. فاالأمل تولده يف نف�ض 

االإن�سان حاجات حم�سو�سة اأو 

القلق واالهتمام،  �سرب من 

وهو يف ذلك نقي�ض لال�ستيهام 

)الفانتازيا( اأو الرغبة الي�سرية. 

واالأمل يف فرتة ما بعد التحرير 

داف��ع��ة لكثري من  ق���وة  ك���ان 

املنجزات، على راأ�سها معاجلة 

اآثار العدوان الغا�سم على البيئة 

الكويتية، فاآبار النفط امل�ستعلة 

والهواء املتلوث بالدخان، ف�سال 

عن وجود م�ساحات �سا�سعة 

الكويتية كانت  االأرا�سي  من 

للتنظيف والتاأهيل،  بحاجة 

واإزالة املخلفات الع�سكرية يف 

الرب والبحر والتي كان يجب 

اإزالتها، كان لل�سباب الكويتي 

من اجلن�سن الن�سيب االأكرب 

يف اإجنازها .

ف�����س��ال ع���ن ذل����ك، ف���اإن 

م�����س��م��ون االأم����ل دائ��م��ا هو 

ياأمل ولالآخرين.  اخل��ري ملن 

ل��الأم��ل جتلت  ال�سمة  وت��ل��ك 

على نحو �ساطع يف متا�سك 

الكويتين خ��الل االحتالل 

وب��ع��ده وتالحمهم وترفعهم 

ع��ن امل�ساحنات وت�سفيات 

ال�سمة  احل�����س��اب��ات. وه���ذه 
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ل��الأم��ل ظلت �سارية  املميزة 

ال��دم يف اجل�سد  كما ي�سري 

احل����ي يف م��رح��ل��ة م�����داواة 

الكويت املثخنة باجلراح، وهي 

اإتقان  ال�سبب يف  تبعا لذلك 

الكويتين لعملية اإعادة االأعمار 

التي جرى  الكيفية  واإج���ادة 

وفقا لها بناء الكويت واإعادتها 

اإىل مكانتها ال�سابقة بن الدول 

املتقدمة، كما اأن االأمل هو ما 

اإىل االإنفاق  الكويتين  دف��ع 

احلكيم من امليزانية ال�سخمة 

التي مت ر�سدها خلطة الدولة 

التنموية .

اأخ��رى لالأمل  وثمة �سمة 

اإىل  ك��ون��ه ي�سعى  تتمثل يف 

نتائج م�ستقبلية يكون من ياأمل 

االأم���ر، غري  بها، يف حقيقة 

متيقن منها وغري قادر على 

حتقيقها باإمكاناته فقط. وهذا 

انعك�ض بطريقة وا�سحة  ما 

اأغلب  ال�سباب مع  يف تعامل 

الق�سايا وال��ت��ح��دي��ات بعد 

الغزو بطريقة خالقة.  كارثة 

البتة،  وذل��ك لي�ض م�ستغربا 

اأهم عن�سر  فال�سباب يعدون 

من عنا�سر تكوين املجتمع 

والوليد ال�سرعي لطبائعه، 

لهذا فاإن عملية اإعداد ال�سباب 

وت��اأه��ي��ل��ه��م علميا وثقافيا 

ومعنويا اأمر مركزي يف �سناعة 

م�ستقبل املجتمع. فالتطلع 

وا�ست�سرافه  امل�ستقبل  اإىل 

ور�سم تخطيط م�سبق لوجهة 

املجتمع والطريقة التي �سيكون 

عليها منوط بال�سباب بالدرجة 

االأوىل، وذلك لي�ض من املبالغة 

ب�سيء، فال�سباب هم االأكر 

قدرة على الدخول اإىل العامل 

املعا�سر وفهمه والتجاوب معه 

بطريقة مبدعة. ولعل التجارب 

املعا�سرة ملجتمعات اأكر تقدما 

اأن  ومدنية قد برهنت على 

التنمية وال��ت��ق��دم يف عامل 

مي�سي م�سرعا يف اجتاههما 

ال يتحققان من دون �سباب 

الع�سر  بعلوم  فاعل ومت�سلح 

وم�ستلزماته ومتحلل من اأثقال 

الهراء االأيديولوجي .

االأم��ل حينما  اأن  واحل��ال 

ب��امل��رء م��ن املفرت�ض  ي�ستبد 

اأن ينتج عنه فعل عقالين 

اأن  ذل��ك  ويلزم عن  وواق��ع��ي، 

املرء حينما ياأمل، فاإنه يقطع 

عهدا على نف�سه بالقيام بكل 

ما ي�ستطيع كي يتحقق اأمله. 

ولكن يف الوقت نف�سه يتوجب 

التمييز، اإن �سح التعبري، بن 

وجهن متناق�سن لالأمل .

الوجهان  ويختزل ه��ذان 

االأم��ل قوة دفع نحو  يف كون 

اأفعال حتمل معاين وم�سامن 

بناءة، وبن كونه كذلك حمفزا 

الأعمال مهلكة متى ما كانت 

ت��ع��وزه العقالنية والواقعية 

االأم��ل مفتقرا  ك��ان  ومتى ما 

اإىل قوة االأفعال .

ويف هذا ال�سياق، وتناغما 

مع جتربة ال�سباب يف مرحلة 

التحرير، فاإن االأمل  ما بعد 

م��ت��ق��دا يف  ي��ظ��ل  اأن  ي��ج��ب 

ال�سباب م��ن خالل  ���س��دور 

تلبية احتياجاتهم، واحلر�ض 

على حت�سينهم �سد جميع 

املوؤثرات ال�سلبية وكل ما من 

�ساأنه تدمريهم بدنيا ومعنويا. 

ومع �سقايتهم من ينابيع العلوم 

التفكري  واأدوات  الع�سرية 

النقدي، وتدريبهم على اإتقان 

امل��ع��ا���س��رة مثل  ال�سيا�سات 

االآخ����ر واع��ت��م��اد لغة  تقبل 

العنف والتحلي  احلوار ونبذ 

بامل�سوؤولية، وقطعا �ستغدو 

كل تلك االأ�سياء �سرابا ما مل 

يبادر اأ�سحاب القرار اإىل جعل 

ال�سباب  اأم��ام  الباب م�سرعا 

نحو امل�ساهمة يف تخطيط 

بناء املجتمع، ف�سال عن اإتاحة 

ف�سحة كبرية لهم متكنهم من 

ا�ستك�ساف قدراتهم وميولهم 

وتنمية اإبداعاتهم .

وت��ل��ك طموحات تتطلب 

من اأجل تنفيذها برامج كبرية 

لل�سباب  خ�سي�سا  مف�سلة 

الذي  ال��واق��ع  تراعي طبيعة 

نعي�ض يف كنفه والتحديات التي 

تفر�سها التطورات االقت�سادية 

واالجتماعية واالت�سالية على 

م�ستوى العامل. ومت�سل بذلك 

تاأمن بيئة اآمنة وم�ستقرة يحيا 

بها ال�سباب وينطلقون من 

خاللها نحو حتقيق اأحالمهم 

االأم����ل مبفهومه  و���س��ي��اغ��ة 

االإيجابي البناء. 

اإن االأمل وتعزيزه يف قلوب 

اأم��ر حيوي لنه�سة  ال�سباب 

بوتقة  وال��دخ��ول يف  املجتمع 

اأجل  ال��ع��امل املعا�سر، وم��ن 

ذلك ينبغي اإ�ساعة روح االأمل 

وفل�سفته واعتماده ركيزة يف 

ر�سم �سورة امل�ستقبل الذي 

نرغب فيه ونتطلع اإليه، ول�سنا 

يف ذلك �سالكن دربا مل يطرقه 

ب��ل نحن نعتمد على  غرينا 

و�سفة جمربة برهنت على 

جناحها غري مرة يف اأكر من 

ح�سارة وجمتمع.
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اأفراحا  ال��ك��وي��ت  تعي�ض 

لتعدد  االأي�����ام  ع��دي��دة ه���ذه 

منا�سباتها اجلميلة، ففيها ذكرى 

التحرير،  اال�ستقالل، وذكرى 

وذكرى تقلد �سمو االأمري ال�سيخ 

�سباح االأحمد اجلابر ال�سباح 

حفظه اهلل مقاليد احلكم، 

ال�سيخ  �سمو  تقلد  وذك����رى 

نواف االأحمد اجلابر ال�سباح 

حفظه اهلل والية العهد، وهي 

الوقوف  ت�ستحق  منا�سبات 

اأهمها:  اأ�سباب،  عندها لعدة 

التي  الكثرية  النعم  ا�ست�سعار 

نعي�سها كل يوم ؛ بدءاً من نعمة 

االإ�سالم، ونعمة االأمن واالأمان، 

ونعمة ال�سحة والعافية، ونعمة 

احل��ري��ة واال���س��ت��ق��رار، ونعمة 

لنا م��ن املهد  ال��دول��ة  كفالة 

.. رعايًة وتعليماً  اللحد  اإىل 

وت�سجيعاً  وتوظيفًا  و�سحًة 

اإىل غ��ري ذلك،  .. وت��ق��اع��داً 

 

 ونعٍم كثرية ال تعد وال حت�سى 

ن��ع��م��ة اهلل ال  ت���ع���دوا  »واإن 

حت�سوها« .

النعم  االأفراح وتلك  وهذه 

وال��وف��رية حتتاج منا  الكثرية 

للمنعم حتى  احلمد وال�سكر 

ت�ستدمي »وبال�سكر تدوم النعم«، 

اأي�سًا املحافظة  وحتتاج منا 

عليها قوال وفعال، وال تكون 

بالتم�سك  اإال  املحافظة عليها 

ب���االأخ���الق احل�سنة والقيم 

ن�ساأ عليها  التي  االإيجابية، 

االآباء واالأجداد، و�سن�ستمر يف 

املحافظة عليها باإذن اهلل .

اأج����م����ع املحللون  ل���ق���د 

الع�سكريون وال�سيا�سيون على 

الكويت من  اأن خ��روج دول��ة 

الغا�سم  ال��ع��راق��ي  االح��ت��الل 

بهذه الفرتة القيا�سية يعد اأمراً 

غريباً، بناًء على الكم الع�سكري 

امل��وج��ود يف  الكبري  العراقي 

الكويت اآنذاك )حوايل ٤٠٠ األف 

باآلياتهم وعتادهم،  ع�سكري( 

و�سيطرتهم على جميع املراكز 

اال�سرتاتيجية واحليوية يف 

البالد، وال �سك اأن هذا االأمر 

مت برحمة اهلل عز وجل.

.. فقد  ل��ذل��ك  واإ���س��اف��ة 

ال�سعب الكرمي  حظي ه��ذا 

 ب���رع���اي���ة رب���ان���ي���ة ك���ب���رية، 

حفظته وهو يف الداخل واخلارج، 

االأ�سر، وتوحدت  وحتى حتت 

 كلمتهم جميعا با�سم »الكويت«.

    وهذا كله ي�ستحق احلمد 

والثناء على اهلل عز وجل، الذي 

اأخرجنا من الظلم واال�ستبداد 

اإىل احلرية واال�ستقالل، لتعود 

الكويت اأجمل مما كانت.

اإن االحتفال بهذه املنا�سبات 

الوطنية ال يكون فقط بالكلمات 

والزينة،  واالأغ���اين واالأع���الم 

اأن ينعك�ض ذلك  ينبغي  اإمن��ا 

على �سلوكنا وكلماتنا، فلي�ض 

نراه من بع�ض  الالئق ما  من 

ال�سباب القلة من �سلوكيات غري 

ح�سارية با�سم الفرح، من خالل 

بال�سيارات،  ال�سوارع  اإغ��الق 

ور�ض الفوم واملاء على النا�ض، 

اإمنا  ب��االآخ��ري��ن،  وال��ت��ح��ر���ض 

اأن يكون لالحتفالية  ينبغي 

 اأثر اإيجابي داخلي وخارجي .

    اإن مرور ت�سعة اأعوام �سريعة 

ال�سيخ  االأمري  من حكم �سمو 

�سباح االأحمد اجلابر ال�سباح 

ح��ف��ظ��ه اهلل ورع�����اه، وتقلد 

ن��واف االأحمد  ال�سيخ  �سمو 

ال�سباح حفظه اهلل  اجل��اب��ر 

العهد، كاأنها االأم�ض،  والي��ة 

وكاأننا نبداأ مرحلة جديدة بحلة 

جديدة، برعاية �سامية اأبوية، 

واأبناء  اأ�سر  رعوا من خاللها 

ال�سهداء واالأ�سرى،  واأح��ف��اد 

ون����ادرا م��ا جت��د ب��ل��داً بهذه 

اآباء  الرعاية اجليلية، جيل 

ال�سهيد، وجيل اأ�سرة ال�سهيد، 

ال�سهيد، وجيل  اأب��ن��اء  وجيل 

ال�سهيد، فيالها من  اأح��ف��اد 

اأ�سرة  اأبوية كرمية من  رعاية 

كرمية .

اأن  اأ���س��األ اهلل ع��ز وج��ل 

من  احلبيبة  كويتنا  يحفظ 

اأمرينا  واأن يحفظ  كل �سوء، 

وويل عهده، ويوفقهم ملا يحبه 

وير�ساه، وي�سدد على اخلري 

خطاهم، اآمن .

د.عصام عبداللطيف الفليج
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رمز عاملي للهوية 

الكويتية 

جتولت بال�سيارة على هذا 

اإىل �ساحة  الطريق متجهًا 

العلم ابتداء من اأبراج الكويت 

التي اأ�سبحت رمزاً عاملياً يدل 

انت�سرت  البالد.. حيث  على 

�سورها يف و�سائل االإعالم 

العاملية وهي تئن من الفجوات 

التي نخرت بدنها وعالها 

�سواد الدخان نتيجة التدمري 

الذي طالها يف اأوائل اأيام الغزو 

العراقي الغا�سم، الذي حدث 

الع�سرين  قبل نهاية القرن 

بنحو عقد من الزمان. 

التلفازية كما  االأخبار  يف 

امل��ج��الت و�ستى و�سائل  يف 

االإع����الم، كلما ظ��ه��رت تلك 

ال�سورة ... كانت توحي للناظر 

اإليها ب�سيء واحد، وهو دمار 

بناء مدين جميل يرمز اإىل بلد 

وادع م�سامل تعر�ض لعدوان 

همجي. 

اأما اليوم، فال تزال االأبراج 

املعافاة اجلميلة ترمز ب�سموخ 

الكويت املحررة وحتمل  اإىل 

هويتها اإىل العامل.

قبل اأقل من اأربعن عاما 

ال��رم��ز اجلميل  اأن�سئ ه��ذا 

للكويت واكت�سب �سهرة دولية، 

الرموز  قائمة  اإىل  وان�سم 

التي تدل  العاملية والوطنية 

 هوية الكويت 
 عرب طريق الخليج العريب 

د. طارق عبداهلل فخر الدين

ــكان« ــة امل ــرون إىل هوي ــزوار ينظ ــة وال »الرحال

اخلليج  ط����ري����ق  إل������ى  »اذه���������ب 
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 
باألسئلة  غمرته  عندما  عمره  من  التسعن 
ع�����ن ت����ط����ور ال�����وط�����ن ال�����ك�����وي�����ت�����ي... ون����ش����وء 
هويته... ومبتدأ رموزه الدالة على تفرده...
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البالد، حتى دون  على هوية 

احلاجة اإىل ذكر ا�سمها.

حماولة اإبادة الهوية

االأب�������راج، انطلقت  م���ن 

ب��ال�����س��ي��ارة ج��ائ��اًل يف ذلك 

م��ن ط��ري��ق اخلليج  اجل����زء 

ال��ع��رب��ي ال���ذي مي��ت��د داخل 

اإىل  ح��دود املدينة القدمية 

اجلهة البحرية املقابلة لبداية 

اأبحث  بوابة املق�سب. رحت 

الوطن وعالماته  عن رم��وز 

التاريخية، ومنها هذه البوابة 

“املق�سب”،  ب�  التي �سميت 

وهي البوابة اخلام�سة ل�سور 

الثالث الذي بُني يف  الكويت 

عام 1920 و�سكل رمزاً عملياً 

لت�سميم الكويتين على الدفاع 

عن وطنهم. بوابة املق�سب مل 

ت�سلم بدورها من التدمري على 

يد قوات الغزو العراقي، وكاأن 

الغزاة اأرادوا تاأكيد مهمتهم يف 

املتمثلة  الدولة  تدمري رم��وز 

يف معامل املدينة القدمية من 

)االأبراج( اإىل  مبتدئها �سرقاً 

منتهاها غرباً )املق�سب(. وما 

ال��رم��زي��ن قاموا  ب��ن ه��ذي��ن 

القلب م��ن الدولة،  بتدمري 

اأال وهو  وعماد احلكم فيها، 

بناه  ال����ذي  ال�����س��ي��ف  ق�����س��ر 

ال�سباح يف  ال�سيخ م��ب��ارك 

الغزاة  واأحرقه   ،1907 عام 

العراقيون ودمروا حمتوياته، 

ثم وجهوا �سربة مدفع غادرة 

»لو  البليغة  الالفتة  تلك  اإىل 

دامت لغريك ما ات�سلت اإليك« 

والتي تعلو اأحد مداخل الق�سر 

الرئي�سة.

اأرادوا اغتيال هذه الالفتة 

التي تعرب عن �سفاء نية احلكم 

، والتي مل تتحملها  الكويتي 

الغازية.  النف�سية االإجرامية 

ولكن الكويت املحررة اأعادت 

اإىل رونقها وبهائها  الالفتة 

وعزتها، موؤكدة بذلك هويتها 

النف�سية ال�سادقة.

هكذا تعر�ست ثالثة رموز 

الع�سرين  وطنية من القرن 

مطلة على طريق اخلليج املار 

اإىل دمار  باملدينة القدمية 

وح�سي من غزاة اأرادوا حمو 

الهوية الكويتية واإبادة املعامل 

اإعادة  الدالة عليها، وجاءت 

بنائها دل��ي��اًل ع��ل��ى اعتزاز 

الكويت بكافة الرموز املوؤكدة 

لهويتها التاريخية و�سخ�سيتها 

املعا�سرة.

ما الهوية اإذن؟

هل هي املباين واملعامل 

امل�سيدة وما يتعلق بها من قيمة 

تاريخية؟ هل هي �سخ�سية 

الوطنية؟  امل��واط��ن ورم����وزه 

هل هي امل�ستندات الثبوتية؟ 

 وكيف ين�ساأ كل ذلك ويتطور؟ 

ال اأري��د اأن اأدخ��ل يف مبحث 
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نظري معقد، فكثريون كتبوا 

روا يف مو�سوع الهوية. ونظَّ

ولكنني �ساأحاول التي�سري.. 

واأبداأ بعدة اأ�سئلة: متى برزت 

كلمة كويت؟ ثم متى برزت كلمة 

كويتي؟ وكيف تطورت الرموز 

املعربة عن الهوية الكويتية مثل 

االأعالم واجلوازات وال�سعارات 

وغري ذلك؟

ُك��ت��ب ال��ت��اري��خ ت��ق��ول اإن 

»الكويت« ت�سغري لكلمة كوت، 

ح�سن �سغري بناه ابن عريعر 

اأح���د زع��م��اء بني خ��ال��د يف 

اأواخر القرن ال�سابع ع�سر اأو 

اأوائل القرن الثامن ع�سر.

الكويت  ك��ان��ت  ف�����اإذن.. 

ح�سناً يف البداية.. ولكن هل 

هذا ي�سف الو�سع بدقة؟

يقول الربف�سور ب. ج. 

اأف�سل باحث  �سلوت، وه��و 

ك��ت��ب يف مو�سوع  اأوروب������ي 

بروز الكويت يف كتابه »ن�ساأة 

الكويت« اإن اأول و�سف ملدينة 

الكويت ورد يف كتاب مرت�سى 

بن علوان وه��و ح��اج �سوري 

زار املنطقة عام 1709 وقال 

يف و�سفها: “دخلنا بلداً يقال 

بالت�سغري، بلد  لها الكويت 

ال باأ�ض بها ت�سابه احل�سا اإال 

اأنها دونها، ولكن بعماراتها 

واأبراجها ت�سابهها... وكان 

الب�سرة  اأه��ل  معنا ح��ج م��ن 

فرق عنا من هناك على درب 

يقال له اجلهراء. الكويت اإىل 

الب�سرة اأربعة اأيام، ويف املركب 

يوم واحد الأن مينت )ميناء( 

الكويت،  كتف  على  البحر 

الفاكهة والبطيخ وغري  واأما 

ال��ل��وازم فتاأتي من  ذل��ك من 

الب�سرة يف كل يوم يف املركب 

الأنها اأ�سكلة البحر. اأقمنا بها 

يوماً وليلتن... وتوجهنا على 

نهار  النجف  بركة اهلل جتاه 

االأحد ع�سرين ال�سهر املذكور. 

وهذه الكويت املذكورة ا�سمها 

القرين، وم�سينا قبل و�سولنا 

اإليها على كنار )جانب( البحر 

ثالثة اأيام واملراكب م�سايرتنا 

املينه )امليناء( على حدود   .

البلدة من غري فا�سلة، وهذه 

ياأتيها �سائر احلبوب  البلدة 

يف البحر وحنطة وغريها الأن 

اأر�سها ال تقبل الزراعة حتى 

ما فيها �سيء من النخيل وال 

واأ�سعارها  اأ�ساًل  غري �سجر 

اأرخ�ض من احل�سا لكرة الدفع 

من الب�سرة وغريها”. 

يعلق �سلوت اأنه على الرغم 

اأول  اأن ب��ن ع��ل��وان ك��ان  م��ن 

الكويت  ا�سم  اإىل  اأ�سار  من 

القرين،  ب��ا���س��م  وارت��ب��اط��ه��ا 

اإىل اجلهراء  اأ�سار  واأول من 

اإال اأنه مل يعط اأية معلومات 

�سيا�سية. 

ويف راأيي املتوا�سع، اإن كان 

ابن علوان مل ي�سر اإىل الهوية 

ال�سيا�سية للكويت التي زارها 

يف اأوائل القرن الثامن ع�سر، 

اإىل م�سماها  اأ���س��ار  اأن��ه  اإال 

االقت�سادية  هويتها  واإىل 

كمكان منفتح ون�سط للتبادل 

اإىل  اأوم��اأ  اأن��ه  التجاري، كما 

هويتها احل�سرية كونها حتتوي 

على مبان “ت�سابه احل�سا” اأي 

اأنها كانت ماأهولة بال�سكان .

هل كان ُي�ضار اإىل اأهل 

الكويت بالكويتيني؟ 

مل اأعر على دليل ي�سند 

التاريخية  ف��االأب��ح��اث  ه��ذا، 

هوية  ن�سوء  اأن  اإىل  ت�سري 

ال��ك��وي��ت كمكان  اأو  ال��ق��ري��ن 

وا���س��ح امل��ع��امل مل ي��ب��داأ اإال 
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عندما ا�ستقرت فيه قبائل 

ابن  زيارة  العتوب، رمبا قبل 

اأو بعد ذلك  للكويت  علوان 

بقليل. واأول و�سف مدون يبن 

معامل وا�سحة لهوية العالقات 

�سر العتوب التي ا�ستقرت 
ُ
بن اأ

اأعطت  الكويت وبالتايل  يف 

ال��ك��وي��ت ه��وي��ت��ه��ا، ه��و ذلك 

ال�����وارد يف جملد  ال��و���س��ف 

�سجالت  م���ن  “خمتارات 
حكومة بومباي” واملطبوع يف 

عام -1856 ال�سهري بتقرير 

ا�ستقرار ثالث  واردن - عن 

�سر قوية تنتمي اإىل العتوب، 
ً
اأ

وهي اآل ال�سباح واآل اجلالهمة 

واآل اخلليفة يف الكويت عام 

تقا�سمت  وال���ت���ي   ،1716
االإداري���ة  امل��ه��ام  بينها  فيما 

واالق��ت�����س��ادي��ة واالإنتاجية، 

بالع�سائر املحلية  وارتبطت 

امل�ساهرة. وهكذا  من خالل 

ا�ستلم اآل ال�سباح احلكم، واآل 

اخلليفة التجارة واآل اجلالهمة 

البحر.

التقرير على  يدلنا ه��ذا 

و�سوح تق�سيم االأدوار فيما بن 

�سر امل�سار اإليها، وا�ستقرار 
ُ
االأ

مل���دة قاربت  ال��رتت��ي��ب  ه���ذا 

ق���رر بعدها  ق���رن  ال��ن�����س��ف 

الكويت  اآل اخلليفة مغادرة 

اللوؤلوؤ  �سعيًا وراء مغا�سات 

الغنية ناحية الزبارة )يف قطر 

حالياً(. 

اأن�����ه منذ  ي��ع��ن��ي  وه�����ذا 

القرن  م���ن  االأول  ال���رب���ع 

ات�سحت هوية  الثامن ع�سر 

العالقات االإدارية وال�سيا�سية 

واالقت�سادية واالجتماعية بن 

�سر القيادية من جمموعات 
ُ
االأ

ا�ستقرت يف  ال��ت��ي  ال��ع��ت��وب 

الكويت، والقبائل والع�سائر 

االأخرى املقيمة فيها، وبذلك 

ا�ستقرت هوية البلدة.

الكويت خليجية

عربية م�ضلمة 

ا����س���ت���م���راري���ة الكويت 

منذ ن�ساأتها كبلدة خليجية 

�ساحلية وميناء بحري، و�سوق 

للتبادل التجاري ومنفذ ملرور 

اأعطاها ر�سوخ  امل�سافرين، 

بال�سرورة  التي كانت  الهوية 

الت�سامح  اإىل  م�����س��ت��ن��دة 

وال���ت���ع���اط���ي م���ع االآخ���ري���ن 

واالنفتاح عليهم.

التاريخ  اإىل  عدنا  واإذا 

اأن املنطقة كانت  لنا  يتبن 

ماأهولة بالعرب منذ اأمد بعيد، 

ح�سب قول الرحالة االإجنليزي 

�ستوكلر الذي زار الكويت يف 

اأن��ه �سمع  ع��ام 1832 وذك��ر 

من م�سادر حملية اأن العرب 

متواجدون يف الكويت منذ 

مائة وخم�سن �سنة تقريباً 

) قبل تاريخ زيارته (، اأي يف 

1682. وتت�سح  حوايل عام 

اإىل جانب  الهوية االإ�سالمية 

ال��ه��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ن خالل 

بناوؤهما  اأق��دم م�سجدين مت 

يف الكويت، وهما م�سجد بن 

بحر )املرجح بناوؤه يف القرن 

ال�سابع ع�سر( والذي كان يقع 

ال�سيف، وظل  مقابل ق�سر 

قائماً لغاية هدمه يف �ستينيات 

القرن املا�سي. وكذلك م�سجد 

امل�سادر  توؤكد  الذي  اخلليفة 

البحرينية اأن ال�سيخ خليفة بن 

حممد جد اآل خليفة االأكرب قام 

ببنائه يف اأوائل القرن الثامن 

ع�سر يف حي الو�سط مبدينة 

الكويت فريج ال�سيوخ، 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، 

ن��ر بعد �سوى  اإن��ن��ا مل  حيث 

املعامل االأ�سا�سية املرتبطة 

بالهوية الكويتية، وهناك املزيد 

الذي يحتاج اإىل التف�سيل. وما 

هذه اإال حماولة للتعرف على 

اأ�سا�سيات هوية املكان، حيث 

تربز االأ�سول العربية للقبائل 

امل�ستقرة )ت��ق��ري��ر واردن(، 

والطابع الديني االإ�سالمي 

)بناء امل�ساجد( والرتكيز على 

العمل التجاري والبحري )ابن 

ع��ل��وان(، وك��ل ه��ذه املكونات 

اأثرت حتماً يف تكوين الهوية 

الكويتية، ومنحتها ا�ستمراريتها 

وتقادمها التاريخي، واالأدوار 

الة التي بلورتها،  والعوامل الفعَّ

و�ساهمت يف توريث ال�سمات 

لل�سخ�سية املحلية  الذهنية 

املتعاقبة، ومن هنا  لالأجيال 

للهوية  التاريخي  البُعد  ن�ساأ 

الكويتية.
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عر�س/ ال�صيد املخزجني

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

اخ��ت��ي��ارات��ه ج��م��ع��ت ب��ن ج��م��ال��ي��ة اإلب�����داع وت��ث��ق��ي��ف ال���ق���ارئ واملتذوق

�صدر كتاب جديد بعنوان )حمتويات متحف اأيوب ح�صني الأيوب( للفنان الت�صكيلي الكويتي اأيوب ح�صني الأيوب )1932 

وت�صعني �صفحة من  )290( �صفحة مئتني  ح��وايل  الكتاب يف  يقع   .. الكويتية  والدرا�صات  البحوث  2013م( عن مركز   -

متنوعة،  واأج��ه��زة  متفرقة،  م��وج��ودات  وه��ي:  مو�صوعات  �صبعة  دفتيه  ب��ني  وي�صم  �صم(   20 ×  28 )مقا�س  الكبر  احلجم 

يو�صف  اهلل  عبد  للدكتور  للكتاب،  وت�صدير  وم�����ص��ربات  وحم��ن��ط��ات  م�صغرة،  ي��دوي��ة  ومن���اذج  وم�����ص��غ��ولت  �صعبية،  واأل��ع��اب 

الغنيم رئي�س املركز، يقول فيه: �صاءت الأق��دار اأن ي�صدر هذا الكتاب »حمتويات متحف اأي��وب ح�صني الأي��وب« الذي �صمنه 

والتي  قدميًا  ي�صتخدمونها  الكويتيون  ك��ان  والتي  والأ�صياء  الأدوات  من  ملجموعة  فوتوغرافية  �صورًا  ح�صني  اأي��وب  الفنان 

اأع��ّد العدة لإ�صدار هذا الكتاب حر�صًا منه على توثيق  �صمها متحفه الفني، وذل��ك بعد انتقاله اإىل رحمة رب��ه، وك��ان قد 

�صياع  وع��دم  الفني،  متحفه  وتوفرها يف  عليها  احل�صول  كبرًا يف  ب��ذل جهدًا  التي  الكويتي  ال��رتاث  من  املحتويات  تلك 

راج��ع طباعة  ورغ��م مر�صه فقد  القدمية يف وطنهم.  الأج��ي��ال مبامح احلياة  التعليق عليها لتعريف  اأي منها، ورغبة يف 

الكتاب واأحدث التعديات التي ا�صتوجبتها هذه املراجعة قبل وفاته مبا�صرًة، ليكون هذا الإ�صدار الذي يوثق هذه املحتويات 

تنوعها«. يف  ثرية  نوعها،  يف  فريدة  الكويت؛  عن  حية  مو�صوعة  وقلمه  بري�صته  ق��دم  لفنان  بالعطاء  عامرة  لرحلة  ختامًا 

متحف
يف
كتــاب
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اأيوب  الفنان  الراحل  اأم��ا 

اأو�سح  فقد  االأي���وب،  ح�سن 

اأنه  ه���ذا  ك��ت��اب��ه  م��ق��دم��ة  يف 

حُمباً  كان  االأوىل  ن�ساأته  منذ 

طافت  واأنه  الكويت..  لرتاث 

بباله فكرة ترجمها يف �سوؤاله 

املر�ض  داهمه  عندما  لنف�سه 

قائاًل: ما دمُت اأمتلك متحفاً 

معرو�ساته  تناثرت  �سغرياً 

مكان ال  مكد�سة يف  و�سارت 

وهي  م�ساحته  ل�سيق  ي�سعها 

 11( م�ساحته  �سغري  متحف 

× 3 اأمتار( فلماذا ال اأر�سفها 
الف����وتوغ������رايف  بالت�س�����وير 

ها ويجمع  واأ�سعها يف كتاب يَلَُمّ

منها  كل  واأعلق على  �ستاتها، 

تعليقاً خمت�سراً، خا�سة وهي 

اأدوات بع�سها قدمي اأو م�سنَّع 

على النمط الذي كانت عليه 

فكرة  جاءت  هنا  من  �سابقاً؟ 

اإ�سدار هذا الكتاب الذي يوثق 

لتلك املعرو�سات الرتاثية من 

الراحل  الفنان  جهة، ومل�سرية 

الفنية  واإب��داع��ات��ه  واأع��م��ال��ه 

اأخرى..  والت�سكيلية من جهة 

وبعبارة جُمملة يحكي الكتاب 

جزءاً من حياة الفنان الراحل 

احلافلة  االأيوب  ح�سن  اأيوب 

بالفن واالإبداع وع�سقه لرتاث 

وطنه احلبيب )الكويت(.

�سنعر�ض  ب��دورن��ا  ون��ح��ن 

لبع�ض مناذج مما اأورده املوؤلف 

االأيوب-رحمه  ح�سن  اأي��وب 

ملا  ت�سفحنا  خالل  من  اهلل- 

ت�سمنه كتابه هذا.

موجودات متفرقة

حتت هذا العنوان يُ�سّمن 

كتابه جمموعة  ح�سن  اأي��وب 

واأخرى  بنف�سه،  عملها  قطع 

لدى  ت�سميمها  على  اأ�سرف 

املخت�سن من اأ�سحاب املهنة، 

وكذلك ما كان يحتفظ بها اأو 

البالد  خ��ارج  من  معه  جلبها 

رحيله.  ق��ب��ل  ���س��ن��وات  م��ن��ذ 

اإزاران،  ال��ق��ط��ع:  ت��ل��ك  وم���ن 

واإ�سكه، وباب بوخوخه، وبطل 

وميادير،  وب��ل��ود  وحم���ك���ان، 

وبنديرة م�سغرة، وبيز، وتخته، 

وتناك...  االأط��ف��ال،  وتلفون 

با�ستطاعته  للكتاب  والقارئ 

 87 اإىل  ي�سل  ما  يح�سي  اأن 

 - )�ض17  �سكل(  )اأو  قطعة 

87 من الكتاب(.
املوؤلف  اأن  للنظر  امللفت 

يقت�سر  مل   - اهلل  رح��م��ه   -

جمرد  على  ال�سدد  ه��ذا  يف 

اأو ر�سمه لبع�ض من  �سناعته 

تلك القطع، واإمنا قدم �سرحاً 

عن  وم��ف��ي��داً  مهماً  وتعريفاً 

اأمثلة  وم��ن  منها،  قطعة  ك��ل 

الكلمات  لتلك  تعريفه  ذل��ك 

اإزاران،  مثل:  امل�سطلحات  اأو 

)ْوَزاْر(  يُ�سمى  منها  والواحدة 

كان  وال��وزار  )وْزَره(  واجلمع 

حتت  يلب�سونه  قدمياً  النا�ض 

ال�سروال،  من  بدالً  مالب�سهم 

وبطل  ال���ب���ح���ارة.  وخ��ا���س��ة 

وحمكان: والبطل هو القارورة 

كان  زج��اج��ة.  ي�سمى  كما  اأو 

ال��ن��ا���ض ق��دمي��اً ي�����س��رتون به 

)َكازالكريو�سن( من الدكاكن 

وال�ستعماله  ملنازلهم  املجاورة 

منها و�سعه  اأغرا�ض  يف عدة 

املواقد  ويف  االإن��ارة  �ُسُرج  يف 

)اجُلَوْل( وو�سعه على اجلروح 

وغري ذلك. اأما )املحكان( فهو 

من  التناكون  وي�سنعه  الُقمع 

)الَكاز( مللء  به  ِليُ�َسَبّ  التنك 

البطل.

ب�سم  املاي: وُحب -  حب 

جمعها  ع��رب��ي��ة  كلمة  احل���اء 

وهي  واأحباب  وِحَبَبة  ِحباب 

)اجلرة الكبرية( واحلباب هو 

�سانع احِلَباْب، اأما يف لهجتنا 

بك�سر  ِحب  في�سمى  الكويتية 

احلاء واجلمع )ْحبُوْب( حيث 

مُيالأ مباء ال�سرب ليربد نوعاً 

ما. وال يتواجد يف كل بيت اإال 

بع�ض  اأو  الكبرية  البيوت  يف 

)اأي  اأذك��ر  وفيما  ال��دواوي��ن. 

اإىل  ذهبنا  اإذا  اأننا  امل��وؤل��ف( 

البحر ونحن �سغار منر على 

ْم�َسَقّف ال�سيخ املرحوم �سباح 

النا�سر فرناه نائماً يف الدور 

الثاين فن�سعد الدرج ونتوجه 

بحذر اإىل )ِحب املاء( ونروي 

خائفن  ن��ه��رب  ث��م  عط�سنا 

االأربعينيات.  بداية  يف  وذلك 

الكويت  يف  امل�����س��ه��ور  وم���ن 

)�سبيل ابن دعيج( وهو عبارة 

باملاء  مليئة  )ْح���ب���وب(  ع��ن 

من  النا�ض ردحاً  ي�سرب منها 

الربادات  حلت  حتى  الزمن 

الكهربائية.

عن  عبارة  وهي  عمارية: 

م�سغول  متنقل  ب�سيط  دك��ان 

يباع  واحل�سران  اجلريد  من 

مثل  احلاجيات  بع�ض  حتته 

والطراثيث  والفَكع  الكنار   -

واجلرثي واليَكط... اإلخ وغري 

وكانت  امل�ستلزمات.  من  ذلك 

الكويت  �سفاة  يف  العماريات 

منت�سرة من زمن طويل. وْدالَْل 

اإال  ت�ستعمل  ال  قدمياً  قهوة: 

زبائنهم  ي�سقون  املقاهي  لدى 

دواوين  يف  ت��وج��د  كما  منها 

فهي  االآن  واأم�����ا  ال���ب���ي���وت. 

البيوت.  معظم  يف  ت��ت��واج��د 

وْدالَْل احَلليب: وهي عدد من 

االأباريق يطلق الكويتيون على 

الواحدة منها )َدلَّة( وت�ستعمل 

اأنواعها  ومن  فقط.  للحليب 

ت�����وث�����ق  ف������ن������ي������ة  ول����������وح����������ة  ص����������������ورة   317
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ْملََبّ�ْض(  و)َدلَّ���ة  معدن(  )دلَّ���ة 

واأحجام  متعددة  األ��وان  ذات 

متنوعة.

البحر  جنم  وهو  العوعو: 

كما ي�سميه علماء البحر ياأتي 

�سواحل  م��ن  ال��غ��وا���س��ون  ب��ه 

البحار التي يرتادونها، يطوونه 

ب�سكل مّعن، ويقدمونه هدايا 

القدمية:  ُعملتنا  الأطفالهم. 

وهي �سندوق زجاجي عر�ض 

نقودنا  من  ع��دداً  املوؤلف  فيه 

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 

1962 ويحتوي على ما يلي: 
الربية ، ون�سف الربية، وربع 

وهي  واالآنة  واالآنتن،  الربية، 

)التليك( والبيزة واالآردي. ثم 

جاءت الناية بيزة.

ال��ن��ي��ة ب��ي��زا: وه���ي عملة 

مطحونة  ق���دمي���ة  ورق����ي����ة 

البنك  اأ�سدرها  وم�سغوطة 

فئاتها  جميع  على  امل��رك��زي 

يف  ي��رغ��ب  مل��ن  ببيعها  وق���ام 

اأربع  منهم  فا�سرتيت  �سرائها 

الفئات.  خمتلف  من  رزم��ات 

وهو  الكانون:  اأو  املطَبخايِنْ 

موقد تُ�سعل فيه النار ويطبخ 

عليه بع�ض الوجبات اخلفيفة 

اأو عمل ال�ساي وغريه ويعمله 

من  �سابقاً  املحرتفن  بع�ض 

وهو  )ال�ّسلِْبي(  الطن  م��ادة 

عبارة عن تنور متنقل وب�سيط 

وق��د ك��ان ال ي��ت��واج��د اإال يف 

بع�ض البيوت.

�ُسُرج االإنارة: ويظهر عدد 

امل�ستعملة  االإن���ارة  �سرج  من 

ل��دى االأه���ايل والتي  ق��دمي��اً 

)الَكاز(  ���س��ائ��ل  ع��ل��ى  تعمل 

و�سراج  العادية  ال�ُسُرُج  ومنها 

لوك�ض(  )ت��ري��ك  ي�سمى  اآخ��ر 

و�سراج بُوالَلَه والكمريي.

اأجهزة متنوعة

رحمه   - املوؤلف  ن  ويُ�َسِمّ

اهلل - كتابه جمموعة ر�سومات 

متنوعة  الأج��ه��زة  وت�����س��اوي��ر 

كانت تالزمه منذ زمن طويل، 

اأخ���رى  اأدوات  ج��ان��ب  اإىل 

وهي  حياته،  يف  اإليه  اأهديت 

كتابيه،  يف  الثانية  املجموعة 

والر�سومات  ال�����س��ور  وه���ذه 

حتتل ال�سفحات من )�ض81 

- 182(. من الكتاب.. ومنها 

على �سبيل املثال اإبريج جينكو، 

للغ�سيل  الذي ي�ستعمل قدمياً 

والذي حلت حمله  والو�سوء، 

االآن االأباريق البال�ستيكية.

موقد  وه����و  وب����خ����اري: 

ومدفاأة مما عرفه النا�ض قبل 

مطلع اخلم�سينيات من القرن 

الع�سرين املا�سي، قبل انت�سار 

وبنادق  الكهربائية...  املدافئ 

من  بندقيتان  وهما  )اتفاكه( 

ا�سرتاهما  �سجمه(  )اأم  ن��وع 

املوؤلف الأبنائه يف ال�ستينيات، 

�سوزن  بندقية  اإىل  باالإ�سافة 

رخ�سة  لها  ا�ستخرج  قدمية 

وبجانبها  1962م  ع���ام  يف 

�سيفان.

يف  الثالثة  املجموعة  اأم��ا 

ك��ت��اب ال��ف��ن��ان اأي���وب ح�سن 

�سوراً  ف��ت��ت�����س��م��ن  االأي������وب 

�سعبية  الأل��ع��اب  ور���س��وم��ات 

جمع  ح��اول  ومتنوعة،  كثرية 

ب��ع�����ض م��ف��ردات��ه��ا واأدوات���ه���ا 

اأو  بنف�سه  عملها  التي  �سواء 

 -  185 )���ض  ���س��راًء  اقتناها 

203 من الكتاب( ومنها على 
)الدرباحه:  امل��ث��ال:  �سبيل 

بها  يلعب  م�سلية  لعبة  وه��ي 

ال�سكك  بها  فيجولون  االأوالد 

وال��ط��رق��ات ال��رتاب��ي��ة، وهي 

عبارة عن اأطواق من احلديد 

قاعات  من  عليها  يح�سلون 

من  اأو  وغ���ريه���ا  ال��ربام��ي��ل 

ويجعلون  )التواير(  خملفات 

االأ�سياخ  م���ن  م���ق���وداً  ل��ه��ا 

واملف�سل  احلديد(  من  )عوداً 

�سوتاً  التي حتدث  تلك  منها 

وقد  بها.  االأوالد  لعب  اأث��ن��اء 

ال�سور  تلك  جمموعة  بلغت 

�سورة   27( وال���ر����س���وم���ات 

باملكرر فيها( ومن تلك االألعاب 

ال�سبيان  كان  حيث  الطيارة، 

باأيديهم  ي�سنعونها  ق��دمي��اً 

الرياح  هبوب  اأثناء  بها  ليلهو 

يرتفع  فبع�سها  فيطريونها، 

اإىل علو �ساهق وبع�سها يعلق 

يف اأ�سالك الكهرباء املوجودة 

فتحرم  )احل�����ي(  ب��ال��ف��ري��ج 

�ساحبها من اللعب بها.

من  وه��ي  املك�سى:  لعبة 

ت�سلية  االأوالاد  األ��ع��اب  اأك��ر 

وال��ت��زام��ات قد  ق��وان��ن  ولها 

اأدوات  واأم��ا  �سرحها.  يطول 

اللعب بها فهي ب�سيطة و�سهلة 

وهي عبارة عن ع�ساً غليظة 

ت�سمى  �سم   80 طولها  نوعاً 

)م��ط��اع��ة( و)م��ك�����س��ى( وهي 

طولها  اأي�ساً  غليظة  خ�سبة 

اأح��د طرفيها مربي  �سم   10
يو�سع يف حفرة ت�سمى )الكور( 

ثم  امل��ربي  بحيث يربز طرفه 

ي�سرب )باملطاعة( فيقفز اإىل 

م�سافة بعيدة.

وهي  واأبوها:  اأمها  ولعبة 

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 81 ع���ام���ًا
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لعبة لل�سبيان قدمياً ي�ستعمل 

بعد  ال�سعف  اأع��ق��اب  فيها 

العالق  اخلو�ض  من  تنظيفه 

به مع بكرة خياطة وقد يطول 

ال�سرح فيها.

لعبة  وهي  الدامة:  ولعبة 

كبار  يلعبها  وم�سلية  م�سهورة 

ال�سن من الرجال ومن ال�سباب 

يجب  وق��وان��ن  اأنظمة  ول��ه��ا 

احرتامها وعدم جتاوزها.

الكواطي:  م��ن  وم���ي���زان 

متى ما ح�سل الطفل  قدمياً 

من  �سغريتن  علبتن  على 

اأخذهما  واملرميات  املخلفات 

وو�سع لهما الع�سا واخليوط 

�سغريا  ميزانا  منها  وابتكر 

واحل�سى  ال����رتاب  ب��ه  ي���زن 

مقلداً بذلك اأرباب الدكاكن.

ال��رَبْي��ة واأق��را���ض احلرب: 

ال��ك��ت��اب وم��ن��ه��م طلبة  ك���ان 

بعد  بالربية  يكتبون  املدار�ض 

احلرب،  زج��اج��ة  يف  غم�سها 

واأما احلرب فكنا ن�سرتيه من 

مكتبة بو رويح امل�سهورة على 

ت�سبه  زرق���اء  اأق��را���ض  هيئة 

فنطحنها  االأ���س��ربي��ن  حبوب 

بو�ساطة �سخرة �سلبة ت�سمى 

ثم  ينعم  ح��ت��ى  )امل�����س��ح��ان��ة( 

احلرب  زج���اج���ة  يف  ن��ف��رغ��ه 

املاء  م��ن  �سيئاً  عليه  ون��ف��رغ 

يكتب  ���س��ائ��اًل  ح���رباً  فيكون 

بو�ساطة الربية.

الواردة: وهي لعبة يت�سلى 

بها االأطفال قدمياً وخا�سة يف 

عبارة  املبارك  رم�سان  �سهر 

النخل  جريد  من  ع�ساً  عن 

ال يتعدى طولها عن 70 �سم 

يربط يف اأحد طرفيها مفتاح 

له ثقب ويربطون عند اأ�سفل 

منه خيط باآخره م�سمار وتتم 

اللعبة باأن ي�سع الولد يف ثقب 

عود  ب��ارود  من  �سيئاً  املفتاح 

الثقاب ثم ي�سد الثقب بذلك 

باملفتاح  ي��ه��وي  ث��م  امل�سمار 

�سلب  ج��دار  على  وم�سماره 

جراء  م��ن  ال��ب��ارود  فينفجر 

�سوت  ل��ه  وي�سمع  ال�سغط 

االآذان. و�سم�سية:  مدٍو ي�سم 

يحملها  ال��ت��ي  امل��ظ��ل��ة  وه���ي 

الرجال وبع�ض الن�ساء لتقيهم 

املحرقة  ال�سم�ض  ح��رارة  من 

ومن بلل االأمطار اأيام ال�ستاء. 

و�سومي: وهو عبارة عن ع�سا 

غليظة ت�ستعمل يف الهو�سات 

والنزاعات. وقد قيل فيه ما 

يلي )زعالن ال�سومي ير�سيه(. 

)�ض 219 من الكتاب(.

واأما املجموعة الرابعة يف 

كتاب الفنان اأيوب ح�سن فقد 

اليدوية  م�سغوالته  �سمنها 

يت�سلى  ك��ان  ال��ت��ي  امل�سغرة 

من  ف��راغ��ه  وق��ت  يف  بعملها 

الر�سم اأو الكتابة فيحاكي بها 

واملمار�سات  املهن  من  كثرياً 

املندثرة  اأو  القدمية  الرتاثية 

ال�سور  تلك  بلغ جمموع  وقد 

�سورة   40( وال��ر���س��وم��ات 

 241  -  207 )�ض  ور�سماً(، 

من الكتاب(.

حمنطات وم�صربات

اأورد  العنوان  ه��ذا  حتت 

ح�سن  اأي��وب  الراحل  الفنان 

�سوراً لبع�ض اأنواع احل�سرات 

التي قام بت�سبريها وجتفيفها 

وحتنيطها من زواحف وطيور، 

اخلام�سة يف  املجموعة  وهي 

كتابه، ومنها على �سبيل املثال: 

عملهما  جم�سمتان  لوحتان 

امل���وؤل���ف ب���ارزت���ن م���ن ورق 

ونفايات  املعروف  )الكلنك�ض( 

وو�سعهما  م��ت��ن��وع��ة  اأخ����رى 

مقا�ض  بلغ  حيث  متحفه  يف 

الواحدة منهما 40 × 35 �سم 

تقريباً بدون الرباويز. ولوحة 

احل�سرات والزواحف: وي�سم 

والزواحف  احل�سرات  بع�ض 

امل��وؤل��ف يف  وغ��ريه��ا جمعها 

ل��وح��ة واح�����دة وع��م��ل على 

)�ض  جفت  حتى  ت�سبريها 

251 من الكتاب(.
الراحل  ال��ف��ن��ان  ويختتم 

بت�سمينه  كتابه  ح�سن  اأيوب 

واأوراق����اً  املطبوعات  من���اذج 

ومفكرات  ل��دف��ات��ر  وثائقية 

وك��ت��ال��وج��ات م��ع��ار���ض، ثم 

ح�سل  وج���وائ���ز  ����س���ه���ادات 

ومنها  امل�����وؤل�����ف،  ع��ل��ي��ه��ا 

الت�سجيعية  ال��دول��ة  جائزتا 

والتقديرية يف جمال الفنون، 

وهذه املطبوعات وال�سهادات 

ت�سكالن املجموعتن ال�ساد�سة 

مو�سوعات  م��ن  وال�����س��اب��ع��ة 

 24( عددها  بلغ  وقد  كتابه، 

�سورة( )�ض 255 - 280 من 

الكتاب(.

تعقيب وماحظات

لكتاب )حمتويات  القارئ 

االأيوب(  اأيوب ح�سن  متحف 

اجلهد  اإدراك  با�ستطاعته 

الفنان  ت��رك��ه  ال����ذي  ال��ف��ن��ي 

رحلته  خ������الل  ال�����راح�����ل 

وقلمه  ري�سته  مع  االإبداعية 

فقد  عاماً،  ثمانن  من  الأكر 

موهبته  بن  هذا  كتابه  جمع 

املمتع  العالية و�سرحه  الفنية 

الكلمات  م��ن  لكثري  ال�سهل 

بالرتاث  املتعلقة  وامل�سميات 

الكويتي القدمي بوجه خا�ض، 

والتي ال غنى للقارئ واملتذوق 

بها  واالإمل�����ام  معرفتها  ع��ن 

لتعلقها بهذا الرتاث.

)الرتاث  كتابه  ك��ان  ف��اإذا 

ال��ك��وي��ت��ي يف ل��وح��ات اأي���وب 

ال��ذي �سدر  االأي���وب(  ح�سن 

ذلك،  قبل  �سخم  جملد  يف 

الرتاث،  لهذا  ويوثق  ي�سجل 

اأيدينا  بن  ال��ذي  كتابه  ف��اإن 

وت�سجياًل  �سجاًل  يُ��ع��َدّ  االآن 

جلانب من »�سريته وم�سريته« 

واملتميزة،  الفريدة  االإبداعية 

عرب ج��دران متحفه الذي ال 

تزيد م�ساحته عن )11 × 3 

اأمتار( والتي ج�سدها فيه. وال 

�سك يف اأن كتابه هذا ي�سكل 

اإ�سافة مهمة للمكتبة العربية 

الت�سكيلي  ال��ف��ن  جم���ال  يف 

على  الفني  واالإبداع  الكويتي 

اخلليجي  ال��ع��رب��ي  امل�ستوى 

بوجه عام.
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م��������������������������ن ج�����������������ي�����������������ل امل��������������ؤس��������������س��������������ن
ل����ل����ه����وي����ه اإلع������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��������ام��������ى ال�������راح�������ل 

بـدر املضف

ا���ص��م ال��راح��ل ب���در امل�����ص��ف يذكر 

دائ��م��ا ع��ن��دم��ا ي��ت��م الإ����ص���ارة اإىل 

ال��ذه��ب��ي لاإعام  ال��ع�����ص��ر  رم����وز 

ول���ل���ت���ل���ف���زي���ون ول���ل�������ص���ي���ن���م���ا يف 

ال����ك����وي����ت. ومي����ك����ن ال�����ق�����ول انه 

للهوية  امل���وؤ����ص�������ص���ني  ج���ي���ل  م����ن 

الإع��ام��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة. ومل يكن 

املجل�س  ي���ح���ت���ف���ي  اأن  غ����ري����ب����ا 

والفنون  ل���ل���ث���ق���اف���ة  ال����وط����ن����ي 

وبذكراه  ب���ه  ب��ال��ك��وي��ت  والآداب 

منارة  ت��خ�����ص��ي�����س  خ������ال  م�����ن 

فعاليات  �صمن  للراحل  ثقافية 

عرفانا   ،  2015 للعام  املهرجان 

وتقديرا ل��دوره يف اإث��راء احلركة 

الكويتية. وال��ف��ن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

متابعة: عماد النويرى

اأقيمت  ال��ت��ي  ال��ن��دوة  يف 

املنارة والتى  �سمن فعاليات 

ح�سرها املهند�ض على اليوحه 

االأمن العام للمجل�ض الوطني 

للثقافة وال��ف��ن��ون واالآداب 

والدكتور بدر الدوي�ض االأمن 

لل�سوؤون  ال��ع��ام امل�ساعد 

الثقافية، وع���دد بارز 

م�����ن االإع����الم����ي����ن 

واأدارته��ا  الكويتين 

اأم�����ل  االإع���الم��ية 

ع����ب����داهلل، حتدث 

ال�ستار  الناقد عبد 

اأن  اإىل  م�����س��رياً  ن��اج��ى 

اأي قراءة متانية الأعمال بدر 

امل�سف جتعلنا اأمام جمموعة 

ال��ت��ي كانت  امل�����س��ارات  م��ن 

ب��خ��ط��وط متوازية  ت��ت��ح��رك 

ناب�سة بالفعل لعل من اأبرزها 

ح�����س��ور ���س��وره ال��ك��وي��ت يف 

اأعماله واهتمامه بجيل ال�سباب 

واأي�سا جيل الرواد من الفنانن 

واالإعالمين.

كما توقف، عند جمموعة 

من املحطات، التي متثلت يف 

برنامج الكلمة والنغم واحلوار 

الفن��انة �سعاد  ال��ذي قدمته 

الكويت  عبداهلل، حيث كانت 

حا�سرة ومتجلية، ب�سكل مبا�سر 

تارة، وغري مبا�سر تارات اأخرى، 

باالإ�سافة للرتكيز على جيل 

ال�سباب يف تلك املرحلة، ومن 

الفنانون عبدالكرمي  اأبرزهم 

عبدالقادر وعبداهلل الروي�سد 

ونبيل �سعيل ورابحة وعالية 

ح�سن وغريهم. وي�سري  

اإىل جتربة امل�سف، يف 

اأنا  اأغ��ن��ي��ة  حت��وي��ل 

للفنان  ردي���ت 
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عبدالكرمي ع��ب��دال��ق��ادر من 

البناي  كلمات عبداللطيف 

ادري�ض،  واأحل���ان ع��ب��دال��رب 

من اأغنية عاطفية اإىل اأغنية 

وطنية من خالل االأفراح التي 

ل��ل��م��رة االأوىل عرب  ���س��ورت 

الكويتية  اخل��ط��وط اجل��وي��ة 

الكويت  وت��ق��دمي مالمح م��ن 

احلديثة. واليوم حينما يتم 

االأغنية،  احل��دي��ث ع��ن تلك 

فاإنها حت�سب على االأعمال 

الروؤية  الوطنية، الأطروحات 

الب�سرية.

وعن م�ساهماته ال�سينمائية 

ال�ستار:  الناقد عبد  ي�سيف 

)ب��ع��د ت�سييد مبنى الإدارة 

التلفزيون  ال�سينما يف جممع 

الداخلي  البيت  جرى ترتيب 

للق�سم وو�سع امل�سف اأولويات 

من حيث اإنتاج االأفالم الوثائقية 

والت�سجيلية والروائية. وكانت 

اإن���ت���اج فيلم  ال��ع��م��ل  ب���اك���ورة 

)الفخ(. وكان الن�سمام كوكبة 

ال�سينمائين واملخرجن  من 

الف�سل يف حالة من االنتعا�ض 

االأفالم  اأثمرت جمموعة من 

على يد عامر الزهري وحبيب 

واإب���راه���ي���م قبازرد  ح�����س��ن 

وها�سم حممد ال�سخ�ض وخالد 

ال�سديق(.

االإعالم لرفعة م�ستوى االإعالم 

الكويتي .

و�سمن فعاليات املنارة 

التميمي املدير  ف���وزي  ق��ال 

التنفيذي ملوؤ�س�سة االإنتاج 

الرباجمى امل�سرتك: )هناك 

للراحل بدر  االإدارى  اجلانب 

ك���ان حري�سا  ف��ق��د  امل�����س��ف 

على اأن يزرع وينمي املواهب 

ويعطيهم من معرفته بقدر ما 

تعلم منهم فتخرج  اأخذ ممن 

امل�سورين  على يده عدد من 

واملخرجن اأمثال عبدالرحمن 

اأن  احلجيل وغ��ريه��م. كما 

عالقته بزمالئه كانت مبنية 

الراأي  واإب���داء  الت�ساور  على 

االآخ��ر وحتى  ال���راأي  و�سماع 

اأ�سبح مراقبا. ولقد  اأن  بعد 

كانت فكرة حتمي�ض وطباعة 

االأفالم يف معامل اجنلرتا من 

الفقيد  تبناها  التى  االأفكار 

ل�سمان اجلودة وعندما ت�سلم 

التلفزيون  اإداره الربامج يف 

العام 1985 حر�ض على اإثراء 

ال��درام��ي واملنوعات  االإن��ت��اج 

اأف�سل  اإن��ت��اج  واأ���س��رف على 

امل�سل�سالت الكويتية كم�سل�سل 

)االأ�سوار( و)الغرباء( و)زوجه 

بالكمبيوتر( و)رقية و�سبيكة( 

ال��ري��اح( وغريها.  و)م��دي��ن��ة 

الراحل بدر امل�سف  وعن 

الري�ض  امل��خ��رج ع��ل��ى  ي��ق��ول 

التنفيذي ملوؤ�س�سة  امل��دي��ر 

االإنتاج الرباجمى امل�سرتك: 

اإجنازات  )ك��ان �ساهدا على 

حقبة ال�سبعينات والثمانينات 

الكويت و�ساهم  تلفزيون  يف 

ب�سكل كبري يف تطوير اخلطاب 

االإعالمى. بل هو اأحد فر�سان 

النه�سة االإعالمية احلديثة 

ال��ت��ي تعي�سها الكويت االآن 

الري�ض ال�سوء حول  و�سلط 

جملة من املحطات �سهدت 

الراحل  وب���ن  ب��ي��ن��ه  ت��ع��اون��ا 

القيمة  امل�سف، موؤكدا على 

واأي�سا االإعالمية  االإن�سانية، 

الكبري.  الراحل  التي ميثلها 

ويف نهاية حديثه اقتب�ض على 

الري�ض من الت�سريح ال�سحايف 

ال����ذي ن�����س��ر ي���وم وف����اة بدر 

امل�سف - رحمه اهلل - على 

ال�سيخ �سلمان  ل�سان معايل 

االإع���الم وزير  احلمود وزي��ر 

الدولة ل�سوؤون ال�سباب، والذي 

نعاه فيه حيث قال معاليه اإن 

الفقيد بدر امل�سف - رحمه 

اهلل - يعترب رم��زا من رموز 

الكويتي، حيث كان  االإع��الم 

يتمتع مبكارم االأخالق والقيادة 

الناجحة، و�سخر  االإعالمية 

واأعماله  امل��ت��ع��ددة  خ��ربات��ه 

الناجحة يف خمتلف جماالت 

س�����ي�����ظ�����ل  اس������م������ه ع�������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�������������������������������ي���ة
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ي��ن�����ض ع�سقه للربامج  ومل 

املنوعة ف�سد من اأزر خمرجي 

املنوعات وفتح املجال للمعهد 

لينتج مع  للمو�سيقى  العايل 

التلفزيون عدة �سهرات برزت 

م��ن خاللها م��واه��ب كعالية 

ح�سن ورابحة مرزوق.

التميمى )تعترب  وي�سيف 

املرحلة املمتدة من العام 2007 

وحتى العام 2013 مرحلة اآخر 

الراحل فقد عكف  اإنتاجات 

الكويتي  االإع��الم  توثيق  على 

من خالل �ستن حلقه بربنامج 

وثائقي حتت عنوان )منارات( 

والربنامج يعترب وثيقة قيمة 

لكل من يرغب يف تتبع تاريخ 

الكويتي ورجاالته  االإع���الم 

ون�سائه واإجنازاته(.

ثانية حتدث  ويف �سهادة 

الكويتي  ال�سينمائي  املخرج 

ه��ا���س��م حم��م��د ع��ن عالقته 

بالراحل م��ن خ��الل مراقبة 

ال�سينما، وموؤ�س�سة االإنتاج 

امل�سرتك: )عرفت  الرباجمي 

اإن�ساء  ب��در الأول م��رة عند 

ك��ان هادْى  الكويت  تلفزيون 

اأن��ي��ق املظهر وكانت  الطبع 

�سناعة ال�سينما اآنذاك تنق�سم 

اأج��زاء مهمة هي:  اإىل ثالثة 

الت�سوير واملونتاج ومعمل 

حتمي�ض االأفالم. 

الراحل  واجت��ه 

اإل�����������ى ق�سم 

امل���ون���ت���اج 

وزاول العمل فيه. وكنت اأزاول 

عملى �سباحا واأجتمع بعد 

الظهر معه لنقوم مبونتاج 

االأفالم االإخبارية وغريها من 

املواد الفيلمية. 

ان��ق�����س��اء �سنتن  وب��ع��د 

اأ����س���ب���ح���ت ل��ل�����س��ي��ن��م��ا فى 

التلفزيون مراقبة واأتى املرحوم 

عبدالوهاب �سلطان من وزارة 

ليكون مراقبا عاما  االإع��الم 

الراحل  ال�سينما وعن  على 

ب���در امل�����س��ف م�����س��اع��دا له 

وعمال معا ومت اإن�ساء اأق�سام 

املراقبة مثل ق�سم  اأخرى يف 

االأر�سيف  ال�����س��وت وق�����س��م 

وق�سم االإنتاج. وكانت للراحل 

الكويتية  لل�سينما  بعيدة  روؤية 

فاقنع امل�سوؤولن بجلب كفاءات 

�سينمائية عربية لتكون رديفا 

لنا ونتعلم منهم اأ�سول وقواعد 

و�سناعه ال�سينما ، ومت اإجناز 

ال�سينمائية امل�سورة  اجلريدة 

التي كانت حتم�ض يف بريوت، 

وفى الوقت ذاته مت اإجناز بع�ض 

االأع��م��ال الق�سرية )ن�سف 

اأورب��ع �ساعة( و�ساهم  �ساعة 

يف اجن����از ه���ذه االأف����الم 

ع��ب��دال��ل��ة املحيالن 

وخ��ال��د ال�سديق 

وغريهما، وانتقلنا بعد ذلك 

ال�  لالعتماد على االأف����الم 

35 ملم ومل يكن هناك ثمة 
تخ�س�ض معن وك��ن��ا نعمل 

بالفطرة. وتعاون اجلميع مبا 

هو متوفر ودون وجود ميزانية 

الفيلم. وم��ن خالل  الإجن���از 

املراقبة قدم امل�سف �سهرات 

منوعة، كمخرج ومعد منها 

)م�سروع منطقة ال�سعيبة(.

وعن مو�سوع ال�سينما يف 

اأ�سار ها�سم حممد  الكويت 

)اأن  ي���رى:  ك��ان  ال��راح��ل  اأن 

اأن  تلفزيون الكويت بو�سعه 

يتبنى باإمكاناته الكبرية اأعماال 

ل�سخ�ض اأو �سخ�سن متميزين 

يف الروؤية الفنية الإجناز عملن 

�سينمائين كل عام مع الو�سع 

يف االعتبار اأن تقنية ال�سينما 

وتقنية الفيديو ف��ى متازج 

تام مع بع�سهما البع�ض. اإننا 

منلك اأر�سية قوية من ال�سباب 

وه��وؤالء يجب ان تو�سع لهم 

خطة ترفع اإىل امل�سوؤولن(.

واأ�سار اإىل اأن الراحل قام 

ب��اإخ��راج جمموعة كبرية من 

الوثائقية والربامج  االأف��الم 

امل��ن��وع��ة والتي  التلفزيونية 

اإىل يومنا ه��ذا. ومثل  ت��ذاع 

الكويت يف كثري من املهرجانات 

ال�سينمائية خ��ارج الكويت. 

الكويت  ي��رى  اأن  ب��وده  وك��ان 

وهى تنظم مهرجانا �سينمائيا 

على م�ستوى عال على غرار 

مهرجان دبي ال�سينمائي ( .

ويذكر اأنه فى ابريل العام 

2011 �سهد ت الكويت اأعمال 
ملتقى الكويت ال�سينمائي 

الدويل يف دورته االأوىل. و�سط 

ح�سور �سينمائي واإعالمي، 

حلظة التكرمي
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وكان هناك الكثري من االأن�سطة 

والفعاليات اعتبارا من امل�سابقة 

الر�سمية للمهرجان والتي 

ناف�ض على جوائزها )30( 

فيلما متثل الكويت وال�سعودية 

وق��ط��ر واالإم�����ارات والهند. 

امللتقى تكرمي عدد  كما�سهد 

ال�سينمائية  من رواد احلركة 

يف الكويت. 

وكان الراحل الذي تراأ�ض 

اأن  امللتقى االأوىل يرى  دورة 

هذه التظاهرة ت�سعى اإىل خلق 

حراك �سينمائي يربط االأجيال 

وي���ط���ور احل�����وار ويكت�سف 

اإبداعية �سينمائية  م�ساحات 

االأخذ  اأجل  كويتية �سابة من 

بيدها ودعم م�سريتها باعتبار 

اأم��ام جيل كويتي �ساب  اأننا 

لل�سينما  ميتلك ع�سقا كبريا 

الو�سائل  وعلينا دعمه بكافة 

ال��ف��ر���ض احلقيقية  وت��اأم��ن 

لنجاحه وا�ستمراريته .

وع���ن دوره يف موؤ�س�سة 

امل�سرتك  ال��رباجم��ى  االإن��ت��اج 

اأ����س���اف ه��ا���س��م حم��م��د اأن 

امل�سف: )قام بتطوير االإنتاج 

الرباجمى امل�سرتك من خالل 

امل�سل�سالت  الكثري من  اإنتاج 

الوثائقية  الدرامية واالأف��الم 

املميزة ووثق العالقة االإعالمية 

امل��وؤ���س�����س��ة م���ع زمالئه  يف 

اخلليجين بعقد االجتماعات 

الدورية على اأر�ض الكويت.

ومن اأ�سهر اأعماله امل�سل�سل 

االجتماعي االأ�سرى )اأبناء الغد( 

وهو من 90 حلقه تلفزيونيه 

ال��ف��ن��ان��ة �سعاد  ب��ط��ول��ة  م��ن 

عبداهلل. واإذا كان ح�سوره قد 

برز من خالل اإدارته لعدد من 

االإدارات واالأق�سام يف تلفزيون 

الكويت - ي�سيف ها�سم حممد 

اإىل دوره  االإ���س��ارة  - فيمكن 

االأك����ر ب����روزا ع��ن��دم��ا توىل 

العام 1995 االإدارة التنفيذية 

االإن��ت��اج الرباجمي  ملوؤ�س�سة 

امل�سرتك لدول جمل�ض التعاون 

وال��ذي ذاع �سيت  اخلليجي، 

التعليمية وال�سحية  ر�سائلها 

اأنحاء  اإىل  والرتاثية املرئية 

العامل العربي مثل )�سحتك( 

 ، و)�سالمتك( و)نحن معك( 

واالأفالم البيئية التي عر�ست 

على حمطة دي�سكفري واأفالم 

العربية  امل�ساجد واحل�سارة 

االإ�سالمية التي مازالت را�سخة 

يف االأذهان.

���س��ارك يف املداخالت  و 

اأي�سا االإعالمي عبداملح�سن 

البناي الرئي�ض ال�سابق ملوؤ�س�سه 

 ، امل�سرتك  االإنتاج الرباجمى 

والنائب عبداهلل الطريجي، 

الراحل  اأ�ساد مبناقب  ال��ذي 

االإن�سانية احلميمة  وعالقته 

به و�سدد على الدور االإعالمي 

الراحل  به  ال��ذي قام  الرائد 

الكبري، وطالب مبزيد من الدعم 

الرواد  واالإ�سناد لالإعالمين 

واأجيال احلرفة االإعالمية، 

اآخر  اأي�سا عدد  كما حتدث 

االإع��الم��ي��ن والفنانن،  م��ن 

و�سهدت االأم�سية عر�ض فيلم 

الزميل  باإعداده  وثائقي قام 

االإعالمي حممد الدريع تناول 

بع�ض املحطات املهمة يف حياه 

الوظيفية واالإن�سانية  الفقيد 

وح�سر من اأ�سرة الفقيد جنله 

رامي بدر امل�سف ومت تكرميه 

نيابة عن اأ�سرته.

بدر حممد امل�صف مواليد الكويت العام 1941. حا�صل على 

�صهادة بكالوريو�س �صينما. عمل يف تلفزيون الكويت منذ 

العام 1964 يف العديد من املنا�صب وهي كالتايل: 

 . • رئي�س ق�صم املونتاج واملعامل ال�صينمائية عام 1965•

. • مدير اإدارة الربامج بالتلفزيون عام 1984•

• وم����ن ث���م م���دي���ر عام  م��راق��ب��ة ال�����ص��ي��ن��م��ا ع����ام 1987•

التلفزيون عام 1992. 

•عمل مديرا تنفيذيا ملوؤ�ص�صة الإنتاج الرباجمي ملجل�س  •
التعاون لدول اخلليج العربية عام 1995 - 2000.

•زاول الإخ���راج ال�صينمائي والتلفزيوين، ول��ه العديد  •
من الأفام الوثائقية الإعامية والربامج الت�صجيلية 

واملنوعات التلفزيونية.

•ت���ق���اع���د م����ن ال���وظ���ي���ف���ة احل���ك���وم���ي���ة يف ن���وف���م���رب عام  •
.2000

•اأ�صدر كتابا بعنوان »ال�صينما الكويتية« اأوراق مبعرثة  •
عن الفن ال�صابع .

•�صاهم يف اإن�صاء نادي الكويت لل�صينما وكان اأحد اأع�صاء  •
املجل�س التاأ�صي�صي.

اإدارة �صركة جمموعة  •انتخب نائبا لرئي�س جمل�س  •
2006، وامل��ع��ن��ي��ة باإطاق  ال��ع��ام  ال��ك��وي��ت الإع��ام��ي��ة 

جمموعة من القنوات الف�صائية الكويتية ومنها قناة 

الوطن.

• ملتقى الكويت ال�صينمائي الأول. تراأ�س العام 2011•

•مت تكرميه يف الدورة الثانية ملهرجان �صينما دول جمل�س  •
 التعاون اخلليجي التي اأقيمت يف الكويت العام 2013 .

سي����رة   ذاتي������ة
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�سدرت هذه املجموعة يف 

ن�سر  االأوىل عن دار  طبعتها 

واأخ���رى كويتية يف  لبنانية، 

2010م.. حتمل ذات  العام 

ت�سكل  )االأ���س��ف��ار  ال��ع��ن��وان: 

رقماً( بو�سفها الق�سة املركزية 

تلتقي ع��ن��د حمورها  ال��ت��ي 

ال��ف��ك��ري غ��ال��ب��ي��ة ق�س�ض 

باآخر،  اأو  املجموعة ب�سكل 

وبن�سب خمتلفة.

اأما جمموعتها الق�س�سية 

االأوىل التي حتمل عنوان: 

»يرجى عمل الالزم« ال�سادرة 

عن دار ن�سر كويتية يف العام 

2003م.. والتي ت�سم جمموعة 
من الق�س�ض الق�سرية؛ فاإنها 

تبوح فيها بالكثري من الهموم 

واالأوجاع االجتماعية الطافية 

على ال�سطح الكويتي.. قامت 

ب�سياغتها ومعاجلتها باأ�سلوب 

اإن�ساين �سفاف.. االأمر الذي 

الثقافية  ل��الأو���س��اط  قدمها 

اأدبية  ال��ك��وي��ت كموهبة  يف 

ن�سوية، متتلك الكثري من 

الكتابة الق�س�سية  ق��واع��د 

ومقوماتها..

على �سوء ذلك ا�ستقبلتها 

الكويت  االأدب��ي��ة يف  احلركة 

واخلليج العربي ا�ستقباالً 

ح�سناً، يعك�ض مقدار االهتمام 

مبوهبتها االإبداعية... فما اأْن 

اأ�سدرت جمموعتها الق�س�سية 

ا�ستطاعت  ال��ث��ان��ي��ة، ح��ت��ى 

امل��ح��ّم��ل��ة بالهم  بق�س�سها 

األصفار

تشكل

البحر في قصتها حاضر بكل مفرداته بكثافة عالية ليشكل محورًا رئيسًا 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 
بعيدًا؟، ج��داول ملونة، رج��ل الثلج يتزين بعقد الياسمني، مل��اذا تطير الفراشات، 
عروس القصر، األصفارتشكل رقمًا، حديث املوائد، وأخيرًا قصة التدحرج إلى أعلى.

د. نادر القّنة

ال����������������������ه����������������������وي����������������������ة
ال�����������ك�����������وي�����������ت�����������ي�����������ة

ف��������������ي ال�������ك�������ت�������اب�������ة 
ال���������ق���������ص���������ص���������ي���������ة

ج����م����ي����ل����ة  ع��������ن��������د   
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 
واإلرثية  الوطنية 
وال���������ت���������اري���������خ���������ي���������ة 
للكويت .. فالهوية 
عندها كل ال يتجزأ
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والتاريخي  الوطني واالإرث��ي 

لنف�سها موقع قدم  اأن جتد 

منا�سباً يف هذه احلركة ب�سكل 

اآخر يف  ع��ام... وموقع قدم 

الن�سوية  الق�س�سية  الكتابة 

العربي  الكويت واخلليج  يف 

على نحو خا�ض.

اإىل جنب  وذل���ك ج��ن��ب��اً 

م��ع قا�سات ال�سف االأول 

العثمان،  يف الكويت: ليلى 

الدكتورة فاطمة يو�سف العلي، 

هداية �سلطان ال�سامل، طيبة 

ال�سافعي،  االإبراهيم، منى 

ث��ري��ا البق�سمي، الدكتورة 

جنمة اإدري�ض، الدكتورة عالية 

�سعيب وغريهن من القا�سات 

الكويتيات اللواتي ملع جنمهن 

الق�سة  االإب��داع��ي يف ع��امل 

الق�سرية خالل الربع االأخري 

من القرن الع�سرين...

مقاربات اأدبية

يف ق�ستها »االأ�سفار ت�سكل 

رقماً« جند ثمة مقاربة اأدبية 

وفنية �سديدة بن ما تطرحه 

م��ن اأ���س��ل��وب م��ع��اجل��ة، وما 

تت�سمنه من م�سمون 

ف������ك������ري م���ع 

وسطور  ك��ل��م��ات  ب���ن  م���ن 
ال��������ق��������ص��������ة وع������������ذاب������������ات 
ش������خ������ص������ي������ات������ه������ا ي������ف������وح 
الكويتي  ال�����ت�����راث  ع���ب���ق 
ب���������أص���������ال���������ت���������ه وق������ي������م������ه 
وم������وس������ي������ق������اه وأغ�����ان�����ي�����ه

م�سرحية »احل�سي�ض« للكاتب 

ال��رو���س��ي مك�سيم جوركي، 

»النا�ض  وكذلك مع م�سرحية 

الكاتب  م���ع  ال���ل���ي حت����ت« 

امل�����س��ري نعمان  امل�����س��رح��ي 

عا�سور.

فاإن مل تكن هذه املقاربة 

الكلي  التماثل  على م�ستوى 

للبنية الدرامية... فاإنه مما ال 

�سك فيه جاءت على م�ستوى 

التطابق الكلي للطروحات 

ال��ف��ك��ري��ة... فال�سخ�سيات 

هنا يف ق�سة »االأ�سفار ت�سكل 

رقما« تبدو ظاًل دراماتيكياً، اأو 

ل�سخ�سيات  امتداداً طبيعياً 

ج��ورك��ي ونعمان عا�سور... 

ن��راه��ا �سخ�سيات  واأي�����س��اً 

مركبة تركيبًا »ت�سيكوفيًا« 

لنا فكرة   لتتبلور  بامتياز .. 

ال�سراع العمودي يف املجتمع 

العليا  ب��ن الطبقة  ال��واح��د 

ال�سفلى.. بن مْن  والطبقة 

اأ�سفل..  اأعلى، ومن هو  هو 

بن من ميلك ومن ال ميلك.. 

ب���ن م���ن ي��ن��ت��ج وم���ن يجني 

االإنتاج وي�ستحوذ على  ثمار 

املح�سول لذاته.. بن القوّي 

وال�سعيف.. بن الراء 

والفقر..

االتكاء على الرتاث

ت�������ع�������ود 

الكاتبة  يف 

ا����س���ت���ل���ه���ام 

اأح���������������داث 

اإىل  ق�����س��ت��ه��ا 

م��رح��ل��ة زمنية 

�سابقة على ظهور 

الكويت...  النفط يف 

القرن  اأواخ���ر  اإىل  رمب��ا 

التا�سع ع�سر اأو مطلع القرن 

ال��ع�����س��ري��ن... ح��ي��ث �سظف 

ال��ع��ي�����ض وق�����س��اوة احلياة، 

و�سعوبة احل�سول على لقمة 

العي�ض.. فلم يكن اأمام غالبية 

للبحر  اإال االجت����اه  ال��ن��ا���ض 

كم�سدر للرزق، حيث تعددت 

م�ستويات العالقة مع هذا 

ال��ب��ح��ر، ب��ت��ع��دد االأه����داف، 

واالأغ��را���ض، واحلاجات... 

اأف����رز هرمية  ال���ذي  االأم����ر 

طبقية حمكومة ل�سروراتها، 

ولطبيعتها املهنية، واملتمثلة يف 

مظاهر اخلدمات الدنيا - يف 

ثَمّ �سعوداً  قاعدتها - ومن 

مهنيًا يف تراتبية الغو�ض، 

اللوؤلوؤ يف قاع  والبحث عن 

البحر، وا�ستخراجه، واملتاجرة 

به �سمن منظومة اقت�سادية 

اإىل مفهوم  اأق���رب  بنائية، 

اال���س��ت��رياد وال��ت�����س��دي��ر يف 

الن�سق االقت�سادي املعا�سر.. 

وذل���ك ع��رب رح��ل��ة بحرية 

طويلة على ظهر » بوم« 

�سفر وغو�ض، متتد 

ل�سهور عدة.

من رسومات الفنان : إبراهيم حبيب
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ف��ال��ب��ح��ر يف ق�ستها، 

ال��زم��ان واملكان  م��رك��ب  يف 

واملو�سوع، حا�سر بكل مفرداته 

بكثافة عالية، لي�سكل حموراً 

رئي�سًا من حم��اور مكّونات 

الهوية الرتاثية التي تتكاأ عليها 

الكاتبة. يف ا�ستلهام وا�ستنباط 

اإ�سكاليتها، لتلفت النظر اإىل 

جذر اأ�سئلتها اجلدلية املثارة 

باالآخر  االإن�سان  حول عالقة 

الواحد املحكوم  يف املجتمع 

اإىل طبيعة تراثية وتاريخية 

واحدة.

فمن بن كلمات و�سطور 

ب��ن عذابات  الق�سة، وم��ن 

الرئي�سة يفوح  �سخ�سياتها 

عبق الرتاث الكويتي باأ�سالته، 

وقيمه، ومو�سيقاه واأغانيه 

واإي��ق��اع األ��وان��ه، واالأه���م من 

ذلك يفوح من اإن�سانه املكافح، 

للحياة،  الباحث عن �سياغة 

والذي يختلط عرقه بتالطمات 

اأمواج البحر.. اإنه الرتاث الذي 

ي�سوغه ب�سدق هوؤالء الب�سطاء 

الهرم االجتماعي  الكبار يف 

اإنها  واالقت�سادي املهني.. 

اأهم  هويتهم يف واح��دة من 

واأو���س��ح جتليات �سورها.. 

الهوية التي ت�سع نوراً، ومعرفة 

م��ن عمق ال���رتاث، ال���ذي ال 

يتبدل، وال يتاآكل، وال ي�سداأ.

 الكويتيون وفن �ضناعة 

الكفاح

ال���ب���ح���ر ثمة  ه���ن���ا ويف 

ع���امل خم��ت��ل��ف ع���ن احلياة 

ال��رب... فعلى ظهر »بوم«  يف 

ال�سفر والغو�ض تظهر ممالك 

خا�سة، موؤطرة ببنية هرمية.. 

القاعدة اأو االأدنى فيها حمكوم 

الهرم  راأ�ض  لالأعلى... فعلى 

يقف النواخذة ربان ال�سفينة، 

ويليه تدريجياً املجدمي وهو 

نائب النواخذة ورئي�ض البحارة، 

البحارة،  الغا�سة، وه��م  ث��م 

الطبيعي اأن تن�ساأ � هنا � على 

»ال��ب��وم«، عالقات  ظهر هذا 

متغرية، ومتبدلة بن عنا�سر 

بنية الهرم.

و�سط هذا العامل املتالطم 

اأحداث ق�ستها  الكاتبة  تبني 

انتقادها الالذع  .. موجهة 

لل�ُسلطة الطبقّية والراأ�سمالية 

املتوح�سة، والفئوية..التي ترى 

نف�سها فوق امل�ساعر االإن�سانية، 

بل فوق القانون ذاته.. كونها 

تتمتع بامتيازات ال�سيادة، 

وامتيازات املال، وقدرتها على 

ا�ستخدام قانون القوة.

اأدبية  ب��ع��ب��ارات  ت��ر���س��م 

ر�سيقة كفاح االأجداد واالآباء يف 

�سناعة �سفن ال�سفر والغو�ض، 

وتثني على �سواعدهم واأناملهم 

اأتقنت هند�سة �سناعة  التي 

ال�سفن، وهم اأ�سحاب �سجّية 

طبيعّية فطرية، مل يتخرجوا 

يف جامعات اأو معاهد اأو كليات 

بعقليتهم  اإمنا  اأكادمييات،  اأو 

 � وخربتهم اجل��ّب��ارة �سنعوا 

 األج������داد واآلب������اء أرس����وا 
التراثية  هويتهم  دعائم 
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 
فال�سيب م�ساعد ووط�������������������������������ن�������������������������������ه�������������������������������م

الذي  ال��غ��وا���ض، 

م��ه��م��ت��ه اإن�����زال 

الغوا�ض  و�سحب 

من البحر بو�ساطة 

النهام  ث��م  احل��ب��ل، 

ال�سفينة،  وهو مغني 

البحارة  وق��د يكون م��ن 

و�سوته �سجّي.. ومن ثَمّ �سائر 

املهن اخلدمّية  ال�سغرية.. 

الهرم، ويف  بنية هذا  وخارج 

اإط��ار خا�ض يقف الطوا�ض 

وهو تاجر اللوؤلوؤ.

ت��خ�����س��ع ه����ذه املمالك 

ال�سابحة يف و�سط البحر ملا 

يُعرف » بال�سرو« اأي القانون 

الذي ي�سنه النواخذة ويلتزم به 

الغا�سة وكل مْن هم على ظهر 

بومه.. ويعمل املجدمي حار�ساً 

ل���ه.. ومن  للقانون وم��ن��ف��ذاً 
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اأثنى عليه  باأدوات بدائية ما 

العلم احلديث الذي يقوم على 

الدقة احل�سابية والهند�سية، 

انت�ساراً لعقليتهم.. ما ي�سري 

اإىل اأنهم اأر�سوا دعائم هويتهم 

الرتاثية بعرقهم وعقليتهم 

الفذة ووالئهم ملجتمعهم... 

ال��ت��ي �سالت  ال�����س��ف��ن  ه���ذه 

وجالت يف البحار، وتنقلت من 

قارة اإىل قارة، وفتحت اآالف 

اآالف البيوت باأقل القليل.. يف 

الوقت الذي كانت تزداد فيه 

االأرقام  اأم��ام  االأ�سفار من��واً 

العربية والهندية، كلما غا�ض 

البحر وعاد  ق��اع  اإىل  بحار 

حمماًل بخرياته من اللوؤلوؤ..

و����س���ط ع����امل االأرق������ام، 

واحل�سابات ه���ذا.. وو�سط 

الكبار، وتوا�سع  ات�ساع حلم 

حلم ال�سغار.. تك�سف الكاتبة 

عن واقع التناق�سات االإن�سانية 

البحر... ب�سبب  يف ممالك 

ات�ساع الفجوة الطبقّية من 

جانب بن االأعلى واالأدنى...

وب�سبب اخ��ت��الف واختالل 

االأه����داف االقت�سادية بن 

الطرفن النقي�سن..

االأ�سفار  تنامي  ُحّمى  اإن 

يُتيح  ع��ن مي��ن االأرق����ام، ال 

ب��ال��راأف��ة على  للكبار  جم��ااًل 

اأو ب�سط �سفقتهم  ال�سغار، 

اأو ت�سييق الفجوة  عليهم، 

فيما بينهم... فال وقت لدى 

الكبار لتفعيل عطفهم على َمْن 

اأولئك  هم دونهم، حتى على 

اأجلهم،  م��ن  ال��ذي��ن مي��وت��ون 

اأ�سفارهم  تنامي  اأج��ل  وم��ن 

ليكونوا  اأرق��ام��ه��م  ع��ن مي��ن 

هم يف اخلارطة االجتماعية 

اأ�سفاراً عن �سمال  وحدهم 

االأرقام... اأ�سفاراً بال قيمة، 

وبال داللة اجتماعية... اإمنا 

كيانات �سفرية يف هام�ض 

الهام�ض..

فهذا الغوا�ض اأبو اإبراهيم، 

الذي قّدم ما عليه من واجب 

مهنّي فوق املاء، وحتت املاء، 

�ساأنه �ساأن كل الغا�سة لي�سع 

اللوؤلوؤ بريقاً يلمع، ووهج اأ�سفار 

االأرق��ام يف منديل  عن مين 

ال��ن��واخ��ذا ب��وم�����س��اري، فقد 

اأعياه املر�ض، وهو على ظهر 

اإمكانات  »ال��ب��وم«، وح��ّد من 

ا�ستكمال غط�ساته املقررة 

عليه...

االأ�سفار عن  هنا، قانون 

اليمن يف هذه اململكة البحرية 

ال يرحم.. والذي نراه متج�سداً 

اأدوات ال�ُسلطة  يف واحد من 

اأبو  الفوقية، وه��و املجدمي 

ج��ا���س��م... حيث ال يعرتف 

للغوا�ض  بالعواطف، فال بد 

اأبو اإبراهيم من ا�ستكمال عدد 

غط�ساته واإال �سيحل عليه 

اقت�سادي ال قدرة له  عقاب 

على حتمله..

هذا املوقف االإن�ساين جعل 

ال��ذي يجد  الغوا�ض متعب، 

نف�سه بال مقدمات، وبحكم 

ال�سراكة العاطفّية االإن�سانية، 

واالنتماء الطبقي اإىل �سرائح 

الب�سطاء، وبحكم ال�سراكة يف 

الهوية الرتاثية التي ي�ساهمان 

ي���ذود عن  يف �سناعتها... 

�ساحبه »بو ابراهيم« ، متحماًل 

ما تبقى عنه من واجب مهنّي 

ل�ساحب منديل جامع االأ�سفار 

ع��ن مي��ن االأرق�������ام... وقد 

اإىل مقدمة  ظهره متوجهًا 

ال�سفينة.

يا متعب، ال  اأن��ا بخري   -

حتتك مع بوجا�سم املجدمي 

من اأجلي.

ح�سرج املري�ض ب�سوت واه 

بعد ان�سراف بو جا�سم وهو 

الوقوف على قدميه  يحاول 

ب�سعوبة.

بو  ي����ا  - ه�����ون ع��ل��ي��ك 

اإبراهيم، رّيح اليوم بعد، واإن 

�ساء اهلل ما فيك اإال العافية، 

ال حتاتي بوجا�سم ترى مالك 

اإال �سحتك.

اأعيده  واأن��ا  اأجبته بحزم 

ال��غ��ط�����س��ة االأوىل  ل���ل���ن���وم، 

عرّبت الكاتبة عن هذا املوقف 

يف ق�ستها يف ح��وار يعك�ض 

العديد من الدالالت، مبا فيها 

الهوية الرتاثية، وذلك بانتقاء 

مفرداتها من ذات االأكولوجية 

البحرية.

»- ملاذا ينام هذا يف و�سح 

النهار؟

يا  م����ري���������ض  اإن��������ه   -

بوجا�سم.

ب������ال������رد على  ب���������ادر 

املجدمي.

الرجال!  - وهل متر�ض 

واإاّل  فليكمل عدد غط�ساته 

���س��اأخ�����س��م ال���روب���ي���ات من 

يومّيته.

اأق�سى  جاء رد املجّدمي 

من �سوؤاله.

- اأنا �ساأكملها بدالً منه، 

لقد اأخربت بوم�ساري النوخذا 

فوافق.

- هه! ع�سنا و�سفنا! زين 

دير بالك اإنت بعد يا القوي، 

اأحد  م��ا يف  اإن طحت  ت��رى 

ي�سيلك.

اأج����اب����ن����ي 

بتهكم وهو 

يدير 
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بو  يا  نيتك  با�سم اهلل وعلى 

اإبراهيم.

مل تكن االأمواج فقط هي 

ما �سفعتني على وجهي عند 

اإىل املجهول  اإل��ق��اء نف�سي 

بحثاً عن القوت الذي يخبئه 

التجاويف  القدر يف ظلمات 

العنيفة  ب��ت��ي��ارات��ه��ا  امل��ائ��ي��ة 

اأحيان  اأحيانًا والوديعة يف 

اإبراهيم  اأب���و  ن���ادرة، ���س��وت 

اخلافت واأنفا�سه املتح�سرجة 

تتابعني وحتا�سرين حتى يف 

املتوا�سل  االأع��م��اق بدفعي 

اإىل القاع  لراأ�سي ال�سامخ 

الثقيل  مب�����س��اع��دة احل��ج��ر 

وحتريك القدمن بتتابع لزيادة 

�سرعتي يف الغط�ض وال�سباحة 

ينعدم لدي االإح�سا�ض بالزمن 

ث���واِن معدودة  وب��امل��ك��ان، يف 

يبداأ املاراثون ال�سخ�سي بيني 

كاأي  ك��اأي بحار وبن حياتي 

اإن�سان.

االأنف  اإغالق فتحتي  مع 

ب��ال��ف��ط��ام واالك���ت���ف���اء مبلء 

بال�سنتيمرتات  الرئة  خمزون 

االأثري،  املكعبة املحدودة من 

العد  املاء، يبداأ  ثم القفز يف 

التنازيل للغالب واملغلوب، 

ويبداأ ت�ساوؤيل عن كيفية حل 

املعادلة الريا�سية ال�سعبة، ما 

مقدار الزمن الذي اأ�ستغرقه 

يف ا�ستهالك الذرات الهوائية 

املخزنة يف �سدري، ويكفي يف 

العدد  الوقت اللتقاط  نف�ض 

االأك��رب من املحارات احلبلى 

باالأجنة النفي�سة؟ يف اللحظة 

ف��ي��ه��ا كياين  ال��ت��ي ينغم�ض 

بال�سائل القدري  االإن�ساين 

املعادلة  العد حلل هذه  اأب��داأ 

امل�سريية.«

ملح البحر... 

واأحالم ال تنتهي

ثمة خواطر كثرية ومتداخلة 

دارت يف خميلة البحار متعب، 

وهو حتت املاء بحثاً عن دانات 

تزيد من االأعداد ال�سفرية يف 

منديل النوخذا بوم�ساري، اأو 

لعلها تُقنع املجدمي بو جا�سم 

ف���وران غطر�سته  م��ن  وحت��د 

وتوقف تهكمه ممن هم دونه 

املهنة... مل تكن غط�سة  يف 

متعب.. غط�سة بحار اعتاد 

على الغط�ض يومياً... بل كانت 

غط�سة مقاتل... يف معركة 

حياة اأو موت... قبل التحدي 

فيها بكل �سروطها... من اأجل 

اإن�سان ي�سارع احلياة وق�ساوتها 

ب���وم« يبحر من  على ظ��ه��ر« 

اأجل هدف واحد، وهو تنامي 

االأ�سفار يف املنديل...

نوع  هو �سراع وحتٍد من 

خا�ض... ليبقى الب�سطاء على 

قيد احلياة.. اإنها االأحالم... 

و�سّتان هنا بن اأحالم الكبار.. 

واأحالم ال�سغار.

تلو  ال��غ��ط�����س��ة  وت��ت��ك��رر 

الغط�سة يف اإطار من التحدي، 

النخوة حتت  لي�ستمر �سراع 

العدد  التقاط  اأجل  املاء من 

احُلبلى  االأكرب من املحارات 

النفي�سة... فيما  ب��االأج��ن��ة 

اإبراهيم املر�ض  اأب��و  ي�سارع 

ي��ف��ت��ك بج�سده  ال����ذي راح 

امل��اء بال رحمة  النحيل فوق 

اأو �سفقة...

اأنظر  واأن��ا  باأمل  ابت�سمت 

على املحارات املطبقة على 

للنواخذة  امل��وع��ودة  ال���روة 

والطواوي�ض تتدحرج بعيداً 

عن �سلتي احلا�سدة لتتلقفها 

التي  ال�سكاكن احل��دي��دي��ة 

تنهي حملها بقطع واحد غري 

باكتمال اجلنن مولوداً  اآبهة 

بدراً اأو �سقطاً هالمياً لزجاً. 

االأرقام  اإما �سفر علي مين 

الغزير  الفلكية يحمل اخلري 

اأو �سفر على  مل��ن امتلكها 

ال�سمال ي�ساف لر�سيدي 

وغريي من البحارة.

وي�ستد �سراع متعب مع ملح 

البحر، ومع ق�ساوة اأمواجه.. 

بحثاً عن الدرنات التي تفر�ض 

لغريه طريق ال�سعادة وتزيد من 

االأ�سفار علي مين االأرقام... 

فيما ي�ستد �سراع اأبو اإبراهيم 

اأنه  مع املر�ض، حتى ليبدو 

�ُسلطة ممالك  �سار يف نظر 

البحر �سفراً عن ال�سمال..

اأنفا�ض  واأم����ام ت�ساقط 

ي��زداد متعب خوفاً  �سديقه 

وخ�سية على امل�سري املحتوم 

الذي مي�سي اإليه اأبو اإبراهيم، 

يف ظل اأو�ساع قا�سية.. لتوؤكد 

التناق�سات  القا�سة على 

البنية  ال��ق��ائ��م��ة يف ه����رم 

االجتماعية.. فال �سيء هنا 

القوة هو  يرحم، الأن قانون 

ال�سائد.

ال�سم�سول  اإن خلعت  »ما 

اأع���وام  ك��ف��اين ع�سرة  ال���ذي 

واأحكمت رب��ط وزاري حتى 

ق�سدت اأبو اإبراهيم لالطمئنان 

على �سحته فهالني تدهور 

حالته... �سدره يح�سرج بقوة 

ت���رتدد يف �سدره  واأن��ف��ا���س��ه 

واأنا  ب�سعوبة..�سلمت عليه 

اأحت�س�ض جبينه بكفي:

بو  ي��ا  م��ا ت�سوف �سر   -

ابراهيم ... �سد حيلك .. نبيك 

ترد لعافيتك ب�سرعة.

- بوم�ساري طال عمرك، 

ترى بو ابراهيم متكلف وايد 

وحمتاج اأدوية ورعاية.

قبل ان اأكمل جملتي ب�سوت 
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وفوؤاد يعت�سرهما االأمل، وقبل 

اأن اأتبن راأي النوخذا، انربى 

املجدمي بوجا�سم للرد ب�سوت 

اأج�ض:

اإح���ن���ا  ����س���ق���ال���وال���ك   -

اأنت  فاحتينها عانية؟ واإال 

غ�سيم عن �سرو اأهل البحر. 

ثم ب�سوت اأعلى لي�سمعه كل 

من على البوم:

اأنا  احلجي لك ولغريك 

والنوخذا كلمتنا واحدة...اللي 

باليوم  يغو�ض ع�سر م��رات 

ياأخذ ح�سته واللي ما يغو�ض 

ربه يتواله برحمته.

اأن  ع��ب��ث��اً ح���اول متعب 

ال��ن��وخ��ذا بوم�ساري  يقنع 

واملجدمي بوجا�سم بحالة 

ابراهيم  اأبو  البحار  �سديقه 

الذي تتنازعه �سكرات املوت، 

اإىل دواء  ف��ال��رج��ل بحاجة 

ورعاية، ويف اأ�سعف االإميان 

بحاجة اإىل كلمة ُح�سنى 

تبعث يف نف�سه االأمل 

للبقاء على قيد 

احلياة.

ل��ق��د خ����ان ج�����س��د اأب���و 

يوؤد  ابراهيم �ساحبه، ومل 

الرحلة..  املنوط به يف هذه 

ق��ال��ب ثلجّي  اإىل  ف��ت��ح��ول 

النهاية احلتمية  يقرتب من 

اأن  تلبث  باأنفا�ض خابية لن 

تكف عن الرتدد اإىل االأبد... 

اأما جمعة التع�ض فقد خانته 

نف�سه واختطف دانة اأحالمه، 

متنا�سياً اأن كل ما يخرج من 

البحر لي�سل البوم هو ملك 

�سيد البوم بال منازع..

ان���ه���ال ع��ل��ي��ه املجدمي 

واأو�سعوه �سرباً  والبحارة... 

وركاًل. فيما ذهبت اأميانه باأن 

الدانةدانته اأدراج الرياح.. كما 

مل تفلح تو�سالته وال دموعه 

يف اإنقاذ 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 اأبو اإبراهيم.. 

وانهار ج�سد جمعة.. دخل 

 .. االأول يف ح��ال��ة ه��ذي��ان 

الثاين  فيما �سيطرت على 

حالة هلو�سة �سديدة... اأنهك 

املر�ض اجل�سد االأول،

اأن���ه���ك���ت ال�سربات  ف��ي��م��ا 

الثاين...  والركالت اجل�سد 

مل يعد بو�سع اجل�سدان القدرة 

اأم��ام قانون ال  املقاومة  على 

ب��ال��رح��م��ة... �سقط  ي��ع��رتف 

االأول والثاين ليكونا �سفرين 

متتابعن على �سمال االأرقام... 

فيما ظلت ما اأجنزته اأيديهما 

البحار  اأعماق  وح�سدته من 

متثل �سل�سلة اأ�سفار على مين 

االأرقام.

�ضدى �ضوت النهام

ا�ستقر  البحر  اأعماق  يف 

كائنان ب�سريان لكل منهما 

ق�سة وحكاية.. ع�سّي على 

اأو  تن�سى ه��ذا  اأن  ال��ذاك��رة 

ال���ف���ارق بن  ذاك... رغ���م 

احلكاية االأوىل والثانية.. 

غ��ري اأن��ه��م��ا ي��ع��ك�����س��ان بكل 

و�سوح جربوت قوانن املمالك 

البحر.  الطافية على �سطح 

اأن  حتى متعب مل ي�ستطع 

يجاهد بدموعه على فقيده.. 

كونه ي�سكل يف قوانن املمالك 

خلقاً غري �سوي، وال يتما�سى 

مع م�سوغاته...

ق���راءة  اأك��م��ل  اأن  ف��ب��ع��د 

الفاحتة، راح يلتفت ويراقب 

ت���دح���رج ع�����س��رات ال����درر 

البي�ساء وامللونة وهي ت�ستقر 

بكل اأمانة على املنديل االأزرق 

احلريري... فيما �سوت النهام 

اأخذ باالرتفاع تدريجياً ليوقظ 

اأ�سياء كثرية يف نفو�ض البحارة 

فوق �سطح »البوم«.

ولتاأكيد الهوية الرتاثية يف 

هذه الق�سة عند الكاتبة  فقد 

كتبت يف �سدر جمموعتها 

الق�س�سية ه���ذا االإه����داء 

اإه��داء حممل  لوطنها، وهو 

امل��وروث واالأ�سالة  بكل قيم 

والتاريخ الذي �سيظل ع�سقاً 

يُن�سى: »مل يخرج وطني  ال 

من رحم االأ�ساطري القدمية 

لين�سر يف �سحف املدينة، بل 

وجد قبل الكثري من الق�س�ض 

واحلكايات وا�ستمر معها، 

اأبجدياته ثم  تُ�ستخل�ض من 

ل��ه... و�سيظل وطني  تُ��روى 

دائماً م�سدر االإلهام والعطاء. 

ينتهي ويا  ال  يا ع�سقاً  اإليك 

اأم����اًل ال تنطفئ �سمعته، 

اأهديك بع�ساً مني ا�ستوحيته 

منك...«
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من شهداء

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

الشهيد طالل سعد الله

انقّض بطائرته               عى قاعدة صواريخ للعــــــدو فـدّمر  كل ما فيها
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خ��ّي��م��ت ت��ل��ك االأج�����واء 

املذلة واملحبطة على الطالب 

�سعد  امل�سري طالل حممد 

اهلل.

اأ�سابه التناق�ض املفرط، 

�سعيد  اأح��م��د  اأخ���ب���ار  ب��ن 

بحالة  امل���خ���زي،  وال���واق���ع 

نفو�ض  مع  ال��ت��وازن.  انعدام 

تغلي كاملراجل ال تدري كيف 

ت�سرتد ال�سرف وتطرح اأردية 

الذل.

نتائج  ظهور  اأع��ق��اب  يف 

العامة،  الثانوية  امتحانات 

عن  اجل��وي��ة  الكلية  اأعلنت 

ا�ستثنائية،  دف��ع��ات  ق��ب��ول 

فوجدها طالل وبع�ض زمالئه 

ا�سرتداد  على طريق  فر�سة 

ال�سرف، فتقدموا الختبارات 

ال��ق��ب��ول، وك���ان احل���ظ اإىل 

ج��ان��ب ط����الل ���س��ع��د اهلل، 

فاأ�سبح  بامتياز،  جنح  الذي 

طالبا بالكلية اجلوية.

الفتاح  عبد  زميله  ق��ال 

كنا  مقاالته:  اأحد  يف  يون�ض 

اإجازة  كل  يف  بطالل  نلتقي 

وكنا ن�سهر كعادتنا على �سور 

“ترعة الزمر” اأمام “م�سجد 
�سيدي ن�سر الدين”  يف اأول 

دائما  كعادته  وك��ان  ال��ه��رم. 

كان  وب�سرا...  مرحا  يفي�ض 

ي�سعر بالزهو وهو يروي لنا 

ال�ساقة  تدريباته  حكايات 

ال�سهول  ف����وق  وط����ريان����ه 

البحر  وم���ي���اه  وال�����ودي�����ان 

االأبي�ض ومزايا طائرات امليج 

وال�سوخوي،  و21  و23   17
قلوبنا  اأن  ندرك  وقتها  وكنا 

جميعا معه ا�ستعدادا ملعركة 

ا���س��رتداد ال�����س��رف واالأخ���ذ 

بالثاأر.

تخرج   1968 ع��ام  يف   

ال��ب��ط��ل ط����الل ���س��ع��د اهلل 

اأجاد  ق��د  وك��ان  الكلية،  يف 

م�سافات  ع��ل��ى  ال���ط���ريان 

م��ن��خ��ف�����س��ة، ف�������س���ارك يف 

وبرع  اال���س��ت��ن��زاف  م��ع��ارك 

العدو،  م��واق��ع  ق�سف  ف��ى 

اجلوية  ل�سرباته  وت��ق��دي��را 

فادحة  خ�سائر  اأوقعت  التي 

العدو وجتمعاته  يف �سفوف 

وم�����س��ت��ودع��ات ذخ��ريت��ه فى 

�سهر  يف  ح�����س��ل  ���س��ي��ن��اء 

على   1969 ع���ام  ن��وف��م��رب 

الع�سكري،  ال�سجاعة  ن��وط 

 1970 ع��ام  يف  ح�سل  كما 

تقديرا  ال�سجاعة  نوط  على 

ل�����س��ج��اع��ت��ه ال��ف��ائ��ق��ة فى 

املعارك اجلوية التى خا�سها 

�سد طائرات العدو.

 ومن العمليات البطولية 

على وقع عبارات االإعالمي امل�ضري اأحمد �ضعيد هذه، 

 1967 لعام  يونيو  من  اخلام�ص  يف  العربي  ال�ضعب  راح 

ال�ضهيوين،  العدو  على  ال�ضاحقة  النت�ضاراتنا  يهلل 

االأم��ة.  ح�ضن  اإىل  ح��رة  فل�ضطني  بعودة  م�ضتب�ضرا 

تت�ضرب  وراح��ت  قاتل،  اإع��الم��ي  �ضكون  خّيم  وف��ج��اأة 

يف  ذروتها  و�ضلت  حتى  املحبطة،  الكارثية  االأخ��ب��ار 

النا�ضر. عبد  جمال  للرئي�ص  ال�ضهري  التنحي  خطاب 

انقّض بطائرته               عى قاعدة صواريخ للعــــــدو فـدّمر  كل ما فيها

جثمان ال�سهيد على �سيارة ع�سكرية

عبد الكرمي املقداد
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بها، وظلت حديث  التي قام 

قادته وزمالئه، تلك العملية 

التي قام بها فى جو عا�سف 

�سعبة  م��ن��اخ��ي��ة  وظ�����روف 

وا�سحة.  الروؤية غري  جعلت 

العدو  ب��ب��ال  يخطر  مل  اإذ 

م�سرية  لطائرة  ميكن  اأن��ه 

هذه  مثل  فى  عليه  تغري  اأن 

من  طلعة  اأى  الأن  الظروف 

هذه  مثل  فى  اجلانبن  كال 

احلال معناها انتحار الطيار 

وحتطم طائرته قبل اأن يحقق 

اأى هدف، لكن البطل طالل 

له  يتاأخر حينما �سدرت  مل 

االأوامر لالإقالع بطائرته يف 

موقع  لتدمري  الظروف  تلك 

بطائرته،  فانطلق  ل��ل��ع��دو، 

ارتفاع  على  طريقه  و���س��ق 

موقع  و�سل  حتى  منخف�ض 

�سواريخ العدو فدمره، وقتل 

كل من كان فيه، وعاد �ساملا 

و�سط  ال��ق��اع��دة  مم��ر  اإىل 

فرحة رفاقه الغامرة .

الن�ضاأة

ولد البطل الطيار طالل 

ن�سر  منطقة  يف  اهلل  �سعد 

يف  اجليزة  مبحافظة  الدين 

ترتيبه  وج���اء   ،1949 ع��ام 

الثالث بن اإخوانه.

�سديد  ك��ان  طفولته  فى 

االإع�����ج�����اب ب���ال���ق���ط���ارات 

مرورها،  اأث��ن��اء  واأ���س��وات��ه��ا 

اأمانيه  عن  �سئل  مرة  وذات 

عندما يكرب؟ فقال : اأريد اأن 

اأكون �سائق قطار.

بعد ح�سوله على �سهادة 

اإىل  تقدم  العامة  الثانوية 

ومعهد  احل��رب��ي��ة،  ال��ك��ل��ي��ة 

ومعهد  الريا�سية،  الرتبية 

قبوله  ومت  الطبيعي،  العالج 

كلية  دخ��ل  لكنه  كلها،  فيها 

الكلية  طريق  عن  ال��ط��ريان 

تفوقا  واأب������دى  احل���رب���ي���ة، 

ظاهرا فى درا�سته.

يذكر اأنه قبل فرتة قليلة 

يحر�ض  كان  ا�ست�سهاده  من 

م�سجد  يف  ال�����س��الة  ع��ل��ى 

وعندما  احل�����س��ن،  االإم����ام 

فى  ال�سبب  عن  والده  �ساأله 

ذلك ؟ كانت اإجابته : اإنه اأبو 

لعلي  ي��دري  وم��ن  ال�سهداء 

بال�سهادة في�سفع يل  اأحظى 

عند ربي .

اال�ضت�ضهاد

ليوم  الباكر  ال�سباح  يف 

الثاين ع�سر من �سهر فرباير 

الطريان  اأغ��ار   1970 ع��ام 

االإ�سرائيلى على م�سنع “ اأبو 

املعدنية  لل�سناعات  زعبل” 

مب��ح��اف��ظ��ة ال��ق��ل��ي��وب��ي��ة، ما 

�سبعن  ا�ست�سهاد  عن  اأ�سفر 

اآخرين،   69 واإ�سابة  عاماًل 

ف�سال عن تدمري امل�سنع.

ال�سغط  اإط��������ار  ويف 

االإ�سرائيلي على م�سر للقبول 

اال�ستنزاف  ح���رب  ب��اإن��ه��اء 

وقبول مبادرة روجرز، قامت 

طائرات الفانتوم االإ�سرائيلية 

ال�سنع فى �سباح  االأمريكية 

ي���وم االأرب���ع���اء ال��ث��ام��ن من 

بق�سف   1970 لعام  اأبريل 

مدر�سة بحر البقر االبتدائية 

البقر  بحر  بقرية  امل�سرتكة، 

يف  احل�سينية  ملركز  التابعة 

واأ�سفر  ال�سرقية،  حمافظة 

عن  الغا�سم  ال��ع��دوان  ه��ذا 

وجريحاً  77 �سهيداً  �سقوط 

 )4( واإ���س��اب��ة  املدنين،  م��ن  رفاق ال�سالح

واملرحلة الثانويةال�سهيد يف املرحلة االإبتدائية

والد البطل ال�سهيد يتطلع يف فخر ل�سورة البطل

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

من شهداء
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 : القاعدة  خاطب  الطائرة 

) اأنا يف الطريق اإىل قاعدة 

ال�سواريخ .. وداعا (، واندفع 

بطائرته باأق�سى �سرعة وهي 

اإىل  اللهب  اأ�سبه بقطعة من 

قاعدة ال�سواريخ هوك، فى 

ب�سمال  “بالوظة”  منطقة 

ليبيد  عليها  وانق�ّض  �سيناء، 

اأفراد  من  فيها  كان  من  كل 

ومعدات. 

العملية  هذه  على  وبناء 

اأطلق  املميزة،  اال�ست�سهادية 

طالل  الطيار  البطل  على 

الطيار  ا����س���م  اهلل  ���س��ع��د 

له  ت�سبيها  ال��ك��ام��ي��ك��ازي 

يف  االنتحارين  بالطيارين 

ال���ي���اب���اين خالل  اجل��ي�����ض 

الثانية،  ال��ع��امل��ي��ة  احل����رب 

طيار  اأول  ي��ع��د  وب���ذل���ك 

كاميكازي عربي .

 28 املوافق  الثالثاء  يوم 

ميدان  حت��ول   1970 اإبريل 

التحرير لكتلة متالحمة من 

الب�سر الذين جاءوا للم�ساركة 

التى  ال�سهيد،  ج��ن��ازة  ف��ى 

كربى  مظاهرة  اإىل  حتولت 

ال�سهداء،  لدم  بالثاأر  تنادي 

ال�سادات  اأنور  فيها  و�سارك 

اجلمهورية،  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 

وزير  فوزي  حممد  والفريق 

�سفراء  من  وع��دد  احلربية، 

الدول العربية، و�سار املوكب 

من م�سجد عمر مكرم حتى 

و�سط ح�سود  �سرك�ض  جامع 

لالأهايل  وم�ساركة  ب�سرية 

من �سرفات ونوافذ البنايات 

ال��ط��ري��ق الذي  ع��ل��ى ط���ول 

يف  ال�سهداء  مبقابر  انتهى 

على  “اخلفري”  م��ن��ط��ق��ة 

طريق �سالح �سامل . اأو�سمة ال�سرف التي نالها

�سريح ال�سهيد

من الع�سكرين.

والوطن  م�سر،  �سّجت 

وتعالت  ب��اأك��م��ل��ه،  ال��ع��رب��ي 

املطالبات بالت�سدي للعدوان 

ال�سهيوين، ووقفه عند حده، 

وهو ما كان ينتظره املقاتلون 

قهرهم،  الإ�سكات  امل�سريون 

ورد االعتبار لل�سعب امل�سري 

خا�سة، والعربي عامة.

عام  اأبريل   21 ي��وم  ويف 

1970 �سدرت االأوامر للبطل 
لق�سف  جوية  بطلعة  للقيام 

الهوك  ����س���واري���خ  م���واق���ع 

يف  طالل  طار  االإ�سرائيلية. 

3 طائرات  �سرب مكون من 

وكان قائدا لل�سرب... عربوا 

خليج ال�سوي�ض ح�سبما حتدد 

القتالية.  مهمتهم  يف  لهم 

يف  �سيناء  عمق  يف  تغلغلوا 

مو�سى”  “عيون  م��ن��ط��ق��ة 

و�سربوا املواقع املحددة لهم، 

راداراً وكتيبة مدفعية ونقاط 

�سوؤون  وم��ن��اط��ق  ا�ستطالع 

�سرباتهم  فكانت  اإداري�����ة، 

مل  وقا�سية  وموجعة  مرّكزة 

يكن يت�سورها حتى قادتهم.

 لكن، حن ا�ستدار طالل 

تنفيذ  بعد  لقاعدته  ليعود 

طائرته  اأ���س��ي��ب��ت  م��ه��م��ت��ه 

يكن  ومل  مبا�سرة،  اإ���س��اب��ة 

باملظلة،  يقفز  اأن  اإال  اأمامه 

من  مفر  ال  اأن��ه  اأي��ق��ن  لكنه 

الطائرة  داخ��ل  اال�ست�سهاد 

بها.  النريان  ال�ستعال  نظرا 

فّكر،  بل  اأع�سابه،  يفقد  مل 

االندفاع  اإنه  قراره..  واتخذ 

�سواريخ  موقع  اإىل  بطائرته 

وبينما  وت����دم����ريه.  اآخ�����ر 

اأجزاء  تلتهم  النريان  كانت 

بدل أن يقفز باملظلة من طائرته املصابة انقّض 
على قاعدة صواريخ أخرى للعدو فحولها ركامًا

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 
1970 و   1969 ع�����������ام�����������ي  ش���������ج���������اع���������ة 

مسجد  في  الصاة  على  حرصه  عن  سئل  حن 
األمام احلسن 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 
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منصور مبارك

غوستاف 
مونييه

رمز اإلغاثة 

والعون

احلروب وما ينتج عنها 

من دمار وماآ�ٍس هي اأق�صى 

ما يلحق بالإن�صانية من 

ويات وكوارث . وت�صعى جهات 

متعددة اإىل بذل اجلهود بغية 

معاجلة املعاناة املتمخ�صة 

عن احلروب والنزاعات ب�صتى 

اأنواعها ، ويف مقدمها اللجنة 

الدولية لل�صليب الأحمر . 

فقد قامت منذ تاأ�صي�صها  بدور 

اإن�صاين يف اأغلب النزاعات 

والكوارث التي ن�صبت عرب 

اأنحاء العامل . ويبذل ال�صليب 

الأحمر با�صتمرار جهودا 

مت�صلة لإقناع الدول بتو�صيع 

احلماية القانونية ل�صحايا 

احلرب من اأجل احلد من 

معاناة الب�صر يف كل مكان .

من رموز
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هذه  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 

من  تت�سكل  ال��رائ��دة  املوؤ�س�سة 

واجلمعيات  ال��دول��ي��ة  اللجنة 

الوطنية بحيث يت�سمن احتادها 

الدولية  احل����رك����ة  ال�������دويل 

لل�سليب االأحمر والهالل االأحمر 

الدولية يف  اللجنة  معا. وتن�سق 

طبيعة  امل�سلح  ال��ن��زاع  ح��االت 

�سركائها  م��ع  ونوعيته  عملها 

اللجنة  وت�ستند  احلركة،  داخل 

اإىل تفوي�ض  الدولية يف عملها 

دائم م�ستمد من اتفاقات جنيف 

للعام 1949 التي وافقت عليها 

جميع دول العامل.

هذه  تاأ�سي�ض  ق�سة  وتعود 

املنظمة املنت�سرة يف كل مناطق 

العون  يد  وم��د  بالعامل  النزاع 

طحنتهم  مم��ن  امل�ساكن  اإىل 

ماآ�سي احلرب، اإىل حلم داعب 

خميلة رجلن هما هرني دونان 

مونييه  وغو�ستاف  الفرن�سي 

الرجالن  فهذان  ال�سوي�سري، 

يكونا  اأن  لهما  ق���در  ال��ل��ذان 

يعمالن  ث��م  وم���ن  ���س��دي��ق��ن، 

موؤ�س�سة  اأكرب  اإن�ساء  على  معا 

االإن�ساين،  ال��ت��اري��خ  يف  نبيلة 

بعدذاك  االأم���ر  بهما  لينتهي 

طوت  اأن  ب��ع��د  االف����رتاق  اإىل 

�سفحة  وال���ع���داء  اخل�����س��وم��ة 

عالقتهما.

  ولد غو�ستاف مونييه يف 

 1826 العام  ب�سوي�سرا  جنيف 

لفرتة  عملت  مي�سورة  لعائلة 

و�سناعة  ال��ت��ج��ارة  يف  طويلة 

ال�ساعات .وحينما بلغ الع�سرين 

باري�ض  اإىل  انتقل  ع��م��ره  م��ن 

تدرج  حيث  القانون  لدرا�سة 

يف حت�سيله العلمي اإىل اأن نال 

درجة الدكتوراه يف العام 1850. 

فران�سوا  بجان  �سريعا  واقرتن 

الزواج  هذا  منحه  وقد  باكار، 

ن��وع��ا م��ن اال���س��ت��ق��الل املايل 

وقدم له ف�سحة من احلرية كي 

يطبق روؤيته واأحالمه يف العمل 

اخلريي .

 اأبدى مونييه يف تلك ال�سن 

بالعمل  كبريا  اهتماما  املبكرة 

اخل���ريي واالج��ت��م��اع��ي، فكان 

اأربعن  م��ن  اأك���ر  يف  ع�����س��وا 

موؤ�س�سة خريية، وتراأ�ض جمعية 

ومار�ض  اخلريي  للعمل  جنيف 

بكل ن�ساط جوانب متباينة من 

واالإح�ساين.  اخل���ريي  العمل 

الكربى  التحول  نقطة  اأن  غري 

كتاب  بتلقيه  كانت  حياته  يف 

هرني دونان “ ذكرى �سولفرينو 

“ الذي دون فيه روؤيته ملوؤ�س�سة 

ع��امل��ي��ة ت���رع���ى اجل���رح���ى يف 

فا�سرتعت  احل���روب،  مناطق 

مونييه،  اهتمام  الفكرة  تلك 

من  دون���ان  ذك��ره  م��ا  وبخا�سة 

م�ستقلة  موؤ�س�سة  اإن�ساء  اأهمية 

اأثناء  باجلرحى  العناية  تتوىل 

ورعاية  وال��ن��زاع��ات  احل���روب 

وحر�ض  واالأي���ت���ام.  ال�سجناء 

هذا  يحظى  اأن  على  مونييه 

م�ستفي�سة  مبناق�سة  الكتاب 

اخلريية.  جنيف  جمعية  يف 

وقد متخ�ض عن هذا االهتمام 

ملا  اجلمعية  ت�سكيل  والنقا�ض 

والتي  ب�»جلنة اخلم�سة«  عرف 

اأقطابا  ع�سويتها  يف  �سمت 

اأعمالها  وت���راأ����ض  م��ع��روف��ن 

اللجنة  وراأت  نف�سه.  مونييه 

االأفكار  ت��ل��ك  ت��ب��ن��ي  ����س���رورة 

اعتباري  كيان  يف  وجت�سيدها 

الدولية  “اللجنة  ا�سم  واإطالق 

ويف  عليه،  اجلرحى“  الإغ��اث��ة 

اللجنة  اعتمدت   1876 العام 

اجلرنال  وعن  احل��ايل  اال�سم 

غيلوم هرني دوفو رئي�سا للجنة 

ومونييه نائبا له.

وقد اأدى مونييه دورا فاعال 

يف ت�سكيل املنظمة، اأوال بكونه 

دون���ان،  ه��رني  للرئي�ض  نائبا 

للمنظمة،  رئي�سا  ذل��ك  وب��ع��د 

حتى  ف��ي��ه  ب��ق��ي  من�سب  وه���و 

وفاته. وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه 

دولية  حمكمة  اإن�����س��اء  اق���رتح 

من  للمحاكمة  فيها  يخ�سع 

جنيف.  معاهدة  ب��ن��ود  ي��خ��رق 

ومع ذلك فاإن االختالفات حول 

وتنظيمية  قانونية  ج��زئ��ي��ات 

البدء  منذ  بان�سقاقات  ت�سببت 

ب���ن دون�����ان وم��ون��ي��ي��ه. وك���ان 

بينهما قد تطور منذ  اخلالف 

وقت مبكر حول �سلطة املنظمة 

و�سكلها القانوين. ولكن النزاع 
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الكبري بينهما تركز حول فكرة 

دونان يف منح احليادية للجنود 

اجلرحى والطواقم الطبية من 

اأجل حمايتهم والتي كان مونييه 

وعدها  ل��ه��ا،  عنيدا  معار�سا 

غري واقعية واأن االإ�سرار عليها 

من �ساأنه تقوي�ض املنظمة. ومع 

اإقناع  م��ن  دون���ان  ذل��ك، متكن 

بع�ض قيادات اأوروبا ال�سيا�سية 

ب��اأف��ك��اره وجنح  وال��ع�����س��ك��ري��ة 

من  جنيف  معاهدة  خ��الل  من 

اإع��ط��اء ه��ذه االأف��ك��ار �سياغة 

تعار�ض  عن  نتج  وقد  قانونية. 

ومثالية  العملي  اأ�سلوب مونييه 

دونان نزاع مرير كان من �ساأنه 

وبذل  عالقتهما،  اأوا�سر  قطع 

اأجل  م��ن  اجل��ه��ود  ك��ل  مونييه 

عزل هرني دونان من ال�سليب 

دونان  اأ�سهر  اأن  بعد  االأح��م��ر 

اإفال�سه يف العام 1868.

مونييه  اه���ت���م���ام  ك�����ان   

خارج  ال��دويل ممتدا  بالقانون 

ففي  االأح��م��ر.  ال�سليب  نطاق 

يف  مونييه  ك��ان   1873 ال��ع��ام 

عداد موؤ�س�سي املركز احلقوقي 

ع�سرة  مب�����س��ارك��ة  ال���ع���امل���ي 

من  ال�سيت  ذائ��ع��ي  قانونين 

بينهم رجل القانون ال�سوي�سري 

والرو�سي  بلونت�سيلي  ي��وه��ان 

اأ�س�ض  وقد  مارتينز.  فردريك 

م�ستقال  مركزا  بو�سفه  املركز 

القانون  وتعميم  اإ�ساعة  بهدف 

املوؤمتر  ويف  وتطبيقه.  ال��دويل 

اأقيم  ال��ذي  للمركز  ال�ساد�ض 

 1880 ال��ع��ام  اأك�����س��ف��ورد  يف 

مونييه  كتب  اأح��د  املركز  ن�سر 

ال���ذي ع���رف فيما  ال��رئ��ي�����س��ة 

حيث  اأك�����س��ف��ورد  بوثيقة  بعد 

عني بت�سمن مبادىء وعادات 

القوانن  يف  وت�سمينها  القتال 

املحلية للدول .

االأوروب���ي  امل�ستوى  وعلى   

م��ون��ي��ي��ه مب����ا عرف  اق������رتن 

للكونغو،  البلجيكية  ب��ال��روؤي��ة 

حيث عرب عن راأيه يف �سرورة 

ولكن  حرة  دول��ة  الكونغو  قيام 

البلجيكي  امللك  تبعية  �سمن 

قن�سال  وعن  الثاين.  ليوبولد 

يف  احلرة  الكونغو  لدولة  عاما 

اأربع  مونييه  ور�سح  �سوي�سرا. 

لل�سالم  ن��وب��ل  م���رات جل��ائ��زة 

ومن  ع��ل��ي��ه��ا.  ي��ح�����س��ل  ومل 

اللجنة  ح�سلت  اآخ���ر  ج��ان��ب 

على  االأحمر  لل�سليب  الدولية 

واملركز  م��رات،  ثالث  اجلائزة 

واح���دة.  م��رة  للحقوق  ال���دويل 

 1910 ال��ع��ام  مونييه  وت���ويف 

وبعد  �سوي�سرا.  �سي�سرون  يف 

الدولية  اللجنة  تو�سعت  رحيله 

كمنظمة  االأح���م���ر  لل�سليب 

عمالقة بلغت امليزانية ال�سنوية 

االأخرية  ال�سنوات  خ��الل  لها 

�سوي�سري.  فرنك  بليون  قرابة 

الرئي�سيون  مانحوها  ويتمثل 

واملنظمات  احل���ك���وم���ات  يف 

الوطنية  واجلمعيات  االإقليمية 

والهالل  االأح���م���ر  ل��ل�����س��ل��ي��ب 

البلدية  وال�سلطات  االأح��م��ر 

. واالأف����راد  اخل��ا���ض   والقطاع 

الوطنية  اجلمعيات  وت��ق��دم   

اإ�سهاما مهما عن طريق  اأي�سا 

املتخ�س�سن.  املوظفن   توفري 

وه��ن��اك ح��ال��ي��ا م��ا ي��رب��و على 

متخ�س�ض  م���وظ���ف   1400
ميدانية  م��ه��ام  يف  وم���ن���دوب 

اأنحاء  ع��رب  ال��دول��ي��ة  للجنة 

اإىل جوار  العامل. وهم يعملون 

حملي،  موظف  األ��ف   11 نحو 

قرابة  عملهم  وين�سق  يدعمهم 

اللجنة  مقر  يف  موظف   800
كان  ورمبا  جنيف.  يف  الدولية 

 ذلك اأمرا متناه مونييه ب�سدة .

من رموز

عوملــة الثقافــة

وثقافة العوملة
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عوملــة الثقافــة

وثقافة العوملة
مصطفى سليمان

ملاذا نخ�ضى العوملة الثقافية ؟ وما تاأثريها يف تكوين الهوية، وبخا�ضة يف بعدها اللغوي ؟ وما دور مثقفينا، والهيئات الر�ضمية، والقومية 

كاجلامعة العربية، واجلامعات االأكادميية، والهيئات الرتبوية ؟ وهل لالأنظمة ال�ضيا�ضية يف عاملنا العربي واالإ�ضالمي وعي بخطورة هذه 

مت بدوافع �ضيا�ضية، ثم ثقافية باملفهوم ال�ضمويل  )االإمربيالية الثقافية ( ؟. ن�ضاأت العوملة يف مراحلها االأوىل بدوافع اقت�ضادية، ثم ُدِعّ

لكلمة ثقافة ؛ مبكوناتها العلمية املادية، وال�ضيا�ضية، واللغوية، والفكرية، واالأدبية ذات الن�ضاط االإبداعي املختلف االأمناط، اإىل جانب 

واملعتقدات  النف�ضي،  والتكوين  ال�ضلوكية،  واالأمناط  اال�ضتهالكية،  ال�ضوق  وثقافة  واالقت�ضادية،  والتجارية،   االإعالمية،  الن�ضاطات 

 Culture – Civilization – Traditions - Education : الدينية، والعادات والتقاليد... اأي جمموع دالالت امل�ضطلحات االإنكليزية
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اأمام مع�سلة وثنائية  ونحن 

جدلية يتماهى فيها م�سلحا: 

الثقافة.  العوملة، وعوملة  ثقافة 

فثقافة العوملة فعل الزم يتجلى 

يف انت�سار النمط الثقايف التلقائي 

ال�سابقة،  اأبعاده  ال�سامل بكل 

الباطنية،  الدعاية  من خ��الل 

ال�����س��ي��ن��م��ا، والف�سائيات  يف 

اإعالنات  التلفزيونية وبخا�سة 

العامل، والدورات  كاأ�ض  ملعب 

التوا�سل  االأومل��ب��ي��ة، وم��واق��ع 

االجتماعي بحيث تتغلغل الثقافة 

الغربية، وبالذات االأمريكية اإىل 

عقول ووجدان الفرد يف االأمم 

االأخ��رى، وبذلك حتقق ثقافة 

العوملة هدفها يف ن�سر قيمها 

ومفاهيمها املختلفة كما يت�سلل 

�سلطان النوم الطاغي اإىل مركزه 

وامل��خ��رج واملنتج  ال��دم��اغ.  يف 

واملمثل هنا خلف ال�ستار .

الباطنية  ال��دع��اي��ة  وه���ذه 

املت�سلّلة بات ي�سكو منها مفكرون 

املتقدم.  العامل  و�سيا�سيون يف 

ك��ن��دا الغنية واملتقدمة  ففي 

ي�ستكي الغيورون على ثقافتهم 

النملة  اأ�سبحوا مثل  اأنهم  من 

حتت اأقدام الفيل االأمريكي. 

احلكومة بينما  اأب�������دت 

الربيطانية 

تخوفها م��ن حت���ول امل�ساهد 

الربيطاين اإىل الربامج االأوربية 

اأك��ر م��ن )16(  التي تطلقها 

قناة اأوربية خمتلفة من بروك�سل 

)عا�سمة االحتاد االأوربي( عرب 

ثقافة  »ا�سرتا« مما يهدد  قمر 

االأنكلو�سك�سونية.  امل��واط��ن 

العرب  ) حممد علي ح��وات، 

���س��ج��ون احلا�سر  وال��ع��ومل��ة.. 

امل�����س��ت��ق��ب��ل، مكتبة  وغ��م��و���ض 

القاهرة،2002،  م���دب���ويل، 

174(. م���ن ه��ن��ا نفهم  ����ض 

الثقافية«ال�سينية يف  »احلمى 

التي  الثقافية  ف��رتة احل���روب 

ال�سيوعية  �سنها فال�سفة 

ب��ت��وج��ي��ه من  ال�سينية 

القادة التاريخين الكبار 

تونغ،  م��اوت�����س��ي  اأم��ث��ال 

و�سوان الي .

اأما عوملة الثقافة فهي فعل 

الفعل  اأق���وى م��ن  م��ت��ع��ٍدّ 

العوملة  لثقافة  الالزم 

وتتجلى م��ن خالل 

�سيا�سة مق�سودة ممنهجة واعية 

د  بهدف الهيمنة والتذويب املتعَمّ

للهويات القومية، والوطنية، 

لل�سعوب حتت ذريعة  والدينية 

اأو  ال��واح��د  ال��ع��امل��ي  املجتمع 

الثقافة العاملية. منطق التاريخ 

الثقافة؛  ال ي�ستقيم مع عوملة 

مناعيًا يف  الأن هناك ج��ه��ازاً 

املوروث الفردي واجلمعي يَحول 

الكلي  التذويب والطم�ض  دون 

للهوية .

يف رواية مو�سم الهجرة اإىل 

ال�سمال للمرحوم الطيب �سالح 

اأ�ستاذ  امل�سرت )ف�سرتكن(  يقول 

ك�سفورد، 
ُ
اأ م�سطفى �سعيد يف 

ب��ع��د اإخ��ف��اق��ه احل�����س��اري – 

ت���ذوي���ب هوية  ال���ع���ومل���ي! يف 

 : ال�����س��وداين م�سطفى �سعيد 

يا م�سرت) �سعيد( خري  »اأن��ت 

مثال على اأن مهمتنا احل�سارية 

اأفريقيا عدمية اجلدوى،  يف 

التي  فاأنت بعد كل املجهودات 

بذلناها يف تثقيفك )الحظ هنا 

الفعل املتعدي ! ( كاأنك تخرج 

الغابة«. وعندما  الأول مرة من 

ال�سودانية بعد  اإىل قريته  عاد 

اغرتاب طويل وقف اأمام النخلة 

»اأح�ض   : يف فناء داره��م وقال 

اأنني ل�ست ري�سة يف مهب الريح، 

بل اأنا نخلة لها جذور«.

اإن عوملة الثقافة هي حركة 

اإمربيالية ثقافية حقاً حن ت�سعى 

الهويات املختلفة  اإىل طم�ض 

لل�سعوب، وه��ي �سيا�سة غري 

اإن�سانية ترتدي لبا�ض االإن�سانية. 

الفل�سطيني  لهذا جند املفكر 

اإدوارد �سعيد يهاجمها  الفذ 

اأن  امل��رء  : » هل بو�سع  قائاًل 

االإن�سانية،  احلقيقة  م  يق�ِسّ

اإىل ثقافات،  اأ�ساًل،  املنق�سمة 

وتواريخ، وتراثات، وجمتمعات، 

بل واأعراق وا�سحة االختالف، 

وينجو باإن�سانيته ؟ » 

انظر : )مايكل ديننغ، الثقافة 

يف ع�سر العوامل الثالثة، ترجمة 

الغزويل، عامل املعرفة،   اأ�سامة 

2013، �ض  ال��ك��وي��ت، يونيو، 

 .) 157
من هذا املنطلق الالاإن�ساين 

ي�سدمنا )دي ماي�سرت( مبقولته 

ب��اأن��ه راأى فرن�سين  ال�سهرية 

لكْن   ... واإي��ط��ال��ي��ن ورو����س���اً 

اأعلن  فاإنني  »بالن�سبة لالإن�سان 

اأنني مل اأقابله يف حياتي قط، واإذا 

كان موجوداً ...فاأنا ال اأعرفه!« 

/ انظر ) برايان باري، الثقافة 

وامل�ساواة، ترجمة كمال م�سري، 

الكويتية،  املعرفة  �سل�سلة عامل 

نوفمرب، 2011،�ض29(

هذا املفهوم ال�سابق لثقافة 

الثقافة الذي  العوملة وع��ومل��ة 

اأثبتناه بتوا�سع يجعلني اختلف 

مع برهان غليون و�سمري اأمن 

يف كتابهما امل�سرتك )ثقافة 
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الثقافة( ففي  العوملة وع��ومل��ة 

مى »ثقافة العوملة«  نقدهما م�َسّ

اأنه م�سطلح مفرو�ض  يقرران 

الثالث  العامل  من الغرب، على 

ال خيار فيه، واالآخر ا�ستنها�ض 

مفهوم ا�سطالحي م�ساد هو 

اإىل  وي��ه��دف  الثقافة«  »ع��ومل��ة 

اإر���س��اء ثقافة ج��دي��دة ترف�ض 

الهيمنة، واال�ستعمار، وقائمة 

على مبداأ عدم رف�ض التباينات، 

واح���رتام اخل�سو�سّيات، من 

اإن�سانية  »اإقامة ح�سارة  اأج��ل 

على  قائمة  �سحيحة  عاملية 

وامل�س��اواة،  الدمي����قراطية« 

التهم���ي�ض لالآخر، وكل  وعدم 

ا�ستمرار  ه��ذا لن يتم يف ظل 

الراأ�سمايل  ال��رتاك��م  ���س��ي��ادة 

احلايل. انظ����ر : ) ه�سام �سعيد 

�سم�سان، املوؤمتر نت، ال�س��بت 6 

دي�سمرب 2003 (. 

العك�ض هو ال�سحيح بدليل 

اللغوية. فالفعل عومَل  الداللة 

، مثل بلقَن االأزمَة، ولبَْنَ  متعٍدّ

الق�سيَة ...  امل�ساألَة، وع��ْرَق��َن 

الثقافة ن�ساط مق�سود  فعوملة 

تندمج  اأخ����رى  ث��ق��اف��ة  جل��ع��ل 

اأو  العاملية  ن��ط��اق  وت���ذوب يف 

اأم���ا ثقافة  ال��ع��ومل��ة املهيِمنة، 

تلقائي  العوملة فانت�سار عاملي 

التثاقف املفتوح، وبالذات  عرب 

بتاأثري اأخطبوط و�سائل االإعالم 

الف�سائية.    

لت�سرن  ف���ران���ك  وق�������راءة 

اأك��ر من  وج��ون ب��ويل تقرتب 

واقعية ه��ذا املفهوم : ورمبا 

الثقافية )وهي  كانت العوملة 

هنا مبعنى عوملة الثقافة كفعل 

متعٍدّ ( هي ال�سيغة االأكر األفة 

اأكرية  اإىل  بالن�سبة  وحميمية 

النا�ض. فما من اأحد اإال ويعرف 

ال�سعبية،  الثقافة  اأيقونات  اأن 

من اأمثال الكوكاكوال، و�سراويل 

اجلنز االأزرق، ومو�سيقا الروك، 

الذهبية،  واأق��وا���ض ماكدونالد 

واأف���الم ه��ول��ي��وود، والتفل�سف 

اليابان  ال��ف��رن�����س��ي، وف���ن���ون 

ل االعتقاد باأن  التنظيمية، ي�سِهّ

الثقافية ت�سطلع حتماً  العوملة 

اأن  تلبث  بوتقة كونية لن  بدور 

تذيب جميع التباينات الثقافية 

لت�سبها يف ق���الب بليد، ال لون 

الع�����امل وعر�سه  له، يف طول 

اأم  . انظر )العوملة، الطوفان 

ف��ران��ك جي  االإن��ق��اذ ؟ حترير 

لت�سرن وجون بويل، ترجمة فا�سل 

جتكر، املنظمة العربية للرتجمة، 

ومركز درا�سات الوحدة العربية، 

بريوت، �ض 491 ( .

العوملة،  ث��ق��اف��ة  وت��رت��ب��ط 

وعوملة الثقافة معاً، بقوة و�سعف 

القوة  االأم��ة يف جميع مفاهيم 

وال�سعف؛ تكنولوجياً، وع�سكرياً، 

وعلميًا، وثقافيًا، واقت�ساديًا، 

ولغويًا، وتربويًا، واإعالميًا... 

اأي بال�سعف احل�ساري ال�سامل 

الوراثية  ال��ذي ينقل اجلينات 

يُك�ِسبه  للفرد ؛ مبا  ال�سعيفة 

من عوامل ال�سعف ال�سامل، اإال 

التمرد على هذه  ا�ستطاع  من 

الذاتية مع  العوامل باملثاقفة 

العوملة الوافدة والتاأثر بها، وهو 

يف وطنه، اأو بالهجرة  واالندماج 

اأو الذوبان يف املجتمعات التي 

امتلكت مظاهر القوة احل�سارية 

ال�ساملة .

ويف كلتا احلالتن : املثاقفة 

)2015 مارس   - )فبراير   80 الغرسة 

61



اأو  ال��وط��ن،  الذاتية يف رح��اب 

وال���ذوب���ان يف مهجر  ال��ه��ج��رة 

االغرتاب تتعر�ض الهوية ل�سرخ 

ع��م��ي��ق يف ج��م��ي��ع مكوناتها. 

الوطن عن  املثقف يف  فين�سلخ 

مكونات هويته، وي�سبح مثقفاً 

ع��امل��ي��اً ب��ال ج���ذور ق��وم��ي��ة، اأو 

لغوية، اأو نف�سية ... وقد يكون 

له تاأثري ثقايف �سلبي كبري عرب 

ما ين�سره من اأفكار، وما يقوم 

به من اأدوار يف جماالت االإبداع 

الفكري والثقايف وال�سيا�سي؛ 

االأمثلة على ذلك ما كان  ومن 

يدعو اإليه مثقفو م�سر يف ع�سر 

النه�سة من �سرورة االلتحاق 

بثقافة متو�سطية، وفرن�س�ية 

ح�سراً، كما عند طه ح�سن 

ولطفي ال�سيد وتوفيق احلكيم 

امل�����س��روع املتو�سطي  )لنتذكر 

الفرن�سي �ساركوزي(  للرئي�ض 

... اأو اأنغلو �سك�سونية ي�سارية اأو 

�سيوعية، اأو فرعو- �سك�سونية ، 

كما عند لوي�ض عو�ض و�سالمة 

مو�سى...اأمل يقل لوي�ض عو�ض: 

اأن تنف�ض عنها  اآن مل�سر  لقد 

غبار عمرو بن العا�ض ؟. ويق�سد 

العربية  تن�سلخ عن هويتها  اأن 

واالإ�سالمية. 

ه��ك��ذا ي��ك��ون ت���اأث���ري دور 

املفكرين واالأدباء الذين تثاقفوا 

مع العوملة الغربية، وعادوا اإىل 

اأوطانهم يذيعون اأفكارهم العوملية 

ال��ف��ك��ر، و�سّتتت  بلبلت  ال��ت��ي 

االجت��اه��ات، وزعزعت مفهوم 

الهوية، مما دعا بع�سهم االآخر 

اإىل �سن هجمات فكرية ومعارك 

الثقافية،  الهوة  اأدبية، عّمقت 

اإيجابي يف  ك��ان لها دور  واإْن 

تن�سيط احلركة الثقافية واالأدبية 

واللغوية ...ولنتذكر امل�ساجالت 

الرافعي والعقاد  العنيفة بن 

وزكي مبارك وطه ح�سن ولوي�ض 

عو�ض وحممود حممد �ساكر 

... ولنعد اإىل الكتب ال�ساخنة 

واأ�سمار  اأباطيل  املتفجرة مثل 

ل�ساكر، وحتت راية القراآن، وعلى 

ود للرافعي، ومئات املقاالت  ال�ّسُفّ

الالذعة لكثري من مثقفي تلك 

الفرتة اخل�سبة .

الكثري من  ث��ري 
ُ
اأ لبنان  ويف 

العوملية،  الثقافية  الق�سايا 

وبخا�سة يف املجال اللغوي. فكان 

�سعيد عقل الفار�ض املُجلّى يف 

ميدان العوملة اللغوية حن دعا 

اإىل التخلّي عن احلرف العربي 

والكتابة باحلروف الالتينية. 

واملعروف اأن اللغة هي من اأعظم 

الهوية الأية  واأخ��ط��ر مكونات 

اأمة، فهي ترتبط بوحدة الفكر 

النف�سي،  وال�سعور  التفكري،  اأو 

واالرت��ب��اط باجلذور الرتاثية، 

وذاكرة التاريخ، وم�ستودع االآداب 

 ... والعلوم واملعارف املختلفة 

ولالأ�سف تعود اليوم دعوة قدمية 

هي هجر الف�سحى واعتماد 

العامية، كما يحدث االآن 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���الخ ع���ن احل�سارة 

املعا�سرة، بل تكوين �سخ�سية 

ثقافية لها ب�سمتها الذاتية، 

املتماهية مع خطوط ب�سمات 

الثقافات االأخرى مبا يُغني اأبعاد 

الهوية الذاتية باملكونات الثقافية 

االأخرى. هذا هو مفهوم العوملة 

االإن�سانية  الثقافية احل�سارية 

ال�سمولية املنفتحة على العامل، 

وامل��ت�����س��ب��ث��ة بب�سمة روحها، 

و�سخ�سيتها امل�ستقلة، بعيداً 

عن ت�سلُّط االإمربيالية الثقافية 

التي ت�سعى اإىل تكوين ح�سارة 

لغة  لها  بهوية واحدة،  جديدة، 

واحدة )وهي اليوم االإنكليزية(، 

االإنكليزية  ب��ن  ال�����س��راع  م��ع 

واالأمريكية. هذه االإمربيالية 

الثقافية �سد ب�سمة الروح، بل 

هي ب�سمة مائية بال لون وال 

طعم وال رائحة. 

ولكن من اخلطاأ احل�ساري 

القاتل، كما يدعو بع�ض اأعداء 

اللغات  ت��ع��ل��م  ال��ع��ومل��ة، ه��ج��ر 

االأجنبية منذ املراحل التعليمية 

االأوىل، بحجة اخل���وف على 

ال�سخ�سية القومية، واللغة االأم، 

واالنقطاع عن الرتاث ... فتعلم 

اللغات مك�سب ثقايف وح�ساري 

هام يف اإدماج الفرد واالأمة يف 

االإن�سانية بعيداً  العوملة  ركاب 
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الت�سلُّط، وتذويب  عن مفاهيم 

الهويات االأخرى يف هوية عاملية 

ذات بعد واحد .

ملاذا �سارت االإنكليزية لغة 

عاملية ؟ الأنها بب�ساطة كانت 

االأق���وى ع�سكريًا وعلمياً  لغة 

وتكنولوجياً ... وجتارياً. اأي اإن 

�َسلَْعنة اللغة االإنكليزية ؛ بجعلها 

التجارية والثقافة  ال�سلعة  لغة 

العاملية، فر�ستْها لغة عاملية  بل 

الت�سويق  وعوملية يف جم��االت 

ال�سركات  العاملي عرب خمتلف 

واالأ�سواق التجارية، وامل�سارف 

العاملية، والت�سوق عرب �سبكة 

ال�سفقات  وعقد  املعلومات، 

الكربى  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 

... وال��درا���س��ات االأكادميية 

اجلامعية... 

نتداول   – ونحن- العرب 

ال�ّسلْعنة  االإنكليزية يف  اللغة 

العاملية، بل �سارت  التجارية 

اأكر تداوالً يف الهيئات التعليمية 

الر�سمية واخلا�سة، وعند الكثري 

من املثقفن العرب .

وكما قلنا ال �سري يف تعلم 

اللغات االأجنبية، بل هو مطلب 

ح�����س��اري ج��وه��ري. ول��ك��ن ما 

ال�سبيل اإىل عوملة اللغة العربية؟ 

هناك من يقبل على تعلمها يف 

العامل لدوافع �سيا�سية، واأمنية، 

التجارية  ال���دواف���ع  اأك���ر م��ن 

ب��د من  ال  اإذاً  واالق��ت�����س��ادي��ة. 

�سلعنة اللغة العربية. واملالحظ 

العنكبوتية  ال�سبكة  اأن مواقع 

العاملية مثل غوغل وياهو... 

و�سبكات التوا�سل االجتماعي،  

تف�سح للعربية جماالً وا�سعاً يف 

جمال االإعالن التجاري والت�سوق 

االإلكرتوين ... اإىل جانب اعتماد 

لغة ر�سمية منذ عقود  العربية 

يف جميع هيئات منظمة االأمم 

امل�����ت�����ح�����دة، 

واالإقبال على 

معظم  يف  تعلمها 

ج��ام��ع��ات ال��ع��امل ال��ك��ربى، بل 

ثانية  الثانوية كلغة  وامل��دار���ض 

يف اأملانيا وفرن�سا، وال ميكن اأن 

نهمل دور املراكز الثقافة العربية 

واالإ�سالمية كما يف باري�ض ولندن 

وب��ك��ن ونيويورك  وب��روك�����س��ل 

ولندن ... مع الدور االختالطي 

اإىل خمتلف  املهاجرين  للعرب 

بقاع العامل، واإ�سدار ال�سحف 

العربية يف كربيات  واملجالت 

اإ�سدار  العاملية، بل  العوا�سم 

العربية الأهم  باللغة  طبعات 

املجالت وال�سحف االأجنبية، 

ال��ع��ل��وم االأمريكية  ك��م��ج��ل��ة 

ال�سهرية التي ت�سدر بالعربية يف 

الكويت، ومثلها جملة نا�سونال 

جيوغرايف، والطبعة العربية 

اللوموند الفرن�سية،  جلريدة 

والنيوزويك االأمريكية...

لكن ما دور االأنظمة العربية 

العربية؟ هذا  اللغة  يف عوملة 

�سوؤال كبري وخطري 

����س���ج���ون  وذو 

ف���االأن���ظ���م���ة   !

العربية، مهمومة 

بال�ساأن  دائ����م����ًا 

ال�سيا�سي – ال�سلطوي االأمني 

وال ي�سغل ال�ساأن الثقايف اهتمام 

اإال لال�ستعرا�ض  االأنظمة  هذه 

الدعائي، وتلميع اأرجل كرا�سي 

العرو�ض ! مع عدم اإنكار بع�ض 

لبع�ض  الهامة  الثقافية  االأدوار 

االأنظمة  يف متويل اإ�سداراتها 

لن�سر  املعرفية متوياًل باهظًا 

اإ�سدارات  ال��ث��ق��اف��ة، كجميع 

الكويت الثقافية الر�سينة .

باملر�سوم  اأن ن�سيد  وعلينا 

ال�������س���وري منذ  اجل���م���ه���وري 

العربية  اللغة  �سنوات، لتمكن 

وتعميمها، وتطوير تعليمها مبا 

يواكب الع�سر. وهو اأول مر�سوم 

جمهوري لغوي يف تاريخ االأنظمة 

العربية. 

ويف جم���ال االأدب حتتل 

انت�ساراً  االأك��ر  الفن  ال��رواي��ة 

وتاأثرياً يف ال���عامل. وهنا ت����اأتي 

وال����عاملية. فال  ق�سية املحلية 

اإال  ال�����روائي عامليًا  ي�س�����بح 

من خالل ب��وابة املح����لية. يقول 

مايكل ديننغ :

ب��رواي��ة عاملية،  ال��ق��ول  اإن 

اأمر  كالقول مبو�سيقا عاملية 

حتوطه ال�سكوك ... وغالباً ما 

تكون �سفة العاملية عنواناً فارغاً 

ومفتعاًل مثل احلداثة والواقعية 

اال�سرتاكية... والقول بوجود 

روابط بن الُكّتاب الذين ميثلون 

اليوم املرجعيات الطالعة يف 

الرواية العاملية – وهم روائيون 

القائم  التباين  متباينون بقدر 

ب��ن غ��ارث��ي��ا م��ارك��ي��ز وجنيب 

ون��ادي��ن غوردامير،  حم��ف��وظ، 

وخو�سيه �ساراماغو » )الثقافة 

يف ع�سر العوملة، مذكور �سابقاً، 

�ض -75 76 (. 

يف النهاية ال بد من ت�سافر 

جميع جهود املفكرين واملثققفن 

واالأهلية  الر�سمية  والهيئات 

ال�سيا�سية يف و�سع  واالأنظمة 

ا�سرتاتيجية معا�سرة حداثوية 

ت�ستلهم تراث هويتنا غري املُعيق 

للتطور، وذلك من اأجل التفاعل 

مع ثقافات العامل، مع االحتفاظ 

ال��روح، والنظر بحذر  بب�سمة 

االن��دم��اج املطلق مع  ل��دع��وات 

العوملية.  املفاهيم واملجتمعات 

اأن العامل  اأحد  وال يخفى على 

تنامي احلركات  اليوم يف ظل 

والتع�سب  االإرهابية والتطرف 

ان��ط��واء وعزلة  اأك��ر  ب��ات   ...

االآخر  اإدماج  من مفهوم  وقلقاً 

كلياً مع ثقافته باملعنى ال�سامل 

لكلمة ثقافة. ومن هنا نف�سر ملاذا 

ان�سمام تركيا  اأوروبا يف  تتلّكاأ 

اإىل االحت��اد االأوروب���ي، كذلك 

ن�سوء حركات تع�سبية م�ساّدة 

اآخر وافد، خا�سة  لكل ما هو 

اإذا كان عربياً، اأو اإ�سالمياً.  تُرى 

اأين نحن من كل هذا اخل�سم 

املتالطم ؟
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ت�ضويها وج��ن��ود  ال��وط��ن  ن��ار  تنطفي  م��ا  اأب��د 

اأرا�ضيها و���ض��ور  ال��ب��اد  لعيون  امل���وت  ي��ه��ون 

اأحميها وال��دار  العدو  راأ���س  يف  عمري  اأ�ضوب 

اأك�ضيها الروح  ال�ضهادة  ثوب  الوطن  هذا  جلل 

بيها ما  هالروح  اأن��ا  روح��ي  ا�ضت�ضهدت  ما  واإذا 

اأرمت����ي فيها امل��ن��اي��ا  اأح�����ض��ان  ل��ب��ادي  اأن����ا 

ما�ضيها ب��ح��زن  تركها  اأم���ه  للوطن  ال��ل��ي  اأن���ا 

بياديها را���ض��ي  مل��ل��م��ت  م��ا  اإذا  اأم����ي  اأع����رف 

يداريها من  وغ��ري  م�ضكينه  دوين  اأم��ي  اأن��ا 

اإمحيها والدمعات  احل��زن  �ضيم  يوطيك  وال 

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

ح�ضدتيها حاتك  وطمو  النخوة  فيني  زرعت 

لب�ضتيها �ضدرك  يف  ط��وق  ال�ضهادة  هي  وه��ا 

اأبفديها ال��دار  ع�ضان  اأهلي  مع  الدنيا  تركت 

يخفيها وع��رات��ه  ف��ك��ره  ���ض��اأرح��ن  واأب��وي��ه 

وباويها الدنيا  ق�ضى  اإح�ضا�ضك  يجرح  ال  يبا 

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

ت��رب��ي��ن��ي ع��ل��ى ال��ع��زة ون��ف�����ض��ي م��ا اأوط��ي��ه��ا

يخليها وال  مي���وت  اأر����ض���ه  وح��ال��ف  �ضهيد 

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

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

ني�ضان العمر  وخليت  روحي  يف  الدار  حميت 

الطغيان وكا�ضر  فدائي  العامل  وي�ضهد  �ضهيد 

اإن�ضان اأك��ون  و�ضلون  للوطن  درع  كنت  ما  اإذا 

بال�ضريان يجري  وحبك  دمي  وطن  يا  الأن��ك 

برهان وفزعتي  الباد  ظنون  اأخيب  ما  اأن��ا 

تركت اأمي على الذكرى واأنا اأدري قلبها ولهان

االأعيان حت�ضن  يديها  وت�ضقط  اأدموعها  تثور 

االآن اأرف��ع��ي��ه  را���ض��ك  مي��ه  ي��ا  حتبيني  اإذا 

�ضبعان« وموطنك  »جت��وع  ميه  يا  قلت  اأذك��ر 

عدوان الوطن  م�س  اإذا  ا�ضت�ضهد  قلت  اإنت  مو 

االأح���زان اأت��رك��ي  اأم��ان��ة  يغيابي  مي��ه  بكيت 

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

ال�ضجعان اأول  ب��اأين  يذكر  ال��وغ��ي  وم��ي��دان 

الكتمان جرحه  ويك�ضف  الهم  يتكم  يحاول 

و�ضان �ضهيد  الأر�ضي  اأنا  غيابي  يهزك  ال  يبا 

 يبا باملعركة وليدك وقف مع �ضفوة الفر�ضان

يبا النف�س العزيزة متوت جلل الدين واالأوطان

االأمتان على  وي�ضيلوين  داري  بعلم  يغطوين 

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

�ضعر/ �ضياد العنزي
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إحدى الصور املشاركة
في مسابقة الشهيد الثقافية
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