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بصــمـــتــنــــا

ُأّم الفضائل

اأمة باأ�سرها يف قف�ص االتهام ..

تعاون بنوها مع اأعدائها لو�سمها ب�سمة التطّرف والتع�سب 

واالإرهاب، وُدمغت اأمام العامل بهذه الظواهر امل�سينة..

ُفر�ص علينا يف كل حمفل وجتمع ومنرب وخطاب اإعالمي 

وجوهر  ديننا  حقيقة  نبني  واأن  الُتهم،  اأنف�سنا  عن  ندفع  اأن 

وال  عنا  يعرب  ال  جلدتنا  اأبناء  بع�ص  به  يقوم  ما  واأن  اإ�سالمنا، 

ما  حييراُن   -: ال�ساعر  قول  علينا  ينطبق  معتقدنا،  عن  ُيخرب 

انفك مذهواًل كمتهٍم .. مل يجن ذنبا ومل ينجح حماميه، ولكننا 

م�سطرون اأن ندافع واأن ننجح حماية لديننا وتبيانا حلقيقته ،

ِبَنا  ولكن كيف حدث ذلك ؟ كيف اأ�سبح االإرهاب ل�سيقا 

ويعرب عنا ؟

داع�ص  متكنت  وكيف  ؟  علينا  الييدائييرة  اأُحكمت  كيف 

واأ�سباهها من اأن تكون ال�سكني التي تذبحنا ؟ واجلرح النازف يف 

خا�سرة ديننا ومعتقداتنا، ملاذا نحن م�سطرون على الدوام بعد 

كل حادث اإرهابي لتقدمي �سكوك براءتنا ...؟

كتب د. نور الدين العويف يف درا�سة له بعنوان » ا�ستدي 

ف�سولها  وتتاأدى  بليل،  عادة  ُتدبر  الفنت  )اإن   » تنفرجي  فتنة 

واإذا  عدلت،  حكمت  واإذا  �سدقت،  قالت  اإذا  ما  بخر،  االأمة  هذه  تزال  »ال 

ا�سُتحمت رحمت« حديث �سريف - �سحيح م�سلم.

االأ�سيل(، وهكذا  الوكيل عن  ا�ستغناء  اإىل  بالوكالة، ثم ت�سر 

ة  وجدنا اأنف�سنا يف تيار حمنة ملتب�سة متداخلة، ت�ستهدف االأَُمّ

باأ�سرها م�ستغلة دينها لتفتيتها اإىل كيانات مت�سارعة متناق�سة، 

مرجعيات  من  ذلك  على  اأدل  ولي�ص  وطائفية،  واإثنية  عرقية 

الإحييداث  اعتمادها  يتم  املوؤلف  جمهولة  اأو  امل�سدر  جمهولة 

الروؤو�ص  وقطع  الدماء  ب�سفك  والعباد  البالد  وترويع  اخلراب 

واإعالء راية الدم، لقد عرف التاريخ مظاهر خمتلفة لالإرهاب 

يف مراحل متعددة عرب الزمان، ونظرة واحدة للتاريخ القريب 

وحدهم،  امل�سلمني  على  حكرا  لي�ست  الظاهرة  هذه  اأن  تنبئنا 

)بادرماينهوف(  و  اإيطاليا،  )االألوية احلمراء( يف  ُعرفت  فقد 

يف اأملانيا، و حركة )اأوم( يف اليابان ومنظمة )اإيتا( يف اإ�سبانيا، 

اجلمهوري  واجلي�ص  الهند،  يف  املتطرفة  الهندو�سية  واحلركات 

االأيرلندي يف اإيرلندا ال�سمالية، وكلها حركات اإرهابية متطرفة 

مل ُتل�سق بعقائد القوم ويحّملون اأديانهم وزرها كما يفعلون مع 

اإ�سالمنا يف �سعي حمموم الإفراغ الدين من حمتواه و�سرف اأبنائه 

اإال الوجه الذي يرغبون وال يوؤرقهم  َيَرْون  عنه فاملغر�سون ال 

اإال ما اأ�سموه االإرهاب االإ�سالمي، وما م�سطلح )االإ�سالموفوبيا( 

بيدنا  لفاأ�سنا  وا�ستخداٌم  للداللة،  وتاأكيٌد  للتهمة  اإبييراٌز  اإال 

بقلم : فايزة مانع املانع
fayzaalmane@yahoo.com
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لقطع �سجرتنا، اإن ا�ست�سعار امل�سوؤولية جتاه معتقداتنا وقيمنا 

نتحمله جميعا، اأفرادا وجماعات، دوال وموؤ�س�سات، فعندما يقرر 

{وكذلك  الو�سط  االأمة  اأننا  التنزيل  حمكم  يف  العظيم  ال�سارع 

اأننا  بال�سبط  يعني  فذلك   143 البقرة  و�سطا}  اأمة  جعلناكم 

حتت  داخلة  فاالأطراف  الو�سط  عدا  فما  االعتدال،  خانة  يف 

لذا  �سعدي،  بن  الرحمن  عبد  ال�سيخ  تعبر  حد  على   - اخلطر 

اأن  يعني  الو�سط  يف  تكون  فاأن  العاملني  على  ال�سهادة  لنا  ُمنحت 

تتمتع بالتوازن واالعتدال و�سالمة وا�ستقامة الروؤية، فالو�سط 

اأكرث املواقع اأمنا وي�سرا لذا كان فيه اخلرية، {ُكنُتم خر اأمة 

اأُخرجت للنا�ص} اآل عمران 110

وبناء على هذه اخلرية التي تاأمر باملعروف وتنهى عن 

خرية  وتقلباتها  اأحوالها  خمتلف  يف  كلها  احلياة  ُتدار  املنكر 

�سموا  التي تت�سمن يف جوهرها  ولي�ست م�سلحة، تلك اخلرية 

وعلوا و�سموال، ال امل�سلحة التي تنطوي على الذاتية والق�سور 

وتنحى بطبيعتها للظلم، فهذه اأخالق اأمة االإ�سالم التي اأعدها 

موقفا  والتوازن  قيمًة  اخلر  يرى  مبنهج  و�سطا  لتكون  القراآن 

يف  عييدوان  ال  لذا  والدنيا،  الدين  �سوؤون  كل  يف  حكما  والعدل 

االإ�سالم بل ردًا لالعتداء »وال تعتدوا اإن اهلل ال يحب املعتدين« 

البقرة 190.

عن  اهلل  ينهاكم  »ال  به  والييرّب  املختلف  االآخيير  وقبول 

اأن  دياركم  من  يخرجوكم  ومل  الدين  يف  يقاتلوكم  مل  الذين 

االإ�سالم  يف  تع�سب  وال   ،8 املمتحنة  اإليهم«  وتق�سطوا  تربوهم 

بل دعوة للتعارف والتاآلف {يا اأيها النا�ص اإَنّا خلقناكم من ذكر 

اأكرمكم عند اهلل  اإن  لتعارفوا  وقبائل  �سعوبا  َواأُنَثى وجعلناكم 

اأتقاكم} احلجرات 13

اأهل  جتييادلييوا  {وال  اأح�سن  هي  بالتي  اإال  جمادلة  وال 

الكتاب اإال بالتي هي اأح�سن } العنكبوت 46 وال تعامل مع االآخر 

اإال بالق�سط والرّب {كونوا قوامني بالق�سط، �سهداء هلل ولو على 

اأنف�سكم} ، الن�ساء 135

هذا هو اإ�سالمنا املتهمون به، بنياٌن �سامٌخ من مكارم اخُللق، 

يعمر وال يدمر يجمع وال يفرق، يقرب وال يبعد جعل لنا يف كل 

اأمورنا مت�سعا، فالو�سط الذى ُجعلنا فيه يت�سمن �سعة حتتمل كل 

اأنواع االختالف، فال غرو اأن نتخذ من الو�سطية طريقا ومنهجا، 

الو�سطية هي اال�سالم  بل  الف�سائل. ال،  تعلو على كل  وف�سيلة 

ذاته لذا كان اخلتام به، فالو�سطية فطرة النفو�ص ال�سوية .
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أججت أنبل مشاعر الوطنية في النفوس

مســابقات مكتب الشــهيد الثقـافية ..

15 زمردة يف جيد الوطن
اأن تزدهر الفنون يف جمتمع من املجتمعات يعني بلوغ هذا املجتمع م�ضتوى مبهجًا من احل�ضارة والرقي. اأما اأن ميتزج ازدهار الفنون 

اأمام جمتمع يبني ح�ضارته مبداميك الهوية، فيحّلق بجناحني من انتماء ووعي نحو ف�ضاء من  با�ضتنها�ض الروح الوطنية، فنحن 

طموح ال ُيحد. هذا متاما ما داأب مكتب ال�ضهيد على تكري�ضه منذ خم�ضة ع�ضر عاما من خالل م�ضابقة ال�ضهيد الثقافية ال�ضنوية، 

اآمن بالر�ضالة ووعى اأهميتها ف�ضّخر لنجاحها كل االإمكانيات. التي حظيت برعاية حانية ودعم �ضخي من الديوان االأمريي، الذي 

�إال  �مل�سابقة  هذه  تكن  ومل 

و�سائل  م��ن  ح��زم��ة  يف  و�سيلة 

�عتمادها  �ل�سهيد  مكتب  با�سر 

مر�سوم  ���س��دور  منذ  تدريجيا 

�إن�سائه يف �لتا�سع ع�سر من يونيو 

لعام 1991 لتحقيق �أهد�فه يف 

وربطها  �ل�سهادة  مفهوم  تعظيم 

للوطن  و�النتماء  �ل��والء  بتنمية 

تعاي�ش  على  �لعمل  خ��ال  م��ن 

�أب���ن���اء �ل�����س��ه��د�ء وذوي���ه���م مع 

�أنو�ع  خمتلف  وتقدمي  و�قعهم، 

و�لرتبوية  �الجتماعية  �لرعاية 

و�ل�سحية و�ل�سكنية لهم، بدعم 

من �لديو�ن �الأمريي وبالتن�سيق 

مع خمتلف �جلهات �حلكومية.

�سوطا  �مل��ك��ت��ب  ق��ط��ع  وق���د 

و�أ�سر  �أب��ن��اء  رع��اي��ة  يف  طويا 

منزليا  ومتابعتهم  �ل�����س��ه��د�ء 

وميد�نيا من خال �خت�سا�سيني 

حاجاتهم  تلبية  على  ي�سهرون 

جد�رية �ل�سهيد

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

م�������ن وح���������ي ع�������ب�������ارة س���م���و 
أبدعت  ال��ش��ه��ي��رة  األم���ي���ر 
أجمل املسابقات فانتشرت 
ج���������������داري���������������ات )ه���������������ذوال 
األماكن ك���ل  ف���ي  ع��ي��ال��ي( 

عبدالكرمي املقداد

مسابقات
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�لنف�سية و�الجتماعية و�لدر��سية 

كل  و�إز�ل��ة  وغريها،  و�لوظيفية 

ما يعرت�ش طريقهم من عقبات، 

ما �أكد �ملنزلة �لكربى ل�سهد�ئنا 

باأرو�حهم  �لذين �سحو�  �الأبر�ر 

�لوطن  ي��ب��ق��ى  �أن  ���س��ب��ي��ل  يف 

لنا  ووهبو�  �أبيا،  �ساخما عزيز� 

ناب�سة  كرمية  حياة  ب�سهادتهم 

ذلك  يكن  ومل  و�لفخر.  بالعز 

�ساحب  حل��ر���ش  ت��رج��م��ة  �إال 

�ل�سمو �أمري �لباد �ل�سيخ �سباح 

وقبله  �ل�سباح،  �جلابر  �الأحمد 

�سمو �الأمري �لر�حل �ل�سيخ جابر 

�الأحمد �ل�سباح رحمه �هلل، على 

�أبناء  على  �ل��د�ئ��م  �الطمئنان 

�سعار�ت يف حب �لوطن

جانب من حفل توزيع جو�ئز

م�سابقة �لوطن يف �ل�سعر

�إحدى �ل�سور �لفائزة بت�سوير �ملو�قع يف حديقة �ل�سهيد
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و�أ�سر �ل�سهد�ء و��ستقر�رهم يف 

كل مناحي �حلياة.

�أرب�����ع  ����س���وى  مت�������ش  ومل 

�سنو�ت على �إن�ساء �ملكتب حتى 

�ن�سم  ج��دي��د�  ن�ساطا  �بتكر 

�لعديدة  �أن�سطته  قافلة  �إىل 

م�سابقة  يف  متثل  و�مل��ت��ج��ددة، 

�لتي  �ل�سنوية  �لثقافية  �ل�سهيد 

ومر�دفا  وطنية،  ب�سمة  غدت 

و�لعطاء  �ل��ت�����س��ح��ي��ة  مل��ع��اين 

و�ل��وف��اء و�ل���والء. وق��د تنوعت 

�مل�سابقة  ه��ذه  و�أل���و�ن  �أ�سكال 

عاما،  ع�سر  خم�سة  مدى  على 

وبقي �لهدف و�حد�: تخليد من 

هذ�  �أجل  من  باأرو�حهم  جادو� 

مفهوم  وتكري�ش  �ملعطاء،  �لبلد 

تاحم  جتّذر  كر�بطة  �ل�سهادة 

على  للحفاظ  �لوطن  �أبناء  كل 

و�لوقوف  �ل��ب��اد،  و�سموخ  عز 

يد� و�حدة و�سفا منيعا يف وجه 

كل من يحاول �لنيل من هويتها 

وحرية  و�أر���س��ه��ا  ومرتكز�تها 

�أبنائها.

�ل�سهيد  م��ك��ت��ب  ح���ر����ش 

�مل�سابقة،  ه���ذه  ت��ن��وي��ع  ع��ل��ى 

جميع  �أم���ام  �لفر�سة  و�إت��اح��ة 

فيها.  للم�ساركة  �لوطن  �أبناء 

مع  �ملجال  ه��ذ�  يف  تعاون  كما 

�حلكومية  �جلهات  من  �لكثري 

�الإعام  ووز�رة  �لرتبية  ك��وز�رة 

و�ملجل�ش  �ل��وط��ن��ي  و�حل���ر����ش 

�الأعلى للفنون و�الآد�ب وجمعية 

�لفنون �لت�سكيلية و�ملعهد �لعايل 

للفنون �مل�سرحية وغريها، وكان 

�الإب��ق��اء على  ي��ز�ل  وال  �لهدف 

يف  حيا  �الأب���ر�ر  �سهد�ئنا  ذك��ر 

وقلوبهم، وجعل  �الأجيال  عقول 

يف  ي�سري  نرب��سا  ت�سحياتهم 

هديه �الأبناء على خطى �الآباء.

ق�ضة.. و�ضورة

�أوىل هذه �مل�سابقات طرحت 

عنو�ن  حت��ت   1995 �ل��ع��ام  يف 

ومت  �لق�سرية،  �لق�سة  م�سابقة 

بال�سهد�ء  مو�سوعها  حتديد 

باب  وفتح  �ل�سهادة،  وعظمة 

�مل�ساركة فيها �أمام كل من يجد 

توؤهله  �لتي  �ملوهبة  نف�سه  يف 

لذلك. هكذ� �متزج �لفن بالروح 

�لكبري  �لعدد  فاأظهر  �لوطنية، 

�اللت�ساق  عمق  �مل�ساركني  من 

بالوطن، وعظمة مكانة �ل�سهادة 

يف نفو�ش �الأجيال. كما ك�سفت 

�مل�سابقة عن مو�هب جديدة يف 

�لكتابة �الأدبية مل تكن معروفة 

من قبل.

و�أمام �ل�سدى �لطيب �لذي 

خلّفته هذه �مل�سابقة يف خمتلف 

مكتب  عمد  �ملجتمع،  �أو���س��اط 

�إىل  �لتالية  �ل�سنة  يف  �ل�سهيد 

عنو�ن  حملت  م�سابقة  ط��رح 

وو�ّسع  �لفوتوغر�يف،  �لت�سوير 

�ملعامل  �أبرز  لي�سمل  مو�سوعها 

يف  و�لوطنية  �لرت�ثية  و�لرموز 

يف  �مل�ساركون  فت�سابق  �لباد، 

�لدقة  يف  غاية  �سور  �لتقاط 

و�لروعة جعلت فريق �ملحكمني 

يحتار يف �ختيار �لفائزين. وقد 

هذه  من  �لكثري  �ملكتب  ك�سب 

يعر�سها  ور�ح  �لقيمة  �ل�سور 

يف �ملعار�ش �لتي يحر�ش د�ئما 

�أن  كما  فيها.  �مل�ساركة  على 

م�سابقة فيلم يف حب �لوطن

م�سابقة �ل�سهيد �لثقافية �خلام�سة فن �مل�سرح

ت�������ن�������وع�������ت أش�����ك�����ال�����ه�����ا 
وبقي  وم���وض���وع���ات���ه���ا 
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 
وكشفت عن عدد مبهج 
املوهوبني ش��ب��اب��ن��ا  م���ن 

مسابقات
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ونتائجها  �مل�سابقة  ه��ذه  جن��اح 

�ل�سهيد  مكتب  جعا  �ل��وف��رية 

يكرر مو�سوعها بعد م�سي نحو 

ع�سر �سنو�ت على �نق�سائها.

��ست�سعر   1997 �لعام  يف 

�ملكتب �أهمية فن �خلط �لعربي 

كفن جمايل ممتع وجذ�ب جعل 

للكلمة وظيفة مرئية �إىل جانب 

�أدرك  كما  �مل�سموعة،  وظيفتها 

�لت�ساق هذ� �لفن �إىل حد كبري 

بالقر�آن �لكرمي وتزيني �مل�سحف 

كلماته  تر�سم  �ل��ذي  �ل�سريف 

�إجاال  تظهر  بطريقة  ر�سما 

مكانة  تظهر  كما  �هلل  ل��ك��ام 

�أطلق  هنا  من  �لعلية.  �ل��ق��ر�آن 

�لعربي،  م�سابقة �خلط  �ملكتب 

تربز  �لتي  ب��االآي��ات  وح�سرها 

يف  و�ل�سهد�ء  �ل�سهادة  مكانة 

ع�سافري  عدة  ف�ساد  �الإ�سام، 

بحجر و�حد، حيث كر�ش مفهوم 

وقّرب  �لنفو�ش،  يف  �ل�سهادة 

�هلل  كتاب  �إىل  �أك��ر  �الأج��ي��ال 

تعاىل، وك�سف عن مو�هب فنية 

جديدة يف جمال �خلط �لعربي 

باأنو�عه �ملختلفة، وك�سب �لكثري 

من �للوحات �لفنية �لر�ئعة.

�ضعر وم�ضرح

�لتفت  �لتالية  م�سابقته  يف 

ومكانته  �ل�سعر  �إىل  �مل��ك��ت��ب 

�لطاغي  و�أث�����ره  �ل��ن��ف��و���ش  يف 

عام  م�سابقة  فخ�س�ش  فيها، 

1998 له، لكنه حدد مو�سوعه 
�لنتائج  تخطت  وق��د  بالوطن. 

تكاثرت  حيث  �مل��ت��وق��ع  ح���دود 

�سعور�  وعك�ست  �مل�����س��ارك��ات، 

�لكويت  بع�سق  م�سمخا  وطنيا 

وقيادة،  وه��وي��ة  وت��ر�ث��ا  ت��ر�ب��ا 

باأهمية  وع���ي  ع���ن  وك�����س��ف��ت 

�ل��وط��ن و���س��رورة ب��ذل �لغايل 

�حلفاظ  �سبيل  يف  و�لنفي�ش 

عليه عزيز� �ساخما، وكان ذلك 

ترجمة فعلية لقول �سمو �أمرينا 

�الأحمد  جابر  �ل�سيخ  �ل��ر�ح��ل 

�إن   ( ث��ر�ه:  �هلل  طيب  �ل�سباح 

حب �لكويت ي�سبق حب �لنف�ش 

و�ملال و�لولد يف قلب كل كويتي 

جذوره  و�م��ت��دت  ب��ذرت��ه،  نبتت 

وفروعه يف �أر�سها �لطيبة(.

�لتنوع  يف  ن��ه��ج��ه  وع���ل���ى 

و�ل�سمول �عتمد �ملكتب بعد ذلك 

�الأدب،  �آخر من �سروب  �سربا 

�مل�سرح.  على  �خ��ت��ي��اره  ووق���ع 

ويف �مل�سابقة �الأخرى �ختار فن 

لها.  عنو�نا  �ل�سخ�سيات  ر�سم 

توظيف  �لهدف  ك��ان  وكالعادة 

�لوطن  وح���ب  �ل�����والء  م��ع��اين 

وتفعيل دور �ل�سباب يف �ملجتمع 

لتكون  �ل�سهادة  مكانة  و�إع��اء 

�لكويتي.  �ل�سباب  لدى  نرب��سا 

وك���ان �حل�����س��اد ل��وح��ات فنية 

ر�ئعة ل�سور �ل�سهد�ء، وعرو�سا 

�لوطن  بع�سق  ناب�سة  م�سرحية 

و�أهمية �سونه وبذل كل غاٍل يف 

�سبيل �لدفاع عنه.

م�سابقة  ذل���ك  ب��ع��د  �أت����ت 

�ملج�سمات �لتذكارية يف م�سعى 

لتخ�سيب �لذ�كرة بتحويلها من 

�إىل  خمزن لاأفكار و�الأح��د�ث 

منبع فيا�ش بكل ما يوؤكد عظمة 

�لوطنية  �ل��روح  ويربز  �ل�سهادة 

م�سابقة  تبعتها  ث��م  �حل��ق��ة. 

ق�س�ش �الأطفال لت�سّخر �خليال 

يف تو�سيع �آفاق �أطفالنا وغر�ش 

نفو�سهم،  يف  �ل���وط���ن  حم��ب��ة 

�لوفاء  ف�سائل  على  وتن�سئتهم 

ل���ه. وك���ان �حل�����س��اد ك��م��اً من 

�لوطنية  و�ل��ك��و�در  �الإب��د�ع��ات 

طريقها  �أخذت  �لتي  �ملوهوبة، 

نحو �لربوز فيما بعد.

�ل�سنوية  �مل�����س��اب��ق��ة  �أم����ا 

�أجمل  �لعا�سرة فكانت م�سابقة 

���س��ورة وط��ن��ي��ة، وق���د طرحت 

و�ملبتدئني،  و�لهو�ة  للمحرتفني 

وثمانون  خم�سة  فيها  و�سارك 

م�سور� وم�سورة. و�أ�سفرت عن 

�لروعة ج�سدت  �سور غاية يف 

و�لرموز  �مل��ع��اين  م��ن  �ل��ك��ث��ري 

�الهتمام  وعك�ست  �لوطنية، 

م�سابقة �ل�سهيد �لتا�سعة -�سعار�ت يف حب �لوطن- تكرمي �لفائزين مب�سابقة �جمل �سورة وطنية

�إحدى �سور �لت�سوير �جلوي
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بالت�سبث  و�ل�سعبي  �لر�سمي 

ب��ال��ه��وي��ة و�خل�����س��و���س��ي��ة وكل 

ت��ع��زي��ز �للحمة  ���س��اأن��ه  م��ا م��ن 

و�لوحدة.

�ضينما وان�ضتغرام

ت��ا ذل��ك يف �ل��ع��ام 2013 

�لثقافية  �ل�����س��ه��ي��د  م�����س��اب��ق��ة 

�حل��ادي��ة ع�����س��رة �ل��ت��ي حملت 

�لكويت«  حب  يف  »فيلم  عنو�ن 

ود�رت حول �إجناز فيلم ق�سري 

ي�ستنه�ش ما لدى �أبناء �لكويت 

من فكر خاق، وخيال خ�سب، 

�إبد�عية.  وق����در�ت  وط��اق��ات 

وح�سدت �مل�سابقة تفاعا كبري� 

من قبل �سبابنا �ل�سينمائي حيث 

�سارك فيها خم�سة ع�سر فيلماً 

كويتياً جديد�ً ق�سري� متحورت 

ت عن 
ّ

�لوطن وع��رب ح��ول حب 

�إليه.  و�الن��ت��م��اء  �ل���والء  معاين 

مبياد  �مل�سابقة  هذه  وب�سرت 

�ل�سباب  �ل�سينمائيني  من  جيل 

ي�سري على نهج �لرو�د من �سناع 

�ل�سينما يف دولة �لكويت.

�إىل �سرورة  �ملكتب  وتفّطن 

�لتو��سل  ت��ق��ن��ي��ات  ت�����س��خ��ري 

تفعيل  يف  �حلديثة  �الجتماعي 

غر�ش  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �أه���د�ف���ه 

نفو�ش  يف  �ل���وط���ن���ي  �ل������والء 

�أبرز  �أبنائنا، فاأطلق و�حدة من 

وكانت  �ل�����س��ن��وي��ة،  م�سابقاته 

�لتي  )�الن�����س��ت��غ��ر�م(  م�سابقة 

)�لكويت  ع��ن��و�ن  ج���اءت حت��ت 

ت���وح���دن���ا(، وف��ت��ح��ت �أب�����و�ب 

للمو�طنني  ف��ي��ه��ا  �ال����س���رت�ك 

و�لو�فدين، و��ستملت على �أربع 

فئات كانت �الأوىل �أجمل �سورة 

�أمري  �ل�سمو  �ساحب  حل�سرة 

�الأحمد  �سباح  �ل�سيخ  �لباد 

�جلابر �ل�سباح، و�لثانية �أجمل 

و�لثالثة  �لكويت،  لعلم  �سورة 

�أجمل �سورة متثل دولة �لكويت، 

و�الأخرية �أجمل �سورة تعرب عن 

�الأعياد �لوطنية.

هذوال عيايل

فتلك  �الأميز  �مل�سابقة  �أم��ا 

من  مو�سوعها  ��ستوحت  �لتي 

�أمري  ل�سمو  �خل��ال��دة  �ل��ع��ب��ارة 

بكل  �سموه  �سرب  حني  �لباد 

و�ل�سامة  �الأم����ن  �إج������ر�ء�ت 

�حلائط،  ع��ر���ش  �ل�سخ�سية 

باجلرمية  �سماعه  ف��ور  وه��رع 

�الإرهابية �لتي وقعت يف م�سجد 

�ل�سادق لتفقد �أبنائه �ملو�طنني، 

على  �لقائمون  ح��اول  وعندما 

�ملكان  ع��ن  �إب��ع��اده  �سموه  �أم��ن 

للحادث  ي���ك���ون  �أن  خ�����س��ي��ة 

و�أ�سّر  رف�ش  �أخ��رى،  تد�عيات 

ع��ل��ى ت��ف��ق��د م��ك��ان �حل����ادث، 

و�ل���دم���ع يطفر  ���س��م��وه  وق����ال 

عيايل(.  )ه���ذوال  عينيه:  م��ن 

كم   ( �لقائل:  وهو  �سموه  �أنلوم 

بالعزة  مليء  مهيب  �سعور  هو 

بكل  ن�ستذكر  �أن  و�ل��ك��ربي��اء 

�لفخر و�لتقدير مئات �ل�سهد�ء 

�لذين  و�مل��ف��ق��ودي��ن  و�الأ����س���رى 

�سحو� بدمائهم ونفو�سهم �الأبية 

للدفاع عن تر�ب �لوطن �لغايل، 

�جلليل  م��ق��ام��ه��ا  ف��ل��ل�����س��ه��ادة 

ومكانتها �لعالية عند �هلل(.

كان  �سموه  عبارة  وحي  من 

عنو�ن م�سابقة �ل�سهيد �لر�بعة 

ع�سرة ) جد�رية هذوال عيايل(. 

وق���د ط��رح��ت �مل�����س��اب��ق��ة على 

للت�سابق  �لرتبية  وز�رة  مد�ر�ش 

جد�رية  �أج��م��ل  �إخ����ر�ج  ع��ل��ى 

عبارة  م��ت�����س��م��ن��ة  ل��ل�����س��ه��د�ء 

عيايل(،  )ه��ذوال  �الأم��ري  �سمو 

و�ساركت فيها �أربعمائة و�إحدى 

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

من �سعار�ت يف حب �لوطن

من �سور �الحتفاالت �لوطنية

مسابقة
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وثاثون مدر�سة. هكذ�، عممت 

�جلد�ريات على �ملد�ر�ش و�سار 

�ل�سهد�ء مقرونا مبكانتهم  ذكر 

عند �سمو �أمري �لباد �حلديث 

�لذي  �جليل  للطلبة،  �ليومي 

كويت  �أك��ت��اف��ه  ع��ل��ى  �ستبنى 

�مل�ستقبل. و�سرعان ما �نت�سرت 

جد�ريات �ل�سهد�ء لتزين �أغلب 

يف  وموؤ�س�ساته  �لوطن  مر�فق 

�ملحافظات �ل�ست.

�لتي  �مل�سابقات  �آخ��ر  �أم��ا 

نظمها �ملكتب حتى �الآن فكانت 

�لفوتوغر�يف  للت�سوير  م�سابقة 

ومت  �ملا�سي  ف��رب�ي��ر  ج��رت يف 

وهي:  ف��ئ��ات  الأرب���ع  تق�سيمها 

�ل�سهيد،  معامل حديقة  ت�سوير 

وفعاليات �الأيام �لوطنية، �إ�سافة 

�إىل �لت�سوير �جلوي �لذي دخل 

للمرة  �ل�سهيد  م�سابقات  يف 

�الأوىل وجرى ذلك بالتعاون مع 

�سارعت  �لتي  �لد�خلية  وز�رة 

للهو�ة،  �لت�ساريح  ��ستخر�ج  يف 

كما مت تخ�سي�ش �لفئة �لر�بعة 

�سن  دون  ه��م  مل��ن  للم�سابقة 

عن  للت�سوير  ع�سرة  �ل��ر�ب��ع��ة 

ط��ري��ق �ل��ه��ات��ف �ل��ن��ق��ال. ومت 

قيمة  مادية  مكافاأة  تخ�سي�ش 

يف  �الأو�ئ����ل  �ل��ث��اث��ة  للفائزين 

تقدير  و�سهادة  �مل�سابقة  ه��ذه 

للفائز �لر�بع يف فئات �مل�سابقة 

ما  �لقول  عن  وغني  �لر�بعة. 

كر�سته هذه �مل�سابقة من معان 

ر��سخة يف حب �لكويت و�لوالء 

لها، و�سحذ �لروح �لوطنية من 

خال �لتذكري مبناقب �سهد�ئنا 

�الأبر�ر .

مكتب  مت���ّك���ن  وه�����ك�����ذ�، 

�مل�سابقة  ج��ع��ل  م��ن  �ل�سهيد 

��ستطاعت  ���س��ن��وي��ة  ب�����س��م��ة 

�الأجيال،  وج���د�ن  يف  �لغو�ش 

م�ساعر  �أن���ب���ل  و����س��ت��ن��ه��ا���ش 

و�النتماء  �للحمة  يف  �لوطنية 

�ل�سهد�ء،  ت�سحيات  وتقدير 

�ل��ذي��ن ق��دم��و� �أرو�ح���ه���م على 

مذبح �لوطن با مّنة، ف�سارو� 

�لنب�ش و�لذ�كرة و�لع�سب �لذي 

على  كافة  �لكويت  �أه��ل  يجمع 

قلب رجل و�حد، يخفق بتقدي�ش 

هذ� �لوطن و�لت�سحية بكل غال 

ونفي�ش يف �سبيل عزه ورفعته.

ح�ساد  م��ن  �أن  نن�سى  وال 

و�فر  كم  �أي�سا  �مل�سابقات  هذه 

من �لنتاجات و�لكو�در �لوطنية 

�سقو�  �ل��ذي��ن  �مل��وه��وب��ني  م��ن 

منهم  ف�سار  بف�سلها  طريقهم 

�لفوتوغر�يف  و�مل�سور  �لكاتب 

و�مل�سرحي و�ل�سينمائي و�لفنان 

�لت�سكيلي. لقد �سّكلت م�سابقة 

تر�ّسعت  ق��ادة  بحق  �ل�سهيد 

حتى �الآن بخم�ش ع�سرة زمردة 

من �لوفاء و�لوالء و�الإباء زينت 

ج��ي��د وط��ن��ن��ا �حل��ب��ي��ب، �لذي 

جنهد  زلنا  وما  �لكثري  �أعطانا 

علّنا نفيه بع�ش حقه.

�للقطة �لفائزة باملركز �الأول يف م�سابقة �لت�سوير �لفوتوغر�يف
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عطر 

الخلود

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

ُهن عطر امل�سهد، وعبق اجلل�سة، ورائحة البخور، احلديث معهن لي�س كاحلديث مع 

اأّي اأحد، و�سحبتهن لي�ست كاأية �سحبة، معهن ي�سبح للكالم فرادة تخ�س فقط من 

خرب طعم التجلد وذاق نكهة ال�سرب اجلميل، معهن تعرف معنى تبدد الأ�سى مع انبثاق 

�سم�س الثقة والإميان بالوطن واليقني باأن ما عند اهلل هو خري واأبقى، مع اأمهات ال�سهداء 

عليك اأن تكون متوقد الذهن وحا�سر القلب واأنت ت�ستقبل �سيدات العطاء املتفاين، 

يتقدمهن فلذات اأكبادهن املنت�سبون على �سرفات النور يف كل مكان، معهن يحلو للذاكرة 

اأن ت�ستدعي اأجمادها وت�سرع اأبوابها ونوافذها لتتعطر اأجواء املكان برائحة البطولة، 

فتهطل علينا اأ�سماء �سهداء الوطن كالغيث يروي �سجل التاريخ مبا يجعله زاهرا على 

الدوام، اإن لقاءنا مع اأ�سر ال�سهداء ؛ اأُمهات اأو اآباء، زوجات اأو اأبناء مما يزيدنا �سرفا 

وعزا فمعهم ن�ستدل على معاين الفخر ويف جتمعاتنا معهم نتجه مبا�سرة اإىل حيث 

تكون ينابيع العطاء اخلال�س الذي ل يعرف بخ�سا ول رهقا ول ِمّنة، ذلك النوع من 

العطاء الفريد الذي ل ي�ستطيعه اإل من هم على �ساكلة هذه الأ�سر يف اخُللق والقيم 

ويف الت�سحية والتفاين، اإن اجتماعنا املتكرر باأ�سر ال�سهداء مما نحتاج اإليه ونتعلم منه 

ونتزود مما فيه من ات�ساع يف العاطفة تلك التي تاأبى اإل اأن تكون يف اأوج توهجها، ويف 

اأعلى درجات ت�ساميها، مع اأفراد هذه الأُ�سر تتجلى �سور الوفاء تلك القيمة امُلدخرة على 

الدوام للمواقف ال�سعبة عندما ت�سبح اخليارات موجعة اإل على من هان عندهم كل 

�سيء خال الكرامة وقوة الإميان، بني هوؤلء الأُمهات والآباء ت�سرق بني اأعيننا مفردات 

الُطهر ونظافة القلب وكاأننا نتو�ساأ حتت �ساللت من نور ونغت�سل مبياه اليقني، مع 

اأ�سر ال�سهداء ل منّل ول نتعب ول نكتفي، فما بالك عندما يكون توا�سلنا معهم ترجمة 

اأمري البالد امُلفدى ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح  لتوجهات �سامية من �سمو 

حفظه اهلل ورعاه، وهو ل يفتاأ يذكرنا جميعا مبا لهذه الأ�سر الكرمية على وطنها من 

حقوق، ومبا ي�ستاأهلونه من تكرمي ورعاية وتقدير، وهو الذي يحر�س على متابعة كل 

كبرية اأو �سغرية تخ�سهم، ويراهم رموزا م�سيئة ُتزين هامة الوطن، هكذا هم، وهذه 

هي �سحبتهم وخمالطتهم واحلديث معهم، كانوا و�سيظلون عطر اخللود واأجمل مايف 

الوجود، فاأكرم به من عطر واأعِظم به من وجود، �سهداء الوطن واأُ�سرهم .

الوكيل املساعد في الديوان األميري
مدير عام مكتب الشهيد

بقلم : 
فاطمة أحمد األمير
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السور الرابع

الشهيد 

صالح نارص الخّنة

البطــــــل 
املنقــــذ
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ركوبه �ضفينة املوت:

خاطر �سالح بنف�سه وركب 

�مل��وت بفعاله، فهو من  �سفينة 

�لذين  �ل�سهامة  �أ�سحاب  �أو�ئل 

�ساهمو� يف �نت�سال �أهل �لكويت 

و�أوالدهم  باأرو�حهم  ممن فرو� 

�لغزو  م���ن ج��ح��ي��م  وذوي����ه����م 

�إىل �ململكة  �لغا�سم  �لعر�قي 

�ل�سعودية، وك��ان من  �لعربية 

�أولئك من تعطلت �سيارته  بني 

�أو غا�ست عجاتها يف رمال 

�لطرق �ل�سحر�وية �لتي �سلكها، 

فكان �لبطل �ملنقذ ومن معه خري 

عون له، حيث كان ب�سيارته ذ�ت 

�لدفع �لرباعي يبذل كل م�ساعدة 

ممكنة ويجر �سيارة من غا�ست 

�لرمال، ثم يدله  عجاتها يف 

على �أي�سر طريق ي�سلكه بف�سل 

ب��ه م��ن خ��ربة ودر�ية  م��ا متتع 

بالطرق �لربية �لتي طاملا �رتادها 

قبل �لغزو وبعده وبخا�سة و�أن 

جده كان ميتلك مركز�ً للهجانة 

يف بر �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

وكان �سالح يرتد عليه كثري�ً.

خماطر حمدقة:

وما من �سك، �أن ما قام به 

�لبطل من عمل يف هذ�  ه��ذ� 

�مل�سمار ال يخلو من خماطرة 

�لقو�ت  حتمية وبخا�سة و�أن 

�أغلقت �ملر�كز  �لعر�قية ق��د 

�حلدودية �ملعتادة �لتي ي�سلكها 

�مل�����س��اف��رون م��ن �ل��ك��وي��ت �إىل 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية ��سافة 

ملنعها �لنا�ش من �سلوك �لطرق 

يتم  �إليها، ومن  �ملوؤدية  �لرملية 

�لقب�ش عليه يتعر�ش للم�ساءلة 

وم�سادرة ما يحمله من متاع.

تلن  لكن عزمية �سالح مل 

ويذكر �ل�سهود �أنه تعر�ش لكثري 

من �ملتاعب من قبل �لعر�قيني، 

�أن يقتل بنري�ن  ك��اد  �إن���ه  ب��ل 

�لتي �سوبوها نحوه  �أ�سلحتهم 

بغية �للحاق به و�عتقاله، لكنه 

��ستطاع بذكاء وخربة �أن يتخل�ش 

�أنه يف  منهم، ي�ساف �إىل ذلك 

بع�ش �الأحيان يقدم لبع�سهم 

ر�سوة مالية ليتغا�سى  عن فعله، 

وي�سمح له باأد�ء عمله على �لوجه 

�لذي يريده.

ومل تكن م�ساعدة �سالح 

�لكويت  م��ن  �مل��غ��ادرة  ل��اأ���س��ر 

�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �إىل 

قا�سرة على من يحمل �جلن�سية 

�لكويتية، بل تعد�ها �إىل غريها 

من �جلن�سيات، ويذكر �ل�ساهد 

علي حمزة �جلميعي �أن �ساحلاً 

�أخربه �أنه �أنقذ عائلة هندية �أو 

�سورية غا�ست عجات �سيارتها 

يف رمال �لطريق �ل�سحر�وي.

�الأمر  كان �سالح يف بد�ية 

يقوم بهذ� �لعمل �لبطويل بنف�سه، 

�أ�سرك �سديقه  �أن  ثم ما لبث 

�إ�سماعيل  �أي��وب  �حلميم وليد 

بندر، ثم �ن�سم �إليهما �سديقهما 

وليد فريوز ياقوت �ملانع وكانو� 

�مل��ان��ع يف  دي���و�ن  يجتمعون يف 

�ل�سليبخات ويخربون  منطقة 

رو�ده عن بع�ش ما كان يحدث 

لهم يف �أثناء عملهم هذ� .

مقاومة متنوعة

ت��ردد �سالح على �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية، وكان يذهب 

�أو كل ع�سرة  �أ�سبوع  �إليها كل 

�أيام، وكانت �الأهد�ف �مل�ستوحاة 

�ملتتابعة من  �لزيار�ت  تلك  من 

�الأهمية بحيث ميكننا �لقول عن 

�أن��ه ميثل  كل ه��دف قد حتقق 

جناحاً عز نظريه، فمن �الأهد�ف 

ما ذكرناه من م�ساعدته الأولئك 

�أجربتهم ظروفهم على  �لذين 

مغادرة �لكويت ومنها نقل �الأخبار 

عن �أحو�ل �أهل �لكويت يف �أر�ش 

�لوطن لل�سلطة �ل�سرعية �لكويتية 

�لتي جلاأت �إىل �ل�سقيقة �ململكة 

�سجاع ل يهاب اخلطوب، حركي، كتوم، مرح ل ميل، اأعماله �ساهدة عليه، اأجمع كل من عرفه على 

�سهامته وحبه ل�سنائع املعروف، �ساحب �سمعة طيبة، وكرمي الأخالق، كره الذل وامل�سكنة، وكان 

جل همه اإحلاق اأكرب �سرر بالغزاة، ونعتهم بالرعاع واخل�سة واجلنب، اأعماله جتعله يف م�ساف 

رجال املقاومة الكويتية الأوائل.

�سنة  اأغ�سط�س  من  ال�ساد�س  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  الكويت  من  اأهله  �سالح  اأخ��رج 

الثامن من  اأر�س الوطن يف  اإىل  اأحوالهم قفل راجعًا  اأو�سلهم واطماأن على  اأن  1990م، وبعد 
ال�سهر ذات��ه، و�سكن مع �سديقه مطر عايد مطلق الهر�ساين يف منزل مطر الكائن يف منطقة 

العار�سية، وبعدها ان�سم اإىل �سفوف املقاومة الكويتية منا�ساًل فاعاًل.

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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�ملقاومة و�لتخطيط للعمليات

�لعربية �ل�سعودية، ومنها ت�سلمه 

مبالغ نقدية ونقلها كم�ساعد�ت 

�ل�سامدين  �لكويت من  الأه��ل 

�لذين مل يخرجو� من وطنهم 

�أحلك  وق��اوم��و� �الح��ت��ال يف 

لل�ساح  �ل��ظ��روف، ومنه نقله 

الأفر�د �ملقاومة �لكويتية ومنها 

مل��ن�����س��ور�ت طبعت يف  ت�سلمه 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية ونقلها 

�إىل �أهل �لكويت �ملتو�جدين فيها 

بغية بث �حلما�سة يف نفو�سهم 

�لن�سر  وتثبيت قلوبهم بحتمية 

�لقريب ف�سا عن بث �الأخبار 

�لتي تفزع وتزلزل كيان �جلنود 

�لعر�قيني عن و�سع �سلطتهم 

�أْمال  �إنها  لل�سقوط حقا  �الآيلة 

�لتي يرتفع بها �ساأن  �الأبطال 

من �أد�ها وحققها بجد�رة، �إنه 

�سالح �خلنة �ساحب �الأفعال 

�لنا�سعة.

ديوان املانع:

ك��ان دي��و�ن �ملانع وه��م من 

�أهل �جلود و�لعطاء هو مركز 

�لتي  �ل�سليبخات  جتمع خلية 

لعبت دور�ً الفتا كخلية نا�سطة 

�لكويتية  �مل��ق��اوم��ة  م��ن خايا 

�لبا�سلة، فقد كان �سالح على 

عاقة حميمة منذ �ل�سغر باأبناء 

�ل��ث��اث��ة: وليد وعدنان  �مل��ان��ع 

وهاين، فهم �أبناء منطقة و�حدة 

�ل�سليبخات وه��م زماء  ه��ي 

�الأم�ساك  �لتي قد تتمكن من 

به وي�سيف �ل�ساهد علي حمزة 

�جلميعي �أن �ساحلا يحمل �سكينا 

�أوثقها برجله وي�سيف �ل�ساهد 

�أن���ه �ساهد  ب��ن��در  �إ���س��م��اع��ي��ل 

�سالح �خلنة وهو يحمل يف يده 

م�سد�ساً فحذره من ��ستخد�مه 

�أخربه مبعرفته لكيفية  �أنه  �إال 

��ستخد�مه وغايته من حمله.

�لبطولية  �الأع���م���ال  وم���ن 

�الأخرى �لتي ميكن ت�سجليها لهذ� 

�لبطل �أنه كان ي�سعد �إىل �سطح 

�ملنزل ويقوم بفتح نري�ن �ساحه 

على �جلنود �لعر�قيني ويقتلهم 

�ل�ساهد ياقوت �ملانع  ويذكر 

�أن �سالح �خلنة قتل ب�ساحه 

عر�قيني يف �لقطعة رقم �أربعة 

�ل�سليبخات وقد  من منطقة 

�إىل �الختباء يف �سرد�ب  عمد 

�لتي هجرها  �لبيوت  بيت من 

�أهلها.

تفجري نقاط التفتي�ض:

ك��ان �سالح �خل��ن��ة ووليد 

�ملانع يذهبان بكرة �إىل منطقة 

لينفذ� عمليات ميد�نية  كيفان 

للمقاومة �لكويتية، منها تفجري 

نقاط �لتفتي�ش وكانا ال يتكلمان 

وي���ردد�ن �حتمال  �لهدف  عن 

�أو عدمه  ���س��امل��ني  رج��وع��ه��م��ا 

خ�سية �إف�ساء �أ�سر�رهما وو�سول 

�لعر�قية  ل��ل��ق��و�ت  خ��ربه��م��ا 

�لغازية.

مهمة ناجحة:

�لتي �سجل  �الأع��م��ال  وم��ن 

جناحها ل�سالح �خلنة خروجه 

�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �إىل 

الإي�سال بع�ش �ملعلومات للحكومة 

�لكويتية هناك وكان معه �سامل 

�لعجمي وعلي عا�سور وعندما 

�أر�دو� �لعودة �إىل �لكويت طلبت 

منهم �حلكومة �لكويتية تو�سيل 

�إل�ى عبد�هلل  �ملعلومات  بع�ش 

�جل�����ري�ن، وه���و �أح����د �أف����ر�د 

�ملقاومة �لكويتية وبعد فرتة 

طلب عبد�هلل �جلري�ن من �سالح 

�أن يقوم بتو�سيل ر�ئد عر�قي قد 

�أبدى تعاونه وتعاطفه مع دولة 

�لكويت �إىل ��ستخبار�ت �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية وجنح �سالح 

بتو�سيله.

مهمة اإن�ضانية:

بعدها عاد �سالح �خلنة �إىل 

�أر�ش �لوطن وكان معه �سديقه 

السور الرابع

كان يتردد على السعودية 
ينقل  أي����������ام  ع�����ش�����رة  ك������ل 
الكويتي  ال����داخ����ل  أخ���ب���ار 
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���زًا 
ل���ت���ج���م���ع���ه���م وم���ن���ط���ل���ق���ًا 
وعملياتهم خل��ط��ط��ه��م 

در����س��ة، ف�سا عن خروجهم 

�سبه �الإ�سبوعي ملخيمهم �لربي 

ي�ساف �إىل ذلك حر�ش �سالح 

على م�ساهدة �ملباريات �لكروية 

�لتي كان ي�سارك فيها �أبناء �ملانع 

�لثاثة بو�سفهم من هو�تها، 

�أندية  �إىل  �أنهم �ن�سمو�  كما 

ريا�سية.

يف بد�ية �الأمر تردد �سالح 

على ديو�ن �ملانع مبفرده وبعد 

حني كان ي�سطحب معه �سديقه 

وليد �أيوب �إ�سماعيل بندر �لذي 

كان ي�سكن يف منطقة �لرو�سة 

�الآخر  �أ�سبح وليد هو  �أن  �إىل 

�ملانع  �سديقا حميما الأب��ن��اء 

�لثاثة و�سكل �جلميع خلية 

�ل�سيت  ذ�ئ��ع��ة  �ل�سليبخات 

�أي�����س��ًا �سالح  و�ساركهم فيها 

حمود من�سور، ومن�سور حمود 

من�سور تلك �خللية �لتي �أحلقت 

بالقو�ت �لعر�قية �لغازية خ�سائر 

�أ�سرت  و�أقلقتها حتى  فادحة، 

على ماحقتها و��سطيادها.

حمله ال�ضالح:

يذكر ياقوت �ملانع وهو �الأخ 

�ل�سقيق لاإخوة �لثاثة �أن �سالح 

�خلنة كان د�ئما يحمل �ساحه 

بيده، وحتت ماب�سه  �لر�سا�ش 

قنبلة يدوية يحملها على �سبيل 

�الحتياط، لي�ستخدمها يف حال 

�عتقاله لتفجري نقطة �لتفتي�ش 

م�ضاعدته ل�ضديقه:

ط���ل���ب ول���ي���د �أي�����وب 

�إ���س��م��اع��ي��ل م��ن �سديقه 

ي�����س��اع��ده يف  �أن  ���س��ال��ح 

�لدخول �إىل �أر��سي �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية ف�ساعده 

�سالح يف ذلك وكان هدف 

�أهله  زي��ارة  وليد من ذلك 

يف �لبحرين و�الطمئنان 

عليهم �إال �أن وليد مل يتمكن 

من ذلك لعدم وجود �إثبات 

ل���ه بدخول  ي�����س��م��ح  م��ع��ه 

�لبحرين.
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�إ�سماعيل وهما  �أي���وب  ول��ي��د 

�الأدوي��ة ملر�سى  يحمان بع�ش 

�لكويت وخا�سة ملر�سى �لف�سل 

�لكلوي �إال �أن  �لقو�ت �لعر�قية 

�عتقلتهما بتهمة جلب �أدوية بدون 

�إىل حيلة ذكية  ت�سريح فعمد� 

متثلت يف �إلقاء �الأدوية وهما يف 

طريق �ال�ستجو�ب على دفعات 

�لعر�قيون  باإلقائها  مل ي�سعر 

�لتي  �ل�سيار�ت  و��ستغلو� كرة 

وقعت يف قب�سة �لعر�قيني وعند 

و�سولهم ملكان �ال�ستجو�ب مل 

�أي دو�ء  يكن بد�خل �سيارتهم 

وعندما حققت معهم �ل�سلطات 

�إليهم ذ�ت  �لعر�قية ون�سبت 

�أدوية  �أي  �أنكرو� وجود  �لتهمة 

بحوزتهما عندها قام �لعر�قيون 

بتفتي�ش �سيارتهم فلم يجدو� 

�سيئاً فاأفرجو� عنهما.

قدرة بارعة:

�أيوب  �ل�ساهد على  يذكر 

�أخيه وليد  بندر عن  �إ�سماعيل 

�أنه هو و�سديقه �سالح �خلنة 

قد متكنا من �إي�سال �ثنني من 

رجال �ملخابر�ت �لعر�قية �أبديا 

تعاطفهما مع دولة �لكويت وهما 

�أف�سل رج���ال �ملخابر�ت  م��ن 

�ل��ع��ر�ق��ي��ة �ل��ذي��ن ���س��ارك��و� يف 

�حلرب �لعر�قية �الإير�نية وقد 

�ململكة  �إىل  �لبطان  �أو�سلهما 

�لعربية �ل�سعودية وكانا يحمان 

معهما خر�ئط مهمة لها عاقة 

مبا�سرة باالأحد�ث �لد�ئرة.

اعتقال �ضالح:

ن��ادر ح�سني رجب  ويخرب 

وهو �سديق �سالح �أن �لعر�قيني 

�أنهم  �إال  �عتقلو� �سالح �خلنة 

�أطلقو� �سر�حه الأن ��سمه مل 

يكن موجود�ً يف �سجل �ملطلوبني 

�الأعمال  �أن كرة  لديهم ويبدو 

�لتي نفذها �سالح فيما بعد كانت 

�سببا يف وجوده �سمن �سجات 

هو و�سديقه وليد �أيوب. �الأوىل: 

�لعيان منى  هي رو�ية �ساهدة 

�إ�سماعيل بندر )�سقيقة  �أيوب 

�أن  �ل�سهيد وليد( حيث ذكرت 

�سالح �خلنة قدم مع �سقيقها 

وليد م�ساء يوم �لر�بع من �أكتوبر 

�سنة 1990 وبعد �أن تناوال طعام 

�لنوم وعند  �إىل  �لع�ساء خلد� 

�ل�ساعة �ل�ساد�سة �سباحاً  �أحاط 

�لعر�قيون باملنزل ثم  �جلنود 

قرعو� �لباب ففتحت لهم منى، 

فاأخذو� يفت�سون �ملنزل تفتي�سا 

دقيقا ثم �عتقلو� �سالح �خلنة 

و�سقيقها وليد وزوجها قدير 

�لقديري، و�أخذو�  عبد�لرز�ق 

�لثاثة معهم ه��ذه هي رو�ية 

�لعيان منى وقد روى  �ساهدة 

�الخت�سار  �سبيل  مثلها على 

�ل�سهود: مطر عايد �لهر�ساين، 

ن��ا���س��ر �خل��ن��ة )�سقيق  وب���در 

�إ�سماعيل  �أي��وب  �سالح( وعلي 

بندر )�سقيق �ل�سهيد وليد( وهي 

�لرو�ية �الأرجح.

مكان االحتجاز

بعد م�سي �أربعة �أيام �أفرج 

�لعر�قيون عن قدير زوج منى 

باأنهم �حتجزو� يف  فاأخربها 

خمفر �لعديلية ثم نقلوهم �إىل 

مبنى نادي كاظمة �لريا�سي يف 

�إىل �سجن  ذ�ت��ه��ا، ثم  �ملنطقة 

�جل��ه��ر�ء ب��ال��دوح��ة، وب��ع��د �أن 

�أفرجو� عنه �ساأل قدير �ل�سلطات 

�لعر�قية عن ن�سيبه وليد �أيوب 

و�سديقه �سالح �خلنة، فاأخربوه 

�أنهم �سوف يفرجون عنهما غد� 

وقد كذبو� بذلك.

نقل �لعر�قيون �سالح �خلنة 

�إىل �سجن �الأحد�ث وقد �أفادت 

)�أم  �ملانع  ياقوت  نعيمة فريوز 

و�سحة( �أنها �ساهدته هناك، كما 

�ساهده تركي �سليمان �ل�سمري ، 

بعدها مل ي�ساهد �سالح �خلنة 

�أن  �ملانع  ياقوت ف��ريوز  ويظن 

�سالح �خلنة رمبا نقله �لعر�قيون 

�لب�سرة، وقد نقل  �إىل مدينة 

�حتمالية م�ساهدته من حممد 

قمرب يف تلك �ملدينة.

رفات ال�ضهيد:

مت �لعثور على رفات �ل�سهيد 

�لبطل �سالح �خلنة يف مقربة 

جماعية تقع غرب مدينة كرباء 

�لتحاليل  �أثبتت  �لعر�قية، وقد 

�لطبية �ملخربية تطابق رفات 

�ملاأخوذ  �ل�سهيد مع �جلينات 

وحتددت �أ�سباب �لوفاة باإ�سابته 

بعيار ناري.

�لبطل �سالح  هكذ� �سطر 

�خلنة تلك �الأعمال �خلالدة فد�ء 

للوطن وعرفانا بجميله، فحق 

الأبناء �لوطن �أن ياأخذوه نرب��سا 

ب��ذل �جل��ه��د و�لنف�ش  لهم يف 

و�لت�سحية يف وقت كان �لوطن 

يف �أحلك �لظروف و�أ�سدها لبذل 

�لنفي�ش من �أفعال �الأبطال من 

�أبنائه.

�لنائب يف  �أ�ساد عمه  وقد 

�لكويتية، فهد  �الأم���ة  جمل�ش 

�خلنة مبناقبه و�سجاعته يف 

�أن  �إىل  مقاومة �ملحتل م�سري�ً 

جميع ما فعله وزماوؤه يثبت ما 

كان يتحلى به �ل�سهيد من خ�سال 

و�أخاق ونقل عن و�لد �ل�سهيد 

�لطاعن يف �ل�سن عندما بلغه نباأ 

��ست�سهاد ولده قوله »�حلمد �هلل 

على ما ق�سى وقدر« �أما و�لدته 

فقد كانت �سابرة وحمت�سبة 

�الأجر البنها فاملوت مقدر لكل 

�إن�سان و�ل�سهادة �أمنية يتمناها 

�ملرء.

رحم �هلل �سالح نا�سر �سالح 

و�أ�سكنه ف�سيح جناته،  �خلنة، 

و�ألهم �أهله ومن عرفوه �ل�سرب 

و�ل�سلو�ن.

- من ج8 - حيثيات �ال�ست�سهاد 

د. �سعود �لع�سفور - بت�سرف.

ال����ت����ع����ل����ي����م����ات  ي����ت����ل����ق����ى   
وامل������������������������ن������������������������ش������������������������ورات 
واألم�������������������وال ل����ي����وزع����ه����ا 
ع������ل�������������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 
الكويت  م���ع  وم��ت��ع��اط��ف 
اململكة  استخبارات  إل��ى 
ال����ع����رب����ي����ة ال����س����ع����ودي����ة

اأما الرواية الثانية:

فريويها ياقوت فريوز 

�ملانع. فبينما كان �سالح 

عائد�ً �إىل بيته يف منطقة 

�ل�سليبخات ومعه �سديقه 

وليد �أيوب ومل يكن مفتاح 

�لبيت عنده، حاول �سالح 

ت�سلق جد�ر منزله ليدخله 

�ل��ب��اب ل�سديقه  وي��ف��ت��ح 

وليد، فاأح�ش به �لعر�قيون 

�لذين كانو� بد�خل �لبيت، 

�لباب و�عتقلوه  وفتحو� 

�أما  �أيوب،  و�سديقه وليد 

ت��اري��خ �عتقاله فقد  ع��ن 

كان يف �خلام�ش من �أكتوبر 

�سنة 1990م.

�ملطلوبني لدى �لعر�قيني.

�أ�سر �لعر�قيون على �لبحث 

و�أحكمو�  ع��ن ���س��ال��ح �خل��ن��ة 

خطتهم وج��م��ع��و� معلوماتهم 

وكمنو� وقعدو� له كل مر�سد 

وهناك رو�يتان يف كيفية �عتقاله 
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نقــــــد

واملقاومة يف قصص الشهداء الكويتيني.. 
ت������ق������ن������ي������ة س����������������رد ال����������ص����������دم����������ة م������������ن خ����������������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«.

ال�ضفوية تظهر �ضور  الثقافة  والتدوين وحتى يف بع�ض �ضور  الكتابة  اأ�ضا�ضية منذ بداية ع�ضر  التاريخ عالقة  و  بالواقع  ال�ضرد  عالقة 

الواقع ب�ضكل تقريري اأو اإيحائي. واإذا كانت اإحدى اأهداف الفن هي هدف الفن للفن فاإن هناك هدفا اأ�ضمى وهو اأن يكون هذا الفن ببعديه 

اجلمايل واملعريف انعكا�ضا وحتليال لالإ�ضكاليات االجتماعية و�ضورة لقمع االإن�ضان وعذاباته امل�ضتمرة وجتلياته الروحية وقيمه اجلمالية 

وحتليل االأحداث االجتماعية الكربى وال�ضغرى وبيان تاأثريها على ال�ضعوب وال�ضرائح املجتمعية املختلفة. يف هذه القراءة التحليلية 

�ضاأتطرق اإىل جمموعة من الق�ض�ض انطلقت من العامل احلقيقي لت�ضبح ن�ضا اأدبيا يخلد ذكرى بع�ض �ضهداء الغزو باإعادة �ضرد ق�ض�ضهم 

الواقعية، ب�ضبب  التفا�ضيل احلقيقية  التخييل، وكثري من  امل�ضتطاع، بقليل من  الق�ضرية قدر  الق�ضة  اأدبي يعتمد على فنيات  باأ�ضلوب 

الروؤية املنبثقة خلف هذا النوع االأدبي وهو اأدب ال�ضهادة، وهو االأدب الذي يتحدث عن ق�ض�ض ال�ضهداء، واالأدب الذي يعتمد على �ضهادات 

االأ�ضر واالأ�ضدقاء والوثائق حول تفا�ضيل اال�ضت�ضهاد التي يعرتيها اأحيانا بع�ض الغمو�ض. واإذا كانت كل ق�ضيدة هي فعل مقاومة وفق 

ال�ضاعر االإيرلندي، �ضيمو�ض هيني، اإذ يراها مقولة للت�ضامن مع املحكوم عليه بالف�ضل، واملحروم، وال�ضحية، واالأقل حظا. بينما يف هذا 

ال�ضياق، تعد ق�ض�ض ال�ضهداء �ضهادة »اأي عالمة يف اإخبار احلقيقة تنطلق والقهر لتحدد مع املقهورين اأنه اأ�ضبح من ال�ضروري التكامل مع 

فن الكتابة بنف�ضها«. )A. Galder et al., Milton Keynes, p. 14( ورغم اأن هذه الق�ض�ض كتبت بعد فرتة طويلة من الغزو 

العراقي اإال اأنها تلعب دورا، بالن�ضبة لالأجيال القادمة، يف مقاومة الن�ضيان، وتخليد ذكرى االأبطال.

)2-2(

د. سعاد العنزي
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�أن  ك�����روث  ك���اث���ي  ت��ب��ني 

تعا�ش  �ل�سادمة ال  �الأح��د�ث 

ب�سكل مبا�سر ولكنها حتدث 

يف مكان �آخر وزمان �آخر )مثل 

�الإز�ح��ة يف �حلروب(.  حالة 

كما �أنها �سيتم تذكرها ب�سكل 

موؤجل وغري مرت�بط مما يعني 

�أن �ل�سرد �سرد �ل�سدمة غري 

مرت�بط. )كاثي كاروث( 

ي��ت�����س��ح بق�سة  م���ا  وه���و 

»�لبطل �أبي« حيث تظهر فكرة 

��سرتجاع �حلكاية من خال 

لها، و�لتي حتتوي  �الأم  �سرد 

على عامل ت�سويقي يكمن يف 

عملية �إرجاء �حلكاية:

» حترك �أخي فالح �ل�سغري 

�أمي،  من مكانه، و�قرتب من 

وقبَّل ر�أ�سها وقال: �إذن �ساأ�ستمع 

�إىل بطوالت �أبي �الآن، �إن هذ� 

�أنني قد كربت،  تاأكيد منك 

فقد كنت ترف�سني �لدخول يف 

�لتفا�سيل، وتقولني يل حتى 

تكرب.. حتى تكرب.

قلت �ساحكة: لقد كربنا 

�أن  يا فالح، كربنا، ون�ستطيع 

ن�سمع �لق�سة كاملة.

قال فالح م�سجعا �أمي على 

�لبدء يف �حلديث:

�الآن �سيكون �حلديث عن 

�لبطل، عن �أبي.. �أبي مبارك 

�أبي،  �لبطل  �لنوت«. )  فالح 

�ش:12(

ول��ك��ن ق�����س��ي��ة �الإرج�����اء 

هنا لي�ست ناجتة عن رغبة 

�لت�سويق فقط،  �ل�ساردة يف 

�آخ��ر هو  للق�سية بعد  ولكن 

عدم رغبة �الأم ب�سدمة �أبنائها 

بتفا�سيل �حلكاية �ملوؤملة على 

وجه �خل�سو�ش �أن لديها �بنا 

�سغري�ً جد� ال يحتمل وعيه 

تفا�سيل م��ف��زع��ة. وبالنظر 

�لق�س�ش،  �إىل موعد �سدور 

�لدر��سة، هذ� يوحي  مو�سع 

باأن �ل�سدمة مت �إعادة تذكرها 

على �سكل ن�سو�ش �سردية 

الحقا يف عام 2013م �أي مبا 

يزيد على ثاث ع�سرة �سنة.

لغة الرموز واالإ�ضارات

ن��اح��ي��ة فنية لغوية،  م��ن 

�لق�س�ش  �أج��ادت بع�ش  لقد 

يف �للجوء للرمز لتمثيل �ملحتل 

�أحيانا ال  �لق�س�ش، الأننا  يف 

ن�ستطيع �لتعبري عن �سخ�سيات 

�لو�قع �إال بالرمزي و�خليايل 

�لذي ينا�سب هذه �ل�سخ�سيات 

�لتي �نحرفت من  �الإن�سانية 

�الإن�سانية  �ل�سخ�سية  �سمات 

�حلقة لتم�سخ نف�سها وتتحول 

�إىل رموز حيو�نية ذ�ت مرتبة 

دون��ي��ة كال�سحايل و�جلر�د، 

و�ل�����س��ر����س��ري، فلم جن��د يف 

�لق�س�ش على �سبيل �ملثال 

�إال يف حال  �أ�سود� وفر�سانا 

�ل�سهد�ء  �لتمثيل ل�سخ�سيات 

بينما حت��ول��ت ���س��ورة جنود 

�الحتال �إىل )�سحايل وجر�د 

و�سر��سري(، للتعبري عن ت�سور 

�ل�سعب �لكويتي �لدوين لهم.

�لكويتي كما  �ل�سعب  �أم��ا 

�لت�سريحية  عربت �ال�ستعارة 

باأنهم  �لن�سو�ش  بع�ش  يف 

طيور �لنور�ش و�حلمائم �لتي 

تبحث عن �ل�سام و�الأمان. يف 

ق�سة »ب�سمة يف قبة �ل�سماء« 

�لفتية �ل�سغار رمز�  ي�سبح 

لل�سام من خ��ال ت�سبيههم 

باحلمائم: »وكان �أكر ما يبهجه 

�لبي�ساء وهم  منظر �حلمائم 

يرت�ك�سون بعد �إجنازهم �إحدى 

�لبطولية. ) ب�سمة  عملياتهم 

يف قبة �ل�سماء، �ش:13( �أما يف 

ق�سة »�الأ�سجار متوت و�قفة« 

�لتي ت�سرد  �ل�سويلم  لفوزية 

ق�سة �ل�سهيد ه�سام �لعبيد�ن، 

�لعنو�ن،  فيت�سح �لرمز من 

بال�سجرة،  �ل�سهيد  فت�سبه 

للعنو�ن داللة م�ساعفة  وهنا 

فاالأ�سجار دالل��ة على كرة 

�ل�سهد�ء، كما �أن �ل�سهيد هنا 

كال�سجرة حاما جذور �لهوية 

�ملتمثلة  و�النتماء و�ل�سموخ، 

يف �أنها »متوت و�قفة«، فيغدو 

�ل�سهد�ء ج���ذور� لانتماء، 

�لر��سخة وغري �لقابلة لاإز�حة 

فاإنها  لو قتلت ج�سديا  حتى 

تبقى روحيا �أيقونة حب ووفاء 

وت�سحية. يف ه��ذه �لق�سة 

�لرمز ب�سكل  يتكثف  حتديد� 

�ل�سهد�ء  ت�سور  �إذ  مت�سع، 

على �أن��ه��م �أ���س��ج��ار، وم��ن ثم 

يتحول �لعدو جلر�د ينت�سر يف 

�لف�ساء، و�لوطن نف�سه يتحول 

�إىل عرو�ش، يتزوجها �لبطل يوم 

�ل�سارد:  �إذ يقول  ��ست�سهاده. 

»�الأر�سفة تنزف فو�سى وقذ�رة 

�أخذت  تزحف �حل�����س��ر�ت.. 

�أ�سبحت  تنمو وت��ك��رب حتى 

�الإن�����س��ان حجما  �أ�سخم م��ن 

و�سر�.. قوتها �لدماء �لب�سرية 

�لنقية.. ي�سري ببطء يتحا�سى 

�ال�سطد�م بها ليتمكن يف �إمتام 

�لعملية.. بنجاح!«. )�الأ�سجار 

12( رمز  متوت و�قفة، �ش: 

�لتي تت�سخم يف  �حل�سر�ت 

�إىل  �أوال:  ي�سري  �لن�ش  ف�ساء 

ك��رة �جل��ن��ود و�سطوتهم يف 

�لقيمة  �أن  وثانيا:  �لكويت، 

�ملعنوية لهم بعيني �ل�سخ�سية 

هي قيمة مت�سائلة. ومن جانب 

�آث��ار �حلرب  �إىل  �آخ��ر ي�سري 

�ل�سلبية �لتي جعلت �ملكان 

موبوء� باالأمر��ش �لع�سوية 

�لناجتة عن هذه  و�لنف�سية 

�حل�سر�ت، �لتي ت�سخمت وهي 

�لنقية،  �ل�سعب  مت�ش دم��اء 

�لقتل  �أح���د�ث  نتيجة لكرة 

و�لتعذيب.

ويف ق�سة »ب�سمة يف قبة 

�ل�سماء« تتحول �سورة �جلنود 

�إىل �سر��سري للداللة على 

�ساآلتهم وقذ�رة فعلهم مثلما 

�ل�سهيد مع  يت�سح يف ح��و�ر 

�جلنود » �أجابهم عبد�حلميد 

بربود: �أنا جال�ش هنا منذ ما 

بعد �ساة �ملغرب مل �أر �سوى 

لتختبئ  �ل�سر��سري ترت�ك�ش 

يف �لبو�ليع و�أ�سار �إىل بالوعة 

تقع مقابل باب منزله«. )ب�سمة 

يف قلب �ل�سماء، �ش12( وهذ� 

�حلو�ر بقدر ما يعك�ش نظرة 

�لبطل للجنود، فهو يعك�ش 

�أي�سا جر�أته يف خماطبة �لعدو 

و�إ�سعاره لهم بدونيتهم. ومن 

�ل�سر��سري تتحول �سورتهم 

يف نف�ش �لن�ش �إىل �ل�سحايل: 

»�نت�سرو� كال�سحايل �خل�سر�ء 

يف �أرجاء �ملنزل«. )�ش:15(

املكان مو�ضوعا لل�ضراع 

وانعكا�ضا له:

�ل�سر�ع على �جلغر�فيا:

�أن  �أي عمل �سردي الب��د 

ينطلق م��ن ف�ساءين زماين 

وم��ك��اين تتحرك م��ن خاله 

ت�سوير  ويتم  �ل�سخ�سيات، 

�لعن�سرين وف��ق روؤى  هذين 

�أن يكون  �أه��م��ه��ا  م��ت��ع��ددة، 

�لعامل )�لزمكاين( يقدم زمن 

�الأح����د�ث، ومكانها ب�سورة 

ال���رم���زي واخل��ي��ال��ي واألث���ر 
التعبير  في  اجلميل  الفني 
ع������ن ال����ش����خ����ص����ي����ات س���ل���ب���ًا 
قصتي  ف����ي  ك���م���ا  وإي����ج����اب����ًا 
»األش����ج����ار مت����وت واق���ف���ة« 
السماء« قبة  في  و»بصمة 
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ويتفوق  ت�سجيلية  طبيعية 

�الأزم��ن��ة و�الأمكنة  �سرد 

كلما ��ستطاع �النتقال 

لها  �ملبا�سر  �لو�سف  من 

�نعكا�ساتها  �إىل تو�سيح 

�مل��ت��ع��ددة على  ودالل��ت��ه��ا 

�ل�����س��خ�����س��ي��ات وجمريات 

�الأحد�ث.

�حل���دث �ل�����س��ردي ب���وؤرة 

�الأحد�ث �ل�سردية يف �لق�س�ش 

و �ل��ن��اظ��م جل��م��ي��ع �أح����د�ث 

تناولها يف  �لتي مت  �لق�س�ش 

�لعر�ش و�لتحليل هو عامل 

جغر�يف يكمن يف حدث �حتال 

�ملكان وهو دولة �لكويت. هنا، 

�ل�سر�ع  �ملكان ي�سبح ق�سية 

�ل��ك��ربى يف �لق�س�ش حول 

�لنز�ع �جلغر�يف و�لرغبة يف 

�ل�سيا�سية  �لتمدد و�لهيمنة 

�الأر�ش،  �أكرب قطاع من  على 

�ل��ك��وي��ت �ملحافظة  لت�سبح 

�لتا�سعة ع�سرة للعر�ق وتطم�ش 

ه��ن��ا ه��وي��ة �مل���ك���ان وروح����ه 

�أ�سماء �سو�رعه  وتلغى حتى 

م��ا ح��دث مع  و�سكانه. وه��و 

بال�سبط  �لفل�سطينية  �حلالة 

�ل�سارخة هي  �ملفارقة  ولكن 

�أن �ملحتل هو �أخ �سقيق عربي 

م�سلم وجار �ساندته �لكويت يف 

حربه طو�ل ثماين �سنو�ت.

هذ� �الأمر دفع �ل�سخ�سيات 

للت�ساوؤل عن �سبب �الحتال، 

�الأ�سئلة ب�سكل  و�الإجابة عن 

يقيني كما يت�سح يف ق�سة: 

»�الأ�سجار متوت و�قفة« لفوزية 

تبديل  �ل�سويلم: »يف غرفة 

يا ترى:  يت�ساءل:  �ملاب�ش.. 

من �لذي �أتى بهذه �حل�سر�ت 

�أم  �إىل هنا؟ هل �حل�سارة؟ 

�لتطور �لتكنولوجي.. �أم �حلقد 

و�لغرية..؟ فنحن لدينا ع�سب 

�أخ�سر و�أ�سجار ثمارها ذهب؟؟ 

فجاأة وجد �حل�سر�ت تنت�سر يف 

�ملنزل.. �حل�سر�ت ترت�كم.. 

�أخطبوطا..«.  تتحد.. ت�سبح 

)�الأ�سجار متوت و�قفة، �ش: 

)15
�أن نعترب  ن�����س��ت��ط��ي��ع  ال 

�لق�سية على �أنها نتيجة خطاأ 

�سيا�سي ولكن الأن هذه �ملنطقة 

�جلغر�فية على وجه �لتحديد 

هي منطقة غنية مبمتلكاتها 

�لغزو  �أن  �ملتعددة مما يعني 

كان مدفوعا باأطماع �قت�سادية 

مل��ن��ط��ق��ة ج��غ��ر�ف��ي��ة �سغرية 

بحجمها غنية برو�تها بالن�سبة 

بينما تكون يف  �ل��ع��ر�ق.  �إىل 

حاالت �أخرى مدفوعة بعو�مل 

دينية وثقافية و�سيا�سية �أخرى 

كالرغبة يف �لهيمنة �ل�سيا�سية 

و�ل�سلطة �ملطلقة.

انعكا�ض ال�ضراع على 

االأمكنة:

�الأمكنة  �إىل  وبااللتفات 

�لتي تتنقل فيها �سخ�سيات 

�أمكنة تدور  �لق�س�ش هي 

�الأح��د�ث وتتحرك  فيها 

ف��ي��ه��ا وه�����ي �مل����ن����ازل، 

و�ل�سو�رع و�جلمعيات، 

و�مل�ست�سفيات و�ملخافر 

يعني  رئ��ي�����س��ي مم���ا  ب�����س��ك��ل 

�نح�سار د�ئرة �ملكان يف ف�ساء 

�سيق ب�سبب حالة �حلذر �لتي 

تتاأتى من �سطوة �ملحتل وعدم 

�لقدرة على �لتنقل ب�سبب حظر 

�أ�سبح  �ل�سارع  �لتجول و�أن 

ف�ساء للقتل و�لتعذيب.

�ل�سكنية  �أم����ا �الأح���ي���اء 

بال�سكان  �لتي كانت ماأهولة 

بيوت  فاأ�سبحت متوزعة بني 

�لذين  �ل�سامدين و�الآخ��ري��ن 

ذهبو� �إىل منازل �أقاربهم لدو�ع 

�لرجال يف  �أو مل�ساركة  �أمنية 

�أعمال �ملقاومة، ولكن خلت 

�ل�سكان ب�سبب  �أم��اك��ن م��ن 

�لكويت  �إىل خ���ارج  �ل�سفر 

خوفا من بط�سة �لعدو باالأرو�ح 

�الأماكن  و�الأعر��ش. و�سورة 

�لتي خلت ترتبط ب�سورة قريبة 

حدثت يف �حلالة �لفل�سطينية 

وهي هجرة �ل�سكان �الأ�سليني 

و��ستبد�ل �سلطات �الحتال 

بال�سكان  �ل�����س��ك��ان �جل����دد، 

دروي�ش  وملحمود  �الأ�سليني 

ت�سوير بديع هنا لهذه �ل�سورة 

بق�سيدة »���س��رح��ان ي�سرب 

�لقهوة يف �لكافترييا«:

مدينته ال تنام و �أ�سماوؤها 

ال تدوم. بيوت تغرَيّ �سكانها. 

و�لنجوم ح�سى.

وخ��م�����ُش ن��و�ف��ذ �أخ����رى، 

وع�سر نو�فذ �أخرى تغادر

حائط

و ت�سكن ذ�كرًة.. و �ل�سفينُة 

�أحبك،  �أو ال  مت�سي. )�أحبك 

1971م(
وهذ� ما حاول �لعر�قيون 

ب���اأن يقومو�  بال�سبط فعله 

بعمليات و��سعة لا�ستيطان 

و�الإت���ي���ان مبجاميع عر�قية 

�لعر�قية  ت�سكن يف �ملحافظة 

�جل����دي����دة.. وم����ع �ختاف 

�لتاريخية و�لدينية  �خللفيات 

و�ل�سيا�سية بني كل من �حلالة 

�ل�سهيونية و�لعر�قية �إال �أنها 

تثبت ت�سابه �حلالتني وكاأن 

ع��ق��ل��ي��ة �مل�����س��ت��ع��م��ر و�ح����دة، 

و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات��ه يف طم�ش 

�لهوية �لوطنية و�حدة.

وبالنظر �إىل �الأماكن �لعامة 

كاالأ�سو�ق فقد غدت خالية من 

�لب�سائع ب�سبب نهب �لب�سائع 

ك��م��ا �ت�����س��ح يف �ل��ع��دي��د من 

�لن�سو�ش، مثل �حلو�ر �لتايل 

يف ن�ش »وقائع حتقيق هادئ 

جد�«: مفهوم يا خالد.. منذ 

�لقليلة  �آب.. �ملدخر�ت  �ثنني 

�أ�سبحت  ط�����ارت.. �حل��ي��اة 

�الأ���س��و�ق فا�سية..  غالية.. 

و�أي�سا تتربعون لاأ�سر بدون 

عائل.. همومكم كثرية«. )وقائع 

حتقيق هادئ جد�، �ش: 13(

ولكن لو �لتفتنا �إىل ق�سية 

�لكويت �ستحيل  نهب خري�ت 

�لغز�ة  �أم��ام �سورة  �أننا  �إىل 

�لرب�برة �لذين مل يعي�سو� �أيا 

من �سور �حل�سارة و�ملدنية 

كما يت�سح يف ق�سة »ب�سمة 

يف قبة �ل�سماء«: لقد �سرقو� 

نقــــــد

ال�����������������ع�����������������ام�����������������ل 
)ال��������زم��������ك��������ان��������ي( ي�����ق�����دم 
ومكانها  األح��������داث  زم�����ن 
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
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�أب���و�ب ون��و�ف��ذ �مل��ن��ازل حتى 

غدت بع�سها �أقرب لفم عجوز 

فقد طقم �أ�سنانه!! )�ش:10(

وت�����س��ف ق�����س��ة �أخ����رى 

م��وؤك��دة ق�سية نهب خري�ت 

�إىل  �لغنائم  �ملكان وحتميل 

بلد �ملحتل: »ماتت �حلد�ئق 

�الأبو�ب  �لعط�ش ونزعت  من 

و�لنو�فذ بعد �أن �أفرغت �ملنازل 

م��ن حمتوياتها و�سحنت يف 

�أخبار  �ل��ع��دو ح��ي��ث  ق��و�ف��ل 

�لتي ق�سمت  �لكويتية  �لكعكة 

ووزعت ي�سيل لها لعاب ل�سو�ش 

ب���غ���د�د«. )�الأ���س��ج��ار متوت 

و�ق��ف��ة، ���ش: 10 ( ما حدث 

من نهب خلري�ت �لكويت يقدم 

لنا �سورة متخلفة عن �سعب 

رمى ب�سورته �مل�سرقة يف �أقرب 

�سلة قمامة و�نقلب �إىل مرحلة 

�لعر�ق  �أخ���رى ت�سيء ملكانة 

�لتاريخية و�حل�سارية �لعريقة. 

�الأمكنة يخالف كًا  وتدمري 

من �ال�ستعمار �الأوروبي �لذي 

نقل ح�سارته �إىل �ل�سرق وقام 

�لفرن�سية،  بتطويره فاحلملة 

على �سبيل �ملثال، قدمت مل�سر 

وبقية �لدول �مل�ستعمرة فر�سة 

ذهبية قادتها �إىل �لدخول يف 

ع�سر �لتنوير من جديد، و�أما 

�الجنليزي فقد كانت م�سر يف 

ح�سارتها وثقافتها م�ستفيدة 

كثري� من معطيات �حل�سارة 

�لغربية �لتي نقلها �مل�ستعمرون 

�آخر،  �إىل م�سر. ومن جانب 

ناق�ست رو�ية »�ستيمر بوينت« 

للكاتب �ليمني �أحمد زين هذه 

�لروؤية �إذ جعل �الجنليزي عدن 

قطعة من �جلنة باإن�ساء �الأحياء 

�لر�قية وغريها من �سلوكيات 

�حل�سارة �الأوروبية.. وهنا ال 

بد �أن نتاأمل �ملوقف وال ن�ستهني 

بفكرة �أن �الحتال �الأوربي �أتى 

الأخذ خري�ت �ل�سعوب �لعربية 

�لطريقة  ولكنه مل يكن بهذه 

�لنهب و�لتدمري بل كان  من 

�أجل خدمة م�ساحله يف  من 

�ملنطقة �لعربية و�حل�سول على 

�ملو�د �خلام �لتي ت�ساعده يف 

ثورته �ل�سناعية. وعند مقارنة 

�لعر�قي:  هذ� بحالة �ملحتل 

فماذ� فعل �مل�ستعمر �لعر�قي 

غري �لنهب و�لتدمري وت�سويه 

�جلمال يف �لكويت وحرق 

�آبار �لنفط.

�ملكان  �أث����ر  ي��ت�����س��ح 

�لنف�سي يف �سور �ل�سيق 

و�ل��ك��در و�الأمل و�خلوف 

�إىل  �ملنازل  و�لرتقب وحت��ول 

باأفر�دها،  �سجن كبري ي�سيق 

تتوهج  �لتي  �لبيوت  وبالذ�ت 

باأن تكون �أماكن حلركة �أفر�د 

�مل��ق��اوم��ة وح��ف��ظ معد�تهم. 

»�أطلق عبد�حلميد على  فقد 

�ملوت«  ��سم »حديقة  حديقته 

الأنهم لو �كت�سفو� ما يف جوفها 

فاالإعد�م �أو �لتعذيب �سيكون 

عقابه �الأكيد �إىل جانب حرق 

منزله و�إحلاق �ل�سرر بعائلته«. 

)ب�سمة يف قلب �ل�سماء، �ش: 

12( مما يعني �أن �ملنزل �أ�سبح 
ي�سكل عبئا نف�سيا على �سخ�سية 

�لبطل. بينما �ل�سجون �أ�سبحت 

للتعذيب �جل�سدي  �أم��اك��ن 

�أن تكون  ب��دال من  و�لتغييب 

مر�كز حتقيق. و�ل�سو�رع غدت 

مكان �رتكاب �الإعد�م �لفردي 

و�جلماعي الإ�ساعة �لرعب 

يف قلوب �ملو�طنني �لكويتيني 

ك��ي ال يفكرو� يف �ملقاومة. 

مما يربز ق�سية �أنه يف حاالت 

�الحتال فقط متار�ش �جلر�ئم 

�ل�ساحات  ب�سكل علني.. ويف 

�إحالة  �أم��ام �جلميع.. وهنا 

�سمنية لفكرة قتل �الإن�سان هنا 

هو قتل للمكان، للبيت و�ل�سارع 

و�ملدر�سة وغريها مثلما يقول 

حممود دروي�ش يف ق�سيدته 

ق��ت��ي��ا«: »و�لبيوت  »�ل��ب��ي��ت 

ك��م��ا يقتل �سكانها.  تُ��ْق��تَ��ُل 

وتُْقتَُل ذ�كرة �الأ�سياء: �حلجر 

و�خل�سب و�لزجاج و�حلديد 

�أ�ساء  تتناثر  كلها  و�الأ�سمنت 

كالكائنات. و�لقطن و�حلرير 

و�ل��دف��ات��ر و�لكتب  و�ل��ك��ت��ان 

تتمزق كالكلمات �لتي مل يت�سّن 

الأ�سحابها �أن يقولوها«. )�أثر 

�لفر��سة، 2008م(

اخلامتة:

ل��ق��د ح���اول���ت هذه 

�أن تر�سد بع�ش  �لورقة 

�ملو��سيع �خلا�سة بجن�ش 

�أدب  �نبثق من  ق�س�سي 

�حل����روب، وجن�ش كتابي 

م��ن��ه ه���و ق�س�ش  م��ت��ف��رع 

�ل�سهد�ء، �لتي خلدت ذكرى 

�ل�سهيد �لكويتي من ناحية كما 

عربت عن �ل�سدمة �ل�سيا�سية 

و�الجتماعية و�لفردية �لناجتة 

�لغا�سم  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل��غ��زو  ع��ن 

�أخ��رى. من جانب  ناحية  من 

�إىل  ب�سكل كبري  �لتفتت  �آخر، 

�أدب  �الأدب هو  �آخ��ر من  ن��وع 

�ملقاومة، �لذي �أتى هنا يف هذه 

�لن�سو�ش على �سكل مقاومة 

�لن�سيان وتخليد ذكرى �الأبطال 

وبث �سور م�سرقة عن �سهد�ء 

�لكويت لكي يعي�سو� يف �لذ�كرة 

�لكويتي،  لل�سعب  �جلمعية 

وي�سكلو� �سمام �الأمان �لنف�سي 

�ل�سعب يف حاالت  �أبناء  عند 

�ل�سلم و�حل���رب. مل تخت�ش 

هذه �لقر�ءة بفكرتي �ل�سدمة 

و�ملقاومة فقط، بل ذهبت �إىل 

قر�ءة حدث �ال�ست�سهاد و�آليات 

�لقتل و�ل��ت��ع��ذي��ب �ملت�سابهة 

�أما  �لوقت.  بنف�ش  و�ملق�سودة 

�لنف�سية على  �آث���ار �حل���رب 

�ل�سخ�سيات و�ملكان فقد مت 

�ملبا�سر  ببعديها  ت�سويرها 

�ل��ع��دي��د من  و�الإي���ح���ائ���ي يف 

�لن�سو�ش �ملدرو�سة. هذه �لعينة 

�لغنية بالعرب  �لن�سو�ش  من 

و�لدالالت �ل�سيا�سية و�لتاريخية 

و�الجتماعية بحاجة �إىل �ملزيد 

من �لقر�ء�ت �لتحليلية �ملتجددة 

لتبقى خالدة يف ذ�كرة �ل�سعب 

�لكويتي، فكل قر�ءة الأدبيات 

�ال�ست�سهاد هي ��ستعادة لذ�كرة 

تاريخية م�سرقة.

ت�������ش�������اب�������ه ب�����������ني احل�������ال�������ة 
ال������ك������وي������ت������ي������ة واحل��������ال��������ة 
مفارقة  م��ع  الفلسطينية 
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������ال!
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فيلم

عروس تزف إىل حلم التحرير

سينما

»اأوفية«.. كذلك لّقبها االأهل واالأقرباء. اإنها ال�ضهيدة وفاء العامر.  �ضادقة، حمبة للحياة وعنيدة. �ضاء لها اإخال�ضها للوطن، 

جتاوزت  الغا�ضم.  العدوان  �ضحابة  عليه  جتثم  وطنها   راأت  حني  اليدين  مكتوفة  تقف  اأال  وا�ضتعادته  احلق  اإقرار  يف  ونبلها 

اأحالم الفتيات يف عمرها ليكون الوطن هو احللم، ورايته هي ثوب الزفاف، وحترير اأر�ضه هو املهر الغايل ال�ضتعادة الكرامة. 

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 
25 ف����ب����راي����ر  من������وذج������ا ن������������ادرا ل����ل����م����ق����اوم����ة وك������ان������ت أب����������رز أع������ض������اء م����ج����م����وع����ة 

مهاب نصر
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: األم�������������ي�������������ر  ف���������اط���������م���������ة   
سينمائية  ع��روض  لسلسلة  بداية  العامر  وف��اء  الشهيدة  اختيار 
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�����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 . 

ف��رب�ي��ر كان  21 م��ن  يف 

�لكويتي مع  موعد �جلمهور 

»�أوف���ي���ة« حتت  ع��ر���ش فيلم 

رعاية �سمو �أمري �لباد �ل�سيخ 

�سباح �الأحمد �جلابر �ل�سباح، 

وبح�سور �لوكيلة �مل�ساعدة يف 

�لديو�ن �الأمريي فاطمة �الأمري، 

وذلك يف قاعة »غر�ند �سينما 

�حلمر�«. 

يف �ل�سف �الأول كان و�لد� 

�لعامر، ال  �أو وف��اء  »�أوف��ي��ة«، 

ب��ل تكرميا  ي�ستقبان ع��ز�ء 

�لتي  �ل�سهيدة  م�ستحقا لروح 

للمقاومة  نادر�  مثلت منوذجا 

�أع�ساء جمموعة  �أبرز  وكانت 

25 فرب�ير �لتي قامت بدورها 
�أبرزها  ك��ان  باأعمال فد�ئية 

»�لهيلتون« حيث مقر  تفجري 

�إقامة �ملحافظ �لعر�قي وكبار 

�ل�سباط يف جي�ش �الحتال 

�لغا�سم. 

�ألقت  �لفيلم  قبل عر�ش 

فاطمة �الأمري كلمة �أكدت فيها 

على �أن �ختيار وفاء �لعامر من 

بني �سهد�ء �لوطن لي�ش متيز� 

لبطولة عن �أخرى، بل يف بد�ية 

ت�ستذكر  �لعرو�ش  �سل�سلة من 

�ل�سهد�ء يف  بطوالت ه��وؤالء 

كل منا�سبة وطنية. كما حتدث 

�لفيلم جا�سم �لغريب  منتج 

�ل�سهيدة  �إىل بطوالت  م�سري� 

�لتي جمعت بني  �لعامر  وفاء 

�ل�سلمية و�لع�سكرية  �ملقاومة 

�آمنا ملجموعتها  وكانت ماذ� 

حيث تر�أ�ست خليتني من خايا 

جمموعة �ل� 25. معترب� ذلك 

�ليوم يوما للفخر و�العتز�ز 

بكل �ل�سهد�ء.

��ستغرق ما  �ل��ذي  �لفيلم 

�ل�ساعة كان مفاجاأة  يتجاوز 

حقة. فما يتوقعه �مل�ساهد يف 

�الأفام ذ�ت �ل�سبغة �لتوثيقية 

قد ال يتجاوز بع�ش �ملعلومات 

و�ل�سهاد�ت �حلية، مع لقطات 

�أر�سيفية من م�ساهد �حلرب 

و�لدمار. غري �أن �لفيلم �لذي 

قدمه �ملخرج حامت ح�سام �لدين 

�أماين  �لدر�مية  روؤيته  وكتبت 

�ساكر �ملعتوق جاء حمبوكا رغم 

حفاظه على م�ستويات ثاثة: 

م�ستوى �لزمن �حلا�سر �لذي 

منه ينطلق �لفيلم و�إليه ينتهي. 

وم�ستوى �ل�سهاد�ت �لتوثيقية، 

�لذي  �ل��در�م��ي  �مل�ستوى  ث��م 

تخلل هذه �ل�سهاد�ت مب�ساهد 

متثيلية متقنة رغم ق�سر مدتها 

�إال �إنها كانت جتذبنا كل مرة 
�الأب متاأثر�
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�أل�سنة  �لو�سف على  من لغة 

�إىل �النخر�ط �حلي  �ل�سهود 

يف �الأحد�ث و�سخ�سياتها. 

�لفيلم م��ع م�سهد  ي��ب��د�أ 

عام للكويت �حلديثة لتقرتب 

�لعد�سة من فتاة تعدو مبرح 

�مل�ستقبل، ورمب��ا حياة  متثل 

�لتي  �لثانية، حياتها  »�أوفية« 

منحتها جليل جديد يعي�ش يف 

�أمان �لوطن وحماه. 

يف �سهاد�ت �الأهل و�الأقارب 

ب��دت منطلقة وعفوية  �لتي 

دون تكلف �رت�سمت معامل فتاة 

�سريحة، ال حت��ب �جل���د�ل، 

مرحة قوية �ل�سخ�سية. هكذ� 

�أحمد  و�ل��ده��ا  حت��دث عنها 

و�أن��ور عبد�هلل  و�أمها  �لعامر 

�أحد �أقربائها، و�إبر�هيم د�ستي 

�لذي ر�فقها يف طريق �ملقاومة 

للمحتل، وكذلك �أخوها ه�سام 

و�سقيقتها غيد�ء وعمتها و�بن 

عمتها وغريهم. 

�لزمان  �نتقل �ملخرج يف 

و�إي���اب���ا، يف م�ساهد  ذه��اب��ا 

بلقطات �سابقة  ��ستعان فيها 

�لذي  »�ل�����س��م��ت«  م��ن فيلم 

�ساركت �ل�سهيدة وفاء �لعامر 

�بن  م��ع  م�����س��اه��ده  يف بع�ش 

خالتها عبد�لنا�سر فخرو. 

ملحات �لطفولة �أبرزت �جلانب 

�لعفوي و�الإن�ساين، و�مل�سار 

�أن تقطعه  ك��ان ميكن  �ل���ذي 

حياة هذه �لطفلة لوال �لعدو�ن 

�لغا�سم �لذي حول م�سار حياتها 

لت�سبح فتاة �ملقاومة �لتي باعت 

حلمها �خلا�ش مقابل حلم وطن 

كامل باحلرية. 

�ل�سهاد�ت  عند مفا�سل 

�أخ��رى متثيلية  كانت م�ساهد 

�أحيانا  �مل��خ��رج  �عتمد فيها 

على �لرمز، و�الكتفاء باالإيحاء 

خا�سة يف �مل�ساهد �لتي تربز 

عنف جنود �الحتال و�لغطر�سة 

و�لتعذيب. ومن ثم �بتعد عن 

�أن ي�سدم عني �مل�ساهد مبناظر 

�ملبا�سرة  متجنبا  م��وج��ع��ة، 

�لز�عق يف عر�ش  و�الأ�سلوب 

فكرته. 

كانت �النتقاالت �سل�سلة 

�ل��ع��ي��ون معلقة  بحيث ظلت 

�لفيلم. ويف  بال�سا�سة ط��و�ل 

�ل�سيناريو  ح��و�رن��ا مع كاتبة 

�إذ� كانت  وب�����س��وؤ�ل��ه��ا ع��م��ا 

ل�سد  ب���اخل���ي���ال  ����س��ت��ع��ان��ت 

ثغر�ت �لق�سة �الأ�سلية �أكدت 

�لتوثيق  �أن��ه��ا �عتمدت على 

و�ل�سهاد�ت و�لبحث ومزج هذه 

�ملادة يف �سورتها �جلامعة بني 

�لدر�ما و�لتوثيق. وهذ� ميثل 

حتديا و�جهه �لفيلم وجنح فيه. 

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 
ب������������أداٍء 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 
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���ا م���ع���ب���را وم����ؤث����را

فمن خال �لرتكيز و�لبعد عن 

�لرثرة و�الأحد�ث �جلانبية غري 

�ملهمة ��ستطاع �أن مياأ م�ساحة 

�مل�ساهد  �لعر�ش، مقربا من 

ومعاناتها،  �ل�سخ�سية  روح 

وكذلك حالة �لرعب �لتي كان 

�آنذ�ك  �ملو�طنون  يعي�ش فيها 

وهم عر�سة النتهاك حرمات 

�لليل �ملدججني  بزو�ر  بيوتهم 

بال�ساح. 

يف �لباغة �لعربية نعرف 

ما ي�سمى باملجاز �ملر�سل. وهو 

�أن ت�سمي �سيئا و�أنت تق�سد كل 

به. وه��ذ� ما قدمه  يتعلق  ما 

�ملخرج، فمن خ��ال �لرتكيز 

كعوب  على  قريبة  بلقطات 

�ل��ب��ن��ادق، وخ��ط��و�ت �جلنود 

�لبطيئة باأحذيتهم �لثقيلة كان 

يربز �لغطر�سة و�لعنف، ويعطينا 

�سورة كلية عنهما دون حاجة 

�إىل مزيد من �لتفا�سيل. 

�لتي قدمها  �لتجربة  �إن 

بالتعاون مع  �ل�سهيد  مكتب 

للفيلم »�ملركز  �ملنتجة  �جلهة 

لتعد خطوة  �لعربي لاإعام« 

ت�ستحق �لوقوف عندها طويا، 

فالعمل �لذي ��سرتكا فيه، مل 

لنا فنا دعائيا ز�عقا،  يقدم 

بل �أد�ء متقنا ال ميكن �إغفال 

�أي عن�سر فيه مب��ا يف ذلك 

�لت�سويرية �سديدة  �ملو�سيقى 

�لتميز و�الإيحاء. جتربة لعلها 

تكون �نطاقة لتوثيق بطوالت 

�أبناء �لكويت، �لذين بت�سحياتهم 

منحو� للغد �بت�سامته على وجوه 

بنيه �الأحر�ر.     

سينما
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مسرح

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

أن������������ش������������ودٌة
ل������ُع������ش������اِق������ه وط��ن«،  »ق�ضيدة  م�ضرحية  م��وؤخ��را  �ضاهدت 

الرابعة  الدورة  ختام  يف  عرو�ضها  قدمت  والتي 

مل��ه��رج��ان ال��ك��وي��ت ال����دويل ل��ل��م��ون��ودرام��ا...

م�ضرح  خ�ضبة  على  م��ن  بهيا،  احل�����ض��ور  ك��ان 

ال���د����ض���م���ة ب��ح�����ض��ور ع�����دد م����ن امل��ه��ت��م��ني 

واالإع����������الم... امل�������ض���رح  يف  وامل���������ض����وؤول����ني 

بطوالت  وطن«  »ق�ضيدة  جتربة  ج�ضدت  لقد 

الغزو  اإب��ان  الكويتيني  غري  ال�ضهداء  ت�ضحيات 

الغا�ضم على دولتنا احلبيبة، دولة الكويت، وذلك 

...1990 العام  يف  الغا�ضم،  العراقي  الغزو  اإب��ان 

امل�ضرحي  ال��ع��ر���ض  اأن  ال��ب��ي��ان،  ع��ن  وغ��ن��ي 

ت�ضدى  قد  ك��ان  ال�ضهيد،  مكتب  قدمه  ال��ذي 

ال��رده��ان  جمال  الفنان  واإخ��راج��ه  لبطولته 

املجالني  يف  امل��ق��االت  كاتبة  تاأليف  من  وك��ان   ،

القناعي... نادية  د.  واالجتماعي،  االإن�ضاين 

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�����ني إب�������������ان ال�����غ�����زو 
ال����������ع����������راق����������ي ال���������غ���������اش���������م ل�����������دول�����������ة ال������ك������وي������ت 

د.علي العنزي
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مسرح

�لعمل مبجمله ��ستذكر باإطار 

�ل�سهيد،  �إن�ساين موؤثر بطولة 

متناوال �سخ�سية �ل�سهيد »�سعد« 

وهو من �ل�سهد�ء غري �لكويتيني، 

حيث جمعته �سد�قة مع بطل 

�لعر�ش جمال �لردهان �للذين 

�لغزو  عا�سا معا حتى ح��دث 

ليتم  �لكويت،  �لبغي�ش لدولة 

��ست�سهاد »�سعد« ويبقى �سديقه 

يعي�ش على ذكر�ه، ويعدد مناقبه 

�أجل  وبطوالته وت�سحياته من 

بلده �لكويت...

ق�����س��ي��دة وط����ن، توليفة 

م�سرحية مونودر�مية حتدثت 

عن ر�سالة و�سوت �ل�سهيد، فقدم 

�لردهان  �لعر�ش جمال  بطل 

باأد�ء  لل�سخ�سية  بعد� در�ميا 

متثيلي متزن موؤثر يف �حلركة 

و�النفعال و�ملعاي�سة...

�لردهان - من  لقد غلف 

قناة �لكوميديا - �لعمل، حيث 

�لعر�ش  �ل��ك��وم��ي��دي��ا  �أع��ط��ت 

جرعة من �لتغيري و�لتنويع يف 

�لتلون باالأد�ء �لتمثيلي، حملت 

بطياتها �أبعاد� �إن�سانية ووطنية 

و�جتماعية خالدة.

وتنوعت عنا�سر �لفرجة 

�لتي متثلت  �مل�سرحية، وه��ي 

�ل�سينوغر�فيا و�الإ�ساءة،  يف 

وتنوع  و�الأد�ء،  و�ملو�سيقى، 

�سوت �ملمثل...�إلخ، م�سيفة 

على �لعمل متعة و�إن�سجاما 

وتفاعا ح�ش �حل�سور على 

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

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

�ملتبادل  وفيما كان �حلو�ر 

�لردهان  �ل��ب��ط��ل ج��م��ال  ب��ني 

و�سوت »�ملذياع »ر�بطا م�سرتكا 

يف جت�سيد �حلالة و�ملعاي�سة 

و�لرمزية �لتي كانت حا�سرة �إبان 

�الحتال �لعر�قي �لغا�سم لدولة 

�لكويت، فقد متيز �لردهان 

باأد�ئه �ل�سوتي �ملوؤثر...

�لفكرة  ب��ر�ء  �لن�ش  �ت�سم 

�أحد�ث  �إىل  و�لطرح، متطرقا 

متعددة يف حياة �سهيد �لوطن، 

�لذي د�فع و�سحى بحياته من 

�أجل �حلفاظ على �لبلد..

�لقناعي، �سور�  وق��دم��ت 

�لفد�ء و�لبطولة،  متعددة من 

�لن�ش بني عدة  مرحتلة عرب 

�لعربي  �ل�سارع  ق�سايا ت�سغل 

�ل�سائد، ومن بينها �الإرهاب يف 

�نتقلت  �لعربي... لقد  �لعامل 

�ملو�طن  يعانيه  �إىل ما  �لكاتبة 

�لربيع  وي����ات  م���ن  �ل��ع��رب��ي 

�لز�ئفة.

���س��ك��ر� ل��� »ق�����س��ي��دة وطن 

�لقناعي،  نادية  »وللموؤلفة د. 

�لتمثيل و�الإخ��ر�ج جمال  ومن 

�مل�ساعد  �ل��رده��ان، وللمخرج 

علي �لعلي، وللماكياج و�لديكور 

دالل جمال �لردهان، وملهند�ش 

�ل�سوت ر��سد �ملطوع، و�الإ�ساءة 

�الإنتاج  �ل��ف��اح، والإد�رة  فهد 

ح�سن �لقاف، ولاإ�سر�ف �لعام 

جمال �للهو....

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�����������ني ع��������������دة ق�����ض�����اي�����ا 
العربي  الشارع  تشغل 
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من شهداء العروبة

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

أحمد زهــانـــة
أول شـــهداء املقصـلــــــة الفرنســـــية
االإعدام. وعلى  لتنفيذ حكم  اأ�ضقطوها  �ضفرتها تتوقف عند حدود رقبته كلما  وكانت  راأ�ضه،  املق�ضلة ملرتني متتاليتني يف قطع  ف�ضلت 

الرغم من اأن القانون الدويل يوؤكد وجوب اإلغاء التنفيذ يف مثل هذه احلال، اإال اأن امل�ضتعمر، وبدافع احلقد، �ضرب بكل ذلك عر�ض احلائط، 

اأول �ضهيد جزائري يق�ضي حتت �ضفرة  اأحمد زهانة  اأداء مهمتها ليكون البطل  الثالثة يف  املرة  التنفيذ، فنجحت املق�ضلة يف  واأ�ضر على 

.1956 مق�ضلة امل�ضتعمر الفرن�ضي، التي مت اعتمادها للمرة االأوىل لتنفيذ اأحكام االإعدام يف اجلزائري يف التا�ضع ع�ضر من يونيو للعام 

عبد الكرمي املقداد
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�لعجب من تردد  قد يزول 

�ملق�سلة يف �القرت�ب من عنق 

�أي�سا  �إذ� تذكرنا  �لبطل،  هذ� 

ر�أ�سه  �أن ر�سا�سة �خ��رتق��ت 

وخرجت من �أذنه �لي�سرى، خال 

�مل�ستعمر،  �إح��دى معاركه مع 

لكنها عجزت عن قتله! فمن 

هو هذ� �ملنا�سل �لذي جتاهلت 

فرن�سا �لقانون �لدويل من �أجله، 

و�أ�سّرت على �خلا�ش منه باأية 

و�سيلة كانت؟

�أحمد زهانة  �ل�سهيد  ولد 

يف بلدية )زهانة( �لتابعة لوالية 

1926 لعائلة  )مع�سكر( �سنة 

�لعائات  ب�سيطة كغريها من 

�لولد  �آن��ذ�ك، وكان  �جلز�ئرية 

�لر�بع يف �أ�سرة تاألفت من �أربعة 

ذكور وخم�ش �إناث. وقد �رحتلت 

�مل�ستعمر و�أطلق عليه  �سّرعه 

��سم قانون )�الإنديجان(.

ب��ع��د ط����رده م��ن �ملدر�سة 

ب��اأح��د مر�كز  �ل��ت��ح��ق زه��ان��ة 

�مل��ه��ن��ي. ويف تلك  �ل��ت��ك��وي��ن 

�لك�سافة  �ل��ف��رتة كانت حركة 

تتغلغل يف �سفوف  �الإ�سامية 

�ل�سعب، وكان حيه وقتها من �أهم 

�لتجمعات �ل�سكانية �لتي زحف 

�إليها �لوعي �لنا�سئ �لذي كان 

�أتباع حزب  �لعديد من  يحركه 

�أو جمعية  �ل�سعب �جل��ز�ئ��ري 

�لعلماء �جلز�ئريني، فان�سم �إىل 

�لك�سافة �الإ�سامية ليقف على 

حقائق جديدة ومعلومات مهمة 

عن جر�ئم �مل�ستعمر �أثارت يف 

�لت�ساوؤالت  ذهنه جمموعة من 

تنغ�ش عليه حياته  �لتي ظلت 

منذ منع من مز�ولة تعليمه. وما 

لبث يف �لعام 1941 �أن �ن�سم 

�إىل �حلركة �لوطنية �ل�سيا�سية ، 

وبد�أ بف�سح تلك �جلر�ئم و�سط 

�ل�سباب، ومتكن يف تلك �ملرحلة 

م��ن تكوين ع��اق��ات قوية مع 

�أمثال  منا�سلني معروفني من 

�ل�سهيد حمو بوتليلي�ش و�آخرين 

�أ�سحو� فيما بعد �لنو�ة �ل�سلبة 

ك��ان يتحرك بو��سطتها  �لتي 

�ل�سعب �جل��ز�ئ��ري يف  ح��زب 

وهر�ن.

�لكبري يف  ن�ساطه  وبف�سل 

جمال �لتجنيد حّمله �لقياديون 

م�سوؤولية ت�سكيل جل��ان على 

�ل��ع��دي��د م��ن مناطق  م�ستوى 

�لغرب �جلز�ئري، فتمكن من 

�إحر�ز نتائج ما كانو� يتوقعونها. 

وبناء على ذلك �ختارته �ملنظمة 

�لع�سكري(،  �ل�سرية )�جل��ن��اح 

�لتي حتولت �إىل جبهة �لتحرير 

�لوطني فيما بعد ليكون ع�سو� 

من �أع�سائها.

وقد �سارك زهانة يف �لهجوم 

�ل�سهري �لذي نفذته نو�ة �ملنظمة 

�ل�سرية على �لربيد �ملركزي 

 ،1949 نهاية �سنة  يف وه��ر�ن 

�لذي �سارك فيه  �لهجوم  وهو 

�لبارزين  �ملنا�سلني  �لعديد من 

�لرئي�ش �الأ�سبق  �أمثال  وقتها 

بلة، و�ل�سهيد حمو  �أحمد بن 

بوتليلي�ش، وح�سني �آيت �أحمد، 

و�أح��م��د بو�سعيب، وغريهم، 

�لهجوم عن �ال�ستياء  و�أ�سفر 

ق��در بحو�يل  على مبلغ م��ايل 

ف��رن��ك فرن�سي  ث��اث��ة م��اي��ني 

�أ�سلحة  مت ت�سخريه يف �سر�ء 

ومعد�ت حربية لتفجري �لثورة، 

وقد �أ�ساب هذ� �لهجوم �لناجح 

�لع�سكرية  و�ملباغت �ملخابر�ت 

�لفرن�سية بالرعب ما جعلها 

جتند �أكرب �سبكاتها �جلا�سو�سية 

من �أجل �لك�سف عن �ملهاجمني، 

�إلقاء  بالفعل من  وقد متكنت 

�لقب�ش على �لعديد منهم وكان 

من بينهم �ل�سهيد زهانة.

وخال �ملحاكمة متت �إد�نته 

بثاث �سنو�ت �سجنا نافذ�، 

باالإ�سافة �إىل حكم �آخر ق�سى 

�إ�سافية  ث��اث �سنو�ت  بنفيه 

ق�ساها يف واليات )م�ستغامن(، 

و)�ل��ق�����س��ر( و)زه����ان����ة(. ويف 

�خلام�ش من يوليو عام 1954، 

عينه �ل�سهيد �لعربي بن مهيدي 

املستعمر  قانون  منعه 
م�������ن إمت������������ام دراس������ت������ه 
ف�������ك�������ان�������ت ال������ص������دم������ة 
وبداية مشوار النضال
�إىل مدينة  �الأ���س��رة من زهانة 

لبع�ش  ��ستقرت  وه��ر�ن حيث 

�لوقت يف حي )�حلمري(، ثم 

�نتقلت �إىل حي �ملدينة �جلديدة 

بالقرب من مقر �لويل �ل�سالح 

�لذي  �سيدي بال، وهو �حلي 

م��د�ر���س��ه، و�كت�سف  در���ش يف 

من خال �حتكاكه مع جمايليه 

و�مل��در���س��ة فد�حة  يف �حل���ي 

�مل�ستعمر  �لذي ميار�سه  �لظلم 

�سد �أبناء وطنه. لكن �ل�سدمة 

�الأ�سر�ش تلقاها بعد نيله �سهادة 

�لتعليم �البتد�ئي، �إذ وجد نف�سه، 

�لر�بعة  يبلغ بعد �سن  وهو مل 

ع�سرة م�سطر� �إىل �لتخلي عن 

ل�سبب وحيد  �لدر��سة  مقاعد 

يتعلق بال�سيا�سة �لعن�سرية �لتي 

كانت تتبناها �الإد�رة �لفرن�سية 

�ل��وق��ت، و�لتي حتّرم  ذل��ك  يف 

على �جلز�ئريني تخطي �ملرحلة 

�لتعليم، �سمن  �البتد�ئية من 

�لتد�بري �ل�سارمة  حزمة من 

بحق �الأه����ايل �سّمها قانون 
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م�سوؤوال عن ناحية زهانة، وكلفه 

للثورة  ب���االإع���د�د و�لتح�سري 

�مل�سلحة من حيث  �لتحريرية 

�لذخرية و�لرجال، فعمل على 

هيكلة �الأفو�ج وتدريبها و�ختيار 

�الأماكن �ملنا�سبة الحت�سان �لثورة 

و�تخاذها كمر�كز، و�سمل ن�ساطه 

�ل�سباب يف كل  �أف���و�ج  تكوين 

من زهانة ووهر�ن و)متو�سنت( 

ب��وح��ج��ر( و)حا�سي  و)ح��م��ام 

�لغل(، وكلف هذه �الأفو�ج بجمع 

�ال�سرت�كات ل�سر�ء �ل�ساح، كما 

عمد �إىل تدريبها على مهار�ت 

ن�سب �لكمائن و �سن �لهجمات 

و �سناعة �لقنابل.

�لعام  �أكتوبر من  ويف نهاية 

1954�سارك يف �جتماع تر�أ�سه 
ب��ن �ملهيدي  �ل��ع��رب��ي  �ل�سهيد 

�أول نوفمرب كموعد  لتحديد 

�لتحرير، وتناول  ثورة  الن��دالع 

�الجتماع توزيع وحتديد �ملهام، 

ويف �ليوم �لتايل �جتمع باأفو�جه 

حيث مت توزيع �ملهام و حتديد 

لتنطلق بعد ذلك  �الأه����د�ف، 

�لعمليات �لع�سكرية �سد �ملو�قع 

�ال�ستعمارية، حيث متكن زهانة 

يف تلك �لفرتة من قيادة �لعديد 

من �لعمليات �لع�سكرية، وجنح 

خال فرتة وجيزة ال تزيد على 

�أ���س��ه��ر يف د���ش �لرعب  ث��اث��ة 

�مل�ستعمرين، خا�سة  يف قلوب 

بعد �لهجوم �ل�سهري على غابة 

)الماردو( يف �لر�بع من نوفمرب 

1954، و�لذي �أ�سفر عن قتله 
�حلار�ش �لفرن�سي وغنم �لكثري 

من �الأ�سلحة و�ملعد�ت.

االأ�ضر وال�ضهادة

معركته �الأخرية كانت معركة 

)غار بو جليده( يف �لثامن ع�سر 

من نوفمرب 1954، و�لتي وقع 

�أ�سيب  �أن  �أ���س��ري� بعد  فيها 

بر�سا�ستني �خرتقت �إحد�هما 

�أذنه  جمجمته وخ��رج��ت م��ن 

�إىل  �ل��ي�����س��رى، حيث مت نقله 

�لع�سكري بوهر�ن  �مل�ست�سفى 

ومنه �إىل �ل�سجن، ويف 21 �أبريل 

1955 قدم للمحكمة �لع�سكرية 
بوهر�ن فحكمت عليه باالإعد�م. 

ويف �لثالث من مايو من �لعام ذ�ته 

مت نقله �إىل �سجن )بربارو�ش( يف 

ثانية  �لعا�سمة، وتقدميه مرة 

للمحكمة هناك، و�لتي ثبتت 

بدورها �حلكم �ل�سابق �ل�سادر 

عن حمكمة وه��ر�ن. وكل ذلك 

�ل�سهيد،  مل ينل م��ن ع��زمي��ة 

�أم�سو�  �لعيدون ممن  �أك��د  �إذ 

�أ�سهر ب�سجن  معه قر�بة �ستة 

وه���ر�ن �إ���س��ر�ره وع��زم��ه على 

مو��سلة مهامه حتى وهو د�خل 

�ل�سجن، حيث كان يقوم بتنظيم 

�أف��و�ج ويحثهم  �مل�سجونني يف 

على �لثبات وعدم �النك�سار �أمام 

�جلادين.

ويف فجر �لتا�سع ع�سر من 

1956، وبعد نحو  �لعام  يونيو 

�سنتني ق�ساهما متنقا بني 

�ن��دف��ع حر��ش  و�آخ����ر،  �سجن 

�ل��ذي حتول  �سجن بربارو�ش، 

بعد �ال�ستقال �إىل متحف وثق 

و�سائل �مل�ستعمر �الإجر�مية، 

�ل�سهيد و�ساقوه  �إىل زن��ز�ن��ة 

��ستخدمت  �لتي  نحو �ملق�سلة 

يف ذلك �ليوم للمرة �الأوىل يف 

�جلز�ئر، وقد فوجئو� به هادئا 

ي�سري معهم وكاأنه يف نزهة. يف 

قاعة �ملق�سلة قبل تنفيذ �حلكم 

اة وبعد تو�سات  �أ�سر على �ل�َسّ

�ملحامي �سمحو� له بذلك ف�سلى 

و�أطال مما �أغ�سب �لفرن�سيني 

فحاولو� �أن يقطعو� �ساته �إال 

�أن �ملحامي و�ل�سيخ �ملفتي«طاهر 

مزياين«�حلا�سر بالقاعة تدخا 

و�أكد� �أنه حقه �ملطلق.

�سلّم  �أمت �ساته  �أن  بعد 

للمحامي ر�سالة الأه��ل��ه هذ� 

�أمي  �الأعز�ء،  »�أقربائي  ن�سها: 

�إليكم، ول�ست  :�أكتب  �لعزيزة 

�لر�سالة هي  �أتكون هذه  �أدري 

�أع��ل��م وحده،  �هلل  �الأخرية… 

�أ�سابتني م�سيبة كيفما  ف��اإن 

تياأ�سو� م��ن رحمة  كانت ف��ا 

�مل��وت يف �سبيل �هلل  �إن  �هلل. 

�مل���وت يف  ل��ه��ا،  ح��ي��اة ال نهاية 

�إال و�جبا،  لي�ش  �لوطن  �سبيل 

وقد �أديتم و�جبكم حيث �سحيتم 

باأعز خملوق لكم، وال تبكوين بل 

�فتخرو� بي. ويف �خلتام تقبلو� 

حتية �بن و�أخ كان د�ئما يحبكم 

وكنتم د�ئما حتبونه، ولعلها �آخر 

حتية مني �إليكم، و�إين �أقدمها 

�إل��ي��ك ي��ا �أم��ي و�إل��ي��ك ي��ا �أبي، 

و�ل��ه��و�ري وحليمة  ن��ورة  و�ىل 

و�حلبيب وفاطمة وخرية و�سالح 

ودنيا و�إليك يا �أخي �لعزيز عبد 

�لقادر، و�إىل جميع من ي�سارككم 

�أحز�نكم. �هلل �أكرب وهو �لقائم 

بالق�سط وحده«.

بعد ذلك تقدم نحوه �ملفتي 

حتى يذكره بال�سهادة، فرد عليه 

يا �سيخ  �ل�سهيد قائا: �نظر 

�أمثالك كنا ن�سلي ور�ءهم، �أما 

�الآن فاإن �أمثالك هم من يجب 

�إىل  �أن يقفو� خلفي. ثم نظر 

�مل�سوؤولني �لفرن�سيني �حلا�سرين 

�أكون  ب��اأن  )�إنني مبتهج  وق��ال: 

�أول من ي�سعد �ملق�سلة، فبنا 

�أو بدوننا �ستحيا �جلز�ئر.. 

لي�ش من عاد�تنا �أن نطلب، بل 

�ملق�سلة �لتي قتلته ما ز�لت موجودة يف متحف �ل�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

من شهداء العروبة
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ننتزع، و�سننتزع  �أن  من عادتنا 

منكم حريتنا �آجا �أم عاجا(. 

حلظات بعدها مت و�سع ر�أ�سه 

حتت �سفرة �ملق�سلة، لكن حني 

�سدر �الأمر، و�أ�سقط �جلادون 

�ل�سفرة، فوجئو� بها تتوقف 

على بعد ب�سع �سنتمرت�ت من 

ع��ن��ق��ه! وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن 

�ل��دويل ين�ش يف هذه  �لقانون 

�حلالة على �إلغاء �لتنفيذ نهائيا، 

�سدرت �الأو�مر من وزير �لعدل 

يف حكومة فرن�سا �مل�ستعمرة 

�آنذ�ك فر�ن�سو� ميرت�ن، و�لذي 

�أ�سبح رئي�سا الح��ق��ا، بتكر�ر 

�ملحاولة، لتتكرر �ملفاجاأة ثانية 

وتتوقف �ل�سفرة جمدد�! و�أمام 

�أكد  �ل��ذي  �لدفاع  �حتجاجات 

على �سرورة �إيقاف �لتنفيذ مت 

�لثالثة،  للمرة  �ل�سفرة  �إ�سقاط 

فاأجنزت �ملهمة �لقذرة.

قام يختال كاملسيح وئيدا يتهادى نشواَن، يتلو النشيدا
باسَم الثغر كاملالئك أو كالطفل، يستقبل الصباح اجلديدا

شامخًا أنفه ج��الاًل وتيهًا راف��ع��ًا رأَس���ه يناجي اخللودا
وامتطى مذبح البطولة معراجًا ووافى السماَء يرجو املزيدا

وتعالى مثل امل��ؤذن يتلو كلمات ال��ه��دى، ويدعو الرقودا
صرخة ترجف العوالم منها ون���داٌء مضى يهز الوجودا:

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

ه���ج���م ع���ل���ى ال����ب����ري����د امل����رك����زي 
على  واس�����ت�����ول�����ى  وه����������ران  ف�����ي 
ف����رن����س����ي ف������رن������ك  م������اي������ني   3

عليه  ح����ك����م  اإلع��������������دام  ق����ب����ل 
االس���ت���ع���م���ار ب���ال���س���ج���ن مل������دة 3 
س��ن��وات ث��م النفي مل��دة مماثلة

مغارة بو جليدة �لتي كان يتح�سن بها وقد �سارت مز�ر�

وقد رثاه �ل�ساعر مفدي زكريا �لذي كان يف �ل�سجن ذ�ته و�سهد �الإعد�م 

بق�سيدة نقتطف منها �الأبيات �لتالية:

قرب �ل�سهيد و�إىل جانبه �لن�سب �لتذكاري
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و�أن�ساري  �سحابي جليل، 

�أ�سلم  �أ�سيل،  نبيل، وخزرجي 

مبكر�ً، وكان �أحد �لنقباء �الثني 

ع�سر �لذين بايعو� ر�سول �هلل 

�سلى �هلل عليه و�سلم بيعة 

�لعقبة ر�سي �هلل عنهم، و�سهد 

بدر�ً و�أحد�ً و�خلندق و�حلديبية 

وخيرب وعمرة �لق�ساء و�مل�ساهد 

كلها مع ر�سول �هلل �سلى �هلل 

�إال فتح مكة وما  عليه و�سلم، 

��ست�سهد  ق��د  ك��ان  بعده الأن��ه 

ر�سي �هلل عنه قبله، وهو �أحد 

�لذين والهم  �لثاثة  �الأم��ر�ء 

بالعلم،  �إىل �الهتمام  وتدعو 

و�الأدب و�ل�سعر وح�سن �خللق 

وجميل �خل�����س��ال �لرتبوية، 

و�ل�سلوك �حلميد ... وكان 

ر���س��ول �هلل �سلى �هلل عليه 

و���س��ل��م ق��د �آخ����ى ب��ي��ن��ه وبني 

�مل��ق��د�د ب��ن ع��م��رو ي��وم دخل 

�ملدينة مهاجر�، فعن �سلمان 

بن حممد �الأن�ساري عن رجل 

�ل�سحاك:  له  من قومه يقال 

�أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 

�آخ���ى ب��ني �مل��ق��د�د ب��ن عمرو 

ب��ن رو�ح���ة ر�سي  وع��ب��د �هلل 

�إم��ارة �جلي�ش يف  ر�سول �هلل 

�إنه عبد �هلل بن  غزوة موؤتة. 

رو�حة بن �مرئ �لقي�ش بن �أبي 

ب��ن �خلزرج،  ب��ن مالك  زه��ري 

ويكنى باأبي حممد، و�أمه كب�سة 

بنت و�قد بن عمرو بن �الأطنابة 

خزرجية �أي�سا.

ول��ع��ب��د �هلل ر����س���ي �هلل 

عنه �سرية عطرة تكتب مباء 

�لذهب، حرية بالدر��سة جديرة 

باالهتمام، حبذ� لو �طلع عليها 

�سباب �الأمة و�أطفالها ملا فيها 

م��ن درو�����ش وع���رب، ومو�قف 

�ل�سجاعة،  و�هتمامات، تعلم 

رواحة
بن

الشهيد

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����درًا وأح����دًا واخل��ن��دق واحل��دي��ب��ي��ة وع��م��رة القضاء

من شهداء اإلسالم

ثالث األمراء القادة
وشاعر من شعراء الدعوة

طـــــــــارق عــــــدّي
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ي����ق����ول ال���ش���ع���ر ب�����ني 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

�هلل عنهما، وهذه �ملوؤ�خاة من 

�ل�سنة �حل�سنة �لتي �عتمدها 

ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 

باالأن�سار  يف ربط �ملهاجرين 

و�لتاآلف  �لتعاون  لتوثيق عرى 

و�لتكاتف و�لتكافل بني �أ�سحابه 

ولتزيد من �ملحبة وتلغي �لفرقة 

و�لتناف�ش و�لت�ساجر ب�سبب 

�لقبلية و�الأ�سرية  �ل��رو�ب��ط 

و�ملناطقية وغريها من �لرو�بط 

�جلاهلية .

�ساأنه  ومما يدل على علو 

ر�سي �هلل عنه يف قومه، ورفيع 

مكانته فيهم �أنه كان يف �لنقباء 

بايعو�  �ل��ذي��ن  �الث��ن��ي ع�سر 

�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم 

�لعقبة، يوم  ي��وم  ع��ن قومهم 

عاهدوه على �الإميان و�الإ�سام 

و�حلماية و�لرعاية و�أن يدفعو� 

�ل�سر و�الأ����س���ر�ر، وكيد  عنه 

�لفجار و�لكفار، ويحمونه مما 

و�أبناءهم  �أهلهم  يحمون منه 

ومو�ليهم، ما د�م يف �ملدينة 

�ملنورة. فقد روى �بن �إ�سحاق 

عن �أبي �سعيد قال : يف �لنقباء 

�الث��ن��ي ع�سر : عبد �هلل بن 

�أب��ي جابر عن  رو�ح���ة. وع��ن 

جابر بن عبد �هلل قال : عبد 

�هلل بن رو�حة من �لنقباء �الثني 

ع�سر وتلك خ�سي�سة مباركة 

�سعد بها هوؤالء �ل�سحابة �لكر�م 

�لذين خلدت �أ�سماوؤهم يف كتب 

�ل�سرية و�لتاريخ، و�متازو� بها 

عن غريهم من باقي �ل�سحابة 

بيعة  �أ�سحاب  �لكر�م، فكانو� 

�ل�سجرة، ومثلهم �أ�سحاب بدر 

وغريها من �ملو�قف �خلالدة يف 

تاريخ �الإ�سام و�مل�سلمني .

و�إذ� ما �أ�سفنا لها �ملوقف 

�لهجرة، كان ذلك  يوم  �لتايل 

�أعلى و�أرفع لهذه �لقمة �ل�سامقة 

من رجال �الأن�سار ر�سي �هلل 

�أنه  و�إق��د�م��ه ر�سي �هلل عنه 

كان يوم بدر �أحد �لثاثة �الأو�ئل 

�لذين �سبقو� �إىل �ملبارزة عندما 

�لكفر وطو�غيت  روؤو���ش  نزل 

�مل��ي��د�ن، يطلبون  �إىل  قري�ش 

�ملبارزة، وهم: عتبة بن ربيعة 

�لوليد  و�بنه  �أخيه �سيبة  و�بن 

بن عتبة، حتى �إذ� ف�سلو� من 

�إىل �ملبارزة،  �ل�سف ودع���و� 

فخرج �إليهم فتية من �الأن�سار 

�بنا  ثاثة ه��م: ع��وف ومعوذ 

عفر�ء وعبد �هلل بن رو�حة، 

فقالو�: من �أنتم؟ قالو�: رهط 

من �الأن�سار. قالو�: مالنا بكم 

من حاجة، فعند ذلك دفع �إليهم 

ر���س��ول �هلل �سلى �هلل عليه 

بني  �الأكفاء من  �لثاثة  و�سلم 

ها�سم حمزة وعلي وعبيدة بن 

�حلارث.

ومن �سعره يف و�سف هذ� 

�مل�سهد بعد غزوة بدر �الآخرة:

وع������دن������ا اأب����������ا �����س����ف����ي����ان ف����ل����م جند 

ك������ان وافيا مل����ي����ع����اده �����س����دق����ًا وم������ا 

ل������و واف����ي����ت����ن����ا فلقيتنا  ف����اأق���������س����م 

ْب���������َت ذم���ي���م���ًا واف���ت���ق���دت املواليا
ُ
لأ

اأو��������س�������ال ع���ت���ب���ة وابنه  ب�����ه  ت����رك����ن����ا 

ت����رك����ن����اه ثاويا اأب�������ا ج���ه���ل  وع�����م�����رًا 

اأف لدينكم  ع�����س��ي��ت��م ر����س���ول اهلل 

واأم����رك����م ال�����س��يء ال����ذي ك����ان غاويا

لقائل  ع���ن���ف���ت���م���وين  واإن  واإين 

اأه�����ل�����ي وماليا ف������دى ر������س�����ول اهلل 

وعن �أن�ش ر�سي �هلل عنه: �أن 

�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 

�لق�ساء،  دخل مكة يف عمرة 

وعبد �هلل بن رو�حة مي�سي بني 

يديه وهو يقول:

عنهم. فقد ذكرت كتب �ل�سرية 

�لنبي �ملدينة، يف  �أنه ملا دخل 

�لعظيم يف حياة  �ل��ي��وم  ذل��ك 

�لدعوة، يوم �نطلقت �حلناجر 

بالن�سيد �خلالد �لر�ئع :

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وج��ب ال�سكر علينا م��ا دع��ا هلل داع

اأيها املبعوث فينا جئت بالأمر املطاع

جئت �سرفت املدينة مرحبًا يا خري داع

فقد كانو� ر�سي �هلل عنهم 

حري�سني �أن ينزل �لنبي �سلى 

�هلل عليه و�سلم د�رهم، ويحل 

يف حيهم حباً له �سلى �هلل عليه 

و�سلم وطمعاً بربكته، فقد جاء 

يف �خلرب �أنه كان ر�سي �هلل عنه 

�أحد �لثاثة من بني �حلارث بن 

�خلزرج �لذين �عرت�سو� ناقة 

�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يوم 

دخوله �ملدينة مهاجر�ً وعزمو� 

�أن ينزل يف حيهم، وهم  عليه 

�لربيع، وخارجة  ب��ن  : �سعد 

بن زيد، وعبد �هلل بن رو�حة، 

يف رجال من بني �حلارث بن 

�خلزرج ر�سي �هلل عنهم.

و�أم�����ا �جل���ه���اد و�لقتال، 

و�ملنازلة و�لفرو�سية، و�ل�سرب 

يف �مليد�ن فذلك باب و��سع يف 

�ل�سهيد،  �ل�سحابي  حياة هذ� 

فما ترك معركة �إال ح�سرها، 

وال غزوة �إال �سارك فيها، وال 

قتاالً �إال وكان له فيه ذكر، يف 

و�أح��د و�حلديبية وخيرب  بدر 

�مل�سلمني  وغريها من غزو�ت 

�إال ما كان بعد ��ست�سهاده ر�سي 

�هلل عنه يف موؤتة.

ب��ل��غ م��ن �سجاعته  ول��ق��د 

ال����ك����ف����ار ع�����ن �سبيله  ب����ن����ي  خ����ل����وا 

ن�������س���رب���ك���م ع����ل����ى تنزيله ال������ي������وم 

ال�����ه�����ام ع�����ن مقيله  ي���ق���ي���ل  �����س����رب����ًا 

وي��������ذه��������ل اخل�����ل�����ي�����ل ع��������ن خليله

فقال له عمر بن �خلطاب: 

يا �بن رو�حة بني يدي ر�سول 

�هلل، ويف حرم �هلل تقول �ل�سعر؟ 

فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم: »خّل عنه يا عمر، َفلَِهَي 

�لنبل«.  �أ�سرع فيهم من ن�سح 

وكان ر�سي �هلل عنه دوماً �أول 

و�آخ��ر قافل  �لغزو  �إىل  خ��ارج 

ور�جع منه.

وك��ان ر�سي �هلل عنه نعم 

ر�سول  بعثه  عندما  �لب�سري 

�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم بعد 

ن�سر �هلل �ملوؤزر للم�سلمني ببدر 

ب�سري�ً �إىل �أهل �لعالية يخربهم 

بن�سر �هلل لر�سوله �سلى �هلل 

عليه و�سلم.

يُن�سى،  �ل��ذي ال  و�مل��وق��ف 

�ل�سجاعة و�لبطولة  وم�سهد 

يتناقل ويُروى  �ل��ذي ما ز�ل 

عنه ر�سي �هلل عنه، فذ�ك يوم 

م�سرعه يف غزوة موؤتة، ورمبا 

نال تلك �ملكانة �لعالية و�لدرجة 

�أخاقه،  �ل��رف��ي��ع��ة، بح�سن 

وعظيم تاأدبه، وطاعته لر�سول 

�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، 

كذلك بربكة دعاء ر�سول �هلل 

له. وهاكم �حلكاية بني �أيديكم. 

فعن عبد �لرحمن بن �أبي ليلى، 

�أتى  �أن عبد �هلل بن رو�ح��ة، 

�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 

ي��خ��ط��ب ف�سمعه وهو  وه���و 

يقول: �جل�سو�، فجل�ش مكانه 

خارجاً من �مل�سجد، حتى فرغ 

�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم من 

خطبته، فبلغ ذلك �لنبي �سلى 

�هلل عليه و�سلم فقال له: ز�دك 

�هلل حر�ساً على طو�عية �هلل 

وطو�عية ر�سوله. وهذ� جانب 
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من شهداء اإلسالم

من �أدبه وطاعته هلل 

و�أما بركة  ور�سوله 

دع��ائ��ه �سلى �هلل 

فقد  و�سلم  عليه 

قال يومًا منافحاً 

ومنا�سًا عن ر�سول 

�هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم:

اأّنى تفر�سُت فيك اخلري اأعرفه

واهلل يعلم اأْن ما خانني الب�سر

اأنت النبي ومن ُيحرم �سفاعته

ب��ه القدر اأزرى  ي���وم احل�����س��اب ف��ق��د 

اآت��������اك م����ن ح�سن ف���ث���ب���ت اهلل م����ا 

تثبيت مو�سى ون�سرًا كالذي ن�سروا

فقال �لنبي �سلى �هلل عليه 

و�سلم: »و�أنت فثبتك �هلل يا �بن 

رو�حة«. قال ه�سام بن عروة: 

فثبته �هلل �أح�سن �لثبات، فُقتل 

�سهيد�ً وُفتحت له �أبو�ب �جلنة 

فدخلها. وهذ� ال �سك من بركة 

�لنبي �سلى �هلل عليه  دع��اء 

و�سلم.

ويف �الأيام �الأخرية من حياته 

ك��ان منوذجاً  ر�سي �هلل عنه 

خا�ساً من �لرجال وقائد�ً فريد�ً 

وقدوة حميدة، فعن عروة بن 

�لزبري قال: ملا ودع �لنا�ش �أمر�ء 

ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 

ب��ن رو�حة  وودع���و� عبد �هلل 

�بن  يا  يبكيك  بكى، قالو�: ما 

رو�ح���ة؟ ف��ق��ال: �أم��ا و�هلل ما 

�لدنيا وال �ل�سبابة  بي حب 

�إليها، ولكني �سمعت ر�سول �هلل 

�إال و�ردها  يقر�أ: »و�إن منكم 

مق�سياً«  كان على ربك حتماً 

فل�ست �أدري كيف يل بال�َسَدر 

)�أي �لرجوع( بعد �لورود. فقال 

�مل�سلمون: �سحبكم �هلل وردكم 

�بن  �إلينا ���س��احل��ني... فقال 

رو�حة معرباً عن حبه لل�سهادة 

و�لرغبة يف لقاء ربه:

ال����رح����م����ن مغفرة اأ�������س������األ  ل���ك���ن���ن���ي 

ي���ق���ذف الزبدا ف�����رع  و����س���رب���ة ذات 

ب�����ي�����دّي ح�������ران جمهزة  اأو ط���ع���ن���ة 

ت��ن��ف��ذ الأح���������س����اء والكبدا ب���ح���رب���ة 

اإذا م����������روا على  ي�����ق�����ول�����وا  ح����ت����ى 

جدثي يا اأر�سد اهلل من غاٍز وقد ر�سدا

يقول �ل�سيخ علي �ل�سربجي 

�ل�سرية  يف كتابه مهار�ت يف 

�لنبوية تعليقاً على هذ� �ملوقف: 

» يا �سبحان �هلل، ما �لذي كان 

ي�سغل لب هذ� �ل�سحابي �لقائد 

وهو يودع �أ�سحابه، �أين �الأهل 

و�الأحباب و�الأم��و�ل و�الأزو�ج، 

�إنهم كانو� جميعاً يف غيبة عن 

ب��ال��ه، �إمن��ا ك��ان �ل��ذي ي�سكن 

فوؤ�ده ويحرك �سجونه �إمنا هو 

�ل��ن��ار، فهل يكون بعد  خ��وف 

وروده��ا �سامة منها وجتاوز 

لها«.

وت��وؤك��د �سريته ر�سي �هلل 

�إقباله  �أخ��رى  عنه يف مو�قف 

على �هلل وحبه للجنة رغبته يف 

�ل�سهادة يف هذ� �ملوقف �لذي ال 

يقل عظمة وروعة وغر�بة عما 

�سبق، ما رو�ه عبد �هلل بن �أبي 

بكر بن حزم قال: �سار عبد �هلل 

بن رو�حة يعني �إىل موؤتة، وكان 

زيد بن �أرقم يتيماً يف حجره، 

فحمله على حقيبة رحله، وخرج 

به غازياً �إىل موؤتة ف�سمعه زيد 

�لتي  باأبياته  �لليل يتمثل  من 

قال فيها:

اأدن�����ي�����ت�����ن�����ي وح����م����ل����ت رحلي  اإذا 

م�����������س�����رية اأرب���������������ع ب�����ع�����د احل�����������س�����اء

ف����ان����ع����م����ي وخ�����������الِك ذٌم  ف���������س����اأن����ك 

اأه�������ل�������ي ورائ���������ي اأرج�������������ع اإىل  ول 

وج��������������اء امل��������وؤم��������ن��������ون وغ����������������ادروين 

ب������اأر�������س ال���������س����ام م�������س���ه���ور ال����ث����واء

قريب  ح�����������س�����ٍب  ذي  ك�������ل  ورّدك 

ال����رح����م����ن م���ن���ق���ط���ع الإخ��������اء اإىل 

ب����ع����ٍل  اأب��������������ايل ط�����ل�����ع  ه�����ن�����ال�����ك ل 

رواء اأ��������س�������اف�������ل�������ه�������ا  ن�������خ�������ل  ول 

زي���د بكى،  ���س��م��ع��ه  ف��ل��م��ا 

فخفقه بالدرة وقال: ما عليك 

يا لكع �أن يرزقني �هلل �ل�سهادة، 
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وترجع بني �سعبتّي �لرحل.

�ل�سفر،  وملا حانت �ساعة 

و�قرتب �لوعد �حلق، فهذ� ما 

جنده فيما رو�ه عبد �ل�سام بن 

�لنعمان بن ب�سري �أن جعفر بن 

�أبي طالب حني ��ست�سهد دعا 

�لنا�ش عبد �هلل بن رو�حة وهو 

يف جانب �لع�سكر فتقدم فقاتل، 

وقال خماطباً نف�سه:

ت����ق����ت����ل����ي مت����وت����ي اإل  ن����ف���������س  ي�������ا 

ق�����د �سليِت امل��������وت  ه������ذا ح���ي���ا����س 

وم��������������ا مت�������ن�������ي�������ِت ف�������ق�������د ل�����ق�����ي�����ِت

ُه������دي������ِت ف����ع����ل����ه����م����ا  ت����ف����ع����ل����ي  اإن 

�سقيِت ف������ق������د  ت�����������اأخ�����������رِت  واإن 

�أي  �إىل  يا نف�ش  ق��ال:  ثم 

�سيء تتوقني �إىل فانة �مر�أته 

فهي طالق، و�إىل فان وفان 

�أح���ر�ر، و�إىل  ل��ه فهم  غلمان 

له( فهو  ب�ستان  ِمعَجٍف )��سم 

هلل ور�سوله ثم قال:

ي����ا ن��ف�����س م����ا ل�����ِك ت���ك���ره���ني اجلنة

اأق�����������������������س�����������م ب�������������������اهلل ل������ت������ن������زل������ن������ه

ل������ت������ك������ره������ن������ه اأو  ط����������ائ����������ع����������ة 

ك�������ن�������ت مطمئنة ف�������ط�������امل�������ا ق����������د 

ن����ط����ف����ة يف �سنة اإل  اأن�����������ت  ه�������ل 

ال���ن���ا����س و�����س����دوا الرنة اأج����ل����ب  ق����د 

ومل��ا ن��زل ر���س��ي �هلل عنه 

للقتال طعن، فا�ستقبل �لدم بيده 

فدلك به وجهه، ثم �سرخ بني 

�ل�سفني، فجعل يقول : يا مع�سر 

�مل�سلمني ذبو� عن حلم �أخيكم، 

فجعل �مل�سلمون يحملون على 

�لعدو حتى يحوزونه، فلم يز�لو� 

كذلك حتى مات مكانه ر�سي 

�هلل عنه. قال �بن ��سحاق: ملا 

�أ�سيب �لقوم، قال ر�سول �هلل 

�سلى �هلل عليه و�سلم فيما 

بلغني �أخذ زيد بن حارثة �لر�ية 

فقاتل بها حتى قتل �سهيد�، ثم 

�أب��ي طالب  �أخذها جعفر بن 

فقاتل حتى قتل �سهيد�، ثم 

�سمت ر�سول �هلل �سلى �هلل 

عليه و�سلم حتى تغريت وجوه 

�الأن�سار، وظنو� �أنه قد كان يف 

عبد �هلل بن رو�حة ما يكرهون، 

فقال : ثم �أخذها عبد �هلل بن 

رو�حة فقاتل حتى قتل �سهيد�، 

ثم رفعو� يل يف �جلنة على �سرر 

م��ن ذه��ب، ف��ر�أي��ت يف �سرير 

�زور�ر�ً  ب��ن رو�ح���ة  عبد �هلل 

عن �سريري �ساحبيه، فقلت 

: م�سيا  عم ه��ذ� ؟ فقيل يل 

وتردد عبد �هلل بع�ش �لرتدد 

ثم م�سى.

�لع�سبة  رث����اء ه���ذه  ويف 

�ل�سحابة  �ملباركة من �سهد�ء 

�مليامني يوم موؤتة يقول �ساعر 

�لر�سول ح�سان بن ثابت ر�سي 

�هلل عنه :

ت�������اأوب�������ن�������ي ل�����ي�����ل ب������ي������رب اأع���������س����ر

اأع�سر ال����ن����ا�����ُس  ن�������ّوم  اإذا م����ا  وه�����م 

ي���ب���ع���دن اهلل ق���ت���ل���ى تتابعوا ف�����ال 

مب��وؤت��ة منهم ذو اجل��ن��اح��ني جعفر

وزي���������د وع�����ب�����د اهلل ح�����ني تتابعوا

امل���ن���ي���ة تخطر واأ������س�����ب�����اب  ج���م���ي���ع���ًا 

ب���امل���وؤم���ن���ني يقودهم غ������داة م�������س���وا 

اأزه������ر امل���ن���ي���ة  امل��������وت م���ي���م���ون  اإىل 

ف�سار مع امل�ست�سهدين ثوابه جنان

وم�������ل�������ت�������ف احل�����������دائ�����������ق اأخ�������������س������ر

ونختم بهذ� �خل��رب �لطريف 

�أب��ي �ل���درد�ء ر�سي �هلل  ع��ن 

عنه �لذي ميدح فيه �بن رو�حة 

ويذكره بخري قال: �أعوذ باهلل 

�أن ياأتي علّي يوم ال �أذكر عبد 

�هلل بن رو�حة، كان �إذ� لقيني 

و�إذ�  مقبًا �سرب بني ثديي 

لقيني مدبر�ً �سرب بني كتفي 

ث��م ي��ق��ول: ي��ا ع��ومي��ر �جل�ش 

فلنوؤمن �ساعة، فنذكر �هلل ما 

�ساء، ثم يقول: يا عومير، هذه 

جمال�ش �الإميان.

فنعم �ل�سحابي عبد �هلل بن 

رو�حة �ساعر�ً جميد�ً يد�فع عن 

�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم، 

ويعلي من �ساأنه، و�ساأن �لدين 

�لذي جاء به، ويُ�سمع �مل�سركني 

ما يغيظهم وي�سفه عقيدتهم 

ويبني زيغهم، ويف�سح باطلهم. 

يدعو  ونعم عبد �هلل �ساحباً 

�إىل �خلري ويحث عليه رفاقه 

و�أحبابه وي�سجعهم على �لذكر 

و�لت�سبيح و�لتحميد وتقوية 

�الإميان وطاعة �لرحمن. ونعم 

�ل�سهيد عبد �هلل بن رو�حة 

وبطًا مقد�ماً  �سجاعاً  قائد�ً 

مل يثنه روؤية �أخويه زيد وجعفر 

وقد �سالت دماوؤهما ومتزقت 

يتقدم  �أن  �أ�ساوؤهما قبله من 

ث��ب��ت��و� وي�سحي  ك��م��ا  وي��ث��ب��ت 

كما �سحو� ر�سي �هلل عنهم 

�أجمعني.
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من رموز الحرية

وفلسفة الالعنف

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

غاندي... ُيعرف يف جميع اأنحاء العامل ب�»املهامتا« التي تعني باللغة ال�ضن�ضكريتّية الروح العظيمة، ُيلقب باأبو االأمة الهندية، ويحتفل 

ال�ضعب الهندي �ضنويا بيوم ميالده ويعتربونه عطلة وطنية ر�ضمية تكرميا لروحه، وعامليا ي�ضمى يوم ميالده باليوم الدويل لالعنف.

ميسون يحيى
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�إنه موؤ�س�ش �سيا�سة �لن�سال 

�لاعنفي ود�ع��ي��ة �ملقاومة 

�لتي نذر حياته يف  �ل�سلمية 

 ... �لعامل  �سبيل ن�سرها يف 

خا�ش م�سرية كفاح طويلة 

و�ساقة �سد �لتمييز �لعن�سري 

يف جنوب �أفريقيا �أوال ثم يف 

بلده �لهند �لتي كانت خا�سعة 

�أي�سا  لا�ستعمار �لربيطاين 

فح�سلت بف�سل �سيا�سته على 

غاندي  لي�سبح  ��ستقالها 

�لزعيم �الأكر �سعبية، وذلك 

ب�سبب �سيا�سة »�لاعنف« �لتي 

�أ�س�سها منهجا ملهما للح�سول 

على �حلقوق و�حل��ري��ات يف 

خمتلف �أنحاء �لعامل.

فما �الأ�س�ش �لتي �رتكزت 

وما  �ل�سيا�سة  ه���ذه  عليها 

�تبعها غاندي  �لتي  �ل�سبل 

�أغر��سها  لتطبيقها وحتقيق 

و�لغاية منها؟

مل يكن �ملهامتا غاندي هو 

�لذي �كت�سف مبد�أ �لاعنف، 

ولكنه هو �ملطبق �الأول له يف 

�ملجال �ل�سيا�سي. 

ف��ه��ذ� �مل���ب���د�أ ي��رج��ع يف 

فل�سفة هندية  �إىل  �أ�سوله 

��ستلهم منها غاندي  قدمية 

����س���و�ء يف حياته  م��ن��ه��ج��ه 

�أو يف ن�ساله �سد  �خلا�سة 

�لتمييز �لعن�سري و�الحتال 

�لربيطاين لباده. 

ترتكز هذه �لفل�سفة على 

�ل�  �أ�سا�سيني هما:  مبد�أين 

Ahimsa وهو  »�أهيم�سا« 

�أي  �أذى  م��ب��د�أ �المتناع ع��ن 

خملوق �سو�ء كان كائنا حيا 

�أو ج��م��اد� بح�سب عقيدة 

�جلانتيني �لهندية �لقدمية.

�أما �ملبد�أ �الآخر فيتمثل   

�ل� »�ل�ساتياغر�ها«  مبفهوم 

�لتي تعني »ق��وة �حلقيقة«، 

�أن  �أق�سم غاندي على  وق��د 

يتكلم �حلقيقة، ودعا �إىل �أن 

�ل�سيء ذ�ته،  �الآخ��رون  يفعل 

با�ستقامة حيال �لهند.«

وه�����ذ� م���ا دف����ع �مل�����وؤرخ 

توينبي  �أرن��ول��د  �ل��ربي��ط��اين 

�إىل   )1975  –  1889(

�إن »غاندي مل  �لقول الحقا 

يحرر �لهند فح�سب، بل حرر 

بريطانيا �لعظمى �أي�سا«.

مفهوم غاندي ل�»العنف«

�إىل �لذهن  ي��ت��ب��ادر  ق��د 

�لذي  �ل��اع��ن��ف  م��ب��د�أ  �أن 

�رتكزت عليه �سيا�سة غاندي 

يف �ملقاومة تعني نوعا من 

�أو موقفا �سلبيا  �ال�ست�سام 

يف مو�جهة عدو �أكر �سر��سة 

وبط�سا وميا �إىل �لعنف، لكن 

�حلقيقة غري ذلك متاما. 

�لتي  �ل�ساتياغر�ها  �إن 

�عتمد عليها يف ن�ساله تقوم 

�أ�س�ش دينية و�سيا�سية  على 

�آن و�حد  و�ق��ت�����س��ادي��ة يف 

وملخ�سها �ل�سجاعة و�حلقيقة 

و�لاعنف، وتهدف �إىل �إحلاق 

�لهزمية باملحتل عن طريق 

�لوعي �لكامل و�لعميق بخطره 

�ملحدق وتكوين قوة قادرة على 

�أوال ثم  مو�جهته بالاعنف 

�إذ� مل يوجد خيار  بالعنف 

�آخر.

فعلى �لرغم من �أن غاندي 

�أن: »�لاعنف هو  كان يرى 

�أعظم قوة متوفرة للب�سرية.. 

�أق��وى �ساح  �أق��وى من  و�أنها 

دمار �سنعته بر�عة �الإن�سان«، 

���س��دد على �سرورة  �أن���ه  �إال 

مو�جهة �لظلم و�ال�ستبد�د، 

حفاظا على �لكر�مة �الإن�سانية 

�أي  ف��وق  ك��ان ي�سعها  �ل��ت��ي 

�عتبار، وه��ذ� هو �الأ�سا�ش 

�رتكز عليه يف كفاحه  �لذي 

�لطويل.   

�إن �ملرء بر�أي غاندي البد 

�أن يقف يف وج��ه �ملعتدي، 

فاإنه يكون قد دخل يف  و�إال 

لعبته، و�ساهم يف حتقيق ماآربه 

�ل�سريرة، وخ�سع لعنفه عن 

واالستسام  اجل��ن  م��ع  يتنافى  غ��ان��دي  ل��دى  الاعنف 

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

غاندي يغزل �لن�سيج مبغزل بد�ئي

غاندي خال ��ستقباله من عامات م�سنع �لن�سيج، النك�سري - �جنلرت� ١٨٣١م

لل�ساتياغر�ها  روؤيته  و�أوج��ز 

�إىل ت�سفية  �أنها »ت�سعى  يف 

�لعد�و�ت«.

ي���رى فيها موقفا  وك���ان 

�أ�سا�سيا يف �لق�سايا �الإن�سانية 

ويعتربها حا �ساما جلميع 

�لنز�عات. 

�لكاتب �لربيطاين  يقول 

»بالن�سبة  ف��ل��ن��درز  تيموثي 

�إن كان  لغاندي، مل يكن يهم 

�ملوؤمتر  �ملتعادون هم ح��زب 

�لهندي و�حلكم �لربيطاين، �أو 

ك  جمموعة من �لقرويني ومَاّ

�الأر��سي، �أو زوج وزوجة، وكان 

�أن��ه ميكن ��ستخد�م  يعتقد 

�ل�ساتياغر�ها من قبل �الأفر�د 

ومن قبل �ملجتمعات �ملحلية 

�أي�سا، كما ميكن ��ستخد�مها 

يف �لق�سايا �ل�سيا�سية كما يف 

�ملنزلية. »فقابليتها  �ل�سوؤون 

�ل�ساملة للتطبيق برهان على 

دميومتها ومناعتها«.

وقد �أكد �لفيل�سوف �لهندي 

ر�ده��ا كري�سنان )1888 - 

1975( �أن »ن�سال غاندي 
باأي  �لهند مل يقرتن  لتحرير 

�سعور باحلقد نحو بريطانيا، 

باأنه علينا  ك��ان موؤمنا  فقد 

ولي�ش  نبغ�ش �خلطيئة  �أن 

�خلاطئ...كما كان متيقنا باأنه 

�إمنا يوؤدي خدمة للربيطانيني 

�لت�سرف  مب�ساعدتهم على 
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غاندي مع �ساريل �سابلن عام 1931

بادة �أو جنب، وبالتايل يكون 

�إن�سانيته و�سمح  ق��د ف��ق��د 

للمعتدي بالتمادي يف موقفه 

�لاإن�ساين«.

من جهة �أخرى �أكد غاندي 

�أن �خلنوع للظلم لي�ش نقي�ش 

�حلقد، كما قد يَُظن، بل على 

�لعك�ش فكثري� ما يثري لدى 

�خلانع قدر� كبري� من �حلقد 

�لنقمة ترت�كم  �لدفني، كون 

لديه دون �أن تتاح لها فر�سة 

�لت�سريف عرب عمل ي�سمح 

ذ�تها«.  بالتنفي�ش ع��ن  لها 

وكان يقول: »�إذ� �حتفظنا ب�سم 

�حلقد يف �أنف�سنا مع �الدعاء 

ننتقم، فاإن  �أن  باأننا ال نريد 

�سمنا يرتد علينا ويقودنا �إىل 

�لهاك«.

وك����ان ي���وؤك���د د�ئ���م���ا �أن 

»�ل�سعف و�خل�����س��وع كثري� 

ما ير�فقهما قدر من �حلقد 

�أكرب من �لذي ير�فق هجوما 

معاك�سا �سافر�«، ولهذ� فقد 

حذر من �ملوقف �لذي يقت�سر 

فيه �لاعنف على �لظاهر 

�لعنف  �أن  �جل�سدي يف حني 

يتاآكل د�خل �ملرء.

نقي�ض اجلنب

م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى كان 

باأنه »ال ميكن  غاندي موؤمنا 

�أن يكون العنفيا حقا  للمرء 

و�أن يبقى �سلبيا �أمام �ملظامل 

�الجتماعية«.

وم��ن ه��ذ� �ملنطلق فاإن 

بر�أيه »ال  �لاعنف �حلقيقي 

يوجد عند من هو عاجز عن 

للدفاع عن  �لعنف  ��ستعمال 

حقوقه �مل�سروعة ومقد�ساته، 

بل يوجد عند من هو قادر 

على ه��ذ� �ال�ستعمال، لكنه 

يتخلى طوعا عن قدرته هذه 

ليبلغ �أعلى مرتبة من �ل�سمو 

�الإن�ساين«.

 فالاعنف بنظره »�سيمة 

�الأقوياء ولي�ش �سيمة �ل�سعفاء 

�أم��ره��م، وقد  �ملغلوبني على 

تلك بقوله: »ال  روؤيته  خل�ش 

�ل��اع��ن��ف ملن  تعليم  مي��ك��ن 

يخاف �ملوت، وال ميلك طاقة 

�أن ي�سبح  �ملقاومة... فقبل 

�لدخول يف  ق��ادر� على  �ملرء 

يتعلم  �أن  �أوال  �لاعنف عليه 

�إذ�  �أن يقاوم، حتى �ملوت - 

ك��ل مرة  �الأم���ر، يف  �قت�سى 

يحاول فيها �أحد �ملعتدين �أن 

ي�سيطر عليه بالقوة«.

وك������ان ي���ق���ول �أي�������س���ا: 

»�ل��اع��ن��ف ه��و على نقي�ش 

�جلنب، ولو مل يكن من خيار 

�إال بني �لعنف و�جلنب، فالعنف 

�أوىل باالختيار... �إن �جلبان 

�أن يفهم �لاعنف  ال ي�سعه 

وميار�سه على حقيقته، بل 

�إي��اه �إىل  �إن��ه ي�سوهه حم��وال 

هروب و��ست�سام، يف حني �أن 

�لذي ميار�ش �لعنف قابل الأن 

�إىل �لاعنف. ذلك  يتجاوزه 

�أن �لاعنف �الأ�سيل يفرت�ش 

عند �ملرء �لقدرة على مقاتلة 

�خل�سم، ولكنه يتجاوز هذه 

�لقدرة �إىل م�ستوى �أرقى من 

�لبطولة«. 

كفاحه يف جنوب اأفريقيا

�إفريقيا بد�أت  يف جنوب 

مرحلة كفاح غاندي �ل�سلمي، 

فدعوته �إىل فل�سفة �لاعنف 

مل تنطلق دفعة و�ح���دة وال 

ن��ظ��ري��ة كح�سيلة  ك��م��ب��ادئ 

لتدينه وقر�ء�ته، بل عمل على 

ن�سرها منذ وجوده يف »ناتال« 

بجنوب �أفريقيا �لتي قدم �إليها 

1893 بعد عودته من  ع��ام 

�لقانون،  بريطانيا ودر��سته 

وكان يف نيته �لعمل باملحاماة 

و�لبقاء مدة عام و�حد فقط، 

�لهندية  �أو�ساع �جلالية  لكن 

�لبائ�سة هناك جعلته يعدل 

22 عاما  ق���ر�ره وب��ق��ي  ع��ن 

ق�ساها يف معارك متو��سلة 

يف مو�جهة حتديات �لتفرقة 

�لعن�سرية.

�أفريقيا  ك��ان��ت ج��ن��وب 

م�ستعمرة بريطانية كالهند، 

�لعمال  م��ن  �ل��ك��ث��ري  وف��ي��ه��ا 

�لذين كانو� يقا�سون  �لهنود 

�لظلم و�لتمييز،  �أن��و�ع  �ستى 

�تخاذ  �إىل  م��ا دف��ع غ��ان��دي 

بالدفاع عن حقوقهم  ق��ر�ره 

�ل�سركات �لربيطانية  �أم��ام 

�لتي كانو� يعملون فيها، وكان 

�لتمييز  يتاأثر م��ن م�ساهد 

يتبعها  ك��ان  �لتي  �لعن�سري 

�لبي�ش �سد �الأفارقة �أ�سحاب 

�أو �سد  �الأ���س��ل��ي��ني،  �ل��ب��اد 

�لفئات �مللونة �الأخرى، فقرر 

�لت�سدي لهذه �ملظامل باأ�سلوب 

الع��ن��ف��ي، ب��د�ي��ة م��ن حترير 

وتوجيهها  �لعر�ئ�ش  �آالف 

ثم  �لبي�ساء،  �ل�سلطة  �إىل 

قام بتنظيم »�ملوؤمتر �لهندي« 

)�ل����ر�أي  و�أ���س�����ش �سحيفة 

باللغة  �لتي �سدرت  �لهندي( 

لغات  وب��ث��اث  �الإجن��ل��ي��زي��ة 

هندية �أخرى، بعد ذلك �أن�ساأ 

م�ستعمرة زر�عية �سغرية مع 

جمموعة من �أ�سدقائه حتت 

غ��ط��اء �الب��ت��ع��اد ع��ن �سخب 

�مل���دن وت��ل��وث��ه��ا، وع���ن طمع 

�لب�سر يف  وك��ر�ه��ي��ة وح��ق��د 

�لهنود من  �مل��دن، فان�سحب 

�أ�ساب  �لرئي�سية، ما  �مل��دن 

�الأع���م���ال �ل�سناعية فيها 

بال�سلل �لتدريجي.

 وبف�سل معرفته بالقو�نني، 

متكن غاندي من �إلغاء قانون 

�ل�سلطات �لربيطانية  �سنته 

حل���رم���ان �ل��ه��ن��ود م���ن حق 

�لت�سويت، ومن تغيري ما كان 

�الآ�سيوي«  ب�»�ملر�سوم  يعرف 

�لهنود  ي��ف��ر���ش ع��ل��ى  �ل���ذي 

ت�سجيل �أنف�سهم يف �سجات 

خ��ا���س��ة، ك��م��ا جن��ح يف ثني 

�حل��ك��وم��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة عن 

عزمها حتديد �لهجرة �لهندية 

�إىل جنوب �أفريقيا.

وبعد ع�سرين عاما من 

�لكفاح، حققت حركة �لاعنف 

�لتي قادها يف جنوب �أفريقيا 

�لكرمية  �ل��ن�����س��ر و�حل���ي���اة 

للهنود. 

ن�ضاله يف الهند

�تخذت �سيا�سة �لاعنف 

�ع���ت���م���ده���ا غاندي  �ل���ت���ي 

�ل�سلطات  يف ���س��ر�ع��ه م��ع 

�ل��ربي��ط��ان��ي��ة ح���ني عودته 

1915 عدة  �لهند ع��ام  �إىل 

�أغر��سها،  �أ�ساليب لتحقيق 

�ل�����س��ي��ام و�ملقاطعة  م��ن��ه��ا 

و�العت�سام و�لع�سيان �ملدين 

و�الإ�سر�بات، و�الأهم هزمية 

�لد�خلي و�الإ�سر�ر  �خل��وف 

ل��و كان  على �لتحدي حتى 

�لثمن هو �ل�سجن �أو �ملوت.

وكان يردد با�ستمر�ر: »�إنني 

مقتنع متاما باأن ال �أحد يفقد 

حريته �إال ب�سبب �سعفه �لذ�تي 

من رموز الحرية
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... م�ستحيل على �أية حكومة، 

�أن  مهما بلغت يف �ال�ستبد�د 

�إال مبو�فقة  تبقى يف �حلكم 

�ملحكومني. �سحيح �أن �مل�ستبد 

كثري� ما ينتزع لنف�سه بالقوة 

�ل�سعب. لكن، حاملا  مو�فقة 

يتجاوز �ملحكومون خوفهم من 

�لطاغية، ينهار حكمه«.

لفل�سفته  ومن هنا، كانت 

�أبعاد  �لن�سال �لاعنفي  يف 

ك��ث��رية ح��ي��ث خ��ا���ش كفاحا 

مرير� �سد �لظلم �الجتماعي 

من جهة، و�سد �ال�ستعمار 

�أخ���رى، وق��د �هتم  من جهة 

ب�سكل خا�ش مب�ساكل �لعمال 

و�لفاحني و�ملنبوذين، ما دفعه 

�إىل �لبدء ب�سيام حتى �ملوت 

�حتجاجا على م�سروع قانون 

يكر�ش �لتمييز يف �النتخابات 

�أرغم  �ل��ذي  �الأم���ر  �سدهم، 

�لزعماء �ل�سيا�سيني و�لدينيني 

�ل��ت��ف��او���ش و�لتو�سل  ع��ل��ى 

�لتي  ب��ون��ا«  »�ت��ف��اق��ي��ة  �إىل 

�لنو�ب  ب��زي��ادة ع��دد  ق�ست 

»�ملنبوذين« و�إلغاء نظام �لتمييز 

�النتخابي.

م�ضرية امللح

ل�سيا�سة  �الآخ���ر  و�مل��ث��ال 

�لاعنف يف �ملقاومة �لذي 

�نتهجها غ��ان��دي متثلت يف 

�لتي كانت  للقو�نني  حتديه 

�مللح  �����س���ت���خ���ر�ج  حت�����س��ر 

�لربيطانية، فقاد  بال�سلطات 

م�سرية �سعبية توجه بها �إىل 

�لبحر ال�ستخر�ج �مللح ُعرفت 

�لتي  �ل�سهرية  �مللح  مب�سرية 

�أوقعت �سلطات �ال�ستعمار يف 

ماأزق، و�أرغمتها على �لدخول 

يف مفاو�سات مت على �أثرها 

�ل��ع�����س��ي��ان، وتو�سل  �إن���ه���اء 

�إىل ح��ل و�سط،  �ل��ط��رف��ان 

وتوقيع »معاهدة دلهي« عام 

.1931
�ضالح املقاطعة

�آمن غاندي باأن �ملقاطعة 

تنظيم �مل�سري�ت �ل�سامتة، 

�ل�سود�ء على  �الأع��ام  ورفع 

�ملباين، وت�سكيل جلان جمع 

�لتربعات لدعم �ملحتاجني 

و�ملت�سررين من �النقطاع عن 

�لعمل. 

تكتيك ن�ضايل

ولكن ملاذ� �ختار غاندي 

�ل�سلمي؟ عن هذ�  �لن�سال 

ي��ج��ي��ب حفيده  �ل�������س���وؤ�ل 

ر�جموهان غاندي قائا: »لقد 

تاأثر جدى كثري� باأفكار �لكاتب 

�الأمريكي د�فيد تورو، �ساحب 

ف��ك��رة »�ل��ع�����س��ي��ان �مل���دين«. 

ومثله، كان يعتقد �أن �ملو�طنني 

لهم �حلق و�لو�جب يف ع�سيان 

�لقو�نني �لا�أخاقية«.

ك��ان غاندي   وبالنتيجة 

�ل�سلمي هو  �لن�سال  �أن  يرى 

�لوحيد  �لن�سايل  �لتكتيك 

�ملحتمل �سد �الإمرب�طورية، 

�أن كل حركة  يعلم  فقد كان 

�لقوة  م�سلحة يف م��و�ج��ه��ة 

�لع�سكرية �لربيطانية ماآلها 

�لف�سل.

�لزعيم �لروحي للهند 

�لهندي  �ل��زع��ي��م  وه���ب 

لن�سر  �ملهامتا غاندي حياته 

�أو  �ل�سلمية  �ملقاومة  �سيا�سة 

�لاعنف و��ستمر على مدى 

�أكر من خم�سني عاما يب�سر 

بها، ويف �سنو�ت حياته �الأخرية 

ب��ال��دف��اع عن  ز�د �هتمامه 

حقوق �الأقلية �مل�سلمة، وتاأمل 

وحزن  باك�ستان،  النف�سال 

�لتي �سهدتها  �لعنف  الأعمال 

�إىل  �لهندو�ش  ك�سمري ودع��ا 

�مل�سلمني مما  �حرت�م حقوق 

�أثار حفيظة بع�ش متع�سبيهم 

�أح��ده��م ر�سا�سات  فاأطلق 

قاتلة عليه �أودت بحياته عن 

عمر ناهز 79 عاما.

�ل��ت��ج��اري��ة ورق���ة ر�ب��ح��ة يف 

�لربيطاين،  �مل�ستعمر  هزمية 

فبد�أ باملن�سوجات وقاد حملة 

مقاطعة �ملاب�ش �مل�ستوردة 

منه من �أجل حترير �القت�ساد 

�أرب���ع  �ل��وط��ن��ي، خم�س�سا 

�ساعات يوميا لين�سج بنف�سه 

ق��م��ا���س��ا ع��ل��ى م��غ��زل يدوي 

للنا�ش،  ق����دوة  ي�����س��ب��ح  ك���ي 

في�ستخدمون ما ت�سنعه �أيديهم 

ب��دال من  ب��د�ئ��ي  م��ن قما�ش 

�لربيطانية  �لب�سائع  �سر�ئهم 

وقد �أف�ست هذه �لطريقة يف 

�إ�سابة �سناعة  �إىل  �لنهاية 

�لن�سيج �الجنليزية يف مقتل.

الأب��ن��اء �سعبه  وب��دع��وت��ه 

م���ا تنتجون،  »ك���ل���و�  ب�����اأن: 

و�ل���ب�������س���و� م����ا ت�سنعون، 

وق��اط��ع��و� ب�سائع �لعدو«، 

�لوطنية  �ل��روح  �ت�سع نطاق 

بينهم فلجاأو� يف مقاطعتهم 

�أ�ساليب كثرية،  �إىل  �ل�سلمية 

��ستخد�م  منها �المتناع عن 

�ملوؤ�س�سات �القت�سادية من 

بنوك و�سركات، و�النقطاع 

�ل��ع��م��ل يف موؤ�س�سات  ع��ن 

�حلكومة �لربيطانية، ومقاطعة 

منا�سباتها و�حتفاالتها، ورد 

م��ا ح�سلو� عليه منها من 

�أو�سمة و�سهاد�ت ومكافاآت، 

وهجر مد�ر�سها ومعاهدها 

وم��ر�ك��زه��ا، ب��االإ���س��اف��ة �إىل 

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 د�ندي، 1930، م�سرية �مللح
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خواطر  ي�ضم  م�ضّوق  كتاب  �ضدر  قليلة  اأ�ضابيع  قبل 

مدينة  يف  ق�ضاها  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  ع��ن  اجن��ل��ي��زي  ���ض��اب 

.1953-1955 ع��ام��ي  ب��ني  فيلكا  وج���زي���رة  ال��ك��وي��ت 

وكتب خواطره يف حوايل 42 ر�ضالة بعث بها اإىل اأهله يف اجنلرتا 

الكويتية  ال�ضخ�ضية  مالمح  بع�ض  الر�ضائل  هذه  وتر�ضم 

من  جانبًا  ت�ضف  كما  عقود،  �ضتة  من  اأكرث  منذ  وعاداتها 

تفا�ضيل املعي�ضة يف جزيرة فيلكا، عالوة على لقاءات كاتبها 

– وتقييمه  �ضيوخها وم�ضوؤوليها  الكويت وبع�ض  مع حاكم 

لعدد من ال�ضخ�ضيات االجنليزية املقيمة يف البالد اآنذاك.

رؤية انجليزية عن الكويت
يف أوائل الخمسينيات

غاف �لكتاب

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

د. طارق عبداهلل فخرالدين

الكتاب والكاتب

�لكت���اب ه���و »ر�سائ���ل من 

 ،»1955 �لكوي���ت 1953 - 

و�لذي �سدر موؤخر�ً يف �إ�سد�رين 

�لعربي���ة  باللغت���ني  منف�سل���ني 

و�الجنليزية عن مركز �لبحوث 

و�لدر��سات �لكويتية.

و�لكات���ب هو بيرت لينهاردت 

�أ�ست���اذ عل���م  �أ�سب���ح  �ل���ذي 

�الأنروبولوجيا بجامعة �أوك�سفورد 

حتى وفاته يف عام 1986.

ترجمــــة

بيرت لينهاردت
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وجاء يف �الإ�سد�رين ت�سدير 

بقل���م رئي����ش �ملرك���ز �الأ�ستاذ 

�لدكتور عبد�هلل يو�سف �لغنيم 

مبين���اً �أهمي���ة �لر�سائ���ل �لتي 

تق���دم »تف�سي���ات دقيقة قد 

ال يعباأ بها �أهل �لباد �أنف�سهم 

لتعودهم عليها، والأنها يف زمنها 

ال متث���ل �أمر�ً غريب���اً ي�ستحق 

�لت�سجيل«.

وي�سيف د. �لغنيم : »ياأتي 

ه���ذ� �لكت���اب �ل���ذي يت�سمن 

جمموعة م���ن �لر�سائ���ل �لتي 

�أر�سله���ا« بيرت لينه���اردت« من 

فيل���كا ليكون و�ح���د�ً من تلك 

�مل�سادر �لت���ي ميكن �العتماد 

عليه���ا يف معرف���ة جان���ب من 

�حلياة �الجتماعية يف �لكويت، 

ويف جزي���رة فيل���كا على وجه 

�لتحديد«.

كما يت�سمن �لكتاب مقدمة 

م�ستفي�س���ة ملحق���ق �لر�سائ���ل 

�أحم���د  �لدكت���ور  وحمرره���ا 

�ل�ساه���ي �الأ�ست���اذ يف جامعة 

�وك�سف���ورد و�لذي بني �هتمام 

لينه���اردت بالكويت من خال 

كتابه »وجهات متباينة : �لكويت 

يف خم�سينيات �لقرن �لع�سرين 

جمتم���ع يف دو�م���ة �لتغي���ري«، 

وكذلك من خال �لتو��سل مع 

�لط���اب �لكويتيني يف جامعة 

�وك�سف���ورد يف �أو�ئل �ستينيات 

�لقرن �لع�سرين وكان من بينهم 

�ملرحوم عبد�لعزيز �ل�سرعاوي، 

و�ملرح���وم جا�س���م �حلمي�سي، 

�إىل جان���ب عب���د�هلل �لنيباري 

�أمد �هلل يف عمره.

وقب���ل ذل���ك، يف بد�ي���ات 

�لق���رن،  خم�سيني���ات ذل���ك 

تع���رف لينه���اردت يف �جنلرت� 

عل���ى كل م���ن �ملرح���وم حامد 

عبد�ل�سام �سعي���ب و�ملرحوم 

جا�سم �لقطامي.

�أم���ا يف �أثن���اء وج���وده يف 

�لكوي���ت، فلق���د تع���رف عل���ى 

ع���دد كب���ري م���ن �ل�سخ�سيات 

�سملت نطاقاً و��سعاً من �أطياف 

�ملجتمع، �بتد�ًء بحاكم �لكويت 

�الأمري �لر�حل �ل�سيخ عبد�هلل 

�ل�سامل �ل�سباح و�إنتهاًء ب�سيادي 

�الأ�سم���اك �لب�سطاء يف جزيرة 

فيل���كا وتعك����ش ر�سائل���ه عمق 

مودته للكويت و�سعبها.

� � مقابلته لل�ضيخ عبداهلل 

ال�ضامل

يف �أخ���ر �سهر يناير1954 

كت���ب بي���رت ر�سال���ة �إىل �أخيه 

غودفري يخربه فيها �أنه قابل 

يف �سب���اح ذلك �لي���وم �ل�سيخ 

عب���د�هلل �ل�سامل ولقد رتب له 

هذه �ملقابلة �بن �حلاكم �ل�سيخ 

خالد �لعبد�هلل �ل�سامل. وي�سف 

بيرت هذ� �للقاء :« يف �سبيحة 

ه���ذ� �ليوم ذهب���ت �إىل مكتب 

عبد�ل�سام �سعيب ) مدير �إد�رة 

�جلمارك و�ملو�ينء( �لذي �ت�سل 

هاتفياً ب�سكرتري �حلاكم وذكر 

له عن وج���ود طالب �جنليزي 

�سدي���ق �ل�سي���خ خالد ويرغب 

يف مقابلة �حلاكم وبعد ن�سف 

�ساعة ذهبنا، ومررنا بعدد من 

�حلر��ش �لذين يحملون �لبنادق 

ذ�ت �حل���ر�ب �ملنت�سبة، وهي 

بالطبع لي�ست الأغر��ش �لزينة 

�لبحتة.وجل�سنا يف �لردهة لوقت 

ق�سري، ثم دخلنا غرفة �سغرية 

كان �حلاكم يجل�ش فيها وحيد�ً 

خل���ف مكتب���ه. ولق���د �أم�سينا 

نحو خم�ش دقائق معه، �سربنا 

خاله���ا �لقه���وة ث���م غادرنا.« 

ويف ر�سال���ة �أخ���رى يذكر بيرت 

�أن���ه قاب���ل �سيخ �لكوي���ت ملدة 

خم�ش دقائق تقريب���اً، وتبادال 

حديث���اً ق�س���ري�ً ح���ول جزيرة 

فيلج���ة و�الأ�سم���اك. وي�سيف 

بيرت �أن »�ل�سيخ كان �سخ�سية 

لطيفة جد�ً. ولقد حظيت بلقاء 

خا�ش معه، ويبدو �أن هذ� �لنوع 

من �للق���اء�ت يفوق يف �أهميته 

�ملتميزة تلك �للقاء�ت �لتي تتم 

معه يف جمل�سه �لعمومي«.

� � بيرت يف فيلكا 

كان���ت  �لب�ساط���ة  وبه���ذه 

جت���ري �الأمور يف ف���رتة �أو�ئل 

�خلم�سيني���ات، وهي �لب�ساطة 

�لتي �سدت لينهاردت لدر��سة 

�ملجتم���ع �لكويت���ي. ولقد �أر�د 

�أن ينعزل يف جزيرة فيلكا لكي 

يتعلم �للغة �لعربية، ومكث فيها 

حو�يل ثاث���ة �سه���ور، و�سف 

خالها حياته هناك، و�ختاطة 

»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

تفصيات دقيقة ول��ق��اءات م��ع ِع��ْل��ي��ة ال��ق��وم وم��ق��اب��ات م��ع اث��ن��ني م��ن ح��ك��ام الكويت

)2017 يونيو   - )مايو   89 الغرسة  41



باأه���ل �جلزي���رة. وه���و يحكي 

ق�سة حدث���ت يف جمل�ش �أمري 

فيلكا �ل�سيد �أحمد علي �خللف 

�لذي كان يحل م�سكلة �سغرية 

ن�ساأت بني بع�ش �ملدر�سني وهو 

جال�ش وبا�سم بهدوء، �إذ �إنه مل 

يتمك���ن �أن ي�ستخل�ش �أي �سيء 

من �أط���ر�ف �جلدل �لثائر من 

حول���ه، وحتلى بال�سرب �إىل �أن 

��ستنفد �ملتخا�سمون طاقتهم، 

ثم قال لهم �إنه عندما كان عمه 

�أمري�ً للجزيرة تخا�سم مع �أحد 

�ل�سيادي���ن، وذهب���ا �إىل �سيخ 

�لكويت لت�سوية �مل�ساألة، يومها 

ق���ال �سيخ �لكوي���ت لاأمري �إن 

وجوده يف �جلزيرة كان بغر�ش 

حكمها، و�أن و�جبه يفر�ش عليه 

�أن يكون عل���ى وفاق مع �أهلها 

ولي�ش خما�سمتهم.

و�سل بي���رت لينهاردت �إىل 

�لكويت يف �أو�ئل �سهر نوفمرب 

1953 – وكان يف ريعان �سبابه، 
بهدف ق�ساء بع�ش �لوقت الإجر�ء 

�أبحاثه �الأنروبولوجية �مليد�نية 

�ملطلوب���ة ال�ستكم���ال در��ساته 

�لعلي���ا يف جامع���ة �أوك�سفورد 

– وهو ي�سف م�ساهد�ته لدى 
و�سوله من �جنلرت� عن طريق 

�ل���رب قادماً من �لب�سرة، حيث 

يذكر : »وجدت �أمامي مبا�سرة 

�أعم���ال تطوير �ملدينة �جلارية 

على قدم و�س���اق خارج �ل�سور 

كم���ا �سادف���ت جمموعات من 

�لعم���ال يف �سي���ار�ت �للوري، 

و�ساهدت �الأنابيب و�لعو�ر�ش 

�حلديدي���ة و�لكبائن �ل�سغرية 

�لبائ�سة �مل�سنوعة من �خلو�ش 

و�ملخ�س�سة الإيو�ء �لعمال �لذين 

و�سلو� �إىل �لكويت من كل مكان 

يف �ل�سرق« .

وبع���د �أن �سك���ن يف فندق 

�سريي���ن يف �ل�س���ارع �جلدي���د 

)حاليا : �سارع عبد�هلل �ل�سامل( 

لفرتة ق�سرية �جته �إىل جزيرة 

فيلكا و��ستاأجر فيها بيتاً ووجد 

له طباخ���اً من �أه���ل �جلزيرة 

��سمه �أحمد، وكان يذهب �إىل 

�أح���د م�ساجده���ا يف �ل�سباح 

�لباك���ر م���ن كل ي���وم حل�سور 

در����ش دين���ي باللغ���ة �لعربية، 

كما �أنه �ختلط باأهل �جلزيرة، 

�لذين �أكرمو� وفادته و�ساركهم 

م�سر�تهم و�أحز�نهم، وكتب عن 

تفاعله معهم.

حماورات يف »االأرواح«

ويب���دو �أن »�أحم���د« طباخ 

بيرت لينه���اردت – كان ي�سرح 

لبيرت �أنه خب���ري يف »�الأرو�ح«، 

مما حفز �هتم���ام بيرت بحكم 

تخ�س�س���ه �الأنروبولوج���ي، 

فكانت جتري بينهما مناق�سات 

تت�س���م بالطر�ف���ة دونه���ا بيرت 

يف ر�سائل���ه، ومنه���ا �أن �أحمد 

��ستقب���ل �أح���د �أ�سدقائه ود�ر 

بينهم���ا حدي���ث طوي���ل �نتهى 

�ل�سدي���ق و�نتحابه.  ب�سج���ود 

وبعد �ن�سر�فه ت�ساءل بيرت عما 

جرى، فقال له �أحمد �إن �لرجل 

كان مري�ساً و�أن قلبه كان معتًا، 

كما �أن �ل�سيطان يعبث بعقله. 

ف�ساأله بي���رت عن �ل�سبب �لذي 

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

ترجمــــة

�سور من �لكويت �لقدمية
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جعله يعتقد �أن قلب �لرجل كان 

معت���ًا، �إن كان و�قع �الأمر �أن 

�ل�سيطان كان يعبث يف دماغه. 

رد �أحمد �أن »�الأمر �سيان، فاإذ� 

كان قلب���ه معافًى فاإنه �سيكون 

معافًى �أي�س���اً ولكن �ل�سيطان 

ق���د دخ���ل �إىل قلبه ث���م �نتقل 

�إىل عقله«!.

وعلى هذ� �ملن���و�ل، تبادل 

بي���رت �لكثري من �ملحاور�ت مع 

طباخه ح���ول مو�سوع �الأرو�ح 

و�أنو�عه���ا وكيفية �لتخل�ش من 

تاأثريه���ا. وين�س���ب بيرت جلوء 

�لنا�ش يف �جلزيرة �إىل �العتقاد 

باأن م�ساكلهم نابعة من ت�سلط 

�الأرو�ح عليه���م ما هو يف و�قع 

�الأمر �إال �لهروب من �لت�سريح 

مب�ساكله���م �لعائلي���ة، الأنه من 

»�لعيب« �حلديث عنها.

وهكذ� يرينا بيرت لينهاردت 

جانباً غري مدون من معتقد�ت 

بع����ش �أه���ل فيل���كا ب���االأرو�ح 

و�خلر�ف���ات، كم���ا �أن ر�سائله 

على وجه �الإجم���ال ت�سور يف 

لقطات متفرقة طرق �ملعي�سة 

يف جمتم���ع كان مبتعد�ً �آنذ�ك 

عن �لتطوير �ملت�سارع �لذي كان 

�سائد�ً يف بقية �أنحاء �لكويت.

ال�ضرق والغرب على رمال 

الكويت

�ل���ودودة  وب�سخ�سيت���ه 

وب�سريته �لنافذة، ��ستطاع �أن 

يتغلغ���ل �إىل خمتلف �جلو�نب 

جمتم���ع  يف  �الجتماعي���ة 

�لكوي���ت يف زم���ن بد�ي���ات 

نه�سته �حلديثة، فا�ستطاع �أن 

ير�سم لوحات متفرقة بكلمات 

معربة ع���ن �جلان���ب �لكويتي 

و�جلان���ب �لغرب���ي �لذين كانا 

يعي�س���ان على نف�ش �الأر�ش يف 

جمتمعني حمكومني باالنعز�ل 

ع���ن بع�سهما بحك���م توجهات 

مر�سومة بدقة.

�لكولوني���ل  وه���و ي�س���ور 

ديك�س���ون �سمن �إط���ار �ساخر 

�إذ يق���ول : »فع���ًا �إن ه���وؤالء 

�لغربيني �ملت�سبهني بال�سرقيني 

يبدون �أكر غر�بة من �ل�سرقيني 

�ملت�سبهني بالغربيني«.

بع���د ق�س���اء ف���رتة تقارب 

�أربعة �سهور متنقًا بني مدينة 

�لكويت وحمل �إقامته يف فيلكا، 

غ���ادر لينه���اردت �لكوي���ت يف 

�أو�خ���ر فرب�ي���ر 1954 وذهب 

�إىل �إم���ار�ت �خللي���ج، ولكن���ه 

عاد منها لزي���ارة �لكويت مرة 

�أخ���رى حي���ث مك���ث فيها من 

�الأ�سبوع �لثاين من �سهر يونية 

1955 وغادره���ا بعد �سهرين. 
ويف هذه �لزيارة �لثانية ي�سف 

�لكويت: »وحيث �إنني جئت من 

م�سيخ���ات �ل�ساحل �ملت�سالح، 

فاإنن���ي �أجد هذ� �مل���كان �أكر 

مث���ار�ً للعجب م���ن ذي قبل«. 

وهو ي�سف مدينة �الأحمدي ب� 

»مركز �لكوي���ت �لنفطي، وهو 

�مل���كان �لذي �أ�سميت���ه د�ئماً ب� 

�ملع�سك���ر �لربيط���اين ب�سب���ب 

طبيعت���ه �ملتمي���زة. كم���ا �أن���ه 

و�سف �سم���و �الأم���ري �لر�حل 

�ل�سي���خ جاب���ر �الأحمد �جلابر 

�ل�سباح – و�ل���ذي كان �آنذ�ك 

رئي�س���اً لاأمن �لعام يف منطقة 

�الأحمدي باأنه حر�ش على تعلم 

�للغة �الجنليزي���ة و�أنه �لرجل 

�لغربي �لثاين �لذي ذكر له �أن 

�لبدو يتمتعون بالذكاء، و�أن �أول 

من �أخربه بذلك هو �ل�سيخ ز�يد 

بن �سلطان �آل نهيان.

وبالطب���ع ت�ستمل �لر�سائل 

عل���ى تفا�سي���ل كث���رية مثرية 

لاهتم���ام، ال يت�س���ع ل�سردها 

هذ� �ملقام ولكنها يف جمموعها 

ت�س���كل �سجًا �سيق���اَ يربز لنا 

�سور�ً كادت �أن تن�سى يف خ�سم 

�لتط���ور �لهائل �ل���ذي �سهدته 

�لكوي���ت منذ �أك���ر من ن�سف 

قرن، كل ذلك باأ�سلوب �سل�ش ال 

يخلو من �لظر�فة و�لفطنة.

كت���اب »ر�سائ���ل �لكوي���ت« 

مو�سوم بدقة ماحظات موؤلفه 

�لدكتور بيرت لينهاردت ومعزز 

ب�سروحات تعك�ش �جلهد �لدوؤوب 

ملحرر وحمقق �لكتاب د. �أحمد 

�ل�ساهي وهي �ل�سروحات �لتي 

تب���ني �أبعاد وخلفي���ات �الأفكار 

�لت���ي حتتويه���ا �لر�سائل، �إىل 

و�لتنويهات  �لتعليق���ات  جانب 

�لتي بذل فيها مرتجم �لكتاب 

– وه���و كات���ب ه���ذه �ل�سطور 
– كل جه���د ممك���ن ال�ستكمال 
�ل�سورة �ملحلية لاإ�سار�ت �لتي 

وردت يف ر�سائل لينهاردت �سو�ء 

بالتلميح �أو �لت�سريح.

وهو كتاب ي�ستحق �الطاع 

عليه بعد �أن قام مركز �لبحوث 

و�لدر��س���ات �لكويتية م�سكور�ً 

بن�س���ره باللغت���ني �الجنليزي���ة 

�لفر�س���ة  و�لعربي���ة الإتاح���ة 

لقطاع و��سع من �لقر�ء للتعرف 

عل���ى �أو�س���اع �لكويت يف زمن 

كانت ت�ستعد فيه للحاق بركب 

�حلد�ثة.

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 
للعجب«  م��ث��ي��ر  »م���ك���ان  ب���� 
وأشاد بذكاء البدو وسمى 
مركز  األح����م����دي  م��دي��ن��ة 
ال������ك������وي������ت »ال�����ن�����ف�����ط�����ي«

بيرت لينهاردت على �ساحل �خلليج
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�أ�سرة »�خلالد« �لكرمية، منها 

م���ن   26 ر�سال���ة موؤرخ���ة يف 

رجب 1333ه� - )9 من يونيو 

1915م(، وه���ي موجه���ة �إىل 
�ملرحوم فه���د �خلالد و�إخو�نه 

ومن �لتاج���ر �ملعروف �ملرحوم 

عبد �للطيف �لعبد �لرز�ق يف 

بومب���ي، يخربه فيه���ا �أن حال 

ة �لتجارة  �ل�سوق و�ق���ف، وِهَمّ

فات���رة، و�أنه ال يظن �أن �ل�سوق 

�سيك���ون يف حت�س���ن ماد�م���ت 

�حل���رب قائم���ة، وه���و يق�سد 

�حلرب �لعاملية �الأوىل.

كم���ا و�سلت م���ن �لبحرين 

�ملرك���ز �لث���اين ل�س���وق �للوؤلوؤ 

يف �ل�س���رق ر�سالت���ان من عبد 

�ضوق اللوؤلوؤ

يف �ملبح���ث �الأول يتحدث 

�ملوؤلف عن �أن مدينة »بومبي« 

يف �لهند كانت من �ملر�كز �ملهمة 

لتجارة �للوؤلوؤ، وكان جتار �للوؤلوؤ 

من �لكويت و�لبحرين وغريهما 

م���ن دول �خللي���ج يعر�س���ون 

حم�سولهم من �لاآلئ يف تلك 

ها طو�ئف من  �ل�سوق �لتي توؤَمّ

جتار �لعامل للح�سول على هذ� 

�جلوهر �لثم���ني. غري �أن تلك 

�لتجارة كانت تتعر�ش لفرت�ت 

م���ن �لك�ساد، نتيج���ة �حلروب 

�أو �الأمر�����ش. ويدل���ل �ملوؤلف 

على ذل���ك بذكر جمموعة من 

�لر�سائ���ل وج���دت ب���ني وثائق 

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 
بضاعتهم ل��ع��رض  ال��ع��رب��ي 

وثائق
من عرص اللــؤلـؤ

اهلل  عبد  للدكتور  اللوؤلوؤ«  ع�ضر  من  »وثائق  بعنوان  كتاب  �ضدر 

يف  يقع  الكويتية  والدرا�ضات  البحوث  مركز  عن  الغنيم،  يو�ضف 

املتو�ضط،  القطع  من  �ضفحة  وت�ضعني  وخم�ٍض  مائة  )195���ض( 

مقا�ض )22�ضم × 22(، يحتوي الكتاب على �ضبعة مباحث ومقدمة 

يبني فيها املوؤلف مدى اهتمامه بكل ما يتعلق مبو�ضوع »الغو�ض 

على اللوؤلوؤ يف الكويت ومنطقة اخلليج العربي بوجه عام.

العاملية  احلرب  بعد  اللوؤلوؤ  �ضوق  فهي:  الكتاب،  مو�ضوعات  اأما 

التجاري،  الرا�ضد  عثمان  �ضالح  مكتب   – جتارية  ريادة  االأوىل، 

حا�ضل بيع اللوؤلوؤ ملو�ضم 1933م، �ضفحة من تاريخ الغو�ض على 

اللوؤلوؤ يف البحرين، كتابان نادران يف ح�ضاب اأوزان اللوؤلوؤ، الغو�ض 

املطريي.  هالل  اللوؤلوؤ:  وتاجر  العربي،  اخلليج  يف  اللوؤلوؤ  على 

وقانون  اللوؤلوؤ،  مغا�ضات  خرائط  وتت�ضمن  الكتاب،  مالحق  ثم 

وفيها:  والفهار�ض،  الدارجة،  واالألفاظ  وامل�ضطلحات  الغو�ض، 

عر�ض  يلي  وفيما  واملراجع.  امل�ضادر  وقائمة  واالأماكن،  االأعالم، 

وحتليل الأهم م�ضامني الكتاب.

عرض وحتليل 
السيد املخزجني

قراءة
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�لرحم���ن ب���ن حمم���د �لزياين 

وعلي بن �إبر�هيم �لزياين، �إىل 

فه���د �خلال���د و�إخو�نه )حمد 

�خلالد( �الأوىل بتاريخ 10 من 

�ملح���رم 1337ه���� - 16 م���ن 

�أكتوبر 1918م، و�لثانية بتاريخ 

26 من �ملحرم 1337ه� )1 من 
نوفمرب 1918م( ت�سري�ن �إىل 

�أن �أح���و�ل �ل�سوق لي�ست على 

ما ير�م، ب�سبب )تف�سي مر�ش 

���ى يف بومب���ي و�س���ورت،  �حُلَمّ

و�لت���ي �أدت �إىل ت�ست���ت جتار 

�للوؤلوؤ يف �أنحاء �لهند، وقد �أدت 

هذه �لظروف )�حلرب و�ملر�ش( 

وحتكم حفنة من �لتجار �لهنود 

و�الأوربي���ني يف ه���ذه �لتجارة، 

ف�سًا عن ظهور �للوؤلوؤ �لياباين 

�مل���زروع )�أي �ملُ�سنَّع( �أدى �إىل 

��سطر�ب �أ�سو�ق �للوؤلوؤ �لطبيعي 

)�الأ�سل���ي( يف �لهند، مما دعا 

جتار �لكويت و�خلليج ملحاولة 

�لو�سول �إىل �الأ�سو�ق �لرئي�سة 

له���ذه �لتجارة يف �لع���امل. �أما 

ر�سائل �ملرحوم �سالح �لعثمان 

�لر��سد، فق���د فتحت �لطريق 

�أم���ام ع���دد م���ن جت���ار �للوؤلوؤ 

�إىل �لذه���اب لباري�ش وعر�ش 

حم�سولهم من �للوؤلوؤ.

م���ن  �لثال���ث  �ملبح���ث  يف 

�لكتاب ]حا�سل بيع �للوؤلوؤ ملو�سم 

1933م ي�ستعر�ش �ملوؤلف بع�ش 
�لر�سائ���ل �لتي تناول���ت �أخبار 

�سوق �للوؤل���وؤ، وحجم عائد�ت 

مو�سم �لغو�ش، وجميعها تعود 

�إىل �سه���ر جم���ادي �الأوىل من 

عام 1352ه� )1933م(، وقد 

كت���ب �ل�سيد هال بن فجحان 

�ملطريي م���ن ب�ستانه مبنطقة 

�للقطة يف جنوب �لعر�ق ر�سالة 

�إىل �ل�سي���د حم���د �خلالد يف 

�لكوي���ت – و�الثن���ان من كبار 

�لكويتيني  �لطو��سني )�لتجار( 

– يفيده �أنه قد ��ستلم ر�سالته، 

باأخب���ار  وكان �س���روره كب���ري�ً 

�لغو��س���ني وحم�سوله���م م���ن 

�للوؤلوؤ، ويدعو �هلل �أن يح�سلو� 

عل���ى �ملزيد، فمو�س���م �لغو�ش 

مل ينت���ه بعد. ويف 23 جمادي 

1352ه���� )13 م���ن  �الأوىل 

�سبتمرب 1933م( كتب �ل�سيد 

حمد �خلال���د �خل�سري ر�سالة 

�إىل �بن �أخيه )علي فهد �خلالد 

�خل�سري( �لذي كان يف �لب�سرة 

يتاب���ع �الإ�س���ر�ف عل���ى مز�رع 

�لتمور �خلا�سة بعائلته، وفيها 

يخربه باآخ���ر ما مت بخ�سو�ش 

جت���ارة عائلة �خلال���د �ملتعلقة 

بتموي���ل �سف���ن �لغو����ش على 

�للوؤل���وؤ، وم���ا مت حت�سيل���ه من 

الآلئ وما مت بيعه منها.

ب���اع  �ملر�غ���ي  فالنوخ���ذة 

�للوؤلوؤ �لذي ح�سل عليه بقيمة 

7050 روبية، و�بن ياقوت مببلغ 
2600، و�ب���ن وني���ان 2300 
روبية، و�لب���وم )�ملركب( �لذي 

كان بقيادة �لنوخذة �بن �سمحان 

كان حا�سل بيعه 2650 روبية. 

هذ� بخ�سو�ش خ�سب �أو �سفن 

�لغو�ش �لتابعة )�أو �ململوكة( من 

قبل عائلة �خلالد.

غ���ري �أن ه���ذه �لر�سالة ال 

تكتفي بذكر ه���ذه �ل�سفن، بل 

تتعد�ه���ا �إىل ذكر �سفن �أخرى 

لتجار �آخرين فالنوخذة م�ساعد 

)رمبا �لبدر( كان حا�سل بيعه 

�أعل���ى من غريه م���ن �لنو�خذة 

مث���ل �ب���ن ر��سد و�ب���ن ياقوت 

و�لعماين وبوقماز، كذلك تذكر 

هذه �لر�سالة �أن �سنبوك �لتاجر 

�سمان بن علي �آل �سيف قد باع 

لوؤلوؤ�ً مببلغ 5000 روبية، و�أن 

حممد ثنيان �لغامن )وهو تاجر 

�سفن �سر�عي يف �الأ�سل(، كان 

حا�س���ل بيع �سفينته )�خلا�سة 

بالغو����ش من نوع بوم �لغو�ش( 

هو 4800 روبي���ة، كذلك كان 

حا�س���ل ب���وم �ل�سق���ر للغو�ش 

5000 روبي���ة، �أما �أقل �ل�سفن 
بيعاً للوؤلوؤ يف ذلك �لعام فعلمه 

عن���د �هلل )كما يذك���ر �لتاجر 

حمد �خلالد(.

�لتاج���ر حم���د  وي�سي���ف 

)البن �أخي���ه علي( �أن )�لد�نة( 

�أو �جلوهرة �لتي تخ�ش عائلته، 

و�ملودعة لدى خالد يف �لبحرين، 

قد مت عر�سها على تاجر �للوؤلوؤ 

حممد علي زينل – �أحد �أعيان 

�لع���رب يف بومب���ي – حيث مت 

�إر�سالها عن طريق �لطائرة �إىل 

�لهن���د، وحني ت�سل ر�سالة من 

خالد بخ�سو�ش هذه �جلوهرة، 

اخل�������ال�������د، ال�����ع�����ب�����دال�����رزاق، 
ال�������راش�������د، ه�������ال ف���ج���ح���ان 
املطيري، املراغي، الوينان، 
ال�������س�������م�������ح�������ان، اخل�����ض�����ي�����ر، 
م����ن  س�������ي�������ف  آل  ش��������م��������ان 
أش����ه����ر ال���ش���خ���ص���ي���ات ال���ت���ي 
اش����ت����ه����رت ب����ت����ج����ارة ال���ل���ؤل���ؤ 
من  الزياني  إل��ى  باإلضافة 
ال��ب��ح��ري��ن وزي��ن��ل م��ن قطر

قراءة
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ف�سوف يبعث �إليه يخربه، ويف 

هذ� تاأكيد على �أن بومبي كانت 

�أ�سهر �أ�سو�ق �للوؤلوؤ يف �ملحيط 

�لهندي، تليها �لبحرين يف هذ� 

�ملجال.

ه���ذ� ما تعر�س���ت له هذه 

�لر�سالة بخ�سو�ش جتارة �للوؤلوؤ 

�آن���ذ�ك، ولكن لي����ش كل ما يف 

ه���ذه �لر�سالة م���ن �أخبار، بل 

هن���اك »�أ�سغال« �أخرى خا�سة 

يتطرق �إليها يف مثل هذ� �لنوع 

من �لر�سائل، لذ� جند �أن �لتاجر 

حمد �خلالد ي�سيف يف ر�سالته 

هذه خماطباً �بن �أخيه علي باأن 

»�سغلك ما يحتاج نعرفك عنه«، 

وي�سيف باأن �حلا�سر يرى ما ال 

يرى �لغائب، وهذ� من �الأقو�ل 

�ملاأثورة عند �لكويتيني يف ذلك 

�لزمن، �أي �أن �ملوجود يف �مليد�ن 

يعرف �الأمور ب�سورة �أف�سل من 

�لبعيد عنه.

وال ين�س���ى �لتاج���ر حم���د 

�خلالد يف ر�سالته هذه تو�سية 

�بن �أخي���ه باأال ين�س���ى �لهدية 

�ل�سنوي���ة �لتي تقدمه���ا عائلة 

�خلالد لل�سي���وخ ولغريهم من 

�الأ�سدق���اء، و�ملكون���ة من عدة 

�أكيا�ش من متر �لربحي �مل�سهورة 

من مز�رع �لنخيل �خلا�سة بهذه 

�لعائلة على �سفة �سط �لعرب 

�لغربية.

ولقد م�سى على كتابة هذه 

�لر�سالة 85 عام���اً، ومع ذلك 

فه���ي تنب�ش باحلي���اة وبتاريخ 

هذ� �جل���زء من �لع���امل �لذي 

كان ن�ساط �لغو�ش على �للوؤلوؤ 

�أهم عمل قام به �أهله �لب�سطاء 

�لطيبون، قبل �أن يق�سي عليه 

�لبرتول �إىل �الأبد.

الغو�ض على اللوؤلوؤ يف 

اخلليج العربي

يف �ملبح���ث �ل�ساد����ش من 

�لكت���اب ]�لغو�ش عل���ى �للوؤلوؤ 

يف �خلليج �لعربي ي�سري �ملوؤلف 

-Pi  �إىل مقال ن�س���ر مبجلة

ture Post �الإجنليزي���ة يف 
عددها �ل�س���ادر يف 10 يونيو 

1939م، وهو للمتجول �الأملاين 
 A.( أوغ�س���ت رلين���دت� د. 

Rlindt( �ل���ذي ز�ر �لكوي���ت 
يف 29 يونيو 1937م، وقد كتب 

يف رحلته بني �لكويت و�لبحرين 

للمجلة  ��ستطاعني م�سورين 

�ملذكورة، �أولهم���ا عن �لتعامل 

�لتج���اري يف �لكوي���ت، و�سف 

فيه �أ�سلوب �لبيع و�ل�سر�ء من 

خال عاقته بعدد من �لتجار، 

منهم �لتاجر فهد عبد �للطيف 

�لف���وز�ن، وقد تكلم هناك عن 

�أهمي���ة �لكويت كمنفذ جتاري 

مه���م، ون�س���اط جت���ار �لكويت 

يف �لهن���د و�سرق���ي �أفريقي���ا، 

باالإ�ساف���ة �إىل و�سفه للمدينة 

وع���اد�ت �أهلها باإيجاز. كذلك 

ن�سر ��ستطاعاً �آخر، خ�س�سه 

للحديث عن �لغو�ش على �للوؤلوؤ 

يف �خلليج �لعربي، و�أي�ساً ن�سر 

��ستطاع���اً �أخ���ري�ً ع���ن مهنة 

�لغو�ش على �للوؤلوؤ، وقد ترجمه 

د. عب���د �هلل �لغني���م – موؤلف 

�لكتاب – ون�سره هنا باعتباره 

وثيقة ال تقل �أهمية عن �لوثائق 

�الأهلية �ملحلية �لتي عر�ش لها 

يف مباح���ث ه���ذ� �لكتاب )�ش 

98 - 104 من �لكتاب(.
�ضفحة من تاريخ الغو�ض 

على اللوؤلوؤ يف البحرين

حتت هذ� �لعنو�ن، عر�ش 

�ملوؤلف لهذه �ل�سفحة من تاريخ 

�لغو�ش على �للوؤلوؤ يف �لبحرين 

ر�سال���ة موجه���ة الآل �خلال���د 

بالكويت، حيث �أو�سح �أن حرفة 

�لغو�ش على �للوؤلوؤ يف �خلليج 

�لعربي م���ن �أق���دم �ملهن �لتي 

مار�سها �أبناء هذه �ملنطقة، وقد 

�أمكن �لعثور على �آثار تلك �ملهنة 

يف خمتل���ف �ملو�قع �الأثرية يف 

�خلليج. كما �أن �سعر�ء �لع�سر 

�جلاهلي و�سدر �الإ�سام �سجلو� 

معان���اة �لغو�����ش وم���ا ياقيه 

م���ن م�ساق يف �سبيل �حل�سول 

على ذلك �ملعدن �لنفي�ش، ومن 

�أب���رز هوؤالء �مل�سّي���ب بن َعلَ�ش 

�ل���ذي و�س���ف �لغو��ش بقوله: 

»وال تقت�س���ر معان���اة �لغو��ش 

�أو �لعامل���ني به���ذه �ملهنة على 

�ملتاعب �لتي يو�جهونها طو�ل 

�أ�سه���ر �ل�سي���ف �لت���ي يتم يف 

�أثنائه���ا �لغو����ش، حيث �حلر 

وقلة �لغ���ذ�ء و�لعمل �ملتو��سل 

�ملمتد من �سروق �ل�سم�ش �إىل 

غروبها، �إ�سافة �إىل ما يتعر�ش 

له �لغو��ش من �أمر��ش �لبحر 

و�أخطاره �ملختلف���ة«. كل ذلك 

�أم���ًا يف �حل�سول على رغيبة 

�لده���ر �لتي م���ن يبيعها ينعم 

القطامي  لعيسى  اجل��ي��ب«  لوضع  عيب  ك��ل  م��ن  »اخل��ال��ص 
م����ن ال���ك���وي���ت، و»م���خ���ت���ص���ر دف���ت���ر ح���س���اب ال���ل���ؤل���ؤ« حملمد 
ال��ه��داي��ة اجلنية  امل��رزوق��ي )1906( م��ن ق��ط��ر، و»ب���اك���ورة 
ل��ت��ام��ذة امل������دارس االب���ت���دائ���ي���ة« ل��ل��م��ؤل��ف ح��م��د ب���ن علي 
اللؤلؤ أوزان  ح��س��اب  ك��ت��ب  أش��ه��ر  ال��ب��ح��ري��ن،  م���ن  ال��ع��م��ران 

قراءة
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بالعي�ش �لرغيد، بل �إن �ملعاناة 

�حلقيقية تتمثل يف ذلك �لنظام 

�ل���ذي يظل �لغو�����ش مبوجبه 

للنوخ���ذة �أو ل�ساحب  �أ�س���ري�ً 

�ل�سفينة، فه���و ي�ستدين منهما 

ل�سد�د حاجاته �ملعي�سية، �أمًا 

يف �لعثور على الآلئ قد تفي�ش 

علي���ه باخلري �لوف���ري �أو على 

�الأقل تعو�ش ذلك �لديْن. ولكن 

هيئات له ذلك، فما يكون �لفوز 

بالاآلئ �لغالي���ة �إال لقلة قليلة 

من �ل�سفن، �أما �أغلب �لغو��سني 

فاإنه���م يع���ودون بخف���ّي حنني 

فترت�كم �لديون عليهم للتاجر 

�أو ل�ساحب �ل�سفينة، بل �إن تلك 

�لديون كانت يف �أول �الأمر تنتقل 

�إىل �الأبن���اء، في�سبحون �أ�سبه 

بالعبي���د �لذي���ن ال ي�ستطيعون 

فكاكاً من �سيدهم.

وقد ت�ساعف���ت �مل�سكات 

بني �لتجار �أو �أ�سحاب �ل�سفن 

و�لبحارة، وبخا�سة بعد ظهور 

�للوؤلوؤ �مل�ستزرع يف �ليابان وما 

�سبب���ه ذلك م���ن �نخفا�ش يف 

�أ�سعار �للوؤل���وؤ �لطبيعي، فاأدى 

�نخفا����ش دخ���ول  �إىل  ذل���ك 

�لتجار، مما �أدى �إىل ت�سددهم 

يف �لتعام���ل م���ع �لغو��س���ني، 

وترت���ب عل���ى هذ� كل���ه ن�سوء 

بع�ش �لنز�عات بني �لطرفني. 

وقد �نتهت تلك �لنز�عات �إىل 

�سيء من �لتنظيم ل�سالح بحارة 

�لغو�ش )غا�سة و�سيوبا(، ولعل 

من �أهم �ملكا�سب �لتي حتققت 

لهم ه���و �سقوط �لدي���ن بوفاة 

�ساحبه، فلم يعد يورث كما كان 

�الأمر عليه �سابقاً. وقد حدث 

ه���ذ� يف �لبحري���ن كما حدث 

يف �لكوي���ت من خ���ال قانون 

�لغو����ش �لذي �س���در يف عام 

1940م، وم���ن �سمن �ملكا�سب 
�لبحري���ن  �لت���ي حتقق���ت يف 

�إن�س���اء مكاتب ر�سمي���ة تنظم 

عملية �لديْن وتنت�سف لبحارة 

�لغو�ش ممن يريد بهم �ل�سرر 

وللتدليل على ذلك �أورد �ملوؤلف 

وثيقة ت�سجل حادثة من حو�دث 

�لن���ز�ع يف �أو�خر �لع�سرينيات 

من �لقرن �ملا�سي، وهي عبارة 

ع���ن ر�سالة موؤرخة يف 29 من 

جم���ادي �لث���اين 1345ه� )4 

م���ن يناي���ر 1927م( بعث بها 

عل���ي بن �إبر�هيم �لزياين �أحد 

جت���ار �لبحرين �مل�سهورين �إىل 

�ل�سي���د فهد �خلال���د و�إخو�نه 

م���ن جتار �لكوي���ت �ملعروفني، 

وت�سف �لر�سالة هجوم بحارة 

�لغو�ش على �الأ�سو�ق يف �ملحرق 

و�ملنامة و�سلبهم �ملوؤن �لغذ�ئية 

من �ملحات وتقطيعهم �لدفاتر 

وغريها م���ن �ملكاتب �لكبرية، 

�أ�سب���اب هذه  وتب���ني �لر�سالة 

�لث���ورة �لتي قام به���ا �ستمائة 

�سخ�ش وما �نتهت �إليه.

كتابان نادران يف ح�ضاب 

اأوزان اللوؤلوؤ

يقول �ملوؤلف: بني حني و�آخر 

يتحفنا �الأخ �لكرمي �الأ�ستاذ علي 

غلوم �لرئي�ش بكتاب �أو بحث �أو 

وثيقة مل تكن معروفة، ت�سيف 

�إىل تاريخن���ا �سيئ���اً جديد�ً �أو 

تو�سح بع�ش غو�م�سه، وتف�سر 

جو�نب من �سياقاته �لعامة.

وحتفته �جلديدة كانت يف 

جم���ال �أدبيات حرف���ة �لغو�ش 

عل���ى �للوؤل���وؤ يف مي���اه �خلليج 

�لعربي، وه���ذ� جانب مل تهتم 

باملوؤلف���ات  �لعربي���ة  �ملكتب���ة 

�ملتعلقة به، وهي موؤلفات خا�سة 

مبنطقة �خللي���ج، لكونها �أحد 

�مل�س���ادر �الأ�سا�سي���ة القت�ساد 

هذه �ملنطقة قبل �نت�سار �للوؤلوؤ 

�ملزروع يف �ليابان �لذي �أ�سهم يف 

��سمحال هذه �ملهنة، �إىل �أن 

مت �لق�ساء عليها بعد �كت�ساف 

�لنف���ط، لي�سبح بدي���ًا لذلك 

�مل�سدر �القت�سادي �لقدمي.

و�جلدي���د �ل���ذي قدمه لنا 

�الأ�ستاذ علي �لرئي�ش هو �سورة 

لكتابني يف جمال ح�ساب �أوز�ن 

�للوؤل���وؤ مل يكونا معروفني لدى 

�لباحثني يف هذ� �مليد�ن؛ �أولهما 

لعامل من دولة قطر هو حممد 

ح�سن �ملرزوق���ي، وهو بعنو�ن 

»خمت�سر دفرت ح�ساب �للوؤلوؤ«، 

وقد طبع يف بومبي بالهند عام 

1324ه� )1906م(، �أما �لكتاب 
�الآخ���ر فه���و لعلم م���ن �أعام 

�لرتبية يف مملكة �لبحرين ، هو 

�الأ�ستاذ �أحمد بن علي �لعمر�ن، 

وكتابه »باكورة �لهد�ية �جلنية 

لتامذة �ملد�ر�ش �البتد�ئية يف 

ح�ساب �جل���و بطريق �لك�سور 

�الأع�سارية«، وهو �أي�ساً مطبوع 

يف �لهن���د يف �لع�سرينيات من 

�لقرن �ملا�سي.

�ملوؤل���ف �هتمامن���ا  يق���ول 

بهذين �ملوؤلفني يرجع �إىل كونهما 

جزء�ً من �إرث م�سرتك �أ�سهمت 

�لكوي���ت يف �إثر�ئ���ه من خال 

موؤلفني ر�ئدين يف هذ� �ملجال 

هما كتاب »معرفة ح�ساب �أوز�ن 

�للوؤل���وؤ« لل�سيخ عب���د �للطيف 

بن حمم���د �لعبد �لرز�ق �لذي 

يُع���د �أح���د �لثق���ات �لعارفني 

بح�ساب �للوؤلوؤ و�أوز�نه، يرجع 

�إليه �لطو��س���ون )�لتجار( من 

�أهل �لكوي���ت و�خلليج �لعربي 

عند عر�سه���م لب�ساعتهم من 

�للوؤل���وؤ يف �لهن���د، وق���د طب���ع 

كتاب���ه يف بومبي عام 1329ه� 

)1911م(. �أم���ا �ملوؤلف �الآخر 

فهو كت���اب »�خلال����ش من كل 

عيب لو�س���ع �جليب« للنوخذة 

عي�سى �لقطامي، وهو �أي�ساً من 

�أ�سحاب �خلربة يف هذ� �ملجال، 

وقد طبع كتابه يف مطبعة د�ر 

�ل�سام يف بغد�د عام 1343ه� 

)1924م(.
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مأثورات

املـــــوال 
العــــريب

�ملو�ل من �لفنون �لغنائية �ل�سعبية �لذي 

�لعربي  �لوطن  �أرج��اء  يتد�ول يف جميع 

�ل�سعبي، يحمل يف  �لغناء  �سمن مفاهيم 

بنائه �للفظي تنغيما لفظيا يعك�ش �للهجة 

�ملحلية لكل بلد ينبع منها، حاما �سخ�سية 

�ملتنوعة يف  �للهجات  حملية تعك�ش منط 

�لتاأليفي  بناوؤه  �أما  �لعربي،  �لوطن  �أرجاء 

لوحة للفنان �لكويتي �إبر�هيم حبيب

فهو يحمل يف طياته �أ�سلوبا فريد� يختلف 

عن �لبناء �ملعهود للق�سيدة �ل�سعبية �لعربية 

حيث يعتمد على قافية )�لكلمة( �أو �لتنغيم 

لها، ولي�ش على �حلرف كما هو  �للفظي 

معهود يف بناء �لق�سيدة، كذلك يعتمد يف 

�إذ� كان �سباعيا  �أ�سطر  بنائه على �سبعة 

�إذ� كان �سد��سيا وخم�سة  �أ�سطر  و�ستة 

�أ�سطر  و�أرب��ع��ة  ك��ان خما�سيا  �إذ�  �أ�سطر 

�إذ� كان رباعيا، و�مل�سهور منه يف منطقة 

�خلليج �لعربي �ل�سباعي ويعرف ب)�ليامال( 

وتفاعيله �سمن بحر �لهجيني �لطويل 

و�أجز�وؤه: م�ستفعلن فاعلن م�ستفعلن فاعلن 

وهو مر�دف لفن �ملو�ليا لفظا �أو تقطيعا 

عرو�سيا، وهذ� ما �أكده �ساحب كتاب لذيذ 

د. حمد الهباد

ُي���ع���رف ف���ي اخلليج 
العربي ب� )اليامال( 
وت���ف���اع���ي���ل���ه ضمن 
ب�������ح�������ر ال����ه����ج����ي����ن����ي 
الطويل وهو مرادف 
لفن )املواليا( لفظا 
وتقطيعًاَ عروضيًا
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�لطرب بالقول: و�ملو�ل �أجز�وؤه: م�ستفعلن 

فاعلن م�ستفعلن فاعلن ب�سكون �آخره مرتني 

و�أمثلته كثرية منها قول بع�سهم:

عا�ضر ذوي الف�ضل واحذر ع�ضرة ال�ضفْل

وعن عي��وب �ضديق����ك ك����ف وانغف��ْل

و�ض�ن ل�ض��انك اإذا م����ا كنت ف���ي حمفْل

وال ت�ض����ارك وال ت�ضم����ن وال تكف������ل

ين�سج  �ل�ساعر �حل��اج��ري  كما جت��د 

مو�الً بقوله:

بحق من قد جعل ذا احل�ضن ملبو�ضك

وقع علي ق�ض��ى باإطالق حمبو�ضك

لوال الف�ضيحة واأخراف����ي بنامو�ضك

لكنت األزمك بني الن��ا�ض واأبو�ض���ك

امل��ال واليامال واملوال:

ي�ستخدم عادة يف  �ليامال  �أو  و�مل��و�ل 

بالنهمة، رغم  �ل��ذي يعرف  �لبحر  غناء 

�نح�ساره �سمن بحر حم��دد وه��و بحر 

)�لهجيني �لطويل(، )م�ستفعلن فاعلن 

�لتي  �أبياته  م�ستفعلن فاعلن( وحمدودية 

ال تتعدى �سبعة �أبيات فقافية �لكلمة تلزم 

�ل�ساعر باختيار كلمة و�حدة حمددة يكررها 

مبعاين خمتلفة يف ثاثة �الأبيات �الأوىل، ثم 

ينتقل يف �الأبيات �لثاثة �لاحقة با�ستخد�م 

�الأوىل وتعطي  �أخ��رى خمتلفة عن  كلمة 

�أي�سا، ثم يرجع  مدلوالت ملعنى خمتلف 

�إىل نف�ش �لكلمة يف  �ل�سابع  �لبيت  يف 

�الأبيات �لثاثة �الأوىل ولكن مبعنى خمتلف. 

با�سم  �مل��و�ل  �للون من  ��ستهر ه��ذ�  كما 

بالنعماين  �أي�سا  �ملو�ل �لزهريي ويعرف 

و�ل�سبعاوي و�لرو�سة.

�أي�سا  �الإب��ل  �لعرب  لغة: عند  و�مل��ال 

الأنها كانت �أكر �أمو�لهم، ومال �أهل �لبادية 

�لنعم، وتعرف يف �مل�سطلح �ل�سعبي باحلال 

�أي�سا، فتجد بادية حور�ن و�سمال فل�سطني 

و�الأردن لديهم فن غنائي يعرف بال�سهقاء 

�لتالية: )يا حايل  �لعبارة  حيث يرددون 

يا مايل( وت�سري �مل�سادر �أن هذ� �لنوع من 

�لغناء تتفرع منه �ألو�ن �أخرى منها �لهجيني.

و�لعرب �أردفت فنونها �لغنائية مب�سطلحات 

�أو �حل��ال وهي  باملال  �رتباط وثيق  لها 

�الإبل، فتجد عندهم غناء )�لهجيني( ن�سبة 

�إىل �لهجن وكذلك )�لدو�سري( ن�سبة �إىل 

�الإبل،  �لفحل �ل�سخم من  �لدو�سر وهو 

�إىل �حلو�ر  ن�سبة  وك��ذل��ك )�حل����ور�ين( 

�لغنائية  �لفنون  �الإب��ل فجل  وه��و ر�سيع 

�أو  �ل�سعبية مردها �رتباطهم باجلمال 

�لبيئة. وهي غناء )ترمن( �أي ال ي�ساحبها 

�إيقاع ويرجع �أ�سلها �إىل )�حلد�ء( كاأ�سل 

�لعرب،  �الإب��ل عند  لغناء ي�ساحب �سوق 

كما لعبت فنون �لهجيني و�ل�سامري دور� 

�أهل جند ومل تقت�سر على  �أ�سا�سيا عند 

�أهل �لبادية وت�سري �مل�سادر �أن �ل�سامري 

و�لهجيني و�أنو�ع �ملاأثور�ت �الأخرى �ل�سعبية 

موجودة يف عدة مناطق من �ململكة.. منها: 

�لغاط،  �لريا�ش،�ل�سعيب،�ملحمل، �سدير، 

�لزلفي، �لق�سيم وغريها حتى �أنه ��ستعمل 

يف جم��االت �حل��رف و�الأع��م��ال �ملتعددة 

وي�سيف �ساحب �مل�سدر: �أما �لهجيني فله 

�سروب خم�سو�سة يرفع �أحدهم عقريته 

به ليجاوبه من يجاوبه وتتجاوب �الأ�سو�ت 

�أي �جلمال وعندها  على ظهور )�ملطي( 

تاأخذ �ملطايا يف �لتهاتف ورق�ش �أعناقها 

وتط�ش �الأر�ش مب�سافرها حتى ياأتي على 

ق�سيدته ليبدلها باأخرى وهكذ�.. ومما ال 

�سك فيه �أن فنون �لهجيني �أخذت مكانتها 

يف �أذن �أهل �جلزيرة �لعربية كاأحد رو�فد 

�لفنون �ل�سعبية من خال �أد�ئها عند �لبدو 

و�حل�سر حتى �أ�سحت �أحد �الأوز�ن �ملتد�ولة 

�ل�سعبيني �ملرتبطة  �ل�سعر�ء  يف ق�سائد 

بالرب و�لبحر، وينق�سم وزن �لهجيني �إىل 

عدة �أق�سام منها:

احلال،  أو  ب��امل��ال  ارت��ب��اط  لها  مبصطلحات  الغنائية  فنونها  ال��ع��رب  أردف���ت 
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�����ى احل�����وار رض��ي��ع الناقة
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�لهجيني �لطويل: ويعادل بحر �لب�سيط: 

م�ستفعلن فاعلن م�ستفعلن فاعلن ومثاله:

اأهلل خلقن��ي لبع�ض الن����ا�ض مطواعي

بع�ض املخاليق ال �ضمع والطاعة

وحياة من�ضي ال�ضحاب وخم�ضر القاعي

قاعه له���ا  م���ا  جليٍب  امل���ودة  اإن 

�لق�سري: )م�ستفعلن فاعلن  �لهجيني 

فعان(

تناوله �ل�ساعر بن لعبون يف ق�سيدته:

ح�����ي امل�����ن�����ازل ب������دمي اأخ�������زام

اأحت�������ي�������ة اجل�����������ار ل����ل����ج����ارة

كما تفرع من �لهجيني �لطويل نوع 

بالهجيني )�ملنكو�ش( وهو عك�ش  يعرف 

تفاعيل �لهجيني �لطويل وتفاعيله: )فاعلن 

م�ستفعلن فاعلن م�ستفعلن( و�لنك�ش لغة: 

ر�أ�سه  �ل�سيء )فانتك�ش( قلبه على  نك�ش 

ومثاله:

زوع قلبي زوعة احلر من را�ض الطويل

نايٍف ما به اإال قراني�ض احلرار

ورغم تنوع �أ�ساليب �لقو�لب �ل�سعرية، 

�ل��ط��وي��ل يخت�ش  �ل��ه��ج��ي��ن��ي  جت���د وزن 

�لوطن  �أنحاء  ب�)�ملال و�مل��و�ل( يف جميع 

�لعربي و�أخ���ذ �سمة خا�سة يف تركيب 

�أبياته وقو�فيه،تختلف عن باقي فنون 

�لرباعي  �ل�سعر�ل�سعبي، حيث ظهر منه 

و�خلما�سي و�ل�سد��سي و�ل�سباعي و�أ�سهر 

�لعربي هو  يتد�ول يف منطقة �خلليج  ما 

�لبحر حت��دي��د� مبا  �ل�سباعي يف فنون 

يعرف ب� )�ليا مال( وقد �رتبط حرفا )�لياء 

و�الألف( مب�سطلح )مال( يف �لغناء �لبحري 

ملنطقة �خلليج �لعربي فيقولون: )يا مال( 

و�لعرب ت�ستخدم )ياٍه ياٍه و ياِه ياِه من دعاء 

يهيهتة ويهياها  باالإبل  يهيه  �الإبل فتقول: 

قال ذو �لرمة:

ي����ن����ادي ب��ي��ه��ي��اه وي�������اه، ك���اأن���ه

�ضويت الرويعي �ضل بالليل �ضاحبه

�لوثيق يف لفظة  ل��ذ� جتد �الرت��ب��اط 

)�ملال( مبعنى �الإبل وحريف )�لياء و�الألف( 

لدعاء �الإبل بقولهم )يا مال( ينادي �الإبل 

�أي يا مايل �أويا حايل �لذي �رتبط �أي�سا 

مب�سطلح )�لنهمة(، وال يقال غناء ويعرف 

ب� )�لنهام( وال يقال  �للون  �مل���وؤدي لهذ� 

)مطرب( كما هو معهود يف باقي �لوطن 

�لنهمة  �ل�سوؤ�ل ما عاقة  �لعربي، ولعل 

�لبحرية بغناء �لبادية؟ وقد تو�سلت �لدر��سة 

�إىل �أن لفظة )�لنهمة( ال تقت�سر على غناء 

�لفاحون يف  ي�ستخدمها  �لبحر فقط،بل 

منطقة جند و�سط �سبه �جلزيرة �لعربية 

حتديد�، وتقت�سر وظيفتها عندما ي�سيب 

حم�سولهم �لزر�عي خطب وينعدم لظروف 

طبيعية، وقد �أ�سارت �مل�سادر بالقول: يف 

تلك �ل�سنني �لغابرة من حياة �لريا�ش و�أهلها 

متر عليهم �أعو�م يطلع فيها �جلر�د مع �أنه 

ي�سر بالزرع و�لنخيل �إال �أنهم ي�ستب�سرون 

به الأنهم ياأكلونه... وكان �لنا�ش يف جنوب 

�لريا�ش ينهمونه مدة �أ�سبوع �أو �أكر، �أما 

�أنهم يكرّبون ويهللون  )�لنهم( فهو  كيفية 

�ل�سياح ورفع  باإبعاده.مع  وي��دع��ون �هلل 

�ل�سوت. و�أنت تاحظ �تفاق مفهوم �لنهمة 

�لبحرية و�لنهمة عند �أهل جند من خال 

�لغناء بالدعاء �إىل �هلل و�البتهال.�الأمر �لذي 

يوؤكد قطعا �أن م�سطلح )�لنهمة( ال تقت�سر 

على �لبحر فقط.وقد �أ�سار �لزبيدي بالقول: 

�لنهمة: و�لنهم و�لنهيم: �سوت كاأنه زحري، 

وقال �الأزهري: هو �سبه �الأنني، و�أن�سد:

َل������ك ال ت���ن���ه���م ي�����ا ف�����الُح م�����ا 

راح ل���ل�������ض���ق���اة  ال���ن���ه���ي���م  اإن 

وناهمه مناهمة: �أخذ معه يف �لنهيم �أي: 

�ل�سوت وما ��ستدرك عليه: �لناهم �ل�سارخ 

ويقال للِقْدر �أثناء غليان �ملاء: وللِقْدر نهيم 

وهو �سوت �لغليان. ويقال: نهم �إبله نهمة: 

لتم�سي يف  عند �سيبويه: زجرها ب�سوت 

�سريها وناقة منهام: تطيع على �لنهم، �أي 

�لزجر و�أن�سد �جلوهري:

اأال انهماها، اإنها مناهيم واإنها مناجد 

متاهيم واإمن��ا ينهمها القوم الهيم

ولعل تلك �ل�سفات تنطبق متاما على 

�ل�سفينة( يف طريقة  �لنهام )مطرب  �أد�ء 

�ل�سوت و�ل�سر�خ  �أنني  للنهمة من  �أد�ئ��ه 

�لردود.  �لبحارة يف  �الأد�ء. ومناحبته  يف 

�لعربي جميعها على  وتتفق دول �خلليج 

هذ� �مل�سطلح �لفني �سو�ء ملطرب �ل�سفينة 

�للون  �إىل  بالن�سبة  �أو  ويعرف )بالنهام( 

�مل��وؤدى ويعرف )بالنهمة(. وقد  �لغنائي 

ي�سبق حرف )�لياء( يف )يامال( لفظة )�أوه( 

فيقال: )�أوه يا مال( ولفظة �أوه لغة: قال �بن 

�سيده: �أوه و�ه كلها كلمة معناها �لتحزن و 

�أوه من فان �إذ� ��ستد عليك فقده و�أن�سد 

�لفر�ء يف �أوه:

اإذا م���ا ذك��رت��ه��ا ف�����اأوه ل��ذك��راه��ا 

وم���ن ُب��ع��د اأر������ض ب��ي��ن��ن��ا و���ض��م��اء

 وقولهم عند �ل�سكاية )�أْوه( �ساكنة �لو�و 

�إمنا هو �لتوجع ورمبا حذفو� �لهاء فقالو� 

)�أو( من كذ� با مد وبع�سهم يقول )�أّوه( 

�لنهام حينما يبد�أ  باملد و�لت�سديد. فكاأن 

�لنهمة بلفظة )�أوه يا مال( فهو يعني �لتوجع 

�لبادية و�ل�سحر�ء  و�حل��زن لفر�ق حياة 

و�الإبل ولعل �الأبيات �لتالية تعرب عن تلك 

�ل�سورة يقول �ل�ساعر:

يا تل قلبي يا حممد من اأق�ض���������اه

ي��وم ال�����ض��راع بفرمله يرفعون���ه

 النهمة ال تقتصر على غناء البحر 
الفاحون  اس��ت��خ��دم��ه��ا  ف��ق��د  ف��ق��ط 
ف����ي م��ن��ط��ق��ة جن����د وس�����ط اجل���زي���رة 
مب���ح���ص���ول���ه���م  أل����������ّم  إذا  ال����ع����رب����ي����ة 
ال������زراع������ي خ���ط���ب ف���ي���ن���ه���م���ون مل���دة 
والتكبير والتهليل  بالدعاء  أسبوع 

مأثورات
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ل����������ي طنب النهام روعن��ي غناه

الب����ر م��ا يفهمونه مثلي ط��ي��ور 

وجدي على ربعي هل الكيف وجداه

ينزلونه. الغ�ضا  �ضحا�ضيح  اللي 

و �لدر��سة تبني فر�سيتها على �لعاقة 

�لوطيدة بني غناء )�ملال( و�لهجيني �لطويل 

من خال �لتايل

�أوال: كاهما يتفقان يف �ملعنى �للفظي 

وهو �الإبل.

يوؤدى  �أ�سا�سا غناء �سعبي  ثانيا: هما 

ب�سكل فردي.

ثالثا: يتفق كاهما يف �لوزن �ل�سعري 

�لذي يعرف ببحر �لهجيني �لطويل:

م�ستفعلن فاعلن م�ستفعلن فاعلن

�رتباطه مب�سطلحات غنائية  ر�بعا: 

تاريخية ما ز�لت حمتفظة ب�سماتها �للفظية 

دون تغيري مثل: �لنهمة، و�لنهام وال يقال 

للفظة مّول  �أ�سل  �أو مطرب.فاملال  �أغنية 

�أو �ملو�ل �أي �حلد�ء باالإبل

اأنواع فنون )اليا مال( يف دولة الكويت:

باالإبل  1� فن �لياهي: م�سدره: يهيه 
يهيهة ويهياها و�الإقي�ش: يهياها: بالك�سر 

قال: لها ياه ياه، وقد تك�سر هاوؤهما، وقد 

�لر�عي ل�ساحبه من بعيد:  تنون، يقول 

�لتهذيب: يقول  �أق��ب��ل. ويف  �أي  ي��اه،  ي��اه 

�لرجل ل�ساحبه ومل يخ�ش �لر�عي و�أن�سد 

�جلوهري لذي �لرمة:

ي����ن����ادي ب���ي���ه���ي���اه وي������اه ك���اأن���ه

�ضويُت الُرَوْيعّي �ضَلّ بالليل �ضاحبه

يا هياه ثم ي�سكت  يناديه  �إن��ه  يقول: 

منتظر� �جلو�ب عن دعوته، فاإذ� �أبطاأ عنه 

�لعرب  )ند�آن(. وبع�ش  ياه:  وياه  ياه  قال: 

يقول: يا هياه فين�سب �لهاء �الأوىل، وقال 

�الأ�سمعي: �إذ� حكو� �سوت �لد�عي قال: 

يهياه، و�إذ� حكو� �سوت �ملجيب قالو�: ياه، 

و�لفعل منهما جميعا: يهيهت وق��ال يف 

�لر�عي �سمع  �إن  �لرمة  تف�سري قول ذي 

�سوتا: يا هياه، فاأجاب بياه رجاء �أن ياأتيه 

�ل�سوت ثانية، فهو متلوم يقول: ياه �سوتا 

�أبو  �أن�سده  �لذي  �بن بري  بياهياه. وقال 

علي لذي �لرمة:

اإل��ي��ه��ا وق����د م�ضى ت��ل��وم ي��ه��ي��اه 

من الليل ج��وٌز وا�ضبطرت كواكبه

�لغر: وهو  2� فن �لغريري: ت�سغري 

�لنهر �ل�سغري قاله �بن �الأعر�بي، ومنهم 

من خ�سه فقال هو �لنهر �لدقيق يف �الأر�ش 

و�إمن��ا �سمي به الأنه ي�سق  وجمعه غ��رور، 

باملاء. ومنهم من يرجح م�سدره  �الأر���ش 

�لغرغرة حكاية  �لزبيدي:  �لغرغرة ي�سري 

�سوت �لر�عي ونحوه، يقال: �لر�عي يغرغر 

ب�سوته، �أي يردده يف حلقه، ويتغرغر �سوته 

يف حلقه، �أي يرتدد.

3� فن �لر�كد: ي�سري �لزبيدي: �لركود 
�ل�سكون و�لثبات وك��ل ثابت يف  بال�سم: 

�ملكان فهو ر�كد

�أد�ء  �لثاثة على  �الأنو�ع  تلك  وتعتمد 

�ملال )�ليامال( يف غناء �لعمل لفنون �لبحر 

حتديد� بدولة �لكويت ومن �أمثلته:

عاجلت نف�ضي على العادات م��ا طاعت

اأم���رار هددته��ا باحلب�ض ما ط����اعت

�ض��ايرته�ا بالر�ض�����ى واهلل ماط����اعت

النف���ض هاذي مب����ا عوته��ا تعت�������اد

اأطم�ع به����ا للف�ضيلة عله������ا تعت����اد

واأحذر تخدعك على اخل�ضه ترى تعتاد

اأو�ضي��ك ت�ضعد به�ا للع�ز اإن ط����اعت.
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عمارة

 عندما يتحدث الحجر ؟

  هل يتحدث احلجر اأم اأنه اأ�سم ل يتكلم ؟ ل�سك اأن مكت�سفات العلم احلديث جعلت عامل 

الأحجار عاملا من املكونات الدقيقة املركبة املتنوعة، لكن يف عامل العمارة درجنا على اأن ننظر 

اأو ليقدم  اأنه جماد مت ت�سكيله ب�سكل وظيفي وجمايل ليخدم من�ساأ معمارًيا  للحجر على 

حتفة فنية، لكننا هنا �سنحاول اإقامة حوار مع احلجر �سنجعله يتحدث لنا بلغة تعرب عن 

تف�سريه لعالقته مع ال�سلطة ومدى انعكا�س ال�سلطة على ت�سكيله، اإننا �سنكت�سف اأنه �سجل 

حافل للعالقة بني قوة ال�سلطة و�سوجلانها، وبني الع�سر ومقت�سياته ومعطياته ال�سيا�سية 

والفكرية والثقافية والجتماعية، ولأن اأف�سل الأمثلة للتدليل على ما نذهب اإليه فى هذا 

ال�ساأن، �ستكون العمارة الإ�سالمية هي ال�ساحة التي �سنجرى عربها هذا احلوار مع احلجر.

د. خالد عزب

ب�سوؤ�ل �حلجر ما هي   -

طبيعة عاقتك بال�سلطة وكيف 

تعرب عنها؟

�إجابة  �أج�����اب �حل��ج��ر   

�سافية مطولة علينا، فذكر �أن 

هذه �لعاقة تتكون من ثاثة 

م�ستويات، تتدرج من �لو�سوح 

�إىل �لعمق كما يلي:-

- �مل�ستوى �الأول : �لعمارة 
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اكتسب باب زويلة وظيفة 
خاصة  سياسية  سلطوية 
مع توالي حوادث اإلعدام 
يتحول  أن  ق���ب���ل  ع���ل���ي���ه، 
إل���ى ب���اب امل��ت��ول��ي جللوس 
م���ت���ول���ي احل���س���ب���ة ع���ن���ده

ك�ساهد �سيا�سي، وهو ميثل 

�أي�سر مناذج هذه �لعاقة، يف 

�لعمارة  ه��ذ� �مل�ستوى تكون 

للعديد من �الأحد�ث  �سجًا 

�ل�سيا�سية �لتي مرت عليها، �أو 

حدثت يف �ملن�ساأ �ملعماري، �أو 

تركت �أثرها عليها، ومن �أمثلة 

�أبو�ب  �أح��د  ب��اب زويلة  ذل��ك 

�لقاهرة �لتاريخية �لذي �سيد 

�لفاطمي. ليكون  �لع�سر  يف 

�أحد �أبو�ب ح�سن �لقاهرة مقر 

حكم �لفاطميني يف �لعا�سمة 

�مل�����س��ري��ة، وك���ان ذ� وظيفة 

�إنه كان يغلق على  �إذ  حربية، 

�حل�سن �لذي كان ي�سم ق�سور 

�لفاطميني وم�سجدهم �جلامع 

وجندهم ومو�ليهم.

658 ه�  ولكن منذ ع��ام 

/ 1259 م، حني قتل �ملظفر 

�ملماليك  �أحد �ساطني  قطز 

ر�سل �لتتار بظاهر باب زويلة، 

روؤو���س��ه��م على باب  ث��م علق 

زويلة. �كت�سب �لباب منذ ذلك 

�لوقت وظيفة �سلطوية �سيا�سية 

خا�سة مع تا�سي دوره �حلربي، 

وتو�لت حو�دث �الإعد�م عليه، 

�لقرن  منذ ذلك �حلني حتى 

�لتا�سع ع�سر �مليادي، و�أعدم 

طومان  �ململوكي  �ل�سلطان 

�ملماليك  �آخ��ر �ساطني  ب��اي 

على ه��ذ� �ل��ب��اب. وك��ان هذ� 

لبد�ية ع�سر  �الإع���د�م رم��ًز� 

�لعثمانيني يف م�سر ونهاية 

�لع�سر  �ملماليك. ويف  ع�سر 

�لعثماين وع�سر حممد علي 

ت��و�ل��ت عمليات تنفيذ حكم 

�الإعد�م على هذ� �لباب حتى 

�إ�سماعيل.  �خل��دي��و  ع�سر 

وكان جللو�ش متويل �حل�سبة 

بالقاهرة عند هذ� �لباب �أثره 

�الآخ�����ر م�����س��م��ون��ا �سلطوّيا 

�سيا�سّيا، ويجمع بينهما �أحيانا 

�لدالالت  �لعمائر ذ�ت  بع�ش 

�ل�سخرة  �ملتعددة. وتعد قبة 

�ل�سريف  و�حل���رم �لقد�سي 

حولها �أبرز �لعمائر �لتي حتمل 

م�سامني ح�سارية ويعود ت�سييد 

�لقبة �إىل �لع�سر �الأموي، �لذي 

�سهد نز�ًعا ح�ساريًا بني �لدولة 

�الأموية و�لدولة �لبيزنطية على 

�لقدمي  �لعامل  �ل�سيطرة على 

�ل���ن���ز�ع �سور�  و�ت��خ��ذ ه���ذ� 

متعددة. منها تعريب طر�ز 

�أور�ق �لربدي �لتي كانت ت�سنع 

للنقود يف  يف م�سر. وتعريب 

�إطار �سيا�سة ر�سمها عبد �مللك 

بن مرو�ن �لهدف منها �إر�ساء 

و�ل�سيا�سي  �لديني  �ل�سعور 

�أن  ع��ن  ف�سا  للم�سلمني. 

�لعربي �خلال�ش يعرب  �لنقد 

عن �سيادة �لدولة وخروجها من 

حتت عباءة �لنفوذ �القت�سادي 

�لبيزنطي، لذ� �جته عبد �مللك 

�إىل �ال�ستقال �القت�سادي 

بتعريب �لنقود.

�جته عبد �مللك بن مرو�ن 

يف �إطار هذ� �ملخطط �ل�سامل 

�إىل  �لتي ترمز  �لعمارة  �إىل 

�ل���دول���ة و �جتاهها  ���س��ي��ادة 

�لقد�ش تبنى  �لفكري، ففي 

م�سروًعا ذ� طابع �سيا�سي ديني 

ح�ساري، يرتكز على �الهتمام 

بعمارة �حلرم �لقد�سي �ل�سريف 

خا�سة قبة �ل�سخرة و�مل�سجد 

�الأق�سى، الرتباط هذ� �حلرم 

�أول  �الإ�سامية فهو  بالعقيدة 

�لقبلتني، وفيه �سلى �لر�سول 

�سلى �هلل عليه و�سلم باالأنبياء 

�إ���س��ر�وؤه ومنه كان  و�إليه كان 

م��ع��ر�ج��ه. ومل��ا ك��ان��ت عمارة 

�حلرم �آنذ�ك ي�سرية ال تتنا�سب 

مع ما حولها من كنائ�ش، خا�سة 

�ملقد�سة لدى  �لقيامة  كني�سة 

�مل�سيحيني، ومع ما قد حتدثه 

عمارة �لكنائ�ش يف  نفو�ش بع�ش 

�مل�سلمني، ورغبة عبد �مللك 

�لهوية �حل�سارية  �إثبات  يف 

�جلديدة للمدينة. تبنى م�سروع 

عمارة قبة �ل�سخرة و�مل�سجد 

�الأق�سى.

 ويلفت �النتباه من هذ� 

�إبر�ز  �ل�سخرة،  �مل�سروع قبة 

�آثار �حلرم، فهي تعد �أول عمل 

معماري و�ع لعظمته بل متباه 

بها، �نتهى من بنائها عام 72 

تُ��رى من  ه� / 692 م. وهي 

م�سافات بعيدة، وهي مبنية 

فوق �سخرة مقد�سة، حولها 

ممر�ن يدور�ن حولها مب�سقط 

�لهو�ء يف  مثمن، �ساخمة يف 

مركز �حلرم �لقد�سي على تل 

من تال �لقد�ش. وهذه �لقبة 

ذ�ت �لت�سميم �لهند�سي �لذي 

�لكمال و�لروعة  ي�سل حلد 

بالف�سيف�ساء  كانت مزخرفة 

ك��ل �سطوحها د�خ���ًا  ع��ل��ى 

وخارًجا، وكانت وماز�لت تبهر 

�أن كثرًي� منهم  �لر�ئني حتى 

مل ميلكو� �أنف�سهم من �إ�سفاء 

كل �سفات �لربيق و�للمعان 

ع��ل��ي��ه��ا، مهملني يف �لوقت 

�أن يخربونا  نف�سه، لاأ�سف، 

ماذ� كانت متثل تلك �للوحات 

�لف�سيف�سائية؟، وال ن�ستطيع 

مو�سوعات  على  نحكم  �أن 

�لقبة حكما كليا؛  ف�سيف�ساء 

الأن جزء� كبري� من �لف�سيف�ساء 

�الأموية ُفقد، ولكننا منلك بع�ش 

�ل�سو�هد على هذه �ملو�سوعات 

�ملثمن  �ل��رو�ق  من ف�سيف�ساء 

يف تغري ��سمه لدى �لعامة �إىل 

�لوقت  �ملتويل. ومب��رور  باب 

�ل�سبب �حلق  �ل��ن��ا���ش  ن�سي 

�أن  �لت�سمية، وت�سورو�  لهذه 

�ملق�سود  باملتويل �أحد �الأولياء 

�ل�ساحلني، ومن ثم ظل هذ� 

�لباب يتقرب �إليه بع�ش �لعامة 

بربط �خلرق مب�سامريه.

ك��م��ا ي�سعى �ل�ساطني   

�ن��ت�����س��ار�ت��ه��م على  ب��اإث��ب��ات 

باأخرى،  �أو  عمائرهم ب�سورة 

ل��ت��ك��ون ���س��اه��د� ع��ل��ى هذه 

�النت�سار�ت، ومن ذلك تعليق 

خ��وذة ملك قرب�ش على باب 

�ل�سلطان �الأ�سرف  مدر�سة 

بر�سباي بالقاهرة، و�لتي �نتهى 

من ت�سييدها عام 829 ه� / 

1425 م، وه��ي �ل�سنة �لتي 
فتحت فيها ق��رب���ش، وظلت 

هذه �خلوذة باقية حتى �لقرن 

11ه� / 17 م.
- �مل�ستوى �لثاين : �لرمزية 

�ل�سيا�سية للعمارة، �لتي متثل 

�لعميقة.  �لبنية  �أحد جانبي 

�لدولة  ق���وة  ح��ي��ث  جت�����س��د 

�ل�سيا�سية. ومثل  وتوجهاتها 

هذ� �لنوع من �لعمائر �ساع يف 

�لعمارة �الإ�سامية. وتتمثل هذه 

�لرمزية يف عدد من �ملدلوالت 

ي��ح��م��ل بع�سها  �مل��ع��م��اري��ة، 

م�سموًنا ح�سارًيا وبع�سها 
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�لد�خلي، وميكن عند ربطها 

بدقة عمارة �لقبة �النتهاء �إىل 

�لرمزية �ل�سيا�سية لها.

  خمطط �لقبة لي�ش غريًبا 

بالدرجة �لتي يبدو بها �ليوم، 

يرى بع�ش �مل�ست�سرقني وعلماء 

�الآثار �لعرب �أن تخطيط قبة 

�أ���س��ل روماين  �ل�سخرة ذو 

يعرف مبخطط �سريح �ل�سهيد، 

وه��و ع��ب��ارة �ل��ط��و�ف حوله، 

وظيفته �إذن طقو�سية طو�فية 

وهو لهذ� �ل�سبب ��ستعمل يف 

�لفرتة �مل�سيحية �ملبكرة يف باد 

�الأر��سي  �ل�سام، ويف جممل 

�لعديد  �لبيزنطية، يف عمارة 

�ملهمة،  �ل��ك��ات��در�ئ��ي��ات  م��ن 

ككاتدر�ئية ب�سرى يف حور�ن 

ت��ز�ل بقاياها قائمة  �لتي ال 

�إىل �ليوم، وكني�سة �لقيامة يف 

�لقد�ش نف�سها، و�الثنتان تعود�ن 

�إىل فرتة �حلكم �لبيزنطي يف 

عهد جو�ستينيان )حكم 527 

� 565 م(. ولكن قبة �ل�سخرة 

تو�زًنا  �أك��ر هذه �ملخططات 

هند�سّيا، وهي من دون �أي �سك 

قد ق�سد بها �لتمايز و�لتناف�ش 

مع قبة قرب �مل�سيح يف كني�سة 

�لتي تطل عليها من  �لقيامة 

�أعلى جبل مورياه.

 ويرى �لدكتور فريد �سافعي 

�ل�سخرة ال  �أن تخطيط قبة 

�أي تخطيط لنماذج  يطابق 

�لعمائر �لبيزنطية يف منطقة 

باد �ل�سام �أو يف غريها. بل 

هو حتوير و�قتبا�ش منها ليتفق 

مع �لغر�ش �لذي �سيد من �أجله 

�لبناء وهو �أن يحيط بال�سخرة، 

وهي �لبقعة �ملباركة �لتي عرج 

منها حممد �سلى �هلل عليه 

و�سلم �إىل �ل�سماء حني �أ�سرى 

به ربه من مكة �ملكرمة �إليها. 

لذ� فقد روعي يف �لتخطيط 

ي��وف��ر غ��ر���ش تعيني تلك  �أن 

ث��م غر�ش �لطو�ف  �لبقعة، 

�أمر  بها. وهو  للتربك  حولها 

يختلف متاًما عن �لذي �سيدت 

من �أجله تلك �لعمائر �لدينية 

�لتخطيطات  �لبيزنطية ذ�ت 

�لتي عادة ما توجه  �مل�سابهة 

تتعدد فيها  نحو �حلنية. وال 

�ملد�خل كما تعددت يف قبة 

�ل�سخرة، ومهما يكن من �أمر، 

�لعمائر  فاإن تخطيطات تلك 

�لبيزنطية لي�ست  �ل��دي��ن��ي��ة 

�أو �سورية،  �بتكار�ت بيزنطية 

بل كانت يف �الأ�سل تخطيطات 

�أخذت  رومانية دينية �سابقة، 

بدورها من �أ�سول �إغريقية.

ف�����س��ي��ف�����س��اء قبة  وت��ع��د   

�ل�سخرة من �لناحية �حلرفية 

�متد�ًد� للف�سيف�ساء �لبيزنطية 

�ل�������س���ام و�ل���دول���ة  ب����اد  يف 

�لعديد من  �لبيزنطية، ولها 

�الأمثلة يف كنائ�ش باد �ل�سام 

�لق�سطنطينية،  و�لعا�سمة 

و�أ�سهرها �آيا �سوفيا، وكنائ�ش 

�أن  �الإغريقية، غري  �سالونيكا 

�ل�سخرة ذ�ت  ف�سيف�ساء قبة 

�أ�سولها  مو��سيع معقدة يف 

وكيفية �ختيارها ومعانيها، 

فعلى خاف �لنماذج �لبيزنطية 

�لتي تت�سارك و�إياها يف �لتقنية، 

ل��وح��ات قبة �ل�سخرة  تركز 

�لامتثيلية،  �ملو��سيع  على 

وحت�سرها بالكتابات �لقر�آنية 

وبالتوريق  و�ل��ت�����س��ج��ي��ل��ي��ة 

�لنباتية، بع�ش  و�ل��زخ��ارف 

�الأ�سكال �لغام�سة �ليوم، و�لتي 

لتيجان  ت��ك��ون حت��وي��ًر�  رمب��ا 

ملوك وم�ستلزمات وظيفتهم 

من �سوجلانات وجموهر�ت 

وما �سابهها.

ت�ساوؤالت  �أمام  �إننا هنا    

عديدة تطرح نف�سها عن هذ� 

�ملبنى ورمزيته، �إن �لتوجهات 

�ل�سيا�سية و�الإعامية و�لعقيدة 

�لقر�آنية  �الآي�����ات  ت���ربز يف 

�ملختارة بدقة، ويف تركيز و�سع 

�سور تيجان �مللوك يف �لرو�ق 

حول �لقبة ومبو�جهتها فالن�ش 

�لقر�آين يحتوي على كل �الآيات 

�لتي تتكلم عن �مل�سيح يف موقعه 

�الإ�سامي �ملختار كنبي مر�سل. 

و�لتيجان تبدو �أ�سبه ما تكون 

بالتيجان �حلقيقية للملوك 

�أباطرة  ك��ان  �لتي  �ملغلوبني، 

�لرومان و�لبيزنطيني ي�سعونها 

وكنائ�سهم  م��ع��اب��ده��م  يف 

�إميان  كعامات ن�سر ورم��ز 

باأف�سلية معتقدهم. وبالتايل 

ميكن هنا �أن ننظر �إىل هذين 

�لعن�سرين �لزخرفيني على 

ل��ب��ن��اة قبة  بالن�سبة  �أن��ه��م��ا 

�ل�سخرة و�سيلتا دعاية لدينهم 

�ملنت�سرين، خا�سة  ولدولتهم 

�أن قبة �ل�سخرة  �إذ� تذكرنا 

قد بنيت يف �لقد�ش �لتي كان 

�أغلب �سكانها �مل�سيحيني �لذين 

كانو� يدينون بالوالء الإمرب�طور 

�لبيزنطي، يف  �لق�سطنطينية 

�الأموية  �ل��دول��ة  ك��ان��ت  وق��ت 

فيه يف خ�سم ���س��ر�ع مرير 

مع �لبيزنطيني يف �سمال باد 

ق�����ب�����ة ال�����ص�����خ�����رة ب���ل���ون���ه���ا 
الذهبي مبنى معماري ذو 
عن  تعبر  سياسية  رمزية 
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

عمارة
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�ل�سام.

  فالقبة مبنى معماري ذو 

رمزية �سيا�سية ينبئ يف �لقد�ش 

عن رغبة �لدولة �الأموية يف بث 

ح�سارة جديدة تعرب عن �أتباع 

�ل��دول��ة �ملقيمني يف �ملدينة، 

�إىل �الآخرين  ويوجه ر�سالة 

عن مدى قوة �لدولة وم�سمون 

ر�سالتها. وظلت قبة �ل�سخرة 

�لذهبي، رم��ًز� ملدينة  بلونها 

�لذي  �لهال  يعلوها  �لقد�ش، 

�لقبلة. وعندما  يو�زي �جتاه 

�ل�����س��ل��ي��ب��ي��ون على  ����س��ت��وىل 

�لقد�ش نزعو� �لهال من فوق 

و�أقامو� مكانه  �ل�سخرة،  قبة 

�سليًبا من �لذهب. وعندما 

��سرتجع �ساح �لدين �لقد�ش 

583 ه� /  �أخ��رى �سنة  م��رة 

1187 م ت�سلق بع�ش �مل�سلمني 
�لقبة و�قتلعو� �ل�سليب، و�أعادو� 

ل  �لهال �إىل مكانه وهكذ� �سكَّ

�ملوقع �لذي �سيدت عليه قبة 

�لرمزية  �ل�سخرة جانبا من 

�ل�سيا�سية.

 : �ل���ث���ال���ث  �مل�����س��ت��وى   -

�لفكرية  �ل��ع��اق��ة  يتمثل يف 

�ل�سيا�سة و�لعمارة. هذه  بني 

�لعاقة هي �لتي حتكم طبيعة 

�لعمارة ومو�سوعاتها وحركيتها 

تنبع من  وتخطيطها. وه��ي 

�ل�سيا�سي لل�سلطة،  �لتوجه 

هذ� �لتوجه يكون �أيدولوجيا، 

ينعك�ش على �لعمارة يف �سور 

متعددة، وهو ال يحدث دفعة 

و�حدة، بل يطل على �لعمارة 

�لقائمة على م��ر�ح��ل حتى 

�ل��ت��ح��ول من  يك�سبها ع��ن��د 

منط �إىل منط بتغري �ل�سلطة 

�سخ�سية جديدة، تعرف عند 

بالطر�ز  �الأثريني و�ملعماريني 

�ملعماري.

�ل�سيا�سية  �ل�سلطة  تن�ساأ   

�إىل  �لب�سر  ع��ادة م��ن حاجة 

�لتجمع، فاالإن�سان مدين بطبعه 

�أي البد له من �الجتماع �لذي 

هو �ملدنية، وهي يف ��سطاح 

�لعمر�ن.  �ب��ن خ��ل��دون تعني 

ف�ّسر �بن �الأزرق، ما ذكره �بن 

�ل�ساأن بقوله  خلدون يف هذ� 

�إن »�الإن�سان مدين بالطبع �أي 

البد له من �الجتماع �لذي هو 

 � �لفا�سفة   � �ملدنية عندهم 

ليحفظ به وجوده وبقاء نوعه 

�إذ ال ميكنه �نفر�ده بتح�سيل 

�أ�سباب معا�سه«. وحتدث �بن 

تيمية عن �الجتماع �ملدين. 

�آدم ال تتم  »�إن  بني  وق���ال 

�لدنيا وال يف  م�سلحتهم يف 

�الآخرة �إال باالجتماع و�لتعاون، 

�لتعاون على جلب منافعهم 

م�سارهم«  لدفع  و�لتنا�سر 

» ولهذ�  وينهي كامه بقوله: 

يقال �إن �الإن�سان مدين«.

�أن  ن�����رى  ���س��ب��ق    مم����ا 

�الإن�����س��اين فطرة  �الج��ت��م��اع 

جمبول عليها �الإن�سان للح�سول 

�لدنيا بد�أت  على منافعه يف 

و�ل��ذي دفع  �لفطري  بالعجز 

�إىل �خل�سوع للخالق ومن ثم 

�لبحث عن �لرزق، ثم �لتعاون 

ل�سد حاجات �لبع�ش للبع�ش، 

لتنتهي �إىل �تخاذ �ملدن، وهي 

�ل�سورة �الإن�سانية لا�ستقر�ر 

�ملوؤقت �لذي يدوم بدو�م �حلياة 

و�الإن�سان عند بد�ية ظهوره 

�أخيه  تعاون مع  �الأر���ش  على 

�الإن�سان فقامت �حل�سار�ت، 

وظهرت �لزر�عة و�لقرى و�ملدن 

�لتي ت�سكل منها �أقاليم ثم من 

�الأقاليم دولة. هكذ� كان �حلال 

يف ح�سارتي م�سر و�لعر�ق.

 هذ� ما عرب عنه �لقزويني 

عند حديثه عن �سرورة �ملدن 

بقوله: »�إنه عند ح�سول �لهيئة 

�الجتماعية لو �جتمعو� � يق�سد 

�لب�سر � يف �سحر�ء لتاأذو� باحلر 

و�ل��ربد و�ل��ري��ح، ول��و ت�سرتو� 

ب��اخل��ي��ام و�خل���رق���اه���ات مل 

ياأمنو� مكر �لل�سو�ش و�لعدو، 

ولو �قت�سرو� على �حليطان 

و�الأب��و�ب كما ترى يف �لقرى 

ياأمنو�  �لتي ال �سور لها، مل 

�سولة ذوي �لباأ�ش، فاألهمهم �هلل 

�ل�سور و�خلندق  �تخاذ  تعاىل 

و�لف�سيل، فحدثت �الأم�سار 

و�ملدن و�لقرى، وملا �أر�دو� بناء 

�ملدن، �أخذو� �آر�ء �حلكماء يف 

ذلك، فاحلكماء �ختارو� �أف�سل 

ناحية يف �لباد، و�أف�سل مكان 

�ل�سو�حل و�جلبال ومهب  من 

�ل�سمال؛ الأن��ه��ا تفيد �سحة 

�أبد�ن �أهلها وح�سن �أمزجتها، 

و�حرتزو� من �الآجام و�جلز�ئر 

فاإنها تورث  �الأر���ش،  و�أعماق 

كرًبا وهرًما.

 و�ت��خ��ذو� للمدن �سوًر� 

ح�����س��ي��ًن��ا، ول��ل�����س��ور �أب����و�ب 

�لنا�ش  يتز�حم  عدة حتى ال 

بالدخول و �خلروج، بل يدخل 

�إليه.  باب  �أق��رب  ويخرج من 

و�تخذو� لها قهندز� ملكان ملك 

�ملدينة و�لنادي الجتماع �لنا�ش 

فيه، ويف �لباد �الإ�سامية 

ش��������������ّي��������������د اإلس�����������ك�����������ن�����������در 
س���ب���ع���ني م���دي���ن���ة أس���م���اه���ا 
اإلس����ك����ن����دري����ة، أش���ه���ره���ا 
املصرية  اإلس����ك����ن����دري����ة  
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�������ارًة وإب�������ه�������ارًا
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ح������ّددو� م���و�ق���ع �مل�ساجد 

و�جلو�مع و�الأ�سو�ق و�خلانات 

و�حلمامات، ومر�ك�ش �خليل، 

�الإب�����ل، ومر�ب�ش  وم��ع��اط��ن 

�لغنم، وتركو� بقية م�ساكنها 

لدور �ل�سكان، فاأكر ما بناها 

�مل��ل��وك �لعظماء على هذه 

�لهيئة، فرتى �أهلها مو�سوفني 

باالأمزجة �ل�سحيحة و�ل�سور 

�لطيبة،  �حل�سنة، و�الأخ��اق 

�الآر�ء �ل�ساحلة  و�أ���س��ح��اب 

و�لعقول �لو�فرة، و�عترب ذلك 

مبن �سكنه ال يكون كذلك مثل 

�لديامل و�الأك��ر�د، و�لرتكمان 

ت�سوي�ش  �لبحر يف  و�سكان 

ط��ب��اع��ه��م ورك���اك���ة عقولهم 

و�ختاف �سورهم.

ك��ل مدينة  ث��م �خت�ست   

ت��رب��ت��ه��ا وهو�ئها  الخ��ت��اف 

و�أوج���د  بخا�سية ع��ج��ي��ب��ة، 

�حلكماء فيها طل�سمات غريبة، 

�أهلها عمار�ت  بها  و�أح���دث 

عجيبة، ون�ساأ بها �أنا�ش فاقو� 

�لعلوم و�الأخاق  �أمثالهم يف 

و�ل�سناعات«.

 وحديث �لقزويني يحمل 

�لعديد من �لدالالت �ملعمارية 

�رتباط  تتعلق بتكوين  و�لتي 

�لعمارة بال�سلطة، فعندما تكون 

تت�سكل  �الجتماعية  �لهيئة 

�إىل �سور  �لتي حتتاج  �مل��دن، 

�إىل  و�أ�سار  �الأم��ن،  لها  يوفر 

�لقيمة �حل�سارية حلياة �ملدينة 

وما تتميز به عن غريها، ومتيز 

�مل��دن عن بع�سها. ويف هذ� 

�إدر�ك مبكر للفروق بني �ملدن 

�سو�ء كانت طبيعية �أو نا�سئة 

عن �أن�سطة �ساكنيها.  ويظهر 

من كام �لقزويني تاأثره بنمط 

�أو��سط  مقر �حلكم يف مدن 

�إنه ولد بقزوين  �آ�سيا، حيث 

وط��اف بهذه �ملنطقة وباد 

فار�ش و�لعر�ق )ويطلق على 

�لقهندز(،  مقر �حلكم هناك 

وه��و ع��ب��ارة ع��ن قلعة د�خل 

�ملدينة قد تكون على تبة جبلية 

منف�سلة، �أو �سور يحيط بق�سر 

يتو�سط  و�ل��دو�وي��ن  �حل��اك��م 

باملدينة  بينما يحيط  �ملدينة، 

ككل �سور كبري، و�أ�سهر �الأمثلة 

على ذلك يف مدينتي بخارى 

�لقزويني  ق  و�سمرقند. وف��رَّ

�الإ�سامية وغري  �مل��دن  ب��ني 

�لتكوين  �الإ�سامية من حيث 

�لد�خلي.

�أن هناك   وه���ذ� يعني 

تر�بًطا تازمّيا بني �ملدينة 

و�لعمارة و�ل�سلطة �حلاكمة، 

وه���ي م��ك��ون��ات ت��ت��ك��ام��ل مع 

بع�سها، وتوؤثر يف بع�سها، وربط 

بناء �ملدن بالتطور �حل�ساري 

لاإن�سانية، وب��وج��ود ملوك 

عليها يتولون بناءها. �أو حكام 

لها يقومون عليها، فيبنون 

�الأ�سو�ر و�ملر�فق �لعامة. ويف 

�لعاقة ن�ستطيع  �سوء هذه 

�لتي تربط  �ل�سيغة  �أن نرى 

�ل�سيغة  بني مكوناتها، هذه 

ع��ادة ال تكون مرئية ب�سورة 

مبا�سرة؛ الأنها �لفكر �لذي 

ي�سكل �ملجتمع. نرى هذ� منذ 

وقت مبكر يف تاريخ �الإن�سانية، 

حيث �رتبط ��سطاح �ل�سيا�سة 

Polis  مبعنى �ملدينة ون�سب 
�إىل �ال���س��ط��اح �الإغريقي 

Politiea  مبعنى �جتماع 
�ملو�طنني وممار�ستهم �سوؤون 

�حلكم و�ل�سلطة يف �إطار دولة 

يتم يف  �ملدينة وه��ذ� ما كان 

ن�ساأ �ال�سطاح،  �أثينا حيث 

�لكثري  �أث��ي��ن��ا  وك���ان ينق�ش 

�ملادية،  �ل��ر�ح��ة  من مظاهر 

�مل��دن، فقد  مقارنة بكربيات 

كانت مدينة للمز�رعني �لذين 

يتوجهون �إىل �أر��سيهم للعناية 

�ل�سلطة،  �أثينا  بها، تناولت 

بطريقه مثالية، ف��ك��ان يتم 

�ل�سلطة  �خ��ت��ي��ار مم��ار���س��ي 

�لذكور،  ب��ني  ب��ال��ق��رع��ة م��ن 

تن�ساأ �حلاجة  وعندما كانت 

�إىل حمرتفني الإد�رة  �ملا�سة 

�ملدينة، كان  �ساأن من �سوؤون 

بالقرعة يعينون  �مل��خ��ت��ارون 

جمال�ش من �ملحرتفني الإد�رة 

�ملالية  �لفنية كاالإد�رة  �الأمور 

�أو بناء �أحو��ش �ل�سفن. وتتخذ 

بالن�سبة  �لقر�ر�ت �مل�سريية 

ي���د جمل�ش  ل��ل��م��دي��ن��ة ع��ل��ى 

�جلماهري �لذي ي�سم كل من 

�لت�سويت باملدينة.  ل��ه ح��ق 

�إىل ج���ان���ب ذلك  وق���ام���ت 

من�ساآت معمارية �أثرت �حلياة 

و�مل�ساركة �حلياتية الأهل �أثينا، 

�لذي ي�سرف  �الأكروبول  مثل 

�مل��دي��ن��ة. ويف مهرجان  على 

 Panathenea �لباناثينيا 

لتقدمي  �الأثينيون  كان يتجمع 

�أثينا ولقد كان  للربة  �لهد�يا 

�الأث��ي��ن��ي، وه��و �سبه  �مل�سرح 

د�ئ���رة هائلة م��ن �لدرجات 

�لتي نحتت يف جبل منحدر 

باملدينة  للم�ساركة  متنف�ًسا 

�إذ �سهد عرو�سًا م�سرحية 

تعك�ش طبيعة هذ� �ملجتمع �إذ 

كان �مل�ساهد و�ملمثل يتبادالن 

�الأدو�ر. وكان هذ� مما يعمق 

�لوعي �خلا�ش و�لتعبري �حلر. 

وقد لعب �مل�سرح يف �أثينا دور� 

�سيا�سيا مهّما حيث عك�ش و�قع 

�مل�ساركة  �ملجتمع وعمًقا من 

�ملدينة   �الج��ت��م��اع��ي��ة الأه���ل 

�لغزو  �أثناء  �ل��دور  وبرز هذ� 

�الإ�سربطي الأثينا حني قدم 

�أهل  �أري�ستوفان�ش م�سرحية 

 The archarnians أرخانيا�

�لتي قام بطلها بعقد �سام 

خا�ش مع �لعدو ومتثل �أر�سطو 

�لفا�سلة م��ن خال  مدينته 

�لتي جمعت  �أثينا  �أهل  حياة 

بني �لعمل و�مل�ساركة �ل�سعبية 

�لتي تتطلب وقت فر�غ بقوله 

»�إن �ملدينة يجب �أن تكون على 

نحو ميكن �سكانها من �لعي�ش 

�لفر�غ  مع �ال�ستمتاع بوقت 

باعتد�ل وحرية«.

�نبهاًر�  �أقل  �أر�سطو   كان 

من �أفاطون باالأ�سكال �ملثالية، 

و�أ�سد �هتماًما بامل�سار و�لهدف 

بالن�سبة  و�ل��ن��م��و و�الإم���ك���ان 

للمدينة، وهو ما �أعطى روؤيته 

درجة من �حليوية.

 كان من �ملتوقع �أن يتاأثر 

�أ�سهر  �الأك�����رب  �الإ���س��ك��ن��در 

باأ�ستاذه،  �أر���س��ط��و  ت��ام��ي��ذ 

���س��ب��ع��ني مدينة  ���س��ي��د  ح���ني 

�أط��ل��ق ع��ل��ى معظمها ��سم 

�ل�سهرة  �الإ���س��ك��ن��دري��ة، كتب 

منها لاإ�سكندرية �مل�سرية، 

�لتي �سيدها �الإ�سكندر لتكون 

�لهلينية  عا�سمة للح�سارة 

فى م�سر و�تبع �الإ�سكندر يف 

املدن  لبناء  املواقع  اختيار 
وال��������ق��������رى وحت���ص���ي���ن���ه���م���ا 
ب�������اخل�������ن�������ادق واألس����������������وار 
احلكماء  اس����ت����ش����ارة  ب���ع���د 
ل���ض���م���ان س����ام����ة امل����واق����ع 
وص��������������ح��������������ة األب����������������������������دان

عمارة
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�مل���دن �سورة  تخطيط ه��ذه 

�أفاطون. كان  �أق��رب ملدينة 

للمدينة  �أر�سطو يف در��سته 

�لفا�سلة، �أ�سد تقديًر� للتنوع 

و�لتعدد و�الحتياجات �ملحلية 

�خلا�سة من �أ�ستاذه �أفاطون. 

�ملثالية  �أف��اط��ون  �إن مدينة 

هي مبثابة �ملطلق �لهند�سي، 

قو�مها 5040 مو�طنًا و5040 

قطعة �أر�ش، وثاث طبقات من 

�لنا�ش تتعلم وتعي�ش منف�سلة، 

و�ملدينة مق�سمة �إىل �ثني ع�سر 

باإلهه  ق�سما ينفرد كل منها 

ومعبده وميتد كل بيت منها 

كال�سور )وتتخذ �ملدينة هيئة 

�لو�حد( كل ما فيها  �مل�سكن 

�  باخت�سار � منتظم وموحد. 

ن�ساأت هذه �لروؤية �الأفاطونية 

�إع���ج���اب���ه باالن�سباط  م���ن 

و�لتنظيم �لع�سكري �الإ�سربطي 

��ستقت  �ل��ذي  ولعلها �جل��ذر 

منه فكرة �لنظام �لتي خ�سعت 

لها �لدولة ومن ثم �ملدينة يف 

�لفكر �الأوربي �ملعا�سر. وتركت 

�آثارها ب�سورة و��سحة على 

�ملدينة �لغربية.

�الإ�سكندر مدينة    �سمم 

بعد  �مل�سرية،  �الإ�سكندرية 

�أن ربط  بينها وبني �جلزيرة 

�لتي تتقدمها على �ساطئ 

�لبحر بل�سان ف�سق �لطرق 

ب��ه��ا ع��ل��ى �سكل  �ل��ع��ري�����س��ة 

م�ستطيل م��ت�����س��اب��ك، متتد 

�لطرق �لطويلة منها �سرًقا 

�أما  �لل�سان.  ب��ح��ذ�ء  وغ��رًب��ا 

�لطرق �لق�سرية فتمتد �سماالً 

وجنوباً من �لبحر �إىل �لبحرية. 

وي�سل �ت�ساع �ل�سو�رع ما بني 

18، و19 قدًما ، �أما �ل�سارع 
�لرئي�سي �ملمتد �سرًقا وغرًبا، 

وه��و �سارع كانوبي�ش، فلعله 

كان ي�سل يف �ت�ساعه �إىل مائة 

ق���دم،   وه��ك��ذ� جن��د �أن كل 

�سيء �سمم ل�سمان �حلركة 

�ملن�سابة �ملبا�سرة. لقد كان 

�الإ�سكندرية  �أن تكون  �لهدف 

�لفاعلية  ي��ح��ت��ذى يف  م��ث��ًا 

و�الن�سيابية �لو��سحة. فكانت 

�الإ�سكندرية �ملثل �الأعلى حلاكم 

�سيطر على �لعامل، ويريد �أن 

يظهر �ت�ساع �سلطاته و�نتظامه، 

و�أمنوذًجا لقائد �أجنبي يخ�سى 

�لتهديد �ملحتمل من جانب 

�أحياء وطنية حتميها �سو�رع 

�سيقة ملتفة.

 لقد عك�ست �الإ�سكندرية 

�ل�سيطرة  �ل�سلطة يف  رغبة 

ب��ل وزرع���ت �الإبهار  عليها، 

و�لرهبة يف نفو�ش ز�ئريها، 

ومثل ذلك ن�ش ذكره �لرو�ئي 

-Ac  �ليوناين« �أخيل تاتيو�ش

hilles  Tatius  » �لذي 
�زدهارها  �أوج  �ملدينة يف  ز�ر 

حيث قال » بلغنا �الإ�سكندرية 

بعد رحلة ��ستغرقت ثاثة 

�أيام، ودخلتها من بو�بة يقال 

بو�بة �ل�سم�ش وبهرين على �لتو 

جمال �ملدينة �الأخاذ �لذي ماأ 

عيني بالبهجة. فقد كان هناك 

�سفان متو�زيان من �الأعمدة 

ميتد�ن يف خط م�ستقيم، من 

بو�بة �ل�سم�ش �إىل بو�بة �لقمر 

)وهما �ملعبود�ن �للذ�ن يقومان 

على حر��سة �ملدخل( وقرب 

منت�سفها يقع �جلزء �ملك�سوف 

من �لبلدة، ويتفرع منه عدد من 

�ل�سو�رع يبلغ من �لكرة حّد� 

يجعلك تتخيل، حينما متر 

�أخرى، مع  �أنك يف باد  بها، 

�أنك مازلت فيها. وملا تقدمت 

قليًا ، وجدتني يف �حلي �لذي 

�أطلق عليه ��سم �الإ�سكندر - 

يق�سد �حلي �الإغريقي -  وقد 

�لر�ئعة  ق�سمت هذه �ملدينة 

�إىل مربعات �سف من �الأعمدة 

يقطعه �سف �آخر م�ساو له يف 

�لطول بز�وية قائمة … وقد 

جلت يف �سو�رعها فلم ي�سبع 

مني �لنظر �أي�ًسا. لقد ر�عني 

�سيئان غريبان �ساذ�ن ب�سفة 

خا�سة - وكان ي�ستحيل علي 

�أعظم حجم  �أيهما  �أح��دد  �أن 

�ملكان �أم جماله، �ملدينة نف�سها 

�أم �سكانها، فاملدينة كانت �أكرب 

ق��ارة، و�ل�سكان يفوقون  من 

�الأمة عدًد�. وملا تطلعت �إىل 

يتمكن  �أن  �ملدينة �سككت يف 

�أي جن�ش من �الأجنا�ش من 

�إىل  ومل��ا نظرت  �أن مي��اأه��ا، 

�إن كان  �أهلها �ساألت نف�سي 

�أن تت�سع  ميكن الأي مدينة 

فت�ستوعب هوؤالء جميًعا. ومع 

ذلك فقد بد� �لتو�زن تاًما يف 

كل �سئ«.

  هكذ� جنح �لبطاملة يف 

جعل �الإ�سكندرية مبهرة، فقد 

�أ�سبحت �أكرب مدينة يف �لعامل 

بعد تاأ�سي�ش �الإ�سكندر لها عام 

331 ق . م بقرن. وتكونت من 
�أ�سا�سية �حلي  �أحياء  ثاثة 

�ل�ساحل  �ليوناين ويقع على 

�لوطني يف  و�حل��ي �مل�سري 

�ليهودي يف  �ل��غ��رب، و�حل��ي 

�ل�سرق. باالإ�سافة �إىل �أحياء 

�لو�فدين، وكانت هذه �الأحياء 

مدًنا قائمة بذ�تها. وهو ما 

�لبطلمية  �لعن�سرية  يكر�ش 

�لرومانية �سد �مل�سريني  �أو 

�ملديني،  �ل��ع��زل  م��ن خ���ال 

للمقارنة  ولي�ش هناك وجه  

�ملنف�سلة.  �أحياء �ملدينة  بني 

�الإ�سكندر وكل من  بنى  فقد 

�لبطاملة و�لرومان  تبعه من 

ق�سورهم �خلا�سة كو�سيلة 

�ملدينة ب�سكل  لزيادة فخامة 

مت�ساعد. فاحتلت �لق�سور ما 

بني ربع وثلث �ملدينة. وكان بها 

�إ�ستاد �سخم، وم�سرح مدرج، 

وحد�ئق عامة غناء، وفنار عده 

�لقدماء �إحدى عجائب �لدنيا.                                                                          

�الإ�سكندرية فل�سفة  تعك�ش 

�ل�����س��ل��ط��ة يف �حل�������س���ارة 

�إىل  �لتي ت�سعى  �لهلين�ستية 

جتميل �حلياة باعتبارها �أثًر� 

تالد� �أو فنًا �أو فكًر� �أو قوة، وهو  

ما جعل �ملدن �لهلين�ستية ومنها 

�لتفاعل  �الإ�سكندرية تفتقد 

�الإن�ساين و�لتلقائية، خل�سوعها 

لفكرة �لنظام �ل�سارم و�لقوة 

�مل��ت��ن��ام��ي��ة، و����س��ت��ع��ي�����ش يف 

�الإ���س��ك��ن��دري��ة �مل��دي��ن��ة ذ�ت 

�لفخامة و�الإب��ه��ار �ملطلقني 

�لب�سر بال�سروح، وعن  عن 

�الإح�سا�ش بالفن باملتاحف وعن 

�ل�سعر�ء بالق�سور حتى حتولت 

�ملدينة �إىل عمل فني، وحتول 

�لنا�ش من فاعلني موؤثرين، 

�إىل متفرجني م�سغولني ال 

ينتهي ب�سرهم من �لتاأمل يف 

كل �سيء، و�سعى �حلكام �إىل 

هذ� فجعلو� على �سبيل �ملثال 

مو�كبهم حدثاً ينتظره �لنا�ش 

ب�سغف مل�ساهدته، وحاولو� �أن 

يبلغو� به حّد� ال ن�ستطيع �أن 

نر�ه يف �أي ع�سر �آخر.

ت���������راب���������ط ت���������ازم���������ي ب���ني 
امل���������دن���������ي���������ة وال���������ع���������م���������ارة 
وال������س������ل������ط������ة احل�����اك�����م�����ة
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ثـــــــراث

األســـــاطري 

والخـرافــات
تراث إنساين مشرتك

م�ضطفى �ضليمان

تعريف املفاهيم وامل�سطلحات، يف العلوم الإن�سانية، 

م��ن الأم����ور ال�ساقة الدقيقة وال�����س��روري��ة لتكوين 

ال������دللت، ك��م��ا هو  ث��ق��اف��ة وا���س��ح��ة غ��ري ملتب�سة 

ال���دق���ي���ق. ف��م��ج��ال العلوم  ال��ع��ل��م��ي  امل�����س��ط��ل��ح  يف 

الإن�������س���ان���ي���ة ي��ت�����س��ع ل��ت��ع��ري��ف��ات وت���ف�������س���ريات �ستى 

واأحيانًا متناق�سة. من ذل��ك الأ�سطورة واخلرافة 

امل��ع��اين والدللت. وم��ا يتعلق بهما م��ن ظ���اللت 

ج���اء ع��ن �الأ���س��ط��ورة يف 

�لعربية )مادة  �للغة  معاجم 

�سطر(:

طر: �ل�سُفّ من �لكتاب  �ل�َسّ

ونحوها،  و�لنخل  و�ل�سجر 

و�ل�����س��ط��ُر �خل���ُطّ و�لكتابة. 

�إذ� كتب. قال  �سَطَر ي�سُطر 

تعاىل: »و�لقلم وما ي�سطرون«. 

و�الأ������س�����اط�����رُي: �الأب���اط���ي���ل 

�لعجيبة.�أحاديث  و�الأحاديث 

ر علينا  ال نظام لها. و�سَطّ

�أّل��ف��ه��ا، ورو�ها،  �الأ���س��اط��ري: 

و�أتانا باالأ�ساطري،�أو ق�ّسها 

�لكرمي:  �ل��ق��ر�آن  علينا. ويف 

»�إْن هذ� �إال �أ�ساطري �الأولني«. 

�أم���ا �خل��ر�ف��ة فمن �خَل���َرف 

�لِكرَب،  �لعقل من  وهو ف�ساد 

و�حلديث �مل�ستملَح �ملكذوب.

 Mythology و�أم���������ا 

�مليثولوجيا؛ فهي علم �الأ�ساطري 

وب��خ��ا���س��ة �ملت�سلة باالآلهة 

�الآل��ه��ة و�الأبطال  و�أن�����س��اف 

و �خلر�فيني عند �سعب ما. 

my�أ�سطورة. خر�فة. و� Myth
thomania �مل�ش �الأ�ساطريي؛ 
�أو غ��ري �سوي  م��ف��رط  ن���زوع 

�إىل �لكذب و�ملبالغة.)قامو�ش 

�أما  �لبعلبكي(.  �مل���ورد ملنري 

Fable في�سرحها: خر�فة. 
وخر�فة ذ�ت مغزى وبخا�سة 

 Fabled .على �أل�سنة �حليو�ن

خر�يف، �أ�سطوري.

�أوMythos عند   Mythو

�الإغريق تعني �لكلمة �ملنطوقة.

هي كلمة �سحرية، ووظيفتها 

�لعقل  ت���ت���ج���اوز  ���س��ح��ري��ة 

و�ملنطق.

مما �سبق ميكن �أن نربط 

لغتنا  �الأ����س���ط���ورة يف  ب���ني 

م���ن ح��ي��ث ق�ِشّ  وغ���ريه���ا؛ 

�لعجائب و�الأباطيل و�لكلمة 

�ملنطوقة )قبل مر�حل �لرمز 

�للغوي �ل�سفاهي �أو �لتدويني(. 

لي�ش  و�خل��ط و�لكتابة. لكن 

�لعرب ق�س�ش مت�سلة  ل��دى 

باالآلهة و�أن�ساف �الآلهة، كفٍنّ 

م�ستقل؛ فاالأ�سطورة حتمل 

يف معاجمنا �لقدمية معنى 

�الأباطيل ب�سكل ع��ام، ولهذ� 

مل ترَُتَجم �الأ�ساطري �ليونانية 

لتناق�سها  �لعربية  �للغة  �إىل 

مع عقيدة �لتوحيد �الإ�سامية، 

فا �آلهة تت�سارع، بل �إله و�حد 

د وغري متعدد كاآلهة  غري جم�َسّ

�الإغريق.

�أن هناك خلطاً  وناحظ 

�الأ�سطورة و�خلر�فة يف  بني 

ترجمة �مل�سطلحني. فالبعلبكي 

ف��ون �خلر�فة  ي��ع��ِرّ وغ����ريه، 

و�الأ���س��ط��ورة مبدلول و�حد، 

�أن �خلر�فة  �ل��ي��وم  و�ل��ث��اب��ت 

كم�سطلح يدل على �حلكايات 

ع��ل��ى ل�����س��ان �حل��ي��و�ن مثل: 

�إي�سوب، �الإغريقي  خر�فات 

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

التأمل  ق��ص��ة  األس���ط���ورة 
»ال��������ب��������دائ��������ي« ل����إن����س����ان 
ع���ب���ر م����راح����ل ن���ش���وء ه���ذا 
ولإنسان  للكون  ال��وع��ي 
ومل��������ظ��������اه��������ر ال����ط����ب����ي����ع����ة
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قبل �ملياد، وكليلة ودمنة البن 

�ملقفع وتد�عي �حليو�ن على 

�ل�سفا، وما  �الإن�سان الإخو�ن 

كتبه �ل�ساعر �لفرن�سي الفونتني 

من ق�س�ش �سعرية مماثلة... 

فكلها حكايات خر�فية على 

�أل�سنة �لطري و�حليو�ن الأهد�ف 

�أخاقية �سلوكية تربوية، ورمبا 

�سيا�سية؛ كما يف رو�ية مزرعة 

�أوْرِول نقد�ً  �حليو�ن جلورج 

لديكتاتورية �ستالني. فهذه 

�حلكايات ال ميكن ت�سميتها 

باأ�سطورة. وناحظ تد�خًا، 

بني �الأ�سطورة و�خلر�فة.

ب��ع��د ه���ذ� �ال�ستعر��ش 

لدالالت �الأ�سطورة و�خلر�فة 

�إن  �لتعريفات نقول  وتبايُن 

ب�سكل عام، وعرب  �الأ�سطورة 

�الإن�ساين،  �ل��وع��ي  ت��درج��ات 

»�لبد�ئي«  �لتاأمل  هي ق�سة 

ن�سوء  لاإن�سان، عرب مر�حل 

و�الإن�سان  للكون  �لوعي،  هذ� 

ذ�ته، ومظاهر �لطبيعة �ملادية 

ينتج  �مل��ح��رية، وم��ا  �لعجيبة 

عنها من خري �أو �سر، ورعب 

ف���رح وغبطة.  �أو  وخ����وف، 

لذلك عبد �الإن�سان كثري�ً من 

مظاهر �لطبيعة غري �ملفهومة 

لديه، كالرعد و�لربق و�ملطر 

و�ل�سم�ش و�ل��ق��م��ر، وكذلك 

�حليو�نات يف ع�سر �الآلهة 

�حليو�نية، و�لنباتات وبالذ�ت 

�الأ���س��ج��ار يف ع�سر �الآلهة 

�لنباتية، كما �سياأتي.

ولن�ساة �الأ�ساطري تف�سري�ت، 

ونظريات خمتلفة:

�لرمزي  �لتف�سري  فهناك 

�لبد�ئية  �لتمثيلي يف ع�سر 

�الأوىل �ل�سفاهية قبل �لتدوين 

�للغوي؛ حيث عرّب �الإن�سان 

�ل��رم��ز و�لتمثيل عما  ع��رب 

ي�سغله من ق�سايا ومظاهر 

حت��ي��ط ب��ه ال ي��ج��د ل��ه��ا من 

تف�سري�ت يف مرحلة فجر 

�الإن�ساين، مهما كان  �لوعي 

)�إن�سان( له  بد�ئيًا... فهذ� 

ملكة �خليال �لذي ال تتمتع به 

�الأخرى. و�خليال  �ملخلوقات 

�لوعي  �أول مر�حل  �لب�سري 

بالذ�ت و�لكون و�حلياة ثم تاأتي 

�للغة �ملنطوقة و�ملكتوبة.

وهذ� ما �أّكده �أن�سار �لتاأمل 

�لب�سري �خليايل؛ وعلى ر�أ�سهم 

»�أن��درو الجن و»لورن�ش جوم« 

فقد ر�أيا �أنه من �لطبيعي �أن 

يتاأمل �الإن�سان يف م�سكلة �أ�سل 

�لعامل و�جلن�ش �لب�سري، فهي 

�لعقول  �أدن��ى  م�سكلة ت�سغل 

ت���ط���ور�ً. وع��ل��ى ه���ذ� تكون 

بو�كري  �أ�ساطري تلك �ملرحلة 

�لتفكري �لفل�سفي �لبد�ئي.

وفريق �آخر، ر�أى �الأ�سطورة 

مرحلة متخلفة م��ن �لفكر 

�للغة؛ مثل  �لب�سري ما قبل 

»لورد ر�جلن »و« ماك�ش مولر«، 

فاأنكر� نظرية �لتاأمل و�لتعجب 

�لكون  و�لت�ساوؤل �حلائر عن 

و�حلياة. فاللورد ر�جان يرى 

�أن �أب�سط تعبري عن نظام �لكون 

وعن �ملبادئ �الأ�سا�سية للنظام 

�الأخاقي يف �حلياة يتطلب 

��ستخد�م لغة و��سطاحات 

جتريدية. وهذ ما كان يغيب 

عن �لعقل �لبد�ئي. وهذ� ر�أي 

ماك�ش مولر، �أ�سهر عامل لغوي 

�إذ  �لتا�سع ع�سر،  يف �لقرن 

�الأ���س��ط��ورة )مر�ش  �أن  ي��رى 

لغوي(؛ فاالإن�سان كان يتحدث 

من )خال �الأ�سطورة( ال من 

له  �للغة(؛ فقد بدت  )خ��ال 

�آلهة،  �أ�سابع  �ل�سم�ش  �أ�سعة 

و�ل�سحب �ملمتلئة باملاء �أبقار�ً 

�ل�����س��روع. وهكذ�،  ممتلئة 

فاالأ�سطورة عند هذ� �لفريق 

متثل مرحلة متخلفة للتفكري 

ف��ق��دت قيمتها  �الإن�������س���اين 

��ستخد�م  ووظ��ي��ف��ت��ه��ا ع��ن��د 

�ملبا�سرة يف  �للغة  �الإن�����س��ان 

�لتعبري عن م�ساعره وم�ساغله 

�لكونية و�حلياتية.

وياأتي جيم�ش فريزر ر�ئد�ً 

�لتطورية؛ فقد مر  للمدر�سة 

�ل��ب�����س��ري مبرحلة  �جل��ن�����ش 

�لعلم.  ثم  �لدين،  ثم  �ل�سحر، 

�الأ�سطورة مبرحلة  و�رتبطت 

�ل�سحر يف مو�جهة  ممار�سة 

�ملحيطة  �لطبيعة  �أ����س���ر�ر 

ياالإن�سان. ومت ذلك من خال 

طقو�ش �سحرية مع عبار�ت 

كهنوتية مر�فقة، ويف مرحلة 

�ملمار�سات  تالية، حني ماتت 

�ل�سحرية، حكى �الإن�سان هذه 

�ل�سحرية وطقو�سها  �الأفعال 

فكانت �الأ�سطورة. وي�سرب 

لذلك مثًا باأ�ساطري �خل�سب 

و�ل��ن��م��اء وجتلياتها متمثلة 

و�أوزيري�ش،  �إيزي�ش  باأ�سطورة 

�أو �أدوني�ش وع�سرتوت...فهي 

كانت تُوؤََدى يف مو��سم �خل�سب 

ًا لاآلهة كي  تو�ُسّ و�جل��دب 

�إليهم �خل�سب و�لنماء  تعيد 

بعد �لقحط و�جلدب.

وبرز مالينوف�سكي ر�ئد�ً 

�لوظيفية؛ معار�ساً  للمدر�سة 

�ل�سحر؛  ف��ري��زر يف نظرية 

فلي�ش �ل�سحر مرتبطاً مبرحلة 

ح�����س��اري��ة تت�سم بالبد�ئية 

و�لهمجية؛ فال�سحر متد�خل 

مع �الأن�سطة �لفكرية و�لروحية 

كالدين و�لعلم. فلل�سحر وظيفة 

نف�سية عند  ح��اج��ة  لتلبية 

للدين من  �الإن�سان بقدر ما 

وظيفة يف �حلياة �حل�سارية.

�لنف�سية  �مل��در���س��ة  �أم���ا 

وي���ون���غ( فربطا  )ف����روي����د، 

؛ فهي  ب��احل��ل��م  �الأ���س��ط��ورة 

�إخ����ر�ج ل��دو�ف��ع د�خ��ل��ي��ة يف 

دة. وهي  �أ�سكال رمزية جم�َسّ

�أرقى من �حللم �مل�سَوّ�ش، و�أكر 

تنظيماً. و�هتم فرويد بالتحليل 

�أ�سطورة  �جلن�سي، كتحليل 

�أب��اه خطاأً،  �أودي��ب �لذي قتل 

وتزوج �أمه، دون �أن يعلم بذلك، 

فقد كانت ج��ائ��زة م��ن يقتل 

�أ�سو�ر  �لر�ب�ش على  �لوح�ش 

طيبة و�لذي يفتك باأهلها �أن 

ي�سبح ملكها ويتزوج ملكتها، 

وه���ذ� م��ا ح���دث. وم���ن هنا 

كانت ماأ�ساة �أوديب عندما علم 

�لبطل  و�أودي��ب مثال  باالأمر. 

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 
املباشرة ال��ل��غ��ة  اإلن����س����ان 
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�الأ�سطوري �لذي لي�ش باإله �أو 

ن�سف �إله.

ل��ك��ن )ي���ون���غ( �جت���ه نحو 

بالا�سعور  �الأ�سطورة  تف�سري 

�جلمعي؛ فاحللم، كاالأ�سطورة، 

ال يعرب عن رغبات جن�سية 

خمتزنة ولكنه �سبيل للو�سول 

�لقوى  �لتو�زن بني  �إىل حالة 

�ملت�سارعة يف نف�سه. ويرى 

رم��زي��اً عن  �ل��ف��ن تعبري�ً  يف 

حالة نف�سية فردية، وجمعية. 

ومن هنا خلود �الأ�ساطري؛ الأن 

�الإن�سان يكت�سف فيها د�ئماً 

جزء�ً من نف�سه.

�لتف�سري  و�أخ�����ري�ً جن��د 

ليفي  ب����ري����ادة  �حل�������س���اري 

ر  تفِكّ �سرت�و�ش؛ فاالأ�سطورة 

يف عقل �الإن�سان. وهي لي�ست 

بل هي  تُوؤَلَّف عمد�ً  حكايات 

�الإن�سان،  ع��ق��ل  يف  تعي�ش 

فهي متثل جزء�ً من �الأ�سكال 

ف من  يتك�َسّ �لتي  �الأ�سا�سية 

خالها تكوين �لعقل �لب�سري. 

لذك يجب �أاّل تُدَر�ش منفردًة، 

بنيوية.  بل يف �سكل وح��د�ت 

�لبد�ئي ميثل منطق  و�لفكر 

�لب�سري يف كل زمان  �لفكر 

وم���ك���ان، وه���ي و�سيلتنا يف 

�ل�سكل �لكلي  �إىل  �لو�سول 

لهذ� �ملنطق �لب�سري.

�لتوقف قليًا  وال بد من 

)�إرن�ست كا�سرير(  �آر�ء  عند 

الأهميتها بالتو�فق �أو �لتعار�ش 

مع ما �سبق. فهو يرى �ختافاً 

مهما بني مفهوم �الأ�سطورة 

و�لعلم؛ فعندما نف�سر �لطبيعة 

نعتقد يف  �أو جتريبياً  علمياً 

وجود رو�بط ثابتة بني جو�نبها 

�ملختلفة تتبع قاعدة عامة. �أما 

�الأ�سطوري  �لطبيعة مبعناها 

فتبدو عاملاً در�مياً يتاألف من 

و�أفعال مت�سارعة، وال  قوى 

�أو  �الأ�سياء فيها �ساكنة  تبدو 

ميتة، بل تبدو حية يف حركة 

د�ئبة م�ستمرة، كما �أنها تخ�سع 

مل�ساعرنا �ملختلفة. فا م�ساعر 

يف �لعلم. و�ل�سكل �لرمزي يف 

�الأ�سطورة ال يتاألف من رموز 

جمردة، كما يف �لعلم، بل من 

�سة مبا�سرًة ت�سبه  �سور ُم�سَخّ

�ل�سور �لتي تظهر يف تعبري�ت 

�لبد�ئي و�لطفل عن  �لرجل 

�مل�ساعر و�لعو�طف.

و�الأ�سطورة عنده مل ت�سدر 

�أو  �لعلم نف�سها،  عن دو�ف��ع 

�لفن، ولي�ست خالية من �ملنطق 

�آخر  تتبع منطقاً  بل  و�ملعنى، 

�الإمي��ان بوحدة  من  م�ستمد�ً 

�ل�سعور  �ل���وج���ود ووح�����دة 

�لب�سري.

�الأ���س��ط��ورة و�لدين  وع��ن 

و�ل�سحر، يرى �أن �لدين �متزج 

باالأ�ساطري، يف بع�ش �الأحيان، 

دون �أن يكون �ل�سحر و�لدين 

�سيئاً و�حد�ً. و�لقول �إن �لدين 

و�ل�سحر و�أي تفكري �أ�سطوري، 

نتيجة تبعيتنا وعجزنا ال ميثل 

�حلقيقة بدقة. فال�سحر يعتمد 

�الإن�سان يف  تاأثري  على فكرة 

�لطبيعة، فنحن، كما يقول 

نُ��ْق��دم على  مالينوف�سكي ال 

�الإقد�م  �إال يف حالة  �ل�سحر 

على �أعمال خطرة. 

�أ�ساطري  �ن��ت��ق��ل��ت  ل��ق��د 

�لتاقح  �ل�������س���ع���وب ع����رب 

�لثقايف �حل�ساري بني �الأمم. 

و�الأ�ساطري يف �لرت�ث �ليوناين 

�الأ���س��ط��وري �ل��ق��دمي م��ن بني 

�أعرق �الأ�ساطري و�خلر�فات، 

وهو لي�ش فرد�ً يف هذه �لعر�قة؛ 

و�ل��ف��ر���ش و�لهنود  ف��ال��ع��رب 

حو�ش  وقبائل  و�ل�سينيون 

و�ملايا و�الأزِت���ك... �الأم���ازون 

ت يف فجر 
ّ

كلها �سعوب ع��رب

�الإن�ساين عن روؤيتها  وعيها 

للكون و�حلياة وما  �لبد�ئية 

ور�ء �حلياة... و�أدب �الأ�ساطري 

رو�ي���ة هذه  �مل��ق��ارن غني يف 

�الأ�ساطري وتف�سري ن�سوئها 

ووظائفها.

نتعرف على »بروميثيو�ش«، 

�مللكوت  �لنار من  �سارق �سر 

�لب�سر  �الأعلى لاآلهة، ومانح 

هذ� �ل�سر لي�سنعو� �حل�سارة، 

�ملُوؤلَّه  �لبطل  ن��وع  وه��و م��ن 

للتيتانيني �ملت�سفني  �ملنتمي 

بالتاأله. وق��د غ�سبت عليه 

�الآلهة، وعاقبه جوبيرت كبري 

�الآلهة بربطه ب�سا�سل على 

جبل �لقوقاز و�سلّط عليه ن�سر� 

�إذ�  ينه�ش كبده، حتى  مهواًل 

�لن�سر م��ن نه�ش كبده  ف��رغ 

�أخرى  له كبد�ً  ك��َوّن جوبيرت 

لينه�سها من جديد... وهكذ�، 

حتى �أنقذه هرقل، بعد �سنو�ت 

طويلة، بقتل �لن�سر وفك قيد 

بروميثيو�ش.

ويتجلى)�سيزيف( كاأ�سطورة 

�لعذ�ب �الأبدي، حني حكمت 

عليه �الآلهة باأن، يحمل �سخرة 

ق��م��ة �جلبل،  �إىل  ���س��خ��م��ة 

�أنزلته معها  بها  ف��اإذ� و�سل 

�إىل  �إىل �حل�سي�ش، وهكذ� 

�الأبد.

ول���ل���ع���رب )�أ�����س����اط����ري( 

وخ��ر�ف��ات؛ فقد �ساعت بني 

�جلاهليني ق�س�ش وحكايات 

عن �جلن و�ل�سياطني وتز�ُوج 

�أو معا�سرتهم،  �لب�سر معهم 

��سمه  �أعر�بي،  كما روي عن 

ك���ان يق�ُشّ  �أن����ه  )خ���ر�ف���ة( 

ع��ل��ى ق���وم���ه �أح����ادي����ث عن 

معا�سرته للجن، ومغامر�ته 

مع �ل�سياطني، فقالو� عن كل 

�أمثال هذه �لق�س�ش:

»ح��دي��ث خ���ر�ف���ة«. وقد 

مّر معنا تعريف �خلر�فة يف 

معاجمنا �لقدمية باحلديث 

و�أ�سار  �مل��ك��ذوب.  �مل�ستملح 

�ل�ساعر ديك �جلن �حلم�سي، 

�إرن�ست كا�سرير
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وقيل غريه، �إىل »خر�فة« يف 

بيته �مل�سهور :

ث��م بعٌث ث��م م������وت  ح��ي��اٌة 

ح���ديُث »خرافٍة« يا اأَمّ َعمرِو

فيمكننا �أن نعترب »خر�فة« 

بطًا من �الأبطال �خلر�فيني، 

�سو�ء �أكان و�قعياً �أم �سخ�سية 

تر�ثية �سعبية، تعك�ش �سخ�سية 

للماألوف يف  �لبطل �خل��ارق 

�حل��ي��اة �ل��ي��وم��ي��ة، و�الإمي����ان 

باجلن عند �جلاهليني..

وق�����س�����ش �ل��ب��ط��ول��ة يف 

ك��م��ا يف �سرية  �جل��اه��ل��ي��ة، 

»ع���ن���رتة« ح��م��ل��ت دالل��ت��ني : 

�لداللة �لو�قعية؛ فعنرتة �ساعر 

��ستُهر  فار�ش عربي و�قعي 

بالفرو�سية و�لبطولة �جلبارة. 

و�لداللة �خلر�فية حيث برزت 

يف كتابة �سريته ورو�يتها �سعبياً 

يف �لع�سور �لتالية للجاهلية، 

حني دَبّ �ل�سعف يف ج�سد 

�الأمة، وتقاطرت عليها �لدول 

و�ملمالك �الأجنبية، فتحول 

�لتي كانت  عنرتة يف �سريته 

تُرَوى يف �ملقاهي �ل�سعبية من 

بطل و�قعي تاريخي �إىل بطل 

خ��ر�يف جّبار يقهر �الأعد�ء، 

خارج ع�سر �جلاهلية، �أي يف 

ع�سر مل يع�سه، وذلك للتنفي�ش 

عن �لعجز �لعربي، وقتها، يف 

مو�جهة �الأعد�ء �الأقوياء.

�لق�س�ش  �أ�سكال  وتنوعت 

�خلر�فية �جلاهلية، وبع�سهم 

يعدها من �الأ�ساطري، كما �أ�سار 

�إليها �لقر�آن �لكرمي : »�إْن هي 

�إال �أ�ساطري �الأولني«. و�رتبطت 

باملذهب �حليوي �أو �الإحيائي 

�لذي يبث �حلياة يف �جلماد�ت 

ويعبدها كاالأ�سنام من حجر 

�أو متر، و�الأ�سجار، و�لكو�كب 

و�لنجوم...

وع��ب��ادة �الأ���س��ج��ار، كما 

يوؤكد علماء تاريخ �الإن�سان 

)�الأنروبولوجيا( و�الأ�ساطري، 

�لثقافات  �سادت يف خمتلف 

�لع�سر  ف��ف��ي  �الإن�����س��ان��ي��ة 

�الآلهة  ����س���ادت  �حل���ي���و�ين، 

�لع�سر  ث��م يف  �حل��ي��و�ن��ي��ة، 

�لزر�عي �سادت �الآلهة �لنباتية،.

وك��ان لقري�ش، وغ��ريه��ا، يف 

�لوثني �سجرة عظيمة  �لعهد 

خ�سر�ء يقال لها ذ�ت �أنو�ط، 

ك��ل �سنة،  ياأتيها ع��اب��دوه��ا 

عليها  �أ�سلحتهم  فيعلقون 

ويذبحون عندها، ويعكفون 

�أن عمر  ويُ��روى  يوماً،  عليها 

بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه 

�لتي ح�سلت  �ل�سجرة  قطع 

�لر�سو�ن خمافة  بيعة  حتتها 

�أن يعبدها �لعرب.

�لعربية  وم��ن �خل��ر�ف��ات 

بال�سعر  �ل��ق��دمي��ة �ملرتبطة 

�ل�ساعر �ملبدع  مثًا، ن�سبُة 

�إىل و�دي عبقر؛ وهو و�دي 

�سياطني �ل�سعر�ء �مللِهمني لهم 

بقول �ل�سعر �لذي يعجز عن 

�الإتيان مبثله �الآخرون. وهذ� 

نتيجة عجز �لعرب عن تف�سري 

للعبقرية  علمي نف�سي فني 

�ل�سعرية حينئٍذ. وقد جعلو� 

�ل�سعر ذك���ر�ً  م��ن �سياطني 

�لعرب  و�أنثى! فلم يكن لدى 

�لقدماء مفهوم للعبقرية ي�ستند 

�إىل حقائقها �لنف�سية و�لفنية 

يكونو�، يف  و�جلمالية... ومل 

�ملرحلة، يفهمون نظرية  تلك 

�الإبد�ع �لفني و�الإلهام، بل كان 

�ل�سائد.  �ملفهوم �خلر�يف هو 

فلكل �ساعر �سيطاٌن يوحي �إليه 

�ل�سحر، من و�دي  بال�سعر – 

�ل�سياطني  عبقر، حيث وطن 

)�لعباقرة(. بل هناك �سيطانُة 

و����س���ي���ط���اُن. لكن  ل��ل�����س��ع��ر، 

�ل�سيطانة �الأنثى �أقل �سطوًة.

�أبو  يقول �ل�ساعر �الأموي 

�لنجم �لِعْجلي :

اإين، وك��ّل �ساعر من الب�سْر

�سيطاُنه اأنثى، و�سيطاين ذكْر

ولي�ش هذ� �ملفهوم �خلر�يف 

لاإلهام و�لعبقرية و�الإبد�ع 

بالعرب. ففي  �لفني خا�ّسًا 

�لرت�ث �ليوناين يرى �أفاطون 

ذ مل�سيئة  �أن �ل�ساعر جمّرد منِفّ

�الآلهة. �أي هو و�سيط روحي يف 

�الإبد�ع ولي�ش فناناً يخ�سع يف 

�إبد�عه لعملية عقلية ق�ْسدّية 

ون�ساٍط خيايل، و�أدو�ت فنية 

ولغوية...بل يكون يف حالة من 

حاالت غيبوبة �لوعي !

»�ل�����س��اع��ر كائن   : ي��ق��ول 

لطيف جمنح ومقد�ش، وهو ال 

يقدر على �البتكار حتى يوَحى 

�إليه ويغيب عن وعيه... فاإذ� 

مل يبلغ هذه �حلالة فهو بغري 

ه  �لتفُوّ ح��وٍل، وهو عاجزعن 

بنبوء�ته، و�ل�ساعر ال يغني 

�الإلهية،  بالقوة  بل  �لفن  بقوة 

�ل�سعر يف و�دي  ف�سياطني 

عبقر عند �لعرب، �سارو� »قوة 

�إلهية« عند �أفاطون.

وم����ن �أب���ط���ال �خل����و�رق 

يف  �لق�س�سية  �ل�سخ�سية 

تر�ثنا، �ل�سندباد، �ملحِلّق على 

ب�ساط �لريح، يف حكايات �ألف 

ليلة وليلة يف �لع�سر �لعبا�سي. 

وكان لها تاأثري باهر يف �لثقافة 

�إليها.  �لعاملية بعد ترجمتها 

قال فولتري : �أمتنى �أن �أفقد 

ذ�كرتي الأعود �إىل قر�ءة �ألف 

ليلة وليلة م��ن جديد كاأول 

مرة.

وي��ط��ال��ع��ن��ا يف �لع�سر 

�لعقل  ���س��اع��ر  �ل��ع��ب��ا���س��ي 

و�حلكمة: �أبو متام. �لذي حمل 

حملة �سعو�ء على �ملنجمني 

�خلر�فيني يف ق�سيدته عن 

فتح عمورية زم��ن �ملعت�سم، 

�لثغور  �ل������روم  ح���ني غ����ز� 

أش����ار ال���ق���رآن ال���ك���رمي إلى 
هي  )إن  ب���ق���ول���ه  ال���ك���ل���م���ة 
األول����������ني(  أس�����اط�����ي�����ر  إال 
وارت��������ب��������ط��������ت ب�����امل�����ذه�����ب 
األح�����ي�����ائ�����ي  أو  احل�������ي�������وي 
ال���������ذي ي����ب����ث احل������ي������اة في 
اجل�����������م�����������ادات وي����ع����ب����ده����ا 
والشجر وال��ت��م��ر  ك��احل��ج��ر 
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�لعربية و�نتهكو� �حلرمات، 

قو�  وقتلو� و�سبَو� �لن�ساء وحَرّ

�م���ر�أة  �ملمتلكات...فقامت 

عربية و�سرخت )و� معت�سماه!( 

فجّهز حملة تاأديبية لانتقام 

من �لروم، ون�سرًة لند�ء تلك 

�ملر�أة �ملنكوبة.

فانربى �مل�سعوذون، عبيد 

�ل�سحرية،  �لنجوم و�الأف��اك 

و�خل��ر�ف��ات و�الأوه���ام �لذين 

بالعقول، مّدعني  يتاعبون 

�لعلم �ليقني، وحّذرو� �خلليفة 

من �لقيام بحملته الأن �الأحد�ث 

�ستجري مبا ال ت�ستهي �الأفاك 

�ل�سبعة )د�ئماً �لرقم �سبعة ذو 

�سحر خر�يف( !.

�أب��و مّتام،  فت�سّدى لهم 

�لعاء  �أب���و  ق��ال عنه  �ل���ذي 

�ملعري مقارناً �إياه بالبحرتي: 

�أبو  �أم���ا  �ل��ب��ح��رتي ���س��اع��ر، 

)فيل�سوف(.  فحكيم  مّت���ام 

وق��ام �ملعت�سم بحملته وكان 

فتح عمورية ن�سر�ً عظيماً 

�أّرخه �أبو مّتام مبلحمة ر�ئعة 

متهّكماً بامل�سعوذين �لفلكيني، 

�ل���ق���وة، ال كتَب  �أن  م��ع��ل��ن��ًا 

�ل�سحر و�خلر�فات هي �حلُدّ 

�جِل��ِدّ و�لهذر.  �لفا�سل بني 

فالعلم �حلقيقي يكمن يف بريق 

�لرماح، يف �ملعارك ولي�ش يف 

�ل�سبعة  �ل�سماء  ملعان �سهب 

!. فاأين رو�ياتهم �خلر�فية 

�لقول  �لتي مّنقوها بزخرف 

�ل�سيوف  �لكاذب؟ يف ن�سال 

ول��ي�����ش يف كتب  ���اءة،  �ل���و����سّ

�ل�����س��ود�ء تكمن  �خل���ر�ف���ات 

�حلقيقة. لقد �أرعَب �ملنجمون 

�خلر�فيون �لنا�ش بوقوع كارثة 

عند ظهور �لكوكب �ملذنَّب !! 

قال �أبو متام :

اإنباًء من الكتِب اأ�سدق  ال�سيف 

يف َحّده احَلُدّ بني اجِلِدّ واللع�ِب

والعلم يف �سهب الأرم���اح لمعًة

ُهب بني اخلمي�سني ل يف ال�سبعة ال�ُسّ

اأين الرواية ؟ بل اأين النجوم وما

�ساغوه من زخرٍف فيها ومن كذِب ؟

فائح ل �سود ال�سحائف يف ِبي�ُس ال�سّ

َي���������ِب متونه����ن ج��������������الُء ال�سك والِرّ

وخّوفوا النا�س من دهياَء مظلمٍة

اإذا بدا الكوكب الغربُيّ ذو الّذنِب

�إىل مذّنب  ي�����س��ري  وه���و 

هايل. ويُعد ذكره �أدق و�أو�سح 

ر�سد ملذنب هايل يف �لرت�ث 

�الإ���س��ام��ي. وق��د �أل���ف عنه 

�لفيل�سوف �أبو ��سحاق �لكندي 

ر�سالة بعنو�ن »ر�سالة خا�سة 

�لعظيم  �الأثر  فيما ر�سد من 

�ثنني  �ل���ذي ظ��ه��ر يف �سنة 

وع�سرين ومائتني للهجرة«...

وحتدثت �الأخبار يف ذلك 

�ل��وق��ت ع��ن رع���ب جماعي 

�عتقاد�ً منهم �أن كوكباً غريباً 

�سي�سقط على �الأر�ش..

�الأ�سطورة  ��ستلهام  وكان 

�ليونانية،  �لعاملية، وبالذ�ت 

�لثقافية  �مل��وؤث��ر�ت  �أك��رب  من 

�لعربي  �ل�����س��ع��ر  يف ح��رك��ة 

�لكبار.  �ل��رو�د  �حلديث عند 

وق���د ح��م��ل �ل�����س��اع��ر حممد 

مهدي �جلو�هري على توظيف 

�ل�سعر�ء لاأ�سطورة �لعاملية يف 

�سعرنا �حلديث.

قال : »هل ميكن �أاّل �أكون 

��ستعملت  �إذ�  م��ث��ًا  مثقفًا 

�لعربية  �الأ�ساطري  �أو  �لرموز 

!؟  �لغربية �لدخيلة  بداًلمن 

�لعربي من  �ألي�ش يف تر�ثنا 

�لرموز ما ن�ستطيع �أن نتعامل 

�ألي�ش  ؟  تعامًا ع�سرياً  معه 

�لقارئ  �أك���ر �سهولة ع��ل��ى 

�لعربي �أن يقر�أ بلغته تاريخه 

وب��ط��والت �أج����د�ده ب��دالً من 

�لغربية.  �الأ�ساطري  ��ستعمال 

�له�ستريية  ه��ذه �ل�سرعات 

تغريب للذ�ت �لعربية، ول�ست 

معها »؟

هناك هوية ��سمها �لهوية 

�لوطنية، و�لقومية...و�لهوية 

�الإن�����س��ان��ي��ة. م��ا �ل���ذي جعل 

يوؤلف �سمفونيته  كور�ساكوف 

�خلالدة : �سهرز�د، م�ستلهماً 

وليلة ؟ وما  ليلة  �أل��ف  ت��ر�ث 

�ل���ذي جعل د�ن��ت��ي ي�ستلهم 

�لغفر�ن للمعري يف  ر�سالة 

�لكوميديا �الإلهية ؟ �أو �أر�غون 

ليلى  ق�سة جمنون  م�ستلهماً 

يف ر�ئعته: جمنون �إلز� ؟ وقد 

قول فولتري عن  ر�أينا �سابقاً 

�ألف ليلة وليلة.

�ل�سعوب موروث  �أ�ساطري 

للب�سرية.  ح�����س��اري ع����ام 

�الإن�����س��ان و�ح����د، و�لهموم 

�ل��وج��ودي��ة و�ح���دة.  �لكونية 

�ملوت و�لبعث، و�خللود و�لزمن، 

و�لعامل �الآخر...كلها حتديات 

م�سريية وحرية فكرية �أ�سابت 

�أ�سابت  �ل��غ��اب، كما  �إن�سان 

�إن�����س��ان �جل���ب���ال و�ل���ودي���ان 

و�ل�سحارى و�لغابات، و�سوف 

ت�سيب �إن�سان �لف�ساء، عندما 

ي�سكن �لكو�كب �لبعيدة.

فلننهل من ينابيع �الأ�ساطري، 

يف كل زمان ومكان، من تر�ثنا 

�لب�سرية، فكلها من  وت��ر�ث 

�إبد�ع �الإن�سان �لذي هو بحق...

�أ�سطورة �الأ�ساطري !

ثـــــــراث
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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�����ا.. َف������ُن������ع������ّرض أن����ف����س����ن����ا ل���ل���ح���س���د واحل������ق������د وال����ك����ي����د

رمبا ت�ستخدم مواقع التوا�سل الجتماعي على �سبكة الإنرتنت ورمبا ل، لكن ما هو موؤكد اأن لديك فردا من اأفراد اأ�سرتك اأو اأكر ي�ستخدمون تلك ال�سبكة 

العنكبوتية، وهذا الفرد هو واحد ممن يطلقون عليهم »�سباب احلياة الفرتا�سية«، وهي حياة ال�سو�سيال ميديا التي ا�ستقرت تقاليدها عرب تلك املواقع، 

ويف مقدمتها الفي�س بوك وتويرت ويوتيوب والإن�ستجرام، بل هناك اأكر من مائة موقع ي�ستخدمه �سكان العامل للتوا�سل فيما بينهم، وكل يوم بعد يوم 

يظهر موقع جديد، مما كان �سببا يف انت�سار العديد من امل�سطلحات التي امتزجت � بال عمد � مع مكونات الن�سيج الثقايف احلياتي املعا�س ملختلف ال�سعوب، 

واأبرزها م�سطلح »التفاعلية« الذي انتقل من ظاهرة التعقيبات على املدونات ال�سخ�سية، اإىل ظاهرة اأخرى اأكر ح�سورا اأ�س�ست ملا ي�سمى »ثقافة احلوار«.

ح���س���ن ح��ام��د
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�أن مفاهيم  و�ل���غ���ري���ب 

�لبناء يف  �حل��و�ر و�لتو��سل 

�إعمار �لكون مل ت�ستمر طويا، 

�لتو��سل  وحت��ول��ت م��و�ق��ع 

�الأ�سباب  �أق��وى  لت�سبح من 

فيما و�سلنا �إليه من م�ساوئ 

و�سلبيات، ويف مقدمتها كرة 

�لعائلية  �لطاق و�خلافات 

و�لنز�عات بني �لنا�ش، بل �إن 

بع�ش �ل�سعوب قد ��ستخدمت 

تلك �ملو�قع يف تنظيم وتنفيذ 

وقيادة عدد من �لثور�ت �سد 

حكامها، و�أبرزها ثور�ت �لربيع 

�لعربي، وبعيد� عن خطورة 

�ل�سرعي بني  �لتو��سل غري 

�جلن�سني، وم��ا يفتحه من 

�أبو�ب �ملحرمات، فاإن هناك ما 

يو�زيه باخلطورة وهو ظاهرة 

بيوتنا �لعارية.

�لكتابات  يتجلى ذلك يف 

»�لبو�ستات« على حائط  �أو 

�أو  �ل�سخ�سية  �ل�سفحات 

»�ل�����وول«، ب��د�ف��ع م��ن جملة 

»ماذ� تريد �أن تكتب« �أو »ما 

�لذي ��ستقر يف عقلك لتكتبه« 

 ،»What's on your mind«أو�

ولهذ� نقر�أ كل حلظة كتابات 

�الآن بهو�ء  »�أ�ستمتع  نوع  من 

�لعائلة � مربوك  �لبحر مع 

 � �ل�سيارة �جل��دي��دة  لزوجي 

�أول �سورة �سيلفي مع هاتفي 

�الآن  ب��امل��ول  �أن���ا   � �جل��دي��د 

 � �ل��ع��ي��د  �أوالدي مب��اب�����ش   �

�ليوم يف د�ر حماي  معزومة 

�أ���س��دق��ائ��ي على  �أ�سكركم   �

�لتهنئة بالرتقية � هذه �لهدية 

من زوجي � غد� نح�سر حفل 

�أنا   � �بني على تفوقه  تكرمي 

وزوجي يف �ملطار متجهني �إىل 

�أوروبا » �إىل غري ذلك.

م��ث��ل ه����ذه �ملن�سور�ت 

نقر�أها يوميا، بل كل �ساعة 

وكل دقيقة، وال نعلم �أننا نعري 

بيوتنا بهذه �لطريقة ونك�سفها، 

�أن هناك عيونا  ن��درك  وال 

حا�سدة وحاقدة ومرتب�سة، 

وما نن�سره ونكتبه يفتح �أبو�با 

�أقلها �حل�سرة ملن  فا�سدة، 

يقر�أ ومرور� باحل�سد و�حلقد 

و�نتهاء بالكيد، بينما يو�سينا 

�لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية 

�ل�سريفة بالكتمان ويقول �هلل 

تعاىل يف �سورة يو�سف: »قال 

يا بني ال تق�س�ش روؤياك على 

�إخوتك فيكيدو� لك كيد�« �إنه 

�لنبي يعقوب يخرب �بنه يو�سف 

ويحذره من حقد �إخوته، فما 

بالغرباء، ويقول ر�سول  بالنا 

�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 

:«�أكر من ميوت من �أمتي بعد 

ق�ساء �هلل وقدره، باالأنف�ش«، 

بالعني و�حل�سد، وعن  يعني 

�أ�سماء بنت عمي�ش �أنها قالت: 

�إن بني جعفر  يا ر�سول �هلل 

�أفن�سرتقي  ت�سيبهم �لعني، 

لهم؟، قال :نعم، فلو كان �سيء 

�سابق �لقدر ل�سبقته �لعني«.

�إىل  �لكثريون  �نتبه  وقد 

�لتكنولوجيا ف�سلت  �أن هذه 

�لنا�ش، كاالأقارب  يف جتميع 

�لدر��سة  و�الأ�سدقاء وزماء 

و�لعمل و�جل��ري�ن و�ملعارف 

وغريهم، وفعلت �لعك�ش، حيث 

�أحدثت فرقة وهوة بني �لنا�ش 

و�أدت �إىل �نعد�م �لعاقات بني 

�الأ�سخا�ش، فاأ�سبح �جلميع 

�أو  يكتفي بكلمة خمت�سرة 

ر�سالة تهنئة ق�سرية يف كل 

�أو م�سجلة،  منا�سبة، مكتوبة 

م�سموعة �أو مرئية، مما �أفقد 

�لعاقات �الجتماعية دفءها 

وحميميتها و�أدى �إىل جتاهل 

�لر�بط �الإن�ساين.

وقد عربت �لطفلة �مل�سرية 

نور عثمان �مل�سرتكة �ل�سابقة 

يف برنامج »�أرب جوت تالنت« 

)Arab got talent(، عن ذلك 
لها بعنو�ن »في�ش  �أغنية  يف 

�إعجاب  ن��ال��ت  و�ل��ت��ي  ب���وك« 

�مل�ساهدين �لذين الحظو� �أن 

ب��دت ظريفة حني  �ل�سغرية 

ر�ح��ت تغرّي مامح وجهها 

�أد�ئها لكلمات �الأغنية،  �أثناء 

وتقول:

»�لفي�ش بوك و�لو�ت�ساب، 

�لتويرت و�ليوتيوب و�إن�ستجر�م، 

دو�سة وزن، حاجة تع�سب، 

خفو� �سوية بجد حر�م، لغينا 

بلمتنا، وبعدت  �أوي  فرحتنا 

بقينا  �مل�سافات، ال  �أوي  بينا 

بنتلم وال ن�سوف عمو وخالو 

وملا  بال�سات،  بقت  و�لعيلة 

بنتجمع دلوقتي بقينا بنتجمع 

كلنا على  يف ج��روب، ون�سلم 

�أوول«  ن��ق��ول »ه���اي  بع�سنا 

ب�ش يا دوب، بقى �سحكنا مع 

بع�ش يا دوب �سمايلي فاي�ش، 

وملا بنزعل بنحط لبع�ش �ساد 

في�ش، نخا�سم بع�ش يدوب 

ببلوك، ونتعرف على بع�ش 

�لدنيا بقيت يف عيوننا  ب��اآد، 

هي �لتابلت ليه بقى و�الأيباد، 

مبقا�ش فيه حد بيزور �لتاين 

وكله مق�سيها موبايات، وملا 

�إي��ده موبايله  بنخرج كله يف 

وبتبوظ �خلروجات، و�ليوم 

بريوح بني كاندي كر�ش وفارم 

فريت�ش، وبقى من كر ما فيه 

�أوي  بتقربنا، بعدنا  حاجات 

وبطلنا نح�ش«.

�أ�سبحت مو�قع  وبالفعل 

�لتي  �الجتماعي  �لتو��سل 

�الأ�سا�ش لتحقق  �بتكرت يف 

�ت�ساالت تفاعلية باجتاهني 

و�إر�ساال، �سببا يف  ��ستقباال 

�جلفاء �الإن�ساين، و�ملعروف �أن 

تلك �ملو�قع ظهرت مع �جليل 

�لثانى للويب، وهي عبارة عن 

تتيح  تكنولوجية  تطبيقات 

�لنا�ش، وت�سمح  �لتفاعل بني 

�الإلكرتونية  �لبيانات  بنقل 

ب�����س��ه��ول��ة، وتوفر  وت��ب��ادل��ه��ا 

�آخرين  �لعثور على  �إمكانية 

ي�سرتكون فى نف�ش �مل�سالح 

و�الجت���اه���ات و�لتوجهات، 

م��ا ي�سمى  وينتج ع��ن ذل��ك 

�Vi  باملجتمعات �الفرت��سية

tual Communities، حيث 
�لتجمع يف كيانات �جتماعية 

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

قضية
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ت�سبه �لكيانات �لو�قعية.

وت�ستهدف مو�قع �لتو��سل 

ن��وع��ني م��ن �الأه����د�ف وفقا 

للجمهور �مل�ستهدف، مبا�سرة، 

وغري مبا�سرة، ويت�سمن �لنوع 

�الأول �الإخ��ب��ار باملعلومات 

�ل��ع��ام��ة و�خل��ا���س��ة، وفيها 

�أخبار  بن�سر  �مل�ستخدم  يقوم 

�أو خا�سة  �أو معلومات عامة 

ت�ستهدف تو�سيل مدلول معني 

ل��اآخ��ري��ن، وت�سمل عملية 

�لو�سائط  ��ستخد�م  �الإخبار 

�ملعلوماتية كالفيديو و�لن�ش 

باأنو�عها �ملختلفة  و�ل�سورة 

)م��وت��ي��ف��ات � ر���س��م ب��ي��ان��ى � 

خر�ئط � �سور مو�سوعية �أو 

�سخ�سية � جر�فيك � وغريها( 

وميكن �أن يكون �لو�سيط مكونا 

من ذلك كله.

وكذلك ت�ستهدف �الإعان 

�أو �خلا�ش، وي�ستخدم  �لعام 

�الإعان كو�سيلة للدعاية عن 

منتج �أو �سلعة �أو �لدعاية عن 

�ل�سخ�ش ذ�ت���ه، وت�ستهدف 

ك��ذل��ك �ل��ت��وث��ي��ق، وف��ي��ه يتم 

توثيق �ملعلومة بزمانها ومكانها 

�لكيفية  وحالتها م��ن حيث 

و�ل�سببية، �إىل جانب �لت�سلية، 

و�لتي تتم ب�سكل فردي �أو من 

خال م�ساركة �الآخرين.

و�أما غري �ملبا�سرة، فتتعلق 

مبا يتم ن�سره وبثه من �أخبار 

وتعليقات وي�سعر �مل�ستخدم 

من خالها بتوجهات فكرية �أو 

�سيا�سية معينة، وتبدو ب�سكل 

�ل�سفحات  �أكر و�سوحا يف 

�لر�سمية و�ملتخ�س�سة وت�سمل 

�أربعة �أهد�ف، �أولها �الطاع 

�لتوجهات �ملختلفة،  ومعرفة 

�أو دينية  �أو �سيا�سية  فكرية 

�أو ثقافية وغريها، وثانيها 

�لرقابة، وميكن من خالها 

�أه���د�ف غري معلومة  تنفيذ 

�لدول،  ب�سيادة  تتعلق  للعامة 

�ملعلومات  من خ��ال حتليل 

ي��ق��وم �جل��م��ه��ور ببثها  �ل��ت��ي 

ون�سرها.

�ل�سائعات  وثالثها ترويج 

الإحد�ث فو�سى �أو بلبلة بني 

�مل�ستخدمني، و�أحيانا ت�ستهدف 

��ستباقية  مل��و�ق��ف  �ل��رتوي��ج 

وقيا�ش م��دى ردود �الأفعال 

حولها، ور�بعها �ال�ستبيانات 

و�ال���س��ت��ط��اع��ات وقيا�سات 

�لر�أي �لعام، وفيها يتم �لتعرف 

على �آر�ء �جلمهور �مل�ستهدف 

جتاه ق�سايا بعينها.

ولكي يوؤمن �مل�ستخدم نف�سه 

من �لوقوع يف فخ �ملر�قبة �أو 

�لتج�س�ش �أو �الخرت�ق، عليه 

�ملعلومة،  �لتعامل �جل��اد مع 

خا�سة عندما ترد من جهة 

ر�سمية، و�ل��ق��ي��ام بتحليلها 

�ملعلومات  وم��ق��ارن��ت��ه��ا م��ع 

�الأخ���رى، و�ال�ستعانة بر�أي 

�جلمهور و�ملناق�سة �جلماعية 

حولها، وجتنب �لنقل و�لن�سر 

و�لت�سدير للتقليل من تاأثريها، 

كما ين�سح �ملر�قبون بالتقليل 

�لو�سائط  ����س��ت��خ��د�م  م���ن 

�لت�سجيل  �الأخ�������رى، م��ث��ل 

�ل�سوتي و�لفيديو و�ل�سور 

�لتو�سيحية، ف�سا عن �لتاأكد 

م��ن م�سد�قية �حل�سابات، 

ملعرفة و�كت�ساف �حل�سابات 

�ملزّيفة، ويذكر �أن م�ستخدمي 

�كت�سف  �أّول من  كانو�  تويرت 

�ل�سورة �ملزّيفة الأ�سامة بن 

�إعان خرب وفاته  الدن عند 

عام 2011م، ومن �أف�سل 10 

مو�قع لل�سبكات �الجتماعية:

Facebook �1 رقم و�حد 

يف �لقائمة، �سو�ء من حيث عدد 

�مل�ستخدمني �لذين ي�سلون �إىل 

�ألفي مليون م�ستخدم، �أو من 

حيث كفاءة �خلدمة، بو�ساطة 

�لتحديثات �ملنتظمة و�ل�سيانة 

�مل�ستمرة.

Twitter �2 ويحتل �ملركز 
�لثاين بعد في�سبوك، وهناك 

ب��اأن��ه �سيتمكن من  �ع��ت��ق��اد 

�إز�حته بو�ساطة جمموعة من 

�خل�سائ�ش �جلديدة.

My Space �3 ويناف�ش 
بقوة وفقا لعدد م�ستخدميه 

�الأوفياء له.

�أف�سل   LinkedIn  �4
مثال ملوقع ال يتعلق باالأخبار 

و�إمنا  �ل�سخ�سية  و�لعاقات 

يرتبط �أكر بالوظائف.

�أف�سل  Ning �5 وهو من 
�ملو�قع ذ�ت �لو�جهة �ملتميزة 

�لتي يقدمها مل�ستخدميه.

�نطلق   Friendster  �6
م��وؤخ��ر� ب�سرعة �ل�ساروخ 

بعد �لتحديثات �لتي �أجريت 

عليه.

ويوفر   Multiply  �7
م�����ا ي���ح���ت���اج���ه �أ����س���ح���اب 

لتبادل  �ل��ت��ج��اري��ة  �الأع��م��ال 

�الأف��ك��ار و�خلطط �جلديدة 

الأعمالهم.

Tagged �8 ويقدم مميز�ت 
مناف�سة ملوقعي توتري.

Hi 5 �9 ويتبع قناة ديزين 
 Hi �ل�سبكة �الجتماعية  �أو 

5، ويتمتع ب��اأع��د�د �سخمة 
لاأ�سدقاء ميكن �إ�سافتهم.

Orkut �10 م��ن �ملو�قع 
�لتي جنحت يف ترك عامة 

�ل�سبكات  مميزة يف �سناعة 

�الجتماعية.

واالخ���ت���راق؟..  وامل��راق��ب��ة  التجسس  م��ن  نفسك  حتمي  كيف 
ت����ع����ل����م ال������وص������اي������ا اخل����م����س����ة ع�����ش�����رة ل�����اس�����ت�����خ�����دام اآلم������ن
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ويو�ضي املراقبون لتحقيق اال�ضتخدام االأمثل واالآمن ل�ضبكات التوا�ضل االجتماعي بعدد من االإر�ضادات 

العامة منها:

اإطار ما ميثل  اإال يف  النقا�ضات  عدم تنظيم   - 1
جزءاً من فّن التخاطب القائم على الرابط 

العاطفي وال�ضخ�ضي.

اأن  ويجب  التدفقات،  اأو  املداخالت  اإدارة   - 2
تكون كّل مداخلة يدوية و�ضخ�ضية، واأال 

تتم ا�ضتعادة بع�ض املقاالت، واإعادة ن�ضرها 

دون مراقبة اأماكن التبادل، علمًا باأّن الن�ضر 

على الويب يت�ضم بال�ضرعة الرهيبة.

وهل  واملهنية،  ال�ضخ�ضية  العالمة  تنظيم   - 3
اخلطاب املوجه �ضخ�ضي اأو خطاب مهني؟ 

ويف احلالة الثانية مينع ن�ضر اأي معلومات 

�ضخ�ضية.

مواقع  مع  التعامل  اأن  االعتبار  يف  الو�ضع   - 4
التوا�ضل بو�ضفها م�ضاحة للتعبري ال�ضخ�ضي، 

بها  يتم  ال��ت��ي  الكيفية  مبراقبة  ي�ضمح 

�ضناعة املعلومة وكيف تقوم على تف�ضري 

كوالي�ضها.

االبتعاد قلياًل عن املعاجلة الر�ضمية املعتمدة   -  5
يف و�ضائل االإعالم.

اآمنة،  �ضر  كلمات  ا�ضتخدام  على  احلر�ض    - 6
لعدم التمكن من دخول ح�ضابك.

وتعلم  املبدئية  اخل�ضو�ضية  اإعدادات  فهم    - 7
كيفية تغيريها.

واأ�ضماء  ح�ضابات  ا�ضتخدام  على  احلر�ض    - 8
م�ضتعارة للحمالت، واالإمي���ان ب��اأن مفتاح 

االأم��ان يف ا�ضتخدام ال�ضبكة هو الثقة يف 

اأع�ضائها.

اأماكن  يف  ال�ضبكة  ا�ضتخدام  عند  احل��ذر    - 9
االإنرتنت العامة، وم�ضح كلمة ال�ضر وتاريخ 

الت�ضفح بعد ا�ضتخدام اأي كمبيوتر عام.

اأكرث من الالزم يف  احلذر من و�ضع معلومات    - 10
ر�ضائل حالتك ال�ضخ�ضية.

التاأكد من اأمان امللفات، اإذ ي�ضهل على جهات    - 11
التحكم واملراقبة حظر االت�ضال يف حدودها 

اجلغرافية اإن مل تر�َض عن حمتواها، ورمبا 

تقرر اإزالة حمتوى تعده خالفيا.

العلم باأنه كلما زادت معلوماتك ال�ضخ�ضية    - 12
�َضُهل على جهات التحكم التعرف عليك 

ومراقبة اأن�ضطتك.

احلر�ض على ح�ضر التوا�ضل على االأ�ضخا�ض    -  13
ال��ذي��ن تعرفهم وتثق باأنهم ل��ن ي�ضيئوا 

ا�ضتخدام املعلومات التي تن�ضرها.

تعر�ض اأغلب مواقع التوا�ضل املو�ضع اجلغرايف،    -  14
 )GPS( خا�ضة عند ا�ضتخدام هاتف به نظام

واالأحوط التاأكد من اإعداداتك.

احلذر عند التعامل مع مواقع ت�ضارك ال�ضور    -  15
اأو الفيديو.
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الهوية

يف عامل الشبكات االجتامعية

�سهد العامل قفزات علمية مت�سارعة يف العقود الثالثة الأخرية، 

و�سار العلم يتحفنا كل يوم باخرتاع جديد واإجناز مثري. ولعل 

�سبكات التوا�سل الجتماعي من اأهم تلك امل�ستجدات التي 

اأخذت توؤثر تاأثريا مبا�سرا يف املجتمعات، وتغري العقول، وتفر�س 

م�سارات جديدة على تفكري الأفراد ل�سيما ال�سباب والنا�سئة.

وتعددت ��ستخد�مات تلك 

�ل�سبكات يف �الآونة �الأخرية، 

و�أخذت  وتنوعت تطبيقاتها، 

تنت�سر يف كل رك��ن وز�وية، 

ال�سيما مع �سيوع تطبيقاتها 

�لذكية  �ل����ه����و�ت����ف  ع���ل���ى 

و�حلو��سيب �ملحمولة. و�أخذت 

تفر�ش و�قعا جديد� على �أي 

وتوؤثر ب�سورة كبرية  جمتمع، 

يف هويته �ل�سخ�سية و�لوطنية، 

وقيمه �ملتو�رثة.

ل���ق���د ت����ط����ورت م���و�ق���ع 

د.طارق األحمد

ال��������ت��������واص��������ل  ش��������ب��������ك��������ات  حت���������دث���������ه  ال������������������ذي  ال��������ت��������أث��������ي��������ر  ن��������اق��������ش��������ت  غ������ري������ن������ف������ي������ل������د  س����������������������وزان  د. 
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«
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من  �الجتماعية  �ل�سبكات 

ن�سخة �الإنرتنت �لتي ظهرت 

يف ت�سعينيات �لقرن �لع�سرين، 

و�لتي كانت تقدم بالفعل كثري� 

من �لطرق �جلديدة لات�سال 

و�لتو��سل �الجتماعي. يف 

ذلك �لوقت، كانت �الت�ساالت 

�حلا�سوبية ت�سودها �ملنتديات، 

و�الألعاب �ملبكرة عرب �الإنرتنت، 

�ل��درد���س��ة، ولوحات  وغ��رف 

�الإعانات، وهلم جر�، و�لتي 

�إعد�د�  كانت ت�سم جميعها 

ي��ق�����س��ي بعدم  �ف��رت����س��ي��ا 

�لك�سف عن �لهوية �ل�سخ�سية؛ 

�ل�سخ�سي  �لتعريف  �أمر  كان 

للم�ستخدم. ميكن  م��رتوك��ا 

لاأفر�د �لذين �سجلو� �لدخول 

��سم يرغبون يف  �أي  �ختيار 

��سمًا م�ستعار�ً.  ��ستخد�مه 

و�أ�سارت �لبحوث �لتي �أجريت 

�ملبكر من  �لنمط  على ه��ذ� 

�لتفاعل �الجتماعي �ملتو�سط 

�إمكانية  �أن  �إىل  باحلو��سيب 

عدم �لك�سف عن �لهوية هذه 

كانت يف غاية �الأهمية: فهي 

ل���اأف���ر�د باكت�ساف  ت�سمح 

�ملكبوتة ومبعرفة  هوياتهم 

�أنف�سهم، بطريقة  مزيد عن 

�إىل حد  �آمنة  �أنها  يُفرت�ش 

ما.

الهويات امل�ضتقبلية

�لدكتورة  عندما ناق�ست 

�لتاأثري  ���س��وز�ن غرينفيلد 

�لذي حتدثه �سبكات �لتو��سل 

�لهوية  �الج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى 

��ست�سهدت بتقرير �أعد بتكليف 

�ل�سري ج��ون بدينغتون  م��ن 

�لذي كان ي�سغل من�سب كبري 

�مل�ست�سارين �لعلميني للحكومة 

)�لهويات  بعنو�ن  �لربيطانية 

�مل�ستقبلية(. وجاء يف مقدمته: 

�لع�سر  �ل�سنو�ت  »على مدى 

تتاأثر  �أن  �ملرّجح  �ملقبلة، من 

�لنا�ش ب�سكل كبري  ه��وي��ات 

�لعديد م��ن حمفز�ت  بفعل 

�لتغيري �ملهمة، ال �سيما �سرعة 

�لتطور�ت �حلادثة يف  وترية 

جمال �لتكنولوجيا«.

�لتقرير  ونقطة �نطاق 

�أن »ظهور �الرتباطية  كانت 

�لفائقة )حيث ميكن للنا�ش �الآن 

�أن يكونو� مت�سلني با�ستمر�ر 

�نت�سار  �الن���رتن���ت(، و  ع��رب 

�الإعام �الجتماعية،  و�سائل 

�ل�سخ�سية  �ملعلومات  وزيادة 

عرب �الإنرتنت هي من �لعو�مل 

�لرئي�سة �لتي �ستتفاعل بحيث 

�لهويات«. وت�ساءلت  توؤثر يف 

غرينفيليد بعد ذل��ك قائلة: 

�إثارة  ه��ل ميثل ه��ذ� جم��رد 

للذعر من قبل �سخ�سية رفيعة 

�مل�ستوى، �أم �أنها مكاملة �إيقاظ 

جادة وعاجلة؟

وه��ك��ذ�، مل تركز معظم 

�الأول���ي���ة حول  �ل���در�����س���ات 

�لعر�ش �لذ�تي على �الإنرتنت 

على �لهوية بقدر تركيزها على 

غيابها يف بيئات �الإنرتنت 

�ملجهولة �لهوية �أو �لتي يولج 

�إليها با�سم م�ستعار. ووجدت 

�أن �الأفر�د  �لدر��سات  ه��ذه 

كانو� مييلون �إىل �النخر�ط يف 

لعب �الأدو�ر و�نتهاج �سلوكيات 

بيئة ميكن  م��ع��ت��ادة يف  غ��ري 

�أك��ر من  �إنها �سحية  �لقول 

�لعامل �حلقيقي. ويف �ملقابل، 

ففي �لوقت �حلا�سر مل يعد 

�إخفاء �لهوية جزء� ال يتجز�أ 

�ل��ت��ف��اع��ل �الجتماعي  م���ن 

�الإن���رتن���ت. و�ل�سوؤ�ل  ع��رب 

�إذن، هو ماذ� يحدث  �ملثري، 

 nonymous ت��ك��ون  عندما 

)�أي غري جمهول �لهوية( يف 

�الإنرتنت، عندها تكون  بيئة 

�لهويات �لناجتة خمتلفة جد�، 

كما تقول غرينفيليد يف كتابها 

)ت��غ��ري �ل��ع��ق��ل..ك��ي��ف ترتك 

�لرقمية ب�سماتها  �لتقنيات 

على �أدمغتنا(.

م�ضح مثري

يف  �لكاتبة  وت�ستعر�ش 

�أجري  �لكتاب نتائج م�سح 

على طاب بع�ش �جلامعات 

�إىل  ال�ستك�ساف دو�ف��ع��ه��م 

�لفي�سبوك، وكانت  ��ستخد�م 

هناك نتيجة مثرية لاهتمام 

على وجه �خل�سو�ش يف ذلك 

�أن �الأف���ر�د  �مل�سح مفادها 

�ل��ذي��ن ميتلكون نزعة قوية 

للك�سف عن ذو�تهم �حلقيقية 

�أنهم  �الإن��رتن��ت ذك���رو�  على 

ي�ستخدمون �لفي�سبوك الإن�ساء 

�سد�قات جديدة ولبدء �أو �إنهاء 

�لعاقات �لعاطفية ب�سكل �أكر 

من �الأفر�د �لذين هم �أقل قلقا 

�لتعبري عن هويتهم.  ب�ساأن 

�إن  �أن بع�ش،  وبالتايل يبدو 

ك���ل، ��ستخد�مات  ي��ك��ن  مل 

للتعبري  �لفي�سبوك كو�سيلة 

�إىل  �ل��ذ�ت ي�سري جنبا  عن 

جنب مع كونه قناتهم �لرئي�سة 

لل�سد�قة. وك��ذل��ك ترتبط 

�لتعبري عن ذ�ت  �لرغبة يف 

�مل���رء �حلقيقية م��ن خال 

�لفي�سبوك باال�ستخد�م �ملفرط 

له.

ي���ب���دو يف �الأم����ر  وه���ن���ا 

�لنا�ش  �أ�سد  �أن  مفارقة هي: 

رغبة يف �لتعبري عن هويتهم 

»�حلقيقية« ه��م بالتحديد 

�لذين يعتمدون ب�سدة  �أولئك 

�أكرب على �لعاقات يف �لف�ساء 

�الإلكرتوين. وبالتايل فا يتعلق 

�الأمر بكون �لفي�سبوك جيد� 

�أو �سيئا بطبيعته، و�إمنا بكيفية 

��ستخد�مه، وبالدور و�الأهمية 

�لتي يوؤديها يف حياة �ملرء.

ويبدو �أنه خافا ملا يحدث 

يف �لعامل �حلقيقي، فاإن هوية 

�لفي�سبوك تكون �سمنية �أكر 

من كونها �سريحة: فيُظهر 

�مل�ستخدمون م�ساعرهم بدال 

�أن يقولوها، من خال  من 

تاأكيد ما يحبونه وما يكرهونه 

بدال من �لتو�ّسع يف �سرد �سرية 

و�إ�سرت�تيجياتهم  حياتهم، 

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
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�لتي ي�ستخدمونها  و�ل�سبل 

للتعامل مع �مل�سكات وخيبات 

�الأمل، وجميع �الأمتعة �الأخرى 

للحياة �لطبيعية.

الهوية املبالغ فيها

�لتو��سل  ���س��ب��ك��ات  �إن 

�الجتماعي رمبا تفتح عاملا 

�ل��ف��رد فيه  ب��دي��ا ي�ستطيع 

�لهروب من �لو�قع و�أن يكون 

�ل�سخ�ش �لذي يود �أن يكونه. 

وكذلك فنحن نتعر�ش للحياة 

»�ملثالية« ونحن نقر�أ عن �لنا�ش 

�لذين يبدون �أنهم ميتلكون كل 

�سيء و�لذين يبت�سمون د�ئما. 

تزيد هذه �حلياة، �لتي تبدو 

ر�ئعة، من �ل�سغط �لو�قع علينا 

لكي ن�سبح مثاليني، ومثريين 

ل��اإع��ج��اب، وناجحني، وهو 

هدف يوؤول م�سريه حتما �إىل 

�لف�سل، كما تقول �لكاتبة.

�لتو��سل  ث���ق���اف���ة  �إن 

�الج���ت���م���اع���ي ق����د ت���وؤه���ل 

�مل�ستخدمني المتاك عقلية 

نرج�سية، وهذ� بدوره يفر�ش 

ت��دين �ح���رت�م �ل���ذ�ت. ومن 

خال �العتماد على �ل�سبكات 

�الجتماعية لتلبية هذه �حلاجة 

�إىل �ال�ستح�سان، فاإن نظرة 

�أنف�سهم ال  �إىل  �مل�ستخدمني 

تت�ساءل ب�سورة م�سطردة 

�أي�سا  فقط، لكنهم يتوقون 

ياحظ  �أن  �إىل  با�ستماتة 

�الآخرون وجودهم ويتفاعلو� 

ب���دوره ي�سجع  معهم. وه��ذ� 

على �كت�ساب هوية مبالغ فيها 

�لذ�ت  �أي  �أو خمتلفة متاما: 

�ملاأمولة و�ملحتملة.

بالن�سبة   : �لكتاب  ويقول 

م���ن ميتلكون  ب��ع�����ش  �إىل 

ق��وي��ة يف �لعاقات  خ���ربة 

�حلقيقية يف و�ق��ع �حلياة، 

فاإن ق�ساء �لوقت يف حتديث 

�ل�سبكات �الجتماعية  مو�قع 

�الأ�سدقاء قد  و�لتو��سل مع 

يح�ّسن �ل�سعور بالعافية، متاما 

كما قد تفعل �لرثرة �جليدة 

عرب �لهاتف، لكن هناك خطر� 

�أن���ه ميكن �الآن حتقيق  م��ن 

�أن تكون  »�لعافية« مبجرد 

ب��ني م�ستخدمي  »م�سهور�« 

�ل�سبكات �الآخ��ري��ن. وبينما 

يت�سح �أن �ل�سعور بالعافية على 

�ملدى �لق�سري هو �أمر جيد، 

�لت�سكك على  بد�أت يف  فاإذ� 

�ملدى �لطويل يف هذ� �ل�سبب 

بال�سعادة  لل�سعور  �ل�سطحي 

باعتباره حم�سلة عالية يف 

�لتاأثري يف �الإنرتنت، فقد تبد�أ 

ب��اأن هناك �سيئا  �ل�سعور  يف 

ماز�ل مفقود� من حياتك، مثل 

�ل�سعور بالر�سا �لذي يُكت�سب 

�أو  �ل�ساق،  �لعمل  ع��ادة من 

من حتٍد يتم يف و�قع �حلياة، 

�أو �إجناز ريا�سي، �أو �متاك 

�أي  �إب��د�ع��ي��ة. على  م��ه��ار�ت 

�الأمور  �أخذ  �أردت  �إذ�  حال، 

�أق�سى ح��دوده��ا، تدبر  �إىل 

�ل�سوؤ�ل �لتايل: كيف �سي�سعر 

�إذ� عا�ش يف جمتمع  �أي منا 

م�ستقبلي تتمثل غايته �لنهائية 

يف حتقيق �سعور بالر�سا بفعل 

�لعدد �ملح�ش من �الأ�سخا�ش 

�لذين ياحظون وجودك يف 

�لف�ساء �الإلكرتوين؟

علم اأع�ضاب الهوية

وملا كانت �لكاتبة متخ�س�سة 

فاإنها  يف در��سة �الأع�ساب، 

ت�سرد جتربتها فيما ي�سمى 

�لهوية، وتقول  �أع�ساب  علم 

�أن��ه ينطوي على  ر�أت  �إن��ه��ا 

�لعقل �ملرّتب بعناية  تفاعل 

و�لفريد من نوعه مع عدد 

كبري من �ل�سياقات �خلارجية 

�للحظية على م��ر �لزمن. 

�ل�سياقات  ه���ذه  وتكت�سب 

بالغة  �أهمية  �لتفاعل  وه��ذ� 

يف حتديد من �أنت وكيف ترى 

نف�سك. وتقول: حتى �الآن، 

كان �لعقل �لبالغ نتاجا حلو�ر 

و�ل��ذ�ت، وي�سمح  �لبيئة  بني 

هذ� �حلو�ر بالتوقف، و�لتاأمل 

�لذ�تي، و�لتطور �لبطيء لكن 

�ملوؤكد ل�سرد د�خلي قوي. يف 

�مل�ستمرة  �لبيئة  فاإن  �ملقابل، 

�لتي يتحقق �لعي�ش فيها على 

�لتو��سل �الجتماعي  مو�قع 

�لنقي�ش مت��ام��ا: وهو  تقدم 

�ل�سيناريو �لذي يزيح �ل�سعور 

بالهوية  �ل���ق���وي  �ل��د�خ��ل��ي 

مل�سلحة �سعور موّجه يت�سكل 

من �خلارج. والأن هذه �لهوية 

ش���������ب���������ك���������ات ال���������ت���������واص���������ل 
عاملًا  ت��ف��ت��ح  االج��ت��م��اع��ي 
ب����دي����ًا ي��س��ت��ط��ي��ع ال���ف���رد 
ف��ي��ه ال���ه���روب م���ن ال���واق���ع 
ال����ش����خ����ص  ي�������ك�������ون  وأن 
ي���ك���ون���ه أن  ي���������ود  ال�����������ذي 

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 
ب���ا إجابة ط���ارح���ًا أس��ئ��ل��ة 

�ستكون معتمدة ب�سدة على 

��ستجابات �الآخ��ري��ن، فمن 

�ساأنها �أن توجز �نعد�م �الأمن 

�لطفل  �إح�سا�ش  وه�سا�سة 

بالذ�ت، و�لذي يت�سم باأنه غري 

متو�زن واليز�ل نا�سئا.

روؤيتها  �لباحثة  وتختتم 

�أن كفة  بهذ� �ل�سدد مبينة 

�لفرد  ب��ني  �مل�ستمر  �حل���و�ر 

و�لبيئة رجحت مل�سلحة ق�سة 

�لد�خلية و�ل�سخ�سية  �حلياة 

و�لتعليق �لد�خلي �لذي يرقى 

�إىل ما نطلق عليه ��سم �لهوية. 

�الأ�سا�سي مل�ساركة  و�ملحرك 

هذ� �ل�سرد مع �أ�سخا�ش �آخرين 

�لبيولوجية  �لقيود  تعّو�سه 

للتفاعل وجها لوجه، حيث 

�ل�سد�قات تدريجيا  تت�سكل 

وبطريقة �نتقائية جد�.

ويبدو �أن و�سائل �لتو��سل 

�الج���ت���م���اع���ي ت���زي���ل ه���ذه 

�الحتياطات �لتطورية وت�سغط 

على معّجل �الإف�ساح غري �ملقّيد 

عن �لذ�ت يف �سياق تغيب فيه 

�ملكابح �ملعتادة �لتي تفر�سها 

للتعامل  �لعادية  �لفعل  ردود 

�الأ���س��خ��ا���ش. وبالتايل،  ب��ني 

د�ئ�����رة �سغرية  م���ن  ف��ب��دال 

�الآن  �الأ���س��دق��اء، يجري  من 

�لذ�ت جلمهور  �الإع��ان عن 

�ملئات، ومثل كل  موؤلف من 

�ل��ع��ام��ة، فذلك  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 

يخ�سع لتمحي�ش وتعليقات 

ال نهاية لها. كيف �سيكون 

�أد�ء هذه �لهوية �ملرتكزة �إىل 

�لذ�ت ب�سورة مفرطة، و�له�سة 

يف �لوقت نف�سه، يف �لتو��سل 

و�لعاقات بني �الأ�سخا�ش؟ 

�إجابات  �إىل  �أ�سئلة حت��ت��اج 

م�ستقبلية.
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و�إذ� كان هذ� �جلانب يتطلب 

�ل�سيا�سات  �لنظر يف خمتلف 

�لتي تتبعها �ملجتمعات �ملعا�سرة 

بالتعدد و�الختاف،  �ملو�سومة 

فاإن �لذي يعنينا يف هذ� �ملقام 

هو �لنظر يف قيمة �لت�سامح مبا 

�أخاقية و�سيا�سية،  هي قيمة 

وموقف �إن�ساين يرف�ش �لتع�سب، 

ويقبل باالختاف و�لتنوع، ويربز 

يف �ملجتمعات �ملتعددة، وبخا�سة 

�ل��ت��ي ت�ستقبل  �مل��ج��ت��م��ع��ات 

�ملهاجرين و�لو�فدين. فما ذ� 

بالت�سامح؟ وما دوره يف  نعني 

بناء �لهوية؟

�لت�سامح يف  تفيد كلمة 

�ل�سياق �للغوي �لعربي �ل�سماحة 

�لتي  �مل�ساحمة  و�جلود، ومنها 

��ستعمالها يف �ملجال �ل�سيا�سي 

و�الأخاقي و�الجتماعي يعترب 

يوؤرخ  ��ستعماال حديثا، بحيث 

ب��د�ي��ة ع�سر  لها عموما م��ع 

�أول  �الأورب��ي��ة. ولعل  �لنه�سة 

من ��ستعمل كلمة �لت�سامح هو 

�مل�سلح �لربوت�ستانتي مارتن لوثر 

)Martin Luther ( يف حدود 
1541، وذل���ك عندما  �ل��ع��ام 

�لت�سامح بحرية �ملعتقد  ربط 

و�الإمي���ان و�ل�سمري. وعندما 

�لنابع من  �لت�سامح  ميز بني 

�ل�سادر من  و�لتع�سب  �ملحبة، 

�الإميان باحلقيقة �لو�حدة. ولقد 

تز�من هذ� �لت�سور �لديني مع 

�لنزعة �الإن�سانية �لتي مثلها يف 

ع�سر �لنه�سة كتاب وم�سلحون 

امل��س��ام��ح��ة ت��ع��ن��ي امل��س��اه��ل��ة، وت��ش��ي��ر إل����ى موقف 
أخ���اق���ي ي��ت��م��ي��ز ب���ال���ت���ف���اوت ب���ني 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

قامـوس الهوية

�بن  تعني �مل�ساهلة. وبح�سب 

�ل��ف��ع��ل: �سمح  م��ن��ظ��ور، ف���اإن 

و�أع��ط��ى ع��ن كرم  يعني ج��اد 

و���س��خ��اء)ل�����س��ان �ل���ع���رب، �ش 

489(. وع��ل��ي��ه، ف����اإن �ملعنى 
�للغوي للت�سامح يت�سمن �لكرم 

و�ملنة، وبالتايل ي�سري �إىل موقف 

بالتفاوت بني  �أخاقي يتميز 

�ل��ذي يعطي ويكرم  �ملت�سامح 

ومين، و�ملت�سامح معه. كما ي�سري 

يف بع�ش �ل�سياقات �إىل منزلة 

�أخاقية كقولنا)�أهل �ل�سماحة(. 

�لغربي،  �ل�����س��ي��اق  وت��ف��ي��د يف 

�لاتيني  �الأ�سل  و�نطاقا من 

)tolerare( �لتحمل، و�لتعاي�ش 

مع �سيء قد ال نحبه.

ول���ك���ن ع��ل��ى �ل���رغ���م من 

�أن  �إال   ، �لت�سامح  ق��دم كلمة 

بني الهوية والتسامح

د. الزواوي بغوره

اإذا كانت الهوية تتحدد بالختالف،والتنوع، والتعدد، فاإن ال�سوؤال الذي يفر�س نف�سه هو كيف تت�سرف هذه الهوية مع غريها من الهويات 

املختلفة عنها؟ غني عن البيان اأن كل هوية تتطلب �سيا�سة معينة جتاه الآخر تظهر يف القوانني والت�سريعات اخلا�سة ببلد معني، وكذلك 

يف عدد من العادات والتقاليد الثقافية والجتماعية اخلا�سة با�ستقبال الغريب اأو الأجنبي اأو ال�سيف يف كل جمتمع من املجتمعات.
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 ،)Erasme(أم���ث���ال �ر�زم�

لو�سبتاليي  دو  وم��ي�����س��ال 

 ،)Michel de L hospital(
.)Montaigne(ومنتان

�ر�زم ح��ول �سرورة  كتب 

 la concorde( لوئام �ملدين�

civile( يف �لعام 1523، و�أكد 
على حرية �الختيار لكل فرد 

�أي كني�سة  �إىل  يف �النت�ساب 

�أج��ل جتنب  ي�ساء، وذل��ك من 

�حلرب و�القتتال. ولقد عربت 

معاهدة �ل�سلح �لتي وقعت بني 

�لكاثوليك وبني �لربوت�ستانت يف 

1598 على هذه �لدعوة، وذلك 
�أن �مل�ساحلة مل  �أقرت  عندما 

تكن على ح�ساب �ملعتقد، و�إمنا 

من �أجل �لعي�ش �مل�سرتك.

ويف هذ� �ل�سياق �لتاريخي 

�لفرن�سي جان  �ل�سيا�سي  جند 

 ) Jean Bouden( ب���ود�ن

ين�سح ملكه ب�سرورة �ال�ستعانة 

لي�سو� من  باأهل �خل��ربة ممن 

ملته، الأن �ململكة مكان جلميع 

�ملو�طنني �لذين يطيعون �لقانون 

رغم �ختاف مللهم ونحلهم، 

وح��ي��ث �جل��م��ي��ع ي��ت��خ��ل��ى عن 

�لقانون  �أج���ل  معتقد�ته م��ن 

�جلمهوري �لكلي. وهكذ� جند 

�أن فكرة �لت�سامح قد �أدت �إىل 

فكرة �لتمييز بني �لطاعة �لعامة 

للقانون �ل�سيا�سي لل�سخ�ش �لعام 

�لد�خلية  �ملو�طن، و�حلرية  �أو 

لكل ع�سو يف �ملجموعة.

كما جند فكرة �لت�سامح عند 

�لفا�سفة �ملحدثني، وبخا�سة 

 )  Spinoza( �سبينوز�� عند 

يف كتابه: ر�سالة يف �لاهوت 

و�ل�سيا�سة، حيث �حتلت فكرة 

�لت�سامح يف فل�سفته مكانة 

رئي�سية، يظهر ذلك يف دعوته 

�إىل حرية �لتعبري و�لدميقر�طية. 

يقول: >> يف جمهورية حرة كل 

�أن يفكر كما  له  فرد م�سموح 

ي�ساء<<)  و�أن يعرب كما  ي�ساء 

ر�سالة يف �لاهوت و�ل�سيا�سة، 

�ش 12 (. وهذ� ما ن�سميه �ليوم 

ب�سرورة حرية �لتفكري و�لتعبري، 

تاريخ   1670 �لعام  وذلك منذ 

ن�سر كتابه. وبرهن على �أن : >> 

حرية �لتفل�سف ال متثل خطر� 

على �لتقوى �أو على �ل�سام يف 

�لق�ساء عليها  �إن  �لدولة، بل 

يوؤدي �إىل �سياع �ل�سام و�لتقوى 

و�أن  ذ�تها<<)نف�سه،�ش12(. 

فكرة �لدميقر�طية ذ�تها تقوم 

�لت�سامح يف ظ��ل عقد  ع��ل��ى 

�جتماعي.

ولقد تز�منت دعوة ��سبينوز� 

�إىل �لت�سامح مع �سدور ر�سالة 

�لفيل�سوف �الجنليزي جون لوك 

) 1632 1704-(حول �ملو�سوع 

نف�سه، وذلك يف �لعام 1689، 

حيث �أكد فيها على بع�ش �لقيم 

�أ���س��ا���ش فكرة  �أ�سبحت  �ل��ت��ي 

»�إن���ه لي�ش  ي��ق��ول:  �لت�سامح. 

با�سم  �أن يقتحم  �أحد  من حق 

�لدين، �حلقوق �ملدنية و�الأمور 

�لدنيوية ولهذ� فاإن فن �حلكم 

�أية  �أال يحمل يف طياته  ينبغي 

معرفة عن �لدين �حلق« )ر�سالة 

يف �لت�سامح،�ش 7(. ملاذ�؟ الأنه 

�لنفو�ش  »�أن خا�ش  يعتقد: 

من �ساأن �هلل وحده، ثم �إن �هلل 

�أن يفر�ش  مل يفو�ش �أحد� يف 

على �أي �إن�سان دينا معينا. ثم 

�لدين �حلق كامنة يف  �إن قوة 

�أي كامنة يف  �ل��ع��ق��ل،  �ق��ت��ن��اع 

باطن �الإن�سان« )نف�سه، �ش7(. 

ل��وك قد  �أن ج��ون  يعني ه��ذ� 

�لف�سل بني  �أك��د على �سرورة 

�لديني وبني ت�سيري  �العتقاد 

�سوؤون �حلكم.

�لت�سامح  كما عرفت فكرة 

تطور� على يد فا�سفة �لتنوير، 

وبخا�سة عند كانط وفولتري، 

حيث �أكد �الأول يف ن�سني هما: 

�ل�سام �لد�ئم، و�لدين يف حدود 

جمرد �لعقل، على �أنه من غري 

�ملمكن �حلديث عن �أديان خمتلفة 

وكتب �سماوية خمتلفة، فلي�ش 

هنالك يف نظره �إال دين و�حد 

�سالح جلميع �لنا�ش ويف جميع 

�لعقل.  �أال وهو دين  �الأوق��ات، 

وكتب فولتري كذلك ر�سالة: يف 

�لت�سامح، 1763، حتدث فيها 

عن �ل�سر�عات �لدينية �لناجتة 

عن �لنز�عات �لاهوتية، وخل�ش 

�لت�سامح مل يحر�ش  �أن  �إىل 

�أب����د� ع��ل��ى �حل����رب، يف حني 

�لتع�سب  �أو  �ل��ّات�����س��ام��ح  �أن 

كان ور�ء �حل��روب و�القتتال. 

��ستورت ميل  كما كتب ج��ون 

عن مفهوم �لت�سامح يف كتابه: 

�حلرية، 1859، �أ�سار فيه �إىل 

�أن �لت�سامح مينع معه �العتقاد 

�أي متتنع  باحلقيقة �ملطلقة، 

�أو �العتقادية)  �لوثوقية  معه 

.)dogmatisme
�لتاريخ  وب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذ� 

�ملوجز وما يت�سمنه من مبادئ 

ف��ك��رة دينية  �لت�سامح  ي��ك��ون 

و�سيا�سية وفل�سفية لها م�سامني 

ع��دي��دة وم�����س��ت��وي��ات خمتلفة 

تتمثل �أ�سا�سا يف حرية �ملعتقد 

و�ل��ع��ق��ل و�ل��ت��ع��ب��ري، و�الإق����ر�ر 

باالختاف و�لتنوع مع �سرورة 

�لتعاي�ش و�لتعاون. فالت�سامح 

قيمة �أخاقية �أولية و�سرورية 

لقيام جمتمع متفتح على �الآخر، 

�أ�سا�سه هوية  بالتعددية،  يوؤمن 

منفتحة و قابلة للتجدد و�لتغري 

�لوقت نف�سه تكون وفية  ويف 

الأ�سالتها وجذورها.

�ل�سلة بني  �أن  وهذ� يعني 

�ل��ه��وي��ة و�لت�سامح تتمثل يف 

�الآخ��ر، ويف  �لقبول باختاف 

�لقدرة على حتمل �ختافه، ما 

د�م ذلك ال يوؤدي �إىل �سرر مادي 

�أو معنوي قد ي�سيب �الأفر�د 

فاإن  �أو �جل��م��اع��ات. و�حل���ق، 

�ل�ساعر �الأملاين �مل�سهور يوهان 

Goethe()1749-(فون غوته

1828( قد طرح �سوؤ�ال جوهريا 
�لت�سامح يف  وه��و: ما حقيقة 

بالهوية؟و�أجاب عليه  عاقته 

�إن��ه عبارة عن موقف  بالقول 

�أويل يجب �أن يوؤدي �إىل م�ستوى 

جديد �أال وهو م�ستوى �العرت�ف 

�حلقيقي باالختاف.

�لفل�سفات  �أن  �ملعلوم  ومن 

�الجتماعية �ملعا�سرة تذهب هذ� 

�ملذهب، وذل��ك عندما قدمت 

نظريات �سيا�سية و�أخاقية 

و�ج��ت��م��اع��ي��ة يف �الع�����رت�ف، 

�سممها فا�سفة معا�سرون 

�أمثال �لكندي ت�سارلز تايلور يف 

كتابه: �لتعدد �لثقايف،�الختاف 

و�لدميقر�طية، و�لفرن�سي بول 

ريكور يف كتابه: م�سار �العرت�ف، 

و�الأملاين �ك�سيل هنيث يف كتابه: 

�ل�سر�ع من �أجل �العرت�ف،وقد 

بينا يف مقال �سابق يف هذ� 

�لباب بع�ش عنا�سر �ل�سلة بني 

�لهوية و�الع���رت�ف. لكل ذلك 

�لت�سامح  �إن  �لقول،  ن�ستطيع 

ن �لهوية من �النفتاح على  ميِكّ

�إىل  �الآخ��ر، ويحد من حتولها 

نظام مغلق، ويعزز قدرتها على 

�لتاأثري و�لتاأثر، و�الأخذ و�لعطاء، 

و�لتو��سل و�لتبادل و�حلو�ر مع 

�الآخر.

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 
الدينية ال����ت����ص����ورات 

الدميوقراطية  ف��ك��رة 
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
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لغويات

دْفُء العربيَّـة
د. محمد مصطفى الَك�ْن�ز

�لعلم �خلايل من �لدفء علٌم 

ال مي�ُشّ �لقلب، وال يحِرّك �لعقل، 

��ة !! ف��اإذ� ��ستطاع  �أَمّ وال يبني 

�أْن يحَم�ل عْق�َل عاِل�م،  �إن�ساٌن 

وقلَب �أديب، وروَح ثائر - �أمكنه 

�أن يُ�غ�ِيّ�ر هذ� �لعالَ�م، وي�متلَك 

قلوَب �لنا�ش. 

و�لعلم نوعان : علم ظاهر 

هو حقائقه وقو�عده و�سو�بطه، 

وهذ� جماله عمل �لعقل وحركة 

�لذهن، وعلم خفّي يكمن خلف 

هذه �لقو�عد، ويختبئ ور�ء هذه 

�ل�سو�بط، وهذ� يكت�سفه �لقلب، 

�ل��روح. و�لعبقري  وتفِتّ�ش عنه 

�إىل  يُده  �لذي متتُدّ  �مللهم هو 

هذ� �خلفّي �مل�ستكّن، فتخرجه 

�ا بَ�هًيّ�ا، وال �سك �أن  للنا�ش غ�ًسّ

�مللهم تقع حيث  �لعبقري  عني 

ينظر قلبه، وتكون حيث حتيا 

روحه.

قال �ملزين: �سمعني �ل�ّسافعي 

�أق��ول: فان كّذ�ب.  و�أن��ا  يوًما 

فقال: يا �إبر�هيم، �ك�ُش �ألفاظك 

�أح�سنها، ال تقل: كّذ�ب، ولكن 

قل: حديثه لي�ش ب�سيء.

لقد عرَبّ �ملزين عن حقيقة 

علمية، وهي �أن من ي�سع حديًثا 

�لنبي - �سلى �هلل عليه  على 

يُ�عُدّ يف منظور علم  و�سلم - 

�حل��دي��ث ك���ّذ�ًب���ا، لكن �الإم���ام 

وهو  رحمه �هلل –  �ل�سافعي – 

�مللهم مل يرتك كام  �لعبقري 

�ملزين هكذ� ُغفًا، وكيف ذلك 

يعِبّ�ر  �ملرِبّي، فر�ح  �ملعِلّم  وهو 

عن �حلقيقة نف�سها، لكن بلفظ 

�أرّق، مزجها  �أج��م��ل وح���رف 

�لد�خلي، وغم�سها يف  بجماله 

طيَّب �هلل ثر�هم - حني يتعر�سون 

�ل��ع��رب��ي��ة ي�سبغونها  مل�����س��ائ��ل 

مب�ساعرهم، ويلب�سونها �ل�سحر 

�أن  �أعماقهم، قبل  �لكامن يف 

يخرجوها للنا�ش درًر� م�سرقة، 

جة. والآلئ متوِهّ

وال غرو فقد ب�سطت �لعربية 

و�إذ� ب�سطت  �سلطانها عليهم، 

�لعربيُة �سلطانها على قلب 

�مرئ، نبت فيه �جلمال، وتغ�ّساه 

ف��اإذ� هو  �مل�ساحمة،  طبٌع من 

طبيٌب يرتاح �لنا�ش بني يديه!!

�إن �لنف�ش �لتي جتعل بينها 

ن�سًبا، هي نف�ش  �لعربية  وبني 

بينها وبني �جلمال  قد جعلْت 

�سبًبا!!

ن �لباحث  بهذ� �لدفء يتمَكّ

�لنا�ش،  �أرو�ح  �أن يخالط  من 

وي�ستطيع �ملعِلّم �أْن يغزو قلوب 

طابه، �إّن �كت�سافنا جلمال �لعلم 

هو �أرقى درجات �الإبد�ع.

�أما من يعِلّم �لعربية وقلبه 

ِخ�لْ�ٌو من  ب�هائها،  عرياٌن من 

حبها؛ فاإن حديثه عنها حديث 

ميٍت عن ميت، لن تكون كلماته 

عنها �إال �سخوًر� ترتطم باالأر�ش، 

�لفوؤ�د  �أحلاًنا عذبة تام�ش  ال 

قبل �الأ�سماع.

�لتي ال  �لنف�ش  �أن  و�حل��ق 

ل��ن تذوق  �ل��ع��ل��م،  ت���ذوق طعم 

ط��ع��م �حل��ي��اة، و�ل��ق��ل��ب �مليت 

�الأ���س��ي��اء ميتة؛ الأن روح  ي��رى 

�حلياة ال ت�سري فيه،وذلك غ�اي�ُة 

�ل��س�ق�اء !!

يتعلم  �أن  ب��ني  وف��رق كبري 

�الإن�سان قو�عد �لعربية ليعرف 

�ل�سو�ب، وبني �أن يتعلمها ليبني 

ال����ع����رب����ي����ة  ب�����س�����ط�����ت  إذا 
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

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

دفء روحه؛ فقال: يا �إبر�هيم، 

�أح�سنها؛ ال تقل  �ألفاظك  �ك�ُش 

: كّذ�ب، ولكن قل : حديثه لي�ش 

ب�سيء.

وهذ� در�ش عظيم، ال يخلو 

من قيمة تربوية عالية؛ وهو �أّن 

َط�لَ�ب�نا حلقائق �لعلم وقو�عده ال 

ُر َغ�ْف�ل�تَ�نا ع�ن �جَل�م�ال. يُ�ب�ِرّ

ويظهر دفء �لعلم �أمَتّ ظهور 

يف �لعربية؛ فقو�عدها �لتي تبدو 

للوهلة �الأوىل خ�سنة قا�سية 

– هي يف و�ق��ع �الأم��ر معجونة 
بالدفء،  ب��اجل��م��ال، مم��زوج��ة 

متلِبّ�سٌة بالبهاء !!

وقف عاِل�ُم �لعربية �بُن جني 

�أمام  يوم  - رحمه �هلل - ذ�ت 

ينازُع�نَّ�ك  قوله تعاىل : {فا 

يف �الأمر}.

 .)67 �الآي��ة:  )�سورة �حلج، 

ه  �الآية متوِجّ )�لنهي يف  فقال: 

للنبي -  للم�سركني، وحا�سله 

�أي:  �سلى �هلل عليه و�سلم - 

فاثبْت على يقينك يف �سحة 

�إىل ف�ساد  تلتفْت  دي��ن��ك، وال 

�أقو�لهم، حتى �إذ� ر�أوك كذلك، 

�أم�سكو� عنك ومل ينازعوك، 

ت��عاىل :  فلفظ �لنهي يف قوله 

{فا ينازعنَّك} لهم، ومعناه له، 

�سلى �هلل عليه و�سلم(.

�الإع��ج��اب باحلرف  �إن  ثم 

�ب��ن جني؛ كيف  �أخ��ذ  �لعربي 

�آٍن  يكون جلهتني خمتلفتني يف 

و�حد، فر�ح ي�سف هذ� �حلرف 

�ُت�ه  بقوله: »اأْع�ذُب م�ا ف�ي�ه ت�َ�ل�ُفّ

�ي�ه« !! وت�َ�ث�ِنّ

فانظر �إىل و�سفه �لر�ئق، �إنه 

و�ْسف عا�سق مفتون مبع�سوقته، 

ل حمبوبته وهي  و�ْسف متيَّم يتاأَمّ

�ُت يف  �ة ودالل، وتتلَفّ تتثنَّى يف رَقّ

عذوبة و�ِسْح�ر.

رحمه   – �لقيم  �بن  ووقف 

�أم���ام ق�وله  ي��وم  ذ�ت   – �هلل 

ت�ع�اىل: {ي�ه�ُب ل�م�ن ي��س�اء �إن�اثً�ا 

�ل�ذك�ور}.  ي��س�اء  ل�م�ن  وي�ه�ُب 

 .)49 �الآي��ة:  �ل�سورى،  )�سورة 

�ر �الإن�اث، ث�م َج�َب�ر  فقال: )ن�َكّ

بال�ت�ق�دي�م ع�ل�ى  ت�نْ�ك�ي�ره�َنّ 

�ر �ل�ذك�ور، ث�م ج�بَ�ر  �ل�ذك�ور، و�أَخّ

ت�اأخ�ي�ره�م ب�ال�ت�ع�ري�ف !!(.

قة،  �ملتدِفّ �لروعة  يا لهذه 

�لهادر،�لذي  وه���ذ� �جل��م��ال 

�ل�سادة  به قر�ئح ه��وؤالء  جتود 

�الأماثل!!

لقد كان علماوؤنا �الأقدمون - 
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عقله، ويعرف �جلمال؛ الأنه �إذ� 

عرف �جلمال، عرف �ل�سو�ب 

وزيادة.

�لعربية  ي����ذوق ط��ع��م  ل���ن 

َم�ْن يرى فيها جمّرد معلوماٍت 

متناثرة، من هنا وهناك.

لن يقف على روعتها من 

يح�سرها يف �لت�سويب �للغوي، 

و�الأخطاء �ل�سائعة، وقْل وال تقل، 

�إَنّ من ي�سجنها يف هذه �لز�وية 

�ل�سيقة يظلمها ُظ�لْ�ًما كبرًي�.

للكلمات خارج  ��ل  و�مل��ت��اأِمّ

�جلملة �أو خارج �لرتكيب يجد 

قة ال ر�بط  �أنها كائنات متفِرّ

بينها، �أع�ساء منعزلة، ال عاقة 

جتمعها، وال �سبغة ت�سهرها، كل 

ع�سو منزٍو يف جزيرة نائية، و�إن 

�لكلمات خارج  �إن  �سئَت قلَت: 

�إطار �جلملة جثٌث ميتة، ثم �إن 

�جلملة هي مبثابة �أ�سرة �سغرية 

جتمع �ستات هذه �لكائنات يف 

ح�سنها، وتن�سر عليها دفاأها 

و�ألقها، تربط بينها فاإذ� هي خلٌق 

�آخر ميور باحليوية و�حلركة، 

وينب�ش بالعنفو�ن و�لقوة، وميتلئ 

�إن �جلملة هي �لع�ش  باحلياة. 

�ل�سغري �لذي ينث�ر حنانه حني 

�لع�سافري من كل  �إليه  ت��اأوي 

�سوب وحدب.

د�خ�������ل �جل���م���ل���ة تن�ساأ 

ع���اق���ات ج���دي���دة، ورو�ب�����ط 

م�سوبة باحلميمية و�لتعانق 

و�الم��ت��ز�ج، وي�سبح لكل فرد 

مهمة، وعلى كل فرد م�سوؤولية، 

د�خل �جلملة تتز�وج �لكلمات، 

حتى �إن �ملتاأمل فيها يجد بينها 

�أن�ساًبا و�أرحاًما!!

�أب���و �حل�سن  ي��ق��ول �الإم���ام 

 : �ل�سنرتيني - رحمه �هلل - 

�أن�ساًبا وقر�باٍت  �إَنّ للحروِف   «

ف��اإذ� جاوَر  �لكلمات،  تبدو يف 

�لن�سيُب �لن�سيَب، وماَزج �لقريُب 

�لقريَب، طابِت �الألفة وَح�ُسنِت 

�ل�سحبة«.

�أن تكون  �إن��ه م��ن �جلميل 

�أن  �لغاية م��ن تعليم �لعربية 

�ل��ط��ال��ب د�خل  يتحرك عقل 

قاعة �لدر�ش، فاإذ� حترك عقله 

د�خل قاعة �لدر�ش، �نطلق �إىل 

�حلياة وعقله يعمل، فكان �سبًبا 

�أمته، وعوًنا الإعادة  يف نهو�ش 

�الأنبياء يف  �أجم��اده��ا، ومهمة 

�لعقول من  حقيقتها هي بعث 

مر�قدها.

و�الأجمل من هذ� �أن تكون 

�أن  �لغاية م��ن تعليم �لعربية 

ينب�ش قلب �لطالب باحلياة 

د�خل قاعة �لدر�ش، و�أن متتلئ 

روحه دفًئا وجمااًل يف كل خطوة 

يخطوها وهو يف رحاب �ملدر�سة 

�أو �جلامعة، حتى �إذ� خرج �إىل 

ين�سر  �الأر���ش  �حلياة �سعى يف 

هذ� �جلمال.

�لعقل  �إذن من عمل  الب��ّد 

و�لقلب مًعا يف قو�عد �لعربية، 

ال غنى الأحدهما عن �الآخر،بيد 

�أن لكل عمل مذ�قه �خلا�ش، 

وطعمه �لذي مييزه؛ فحني ينظر 

�لنحو،  �لعقُل مثًا يف قو�عد 

ل�ه نكهته  نَ�ْح�ًو�  يُ�نْ�ت�ج  فاإنه 

�ل�م�ع�روفة، وحني ينظر �لقلُب 

فيها فاإنه يُ�نْ�ت�ج نَ�ْحًو� له نكهة 

�أخرى !!

�نظْر �إىل �لقاعدة �لنحوّي�ة: 

ًر�،  �لفعُل يعمل ظاهًر� ومقَدّ

و�أع��م��ْل فيها عقلك، لتخرج 

بحقيقة نحوية؛ وهي �أن �لفعل 

�أم  �أك��ان م��وج��وًد�  يعمل �سو�ء 

ًر�، ثم �نظْر �إىل هذه �لقاعدة  مقَدّ

نف�سها بقلبك، وق��د ك�ساها 

�ب��ُن �سهٍل �الأندل�سّي  �ل�ساعر 

ُح��لَّ�����ًة ج��دي��دة، ح��ني �سبغها 

ْل  ْت ولطفْت، تاأَمّ مب�ساعره، فرَقّ

كيف �أوردها �سياًقا ماأها ب�هاًء 

�، وجعلها تنب�ش باحلياة  و�ُس�م�ًوّ

و�حلركة !! يقول:

َت�ْن�اأى وت�ْدن�و واْل�ت�ف�اُت��َك واح�ٌد

را ك�ال�ف�ع�ل ي�ع�م�ُل ظ�اه�ًرا وُم�ق�َدّ

�إنه يخاطب حمبوبه متعجًبا 

منه؛ م�ستنكًر� �أن تكون معاملته 

�أو غائًبا،  له و�ح��دة حا�سًر� 

�ساأنه يف ذلك  �أو قريًبا،  بعيًد� 

�ساأن �لفعل عمله و�حد، ظاهًر� 

ًر� !! �أو مقَدّ

ثم �إننا بالتاأمل ونظر �لقلب، 

ميكن �أن نقف على �أمر تربوي 

�أن يكون لاإن�سان  عظيم؛ وهو 

ب�سمة موجوًد� �أو غري موجود، 

�أو  �أن يكون له قيمة حا�سًر� 

�أن يكون له نفع، حًيّا  غائًبا، 

�أن يتذكره �لنا�ش،  �أو ميًتا، 

وي��ق��ول��ون: م���َرّ ف���اٌن م��ن هنا 

وهذ� �الأثر،�ساأنه يف ذلك �ساأن 

�أو  �أثر ظاهًر�  له  �لذي  �لفعل، 

ًر� !! مقَدّ

ومما �أذكره يف هذ� �ل�سياق 

�إىل �الإمام  �أن قوًما تر�فعو� 

�ْع�ب�ّي - رحمه �هلل - يف رجل  �ل�َسّ

َع�يْ�َن رجل، ف�َس�ِرَق�ْت  �أ�ساب 

بالدم، فقال : �أق�سي فيها - �أي: 

�أفتي - ببيت �لر�عي :

اأْت  اأْم�ُرها حتى اإذا ما َت�بَوّ لها 

�ج�عا اأ َم��ضْ باأْخ�فافها م�اأًوى ت�َ�ب�َوّ

مل يزدهم على هذ�.

�ل�ُم�ساب حني  �أهل  �إن  ثم 

��ستمعو� لهذ� �لبيت، فهمو� مر�د 

�ْع�ب�ّي، و�ن�سرفو�. �ل�َسّ

�لنمي�ري،  للر�عي  و�لبيت 

ي�سف فيه طريقة �َس�ْرحه لاإبل، 

ومعناه: �أّنه �إذ� خرج باإبله للرعي، 

فاإنه يرتكها ت�سرح، حتى ترتاد 

تبْ�ُرك فيه،  باأخفافها مو�سًع�ا 

�رت��ادت مو�سًع�ا وبركْت،  ف��اإذ� 

ن��زل ه��و قبالتها، فا�سطجع 

قريًبا منها.

�ْع�ب�ّي فقد  �ل�َسّ �أم��ا م��ر�د 

�ره �بن جني – رحمه �هلل –  ف��َسّ

يف خ�سائ�سه، فقال: )تف�سريه �أن 

هذه �لعني يُ�نْ�تَ��ظر بها �أن ي�ستقَرّ 

�أم�����ُره��ا على ���س��ورة معروفة 

يُ�حَك�م يف  لة، ثم حينئذ  حم�َسّ

تُ�وجبه �حل��ال من  باب�ها مب��ا 

�أمرها(.

و�أنا حقيقة ال �أدري �أ�أعجب 

�ْع�ب�ّي و�سعة  من ذكاء �الإمام �ل�َسّ

وُح��ْس�ن  �ْع�ر،  �ل�ِسّ �طاعه على 

�أم من  �لفقه،  بينه وبني  ربطه 

�أهل �ل�ُم�ساب، و�سرعة َف�ْهمهم 

للمر�د، ووقوفهم على ق�سة 

�لبيت؟

�إَنّ �لعبقرّية �حلّقة �أن تَ�ْعبُ�ر 

من �ل�ِع�لْ�م �ل�ُم�تاح جلميع �لنا�ش، 

�إىل َف�ْه�ٍم ال يُ�ت�اُح �إال لك، ثم تعرب 

د �إىل ِع�لْ�ٍم  من هذ� �لفهم �ملتفِرّ

غ�ّش، مل يعهده �أحد !!

وال�سك �أن هذ� �لنظر يحتاج 

�إىل باحث ملهم، خبري باأ�سر�ر 

�إىل معِلّم و�ع،  �لعربية، يحتاج 

�للغة،  بِح�َك�م هذه  �لغور  بعيد 

باأنها  يوؤمن  ويف �لوقت نف�سه 

ر�سالة ال وظيفة.

وما تنفع اخليل اجلياد وال الَق�َن�ا

اإذا مل يكن ف��وق اجل��ي��اد ك��راُم 

�إن �ل�سيف ال يعمل عملته �إال 

يف يد فار�ش �سنديد، �أما يف يد 

غريه فهو قطعة من خ�سب.

ما كُلّ من ذاق الهوى عرف الهوى 

وال كُلّ من �ضرب ال�م�دام ندمي 

�إن �لتعاطي م��ع �لعربية 

بهذه �لطريقة �لتي تثري �لعقل، 

�لروح،  �لذهن، وتري  وت�ستفز 

باأن  كفيٌل   – �ل��وج��د�ن  وترقي 

لها من قو�نني جمردة �إىل  يحِوّ

للتميُّ�ز  �أد�ة لاإبد�ع، وو�سيلة 

د. و�لتفُرّ

�لعربية يا �سادة نَف�ٌش ي�سري 

يتدفق يف  �الأعماق، ونب�ش  يف 

نتعامل معها  �ل��ق��ل��وب، وح��ني 

على �أنها ج�سٌد با روح حتدث 

�لقطيعة بينها وبني �أبنائها!!

ال�����ك�����ل�����م�����ات خ�����������ارج إط�������ار 
اجل�����م�����ل�����ة ج�����ث�����ث م����ي����ت����ة، 
صغيرة  أس������رة  واجل���م���ل���ة 
جت���������م���������ع ش�����������ت�����������ات ه���������ذه 
حضنها ف������ي  ال�����ك�����ائ�����ن�����ات 
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فيض 

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

القلُم  ألواحه  على  ويجري  ن��وٌن 

منزلًة  آي��������اٍت  ال�����ن�����وُر  ������َل  ف������رَتّ

تنْت  َفَ قد  قبُل  من  لغٌة  فأشرقت 

كأمنا نهضْت في األرِض حكمُتها 

كأمنا ائتلفت فيها اجلهاُت هوى 

بالغَتها  أب���دت  إذا  ال��وج��وُد  ه��ي 

شغٍف في  املاقبَل  تعكُس  مرآُتها 

مدت إلى أسقف املعنى مواجدها 

ه���اءت شواطئها  أب��ح��را  ف��رت��ب��ت 

ل��ك��ل ح����رٍف إذا م���ا ش����َفّ ذاك����رٌة 

رؤى  الوجود  بدء  عتيقٌة شافهت 

درر  ع��ن  البحر  أش���اح  أش���ارت  إذا 

بصري  مرآتها  فمن  ب��ص��رُت  إذا 

موشومة في ظاللي وشمها صفتي 

بها  فهام  معناها  النخل  ت��وس��َد 

ه��ا م��ث��ُل س��ر امل���اء م��ن أزٍل  ف��س��ُرّ

شعر :  د.بهيجة  مصري أدلبي

العدُم  وج��دان��ه  ف��ي  تالمح  حتى 

ت��وض��أ ال��ب��ي��ُت ب���األن���وار واحل����رُم 

أسراُرها كَلّ من هاموا ومن حلموا 

ت احِلكُم  وأبصر الكوُن حتى شَفّ

ومن فيوض رؤاه��ا تهتدي األمُم 

تنفست من صالة األحرف الدمُي 

يزدحُم  امل��اب��ع��ُد  ن��ب��وءت��ه��ا  وف���ي 

ينتظُم الشعر  مب��اء  بيانا  بانت 

احللُم  أس�������راره  ف���ي  ���أ  ت���ه���َيّ مل���ن 

وك���ل ح���رٍف ل��ه ف��ي وج��ده��ا نغُم 

ك��أن��ه��ا ف���وق أس�����رار ال���وج���ود فُم 

وأف��ردت حلمها في سرها القمُم 

ترتسُم  الروح  في  لغتي  كينونتي 

أعتصُم  ب��احل��رف  أن��ن��ي  ه��وي��ت��ي 

أكمامه من رحيق الوجد تبتسُم

جتري ويجري إلى أسراره القلُم
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