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«ال تزال هذه الأمة بخري ،ما �إذا قالت �صدقت ،و�إذا حكمت عدلت ،و�إذا
رُ
ا�ستحمت رحمت» حديث �شريف � -صحيح م�سلم.
�أمة ب�أ�سرها يف قف�ص االتهام ..
التطرف والتع�صب
تعاون بنوها مع �أعدائها لو�صمها ب�سمة
ّ
والإرهاب ،و ُدمغت �أمام العامل بهذه الظواهر امل�شينة..
ُفر�ض علينا يف كل حمفل وجتمع ومنرب وخطاب �إعالمي
�أن ندفع عن �أنف�سنا ال ُتهم ،و�أن نبني حقيقة ديننا وجوهر
�إ�سالمنا ،و�أن ما يقوم به بع�ض �أبناء جلدتنا ال يعرب عنا وال
ُيخرب عن معتقدنا ،ينطبق علينا قول ال�شاعر  -:ح�يرانُ ما
كمتهم  ..مل يجن ذنبا ومل ينجح حماميه ،ولكننا
انفك مذهو ًال
ٍ
م�ضطرون �أن ندافع و�أن ننجح حماية لديننا وتبيانا حلقيقته ،
ولكن كيف حدث ذلك ؟ كيف �أ�صبح الإرهاب ل�صيقا ِب َنا
ويعرب عنا ؟
كيف �أُحكمت ال��دائ��رة علينا ؟ وكيف متكنت داع�ش
و�أ�شباهها من �أن تكون ال�سكني التي تذبحنا ؟ واجلرح النازف يف
خا�صرة ديننا ومعتقداتنا ،ملاذا نحن م�ضطرون على الدوام بعد
كل حادث �إرهابي لتقدمي �صكوك براءتنا ...؟
كتب د .نور الدين العويف يف درا�سة له بعنوان « ا�شتدي
فتنة تنفرجي » (�إن الفنت ُتدبر عادة بليل ،وتت�أدى ف�صولها
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بالوكالة ،ثم ت�صري �إىل ا�ستغناء الوكيل عن الأ�صيل) ،وهكذا
وجدنا �أنف�سنا يف تيار حمنة ملتب�سة متداخلة ،ت�ستهدف الأُ َّمة
ب�أ�سرها م�ستغلة دينها لتفتيتها �إىل كيانات مت�صارعة متناق�ضة،
عرقية و�إثنية وطائفية ،ولي�س �أدل على ذلك من مرجعيات
جمهولة امل�صدر �أو جمهولة امل�ؤلف يتم اعتمادها لإح��داث
اخلراب وترويع البالد والعباد ب�سفك الدماء وقطع الر�ؤو�س
و�إعالء راية الدم ،لقد عرف التاريخ مظاهر خمتلفة للإرهاب
يف مراحل متعددة عرب الزمان ،ونظرة واحدة للتاريخ القريب
تنبئنا �أن هذه الظاهرة لي�ست حكرا على امل�سلمني وحدهم،
فقد ُعرفت (الألوية احلمراء) يف �إيطاليا ،و (بادرماينهوف)
يف �أملانيا ،و حركة (�أوم) يف اليابان ومنظمة (�إيتا) يف �إ�سبانيا،
واحلركات الهندو�سية املتطرفة يف الهند ،واجلي�ش اجلمهوري
الأيرلندي يف �إيرلندا ال�شمالية ،وكلها حركات �إرهابية متطرفة
مل ُتل�صق بعقائد القوم ويح ّملون �أديانهم وزرها كما يفعلون مع
�إ�سالمنا يف �سعي حمموم لإفراغ الدين من حمتواه و�صرف �أبنائه
عنه فاملغر�ضون ال َي َر ْون �إال الوجه الذي يرغبون وال ي�ؤرقهم
�إال ما �أ�سموه الإرهاب الإ�سالمي ،وما م�صطلح (الإ�سالموفوبيا)
وا�ستخدام لف�أ�سنا بيدنا
�إال �إب��را ٌز للتهمة وت�أكيدٌ للداللة،
ٌ
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لقطع �شجرتنا� ،إن ا�ست�شعار امل�س�ؤولية جتاه معتقداتنا وقيمنا
نتحمله جميعا� ،أفرادا وجماعات ،دوال وم�ؤ�س�سات ،فعندما يقرر
ال�شارع العظيم يف حمكم التنزيل �أننا الأمة الو�سط }وكذلك
جعلناكم �أمة و�سطا{ البقرة  143فذلك يعني بال�ضبط �أننا
يف خانة االعتدال ،فما عدا الو�سط فالأطراف داخلة حتت
اخلطر  -على حد تعبري ال�شيخ عبد الرحمن بن �سعدي ،لذا
ُمنحت لنا ال�شهادة على العاملني ف�أن تكون يف الو�سط يعني �أن
تتمتع بالتوازن واالعتدال و�سالمة وا�ستقامة الر�ؤية ،فالو�سط
�أكرث املواقع �أمنا وي�سرا لذا كان فيه اخلرييةُ ،
}كن ُتم خري �أمة
�أُخرجت للنا�س{ �آل عمران 110
وبناء على هذه اخلريية التي ت�أمر باملعروف وتنهى عن
املنكر ُتدار احلياة كلها يف خمتلف �أحوالها وتقلباتها خريية
ولي�ست م�صلحة ،تلك اخلريية التي تت�ضمن يف جوهرها �سموا
وعلوا و�شموال ،ال امل�صلحة التي تنطوي على الذاتية والق�صور
وتنحى بطبيعتها للظلم ،فهذه �أخالق �أمة الإ�سالم التي �أعدها
ً
قيمة والتوازن موقفا
القر�آن لتكون و�سطا مبنهج يرى اخلري
والعدل حكما يف كل �ش�ؤون الدين والدنيا ،لذا ال ع��دوان يف
الإ�سالم بل رد ًا لالعتداء «وال تعتدوا �إن اهلل ال يحب املعتدين»
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البقرة .190
�بر به «ال ينهاكم اهلل عن
وقبول الآخ��ر املختلف وال ّ
الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل يخرجوكم من دياركم �أن
تربوهم وتق�سطوا �إليهم» املمتحنة  ،8وال تع�صب يف الإ�سالم
بل دعوة للتعارف والت�آلف }يا �أيها النا�س �إ َنّا خلقناكم من ذكر
َو�أُن َثى وجعلناكم �شعوبا وقبائل لتعارفوا �إن �أكرمكم عند اهلل
�أتقاكم{ احلجرات 13
وال جمادلة �إال بالتي هي �أح�سن }وال جت��ادل��وا �أهل
الكتاب �إال بالتي هي �أح�سن { العنكبوت  46وال تعامل مع الآخر
رب }كونوا قوامني بالق�سط� ،شهداء هلل ولو على
�إال بالق�سط وال ّ
�أنف�سكم{  ،الن�ساء 135
ٌ
�شامخ من مكارم ُ
هذا هو �إ�سالمنا املتهمون به ،بنيانٌ
اخللق،
يعمر وال يدمر يجمع وال يفرق ،يقرب وال يبعد جعل لنا يف كل
�أمورنا مت�سعا ،فالو�سط الذى ُجعلنا فيه يت�ضمن �سعة حتتمل كل
�أنواع االختالف ،فال غرو �أن نتخذ من الو�سطية طريقا ومنهجا،
وف�ضيلة تعلو على كل الف�ضائل .ال ،بل الو�سطية هي اال�سالم
ذاته لذا كان اخلتام به ،فالو�سطية فطرة النفو�س ال�سوية .
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مسابقات

أججت أنبل مشاعر الوطنية في النفوس

جدارية ال�شهيد

مســابقات مكتب الشــهيد الثقـافية ..

 15زمردة يف جيد الوطن

ً
مبهجا من احل�ضارة والرقي� .أما �أن ميتزج ازدهار الفنون
�أن تزدهر الفنون يف جمتمع من املجتمعات يعني بلوغ هذا املجتمع م�ستوى
با�ستنها�ض الروح الوطنية ،فنحن �أمام جمتمع يبني ح�ضارته مبداميك الهوية ،فيح ّلق بجناحني من انتماء ووعي نحو ف�ضاء من
طموح ال يُ حد .هذا متاما ما د�أب مكتب ال�شهيد على تكري�سه منذ خم�سة ع�شر عاما من خالل م�سابقة ال�شهيد الثقافية ال�سنوية،
ّ
ف�سخر لنجاحها كل الإمكانيات.
التي حظيت برعاية حانية ودعم �سخي من الديوان الأمريي ،الذي �آمن بالر�سالة ووعى �أهميتها

ومل تكن هذه امل�سابقة �إال
و�سيلة يف ح��زم��ة م��ن و�سائل
با�شر مكتب ال�شهيد اعتمادها
تدريجيا منذ ���ص��دور مر�سوم
�إن�شائه يف التا�سع ع�شر من يونيو
لعام  1991لتحقيق �أهدافه يف
تعظيم مفهوم ال�شهادة وربطها
بتنمية ال��والء واالنتماء للوطن
م��ن خ�لال العمل على تعاي�ش
�أب���ن���اء ال�����ش��ه��داء وذوي���ه���م مع

عبدالكرمي املقداد

ام �ت��دت ع�ل��ى م ��دار 15
ع ��ام ��ا وغ� � ��دت بصمة
وطنية ومرادفا ملعاني
ال �ت �ض �ح �ي��ة وال �ع �ط ��اء
وال � � � ��وف � � � ��اء وال � � � � ��والء
6

م � ��ن وح� � ��ي ع� � �ب � ��ارة س �م��و
األم �ي��ر ال �ش �ه �ي��رة أبدعت
أجمل املسابقات فانتشرت
ج� � � � ��داري� � � � ��ات (ه� � � � ��ذوال
ع�ي��ال��ي) ف��ي ك��ل األماكن
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واقعهم ،وتقدمي خمتلف �أنواع
الرعاية االجتماعية والرتبوية
وال�صحية وال�سكنية لهم ،بدعم
من الديوان الأمريي وبالتن�سيق
مع خمتلف اجلهات احلكومية.
وق���د ق��ط��ع امل��ك��ت��ب �شوطا
طويال يف رع��اي��ة �أب��ن��اء و�أ�سر
ال�����ش��ه��داء ومتابعتهم منزليا
وميدانيا من خالل اخت�صا�صيني
ي�سهرون على تلبية حاجاتهم

�شعارات يف حب الوطن

جانب من حفل توزيع جوائز
م�سابقة الوطن يف ال�شعر

النف�سية واالجتماعية والدرا�سية
والوظيفية وغريها ،و�إزال��ة كل
ما يعرت�ض طريقهم من عقبات،
ما �أكد املنزلة الكربى ل�شهدائنا
الأبرار الذين �ضحوا ب�أرواحهم
يف ���س��ب��ي��ل �أن ي��ب��ق��ى الوطن
�شاخما عزيزا �أبيا ،ووهبوا لنا
ب�شهادتهم حياة كرمية ناب�ضة
بالعز والفخر .ومل يكن ذلك
�إال ت��رج��م��ة حل��ر���ص �صاحب
ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح ،وقبله
�سمو الأمري الراحل ال�شيخ جابر
الأحمد ال�صباح رحمه اهلل ،على
االطمئنان ال��دائ��م على �أبناء

�إحدى ال�صور الفائزة بت�صوير املواقع يف حديقة ال�شهيد
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مسابقات

و�أ�سر ال�شهداء وا�ستقرارهم يف
كل مناحي احلياة.
ومل مت�������ض ����س���وى �أرب�����ع
�سنوات على �إن�شاء املكتب حتى
ابتكر ن�شاطا ج��دي��دا ان�ضم
�إىل قافلة �أن�شطته العديدة
وامل��ت��ج��ددة ،متثل يف م�سابقة
ال�شهيد الثقافية ال�سنوية التي
غدت ب�صمة وطنية ،ومرادفا
مل��ع��اين ال��ت�����ض��ح��ي��ة والعطاء
وال��وف��اء وال���والء .وق��د تنوعت
�أ�شكال و�أل���وان ه��ذه امل�سابقة
على مدى خم�سة ع�شر عاما،
وبقي الهدف واحدا :تخليد من
جادوا ب�أرواحهم من �أجل هذا
البلد املعطاء ،وتكري�س مفهوم
ال�شهادة كرابطة جت ّذر تالحم
كل �أبناء الوطن للحفاظ على
عز و�شموخ ال��ب�لاد ،والوقوف
يدا واحدة و�صفا منيعا يف وجه
كل من يحاول النيل من هويتها
ومرتكزاتها و�أر���ض��ه��ا وحرية
�أبنائها.
ح���ر����ص م��ك��ت��ب ال�شهيد
ع��ل��ى ت��ن��وي��ع ه���ذه امل�سابقة،
و�إت��اح��ة الفر�صة �أم���ام جميع
�أبناء الوطن للم�شاركة فيها.

م�سابقة فيلم يف حب الوطن

كما تعاون يف ه��ذا املجال مع
الكثري من اجلهات احلكومية
ك��وزارة الرتبية ووزارة الإعالم
واحل���ر����س ال��وط��ن��ي واملجل�س
الأعلى للفنون والآداب وجمعية
الفنون الت�شكيلية واملعهد العايل
للفنون امل�سرحية وغريها ،وكان
الهدف وال ي��زال الإب��ق��اء على
ذك��ر �شهدائنا الأب���رار حيا يف
عقول الأجيال وقلوبهم ،وجعل
ت�ضحياتهم نربا�سا ي�سري يف
هديه الأبناء على خطى الآباء.
ق�صة ..و�صورة
�أوىل هذه امل�سابقات طرحت
يف ال��ع��ام  1995حت��ت عنوان
م�سابقة الق�صة الق�صرية ،ومت
حتديد مو�ضوعها بال�شهداء

ت� � �ن � ��وع � ��ت أش � �ك � ��ال � �ه � ��ا
وم��وض��وع��ات �ه��ا وبقي
ال� � � � �ه � � � ��دف واح � � � � � � � � � ��دا:
ت � �خ � �ل � �ي� ��د ال � � �ش � � �ه� � ��داء
وت� �ع� �ظ� �ي ��م ال � �ش � �ه� ��ادة
م ��زج ��ت ال �ف ��ن ب ��ال ��روح
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ف �ح �ص��دت
إب� � � � ��داع� � � � � ��ات زاخ � � � � � ��رة
وكشفتعنعددمبهج
م��ن ش�ب��اب�ن��ا املوهوبني

م�سابقة ال�شهيد الثقافية اخلام�سة فن امل�سرح
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وعظمة ال�شهادة ،وفتح باب
امل�شاركة فيها �أمام كل من يجد
يف نف�سه املوهبة التي ت�ؤهله
لذلك .هكذا امتزج الفن بالروح
الوطنية ،ف�أظهر العدد الكبري
من امل�شاركني عمق االلت�صاق
بالوطن ،وعظمة مكانة ال�شهادة
يف نفو�س الأجيال .كما ك�شفت
امل�سابقة عن مواهب جديدة يف
الكتابة الأدبية مل تكن معروفة
من قبل.
و�أمام ال�صدى الطيب الذي
خلّفته هذه امل�سابقة يف خمتلف
�أو���س��اط املجتمع ،عمد مكتب
ال�شهيد يف ال�سنة التالية �إىل
ط��رح م�سابقة حملت عنوان
وو�سع
الت�صوير الفوتوغرايف،
ّ
مو�ضوعها لي�شمل �أبرز املعامل
والرموز الرتاثية والوطنية يف
البالد ،فت�سابق امل�شاركون يف
التقاط �صور غاية يف الدقة
والروعة جعلت فريق املحكمني
يحتار يف اختيار الفائزين .وقد
ك�سب املكتب الكثري من هذه
ال�صور القيمة وراح يعر�ضها
يف املعار�ض التي يحر�ص دائما
على امل�شاركة فيها .كما �أن

تكرمي الفائزين مب�سابقة اجمل �صورة وطنية

جن��اح ه��ذه امل�سابقة ونتائجها
ال��وف�يرة جعال مكتب ال�شهيد
يكرر مو�ضوعها بعد م�ضي نحو
ع�شر �سنوات على انق�ضائها.
يف العام  1997ا�ست�شعر
املكتب �أهمية فن اخلط العربي
كفن جمايل ممتع وجذاب جعل
للكلمة وظيفة مرئية �إىل جانب
وظيفتها امل�سموعة ،كما �أدرك
الت�صاق هذا الفن �إىل حد كبري
بالقر�آن الكرمي وتزيني امل�صحف
ال�شريف ال��ذي تر�سم كلماته
ر�سما بطريقة تظهر �إجالال
ل��ك�لام اهلل كما تظهر مكانة
ال��ق��ر�آن العلية .من هنا �أطلق
املكتب م�سابقة اخلط العربي،
وح�صرها ب��الآي��ات التي تربز
مكانة ال�شهادة وال�شهداء يف
الإ�سالم ،ف�صاد عدة ع�صافري
بحجر واحد ،حيث كر�س مفهوم
ال�شهادة يف النفو�س ،وق ّرب
الأج��ي��ال �أك�ثر �إىل كتاب اهلل
تعاىل ،وك�شف عن مواهب فنية
جديدة يف جمال اخلط العربي
ب�أنواعه املختلفة ،وك�سب الكثري
من اللوحات الفنية الرائعة.
�شعر وم�سرح
يف م�سابقته التالية التفت
امل��ك��ت��ب �إىل ال�شعر ومكانته

م�سابقة ال�شهيد التا�سعة �-شعارات يف حب الوطن-

�إحدى �صور الت�صوير اجلوي

يف ال��ن��ف��و���س و�أث�����ره الطاغي
فيها ،فخ�ص�ص م�سابقة عام
 1998له ،لكنه حدد مو�ضوعه
بالوطن .وق��د تخطت النتائج
ح���دود امل��ت��وق��ع حيث تكاثرت
امل�����ش��ارك��ات ،وعك�ست �شعورا
وطنيا م�ضمخا بع�شق الكويت
ت��راب��ا وت��راث��ا وه��وي��ة وقيادة،
وك�����ش��ف��ت ع���ن وع���ي ب�أهمية
ال��وط��ن و���ض��رورة ب��ذل الغايل
والنفي�س يف �سبيل احلفاظ
عليه عزيزا �شاخما ،وكان ذلك
ترجمة فعلية لقول �سمو �أمرينا
ال��راح��ل ال�شيخ جابر الأحمد
ال�صباح طيب اهلل ث��راه� ( :إن
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حب الكويت ي�سبق حب النف�س
واملال والولد يف قلب كل كويتي
نبتت ب��ذرت��ه ،وام��ت��دت جذوره
وفروعه يف �أر�ضها الطيبة).
وع���ل���ى ن��ه��ج��ه يف التنوع
وال�شمول اعتمد املكتب بعد ذلك
�ضربا �آخر من �ضروب الأدب،
ووق���ع اخ��ت��ي��اره على امل�سرح.
ويف امل�سابقة الأخرى اختار فن
ر�سم ال�شخ�صيات عنوانا لها.
وكالعادة ك��ان الهدف توظيف
م��ع��اين ال�����والء وح���ب الوطن
وتفعيل دور ال�شباب يف املجتمع
و�إع�لاء مكانة ال�شهادة لتكون
نربا�سا لدى ال�شباب الكويتي.
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وك���ان احل�����ص��اد ل��وح��ات فنية
رائعة ل�صور ال�شهداء ،وعرو�ضا
م�سرحية ناب�ضة بع�شق الوطن
و�أهمية �صونه وبذل كل ٍ
غال يف
�سبيل الدفاع عنه.
�أت����ت ب��ع��د ذل���ك م�سابقة
املج�سمات التذكارية يف م�سعى
لتخ�صيب الذاكرة بتحويلها من
خمزن للأفكار والأح��داث �إىل
منبع فيا�ض بكل ما ي�ؤكد عظمة
ال�شهادة ويربز ال��روح الوطنية
احل��ق��ة .ث��م تبعتها م�سابقة
ق�ص�ص الأطفال لت�سخّ ر اخليال
يف تو�سيع �آفاق �أطفالنا وغر�س
حم��ب��ة ال���وط���ن يف نفو�سهم،
وتن�شئتهم على ف�ضائل الوفاء
ل���ه .وك���ان احل�����ص��اد ك��م �اً من
الإب��داع��ات وال��ك��وادر الوطنية
املوهوبة ،التي �أخذت طريقها
نحو الربوز فيما بعد.
�أم����ا امل�����س��اب��ق��ة ال�سنوية
العا�شرة فكانت م�سابقة �أجمل
���ص��ورة وط��ن��ي��ة ،وق���د طرحت
للمحرتفني والهواة واملبتدئني،
و�شارك فيها خم�سة وثمانون
م�صورا وم�صورة .و�أ�سفرت عن
�صور غاية يف الروعة ج�سدت
ال��ك��ث�ير م��ن امل��ع��اين والرموز
الوطنية ،وعك�ست االهتمام

مسابقة
الر�سمي وال�شعبي بالت�شبث
ب��ال��ه��وي��ة واخل�����ص��و���ص��ي��ة وكل
م��ا م��ن ���ش��أن��ه ت��ع��زي��ز اللحمة
والوحدة.
�سينما وان�ستغرام
ت�لا ذل��ك يف ال��ع��ام 2013
م�����س��اب��ق��ة ال�����ش��ه��ي��د الثقافية
احل��ادي��ة ع�����ش��رة ال��ت��ي حملت
عنوان «فيلم يف حب الكويت»
ودارت حول �إجناز فيلم ق�صري
ي�ستنه�ض ما لدى �أبناء الكويت
من فكر خالق ،وخيال خ�صب،
وط��اق��ات وق����درات �إبداعية.
وح�صدت امل�سابقة تفاعال كبريا
من قبل �شبابنا ال�سينمائي حيث
�شارك فيها خم�سة ع�شر فيلماً
كويتياً جديداً ق�صريا متحورت
ح��ول حب الوطن وع�ّب�رّ ت عن
معاين ال���والء واالن��ت��م��اء �إليه.
وب�شرت هذه امل�سابقة مبيالد
جيل من ال�سينمائيني ال�شباب
ي�سري على نهج الرواد من �صناع
ال�سينما يف دولة الكويت.
ّ
وتفطن املكتب �إىل �ضرورة
ت�����س��خ�ير ت��ق��ن��ي��ات التوا�صل
االجتماعي احلديثة يف تفعيل
�أه���داف���ه ال��رام��ي��ة �إىل غر�س
ال������والء ال���وط���ن���ي يف نفو�س
�أبنائنا ،ف�أطلق واحدة من �أبرز
م�سابقاته ال�����س��ن��وي��ة ،وكانت
م�سابقة (االن�����س��ت��غ��رام) التي
ج���اءت حت��ت ع��ن��وان (الكويت
ت���وح���دن���ا) ،وف��ت��ح��ت �أب�����واب
اال����ش�ت�راك ف��ي��ه��ا للمواطنني
والوافدين ،وا�شتملت على �أربع
فئات كانت الأوىل �أجمل �صورة
حل�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح ،والثانية �أجمل
�صورة لعلم الكويت ،والثالثة

من �شعارات يف حب الوطن

من �صور االحتفاالت الوطنية

ج � �ع � �ل� ��ت م � � ��ن ال � � �ش � � �ه � � ��داء ن � �ب � �ض� ��ا ي� ��رق� ��ص
ف� � � � ��ي ص� � � � � � � ��دور أه � � � � � ��ل ال� � � �ك� � � ��وي� � � ��ت ك � ��اف � ��ة
�أجمل �صورة متثل دولة الكويت،
والأخرية �أجمل �صورة تعرب عن
الأعياد الوطنية.
هذوال عيايل
�أم��ا امل�سابقة الأميز فتلك
التي ا�ستوحت مو�ضوعها من
ال��ع��ب��ارة اخل��ال��دة ل�سمو �أمري
البالد حني �ضرب �سموه بكل
�إج������راءات الأم����ن وال�سالمة
ال�شخ�صية ع��ر���ض احلائط،
وه��رع ف��ور �سماعه باجلرمية
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الإرهابية التي وقعت يف م�سجد
ال�صادق لتفقد �أبنائه املواطنني،
وعندما ح��اول القائمون على
�أم��ن �سموه �إب��ع��اده ع��ن املكان
خ�����ش��ي��ة �أن ي���ك���ون للحادث
تداعيات �أخ��رى ،رف�ض و�أ�ص ّر
ع��ل��ى ت��ف��ق��د م��ك��ان احل����ادث،
وق����ال ���س��م��وه وال���دم���ع يطفر
م��ن عينيه( :ه���ذوال عيايل).
�أنلوم �سموه وهو القائل ( :كم
هو �شعور مهيب مليء بالعزة
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وال��ك�بري��اء �أن ن�ستذكر بكل
الفخر والتقدير مئات ال�شهداء
والأ����س���رى وامل��ف��ق��ودي��ن الذين
�ضحوا بدمائهم ونفو�سهم الأبية
للدفاع عن تراب الوطن الغايل،
ف��ل��ل�����ش��ه��ادة م��ق��ام��ه��ا اجلليل
ومكانتها العالية عند اهلل).
من وحي عبارة �سموه كان
عنوان م�سابقة ال�شهيد الرابعة
ع�شرة ( جدارية هذوال عيايل).
وق���د ط��رح��ت امل�����س��اب��ق��ة على
مدار�س وزارة الرتبية للت�سابق
ع��ل��ى �إخ����راج �أج��م��ل جدارية
ل��ل�����ش��ه��داء م��ت�����ض��م��ن��ة عبارة
�سمو الأم�ير (ه��ذوال عيايل)،
و�شاركت فيها �أربعمائة و�إحدى

اللقطة الفائزة باملركز الأول يف م�سابقة الت�صوير الفوتوغرايف

وثالثون مدر�سة .هكذا ،عممت
اجلداريات على املدار�س و�صار
ذكر ال�شهداء مقرونا مبكانتهم
عند �سمو �أمري البالد احلديث
اليومي للطلبة ،اجليل الذي
�ستبنى ع��ل��ى �أك��ت��اف��ه كويت
امل�ستقبل .و�سرعان ما انت�شرت
جداريات ال�شهداء لتزين �أغلب
مرافق الوطن وم�ؤ�س�ساته يف
املحافظات ال�ست.
�أم��ا �آخ��ر امل�سابقات التي
نظمها املكتب حتى الآن فكانت
م�سابقة للت�صوير الفوتوغرايف
ج��رت يف ف�براي��ر املا�ضي ومت
تق�سيمها لأرب���ع ف��ئ��ات وهي:
ت�صوير معامل حديقة ال�شهيد،

وفعاليات الأيام الوطنية� ،إ�ضافة
�إىل الت�صوير اجلوي الذي دخل
يف م�سابقات ال�شهيد للمرة
الأوىل وجرى ذلك بالتعاون مع
وزارة الداخلية التي �سارعت
يف ا�ستخراج الت�صاريح للهواة،
كما مت تخ�صي�ص الفئة الرابعة
للم�سابقة مل��ن ه��م دون �سن
ال��راب��ع��ة ع�شرة للت�صوير عن
ط��ري��ق ال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال .ومت
تخ�صي�ص مكاف�أة مادية قيمة
للفائزين ال��ث�لاث��ة الأوائ����ل يف
ه��ذه امل�سابقة و�شهادة تقدير
للفائز الرابع يف فئات امل�سابقة
الرابعة .وغني عن القول ما
كر�سته هذه امل�سابقة من معان
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را�سخة يف حب الكويت والوالء
لها ،و�شحذ الروح الوطنية من
خالل التذكري مبناقب �شهدائنا
الأبرار .
وه�����ك�����ذا ،مت��� ّك���ن مكتب
ال�شهيد م��ن ج��ع��ل امل�سابقة
ب�����ص��م��ة ���س��ن��وي��ة ا�ستطاعت
الغو�ص يف وج���دان الأجيال،
وا���س��ت��ن��ه��ا���ض �أن���ب���ل م�شاعر
الوطنية يف اللحمة واالنتماء
وتقدير ت�ضحيات ال�شهداء،
ال��ذي��ن ق��دم��وا �أرواح���ه���م على
مذبح الوطن بال منّة ،ف�صاروا
النب�ض والذاكرة والع�صب الذي
يجمع �أه��ل الكويت كافة على
قلب رجل واحد ،يخفق بتقدي�س
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هذا الوطن والت�ضحية بكل غال
ونفي�س يف �سبيل عزه ورفعته.
وال نن�سى �أن م��ن ح�صاد
هذه امل�سابقات �أي�ضا كم وافر
من النتاجات والكوادر الوطنية
م��ن امل��وه��وب�ين ال��ذي��ن �شقوا
طريقهم بف�ضلها ف�صار منهم
الكاتب وامل�صور الفوتوغرايف
وامل�سرحي وال�سينمائي والفنان
الت�شكيلي .لقد �ش ّكلت م�سابقة
تر�صعت
ال�شهيد بحق ق�لادة
ّ
حتى الآن بخم�س ع�شرة زمردة
من الوفاء والوالء والإباء زينت
ج��ي��د وط��ن��ن��ا احل��ب��ي��ب ،الذي
�أعطانا الكثري وما زلنا جنهد
علّنا نفيه بع�ض حقه.

عطر
الخلود

وأج� � � � � � �م � � � � � ��ل
م� � � � � � � � � � � � ��ا ف � � � ��ي
ال� � � � � ��وج� � � � � ��ود
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من مكتب الشهيد

بقلم :
فاطمة أحمد األمير
الوكيل املساعد في الديوان األميري
مدير عام مكتب الشهيد

هُ ن عطر امل�شهد ،وعبق اجلل�سة ،ورائحة البخور ،احلديث معهن لي�س كاحلديث مع
� ّأي �أحد ،و�صحبتهن لي�ست ك�أية �صحبة ،معهن ي�صبح للكالم فرادة تخ�ص فقط من
خرب طعم التجلد وذاق نكهة ال�صرب اجلميل ،معهن تعرف معنى تبدد الأ�سى مع انبثاق
�شم�س الثقة والإميان بالوطن واليقني ب�أن ما عند اهلل هو خري و�أبقى ،مع �أمهات ال�شهداء
عليك �أن تكون متوقد الذهن وحا�ضر القلب و�أنت ت�ستقبل �سيدات العطاء املتفاين،
يتقدمهن فلذات �أكبادهن املنت�صبون على �شرفات النور يف كل مكان ،معهن يحلو للذاكرة
�أن ت�ستدعي �أجمادها وت�شرع �أبوابها ونوافذها لتتعطر �أجواء املكان برائحة البطولة،
فتهطل علينا �أ�سماء �شهداء الوطن كالغيث يروي �سجل التاريخ مبا يجعله زاهرا على
الدوام� ،إن لقاءنا مع �أ�سر ال�شهداء ؛ �أُمهات �أو �آباء ،زوجات �أو �أبناء مما يزيدنا �شرفا
وعزا فمعهم ن�ستدل على معاين الفخر ويف جتمعاتنا معهم نتجه مبا�شرة �إىل حيث
تكون ينابيع العطاء اخلال�ص الذي ال يعرف بخ�سا وال رهقا وال ِم ّنة ،ذلك النوع من
العطاء الفريد الذي ال ي�ستطيعه �إال من هم على �شاكلة هذه الأ�سر يف ُ
اخللق والقيم
ويف الت�ضحية والتفاين� ،إن اجتماعنا املتكرر ب�أ�سر ال�شهداء مما نحتاج �إليه ونتعلم منه
ونتزود مما فيه من ات�ساع يف العاطفة تلك التي ت�أبى �إال �أن تكون يف �أوج توهجها ،ويف
�أعلى درجات ت�ساميها ،مع �أفراد هذه الأُ�سر تتجلى �صور الوفاء تلك القيمة المُ دخرة على
الدوام للمواقف ال�صعبة عندما ت�صبح اخليارات موجعة �إال على من هان عندهم كل
�شيء خال الكرامة وقوة الإميان ،بني ه�ؤالء الأُمهات والآباء ت�شرق بني �أعيننا مفردات
ُ
الطهر ونظافة القلب وك�أننا نتو�ض�أ حتت �شالالت من نور ونغت�سل مبياه اليقني ،مع
�أ�سر ال�شهداء ال ّ
منل وال نتعب وال نكتفي ،فما بالك عندما يكون توا�صلنا معهم ترجمة
لتوجهات �سامية من �سمو �أمري البالد ا ُملفدى ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
حفظه اهلل ورعاه ،وهو ال يفت�أ يذكرنا جميعا مبا لهذه الأ�سر الكرمية على وطنها من
حقوق ،ومبا ي�ست�أهلونه من تكرمي ورعاية وتقدير ،وهو الذي يحر�ص على متابعة كل
كبرية �أو �صغرية تخ�صهم ،ويراهم رموزا م�ضيئة ُتزين هامة الوطن ،هكذا هم ،وهذه
هي �صحبتهم وخمالطتهم واحلديث معهم ،كانوا و�سيظلون عطر اخللود و�أجمل مايف
الوجود ،ف�أكرم به من عطر و� ِ
أعظم به من وجود� ،شهداء الوطن و�أُ�سرهم .
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السور الرابع

الشهيد

صالح نارص الخ ّنة

البطــــــل
املنقــــذ
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�شجاع ال يهاب اخلطوب ،حركي ،كتوم ،مرح ال ميل� ،أعماله �شاهدة عليه� ،أجمع كل من عرفه على
�شهامته وحبه ل�صنائع املعروف� ،صاحب �سمعة طيبة ،وكرمي الأخالق ،كره الذل وامل�سكنة ،وكان
جل همه �إحلاق �أكرب �ضرر بالغزاة ،ونعتهم بالرعاع واخل�سة واجلنب� ،أعماله جتعله يف م�صاف
رجال املقاومة الكويتية الأوائل.
�أخ��رج �صالح �أهله من الكويت �إىل اململكة العربية ال�سعودية يف ال�ساد�س من �أغ�سط�س �سنة
ً
راجعا �إىل �أر�ض الوطن يف الثامن من
1990م ،وبعد �أن �أو�صلهم واطم�أن على �أحوالهم قفل
ال�شهر ذات��ه ،و�سكن مع �صديقه مطر عايد مطلق الهر�شاين يف منزل مطر الكائن يف منطقة
ً
ً
فاعال.
منا�ضال
العار�ضية ،وبعدها ان�ضم �إىل �صفوف املقاومة الكويتية
ركوبه �سفينة املوت:
خاطر �صالح بنف�سه وركب
�سفينة امل��وت بفعاله ،فهو من
�أوائل �أ�صحاب ال�شهامة الذين
�ساهموا يف انت�شال �أهل الكويت
ممن فروا ب�أرواحهم و�أوالدهم
وذوي����ه����م م���ن ج��ح��ي��م الغزو
العراقي الغا�شم �إىل اململكة
العربية ال�سعودية ،وك��ان من
بني �أولئك من تعطلت �سيارته
�أو غا�صت عجالتها يف رمال
الطرق ال�صحراوية التي �سلكها،
فكان البطل املنقذ ومن معه خري
عون له ،حيث كان ب�سيارته ذات
الدفع الرباعي يبذل كل م�ساعدة
ممكنة ويجر �سيارة من غا�صت
عجالتها يف الرمال ،ثم يدله
على �أي�سر طريق ي�سلكه بف�ضل
م��ا متتع ب��ه م��ن خ�برة ودراية
بالطرق الربية التي طاملا ارتادها
قبل الغزو وبعده وبخا�صة و�أن
جده كان ميتلك مركزاً للهجانة
يف بر اململكة العربية ال�سعودية
وكان �صالح يرتد عليه كثرياً.
خماطر حمدقة:
وما من �شك� ،أن ما قام به
ه��ذا البطل من عمل يف هذا
امل�ضمار ال يخلو من خماطرة

حتمية وبخا�صة و�أن القوات
العراقية ق��د �أغلقت املراكز
احلدودية املعتادة التي ي�سلكها
امل�����س��اف��رون م��ن ال��ك��وي��ت �إىل
اململكة العربية ال�سعودية ا�ضافة
ملنعها النا�س من �سلوك الطرق
الرملية امل�ؤدية �إليها ،ومن يتم
القب�ض عليه يتعر�ض للم�ساءلة
وم�صادرة ما يحمله من متاع.
لكن عزمية �صالح مل تلن
ويذكر ال�شهود �أنه تعر�ض لكثري
من املتاعب من قبل العراقيني،
ب��ل �إن���ه ك��اد �أن يقتل بنريان
�أ�سلحتهم التي �صوبوها نحوه
بغية اللحاق به واعتقاله ،لكنه
ا�ستطاع بذكاء وخربة �أن يتخل�ص
منهم ،ي�ضاف �إىل ذلك �أنه يف
بع�ض الأحيان يقدم لبع�ضهم
ر�شوة مالية ليتغا�ضى عن فعله،
وي�سمح له ب�أداء عمله على الوجه
الذي يريده.
ومل تكن م�ساعدة �صالح
ل�ل�أ���س��ر امل��غ��ادرة م��ن الكويت
�إىل اململكة العربية ال�سعودية
قا�صرة على من يحمل اجلن�سية
الكويتية ،بل تعداها �إىل غريها
من اجلن�سيات ،ويذكر ال�شاهد
علي حمزة اجلميعي �أن �صاحلاً

�أخربه �أنه �أنقذ عائلة هندية �أو
�سورية غا�صت عجالت �سيارتها
يف رمال الطريق ال�صحراوي.
كان �صالح يف بداية الأمر
يقوم بهذا العمل البطويل بنف�سه،
ثم ما لبث �أن �أ�شرك �صديقه
احلميم وليد �أي��وب �إ�سماعيل
بندر ،ثم ان�ضم �إليهما �صديقهما
وليد فريوز ياقوت املانع وكانوا
يجتمعون يف دي���وان امل��ان��ع يف
منطقة ال�صليبخات ويخربون
رواده عن بع�ض ما كان يحدث
لهم يف �أثناء عملهم هذا .
مقاومة متنوعة
ت��ردد �صالح على اململكة
العربية ال�سعودية ،وكان يذهب
�إليها كل �أ�سبوع �أو كل ع�شرة
�أيام ،وكانت الأهداف امل�ستوحاة
من تلك الزيارات املتتابعة من
الأهمية بحيث ميكننا القول عن
كل ه��دف قد حتقق �أن��ه ميثل
جناحاً عز نظريه ،فمن الأهداف
ما ذكرناه من م�ساعدته لأولئك
الذين �أجربتهم ظروفهم على
مغادرة الكويت ومنها نقل الأخبار
عن �أحوال �أهل الكويت يف �أر�ض
الوطن لل�سلطة ال�شرعية الكويتية
التي جل�أت �إىل ال�شقيقة اململكة

أع� �م ��ال ��ه جت �ع �ل��ه ف� ��ي م� �ص ��اف رج� � ��ال امل� �ق� ��اوم� ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة األوائ � � � ��ل،
ف� �ق ��د أخ� � ��رج أه� �ل� ��ه إل � ��ى ال� �س� �ع ��ودي ��ة وع� � ��اد إل � ��ى ال� �ك ��وي ��ت ل� �ي� �ق ��اوم.
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السور الرابع
العربية ال�سعودية ،ومنها ت�سلمه
مبالغ نقدية ونقلها كم�ساعدات
لأه��ل الكويت من ال�صامدين
الذين مل يخرجوا من وطنهم
وق��اوم��وا االح��ت�لال يف �أحلك
ال��ظ��روف ،ومنه نقله لل�سالح
لأفراد املقاومة الكويتية ومنها
ت�سلمه مل��ن�����ش��ورات طبعت يف
اململكة العربية ال�سعودية ونقلها
�إىل �أهل الكويت املتواجدين فيها
بغية بث احلما�سة يف نفو�سهم
وتثبيت قلوبهم بحتمية الن�صر
القريب ف�ضال عن بث الأخبار
التي تفزع وتزلزل كيان اجلنود
العراقيني عن و�ضع �سلطتهم
الآيلة لل�سقوط حقا �إنها �أْمال
الأبطال التي يرتفع بها �ش�أن
من �أداها وحققها بجدارة� ،إنه
�صالح اخلنة �صاحب الأفعال
النا�صعة.
ديوان املانع:
ك��ان دي��وان املانع وه��م من
�أهل اجلود والعطاء هو مركز
جتمع خلية ال�صليبخات التي
لعبت دوراً الفتا كخلية نا�شطة
م��ن خاليا امل��ق��اوم��ة الكويتية
البا�سلة ،فقد كان �صالح على
عالقة حميمة منذ ال�صغر ب�أبناء
امل��ان��ع ال��ث�لاث��ة :وليد وعدنان
وهاين ،فهم �أبناء منطقة واحدة
ه��ي ال�صليبخات وه��م زمالء

درا���س��ة ،ف�ضال عن خروجهم
�شبه الإ�سبوعي ملخيمهم الربي
ي�ضاف �إىل ذلك حر�ص �صالح
على م�شاهدة املباريات الكروية
التي كان ي�شارك فيها �أبناء املانع
الثالثة بو�صفهم من هواتها،
كما �أنهم ان�ضموا �إىل �أندية
ريا�ضية.
يف بداية الأمر تردد �صالح
على ديوان املانع مبفرده وبعد
حني كان ي�صطحب معه �صديقه
وليد �أيوب �إ�سماعيل بندر الذي
كان ي�سكن يف منطقة الرو�ضة
�إىل �أن �أ�صبح وليد هو الآخر
�صديقا حميما لأب��ن��اء املانع
الثالثة و�شكل اجلميع خلية
ال�صليبخات ذائ��ع��ة ال�صيت
و�شاركهم فيها �أي�����ض� ًا �صالح
حمود من�صور ،ومن�صور حمود
من�صور تلك اخللية التي �أحلقت
بالقوات العراقية الغازية خ�سائر
فادحة ،و�أقلقتها حتى �أ�صرت
على مالحقتها وا�صطيادها.
حمله ال�سالح:
يذكر ياقوت املانع وهو الأخ
ال�شقيق للإخوة الثالثة �أن �صالح
اخلنة كان دائما يحمل �سالحه
الر�شا�ش بيده ،وحتت مالب�سه
قنبلة يدوية يحملها على �سبيل
االحتياط ،لي�ستخدمها يف حال
اعتقاله لتفجري نقطة التفتي�ش

كان يتردد على السعودية
ك � ��ل ع � �ش� ��رة أي � � ��ام ينقل
أخ �ب��ار ال ��داخ ��ل الكويتي
ل� �ل� �س� �ل� �ط� ��ة ال � �ش� ��رع � �ي� ��ة
ان � � � � � � � � � �ض � � � � � � � ��م خل � � �ل � � �ي� � ��ة
ال � �ص � �ل � �ي � �ب � �خ� ��ات وك� � ��ان
«دي� � ��وان امل ��ان ��ع» م��رك��ز ًا
ل �ت �ج �م �ع �ه��م وم �ن �ط �ل �ق � ًا
خل�ط�ط�ه��م وعملياتهم
التي قد تتمكن من الأم�ساك
به وي�ضيف ال�شاهد علي حمزة
اجلميعي �أن �صاحلا يحمل �سكينا
�أوثقها برجله وي�ضيف ال�شاهد
�إ���س��م��اع��ي��ل ب��ن��در �أن���ه �شاهد
�صالح اخلنة وهو يحمل يف يده
م�سد�ساً فحذره من ا�ستخدامه
�إال �أنه �أخربه مبعرفته لكيفية
ا�ستخدامه وغايته من حمله.
وم���ن الأع���م���ال البطولية
الأخرى التي ميكن ت�سجليها لهذا
م�ساعدته ل�صديقه:
ط���ل���ب ول���ي���د �أي�����وب
�إ���س��م��اع��ي��ل م��ن �صديقه
���ص��ال��ح �أن ي�����س��اع��ده يف
الدخول �إىل �أرا�ضي اململكة
العربية ال�سعودية ف�ساعده
�صالح يف ذلك وكان هدف
وليد من ذلك زي��ارة �أهله
يف البحرين واالطمئنان
عليهم �إال �أن وليد مل يتمكن
من ذلك لعدم وجود �إثبات
م��ع��ه ي�����س��م��ح ل���ه بدخول
البحرين.

املقاومة والتخطيط للعمليات
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البطل �أنه كان ي�صعد �إىل �سطح
املنزل ويقوم بفتح نريان �سالحه
على اجلنود العراقيني ويقتلهم
ويذكر ال�شاهد ياقوت املانع
�أن �صالح اخلنة قتل ب�سالحه
عراقيني يف القطعة رقم �أربعة
من منطقة ال�صليبخات وقد
عمد �إىل االختباء يف �سرداب
بيت من البيوت التي هجرها
�أهلها.
تفجري نقاط التفتي�ش:
ك��ان �صالح اخل��ن��ة ووليد
املانع يذهبان بكرثة �إىل منطقة
كيفان لينفذا عمليات ميدانية
للمقاومة الكويتية ،منها تفجري
نقاط التفتي�ش وكانا ال يتكلمان
عن الهدف وي���رددان احتمال
رج��وع��ه��م��ا ���س��امل�ين �أو عدمه
خ�شية �إف�شاء �أ�سرارهما وو�صول
خ�بره��م��ا ل��ل��ق��وات العراقية
الغازية.
مهمة ناجحة:
وم��ن الأع��م��ال التي �سجل
جناحها ل�صالح اخلنة خروجه
�إىل اململكة العربية ال�سعودية
لإي�صال بع�ض املعلومات للحكومة
الكويتية هناك وكان معه �سامل
العجمي وعلي عا�شور وعندما
�أرادوا العودة �إىل الكويت طلبت
منهم احلكومة الكويتية تو�صيل
بع�ض املعلومات �إلـى عبداهلل
اجل��ي��ران ،وه���و �أح����د �أف����راد
املقاومة الكويتية وبعد فرتة
طلب عبداهلل اجلريان من �صالح
�أن يقوم بتو�صيل رائد عراقي قد
�أبدى تعاونه وتعاطفه مع دولة
الكويت �إىل ا�ستخبارات اململكة
العربية ال�سعودية وجنح �صالح
بتو�صيله.
مهمة �إن�سانية:
بعدها عاد �صالح اخلنة �إىل
�أر�ض الوطن وكان معه �صديقه

ول��ي��د �أي���وب �إ�سماعيل وهما
يحمالن بع�ض الأدوي��ة ملر�ضى
الكويت وخا�صة ملر�ضى الف�شل
الكلوي �إال �أن القوات العراقية
اعتقلتهما بتهمة جلب �أدوية بدون
ت�صريح فعمدا �إىل حيلة ذكية
متثلت يف �إلقاء الأدوية وهما يف
طريق اال�ستجواب على دفعات
مل ي�شعر ب�إلقائها العراقيون
وا�ستغلوا كرثة ال�سيارات التي
وقعت يف قب�ضة العراقيني وعند
و�صولهم ملكان اال�ستجواب مل
يكن بداخل �سيارتهم �أي دواء
وعندما حققت معهم ال�سلطات
العراقية ون�سبت �إليهم ذات
التهمة �أنكروا وجود �أي �أدوية
بحوزتهما عندها قام العراقيون
بتفتي�ش �سيارتهم فلم يجدوا
�شيئاً ف�أفرجوا عنهما.
قدرة بارعة:
يذكر ال�شاهد على �أيوب
�إ�سماعيل بندر عن �أخيه وليد
�أنه هو و�صديقه �صالح اخلنة
قد متكنا من �إي�صال اثنني من
رجال املخابرات العراقية �أبديا
تعاطفهما مع دولة الكويت وهما
م��ن �أف�ضل رج���ال املخابرات
ال��ع��راق��ي��ة ال��ذي��ن ���ش��ارك��وا يف
احلرب العراقية الإيرانية وقد
�أو�صلهما البطالن �إىل اململكة
العربية ال�سعودية وكانا يحمالن
معهما خرائط مهمة لها عالقة
مبا�شرة بالأحداث الدائرة.
اعتقال �صالح:
ويخرب ن��ادر ح�سني رجب
وهو �صديق �صالح �أن العراقيني
اعتقلوا �صالح اخلنة �إال �أنهم
�أطلقوا �سراحه لأن ا�سمه مل
يكن موجوداً يف �سجل املطلوبني
لديهم ويبدو �أن كرثة الأعمال
التي نفذها �صالح فيما بعد كانت
�سببا يف وجوده �ضمن �سجالت

ي� �ت� �ل� �ق ��ى ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ات
وامل� � � � � � � � � � � �ن� � � � � � � � � � � �ش � � � � � � � � � � ��ورات
واألم � � � � � � � � ��وال ل� �ي ��وزع� �ه ��ا
ع � � �ل � � �ـ � ��ى ال � � �ص� � ��ام� � ��دي� � ��ن
م � � � � ��ن أه � � � � � � ��م أع � � �م� � ��ال� � ��ه
ال� � �ب� � �ط � ��ول� � �ي � ��ة إي � � �ص � ��ال
رائ � � � � ��د ع� � ��راق� � ��ي م �ن �ش��ق
وم�ت�ع��اط��ف م��ع الكويت
إل��ى استخبارات اململكة
ال � �ع ��رب � �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة
املطلوبني لدى العراقيني.
�أ�صر العراقيون على البحث
ع��ن ���ص��ال��ح اخل��ن��ة و�أحكموا
خطتهم وج��م��ع��وا معلوماتهم
وكمنوا وقعدوا له كل مر�صد
وهناك روايتان يف كيفية اعتقاله
�أما الرواية الثانية:
فريويها ياقوت فريوز
املانع .فبينما كان �صالح
عائداً �إىل بيته يف منطقة
ال�صليبخات ومعه �صديقه
وليد �أيوب ومل يكن مفتاح
البيت عنده ،حاول �صالح
ت�سلق جدار منزله ليدخله
وي��ف��ت��ح ال��ب��اب ل�صديقه
وليد ،ف�أح�س به العراقيون
الذين كانوا بداخل البيت،
وفتحوا الباب واعتقلوه
و�صديقه وليد �أيوب� ،أما
ع��ن ت��اري��خ اعتقاله فقد
كان يف اخلام�س من �أكتوبر
�سنة 1990م.
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هو و�صديقه وليد �أيوب .الأوىل:
هي رواية �شاهدة العيان منى
�أيوب �إ�سماعيل بندر (�شقيقة
ال�شهيد وليد) حيث ذكرت �أن
�صالح اخلنة قدم مع �شقيقها
وليد م�ساء يوم الرابع من �أكتوبر
�سنة  1990وبعد �أن تناوال طعام
الع�شاء خلدا �إىل النوم وعند
ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحاً �أحاط
اجلنود العراقيون باملنزل ثم
قرعوا الباب ففتحت لهم منى،
ف�أخذوا يفت�شون املنزل تفتي�شا
دقيقا ثم اعتقلوا �صالح اخلنة
و�شقيقها وليد وزوجها قدير
عبدالرزاق القديري ،و�أخذوا
الثالثة معهم ه��ذه هي رواية
�شاهدة العيان منى وقد روى
مثلها على �سبيل االخت�صار
ال�شهود :مطر عايد الهر�شاين،
وب���در ن��ا���ص��ر اخل��ن��ة (�شقيق
�صالح) وعلي �أي��وب �إ�سماعيل
بندر (�شقيق ال�شهيد وليد) وهي
الرواية الأرجح.
مكان االحتجاز
بعد م�ضي �أربعة �أيام �أفرج
العراقيون عن قدير زوج منى
ف�أخربها ب�أنهم احتجزوا يف
خمفر العديلية ثم نقلوهم �إىل
مبنى نادي كاظمة الريا�ضي يف
املنطقة ذات��ه��ا ،ثم �إىل �سجن
اجل��ه��راء ب��ال��دوح��ة ،وب��ع��د �أن
�أفرجوا عنه �س�أل قدير ال�سلطات
العراقية عن ن�سيبه وليد �أيوب
و�صديقه �صالح اخلنة ،ف�أخربوه
�أنهم �سوف يفرجون عنهما غدا
وقد كذبوا بذلك.
نقل العراقيون �صالح اخلنة
�إىل �سجن الأحداث وقد �أفادت
نعيمة فريوز ياقوت املانع (�أم
و�ضحة) �أنها �شاهدته هناك ،كما
�شاهده تركي �سليمان ال�شمري ،
بعدها مل ي�شاهد �صالح اخلنة
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ويظن ياقوت ف�يروز املانع �أن
�صالح اخلنة رمبا نقله العراقيون
�إىل مدينة الب�صرة ،وقد نقل
احتمالية م�شاهدته من حممد
قمرب يف تلك املدينة.
رفات ال�شهيد:
مت العثور على رفات ال�شهيد
البطل �صالح اخلنة يف مقربة
جماعية تقع غرب مدينة كربالء
العراقية ،وقد �أثبتت التحاليل
الطبية املخربية تطابق رفات
ال�شهيد مع اجلينات امل�أخوذ
وحتددت �أ�سباب الوفاة ب�إ�صابته
بعيار ناري.
هكذا �سطر البطل �صالح
اخلنة تلك الأعمال اخلالدة فداء
للوطن وعرفانا بجميله ،فحق
لأبناء الوطن �أن ي�أخذوه نربا�سا
لهم يف ب��ذل اجل��ه��د والنف�س
والت�ضحية يف وقت كان الوطن
يف �أحلك الظروف و�أ�شدها لبذل
النفي�س من �أفعال الأبطال من
�أبنائه.
وقد �أ�شاد عمه النائب يف
جمل�س الأم���ة الكويتية ،فهد
اخلنة مبناقبه و�شجاعته يف
مقاومة املحتل م�شرياً �إىل �أن
جميع ما فعله وزمال�ؤه يثبت ما
كان يتحلى به ال�شهيد من خ�صال
و�أخالق ونقل عن والد ال�شهيد
الطاعن يف ال�سن عندما بلغه نب�أ
ا�ست�شهاد ولده قوله «احلمد اهلل
على ما ق�ضى وقدر» �أما والدته
فقد كانت �صابرة وحمت�سبة
الأجر البنها فاملوت مقدر لكل
�إن�سان وال�شهادة �أمنية يتمناها
املرء.
رحم اهلل �صالح نا�صر �صالح
اخلنة ،و�أ�سكنه ف�سيح جناته،
و�ألهم �أهله ومن عرفوه ال�صرب
وال�سلوان.
 من ج - 8حيثيات اال�ست�شهادد� .سعود الع�صفور  -بت�صرف.

نقــــــد

واملقاومة يف قصص الشهداء الكويتيني..

()2-2

ت � �ق � �ن � �ي � ��ة س � � � � ��رد ال � � �ص � � ��دم � � ��ة م� � � ��ن خ� � �ل � ��ال ف� � � �ك � � ��رة «اس � � � �ت� � � ��رج� � � ��اع احل� � � �ك� � � ��اي� � � ��ة» و«اإلرج � � � � � � � � � ��اء»
م� � � � � ��ن أج� � � � � � � ��ل زي� � � � � � � � � � � ��ادة ع� � � � ��ام� � � � ��ل ال � � � �ت � � � �ش� � � ��وي� � � ��ق ك � � � �م� � � ��ا ف� � � � � ��ي ق � � � �ص� � � ��ة «ال� � � � �ب� � � � �ط� � � � ��ل أب� � � � � � � ��ي».
د .سعاد العنزي

عالقة ال�سرد بالواقع و التاريخ عالقة �أ�سا�سية منذ بداية ع�صر الكتابة والتدوين وحتى يف بع�ض �صور الثقافة ال�شفوية تظهر �صور
الواقع ب�شكل تقريري �أو �إيحائي .و�إذا كانت �إحدى �أهداف الفن هي هدف الفن للفن ف�إن هناك هدفا �أ�سمى وهو �أن يكون هذا الفن ببعديه
اجلمايل واملعريف انعكا�سا وحتليال للإ�شكاليات االجتماعية و�صورة لقمع الإن�سان وعذاباته امل�ستمرة وجتلياته الروحية وقيمه اجلمالية
وحتليل الأحداث االجتماعية الكربى وال�صغرى وبيان ت�أثريها على ال�شعوب وال�شرائح املجتمعية املختلفة .يف هذه القراءة التحليلية
�س�أتطرق �إىل جمموعة من الق�ص�ص انطلقت من العامل احلقيقي لت�صبح ن�صا �أدبيا يخلد ذكرى بع�ض �شهداء الغزو ب�إعادة �سرد ق�ص�صهم
ب�أ�سلوب �أدبي يعتمد على فنيات الق�صة الق�صرية قدر امل�ستطاع ،بقليل من التخييل ،وكثري من التفا�صيل احلقيقية الواقعية ،ب�سبب
الر�ؤية املنبثقة خلف هذا النوع الأدبي وهو �أدب ال�شهادة ،وهو الأدب الذي يتحدث عن ق�ص�ص ال�شهداء ،والأدب الذي يعتمد على �شهادات
الأ�سر والأ�صدقاء والوثائق حول تفا�صيل اال�ست�شهاد التي يعرتيها �أحيانا بع�ض الغمو�ض .و�إذا كانت كل ق�صيدة هي فعل مقاومة وفق
ال�شاعر الإيرلندي� ،شيمو�س هيني� ،إذ يراها مقولة للت�ضامن مع املحكوم عليه بالف�شل ،واملحروم ،وال�ضحية ،والأقل حظا .بينما يف هذا
ال�سياق ،تعد ق�ص�ص ال�شهداء �شهادة «�أي عالمة يف �إخبار احلقيقة تنطلق والقهر لتحدد مع املقهورين �أنه �أ�صبح من ال�ضروري التكامل مع
فن الكتابة بنف�سها» )A. Galder et al., Milton Keynes, p. 14( .ورغم �أن هذه الق�ص�ص كتبت بعد فرتة طويلة من الغزو
العراقي �إال �أنها تلعب دورا ،بالن�سبة للأجيال القادمة ،يف مقاومة الن�سيان ،وتخليد ذكرى الأبطال.
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ت��ب�ين ك���اث���ي ك�����روث �أن
الأح��داث ال�صادمة ال تعا�ش
ب�شكل مبا�شر ولكنها حتدث
يف مكان �آخر وزمان �آخر (مثل
حالة الإزاح��ة يف احلروب).
كما �أنها �سيتم تذكرها ب�شكل
م�ؤجل وغري مرتابط مما يعني
�أن ال�سرد �سرد ال�صدمة غري
مرتابط( .كاثي كاروث)
وه���و م���ا ي��ت�����ض��ح بق�صة
«البطل �أبي» حيث تظهر فكرة
ا�سرتجاع احلكاية من خالل
�سرد الأم لها ،والتي حتتوي
على عامل ت�شويقي يكمن يف
عملية �إرجاء احلكاية:
« حترك �أخي فالح ال�صغري
من مكانه ،واقرتب من �أمي،
وق َّبل ر�أ�سها وقال� :إذن �س�أ�ستمع
�إىل بطوالت �أبي الآن� ،إن هذا
ت�أكيد منك �أنني قد كربت،
فقد كنت ترف�ضني الدخول يف
التفا�صيل ،وتقولني يل حتى
تكرب ..حتى تكرب.
قلت �ضاحكة :لقد كربنا
يا فالح ،كربنا ،ون�ستطيع �أن
ن�سمع الق�صة كاملة.
قال فالح م�شجعا �أمي على
البدء يف احلديث:
الآن �سيكون احلديث عن
البطل ،عن �أبي� ..أبي مبارك
فالح النوت» ( .البطل �أبي،
�ص)12:
ول��ك��ن ق�����ض��ي��ة الإرج�����اء
هنا لي�ست ناجتة عن رغبة
ال�ساردة يف الت�شويق فقط،
ولكن للق�ضية بعد �آخ��ر هو
عدم رغبة الأم ب�صدمة �أبنائها
بتفا�صيل احلكاية امل�ؤملة على
وجه اخل�صو�ص �أن لديها ابنا
�صغرياً جدا ال يحتمل وعيه
تفا�صيل م��ف��زع��ة .وبالنظر

ال��رم��زي واخل�ي��ال��ي واألث��ر
الفني اجلميل في التعبير
ع � ��ن ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات س �ل �ب � ًا
وإي� �ج ��اب� � ًا ك �م��ا ف ��ي قصتي
«األش� �ج ��ار مت ��وت واق �ف��ة»
و«بصمة في قبة السماء»
�إىل موعد �صدور الق�ص�ص،
مو�ضع الدرا�سة ،هذا يوحي
ب�أن ال�صدمة مت �إعادة تذكرها
على �شكل ن�صو�ص �سردية
الحقا يف عام 2013م �أي مبا
يزيد على ثالث ع�شرة �سنة.
لغة الرموز والإ�شارات
م��ن ن��اح��ي��ة فنية لغوية،
لقد �أج��ادت بع�ض الق�ص�ص
يف اللجوء للرمز لتمثيل املحتل
يف الق�ص�ص ،لأننا �أحيانا ال
ن�ستطيع التعبري عن �شخ�صيات
الواقع �إال بالرمزي واخليايل
الذي ينا�سب هذه ال�شخ�صيات
الإن�سانية التي انحرفت من
�سمات ال�شخ�صية الإن�سانية
احلقة لتم�سخ نف�سها وتتحول
�إىل رموز حيوانية ذات مرتبة
دون��ي��ة كال�سحايل واجلراد،
وال�����ص��را���ص�ير ،فلم جن��د يف
الق�ص�ص على �سبيل املثال
�أ�سودا وفر�سانا �إال يف حال
التمثيل ل�شخ�صيات ال�شهداء
بينما حت��ول��ت ���ص��ورة جنود
االحتالل �إىل (�سحايل وجراد
و�صرا�صري) ،للتعبري عن ت�صور
ال�شعب الكويتي الدوين لهم.
�أم��ا ال�شعب الكويتي كما
عربت اال�ستعارة الت�صريحية
يف بع�ض الن�صو�ص ب�أنهم
طيور النور�س واحلمائم التي
تبحث عن ال�سالم والأمان .يف
ق�صة «ب�صمة يف قبة ال�سماء»
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ي�صبح الفتية ال�صغار رمزا
لل�سالم من خ�لال ت�شبيههم
باحلمائم« :وكان �أكرث ما يبهجه
منظر احلمائم البي�ضاء وهم
يرتاك�ضون بعد �إجنازهم �إحدى
عملياتهم البطولية ( .ب�صمة
يف قبة ال�سماء� ،ص� )13:أما يف
ق�صة «الأ�شجار متوت واقفة»
لفوزية ال�سويلم التي ت�سرد
ق�صة ال�شهيد ه�شام العبيدان،
فيت�ضح الرمز من العنوان,
فت�شبه ال�شهيد بال�شجرة،
وهنا للعنوان داللة م�ضاعفة
فالأ�شجار دالل��ة على كرثة
ال�شهداء ،كما �أن ال�شهيد هنا
كال�شجرة حامال جذور الهوية
واالنتماء وال�شموخ ،املتمثلة
يف �أنها «متوت واقفة» ،فيغدو
ال�شهداء ج���ذورا لالنتماء،
الرا�سخة وغري القابلة للإزاحة
حتى لو قتلت ج�سديا ف�إنها
تبقى روحيا �أيقونة حب ووفاء
وت�ضحية .يف ه��ذه الق�صة
حتديدا يتكثف الرمز ب�شكل
مت�سع� ،إذ ت�صور ال�شهداء
على �أن��ه��م �أ���ش��ج��ار ،وم��ن ثم
يتحول العدو جلراد ينت�شر يف
الف�ضاء ،والوطن نف�سه يتحول
�إىل عرو�س ،يتزوجها البطل يوم
ا�ست�شهاده� .إذ يقول ال�سارد:
«الأر�صفة تنزف فو�ضى وقذارة
تزحف احل�����ش��رات� ..أخذت
تنمو وت��ك�بر حتى �أ�صبحت
�أ�ضخم م��ن الإن�����س��ان حجما
و�شرا ..قوتها الدماء الب�شرية
النقية ..ي�سري ببطء يتحا�شى
اال�صطدام بها ليتمكن يف �إمتام
العملية ..بنجاح!»( .الأ�شجار
متوت واقفة� ،ص )12 :رمز
احل�شرات التي تت�ضخم يف
ف�ضاء الن�ص ي�شري �أوال� :إىل
ك�ثرة اجل��ن��ود و�سطوتهم يف
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الكويت ,وثانيا� :أن القيمة
املعنوية لهم بعيني ال�شخ�صية
هي قيمة مت�ضائلة .ومن جانب
�آخ��ر ي�شري �إىل �آث��ار احلرب
ال�سلبية التي جعلت املكان
موبوءا بالأمرا�ض الع�ضوية
والنف�سية الناجتة عن هذه
احل�شرات ،التي ت�ضخمت وهي
مت�ص دم��اء ال�شعب النقية،
نتيجة لكرثة �أح���داث القتل
والتعذيب.
ويف ق�صة «ب�صمة يف قبة
ال�سماء» تتحول �صورة اجلنود
�إىل �صرا�صري للداللة على
�ض�آلتهم وقذارة فعلهم مثلما
يت�ضح يف ح��وار ال�شهيد مع
اجلنود « �أجابهم عبداحلميد
بربود� :أنا جال�س هنا منذ ما
بعد �صالة املغرب مل �أر �سوى
ال�صرا�صري ترتاك�ض لتختبئ
يف البواليع و�أ�شار �إىل بالوعة
تقع مقابل باب منزله»( .ب�صمة
يف قلب ال�سماء� ،ص )12وهذا
احلوار بقدر ما يعك�س نظرة
البطل للجنود ،فهو يعك�س
�أي�ضا جر�أته يف خماطبة العدو
و�إ�شعاره لهم بدونيتهم .ومن
ال�صرا�صري تتحول �صورتهم
يف نف�س الن�ص �إىل ال�سحايل:
«انت�شروا كال�سحايل اخل�ضراء
يف �أرجاء املنزل»�( .ص)15:
املكان مو�ضوعا لل�صراع
وانعكا�سا له:
ال�صراع على اجلغرافيا:
�أي عمل �سردي الب��د �أن
ينطلق م��ن ف�ضاءين زماين
وم��ك��اين تتحرك م��ن خالله
ال�شخ�صيات ،ويتم ت�صوير
هذين العن�صرين وف��ق ر�ؤى
م��ت��ع��ددة� ،أه��م��ه��ا �أن يكون
العامل (الزمكاين) يقدم زمن
الأح����داث ،ومكانها ب�صورة

نقــــــد
طبيعية ت�سجيلية ويتفوق
�سرد الأزم��ن��ة والأمكنة
كلما ا�ستطاع االنتقال
من الو�صف املبا�شر لها
�إىل تو�ضيح انعكا�ساتها
ودالل��ت��ه��ا امل��ت��ع��ددة على
ال�����ش��خ�����ص��ي��ات وجمريات
الأحداث.
احل���دث ال�����س��ردي ب����ؤرة
الأحداث ال�سردية يف الق�ص�ص
و ال��ن��اظ��م جل��م��ي��ع �أح����داث
الق�ص�ص التي مت تناولها يف
العر�ض والتحليل هو عامل
جغرايف يكمن يف حدث احتالل
املكان وهو دولة الكويت .هنا،
املكان ي�صبح ق�ضية ال�صراع
ال��ك�برى يف الق�ص�ص حول
النزاع اجلغرايف والرغبة يف
التمدد والهيمنة ال�سيا�سية
على �أكرب قطاع من الأر�ض،
لت�صبح ال��ك��وي��ت املحافظة
التا�سعة ع�شرة للعراق وتطم�س
ه��ن��ا ه��وي��ة امل���ك���ان وروح����ه
وتلغى حتى �أ�سماء �شوارعه
و�سكانه .وه��و م��ا ح��دث مع
احلالة الفل�سطينية بال�ضبط
ولكن املفارقة ال�صارخة هي
�أن املحتل هو �أخ �شقيق عربي
م�سلم وجار �ساندته الكويت يف
حربه طوال ثماين �سنوات.
هذا الأمر دفع ال�شخ�صيات
للت�سا�ؤل عن �سبب االحتالل،
والإجابة عن الأ�سئلة ب�شكل
يقيني كما يت�ضح يف ق�صة:
«الأ�شجار متوت واقفة» لفوزية
ال�سويلم« :يف غرفة تبديل
املالب�س ..يت�ساءل :يا ترى:
من الذي �أتى بهذه احل�شرات
�إىل هنا؟ هل احل�ضارة؟ �أم
التطور التكنولوجي� ..أم احلقد
والغرية..؟ فنحن لدينا ع�شب
�أخ�ضر و�أ�شجار ثمارها ذهب؟؟

ال � � � � � � � �ع� � � � � � � ��ام� � � � � � � ��ل
(ال � � ��زم � � � �ك � � ��ان � � ��ي) ي � �ق� ��دم
زم� ��ن األح � � ��داث ومكانها
ب � � � � � � �ص� � � � � � ��ورة ط � �ب � �ي � �ع � �ي � ��ة
ت �س �ج �ي �ل �ي��ة وي �ت �ف ��وق في
ان � �ت � �ق� ��ال� ��ه م� � ��ن ال� ��وص� ��ف
امل� � �ب � ��اش � ��ر إل � � � ��ى ت ��وض� �ي ��ح
االن �ع �ك��اس��ات ودالالت� �ه ��ا
ع � � � �ل� � � ��ى ال � � �ش � � �خ � � �ص � � �ي � ��ات
وم � � �ج � � ��ري � � ��ات األح� � � � � ��داث
فج�أة وجد احل�شرات تنت�شر يف
املنزل ..احل�شرات ترتاكم..
تتحد ..ت�صبح �أخطبوطا.»..
(الأ�شجار متوت واقفة� ,ص:
)15
ال ن�����س��ت��ط��ي��ع �أن نعترب
الق�ضية على �أنها نتيجة خط�أ
�سيا�سي ولكن لأن هذه املنطقة
اجلغرافية على وجه التحديد
هي منطقة غنية مبمتلكاتها
املتعددة مما يعني �أن الغزو
كان مدفوعا ب�أطماع اقت�صادية
مل��ن��ط��ق��ة ج��غ��راف��ي��ة �صغرية
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بحجمها غنية برثواتها بالن�سبة
�إىل ال��ع��راق .بينما تكون يف
حاالت �أخرى مدفوعة بعوامل
دينية وثقافية و�سيا�سية �أخرى
كالرغبة يف الهيمنة ال�سيا�سية
وال�سلطة املطلقة.
انعكا�س ال�صراع على
الأمكنة:
وبااللتفات �إىل الأمكنة
التي تتنقل فيها �شخ�صيات
الق�ص�ص هي �أمكنة تدور
فيها الأح��داث وتتحرك
ف��ي��ه��ا وه�����ي امل����ن����ازل،
وال�شوارع واجلمعيات،
وامل�ست�شفيات واملخافر
ب�����ش��ك��ل رئ��ي�����س��ي مم���ا يعني
انح�صار دائرة املكان يف ف�ضاء
�ضيق ب�سبب حالة احلذر التي
تت�أتى من �سطوة املحتل وعدم
القدرة على التنقل ب�سبب حظر
التجول و�أن ال�شارع �أ�صبح
ف�ضاء للقتل والتعذيب.
�أم����ا الأح���ي���اء ال�سكنية
التي كانت م�أهولة بال�سكان
ف�أ�صبحت متوزعة بني بيوت
ال�صامدين والآخ��ري��ن الذين
ذهبوا �إىل منازل �أقاربهم لدواع
�أمنية �أو مل�شاركة الرجال يف
�أعمال املقاومة ،ولكن خلت
�أم��اك��ن م��ن ال�سكان ب�سبب
ال�سفر �إىل خ���ارج الكويت
خوفا من بط�شة العدو بالأرواح
والأعرا�ض .و�صورة الأماكن
التي خلت ترتبط ب�صورة قريبة
حدثت يف احلالة الفل�سطينية
وهي هجرة ال�سكان الأ�صليني
وا�ستبدال �سلطات االحتالل
ال�����س��ك��ان اجل����دد ،بال�سكان
الأ�صليني وملحمود دروي�ش
ت�صوير بديع هنا لهذه ال�صورة
بق�صيدة «���س��رح��ان ي�شرب
القهوة يف الكافترييا»:
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مدينته ال تنام و �أ�سما�ؤها
تغي �سكانها.
ال تدوم .بيوت رَّ
والنجوم ح�صى.
وخ��م���� ُ�س ن��واف��ذ �أخ����رى،
وع�شر نوافذ �أخرى تغادر
حائط
و ت�سكن ذاكرةً ..و ال�سفين ُة
مت�ضي�( .أحبك �أو ال �أحبك،
1971م)
وهذا ما حاول العراقيون
بال�ضبط فعله ب����أن يقوموا
بعمليات وا�سعة لال�ستيطان
والإت���ي���ان مبجاميع عراقية
ت�سكن يف املحافظة العراقية
اجل����دي����دة ..وم����ع اختالف
اخللفيات التاريخية والدينية
وال�سيا�سية بني كل من احلالة
ال�صهيونية والعراقية �إال �أنها
تثبت ت�شابه احلالتني وك�أن
ع��ق��ل��ي��ة امل�����س��ت��ع��م��ر واح����دة،
وا���س�ترات��ي��ج��ي��ات��ه يف طم�س
الهوية الوطنية واحدة.
وبالنظر �إىل الأماكن العامة
كالأ�سواق فقد غدت خالية من
الب�ضائع ب�سبب نهب الب�ضائع
ك��م��ا ات�����ض��ح يف ال��ع��دي��د من
الن�صو�ص ،مثل احلوار التايل
يف ن�ص «وقائع حتقيق هادئ
جدا» :مفهوم يا خالد ..منذ
اثنني �آب ..املدخرات القليلة
ط�����ارت ..احل��ي��اة �أ�صبحت
غالية ..الأ���س��واق فا�ضية..
و�أي�ضا تتربعون للأ�سر بدون
عائل ..همومكم كثرية»( .وقائع
حتقيق هادئ جدا� ،ص)13 :
ولكن لو التفتنا �إىل ق�ضية
نهب خريات الكويت �ستحيل
�إىل �أننا �أم��ام �صورة الغزاة
الربابرة الذين مل يعي�شوا �أيا
من �صور احل�ضارة واملدنية
كما يت�ضح يف ق�صة «ب�صمة
يف قبة ال�سماء» :لقد �سرقوا

�أب���واب ون��واف��ذ امل��ن��ازل حتى
غدت بع�ضها �أقرب لفم عجوز
فقد طقم �أ�سنانه!! (�ص)10:
وت�����ص��ف ق�����ص��ة �أخ����رى
م ��ؤك��دة ق�ضية نهب خريات
املكان وحتميل الغنائم �إىل
بلد املحتل« :ماتت احلدائق
من العط�ش ونزعت الأبواب
والنوافذ بعد �أن �أفرغت املنازل
م��ن حمتوياتها و�شحنت يف
ق��واف��ل ال��ع��دو ح��ي��ث �أخبار
الكعكة الكويتية التي ق�سمت
ووزعت ي�سيل لها لعاب ل�صو�ص
ب���غ���داد»( .الأ���ش��ج��ار متوت
واق��ف��ة��� ،ص ) 10 :ما حدث
من نهب خلريات الكويت يقدم
لنا �صورة متخلفة عن �شعب
رمى ب�صورته امل�شرقة يف �أقرب
�سلة قمامة وانقلب �إىل مرحلة
�أخ���رى ت�سيء ملكانة العراق
التاريخية واحل�ضارية العريقة.
وتدمري الأمكنة يخالف ك ً
ال
من اال�ستعمار الأوروبي الذي
نقل ح�ضارته �إىل ال�شرق وقام
بتطويره فاحلملة الفرن�سية،
على �سبيل املثال ،قدمت مل�صر
وبقية الدول امل�ستعمرة فر�صة
ذهبية قادتها �إىل الدخول يف
ع�صر التنوير من جديد ،و�أما
االجنليزي فقد كانت م�صر يف
ح�ضارتها وثقافتها م�ستفيدة
كثريا من معطيات احل�ضارة
الغربية التي نقلها امل�ستعمرون
�إىل م�صر .ومن جانب �آخر،
ناق�شت رواية «�ستيمر بوينت»
للكاتب اليمني �أحمد زين هذه
الر�ؤية �إذ جعل االجنليزي عدن
قطعة من اجلنة ب�إن�شاء الأحياء
الراقية وغريها من �سلوكيات
احل�ضارة الأوروبية ..وهنا ال
بد �أن نت�أمل املوقف وال ن�ستهني
بفكرة �أن االحتالل الأوربي �أتى

لأخذ خريات ال�شعوب العربية
ولكنه مل يكن بهذه الطريقة
من النهب والتدمري بل كان
من �أجل خدمة م�صاحله يف
املنطقة العربية واحل�صول على
املواد اخلام التي ت�ساعده يف
ثورته ال�صناعية .وعند مقارنة
هذا بحالة املحتل العراقي:
فماذا فعل امل�ستعمر العراقي
غري النهب والتدمري وت�شويه
اجلمال يف الكويت وحرق
�آبار النفط.
ي��ت�����ض��ح �أث����ر املكان
النف�سي يف �صور ال�ضيق
وال��ك��در والأمل واخلوف
والرتقب وحت��ول املنازل �إىل
�سجن كبري ي�ضيق ب�أفرادها،
وبالذات البيوت التي تتوهج
ب�أن تكون �أماكن حلركة �أفراد
امل��ق��اوم��ة وح��ف��ظ معداتهم.
فقد «�أطلق عبداحلميد على
حديقته ا�سم «حديقة املوت»
لأنهم لو اكت�شفوا ما يف جوفها
فالإعدام �أو التعذيب �سيكون
عقابه الأكيد �إىل جانب حرق
منزله و�إحلاق ال�ضرر بعائلته».
(ب�صمة يف قلب ال�سماء� ،ص:
 )12مما يعني �أن املنزل �أ�صبح
ي�شكل عبئا نف�سيا على �شخ�صية
البطل .بينما ال�سجون �أ�صبحت
�أم��اك��ن للتعذيب اجل�سدي
والتغييب ب��دال من �أن تكون
مراكز حتقيق .وال�شوارع غدت
مكان ارتكاب الإعدام الفردي
واجلماعي لإ�شاعة الرعب
يف قلوب املواطنني الكويتيني
ك��ي ال يفكروا يف املقاومة.
مما يربز ق�ضية �أنه يف حاالت
االحتالل فقط متار�س اجلرائم
ب�شكل علني ..ويف ال�ساحات
�أم��ام اجلميع ..وهنا �إحالة
�ضمنية لفكرة قتل الإن�سان هنا
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ت � � �ش � � ��اب � � ��ه ب � �ي � ��ن احل � � ��ال � � ��ة
ال� � �ك � ��وي� � �ت� � �ي � ��ة واحل � � ��ال � � ��ة
الفلسطينية م��ع مفارقة
ص � � � ��ارخ � � � ��ة ف � � � ��ي احل � ��ال � ��ة
األول � � � ��ى ف ��امل� �ع� �ت ��دي ج ��ار
ش � � �ق � � �ي� � ��ق م � � � �س � � � �ل � � ��م ،مم ��ا
ف � �ج� ��ر ال � � �ت � � �س � ��اؤل احمل� �ي ��ر
ع � ��ن س � �ب ��ب االح � � �ت �ل��ال!
هو قتل للمكان ،للبيت وال�شارع
واملدر�سة وغريها مثلما يقول
حممود دروي�ش يف ق�صيدته
«ال��ب��ي��ت ق��ت��ي�لا»« :والبيوت
تُ��قْ��تَ�� ُل ك��م��ا يقتل �سكانها.
وتُ ْقتَ ُل ذاكرة الأ�شياء :احلجر
واخل�شب والزجاج واحلديد
والأ�سمنت كلها تتناثر �أ�شالء
كالكائنات .والقطن واحلرير
وال��ك��ت��ان وال��دف��ات��ر والكتب
يت�سن
تتمزق كالكلمات التي مل
ّ
لأ�صحابها �أن يقولوها»�( .أثر
الفرا�شة2008 ،م)
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اخلامتة:
ل��ق��د ح���اول���ت هذه
الورقة �أن تر�صد بع�ض
املوا�ضيع اخلا�صة بجن�س
ق�ص�صي انبثق من �أدب
احل����روب ،وجن�س كتابي
م��ت��ف��رع م��ن��ه ه���و ق�ص�ص
ال�شهداء ،التي خلدت ذكرى
ال�شهيد الكويتي من ناحية كما
عربت عن ال�صدمة ال�سيا�سية
واالجتماعية والفردية الناجتة
ع��ن ال��غ��زو ال��ع��راق��ي الغا�شم
من ناحية �أخ��رى .من جانب
�آخر ،التفتت ب�شكل كبري �إىل
ن��وع �آخ��ر من الأدب هو �أدب
املقاومة ،الذي �أتى هنا يف هذه
الن�صو�ص على �شكل مقاومة
الن�سيان وتخليد ذكرى الأبطال
وبث �صور م�شرقة عن �شهداء
الكويت لكي يعي�شوا يف الذاكرة
اجلمعية لل�شعب الكويتي،
وي�شكلوا �صمام الأمان النف�سي
عند �أبناء ال�شعب يف حاالت
ال�سلم واحل���رب .مل تخت�ص
هذه القراءة بفكرتي ال�صدمة
واملقاومة فقط ،بل ذهبت �إىل
قراءة حدث اال�ست�شهاد و�آليات
القتل وال��ت��ع��ذي��ب املت�شابهة
واملق�صودة بنف�س الوقت� .أما
�آث���ار احل���رب النف�سية على
ال�شخ�صيات واملكان فقد مت
ت�صويرها ببعديها املبا�شر
والإي���ح���ائ���ي يف ال��ع��دي��د من
الن�صو�ص املدرو�سة .هذه العينة
من الن�صو�ص الغنية بالعرب
والدالالت ال�سيا�سية والتاريخية
واالجتماعية بحاجة �إىل املزيد
من القراءات التحليلية املتجددة
لتبقى خالدة يف ذاكرة ال�شعب
الكويتي ،فكل قراءة لأدبيات
اال�ست�شهاد هي ا�ستعادة لذاكرة
تاريخية م�شرقة.

سينما

فيلم

عروس تزف إىل حلم التحرير

ال� �ف� �ي� �ل� ��م ت � �ك � ��رمي م� �س� �ت� �ح ��ق ل � � � ��روح ال � �ش � �ه � �ي� ��دة وف � � � ��اء ال � �ع� ��ام� ��ر ال � �ت � ��ي م �ث �ل��ت
من � ��وذج � ��ا ن� � � ��ادرا ل� �ل� �م� �ق ��اوم ��ة وك � ��ان � ��ت أب � � ��رز أع � �ض � ��اء م� �ج� �م ��وع ��ة  25ف� �ب ��راي ��ر
مهاب نصر
«�أوفية» ..كذلك ّ
لقبها الأهل والأقرباء� .إنها ال�شهيدة وفاء العامر� .صادقة ،حمبة للحياة وعنيدة� .شاء لها �إخال�صها للوطن،
ونبلها يف �إقرار احلق وا�ستعادته �أال تقف مكتوفة اليدين حني ر�أت وطنها جتثم عليه �سحابة العدوان الغا�شم .جتاوزت
�أحالم الفتيات يف عمرها ليكون الوطن هو احللم ،ورايته هي ثوب الزفاف ،وحترير �أر�ضه هو املهر الغايل ال�ستعادة الكرامة.
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ف� � ��اط � � �م� � ��ة األم � � � �ي � � � ��ر :
اختيار الشهيدة وف��اء العامر بداية لسلسلة ع��روض سينمائية
ت�س�ت��ذك��ر ب �ط��والت ش�ه��دائ�ن��ا األب� ��رار ف��ي امل�ن��اس�ب��ات ال��وط�ن�ي��ة .
ال �ف �ي �ل��م ح ��اف ��ظ ع �ل��ى م �س �ت��وي��ات ث� ل��اث ؛ ال ��زم ��ن وال� �ش� �ه ��ادات
ال �ت��وث �ي �ق �ي��ة وامل �س �ت ��وى ال� ��درام� ��ي مب �ش��اه��د مت�ث�ي�ل�ي��ة م �ت �ق �ن��ة .
وف � � � � ��اء ال� � �ع� � ��ام� � ��ر ف � � �ت� � ��اة امل � � �ق� � ��اوم� � ��ة ال � � �ت� � ��ي ب� � ��اع� � ��ت ح �ل �م �ه ��ا
اخل � � � � � � ��اص م � � �ق� � ��اب� � ��ل ح � � �ل� � ��م وط� � � � � ��ن ك� � � ��ام� � � ��ل ب � � ��احل � � ��ري � � ��ة .
يف  21م��ن ف�براي��ر كان
موعد اجلمهور الكويتي مع
ع��ر���ض فيلم «�أوف���ي���ة» حتت
رعاية �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح،
وبح�ضور الوكيلة امل�ساعدة يف
الديوان الأمريي فاطمة الأمري،
وذلك يف قاعة «غراند �سينما
احلمرا».
يف ال�صف الأول كان والدا
«�أوف��ي��ة»� ،أو وف��اء العامر ،ال
ي�ستقبالن ع��زاء ب��ل تكرميا
م�ستحقا لروح ال�شهيدة التي
مثلت منوذجا نادرا للمقاومة

وكانت �أبرز �أع�ضاء جمموعة
 25فرباير التي قامت بدورها
ب�أعمال فدائية ك��ان �أبرزها
تفجري «الهيلتون» حيث مقر
�إقامة املحافظ العراقي وكبار
ال�ضباط يف جي�ش االحتالل
الغا�شم.
قبل عر�ض الفيلم �ألقت
فاطمة الأمري كلمة �أكدت فيها
على �أن اختيار وفاء العامر من
بني �شهداء الوطن لي�س متيزا
لبطولة عن �أخرى ،بل يف بداية
�سل�سلة من العرو�ض ت�ستذكر
بطوالت ه���ؤالء ال�شهداء يف

الأب مت�أثرا
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كل منا�سبة وطنية .كما حتدث
منتج الفيلم جا�سم الغريب
م�شريا �إىل بطوالت ال�شهيدة
وفاء العامر التي جمعت بني
املقاومة ال�سلمية والع�سكرية
وكانت مالذا �آمنا ملجموعتها
حيث تر�أ�ست خليتني من خاليا
جمموعة الـ  .25معتربا ذلك
اليوم يوما للفخر واالعتزاز
بكل ال�شهداء.
الفيلم ال��ذي ا�ستغرق ما
يتجاوز ال�ساعة كان مفاج�أة
حقة .فما يتوقعه امل�شاهد يف
الأفالم ذات ال�صبغة التوثيقية
قد ال يتجاوز بع�ض املعلومات
وال�شهادات احلية ،مع لقطات
�أر�شيفية من م�شاهد احلرب
والدمار .غري �أن الفيلم الذي
قدمه املخرج حامت ح�سام الدين
وكتبت ر�ؤيته الدرامية �أماين
�شاكر املعتوق جاء حمبوكا رغم
حفاظه على م�ستويات ثالثة:
م�ستوى الزمن احلا�ضر الذي
منه ينطلق الفيلم و�إليه ينتهي.
وم�ستوى ال�شهادات التوثيقية،
ث��م امل�ستوى ال��درام��ي الذي
تخلل هذه ال�شهادات مب�شاهد
متثيلية متقنة رغم ق�صر مدتها
�إال �إنها كانت جتذبنا كل مرة

سينما
من لغة الو�صف على �أل�سنة
ال�شهود �إىل االنخراط احلي
يف الأحداث و�شخ�صياتها.
ي��ب��د�أ الفيلم م��ع م�شهد
عام للكويت احلديثة لتقرتب
العد�سة من فتاة تعدو مبرح
متثل امل�ستقبل ،ورمب��ا حياة
«�أوفية» الثانية ،حياتها التي
منحتها جليل جديد يعي�ش يف
�أمان الوطن وحماه.
يف �شهادات الأهل والأقارب
التي ب��دت منطلقة وعفوية
دون تكلف ارت�سمت معامل فتاة
�صريحة ،ال حت��ب اجل���دال،
مرحة قوية ال�شخ�صية .هكذا
حت��دث عنها وال��ده��ا �أحمد
العامر و�أمها و�أن��ور عبداهلل
�أحد �أقربائها ،و�إبراهيم د�شتي
الذي رافقها يف طريق املقاومة
للمحتل ،وكذلك �أخوها ه�شام
و�شقيقتها غيداء وعمتها وابن
عمتها وغريهم.
انتقل املخرج يف الزمان
ذه��اب��ا و�إي���اب���ا ،يف م�شاهد
ا�ستعان فيها بلقطات �سابقة
م��ن فيلم «ال�����ص��م��ت» الذي
�شاركت ال�شهيدة وفاء العامر
يف بع�ض م�����ش��اه��ده م��ع ابن
خالتها عبدالنا�صر فخرو.
ملحات الطفولة �أبرزت اجلانب
العفوي والإن�ساين ،وامل�سار
ال���ذي ك��ان ميكن �أن تقطعه
حياة هذه الطفلة لوال العدوان
الغا�شم الذي حول م�سار حياتها
لت�صبح فتاة املقاومة التي باعت
حلمها اخلا�ص مقابل حلم وطن
كامل باحلرية.
عند مفا�صل ال�شهادات
كانت م�شاهد �أخ��رى متثيلية
اعتمد فيها امل��خ��رج �أحيانا
على الرمز ،واالكتفاء بالإيحاء
خا�صة يف امل�شاهد التي تربز

ال �ف �ي �ل ��م جن� ��ح ف� ��ي االب � �ت � �ع� ��اد ع� ��ن أن ي� �ك� ��ون دع ��ائ� �ي ��ا زاع � �ق� ��ا وع� ��رض
�أداء م �ت �ق ��ن ت� �ض ��اف ��رت ك � ��ل ع� �ن ��اص ��ره ال �ف �ن �ي ��ة مب� ��ا ف �ي �ه ��ا امل��وس �ي �ق��ى
ب� � � � ٍ
ال �ت �ص ��وي ��ري ��ة ال� �ش ��دي ��دة ال �ت �م �ي��ز ل �ت �ج �ع��ل م �ن ��ه ع �م�ل�ا م �ع �ب ��را وم ��ؤث ��را
عنف جنود االحتالل والغطر�سة
والتعذيب .ومن ثم ابتعد عن
�أن ي�صدم عني امل�شاهد مبناظر
م��وج��ع��ة ،متجنبا املبا�شرة
والأ�سلوب الزاعق يف عر�ض
فكرته.
كانت االنتقاالت �سل�سلة
بحيث ظلت ال��ع��ي��ون معلقة
بال�شا�شة ط��وال الفيلم .ويف
ح��وارن��ا مع كاتبة ال�سيناريو
وب�����س ��ؤال��ه��ا ع��م��ا �إذا كانت
ا���س��ت��ع��ان��ت ب���اخل���ي���ال ل�سد
ثغرات الق�صة الأ�صلية �أكدت
�أن��ه��ا اعتمدت على التوثيق
وال�شهادات والبحث ومزج هذه
املادة يف �صورتها اجلامعة بني
الدراما والتوثيق .وهذا ميثل
حتديا واجهه الفيلم وجنح فيه.

24

فمن خالل الرتكيز والبعد عن
الرثثرة والأحداث اجلانبية غري
املهمة ا�ستطاع �أن ميلأ م�ساحة
العر�ض ،مقربا من امل�شاهد
روح ال�شخ�صية ومعاناتها،
وكذلك حالة الرعب التي كان
يعي�ش فيها املواطنون �آنذاك
وهم عر�ضة النتهاك حرمات
بيوتهم بزوار الليل املدججني
بال�سالح.
يف البالغة العربية نعرف
ما ي�سمى باملجاز املر�سل .وهو
�أن ت�سمي �شيئا و�أنت تق�صد كل
ما يتعلق به .وه��ذا ما قدمه
املخرج ،فمن خ�لال الرتكيز
بلقطات قريبة على كعوب
ال��ب��ن��ادق ،وخ��ط��وات اجلنود
البطيئة ب�أحذيتهم الثقيلة كان
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يربز الغطر�سة والعنف ،ويعطينا
�صورة كلية عنهما دون حاجة
�إىل مزيد من التفا�صيل.
�إن التجربة التي قدمها
مكتب ال�شهيد بالتعاون مع
اجلهة املنتجة للفيلم «املركز
العربي للإعالم» لتعد خطوة
ت�ستحق الوقوف عندها طويال،
فالعمل الذي ا�شرتكا فيه ،مل
يقدم لنا فنا دعائيا زاعقا،
بل �أداء متقنا ال ميكن �إغفال
�أي عن�صر فيه مب��ا يف ذلك
املو�سيقى الت�صويرية �شديدة
التميز والإيحاء .جتربة لعلها
تكون انطالقة لتوثيق بطوالت
�أبناء الكويت ،الذين بت�ضحياتهم
منحوا للغد ابت�سامته على وجوه
بنيه الأحرار.

مسرح

ف��ي م�ه��رج��ان ال�ك��وي��ت الدولي
ل � � � � � � �ل � � � � � � �م� � � � � � ��ون� � � � � � ��ودرام� � � � � � ��ا
مكتب الشهيد يقدم مسرحية :

أن � � � �ش� � � � ٌ
�ودة
ل� � ُ�ع � �ش� ��اقِ � ��ه

�شاهدت م ��ؤخ��را م�سرحية «ق�صيدة وط��ن»،
والتي قدمت عرو�ضها يف ختام الدورة الرابعة
مل��ه��رج��ان ال��ك��وي��ت ال����دويل ل��ل��م��ون��ودرام��ا...
ك��ان احل�����ض��ور بهيا ،م��ن على خ�شبة م�سرح
ال���د����س���م���ة ب��ح�����ض��ور ع�����دد م����ن امل��ه��ت��م�ين
وامل���������س�����ؤول��ي�ن يف امل�������س���رح والإع�����ل����ام...
لقد ج�سدت جتربة «ق�صيدة وطن» بطوالت
ت�ضحيات ال�شهداء غري الكويتيني �إب��ان الغزو
الغا�شم على دولتنا احلبيبة ،دولة الكويت ،وذلك
�إب��ان الغزو العراقي الغا�شم ،يف العام ...1990
وغ��ن��ي ع��ن ال��ب��ي��ان� ،أن ال��ع��ر���ض امل�سرحي
ال��ذي قدمه مكتب ال�شهيد ،ك��ان قد ت�صدى
لبطولته و�إخ��راج��ه الفنان جمال ال��رده��ان
 ،وك��ان من ت�أليف كاتبة امل��ق��االت يف املجالني
الإن�ساين واالجتماعي ،د .نادية القناعي...

د.علي العنزي

ج� � � � � �س � � � � ��دت امل� � � � �س � � � ��رح� � � � �ي � � � ��ة ت � � �ض � � �ح � � �ي� � ��ات
ال� � �ش� � �ه � ��داء غ � �ي� ��ر ال� �ك� ��وي� �ت� �ي�ي��ن إب � � � ��ان ال � �غ� ��زو
ال� � � �ع � � ��راق � � ��ي ال � � �غ� � ��اش� � ��م ل� � � ��دول� � � ��ة ال � �ك � ��وي � ��ت
25
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مسرح

ج � � �م � � ��ال ال� � � ��رده� � � ��ان
ق � � ��دم ب � �ع � ��دا درام � �ي � ��ا
ب� � ��أداء مت �ث �ي �ل��ي متزن
وم� ��ؤث� ��ر ف� ��ي احل ��رك ��ة
واالن�ف�ع��ال واملعايشة

العمل مبجمله ا�ستذكر ب�إطار
�إن�ساين م�ؤثر بطولة ال�شهيد،
متناوال �شخ�صية ال�شهيد «�سعد»
وهو من ال�شهداء غري الكويتيني،
حيث جمعته �صداقة مع بطل
العر�ض جمال الردهان اللذين
عا�شا معا حتى ح��دث الغزو
البغي�ض لدولة الكويت ،ليتم
ا�ست�شهاد «�سعد» ويبقى �صديقه
يعي�ش على ذكراه ،ويعدد مناقبه
وبطوالته وت�ضحياته من �أجل

ال� � �س� � �ي� � �ن � ��وغ � ��راف� � �ي � ��ا
واإلض ��اءة واملوسيقى
وت� � � � �ن � � � ��وع ال � � �ص� � ��وت
م �ن �ح��ت ال �ع �م��ل متعة
واس� �ت� �ح� �س ��ان� � ًا اس �ه �م��ا
ف ��ي ت �ف��اع��ل احل �ض��ور
26

بلده الكويت...
ق�����ص��ي��دة وط����ن ،توليفة
م�سرحية مونودرامية حتدثت
عن ر�سالة و�صوت ال�شهيد ،فقدم
بطل العر�ض جمال الردهان
بعدا دراميا لل�شخ�صية ب�أداء
متثيلي متزن م�ؤثر يف احلركة
واالنفعال واملعاي�شة...
لقد غلف الردهان  -من
قناة الكوميديا  -العمل ،حيث
�أع��ط��ت ال��ك��وم��ي��دي��ا العر�ض
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جرعة من التغيري والتنويع يف
التلون بالأداء التمثيلي ،حملت
بطياتها �أبعادا �إن�سانية ووطنية
واجتماعية خالدة.
وتنوعت عنا�صر الفرجة
امل�سرحية ،وه��ي التي متثلت
يف ال�سينوغرافيا والإ�ضاءة،
واملو�سيقى ،والأداء ،وتنوع
�صوت املمثل�...إلخ ،م�ضيفة
على العمل متعة و�إن�سجاما
وتفاعال ح�ض احل�ضور على

التفاعل...
وفيما كان احلوار املتبادل
ب�ين ال��ب��ط��ل ج��م��ال الردهان
و�صوت «املذياع «رابطا م�شرتكا
يف جت�سيد احلالة واملعاي�شة
والرمزية التي كانت حا�ضرة �إبان
االحتالل العراقي الغا�شم لدولة
الكويت ،فقد متيز الردهان
ب�أدائه ال�صوتي امل�ؤثر...
ات�سم الن�ص ب�ثراء الفكرة
والطرح ،متطرقا �إىل �أحداث

قدمت نادية القناعي
ن � �ص � ��ا ث� � ��ري� � ��ا ب� �ص� ��ور
م �ت �ع ��ددة م ��ن ال� �ف ��داء
وال� �ب� �ط ��ول ��ة م��رحت �ل��ة
ب � ي� ��ن ع� � � � ��دة ق� �ض� ��اي� ��ا
تشغل الشارع العربي
27

متعددة يف حياة �شهيد الوطن،
الذي دافع و�ضحى بحياته من
�أجل احلفاظ على البلد..
وق��دم��ت القناعي� ،صورا
متعددة من الفداء والبطولة،
مرحتلة عرب الن�ص بني عدة
ق�ضايا ت�شغل ال�شارع العربي
ال�سائد ،ومن بينها الإرهاب يف
العامل العربي ...لقد انتقلت
الكاتبة �إىل ما يعانيه املواطن
ال��ع��رب��ي م���ن وي��ل�ات الربيع
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الزائفة.
���ش��ك��را ل��ـ «ق�����ص��ي��دة وطن
«وللم�ؤلفة د .نادية القناعي،
ومن التمثيل والإخ��راج جمال
ال��رده��ان ،وللمخرج امل�ساعد
علي العلي ،وللماكياج والديكور
دالل جمال الردهان ،وملهند�س
ال�صوت را�شد املطوع ،والإ�ضاءة
فهد ال��ف�لاح ،ولإدارة الإنتاج
ح�سن القالف ،وللإ�شراف العام
جمال اللهو....

من شهداء العروبة

ع� � � � �ج � � � ��زت ش� � � �ف � � ��رت� � � �ه � � ��ا م� � ��رت� �ي ��ن
ف � � ��أم � � ��ر م � � �ي � � �ت � � ��ران ب � ��ال� � �ث � ��ال� � �ث � ��ة!

أحمد زهــانـــة

أولشـــهداءاملقصـلــــــةالفرنســـــية
عبد الكرمي املقداد

ف�شلت املق�صلة ملرتني متتاليتني يف قطع ر�أ�سه ،وكانت �شفرتها تتوقف عند حدود رقبته كلما �أ�سقطوها لتنفيذ حكم الإعدام .وعلى
الرغم من �أن القانون الدويل ي�ؤكد وجوب �إلغاء التنفيذ يف مثل هذه احلال� ،إال �أن امل�ستعمر ،وبدافع احلقد� ،ضرب بكل ذلك عر�ض احلائط،
و�أ�صر على التنفيذ ،فنجحت املق�صلة يف املرة الثالثة يف �أداء مهمتها ليكون البطل �أحمد زهانة �أول �شهيد جزائري يق�ضي حتت �شفرة
مق�صلة امل�ستعمر الفرن�سي ،التي مت اعتمادها للمرة الأوىل لتنفيذ �أحكام الإعدام يف اجلزائري يف التا�سع ع�شر من يونيو للعام .1956
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منعه قانون املستعمر
م � ��ن إمت� � � ��ام دراس � �ت� ��ه
ف� � �ك � ��ان � ��ت ال � �ص� ��دم� ��ة
وبداية مشوار النضال

قد يزول العجب من تردد
املق�صلة يف االقرتاب من عنق
هذا البطل� ،إذا تذكرنا �أي�ضا
�أن ر�صا�صة اخ�ترق��ت ر�أ�سه
وخرجت من �أذنه الي�سرى ،خالل
�إح��دى معاركه مع امل�ستعمر،
لكنها عجزت عن قتله! فمن
هو هذا املنا�ضل الذي جتاهلت
فرن�سا القانون الدويل من �أجله،
و�أ�ص ّرت على اخلال�ص منه ب�أية
و�سيلة كانت؟
ولد ال�شهيد �أحمد زهانة
يف بلدية (زهانة) التابعة لوالية
(مع�سكر) �سنة  1926لعائلة
ب�سيطة كغريها من العائالت
اجلزائرية �آن��ذاك ،وكان الولد
الرابع يف �أ�سرة ت�ألفت من �أربعة
ذكور وخم�س �إناث .وقد ارحتلت

الأ���س��رة من زهانة �إىل مدينة
وه��ران حيث ا�ستقرت لبع�ض
الوقت يف حي (احلمري) ،ثم
انتقلت �إىل حي املدينة اجلديدة
بالقرب من مقر الويل ال�صالح
�سيدي بالل ،وهو احلي الذي
در���س يف م��دار���س��ه ،واكت�شف
من خالل احتكاكه مع جمايليه
يف احل���ي وامل��در���س��ة فداحة
الظلم الذي ميار�سه امل�ستعمر
�ضد �أبناء وطنه .لكن ال�صدمة
الأ�شر�س تلقاها بعد نيله �شهادة
التعليم االبتدائي� ،إذ وجد نف�سه،
وهو مل يبلغ بعد �سن الرابعة
ع�شرة م�ضطرا �إىل التخلي عن
مقاعد الدرا�سة ل�سبب وحيد
يتعلق بال�سيا�سة العن�صرية التي
كانت تتبناها الإدارة الفرن�سية
يف ذل��ك ال��وق��ت ،والتي حت ّرم
على اجلزائريني تخطي املرحلة
االبتدائية من التعليم� ،ضمن
حزمة من التدابري ال�صارمة
�ضمها قانون
بحق الأه����ايل ّ
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�ش ّرعه امل�ستعمر و�أطلق عليه
ا�سم قانون (الإنديجان).
ب��ع��د ط����رده م��ن املدر�سة
ال��ت��ح��ق زه��ان��ة ب ��أح��د مراكز
ال��ت��ك��وي��ن امل��ه��ن��ي .ويف تلك
ال��ف�ترة كانت حركة الك�شافة
الإ�سالمية تتغلغل يف �صفوف
ال�شعب ،وكان حيه وقتها من �أهم
التجمعات ال�سكانية التي زحف
�إليها الوعي النا�شئ الذي كان
يحركه العديد من �أتباع حزب
ال�شعب اجل��زائ��ري �أو جمعية
العلماء اجلزائريني ،فان�ضم �إىل
الك�شافة الإ�سالمية ليقف على
حقائق جديدة ومعلومات مهمة
عن جرائم امل�ستعمر �أثارت يف
ذهنه جمموعة من الت�سا�ؤالت
التي ظلت تنغ�ص عليه حياته
منذ منع من مزاولة تعليمه .وما
لبث يف العام � 1941أن ان�ضم
�إىل احلركة الوطنية ال�سيا�سية ،
وبد�أ بف�ضح تلك اجلرائم و�سط
ال�شباب ،ومتكن يف تلك املرحلة
م��ن تكوين ع�لاق��ات قوية مع
منا�ضلني معروفني من �أمثال
ال�شهيد حمو بوتليلي�س و�آخرين
�أ�ضحوا فيما بعد النواة ال�صلبة
التي ك��ان يتحرك بوا�سطتها
ح��زب ال�شعب اجل��زائ��ري يف
وهران.
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وبف�ضل ن�شاطه الكبري يف
جمال التجنيد ح ّمله القياديون
م�س�ؤولية ت�شكيل جل��ان على
م�ستوى ال��ع��دي��د م��ن مناطق
الغرب اجلزائري ،فتمكن من
�إحراز نتائج ما كانوا يتوقعونها.
وبناء على ذلك اختارته املنظمة
ال�سرية (اجل��ن��اح الع�سكري)،
التي حتولت �إىل جبهة التحرير
الوطني فيما بعد ليكون ع�ضوا
من �أع�ضائها.
وقد �شارك زهانة يف الهجوم
ال�شهري الذي نفذته نواة املنظمة
ال�سرية على الربيد املركزي
يف وه��ران نهاية �سنة ،1949
وهو الهجوم الذي �شارك فيه
العديد من املنا�ضلني البارزين
وقتها �أمثال الرئي�س الأ�سبق
�أحمد بن بلة ،وال�شهيد حمو
بوتليلي�س ،وح�سني �آيت �أحمد،
و�أح��م��د بو�شعيب ،وغريهم،
و�أ�سفر الهجوم عن اال�ستيالء
على مبلغ م��ايل ق��در بحوايل
ث�لاث��ة م�لاي�ين ف��رن��ك فرن�سي
مت ت�سخريه يف �شراء �أ�سلحة
ومعدات حربية لتفجري الثورة،
وقد �أ�صاب هذا الهجوم الناجح
واملباغت املخابرات الع�سكرية
الفرن�سية بالرعب ما جعلها
جتند �أكرب �شبكاتها اجلا�سو�سية
من �أجل الك�شف عن املهاجمني،
وقد متكنت بالفعل من �إلقاء
القب�ض على العديد منهم وكان
من بينهم ال�شهيد زهانة.
وخالل املحاكمة متت �إدانته
بثالث �سنوات �سجنا نافذا،
بالإ�ضافة �إىل حكم �آخر ق�ضى
بنفيه ث�لاث �سنوات �إ�ضافية
ق�ضاها يف واليات (م�ستغامن)،
و(ال��ق�����ص��ر) و(زه����ان����ة) .ويف
اخلام�س من يوليو عام ،1954
عينه ال�شهيد العربي بن مهيدي

من شهداء العروبة
م�س�ؤوال عن ناحية زهانة ،وكلفه
ب���الإع���داد والتح�ضري للثورة
التحريرية امل�سلحة من حيث
الذخرية والرجال ،فعمل على
هيكلة الأفواج وتدريبها واختيار
الأماكن املنا�سبة الحت�ضان الثورة
واتخاذها كمراكز ،و�شمل ن�شاطه
تكوين �أف���واج ال�شباب يف كل
من زهانة ووهران و(متو�شنت)
و(ح��م��ام ب��وح��ج��ر) و(حا�سي
الغل) ،وكلف هذه الأفواج بجمع
اال�شرتاكات ل�شراء ال�سالح ،كما
عمد �إىل تدريبها على مهارات
ن�صب الكمائن و �شن الهجمات
و �صناعة القنابل.
ويف نهاية �أكتوبر من العام
�1954شارك يف اجتماع تر�أ�سه
ال�شهيد ال��ع��رب��ي ب��ن املهيدي
لتحديد �أول نوفمرب كموعد
الن��دالع ثورة التحرير ،وتناول
االجتماع توزيع وحتديد املهام،
ويف اليوم التايل اجتمع ب�أفواجه
حيث مت توزيع املهام و حتديد
الأه����داف ،لتنطلق بعد ذلك
العمليات الع�سكرية �ضد املواقع
اال�ستعمارية ،حيث متكن زهانة
يف تلك الفرتة من قيادة العديد
من العمليات الع�سكرية ،وجنح
خالل فرتة وجيزة ال تزيد على
ث�لاث��ة �أ���ش��ه��ر يف د���س الرعب
يف قلوب امل�ستعمرين ،خا�صة
بعد الهجوم ال�شهري على غابة
(الماردو) يف الرابع من نوفمرب
 ,1954والذي �أ�سفر عن قتله
احلار�س الفرن�سي وغنم الكثري
من الأ�سلحة واملعدات.
الأ�سر وال�شهادة
معركته الأخرية كانت معركة
(غار بو جليده) يف الثامن ع�شر
من نوفمرب  ،1954والتي وقع
فيها �أ���س�يرا بعد �أن �أ�صيب
بر�صا�صتني اخرتقت �إحداهما

املق�صلة التي قتلته ما زالت موجودة يف متحف ال�سجن

اخ � �ت � ��رق � ��ت رص� � ��اص� � ��ة ج� �م� �ج� �م� �ت ��ه وخ� ��رج� ��ت
م � ��ن أذن� � � ��ه ال� � �ي� � �س � ��رى ..وع� � �ج � ��زت ع � ��ن ق �ت �ل��ه
جمجمته وخ��رج��ت م��ن �أذنه
ال��ي�����س��رى ،حيث مت نقله �إىل
امل�ست�شفى الع�سكري بوهران
ومنه �إىل ال�سجن ,ويف � 21أبريل
 1955قدم للمحكمة الع�سكرية
بوهران فحكمت عليه بالإعدام.
ويف الثالث من مايو من العام ذاته
مت نقله �إىل �سجن (بربارو�س) يف
العا�صمة ،وتقدميه مرة ثانية
للمحكمة هناك ،والتي ثبتت
بدورها احلكم ال�سابق ال�صادر
عن حمكمة وه��ران .وكل ذلك
مل ينل م��ن ع��زمي��ة ال�شهيد،
�إذ �أك��د العيدون ممن �أم�ضوا
معه قرابة �ستة �أ�شهر ب�سجن
وه���ران �إ���ص��راره وع��زم��ه على
موا�صلة مهامه حتى وهو داخل
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ال�سجن ،حيث كان يقوم بتنظيم
امل�سجونني يف �أف��واج ويحثهم
على الثبات وعدم االنك�سار �أمام
اجلالدين.
ويف فجر التا�سع ع�شر من
يونيو العام  ،1956وبعد نحو
�سنتني ق�ضاهما متنقال بني
�سجن و�آخ����ر ،ان��دف��ع حرا�س
�سجن بربارو�س ،ال��ذي حتول
بعد اال�ستقالل �إىل متحف وثق
و�سائل امل�ستعمر الإجرامية،
�إىل زن��زان��ة ال�شهيد و�ساقوه
نحو املق�صلة التي ا�ستخدمت
يف ذلك اليوم للمرة الأوىل يف
اجلزائر ،وقد فوجئوا به هادئا
ي�سري معهم وك�أنه يف نزهة .يف
قاعة املق�صلة قبل تنفيذ احلكم
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ال�صالة وبعد تو�سالت
�أ�صر على َّ
املحامي �سمحوا له بذلك ف�صلى
و�أطال مما �أغ�ضب الفرن�سيني
فحاولوا �أن يقطعوا �صالته �إال
�أن املحامي وال�شيخ املفتي»طاهر
مزياين»احلا�ضر بالقاعة تدخال
و�أكدا �أنه حقه املطلق.
بعد �أن �أمت �صالته �سلمّ
للمحامي ر�سالة لأه��ل��ه هذا
ن�صها�« :أقربائي الأعزاء� ،أمي
العزيزة �:أكتب �إليكم ،ول�ست
�أدري �أتكون هذه الر�سالة هي
الأخرية… اهلل �أع��ل��م وحده،
ف ��إن �أ�صابتني م�صيبة كيفما
كانت ف�لا تي�أ�سوا م��ن رحمة
اهلل� .إن امل��وت يف �سبيل اهلل
ح��ي��اة ال نهاية ل��ه��ا ،امل���وت يف
�سبيل الوطن لي�س �إال واجبا،
وقد �أديتم واجبكم حيث �ضحيتم
ب�أعز خملوق لكم ،وال تبكوين بل
افتخروا بي .ويف اخلتام تقبلوا
حتية ابن و�أخ كان دائما يحبكم
وكنتم دائما حتبونه ،ولعلها �آخر
حتية مني �إليكم ،و�إين �أقدمها
�إل��ي��ك ي��ا �أم��ي و�إل��ي��ك ي��ا �أبي،
واىل ن��ورة وال��ه��واري وحليمة
واحلبيب وفاطمة وخرية و�صالح
ودنيا و�إليك يا �أخي العزيز عبد
القادر ،و�إىل جميع من ي�شارككم
�أحزانكم .اهلل �أكرب وهو القائم
بالق�سط وحده».
بعد ذلك تقدم نحوه املفتي
حتى يذكره بال�شهادة ،فرد عليه
ال�شهيد قائال :انظر يا �شيخ
�أمثالك كنا ن�صلي وراءهم� ،أما
الآن ف�إن �أمثالك هم من يجب
�أن يقفوا خلفي .ثم نظر �إىل
امل�س�ؤولني الفرن�سيني احلا�ضرين
وق��ال�( :إنني مبتهج ب��أن �أكون
�أول من ي�صعد املق�صلة ،فبنا
�أو بدوننا �ستحيا اجلزائر..
لي�س من عاداتنا �أن نطلب ،بل

من عادتنا �أن ننتزع ،و�سننتزع
منكم حريتنا �آجال �أم عاجال).
حلظات بعدها مت و�ضع ر�أ�سه
حتت �شفرة املق�صلة ،لكن حني
�صدر الأمر ،و�أ�سقط اجلالدون
ال�شفرة ،فوجئوا بها تتوقف
على بعد ب�ضع �سنتمرتات من
ع��ن��ق��ه! وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن
القانون ال��دويل ين�ص يف هذه
احلالة على �إلغاء التنفيذ نهائيا،
�صدرت الأوامر من وزير العدل
يف حكومة فرن�سا امل�ستعمرة
�آنذاك فران�سوا ميرتان ،والذي
�أ�صبح رئي�سا الح��ق��ا ،بتكرار
املحاولة ،لتتكرر املفاج�أة ثانية
وتتوقف ال�شفرة جمددا! و�أمام
احتجاجات الدفاع ال��ذي �أكد
على �ضرورة �إيقاف التنفيذ مت
�إ�سقاط ال�شفرة للمرة الثالثة،
ف�أجنزت املهمة القذرة.

قرب ال�شهيد و�إىل جانبه الن�صب التذكاري

وقد رثاه ال�شاعر مفدي زكريا الذي كان يف ال�سجن ذاته و�شهد الإعدام
بق�صيدة نقتطف منها الأبيات التالية:
نشوان ،يتلو النشيدا
قام يختال كاملسيح وئيدا يتهادى
َ
باسم الثغر كاملالئك أو كالطفل ،يستقبل الصباح اجلديدا
َ
رأس���ه يناجي اخللودا
شامخ ًا أنفه ج�لاالً وتيه ًا راف��ع � ًا َ
السماء يرجو املزيدا
وامتطى مذبح البطولة معراج ًا ووافى
َ
وتعالى مثل امل��ؤذن يتلو كلمات ال��ه��دى ،ويدعو الرقودا
��داء مضى يهز الوجودا:
صرخة ترجف العوالم منها ون� ٌ
اشنقوني فلست أخشى حباال واصلبوني فلست أخشى حديدا
أن���ا إن م��ت ف��اجل��زائ��ر حت��ي��ا ح���رة ،مستقلة ،ل��ن تبيدا

مغارة بو جليدة التي كان يتح�صن بها وقد �صارت مزارا
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ه �ج��م ع �ل��ى ال �ب ��ري ��د امل ��رك ��زي
ف� ��ي وه � � ��ران واس� �ت� ��ول� ��ى على
 3م � ل��اي � ي��ن ف � ��رن � ��ك ف ��رن �س ��ي
ق� �ب ��ل اإلع� � � � ��دام ح� �ك ��م عليه
االس �ت �ع �م ��ار ب��ال �س �ج��ن مل� ��دة 3
س�ن��وات ث��م النفي مل��دة مماثلة

من شهداء اإلسالم

الشهيد
بن

رواحة

ثالث األمراء القادة
وشاعر من شعراء الدعوة
�صحابي جليل ،و�أن�صاري
نبيل ،وخزرجي �أ�صيل� ،أ�سلم
مبكراً ،وكان �أحد النقباء االثني
ع�شر الذين بايعوا ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم بيعة
العقبة ر�ضي اهلل عنهم ،و�شهد
بدراً و�أحداً واخلندق واحلديبية
وخيرب وعمرة الق�ضاء وامل�شاهد
كلها مع ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم� ،إال فتح مكة وما
بعده لأن��ه ك��ان ق��د ا�ست�شهد
ر�ضي اهلل عنه قبله ،وهو �أحد
الأم��راء الثالثة الذين والهم

ـدي
ط ـ ـ ـ ــارق عـ ـ ـ ّ

ك��ان م��ن ال�ن�ق�ب��اء االث�ن��ي ع�ش��ر ال��ذي��ن ب��اي�ع��وا رسول
ال �ل��ه ص �ل��ى ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وس �ل��م ي ��وم ال�ع�ق�ب��ة  ،وشهد
ب ��در ًا وأح ��د ًا واخل �ن��دق واحل��دي�ب�ي��ة وع�م��رة القضاء
ر�سول اهلل �إم��ارة اجلي�ش يف
غزوة م�ؤتة� .إنه عبد اهلل بن
رواحة بن امرئ القي�س بن �أبي
زه�ير ب��ن مالك ب��ن اخلزرج،
ويكنى ب�أبي حممد ،و�أمه كب�شة
بنت واقد بن عمرو بن الأطنابة
خزرجية �أي�ضا.
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ول��ع��ب��د اهلل ر����ض���ي اهلل
عنه �سرية عطرة تكتب مباء
الذهب ،حرية بالدرا�سة جديرة
باالهتمام ،حبذا لو اطلع عليها
�شباب الأمة و�أطفالها ملا فيها
م��ن درو�����س وع�ب�ر ،ومواقف
واهتمامات ،تعلم ال�شجاعة،
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وتدعو �إىل االهتمام بالعلم،
والأدب وال�شعر وح�سن اخللق
وجميل اخل�����ص��ال الرتبوية،
وال�سلوك احلميد  ...وكان
ر���س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و���س��ل��م ق��د �آخ����ى ب��ي��ن��ه وبني
امل��ق��داد ب��ن ع��م��رو ي��وم دخل
املدينة مهاجرا ،فعن �سلمان
بن حممد الأن�صاري عن رجل
من قومه يقال له ال�ضحاك:
�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�آخ���ى ب�ين امل��ق��داد ب��ن عمرو
وع��ب��د اهلل ب��ن رواح���ة ر�ضي

اهلل عنهما ،وهذه امل�ؤاخاة من
ال�سنة احل�سنة التي اعتمدها
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يف ربط املهاجرين بالأن�صار
لتوثيق عرى التعاون والت�آلف
والتكاتف والتكافل بني �أ�صحابه
ولتزيد من املحبة وتلغي الفرقة
والتناف�س والت�شاجر ب�سبب
ال��رواب��ط القبلية والأ�سرية
واملناطقية وغريها من الروابط
اجلاهلية .
ومما يدل على علو �ش�أنه
ر�ضي اهلل عنه يف قومه ،ورفيع
مكانته فيهم �أنه كان يف النقباء
االث��ن��ي ع�شر ال��ذي��ن بايعوا
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
ع��ن قومهم ي��وم العقبة ،يوم
عاهدوه على الإميان والإ�سالم
واحلماية والرعاية و�أن يدفعوا
عنه ال�شر والأ����ش���رار ،وكيد
الفجار والكفار ،ويحمونه مما
يحمون منه �أهلهم و�أبناءهم
ومواليهم ،ما دام يف املدينة
املنورة .فقد روى ابن �إ�سحاق
عن �أبي �سعيد قال  :يف النقباء
االث��ن��ي ع�شر  :عبد اهلل بن
رواح���ة .وع��ن �أب��ي جابر عن
جابر بن عبد اهلل قال  :عبد
اهلل بن رواحة من النقباء االثني
ع�شر وتلك خ�صي�صة مباركة
�سعد بها ه�ؤالء ال�صحابة الكرام
الذين خلدت �أ�سما�ؤهم يف كتب
ال�سرية والتاريخ ،وامتازوا بها
عن غريهم من باقي ال�صحابة
الكرام ،فكانوا �أ�صحاب بيعة
ال�شجرة ،ومثلهم �أ�صحاب بدر
وغريها من املواقف اخلالدة يف
تاريخ الإ�سالم وامل�سلمني .
و�إذا ما �أ�ضفنا لها املوقف
التايل يوم الهجرة ،كان ذلك
�أعلى و�أرفع لهذه القمة ال�سامقة
من رجال الأن�صار ر�ضي اهلل

عنهم .فقد ذكرت كتب ال�سرية
�أنه ملا دخل النبي املدينة ،يف
ذل��ك ال��ي��وم العظيم يف حياة
الدعوة ،يوم انطلقت احلناجر
بالن�شيد اخلالد الرائع :
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وج��ب ال�شكر علينا م��ا دع��ا هلل داع
�أيها املبعوث فينا جئت بالأمر املطاع
ً
مرحبا يا خري داع
جئت �شرفت املدينة
فقد كانوا ر�ضي اهلل عنهم
حري�صني �أن ينزل النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم دارهم ،ويحل
يف حيهم حباً له �صلى اهلل عليه
و�سلم وطمعاً بربكته ،فقد جاء
يف اخلرب �أنه كان ر�ضي اهلل عنه
�أحد الثالثة من بني احلارث بن
اخلزرج الذين اعرت�ضوا ناقة
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يوم
دخوله املدينة مهاجراً وعزموا
عليه �أن ينزل يف حيهم ،وهم
� :سعد ب��ن الربيع ،وخارجة
بن زيد ،وعبد اهلل بن رواحة،
يف رجال من بني احلارث بن
اخلزرج ر�ضي اهلل عنهم.
و�أم�����ا اجل���ه���اد والقتال،
واملنازلة والفرو�سية ،وال�صرب
يف امليدان فذلك باب وا�سع يف
حياة هذا ال�صحابي ال�شهيد،
فما ترك معركة �إال ح�ضرها،
وال غزوة �إال �شارك فيها ،وال
قتاالً �إال وكان له فيه ذكر ،يف
بدر و�أح��د واحلديبية وخيرب
وغريها من غزوات امل�سلمني
�إال ما كان بعد ا�ست�شهاده ر�ضي
اهلل عنه يف م�ؤتة.
ول��ق��د ب��ل��غ م��ن �شجاعته

و�إق��دام��ه ر�ضي اهلل عنه �أنه
كان يوم بدر �أحد الثالثة الأوائل
الذين �سبقوا �إىل املبارزة عندما
نزل ر�ؤو���س الكفر وطواغيت
قري�ش �إىل امل��ي��دان ،يطلبون
املبارزة ،وهم :عتبة بن ربيعة
وابن �أخيه �شيبة وابنه الوليد
بن عتبة ،حتى �إذا ف�صلوا من
ال�صف ودع���وا �إىل املبارزة،
فخرج �إليهم فتية من الأن�صار
ثالثة ه��م :ع��وف ومعوذ ابنا
عفراء وعبد اهلل بن رواحة،
فقالوا :من �أنتم؟ قالوا :رهط
من الأن�صار .قالوا :مالنا بكم
من حاجة ،فعند ذلك دفع �إليهم
ر���س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم الثالثة الأكفاء من بني
ها�شم حمزة وعلي وعبيدة بن
احلارث.
ومن �شعره يف و�صف هذا
امل�شهد بعد غزوة بدر الآخرة:
وع � ��دن � ��ا �أب � � � ��ا �� �س� �ف� �ي ��ان ف � �ل ��م جند
مل� �ي� �ع ��اده �� �ص ��دق � ً�ا وم � ��ا ك � ��ان وافيا
ف� ��أق� ��� �س ��م ل � ��و واف� �ي� �ت� �ن ��ا فلقيتنا
لأُ ْب � � � � َ�ت ذم �ي �م� ً�ا واف �ت �ق ��دت املواليا
ت ��رك� �ن ��ا ب� ��ه �أو� � � �ص� � ��ال ع �ت �ب��ة وابنه
وع � �م � � ً�را �أب � � ��ا ج �ه ��ل ت ��رك� �ن ��اه ثاويا
ع���ص�ي�ت��م ر�� �س ��ول اهلل �أف لدينكم
و�أم ��رك ��م ال �� �ش��يء ال ��ذي ك ��ان غاويا
و�إين و�إن ع� �ن� �ف� �ت� �م ��وين لقائل
ف� � ��دى ر� � �س� ��ول اهلل �أه � �ل� ��ي وماليا
وعن �أن�س ر�ضي اهلل عنه� :أن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
دخل مكة يف عمرة الق�ضاء،
وعبد اهلل بن رواحة مي�شي بني
يديه وهو يقول:

ي �ق ��ول ال �ش �ع��ر ب ي��ن ي� ��دي رس � ��ول ال �ل ��ه ص �ل��ى ال �ل ��ه عليه
وس� �ل ��م وس� �م ��ي ال �ب �ش �ي ��ر ع� �ن ��دم ��ا ب �ع �ث ��ه ال � ��رس � ��ول صلى
ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وس �ل��م إل ��ى أه ��ل ع��ال �ي��ة ي�ب�ش��ره��م ب�ن�ص��ر بدر
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خ � �ل� ��وا ب� �ن ��ي ال � �ك � �ف ��ار ع � ��ن �سبيله
ال� � �ي � ��وم ن �� �ض ��رب �ك ��م ع� �ل ��ى تنزيله
�� �ض ��رب � ً�ا ي �ق �ي��ل ال � �ه� ��ام ع� ��ن مقيله
وي � � ��ذه � � ��ل اخل � �ل � �ي � ��ل ع � � ��ن خليله
فقال له عمر بن اخلطاب:
يا ابن رواحة بني يدي ر�سول
اهلل ،ويف حرم اهلل تقول ال�شعر؟
فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم« :خ ّل عنه يا عمرَ ،فلَهِ َي
�أ�سرع فيهم من ن�ضح النبل».
وكان ر�ضي اهلل عنه دوماً �أول
خ��ارج �إىل الغزو و�آخ��ر قافل
وراجع منه.
وك��ان ر�ضي اهلل عنه نعم
الب�شري عندما بعثه ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بعد
ن�صر اهلل امل�ؤزر للم�سلمني ببدر
ب�شرياً �إىل �أهل العالية يخربهم
بن�صر اهلل لر�سوله �صلى اهلل
عليه و�سلم.
وامل��وق��ف ال��ذي ال يُن�سى،
وم�شهد ال�شجاعة والبطولة
ال��ذي ما زال يتناقل ويُروى
عنه ر�ضي اهلل عنه ،فذاك يوم
م�صرعه يف غزوة م�ؤتة ،ورمبا
نال تلك املكانة العالية والدرجة
ال��رف��ي��ع��ة ،بح�سن �أخالقه،
وعظيم ت�أدبه ،وطاعته لر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
كذلك بربكة دعاء ر�سول اهلل
له .وهاكم احلكاية بني �أيديكم.
فعن عبد الرحمن بن �أبي ليلى،
�أن عبد اهلل بن رواح��ة� ،أتى
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
وه���و ي��خ��ط��ب ف�سمعه وهو
يقول :اجل�سوا ،فجل�س مكانه
خارجاً من امل�سجد ،حتى فرغ
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من
خطبته ،فبلغ ذلك النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم فقال له :زادك
اهلل حر�صاً على طواعية اهلل
وطواعية ر�سوله .وهذا جانب

من شهداء اإلسالم
من �أدبه وطاعته هلل
ور�سوله و�أما بركة
دع��ائ��ه �صلى اهلل
عليه و�سلم فقد
قال يوم ًا منافح ًا
ومنا� ً
ضال عن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم:
ُ
� ّأنىتفر�ستفيكاخلري�أعرفه
واهلل يعلم � ْأن ما خانني الب�صر
�أنت النبي ومن ُيحرم �شفاعته
ي��وم احل���س��اب ف�ق��د �أزرى ب��ه القدر
ف �ث �ب��ت اهلل م ��ا �آت � � ��اك م ��ن ح�سن
ً
ون�صرا كالذي ن�صروا
تثبيت مو�سى
فقال النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم« :و�أنت فثبتك اهلل يا ابن
رواحة» .قال ه�شام بن عروة:
فثبته اهلل �أح�سن الثبات ،ف ُقتل
�شهيداً و ُفتحت له �أبواب اجلنة
فدخلها .وهذا ال �شك من بركة
دع��اء النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم.
ويف الأيام الأخرية من حياته
ر�ضي اهلل عنه ك��ان منوذجاً
خا�صاً من الرجال وقائداً فريداً
وقدوة حميدة ،فعن عروة بن
الزبري قال :ملا ودع النا�س �أمراء
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
وودع���وا عبد اهلل ب��ن رواحة
بكى ،قالوا :ما يبكيك يا ابن
رواح���ة؟ ف��ق��ال� :أم��ا واهلل ما
بي حب الدنيا وال ال�صبابة
�إليها ،ولكني �سمعت ر�سول اهلل
يقر�أ« :و�إن منكم �إال واردها
كان على ربك حتماً مق�ضياً»
بال�صدَر
فل�ست �أدري كيف يل
َ
(�أي الرجوع) بعد الورود .فقال
امل�سلمون� :صحبكم اهلل وردكم
�إلينا ���ص��احل�ين ...فقال ابن
رواحة معرباً عن حبه لل�شهادة
والرغبة يف لقاء ربه:
ل �ك �ن �ن��ي �أ�� � �س� � ��أل ال ��رح� �م ��ن مغفرة
و� �ض��رب��ة ذات ف� ��رع ي �ق ��ذف الزبدا
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�أو ط �ع �ن��ة ب � �ي� � ّ
�دي ح � � ��ران جمهزة
ب �ح��رب��ة ت �ن �ف��ذ الأح� ��� �ش ��اء والكبدا
ح � �ت� ��ى ي � �ق� ��ول� ��وا �إذا م � � � ��روا على
غاز وقد ر�شدا
جدثي يا �أر�شد اهلل من ٍ
يقول ال�شيخ علي ال�شربجي
يف كتابه مهارات يف ال�سرية
النبوية تعليقاً على هذا املوقف:
« يا �سبحان اهلل ،ما الذي كان
ي�شغل لب هذا ال�صحابي القائد
وهو يودع �أ�صحابه� ،أين الأهل
والأحباب والأم��وال والأزواج،
�إنهم كانوا جميعاً يف غيبة عن
ب��ال��ه� ،إمن��ا ك��ان ال��ذي ي�سكن
ف�ؤاده ويحرك �شجونه �إمنا هو
خ��وف ال��ن��ار ،فهل يكون بعد
وروده��ا �سالمة منها وجتاوز
لها».
وت��ؤك��د �سريته ر�ضي اهلل
عنه يف مواقف �أخ��رى �إقباله
على اهلل وحبه للجنة رغبته يف
ال�شهادة يف هذا املوقف الذي ال
يقل عظمة وروعة وغرابة عما
�سبق ،ما رواه عبد اهلل بن �أبي
بكر بن حزم قال� :سار عبد اهلل
بن رواحة يعني �إىل م�ؤتة ،وكان
زيد بن �أرقم يتيماً يف حجره،
فحمله على حقيبة رحله ،وخرج
به غازياً �إىل م�ؤتة ف�سمعه زيد
من الليل يتمثل ب�أبياته التي
قال فيها:
�إذا �أدن � �ي � �ت � �ن� ��ي وح � �م � �ل� ��ت رحلي
م � �� � �س �ي��رة �أرب� � � � � � ��ع ب � �ع � ��د احل � �� � �س� ��اء
�اك ٌذم
ف� ��� �ش� ��أن ��ك ف ��ان� �ع� �م ��ي وخ � �ل � � ِ
وال �أرج � � � � � ��ع �إىل �أه � � �ل� � ��ي ورائ� � � ��ي
وج � � � � � ��اء امل � � � ��ؤم � � � �ن � � ��ون وغ � � � � � � ��ادروين
ب� � ��أر� � ��ض ال � �� � �ش ��ام م �� �ش �ه ��ور ال � �ث ��واء
ور ّدك ك� � ��ل ذي ح � �� � �س� � ٍ�ب قريب
�إىل ال ��رح� �م ��ن م �ن �ق �ط��ع الإخ � � ��اء
ه � �ن� ��ال� ��ك ال �أب � � � � � ��ايل ط � �ل� ��ع ب� �ع � ٍ�ل
وال ن � � �خ� � ��ل �أ� � � �س� � ��اف � � �ل � � �ه� � ��ا رواء
ف��ل��م��ا ���س��م��ع��ه زي���د بكى،
فخفقه بالدرة وقال :ما عليك
يا لكع �أن يرزقني اهلل ال�شهادة،

�شعبتي الرحل.
وترجع بني
ّ
وملا حانت �ساعة ال�صفر،
واقرتب الوعد احلق ،فهذا ما
جنده فيما رواه عبد ال�سالم بن
النعمان بن ب�شري �أن جعفر بن
�أبي طالب حني ا�ست�شهد دعا
النا�س عبد اهلل بن رواحة وهو
يف جانب الع�سكر فتقدم فقاتل،
وقال خماطباً نف�سه:
ي � � ��ا ن � �ف � �� ��س �إال ت� �ق� �ت� �ل ��ي مت ��وت ��ي
�صليت
ه � ��ذا ح� �ي ��ا� ��ض امل � � ��وت ق� ��د
ِ
وم � � � � � ��ا مت� � � �ن� � � �ي � � � ِ�ت ف � � �ق � � ��د ل � �ق � �ي � � ِ�ت
�إن ت� �ف� �ع� �ل ��ي ف� �ع� �ل� �ه� �م ��ا ُه � ��دي � � ِ�ت
�شقيت
�رت ف� � �ق � ��د
ِ
و�إن ت � � � � ��أخ� � � � � ِ
ثم ق��ال :يا نف�س �إىل �أي
�شيء تتوقني �إىل فالنة امر�أته
فهي طالق ،و�إىل فالن وفالن
غلمان ل��ه فهم �أح���رار ،و�إىل
عج ٍف (ا�سم ب�ستان له) فهو
مِ َ
هلل ور�سوله ثم قال:
ي ��ا ن �ف ����س م ��ا ل� � ِ�ك ت �ك��ره�ي�ن اجلنة
�أق � � � � �� � � � � �س� � � � ��م ب� � � � � � � � ��اهلل ل� � �ت� � �ن � ��زل� � �ن � ��ه
ط� � � � ��ائ � � � � �ع� � � � ��ة �أو ل � � �ت � � �ك� � ��ره � � �ن� � ��ه
ف � � �ط� � ��امل� � ��ا ق � � � ��د ك � � �ن� � ��ت مطمئنة
ه� � ��ل �أن � � � � ��ت �إال ن� �ط� �ف ��ة يف �شنة
ق ��د �أج� �ل ��ب ال �ن��ا���س و� � �ش ��دوا الرنة
ومل��ا ن��زل ر���ض��ي اهلل عنه
للقتال طعن ،فا�ستقبل الدم بيده
فدلك به وجهه ،ثم �صرخ بني
ال�صفني ،فجعل يقول  :يا مع�شر
امل�سلمني ذبوا عن حلم �أخيكم،
فجعل امل�سلمون يحملون على
العدو حتى يحوزونه ،فلم يزالوا
كذلك حتى مات مكانه ر�ضي
اهلل عنه .قال ابن ا�سحاق :ملا
�أ�صيب القوم ،قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم فيما
بلغني �أخذ زيد بن حارثة الراية
فقاتل بها حتى قتل �شهيدا ،ثم
�أخذها جعفر بن �أب��ي طالب
فقاتل حتى قتل �شهيدا ،ثم
�صمت ر�سول اهلل �صلى اهلل

عليه و�سلم حتى تغريت وجوه
الأن�صار ،وظنوا �أنه قد كان يف
عبد اهلل بن رواحة ما يكرهون،
فقال  :ثم �أخذها عبد اهلل بن
رواحة فقاتل حتى قتل �شهيدا،
ثم رفعوا يل يف اجلنة على �سرر
م��ن ذه��ب ،ف��ر�أي��ت يف �سرير
عبد اهلل ب��ن رواح���ة ازوراراً
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عن �سريري �صاحبيه ،فقلت
عم ه��ذا ؟ فقيل يل  :م�ضيا
وتردد عبد اهلل بع�ض الرتدد
ثم م�ضى.
ويف رث����اء ه���ذه الع�صبة
املباركة من �شهداء ال�صحابة
امليامني يوم م�ؤتة يقول �شاعر
الر�سول ح�سان بن ثابت ر�ضي
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اهلل عنه :
ت � � ��أوب � � �ن� � ��ي ل � �ي � ��ل ب � � �ي �ث��رب �أع � �� � �س ��ر
وه � ��م �إذا م ��ا ن � � � ّوم ال� �ن ��ا� � ُ�س �أع�سر
ف�ل��ا ي� �ب� �ع ��دن اهلل ق �ت �ل��ى تتابعوا
مب ��ؤت��ة منهم ذو اجل�ن��اح�ين جعفر
وزي� � � ��د وع � �ب� ��د اهلل ح �ي��ن تتابعوا
ج �م �ي �ع� ً�ا و�أ� � �س � �ب� ��اب امل �ن �ي ��ة تخطر
غ � ��داة م �� �ض��وا ب��امل ��ؤم �ن�ي�ن يقودهم
�إىل امل � � ��وت م �ي �م ��ون امل �ن �ي ��ة �أزه � ��ر
ف�صار مع امل�ست�شهدين ثوابه جنان
وم � � �ل � � �ت� � ��ف احل� � � � ��دائ � � � � ��ق �أخ� � ��� � �ض � ��ر
ونختم بهذا اخل�بر الطريف
ع��ن �أب��ي ال���درداء ر�ضي اهلل
عنه الذي ميدح فيه ابن رواحة
ويذكره بخري قال� :أعوذ باهلل
علي يوم ال �أذكر عبد
�أن ي�أتي ّ
اهلل بن رواحة ،كان �إذا لقيني
مقب ً
ال �ضرب بني ثديي و�إذا
لقيني مدبراً �ضرب بني كتفي
ث��م ي��ق��ول :ي��ا ع��ومي��ر اجل�س
فلن�ؤمن �ساعة ،فنذكر اهلل ما
�شاء ،ثم يقول :يا عومير ،هذه
جمال�س الإميان.
فنعم ال�صحابي عبد اهلل بن
رواحة �شاعراً جميداً يدافع عن
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم،
ويعلي من �ش�أنه ،و�ش�أن الدين
الذي جاء به ،ويُ�سمع امل�شركني
ما يغيظهم وي�سفه عقيدتهم
ويبني زيغهم ،ويف�ضح باطلهم.
ونعم عبد اهلل �صاحباً يدعو
�إىل اخلري ويحث عليه رفاقه
و�أحبابه وي�شجعهم على الذكر
والت�سبيح والتحميد وتقوية
الإميان وطاعة الرحمن .ونعم
ال�شهيد عبد اهلل بن رواحة
ال مقداماً
قائداً �شجاعاً وبط ً
مل يثنه ر�ؤية �أخويه زيد وجعفر
وقد �سالت دما�ؤهما ومتزقت
�أ�شال�ؤهما قبله من �أن يتقدم
وي��ث��ب��ت ك��م��ا ث��ب��ت��وا وي�ضحي
كما �ضحوا ر�ضي اهلل عنهم
�أجمعني.

من رموز الحرية

وفلسفة الالعنف

م � �ب � ��ادئ غ � ��ان � ��دي ف � ��ي «ال �ل��اع � �ن � ��ف» ت �ن �ت �ص��ر ل�ل�إن �س��ان
ان � �ط�ل��اق� ��ا م � ��ن ف �ل �س �ف ��ة ال � �س� ��ات � �ي� ��اغ� ��راه� ��ا واأله� �ي� �م� �س ��ا
ميسون يحيى

غاندي ...يُ عرف يف جميع �أنحاء العامل بـ«املهامتا» التي تعني باللغة ال�سن�سكريتيّ ة الروح العظيمة ،يُ لقب ب�أبو الأمة الهندية ،ويحتفل
ال�شعب الهندي �سنويا بيوم ميالده ويعتربونه عطلة وطنية ر�سمية تكرميا لروحه ،وعامليا ي�سمى يوم ميالده باليوم الدويل لالعنف.
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�إنه م�ؤ�س�س �سيا�سة الن�ضال
الالعنفي وداع��ي��ة املقاومة
ال�سلمية التي نذر حياته يف
�سبيل ن�شرها يف العامل ...
خا�ض م�سرية كفاح طويلة
و�شاقة �ضد التمييز العن�صري
يف جنوب �أفريقيا �أوال ثم يف
بلده الهند التي كانت خا�ضعة
لال�ستعمار الربيطاين �أي�ضا
فح�صلت بف�ضل �سيا�سته على
ا�ستقاللها لي�صبح غاندي
الزعيم الأكرث �شعبية ،وذلك
ب�سبب �سيا�سة «الالعنف» التي
�أ�س�سها منهجا ملهما للح�صول
على احلقوق واحل��ري��ات يف
خمتلف �أنحاء العامل.
فما الأ�س�س التي ارتكزت
عليها ه���ذه ال�سيا�سة وما
ال�سبل التي اتبعها غاندي
لتطبيقها وحتقيق �أغرا�ضها
والغاية منها؟
مل يكن املهامتا غاندي هو
الذي اكت�شف مبد�أ الالعنف،
ولكنه هو املطبق الأول له يف
املجال ال�سيا�سي.
ف��ه��ذا امل���ب���د�أ ي��رج��ع يف
�أ�صوله �إىل فل�سفة هندية
قدمية ا�ستلهم منها غاندي
م��ن��ه��ج��ه ����س���واء يف حياته
اخلا�صة �أو يف ن�ضاله �ضد
التمييز العن�صري واالحتالل
الربيطاين لبالده.
ترتكز هذه الفل�سفة على
مبد�أين �أ�سا�سيني هما :الـ
«�أهيم�سا»  Ahimsaوهو
م��ب��د�أ االمتناع ع��ن �أذى �أي
خملوق �سواء كان كائنا حيا
�أو ج��م��ادا بح�سب عقيدة
اجلانتيني الهندية القدمية.
�أما املبد�أ الآخر فيتمثل
مبفهوم الـ «ال�ساتياغراها»
التي تعني «ق��وة احلقيقة»،
وق��د �أق�سم غاندي على �أن
يتكلم احلقيقة ،ودعا �إىل �أن
يفعل الآخ��رون ال�شيء ذاته،

غاندي يغزل الن�سيج مبغزل بدائي

الالعنف ل��دى غ��ان��دي يتنافى م��ع اجل�بن واالستسالم
ت � � � ��أث � � � ��ره ب � � �ف � � �ك � ��رة ال � � �ع � � �ص � � �ي � ��ان امل � � � ��دن � � ��ي ق� � � � � � ��اده إل � ��ى
حت � � ��دي االس � �ت � �ع � �م� ��ار ال � �ب ��ري � �ط ��ان ��ي وحت � ��ري � ��ر ال �ه �ن ��د
و�أوج��ز ر�ؤيته لل�ساتياغراها
يف �أنها «ت�سعى �إىل ت�صفية
العداوات».
وك���ان ي���رى فيها موقفا
�أ�سا�سيا يف الق�ضايا الإن�سانية
ويعتربها حال �شامال جلميع
النزاعات.
يقول الكاتب الربيطاين
تيموثي ف��ل��ن��درز «بالن�سبة
لغاندي ،مل يكن يهم �إن كان
املتعادون هم ح��زب امل�ؤمتر
الهندي واحلكم الربيطاين� ،أو
جمموعة من القرويني اَّ
وملك
الأرا�ضي� ،أو زوج وزوجة ،وكان
يعتقد �أن��ه ميكن ا�ستخدام
ال�ساتياغراها من قبل الأفراد

ومن قبل املجتمعات املحلية
�أي�ضا ،كما ميكن ا�ستخدامها
يف الق�ضايا ال�سيا�سية كما يف
ال�ش�ؤون املنزلية« .فقابليتها
ال�شاملة للتطبيق برهان على
دميومتها ومناعتها».
وقد �أكد الفيل�سوف الهندي
راده��ا كري�شنان (- 1888
� )1975أن «ن�ضال غاندي
لتحرير الهند مل يقرتن ب�أي
�شعور باحلقد نحو بريطانيا،
فقد ك��ان م�ؤمنا ب�أنه علينا
�أن نبغ�ض اخلطيئة ولي�س
اخلاطئ...كما كان متيقنا ب�أنه
�إمنا ي�ؤدي خدمة للربيطانيني
مب�ساعدتهم على الت�صرف

غاندي خالل ا�ستقباله من عامالت م�صنع الن�سيج ،النك�شري  -اجنلرتا ١٨٣١م
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با�ستقامة حيال الهند».
وه�����ذا م���ا دف����ع امل������ؤرخ
ال�بري��ط��اين �أرن��ول��د توينبي
(� )1975 – 1889إىل
القول الحقا �إن «غاندي مل
يحرر الهند فح�سب ،بل حرر
بريطانيا العظمى �أي�ضا».
مفهوم غاندي لـ«العنف»
ق��د ي��ت��ب��ادر �إىل الذهن
�أن م��ب��د�أ ال�لاع��ن��ف الذي
ارتكزت عليه �سيا�سة غاندي
يف املقاومة تعني نوعا من
اال�ست�سالم �أو موقفا �سلبيا
يف مواجهة عدو �أكرث �شرا�سة
وبط�شا وميال �إىل العنف ،لكن
احلقيقة غري ذلك متاما.
�إن ال�ساتياغراها التي
اعتمد عليها يف ن�ضاله تقوم
على �أ�س�س دينية و�سيا�سية
واق��ت�����ص��ادي��ة يف �آن واحد
وملخ�صها ال�شجاعة واحلقيقة
والالعنف ،وتهدف �إىل �إحلاق
الهزمية باملحتل عن طريق
الوعي الكامل والعميق بخطره
املحدق وتكوين قوة قادرة على
مواجهته بالالعنف �أوال ثم
بالعنف �إذا مل يوجد خيار
�آخر.
فعلى الرغم من �أن غاندي
كان يرى �أن« :الالعنف هو
�أعظم قوة متوفرة للب�شرية..
و�أنها �أق��وى من �أق��وى �سالح
دمار �صنعته براعة الإن�سان»،
�إال �أن���ه ���ش��دد على �ضرورة
مواجهة الظلم واال�ستبداد،
حفاظا على الكرامة الإن�سانية
ال��ت��ي ك��ان ي�ضعها ف��وق �أي
اعتبار ،وه��ذا هو الأ�سا�س
الذي ارتكز عليه يف كفاحه
الطويل.
�إن املرء بر�أي غاندي البد
�أن يقف يف وج��ه املعتدي،
و�إال ف�إنه يكون قد دخل يف
لعبته ،و�ساهم يف حتقيق م�آربه
ال�شريرة ،وخ�ضع لعنفه عن

من رموز الحرية
بالدة �أو جنب ،وبالتايل يكون
ق��د ف��ق��د �إن�سانيته و�سمح
للمعتدي بالتمادي يف موقفه
اللإن�ساين».
من جهة �أخرى �أكد غاندي
�أن اخلنوع للظلم لي�س نقي�ض
احلقد ،كما قد يُ َظن ،بل على
العك�س فكثريا ما يثري لدى
اخلانع قدرا كبريا من احلقد
الدفني ،كون النقمة ترتاكم
لديه دون �أن تتاح لها فر�صة
الت�صريف عرب عمل ي�سمح
لها بالتنفي�س ع��ن ذاتها».
وكان يقول�« :إذا احتفظنا ب�سم
احلقد يف �أنف�سنا مع االدعاء
ب�أننا ال نريد �أن ننتقم ،ف�إن
�سمنا يرتد علينا ويقودنا �إىل
الهالك».
وك����ان ي����ؤك���د دائ���م���ا �أن
«ال�ضعف واخل�����ض��وع كثريا
ما يرافقهما قدر من احلقد
�أكرب من الذي يرافق هجوما
معاك�سا �سافرا» ،ولهذا فقد
حذر من املوقف الذي يقت�صر
فيه الالعنف على الظاهر
اجل�سدي يف حني �أن العنف
يت�آكل داخل املرء.
نقي�ض اجلنب
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى كان
غاندي م�ؤمنا ب�أنه «ال ميكن
للمرء �أن يكون العنفيا حقا
و�أن يبقى �سلبيا �أمام املظامل
االجتماعية».
وم��ن ه��ذا املنطلق ف�إن
الالعنف احلقيقي بر�أيه «ال
يوجد عند من هو عاجز عن
ا�ستعمال العنف للدفاع عن
حقوقه امل�شروعة ومقد�ساته،
بل يوجد عند من هو قادر
على ه��ذا اال�ستعمال ،لكنه
يتخلى طوعا عن قدرته هذه
ليبلغ �أعلى مرتبة من ال�سمو
الإن�ساين».
فالالعنف بنظره «�شيمة
الأقوياء ولي�س �شيمة ال�ضعفاء

غاندي مع �شاريل �شابلن عام 1931

املغلوبني على �أم��ره��م ،وقد
خل�ص ر�ؤيته تلك بقوله« :ال
مي��ك��ن تعليم ال�لاع��ن��ف ملن
يخاف املوت ،وال ميلك طاقة
املقاومة ...فقبل �أن ي�صبح
املرء ق��ادرا على الدخول يف
الالعنف عليه �أوال �أن يتعلم
�أن يقاوم ،حتى املوت � -إذا
اقت�ضى الأم���ر ،يف ك��ل مرة
يحاول فيها �أحد املعتدين �أن
ي�سيطر عليه بالقوة».
وك������ان ي���ق���ول �أي�������ض���ا:
«ال�لاع��ن��ف ه��و على نقي�ض
اجلنب ،ولو مل يكن من خيار
�إال بني العنف واجلنب ،فالعنف
�أوىل باالختيار� ...إن اجلبان
ال ي�سعه �أن يفهم الالعنف
وميار�سه على حقيقته ،بل
�إن��ه ي�شوهه حم��وال �إي��اه �إىل
هروب وا�ست�سالم ،يف حني �أن
الذي ميار�س العنف قابل لأن
يتجاوزه �إىل الالعنف .ذلك
�أن الالعنف الأ�صيل يفرت�ض
عند املرء القدرة على مقاتلة
اخل�صم ،ولكنه يتجاوز هذه
القدرة �إىل م�ستوى �أرقى من
البطولة».
كفاحه يف جنوب �أفريقيا
يف جنوب �إفريقيا بد�أت
مرحلة كفاح غاندي ال�سلمي،
فدعوته �إىل فل�سفة الالعنف
مل تنطلق دفعة واح���دة وال
ك��م��ب��ادئ ن��ظ��ري��ة كح�صيلة
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لتدينه وقراءاته ،بل عمل على
ن�شرها منذ وجوده يف «ناتال»
بجنوب �أفريقيا التي قدم �إليها
ع��ام  1893بعد عودته من
بريطانيا ودرا�سته القانون،
وكان يف نيته العمل باملحاماة
والبقاء مدة عام واحد فقط،
لكن �أو�ضاع اجلالية الهندية
البائ�سة هناك جعلته يعدل
ع��ن ق���راره وب��ق��ي  22عاما
ق�ضاها يف معارك متوا�صلة
يف مواجهة حتديات التفرقة
العن�صرية.
ك��ان��ت ج��ن��وب �أفريقيا
م�ستعمرة بريطانية كالهند،
وف��ي��ه��ا ال��ك��ث�ير م��ن العمال
الهنود الذين كانوا يقا�سون
�شتى �أن��واع الظلم والتمييز،
م��ا دف��ع غ��ان��دي �إىل اتخاذ
ق��راره بالدفاع عن حقوقهم
�أم��ام ال�شركات الربيطانية
التي كانوا يعملون فيها ،وكان
يت�أثر م��ن م�شاهد التمييز
العن�صري التي ك��ان يتبعها
البي�ض �ضد الأفارقة �أ�صحاب
ال��ب�لاد الأ���ص��ل��ي�ين� ،أو �ضد
الفئات امللونة الأخرى ،فقرر
الت�صدي لهذه املظامل ب�أ�سلوب
الع��ن��ف��ي ،ب��داي��ة م��ن حترير
�آالف العرائ�ض وتوجيهها
�إىل ال�سلطة البي�ضاء ،ثم
قام بتنظيم «امل�ؤمتر الهندي»
و�أ���س�����س �صحيفة (ال����ر�أي
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الهندي) التي �صدرت باللغة
الإجن��ل��ي��زي��ة وب��ث�لاث لغات
هندية �أخرى ،بعد ذلك �أن�ش�أ
م�ستعمرة زراعية �صغرية مع
جمموعة من �أ�صدقائه حتت
غ��ط��اء االب��ت��ع��اد ع��ن �صخب
امل���دن وت��ل��وث��ه��ا ،وع���ن طمع
وك��راه��ي��ة وح��ق��د الب�شر يف
امل��دن ،فان�سحب الهنود من
امل��دن الرئي�سية ،ما �أ�صاب
الأع���م���ال ال�صناعية فيها
بال�شلل التدريجي.
وبف�ضل معرفته بالقوانني،
متكن غاندي من �إلغاء قانون
�سنته ال�سلطات الربيطانية
حل���رم���ان ال��ه��ن��ود م���ن حق
الت�صويت ،ومن تغيري ما كان
يعرف بـ«املر�سوم الآ�سيوي»
ال���ذي ي��ف��ر���ض ع��ل��ى الهنود
ت�سجيل �أنف�سهم يف �سجالت
خ��ا���ص��ة ،ك��م��ا جن��ح يف ثني
احل��ك��وم��ة ال�بري��ط��ان��ي��ة عن
عزمها حتديد الهجرة الهندية
�إىل جنوب �أفريقيا.
وبعد ع�شرين عاما من
الكفاح ،حققت حركة الالعنف
التي قادها يف جنوب �أفريقيا
ال��ن�����ص��ر واحل���ي���اة الكرمية
للهنود.
ن�ضاله يف الهند
اتخذت �سيا�سة الالعنف
ال���ت���ي اع���ت���م���ده���ا غاندي
يف ���ص��راع��ه م��ع ال�سلطات
ال�بري��ط��ان��ي��ة ح�ي�ن عودته
�إىل الهند ع��ام  1915عدة
�أ�ساليب لتحقيق �أغرا�ضها،
م��ن��ه��ا ال�����ص��ي��ام واملقاطعة
واالعت�صام والع�صيان املدين
والإ�ضرابات ،والأهم هزمية
اخل��وف الداخلي والإ�صرار
على التحدي حتى ل��و كان
الثمن هو ال�سجن �أو املوت.
وكان يردد با�ستمرار�« :إنني
مقتنع متاما ب�أن ال �أحد يفقد
حريته �إال ب�سبب �ضعفه الذاتي

 ...م�ستحيل على �أية حكومة،
مهما بلغت يف اال�ستبداد �أن
تبقى يف احلكم �إال مبوافقة
املحكومني� .صحيح �أن امل�ستبد
كثريا ما ينتزع لنف�سه بالقوة
موافقة ال�شعب .لكن ،حاملا
يتجاوز املحكومون خوفهم من
الطاغية ،ينهار حكمه».
ومن هنا ،كانت لفل�سفته
يف الن�ضال الالعنفي �أبعاد
ك��ث�يرة ح��ي��ث خ��ا���ض كفاحا
مريرا �ضد الظلم االجتماعي
من جهة ،و�ضد اال�ستعمار
من جهة �أخ���رى ،وق��د اهتم
ب�شكل خا�ص مب�شاكل العمال
والفالحني واملنبوذين ،ما دفعه
�إىل البدء ب�صيام حتى املوت
احتجاجا على م�شروع قانون
يكر�س التمييز يف االنتخابات
�ضدهم ،الأم���ر ال��ذي �أرغم
الزعماء ال�سيا�سيني والدينيني
ع��ل��ى ال��ت��ف��او���ض والتو�صل
�إىل «ات��ف��اق��ي��ة ب��ون��ا» التي
ق�ضت ب��زي��ادة ع��دد النواب
«املنبوذين» و�إلغاء نظام التمييز
االنتخابي.
م�سرية امللح
وامل��ث��ال الآخ���ر ل�سيا�سة
الالعنف يف املقاومة الذي
انتهجها غ��ان��دي متثلت يف
حتديه للقوانني التي كانت
حت�����ص��ر ا����س���ت���خ���راج امللح
بال�سلطات الربيطانية ،فقاد
م�سرية �شعبية توجه بها �إىل
البحر ال�ستخراج امللح ُعرفت
مب�سرية امللح ال�شهرية التي
�أوقعت �سلطات اال�ستعمار يف
م�أزق ،و�أرغمتها على الدخول
يف مفاو�ضات مت على �أثرها
�إن���ه���اء ال��ع�����ص��ي��ان ،وتو�صل
ال��ط��رف��ان �إىل ح��ل و�سط،
وتوقيع «معاهدة دلهي» عام
.1931
�سالح املقاطعة
�آمن غاندي ب�أن املقاطعة

داف � � � � � � ��ع ع � � � ��ن امل� � �ض� � �ط� � �ه � ��دي � ��ن ودع � � � � � � ��ا إل � � � � ��ى ح � �ص� ��ول
األق �ل �ي��ة امل �س �ل �م��ة ع �ل��ى ح �ق��وق �ه��ا ف ��دف ��ع ح �ي��ات��ه ثمنا

غاندي يف داندي ،1930 ،م�سرية امللح

ال��ت��ج��اري��ة ورق���ة راب��ح��ة يف
هزمية امل�ستعمر الربيطاين،
فبد�أ باملن�سوجات وقاد حملة
مقاطعة املالب�س امل�ستوردة
منه من �أجل حترير االقت�صاد
ال��وط��ن��ي ،خم�ص�صا �أرب���ع
�ساعات يوميا لين�سج بنف�سه
ق��م��ا���ش��ا ع��ل��ى م��غ��زل يدوي
ك���ي ي�����ص��ب��ح ق����دوة للنا�س،
في�ستخدمون ما ت�صنعه �أيديهم
م��ن قما�ش ب��دائ��ي ب��دال من
�شرائهم الب�ضائع الربيطانية
وقد �أف�ضت هذه الطريقة يف
النهاية �إىل �إ�صابة �صناعة
الن�سيج االجنليزية يف مقتل.
وب��دع��وت��ه لأب��ن��اء �شعبه
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ب������أن« :ك���ل���وا م���ا تنتجون،
وال���ب�������س���وا م����ا ت�صنعون،
وق��اط��ع��وا ب�ضائع العدو»،
ات�سع نطاق ال��روح الوطنية
بينهم فلج�أوا يف مقاطعتهم
ال�سلمية �إىل �أ�ساليب كثرية،
منها االمتناع عن ا�ستخدام
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية من
بنوك و�شركات ،واالنقطاع
ع��ن ال��ع��م��ل يف م�ؤ�س�سات
احلكومة الربيطانية ،ومقاطعة
منا�سباتها واحتفاالتها ،ورد
م��ا ح�صلوا عليه منها من
�أو�سمة و�شهادات ومكاف�آت،
وهجر مدار�سها ومعاهدها
وم��راك��زه��ا ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
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تنظيم امل�سريات ال�صامتة،
ورفع الأع�لام ال�سوداء على
املباين ،وت�شكيل جلان جمع
التربعات لدعم املحتاجني
واملت�ضررين من االنقطاع عن
العمل.
تكتيك ن�ضايل
ولكن ملاذا اختار غاندي
الن�ضال ال�سلمي؟ عن هذا
ال�������س����ؤال ي��ج��ي��ب حفيده
راجموهان غاندي قائال« :لقد
ت�أثر جدى كثريا ب�أفكار الكاتب
الأمريكي دافيد تورو� ،صاحب
ف��ك��رة «ال��ع�����ص��ي��ان امل���دين».
ومثله ،كان يعتقد �أن املواطنني
لهم احلق والواجب يف ع�صيان
القوانني الال�أخالقية».
وبالنتيجة ك��ان غاندي
يرى �أن الن�ضال ال�سلمي هو
التكتيك الن�ضايل الوحيد
املحتمل �ضد الإمرباطورية،
فقد كان يعلم �أن كل حركة
م�سلحة يف م��واج��ه��ة القوة
الع�سكرية الربيطانية م�آلها
الف�شل.
الزعيم الروحي للهند
وه���ب ال��زع��ي��م الهندي
املهامتا غاندي حياته لن�شر
�سيا�سة املقاومة ال�سلمية �أو
الالعنف وا�ستمر على مدى
�أكرث من خم�سني عاما يب�شر
بها ،ويف �سنوات حياته الأخرية
زاد اهتمامه ب��ال��دف��اع عن
حقوق الأقلية امل�سلمة ،وت�أمل
النف�صال باك�ستان ،وحزن
لأعمال العنف التي �شهدتها
ك�شمري ودع��ا الهندو�س �إىل
احرتام حقوق امل�سلمني مما
�أثار حفيظة بع�ض متع�صبيهم
ف�أطلق �أح��ده��م ر�صا�صات
قاتلة عليه �أودت بحياته عن
عمر ناهز  79عاما.

ترجمــــة

بيرت لينهاردت

غالف الكتاب

ف � � � � � � � � � ��ي ك� � � � � � � � �ت � � � � � � � ��اب ف � � � � � � � ��ري � � � � � � � ��د م � � � � � � � � � ��ن ن� � � � ��وع� � � � ��ه

رؤية انجليزية عن الكويت
يف أوائل الخمسينيات
د .طارق عبداهلل فخرالدين

م�شوق ي�ضم خواطر
قبل �أ�سابيع قليلة �صدر كتاب
ّ
���ش��اب اجن��ل��ي��زي ع��ن ال��ف�ترة ال��ت��ي ق�ضاها يف مدينة
ال��ك��وي��ت وج���زي���رة فيلكا ب�ين ع��ام��ي .1953-1955
وكتبخواطرهيفحوايل42ر�سالةبعثبها�إىل�أهلهيفاجنلرتا
وتر�سم هذه الر�سائل بع�ض مالمح ال�شخ�صية الكويتية
ً
جانبا من
وعاداتها منذ �أكرث من �ستة عقود ،كما ت�صف
تفا�صيل املعي�شة يف جزيرة فيلكا ،عالوة على لقاءات كاتبها
مع حاكم الكويت وبع�ض �شيوخها وم�س�ؤوليها – وتقييمه
لعدد من ال�شخ�صيات االجنليزية املقيمة يف البالد �آنذاك.
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الكتاب والكاتب
الكت���اب ه���و «ر�سائ���ل من
الكوي���ت ،»1955 - 1953
والذي �صدر م�ؤخراً يف �إ�صدارين
منف�صل�ي�ن باللغت�ي�ن العربي���ة
واالجنليزية عن مركز البحوث
والدرا�سات الكويتية.
والكات���ب هو بيرت لينهاردت
ال���ذي �أ�صب���ح �أ�ست���اذ عل���م
الأنرثوبولوجيا بجامعة �أوك�سفورد
حتى وفاته يف عام .1986

وجاء يف الإ�صدارين ت�صدير
بقل���م رئي����س املرك���ز الأ�ستاذ
الدكتور عبداهلل يو�سف الغنيم
مبين���اً �أهمي���ة الر�سائ���ل التي
تق���دم «تف�صي�ل�ات دقيقة قد
ال يعب�أ بها �أهل البالد �أنف�سهم
لتعودهم عليها ،ولأنها يف زمنها
ال متث���ل �أمراً غريب���اً ي�ستحق
الت�سجيل».
وي�ضيف د .الغنيم « :ي�أتي
ه���ذا الكت���اب ال���ذي يت�ضمن
جمموعة م���ن الر�سائ���ل التي
�أر�سله���ا» بيرت لينه���اردت» من
فيل���كا ليكون واح���داً من تلك
امل�صادر الت���ي ميكن االعتماد
عليه���ا يف معرف���ة جان���ب من
احلياة االجتماعية يف الكويت،
ويف جزي���رة فيل���كا على وجه
التحديد».
كما يت�ضمن الكتاب مقدمة
م�ستفي�ض���ة ملحق���ق الر�سائ���ل
وحمرره���ا الدكت���ور �أحم���د
ال�شاه���ي الأ�ست���اذ يف جامعة
اوك�سف���ورد والذي بني اهتمام
لينه���اردت بالكويت من خالل
كتابه «وجهات متباينة  :الكويت
يف خم�سينيات القرن الع�شرين
جمتم���ع يف دوام���ة التغي�ي�ر»،
وكذلك من خالل التوا�صل مع
الط�ل�اب الكويتيني يف جامعة
اوك�سف���ورد يف �أوائل �ستينيات
القرن الع�شرين وكان من بينهم
املرحوم عبدالعزيز ال�صرعاوي،
واملرح���وم جا�س���م احلمي�ضي،
�إىل جان���ب عب���داهلل النيباري
�أمد اهلل يف عمره.
وقب���ل ذل���ك ،يف بداي���ات
خم�سيني���ات ذل���ك الق���رن،
تع���رف لينه���اردت يف اجنلرتا
عل���ى كل م���ن املرح���وم حامد
عبدال�سالم �شعي���ب واملرحوم
جا�سم القطامي.
�أم���ا يف �أثن���اء وج���وده يف

«رس ��ائ ��ل م ��ن ال �ك��وي��ت» ل�ل�م��ؤل��ف ب�ي�ت��ر ل �ي �ن �ه��اردت ،س �ج��ل ش �ي��ق ل �ص��ور م ��ن الكويت
م� �ن ��ذ أك � �ث ��ر م � ��ن ن� �ص ��ف ق� � ��رن ب ��أس � �ل ��وب س� �ل ��س ال ي �خ �ل ��و م � ��ن ال �ف �ط �ن ��ة وال� �ظ ��راف ��ة
تفصيالت دقيقة ول �ق��اءات م��ع عِ � ْ�ل�ي��ة ال�ق��وم وم�ق��اب�لات م��ع اث�ن�ين م��ن ح�ك��ام الكويت
الكوي���ت ،فلق���د تع���رف عل���ى
ع���دد كب�ي�ر م���ن ال�شخ�صيات
�شملت نطاقاً وا�سعاً من �أطياف
املجتمع ،ابتدا ًء بحاكم الكويت
الأمري الراحل ال�شيخ عبداهلل
ال�سامل ال�صباح و�إنتها ًء ب�صيادي
الأ�سم���اك الب�سطاء يف جزيرة
فيل���كا وتعك����س ر�سائل���ه عمق
مودته للكويت و�شعبها.
ـ ـ مقابلته لل�شيخ عبداهلل
ال�سامل
يف �أخ���ر �شهر يناير1954
كت���ب بي�ت�ر ر�سال���ة �إىل �أخيه
غودفري يخربه فيها �أنه قابل
يف �صب���اح ذلك الي���وم ال�شيخ
عب���داهلل ال�سامل ولقد رتب له
هذه املقابلة ابن احلاكم ال�شيخ
خالد العبداهلل ال�سامل .وي�صف
بيرت هذا اللقاء  »:يف �صبيحة
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ه���ذا اليوم ذهب���ت �إىل مكتب
عبدال�سالم �شعيب ( مدير �إدارة
اجلمارك واملواينء) الذي ات�صل
هاتفياً ب�سكرتري احلاكم وذكر
له عن وج���ود طالب اجنليزي
�صدي���ق ال�شي���خ خالد ويرغب
يف مقابلة احلاكم وبعد ن�صف
�ساعة ذهبنا ،ومررنا بعدد من
احلرا�س الذين يحملون البنادق
ذات احل���راب املنت�صبة ،وهي
بالطبع لي�ست لأغرا�ض الزينة
البحتة.وجل�سنا يف الردهة لوقت
ق�صري ،ثم دخلنا غرفة �صغرية
كان احلاكم يجل�س فيها وحيداً
خل���ف مكتب���ه .ولق���د �أم�ضينا
نحو خم�س دقائق معه� ،شربنا
خالله���ا القه���وة ث���م غادرنا».
ويف ر�سال���ة �أخ���رى يذكر بيرت
�أن���ه قاب���ل �شيخ الكوي���ت ملدة
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خم�س دقائق تقريب���اً ،وتبادال
حديث���اً ق�ص�ي�راً ح���ول جزيرة
فيلج���ة والأ�سم���اك .وي�ضيف
بيرت �أن «ال�شيخ كان �شخ�صية
لطيفة جداً .ولقد حظيت بلقاء
خا�ص معه ،ويبدو �أن هذا النوع
من اللق���اءات يفوق يف �أهميته
املتميزة تلك اللقاءات التي تتم
معه يف جمل�سه العمومي».
ـ ـ بيرت يف فيلكا
وبه���ذه الب�ساط���ة كان���ت
جت���ري الأمور يف ف�ت�رة �أوائل
اخلم�سيني���ات ،وهي الب�ساطة
التي �شدت لينهاردت لدرا�سة
املجتم���ع الكويت���ي .ولقد �أراد
�أن ينعزل يف جزيرة فيلكا لكي
يتعلم اللغة العربية ،ومكث فيها
حوايل ثالث���ة �شه���ور ،و�صف
خاللها حياته هناك ،واختالطة

ترجمــــة
ب�أه���ل اجلزي���رة .وه���و يحكي
ق�صة حدث���ت يف جمل�س �أمري
فيلكا ال�سيد �أحمد علي اخللف
الذي كان يحل م�شكلة �صغرية
ن�ش�أت بني بع�ض املدر�سني وهو
جال�س وبا�سم بهدوء� ،إذ �إنه مل
يتمك���ن �أن ي�ستخل�ص �أي �شيء
من �أط���راف اجلدل الثائر من
حول���ه ،وحتلى بال�صرب �إىل �أن
ا�ستنفد املتخا�صمون طاقتهم،
ثم قال لهم �إنه عندما كان عمه
�أمرياً للجزيرة تخا�صم مع �أحد
ال�صيادي���ن ،وذهب���ا �إىل �شيخ
الكويت لت�سوية امل�س�ألة ،يومها
ق���ال �شيخ الكوي���ت للأمري �إن
وجوده يف اجلزيرة كان بغر�ض
حكمها ،و�أن واجبه يفر�ض عليه
�أن يكون عل���ى وفاق مع �أهلها
ولي�س خما�صمتهم.
و�صل بي�ت�ر لينهاردت �إىل
الكويت يف �أوائل �شهر نوفمرب
 – 1953وكان يف ريعان �شبابه،
بهدف ق�ضاء بع�ض الوقت لإجراء
�أبحاثه الأنرثوبولوجية امليدانية
املطلوب���ة ال�ستكم���ال درا�ساته
العلي���ا يف جامع���ة �أوك�سفورد
– وهو ي�صف م�شاهداته لدى
و�صوله من اجنلرتا عن طريق
ال�ب�ر قادماً من الب�صرة ،حيث
يذكر « :وجدت �أمامي مبا�شرة
�أعم���ال تطوير املدينة اجلارية
على قدم و�س���اق خارج ال�سور
كم���ا �صادف���ت جمموعات من
العم���ال يف �سي���ارات اللوري،
و�شاهدت الأنابيب والعوار�ض
احلديدي���ة والكبائن ال�صغرية
البائ�سة امل�صنوعة من اخلو�ص
واملخ�ص�صة لإيواء العمال الذين
و�صلوا �إىل الكويت من كل مكان
يف ال�شرق» .
وبع���د �أن �سك���ن يف فندق
�شريي���ن يف ال�ش���ارع اجلدي���د

ف � � � ��ي ن � ��وف � �م � �ب� ��ر 1953
وص ��ل «ل �ي �ن �ه ��اردت» إلى
ال �ك��وي��ت إلج� ��راء أبحاثه
ً
استكماال
االنثربولوجية
لدراسته العليا في جامعة
أكسفورد ،وانتقل للعيش
ف � � ��ي ف � �ي � �ل� �ك� ��ا ،وت � ��واص � ��ل
م� ��ع أه �ل �ه ��ا وك� �ت ��ب عنهم

�صور من الكويت القدمية
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(حاليا � :شارع عبداهلل ال�سامل)
لفرتة ق�صرية اجته �إىل جزيرة
فيلكا وا�ست�أجر فيها بيتاً ووجد
له طباخ���اً من �أه���ل اجلزيرة
ا�سمه �أحمد ،وكان يذهب �إىل
�أح���د م�ساجده���ا يف ال�صباح
الباك���ر م���ن كل ي���وم حل�ضور
در����س دين���ي باللغ���ة العربية،
كما �أنه اختلط ب�أهل اجلزيرة،
الذين �أكرموا وفادته و�شاركهم
م�سراتهم و�أحزانهم ،وكتب عن
تفاعله معهم.
حماورات يف «الأرواح»
ويب���دو �أن «�أحم���د» طباخ
بيرت لينه���اردت – كان ي�صرح
لبيرت �أنه خب�ي�ر يف «الأرواح»،
مما حفز اهتم���ام بيرت بحكم
تخ�ص�ص���ه الأنرثوبولوج���ي،
فكانت جتري بينهما مناق�شات
تت�س���م بالطراف���ة دونه���ا بيرت
يف ر�سائل���ه ،ومنه���ا �أن �أحمد
ا�ستقب���ل �أح���د �أ�صدقائه ودار
بينهم���ا حدي���ث طوي���ل انتهى
ب�سج���ود ال�صدي���ق وانتحابه.
وبعد ان�صرافه ت�ساءل بيرت عما
جرى ،فقال له �أحمد �إن الرجل
كان مري�ضاً و�أن قلبه كان معت ً
ال،
كما �أن ال�شيطان يعبث بعقله.
ف�س�أله بي�ت�ر عن ال�سبب الذي

جعله يعتقد �أن قلب الرجل كان
ً
معت�ل�ا� ،إن كان واقع الأمر �أن
ال�شيطان كان يعبث يف دماغه.
رد �أحمد �أن «الأمر �سيان ،ف�إذا
معافى ف�إنه �سيكون
كان قلب���ه
ً
ً
معافى �أي�ض���ا ولكن ال�شيطان
ً
ق���د دخ���ل �إىل قلبه ث���م انتقل
�إىل عقله»!.
وعلى هذا املن���وال ،تبادل
بي�ت�ر الكثري من املحاورات مع
طباخه ح���ول مو�ضوع الأرواح
و�أنواعه���ا وكيفية التخل�ص من
ت�أثريه���ا .وين�س���ب بيرت جلوء
النا�س يف اجلزيرة �إىل االعتقاد
ب�أن م�شاكلهم نابعة من ت�سلط
الأرواح عليه���م ما هو يف واقع
الأمر �إال الهروب من الت�صريح
مب�شاكله���م العائلي���ة ،لأنه من
«العيب» احلديث عنها.
وهكذا يرينا بيرت لينهاردت
جانباً غري مدون من معتقدات
بع����ض �أه���ل فيل���كا ب���الأرواح
واخلراف���ات ،كم���ا �أن ر�سائله
على وجه الإجم���ال ت�صور يف
لقطات متفرقة طرق املعي�شة
يف جمتم���ع كان مبتعداً �آنذاك
عن التطوير املت�سارع الذي كان
�سائداً يف بقية �أنحاء الكويت.
ال�شرق والغرب على رمال
الكويت
وب�شخ�صيت���ه ال���ودودة
وب�صريته النافذة ،ا�ستطاع �أن
يتغلغ���ل �إىل خمتلف اجلوانب
االجتماعي���ة يف جمتم���ع
الكوي���ت يف زم���ن بداي���ات
نه�ضته احلديثة ،فا�ستطاع �أن
ير�سم لوحات متفرقة بكلمات
معربة ع���ن اجلان���ب الكويتي
واجلان���ب الغرب���ي الذين كانا
يعي�ش���ان على نف�س الأر�ض يف
جمتمعني حمكومني باالنعزال
ع���ن بع�ضهما بحك���م توجهات
مر�سومة بدقة.

بيرت لينهاردت على �ساحل اخلليج

رح��ل إل��ى إ م��ارات اخلليج
ول �ك �ن��ه ل��م ي�س�ت�ق��ر ف�ي�ه��ا ،
وعاد للكويت واصفا إياها
ب �ـ «م �ك ��ان م�ث�ي��ر للعجب»
وأشاد بذكاء البدو وسمى
م��دي �ن��ة األح� �م ��دي مركز
ال � � �ك � ��وي � ��ت «ال � �ن � �ف � �ط� ��ي»

وه���و ي�ص���ور الكولوني���ل
ديك�س���ون �ضمن �إط���ار �ساخر
ً
«فع�ل�ا �إن ه����ؤالء
�إذ يق���ول :
الغربيني املت�شبهني بال�شرقيني
يبدون �أكرث غرابة من ال�شرقيني
املت�شبهني بالغربيني».
بع���د ق�ض���اء ف�ت�رة تقارب
�أربعة �شهور متنق ً
ال بني مدينة
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الكويت وحمل �إقامته يف فيلكا،
غ���ادر لينه���اردت الكوي���ت يف
�أواخ���ر فرباي���ر  1954وذهب
�إىل �إم���ارات اخللي���ج ،ولكن���ه
عاد منها لزي���ارة الكويت مرة
�أخ���رى حي���ث مك���ث فيها من
الأ�سبوع الثاين من �شهر يونية
 1955وغادره���ا بعد �شهرين.
ويف هذه الزيارة الثانية ي�صف
الكويت« :وحيث �إنني جئت من
م�شيخ���ات ال�ساحل املت�صالح،
ف�إنن���ي �أجد هذا امل���كان �أكرث
مث���اراً للعجب م���ن ذي قبل».
وهو ي�صف مدينة الأحمدي بـ
«مركز الكوي���ت النفطي ،وهو
امل���كان الذي �أ�سميت���ه دائماً بـ
املع�سك���ر الربيط���اين ب�سب���ب
طبيعت���ه املتمي���زة .كم���ا �أن���ه
و�صف �سم���و الأم�ي�ر الراحل
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ال�شي���خ جاب���ر الأحمد اجلابر
ال�صباح – وال���ذي كان �آنذاك
رئي�س���اً للأمن العام يف منطقة
الأحمدي ب�أنه حر�ص على تعلم
اللغة االجنليزي���ة و�أنه الرجل
الغربي الثاين الذي ذكر له �أن
البدو يتمتعون بالذكاء ،و�أن �أول
من �أخربه بذلك هو ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان.
وبالطب���ع ت�شتمل الر�سائل
عل���ى تفا�صي���ل كث�ي�رة مثرية
لالهتم���ام ،ال يت�س���ع ل�سردها
هذا املقام ولكنها يف جمموعها
ت�ش���كل �سج ً
ال �شيق���اَ يربز لنا
�صوراً كادت �أن تن�سى يف خ�ضم
التط���ور الهائل ال���ذي �شهدته
الكوي���ت منذ �أك�ث�ر من ن�صف
قرن ،كل ذلك ب�أ�سلوب �سل�س ال
يخلو من الظرافة والفطنة.
كت���اب «ر�سائ���ل الكوي���ت»
مو�سوم بدقة مالحظات م�ؤلفه
الدكتور بيرت لينهاردت ومعزز
ب�شروحات تعك�س اجلهد الد�ؤوب
ملحرر وحمقق الكتاب د� .أحمد
ال�شاهي وهي ال�شروحات التي
تب�ي�ن �أبعاد وخلفي���ات الأفكار
الت���ي حتتويه���ا الر�سائل� ،إىل
جانب التعليق���ات والتنويهات
التي بذل فيها مرتجم الكتاب
– وه���و كات���ب ه���ذه ال�سطور
– كل جه���د ممك���ن ال�ستكمال
ال�صورة املحلية للإ�شارات التي
وردت يف ر�سائل لينهاردت �سواء
بالتلميح �أو الت�صريح.
وهو كتاب ي�ستحق االطالع
عليه بعد �أن قام مركز البحوث
والدرا�س���ات الكويتية م�شكوراً
بن�ش���ره باللغت�ي�ن االجنليزي���ة
والعربي���ة لإتاح���ة الفر�ص���ة
لقطاع وا�سع من القراء للتعرف
عل���ى �أو�ض���اع الكويت يف زمن
كانت ت�ستعد فيه للحاق بركب
احلداثة.

قراءة

وثائق
من عرص اللــؤلـؤ
ب� ��وم� �ب� ��ي ك� ��ان� ��ت م � ��ن أه� ��م
م ��راك ��ز جت � ��ارة ال �ل ��ؤل ��ؤ في
ال� �ع� ��ال� ��م وي� ��ؤم� �ه� ��ا ال �ت �ج ��ار
م � ��ن ك � ��ل أن� � �ح � ��اء اخل �ل �ي ��ج
ال�ع��رب��ي ل�ع��رض بضاعتهم
عرض وحتليل

السيد املخزجني

�صدر كتاب بعنوان «وثائق من ع�صر الل�ؤل�ؤ» للدكتور عبد اهلل
يو�سف الغنيم ،عن مركز البحوث والدرا�سات الكويتية يقع يف
وخم�س وت�سعني �صفحة من القطع املتو�سط،
(���195ص) مائة
ٍ
مقا�س (�22سم ×  ،)22يحتوي الكتاب على �سبعة مباحث ومقدمة
يبني فيها امل�ؤلف مدى اهتمامه بكل ما يتعلق مبو�ضوع «الغو�ص
على الل�ؤل�ؤ يف الكويت ومنطقة اخلليج العربي بوجه عام.
�أما مو�ضوعات الكتاب ،فهي� :سوق الل�ؤل�ؤ بعد احلرب العاملية
الأوىل ،ريادة جتارية – مكتب �صالح عثمان الرا�شد التجاري،
حا�صل بيع الل�ؤل�ؤ ملو�سم 1933م� ،صفحة من تاريخ الغو�ص على
الل�ؤل�ؤ يف البحرين ،كتابان نادران يف ح�ساب �أوزان الل�ؤل�ؤ ،الغو�ص
على الل�ؤل�ؤ يف اخلليج العربي ،وتاجر الل�ؤل�ؤ :هالل املطريي.
ثم مالحق الكتاب ،وتت�ضمن خرائط مغا�صات الل�ؤل�ؤ ،وقانون
الغو�ص ،وامل�صطلحات والألفاظ الدارجة ،والفهار�س ،وفيها:
الأعالم ،والأماكن ،وقائمة امل�صادر واملراجع .وفيما يلي عر�ض
وحتليل لأهم م�ضامني الكتاب.
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�سوق الل�ؤل ؤ�
يف املبح���ث الأول يتحدث
امل�ؤلف عن �أن مدينة «بومبي»
يف الهند كانت من املراكز املهمة
لتجارة الل�ؤل�ؤ ،وكان جتار الل�ؤل�ؤ
من الكويت والبحرين وغريهما
م���ن دول اخللي���ج يعر�ض���ون
حم�صولهم من اللآلئ يف تلك
ال�سوق التي ت�ؤ َّمها طوائف من
جتار العامل للح�صول على هذا
اجلوهر الثم�ي�ن .غري �أن تلك
التجارة كانت تتعر�ض لفرتات
م���ن الك�ساد ،نتيج���ة احلروب
�أو الأمرا����ض .ويدل���ل امل�ؤلف
على ذل���ك بذكر جمموعة من
الر�سائ���ل وج���دت ب�ي�ن وثائق
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�أ�سرة «اخلالد» الكرمية ،منها
ر�سال���ة م�ؤرخ���ة يف  26م���ن
رجب 1333هـ  9( -من يونيو
1915م) ،وه���ي موجه���ة �إىل
املرحوم فه���د اخلالد و�إخوانه
ومن التاج���ر املعروف املرحوم
عبد اللطيف العبد الرزاق يف
بومب���ي ،يخربه فيه���ا �أن حال
ال�سوق واق���فِ ،
وه َّمة التجارة
فات���رة ،و�أنه ال يظن �أن ال�سوق
�سيك���ون يف حت�س���ن مادام���ت
احل���رب قائم���ة ،وه���و يق�صد
احلرب العاملية الأوىل.
كم���ا و�صلت م���ن البحرين
املرك���ز الث���اين ل�س���وق الل�ؤل�ؤ
يف ال�ش���رق ر�سالت���ان من عبد

قراءة
الرحم���ن ب���ن حمم���د الزياين
وعلي بن �إبراهيم الزياين� ،إىل
فه���د اخلال���د و�إخوانه (حمد
اخلالد) الأوىل بتاريخ  10من
املح���رم 1337ه���ـ  16 -م���ن
�أكتوبر 1918م ،والثانية بتاريخ
 26من املحرم 1337هـ ( 1من
نوفمرب 1918م) ت�شريان �إىل
�أن �أح���وال ال�سوق لي�ست على
ما يرام ،ب�سبب (تف�شي مر�ض
ا ُ
حل َّم���ى يف بومب���ي و�س���ورت،
والت���ي �أدت �إىل ت�شت���ت جتار
الل�ؤل�ؤ يف �أنحاء الهند ،وقد �أدت
هذه الظروف (احلرب واملر�ض)
وحتكم حفنة من التجار الهنود
والأوربي�ي�ن يف ه���ذه التجارة،
ف� ً
ضال عن ظهور الل�ؤل�ؤ الياباين
امل���زروع (�أي املُ�صنَّع) �أدى �إىل
ا�ضطراب �أ�سواق الل�ؤل�ؤ الطبيعي
(الأ�صل���ي) يف الهند ،مما دعا
جتار الكويت واخلليج ملحاولة
الو�صول �إىل الأ�سواق الرئي�سة
له���ذه التجارة يف الع���امل� .أما
ر�سائل املرحوم �صالح العثمان
الرا�شد ،فق���د فتحت الطريق
�أم���ام ع���دد م���ن جت���ار الل�ؤل�ؤ
�إىل الذه���اب لباري�س وعر�ض
حم�صولهم من الل�ؤل�ؤ.
يف املبح���ث الثال���ث م���ن
الكتاب [حا�صل بيع الل�ؤل�ؤ ملو�سم
1933م ي�ستعر�ض امل�ؤلف بع�ض
الر�سائ���ل التي تناول���ت �أخبار
�سوق الل�ؤل����ؤ ،وحجم عائدات
مو�سم الغو�ص ،وجميعها تعود
�إىل �شه���ر جم���ادي الأوىل من
عام 1352هـ (1933م) ،وقد
كت���ب ال�سيد هالل بن فجحان
املطريي م���ن ب�ستانه مبنطقة
اللقطة يف جنوب العراق ر�سالة
�إىل ال�سي���د حم���د اخلالد يف
الكوي���ت – واالثن���ان من كبار
الطوا�شني (التجار) الكويتيني
– يفيده �أنه قد ا�ستلم ر�سالته،

اخل � ��ال � ��د ،ال � �ع � �ب� ��دال� ��رزاق،
ال � ��راش � ��د ،ه �ل ��ال ف �ج �ح��ان
املطيري ،املراغي ،الوينان،
ال� � �س� � �م� � �ح � ��ان ،اخل� �ض� �ي� ��ر،
ش � � �م� �ل ��ان آل س� � �ي � ��ف م ��ن
أش� �ه ��ر ال �ش �خ �ص �ي��ات ال �ت��ي
اش� �ت� �ه ��رت ب� �ت� �ج ��ارة ال �ل��ؤل��ؤ
باإلضافة إل��ى الزياني من
ال�ب�ح��ري��ن وزي �ن��ل م��ن قطر
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وكان �س���روره كب�ي�راً ب�أخب���ار
الغوا�ص�ي�ن وحم�صوله���م م���ن
الل�ؤل�ؤ ،ويدعو اهلل �أن يح�صلوا
عل���ى املزيد ،فمو�س���م الغو�ص
مل ينت���ه بعد .ويف  23جمادي
الأوىل 1352ه���ـ ( 13م���ن
�سبتمرب 1933م) كتب ال�سيد
حمد اخلال���د اخل�ضري ر�سالة
�إىل ابن �أخيه (علي فهد اخلالد
اخل�ضري) الذي كان يف الب�صرة
يتاب���ع الإ�ش���راف عل���ى مزارع
التمور اخلا�صة بعائلته ،وفيها
يخربه ب�آخ���ر ما مت بخ�صو�ص
جت���ارة عائلة اخلال���د املتعلقة
بتموي���ل �سف���ن الغو����ص على
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الل�ؤل����ؤ ،وم���ا مت حت�صيل���ه من
لآلئ وما مت بيعه منها.
فالنوخ���ذة املراغ���ي ب���اع
الل�ؤل�ؤ الذي ح�صل عليه بقيمة
 7050روبية ،وابن ياقوت مببلغ
 ،2600واب���ن وني���ان 2300
روبية ،والب���وم (املركب) الذي
كان بقيادة النوخذة ابن �سمحان
كان حا�صل بيعه  2650روبية.
هذا بخ�صو�ص خ�شب �أو �سفن
الغو�ص التابعة (�أو اململوكة) من
قبل عائلة اخلالد.
غ�ي�ر �أن ه���ذه الر�سالة ال
تكتفي بذكر ه���ذه ال�سفن ،بل
تتعداه���ا �إىل ذكر �سفن �أخرى
لتجار �آخرين فالنوخذة م�ساعد
(رمبا البدر) كان حا�صل بيعه
�أعل���ى من غريه م���ن النواخذة
مث���ل اب���ن را�شد واب���ن ياقوت
والعماين وبوقماز ،كذلك تذكر
هذه الر�سالة �أن �سنبوك التاجر
�شمالن بن علي �آل �سيف قد باع
ل�ؤل�ؤاً مببلغ  5000روبية ،و�أن
حممد ثنيان الغامن (وهو تاجر
�سفن �شراعي يف الأ�صل) ،كان
حا�ص���ل بيع �سفينته (اخلا�صة
بالغو����ص من نوع بوم الغو�ص)
هو  4800روبي���ة ،كذلك كان
حا�ص���ل ب���وم ال�صق���ر للغو�ص
 5000روبي���ة� ،أما �أقل ال�سفن
بيعاً لل�ؤل�ؤ يف ذلك العام فعلمه
عن���د اهلل (كما يذك���ر التاجر
حمد اخلالد).
وي�ضي���ف التاج���ر حم���د
(البن �أخي���ه علي) �أن (الدانة)
�أو اجلوهرة التي تخ�ص عائلته،
واملودعة لدى خالد يف البحرين،
قد مت عر�ضها على تاجر الل�ؤل�ؤ
حممد علي زينل – �أحد �أعيان
الع���رب يف بومب���ي – حيث مت
�إر�سالها عن طريق الطائرة �إىل
الهن���د ،وحني ت�صل ر�سالة من
خالد بخ�صو�ص هذه اجلوهرة،

قراءة
ف�سوف يبعث �إليه يخربه ،ويف
هذا ت�أكيد على �أن بومبي كانت
�أ�شهر �أ�سواق الل�ؤل�ؤ يف املحيط
الهندي ،تليها البحرين يف هذا
املجال.
ه���ذا ما تعر�ض���ت له هذه
الر�سالة بخ�صو�ص جتارة الل�ؤل�ؤ
�آن���ذاك ،ولكن لي����س كل ما يف
ه���ذه الر�سالة م���ن �أخبار ،بل
هن���اك «�أ�شغال» �أخرى خا�صة
يتطرق �إليها يف مثل هذا النوع
من الر�سائل ،لذا جند �أن التاجر
حمد اخلالد ي�ضيف يف ر�سالته
هذه خماطباً ابن �أخيه علي ب�أن
«�شغلك ما يحتاج نعرفك عنه»،
وي�ضيف ب�أن احلا�ضر يرى ما ال
يرى الغائب ،وهذا من الأقوال
امل�أثورة عند الكويتيني يف ذلك
الزمن� ،أي �أن املوجود يف امليدان
يعرف الأمور ب�صورة �أف�ضل من
البعيد عنه.
وال ين�س���ى التاج���ر حم���د
اخلالد يف ر�سالته هذه تو�صية
ابن �أخي���ه ب�أال ين�س���ى الهدية
ال�سنوي���ة التي تقدمه���ا عائلة
اخلالد لل�شي���وخ ولغريهم من
الأ�صدق���اء ،واملكون���ة من عدة
�أكيا�س من متر الربحي امل�شهورة
من مزارع النخيل اخلا�صة بهذه
العائلة على �ضفة �شط العرب
الغربية.
ولقد م�ضى على كتابة هذه
الر�سالة  85عام���اً ،ومع ذلك
فه���ي تنب�ض باحلي���اة وبتاريخ
هذا اجل���زء من الع���امل الذي
كان ن�شاط الغو�ص على الل�ؤل�ؤ
�أهم عمل قام به �أهله الب�سطاء
الطيبون ،قبل �أن يق�ضي عليه
البرتول �إىل الأبد.
الغو�ص على الل�ؤل�ؤ يف
اخلليج العربي
يف املبح���ث ال�ساد����س من
الكت���اب [الغو�ص عل���ى الل�ؤل�ؤ

«اخل��ال��ص م��ن ك��ل عيب لوضع اجل�ي��ب» لعيسى القطامي
م ��ن ال �ك ��وي ��ت ،و«م �خ �ت �ص��ر دف �ت ��ر ح �س ��اب ال �ل ��ؤل ��ؤ» حملمد
امل��رزوق��ي ( )1906م��ن ق�ط��ر ،و«ب��اك��ورة ال�ه��داي��ة اجلنية
ل �ت�لام��ذة امل � ��دارس االب �ت��دائ �ي��ة» ل�ل�م��ؤل��ف ح �م��د ب��ن علي
ال �ع �م��ران م��ن ال�ب�ح��ري��ن ،أش �ه��ر ك�ت��ب ح �س��اب أوزان اللؤلؤ
يف اخلليج العربي ي�شري امل�ؤلف
�إىل مقال ن�ش���ر مبجل ة cPi
 ture Postالإجنليزي���ة يف
عددها ال�ص���ادر يف  10يونيو
1939م ،وهو للمتجول الأملاين
د� .أوغ�س���ت رلين���دت (A.
 )Rlindtال���ذي زار الكوي���ت
يف  29يونيو 1937م ،وقد كتب
يف رحلته بني الكويت والبحرين
ا�ستطالعني م�صورين للمجلة
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املذكورة� ،أولهم���ا عن التعامل
التج���اري يف الكوي���ت ،و�صف
فيه �أ�سلوب البيع وال�شراء من
خالل عالقته بعدد من التجار،
منهم التاجر فهد عبد اللطيف
الف���وزان ،وقد تكلم هناك عن
�أهمي���ة الكويت كمنفذ جتاري
مه���م ،ون�ش���اط جت���ار الكويت
يف الهن���د و�شرق���ي �أفريقي���ا،
بالإ�ضاف���ة �إىل و�صفه للمدينة
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وع���ادات �أهلها ب�إيجاز .كذلك
ن�شر ا�ستطالعاً �آخر ،خ�ص�صه
للحديث عن الغو�ص على الل�ؤل�ؤ
يف اخلليج العربي ،و�أي�ضاً ن�شر
ا�ستطالع���اً �أخ�ي�راً ع���ن مهنة
الغو�ص على الل�ؤل�ؤ ،وقد ترجمه
د .عب���د اهلل الغني���م – م�ؤلف
الكتاب – ون�شره هنا باعتباره
وثيقة ال تقل �أهمية عن الوثائق
الأهلية املحلية التي عر�ض لها
يف مباح���ث ه���ذا الكتاب (�ص
 104 - 98من الكتاب).
�صفحة من تاريخ الغو�ص
على الل�ؤل�ؤ يف البحرين
حتت هذا العنوان ،عر�ض
امل�ؤلف لهذه ال�صفحة من تاريخ
الغو�ص على الل�ؤل�ؤ يف البحرين
ر�سال���ة موجه���ة لآل اخلال���د
بالكويت ،حيث �أو�ضح �أن حرفة
الغو�ص على الل�ؤل�ؤ يف اخلليج
العربي م���ن �أق���دم املهن التي
مار�سها �أبناء هذه املنطقة ،وقد
�أمكن العثور على �آثار تلك املهنة
يف خمتل���ف املواقع الأثرية يف
اخلليج .كما �أن �شعراء الع�صر
اجلاهلي و�صدر الإ�سالم �سجلوا
معان���اة الغوا����ص وم���ا يالقيه
م���ن م�شاق يف �سبيل احل�صول
على ذلك املعدن النفي�س ،ومن
�أب���رز ه�ؤالء امل�س ّي���ب بن َعلَ�س
ال���ذي و�ص���ف الغوا�ص بقوله:
«وال تقت�ص���ر معان���اة الغوا�ص
�أو العامل�ي�ن به���ذه املهنة على
املتاعب التي يواجهونها طوال
�أ�شه���ر ال�صي���ف الت���ي يتم يف
�أثنائه���ا الغو����ص ،حيث احلر
وقلة الغ���ذاء والعمل املتوا�صل
املمتد من �شروق ال�شم�س �إىل
غروبها� ،إ�ضافة �إىل ما يتعر�ض
له الغوا�ص من �أمرا�ض البحر
و�أخطاره املختلف���ة» .كل ذلك
� ً
أم�ل�ا يف احل�صول على رغيبة
الده���ر التي م���ن يبيعها ينعم

بالعي�ش الرغيد ،بل �إن املعاناة
احلقيقية تتمثل يف ذلك النظام
ال���ذي يظل الغوا����ص مبوجبه
�أ�س�ي�راً للنوخ���ذة �أو ل�صاحب
ال�سفينة ،فه���و ي�ستدين منهما
ل�سداد حاجاته املعي�شية� ،أم ً
ال
يف العثور على لآلئ قد تفي�ض
علي���ه باخلري الوف�ي�ر �أو على
الأقل تعو�ض ذلك الديْن .ولكن
هيئات له ذلك ،فما يكون الفوز
باللآلئ الغالي���ة �إال لقلة قليلة
من ال�سفن� ،أما �أغلب الغوا�صني
بخف���ي حنني
ف�إنه���م يع���ودون
ّ
فترتاكم الديون عليهم للتاجر
�أو ل�صاحب ال�سفينة ،بل �إن تلك
الديون كانت يف �أول الأمر تنتقل
�إىل الأبن���اء ،في�صبحون �أ�شبه
بالعبي���د الذي���ن ال ي�ستطيعون
فكاكاً من �سيدهم.
وقد ت�ضاعف���ت امل�شكالت
بني التجار �أو �أ�صحاب ال�سفن
والبحارة ،وبخا�صة بعد ظهور
الل�ؤل�ؤ امل�ستزرع يف اليابان وما
�سبب���ه ذلك م���ن انخفا�ض يف
�أ�سعار الل�ؤل����ؤ الطبيعي ،ف�أدى
ذل���ك �إىل انخفا����ض دخ���ول
التجار ،مما �أدى �إىل ت�شددهم
يف التعام���ل م���ع الغوا�ص�ي�ن،
وترت���ب عل���ى هذا كل���ه ن�شوء
بع�ض النزاعات بني الطرفني.
وقد انتهت تلك النزاعات �إىل
�شيء من التنظيم ل�صالح بحارة
الغو�ص (غا�صة و�سيوبا) ،ولعل
من �أهم املكا�سب التي حتققت
لهم ه���و �سقوط الدي���ن بوفاة
�صاحبه ،فلم يعد يورث كما كان
الأمر عليه �سابقاً .وقد حدث
ه���ذا يف البحري���ن كما حدث
يف الكوي���ت من خ�ل�ال قانون
الغو����ص الذي �ص���در يف عام
1940م ،وم���ن �ضمن املكا�سب
الت���ي حتقق���ت يف البحري���ن

�إن�ش���اء مكاتب ر�سمي���ة تنظم
عملية الديْن وتنت�صف لبحارة
الغو�ص ممن يريد بهم ال�ضرر
وللتدليل على ذلك �أورد امل�ؤلف
وثيقة ت�سجل حادثة من حوادث
الن���زاع يف �أواخر الع�شرينيات
من القرن املا�ضي ،وهي عبارة
ع���ن ر�سالة م�ؤرخة يف  29من
جم���ادي الث���اين 1345هـ (4
م���ن يناي���ر 1927م) بعث بها
عل���ي بن �إبراهيم الزياين �أحد
جت���ار البحرين امل�شهورين �إىل
ال�سي���د فهد اخلال���د و�إخوانه
م���ن جتار الكوي���ت املعروفني،
وت�صف الر�سالة هجوم بحارة
الغو�ص على الأ�سواق يف املحرق
واملنامة و�سلبهم امل�ؤن الغذائية
من املحالت وتقطيعهم الدفاتر
وغريها م���ن املكاتب الكبرية،
وتب�ي�ن الر�سالة �أ�سب���اب هذه
الث���ورة التي قام به���ا �ستمائة
�شخ�ص وما انتهت �إليه.
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كتابان نادران يف ح�ساب
�أوزان الل�ؤل�ؤ
يقول امل�ؤلف :بني حني و�آخر
يتحفنا الأخ الكرمي الأ�ستاذ علي
غلوم الرئي�س بكتاب �أو بحث �أو
وثيقة مل تكن معروفة ،ت�ضيف
�إىل تاريخن���ا �شيئ���اً جديداً �أو
تو�ضح بع�ض غوام�ضه ،وتف�سر
جوانب من �سياقاته العامة.
وحتفته اجلديدة كانت يف
جم���ال �أدبيات حرف���ة الغو�ص
عل���ى الل�ؤل����ؤ يف مي���اه اخلليج
العربي ،وه���ذا جانب مل تهتم
املكتب���ة العربي���ة بامل�ؤلف���ات
املتعلقة به ،وهي م�ؤلفات خا�صة
مبنطقة اخللي���ج ،لكونها �أحد
امل�ص���ادر الأ�سا�سي���ة القت�صاد
هذه املنطقة قبل انت�شار الل�ؤل�ؤ
املزروع يف اليابان الذي �أ�سهم يف
ا�ضمحالل هذه املهنة� ،إىل �أن
مت الق�ضاء عليها بعد اكت�شاف
ً
بدي�ل�ا لذلك
النف���ط ،لي�صبح
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امل�صدر االقت�صادي القدمي.
واجلدي���د ال���ذي قدمه لنا
الأ�ستاذ علي الرئي�س هو �صورة
لكتابني يف جمال ح�ساب �أوزان
الل�ؤل����ؤ مل يكونا معروفني لدى
الباحثني يف هذا امليدان؛ �أولهما
لعامل من دولة قطر هو حممد
ح�سن املرزوق���ي ،وهو بعنوان
«خمت�صر دفرت ح�ساب الل�ؤل�ؤ»،
وقد طبع يف بومبي بالهند عام
1324هـ (1906م)� ،أما الكتاب
الآخ���ر فه���و لعلم م���ن �أعالم
الرتبية يف مملكة البحرين  ،هو
الأ�ستاذ �أحمد بن علي العمران،
وكتابه «باكورة الهداية اجلنية
لتالمذة املدار�س االبتدائية يف
ح�ساب اجل���و بطريق الك�سور
الأع�شارية» ،وهو �أي�ضاً مطبوع
يف الهن���د يف الع�شرينيات من
القرن املا�ضي.
يق���ول امل�ؤل���ف اهتمامن���ا
بهذين امل�ؤلفني يرجع �إىل كونهما
جزءاً من �إرث م�شرتك �أ�سهمت
الكوي���ت يف �إثرائ���ه من خالل
م�ؤلفني رائدين يف هذا املجال
هما كتاب «معرفة ح�ساب �أوزان
الل�ؤل����ؤ» لل�شيخ عب���د اللطيف
بن حمم���د العبد الرزاق الذي
يُع���د �أح���د الثق���ات العارفني
بح�ساب الل�ؤل�ؤ و�أوزانه ،يرجع
�إليه الطوا�ش���ون (التجار) من
�أهل الكوي���ت واخلليج العربي
عند عر�ضه���م لب�ضاعتهم من
الل�ؤل����ؤ يف الهن���د ،وق���د طب���ع
كتاب���ه يف بومبي عام 1329هـ
(1911م)� .أم���ا امل�ؤلف الآخر
فهو كت���اب «اخلال����ص من كل
عيب لو�ض���ع اجليب» للنوخذة
عي�سى القطامي ،وهو �أي�ضاً من
�أ�صحاب اخلربة يف هذا املجال،
وقد طبع كتابه يف مطبعة دار
ال�سالم يف بغداد عام 1343هـ
(1924م).

مأثورات

املـــــوال
العــــريب
ُي �ع��رف ف��ي اخلليج
العربي بـ (اليامال)
وت �ف��اع �ي �ل��ه ضمن
ب� � �ح � ��ر ال� �ه� �ج� �ي� �ن ��ي
الطويل وهو مرادف
لفن (املواليا) لفظا
وتقطيع ًَا عروضي ًا

د .حمد الهباد
لوحة للفنان الكويتي �إبراهيم حبيب

املوال من الفنون الغنائية ال�شعبية الذي
يتداول يف جميع �أرج��اء الوطن العربي
�ضمن مفاهيم الغناء ال�شعبي ،يحمل يف
بنائه اللفظي تنغيما لفظيا يعك�س اللهجة
املحلية لكل بلد ينبع منها ،حامال �شخ�صية
حملية تعك�س منط اللهجات املتنوعة يف
�أرجاء الوطن العربي� ،أما بنا�ؤه الت�أليفي

فهو يحمل يف طياته �أ�سلوبا فريدا يختلف
عن البناء املعهود للق�صيدة ال�شعبية العربية
حيث يعتمد على قافية (الكلمة) �أو التنغيم
اللفظي لها ،ولي�س على احلرف كما هو
معهود يف بناء الق�صيدة ،كذلك يعتمد يف
بنائه على �سبعة �أ�شطر �إذا كان �سباعيا
و�ستة �أ�شطر �إذا كان �سدا�سيا وخم�سة
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�أ�شطر �إذا ك��ان خما�سيا و�أرب��ع��ة �أ�شطر
�إذا كان رباعيا ،وامل�شهور منه يف منطقة
اخلليج العربي ال�سباعي ويعرف ب(اليامال)
وتفاعيله �ضمن بحر الهجيني الطويل
و�أجزا�ؤه :م�ستفعلن فاعلن م�ستفعلن فاعلن
وهو مرادف لفن املواليا لفظا �أو تقطيعا
عرو�ضيا ،وهذا ما �أكده �صاحب كتاب لذيذ

الطرب بالقول :واملوال �أجزا�ؤه :م�ستفعلن
فاعلن م�ستفعلن فاعلن ب�سكون �آخره مرتني
و�أمثلته كثرية منها قول بع�ضهم:
ْ
ال�سفل
عا�شر ذوي الف�ضل واحذر ع�شرة
ْ
وانغفــل
وعن عيــوب �صديقــــك كــــف
ْ
حمفل
و�صـن ل�ســانك �إذا مــــا كنت فـــي
وال ت�شــــارك وال ت�ضمــــن وال تكفــــــل

كما جت��د ال�شاعر احل��اج��ري ين�سج
مواالً بقوله:

بحق من قد جعل ذا احل�سن ملبو�سك
وقع علي ق�ضــى ب�إطالق حمبو�سك
لوال الف�ضيحة و�أخرافــــي بنامو�سك
لكنت �ألزمك بني النــا�س و�أبو�ســـك

املــال واليامال واملوال:

وامل��وال �أو اليامال ي�ستخدم عادة يف
غناء البحر ال��ذي يعرف بالنهمة ،رغم
انح�صاره �ضمن بحر حم��دد وه��و بحر
(الهجيني الطويل)( ،م�ستفعلن فاعلن
م�ستفعلن فاعلن) وحمدودية �أبياته التي
ال تتعدى �سبعة �أبيات فقافية الكلمة تلزم
ال�شاعر باختيار كلمة واحدة حمددة يكررها
مبعاين خمتلفة يف ثالثة الأبيات الأوىل ،ثم
ينتقل يف الأبيات الثالثة الالحقة با�ستخدام
كلمة �أخ��رى خمتلفة عن الأوىل وتعطي
مدلوالت ملعنى خمتلف �أي�ضا ،ثم يرجع
يف البيت ال�سابع �إىل نف�س الكلمة يف
الأبيات الثالثة الأوىل ولكن مبعنى خمتلف.
كما ا�شتهر ه��ذا اللون من امل��وال با�سم
املوال الزهريي ويعرف �أي�ضا بالنعماين
وال�سبعاوي والرو�ضة.
وامل��ال لغة :عند العرب الإب��ل �أي�ضا
لأنها كانت �أكرث �أموالهم ،ومال �أهل البادية
النعم ،وتعرف يف امل�صطلح ال�شعبي باحلالل
�أي�ضا ،فتجد بادية حوران و�شمال فل�سطني
والأردن لديهم فن غنائي يعرف بال�صهقاء
حيث يرددون العبارة التالية( :يا حاليل
يا مايل) وت�شري امل�صادر �أن هذا النوع من
الغناء تتفرع منه �ألوان �أخرى منها الهجيني.
والعرب �أردفت فنونها الغنائية مب�صطلحات
لها ارتباط وثيق باملال �أو احل�لال وهي
الإبل ،فتجد عندهم غناء (الهجيني) ن�سبة
�إىل الهجن وكذلك (الدو�سري) ن�سبة �إىل
الدو�سر وهو الفحل ال�ضخم من الإبل،

وك��ذل��ك (احل����وراين) ن�سبة �إىل احلوار
وه��و ر�ضيع الإب��ل فجل الفنون الغنائية
ال�شعبية مردها ارتباطهم باجلمال �أو
البيئة .وهي غناء (ترمن) �أي ال ي�صاحبها
�إيقاع ويرجع �أ�صلها �إىل (احلداء) ك�أ�صل
لغناء ي�صاحب �سوق الإب��ل عند العرب،
كما لعبت فنون الهجيني وال�سامري دورا
�أ�سا�سيا عند �أهل جند ومل تقت�صر على
�أهل البادية وت�شري امل�صادر �أن ال�سامري
والهجيني و�أنواع امل�أثورات الأخرى ال�شعبية
موجودة يف عدة مناطق من اململكة ..منها:
الريا�ض،ال�شعيب،املحمل� ،سدير ،الغاط،
الزلفي ،الق�صيم وغريها حتى �أنه ا�ستعمل
يف جم��االت احل��رف والأع��م��ال املتعددة

وي�ضيف �صاحب امل�صدر� :أما الهجيني فله
�ضروب خم�صو�صة يرفع �أحدهم عقريته
به ليجاوبه من يجاوبه وتتجاوب الأ�صوات
على ظهور (املطي) �أي اجلمال وعندها
ت�أخذ املطايا يف التهاتف ورق�ص �أعناقها
وتط�س الأر�ض مب�شافرها حتى ي�أتي على
ق�صيدته ليبدلها ب�أخرى وهكذا ..ومما ال
�شك فيه �أن فنون الهجيني �أخذت مكانتها
يف �أذن �أهل اجلزيرة العربية ك�أحد روافد
الفنون ال�شعبية من خالل �أدائها عند البدو
واحل�ضر حتى �أ�ضحت �أحد الأوزان املتداولة
يف ق�صائد ال�شعراء ال�شعبيني املرتبطة
بالرب والبحر ،وينق�سم وزن الهجيني �إىل
عدة �أق�سام منها:

أردف��ت ال�ع��رب فنونها الغنائية مبصطلحات لها ارت�ب��اط ب��امل��ال أو احلالل،
ف�ن�ج��د (ال�ه�ج�ي�ن��ي) ن�س�ب��ة إل ��ى ال�ه�ج��ن و(ال ��دوس ��ري) ن�س�ب��ة إل ��ى الدوسر
وه ��و ال�ف�ح��ل م��ن اإلب � ��ل( ،واحل� ��وران� ��ي) ن�س�ب��ة إل �ـ��ى احل � ��وار رض �ي��ع الناقة
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مأثورات
الهجيني الطويل :ويعادل بحر الب�سيط:
م�ستفعلن فاعلن م�ستفعلن فاعلن ومثاله:

�أهلل خلقنــي لبع�ض النــــا�س مطواعي
بع�ض املخاليق ال �سمع والطاعة
وحياة من�شي ال�سحاب وخم�ضر القاعي
جليب مـــا لهـــا قاعه
�إن امل���ودة
ٍ

الهجيني الق�صري( :م�ستفعلن فاعلن
فعالن)
تناوله ال�شاعر بن لعبون يف ق�صيدته:

ح�����ي امل�����ن�����ازل ب������دمي �أخ�������زام
�أحت�������ي�������ة اجل�����������ار ل����ل����ج����ارة

كما تفرع من الهجيني الطويل نوع
يعرف بالهجيني (املنكو�س) وهو عك�س
تفاعيل الهجيني الطويل وتفاعيله( :فاعلن
م�ستفعلن فاعلن م�ستفعلن) والنك�س لغة:
نك�س ال�شيء (فانتك�س) قلبه على ر�أ�سه
ومثاله:

زوعقلبيزوعةاحلرمنرا�سالطويل
نايف ما به �إال قراني�س احلرار
ٍ

ورغم تنوع �أ�ساليب القوالب ال�شعرية،
جت���د وزن ال��ه��ج��ي��ن��ي ال��ط��وي��ل يخت�ص
بـ(املال وامل��وال) يف جميع �أنحاء الوطن
العربي و�أخ���ذ �سمة خا�صة يف تركيب
�أبياته وقوافيه،تختلف عن باقي فنون
ال�شعرال�شعبي ،حيث ظهر منه الرباعي
واخلما�سي وال�سدا�سي وال�سباعي و�أ�شهر
ما يتداول يف منطقة اخلليج العربي هو
ال�سباعي يف فنون البحر حت��دي��دا مبا
يعرف بـ (اليا مال) وقد ارتبط حرفا (الياء
والألف) مب�صطلح (مال) يف الغناء البحري
ملنطقة اخلليج العربي فيقولون( :يا مال)
والعرب ت�ستخدم (ياهٍ ياهٍ و يا ِه يا ِه من دعاء
الإبل فتقول :يهيه بالإبل يهيهتة ويهياها
قال ذو الرمة:

النهمة ال تقتصر على غناء البحر
ف �ق��ط ف �ق��د اس �ت �خ��دم �ه��ا الفالحون
ف ��ي م �ن �ط �ق��ة جن ��د وس� ��ط اجل ��زي ��رة
ال � �ع ��رب � �ي ��ة إذا أل � � � ��مّ مب �ح �ص��ول �ه��م
ال � ��زراع � ��ي خ �ط ��ب ف �ي �ن �ه �م��ون مل ��دة
أسبوع بالدعاء والتهليل والتكبير
العربي ،ولعل ال�س�ؤال ما عالقة النهمة
البحرية بغناء البادية؟ وقد تو�صلت الدرا�سة
�إىل �أن لفظة (النهمة) ال تقت�صر على غناء
البحر فقط،بل ي�ستخدمها الفالحون يف
منطقة جند و�سط �شبه اجلزيرة العربية
حتديدا ،وتقت�صر وظيفتها عندما ي�صيب
حم�صولهم الزراعي خطب وينعدم لظروف
طبيعية ،وقد �أ�شارت امل�صادر بالقول :يف
تلك ال�سنني الغابرة من حياة الريا�ض و�أهلها
متر عليهم �أعوام يطلع فيها اجلراد مع �أنه
ي�ضر بالزرع والنخيل �إال �أنهم ي�ستب�شرون
به لأنهم ي�أكلونه ...وكان النا�س يف جنوب
الريا�ض ينهمونه مدة �أ�سبوع �أو �أكرث� ،أما
كيفية (النهم) فهو �أنهم يكبرّ ون ويهللون
وي��دع��ون اهلل ب�إبعاده.مع ال�صياح ورفع
ال�صوت .و�أنت تالحظ اتفاق مفهوم النهمة

البحرية والنهمة عند �أهل جند من خالل
الغناء بالدعاء �إىل اهلل واالبتهال.الأمر الذي
ي�ؤكد قطعا �أن م�صطلح (النهمة) ال تقت�صر
على البحر فقط.وقد �أ�شار الزبيدي بالقول:
النهمة :والنهم والنهيم� :صوت ك�أنه زحري،
وقال الأزهري :هو �شبه الأنني ،و�أن�شد:
�ل��اح
م�����ا َل������ك ال ت���ن���ه���م ي�����ا ف�
ُ
�إن ال���ن���ه���ي���م ل���ل�������س���ق���اة راح

وناهمه مناهمة� :أخذ معه يف النهيم �أي:
ال�صوت وما ا�ستدرك عليه :الناهم ال�صارخ
ويقال للقِ ْدر �أثناء غليان املاء :وللقِ ْدر نهيم
وهو �صوت الغليان .ويقال :نهم �إبله نهمة:
عند �سيبويه :زجرها ب�صوت لتم�ضي يف
�سريها وناقة منهام :تطيع على النهم� ،أي
الزجر و�أن�شد اجلوهري:
�أال انهماها� ،إنها مناهيم و�إنها مناجد
متاهيم و�إمن��ا ينهمها القوم الهيم

ولعل تلك ال�صفات تنطبق متاما على
�أداء النهام (مطرب ال�سفينة) يف طريقة
�أدائ��ه للنهمة من �أنني ال�صوت وال�صراخ
يف الأداء .ومناحبته البحارة يف الردود.
وتتفق دول اخلليج العربي جميعها على
هذا امل�صطلح الفني �سواء ملطرب ال�سفينة
ويعرف (بالنهام) �أو بالن�سبة �إىل اللون
الغنائي امل ��ؤدى ويعرف (بالنهمة) .وقد
ي�سبق حرف (الياء) يف (يامال) لفظة (�أوه)
فيقال�( :أوه يا مال) ولفظة �أوه لغة :قال ابن
�سيده� :أوه واه كلها كلمة معناها التحزن و
�أوه من فالن �إذا ا�شتد عليك فقده و�أن�شد
الفراء يف �أوه:
ف������أوه ل��ذك��راه��ا �إذا م���ا ذك��رت��ه��ا
وم���ن بُ ��ع��د �أر������ض ب��ي��ن��ن��ا و���س��م��اء

وقولهم عند ال�شكاية (�أ ْوه) �ساكنة الواو
�إمنا هو التوجع ورمبا حذفوا الهاء فقالوا
(�أو) من كذا بال مد وبع�ضهم يقول (�أ ّوه)
باملد والت�شديد .فك�أن النهام حينما يبد�أ
النهمة بلفظة (�أوه يا مال) فهو يعني التوجع
واحل��زن لفراق حياة البادية وال�صحراء
والإبل ولعل الأبيات التالية تعرب عن تلك
ال�صورة يقول ال�شاعر:

ي����ن����ادي ب��ي��ه��ي��اه وي�������اه ،ك����أن���ه
�صويت الرويعي �ضل بالليل �صاحبه

ل��ذا جتد االرت��ب��اط الوثيق يف لفظة
(املال) مبعنى الإبل وحريف (الياء والألف)
لدعاء الإبل بقولهم (يا مال) ينادي الإبل
�أي يا مايل �أويا حاليل الذي ارتبط �أي�ضا
مب�صطلح (النهمة) ،وال يقال غناء ويعرف
امل����ؤدي لهذا اللون بـ (النهام) وال يقال
(مطرب) كما هو معهود يف باقي الوطن

يا تل قلبي يا حممد من �أق�صـــــــــاه
ي��وم ال�����ش��راع بفرمله يرفعونـــه

50

الغرسة ( 89مايو  -يونيو )2017

لــــــــــي طنب النهام روعنــي غناه
مثلي ط��ي��ور البــــر م��ا يفهمونه
وجدي على ربعي هل الكيف وجداه
اللي �صحا�صيح الغ�ضا ينزلونه.

قال :لها ياه ياه ،وقد تك�سر ها�ؤهما ،وقد
تنون ،يقول الراعي ل�صاحبه من بعيد:
ي��اه ي��اه� ،أي �أق��ب��ل .ويف التهذيب :يقول
الرجل ل�صاحبه ومل يخ�ص الراعي و�أن�شد
اجلوهري لذي الرمة:

و الدرا�سة تبني فر�ضيتها على العالقة
الوطيدة بني غناء (املال) والهجيني الطويل
من خالل التايل
�أوال :كالهما يتفقان يف املعنى اللفظي
وهو الإبل.
ثانيا :هما �أ�سا�سا غناء �شعبي ي�ؤدى
ب�شكل فردي.
ثالثا :يتفق كالهما يف الوزن ال�شعري
الذي يعرف ببحر الهجيني الطويل:
م�ستفعلن فاعلن م�ستفعلن فاعلن
رابعا :ارتباطه مب�صطلحات غنائية
تاريخية ما زالت حمتفظة ب�سماتها اللفظية
دون تغيري مثل :النهمة ،والنهام وال يقال
�أغنية �أو مطرب.فاملال �أ�صل للفظة م ّول
�أو املوال �أي احلداء بالإبل

يقول� :إن��ه يناديه يا هياه ثم ي�سكت
منتظرا اجلواب عن دعوته ،ف�إذا �أبط�أ عنه
قال :ياه وياه ياه( :ند�آن) .وبع�ض العرب
يقول :يا هياه فين�صب الهاء الأوىل ،وقال
الأ�صمعي� :إذا حكوا �صوت الداعي قال:
يهياه ،و�إذا حكوا �صوت املجيب قالوا :ياه،
والفعل منهما جميعا :يهيهت وق��ال يف
تف�سري قول ذي الرمة �إن الراعي �سمع
�صوتا :يا هياه ،ف�أجاب بياه رجاء �أن ي�أتيه
ال�صوت ثانية ،فهو متلوم يقول :ياه �صوتا
بياهياه .وقال ابن بري الذي �أن�شده �أبو
علي لذي الرمة:

1ـ فن الياهي :م�صدره :يهيه بالإبل
يهيهة ويهياها والإقي�س :يهياها :بالك�سر

2ـ فن الغريري :ت�صغري الغر :وهو

�أنواع فنون (اليا مال) يف دولة الكويت:

ي����ن����ادي ب���ي���ه���ي���اه وي������اه ك����أن���ه
عي ّ َ
ُ
�ضل بالليل �صاحبه
�صويت ُ
الروَيْ ّ

ت��ل��وم ي��ه��ي��اه �إل��ي��ه��ا وق����د م�ضى
من الليل ج� ٌ
�وز وا�سبطرت كواكبه
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النهر ال�صغري قاله ابن الأعرابي ،ومنهم
من خ�صه فقال هو النهر الدقيق يف الأر�ض
وجمعه غ��رور ،و�إمن��ا �سمي به لأنه ي�شق
الأر���ض باملاء .ومنهم من يرجح م�صدره
الغرغرة ي�شري الزبيدي :الغرغرة حكاية
�صوت الراعي ونحوه ،يقال :الراعي يغرغر
ب�صوته� ،أي يردده يف حلقه ،ويتغرغر �صوته
يف حلقه� ،أي يرتدد.
3ـ فن الراكد :ي�شري الزبيدي :الركود
بال�ضم :ال�سكون والثبات وك��ل ثابت يف
املكان فهو راكد
وتعتمد تلك الأنواع الثالثة على �أداء
املال (اليامال) يف غناء العمل لفنون البحر
حتديدا بدولة الكويت ومن �أمثلته:

عاجلت نف�سي على العادات مــا طاعت
�أمـــرار هددتهــا باحلب�س ما طــــاعت
�ســايرتهـا بالر�ضـــــى واهلل ماطــــاعت
النفــ�س هاذي مبــــا عوتهــا تعتـــــــاد
�أطمـع بهــــا للف�ضيلة علهــــــا تعتــــاد
و�أحذرتخدعكعلىاخل�سهترىتعتاد
�أو�صيــك ت�صعد بهـا للعـز �إن طــــاعت.

عمارة

عندما يتحدث الحجر ؟
د .خالد عزب

هل يتحدث احلجر �أم �أنه �أ�صم ال يتكلم ؟ ال�شك �أن مكت�شفات العلم احلديث جعلت عامل
الأحجار عاملا من املكونات الدقيقة املركبة املتنوعة ،لكن يف عامل العمارة درجنا على �أن ننظر
للحجر على �أنه جماد مت ت�شكيله ب�شكل وظيفي وجمايل ليخدم من�ش�أ معماريًا �أو ليقدم
حتفة فنية ،لكننا هنا �سنحاول �إقامة حوار مع احلجر �سنجعله يتحدث لنا بلغة تعرب عن
تف�سريه لعالقته مع ال�سلطة ومدى انعكا�س ال�سلطة على ت�شكيله� ،إننا �سنكت�شف �أنه �سجل
حافل للعالقة بني قوة ال�سلطة و�صوجلانها ،وبني الع�صر ومقت�ضياته ومعطياته ال�سيا�سية
والفكرية والثقافية واالجتماعية ،ولأن �أف�ضل الأمثلة للتدليل على ما نذهب �إليه فى هذا
ال�ش�أن� ،ستكون العمارة الإ�سالمية هي ال�ساحة التي �سنجرى عربها هذا احلوار مع احلجر.
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 ب�س�ؤال احلجر ما هيطبيعة عالقتك بال�سلطة وكيف
تعرب عنها؟
�أج�����اب احل��ج��ر �إجابة
�شافية مطولة علينا ،فذكر �أن
هذه العالقة تتكون من ثالثة
م�ستويات ،تتدرج من الو�ضوح
�إىل العمق كما يلي-:
 -امل�ستوى الأول  :العمارة

ك�شاهد �سيا�سي ،وهو ميثل
�أي�سر مناذج هذه العالقة ،يف
ه��ذا امل�ستوى تكون العمارة
�سج ً
ال للعديد من الأحداث
ال�سيا�سية التي مرت عليها� ،أو
حدثت يف املن�ش�أ املعماري� ،أو
تركت �أثرها عليها ،ومن �أمثلة
ذل��ك ب��اب زويلة �أح��د �أبواب
القاهرة التاريخية الذي �شيد
يف الع�صر الفاطمي .ليكون
�أحد �أبواب ح�صن القاهرة مقر
حكم الفاطميني يف العا�صمة
امل�����ص��ري��ة ،وك���ان ذا وظيفة
حربية� ،إذ �إنه كان يغلق على
احل�صن الذي كان ي�ضم ق�صور
الفاطميني وم�سجدهم اجلامع
وجندهم ومواليهم.
ولكن منذ ع��ام  658هـ
 1259 /م ،حني قتل املظفر
قطز �أحد �سالطني املماليك
ر�سل التتار بظاهر باب زويلة،
ث��م علق ر�ؤو���س��ه��م على باب
زويلة .اكت�سب الباب منذ ذلك
الوقت وظيفة �سلطوية �سيا�سية
خا�صة مع تال�شي دوره احلربي،
وتوالت حوادث الإعدام عليه،
منذ ذلك احلني حتى القرن
التا�سع ع�شر امليالدي ،و�أعدم
ال�سلطان اململوكي طومان
ب��اي �آخ��ر �سالطني املماليك
على ه��ذا ال��ب��اب .وك��ان هذا
الإع���دام رم �زًا لبداية ع�صر
العثمانيني يف م�صر ونهاية
ع�صر املماليك .ويف الع�صر
العثماين وع�صر حممد علي
ت��وال��ت عمليات تنفيذ حكم
الإعدام على هذا الباب حتى
ع�صر اخل��دي��و �إ�سماعيل.
وكان جللو�س متويل احل�سبة
بالقاهرة عند هذا الباب �أثره

اكتسب باب زويلة وظيفة
سلطوية سياسية خاصة
مع توالي حوادث اإلعدام
ع �ل �ي ��ه ،ق �ب ��ل أن يتحول
إل��ى ب��اب امل�ت��ول��ي جللوس
م �ت ��ول ��ي احل �س �ب ��ة ع �ن��ده
يف تغري ا�سمه لدى العامة �إىل
باب املتويل .ومب��رور الوقت
ن�سي ال��ن��ا���س ال�سبب احلق
لهذه الت�سمية ،وت�صوروا �أن
املق�صود باملتويل �أحد الأولياء
ال�صاحلني ،ومن ثم ظل هذا
الباب يتقرب �إليه بع�ض العامة
بربط اخلرق مب�سامريه.
ك��م��ا ي�سعى ال�سالطني
ب ��إث��ب��ات ان��ت�����ص��ارات��ه��م على
عمائرهم ب�صورة �أو ب�أخرى،
ل��ت��ك��ون ���ش��اه��دا ع��ل��ى هذه
االنت�صارات ،ومن ذلك تعليق
خ��وذة ملك قرب�ص على باب
مدر�سة ال�سلطان الأ�شرف
بر�سباي بالقاهرة ،والتي انتهى
من ت�شييدها عام  829هـ /
 1425م ،وه��ي ال�سنة التي
فتحت فيها ق�بر���ص ،وظلت
هذه اخلوذة باقية حتى القرن
11هـ  17 /م.
 امل�ستوى الثاين  :الرمزيةال�سيا�سية للعمارة ،التي متثل
�أحد جانبي البنية العميقة.
ح��ي��ث جت�����س��د ق���وة الدولة
وتوجهاتها ال�سيا�سية .ومثل
هذا النوع من العمائر �شاع يف
العمارة الإ�سالمية .وتتمثل هذه
الرمزية يف عدد من املدلوالت
امل��ع��م��اري��ة ،ي��ح��م��ل بع�ضها
م�ضمو ًنا ح�ضار ًيا وبع�ضها
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الآخ�����ر م�����ض��م��ون��ا �سلطو ّيا
�سيا�س ّيا ،ويجمع بينهما �أحيانا
بع�ض العمائر ذات الدالالت
املتعددة .وتعد قبة ال�صخرة
واحل���رم القد�سي ال�شريف
حولها �أبرز العمائر التي حتمل
م�ضامني ح�ضارية ويعود ت�شييد
القبة �إىل الع�صر الأموي ،الذي
نزاعا ح�ضاريًا بني الدولة
�شهد ً
الأموية والدولة البيزنطية على
ال�سيطرة على العامل القدمي
وات��خ��ذ ه���ذا ال���ن���زاع �صورا
متعددة .منها تعريب طراز
�أوراق الربدي التي كانت ت�صنع
يف م�صر .وتعريب للنقود يف
�إطار �سيا�سة ر�سمها عبد امللك
بن مروان الهدف منها �إر�ضاء
ال�شعور الديني وال�سيا�سي
للم�سلمني .ف�ضال ع��ن �أن
النقد العربي اخلال�ص يعرب
عن �سيادة الدولة وخروجها من
حتت عباءة النفوذ االقت�صادي
البيزنطي ،لذا اجته عبد امللك
�إىل اال�ستقالل االقت�صادي
بتعريب النقود.
اجته عبد امللك بن مروان
يف �إطار هذا املخطط ال�شامل
�إىل العمارة التي ترمز �إىل
���س��ي��ادة ال���دول���ة و اجتاهها
الفكري ،ففي القد�س تبنى
م�شروعا ذا طابع �سيا�سي ديني
ً
ح�ضاري ،يرتكز على االهتمام
بعمارة احلرم القد�سي ال�شريف
خا�صة قبة ال�صخرة وامل�سجد
الأق�صى ،الرتباط هذا احلرم
بالعقيدة الإ�سالمية فهو �أول
القبلتني ،وفيه �صلى الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم بالأنبياء
و�إليه كان �إ���س��را�ؤه ومنه كان
م��ع��راج��ه .ومل��ا ك��ان��ت عمارة
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احلرم �آنذاك ي�سرية ال تتنا�سب
مع ما حولها من كنائ�س ،خا�صة
كني�سة القيامة املقد�سة لدى
امل�سيحيني ،ومع ما قد حتدثه
عمارة الكنائ�س يف نفو�س بع�ض
امل�سلمني ،ورغبة عبد امللك
يف �إثبات الهوية احل�ضارية
اجلديدة للمدينة .تبنى م�شروع
عمارة قبة ال�صخرة وامل�سجد
الأق�صى.
ويلفت االنتباه من هذا
امل�شروع قبة ال�صخرة� ،إبراز
�آثار احلرم ،فهي تعد �أول عمل
معماري واع لعظمته بل متباه
بها ،انتهى من بنائها عام 72
هـ  692 /م .وهي تُ��رى من
م�سافات بعيدة ،وهي مبنية
فوق �صخرة مقد�سة ،حولها
ممران يدوران حولها مب�سقط
مثمن� ،شاخمة يف الهواء يف
مركز احلرم القد�سي على تل
من تالل القد�س .وهذه القبة
ذات الت�صميم الهند�سي الذي
ي�صل حلد الكمال والروعة
كانت مزخرفة بالف�سيف�ساء
ع��ل��ى ك��ل �سطوحها داخ� ً
ل�ا
وخارجا ،وكانت ومازالت تبهر
ً
ريا منهم
الرائني حتى �أن كث ً
مل ميلكوا �أنف�سهم من �إ�ضفاء
كل �صفات الربيق واللمعان
ع��ل��ي��ه��ا ،مهملني يف الوقت
نف�سه ،للأ�سف� ،أن يخربونا
ماذا كانت متثل تلك اللوحات
الف�سيف�سائية؟ ،وال ن�ستطيع
�أن نحكم على مو�ضوعات
ف�سيف�ساء القبة حكما كليا؛
لأن جزءا كبريا من الف�سيف�ساء
الأموية ُفقد ،ولكننا منلك بع�ض
ال�شواهد على هذه املو�ضوعات
من ف�سيف�ساء ال��رواق املثمن

عمارة
الداخلي ،وميكن عند ربطها
بدقة عمارة القبة االنتهاء �إىل
الرمزية ال�سيا�سية لها.
خمطط القبة لي�س غري ًبا
بالدرجة التي يبدو بها اليوم،
يرى بع�ض امل�ست�شرقني وعلماء
الآثار العرب �أن تخطيط قبة
ال�صخرة ذو �أ���ص��ل روماين
يعرف مبخطط �ضريح ال�شهيد،
وه��و ع��ب��ارة ال��ط��واف حوله،
وظيفته �إذن طقو�سية طوافية
وهو لهذا ال�سبب ا�ستعمل يف
الفرتة امل�سيحية املبكرة يف بالد
ال�شام ،ويف جممل الأرا�ضي
البيزنطية ،يف عمارة العديد
م��ن ال��ك��ات��درائ��ي��ات املهمة،
ككاتدرائية ب�صرى يف حوران
التي ال ت��زال بقاياها قائمة
�إىل اليوم ،وكني�سة القيامة يف
القد�س نف�سها ،واالثنتان تعودان
�إىل فرتة احلكم البيزنطي يف
عهد جو�ستينيان (حكم 527
ـ  565م) .ولكن قبة ال�صخرة
�أك�ثر هذه املخططات تواز ًنا
هند�س ّيا ،وهي من دون �أي �شك
قد ق�صد بها التمايز والتناف�س
مع قبة قرب امل�سيح يف كني�سة
القيامة التي تطل عليها من
�أعلى جبل مورياه.
ويرى الدكتور فريد �شافعي
�أن تخطيط قبة ال�صخرة ال
يطابق �أي تخطيط لنماذج
العمائر البيزنطية يف منطقة
بالد ال�شام �أو يف غريها .بل
هو حتوير واقتبا�س منها ليتفق
مع الغر�ض الذي �شيد من �أجله
البناء وهو �أن يحيط بال�صخرة،
وهي البقعة املباركة التي عرج
منها حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم �إىل ال�سماء حني �أ�سرى

ق � �ب� ��ة ال � �ص � �خ � ��رة ب �ل��ون �ه��ا
الذهبي مبنى معماري ذو
رمزية سياسية تعبر عن
رغ �ب ��ة ال� ��دول� ��ة األم ��وي ��ة
ف��ي ب��ث ح�ض��ارة تعبر عن
رس ��ال� �ت� �ه ��ا وم� � � ��دى ق��وت �ه��ا
ومت � ��اي � ��زه � ��ا ع� �م ��ا ح��ول �ه��ا
به ربه من مكة املكرمة �إليها.
لذا فقد روعي يف التخطيط
�أن ي��وف��ر غ��ر���ض تعيني تلك
البقعة ،ث��م غر�ض الطواف
حولها للتربك بها .وهو �أمر
يختلف متا ًما عن الذي �شيدت
من �أجله تلك العمائر الدينية
البيزنطية ذات التخطيطات
امل�شابهة التي عادة ما توجه
نحو احلنية .وال تتعدد فيها
املداخل كما تعددت يف قبة
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ال�صخرة ،ومهما يكن من �أمر،
ف�إن تخطيطات تلك العمائر
ال��دي��ن��ي��ة البيزنطية لي�ست
ابتكارات بيزنطية �أو �سورية،
بل كانت يف الأ�صل تخطيطات
رومانية دينية �سابقة� ،أخذت
بدورها من �أ�صول �إغريقية.
وت��ع��د ف�����س��ي��ف�����س��اء قبة
ال�صخرة من الناحية احلرفية
امتدا ًدا للف�سيف�ساء البيزنطية
يف ب��ل�اد ال�������ش���ام وال���دول���ة
البيزنطية ،ولها العديد من
الأمثلة يف كنائ�س بالد ال�شام
والعا�صمة الق�سطنطينية،
و�أ�شهرها �آيا �صوفيا ،وكنائ�س
�سالونيكا الإغريقية ،غري �أن
ف�سيف�ساء قبة ال�صخرة ذات
موا�ضيع معقدة يف �أ�صولها
وكيفية اختيارها ومعانيها،
فعلى خالف النماذج البيزنطية
التي تت�شارك و�إياها يف التقنية،
تركز ل��وح��ات قبة ال�صخرة
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على املوا�ضيع الالمتثيلية،
وحت�صرها بالكتابات القر�آنية
وال��ت�����س��ج��ي��ل��ي��ة وبالتوريق
وال��زخ��ارف النباتية ،بع�ض
الأ�شكال الغام�ضة اليوم ،والتي
رمب��ا ت��ك��ون حت��وي � ًرا لتيجان
ملوك وم�ستلزمات وظيفتهم
من �صوجلانات وجموهرات
وما �شابهها.
�إننا هنا �أمام ت�سا�ؤالت
عديدة تطرح نف�سها عن هذا
املبنى ورمزيته� ،إن التوجهات
ال�سيا�سية والإعالمية والعقيدة
ت�ب�رز يف الآي�����ات القر�آنية
املختارة بدقة ،ويف تركيز و�ضع
�صور تيجان امللوك يف الرواق
حول القبة ومبواجهتها فالن�ص
القر�آين يحتوي على كل الآيات
التي تتكلم عن امل�سيح يف موقعه
الإ�سالمي املختار كنبي مر�سل.
والتيجان تبدو �أ�شبه ما تكون
بالتيجان احلقيقية للملوك
املغلوبني ،التي ك��ان �أباطرة
الرومان والبيزنطيني ي�ضعونها
يف م��ع��اب��ده��م وكنائ�سهم
كعالمات ن�صر ورم��ز �إميان
ب�أف�ضلية معتقدهم .وبالتايل
ميكن هنا �أن ننظر �إىل هذين
العن�صرين الزخرفيني على
�أن��ه��م��ا بالن�سبة ل��ب��ن��اة قبة
ال�صخرة و�سيلتا دعاية لدينهم
ولدولتهم املنت�صرين ،خا�صة
�إذا تذكرنا �أن قبة ال�صخرة
قد بنيت يف القد�س التي كان
�أغلب �سكانها امل�سيحيني الذين
كانوا يدينون بالوالء لإمرباطور
الق�سطنطينية البيزنطي ،يف
وق��ت ك��ان��ت ال��دول��ة الأموية
فيه يف خ�ضم ���ص��راع مرير
مع البيزنطيني يف �شمال بالد

ال�شام.
فالقبة مبنى معماري ذو
رمزية �سيا�سية ينبئ يف القد�س
عن رغبة الدولة الأموية يف بث
ح�ضارة جديدة تعرب عن �أتباع
ال��دول��ة املقيمني يف املدينة،
ويوجه ر�سالة �إىل الآخرين
عن مدى قوة الدولة وم�ضمون
ر�سالتها .وظلت قبة ال�صخرة
بلونها الذهبي ،رم �زًا ملدينة
القد�س ،يعلوها الهالل الذي
يوازي اجتاه القبلة .وعندما
ا���س��ت��وىل ال�����ص��ل��ي��ب��ي��ون على
القد�س نزعوا الهالل من فوق
قبة ال�صخرة ،و�أقاموا مكانه
�صلي ًبا من الذهب .وعندما
ا�سرتجع �صالح الدين القد�س
م��رة �أخ��رى �سنة  583هـ /
 1187م ت�سلق بع�ض امل�سلمني
القبة واقتلعوا ال�صليب ،و�أعادوا
الهالل �إىل مكانه وهكذا �ش َّكل
املوقع الذي �شيدت عليه قبة
ال�صخرة جانبا من الرمزية
ال�سيا�سية.
 امل�����س��ت��وى ال���ث���ال���ث :يتمثل يف ال��ع�لاق��ة الفكرية
بني ال�سيا�سة والعمارة .هذه
العالقة هي التي حتكم طبيعة
العمارة ومو�ضوعاتها وحركيتها
وتخطيطها .وه��ي تنبع من
التوجه ال�سيا�سي لل�سلطة،
هذا التوجه يكون �أيدولوجيا،
ينعك�س على العمارة يف �صور
متعددة ،وهو ال يحدث دفعة
واحدة ،بل يطل على العمارة
القائمة على م��راح��ل حتى
يك�سبها ع��ن��د ال��ت��ح��ول من
منط �إىل منط بتغري ال�سلطة
�شخ�صية جديدة ،تعرف عند
الأثريني واملعماريني بالطراز

ش� � � � � � � ّي � � � � � ��د اإلس � � � � �ك � � � � �ن� � � � ��در
س �ب �ع�ي�ن م��دي �ن��ة أس �م��اه��ا
اإلس � �ك � �ن ��دري ��ة ،أش �ه��ره��ا
اإلس� �ك� �ن ��دري ��ة املصرية
ع � � ��اص � � � �م � � ��ة احل � � � � �ض � � � ��ارة
ال �ه �ل �ي �ن �ي ��ة ال � �ت � ��ي ك ��ان ��ت
ت� �ش ��ع ح � � �ض� � � ً
�ارة وإب � � �ه� � ��ار ًا
املعماري.
تن�ش�أ ال�سلطة ال�سيا�سية
ع��ادة م��ن حاجة الب�شر �إىل
التجمع ،فالإن�سان مدين بطبعه
�أي البد له من االجتماع الذي
هو املدنية ،وهي يف ا�صطالح
اب��ن خ��ل��دون تعني العمران.
ف�سر ابن الأزرق ،ما ذكره ابن
ّ
خلدون يف هذا ال�ش�أن بقوله
�إن «الإن�سان مدين بالطبع �أي
البد له من االجتماع الذي هو
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املدنية عندهم ـ الفال�سفة ـ
ليحفظ به وجوده وبقاء نوعه
�إذ ال ميكنه انفراده بتح�صيل
�أ�سباب معا�شه» .وحتدث ابن
تيمية عن االجتماع املدين.
وق���ال «�إن بني �آدم ال تتم
م�صلحتهم يف الدنيا وال يف
الآخرة �إال باالجتماع والتعاون،
التعاون على جلب منافعهم
والتنا�صر لدفع م�ضارهم»
وينهي كالمه بقوله « :ولهذا
يقال �إن الإن�سان مدين».
مم����ا ���س��ب��ق ن�����رى �أن
االج��ت��م��اع الإن�����س��اين فطرة
جمبول عليها الإن�سان للح�صول
على منافعه يف الدنيا بد�أت
بالعجز الفطري وال��ذي دفع
�إىل اخل�ضوع للخالق ومن ثم
البحث عن الرزق ،ثم التعاون
ل�سد حاجات البع�ض للبع�ض،
لتنتهي �إىل اتخاذ املدن ،وهي
ال�صورة الإن�سانية لال�ستقرار
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امل�ؤقت الذي يدوم بدوام احلياة
والإن�سان عند بداية ظهوره
على الأر���ض تعاون مع �أخيه
الإن�سان فقامت احل�ضارات،
وظهرت الزراعة والقرى واملدن
التي ت�شكل منها �أقاليم ثم من
الأقاليم دولة .هكذا كان احلال
يف ح�ضارتي م�صر والعراق.
هذا ما عرب عنه القزويني
عند حديثه عن �ضرورة املدن
بقوله�« :إنه عند ح�صول الهيئة
االجتماعية لو اجتمعوا ـ يق�صد
الب�شر ـ يف �صحراء لت�أذوا باحلر
وال�برد وال��ري��ح ،ول��و ت�سرتوا
ب��اخل��ي��ام واخل���رق���اه���ات مل
ي�أمنوا مكر الل�صو�ص والعدو،
ولو اقت�صروا على احليطان
والأب��واب كما ترى يف القرى
التي ال �سور لها ،مل ي�أمنوا
�صولة ذوي الب�أ�س ،ف�ألهمهم اهلل
تعاىل اتخاذ ال�سور واخلندق
والف�صيل ،فحدثت الأم�صار
واملدن والقرى ،وملا �أرادوا بناء
املدن� ،أخذوا �آراء احلكماء يف
ذلك ،فاحلكماء اختاروا �أف�ضل
ناحية يف البالد ،و�أف�ضل مكان
من ال�سواحل واجلبال ومهب
ال�شمال؛ لأن��ه��ا تفيد �صحة
�أبدان �أهلها وح�سن �أمزجتها،
واحرتزوا من الآجام واجلزائر
و�أعماق الأر���ض ،ف�إنها تورث
كر ًبا وهر ًما.
وات��خ��ذوا للمدن �سو ًرا
ح�����ص��ي � ًن��ا ،ول��ل�����س��ور �أب����واب
عدة حتى ال يتزاحم النا�س
بالدخول و اخلروج ،بل يدخل
ويخرج من �أق��رب باب �إليه.
واتخذوا لها قهندزا ملكان ملك
املدينة والنادي الجتماع النا�س
فيه ،ويف البالد الإ�سالمية

عمارة
ح������ددوا م���واق���ع امل�ساجد
ّ
واجلوامع والأ�سواق واخلانات
واحلمامات ،ومراك�ض اخليل،
وم��ع��اط��ن الإب�����ل ،ومراب�ض
الغنم ،وتركوا بقية م�ساكنها
لدور ال�سكان ،ف�أكرث ما بناها
امل��ل��وك العظماء على هذه
الهيئة ،فرتى �أهلها مو�صوفني
بالأمزجة ال�صحيحة وال�صور
احل�سنة ،والأخ�لاق الطيبة،
و�أ���ص��ح��اب الآراء ال�صاحلة
والعقول الوافرة ،واعترب ذلك
مبن �سكنه ال يكون كذلك مثل
الديامل والأك��راد ،والرتكمان
و�سكان البحر يف ت�شوي�ش
ط��ب��اع��ه��م ورك���اك���ة عقولهم
واختالف �صورهم.
ث��م اخت�صت ك��ل مدينة
الخ��ت�لاف ت��رب��ت��ه��ا وهوائها
بخا�صية ع��ج��ي��ب��ة ،و�أوج���د
احلكماء فيها طل�سمات غريبة،
و�أح���دث بها �أهلها عمارات
عجيبة ،ون�ش�أ بها �أنا�س فاقوا
�أمثالهم يف العلوم والأخالق
وال�صناعات».
وحديث القزويني يحمل
العديد من الدالالت املعمارية
والتي تتعلق بتكوين ارتباط
العمارة بال�سلطة ،فعندما تكون
الهيئة االجتماعية تت�شكل
امل��دن ،التي حتتاج �إىل �سور
يوفر لها الأم��ن ،و�أ�شار �إىل
القيمة احل�ضارية حلياة املدينة
وما تتميز به عن غريها ،ومتيز
امل��دن عن بع�ضها .ويف هذا
�إدراك مبكر للفروق بني املدن
�سواء كانت طبيعية �أو نا�شئة
عن �أن�شطة �ساكنيها .ويظهر
من كالم القزويني ت�أثره بنمط
مقر احلكم يف مدن �أوا�سط

اختيار املواقع لبناء املدن
وال� � � �ق � � ��رى وحت �ص �ي �ن �ه �م��ا
ب � � ��اخل � � �ن � � ��ادق واألس � � � � � � ��وار
ب �ع��د اس� �ت� �ش ��ارة احلكماء
ل �ض �م��ان س�ل�ام ��ة امل ��واق ��ع
وص � � � � � � �ح � � � � � ��ة األب � � � � � � � � � � � � ��دان
�آ�سيا ،حيث �إنه ولد بقزوين
وط��اف بهذه املنطقة وبالد
فار�س والعراق (ويطلق على
مقر احلكم هناك القهندز)،
وه��و ع��ب��ارة ع��ن قلعة داخل
املدينة قد تكون على تبة جبلية
منف�صلة� ،أو �سور يحيط بق�صر
احل��اك��م وال��دواوي��ن يتو�سط
املدينة ،بينما يحيط باملدينة
ككل �سور كبري ،و�أ�شهر الأمثلة
على ذلك يف مدينتي بخارى
و�سمرقند .وف � َّرق القزويني
ب�ين امل��دن الإ�سالمية وغري
الإ�سالمية من حيث التكوين
الداخلي.
وه���ذا يعني �أن هناك
ً
ترابطا تالزم ّيا بني املدينة
والعمارة وال�سلطة احلاكمة،
وه���ي م��ك��ون��ات ت��ت��ك��ام��ل مع
بع�ضها ،وت�ؤثر يف بع�ضها ،وربط
بناء املدن بالتطور احل�ضاري
للإن�سانية ،وب��وج��ود ملوك
عليها يتولون بناءها� .أو حكام
لها يقومون عليها ،فيبنون
الأ�سوار واملرافق العامة .ويف
�ضوء هذه العالقة ن�ستطيع
�أن نرى ال�صيغة التي تربط
بني مكوناتها ،هذه ال�صيغة
ع��ادة ال تكون مرئية ب�صورة
مبا�شرة؛ لأنها الفكر الذي
ي�شكل املجتمع .نرى هذا منذ
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وقت مبكر يف تاريخ الإن�سانية،
حيث ارتبط ا�صطالح ال�سيا�سة
 Polisمبعنى املدينة ون�سب
�إىل اال���ص��ط�لاح الإغريقي
 Politieaمبعنى اجتماع
املواطنني وممار�ستهم �ش�ؤون
احلكم وال�سلطة يف �إطار دولة
املدينة وه��ذا ما كان يتم يف
�أثينا حيث ن�ش�أ اال�صطالح،
وك���ان ينق�ص �أث��ي��ن��ا الكثري
من مظاهر ال��راح��ة املادية،
مقارنة بكربيات امل��دن ،فقد
كانت مدينة للمزارعني الذين
يتوجهون �إىل �أرا�ضيهم للعناية
بها ،تناولت �أثينا ال�سلطة،
بطريقه مثالية ،ف��ك��ان يتم
اخ��ت��ي��ار مم��ار���س��ي ال�سلطة
ب��ال��ق��رع��ة م��ن ب�ين الذكور،
وعندما كانت تن�ش�أ احلاجة
املا�سة �إىل حمرتفني لإدارة
�ش�أن من �ش�ؤون املدينة ،كان
امل��خ��ت��ارون بالقرعة يعينون
جمال�س من املحرتفني لإدارة
الأمور الفنية كالإدارة املالية
�أو بناء �أحوا�ض ال�سفن .وتتخذ
القرارات امل�صريية بالن�سبة
ل��ل��م��دي��ن��ة ع��ل��ى ي���د جمل�س
اجلماهري الذي ي�ضم كل من
ل��ه ح��ق الت�صويت باملدينة.
وق���ام���ت �إىل ج���ان���ب ذلك
من�ش�آت معمارية �أثرت احلياة
وامل�شاركة احلياتية لأهل �أثينا،
مثل الأكروبول الذي ي�شرف
على امل��دي��ن��ة .ويف مهرجان
الباناثينيا Panathenea
كان يتجمع الأثينيون لتقدمي
الهدايا للربة �أثينا ولقد كان
امل�سرح الأث��ي��ن��ي ،وه��و �شبه
دائ���رة هائلة م��ن الدرجات
التي نحتت يف جبل منحدر
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متنف�سا للم�شاركة باملدينة
ً
�إذ �شهد عرو�ض ًا م�سرحية
تعك�س طبيعة هذا املجتمع �إذ
كان امل�شاهد واملمثل يتبادالن
الأدوار .وكان هذا مما يعمق
الوعي اخلا�ص والتعبري احلر.
وقد لعب امل�سرح يف �أثينا دورا
�سيا�سيا مه ّما حيث عك�س واقع
املجتمع وعمقًا من امل�شاركة
االج��ت��م��اع��ي��ة لأه���ل املدينة
وبرز هذا ال��دور �أثناء الغزو
الإ�سربطي لأثينا حني قدم
�أري�ستوفان�س م�سرحية �أهل
�أرخانيا The archarnians
التي قام بطلها بعقد �سالم
خا�ص مع العدو ومتثل �أر�سطو
مدينته الفا�ضلة م��ن خالل
حياة �أهل �أثينا التي جمعت
بني العمل وامل�شاركة ال�شعبية
التي تتطلب وقت فراغ بقوله
«�إن املدينة يجب �أن تكون على
نحو ميكن �سكانها من العي�ش
مع اال�ستمتاع بوقت الفراغ
باعتدال وحرية».
كان �أر�سطو �أقل انبها ًرا
من �أفالطون بالأ�شكال املثالية،
و�أ�شد اهتما ًما بامل�سار والهدف
وال��ن��م��و والإم���ك���ان بالن�سبة
للمدينة ،وهو ما �أعطى ر�ؤيته
درجة من احليوية.
كان من املتوقع �أن يت�أثر
الإ���س��ك��ن��در الأك��ب��ر �أ�شهر
ت�لام��ي��ذ �أر���س��ط��و ب�أ�ستاذه،
ح�ي�ن ���ش��ي��د ���س��ب��ع�ين مدينة
�أط��ل��ق ع��ل��ى معظمها ا�سم
الإ���س��ك��ن��دري��ة ،كتب ال�شهرة
منها للإ�سكندرية امل�صرية،
التي �شيدها الإ�سكندر لتكون
عا�صمة للح�ضارة الهلينية
فى م�صر واتبع الإ�سكندر يف

تخطيط ه��ذه امل���دن �صورة
�أق��رب ملدينة �أفالطون .كان
�أر�سطو يف درا�سته للمدينة
الفا�ضلة� ،أ�شد تقدي ًرا للتنوع
والتعدد واالحتياجات املحلية
اخلا�صة من �أ�ستاذه �أفالطون.
�إن مدينة �أف�لاط��ون املثالية
هي مبثابة املطلق الهند�سي،
قوامها  5040مواطنًا و5040
قطعة �أر�ض ،وثالث طبقات من
النا�س تتعلم وتعي�ش منف�صلة،
واملدينة مق�سمة �إىل اثني ع�شر
ق�سما ينفرد كل منها ب�إلهه
ومعبده وميتد كل بيت منها
كال�سور (وتتخذ املدينة هيئة
امل�سكن الواحد) كل ما فيها
ـ باخت�صار ـ منتظم وموحد.
ن�ش�أت هذه الر�ؤية الأفالطونية
م���ن �إع���ج���اب���ه باالن�ضباط
والتنظيم الع�سكري الإ�سربطي
ولعلها اجل��ذر ال��ذي ا�شتقت
منه فكرة النظام التي خ�ضعت
لها الدولة ومن ثم املدينة يف
الفكر الأوربي املعا�صر .وتركت
�آثارها ب�صورة وا�ضحة على
املدينة الغربية.
�صمم الإ�سكندر مدينة
الإ�سكندرية امل�صرية ،بعد
�أن ربط بينها وبني اجلزيرة
التي تتقدمها على �شاطئ
البحر بل�سان ف�شق الطرق
ال��ع��ري�����ض��ة ب��ه��ا ع��ل��ى �شكل
م�ستطيل م��ت�����ش��اب��ك ،متتد
الطرق الطويلة منها �شر ًقا
وغ��ر ًب��ا ب��ح��ذاء الل�سان� .أما
الطرق الق�صرية فتمتد �شماالً
وجنوباً من البحر �إىل البحرية.
وي�صل ات�ساع ال�شوارع ما بني
 ،18و 19قد ًما � ،أما ال�شارع
الرئي�سي املمتد �شر ًقا وغر ًبا،

ت� � � ��راب� � � ��ط ت� �ل� ��ازم� � � ��ي ب�ي�ن
امل� � � ��دن � � � �ي� � � ��ة وال � � � �ع � � � �م� � � ��ارة
وال � � �س � � �ل � � �ط � ��ة احل � ��اك � �م � ��ة
وه��و �شارع كانوبي�س ،فلعله
كان ي�صل يف ات�ساعه �إىل مائة
ق���دم ،وه��ك��ذا جن��د �أن كل
�شيء �صمم ل�ضمان احلركة
املن�سابة املبا�شرة .لقد كان
الهدف �أن تكون الإ�سكندرية
م��ث�ل ً
ا ي��ح��ت��ذى يف الفاعلية
واالن�سيابية الوا�ضحة .فكانت
الإ�سكندرية املثل الأعلى حلاكم
�سيطر على العامل ،ويريد �أن
يظهر ات�ساع �سلطاته وانتظامه،
أمنوذجا لقائد �أجنبي يخ�شى
و�
ً
التهديد املحتمل من جانب
�أحياء وطنية حتميها �شوارع
�ضيقة ملتفة.
لقد عك�ست الإ�سكندرية
رغبة ال�سلطة يف ال�سيطرة
عليها ،ب��ل وزرع���ت الإبهار
والرهبة يف نفو�س زائريها،
ومثل ذلك ن�ص ذكره الروائي
اليوناين» �أخيل تاتيو� س hAc
 « hilles Tatiusالذي
زار املدينة يف �أوج ازدهارها
حيث قال « بلغنا الإ�سكندرية
بعد رحلة ا�ستغرقت ثالثة
�أيام ،ودخلتها من بوابة يقال
بوابة ال�شم�س وبهرين على التو
جمال املدينة الأخاذ الذي ملأ
عيني بالبهجة .فقد كان هناك
�صفان متوازيان من الأعمدة
ميتدان يف خط م�ستقيم ،من
بوابة ال�شم�س �إىل بوابة القمر
(وهما املعبودان اللذان يقومان
على حرا�سة املدخل) وقرب
منت�صفها يقع اجلزء املك�شوف
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من البلدة ،ويتفرع منه عدد من
ال�شوارع يبلغ من الكرثة ح ّدا
يجعلك تتخيل ،حينما متر
بها� ،أنك يف بالد �أخرى ،مع
�أنك مازلت فيها .وملا تقدمت
قلي ً
ال  ،وجدتني يف احلي الذي
�أطلق عليه ا�سم الإ�سكندر -
يق�صد احلي الإغريقي  -وقد
ق�سمت هذه املدينة الرائعة
�إىل مربعات �صف من الأعمدة
يقطعه �صف �آخر م�ساو له يف
الطول بزاوية قائمة … وقد
جلت يف �شوارعها فلم ي�شبع
أي�ضا .لقد راعني
مني النظر � ً
�شيئان غريبان �شاذان ب�صفة
خا�صة  -وكان ي�ستحيل علي
�أن �أح��دد �أيهما �أعظم حجم
املكان �أم جماله ،املدينة نف�سها
�أم �سكانها ،فاملدينة كانت �أكرب
من ق��ارة ،وال�سكان يفوقون
الأمة عد ًدا .وملا تطلعت �إىل
املدينة �شككت يف �أن يتمكن
�أي جن�س من الأجنا�س من
�أن مي�ل�أه��ا ،ومل��ا نظرت �إىل
�أهلها �س�ألت نف�سي �إن كان
ميكن لأي مدينة �أن تت�سع
فت�ستوعب ه�ؤالء جمي ًعا .ومع
ذلك فقد بدا التوازن تا ًما يف
كل �شئ».
هكذا جنح البطاملة يف
جعل الإ�سكندرية مبهرة ،فقد
�أ�صبحت �أكرب مدينة يف العامل
بعد ت�أ�سي�س الإ�سكندر لها عام
 331ق  .م بقرن .وتكونت من
ثالثة �أحياء �أ�سا�سية احلي
اليوناين ويقع على ال�ساحل
واحل��ي امل�صري الوطني يف
ال��غ��رب ،واحل��ي اليهودي يف
ال�شرق .بالإ�ضافة �إىل �أحياء
الوافدين ،وكانت هذه الأحياء
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مد ًنا قائمة بذاتها .وهو ما
يكر�س العن�صرية البطلمية
�أو الرومانية �ضد امل�صريني
م��ن خ�ل�ال ال��ع��زل املديني،
ولي�س هناك وجه للمقارنة
بني �أحياء املدينة املنف�صلة.
فقد بنى الإ�سكندر وكل من
تبعه من البطاملة والرومان
ق�صورهم اخلا�صة كو�سيلة
لزيادة فخامة املدينة ب�شكل
مت�صاعد .فاحتلت الق�صور ما
بني ربع وثلث املدينة .وكان بها
�إ�ستاد �ضخم ،وم�سرح مدرج،
وحدائق عامة غناء ،وفنار عده
القدماء �إحدى عجائب الدنيا.
تعك�س الإ�سكندرية فل�سفة
ال�����س��ل��ط��ة يف احل�������ض���ارة
الهلين�ستية التي ت�سعى �إىل
جتميل احلياة باعتبارها �أث ًرا
تالدا �أو فنًا �أو فك ًرا �أو قوة ،وهو
ما جعل املدن الهلين�ستية ومنها
الإ�سكندرية تفتقد التفاعل
الإن�ساين والتلقائية ،خل�ضوعها
لفكرة النظام ال�صارم والقوة
امل��ت��ن��ام��ي��ة ،وا���س��ت��ع��ي�����ض يف
الإ���س��ك��ن��دري��ة امل��دي��ن��ة ذات
الفخامة والإب��ه��ار املطلقني
عن الب�شر بال�صروح ،وعن
الإح�سا�س بالفن باملتاحف وعن
ال�شعراء بالق�صور حتى حتولت
املدينة �إىل عمل فني ،وحتول
النا�س من فاعلني م�ؤثرين،
�إىل متفرجني م�شغولني ال
ينتهي ب�صرهم من الت�أمل يف
كل �شيء ،و�سعى احلكام �إىل
هذا فجعلوا على �سبيل املثال
مواكبهم حدثاً ينتظره النا�س
ب�شغف مل�شاهدته ،وحاولوا �أن
يبلغوا به ح ّدا ال ن�ستطيع �أن
نراه يف �أي ع�صر �آخر.

ثـــــــراث
ج���اء ع��ن الأ���س��ط��ورة يف
معاجم اللغة العربية (مادة
�سطر):
ُّ
ال�صف من الكتاب
ال�سطر:
َّ
وال�شجر والنخل ونحوها،
وال�����س��ط� ُر اخل� ّ ُ
��ط والكتابة.
َ
ُ
ي�سطر �إذا كتب .قال
�سط َر
تعاىل« :والقلم وما ي�سطرون».
�ي��ر :الأب���اط���ي���ل
والأ������س�����اط� ُ
والأحاديث العجيبة�.أحاديث
َّ
و�سطر علينا
ال نظام لها.
الأ���س��اط�ير� :أ ّل��ف��ه��ا ،ورواها،
ق�صها
و�أتانا بالأ�ساطري�،أو ّ
علينا .ويف ال��ق��ر�آن الكرمي:
«�إ ْن هذا �إال �أ�ساطري الأولني».
�أم���ا اخل��راف��ة فمن ا َ
خل��� َرف
وهو ف�ساد العقل من ِ
الكبرَ ،
واحلديث امل�ستملَح املكذوب.
و�أم���������ا Mythology
امليثولوجيا؛ فهي علم الأ�ساطري
وب��خ��ا���ص��ة املت�صلة بالآلهة
و�أن�����ص��اف الآل��ه��ة والأبطال
اخلرافيني عند �شعب ما .و
� Mythhأ�سطورة .خرافة .و�my
 thomaniaامل�س الأ�ساطريي؛
ن���زوع م��ف��رط �أو غ�ير �سوي
�إىل الكذب واملبالغة(.قامو�س
امل���ورد ملنري البعلبكي)� .أما
 Fableفي�شرحها :خرافة.
وخرافة ذات مغزى وبخا�صة
على �أل�سنة احليوانFabled .
خرايف� ،أ�سطوري.

األســـــاطري
والخـرافــات

تراث إنساين مشرتك
م�صطفى �سليمان

تعريف املفاهيم وامل�صطلحات ،يف العلوم الإن�سانية،
م��ن الأم ��ور ال�شاقة الدقيقة وال���ض��روري��ة لتكوين
ث�ق��اف��ة وا� �ض �ح��ة غ�ير ملتب�سة ال � ��دالالت ،ك�م��ا هو
يف امل���ص�ط�ل��ح ال�ع�ل�م��ي ال��دق �ي��ق .ف �م �ج��ال العلوم
الإن �� �س��ان �ي��ة ي�ت���س��ع ل �ت �ع��ري �ف��ات وت �ف �� �س�ي�رات �شتى
ً
أحيانا متناق�ضة .من ذل��ك الأ�سطورة واخلرافة
و�
وم��ا يتعلق بهما م��ن ظ�ل�االت امل�ع��اين والدالالت.

اإلن� � � � � � �س � � � � � ��ان واح � � � � � � � � � ��د،
وال � � �ه � � �م� � ��وم ال � �ك� ��ون � �ي� ��ة
امل� � � � ��وج� � � � ��ودة واح� � � � � � � � ��دة،
وأساطير الشعوب موروث
ح� �ض ��اري ع � ��ام للبشرية

و� Mythأو Mythosعند
الإغريق تعني الكلمة املنطوقة.
هي كلمة �سحرية ،ووظيفتها
���س��ح��ري��ة ت���ت���ج���اوز العقل
واملنطق.
مما �سبق ميكن �أن نربط
ب�ي�ن الأ����س���ط���ورة يف لغتنا
ق�ص
وغ�ي�ره���ا؛ م���ن ح��ي��ث ِ ّ
العجائب والأباطيل والكلمة
املنطوقة (قبل مراحل الرمز
اللغوي ال�شفاهي �أو التدويني).
واخل��ط والكتابة .لكن لي�س
ل��دى العرب ق�ص�ص مت�صلة
كفن
بالآلهة و�أن�صاف الآلهةّ ٍ ،
م�ستقل؛ فالأ�سطورة حتمل
يف معاجمنا القدمية معنى
الأباطيل ب�شكل ع��ام ،ولهذا
مل تُترَ َجم الأ�ساطري اليونانية
�إىل اللغة العربية لتناق�ضها
مع عقيدة التوحيد الإ�سالمية،
فال �آلهة تت�صارع ،بل �إله واحد
جم�سد وغري متعدد ك�آلهة
غري
َّ
الإغريق.
ونالحظ �أن هناك خلطاً
بني الأ�سطورة واخلرافة يف
ترجمة امل�صطلحني .فالبعلبكي
ي��ع��رف��ون اخلرافة
وغ��ي�ره،
ِّ
والأ���س��ط��ورة مبدلول واحد،
وال��ث��اب��ت ال��ي��وم �أن اخلرافة
كم�صطلح يدل على احلكايات
ع��ل��ى ل�����س��ان احل��ي��وان مثل:
خرافات �إي�سوب ،الإغريقي

األس �ط ��ورة ق�ص��ة التأمل
«ال� � � �ب � � ��دائ� � ��ي» ل�ل�إن� �س ��ان
ع �ب��ر م ��راح ��ل ن �ش��وء ه��ذا
ال��وع��ي للكون ولإلنسان
ومل� � � �ظ � � ��اه� � ��ر ال� �ط� �ب� �ي� �ع ��ة
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قبل امليالد ،وكليلة ودمنة البن
املقفع وتداعي احليوان على
الإن�سان لإخوان ال�صفا ،وما
كتبه ال�شاعر الفرن�سي الفونتني
من ق�ص�ص �شعرية مماثلة...
فكلها حكايات خرافية على
�أل�سنة الطري واحليوان لأهداف
�أخالقية �سلوكية تربوية ,ورمبا
�سيا�سية؛ كما يف رواية مزرعة
احليوان جلورج �أو ْروِ ل نقداً
لديكتاتورية �ستالني .فهذه
احلكايات ال ميكن ت�سميتها
ب�أ�سطورة .ونالحظ تداخ ً
ال،
بني الأ�سطورة واخلرافة.
ب��ع��د ه���ذا اال�ستعرا�ض
لدالالت الأ�سطورة واخلرافة
وتبايُن التعريفات نقول �إن
الأ�سطورة ب�شكل عام ،وعرب
ت��درج��ات ال��وع��ي الإن�ساين،
هي ق�صة الت�أمل «البدائي»
للإن�سان ،عرب مراحل ن�شوء
هذا الوعي ،للكون والإن�سان
ذاته ،ومظاهر الطبيعة املادية
العجيبة امل��ح�يرة ،وم��ا ينتج
عنها من خري �أو �شر ،ورعب
وخ����وف� ،أو ف���رح وغبطة.
لذلك عبد الإن�سان كثرياً من
مظاهر الطبيعة غري املفهومة
لديه ،كالرعد والربق واملطر
وال�شم�س وال��ق��م��ر ،وكذلك
احليوانات يف ع�صر الآلهة
احليوانية ،والنباتات وبالذات
الأ���ش��ج��ار يف ع�صر الآلهة
النباتية ،كما �سي�أتي.
ولن�شاة الأ�ساطري تف�سريات،
ونظريات خمتلفة:
فهناك التف�سري الرمزي
التمثيلي يف ع�صر البدائية
الأوىل ال�شفاهية قبل التدوين
اللغوي؛ حيث عبرّ الإن�سان

ع�بر ال��رم��ز والتمثيل عما
ي�شغله من ق�ضايا ومظاهر
حت��ي��ط ب��ه ال ي��ج��د ل��ه��ا من
تف�سريات يف مرحلة فجر
الوعي الإن�ساين ،مهما كان
بدائي ًا ...فهذا (�إن�سان) له
ملكة اخليال الذي ال تتمتع به
املخلوقات الأخرى .واخليال
الب�شري �أول مراحل الوعي
بالذات والكون واحلياة ثم ت�أتي
اللغة املنطوقة واملكتوبة.
وهذا ما �أ ّكده �أن�صار الت�أمل
الب�شري اخليايل؛ وعلى ر�أ�سهم
«�أن��درو الجن و«لورن�س جوم»
فقد ر�أيا �أنه من الطبيعي �أن
يت�أمل الإن�سان يف م�شكلة �أ�صل
العامل واجلن�س الب�شري ،فهي
م�شكلة ت�شغل �أدن��ى العقول
ت���ط���وراً .وع��ل��ى ه���ذا تكون
�أ�ساطري تلك املرحلة بواكري

ع � �ن � ��د «م � � ��اك � � ��س م � ��ول � ��ر»
األس � � � � � � �ط � � � � � ��ورة م � ��رح � �ل � ��ة
م� � �ت� � �خ� � �ل� � �ف � ��ة ل � �ل � �ت � �ف � �ك � �ي ��ر
اإلن� � � � � �س � � � � ��ان � � � � ��ي ،ف � � �ق � ��دت
ق � �ي � �م � �ت � �ه� ��ا ووظ � �ي � �ف � �ت � �ه� ��ا
ع � � � � �ن � � � ��دم � � � ��ا اس � � � �ت � � � �خ� � � ��دم
اإلن� �س ��ان ال �ل �غ��ة املباشرة
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التفكري الفل�سفي البدائي.
وفريق �آخر ،ر�أى الأ�سطورة
مرحلة متخلفة م��ن الفكر
الب�شري ما قبل اللغة؛ مثل
«لورد راجلن «و» ماك�س مولر»،
ف�أنكرا نظرية الت�أمل والتعجب
والت�سا�ؤل احلائر عن الكون
واحلياة .فاللورد راجالن يرى
�أن �أب�سط تعبري عن نظام الكون
وعن املبادئ الأ�سا�سية للنظام
الأخالقي يف احلياة يتطلب
ا�ستخدام لغة وا�صطالحات
جتريدية .وهذ ما كان يغيب
عن العقل البدائي .وهذا ر�أي
ماك�س مولر� ،أ�شهر عامل لغوي
يف القرن التا�سع ع�شر� ،إذ
ي��رى �أن الأ���س��ط��ورة (مر�ض
لغوي)؛ فالإن�سان كان يتحدث
من (خالل الأ�سطورة) ال من
(خ�لال اللغة)؛ فقد بدت له
�أ�شعة ال�شم�س �أ�صابع �آلهة،
وال�سحب املمتلئة باملاء �أبقاراً
ممتلئة ال�����ض��روع .وهكذا،
فالأ�سطورة عند هذا الفريق
متثل مرحلة متخلفة للتفكري
الإن�������س���اين ف��ق��دت قيمتها
ووظ��ي��ف��ت��ه��ا ع��ن��د ا�ستخدام
الإن�����س��ان اللغة املبا�شرة يف
التعبري عن م�شاعره وم�شاغله
الكونية واحلياتية.
وي�أتي جيم�س فريزر رائداً
للمدر�سة التطورية؛ فقد مر
اجل��ن�����س ال��ب�����ش��ري مبرحلة
ال�سحر ،ثم الدين ،ثم العلم.
وارتبطت الأ�سطورة مبرحلة
ممار�سة ال�سحر يف مواجهة
�أ����س���رار الطبيعة املحيطة
يالإن�سان .ومت ذلك من خالل
طقو�س �سحرية مع عبارات
كهنوتية مرافقة ،ويف مرحلة
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تالية ،حني ماتت املمار�سات
ال�سحرية ،حكى الإن�سان هذه
الأفعال ال�سحرية وطقو�سها
فكانت الأ�سطورة .وي�ضرب
لذلك مث ً
ال ب�أ�ساطري اخل�صب
وال��ن��م��اء وجتلياتها متمثلة
ب�أ�سطورة �إيزي�س و�أوزيري�س،
�أو �أدوني�س وع�شرتوت...فهي
كانت تُ�ؤَ َدى يف موا�سم اخل�صب
تو�س ً
ال للآلهة كي
واجل��دب ّ ُ
تعيد �إليهم اخل�صب والنماء
بعد القحط واجلدب.
وبرز مالينوف�سكي رائداً
للمدر�سة الوظيفية؛ معار�ضاً
ف��ري��زر يف نظرية ال�سحر؛
فلي�س ال�سحر مرتبطاً مبرحلة
ح�����ض��اري��ة تت�سم بالبدائية
والهمجية؛ فال�سحر متداخل
مع الأن�شطة الفكرية والروحية
كالدين والعلم .فلل�سحر وظيفة
لتلبية ح��اج��ة نف�سية عند
الإن�سان بقدر ما للدين من
وظيفة يف احلياة احل�ضارية.
�أم���ا امل��در���س��ة النف�سية
(ف����روي����د ،وي���ون���غ) فربطا
الأ���س��ط��ورة ب��احل��ل��م ؛ فهي
�إخ����راج ل��دواف��ع داخ��ل��ي��ة يف
جم�سدة .وهي
�أ�شكال رمزية
َّ
�أرقى من احللم امل�ش َّو�ش ،و�أكرث
تنظيماً .واهتم فرويد بالتحليل
اجلن�سي ،كتحليل �أ�سطورة
�أودي��ب الذي قتل �أب��اه خط�أً،
وتزوج �أمه ،دون �أن يعلم بذلك،
فقد كانت ج��ائ��زة م��ن يقتل
الوح�ش الراب�ض على �أ�سوار
طيبة والذي يفتك ب�أهلها �أن
ي�صبح ملكها ويتزوج ملكتها،
وه���ذا م��ا ح���دث .وم���ن هنا
كانت م�أ�ساة �أوديب عندما علم
بالأمر .و�أودي��ب مثال البطل

ثـــــــراث
الأ�سطوري الذي لي�س ب�إله �أو
ن�صف �إله.
ل��ك��ن (ي���ون���غ) اجت���ه نحو
تف�سري الأ�سطورة بالال�شعور
اجلمعي؛ فاحللم ،كالأ�سطورة،
ال يعرب عن رغبات جن�سية
خمتزنة ولكنه �سبيل للو�صول
�إىل حالة التوازن بني القوى
املت�صارعة يف نف�سه .ويرى
يف ال��ف��ن تعبرياً رم��زي �اً عن
حالة نف�سية فردية ،وجمعية.
ومن هنا خلود الأ�ساطري؛ لأن
الإن�سان يكت�شف فيها دائماً
جزءاً من نف�سه.
و�أخ��ي��راً جن��د التف�سري
احل�������ض���اري ب����ري����ادة ليفي
�شرتاو�س؛ فالأ�سطورة ِ ّ
تفكر
يف عقل الإن�سان .وهي لي�ست
حكايات تُ�ؤَ ّلَف عمداً بل هي
تعي�ش يف ع��ق��ل الإن�سان،
فهي متثل جزءاً من الأ�شكال
َّ
الأ�سا�سية التي
يتك�شف من
خاللها تكوين العقل الب�شري.
لذك يجب �ألاّ تُد َر�س منفردةً،
بل يف �شكل وح��دات بنيوية.
والفكر البدائي ميثل منطق
الفكر الب�شري يف كل زمان
وم���ك���ان ،وه���ي و�سيلتنا يف
الو�صول �إىل ال�شكل الكلي
لهذا املنطق الب�شري.
وال بد من التوقف قلي ً
ال
عند �آراء (�إرن�ست كا�سرير)
لأهميتها بالتوافق �أو التعار�ض
مع ما �سبق .فهو يرى اختالفاً
مهما بني مفهوم الأ�سطورة
والعلم؛ فعندما نف�سر الطبيعة
علمياً �أو جتريبياً نعتقد يف
وجود روابط ثابتة بني جوانبها
املختلفة تتبع قاعدة عامة� .أما
الطبيعة مبعناها الأ�سطوري

فتبدو عاملاً درامياً يت�ألف من
قوى و�أفعال مت�صارعة ،وال
تبدو الأ�شياء فيها �ساكنة �أو
ميتة ،بل تبدو حية يف حركة
دائبة م�ستمرة ،كما �أنها تخ�ضع
مل�شاعرنا املختلفة .فال م�شاعر
يف العلم .وال�شكل الرمزي يف
الأ�سطورة ال يت�ألف من رموز
جمردة ،كما يف العلم ،بل من
�صور ُم َّ
�شخ�صة مبا�شر ًة ت�شبه
ال�صور التي تظهر يف تعبريات
الرجل البدائي والطفل عن
امل�شاعر والعواطف.
والأ�سطورة عنده مل ت�صدر
عن دواف��ع العلم نف�سها� ،أو
الفن ،ولي�ست خالية من املنطق
واملعنى ،بل تتبع منطقاً �آخر
م�ستمداً من الإمي��ان بوحدة
ال���وج���ود ووح�����دة ال�شعور
الب�شري.
وع��ن الأ���س��ط��ورة والدين
وال�سحر ،يرى �أن الدين امتزج
بالأ�ساطري ،يف بع�ض الأحيان،
دون �أن يكون ال�سحر والدين
�شيئاً واحداً .والقول �إن الدين
وال�سحر و�أي تفكري �أ�سطوري،
نتيجة تبعيتنا وعجزنا ال ميثل
احلقيقة بدقة .فال�سحر يعتمد
على فكرة ت�أثري الإن�سان يف
الطبيعة ،فنحن ،كما يقول

مالينوف�سكي ال نُ� ْق��دم على
ال�سحر �إال يف حالة الإقدام
على �أعمال خطرة.
ل��ق��د ان��ت��ق��ل��ت �أ�ساطري
ال�������ش���ع���وب ع��ب�ر التالقح
الثقايف احل�ضاري بني الأمم.
والأ�ساطري يف الرتاث اليوناين
الأ���س��ط��وري ال��ق��دمي م��ن بني
�أعرق الأ�ساطري واخلرافات،
وهو لي�س فرداً يف هذه العراقة؛
ف��ال��ع��رب وال��ف��ر���س والهنود
وال�صينيون وقبائل حو�ض
الأم���ازون واملايا والأز ِت���ك...
كلها �شعوب ع�ّب�رّ ت يف فجر
وعيها الإن�ساين عن ر�ؤيتها
البدائية للكون واحلياة وما
وراء احلياة ...و�أدب الأ�ساطري
امل��ق��ارن غني يف رواي���ة هذه
الأ�ساطري وتف�سري ن�شوئها
ووظائفها.
نتعرف على «بروميثيو�س»،
�سارق �سر النار من امللكوت
الأعلى للآلهة ،ومانح الب�شر
هذا ال�سر لي�صنعوا احل�ضارة،
وه��و م��ن ن��وع البطل املُ�ؤ ّلَه
املنتمي للتيتانيني املت�صفني
بالت�أله .وق��د غ�ضبت عليه
الآلهة ،وعاقبه جوبيرت كبري
الآلهة بربطه ب�سال�سل على
جبل القوقاز و�سلّط عليه ن�سرا

�إرن�ست كا�سرير
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مهو ً
ال ينه�ش كبده ،حتى �إذا
ف��رغ الن�سر م��ن نه�ش كبده
ك � َّون جوبيرت له كبداً �أخرى
لينه�شها من جديد ...وهكذا،
حتى �أنقذه هرقل ،بعد �سنوات
طويلة ،بقتل الن�سر وفك قيد
بروميثيو�س.
ويتجلى(�سيزيف) ك�أ�سطورة
العذاب الأبدي ،حني حكمت
عليه الآلهة ب�أن ،يحمل �صخرة
���ض��خ��م��ة �إىل ق��م��ة اجلبل،
ف ��إذا و�صل بها �أنزلته معها
�إىل احل�ضي�ض ،وهكذا �إىل
الأبد.
ول���ل���ع���رب (�أ�����س����اط��ي�ر)
وخ��راف��ات؛ فقد �شاعت بني
اجلاهليني ق�ص�ص وحكايات
عن اجلن وال�شياطني وتزا ُوج
الب�شر معهم �أو معا�شرتهم،
كما روي عن �أعرابي ،ا�سمه
يق�ص
(خ���راف���ة) �أن����ه ك���ان
ُّ
ع��ل��ى ق���وم���ه �أح����ادي����ث عن
معا�شرته للجن ،ومغامراته
مع ال�شياطني ،فقالوا عن كل
�أمثال هذه الق�ص�ص:
«ح��دي��ث خ���راف���ة» .وقد
م ّر معنا تعريف اخلرافة يف
معاجمنا القدمية باحلديث
امل�ستملح امل��ك��ذوب .و�أ�شار
ال�شاعر ديك اجلن احلم�صي،

وقيل غريه� ،إىل «خرافة» يف
بيته امل�شهور :
ح�ي� ٌ�اة ث��م مــــــوت ث��م ٌ
بعث
ح ُ
َمرو
ـــديث «خرافةٍ » يا �أ ّ َم ع ِ
فيمكننا �أن نعترب «خرافة»
بط ً
ال من الأبطال اخلرافيني،
�سواء �أكان واقعياً �أم �شخ�صية
تراثية �شعبية ،تعك�س �شخ�صية
البطل اخل��ارق للم�ألوف يف
احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة ،والإمي����ان
باجلن عند اجلاهليني..
وق�����ص�����ص ال��ب��ط��ول��ة يف
اجل��اه��ل��ي��ة ،ك��م��ا يف �سرية
«ع���ن�ت�رة» ح��م��ل��ت دالل��ت�ين :
الداللة الواقعية؛ فعنرتة �شاعر
فار�س عربي واقعي ا�شتُهر
بالفرو�سية والبطولة اجلبارة.
والداللة اخلرافية حيث برزت
يف كتابة �سريته وروايتها �شعبياً
يف الع�صور التالية للجاهلية،
دب ال�ضعف يف ج�سد
حني َّ
الأمة ،وتقاطرت عليها الدول
واملمالك الأجنبية ،فتحول
عنرتة يف �سريته التي كانت
تُر َوى يف املقاهي ال�شعبية من
بطل واقعي تاريخي �إىل بطل
خ��رايف ج ّبار يقهر الأعداء،
خارج ع�صر اجلاهلية� ،أي يف
ع�صر مل يع�شه ،وذلك للتنفي�س
عن العجز العربي ،وقتها ،يف
مواجهة الأعداء الأقوياء.
وتنوعت �أ�شكال الق�ص�ص
اخلرافية اجلاهلية ،وبع�ضهم
يعدها من الأ�ساطري ،كما �أ�شار
�إليها القر�آن الكرمي �« :إ ْن هي
�إال �أ�ساطري الأولني» .وارتبطت
باملذهب احليوي �أو الإحيائي
الذي يبث احلياة يف اجلمادات
ويعبدها كالأ�صنام من حجر
�أو متر ،والأ�شجار ،والكواكب

والنجوم...
وع��ب��ادة الأ���ش��ج��ار ،كما
ي�ؤكد علماء تاريخ الإن�سان
(الأنرثوبولوجيا) والأ�ساطري،
�سادت يف خمتلف الثقافات
الإن�����س��ان��ي��ة ف��ف��ي الع�صر
احل���ي���واين���� ،س���ادت الآلهة
احل��ي��وان��ي��ة ،ث��م يف الع�صر
الزراعي �سادت الآلهة النباتية.،
وك��ان لقري�ش ،وغ�يره��ا ،يف
العهد الوثني �شجرة عظيمة
خ�ضراء يقال لها ذات �أنواط،
ي�أتيها ع��اب��دوه��ا ك��ل �سنة،
فيعلقون �أ�سلحتهم عليها
ويذبحون عندها ،ويعكفون
عليها يوماً ،ويُ��روى �أن عمر
بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه
قطع ال�شجرة التي ح�صلت

أش ��ار ال �ق��رآن ال �ك��رمي إلى
ال �ك �ل �م��ة ب �ق��ول��ه (إن هي
إال أس � ��اط � �ي � ��ر األول � �ي� ��ن)
وارت � � � �ب � � � �ط � � ��ت ب � ��امل � ��ذه � ��ب
احل � � �ي� � ��وي أو األح � �ي� ��ائ� ��ي
ال � � � ��ذي ي� �ب ��ث احل� � �ي � ��اة في
اجل � � � � �م� � � � ��ادات وي � �ع � �ب ��ده ��ا
ك��احل�ج��ر وال�ت�م��ر والشجر
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حتتها بيعة الر�ضوان خمافة
�أن يعبدها العرب.
وم��ن اخل��راف��ات العربية
ال��ق��دمي��ة املرتبطة بال�شعر
مث ً
ال ،ن�سب ُة ال�شاعر املبدع
�إىل وادي عبقر؛ وهو وادي
�شياطني ال�شعراء امللهِ مني لهم
بقول ال�شعر الذي يعجز عن
الإتيان مبثله الآخرون .وهذا
نتيجة عجز العرب عن تف�سري
علمي نف�سي فني للعبقرية
ٍ
حينئذ .وقد جعلوا
ال�شعرية
م��ن �شياطني ال�شعر ذك���راً
و�أنثى! فلم يكن لدى العرب
القدماء مفهوم للعبقرية ي�ستند
�إىل حقائقها النف�سية والفنية
واجلمالية ...ومل يكونوا ،يف
تلك املرحلة ،يفهمون نظرية
الإبداع الفني والإلهام ،بل كان
املفهوم اخلرايف هو ال�سائد.
فلكل �شاعر �شيطا ٌن يوحي �إليه
بال�شعر – ال�سحر ،من وادي
عبقر ،حيث وطن ال�شياطني
(العباقرة) .بل هناك �شيطان ُة
ل��ل�����ش��ع��ر ،و����ش���ي���ط���ا ُن .لكن
ال�شيطانة الأنثى �أقل �سطوةً.
يقول ال�شاعر الأموي �أبو
النجم ِ
الع ْجلي :
�إين ،وك� ّ�ل �شاعر من الب�ش ْر
�شيطا ُنه �أنثى ،و�شيطاين ذك ْر
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ولي�س هذا املفهوم اخلرايف
للإلهام والعبقرية والإبداع
خا�ص ًا بالعرب .ففي
الفني
ّ
الرتاث اليوناين يرى �أفالطون
�أن ال�شاعر جم ّرد ِ
منفّذ مل�شيئة
الآلهة� .أي هو و�سيط روحي يف
الإبداع ولي�س فناناً يخ�ضع يف
ق�صد ّية
�إبداعه لعملية عقلية ْ
ٍ
ون�شاط خيايل ،و�أدوات فنية
ولغوية...بل يكون يف حالة من
حاالت غيبوبة الوعي !
ي��ق��ول « :ال�����ش��اع��ر كائن
لطيف جمنح ومقد�س ،وهو ال
يوحى
يقدر على االبتكار حتى َ
�إليه ويغيب عن وعيه ...ف�إذا
مل يبلغ هذه احلالة فهو بغري
ح� ٍ
�ول ،وهو عاجزعن التف ّ ُوه
بنبوءاته ،وال�شاعر ال يغني
بقوة الفن بل بالقوة الإلهية،
ف�شياطني ال�شعر يف وادي
عبقر عند العرب� ،صاروا «قوة
�إلهية» عند �أفالطون.
وم����ن �أب���ط���ال اخل����وارق
ال�شخ�صية الق�ص�صية يف
تراثنا ،ال�سندباد ،املح ِلّق على
ب�ساط الريح ،يف حكايات �ألف
ليلة وليلة يف الع�صر العبا�سي.
وكان لها ت�أثري باهر يف الثقافة
العاملية بعد ترجمتها �إليها.
قال فولتري � :أمتنى �أن �أفقد
ذاكرتي لأعود �إىل قراءة �ألف
ليلة وليلة م��ن جديد ك�أول
مرة.
وي��ط��ال��ع��ن��ا يف الع�صر
ال��ع��ب��ا���س��ي ���ش��اع��ر العقل
واحلكمة� :أبو متام .الذي حمل
حملة �شعواء على املنجمني
اخلرافيني يف ق�صيدته عن
فتح عمورية زم��ن املعت�صم،
ح�ي�ن غ����زا ال������روم الثغور

ثـــــــراث
العربية وانتهكوا احلرمات،
وقتلوا و�س َبوا الن�ساء وح َّرقوا
املمتلكات...فقامت ام���ر�أة
عربية و�صرخت (وا معت�صماه!)
فج ّهز حملة ت�أديبية لالنتقام
من الروم ،ون�صر ًة لنداء تلك
املر�أة املنكوبة.
فانربى امل�شعوذون ،عبيد
النجوم والأف�لاك ال�سحرية،
واخل��راف��ات والأوه���ام الذين
مدعني
يتالعبون بالعقولّ ،
العلم اليقني ،وح ّذروا اخلليفة
من القيام بحملته لأن الأحداث
�ستجري مبا ال ت�شتهي الأفالك
ال�سبعة (دائماً الرقم �سبعة ذو
�سحر خرايف) !.
ّ
فت�صدى لهم �أب��و متام،
ّ
ال���ذي ق��ال عنه �أب���و العالء
املعري مقارناً �إياه بالبحرتي:
ال��ب��ح�تري ���ش��اع��ر� ،أم���ا �أبو
ّ
مت���ام فحكيم (فيل�سوف).
وق��ام املعت�صم بحملته وكان
فتح عمورية ن�صراً عظيم ًا
�أ ّرخه �أبو ّ
متام مبلحمة رائعة
مته ّكماً بامل�شعوذين الفلكيني،
كتب
م��ع��ل��ن� ًا �أن ال���ق���وة ،ال َ
ال�سحر واخلرافات هي احل ّ ُد
��د والهذر.
الفا�صل بني اجلِ ِ ّ
فالعلم احلقيقي يكمن يف بريق
الرماح ،يف املعارك ولي�س يف
ملعان �شهب ال�سماء ال�سبعة
! .ف�أين رواياتهم اخلرافية
التي ّ
منقوها بزخرف القول
الكاذب؟ يف ن�صال ال�سيوف
ال���و��ّ��ض���اءة ،ول��ي�����س يف كتب
اخل���راف���ات ال�����س��وداء تكمن
أرعب املنجمون
احلقيقة .لقد � َ
اخلرافيون النا�س بوقوع كارثة
عند ظهور الكوكب املذ ّنَب !!
قال �أبو متام :

الكتب
ال�سيف �أ�صدق �إنبا ًء من ِ
يف حَ ّده َ
اجل ِ ّد واللع ِـب
احل ُّد بني ِ
ً
المعة
والعلم يف �شهب الأرم ��اح
ُ
ّ
بني اخلمي�سني ال يف ال�سبعة ال�ش ُهب
�أين الرواية ؟ بل �أين النجوم وما
كذب ؟
�صاغوه من ٍ
زخرف فيها ومن ِ
ِب ُ
ي�ض ّ
ال�صفائحال�سودال�صحائفيف
ـــــــــب
متونهــــن جــــــــــــــال ُء ال�شك ِ ّ
والر َي ِ
وخوّفوا النا�س من دهيا َء مظلمةٍ
ّ
الغربي ذو الذ ِنب
�إذا بدا الكوكب
ُّ
وه���و ي�����ش�ير �إىل مذ ّنب
هايل .ويُعد ذكره �أدق و�أو�ضح
ر�صد ملذنب هايل يف الرتاث
الإ���س�لام��ي .وق��د �أل���ف عنه
الفيل�سوف �أبو ا�سحاق الكندي
ر�سالة بعنوان «ر�سالة خا�صة
فيما ر�صد من الأثر العظيم
ال���ذي ظ��ه��ر يف �سنة اثنني
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وع�شرين ومائتني للهجرة»...
وحتدثت الأخبار يف ذلك
ال��وق��ت ع��ن رع���ب جماعي
اعتقاداً منهم �أن كوكباً غريباً
�سي�سقط على الأر�ض..
وكان ا�ستلهام الأ�سطورة
العاملية ،وبالذات اليونانية،
من �أك�بر امل ��ؤث��رات الثقافية
يف ح��رك��ة ال�����ش��ع��ر العربي
احلديث عند ال��رواد الكبار.
وق���د ح��م��ل ال�����ش��اع��ر حممد
مهدي اجلواهري على توظيف
ال�شعراء للأ�سطورة العاملية يف
�شعرنا احلديث.
قال « :هل ميكن �ألاّ �أكون
مثقف ًا م��ث�ل ً
ا �إذا ا�ستعملت
الرموز �أو الأ�ساطري العربية
بد ً
المن الغربية الدخيلة !؟
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�ألي�س يف تراثنا العربي من
الرموز ما ن�ستطيع �أن نتعامل
معه تعام ً
ال ع�صرياً ؟ �ألي�س
�أك�ث�ر �سهولة ع��ل��ى القارئ
العربي �أن يقر�أ بلغته تاريخه
وب��ط��والت �أج����داده ب��دالً من
ا�ستعمال الأ�ساطري الغربية.
ه��ذه ال�صرعات اله�ستريية
تغريب للذات العربية ،ول�ست
معها «؟
هناك هوية ا�سمها الهوية
الوطنية ،والقومية...والهوية
الإن�����س��ان��ي��ة .م��ا ال���ذي جعل
كور�ساكوف ي�ؤلف �سمفونيته
اخلالدة � :شهرزاد ،م�ستلهماً
ت��راث �أل��ف ليلة وليلة ؟ وما
ال���ذي جعل دان��ت��ي ي�ستلهم
ر�سالة الغفران للمعري يف
الكوميديا الإلهية ؟ �أو �أراغون
م�ستلهماً ق�صة جمنون ليلى
يف رائعته :جمنون �إلزا ؟ وقد
ر�أينا �سابقاً قول فولتري عن
�ألف ليلة وليلة.
�أ�ساطري ال�شعوب موروث
ح�����ض��اري ع����ام للب�شرية.
الإن�����س��ان واح����د ،والهموم
الكونية ال��وج��ودي��ة واح���دة.
املوت والبعث ،واخللود والزمن،
والعامل الآخر...كلها حتديات
م�صريية وحرية فكرية �أ�صابت
�إن�سان ال��غ��اب ،كما �أ�صابت
�إن�����س��ان اجل���ب���ال وال���ودي���ان
وال�صحارى والغابات ،و�سوف
ت�صيب �إن�سان الف�ضاء ،عندما
ي�سكن الكواكب البعيدة.
فلننهل من ينابيع الأ�ساطري،
يف كل زمان ومكان ،من تراثنا
وت��راث الب�شرية ،فكلها من
�إبداع الإن�سان الذي هو بحق...
�أ�سطورة الأ�ساطري !

قضية

بيوتنا العارية

ن �ك �ش��ف أس� � ��رار ح �ي��ات �ن��ا ع �ل��ى م ��واق ��ع ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
ب� ��أي� ��دي� �ن� ��اَ ..ف� � ُ�ن � �ع� � ّ�رض أن� �ف� �س� �ن ��ا ل �ل �ح �س ��د واحل � �ق� ��د وال� �ك� �ي ��د
ح���س���ن ح��ام��د

رمبا ت�ستخدم مواقع التوا�صل االجتماعي على �شبكة الإنرتنت ورمبا ال ،لكن ما هو م�ؤكد �أن لديك فردا من �أفراد �أ�سرتك �أو �أكرث ي�ستخدمون تلك ال�شبكة
العنكبوتية ،وهذا الفرد هو واحد ممن يطلقون عليهم «�شباب احلياة االفرتا�ضية» ،وهي حياة ال�سو�شيال ميديا التي ا�ستقرت تقاليدها عرب تلك املواقع،
ويف مقدمتها الفي�س بوك وتويرت ويوتيوب والإن�ستجرام ،بل هناك �أكرث من مائة موقع ي�ستخدمه �سكان العامل للتوا�صل فيما بينهم ،وكل يوم بعد يوم
يظهر موقع جديد ،مما كان �سببا يف انت�شار العديد من امل�صطلحات التي امتزجت ـ بال عمد ـ مع مكونات الن�سيج الثقايف احلياتي املعا�ش ملختلف ال�شعوب،
و�أبرزها م�صطلح «التفاعلية» الذي انتقل من ظاهرة التعقيبات على املدونات ال�شخ�صية� ،إىل ظاهرة �أخرى �أكرث ح�ضورا �أ�س�ست ملا ي�سمى «ثقافة احلوار».
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قضية
وال���غ���ري���ب �أن مفاهيم
احل��وار والتوا�صل البناء يف
�إعمار الكون مل ت�ستمر طويال،
وحت��ول��ت م��واق��ع التوا�صل
لت�صبح من �أق��وى الأ�سباب
فيما و�صلنا �إليه من م�ساوئ
و�سلبيات ،ويف مقدمتها كرثة
الطالق واخلالفات العائلية
والنزاعات بني النا�س ،بل �إن
بع�ض ال�شعوب قد ا�ستخدمت
تلك املواقع يف تنظيم وتنفيذ
وقيادة عدد من الثورات �ضد
حكامها ،و�أبرزها ثورات الربيع
العربي ،وبعيدا عن خطورة
التوا�صل غري ال�شرعي بني
اجلن�سني ،وم��ا يفتحه من
�أبواب املحرمات ،ف�إن هناك ما
يوازيه باخلطورة وهو ظاهرة
بيوتنا العارية.
يتجلى ذلك يف الكتابات
�أو «البو�ستات» على حائط
ال�صفحات ال�شخ�صية �أو
«ال�����وول» ،ب��داف��ع م��ن جملة
«ماذا تريد �أن تكتب» �أو «ما
الذي ا�ستقر يف عقلك لتكتبه»
�أو«،»What's on your mind
ولهذا نقر�أ كل حلظة كتابات
من نوع «�أ�ستمتع الآن بهواء
البحر مع العائلة ـ مربوك
لزوجي ال�سيارة اجل��دي��دة ـ
�أول �صورة �سيلفي مع هاتفي
اجل��دي��د ـ �أن���ا ب��امل��ول الآن
ـ �أوالدي مب�لاب�����س ال��ع��ي��د ـ
معزومة اليوم يف دار حماي
ـ �أ�شكركم �أ���ص��دق��ائ��ي على
التهنئة بالرتقية ـ هذه الهدية
من زوجي ـ غدا نح�ضر حفل
تكرمي ابني على تفوقه ـ �أنا
وزوجي يف املطار متجهني �إىل
�أوروبا « �إىل غري ذلك.

ال � � � �س� � � ��وش � � � �ي� � � ��ال م � �ي � ��دي � ��ا
ح� � � ��ادت ع � ��ن أه� ��داف � �ه� ��ا..
وأص � � �ب � � �ح � � ��ت س � �ب � �ب � ��ا ف ��ي
غ � �ي ��اب ال � � � ��دفء ال �ع��ائ �ل��ي
وال � � � � ��راب � � � � ��ط اإلن� � �س � ��ان � ��ي
م��ث��ل ه����ذه املن�شورات
نقر�أها يوميا ،بل كل �ساعة
وكل دقيقة ،وال نعلم �أننا نعري
بيوتنا بهذه الطريقة ونك�شفها،
وال ن��درك �أن هناك عيونا
حا�سدة وحاقدة ومرتب�صة،
وما نن�شره ونكتبه يفتح �أبوابا
فا�سدة� ،أقلها احل�سرة ملن
يقر�أ ومرورا باحل�سد واحلقد
وانتهاء بالكيد ،بينما يو�صينا
القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية
ال�شريفة بالكتمان ويقول اهلل
تعاىل يف �سورة يو�سف« :قال
يا بني ال تق�ص�ص ر�ؤياك على
�إخوتك فيكيدوا لك كيدا» �إنه
النبي يعقوب يخرب ابنه يو�سف
ويحذره من حقد �إخوته ،فما
بالنا بالغرباء ،ويقول ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�»:أكرث من ميوت من �أمتي بعد
ق�ضاء اهلل وقدره ،بالأنف�س»،
يعني بالعني واحل�سد ،وعن
�أ�سماء بنت عمي�س �أنها قالت:
يا ر�سول اهلل �إن بني جعفر
ت�صيبهم العني� ،أفن�سرتقي
لهم؟ ،قال :نعم ،فلو كان �شيء
�سابق القدر ل�سبقته العني».
وقد انتبه الكثريون �إىل
�أن هذه التكنولوجيا ف�شلت
يف جتميع النا�س ،كالأقارب
والأ�صدقاء وزمالء الدرا�سة
والعمل واجل�يران واملعارف

64

وغريهم ،وفعلت العك�س ،حيث
�أحدثت فرقة وهوة بني النا�س
و�أدت �إىل انعدام العالقات بنی
الأ�شخا�ص ،ف�أ�صبح اجلميع
يكتفي بكلمة خمت�صرة �أو
ر�سالة تهنئة ق�صرية يف كل
منا�سبة ،مكتوبة �أو م�سجلة،
م�سموعة �أو مرئية ،مما �أفقد
العالقات االجتماعية دفءها
وحميميتها و�أدى �إىل جتاهل
الرابط الإن�ساين.
وقد عربت الطفلة امل�صرية
نور عثمان امل�شرتكة ال�سابقة
يف برنامج «�أرب جوت تالنت»
( ،)Arab got talentعن ذلك
يف �أغنیة لها بعنوان «فی�س
ب���وك» وال��ت��ي ن��ال��ت �إعجاب
امل�شاهدين الذين الحظوا �أن
ال�صغریة ب��دت ظریفة حنی
راح��ت تغیرّ مالمح وجهها
�أثناء �أدائها لكلمات الأغنیة،
وتقول:
«الفی�س بوك والوات�ساب،
التویرت والیوتیوب و�إن�ستجرام،
دو�شة وزن ،حاجة تع�صب،
خفوا �شوية بجد حرام ،لغینا
فرحتنا �أوي بلمتنا ،وبعدت
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بينا �أوي امل�سافات ،ال بقینا
بنتلم وال ن�شوف عمو وخالو
والعیلة بقت بال�شات ،وملا
بنتجمع دلوقتي بقینا بنتجمع
يف ج��روب ،ون�سلم كلنا على
بع�ضنا ن��ق��ول «ه���اي �أوول»
ب�س یا دوب ،بقى �ضحكنا مع
بع�ض یا دوب �سمایلي فای�س،
وملا بنزعل بنحط لبع�ض �ساد
فی�س ،نخا�صم بع�ض یدوب
ببلوك ،ونتعرف على بع�ض
ب��آد ،الدنیا بقیت يف عیوننا
هي التابلت لیه بقى والأیباد،
مبقا�ش فيه حد بیزور التاين
وكله مق�ضیها موبایالت ،وملا
بنخرج كله يف �إی��ده موبایله
وبتبوظ اخلروجات ،والیوم
بریوح بنی كاندي كر�ش وفارم
فریت�س ،وبقى من كرث ما فيه
حاجات بتقربنا ،بعدنا �أوي
وبطلنا نح�س».
وبالفعل �أ�صبحت مواقع
التوا�صل االجتماعي التي
ابتكرت يف الأ�سا�س لتحقق
ات�صاالت تفاعلية باجتاهني
ا�ستقباال و�إر�ساال� ،سببا يف
اجلفاء الإن�ساين ،واملعروف �أن
تلك املواقع ظهرت مع اجليل
الثانى للويب ،وهي عبارة عن
تطبيقات تكنولوجية تتيح
التفاعل بني النا�س ،وت�سمح
بنقل البيانات الإلكرتونية
وت��ب��ادل��ه��ا ب�����س��ه��ول��ة ،وتوفر
�إمكانية العثور على �آخرين
ي�شرتكون فى نف�س امل�صالح
واالجت���اه���ات والتوجهات،
وينتج ع��ن ذل��ك م��ا ي�سمى
باملجتمعات االفرتا�ضي ة rVi
 ،tual Communitiesحيث
التجمع يف كيانات اجتماعية

ت�شبه الكيانات الواقعية.
وت�ستهدف مواقع التوا�صل
ن��وع�ين م��ن الأه����داف وفقا
للجمهور امل�ستهدف ،مبا�شرة،
وغري مبا�شرة ،ويت�ضمن النوع
الأول الإخ��ب��ار باملعلومات
ال��ع��ام��ة واخل��ا���ص��ة ،وفيها
يقوم امل�ستخدم بن�شر �أخبار
�أو معلومات عامة �أو خا�صة
ت�ستهدف تو�صيل مدلول معني
ل�ل�آخ��ري��ن ،وت�شمل عملية
الإخبار ا�ستخدام الو�سائط
املعلوماتية كالفيديو والن�ص
وال�صورة ب�أنواعها املختلفة
(م��وت��ي��ف��ات ـ ر���س��م ب��ي��ان��ى ـ
خرائط ـ �صور مو�ضوعية �أو
�شخ�صية ـ جرافيك ـ وغريها)
وميكن �أن يكون الو�سيط مكونا
من ذلك كله.
وكذلك ت�ستهدف الإعالن
العام �أو اخلا�ص ،وي�ستخدم
الإعالن كو�سيلة للدعاية عن
منتج �أو �سلعة �أو الدعاية عن
ال�شخ�ص ذات���ه ،وت�ستهدف
ك��ذل��ك ال��ت��وث��ي��ق ،وف��ي��ه يتم
توثيق املعلومة بزمانها ومكانها
وحالتها م��ن حيث الكيفية
وال�سببية� ،إىل جانب الت�سلية،
والتي تتم ب�شكل فردي �أو من
خالل م�شاركة الآخرين.
و�أما غري املبا�شرة ،فتتعلق
مبا يتم ن�شره وبثه من �أخبار
وتعليقات وي�شعر امل�ستخدم
من خاللها بتوجهات فكرية �أو
�سيا�سية معينة ،وتبدو ب�شكل
�أكرث و�ضوحا يف ال�صفحات
الر�سمية واملتخ�ص�صة وت�شمل
�أربعة �أهداف� ،أولها االطالع
ومعرفة التوجهات املختلفة،
فكرية �أو �سيا�سية �أو دينية

كيف حتمي نفسك م��ن التجسس وامل��راق�ب��ة واالخ �ت��راق؟..
ت� �ع� �ل ��م ال� ��وص� ��اي� ��ا اخل� �م� �س ��ة ع � �ش� ��رة ل�ل��اس� �ت� �خ� ��دام اآلم � ��ن
�أو ثقافية وغريها ،وثانيها
الرقابة ،وميكن من خاللها
تنفيذ �أه���داف غري معلومة
للعامة تتعلق ب�سيادة الدول،
من خ�لال حتليل املعلومات
ال��ت��ي ي��ق��وم اجل��م��ه��ور ببثها
ون�شرها.
وثالثها ترويج ال�شائعات
لإحداث فو�ضى �أو بلبلة بني
امل�ستخدمني ،و�أحيانا ت�ستهدف
ال�تروي��ج مل��واق��ف ا�ستباقية
وقيا�س م��دى ردود الأفعال
حولها ،ورابعها اال�ستبيانات
واال���س��ت��ط�لاع��ات وقيا�سات
الر�أي العام ،وفيها يتم التعرف
على �آراء اجلمهور امل�ستهدف
جتاه ق�ضايا بعينها.
ولكي ي�ؤمن امل�ستخدم نف�سه
من الوقوع يف فخ املراقبة �أو
التج�س�س �أو االخرتاق ،عليه
التعامل اجل��اد مع املعلومة،
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خا�صة عندما ترد من جهة
ر�سمية ،وال��ق��ي��ام بتحليلها
وم��ق��ارن��ت��ه��ا م��ع املعلومات
الأخ���رى ،واال�ستعانة بر�أي
اجلمهور واملناق�شة اجلماعية
حولها ،وجتنب النقل والن�شر
والت�صدير للتقليل من ت�أثريها،
كما ين�صح املراقبون بالتقليل
م���ن ا���س��ت��خ��دام الو�سائط
الأخ�������رى ،م��ث��ل الت�سجيل
ال�صوتي والفيديو وال�صور
التو�ضيحية ،ف�ضال عن الت�أكد
م��ن م�صداقية احل�سابات،
ملعرفة واكت�شاف احل�سابات
املز ّيفة ،ويذكر �أن م�ستخدمي
تويرت كانوا �أ ّول من اكت�شف
ال�صورة املز ّيفة لأ�سامة بن
الدن عند �إعالن خرب وفاته
عام 2011م ،ومن �أف�ضل 10
مواقع لل�شبكات االجتماعية:
1ـ  Facebookرقم واحد
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يف القائمة� ،سواء من حيث عدد
امل�ستخدمني الذين ي�صلون �إىل
�ألفي مليون م�ستخدم� ،أو من
حيث كفاءة اخلدمة ،بو�ساطة
التحديثات املنتظمة وال�صيانة
امل�ستمرة.
2ـ  Twitterويحتل املركز
الثاين بعد في�سبوك ،وهناك
اع��ت��ق��اد ب ��أن��ه �سيتمكن من
�إزاحته بو�ساطة جمموعة من
اخل�صائ�ص اجلديدة.
3ـ  My Spaceويناف�س
بقوة وفقا لعدد م�ستخدميه
الأوفياء له.
4ـ � LinkedInأف�ضل
مثال ملوقع ال يتعلق بالأخبار
والعالقات ال�شخ�صية و�إمنا
يرتبط �أكرث بالوظائف.
5ـ  Ningوهو من �أف�ضل
املواقع ذات الواجهة املتميزة
التي يقدمها مل�ستخدميه.
6ـ  Friendsterانطلق
م���ؤخ��را ب�سرعة ال�صاروخ
بعد التحديثات التي �أجريت
عليه.
7ـ  Multiplyويوفر
م�����ا ي���ح���ت���اج���ه �أ����ص���ح���اب
الأع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة لتبادل
الأف��ك��ار واخلطط اجلديدة
لأعمالهم.
8ـ  Taggedويقدم مميزات
مناف�سة ملوقعي توتري.
9ـ  Hi 5ويتبع قناة ديزين
�أو ال�شبكة االجتماعية Hi
 ،5ويتمتع ب ��أع��داد �ضخمة
للأ�صدقاء ميكن �إ�ضافتهم.
10ـ  Orkutم��ن املواقع
التي جنحت يف ترك عالمة
مميزة يف �صناعة ال�شبكات
االجتماعية.

قضية
ويو�صي املراقبون لتحقيق اال�ستخدام الأمثل والآمن ل�شبكات التوا�صل االجتماعي بعدد من الإر�شادات
العامة منها:
 - 1عدم تنظيم النقا�شات �إال يف �إطار ما ميثل
فن التخاطب القائم على الرابط
جزءاً من ّ
العاطفي وال�شخ�صي.
�	- 2إدارة املداخالت �أو التدفقات ،ويجب �أن
تكون ّ
كل مداخلة يدوية و�شخ�صية ،و�أال
تتم ا�ستعادة بع�ض املقاالت ،و�إعادة ن�شرها
دون مراقبة �أماكن التبادل ،علم ًا ب� ّأن الن�شر
على الويب يت�سم بال�سرعة الرهيبة.
 - 3تنظيم العالمة ال�شخ�صية واملهنية ،وهل
اخلطاب املوجه �شخ�صي �أو خطاب مهني؟
ويف احلالة الثانية مينع ن�شر �أي معلومات
�شخ�صية.
 - 4الو�ضع يف االعتبار �أن التعامل مع مواقع
التوا�صل بو�صفها م�ساحة للتعبري ال�شخ�صي،
ي�سمح مبراقبة الكيفية ال��ت��ي يتم بها
�صناعة املعلومة وكيف تقوم على تف�سري
كوالي�سها.
ً
 - 5االبتعاد قليال عن املعاجلة الر�سمية املعتمدة
يف و�سائل الإعالم.
 - 6احلر�ص على ا�ستخدام كلمات �سر �آمنة،
لعدم التمكن من دخول ح�سابك.
 - 7فهم �إعدادات اخل�صو�صية املبدئية وتعلم
كيفية تغيريها.
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احلر�ص على ا�ستخدام ح�سابات و�أ�سماء
م�ستعارة للحمالت ،والإمي���ان ب ��أن مفتاح
الأم��ان يف ا�ستخدام ال�شبكة هو الثقة يف
�أع�ضائها.
احل��ذر عند ا�ستخدام ال�شبكة يف �أماكن
الإنرتنت العامة ،وم�سح كلمة ال�سر وتاريخ
الت�صفح بعد ا�ستخدام �أي كمبيوتر عام.
احلذر من و�ضع معلومات �أكرث من الالزم يف
ر�سائل حالتك ال�شخ�صية.
الت�أكد من �أمان امللفات� ،إذ ي�سهل على جهات
التحكم واملراقبة حظر االت�صال يف حدودها
َ
تر�ض عن حمتواها ،ورمبا
اجلغرافية �إن مل
تقرر �إزالة حمتوى تعده خالفيا.
العلم ب�أنه كلما زادت معلوماتك ال�شخ�صية
َ�س ُهل على جهات التحكم التعرف عليك
ومراقبة �أن�شطتك.
احلر�ص على ح�صر التوا�صل على الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن تعرفهم وتثق ب�أنهم ل��ن ي�سيئوا
ا�ستخدام املعلومات التي تن�شرها.
تعر�ض �أغلب مواقع التوا�صل املو�ضع اجلغرايف،
خا�صة عند ا�ستخدام هاتف به نظام ()GPS
والأحوط الت�أكد من �إعداداتك.
احلذر عند التعامل مع مواقع ت�شارك ال�صور
�أو الفيديو.

متابعة

الهوية

يف عامل الشبكات االجتامعية

د .س � � � � � � ��وزان غ� ��ري � �ن � �ف � �ي � �ل� ��د ن� � ��اق� � �ش� � ��ت ال� � �ت� � ��أث� � �ي� � ��ر ال� � � � � ��ذي حت � � � ��دث � � � ��ه ش� � � �ب� � � �ك � � ��ات ال� � � �ت � � ��واص � � ��ل
االج � � �ت � � �م � � ��اع� � ��ي ف� � � ��ي ال � � �ه � � ��وي � � ��ة م� � �ع� � �ت� � �م � ��دة ع� � �ل� � ��ى ت� � �ق� � ��ري � � ��ر «ال� � � � � �ه � � � � ��وي � � � � ��ات امل � �س � �ت � �ق � �ب � �ل � ��ة»
د.طارق األحمد
�شهد العامل قفزات علمية مت�سارعة يف العقود الثالثة الأخرية،
و�صار العلم يتحفنا كل يوم باخرتاع جديد و�إجناز مثري .ولعل
�شبكات التوا�صل االجتماعي من �أهم تلك امل�ستجدات التي
�أخذت ت�ؤثر ت�أثريا مبا�شرا يف املجتمعات ،وتغري العقول ،وتفر�ض
م�سارات جديدة على تفكري الأفراد ال�سيما ال�شباب والنا�شئة.
وتعددت ا�ستخدامات تلك
ال�شبكات يف الآونة الأخرية،
وتنوعت تطبيقاتها ،و�أخذت
تنت�شر يف كل رك��ن وزاوية،
ال�سيما مع �شيوع تطبيقاتها
ع���ل���ى ال����ه����وات����ف الذكية

واحلوا�سيب املحمولة .و�أخذت
تفر�ض واقعا جديدا على �أي
جمتمع ،وت�ؤثر ب�صورة كبرية
يف هويته ال�شخ�صية والوطنية،
وقيمه املتوارثة.
ل���ق���د ت����ط����ورت م���واق���ع
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متابعة
ال�شبكات االجتماعية من
ن�سخة الإنرتنت التي ظهرت
يف ت�سعينيات القرن الع�شرين،
والتي كانت تقدم بالفعل كثريا
من الطرق اجلديدة لالت�صال
والتوا�صل االجتماعي .يف
ذلك الوقت ،كانت االت�صاالت
احلا�سوبية ت�سودها املنتديات،
والألعاب املبكرة عرب الإنرتنت،
وغ��رف ال��درد���ش��ة ،ولوحات
الإعالنات ،وهلم جرا ،والتي
كانت ت�ضم جميعها �إعدادا
اف�ترا���ض��ي��ا ي��ق�����ض��ي بعدم
الك�شف عن الهوية ال�شخ�صية؛
كان �أمر التعريف ال�شخ�صي
م�تروك��ا للم�ستخدم .ميكن
للأفراد الذين �سجلوا الدخول
اختیار �أي ا�سم یرغبون يف
ا�ستخدامه ا�سم ًا م�ستعاراً.
و�أ�شارت البحوث التي �أجريت
على ه��ذا النمط املبكر من
التفاعل االجتماعي املتو�سط
باحلوا�سيب �إىل �أن �إمكانية
عدم الك�شف عن الهوية هذه
كانت يف غاية الأهمية :فهي
ت�سمح ل�ل��أف���راد باكت�شاف
هوياتهم املكبوتة ومبعرفة
مزيد عن �أنف�سهم ،بطريقة
يُفرت�ض �أنها �آمنة �إىل حد
ما.
الهويات امل�ستقبلية
عندما ناق�شت الدكتورة
���س��وزان غرينفيلد الت�أثري
الذي حتدثه �شبكات التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى الهوية
ا�ست�شهدت بتقرير �أعد بتكليف
م��ن ال�سری ج��ون بدینغتون
الذي كان ی�شغل من�صب كبري
امل�ست�شارین العلمیني للحكومة
الربيطانية بعنوان (الهويات

ال �ب �ي �ئ��ة امل �س �ت �م ��رة ال �ت��ي
ي� �ت� �ح� �ق ��ق ف� �ي� �ه ��ا ال �ع �ي ��ش
ع� �ل ��ى م � ��واق � ��ع ال� �ت ��واص ��ل
االج � � � �ت � � � �م � � ��اع � � ��ي ت � ��زي � ��ح
الشعور الداخلي بالهوية
مل �ص �ل �ح ��ة ش � �ع � ��ور م ��وج ��ه
ي � �ت � �ش � �ك� ��ل م � � � ��ن اخل � � � � ��ارج

امل�ستقبلية) .وجاء يف مقدمته:
«على مدى ال�سنوات الع�شر
املرجح �أن تت�أثر
املقبلة ،من
ّ
ه��وي��ات النا�س ب�شكل كبري
بفعل العديد م��ن حمفزات
التغيري املهمة ،ال �سيما �سرعة
وترية التطورات احلادثة يف
جمال التكنولوجيا».
ونقطة انطالق التقرير
كانت �أن «ظهور االرتباطية
الفائقة (حيث ميكن للنا�س الآن
�أن یكونوا مت�صلنی با�ستمرار
ع�بر االن�ت�رن���ت) ،و انت�شار
و�سائل الإعالم االجتماعية،
وزيادة املعلومات ال�شخ�صية
عرب الإنرتنت هي من العوامل
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الرئي�سة التي �ستتفاعل بحيث
ت�ؤثر يف الهويات» .وت�ساءلت
غرينفيليد بعد ذل��ك قائلة:
ه��ل ميثل ه��ذا جم��رد �إثارة
للذعر من قبل �شخ�صية رفيعة
امل�ستوى� ،أم �أنها مكاملة �إيقاظ
جادة وعاجلة؟
وه��ك��ذا ،مل تركز معظم
ال���درا����س���ات الأول���ي���ة حول
العر�ض الذاتي على الإنرتنت
على الهوية بقدر تركيزها على
غيابها يف بيئات الإنرتنت
املجهولة الهوية �أو التي يولج
�إليها با�سم م�ستعار .ووجدت
ه��ذه الدرا�سات �أن الأفراد
كانوا مييلون �إىل االنخراط يف
لعب الأدوار وانتهاج �سلوكيات
غ�ير م��ع��ت��ادة يف بيئة ميكن
القول �إنها �صحية �أك�ثر من
العامل احلقيقي .ويف املقابل،
ففي الوقت احلا�ضر مل يعد
�إخفاء الهوية جزءا ال يتجز�أ
م���ن ال��ت��ف��اع��ل االجتماعي
ع�بر الإن�ت�رن���ت .وال�س�ؤال
املثري� ،إذن ،هو ماذا يحدث
عندما ت��ك��ون nonymous
(�أي غري جمهول الهوية) يف
بيئة الإنرتنت ،عندها تكون
الهويات الناجتة خمتلفة جدا،
كما تقول غرينفيليد يف كتابها
(ت��غ�ير ال��ع��ق��ل..ك��ي��ف ترتك
التقنيات الرقمية ب�صماتها
على �أدمغتنا).
م�سح مثري
وت�ستعر�ض الكاتبة يف
الكتاب نتائج م�سح �أجري
علی طالب بع�ض اجلامعات
ال�ستك�شاف دواف��ع��ه��م �إىل
ا�ستخدام الفي�سبوك ،وكانت
هناك نتيجة مثرية لالهتمام
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على وجه اخل�صو�ص يف ذلك
امل�سح مفادها �أن الأف���راد
ال��ذي��ن ميتلكون نزعة قوية
للك�شف عن ذواتهم احلقيقية
على الإن�ترن��ت ذك���روا �أنهم
ي�ستخدمون الفي�سبوك لإن�شاء
�صداقات جديدة ولبدء �أو �إنهاء
العالقات العاطفية ب�شكل �أكرث
من الأفراد الذين هم �أقل قلقا
ب�ش�أن التعبري عن هويتهم.
وبالتايل يبدو �أن بع�ض� ،إن
مل ي��ك��ن ك���ل ،ا�ستخدامات
الفي�سبوك كو�سيلة للتعبري
عن ال��ذات ي�سري جنبا �إىل
جنب مع كونه قناتهم الرئي�سة
لل�صداقة .وك��ذل��ك ترتبط
الرغبة يف التعبري عن ذات
امل���رء احلقيقية م��ن خالل
الفي�سبوك باال�ستخدام املفرط
له.
وه���ن���ا ي���ب���دو يف الأم����ر
مفارقة هي� :أن �أ�شد النا�س
رغبة يف التعبري عن هويتهم
«احلقيقية» ه��م بالتحديد
�أولئك الذين يعتمدون ب�شدة
�أكرب على العالقات يف الف�ضاء
الإلكرتوين .وبالتايل فال يتعلق
الأمر بكون الفي�سبوك جيدا
�أو �سيئا بطبيعته ،و�إمنا بكيفية
ا�ستخدامه ،وبالدور والأهمية
التي ي�ؤديها يف حياة املرء.
ويبدو �أنه خالفا ملا يحدث
يف العامل احلقيقي ،ف�إن هوية
الفي�سبوك تكون �ضمنية �أكرث
من كونها �صريحة :فيُظهر
امل�ستخدمون م�شاعرهم بدال
من �أن يقولوها ،من خالل
ت�أكيد ما يحبونه وما يكرهونه
التو�سع يف �سرد �سرية
بدال من
ّ
حياتهم ،و�إ�سرتاتيجياتهم

وال�سبل التي ي�ستخدمونها
للتعامل مع امل�شكالت وخيبات
الأمل ،وجميع الأمتعة الأخرى
للحياة الطبيعية.
الهوية املبالغ فيها
�إن ���ش��ب��ك��ات التوا�صل
االجتماعي رمبا تفتح عاملا
ب��دي�لا ي�ستطيع ال��ف��رد فيه
الهروب من الواقع و�أن يكون
ال�شخ�ص الذي يود �أن يكونه.
وكذلك فنحن نتعر�ض للحياة
«املثالية» ونحن نقر�أ عن النا�س
الذين يبدون �أنهم ميتلكون كل
�شيء والذين يبت�سمون دائما.
تزيد هذه احلياة ،التي تبدو
رائعة ،من ال�ضغط الواقع علينا
لكي ن�صبح مثاليني ،ومثريين
ل�ل�إع��ج��اب ،وناجحني ،وهو
هدف ي�ؤول م�صريه حتما �إىل
الف�شل ،كما تقول الكاتبة.
�إن ث���ق���اف���ة التوا�صل
االج���ت���م���اع���ي ق����د ت����ؤه���ل
امل�ستخدمني المتالك عقلية
نرج�سية ،وهذا بدوره يفر�ض
ت��دين اح�ت�رام ال���ذات .ومن
خالل االعتماد على ال�شبكات
االجتماعية لتلبية هذه احلاجة
�إىل اال�ستح�سان ،ف�إن نظرة
امل�ستخدمني �إىل �أنف�سهم ال
تت�ضاءل ب�صورة م�ضطردة
فقط ،لكنهم يتوقون �أي�ضا
با�ستماتة �إىل �أن يالحظ
الآخرون وجودهم ويتفاعلوا
معهم .وه��ذا ب���دوره ي�شجع
على اكت�ساب هوية مبالغ فيها
�أو خمتلفة متاما� :أي الذات
امل�أمولة واملحتملة.
ويقول الكتاب  :بالن�سبة
�إىل ب��ع�����ض م���ن ميتلكون
خ�ب�رة ق��وي��ة يف العالقات

ش � � � �ب � � � �ك� � � ��ات ال � � � �ت� � � ��واص� � � ��ل
االج �ت �م��اع��ي ت�ف�ت��ح عامل ًا
ب ��دي �ل ً
�ا ي �س �ت �ط �ي��ع ال �ف��رد
ف �ي��ه ال �ه ��روب م��ن ال��واق��ع
وأن ي � � �ك � � ��ون ال � �ش � �خ ��ص
ال � � � � ��ذي ي� � � ��ود أن ي �ك ��ون ��ه
ه � ��وي � ��ة ه � �ش� ��ة م ��رت � �ك ��زة
ع� � �ل � ��ى ال � � � � � � ��ذات ب� � �ص � ��ورة
م � � �ف � ��رط � ��ة ن� � � �ت � � ��اج ع� ��ال� ��م
افتراضي ينمو باضطراد
ط��ارح � ًا أس�ئ�ل��ة ب�ل�ا إجابة
احلقيقية يف واق��ع احلياة،
ف�إن ق�ضاء الوقت يف حتديث
مواقع ال�شبكات االجتماعية
والتوا�صل مع الأ�صدقاء قد
يح�سن ال�شعور بالعافية ،متاما
ّ
كما قد تفعل الرثثرة اجليدة
عرب الهاتف ،لكن هناك خطرا
م��ن �أن���ه ميكن الآن حتقیق
«العافیة» مبجرد �أن تكون
«م�شهورا» ب�ين م�ستخدمي
ال�شبكات الآخ��ري��ن .وبينما
يت�ضح �أن ال�شعور بالعافية على
املدى الق�صري هو �أمر جيد،
ف�إذا بد�أت يف الت�شكك على
املدى الطويل يف هذا ال�سبب
ال�سطحي لل�شعور بال�سعادة
باعتباره حم�صلة عالية يف
الت�أثري يف الإنرتنت ،فقد تبد�أ
يف ال�شعور ب��أن هناك �شيئا
مازال مفقودا من حياتك ،مثل
ال�شعور بالر�ضا الذي يُكت�سب
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ع��ادة من العمل ال�شاق� ،أو
من ٍ
حتد يتم يف واقع احلياة،
�أو �إجناز ريا�ضي� ،أو امتالك
م��ه��ارات �إب��داع��ي��ة .على �أي
حال� ،إذا �أردت �أخذ الأمور
�إىل �أق�صى ح��دوده��ا ،تدبر
ال�س�ؤال التايل :كيف �سي�شعر
�أي منا �إذا عا�ش يف جمتمع
م�ستقبلي تتمثل غايته النهائية
يف حتقيق �شعور بالر�ضا بفعل
العدد املح�ض من الأ�شخا�ص
الذين يالحظون وجودك يف
الف�ضاء الإلكرتوين؟
علم �أع�صاب الهوية
وملا كانت الكاتبة متخ�ص�صة
يف درا�سة الأع�صاب ،ف�إنها
ت�سرد جتربتها فيما ي�سمى
علم �أع�صاب الهوية ،وتقول
�إن��ه��ا ر�أت �أن��ه ينطوي على
تفاعل العقل املرتّب بعناية
والفريد من نوعه مع عدد
كبري من ال�سياقات اخلارجية
اللحظية على م��ر الزمن.
وتكت�سب ه���ذه ال�سياقات
وه��ذا التفاعل �أهمية بالغة
يف حتديد من �أنت وكيف ترى
نف�سك .وتقول :حتى الآن،
كان العقل البالغ نتاجا حلوار
بني البيئة وال��ذات ،وي�سمح
هذا احلوار بالتوقف ،والت�أمل
الذاتي ،والتطور البطيء لكن
امل�ؤكد ل�سرد داخلي قوي .يف
املقابل ،ف�إن البيئة امل�ستمرة
التي يتحقق العي�ش فيها على
مواقع التوا�صل االجتماعي
تقدم النقي�ض مت��ام��ا :وهو
ال�سيناريو الذي يزيح ال�شعور
ال��داخ��ل��ي ال���ق���وي بالهوية
موجه يت�شكل
مل�صلحة �شعور ّ
من اخلارج .ولأن هذه الهوية
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�ستكون معتمدة ب�شدة على
ا�ستجابات الآخ��ري��ن ،فمن
�ش�أنها �أن توجز انعدام الأمن
وه�شا�شة �إح�سا�س الطفل
بالذات ،والذي يت�سم ب�أنه غري
متوازن واليزال نا�شئا.
وتختتم الباحثة ر�ؤيتها
بهذا ال�صدد مبينة �أن كفة
احل���وار امل�ستمر ب�ين الفرد
والبيئة رجحت مل�صلحة ق�صة
احلياة الداخلية وال�شخ�صية
والتعليق الداخلي الذي يرقى
�إىل ما نطلق عليه ا�سم الهوية.
واملحرك الأ�سا�سي مل�شاركة
هذا ال�سرد مع �أ�شخا�ص �آخرين
تع ّو�ضه القيود البيولوجية
للتفاعل وجها لوجه ،حيث
تت�شكل ال�صداقات تدريجيا
وبطريقة انتقائية جدا.
ويبدو �أن و�سائل التوا�صل
االج���ت���م���اع���ي ت���زي���ل ه���ذه
االحتياطات التطورية وت�ضغط
معجل الإف�صاح غري املق ّيد
على ّ
عن الذات يف �سياق تغيب فيه
املكابح املعتادة التي تفر�ضها
ردود الفعل العادية للتعامل
ب�ين الأ���ش��خ��ا���ص .وبالتايل،
ف��ب��دال م���ن دائ�����رة �صغرية
من الأ���ص��دق��اء ،يجري الآن
الإع�لان عن الذات جلمهور
م�ؤلف من املئات ،ومثل كل
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��ام��ة ،فذلك
يخ�ضع لتمحي�ص وتعليقات
ال نهاية لها .كيف �سيكون
�أداء هذه الهوية املرتكزة �إىل
الذات ب�صورة مفرطة ،واله�شة
يف الوقت نف�سه ،يف التوا�صل
والعالقات بني الأ�شخا�ص؟
�أ�سئلة حت��ت��اج �إىل �إجابات
م�ستقبلية.

قامـوس الهوية

بني الهوية والتسامح

د .الزواوي بغوره
�إذا كانت الهوية تتحدد باالختالف،والتنوع ،والتعدد ،ف�إن ال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه هو كيف تت�صرف هذه الهوية مع غريها من الهويات
املختلفة عنها؟ غني عن البيان �أن كل هوية تتطلب �سيا�سة معينة جتاه الآخر تظهر يف القوانني والت�شريعات اخلا�صة ببلد معني ،وكذلك
يف عدد من العادات والتقاليد الثقافية واالجتماعية اخلا�صة با�ستقبال الغريب �أو الأجنبي �أو ال�ضيف يف كل جمتمع من املجتمعات.
و�إذا كان هذا اجلانب يتطلب
النظر يف خمتلف ال�سيا�سات
التي تتبعها املجتمعات املعا�صرة
املو�سومة بالتعدد واالختالف،
ف�إن الذي يعنينا يف هذا املقام
هو النظر يف قيمة الت�سامح مبا
هي قيمة �أخالقية و�سيا�سية،
وموقف �إن�ساين يرف�ض التع�صب،
ويقبل باالختالف والتنوع ،ويربز
يف املجتمعات املتعددة ،وبخا�صة
امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ت��ي ت�ستقبل
املهاجرين والوافدين .فما ذا
نعني بالت�سامح؟ وما دوره يف
بناء الهوية؟
تفيد كلمة الت�سامح يف
ال�سياق اللغوي العربي ال�سماحة
واجلود ،ومنها امل�ساحمة التي

امل �س��ام �ح��ة ت�ع�ن��ي امل �س��اه �ل��ة ،وت �ش �ي��ر إل ��ى موقف
أخ�ل�اق ��ي ي�ت�م�ي��ز ب��ال �ت �ف��اوت ب�ي�ن امل �ت �س��ام��ح ال ��ذي
ي �ع �ط ��ي ومي� � ��ن وامل� �ت� �س ��ام ��ح م� �ع� ��ه ،وت� �ف� �ي ��د في
ال�س�ي��اق ال�غ��رب��ي ال�ت�ع��اي��ش م��ع ش��يء ق��د ال نحبه
تعني امل�ساهلة .وبح�سب ابن
م��ن��ظ��ور ،ف����إن ال��ف��ع��ل� :سمح
يعني ج��اد و�أع��ط��ى ع��ن كرم
و���س��خ��اء(ل�����س��ان ال���ع���رب� ،ص
 .)489وع��ل��ي��ه ،ف�����إن املعنى
اللغوي للت�سامح يت�ضمن الكرم
واملنة ،وبالتايل ي�شري �إىل موقف
�أخالقي يتميز بالتفاوت بني
املت�سامح ال��ذي يعطي ويكرم

70

ومين ،واملت�سامح معه .كما ي�شري
يف بع�ض ال�سياقات �إىل منزلة
�أخالقية كقولنا(�أهل ال�سماحة).
وت��ف��ي��د يف ال�����س��ي��اق الغربي،
وانطالقا من الأ�صل الالتيني
( )tolerareالتحمل ،والتعاي�ش
مع �شيء قد ال نحبه.
ول���ك���ن ع��ل��ى ال���رغ���م من
ق��دم كلمة الت�سامح � ،إال �أن
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ا�ستعمالها يف املجال ال�سيا�سي
والأخالقي واالجتماعي يعترب
ا�ستعماال حديثا ،بحيث ي�ؤرخ
لها عموما م��ع ب��داي��ة ع�صر
النه�ضة الأورب��ي��ة .ولعل �أول
من ا�ستعمل كلمة الت�سامح هو
امل�صلح الربوت�ستانتي مارتن لوثر
( ) Martin Lutherيف حدود
ال��ع��ام  ،1541وذل���ك عندما
ربط الت�سامح بحرية املعتقد
والإمي���ان وال�ضمري .وعندما
ميز بني الت�سامح النابع من
املحبة ،والتع�صب ال�صادر من
الإميان باحلقيقة الواحدة .ولقد
تزامن هذا الت�صور الديني مع
النزعة الإن�سانية التي مثلها يف
ع�صر النه�ضة كتاب وم�صلحون

�أم���ث���ال ارازم(،)Erasme
وم��ي�����ش��ال دو لو�سبتاليي
(،)Michel de L hospital
ومنتان(.)Montaigne
كتب ارازم ح��ول �ضرورة
الوئام املدين (la concorde
 )civileيف العام  ،1523و�أكد
على حرية االختيار لكل فرد
يف االنت�ساب �إىل �أي كني�سة
ي�شاء ،وذل��ك من �أج��ل جتنب
احلرب واالقتتال .ولقد عربت
معاهدة ال�صلح التي وقعت بني
الكاثوليك وبني الربوت�ستانت يف
 1598على هذه الدعوة ،وذلك
عندما �أقرت �أن امل�صاحلة مل
تكن على ح�ساب املعتقد ،و�إمنا
من �أجل العي�ش امل�شرتك.
ويف هذا ال�سياق التاريخي
جند ال�سيا�سي الفرن�سي جان
ب���ودان () Jean Bouden
ين�صح ملكه ب�ضرورة اال�ستعانة
ب�أهل اخل�برة ممن لي�سوا من
ملته ،لأن اململكة مكان جلميع
املواطنني الذين يطيعون القانون
رغم اختالف مللهم ونحلهم،
وح��ي��ث اجل��م��ي��ع ي��ت��خ��ل��ى عن
معتقداته م��ن �أج���ل القانون
اجلمهوري الكلي .وهكذا جند
�أن فكرة الت�سامح قد �أدت �إىل
فكرة التمييز بني الطاعة العامة
للقانون ال�سيا�سي لل�شخ�ص العام
�أو املواطن ،واحلرية الداخلية
لكل ع�ضو يف املجموعة.
كما جند فكرة الت�سامح عند
الفال�سفة املحدثني ،وبخا�صة
عند ا�سبينوزا () Spinoza
يف كتابه :ر�سالة يف الالهوت
وال�سيا�سة ،حيث احتلت فكرة
الت�سامح يف فل�سفته مكانة
رئي�سية ،يظهر ذلك يف دعوته
�إىل حرية التعبري والدميقراطية.
يقول << :يف جمهورية حرة كل
فرد م�سموح له �أن يفكر كما
ي�شاء و�أن يعرب كما ي�شاء>>(
ر�سالة يف الالهوت وال�سيا�سة،

�ص  .) 12وهذا ما ن�سميه اليوم
ب�ضرورة حرية التفكري والتعبري،
وذلك منذ العام  1670تاريخ
ن�شر كتابه .وبرهن على �أن << :
حرية التفل�سف ال متثل خطرا
على التقوى �أو على ال�سالم يف
الدولة ،بل �إن الق�ضاء عليها
ي�ؤدي �إىل �ضياع ال�سالم والتقوى
ذاتها>>(نف�سه�،ص .)12و�أن
فكرة الدميقراطية ذاتها تقوم
ع��ل��ى الت�سامح يف ظ��ل عقد
اجتماعي.
ولقد تزامنت دعوة ا�سبينوزا
�إىل الت�سامح مع �صدور ر�سالة
الفيل�سوف االجنليزي جون لوك
( )-1704 1632حول املو�ضوع
نف�سه ،وذلك يف العام ،1689
حيث �أكد فيها على بع�ض القيم
ال��ت��ي �أ�صبحت �أ���س��ا���س فكرة
الت�سامح .ي��ق��ول�« :إن���ه لي�س
من حق �أحد �أن يقتحم با�سم
الدين ،احلقوق املدنية والأمور
الدنيوية ولهذا ف�إن فن احلكم
ينبغي �أال يحمل يف طياته �أية
معرفة عن الدين احلق» (ر�سالة
يف الت�سامح�،ص  .)7ملاذا؟ لأنه
يعتقد�« :أن خال�ص النفو�س
من �ش�أن اهلل وحده ،ثم �إن اهلل
مل يفو�ض �أحدا يف �أن يفر�ض
على �أي �إن�سان دينا معينا .ثم
�إن قوة الدين احلق كامنة يف
اق��ت��ن��اع ال��ع��ق��ل� ،أي كامنة يف
باطن الإن�سان» (نف�سه� ،ص.)7
يعني ه��ذا �أن ج��ون ل��وك قد
�أك��د على �ضرورة الف�صل بني
االعتقاد الديني وبني ت�سيري
�ش�ؤون احلكم.
كما عرفت فكرة الت�سامح
تطورا على يد فال�سفة التنوير،
وبخا�صة عند كانط وفولتري،
حيث �أكد الأول يف ن�صني هما:
ال�سالم الدائم ،والدين يف حدود
جمرد العقل ،على �أنه من غري
املمكن احلديث عن �أديان خمتلفة
وكتب �سماوية خمتلفة ،فلي�س
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م� � ��ارت� � ��ن ل� � ��وث� � ��ر رب � ��ط
ال� � �ت� � �س � ��ام� � ��ح ب � �ح� ��ري� ��ة
امل � �ع � �ت � �ق� ��د واإلمي � � � � � ��ان
وال �ض �م �ي��ر ،وم �ي ��ز بني
ال �ت �س ��ام ��ح ال� �ن ��اب ��ع من
احمل� � �ب� � ��ة ،وال� �ت� �ع� �ص ��ب
ال � � �ص� � ��ادر ع � � ��ن ب �ع��ض
ال� �ت� �ص ��ورات الدينية
ف�ك��رة الدميوقراطية
ذات � � �ه� � ��ا ت� � � �ق � � ��وم ع �ل ��ى
ال � �ت � �س � ��ام � ��ح ف� � � ��ي ظ ��ل
ع � � �ق� � ��د اج � � �ت � � �م� � ��اع� � ��ي
هنالك يف نظره �إال دين واحد
�صالح جلميع النا�س ويف جميع
الأوق��ات� ،أال وهو دين العقل.
وكتب فولتري كذلك ر�سالة :يف
الت�سامح ،1763 ،حتدث فيها
عن ال�صراعات الدينية الناجتة
عن النزاعات الالهوتية ،وخل�ص
�إىل �أن الت�سامح مل يحر�ض
�أب����دا ع��ل��ى احل����رب ،يف حني
�أن ال�ل ّ
ات�����س��ام��ح �أو التع�صب
كان وراء احل��روب واالقتتال.
كما كتب ج��ون ا�ستورت ميل
عن مفهوم الت�سامح يف كتابه:
احلرية� ،1859 ،أ�شار فيه �إىل
�أن الت�سامح مينع معه االعتقاد
باحلقيقة املطلقة� ،أي متتنع
معه الوثوقية �أو االعتقادية(
.)dogmatisme
وب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذا التاريخ
املوجز وما يت�ضمنه من مبادئ
ي��ك��ون الت�سامح ف��ك��رة دينية
و�سيا�سية وفل�سفية لها م�ضامني
ع��دي��دة وم�����س��ت��وي��ات خمتلفة
تتمثل �أ�سا�سا يف حرية املعتقد
وال��ع��ق��ل وال��ت��ع��ب�ير ،والإق����رار
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باالختالف والتنوع مع �ضرورة
التعاي�ش والتعاون .فالت�سامح
قيمة �أخالقية �أولية و�ضرورية
لقيام جمتمع متفتح على الآخر،
ي�ؤمن بالتعددية� ،أ�سا�سه هوية
منفتحة و قابلة للتجدد والتغري
ويف الوقت نف�سه تكون وفية
لأ�صالتها وجذورها.
وهذا يعني �أن ال�صلة بني
ال��ه��وي��ة والت�سامح تتمثل يف
القبول باختالف الآخ��ر ،ويف
القدرة على حتمل اختالفه ،ما
دام ذلك ال ي�ؤدي �إىل �ضرر مادي
�أو معنوي قد ي�صيب الأفراد
�أو اجل��م��اع��ات .واحل���ق ،ف�إن
ال�شاعر الأملاين امل�شهور يوهان
فون غوته(Goethe)(1749-
 )1828قد طرح �س�ؤاال جوهريا
وه��و :ما حقيقة الت�سامح يف
عالقته بالهوية؟و�أجاب عليه
بالقول �إن��ه عبارة عن موقف
�أويل يجب �أن ي�ؤدي �إىل م�ستوى
جديد �أال وهو م�ستوى االعرتاف
احلقيقي باالختالف.
ومن املعلوم �أن الفل�سفات
االجتماعية املعا�صرة تذهب هذا
املذهب ،وذل��ك عندما قدمت
نظريات �سيا�سية و�أخالقية
واج��ت��م��اع��ي��ة يف االع��ت��راف،
�صممها فال�سفة معا�صرون
�أمثال الكندي ت�شارلز تايلور يف
كتابه :التعدد الثقايف،االختالف
والدميقراطية ،والفرن�سي بول
ريكور يف كتابه :م�سار االعرتاف،
والأملاين اك�سيل هنيث يف كتابه:
ال�صراع من �أجل االعرتاف،وقد
بينا يف مقال �سابق يف هذا
الباب بع�ض عنا�صر ال�صلة بني
الهوية واالع�ت�راف .لكل ذلك
ن�ستطيع القول� ،إن الت�سامح
ِّ
ميكن الهوية من االنفتاح على
الآخ��ر ،ويحد من حتولها �إىل
نظام مغلق ،ويعزز قدرتها على
الت�أثري والت�أثر ،والأخذ والعطاء،
والتوا�صل والتبادل واحلوار مع
الآخر.

لغويات

ْ
دف ُء العرب َّيـة
د .محمد مصطفى َ
الك ْـنـز

العلم اخلايل من الدفء عل ٌم
يحرك العقل،
ال ّ ُ
مي�س القلب ،وال ِ ّ
وال يبني �أ َّم��ة !! ف��إذا ا�ستطاع
�إن�سا ٌن �أ ْن يح َمـل ع ْقـ َل عالِـم،
وقلب �أديب ،ورو َح ثائر � -أمكنه
َ
َ
ويـمتلك
�أن يُـغـ ِ ّيـر هذا العالَـم،
قلوب النا�س.
َ
والعلم نوعان  :علم ظاهر
هو حقائقه وقواعده و�ضوابطه،
وهذا جماله عمل العقل وحركة
خفي يكمن خلف
الذهن ،وعلم
ّ
هذه القواعد ،ويختبئ وراء هذه
ال�ضوابط ،وهذا يكت�شفه القلب،
وتف ِتّ�ش عنه ال��روح .والعبقري
امللهم هو الذي متت ّ ُد يدُه �إىل
اخلفي امل�ستكنّ  ،فتخرجه
هذا
ّ
للنا�س ًّ
غ�ضـا بَـه ًّيـا ،وال �شك �أن
عني العبقري امللهم تقع حيث
ينظر قلبه ،وتكون حيث حتيا
روحه.
قال املزين� :سمعني ّ
ال�شافعي
يو ًما و�أن��ا �أق��ول :فالن ك ّذاب.
اك�س �ألفاظك
فقال :يا �إبراهيمُ ،
�أح�سنها ،ال تقل :ك ّذاب ،ولكن
قل :حديثه لي�س ب�شيء.
عب املزين عن حقيقة
لقد رَّ
علمية ،وهي �أن من ي�ضع حدي ًثا
على النبي � -صلى اهلل عليه
و�سلم  -يُـع ّ ُد يف منظور علم
احل��دي��ث ك��� ّذا ًب���ا ،لكن الإم���ام
ال�شافعي – رحمه اهلل – وهو
العبقري امللهم مل يرتك كالم
املزين هكذا ُغفلاً  ،وكيف ذلك
وهو املع ِلّم املر ِ ّبي ،فراح يع ِ ّبـر
عن احلقيقة نف�سها ،لكن بلفظ
�أج��م��ل وح���رف � ّ
أرق ،مزجها
بجماله الداخلي ،وغم�سها يف

إذا ب � �س � �ط� ��ت ال � �ع ��رب � �ي ��ة
س �ل �ط ��ان �ه ��ا ع � �ل ��ى ال �ق �ل��ب
ب � � � �ن� � � ��ت ف � � � �ي� � � ��ه اجل � � � �م� � � ��ال
وت � � � � � � � � � � � � � � � �غ � � � � � � � � � � � � � � � �ش � � � � � � � � � � � � � � � ��اه
ط � � � � � �ب� � � � � ��ع امل� � � � �س � � � ��ام� � � � �ح � � � ��ة

ال � �ع � �ب � �ق� ��ري� ��ة احل � � �ق � ��ة أن
ت� � ْع� �ب ��ر م � ��ن ال� �ع� �ل ��م امل� �ت ��اح
جل�م�ي��ع ال �ن��اس ،إل ��ى فهم
الي � �ت � ��اح إال ل � ��ك  ،وم �ن��ه
إل ��ى ع�ل��م ل��م ي�ع�ه��ده أحد

دفء روحه؛ فقال :يا �إبراهيم،
اك�س �ألفاظك �أح�سنها؛ ال تقل
ُ
 :ك ّذاب ،ولكن قل  :حديثه لي�س
ب�شيء.
وهذا در�س عظيم ،ال يخلو
من قيمة تربوية عالية؛ وهو �أ ّن
َطـلَـبـنا حلقائق العلم وقواعده ال
ـبـر ُر َغـ ْفـلـتَـنا عـن ا َ
جلـمـال.
يُ ِ ّ
ويظهر دفء العلم �أ َّ
مت ظهور
يف العربية؛ فقواعدها التي تبدو
للوهلة الأوىل خ�شنة قا�سية
– هي يف واق��ع الأم��ر معجونة
ب��اجل��م��ال ،مم��زوج��ة بالدفء،
متل ِ ّب�س ٌة بالبهاء !!
وقف عالِـ ُم العربية اب ُن جني
 رحمه اهلل  -ذات يوم �أمامقوله تعاىل } :فال يناز ُعـ ّنَـك
يف الأمر{.
(�سورة احلج ،الآي��ة.)67 :
متوجه
فقال( :النهي يف الآية
ِّ
للم�شركني ،وحا�صله للنبي -
�صلى اهلل عليه و�سلم � -أي:
فاثبت على يقينك يف �صحة
ْ
تلتفت �إىل ف�ساد
دي��ن��ك ،وال
ْ
�أقوالهم ،حتى �إذا ر�أوك كذلك،
�أم�سكوا عنك ومل ينازعوك،
فلفظ النهي يف قوله تــعاىل :

}فال ينازع ّنَك{ لهم ،ومعناه له،
�صلى اهلل عليه و�سلم).
ثم �إن الإع��ج��اب باحلرف
العربي �أخ��ذ اب��ن جني؛ كيف
يكون جلهتني خمتلفتني يف � ٍآن
واحد ،فراح ي�صف هذا احلرف
ـذب مـا فـيـه تـَ ُّ
ـلـف ُـتـه
بقولهْ �« :أع ُ
وتـَ ِ ّ
ـثـنـيـه» !!
فانظر �إىل و�صفه الرائق� ،إنه
و�صف عا�شق مفتون مبع�شوقته،
ْ
و�صف مت ّيَم يت�أ َّمل حمبوبته وهي
ْ
تتث ّنَى يف ر َّقـة ودالل ،وتتل َّفـتُ يف
عذوبة ِ
و�س ْحـر.
ووقف ابن القيم – رحمه
اهلل – ذات ي��وم �أم���ام قـوله
}يـهـب لـمـن يـ�شـاء �إنـاثًـا
تـعـاىل:
ُ
ويـهـب لـمـن يـ�شـاء الـذكـور{.
ُ
(�سورة ال�شورى ،الآي��ة.)49 :
فقال( :نـ َّكـر الإنـاث ،ثـم َجـ َبـر
ْـكـيـرهـن بالـتـقـديـم عـلـى
تـن
َّ
الـذكـور ،و� َّأخـر الـذكـور ،ثـم جـبَـر
تـ�أخـيـرهـم بـالـتـعـريـف !!).
ِّ
املتدفقة،
يا لهذه الروعة
وه���ذا اجل��م��ال الهادر،الذي
جتود به قرائح ه��ؤالء ال�سادة
الأماثل!!
لقد كان علما�ؤنا الأقدمون -
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ط ّيَب اهلل ثراهم  -حني يتعر�ضون
مل�����س��ائ��ل ال��ع��رب��ي��ة ي�صبغونها
مب�شاعرهم ،ويلب�سونها ال�سحر
الكامن يف �أعماقهم ،قبل �أن
يخرجوها للنا�س در ًرا م�شرقة،
متوهجة.
ولآلئ ِ ّ
وال غرو فقد ب�سطت العربية
�سلطانها عليهم ،و�إذا ب�سطت
العربي ُة �سلطانها على قلب
امرئ ،نبت فيه اجلمالّ ،
وتغ�شاه
طب ٌع من امل�ساحمة ،ف���إذا هو
طبيب يرتاح النا�س بني يديه!!
ٌ
�إن النف�س التي جتعل بينها
وبني العربية ن�س ًبا ،هي نف�س
جعلت بينها وبني اجلمال
قد
ْ
�سب ًبا!!
بهذا الدفء يتم َّكن الباحث
من �أن يخالط �أرواح النا�س،
وي�ستطيع املع ِلّم �أ ْن يغزو قلوب
طالبه� ،إ ّن اكت�شافنا جلمال العلم
هو �أرقى درجات الإبداع.
�أما من يع ِلّم العربية وقلبه
عريا ٌن من بـهائهاِ ،خـلْـ ٌو من
حبها؛ ف�إن حديثه عنها حديث
ٍ
ميت عن ميت ،لن تكون كلماته
عنها �إال �صخو ًرا ترتطم بالأر�ض،
ال �أحلا ًنا عذبة تالم�س الف�ؤاد
قبل الأ�سماع.
واحل��ق �أن النف�س التي ال
ت���ذوق طعم ال��ع��ل��م ،ل��ن تذوق
ط��ع��م احل��ي��اة ،وال��ق��ل��ب امليت
ي��رى الأ���ش��ي��اء ميتة؛ لأن روح
احلياة ال ت�سري فيه،وذلك غـايـ ُة
الـ�شـقـاء !!
وف��رق كبري ب�ين �أن يتعلم
الإن�سان قواعد العربية ليعرف
ال�صواب ،وبني �أن يتعلمها ليبني

عقله ،ويعرف اجلمال؛ لأنه �إذا
عرف اجلمال ،عرف ال�صواب
وزيادة.
ل���ن ي����ذوق ط��ع��م العربية
ٍ
معلومات
َمـ ْن يرى فيها جم ّرد
متناثرة ،من هنا وهناك.
لن يقف على روعتها من
يح�صرها يف الت�صويب اللغوي،
والأخطاء ال�شائعة ،وق ْل وال تقل،
�إ َّن من ي�سجنها يف هذه الزاوية
ريا.
ال�ضيقة يظلمها ُظـلْـ ًما كب ً
وامل��ت �� ِ ّأم��ل للكلمات خارج
اجلملة �أو خارج الرتكيب يجد
متفرقة ال رابط
�أنها كائنات
ِّ
بينها� ،أع�ضاء منعزلة ،ال عالقة
جتمعها ،وال �صبغة ت�صهرها ،كل
منزو يف جزيرة نائية ،و�إن
ع�ضو ٍ
�شئتَ قلتَ � :إن الكلمات خارج
�إطار اجلملة ٌ
جثث ميتة ،ثم �إن
اجلملة هي مبثابة �أ�سرة �صغرية
جتمع �شتات هذه الكائنات يف
ح�ضنها ،وتن�شر عليها دف�أها
و�ألقها ،تربط بينها ف�إذا هي خل ٌق
�آخر ميور باحليوية واحلركة،
وينب�ض بالعنفوان والقوة ،وميتلئ
باحلياة� .إن اجلملة هي الع�ش
ال�صغري الذي ينثـر حنانه حني
ت���أوي �إليه الع�صافري من كل
�صوب وحدب.
داخ�������ل اجل���م���ل���ة تن�ش�أ
ع�ل�اق���ات ج���دي���دة ،ورواب�����ط
م�شوبة باحلميمية والتعانق
واالم��ت��زاج ،وي�صبح لكل فرد
مهمة ،وعلى كل فرد م�س�ؤولية،
داخل اجلملة تتزاوج الكلمات،
حتى �إن املت�أمل فيها يجد بينها
�أن�سا ًبا و�أرحا ًما!!
ي��ق��ول الإم���ام �أب���و احل�سن
ال�شنرتيني  -رحمه اهلل : -
ٍ
ِ
وقرابات
للحروف �أن�سا ًبا
« �إ َّن
تبدو يف الكلمات ،ف ��إذا جاو َر
القريب
الن�سيب ،وما َزج
الن�سيب
َ
ُ
ُ
وح ُ�س ِ
ِ
نت
القريب،
َ
طابت الألفة َ
ال�صحبة».
�إن��ه م��ن اجلميل �أن تكون
الغاية م��ن تعليم العربية �أن

ال � �ك � �ل � �م� ��ات خ � � � � ��ارج إط� � ��ار
اجل � �م � �ل � ��ة ج � �ث � ��ث م� �ي� �ت ��ة،
واجل �م �ل ��ة أس � ��رة صغيرة
جت � � � �م� � � ��ع ش � � � � �ت � � � � ��ات ه� � � ��ذه
ال � �ك� ��ائ � �ن� ��ات ف � ��ي حضنها
يتحرك عقل ال��ط��ال��ب داخل
قاعة الدر�س ،ف�إذا حترك عقله
داخل قاعة الدر�س ،انطلق �إىل
احلياة وعقله يعمل ،فكان �سب ًبا
يف نهو�ض �أمته ،وعو ًنا لإعادة
�أجم��اده��ا ،ومهمة الأنبياء يف
حقيقتها هي بعث العقول من
مراقدها.
والأجمل من هذا �أن تكون
الغاية م��ن تعليم العربية �أن
ينب�ض قلب الطالب باحلياة
داخل قاعة الدر�س ،و�أن متتلئ
روحه دف ًئا وجمالاً يف كل خطوة
يخطوها وهو يف رحاب املدر�سة
�أو اجلامعة ،حتى �إذا خرج �إىل
احلياة �سعى يف الأر���ض ين�شر
هذا اجلمال.
الب��دّ �إذن من عمل العقل
والقلب م ًعا يف قواعد العربية،
ال غنى لأحدهما عن الآخر،بيد
�أن لكل عمل مذاقه اخلا�ص،
وطعمه الذي مييزه؛ فحني ينظر
العق ُل مثلاً يف قواعد النحو،
ـحـ ًوا لـه نكهته
ف�إنه يُـنْـتـج َن ْ
القلب
الـمـعـروفة ،وحني ينظر
ُ
ـح ًوا له نكهة
فيها ف�إنه يُـنْـتـج نَ ْ
�أخرى !!
انظ ْر �إىل القاعدة النحو ّيـة:
الفع ُل يعمل ظاه ًرا ومق َّد ًرا،
و�أع��م�� ْل فيها عقلك ،لتخرج
بحقيقة نحوية؛ وهي �أن الفعل
يعمل �سواء �أك��ان م��وج��ودًا �أم
مق َّد ًرا ،ثم انظ ْر �إىل هذه القاعدة
نف�سها بقلبك ،وق��د ك�ساها
أندل�سي
�سهل ال
ال�شاعر اب � ُن
ٍ
ّ
ُح �لَّ��ـ � ًة ج��دي��دة ،ح�ين �صبغها
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ولطفت ،ت�أ َّم ْل
مب�شاعره ،فر َّق ْت
ْ
كيف �أوردها �سيا ًقا ملأها بـها ًء
و�سـمـ ًّوا ،وجعلها تنب�ض باحلياة
ُ
واحلركة !! يقول:
ـتـفـات َ
ُ
وتـدنـو ْ
ٌ
َت ْـنـ�أى ْ
واحـد
ــك
وال
ُ
يـعـمـل ظـاهـرًا ومُ ّ َ
ـقـدرا
كـالـفـعـل

�إنه يخاطب حمبوبه متعج ًبا
منه؛ م�ستنك ًرا �أن تكون معاملته
له واح��دة حا�ض ًرا �أو غائ ًبا،
بعيدًا �أو قري ًبا� ،ش�أنه يف ذلك
�ش�أن الفعل عمله واحد ،ظاه ًرا
�أو مق َّد ًرا !!
ثم �إننا بالت�أمل ونظر القلب،
ميكن �أن نقف على �أمر تربوي
عظيم؛ وهو �أن يكون للإن�سان
ب�صمة موجودًا �أو غري موجود،
�أن يكون له قيمة حا�ض ًرا �أو
غائ ًبا� ،أن يكون له نفع ،ح ًّيا
�أو مي ًتا� ،أن يتذكره النا�س،
وي��ق��ول��ون :م��� َّر ف�ل�ا ٌن م��ن هنا
وهذا الأثر�،ش�أنه يف ذلك �ش�أن
الفعل ،الذي له �أثر ظاه ًرا �أو
مق َّد ًرا !!
ومما �أذكره يف هذا ال�سياق
�أن قو ًما ترافعوا �إىل الإمام
َّ
ـبـي  -رحمه اهلل  -يف رجل
ال�شـ ْع ّ
َ
َ
ـت
�أ�صاب َعـ ْيـنَ رجل ،ف�ش ِـرق ْ
بالدم ،فقال � :أق�ضي فيها � -أي:
�أفتي  -ببيت الراعي :
ـبو� ْأت
لها �أمْ ـرُ ها حتى �إذا ما َت ّ َ
ـبـو�أ مَ ْ
ـ�ضـجـعا
ب� ْأخـفافها مـ�أوًى تـَ ّ َ

مل يزدهم على هذا.
ثم �إن �أهل الـ ُم�صاب حني
ا�ستمعوا لهذا البيت ،فهموا مراد
َّ
ـبـي ،وان�صرفوا.
ال�شـ ْع ّ
والبيت للراعي النميـري،
ي�صف فيه طريقة َ�سـ ْرحه للإبل،
ومعناه� :أ ّنه �إذا خرج ب�إبله للرعي،
ف�إنه يرتكها ت�سرح ،حتى ترتاد
ب�أخفافها مو�ض ًعـا تبْـ ُرك فيه،
وبركت،
ف��إذا ارت��ادت مو�ض ًعـا
ْ
ن��زل ه��و قبالتها ،فا�ضطجع
قري ًبا منها.
َ
ّ
ـبـي فقد
ع
ـ
ال�ش
�راد
�أم��ا م�
ْ ّ
فـ�سـره ابن جني – رحمه اهلل –
َّ
يف خ�صائ�صه ،فقال( :تف�سريه �أن
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هذه العني يُـنْـتَــظر بها �أن ي�ستق َّر
�أم��ـ � ُره��ا على ���ص��ورة معروفة
حم�صلة ،ثم حينئذ يُـح َكـم يف
َّ
بابـها مب��ا تُـوجبه احل��ال من
�أمرها).
و�أنا حقيقة ال �أدري �أ�أعجب
من ذكاء الإمام َّ
ـبـي و�سعة
ال�شـ ْع ّ
اطالعه على ِ ّ
ـ�سـن
ال�شـ ْعـرُ ،
وح ْ
ربطه بينه وبني الفقه� ،أم من
�أهل الـ ُم�صاب ،و�سرعة َفـ ْهمهم
للمراد ،ووقوفهم على ق�صة
البيت؟
�إ َّن العبقر ّية احل ّقة �أن تَـ ْعبُـر
من الـعِ ـلْـم الـ ُمـتاح جلميع النا�س،
�إىل َفـ ْه ٍـم ال يُـتـا ُح �إال لك ،ثم تعرب
املتفرد �إىل عِ ـل ْ ٍـم
من هذا الفهم
ِّ
ّ
غ�ض ،مل يعهده �أحد !!
وال�شك �أن هذا النظر يحتاج
�إىل باحث ملهم ،خبري ب�أ�سرار
العربية ،يحتاج �إىل مع ِلّم واع،
بعيد الغور ِ
بحـ َكـم هذه اللغة،
ويف الوقت نف�سه ي�ؤمن ب�أنها
ر�سالة ال وظيفة.
وما تنفع اخليل اجلياد وال َ
الق َـنـا
�إذا مل يكن ف��وق اجل��ي��اد ك� ُ
�رام

�إن ال�سيف ال يعمل عملته �إال
يف يد فار�س �صنديد� ،أما يف يد
غريه فهو قطعة من خ�شب.
ما ُّ
كل من ذاق الهوى عرف الهوى
وال ُّ
كل من �شرب الـمـدام ندمي

�إن التعاطي م��ع العربية
بهذه الطريقة التي تثري العقل،
وت�ستفز الذهن ،وترثي الروح،
وترقي ال��وج��دان – كفي ٌل ب�أن
يحولها من قوانني جمردة �إىل
ِّ
�أداة للإبداع ،وو�سيلة للتم ّيُـز
والتف ّ ُرد.
�س ي�سري
العربية يا �سادة ن َف ٌ
يف الأعماق ،ونب�ض يتدفق يف
ال��ق��ل��وب ،وح�ين نتعامل معها
على �أنها ج�س ٌد بال روح حتدث
القطيعة بينها وبني �أبنائها!!

فيض

ال ُّنون
ت� � ��رات� � �ي� � ��ل ف ��ي
م� � � � � � � �ح� � � � � � � ��راب
ال � � � � � � �ل� � � � � � �غ � � � � � ��ٹ
ال� � � �ع � � ��رب� � � �ي � � ��ٹ
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