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كل  بها  اتصفت  سمة  وتلك  الشريفين  الحرمين  إلى  بناء  لبنة  تضاف  عام  كل  في 

مراحل العهد السعودي المجيد منذ عهد المؤسس رحمه اهلل إلى عهد خادم الحرمين 

واستشراف  التكامل  إلى  تطمح  وآخر  عهد  كل  بين  متصلة  حلقات  وهي  الشريفين، 

الحجاج  أعداد  في  المطردة  الزيادة  االعتبار  في  آخذة  التوسعة  خطط  في  المستقبل 

والمعتمرين، وقد اختار فريق اليمامة هذا الموضوع مادة رئيسة لهذا العدد.

برحيل الشيخ محمد بن ناصر العبودي تطوى صفحة علم أضاف للثقافة والفكر ورحالة 

الرحالت  و  السفر  أدب  في  كتابا  وستين  مائة  على  يربو  ما  بعد  الترحال  عصا  ألقى 

لتكون مادة لصفحات “وجوه غائبة” تقدمها  المضيئة  اخترنا سيرته  والتدوين وقد 

الزميلة منى حسن، ويكتب د. عبدالرحمن الشمالن ود.عبداهلل بن عبدالرحمن الحيدري 

مقالين عن رحيل الشيخ الفاضل.

في “حديث الكتب” يرصد الزميل د.صالح الشحري رحلة حاج من سال المغربية إلى مكة 

المكرمة إبان زمن الحماية الفرنسية، وتجواله في أنحاء المملكة ومشاهداته فيها.

الحبردي٠ و د. نواف حكمي وجبران قحل و د.  في “ديواننا” قصائد للشعراء مطلق 

إبراهيم السنيدي فيما يكتب صادق الشعالن في السينما و سعد العتيبي عن اإلعالمي 

الراحل علوي طه الصافي وماجدة داغر عن مهرجانات لبنان ونورة البدوي في المسرح 

ويواصل كتاب اليمامة رحلتهم في تواصلهم الدائم مع القاريء الكريم

المحررون

الفهرس

04

ت
يا
حل
م



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

2716
العدد -2716- السنة الواحدة والسبعون - الخميس 08 ذو الحجة 1443هـ - الموافق 07 يولية - 2022م

CONTENTSفي هذا العدد

المشرف على التحرير
عبداللـه حمد الصيخـان

alsaykhan@yamamahmag.com

رة اإلعالنات:  إدا
هاتف   2996400  -2996418

فاكس: 4871082 
البريد اإللكتروني:

adv@yamamahmag.com

هاتف : 2996200 
فاكس: 4871082 

االشتراك السنوي:
 )250( ريااًل سعوديًا 

تودع في حساب البنك العربي رقم )آيبان دولي(:
sa 30400108005547390011

ويرسل اإليصال وعنوان المشترك على بريد المجلة-

info@yamamahmag.com
  هاتف: 8004320000

عنوان التحرير:
المملكة العربية السعودية  الرياض - طريق القصيم حي الصحافة 

ص.ب: 6737  الرمز البريدي 11452 
هاتف السنترال 2996000 الفاكس 4870888

بريد التحرير:
info@yamamahmag.com

موقعنا:
www.alyamamahonline.com 

تويتــر: 
@yamamahMAG

MAIN OFFICE:
AL-SAHAFA QURT.T - TEL: 2996000 )23 LINES( -
 TELEX: 201664 JAREDA S.J. P.O. BOX 6737 
RIYADH 11452 )ISSN -1319 - 0296(

أسسها: حمد الجاسر عام 1372 هـ   
رة:  د. رضا محمد سعيد عبيد    رئيس مجلس اإلدا
المدير العام :  خالد الفهد العريفي  ت : 2996110

د. عبدالعزيز خوجه 
ينال الجائزة

التكريمية لمؤسسة 
البابطين الثقافية

التجمع الديني األكبر 
على مستوى العالم
الحج.. رحلة روحانية 

عبر الزمن

الملك يأمر 
بتخصيص 20 مليار 

لمواجهة تداعيات 
األسعار العالمية...

الشيخ عثمان بّطيخ 
مفتي تونس : 

في كّل موسم حّج، 
المملكة توّفر كعادتها
جميع أسباب النجاح له.

من ترجمات 
د. سعد البازعي..

للشاعر اإليراني
أحمد شاملو 

يكتبه:
يوسف الحسن

الوطن

المجلس

شعر اآلخــر

التقرير 

إحتفاء

الكالم األخير

20

06
28

66

20
18

31

سعر المجلة : 5 رياالت 

مجلة أسبوعية شاملة تصدر عن مؤسسة الياممة الصحفية

05



المواطن في قلب اهتمامات القيادة
واس 

خادم  واهتمام  حرص  من  انطالقًا 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
-حفظه  سعود  آل  عبدالعزيز  بن 
المواطنين  من  بأبنائه  اهلل-، 
حماية  سبيل  في  والمواطنات 
األسر المستحقة من تداعيات اآلثار 
األسعار  ارتفاعات  على  الُمترتبة 
رفعه  ما  على  وبناًء  العالمية، 
الملكي األمير محمد  صاحب السمو 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
مجلس  رئيس  نائب  العهد  ولي 
الشؤون  مجلس  رئيس  الوزراء 

االقتصادية والتنمية -حفظه اهلل-،

فتح التسجيل ببرنامج حساب 
رات المواطن ودعمه بـ8 مليا

الشؤون  مجلس  دراسة  ضوء  على 

سموه  برئاسة  االقتصادية 
في  االقتصادية  األوضاع  لتطورات 
وبنات  أبناء  حماية  وسبل  العالم 
من  المستحقة  األسر  من  الوطن 
ملكي  أمر  صدر  بتداعياتها،  التأثر 
تخصيص  على  بالموافقة  كريم 
ريال  مليار   )20( بمبلغ  مالي  دعم 
األسعار  ارتفاع  تداعيات  لمواجهة 
ريال  مليارات   10.4 منها  عالميًا، 
لدعم  مباشرة  نقدية  كتحويالت 
االجتماعي،  الضمان  مستفيدي 
وبرنامج  المواطن،  حساب  وبرنامج 
على  الماشية،  مربي  صغار  دعم 
لزيادة  المبلغ  بقية  يخصص  أن 
للمواد  االستراتيجية  المخزونات 

األساسية والتأكد من توفرها.

را ريال معاش إضافي  مليا
لمستحقي الضمان االجتماعي

الحرمين،  خادم  أمر  وتضمن 

ريال  )ملياري(  مبلغ  تخصيص 
واحدة  لمرة  إضافي  لصرف معاش 
االجتماعي  الضمان  لمستحقي 
ـ   1443 الحالي  المالي  للعام 
فتح  وإعادة  2022م،  1444هـ، 
المواطن  حساب  ببرنامج  التسجيل 
مسبقًا،  المعلنة  الضوابط  وفق 

وتخصيص

408 ماليين ريال لمستفيدي 
برنامج مربي الماشية

كدعم  ريال  مليارات(  )ثمانية  مبلغ 
من  للمستفيدين  إضافي  مالي 
لنهاية  المواطن  حساب  برنامج 
الضوابط  الحالي وفق  المالي  العام 
مبلغ  وتخصيص  مسبقًا،  المعلنة 
مالي  كدعم  ريال  ماليين(   408(
مربي  صغار  برنامج  لمستفيدي 

الماشية.

الوطن

الملك يأمر بتخصيص 20 مليار لمواجهة تداعيات األسعار العالمية...
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عمارة البيتين 
الملك  له  المغفور  أصدر  1346هـ  عام  في 
عبدالعزيز توجيهاته إلى مدير األوقاف آنذاك 
الشيخ محمد سعيد أبو الخير بعمل الترميمات 
لجدار وأعمدة المسجد الحرام ومآذنه وممراته 
زمزم  ماء  سبيل  عمارة  وتجديد  وأبوابه 
االزدحام  لمعالجة  آخرين  سبيلين  وإضافة 
ابدلها  ثم  باحته  في  الخيام  ونصب  عليه، 
بمظالت لحماية المصلين من حرارة الشمس، 
العهود  لكل  قدوة  النبيل  الفعل  هذا  وظل 
اهتمامهم  جل  ملوكها  أولى  التي  التالية 
وصيانًة  عمارًة  الشريفين  الحرمين  بالعناية 
المضطردة  الزيادة  تستوعب  لكي  وتوسعًة 
ولكي  والزوار  والمعتمرين  الحجاج  أعداد  في 

يجدوا في رحابهما الراحة والطمأنينة.
الشريفين  الحرمين  وتوسعة  عمارة  وظلت 
التنموية  المشاريع  كل  في  العقد  واسطة 
التكامل  عهد  كل  في  وروعي  والتطويرية 
معه  واالتساق  السابق  العهد  في  المنجز  مع 
أصبح  حتى  المستقبل،  متطلبات  واستشراف 
الحرمان الشريفان المعلم الحضاري والثقافي 
وأناقة  عمارة  المعاصر  البناء  في  األهم 
الدراسات في كل عهد  ، وتوجهت  وتصميما 
المنتج  وتوظيف  المرحلة  متطلبات  لتوفير 
الحرمين  لخدمة  والتقني   اإلبداعي  البشري 
والعمل على توفير سبل الراحة ليؤدي الحجاج 

والمعتمرين فروضهم دون مشقة أو عناء.
والميزانيات  والجهود  الحرمين  عمارة  إن 
كل  فخر  محل  هي  لتوسعتهما  الضخمة 
مواطن سعودي بل كل عربي مسلم يرى في 
النية المخلصة من قياداتنا الكريمة في  ذلك 
كل عهد لخدمة هذه الشعيرة وتوفير أسباب 
المسجد  وزائري  الحرام  البيت  لحجاج  الراحة 
الخامس ويعظموا  الدين  ليؤدوا ركن  النبوي 

شعائر اهلل ويبتهلون إليه.

رأي 
اليمامة
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التأكيد على مكافحة ومنع االحتكار 
ومتابعة األسعار ووفرة المنتجات...

ولي العهد يوجه بمراعاة المواطنين 
في ارتفاع تكاليف السلع

 واس 

رأس صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
الوزراء رئيس مجلس الشؤون  ولي العهد نائب رئيس مجلس 
االقتصادية والتنمية - حفظه اهلل -، االجتماع الذي عقده مجلس 

الشؤون االقتصادية والتنمية في قصر السالم بجدة.
الموضوعات  من  عدًدا  االجتماع،  خالل  المجلس  واستعرض 
االقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة التجارة، 
االقتصاد  ووزارة  والزراعة،  والمياه  البيئة  وزارة  مع  باالشتراك 
والتخطيط حيال رصد مستويات األسعار لعدد من المنتجات في 

أسواق المملكة.
االقتصادية  الشؤون  مجلس  رئيس  العهد  ولي  سمو  وأكد 
حاجة  األكثر  المواطنين  مراعاة  على   ،- اهلل  حفظه   - والتنمية 
في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف 
بعض االحتياجات األساسية، مشددًا على األدوار المهمة للوزارات 
بما  الدولية  التطورات  بمراقبة  الصلة  ذات  الحكومية  واألجهزة 
ووفرة  األسواق  ومتابعة  اإلمداد،  بسالسل  المتعلقة  ذلك  في 
العادلة  المنافسة  وحماية  األسعار،  ومستويات  المنتجات 
تؤثر  التي  االحتكارية  الممارسات  ومنع  ومكافحة  وتشجيعها، 

على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.
كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة الصحة حيال 
المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا )كوفيد 
رفع  قرار  بعد  الوبائية  للحالة  تحديثًا  العرض  وتضمن   ،)19  -
المتعلقة جائحة كورونا، إضافة  اإلجراءات االحترازية والوقائية 
إلى مستجدات إعطاء اللقاحات، وأبرز االستعدادات لموسم حج 

هذا العام )1443هـ( وحالة الوضع الوبائي دوليًا.
االقتصاد  وزارة  من  المقدم  الدوري  العرض  المجلس  وتابع 
جائحة  وأثر  االقتصادية  األنشطة  فتح  تحليل  حيال  والتخطيط 

فيروس كورونا )كوفيد - 19(.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات الالزمة.
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وبرحيله نضب نبع  معرفي غزير، 
و رفع علم كثير، و صمت صوت 
روح طيبة  ظلت  ارتقت  و  جليل، 
تطلب العلم على اختالف مناهله، 
وتنشره بدورها، وتدعو إلى سبيل 

ربها من خالله..
حافلة  ح��ي��اة  ال��ع��ب��ودي  ع��اش 
العلم،  وطلب  والرحالت  بالتنقل 
قرابة  خاللها  كتب  وتدريسه، 
من  ألكثر  وسافر  كتاب،  المائتي 
مستصحبا  دول��ة  وستين  مائة 
تدوينا  لرحالته  ومدونا  قلمه، 
مضيئا  دليال  ليكون  كافيا  وافبا 
لكل من يريد أن يتعرف إلى بلد 

من البلدان قبل زيارته.
العبودي  ناصر  محمد  الشيخ  نشأ 
في بيت علم ومعرفة، حيث ولد 
منطقة  مدينة بريدة حاضرة  في 
العربية  بالمملكة  القصيم 
وتلقى  1926م.  عام  السعودية، 
تعليمه األولي فيها على يد عدد 

شيخ الرحالة والمدونين العرب. وجوه 
غائبة

الشيخ محمد العبودي..

إعداد: منى حسن
كما تموت النجوم، بينما يظل نورها مشعا لمئات  السنين.

 ثمة من يولدون ليكونوا نجوما مضيئة في س��ماء اإلنسانية، ثم يخلدون 
في صفحات تاريخها ضوءا ال يخبو. 

يرحل��ون ويترك��ون توقيعاته��م عل��ى صفح��ات الحي��اة ش��اهدة عل��ى 
انجازاتهم، واجتهاداتهم، وتضحياتهم في س��بيل م��ا اختاروا من أهداف 
ارت��أت بصيرته��م أنها تجعل لحياته��م قيمة ومعنى. هك��ذا كان حضور 
الش��يخ الرحالة واألديب والمؤلف، الداعية الشيخ محمد بن ناصر العبودي، 
واس��مه الكامل: محمد بن ناصر بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن عبد 
اهلل بن عبود بن س��الم آل سالم. الذي شيعه أهله وأحبابه في هذه األيام 
المباركة، حيث توفي في الثاني من شهر ذي الحجة 1443ه�، عن 95 عاما، 
في  العاصمة الس��عودية، الرياض، يوم الجمعة، وصلي عليه يوم السبت 
في مس��جد البابطين، وش��يعه عدد غفير من أهله ومحبيه وتالميذه، إلى 

حيث ضمه الثرى في مثواه األخير، مآل األولين واآلخرين.

من العلماء والمشايخ، ذلك 
النظامية  المدارس  يدخل  لم  أنه 
ببريدة  متوفرة  تكن  لم  ألنها 
الكتاتيب  بنظام  تعلم  بل  حينها، 
الذي كان شائعا. و تلقى تعليمه 
محمد  صالح  الشيخ  كتاب  ف��ي 
في  للتعلم  انتقل  ثم  الصقعبي، 
العلماء والمشايخ بمدينة  حلقات 
أهله  مبكرا  نبوغا  وأظهر  بريدة، 
دراسته  أنهى   أن  بعد  ليعين، 
جامع  لمكتبة  قيمًا  االبتدائية، 
بريدة بترشيح من الشيخ عبد اهلل 
بن محمد بن حميد قاضي بريدة 
العمل  أفاده  وقد  وأحد مشايخه، 
مخزونه  إث��راء  في  المكتبة  في 
خالل  ومن  والثقافي،  المعرفي 
عمله في المكتبة نهل من الكتب 
ليتدرج  المكتبة،  في  الموجودة 
والتعليم،  التربية  وظائف  في 
في  الدينية  للعلوم  مدرسا  فبدأ 
لم  وهو  ببريدة  األولى  المدرسة 

يتجاوز الثامنة عشر من عمره، ثم 
مديرًا لمدرسة المنصورية ببريدة، 
في  العلمي  للمعهد  مديرًا  ثم 
منها  وتدرج  1371ه�.  عام  بريدة 
بالمدينة  اإلسالمية  الجامعة  إلى 
حيث  عاًما،  عشر  المنورة لثالثة 
عين أمينا عاما للجامعة ثم مديرا 
لها. ثم تولى منصب األمين العام 
المساعد لرابطة العالم اإلسالمي. 
الرابطة  في  عمله  له  وقد أتاح 
اإلسالمية  الجامعة  في  وقبلها 
زيارة  لها  عام  كأمين  بالمدينة 
عدد كبير من الدول،  أثرى خاللها 
من  كبير  بعدد  العربية  المكتبة 
أرقى  في  الرحالت  أدب  مؤلفات 
دون  حيث  االح��ت��راف��ي��ة،  ص��وره 
مدرسة  تعد  كتب  ف��ي  رح��الت��ه 
يتتلمذ على مناهجها الرحالة من 

بعده.
البرامج  من  عددا  وقدم  أعد  كما 
من  كان  والتلفزيونية  اإلذاعية 



09

الشهير:  اإلذاعي  البرنامج  أبرزها 
مشاهد  العالم؛  في  “المسلمون 

ورحالت”.
ميدالية  ال��ع��ب��ودي   منح  وق��د   
عام 1394  األدب  في  االستحقاق 

ه�، 1974م.
العلمية  مسيرته  في  ن��ال  كما 
والمعرفية عددا كبيرا من الجوائز، 
لسان  على  جاء  كما  أهمها  كان 
الراحل “شخصية العام” من وزارة 
الثقافة السعودية العام الماضي، 
األدب  الرحالة  الشيخ  حصل  حيث 
شخصية  على  العبودي  محمد 
الجائزة  وه��ي  الثقافية،  العام 
خاللها  من  تكرم  التي  الكبرى 
البالد،  في  الثقافة  رواد  ال��وزارة 
لعطاء  وتقديرا  اعترافا  وذل��ك 
لسبعين  امتد  وثقافي  معرفي 
عاماً. ذلك أنها احتفاء بلده الحبيب 
به، وتكريمهم له في حياته، في 
والتقدير.  بالثناء  جديرة  خطوة 

من  بالسن  تقدمه  عاقه  وق��د 
فحضر  الجائزة،  الستالم  الحضور 

ابنه نيابة عنه.
رحالته:

العبودي  الشيخ  ذاكرة  قوة  رغم 
بعد  حتى  بها  يتمتع  كان  التي 
تجاوزه التسعين من عمره، والتي 
سر  لقاءاته  أحد  في  الشيخ  ذكر 
فقال:  نظره  وجهة  من  توقدها 
على  والحرص  السهر  “اجتناب 
النهار  في  بي  يمّر  ما  كل  تقييد 
ال��ت��ي روى  و  أس��ف��اري”.   أث��ن��اء 
لم  أنه  إال  منه،  المقربون  عنها 
رحالته،  في  كثيرا  عليها  يعول 
مقابالته  من  كثير  في  ذكر  فقد 
التلفزيونية أنه كان يدون بشكل 
رحالته  تفاصيل  ومستمر  يومي 
الكثيرة  رحالته  أثناء  ومشاهداته 

الغنية بالتنوع واالستكشافات. 
عام  وجهاته  أولى  إفريقيا  كانت 
دولة  عشر  ثالثة  زار  حيث   ،1965

وسبعة  أشهر  ثالثة  في  إفريقية 
فيها  جولته  أثمرت  يوما،  عشر 
الرحالت  أدب  في  األول  كتابه 
الخضراء”  أفريقيا  “في  بعنوان: 
أبرز  عام 1966م. دون في كتابه 
اإلسالمية  والشخصيات  المعالم 
عاصرهم،  الذين  والمسؤولين 
خالل  عايشه  أو  نظره  لفت  وما 
رحلته، وكان وصفه مفصال وافيا 

يهتم بالتفاصيل.
وكانت هذه الرحلة بداية لسلسلة 
رحالت طاف بها أغلب دول العالم 
في  ورد  كما  دولتين  عدا  فيما 
سيرته من بينهما كوريا الشمالية. 
يومياته  ي���دون  الشيخ  وك���ان 
جميل  حكائي  س��ردي  قالب  في 
ويحرص  بسالسته  القراء  يشد 
يخص  ما  كل  تدوين  على  فيه 
والشخصيات  اإلس��الم��ي  ال��ت��راث 
المؤثرة، وال يخلو سرده أيضا من 
الدول  عن  اإلضافية  المعلومات 

* من الكتاتيب 
رة الجامعة  إلى إدا

اإلسالمية. 

رحالته  * شملت 
مائة وستين دولة 

ومائتي كتاب.

* أعاد ذكرى ابن 
بطوطة.

* استهدفت 
رحالته خدمة 

اإلسالم 
والمسلمين.
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يربط  مشوق  بأسلوب  وتاريخها 
ويقارن  والحاضر  الماضي  بين 

بينهما.
ظمأ  العبودي  كتب  أروت  وق��د 
القارئ العربي للمعرفة بخصوص 
هذه الدول، وشكلت قدوة للرحالة 
العبودي  مسلك  التباع  الشباب 
التدوين،  في  أسلوبه  ومحاكاة 
يجب  فيما  نهجه  واالستفادة من 
الدول  عن  وتدوينه  به  االهتمام 
التي يزورها. كما حفزت المهتمين 
محاكاة  على  الشباب  الرحالة  من 
والتدوين  الرحالت  في  أسلوبه 
المتعددة  طرقه  من  واالستفادة 
في تدوين وسرد ما يرى ضرورة 

إبرازه في الدول التي يزورها.
الشيخ  مؤلفات  أه��م  من  أيضا 
التي  أللبانيا  زيارته  عن  كتابه 
الشيوعية  س��ق��وط  بعد  زاره���ا 
وثيقًة  كتابه  شكل  حيث   ،1990
مهمًة عن أحوال المسلمين فيها 
معرفتهم  عدم  في  ومعاناتهم 

بدينهم.  
كما دون الشيخ زيارته ومشاهداته 

في الصين في كتاب بعنوان: 
1992م،  الصين”  أس��وار  “داخ��ل 
الصين  تاريخ وجغرافيا  شرح فيه 
وأحوال المسلمين فيها وتاريخهم 

وحاضرهم.
أدب  ف��ي  مؤلفاته  وت��ج��اوزت 
كتابا،  وستين  المائة  ال��رح��الت 
فيتنام،  في  أيام  عناوينها:  أبرز 
بالد  البولنديين،  المسلمين  مع 
يوغسالفيا،  ذكريات  الداغستان، 
مما  وغيرها  بلغاريا،  في  كنت 
يضيق المجال عن االستفاضة في 

سرده.
الشيخ  اهتمامات  تتوقف  ول��م 
أدب  على  الكتابية  ال��ع��ب��ودي 
لتشمل عددا  تعدته  بل  الرحالت، 
الفكرية  االت��ج��اه��ات  م��ن  كبيرا 
اللغة  شملت  التي  والمعرفية 
والتراجم  ولهجاتها،  العربية 
عدة   وله  واألمثال،   واألنساب، 
بالد  “معجم  منها:   م��ؤل��ف��ات 
القصيم” 1990، و” كلمات عربية 
و”   ،2000 المعاجم”  تسجلها  لم 
الكناية والمجاز في اللغة العامية” 

.2003
كما أرخ في مؤلف من 23 مجلد، 

أُلسر مدينته، بريدة.
لمجرد  العبودي  رحالت  تكن  لم 
واالستمتاع  والسياحة  السفر 
بغرض  تكن  لم  كما  بالسفر،  
وص���ف ج��غ��راف��ي��ا ال��ب��ل��دان أو 
وحسب،  أهلها  وعادات  معالمها 
هو  رحالته  أسباب  أهم  كان  بل 
الدعوة اإلسالمية، وخدمة اإلسالم 
واإلغاثية  اإلنسانية  واألع��م��ال 
اإلسالم  مصلحة  في  تصب  التي 
سباقا  الشيخ  والمسلمين. وكان 
خدمة  ف��ي  للخير، مستبسال 
المستضعفين  خاصة  المسلمين 
م��ن��ه��م، وس��اع��ي��ا ف��ي إص��الح 
المساجد،  ببناء  وذلك  أحوالهم، 
المشاريع  وتنفيذ  وال��م��دارس، 

الخيرية اإلغاثية، وغيرها..
من  م��وف��ًدا  عمله  خ��الل  وذل��ك 
وسفيًرا  اإلسالمي،  العالم  رابطة 
بالحكمة  اهلل  إلى  للدعوة  حسًنا 
نجح  حيث  الحسنة،  والموعظة 
في بناء ربط أواصر التواصل بين 
وبالد  نفسه  ومثَّل  المسلمين، 

الحرمين خير تمثيل.
ويطيب لي هنا ذكر بعض ما ورد 
سلف  مركز  أورده��ا  ترجمة  في 
الراحل،  الشيخ  للبحوث عن سيرة 
العلم  أهل  ثناءات  بعض  دونت 

عليه رحمه اهلل:
حميد  بن  اهلل  عبد  الشيخ  ق��ال 
رحمه اهلل: إّن فضيلة الشيخ محمد 
المشايخ  من  العبودي  ناصر  بن 
حياتهم  من  ق��دًرا  أمضوا  الذين 
اإلسالميَّة  العلوم  دراس���ة  ف��ي 
وهو إلى جانب ذلك أديب فاضل 
لالستحقاق  ميدالية  على  حصل 
)نفحات  كتابه  وإنَّ  األدب.  في 
واض��ٌح  القرآنية(،  كينة  السَّ من 
لمن يقرؤه، وخاّصة من لم يكن 
كتب  بقراءة  ممارسة  سابق  لهم 
باصطالحات  معرفة  وال  التفسير، 

رين. المفسِّ
نسأل اهلل تعالى أن يثيب المؤلِّف 
ينفع  وأن  العبودي  محمد  الشيخ 

بكتابه.
د.  ال��وزراء  عميد  عليه  أثنى  كما 

اهلل  رحمه  الخويطر  العزيز  عبد 
العبودي  محمد  الشيخ  ق��ائ��ال: 
لما  المثّقفين،  عند  مضيٌء  علٌم 
ولما  ثقافي،  جهد  من  به  ساهم 
من  الفكرّية  احة  السَّ على  وضعه 
وشهي،  مفيد  بغذاء  مألى  موائد 
لنقش  جهد  م��ن  ش���ارك  وب��م��ا 
السعودّية  العربّية  المملكة  اسم 
الّثقافة  في  لإلنجاز  خارطة  على 
وجوانب  والجغرافيا،  وال��ّت��راث 
مكتبتنا  في  العربّية  الّلغة  من 
الحديث  حصر  يصعب  العربيَّة 
الجاد  المجد  األدي���ب  ه��ذا  ع��ن 
صفحات  أو  محدودة،  أسطر  في 
جوانب  من  جانب  فكّل  معدودة، 
يحتاج  المتشعِّب  الفكرّي  إنجازه 
تكون  متأنّية،  طويلة  وقفة  إلى 

حصيلتها كتاًبا كاماًل.
اهلل،  الشويعر رحمه  د. محمد  أما 
أحد  قالها  مأثورة  كلمة  فقال: 

عراء: الشُّ
ال بأجدادي شرفت بل شرفوا بي

محمد  ال��ش��ي��خ  ع��ل��ى   تنطبق 
ذلك  الرّحالة؛  األدي��ب  العبودي: 
وخاّصة في  الناس،  كثيًرا من  أّن 
العبودي  الشيخ  يعرفون  الخارج 
يجوب  الذي  الداعية،  الرجل  بأّنه 
متتابعة  علمّية  رحالت  في  البالد 
ابن  رح��الت  ذك��رى  معها  يعيد 
بطوطة المغربي إال أنَّه أوسع منه 

انتشاًرا وأكثر عطاًء.
وضجت مواقع التواصل االجتماعي 
الخبر،  تناقلت  التي  بالتغريدات 
من داخل وخارج السعودية، التي 
الراحل وذكرت مآثره  الشيخ  نعت 
في مشهد يطمئننا أن مجتمعاتنا 
تقدر  زال��ت  وم��ا  بخير،  زال��ت  ما 
لرحيلهم  وتهتز  والعلماء،  العلم 
وفقدهم، وتقيم إرثهم المعرفي.
العبودي  للشيخ  أن  بالذكر   حفي 
لم  التي  المؤلفات  من  كبير  عدد 
سبيلها  تجد  ول��م  بعد  النور  تر 
النشر  بدور  وحري  الطباعة،  نحو 
التسابق  الرسمية  وغير  الرسمية 
في  واألج���ر  الفضل  نيل  نحو 
حفظها وإصدارها ونشرها حفاظا 
على هذا اإلرث الفكري والمعرفي 

العظيم.

فة
قا
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وحيد الغامدي

الحذر من الَكمال
فال  خلفه  نلهث  سراٌب  المنشود..  الكمال 

ندركه.
أن يظّل سرابًا..  أن يظّل هكذا..  لكنه يجب 

وغير ُمدرك.
 ***

لمرحلة  وصل  بأنه  اإلنسان  شعر  ما  متى 
الكمال المطلق، فلن يعود قادرًا على تقّبل 
للتغيير  قابل  غير  أصبح  ما  ومتى  التغيير، 
فقد حانت نهايته. وهكذا تنتهي الحضارات 

والدول واألفكار والقيم والمجتمعات. 
الشعور  ُيغّطي  حين  الحقيقي..  العمى  إنها 
والتحسين  التطوير  دوافع  كل  بالكمال 
ومواكبة الزمن.. لحظة النهاية الحقيقية ألي 

شيء، كما قال الشاعر: 
إذا قيل  إذا تّم أمٌر بدا نقُصُه ... ترّقب زواالً 

تم
 ***

أسوأ ما يصيب المجتمعات هو ذلك االعتقاد 
ذاته  لنقد  بحاجة  ليس  وأنه  الكمال،  بوهم 
التطور  سننية  إيقاف  يعني  هذا  وسلبياته. 
الطبيعي عند هذا المجتمع. وهذا يعني أيضًا 

نهايته، وبالتالي انهياره. 
 ***

فمتى  والعقائد،  األفكار  المجتمعات  ومثل 
وانغلقت  اآلخرين،  على  بالتفوق  شَعَرت  ما 
على ذاتها، ورفضت مواكبة الزمن وتحدياته 
في كل مرحلة، فهي األخرى تكتب نهايتها 
لالعتقاد  دائم  ثمٌن  أيضًا  وهذا  وانهيارها. 

بالوصول لبّر الكمال.
 ***

واألفكار  المجتمعات  خالف  األمثلة،  أوضح 
والعقائد والدول، هي الشركات والمؤسسات، 
الحمقى  ببعض  أصيبت  إْن  األخرى  فهي 
كانوا  أو  للتغيير،  الحاجة  بعدم  المعتقدين 
خائفين منه، أو رافضين له ألي سبب، فهنا 
من  كثير  في  ولنا  المنظومة،  تلك  انهيار 
تسّيدت  التي  التجارية  والماركات  الشركات 
الدروس  أكبر  العشرين  القرن  خالل  العالم 
يظّل  أن  يجب  الكمال  أن  في  وأعظمها 
هاجسًا، وأال يسمح للشعور بالنجاح والكمال 

أن يسيطر على كل الدوافع.
 ***

نأتي إلى مستوى األفراد، وهنا سنرى العجب 
العجاب، فبعضهم لمجرد أن له حسابًا على 
مواقع التواصل االجتماعي يتابعه فيه اآلالف 
فقد توّهم أهميته القصوى، وصّدق فعاًل أنه 
أن حقيقة  مؤثر مجتمعيًا وفكريًا، في حين 
التأثير هي االعتياش على عناصر حالة  ذلك 
كمظهر  تصّعدت  التي  الثقافية  التخلف 

ثقافي مع مواقع التواصل.
هؤالء هي:  يجهلها  التي  الحقائق  أوجع  من 
وفي  سريعًا،  الصعود  يكون  ما  بمقدار  أنه 
غفلة من الزمن وقواعد الحياة التي تتطلب 
الكفاح في البناء لبنة لبنة، بمقدار ما يكون 
الهبوط والخسف. كما أن أي شيء يسهل أن 
يكون  وانهياره  سقوطه  فإن  سريعًا  ُيبنى 

سريعًا. 
ولذلك.. فالحذر من أي مجد )كرتوني( سهل 
الفك  سهل  أيضًا  فهو  والبناء..  التركيب 

واإلزالة.
 ***

)اليوم أكملت لكم دينكم( 
قد  الدين  أن  تعني  ال  الكريمة  اآلية  هذه 
أو  وتناقضاته،  الزمن  مواكبة  عن  توقف 
كتلة  أصبح  الذي  العالم  المساهمة في هذا 
واحدة متجانسة المصالح والمصير المشترك. 
إن منطق االستخالف في األرض يفترض أن 
غاية تلك اآلية تندرج تحت غاية اآلية: )إني 
هذا  يكون  ولن  خليفة(؛  األرض  في  جاعل 
أن يقوم  بقادر على  األرض  المستخلف في 
وصل  أنه  توّهم  إْن  والدنيا  األرض  بشؤون 
للكمال. فإْن لم تندرج غاية تلك اآلية تحت 
غاية هذه اآلية، أو فهمت كل واحدٍة منهما 
للمقاصد  ضرٌب  فذلك  منفصل،  سياق  في 
ببعضها، وهدٌم للغايات بالقفز على منطق 
تراتبيتها. وهذا تحديدًا هو ما سيخلق الفجوة 

المنطقية في اآليتين معاً في وعي األجيال.
 ***

بل  لهما..  حدود  ال  الَجَمال..  مثل  الكمال.. 
إنهما يظالن يتسعان أبدًا باتساع الكون.

@wa7eed2011
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توسعة الحرمين الشريفين

واسطة عقد المشاريع الكبرى

ثالث توسعات لبيت الله الحرام

األولى  السعودية  التوسعة  كانت 
عبد  بن  العزيز  عبد  الملك  عهد  في 
فلم  اهلل،  رحمه  سعود  آل  الرحمن 
الحكم  توليه  على  يسير  وقت  يمض 
1343هـ  عام  المكرمة  مكة  ودخوله 
حتى أعلن البدء في ترميمات الحرمين 
ونفيس  غال  كل  وبذل  الشريفين 
أمر  1344هـ  سنة  ففي  سبيلهما،  في 
 ، كاملاً ا  ترميماً الحرام  المسجد  بترميم 
إصلحه،  يقتضي  ما  كل  وإصلح 
وفي  المسجد،  عموم  ترخيم  وكذلك 
السنة التالية لما كثر عدد الحجاج كثرة 
هائلة أمر بوضع السرادقات في صحن 
الشمس،  حر  المصلين  لتقي  المسجد 
آخر  بإصلح  أمر  1346هـ  سنة  وفي 
للمسجد الحرام، شمل الترميم والطلء، 
زمزم  وقبة  إبراهيم  مظلة  أصلح  كما 
وشاذروان الكعبة، وأنفق على ذلك ما 

يربو على ألفي جنيه ذهباًا.

مظلت  بعمل  أمر  السنة  نفس  وفي 
قوية ثابتة على حاشية صحن المطاف 
عملت  ثم  المصلون،  تحتها  ليستظل 
أطراف  في  ثابتة  مظلت  ذلك  بعد 
وتلف  تنشر  باألروقة،  مثبتة  الصحن 
عديدة،  سنوات  وبقيت  الحاجة،  عند 
يجري تجديدها باستمرار. وفي نفس 
السنة أمر بتأسيس أول مصنع لكسوة 
بتبليط  أمر  كما  المشرفة،  الكعبة 
وأن  المربع  الصوان  بالحجر  المسعى 
يبنى بالنورة، وكان ذلك أول مرة في 
منذ  الطريق  فيها هذا  يرصف  التاريخ 
فرض اهلل تعالى الحج على المسلمين؛ 
الساعين من  مما كان سبباًا في راحة 
نواتئ  بإزالة  أمر  كما  واألتربة،  الغبار 
الدكاكين التي ضيقت المسعى، ليغدو 
المنظر،  وحسن  االستقامة  غاية  في 
لماء زمزم مع  أمر بعمل سبيلين  كما 

تجديد السبيل القديم.
الحجر  بإصلح  أمر  1354هـ  سنة  وفي 
المفروش على مدار المطاف، وإصلح 

إعداد: سامي التتر

الحرمين الشريفين  العربية السعودية  المملكة  الميمون، أولت  العهد السعودي  منذ بداية 
والمشاعر المقدسة أقصى اهتمامها، بدءاًا من عهد الملك المؤسس عبدالعزيز يرحمه اهلل، 
ا بأبنائه البررة الذين تشرفوا بخدمة ضيوف الرحمن وأطهر بقاع األرض ومهوى أفئدة  مروراً
المسلمين، وصوالاً إلى عهد الملك سلمان يحفظه اهلل، والرؤية المباركة 2030 التي كان عرابها 
ولي العهد األمير محمد بن سلمان، حيث يلمس المسلمون من مشارق األرض ومغاربها في 
مواسم الحج والعمرة من كل عام، الجهود الجبارة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة أيدها اهلل، 
من أجل خدمة ضيوف الرحمن، ويشاهدون المشاريع العملقة التي أقامتها المملكة لتوسعة 
الحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة، ومنها جسر الجمرات وقطار المشاعر، والتي 
تتناغم مع رؤية المملكة 2030، وتتيح الفرصة لزيادة أعداد قاصدي الحج والعمرة ليؤدوا 

مناسكهم بكل يسر وراحة وأمن وأمان.

التوسعة الثالثة 
للمسجد الحرام 

األكبر في التاريخ 
مساحة وتكلفة

أكبر توسعة لصحن 
المطاف يسرت أداء 

الطواف وحققت 
نقلة نوعية في 

مستوى الخدمات

التقرير
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األروقة، وترميم وترخيم عموم  أرض 
المسجد، وتجديد األلوان، وإزالة كل ما 
به تلف، كما تم إزالة الحصباء القديمة 

واستبدالها بأخرى جديدة.
بتجديد سقف  أمر  1366هـ  وفي سنة 
كما  محكمة،  فنية  بطريقة  المسعى 
مغطى  للكعبة  جديد  باب  بعمل  أمر 
محالة  الخالصة،  الفضة  من  بصفائح 
بآيات قرآنية نقشت بأحرف من الذهب 
باب  عضادتي  بإصالح  وأمر  الخالص، 
الموشاة  الخالصة  بالفضة  الكعبة 

بالذهب.
اهلل  رحمه  أمر  1370هـ  سنة  وفي 
بترخيم الواجهات المطلة على المسجد 

. ا كامالاً الحرام ورحباته ترخيماً
وفي عهد الملك سعود بن عبد العزيز 
أمر رحمه اهلل بفتح شارع وراء الصفا، 
عن  والسيارات  الناس  مرور  وصرف 
شارع المسعى، وفي سنة 1373هـ أمر 
بتركيب مضخة لرفع مياه زمزم، وفي 
زمزم  لسقيا  بناية  أنشأ  1374هـ  سنة 

1375هـ  سنة  وفي  زمزم.  بئر  أمام 
بحجر  الست  الشمعدانات  استبدال  تم 
إسماعيل عليه السالم بخمس نحاسية 
اهلل  رحمه  أمر  كما  بالكهرباء،  تضاء 

بتبليط أرض المسعى باألسمنت.
سنة  األول  ربيع  من  الخامس  وفي 
سعود  الملك  جاللة  ألقى  1375هـ 
بالشروع  التاريخي  خطابه  اهلل  رحمه 
أمر  التي  الحرام  المسجد  توسعة  في 
رحمه  العزيز  عبد  الملك  والده  بها 
الثاني  ربيع   4 في  العمل  وبدئ  اهلل، 
ملكيات  بنزع  وذلك  1375هـ،  عام 
أرض  في  الواقعة  والعقارات  الدور 
التوسعة بعد تقدير أثمانها وتعويض 
أصحابها، وتضمنت هذه التوسعة بناء 
ثالثة طوابق: األقبية والطابق األرضي 
المسعى  بناء  مع  األول،  والطابق 
بئر  المطاف، وصار  وتوسعة  بطابقيه 
زمزم  قبو  زود  وقد  القبو،  في  زمزم 
بصنابير الماء ومجرى للماء المستعمل. 
كما شملت التوسعة إزالة مبان كانت 

في  والطائفين  المصلين  على  تضيق 
صحن المطاف، مثل مظلة زمزم وباب 
بني شيبة والمقامات األربعة، وشملت 
بين  األمطار  مياه  مجرى  تحويل  ا  أيضاً
وتم  العثماني،  والمبنى  الصفا  جبل 
ومواقف  والشوارع  الميادين  إحداث 
ومواضع  للمياه  ودورات  للسيارات 
الحرام  المسجد  من  قريبة  للوضوء 
نظام  أحدث  على  جهاته  جميع  في 
1376هـ  سنة  وفي  الوقت.  ذلك  في 
متحرك  سلم  بعمل  اهلل  رحمه  أمر 
ا بالفضة  للكعبة المشرفة، وكان مغلفاً
1377هـ  عام  وفي  بالذهب.  ا  ومنقوشاً
أمر بترميم الكعبة المشرفة، واستبدال 
جديد،  بسقف  القديم  األعلى  سقفها 
بعد  السفلي  السقف  على  وأبقى 

ترميمه وتغيير األخشاب التالفة فيه.
وفي عهد الملك فيصل رحمه اهلل أمر 
بإزالة البناء القائم على مقام إبراهيم 
المقام في  للطائفين، ووضع  توسعة 
غطاء بلوري وذلك عام 1387هـ. وفي 

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن يطلع عىل مخططات التوسعة األخرية
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عام 1391هـ أمر رحمه اهلل ببناء مبنى 
وفي  الشريف،  المكي  الحرم  لمكتبة 
كسوة  مصنع  ببناء  أمر  1392هـ  عام 
الجديد  موقعه  في  المشرفة  الكعبة 

في أم الجود، وتوسيع أعماله.
اهلل  رحمه  خالد  الملك  عهد  وجاء 
عمارة  من  تبقى  ما  بإتمام  أمر  الذي 
الحرام، كما تم في  المسجد  وتوسعة 
الكسوة  مصنع  افتتاح  أيًضا  عهده 
عام  وذلك  والتأثيث،  البناء  تمام  بعد 
في  المهمة  األعمال  ومن  1397هـ. 
1398هـ  سنة  المطاف  توسيع  عهده 
أرضيته  وفرش  الحالي،  شكله  في 
برخام مقاوم للحرارة جلب من اليونان 
مما زاد من راحة المصلين والطائفين 
في الظهيرة. وشملت توسعة المطاف 
قبو  وتوسيع  والمكبرية،  المنبر  نقل 
حافة  من  قريًبا  مدخله  وُجعل  زمزم 
المسعى،  جهة  في  القديم  المسجد 
للرجال  قسم  قسمان:  فيه  وجعل 
لشرب  صنابير  وركبت  للنساء،  وآخر 
الماء البارد، وجعل للبئر حاجز زجاجي. 
الكعبة  باب  بصنع  اهلل  رحمه  أمر  كما 

المشرفة في عام 1399هـ بشكل بديع 
باب  صنع  تم  كما  عظيمة،  وبنفقات 
إلى  الموصل  للكعبة  الداخلي  للسلم 
إزالة  تم  السنة  تلك  وفي  سطحها، 
من  الرخامي  والمنبر  شيبة  بني  باب 
المطاف، كما تم تبليط المطاف كامًل 
بالرخام األبيض، وفي عام 1400هـ تم 
التنظيف الشامل لبئر زمزم بعد القيام 

بأول عملية استكشافية للبئر.
التوسعة  نهاية  مع  للحرم  وأصبح 
موزعة  باًبا   )64( األولى  السعودية 
باب  وأكبرها:  جهاته،  مختلف  على 
الجهة  في  ويقع  العزيز  عبد  الملك 
أجياد،  اتجاه  في  للمسجد  الجنوبية 
الجهة  في  ويقع  العمرة  وباب 
وباب  الحرام،  المسجد  من  الغربية 
الشمالية  الجهة  في  ويوجد  السلم 
من المسجد الحرام، كما أنشئت في 
هذه التوسعة سبع منارات ارتفاع كل 
منها )89( متًرا، وُتبرز المنارات السبع 
أبعاد المسجد الحرام وترتفع شامخة 
السبع  والمنارات  الفريد،  بطرازها 
وباب  الصفا،  أبواب  على  موزعة 
العمرة،  وباب  العزيز،  عبد  الملك 

وباب السلم.
توسعات  من  تم  ما  على  وبناء 
فقد  الحرام  المسجد  في  عمرانية 
أصبحت مساحته بعد التوسعة األولى 
ألكثر  تتسـع  مربًعا،  مـتًرا   )160.168(
من 300 ألف مصل، وفي حاالت الزحام 

يصل إلى أكثر من 400 ألف مصل.

التوسعة السعودية الثانية

الحرمين  خادم  أمر  1403هـ  عام  في 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
عقارات  ملكيات  بنـزع  اهلل  رحمه 
الحرام،  المسجد  غرب  الصغير  السوق 
مرضية؛  بمبالغ  أصحابها  وتعويض 
الحرام  للمسجد  كبرى  لتوسعة  تهيئة 
أمر بها رحمه اهلل، وقد بلغت مساحة 
أراضي العقارات المنزوع ملكياتها 30 
ألف متر مربع، فهيئت كساحات مؤقتة 
للصلة قبل البدء بأعمال البناء عليها.

اهلل  رحمه  أمر  1406هـ  عام  وفي 
السعودية  التوسعة  سطح  بتبليط 
األولى بالرخام البارد المقاوم للحرارة، 
إال  السطح  من  يستفاد  يكن  ولم 
شبكات  وكانت  الكهرباء،  ألعمال 
الكهرباء المنتشرة في مواضع متفرقة 
فأمر  المصلين،  تعيق  السطح  من 
تجمع  أن  الشريفين  الحرمين  خادم 
قباب  في  الكهرباء  شبكات  جميع 
السطح  مساحة  بلغت  وقد  جميلة، 
ألف  لتسعين  ألف متر مربع يتسع   61
مصل، وكان من قبل غير مهيأ للصلة 
سللم  خمسة  بإنشاء  أمر  كما  فيه، 
لتسهيل  الحرام؛  بالمسجد  كهربائية 
الصعود والنـزول إلى السطح والطابق 
األول، كما تم بناء خمسة جسور علوية 
للدخول إلى الطابق األول والخروج منه 

من جهة الشمال.
حفل  في  1409هـ  عام  صفر   2 وفي 

14

ت
يا
حل
م

مشروع جسر 
الجمرات أنهى 
معاناة الحجيج 

وسّهل أداء 
الفريضة

توسعة المسجد 
النبوي ضاعفت 

طاقته االستيعابية 
مع الحفاظ على 

الحرم القديم 
والروضة الشريفة

املسجد الحرام يف صورة لتوسعة امللك عبدالعزيز رحمه الله



2م
02

2 
ة -

ولي
0 ي

7 
-2

71
6 

دد
لع

ا
w
w
w
.a
ly
am

am
ah
on
lin
e.
co
m

الملكي  السمو  أصحاب  حضره  كبير 
العلماء  الفضيلة  وأصحاب  األمراء 
وأصحاب المعالي الوزراء وأعيان البالد 
الملك  وضع  المواطنين،  من  وجموع 
حجر  اهلل  رحمه  العزيز  عبد  بن  فهد 
األساس للبدء في التوسعة السعودية 
من  سنوات  أربع  بعد  وذلك  الثانية، 
المسجد  توسعة  في  العمل  انطالق 
التوسعتين  في  العمل  ليجري  النبوي؛ 

في وقت واحد.
وكان مبنى التوسعة يتألف من القبو 
والطابق  األرضي،  والطابق  )البدروم(، 
على  بناؤه  وتم  صمم  وقد  األول، 
أساس تكييف شامل كامل، وعمل له 
في  وروعي  أجياد،  في  للتبريد  محطة 
الضرورية  األمور  تركيب جميع  األقبية 
األعمدة  أعلى  وقنوات  تمديدات  من 
والماء  الهواء  يتم ضخ  المربعة، حيث 
المركزية  المحطة  من  فيها  البارد 
مبنى  وكان  أجياد،  في  للتكييف 
شكله  في  تماًما  منسجًما  التوسعة 

العام مع مبنى التوسعة األولى.
عشر  أربعة  التوسعة  هذه  في  وجعل 
باًبا، ليصل عدد أبواب المسجد الحرام 
للساللم  مبنيين  مع  باًبا،   )112( إلى 
وجنوبه،  شماله  في  الكهربائية 
وسلمين داخليين، وبذلك بات مجموع 
الساللم الكهربائية في المسجد الحرام 
الثابتة  الساللم  عدا  ساللم،  تسعة 
المسجد  مبنى  أنحاء  في  الموزعة 

الحرام.
ساحات  أحدثت  1411هـ  سنة  وفي 
كبيرة محيطة بالمسجد الحرام، وهيئت 
الزحام،  أوقات  في  سيما  ال  للصالة 
ومقاوم  بارد  برخام  بتبليطها  وذلك 
وتبلغ  وفرشها،  وإنارتها  للحرارة 
الساحات  لهذه  اإلجمالية  المساحة 

)88.000م2(.
وفي سنة 1415هـ تم توسعة منطقة 
تسهياًل  األول  الطابق  في  الصفا 
فتحة  دائرة  بتضييق  وذلك  للساعين، 

الصفا الواقعة تحت قبة الصفا.
وإزالة  هدم  تم  1417هـ  سنة  وفي 
المروة،  منطقة  حول  المباني  بعض 
األرضي  بالطابق  كبير  تغيير  وحصل 
على  القضاء  لغرض  فيها  واألول 
صارت  حتى  الموقع،  هذا  في  الزحام 
مساحة المنطقة )375( متًرا مربًعا بدالً 
من المساحة السابقة وهي )245( متًرا 

مربًعا، كما حصلت أيًضا توسعة الممر 
المسعى  إلى  المروة  الداخل من جهة 
أبواب  وأحدثت  األول،  الطابق  في 
واألول  األرضي  الطابق  في  جديدة 

للدخول والخروج من جهة المروة.
جسر  إنشاء  تم  1418هـ  سنة  وفي 
المسجد  سطح  يربط  الذي  الراقوبة 
جهة  من  الراقوبة  بمنطقة  الحرام 
المروة، لتسهيل الدخول والخروج إلى 
سطح المسجد الحرام، وتوسعة الممر 
يستعمل  الذي  للمسعى،  المالصق 
أوقات  في  األول  بالطابق  للطواف 
الزحام من منطقة الصفا إلى ما يقابل 

منتصف المسعى.
كما تم في نفس السنة تجديد غطاء 
والسالم  الصالة  عليه  إبراهيم  مقام 
الذهب  بشرائح  المغطى  النحاس  من 
وتم  المزخرف،  والزجاج  والكريستال 
وضع غطاء من الزجاج البلوري القوي 
على  والكسر  للحرارة  المقاوم  الجميل 

مقام إبراهيم عليه السالم.
مثل  بارد  برخام  السطح  بلط  وقد 
سطح التوسعة األولى، وقد زاد السطح 
كما  كبيرة،  مساحة  الصالة  مكان  في 
باب  جانبي  على  مئذنتين  بناء  تم 
الملك فهد مثل مآذن التوسعة األولى 

بارتفاع 89 متًرا.
بالتوسعة  الثانية  التوسعة  ربط  وتم 
واسعة،  فتحات  طريق  عن  األولى 
التي  األبواب  مواقع  نقل  بعد  وذلك 

جهة  في  الثانية  التوسعة  قبل  كانت 
على  المحافظة  مع  الصغير  السوق 
األولى،  للتوسعة  اإلنشائية  العناصر 
في  رسمًيا  التوسعة  أعمال  وانتهت 

30/11/1413هـ.
ومن الجدير بالذكر أن مما تم عمارًة 
خادم  عهد  في  الحرام  للمسجد 
بن  فهد  الملك  الشريفين  الحرمين 
هو  اهلل،  رحمه  سعود  آل  العزيز  عبد 
ترميًما شاماًل  المشرفة  الكعبة  ترميم 
1040هـ،  سنة  منذ  مثله  يحدث  لم 
أمر  حيث  1414هـ  عام  ذلك  وكان 
الخارجية  الفواصل  بإصالح  اهلل  رحمه 
ظهرت  التي  والفجوات  والتقشرات 
على الحجارة، وما يحتاجه جدار الكعبة 
كما  إصالح،  من  الخارجي  المشرفة 
للكعبة  وشامل  ثان  ترميم  إجراء  تم 

المشرفة عام 1417هـ.

التوسعة الثالثة األكبر في التاريخ
في  الثالثة  السعودية  التوسعة  بدأت 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  عهد 
مستمرة  تزال  وال   - اهلل  رحمه   -
خادم  ورعاية  ومتابعة  وتوجيه   بأمر 
الملك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
اهلل- حفظه   - سعود  آل  عبدالعزيز 

العصور  مّر  على  توسعة  أكبر  وهي   ،
والتاريخ من حيث المساحة والتكلفة، 
وتتضمن توسعة الحرم المكي، لترتفع 
أعمال  إنهاء  بعد  االستيعابية  15الطاقة 

التوسعة الثالثة األكرب يف التاريخ مساحة وتكلفة



إلى مليوني مصٍل، وتشتمل  التوسعة 
توسعة الساحات الخارجية، على دورات 
أخرى  ومرافق  وأنفاق  وممّرات  مياه 
الحركة  انسيابية  على  تعمل  مساندة 
وخروجهم،  المصلين  دخول  في 
ومحطات  التكييف  لخدمات  باإلضافة 

الكهرباء ومحطات المياه وغيرها.
للمسجد  الثالثة  التوسعة  وأسهمت 
توسعة  أكبر  تنفيذ  في  الحرام 
للحجاج  يسرت  التي  المطاف،  لصحن 
الطواف  شعيرة  أداء  والمعتمرين 
وحقق قفزة ونقلة نوعية في مستوى 
منظومة الخدمات التي تقدمها الدولة 
وفقها اهلل، للمسجد الحرام وقاصديه، 
مضاعفة  استيعاب  على  يقتصر  ولم 
إلى  ذلك  تجاوز  بل  الطائفين،  أعداد 
االهتمام  مثل  الخدمات  وتنوع  جودة 
بكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة، 
مستقلة  حركة  منظومة  خالل  من 
 )105( إلى  يتسع  فأصبح  ومتكاملة، 

آالف طائف في الساعة.

نقلة نوعية في المشاعر المقدسة 
وخدماتها

بالمشاعر  المملكة  ملوُك  اهتّم 
مسجد  بعمارة  وذلك  المقدسة، 
الحرام  والمسجد  عرفات  في  نمرة 
ِمنى،  في  الخيف  ومسجد  مزدلفة  في 
التحتية  والمرافق  البنية  وتوفير 
واألمنية  والبيئية  الصحية  الِخْدمية 
وشبكة  واالتصاالت  والمواصالت 
وإلى  المقدسة  المشاعر  بين  الطرق 
المضاّدة  الخيام  المكرمة، وعمل  مكة 
الجمرات  وجسر  ِمنى  في  للحريق 

العمالق وقطار المشاعر المقدسة.
الشريفين  الحرمين  خادم  عهد  وفي 
آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك 
الرعاية  تستمر  اهلل  -  - حفظه  سعود 
الشريفين  بالحرمين  والعناية 
أمرُه  ذلك   المقدسة،  ومن  والمشاعر 
الثالثة  السعودية  التوسعة  باستكمال 
النبوي،  والمسجد  المكي  للحرم 
مشروعات  تطوير  ومتابعته   ورعايته 
المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة 
واالرتقاء  المقدسة،  والمشاعر 
الحرمين  ألهالي  المقدمة  بالِخْدمات 
بإنشاء  األمر  ذلك  ومن  وقاصديهما، 

المكرمة  مكة  لتطوير  الملكية  الهيئة 
شركة  وإنشاء  المقدسة،  والمشاعر 
قطار  المقدسة،  وتدشين  المشاعر 
الّطائف  مطار  بإنشاء  واألمر  الحرمين، 
وبوابة  المكرمة  لمكة  خدمة  الجديد 
باستكمال  للحجاج،  والّتوجيه  أخرى 
المدينتين  تطوير  مشروعات  جميع 

المقدستين.
كما أّن رئاسة سمو ولي العهد األمير 
عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 
المكرمة  لمكة  الملكية  للهيئة 
َده  الكعبة  وتفقُّ المقدسة،  والمشاعر 
الحرام  المسجد  ومشروعات  المشّرفة 
ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يأتي 
 – اهلل  واهتمامه – حفظه  من حرصه 
الشريفين،  الحرمين  بتطوير  وعنايته 
مكة  المكرمة  بمدينتي   واالنتقال 
المرافق  ومستوى  المنورة  والمدينة 
رؤية  أهداف  وفق  فيهما،  والِخْدمات 

المملكة 2030.

رة وتوسعة المسجد النبوي عما

بالمسجد  عبدالعزيز  الملك  اعتنى 
آثارها  وظهرت  عظيمة  عناية  النبوي 
شعبان  في  المنورة  المدينة  زار  حين 
ما  على  خاللها  واطلع  1345هـ  عام 
تنظيمات  النبوي من  المسجد  يحتاجه 
واستمع  معمارية،  وإصالحات  إدارية 

إلى اقتراحات بعض المسؤولين فيها 
مسائل  في  المسجد  إليه  يحتاج  وما 

أساسية.
عبدالعزيز  الملك  أعمال  أول  وجاءت 
آثار  لتعالج  1348هـ  عام  اهلل  يرحمه 
أرض  هبوط  في  ظهرت  التي  التلف 
المسجد  صحن  على  المطلة  األروقة 
يعود  ذلك  وسبب  األربع،  جهاته  من 
التي  األمطار  مياه  تصريف  عدم  إلى 
جاء  ثم  المسجد،  صحن  في  تتجمع 
حيث  1350هـ  عام  في  الثاني  العمل 
في  خلل  من  حصل  ما  بإصالح  أمر 
الشرقية  والسواري  األعمدة  بعض 
والغربية والصحن وذلك بوضع أطواق 

من الحديد على ما تلف منها. 
األبنية  شراء  تم  1370هـ  عام  وفي 
الثالث  الجهات  في  الواقعة  والدور 
وأزيل  والشمالية،  والغربية  الشرقية 
من  الشمالي  الجزء  القديم  البناء  من 
ومساحته  عبدالمجيد  السلطان  بناء 
6246 متًرا مربًعا، وأضيف إليه مساحة 
جديدة تقاربها، وبقي القسم الجنوبي 
مربًعا  متًرا   4056 ومساحته  الحالي 
وبذلك أصبحت مساحة المسجد النبوي 
بعد هذه التوسعة 16548 متًرا مربًعا 

تقريًبا.
العهد  ولي  وضع  1372هـ  عام  وفي 
حجر  عبدالعزيز  بن  سعود  األمير 
للعمارة والتوسعة نيابة عن  األساس 
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فشرع  عبدالعزيز،  الملك  جاللة  والده 
في حفر األساسات ثم البناء والتشييد، 
وأقيم  والبناء،  التوسعة  واكتملت 
بن  سعود  الملك  برعاية  بذلك  حفل 
الخامس  يوم  اهلل  يرحمه  عبدالعزيز 
1375هـ،  عام  من  األول  ربيع  من 
التوسعة  مبنى  بافتتاح  بنفسه  فقام 
مختلف  من  إسالمية  وفود  وحضرته 
داخل  ومن  اإلسالمي  العالم  أنحاء 

المملكة وخارجها.
ومع التوسعات السابقة إال أن الحاجة 
إلى توسعته باتت أمًرا ضرورًيا نتيجة 
والزوار  والعمار  الحجاج  أعداد  ازدياد 
واالستقرار  األمن  من  لهم  وفر  لما 
والترحال،  الحل  في  الراحة  وأسباب 
عبدالعزيز  بن  فيصل  الملك  فأصدر 
المسجد  بتوسعة  أمره  1393هـ  عام 
النبوي، فبدئ بشراء العقارات والدور 
ثم  المسجد،  غربي  في  والمساكن 
وتعويض  ملكيتها  نزع  بعد  هدمت 
أصحابها وأقيم عليها مظالت مقببة 
بمساحة تقدر بـ )40.500م2(، وجهزت 
فتوسع  للصالة  وهيئت  يلزمها  بما 
المسجد واستفاد منه جموع المصلين 

في المواسم والجمع واألعياد. 
اهلل  يرحمه  خالد  الملك  عهد  وفي 
الواقعة  المنطقة  في  حريق  وقع 
المسجد  من  الغربي  الجنوب  في 
الواقعة فيها وعوض  األبنية  فأزيلت 
أصحاب العقارات، وضمت إلى ساحات 
مساحة  منها  وظلل  النبوي،  المسجد 
)43.000 م2( على غرار ما تم  قدرها 
في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز.

عبدالعزيز  بن  فهد  الملك  وواصل 
بالعناية  -المسيرة  اهلل  رحمه   -
النبوي  المسجد  بتوسعة  واالهتمام 
عدد  أكبر  يستوعب  لكي  وعمارته 
كل  وتوفير  والزائرين،  المصلين  من 
في  وجودهم  أثناء  الزائرين  يريح  ما 
ملكيات  نزع  أواًل  فشملت  المسجد، 
العمارات والمباني المحيطة بالمسجد 
التوسعات  تشملها  لم  والتي  النبوي 
والتشييد  البناء  مرحلة  ثم  السابقة، 
والعمارة حيث بدأ ما عرف بـ«التوسعة 
حجر  وضع  التي  الثانية«  السعودية 
التاسع  الجمعة  يوم  بنفسه  أساسها 
وفي  1405هـ،  عام  صفر  شهر  من 
العمل  بدأ  1406هـ  لعام  محرم  شهر 

أعظم  التوسعة  هذه  وُعدت  الفعلي، 
النبوي  المسجد  تاريخ  في  توسعة 
ليس في مساحتها واتساعها فحسب، 
وإنما في قوتها وجودة بنائها وتوفر 

الخدمات والمرافق فيها.
التوسعات  مشروعات  نفذت  وحين 
السعودية، لم تغفل حكومة المملكة 
القديم  البناء  السعودية  العربية 
عليه  أبقت  فقد  النبوي  للمسجد 
حيث  من  به،  اهتمامها  وواصلت 
الحفاظ على مظهره الجمالي وكل ما 
فيه، وتجديد المحراب النبوي الشريف، 
الروضة  أعمدة  جميع  وتدعيم 
األبيض  بالرخام  وتكسيتها  الشريفة 
تكييًفا  تكييفه  تم  كما  الجديد، 
الشرقية  الواجهات  وتغطية  مركزًيا، 
مع  بالجرانيت  والغربية  والجنوبية 
التوسعة  سطح  منسوب  إلى  رفعها 
لينسجم والبناء السعودي في المظهر 

العام.
والخطوط  النقوش  إعادة  أيًضا  وتم 
لكي  الجدران  وعلى  القباب  في  التي 
تحافظ على جمالها ورونقها، وترميم 
السالم،  باب  ومنارة  الرئيسة  المنارة 
الشرقية  الزاوية  في  باب  وفتح 
باب  وسمي  1408هـ  سنة  الجنوبية 
القبلي  الرواق  في  باب  وفتح  البقيع، 
كما  المسجد،  إمام  معه  يدخل 
عليها  ليصلى  الجنائز  منه  تدخل 

المصلين  لخروج  يستخدم  كما 
القبة  دهان  وتجديد  االزدحام،  وقت 
ذلك،  األمر  استدعى  كلما  الخضراء 
عام  جديدة  وثريات  قناديل  وتركيب 
1407هـ، كما تم في عهد الملك فهد 
رحمه اهلل، تركيب اثنتي عشرة مظلة 

في كل صحن بالمسجد النبوي.
وفي عهد الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
استكمال  باعتماد  أمر  اهلل،  رحمه 
األعمال المتبقية من مشروع توسعة 
المسجد النبوي بكلفة إجمالية قدرها 
4 مليارات و700 مليون ريال، وشملت 
جميع  تغطي  مظلة   182 تركيب 
ساحات المسجد النبوي، وذلك لوقاية 
المصلين والزائرين من وهج الشمس 
حوادث  خاصة  األمطار  ومخاطر 
االنزالق حيث جهزت بأنظمة لتصريف 
عند  آلًيا  وتفتح  وباإلنارة  السيول 
الواحدة 576  المظلة  الحاجة، وتغطي 
متًرا مربًعا. كما شملت تنفيذ الساحة 
الشريف،  النبوي  للمسجد  الشرقية 
مربع،  متر  ألف   37 مساحتها  وتبلغ 
والحافالت  للسيارات  مواقف  وتنفيذ 
تستوعب 420 سيارة وكذلك 70 حافلة 
مخصص  مياه  دورات  وتنفيذ  كبيرة، 
مخصصة  ومواقف  للنساء  معظمها 
الحافالت  من  الركاب  وإنزال  لتحميل 
ومخارج  مداخل  وتنفيذ  والسيارات، 

مواقف السيارات بالمسجد النبوي.
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يخ مفتي تونس لـ»اليمامة«:
ّ
سماحة الشيخ عثمان بط

المملكة توّفر في كّل 
موسم حّج أسباب النجاح له. 

المجلس

شعور بالفرح واالطمئنان 
شعوركم  هو  ما  المفتي  *سماحة 
إلى  ال��ح��ّج  مناسك  ع��ودة  بمناسبة 
من  الخروج  بعد  الطبيعي  وضعها 

جائحة كورونا بسالم؟
*هلل الحمد والفضل، إّنه شعور بالفرح 
واالطمئنان...  والغبطة  واالن��ش��راح 
السنة  لهذه  الحّج  موسم  أّن  شّك  وال 
ظروف  بعد  يأتي  الجديدة  الهجرية 
جائحة  بسبب  العالم  على  مّرت  صعبة 
والحمد هلل من  فهذا  الوبائّية،  كورونا 
كّل  وإّن  بعباده.  اللطيف  رّبي  فضل 
بمناسبة  بالفرحة  اآلن  يشعر  مسلم 
بعد  الحّج  لمناسك  العادية  العودة 
الخروج من جائحة كورونا، وال يسعنا إاّل 
أن نشكر المولى سبحانه وتعالى الذي 
الوباء،  هذا  من  الّتخّلص  على  أعاننا 
السعودية  العربية  المملكة  نشكر  ثّم 

على المجهود الكبير الذي قامت به في 
الّتنظيم  هذا الصدد ماديًا ومعنويًا مع 
تطبيق  في  الحازمة  والوقفة  المحكم 
تقدمه  وما  قّررتها  التي  اإلجراءات  كّل 
المملكة للحرمين هو محل فخر واعتزاز 

المسلمين في بقاع األرض.

أهمّية الحّج
*ما هي أهمّية الحّج في ديننا اإلسالمي 

الحنيف؟
فهو  اإلسالم،  في  كبرى  أهمّية  *للحّج 
رغم  الثابتة  الخمسة  أركانه  من  ركن 
اليه  استطاع  من  هو  البيت  حّج  أّن 
إلى  وصحّيًا،  مالّيًا  للقادرين  أي  سبياًل 
وأّن  اهلل  إاّل  إله  ال  أن  شهادة  جانب 
والّزكاة  والّصالة  اهلل،  رسول  محّمدًا 
عقيدتنا  ف��ي  ال��ح��ّج  إّن  وال���ّص���وم. 
يجمع  مقّدس  إسالمي  رباط  القوّية 

األرض  مشارق  في  كاّفة  المسلمين 
والصفاء  الخير  موسم  في  ومغاربها 
أنحاء  ك��ّل  من  الحجيج  فيه  يلتقي 
إسالمي  سنوي  مؤتمر  في  المعمورة 
يتبادل  حيث  الضخمة  الحّج  قّوة  يبرز 
وصّناع  الرأي  وأهل  المسلمون  فيها 
القرار في مقّدمة صفوفهم في جميع 
ميادين الحياة اآلراء والخبرات والتجارب 
دينهم  وشؤون  شؤونهم  يتدارسون 
وخاشعين  موّحدين  ومجتمعاتهم، 
من  أساسية  حكمة  وه��ذه  وأق��وي��اء، 
حكم الحّج، يجب أال تغيب عن كّل حاّج. 
وإّن كّل االستعدادات والتطويرات على 
قيمتها ألهّمية فريضة الحّج الذي هو 
ركن من أركان اإلسالم – كما قلنا -، 
ولكن اهلل عّز وجّل قّيده باالستطاعة 
المالية والبدنّية ولم يوجبه على غير 
القادر عليه، لذلك نالحظ ذلك التزاحم 

تونس- عبد الّسالم لصيلع 

التونسية  الجمهورية  بّطيخ مفتي  عثمان  الشيخ  أّكد سماحة   « اليمامة   « به  تنفرد  خاّص  حوار  في 
أّن » في كّل موسم حّج توّفر المملكة العربية السعودية كعادتها جميع أسباب النجاح له » وقال إّن 
ذلك يتمّثل » بتطوير الخدمات واإلجراءات اللوجستية وغيرها خدمة لحّجاج بيت اهلل الحرام حّتى يكون 

الموسم في أحسن الظروف وأطيبها من سنة إلى أخرى«. 
ومتطّورة  ومتنّوعة  متزايدة  الرحمان  لضيوف  المملكة  رعاية  مظاهر   « أّن  المفتي  سماحة  وأبرز 
وأجودها  األحوال  أحسن  في  السنة  هذه  في  الحّج  موسم  يتّم  حّتى  كبرى  إمكانيات  من  وّفرته  بما 

بتوجيهات وتعليمات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه اهلل – ».
وفي حديثه عن أهمّية الحّج قال مفتي تونس إّن » من حكم الحّج أّنه مؤتمر سنوي إسالمي وملتقى 
عالمي ومدرسة مثلى في حسن التعايش بين مختلف األقوام والعادات المتنّوعة يضّم كّل الجنسيات 

واألعراق على أرض واحدة وفي ميعاد واحد«.
اإلجراءات،  بكّل  والتقّيد  التعليمات  بتطبيق  االلتزام   « إلى ضرورة  الحجيج  بّطيخ  عثمان  الشيخ  ودعا 

خصوصا الصحّية منها والتنظيمية« وإلى مزيد من التمّسك بروح عقيدتنا اإلسالمية. 
وفي ما يلي هذا الحوار:
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غير  من  ولو  الحّج  إلى  الذهاب  على 
فيقترضون  بيسر،  عليه  القادرين 
فضال  كواهلهم،  ويثقلون  القروض 
عن أن تكون صّحة البعض ال تسمح 
وال  المرض،  أو  السّن  حيث  من  لهم 

يكّلف اهلل نفسا إاّل وسعها.

رعاية من المملكة متزايدة
رعاية  مظاهر  هي  ما  رأيكم  *ف��ي 
واإلحاطة  الرحمان  لضيوف  المملكة 

بهم؟
المملكة  توّفر  حّج  موسم  كّل  *في 
جميع  كعادتها  الّسعودية  العربية 
الخدمات  بتطوير  له  النجاح  أسباب 
خدمة  وغيرها  اللوجستية  واإلجراءات 
يكون  حّتى  الحرام  اهلل  بيت  لحّجاج 
الظروف وأطيبها  الموسم في أحسن 

من سنة إلى أخرى.
لضيوف  المملكة  رع��اي��ة  ومظاهر 
ومتطّورة  ومتنّوعة  متزايدة  الّرحمان 
إمكانيات  من  وت��وّف��ره  وّفرته  بما 
كبرى حّتى يتّم موسم الحّج في هذه 
وأجودها  األح��وال  أحسن  في  الّسنة 
خ��ادم  م��ن  وتعليمات  بتوجيهات 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
وأعتقد   – اهلل  حفظه  العزيز�  عبد 
سيجدون  الحرام  اهلل  بيت  حّجاج  أّن 
التي  المتيّسرة  المالئمة  ال��ظ��روف 
بمناسكهم  القيام  على  تساعدهم 

بكّل أريحّية.

الحّج مدرسة وملتقى عالمي

*بالنسبة إليكم، ما هي واجبات الحجيج 
ظروف  في  الحّج  موسم  يكون  حّتى 

ممتازة؟
*على الحاج االلتزام بتطبيق التعليمات 
خصوصًا  اإلج���راءات،  بكّل  والتقّيد 
مع  والتنظيمّية،  منها  الصحّية 
والدعاء  والصالة  بالعبادة  االشتغال 
وسائل  كّل  تتيح  المملكة  وأّن  خاّصة 
الّراحة. وعلى الحاج أن يتصّرف بحكمة 
وذويه  أهله  سفير  ألّنه  وصبر  وروّية 
والكلمة  الحسن  السلوك  مع  ووطنه، 
اآلخرين  مع  الّتعامل  وحسن  الطّيبة 
مدرسة  فالحّج  سامية.  نبيلة  بأخالق 
مثلى في حسن الّتعايش بين مختلف 
فهو  المتنّوعة،  وال��ع��ادات  األق��وام 
الجنسيات  كّل  يضّم  عالمي  ملتقى 
واألعراق على أرض واحدة وفي ميعاد 

واحد.

التمّسك بروح العقيدة
*باإلضافة إلى ذلك هل لديكم رسالة 
حجيج  إلى  توجيهها  تريدون  معّينة 

هذا العام؟
وال��ّت��ع��اون  باالنضباط  *أوص��ي��ه��م 
بروح  التمّسك  وبمزيد  والّتحابب 
العلّي  اإلسالمّية. ونسأل اهلل  عقيدتنا 
العام،  هذا  حّج  في  يبارك  أن  القدير 
وأن يجعله مبرورًا على جميع الحّجاج.. 
ووّفق اهلل القائمين على هذا الموسم 
في  ال��م��ث��وب��ات،  بأحسن  وج��زاه��م 
مقّدمتهم الملك سلمان وولّي عهده 

األمير محّمد بن سلمان.

رعاية المملكة لضيوف 
الرحمان متزايدة 
رة  ومتنّوعة ومتطّو
بتوجيهات وتعليمات 
من خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز.

للحّج أهمّية 
كبرى في اإلسالم.

من حكم الحّج أّنه 
مؤتمر سنوي إسالمي 
وملتقى عالمي 
ومدرسة مثلى 
في حسن الّتعايش 
بين مختلف األقوام 
والعادات المتنّوعة 
يضّم كّل الجنسيات 
واألعراق على أرض 
واحدة وفي ميعاد 
واحد.

على الحاج االلتزام 
بتطبيق التعليمات 
والتقّيد بكّل اإلجراءات، 
 الصّحية منها 

ً
خصوصا

والّتنظيمّية.
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التجمع الديني األكبر على مستوى العالم

الحج.. رحلة روحانية عبر الزمن

الوطن

طايع الديب*
@tae3_aldeeb

ذات ي��وم، وف��ي بقع��ة م��ن بق��اع مك��ة 
المباركة، رفع النبي إبراهيم وابنه إسماعيل، 
عليهم��ا الس��ام، قواعد البي��ت العتيق، ثم 
س��أال ربهما س��بحانه وتعال��ى أن ُيعلمهما 
مناسك الحج، فاس��تجاب لهما. وكانت هذه 
االس��تجابة اإللهي��ة إيذانًا ب��أن يأتي الناس 
م��ن كل فج عميق إلى األراضي المقدس��ة، 
ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم اهلل في 
أي��ام معدودات، وظه��رت بذلك واحدة من 
أعظ��م الش��عائر الدينية على م��ر العصور، 
باتت فيما بعد أحد أركان اإلسام الخمسة.

وعرفت الديانات الكبرى قبل ظهور اإلسام 
شعيرة الحج، بأشكال مختلفة. والدليل على 
ذل��ك أن كلمة »حج« من أص��ل غير عربي، 
فهي س��امية األصل، وتعن��ي »القصد«، أي 
التوجه إلى مكان مقدس بغرض الزيارة أو 

التبّرك به.
وفي كتابه »اإلس��ام والحضارة اإلنسانية«، 
يقول عباس العقاد إن »الحج فريضة قديمة 
في الديان��ات الكبرى، وهو لم يوجد قط إاّل 
في ديانة كبيرة، ألنه يستلزم انتشار الديانة 
ف��ي أماكن متع��ددة، كما يس��تلزم قدمها 
وانتظ��ام العمل بها ف��ي األزمنة المتعاقبة 
عامًا بعد عام، أو موس��مًا بعد موس��م. وال 
يتهي��أ هذا وذاك إاّل لديان��ة قد تأصلت في 
مكانها وزمانها. وأش��هر الديانات القديمة 
التي وجدت فيها فريضة الحج اثنتان: ديانة 
البراهم��ة في آس��يا الش��رقية، وديانة بني 

إسرائيل في آسيا الغربية«.

يضيف العق��اد: »ولقد طال بحث المؤرخين 
الغربيي��ن عن أصول الح��ج إلى الكعبة قبل 
اإلسام، وتواترت األقوال بتعدد األبنية التي 
كانت من قبيلها في الجزيرة العربية، ومنها 
كعب��ة صنع��اء التي يق��ال إنه��ا كانت في 
موضع مس��جد غمدان، وكعب��ة نجران التي 
كش��فها الرحال��ة المعروف الش��يخ عبد اهلل 
فليبي س��نة 1936، وغير هاتي��ن الكعبتّين 
مم��ا ورد ف��ي بعض األخب��ار الضعاف بغير 

سند من دالئل الثقات«.
»مثابة« للناس وأمنًا 

بع��د عدة قرون م��ن عهد النب��ي إبراهيم، 
عليه الس��ام، أدخل أهل الجاهلية على الحج 
كثي��رًا من البدع والضاالت، ما أنزل اهلل بها 
من س��لطان، كما اصطلحوا عل��ى ُمحدثات 
كثيرة، وتواضعوا عليها خال الزمن القديم، 
حتى انحرف الناس بمرور السنين عن النهج 

اإلبراهيمي الحنيف في الحج.
الكعب��ة  الجاهلي��ة يقدس��ون  وكان ع��رب 
المشرفة قبل ظهور اإلسام باعتبارها البيت 
الحرام. وش��مل ه��ذا التقدي��س أيضًا مكة 
بأكملها والمناطق المجاورة لها، التي كانوا 
يتواف��دون إليها من أنح��اء الجزيرة العربية 
في موسم الحج، فتشهد »أم القرى« نشاطا 
تجاريًا وثقافيًا ال مثيل له في أش��هر الس��نة 

األخرى.
وتبع��ًا لذلك، أقامت قبيل��ة »قريش« مراكز 
تجاري��ة ح��ول الكعب��ة، كان��ت تس��تضيف 
الحج��اج، وُيب��اع فيه��ا الطع��ام والش��راب 

والتماثيل، فضًا عن نح��ر للحيوانات وبذل 
النذور والعطايا، ما أحدث حالة من االزدهار 
االقتص��ادي أث��ارت غي��رة القبائ��ل األخرى، 
فاتجه��ت إل��ى بن��اء »كعبات« خاص��ة بها، 
للح��د من نف��وذ مك��ة الديني والسياس��ي 
واالقتص��ادي. غير أنها فش��لت في تحقيق 
هذا الهدف لحكم��ة ال يعلمها إال اهلل، وهي 
ظهور اإلس��ام ف��ي هذه البقع��ة المباركة 

فيما بعد.
ووف��ق الباحثي��ن، اس��تقطب وج��ود مكة، 
كمدينة تجارية كبيرة آنذاك، طوائف كبيرة 
م��ن العرب وغيرهم إليه��ا، فقد كان موقع 
مك��ة الجغراف��ي س��ببًا ف��ي أن يجعل من 
المدين��ة المقدس��ة »مثابة« للن��اس وأمنًا، 
تتجم��ع فيها القواف��ل التي تأتي من جنوب 
الجزيرة العربية تريد الشام، أو القادمة من 

الشام تريد اليمن.
ونجح القريشّيون منذ مطلع القرن السادس 
الميادي، في احتكار التجارة في باد العرب، 
والس��يطرة عل��ى طرق القواف��ل التي تربط 
اليم��ن بالش��ام م��ن ناحية، وبالع��راق من 
ناحية أخرى، األمر ال��ذي جعل الكعبة محّط 
أنظ��ار زّوارها جميعا، فاكتس��بت مكة ُبعدًا 
دينيًا رفيعًا، ومنزلة سامية، وساهم النشاط 
التجاري بها في تعظيم شعيرة الحج، فكانوا 
يقص��دون مكة أفواًجا م��ن كل مكان، كما 
كان بع��ض ملوك العرب القدامى يتقّربون 

إلى »بيت اهلل« بالهدايا والنذور.
ويقول الدكتور راغب الس��رجاني في كتابه 
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»تش��ريعات العرب قبل اإلسالم«، إن »أول 
مناس��ك الحج في الجاهلي��ة كانت الطواف 
ح��ول البي��ت العتيق، وكان بع��ض العرب 
يطوف��ون عرايا م��ن دون مالب��س، رجااًل 
ونس��اًء على الس��واء، فقد كان��وا يكرهون 
أن يطوف��وا مرتدين ثيابًا عصوا اهلل فيها، 
فكانوا يخلعون مالبسهم، فإذا انتهوا من 
الط��واف ارتدوه��ا من جديد، ث��م صنعت 
»قري��ش« مالبس مخصصة للحجاج، عبارة 
ع��ن م��آزر غير مخيط��ة، وكان من ال يقدر 
على شراء تلك المآزر يطوف عريانًا، وظلت 
تل��ك الع��ادة الغريب��ة موج��ودة حتى فتح 
مكة، وحرمها النبي صلى اهلل عليه وسلم«.
م��ن جهت��ه، يوضح الباح��ث أحمد رمضان 
الديب��اوي، أن الح��ج عن��د الجاهليي��ن كان 
زي��ارة وش��ّد رح��ال إل��ى أماكن مقدس��ة 
مخصوصة، وس��ط مظاهر بهجة واحتفال، 
وفي أوق��ات مخصوصة كذلك. وبعد فراغ 
الناس من أداء الح��ج يكتمل لديهم الفرح 
والس��رور. غير أن م��ن الجاهليين من كان 
يح��ج حجًا صامتًا، أي م��ن دون كالم، حيث 
ال ينط��ق الحاج طيل��ة أيام حجه ولو بكلمة 

واحدة.
أو  الذبائ��ح  أن  إل��ى  »الديب��اوي«  ويش��ير 
األضحية كانت ُتعرف عند الجاهليين باسم 
»العتائ��ر«، وكانوا ينحرونه��ا عند األصنام 
واألنصاب، ويوزعون لحومها على الحضور، 
وحتى الحيوانات كان��ت تأكل منها. وكانوا 
يحفظ��ون ما ف��اض من تل��ك اللحوم بأن 

»يش��ّرقوها« في الش��مس؛ أي يعرضونها 
ألشعة الشمس حتى تصير كالقديد، ومنه 
جاءت كلمة »التش��ريق« عند المس��لمين، 
فُسميت األيام الثالثة بعد يوم النحر باسم 

»أيام التشريق الثالثة«.
وأبقى اإلس��الم على بعض هذه الشعائر، 
لكن��ه طهرها من أدران الجاهلية، فلم يعد 
الس��ر في الس��عي بين الصفا والمروة هو 
وج��ود الصنمّي��ن »إس��اف ونائل��ة«، وإنما 
ف��ي هرولة الس��يدة هاج��ر أم إس��ماعيل 
علي��ه الس��الم بينهما بحثًا ع��ن الماء. ولم 
يعد الحجر األس��ود ومق��ام إبراهيم أحجارًا 
مقدس��ة لذاته��ا، بل ألنهم��ا -في األصل-

ياقوتتان من يواقيت الجنة.
تاريخ البيت العتيق

ُتجم��ع الرواي��ات التاريخية كاف��ة على أن 
الكعبة الُمش��ّرفة، قبلة المسلمين منذ 14 
قرن��ا من الزمان، وأول بي��ت ُوضع للناس، 
هي بيت العبادة األكثر قداسة الذي عرفته 
البش��رية ف��ي تاريخها الطوي��ل على وجه 

األرض.
وُتفي��د رواي��ات اإلخباريي��ن القدامى بأن 
الكعب��ة ُبنيت 12 م��رة عب��ر التاريخ، حيث 
بناه��ا المالئك��ة عليهم الس��الم أول مرة، 
ث��م أعاد بناءها كُل من آدم عليه الس��الم، 
وش��يت ب��ن آدم، وإبراهي��م وإس��ماعيل، 
وقبائل العمالقة وجرهم وقصي بن كالب 
وقري��ش، وعبد اهلل ب��ن الزبي��ر، والحجاج 
بن يوس��ف الثقفي، وأخيرًا بناها السلطان 

العثماني »مراد الرابع«.
ب��دأ بناء الكعبة، بمعرفة البش��ر، في عهد 
النبي إبراهي��م وولده إس��ماعيل -عليهما 
الس��الم -حين أمره اهلل س��بحانه وتعالى، 
بأن يس��كن مك��ة ه��و وأهله، رغ��م أنها 
كان��ت في ذلك الوقت جدب��اء قاحلة، قبل 
أن تتدفق »مياه زمزم« بمعجزة إلهية من 

باطن األرض.
ويقول الدكتور فهد الحس��ين، أستاذ إدارة 
موارد التراث الثقافي بجامعة الملك سعود 
»إن عم��ارة البي��ت الح��رام م��ّرت بمراحل 
بنائية توالت عليه عبر تاريخها الضارب في 
القدم، وعلى األرجح أن األسس األولى لبناء 
الكعب��ة وضعته��ا المالئكة، ث��م في فترة 
تاريخية أخرى أعاد نب��ي اهلل إبراهيم عليه 
الس��الم في حدود عام 2800 قبل الميالد، 

رفع قواعد هذا البناء الشامخ«.
وأعادت قبيلة »قريش« بناء الكعبة، س��نة 
18 قب��ل الهج��رة النبوي��ة، بع��د أن اندلع 
فيها حريق كبير بس��بب ش��رارة طارت من 
جم��رة امرأة كان��ت تقوم بتبخي��ر الكعبة، 
فاشتعلت النار في الكس��اء، وتداعى البناء 
بس��بب ضخامة النيران. وس��يطرت الحيرة 
عل��ى كبار رج��االت قريش، فذه��ب فريق 
منهم إلى ض��رورة هدمها وإع��ادة بنائها 
من جديد، بينم��ا رأى آخرون عدم هدمها، 

والبناء فوق ما تبقى منها. 
في أثناء هذا الجدال المحتدم، شهدت مكة 
سياًل جارفًا من ش��دة األمطار هدم األجزاء 
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المتبقية م��ن الكعبة، فبدأت قريش عملية 
الهدم، لكنها توقفت عندما ش��اهد الرجال 
أحج��ارًا ضخمة ذات ش��كل مغاير عما ألفوه 
خالل أعم��ال الهدم، فأدرك��وا أن هذه هي 
أساسات الكعبة، وش��رعوا في البناء فوقها 
مس��تعينين باألخشاب واألحجار، على نفس 
الهيئ��ة المعمارية الت��ي كانت موجودة من 

قبل.
واس��تمر هذا البناء قائمًا ط��وال عهد النبي 
عليه الصالة والس��الم، وخلفائه الراش��دين 
رضي اهلل عنهم، حتى جاء تولى عبد اهلل بن 
الزبي��ر والية مكة في زم��ن الخليفة األموي 
عب��د الملك بن م��روان، ووقع حادث قصف 
مكة بالمنجنيق، فوجد »ابن الزبير« نفس��ه 
أم��ام أمرّين: إما ترمي��م الكعبة، أو هدمها 
وإع��ادة بنائها، لكنه قرر بناءها بعد هدمها 

وصواًل إلى قواعدها األولى.
وبع��د مصرع عبد اهلل بن الزبير، واس��تيالء 
األمويي��ن عل��ى مكة المكرمة، ق��رر الحجاج 
الثقفي إعادة بناء الكعبة من جديد، إلصالح 
ما حدث لجدرانها من تصدعات، معلاًل ذلك 
ب��أن »ابن الزبي��ر« ابتدع في بن��اء الكعبة، 
فرده��ا الحجاج إلى م��ا كانت عليه في عهد 

قريش.
أّم��ا البناء األخي��ر للكعبة، بش��كلها الحالي، 
فق��د تم في عهد الس��لطان العثماني مراد 
الراب��ع ف��ي س��نة 1040ه���- 1630م، بع��د 
األمطار الغزيرة التي شهدتها مكة المكرمة 
وقتها، وتحول هذا المطر إلى س��يل عظيم، 
دخل المس��جد الح��رام والكعبة المش��رفة، 
وبلغ منتصفها من الداخل، فس��قط جدارها 
الش��رقي  الجدارّي��ن  م��ن  وج��زء  الش��امي 
والغربي، وس��قطت درجة السطح، لذلك أمر 
الس��لطان مراد بس��رعة بنائها، وه��و البناء 

الحالي الماثل حتى اآلن.
الذاهب مفقود. والعائد مولود

كان الح��ج قديم��ًا رحلة ش��اقة، تس��تغرق 
األراض��ي  إل��ى  للوص��ول  ش��هورًا طويل��ة 
المقدس��ة، ويبدأ االس��تعداد له��ا بعد عيد 
الفط��ر مباش��رة. وق��د تنتهي ه��ذه الرحلة 
بالم��وت عطش��ًا، بس��بب عدم وج��ود مياه 

عذب��ة على ط��رق القواف��ل، وهو م��ا دفع 
الح��كام واألمراء على مر العص��ور إلى حفر 

اآلبار في طرق الحجاج. 
ويصّور الرحالة الروسي المسلم عبد العزيز 
دولتش��ين في كتابه »الحج قبل مئة عام«، 
مش��اهد مؤلمة ف��ي طريق الح��ج من جّدة 
على البحر األحمر إلى مكة المكرمة، بس��بب 
قل��ة المي��اه وأثره��ا عل��ى الحج��اج. يقول 
دولتش��ين: »نس��ير منذ خمس س��اعات، أنا 
ملت��ّف بثوب اإلحرام، مكش��وف الرأس؛ أخذ 
عط��ش رهي��ب ُيعّذبني، جّف فم��ي كله، ال 
أستطيع تحريك لساني. الطريق يستمر بين 
صخور جرداء، وأحيانا تقع العين على أدغال 

عالية من الشوك«.
غير أن الخطر األكبر الذي كان يتهدد الحجاج 
ف��ي أثناء رحلته��م لألراض��ي الحجازية، هو 
عصابات ُقّطاع الطرق الذين يتربصون بهم 
من أجل نهب أمتعته��م، وال يتورعون عن 
قتلهم ألتفه األسباب، لذلك انتشرت آنذاك 
مقولة مفادها أن »الذاهب إلى الحج مفقود، 
والعائ��د منه مولود«، فكان الراغب في أداء 
الفريض��ة يكت��ب وصيته قبل ش��روعه في 
هذه الرحلة المحفوفة باألخطار والمصاعب. 
وأشار »دولتشين« إلى خطورة ُقّطاع الطرق 
عل��ى الحجاج، قائاًل: »س��معت بي��ن الناس 
شتى اإلشاعات والمخاوف عن هجوم البدو؛ 
واليوم س��لبوا أحد الُحج��اج 5 ليرات، وقتلوا 
آخر وأخذوا 40 ليرة، في حضوري جاء جندي 
وأبلغ الضاب��ط أن رفيقه الذي راح معه من 

جدة إلى مكة ُقتل بالحجارة«.
وخالل العه��د العثماني، كانت ُتفرض على 
قوافل الحجاج حراسات مشددة، في مقدمة 
القافل��ة ومؤخرته��ا، وكان لها طرق معينة 
تس��لكها من دون غيرها نظرًا لكونها آمنة، 
مع الس��ير وف��ق جدول زمني مح��دد. فعند 
مرور القافلة بأراضي قبيلة ما، يتم تحصيل 
رس��وم تس��مى »اإلتاوة« نظير الحماية من 

ُقّطاع الطرق.
وفض��ال عن ه��ذه المخاط��ر األمني��ة، كان 
الحج��اج يتعرض��ون ف��ي س��فرهم أحيان��ًا 
لبع��ض الكوارث الطبيعي��ة، مثل العواصف 

والبرد القارس والس��يول الجارفة. ذكر »ابن 
الجوزي« في كتابة م��رآة الزمان« أن قافلة 
الحج��اج الش��امية س��نة 692 ه��� تعرض��ت 
لري��اح عظيم��ة وبرد ومطر، وهل��ك الناس، 
وحملت الريح أمتعته��م وثيابهم، وحصلت 
لهم مش��قة عظيم��ة. وفي س��نة 1196ه�، 
اجتاح��ت قافلة الحج المصرية أثناء س��يرها 
في الطريق بين مكة والمدينة س��يل قضى 

على نصف الحجيج.
ولذلك كله، لم تكن أعداد الحجاج في بداية 
الق��رن الماضي تتج��اوز بضع��ة آالف. ومع 
بداية توحيد المملكة، ازداد العدد عامًا بعد 
عام، بع��د تحقيق األمن والطمأنينة وتوفير 

سبل الراحة للحجاج. 
وباس��تعراض أع��داد القادمين م��ن الخارج 
بغ��رض أداء الفريضة منذ عام 1350ه� إلى 
وقتنا الحاضر، نالحظ الزيادة المضطردة في 
ع��دد الحجاج القادمين من خ��ارج المملكة، 
فبعد أن كانت األع��داد ال تتجاوز المئة ألف 
ح��اج حتى عام 1369ه���، وصلت في بعض 
المواسم قبل تفش��ي وباء كورونا إلى أكثر 

من مليونّين ونصف المليون حاج. 
وفيم��ا تس��تقبل األراض��ي المقدس��ة نحو 
مليون حاج هذا الموس��م، سواء من الداخل 
الُمخصص��ة  للحص��ص  وفق��ًا  الخ��ارج،  أو 
للدول، وهو العدد األعلى منذ انتشار جائحة 
كورونا، كش��فت »الهيئ��ة العامة لإلحصاء« 
عن أن إجمالي أعداد الحجاج الذين تشرَّفت 
المملك��ة بخدمته��م خالل الخمس��ين عامًا 

الماضية بلغ نحو 95.85 مليون حاج.
*صحافي، عضو اتحاد ُكّتاب مصر

المصادر:
ج��واد عل��ي، المفّص��ل ف��ي تاريخ الع��رب قبل 
اإلس��الم، دار الس��اقي، بي��روت، الطبع��ة األولى 

.2001
«.. تأثير أنثروبولوجيا ما قبل اإلس��الم في  »الحجُّ
المتخيَّل اإلس��المي، موقع مؤسس��ة مؤمنون بال 

حدود، تاريخ النشر 31 يناير 2020.
أساطير وحقائق حول الكعبة التي يطوف حولها 
المسلمون، موقع إندبندنت عربية، 11 أغسطس 

.2019
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د. عبدالرحمن بن 
راشد الشمالن*

كلمات قليلة في ذكرى العالم 
الجليل، محمد بن ناصر العبودي،

 رحمه هللا 1345  - 1443هـ / 1926 - 2022م
يعتبر الراحل العالم الجليل محمد بن ناصر العبودي من 
يتعدون  ال  قد  الذين  المتميزين،  األفذاذ  األوائل  جيل 
والجغرافي  والمؤرخ  المؤلف  ،وهو  اليد  أصابع  عدد 

واألديب والرحالة والداعية اإلسالمي.
بداية  في  العلماء،  من  عدد  يد  على  العلم  تلقى  وقد 
في  العلمي  للمعهد  ومديرًا  مدرسًا،  أصبح  ثم  نشأته، 
أصبح  حيث  كبيرة،  مناصب  على  حصل  ثم  بريدة، 
األمين للجامعة اإلسالمية في المدينة، ثم مديرًا ووكياًل 
العالم  لرابطة  المساعد  العام  األمين  أصبح  كما  لها، 
وعلى  الكبرى،  الجوائز  من  العديد  نال  وقد  اإلسالمي، 
الجزيرة  تاريخ  لدراسات  سلمان،  الملك  جائزة  رأسها 

العربية التقديرية عام ١٤٣٠هـ -٢٠٠٩م.
الذي  القليل جدًا  إال أن  ورغم أني لم أعرفه عن قرب، 
اليسير،  الكنز  بمثابة  يظل  االستثنائية  يذكرعن سيرته 
السريع، سواء عما  العام  المسامع واالطالع  من بعض 
من  شاهدت  وما  عنه،  والكتابات  مؤلفاته،  من  قرأت 

مقابالته الصحفية أو الشفوية واإلذاعية.
مرجعيتين  من  خاصة  استفدت  أني  إلى  هنا  وأشير 
بنت  شريفة  الدكتورة  سعادة  من  األول:  مشكورين، 
الهام  فهرسها  وضع  على  عملت  التي  العبودي  محمد 
»ملفات العبودي المنشورة والمخطوطة«، والثاني: من 
التركي،  إبراهيم بن عبدالرحمن  الوفي،  األخ والصديق 
الكاتب المعروف والمشرف على ملحق الجزيرة الثقافية 
سابقًا، الذي الزم أسبوعياً مجلس العبودي في الرياض 
في  مطولة  حوارات  معه  وأجرى  سنوات،  عدة  لمدة 
صحيفة الجزيرة )١٤٢٤هـ(، كما كتب ورقتين بحثيتين، 
عن الراحل، ألقى إحداهما في مراكش )٢٠١٤(، واألخرى 

في القاهرة )٢٠١٨(.
رصدت  فقد  العبودي  شريفة  الدكتورة  يخص  وفيما 
من   )٣٠١( حوالي  المذكور  الفهرس  في  لوالدها 
مؤلفاته المنشورة والمخطوطة، وأخرى متعددة. ولكن 
حسب اطالعي فقد وقف رصدها عند عام ١٤٣٣هـ، أي 
كتابته خالل  ما تمت  أعرف عن  قبل عشر سنوات، وال 
الكّتاب  أحد  إن  بل  المذكورة،  للفترة  التالية  الفترة 
العبودي  أن  ، وال شك  إلى ٣٧٦ عماًل،  أنها تصل  أشار 
واستثنائية  نادرة  ومواهب  وقدرات  يملك طاقات  كان 
ويسجل  يكتب  أنه  نفسه  عن  قال  وكما  شخصية، 
ال  عمل  وذلك  حياته،  معظم  في  ونهارًا،  لياًل  يوميًا، 
أن  الطبيعي  ومن  الكبيرة،  العلمية  المؤسسات  تنجزه 
يستغرب البعض كثرة مؤلفاته وأعماله الواسعة، ولكن 
على الرغم من هذا فإنها تتميز بدقة الرصد والوصف 
تميزها  جانب  إلى  المنهجي،  والموضوعي  والتوثيق 

والصياغة،  السياق  وحسن  والعبارات  األسلوب  ببالغة 
لالطالع على سبيل المثل، فقد رصدت الدكتورة شريفة 
المعاجم  في  يلي:  ما  وهي  له،  عماًل   )٣٠١( العبودي 
 ،)٧( الرجال  أخبار  كتب  في   ،)٨( السيرة  أدب  في   ،)٥٦(
في الكتب األدبية )١٧(، في كتب الدعوة )٢٤(، في كتب 
وأغلبها مخطوطات،   )٩( مختلفة  كتب   ،)١٨٠( الرحالت 
العلمية  الموسوعية  األعمال  تلك  أن  ظني  وفي 
المتعددة ال يوجد سابق لها، وخاصة غي أدب الرحالت 
وزياراته لكل أصقاع العالم، وليس من مثيل له قديمًا 

وحديثًا، حيث حقق رقماً قياسيًا بال منازع.
أما أخالق العبودي وسيرته الشخصية الخاصة، فكل من 
يعرفه يشهد له بالكثير عن سمو خلقه ودماثته العالية، 
تواضعه  مدى  عن  وكذلك  ومجالسه،  معاشرته  طيب 
في علمه، حبه لآلخرين واحترامه للكبير والصغير دون 
استثناء، بل وأكثر فإن هذه مثل الصفات النبيلة وغيرها 

تشمل أسرته الكريمة بالدرجة األولى.
راجيًا  أمنيات،  أو  أرفع ثالث دعوات  آخرًا،  وأخيرًا وليس 
الزال  العبودي  أن  في  وتتلخص  تتحقق،  أن  اهلل  من 
والزوايا،  األبعاد  متكاملة  وبحثية  علمية  مدرسة  يمّثل 
وقد ترك آثارًا عميقة لتاريخ المملكة خاصة، وفي حياة 

الوطن والناس عامة. ولهذا أدعو إلى ما يلي:
١-أن يبادر أهالي مدينة بريدة خاصة في إقامة مركز 
علمي وثقافي وخيري كبير ومتعدد في جوانب خدماته 

يحمل اسم الراحل.
الوطن  مكتبة  الوطنية،  فهد  الملك  مكتبة  من  ٢-آمل 
واألجيال، أن تخص العبودي بمساحة خاصة ومستقلة 
فيها  بما  وأعماله،  آثاره  جميع  تضم  حيث  بالمكتبة، 
الكثيرة  والشخصية  الخاصة  ومدوناته  ألوراقه  صورًا 
على  كانت  وإن  حتى  حياته،  في  وكتبها  جمعها  التي 

شكل مسودات.
٣-أرفع التماسا إلى أصحاب السمو الملكي، أبناء الملك 
فيصل رحمه اهلل، والقائمين على جائزة الملك فيصل 
لعام  الجائزة  العبودي  منح  يتم  أن  في  التقديرية، 
١٤٤٤هـ، حتى وإن كانت بعد وفاته، فال ضرر في ذلك، 
استثناءا. وفي قناعتي أن كل أو معظم شروط ومجاالت 
الجائزة المنصوص عليها تنطبق عليه. وختامًا، أؤكد أن 
دعوت  أن  فيصل سبق  الملك  جائزة  الرغبة حول  هذه 
أثناء  وذلك  شهور،  عدة  قبل  الزمالء  بعض  مع  إليها 
حياة العبودي وفي كل حال، وال شك أنها سوف تظل 
للراحل من جهة رغم وفاته، ومن جانب  وفاء  التفاتة 

آخر ألسرته وذويه ومحبيه والوطن كله.
* أكاديمي متقاعد
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من سال المغربية إلى مكة المكرمة..

رحلة حاج مغربي
في زمن الحماية الفرنسية 1930

حديث 
الكتب

عرض
 صالح الشحري

 ح��از ه��ذا الكت��اب عل��ى جائ��زة ابن 
بطوط��ة لتحقي��ق المخطوط��ات عام 
مش��روع  ُطبع ضم��ن  وق��د  2017م، 
ارتي��اد اآلفاق وه��و أح��د مش��روعات 
إلحي��اء  ويه��دف  أبوظبي الثقافي��ة، 
ق��ام  وق��د  العرب��ي،  الرحل��ة  أدب 
الكت��ب،  مئ��ات  المش��روع بطباعة 
تضمنت كالس��يكيات أدب الرحلة، كما 
تضمنت نصوصًا كانت مجهولة لكتاب 
ورحالة عرب ومس��لمين جابوا العالم 
المش��روع  تجاربهم، وتضمن  ودونوا 
كتبًا في أدب الرحلة العربي إلى العالم 
الغربي خالل القرنين األخيرين، تكشف 
هذه الرحالت عن طبيعة الوعي باآلخر 
عند العرب، كما تقول مقدمة الناشر.

    أما رحالت الحج فُتعتبر في الثقافة 
العربي��ة أدبًا قائمًا بذات��ه. ونراه من 
خ��الل ه��ذا الكتاب يزده��ر على أيدي 
المغارب��ة نظ��رًا لطول الرحل��ة وكثرة 
فم��ن  غاياته��ا،  وتع��دد  محطاته��ا، 
يبيع��ون ويش��ترون  تج��ار   الرحال��ة 
ويعق��دون الصفق��ات، ومنهم طالب 
الطري��ق  ف��ي  ينقطع��ون  وعلم��اء 
للعلم ف��ي األزهر والحرمي��ن وأحيانا 
في دمش��ق، ومنهم فق��راء انقطعوا 
فاضط��روا للعمل في مصر أو الش��ام 
حت��ى يمولوا رحل��ة عودته��م، وجزء 
مهم م��ن رحالته��م يتضم��ن زيارة 
األضرحة التي ُأقيمت لبعض الش��يوخ 
المغاربة الذين اس��تقروا بعد حجهم 
هن��ا  الق��ارئ  ولع��ل  المش��رق،  ف��ي 
يالح��ظ أن كثي��رًا م��ن المقامات في 

مصر هي ف��ي األصل لمتصوفين من 
المغ��رب، مث��ل البوصيري والمرس��ي 
أبو العباس، والس��يد الب��دوي، وكثير 
غيره��م، كم��ا نلحظ في ه��ذه الرحلة 
أن زعي��م السنوس��يين الذي��ن كانوا 
يقاتل��ون لتحرير ليبيا كان في ضيافة 
المل��ك عب��د العزي��ز يحش��د التأيي��د 
والدعم لقضيته مستفيدًا من اجتماع 
المس��لمين ف��ي الح��ج، وكان الحجاج 
المغارب��ة يعم��دون إل��ى االلتق��اء به 
ودعمه، و يتردد كثيرًا في هذه الرحلة 
ذك��ر األمير عبدالق��ادر الجزائري، الذي 
أبعدته السلطات الفرنسية إلى الشام 
وأصب��ح ل��ه فيها ش��أن، وتجمع حوله 

الكثير من المهاجرين المغاربة.
  في مقدمة ضافية فصل المحقق د. 
عز المغرب معنين��و القول في رحالت 
الح��ج المغربي��ة وم��ا ط��رأ عليها من 
تغي��رات، كان المغارب��ة وحجاج غرب 
أفريقي��ا يتجمع��ون في ف��اس حيث 
جام��ع القرويي��ن، ث��م يخرج��ون في 
قافل��ة كبيرة تضم أفرادًا من األس��رة 
الملكية، وكلما كانت السلطة الحاكمة 
في المغرب قوي��ة كثرت الهدايا التي 
تحمله��ا القافل��ة ألش��راف الحرمي��ن 
الش��ريفين ومش��ايخ مص��ر، وكذلك 
اإلعان��ات إلى عابري الس��بيل وطالب 

العلم.
 يقطع الركب المس��افة ب��رًا إلى مصر 
في خمس��ين يومًا، يصل��ون القاهرة 
ف��ي حال��ة يرث��ى له��ا، يقض��ون في 
يتاج��ر  بعضه��م  ش��هرًا،  القاه��رة 
وبعضهم يطلب العلم، بعضهم كان 
ينض��م إلى حمالت الجهاد أيام الدولة 
المملوكي��ة وأيام العثمانيين، وكذلك 
ضد الفرنس��يين الذي��ن احتلوا مصر. 
ومع تطور النقل البحري استطاعوا أن 
يوف��روا وقت��ًا وجهدًا وص��ار بعضهم 
يس��افر بحرًا إل��ى ميناء االس��كندرية، 
ث��م ينتقلون ب��رًا إلى الحج��از، وهناك 
يقضون أياما قاس��ية يتعرضون فيها 
ألذى قطاع الط��رق وذلك قبل الحقبة 

السعودية، بعد افتتاح قناة السويس 
أصبح��وا يتنقل��ون بح��رًا إل��ى موانئ 
الحجاز، وبعد انقضاء الحج كانوا عادة 
ما يذهبون إلى الشام يزورون القدس 
وما حولها. وقد يس��تقر بعضهم في 
أي من المدن التي يمرون بها ألسباب 
شتى. بعض الظروف السياسية كانت 
تؤدي إلى انقطاع الحج المغربي، مثلما 
ح��دث أي��ام احت��الل نابلي��ون لمصر، 
وكذلك أيام حكمت الدولة السعودية 
األول��ى مكة، ف��إن الحج��اج المغاربة 
كان��وا يبحثون ع��ن أضرح��ة األولياء 
فيما كانت الدعوة الوهابية اإلصالحية 
ال تقبل ذلك، وحدثت مناوش��ات أدت 
إل��ى انقط��اع الحج المغرب��ي. ثم حث 
العل��وي  الس��لطان م��والي س��ليمان 
العلماء المغاربة على اس��تئناف الحج، 
ووجههم إلى التحاور مع األمير سعود 
ب��ن عبد العزيز ليدعون��ه لمنع أتباعه 
م��ن تكفي��ر الع��وام. تال ذل��ك دخول 
بل��دان أفريقي��ا العربية تح��ت الحكم 
االس��تعماري، فظه��رت عوائ��ق تمنع 
حري��ة التنقل بي��ن البل��دان العربية، 
وسنت س��لطات فرنسا ش��روطًا للحج 
كما س��نت س��لطات مص��ر االنجليزية 
ش��روطًا يفصلها هذا الح��اج. منها أن 
يس��دد كل م��ا عليه م��ن ضرائب، ثم 
يثب��ت أن��ه يملك مبلغ��ًا يكفيه للحج، 
ويثب��ت أنه ت��رك لعائلته م��ا يكفيها 
ف��ي غيابه، ويوكل م��ن يرعى عائلته 
ويس��دد ديون��ه إن اقتض��ى األمر في 
غيابه، وإذا ش��اء أن يم��ر بمصر فإنه 
يت��رك مبلغًا في القنصلي��ة المصرية 
بمرس��يليا، كرهٍن حت��ى ال ينزل مصر 
وهو ال يحمل ما يكفيه من مال فيصبح 
عال��ة على الناس، كما يحتاج ش��هادة 
صحي��ة تثبت أن��ه تلق��ى التطعيمات 
المطلوب��ة، ويجب عل��ى إدارة تجهيز 
المراكب أن تؤمن للراكب كمية كافية 
من الطعام خالل السفر، ويشترط في 
أي مرك��ب يحمل حجاج��ًا أن يكون به 

حمام معدًا للتطهير.
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  نش��ر الكتاب على شكل مقاالت تحت 
اس��م الرحلة الحجازي��ة، ولكن محقق 
الكتاب أسماه رحلة حاج مغربي، حتى 
ال يختلط األمر على القارئ فهناك أكثر 
م��ن كاتب -منهم ش��كيب أرس��ان - 
سموا كتبهم الرحلة الحجازية، كما أن 
الحجاز ال تستأثر إال بحوالي ربع الكتاب، 
بينم��ا جل الكتاب يغط��ي الرحلة قبل 
وبعد الح��ج. ولذا فالكت��اب جولة في 

المدن التي مر بها، ويعطي 
بينها، تشعر  للمقارنة  مجاال 
بأن الرجل يسير عبر مخطط 
واضح ال بد وأنه قد رتبه من 
خال مرشد ثقافي وسياحي.
م��ن س��ا   رحلت��ه    ب��دأت 
بل��ده المغربي��ة إل��ى ال��دار 
البيضاء، ث��م ركب البحر إلى 
إلى  بالبحر  ومنها  مرس��يليا، 
االسكندرية، يصف الباخرتين 
اللتين رك��ب فيهما، بأنهما 
الدرجات،  متعددت��ي  كانت��ا 
مم��ا يش��به فن��ادق الدرجة 
األول��ى ب��كل م��ا فيه��ا من 
رفاهية وفخامة إلى الس��طح 
تفتق��ر  الت��ي  القاع��دة  أو 
إل��ى الكثي��ر م��ن الحاج��ات 
الت��ي يريدها اإلنس��ان، في 
االس��كندرية توس��ط للركب 
فل��م  الفرنس��ي  القنص��ل 
الصحي  الحج��ر  يمكث��وا في 
)الكرنتين��ة(، بعده��ا ركب��وا 

القطار إل��ى القاهرة، وق��د أثنى على 
جمال وأناق��ة وتمدن كلتا المدينتين، 
وقاب��ل فيهم��ا ش��يوخه، وزار أماكن 
الدراس��ة والمعاهد الدينية والمتاحف 
والتق��ى ش��يوخ األزه��ر، وزار ال��رواق 
المغرب��ي، وهو رواق في األزهر خاص 
بالطلب��ة المغارب��ة الذين يفدون من 
أجل العلم وُينف��ق عليهم من أوقاف 
األزهر. وقد شهد استقبااًل شعبيًا هائًا 
للزعي��م المص��ري مصطف��ى النحاس 
الذي كان مسافرًا عبر االسكندرية إلى 
لندن للتف��اوض على إنهاء المعاهدة 
المصري��ة البريطانية، وذكر أن بعض 
الناس ماتوا تحت عجات القطار الذي 
يقل الزعيم، لم يش��تك في رحلته من 
ش��يء بقدر ما اش��تكى من الضرائب 
الت��ي يتعين عل��ى الح��اج دفعها في 
مص��ر، وكذل��ك م��ن أس��عار رك��وب 

السيارات بين مدن الحج.

 ومن القاهرة إلى الس��ويس بالقطار 
ثم إلى ينبع راكب��ًا الباخرة »الطائف«. 
وهذه الس��فينة وتلك التي عادوا منها 
إل��ى بي��روت قادمين من ج��دة كانتا 
ش��ديدتي االزدحام وليس فيهما من 
الرفاه الذي في الس��فن األخرى شيء. 
في ينبع نزلوا ف��ي بيوت الراحة حيث 
ينتظ��رون إع��داد س��يارات تأخذه��م 
إلى المدينة، واس��تقبلهم كبير أعيان 

البلد فاعتنى بهم غاية االعتناء، وهذا 
عوضهم عما ضايقهم من نقص في 
الخدم��ات. الطريق بين ينبع والمدينة 
صع��ب غير معب��د ويقول إن الس��فر 
خاله من خرق العادة. ولكنه يستدرك 
فيق��ول )أم��ا حال��ة الحج��از والمدينة 
المنورة باألخ��ص فعل��ى أحس��ن م��ا 
يك��ون من األمن الت��ام الذي لم يكن 
يخطر بالبال، وإقامة الحدود والشرائع 
جاري��ة على الكبير والصغي��ر والجليل 
والحقي��ر(، ث��م تكلم ع��ن الطرق من 
المدين��ة إلى جدة ومك��ة، فذكر توافر 
أماكن للراحة والمبيت رغم بساطتها. 
وأثن��ى على تواف��ر الس��لع والخدمات 
والحركة التجارية النشطة فيهما، كما 
أثنى على الحركة العلمية في الحرمين، 
ودار بين��ه وبين بعض الش��يوخ حوارا 
اقتن��ع بع��ده أن أكثر م��ا يتهمون به 
ممارس��ات أتب��اع الش��يخ محم��د بن 

عبدالوه��اب لم يك��ن صحيح��ًا، وقرأ 
م��ع بعضه��م مقدمة كتاب التوس��ل 
والوس��يلة، وقد أثنى على المطوفين 
عل��ى  يقوم��ون  الذي��ن  والمزوري��ن 
االعتن��اء بالحج��اج المغارب��ة، ووصف 
الحرمي��ن وصف المعج��ب الذي يمأله 
اإليمان، كما وصف الش��وارع والمحال 
التجارية، وتحدث عن مدرس��ة الفاح 
وابتع��اث صاحبه��ا طابا إل��ى الهند 
ليواصلوا تعليمهم، كما وصف موكب 
المل��ك عب��د العزي��ز من��ذ قيامه من 
الرياض حتى وصوله إلى مكة، وتحدث 
ع��ن المناس��بتين اللتين دع��ا فيهما 
الملك بعض الحجيج إلى العش��اء وما 
كان فيهما من حفل خطابي وش��عري 

وحديث الملك فيهما.
 بع��د انته��اء الح��ج ل��م يس��مح لهم 
بالمغادرة إلى جدة إال في اليوم السابع 
عش��ر، ويبدو ذلك كنوع من التنظيم، 
ثم غ��ادروا ج��دة بالبحر إل��ى بيروت، 
وف��ي الطريق قضوا خمس��ة أيام في 
كرنتينة الطور، ووصُفها يجعلها قرية 
نموذجي��ة متكامل��ة، وعندم��ا وصلوا 
بي��روت مكثوا في كرنتين��ة نموذجية 
أخ��رى، وكل ذل��ك ي��دل عل��ى تخوف 
ال��دول مما يمكن أن يحدث من أوبئة 

تنتشر خال الحج.
 ث��م نصاحب الح��اج في رحلة ثقافية 
س��ياحية من بيروت إلى دمش��ق ومن 
ثم مدن فلسطين مثل القدس وبيت 
لح��م ونابل��س والناص��رة، ث��م حيفا 
وعكا، ثم عائدًا إلى بيروت عبر صيدا، 
ث��م نصحبه ف��ي س��ياحة مفصلة في 

مرسيليا.
 كت��اب جمي��ل عل��ى قصره، أس��لوبه 
ساحر، وفيه الكثير من الطرافة وبعض 
الغراب��ة، يق��ول مث��ا إن صي��دا تنتج 
س��بعين مليون حب��ة برتقال وثاثين 
مليون حبة ليمون سنويا، وفي مقطع 
له ع��ن مرس��يليا يق��ول »مررنا على 
الشاطئ البحري، حيث محات السياحة 
واالصطياف ومسرح الغزالن، والمناظر 
التي تس��لب عقول اإلنسان، وُتصير ذا 
الث��روة العظيمة في خب��ر كان إال من 

أخذ اهلل بيده وألهمه طريق رشده«.
   كانت تلك رحلة العمر للحاج إدريس 
ب��ن محم��د ب��ن إدري��س الجعي��دي 

السلوي، غفر اهلل له، وبر له حجه.
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أ.د.عبدالله بن 
عبدالرحمن 

الحيدري

محمد العبودي: آخر الموسوعيين
هذا  في  الثقافية  الساحة  فقدت 
هو  إذ  عادية  غير  شخصية  العام 
ولن  نظيره،  قّل  موسوعي  مثقف 
الشخصية بسهولة،  مثل هذه  تتكرر 
ناصر  بن  محمد  الشيخ  معالي  وهو 
مؤلًفا  يعد  الذي  اهلل  رحمه  العبودي 
موسوعًيا يذّكرنا ببعض الشخصيات 
كبيًرا في  تركت رصيًدا  التي  التراثية 
وابن  األصمعي،  مثل:  التأليف  مجال 
الجوزي، والسيوطي، والثعالبي، وأبي 

الوفاء ابن عقيل، وغيرهم.
العوامل  من  مجموعة  أسهمت  وقد 
في  العبودي  مشروعات  نجاح  في 

للقراءة  وقته  سّخر  إذ  التأليف  مجال 
واستغل  والتأليف،  والجمع  والبحث 
العمل  في  وقته  من  دقيقة  كل 
الصارم الجاد، ومنحه اهلل ذاكرة قوية 
للغاية مّكنته من االستيعاب والتذّكر 
زمنًيا،  بعيدة  القراءة  كانت  لو  حتى 
ثم منحه اهلل عمًرا طوياًل قارب المئة 
ممتازة  الجملة  في  صحة  مع  سنة 
لإلنتاج  الوقت  استغالل  في  أسعفته 
للمكتبة  توافرت  أن  فكان  والعطاء، 
كذلك  العربية  وللمكتبة  السعودية 
ذات  القّيمة  المؤلفات  من  جملة 
بناشرين  اهلل  ورزقه  العالية،  القيمة 

مثل  التأليف  في  لمسيرته  داعمين 
الجهات  وبعض  األدب��ي��ة  األن��دي��ة 
الثلوثية  دار  تخصصت  ثم  األخ��رى، 
محمد  الدكتور  لصاحبها  بالرياض 
النافد  طباعة  إع��ادة  في  المشوح 
من  الجديد  طباعة  وفي  كتبه،  من 
العديد  تطبع  أن  ويتوقع  مؤلفاته، 
التي لم يتمكن من  من مخطوطاته 

دفعها للطباعة.
وأنا  طويلة  مدة  منذ  حرصت  وقد 
على  الجامعي  ال��درس  مقاعد  على 
ثم  اهلل،  رح��م��ه  مؤلفاته  اق��ت��ن��اء 
إهداء  الجديدة  حصلت على مؤلفاته 
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محمد  الدكتور  الصديق  طريق  عن 
ركن  المكتبة  في  ول��دي  المشّوح، 
رحمة  اهلل  رحمه  بمؤلفاته  خ��اص 

واسعة.
شخصية  العبودي  محمد  والشيخ 
ثرية  تجارب  من  تحمل  بما  الفتة 
ممارسة  وفي  والترحال،  السفر  في 
األعمال اإلدارية والتربوية، مع رصيد 
حقول  ف��ي  المؤلفات  م��ن  ضخم 
متعددة ومنها: الحقل األدبي وخاصة 
الجغرافي،  والحقل  الرحالت،  أدب 
غير  المحلي  ب��ال��ت��راث  وااله��ت��م��ام 
اللغوية،  المدّون، والعناية بالجوانب 

والتأريخ لألسر.
اهلل  رحمه  مؤلفاته  بعض  وحظيت 
بجوائز؛ مما يعني علو كعبها ورفعة 
العام  كتاب  جائزة  ومنها:  قيمتها. 
بنادي الرياض األدبي )الدورة الثالثة( 
الفصيحة  عن كتابه »معجم األصول 
وزارة  وج��ائ��زة  ال��دارج��ة«،  لأللفاظ 
»معجم  كتابه  عن  واإلعالم  الثقافة 
عبدالعزيز  الملك  وجائزة  المالبس«، 
وجه  »معجم  كتابه  ع��ن  للكتاب 

األرض«.
واتخذ معالي الشيخ محمد بن ناصر 
تعقد في  اهلل جلسة  العبودي رحمه 
بعد  بالرياض  النزهة  بحي  منزله 
عدة  وح��ض��رت  اثنين،  ك��ل  مغرب 
فيها  ُيطرح  مما  لالستفادة  جلسات؛ 
من  فيها  ُيثار  وم��ا  معلومات  من 
الدكتور  أن مديرها  نقاش؛ وبخاصة 
الحديث  دفة  يدير  المشّوح  محمد 

باقتدار.
وقد ُأنجزت ثالث رسائل جامعية عن 
العبودي، وهي:  الشيخ محمد  رحالت 
محمد  الشيخ  لرحالت  أدبي  تثمين 

الرحمن  لعطاء  الهندية  العبودي 
أعظمي)١٤٣٥ه�(، وأدبية الرحلة عند 
العبودي: رحالته إلى البرازيل لعمران 
العبودي  ورحالت  )١٤٣٧ه�(،  األحمد 
الكنكاوي  لشعيب  أفريقيا  غرب  إلى 

)١٤٤١ه�(.
١٤٤٠ه����/٢٠٢٠م  عام  نشرُت  وقد 
المقامة في األدب  بحًثا عنوانه »فن 
السعودي المعاصر: دراسة تاريخية« 
يناير٢٠٢٠م(،  حائل،  جامعة  )مجلة 
محمد  الشيخ  ريادة  إلى  فيه  وأشرت 
أصدر  إذ  الجنس  هذا  في  العبودي 
كتابين، وهما: المقامات الصحرواية، 

والمقامات البلدانية.
وأنجز الزميل الدكتور فالح بن مرشد 
بعض  عن  محّكًما  بحًثا  العتيبي 
العبودي  الشيخ محمد  رحالت معالي 
رحمه اهلل، وعنوان البحث »االستطراد 
السردي عند الرحالة السعودي محمد 
العبودي: كتاب من روسيا  بن ناصر 
البيضاء إلى روسيا الحمراء نموذًجا«، 
مجلة  في  اهلل  بحول  قريًبا  وسينشر 

الجامعة اإلسالمية.
مجاالت  في  الغزيز  إنتاجه  أن  وأرى 
لرسائل  مفتوحة  حقول  هي  ع��دة 
الماجستير  ف��ي  جامعية  علمية 
والدكتوراه، وخاصة منجزه في مجال 
معاجم  وفي  الجغرافيا،  وفي  اللغة، 
مجال  في  منجزه  أحقية  مع  األس��ر، 

الرحالت برسائل أخرى كذلك.
محمد  الشيخ  معالي  ُك���ّرم  وق��د 
القاهرة عام  العبودي رحمه اهلل في 
١٤٣٥ه�/٢٠١٤م، ونظمت حول أدبه 
ندوة شارك فيها بعض الباحثين من 
بالحضور  وشاركت  ومصر،  المملكة 

مع مجموعة من الزمالء واألحبة.

الشيخ  ال��ع��اّلم��ة  غ��ادر  وق��د  واآلن 
دنيانا  اهلل  رحمه  العبودي  محمد 
الفانية، فإن علينا مسؤولية إنصافه 
علمية  ن���دوات  بتنظيم  وتكريمه 
تأخذ  أن  ويمكن  تراثه،  عن  كبرى 
السعودية،  الجامعات  المبادرة  زمام 
والقصيم،  الرياض  جامعات  وخاصة 
ورابطة  األدب��ي��ة،  األن��دي��ة  وكذلك 
تكون  أن  ويمكن  اإلسالمي،  العالم 
ثلوثية الدكتور محمد المشوح داعمة 
ترغب  جهة  ألي  ومساندة  ومحفزة 

في ارتياد هذا المجال.
بن  محمد  الشيخ  معالي  اهلل  رحم 
وهو  واسعة،  رحمة  العبودي  ناصر 
حي بما خّلفه من إرث ثقافي متنوع 
وشامل زاد على مئتي مؤلف مطبوع 
والجغرافيا  واللغة  ال��رح��الت  ف��ي 
المختلفة  والمعجمات  والبلدانيات 

والمقامات وغيرها من العلوم.
إلى  والمواساة  العزاء  صادق   وأقدم 
الزميل األستاذ  الكريمة، وإلى  أسرته 
تلميذه  وإل��ى  الصقعوب،  إبراهيم 
عبداهلل  بن  محمد  الدكتور  الوفي 
التي  الثلوثية  دار  صاحب  المشّوح 
مؤلفاته  معظم  طباعة  في  أسهمت 

ونشرها وتوزيعها.
وأسكنه  واسعة،  رحمة  اهلل  رحمه 
فسيح جناته، والحمد هلل على قضائه 

وقدره.

* أستاذ األدب والنقد بجامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية
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إحتفاء

د. عبدالعزيز خوجه ينال الجائزة 
التكريمية لمؤسسة البابطين الثقافية

تتويًجا إلبداعه في إثراء الشعر العربي،،

إعداد: سامي التتر
والوزي��ر  والس��فير  الش��اعر  ن��ال 
السعودي الس��ابق، معالي الدكتور 
عبدالعزي��ز خوجه جائزة مؤسس��ة 
عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية 
ف��ي دورته��ا الثامنة عش��رة، حيث 
منح الجائزة التكريمية لهذه الدورة 
وه��ي  دوالر،  أل��ف   50 وقيمته��ا 
جائ��زة ال تخضع للتحكي��م بل تمنح 
وف��ق آلي��ة خاص��ة ُيش��رف عليها 
الش��اعر ورجل  المؤسس��ة  رئي��س 
األعمال الكويتي عبد العزيز سعود 

البابطين.
وكانت مؤسس��ة عبد العزيز سعود 
البابطي��ن الثقافي��ة أطلقت الدورة 
الثامنة عش��رة لجائزة عب��د العزيز 
س��عود البابطين لإلبداع الش��عري، 
خالل الفت��رة من أبري��ل وحتى 30 

سبتمبر 2021.
الدكت��ور والش��اعر ووزي��ر الثقافة 
واإلعالم وس��فير المملكة في عدة 
الدي��ن  محي��ي  عبدالعزي��ز  دول، 

خوج��ه من موالي��د مك��ة المكرمة 
ع��ام 1942م، ونال الدكت��وراه في 
الكيمياء م��ن جامعة برمنغهام في 

إنجلترا عام 1970م.
عم��ل أس��تاًذا للكيمي��اء ف��ي كلية 
التربية بمكة المكرمة، وعّين عميًدا 
لها ومش��رًفا عاًم��ا عل��ى الجامعة 
بمك��ة المكرم��ة، كم��ا دّرس ف��ي 
جامع��ة المل��ك عبد العزي��ز بجدة، 
قبل أن يتول��ى منصب وكيل وزارة 
اإلعالم للشؤون اإلعالمية في عهد 
الوزير معال��ي الدكتور محمد عبده 
يمان��ي، ليمضي ثمان س��نوات في 
ه��ذا المنصب الذي مث��ل فيه وزارة 
اإلعالم في هيئات إذاعية إس��المية 
وخليجية مثل وكال��ة األنباء التابعة 
لمنظمة المؤتمر اإلس��المي وجهاز 
تلفزي��ون الخليج، كما ت��رأس عدة 
مجال��س، منها المجل��س التنفيذي 
لمنظم��ة إذاعات الدول اإلس��المية، 
والمجل��س التنفي��ذي لوكالة األنباء 

اإلسالمية.

عين��ه الملك فه��د ب��ن عبدالعزيز 
يرحم��ه اهلل س��فيًرا للمملك��ة ف��ي 
تركيا ع��ام 1986 وظل في منصبه 
حتى 1992، وش��هدت تل��ك الفترة 
أحداًثا جس��يمة في مقدمتها الغزو 
العراق��ي للكوي��ت وم��ا تبعها من 
أحداث وص��واًل إل��ى تحريرها، قبل 
أن ُيعين سفيًرا للمملكة في روسيا 
االتحادية عام 1992 وشهدت بداية 
اعتماده انهيار االتحاد الس��وفييتي 
الس��ابق، وظل خوجه ف��ي منصبه 
حتى نهاية عام 1995، عندما صدر 
قرار بتعيينه س��فيًرا ف��ي المملكة 
المغربي��ة ليش��غل ه��ذا المنص��ب 
حتى عام 2004 عندما عين س��فيًرا 
للمملكة في لبنان، في فترة عصيبة 
ش��هدت عدًدا من األحداث المهمة 
الرئي��س  اغتي��ال  مقدمته��ا  ف��ي 
اللبناني رفي��ق الحريري، ليبقى في 

منصبه حتى عام 2009م.
وصدر في 19 صفر 1430 ه� الموافق 
14 فبراي��ر 2009م مرس��وم ملكي 
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بتعيين��ه وزيًرا للثقافة واإلعالم في 
المملكة العربية الس��عودية، وظل 
خوجه في ه��ذا المنص��ب حتى 12 
محرم 1436 ه��� الموافق 5 نوفمبر 
2014 عندما صدر قرار بإعفائه بناء 

على طلبه.
وذك��ر خوج��ه موقًفا حص��ل له مع 
األمير محمد بن سلمان ولي العهد 
حي��ث كان حاض��ًرا بصفت��ه وزي��ر 
دول��ة حينها في اجتماع ضم الملك 
عب��داهلل بن عبدالعزي��ز يرحمه اهلل 
وولي عهده آنذاك الملك س��لمان، 
حيث قال له األمير محمد بن سلمان 
بعد االجتماع الذي شهد إعفاءه من 
منصبه: “مهما ابتع��دت فأنت في 
قلوبنا”، مشيًرا إلى إعتزازه بكلمات 
األمير محمد وثقته التي كان لها أثر 

كبير في نفسه.
بعدها عين خوجه س��فيًرا للمملكة 
)للم��رة  المغربي��ة  المملك��ة  ف��ي 
الثاني��ة( بمرتبة وزير اعتباًرا من 11 
يناير 2016، واستمر في عمله حتى 

19 نوفمبر 2019م.
أصدر عّدة مؤلفات ودواوين منها: 
ديوان حنانيك )1398ه� - 1978م(، 
دي��وان ع��ذاب البوح، دي��وان بذرة 
المعنى، ديوان حلم الفراشة، ديوان 
الصهي��ل الحزين، دي��وان إلى من 
أهواه، ديوان أس��فار الرؤيا، ديوان 

قصائ��د ح��ب، دي��وان عب��د العزيز 
خوج��ة، ديوان مئ��ة قصيدة للقمر، 

ديوان رحلة البدء والمنتهى.
كما صدر له كتاب )التجربة: تفاعالت 
الثقافة والسياس��ة واإلع��الم( عام 
2020، وتح��دث في��ه ع��ن رحلت��ه 
ف��ي العمل العام داخل الس��عودية 

وخارجها.
نبذة عن الجائزة ومسماها

األس��تاذ عب��د العزي��ز ب��ن س��عود 
البابطين ه��و رجل أعمال وش��اعر 
كويت��ي ولد ع��ام 1936م وش��غف 
من��ذ  واألدب  والثقاف��ة  بالش��عر 
طفولته تأث��ًرا بوالده وأخيه اللذين 
كان لهم��ا دور كبير في تعزيز حبه 

واهتمامه باألدب.
صدر له ع��دة دواوي��ن منها “بوح 
القفار”  ف��ي  الب��وادي” و”مس��افر 
الفياف��ي”، ون��ال  و”أغني��ات ف��ي 
وال��دروع  األوس��مة  م��ن  العدي��د 
تكريًما لمس��يرته واهتمامه باألدب 
والثقاف��ة، منها درع جائ��زة الملك 

فيصل العالمية.
األعم��ال  ورج��ل  الش��اعر  حق��ق 
البابطي��ن حلًما  عبدالعزيز س��عود 
راوده منذ كان ش��اًبا يافًعا، فجسد 
للعم��ل  حب��ه  الواق��ع  أرض  عل��ى 
الثقافي وذلك بتأس��يس »مؤسسة 
جائ��زة عبدالعزيز س��عود البابطين 

لإلبداع الش��عري«، وهي مؤسس��ة 
ثقافي��ة خاصة غي��ر ربحي��ة تعنى 
بالش��عر دون س��واه م��ن األجناس 
األدبية، تتلخ��ص أهدافها في إثراء 
حركة الشعر العربي ونقده وتشجيع 
التواصل بين الش��عراء والمهتمين 

به. 
 1989 ع��ام  تأسيس��ها  أعل��ن 
الثقاف��ة  عاصم��ة  القاه��رة  ف��ي 
حي��ث  العرب��ي،  واإلب��داع  والف��ن 
تمن��ح المؤسس��ة جوائ��ز تكريمية 
وتش��جيعية للمبدعين من الشعراء 
ونق��اد الش��عر، كما تق��وم بإصدار 
المطبوع��ات ع��ن الش��عراء الذين 
تحتفي بهم المؤسسة في دوراتها 
نش��اطها  نم��ا  وق��د  المتتابع��ة، 
وافتتح��ت لها مكات��ب إقليمية في 
كل م��ن تون��س وعّم��ان والكويت 
باإلضافة إلى مكتبها الرئيس��ي في 

القاهرة.
ولم تقف المؤسسة عند تلك الحدود 
بل توسعت وصار لها دور في دعم 
حرك��ة الترجم��ة وح��وار الثقاف��ات 
والحض��ارات لتصب��ح عالمية، وفي 
عام 2015 أعيدت هيكلة مؤسس��ة 
جائ��زة عبدالعزيز س��عود البابطين 
لإلبداع الشعري بعد توسع أنشطتها 
عبدالعزيز سعود  لتصبح »مؤسسة 

البابطين الثقافية«.



نظام الشركات الجديد ... 
الثروة العظيمة

الكريمة  السامية  للتوجيهات  تنفيًذا 
بضرورة توفير بيئة مثالية لالستثمار في 
وجعلها  السعودية”  العربية  “المملكة 
منظومة  في  المواطنين  النخراط  محفزة 
وتوليد  الوطني،  االقتصاد  وخدمة  العمل 
ِلَبنات  الشريف  العمل  فرص  من  المزيد 
لالستثمارات  وجاذبة  الوطن،  وأبناء 
األجنبية المالئمة لظروفنا االجتماعية في 
واستلهاًما  للبيئة،  والصديقة  “المملكة” 
جاء  التي  العظيمة  التوجيهية  للمبادئ 
في  للحكم”  األساسي  “النظام  بها 
)يتم تحقيق  التي نصت على   )22( مادته 
وفق  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
 )28( مادته  وفي  عادلة(.  علمية  خطة 
مجاالت  الدولة  )تيسر  على  نصت  التي 
األنظمة  وتسن  عليه.  قادر  لكل  العمل 
التي تحمي العامل وصاحب العمل(. صدر 
مجلس  قرار  الماضي  قبل  الثالثاء  يوم 
“نظام  على  بالموافقة  الموقر  الوزراء 
الشركات الجديد” الذي ولد والدة طبيعية 
سنتين  قرابة  استمر  حمل  بعد  متيسرة 
على  المتعمقة  الدراسة  من  ونصف 
“وزارة   – والمستويات  األصعدة  كافة 
المالية” و”هيئة  التجارة” و”هيئة السوق 
و”مجلس  الوزراء”  مجلس  في  الخبراء 
األعمال  رجال  آراء  استطالع  مع  الشورى” 
من خالل الغرف التجارية – وهنا لن أعيد 
الجديد،  النظام  التقنية في  الجوانب  ذكر 

فقد غطتها بشكل واضح وجلي النشرات 
التجارة”  “وزارة  أطلقتها  التي  اإلعالمية 
الزمالء   – تناولها  كما  القرار،  بعد صدور 
ولكنني  ووافي،  كاٍف  بشكل  الكتاب   -
االجتماعية  الجوانب   - هنا   – سأتناول 
 – استوحى  الذي  للنظام  واألخالقية  
الناجحة  الدولية  التجارب   - إعداده  عند 
في  الشركات  قوانين  خاصة  والعريقة، 
االستثمار  مجال  في  طويل  باع  لها  دول 
و”المملكة  و”فرنسا”  “سنغافورة”  كـ 
المتحدة األمريكية”  المتحدة” و”الواليات 
و “دولة اإلمارات العربية المتحدة” . وفي 
انتهجت  النظام”  “مشروع  دراسة  سياق 
المحليين،  شركائها  مع  التجارة”  وزارة   “
بتقييم  تمثلت  مفصلية،  خطوات  خمس 
ودراسة  األعمال،  لقطاع  الراهن  الوضع 
ورش  وعقد  الدولية،  الممارسات  أفضل 
وصياغة  المعلومات،  وتحليل  العمل، 
التوصيات، ومن ثم إعداد مشروع النظام 
كعصارة  “النظام”  ظهر  حتى  الجديد- 
لتجارب دولية عريقة عمرها مئات  رائقة 
االجتماعي  الحس  كان  وقد  السنين. 
فلم  النظام،  مواد  جميع  في  حاضًرا 
التجار  كبار  مصالح  ليحقق  النظام  يأت 
مصراعيه  على  الباب  فتح  بل  فحسب، 
المستثمرين،  وصغار  األعمال  رواد  أمام 
والتحفظات  الصعوبات،  جميع  مذلاًل 
والتحوطات التي كانت فوق طاقتهم. كما 
بمهنيٍة  الجديد”  “النظام  صياغة  تمت 
عالية، وبحٍس قانوني رفيع، فلم ينتهك 
حقوق المواطن األساسية بالمشاركة في 
مستويات  يشترط  ولم  مجتمعه،  خدمة 
عضوية  لتولي  أعلى  سن  وال  تعليمية 
ينادي  كما   – الشركات  إدارات  مجالس 
هناك  ثم    - التكنوقراط  بعض  بذلك 
استوقفني  “النظام”  هذا  في  آخر  ُبعد 
طوياًل، وصفقت له كثيًرا، أال وهو اعتماد 
األذرع  كأحد  الربحية”  غير  “الشركات 
“القطاع  بـ  لالرتقاء  الطويلة  االقتصادية 
خدمات  تقديم  من  لتمكينه  الثالث”  

جليلة للمجتمع في كافة المجاالت )البيئة 
والصحة والتعليم ومجاالت البر واإلحسان( 
الجديد  النمط  لهذا  “النظام”  أفرد  حيث 
من  لتمكينها  خاًصا  باًبا  الشركات  من 
وضبط  أعمالها  وحوكمة  االنطالق، 
مصارفها. كما جاء “النظام” بمادة رائعة 
وهي  اال  رفيع  حقوقي  حس  عن  تنم 
“المادة” التي جعلت تصفية الشركة في 
حال تجاوز خسائرها نصف رأس المال بيد 

سلطة القضاء وليس بقوة النظام.  
الجديد  “النظام  هذا  جاء  لقد  حًقا   
العربية  المملكة   “ في  للشركات” 
جهود  وبقوة  ليعاضد  السعودية” 
بين  الثروة  لتوزيع   - اهلل  أيدها   – الدولة 
المواطنين بشكل عادل. بل هو بحد ذاته 
ثروة عظيمة تفوق في أهميتها - حسب 
تقديري - النفط والغاز والمعادن األخرى، 

إنه ثروة ال تنضب.
 فشكًرا لموالي “خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه اهلل 
الملكي  السمو  “صاحب  ولسيدي  ورعاه” 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – 
الوزراء”  نائب رئيس مجلس  العهد،  ولي 
الذي  الفريد،  التاريخي  اإلهداء  هذا  على 
مسيرة  في  رئيسة  تحول  نقطة  سيشكل 
األيدي  وبوركت  “المملكة”  في  التنمية 
الواثقة غير المرتعشة القادرة على البناء. 
يكون  أن  أتمنى  كنت  كم  الختام  في 
مونتسكيو  “شارل  الفرنسي  الفيلسوف 
“روح  كتاب  صاحب   ”1689-1755
الشهيرة  المقولة  وصاحب  القوانين” 
)إن العيش في ظل حكومة مستقرة غير 
الملتزمين  مواطنيها  تترك  استبدادية 
عيش  في  ما  حد  إلى  أحراًرا  بالقانون 
حياتهم هو خيار عظيم وال ينبغي العبث 
الحكومة( حاضًرا ليسعد بهذا  بمثل هذه 
“نظام  الواعد  والكنز  المتحضر،  النظام 
جاء  الذي  الجديد”  السعودي  الشركات 

متوافًقا مع ما كان يحلم وينادي به.
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عند هذه النهاية المسدودة
يشمون فمك 

كي يعرفوا ما إذا كنت قلت لشخص ما:
أحبك! 

يشمون قلبك! 
ياله من زمن عجيب ياعزيزي:

ليعاقبوا الحب 
في الشوارع 

بالجلد 
علينا أن نخبئ حبنا في خزائن مظلمة.

عند هذه النهاية الميتة 
القارسة والملتوية 

يبقون نارهم مشتعلة 
بأغانينا وقصائدنا؛ 

ال تعرض حياتك للهالك باألفكار! 
إنه زمن العجائب يا عزيزي! 

من يطرق بابك عند منتصف الليل 
مهمته أن يطفئ مصباحك! 

علينا أن نخبئ أضواءنا في خزائن مظلمة! 
أنظر! هاهم الجزارون مستعدون في الشوارع 

بسواطيرهم وألواح الفرم الملطخة بالدماء 
ياله من زمن عجيب يا عزيزي!

يجتزون االبتسامات من الشفاه 
واألغاني من الحناجر! 

علينا أن نخبئ عواطفنا في خزائن مظلمة!
إنهم يشوون طيور الكناري 
على نار الياسمين والليلك!

ياله من زمن عجيب يا عزيزي!
هو الشيطان، وقد أثمله النصر،

يتلذذ بوليمة على طاوالت صباحاتنا!
علينا أن نخبئ إالهنا في خزائن مظلمة!

أحمد شاملو )1925 – 2000(
من ترجمات د. سعد البازعي..

أحمد ش��املو ش��اعر إيراني ولد في إيران وتوفي فيها، نش��ر أعماله بالفارس��ية ويعد من رواد الحداثة فيها. ترجمت 
أعماله إلى العديد من اللغات. وكان معارضا لحكم الشاه، ما أدى إلى سجنه عدة مرات، ثم عارض النظام الحالي هناك 
لكنه لم يسجن وإنما منعت أعماله من النشر. في هذه القصيدة موقف واضح من التشدد الديني في إيران تحت الحكم 

الحالي.



سفير المملكة لدى الصين يزور 
مركز البحوث التواصل المعرفي

اليمامة - خاص

الشريفين  الحرمين  خادم  سفير  زار 
الشعبية،  الصين  جمهورية  لدى 
معالي األستاذ عبدالرحمن بن أحمد 
التواصل  البحوث  مركز  الحربي، 
رئيس  والتقى  بالرياض،  المعرفي 
المركز األستاذ الدكتور يحيى محمود 
بن جنيد ومجموعة من الباحثين في 

وحدة الدراسات الصينية. 
ورحب رئيس المركز بمعالي السفير، 
المركز،  عن  مكتماًل  له  شرحًا  وقّدم 

وعن دوره في إعداد الدراسات ذات 
من  به  قام  وما  بالصين  العالقة 
ترجمة أعمال سعودية إلى الصينية، 
دار  الصين من خالل  تم نشرها في 
الجامعات  وبعض  األنتركونتننتال 

الصينية.
الصينية  الدراسات  بوحدة  عّرف  كما 
الباحثين  من  نخبة  تضم  التي 
السعوديين المتخصصين في الشأن 
الجامعات  خريجي  من  الصيني 

الصينية. 
اللقاء على أهمية  التركيز في  وجرى 

ودور  الصينية،  السعودية  العالقات 
مراكز الفكر في متابعتها وتطويرها، 
ودور السفارة السعودية في الصين 
في تعميق هذه العالقات وتطويرها 
البلدين،  على  بالفائدة  يعود  بما 
المركز  رئيس  توجه  الختام  وفي 
السفير  معالي  إلى  الجزيل  بالشكر 

على تفضله بهذه الزيارة.
والتواصل  البحوث  مركز  أن  يذكر 
المراكز  أهم  من  يعّد  المعرفي 
العربي  العالم  مستوى  على  البحثية 

في مجال الدراسات الصينية.
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محمد العلي

أين كنت؟
ــ اين كنت؟

ــ كنت مع األساطير. 
 هكذا قلت لقبي، وهكذا أجاب.  

ــ أال تعلم أن األساطير طيور بال أوكار، 
لعبة  الخريف  بها   يلعب  وأنها حدائق 
دانية  خضراء  نحسبها  ولكننا  العدم، 
يتصور  كما  الناظرين،  تسر  قطوفها  
حالم أنه في الجنة. إنها متاهة القرون 
الوراء  إلى  ينظر  من  وهاوية  األولــى، 

اآلن؟  
محمود  سمعت  ولكني  ــذا،  ه ــرف  أع
حروف  نخّلص  يصرخ:)تعال  درويــش 
الهجاء من العنكبوت( وحيث أن صوته 
ذهبت  األساطير،  عالم  من  يأتي  كان 
إلى هناك؛ ألقول له: هل أنت   في حلم؟ 
إن العنكبوت التي في اللغة تختلف عن 
تلك التي في غيرها. إنها تبني بيوتها 
جرفتني  أشعر،  أن  وبدون  صخر.  من 
كان  التي  منزلقاتها  إلــى  األساطير 
)أطل  يردد:  وهو  فيها،  سابحا  محمود 
على المفردات التي انقرضت في لسان 

العرب( ويئن أنين  من فقد عينيه.  
األكاذيب  اللغوية هي  العنكبوت  بيوت 
من  البشرية  الطبول  تنسجها   التي 
وهذه  األحذية.  وماسحي  المنافقين، 
زمان  كل  في  التاريخ  بدء  منذ  وجدت 
بالذهاب  نفسك  تكلف  فلماذا  ومكان. 
إلى األساطير؟! وبعد، قل لي: ماذا رأيت 

هناك؟  
المعري، وهو يكمل ما  العالء  أبا  رأيت 
فاته ذكره في رسالة الغفران. هل كان 
مبصرا، أم كان )على عماه؟( رأيته كما 

الق   ) حسين:  طه  في  قباني  نزار  قال 
نظارتيك ما أنت أعمى   إنما نحن جوقة 
العميان( طيب، من أضاف من الشعراء 
الجنة؟  وأصــحــاب  الــنــار،  أصحاب  إلــى 
اعتدى  ألنه  السياب؛  النار  إلى  أدخــل 
محمود  وأدخل  أحمد،  بن  الخليل  على 
أما   . الموت،  من  سخر  ألنه  درويــش؛ 
غرفة  له  خصص  فقد  يوسف،  سعدي 
مساره  غير  ألنه  الجحيم؛  في  خاصة 
أصحاب  إلى  وأضــاف  أيامه.  آخر  فى 
الجنة نزار قباني ومحمد الثبيتي وعلي 

الدميني وشاعرا رابعا ال أعرفه.  
العالء  أبي  مع  الجنة  دخلت  دمَت  ما  ــ 

لماذا خرجت منها؟!                   
ــ ألني لم أعتد العيش في النعيم. فأنا 

قلبك. هل نسيت؟  
 يقول عروة بن حزام:  

)ويظهر قلبي عذرها ويعينها
علّي فمالي في الفؤاد نصيب(

على  ـ  أحيانا  ـ  يتمرد  القلب  أن  أي 
كما  عنه،  غريبا  ليظنه  حتى  صاحبه، 
في  فصرخ  الشناوي  كامل  قلب  تمرد 

وجهه: 
إذن  أنــــا  ــي  ــب ــل ق ـــســـت  )ل

ــــا أنـــــــت قــلــبــهــا( ــــم إن
كذلك هو قلبي الذي يخرج، طائعا، من 
الجنة؛ حتي لو كانت في عالم األحالم، 

ويعتذر بأنه لم يعتد على النعيم.
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بين فلسفة الرؤية وجماليات السرد
رواية سعود حامد الصاعدي )خارج العالم(..

   الالف��ت في هذه  الرواي��ة أنها ذات 
رؤية فلس��فية ، ب��دأت بكلمة )خروج(  
وانته��ت بكلمة )دخول( وهذا مؤش��ر 
أول��ي ومدخ��ل للتأوي��ل منس��جم مع 
عنوان الرواية )خارج العالم ( فالجنون 
خ��روج من عال��م الوعي ال��ذي يوحي 
بأنه زائف و مخ��ادع ودخول إلى عالم 
الجنون وهو العالم الحقيقي المنشود 
لدى م��ن اس��تعصى عليه��م الواقع ، 
وه��ذا يمثل العتبة األول��ى للولوج إلى 
رؤي��ة الكات��ب ، أم��ا العتب��ات األخرى 
قتتمثل بكتابة العنوان من اليسار إلى 
اليمي��ن ، و اللوح��ة التي رس��مت على 
الغ��الف وهي تنفيذ دقيق  لّلوحة التي 
وّصفها الس��ارد وقّدمها بطل الرواية 
المفت��رض  الدكت��ور )ودي��ع الزاهي(  
إلدارة المستش��فى في ليل��ة االحتفاء 
ب��ه  “  وهي عب��ارة عن لوح��ة رمزّية  
تعكس رؤيت��ه لعالم الجن��ون، يظهر 
ف��ي اللوحة  وج��ه بال مالم��ح ، نصف 
جمجمت��ه مض��يء  ؛ أم��ا النصف اآلخر 
من الجمجم��ة  فمنطفئ ، فيما يظهر 
في داخل��ه مصباح كهربائ��ّي  انقطع 
س��لكه المعدنّي  ، وف��ي مقابل الوجه  
مرآة داخل بوتقتها  صورة بعيدة غير 
بادية المالمح  لش��كل الك��رة األرضّية  
، ف��ي ركن اللوحة الس��فلي  من جهة 
اليس��ار مكتوب  بخط أس��ود خفيف  و 
مائل ثالثة حروف : و/ز/ص “  وأعتقد 

فة
قا
ث

نافذة 
على 
اإلبداع

عرض: 
د. محمد صالح  

الشنطي

أن ه��ذه الحروف اختصار الس��م بطل 
الرواي��ة  الطبي��ب )ودي��ع زاهي(الذي 
تماهى مع أحد الن��زالء )صعيقر( وهذا 
عالمة دال��ة على الفك��رة التي انطلق 
منها كاتب ال��رواي التي أصبحت محل 
تأويالت متع��ّددة  ذكر بعضها الراوي  
على لس��ان األطباء  الجدد في الفصل 
)21(  ، يؤازره��ا مضمون اإلهداء  حيث 
الّضفة األخ��رى من العالم )كما توضح 
صورة الغالف( ينتظ��رون بوابة الحلم 
أن تفت��ح ، و ليس من ش��ك أن بوابة 
الحلم تفتح عل��ى فضاء التأويل ، وهو 
م��ا يوضح فك��رة الكاتب ابت��داًء الذي 
تفّس��ره المالحظ��ة التي اس��تهل بها 
الرواية و أش��ار فيها إلى أن  األسماء و 
األحداث في الرواية هي وليدة مخّيلته  
و من قبيل ض��رب المثل و على ضرب 

من التأّول .
   تضم هذه الرواية أربعة و عش��رين 
فصاًل ، وهي تمثل عدد س��اعات اليوم 
كاملة )وحدة زمني��ة كونية  متكاملة( 
الليل و النهار)الثنائية الزمنية : النور و 
الظلمة( في مقابل الثنائية التي تفصح 
عنه��ا الرواي��ة )العق��الء و المجانين( 
والعالمي��ن : عال��م المش��فى )الخارج(  
م��أوى المجاني��ن و عالمه��م الخاص 
وسط الغابة في عزلة مكانية و)الداخل(  
ال��ذي يتس��ّرب من��ه الكثي��رون ممن 
ضاقت بهم أحالمهم ، وهذه الثنائيات 
تمتد إلىآخ��ر الرواية : حوارات متصلة 

منذ الفصل األول ، فثمة مدرستان كل 
منهما ي��رى العالج من زاويته الخاصة 
: حوار بين المجانين أنفس��هم و بين 
العقالء، كذلك  الحوارّية الجدلّية : في 
األمكن��ة و األزمن��ة و الش��خوص حول 
قطبين متقابلي��ن  وزمنين  متراتبين 

)قبل الجنون و بعد الجنون( 
      نم��اذج متع��ّددة تقدمه��ا الرواية  
)وه��ي نماذج مدروس��ة تمث��ل جوهر 
المعضل��ة اإلنس��انّية المعاص��رة  من 
يم��ارس  ال��ذي   ) الصول��ي  )ربيع��ان 
هوايت��ه ف��ي الصعود والهب��وط على 
الجدارو)س��حيمان( ال��ذي كان يمارس 
هوايت��ه ف��ي الرس��م عل��ى اللوح��ات 
اإلرش��ادية وزويبن  الطرق��ي  الرحالة 
ال��ذي يم��ارس هوايت��ه ف��ي الطواف 
باألمكن��ة ، و ش��اهر الراك��ي  الع��ازف 
المتّي��م  ،وه��م جميعا ق��د كّفوا عن 
ممارس��اتهم بع��د رحيل ودي��ع زاهي 
الطبي��ب ال��ذي كان يرعاهم و يس��اير 
رغباته��م الذي ال ينف��ّك الحوار حولها 
قائم��ًا، فليس ثم��ة مرجعي��ة ثابتة ، 
وقد ب��دأ ب)صعيقر( النم��وذج األول ) 
المجن��ون الفيلس��وف( أس��تاذ جامعي  
خ��رج م��ن عال��م العل��م و الوجاه��ة 
إل��ى عال��م المش��فى الضي��ق صاحب 
المهن  تخلقه��ا  )الصداق��ات  نظري��ة 
و تصقله��ا المح��ن( خ��رج م��ن مأزق 
الداخ��ل  المحدود إلى خارجه ليتخلص 
من أزمته ، وال��راوي يقوم بالتعليق و 
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التفس��ير و التحليل، وهو ما ال ينسجم 
م��ع بني��ة الرواي��ة التقليدي��ة الت��ي 
تّتكيء على بنية الس��رد ،  و لكن هذا 
الفن يتس��ع للثقافة بكافة أش��كالها 
ويجمع البينّيات عل��ى صعيد واضح ، 
وخصوصًا فيما يتعلق بالطب النفسي 
و الفلس��فة ، فه��ذا العم��ل الروائي 
يذّكرنا ب) العصفوري��ة( رواية غازي 
القصيبي و بطلها )البروفيسور( التي 
ت��دور أحداثها في مش��فى المجانين 
أيضا استفرغ ما بداخل عالمه الخاص  
حاش��دا مجموعة هائلة م��ن الوقائع 
و المعلوم��ات ،وهو ما دف��ع الدكتور 
الغذام��ي إلى وص��ف المعلومة بأنها  
بطل الرواي��ة ، وكذلك رواية )فصام( 
إبراهي��م خضي��ر وبطله��ا   للدكت��ور 
المصاب بهذا المرض و أحداثها تدور 
في مشفى األمراض النفسّية ، وهذه 
الرواية تتمّيز بأنها ذات رؤية فلسفّية 
تقدمها بوضوح عبر الحوار و الوقائع 
و النم��اذج البش��رية  التي يرس��مهال 
بعناية ، فمن )صعيقر(  إلذي يوصف 
بأن��ه ش��يخ المجاني��ن )منظومة من 
القيم الفارة  من المجتمع(  جاءت إلى 
هنا لتتخّلق م��ن جديد و تعيد ترتيب 
القيم وفق رؤية مغايرة  لتلك الرؤية  
الت��ي اصطلح عليها العال��م الخارجي  
ف��ي )زم��ن اآلل��ة و المصن��ع ( منحى 
تحليلي قائم على التنظير و التعقيب 
مما يجعل حضور الراوي العليم حاضرًا 
بكثافة نائبًا عن المؤلف ، فالراوي هو 
األن��ا الثانية للكاتب ، وق��د أناب عنه 
بط��ل الرواية )الدكت��ور وديع الزاهي  
رئيس قس��م العنابر (  ال��ذي تماهى 
مع صعيقر وكأّن البطولة في الرواية 
أصبح��ت موزعة بي��ن ثنائية العقل و 
الجن��ون الذين أصبحا على توافق تام 
في شخصه  ، فأبرما معاهدة التصالح 
بين الداخل و الخارج عبر الئحة جديدة 
متعّددة البنود ترعى هذا التواءم بين 

العالمين .
    ف��ي فصل تال يق��دم نموذجًا آخر 
م��ن النخ��ب المثّقف��ة صاح��ب رؤية 
)أس��تاذ جامعي ( أيضا حاول أن يخرج 
ع��ن المألوف فزّج به إلى المش��فى و 
أس��ند إليه الراوي مهمة رمزية قابلة 
للتأويل : تل��ك الخطوط التي يضعها 
الس��ورأي  يصع��د  أن  ح��اول  كلم��ا 
محاولة التخطي لعالمه ، إنه )ربيعان 
( فوصول��ه  إلى المش��فى ومحاوالته 
المتكّررة للصع��ود رافقها تحّول آخر 
فيم��ا يتعلق بعالم��ه؛  إذ ازداد حجمًا 

وس��عًة و ترتيب��ًا وتنام��ى دوره ف��ي 
موازاة مفترض��ة لما يحدث في داخل 
العالم الحقيقي الذي بدأ يضّخ الكثير 
من س��اكنيه إلى هامش��ه، ممثالً في 
المشفى لكنه اآلن)الزمن الراهن الذي 
تزداد األزم��ة فيه تعقيدًا فيبدو مبنًى 
فخماً؛ إذ بدأ يتوّسع على حساب عالم 
الداخل ، األمر الذي دفع مديره )لطفي 
الحّواف ( إلى المطالبة بفتح فروع له.

  تقدم الرواية ش��خصية )س��حيمان( 
م��درس اللغ��ة العربي��ة ال��ذي أثخن 
بالرس��ومات  اإلرش��ادية  اللوح��ات 
وتقمص شخصية سيبويه واستجابت 
إدارة المش��فى لرغبات��ه باس��تحداث 
لوح��ات جدي��دة وهمي��ة ، والس��ارد 
يناق��ش ه��ذا التصّرف محّل��ال له من 
زاوية عالجي��ة )فالمرضي يعيش��ون 
في بيئة  تس��اعدهم عل��ى التفكير و 
إعادة فلترة العق��ل(  وهذا يدل على 

موقف الكاتب ورؤيته.
 و)زوبي��ن( الذي يتخّيل - فيما يش��به 
الحل��م - أن��ه مقلع ف��ي رحالته حول 
العال��م  فُيحال إلى الدكتور وديع بعد 
فش��ل الطاقم الطبي في مس��اعدته 
عل��ى الخ��روج من طقوس��ه الوهمية 
فيسايره مقّلدا أزيز الطائرة مقنعًا له 
بض��رورة الهبوط االضط��راري ، وهنا 

يتواءم عالم الصحو و الجنون  .
        وفي منعطف مهم يخرج الرواية 
عن مس��ارها في تقدي��م نماذج من 
تصرف��ات المرض��ى الذي��ن يدخلون 
إلى المش��فى ويتعام��ل معهم زاهي 
بطريقت��ه التي تثير دهش��ة الزمالء ، 
يأت��ي الوفد الطب��ي العالم��ي لزيارة 
المدي��ر  المش��فى ويقل��ب قناع��ات 
التقليدية  بالبروتوكوالت  المتمس��ك 
مّؤمنا عل��ى تصرف��ات الدكتور وديع 
في تعامل��ه مع الن��زالء ، فبدا رئيس 
الوفد الدكتور )شاندر ( وكأنه المعيار 
الذي أثبت صحة تصرف الدكتور زاهي 
، حي��ن زار س��رداب) معض��اد النمنم(  
الذي اس��تثمر أس��طورته في س��ياق 
المنحى العالجي للنزالء ،  وكشف عن 
المهن��دس الزراعي الذي رّتب حديقة 

المشفى طبقا لرؤية زاهي .
    وتمض��ي الرواية في تقديم نماذج 
المرض��ى الذين خرجوا م��ن عالمهم 
ال��ى ه��ذا العالم الهامش��ي )ش��اهر  
الراكي( الملقب بالباشق و هو المحب 
المأزوم الذي فّر إلى خارج العالم  من 
متنه إلى إلى هامشه ،  والنموذج اآلخر 
ذل��ك الذي اضطر إلى مغادرة الش��عر 

إلى عالمه الخاص )وهم نخب مختارة 
بعناي��ة من الكاتب مم��ن عجزوا عن 
التصالح مع الداخل فخرجوا منه  ، لقد 
كانت المالحظة الرئيسة التي الحظها 
شاندر انشغال النزالء بأنفسهم دون 
النظ��ر إلى غيرهم . لعب��ة )لغليون( و 
األماكن المكش��وفة و البعيدة، ففي 
أف��كار  الكات��ب  )12(يط��رح  الفص��ل 
الدكت��ور زاه��ي ف��ي محاضرته حول 
)مسابقة الغليون( مشيرًا إلى انقطاع 
المرض��ى ع��ن اإلحس��اس بالزمان و 
الم��كان ، و أن الع��الج يكم��ن ف��ي 
إعادته��م إل��ى هذه الحظي��رة وجعل 

التفكير متصال دون فجوات .
    عقد المؤلف فصالً يس��تعرض فيه 
أف��كار األطب��اء و تصّوراته��م لألزمة 
التي يعيش��ها العالم وف��ق تحليالت 
مختلف��ة ، فقضي��ة الغلي��ون تصب��ح 
مح��ورًا للحدي��ث ، فضاًل عن مس��ألة 
)اإلعراب( لدى )سحيمان(  الذي يتولى 
أم��ره الطبي��ب )زاهر الربي��ع(  يليه ما 
يتص��ل بالنزي��ل) ربيع��ان الصويلي( 
ال��ذي يش��رف علي��ه الطبي��ب )رمزي 
الّدف( ثم )زيادالريفي( المش��رف على 
المش��رف  الدكتورس��امر  ثم  )زويبن( 

على )شاهر الراكي(  المحب المتيم. 
    يناق��ش الكات��ب موض��وع األحالم 
فيم��ا يتعل��ق بالمجاني��ن م��ن خالل 
محاضرة للدكتور زاه��ي فيرى أن  ما 
يفعله المجانين هو الحلم يعيش��ونه 
في اليقظ��ة بينما العقالء يعيش��ون 
أحالمه��م ف��ي الن��وم ،و يس��تعرض 
أفعال النزالء و ممارس��تهم أحالمهم  
ف��ي الواقع ال��ذي يعيش��ونهم خارج 

العالم الحقيقي .
حين ف��رغ اللكاتب م��ن فصوله التي 
عالج فيها نماذجه التي ش��ّكلها وفق 
رؤيت��ه ، غ��ادر عالمه��م الهامش��ي 
ليج��وس خالل عالم الداخ��ل متقّصيا 
آثار بعض من غادروا هذا العالم إلى 
المش��فى فوجد آثارهم باقية تس��م 

هذا العالم وتتقّصى مالمحه .
مأل��وف  ع��ن  الرواي��ة  خرج��ت      
الس��رد واحتش��دت ب��اآلراء و ال��رؤى، 
وحّققت س��مة جوهرية ف��ي )الرواية 
البولوفيني��ة( حيث تع��ددت األصوات 
وال��رؤى و التأوي��الت وتوح��دت ف��ي 
اإلق��رار بوجود المعضل��ة التي يعاني 
منها اإلنسان المعاصر وطرق خالصه 
وتن��وع مش��اربه و أزمات��ه  فطغ��ى 
الخط��اب عل��ى التاري��خ و الفكر على 

السرد.
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حديث 
الكتب

صدر عن دار تكوين للنشر..

دليل الرسائل الجامعية 
في طبعة جديدة

اليمامة - خاص
الطبعة  جدة  في  تكوين  دار  أصدرت 
الرسائل  “دليل  كتاب  من  المزيدة  الثانية 
المملكة  في  والنقد  األدب  في  الجامعية 
إعداد  من  وهو  السعودية”،  العربية 
الحيدري  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  الدكتور 
محمد  اإلمام  بجامعة  والنقد  األدب  أستاذ 
في  كشف  الذي  اإلسالمية  سعود  بن 
جمع  في  قرن  ربع  أمضى  أنه  المقدمة 

مادة الكتاب.
صفحة،   512 في  الطبعة  جاءت  وقد 
رسالة   900 نحو  عن  معلومات  وضمت 
جامعية )ماجستير ودكتوراه( نوقشت في 
والعالمية،  والعربية  السعودية  الجامعات 
السعودي،  األدب  لدراسة  اتجهت  وكلها 
أديب  دراسة  في  منها  تخصص  ما  سواء 
وفق  معينة  ظواهر  أو  ظاهرة  أو  محدد، 
التاريخية،  مثل:  مختلفة  نقدية  مناهج 
والموضوعاتية،  واإلنشائية،  والنفسية، 
من  وغيرها  والبنيوية،  والسيمائية، 

المناهج.
المقدمة-  جانب  -إلى  الكتاب  وتكّون 
االهتمام  واقع  عن  مختصرة  توطئة  من 
ثم  ونموه،  المملكة  في  األدب  بدراسة 
عن  إحصائية  جداول  يتضمن  تحليل 
ثم  ومضامينها،  واتجاهاتها  الرسائل 
المناقشة  الجامعية  الرسائل  ببليوجرافيا 
وأدب  األطفال،  أدب  إلى:  صنفت  بحيث 
والرسائل،  األدب،  تاريخ  ودراسات  الرحلة، 
األدبية،  والشخصيات  الذاتية،  والسيرة 
والقصة  األدبية،  والصحافة  والشعر، 
والقصة  القصيرة جًدا،  والقصة  القصيرة، 
والرواية، والمسرحية، والمقالة، والمقامة، 

والنقد األدبي. 
حاشية  المؤلف  وضع  للفائدة  واستكماالً 
مكان  وذكر  كتاب  رسالة طبعت في  لكل 
إلى  وأشار  والتاريخ،  النشر  ودار  الطباعة 
األصلي  العنوان  بين  يحصل  تغيير  أي 
اختاره  الذي  العنوان  وبين  للرسالة، 
على  االطالع  لكون  الطباعة؛  عند  المؤلف 
أيسر  كتاب  صورة  في  الجامعية  الرسالة 

من االطالع عليها في صورتها األصلية. 
عشر  الستة  األدبية  األندية  جاءت  وقد 
المنتشرة في المملكة في مقّدمة الجهات 
طريقها  عن  تحّولت  إذ  للرسائل  الناشرة 
مطبوعة  كتب  إلى  رسالة  مئة  من  أكثر 
بنشر  االهتمام  في  بعدها  يأتي  متداولة، 

التابع  السعودي(  األدب  )كرسي  الرسائل 
لجامعة الملك سعود الذي أولى هذا الجانب 
بحكم االختصاص عناية واضحة، ونشر ما 
الجهات  ومن  رسالة،  أربعين  من  يقرب 
الحكومية التي أسهمت في نشر الرسائل: 
الوزارة  )وكالة  واإلعالم  الثقافة  وزارة 
ثماني  نشرت  التي  الثقافية(  للشؤون 
األدباء  مؤتمر  انعقاد  مع  تزامًنا  رسائل؛ 
)1430هـ/2009م(،  الثالث  السعوديين 
الخامس  السعوديين  األدباء  ومؤتمر 

)1438هـ/2016م(.
ومن المؤمل )كما ورد في الغالف الخلفي 
للباحثين  العمل  هذا  ُيسدي  أن  للكتاب( 
خدمة نافعة؛ إذ يقدم لهم صورة واضحة 
المعالم لما ُأنجز في هذا الحقل، ويوفر لهم 
الوقت والجهد في اإللمام برؤية تعريفية 
لما كتب في موضوع ما في األدب والنقد 
في السعودية من دراسات علمية سابقة. 
تالفي  على  كذلك  يساعد  بدوره  وهذا 
الوقوع في تكرار تلك الموضوعات، ويفتح 
آفاًقا رحبة إلى ما يمكن إضافته من جديد 
إلى البناء السابق في تلك الدراسات، مما 
األدب  باحث في  بها كل  ينتفع  أن  ُيرجى 
مكتبات  كذلك  منها  تفيد  وأن  والنقد، 
الدراسات العليا في الجامعات عامة، وفي 
لما  خاصة؛  وآدابها  العربية  اللغة  أقسام 
عليها  القائمين  تساعد  أهمية  من  لذلك 
في توجيه الباحثين التوجيه المناسب في 

اختيار موضوعاتهم. 
وقد تضمن الكتاب بعض النتائج المهمة 
األدب  عن  قّدمت  رسالة  أقدم  أن  منها: 

في المملكة رسالة الدكتوراه التي أنجزها 
جامعة  في  الصالح  عثمان  بن  محمد 
1386هـ/1966م  عام  ببريطانيا  كيمبرج 
آربري،  آرثر  المشهور  المستشرق  بإشراف 
وعنوانها “الشعر الحديث في نجد”، وأقدم 
رسالة في األدب السعودي نوقشت داخل 
المملكة هي رسالة عبداهلل بن محمد أبو 
“األدب  وعنوانها  الماجستير،  في  داهش 
القرن  خالل  السعودية  البالد  جنوبّي  في 
القرن  من  األول  والنصف  عشر  الثالث 
الدكتور  بإشراف  الهجري”،  عشر  الرابع 
محمد بن عبد الرحمن الشامخ رحمه اهلل، 
بكلية  العربية  اللغة  قسم  في  ونوقشت 
عام  سعود  الملك  لجامعة  التابعة  اآلداب 

1401هـ/1981م. 
جامعية  رسالة   )38( الكتاب  رصد  كما 
اهلل  رحمه  القصيبي  غازي  أدب  درست 
الشعري والنثري، و)13رسالة( درست شعر 
طاهر زمخشري، و)12 رسالة( درست شعر 
محمد حسن فقي، و)12رسالة( درست أدب 
درست  رسالة(  و)11  مشري،  عبدالعزيز 
شعر محمد الثبيتي، و)عشر رسائل( درست 
روايات محمد حسن علوان، و)سبع رسائل( 
درست أدب حسن القرشي، و)سبع رسائل( 
درست أدب حسين سرحان، و)ست رسائل( 

درست شعر محمد بن علي السنوسي.
أي  في  الكتاب  طلب  ويمكن   
دار  متجر  طريق  عن  العالم  من  مكان 
من  مباشرة  عليه  الحصول  أو  تكوين، 

معارض الكتب في الداخل أو الخارج.

36

فة
قا
ث



w
w
w
.a
ly
am

am
ah
on
lin
e.
co
m

37

الخطة السعودية 
للعقدين القادمين

سمو  عنها  أعلن  التي  الوطنية  التطلُّعات 
البحث  لقطاع  بن سلمان  العهد محمد  ولي 
العربية  المملكة  في  واالبتكار  والتطوير 
إلى  تستند  المقبلين،  للعقدين  السعودية 
اإلنسان،  صحة  رئيسة؛  هامة  أولويات  أربع 
األساسية،  واالحتياجات  البيئة  واستدامة 
والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات 
تنافسية  تعزيز  هو  الهدف  المستقبل. 
المملكة عالميًا؛ ودعم مكانتها كأكبر اقتصاد 

في المنطقة.
“صحة  تأتي  أن  المستغرب  من  ليس 
فالمملكة  األولويات،  رأس  على  اإلنسان” 
لألمراض  جذرية  حلول  إيجاد  تستهدف 
وتحقيق حياة صحية أفضل من خالل مواجهة 
التحديات الصحية. المؤهالت متوفرة والحمد 
للبحث  الُمتقدمة  التحتية  البنية  ومنها  هلل، 
الطبي، وأفضل منظومة للرعاية الصحية في 
موسعة  قاعدة  لتأسيس  إضافة  المنطقة، 
أعلى  بتوفير  الجينية. نحن ماضون  للبيانات 
معايير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع، 
والزائر،  والمقيم  المواطن  فيهم  بمن 
والتقنيات  المعدات  أحدث  على  والحصول 

الدوائية.
البيئة  استدامة  هي  الثانية  األولوية 
على  العالم  يشهد  األساسية.  واالحتياجات 
وتطوير  المياه،  تحلية  في  المملكة  تفوق 
تحديات  لمواجهة  للبيئة  صديقة  تقنيات 
تقود  كذلك  الغذائي.  واألمن  المياه  نقص 
للحفاظ  ُكبرى  مزدهرة  مبادرات  السعودية 
األساسية  المتطلبات  وتوفير  البيئة،  على 
لإلنسان من الماء والغذاء بشكل دائم. إضافة 
لذلك، نعمل عبر أساليب علمية حديثة على 
الكهرباء  وإنتاج  الكربون،  واستخدام  احتجاز 
الممارسات  وتشجيع  التكلفة،  منخفضة 

الزراعية في جميع أنحاء المملكة.
الطاقة  الريادة في  الثالثة فهي  األولوية  أما 
المملكة  قيادة  على  وتستند  والصناعة، 
لقطاع الطاقة، وما تمتلكه من ثروات طبيعية 

هذه  الصناعة.  مجال  في  تنافسية  وميزات 
الخاصية تؤهل المملكة لتصبح قوة صناعية 
كالهيدروجين  البديلة  الطاقة  إلنتاج  عالمية 
الشمسية.  والطاقة  الرياح،  وطاقة  األخضر، 
على  الطلب  استمرارية  لضمان  نعمل  نحن 
بشكل  التعدين  مشاريع  وتجديد  النفط، 
األمثل  االستغالل  على  والتأكيد  مستدام، 

للصناعات المتقدمة ذات القيمة العالية.
التي  المستقبل  اقتصاديات  أولوية  وأخيرًا، 
تستهدف تعزيز االبتكار في التقنيات الرقمية، 
وبناء مدن ذكية صديقة لإلنسان وخالية من 
االنبعاثات، وتحسين عناصر الحياة الحضرية 
خاصًا  اهتمامًا  نولي  لذلك،  إضافة  القادمة. 
الفضاء،  وخوض  البحار  أعماق  الستكشاف 
لدينا  الجديدة.  لألجيال  أفضل  غد  لتأمين 
المزايا التنافسية، والدليل نجاحنا باالستثمار 
“البحر  و  “نيوم”  مثل  هامة  مشاريع  في 
المميز،  الجغرافي  لموقعنا  إضافة  األحمر”، 
الشابة  والمواهب  الصلبة،  التحتية  والبنية 
المملكة  أضحت  األسباب،  لهذه  الواعدة. 
الريادة  وأصحاب  المستثمرين  أنظار  محط 

والنفوذ حول العالم.
هدفنا كما أوضح األمير محمد بن سلمان، أن 
تصبح المملكة “من رواد االبتكار في العالم، 
إلى  القطاع  على  السنوي  اإلنفاق  يصل  وأن 
للمساهمة  المحلي،  الناتج  إجمالي  من   2.5%
من  الوطني  االقتصاد  وتنويع  تنمية  في 
الناتج  إلى  ريال  مليار   60 إضافة  خالل 
كذلك   .”2040 عام  في  اإلجمالي  المحلي 
طرح سموه وعدًا أمام الشعب السعودي، أن 
المملكة تعمل على استحداث آالف الوظائف 

النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية.
لسمو  الطموح  بالسجل  خبرتنا  الكالم.  آخر 
َصَدق،  قال  إذا  أنه  بن سلمان،  األمير محمد 

وإذا وعد أوفى.

*كاتب سعودي

عبدالله العلمي*
@AbdullaAlami1
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قراءة:
 أحمد بوقري

البحث عن لؤلؤة المستحيل

حين تخطفني قصيدة ما إلى لّجتها 
النصّية بغتًة يعني ذلك أنها نجحت 
في تطويحي ف��ي رياحها وبروقها 

ورعودها.
ويعني أيضًا أنها نجحت في إطالق 
وميضها في سماء اللغة الناطقة..

والتمع ذلك الوميض الس��اكن في 
ال��روح، والتم��س له بي��ن الضلوع 

مأوى معتماً ليقدح شرارته.
 ب��ل أن اللغة صار له��ا مطر وبرق 
ورعد وشيئ آخر يجذبك كغموض 
دغ��ٍل في غاب��ٍة م��ن الكلمات..بل 
صارت القصيدة تعيد كتابتها بين 

أصابعي.
عبدالمحس��ن  قصي��دة  نجح��ت 
يوسف في تش��كيل هذا اإلحساس 
المفعم باأللفة والقلق معاً..نجحت 
في ت��رك األثر ف��ي المتلقي لعمق 
بنيتها الدرامية وصورها الش��عرية 
الش��عورية  الحال��ة  تش��كيل  ف��ي 
واالنفعالي��ة والوجدانية في النص 

بكلّيته.  
إن رحلة الصيد الزرقاء هذه الش��ك 
في مقدماتها توقظ ذاكرة الطفولة 
-كأنه��ا  إنثياالته��ا  البكر..وتل��ون 
ارتح��ال عكس��ي ف��ي الزم��ن- في 

مراكب ال��روح واألش��واق الصغيرة 
الشاعرة..وهنا  الذوات  الدفينة نحو 
يصبح االرتحال كن��وعٍ من التحليق 

في األعالي. 
إنها رحلة صي��د مرتّدة إلى الداخل 
األفقي..صيد ضحكات  في سياقها 
الطفولة الغائبة، صيد تلك األسرار 
ثق��وب  ف��ي  المخب��أة  الصغي��رة 
البيوت..صي��د العصافير الحبيس��ة 

بين الضلوع.  
 ، الذكري��اِت   ، الصب��ا  )نس��تعيُد 

وأسراَرنا ..
تلَك أسراَرنا في ثقوبِ  البيوْت

وبعَض الغناِء الذي ال يموْت(
كل ذل��ك ي��دل عل��ى أن الم��كان 

والفعل له ذاكرته الحميمة..
ه��ذه  ف��ي  عبدالمحس��ن  أب��دع 
القصي��دة ف��ي تش��كيل الص��ورة 
الش��عرية إذ أن بنيته��ا الدرامي��ة 
الفني��ة  التش��ّكالت  عل��ى  قام��ت 

المتوالية لهذه الصورة.
الص��ورة تل��و الصورة الت��ي تلد ما 
التجريب��ي  رحمه��ا  وم��ن  بعده��ا 
وذاكرتها الزمن-نفس��ية لتبدو في 
أجم��ل حاالتها الجمالي��ة كموجات 
البحر المتالحقة، أو كتلك الموجات 

الالمرئية كما اس��تدعتها  الصاخبة 
الذاكرة الطفولية:

) نسينا الرسائَل تلك التي لم تصْل 
بعُد للفاتناْت

ولم ننَس موًجا بدا صاخًبا ..
وسرنا مًعا ضاحكيْن.(

ف��ي  جمعي��ة  الرحل��ة  تب��دو  وإذ 
مرحلتيها

 )أفقنا معًا في تويج الصباح.. أفقنا 
مًع��ا ضاحكي��ن(،  يصب��ح غناؤه��ا 
البح��ري الجماعي غن��اًء حكائيًا )في 
الهوى والعن��اق( كغناء تلك الطيور 
والس��ريرة  الس��ريرة،  المحّلقة في 
تؤول إل��ى فضائها الذاتي لكٍل من 
رفاق الرحل��ة..كل واح��ٍد له طائره 
حناي��اه  بي��ن  المحب��وس  الس��ري 

وسريرته.
إن الرحل��ة األول��ى م��ن بدءها في 
)تويج الصب��اح( وحتى منتهاها الى 
)جنابة( الميناء في صبحه الس��اكن 
كبحي��رة م��ن حلي��ب، ه��ي رحل��ة 
الولوج في س��ّر الطفول��ة وثغائها 
وفي غبطة الحلم وفي واش��تهاءه 
للصباي��ا الصغي��رات اللوات��ي ل��م 
تصلهّن الرس��ائل الشعرية غيَر أن 
العصافير الصغيرة الحالمة لم تزل 

رحلِة صيد ٍ زرقاء( لعبدالمحسن يوسف..  قراءة في قصيدة )عن 

عبدالمحسن يوسف
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تغ��ّرد في أقفاص الصدور حّتى إن 
مس��ها الح��زن فجأة فأطلق��وا لها 
حري��ة الطي��ر، وصاروا هم حبس��ى 

ألفٍق آخر.!
إن رحلة صيد الش��اعر هنا ليست االّ 
رح��ات عدة لها دالالته��ا المكانية 
والمجازي��ة ورموزه��ا وفضاءاته��ا 
تكتم��ل في بني��ة س��ردية درامية 
عرفنا بادئتها في البحث عن أسرار 
وأش��واقها  وصبواته��ا  الطفول��ة 
وس��نعرف كي��ف تب��دو الحق��ًا لنا 
بمثاب��ة رحل��ة ثانية، رحل��ة البحث 
عن الفرادي��س الغائبة..البحث عن 

لؤلؤة المستحيل الزرقاء.
حين تس��تأنف الرحلة عند الهبوط 
إل��ى )جناب��ة(، مس��تخدمًا الش��اعر 
الش��اعرة  بأناق��ة لغته وس��رديته 
كلم��ة هبوط للدالل��ة الرمزية على 
أن التحليق في الم��كان هو تحليق 
ف��ي الزم��ن الطفول��ي يعقبه هذا 

الهبوط الخريفي.
ويصب��ح المرك��ب إبح��ارًا بالم��رح 
البكر، ف��ي معاندة إنفعالية للزمن 
الخريفي الذي أخذ يزحف على شجر 

القلب:
)� سندحُر بالمرحِ  البكرِ  هذا الخريْف 

وعن شجرِ  القلبِ  � قلنا مًعا �
سوف ندحُر هذا الخريْف ..(

إن الص��ورة الش��عرية األخيرة هنا 
نراها في تحوٍل رمزي من صورتها 
الطفولية بمرحها وصخبها  األليفة 
القلق��ة  صورته��ا  إل��ى  ونزقه��ا 
الخريفية..وه��و م��ا نلمس��ه فني��ًا 
معب��رًا في خ��وف الذات الش��اعرة 

وهي تطرح سؤالها الوجودي:
)ومن دون فْم ..

رحُت أسأُل مس��تغرقًا، هادًئا، دون 
فْم

� وجوٌد هو البحُر هذا الذي تحتنا ؟
أْم عدْم ؟(

القصيدة: رحلة صيد زرقاء )1(
.. أفقن��ا مًع��ا ف��ي توي��جِ الصباحِ ، 

أفقنا مًعا ضاحكين
قصدنا “ جناب��ةَ  “ ، قلنا : نصيُد .. 

وإّما سئمنا
نغن��ي كتل��ك الطي��ورِ الت��ي ف��ي 

السريرهْ  ..

ونلهو قليًا على مركبِ  الصيدِ  ،
مثل الجداِء الصغيره ..

ونطلُق ضحكاِتنا عالًيا .. ،
نستعيُد الطفولةَ  حافيةً ...

نستعيُد الصبا ، الذكرياِت ، وأسراَرنا 
تلَك أسراَرنا في ثقوبِ  البيوْت

وبعَض الغناِء الذي ال يموْت
الحفل��ِة  ف��ي  حفظن��اُه  وش��عًرا 

المدرسيةِ  عن ظهرِ  قلبٍ ،
ومدًحا بريًئا لمن عَبَرْت كالفراش��ةِ  

ليَل الفؤاْد..
و “ بانْت سعاْد “ ..

وعرًسا صغيًرا لمن خّبأْت فلَّها في 
ِالضفيرة ..

وقلنا مًعاِ: سوف تأتي العصافيُر ،
تلَك التي حيَن كّنا صغاًرا

مألنا بها قفَص الصدرِ ذات ضحًى ،
اصطخ��اب ِ  ف��ي  به��ا  وانتش��ينا 

الظهيره.
ولكننا إذ لمسنا بتغريدها الحزَن ،

قمنا فتحنا لها الباَب ، قلنا :
� سيتسُع األفُق لّما تطيْر

وقلنا : متى نحُن أيًضا نطيْر ؟
وقلنا : لنا أن نسّمي الصبايا اللواتي 

كتبنا
لهنَّ الرسائَل مغمورةً  بالقصائِد،

مغمورةً بالندى المتقاطرِ من ريش 
أعمارنا،

أو  بال��ورِد،  الجميل��ِة،  باألغان��ي 
بالهديْل ..

وقلنا: الرسائُل مخبوءةٌ  فيِ النخيْل.. 
إلى يومنا الرخوِ مخبوءةٌ  في النخيْل

نسينا الرس��ائَل تلك التي لم تصْل 
بعُد للفاتناْت

ولم ننَس موًجا بدا صاخًبا ..
وسرنا مًعا ضاحكيْن..

هبطنا »جنابةَ «)2( ..
غافٍ  هو البحُر مثل الحليب،

يقوُل الرفيُق الذي خبَر البحَر ،
مستبشًرا ، وهو يحشو الرغيْف :

� سندحُر بالمرحِ  البكرِ  هذا الخريْف.. 
وعن شجرِ  القلبِ  � قلنا مًعا �

سوف ندحُر هذا الخريْف ..
تساءلُت :

� قولوا متى تستفيُق الرياُح، رفاقي، 
متى ؟

لم يجبني الرفاْق ..

والذ المغن��ي بألحان��هِ ف��ي الهوى 
والعناْق !

صديٌق لنا  يحمُل اآلَن أغراَضنا ،
بعَض آمالنا ، جّنةَ الشخصِ  ،

أو متعةَ  النص ِّ ، تلك الفراديَس ،
أوهاَمنا المبدعةْ ..

وبع��َض القلي��لِ  ، النفي��سِ م��ن 
األمتعْة ..

نسمةَ  الفجرِ  في قلبهِ 
والرطوبَةَ  في ثوبهِ 

حلَمنا إْذ كبرنا مًعا ، خبَز أفواهنا ..
حزَننا إْذ يفيُض عن الكأسِ  ،

بعَض اغترابٍ  حميمٍ  ، حميمٍ  ..
وبعَض الدعْة ..

ودمًعا لنا في ظامِ  الدفاترِ  ،
أياَمنا في الرمادِ  النبيلِْ

وتلك الغص��وَن التي نصطفي في 
المقيْل..

كتاَب المدى ، عّدةَ  الصيدِ ،  
ميراَث أجداِدنا الطيبين،

بياَض قلوب ٍِلهم تشبُه األشرعْة..
وإْذ قاَل : هّيا  اركبوا ،

أيها األصدقاُء..
ركبنا خفاًفا ،
مضينا مَعْه .

هو البحُر صحراُء ماءٍ ،
هو البحُر مثل الحصيرهْ !

وسّجادٌة لصاٍة قصيره ..
وكلُّ الذي فوقنا زرقةٌ ..

تحتنا زرقٌة
حولنا زرقٌة

والغيوُم القليلُة من فوقنا ،
ذكرياٌت أخيره .
ومن دون فْم ..

رحُت أسأُل مس��تغرقًا، هادًئا، دون 
فْم

� وجوٌد هو البحُر هذا الذي تحتنا ؟
أْم عدْم ؟

لم يجبني الرفاُق الجميلوَن،
نعَم الرفاْق ..

والَذ المغني بألحانِه ،
في الهوى والعناْق !

1 -  م��ن دي��وان “ نخيل��ك مثق��ل ، يداي 
فارغتان “ للشاعر.

2 - “ جناب��ة “ س��احل جمي��ل ف��ي جزيرة 
فرسان تنطلق منه مراكب الصيد.



وداعاً علوي طه الصافي
مقـــال

سعد بن عايض 
العتيبي

كان خب��را مبهًج��ا ل��ي عندم��ا أعلن 
ضم��ن  بالري��اض  األدب��ي  الن��ادي 
نش��اطه المنب��ري ف��ي صي��ف ع��ام 
1423ه� ع��ن إقامة محاض��رة قيمة 
لألديب والصحفي األستاذ علوي طه 
الصاف��ي رحمه اهلل، س��يلقيها قريًبا 
بعنوان »تجربتي في الكتابة للطفل 
وأدب الرح��ات والصحاف��ة األدبية«، 
فعق��دت الع��زم عل��ى حض��ور تلك 
المحاض��رة  التي يبدو م��ن عنوانها 
أنها س��تكون ثرية ومفيدة، فذهبت 
مبكًرا قبل حضور الجميع بس��اعتين 
تقريبا، محاوال التعرف ش��خصًيا على 
المحاض��ر الكري��م، النجم في س��ماء 
األدب والصحاف��ة لعقود عديدة قبل 
ب��دء المحاضرة، فكان ه��ذا أول لقاء 
ل��ي مع األخ األس��تاذ عل��وي الصافي 
بع��د خروج��ه م��ن مجل��ة الفيص��ل 
بأكث��ر م��ن 10 س��نوات، وتأسيس��ه 
لمجل��ة الفيصل، وإش��رافه قبل ذلك 
على الصفح��ات الثقافي��ة في مجلة 
اليمامة، ف��ي عهد رئي��س تحريرها 
األسبق األس��تاذ محمد الشدي رحمه 
اهلل، فلق��د كانت الفيص��ل في عهد 
األس��تاذ الصافي خير س��فير لبادنا 
في الخارج، وكانت واس��عة االنتشار، 
تكاد تنافس مجلة العربي التي كانت 
تدخ��ل كل بي��ت، ويطبع منه��ا ربع 
مليون نس��خة، ويحجز العدد الجديد 

قبل نزوله للمكتبات!

كان صدور مجلة الفيصل فتًحا جديًدا 
ف��ي عال��م الصحافة آن��ذاك، وكانت 
تمت��از بطباعتها األنيق��ة، وإخراجها 
الجمي��ل، وحرفها الواض��ح، وأبوابها 
اختي��ار  وكان  المش��وقة،  المبتك��رة 
األس��تاذ الصاف��ي لرئاس��ة تحريرها 
اختي��اًرا موفًقا لش��اب ف��ي منتصف 
العقد الرابع من عمره، يتدفق نشاًطا 
وحيوي��ة، رغم وجود أس��ماء كبيرة - 
آنذاك- تفوقه سنا وخبرة في المجال 

الصحفي.
وال ش��ك أنه اس��تفاد كثيرا من فترة 
عمل��ه ف��ي مجل��ة اليمامة، مش��رًفا 
عل��ى الملح��ق الثقاف��ي، فه��و الذي 
كان يص��وغ األخبار الثقافية، ويعمل 
ويج��ري  الصحفي��ة،  التحقيق��ات 
الح��وارات الجريئ��ة م��ع بعض أعام 
األدب ف��ي المملكة ومص��ر، وأحدث 
ح��راًكا ثقافًي��ا ل��م تعهده الس��احة 
األدبي��ة من قب��ل، من خ��ال زاوية 
»مس��مار« النقدية، إذ اتخذ لنفس��ه 
ه��ذا االس��م المس��تعار، متخفًيا من 
ورائ��ه س��نوات طويل��ة، وراح ينتقد 
الش��باب واندفاعه  بحدة وبحم��اس 
بعض األس��ماء الامع��ة قبل نصف 
قرن، وذلك بتوجيه رسالة نقدية كل 
أسبوع إلى إحدى الشخصيات األدبية، 

ومحاولة إثارتها.
ومن ه��ؤالء الذي��ن تعرض��وا للنقد 
ع��ّواد،  حس��ن  محم��د  األس��اتذة: 

وعزي��ز ضياء، وعب��داهلل بن خميس، 
وغيره��م.  آش��ي  وعبدالوه��اب 
وبعضه��م رد على رس��ائل مس��مار، 

وبعضهم اآلخر آثر الصمت.
وقد اعترف األستاذ الصافي في حوار 
مط��ول أجرت��ه معه صحيف��ة عكاظ 
بأن��ه )مس��مار(، وذكر في ح��وار آخر 
أج��راه مع��ه ملح��ق األربع��اء بتاريخ 
1424/8/12ه���، أن��ه كت��ب بأس��ماء 
مستعارة أخرى خال مشواره الطويل 
في باط صاحب��ة الجالة، ومن تلك 
األس��ماء: ليل��ى س��لمان، وعنق��ود، 
وجرجوح، ولكن ل��م يبق في الذاكرة 

من تلك األسماء سوى مسمار.
جمعتني باألس��تاذ الصاف��ي - رحمه 
اهلل- لقاءات قليلة ومتباعدة، وحينما 
أبدي��ت له رغبتي في اللقاء األول في 
الحصول على بعض ما ينقصني من 
مؤلفاته، س��ر كثيًرا لطلبي، ودعاني 
إلى بيت��ه الكائ��ن في ش��رق مكتبة 
الملك عبدالعزيز العامة، وأهداني ما 
توافر لديه من كتبه في المس��تودع، 
وعليه��ا عبارات إه��داء لطيفة كتبها 
بأصابع مرتعش��ة، إضافة إلى بعض 

مطبوعات دار الصافي.
وأطلعن��ي عل��ى مكتبت��ه الخاص��ة، 
واسترعى انتباهي في إحدى زواياها 
وجود كمي��ة من سلس��لة » كتابي« 
الش��هيرة الت��ي كان يصدرها حلمي 
مراد، وحينما سألته عن هذه السلسلة 
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الجميلة، أخبرني بأنها كانت لخاله المغرم بقراءة 
القص��ص، وأنه أهداه��ا إليه قب��ل وفاته، لذلك 

فهو يعتز بهذه الهدية القيمة أيما اعتزاز.
وحدثني عن دور خاله الكبير والمؤثر في اتجاهه 
نح��و األدب؛ ألن ل��دى خاله مكتب��ة خاصة، وكان 

مغرًما بقراءة الكتب والمجالت والصحف.
وف��ي إح��دى زياراتي له في بيت��ه حدثني طويال 
ع��ن قصة تقديم اس��تقالته المفاجئة من مجلة 
الفيص��ل التي كان اس��مها في البداية )عس��ير( 
وقد أنش��ئت في األس��اس لتكون مجلة سياسية 
أس��بوعية، تعن��ى بالتحلي��الت والتعليقات على 
القضاي��ا السياس��ية مث��ل: الحوادث، واألس��بوع 

العربي.
كما أشار إلى أبرز العقبات التي تعرضت لها هذه 
المجلة، ومن ذل��ك أنها منعت من دخول بعض 
ال��دول العربية مثل العراق، مما اضطره للس��فر 
إلى العراق؛ لمناقش��ة مشكلة التوزيع، وكان من 
مطالبهم توزيع مجالتهم الحزبية داخل المملكة!

وكن��ت في تلك الفترة أنوي إصدار كتاب تذكاري 
عن الروائي الراحل الدكتور عبدالس��الم العجيلي 
- رحم��ه اهلل- فطلب��ت من األس��تاذ الصافي أن 
يش��ارك بمق��ال في ه��ذا الكت��اب، فم��ا هي إال 
أي��ام قالئل حت��ى وصلت مش��اركته ف��ي ظرف 
خ��اص، وبداخله المق��ال المطل��وب، ومرفق به 
ثالث صفح��ات تتضمن ترجمة ل��ه مكتوبة على 
الحاسوب، وصورة شخصية له، ثم استطاع بحكم 
عالقت��ه المتينة بالدكت��ور عبدالعزيز الخويطر - 
رحمه اهلل- أن أظفر بمقال عن الدكتور العجيلي، 
فش��كرته على صنيع��ه وجميل تجاوب��ه، ولكن 
لألسف لم يقدر لذلك الكتاب التذكاري أن يصدر.

هاتفت األس��تاذ الصافي ذات مرة وأخبرني بأنه 
تخل��ص م��ن مجموعة كبي��رة من أع��داد مجلة 
اليمامة القديمة؛ بس��بب ش��كوى أس��رته الدائم 
م��ن أن بقاء المجالت والصحف ف��ي البيت، صار 
يجلب الغبار والحش��رات ويعرض المجالت للنمل 
األبيض، وأنه سيهديني ما تبقى لديه من أعداد 
اليمامة، فس��ررت كثي��را بهذه الهدي��ة القيمة، 
وش��كرته مقدًما ش��كرا جزيال، وحينما عدت إلى 
البيت متأبًطا أعداد اليمامة، كانت المفاجأة أنني 

وجدت بعض الصفحات منزوعة!
في الس��نوات األخيرة من حياته، وبعد أن نش��ر 
س��يرته الذاتي��ة منّجمة عل��ى صفح��ات المجلة 
العربية، ابتعد كثيًرا عن الوسط الثقافي، وتوقف 
ع��ن الكتابة في الصحف، وق��د علمت أنه انتقل 
إلى جدة واستقر هناك، وانكفأ على ذاته متحمال 
آالم المرض الذي أنهك جس��ده النحيل، وانحسار 

األضواء عنه في شيخوخته.
وقد آلمني حينما رأيت صورته قبل سنة في أحد 
مواقع التواصل االجتماع��ي- كان يحضر معرًضا 
داخليا- وهو يجلس على كرسي متحرك، ويرتدي 

نظارة سميكة.
رحمه اهلل رحمة األبرار.

ه، وجميل أن ُيش��غل     يصدق أْن نقول إّن كّل إنس��ان مش��غول بهمَّ
اإلنسان بنفسه عن تتّبع هفوات اآلخرين خصوصًا إذا كان ممن يسعى 

إلصالح عيوبه:
ك���ف���ان���ي ع���ي���ب م���ش���غ���ول ب��ع��ي��وب��ي

ال���ب���ري���ه  ب����ه����ف����وات  ل�����ي  وْش  ان������ا 
     والعم��ل والك��ّد في الحي��اة جميل، وهو أوجب لم��ن هم في بداية 
المش��وار، كم��ا ه��ي الراحة ف��ي وقتها. األي��ام تمضي لكنه��ا بالعمل 
والس��عي والبحث عن المعنى الرفيع يكّللها الجمال والدهش��ة الدائمة، 
وس��تعرف طريقك نحو المفيد من غيره من توافه األمور.  ولكل س��اٍع 

نصيبه كما يقول الشريف الرضي:
ِل����ُك����لِّ ُم���ج���َت���ِه���ٍد َح������ظٌّ ِم�����َن ال��َط��َل��ِب

َف��ِاس��ِب��ق ِب��َع��زِم��َك َس��ي��َر اأَلن���ُج���ِم ال��ُش��ُه��ِب
    وبقدر ما يقّدم لك التفاؤل بالخير واألخذ بأسباب الرزق والنجاح من 
أش��ياء جميلة، ويفت��ح لك النوافذ بقدر ما يحّولك التذمر والكس��ل إلى 
إنس��ان كئيب، ي��راوح مكانه ويفّوت الف��رص، واألصعب من ذلك هدر 

الوقت الذي يعتبر أهّم رصيد نملكه على طريقة من قال:
ال����وق����ُت أن���ف���ُس م���ا ع��ن��ي��َت ب��ح��ف��ظ��ه 

ي��ض��ي��ُع ع���ل���ي���َك  م����ا  أس����ه����َل  وأراُه 
   ال تحت��اج الكثي��ر كي تعرف الحّل فأق��رب طريق تجاه أصحاب القلوب 
الطيب��ة والتج��ارب الناجح��ة كفيل ب��أن يجعلك في الطري��ق والمكان 
السليم، وستجد في الكتب الرصينة تجارب أناس من كّل العالم، وضعوا 

نصائحهم وتجاربهم في الحياة، وكيف حّققوا كثيرًا من أحالمهم. 
والُهُموم تختلف فهناك همٌّ تشعر بثقله يجثو على  صدرك وال مناص 

من التخّلص منه على طريقة إيليا أبو ماضي: 
َه������مٌّ َرأَس�����������َك  َأَظ�����������لَّ  م����ا  َوِإذا 

�����ِر ال���َب���ح���َث ف���ي���ِه َك���ي���ال َي���ط���وال َق�����صِّ
  وم��ن الُهُموم ما يكون في س��ياقه حين تنش��غل، وتج��ّد في طريق 
الترقي في الحياة، وعدم االرتهان للكس��ل والدعة، وهو همٌّ محمود إن 
جاز التعبير. وكلُّ أْمٍر في النهاية بتوفيق اهلل سبحانه وتعالى، وقد أشار 

لذلك مهيار الديلمي:
ُم��وِج��ب��ًة ال��َع��ل��ي��اَء  ال���ه���ّم���َة  ت��ح��َس��ِب  ال 

رزق�����ًا ع��ل��ى ِق��س��م��ة األق�������داِر ل���م ي��ج��ِب
واإلنس��ان يعيش همومه الخاصة وبوسعه أن يتعامل معها وهي جزء 
من الحياة وتحوالتها ،  وليس المطلوب أن يسير بها بين الناس إذا ما 
كان لكل إنس��ان ظروفه، وقد ال يجد م��ن يصغي إليه؛ ألنهم يريدون 

من يدخل عليهم السرور.
  يقول مبارك بن ناجي الشريف �� رحمة اهلل عليه ��  في هذا المعنى:

ه���م���ك ع���ل���ى ه���م���ي ت��ج��ي��ب��ه وت��رم��ي��ه 
تجيبه    م���ا  وج��ي��ت��ن��ي  خ��ي��ر  ج����اك  وان 
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أمير بوخمسين

محاربة التمييز في التراث
في تراثنا اإلسالمي الكثير من النصوص 
المساواة،  روح  تؤكد  التي  الشرعية، 
اهلل  صلى  اهلل  فرسول  التمييز،  ومحاربة 
شقائق  )النساء  بأن  يقول  وسلم  عليه 
أحكام  في  االشتراك  بمعنى  الرجال( 
في  ورد  ما  إال  كثيرة  وحقوق  كثيرة 
التكوينية  الطبيعة  بحكم  تخصيصه 
العام  المبدأ  ففي  وإال  للرجل،  أو  للمرأة 
في الحياة ال تمييز بينهما وال فرق إال بما 
يخص طبيعتهما البيولوجية، وهذا مبدأ 
إنساني، وقد أكد اإلسالم على المساواة 
هذا  تأمل  التمييز،  نقيض  تعد  والتي 
أعجمي  على  لعربي  فضل  )ال  الحديث: 
إال بالتقوى(، وأن )المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتحابيهم كالجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء 

بالسهر والحمى(.
للعبودية  أثر  كل  محا  اإلسالم  إن 
فيه  المحررون  العبيد  وصار  السابقة، 
ال  األحرار،  الناس  مع  واحد  مستوى  على 
المحرر  فالعبد  تفريق،  وال  بينهم  تمييز 
له الحقوق نفسها التي آلخرين، فإن كان 
أقرانه  يمكن  ما  أعلى  إلى  وصل  كفؤًا 
من األكفاء من الوصول إليه، ال تتنقص 
عبوديته السابقة ذرة واحدة من مكانته 

التي يستحقها في المجتمع اإلسالمي.
لذلك رأينا عبدًا محررًا مثل زيد بن حارثة 
إليه اإلسالم بالقيادة العامة ألول  يعهد 
عليه  اهلل  صلى  الرسول  يرسله  جيش 
وسلم إلى خارج الجزيرة العربية، ويضم 
الطبقة  شبان  جميع  الجيش  هذا  إلى 
الطبقة  هذه  السابقة،  االرستقراطية 
التي كانت متمثلة في قبيلة قريش التي 
كانت ترى نفسها فوق جميع الناس، وأن 

لها وحدها السيطرة عليهم، وقيادتهم.
قريش  شبان  جميع  اإلسالم  ضم  لقد 
يأتمرون  عاديين،  جنود  مجّرد  جنودًا، 

بإمرة العبد السابق زيد بن حارثة ليبرهن 
في  دخل  قد  العالم  هذا  أن  كله  للعالم 
دور جديد من أدوار الحياة، ال مكان ألحد 
فيه إال بمقدار ما يكون عليه من الصالح 
ال  سابقًا  عبدًا  كان  من  وأّن  والكفاءة، 
يمنعه ذلك من أن يصل إلى ذروة القيادة 
النبي  ضّم  ما  وألمر  لذلك.  أهاًل  كان  إذا 
محمد صلى اهلل عليه وسلم إلى الجيش 
ابن عمه جعفر بن أبي طالب. لقد كان 
النبي  ولكن  العامة،  للقيادة  أهال  جعفر 
يجعل  أن  تعمد  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
يجعلها  وأال  حارثة،  بن  لزيد  القيادة 
لجعفر، ليؤكد خطته الجديدة، بأن العبد 
السابق الكفء المخلص يمكن أن يكون 
بين من  كان  لو  القيادة حتى  األول في 
نسبًا،  الناس  أعراق  من  رجل  يقودهم 
ومن صميم أسرة الرسول نفسه. وبالل 
اإلسالم  محاربة  على  مثال  هو  الحبشي، 
أو  والعنصر  اللون  أساس  على  للتمييز 
على  حرصه  وعلى  ذلك،  وغير  العرق، 

توفير الفرص المتكافئة.
المحررين أعظم  العبيد  يتم تكريم  ولم 
واحد  فيه  الذي يصعد  التكريم  هذا  من 
ليعلن  مكان  أقدس  سطح  على  منهم 
وإذا  الفتح.  بعد  األول  الرسمي  البالغ 
ذّلت  قد  القرشية  األرستقراطية  كانت 
حقدها  فإن  أمرها،  وانتهى  الفتح  بعد 
واستفظاعها لما حدث لم يزل ولم ينته 
أمره، فقد قال قائل من القرشيين: »ألم 
يجد محمد غير هذا الغراب األسود ينعب 

في سمائنا بما نعب به؟«.
هكذا حارب اإلسالم التمييز، وإن تعسرت 
بعض الحاالت فقد تم معالجتها تدريجيًّا 
اإلسالم  بدأ  العبيد حينما  نظام  كما في 
استمر  لكنه  تام،  بشكل  يكن  لم  إزالته، 

حتى تحرر اإلنسان من أشكال الرق.

amirbokhamseen1@gmail.com
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جبران محمد 
قحل

ديواننا

��ا َدَن����ا، َف��َت��َدلَّ��ى، َق���اَب َق��وَس��ي��ِن َل��مَّ
قدسيِن ال��ن��وُر  َف��َت��َج��لَّ��ى  ��ُه،  واْش��َت��فَّ

وِس������درُة المنته�����ى هزَّْت تَلهَُّفه������ا
وْحييِن ال��ع��ل��ويِّ  روِع��ه��ا  ف��ي  ت��ُج��سُّ 

َوَل���ٍه على  األع��ل��ى  ال��م��ُأ  ل��ه  أغ��ض��ى 
شوقيِن ف��ْرَط  ذاب��وا  أحمَد  ُح��ِبّ  في 

وب��ارَك��ه  العظمى،  الرفعُة  ل��ه  ��ْت  ت��مَّ
ال��م��ق��ام��ي��ِن وآت�����اُه  ال��س��م��اِء،  ربُّ 

***
َشَغِفي في  الماَء  ُص��بَّ  الخلِق  سيَد  يا 

العيِن ق��رَة  يا  الندى  حنيَن  واغ��س��ْل 
ُمْخَتِلسا يمتدُّ  ال��ذي  ال��س��ؤاَل  وارِو 

!! بؤسيِن  عنه  ْف  وجفِّ السراِب،  وج��َه 
مرتجٌف ال���َورِد  ع��ذُر  اثنيِن  ث��ان��َي  ي��ا 

؟! دفئيِن  ال���ُورِد  ُع��ذَر  نمنُح  أي��َن  من 
َظ��ْم��َأى، وم��س��راَك م��غ��ل��وٌل، ُت����راِوُدُه

!! الغيِن  نقطُة  فينا  ال��غ��اِر  ���ِة  أمِّ عن 
َتْذِوي عراجيُنه�����ا األعل���ى، ونخلُته�����ا

الفراتيِن ُح����ْزُن  وبستاُنها  َذْب��ل��ى، 
َن��ْس��َت��ِط��ي��ُل بِه َت��رْك��َت��ه��ا وه���َي ظ���لٌّ 

ِطفليِن الِطّيُن  فخان   ، َن��ِض��لَّ ال  كي 
ي��ث��رِب��ن��ا  ت��ل��ق��اَء  ال���ق���رى  ألمِّ  ل���وال 

ب��دري��ِن النصِر  بعطر  ي  ُت��َن��دِّ َرْوٌح، 
ي��خ��اِت��ُل��ن��ا   ، َغ�����يٌّ  ي��ج��ت��اُح��ن��ا  ل���ك���اَد 

ِعطَفيِن الُخْبَث  ويثني  النوايا،  ِغ��رُّ 

ِه��ن��ا ��ِة ذن���ٌب ف��ي َت��َش��وِّ م��ا ل��ل��م��َح��جَّ
بيض���اَء، ع�����ن ِشي����ٍة َجلَّْت وعن َمْيِن !!

منْحَته�������ا نوَرَك المحم�����وَد بوصل�����ًة
قوسيِن بيَن  ُحْلما  الفواصَل  ُتْحيي 

م��ن ك����لِّ ل��ح��ٍن س���م���اويٍّ ُي��رتِّ��ُب��ن��ا
ب���ش���ارًة، واألم���ان���ي َش����ْذَر م���ْذَرْي���ِن 

اكتملوا ن��ح��َوَك  عليها  ال��ع��اب��روَن 
َنْقَصيِن عنَك  اْس��َت��زاُدوا  والناكصوَن 

***
ي��ا س��ي��َد ال��خ��ل��ِق ف��ي أرواِح���ن���ا َوَج���ٌل

النقيضيِن ُي��غ��وي  َج�����َدٌل،  ي��ق��ت��اُت��ه 
ن��ع��م ُن���ِح���بُّ���َك، ل��ك��نَّ��ا ع��ل��ى َخ��َج��ٍل 

نحبُّ أنفَسن���ا الصف�����راَء ضعفي���ِن !!
خواِصُرها ���ْت  رقَّ التي  ال��ص��اُة  حتى 

َرْته������ا الحناي����ا َنْضَوَة األْي���ِن !! َتَصحَّ
معذرًة ال��َج��ْدِب  لهذا  َخ��ْرن��ا  ادَّ مهما 

البيِن غيمُة  ق��ل��ٍب  ك���لِّ  على  راَن���ْت 
***

تغُمُرنا م����والَي  ي��ا  روَح����َك  ن��ح��ت��اُج 
ُط��وَري��ِن  وال��زي��ت��وُن  التيُن  ِلُيْخِصَب 

ومن المرسليَن،  ح��ن��اَن  علينا  أف���رْغ 
!! كْأسيِن  الكوَن  ُصبَّ   .. ِة  النُُّبوَّ توِت 

ث��وَرَت��ُه ���ْن���َت  َدشَّ ال���ذي  ال��وج��وَد  ِإنَّ 
اثنيِن ث��ان��َي  ث���وٍر  غ���اِر  ف��ي  أن��ت  إْذ 

شمعَتُه عينيَك  م��ن  ُيشعُل  زاَل  م��ا 
!! عيديِن  الفجَر  الليالي  تستعيَد  كي 
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ُمُثوٌل أََماَم الرََّتاَبة

)1(
أنا ..

آخُر ِطفٍل َيقوُل الَقصيدْة
وآخُر َمْن َيستردُّ النهاَر الذي لم َيُطْل

إذا هرَب الَخائفوْن
وسالْت ِدماُء النُّجوِم ..

وظّل الرَّصيُف 
وَن ِمْن َغيِر زاْد  ُيلملُم إثَم الذين َيمرُّ

اَز َمْن َيسقطوَن ِليحِمَل ُعكَّ
ويترَك َمْن َيسقطوْن

ألنَّ الَعَكاكيَز في زمِن ال.. )ال( حقيقَة
صارْت َمزاْد

)2(
أنا ..

ُروُح )َهابيْل(
َتسلَّلُت ذاَت َمساٍء 

ألنظَر ِمْن أيِّ باٍب َيجيُء الُوشاْة
وكيف ُيقيموَن مأُدبًة للذين ُيصلُّوَن 

خلَف الَمرايا 
وهْم ُينِكروَن الُوضوْء

وينَسوَن أنَّ المكاَن َيعجُّ برائحِة 
يِف الصَّ

يِن  وأنَّ الَمدينَة َتغرُق في الطِّ
خاَن ُيهيمُن ِمثَل الُغزاْة وأنَّ الدُّ

ُد وقْت ألّنَي آمنُت أنَّ الَمجاَز ُمجرَّ
ظللُت ُأخبُِّئ ُحزني الَقديْم

أرى َثمَّ )قابيَل( يحِمُل سيَف الَخطيئِة
إْذ ال مناْص

لدينا ُغراٌب ُيواري الحقيقَة تحَت 
التراْب

)3(
أنا ِسيبويْه ..

َخرجُت مَن الُعجمِة القابَعِة على 
َذاكرِة الماِء 

َأجوُب القبائَل
ُأشِعُل َضوَء الَفصاَحِة

أمسُح هذا الَقتاَم الُمعْشِعَش فوَق 
اللغاْت

أحاِوُل أال أمسَّ النُّصوَص بَشيْء
وأال ُأخاِلَف ُروَح القياْس

لُت ما ال تعيِه الّتمائُم دوَن اكتراْث تأوَّ
وما َشذَّ عْن رئِة الُسنبالْت 

ِلئالَّ ِتغيَب عِن األرِض بوصلُة 
الحاِلميْن

)4(
أنا ..

حاِرٌس ليَس لي ِنصُف َبْيْت
وَأحُرُس كلَّ الُبيوِت التي في انتظاِر 

تاْء الشِّ
إذا َجنَّ ليْل

ُد ذاتي فإنِّي ُأصعِّ
وُأصغي إلى َحائٍط 

قوُس التي في الزِّحاْم َأوجدتُه الطُّ
تابِة ألّني رفضُت الُمثوَل أماَم الرَّ

جاؤوا على َمَهٍل 
يرشقوَن ُزجاَج الِكنايات

ويرموَن أشِرعتي بالَكالِم الُمغلَِّف 
بالتَّورياْت

ماْد  مالِمُحُهْم كارِتباِك الرَّ
)5(

أنا ..
فولِة يا َصديَق الطُّ

َنْهٌر من الُحبِّ ُينوي الُمروَر
وقْد أوقفتُه ُندوُب الِحجارِة 

حتى استعاَن بريٍح 
يلوُذ إليها المساكيُن عند اكتماِل 

الَجفاْف
ريْق وليس لُه حاجٌة في الطَّ

ماِء  ِسوى أْن ُيعيَد ازرقاَق السَّ
وأْن يكتَب سيرَتُه كي يعيْش

وأال يخاْف
ٌة ُهنا ُلغٌة هشَّ

َسعى خلَفها اآلثموَن
َجديٌر ِبُروِح الِكتابِة أال تُمدَّ يَديها إلى 

اآلثميْن
ا قريٍب فعمَّ

سَيحكي لنا عن َجماِل الِغوايِة 
َشيٌخ كبيْر

ديواننا

 شعر : 
د. نواف حكمي
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أ.د. إبراهيم بن 
عبدالكريم السنيدي*

إلى عرفات هللا

عل��ى س��نة اله��ادي أرى الب��رَق ُمرِع��دا
ين��ادي إلى الح��ج الذي ق��د تزودا 

ضام��ٍر كل  عل��ى  أو  رج��االً  فهب��وا 
وم��ن كل ف��ٍج أقبلوا اآلن ُش��ّهدا 

حجيُجه��ا  البق��اع  كل  م��ن  ت��وارَد 
بالن��دا  هلل  باإلح��راِم  يلب��ون 

ناظ��ر واهلل  الميق��ات  عل��ى  فم��روا 
إليه��م وق��د زادوا حنين��ا مؤك��دا 

لهف��ٌة )مك��ة(  نح��و  س��بقتهم  لق��د 
وفاض��ت أمانيه��م قلوب��ًا وأْكُبَدا 

به��م ضوعة المس��ك ال��ذي ف��اح َعرُفُه
ونشوة قلب شده الشوق فاهتدى 

م��ورُد الع��ذب  ماؤه��ا  دي��ارًا  وج��اؤوا 
الش��فا ونواحيها تداوي من الردى 

)محم��ٌد( ه��ذا  الش��عر  قواف��ي  ي��ا  أال 
)وأم القرى( ُتهدي معانيه عسجدا

يهي��م به��ا المش��تاق إن ج��اء قاص��دًا
به��ا الحج أو صلى بها أو تش��هدا 

يغت��دي العب��د  زل��ة  فيه��ا  وتغف��ر 
ُمبت��دا  اآلن  أم��ه  ولدت��ه  كأْن 

خطاه��م  حث��وا  اهلل  عرف��ات  إل��ى 
فكانوا قنادياًل م��ن النور والهدى 

وقام��وا إل��ى المس��عى وطاف��وا وأقبلوا 
م��رددا  وس��ؤالً  يناج��ون غفران��اً 

في��ا م��ن بلغت��م س��ؤلكم إن خلفك��م
أناس��ًا لفي ش��وق إلى البيت أزبدا 

يناج��ون رب الع��رش أن يبلغ��وا ال��ذي
بلغت��م ويقض��ون الليال��ي تَنهُّدا 

وت��اهلل ك��م م��ن زف��رة أرس��لت وك��م 
من الدمع فاضت أعيٌن كلما بدا !!

حني��ن ذوي العرف��ان ق��د ص��ار العج��ًا
توق��دا  جم��رًا  للح��ج  وش��وقهُم 

النف��س س��ؤلها  عس��ى ربن��ا أن يبل��غ 
ب��زورة ه��ذا البيت للح��ج مقصدا 

بأنف��ٍس العب��اد  رب  ي��ا  نناجي��ك 
تش��وق إلى تدن��ي لبيت��ك موعدا 

إل��ه الع��رش عون��اً وهادي��ًا فك��ن ي��ا 
ويس��ر لن��ا حت��ى نوافيك ُس��جدا 

ورفع��ًة ع��زًا  البي��ت  ه��ذا  من��ك  وزد 
ومكرمًة واكبت من اختان واعتدى 

بظله��م  الذي��ن  األم��ر  أول��ى  وأي��د 
غ��دت )مكة الغ��راُء( للناس موردا

)محم��دا( تغش��ى  اهلل  ص��الة  وخي��ر 
نبي اله��دى ما طاف س��اعٍ ورددا

*جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية-بالرياض
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شعـر :
مطلق الحبردي

األَلق��ا يقطف��وا  كيم��ا  الش��مس  إل��ى  س��اروا 
ُمعتَنقا ���ْم���ِر  ال���سُّ األغ���ان���ي  ف��ي  وأوغ���ل���وا 

عصفْت إْذ  ال��ص��ي��ف  ب��ع��ج��اج  ي��ح��ف��ل��وا  ل��م 
ب��ه��م ري������اٌح ُت���ري���ه���م ُح��ْل��م��ه��م َن���َزق���ا

 : إْذ ه��ت��ف��وا  ال��ل��ي��ل  ع��ي��ون  ف��ي  ت��ق��اط��روا 
َص��َدق��ا لحِنهم  م��ن  اس��ت��ش��رف��وا  ال���ذي  إنَّ 

��ع��وا ع��ن��د ب���اب ال��ص��ب��ِح،وات��ف��ق��وا : ت��ج��مَّ
نبقى على العهد،
 ِنعَم العهُد ُمتََّفقا

��ل��وا م��ن رم���وش ال��ل��ي��ِل ُأح��ِج��َي��ًة ه��م ش��كَّ
����ل����وا ُم���ق���ل���َة اإلص����ب����اح م��ؤت��َل��ق��ا وك����حَّ

ش��رح��وا إْذ  ���مَّ  ال���شُّ األغ��ن��ي��اِت  ُدوا  ردَّ ه��م 
��ْت ل��ه��م ُط��ُرق��ا خ��ري��ط��ة ال��ُح��ْل��ِم،ف��ان��ش��قَّ

وك�����ان أط���ي���َب م���ن أل���ح���اِن���ه���م ش��َم��م��ًا
َعَبقا ال��دج��ى  ف��ي  ف��اح��ت  ح��ي��ن  أرواُح���ه���م 

ال����س����ائ����رون ع���ل���ى أق����ت����اد واح���ِت���ه���م
وال����ش����ارب����ون م���ن اّل���������أواِء ُم��ْغ��َت��ب��ق��ا

ال��ه��ج��ي��ر وإن ل���ف���َح  ع��ل��ى  وال���ص���اب���رون 
ظ��نَّ��ْت ُخ��ط��اه��ْم ب���أنَّ ال����درَب م��ح��ُض شقا!

وال���ث���اب���ت���ون ع��ل��ى ظ��ه��ر ال��ح��ق��ي��ق��ة ُم���ْذ
��ك��وه��ا ف��ل��م َت����ه����ُزْز ل��ه��م َن��َس��ق��ا ت��م��سَّ

على ال����ح����زام  ون  َي�����ُش�����دِّ ه����ذا  ِل���م���ث���ِل 
رواح�������ٍل ت��ل��ت��ظ��ي ل��ل��ف��ج��ر ُم��ن��ط��َل��ق��ا !
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لي��س )أبن��اء األرام��ل( الذي��ن يصفه��م 
عل��ى العمري ف��ي قصيدت��ه ذات النفس 
الملحم��ي )م��ن مجموعته الش��عرية التي 
تحمل االس��م ذاته( سوى أرباب الهشاشة 
العابري��ن بغربته��م في  زم��ن رخو  إلى  
مجرى الضياع. ثمة ما يحيل في هذا النص 
المرك��ب إل��ى ذوات مفضوح��ة  لش��عراء 
ينبذه��م النظ��ام والذاك��رة، لكن نش��يد 
الذات الجماعية المنتصر بالنعوت المعلنة 
و الصادمة  لكل ما هو مس��كوت عنه في 
أفعاله��م  “الملعونة”؛ يتبنى دفاعًا واعيًا 
ع��ن تلك الس��الة المنبوذة  ف��ي الذاكرة 
العربية: )أبن��اء األرامل( ممج��دًا لهويتها 
ومانح��ا إياه��ا نعتًا ض��د الذاك��رة؛ نعت 
يتح��دى بخس��اراتهم  المعلن��ة تناقضات 

اآلخرين أمام مراياهم!
  يختبر علي العمري سردية حياة مفترضة 
للش��عراء ضمن مرجعية عادي��ة لتعريف 
ف��ون دائما   األن��ا الجماعي��ة؛ فه��م المعرِّ
ألنفس��هم بدالة النفي التي تحررهم من 
أضدادها: )لَس��نا الُعَتاَة واَل الَمَس��اِكيَن( .. 
ْب(، لكنهم،  )ولْس��َنا الشياطيَن وال ُرَعَاة الرَّ
في الوقت نفسه، كائنات وضحايا الزمن “ 
الجيولوجي “ حي��ث :)ُحُقوُل الزَّيت وَمزاِرع 
الَمْعدْن(قذفته��م أق��دار رخ��وة  لتره��ن 
واقعهم بتس��اؤالت غريب��ة حيال  ضغط 

التاريخ الذي علقوا فيه؟
فالحي��اة الت��ي “تضيق” عليه��م بنعومة 
العيش س��تضعهم أمام  سردية مضمرة 
تدرج  هويتهم الخاصة، كش��عراء، ضمن 
تعريف عام  يتكشف عبر تفاصيل النص: 
)نتس��اءُل كي��َف كاَن ألكث��ِر الجيولوجيين 
ِفْطَنًة أْن َيَحْدَس ِبمغامرٍة ستْفَتُح النِّْقمَة 

مَن األحشاء ليترْعَرَع الّزمُن الْمسُلوُل تحت 
عباءاِت البداوْة(.

تشتبك في نص العمري إحاالت مضغوطة 
ومعبرة عن جملة من المصائر المتقاطعة 
ف��ي  أزمنة  وأحوال وحيوات برس��م بيان 
شعري لسيرة غيرية  مختلطة، في الوقت 
عين��ه، بمصائر آخرين عالقين مثلهم من 

عامة الناس .
 ثم��ة مس��ائلة عدمية  يفي��ض وجودها  
بتناقض��ات زم��ن النفط والب��داوة، حيث 
الحضور بقوة التاريخ ينعكس اهتزازا في 
أزمة الوجود واغتراب الذات، فليس ل�)أبناء 
األرامل(  في )الّزمُن الْمسُلوُل تحت عباءاِت 
البداوْة(  إال الحنين والغربة التي يس��تحيل 
معهم��ا إع��ادة بناء زم��ن األس��اف، هنا 
واآلن، بين )ُحُقوُل الزَّيت وَمزاِرع الَمْعدْن( 
... )ِجئنا ُعراًة ِبا ُقربى ، ُنُعقُّ ُرفاَت أْساِفنا 
َمْن وقفوا على التِّال ُسكارى تحت الُبُروِق 
َمِق األخيِر(.  ْعِر إلى الرَّ واألْوَهام ، عَبَدُة الشِّ
إن صيغ��ة النعت التعريف��ي المتعدد في 
هذه القصيدة، من خال الازمة الجماعية 
المتصلة بضمير الجمع والخطاب في بداية 
كل مقط��ع، تمنح هوي��ة الش��عراء تمردًا 
مس��تمرًا في مقابلة الواق��ع؛ تمرد ال يأخذ 
معناه إال بوصفه تسييا حارًا للتناقضات، 
وتعويما لحياة خاصة وعارية بهواجس��ها 
وظنونه��ا وآثامه��ا ف��ي مواجه��ة حي��اة 
أخرى مصنوعة برس��م الحداثة وشكانية 
االنتظ��ام المدني .. )َلم يُكْن ِمْن أَماٍم في 
ُأُف��ِق اَلمْه��ُزوِم ِلُيْتِقَن أيَّ حَياٍة س��وى أْن 
َيْدخ��َل المْحَفَل ظًا واِطئ��ًا َيْكُنُس النِّْعَمَة 
َفاهي��َة تحت َمْطرق��ِة ُعَصاِبِه  ويتجش��ُأ الرَّ

الَمَدني( .

بكناية جارحة ومس��ننة  تتكش��ف حَيَوات 
الخسارة ألزمنة الشعراء ؛ إذ المخيال الذي 
تش��تغل علي��ه  هذه القصي��دة هو ضرب 
من؛ اشتغال الشعر على الشعر، فالنعوت 
الت��ي تمنح الش��عراء هويته��م  هنا، هي 

فعل الشعر ذاته حين يتمثّ�ل صانعيه!
 إنه��ا به��ذا المعنى  تضعنا ض��د مقولة 
ريجي��س دوبريي��ه : )ليس��ت المهمة َمْن 
تصنع حام��ل المهم��ة( فحامل��و المهمة 
)أبناء األرامل( في مكان وزمان لم يش��كل 
له��م مج��ازا للقطيع��ة والحيرة فحس��ب، 
بل شكل اختبارا قاس��يا لمطلق وجودهم 

اإلنساني . 
 ي��درك عل��ى العمري ه��ذا الظ��ل الثقيل 
لهام��ش الحي��اة الت��ي يعيش��ها البش��ر 
ف��ي جغرافي��ا النص م��ن حي��ث كونهم 
انعكاس��ًا غريبًا و”متوحش��ًا” لظال حياة 
أخرى يصنعها )عَباِقرٌة ُمجرموَن وَنخِّاَس��ٌة 
اٍت  إلكتروني��ٌة َبْيَضاُء ُتْبِحُر ف��ي َحلِيِب َمَجرَّ
ة الوجود  َخَذلْت ُكَل أْلَغاِزَنا(  إنها، إذًا، َمَعرِّ
ف��ي العدم، والغي��اب في قل��ب الحضور؛ 
حي��ث الحيرة: )جئنا ولم يك��ْن أَحٌد يضيُء 
ُقرَب الَفَضائْل( .. لهذا س��يجر أبناء األرامل 
سمت أس��افهم المنشق عن مزاج المدن 
الميتة بحثا عن الحرية التي تزعج  الحرس؛  
اُس: َج��اْء أْبَناُء  ولذا  س��وف: )ينادي الُح��رَّ
أْوَح��اَل  الَقاِطن��وَن  الَمْلُعوُن��وَن  األَراِم��ِل 
َفاِهَي��َة وُيَهيُِّجوَن  الِغلِّ َمْن ُيَس��ُمُموَن الرَّ
��َاالِت فاِتحي��َن أْوَراَم القبائ��ِل، أْحَفاُد  السُّ
��اَمِة ج��اءوا َيَتَنَزُهوَن  الِفْتَن��ِة وُقطَّاُع السَّ
ْيَطاِنيَِّة في حَدائِق االقتصاد.(  ببَغاِلِهم الشَّ

* ناقد وشاعر سوداني مقيم في الرياض 

حديث 
بيان من أجل الشعراء.الكتب

علي العمري في  أبناء األرامل .. 

   محمد جميل 
أحمد* 
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أ.د. صالح بن 
سبعان

المصمك

أداؤكم المبهر 
“ شهادة لكم وعليكم “

لوزارة  المستغرب  غير  المبهر   األداء 
في  الخدمية  الوزارات  وكافة  الصحة 
في  اإلعجاب  يثير  عام  كل  الحج  موسم 
الفريضة  أداء  له  أتيح  من  كل  نفوس 
بقاع  شتى  من  الرحمن  ضيوف  من 
نحن  نفوسنا  في  يثير  ولكنه  العالم، 
بهذه  واالعتزاز  الفخر  السعوديون 
الخدمات   من  العالية  المستويات 
والنوعي  الكمي  بمستوييها  المتنوعة 
التي تقدمها وزارتنا بكل اقتدار، ونشعر 
الحركة  نشاهد  ونحن  واالعتزاز  بالفخر 
تلبية  في  الفورية  واالستجابة  الدؤوبة 
الطارئة  والصحية  الطبية  االحتياجات 
كل  في  العاملين  من  الرحمن  لضيوف 
القطاعات الصحية بهمة ونشاط وتفاٍن 
ونرى معالي وزير الصحة يشرف متابعًا 
من  متنقاًل  وكبيرة  صغيرة  كل  بنفسه 
المواقع  مختلف  بين  مكان  إلى  مكان 
عن  تكون  ما  كأجمل  صورة  عاكسًا 
الرحمن  ضيوف  لكل  الدولة  مؤسسات 
الذين أتوا من كل بقاع العالم، والذين 
مختلف  في  المناسك  وقائع  يتابعون 
والعالمية،  العربية  االعالم   وسائل 
وبكل  بالوزارة  نفخر  أن  حقنا  من  لذا 
المشاركة  األخرى  بالوزارات  العاملين 
اهلل  بيت  حجاج  خدمة  في  بفعالية 
نشيد  أن  علينا  حقهم  من  كما  الحرام، 
بهم ونشد على أيديهم ونشكرهم على 

ما قدموا فهذا حق لهم وواجب علينا.
الرائعة وهذا  أثارت هذه الصورة   ولكن 
جانب  إلى  واإلخالص،  والجد  التفاني 
دهشتي واعجابي وافتخاري سؤاالً محيرًا: 
على  قادرة  الخدمية  الوزارات  ان  طالما 
فعل هذا الذي يشابه اإلعجاز في موسم 
العام إذن؟  الحج فلماذا ال تقدمه طيلة 
والبشرية  المالية  والموارد  فاإلمكانيات 

نحن  هل  متوفرة،  رأينا  كما  واآلليات 
موسميون إلى هذه الدرجة..؟.

أمام  نظهر  أن  نريد  نحن  هل  أدري   ال 
وهذه  عطاء،  من  منا  يبهره  بما  اآلخر 
شيمة ليست سيئة في حد ذاتها ، ولكنها 
تكون كذلك إذا كان عطاؤنا داخل البيت 
نبينا  علمنا  وقد   ، بكثير  ذلك  من  أقل 
الكريم )صلى اهلل عليه وسلم( بأن خيرنا 

هو خيرنا ألهله.
 ولكن هناك جانبًا أهم في هذه المسألة، 
الجودة في ثقافتنا، فهي  وهو مفهوم 
في المحصلة األخيرة نتيجة، فأنت تضع 
خططًا وبرامج ومنهجًا عمليًا تسير عليه 
وآلي،  مستمر  بشكل  المعينة  العملية 
وتكون الجودة هي نتيجة هذه الطريقة، 
أو  معين  بموسم  ترتبط  ال  فالجودة 
مكان ما أو زمان ما ، ثم تختفي وتحل 
والعشوائية  والفوضى  الالجودة  محلها 
وكل  الصحة  حافظت  فلو  ذلك.  بعد 
العام  بقية  العمل  على  المؤسسات 
في  عملها  إيقاع  وتيرة  نفس  على 
أدائها ستستقر  الحج فإن جودة  موسم 
على هذا المستوى ولن تستمر شكاوى 
الصحية،  الخدمات  سوء  من  المواطنين 
توفرها  التي  الهائلة  االمكانيات  رغم 
الدولة لتقبلها إدارات اإلعالم والعالقات 
العامة بدفوعات لن تقنع أحدًا ، بعد أن 
شاهدوا بأعينهم ما تستطيع مؤسسات 
الحج،  موسم  في  تفعله  أن  الدولة 
وتستمر الحلقة الدائرية هكذا إلى ما ال 

نهاية.
وكل  -الصحة  الخدمية  وزارتنا   ويا 
هو  ما  على  قادرون  أنتم  المؤسسات- 
أكثر مما تقدمون، وموسم الحج شهادة 
فافعلوا،  الوقت،  بذات  وعليكم  لكم 

بارك اهلل فيكم.

@Dr_binsabaan
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نوال بنت إبراهيم 
القحطاني

الحج قديمًا في الصحافة السعودية
)
ً
)صحيفة اليمامة أنموذجا

شعيرة  زالت  وال  كانت       
من  باالهتمام  تحظى  الحج 
العربية  المملكة  حكومة  قبل 
السعودية، وتسعى دائمًا لخدمة 
على  الحرام  اهلل  بيت  ُحجاج 
والتيسير  مشاربهم،   اختالف 
بكل  مناسكهم  لقضاء  عليهم 
أن  كما  وسكينة.  طمأنينة 
االستقرار السياسي الذي تمتعت 
في  توحيدها  بعد  المملكة  به 
أوجد  )1353هـ/1932م(  عام 
صحفية  أللوان  مالئمًا  مناخًا 
الصحافة  على  وكان  متعددة، 

ومتابعة  نشر  في  اإلعالمي  ودورها  بواجبها  تقوم  أن  السعودية 
ومن   وُرقيها،  البالد  نهضة  في  واإلسهام  الهامة،  المحلية  األحداث 

أهم هذه األحداث؛ موسم الحج.
     كانت الصحافة السعودية منذ نشأتها هي الذراع اإلعالمي األبرز 
- أن لم يكن األوحد - في نقل أخبار موسم الحج وأحداثه، خصوصًا 
على  نظرة سريعة  وبإلقاء  المملكة.  التلفزيوني في  البث  بدء  قبل 
بعض الصحف في عهد الملك سعود بن عبد العزيز -رحمه اهلل - 

نستبين ذلك.
الحج،  موسم  دخول  ُتعلن عن  اليمامة«  »صحيفة  كانت  فقد        
وتحدد يومي عرفة وعيد األضحى المبارك من شهر ذي الحجة، فعلى 
سبيل المثال أصدرت إعالناً في عددها رقم )87(، وذلك )يوم األحد، 
9من ذي الحجة 1376ه الموافق 7يولية، 1957م(، ورد فيه ما يلي: 
»أذاعت المديرية العامة لإلذاعة والصحافة والنشر البالغ التالي: نظرًا 
فقد  الماضية؛  الجمعة  ليلة  في  الحجة  ذي  هالل  رؤية  ثبوت  لعدم 
صدر األمر الملكي الكريم باعتبار دخول الشهر ليلة السبت وعلى هذا 
وسعيًا  مبرورًا  حجاً  اهلل  جعله  األحد،  يوم  بعرفة  الوقوف  فسيكون 
مشكورًا«، وهنا تنقل الصحيفة الخبر بصيغته الرسمية، للقراء وعامة 

الناس حسب انتشارها.

     وفي مثال آخر أعلنت اليمامة 
عن  ثبوت رؤية هالل شهر ذي 
رقم)175(  عددها  في  الحجة  
ذي   8 األحد،  )يوم  والصادر 
الحجة 1378ه الموافق 15 يونيو 
»ثبت  اآلتي:  فيه  جاء  1959م(، 
الحجة  ذي  شهر  هالل  أن  شرعًا 
يصبح  وبهذا  األحد،  ليلة  كان 
يوم  هو  الحجة  ذي  شهر  أول 
األحد، وسيكون الوقوف بعرفات 
القادم  األثنين  يوم  اهلل  إن شاء 
تقبل اهلل من المسلمين حجهم، 
وسعيًا  مبرورًا  حجًا  وجعله 

مشكورًا«.
إذا  األضحى،  عيد  عن موعد  أحياناً  اليمامة  تعلن صحيفة  كما       
 ،)87( رقم  العدد  ففي   ، بيوم  العيد  قبل  يصدر  العدد  أن  صادف 
الموافق 7يوليه، 1957م(؛  الحجة، 1376ه  )يوم األحد، 9 ذي  الصادر 
المبارك،  األضحى  بعيد   – غدًا  المسلمون  »يحتفل  فيه:  جاء  حيث 
متقربين فيه إلى اهلل بمختلف القربات من نسك وعبادة وحج، رجاء  
اهلل  حقق  واآلثام،  الشرور  من  نفوسهم  وتطهير  ذنوبهم،  غفران 
لهم ذلك وأتم عليهم نعمته بالتأليف بين قلوبهم، ولم شعثهم، 
وتوحيد كلمتهم، وتطهير أوطانهم من االستعمار وشروره، إنه على 
إلى قرائها مهنئة  اليمامة  المناسبة تتقدم  كل شيء قدير، وبهذه 
األحد  يوم  الصدور  عن  وستحتجب  الميمون،  العيد  بهذا  مباركة 

المقبل، ثم تستأنف صدورها في مواعيدها المحددة«. 
تتبع  وهو  آخر  صحفي  بنشاط  تقوم  اليمامة  صحيفة  وكانت      
وتغطية أخبار شؤون الحج التي ترد في الصحف والمجالت السعودية 
1376ه  شعبان،   8 األحد،  )يوم  الصادر   ،)71( العدد  ففي  األخرى. 
الذي  الخاص  العدد  لذكر  تطرقت  1957م(،  مارس،   10 الموافق 
أصدرته مجلة الحج السعودية في عام 1376ه/ 1957م حيث ذكرت 
وبحثًا  مقاالً  ثالثين  على  احتوت  قد  العدد  هذا  في  الحج  »مجلة  أن 

كلمة الملك 
عبدالعزيز
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ومصر  السعودية  العربية  المملكة  من  كتَّاب  فيه  شارك  وقصيدة، 
صحفي  »ريبورتاج«  ملحق  العدد  ومع  وفلسطين،  ولبنان  وسوريا 
عن مشاريع توسعة الحرمين الشريفين، وبيانات عن مشاريع الحج، 

ومشاريع أخرى في اخراج أنيق، مكون من)170( صفحة«. 
فبين  األخرى،  الصحف  في  الحج  أخبار  اليمامة  تتبعت صحيفة       
أيدينا خبران آخران عن أعداد خاصة أصدرتهما صحيفتا حراء والبالد 
السعودية بمناسبة موسم الحج؛ الخبر األول يقول: » أصدرت الزميلة 
»حراء« عددًا خاصاً بمناسبة موسم الحج؛ وجاء هذا العدد على درجة 
من الجودة واالتقان، وضم بين دفتيه كثيرًا من الموضوعات الحية 
الشائقة لمشاهير وأدباء وكتاب هذه البالد، فللزميلة الكريمة تهانينا 

الحارة وتمنياتنا الطيبة«.
     والخبر الثاني » أصدرت رصيفتنا الكبرى »البالد السعودية« عددًا 
خاصًا أيضًا بمناسبة موسم الحج؛ وقد شارك في إعداده لفيف من 

ذوي األقالم في هذه الديار، فنرجو للرصيفة التقدم«.
آخر من عدد خاص لصحيفة  اليمامة جانباً       كما غطت صحيفة 
المدينة المنورة؛ ظهر في اليوم التاسع من ذي الحجة عام 1376ه/ 
الشريفين،  الحرمين  توسعة  عن  العدد  موضوع  وكان  1957م، 
وتضمن كلمة ألقاها الملك سعود بن عبد العزيز عن الحج، ومقاالت 
كما  الحرمين،  عمارة  بموضوع  تتعلق  وبيانات  وقصائد،  تاريخية، 
على  األخيرة  عمارته  المكي في  للحرم  )خارطة(  على مصور  أحتوى 
اليمامة  صحيفة  شكرت  الختام  وفي  والوضوح،  الدقة  من  درجة 
الحج معبرة عن ذلك  الخاص عن  العدد  المدينة على هذا  صحيفة 
عنه  عبر  الذي  بتقدمها  الكريمة  الرصيفة  نهنئ  اذا  إننا   « باآلتي: 
هذا العدد الخاص، لنأمل أن نرى خطوات التقدم وأن نرى في كثير 
الكريمين  األخوين  اصدارها  على  القائمين  نشاط  المناسبات  من 
مثلهما من  مؤمل من  هو  ما  حافظ  ابني  وعثمان  علي  األستاذين 
حرص على سمعة صحافتنا، وسعي متواصل لكي تساير غيرها بقوة 
ونزاهة قصد، وسمّو غاية، في حدود الطاقة والجهد«، ويتضح مما 
سبق التعاون القائم بين الصحف السعودية في ذلك الوقت، وعدم 
تحرجها من نقل خبر يصدر في صحيفة أخرى مع اإلشارة لمصدره، 

والثناء على القائمين على الصحيفة.
بتغطية  تقوم  السعودية  الصحافة  كانت  ما سبق  على  عالوة       
الجهود التي يبذلها والة األمر في المملكة العربية السعودية؛ ففي 
 )88( رقم   عددها  في  اليمامة  صحيفة  نشرت  سعود  الملك  عهد 
الصادر )يوم األحد 23 ذي الحجة، 1376ه الموافق 17 يوليه، 1957م(، 
بيت  المعظم يشرف على شؤون حجاج  الملك  بعنوان »جاللة  خبرًا 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  قام  اآلتي:«  نصه  وكان  الحرام«  اهلل 

المعظم باإلشراف على شؤون حجاج بيت اهلل الحرام، وتفقد جميع 
أمورهم، والعناية براحتهم، وقد بذل جاللته في هذا السبيل جهودًا 
موفقة ومباركة، مما اطلق األلسنة بالدعاء بأن يحفظ جاللته، وأن 
يطيل عمره نصيرًا لإلسالم والمسلمين، وحاميًا للحرمين الشريفين، 
وحارسًا للدين االسالمي الحنيف«. وهذا ليس بمستغرب على حكومة 
المملكة العربية السعودية فمنذ توحيدها على يد المؤسس الملك 
إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك الملك  عبدالعزيز، وصوالً 
خادم  لقب  وما   – اهلل  حفظه   – سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلمان 
الحرمين الشريفين الذي يتلقب به الملوك منذ عهد الملك فهد – 

رحمه اهلل - إال دليل على صدق محبتهم لهذه المشاعر المقدسة.
     وإذا كانت الصحافة تقوم بدورها اإلعالمي في مواسم الحج، فقد 
كان لها دور آخر ال يقل أهمية، فكانت بمثابة همزة الوصل وحلقة 
اتصال بين المملكة والدول األخرى لتسهيل كافة الخدمات لضيوف 
من  اليمامة  صحيفة  عرضته  ما  ذلك  ودليل  الشريفين،  الحرمين 
نشرة أصدرتها سفارة باكستان بخصوص »حجاج بيت اهلل الحرام«، 
نشرتها الصحيفة في عددها رقم)160( الصادر )يوم األحد، 6شعبان، 
1378ه الموافق 15 فبراير، 1959م(، ورد فيه ما يلي: »صرح السيد ذو 
الفقار علي بوتو وزير التجارة الباكستاني في كراتشي بأن حكومة 
باكستان قد أتمت االجراءات المتعلقة بأرسال عدد ينوف على تسعة 
آالف من الحجاج  عن طريق الجو والبحر هذا العام، وقال أن )5392( 

حاجًا سيسافر بطريق البحر، و)5005( بطريق الجو«.
 أما من الضفة الغربية فيسافر لحج ذلك العام )2208( حاجًا بطريق 

البحر، ومائة حاج بطريق الجو. وجاءنا من ادارة الحج العامة ما يلي:
 تلقينا من التوكيالت الدولية من برنامج حجاج الماليو لهذا العام من 
سنغافورة ومبينا كما يلي: .....)اسم الباخرة انكنج، الحجاج )1180(، 
1959م(....«،   –  5  –  17 الموافق  1378ه   11-  –  9( الوصول  تاريخ 
ويتبين لنا مما سبق  دور الصحافة في نشر كيفية وصول ضيوف 

الرحمن إلى مكة المكرمة وأعدادهم.
ومن األمور التي كانت ُتعنى بها الصحف السعودية في كل موسم 
للحج القيام )بإحصائية ألعداد الحجاج من الداخل والخارج، ومستوى 
عام  في  الحجاج  عدد  بلغ  حيث  األمراض(  من  وخلوه  الحج  نظافة 
المشرف  معالي  رفعه  الذي  البيان  في  جاء  كما   - 1957م،  1376ه/ 
على الحج لجاللة الملك المعظم بالعام نفسه، »ألف ألف حاج )مليون( 
منهم )215575( حاجًا من غير السعوديين، ويقدر السعوديون بنحو 
ثمانمائة ألف حاج«، كما أعلنت وزارة الصحة نظافة الحج في العام 
ونشرت  )الكورتينية(،  المحجرية  األمراض  جميع  من  وخلوه  نفسه، 
حالة  وأن  األمراض،  من  شيء  حدوث  عدم  تؤكد  مختلفة  تقارير 
حج،  موسم  كل  في  المملكة  ديدن  وهذا  جيدة،  الصحية  الحجاج 

الحرص على سالمة وصحة ضيوف الرحمن وأمنهم. 
     ختامًا؛ ليشهد التاريخ أن المملكة العربية السعودية منذ قيامها 
على يد المؤسس الملك عبدالعزيز ومن بعده أبناءه البررة، تقوم 
الحرام بكل طاقاتها وجهودها، ال تدخر في  بخدمة حجاج بيت اهلل 
وقد  سبحانه.  الخالق  من  إال  شكورًا  وال  جزاًء  ترجو  وال  وسعاً  ذلك 
كانت الصحافة في تلك الفترة المتقدمة، قبل بدء البث التلفزيوني 
وبالرغم من قلة اإلمكانيات وضعف التجهيزات الفنية، تقوم بدورها 
الفعال في إيصال ونقل أحداث موسم الحج بكل اقتدار، فمن بدء 
اإلعالن عن دخول شهر ذي الحجة إلى وصول الحجاج إلى المملكة برًا 
وبحرًا، إلى الوقوف بعرفات إلى دخول عيد األضحى، وصوالً لتفويج 
حجاج بيت اهلل الحرام ومغادرتهم المملكة بعد قضاء مناسكهم، ثم 
معرفة أعداد حجاج الداخل والخارج، ومعرفة الحالة الصحية لحج تلك 

السنة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية.
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ناصر بن محمد 
الحميدي

محمد الشّدي 
عطاء صحفي وثقافي ثر .

عدة  شهور  قبل  بالدنا  ودّعت 
االفاضل  األساتذة  من  واحدًا 
في  أسهموا  الذين  أولئك  وأحد 

التأسيس للصحافة السعودية .
ذلكم هو األستاذ محمد بن أحمد 
الشدي )أبوعبدالعزيز( الذي تولى 
في  اليمامة  مجلة  تحرير  رئاسة 
إدارة  مجلس  وترأس  بداياتها 
جمعية الثقافة والفنون ومجالت 

الجيل والتوباد والفنون.
بالنسبة لي  لقد كان يرحمه اهلل 
بمثابة األخ األكبر والصديق األثير 
طيلة مسيرتي العملية واإلعالمية 
الكثير  تعلمت  يده  وعلى  معه، 
وازداد  المهني  العمل  أدوات  من 
لما  إدارته  تحت  للعمل  شغفي 

يملكه من تعامل راِق مع مرؤوسيه .
آمن األستاذ الشدي اإلنسان قبل كل شيئ 
العظيمة  والثقافية  اإلعالمية  بالرسالة 
حسن  بالًء  ورفعتها  رقيها  بشأن  وأبلى 
مآثر  الزمن  وترك خالل خمسة عقود من 
جليلة من اإلخالص والعمل الجاد إليصال 
االعالمية  المجاالت  في  الوطنية  رسالتنا 
والثقافية والفنية التي كان ربان سفينتها 

إلى كافة أصقاع العالم .
واألستاذ محمد، لمن لم يتعرف عليه عن 
أولئك  ومن  للذات  الناكرين  ،من  قرب 
النقيين الذين ينتمون إلى الزمن الجميل 
وروحه   ، الطيب  وذكره   ، العطرة  بسيرته 
من  ميراثًا  يمتلك  ماجعله  وهذا   ، النقية 
سجاياه  فيه  يكبرون  الذين  الناس  محبة 
الكريمة المنبعثة من الُمثل النبيلة والقيم 

الخالدة التي تمتع بها طيلة حياته .
لقد عملت تحت رئاسة أستاذنا الراحل نحو 
عريضة،  عطاء  مسيرة  خالل  من  عاما   30
اإلعالمية  المجاالت  في  حياة  ومشوار 

تشرفت  حيث   ، واإلجتماعية  والثقافية 
مدرسته  وفي  توجيهه  وفق  بالعمل 
كمدير لتحرير مجلة الجيل ورئيسًا للمركز 
والفنون  الثقافة  جمعية  في  اإلعالمي 
أصدقاء  لجنة  عضوية  معه  جمعتني  كما 

المرضى بمدينة الرياض ،
لالنسان  نادر  نموذج  برحيلة  ولقد فقدت 
الطيب ، والمدير المخلص والنهر المتدفق 
ودعمًا  وتحفيزًا  وتقديرا  للعمل  حبًا 

لمرؤوسيه .
 وكم يعز علّي فراقه، في وقت نحتاج فيه 
إلى أمثاله من الرجال األوفياء الصادقين . 
أو  كلمات  من  تأبينه  في  كتبت  ومهما 
أفيه  لن  فإني  حزينة  حروف  من  سطّرت 
وتفاٍن  وجهد  وقت  من  قدمه  لما  حقه 
في سبيل إعداد أجيال المستقبل من أبناء 

وبنات الوطن .
رحم اهلل ابا عبدالعزيز رحمة واسعة ورفع 

منزلته في األخرة وجعل الجنة مأواه .
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كتب صادق الشعالن
تأخذ المخرجة السعودية هيفاء المنصور 
متابعيها إل��ى رحلة س��ينمائية أمريكية 
ممتع��ة وبس��يطة ممزوج��ة بالكوميديا 
تمت��د لس��اعٍة ونص��ف مع أح��د أعمالها 
الرائعة، تس��رد فيها ما يحمل الش��خص 
بداخله م��ن قناع��ات ومدى ثقت��ه بها، 
وق��در ما ُتس��هم ف��ي انج��ذاب اآلخرين 
له، والتي يستش��ف المش��اهد أس��بابها 

من خ��ال الصور خارطة طري��ق الفيلم، 
فيجده��ا ال تتع��دى نت��اج تربي��ة أو نتاج 
اكتس��اب وبالتالي ترسخت داخل النفس، 
وعليها بنى االنس��ان حيات��ه واندمج مع 
اآلخرين، فأضحى إما رهين صراع داخلي 
وقل��ق، أو ال يعلم، أو منطلق��ًا حرًا واثًقا 

من قرارته. 
  Nappily Ever After  حضر الفيلم بعنوان
مس��تنًدا على رواية تحمل نفس االس��م  
ومن إنتاج عام  2018،  استحوذت  أغلب 
ص��وره على بطلت��ه الممثلة س��انا الثان  
ب��دور فيولي��ت جون��ز الفت��اة الموظفة 
بمجال اإلع��ان والتي تمر بأزمة عاطفية 
بفعل تربية زرعته��ا والدتها رغبة منها 
ف��ي وص��ول ابنتها إل��ى المثالي��ة والتي 
عر  اختزلتها ضمن المظهر الخارجي والشَّ
تحدي��ًدا، مما يؤولها إل��ى التمرد على ما 
ُجبلت عليه، ولكن هل تستطيع التخلص 
م��ن هذه العق��دة والفكاك م��ن األغال 
والبح��ث ع��ن حي��اة رس��نها وجوهره��ا 
اإلنس��انية، وقطع دابر قائٍد كان ُيسّيرها 

ويتحكم في اختياراتها حتى في أسلوبها 
الش��خصي؟  ه��ذا م��ا يجي��ب عنه س��رد 

األحداث.
تناول��ت المنص��ور الفك��رة بقالب غربي 
واختي��ار مده��ش تمثل أوالً ف��ي اختيار 
��عر وفك��رة كون��ه مص��در  جزئي��ة الشَّ
جذب ت��دور حول��ه القصة، ب��ل ال نبالغ 
إذا قلن��ا إنها أج��ادت كذلك ف��ي اختيار 
نوعي��ة ممثلي الفيلم من ذوي البش��رة 
الس��مراء وكيف أن س��رد األحداث أوجد 

لدينا معلوم��ة بتذمر الش��ريحة الغالبية 
منهم من ُش��عورهم، مما ح��ّد بهم إلى 
المبالغة في إخفائه واالستعاضة بشعور 
مس��تعارة، بحًثا عن القبول لدى اآلخرين 
أو أن يكون معبًرا عن رسالة ما يريدونها 

أن تصل، االختيار الذي يجعلنا نصفق.
يأخذ الفيلم المشاهد في سردية ممتعة 
إل��ى صور ملفت��ة، خاصة ذلك المش��هد 
الذي قررت فيه فيوليت ومن دون شعور 
منها وف��ي لحظة انعتاق إعطاء نفس��ها 
الح��ق بأن تظهر بالمظه��ر الذي اختارته 
لنفسها دون وصاية من أحد إال أنها تظل 
حبيسة التوجس والتردد والخوف من ردة 
اآلخرين، لكن األيام تبعث في داخلها ما 
أوعزها إلى قول��ه البنة المصفف »عليك 
الوث��وق بقرارك، ثقي به« ورس��التها أن 
»تك��ون الفتاة الت��ي ترغب ه��ي بها، ال 

الفتاة التي يرغب بها الرجال«.
تس��تحق  س��عودية  س��ينمائية  تجرب��ة 
المش��اهدة رغ��م التس��اؤل ال��ذي انتاب 
بعًض��ا م��ن مش��اهديه ك��ون أن العمل 

إخراج سعودي عربي بقوالب غربية، وهذا 
ال يبخسه حق تصنيفه كعمٍل من األعمال 
الرائعة واستمرارًا لجهود المخرجة هيفاء 
المنص��ور الس��ينمائية اإلنس��انية والتي 
ح��ازت على إثره��ا الجوائز والترش��يحات 

للعروض العالمية.
ُجهد سينمائي س��ُيخلد للمنصور ورسالة 
توجيهي��ة تفاؤلي��ة جميلة كون��ه يحمل 
مضمونًا إنسانيًا مدهشًا سيظل محتفظًا 
بصح��ة مقوالت��ه مهم��ا تعاقب��ت عليه 
السنون، يس��اعده في ذلك أسلوب سرد 
الحكاية البس��يط الذي يمت��از بوضوحه، 
عاوة على مرونة تناول البعد التراجيدي 

للدراما بحس كوميدي خفيف.
كت��ب م��رة الناق��د الس��ينمائي المصري 
محمود عبدالش��كور » ل��و كانت األعمال 
الفني��ة ُتح��رق ألننا عرفن��ا الحدوته ، لما 
ش��اهدنا أكث��ر م��ن م��رة أفاًم��ا نعرف 
أحداثه��ا وتفاصيلها ، بل ونحفظ ُجمل 

حوارها«.

Nappily Aftr Ever فيلم    

خروج من هاجس المثالية
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مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
اإلسالمية يصدر كتاب  »سيرة رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم«
اليمامة - خاص

فيصل  الملك  مركز  أصدر 
اإلسالمية  والدراسات  للبحوث 
بالرياض، كتابًا جديدًا بعنوان 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  “سيرة 
أبي  لإلمام  وسلم”  عليه 
طرخان  بن  سليمان  المعتمر 
143هـ(،  )ت  البصري  التيمي 
محمد  اهلل  عبد  أبي  رواية  من 
ابن  عيسى  بن  أحمد  بن 
)ت  اإلشبيلي  الَقْيسي  َمْنظور 
الدكتور  وتحقيق  هـ(،   469

رضوان الحصري.
 )44) رقم  الكتاب  هذا  وٌيعتبر 
التراث  تحقيق  سلسلة  ضمن 
فيصل  الملك  مركز  دأب  التي 
اإلسالمية  والدراسات  للبحوث 

العربي  التراث  إلحياء  باستمرار  إصدارها  على 

العلم  ونشر  واإلسالمي، 
والمعرفة.

النادر  الكتاب  هذا  ويكتسب 
ألنه  خاصة  أهمية  والمتمّيز 
الكتب  حيز  في  كاماًل  كان 
اهلل  وفق  أن  إلى  المفقودة 
إلى  الحصري  رضوان  الدكتور 
العثور على نسخة خطية كاملة 
منسية  كانت  منه  وفريدة 
اإلسكوريال  دير  خزانة  في 
باألندلس، وقد كانت منسوبة 
المذكورة  الخزانة  فهرس  في 

إلى مجهول. 
وُيعد الكتاب أحد أهم إصدارات 
للبحوث  فيصل  الملك  مركز 
لعام  اإلسالمية  والدراسات 
وجازته  على  ويضم  2022م. 
صلى  اهلل  رسول  سيرة  مجمل 
الوفاة،  إلى  المولد  من  العطرة  وسلم  عليه  اهلل 
الحكاية  بأسلوب  وقصصه  مغازيه  من  وجماًل 
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والسرد  والممتعة،  الشيقة 
يخيل  بحيث  الجذاب،  المتتابع 
يقرأه  ما  خضم  في  أنه  للقارئ 

يعيش هذه األحداث والوقائع.
في  جاء  الذي  الكتاب  ويؤكد 
مركز  اهتمام  مدى  208 صفحة، 
الملك فيصل للبحوث والدراسات 
اإلسالمية المتزايد بنشر مجموعة 
التراث  نفائس  من  مختارة 
من  لنخبة  وتكليفه  النادرة، 
المتمرسين  المحققين  أفاضل 
للقيام بهذه المهمة على أكمل 
العلمية  األسس  ضمن  وجه 
في  كله  ذلك  وإخراج  الراسخة، 
استوفت  أنيقة  علمية  طبعات 
مطالب التحقيق شكاًل ومضمونًا 
المركز  إصدارات  أصبحت  حتى 
وبالغة  قّيمة  علمية  إضافة 
األهمية في مجال تحقيق التراث.

فيصل  الملك  مركز  أعلن  كما 
اإلسالمية  والدراسات  للبحوث 
كتابًا  إصداره  عن  بالرياض، 
اإلمام  “مناقب  بعنوان  جديدًا 
ألبي  وأخباره”  أنس  بن  مالك 
وُيعتبر  المكي.  فهر  بن  الحسن 
ضمن   )46( رقم  الكتاب  هذا 
لعام  التراث  تحقيق  سلسلة 
الملك  مركز  دأب  التي  2022م 
والدراسات  للبحوث  فيصل 
اإلسالمية على إصدارها باستمرار 
إلحياء التراث العربي واإلسالمي، 

ونشر العلم والمعرفة.
أهمية  الكتاب  هذا  ويكتسب 

خاصة لكونه يتناول حياة 
أحد أئمة المذاهب األربعة، 
وهو إمام المدينة المنورة 
أنس  بن  مالك  زمنه؛  في 
رضي اهلل عنه، وقد اعتنى 
بحياة  والمؤرخون  العلماء 
بالغة،  عناية  اإلمام  هذا 
مؤلفات  عدة  ألفوا  حيث 
وأخباره  حياته  في 
توضح  كما  وأحواله، 
مقدمة هذا الكتاب، إال أن 
أغلبية هذه المؤلفات ُتعد 
ومن  المفقود،  حكم  في 
فهر  ابن  لكتاب  كان  هنا 
رفيعة، ألنه  المكي مكانة 
وعتيقًا  غزيرًا  تراثًا  يجسد 

تعرض أغلبه للضياع. 
المهم  الكتاب  هذا  وجاء 
صفحة،   346 في  والقّيم 

من تحقيق الدكتور نورالدين بن 
وهو  اإلدريسي،  الحميدي  محمد 
بجامعة  العالي  التعليم  أستاذ 
وقد  بالمغرب،  عياض  القاضي 
تعريفًا  للكتاب  تقديمه  تضمن 
الكتاب  ألهمية  وبيانًا  بالمؤلِّف، 
دراسة  مع  البارزة،  ومكانته 
موضوعه،  في  المؤلفات  عن 
مالك  اإلمام  مناقب  وبخاصة 
ثم ختم  الدمشقي،  الجبان  البن 
للكتاب بفهارس تقرب  تحقيقه 

مضامينه للقارئ وتعزز فوائده.
التراثية  الكنوز  الكتاب أحد  وهذا 
النادرة في مناقب إمام من أئمة 

بن  مالك  اإلمام  وهو  االجتهاد 
وأرضاه،  عنه  اهلل  رضي  أنس 
وأعالم  الهدى،  أئمة  من  كان 
من  الدجى،  ومصابيح  التقى، 
النبالء،  وأعالم  األولياء،  حلية 
الفقهية  المذاهب  أحد  وصاحب 
وهو  اإلسالم  في  األربعة 
انتشر  الذي  المالكي،  المذهب 
في  واشتهر  اأَلْمَصار،  في  ِعلمه 
مركز  ويسعد  اأَلقطار.  سائِر 
الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الكتاب  هذا  يخرج  أن  اإلسالمية 
ليكون ِعلقًا حديثيًا، وأثرًا مالكيًا، 
الباحثين،  يفيد  تاريخيًا،  وكتاباً 

ويكون مادًة قّيمة لدراستهم.

صدور كتاب بعنوان:
 »مناقب اإلمام 

مالك بن أنس 
وأخباره«

كأحد الكنوز التراثية 
النادرة
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إعداد: سامي التتر
تع��د جمعي��ة البر بج��دة إح��دى الجمعيات 
الرائدة في مج��ال العمل الخيري بالمملكة، 
حي��ث تأسس��ت ف��ي 25 ذي الحج��ة ع��ام 
1402ه�، وهي جمعية خيرية ذات ش��خصية 
اعتبارية تشمل خدماتها محافظة جدة وما 
حولها من القرى، ورئيسها الفخري صاحب 
الس��مو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، 
وتعمل تحت إش��راف وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية ومسجلة برقم 62.
وكان مؤسسو الجمعية هم: صاحب السمو 
الملكي األمير ماجد بن عبدالعزيز آل سعود 
)رحم��ه اهلل(، وس��عادة الش��يخ محم��د بن 
عبود العمودي، وس��عادة األستاذ أحمد بن 
عمر مس��عود )رحمه اهلل(، وسعادة االستاذ 
مازن محم��د باحارث، وس��عادة المهندس 
عبدالعزي��ز ب��ن عب��داهلل حنف��ي، ومعالي 
المستش��ار الش��يخ أحم��د ب��ن عبدالعزي��ز 
الحم��دان، وس��عادة األس��تاذ ش��اهر ب��ن 

عبدالرؤوف بترجي.
تنص رس��الة الجمعية على أن تكون قدوة 
وواجهة مش��رقة لبلد الحرمين الش��ريفين 
ف��ي القط��اع الخيري، وممارس��ة النش��اط 
الخيري واإلنس��اني في أوس��ع أط��ره، لرفع 
االكتف��اء الذات��ي للجهات المس��تفيدة من 
أيت��ام وأس��ر ومرضى، لضم��ان حقهم في 

المجتمع والبيئة المحيطة.

دشنت فروعها اإللكترونية بالموالت.. وواصلت دورها الريادي:

جمعية البر بجدة.. خدمات وبرامج 
ومشاريع خيرية بلغة عصرية

فاعل 
خير 

54

أما الرؤية فه��ي أن تكون رائدة في العمل 
الخيري المس��تدام على المستويين المحلي 

والعالمي.
وح��ددت جمعية الب��ر بج��دة أهدافها في: 
التحول م��ن جمعية تعتمد عل��ى التبرعات 
إل��ى جمعية تحقق االكتف��اء الذاتي وتحقق 
خدم��ات  وتقدي��م  المس��تدامة،  التنمي��ة 
متنوعة ومتميزة لأليتام واألس��ر المحتاجة، 
وتش��جيع العالقات التكاملي��ة بين القطاع 
الحكومي والقطاع الخاص والجهات الخيرية 
لتوجيه مس��ئوليتها االجتماعية ألعمال البر 
الخيرية، ونقل األيتام واألسر المحتاجة من 
مرحل��ة االحتياج إلى مرحل��ة االكتفاء، وبناء 
منظوم��ة تواص��ل م��ع الجمعي��ات الخيرية 
لتب��ادل  والعالمي��ة  المحلي��ة  واإلنس��انية 
الخبرات والمعلومات، وتش��جيع التطوع في 

دعم أنشطة الجمعية المجتمعية.
خدمات عديدة ومتنوعة تقدمها الجمعية

تق��دم الجمعية العديد من الخدمات لفئات 
متنوعة م��ن المس��تفيدين، وتهدف بذلك 
إل��ى تغطي��ة رغب��ات المحس��نين واحتياج 

المستحقين، ومن أبرز تلك البرامج:
- دور الضيافة: تؤوي الجمعية أبناء وفتيات 
األيت��ام ذوي الظروف الخاص��ة، وتبذل ُجلَّ 
اهتمامه��ا معهم عل��ى أنه��م أمانة يجب 
المحافظ��ة عليه��ا، ودرء أّي خطر قد يحيط 
به��م. وله��ذا ف��إن اإلي��واء أحد األنش��طة 
الرئيس��ية للجمعي��ة حيث إنها ت��ؤوي عدد 

- )مقصد جدة( 
مشروع فريد لتحقيق 

االستدامة المالية 
وتأمين مصادر دخل 

متعددة للجمعية

- اهتمام خاص 
باأليتام واألسر 

المحتاجة وبرامج طبية 
رائدة

- )مستودع البر( 
يستقبل التبّرعات 

العينية من المحسنين 
والمتبرعين والمصانع 

المحلية والشركات

ن أجهزة الخدمة الذاتية والمنصة اإللكترونية للجمعية األمير سعود بن جلوي يدشِّ
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227 يتيًم��ا ويتيم��ة ف��ي دور الضياف��ة 
التابعة لها وهي:

يتيًم��ا   )52( وتحتض��ن  الزه��راء:  دار   •
ويتيم��ة من حديثي الوالدة وحتى س��ّن 
التاس��عة ل��أوالد، أو حت��ى س��ّن الزواج 

بالنسبة للفتيات.
• دار الس��يد عب��داهلل عب��اس ش��ربتلي 
لرعاي��ة األيت���ام: يوج��د به��ا )29( ابًنا 
يتلق�ون كامل الرعاي��ة واالهتمام حتى 

سّن الثامنة عشر.
• ش��قق رجال المس��تقبل: يتم إسك�ان 
الش�ب�اب من س���ّن الث�ام�ن�ة عشر حت�ى 
س���ّن الخ�امس��ة والعش��رين في شقق 
تح��ت إش��راف الجمعية ويبل��غ عددهم 

حالًيا )146( شاًبا.
- كفالة األيتام: يتم دراسة وضع اليتيم 
اجتماعًي��ا من قبل باحث��ات متخصصات 
بقس��م البح��وث، وم��ن ث��م يأت��ي دور 

بطاق��ة  بإع��داد  الكف��االت  منس��قة 
تس��ويقية لليتي��م ع��ن طريق منس��قة 
عالقات متبرعين، وبعد ذلك يودع مبلغ 
الكفالة في الحساب البنكي لليتيم، حيث 
بلغ عدد األيتام الذين تكفلهم الجمعية 

اآلن )1487( يتيًما ويتيمة.
- كفالة األس��ر: برنامج كفالة ُأس��رة هو 
اليد الحانية والظّل الظليل في حياة األسر 
المحتاج��ة، وهو م��ن البرامج الهامة في 
الجمعية، لما لأسرة من أهمية في بناء 
المجتمع ككل. وتتوّلى الجمعية دراس��ة 
حالة األس��ر، وتحديد درجة اس��تحقاقها 
للمس��اعدة، وذلك بإجراء دراس��ات عن 
طريق البحث المكتبي والميداني لأس��ر 
المرش��حة للمس��اعدة من خالل قس��م 
المس��اعدات، حيث بلغ عدد األس��ر التي 
أس��رة   )539( اآلن  الجمعي��ة  تكفله��ا 

تمدهم بالمساعدات العينية والنقدية.

- الرعاي��ة الصحي��ة: يعتبر م��ن البرامج 
الرائ��دة الت��ي تنفذه��ا الجمعي��ة، حيث 
يتكون النشاط الصحي في الجمعية من 

ثالث برامج، وهي:
أواًل: مراكز غس��يل الكل��ى، حيث دفعت 
الزي��ادة في أع��داد المصابي��ن بمرض 
الفشل الكلوي من المحتاجين، الجمعية 
صحًي��ا  ومس��اعدتهم  خدمته��م  إل��ى 
واجتماعًيا ونفس��ًيا، وم��ن هذا المنطلق 
تم إنش��اء مراكز غس��يل الكلى لجمعية 
البر بج��دة وهي: مرك��ز عبدالكريم بكر 
الطب��ي، ومركز هش��ام عطار للغس��يل 
الكلوي، حيث تحتوي ه��ذه المراكز على 
)67( كرسي غسيل كلى، وتقدم المراكز 
أكثر م��ن 40 ألف جلس��ة غس��يل كلى، 

وتخدم ما يقارب )290( مريًضا.
الع��ام، حي��ث  الطب��ي  المجم��ع  ثانًي��ا: 
يقدم خدم��ات صحية ش��املة للمرضى 
المكفولين من األيت��ام واألرامل مجاًنا، 
وعموم الفق���راء وذوي الدخ�ل المحدود 
بتعرفة رمزية، وتش��مل ه�ذه العيادات 
الطبية  التخّصص��ات والخدم��ات  كاف��ة 
الالزم�ة،  الحديث��ة  وتزويده��ا باألجهزة 
باإلضافة إلى توفير مختبر مجهز تجهيًزا 
كاماًل بالمعدات الطبية الحديثة، وقد تم 
استقطاب عدد من األطباء على قدر عال 

من الخبرة.
والتخصص��ات الت��ي يقدمه��ا المجم��ع 
الطبي )عيادة الباطنية - عيادة األس��نان 
والف��م واللثة - عيادة العظ��ام - عيادة 
المخ واألعصاب - عيادة األطفال - عيادة 
العيون - عيادة األنف واألذن والحنجرة - 

عيادة النساء والوالدة(.
ثالًثا: عالج فقير، حي��ث أقامت الجمعية 
هذا البرنامج م��ن أجل عالج الفقراء من 
األس��ر واأليتام المكفولين في الجمعية، 
والذي��ن ال يس��تطيعون تأمين عالجهم 
من خالل المجم��ع الطبي الخيري، وذلك 
لرف��ع الحاج��ة والع��وز عن ه��ذه الفئة 
الغالية على قلوبنا، امتثااًل لقوله تعالى: 
)َوَتَعاَوُن��وا َعَل��ى اْلِب��رِّ َوالتَّْقَوى( س��ورة 

المائدة: )2(.
وللجمعي��ة أيًضا العديد من المش��اريع 

الدائمة والموسمية، منها:
- إفطار صائم: في إطار س��عي الجمعية 
المستمر لتحس��ين خدماتها تجاه األسر 
رأت  والمكفولي��ن،  واأليت��ام  الفقي��رة 
أن اس��تفادة األس��ر من المواد الغذائية 
إلعداد اإلفط��ار في رمضان في بيوتهم 
أفض��ل م��ن الوجب��ة الجاه��زة، وذل��ك 
بعد اس��تطالع آراء تلك األس��ر ومعرفة 

احتياجاتهم ورغباتهم.
- سقيا صائم: سقيا الماء من خير أنواع 
اإلحس��ان والبر وأعظم القربات عند اهلل 
تعال��ى، خصوًص��ا ف��ي أفض�ل األش��هر 
شهر رمض�ان المب�ارك، وتوفر الجمعية 
التبرع لهذا البرنامج لمش��اركة األجر مع 

المتبرعين.

زيارة صاحبة السمو األميرة دعاء بنت محمد لدار الزهراء

من توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة أم القرى
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- كس��وة العيد: اس��تطاعت جمعية البر 
بجدة من خ��ال برنامج )كس��وة العيد( 
غ��رس الس��عادة ف��ي نف��وس الفقراء 
والمحتاجي��ن، وخاصة األطف��ال األيتام، 
ليش��اركوا األغنياء فرحتهم بعيد الفطر 

المبارك.
كل  الجمعي��ة  أول���ت  الفط��ر:  زكاة   -
االهتمام الس��تق�بال الزك���اة وت�وزيعها 
عل��ى األس���ر الفقي��رة والمحتاج���ة في 
محافظة ج���دة والق�رى المج���اورة لها 

وفي وقتها الش�رعي.
- سقيا الحاج: في ش��هر ذي الحجة ومع 
تواف��د ضي��وف الرحمن تتي��ح الجمعية 
أله��ل الخير ب��اب من أب��واب الخير وهو 
)س��قيا الحاج( والذي يق��وم على توزيع 
الم��اء على الحجاج، تماش��ًيا م��ع أحكام 
دينن��ا الحنيف وما ح��ث عليه من تكافل 
وتعاضد بي��ن أبناء المجتمع اإلس��امي 

الواحد.
- األضاحي: تقوم الجمعية بتقديم هذه 
الخدمة ألهالي وس��كان جدة في ش��هر 

الحج فقط.
- صدق��ة اللحم: من أج��ل ج�ودة العمل 

ف��ي ه���ذا المش���روع وضم��ان إيص�ال 
صدق��ة اللح�م إل��ى محتاجي�ه��ا، قامت 
الجم�ع�ية بالتع�اق��د مع متع�ّهد لتنفيذ 
مش���روع صدقة اللح���م ليت�وّلى عملية 
الذبح، وتس��ليمها للجمعية؛ لكي تتولى 
توزيعه��ا عل��ى المحتاجي��ن من األس��ر 

واأليتام على مدار العام.
- تفريج كربة: ضمت جمعية الب�ر بج�دة 
برنام�ج تفري�ج كربة من ضمن برامجها 
لما ل��ه أهمية في خدمة األس��ر واألفراد 
األكث��ر احتياًج��ا ف��ي المجتم��ع، والذين 
يتعرض��ون لظروف قاه��رة، ويتطلعون 
ف��ي  وأخواته��م  إخوانه��م  لمس��اعدة 
ظروفهم المفاجئة والعاجلة سعًيا لسد 

هذا الباب وقضاء حاجتهم.
- الزك��وات والصدقات: تق��دم الجمعية 
هذه الخدمة تس��هيًا للجميع على إخراج 
زكاتهم وتقدي��م صدقاتهم مع ضمان 
وصولها للمستحقين كما نصت شريعتنا 
الس��محة، كما تقدم أيًض��ا خدمة كفارة 

اليمين وهي إطعام عشرة مساكين.
- األوق��اف والصدق��ة الجاري��ة: يعتب��ر 
الوق��ف الخي��ري م��ن أفض��ل األعم���ال 

المس��تحبة إل��ى الخال�ق ع��ز وجل وه�ي 
من أفض��ل الق�رب��ات حي��ث تدخل في 
إطار الصدقة الجارية التي يستمر خيرها 

لإلنسان حتى بعد مماته.
لمنش��آت  اس��تكمااًل  الب��ر:  - مس��تودع 
الجمعي��ة الت��ي له��ا دور مباش��ر ف��ي 
مساعدة المحتاجين، تم إنشاء مستودع 
الب��ر ال��ذي يس��تقبل التبّرع��ات العينية 
من المحس��نين والمتبرعي��ن والمصانع 
للم��واد  المنتج��ة  والش��ركات  المحلي��ة 
الغذائية واالس��تهاكية وأدوات النظافة 
والعناي��ة الش��خصية واألث��اث ونحوها. 
ويتم إع��ادة فرزها وتعبئته��ا وصرفها 
للمحتاجين حسب بيانات األسر المحتاجة 
الت��ي يصدرها قس��م المس��اعدات في 

الجمعية.
إنجازات وأرقام كبيرة للجمعية

خ��ال ما يربو عل��ى 40 عاًما من العمل 
الخي��ري، حقق��ت جمعي��ة الب��ر بج��دة 
العديد من اإلنجازات التي توضحها لغة 
اإلحصاءات واألرقام، حيث آوت الجمعية 
في دور الضيافة والرعاية االجتماعية ما 
يزيد عن 1000 يتي��م ويتيمة، فيما بلغ 
ع��دد األيت��ام الذين كفلته��م أكثر من 

12450 يتيًما ويتيمة.
أما األس��ر الت��ي كفلته��ا الجمعية فبلغ 
عددها 34200 أس��رة، في حين بلغ عدد 
جلس��ات غسيل الكلى المقدمة أكثر من 
530 ألف جلسة، وبلغ عدد المستفيدين 
م��ن المرك��ز الطب��ي أكث��ر م��ن مليون 
و270 ألف مراجع، أما المس��تفيدين من 
مستودع البر فعددهم مليون و100 ألف 

مستفيد.
ونش��طت الجمعية خال جائحة كورونا 
أيًضا، حيث بلغ عدد األس��ر المس��تفيدة 
من المس��اعدات لمجابهة الجائحة أكثر 
من 19500 أس��رة، فيما بلغ عدد السال 
الغذائي��ة الموزعة خال الجائحة 24579 
سلة غذائية، وبلغ عدد األسر المستفيدة 
من المس��اعدات في كارثة س��يول جدة 

2559 أسرة.
وللجمعي��ة حض��ور الف��ت ف��ي مختلف 
األح��داث والفعالي��ات، وف��ي مقدمتها 
العربي��ة  للمملك��ة  الوطن��ي  الي��وم 
السعودية، ويوم اليتيم العربي، واليوم 
العالمي للمعلم، واليوم العالمي للبيئة، 
واليوم العالمي للتبرع بالدم، كما تنظم 
س��نوًيا ماراثون جدة تحت إشراف وزارة 
الرياض��ة واالتح��اد الس��عودي أللع��اب 
القوى، بمش��اركة العديد من العدائين 

من داخل وخارج المملكة.
مشروع مقصد جدة

تحقي��ق  عل��ى  اإلدارة  مجل��س  عم��ل 
االس��تدامة المالي��ة م��ن خ��ال تأمين 
مص��ادر دخ��ل متع��ددة للجمعي��ة عبر 
القطاع��ات  مختل��ف  م��ع  الش��راكات 
واالستثمار باألوقاف، وقد برز خال هذه 
الفترة مشروع الجمعية التجاري )مقصد 

56

مقر جمعية البر بجدة

توزع عبوات مياه للحجاج في إطار مشروع )سقيا حاج(
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جدة( الس��تثمار مق��ر الجمعي��ة الكائن 
عند تقاطع ش��ارعي البترجي والعطاس 

لتأمين مصادر دخل للجمعية.
إدارة  مس��ؤولية  الجمعي��ة  وأس��ندت 
العائ��دة  العقاري��ة  األص��ول  محفظ��ة 
ملكيته��ا للجمعية، إلى ش��ركة “مفاز” 
قيمته��ا  تعزي��ز  به��دف  العربي��ة؛ 
التش��غيلية؛  االقتصادية ورفع عوائدها 
االس��تدامة  تحقي��ق  ف��ي  للمس��اهمة 
للجمعية واالستمرار في تنفيذ رسالتها 

الخيرية.
وم��ن ه��ذا المنطلق، اس��تهلت ش��ركة 
“مف��از” العربي��ة أعماله��ا التطويري��ة 
ب��إدارة وتطوي��ر موق��ع إدارة الجمعية، 
ال��ذي تبلغ مس��احته 12.500 متر مربع، 
وتحويل��ه إلى مش��روع تج��اري متعدد 
“مق�ص���د  مس��مى  تح��ت  االس��تخدام 
ج���دة”، ال��ذي ُيع��د مركًزا يجم��ع بين 

التسوق والترفيه.
وبدأت ش��ركة “مف��از” العربية خطوات 
الدراسة وتنفيذ المشروع عبر االستعانة 
بأفض��ل بي��وت التصامي��م العمراني��ة 

ومكاتب االستشارات المحلية.
وحس��ب الرؤية لمشروع “مقصد جدة”؛ 
فإنه سوف يتم تشييده كنسيج عمراني 
متكامل يجمع ما بين التسوق والترفيه.

وع��ن فكرة المش��روع َتَح��دث الدكتور 
س��هيل قاض��ي، رئي��س مجل��س إدارة 
الجمعي��ة قائ��ً�: “تعد جمعي��ة البر من 
أق��دم الجمعيات المختص��ة في المجال 
الخيري في المملكة العربية السعودية، 
وال يخف��ى على أح��د أنها كح��ال جميع 
أوجه العمل الخي��ري، تعتمد في عملها 
عل��ى التبرع��ات، ومن��ذ فت��رة طويل��ة 
ونحن ندرس العديد من الخيارات التي 
نس��تطيع من خ�لها القيام بمبادرة أو 
مش��روع يحق��ق عائ��ًدا ماليًّا مس��تداًما 
للجمعي��ة، يغطي جزًءا كبي��ًرا من حاجة 
المالي��ة لمواصلة مس��يرتها  الجمعي��ة 
والمحافظ��ة على ريادتها ف��ي األعمال 
الخيري��ة والمجتمعي��ة؛ وهو م��ا تؤكده 
رؤية المملكة 2030 باالهتمام بالموارد 

المستدامة”.
وتاب��ع: “من هذا المنطل��ق جاءت فكرة 
إنش��اء مش��روع “مقص��د ج��دة”، الذي 
تتمث��ل فكرت��ه ف��ي تصمي��م وتطوير 
األرض  عل��ى  تج��اري  مرك��ز  مش��روع 
العائ��دة ملكيتها لجمعية البر بمحافظة 
ج��دة وبطريقة فريدة، لتش��كيل معلم 
عمران��ي جذاب ومقصد لس��كان مدينة 

جدة وزائريها”.
وأضاف “قاض��ي”: نعمل جنًبا إلى جنب 
مع ش��ركة مف��از العربية عل��ى تخطيط 
المش��روع ومتابع��ة تنفي��ذه، والعم��ل 
عل��ى إظه��اره بأفضل ص��ورة ممكنة؛ 
ليصبح إضافة جمالي��ًة جديدة لعروس 
البحر األحمر، وتحقيق الهدف األساس��ي 
منه كمورد اس��تثماري مه��م من موارد 

استدامة الجمعية”.
تشجير المشاعر المقدسة

بدأت الفرق التطوعي��ة التابعة لجمعية 
الب��ر بج��دة في ش��هر أبري��ل الماضي، 
تنفيذ المرحلة األولى من مبادرة تشجير 
المشاعر المقدسة، بالتنسيق مع شركة 
)كدانة( التابع��ة للهيئة الملكية لمدينة 
مك��ة المكرم��ة والمش��اعر المقدس��ة، 
وبمش��اركة جامع��ة أم الق��رى، ومراكز 
األحياء ممثلة بفريق )نغرسها( التطوعي 

وعدد من الفرق التطوعية.
وق��د ت��م خ���ل المب��ادرة، الت��ي يت��م 
تنفيذه��ا للم��رة األول��ى، غ��رُس 1000 
ش��تلة، كمرحل��ة أولى من ع��دة مراحل 
سيتم تنفيذها وفق جدول زمني بهدف 

تشجير المشاعر.
تهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي 
والمشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع 
المحلي عل��ى المبادرة لتقديم الخدمات 
المس��تدام،  األث��ر  ذات  المجتمعي��ة 
باإلضاف��ة إلى المس��اهمة في اإلصحاح 

البيئ��ي والحفاظ عل��ى الصح��ة العامة 
وتعزيز جودة الحياة.

وقال األس��تاذ محمد س��عيد أب��و ملحة 
عضو مجل��س إدارة جمعي��ة البر بجدة، 
رئيس ن��ادي البر التطوع��ي، أمين عام 
وقف الوالدين: “هذه المبادرة تبرز دور 
القط��اع غير الربحي في خدمة المجتمع، 
وتحقيق االس��تدامة البيئية، كما تجس��د 
الحرص على دع��م العمل التطوعي بما 
يتواكب مع مستهدفات الرؤية التنموية 

2030”، مضيًف��ا أن ه��ذه المبادرة تأتي 
تفاعً� م��ع مبادرة الس��عودية الخضراء 
الت��ي أطلقها س��مو ول��ي العهد بهدف 
الحف��اظ عل��ى البيئ��ة وتنمي��ة الغط��اء 

النباتي ومكافحة أزمة المناخ والتصحر.
واقت��رح أبو ملح��ة أن يتم التنس��يق مع 
الجه��ات المعنية للتوس��ع ف��ي تخضير 
المشاعر المقدسة، من خ�ل مبادرة يتم 
فيها تخصيص ش��تلة لكل حاج ومعتمر 
ليقوموا بغرسها في المشاعر المقدسة.

تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إفطار صائم داخل ساحات الحرم المكي

متطوعو البر يبدؤون مبادرة تشجير المشاعر المقدسة
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عبدالرحمن 
بن عبدالله 

الشدي

الترغيب والترهيب
في مفهوم الدين اإلسالمي الحنيف

النفس البشرية في تكوينها تجد فيها نزعة نحو 
ليس  األمر  ، هذا  الخوف  نحو  أخرى  الرجاء ونزعة 
 ، عليها  ُجِبل  التي  آدم  ابن  طبيعة  وإنما  تطبعاً 
والعقاب  الثواب  الخالق سبحانه يقرن  لذلك نجد 
معاً في القرآن الكريم ، كقوله  “ نبئ عبادي أني 
األليم  العذاب  هو  عذابي  وأن  الرحيم  الغفور  أنا 
الكريم قال “ يا  ا خاطب اهلل سبحانه نبينا  “ ولمَّ
 “ نذيزًا  ومبشرًا  شاهدًا  أرسلناك  إنا  النبي  أيها 
أمور حياته  أنه  أكثر يجد  يتبصر في نفسه  ومن 
دوافع إنجازها تتقلب بين الخوف والرجاء ، لذلك 
أتى مبدأ الثواب والعقاب لإلمتثال للشارع سبحانه 
دون  بأحدهما  فاألخذ   ، الطبيعة  لهذه  استنادًا 
اآلخر له عواقب على المدى البعيد ، فمن تواكل 
والنعيم  الثواب  من  الترغيب  يتضمنه  ما  على 
للمعاصي  نفسه  هوى  حمله  فلربما  والعفو 
الترهيب وآيات  الى  الذنوب ، ومن ركن  واقتراف 
العذاب وأصناف العقاب لبلغ به الحال إلى التطرف 
أو اليأس والعياذ باهلل من رحمة اهلل ثم القنوط 
واالتجاه  بالكلية  الدين  هذا  ترك  إلى  ولربما   ،

لإللحاد .
إن األصل واألعظم أثرًا وطمأنينة وديمومة على 
 – العبد  يكون  أن  هو  لآلثام  واجتنابًا  الطاعات 
محبًا – هلل ، فامتالك القلوب أكثر نفعًا من امتالك 
مآالت الرقاب ، فكلما ارتبط اإلنسان بخالقه بهذه 
الكيفية كان األثر فارقًا على مصير ابن آدم قبل 
ضرورته  مع  والترهيب  الترغيب  بجانبي  االبتداء 
والتقصير  الزلل  إلى  يميل  بطبعه  فاإلنسان   ،
لما  إيضاحٍ  من  فالبد   ، والثواب  أيضًا  والفوز 
النبوية  للسيرة  القارئ  إن  ثم   ، جزاء  ينتظره من 
استخدام  بين  وعجيبًا  ذكيًا  تقلبًا  يرى  الشريفة 
كان  مثاًل  األعطيات  فباب   ، والترهيب  الترغيب 
الصالة والسالم   حاضرًا من نبي اهلل عليه أفضل 
بالمال واألرض وغيرها ، مع غنى اهلل سبحانه عن 
عبادة ولكنه ُبعد تربوي اجتماعي ُتزاح به أحقاد 
فعند   ، الرجال  مكانة  أيضًا  به  وتحفظ  الجاهلية 
 - عنه  اهلل  رضي  سفيان-  أبي  وإسالم  مكة  فتح 
وكان محبًا للفخر قبل إسالمه نادى رسول اهلل بأن 
من دخل دار أبو سفيان فهو آمن ، وهذا ذكاء في 
الترغيب ال أظن أحدا قد بلغ نصفه ، كما أنه في 
المقابل نرى قول  الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
في خطبة الوداع “لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لفاطمة رضي  العظيم  حبه  مع   ، يدها”  لقطعت 

اهلل عنها ، ولكنَّ مقتضى الحال والمقام يتطلب 
هكذا استشهاد .

األكثر تعقيدًا ومسؤولية وهو  األمر  إلى  نأتي هنا 
والمسمى   “ والترهيب  الترغيب   “ جانبي  الُمبلغ 
يقدمه  وما  ويخطئ  يصيب  بشر  فهو   ، بالداعية 
من وعظ  ينطلق به غالبًا مما يعتقده هو عن بيئة 
معينة أو وضع ما ، فيرجع إلى النصوص القرآنية 
واألحاديث الشريفة ويأتي منها ما يناسب اعتقاده 
كانوا  الترهيب  جانب  غلَّبوا  الذين  الدعاة  لذلك   ،
يعتقدون  السنين  عشرات  منذ  بعضهم  واليزال 
أننا نعيش في زمن كثرت فيه الفتن وتخلى الناس 
فيه عن دينهم ، وهذه نظرة أحادية خاطئة تمامًا 
ولو كانت تحمل ولو نسبة ضئيلة من الصحة لما 
بدأوا  التي  المدة  إلى  استنادًا  اليوم  دين  لنا  بقي 
تمامًا  كالطبيب  فالداعية   ، االعتقاد  بهذا  فيها 
عليه بالتشخيص الصحيح أوالً ثم معالجة هذا األمر 
فالقارئ   ، النبوي  والنهج  النصوص  إلى  استنادًا 
الترغيب يتضاءل  أن جانب  اإلسالمي يجد  للتاريخ 
له   ، ، وهذا بال شك خطأ فادح  إلى زماننا  وصوالً 
بالغ األثر في عالقة العباد بربهم ، ولألسف أنها 
تكاد تكون أشبه بثقافة شعبية تنطلق مع الطفل 

من صغره بالوعيد بالنار إن هو أخطأ .
إن الدعوة إلى اهلل في ذاتها هي - أسلوب وطريقة 
ونهج - يتبعه الداعية إليصال ذات العقيدة أو ما 
الناس، وهي  إلى عامة  الشارع ونهى عنه  أمر به 
قداسة  وال  وللنقد  للتجديد  قابلة   – ظني   – في 
ألحد في ذلك مالم نمس دين اهلل، وإني ألنصح 
كل داعية وواعظ وصاحب منبر أن يقرأ في الذات 
إليقاع  معين  خير  فهي  البشري  والعقل  البشرية 
العقيدة  هذه  وإبالغ  النفوس  في  األكبر  األثر 

السمحة.  
في  طالبًا  كنت  أن  يوم  أساتذتي  أحد  لي  يقول 
كيف  له،  سؤالي  بعد   – واإلعالم  الدعوة  كلية   –
والرجاء،  الخوف  بين  يتقلب  أن  المسلم  للفرد 
أي” الترهيب والترغيب “، فأجابني إجابة لها ُبعد 
البشرية وبقيت عالقة في ذهني حتى  الذات  في 
أدرى   “ اإلنسان  إن  عبدالرحمن  يا  قال:  الساعة، 
بنفسه “ ثم أردف قائاًل: جميل أن يميل اإلنسان 
ثم  الخوف  إلى  شهوته  وتوقد  وقوته  شبابه  في 
اهلل  فيلقى  الرجاء  إلى  يميل  السن  تقادم في  إذا 
وهو حسن الظن به، وهذا ما يجب أن يكون عليه 

الداعية من الفهم والفقه.
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نورة البدوي*

ثقوب سوداء..
 لحظة تأمل في النفق اإلنساني

تبدأ مسرحية ثقوب سوداء لمخرجها 
التونس��ي عماد المّي، بضوء خافت 
س��اعد ف��ي رس��م م��كان معالمه 
باهتة ال يس��وده غير حركة  بعض 
الشخوص التي ال يجمع بينها إال كر 
وفر  وصراع من أجل البقاء، يقحمنا 
المخرج داخل مؤثث��ات المكان من 
خ��ال  صوت الح��رب وكأنه ينطلق  
منها  كنقطة وجع أساسية في رسم 

خيوط الحكاية داخل المسرحية.
يقول المّي في ه��ذا الصدد: “نعم 
يمكنك قول ذل��ك كقراءة من بين 
الق��راءات له��ذه البداي��ة الخاص��ة 
بالع��رض ولكنه��ا لي��س الق��راءة 
الوحيدة ألننا نرصد من خال مشهد 
لتأويل  الكثيرة  االحتم��االت  البداية 
م��ا قدمناه ليكون متع��دد الدالالت 

والتأويات والمحرك األساسي لذلك 
ه��و وعينا بالوجع والحي��رة والقمع 

والظلم”.
في المكان ذاته، الذي انطلقت منه 
أحداث المس��رحية؛ يتراءى لنا جسر 
مهدم يسمى ب� “ قنطرة العشاق” 
لم يتبقى منه غي��ر هيكل  لجدران 
متآكلة به��ا ص��ورة ضبابية، يقف 
)الممثان: غس��ان غضاب  رج��ان 
وطال أي��وب( كل منهما على لغم 
، يجمعهم��ا ش��عور الخ��وف م��ن 
انفجاره، يحضر الحوار بينهما وكأنه 
مطية يرسم جسرا للكام في لحظة 
البحث عن الحياة والخروج من مأزق 

األلغام.
 يتحدث كل منهم��ا عن  رحلته مع  
الحي��اة والذكري��ات وكأنه س��يان 

جارف يخفق تجارب شعورية ودفقًا 
وجداني��اً للش��خصيات الت��ي تتب��ع 
خيوط الذاكرة المهترئة حتى ترمم 
ما بداخلها من غربة اللحظة وغرابة 
الواق��ع والزم��ن في حض��رة مكان 
مفخ��خ باأللغ��ام،  تحف��زه الحضور 

الموسيقي واألشعار واألغاني:
“ يا حرب عّفي 

أطوي  جناح الغربة فيك و لفي ... كفي 
قلب األميمة رف رجف كي الحب زرف هف 

لزين الشباب خطف”
ح��رب ل��م ترس��م ح��دودًا، فه��ي 
تج��اوزت الح��رب المتع��ارف عليه، 
حيث ال نعرف شيئا منها وال هويتها 
وال هوي��ة الش��خوص ف��وق الركح، 
إنم��ا كل م��ا نعرفه؛ ص��وت البرود 
وشخوص هاربة لرجلين في مكان 
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كل��ه الغام، فيما يتحدث كل منهما 
على لغم يعيشه واقعا ليشمل أيضا 
القتل المعنوي في عصر تش��وهت 
معاني��ه، وفخخت  باأللغ��ام؛ ألغام 
الفس��اد والقه��ر والجوع والرش��وة 
الظ��ام،  وثقاف��ة  والمحس��وبية 
وحتى العاقات اإلنس��انية أصبحت 
اصطناعية؛ إن��ه االنهيار المجتمعي 

الذي خلف ثقوباً سوداء.
 يقول المي “ بعض الناس كالثقوب 
وال  حيات��ك  يمتّص��ون  الس��وداء، 
يعطونك ش��يئا. وألّن الحياة ضرب 
م��ن الن��ور، فإّنه ليس أس��هل من 
تبذير الحياة: يش��ربها ثقب أسود، 
ويجعل من روحك جدارا يمكن ألّي 
كان أن يكتب عليه ما يش��اء، ويمّر. 

الثقب األسود قد يكون شارعاً.”
ويضي��ف :” بعض الش��وارع أكلت 
حيوات كثيرة في يوم واحد. بعض 
األّيام أيضا ثقوب س��وداء. تدخلها 
وال تخ��رج منه��ا حّي��ا. ه��ذه األيام 
المثقوبة بالسواد قد صارت كثيرة 
ف��ي البل��د األمي��ن. االنتم��اء أيضا 
ثقب أس��ود. الهوية ثقب أس��ود.. 
اليتم ثقب أس��ود... بع��ض الناس 
مجّرد أفكار مسبقة حول أنفسهم. 
المس��تقبل أيض��ا ثقب أس��ود..... 
الزم��ن أيضا ثقب أس��ود.... وحين 
يم��ر الزمان ويضيق المكان، يصبح 
الم��كان ثقب��اً أس��وَد ... والش��عب 
ثقب أس��ود... وتعرف في آخر األمر 
والعم��ر أّنك كنت فق��ط ترّبي في 

قلبك دخاناً اسمه “الوطن”.”
ويكم��ل المي: “ي��ا له��ذه “األّمة” 
الت��ي ال تملك من القل��ب غير أّنها 
تش��به “األّم” التي تكت��ري أرحامها 
لمن يدفع أكثر. ولذلك نحن نكتري 
الوطن إلى وقت غير معلوم. عليك 
أن تدفع ثم��ن الرحم الذي يحملك. 
وكّل رحم هو أيضا ثقب أسود، وهو 
س��وف يحّولك س��ريعا إلى متسّوغ 
أن  دون  تتع��دد  ألمكن��ة  نس��قي 
تنجح في صنع وطن مريح لجسدك 
المتع��ب م��ن كل أن��واع الوط��ن. 
الدولة أيضا ثقب أسود.... هل علينا 
أن نتح��ّول إلى ثقوب س��وداء حتى 
ننجو م��ن العاصفة القادمة؟ أليس 

السواد هو آخر ما تتمناه كل األلوان؟ 
أثقب نارك أّيها الواقف على حدود 
الوطن، وال تبتئس. أنت أَلٌم مؤّقت 
لكل الذين سيولدون منك. وكل ما 
س��تقوله عن نفسك سوف ُيحسب 
علي��ك كنوع م��ن االنتظ��ار. وأنت 
ستنتظر طويًا قبل أن تصبح وطن 
نفس��ك. ف��ا تنتظ��ر ...ال تنتظر... 
انطلق ...حاول ...واستمر خلف حلم 

جديد ...بعد قتل حلمك القديم”.
 رغ��م س��وداوية المش��هد؛ تندغم 
الرومانس��ية بحضور امرأة )الممثلة 
ع��ن  لتحك��ي  المروش��ي(  أس��ماء 
نوس��تالجيا قنطرة العشاق فتسرد 

المرأة ذكرياتها و تقول:
“نهارتها شدني بوبياسة من يدي 

ولقينا رواحنا لهنا 
تحت قنطرة العشاق

وحيط قنطرة العش��اق الحجرة اللي 
تمسها يشعل سامور محبتها

الحيط يصهد وفاشاتو في السماء 
طايرة

فين تحط الفحمة تلقى الحرف نور 
وبالشعر يسطع”

بهذا الخيط المشدود بين التوهان 
من أجل النجاة والع��ودة بذكريات 
الح��ب م��ن أجل إحي��اء ال��روح في 
لحظة الضع��ف واإلنهاك من خال 
الوقوف عل��ى لغم قاب��ل لانفجار 
في أي��ة لحظة، يعتم��د المي على 
حركة الجس��د فنرى الجس��د راقصًا 
متح��ررًا وفرح��اً، فيم��ا نج��ده، في 
اللحظة ذاتها، ثابتاً مدروس الحركة  
وقريباً من العدم كونه سجين ذلك 
اللغم الذي يقف عليه:  يقول مخرج 
المس��رحية عماد المي:“الجسد هو 
العق��ل الكبي��ر الذي يحم��ل عقلنا 
الصغير وحواس��نا ومساحات خيالنا 
ووهمنا حيث نعانق الجمال؛ الجسد 
هو أساس الحضور وجوهره، الجسد 
يتأل��م ويتحّمل ويتقدم في الس��ن 
ويش��يخ وينتهي هذا الجس��د الذي 
يلعب الممثل داخله وخارجه وحوله 
وب��ه؛ ه��و الدعامة األساس��ية التي 
نش��تغل عليها فالصرخة بالنس��بة 
لي هي صرخة جس��د بكل أعضاءه 
قب��ل أن تصدره��ا الحنج��رة عب��ر 

الشفاه التي بّحت الصوت. والصمت 
كذلك جسدي قبل كل شيء. الجسد 
المس��رح وأس��اس عم��ل  أس��اس 
الممثل؛ منه ينطل��ق الممثل للعب 
دوره وإلي��ه يع��ود، فالجس��د أيضا 
ثقب أسود بإمكانه أن يبتلع صاحبه 
والصوت ثقب أس��ود والوعي ثقب 
أسود والوطن ثقب أسود”  بحسب 
المس��كيني في  الفيلس��وف فتحي 
مقاله بعنوان “ ثقوب سوداء”                                 
  بهذا التصعيد، من ناحية، والعودة 
ناحي��ة  م��ن  الذكري��ات،  بحني��ن 
اإلضاءة  أخرى، تحضر س��ينوغرافيا 
والموس��يقى كتيم��ة لتش��كل لن��ا 
واقعا مكاني��ا بأحداث متباينة؛ بين 
حاضر مميت وذكريات باعثة لألمل 
م��ن جدي��د. وكأن مخرجن��ا يعتمد 
إخراج  أجواء التش��نج مع المش��هد 
بحواراته بين الش��خصيات وحضور 
الم��رأة والتعويل عليه��ا إلنقاذهم  
الى ركن الراح��ة والفرح والعاقات 
اإلنسانية  حيث يعتبر مخرجنا: “ إن 
الحنين والش��وق والحب واللحظات 
الممتعة والفرحة هي ماذ وخاص 
لإلنس��انية حت��ى تتغّي��ر  وتتب��ّدل 
وتتجدد فالممثل أيضا هو إنس��ان 
يلع��ب ويعط��ي م��ن ذاته ل��دوره 
ولشخصيته، وأحيانا تأخذ الشخصية 
من الشخص الكثير وعلى الشخص 
وأوجاعه  وآالم��ه  تحّم��ل عذابات��ه 
وعذابات وآالم وأوجاع الش��خصية، 
فبرب��ك: أي مهن��ة ش��اقة وصعبة 
مثل هذه؟ فالممثل يجازف ويخاطر 
بحال��ه ألجل ش��خصية وهمية حتى 
يحق��ق المتعة ألن التمثي��ل إن لم 
يك��ن لعب��ا واعيا فهو ثقب أس��ود 
بإمكان��ه ابتاع الش��خص )الممثل( 

لحساب الشخصية.”                    .
بين  الش��عورية  المفارق��ة  به��ذه 
الحي��اة و الموت تنتهي المس��رحية 
نهاي��ًة مفتوح��ًة ليق��ف الممثلون 
الثاثة كل منه��م على لغم و وجع 
تفترش��ه أرواحهم التي تنتظر وعد 

الضوء  آخر النفق. 

* كاتبة صحافية تونسية  
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هل سرقتنا الحياة؟ المقال

عبدالله سليمان 
السحيمي 

ونتعايش  ونعيش  نولد  مسرحها  على 
على  وشغفاً  وحباً  إصرارًا  نقضي  ونحن 
نيل مطالبها، والعمل على تحقيق أهداف 
نستشعر  ال  وقد  لنا،  ُبنيت  وربما  نبنيها 
الممنوحة  والمساحة  الوقت  قصر  قيمة 

لنا.
 ورغم كل ذلك نمضي ونسير في مركبها 
الفرح  وساعات  الحزن  لحظات  ونعيش 

وكأننا ننشد بتذكر
هي الحياة كما شاهدتها دول

من سره زمن ساءته أزمان
    ونطوي صفحة وصفحات ونأخذ من 
قدمًا  والسير  التغاضي  صفة  أمواجها 
وكل  ونفرح  ونعود  ونهرب  ونتسامح 
الطقوس الممكنة تمر علينا ونمرر أشياء 
التجاوب  أمر  تحت  ونبقى  بإرادتنا  كثيرة 

والتجاوز مع غيرنا.
لنا نتأمل       ونسترق ونختلس لحظات 
من  شيئا  ونسترجع  وذكرياتنا  وجوهنا 
ذاكرتنا ونحن نردد بامتعاض: مر الزمن 
ومضى العمر لنتأمل وجوهنا أمام المرآة 
ليسقط  زمناً!  غاب  من  أصوات  وعلى 

سؤال بإجابته لقد كبرنا، وكبر كل شيء!
وأنت تسأل هي الحياة .. الحياة ال غير ويلح 

السؤال األهم ماذا سرقت منا الحياة ؟
د د ُتـــر كلمـــــــة  كثـــــــر  أ . . يــن بعد
التأجيــــل .. القاتــل الخفـــي، لكل ِبر،   ،
لم تظهــــره  داخلك  لكل خير  مات في 
تهتــــم  وال  ال تتمســـك بمن رحــــل، 
يتعــمــــد الغيــــــــاب، وال  بمـــــــن 

تبال بمن يهدد باالنقطاع.
يقدر  ومن  بكلماته،  يعتني  بمن  اهتم 
ويبتسم  لتأخرك،  وينزعج  قيمتك، 
ويهتم  لك،  نظارته  ويسرق  لحضورك، 

بالرضا الذي نتركه. 
قــد تعيــــدك الظــروف إلـــى غيــــرم
اتريد،، لكنهـــا قـــد تعيــد وتعـــودنف

سـك على أن التراجع يكون فرصة في 
اتخاذ األحسن واألفضل واألميز.

بعض األشخاص يأتونك كاألرزاق كأنك 
ُتجازى بأجمل ما تتمنى.

لتجـاوز  ا لــه  يتمادى عليك من تمــدد 
المستمر.

لكثيــر  ا لغـــة  لى  إ لحـب  ا حينما يتحول 
وحينما يكــون شعـورًا البعض  يجيده، 
ك  هنــا  ، منفعـة ن  يكو حينما  و  ، يتقنه

من يتعلمه.
كـــل  فــي  يطغـــى  ة سلـوك،  لحيــــا ا

الحاالت ، ويظهر في كل االحتماالت.
 ، فــة لمتـر ا تك  كلمــا ليك  إ قنـــي  تسو

وأعود إليك منصتاً ) ال( متصنتاً.
ال تتمنى )إال( ما تتمنى!

التفاصيل الصغيرة .. حياة!  
ت  فـــا لتصــر ا تكتبهـا  ت  يـــا لنهــا ا
والخـــوف  المســكـونـــة بالتــردد، 

والتشكيك واالحتماالت الموجعة.
بعضًا  ق  تستغر و  ، ل تقا كلمة  قك  ُتغر
قــًا  ر غا تبقى  و  ، لتحليلها  قت  لو ا من 

في القصد والمقصد.
الحياة كتاب له وقت محدد وموعد انتهاء، 
أشبه  تبقى  لكنها  نعرفه،  وال  نعلمه  ال 
من  يفهمها،  من  فيها  ينتصر  بمعركة 

يستطيع أن يتعامل معها!
بأحداثها  ورائعة  بمعناها،  جميلة  الحياة 
وبسماتها وتفاصيلها حينما تعيشها كما 

يجب ال كما ُترسم لك!
العمر حينما ال تعي قيمته،  الحياة تسرق 
تهمل  حينما  والعافية  الصحة  وتسرق 
حينما  الصفاء  منك  وتسرق  أهميتها، 
تغنيك  ال   ، ومتابعات  بصراعات  تلوثها 
وال تقدم وال تؤخر، إنما تقتات من وقتك 

وقيمتك ورسوخك وهامتك
الحياة ُتسرق منا حينما تفتح أبوابها لمن 

ال يقدرها، لمن ال يثمن لحظاتها!.
الحياة بريئة مما صورها لنا الغير، وأقحم 

فيها ما هو أسوأ
يرتمي  من  تستقبل  وهي  جميلة  الحياة 
كما  ليست  الحياة  بهدوء،  أحضانها  بين 

صورها البعض 
الحياة ُسرقت منا ولم َتْسرقنا.

E-Mail: Alsuhaymi37@gmail.com
Twitter: @Alsuhaymi37 

26

ل
قا
م



كتبته - ماجدة داغر
المس��رح في ظلمة حالك��ة، وضوء صغير 
موّجه على مغنية تقف في الوس��ط. إنها 
فيروز، التي تبدو كأّنها معّلقة في الهواء. 
بدأت تغني “لبنان يا أخضر حلو”، وكانت 
فقرة األخوين رحباني وفيروز هي األنجح 
في أول موس��م م��ن مهرجان��ات بعلبك 

العام 1955.
هك��ذا ب��دأ أول مهرجان فني ف��ي لبنان 
والمنطق��ة العربي��ة، حين ق��رر الرئيس 
الراحل كميل ش��معون أن يطلق مهرجاًنا 
فنًي��ا تش��رف علي��ه لجن��ة م��ن النخب��ة 
لبن��ان  ف��ي  الفرنكوفوني��ة  البرجوازي��ة 
وتكون زوجته زلفا عض��ًوا فيها، ويكون 
ف��ي القلع��ة األثري��ة األش��هر واألعظ��م 
“بعلب��ك”. وكان لبن��ان آن��ذاك يش��هد 
نهضة عمرانية وثقافي��ة مؤاتية لألفكار 

الخالقة التي أطلقها الرئيس شمعون.
األول��ى  س��نواته  ف��ي  المهرج��ان  ب��دأ 
باس��تضافة أش��هر الفناني��ن العالميي��ن 
وأهمهم، مثل إلال فيتزجيرالد مغنية الجاز 
األميرك��ي، وفري��ق برلي��ن فيلهارمون��ك 
بقي��ادة هرب��رت ف��ون كراي��ان، وفري��ق 
بالي��ه من بريطانيا وغيرهم من األس��ماء 
والنج��وم الكبار ف��ي العال��م، وتقدم فيه 

الموسيقى الكالسيكية والرقص والمسرح 
واألوب��را والجاز، إلى أن أصب��ح المهرجان 
األش��هر واألع��رق ف��ي المنطق��ة قبل أن 
تتوقف أنش��طته خ��الل الح��رب اللبنانية 
)1990-1975( لرب��ع قرن، ثم يطل مجدًدا 
ليق��دم أب��رز األعم��ال الفنية ف��ي العام 
1997، ويس��تعيد بعًض��ا م��ن أمجاده مع 

أكثر من 40 ألف متفرج سنوًيا يحضرون 
الع��روض ف��ي محي��ط مدين��ة بعلب��ك 

التاريخي الساحر.
بعض التجارب األليمة تعود لألس��ف عبر 
التاريخ لتجدد نفس��ها، فشاءت الظروف 
مؤخ��ًرا أن تتوق��ف مهرجان��ات بعلبك، 
كم��ا كل المهرجانات في لبنان، بس��بب 
األزمات المتتالية الت��ي حّلت بلبنان بدًءا 
بجائحة كورونا مروًرا بتفجير مرفأ بيروت 

وصواًل إلى االنهيار االقتصادي. 
بع��د ث��الث س��نوات تع��ود المهرجانات 
بحف��الت فني��ة ويع��ود الجمه��ور “إلى 
أدراج معب��د باخوس”، بعدما أقيمت في 
السنتين الماضيتين نسختان افتراضيتان 
للمهرجان استقطبتا أكثر من 17 مليون 

مشاَهَدة بحسب أرقام المنظمين. 
س��يتضمن الح��دث أربع حف��الت ويمتد 
م��ن 8 تموز/يولي��و إل��ى 17 من��ه،  ف��ي 
رس��الة تمّثل “تحديًا وش��كاًل من أشكال 
المقاوم��ة الثقافّية، وض��رورة عدم تخّلي 
لبن��ان ع��ن دوره كرك��ن فن��ي وثقافي” 
بحسب ما أعلنت رئيسة المهرجان السيدة 
نايل��ة دو فريج. أما الحف��الت فتبدأ في 8 
تموز يوليو تحية “للموس��يقى واألغنيات 
اللبناني��ة التراثّية”م��ع المغني��ة اللبنانية 
األوركس��ترا  وقائ��د  بعلبك��ي،  س��مّية 

الرحباني: الثقافة وجه لبنان الحضاري 
ولغة الحياة التي نخاطب بها العالم

التحقيق
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المايس��ترو لبن��ان بعلبك��ي. ف��ي 10 من 
الشهر نفسه فرقة أدونيس مع موسيقى 
البوب- روك .وفي يوم 11 أمسية فالمنكو 
وجاز مع عازف الغيتار والمؤلف اإلس��باني 
خوس��يه كيفيدو بوليتا في حفلة عنوانها 
“كواتيكو تريو”، يرافقه فيها غناًء رافاييل 
دياوتريرا وعلى اإليقاع كارلوس مورينو. 
وختام المهرجان في يوم 17 حفلة بتوقيع 
عازف البيانو اللبناني - الفرنس��ي سيمون 
غريش��ي، صمم��ت خصيص��ًا للمهرجان، 
وتراف��ق غريش��ي الراقص��ة اإليراني��ة رنا 
غرغان��ي والمؤل��ف الموس��يقي اإليطالي 

جاكوبو بابوني شيلينجي.
بي��ن األم��س واليوم، م��اذا تغي��ر؟ وهل 
ع��ودة المهرجانات اللبنانية هي نفس��ها 
كما كانت في الس��ابق، بعدما وصل عدد 
المهرجانات اللبنانية إلى أكثر من 80 في 
معظم البل��دات والق��رى اللبنانية؟ وكيف 
يمكن أن تعود لتش��ّكل رافعة اقتصادية 
س��ياحية إنمائي��ة جاذبة؟ يجي��ب المؤلف 
الموس��يقي اللبناني أس��امة الرحباني في 

حديث خاص لمجلة “اليمامة”.
ي��رى أس��امة الرحبان��ي أن المهرجان��ات 
اللبناني��ة، ه��ي عالم��ة فني��ة فارقة في 
المنطق��ة وبداي��ة فك��رة المهرجانات، ال 
س��ّيما ف��ي انطالقتها ف��ي الخمس��ينات 
من الق��رن الماضي حين أّس��س الرئيس 
بعلب��ك  مهرجان��ات  ش��معون  كمي��ل 
الدولي��ة ف��ي الع��ام 1955، وكانت تضّم 
نخب��ة نوعية في مجل��س إدارتها، وهؤالء 
كان��وا يغط��ون تكالي��ف الخس��ائر م��ن 
ماله��م الخاص.”وقته��ا كان المهرج��ان 
ال يبغ��ي الرب��ح، وه��و قائم عل��ى األفكار 
العظيم��ة المدعومة، في زم��ن البحبوحة 
واالس��تقرار االقتصادي واالزده��ار. وبعد 
عودة المهرجان الذي توقف على إثر حرب 
1958، كان��ت س��نوات ال��ذروة بين 1958 
و1974”. وع��ن زم��ن األخوي��ن رحبان��ي 
وفي��روز وارتباطهم بمهرجان��ات بعلبك، 
يقول الرحباني: “مهرجان بعلبك احتضن 
الفنانين اللبنانيين، فكان البيئة الحاضنة 
التي دعمت الفنان. وتبقى عالقة األخوين 

وفيروز مميزة مع ه��ذا اإلطار الفني الذي 
يضم قلعة بعلبك وهي من اآلثار األعظم 
ف��ي العالم، خصوصًا بعد ارتباط األخوين 
وفيروز بفكرة لبنان “الوطن”، وتحليقهم 

عالياً بفضاء الفن والموسيقى”.
يختل��ف الزمن بش��كل كبير بي��ن األمس 
والي��وم، إذا قمن��ا بمقارنة بس��يطة بين 
مهرجان��ات الماضي والحاض��ر. كيف يرى 
أسامة الرحباني مهرجانات األمس القريب، 
أي قب��ل س��نوات قليل��ة قب��ل أن تتوقف 
الحرك��ة الفني��ة إث��ر االنهي��ار االقتصادي 
وتفجي��ر مرفأ بيروت وجائحة كورونا وكل 

ما حّل بلبنان في اآلونة األخيرة؟
“كث��رة المهرجانات التي تدفقت بش��كل 
كبي��ر ما بع��د الع��ام 2005 له��ا وجهان 
الرحبان��ي   يجي��ب  واإليجاب��ي”.  الس��لبي 
“فهي مفيدة ومثم��رة وضرورية للحركة 
الفنية والثقافية واالقتصادية والسياحية، 
ولها جانب س��لبي من ناحي��ة الفوضىى 
وع��دم التنظي��م واألم��ور الت��ي ترتب��ط 
بكثرتها. لكن المهرجانات الفنية هي وجه 
لبنان الحضاري وما تستقطبه من فنانين 
االقتصادي��ة  للعجلتي��ن  وتحري��ك  كب��ار 
والس��ياحية. فف��ي الس��نوات األخيرة قبل 
أن يتوقف كل شيء بفعل األزمات، كانت 
المهرجان��ات تعم المناط��ق اللبنانية في 
معظمه��ا، فباإلضاف��ة إل��ى المهرجانات 
الكب��رى، أي بعلبك وبيت الدين وبيبلوس 
وبعده��ا األرز وإهدن، انتش��رت في جميع 

بلدات لبنان وقراها”.
ف��ي  تراج��ع  يح��دث  أن  الطبيع��ي  م��ن 
المس��توى الفني من ناحية األسماء الفنية 
الكبي��رة، يجي��ب الرحبان��ي، كم��ا التراجع 
ف��ي األف��كار واإلنتاج. “كان��ت مهرجانات 
بيبل��وس ه��ي األضخ��م إنتاجي��ًا، فأه��م 
المس��رحيات خصص��ت لبيبل��وس، مث��ل 
عودة الفيني��ق، زنوبيا، صيف 840، ودون 
كيشوت وغيرها. وكانت تمثل حركة فنية 
ضخم��ة وتباع آالف البطاق��ات، وخصوصًا 
في مدين��ة أثرية تاريخية عمرها أكثر من 
8000 سنة. وكان ذلك كان بوجود المنتج 

الكبير أنطوان شويري”. 
حفلة “ليلة أمل” التي أقيمت في “الفوروم 
دو بي��روت” والتي ضم��ت الرحباني وإلى 
جانب��ه الفنانة هبة طوج��ي، “كانت إرادة 
األمل، يقول أسامة الرحباني. كانت حفلة 
ضخم��ة ج��دًا حش��دت اآلالف لحضوره��ا، 
وأردن��ا أن تك��ون مجانية للجمي��ع، ألنها 
تمثل صورة لبنان التي نحاكي من خاللها 
العال��م أجمع بلغة لبن��ان الحقيقية وهي 
لغة الحي��اة، ال س��يما أنها كان��ت الحدث 
ه��ذا  يحتضن��ه  ال��ذي  األول  الموس��يقي 
الم��كان بع��د تدميره ج��راء انفج��ار مرفأ 
بي��روت. وكان هذا الحدث رس��الة للعالم 
أننا نس��تطيع الصم��ود إنس��انًيا وثقافًيا 
وفنًي��ا حت��ى ل��و كان الن��اس األغني��اء ال 
يأبهون للثقافة ف��ي لبنان، كما قلت في 

افتتاحية الحفلة، يختم الرحباني”.
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  عجائُب الكلمـات

فة
قا

ث

باب 
التراث

اختيار وإعداد:
باسم المرعبي

كله��ا، دّل عل��ى أّن تلك الري��ح قد طردت 
السحابة الغليظة التي منها تكون الهالة.

المختار من كتاب الدالئل: الحسن بن 
البهلول

ما خفي من مالطة
ال تعج��ب جزي��رة مالط��ة م��ن اإلفرنج إال 
القليل، وذلك ألنه��م إذا جاؤوها لم يجدوا 
فيها ش��يئاً غريباً ال يوجد في بالدهم، فإّن 
كل م��ا فيها إن ه��و إال نفاية م��ا عندهم. 
هذا وليس منهم من يرغب في علم اللغة 

المالطية.
الواسطة في معرفة أحوال مالطة: 
أحمد فارس الشدياق

عالم مواٍز
ثمة عالم في أسفل هذا العالم، وهو كمثل 
عالمن��ا في كل ش��يء � الحيوان��ات، النبات 
والبش��ر � ما ع��دا الفصول فه��ي مختلفة. 
وليس��ت الجداول التي تنزل م��ن الجبال إال 
الس��بل التي تقودن��ا إلى العالم الس��فلي، 
أم��ا في أعالها فه��ي بوابات العب��ور التي 
ندخل منها، لكن كي يفعل المرء هذا عليه 
الذهاب مس��رعاً إلى الماء فيتخذ واحدًا من 
س��كان العالم السفلي دلياًل. نحن نعلم أن 
الفص��ول ف��ي العالم الس��فلي تختلف عن 
فصولنا، ألن الماء في الجداول على الدوام 

حالج األسرار
"إذا جالس��تم أه��ل الص��دق فجالس��وهم 
القل��وب،  فإنه��م جواس��يس  بالص��دق، 
يدخلون في قلوبكم ويخرجون منها من 
حيث ال ُتحس��ون". وقال الحالج: "الحق إذا 
اس��تولى على س��ّر مّلكه األسرار فيعاينها 
ويخب��ر عنه��ا"، وف��ي ه��ذا ما يش��ير إلى 
المعنى الصوفي المعّبر عنه بكلمة "يتكلم 
على االس��رار"، بمعنى النط��ق عما يجول 
ف��ي خاط��ر الحاضري��ن دون أن يتكلموا، 
وس��ئل بعضه��م ع��ن الفراس��ة، فقال: 
"أرواح تنقلت في الملكوت فتش��رف على 
معاني الغيوب، فتنطق عن أس��رار الخلق 
نط��ق مش��اهدة ال نطق ظن وحس��بان". 
وقال الخطيب البغدادي عن الحس��ين بن 
منص��ور: "كان يتكلم على أس��رار الناس 
ومافي قلوبهم ويخبر عنها فُسّمي بذلك 

حالج األسرار فصار الحالج لقبه.
متصوفة بغداد: عمر سليم التل

في دالالت الهالة
قالوا: ال��دارة حول القمر، يدّل على المطر 
والبرد والبلَّة. وإْن انفرج جانب من الهالة، 
دّل على هبوب رياح. وإْن انقشعت الهالة، 
دّل عل��ى صحو، ألنّها ال تنفرج إاّل بريح قد 
هّبت بالقرب منه��ا، وتلك الريح تنزل إلى 
األرض ال محال��ة. وإْن انقش��عت الهال��ة 
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  عجائُب الكلمـات

أدفأ في الشتاء وأبرد في الصيف 
من الهواء المحيط.

الحكايات الشعبية لقبيلة 
الشيروكي: ترجمة فادي طفيلي

في السخاء
قي��ل لقيس بن س��عد: هل رأيت 
قط أس��خى منك؟ ق��ال نعم، نزلنا 
بالبادي��ة على امرأة فج��اء زوجها 
فقالت ل��ه : إنه نزل بن��ا ضيفان، 
فج��اء بناق��ة فنحرها وق��ال هذه 
لك��م، فلم��ا كان م��ن الغ��د جاء 
بأخ��رى فنحرها وقال ه��ذه لكم؟ 
فقلن��ا م��ا أكلن��ا من الت��ي نحرت 
البارح��ة إال القلي��ل، فق��ال إني ال 
أطع��م ضيفان��ي البائ��ت، فبقينا 
عن��ده أيامًا، والس��ماء تمطر وهو 
يفع��ل كذلك، فلما أردن��ا الرحيل 
وضعن��ا مائ��ة دين��ار ف��ي بيت��ه، 
ومضين��ا في طريقن��ا، فلما ارتفع 
النهار إذا برجل يصيح خلفنا قفوا، 
أيها الركب اللئام، أعطيتمونا ثمن 
ِقران��ا. فوقفن��ا فلما دن��ا منا قال 
خذوا دنانيرك��م، وإن لم تأخذوها 
طعنتك��م برمحي ه��ذا، فأخذناها 

وانصرفنا.
نشر المحاسن الغالية: 
اليافعي

بغداد والزوارق
ولبغ��داد جانبان: ش��رقي وغربي، 
ودجلة بينهما فأما الجانب الغربي 
فقد عّمه الخراب واس��تولى عليه، 
وعم��ارة  أوالً.  المعم��ور  وكان 
الجانب الش��رقي محدثة، لكنه مع 
اس��تيالء الخراب عليه، يحتوي على 
سبع عش��رة محلة، كل محلة منها 
مدينة مس��تقلة، وفي كل واحدة 
منها الحّمام��ان والثالثة والثمانية 
منها بجوامع يصلى فيها الجمعة، 
فأكبره��ا القرية، وه��ي التي نزلنا 
فيها بربض منها يعرف بالمربعة 
على شط دجلة بمقربة من الجسر، 
فحملته دجلة بمدها السيلي، فعاد 
الناس يعبرون بالزوارق، والزوارق 
فيه��ا ال تحصى كثرة، فالناس لياًل 
ونهارًا من تمادي العبور فيها في 

نزهة متصلة، رجاالً ونساًء. والعادة 
أن يكون لها جسران: أحدهما مما 
يق��رب م��ن دور الخليف��ة واآلخر 
فوق��ه لكثرة الن��اس. والعبور في 

الزوارق ال ينقطع منها.
رحلة ابن جبير: ابن جبير

تنبيه الخطيب
خذ من نفس��ك س��اعة نش��اطك 
وف��راغ بالك وإجابته��ا إياك، فإن 
قليل تلك الس��اعة أك��رم جوهرًا، 
ف��ي  وأحس��ن  حس��بًا،  وأش��رف 
االس��تماع، وأحل��ى ف��ي الصدور، 
وأس��لم من فاحش الخطأ، وأجلب 
لكل عين من لفظ شريف، ومعنى 
بدي��ع، واعلم أن ذلك أجدى عليك 
مما يعطي��ك يومك األطول بالكد 
والمطاول��ة والمجاهدة، وبالتكلف 
والمع��اودة، ومهم��ا أخط��أك لم 
يخطئك أن يكون مقب��والً قصدًا، 
س��هاًل،  اللس��ان  عل��ى  وخفيف��ًا 
وكما خرج م��ن ينبوعه ونجم من 
معدنه، وإياك والتوعر، فإن التوعر 
يسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو 
الذي يس��تهلك معانيك، ويش��ين 
ألفاظ��ك. وم��ن أراغ معنى كريمًا 
فليلتمس له لفظًا كريمًا، فإن حق 
الشريف،  اللفظ  الش��ريف  المعنى 
وم��ن حقهم��ا أن تصونهما عما 

يفسدهما ويهجنهما.
العقد الفريد: ابن عبد ربه

عجائب األردية
قي��ل: كان ألبروي��ز عمامة طولها 
خمس��ون ذراعاً إذا اتسخت ألقاها 
في النار فيحترق الوسخ وال تحترق، 
وكان ل��ه رداء حس��ن يتل��ون كل 
س��اعة وس��راويل مجوهرة، وتكة 
من أنابيب الزم��رد. وقيل: األقبية 
لب��اس الف��رس، والقراطق لباس 

الهند، واألزر لباس العرب.
كتاب المستطرف: األبشيهي

بروق المطامع
ق��ال عل��ي بن أب��ي طال��ب )كرم 
اهلل وجهه(: أكث��ر مصارع العقول 
تحت بروق المطام��ع. وقال رضي 

اهلل عن��ه: ما الخم��ر صرفًا بأذهب 
لعق��ول الرجال م��ن الطمع. وفي 
الحدي��ث: إياك والطمع فإنه الفقر 
الحاضر. وق��ال فيلس��وف: العبيد 
ثالثة: عبد رق، وعبد شهوة، وعبد 
طمع. وق��ال بعضهم: من أراد أن 
يعيش حّرًا أيام حياته فال ُيس��كن 

قلبه الطمع.
الجامع في اآلداب والحكم: 
خالد الكرمي

شكوى وإجابة
قال أب��و العين��اء: كان لي خصوم 
فشكوتهم إلى أحمد بن أبي داود 
وقلت: قد تضاف��روا علّي وصاروا 
ي��دًا واح��دة، فقال: ي��د اهلل فوق 
أيديهم، فقل��ت له: إن لهم مكرًا، 
فق��ال: وال يحيق المكر الس��يء إال 
بأهله، قلت هم فئة كثيرة، فقال: 
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 

بإذن اهلل.
قصص العرب: إبراهيم 
شمس الدين

أكل الصوفي
يض��رب المث��ل ب��أكل الصوفي��ة 
يق��ال آكل من الصوفية وآكل من 
الصوف��ي ألنه��م يدين��ون بكثرة 
األكل ويختص��ون بعظ��م اللق��م 
وج��ودة الهض��م واغتن��ام األكل. 
وبل��غ م��ن عنايته��م بأم��ر األكل 
وش��دة حرصهم على قط��ع أكثر 
األوقات به أن نقش بعضهم على 
خاتم��ه "أُكُلها دائ��م" ونقش آخر 
"آتنا غداءن��ا" ونقش آخر "ال تبقي 
وال ت��ذر" وفّس��ر بعضه��م قول��ه 
ننبئكم باألخس��رين  تعالى "ه��ل 
أعماالً"، فقال ه��م الذين يثردون 
وال يأكلون وغيره��م يأكل. وقال 
آخ��ر ب��ل ه��م الذين ال س��كاكين 
معهم فى أي��ام البطي��خ. ولقبوا 
الطش��ت واإلبري��ق إذا ُقّدم��ا قبل 
المائ��دة ببش��ر وبش��ير، والحمل 
بالش��هيد ابن الشهيد، والقطائف 

بقبور الشهداء وكنوز الزهاد.
ثمار القلوب: الثعالبي 
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األضحى  عيد  عطلة  تبدأ  العدد  هذا  بصدور 
العام  لهذا  اليمامة  مجلة  لمنسوبي  السعيد 
الخميس  الصدور  حيث ستحتجب يمامتكم عن 
القادم 14/7/2022 م. الموافق 15/12/1443 هـ. 
وتعاود اللقاء بكم بحول اهلل مجددًا اعتبارًا من 

يوم الخميس الذي يليه والموافق 
21/7/2022 م ــ 22/12/1443 هـ.

وإلى ذلك الحين ندعو اهلل أن يحل العيد على 
الجميع وهم في خير حال.

وكل عام وأنتم بخير.

زة عيد األضحى بمناسبة إجا
اليمامة تحتجب
 العدد القادم

ما الذي ننتظره مع أول شعاع يوم العيد؟
ما هو العيد الذي نصفف له الثياب في الخزانات ونرص 
الحلوى من أجله في الصحون؟ تلك األفراح المكومة في 
الصناديق الملونة أم أنها الذكريات التي تأخذ قوتها من 
ضعفنا؟ من بساطتنا؟ ومن محاوالتنا الصغيرة لجر عربة 
الطفولة  يجتر  جديد  صباح  ارتداء  في  محاوالتنا  الفرح، 
منذ  تحللت  التي  األصوات  كتف  على  ويربت  وضحكاتها 
عقود، بألوان الحلوى وأغاٍن تركت لحنها في دماء نسيت 
األزقة  في  الركض  دون  األبواب  وأغلقت  البهجة  طعم 
إلى  وتحولت  العمر  عليها  تطاول  التي  تلك  الصغيرة.. 
إسفلت ساخر تجمد على جانبيه الحصى وجف على متنه 

الرمل! 
بريقها،  فقدت  أعين  في  لنزرعه  ما  بريق  سرقة  نحاول 
ونحاول رسم ابتسامة موسمية تليق بعيد نتصنع فيه كل 

شيء إال ما خبأته الصدور.
وكيف  العيد  بحلول  تتفتت  أن  المواجع  تلك  لكل  كيف 
تستطيع الكفوف التي نسيت السالم أن تتمدد بحب بين 

الكفوف! 
خلق  في  العيد..  تلوين  في  أجاهد  وذاك  هذا  بين  إنني 
سعادة صغيرة ملونة مهما كانت زائفة، لربما كان التصنع 
المرة.. لربما يكون افتعال الشيء أقرب إلى  يجدي هذه 
خرجت  أيام،  أفسدته  ما  واحد  يوم  يرمم  ولربما  حدوثه 
في الطرقات الضيقة أفتش عن شيء واسع سعيد.. شيء 
ينقُض على بقعة العتمة في صدري فيمحوها، فوجدت 
األطفال وقد حملوا العيد في أعينهم البريئة وقد أضاءت 
األطفال  وحدهم  عتمة،  من  حولهم  ما  كل  فرحتهم 
كل  نشعله  الزلنا  الذي  الذاكرة  فتيل  نزع  على  قادرون 
نهار، وحدهم من يخلق الحب ويختلقه تذكرت الفساتين 
الوردية والحلوى العالقة باألصابع.. تذكرت األلعاب النارية 
الصغيرة التي نقفز حين نشعلها واألحذية السوداء التي 
اتسخت بالوحل.. ال شيء كان يشغلنا سوى الفرح ال شيء 
التي  الرديئة  الحلوى  أبدًا سوى قطعة  لنا  بالنسبة  مقلق 
علقت بأضراسنا، واليوم أفتش عن فرح صغير في عينين 
أصنع  كيف  فقط  ألتعلم  أكبر  أفراحًا  لي  لينبت  بريئتين 

ذلك!
عام  كل  البهجة..  على  القبض  نحاول  ونحن  عام  فكل   

ونحن نجيد اقتناص الفرح وتقمصه.

تفاصيل

عهود عريشي

عيد سعيد

م 
ه

ار
خب

أ

64

تم مؤخرًا افتتاح فرع توب سنتر بمدينة الرياض طريق 
 ، والشفا  خريص  فرعي  الي  لينضم  اهلل  عبد  الملك 
وصرح األستاذ نبيل بن محسن الرشيدي رئيس مجلس 
إدارة مجموعة شركات نبيل بن محسن الرشيدي توب 
سنتر بأن متجر توب سنتر يعد من أرقي وأشهر المتاجر 
الماركات  األزياء والمالبس ذات  المتخصصة في مجال 
العالمية المشهورة واألكثر بيعا داخل المملكة ويشهد 
أقبال كبيرعلى الشراء في كل مايخص البيت السعودي 
من ألبسة  ومستلزمات منزلية ،  ويبلغ عدد فروع توب 

سنتر بالسعودية ١٦ فرعا .

توب سنتر ..

افتتاح فرع طريق الملك عبد هللا
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المسجد  لشؤون  العام  الرئيس  معالي  أفاد 
الدكتور  الشيخ  النبوي  والمسجد  الحرام 
بصدور  السديس  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن 
الكعبة  كسوة  تسليم  يكون  أن  سام  توجيه 
المشرفة لكبير سدنة بيت اهلل الحرام في يوم 
عيد األضحى المبارك الموافق العاشر من شهر 
موعد  يكون  وأن  1443هـ،  للعام  الحجة  ذي 
استبدالها غرة محرم من العام 1444هـ. وأكد 
معاليه أن القيادة الرشيدة -أيدها اهلل- سّباقة 
الخدمات  بمستوى  االرتقاء  شأنه  من  ما  لكل 
أولت  وقد  الشريفين،  الحرمين  في  المقدمة 
خالل  من  اهتمامها  جل  المشرفة  الكعبة 
كسوة  وإحالل  كسوتها  وصيانة  بها  العناية 
جديدة لها كل عام؛ لما لها من قدسية عظيمة 
لدى عموم المسلمين. وقال: »شّرف اهلل -عز 
ببيته  بالعناية  المباركة  البالد  هذه  وجل- 
قاصديه«.  ووفادة  بشؤونه  والقيام  الحرام 
سائاًل اهلل أن يكلل الجهود بالتوفيق والنجاح؛ 
الرشيدة  القيادة  تحقيًقا لتطلعات وتوجيهات 

رعاها اهلل.

بتوجيٍه ساٍم

تسليم كسوة الكعبة 
يوم 10 من ذي الحجة 

واستبدالها غرة المحرم
استشارات
 شرعية نظامية

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله العقيلي

)عضو السلك القضائي سابقًا - 
المحامي والمستشار حاليًا(

س - ما المستند لعطلة العيد في المملكة ؟
ج- األصل في األعياد كتاب اهلل عزوجل كما في اآلية الكريمة ﴿َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم اللَُّهمَّ 
نَك َواْرُزْقَنا َوَأنَت َخْيُر  ِلَنا َوآِخِرَنا َوآَيًة مِّ وَّ َماِء َتُكوُن َلَنا ِعيًدا ألَأِّ َن السَّ َربََّنا َأنِزْل َعَلْيَنا َماِئَدًة مِّ

اِزِقيَن﴾ سورة المائدة :- 114. الرَّ
من  الثانية  السنة  في  له  اهلل  شرع  المدينة  إلى  هاجر  منذ  والسالم  الصالة  عليه  ونبينا 
الهجرة عيدي الفطر واألضحى كل سنة، وجعل لهما شعائر معروفة هي من أعالم اإلسالم 
الظاهرة كصالة العيد وزكاة الفطر واألضاحي، وكان الرسول عليه الصالة والسالم يظهر 
األحاديث  أهله وأمته كما جاءت بذلك  السرور والتوسعة فيه على  العيد، ويدخل  شعائر 
الصحيحة الثابتة عنه عليه الصالة والسالم،  ومنها لعب األحباش يوم العيد في المسجد 
الجاريتين الدف في بيت  إليهم، ومنها ضرب  النظر  وتمكين عائشة رضي اهلل عنها من 

عائشة رضي اهلل عنها في أيام األعياد.
العيدين وشعائرهما والفرح بهما، قال اإلمام ابن  المسلمون على مشروعية  وقد أجمع 
تيمية رحمه اهلل كما في اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 528 )األعياد هي من أخص ما تتميز 

به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر(.
ُروِر ِفي اأْلَْعَياِد  وقال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل كما في فتح الباري ٢ / ٤٤٣ )ِإْظَهار السُّ

يِن(. ِمْن ِشَعاِر الدِّ
والمنظم السعودي حدد في وثيقته الدستورية وفي المباديء العامة منه عيدا الدولة كما 
في نص المادة الثانية من النظام األساسي للحكم )عيدا الدولة هما عيدا الفطر واألضحى(.
ولهذا جاءت التنظيمات السعودية في جعل عطلة رسمية للعاملين في القطاعين العام 
والخاص في العيدين إظهاًرا لشعائرهما والفرح بذلك ، وللتمتع بموسم العيد والتوسعة 
فيه، وأخذ االستجمام والراحة فيه، فلقد عقد الباب السادس في الالئحة التنفيذية للموارد 
البشرية في الخدمة المدنية في بيان اإلجازات النظامية لموظفي القطاع العام في الدولة  
، وقد جاء في المادة ١٢٧ منه ما نصه )تكون أيام العطل الرسمية كما يأتي :- ج- عطلة 
الخامس والعشرين من شهر رمضان  اليوم  الفطر وتبدأ من  األعياد: - وهي عطلة عيد 
اليوم  من  تبدأ  األضحى  عيد  وعطلة  شوال،  شهر  من  الخامس  اليوم  بنهاية  وتنتهي 
الخامس من شهر ذي الحجة، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه(، وقد 
جاء في المادة التي تليها ما نصه )إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون 

هذا اليوم عطلة رسمية(.
وهذا حصل في إجازة عيد األضحى الحالية ١٤٤٣ فيوم  األحد الرابع من ذي الحجة أصبح 

عطلة رسمية لموافقته بين العطلة األسبوعية ) الجمعة والسبت ( وعطلة عيد األضحى .
كما قد جاء في المادة الثانية عشر بعد المائة من نظام العمل  مانصه )لكل عامل الحق 
المادة  في  جاء  وقد  الالئحة(  تحددها  التي  والمناسبات  األعياد  في  كامل  بأجر  إجازة  في 
الخامسة والعشرين من الئحة نظام العمل تحديد إجازة العيدين  لموظفي القطاع الخاص 
بمدة أربعة أيام تبدأ في عيد الفطر من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر 

رمضان حسب تقويم أم القرى، وفي عيد األضحى تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .
وبمناسبة حلول عيد األضحى المبارك أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام موالي 
خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده األمين  رعاهما اهلل، ولحجاج بيت اهلل الحرام 
وخدامهم من المدنيين والعسكريين، وللعاملين في مجلة اليمامة وقرائها، وللسعوديين 

واألمتين العربية واإلسالمية، وكل عام وأنتم بخير.

لتلقي االسئلة 
lawer.a.alkhalidi@hotmail.com
حساب تويتر:
@aloqaili_lawer
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يوسف أحمد 
الحسن

م ق ج
ما يسمى )قصص قصيرة  أن هناك  كما 
جدًا( يرمز لها بـ )ق ق ج( فإننا بحاجة إلى 
أن يكون لدينا )م ق ج( وهو ما يمكن أن 
يرمز إلى المقاالت القصيرة جدا. وما يدعو 
إلى ضرورة استحداث ذلك )أو تطويره( هو 
الناس  ورغبة  للحياة  السريع  النمط  تزايد 
بأقصر وقت  المعلومة  الحصول على  في 
ممكن وذلك عبر جمل قصيرة أو مقاالت 
قصيرة كحد أعلى مع اإلقرار بوجود تشابه 

بين النوعين. 
في  ذلك  يعارض  قد  من  هناك  طبعا 
الوقت الحالي كونه يعد درجة من درجات 
الحصول  في  الشارع  لرغبة  الخضوع 
الحقيقة  في  هو  أو  ريد(  )الفاست  على 
جدًا.  سريعة  قراءة  أي  ريد(  فاست  )فري 
بدالً  إنه  الرأي  هذا  أنصار  يقول  حيث 
القراءة  نحو  للتوجه  الناس  ندعو  أن  من 
المعمقة واإلقبال على أمهات الكتب وهو 
من  أجياالً  يبني  أن  استطاع  الذي  النهج 
مدى  على  العرب  والمثقفين  المفكرين 
هذا  إلى  ندعوهم  فإننا  طويلة،  قرون 
النوع من القراءة التي تدفع نحو السطحية 

لدى القارئ العربي وتزيد الطين ِبّلة.
وهو رأي يمكن أن يكون وجيهًا وسديدًا 
فقط في حال كان هو الخيار األوحد للقارئ 
العربي، لكننا هنا ال ندعو إلى إغالق الباب 
أمام قراءة أمهات الكتب أو الكتب الهامة 
ببناء  القارئ وتقوم  لعقلية  التي تؤسس 
األرضية الصلبة له، لكننا ندعو إلى إيجاد 
القراء  من  شريحة  أمام  إضافي  خيار 
المطوالت  قراءة  يستسيغون  ال  الذين 
ولطالما  والدراسات،  واألبحاث  الكتب  من 
بسبب عدم  تمامًا  والقراءة  الكتب  هجروا 
قدرتهم على الصبر على الكتب الطويلة. 
أمام خيارين  الحالة نكون  وهنا في هذه 
عن  بعيدين  وحالهم  نتركهم  أن  األول 

خيارًا  لهم  نقدم  أن  أو  وعالمها،  القراءة 
والتي  جدًا  القصيرة  المقاالت  وهو  آخر 
لهم  جدًا  سريعة  وجبة  تكون  أن  يمكن 
)المعرفي(  السريري  الموت  من  تنقذهم 
حالة  إلى  إعادتهم  في  تنجح  لم  وإن 
أننا  هي  المشكلة  معرفيًا.  التام  التعافي 
وبإصرارنا  الفائقة(  السرعة  عصر  )وفي 
)كخيار  والمعمقة  المطولة  القراءة  على 
القراء،  من  واسعة  شريحة  فقدنا  أوحد( 
استعادتهم  نريد  ال  أننا  نصر  أن  ونريد 
إلى بر عالم القراءة وإن كانت سطحية أو 
الوجبات  وزن  على  جدًا  سريعة  كوجبات 
كمن  حينها  فنكون  السريعة.  الغذائية 
يرفض إعطاء مريض مشرف على الموت 
مغذيًا في الوريد واإلصرار على أن يكون 
إطعامه صحيًا عن طريق الفم أو ال يكون 

أبدا! 
أقصد  فإنني  واضحًا  األمر  يكون  وحتى 
في مقترحي هذا )م ق ج( فقط الشريحة 
تكن  لم  والتي  للقراءة  كليًا  المقاطعة 
وربما  تريدها  وال  المعمقة  القراءة  تريد 
شريحة  هي  المستقبل.  في  تريدها  لن 
فهل  المعرفي،  الهالك  على  مشرفة 
وأود  ج؟  ق  م  نطعمها  أم  تهلك  نتركها 
الكتابة  من  النمط  هذا  أن  هنا  أؤكد  أن 
متجليًا في بعض  بآخر  أو  بشكل  موجود 
أدعو  لكنني  تويتر  مثل  التواصل  وسائل 

هنا إلى تأصيله وزيادة رقعته. 
القراءة  في  أستمر  فسوف  جانبي  ومن 
لكنني  عليها،  أشجع  وسوف  المعمقة 
الشريحة  لهذه  ج  ق  م  أحيانا  سأكتب 
العازفة كليًا عن القراءة من أجل إنقاذها 
من الموت السريري المعرفي وربما جرها 
إعادة  مع  أفضل،  قراءة  نحو  مستقباًل 
التأكيد على االستمرار في أنواع ومجاالت 

وحقول الكتابة األخرى.

@yousefalhasan
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مركز الريـاض
للدراسات السياسية واالستراتيجية

جـــــوهــ``ــــر الكلمـــة الحـــــــــــرة 
وروح الـفــكـــــــر المستنيــــــر
تحليل األحداث.. واستشراف المستقبل
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