1

النمرة غلط
مذكرات واحد علي المعاش

بق لم
محمد عرموش
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تقديـ
ىذه مذكراتي وأفكاري وىمومي التي قد ال ييتـ أحد بمعرفتيا فأنا لست شخصية عامة أو مشيورة يرغب
الناس في معرفة أسرارىا  ،لذلؾ أكتبيا لنفسي وال أكتبيا ليطمع عمييا أحد  ،وىي ليست مذكرات بالمعني
المعروؼ فيي خواطر وأفكار ومشاعر أكثر منيا أحداث ومواقؼ بعينيا  ،وعمي أي حاؿ كتابتيا بالنسبة
نفسيا إلي درجة كبيرة  ،وقد تتوافؽ تمؾ المشاعر واألحاسيس مع مشاعر آخريف مروا بنفس
لي تريحني
ً

التجربة وىي تجربة الخروج إلي المعاش  ،فإذا وقعت بيف يديؾ ىذه األوراؽ فميس عميؾ أف تقرأ ما تحتويو

فيي مجرد ثرثرة مع النفس أو فضفضة كما يقولوف  ،والغرض مف كتابتيا غرض شخصي بحت كما
أوضحت  ،وأي تشابو في المواقؼ والشخصيات واألحداث تأكد أنيا مجرد مصادفة وغير مقصودة كما
يكتبوف في نياية بعض األفبلـ  ،وستتطرؽ ىذه المذكرات إلي بعض السمبيات التي تتواجد في المجتمع ،
وىو أمر اضطررت إلي التعرض لو في سياؽ الحديث عف بعض الموضوعات  ،كما ستتطرؽ إلي عبلقتي
بالقراءة والتاريخ والكرة والتميفزيوف وستجد بيا موضوعات ليس ليا عبلقة ببعضيا البعض ولكنيا خواطر
وردت لي دوف ترتيب فستجدني أتحدث عف تربية الحيوانات األليفة ثـ أنتقؿ إلي موضوعات أخري فأحدثؾ
جانبا منيا  ،كما أحدثؾ عف تجربتي مع الكتابة والنشر والسيرة
عف تصفحي لممواقع الدينية وأنقؿ لؾ
ً

الذاتية األدبية وىي تختمؼ عف السيرة الذاتية المينية  ،وىذه المذكرات تنقؿ الكثير مف الموضوعات التي
احتجت الكتابة عنيا مف مواقع االنترنت المختمفة وأوردت روابط تمؾ المواقع لعمؾ تزورىا إذا جاءتؾ رغبة
لذلؾ  ،فروابط المواقع أصبحت تحتؿ أماكف المراجع كمصادر  ،وال ينبغي أف أمضي بيذا الموضوع بحد
أبعد مف ذلؾ
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النمرة غمط
كنت أعرؼ أف النمرة غمط وأف ىؤالء األشخاص يتصموف بي بحكـ العادة منذ أف كنت أعمؿ معيـ ،
فمازالت نمرتي واسمي ووظيفتي مسجمة عمي ىواتفيـ المحمولة  ،وفي البداية كاف المتحدث ينكر أنو
فيكمؿ المكالمة بالسؤاؿ عف األحواؿ والصحة  ،وكنت بالطبع
اتصؿ عف طريؽ الخطأ فكاف يشعر بالحرج ُ
أرفع عنو الحرج وأجاريو  ،ولكف بمرور الوقت وتكرار االتصاؿ مف نفس األشخاص أصبح الوضع يتطمب

االعتراؼ بأن و اتصؿ عف طريؽ الخطأ فمـ يعد الوقت يحتمؿ الضياع  ،خاصة عندما يكوف الموقؼ ممح
ويتطمب الحسـ  ،وبالتالي مطموب أف يتصؿ بالرقـ الصحيح أو إف شئت فقؿ بالشخص الصحيح حتي
يستفسر منو عف موضوع لـ يعد في وسعي أف أتحدث فيو بعد خروجي إلي المعاش
وبعد فترة صمت طويمة مر بيا ىاتفي  ،أيقنت أف الجميع قد حذؼ رقمي مف ىاتفو أو قد أضاؼ كممة
بالمعاش بجوار اسمي ورقمي أو قاـ بتعديؿ الوظيفة أو الرمز الذي يسبؽ اسمي حتي ال يظير اسمي
ضمف نتائج بحثو عف الرقـ أو االسـ المطموب االتصاؿ بو فيرفع عف نفسو وعني الحرج
جدا وال شئ فييا  ،ولكنيا بشكؿ عاـ تجعمؾ تشعر أنؾ عمي المعاش وأف الدور
وكؿ ىذه األمور طبيعية ً
الذي كنت تمعبو في حياة بعض الناس أصبح ال وجود لو  ،وبالتالي أصبح االتصاؿ مف شخص ينتمي
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لعائمتؾ فقط أو مف األ صدقاء المقربيف وليس األصدقاء الذيف كاف العمؿ ىو الدافع لصداقتيـ وبانتياء
الدافع انتيت الصداقة  ،وال نقوؿ العبلقة  ،وعمي أي حاؿ البد أف يدرؾ الجميع أف دوره سينتيي بالنسبة
يوما ما فالخروج لممعاش ال يقتصر عمي العمؿ فقط بؿ يخرج الشخص بمرور الوقت مف حياة
لآلخريف ً
أشخاص ومجموعات وىيئات إلخ إلي أف يخرج مف الحياة كميا  ،وال ينبغي أف نمضي بيذه الفكرة بحد أبعد

مف ذلؾ
وبخروج الشخص إلي المعاش سيعتاد األمر مع الوقت بؿ قد يجد متعة ما عندما يتخمص مف العبلقات
المرتبطة بأسباب ودوافع تنتيي بنيايتيا  ،فمـ يعد ىناؾ داعي ألف يتكمؼ في الحديث أو أف يبحث عف
كممات المجاممة المممة والغير صادقة أحيا ًنا  ،كالكممات المحفوظة عمي مواقع التواصؿ االجتماعي والتي
تحولت مع الوقت إلي صور تينئة أو تعازي أو معايدة يتـ تبادليا في المناسبات المختمفة  ،كما انتشرت
الرموز التي تعبر عف حالة الشخص دوف الحاجة لمكتابة كالورود والقموب وما إلي ذلؾ مف تعبيرات متوفرة
عمي اليوات ؼ الحديثة مما أفقد الكثيريف القدرة عمي اختيار الكممات المناسبة لكؿ موقؼ  ،بالرغـ مف أف
لغتنا العربية تحتوي عمي كنز مف الكممات والتعبيرات ال تنافسيا فيو لغة أخري  ،وىذا يذكرني ببيت شيير
مف الشعر كتبو شاعر النيؿ حافظ إبراىيـ عمي لساف المغة العربية حيث قاؿ :
أحشائ ِو ُّ ِ
ِ
ص َدفَاتػي
البحر في
أنا
اص َع ْػف َ
سأَلُػوا ال َغ َّػو َ
الدر َكام ٌف  . . .فَ َي ْؿ َ
ُ

وعندما انتشرت االختراعات الحديثة في العالـ أخذ العرب يبحثوف عف كممات تعبر عف معني تمؾ
أيضا شاعر النيؿ في
االختراعات الحديثة  ،وعندما اشتكي البعض مف صعوبة إيجاد كممات مناسبة َّ
عبر ً

ساخر فقاؿ عمي لساف المغة العربية :
ًا
نفس القصيدة عف ذلؾ حزي ًنا
ِ
ُساتػي
اء أ َ
َّو ُ
فيا َوْي َح ُك ْـ أ َْب َمػى َوتَْب َمػى َم َحاسنػي َ . . .و ِم ْن ُكػـ َوِا ْف َع َّػز الػد َ
أف تَ ِ
ػاف َّ
فػػبل تَ ِكمُػونػي َّ
لمػزَم ِ
ػيػف َوفَػاتػػي
فإنػنػي  . . .أ َ
َخ ُ
ػػاؼ َع َم ْيػ ُك ْػـ ْ
ػح َ
بػع ّْػػز لُػ َغ ِ
ػػػز أَقْػػػواـ ِ
لػر َج ِ
ػاؿ الػ َغ ْػر ِب ِع َّا ِ
أ ََرى ِ
ػػات
ػػزً َوم ْن َػعػ ًة َ . . .و َك ْػػـ َع َّ َ ٌ
ػػوف بال َك ِػمػم ِ
ػجػز ِ
ػات
بالم ْػع َ
أَتَػػوا أ ْ
ات تَ َف ُّػنػ َنػاً  . . .فَ َػيػػا َل ْيػتَػ ُك ْػـ تَػأْتُ َ
َى َم ُ
َ
ػي ْػـ ُ

فيـ يخترعوف ويتفننوف ويأتوف بالمعجزات وكؿ ما عمينا ىو أف نأتي بالكممات فقط  ،فيؿ نعجز عف ىذا
أيضا كما عجزنا عف –أو قؿ أىممنا -البحث العممي
ً
عموما ليجمة
ويحضرني ىنا ما كتبو أحد األساتذة عف تعرض المغة العربية والحضارة العربية اإلسبلمية
ً

شرسة مف الغرب لمقضاء عمي اليوية الثقافية العربية حيث عممت القوي االستعمارية المختمفة عمي
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القضاء عمي اليوية الثقافية العربية وطمسيا  ،لمحو واحد مف أىـ أسس القومية العربية عف طريؽ
التيجـ عمي التراث الثقافي العربي  ،وقطع الصمة بيف العرب وماضييـ والتقميؿ مف إضافات العرب إلي
التراث اإلنساني  ،فحاولوا رد الحضارة العربية " اإلسبلمية" إلي أصوؿ يونانية وفارسية وىندية  ،وأخذت
الدوائر التعميمية المتأثرة باالستعمار تروج ليذه الفكرة  ،وتابع االستعمار ىجومو عمي األدب العربي ،
وانقض المستعمروف عمي المغة العربية كأداة اتصاؿ وتفاىـ بيف العرب ووعاء لفظ تراثيـ الثقافي  ،فنادي
دعاة االستعمار باستخداـ الحروؼ البلتينية في الكتابة العربية مثمما حدث في تركيا  ،كما ارتفعت أصوات
تطالب بنبذ العربية الفصحى وجعؿ الميجة العامية لغة التعميـ والصحافة  ،محاوليف بذلؾ قطع الصمة بيف
العرب وتراثيـ  ،وال ينبغي أف نمضي بيذه الفكرة بحد أبعد مف ذلؾ
نسبيا بعد خروجي إلي المعاش مف المجامبلت وتكمؼ العبارات التي تُقاؿ في
عمي أي حاؿ قد ارتحت
ً
المناسبات المختمفة خبلؿ المكالمات التميفونية

ولكف لـ تكف االتصاالت التي كنت أتمقاىا عف طريؽ الخطأ ىي المشكمة االجتماعية الوحيدة التي واجيتني
فمثبل إذا طمبت مقابمة أحد
بؿ كانت ىناؾ مشاكؿ أخري  ،منيا أف يضعؾ أحدىـ عمي ىامش وقتو ً ،
االشخاص يحدد لؾ موعد ال يعطمو عف مشاويره الخاصة  ،فيقوؿ لؾ أنو يتواجد عادةً في المكاف الفبلني
في التوقيت الفبلني إلجراء الشئ الفبلني فيمكنؾ أف تستغؿ ذلؾ وتحاوؿ مقابمتو بحيث ال يكوف نزولو مف
بيتو مخصوص مف أجمؾ أنت وحدؾ
وقد واجيتني مشكمة أخري عندما ابتعدت عف الوسط الذي كاف يجمعني بزمبلء العمؿ والذي تحكمو
مجموعة مف الضوابط واألصوؿ واألعراؼ تحدد كيؼ يتـ التعامؿ بيف الجميع  ،طب ًقا لمكانة ووضع وتاريخ
كؿ شخص ووظيفتو وىذه القواعد لـ أجدىا الطبع بعد الخروج مف ىذا الوسط إلي الفضاء اإلجتماعي العاـ
إذا جاز التعبير فيو مجتمع يحتاج بالطبع إلي ميارات اجتماعية كي تتعامؿ معو وال أخفيؾ القوؿ أف ىذه
فكؿ منا يعرؼ
الميارات ال تتوفر بشكؿ كامؿ لدي فقد كنت اعتمد عمي القواعد التي تربطني بالزمبلء ٌ
حدوده في الكبلـ  ،وقد تجبرؾ الظروؼ أف تذىب إلي أحد األماكف العامة أو المصالح الحكومية وال يعرفؾ
فييا أحد وكما يقولوف (المي ما يعرفؾ يجيمؾ) أو(مف خرج مف داره ا تقؿ مقداره) فأصبحت بعد خروجي إلي
المعاش أشعر إلي حد ما بما يسمي بالرىاب اإلجتماعي أو ( ، )social phobiaوتزداد ىذه المشكمة
وتتفاقـ إذا كانت ىناؾ بعض األمراض اإلجتماعية في المجتمع نفسو  ،فنحف في مجتمع ال يخمو مف
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السمبيات  ،وقد اكتشفت بعضيا بنفسي وقرأت عف بعضيا اآلخر في الكتب  ،فقمت بتحميؿ الكثير مف
السموكيات وكتابتيا والبحث عف أصوليا التاريخية وكما يقاؿ (الفاضي يعمؿ قاضي)
ِ
بالح َك ـ
وكما يوجد في مواقع التواصؿ اإلجتماعي بعض الناس الذيف تذخر منشوراتيـ شبو اليومية
والمواعظ والنصائح التي تؤكد عميؾ االبتعاد عف األشخاص الذيف ال يفضموف االقتراب منيـ كما يقوـ
أيضا بوصؼ المجتمع  ،فقررت أف أصؼ أنا اآلخر ما وجدتو بعد خروجي لمواجية ىذا المجتمع
البعض ً
وربما أىـ ما يميز المصرييف كما أراىـ حالياً أنيـ شعب عاطفي إلي أبعد الحدود  ،فبل يجب أف تسأؿ
المصري عف رأيو في موضوع ما أو في شخص ما ولكف يمكنؾ أف تسألو عف مشاعره تجاه ىذا الموضوع
أو ذلؾ الشخص  ،فالمصري ال يؤيد وال يعارض ولكنو يحب ويكره فإذا أحب نسي أو تناسي أي إساءة ممف
يحب
والعاطفة قد تكوف مشكمة كبيرة جداً في بعض المجتمعات فيي قد تضع شخص في غير مكانو الصحيح
وقد تزيح أيضاً شخص مف المكاف الذي يناسبو فبل مكاف ىنا لمقياس المنطقي بؿ المشاعر وحدىا ىي
التي تتحكـ وتأمر بؿ ال أريد أف أبالغ وأقوؿ أف العاطفة قد تطيح أيضاً بالفطرة السوية  ،وقد يحب الشعب
المصري بعض ظالميو مف الحكاـ ألنو شعب ودود وعاطفي ويتأثر بطوؿ العشرة حتي مع مف يسئ إليو
أما العاطفة الوطنية أي حبنا لموطف فقد يصؿ بنا إلي نتائج لف أستطيع أف أصفيا كما وصفيا المفكر
الكبير د جماؿ حمداف في كتابو الموسوعي الممتع شخصية مصر وتحديداً في الجزء األوؿ حيث يقوؿ ( :
 - - - ، ،فنحف كشعب – البد لنا بصراحة أف نعترؼ – ال نحب فقط أف نمجد أنفسنا بحؽ وبغير حؽ ،
ولكننا أيضاً نحب أف نسمع عف أنفسنا ما يريضينا ويعجبنا أو يرضي إعجابنا بذاتنا الوطنية وبشخصيتنا
القومية  ،بؿ إننا لنكره أشد الكره أف نسمع عف عيوبنا وشوائبنا  ،ونرفض بإباء أف نواجييا أو ُنواجو بيا ،
وال تكاد توجد فضيمة أو ميزة عمي وجو األرض إال وننسبيا إلي أنفسنا ونمصقيا بيا  ،وأيما رذيمة أو عيب
فينا – إف ىي وجدت عمي اإلطبلؽ – فبل محؿ ليا لدينا مف اإلعراب أو االعتراؼ  ،واف اعترفنا بيا عمي
المق ّنعة  ،ويبدو عموماً أننا كمما زاد
المقنعة أو ُ
مضض واستثناء فميا عندنا العذر الجاىز والمبرر والحجة ُ

جيمنا بمصر كمما زاد تعصبنا ليا  ،بؿ المبلحظ أننا كمما ازدادت أحوالنا سوءاً وتدىوراً كمما زاد تفاخرنا
بمجدنا وعظمتنا  ،أياً ما كاف  ،فنحف معجبوف بأنفسنا أكثر مما ينبغي والي درجة تتجاوز الكبرياء
الصحي إلي الكبر المرضي  ،ونحف نتمذذ بممارسة عبادة الذات في نرجسية تتجاوز العزة الوطنية المتزنة
السمحاء إلي النعرة الشوفينية الساذجة البمياء أو اليوجاء  ،وبدييي أف ىذا الشعور يرجع في حالتنا إلي
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ميراث القروف واألجياؿ الكاتمة الكئيبة مف االستعمار والتبعية واالستبداد والمذلة والتخمؼ والفقر  ،ومف ىنا
جميعاً تبدو اليوة ىائمة والتناقض فاحشاً إلي حد السخرية بيف واقعنا وحقيقتنا وبيف ادعاءاتنا وطنطناتنا
حتي عف م ستقبؿ مصر نحف إما متفائموف بإسراؼ يدعو إلي السخرية واإلشفاؽ أو متشائموف إلي حد
متطرؼ قابض لمنفس  ،ففي النظر إلي مستقبمنا نبلحظ غالباً أف ىناؾ مف جية خطر المتفائميف إما
بسذاجة أو بخبث شديد أولئؾ الذيف يفضموف خداع النفس لراحة الباؿ عمي مواجية الحقيقة المرة (في
عينيا)  ،ومف جية أخري خطر المتشائميف المنذريف الذيف أفقدىـ التوتر حس النسبية الصحيح ىـ أيضاً
 ،باختصار مصر إما بخير دائماً  ،أو في خطر أبداً  ،وكبل الحكميف ال يري أو يضع الحقائؽ في حجميا
الطبيعي السميـ  ،وقد أورد أيضاً الدكتور جماؿ حمداف في كتابو الممتع شخصية مصر قائمة بخصائص
الشخصية المصرية  ،وذكر أنيا قائمة مربكة بقدر ما ىي مقمقة فادحة  ،ولكف بصفة عامة عمي أية حاؿ
فمعؿ ىناؾ شبو اتفاؽ عمي بعض خصائص أساسية تُعد أركاف أو أقطاب تمؾ الشخصية  ،أوليا دائماً
التديف  ،وثانييا حتماً المحافظة  ،وثالثيا باستمرار االعتداؿ  ،ورابعيا غالباً الواقعية  ،وخامسيا أحياناً
السمبية  ،وبيذا الشكؿ تبدو السمسمة كمتوالية تنازلية إلي حد ما  ،تتدرج نسبياً مف الموجب إلي السالب أو
منطقي ا فيما بينيا  ،بحيث تؤدي كؿ واحدة منيا إلي تاليتيا  ،التي
مف القوة إلي الضعؼ  ،وبذا أيضاً تتابع
ً
تترتب بدورىا عمي كؿ سابقاتيا  ،وفيما عدا ىذا  ،فؤلف خاصية االعتداؿ بالذات تمثؿ نقطة الوسط
واالرتكاز بيف تمؾ الخصائص والنواة النووية في قمبيا  ،فمعؿ لنا مف قبيؿ اليسر والتبسيط األكاديمي أف
نتخذ منيا المظمة الجامعة والعنواف الرئيسي العريض الشامؿ ليا جميعاً
ف أما التديف إذا أردنا تفصيؿ ما أجممنا  ،فسمة مصرية أصيمة وقديمة قدـ األدياف  ،بؿ سابقة ىي لؤلدياف
 ،ولعميا ىي التي منحت المصري قوة داخمية ومقاومة خارجية وصبلبة غير عادية ضد الكثير مف األخطار
والمحف والمآسي التي تعرض ليا عبر التاريخ  ،سياسية كانت أو إجتماعية  ،خارجية أو داخمية  ،مف
استعمار الغزاة أو قير الطغاة  ،غير أف ىذه الخاصية –يخشي البعض -كانت أيضاً ميرباً إلي حد ما مف
الصداـ مع تمؾ األخطار والتحديات  ،ومف ثـ قد في النياية تفضي بنا إلي خاصية السمبية وتؤكد
تشخيصيا  ،وميما يكف  ،فإف التديف والنزوع الديني إ ذا جاز أف يرد في دوافعو إلي الزراعة طبيعة الحضارة
الزراعية  ،عمي األقؿ جزئياً  ،فمعمو أف يكوف بدوره دافعاً جزئياً مثميا وبجانبيا إلي الصبر والدأب والجمد
والتحمؿ  ،وىي الصفات التي تبدو عريقة القدـ والجذور في التاريخ المصري  ،ويكاد يجمع الكؿ ببل تردد
عمي إلت صاقيا الشديد باالنساف المصري عامة والفبلح المصري خاصة
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أما المحافظة  ،بؿ والمحافظة الشديدة كما يشدد العقاد  ،فتعني أف المصري مقيـ عمي القديـ والتراث
والتقاليد والموروثات  ،وال يقبؿ الجديد بسيولة  ،وىذا يعني بدوره أنو تقميدي مقمد  ،غير ثوري غير مجدد
 ،بؿ إنو –عند العقاد أيضاً -إذا ثار عمي اإلطبلؽ فإنما ليحافظ عمي القديـ والموروث  ،أي أنو – لمغرابة
والدىشة  ،وبصيغة نقيض النقيض – ثوري مف أجؿ المحافظة
ومف المحافظة وعدـ الثورية  ،عمي أية حاؿ خطوة قصيرة ومنطقية إلي االستقرار  ،فاالستقرار نتيجة
المحافظة ولكنو بالمقابؿ يعود فيدعميا  ،ومف ىذه الحمقة المفرغة أو المولب الصاعد يتحقؽ االستمرار إلي
أبعد حد وينتفي التغير إلي حد بعيد  ،وىكذا تنتيي الدائرة مرة أخري لتعود بنا حيث بدأنا بالمحافظة عمي
القديـ وعدـ التجديد  ، ،إلخ  ،واذا كاف ثمة مف مصؿ مضاد نوعاً ليذه المحافظة المستمرة أو االستمرار
في المحافظة  ،المستمرة أو االستمرارية في المحافظة  ،فيو االعتداؿ  ،واف كاف ىذا نفسو غير بعيد عف
المحافظة  ،إف لـ يكف حقاً امتداداً مباشراً ليا  ،فاالعتداؿ المغروس المركوز في طبيعة المصري  ،أياً كاف
أصمو  ،فيبتعد بو عف التطرؼ الشديد يميناً ويساراً  ،يبتعد بو ضمناً وديالكتيكياً ولحسف الحظ عف التطرؼ
في المحافظة  ،بذلؾ يوفر لو ىامشاً معقو ًال مف المرونة والتبلؤـ والتغيير والحيوية  ،التي تضمف لو عمي
أقؿ تقدير القدرة عمي التطور البطئ  ،التطور خطوة خطوة بالجرعات الصغيرة  ،وبالتالي تضمف لو البقاء
الطويؿ عمي المدي البعيد
وأخيراً وبحكـ االعتداؿ كاف المصري العادي أو المتوسط أميؿ في الغالب إلي الوداعة واليدوء والدماثة
والبشاشة  ،والي الشخصية االجتماعية الودود  ،السمسة السيمة المنطمقة  extrovertغير المنغمقة أو
المعقدة  ،كما كاف أجنح إلي التعاوف منو إلي التنافس  ،وفي الوقت نفسو أبعد شئ عف العنؼ والقسوة
والدموية والمزاج الحمراوي الدموي
ومف االعتداؿ بعد ىذا نقمة ال شؾ قصيرة ومباشرة إلي الواقعية  ،فاالنساف المصري رجؿ عممي  ،عممتو
البيئة والتجربة  ،أي الجغرافيا والتاريخ  ،احتراـ الواقع وااللتصاؽ بو وعدـ االنفصاؿ عنو أو التناقض معو
 ،فيو إال في القميؿ النادر ال ييرب مف الواقع سواء بالتديف المفرط (الدروشة) أو بأحبلـ اليقظة والتمني
المجنحة (الغيبيات) أكثر كثيراً مما يتصادـ معو ويتحداه  ،وىو مف ثـ مطيع بالضرورة  ،أكثر مما ىو
متمرد بالطبع  ،فإذا ما عجز عف تغيير الواقع فإنو في العادة أو في النياية يخضع لو ويرضخ لؤلمر الواقع
 ،إال أنو حينئذ قد يسخر منو لمتعويض والتنفيس
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مف ىنا تأتي شيرتو الداوية في السخرية ا لتعويضية والتعويض بالتعريض بالواقع دوف التعرض لو  ،وىو
بدوره التناقض الخفيؼ الذي أفضي بو في نظر البعض إلي الشخصية الفيموية  smartالتي تعوض عف
عجزىا العممي بالتذاكي المفرط  smartigواصطناع البلمباالة أو إدعاء الحمـ والتخفي وراء العقؿ والتعقؿ
 ،والنموذج المثا لي أو التقميدي في ذلؾ ىو عبلقة الفبلح المصري بالسمطة والحكومة  ،فيو يكرىيا
ويخشاىا منذ قاؿ الجبرتي (والمصري يكره الحكاـ في كؿ صورة حتي أدناىا) إلي أف حدد العقاد عبلقتو
بالحكومة كعبلقة عداوة مريبة  ،لكنو مع ذلؾ يقبؿ بيا وقد يتممقيا  ،إال أنو حتماً يسخر منيا ويتندر بيا
سراً وعمناً
ولقد يعود بنا ىذا السموؾ أو التصرؼ الواقعي إلي صفة االعتداؿ كنوع مف اإلفراط في العقؿ  ،إال أنو أدعي
وأفضي إلي السمبية كالنتج النيائي لكؿ الخصائص السابقة وكالحمقة األخيرة في سمسمتيا المترابطة
المتداعية  ،فالمحصمة النيائية لتمؾ المتوالية التنازلية مف التديف إلي المحافظة إلي االعتداؿ إلي الواقعية
إنما ىي منطقياً شخصية سمبية نوعاً أكثر منيا إيجابية جداً
فيو –المصري العادي أو المتوسط -في األعـ األغمب وفي أغمب اآلراء يتجنب الصداـ ويتحاشاه السيما
في المواقؼ العدائية وبالتالي يؤثر السبلمة عمي المواجية والسبلـ عمي الصراع - - - -
تمؾ في عجالة سريعة مقتضبة ولكنيا مركزة الخصائص الرئيسية الخمس التي تميز الشخصية المصرية
في أغمب اآلراء  ،واف جادؿ أو عدؿ البعض في بعضيا أو كميا بدرجات متفاوتة  ،ثـ اختمفوا أكثر في
تقييميا وتأويميا سمباً أو إيجاباً وقوة أو ضعفاً  ،بحيث سنجد دائماً في الحساب الختامي الرأي المضاد
والحكـ ونقيضو وفي النياية الصورة الوردية والصورة القاتمة
وعمي أي حاؿ كاف البد أحيا ًنا مف التعامؿ مع الشخصية المصرية بكؿ تمؾ الخصائص التي ذكرىا د جماؿ
حمداف مع مبل حظة عدـ وجود الضوابط واألصوؿ واألعراؼ التي تحدد كيؼ يتـ التعامؿ بيف الجميع  ،طب ًقا
لمكانة ووضع وتاريخ كؿ شخص ووظيفتو وقد أشرت إلييا عند الحديث عف وسط العمؿ الذي تركتو

إنت و ارءؾ إيو ؟
أعود مرة أخري لمحديث عف مشاكؿ الخروج لممعاش فمف المشاكؿ األخري التي قد تواجو المتقاعديف
عمي المقربيف مني مواعيد مع أشخاص ال أحب
مشكمة انعداـ الخصوصية إلي حد ما  ،حيث قد يفرض ّ
مقابمتيـ أو أعماؿ ال أحب ممارستيا ظ ًنا منيـ أف ىذا سيكوف مفيد لوقتي  ،متجاىميف رغباتي الخاصة ،
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فوقتي الخاص ممؾ لي وحدي اآلف  ،بعد أف كاف ممؾ لمعمؿ  ،فالمفروض أنني وحدي مف أقرر كيؼ
أقضيو ومع مف  ،وأشعر بالغضب عندما يقولوف لي العبارة أو السؤاؿ السخيؼ  :إنت وراءؾ إيو ؟
لقد قضيت عمري الميني كمو أجمس وأتكمـ مع أشخاص بسبب العمؿ فقط ألنني ال أحب بعضيـ  ،أليس
مف حقي اآلف أف أختار مع مف أتكمـ وماذا أفعؿ  ،وال أخفي عميؾ أنني أصبحت أكثر حساسية لكؿ كممة
وكؿ نظرة أو لفتة  ،فأنت إف لـ تجد فرصة لمعمؿ بعد المعاش لف يتركؾ أحد تمارس حياتؾ كما تحب
وسيتدخموف في كؿ تفاصيؿ حياتؾ وكأنؾ وأنت عمي المعاش لـ تعد مم ًكا لمعمؿ وأصبحت مم ًكا لمف حولؾ
باال ألف االندماج في العمؿ
ومف األمور التي تستجد عميؾ ىو شعورؾ بأوجاع وأمراض لـ تكف تمقي ليا ً
يجعمؾ تتجاىؿ الكثير مف األعراض التي قد تشعر بيا بؿ وقد تتعايش معيا وتعتاد عمي وجودىا  ،أما
عندما تخرج إلي المعاش فكؿ ألـ ووجع يمفت نظرؾ وتريد أف تعرؼ سببو فتدور في دوامة التحاليؿ
واإلشعة وتمكث فترات طويمة في انتظار الكشؼ في عيادات األطباء وتبحث عف الوصفات واألعشاب وأنواع
العطارة المختمفة  ،فإذا قررت أف تجمس عمي المقاىي والكافييات فسوؼ تخسر بعض النقود وقد يمومؾ
أىؿ بيتؾ ويوضحوف لؾ حاجتيـ وحاجة البيت ليذه النقود التي تيدرىا في كبلـ فارغ مف وجية نظرىـ ،
وقد يوضح لؾ أحدىـ أولويات اإلنفاؽ طب ًقا ليرـ الحاجات  ،والغريب والمدىش في نفس الوقت أنؾ كنت
تشتري الكثير مف المشتروات قبؿ المعاش دوف أف يعمؽ أحد عمييا  ،أما اآلف فتشعر أف مشترواتؾ مراقبة
مف أعيف الجميع ممف حولؾ  ،والخروج عمي المعاش ُيعتبر فرصة ببل شؾ لممارسة ىوايات كنت ال تجد

الوقت لممارستيا وقد تحتاج ىذه اليوايات بعض النقود لممارستيا فيؿ يميؽ بؾ أف تصرح بذلؾ لمف

فمثبل يمكف لمبعض زراعة بعض النباتات واإلعتناء بيا أو تربية
تعوليـ وىـ في أمس الحاجة ليذه النقود ً ،
أسماؾ وطيور الزينة أو الحماـ والحيوانات األليفة وىي كميا أمور تبعث عمي البيجة والسكينة وتدعوا إلي
التأمؿ في خمؽ ا﵀ سبحانو  ،وتيدئ األعصاب  ،كما يمكف اقتناء الكتب واالستمتاع بالقراءة  ،كما يمكف
زيارة المناطؽ األثرية  ،أما إذا قررت أف ترتاد المساجد بالسمت اإلسبلمي فقد تواجيؾ مواقؼ مف نوع آخر
أيضا بحد أبعد مف ذلؾ
وال ينبغي أف نمضي بيذه الفكرة ً
أما المعاش في الدوؿ المتقدمة فإف لو طقوس خاصة ويتـ اإلعداد لو مف فترة طويمة قبؿ حدوثو فمنيـ مف
خاصا ليقيـ فيو بعد التقاعد وقد يكوف منزؿ ريفي داخؿ مزرعة وتحيط بو األشجار والحيوانات
ُيجيز من ًزال
ً

مثبل أو الرياضات البحرية  ،وفي
المحببة لمشخص أو قد يكوف منزؿ عمي البحر لممارسة ىواية الصيد ً
الحالتيف يتـ تجييز ىذا المنزؿ بكؿ ما مف شأنو شغؿ وقت الفراغ واالستمتاع باالسترخاء  ،واستحضار
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الذكريات الممتعة  ،ومنيـ مف يدخر الماؿ ويقوـ بالسفر لمسياحة ومشاىدة األماكف التي كاف يحمـ برؤيتيا
ويتمني زيارتيا وكؿ ما سبؽ بالطبع يحتاج إلي أمواؿ كثيرة
نعود إلي مصرنا الحبيبة ونقوؿ  ،إذف أنت عمي المعاش في مصر  ،فيؿ ىناؾ مجاؿ ألف ترتاح وتستمتع
بما تبقي لؾ مف حياة وتعيش في ىدوء وسكينة ؟ أـ البد أف تبحث عف عمؿ آخر حتي تستطيع أف تستمر
في نفس مكانتؾ ووضعؾ بالنسبة لمف حولؾ  ،مع أنؾ إذا بحثت عف عمؿ ووجدتو بالفعؿ فسوؼ تزاحـ
أيضا يبحثوف عف فرصة العمؿ التي خطفتيا منيـ فيـ أولي وأحؽ بيا منؾ ببل شؾ
الشباب الذيف ىـ ً
في ؿ لـ تعد مصر جنة الشيوخ أو جنة كبار السف كما وصفيا عمماء الحممة الفرنسية في كتابيـ الشيير
وصؼ مصر عندما قارف أحدىـ بينيا وبيف فرنسا وأوروبا حيث كتب ما يمي  :إف المفكر يستطيع أف ينعي
عمي الشعوب األوروبية – التي تطورت صناعاتيا ومعارفيا لحد مذىؿ – ىذه البلمباالة الشديدة نحو
الشيخوخة ونستعير ىنا  ،حوؿ ىذا الموضوع  ،بعض االفكار التي وردت عمي لساف مؤلؼ كتاب رسائؿ
عف مصر  Lettres sur L’Egypteالذي انتقدنا بمرارة وأحيا ًنا تحامؿ صارـ  ،وترسـ أقوالو بدقة ذلؾ
الفرؽ الكائف بيف أفكار وعادات شعوب الشرؽ  ،وبي ف مثيبلتيا عند شعوب الغرب  ،بخصوص الشيخوخة
 :إف الشيخوخة عند كؿ الشعوب المتحضرة  ،حيث يعيش اإلنساف وسط عائمتو فترة أقؿ  ،ال تمقي مف
االحتراـ نفس ما تمقاه في مصر  ،بؿ إنيا تكاد تكوف في معظـ األحياف نقيصة  ،حيث ينبغي عمي ذي
الشعيرات البيضاء أف يصمت أماـ غرور الشباب ومباىاتو  ،وأف يمعب دور طفؿ حتي يمكف تحممو في
داخؿ نطاؽ العائمة  ،فما أف يحس اإلنساف عندنا بأف سنوات العمر قد بدأت تثقؿ كاىمو  ،حتي يري نفسو
ثقيبل عمي أولئؾ الذيف يدينوف بوجودىـ لو  ،يري نفسو وقد أنكر عميو حؽ الرعاية
عبئا ً
وقد أصبح ً
وأغمقت دونو الق موب  ،وترتجؼ مف برودة الوحدة روحو  ،أما المشاىد التي كنت أراىا ىنا في مصر قد
اضطرتني أف أقدـ لكـ النقيض المقابؿ  ،فينا في مصر  ،يبتسـ العجوز وىو يمقي االحتراـ  ،يبتسـ برغـ
وطأة وضعؼ ىذه الشيخوخة – ألحفاده وىـ يأتوف لمداعبتو  ،وينشرح صدره وىو يري أربعة أجياؿ تيرع
نحوه لتقدـ إليو ما تفرضو عمييا الشفقة الحنوف  ،فيتذوؽ بذلؾ بيجة الحياة حتي آخر لحظة مف لحظات
عمره  ،وفي واقع األمر فإف األوروبييف ال يمكنيـ أف يرضوا عف أنفسيـ بثقة واعجاب عندما يروف ىذا
االحتراـ الذي يبمغ مرتبة التقديس  ،فيؤالء الناس الذيف نطمؽ عمييـ ذلؾ النعت المقزز المرعب :
مثاال يجدر باالحتزاء  ،عمي أجمؿ الفضائؿ  ،فكؿ شئ
المتوحشوف البرابرة  ،يقدموف لنا في ىذا الخصوص ً
في كبار السف يفصح عف الميابة واألىمية  ،فإذا تكمموا أنصت الجميع لما يقولوف في احتراـ شديد ،
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ويترجـ العرب كممة ( Vieillardمسف-عجوز) ب كممة  :شيخ  ،وىو لقب شرؼ يوحي بمعني التشريؼ
وفضبل عف ذلؾ فإف الشرؽ – الذي نتفؽ
والسيادة  ،والكممة األولي في كؿ العائبلت المصرية لؤلكبر س ًنا ،
ً
مسرحا لمتقاليد األبوية القديمة  ،واذا كانت أوروبا ىي وطف الفنوف ومسرح
عمي أنو ميد الحضارات – كاف
ً
ممذات الشباب ومغامراتو  ،فإف الشرؽ  - ،ومصر بوجو خاص – ىو عمي نحو ما  ،جنة الشيوخ

وذلؾ التقديس لكبار السف الذي أشار إليو عمماء الحممة لو دوافع دينية مف منطمؽ بر الوالديف وكما ورد
في األثر ليس منا مف لـ يرحـ صغيرنا ويوقر كبيرنا  ،ولكف عمماء الحممة فسروا تمؾ السموكيات تفسير
حاليا  ،فمـ تعد مصر جنة لكبار السف وا﵀
كثيرا ً
آخر بعيد عف الديف  ،وعمي أي حاؿ لقد تغير الوضع ً
أيضا بطبيعة الحاؿ
أعمـ كما أعتقد أنيا ليست جنة لمشباب ً

ولؤلسؼ الشديد حارب الغرب أخبلقنا وثوابتنا التي كاف يحسدنا عمييا لتصبح أخبلقنا مثؿ أخبلقيـ  ،دوف
أف نصؿ إلي تقدميـ العممي  ،فكنا نتميز باألخبلؽ وىـ يتميزوف باإلنتاج فحرمونا الميزة الخاصة بنا دوف
أف يعطونا الميزة الخاصة بيـ  ،مف خبلؿ ما يبثونو لنا مف أفكار مسمومة في األعماؿ الفنية مف خبلؿ
القنوات الفضائية وشبكة االنترنت  ،فيـ يدعوننا ألف نحيا حياتيـ التي ال تخمو مف االنحرافات األخبلقية
دوف أف يمتقطونا مف التخمؼ وقد اقتنع الكثيروف أف الحياة عمي الطريقة الغربية ىي الحياة األفضؿ
ولؤلسؼ قد يؤدي ذلؾ إلي تدمير الشباب وتحويميـ إلي مسخ مشوه تافو ال يعرؼ أي ثوابت أو مبادئ وال
ييتـ إال بأتفو األمور ويجيؿ تماماً ىويتو وتراثو وتاريخو وتراه غزير المعمومات عميقيا في كؿ ما يختص
بكرة القدـ العالمية أو المحمية واألعماؿ الفنية المختمفة وتراه مع كؿ ىذا عبداً لشيواتو منجذباً إلي الغرب
الذي يذلو ويدمر أوطانو ويشعر بدونية وىزيمة نفسية بشعة عمي الدواـ أماـ الغرب معتقداً أف التغريب ىو
التحديث وىناؾ فرؽ كبير بيف التغريب والتحديث  ،فكما قاؿ أحد المؤرخيف عف ذلؾ  :الياباف وحدىا عرفت
الجواب الصحيح  :التحديث ال التغريب  ،ولكي يتحقؽ التحديث البد مف رفض التغريب  ،بؿ نزعـ أنو بقدر
اإلصرار والنجاح في رفض التغريب يكوف النجاح في تحقيؽ التحديث  ،تمسكت الياباف بدينيا  ،وتمسكت
بنظاميا الممكي  ،وبينما كاف يجري التحديث بأعمي معدؿ عرفتو دولة إلي النصؼ الثاني لمقرف العشريف ،
كاف الياباني محتفظاً بحياتو العائمية واالجتماعية وتقاليده وتراثو  ،يرتدي القفطاف (الكيمونو) والقبقاب ،
ويأكؿ عمي الطبمية بالعصي  ،محتقراً الجنس األبيض  ،مقتنعاً بإصرار متزايد أنو خير أمة عمي ظير
بل بأعياده القومية  ،ظؿ المسرح الياباني يقدـ روايات التراث وبنفس األسموب منذ قروف ،
األرض  ،محتف ً
وظمت المرأة في مكانيا التقميدي ودورىا األساسي وظمت عمي احتراميا لمزوج وخمع حذائو بيدييا  ،والياباف
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ىي البمد الشرقي الوحيد الذي لـ تظير فيو حركة تحرير المرأة لذلؾ أصبحت مجتمعاً حراً وحافظت عمي
استقبلليا  ،ألنيا عرفت أف المرأة ال تتحرر وحدىا  ،وأنو ال حرية المرأة وال لرجؿ في مجتمع ضعيؼ
متخمؼ فاقد االستقبلؿ  ،أو ميدد بفقده في أية لحظة  ،وبعكس ما ُبذؿ مف جيد في ببلدنا لتعميمنا

استخداـ الشوكة والسكيف أو آداب المائدة  ،لـ يحدث قط أف حاوؿ اليابانيوف األكؿ عمي الطريقة الغربية ،

فاألمة التي تُمقَّف أنيا بحاجة إلي أف تتعمـ آداب المائدة مف عدوىا ىي أمة فقدت احتراميا لنفسيا ،
ويستحيؿ أف تنجز أي تفوؽ  ،التحديث  :ىو امتبلؾ كؿ المعرفة التي يتفوؽ بيا الغرب  ،إنتاج كؿ
المعدات التي ينتجيا الغرب  ،وكؿ ما تحتاجو أمة مف األمـ لتحقيؽ ىذا التحديث ىو إرادة قومية  ،وتعبئة
بل  ،أو في طريؽ تحرير اإلرادة
ىذه اإلرادة وتوجيييا في طريؽ التصنيع أو التحديث إذا كاف البمد مستق ً
القومية عبر حرب التحرير الوطنية  ،التي يتـ التحديث خبلليا  ،لكف ُيشترط قبؿ ذلؾ أف تؤمف األمة بأف
تخمفيا ىو ظاىرة عارضة  ،وأف أصالتيا تمكنيا مف تجاوز ىذه المرحمة العارضة

أما التغريب  ،فيبدأ مف إقناع األمة الشرقية أنيا متخمفة في جوىرىا  ،متخمفة في تاريخيا وصميـ تكوينيا
 ،ومف ثَـ فبلبد مف انسبلخيا تماماً عف كؿ ما يربطيا بماضييا ويميز ذاتيا  ،واعادة تشكيؿ المجتمع عمي
الطراز الغربي مف ناحية العادات والمظاىر السموكية  ،مع إبقائو متخمفاً عاجزاً عف إنتاج سمع الغرب ،
عاجزاً عف اكتساب معرفة الغرب  ،فإذا ما اكتسب بعض أفراده ىذه المعرفة  ،يجدوف أنفسيـ غرباء
غرب ىو ذلؾ
الم َّ
عاطميف عف العمؿ في مجتمعيـ فيضطروف إلي النزوح إلي عالـ المتفوقيف  ،المجتمع ُ

المجتمع الذي تزدحـ طرقاتو بأفخر وأحدث السيارات المستوردة  ،وتضـ مدنو أفخـ دور عرض األفبلـ
المستوردة  ،ويرتدي أىمو أحدث المنسوجات المستوردة  ،وعمي أحدث الموضات الغربية  ،ويثرثر مثقفوه

في قاعات مكيفة بأجيزة  -مستوردة – في مشاكؿ المجتمع الغربي وآالمو  ،ويمؤلوف صفحات مف ورؽ
مستورد تطبع بحبر مستورد وبآالت مستوردة حوؿ قضايا -الغرب – عمي بعد خطوات مف كيوؼ مواطنييـ
حيث البمياريسيا والكوليرا وكؿ تراكمات التخمؼ  ،كأف التغريب ىو الطريؽ المضموف لخسارة معركة
التحديث  ،وكؿ الدوؿ التي تـ تغريبيا أو اختارت طريؽ التغريب وانشغمت في قضاياه  ،ظمت عمي تخمفيا ،
بؿ وأخطر مف ذلؾ أف التغريب يقضي عمي روح المقاومة في األمة الشرقية  ،فيجعؿ استعمارىا مف ِقبؿ
الدوؿ الغربية المتفوقة أسيؿ  ،وحكميا أيسر  ،ويجعؿ استغبلليا أعمؽ وأكبر عائداً وأقؿ كمفة ومخاطر ،
مف ىنا كاف اىتماـ الغرب بترويج فكرة التغريب بيف صفوفنا  ،فمنذ الحممة الفرنسية وىناؾ استثمارات
فكرية تيدؼ إلي إقناعنا بأنو ال تحديث إال بالتغريب
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أيضا بحد أبعد مف ذلؾ
وال ينبغي أف نمضي بيذه الفكرة ً

ىؿ تعرؼ أحد في المكاف الفبلني ؟ :
(ىؿ تعرؼ أحد في المكاف الفبلني ؟) ىذا السؤاؿ قد تسمعو بكثرة ىذه األياـ فتشعر أنؾ لف تتمكف مف
إنياء مصمحتؾ في أي مكاف إال إذا كنت تعرؼ أحد يعمؿ فيو ،كي يخدمؾ أو عمي األقؿ تعرؼ أحد
األشخاص الذيف ليـ عبلقة بيذا المكاف فبعض األشخاص قد يستخدـ وظيفتو في خدمة نفسو وأسرتو
وأقاربو ومعارفو فمف العيب جداً –كما يعتقد -أف يتوجو إليو قريب لو أو صديؽ وال يخدمو خدمو خاصة
تميؽ بالصداقة أو القرابة مع أنو مف المفروض أنو يجب أف يؤدي نفس الخدمة بنفس الجودة لمجميع ،
كما يحدث في المجتمعات بالدوؿ التي يصفونيا بالدوؿ المتقدمة  ،فيناؾ وا﵀ أعمـ ال تحتاج ألف تعرؼ
أحد في أي مكاف كي تنيي مصمحتؾ في أماف وسرعة  ،ولكف لؤلسؼ الشديد في بعض مجتمعات الدوؿ -
التي يصفونيا بالمتخمفة -تحتاج إلي عبلقاتؾ ومعارفؾ وذكاءؾ الفردي  ،الذي يجعمؾ تنيي جميعمصالحؾ دوف أف تشعر بالذؿ واإلىانة أو البطء وعدـ االىتماـ  ،كما أف ىذا النوع مف المجتمع قد يؤدي
إلي انتشار الرشاوي فيي البديؿ الوحيد لمعبلقات  ،فأنت إف لـ تتمكف مف تنفيذ خدمة مف مكاف عممؾ
لمشخص الذي ذىبت أنت لمكاف عممو كمصالح متبادلة تنتيي بجممة (أي خدمة يا باشا مف المكاف الذي
أعمؿ فيو ) إذا كنت ال تممؾ ذكاء فردي أو خدمات متبادلة فقد تحتاج لتخميص الموضوع بالرشوة أما إذا
لـ تكف تممؾ ماالً ففوت عمينا بكرة يا سيد ألف أوراقؾ غير كاممة  ،في حيف أنو قد يكوف ىناؾ مف ينيي
لنفسو ىذه المصمحة وليس فقط أوراقو غير كاممة بؿ إنو لـ يغادر منزلو أساساً وكؿ حاجة تخمص  ،ألنو
عمي عبلقة جيدة بمف في أيدييـ ىذه المصمحة
وبالمناسبة أنا ال ألوـ أحد عمي اإلطبلؽ إذا حصؿ عمي حقو باستخداـ العبلقات ولكف بشرط أف يكوف حقو
فعبل وليس حؽ شخص آخر  ،وأف يكوف ىذا ىو الطريؽ الوحيد لمحصوؿ عميو  ،فيي ثقافة عامة سائدة
ً
في بعض األوساط  ،وأحيا ًنا يفخر بيا بعض الناس فيي في نظرىـ جدعنة أو شيامة فكيؼ أكوف أعمؿ
في مكاف ما وأعز أحبابي وأصدقائي يتعثروف فيو ؟ ىذا ال يمكف حدوثو  ،وال نريد أف نبالغ ونقوؿ أف
العبلقات قد توقؼ القطار مثبلً في محطة ال يجب أف يقؼ فييا  ،بؿ مف الممكف أف يقؼ في مكاف ليس
فيو محطة أساساً  ،والمؤسؼ أف الذكاء الفردي قد يستغؿ فساد البعض وُيدخؿ بضائع إلي البمد ال تصمح

لبلستخداـ أو أدوية أو قطع غيار أو أغذية أو أي شئ ليس في صالح المجتمع  ،والعبلقات أو ما أسميو

الذكاء الفردي ويسميو بعض الناس (الواسطة)  ،قد ت عطي شيادات دراسية بؿ قد تصؿ إلي شيادات عميا
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لمف ال يستحقيا  ،وك ؿ واحد في مكانو باشا كبير والجميع في حاجة إليو  ،وعندما يذىب إلي مكاف آخر
أصبح في حاجة إلي مف في المكاف اآلخر  ،وعميو أف يقوـ بما يرضي الباشا اآلخر  ،وىنا قد نجد روح
االنتقاـ إلي حد ما تسود مثؿ ىذه المجتمعات التي أسمييا مجتمعات الغباء الجماعي  ،فكؿ منيـ ينتظر
اآلخريف عند حضورىـ إلي ممعبو ليشبع غروره ويرييـ سمطاتو وامكانياتو فيعذب المجتمع نفسو بنفسو
وعندما يخرج الشخص إلي المعاش في مثؿ تمؾ المجتمعات فمف يكوف لديو ما يقدمو لآلخريف مف وجية
نظرىـ بالطبع فيـ يعتبرونو غير ممسؾ بأي خدمات لتقديميا في مقابؿ خدمات أخري
أيضا في بعض األوساط ما يمكف أف نسميو بالشماعة االفتراضية
ومما لفت نظري ً
فإذا انتشر الفساد في مجتمع ما  ،يكوف لو ميزة رائعة لبعض الفاسديف  ،وال أريد أف أقوؿ لمعظـ أفراد
المجتمع فيذا العبث العاـ يصبح شماعة لجميع األخطاء ومبرر قوي ومقنع لكؿ مخالفة  ،فيناؾ مصطمح
يستخدمو البعض فيقوؿ ( الدنيا خربانة )  ،وما أكثر ما ُيستخدـ ىذا المصطمح لتبرير األخطاء  ،فإذا الـ

شخص شخص آخر عمي خطأ فادح ارتكبو يرد ع مي الفور أف (الدنيا خربانة) وىذا الخطأ ليس السبب
الوحيد في خرابيا فاألسباب كثيرة جداً وليس مف المعقوؿ أف يكوف ىذا الخطأ فقط ىو المسئوؿ عف كؿ ما
يحدث في الدنيا التي يراىا خربانة  ،بؿ يتمني البعض أف يظؿ ىذا العبث مستمر وىذا الخراب المزعوـ
مستمر كي ال يعمؿ بالشكؿ الصحيح فالجميع في نظره كذلؾ ولف تقؼ الدنيا عميو ىو فقط  ،فيا لو مف
مبرر ومخدر لمضمير إذا كاف ىناؾ ضمير حي مف األساس
فعندما يتخيؿ ذلؾ الشخص أف كؿ شئ في المجتمع يسير بشكؿ منضبط سيقوؿ بينو وبيف نفسو :
( يا لميوؿ )  ،فسوؼ يكوف عميو أف يؤدي عممو عمي أكمؿ وجو  ،ولف يمجأ إلي الطرؽ الممتوية لتحقيؽ
أىدافو كـ سيكوف ذلؾ شاقاً ومؤلماً  ،فاألفضؿ أف تظؿ الدنيا في نظره خربانة والشماعة جاىزة والضمير
في غيبوبة مريحة  ،بؿ الطريؼ أف في مثؿ ىذه المجتمعات التي تتسـ بالغباء الجماعي عندما يقوـ
أحدىـ بعممو كما ينبغي يصبح مثار لمسخرية والتيكـ مف اآلخريف ويقولوف أنو (عايش الدور) وكبلـ مف
ىذا القبيؿ فيـ يكرىوف مف يفضح مسمكيـ ويقطع الطريؽ عمي مبرراتيـ فالمناخ مف وجية نظرىـ ال
يصمح لمعمؿ ويريدونو ىكذا دائماً فكيؼ يعمؿ ىذا ا لشخص في ىذا المناخ  ،وقد قيؿ مف قبؿ أنو إذا أردت
أف تعمؿ فابحث عف الوسائؿ  ،واذا أردت أف ال تعمؿ فابحث عف المبررات
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وال يمكف أف نحكـ عمي شعب ما بأنو شعب غير أصيؿ وغير طيب إال عندما نعرؼ الظروؼ التي يمر بيا
والدوافع التي تجعؿ تصرفاتو تتسـ بصفات غير حميدة  ،فقد يكوف ىناؾ مف يدفعو دفعاً ليذا السموؾ دوف
رغبة منو  ،فتراه يتصرؼ كشعب أصيؿ ورائع عندما تختفي ىذه المؤثرات
والمصري ينجح بشكؿ منقطع النظير عندما يعمؿ خارج مصر  ،فيو يجد نفسو في مجتمعات تتسـ بالذكاء
الجماعي  ،وىو يحمؿ ذكاءه الفردي مف مصر فيتفوؽ تفوؽ يندىش لو الجميع  ،بؿ إف ىناؾ َمثؿ أفضؿ
مف ذلؾ ورد في كتاب موسوعة وصؼ مصر الذي قاـ بإعداده مجموعة مف عمماء الحممة الفرنسية وقد

وصفوا فيو مصر وصفاً دقيقاً وكاف سموؾ الشعب مف األمور التي قاموا بوصفيا وتحميميا تحميبلً عممياً بؿ
قاموا بتبرير بعض ىذه التصرفات في تمؾ الفترة مف تاريخ مصر مما يؤكد أف كؿ ظروؼ يمر بيا الشعب
تؤثر عمي تصرفاتو بشكؿ مختمؼ عف سموكو األصيؿ الطبيعي
ف مما كتبو عمماء الحممة الفرنسية في الجزء األوؿ مف كتاب وصؼ مصر عف عادات وتقاليد الشعب
المصري في ذلؾ الوقت  ( :يوجد في مصر  -شأنيا في ذلؾ شأف بقية بمداف الشرؽ  -خميط مضطرب
مف العادات والتقاليد  ،تعود إلي أصوؿ متنوعة  ،وتنتج عف أسباب كثيرة  ،وىؿ كاف يمكف لؤلمر أف يكوف
عمي نحو آخر في بمد يمكف القوؿ بأف كافة األمـ قد اختمطت فيو ؟
فالعادات إذف تتنوع بنفس الطريقة التي تشكمت بيا فئات السكاف  ،بمختمؼ أديانيـ وأصوليـ  ،وال يمكنؾ
أف تكشؼ ما يعتمؿ في نفس المصرييف عف طريؽ مبلمحيـ  ،فصورة الوجو ليست مرآة ألفكارىـ ،
فشكميـ الخارجي في كؿ ظروؼ حياتيـ يكاد يكوف ىو نفسو  ،إذ يحتفظوف في مبلمحيـ بنفس الحيدة
وعدـ التأثر  ،سواء حيف تأكميـ اليموـ أو يعضيـ الندـ أو كانوا في سعادة عارمة  ،وسواء كانت تحطميـ
تقمبات غير منتظرة أو كانت تنيشيـ الغيرة واألحقاد  ،أو يغموف في داخميـ مف الغضب  ،أو يتحرقوف
لبلنتقاـ  ،فميس ثمة مطمقاً فعؿ منعكس  :إحمرار في الوجو أو شحوب مفاجئ  ،يستطيع أف يشي بصراع
تمؾ العواطؼ العديدة التي تيزىـ  ،ويمكننا أف نمتمس أسباباً عديدة ليذا الجمود المذىؿ في المبلمح  ،قد
ال يكوف الطقس بعيداً عف ىذه الحالة  ،ومع ذلؾ فإف األسباب الرئيسية لذلؾ تكمف بالتأكيد في شكؿ
التربية  ،كما تعود في النياية إلي تعودىـ أف يكونوا عمي الدواـ عرضة لنزوات الطغاة الذيف يعـ ظمميـ
الببلد  ،ف في كؿ يوـ تنشأ أخطاء وبشاعات جديدة  ،تصبح الغفمة معيا بالنسبة لممصرييف – والشرقييف
عموماً – نوعاً مف الحيمة لمواجية ىذا العسؼ  ،فعندما ُيعاقب اإلنساف عمي حركة أو بسبب نظرة أو
أحياناً لمجرد االشتباه  ،كما لو كاف ارتكب جريمة  ،فإنو يصبح وقد اكتسب مقدرة عميقة عمي االستيعاب
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والتمثؿ بحيث تصبح ىذه األمور الجائرة حاالت عادية  ،لذا فبل ينبغي عمينا أف نبحث عف مصدر آخر
ألسباب ىذا النوع مف التسميـ المستعذب لؤللـ الذي يميز الشرقييف عمي وجو العموـ  ،فالشكاوي
والصيحات أمور ال فائدة منيا أماـ إرادة الطغاة  ،ويعرؼ المصري كيؼ يمشي وقد أغضبو األلـ  ،وبرغـ
ذلؾ فتحت ىذا القناع مف السمبية البادية عمي مبلمحيـ يكمف خياؿ ممتيب  ،وسوؼ يكوف مف الظمـ أف
ننكر عمييـ كؿ حساسية  ،فعادة الصمت تجعؿ أحاسيسيـ عمي العكس – وحيث يمكنيـ بذلؾ تركيزىا –
أكثر حدة ، -كما أنيا تعطي ألرواحيـ دفعات مف النشاط تجعميـ في بعض األحياف قادريف عمي اإلتياف
بأفعاؿ بالغة الجرأة  ،وفضبلً عمي ذلؾ فإف الف كر يكسب بعمؽ ما كاف يمكف أف يفقده لو كانت الروح
متوقدة  ،إف ممكة االنتباه  ،والقدرة عمي التذكر تذىب إلي أبعد مدي عند ىؤالء الناس الذيف نخاليـ
غارقيف في ببلدة مطمقة  ،إف كؿ شئ في ىذا الشعب يقدـ صورة مف التناقض الواضح مع عاداتنا نحف
األوروبييف  ،وىذا االختبل ؼ ببل جداؿ مف صنع الطقس ومف صنع األنظمة المدنية  ،كما أف غيبة القانوف
تكاد تشؿ مختمؼ ضروب الصناعة  ،ومف جية أخري يمكف القوؿ بأف كؿ فروع الصناعة ببل استثناء
فريسة لبلستبداد  ،وفي نفس الوقت فإف التجارة مزدىرة  ،وليس ذلؾ ألنيا تمقي تشجيعاً مف الحكومة ،
ولكف أل ف موقع مصر وثراء منتجاتيا يييئاف لمتجارة معيناً ال ينضب  ،وىذه الحرفة ىي المجاؿ الوحيد
الذي يمكف أف يعد المصري بمستقبؿ زاىر  ،فيي تقوده إلي الثروة في بعض األحياف  ،وىي – في ىذا
الصدد – الحسنة الوحيدة التي بقيت ليـ  ،حيث إف صفتيـ كمواطنيف قد أغمقت أماميـ طرؽ المجد
والمراكز الكبري في وطنيـ  ،انظروا إذف إلي أي حد تضاءؿ سكاف واحدة مف أجمؿ بقاع األرض تحت ىذه
السيطرة األجنبية غير المشروعة ؟ إف الكوارث التي تناؿ منيـ اليوـ سوؼ تظؿ تثقؿ عمييـ  ،طالما ظمت
بل
ىذه العصا الغميظة لمستغمييـ غير الجديريف تدور عمييـ  ،ولسوؼ يظؿ المصري عبداً بائساً سمبياً خام ً
تدور بو دوامات الشؾ دوف أف يفكر في وضعو المحزف  ،ولربما تكوف ببلدتو تمؾ ىبة مف القدر  ،إذ
بفضميا لف يعذبو عمي اإلطبلؽ ذلؾ اإلحساس باآلالـ والمخاطر التي تيدده ببل انقطاع )
وبالطبع كاف عمماء الحممة الفرنسية يقصدوف المماليؾ عندما يقولوف (السيطرة األجنبية غير المشروعة
يوما ما  ،وال
والعصا الغميظة لمستغمييـ غير الجديريف) أو كانوا يقصدوف أي نظاـ مستبد حكـ ىذا الشعب ً
ينبغي أف نمضي بيذه الفكرة بحد أبعد مف ذلؾ

ومعظـ ما كتبو المستشرقوف والرحالة األجانب يؤكد أف ىذا الشعب عظيـ رغـ أنؼ كؿ مف يحاوؿ أف يناؿ
مف سمعتو  ،وال أقوؿ كممة شعب عظيـ كما تقاؿ في المناسبات المختمفة عمي سبيؿ المجاممة  ،بؿ أقوليا
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بعد أف قرأت تاريخ ىذا الشعب بقدر المستطاع  ،لقد أطعـ ىذا الشعب شعوب كثيرة عمي مر التاريخ وكاف
جزء مف العديد مف اإلمبراطوريات والكيانات ا لعظمي بؿ أىـ جزء فييا ببل مبالغة أو تحيز  ،وتعرض
لظروؼ ومواقؼ تنوء بحمميا الجباؿ  ،وظؿ معدنو األصيؿ المعطاء الكريـ كالورد ينفح بالشذي حتي
بل
ألنوؼ سارقيو  ،وكـ قسي عميو الطغاة وكـ استغمو الظالموف وكـ سخر منو العابثوف وكؿ ىذا كاف كفي ً
بل
بأف يتحوؿ ىذا الشعب إلي مسخ مشوه ال قيمة لو وال يحمؿ أي مبادئ  ،ولكنو رغـ كؿ ىذا ظؿ أصي ً
كريماً صبوراً  ،وشعاره كاف دائماً (اصبر عمي جار السوء  ،يرحؿ أو تيجي مصيبة تأخذه )  ،وبمجرد أف
تزوؿ كؿ غمة عمي مر التاريخ يعود لطبيعتو السمحة المرحة الطيبة التي لـ تتغير أبداً  ،فيو دائماً يسخر
مف ظروفو ومشاكمو بؿ ويسخر حتي مف نفسو  ،ولكنو كالذىب الذي يعموه التراب  ،وكمما أزاليا تعمد
البعض أف يعيدىا مرة أخري  ،إف الذي يحب ىذا الشعب البد أف يأخذ بيده إلي الطريؽ الصحيح الذي ىو
جدير بو  ،ولنتأمؿ معاً كممات جي دي شابروؿ أحد عمماء الحممة الفرنسية الذيف قاموا بتحميؿ عميؽ
لشخصية اإلنساف المصري والتي وردت بالجزء األوؿ مف موسوعة وصؼ مصر ترجمة زىير الشايب حيث
كتب بالنص ما يمي  - - ( :وىذا يبرىف عمي ما سبؽ أف قمناه مف أف إصبلح مساوئ نظاـ الحكـ سوؼ
يؤدي – بسيولة فائقة – إلي أف يرد ليذا الشعب كؿ الفضائؿ التي فقدىا  ،بؿ التي ال يظنيا ىو نفسو
كامنة فيو  ،كما أف ذلؾ سوؼ يوقظ فيو كؿ مشاعر النبؿ واليمة  ،وعظمة الروح التي خنقتيا إلي حيف
تمؾ األنظمة الشيطانية التي يرزح تحت نيرىا  ،إذ تعمؿ ىذه األنظمة الخبيثة عمي تدمير أخبلقيات األفراد
بشكؿ محزف ) وال ينبغي أف نمضي بيذه الفكرة بحد أبعد مف ذلؾ

حب العزلة ومراقبة المجتمع
نعود لوصؼ الحياة بعد المعاش  ،حدثتؾ أف العمؿ قد ال يحتاج إلي ميارات إجتماعية لوجود ضوابط تحكـ
العبلقات بيف الزمبلء  ،وكنت أنا مف أكثر الناس حاجة ليذه الضوابط ألنني أفتقد لمكثير مف الميارات
اإلجتماعية  ،فأصابني ما يسمي بالرىاب اإلجتماعي( )social phobiaبعد خروجي لممعاش  ،وكاف
جدا رغـ سيولة ذلؾ بالنسبة لمكثيريف  ،وقد تسبب عدـ إجراء
الحديث في الياتؼ مف األمور التي تقمقني ً

مكالمات تميفونية في فقد العديد مف العبلقات بيني وبيف كثير مف الزمبلء السابقيف  ،كما أف عقد لقاءات

تعقيدا
معيـ أمر أكثر
ً
حتما بالنسبة لي أف أعتاد الوحدة والعزلة  ،وخاصة بعد أف أصابني والحمد ﵀ مرض جعمني ال
وكاف ً
أستطيع الخروج دوف مساعدة أحد  ،وبمرور الوقت أحببت العزلة والوحدة وتفرغت لمقراءة وتمخيص الكتب
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 ،وتصفح مواقع شبكة االنت رنت  ،وأصبحت شبكة اإلنترنت ىي كؿ ما يربطني بالعالـ الخارجي  ،وكاف
بالطبع يمكنني تحميؿ ما أحتاج إليو مف كتب مف العديد مف مواقع النشر اإللكتروني  ،ولكف ما أصابني
بالدىشة ىو خوفي مف التفاعؿ مع األصدقاء عمي مواقع التواصؿ اإلجتماعي  ،فالمفروض أنو أيسر مف
تميفونيا  ،ولكنني كنت أخشي أف أقوـ بالتعميؽ عمي منشور أحد األصدقاء فيقوـ بالرد
التفاعؿ المباشر
ً

فأضطر إلستكماؿ الحوار معو وىو ما كاف يقمقني رغـ سيولتو وال أقوؿ تفاىتو  ،وبالتالي كنت أكتفي

بإشارة إعجاب فقط دوف تعميؽ
ويوجد بالطبع عمي مواقع التواصؿ اإلجتماعي أشخاص ال أعرفيـ يرسموف لي طمبات صداقة وبمجرد قبوليا
يقوموف بإرساؿ رسائؿ لمتعارؼ أو الدردشة وىو ما جعمني ال أرد  ،بؿ وال حتي أقبؿ طمبات الصداقة إال
قميبل  ،أما عندما قررت إرساؿ بعض أعمالي الكتابية إلي دور النشر التي فتحت باب استقباؿ األعماؿ
ً
لمنشر  ،كانت بعض دور النشر تشترط وجود عدد كبير مف المتابعيف لمكاتب عمي مواقع التواصؿ
اإلجتماعي حتي تضمف تسويؽ كتبو  ،فاضطررت لمموافقة عمي العديد مف طمبات الصداقة
تعقيدا  ،حيث يصعب
وعندما يتحوؿ الرىاب اإلجتماعي ( )social phobiaإلي مرض يصبح الوضع أكثر
ً
تفسيره وشرحو لآلخريف  ،وم ف المؤكد أف معظـ الذيف لـ أتجاوب معيـ عمي منصات التواصؿ اإلجتماعي ،
تماما
أعتقدوا أنني شخص يفتقد لمذوؽ أو شخص متكبر ويتعالي عمييـ  ،مع أف األمر عمي خبلؼ ذلؾ ً

عمي أي حاؿ تأكد بالنسبة لي صعوبة وال أقوؿ استحالة تبرير عدـ الرد  ،فأنا ال أرد عمي أي رقـ تميفوف

غير مسجؿ عمي ىاتفي  ،وحتي لو كاف مسجؿ ولف أتمكف مف مجاراة الحوار فأتخوؼ مف الرد  ،وىو
وضع يدفع اآلخريف إلي الغضب بالطبع  ،فأنا مريض مرض يصعب شرحو  ،أو شخص متكبر  ،وىما
حالتيف ال ثالث ليما  ،فإما أف تختار الحالة األولي أو الثانية ولؾ كؿ العذر بالطبع بالنسبة لي وال ينبغي
أف نمضي بيذه الفكرة بحد أبعد مف ذلؾ
وأعتقد أف مف األمور التي قد يتقنيا –بقصد أو بدوف قصد  -مف خرج إلي المعاش مراقبة المجتمع
فضبل عف الخوؼ مف التعامؿ معو  ،فكأنو أصبح يعيش
ووصفو  ،بعد أف أصبح عنصر غير فاعؿ فيو
ً
وحيدا في برج عاجي بيف أفكاره وخواطره  ،كما قاؿ األديب الكبير األستاذ توفيؽ الحكيـ رحمو ا﵀ في كتابو
ً
الممتع (مف البرج العاجي)  ،حيث تحدث عف ما أسماه بتنيف الوحدة الذي يحرس البرج العاجي وداخمو

الخواطر الكثيرة فقاؿ في مقدمة كتابو ( :ما أطوؿ حديثنا الصامت في برجنا العاجي ىذا البرج الذي يحرسو
شيئا
"تنيف" الوحدة  ،وما أكثر تمؾ الخواطر التي تمر برؤوسنا أحيا ًنا كالطيور العابرة دوف أف نقتنص منيا ً
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 ،ىنا داخؿ ىذا اإلطار وبيف ىذا السياج سأحبس ما يقع منيا تحت ذاكرتي واف خواطري لكثيرة  ،ألف
أوقات عزلتي طويمة  ،وليس لي عمـ بمعب النرد وغيره مف وسائؿ ق تؿ الوقت  ،فالوقت عندي ىو الذي
يقتمني  ،ألني ال أعرؼ كيؼ أقتمو  ،شئ واحد كاف يمييني ويسرني  ،وقد كاف عندي بمثابة النرد
كثير مف أولئؾ الذيف كانوا يمعبوف معي ىذا
واألحاجي  ،ذلؾ ىو الجدؿ حوؿ فكرة مف األفكار  ،ولكـ أتعبت ًا
نيار بأكممو دوف أف أتبرـ  ،واف
الضرب مف الشطرنج في وقت مف األوقات  ،لقد كنت أضيع عمييـ ًا

رؤوسيـ لتكؿ فما أرحميـ وما أرحـ نفسي  ،إف حب التفكير لنقمة  ،آه لو عمـ الناس كيؼ يعيش األدباء

ورجاؿ الفكر )
عمي أي حاؿ بالنسبة لي كاف تأمؿ التاريخ واإلطبلع عمي الكتب التي تضمنت تحميؿ شخصية المصري
وشخصية مصر ككتب الدكتور جماؿ حمداف وغيره مف كبار المفكريف والعمماء والمؤرخيف كؿ ىذا كاف
أفضؿ الطرؽ لتقضية الوقت حيث أقوـ بتمخيص ما أقرأ
والكتابة بالنسبة لي ىي حوار مع شخص غير موجود  ،فالقارئ ال يممؾ أف يراجعني أثناء الكتابة أو حتي
أف يعمؽ عمي ما أكتبو  ،وقد ال ي ستمر في القراءة وىذا أقصي ما يمكنو فعمو  ،وبالتالي أنا أكتب دوف أف
أيضا األستاذ توفيؽ الحكيـ أف المشكمة ليست في التفكير فيو
أشعر بالرىاب اإلجتماعي  ،ولكف كما يقوؿ ً

يسير ولكف المشكمة في إقامة الفكرة لتصبح كائف يمكف الشعور بو  ،حيث كتب ما يمي  ( :واذا األعواـ

تُنفؽ في شئ آخر لـ يكف في الحساب  ،ىو البحث عف الجسـ الذي تحؿ فيو تمؾ األفكار اليائمة كاألرواح
 ،ىنا وضحت لعيني المعضمة  ،وفيمت أف التفكير في ذاتو يسير  ،ولكف العسير ىو أف أقيـ "الفكرة" عمي
نابضا يتحرؾ ويسير )
قدمييا كائ ًنا
ً
واذا كانت تمؾ معضمة لكاتب وأديب كبير في وزف األستاذ توفيؽ الحكيـ  ،فما بالؾ بشخص مثمي ليس
بأديب مف األساس  ،فأنا عمي أفضؿ األحواؿ مجرد باحث تاريخي حر  ،وأريد أف أسكف في برج عاجي
وأصؼ المجتمع  ،ولعمي سكنت فيو دوف إرادة مني  ،فقد دفعني إليو وأقامني فيو وحرسو ليس تنيف
الوحدة فقط -عمي حد تعبير األديب الكبير توفيؽ الحكيـ  ،ولكف تنيف الرىاب اإلجتماعي  ،وألنني لست
أديب فقد كاف األسيؿ بالنسبة لي ىو البحث عف الفكرة بعد أف تكوف قد سكنت بالفعؿ الجسـ المناسب ليا
 ،لذلؾ ستجد أعمالي التاريخية المنشورة عبارة عف عممية قص ولصؽ أو جمع وترتيب ػ وليس لي فييا
ونادر ما أقوـ بالتعميؽ عمي أي فقرة حتي ال أتدخؿ في
ًا
سوي جمؿ لمربط بيف الفقرات  ،أو التمييد ليا ،

فكرة مف نقمت عنو  ،فالذيف أنقؿ عنيـ مؤرخيف وأدباء كبار ال يصح أف أضع تعميؽ بعد كتاباتيـ فيـ
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قامات كبيرة ليا وزنيا واحتراميا وقد ُيفسد تعميقي الفكرة التي كتبوىا ولذلؾ كؿ ما أقوـ بو ىو اختيار الفقرة

وقصيا ثـ لصقيا في المكاف المناسب  ،ولتوضيح ما أعنيو سأذكر ىنا ما كتبتو بالنص في مقدمة أحد

أعمالي التاريخية التي تـ نشرىا حيث قمت  - ( :واذا كنت عزيزي القارئ مف الميتميف بقراءة كتب التاريخ
المصري فمف تجد أي جديد بالنسبة لؾ في ىذا الكتاب فكؿ ما فيو مف معمومات تاريخية قد تـ نشره مف
قبؿ في الكتب والمذكرات وعمي مواقع اإلنترنت وىي موجودة عمي العديد مف األرفؼ في المكتبات العامة
والخاصة  ،فيي لف تكوف أسرار تـ كشفيا بالنسبة لؾ
أما إذا لـ تكف قد قرأت تمؾ الكتب فسوؼ يساعدؾ ىذا الكتاب في تفيـ مجمؿ ما حدث في تمؾ الفترة
الميمة مف تاريخ مصر  ،ولذلؾ سوؼ أذكر ىنا في ىذه المقدمة ما تـ االستعانة بو مف كتب ومراجع
ومذكرات حتي تقرر بنفسؾ ما إف كنت ستتابع القراءة أـ ال حتي ال تعيد ما قمت باإلطبلع عميو مف قبؿ
فيكوف تكرار ممؿ بالنسبة لؾ أو قد يكوف تكرار محمود بالنسبة لقارئ آخر )
عمي أي حاؿ سوؼ أحاوؿ وصؼ المجتمع بنفس أسموب القص والمصؽ الذي اعتدت عميو  ،وسأبدأ
الوصؼ بما يمكف أف نسميو قبوؿ األكاذيب ورفض الحقائؽ  ،فاألكاذيب قد تكوف مريحة لمبعض والحقائؽ
متعبة ومرة  ،وسأختار فقرة مما كتبو األستاذ العقاد عف ذلؾ حيث قاؿ ( :طبيعة المصري موضع دراسات
كثيرة جنسية ونفسية واجتماعية وسياسية يقوـ كثير منيا عمي اإلشاعة والغرض وقميؿ منيا عمي التحقيؽ
واإلنصاؼ  ،وليس ذلؾ لغموض أو تعقيد فييا فإف ىذه الطبيعة واضحة سيمة ليس في األمـ العريقة كافة
بل لما أحاط بيا مف أقاويؿ األمـ المنافسة
–فيما نعتقد -أمة أوضح منيا وأسمس ولكنيا قد احتجبت طوي ً
ليا أو الموتورة منيا  ،وقد طاؿ عيد مصر بمراس المنافسيف والجيراف الموتوريف وطاؿ إعراضيا عما
يصمونيا بو ويفترونو عمييا  ،حتي وقر في األذىاف وأصبح التعرض لو بالتفنيد والتصحيح كالتعرض
لمحقائؽ المقررة والوقائع المكررة تبدو عميو شبية الغرض والمحاباة مف حيث ال تبدو عمي تمؾ األقاويؿ
المفتراة  ،ونحف نرجع إلي الصفات الكثيرة التي تواترت بيا أقاويؿ األمـ الناقمة أو األمـ الحاسدة
فنستعرضيا صفة صفة ونحاوؿ أف نجد في يا ما يقنع السامع أو ينفي عنو الشؾ والتردد فبل نجد بينيا
صفة واحدة تطرؽ األذىاف مف ناحية اإلقناع  ،وال نعجب لشئ عجبنا مف سرعة األكاذيب في النفاذ إلي
اآلذاف وسرعة األوىاـ بعد ذلؾ في االستقرار باألخبلد حتي إذا جاء دور التفنيد والتصحيح كاف العجب
األكبر أف تمؾ األخبلد التي استقبمت األوىاـ باإلذعاف واالستسبلـ تنقمب فجأة مف السبلسة واليوادة إلي
التصعب والتشدد في وجو الحقيقة  ،كأنما األوىاـ صديؽ مسالـ ينزؿ بيا نزوؿ النصير المأموف الجوانب
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المحمود العواقب  ،أما الحقيقة فيي عدو مياجـ يدؾ الحصوف ويبدؿ المعالـ وال يطرؽ العقوؿ أبداً دوف
أف تمتفت لو وتثور عميو  ،ورأس األكاذيب عمي الطبيعة المصرية أنيا طبيعة أمة ال تحكـ نفسيا بنفسيا
وال تباؿ غارة األجنبي عمييا  ،فمف مف أعداء المصرييف يشؾ في ىذه األكذوبة ؟ أو يكمؼ نفسو وىو
يقذفيـ بيا أف يضاىي بينيـ وبيف غيرىـ ليعمـ مقدار الش بو في ىذه الخمة بينيـ وبيف أبناء األمـ األخري
؟
بل عف النظر البعيد  ،فميس شأف
عمي أنيا كما قمنا رأس األكاذيب وأيسرىا تفنيداً عند النظر القريب فض ً
المصرييف في ىذه الخمة بمخالؼ لشأف األمـ كافة في العصور القديمة إذ ىي كميا مزيج مف غالب
ومغموب وأصبلء وغرباء  ،ال تدري مف أحقيـ بوصؼ الوطني ومف أحقيـ بوصؼ الدخيؿ  ،إذا مضي
عمييـ جيبلف أو بضعة أجياؿ  ،ولقد كانت ىذه األمـ جميعاً ال تبالي مف يحكميا مف أبناء الببلد أو غير
أبناء الببلد  ،ألنيا كانت منيوبة مظمومة عمي كمتا الحالتيف  ،وكانت تطيؽ الحاكـ حتي يجاوز بيا حد
بل قبؿ أف تخترع الديمقراطية أو الفكرة
الطاقة فتثور عميو وتمالئ أعداءه  - - -وقد أبطأت اإلنسانية طوي ً
الوطنية  ،وقد أصيبت جميع األمـ بما أصيب بو المصريوف مف جراء ىذا اإلبطاء الذي ال ذنب فيو عمي
أحد)
ولعؿ أىـ ما كنت أقصد نقمو مما سبؽ ىو قوؿ العقاد ( :وال نعجب لش ئ عجبنا مف سرعة األكاذيب في
النفاذ إلي اآلذاف وسرعة األوىاـ بعد ذلؾ في االستقرار باألخبلد حتي إذا جاء دور التفنيد والتصحيح كاف
العجب األكبر أف تمؾ األخبلد التي استقبمت األوىاـ باإلذعاف واالستسبلـ تنقمب فجأة مف السبلسة واليوادة
إلي التصعب والتشدد في وجو الحقيقة)
فعندما أتابع ما يدور مف حوارات وتعميقات عمي منصات التواصؿ اإلجتماعي –دوف أف أتدخؿ بالطبع -أجد
أف ىناؾ مف يرتاح لتصديؽ أكاذيب معينة ويرفض الحقائؽ الواضحة كالشمس في وضح النيار وقد سبؽ
أف قاؿ المتنبي :
ِ
وَليس ي ِ
ص ُّح في األ ِ
حتاج ال َنيار إِلى َد ِ
ليؿ
َفياـ َ
يء إِذا ا َ
َ َ َ
ش ٌ
ُ

وكنت قد تعممت منذ الصغر أف اختبلؼ الرأي ال يفسد لمود قضية  ،والقوؿ المأثور عف اإلماـ الشافعي
اب )
أي َغيري َخطأ َيحتَ ِم ُؿ َّ
اب َيحتَ ِم ُؿ َ
الصو َ
صو ٌ
الخطأ ،ور ُ
رحمو ا﵀ ( :رأيي َ
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حاليا فيو إحتكار البعض لمحقيقة وتسفيو آراء اآلخريف بؿ أحيا ًنا أشعر أف المعادلة بيف
أما ما أالحظو ً
المختمفيف في الرأي تكاد تكوف صفرية  ،وخاصة إذا دخؿ اليوي في الموضوع  ،وال ينبغي أف نمضي بيذه

الفكرة بحد أبعد مف ذلؾ

خفة ظؿ المصرييف عبر التاريخ
ولست في حاجة كي أتواجد بالمعاش في برج عاجي كي أالحظ ظاىرة خفة الظؿ التي يتسـ بيا الشعب
المصري بشكؿ يكاد يكوف منقطع النظير  ،وىي ظاىرة قديمة يمكف مبلحظتيا مف خبلؿ استعراض تاريخ
عرض بالحاكـ وال
مصر وكيؼ كاف المصريوف يسخروف مف حكاميـ  ،فالمصري كما يقوؿ د جماؿ حمداف ُي ّ
فمثبل تُعتبر فترة حكـ
يتعرض لو  ،ويمكف أف نذكر بعض األمثمة مف التاريخ حتي نوضح المعني ،
ً

الفاطمييف لمصر مف أبرز الفترات التاريخية التي قاـ فييا المصريوف بالسخرية مف الحكاـ  ،وكما ىو
تاريخيا تولي الفاطميوف حكـ مصر مف سنة  ٜٜٙـ إلي سنة ٔ ٔٔٚـ أي حوالي ٕٕٓ سنة
معرووؼ
ً
وىـ مف الشيعة اإلسماعيمية  ،وأسسوا عاصمة جديدة لمصر بؿ لمخبلفة الفاطمية كميا وىي مدينة القاىرة

وسيطروا لفترة كبيرة عمي معظـ أنحاء األمة اإلسبلمية مثؿ شماؿ أفريقيا والشاـ والحجاز واليمف  ،وتولي
القائد جوىر الصقمي حكـ مصر وأعدىا الستقباؿ المعز لديف ا﵀ ويعتبر جوىر الصقمي أوؿ حاكـ لمصر
في عصر ىذه الدولة وحتي حضور المعز لديف ا﵀ أبو تميـ " معد " في رمضاف سنة ٕ ٖٙىػ  /يونيو
ٖ ٜٚـ وتوفي المعز سنة ٘ ٜٚـ وخمفو ابنو العزيز لديف ا﵀ " نزار " أبو منصور إلي أف توفي سنة
 ٜٜٙـ وجاء بعده ابنو الحاكـ بأمر ا﵀ المنصور أبو عمي إلي أف قُ ِتؿ سنة ٕٓٓٔ ـ ثـ توالي الخمفاء
الفاطمييف إلي أف انتيت دولتيـ عمي يد السمطاف صبلح الديف األيوبي في عيد الخميفة العاضد آخر خميفة
فاطمي
الممؾ والخبلفة  ،وبمغت أياـ الفاطمييف مف
وقد لبثت القاىرة منذ قياـ الدولة الفاطمية في مصر عاصمة ُ
الضخامة والرونؽ والبياء مبمغاً عظيماً بؿ إنو لـ يمض نصؼ قرف فقط عمي قياـ القاىرة المعزية حتي

كانت بقصورىا ومرافقيا تكوف مدينة مف أعظـ مدف اإلسبلـ وكانت القصور الفاطمية قد نمت وبمغت منذ
أوائؿ القرف الخامس اليجري منتيي الضخامة والبذخ وكاف القصر ا لخميفي الكبير أو القصر الشرقي يقع
في وسط المدينة في منطقة خالية وأمامو مف الناحية الغربية يقع القصر الغربي أو القصر الصغير وىو
الذي أنشأه الخميفة العزيز با﵀ وخصص فيما بعد إلقامة ابنتو األميرة ست الممؾ  ،وبيف الصرحيف ميداف
شاسع ىو ميداف بيف القصريف الشيير  ،أما أسباب سخرية الشعب المصري مف الحكاـ الفاطمييف فترجع
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لكونيـ أعتقدوا بعصمة خمفائيـ وأعمنوا نسبيـ إلي السيدة فاطمة الزىراء رضي ا﵀ عنيا ولكف لـ يصدؽ
الكثيروف ىذا الزعـ بؿ أكد البعض أف نسبيـ يعود إلي شخص اسمو عبيد ا﵀ وسموىـ بنو عبيد ولسنا
ىنا بصدد إثب ات أو نفي ذلؾ النسب فأفعاليـ تكفي لمحكـ عمييـ ال نسبيـ  ،أما ما يعنينا ىو كيؼ تناوؿ
المصريوف ىذا الموقؼ وسخروا منو باألدوات والطرؽ التي كانت متاحة في ذلؾ الوقت  ،وقد أثار موضوع
نسب بني عبيد إلي البيت العموي الكثير مف الجدؿ في أوساط األمة اإلسبلمية حتي أف المعز لديف ا﵀
عندما سألو أعياف مصر عف نسبو ( - -وضع المعز يده عمي مقبض سيفو وجذبو مف جرابو إلي النصؼ
وقاؿ ىذا " نسبي " ثـ مد يده األخري بمقدار مف الذىب ونثره عمييـ وقاؿ ىذا " حسبي " فأجابوه جميعاً
بالسمع والطاعة  - - -ثـ ذكر ابف خمكاف أف المصرييف اعتبروا ىذا التصرؼ فراراً مف الجواب ألنو
مدخوؿ في نسبو  )- -والمقصود ىنا أف الحسب والنسب ىما القوة والماؿ ومف يمتمؾ القوة والماؿ يمتمؾ
السمطة ثـ اتخذ البعض ىذا الموقؼ كمثؿ حيث يقولوف (سيؼ المعز وذىبو) والطريؼ أيضاً في ىذا
الموضوع أف الخميفة الفاطمي أرسؿ كتاباً إل ي صاحب األندلس األموي يسبو فيو وييجوه فرد عميو يقوؿ (
 أما بعد فقد عرفتنا فيجوتنا ولو عرفناؾ ألجبناؾ )- -وأعتقد أف ىذا الرد بالتأكيد أسوأ مف السب واليجاء ألنو يعني أف الخميفة الفاطمي ال يعرؼ أصمو أحد
حتي يرد عميو وطبعاً صاحب األندلس أموي قريشي ويعرؼ أصوؿ قبيمة قريش جيداً بجميع فروعيا
العباسية والعموية واألموية وغيرىا مف البطوف
وكذلؾ أكد العباسيوف في بغداد أف بني عبيد ال ينتموف بأي صمة مف الصبلت إلي آؿ البيت وأف لقب
الفاطميوف ال يصح إطبلقو عمييـ بؿ إف ىناؾ وثيقة تـ كتابتيا في بغداد أثناء حكـ الحاكـ بأمر ا﵀
الفاطمي في مصر وتؤكد ىذه الوثيقة عدـ انتماء الحاكـ وأجداده إلي البيت العموي والطريؼ أف مف بيف
الذيف وقعوا عمي ىذه الوثيقة أشخاص عمويوف بالفعؿ  ،ولكف دعنا مف أصؿ المعز ونسبو وحسبو
ولنتحدث عف " تعامؿ المصريوف مع حكاميـ الجدد عمي أساس السخرية مع عدـ المواجية فمـ يصدقوا
بالطبع أف ىؤالء األئمة معصوميف ولدييـ إمكانيات خاصة ويعمموف الغيب وسأذكر ىنا موقفيف يوضحاف
أسموب تعامؿ المصريوف مع الخمفاء الشيعة فمثبلً صعد أحد خمفاء الشيعة مرة عمي المنبر فوجد بطاقة "
ورقة " مكتوب فييا أبيات مف الشعر :
الجامع
إنا سمعنا نسباً منكراً ُ - - -يتمي عمي المنبر في
ِ
ابع
إف كنت فيما تدعي صادقاً  - -فاذكر أباً بعد األب الر ِ
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اسع
أو فدع األنساب مستورةً  - -وادخؿ بنا في النسب الو ِ
وىذا يدؿ عمي أف المصرييف لـ يتمكنوا مف مواجية الفاطمييف ولكنيـ كانوا يسخروف منيـ ومف عقيدتيـ
ويتركوف ىذه األوراؽ التي تحمؿ آراء ساخرة
وبالرغـ مف أف الفاطمييف كانوا يتسموف بالتسامح الديني مع باقي المذاىب بؿ وباقي األدياف إال أف
المصرييف ( - -لـ يقبموا فكرة تقديس األئمة وعصمة اإلماـ وىي الفكرة التي كانت تضفي نوعاً مف
القدسية اإلليية رفضيا المصريوف مف قبؿ فيما يتعمؽ بألوىية فرعوف أو األباطرة الروماف فيما بعد  ،وكاف
المصريوف يسخروف كثيراً مف ىذا الجانب في المذىب الشيعي فعمي سبيؿ المثاؿ صعد الخميفة العزيز با﵀

ذات جمعة فوجد ورقة-بطاقةُ -ك ِتب فييا

بالظمـ والجور قد رضينا  - - -وليس بالكفر والحماقة
إف كنت أُعطيت عمـ غيب  - -فقؿ لنا مف كاتب البطاقة
ىذا بالنسبة لمعصر الفاطمي أما ألمثمة السخرية في العصر الحديث والمعاصر فيمكف أف نذكر مثؿ يتعمؽ
بالسخرية مف أحد كبار رؤساء الحكومة في العصر الممكي وىي أحمد زيور باشا  ،الذي كاف يستعيف بو
الممؾ فؤاد لينقمب عمي الحياة الدستورية فإف ىذا الرجؿ كاف مستعد دائماً لتولي الوزارة وحؿ البرلماف
وتنفيذ رغبات اإلنجميز والقصر  ،إنو البديؿ الجاىز ألي إنقبلب عمي الدستور  ،فكؿ ما عميؾ ىو أف تطيح
بالحكومة الشرعية المنتخبة وتأتي بزيور باشا وسيتكفؿ بالباقي فيو ال يرفض أي طمب أبداً لمبرنيطة عمي
حد تعبير عبد العزيز البشري عندما كتب عنو في مقالو األسبوعي بعنواف في المرآة  ،والطريؼ أف كؿ ما
كتبو البشري في مرآتو تـ نشره في كتاب يحمؿ نفس اإلسـ  ،وقد كاف زيور بديناً إلي حد ما وىذا ال يعيبو
بالطبع كإنساف ولكف الذي يعيبو ىو التعاوف مع فؤاد واإلنجميز ضد الديمقراطية
واليؾ ما كتبو عنو البشري في مرآتو :
(أما شكمو الخارجي وأوضاعو اليندسية ورسـ قطاعاتو ومساقطو األفقية فذلؾ كمو يحتاج في وصفو
وضبط مساحاتو إلي فف دقيؽ وىندسة بارعة  ،والواقع أف زيور باشا رجؿ –إذا صح ىذا التعبير -يمتاز
عف سائر الناس في كؿ شئ  ،ولست أ عني بامتيازه في شكمو الميوؿ طولو وال عرضو وال بعد مداه  ،فإف
بل واحداً  ،أما صاحبنا فإذا اطمعت
في الناس مف ىـ أبدف منو وأبعد طوالً وأوفر لحماً  ،إال أف لكؿ منيـ ىيك ً
عميو أدركت ألوؿ وىمة أنو مؤلؼ مف عدة مخموقات ال تدري كيؼ اتصمت وال كيؼ تعمؽ بعضيا ببعض ،
وا نؾ لتري بينيا الثابت وبينيا المختمج  ،ومنيا ما يدور حوؿ نفسو  ،ومنيا ما يدور حوؿ غيره وفييا
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المتيبس المتحجر وفييا المسترخي المترىؿ  - - - ،وانؾ لتجد ناساً يصفوف زيور بالدىاء وسعة الحيمة
بينما تري آخريف ينعتونو بالبساطة وقد يتدلوف بو إلي حد الغفمة  ،كما تجد خمقاً يتحدثوف بارتفاع خمقو
وتنزىو عف النقائص  ،إذ غيرىـ ينحطوف بو إلي ما ال تجاوره مكرمة  ،وال يسكف إليو خمؽ محمود  ،كذلؾ
زيور عند الناس مجموعة متباينة متناقضة متشاكسة  - - -واذا كاف ىذا مما ال يمكف في الطبيعة أف
بل واحداً  - - ،فإذا أدىشؾ التبايف في أخبلقو –
يستقيـ لرجؿ واحد فقد غمط الناس إذ حسبوا زيور رج ً
فذلؾ أف ىذا الجرـ العظيـ مؤلؼ في الحقيقة مف عدة مناطؽ لكؿ منيا شكمو وطبعو وتصوره وحظو مف
التربية والتيذيب  - - ،والظاىر أف زيور باشا برغـ حرصو عمي كؿ ىذه الممتمكات الواسعة عاجز تماـ
العجز عف إدارتيا وتول ييا بالمراقبة واإلشراؼ  ،وما دامت اإلدارة المركزيو فيو قد فشمت كؿ ىذا الفشؿ ،
فأحري بو أف يبادر فيعمف إعطاء كؿ منيا الحكـ الذاتي عمي أف تعمؿ مستقمة بنفسيا عمي التدرج في
سبيؿ الرقي والكماؿ  - - - ،تمؾ بعض آثار ىؤالء الذيف يدعونيـ زيور باشا فإذا تمثموا شخصاً وبدوا
بل واحداً فذلؾ مصداؽ قوؿ أبي نواس  :ليس عمي ا﵀ بمستكثر أف يجمع العالـ في واحد
لمعيوف رج ً
واف أىؿ مصر ليأخذوف زيور باشا كمو بما ال يحصي مف الجرائـ عمي القضية الوطنية  ،وانيـ ليعدوف
عميو سفيو في أمواؿ الدولة واستيتاره بمصالحيا  ،وانيـ ليحسبوف عميو إيثاره األىؿ واألقربيف واألصحاب
والمحبيف وذوي أرحاميـ بمناصب الدولة ومنافعيا  ،وقد يكوف لمجمس النواب مع ىؤالء الرجؿ شأف إذا
أقبؿ يوـ الحساب  ،واف ظمماً أف يؤخذ البرئ بجريرة اآلثـ  ،فقد يكوف الذي اقترؼ كؿ ىذه اآلثاـ كوع زيور
باشا األيسر  ،أو القسـ األسفؿ مف لغده أو المنطقة الوسطي مف فخذه اليمني  ،أو غيرىا مف تمؾ الكائنات
التي تجمعت في ىيكمو العظيـ  - -إف الحؽ والعدؿ ليقضياف أف يؤلؼ مجمس النواب إف شاء ا﵀ لجنة
تقوـ بعمؿ التحقيؽ في جسـ صاحب الدولة فتسأؿ أعضاءه عضوا عضوا وتحقؽ مع أشبلئو شموا شموا
حتي يفرؽ منيا بيف المحسف والمسئ  - -ولعؿ العضو الوحيد المقطوع ببراءتو مف كؿ ما اُرتكب مف
اآلثاـ ىو مخ زيور باشا  ،فما أحسبو شارؾ وال دخؿ في شئ مف كؿ ما حصؿ  - - - -وفي –زيور
باشا -صفة جامعة ىي شدة احترامو لمبرنيطة وعممو عمي إرضائيا بكؿ الوسائؿ فما ُع ِرؼ أف زيور رد في

حياتو طمباً لبرنيطة ميما كاف حامميا في الناس)

وعمي ذكر الممؾ فؤاد يمكف أف نذكر ىنا النقد الساخر الذي كاف ينشده شاعر الشعب في ذلؾ الوقت بيرـ
التونسي فمو العديد مف القصائد التي ييجو فييا الممؾ فؤاد منذ اليوـ األوؿ لتوليو السمطة
ولما عدمنا بمصر المموؾ جابوؾ االنجميز يا فؤاد قعدوؾ
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تمثؿ عمى العرش دور المموؾ وفيف يمقوا مجرـ نظيرؾ ودوف
وخموؾ تخالط بنات الببلد عمى شرط تقطع رقاب العباد
وتنسى زماف وقفتؾ يا فؤاد عمى البنؾ تشحت شوية زتوف
بذلنا ولسة بنبذؿ نفوس وقمنا عسى ا﵀ يزوؿ الكابوس
ما نابنا إال عرشؾ يا تيس التيوس ال مصر استقمت وال يحزنوف
أيضا عف اىتماـ الممؾ بأحياء األجانب واىمالو ألحياء المصرييف
ومما قالو ً
وحوؿ منازؿ الغرباء عنا غرست الورد ثـ الياسمينا
وأخضمت الغصوف ليـ سماء وميدت الرخاـ الجذع حينا
وما قرموا لمحـ الطير حتي منحتيـ األوز العائمينا
تفجر تحت أرجميـ عيونا وتفقأ وسط أعيننا عيونا
وترضي عنيمو وتصد عنا وقد سخطوا ونحف الشاكرونا
فمر بيا عمينا كؿ عاـ بحي األشقياء البائسينا
تري الوحبلت جاثم َة وفييا بنات قد تعممف العجينا
إذا كنت الطبيب ونحف ومرضي فأوص الناس خيراَ بالبنينا
أيضا عمي االنترنت  ،ألف العالـ
ونعود إلي البرج العاجي لنرصد ظواىر أخري  ،فمما الحظتو ورصدتو ً

االفتراضي عمي االنترنت فقط ىو الذي يمكنني مراقبتو وليس المجتمع الحقيقي لؤلسباب التي ذكرتيا ،
الميـ أنني الحظت لؤلسؼ الشديد ىذه األياـ عمي منصات التواصؿ اإلجتماعي انتشار صفحات تنشر
منشورات تزيد مف االختبلفات في اآلراء بؿ وتشجعيا بأف تنصحؾ باالبتعاد عف المخالفيف لؾ وتجعمؾ

حاليا
تشعر أنؾ الوحيد الذي عمي صواب وأف اآلخريف ليسوا كذلؾ  ،وتستعيف تمؾ الصفحات بما يسمونو ً
بالكوميكس وىي تعتبر تطور لمرموز

فقد حدثتؾ عف استبداؿ المغة بالرموز في الكتابة كي يعبر بيا الشخص عما يشعر بو دوف الحاجة
الستخداـ واختيار الكممات المناسبة رغـ أف لغتنا ثرية بكؿ ما نحتاج إليو مف تعبيرات  ،ثـ تطور األمر وتـ
أيضا بصور لممثميف مف أعماؿ فنية لمتعبير عف الشعور المطموب التعبير بو  ،وبالطبع
استبداؿ الرموز ً

ستجد كؿ التعبيرات موجودة في األعماؿ الفنية مف مسرحيات وأفبلـ وتمثيميات  ،فالممثؿ بطبيعة الحاؿ

تقريبا ،
يمكنو أف يظير بالحالة التي يحتميا عميو المؤلؼ والمخرج  ،وبالتالي ستجد صور لكؿ الحاالت
ً
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فتجد صورة ممثؿ أو أكثر يضحؾ ضحؾ ىستيري أو يبتسـ في أسي أو سخرية  ،كما ستجد وجوه غاضبة
ووجوه حزينة ووجوه تعبر عف البؤس واإلحباط واليأس  ،وما إلي ذلؾ مف مشاعر إنسانية  ،وكؿ ما عميؾ
ىو أف تضع الكبلـ الذي يناسب المشيد  ،وذلؾ الكبلـ ال تحتاج فيو لمتعبير فالصورة ستقوـ بذلؾ بالطبع ،
مثبل الموقؼ الذي أغضبؾ ومعو صورة لممثؿ غاضب أو تكتب الموقؼ الذي أحزنؾ ومعو صورة
فتكتب ً
لممثؿ في مشيد درامي حزيف وىكذا
وقد قمت بالبحث عف تمؾ الظاىرة عمي االنترنت فوجدت مف كتب عنيا في أحد المواقع تحت عنواف (مف
غيرت «السوشياؿ ميديا» السخرية في مصر؟)  :تمقّفت مواقع التواصؿ
«الكوميكس» إلى «ميمز» ...كيؼ ّ

االجتماعي صور «الكوميكس» أو «ميمز» بقوة ،حتى باتت ديواناً جديداً لممصرييف ،وجدوا فييا متنفساً

ليـ بعيداً عف ضغوط الحياة اليومية ،مف خبلؿ تداوؿ ىذه الصور فيما بينيـ .وأصبحت ىذه المواقع
مسرحاً حراً لمشاىير ىذا النوع مف الفف ،ينشروف في صفحاتو صوراً مستوحاة مف أفبلـ كوميدية أو
تصريحات إلحدى الشخصيات العامة ،والتعميؽ عمييا في قالب كوميدي .بينما ابتكر بعضيـ شخصيات
كارتونية طريفة  ،لعمؿ إسقاطات معينة تحشد الرأي العاـ ضد بعض الق اررات والقضايا.
مع وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،استطاعت رسوـ «الكوميكس» إيجاد حيز ليا في العالـ الرقمي بحمة
جديدة ،وتحت مسمى «الميمز» .كما استطاعت تحطيـ قيمتيا الفنية الحقيقية ،مف رواية األحداث بشكؿ
كادرات متتابعة توصؿ رسالة معينة ،إلى كونيا مجرد رسوـ وصور ساخرة تحقؽ أرقاماً غير مسبوقة في
نسب مشاىدتيا
يقوؿ الفناف ميشيؿ معموؼ لػ«الشرؽ األوسط» (« :الكوميكس) ىو فف القصة المصورة التي يرسميا فناف
لسرد أحداث مترابطة في كادرات متتابعة مف الصور ،تدور حوؿ أحداث سياسية أو اجتماعية ،أو تكوف
قصة خيالية مف نسج المؤلؼ ،وتقدـ شخصيات القصة بأنماط مختمفة مف أساليب الرسـ والتمويف حسب
المدرسة الفنية لكؿ فناف» .ويوضح « :ييدؼ ىذا الفف إلى توصيؿ رسالة سامية لتنوير الشعوب وتعميـ
شر ،ولكف حالياً
النشء قيـ الحؽ والعدؿ والخير والجماؿ ،مف خبلؿ تجسيد صور ألبطاؿ ييزموف قوى ال ّ
أصبح معظميا بغرض الترفيو واإلضحاؾ فقط ،وىو القالب المنتشر بكثرة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي».
اقتصر فف «الكوميكس» سابقاً في العالـ العربي عمى قصص األطفاؿ ،مثؿ« :ميكي» ،و«سمير» ،وكانت
بدايتو الحقيقية في مصر ،عندما أصدر وزير المعارؼ عمي مبارؾ ،مجمة «روضة المدارس» عاـ ٓٔٛٚ
برئاسة رفاعة الطيطاوي ،التي نشرت القصص المصورة ألطفاؿ المدارس ،وكانت تميؿ إلى الطابع
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اإلرشادي .ثـ انتشرت المجبلت المصورة عربياً ،ومف أىميا« :دنيا األحداث» في لبناف ،و«أسامة» في
سوريا ،و«المزمار» في العراؽ.
حديثاً انتقؿ فف «الكوميكس» مف المجبلت إلى صفحات مواقع التواصؿ االجتماعي ،ليعرؼ باسـ «الميمز »،
أما مفيوـ ىذا المصطمح اإللكتروني فيو عبارة عف صور مركبة تحمؿ تعميقاً قصيراً وساخراً ،يحدد الفكرة
ّ
المراد إيصاليا ،وأوؿ انتشار عالمي لو كاف عمى «فيسبوؾ» ،لتقديـ النكات ،وخصوصاً تمؾ التي تتناوؿ

المشاىير ،سواء في الفف أو السياسة أو غيرىما .مع بداية عاـ ٕٔٔٓ بات ىذا النوع مف التعبير مبلصقاً
لمحراؾ الذي انطمؽ في الشارع العربي ،خصوصاً في تونس ومصر ،حيث أصبحت وسائؿ التعبير البديمة
لئلعبلـ التقميدي الوسيمة الوحيدة أماـ الشباب لتقديـ أفكارىـ.
مف جيتيا ،تقوؿ نيى إبراىيـ ،فنانة متخصصة في فف «الكوميكس» ،لػ«الشرؽ األوسط»« :شيد ىذا الفف
رواجاً كبيراً عمى صفحات ومجموعات كثيرة عمى الشبكات االجتماعية ،عقب ثورات الربيع العربي ،حيث
أصبح مبلذاً لمعديد مف الشباب اليواة عف طريؽ اقتباس عبارا ت ذات طابع فكاىي مف األعماؿ الدرامية أو
أف سبب
األفبلـ لمسخرية مف قضية أو حدث معيف ،وىو ما يتنافى مع طبيعة فف الكوميكس» .وترى ّ
اإلقباؿ عميو ىو استغبلؿ نجاح ىذا النوع مف الفف في توصيؿ الفكرة بشكؿ واضح وسريع .فيما يقوؿ ياسر
خميؿ ،مؤسس موقع «صحافي أونبليف» « ،توجد في معظـ صفحات (الكوميكس) الرائجة ،مساحات لئلبداع
والتميز تختمؼ مف شخص آلخر ...ولو منافع عديدة مثؿ شحف الجميور بطاقة إيجابية ،والتخفيؼ مف
مشوىة
التوتر السياسي أو االجتماعي بيف أشخاص أو جماعات ،في المقابؿ يمكف أف تُشكؿ صورة ذىنية ّ

لرمز تاريخي ،أو أف تحش د الجميور ضد مشروع قومي ميـ ،أو تكسر تابوىات يمتزـ المجتمع بحمايتيا
كـ اإلعجاب
كجزء مف ىويتو ،مف دوف أف يدرؾ منتج ىذه الصورة أ ّنو يحدث كارثة حقيقية ،فيو يرّكز عمى ّ

والتعميقات ،وىذا بالطبع ليس معياراً صحيحاً لجودة المحتوى المقدـ ،وبالتالي يجب عمى الفناف أف يشعر
ٔ

بالمسؤولية التي تقع عمى كاىمو لدى إنتاجو عممو- ».

عمي أي حاؿ أصبح جمع أكبر عدد مف المشاىدات واإلعجابات والتعميقات ىو ىدؼ الكثيريف دوف مراعاة
بعضيـ لقيـ المجتمع وثوابتو
ومما يمفت النظر عمي الفيس بوؾ إصرار بعض الصفحات والشخصيات عمي قيامؾ بكتابة تعميؽ وتستثير
فيؾ دوافع كثيرة إنسانية أو دينية أو وطنية أو ما إلي ذلؾ وىناؾ أشخاص يفعموف ذلؾ ويطمبوف منؾ
.https :/ / aaws at.com/ home/ article/ 117985 1/ %D9%85% D9%86-%C 2%AB% D8%A7% D9%84% D9%83% D9%88%D 9%85%D9%8 A%D 9%83%D8% B3%C2%B B-%D8% A5% D9%84%D9% 89-%C2% AB%D 9%85%D9% 8A%D 9%85%D8% B2%C2%B B-%D 9%83%D9%8 A%D 9%81-% D8%BA% D9%8A% D9%91% D8%B1% D8%A A-%C2% AB% D8%A7% D9%84% D8%B3% D9%88%D 8%B4%D 9%8A% D8%A7% D9%84-% D9%85% D9%8A% D8%AF% D9%8A% D8% A7%C2%BB -%D8% A7%D 9%84%D8% B3%D8% AE%D8% B1%D9% 8A% D8%A9-% D9%81% D9%8A -%D9%8 5%D8%B 5%D8%B 1%D8%9F#:~ :text=% D9%8A% D9%82% D9%88% D9%84%2 0%D8%A7% D9%84% D9%81% D9%86%D8% A7% D9%86%20% D9%85%D 9%8A% D8%B4% D9%8A% D9%84%20% D9%85% D8%B9% D9%84% D9%88%D9% 81%20%D 9%84%D9%8 0,%D8% AD% D8%B3% D8%A8%2 0%D8% A7%D9%8 4%D9%85% D8%AF% D8%B1% D8%B3 % D8%A 9%20%D8% A7%D 9%84%D9% 81%D9%86% D9%8 A%D8% A9%20% D9%84%D 9%83%D9%8 4%20%D9% 81%D9%86% D8% A7%D9%86% C2%BB 1

31

مثبل ولكف يطمبوف
الدعاء بالرحمة لمميت والشفاء لممريض والصبلة عمي رسوؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو وسمـ ً ،
كؿ ذلؾ مكتوب وكأف الكتابة عمي الفيس بوؾ ىي الوسيمة الوحيدة لفعؿ ذلؾ  ،فكأنيـ يممكوف صحيفة
أيضا االلتزاـ بتينئة مف تزوج ومف ترقي ومف يحتفؿ بيوـ ميبلده وما إلي ذلؾ مف
أعمالؾ  ،وىناؾ ً

المناسبات السعيدة ػ وال أدري السبب في اإلصرار عمي كتابة التعميقات واقامة الحوارات  ،كما أف ىناؾ
بعض الصفحات تجعمؾ تشعر أنؾ ابف األصوؿ ال وحيد بيف مف تعرفيـ  ،وأف عميؾ أف تترفع عف التعامؿ
مع ىـ دونؾ مف وجية نظر تمؾ الصفحات بالطبع  ،ومعظميا منشورات كما اتفقنا لجمع اإلعجابات
والتعميقات والمشاركات ليس أكثر  ،دوف أف تدري تمؾ الصفحات حجـ ما تفعمو في المجتمع مف نشر
لمكراىية والحسد والكبر بيف الناس و﵀ األمر مف قبؿ ومف بعد
أيضا  ،وعمي أي حاؿ
كما أف ىناؾ مف يتعمدوف نشر صورىـ بمناسبة وبدوف مناسبة وىي ظاىرة عجيبة ً

أصبح الفيس بوؾ وباقي مواقع التواصؿ عبء عمي مف ىو مثمي  ،ألنيا امتؤلت بالمجامبلت وأصبحت

أيضا ،
تتطمب ىي األخري ميارات اجتماعية ال أممكيا رغـ أف كؿ ىذا يدور في عالـ افتراضي  ،ففرت منو ً

مثبل بعمؿ عدـ تفعيؿ
كما فررت مف العالـ الحقيقي داخؿ برجي العاجي  ،وىناؾ وسائؿ لمفرار مف الفيس ً
لمحساب أو عمؿ عدـ متابعة لمبعض دوف إلغاء الصداقة والحظر  ،وكنت حريص عمي عدـ تفعيؿ الحساب
كؿ سنة في وقت يوـ ميبلدي حتي ال أتمقي تياني يصعب عمي مثمي مجاراتيا  ،وال ينبغي أف نمضي بيذه
الفكرة بحد أبعد مف ذلؾ
أخير إليؾ بعض نماذج مما تنشره بعض الصفحات والتي تحظي بنسبة مف المشاركات عمي مواقع
و ًا

التواصؿ االجتماعي  ،وبالرغـ مف وجود صفحات تنشر موضوعات إيجابية إال أف الصفحات السمبية تجد

عمؽ االنقساـ واالختبلؼ في الرأي بالمجتمع
مف يشارؾ منشوراتيا  ،وىي تدعوا إلي نشر األفكار السمبية وتُ ّْ
ربما بقصد أو بغير قصد ولتقرأ معي ىذه النماذج لتحكـ بنفسؾ :
===أسوأ أنواع االبتبلء أف تُبتمي بغميظ الفيـ محدود اإلدراؾ  ،يري نفسو أفيـ الخمؽ وىو أجيميـ ===
بعيدا
ال تحزف عمي المتساقطيف مف شجرة حياتؾ  ،إنيـ أوراؽ ىشة اختبرتيـ الرياح عندما ىبت فأخذتيـ ً
عنؾ === إطعاـ األفعي العسؿ لف يغير مف طبيعتيا المسمومة كذلؾ بعض البشر لف تغيرىـ حسف
المعاممة وال الكممات الطيبة وال ميما فعمت ألف الطبع غبلب === يتحدثوف في ظيري ويبتسموف في
كرما مني سأعذرىـ ألف النفاؽ مرض وليس عمي المريض حرج === بعض الناس تركوا في
وجيي ولكف ً

نفسي تجربة عممتني كيؼ أتجنب أمثاليـ في المستقبؿ === لو تمنيت أف يحترؽ كؿ السيئيف الذيف
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قابمتيـ في حي اتي لتحوؿ العالـ لموقد كبير ===أوقات وانت بتتعامؿ مع البشر بتكتشؼ إف مشكمتؾ
الوحيدة إف أىمؾ ربوؾ ===الدنيا لو فضمت تكشؼ لنا حقيقة الناس المي حوالينا مش حيفضمنا حد===
ىما ىيتمنولؾ الخير بس ىيزعموا لو جالؾ ===أنا أكبر غمطة بعمميا في حياتي إف لسة بستني الناس
تعاممني زي ما بعامميـ===
وما سبؽ مجرد أمثمة مما تمتمئ بو مثؿ تمؾ الصفحات مف كبل ـ يحث عمي عدـ التسامح وعدـ التماس
األعذار  ،في حيف أف ديننا يدعو إلي التماس األعذار لمناس والتسامح معيـ  ،واذا عدنا إلي كتاب ا﵀
وسنة نبيو
َع َد َاوةٌ َكأ ََّن ُو

ِ ِ
س ُف فَِإ َذا الَّ ِذي َب ْي َن َؾ َوَب ْي َن ُو
صمي ا﵀ عميو وسمـ سنجد ً
مثبل قولو تعالي ْ ) :ادفَ ْع ِبالَّتي ى َي أ ْ
َح َ
ِ
ِ
يـ)اآليةٖٗ سورة فصمت  ،ويقوؿ رسولنا الكريـ صموات ربي وسبلمو عميو  :مف حديث
َول ّّي َحم ٌ

أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو وسمـ :ال تدخموا الجنة حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى تحابوا،
َأوال أدلكـ عمى شيء إذا فعمتموه تحاببتـ؟ أفشوا السبلـ بينكـ

أما إذا قمنا بتحميؿ تمؾ المنشورات مف منطمؽ ما قالو األستاذ توفيؽ الحكيـ صاحب كتاب مف البرج

العاجي  ،فقد قاؿ في كتاب آخر اسمو عودة الوعي  :إف اإلنساف أحياناً يري األشياء واألشخاص مف خبلؿ
طبيعتو  ،واذا أسقطنا ىذا الكبلـ عمي بعض ما نراه عمي منصات التواصؿ سنجد أف اختيار أي شخص
لممنشور الذي قرر مشاركتو يعتمد في األساس عمي شعوره تجاه اآلخريف والذي يرتكز عمي شعوره تجاه
نفسو  ،وال ينبغي أف نمضي بيذه الفكرة بحد أبعد مف ذلؾ

أنا والكرة
كاف مف الممكف أف تشغمني متابعة كرة القدـ وأنا عمي المعاش كما تشغؿ الكثيريف بؿ وتُ ِ
خرجني مف البرج
العاجي ولكف لـ يحدث ذلؾ ألنني ببساطة لست مف ىواة ىذه الرياضة وال أحبيا  ،ربما ألني ال أجيد
ممارستيا أو تذوؽ مياراتيا وفنونيا  ،وأشعر أنيا مجرد وسيمة لجمب األرباح الكبيرة عمي المستوي
جدا أف تميي الناس وتبعدىـ عف
العالمي ولئللياء واإلشغاؿ عمي المستوي المحمي  ،فمف الممكف ً

مشاكميـ الحقيقية  ،فيي في تقديري رفاىية ال يجب أف تتمتع بيا سوي الشعوب التي قامت بحؿ مشاكميا

األساسية  ،وانو لمف الخمؿ في األولويات اعتبار إنجاز رياضي ميما كاف أىـ مف إنجاز حقيقي مفيد
لمناس في معيشتيـ وحياتيـ وحاجاتيـ األساسية كتوفير العبلج المناسب والتعميـ الجيد والبحث العممي وما
إلي ذلؾ مما قامت بتوفيره الدوؿ المتقدمة لمواطنييا
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أديبا ف إف األسيؿ بالنسبة لي ىو البحث عف الفكرة بعد أف تكوف قد سكنت
وألنني كما ذكرت مف قبؿ ُ
لست ً
بالفعؿ الجسـ المناسب ليا  ،لذلؾ بحثت عمي شبكة االنترنت عف الفكرة التي أريد الكتابة عنيا

جدا  ،وال مانع أف
وعندما بحثت عف األرباح التي تدرىا كرة القدـ عمي المستوي العالمي وجدت أرقاـ كبيرة ً
أذكر ىن ا بعض نتائج البحث حتي تشعر بما أشعر بو
فتحت عنواف ( مف أيف تأتي أرباح أندية كرة القدـ؟) كتب عمي خميفة بتاريخ 22:25 21/07/2019
عمي موقع سبورت ٓ – ٖٙعمي شبكة االنترنت ما يمي :
ٍ
ٍ
بشكؿ عاـ معتادوف عمى سماع كممة “مميوف
بشكؿ خاص والرياضة
أصبح مشجعو كرة القدـ
يورو” باستمرار  ،حيث تدفع األندية مئات المبلييف لشراء البلعبيف  ،بينما نسمع عف دفع مبلييف أخرى
كرواتب لبلعبيف .ويعتبر النجـ البرازيمي نيمار دا سيمفا صاحب أغمى صفقة في تاريخ كرة القدـ  ،حيث
دفع باريس ساف جيرماف مبمغ ٕٕٕ مميوف يورو لمتوقيع معو في عاـ  ٕٓٔٚقادماً مف برشمونة  ،بينما
يحصؿ النجـ األرجنتيني ليونيؿ ميسي  33مميوف يورو كراتب سنوي مف النادي الكتالوني .والصفقات التي
تكمؼ مئات المبلييف لـ تعد قميمة فينالؾ فيميب كوتينيو وأنطواف جريزماف وعثماف ديمبيمي وجاريث بيؿ
وكريستيانو رونالدو واديف ىازارد  ،بجانب العبيف اقتربوا مف ىذا الرقـ  ،وكما تُظير المؤشرات فبل مفر مف
الوصوؿ إلى ٖٓٓ مميوف يورو مقابؿ التوقيع مع العب معيف في السنوات القميمة القادمة  ،وقد نرى العباً
يحصؿ عمى راتب سنوي يساوي ٓٓٔ مميوف يورو  ..وبالتأكي د كؿ تمؾ المبالغ تضاىي اقتصاد بعض
الدوؿ في العالـ الثالث .وىنالؾ تساؤوالت كثيرة عف كيفية حصد األندية أموا ًال تكفييـ لدفع المبالغ اليائمة
إلبراـ تمؾ الصفقات  ،لكف بالواقع فإف ىنالؾ مصادر عديدة لؤلمواؿ.
ووفقاً لمجمة “فوربس” المختصة باألرقاـ المالية فإف نادي مانشستر يونايتد حصد أرباحاً بقيمة ٖٚٚ
مميوف دوالر أمريكي في عاـ  ، ٕٓٔٛويتصدر القائمة حتى ذلؾ العاـ  ،ويميو ّٓ مدريد بػ ٖ٘ ٚمميوف
دوالر  ،وبرشمونة بػ  ٚٓٙمميوف دوالر  ،وتصنؼ ىذه األندية عمى أنيا األكثر إنفاقاً.
وىنالؾ عدة طرؽ مشيورة لؤلندية تحصد مف خبللي ا األمواؿ  ،ويتـ جني تمؾ المبالغ عبر:
طرؽ حصوؿ األندية عمي األمواؿ  )ٔ( :حقوؽ البث التمفزيوني -وىنالؾ عدد كبير مف مشجعي كرة القدـ
الذيف يشاىدوف كرة القدـ والبطوالت الكبرى حوؿ العالـ عف طريؽ التمفاز  ،وغالبيتيـ يدفعوف “اشتراكات”
سنوية وشيرية مف أجؿ ذلؾ  ،وىذا زاد مف حجـ االستثمار في ىذا المجاؿ  ،ويعتبر البث التمفزيوني مف
أكثر المصادر التي تقوـ بإدخاؿ األمواؿ عمى اتحادات كرة القدـ قبؿ توزيعيا .وكانت رابطة أندية الدوري
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اإلنجميزي الممتاز قد كشفت مؤخراً عف األرباح المالية ألندية إنجمترا مف البث التمفزيوني  ،حيث حصؿ
ليفربوؿ عمى  ٜٔٗمميوف يورو في الموسـ الماضي  ، ٕٜٓٔ-ٕٓٔٛو ٔٗٛمميوف يورو لمانشستر
سيتي )ٕ( .تذاكر المباريات  -وتعتبر عممية بيع تذاكر المباريات بالنسبة لؤلندية التي تمعب المباريات عمى
أرضيا مف أىـ المصادر لمدخؿ المالي ليا  ،حيث تحصد أمواالً طائمة مف ىذا األمر أيضاً.
وبجانب االشتراكات السنوية لممشجعيف فإف قيمة التذاكر تتراوح قيمتيا بيف ٖ٘ ٚٓ-يورو  ،ومع ضرب
ىذا الرقـ بعد مثؿ ٓ٘ ٚٓ-ألؼ مشجع يتواجد في كؿ مباراة لكبار األندية  ،مع مشاىدتيـ ٓٗ٘ٓ-
مباراة في الموسـ الواحد فإف المبالغ ستكوف طائمة .وجنى برشمونة اإلسباني مبمغ  ٔٗٗ.ٛمميوف يورو
مف بيع التذاكر في موسـ  ٕٓٔٛ-ٕٓٔٚمثبلً كما كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” في وقت سابؽ ،
بينما بمغ سعر تذكرة نيائي دوري أبطاؿ أوروبا مف ٓ ٙٓٓ-ٚيورو لمتذكرة الواحدة حسب الفئة  ،ولكؿ
ٍ
ناد مف ليفربوؿ وتوتنياـ عدد معيف مف التذاكر )ٖ( .الجوائز النقدية-وبجانب الحصوؿ عمى األمواؿ مف
خبلؿ الجماىير فإف المشاركة في البطوالت تضيؼ المزيد مف األمواؿ لؤلندية  ،حيث أف الوصوؿ إلى
نيائي دوري أبطاؿ أوروبا يضخ عمى األندية مب الغ مف قبؿ االتحادات المحمية والقارية والدولية.
وعمى سبيؿ المثاؿ فإف االتحاد األوروبي لكرة القدـ “يويفا” وزع مبمغ ٘ ٘ٛمميوف يورو عمى األندية التي
شاركت في البطولة “ذات األذنيف” وفقاً لممرحمة التي تشارؾ بيا )ٗ( .حقوؽ الرعاية-وتقوـ شركات
عالمية سواء المتخصصة بالرعاية أـ ال بوضع إسميا عمى المبلعب والقمصاف مف أجؿ الوصوؿ إلى عدد
أكبر مف الزبائف .وتستفيد األندية الكبرى مف ىذه العقود  ،سواء مف رعاة القمصاف  ،أو الرعاة األخريف.
ويحصؿ ّٓ مدريد عمى ٓٔٔ مميوف جنيو إسترليني سنوياً مف حقوؽ رعاية المبلبس  ،وبرشمونة عمى
ٓٓٔ مميوف جنيو  ،ومانشستر يونايتد عمى ٘ ٔٚمميوف جنيو  ..والخ )٘(.بيع البلعبيف-وتموؿ األندية
األوروبية األمواؿ مف أجؿ تعزيز صفوفيا ببلعبيف جدد مف خبلؿ صفقات بيع البلعبيف  ،حيث تحاوؿ
األندية تسديد جزًء مف الماؿ لبلعبيف الجدد مف خبلؿ الراحميف .وبالنظر إلى فترة االنتقاالت الصيفية
الحالية فإف ّٓ مدريد توقؼ عف إبراـ صفقات جديدة حتى يبيع العبيو الغير مرغوب بيـ مف أجؿ التوقيع

مع العبيف جدد  ،وكذلؾ األمر بالنسبة لكؿ األندية حوؿ العالـ )ٙ( .التجارة-وتسعى أندية كرة القدـ
لمحصوؿ عمى جزء بسيط مف األمواؿ مف خبلؿ التجارة وذلؾ عف طريؽ معارضيا اإللكترونية والمواقع
الخاصة بيا .ولدى أغمب أندية العالـ متاجر إلكترونية تقوـ مف خبلليا ببي ع منتجاتيا مف المبلبس
والمستمزمات الرياضية.
34

أيضا عف فكرة أخري
وبعد أف استعرضنا طرؽ حصوؿ أندية كرة القدـ عمي األمواؿ  ،سنبحث عمي االنترنت ً
تخص كرة القدـ وىي إشغاؿ الناس والياءىـ  ،فيؿ يتـ استخداـ كرة القدـ في إشغاؿ والياء الناس ؟

وقد قادني البحث إلي خطبة منشورة عف ىذا الموضوع جاء فييا ما يمي :
أما بعد :فإف مف األمور العجيبة والمحزنة حقاً في ىذه األياـ؛ أنؾ لو توجيت إلى أحد شباب المسمميف
بسؤاؿ مباشر عف أحد العبي الكرة وماذا يعرؼ عنو؟؛ النطمؽ ىذا الشاب في إجابة سريعة وشاممة عف
سيرة ىذا البلعب ومشواره الكروي وأىـ أىدافو وأشير مباراتو ،والفرؽ التي لعب فييا ،وتاريخ حياتو
بل عف حياة ىذا البلعب وىو
العائمي واألسري؛ كـ مرة تزوج وكـ عنده مف األوالد ،وىكذا يعطيؾ وصفاً تفصي ً
في منتيي السعادة بما يعممو مف سيرة وأخبار وحياة ىذا النجـ الكروي الذي يري فيو القدوة والمثاؿ الذي
يحتذي بو.
ثـ إنؾ إذا سألتو مباشرة عف سيرة أحد الصحابة األطيار أو األئمة األخيار أو أحد القادة األبطاؿ أو
عظماء الرجاؿ؛ لتمعثـ في الجواب ولحار ودار ،وأدخؿ طمحة في الزبير ،سعدا في سعيد ،ومالؾ في
الشافعي ،صبلح الديف في قطز وىكذا ،وذلؾ كمو لغياب التربية اإلسبلمية الصحيحة التي تجعؿ الشباب
تصمد أماـ الغزو الثقافي الذي يشنو أعداء األمة عمييـ مف حيث ال يدروف.
أييا المسمموف :أعداء األمة أيقنوا ومنذ زمف الحروب الصميبية األولى أف المسمميف لف يغمبوا في مياديف
القتاؿ المفتوحة ،حيث القتاؿ رجؿ لرجؿ؛ ألف المسمميف إذا تمسكوا بدينيـ وشريعتيـ وسنة نبييـ لف
يستطيع أحد أف يصمد أماميـ كما قاؿ أنس بف مالؾ -رضي ا﵀ عنو -عف أصحاب النبي -صمى ا﵀
عميو وسمـ : -كاف ال يصمد ليـ عدو في القتاؿ فواؽ ناقة؛ أي قدر حمبيا ،وىكذا حاؿ مف سار عمى نيج
النبي -صمى ا﵀ عميو وسمـ -والصحابة رضواف ا﵀ عمييـ ،لذلؾ فكر أعداء األمة في أنواع آخري مف
الحروب عمى العالـ اإلسبلمي ،وىي الحروب والغارات التي تستيدؼ صرؼ المسمميف عف مصدر قوتيـ
وىو دينيـ وعقيدتيـ ،ومف ثـ فكر أعداء األمة في نشر كؿ الوسائؿ واألمور التي مف شأنيا إلياء
المسمميف عف أصؿ قوتيـ وسر صمودىـ ومصدر عزتيـ واستعبلئيـ أماـ كؿ الفتف والحروب.
فكاف الغزو الثقافي والفكري ،الذي أخذ أعداء األمة في التخطيط والتدبير لو منذ أواسط القرف التاسع عشر
ميبلدي وأثناء االحتبلؿ اإلنجميزي والفرنسي لببلد اإلسبلـ ،وكاف موجيا في األصؿ لمعدف األمة وىـ الشباب
الذيف كانت الحرب عمى أشدىا مف أجؿ احتبلؿ عقوليـ وتغيير أفكارىـ وتوجياتيـ واىتماماتيـ.
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ومف ثـ ظيرت وسائؿ اإللياء واإلغراء وتضيع األوقات والقوات ،وعمى رأس ىذه الوسائؿ وأشيرىا لعبة كرة
القدـ التي أصبحت اآلف وبحؽ ممياة الشعوب األولي.
أحبتي في ا﵀ -أتباع محمد بف عبد ا﵀ :-لعبة الكرة رياضة قديمة كانت تمارس بطرؽ وحشية في
الحضارات القديمة؛ فالصينيوف كانوا يمعبونيا والميزوـ يضرب السياط ويكوي بالنيراف ،واإلنجميز -وىـ أوؿ
مف اخترع المعبة بشكميا الحديث -كانوا يمارسوف المعبة منذ ألؼ سنة بطريقة في غاية الوحشية
والبربرية؛ إذ كانوا يمعبوف الكرة برؤوس خصوميـ بعد االنتصار عمييـ ،وشيدت سنة  ٔٓٔٙأوؿ مباراة
كرة قدـ بيف االنجميز وبرأس جندي دانمركي مقتوؿ في الحرب بيف البمديف ،ونظرا لخطورة ىذه الرياضة
أصدر ممؾ انجمترا ىنري الثاني ق اررا يحظر ممارستيا ومعاقبة المخالؼ بالسجف وذلؾ سنة ٗ٘ٔٔ ميبلدية،
ثـ عاد الممؾ إدوارد األوؿ ومنع لعب الكرة سنة ٖٗٔٔ بسبب انصراؼ الشعب االنجميزي عف تعمـ فنوف
الرمي بالسياـ لمعب الكرة ،وفي سنة ٔٓٗٔ أصدر ىنري الرابع ق اررا بحظر لعب الكرة بسبب خسارة انجمت ار
في الحرب أماـ فرنسا وبمجيكا وقد عزا اليزيمة إلى لعب الكرة ،ورغـ أف االنجميز ىـ مف اخترع المعبة إال
أف مموؾ انجمترا ىـ أكثر مف عاداىا وحاربيا وحاوؿ منعيا بكؿ سبيؿ ،لما فييا مف األضرار وضياع
األوقات واألمواؿ والطاقات.
ولما رأي الصياينة أثرىا وسرعة انتشارىا قرروا اعتمادىا كبند مف بنود السيطرة عمى العالـ بأسره ،فقد جاء
في بروتوكوالت حكماء صييوف الفقرة السابعة عشر "إننا سنغرؽ العالـ في جنوف المباريات الرياضية؛
حتى ال يصبح لؤلمـ وال لمشعوب اشتغاؿ باألشياء العظيمة ،بؿ ينزلوف إلى مستويات ىابطة ،ويتعودوف
عمى االىتماـ باألشياء الفارغة ،وينسوف األىداؼ العظيمة في الحياة؛ وبذلؾ يتمكف الييود مف تدمير
الجوييـ
"والجوييـ ىـ كؿ مف غير الييود ،لذلؾ ما نراه اليوـ مف جنوف وىوس عالمي وعربي واسبلمي بمعبة كرة
القدـ ىو مف أالعيب الييود الصياينة الذيف أقبموا عمى شراء األندية الكبرى والمؤسسات الراعية لمعبة،
ودعموا المسابقات العالمية والمقاءات الدولية مف أجؿ الترويج ليذه المعبة الخطيرة ،ويكفي أف نعرؼ أييا
المسمموف أف أوؿ مرة تقاـ فييا مسابقة الدوري المصري كانت سنة  ٜٔٗٛأي في نفس السنة التي قاـ
فييا الكياف الصييوني الغاصب عمى أرض فمسطيف.
أييا المسمموف :إف اإلسبلـ ليس ديف رىبانية وال ديف دنيوية ،بؿ جاء نورا وىداية لمعالميف ،وعندما أشرقت
نوره عمى األرض كاف أىؿ الكتاب بيف غمويف ،غمو الييود المادي الذي أضاع حؽ الروح والنفس ،وغمو
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النصارى الروحي الذي أضاع حؽ الدنيا والجسد ،فجاء اإلسبلـ ديف الوسطية والجمع بيف الدنيا واآلخرة،
والروح والجسد ،وكما راعى اإل سبلـ الواجبات وأمر بيا ،راعى الحقوؽ وأعطي كؿ ذي حؽ حقو ،وعندما
قاؿ سمماف الفارسي ألبي الدرداء"  :إف لربؾ عميؾ حقا ولنفسؾ عميؾ حقا وألىمؾ عميؾ حقا فأعط كؿ ذي
النبي -صمى ا﵀ عميو وسمـ -فذكر ذلؾ لو ،فقاؿ النبي -صمى ا﵀ عميو
الصحابي
حؽ حقو" ،فأتى
َّ
ُّ
وسمـ" -:صدؽ سمماف "رواه البخاري.
واإلسبلـ لـ يحرـ الترويح عف النفس مف عناء ومشاؽ الحياة ببعض الرياضة التي تستروح بيا القموب
اض
وتسعد بيا النفوس وتجدد الطاقات وتنفع األمة كميا ،قاؿ أىؿ العمـ" :إف ّْ
اض ،يقاؿ :ر َ
الرياضة َمصدر ر َ
ياده ،ورياضة البدف معالجتُو بألواف مف
أسمس ِق َ
روضو ِر ً
ير َي ُ
ياضا ورياض ًة فيو َمروض ،أي َذلَّمَو و َ
الم ُ
ُ
المختصوف" :إف ىذه الرياضة ّْ
توفر لمجسـ قوتو،
الحركة لتييئة أعضائو ألداء وظائفيا بسيولة ".وقد قاؿ
ُّ
اضا ومخ ّمفات ضارة بطريقة طبيعية ىي أحسف الطُّرؽ في ىذا المجاؿ".
وتزيؿ عنو أمر ً
واإلسبلـ ال يمن ع تقوية الجسـ بمثؿ ىذه الرياضيات ،فيو يريد أف يكوف أبناؤه أقوياء في أجساميـ وفى
المتيف ،والحديث
عقوليـ وأخبلقيـ وأرواحيـ؛ ألنو ّْ
يمجد القوة ،فيي وصؼ كماؿ ﵀ تعالى ذي القوة َ
أحب إلى ا﵀ مف المؤ ِمف الضعيؼ" رواه مسمـ.
الشريؼ يقوؿ" :المؤ ِمف القوي خير و ّ
ش ّْرع ما فيو إضعاؼ الجسـ
الدينية و
أقدر عمى أداء التكاليؼ
الدنيوية ،وأف اإلسبلـ ال ُي َ
ّ
ّ
والجسـ القوي ُ
صحة الجسـ،
إضعافًا ُيعجزه عف أداء ىذه التكاليؼ ،بؿ إف اإلسبلـ خفّؼ عنو بعض التشريعات
إبقاء عمى ّ
ً
ِ
الحج
الصياـ ،ووضع
ّ
لمف عجز عف القياـ ،وأباح الفطر لغير القادر عمى ّ
فأجاز أداء الصبلة مف قعود َ

المستطيع ،وقد قاؿ النبي -صمى ا﵀ عميو وسمـ -لعبد ا﵀ بف عمرو بف العاص
والجياد وغيرىما عف غير ُ
لبدنؾ عميؾ ح ِّقا وا ّف ِ
فإف ِ
بالعبادة صياما وقياما" :صـ وأف ِ
وقد أرىؽ نفسو ِ
لعينؾ عميؾ ِّ
حقا"
ْط ْر وقُ ْـ وَن ْـّ ،
َ
َ
ُْ
ً
ً
رواه البخاري ومسمـ.

وثبا "رواه البخاري ،وكذا
وقاؿ رسوؿ ا﵀ -صمى ا﵀ عميو وسمـ" -:اقطعوا الركب وثبوا عمى ظيور الخيؿ ً

قولو -صمى ا﵀ عميو وسمـ" -:كؿ شيء ليس مف ذكر ا﵀ -عز وجؿ -فيو ليو أو سيو إال أربع خصاؿ:
مشي الرجؿ بيف الغرضيف وتأديبو فرسو ومبلعبتو أىمو وتعميـ السباحة "رواه الطبراني والبزار ورجاؿ
رميا بني إسماعيؿ فإف أباكـ كاف
الطبراني رجاؿ الصحيح .وقاؿ رسوؿ ا﵀ -صمى ا﵀ عميو وسمـ" ً -:

اميا " رواه أحمد وابف ماجو والحاكـ ،وقاؿ الحاكـ :صحيح عمى شرط مسمـ.
ر ً
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القيـ -في كتابو "زاد المعاد" عند الكبلـ عمى الرياضة" -:أف الحركة ىي عماد الرياضة
وقاؿ اإلماـ ابف ّ
وتعود البدف ِ
الخ ّفة والنشاط وتجعمو قاببل
وىي تخمّْص الجسـ مف رواسب وفضبلت الطعاـ بشكؿ طبيعيّْ ،
وتقوي األوتار والرباطات ،وتؤمف جميع األمراض المادية وأكثر األمراض ِ
المزاجية،
لمغذاء وتُصمّْب المفاصؿ ّْ
ّ
ّ
ّ
ِ
خاصة
المعتدؿ منيا في دقّة ،وكاف التدبير يأتي صو ًابا" ،وقاؿ" :كؿ عضو لو رياضة
إذا استُعمؿ القَ ْدر
ّ
قوى بيا .وأما ركوب الخيؿ ورمي ّْ
النشاب والصراع والمسابقة عمى األقداـ فرياضة لمبدف كمو ،وىي قالعة
َي َ

ألمراض ُمزمنة".

ولكف وبمنتيي الصدؽ واألمانة ىؿ لعبة الكرة اآلف مف جنس ما حث عميو اإلسبلـ مف الترويح والرياضة؟
ىذا ما سنجيب عميو في الخطبة الثانية إف شاء ا﵀ ،فأقوؿ قولي ىذا واستغفر ا﵀ العظيـ لي ولكـ

فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيـ.
أييا المسمموف :لعبة الكرة اليوـ وبفضؿ القوي االستعمارية أو قؿ االستخرابية وبدعـ ودفع مف الحركة
الصييونية  -لـ تعد مجرد رياضة فحسب ،بؿ أصبحت بحؽ ممياة الشعوب األولي ،وأداة مف أعظـ أدوات
السيطرة والييمنة وغسيؿ األدمغة ،واالستيبلء عمى العقوؿ.
تقاـ مف أجميا مئات المسابقات سنوياً ،وفي كؿ بقاع العالـ بأسرىا ،بحيث لـ يبؽ بيت واال دخمتو المعبة
أما ممارسة أو مشاىدة ،وينفؽ عمييا سنوياً مئات المميارات مف الدوالرات مما يوازي ميزانية قارات بأكمميا
وليس دوؿ فحسب ،وتضيع الطاقات وتيدر األوقات وتبرز العصبيات مع كؿ مباراة أو مسابقة ،ويكفى أف
نعرؼ أف ميزانية مسابقة كأس العالـ التي ستنطمؽ فعاليتيا اليوـ بجنوب أفريقيا قد بمغت  ٖ,ٚمميار دوالر
ومرشحة لمزيادة ،وىو ما ينفؽ عمى مسابقة واحدة فقط!!
وتدفع القنوات الفضائية في العالـ العربي واإلسبلمي عشرات المبلييف مف الدوالرات مف أجؿ فقط نقؿ
مباريات المسابقة العالمية التي خمبت العقوؿ ،وأعمت البصائر ،فمـ يبؽ صوت أعمى مف صوت الكرة
وكأس العالـ.
إف ما نشيده مف اىتماـ العالـ اإلسبلمي والعربي بكرة القدـ؛ ىو ما يعبر عنو المثؿ الشعبي القائؿ" :الدوي
أمر مف السحر" .فالدعاية المكثفة لمباريات كأس العالـ  -باعتبار مسابقة كأس العالـ مف
عمى اآلذاف ُّ
أبرز النماذج اإلعبلمية عمى ممارسة االحتراؼ الرياضي  -سيطرت عمى الناس ،ووجيتيـ إلى ما يخدـ
أىداؼ أعداء العالميف العربي واإلسبلمي ،بحيث ينشغؿ الناس بالتفكير في مباريات كأس العالـ ،وينسوف
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مشاكميـ الحقيقية ،ينسوف مقدساتيـ األسيرة ،وقضاياىـ الكبرى ،وأراضييـ المحتمة ،ودمائيـ المستباحة،
وأعراضيـ المنتيكة ،والظمـ والطغياف الذي عـ الببلد والعباد.
إف تركيز العالـ اإلسبلمي عمى متابعة مباريات كأس العالـ بيذه الصورة الفظيعة التي تكاد أف تتوقؼ
معيا كؿ مظاىر الحياة -كمثاؿ -يعدؿ تعاطي المسكرات المحرمة شر ًعا ،حيث إنيا أليت عقوؿ األمة،

وغيبتيا وأعمت بصيرتيا عما ُيراد بيا ويستيدفيا.
ّ

والعقؿ مف المقاصد الخمسة التي استيدفت الشريعة اإلسبلمية حفظيا ،فإضاعتو حراـ ،وما يؤدي لمحراـ
فيو حراـ .ويكفي ما فييا مف ضياع لموقت فيما ال فائدة منو ،والمسمـ محاسب عف عمره فيما أفناه.
ويستدؿ عمى ذلؾ بحديث الرسوؿ -صمى ا﵀ عميو وسمـ" -:ال تزوؿ قدما عبد حتى ُيسأؿ عف أربع

خصاؿ :عف عمره فيما أفناه ،وعف شبابو فيما أببله ،وعف مالو مف أيف اكتسبو وفيما أنفقو؟ وعف عممو

ماذا عمؿ فيو؟ "رواه الطبراني في المعجـ الكبير .وأخيراً :أوجو نداءي ورجاءي إلى شباب األمة الذيف ىـ
عماد األمة وأمميا ،ورجاء المستقبؿ وأساسو ،أف الشباب كاف أوؿ مف بادر باإليماف والتصديؽ ،وأوؿ مف
بادر بالدفاع عف الرسوؿ -صمى ا﵀ عميو وسمـ -وآمف بو ،وأوؿ مف بذؿ التضحيات وتحمؿ الصعاب
وخاض البطوالت مف أجؿ إعزاز كممة الديف ونشره بيف العالميف.
أييا الشباب :أترضوف أف تكونوا ممف رأى بعينو وعاصر بجسده كؿ ىذه النكبات التي تتعرض ليا األمة
وشاىد جراحيا الغائرة في فمسطيف والعراؽ والشيشاف وأفغانستاف ،ثـ أنتـ بالكرة تنشغموف ،وعمى متابعتيا
في النوادي والمقاىي والبيوت األمواؿ تنفقوف؟! مف أجميا تتصارعوف وتتدابروف ،وتتشاحنوف وتختمفوف،
ولبعضكـ البعض تشتموف وتسبوف ،وألعماركـ وأوقاتكـ النفيسة والغالية تضيعوف؟! ففي أي طريؽ أنتـ
تسيروف ،ولربكـ يوـ القيامة ماذا ستقولوف وعمى ما سجمو عميو المبلئكة مف ليو ولغو وعبث كيؼ
تردوف؟! فاتقوا يوما أنتـ فيو إلى ربكـ ترجعوف.
الميـ أبرـ ليذه األمة أمر رشد؛ يعز فيو أىؿ طاعتؾ ،ويذؿ فيو أىؿ معصيتؾ،ويأمر فيو بالمعروؼ وينيى
فيو عف المنكر ،وتقاـ فيو شعائر الديف إلى يوـ الديف،آميف آميف آميف
وما سبؽ بالطبع كاف كبلـ خطيب عمي منبر في مسجد وتـ نشره عمي االنترنت وباستمرار بحثي عمي
أيضا عف منشورات أخري عف ىذا الموضوع وجدت تحت عنواف (أفيوف الشعوب الحقيقي) كتب
االنترنت ً

فيد عامر األحمدي عمي موقع جريدة (الرياض) بتاريخ الثبلثاءٔ شعباف ٖٔٗٔ ىػ  ٖٔ -يوليو ٕٓٔٓـ
 العدد  ٖٜٔ٘٘ما يمي :39

بظيور ىذا المقاؿ تكوف منافسات كأس العالـ قد انتيت وانتيى معيا شير كامؿ مف اليوس والغفمة
المذيذة " ..اليوس" ألنيا الحالة الوحيدة التي تستولي فييا كرة القدـ عمى عقوؿ األمـ بمختمؼ لغاتيا
وثقافاتيا  ..و"الغفمة" ألنيا الفترة الوحيدة التي تنسى فييا شعوب العالـ مشاكميا الداخمية وتغض الطرؼ
عف كافة المشاكؿ والمآسي العالمية ..وكرة القدـ ىي في الحقيقة مف يستحؽ لقب "أفيوف الشعوب" كونيا
فترة خدر لذيذة لطالما استغميا السياسيوف والطغاة لصالحيـ ؛ فحيف استضافت إيطاليا كأس العالـ عاـ
ٖٗ ٜٔقاؿ موسوليني " لـ أتصور اف والء االيطالييف ليذه المعبة يفوؽ والءىـ إليطاليا واحزابيا الوطنية،
سنفعؿ ما بوسعنا الستضافة البطولة القادمة" " وبالفعؿ استضافت ايطاليا البطولة التالية عاـ " !ٜٖٔٛ
وبعد فوز انجمترا بكأس العالـ  ٜٔٙٙكتب وزير االقتصاد روبرت كروسماف " :ىذا النصر سيخفؼ الضغوط
عمى الجنيو االسترليني ويحد مف عمميات المتاجرة ضده" ..أما رئيس الوزراء ىارولد ويمسوف فحاوؿ تجيير
الفوز لصالح حزبو حيف قاؿ "لـ تكف انجمترا ستفوز بكأس العالـ لو بقيت في ظؿ حكومة العماؿ!! "
..والى اليوـ لـ يشيد العالـ فريقاً بروعة منتخب البرازيؿ عاـ ٓ ٜٔٚحيث اجتمعت فيو كوكبة فريدة مف
النجوـ مف بينيـ بيميو وريفالينو وبيبيمو وتوستاو… وح يف فاز الفريؽ بالكأس بكى توستاو (وىو طبيب
في األصؿ) حتى أغمي عميو .وفي ذلؾ الوقت ظف الجميع انيا دموع الفرح ؛ غير انو اعترؼ الحقا بأنيا
دموع الندـ ألنيـ بذلؾ الفوز أليوا الشعب البرازيمي وسمحوا لمعسكر بتعزيز سمطتيـ غير الشرعية "التي
اغتصبوىا لمتو!" وحيف استولى الجنراالت عمى الحكـ في االرجنتيف فعموا المستحيؿ لضماف استضافة كأس
العالـ عاـ  . ٜٔٚٛثـ دفعوا مف الرشاوى ماوضع الفريؽ االرجنتيني منذ البداية في مجموعة ضعيفة
تبعدىا عف مواجية البرازيؿ .وفي األدوار النيائية بدا مؤكدا اف البرازيؿ ستتأىؿ لممباراة الختامية بعد تغمبيا
عمى بولندا بنتيجة (ٖ /صفر) كوف ىذه النتيجة تعني أف عمى األرجنتيف التغمب عمى فريؽ بيرو القوي
بفارؽ (أربعة لصفر) كي تتأىؿ لممباراة النيائية ..وفي موقعة تخاذؿ فييا منتخب البيرو فازت االرجنتيف
(/ ٙصفر) فأقصت بذلؾ البرازيؿ وفازت بالكأس عمى حساب ىولندا ..وبعد فترة طويمة اتضح اف البنؾ
المركزي االرجنتيني اشترى تمؾ المباراة مف حكومة البيرو نظير شطب ٓٓ٘ مميوف دوالر كديوف مستحقة
عمييا  /في حيف وصمت لبلعبيف األرجنتينييف تيديدات بالتصفية الجسدية في حاؿ خسروا أماـ ىولندا!
وفي الحقيقة لـ تكف ىذه المرة األولى التي ت تدخؿ فييا حكومات العالـ لتغيير نتائج المباريات  .فقد سبؽ
لحكومة السمفادور اف ضغطت عمى حكومة اليندوراس لمسماح ليا بالفوز بالبطولة القارية (بغرض إلياء
الشعب عف ضغوط التضخـ الداخمية) .غير أف ىندوراس لـ ترفض فقط ىذا الطمب بؿ وفازت عمى
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السمفادور مما أدى لنشوب معركة حقيقية غزت فييا جيوش السمفادور ىندوراس " كحؿ بديؿ إللياء الشعب
عف ذات الضغوط!! "وفي بطولة ٓ٘ ٜٔوصمت البرازيؿ واألروجواي الى المباراة النيائية  ..وفي الميمة
السابقة لممباراة حضر مف االروجواي مسؤوؿ حكومي كبير طمب االنفراد بالبلعبيف .وفي ذلؾ االجتماع
شكرىـ عمى الجيد الذي بذلوه لموصوؿ لممباراة النيائية لكنو حذرىـ مف اف الفوز عمى البرازيؿ سيعرض
عبلقات البمديف لمخطر ويضر بمصالح االروجواي االقتصادية  ..ولكف ؛ رغـ ىذا التحذير ورغـ اف جميع
النقاد رشحوا البرازيؿ انتفض العبو االوروجواي لكرامتيـ وفازوا عمى البرازيؿ في عقر دارىا أماـ
ٓٓٓ ٕٓٗ,متفرج " كأعظـ جميور يحضر مباراة لكرة القدـ حتى اليوـ!!" أما المأساة التي أتذكرىا شخصيا
فيي استغبلؿ إسرائيؿ انشغالنا وانشغاؿ العالـ ببطولة ٕ ٜٔٛلغزو لبناف وتدمير بيروت وارتكاب مجازر
صبرا وشاتيبل  ..وفي آخر مسابقتيف استغمت حالة (اليوس) و(الغفوة) القتحاـ غزة وتدمير السمطة
الفمسطينية ومنظمة حماس مف خبلؿ مخطط مسبؽ أجؿ لكأس العالـ!! ...وبالمناسبة  ..تكاد تكوف
اسرائيؿ الدولة الوحيدة في العالـ التي ال تيتـ بالمشاركة حتى في التصفيات األولية..
ويمكف أف نكتفي بيذا القدر مف البحث عف ىذا الموضوع عمي شبكة االنترنت  ،فبل ينبغي أف نمضي بيذه
الفكرة بحد أبعد مف ذلؾ

أنا والتميفزيوف
أيضا أف يكوف التميفزيوف ىو مؤنسي في المعاش ولكف لؤلسؼ لست مف محبي مشاىدتو
كاف مف الممكف ً

حاليا يفضؿ مشاىدة الرواية مثبلً في
بكثرة  ،فالقراءة بالنسبة لي أفضؿ مف المشاىدة  ،والعديد مف الناس ً

عمؿ سينيمائي أو تميفزيوني وال يفضؿ قراءة الرواية األصمية كما كتبيا مؤلفيا ويتركوف لممنتج والمخرج
وطاقـ العمؿ حرية التخيؿ والتصوير ويعتمدوف عمي أداء الممثميف  ،مع أنؾ لو قرأت رواية لف تجد أي

حاجز بينؾ وبيف عقؿ كاتبيا  ،فعقمو يخاطب ع قمؾ مباشرة دوف وسيط مقيد بتكاليؼ إنتاج وديكور وبراعة
أداء أبطاؿ العمؿ مف ممثميف  ،لكف الميـ أف العديد مف الناس ىذه األياـ تعودوا عمي الكسؿ وعمي أف
يجمسوا في مقاعد مريحة وأماميـ ما لذ وطاب مف المأكوالت والمشروبات ليشاىدوا ما ُيقدـ ليـ بدوف بذؿ

مثبل أف ىناؾ قصر رائع ولو حديقة
أي مجيود في ا لتخيؿ أو إعماؿ الفكر في القراءة  ،فإذا قاؿ الروائي ً
أبدا لمستوي خيالؾ ميما أنفقوا
جميمة يمكنؾ أف ت تخيؿ القصر والحديقة ولف يصؿ المخرج ومنفذ الديكور ً
مف أمواؿ وكذلؾ إذا قاؿ الروائي أف ىناؾ فتاة فائقة الجماؿ فسوؼ يتخيؿ كؿ قارئ الفتاة التي يتمناىا ولف
يقوـ المخرج بفرض فتاة معينة كبطمة لمعمؿ  ،فالقارئ ىو المنتج والمخرج ومصمـ الديكور
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وتتجمي عظمة الوصؼ في القرآف الكريـ و﵀ المثؿ األعمي الذي قص أحسف القصص
ف يحضرني ىنا الوصؼ المذكور في كتاب ا﵀ سبحانو وتعالي الذي ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو وال مف
ط ْم ُع َيا َكأ ََّن ُو
خمفو  ،عندما وصؼ سبحانو شجرة الزقوـ فقاؿ عز مف قائؿ في سورة الصافات اآلية َ٘ ( ٙ
الشي ِ
اط ِ
يف) فكؿ مف سيتدبر ىذه اآلية الكريمة سيتخيؿ مدي قبح المنظر  ،ويقوؿ اإلماـ الطبري
وس َّ َ
ُرُء ُ
الشي ِ
اط ِ
يف ( يقوؿ تعالى ذكره :كأف طمع ىذه
وس َّ َ
رحمو ا﵀ في تفسيره ليذه اآلية  :وقولو ) طَ ْم ُع َيا َكأ ََّنوُ ُرُء ُ

الشجرة ،يعني شجرة الزقوـ في قُبحو وسماجتو رءوس الشياطيف في قبحيا .وذكر أف ذلؾ في قراءة عبد

ِ
الج ِحيـ.كما حدثنا ِب شر ،قاؿ :ثنا يزيد ،قاؿ :ثنا سعيد ،عف قتادة ،قولو )
ا﵀َّ " :إن َيا َ
أص ِؿ َ
ش َج َرةٌ َنا ِبتَ ُة في ْ
الشي ِ
اط ِ
يف ( قاؿ :شبيو بذلؾ .فإف قاؿ قائؿ :وما وجو تشبييو طمع ىذه الشجرة برءوس
وس َّ َ
طَ ْم ُع َيا َكأ ََّن ُو ُرُء ُ
الشياطيف في القبح ،وال عمـ عندنا بمبمغ قبح رءوس الشياطيف ،وانما يمثَّؿ الشيء بالشيء تعريفا مف
َّ
ّْ
الم َمثَّؿ لو الشيئيف كمييما ،أو أحدىما ،ومعموـ
الم َمثؿ لو قُرب اشتباه الممثؿ أحدىما بصاحبو مع معرفة ُ
ُ

ش َجرة الزقوـ ،وال برءوس الشياطيف ،وال كانوا
أف الذيف خوطبوا بيذه اآلية مف المشركيف ،لـ يكونوا عارفيف َ

رأوىما ،وال واحدا منيما؟ .قيؿ لو :أما شجرة الزقوـ فقد وصفيا ا﵀ تعالى ذكره ليـ وبينيا حتى عرفوىا ما
الشي ِ
ِ
اط ِ
يف ( فمـ يتركيـ
َص ِؿ ا ْل َج ِح ِيـ * َ
ىي وما صفتيا ،فقاؿ ليـ َ (:
وس َّ َ
ش َج َرةٌ تَ ْخ ُر ُج في أ ْ
ط ْم ُع َيا َكأ ََّن ُو ُرُء ُ
في َعماء منيا .وأما في تمثيمو طمعيا برءوس الشياطيف ،فأقوؿ لكؿ منيا وجو مفيوـ :أحدىا أف يكوف

مثؿ ذلؾ برءوس الشياطيف عمى نحو ما قد جرى بو استعماؿ المخاطبيف باآلية بينيـ وذلؾ أف استعماؿ
الناس قد جرى بينيـ في مبالغتيـ إذا أراد أحدىـ المبالغة في تقبيح الشيء ،قاؿ :كأنو شيطاف ،فذلؾ أحد
األقواؿ .والثاني أف يكوف مثؿ برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطانا ،وىي حية ليا عرؼ فيما ذكر
اف الح ِ
ؼ ِ
ؼ
ش ْػػي َ
كمثْ ِػػؿ َ
أع َػر ُ
أحػمِ ُ
قبيح الوجو والمنظر ،واياه عنى الراجز بقولو َع ْن َج ِػػرٌد تَ ْحػػمِ ُ
ؼ ِح َ
مػاط ْ
ػػيف ْ
ط ِ َ
ويروى ُع َج ّْيٌز .والثالث :أف يكوف مثؿ نبت معروؼ برءوس الشياطيف ُذ ِكر أنو قبيح الرأس
ومما سبؽ يتضح أف كؿ منا سيتخيؿ المنظر كأبشع ما يكوف
واذا عدنا مرة أخري لمحديث عف ما يقدمو التميفزيوف سنجد بخبلؼ األعماؿ الفنية المواد اإلخبارية وىي
حاليا ويممكوف القوة قد قاموا
أخبار ال ترد الروح بؿ تؤدي إلي التوتر واالكتئاب  ،فالمسيطروف عمي العالـ ً

بنشر الحروب والفتف واالضطرابات والفوضي فتجد األخبار تبعث عمي الحزف وخاصة أخبار المسمميف في
العالـ فيـ بيف الجئ وقتيؿ وفقير وجائع وفي الغالب تولي أمرىـ مف ال يعرؼ قيمة ما ىو فيو فمـ يحكـ
بالعدؿ بيف الناس فساءت أحواليـ  ،وقد قاؿ المؤرخ الكبير عبد الرحمف الجبرتي عف ولي األمر العادؿ :
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(ما قاؿ العمماء با﵀  :مف عدؿ بيف العباد وتحذر عف الجور والفساد ،حسبما ذكره رضى الصوفي في كتابو
المسمى بقبلدة األرواح وسعادة األفراح ،عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ عدؿ
ساعة خير مف عبادة سبعيف سنة قياـ ليميا وصياـ نيارىا .وفي حديث آخر :والذي نفس محمد بيده أنو
ليرفع لمممؾ العادؿ إلى السماء مثؿ عمؿ الرعية وكؿ صبلة يصمييا تعدؿ سبعيف ألؼ صبلة ،وكأف الممؾ
العادؿ قد عبد ا﵀ بعبادة كؿ عابد وقاـ لو بشكر كؿ شاكر ،فمف لـ يعرؼ قدر ىذه النعمة الكبرى والسعادة
العظمى واشتغؿ بظممو وىواه ُيخاؼ عميو بأف يجعمو ا﵀ مف جممة أعدائو ،وتعرض إلى أشد العذاب ،كما

روي عف رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ أنو قاؿ :أف أبغض الناس إلى ا﵀ تعالى وأشدىـ عذابا يوـ
القيامة إماـ جائر .فمف عدؿ في حكمو وكؼ عف ظممو نصره الحؽ وأطاعو الخمؽ وصفت لو النعمى

وأقبمت عميو الدنيا ،فتي ّنأ بالعيش واستغنى عف الجيش ،وممؾ القموب و ِ
أمف الحروب ،وصارت طاعتو فرضا
َ

وظمت رعيتو جنداً ألف ا﵀ تعالى ما خمؽ شيئا أحمى مذاقا مف العدؿ وال أروح إلى القموب مف اإلنصاؼ وال
أمر مف الجور وال أشنع مف الظمـ .فالواجب عمى الممؾ وعمى والة األمور أف ال يقطع في باب العدؿ إال
بالكتاب والسنة ،ألنو يتصرؼ في ممؾ ا﵀ وعباد ا﵀ بشريعة نبيو ورسولو نيابة عف تمؾ الحضرة
ومستخمفا عف ذلؾ الجناب المقدس ،وال يأمف مف سطوات ربو وقيره فيما يخالؼ أمره فينبغي أف يحترز
عف الجور والمخالفة والظمـ والجيؿ ،فإنو أحوج الناس إلى معرفة العمـ واتباع الكتاب والسنة وحفظ قانوف
الشرع والعدالة ،فإنو منتصب لمصالح العباد واصبلح الببلد وممتزـ بفصؿ خصوماتيـ وقطع النزاع بينيـ،
وىو حامي الشريعة باإلسبلـ ،فبل بد مف معرفة أحكاميا والعمـ بحبلليا وحراميا ليتوصؿ بذلؾ إلى إبراء
ذمتو وضبط مممكتو وحفظ رعيتو ،فيجتمع لو مصمحة دينو ودنياه وتمتمئ القموب بمحبتو والدعاء لو،
فيكوف ذلؾ أقوـ لعمود ممكو وأدوـ لبقائو وأبمغ األشياء في حفظ المممكة العدؿ واإلنصاؼ عمى الرعية.
دائما دولة عظمي تفرض سيطرتيا عمي الجميع  ،وأنت تستطيع أف
وقد تعممنا مف قراءة التاريخ أف ىناؾ ً

تحكـ عمي كؿ فترة في تاريخ العالـ مف خبلؿ القوي العظمي التي سيطرت عمي العالـ في تمؾ الفترة  ،فإذا
كانت المنطقة مشتعمة وتكثر فييا إراقة الدماء واليجاج مف األوطاف والخراب والقتؿ  ،فتأكد أف الذيف
يسيطروف عمي العالـ يظمموف باقي الشعوب دوف وازع مف ضمير أو ديف  ،وقد ثبت أف تراجع المسمموف
عف صدارة المشيد بالعالـ قد أدي إلي خسارة كبيرة لمشعوب فقامت حرباف عالميتاف تـ خبلليما قتؿ
المبلييف مف الرجاؿ واغتصاب الكثير مف النساء وانتشار الخراب والظمـ
ثـ سيطر عمي العالـ المنتصروف في آخر حرب عالمية
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فقد قرر المنتصروف في الحرب العالمية الثانية عقد مؤتمر موسع في ساف فرانسيسكو بالواليات المتحدة
األمريكية في أبريؿ سنة ٘ٗ ٜٔلتأسيس ىيئة األمـ المتحدة كبديؿ لعصبة األمـ  ،واشترطوا عمي أي دولة
تريد أف تشترؾ في ىذا المؤتمر أف تعمف الحرب رسمياً عمي دوؿ المحور قبؿ بداية مارس ٘ٗ، ٜٔ
فالقانوف الدولي الذي كا ف موجود في ذلؾ الوقت قد وضعو المنتصروف في الحرب العالمية األولي بعد أف
رتبوا أوضاع العالـ طبقاً لمصالحيـ خبلؿ مؤتمر الصمح في باريس  ،فبلبد مف استبدالو بقانوف دولي جديد
واعادة ترتيب العالـ طبقاً لمصالح المنتصروف في الحرب الثانية
فاألقوياء فقط ىـ الذيف يضعوف القانوف واذا خالفت مصالحيـ فأنت تخالؼ القانوف ويجب معاقبتؾ طبقاً
لمقانوف  ،فمخالفة األقوياء جريمة كبري  ،وقد طمبوا مف الجميع إعبلف الحرب عمي دوؿ المحور  ،حتي
الدوؿ التي ال ناقة ليا وال جمؿ في ىذه الحرب كما ُيقاؿ  ،إنو مبدأ األقوياء في كؿ عصر (مف ليس معنا

فيو ضدنا)

وأعداء األقوياء بالضرورة يجب أف يكونوا أعداء لمضعفاء  ،وقد رتب األقوياء العالـ مف جديد واخترعوا ما
يسمي مجمس األمف الدولي وحؽ الفيتو الذي ىو أىـ مف ق اررات الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة فحؽ الفيتو
يمكنو تغيير تمؾ الق اررات حتي لو كانت باألغمبية  ،فميس ىناؾ أغمبية لمضعفاء
ولقد قاموا بإطبلؽ اسـ جديد عمي الدوؿ الضعيفة الفقيرة  ،فقالوا عنيـ (دوؿ العالـ الثالث)ٕ فيـ
يعتبرونيـ يعيشوف في عالـ آخر مختمؼ عف عالميـ األوؿ  ،فيـ ال يريدوف أف يعيشوا معيـ في عالـ
واحد  ،إنيا العنصرية البغيضة  ،والبد أف يظؿ ىناؾ عالـ ثالث واال فمف يكوف ىناؾ عالـ أوؿ وعالـ ثاني
بطبيعة الحاؿ
فمكي تعيش بعض الشعوب في رفاىية ورخاء البد أف تعيش شعوب أخري في بؤس وفقر  ،ولكي تنعـ
بالحرية البد أف تعاني شعوب أخري مف القمع والعبودية  ،وىذه النقطة تحتاج إلي بعض التوضيح إذ ما
الذي يمنع أف تعيش بعض الشعوب في رفاىية وحرية دوف قير واذالؿ شعوب أخري
ولكف لؤلسؼ الشديد تقوـ الدوؿ الكبري باستنزاؼ ثروات الدوؿ الضعيفة واستغبلؿ إمكانياتيا وقد أخذ ىذا
االستغبلؿ أشكاؿ عديدة فكانت قديماً تقاـ إمبراطوريات ضخمة تسيطر عمي العديد مف الشعوب وتسوميا
سخر طاقاتيا لخدمة مصالحيا ثـ تطور ىذا االستغبلؿ ليصبح ما يسمي باالستعمار ثـ
سوء العذاب وتُ ّ
2

إذا تعرضت إحدي الدول الضعيفة الفقيرة ألي ظلم أو قهر فكل ما سيحدث من هيئة األمم المتحدة أنها ستقول علي لسان سكرتيرها
العام أنها تشعر بالقلق  ،فالشعور بالقلق هو ما ستحصل عليه من المجتمع الدولي وسيلقون لها ببعض الفتات كي تجتجاز محنتها
وتطعم أطفالها وعجائزها وقد يذهب سفراء النوايا الحسنة اللتقاط بعض الصور التي يطلقون عليها صور إنسانية
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االمتيازات األجنبية أما حالياً فقد أصبحت الدوؿ الضعيفة سوؽ لمنتجات الدوؿ الكبري ومعمؿ تجارب
ِ
المموثة لمبيئة والتي ال
ألسمحتيا وفئراف تجارب ألدويتيا ومدفف لنفاياتيا النووية ومكاف إلقامة المصانع
تسمح الدوؿ الكبري بإقامتيا عمي أراضييا وقد يصؿ األمر إلي استغبلؿ الفاسديف لئلتجار باألعضاء
البشرية وغير ذلؾ مف أساليب االستغبلؿ القذرة
ولكف كيؼ تسمح ىذه الشعوب الفقيرة بكؿ ىذا ؟ واإلجابة ببساطة أف ىذه الشعوب مغموبة عمي أمرىا
وتخضع ألنظمة حاكمة تسمبيا إرادتيا وتشغميا بمشاكؿ الحياة وأمور أخري وتحرص عمي عدـ االىتماـ
بالتعميـ وعمي عدـ نشر الوعي باإلضافة إلي اإلعبلـ الموجو الذي ُيحذر الشعوب دائماً مف المؤامرات
الخارجية التي تستيدؼ الوطف

إذف لقد احتؿ األقوياء العالـ وسيطروا عميو ولكف بالقانوف وب مجموعة مصطمحات جديدة  ،ويمكنيـ فرض
العقوبات عمي أي دولة تخالفيـ بالقانوف  ،وتمؾ العقوبات قد تؤدي إلي انتشار المجاعات واألوبئة والدمار
في أي مكاف مارؽ وخارج عف إرادتيـ
فتتحوؿ شعوب كاممة إلي الجئيف وتتحوؿ أحياء عامرة إلي أطبلؿ
ومما سبؽ نجد أف المواد اإلخبا رية التي يتـ عرضيا في التميفزيوف قد تصيب باإلحباط واالشمئزاز والسخط
أما المواد الفنية فحدث وال حرج
ورغـ كؿ ما سبؽ مف تحفظات عمي مشاىدة التميفزيوف فإف ىناؾ ما يجذبني أحيا ًنا لمشاىدتو وىو البرامج
الوثائقية التي ليس ليا عبلقة بالدراما  ،فتمؾ البرامج تجعمني أجوب العالـ وأنا في مكاني فأتجوؿ في
الغابات وأشاىد البحار والمحيطات حتي في األعماؽ وأتأمؿ خمؽ ا﵀ سبحانو وتعالي
وتمؾ البرامج متنوعة الموضوعات  ،فمنيا التاريخي ومنيا ما ينقؿ لؾ ما يحدث في الصحاري والجباؿ
والجميد والغابات واألدغاؿ وما يحدث في البرية بيف الحيوانات ومنيا ما يغوص في أعماؽ البحار ومنيا
مف ينقؿ لؾ عادات الشعوب المختمفة ومنشآت البشر وكيؼ يتـ صناعة بعض األشياء  ،فيي بالنسبة لي
سياحة دوف انتقاؿ مف مكاني فحققت معني السرج السابح في بيت الشعر الشيير لممتنبي :
ير َج ٍ
الز ِ
َع ُّز َم ٍ
كتػػػػػاب
ماف
رج سا ِب ٍح
َ
ميس في َ
كاف في ُ
ُ
س ُ
أَ
الد َنى َ
وخ ُ

وبالبحث عمي االنترنت كعادتي عف كؿ ما ييمني  ،بحثت عف مشاىدة التمفاز فوجدت ما يمي :
( الحمد ﵀ والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ ا﵀ وعمى آلو وصحبو أما بعد:
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فقد جرى عمى ألسنة كثير ممف يعتنوف بالفتوى أف التمفاز جياز ذو حدي ف :صالح لمخير وصالح لمشر.
وال شؾ أف ىذا كبلـ صحيح  -في الجممة  -لو أف السائؿ واحد مف اثنيف:
( ٔ ) جية تمتمؾ قناة بث وىي آخذة بزماـ األمور فييا ،ال يبث فييا إال ما تريد مما ىو نافع.
( ٕ ) شخص عنده جياز تمفاز متحكـ فيو ال يفتحو إال ىو أو مف يثؽ بو  ،فإذا رأى النافع -وىو قميؿ -
فتح عنو واذا رأى غيره أغمؽ الجياز.
ىذاف ىما المذاف يعقؿ فييما اإلطبلؽ السابؽ (سبلح ذو حديف )  ،وال شؾ أف األوؿ منيما لـ يطرح فيو
سؤاؿ قط  -فيما نعمـ  -مما يعني أنو ال توجد قناة تقتصر عمى بث النافع دوف غيره إال قناة واحدة أو
قناتيف أحدثتا قريبا .وأما الثاني فإنو حالة نادرة إذا قورنت بغيرىا مما عميو حاؿ الناس اليوـ  ،وقد عمـ مف
منيج الشارع في التشريع أنو ال يمقى ليا با ًال في الغالب األعـ  ،إذا فيبقى السؤاؿ المطروح واقعياً  :ما ىو
حكـ استعماؿ التمفاز عمى الحاؿ الذي ىو عميو عند أغمب الناس  ،و جواباً عمى ىذا السؤاؿ نقوؿ:
إف في استعمالو عمى الوضع المذكور جممة مف المفاسد وقميبل مف المصالح ومف ىذه المفاسد:
( ٔ ) ضياع األوقات والتفريط في كثير مف الواجبات.
( ٕ ) نقؿ ثقافات األمـ الكافرة عمى جية التسميـ والتبعية والتقميد.
( ٖ ) نشر الخبلعة واإلباحية وذلؾ مف خبلؿ األفبلـ الماجنة واألغاني اليابطة واإلعبلنات التجارية التي
تظير المرأة عارية أو شبو عارية  ،مما يكوف سبباً في تعود الشخص عمى رؤية المنكرات وموت الغيرة في
نفسو
( ٗ ) زعزعة ثوابت األمة  ،وذلؾ مف خبلؿ الطعف في عقيدتيا كنشر األفبلـ التي تستيتزئ بالديف و
حممتو  ،أو إخضاع األحكاـ المستقرة المحسومة لمنقاش وتداوؿ الرأي فييا.
( ٘ ) خمخمة األمف في المجتمعات  ،وذلؾ مف خبلؿ ما يبثو مف مسمسبلت بوليسية ،أو أفبلـ تعمـ فنوف
السرقة والقتؿ واالغتصاب.
(  ) ٙإدماف النظر المفضي إلى فساد العقوؿ  ،والتأثير عمى صحة المشاىد  ،خاصة عمى البصر  ،وىذا
يظير عمى األطفاؿ والشباب أكثر مف غيرىـ.
ومف المصالح المرجوة  :االطبلع عمى األخبار ،واالستفادة مف بعض البرامج النافعة ،ومف مقررات قواعد
األصوؿ  :أف درأ المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح  ،ومستند ىذه القاعدة تحريـ الخمر والميسر مع
التصريح بأف فييما منافع  ،قاؿ تعالى ( :يسألونؾ عف الخمر والميسر قؿ فييما إثـ كبير ومنافع
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لمناس).البقرة  .ٕٜٔ :وقولو صمى ا﵀ عميو وسمـ  " :فإذا نييتكـ عف شيء فاجتنبوه  ،واذا أمرتكـ بأمر
فأتوا منو ما استطعتـ"  .متفؽ عميو .فقد قيد اإلتياف بالمأمور ب و باالستطاعة  ،وأطمؽ في اجتناب المنيي
عنو ولـ يقيد  ،مع أف المرء غير مكمؼ باجتناب ما ال قدرة لو عمى اجتنابو في الجممة  ،فمـ يبؽ لمتقييد
واإلطبلؽ فائدة غير بياف أف جانب المنييات أعظـ مف جانب المأمورات إذا تعارضا.
وعمى ىذا فالمترجح في جواب السؤاؿ ىو :التحريـ ،إال فيما انضبط بالقيد المنصوص عميو أو ًال.
ومما ينبغي التنبو لو أف ىذا التحريـ يخالؼ التحريـ في الخمر والميسر لكوف ما فييما مف المفاسد ال
عما فييما مف المصالح بخبلؼ مسألتنا  ،فالتحريـ فييا منزؿ عمى حالة واقعة قابمة لمتغير.
يمكف أف ينفؾ ّ

ولذا فمو أف ا﵀ ق يض ليذه األمة مف يراعي فييا عيد ا﵀ وذمتو وينشئ ليا قنوات نافعة تقتصر عمى بث
ما أذف فيو دوف غيره  ،لتحوؿ الحكـ إلى الجواز أو االستحباب إف لـ يتحوؿ إلى الوجوب بالنسبة لبعض
الناس .وفي األخير نييب بوالة األمور وأصحاب األمواؿ مف المسمميف أف يولوا ىذا األمر ما يستحقو مف
عناية  ،فقد بمغ السيؿ الزبى واتسع الخرؽ عمى الراقع .وا﵀ المستعاف وال حوؿ وال قوة إ ّال با﵀.
والعمـ عند ا﵀ تعالى) .

ٖ

أيضا في نتائج البحث في ىذا الموضوع ما يمي :
ومما وجدتو ً
إف مشاىدة األفبلـ ال تخمو مف المحاذير الشرعية الكثيرة  ،تتجمى بتكشؼ العورات وسماع الموسيقى ونشر
المعتقدات الفاسدة والدعوة إلى مشابية الكفار ولقد أمرنا ا﵀ بغض األبصار قاؿ تعالى قؿ لممؤمنيف
يغضوا مف أبصارىـ ويحفظوا فروجيـ ذلؾ أزكى ليـ إف ا﵀ خبير بما يصنعوف وقؿ لممؤمنات يغضضف مف
أبصارىف ويحفظف فروجيف النور  ٖٔ :ولما كا ف غض البصر أصبل لحفظ الفرج بدأ بذكره وقد جعؿ ا﵀
سبحانو العيف مرآة القمب فإذا غض العبد بصره غض القمب شيوتو وارادتو واذا أطمؽ بصره أطمؽ القمب
شيوتو وفي صحيح مسمـ  ٕٔٔٛأف الفضؿ بف عباس رضي ا﵀ عنيما كاف رديؼ رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀
عميو وسمـ يوـ النحر مف مزدلفة إلى منى فمرت ظعف يجريف فطفؽ ينظر إلييف فحوؿ رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀
عميو وسمـ رأسو إلى الشؽ اآلخر " وىذا منع وانكار بالفعؿ فمو كاف النظر جائزاً ألقره عميو.
وفي صحيح البخاري ٖٖٗ ٙعنو صمى ا﵀ عميو وسمـ أنو قاؿ " إف ا﵀ عز وجؿ كتب عمى ابف آدـ حظو
مف الزنى أدرؾ ذلؾ ال محالة فالعيف تزني وزناىا النظر والمساف يزني وزناىا النطؽ والرجؿ تزني وزناىا
الخطى واليد تزني وزناىا البطش والقمب ييوى ويتمنى والفرج يصدؽ ذلؾ أو يكذبو"
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فبدأ بزنى العيف ألنو األصؿ زنى اليد والرجؿ والقمب والفرج ونبو بزنى المساف بالكبلـ عمى زنى الفـ بالقيؿ
وجعؿ الفرج مصدقاً لذلؾ إف حقؽ الفعؿ أو مكذباً لو إف لـ يحققو  ،وىذا الحديث مف أبيف األشياء عمى أف
العيف تعصي بالنظر وأف ذلؾ زناىا ففيو رد عمى مف أباح النظر مطمقاً  ،وثبت عنو صمى ا﵀ عميو وسمـ
أنو قاؿ " يا عمي ال تتبع النظرة فإف لؾ األولى وليست لؾ الثانية "" والنظرة تفعؿ في القمب ما يفعؿ السيـ
في الرمية فإف لـ تقتمو جرحتو وىي بمنزلة الشرارة مف النار في الحشيش اليابس فإف لـ تحرقو كمو أحرقت
بعضو " ورحـ ا﵀ مف قاؿ
كؿ الحوادث مبدأىا مف النظر

ومعظـ النار مف مستصغر الشرر

كـ نظرة فتكت في قمب صاحبيا

فتؾ السياـ ببل قوس وال وتر

والمرء ما داـ ذا عيف يقمبيا

في أعيف الغير موقوؼ عمى الخطر

يسر مقمتو ما ضر ميجتو

ال مرحبا بسرور عاد بالضرر.

لذا قاؿ الشيخ ابف باز رحمو ا﵀ في الفتاوىٖ ٕٕٚ/في مثؿ ىذه  :وأما التمفاز فيو آلة خطيرة وأضرارىا
عظيمة كالسينما أو أشد وقد عممنا مف الرسائؿ المؤلفة في شأنو ومف كبلـ العارفيف بو في ببلد العربية
وغيرىا ما يدؿ عمى خطورتو وكثرة أضراره بالعقيدة واألخبلؽ وأحواؿ المجتمع ذلؾ لما ثبت فيو مف تمثيؿ
اليدامة والمقاالت الكفرية
األخبلؽ السافمة والمرائي الفاتنة والصور الخميعة وشبو العارية والخطب
ّ
والترغيب في مشابية الكفار في أخبلقيـ وأزيائيـ وتعظيـ كبرائيـ وزعمائيـ والزىد في أخبلؽ المسمميف
وأزيائيـ واالحتقار لعمماء المسمميف وأبطاؿ اإلسبلـ وتمثيميـ بالصور المن ّفرة والمقتضية الحتقارىـ
واإلعراض عف سيرتيـ وبياف طرؽ المكر واالحتياؿ والسمب والنيب والسرقة وحياكة المؤامرات والعدواف
عمى الناس  ،ال شؾ أف ما كاف بيذه المثابة وترتبت عميو ىذه المفاسد يجب منعو والحذر منو وسد
األبواب المفضية إليو فإذا أنكره اإلخواف المتطوعوف وحذروا منو فبل لوـ عمييـ في ذلؾ ألف ذلؾ مف النصح
﵀ ولعبادة .ومف ظف أف ىذه اآللة تسمـ مف ىذه الشرور وال يبث فييا إال الصالح العاـ إذا روقبت فقد أبعد
النجعة وغمط غمطاً كبيراً ألف الرقيب يغفؿ وألف الغالب عمى الناس اليوـ ىو التقميد لمخارج والتأسي بما
يفعؿ فيو وأل نو قؿ أف توجد رقابة تؤدي ما أسند إلييا وال سيما في ىذا العصر الذي ماؿ فيو أكثر الناس
إلى الميو والباطؿ والى ما يصد عف اليدى  ،والواقع شاىد بذلؾ .نسأؿ ا﵀ أف يحفظنا مف كؿ سوء إنو
جواد كريـ
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وما سبؽ كاف بعض مف نتائج البحث عف موضوع مشاىدة التميفزيوف وأعتقد أف فييا الكفاية وال داعي
ألف نبحث وأف نمضي بيذه الفكرة بحد أبعد مف ذلؾ

نشر ما ىو منشور
أحيا ًنا أسأؿ نفسي  :ما جدوي إعادة نشر ما ىو منشور بالفعؿ عمي مواقع االنترنت ؟ وىذا السؤاؿ يتردد
بيني وبيف نفسي كمما قمت بإعداد كتاب لمنشر وجمعت محتوياتو مف مواقع النت المختمفة مع ذكر
وغالبا أحاوؿ أف أُقنع نفسي بأف ىذا لف يسبب أي ضرر لمموقع الذي نقمت عنو
المصدر لمقارئ ،
ً
الموضوع طالما أنني ذكرت اسـ الموقع بؿ ونقمت رابط الموقع  ،وبالعكس قد يكوف ذلؾ دعاية لو وحث

عمي زيارتو وىو ما يريده أي موقع فيما أعتقد  ،واذا كاف ىذا مفيد لمموقع المنقوؿ عنو فما الفائدة العائدة
عمي القارئ نفسو ؟
قد تكوف ىناؾ شريحة مف القراء يفضموف قراءة المعمومة في كتاب وليس عف طريؽ تصفح النت  ،كما
أنني قد وفرت وقت وكمفة التصفح وجمعت بعض معمومات عف موضوع معيف في كتاب واحد يسيؿ تحميمو
مرة واحدة واالحتفاط بو  ،ولتوضيح ما أقصده يمكنني أف أذكر مثاؿ ألحد الكتب التي قمت بإعدادىا بيذا
األسموب وفوجئت بعد نشره بحجـ تحميبلت مناسب بؿ إف ىناؾ كتب وجدت معيا مراجعات وتعميقات
جعمتني أشعر براحة نفسية وسعادة فيي بمثابة تغذية عكسية ( )feed backتدفعني إلي االستمرار في
الكتابة  ،وكنت قد نشرت كتاب بعد تجميع موضوعاتو وصوره وأعددت لو اسـ وغبلؼ وكاف عف شارع
المعز لدي ف ا﵀ الفاطمي ويحمؿ نفس االسـ وكتبت في مقدمتو ما يمي ( :شارع المعز لديف ا﵀ --ىذا
ا لكتاب يحتوي عمي صور ومعمومات عف آثار شارع المعز لديف ا﵀ الفاطمي تـ تجميعيا مف عدة مواقع
مف شبكة االنترنت ليسيؿ حفظيا واسترجاع ما تحتويو مف معمومات مبسطة ويعتبر ىذا الشارع أكبر
متحؼ مفتوح لآلثار اإلسبلمية في العالـ)
كثير بمعمومات مف النت باإلضافة لممراجع والكتب المتوفرة عندي في إعداد معظـ كتبي
وقد استعنت ًا
أيضا  ،فيناؾ بعض األحداث التاريخية التي أبحث عف
التاريخية المنشورة عمي النت بؿ والمطبوعة ً

معمومات وفيرة عنيا ومف مصادر متعددة

وقد أحببت القراءة منذ الصغر وكانت أمي الحبيبة حفظيا ا﵀ ىي السبب غفر ا﵀ ليا وألبي وأحسف إلييما
 ،فكانت تشجعني عمي االشتراؾ في اإلذاعة المدرسية وىو أمر يتطمب كثرة القراءة واإلطبلع الختيار فقرات
مناسبة لئلذاعة  ،ولـ يكف ىناؾ نوع أو لوف معيف مف الكتب أفضمو ولكف بمرور الوقت أصبحت أحب
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جدا ،
كتب األدب فقرأت لكبار األدباء الروايات والقصص القصيرة والمسرحيات والشعر  ،واستيواني الشعر ً
حتي أنني حاولت كتابة بعض القصائد ولـ تكف موزونة بالطبع  ،وعندما عرفت موضوع بحور الشعر
والوزف والخميؿ بف أحمد الفراىي دي  ،قررت أف أتعممو فاقتنيت كتاب عف العروض  ،وأخذت الموضوع
جميؿ
عمي محمؿ الجد واخترت بحر مف بحور الشعر يناسبني وىو البحر الوافر  ،وبحور الشعر وافرىا
ُ
ِ
ِ
اعمَتُ ْف فَ ُعولُ ْف
ور
اعمَتُ ْف ُمفَ َ
الشع ِر واف ُرىا َجمي ُؿ ُ - - -مفَ َ
ْ
ُب ُح ُ

وكتبت قصيدة بعنواف (أغنية لمشعر) وكاف مطمعيا كاآلتي :

لديا
شعر
َ
أناديؾ فييا  ---كفاني أنؾ الباقي ّ
أيا ٌ
ِ
فيا
تواسيني فأسمع فيؾ صوتًا ---
يفيؽ حبلوةَ
ُ
اآلماؿ ّ
نقيا
عذبا ّ
أسكب في خميجؾ مف كبلمي  ---فيصبح رائ ًقا ً
و ُ
الشييا
عمي األنغاـ تنساب المعاني  ---ومف يتذوؽ الكمـ
ّ

ِ
حيا
اليـ ما إف فاض شعري  ---وكيؼ يظ ُؿ بعد
الشعر ّ
يموت ُ

مجاز أف ما سبؽ كبلـ موزوف ومقفي ولو معني  ،فيو ليس شعر في تعريفي البعض  ،فكـ
ًا
واذا اعتبرنا
مف كبلـ موزوف ومقفي ولو معني وال توجد بو شاعرية كقوؿ القائؿ

أو كقوؿ قائؿ آخر :

النيار َنيار = والبغ ُؿ ب ْغ ٌؿ و ِ
الح َما ُر ِح َم ُار
المَّ ْي ُؿ لَ ْي ٌؿ َو َّ َ ُ َ ُ َ َ َ َ
ِ
ِ
ير لَ ُو ِمنقَ ُار
َّج َ
َوالدّْي ُؾ دي ٌؾ َوالد َ
اج ُة َز ْوجوُ = وكبلىُ َما طَ ٌ
البػحػر بػحػر والنػخػيؿ نخيؿ --والفػيػؿ فػيػؿ والزراؼ طويؿ
واألرض أرض والسماء خبلفيا--والطػيػر فيما بيف بيف يجوؿ
واذا تػعػاصفت الرياح بروضة--فػاألرض تػثبت والغصوف تميؿ

شعر  ،رغـ أنو كبلـ موزوف ومقفي ولو معني  ،وقد حاولت بعد ذلؾ كتابة
فيناؾ مف ال يعتبر كؿ ىذا ًا
قصيدة بيا بعض الشاعرية وكاف مطمعيا :

أبحث في حطاـ النفس عني  ---أري في القمب أطبلؿ التمني
و ُ
شارد قد ضاع مني
اب  ---وعقمي
ٌ
وحبي ال أراه سوي سر ٌ
وىناؾ محاوالت أخري ولكف كؿ ذلؾ لـ يعجبني فاكتفيت بقراءة وتذوؽ الشعر  ،ولكني الحظت أف ىناؾ
أبيات معينة تعجبني أثناء القراءة فتظؿ عالقة في ذىني دوف أف أحاوؿ حفظيا  ،وىكذا استمر اقتنائي
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جدا  ،إلي أف تصادؼ إطبلعي
لمكتب ودواويف الشعر أو استعارتيا  ،وأحببت الرويات والقصص القصيرة ً
عمي أحد الروايات التاريخية ألحد كبار األدباء فتحولت ميولي وتغيرت البوصمة الخاصة بي إلي قراءة
منكبا عمي كتب التاريخ ومف عشاقو
التاريخ  ،فأصبحت ً
أبدا بؿ كاف تسميتي ووسيمتي لميروب مف الواقع ،
وكمما تعمقت فيو كمما شعرت بجيمي بو ولـ أمؿ منو ً

وأصبحت أكتب أي موقؼ تاريخي يعجبني  ،فسجمت العديد مف المواقؼ واألحداث التاريخية المثيرة والشيقة

 ،ثـ جاءت عبلقتي بمنصة التواصؿ االجتماعي فيس بوؾ
وكشأف أي شخص عمي الفيس بوؾ ممف ينشروف مواقؼ أعجبتيـ أو راقت ليـ فيو ينشر معمومة جديدة
بالنسبة لو وقد تصؿ بالنسب ة لو إلي حد المفاجأة فيعتقد أف الجميع مثمو ال يعرفيا فيقوـ بنشرىا بفخر
واعجاب  ،في حيف أنيا قد تكوف معمومة قديمة ومشيورة بالنسبة لغيره  ،عمي أي حاؿ لقد عشت في ىذا
الجو وقمت بنشر معمومات ومواقؼ تاريخية عمي حسابي الشخصي عمي الفيس بوؾ  ،وكنت حريص عمي
كتابة ال مصدر بجوار أو تحت كؿ معمومة  ،كأسـ المرجع والمؤلؼ ودار وعاـ النشر ورقـ الصفحة  ،وقمت
باستخداـ برنامج الػ(  )power pointبتصميـ صورة مناسبة لمموضوع كما أضع صورة غبلؼ الكتاب
أيضا ال أكتفي بالمعمومة التي بالمرجع فأبحث عف المزيد عنيا عمي
والمؤلؼ أحيا ًنا  ،وكنت أحيا ًنا ً
االنترنت  ،ثـ قمت بإنشاء صفحة عمي الفيس بوؾ خبلؼ حسابي الشخصي كي تصؿ المعمومات التاريخية

ألكبر عدد ممكف ولغير األصدقاء سميتيا (مف عجائب تاريخ مصر) وكمما زادت اإلعجابات والتعميقات
والتفاعؿ  ،شجعني ذلؾ عمي زيادة القراءة والنشر والبحث عمي االنترنت إل ثراء الصفحة
أيضا عف طريؽ
واليؾ طريقة مف أفضؿ الطرؽ لمبحث عف معمومة معينة عمي شبكة االنترنت  ،وقد نقمتيا ً
البحث عمي االنترنت  ،حيث وجدت المقاؿ التالي :

فعالة عبر محركات البحث المختمفة الموجودة عمى اإلنترنت؟ موقع جوجؿ
( كيؼ تتعمـ البحث بطريقة ّ
نموذجا  -كتب معاذ يوسؼ بتاريخ  ٜمايو  ٕٓٔٚمقاؿ عف ىذا الموضوع عمي موقعٗ أراجيؾ كاآلتي :
ً

إتماـ عممية البحث عبر المحركات المختمفة الموجودة عمى اإلنترنت شيء يحتاج إلى ميارة كبيرة ،فكـ مف
ٍ
أشخاص يقضوف وقتيـ بحثًا عف معمومة معينة ال يمكنيـ الحصوؿ عمييا ،عمى عكس آخريف يمكنيـ
أيضا قدرتو عمى فيـ
إتماـ عممية البحث بسيولة شديدة؛ ّ
ألف األمر يعتمد عمى ميارة الشخص الثاني ،و ً
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كيفية التعامؿ مع محركات البحث بالشكؿ الصحيح .في ىذا المقاؿ ،سوؼ نتحدث عف أبسط األشياء التي
يمكنيا أف تساعدؾ في التعامؿ مع محركات البحث.
الخطوة األولى :ال تبحث بالجممة كاممة
قديما كنت أحتاج إلى عمؿ بحث مف أجؿ معرفة مخرج عمؿ سينمائي معيف ،وجدتني أكتب في محرؾ
ً

جوجؿ لمبحث “ مف ىو مخرج فيمـ كذا الذي تـ تأليفو عاـ  **ٜٔوتـ عرضو في العاـ التالي؟”.

ماذا تعتقد كانت النتيجة؟ لؤلسؼ لـ يقدـ لي موقع جوجؿ أي إجابة عما أريده ،وظمت النتائج التي تُقدـ
عمى الموقع تظير ،دوف أي نتيجة مفيدة بالنسبة لي ،حتى أ ّنني ظننت بأ ّنو ال يوجد عمؿ بيذا االسـ ،أو
حتى مع وجوده فإ ّنو عمؿ ببل مخرج.
اعتمادا عمى كتابة الجممة كاممة ،وىو شيء
وعرفت بعد ذلؾ أف ما حدث كاف سببو أ ّنني قمت بالبحث
ً

ألف محرؾ البحث يقدـ لي نتائج عف كؿ كممة بمفردىا ال عف الجممة كاممة.
خاطئ؛ ّ

مثبل كرغبتؾ في معرفة صاحب
لكف ماذا إف أردت في أحد المرات أف تقوـ بعمؿ بحث عمى جممة كاممةً ،
اقتباس معيف.
في ىذه الحالة يمك نؾ أف تقوـ بكتابة الجممة ،وتضعيا بيف قوسي التنصيص “” ،وقتيا سيقدـ لؾ جوجؿ
كؿ النتائج التي تريدىا.
الخطوة الثانية :اختر كممة أو عبارة مفتاحية ُم َركزة!

إ ًذا نعود مرة أخرى إلى رغبتي في معرفة مخرج العمؿ السينمائي ،الحقًا عرفت الطريقة المثالية لذلؾ ،وىي
أف أقوـ بكتابة اسـ العمؿ في خانة البحث ،ألجد نتائج متعددة تبدأ في الظيور لي ،تقدـ اإلجابة عف
سؤالي.
ما فعمتو ىنا ىو أ ّنني قمت بتخفيض عدد كممات البحث إلى كممتيف فقط ،وىو ما يمكننا أف نعتبره عمؿ
البحث باستخداـ الكممات المفتاحية.
يمكننا أف نحدد تعريؼ الكممة المفتاحية ىنا ،عمى أ ّنيا مجموعة الكممات األكثر أىمية في الموضوع الذي
فإف البحث باستخداـ ىذه الكممات مف المتوقع أف يأتي بثماره.
أبحث عنو ،وبالتالي ّ
مثبل مف كممتيف إلى أربع كممات ،طبقًا لمموضوع الذي تقوـ
دائما اختر كممات مفتاحية معينة ،تتكوف ً
لذلؾ ً

بالبحث فيو.

الخطوة الثالثة :استخدـ كممات تتوافؽ مع مواقع اإلنترنت
52

األمر ال يتعمؽ فقط بأف تقوـ بعمؿ بحث باستخداـ كممات قميمة؛ أل ّنو حتى مع فعمؾ ليذا األمر ،قد ال تحقؽ
النتائج التي ترغب بيا ،وتتساءؿ عف السبب في داخمؾ.
أيضا عى استخدامؾ لكممات تتوافؽ مع مواقع اإلنترنت ،فكما يوضح لنا موقع جوجؿ
حس ًنا ،األمر يعتمد ً
أف البحث باستخداـ كممتي “رأسي يؤلمني” يخرج لنا نتائج أقؿ في الدقة مف استخداـ كممة “صداع” والتي
ّ
تضمف لنا أفضؿ النتائج.

ألف المواقع اإللكترونية الطبية تستخدـ لفظ “الصداع” في مواضيعيا ،وبالتالي احتمالية التطابؽ بيف بحثؾ
ّ
وبيف النتائج المرغوبة أكبر.
ينطبؽ ىذا األمر عمى كؿ أنواع المواضيع التي تبحث فييا ،بحيث تجمع ىنا بيف مبدأ الكممة المفتاحية،
وأف تكوف ىي الكممة المتوافقة مع مواقع اإلنترنت بالفعؿ.
حدد نوع الممؼ الذي تريده
الخطوة الرابعةّ :
فإف كتابتؾ ذلؾ في خانة البحث يسيؿ لؾ الوصوؿ إلى الممؼ ،في
في حالة كنت تبحث عف ممؼ معيفّ ،
حالة وجوده عمى مواقع اإلنترنت.
وىذا ال يعني أ ّنؾ لف تصؿ إلى الممؼ الذي تريده إف لـ تكتب نوعو ،فمف المحتمؿ أف يخرج لؾ ما تريد
فإف البحث يركز فقط عمى النتائج التي تتضمف وجود لنوع
ضمف النتائج ،لكف عندما تكتب نوع الممؼّ ،
الممؼ الذي تبحث عنو ،مما يعني احتمالية وجود نتائج أكثر وبدقة عالية.

كؿ ما عميؾ فعمو ىو كتابة ( ): filetypeوبعد النقطتيف تقوـ بوضع اختصار الممؼ الذي يتكوف مف ثبلثة
أحرؼ ،مثؿ.PDF :
الخطوة الخامسة :البحث عبر مواقع معينة
مثمما تحدثنا في الخطوة الماضية ،يمكنؾ كذلؾ أف تقوـ بعمؿ بحث عبر مواقع معينة ،ال سيما عند
بأف
أف أفضؿ النتائج موجودة عمى موقع بعينو .أو معرفتؾ ّ
احتياجؾ لعمؿ بحث في موضوع محدد تعرؼ ّ

ىناؾ موقع موثوؽ منو ويمكنؾ االعتماد عميو كمصدر لمبحث ،بعكس مواقع أخرى كثيرة عمى اإلنترنت ال

يمكف الوثوؽ بيا.
كؿ ما عميؾ فعمو ىو كتابة ( ): siteثـ بعد ذلؾ اسـ الموقع الذي تريد البحث مف خبللو ،لتظير لؾ كؿ
النتائج الموجودة عمى ىذا الموقع المرتبطة بما تبحث عنو.
كيؼ تحقؽ أفضؿ استفادة مف البحث؟
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كؿ ما ذكرتو في الخطوات الماضية في المقاؿ ،ىي تمؾ األشياء البسيطة ا لتي نحتاج إلييا جميعنا لمقياـ
تقريبا.
بالبحث عمى اإلنترنت ،ال سيما مع قيامنا بعمميات البحث بشكؿ يومي
ً
لكف ماذا بعد الحصوؿ عمى النتائج؟ ماذا نفعؿ بيا؟ ىنا أحب أف أشير إلى بعض السموكيات والميارات
الحياتية األخرى ،والتي تساعدنا عمى تحقيؽ أفضؿ استفادة مف البحث.
قادر عمى مبلحظة النتائج التي تحصؿ عمييا ،بحيث تتمكف مف تحديد ما يفيدؾ
المبلحظة :يجب أف تكوف ًا

فعبل أو ال ،وتقوـ بعمؿ تصفية لمنتائج.
ً

بناء عمى التصفية ،فإ ّنو عميؾ أف تحمؿ النتائج التي حصمت عمييا ،لتحدد جوانب االستفادة
التحميؿ:
ً
بالضبط ،وال مانع بالطبع أف تجمع بيف المصادر المختمفة.

التسجيؿ :بعد عممية المبلحظة والتحميؿ ،عميؾ أف تممؾ القدرة عمى تسجيؿ الناتج النيائي الذي حصمت
عميو ،بحيث يمكنؾ االستفادة منو طواؿ الوقت ،ال في ىذه المرة فقط.
صبورا ،سوؼ
جدا ،حتى يمكنؾ أف تحصؿ عمى ما تريد ،فإف لـ تكف
الصبر :البحث يحتاج إلى صبر كبير ً
ً

يضيع عميؾ الوصوؿ إلى نتائج أفضؿ.
ترضى بأوؿ نتيجة تجدىا ،وىو ما قد ّ

مع ىذه الخطوات المذكورة في المقاؿ ،ومحاولتؾ اكتساب الميارات الحياتية التي ذكرناىا في النياية،
فعالة ،ودوف أي مشكمة ،وكؿ ما عميؾ فعمو اآلف ىو أف
يمكنؾ أف تضمف لنفسؾ القياـ بالبحث بطريقة ّ

تبدأ في التجربة – .انتيي المقاؿ ولنعود إلي موضوع الصفحة

فقد حدثتؾ كيؼ جاءت فكرة الصفحة وقد استمرت صفحة مف عجائب تاريخ مصر  ،وزاد عدد متابعييا
وجدير بالذكر أنني حرصت أف يكوف أوؿ منشور بالصفحة ىو جانب مف مقدمة كتاب عجائب اآلثار في
التراجـ واألخبار لممؤرخ الكبير عبد الرحمف الجبرتي حيث جاء فيو ما يمي :
(يقوؿ الجبرتي الذي توفي في القاىرة عاـ 1825ـ  :الحمد ﵀ القديـ األوؿ الذي ال يزوؿ ممكو وال يتحوؿ
 ،خالؽ الخبلئؽ وعالـ الذرات بالحقائؽ  ،مفني األمـ ومحيي الرمـ  ،ومعيد النعـ ومبيد النقـ وكاشؼ الغمـ
 ،وصاحب الجود والكرـ  - ،وبعد  ،فيقوؿ الفقير عبد الرحمف بف حسف الجبرتي الحنفي غفر ا﵀ لو
ولوالديو  ،وأحسف إلييما واليو  :إني كنت سودت أوراقاً في حوادث أخر القرف الثاني عشر وما يميو مف
أوائؿ الثالث عشر الذي نحف فيو جمعت فييا بعض الوقائع إجمالية  ،وأخري محققة تفصيمية  ،وغالبيا
محف أدركناىا وأمور شاىدناىا واستطرت في ضمف ذلؾ سوابؽ سمعتيا ومف أفواه الشيخة تمقيتيا ،
وبعض تراجـ األعياف المشيوريف  ،مف العمماء واألمراء المعتبريف  ،وذكر لمع مف أخبارىـ  ،وأحواليـ
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وبعض تواريخ مواليدىـ ووفياتيـ  ،فأحببت جمع شمميا  ،وتقييد شواردىا في أوراؽ متسقة النظاـ مرتبة
عمي السنيف واألعواـ  ،ليسيؿ عمي الطالب النبيو المراجعة  ،ويستفيد ما يرومو مف المنفعة  ،ويعتبر
المطمع عمي الخطوب الماضية  ،فيتأسي إذا لحقو مصاب  ،ويتذكر بحوادث الدىر إنما يتذكر أولو األلباب
 ،فأنيا حوادث غريبة في بابيا  ،مت نوعة في عجائبيا  ،وأسميتو عجائب اآلثار في التراجـ واألخبار
وأنا لنرجوا ممف أطمع عميو  ،وحؿ بمحؿ القبوؿ لديو  ،أف ال ينسانا مف صالح دعواتو  ، ،وأف يغضي
عما عثر عميو مف ىفواتو

 -ولما كاف عمـ التاريخ عمماَ شريفاً فيو العظة واالعتبار  ،وبو يقيس العاقؿ

نفسو عمي مف مضي في ىذه الدار  - - ،ولـ تزؿ األمـ الماضية مف حيف أوجد ا﵀ ىذا النوع اإلنساني
تعتني بتدوينو سمفاً عف سمؼ  ،وخمفاَ مف بعد خمؼ  ،إلي أف نبذه أىؿ عصرنا وأغفموه وتركوه وأىمموه
وعدوه مف شغؿ البطاليف وقالوا أساطير األوليف  ،ولعمري إنيـ لمعذوروف وباألىـ مشتغموف وال يرضوف
ألقبلميـ المتعبة في مثؿ ىذه المنقبة  ،فإف الزماف قد انعكست أحوالو  ،وتقمصت ظبللو  ،وانخرمت قواعده
في الحساب فبل تضبط وقائعو في دفتر وال كتاب  ،وأشغاؿ الوقت في غير فائدة ضياع  ،وما مضي وفات
ليس لو استرجاع  ،إال أف يكوف  -مثمي  -منزوياً في زوايا الخموؿ واإلىماؿ  ،منجمعاً عما شغموا بو مف
األشغاؿ  ،فيشغؿ نفسو في أوقات مف خمواتو  ،ويسمي وحدتو٘ بعد سيئات الدىر وحسناتو  ،وفف التاريخ
عمـ يندرج فيو عموـ كثيرة لواله ما ثبتت أصوليا  ،وال تشعبت فروعيا  - ،وأما الكتب المصنفة فيو فكثيرة
جداً  - -فمف الكتب المصنفة فيو تاريخ ابف كثير في عدة مجمدات  ،وىو القائؿ شعراً :
تمػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػنا األياـ تػػػػػػػػػػتري وانما  - - - -نساؽ إلي اآلجاؿ والعيف تنظر
فبل عائد صفو الشباب الذي مضي  - - - -وال زائؿ ىذا المشػػػػيب المكػػػػدر
ومما ورد أيضاً في ىذه المقدمة الرائعة :
إذا عرؼ اإلنساف أخبار مف مضي  - - -توىمتو قد عاش مف أوؿ الدىر
وتحسبو قد عاش آخر دىره إلي الحشر  - - -إف أبقي الجميؿ مف الذكر)ٙ
أيضا عمي توضيح أىمية قراءة التاريخ فنشرت عدة منشورات بالصفحة كاآلتي :
وحرصت ً
المنشور الثاني بالصفحة (ىؿ االنساف حيواف ذو تاريخ ؟
يجيب عف ىذا السؤاؿ الكاتب الصحفي الكبير أحمد بياء الديف ٜٜٔٙ-ٜٕٔٚ
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في مقدمة كتابو أياـ ليا تاريخ –الصادر عف دار الشروؽ – الطبعة الثالثة – صفحة ٘ وما بعدىا
فكتب ما يمي :
أييا القارئ  :ىؿ عرفت أحدث تعريؼ لئلنساف ؟
لقد قيؿ مرة  :أنو حيواف ناطؽ  ،ثـ تبيف أف الببغاء تنطؽ ،
وقيؿ أنو حيواف ضاحؾ  ،ثـ تبيف أف القرود تضحؾ،
وقيؿ  :إنو حيواف عاقؿ  ،ثـ تبيف أف كؿ الحيوانات تعقؿ  ،واف كاف العقؿ درجات
بل  :فاإلنساف كائف حي  ،يأكؿ ويشرب ويناـ ويعقؿ كغيره مف الحيوانات  ،ولكف المؤكد
وحار العمماء طوي ً
أف ىناؾ شيئاً ما يميزه عف الحيواف  ،شيئاً ارتقي بو حتي أصبح ىذا السيد الذي يحكـ الحيواف والجماد
ويقير الطبيعة ،،
وأخيراً اىتدي العمماء إلي التعريؼ الدقيؽ  :اإلنساف حيواف ذو تاريخ
ما معني ذلؾ :

معناه أف الميزة األولي التي تميز اإلنساف عف غيره مف المخموقات ىي أف كؿ جيؿ مف

البشر يعرؼ تجارب الجيؿ الذي سبقو ويستفيد منيا ،
وأنو بيذه الميزة وحدىا يتطور  ،وعمي العكس مف ذلؾ الحيواف  ،فاألسد أو القط أو الكمب الذي كاف يعيش
في األرض منذ ألؼ سنة ال يمكف أف يختمؼ عف سبللتو التي نراىا اليوـ  ،في الصفات والطباع ونوع
الحياة ،
أنت تستطيع اليوـ أف تصطاد الفأر الذي تجده في بيتؾ بنفس الطريقة التي كاف يتـ اصطياده بيا منذ زمف
قديـ  ،مصيدة وقطعة جبف  ،ولو كاف في بيتؾ عشرة فيراف الستطعت أف تصيدىا واحداً بعد اآلخر  ،يوماً
بعد يوـ بنفس المصيدة وقطعة الجبف  ،ذلؾ أف الفيراف ليس ليا تاريخ  ،وال تستفيد مف تجربة ،
ىي ال تعرؼ أف في اليوـ السابؽ دخؿ الفأر ليأكؿ الجبف فأغمقت عميو المصيدة  ،وىي قد تعرؼ ولكنيا ال
تدرؾ المغزي  ،فبل تتحاشي أبداً قطعة الجبف ،
وعمي العكس مف ذلؾ اإلنساف  ،إنو يعرؼ ما أصاب أسبلفو باألمس  ،ومنذ مائة سنة  ،ومنذ آالؼ
السنيف  ، ،فيو قادر عمي أف يتجنب زالتيـ  ،ويستفيد مف تجاربيـ  ،ويضيؼ إلي اكتشافاتيـ  ،وكؿ جيؿ
ال يبدأ مف جديد  ،ولكف يضيؼ إلي ما سبؽ  ،وىذا ىو التقدـ ،
عمي أف اإلنساف ال يولد وعبرة التاريخ في جوفو  ،ولكنو يتعمـ  ،فيو ال يستطيع أف يعرؼ التاريخ إال إذا
قرأ ،
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إف كاف رجؿ قانوف قرأ ما سبؽ إليو فقياء القانوف  ،واف كاف رجؿ كيمياء تعمـ ما وصؿ إليو المكتشفوف
السابقوف  ،ومف حيث انتيوا يستطيع أف يبدأ ، ،
واف كاف مواطناً فإنو يتعمـ تاريخ وطنو كمو  ،ويدرؾ مغزاه  ،وسر تطوره  ،واتجاه خطواتو ،
وليس يكفي أف ت عرؼ حوادث التاريخ لكي تحسب أنؾ قد تعممت التاريخ  ،فاألىـ أف نستخمص مف ىذه
الحوادث عبرتيا  :عمي أي شئ تدؿ ؟ وفي أي طريؽ يمضي التاريخ ؟
فإف ذلؾ يجعمؾ تعمـ ما سوؼ يحدث وما ال يمكف أف يعود فيجنبؾ أف تكوف رجعياً ويحميؾ مف السير وراء
دعوات براقة فات وقتيا  ،والت اريخ ىو الفرؽ بيف اإلنساف الواعي  ،وغير الواعي  ،اإلنساف غير الواعي ال
يري إال قطعة الجبف  ، ،ولكف اإلنساف الواعي يري قطعة الجبف  ، ،ويري المصيدة  ،أحمد بياء الديف)
المنشور التالي بالصفحة (لماذا نقرأ التاريخ  - -( -العمـ بتاريخ األمـ السابقة والتعرؼ عمي آثارىا لكي
يؤتي ثماره البد أف يقرف بالعبرة والعظة التي تدفع الدارس والمشاىد والباحث إلي تدبر أحواؿ نفسو وأسرتو
ومجتمعو  ،فبل يدعيـ يقترفوف ما اقترؼ غيرىـ مف اآلثاـ  ،واإلعراض عف منيج ا﵀ وعبادة ما لـ يأذف
بو ا ﵀  ،فييمكيـ ا﵀ بعذاب أليـ كما أىمؾ مف قبميـ  ،أما ما يفعمو كثير مف الدارسيف مف االكتفاء
بالوقوؼ عمي األطبلؿ ودراستيا دراسة وصفية جافة ال روح فييا كقوليـ  :إنيـ كانوا يستعمموف مف أدوات
الطبخ كذا وكذا وطريقتيـ في األفراح كيت وكيت  ،وانيـ كانوا يحرثوف بالمحراث الذي نحرث بو . . .
وحرص االىتماـ بالمظاىر الشكمية مف قياس الطوؿ والعرض والحجـ والمادة المستعممة إلي غير ذلؾ
إف ىذه الدراسة "األكاديمية" الجافة ال توقظ في القمب شعوراً وال تنفخ فيو حياة  ،وال تنير البصائر لمتأمؿ
وتتفكر وتستفيد وتتعرؼ عمي سنف ا﵀ وآياتو في األنفس واآلفاؽ  - -فا﵀ يطمب منا أف يكوف سيرنا في
األرض وبحثنا عف اآلثار ودراستيا بغرض إيقاظ القموب والبصائر وبعث الحياة فييا  ---وىذا التأمؿ في
آثار السابقيف ينتج عنو اتعاظ يتحوؿ إلي سموؾ ونيج عممي في واقع الحياة ممتزـ بأمر ا﵀ ونييو
َى َم ْك َنا ِمف قَ ْب ِم ِيـ ّْم َف ا ْلقُ ُر ِ
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تقريبا خاص ًة إذا تـ ترتيب
وبمرور الوقت اكتشفت أف الصفحة أصبحت تتضمف تاريخ مصر بالكامؿ
ً
موضوعاتيا طب ًقا لتاريخ كؿ موضوع فقمت بتحويميا إلي كتاب يحمؿ نفس االسـ وكتبت في مقدمتو ما

يمي( :لمف يريد التعرؼ عمي تاريخ مصر بالكامؿ بشكؿ عاـ  ،موضوعات كتاب مف عجائب تاريخ مصر
تحقؽ لؾ ذلؾ  ،فيي فقرات منتقاة بعناية مف كتب ممتعة لكبار الكتاب عشاؽ مصر مف مؤرخيف وأدباء
ورحالة وشعراء ومبدعيف  ،مرتبة طبقاً لترتيبيا الزمني  ،زىرة مف كؿ بستاف في حب مصر  ،وىي في
مجموعيا تشمؿ تاريخ مصر بالكامؿ تقريباً  ،تـ نشرىا مف قبؿ عمي صفحة تواصؿ اجتماعي فيس بوؾ)
ثـ قمت بإنشاء صفحة أخري سميتيا (قرأت لؾ فقرات مف كتب ممتعة ) نشرت فييا موضوعات تاريخية
أيضا إلي كتاب
وغير تاريخية كالشعر وما إلي ذلؾ دوف التقيد بالكتابة في التاريخ فقط  ،ثـ قمت بتحويميا ً

حيث كتبت في مقدمتو ما يمي ( :قرأت لؾ فقرات مف كتب ممتعة  -فقرات تـ اختيارىا مف كتب ممتعة

موزعة عمي ثبلثة فصوؿ  -الفصؿ األوؿ يتضمف موضوعات مف كتب التاريخ والمذكرات  -والفصؿ الثاني
مختارات مف روائع الشعر العربي -والفصؿ الثالث مختارات مف روائع الحكـ واألمثاؿ -وقد تـ نشرىا مف
قبؿ عمي صفحة مف صفحات التواصؿ االجتماعي تحمؿ نفس االسـ –"قرأت لؾ فقرات مف كتب ممتعة" وقد
استمتعت كثيراً بيذه الكتب وأرجو أف تشاركني متعة القراءة )
وقد قمت بنشر الكتاب عمي االنترنت ثـ حدث أف قرأ ت ما كتبو د حسيف مؤنس في كتابو الممتع التاريخ
والمؤرخوف عف ضرورة قياـ كؿ عصر بكتابة التاريخ حيث كتب ما يمي  :يقوؿ كثير مف العمماء أف كؿ
عصر ينبغي أف يكتب التاريخ مف وجية نظره  ،ألف تقدير كؿ عصر لما ىو ميـ وذو معني بالنسبة لو
يختمؼ عف تقدير العصر اآلخر  ،وك ؿ عصر كذلؾ يحاوؿ أف يري الماضي مف خبلؿ اىتماماتو واألفكار
السائدة فيو ومف ىنا قاؿ كثيروف مف المؤرخيف إف التاريخ حوار بيف الحاضر والماضي  ،وىذا في ذاتو
يكشؼ لنا عف جانب مف جوانب المتعة في الدراسة التاريخية  ،فإف التاريخ بطبعو –كدراسة لئلنساف
وأعمالو -تتأثر صورتو التي يراىا المؤلؼ تأثراً واضحاً باألحواؿ المادية والمعنوية في الوسط الذي كتبت
فيو  ،وليس في ىذا عيب أو مأخذ عمي التاريخ فكؿ العموـ اإلجتماعية تخضع ليذا التأثر  ،وصورة
بل تختمؼ عف صورتو كما يرسميا مؤرخ أدب
المتنبي كما يرسميا مؤرخ أدب في القرف الثامف عشر مث ً
بل فإف تصوير الجاحظ ليا يختمؼ تماماً عف تصويرنا نحف ليا ،
اليوـ  ،وكذلؾ الحاؿ مع الدولة األموية مث ً
  - -ومف الواضح أف اىتمامات المؤرخيف في عصر ما تختمؼ عف اىتماماتيـ في عصر آخر - -وىذا يؤكد لنا الحقيقة التي مازاؿ الكثيروف يجادلوف فييا  ،وىي أف الماضي ال ُيدرس لذاتو  ،بؿ لمحاضر
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والمستقبؿ  ،واف كتابة التاريخ إنما ىي صورة مف الحوار الذي لف يتوقؼ بيف عصرنا والعصور التي
سبقتو ومف المؤكد –عمي أي حاؿ -أف المؤرخ ميما بمغ تجرده ال يستطيع التخمص مف روح عصره  ،وفي
بعض األحياف نشعر أف المؤرخ يبحث عف حاضره في الماضي الذي يدرسو  - - ،وبدييي أف أي مؤرخ
ذكي يتحري دائماً أف يكتب ما يكتب مف التاريخ عمي صورة تنفع معاصريو  ،أو تكوف ذات قيمة ونفع عمي
األقؿ  ،ومف ىنا كانت كتابة سير عظماء الرجاؿ موضوعاً مطموباً دائماً ألف النفس اإلنسانية تميؿ دائماً
إلي معرفة تفاصيؿ حياة أ ولئؾ الرجاؿ  ،وليذا فكتب التراجـ كتب ذات معني لمحاضر  ،واليدؼ الرئيسي مف
الحوار التاريخي أو مف النظر إلي التاريخ كحوار بيف عصرنا والعصور الماضية ىو أف نري أيف أخطأوا
لكيبل نقع فيما وقعوا فيو  - - - ،ومف ىنا يجوز لنا أف نقوؿ إف الماضي كما يراه جيمنا يختمؼ عف نفس
الماضي كما رآه الجيؿ السابؽ عمينا وكما سيراه الجيؿ الذي سيأتي بعدنا  ،ومف ىنا يصدؽ القوؿ بأف
لؤلمة الواحدة أكثر مف تاريخ  ،والبد -ليذا -لكؿ عصر أف يكتب التاريخ مف وجية نظره ، ٛوكما أننا
نتعجب مف السخافات التي مؤل بيا ابف اياس (بدائع زىوره) فإف األجياؿ القادمة دوف شؾ ستتعجب مف
نظرتنا لماضينا  ،بؿ أغمب الظف أف عجبيا سيكوف أشد مف نظرتنا إلي حاضرنا  ،وىذا الكبلـ ال يقمؿ مف
قيمة (بدائع الزىور) كمرجع أساسي مف مراجع تاريخ مصر واإلسبلـ  ،فإف الكتاب عظيـ القيمة  ،ولكف
ابف إياس –تمشياً منو مع روح عصره -أورد أحياناً تفاصيؿ تبدو لنا اليوـ وكأنيا غير ذات قيمة  ،ولو أف
الواقع ىو أف كؿ شئ ورد في الكتب القديمة لو معناه وقيمتو بالنسبة لنا أو لغيرنا  ،وما يبدو قميؿ القيمة
في نظرنا قد يكوف عظيـ القيمة في نظر آخر  ،أو في نظر عصر آخر  ،والمسألة نسبية
ومعرفة الماضي ليست ىد ؼ المؤرخ ولكف ىدفو معرفة كيؼ صار الحاضر إلي ما ىو عميو ؟
يقوؿ أحد عمماء التاريخ ( - - -إف معرفة الماضي ليست –وال يمكف أف تكوف -ىدؼ المؤرخ إنما ىدفو
–وىو ىدؼ كؿ مخموؽ يفكر -ىو معرفة الحاضر  ،إلي ىذه الغاية ينبغي أف ينتيي كؿ تفكير  ،وحوؿ
ىذه الغاية ينبغي أف يدور كؿ شئ  ،ولكف المؤرخ ال يشغمو إال مظير واحد مف الحاضر  ،وىو  :كيؼ
صار إلي ما ىو عميو ؟ وعمي ىذا االعتبار يكوف الماضي مظيراً لمحاضر ووظيفة مف وظائفو وعمي ىذه
الصورة ينبغي أف يظير التاريخ في نظر المؤرخ الذي يفكر بذكاء في عممو أو يحاوؿ أف يصؿ إلي فمسفة
ال تاريخ  ،،وقد كاف الكثيروف ممف ينقدوف التاريخ ومنيجو يقولوف  :إف عمؿ المؤرخ يعتمد عمي "المقص
8

كل هذا ليس له عالقة بالحقائق التاريخية واألحداث فهي ال تتغير ولكن النظر إليها فقط يتغير وتفسيرها كذلك يتغير  ،فوجهات
النظر تتغير ولكنها ال تحذف حدث تاريخي قد وقع أو تضيف حدث لم يقع ولكنها تتناول األحداث التاريخية برؤية مختلفة طبقا ً لروح
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وزجاجة الصمغ  " scissors and pasteأي أنو يقطع صفحات مما قالو األولوف ويمصقيا بعضيا إلي
جانب بعض ويعمؿ منيا تاريخاً وىذا يصدؽ -ربما -عمي الكثيريف مف مؤرخي العصور الوسطي وقد أنكر
كولنجوود ذلؾ إنكاراً شديداً وقاؿ " :إف المؤرخ الحؽ ليس عبداً لمراجعو "  ،وقاؿ " :إف المقص والصمغ لـ
يكونا قط أساس المنيج التاريخي " فإف المؤرخ الحؽ ال يتقيد بمراجعو إلي الحد الذي يجعميا قيداً لو  ،بؿ
قوـ مراجعو نفسيا إذ ا تبيف لو فييا الخطأ أو الكذب ٜ)-
إف لممؤرخ الحؽ في أف ُي ّْ
وكؿ ما سبؽ شجعني لدخوؿ ما أسميو سباؽ التتابع التاريخي فأعيد كتابة تاريخ مصر بروح العصر
مستفيدا مما كتبو األولوف فكتبت كتاب سميتو موجز تاريخ مصر مف العصر الفرعوني إلي العصر
الحالي
ً
حاليا عمي االنترنت ويقع في  ٙٗٙصفحة وىو أقؿ عدد مف الصفحات أمكنني
الجميوري وىو منشور ً
كتابتيا ألف كؿ عصر مف عصور تاريخ مصر يحتاج إلي العديد مف المجمدات

وقد أوضحت لمقارئ في مقدمة الكتاب ما أقصده بسباؽ التتابع التاريخي وكيؼ اشتركت فيو ولماذا وقمت
بتصميـ غبلؼ مناسب لو ثـ كتبت في مقدمة الكتاب ما يمي  :كاف كؿ مؤرخ يقرأ ما كتبو المؤرخوف مف
قبمو ويعيد كتابتو بأسموب يتناسب مع روح عصره ثـ يستكمؿ ويبني عمي ما سبؽ كشاىد عياف لما يدور
بل عندما كتب المقريزي كتابو الشيير المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار قاـ أو ًال باالستفادة
حولو  ،فمث ً
ممف سبقوه وجمع المعمومات التاريخية عف مصر ثـ بدأ يصؼ ما رآه في عصره  ،وكذلؾ فعؿ ابف تغري
بردي وابف اياس الحنفي والجبرتي وغيرىـ ولذلؾ نجد في كتاب كؿ منيـ شيادة عف مجريات األمور في
عصر كؿ منيـ وىي أدؽ معمومة في كتاب كؿ منيـ  ،بمعني أنو ينقؿ ما سبؽ ثـ يكتب لمف سيأتي بعده
وكأنو سباؽ تتابع متتالي حيث يستمـ كؿ مؤرخ ممف سبقو "كتاب تاريخ مصر" ثـ يضيؼ ما يخص عصره
ثـ يسممو لمف بعده وىكذا في حمقات متتابعة  ،فما رأيؾ عزيزي القارئ أف أفعؿ كما فعموا واستكمؿ الحمقة
التي تخص ىذا العصر الذي أعيش فيو اآلف ولكف ىناؾ بالنسبة لي عدة معوقات ومشاكؿ والمشكمة
األولي ىي أنني مجرد ىاوي ومحب لقراءة التاريخ أما المشكمة الكبري التي تواجيني  ،ىي أف التاريخ
تتضح معالمو مع مرور الوقت وتصبح أكثر دقة وتنجمي أمور كثيرة لـ تكف مفيومة  ،وخاصة عندما تُنشر
حقائؽ ووثائؽ جديدة أو أف يكتب أحدىـ مذكراتو مثبلً أو يموت كؿ مف لو مصالح خاصة بحدث ما ،
وبالتالي لف يضر أحد كشؼ ىذا الحدث  ،ولذلؾ يمكف القوؿ باختصار شديد ومجازاً مع بعض التحفظات
أف الحدث التاريخي كمما كاف قديماً كمما كاف دقيقاً وأقرب إلي الحقيقة  ،أما كمما كاف حديثاً فيحتاج إلي
نقالً عن كتاب –التاريخ والمؤرخون دراسة في علم التاريخ -ماهيته وموضوعاته ومذاهبه ومدارسه عند أهل الغرب وأعالم كل
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تدقيؽ أكثر وقد يشوبو بعض الغموض  ،ولكف عمي أي حاؿ سأكتب كشاىد عياف كما كتب الجبرتي مثبلً ،
فقد كتب العديد مف األحداث دوف أف يدري الدوافع التي تحركيا أو قد كاف يعتقد دوافع أخري واتضح بعد
ذلؾ خبلؼ بعض ما كتب  ،ولكف مشكمتي حالياً أكبر وأعمؽ وأعقد مف المشاكؿ التي واجيت المقريزي
وابف تغري بردي وابف اياس الحنفي والجبرتي وغيرىـ مف عمالقة الػتأريخ في مصر الذيف ال أدعي أنني
أقاربيـ في مستواىـ بؿ ال أجرؤ حتي عمي أف انتسب إلييـ كمؤرخيف  ،فبالرغـ مف أنو تبدو األمور حالياً
ميسرة في الحصوؿ عمي المعمومات أكثر مف أياميـ  ،ولكف المصادر مختمفة ومتباينة ومتشبعة باألغراض
والنوايا التي قد تكوف حسنة أو سيئة  ،وبالتالي أعتقد أف ميمتي لف تكوف سيمة  ،فظروؼ كؿ عصر
تختمؼ عف باقي العصور  ،كما أف ىناؾ فرؽ كبير جدا بيف المثقؼ ومعايير ثقافتو في العصور القديمة
وبيف المثقؼ ومعايير الثقافة اآلف
وبشكؿ عاـ يتـ االعتماد عمي وصؼ المؤرخ لمظواىر الموجودة في المجتمع الذي عاش فيو وعاصره أكثر
بل عندما تقرأ ألحد المؤرخيف القدماء ستستمتع بقراءة وصفو لممجتمع أكثر
مف أي شئ آخر كتبو فأنت مث ً
مف سرده لؤلحداث التاريخية نفسيا وأعتقد أنني إذا كتبت عف أي ظاىرة موجودة كشاىد عياف لممجتمع
ستكوف ىذه محاولة إلضافة حمقة لكتب التاريخ المصري حتي إذا كانت األحداث التي أذكرىا غير مؤكدة
بحكـ تعدد وتضارب المصادر  ،مع العمـ أنني سأكتب األحداث إف شاء ا﵀ متحرياً الدقة إلي أبعد الحدود
ولكف سيكوف تركيزي عمي وصؼ المجتمع أكثر مف تركيزي عمي سرد األحداث  ،فاألحداث سوؼ تُكتشؼ
في يوـ مف األياـ وبطريقة أو بأخري ولكف قد يكوف وصؼ ظاىرة موجودة في المجتمع مفسراً لمعديد مف
األحداث فطبيعة المجتمع ىي التي تسوقو إلي التصرؼ في كؿ حدث طبقاً لرؤيتو وفكره ومبادئو  ،وقد يدمر
المجتمع نفسو بنفسو عند التعرض لظروؼ معينة  ،وقد ال تؤثر نفس ىذه الظروؼ عمي مجتمع آخر
وأعتقد أف احتماؿ أف يقرأ أحد ىذا الكبلـ احتماؿ ضعيؼ جدا وليس ىناؾ مبرر ألف أبرر ما أقوـ بو أثناء
تناولي لمتاريخ أو أف اضطر لتوضيح رؤيتي لو  ،فأنت حر عزيزي القارئ في أف تقرأ أو أف تنصرؼ عف
القراءة ىذا بفرض أنؾ الزلت تقرأ حتي اآلف  ،فالعديد مف الناس يفضموف مشاىدة فيديو لمحدث أو الخبر
مثبلً بالصوت والصورة ويطمب منؾ رابط عمي شبكة المعمومات اإلنترنت كي يصدؽ ىذا الحدث أو الخبر ،
وعمي فكرة ىذه إحدي ظواىر المجتمع الذي أعيش فيو والتي سوؼ أذكرىا إف شاء ا﵀  ،وىذا عمي سبيؿ
المثاؿ  ،وال ييـ معظـ الناس قراءة الموضوع بؿ ييميـ مشاىدتو  ،بؿ حتي ال يمؿ مف المشاىدة البد أف
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تذكر لو التوقيت المحدد الذي ستبدو عنده المحظة المقصودة بالفيديو  ،وبالتالي أنا مطمئف تماماً أف ما
أكتبو اآلف لف يقرأه أحد أو عمي األقؿ لف يكمؿ قراءتو  ،وبالتالي سأكتب ألنني سأكوف أكثر حرية
وكؿ مؤرخ قد كتب حمقة ف ي ىذا التاريخ تمثؿ العصر الذي عاش فيو كما ذكرت  ،ولكف يبقي الفصؿ
األخير في كؿ كتاب كتبو ىؤالء ىو األفضؿ  ،ألنو الفصؿ الذي عاشو كؿ منيـ كشاىد عياف  ،فما سبقو
مف فصوؿ مجرد نقؿ عف المؤرخيف السابقيف  ،أما الفصوؿ األخيرة مف كؿ كتاب تاريخ فيي فترة عاشيا
المؤرخ وشاىدىا وتفاعؿ معيا  ،وبالرغـ مف صدؽ المشاعر فإف معمومات المؤرخ عف الفترة التي عاش
فييا بالذات أقؿ دقة مما سبؽ كما ذكرت ألف المعمومات التاريخية في تقديري تزداد دقة مع القدـ ويصعب
الوثوؽ بيا كمما كانت حديثة  ،ولكف يبقي أىـ ما يكتبو كؿ مؤرخ ىو وصفو لممجتمع الذي عاش فيو
بصدؽ وتجرد  ،فقد نعرؼ األحداث مف مصادر عديدة مع مرور الزمف ولكف وصؼ المجتمع وظواىره يبقي
أثمف ما تركو المؤرخ مف تراث )ٓٔ
وقبؿ أف أبدأ سرد تاريخ مصر طبقاً لما ورد في المراجع والكتب يجب أف تعرؼ أوالً أف المصرييف لـ يحكموا
مصر لمدة حوالي ٗ ٕٕٜسنة تقريباً فقد يعرؼ الكثيروف أف المصرييف قد استعادوا حكـ مصر بعد ثورة
يوليو سنة ٕ٘ ٜٔـ وبالتحديد بعد حوالي سنة كاممة مف قياـ الثورة حيث تـ إنياء حكـ أسرة محمد عمي
واعبلف الجميورية سنة ٖ٘ ٜٔـ ولكف قد ال يعرؼ البعض متي كانت آخر مرة حكـ فييا المصريوف مصر
قبؿ ىذا التاريخ  ،ويمكف اعتبار أف الممؾ نقطانب الثاني ( نختنبو الثاني ) ىو آخر حاكـ مصري حكـ
مصر  ،وىو آخر ممؾ مف مموؾ األسرة الثبلثيف الفرعونية التي تعتبر آخر أسرة فرعونية في التاريخ
المصري  ،وقد انتيي حكـ ىذا الفرعوف األخير عمي يد الفرس حوالي سنة ٖٔٗ قبؿ الميبلد  ،وليس معني
ىذا أف العصر الفرعوني نفسو كاف خالياً مف الحكاـ الغير مصرييف فقد حكـ مصر خبلؿ العصر الفرعوني
عمي فترات متباعدة اليكسوس والميبيوف والنوبيوف واآلشوريوف والفرس سواء باالحتبلؿ المباشر أو
باليجرات السممية الكثيفة ولكف كاف المصريوف يحرروف مصر ويعودوف لمحكـ في كؿ مرة خبلؿ العصر
الفرعوني ػ  ،ولكف الذي طرد الفرس عندما أعادوا احتبلؿ مصر لـ يكف المصريوف ىذه المرة  ،بؿ طردىـ
اإلسكندر المقدوني الشيير حوالي سنة ٕٖٖ ؽ ـ وتبله في حكـ مصر أسرة البطالمة ثـ تبع البطالمة
االحتبلؿ الروماني لمصر سنة ٖٓ قبؿ الميبلد ثـ تعرضت مصر لغزو فارسي في أواخر حكـ الروماف سنة
 ٙٔٛـ ثـ استعادىا الروماف مرة أخري سنة ٕٙٚـ  ،إلي أف تـ فتح مصر سنة ٓٗٙـ أثناء االحتبلؿ
 11نقالً عن كتاب –دردشة تاريخية-ملخص تاريخ مصر بالكامل -محمد عرموش-مقتطفات من الفصل األخير
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الروماني ليا  ،وكاف فتح مصر في عيد دولة الراشديف ثـ تمتيا الدولة األموية فالعباسية ثـ تأسست في
مصر الدولة الطولونية سنة ٛٙٛـ ثـ اإلخشيدية سنة ٖٜ٘ـ ثـ حكـ مصر الفاطميوف سنة ٜٜٙـ وتبلىـ
األيوبيوف سنة ٔٔٔٚـ  ،ثـ دولة المماليؾ البحرية سنة ٕٓ٘ٔـ ثـ المماليؾ البرجية سنة ٕٖٔٛـ  ،ثـ
الحكـ العثماني لمصر سنة ٔ٘ٔٚـ ثـ جاءت الحممة الفرنسية سنة ٜٔٚٛـ لمدة ثبلث سنوات  ،ثـ حكـ
مصر محمد عمي باشا وأسرتو مف سنة ٘ٓ ٔٛـ وقد قامت بريطانيا باحتبلؿ مصر خبلؿ عصر أسرة محمد
عمي حوالي سبعيف سنة مف سنة ٕ ٔٛٛـ  ،ثـ انتيي حكـ أسرة محمد عمي بعد قياـ ثورة يوليو ٕ٘، ٜٔ
وبالتالي لـ يجمس عمي عرش مصر حاكـ مصري منذ عيد نقطانب الثاني إال بعد قياـ ثورة يوليو  ،أي منذ
سنة ٖٔٗ قبؿ الميبلد إلي سنة ٖ٘ ٜٔـ وبالتالي تكوف المدة بالكامؿ ٗ ٕٕٜسنة كاممة
ولنبدأ معأً في استعراض تاريخ مصر بالكامؿ بإيجاز ولكف دعنا نتفؽ أف قراءة كتب التاريخ قد تكوف مممة
لمبعض ولذلؾ سأحاوؿ تخفيؼ الممؿ بقدر اإلمكاف عف طريؽ سرد األحداث عمي شكؿ حوار بيف شخصيف
أحدىما يسأؿ واآلخر يجيب مستخدماً ما تيسر لو مف كتب ومراجع تاريخية وبذلؾ يمكف تشجيع القارئ
عمي االستمرار في القراءة  ،كما أرجو أف يمتمس لي القارئ العذر عف أي خطأ قد يجده في الكتاب
ويفترض فيو حسف النية  ،وا﵀ مف وراء القصد وىو المستعاف
جدا حجـ التحميبلت ليذا الكتاب بؿ والمراجعات التي تـ كتابتيا ،
انتيت مقدمة الكتاب  ،ولقد أسعدني ً
وشعرت بالفعؿ أنني اشتركت في سباؽ التتابع التاريخي  ،وليذا الكتاب بالنسبة لي فائدة كبيرة فيو تجميع
لمعمومات عف العديد مف العصور التاريخية فإذا أردت البحث في أحد العصور واعداد كتاب عنو يمكنني
االنطبلؽ مما ىو مكتوب عنو في ىذا الكتاب ثـ تحميؿ أو شراء ما أحتاج إليو مف مراجع  ،تساعدني في
بحثي  ،فالتاريخ ممؾ لمجميع كما قاؿ مف قبؿ أحد كبار المؤرخيف  ،وأنا أعتبر نفسي باحث تاريخي حر ،
ولكف ىؿ يصح أف يكوف الباحث حر أـ البد مف وجود إشراؼ  ،عمي أي حاؿ ال ينبغي أف نمضي بيذه
الفكرة بحد أبعد مف ذلؾ

حاليا؟
الكتابة ىؿ ىي مينة ً
كنت أعتقد أف الكتابة ستوفر لي عمؿ بعد خروجي إلي المعاش فيصبح عممي ىو كاتب  ،ولكف ذلؾ لـ
كثيرا بآراء مف حولي فمـ أعتبر نفسي أعمؿ في الكتابة ميما جمست
يحدث كما ظننت  ،فؤلنني أتأثر ً

بالساعات ألقرأ أو ألكتب  ،فمـ يشعرني أحد أنني أعمؿ  ،فالكتابة في أحسف تقدير ىي مجرد شغؿ لوقت

الفراغ لبس أكثر  ،والعمؿ بالنسبة لمبعض ىو دفتر حضور وانصراؼ  ،وعميؾ أف تغادر منزلؾ كؿ يوـ في
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الصباح وتعود آخر النيار لكي يعترؼ مف حولؾ أنؾ تعمؿ  ،والبعض اآلخر يعتبر أف العمؿ ىو وسيمة
لجني األمواؿ حتي إذا لـ تغادر منزلؾ  ،والكتابة بالنسبة لي ال تدر أمواؿ بؿ العكس ألنني أضطر أحيا ًنا
إلنفاؽ الماؿ كي أساعد في نشر أحد كتبي  ،واذا تأممنا سبب الكتابة لمبعض فسنجد أف ىناؾ مف يكتب
مف أجؿ الماؿ وىناؾ مف يكتب مف أجؿ الشيرة ومف يكتب مف أجؿ أف يرسؿ رسالة ألكبر عدد مف القراء
حاليا
وىناؾ مف يكتب ليستمتع بوقت الكتابة وىناؾ مف يكتب مف أجؿ كؿ ما سبؽ  ،وربما ال يحقؽ الربح ً
إال مف يكتب في موضوعات معينة أو أنو ناؿ مف الشيرة ما يجعؿ الناس تتطمع إلي اقتناء كتبو

وقد تكوف الكتابة مينة ميمة في بعض الببلد وليست كذلؾ في ببلد أخري حسب الثقافة السائدة  ،بؿ قد
تكوف ميمة في بعض العصور وليست كذلؾ في عصور أخري
مثبل كانت مينة الكتابة مف أفضؿ الميف ف عف ىذا الموضوع كتب د مصطفي النشار
ففي العصر الفرعوني ً
أستاذ الفمسفة القديمة بكتابو الممتع الخطاب السياسي في مصر القديمة ما ممخصو :
بل  :فمتكف أمنيتؾ أف تصبح كاتباً  ،فالكتاب أعطي رزؽ تسعي إليو ،
( ، ،الحكيـ آني يخاطب ابنو قائ ً
وأعظـ ىبة ييبيا اإللو لمف يسعي إليو  ،الكتاب أعظـ قيمة مف مسكف الحياة حيث تشرؽ الشمس وأبقي
خموداً مف مقبرة حيث تغرب الشمس  ،إنو أجمؿ وأمتع مف قصر في البستاف أو لوحة دعاء في ىيكؿ معبد
بل وقدوة ينبغي أف تحتذي  ،وقد حاوؿ ُكتّاب مصر
اآللية  ،إف حياة الكاتب ومينة الكتابة كانتا تمثبلف أم ً
وحكماؤىا إقناع ذوييـ بذلؾ قدر الطاقة وبمقدار ما استطاعوا مف ببلغة في الخطاب
وىا ىو الممؾ األىناسي المسف يأمر ابنو بفتح ممؼ البرديات الذي يحتوي عمي نصائح الوزير والمفكر
المصري العظيـ بتاح حوتب وقد مر عمييا آنئذ حوالي أربعمائة سنة قائبلً لو  :كف ممف يحسنوف صناعة
الكبلـ لتكوف قوي البأس ألف قوة اإلنساف ىي المساف  ،والكبلـ أعظـ بأساً مف كؿ حرب
وال شؾ أف ذلؾ الممؾ المسف كاف ممف يؤمنوف بآراء بتاح حوتب األخبلقية والسياسية وخاصة بقوة منطقو
في التدليؿ عمي أىمية الخطابة والقدرة عمي اإلقناع  ،إف إدراؾ قيمة الكتابة وخطاب الحكمة قد انتقؿ مف
مستوي النظر إلييا كمينة شريفة تجمب السعادة لصاحبيا ولآلخريف  ،إلي مستوي النفع السياسي ،
ويرجع الفضؿ في ذلؾ إلي ما كتبو بتاح حوتب في حوالي ٓٓ ٕٚقبؿ الميبلد  ،حيث كاف ىو أوؿ مف
أدرؾ ذلؾ الربط بيف الخطاب المكتوب أو المسموع وبيف الميارة السياسية : ،
إذ إف ثروة المرء العظيمة ىي عقمو  ،واذا كاف العقؿ قد صقؿ بالعمـ والمعرفة فبل ينبغي لئلنساف أف يتكبر
عمي اآلخريف بما يعرؼ أو يعمـ بؿ عميو أف يشاور الجاىؿ والعاقؿ ألف نياية العمـ ال يمكف الوصوؿ إلييا
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وليس ىناؾ عالـ بمغ في فنو حد الكماؿ ولذلؾ فيو يطالب العالـ – الحكيـ بأف يحسف االستماع كما يحسف
الكبلـ  ،كما أكد أيضاً بتاح حوتب في نصائحو البنو :
إذا كنت حاكماً فكف شفيقاً حينما تسمع كبلـ المتظمـ وال تسئ إليو قبؿ أف يغسؿ بطنو ويفرغ مف قوؿ ما قد
جاء مف أجمو  ،وأنيا لفضيمة يزداف بيا القمب أف يستمع مشفقاً )

ٔٔ

كاتبا حقًا ولست مف أنصاؼ الموىوبيف  ،وقد اعتقدت بالفعؿ أنني لست كاتب
ولكف كؿ ىذا إذا كنت ً
فعبل ً

موىوبا  ،وبالتالي كنت أريد أف استخدـ الكتابة كمينة بعد المعاش ولشغؿ الفراغ ولكف لـ يعترؼ أحد بأنيا
ً
مينة لؤلسباب التي ذكرتيا ولكنيا نجحت بامتياز في شغؿ وقت الفراغ بالنسبة لي  ،والكاتب الموىوب

يجعمؾ تشعر كما يقولوف بصقيع موسكو وبحرارة لقاء األحباب وتسمع جمبة الجيش وىو خارج لمقتاؿ ،
وقعقعة العجبلت عمي صخور الطرؽ  ،وصييؿ الخيؿ وجمجمة السبلح  ،وصوت طبوؿ الحرب  ،وصيحات
الشجعاف وأنيف الجرحي وسقوط القتمي  ،فإذا لـ يجعمؾ الكاتب تشعر بما يري فيو ليس كاتب موىوب وا﵀
أعمـ  ،أما القراءة فيي تجعمؾ تشعر بأنؾ تعيش أكثر مف حياة في نفس الوقت  ،فكما يقوؿ العقاد رحمو
ا﵀ “ :ال أحب الكتب ألننى زاىد فى ال حياة  ...ولكنى أحب الكتب ألف حياة واحدة ال تكفينى وميما يأكؿ
اإلنساف فإنو لف يأكؿ بأكثر مف معدة واحدة وميما يمبس فإنو لف يمبس عمى غيرجسد واحد وميما ينتقؿ
ؼ الببلد فإنو لف يستطيع أف يحؿ فى مكانيف ولكنو بزاد الفكر والشعور ...والخياؿ يستطيع أف يجمع
الحيوات فى عمر واحد ويستطيع أف يضاعؼ فكره وشعوره وخيالو كما يتضاعؼ الشعور بالحب المتبادؿ
وتتضاعؼ الصورة بيف مراتيف”
وعمي أي حاؿ ليست الكتابة الحقيقية كما يقوؿ البعض ىي أف تنقؿ ما كتبو اآلخريف كما أفعؿ أنا فمف
مثبل قاؿ فبلف كذا ( )---ثـ أقوؿ وقاؿ فبلف
السيؿ كتابة العديد مف الصفحات بالنقؿ عف اآلخريف فأقوؿ ً
كذا ( ) ---وأضع المصادر  ،وعندي الحمد ﵀ القدرة والصبر عمي القراءة بؿ وتعممت الكتابة عمي لوحة
المفاتيح دوف أف أنظر إلييا بؿ أنظر إلي الكتاب المفتوح أمامي وأضع أصابعي عمي ما ُيسمي صؼ

اإلرتكاز وىي طريقة تعممتيا مف برنامج لتعميـ الكتابة  ،وقد كتبت الكثير مف الفقرات ونشرتيا عمي صفحة

الفيس بوؾ ثـ احتجت تمؾ الفقرات عندما قمت ب إعداد الكتاب الذي يتضمف موجز تاريخ مصر بالكامؿ ،
وكمما قمت بإعداد بحث تاريخي عف عصر معيف مف عصور تاريخ مصر ػ وجدير بالذكر أنني كنت أكتب
نسبيا ثـ أصبح بطئ بعد أف تعرض الجياز العصبي المركزي الخاص بي إلي ىجوـ مف جياز
بمعدؿ سريع
ً
11
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المناعة فأثر عمي الحركة سواء ف ي المشي أو في الكتابة والحمد ﵀ حتي يبمغ الحمد منتياه فيي نعمة مف
المولي عز وجؿ فرب الخير ال يأتي إال بخير  ،فقد تعتقد أنو سبحانو يحرمؾ مف أشياء ثـ تكتشؼ أنو قد
وىب لؾ أشياء أكثر وأفضؿ والحمد ﵀ فيو البر الرحيـ  ،وقد اعتدت بفضؿ ا﵀ وكرمو عمي حالتي الجديدة
وتكيفت معيا  ،حتي أنني عندما قمت في آخر زيارة لي لمعرض القاىرة الدولي لمكتاب استخدمت كرسي
متحرؾ يدفعو أحد أبنائي حتي يتسني لي أف أتوجو إلي األجنحة التي كنت أرغب في زيارتيا حتي ال أتحرؾ
ببطء شديد باستخداـ مشاية أو عكاز  ،فكاف الكرسي يوفر الوقت والجيد وتمكنت مف زيارة دور النشر
التي صدر لي لدييا إصدارات جديدة مف كتب وأبحاث في ذلؾ المعرض
ولكف ىؿ ما قمت بكتابتو مف أبحاث تنطبؽ عمييا كممة أبحاث بالمفيوـ العممي واألكاديمي ؟  ،أعتقد أنني
تماما مف قالب البحث المعتمد في الجامعات حتي أتمكف مف الكتابة بحرية فقد تصورت أف القالب
تحررت ً

البحثي نوع مف أنواع السجوف التي يحبس الكاتب داخميا كمماتو وأفكاره ويفرض عمي نفسو تنسيؽ معيف

ال يتجاوزه كما كاف يفرض الشاعر الكبير أبو العبلء المعري

ٕٔ

جدا
عمي نفسو قافية أحسب أنيا صعبة ً

طبع ا بيف القوافي وتنسيؽ البحوث ومع ذلؾ أحسست
ويمتزـ بيا في القصيدة بالكامؿ ىذا مع فارؽ التشبيو ً
احدا كما ىو
بذلؾ  ،وقد كاف المعري رحمو ا﵀ يختار قافية مكونة مف عدة حروؼ صعبة وليس حرفًا و ً
متبع في الغالب فقاؿ عمي سبيؿ المثاؿ :

الخب ِر ال َن ِ
ِ ِ
بيث
سجوني ---فَبل تَسأَؿ َع ِف َ َ
أَراني في الثَبل ثَة مف ُ
الخ ِ
قدي ِ
ِ ِ
وف ال َن ِ
ناظري َولُ ِ
زوـ َبيتي َ ---و َك ِ
بيث
س ِد َ
فس في َ
الج َ
لفَ َ

والقافية ىنا مكونة مف ثبلثة حروؼ  ،بؿ إنو لـ يكتؼ بذلؾ بؿ فرض عمي نفسو قافية في أوؿ البيت
وآخره وىو ما يحتاج إلي حصيمة لغوية ىائمة عمي ما أعتقد فقاؿ :
ش ٍ ِ
طو ِ
اؼ َخوادي
حو ال َ
َخوى َد ُّف َ
عيس ُي ُـ َن َ
رب فَاستَحابوا إِلى التُقى --فَ ُ
ِ
ِ
تَوي َد ّْي ٌف في َ ِ
ظائر ٍ
آـ ُو ّْك َمت ِبتَوادي
ظ ّْنو ما َحرائٌرَ --ن َ

ٖٔ

عدي بف عبد غطفاف بف عمرو بف
الم َعرِي --ىو أبو العبلء أحمد بف عبد ا﵀ بف سميماف بف [محمد بف سميماف بف أحمد بف سميماف] بف داود بف المطير بف زياد بف ربيعة بف الحارث بف ربيعة بف أرقـ بف أنور بف اسحـ بف النعماف ،ويقاؿ لو الساطع لجمالو ،ابف
ّ
ٕٔ تعريؼ وترجمات أَبو َ
العبلء َ
بريح بف جذيمة بف تيـ ا﵀ بف أسد بف وبرة بف تغمب بف حمواف بف عمراف بف الحاؼ بف قضاعة .وتيـ ا﵀ مجتمع تنوخ :مف أىؿ معرة النعماف مف ببلد الشاـ ،كاف غزير الفضؿ شائع الذكر وافر العمـ غاية في الفيـ ،عالما حاذقا بالنحو ،جيد الشعر جزؿ الكبلـ ،شيرتو تغني عف صفتو وفضمو ينطؽ

بسجيتو- .ولد بمعرة النعماف سنة ثبلث وستيف وثبلثمائة واعتؿ بالجدري التي ذىب فييا بصره سنة سبع وستيف وثبلثمائة وقاؿ الشعر وىو اب ف إحدى عشرة سنة ورحؿ إلى بغداد سنة ثماف وتسعيف وثبلثمائة أقاـ ببغداد سنة وسبعة أشير ثـ رجع إلى بمده فأقاـ ولزـ منزلو إلى أف مات يوـ الجمعة
الثاني مف شير ربيع األوؿ سنة تسع وأربعيف وأربعمائة في أياـ القائـ- .المصدر :معجـ األدباء إرشاد األريب إلى معرفة األديب  -ياقوت الحموي

13

والمقصود بهذا البيت بشكل عام أنه عندما فرغ وعاء الشرب استجابوا للعبادة والطواف وأصبحت إبلهم مسرعة في الطواف وهللا
أعلم ويمكنك مراجعة شرح األبيات من الموقع () علي االنترنت
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فبدأ البيت بػ خوي دف وأنياه بػػ خوادي ولعمو رحمو ا﵀ كاف يستمتع بفعؿ ذلؾ وا﵀ أعمـ  ،ومف المعروؼ
بالطبع أف عميد األدب العربي الدكتور طو حسيف قد درس شعر المعري وأفرد لو أيحاث عظيمة  ،وال ينبغي
أف نمضي بيذه الفكرة بحد أبعد مف ذلؾ
عمي أي حاؿ لـ ألتزـ بتنسيؽ األبحاث التاريخية طبقًا لما ىو متبع وىذا خطأ كبير ببل شؾ  ،وال توجد
عبلقة منطقية بيف ذلؾ وبيف االلتزاـ بقافية معينة في كتابة الشعر  ،ولكني حاولت أف أوضح لؾ أف ىذا
ىو شعوري  ،أف التزامي بتنسيؽ البحث كما لو كاف التزاـ بقافية ال أقدر عمييا  ،والشعور ال يخضع
لممنطؽ فيما أعتقد
أيضا يشرح أسموب تنسيؽ البحث العممي  ،فقد بحثت
ورغـ كؿ ما سبؽ سأنقؿ لؾ مقاؿ مف شبكة االنترنت ً
مف أجمؾ عف ىذا الموضوع فوجدت ما يمي :

(ما ى ي طريقة تنسيؽ البحث العممي بالوورد؟  -سؤاؿ يجب أف يكوف كؿ باحث عممي مطمعا عمى اإلجابة
عنو ،حيث أف برنامج الوورد ىو الوسيمة األساسية مف أجؿ أف يقوـ الباحث بكتابة بحثو العممي .ولكتابة
البحث العممي بالورد عدد مف الشروط التي يجب عمى الباحث أف يقوـ باالطبلع عمييا ومعرفتيا وااللتزاـ
بو ،حيث قامت الجامعات العالمية بتحديد ىذه المعايير مف أجؿ توحيد نمط كتابة البحوث العممية.
ونظرا ألىمية ىذا التنسيؽ قررنا تخصيص ىذا المقاؿ لمحديث عف طريقة تنسيؽ البحث العممي بالورد.
طرؽ تنسيؽ البحث العممي -يجب أف يقوـ الباحث بكتابة رسالتو العممية بخط قياس ٕٔ ،ونوع Times
- new roman.عناويف األبواب -يجب عمى الباحث أف يقوـ بكتابتيا في المنتصؼ ،مستخدما خطا مف
مقاس  . ٔٛالعناويف الرئيسية يجب أف تكتب بالخط العريض ) ( boldوبقياس .ٔٙ
العناويف الفرعية يجب أف يقوـ الباحث بكتابتيا تحت العناويف الرئيسية بشكؿ مباشر ،وباستخداـ الخط
العريض) ، (boldويجب أف يكوف القياس المستخدـ ٗٔ.
العناويف الجانبية يجب عمى الباحث أف يقوـ بكتابتيا بخط عريض ) (boldوبمقاس ٕٔ.
عنواف الجداوؿ يجب أف يقوـ الباحث بوضعو في أعمى الجدوؿ ،كما يجب أف يستخدـ في كتابتو الخط
العريض ) (boldوالقياس ٕٔ.-عنواف األشكاؿ -يجب أف يقوـ الباحث بوضعيا في أسفؿ الجدوؿ ،ويجب
أف يكتبيا بخط عريض ) (boldوبقياس ٕٔ.
يجب أف يجعؿ الباحث المسافة بيف السطور مسافتيف قبؿ أف يتـ تحكيـ البحث العممي ،وذلؾ لكي يضيؼ
أي مبلحظات تعطيو إياىا لجنة المناقشة ،ومف ثـ يقمص المسافة إلى مسافة واحدة في النسخة النيائية
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لمبحث والتي يعدىا لمطباعة .-اليوامش بالمغة اإلنكميزية يجب أف تكوف ٕ سـ مف يميف الصحفة ،وٖ سـ
مف يسار الصفحة.
اليوامش بالمغة العربية يجب أف تكوف ٖ سـ مف يميف الصفحة ٖ ،سـ مف يسار الصفحة.
ترقيـ الصفحات في المغة العربية يجب أف يكوف في الركف األيسر األعمى وىذا في حاؿ كانت الرسالة تطبع
عمى وجو واحد ،أما في حاؿ كانت طباعتيا عمى وجييف فإف الترقيـ يكوف في أسفؿ ومنتصؼ الصفحة.
تر قيـ الصفحات في المغة اإلنكميزية في الركف األيمف األعمى ،وفي حاؿ كانت طباعتيا عمى وجييف فإف
الترقيـ يكوف في أسفؿ ومنتصؼ الصفحة.
يجب عمى الباحث أف يقوـ بذكر رقـ األشكاؿ واإلشارة إلييا في متف الصفحة ،ويتـ ىذا األمر مف خبلؿ
قيامو بوضع رقـ متسمسؿ لكؿ شكؿ بيف قوسيف.
في

ويدخؿ

قسـ

األشكاؿ

كافة

الرسوـ

البيانية

والصور

الضوئية

في

البحث

العممي.

يجب عمى الباحث أف يضع الشكؿ في أقرب مكاف مف المكاف الذي ذكره فيو في البحث ،ويتـ ترقيمو مف
خبلؿ

كتابة

كممة

شكؿ

ومف

ثـ

يحدد

رقمو،

ومف

ثـ

يقوـ

بكتابة

عنواف

الشكؿ.

يقوـ الباحث بترقيـ صفحات األشكاؿ في البحث بشكؿ متسمسؿ مع بقية صفحات المشروع البحثي.
أما بالنسبة لمجداوؿ فيجب عمى الباح ث أف يقوـ بذكر رقـ الجدوؿ وشرح عنو في متف البحث ،حيث يقوـ
بوضع الجدوؿ بأقرب مكاف ذكر فيو ،ويعنوف في أعبله جدوؿ ومف يكتب عنوانو ورقمو ،ويقوـ بترقيـ
صفحاتو بشكؿ متسمسؿ مع صفحات البحث األخرى.
بعد ذلؾ يكتب الباحث صفحة عنواف البحث حيث يضع العنواف في منتصؼ الصفحة.
بعد ذلؾ وفي بداية البحث توجد صفحة اإلىداء والشكر ،والتي يقوـ الباحث بتخصيصيا لشكر كؿ مف
سانده ومد لو يدف العوف أثناء قيامو في البحث ،كما يقوـ بشكر عائمتو ومف يريد مف الناس.
بعد ذلؾ يضع قائمة بالمختصرات العممية التي يتضمنيا البحث العممي مع شرح ليذه المختصرات.
بعد ذلؾ يقوـ البحث بكتابة صفحة فيرس البحث والتي تدؿ عمى األبواب والفصوؿ التي احتواىا البحث
بشكؿ مرقـ.
بعد ذلؾ تأتي صفحة الجداوؿ واألشكاؿ وىي بمثابة الفيرس ليا حيث يقوـ الباحث بترتيب األشكاؿ
والجداوؿ حسب ورودىا في البحث ويذكر أرقاـ الصفحات الموجودة فييا .بعد ذلؾ يقوـ الباحث بكتابة
ممخص البحث والذي ال يجب أف يتجاوز ٕٓٓ كممة  .بعد ذلؾ يبدأ الباحث بترتيب البحث حسب أبوابو فيبدأ
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بمقدمة البحث والتي يجب أف تحتوي عمى مشكمة البحث ،كما يجب أف تعطي لمحة عامة عف البحث ،وعف
األسباب التي دفعت الكاتب لمقياـ بيذا البحث ،ويتـ اليدؼ مف البحث في نيايتيا.
بعد ذلؾ يجب أف يبدأ بالفصؿ الثاني لمبحث العممي والذي يحتوي عمى اإلطار النظري لمبحث والدراسات
السابقة ،ويجب أف ال يتجاوز حجـ اإلطار النظري والدراسات السابقة الثبلثيف بالمئة مف حجـ البحث.
ويحتوي اإلطار النظري والدراسات الساب قة عمى كافة الدراسات المرتبطة بالمشروع والتي عاد إلييا واستفاد
منيا الباحث خبلؿ بحثو العممي.
بعد ذلؾ يبدأ الباحث بالفصؿ الثالث مف البحث العممي والذي يجب أف يحتوي عمى مادة البحث وطرقو،
حيث يقوـ الباحث فيو بذكر الطرؽ التجريبية والنظرية ،حيث يقوـ الباحث بذكر النظريات التي قاـ بيا
خبلؿ البحث العممي.
بعد ذلؾ تبدأ كتابة الفصؿ الرابع مف البحث وىو فصؿ نتائج البحث ،وفيو يقوـ الباحث بذكر النتائج التي
تحصؿ عمييا مف خبلؿ ىذه البحث العممي ،ويقوـ بإرفاؽ األدلة التي تؤكد صحة ىذه النتائج.
ومف ثـ يأتي الفصؿ الخامس وىو فصؿ ا لمناقشة ،وفي ىذا الفصؿ يقوـ الباحث بمناقشة النتائج التي
توصؿ إلييا في بحثو العممي ،ويقارنيا باألبحاث األخرى التي تمت في ىذا المجاؿ ،ويحتوي ىذا القسـ
عمى الخبلصة ،وعمى التوصيات التي يضعيا الباحث في نياية بحثو.
بعد ذلؾ يقوـ الباحث بكتابة الفصؿ السادس وىو فصؿ المصادر والمراجع ،وفيو يقوـ الباحث بترتيب
المصادر والمراجع بحسب طرؽ الترتيب األكاديمية المعروفة ،فيبدأ باسـ عائمة المؤلؼ ،ومف ثـ اسـ
المؤلؼ بعد ذلؾ يقوـ بذكر سنة نشر الكتاب ،ومف ثـ يضع عنوانو وبعد ذلؾ رقـ المجمد ،العدد ،الصفحة
األولى واألخيرة.
يجب عمى الب احث أف يراعي في التنسيؽ أف يبدأ كؿ فصؿ أو قسـ بصفحة جديدة.
يجب أف يقوـ الباحث بوضع ورقة ممونة يطبع عمييا كممة الفصؿ ويذكر رقـ الفصؿ وذلؾ لتمييز بيف
الفصوؿ).

ٗٔ

انتيي المقاؿ

ومما سبؽ يتضح أف الموضوع ليس بالعشوائية التي كنت أقوـ بيا  ،ومع ذلؾ كنت التزـ بذكر المراجع
ودور نشرىا وبعض النقاط األخري التي وردت بالمقاؿ
https://www.bts- 14
academy.com/blog_det.php?page=480&title=%D9%8 5%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%
D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%9F
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أيضا مف ذكر لمحة سريعة بدوف تفاصيؿ عف منيج البحث
وطالما تطرقنا لطريقة إعداد البحث فبل مانع ً

التاريخي  ،فباب البحث مفتوح والصواب والخطأ فيو وارد دائماً وال أحد منا يممؾ الحقيقة التاريخية المطمقة

 ،فالحقيقة التي يصؿ إلييا المؤرخ ىي حقيقة صحيحة نسبياً وعف ىذا الموضوع كتب الدكتور حسف
عثماف ما ممخصو  - ( :منيج البحث التاريخي ىو المراحؿ التي يسير خبلليا الباحث حتي يبمغ الحقيقة
التاريخية –بقدر المستطاع -ويقدميا إلي المختصيف بخاصة والقراء بعامة  ،وتمخص ىذه المراحؿ في
تزويد الباحث نفسو بالثقافة البلزمة لو  ،ثـ اختيار موضوع البحث وجمع األصوؿ والمصادر واثبات صحتيا
وتعييف شخصية المؤلؼ وتحديد زماف التدويف ومكانو وتحري نصوص األصوؿ وتحديد العبلقة بينيا ونقدىا
نقداً باطنياً وسمبياً واثبات الحقائؽ التاريخية وتنظيميا وتركيبيا واالجتياد فييا وتعميميا وانشاء الصيغة
التاريخية ثـ عرضيا عرضاً تاريخياً معقو ًال  ،وينبغي عمينا أف نبلحظ أنو ليس المقصود بالحقيقة التاريخية
الوصوؿ إلي الحقيقة المطمقة إذ أف ىذا أمر غير مستطاع لعوامؿ مختمفة مثؿ ضياع األدلة وانطماس
اآلثار ومثؿ األغراض والمصالح  ،ومف ذا الذي يمكنو أف يعرؼ الحقيقة المطمقة في الماضي أو الحاضر ؟
وىؿ يمكف لئلنساف أف يعرؼ حقيقة ذاتو تماـ المعرفة ؟ فالحقيقة التي يصؿ إلييا المؤرخ ىي حقيقة
تاريخا بالمعني الصحيح في
صحيحة نسبياً  ،وكمما زادت نسبة الصدؽ فييا اقترب التاريخ مف أف يصبح
ً
حدود إمكانو
وحينما يعكؼ عمي دراسة التاريخ لف يجد الوقائع أو الحوادث ماثمة أمامو وعميو عندئذ أف يتجو إلي دراسة
وفحص مخمفات اإلنساف وآثاره مف كتابات نقوش ومصنوعات ومنشآت وآثار اإلنساف كميا تحمؿ بيف
طياتيا أسرار الحوادث وخفايا التاريخ وىي تظؿ أبداً صامتة ال تبوح بأسرارىا إلي أف يتمكف المؤرخ بالدراسة
الطويمة وبالتأمؿ العميؽ مف أف يحمميا عمي النطؽ وعمي التعبير عف أسرارىا وخفاياىا ٔ٘) -
ومما سبؽ يتضح أف الباحث في التاريخ ال يستطيع أف يجزـ بأف ما يكتبو ىو الحقيقة المطمقة ولكنو
جانب منيا يراه طبقاً لرؤيتو الخاصة  ،وستظؿ ىناؾ العديد مف أسرار وخفايا التاريخ ستظير يوماً ما
لنتعمـ منيا ونستفيد
أما بالنسبة لي فإف ما جمعتو وكتبتو مف فقرات مف كتب التاريخ المختمفة التي إطمعت عميو  ،تمؾ الفقرات
ىي التي صاحبتني أثناء كتابتي لكؿ كتبي  ،فقد استخدمتيا في إعداد كؿ أبحاثي التاريخية وحتي في كتابة
الروايات التاريخية  ،فيي بالنسبة لي كنز مف المعمومات حاولت أف أشترؾ بو في سباؽ التتابع التاريخي
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كما أسميو وكما وضحتو لؾ  ،ويطيب لي أف أذكر أسماء كؿ مف شارؾ في كتابة تاريخ مصر منذ أقدـ
العصور وحتي العصر الحديث مف المصرييف وغير المصرييف وكذلؾ بعض عشاؽ الحضارة المصرية
كاآلتي :
إيب وير :
كاتب بردية إيب وير المحفوظة في المتحؼ الوطني اليولندي لآلثار في ليدف ،بعد أف تـ شراؤىا مف
"جيوفاني أنستاسي" القنصؿ السويدي في مصر في عاـ  .ٕٔٛٛالبردية يرجع تاريخيا إلى القرف الثالث
عشر قبؿ الميبلد .تصؼ البردية معاناة مصر مف الكوارث الطبيعية وحالة مف الفوضى ،جعمت األمور
أسا عمى عقب
تنقمب ر ً

ىيرودوت :

أو ىيرودوتس باليونانية ،بالبلتينية : Herodotusكاف مؤرخا إغريقيا يونانياً آسيوياً عاش في القرف
عدة زارىا
الخامس قبؿ الميبلد (حوالي ٗ ٗٛؽ.ـ  - 425ؽ.ـ) .اشتير باألوصاؼ التي كتبيا ألماكف ّ
حوؿ العالـ المعروؼ آنذاؾ ومف بينيا مص ر التي قاؿ عنيا أنيا ىبة النيؿ
مانيتوف :
مؤرخ مصري مف مدينة سمنود ،محافظة الغربية؛ كاف كاىناً في عيد الممؾ بطميموس الثاني" حوالي
ٓ. ٕٛؽ.ـ" الذي كمفو بكتابة تاريخ مصر القديمة .أخذ مانيتوف ىذه الميمة عمى عاتقو واعتمد في
كتاباتو عمى الوثائؽ التي خمفتيا الحضارة المصرية والتي كانت تضميا دور حفظ الوثائؽ بالمعابد
باإلضافة إلى كؿ ما وجده في متناوؿ يديو مف وثائؽ اإلدارات الحكومية وغيرىا .فقدت النسخة األصمية مف
تاريخ مانيتوف أثناء حريؽ مكتبة اإلسكندرية ،ولـ يصؿ مف ىذا التاريخ إال مقتطفات نقميا بعض
المؤرخيف ،ومنيـ اإلفريقي جوليوس الذي نقؿ في مؤلفو بعض أسماء المموؾ التي كانت مدونة في تاريخ
مانيتوف األصمي
يوليوس األفريقي :
يوليوس افريكانوس )  ( Julius Africanusالىوتي ومؤرخ مسيحي عاش في الفترة مف ٓ ٔٙإلى
ٕٓٗـ .تقريبا . ،تتممذ عمي يد ىيرقمس )  (Heraclasفي مدرسة اسكندرية البلىوتية بيف عاـ - ٕٕٛ
 ،232وكاف ىيرقمس تمميذا ألوريجانوس وتولي ادارة مدرسة اسكندرية بعد أوريجانوس
ابف عبد الحكـ :
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أبو القاسـ عبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف عبد الحكـ مؤرخ مف أىؿ العمـ بالحديث .مصري المولد
كتابا بعنواف فتوح
والوفاة 187ىػ -257ىػ صنؼ عبد الرحمف في التاريخ واىتـ بتاريخ مصر حيث ألؼ ً
مصر وأخبارىا وىو أوؿ ما ألؼ في التاريخ اإلسبلمي لمصر وتحدث فيو عف تاريخ مصر قبؿ الفتح ،ثـ

عف فتح مصر وأخبارىا وذكر قضاتيا منذ دخوؿ جيوش المسمميف بقيادة عمرو بف العاص وحتى عاـ
264ىػ.
الكندي :
أبو عمر الكندي ىو محمد بف يوسؼ بف يعقوب بف حفص بف يوسؼ بف نصير أبو عمر التجيبي الكندي
نسبة إلى تجيب وىـ مف بطوف قبيمة كندة المشيورة .ولد في مصر في  10ذو الحجة سنة ٖ ٕٛىجرية
الموافؽ  17يناير 897ـ وتوفي بيا في  3رمضاف سنة ٖٓ٘ ىجرية / 15أكتوبر 961ـ .خمؼ الكندي
اثارا وكتبا م تعددة ضاع معظميا ولكف تبقى منيا كامبل كتاباف ىما" تسمية والة مصر" وأحيانا يسمى "امراء
مصر حروبيـ واألحداث التي وقعت في عصر كؿ منيـ بدأ بعمرو بف العاص وصوال إلى محمد بف طغج
االخشيدي حيث تنتيي الرواية بوفاتو في ذي الحجة ٖٖٗ ىجرية ويمي ذلؾ تتمة اضافيا مؤرخ اخر مف
بعده تشمؿ باقي الوالة حتى دخوؿ الفاطمييف مصر.
ساويرس بف المقفع
) (915- 987كاف أسقؼ قبطى مصرى ) ,أسقؼ األشمونيف( ىرموبوليس فى الصعيد  ،.و كاف كاتب و
مؤرخ .ومف أعمالو مصباح الفكر  -تاريخ بطاركة كنيسة اإلسكندرية القبطية
ابف زوالؽ
أبو محمد الحسف بف إبراىيـ بف زوالؽ الميثي  306-387ىػ  / 919 - 997ـ موالىـ المصري ،كاف
فاضبل في التاريخ ،ولو فيو مصنؼ جيد ،ولو كتاب في خطط مصر استقصى فيو ،وكتاب "أخبار قضاة
مصر" وكاف جده الحسف بف عمي مف العمماء المشاىير .كانت وفاتو يوـ الثبلثاء الخامس والعشريف مف
ذي القعدة سنة سبع وثمانيف وثمثمائة.
ابف األثير :
عز الديف أبي الحسف الجزري الموصمي  555-630ىػ المعروؼ بػ ابف األثير الجزري ،مؤرخ إسبلمي
كبير ،عاصر دولة صبلح الديف األيوبي ،ورصد أحداثيا ويعد كتابو الكامؿ في التاريخ مرجعا لتمؾ الفترة مف
التاريخ اإلسبلمي
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ابف بطوطة :
محمد بف عبد ا﵀ بف محمد المواتي الطنجي المعروؼ بابف َبػطُّوطَة ولد في  24فبراير 1304 - 1377ـ

بطنجة  - 779703ىػ ىو رحالة ومؤرخ وقاض وفقيو مغربي لقب بػأمير الرحاليف المسمميف .خرج مف
طنجة سنة  725ىػ فطاؼ ببلد المغرب ومصر والسوداف والشاـ والحجاز وتيامة والعراؽ وفارس واليمف
وعماف والبحريف وتركستاف وما وراء النير وبعض اليند والصيف الجاوة وببلد التتار وأواسط أفريقيا .واتصؿ
بكثير مف المموؾ واألمراء فمدحيـ  -وكاف ينظـ الشعر  -واستعاف بيباتيـ عمى أسفاره .عاد إلى المغرب
األقصى ،فانقطع إلى السمطاف أبي عناف )مف مموؾ بني مريف( فأقاـ في ببلده .وأممى أخبار رحمتو عمى
محمد بف جزي الكمبي بمدينة فاس سنة  756ىػ وسماىا تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب
األسفار .ترجمت إلى المغات البرتغالية والفرنسية واإلنجميزية ،ونشرت بيا ،وترجـ فصوؿ منيا إلى األلمانية
نشرت أيضا .كاف يحسف التركية والفارسية .واستغرقت رحمتو  ٕٚسنة -13521325ـ ومات في
مراكش سنة  779ىػ/1377ـ حيث يوجد ضريحو بالمدينة القديمة .تمقبو جامعة كامبريدج في كتبيا
وأطالسيا بػأمير الرحالة المسمميف الوطنييف
ابف خمدوف :
عبد الرحمف بف محمد ،ابف خمدوف أبو زيد ،ولي الديف الحضرمي اإلشبيمي  - 14061332ـ مؤرخ مف
شماؿ أفريقيا ،تونسي المولد أندلسي األصؿ ،كما عاش بعد تخرجو مف جامعة الزيتونة في مختمؼ مدف
شماؿ أفريقيا ،حيث رحؿ إلى بسكرة وغرناطة وبجاية وتممساف ،كما تََو َّج َو إلى مصر ،حيث أكرمو سمطانيا
وولِي فييا قضاء المالكيةَّ ،
وظؿ بيا ما يناىز ربع قرف (ٗٛٓٛ-ٚٛىػ) ،حيث تُُو ّْف َي عاـ
الظاىر برقوؽَ َ ،
ود ِف َف قرب باب النصر بشماؿ القاىرة تاركا تراثا ما زاؿ تأثيره
عاما ُ
 ٔٗٓٙعف عمر بمغ ستة وسبعيف ً
ممتدا حتى اليوـ ويعتبر ابف خمدوف مؤسس عمـ االجتماع الحديث واب لمتاريخ واالقتصاد
المقريزي :
شيخ المؤرخيف المصرييف " أحمد بف عمي المقريزي " المعروؼ باسـ " تقي الديف المقريزي " ولد وتوفي
في القاىرة 764ىػ ػ  845ىػ 1364 ( -ـ - 1442ـ ) ممف اىتموا بالتأريخ بكؿ نواحيو .ترؾ عدداً مف
الكتابات التاريخية الفائقة األىمية مثؿ :المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار المعروؼ باسـ خطط
المقريزي أو الخطط المقريزية
ابف تغري بردي :
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أبو المحاسف جماؿ الديف يوسؼ بف األمير سيؼ الديف تغري بردي األتابكي اليشبقاوي الظاىري ولد
بالقاىرة سنة  813ىػ / 1410ـ  -توفى بالقاىرة سنة  874ىػ / 1470ـ وتغري بردي محرفة مف تنكري
يردي ،ويردي بالتركية تعني عطا ا﵀ ).مؤرخ مصري كاف أبوه مف كبار أمراء المماليؾ في عيد السمطاف
الظاىر سيؼ الديف برقوؽ وابنو الناصر فرج بف برقوؽ .تتممذ عممياً ودينياً عمى أيدي كبار مشايخ عصره
أمثاؿ زوج أختو قاضي القضاة جبلؿ الديف البمقيني ،وابف حجر العسقبلني ،وبدر الديف العيني ،وابف ظييرة
وابف عربشاه .ثـ الزـ مجمس شيخ المؤرخيف تقي الديف المقريزي فتعمـ منو حب التاريخ والتأريخ .وبذلؾ
انتمى ابف تغري إلى طبقة األمراء وأرباب الدولة وتتممذ عمى أيدي العمماء واىؿ العمائـ.
ابف اياس الحنفي :
زيف العابديف محمد بف أحمد المعروؼ بػ بف إياس الحنفى ويكنى بػ " أبو البركات ىو مؤرخ مصري ولد
في القاىرة سنة  ٔٗٗٛوتوفي بيا سنة ٖٕ٘ٔ يعد مف أشير وأىـ المؤرخيف الذيف أرخوا لمعصر
الممموكي والسيما في الفترة األخيرة منو يعد كتابو " بدائع الزىور في وقائع الدىور " (٘ أجزاء في ٙ
مجمدات) أىـ مؤلفاتو وأرخ فيو لتاريخ مصر الضخـ مف بداية التاريخ لغاية سنة ٕٕ٘ٔ.
ابف ابي السرور البكري :
شمس الديف محمد بف محمد بف أبي السرور البكري الصديقي مؤرخ مسمـ مف أعياف القرف الحادي عشر
اليجري .ولد في القاىرة سنة ٘ٓٓٔىػ ،وتوفي بيا سنة ٓٔٓٙىػ ،وكاف عميد األسرة البكرية في وقتو،
كما كاف وثيؽ الصمة بالوالة العثمانييف.
الجبرتي :
عبد الرحمف بف حسف برىاف الديف الجبرتي ولد في القاىرة عاـ  1756 -وتوفي في القاىرة عاـ1825
.وىو مؤرخ مصري عاصر الحممة الفرنسية عمى مصر ووصؼ تمؾ الفترة بالتفصيؿ في كتابو« عجائب
اآلثار في التراجـ واألخبار »والمعروؼ اختصاراً بػ«تاريخ الجبرتي »والذي يعد مرجعاً أساسياً لتمؾ الفترة
اليامة مف الحممة الفرنسية .قدـ أبو جده مف قرية جبرت  -والّتي تقع اآلف في أريتريا  -إلى القاىرة
لمدراسة في األزىر ،واستقر بيا.
عمى باشا مبارؾ
ولد بالدقيميو عاـ  – 1823وتوفي بالقاىرة في  14نوفمبر 1893ولقب بػ”ابو التعميـ“ وكاف مؤرخ و
تربوى مصرى وتمقي العمـ فى القاىرة وفرنسا .وىو مف اعمدة النيضو المصريو الحديثو .وبعد عودتو مف
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فرنسا تدرج في المناصب حتي أصبح رئيس ديواف االشغاؿ و المدارس ،فبذؿ جيد كبير فى تجميؿ القاىره
و تطوير التعميـ و توسيعو .انشأ ”الكتبخانو الخديويو“ (التي أصبح اسميا دار الكتب المصريو ودار الكتب
و الوثائؽ القوميو فيما بعد) ،و دار العموـ .ألؼ كتاب ميـ مف عشريف مجمد عنوانو ”الخطط التوفيقيو
الجديده لمصر والقاىرة ومدنيا وببلدىا القديمة والشييرة “عمي غرار خطط المقريزى
عبد الرحمف الرافعي :
عبد الرحمف الرافعي ( 8فبراير 1889ـ  - 3ديسمبر 1966ـ) ىو مؤرخ مصري ،عني بدراسة أدوار
الحركة القومية في تاريخ مصر الحديث .مف أشير أعمالو يؤرخ فييا منذ أواخر القرف الثامف عشر وأوائؿ
التاسع عشر حتى خمسينياتو .تخرج الرافعي مف مدرسة الحقوؽ الخديوية سنة 1908ـ .ومف أشير
مؤلفاتو تاريخ الحركة الوطنية وتطور نظاـ الحكـ في مصر .-عصر محمد عمي  -عصر إسماعيؿ..-
الثورة العرابية واالحتبلؿ اإلنجميزي
سميـ حسف :
يعد الدكتور سميـ حسف  1893 - 1961العالـ األثري الكبير عميد األثرييف المصرييف .ومف أشير
مؤلفاتو :موسوعة مصر القديمة  -جغرافية مصر القديمة .-األدب المصري القديـ أو أدب الفراعنة  ،وفي
عاـ 1929ـ بدأ سميـ حسف أعماؿ التنقيب األثرية في منطقة اليرـ لحساب جامعة القاىرة لتكوف المرة
األولى التي تقوـ في يا ىيئة عممية منظمة أعماؿ التنقيب بأيدي مصرية ،وكاف مف أىـ األكتشافات التي
نتجت عف أعماؿ التنقيب مقبرة رع ور وىى مقبرة كبيرة وضخمة وجد بيا العديد مف اآلثار .واستمر سميـ
حسف في أعماؿ التنقيب في منطقة أىرامات الجيزة وسقارة حتى عاـ 1939ـ اكتشؼ خبلؿ تمؾ الفترة
حوالي مائتي مقبرة أىميا مقبرة الممكة (خنت كاوس) مف األسرة الخامسة ومقابر أوالد الممؾ خفرع،
باإلضافة إلى مئات القطع األثرية والتماثيؿ ومراكب الشمس الحجرية لمممكيف خوفو وخفرع.
أحمد فخري :
أحمد فخري( 23مايو ) 1905 - 1973لقب بكبير وشيخ األثرييف .كما لقب أيضا براىب الصحراء .ومف
أشير مؤلفاتو  :األىرامات المصرية  -مصر الفرعونية  -الواحات البحرية  -واحة سيوة  -دراسات في
تاريخ الشرؽ القديـ  -بيف آثار العالـ العربي  -اليمف ماضييا وحاضرىا  -رحمة أثرية إلى اليمف  ،كما
أف لو عدة اكتشافات أثرية منيا معابد عيف المفتمة  ،كما اكتشؼ مقبرة ىضبة السوبي واكتشافات أثرية
أخري
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عبد المنعـ ماجد :
المؤرخ المصري األستاذ الدكتورعبد المنعـ ماجد  (1921ػ  1999ـ ،أستاذ التاريخ اإلسبلمي بكمية اآلداب
ػ جامعة عيف شمس ،كانت حياتو حافمة بالتأليؼ في مختمؼ مراحؿ تاريخ المسمميف خاصة خبلؿ مرحمة
العصور الوسطى ..ولد األستاذ الدكتور عبد المنعـ ماجد في مدينة اإلسكندرية عاـ ٕٔ ٜٔـ ،وتدرج في
مراحؿ التعميـ المختمفة ثـ أوفد في بعثة عممية فحصؿ عمى دكتوراه الدولة ( )Doctorat d’Etatفي
التاريخ اإلسبلمي مف جامعة باريس ( )La Sorbonneبمرتبة الشرؼ األولى عاـ ٔ٘ ،ٜٔوعاد إلى
مصر ليعيف بقسـ التاريخ بكمية اآلداب ػ جامعة عيف شمس ،وتدرج في وظائؼ ىيئة التدريس إلى أف
حصؿ عمى األستاذية في عاـ  ٜٔٙٚـ ،ثـ صار رئيساً لقسـ التاريخ منذ عاـ ٕ ٜٔٚحتى عاـ ٜٔٚٛ
ـ ،وعمؿ أستاذاً متفرغاً بالقسـ نفسو منذ عاـ ٔ ٜٔٛإلى عاـ  ٜٜٜٔـ .ومف أشير مؤلفاتو نظـ
الفاطمييف ورسوميـ في مصر  -مقدمة لدراسة التاريخ اإلسبلمي ،وتعريؼ بمصادر التاريخ اإلسبلمي
ومنياجو الحديث- ،

السجبلت المستنصرية  -الناصر صبلح الديف األيوبي-

نظـ دولة سبلطيف

المماليؾ ورسوميـ في مصر -العبلقات بيف الشرؽ والغرب في العصور الوسطى  -طوماف باي ػ آخر
سبلطيف المماليؾ في مصر ،دراسة األسباب التي أنيت حكـ دولة سبلطيف المماليؾ - ،التاريخ السياسي
لدولة سبلطيف المماليؾ في مصر ،دراسة تحميمية لبلزدىار واالنييار
جماؿ الديف الشياؿ :
األستاذ الدكتور جماؿ الديف الشياؿ مؤرخ مصري وأستاذ التاريخ اإلسبلمى ولد بدمياط في  27يونيو سنة
1911ـ .حصؿ عمى الدكتوراه في التاريخ مف كمية اآلداب ,جامعة األسكندرية سنة 1947ـ .عمؿ ممحقا
عضوا
ثقافيا بسفارة مصر وتدرج في العديد مف المناصب ،وحصؿ عمى العديد مف الجوائز واألوسمة ،وكاف
ً

في الكثير مف الجمعيات والمجاف العممية ،توفي الدكتور جماؿ الديف الشياؿ في  2نوفمبر عاـ  1967في
مدينة اإلسكندرية بعد حياة عممية حافمة في التأليؼ والترجمة .مف أشير مؤلفاتو  :تاريخ األسكندرية -

تاريخ دمياط  -قصة الكفاح بيف العرب واالستعمار -رفاعة الطيطاوي  -تاريخ مصر اإلسبلمية،
جماؿ حمداف :
ولد في ٗ فبراير  ٜٕٔٛبالقميوبية وتوفي في  ٔٚأبريؿ سنة ٖ ٜٜٔبالقاىرة أحد أعبلـ الجغرافيا
المصرييف وكاف يمتمؾ قدرة ثاقبة عمى استشراؼ المستقبؿ متسمحا في ذلؾ بفيـ عميؽ لحقائؽ التاريخ
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ووعي متميز بوقائع الحاضر.،وقد ألؼ جماؿ حمداف  ٕٜكتاب و ٜٚبحث ومقالة ،أشيرىا كتاب شخصية
مصر دراسة في عبقرية المكاف،
محمد عبد ا﵀ عناف :
 7يوليو  ٜٔٛٛػ ٕٓ يناير  ٜٔٛٙمؤرخ مصري بارز ،اشتير بوجو خاص بأبحاثو ومؤلفاتو وتحقيقاتو
في مجاؿ الدراسات األندلسية.
يوناف لبيب رزؽ
ولد يوـ  27اكتوبر  1933,و مات يوـ  15يناير  2008 .كاف مؤرخ وأستاذ لمتاريخ الحديث فى جامعة
عيف شمس وكاف رئيساً لمركز الدراسات ال تاريخية باألىراـ ،وعضو لممجمس االعمى لمثقافة والمجمس
االعمى لمصحافة وكاف متخصص فى التاريخ المصرى المعاصر والتاريخ العربى .سمتو الصحافة المصرية
والمؤرخيف باسـ "ذاكرة مصر".
جماؿ بدوي :
كاتب ومؤرخ مصري واسمو الكامؿ ىو (محمد جماؿ الديف إسماعيؿ بدوي) ،ولقد ولد في مدينة بسيوف في
محافظة الغربية يوـ  12فبراير  1934ودرس األدب ،كما أنو كتب دراساتًا تاريخية باإلضافة إلى تقديمو
أكثر مف برنامج تاريخي بالتمفزيوف المصري ،ىذا إلى جانب عممو الصحفي.
يعد جماؿ بدوى مف أشير المؤرخيف في العصر الحديث ..أصدر بدوى حوالي عشريف كتابا في الفكر
والتاريخ ،منيا "في محراب الفكر" ،و"محمد عمى وأوالده" و"مسرور والسياؼ ..واخوانيو"مسمموف وأقباط
مف الميد إلى المجد و"حدث في مصر" ،و"معارؾ صحفية"  ،و"المماليؾ عمى عرش فرعوف" ،و"حكايات
مصرية" ،و"أنا المصري" ،و"مف عيوف التراث" .وقد توفي يوـ ٖٔ ديسمبر سنة ٕٓٓٚ
وفيما يمي بعض عشاؽ الحضارة المصرية
شامبميوف
جوف فرانسوا شامبميوف بالفرنسية  23 : Jean-François Champollionديسمبر 1790 - 4
مارس ، 1832العالـ الفرنسي الذي فؾ رموز المغة المصرية القديمة بعد استعانتو بحجر رشيد الذي كاف
قد اكتشؼ أثناء الحممة الفرنسية عمى مصر ،فقد نقش عمى الحجر نص بمغتيف وثبلث كتابات :المصرية
القديمة ومكتوبة بالييروغميفية والتي تعني الكتابة المقدسة ،إلنيا كانت مخصصة لمكتابة داخؿ المعابد،
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والديموطيقية وتعني الخط أو الكتابة الشعبية ،والمغة اليونانية باألبجدية اليونانية ،ومف خبلؿ المقارنة
بينيـ نجح في فؾ طبلسـ الكتابة الييروغميفية.
في حقيقة األمر لـ يتمكف شامبميوف مف االلتحاؽ بالمدرسة في صغره ،فتمقى دروسا خاصة في اليونانية
والبلتينية ،ويقاؿ أنو حيف بمغ التاسعة مف عمره كاف يستطيع قراءة أعماؿ ىوميروس وفرجميوس .انتقؿ
شامبميوف إلى جرينوبؿ لبللتحاؽ بالمدرسة الثانوية ،وىناؾ اتصؿ بفورييو ،والذي كاف سكرتيرا لمبعثة
العممية التي رافقت حممة نابميوف بونابرت ،وكاف لفورييو دورا أساسيا في دفع الصبي شامبميوف لدراسة
عمـ المصريات ،وذلؾ مف خبلؿ اطبلعو عمى مجموعتو الخاصة مف المقتنيات األثرية .
ظير نبوغ شامبميوف مبكرا جدا ،فقبؿ أف يبمغ السابعة عشرة كاف قد قدـ بحثا عف األصؿ القبطي ألسماء
األماكف المصرية في أعماؿ المؤلفيف اليوناف والبلتيف ،كما قضى ثبلث سنوات في دراسة المغات الشرقية
والقبطية عمى يد كبار عمماء ذلؾ العصر ،وأبدى موىبة لغوية نادرة ،ثـ رجع إلى جرنوبؿ مرة أخرى لتدريس
التاريخ ،ثـ سافر إلى باريس ليعمؿ كأوؿ أميف لممجموعة المصرية في متحؼ الموفر ،كما شغؿ وظيفة
أستاذ كرسي اآلثار المصرية في الكوليج دي فرانس  ،كما وضع شامبميوف معجما في المغة القبطية،وتوفي
وىو في شرخ الشباب بعد أف ترؾ إنجازا عمميا حافبل وشامخا أيضا.
مارييت
أوجوست مارييت أوجوست فرديناف فرانسوا مارييت )- Auguste Ferdinand François Mariette
(11فبراير  1821 — 19يناير1881

.مؤسس المتحؼ المصري في القاىرة عالـ مف عمماء

المصريات كاف لو الفضؿ الكبير في االحتفاظ بآثار مصر ،وعرؼ فيما بعد بمارييت باشا.
جاء المسيو مارييت مصر سنة ، 1850موفداً مف قبؿ الحكومة الفرنسية لمبحث عف بعض اآلثار
والمخطوطات ،فعكؼ عمى التنقيب عف آثار سقارة ،وأجرى حفائر عظيمة حتى كشؼ مدفف العجوؿ
السرابيوـ  ،وكاف يعمؿ في التنقيب منفرداً ،دوف أف تكوف لو بالحكومة صمة رسميو ،وقد نقؿ إلى فرنسا
كثيراً مما عثر عمية مف العاديات والموحات األثرية ،وظؿ يعمؿ عمى ىذا النحو حتى جعمو سعيد باشا سنة
1858مأموراً ألعماؿ العاديات بمصر ،وكاف ذلؾ بسعي المسيو فرديناف دليسبس صديؽ سعيد الحميـ،
وقد بذؿ مارييت جيوداً في التنقيب عف العاديات واآلثار ونقمت إلى مخازف أعدت ليا ببوالؽ .ولما مات
سعيد لقي مارييت مف إسماعيؿ تعضيداً كبيراً ،فأمره الخديوي بإصبلح مخازف بوالؽ وتوسيعيا ،وأفتتحيا
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في حفمة رسميو حافمة يوـ  18أكتوبر ، 1863وظمت دار العاديات في تقدـ مستمر بفضؿ مثابرة مارييت
ومؤازرة إسماعيؿ اياه طواؿ مدة حكمة.
ماسبيرو
جاستوف كاميؿ شارؿ ماسبيرو  Gaston Masperoعالـ فرنسي مف أشير عمماء المصريات اف
ماسبيرو يجيد المغة العربية ولـ يكف بعد قد زار مصر حتى جاءتو الفرصة عندما مرض مارييت مدير
مصمحة اآلثار المصرية التي قاـ بتأسيسيا  -جاء ماسبيرو إلى مصر في  5يناير مف عاـ 1881ـ وكاف
ذلؾ قبؿ وفاة مارييت بثبلثة عشر يوما ،وتولى منصب مدير مصمحة اآلثار المصرية وأميف المتحؼ
المصري لآلثار ببوالؽ وكاف عمره حينيا الرابعة والثبلثيف .أكمؿ ماسبيرو الحفريات التي كاف يقوـ بيا
مارييت في سقارة ووسع مف نطاؽ البحث ،وكاف ميتما بشكؿ خاص بالمقابر التي تحتوى عمى نصوص
فرعونية ميمة تثرى المغة الييروغميفية وقد عثر عمى ٓٓٓٗ شطر قاـ بتصويرىا وطباعتيا.
قاـ ماسبيرو بإنشاء المعيد الفرنسي لآلثار في القاىرة وكاف أوؿ مدير ليذا المعيد الذي لـ يقتصر عمى
اآلثار الفرعونية بؿ أمتد لدراسة جميع اآلثار المصرية سواء اإلسبلمية أو القبطية.
واصؿ ماسبيرو حفائر مارييت في معبدى إدفو وأبيدوس ،كما أستكماؿ أعماؿ مارييت في أزالة الرماؿ عف
أبو اليوؿ بالجيزة حيث أزاؿ عنو أكثر مف ٕٓ مترا مف الرماؿ محاوال إيجاد مقابر تحتيا ولكف لـ يجد ولكف
حديثا عثر عمى عدد مف المقابر في أماكف الحفر التي كاف ينقب فييا ماسبيرو ،وقاـ بإعادة ترتيب
المتحؼ المصري ببوالؽ ونقؿ محتوياتو إلى متحؼ القاىرة الحالى ،كما اكتشفت في عيده خبيئة بالكرنؾ
تحتوى عمى مئات التماثيؿ المنتمية لعصور مختمفة ونشر دراسات أثرية عديدة
ستانمي لينبوؿ :
ولد المؤرخ والرحالة البريطاني ستانمي لينبوؿ في مدينة لندف في الثامف عشر مف شير ديسمير سنة
ٗ٘ ٔٛودرس في جامعة أكس فورد وجامعة دبمف وبدأ حياتو العممية كمؤرخ وباحث في اآلثار ،
وقد زار مصر أكثر مف مرة وعمؿ بيا ولو مؤلفات عديدة تتناوؿ تاريخيا
وتوج في سنة ٕٓ ٜٔسمسمة مؤلفاتو في تاريخ مصر بكتاب ( سيرة القاىرة )
أو تاريخ القاىرة  The Story of Cairoوالذي قاـ بترجمتو كؿ مف د حسف إبراىيـ حسف و د عمي
إبراىيـ حسف ود إدوار حميـ وفي ىذا الكتاب وصؼ رائع لمعاصمة المصرية
جيمس ىنري برستد : ٜٖٔ٘ -ٔٛٙ٘ James Henry Breasted
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جيمس ىنري برستد باإلنجميزية  James Henry Breastedمف  ٕٚأغسطس ٘ ٔٛٙإلى ٕديسمبر
ٖٜ٘ٔ

عالـ آثار ومؤرخ أمريكي  .مف أشير عمماء اآلثار والمصريات ،لو العديد مف المؤلفات

واالكتشافات األثرية المصرية لكف كتابو األكثر شيرة عمى اإلطبلؽ ىو كتاب "فجر الضمير "الذي أثبت فيو
باألدلة التاريخية واألثرية المؤكدة أف الحضارة المصرية القديمة ىى ميد األخبلؽ والقيـ والحضارة ومنبعيا
الذي انتشرت منو إلى مختمؼ بقاع العالـ.
تيوفيؿ جوتييو :
كاف تيوفيؿ جوتييو صحفي وأديب فرنسي يعشؽ مصر ويحمـ أف يعيش عمي شاطئ النيؿ وقد أورد اسمو
الدكتور ثروت عكاشة في كتابو الرائع – مصر في عيوف الغرباء – فكتب عنو تحت عنواف – الحالـ
المفتوف بمصر فقاؿ أنو لـ يتح لو أف يري مصر إال قبؿ وفاتو بثبلث سنوات عاـ  ٜٔٛٙحيف دعي ضمف
بل لمجريدة الرسمية في فرنسا وقاـ بوصؼ أحداث
مف دعوا لزيارتيا مع اإلمبراطورة أوجيني إذ كاف مراس ً
احتفاالت افتتاح قناة السويس في ال بمد الذي طالما عاش فيو بفكره وخيالو مف خبلؿ قراءاتو لكتابات
أصدقائو مف األدباء واألثرييف والفنانيف وكانت مصر مصدر فيض غزير إلنتاج جوتييو الروائي وفي عاـ
ٔ٘ ٔٛنشر جوتييو قصيدتو – حنيف بيف مسمتيف – مسمتي األقصر وباريس
بيير لوتي
عاشؽ مصر وآثارىا – بيير لوتي -يقدـ لنا بيير لوتي األديب الفرنسي الكبير وأحد أساطيف أدب الرحبلت
وعضو األكاديمية الفرنسية كتابو الخالد – موت فيمو – بعد رحمو قاـ بيا إلي مصر عاـ  ٜٔٓٚطاؼ
خبلليا ببمدانيا المختمفة واستطاع أف يممح بعينيو الثاقبة الطابع الفرعوني والمسيحي واإلسبلمي لمصر
ويتذوقو  ،ذلؾ الطابع الذي يجعميا فريدة بيف أمـ العالـ  ،ليا نكيتيا الخاصة وشخصيتيا المميزة وقد
أىدي كتابو ىذا إلي ذكري صديقو النبيؿ مصطفي كامؿ باشا الذي قضي نحبو عاـ  - - ٜٔٓٛوالكتاب
بل عممياً أو اجتماعياً بؿ ىو مجرد انطباعات أديب لماح يممؾ أف يرسـ بقممو مختمؼ
بعد ذلؾ ال يحوي تحمي ً
األلواف في بيجة تجذب القموب وتشد العقوؿ ، - - -
جاف ليوف جيروـ Jean-Léon Gérôme
الرساـ والنحات الفرنسي المشيور ٕٗ ٜٔٓٗ-ٔٛـ مف أشير الفنانيف المستشرقيف خبلؿ النصؼ الثاني
مف القرف التاسع عشر  ،زار مصر عاـ ٗ٘ ، ٔٛوطاؼ بالعديد مف بمداف الشرؽ األدني إال أف مصر
ظمت ىي معشوقتو األثيرة
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وأمضي أكثر مف شتاء في ذىبية عمي النيؿ بالقاىرة يدرس بعناية شديدة المباني اإلسبلمية ومحتوياتيا ،
ويفتش بعيوف كاتب الحوليات وعالـ اآلثار عف مشاىد الحياة اليومية المصرية واألحداث التاريخية - -
حتي أذىؿ معاصريو باتساع الموضوعات التي تناوليا  - -ولمدة ثبلثيف سنة احتمت لوحات جيروـ مكاف
الصدارة في معارض صالوف باريس سواء تصاوير القصص والشخصيات التاريخية
لويجي مايير Luigi Mayer
كاف العديد مف الرحالة الذيف زاروا الشرؽ األدني بكثرة قرب نياية القرف الثامف عشر عمي مستوي عالي
مف الكفاية الفنية  ،فقد كاف معظـ أثرياء اإلنجميز قبؿ اختراع التصوير الفوتوغرافي مف ىواة الرسـ  ،ومف
لـ يكف يجيد التصوير منيـ اصطحب معو في رحمتو رساماً وقد قاـ الفناف البريطاني لويجي مايير Luigi
 Mayerبرسـ ثبلثة عشر لوحة عف مصر في الفترة مف سنة ٔٓٔٛـ إلي سنة ٓٔٔٛـ وكانت أبرز
ىذه الموحات لوحة مقياس النيؿ ولوحات األىرامات والنيؿ
وعمي أي حاؿ قد يكوف فاتني ذكر أحد المؤرخيف الكبار أو أحد عشاؽ الحضارة المصرية وأرجو أف تمتمس
لي العذر وتفترض حسف النية  ،واذا عدنا لمحديث عف كتابة التاريخ والبحث التاريخي بشكؿ عاـ سنجد أف
المؤرخيف األوائؿ مف العرب والمسمميف لـ يكف في أزمانيـ قد تـ اكتشاؼ المقابر الفرعونية ولـ يكف قد تـ
حؿ لغز المغة المصرية القديمة  ،أما اآلف فيمكف معرفة الكثير عف التاريخ الفرعوني مف مصادره األصمية ،
حاليا إلي حد ما كتابة موجز لتاريخ مصر بالكامؿ منذ العصر الفرعوني كما حاولت أف أفعؿ
وبالتالي يمكف ً
 ،بؿ فعمت بالفعؿ وال أعرؼ مدي صحة ما فعمت فكميا كما ذكرت فقرات منقولة مف كتب ومصادر مختمفة

والعيدة عمي مف كتبيا ممف شارؾ في كتابة تاريخ مصر
وقد خصصت بعض العصور بكتابة كتاب مستقؿ عنيا  ،وأعتقد أنو قد حاف الوقت ألخبرؾ بياف ما كتبتو
مف كتب وأبحاث كما أفعؿ مع دور النشر عندما أقوـ بإرساؿ سيرتي الذاتية األدبية مع أي بحث أو كتاب
الكترونيا  ،ألف السيرة الذاتية األدبية تكوف مطمب مف مطالب دار النشر
ورقيا أو
ً
جديد أرسمو لمنشر سواء ً
لتقبؿ العمؿ المقدـ ليا  ،ويمكنني بالطبع استغبلؿ ىذه المذكرات في الدعاية لكتبي وزيادة عدد القراء

والمتابعيف لصفحتي عمي الفيس بوؾ
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وأنت عزيزي القارئ إذا كنت قد صبرت عمي قراءة كؿ ما سبؽ ومستمر معي حتي اآلف فأعتقد أنو قد
أصبح لؾ الحؽ في معرفة المزيد

ٔٙ

عني

ٔٚ

وعف ما كتبتو مف أبحاث ومؤلفات

ٔٛ

 ،ولنبدأ بما ىو منشور

عمي شبكة االنترنت ككتب  pdfويأتي عمي رأسيا بالطبع ما يمكف أف أسميو أبو جميع كتبي ورواياتي
التاريخية وىو منشور في عدة مواقع وىو كتاب ٔ (-موجز تاريخ مصر مف العصر الفرعوني إلي العصر
الجميوري)
الكترونيا
أما باقي الكتب المنشورة
ً

ٜٔ

عمي النت فبيانيا كاآلتي :

كتاب ٕ (-قرأت لؾ فقرات مف كتب ممتعة)  ،وكتاب ٖ (-مف كتابات المؤرخيف عف عصر الفراعيف) ،
وكتاب ٗ (-شارع المعز لديف ا﵀ الفاطمي)  ،وكتاب ٘ (-مصر والمصرييف)  ،وكتاب (- ٙسبلطيف
وبكوات)  ،وكتاب (- ٚمف مينا إلي ىرقؿ)  ،وكتاب (- ٛفرعوف ذي األوتاد)  ،ورواية (- ٜولي النعـ) ،
ورواية ٓٔ (-القاىرة  ، )ٜٖٔٙورواية ٔٔ (-عودة الجبرتي)
ورقيا فأعتقد أنو مف البلئؽ أف أذكر اسـ كؿ كتاب مقروًنا باسـ دار
أما الكتب المطبوعة والتي تـ نشرىا ً

أيضا
النشر التي قامت بإصداره  ،لعدة أسباب منيا عمي سبيؿ الدعاية بالطبع لمكتب ولدور النشر  ،ومنيا ً
ألنيا مجموعة متميزة مف أفضؿ دور النشر في مصر  ،وبيانيا وبياف الكتب كاآلتي :

( ٔ ) دار كميوباترا لمنشر والتوزيعٕٓ  ،كتاب ٕٔ (-عزيز مصر محمد عمي باشا)  ،وكتاب ٖٔ (-أياـ
أفندينا) وكتاب ٗٔ (-مف مذكرات الضباط األحرار)  ،ورواية ٘ٔ (-شياشكو)  ،ورواية (- ٔٙأحبلـ
قبلووف)  ،كتاب (- ٔٚمف اإلسكندر األكبر إلي كميوباترا)
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محمد عبد العزيز محمد مصطفي عرموش  -مؤرخ وروائي مصري  ،عميد سابؽ بالقوات المسمحة المصرية وحاصؿ عمي ميدالية الخدمة الطويمة والقدوة الحسنة

مف الطبقة األولي

-خريج كمية الدفاع الجوي سنة  ٜٜٔٛوحاصؿ عمي بكالريوس ىندسة اتصاالت  -مواليد القاىرة سنة  - ٜٔٙٚالبريد اإللكتروني mzizoihhm@gmail.com

رابط الحساب الشخصي عمي الفيسبوؾ -محمد عبد العزيز عرموش -

-

محؿ اإلقامة  :مدينة االسماعيمية –

رابط صفحة الكاتب محمد عرموش -عمي الفيسبوؾ -

-- https://www.facebook.com/mzizoihhm

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8 -%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B4-109952991486930

رابط صفحة مف عجائب تاريخ مصر عمي الفيس بوؾ /https://www.facebook.com/Wonders.of.Egypts.history-
رابط صفحة مف عجائب تاريخ مصر عمي جوجؿ-- /https://wondersofegyptshistory.blogspot.comرابط صفحة قرأت لؾ فقرات مف كتب ممتعة عمي الفيس بوؾ -
---- /https://www.facebook.com/enjoyablebooksforyouرابط صفحة الكاتب عمي
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تويتر https://twitter.com/mzizoihhm-

رابط صفحة الكاتب محمد عرموش -عمي الفيسبوؾ

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8 -%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B4-109952991486930
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الملحق المرفق يتضمن صور الكتب والمؤلفات التي تم نشرها بحمد هللا
قمت باستخدام ثالثة منصات متميزة للنشر اإللكتروني كاآلتي

/https://www.facebook.com/agpublishing
https://www.noor -book.com/u/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2 %D9%8A%D8%B2 -%D8%B9%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B4/books

https://foulabook.com/ar/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2 -%D8%B9%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B4
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دار كميوبات ار لمنشر والتوزيع -شارع عبد الواحد خميفة –دار السبلـ –القاىرة-ت dar.cleopatra@gmail.com- 01125574129
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( ٕ ) المكتبة العربية لمنشر والتوزيع

ٕٔ

 ،كتاب (- ٔٛمات الممؾ عاش الممؾ)  ،ورواية (- ٜٔأنا

والباشا)
( ٖ ) دار تويتة لمنشر والتوزيع

ٕٕ

( ٗ ) دار إضافة لمنشر والتوزيع

 ،رواية ٕٓ (-اعترافات خايف بؾ)

ٖٕ

 ،كتاب ٕٔ (-أحواؿ المماليؾ في مصر)

( ٘ ) دار أكتب لمنشر والتوزيعٕٗ  ،كتاب ٕٕ (-عندما حكموا مصر)  ،كما تـ التعاقد والحمد ﵀ مع دار
قريبا إف شاء ا﵀ وبيانا كاآلتي  :كتاب ٖٕ (-مف عجائب تاريخ
أكتب لنشر الكتب اآلتية بعد وستصدر ً

مصر)  ،كتاب ٕٗ (-دردشة تاريخية)  ،كتاب ٕ٘ (-تأمبلت عصرية في الحممة الفرنسية)  ،رواية - ٕٙ
(جئت مع نابميوف ولكف)  ،رواية (- ٕٚيوـ عاد الزعيـ)
أيضا تجربة تصوير فيديوىات أتحدث فيو عف بعض المقارنات
ىذا بالنسبة لمكتب المنشورة  ،وقد كانت لي ً
بيف بعض األحداث التاريخية وىي موجودة عمي صفحتي عمي الفيس بوؾٕ٘

جدا عندما أجد أحد كتبي قد تـ الكتابة عنو في أحد المواقع
ومف المواقؼ التي تسعدني ً
كمرجع لتوضيح موقؼ تاريخي معيف

ٕٚ

ٕٙ

أو تـ استخدامو

 ،أو عندما يتـ الدعاية عف أحد كتبي عمي صفحة دار النشر أو

صفحة مكتبة توزيع  ،أو أري صورة الكتاب عمي رؼ أحد المعارض
ولننتقؿ لمحديث عف تجربتي في كتابة الروايات التاريخية فقد قمت بتحويؿ بعض كتبي وأبحاثي التاريخية إلي
روايات  ،واليؾ ما تـ مف محاوالت لفعؿ ذلؾ

أنا والرواية
أود أف ال تخمو ىذه المذكرات والخواطر مف ذكر تجربتي في كتابة الرويات التاريخية  ،ففي الحقيقة ىي
كتب تاريخ متنكرة في صورة روايات تاريخية  ،ولعؿ اتجاىي لكتابة التاريخ في شكؿ روايات كاف لعممي أف
21
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المكتبة العربية لمنشر والتوزيع  ٖٔٛ-شارع الممؾ –فيصؿ –جيزة -ت arabiclibrary2017.site123.-almaktaba79@gmail.com- 01014977934
دار تويتة لمنشر والتوزيع  ٚ-شارع محمد أبو العطا -فيصؿ -جيزة -ت tweetpublishing2017@gmail.com- 01017799799
دار إضافة لمنشر والتوزيع  ٗٗ-سيدي عمي البدوي -كوـ الدكة -االسكندرية -ت http://www.idafabooks.com/- info@idafabooks.com- 01006422066
دار أكتب لمنشر والتوزيع  ٕٔ-شارع عبد اليادي الطحاف مف شارع الشيخ منصور -المرج الغربية -القاىرة -ت daroktob1@yahoo.com- 01111947957
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8 -%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B4 -109952991486930 25
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https://www.youm7.com/story/2021/7/5/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA/5377978
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الكثير مف الناس يحبوف قراءة القصص والرويات  ،وبما أنني أتمني أف تصؿ المعمومات التاريخية إلي
اكبر عدد مف القراء قررت أف تكوف في شكؿ أدبي روائي  ،وألنني لست روائي في األساس فقد حاولت
التحايؿ عمي ذلؾ ولجأت إلي أساليب أخري بعيدة عف األسموب المتبع في كتابة الروايات  ،واعتبرت أف
الشخصيات التاريخية تغنيني عف بناء شخصيات مف خيالي إال إذا اضطرتني الكتابة لذلؾ  ،كما اعتبرت أف
سخونة األحداث التاريخية نفسيا تغنيني عف الحبكة الدرامية المحكمة التي يجيد تأليفيا األديب الروائي
الحقيقي وسأذكر لؾ بعض أمثمة عمي أفكار الروايات التي قمت بكتابتيا
فمثبل رواية (أنا والباشا) رواية تاريخية تروي أحداث حقيقية مف عصر محمد عمي باشا وتعتمد عمي ما
ً
ورد في عدة كتب تاريخ تـ اإلشارة إلييا في نياية الرواية كمراجع ومف أىميا كتاب عجائب اآلثار في
التراجـ واألخبار لعبد الرحمف الجبرتي وكتاب عصر محمد عمي لعبد الرحمف الرافعي وكتاب الفرعوف األخير
لجمبرت سينويو وغيرىا مف الكتب  ،وفي ىذه الرواية تخيمت عبلقة صداقة وطيدة بيف بطؿ الرواية األوؿ
محمد عمي باشا والبطؿ الثاني محمد بؾ الظ أوغمي حيث يجتمعاف معاً قبؿ وبعد كؿ حدث مف أحداث
الرواية وكأف ىذا المقاء ىو الذي تتكوف فيو أفكار محمد عمي قبؿ أي حدث  ،وحاولت تخيؿ ما يدور في
عقؿ محمد عمي قبؿ إقدامو عمي فعؿ أي حدث مف خبلؿ حواره مع الظ بؾ البطؿ الثاني لمقصة  ،ومف أىـ
ىذه األحداث التي تتضمنيا الرواية ما حدث في مصر خبلؿ الخمسة سنوات التي تمت رحيؿ الحممة
الفرنسية والصراع عمي السمطة ودور محمد عمي فيو وكيؼ استطاع اإلطاحة بكؿ الوالة العثمانييف الذيف تـ
تعيينيـ بواسطة السمطاف العثماني  ،ثـ كيؼ استطاع محمد عمي اكتساب ثقة زعماء الشعب فساعدوه عمي
الوصوؿ لمحكـ وكيؼ واجو حممة فريزر ثـ كيؼ أطاح بالزعامة الشعبية ثـ مذبحة القمعة ثـ حروب محمد
عمي باشا في الحجاز والسوداف واليوناف وسوريا وتتوالي األحداث التاريخية المثيرة مع ربطيا بالمقاءات
واألحاديث التي تدور بيف بطمي الرواية إلي أف يتـ التحالؼ الدولي األوروبي ضد محمد عمي وىزيمة
جيوشو وتدمير أسطولو واجباره عمي االنكماش داخؿ حدود حدود مصر وسحب قواتو مف خارجيا وخفض
عدد قواتو إلي ٓٓٓ ٔٛجندي ومنعو مف بناء السفف وتتدرج أحداث الرواية إلي أف تعتؿ صحتو وتضعؼ
قواه العقمية ثـ يموت
أما رواية أحبلـ قبلووف فيي رواية خيالية مف وحي تاريخ الدولة الممموكية وفكرتيا وممخصيا كاآلتي :
في إحدي ليالي شتاء سنة ٕٓٔٛـ بقمعة الجبؿ مقر الحكـ في مصر المحروسة كاف السمطاف المنصور
سيؼ الديف قبلووف األلفي يحاوؿ أف يخمد إلي النوـ ولكنو لـ يتمكف مف ذلؾ  ،ربما لكثرة األفكار واليموـ
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والخواطر وتزاحمت في رأسو الذكريات بشكؿ عجيب  ،إنو يحاوؿ أف يتجاىؿ كؿ ىذا وال يستطيع  ،فيو
يتذكر حتي أدؽ تفاصيؿ األحداث التي مر بيا  ،فقص ة حياة بعض البشر ىي مرحمة مف تاريخ الوطف الذي
يعيشوف فيو  ،فقد شارؾ قبلووف في أىـ بؿ جميع الوقائع بؿ إف شئت فقؿ المبلحـ والبطوالت واألمجاد
والنوازؿ واألحداث الجساـ التي مر بيا وطنو  ،ووطنو كوطف غيره مف المماليؾ ىو مصر فيو ال يعرؼ
غيره وال ينتمي لسواه منذ نعومة أظفاره  ،واستعرض قبلووف جميع ذكرياتو منذ أف كاف يحرؾ جسمو
لؤلماـ والخمؼ مع باقي الصبياف مردداً آيات القرآف أثناء تمقي دروس حفظ القرآف مع أقرانو مف المماليؾ
البحرية بجزيرة الروضة  ،ما أجمؿ صوت الشيخ فكأنو يتردد في سمعو حتي اآلف رقيقاً حالماً يممؤه
الخشوع والسكينة  ،لقد كانت دروس القرآف والحديث وتعمـ القراءة والكتابة مف أحب الدروس إلي نفسو بؿ
ونفوس أقرانو جميعاً  ،فقد كاف الشيخ حميماً حنوناً يحتوي الجميع بعطفو وكأنو أـ ليـ حيث قد فقد الجميع
معني األمومة بؿ فقدوا معني جميع الصبلت العائمية منذ أف تـ بيعيـ في أسواؽ الرقيؽ كمماليؾ  ،وبيع
فعرؼ قبلووف باأللفي ،
ىو بألؼ دينار كاممة عندما اشتراه األمير عبلء الديف آؽ سنقر بألؼ دينارُ ،

والعجيب أف ذكريات قبلووف لـ تكف تمر بخاطره كما تمر الذكريات العادية بؿ إنيا كانت أشبو بأحبلـ

اليقظة  ،فقد كاف يناـ ثـ يستقيظ ويغفو ثـ يفيؽ فكانت رأسو تسقط عمي صدره فيغمض عينيو فيشعر
باألحداث وكأنو يعيشيا بالفعؿ في أحبلمو ،فيخوض غمارىا ويتفاعؿ معيا  ،وال يستطيع أف يمنع نفسو مف
كؿ ذلؾ  ،فيسمع جمبة الجيش الممموكي وىو خارج لمقتاؿ  ،وقعقعة العجبلت عمي صخور الطرؽ ،
وصييؿ الخيؿ وجمجمة السبلح  ،وصوت طبوؿ الحرب  ،وصيحات الشجعاف وأنيف الجرحي وسقوط القتمي ،
ثـ يفيؽ فجأة ويتأمؿ األحداث والذكريات إلي أف يغمبو النوـ فيعود مرة أخري ألحبلمو  ،فالنوـ سمطاف مثمو
تماماً بؿ ىو سمطاف أقوي منو فيو يتغمب عميو  ،فمف منيما أحؽ بمقب سمطاف  ،ىو أـ النوـ  ،وظؿ
قبلووف بيف النوـ واليقظة  ،وكأنو يستدعي النوـ ليعيش في حدث معيف ويغمره تماماً بكؿ تفاصيمو  ،ثـ
يستقيظ ليتأممو ويفكر فيو وىكذا  ،إنو ال يصدؽ ما يحدث لو  ،وظؿ قبلووف يحمـ بما مضي ثـ يحمـ بما
يتمني تحقيقو في المستقبؿ  ،وقد تحققت بعض أحبلمو وىو عمي قيد الحياة  ،وتحققت بقية أحبلمو بعد
وفاتو  ،وكاف قبؿ موتو قد روي أل والده كؿ ما يعرفو عف تاريخ مصر وأوصاىـ بتحقيؽ أحبلمو  ،فمات
قبلووف ولـ تمت أحبلمو وآمالو معو
أيضا تتحدث عف لقاء تـ في خيالي مع المؤرخ
أما رواية (عودة الجبرتي) فيي رواية تاريخية خيالية ً
نائما ورأيت الجبرتي في المناـ ودار بيننا
الكبير الشيخ عبد الرحمف الجبرتي حيث أتخيؿ فييا أنني كنت ً
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حديث طويؿ حوؿ موضوعات كثيرة ومتعددة  ،تخص الماضي والحاضر فتكمـ الجبرتي عف الماضي
وتكممت أنا عف الحاضر وتبادلنا اآلراء  ،كما استفسرت مف المؤرخ الكبير عف عصر محمد عمي باشا
والسيد عمر مكرـ وغير ذلؾ مف المواقؼ التاريخية التي عاصرىا الجبرتي  ،والذي استفسر بدوره عما حدث
في مصر والعالـ اإلسبلمي مف بعده وتعجب مما وصمت إليو أحواؿ المسمميف اليوـ في العالـ وسألني عف
مراحؿ تطور األحداث التاريخية وكيؼ تقدـ الغرب وتخمؼ المسمموف
فقمت بسرد وشرح تاريخ مص ر منذ وفاة الجبرتي إلي العصر الحديث وما حدث مف أبناء وأحفاد محمد عمي
باشا وكيؼ سمحوا لمغرب بالسيطرة عمي مقدرات الببلد إلي أف قاـ اإلنجميز باحتبلليا ثـ ماذا حدث بعد
االحتبلؿ  ،وتعتمد الرواية عمي كتاب تاريخ الجبرتي فتستمتد منو الرواية آراء المؤرخ الكبير كما تعتمد
عمي عدة مراجع وكتب تاريخية لسرد األحداث
أما رواية (اعترافات خايف بؾ) فيي رواية تاريخية خيالية مف وحي ما كتبو المؤرخ الكبير محمد بف احمد
بف اياس الحنفي المصري في كتابو الممتع بدائع الزىور في وقائع الدىور
وتحكي قصة الصراع بيف المماليؾ والعثمانييف أثناء حكـ السمطاف قنصوة الغوري الممموكي والسمطاف سميـ
األوؿ العثماني  ،وقد انتيي ىذا الصراع بيزيمة الغوري وضـ مصر لمحكـ العثماني  ،وتسمط الرواية
الضوء عمي خيانة نائب حمب لمسمطاف الغوري ودوره في معركة مرج دابؽ في شماؿ سوريا  ،وكيؼ
تحالؼ مع السمطاف سميـ األوؿ ضد السمطاف قنصوة الغوري  ،وتتناوؿ الرواية الصراع الداخمي في نفس
خاير بؾ بسبب ما فعمو وىؿ كاف عمي حؽ أـ ال  ،وتناولت الرواية العديد مف المواقؼ التاريخية الحقيقية
مع اقتباسات مما كتبو ابف اياس  ،مع إضافة بعض األحاديث والحوارات التخيمية لزيادة توضيح األحداث
وتحويميا إلي قصة مشوقة بقدر اإلمكاف
ونأتي لرواية جئت مع نابميوف ولكف  ،وىي رواية تتناوؿ شخصية خيالية وىي شخصية ضابط فرنسي
اسمو تيوفيؿ جوتييو َق ِد ـ مع الحممة الفرنسية ولكنو لـ يغادر مصر مع الحممة  ،وتوجو لمقاء المؤرخ
الكبير عبد الرح مف الجبرتي حيث كاف الجبرتي يتردد عمي المجمع العممي الفرنسي وكاف جوتييو مف قوة
تأميف عمماء الحممة  ،وتحكي الرواية تفاصيؿ المقاء الخيالي الذي تـ بيف جوتييو والجبرتي وما دار بينيما
مف حوار مثير عف أحداث الحممة الفرنسية فكاف كؿ منيما يروي ما شاىده مف وجية نظر مختمفة عف
اآلخر  ،وجميع األحداث التي وردت في ىذه الرواية أحداث حقيقية ولكنيا جاءت عمي لساف شخصية
خيالية ولقاء لـ يتـ في الحقيقة وقد تـ االستعانة بعدة مراجع لكتابة الرواية كاآلتي  :مذكرات ضابط في
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الحممة الفرنسية عمي مصر – ترجمة وتقديـ كاميميا صبحي  ،عجائب اآلثار في التراجـ واألخبار
(الجبرتي)الجزء الخامس  ،كتاب (صفحات مف تاريخ مصر) لمكاتب الكبير يحيي حقي  ،موسوعة وصؼ
مصر تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية ترجمة زىير الشايب ومني زىير الشايب
واذا تكممنا عف رواية (ولي النعـ) فيي عبارة عف كتاب تاريخ عف عصر الخديو اسماعيؿ ولكف متنكر في
بل
صورة رواية تتضمف حوار بيف شخصيف مف خياؿ الكاتب ولكنيما يتحدثاف عف أحداث تاريخية حقيقية نق ً
عف المراجع والمصادر اآلتية بعد  ،وتتبمور الرواية في الحديث عف الفترة التي سبقت عصر اسماعيؿ بداية
مف عصر عباس األوؿ ثـ عصر سعيد باشا ثـ تتناوؿ الرواية عصر اسماعيؿ مف خبلؿ الحديث عف أىـ
المواقؼ التي حدثت في عصره وعبلقتو بالنخبة الحاكمة وأحبلمو بتحويؿ مصر إلي قطعة مف أوروبا
واىتمامو بالتعميـ والجيش وانجازاتو في كافة المجاالت كما تتناوؿ الرواية شغفو ببناء القصور واقامة
االحتفاالت األسطورية  ،كما تتطرؽ ل تورطو في الديوف  ،وتركز الرواية في سرد السيرة الذاتية الثنيف مف
أكبر رجاؿ الدولة في عصر اسماعيؿ وىما عمي باشا مبارؾ واسماعيؿ صديؽ باشا المفتش  ،فاألوؿ يمثؿ
الجانب المشرؽ مف عصر اسماعيؿ والثاني يمثؿ سمبيات ذلؾ العصر  ،ثـ تنتيي الرواية بسرد أحداث
تحوؿ اسماعي ؿ إلي بطؿ قومي وارتماؤه في أحضاف الشعب مما أزعج انجمترا فضغطت مع فرنسا عمي
السمطاف العثماني حتي قاـ بعزلو  ،وفيما يمي مراجع ومصادر الرواية  :كتاب عصر اسماعيؿ جٔ،جٕ–
عبد الرحمف الرافعي  -كتاب مصر مف تاني – محمود السعدني  -كتاب ىؤالء حكموا مصر – حمدي
عثماف  -كتاب مدينة القاىرة مف والية محمد عمي إلي اسماعيؿ ٘ٓ – ٜٔٛٚ-ٔٛد محمد حساـ الديف
اسماعيؿ  -كتاب تاريخ مصر في عيد الخديو إسماعيؿ باشا – إلياس األيوبي  -كتاب تاريخ مصر
الحديث مف محمد عمي إلي اليوـ – تأليؼ محمد صبري –الطبعة األولي – مطبعة دار الكتب المصرية
بالقاىرة سنة  - ٜٕٔٙكتاب (صفحات مف تاريخ مصر) األستاذ يحيي حقي  -كتاب ( ضرب اإلسكندرية
في ٔٔ يوليو ) بقمـ عباس محمود العقاد –الطبعة الثانية ٖ - ٜٔٛكتاب (محمد عمي وأوالده) تأليؼ
جماؿ بدوي  -كتاب (مصر مف نافذة التاريخ) تأليؼ جماؿ بدوي -كتاب (مصر الخديوية –نشأة
البيروقراطية الحديثة) تأليؼ ؼ روبرت ىنتر – ترجمة  :بدر الرفاعي –المجمس األعمي لمثقافة – المشروع
القومي لمترجمة  -ٖٙٚ-طبعة ٕ٘ٓٓ
كما توجد رواية أخري اسميا القاىرة  ٜٖٔٙوىي بالطبع رواية تاريخية وتمقي الضوء كالعادة عمي أحداث
حقيقية في تاريخ مصر منذ نياية ال حرب العالمية األولي وما قدمتو مصر رغـ أنفيا لبريطانيا وحمفاءىا
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ومدي معاناة الشعب المصري في فترة الحرب ثـ ما حدث بعد الحرب  ،ومبلبسات تأليؼ الوفد المصري
وقياـ ثورة  ٜٜٔٔثـ تصريح  ٕٛفبراير سنة ٕٕ ٜٔالذي أصدرتو بريطانيا مف جانب واحد بعد فشؿ
جميع المفاوضات ثـ صدور دستور سنة ٖٕ ٜٔواألحداث التي تمتو واجراء االنتخابات سنة ٕٗ ٜٔوقياـ
أوؿ حكومة منتخبة برئاسة سعد باشا زغموؿ بعد الدستور وتستمر األحداث التاريخية في ظؿ االحتبلؿ
البريطاني والعصر الممكي
ويتـ استعراض كؿ ىذه األحداث مف خبلؿ حوار عائمي يتـ داخؿ منزؿ أسرة مصرية مف خيالي وىي أسرة
تعيش بالقاىرة سنة  ٜٖٔٙوتمتقي كما تخيمتيا كؿ مساء يشربوف الشاي والقيوة بعد تناوؿ الطعاـ
فيتبادلوف أطراؼ الحديث الممتع اليادئ والذي ال يخمو أحياناً مف حدة الشباب خاص ًة عندما يتطرؽ
الحديث إلي شئوف السياسة والحرب  ،ورب األسرة ىو عبد المطيؼ أفندي حسيف الموظؼ في السكة
الحديد وكاف رجبلً حميماً يتحمؿ ان فعاالت أوالده عندما يتحدثوف عف القضية الوطنية واالستقبلؿ فيي قضية
كؿ مصري منذ حدوث االحتبلؿ البريطاني لمصر  ،وكاف يعرؼ األب بالطبع أف أوالده يشتركوف في
المظاىرات المعادية لئلنجميز وكاف يتظاىر بعدـ المعرفة
ولعبد المطيؼ أفندي ثبلثة أبناء مف الذكور وابنو واحد ة واألبناء الذكور ىـ عمي الترتيب حسيف عبد
المطيؼ وىو يعمؿ محرر صحفي في أحد الصحؼ أما األبف الثاني فيو شريؼ ويعمؿ موظؼ حسابات في
أحد المتاجر الكبري أما شقيقيـ األصغر فيو سعد الذي تـ تسميتو عمي اسـ زعيـ األمة سعد باشا زغموؿ
فقد كانت والدة سعد ىذا سنة  ٜٜٔٔخبل ؿ أحداث الثورة وىو حالياً يدرس الحقوؽ بجامعة فؤاد األوؿ أما
األبنة الوحيدة في األسرة فيقع ترتيبيا الثالث بيف شريؼ وسعد وىي لـ تمتحؽ بالجامعة ولكنيا حصمت
عمي قدر كافي مف التعميـ في المدرسة وتحب قراءة الصحؼ وتجادؿ أشقائيا وتثير الكثير مف المتاعب
أثناء النقاش معيـ فيي كما ُيقاؿ تحب دائماً أف تُمقي بحجر في الماء الراكد
وكانت ليمي ىي أوؿ مف يتكمـ كؿ مساء  ،وقد كاف األب حريص جداً عمي ىذا االجتماع العائمي اليومي
ألسباب عديدة  ،أىميا بالطبع المحافظة عمي الترابط األسري وحتي ال يبحث أحدىـ عف بديؿ ليذا المقاء
فيجمس عمي المقاىي أو يختمط برفقاء السوء أو يتوجو إلي مبلىي شارع عماد الديف واألزبكية ووسط البمد
أو قد ينضـ إلي خبليا وجماعات سرية ليا أنشطة غامضة
وحتي إذا لـ يخرج أحدىـ واختمي بنفسو في المنزؿ فسوؼ يفكر تفكير إيجابي أو سمبي مف يدري ؟ فرأي
األب أف ىذه المقاءات يست طيع مف خبلليا معرفة ما يدور في عقوؿ أبناءه فيجعميـ يفرغوف ما بداخميـ
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مف أفكار  ،ولكف عميو بالطبع أف يجعؿ الحديث ودي وحر ويتحمؿ حدة مناقشات الشباب المتحمس وكؿ
ىذا أىوف كثيراً مف البدائؿ األخري ليذا المقاء
إذف فالرواية ىي استعراض لتاريخ مصر في تمؾ الفترة مف خبلؿ الحوار الذي يدور بيف أفراد األسرة التي
تتبايف شخصيات أفرادىا وآراءىـ ما بيف مؤيد لسياسة التفاوض مع اإلنجميز وبيف معارض لممفاوضات
حيث يري أف المغة الوحيدة التي يفيميا االحتبلؿ ىي المقاومة فقط  ،وىذا االختبلؼ في اآلراء يضفي عمي
الحوار بعض التشويؽ والمت عة حيث يتـ تحميؿ األحداث التاريخية والتعميؽ عمييا واالستفادة منيا  ،ويمكف
اعتبار الرواية كتاب تاريخ عف العصر الممكي في ظؿ وجود االحتبلؿ البريطاني لمصر
ومما سبؽ يتضح أنني أعتمد في كتابتي لمرواية عمي ضرورة وجود حوار بيف شخصيف أو عدة أشخاص
حتي أتمكف مف سرد ا ألحداث التاريخية مف خبلؿ الحوار بيف أبطاؿ الرواية
أما عف أسموب كتابة الرواية فيمكف كعادتي في ىذه المذكرات أف أبحث عنو عمي مواقع االنترنت  ،وقد
بحثت بالفعؿ ووجدت مف نتائج البحث ما يمي :
تحت عنواف (كيفية كتابة رواية) كتبت  :دينا عويس مقاؿ عمي موقع موضوع

ٕٛ

بتاريخ  ٚمايو : ٕٓٔٛ

( تساىـ القراءة المستمرة لمكتّاب العظماء بشكؿ كبير في صقؿ موىبة الكتابة لدى الكاتب ،فمف ال يقرأ ال
ائي ما ،واالستفادة مف أسموبو
يعرؼ كيؼ يكتب ،ومف خبلؿ ىذه القراءة يمكف لمكاتب محاكاة أسموب رو ّ
ومحتوى تأليفو.
ممارسة الكتابة وتدويف األفكار
تعد الكتابة اليومية المستمرة وسيمة ناجحة لتحسيف مستوى الكاتب في الكتابة ،فالكتابة ما ىي ّإال ميارة
ّ
كغيرىا مف الميارات التي تحتاج إلى تمريف وتدريب حتى تتحسف ،فبإمكاف الكاتب أف يتدرب عمى الكتابة
مف خبلؿ كتابة المدونات ،أو الكتابة لنفسو،كما يحتؿ تدويف األفكار وصيد الخواطر أىمية كبيرة في تطوير
حبكة الرواية وتحديد موضوعيا وأفكارىا الرئيسية ،ومف ىنا فإ ّنو مف األفضؿ أف يحمؿ الكاتب معو بشكؿ
دائـ دفتر مبلحظات صغير يدوف عميو ما يطرأ عمى فكره مف مبلحظات وأفكار.
التخطيط لكتابة الرواية
يحدد الكاتب العناويف العريضة لمرواية واألفكار الرئيسة التي ستشمميا ،وقبؿ أف يستيؿ الكاتب بكتابة
الفصؿ األوؿ فإف عميو أف يطرح بعض األسئمة عمى نفسو ،مثؿ :ما ىو نوع القصة التي سأقوـ بكتابتيا؟،
28
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الجميور الذي سأخاطب وأوجو لو الرواية؟ ،وىذه الطريقة في طرح األسئمة ستسيؿ البدء بكتابة الرواية،
وضوحا.
وتجعؿ نوع الرواية ومواضيعيا أكثر
ً
االىتماـ بعناصر الرواية
يحب عمى الكا تب أخذ عناصر الرواية بعيف االعتبار ،وأوؿ ىذه العناصر ىو الخياؿ ،فعمى الكاتب أف يعتني
بتأليؼ ما يمكف لمقارئ مف خبللو أف يبدع مشاىد تخيمية ،وأف يجعميـ يتعرفوف عمى شخصيات جديدة
أفض ؿ مف تمؾ التي يعرفونيا في حياتيـ الواقعية ،ويستطيع الكاتب ذلؾ باختيار الكممات المناسبة ،ووضع
نفسو مكاف القارئ ،ثـ يعود لتعديؿ ما يرى أنو يستطيع تعديمو مف متف الرواية
أما فيما يخص شخصيات الرواية فإف وجود شخصيات مثيرة تعد مف أىـ أسباب نجاح الرواية ،إذ أف
فيعد أىـ شخصية في
أحداث الرواية جميعيا مف حبكة ،وعقدة ،وحؿ ،تدور حوؿ الشخصيات ،أما البطؿ ّ
خاصا بو ).انتيي المقاؿ
اىتماما
الرواية ،وعمى الكاتب أف يولي
ً
ً

ومف نتائج البحث

ٕٜ

أيضا تحت عنواف ( أدباء :الرواية التاريخية تغري المبدعيف وتثير شغؼ القراء) كتب
ً

السيد حسيف بموقع العيف اإلخبارية بتاريخ األحد ٕٕٓٓ ٔٔ:ٓٛ ٕٖ/ٕ/ـ بتوقيت أبوظبي ما يمي :

(" العيف اإلخبارية" تتحدث مع بعض الكتاب واألدباء العرب؛ ممف كتبوا روايات تسجؿ حقب مختمفة مف
التاريخ العربي--.شيدت الفترة األخيرة حماساً مف المبدعيف لكتابة الرواية التاريخية ،والتي وجدت إقبا ًال
جماىيرياً الفتاً ،نظراً لما يحممو التاريخ مف خياؿ وقدرة عمى إثارة ذىف ومشاعر القارئ .
" العيف اإلخبارية" استطمعت آراء بعض الكتاب واألدباء العرب؛ ممف كتبوا روايات تسجؿ حقب مختمفة مف
التاريخ العربي.
وقاؿ الروائي الجزائري واسيني األعرج ،وىو صاحب خبرة في كتابة الرواية التاريخية" :أثناء الكتابة كما
عمي العمؿ
يقوؿ المثؿ الفرنسي أكوف بقبعتيف ،األولى قبعة الكاتب ،والثانية قبعة المؤرخ ،وىذه حتمت ّ
بل عمى الوثائؽ ،وقد انتقمت إلى بمداف عربية كثيرة عاشت زمف التمزيؽ".
طوي ً
وأضاؼ "األعرج"" :عممت عمى مشروع التاريخ العربي روائياً ،مف حيث األمكنة واألزمنة والتواريخ ،مف
وثائؽ وكتب وفيديوىات".
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وتابع" :واحدة مف وظائؼ كاتب الرواية التاريخية أف يييمف عمى المساحة التي يعمؿ عمييا ،وال يترؾ شيئاً
لمصدفة ،واال سيفشؿ في مشروعو في النياية".
وأكد الروائي الجزائري أنو ليس مؤرخاً في النياية ،لكف يكتب بشكؿ إبداعي ،ولذلؾ كاف عميو أيضاً أف
يرتدي قبعة الكاتب ،وىي قبعتو األساسية ،وىي الميمة األصعب.
وأوضح" :صعوبتيا تكمف في كيفية جعؿ مادة جافة وميتة عممياً مادة تاريخية حية وديناميكية ،بيا أنفاس
بل؛ ألننا داخؿ مادة متضاربة متناقضة ولغات متعددة فرنسية
وروائح وبشر يتحركوف ،وىذا ليس أمراً سي ً
وعمي أف أجد مسمكا لمحكاية ".
عربية وانجميزية واسباني،
ّ
وتناولت الكاتبة العراقية إنعاـ كجو جي ،في روايتيا "النبيذة" ٓ ٛعاماً مف تاريخ عراؽ معذب ،وأحداث
تدور بيف فمسطيف ،بيروت ،العراؽ ،كراتشي ،فنزويبل وباريس.
وقالت" :أنا أسير مع السائريف ،وأتقدـ في العمر ،وأتفرج عمى الممياة الجارية مف حولنا ،وأغضب وأيأس
ثـ أبتسـ وأواصؿ التقدـ والفرجة".
وأضافت" :أتعامؿ كروائي .أي كمنبع لسرد يجتيد ليجعمو مشوقاً وذا داللة ،لكنني أعود وأقوؿ إنني لـ
أستعر مف التاريخ القريب سوى ذيولو التي عبثت بحياتنا الحاضرة".
أما الروائية البحرينية لمى سخنيني فقالت" :ما أكتبو ىو ليس نبشاً في التاريخ ،بقدر ما ىو اتكاء وسرد
لحقبة تاريخية مازلنا نعيش صداىا إلى اآلف".
وأضافت" :أحداث نكبة  ٜٔٗٛونكسة  ،ٜٔٙٚوكؿ النكبات والنكسات البلحقة ،ال تزاؿ حاضرة في ذاكرة
الشعب الفمسطيني الحية ،فالرواية ىي عمؿ إبداعي يزيد التاريخ توىجاً وحضوراً".
وأكدت "سخنيني"" :ال أسعى إلى محاكمة التاريخ أو الحكـ عميو ،بؿ أسرد وقائعو ،وأعرض وقع تأثيره عمى
شخصيات رواياتي".
ويرى الروائي اليمني محمد الغربي عمراف أنو رغـ تخصصو في التاريخ ،إال أنو يعتبره أداة لمتحميؽ
بالخياؿ ،واإلتياف بشخصيات وأحداث لـ تكف إال في الرواية ".
وأشار الغربي عمراف إلى أنو ال يوجد في أعمالو توثيؽ ،وليس مف وظيفة الرواية التوثيؽ ،واف اتكأت
الرواية الحديثة عمى شتى الفنوف والعموـ كالجغرافيا والتاريخ والسينما والمسرح ،في سبيؿ تقديـ عمؿ فني
يدىش القارئ ،ويقدـ ثقافة في قالب شيؽ .
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وأكد عمراف" :الرواية ال تستيدؼ تقديـ عموـ أو معمومات ،والتاريخ وغيره ضمف ذلؾ ،عدا ما يأتي ضمف
السياؽ ،وليس مف وظيفتيا تقديـ نصائح أو حموؿ ،ىي فقط تناقش وتطرح أسئمة ،وغايتيا تحريؾ
واستدراج العقؿ لمغوص في أعماؽ النص ،لينطمؽ محمقاً باحثاً عف أجوبة لموجود ،وجدوى إنسانيتنا عمى
ىذه البسيطة".
الروائي السوداني أمير تاج السر ،تناوؿ أيضاً في بعض كتاباتو التاريخية حقب مختمفة مف تاريخ
السوداف ،وحوؿ معرفة كيؼ يمكف لمرواية التاريخية أو التوثيؽ التاريخي لؤلدب أف ينقذ التاريخ مف
التزوير ،وخاصة في تمؾ الظروؼ السياسية المتغيرة.
وقاؿ" :ذكرت كثيراً أف األدب أكثر صدقاً مف التاريخ؛ ألف األديب يكتب مشاىدات عرفيا ،والتاريخ يحاوؿ أف
ويكتب مف وجيات نظر متعددة ،والذي يقرأ رواية "ليمة لشبونة" لؤللماني أريؾ
يفعؿ ذلؾ وربما ال يصدؽُ ،

ماريا ،يجد تاريخاً قوياً ومميماً ،وفيو صدؽ ،عما يكتب عف تاريخ الحرب العالمية الثانية".

كما تناولت الروائية المصرية ضحى عاصي ،في روايتيا األخيرة "غيوـ فرنسية" ،إحدى الشخصيات التي
دار حوليا جدؿ كبير في التاريخ المصري نتيجة تعاونو مع الحممة الفرنسية عمى مصر (،)ٔٛٓٔ-ٜٔٚٛ
وىو المعمـ يعقوب.
وقالت "عاصي"" :دراستي لممصريات ،وعممي سنوات طويمة كمرشدة سياحية ،جعمني ال أرى التاريخ بعيداً
كما نتصور ،ولذا إذا كاف ىذا النص كاشفاً؛ فبل أعتقد أنو يكشؼ أسرار المعبة التاريخية وعبث اإلنساف
بالتاريخ ،بقدر ما كاف محاولة لقراءة واقع ومشاعر وأحبلـ وأفكار شخصيات النص التي عاشت قبمنا
بمائتي عاـ".
وأضافت" :بالنسبة لي الكتابة في التاريخ ليست نبشاً في األسرار ،وال لمكشؼ أو حتى المراجعة ،ولكنيا
تواصؿ مع روافد الحاضر الذي نعيشو ،بما فيو مف استمتاع بجزء مف حدوتة اإلنسانية الكبرى الممتدة
والمتصمة )".انتيي المقاؿ
واآلف يمكنني االنتقاؿ لموضوع آخر ألتكمـ فيو معؾ عزيزي القارئ فكما تعمـ أف ىذه مذكراتي ولي أف أنتقؿ
لمحديث مف موضوع إلي موضوع طبقًا لما يخطر عمي بالي  ،ومف حقؾ بالطبع عدـ االستمرار في القراءة ،
ولؾ جزيؿ الشكر بالطبع أل نؾ تحممتني إلي اآلف  ،ولعمؾ وجدت في ىذه المذكرات خبلؼ ما كنت تتوقعو
تماما  ،فأنا نفسي لـ أكف أتوقع أف أكتب في ىذه الموضوعات عندما شرعت في الكتابة  ،أما الموضوع
ً

الذي أود اإلنتقاؿ إليو فيخص الحياة بالمعاش وقد يكوف مفاجأة بالنسبة لؾ وىو بعنواف (المعاش والحيواف
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األليؼ)  ،فقد يرغب المحاؿ لممعاش أف يستبدؿ مرافقة البشر بمخموقات أخري ال تتوفر فييا صفات البشر
 ،وال ينبغي أف نمضي بيذه الفكرة بحد أبعد مف ذلؾ.

المعاش والحيواف األليؼ :
مف األمور التي قد يفعميا المحاؿ لممعاش إقتناء وتربية حيواف أليفة فيو كأنو يستبدؿ البشر بكائنات
ومخموقات أخري  ،ولكف ما أنواع تمؾ المخموقات التي يمكف اقتنائيا عمي المعاش ؟
ىناؾ بالطبع أسماؾ وطيور الزينة والكبلب والقطط والحماـ والسبلحؼ والقرود والببغاوات واليامستر وغير
ذلؾ وتختمؼ الحيوانات طب ًقا لممساحة المتوفرة والبيئة واإلمكانيات بؿ والدولة التي يعيش فييا اإلنساف ،
ففي بعض الببلد يمكنؾ أف تربي غزاؿ في حديقة منزلؾ  ،وىناؾ عدة حقائؽ مؤكدة عف الحيواف األليؼ ،
أوليا أنو ليس مف البشر فمف المستحيؿ أف يخدعؾ أو يجاممؾ فمف تري منو نفاؽ أو كذب او رياء كما
أنؾ لف تحتاج أي ميارات اجتماعية كي تتعامؿ معو  ،فيو كالكتاب المفتوح بالنسبة لؾ  ،ومشاعره كميا
صادقة  ،وستجد متعة كبيرة عندما تطعمو أو توفر لو ما يحتاجو فيو أسير لديؾ  ،وعمي ذكر المتعة فأنت
كمما تقدمت بالسف ستستمتع بكؿ شئ أضعاؼ ما كنت تستمتع بو في صغرؾ  ،بؿ والعجيب أنؾ ستقبؿ
مثبل بيف بعض
عمي الحياة وتحرص عمييا أكثر مما يحرص عمييا الشباب  ،فأنت إذا وجدت مشاجرة ً
بعيدا
الناس في الشارع ستجد أف الشباب فقط
غالبا ىـ مف يتدخموف لفضيا وستجد كبار السف يقفوف ً
ً

نسبيا يحاولوف تيدئة األمور بالكبلـ فقط  ،فالكبير في السف ال يريد أف يفقد كؿ المكتسبات التي عاش
ً
طيمة حياتو عمي توفيرىا لنفسو وألسرتو  ،وأسرتو نفسيا تعد مف مكتسباتو التي ال يحب االبتعاد عنيا

والظريؼ أف اإلنساف في بداية حياتو قد يمتمؾ الصحة والوقت ولكنو ال يمتمؾ الماؿ  ،ثـ تبدأ مرحمة العمؿ
تقريبا يكوف مشغوؿ بجمع الماؿ  ،ثـ
وجمع الماؿ فيمتمؾ الصحة والماؿ ولكنو ال يمتمؾ الوقت فوقتو كمو
ً

تأتي في النياية المرحمة األخيرة مف حياتو حيث يمتمؾ الماؿ والوقت ولكنو ال يمتمؾ الصحة  ،وسبحاف ا﵀
مغير األحواؿ  ،لذلؾ تكوف السعادة الحقيقية لئلنساف في الرضا عف جميع أحوالو  ،في جميع مراحؿ حياتو

فيعرؼ الغرض مف وجوده في الحياة وىو العبادة وتقوي ا﵀
تحديدا سنجد أف أفضؿ
واذا عدنا لمحديث عف وجود حيواف أليؼ في حياة اإلنساف أو في مرحمة المعاش
ً
جدا ،
صديؽ لئلنساف مف الحيوانات األليفة ىو الكمب ببل شؾ ولكف ال يجوز اقتناءه إال في حاالت خاصة ً
والكمب يحب ويفرح ويغضب ويخجؿ ويخاؼ ويمزح ويقوـ بالكثير مف األمور المبيجة وينتمي لمشخص
مثبل تنتمي لممكاف أكثر مما تنتمي لمشخص  ،ولكنيا تتميز
الذي يمتمكو فيو صاحبو وليس كالقطط ً
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عموما مطالبيا واضحة ومحددة
بالعديد مف المزايا التي تجعؿ اإلنساف يشعر بالدؼء والحناف  ،والحيوانات
ً

فيي تحتاج الطعاـ والشراب والمأوي أما غريزة التكاثر فتحتاجيا لبقاء النوع فقط وليس لممتعة  ،فمف

المستحيؿ أف تقبؿ أنثي أي حيواف التزاوج إذا كانت حامؿ باستثناء أنثي األسد فيما أعتقد  ،فالحفاظ عمي
النوع في األساس ىو الغرض مف التزاوج  ،وعمي أي حاؿ مف السيؿ توفير الحاجات األساسية لمحيواف
األليؼ فيو يحتاج إلي كما قمت لمطعاـ والشراب والمأوي والتزاوج وقبؿ كؿ ذلؾ األماف  ،فاألماف ىو الحاجة
األساسية في ىرـ الحاجات  ،وليس لمحيوانات فقط بؿ لجميع المخموقات  ،وقد بحثت بالطبع عمي شبكة
االنترنت كعادتي عف موضوع تربية الحيوانات األليفة ووجدت في نتائج البحث عدة مقاالت ممتعة
فتحت عنواف ( ىوس تربية الحيوانات :ىروب مف الوحدة أـ افتقار لمصداقة؟)  ،كتبت فادية عبود "مصر"،
ورحمة ذياب "السعودية" بتاريخ  18يوليو ٕ٘ٔٓ -1 / 19--دكتور شريؼ -عمي موقع (ليا)ٖٓ ما
يمي  ( :تربية الحيوانات األليفة ىوس يجتاح الكثيريف ،لكف ما ىي أسبابو؟ ىؿ ىو محاولة لميروب مف
إحساس بالوحدة؟ أـ افتقار إلى الصداقة الحقيقية بيف البشر فيبحث البعض عنيا لدى حيواناتيـ األليفة؟
بل إلى تربية الحيوانات مف الرجؿ؟ ىذا التحقيؽ مف مصر والسعودية يجيب
وىؿ صحيح أف المرأة أكثر مي ً
عف العديد مف األسئمة التي تُطرح حوؿ ىذا الموضوع.
أحمد محمود« :الخؿ الوفي» خير رفيؽ في وحدتي
عاما" إلى تربية الكبلب عندما قرر االنفصاؿ عف أسرتو والعيش في منزلو
لجأ أحمد محمود "مونتيرً ٕٙ ،

المستقؿ في مدينة أخرى ليكوف أقرب إلى عممو .يقوؿ « :بدأت تربية الكبلب منذ استقممت عف أسرتي في
منزلي الجديد ،كنت مضطراً لبلستقبلؿ ألف عممي بعيد جداً عف منزؿ األسرة .حينيا شعرت بالوحدة ،فقررت
بالخؿ الوفي وىو الكمب ،فاقتنيت «لي لي» وكانت نعـ الصديؽ والرفيؽ».
إيناس وحدتي
ّ
بعدما نفقت «لي لي» اقتنى أحمد كمباً آخر ،وارتبط بو عاطفياً إلى درجة كبيرة ،ويحكي قائبلً« :كنت أشعر
بل عمى األرض أو في بيتو الخشبي ،بؿ كاف يقاسمني السرير.
بأنو صديقي الصدوؽ ،كاف يرفض النوـ لي ً
إنو أكثر مف مجرد كمب ،فيو كاف نعـ الصديؽ في الوحدة ،وعندما يخطئ يختبئ مني حتى ال أوبخو أو
أعاقبو».
أسماء أبو شاؿ :مع السبلحؼ والقطط والكبلب والصقور واألرانب
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عاما" نشأت في منزؿ عاشؽ لمحيوانات األليفة ،فورثت حبيا ليا مف أبييا وعماتيا.
أسماء أبو شاؿ "ٖٗ ً
بدأت في تربي تيا منذ كاف عمرىا سبع سنوات ،عندما أىداىا والدىا أوؿ قطة وأصبحت صديقتيا المقربة.

تقوؿ« :أحياناً يتحوؿ منزلي إلى جزء مف حديقة حيواف ،فقد ربيت قططاً وكبلباً بمختمؼ أنواعيا وسبلحؼ
بل ،فبغض النظر عف استخراج السـ منيا،
برية ومائية ،وصقوراً .كما ربيت ثعابيف لكنيا لـ تستيوني طوي ً
كنت أضطر لخمع أسنانيا كؿ فترة حتى ال تعض أو تؤذي .كما اقتنيت الػ«ىامستر» التي تشبو فئراف
التجارب ،لكني لـ أكرر التجربة ،ألنيا في حاجة إلى نظافة فائقة».
تتابع « :حتى الحماـ الزاجؿ والحماـ العادي اىتممت بتربيتو ،وكذلؾ العصافير وأسماؾ الزينة .ولكف تظؿ
لدي حالياً ثبلث قطط ىي« ،لولو» عمرىا ٕٔ عاماً ،فيي صديقتي ولـ
القطط عشقي األوؿ واألخيرَّ ،
أصادؽ بشراً لمدة ٕٔعاماً متصمة ،إلى درجة أنيا تشعر بي دونما التحدث ،فبمجرد أف أكوف مكتئبة أو
إلي وك أنيا أمي عندما تقوؿ لي ماذا بؾ
يراودني شعور بالبكاء تقترب مني وتمسح وجيي بيدىا ،وتنظر َّ
عمي».
وتطبطب َّ
عمي وكأنني محبوبتو أو أمو ،فإذا
تضيؼ« :أما «بيبيسي» فيو ابف «لولو» وعمره تسع سنوات ،يغار َّ
اقتربت مني قطة غيره أو أي حيواف آخر يجري باتجاىي ويقترب مني ،وكأنو يقوؿ لي «أنا ىنا» ،وال ييدأ
إال عندما أداعبو .أما «توتي» فعمرىا عاماف تقريباً ،وىي قطة شيرازية وجدتيا في الشارع تائية مف
أصحابيا ال تستطيع األكؿ كبقية قطط الشارع ،فاعتنيت بيا وانتظرت أحداً يسأؿ عنيا».
ليمى عبد الحميد :في رفقة قططي ال أشعر بالوحدة
بناء عمى حبيا لمحيوانات،
ليمى عبد الحميد ،ناشطة حقوؽ حيواف ،تؤكد أنيا تطوعت في ىذا المجاؿ ً

وتقوؿ « :الحيوانات لدييا رادار عاطفي تستشعر بو مف يحبيا فتقبؿ عميو».

بل عف القطط والكبلب التي تعتني بيا في الشارع ،وتقوؿ« :المشكمة
تربي ليمى أربع قطط في بيتيا ،فض ً
أف الحيوانات بصفة عامة واألليفة بصفة خاصة تبلقي سوء معاممة في مصر ،لذا تطوعت مع أكثر مف
جمعية لرعاية الحيوانات األليفة ،وكمما وجدت قطة أو كمباً أو أي حيواف مجروح في الشارع آخذه إلى تمؾ
الجمعيات مف أجؿ عبلجو».
وتتابع« :مرة وجدت كمباً صدمتو سيارة عمى الطريؽ الدائري السريع ،وال أحد حاوؿ وضعو عمى جانب
الطريؽ ،وكاف عرضة لبلصطداـ ممف ال يبالوف باألرواح ،حتى أوقفت سيارتي وأخذتو لمعبلج».
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ترى ليمى أف الحيوانات األليفة ىي مصدر األنس وقت الوحدة والسعادة وتقوؿ« :ال أشعر بالوحدة مطمقاً
طالما أنا برفقة قططي».
أسماء مصطفى :بعض أصدقائي تغ ّمبوا عمى وحدتيـ بتربية الحيوانات
تؤكد أسماء مصطفى "ٕ٘ عاماً" أف تربية الحيوانات األليفة حؿ رائع لمف يعانوف مشكمة الوحدة ،وأف
بعض أصدقائيا خرجوا مف أزمة الوحدة بتربية الحيوانات األليفة ،أما ىي فتشبع ىوايتيا فقط .وتقوؿ:
«أحياناً أتعجب مف حبي الشديد لمقطط .وعندي قطة اسميا «بوليتا» وىي أغمى كائف لدي ،رغـ أنني ال
أعاني مف الوحدة ،ورغـ أنني اجتماعية جداً إال أنيا الصديقة األقرب إلي».
وتتابع« :بدأت تربية القطط منذ كاف عمري ست سنوات ،لكني كنت أميؿ أيضاً إلى تربية الكتاكيت ،رغـ أف
عمرىا قصير سرعاف ما تموت ،لكف أذكر أنني كنت شديدة التعمؽ بكتكوت كبر وصار ديكاً كبيراً ،وعندما
حاف وقت ذبحو ،أعطتو أمي ألحد األقارب حتى ال نذبحو وتصيبني عقدة مف أكؿ الدجاج».
تطرقت أسماء أيضاً إلى تربية الكبلب والسمؾ ،وتقوؿ « :رغـ تعدد الحيوانات التي ربيتيا ،إال أنني أجد
فمدي قط ،عندما يجوع يقترب مني ويدؽ عمى
القطط األقرب لي ،فيي تتمتع بذكاء يقترب مف ذكاء البشر،
َّ
باب الثبلجة إذا كاف يريد أف يأكؿ الجبنة ،واذا أراد أف يأكؿ سمكاً يصعد إلى فريزر الثبلجة ويدؽ فيو
يعرؼ مكاف السمؾ».
تضيؼ « :أتعمـ الحناف مف القطط ،وعندما سقطت «بوليتا» مف الدور السابع بعد والدتيا ألطفاليا ،كسرت
رجميا ووضعناىا في الجبس ،وبمجرد تعمـ أوالدىا السير كانت تقفز بكؿ قوة لتعيدىا إلى جوارىا خوفاً
عمييا مف المخاطر ،ثـ تتألـ مف رجميا بعد إعادتيا واالطمئناف عمييا».
أمؿ سبلـ :الحيوانات األليفة تسد الفراغ الذي يتركو البشر في حياتنا
أما أمؿ سبلـ " ٖٛعاماً" فتؤكد أف الحيوانات األ ليفة تسد فراغاً كبيراً في حياتيا ،خاصة وقت سفر أميا
وزوجيا.
تضيؼ « :بدأت تربية الحيوانات األليفة منذ كاف عمري عشر سنوات ،وأعشؽ عمى وجو الخصوص القطط
والكبلب ذات الحجـ الكبير ،فالكمب صديؽ وفي ،أما القطط فبل يخمو منيا منزلي فيي رفيقاتي دائما،
تواسيني في حزني ووحدتي وكأنيا تشعر بمكنوف قمبي».
تمفت أمؿ إلى تألميا إذا أصاب أحد قططيا مكروه ،فسرعاف ما تيروؿ بو إلى الطبيب البيطري ،وتقوؿ:
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« ماتت قطتي فبكيت عمييا بحرقة ،وأصابني االكتئاب فترة ال بأس بيا ،وامتنعت عف الطعاـ لمدة ثبلثة
يربي الحيوانات
أياـ ،فأنا أعتبرىا أحد أفراد العائمة» .وتنيي كبلميا قائمة« :ىذه المشاعر ال يفيميا ّإال مف ّ
األليفة ،البعض يعتقد أننا مجانيف عندما نتحدث عف حيواناتنا».

دكتور شريؼ :قردتي خطفت األضواء في فرح صديقي وكمبي يضعني في مواقؼ كوميدية
أما الدكتور شريؼ الحيواف ،مساعد مدير المستشفى البيطري الدولي ،فقد ساقو حبو لمحيوانات األليفة إلى
التطوع في منظمات حقوؽ الحيواف ،ثـ دخوؿ كمية الطب البيطري لييب حياتو لرعاية الحيوانات األليفة.
يقوؿ « :تجولت ببلداً كثيرة حباً بالحيوانات األليفة ،فقد درست في ألمانيا العبلج الطبيعي لمحيوانات،
وأعددت ماجست ير في القمب في البرتغاؿ ،وعممت في مستشفى كبلب وقطط باليند ،وعممت بحديقة الحيواف
في روسيا».
وقع الدكتور شريؼ في غراـ القردة «كوكي»  ،عندما وجدىا في محؿ متخصص لبيع الحيوانات وقد عجز
العامموف فيو عف معاممتيا وترويض شراستيا ،فاشتراىا ودربيا حتى أصبحت ترافقو في كؿ مكاف ،رحبلت
بل ،وال مانع مف الحفبلت واألفراح أيضاً ،ويقوؿ« :سافرت إلى الصيف خصيصاً حتى أشتري ليا مبلبس
وعم ً
لممناسبات ،فاشتريت ليا فساتيف لحضور األفراح إضافة إلى مبلبس أخرى مف أجؿ الرياضة والنادي ،حتى
في رحبلت السفاري لـ تفارقني».
باإلضافة إلى «كوكي» يقتني الدكتور شريؼ كمباً سويسرياً ضخماً اسمو «سامبو» ال يفارقو بدوره،
ويقوؿ« :كثيراً ما أتعرض إلى نوادر بسبب حبي لمحيوانات ،فذات مرة اصطحبت كوكي إلى حفمة زفاؼ
صديقي ،فقفزت مف عمى كتفي وخطفت «مصاصة» كانت تأكميا أخت العريس لتأكميا ىي ،وبعدىا بفترة
قفزت مرة أخرى لتتناوؿ كوباً مف العصير ،أما العروساف فأىمبل المعازيـ ليمعبا معيا ،وبذلؾ خطفت
األضواء كميا» .يبتسـ ويضيؼ« :أما «سامبو» عندما يكوف معي في السيارة ،فإف كثيراً مف األطفاؿ
يحبوف أف يقتربوا ليمعبوا معو ،وذات مرة اصطحبتو إلى البحر فكاف يجري إلى الماء ليصطاد سمكاً ،البعض
غضب فربطتو بجواري فغضب آخروف مف تقيدي لحريتو ،فشعرت وقتيا أنني بطؿ قصة «جحا وحماره».
الدكتور ىاشـ بحري :الرجاؿ والنساء يتساووف في اليوس بالحيوانات األليفة وكؿ حيواف يكشؼ عف
شخصية صاحبو
بل لمبشر وصداقاتيـ؟
بل إلى تربية الحيوانات األليفة؟ وىؿ يمكف أف تكوف الحيوانات بدي ً
ىؿ النساء أكثر مي ً
ىؿ يمكف أف تعالج الشعور بالوحدة؟ ىذه األسئمة يجيب عمييا الدكتور ىاشـ بحري ،أستاذ الطب النفسي
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بل لتربية الحيوانات
في جامعة األزىر ،مؤكداً أنو ال إحصاءات عممية دقيقة تفيد بأف المرأة األكثر مي ً
األليفة ،بؿ يتساوى الجنساف في ذلؾ ،الفتاً إلى كونو مغرماً بتربية القطط.
ويتابع « :الفارؽ بيف النساء والرجاؿ في تربية الحيوانات األليفة ،أف النساء عاطفيات يتعمقف بالحيوانات
ويشعرف بأنيا مف أفراد األسرة ،ال يمكف أف يبعنيا بمقابؿ مادي ،بينما الرجاؿ رغـ مشاعر ارتباطيـ
ّ

بالحيوانات األ ليفة ،إال أف معظميـ يتعامؿ معيا كػ«بزنس» في النياية ،فغالبية مف يربوف الكبلب مف
الرجاؿ يبيعونيا بعد الكبر ويجنوف مكاسب مادية».
بل لمبشر وصداقاتيـ ،أو عبلجاً لموحدة ،يقوؿ الدكتور ىاشـ
وعما إذا كانت الحيوانات األليفة قد تكوف بدي ً
بحري إف التعمؽ بالحيوانات األ ليفة ال يمكف أف يغني عف البشر ،وانما مف الممكف أف تسد الفراغ الذي
بل الكمب بالنسبة
يتركو غياب البشر فتكوف عبلجاً فعاالً لموحدة ،كما تكوف عبلجاً فعا ًال لوحدة المعاقيف ،فمث ً
إلى فاقدي البصر قد يكوف نظارتو التي يرى بيا ،ويعتمد عميو في الكثير مف األمور الخاصة بالحركة.

بل القطط يحبيا اإلنساف
ويمفت أستاذ الطب النفسي إلى أف الحيواف األليؼ يكشؼ شخصية مربيو ،فمث ً
ىادئ الطباع ،ألف عدد ساعات نوميا أكثر مف عدد ساعات استيقاظيا ،وبالتالي يشعر اإلنساف اليادئ
بل حسبما يشاء ،أما الكبلب فيحبيا األشخاص األكثر نشاطاً وذوو
أنيا منعزلة عنو ويمعب معيا وقتاً قمي ً
العضبلت البدنية األقوى ،وىذا يفسر اقتناء الرجاؿ ليا ،فالكبلب تحب الحركة الكثيرة ،وبالتالي الشخص
المربي لمكبلب يحب المشاركة ،والخيؿ يعشقو محبو الرياضات القوية ،ومحبو المشاركة الجادة ،فالفارس
والحصاف يندمجاف في الفروسية ليصبحا كياناً واحداً.
ويحب مربو الحيوانات األخرى ،كالتماسيح والقردة وغيرىا ،التميز ،لذا يمجأوف إلى حيوانات مختمفة.
النجوـ وغرائب تربية الحيوانات!
تفسير نفسي
االختصاصية النفسية منيرة الدرعاف تقوؿ « :بعض الفتيات يمجأف إلى تربية الحيوانات كنوع مف التسمية أو
التقميد ،أو الجري وراء مظير اجتماعي معيف ،وىذه الفئة نستطيع أف نقرأىا بسيولة مف خبلؿ توفر بعض
المؤشرات كأف تكوف تربية الحيواف في فترات قصيرة متقطعة ،أو الممؿ السريع مف الحيواف ،ومحاولة تغيير
أكثر مف نوع ،وعدـ االستمتاع بتمضية وقت معو وعدـ االىتماـ بو ،وأف تكوف تربية الحيواف شيئاً جديداً
في حياة الفتاة وليس ممتداً مف الطفولة».
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تضيؼ « :رعاية الحيوانات األليفة ىي في كؿ األحواؿ فرصة جيدة لبلستثمار في الجانب التربوي ألبنائنا»،
إذ يمكف مف خبلؿ الحيوانات أف تتعمـ الفتاة والطفؿ ،بؿ أفراد األسرة كافة ،جمم ًة مف المعاني الجميمة ومنيا
تحمؿ المسؤولية وتقديـ الرعاية والرحمة والحناف والصبر والنظافة والرفؽ بالحيواف والقدرة عمى استنباط
حاجة الحيواف مف حركاتو ،وبالتالي تُشكؿ لؤلطفاؿ فرصة لتنمية مياراتيـ وقدراتيـ العقمية .كما تُشكؿ
لمفتاة فرصة لغرس معاني األمومة واالىتماـ والنظافة .فقد وجدنا بالتجربة أنو عندما توكؿ إلى الفتاة ميمة
ٍ
معاف جميمة ،وكذلؾ االىتماـ
االعتناء بحيواف مثؿ القطة تنمو لدييا غريزة األمومة وما تحممو مف
باآلخريف والعناية والرأفة بيـ ،إال أف البعض يصؿ إلى حد اإلدماف وىنا تبدأ الخطورة)».
ومما وجدتو في نتائج البحث عف ىذا الموضوع ما يمي عمي موقع مفاىيـٖٔ( :كتابة  : Rehamآخر
تحديث ٕٕٓٓ/ٔٓ/ٖٓ :أنواع الحيوانات األليفة :
الحيوانات األليفة ىي أنواع مف الحيوانات التي ال تؤذي البشر بؿ تكوف مصاحبة لو ومؤنسة وكانت الكبلب
أوؿ أنواع الحيوانات األليفةالتي استأنسيا اإلنساف ،وتختمؼ الغاية مف تربية الحيوانات األليفة فالبعض
يقتنييا مف أجؿ الرفاىية والشعور باألنس أما البعض اآلخر قد يقت نييا لمحراسة أو لمصيد أو رعي الماشية
ومنيـ مف يتخذ تربيتيا تجارة لكسب األمواؿ أو إلشراؾ الحيواف في سباقات لربح الماؿ.
يوجد الكثير مف أنواع الحيوانات األليفة التي تربى في كؿ مكاف بالعالـ وىناؾ مف األشخاص الذيف يقتنوف
حيوانات أليفة معروفة ومشيورة أما بعض ال ناس يربوف حيوانات غير معروفة لدى الكثير مف الناس .كما
أف البعض اآلخر يربي الحيوانات المفترسة مثؿ النمور واألسود والقردة والتماسيح وعمى الرغـ مف كونيا
حيوانات مؤذية وغير أليفة أال إنيـ يستخدموف طرؽ لرعايتيـ دوف أف تضرىـ بسوء .ويكوف اليدؼ مف
تربية ىذه الحيوا نات المفترسة ىو الربح والكسب المادي عف طريؽ إشراؾ الحيواف في تدريبات معينة آلداء
بعض األعماؿ في السيرؾ .ويمكننا أف نقسـ الحيوانات األليفة لؤلنواع التالية:
حيوانات أليفة منزلية وىي الحيوانات التي يربييا اإلنساف في المنزؿ مثؿ القطط والكبلب والطيور مثؿ
الكناري والببغاء والقيؽ والعقعؽ.
حيوانات أليفة تعيش في الحظائر الزجاجية وىي مف أنواع الحيوانات التي تحتاج لظروؼ معينة لتنمو
وتكبر مثؿ ظروؼ المناخ والرطوبة والحرارة ومنيا الضفادع والسبلحؼ واألفاعي.

https://mafahem.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9 -%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9 31

99

حيوانات أليفة تعيش في أحواض مائية مثؿ األسماؾ بأنواعيا المختمفة والسبلحؼ المائية واألخطبوط
وغيرىـ.
حيوانات أليفة تعيش في أقفاص وىي عبارة عف حيوانات يتـ تربيتيا في أقفاص داخؿ المنزؿ أو خارجو
عند بعض الشروط اليامة التي توفر الحماية لمحيواف مثؿ األرانب والفئراف والخنازير ،واليامستر
والشنشيمة.
حيوانات أليفة تعيش في اإل سطبؿ وىي حيوانات تعيش في اسطببلت خارج المنزؿ ألنيا تحتاج لمكاف كبير
مثؿ الخيوؿ والبغاؿ والحمير.
أنواع الحيوانات االليفة المنزلية
الكبلب :
ىي مف أكثر الحيوانات األليفة وفاءاً لئلنساف حيث يتـ تربيتو في المنزؿ والحديقة ولو فوائد كثيرة لئلنساف
حيث يمكنو حرا سة الناس أو رعي األغناـ والماشية .كما يمكف أف يعتمد عميو لؤلشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة ،كما يوجد مف الكبلب أنواع يحبيا الكثير مف الناس لمتسمية والترفيو ولمظيرىا الجمالي أو لمعب
مع األطفاؿ.
القطط
تعد القطط مف الحيوانات األليفة التي يفضؿ أف يقتنييا الكثير مف الناس لمعب معيا والترفيو فتكوف
مصدر لممرح والضحؾ ويوجد منيا أنواع مختمفة .ويجب أف يتـ تنظيفيا ورعايتيا واالىتماـ بغذائيا
وبالكشؼ الدوري عمييا حتى ال تتسبب في نقؿ األمراض لئلنساف ،وتتراوح أسعار القطط مف مائتاف جنيو
وحتى ألؼ جنيو مصري.
السمحفاة
تعد مف ا لزواحؼ األليفة ويمكف تربيتيا ولكنيا ال تستطيع تمييز صاحبيا عف باقي الناس ،ويمكف أف
يدربيا صاحبيا فتستجيب لبعض األوامر وتتميز بحجميا الصغير .حيث يتراوح طوؿ السمحفاة البرية مف
خمسة إلى عشروف سنتيمتر ويكوف وزنيا مف مائتاف جراـ وحتى كيمو جراـ ،وتتراوح أسعارىا مف خمسوف
ومائتاف جنيو مصري.
القردة
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ىو أحد أنواع الحيوانات األليفة التي يمكف تربيتيا في المنزؿ ولكف ليس كؿ أنواع القردة فيناؾ قرود
متوحشة يمكف أف تأكؿ اإلنساف ،أما بعض القرود الصغيرة ذات األنواع األليفة يمكف لئلنساف تربيتيا وأف
يخصص ليا غرفة لتناـ بيا .وم ف أفضؿ أنواع القردة التي يمكف اقتناؤىا في المنزؿ القرد السنجاب والقرد
المارموست وىذيف النوعيف أنيما مف أكثر األنواع المنتشرة في تربية القرود باإلضافة إلى نظافتيما وتتميز
ىذه األنواع بالمرح وحب المعب ،وتتراوح أسعار القردة مف ثبلثة آالؼ وحتى عشرة آالؼ جنيو.
اليامستر
ىو حيواف أليؼ يعد مف القوارض ويشبو الفأر ويتميز بعدـ وجود ذيؿ ،ويتميز أيضاً بأذنيو القصيرتاف،
ويعد مف الحيوانات المفضمة لدي الكثير مف الفتيات ومنو أنواع ىي اليامستر السوري واليامستر الصيني
واألرميني واألوروبي .ويتراوح سعر اليامستر الواحد مف خمسوف وحتى مائة جنيو.
أنواع الحيوانات االليفة لبلطفاؿ
يفضؿ األطفاؿ الحيوانات األليفة ليمرحوا ويمعبوا معيا ويمكف أف نقدـ أفضؿ الحيوانات األليفة لؤلطفاؿ
والمحببة ليـ وىي:
األسماؾ
يفضؿ الكثير مف األطفاؿ األسماؾ الموجودة في أحواض ليراقبوا حركاتيا ويشاىدوف ألوانيا وأشكاليا
الجميمة ويمكف أف يتعمـ الطفؿ مف خبلؿ تربيتيا مفيوـ الحيواف األليؼ وتعد السمكة الذىبية ىي الخيار
األفضؿ ألنيا تتأقمـ سريعاً مع المياه الراكدة والمساحات الصغيرة.
الطيور
يفضؿ األطفاؿ تربية العصافير الممونة والببغاء واالستماع لتغريداتيا الجميمة ،ويمكف أف يتعمـ الطفؿ تحمؿ
المسؤولية ألنو يرعى الطيور ويقدـ ليا الطعاـ والشراب.
القطط
تعد تربية القطط مف أفضؿ أنواع التربية التي يفضميا األطفاؿ في الببلد الغربية والعربية عمى حد سواء،
ويتعمـ األطفاؿ مف األىؿ كيفية االعتناء بيا ورعايتيا واطعاميا.
الكبلب
تعد الكبلب مف الحيوانات األليفة التي يرغب في رعايتيا األطفاؿ والكبار وبخاصة الكبلب المولو ويعتبر
الكمب حيواف أليؼ وصاحب جيد ،ويذىب بو األىؿ واألطفاؿ لمتنزه في الحدائؽ وفي الطرقات.
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فوائد تربية الحيوانات األليفة
القتناء الحيوانات األليفة فوائد متعددة لمبشر ومنيا
تعزيز شعور الفرد بالمسؤولية حيث أف األفراد الذيف يعتنوف بالحيوانات األليفة يتحسف لدييـ الشعور
بالرحمة والشفقة والرعاية ويمكف أف يصبحوا أكثر التزاماً مف غيرىـ.
يمكف أف يساعد اقتناء الحيوانات األليفة عمى التقميؿ مف الربو والحساسية بشرط أال يكوف الطفؿ مصاباً بو
تجاه الحيواف الذي يربيو ينشط روح التعاوف بيف األفراد ويقمؿ مف السموؾ السيء بيف األطفاؿ كما يقمؿ مف
فرط الحركة واالنتباه عف األطفاؿ كثيري الحركة،
كما يمكف أف يساعد تربية الحيوانات األليفة عمى عبلج األطفاؿ المصابوف بالتوحد.
يشجع تربية الحيوانا ت األليفة عمى ممارسة األنشطة البدنية والمعب والحركة مع القطط والكبلب وغيرىا.
يساعد تربية الحيوانات األليفة عمى تقميؿ التوتر والقمؽ والمساعدة عمى المرح والمعب وقضاء أجمؿ
األوقات.
يمكف أف يتخذ الحيواف األليؼ كحارس لئلنساف مف المصوص مثؿ الكبلب التي تربى في المنازؿ الكبيرة
لمحماية.
يتـ اقتناء الحيوانات األليفة أيضاً لرعي األغناـ والماشية ولمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة في العثور
عمى األدوات والطرؽ.
لمحيوانات األليفة فائدة لؤلطفاؿ لخمؽ جو مف المرح والمعب وبخاصة عندما يكوف الطفؿ وحيد.
تقميؿ الشعور بالوحدة وبخ اصة عندما يكوف شخص يعيش بمفرده وال يتواجد معو أحد بالمنزؿ.
تستخدـ الحيوانات األليفة كالكبلب في رعاية الطيور مثؿ البط واإلوز مف ىجوـ الثعمب عمييا أو أكميا.
ونصيحة
يمكف لمحبي تربية الحيوانات أف يمجؤوا لشراء أنواع الحيوانات األليفة المناسبة لحياتيـ ولظروفيـ ويجب
أف يتـ الكشؼ الطبي عند طبيب البيطري لمتأكد مف سبلمة الحيواف كما يجب تدريب الحيواف عمى دخوؿ
الحماـ وبعض األنشطة الجيدة ليكوف حيواف ظريؼ).
ومما سبؽ يتضح أنواع وأىمية تربية الحيوانات األليفة لبعض البشر ومف بينيـ في تقديري الشخصي كبار
السف في مرحمة ما ب عد العمؿ والخروج لممعاش  ،وألف الكبلب مف الحيوانات األليفة المحببة لمكثيريف وجب
عمينا أف نبحث عمي االنترنت عف حكـ تربية الكبلب حتي ال نقع في المحظور
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أيضا واليؾ ما عثرت عميو في
وقد بحثت فوجدت مف يسأؿ الفقياء عف ىذا الموضوع ووجدت الجواب ً
بعض المواقع عمي النت
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(ا لشؽ األوؿ مف السؤاؿ :ما ىو حكـ اقتناء الكمب في المنزؿ عمى وجو العموـ؟
أما الشؽ الثاني فيو :قرأت أف اقتناء الكبلب لغير الصيد أو الحراسة ال يجوز ،مع ضرورة أف يقوـ مف
يرغب بذلؾ بتدريب الكمب بنفسو ،وعمى ىذا فيؿ يجوز لمف يرغب في شراء أرض وتحويميا إلى مزرعة
إحضار كمب صغير" جرو" إلى المنزؿ وتربيتو وتدريبو مف أجؿ الحراسة أو الصيد ومف ثـ نقمو إلى
المزرعة ؟ وىؿ ىناؾ شرط لبعد المزرعة عف المدينة حتى تستوجب وجود كمب حراسة فييا؟ أـ أف خموىا
مف السكاف كاؼ لذلؾ؟ وأخيرا كيؼ يتـ التعامؿ مع الكمب مف حيث الطيارة والنجاسة في حالة االقتناء؟
وبارؾ ا﵀ فيكـ؟
اإلجابػػة
الحمد ﵀ والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ ا﵀ وعمى آلو وصحبو ،أما بعػد:
فإف اقتناء الكمب ال يجوز ،فيذا ىو األصؿ ،ويستثنى منو ما كاف لحاجة ،ففي الصحيحيف وغيرىما أف
رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ قاؿ :مف اتخذ كمباً إ ال كمب ماشية أو صيد أو زرع انتقص مف أجره كؿ يوـ
قيراط.
وسبؽ أف بينا أف عادة تربية الكبلب واقتنائيا عادة سيئة دخمت عمى المسمميف مف قبؿ أعدائيـ وىي
منافية لؤلحكاـ الشرعية .انظر الفتوى رقـ ،: 99109وما أحيؿ عميو فييا.
ومجرد نية شراء أرض ثـ تحويميا إلى مزرعة ال يب يح تربية الكبلب واقتنائيا ،فربما ال يشتري الشخص
األرض ..وربما تكوف في مكاف ال يحتاج إلى حراسة كمب..
ولكنو إذا احتاج إلى حراسة الكمب فعبل فإف الشرع أباح لو استعمالو ،وال يشترط لذلؾ قرب المزرعة أو
بعدىا ..وال يمزـ أف يكوف ىو القائـ عمى تدريبو بنفسو ،وأما كيف ية التعامؿ معو فقد بيناىا في الفتوى
المشار إلييا .وا﵀ أعمـ ( .
واليؾ سؤاؿ واجابة عف نفس الموضوع
( حماتي سيدة مسنة وأنا متزوجة منذ عاـ وشير لذا قضيت معيا رمضاف السابؽ ولكف توجد مشكمة
تؤرقني وىي وجود كمب بالمنزؿ ىو لحراستيا خوفاً مف أي لص ألنيا معظـ الوقت بمفردىا بالمنزؿ وىي
32
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وأخو زوجي يصمياف ويصوماف بشكؿ عادي جداً والكمب يتجوؿ في الشقة ،لكف وقت قضاء حاجتو يعرؼ
جدا المكاف في البمكونة الكبيرة ،ىـ يروف أف ىذا عادي وأنو ليس بحراـ ،وأنيـ يعطفوف عمى الكمب ألنو
عندىـ منذ حوالي ٕٔ سنة تقريباً ،ىـ يحبوف الكمب جداً وأىـ حاجة التفكير في أكمو ويرفقوا بو جداً ،لكف
أنا أريد أف أعرؼ ىؿ ىذا صحيح أـ خطأ ،وبالنسبة لي ىؿ صومي وصبلتي وقراءة القرآف تصح لي في
ذلؾ المنزؿ ،وىؿ لو كاف ىذا خطأ أترؾ زوجي في رمضاف وأقعد لوحدي بمنزلي تفادياً لمكمب وبالتالي
غضب زوجي وحماتي مني ،ال أعرؼ ماذ أعمؿ ،رجاء سرعة الرد؟
اإلجابػػة
الحمد ﵀ والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ ا﵀ وعمى آلو وصحبو ،أما بعػد:
فإف إدخاؿ الكبلب إلى البيوت ومشاركتيا ألىميا في المعيشة مف العادات الدخيمة عمى المسمميف مف قبؿ
أعدائيـ والمنافية لؤلحكاـ الشرعية التي حثت عمى البعد عف النجاسات والتنزه عنيا ،فاقتناء الكبلب لغير
حاجة ال يجوز ،لما في الصحيحيف عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو
وسمـ :مف اتخذ كمباً إال كمب ماشية أو صيد أو زرع انتقص مف أجره كؿ يوـ قيراط .وقاس جميور العمماء
كمب حراسة الدور ونحوىا عمى كمب الصيد وكمب الماشية ،لكف بشرط االحتياج إلى ذلؾ.
فإف احتيج إلى تربية كمب لمحراسة مف المصوص أو األعداء أو نحو ذلؾ فبل حرج ،لكف يجب أف يكوف في
مكاف بعيد عف أثاث وحاجات أىؿ البيت ،ألف الكمب نجس العيف ،واذا ولغ في إناء لزـ غسمو سبع مرات
إحداىف بالتراب.
وأما عف الصبلة في المحؿ الموجود فيو كمب ،فإنيا تصح في األرض التي لـ يصبيا شيء مف نجاسة
الكمب ،وأما إف كاف األرض قد أصابيا شيء مف نجاستو فبل تصح الصبلة فييا حتى تطير ،وسبؽ في
الفتوى رقـ ، : 72089بياف ما تطير بو األرض مف نجاسة الكمب.
أما الصوـ وقراءة القرآف فبل يشترط فييما طيارة المكاف ،وال ننصحؾ بترؾ البيت ،وانما بنصح زوجؾ وأىمو
وبياف الحكـ الشرعي ليـ ،ويمكنؾ منع الكمب مف دخوؿ غرفتؾ التي تصميف فييا وتقرئيف القرآف ،وفقؾ ا﵀
لما يحب ويرضى .وا﵀ أعمـ).
وعمي أي حاؿ ومما سبؽ يتضح أف اقتناء الكبلب لغير حاجة ال يجوز وقد تـ تحديد نوع الحاجة لتربية
الكبلب بوضوح شديد  ،وبالتالي ال يمكنني اقتناء كمب في حالتي وظروفي الحالية لعدـ الحاجة المشار
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إلييا  ،ويمكنني االستعواض عف ذلؾ باقتناء قطة وقد ك انت لي بالفعؿ تجربة في تربية القطط وكنت أعتني
بيا وبنظافتيا عندما كانت حالتي الصحية تسمح بذلؾ والحمد ﵀ في جميع األحواؿ
وأعتقد أنني وصمت بحمد لممرحمة التي يمتمؾ فييا اإلنساف الماؿ والوقت ولكف ال يمتمؾ الصحة ولكف
بفضؿ ا﵀ أنا في زحاـ مف النعـ  ،وأنا في ص حة تسمح لي بالعبادة وىي النعمة التي يجب أف نشكر
المولي عز وجؿ عمييا في كؿ وقت
واآلف أريد االنتقاؿ لمحديث عف موضوع آخر وىو المعاش وقرب الوصوؿ ونحف في الطريؽ إلي ا﵀

عمي المعاش توشؾ أف تصؿ :
كما ىو معروؼ نحف في حياتنا نسير إلي لقاء ا﵀ فإذا تقدـ العمر باإلنساف أوشؾ أف يصؿ لنياية الطريؽ
ووجب عميو أف يستعد لمقاء ا﵀ وقد بحثت كعادتي عف ىذا الموضوع عمي النت واليؾ ما وجدتو
فتحت عنواف (وصايا قبؿ المنايا) كتب الشيخ ندا أبو أحمد بتاريخ ٕٔ ٕٖٓٔ/ٜ/ميبلدي ٖٔٗٗ/ٔٔ/ٛ-
ىجري بموقع األلوكةٖٖ ما يمي :
وصايا قبؿ المنايا
الوصية األولى
ِ
السقـ واالنشغاؿ
اغتنـ نعم َة الصحة والفراغ قبؿ َّ
فميس في الوجود أغمى مف الوقت ،وليس في الحياة نعمة بعد اإليماف أعظـ مف نعمة الصحة والفراغ.
أخرج البخاري مف حديث عبدا﵀ بف عباس  -رضي ا﵀ عنيما  -قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو
مغبوف فييما كثير مف الناس :الصحة ،والفراغ".
وسمـ" -:نعمتاف
ٌ
تفر ًغا لشغمو
يقوؿ ابف الجوزي كما في "فتح الباري" (ٔٔ" :)ٕٖٗ/قد يكوف اإلنساف
صحيحا وال يكوف ُم ّْ
ً

صحيحا ،فإذا اجتمعت  -أي :الصحة والفراغ  -فغمَب عميو الكسؿ
مستغنيا وال يكوف
بالمعاش ،وقد يكوف
ً
ً
ربحيا عف اآلخرة،
عف الطاعة فيو المغبوف ،وتماـ ذلؾ أف الدنيا مزرعة اآلخرة ،وفييا التجارة التي يظير ْ

وصحتَو في طاعة ا﵀ فيو المغبوط ،ومف استعمميا في معصية ا﵀ فيو المغبوف؛ ألف
فمف استعمؿ فراغو
َّ
َ

السقـ ،ولو لـ يكف إال اليموـ.
الفراغ يعقُبو الشغؿ ،والصحة يعقُبيا َّ

جاء في كتاب "قصر األمؿ" (ص٘ٓٔ)؛ البف أب ي الدنيا عف عبدالواحد عف صفواف قاؿ:
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قدروف عمى ما ال ي ِ
لمثؿ ىذا اليوـ ،إنكـ اليوـ تَ ِ
رحـ ا﵀ امرأ عمؿ ِ
"كنا مع الحسف في جنازة ،فقاؿِ :
قدر
َ
ِ
فاغتنموا الصحة والفراغ ،قبؿ يوـ الفزعة والحساب".
عميو إخوانكـ ىؤالء مف أىؿ القبور،
يقوؿ سعيد بف جبير  -رحمو ا﵀ " :-كؿ يوـ يعيشو المؤمف غنيمة".
الوصية الثانية
ات ِ
فر لؾ ما قد مضى
ؽ ا﵀ فيما بقي مف عمرؾ ُي َغ ْ

قاؿ الفضيؿ بف عياض لرجؿ" :كـ عمرؾ؟ فقاؿ الرجؿ :ستوف سنة ،قاؿ الفضيؿ :إ ًذا أنت منذ ستيف سنة

وشؾ أف تَ ِ
تسير إلى ا﵀ تُ ِ
عرفت
صؿ ،فقاؿ الرجؿَّ :إنا ﵀ وا َّنا إليو راجعوف ،فقاؿ الفضيؿ :يا أخي ،ىؿ
َ

معناه ،قاؿ الرجؿ :نعـ ،عرفت أني ﵀ عبد ،وأني إليو راجع ،فقاؿ الفضيؿ :يا أخيَ ،مف عرؼ أنو ﵀ عبد

ومف عرؼ أنو
ومف عرؼ أنو موقوؼ عرؼ أنو مسؤوؿَ ،
وأنو إليو راجع ،عرؼ أنو موقوؼ بيف يديوَ ،

فمي َّ
عد لمسؤاؿ جو ًابا ،فبكى الرجؿ  ،فقاؿ :يا فضيؿ ،وما الحيمة؟ قاؿ الفضيؿ :يسيرة ،قاؿ الرجؿ :وما
مسؤوؿ ُ
ىي يرحمؾ ا﵀؟ قاؿ الفضيؿ :أف تتقي ا﵀ فيما بقي ،ي ِ
غفر ا﵀ لؾ ما قد مضى وما قد بقي.
َ
َ
يقوؿ أحمد بف عاصـ األنطاكي" :ىذه غنيمة باردة ،أصمح ما بقي مف عمرؾُ ،ي ْغ َفر لؾ ما مضى".

الوصية الثالثة
ِ
حاسب
َحاس ْب نفسؾ قبؿ أف تُ َ

س َما
ُّيا الَّ ِذ َ
آم ُنوا اتَّقُوا المَّ َو َوْلتَ ْنظُ ْر َن ْف ٌ
فمقد أمرنا ا﵀  -عز وجؿ  -بمحاسبة النفس؛ فقاؿ تعالى َ ﴿:يا أَي َ
يف َ
ِ ٍ
َّ
َّ
يأمر المؤمنيف بالتقوى،
ير ِب َما تَ ْع َممُ َ
وف ﴾ [الحشر ،]ٔٛ :فا﵀ تعالى ُ
َّم ْت ل َغد َواتَّقُوا الم َو إِ َّف الم َو َخ ِب ٌ
قَد َ

وي ُحثيـ عمى مداومة طاعتو ،ويدعو َّ
ٍ
مؤمف إلى مراقبة نفسو ،ومراجعة حسناتو وسيئاتو ،عسى أف
كؿ
َ
ِ
حاسب فيو،
َّ
الم ّْ
يوما ُي َ
قصر أف أمامو ً
المحسف مف الطاعات ،ويتدارؾ المسيء ما مضى وفات ،ويعمـ ُ
يتزود ُ
وربِّا ىو مبلقيو ،فيجتيد وي ِجد ويعمؿ ِ
ويكد.
َ
ِ ِ
أتبع نفسو ىواىا َّ
وتمنى
نفسو وعمؿ لما بعد الموت ،والعاجز َمف َ
وقد ُروي في الحديث" :ال َك ّْيس َمف داف َ

عمى ا﵀ األماني"؛ "أخرجو الترمذي ،والحاكـ بسند فيو مقاؿ".

ِ
حاسبواِ ،
وزُنوا أعمالكـ قبؿ أف
أنفسكـ قبؿ أف تُ َ
وكاف عمر بف الخطاب  -رضي ا﵀ عنو  -يقوؿ" :حاسبوا َ

عرضوف ال تخفى منكـ خافية".
تُ َ
وزُنوا ،وتييَّؤوا لمعرض األكبر ،يومئذ تُ َ
صدؽ ،ويقوؿ ليا:
الم ّْ
فالم ّْ
قصر يقؼ مع نفسو وقف َة ْ
فرط ُ
ُ
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ويحؾ يا نفس! تنشغميف بعمارة ُدنياؾ مع كثرة خطاياؾ كأنؾ غير ُمرتَ ِحمة عنيا .أما تنظريف إلى أىؿ

بعيدا؛ فصار أمميـ
بورا ،وبنوا
قبورا ،و َّ
أمموا ً
ً
ثيرا؛ فأصبح ْ
مشيدا؛ فصار بنياىـ ً
جمعيـ ً
القبور ،كيؼ جمعوا ك ً
زور .ويحؾ يا نفس! أما لؾ بيـ ِع ْبرة ،أما لؾ إلييـ نظرة .أتظنيف أنيـ ُدعوا إلى اآلخرة ،وأنت مف
ًا
ِ
سقطت مف
ىدـ عمرؾ منذ أف
المخمَّديف .ويحؾ يا نفس! ىييات ىييات! ساء ما تتوىَّميف.ما أنت إال في ْ

فارة ُم ِ
عرضة
بطف أمؾ .ويحؾ يا نفس! تُعرضيف عف اآلخرة وىى ُمق ِبمة عميؾ ،وتُقبميف عمى الدنيا وىى َّ
ِ
ٍ
غدا ال يبمُغو.
يوما ال
يستكممو ،وكـ مف ّْ
مؤمؿ ً
عنؾ .فكـ مف مستقبؿ ً
أعظـ جيمؾ! أما تعرفيف أف بيف يديؾ الجنة أو النار ،وأنت سائرة إلى أحدىما.
ويحؾ يا نفس ،ما
َ

غدا بالموت
فما لؾ تفرحيف وتمرحيف وبالميو تنشغميف؟! وأنت مطموبة ليذا األمر الجسيـ ،عساؾ اليوـ أو ً

قريبا ،فما لؾ ال تستعديف لمموت ،وىو أقرب
تختطفيف .ويحؾ يا نفس! أراؾ تَريف
الموت ً
َ
بعيدا وا﵀ يراه ً
إليؾ مف ّْ
كؿ قريب ،أما تتدبَّريف؟!
الوصية الرابعة
ِ
األجؿ
يأتيؾ
ُ
بادر باألعماؿ الصالحة قبؿ أف َ
ِ
حب الدنيا م ّْ
متيسر ،فالقمب إذا امتؤل
تعذر ،وانتظار الموت مع االنكباب عمييا غير
صر األمؿ مع ّْ
ّْ
اعمـ أف ق َ
ُ
بأحدىما ،فإنو ال يسع األخرى ،كالدنيا واآلخرة ،والمشرؽ والمغرب ،بقدر ما تقترب مف أحدىما ِ
تبتعد مف
ُ
ِ
صر األمؿ يجعؿ اإلنساف ُي ِ
سارع بحسف العمؿ ،وبيذا يقترب مف اآلخرة ،ويبتَ ِعد عف الدنيا.
األخرى ،فق َ

فقد أخرج اإلماـ مسمـ مف حديث أبي ىريرة  -رضي ا﵀ عنو  -قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو

ِ
وسمـ ِ "" :-
كافرا ،أو يمسي مؤم ًنا
بادروا باألعماؿ فت ًنا
ِ
المظمـ ،يصبح الرجؿ مؤم ًنا ،ويمسي ً
كقطع الميؿ ُ
بع َرض مف الدنيا"".
كافرا ،يبيع دينو َ
ويصبح ً

وأخرج الحاكـ في "المستدرؾ" والبييقي عف ابف عباس  -رضي ا﵀ عنيما  -قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵀  -صمى

ا﵀ عميو وسمـ  -لرجؿ وىو ي ِعظوِ "" :
سقَمؾ،
اغتنـ
َ
خمسا قبؿ خمس؛ شبابؾ قبؿ َى َرمؾ ،وصحتؾ قبؿ َ
ً

شغمؾ ،وحياتؾ قبؿ موتؾ""؛"صحيح الجامع".ٔٓٚٚ :
وغناؾ قبؿ فقرؾ ،وفراغؾ قبؿ ُ
المبادرة المبادرة:

وقاؿ الحسف  -رحمو ا﵀  -في موعظتو" :المبادرة المبادرة؛ فإنما ىي األنفاس ،لو قد ُح ِبست انقطعت
تقربوف بيا إلى ا﵀  -عز وجؿِ ،
رحـ ا﵀ امرأ نظر لنفسو ،وبكى عمى ذنوبو! ثـ قرأ
عنكـ أعمالكـ التي َّ
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ىذه اآلية  ﴿:إِ َّن َما َن ُع ُّد لَ ُي ْـ َعدِّا ﴾ "مريـ ،"ٛٗ :ثـ يبكي ويقوؿ :آخر العدد خروج نفسؾ ،آخر العدد ِفراؽ
أىمؾ ،آخر العدد دخولؾ في قبرؾ"؛ "قصر األمؿ :ص "ٔٓٙ

وعف محمد بف عمي الباقر في قولو تعالى  ﴿:إِ َّنما َن ُع ُّد َل ُيـ َعدِّا ﴾ ،قاؿَّ :
الن َفس؛ "صفة الصفوة"ٜٔ٘/ٖ :
ْ
َ
"قصر األمؿ :ص  "ٕٔٙونُ ِقؿ ىذا القوؿ عف ابف عباس  -رضي ا﵀ عنيما  -كما في "تفسير ابف كثير":
ٖ ، "ٖٔٚ/وكاف حساف بف أبي سناف يقوؿِ :
"بادر انقطاعَ عممؾ؛ فإف الموت إذا جاء انقطَع البرىاف"؛

سمعت مالؾ بف دينار يقوؿ لنفسو" :ويحؾ! بادري قبؿ
"قصر األمؿ :ص ٔٔٔ" .وقاؿ المنذر أبو يحيى:
ُ
أف يأتيؾ األمر! ويحؾ ،بادري قبؿ أف يأتيؾ األمر! ويحؾ بادري قبؿ أف يأتيؾ األمر! قاؿ :فسمعتُو يقوؿ

ذلؾ ستيف مرة"؛ "قصر األمؿ :ص ٘ٓٔ" ،وصدؽ أبو محمد حبيب العجمي حيث قاؿ" :ال تقعدوا فَُّار ًغا؛
فإف الموت يطمُبكـ"؛ "قصر األمؿ :ص ٘ٓٔ"
اضجع ثـ اجعؿ الموت
قاؿ عمر بف عبدالعزيز  -رحمو ا﵀  -ألبي حازـ" :أوصني ،فقاؿ لو أبو حازـ:
َ

عند رأسؾ ،ثـ انظر إلى ما تحب أف يكوف فيؾ الساعة ،ف ُخذ بو اآلف ،وما تكره أف يكوف فيؾ تمؾ الساعة
اعة قريبة".
فدعو اآلف ،فمعؿ تمؾ َّ
الس َ
تنامف الميؿ وال تَقيؿ،
َّ
وكاف أبو معاوية األسود يقوؿ لنفسو" :إف كنت يا أبا معاوية تُريد لنفسؾ الجزيؿ ،فبل
ودع عنؾ كثرة األشغاؿِ ،
بادر ثـ بادر قبؿ نزوؿ ما تُحاذر ،وال تيتـ بأرزاؽ مف تُ َخمّْؼ،
قدّْـ صالِح األعماؿْ ،

فمست أرزاقَيـ تُ َكمَّؼ"؛ "حمية األولياء ،"ٕٕٚ/ٛ :و"صفة الصفوة"ٕٚٔ/ٗ :
َ

وي ِعظيا " :يا نفس ،بادري باألوقات قبؿ انصراميا ،واجتيدي في حراسة ليالي
قاؿ بعضيـ ُي ّْ
وبخ نفسو َ
الحياة وأياميا ،فكأنؾ بالقبور وقد تشقَّقت ،وباألمور وقد تحقَّقت ،وبوجوه المتقيف وقد أَشرقت ،وبرؤوس

اكسو ر ُؤ ِ
قت ،قاؿ  -تعالى وتقدَّس  ﴿ -:وَلو تَرى إِِذ ا ْلم ْج ِرم َ ِ
وس ِي ْـ ِع ْن َد َرّْب ِي ْـ َرَّب َنا
َطر ْ
وف َن ُ ُ
ُ ُ
َ ْ َ
العصاة وقد أ َ
أ َْبصرَنا و ِ
الورعوف فقد ُّ
جدوا ،وأما
صالِ ًحا إِ َّنا ُموِق ُن َ
وف ﴾ "السجدة ، "ٕٔ :يا نفس ،أما َ
سم ْع َنا فَ ْار ِج ْع َنا َن ْع َم ْؿ َ
َْ َ َ
الخائفوف فقد استعدُّوا ،وأما الصالحوف فقد ِ
فرحوا وراحوا ،وأما الواعظوف فقد نصحوا وصاحوا ،العمـ ال
يحصؿ إال َّ
عزمت
جمع إال بالتعب ، .أييا العبد الحريص عمى تخميص نفسو ،إف
َ
بالن َ
صب ،والماؿ ال ُي َ
ىممت فثابر ،واعمـ أنو ال يناؿ ِ
الع َّز والمفاخر إال َمف كاف في الصؼ األوؿ.
فبادر ،واف
َ
ِ
صر األمؿ"؛ البف أبي الدنيا "صٕ "ٜعف أبي زكريا التيمي قاؿ" :بينما
جاء في "حمية األولياء" " "ٜٙ/ٜو"ق َ
سميماف بف عبدالممؾ في المسجد الحراـ إذ أُتي بحجر منقور" فطمَب َمف يقرؤه ،فأُتي بوىب بف منبو ،فقرأه،
أيت قرب ما بقي مف أجمؾ ،لزِىدت في طوؿ أممؾ ،ولرِغبت في الزيادة مف عممؾ،
فإذا فيو" :ابف آدـ لو ر َ
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صؾ ِ
ولقصرت مف حر ِ
َّ
فباف
وح َيمِؾ ،وانما يمقاؾ ً
قدمؾ ،وأسممؾ أىمؾ وحشمؾَ ،
ْ
غدا نومؾ ،لو قد زلت بؾ ُ
الد والنسيب ،فبل أنت إلى دنياؾ عائد ،وال في حسناتؾ زائد ،فاعمؿ ليوـ
منؾ الولد القريب ،ورفضؾ الو ُ
شديدا".
بكاء
ً
القيامة ،يوـ الحسرة والندامة ،فبكى سميماف ً

وباد َر بحسف العمؿ.
أحبتي في ا﵀َ ،مف خاؼ ىجوـ األجؿ قَصر األمؿَ ،

فقد أخرج الترمذي مف حديث أبي ىريرة  -رضي ا﵀ عنو  -قاؿ رسوؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو وسمـ:-

ومف ْأدلَج بمغَ المنزؿ ،أال إف سمعة ا﵀ غالية ،أال إف سمعة ا﵀ الجنة".
" َمف خاؼ أدلج"َ ،
فشمروا عف ساعد ِ
الجد ،وأيقنوا أف الحياة الحقيقية والسعادة األبديَّة ،إنما
أدرؾ الصالحوف خطورةَ األمرَّ ،
ىي حياة األبرار في دار الرحمف؛ حيث جنات النعيـ ،فكاف كؿ ما َيش َغؿ باليـ ويسيطر عمى ِوجدانيـ أف

يب ُذلوا قُصارى جيدىـ؛ ليفوزوا بيذا النعيـ ،وينعموا برؤية وجو ا﵀ الكريـ.

ويصمّْي ،ثـ يغفو إغفاء الطير ،ثـ
فيا ىو ابف عمر  -رضي ا﵀ عنيما " :-كاف يقوـ مف الميؿ فيتوضأ ُ

ار".
ويصمّْي ،ثـ يغفو إغفاء الطير ،ثـ يقوـ ُيصمّْي ،يفعؿ ذلؾ مر ًا
يقوـ فيتوضأ ُ

شديدا ،فقيؿ لو" :لو
اجتيادا
واجتيد الصحابي الجميؿ أبو موسى األشعري  -رضي ا﵀ عنو  -قبؿ موتو
ً
ً
الرفؽ؟ ،فقاؿ :إف الخيؿ إذا أ ِ
فقاربت رأس مجراىا ،أخرجت جميع ما
ُرسمت
أمسكت أو
رفقت بنفسؾ بعض ّْ
ْ
َ
َ

َجمي أقؿ مف ذلؾ! قاؿ :فمـ َيزؿ عمى ذلؾ حتى مات!"؛ "قصر األمؿ :ص ".ٔٓٛ
عندىا ،والذي بقي مف أ َ
أيت الجنة عيا ًنا ما كاف عندي
وكاف أبو مسمـ الخوالني  -رحمو ا﵀  -يقوؿ كما في "صفة الصفوة"" :لو ر ُ
مستزاد ،ولو رأيت النار عيا ًنا ما كاف عندي ُمستزاد ،".وقاؿ أبو حمزة  -رحمو ا﵀  -كما في "تذكرة
غدا ،ما كاف عنده مزيد ٍ
سبح
عمؿ ".وكاف عمير بف ىانئ"ُ :ي ّْ
الحفاظ"" :لو قيؿ لصفواف بف سميـَّ :
اعة ً
الس َ

كؿ يوـ مائة ألؼ تسبيحة".

سبح حتى تسبيحة واحدة في اليوـ ،في حيف أف النبي  -صمى ا﵀ عميو وسمـ
يمر اليوـ وال نُ ّْ
ونحف ربما ُّ
ضيعنا
 -قاؿ فيما يرويو الترمذيَ "":مف قاؿ :سبحاف ا﵀ العظيـ وبحمدهُ ،غ ِرست لو نخمة في الجنة"" ،فكـ َّ

"ختمت القرآف في ىذه الزاوية ثمانية عشر ألؼ
مف نخيؿ؟!  ،وقاؿ أبو بكر بف عياش  -رحمو ا﵀ :-
ُ

ختمة".

وىكذا بادر القوـ بالعمؿ؛ مخافة أف ُيفاجئيـ األجؿ ،فبذلوا النفس والنفيس؛ ألنيـ يعمموف أف ما عند ا﵀

"وجدت بعد موت أبي إسحاؽ الجينياني  -رحمو ا﵀  -رقعة
خير وأبقى ، .قاؿ المبيدي  -رحمو ا﵀ :-
ُ
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تحت حصيرة مكتوبة بخطو :رجؿ وقؼ لو ىاتؼ ،فقاؿ لو :أحسف ِ
أحسف عممؾ ،فقد دنا أجمؾ ،فقاؿ لي
قصر في العمؿ ،أخرج الرقعة فنظر فييا ورجع إلى ِجدّْه".
ولده عبدالرحمف :إنو كاف إذا َّ
شيخا في مسجد الكوفة يقوؿ :أنا في ىذا المسجد منذ ثبلثيف
وقاؿ سفياف الثوري  -رحمو ا﵀ " :-رأيت ً

أنتظر الموت أف ينزؿ بي ،لو أتاني ما أمرتُو بشيء ،وال نييتُو عف شيء ،وال لي عمى ٍ
سنة ِ
أحد شيء ،وال
ألحد عندي شيء!"؛"قصر األمؿ :ص ٔ" ،"ٚواحياء عموـ الديف"ٖٙٙ/ٗ :
تأخير شيء عف شيء
استعددت لمموت منذ ثبلثيف سنة! فمو أتاني ما أحببت
وقاؿ القعقاع بف حكيـ" :لقد
ُ
َ

"؛"قصر األمؿ :ص ٔ" ،"ٚإحياء عموـ الديف".ٖٙٙ/ٗ :

بؿ كانوا ِ
التزود مف الطاعة حتى في آخر لحظات حياتيـ.
يحرصوف عمى ُّ
الجنيد في وقت وفاتو ،وكاف يوـ الجمعة،
يقوؿ أبو محمد الجريري  -رحمو ا﵀ :-
ُ
"كنت واقفًا عمى رأس ُ

أحدا أحوج مني في ىذا
وىو يقرأ القرآف ،فقمت لو :يا أبا القاسـ ،ارفؽ بنفسؾ ،فقاؿ :يا أبا محمد ،رأيت ً
ط َوى صحيفتي".
الوقت؟ ىو ذا تُ ْ

وقاؿ ِبشر بف عبدا﵀ النيشمي" :دخمنا عمى أبي بكر النيشمي وىو في الموت ،وىو يومئ برأسو  -يرفعو

ويضعو  -كأنو يصمّْي ،فقاؿ لو بعض أصحابو :في ِمثؿ ىذه الحاؿ ِ
طي
رحمؾ ا﵀؟ قاؿ :إنني أبادر َّ
ُ
الصحيفة!"؛ "سير أعبلـ النببلء" ،"ٖٖٖ/ٚ :وقصر األمؿ :صٖٔٔ"

لعمير بف الحماـ؛ فقد أخرج اإلماـ مسمـ عف أنس بف مالؾ  -رضي ا﵀
بؿ انظر ليذا الموقؼ الجميؿ ُ

عنو  -قاؿ :إنو في غزوة بدر لما دنا المشركوف قاؿ النبي  -صمى ا﵀ عميو وسمـ "" :-قوموا إلى جنة
الحماـ األنصاري :يا رسوؿ ا﵀ ،جنة عرضيا السموات
عرضيا السموات واألرض""" ،فقاؿ ُعمير بف ُ
واألرض ،قاؿ :نعـ ،فقاؿ عمير :بخ بخ ،فقاؿ رسوؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو وسمـ "" :-ما ي ِ
حممؾ عمى
َ
َ

قولؾ :بخ بخ""  ،قاؿ :ال وا﵀ يا رسوؿ ا﵀ إال رجاء أف أكوف مف أىميا ،قاؿ"" :فإنؾ مف أىميا"" ،فأخرج
ييت حتى آكؿ تمراتي ىذه ،إنيا لحياة طويمة ،فرمى بما
تَمرات مف قرنو ،فجعؿ يأكؿ منيف ،ثـ قاؿ :لئف ح ُ

تؿ"؛ "مسمـ"
كاف معو مف التمر ،ثـ قاتؿ حتى قُ َ
أيضا عف ىذا الموضوع وعف الرقائؽ عمي النت 34ما يمي :
ومما وجدتو ً
تأخير المحاولة ليس في صالحؾ  ،وتأجيؿ جرعة الدواء عف ميعادىا يزيد المرض رسوخا  ،والمقاومة
انييارا  ،والنفس إلفا لما يضرىا  ،وبغضا لما ينفعيا  ،ألف التأخير يمنح الفرصة لمسـ بأف يسري إلى القمب
34
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ّْ
وبتأخرؾ عف تناوؿ الجرعة المقررة مرة
ويتمكف منو  ،والقمب منبع الحياة  ،فينشأ عف ذلؾ أبشع األثر ،
مف بعد مرة ستصؿ حتما إلى الجرعة الحرجة التي لو لـ تتناوليا لمات قمبؾ في الحاؿ  ،وال عزاء في
القموب الغافمة!!
أخي  ..التسويؼ سـ األعماؿ وعدو الكماؿ  ،ومف ترؾ المبادرة اليوـ وارتمى في أحضاف"سوؼ" وقع فريسة
ألسديف عظيميف  :أحدىما تراكـ ظممة المعصية عمى قمبو حتى تصير رينا وطبعا وأقفاال يستحيؿ معيا
الشفاء  ،والثاني أف يباغتو الموت فتضيع فرصة لمنجاة  ،لذا صاح فيؾ الصاحب شرؼ الديف األنصاري:
ِ
بعزـ مف ِ
امض إِلى المعالي ٍ ...
التسويؼ و ِ
السيؼ أمضى
ذباب
دع
َ
ارفض مف أباهُ  ...مف األىميف و ِ
خبلف َرفْضا
وخ ْذ في ّْ
الجد و ْ

أخي المريض:

النصح َم ْحضا
كأس
أصغ لما
ِ
و ِ
ُ
أشرت بو فِإني  ...صحبتُ َؾ منو َ

ال تشغؿ نفسؾ كثيرا بسؤاؿ  :كيؼ حاؿ قمبي اآلف  ،وليكف ىمؾ ىمؾ األوؿ  :ىؿ بدأت رحمة العبلج أـ
ليس بعد  ،فإف ىذا الطريؽ مف مشى فيو خطوة تمقَّفتو أيادي الرحمة اإلليية والعناية الربانية لتوصمو إلى
ألذ نياية وفي سرعة البرؽ.
يا مف اشتكى قمبو ..أوجع األلـ حرقة الندـ  ،ومف راقو طعـ األماني فاتو أسمى المعالي  ،ومف أقمقو خوؼ
اليبلؾ ىجر أرجو وسوؼ وعسى  ،ومف أيقف أف األماني تُ ِ
نقص العقؿ عافت نفسو كؿ تأخير ؛ وعمـ أف
ََ
الي ِرـ.
المرء كمما كبر صعبت عميو المحاولة  ،ذلؾ أنو ليس أشد مف فطاـ الكبير  ،ومف العناء رياضة َ

أخي طالب الشفاء " :إحالتؾ األعماؿ عمى وجود الفراغ مف رعونات النفس" .

ىكذا قاليا ابف عطاء وصدؽ  ،فإف كنت تظف أف الشيطاف سيعطيؾ ميمة لمتوبة  ،أو سيمنحؾ الفرصة
لتمتقط أنفاسؾ  ،أو سيتركؾ فارغا لتراجع نفسؾ وتتعافى  ،فاعمـ أنؾ واىـ  ،فالعجؿ العجؿ  ..والبدار البدار
 ،واذكر أف الكسؿ آفة أعجز المرضى  ،وما بسقت فروع ندـ إال مف بذرة كسؿ  ،ومف َّ
مؿ الحركة ُح ِرـ

تجرع ال ُغصة  ،فخاطب نفسؾ بقولؾ  :إف كاف لؾ في الشفاء نصيب فاآلف واال
البركة  ،ومف أضاع الفرصة َّ

أجؿ أمره إلى الغد لـ يفمح إلى األبد  ،وفي المقابؿ  :ما ح ِرـ ِ
مبادر إال فى النادر ،
فيييات  ،فإف مف َّ
ُ

فييا!! اآلف  ..وفي التو والمحظة  ..ليس األمر شاقا  ..ووا﵀ ما ىي إال سفرة قمب وأنت عمى الفراش ..

دوف أف تفارؽ مكانؾ  ..كؿ المطموب منؾ أف تُش ِيد ربؾ عمى إرادة الشفاء  ،وأف تبرـ العقد معو عمى
شراء العفو  ،وتقطع تذاكر ا لرجوع إليو  ،فإف فعمت  ..فاجعؿ دوف الوفاء بعيدؾ الموت!!
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ِ
بنيضة
وشمر عف الساؽ اجتيادا
وسر عف قريب واستجب واجتنب"غدا " ّْ
وكف صارما كالسيؼ فالموت في"عسى" واياؾ"ميبل" فيي أخطر ِ
عمػػة

َّ
تج ْد خيرا فالنفس إف ج ْد َت جد ِ
تج ْػد * ِ
َّت
َ
ُ
وجػذ بسػيؼ العزـ( سوؼ )فإف ُ
ُ
كـ عمرؾ اآلف؟!
وفي ضوء نشاطؾ أو كسمؾ  ،ومبادرتؾ أو تقاعسؾ  ،وانتباىتؾ أو غفمتؾ تستطيع أف تحدّْد عمرؾ
الحقيقي اليوـ  ،وأعني بذلؾ عمرؾ المحسوب بميزاف اإليماف ال بذاكرة األياـ  ،وبحساب الكراـ البررة ال
بسجبلت موظَّؼ الحي الذي تسكنو  ،وىو ما قاؿ بو ابف القيـ :
محسوبا في حياتو واف عاش عيش
"فما كاف مف وقتو ﵀ وبا﵀ فيو حياتو وعمره  ،وغير ذلؾ ليس
ً

البيائـ  ،فإذا قطع وقتو في الغفمة والسيو واألماني الباطمة  ،وكاف خير ما قطعو بو النوـ والبطالة  ،فموت
ىذا خير لو مف حياتو  ،واذا كاف العبد  -وىو في الصبلة  -ليس لو مف صبلتو إال ما عقؿ منيا  ،فميس
لو مف عمره إال ما كاف فيو با﵀ و﵀" .
تزوجت البطالة بالتواني * فأولدىا غبلما مع غبلمة
ّ
ـوه بفقـر * وأما البنت س َّم ْوها ندامة
فأـا االبن س َّم ْ

وفيما يمي خطبة قصيرة عف الموت مف موقع األلوكة

ٖ٘

:

ا﵀! ح ِديثَُنا ا ْليوـ ع ْف ساع ٍة وَل ْح َ ٍ ِ ٍ
اد ِ
اء أ َْـ
ا ْل ُخ ْ
س َي ُم ُّر ِب َيا ُك ّّؿ ِم َّناَ ،
ط َب ُة ْاألُوَلى ِ :ع َب َ
َ
ش َ
ظة َحاس َمة َال تَتَ َك َّرُرَ ،
َْ َ َ َ َ َ
أَبى! إِ َّنيا ساع ُة ا ْلػمو ِت! و ِاال ْن ِتقَا ُؿ ِم َف ا ْلحي ِ
اؿ ا﵀ُ َ -ج َّؿ ِفي ُع َبلهُ ُ ﴿ -:ك ُّؿ َن ْف ٍ
اة ُّ
س
الد ْن َيا إِلَى ْاآل ِخ َرِة ،قَ َ
ََ
َ َ َ
َ
َْ َ

ت ِن َي َاي ُة ُك ّْؿ َم ْخمُو ٍ
ؽ:
َذ ِائقَ ُة ا ْل َم ْو ِت ﴾"آؿ عمراف"ٔٛ٘ :؛ فَا ْل َم ْو ُ

ٍ
وؿ
اء َم ْح ُم ُ
س َبل َمتُ ُو *** َي ْو ًما َعمَى آلَة َح ْد َب َ
ُك ُّؿ ْاب ِف أُْنثَى َوِا ْف طَالَ ْت َ
ِ
ِِ
فَساع ُة ا ْلمو ِت ،ساع ٌة َال ي ِ
اع ٍة،
اف  -أ ْ
َح ٌد َ -ك ِائ ًنا َم ْف َك َ
س َ
ستَطيعُ أ َ
َ َ
َْ
َ َ َْ
َف ُي َؤ ّْخ َرَىا َع ْف َن ْفسو ،أ َْو َغ ْي ِرِهَ ،ولَ ْو ل َ
وف تَو ِ
اؿ ا﵀  ﴿:فَ َبل ي ِ
حتَّى يتَ َدار َؾ ما فَاتَ ُو ،ويص ّْحح ِم ْف أَو َ ِ ِ
وف ﴾
ص َي ًة َوَال إَِلى أ ْ
َى ِم ِي ْـ َي ْر ِج ُع َ
َُ َ َ
يع َ ْ
َْ
ْ
ستَط ُ
ضاعو ،قَ َ ُ
َ َ َ َ
ام ِيـ ِفي معتَرِؾ ا ْلحي ِ
"يس"٘ٓ :؛ فَ ِيي تَأْ ُخ ُذ ُىـ ب ْغتَ ًة و ُىـ ِفي ِج َدالِػ ِيـ و ِخ ِ
وف لَ َيا
اةَ ،ال َيتََوقَّ ُعوَن َياَ ،وَال َي ْح ِس ُب َ
ََ
ْ َ َ
ُْ َ
ص ْ
ْ َ َ ْ
َ
َف ي ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
َف َي ْر ِج َع إِلَى
وص َي لِ َػم ْف َب ْع َدهَُ ،وَال أ ْ
س ًابا ،فَِإ َذا ىُ ْـ ُم ْنتَ ُي َ
وفُ ،ك ّّؿ َع َمى َحالو الَّتي ُى َو َعمَ ْي َياَ ،ال َي ْمم ُؾ أ ْ ُ
حَ
يو مصالِ ِ
ِ ِ
ِ
أ ِْ ِ
ػح ِو َوِا ْن َق ِاذ َن ْف ِس ِو.
َىموَ ،ف ُيوصي ِي ْـ ِب َما ف َ َ
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ش َغمَتْ ُي ُـ ُّ
س ِعفُ ُي ُـ
يف َغ َفمُوا َع ِف ا ْل َم ْو ِتَ ،و َ
َو َى َذا إِ ْن َذ ٌار ِأل ْ
اجأَىُ ُـ ا ْل َم ْو ُ
َى ِؿ ا ْل َغ ْفمَ ِة الَّ ِذ َ
الد ْن َيا َع ْف تَ َذ ُّك ِرِه ،فَفَ َ
ت؛ َف َبل ُي ْ
َف ي ِ ِ
ِ
ِ
ْت لِي ِ
َح َد َي ْع َم ُـ َم ْو ِع َد َر ِحيمِ ِو ِم َف
ص َبل ُح ُو؛ فَا ْل َم ْو ُ
َح ٌد؛ فَ َبل أ َ
ستَ ْبط َئ ُو م َّنا أ َ
ت َال َي ْن َبغي أ ْ َ ْ
صم َح َما ُي ْمك ُف إِ ْ
ا ْل َوق ُ ُ ْ
اؾ َ ٍ
الد ْنيا ،ولَيس لَ ُو بع َد ا ْلمو ِت ِم ْف عم ٍؿ وَال تَوب ٍة وَال اس ِت ْدر ِ
ض ٍع.
ص ِح ِ
يح َو ْ
ش ْيء َوَال تَ ْ
َْ َْ
ُّ َ َ ْ َ
ََ َ َْ َ ْ َ
ِ
ت َال يستَ ِطيع ا ْلو ِ
سبح َ ِ
اف طَ ِو ٍ
اج إِلَى َزَم ٍ
يؿ
َف َيتَ َكمَّ َـ ِب َكمِ َم ٍة ،فَ َك ْي َ
اح ُد ِم َّنا أ ْ
ؼ إِلَى ف ْع ٍؿ َي ْحتَ ُ
ُْ َ
اف ا﵀ !إِ َذا َن َز َؿ ا ْل َم ْو ُ َ ْ ُ َ
صي ِة ِم ْف بي ِف س ِائ ِر ا ْل َكمِم ِ
ِ
اجب ِ
ِ
ِ
اخ ِت َي ِ
َى ّْـ
ات َوَرّْد ا ْل َػمظَالِ ِػـَ ،و ْ
اتَ ،ي ُد ُّؿ َعمَى أ ََّنوُ َال قُ ْد َرةَ لَوُ َعمَى أ َ
ار التَّ ْو َ
م ْف أ ََداء ا ْل َو ِ َ
َْ َ
َ
س والتَّ ْن ِكير ِفي التَّو ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ص َي ِة ِلمتَّ ْع ِم ِيـ؛ َف َبل َي ْق ِد ُر َع َمى
ا ْل َكم َمات؛ فَِإ َّف ا ْل َح َ
ْ
َم ُّ َ
َ
اج َة في َوقْت ا ْل َػم ْوت إ َلى التَّ ْوص َية أ َ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ ٍ
اج ُز َع ْن َيا َع ِ
شارِة ،فَا ْل َع ِ
ص ُؿ ِب ِْ
اؿ
يرٍةَ ،وأل َّ
اجٌز َع ْف َغ ْي ِرَىا ،قَ َ
َف التَّ ْوص َي َة قَ ْد تَ ْح ُ
اإل َ َ
تَ ْوص َية َماَ ،ولَو َكا َنت ِب َكم َمة َيس َ

َّة ا ْلحاج ِة إِلَى التَّو ِ
وف ﴾ ،بي ٌ ِ ِ ِ
وؿ إَِلى
ص َي ِة؛ ِأل َّ
ص َ
 تَ َعالَى َ ﴿ -:والَ إِلَى أ َْىمِ ِي ْـ َي ْر ِج ُع َ
اف لشد َ َ
ََ
ْ
َف َم ْف َي ْر ُجو ا ْل ُو ُ
الشد ِ
َّة لِع َدِـ ا ْلحاج ِة إَِليياَ ،فِإ َذا َلـ ي ِ
ِ ِ
ِ
أ ِْ ِ
اج ِة َد َّؿ َع َمى َغ َاي ِة ّْ
َّة.
ستَط ْع َم َع ا ْل َح َ
ْ َ ْ
َ َ َْ
َىمو َق ْد ُي ْمس ُؾ َع ِف ا ْل َوصي َ
َعم ُؿ ِ ِ
اؿ َر ّْب ْار ِج ُع ِ
ت َك َّبل إِ َّن َيا
ت َق َ
َو َق َ
يما تََرْك ُ
َح َد ُى ُـ ا ْل َم ْو ُ
اء أ َ
وف * َل َعمّْي أ ْ َ َ
اؿ  -تَ َعا َلى َ ﴿ -:حتَّى إِ َذا َج َ
صال ًحا ف َ
الر ْج َع ِة ِفي ْاآل َي ِة
س َؤا ُؿ َّ
َكمِ َم ٌة ُى َو قَ ِائمُ َيا َو ِم ْف َوَر ِائ ِي ْـ َب ْرَز ٌخ إَِلى َي ْوِـ ُي ْب َعثُ َ
وف ﴾ "المؤمنوفَ ،"ٔٓٓ ،ٜٜ :ف ُ
اصا ِبا ْل َك ِ
اف ِرَ ،ب ْؿ َي ُع ُّـ ُك َّؿ مفَ ّْرطّٔ ،فَ ُي ْخ ِبر ا﵀  -تَ َعالَى َ -ع ْف َح ِ
يف
س َخ ِّ
ض َرهُ ا ْل َم ْو ُ
تِ ،م َف ا ْل ُمفَ ّْر ِط َ
اؿ َم ْف َح َ
لَ ْي َ
ُ ُ
ُ
ش ِ
يف ،أ ََّن ُو َي ْن َدـ ِفي ِت ْم َؾ ا ْل َح ِ
الر ْج َع َة إَِلى ُّ
الد ْن َياَ ،ال ِلمتَّ َمتُّ ِع
َع َم ِال ِو َف َي ْ
ب َّ
اؿ ،إِ َذا َأرَى َمآ َل ُوَ ،و َ
الظَّالِ ِم َ
اى َد قُ ْب َح أ ْ
طمُ ُ
ُ
َعم ُؿ ِ ِ
ِب َم َّذ ِاتيا واق ِْتطَ ِ
يما تََرْك ُت ﴾"المؤمنوف:
ش َي َو ِات َيا َوِا َّن َما َذلِ َؾ َك َما قَ َ
اؼ َ
اؿ  -تَ َعا َلى َ ﴿ -:ل َع ّْمي أ ْ َ َ
َ َ
صال ًحا ف َ
ِ
طُ ِ
وف،
ٓٓٔ" َوفَ َّر ْ
َي :فَ َبل َر ْج َع َة َل ُو َوَال إِ ْم َي َ
ضى ا﵀ُ أ ََّن ُي ْـ إِلَ ْي َيا َال ُي ْر َج ُع َ
اؿ ،فَقَ ْد قَ َ
ت في َج ْن ِب ا﵀ َ ﴿.ك َّبل ﴾ ،أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َيُ :م َج َّرُد َق ْو ٍؿ ِب ّْ
س ِ
ع إَِلى ُّ
افَ ،ال
ييا ُّ
الر ُجو َ
الد ْن َياَ ﴿ ،كم َم ٌة ُى َو َقائمُ َيا ﴾ ،أ ْ
﴿ إِ َّن َيا ﴾ ،أ ْ
الم َ
َيَ :م َقا َلتُ ُو َّالتي تَ َم َّنى ف َ
سرةَ َو َّ
يد َ ِ َّ
الن َد َـ.
ُي ِف ُ
صاح َب ُو إِال ا ْل َح ْ َ
َيَ :ح ِ
اجٌز َب ْي َف ُّ
الد ْن َيا َو ْاآل ِخ َرِةَ ،وِفي َى َذا
﴿ َو ِم ْف َوَر ِائ ِي ْـ َب ْرَز ٌخ إَِلى َي ْوِـ ُي ْب َعثُ َ
وف ﴾ "المؤمنوف ،"ٔٓٓ :أ ْ
وف ،ويع َّذب ا ْلعاص َ ِ ِ ِ
ِ
اس ِت ْق َر ِارِى ْـ ِفي قُ ُب ِ
وف،
ورِى ْـ إِلَى َي ْوِـ ُي ْب َعثُ َ
َ
وف ،م ِف ْابت َداء َم ْوِت ِي ْـ َو ْ
يع َ َ ُ َ ُ َ ُ
الب ْرَز ِخَ ،يتََن َّع ُـ ا ْل ُمط ُ

ُى َبتَ ُو.
َف ْم َي ُع ُّدوا لَوُ ُعدَّتَوَُ ،وْل َيأْ ُخ ُذوا لَوُ أ ْ
َف َف ّْكر يا ع ْب َد ِ
َعم ِ
اؿ
ا﵀ ! ِفي َى ِذ ِه َّ
ش ْي َوِت َؾ َو َم َح ّْاب َؾَ ،وا ْن َق َ
يؿ َب ْي َن َؾ َوَب ْي َف َ
اع ِةَ ،و َق ْد ِح َ
الس َ
ْ َ َ
ط َع ْت َع ْن َؾ فُ ْر َ
ص ُة ْاأل ْ َ
الصالِ َح ِةَ ،و َى َج َم ْت َع َم ْي َؾ َّ
طِ
اد ْي َت ِع ْند َذلِ َؾ َن ِاد ًما َ ﴿:ر ّْب
َّ
َخ َ
الش َد ِائ ُد ا ْل ِع َ
اـَ ،و َوقَ ْع َت ِفي ْاأل ْ
س ِاـ ،فَ َن َ
ار ا ْل ِج َ
ظُ

ط ساع ًة و ِ
َعم ُؿ ِ ِ
ْار ِج ُع ِ
اح َدةً
يما تََرْك ُت ﴾ "المؤمنوفَ "ٔٓٓ ،ٜٜ :فمَ ْـ ُي َج ْب ِن َد ُ
اؤ َؾَ ،ولَ ْـ تُ ْع َ َ َ َ
وف * لَ َعمّْي أ ْ َ َ
صال ًحا ف َ
ض ِ
تَتُوب ِفييا إِلَى ا﵀  -تَعالَى  -وتَستَر ِ
يو.
َ
ُ َ
َ ْ ْ
ُ
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وف ﴾ عمَى بالِ َؾ طَالَما أ ََّن َؾ عمَى قَي ِد ا ْلحي ِ
وْلي ُك ْف يا عب َد ِ
ا﵀ ! َى َذا ّْ
اء ﴿ َر ّْب ْار ِج ُع ِ
اة؛ َال تَ ْغ َف ْؿ َع ْن ُو أ ََب ًدا؛
َ َ َ َْ
ْ ََ
َ
َ َ
الن َد ُ
َ
ص َم ْت ِبعو ِف ِ
شر ا ْل َق ْمب أَح َد َث ِف ِ
ِ َّ ِ
ا﵀ -تَ َعا َلى  -التَّ ْق َوىَ ،وا ْن َخ َم َع ا ْل َع ْب ُد ِم َف
يدا؛ َف َح َّ
يو َخ ْوفًا َ
ش ِد ً
َ ْ
َْ
فَإن ُو إ َذا َبا َ َ
ادر ِب َّ ِ ِ
ِ
َج ِؿ.
اع َة ْاأل َ
س َ
الصال َحات َ
ا ْل َم َعاصيَ ،وَب َ َ
اؿ  -تَعالَى  ﴿ -:ولَ ْف ي َؤ ّْخر المَّ ُو َن ْفسا إِ َذا جاء أَجمُيا ﴾ "المنافقوف ،"ٔٔ :فَ ْاآلجا ُؿ َال مج َ ِ
ييا
َوقَ َ
ََ
َ
اؿ ف َ
َ َ َ َ
ً
َ
َ ُ َ
ِ
َّدةٌ موقُوتَةٌ ،فَ ُك ُّؿ َغ ِ
ِ ِ ِ
ضِ
َف
سأ ُ
َؿ أ ْ
اف ٍؿ َو ُمفَ ّْر ٍط َي ْن َد ُـ ِع ْن َد ِاال ْح ِت َ
ارَ ،ن َد ًما َال ُي ْجديَ ،وَي ْ
ومةٌُ ،م َحد َ َ ْ
لمتَّأْجيؿ؛ فَ ِي َي َم ْحتُ َ
شي ٍء ي ِس ٍ ِ
طَ ِ
افَ ،وأَتَى َما أَتَى َو ُك ّّؿ
ُي َ
ات َى ْي َي َ
ستَ ْد ِر َؾ َما فَاتَ ُوَ ،وَل ِك ْف َى ْي َي َ
اف َما َك َ
ات! َو َك َ
اؿ في ُع ُم ِرِهَ ،وَل ْو ِب َ ْ َ
ير؛ ل َي ْ

ِ
يط ِو ،ومحتَ ِ
ِبحس ِب تَ ْف ِر ِ
ؽ َقمَقًا َال
وص ُ
يؽ إِفَاقَ ًة َوَي ْنتَِب ُو ا ْن ِت َب ً
ؼَ ،وَي ْقمَ ُ
ضٌر َي ِف ُ
َُْ
اىا َال ُي ْد ِرُك ُو َم ْف َح ْولَ ُو ،ا ْنت َباهٌ َال ُي َ
َ َ
ِ
ٍ
ِ
ِِ
ص َّو ُرَ ،وَيتَمَ َّي ُ
س َرةً َعمَى َزَمنو ا ْل َماضيَ ،وَيتَ َم َّنى لَ ْو تُِر َؾ َك ْي َيتَ َد َار َؾ َما فَاتَ ُو ِبِإ ْع َبل ِف تَ ْوَبة ،لَ َعمَّ َيا تُْنق ُذهُ
ؼ َح ْ
ُيتَ َ
ات! َل َق ْد َف َّر َ ِ
و ِم ْف ع َذ ِ ِ
اى َؿ ِفي َفتَْرِة َّ
َف
الزْر ِعَ ،م َع أ َّ
س َ
ات َى ْي َي َ
ص ُوَ ،وَل ِك ْف َى ْي َي َ
َ
ط في َزَم ِف ا ْل َع َم ِؿَ ،وتَ َ
اب ا﵀ تُ َخمّْ ُ
َ
ضو َ ِ
الن ِذير قَ ْد جاءه والتَّح ِذير قَ ْد وص َؿ إَِلى م ِ ِ ِ ِ
يؼ َوالتَّأ ِ
َّ
يس،
يؿ َوطُ َ
ْج َ
س ِو َ
َم ِؿ َوا ْل ُخ ُ
سامعوَ ،وَلك َّف التَّ ْ
ع َِإل ْبم َ
َ َ
َ َ
وؿ ْاأل َ
َ َُ َ ْ َ
َ
ِ
الر ْج َع ِة!
س ْر َع ِة ْاأل َْوَب ِة َو َّ
َح َ
اؿ َب ْي َن ُو َوَب ْي َف التَّ ْوَبة َو ُ
اف ع ِ
ِ
ِ
طمُ ٍ
ص ٍ
وب ،فَطَالَ َػما َن ْعمَ ُـ
اف َي ِت ِو ِت ْم َؾ َّ
اؿ ُك َّؿ َم ْ
استَ ْ
ودَ ،وَن َ
الس َ
ش َع َر ا ْل َعاق ُؿ َو ُى َو في أ ََو ِ َ
َولَ ِو ْ
ص َؿ ُك ُّؿ َم ْق ُ
اعةَ ،لَ َح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف س َن ْن َدـ ع َمى ما َف َّر ْ ِ
ستَ ِع ُّد َل ُو
س َنتَ َح َّ
س َر َع َمى ُذ ُنوِب َنا؛ َفم َما َذا َال ُن َباد ُر َق ْب َؿ ا ْل َف َوات؟ َوَن ْ
ط َنا في َج ْن ِب ا﵀َ ،وأ ََّن َنا َ
أْ َ َ َ َ
ِ
اد.
س ِت ْع َد َ
َغ َاي َة اال ْ
س ْف َخ ِات َمتََنا َوتََوفَّ َنا َوأَ ْن َت َر ٍ
وف،
مي َّـ ُرَّد َنا إَِل ْي َؾ َردِّا َج ِم ً
اض َع َّنا َغ ْي َر َغ ْ
س َم ُع َ
ض َب َ
مي َّـ أ ْ
يبل .أَقُو ُؿ َما تَ ْ
اف ،الَّ ُ
َح َ
الَّ ُ
وأَستَ ْغ ِفر ا﵀ ا ْلعمِ َّي ا ْلع ِظيـ لِي ولَ ُكـ ِم ْف ُك ّْؿ َذ ْن ٍب؛ فَاستَ ْغ ِفروهُ إِ َّن ُو ُىو ا ْل َغفُور َّ ِ
يـ.
َ
َ ْ ُ َ َ
ُ
ْ ُ
َ ْ
الرح ُ
َ َ
َّ ِ
َف َنستَ ِع َّد لِ ْممو ِت َح َّ ِ
يؽ ِم ْف
ا ْل ُخ ْ
ص َحى ِم ْف َى ِذ ِه ا ْل َغ ْفمَ ِة َوَن ِف ُ
س ِت ْع َد ِادَ ،وأ ْ
َف َن ْ
ؽ اال ْ
َْ
ط َب ُة الثان َي ُة  :عباد ا﵀! َعمَ ْي َنا أ ْ ْ
َى ِذ ِه ا ْل َغ ْفوِة ،و َق ْد َنبَّي َنا ا﵀ ِب َقوِل ِو  ﴿:اقْتَرب ِل َّمن ِ ِ
وف ﴾ "األنبياء،"ٔ :
ض َ
اب ُي ْـ َو ُى ْـ ِفي َغ ْف َم ٍة ُم ْع ِر ُ
سُ
ََ
ُ ْ
اس ح َ
َ
َ َ
فَ ْاآلي ُ ِ
ييا َّ
اب ا ْل َم ْو ِت َو ُر ْؤَي ِة ا ْل َع َذ ِ
س َرةُ ِم َف الظَّالِِـ ِع ْن َد اق ِْت َر ِ
اب تَتَ َاب َع ْت ِفي ا ْلقُ ْر ِ
اؿ -
آفَ ،ك َما قَ َ
َ
النذ ُْر َوا ْل َح ْ
ات ف َ
ِ
س ِب ٍ
يؿ ﴾ "الشورى ،"ٗٗ :فَ َيا لَ ُو ِم ْف
اب َيقُولُ َ
تَ َعالَى َ ﴿ -:وتََرى الظَّالِ ِم َ
يف لَ َّما َأر َُوا ا ْل َع َذ َ
وف َى ْؿ إِلَى َم َرّٔد م ْف َ
الن َدِـ ا ْلع ِظ ِيـ ،وا ْلح ْز ِف َّال ِذي َال ي َ ِ ِ
ور َّ
يعِ ،بظُ ُي ِ
ؼَ ،يا
ش ِن ٍ
ظ ٍر َف ِظ ٍ
َم ْأرًى َو َم ْن َ
ص ْع ٍب َ
س َم َ
ُ
َ ُ
ضاىيو ُح ْز ٌف َع َمى َما َ
َ
يع َو َ
ِ
س ِب ٍ
ير ا ْلقُ ْر ِ
ظِـ تَ ْع ِب ِ
ط ِري ِ
ؽ أ َْو ِحي َم ٍة َحتَّى َن ْر ِج َع إَِلى
َيَ :ى ْؿ َل َنا ِم ْف َ
لِ ِع َ
آف َ ﴿:يقُولُ َ
يؿ ﴾ ،أ ْ
وف َى ْؿ إَِلى َم َرّٔد م ْف َ
ِ
ُّ ِ
َج َارَنا ا﵀ُ َوِايَّا ُك ْـ ِم ْف َذ ِل َؾ.
ب ُم َح ٌ
َف َيتَ َحقَّ َ
اؿ أ ْ
ؽ أَ
الد ْن َيا ل َن ْع َم َؿ َغ ْي َر الَّذي ُك َّنا َن ْع َم ُؿ طَمَ ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
اظرْي َؾ َّ
ب؛
ستََر َ
سمِ ُـ  -التَّفَ ُّك َر ِفي ا ْل َم ْو ِتَ ،و ْ
اىا َع َيا ًنا َي ْن َخمعُ م ْن َيا ا ْل َق ْم ُ
ُّيا ا ْل ُم ْ
الن َارَ ،و َ
فَأَد ْـ  -أَي َ
اج َع ْؿ تَ ْح َت َن َ
ؽ َال ِمري َة ِف ِ
َف ُيفَ ِ
موقف ِبا ْل َي ْوِـ ْاآل ِخ ِرَ ،وتَ َعمَ ُـ أ ََّن ُو َح ّّ
اج َئ َؾ َى ْو ُؿ ا ْل َم ْو ِت
ُّيا ا ْل ُم ْؤ ِم ُف -
يو ،فَتََيقَّ ْ
ظ قَ ْب َؿ أ ْ
ٌ
َْ
فَأَ ْن َت  -أَي َ
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ِ
وس ْكرتُ ُو ،ويح ُّؿ ِب َؾ أَلَـ ا ْلفَو ِت وحسرتُ ُو ،وتُ َ ِ
ٍ ِ
اؾ ِم َف
يرةً أ َْو ُم ْ
ظمِ َمةً ،إِ َّف ىُ َن َ
َ َ َ ََ ُ
ُ ْ َ َ َْ َ
وضعُ في ُح ْف َرة ،إ َّما أف تكوف ُمن َ
اؾ ورّْبي ِم ْف تَ ْم ِب ِ ِ
َّ
الن ِ
اس َم ْف َال ُي ِح ُّب ِذ ْك َر ا ْل َم ْو ِت َوَال ِذ ْك َر ا ْلقُ ُب ِ
يش ِفي َغ ْف َم ٍة؛ لِ َذا:
يسَ ،حتَّى َي ِع َ
يس إِ ْبم َ
ورَ ،وَذ َ َ َ
وىا؛ فَِإ َّنيا تُ َذ ّْكر ِ
الرسوؿ  -صمَّى ا﵀ عمَيو ِ -في الح ِديث َّ ِ
اآلخ َرةَ»؛ َف َبل َي ْع َبثَ َّف ِب َؾ
ور َ
ُ َ ْ
َ
َ
َ
َيقُوؿ َّ ُ
ُ
الصحيح« :فَ ُز ُ
َّ
س َؾَ ،وَال تَغُ َّ
َف
ض الطَّ ْر َ
َف تَأ ِْت َي ُو ِش ْئ َت أ َْـ أَِب ْي َت؛ فَ َبل تَ ْخ َد ْ
ؼ َع ْف َح ِقيقَ ِة َال ُب َّد أ ْ
اف ،فَا ْلقَ ْب ُر َال ُب َّد أ ْ
الش ْيطَ ُ
ع َن ْف َ
تَ ُك َ ِ
س َف ا﵀ُ َخ ِات َمتََنا.
اـ َع ْي َن ْي َؾ - .أ ْ
َح َ
وف َماث َم ًة أ َ
َم َ

وفيما يمي خطبة بعنواف حسف الظف با﵀

ٖٙ

:

الحمد ﵀ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيو ،والصبلة والسبلـ عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو ومف استف
بسنتو إلى يوـ الديف ،أما بعد؛
فإف مف العبادات القمبيَّة التي ندب إلييا ديننا :حسف الظف با﵀ ،فما ىو حسف الظف؟ وماذا فيو مف فضؿ؟
َّ
وما مواطنو؟ وماذا يحمؿ عميو؟ وما الفرؽ بينو وبيف الغرور؟ أسئمة ستكوف اإلجابات عنيا مادةَ ىذه
المقالة بمشيئة ا﵀.
معنى حسف الظف -توقُّع الجميؿ مف ا﵀ تعالى.
الترغيب في حسف الظف با﵀
أف رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ
ُحسف الظف با﵀ مف حسف العبادة -فعف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو َّ ،
قاؿ « :إف حسف الظف با﵀ تعالى مف حسف العبادة» رواه أبو داود والترمذي.

مف أحسف ظنو با﵀ آتاه ا﵀ إياه -ثبت عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو أنو قاؿ :قاؿ النبي صمى ا﵀ عميو
وسمـ « :يقوؿ ا﵀ تعالى :أنا عند ظف عبدي بي» متفؽ عميو .وفي المسند عنو رضي ا﵀ عنو  ،عف
إف ظف بي خيراً فمو ،واف ظف
النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ« :إف ا﵀ عز وجؿ قاؿ :أنا عند ظف عبدي بيْ ،
شراً فمو».
والمعنى" :أعاممُو عمى حسب ظنو بي ،وأفعؿ بو ما يتوقعو مني مف خير أو شر"
عبد مؤمف شيئاً خيراً مف حسف
غيره ما أُعطي ٌ
وقاؿ عبد ا﵀ بف مسعود رضي ا﵀ عنو " :والذي ال إلو ُ
الظف با﵀ عز وجؿ ،والذي ال إلو غيره ال يحسف عبد با﵀ عز وجؿ الظف إال أعطاه ا﵀ عز وجؿ َّ
ظنو؛ ذلؾ
الخير في يده» رواه ابف أبي الدنيا في حسف الظف.
بأف
َّ
َ
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قاؿ سيؿ القطعي رحمو ا﵀ :رأيت مالؾ بف دينار رحمو ا﵀ في منامي ،فقمت :يا أبا يحيى ليت شعري ،ماذا
قدمت بو عمى ا﵀ عز وجؿ؟ قاؿ :قدمت بذنوب كثيرة ،فمحاىا عني حسف الظف با﵀ رواه ابف أبي الدنيا
في حسف الظف.
مواطف حسف الظف با﵀
ينبغي لممؤمف أف يحسف ظنو با﵀ في كؿ موطف وحاؿ ،فإنما نحف با﵀ ،وال حوؿ وال قوة لنا إال بو ،ومف
ٍ
ىبلؾ ينتظره؟!
أي
أشقى ممف وكمو ا﵀ إلى نفسو؟ و ُّ
ويتأكد حسف الظف با﵀ في مواطف ،منيا:
عند الموت
فعف جابر رضي ا﵀ عنو قاؿ :سمعت رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ قبؿ موتو بثبلثة أياـ يقوؿ « :ال
يموتَ َّف أحدكـ إال وىو يحسف الظف با﵀ عز وجؿ» رواه مسمـ.

ِ
الج َرشي في مرضو الذي مات فيو ،فسمـ عميو وجمس .فأخذ أبو
األسقَع عمى أبي األسود ُ
ودخؿ واثمَ ُة بف ْ
األسود يميف واثمة ،فمسح بيا عمى عينيو ووجيو ،فقاؿ لو واثمة :واحدةٌ أسألؾ عنيا.

قاؿ :وما ىي؟
قاؿ :كيؼ ظنؾ بربؾ؟
فأومأ أبو األسود برأسو ،أي حسف.
فقاؿ واثمة :أبشر؛ فإني سمعت رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ يقوؿ« :قاؿ ا﵀ عز وجؿ :أنا عند ظف
عبدي بي ،فميظف بي ما شاء» رواه أحمد.
أف النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ دخؿ عمى شاب وىو في الموت ،فقاؿ« :كيؼ
وعف أنس رضي ا﵀ عنو َّ
تَ ِج ُد َؾ»؟ قاؿ :وا﵀ يا رسوؿ ا﵀ إني أرجو ا﵀ ،واني أخاؼ ذنوبي .فقاؿ رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ:
وآمنو مما يخاؼ» رواه الترمذي.
«ال يجتمعاف في قمب عبد في مثؿ ىذا الموطف إال أعطاه ا﵀ ما يرجو َ

وفي كتاب المحتضريف البف أبي الدنيا ،قاؿ حاتـ بف سميماف :دخمنا عمى عبد العزيز بف سميماف وىو يجود

بنفسو  ،فقمت :كيؼ تجدؾ؟ قاؿ :أجدني أموت .فقاؿ لو بعض إخوانو :عمى أية حاؿ رحمؾ ا﵀؟ فبكى ،ثـ
قاؿ :ما نعوؿ إال عمى حسف الظف با﵀ .قاؿ :فما خرجنا مف عنده حتى مات.
عند الشدائد والكرب
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فإف الثبلثة الذيف تخمَّفوا عف رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ في تبوؾ لـ ُيكشؼ عنيـ مابيـ مف كرب
َّ
الن ِب ّْي َوا ْلم َي ِ
اب ا﵀ َع َمى َّ
صِ
يف
ار َّال ِذ َ
اج ِر َ
وضيؽ إال بعدما أحسنوا الظف بربيـ ،قاؿ تعالىَ " :ل َق ْد تَ َ
يف َو ْاألَ ْن َ
ُ
ؽ ِم ْنيـ ثَُّـ تَاب عمَي ِيـ إِ َّن ُو ِب ِيـ رء ٌ ِ
اتَّبعوه ِفي س ِ
يـ ()ٔٔٚ
س َرِة ِم ْف َب ْع ِد َما َك َ
َُ ُ
اد َي ِزيغُ قُمُ ُ
َ َ
اعة ا ْل ُع ْ
ْ َُ
َ َ ْ ْ
وب فَ ِري ٍ ُ ْ
وؼ َرح ٌ

َف َال َم ْم َج أَ
س ُي ْـ َو َ
ظ ُّنوا أ ْ
ضاقَ ْت َعمَ ْي ِي ُـ ْاأل َْر ُ
ض ِب َما َر ُح َب ْت َو َ
يف ُخمّْفُوا َحتَّى إِ َذا َ
َو َعمَى الثََّبل ثَ ِة الَّ ِذ َ
ضاقَ ْت َعمَ ْي ِي ْـ أَ ْنفُ ُ
ِم َف المَّ ِو إَِّال إَِلي ِو ثَُّـ تَاب ع َمي ِيـ لِيتُوبوا إِ َّف المَّ َو ُىو التََّّواب َّ ِ
يـ" "التوبة ."ٔٔٛ-ٔٔٚ /وتأمؿ في قولو:
ْ
ُ
َ َ ْ ْ َ ُ
َ
الرح ُ

"وظنوا أف ال ممجأ مف ا﵀ إال إليو" ،فمما أحسنوا الظف با﵀ رزقيـ ا﵀ إياه.
عند ضيؽ العيش

ففي جامع الترمذي ،عف ابف مسعود رضي ا﵀ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ« :مف نزلت
ِ
فيوش ُؾ ا﵀ لو برزؽ عاجؿ أو آجؿ».
س َّد فاقتُو ،ومف نزلت بو فاقة فأنزليا با﵀
بو فاقة فأنزليا بالناس لـ تُ َ

يفر ُج عنؾ ويزيميا.
وانزاليا با﵀ :أف توقف وتظف أف ا﵀ تعالى ّْ
عند غمبة الدَّيف

أت في ىذا الباب ما ثبت في صحيح البخاري مف قو ؿ الزبير بف العواـ البنو عبد ا﵀
ومف عجيب ما قر ُ
عجزت عف شيء مف ديني فاستعف عميو موالي .قاؿ عبد ا﵀ :فو ا﵀ ما
رضي ا﵀ عنيما :يا بني إف َ

دريت ما أراد حتى قمت :يا أبت مف موالؾ؟ .قاؿ :ا﵀ .قاؿ :فو ا﵀ ما وقعت في كربة مف دينو إال قمت :يا

مولى الزبير اقض عنو دينو ،فيقضيو.
عند الدعاء
فعف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو  ،قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ« :ادعوا ا﵀ وأنتـ موقنوف
باإلجابة» رواه الترمذي.
فإذا دعوت ا﵀ -أييا المؤمف -فعظـ الرغبة فيما عنده ،وأحسف الظف بو.
واني ألدعو ا﵀ حتى كأنني ---
عند التوبة

صانعو
أرى بجميؿ الظف ما ا﵀
ُ

ربو عز وجؿ -قاؿ:
فعف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو  ،عف النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ -فيما يحكي عف ّْ
«أذنب عبد ذنبا ،فقاؿ :الميـ اغفر لي ذنبي .فقاؿ تبارؾ وتعالى :أذنب عبدي ذنبا فعمـ أف لو رباً يغفر
الذنب ويأخذ بالذنب .ثـ عاد فأذنب ،فقاؿ :أي رب ا غفر لي ذنبي .فقاؿ تبارؾ وتعالى :عبدي أذنب ذنبا
فعمـ أف لو ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب .ثـ عاد فأذنب ،فقاؿ :أي رب اغفر لي ذنبي .فقاؿ تبارؾ وتعالى:
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رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب .اعمؿ ما شئت فقد غفرت لؾ» رواه مسمـ.
عبدي أذنب ذنباً فعمـ َّ
أف لو َّ
دمت َّأنؾ تذنب وتتوب فإني أتوب عميؾ ولو تكرر الذنب منؾ.
أي :ما َ
ويغػػفر
واني آلتي الذنب أعرؼ قدره  ---وأعمـ أف ا﵀ يعفو
ُ
لئف عظَّـ الناس الذنوب فإنيا  ---واف عظمت في رحمة ا﵀ تصغُ ُر

قاؿ أحمد بف أبي الحواري :وقفت بجانب أبي سميماف الداراني وىو ال يراني ،فسمعتو يناجي ربَّو ويقوؿ:
ألخبرف
َّ
"لئف طالبتني بذنوبي ألطالبنؾ بعفوؾ ،ولئف طالبتني بتوبتي ألطالبنؾ بسخائؾ ،ولئف أدخمتني النار
أىميا أني أحبؾ" رواه البييقي في شعب اإليماف.
الظف با﵀؟
فما الذي يحمؿ عمى حسف ّْ
اف ِبا ْلم ْؤ ِم ِن َ ِ
يما" "األحزاب".ٖٗ/
يف َرح ً
آية في كتاب ا﵀َ " :و َك َ ُ

فيحمؿ عمى حسف الظف رحم ُة ا﵀ التي وسعت َّ
كؿ شيء..
يقوؿ نبينا صمى ا﵀ عميو وسمـ « :لما قضى ا﵀ الخمؽ كتب في كتابو -فيو عنده فوؽ العرش :-إف

رحمتي غمبت غضبي» رواه البخاري.
يأتي جبري ُؿ عميو السبلـ إلى نبينا صمى ا﵀ عميو وسمـ فيقوؿ" :لما أغرؽ ا﵀ فرعوف قاؿ" :آمنت أنو ال
فأدسو في
إلو إال الذي آمنت بو بنو إسرائيؿ" "يونس ،"ٜٓ/فمو رأيتني يا محمد وأنا آخذ مف حاؿ البحر"
ُّ
فيو؛ مخاف َة أف تدرَكو رحمة ا﵀» رواه الترمذي.
السبية التي أضاعت صبيَّيا ،ماذا كاف حاليا بعدما وجدتو؟ أخذتو –أماـ رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ
وأصحابو -وأغرقتو بعطفيا وحنانيا ،ومؤلت جسده بقببلتيا ،واحتوتو بصدرىا ،وبممت وجيو بدمعيا،
ورفرفت مف الفرح أجنح ُة قمبيا ،فقاؿ النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ ألصحابو« :أتروف ىذه المرأة طارحة
ولدىا في النار»؟ فقالوا :ال وا﵀ ،وىي ِ
تطرحو .فقاؿ رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ « :﵀
تقدر عمى أف ال
َ
أرحـ بعباده مف ىذه بولدىا» متفؽ عميو.
ُ

رب اصرؼ وجيي عف النار؛
يخبر صمى ا﵀ عميو وسمـ عف آخر أىؿ النار خروجاً منيا ومحاورِتو لربوّْ « :
ُ
ش َب ِني" ريحيا وأحرقني ذكاؤىا .فيدعو ا﵀ ما شاء ا﵀ أف يدعوه ثـ يقوؿ ا ﵀ تبارؾ وتعالى :ىؿ
فإنو قد َق َ
عسيت إف فعمت ذلؾ بؾ أف تسأؿ غيره؟ فيقوؿ :ال أسألُؾ غيره .ويعطي ربو مف عيود ومواثيؽ ما شاء
َ

ا﵀ .فيصرؼ ا﵀ وجيو عف النار ،فإذا أقبؿ عمى الجنة ورآىا سكت ما شاء ا﵀ أف يسكت ،ثـ يقوؿ :أي
رب قدّْمني إلى باب الجنة .فيقوؿ ا﵀ لو :أليس قد أعطيت عيودؾ ومواثيقؾ ال تسألني غير الذي أعطيتؾ؟
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ويمؾ يا ابف آدـ ما أغدرؾ! فيقوؿ :أي رب ،ويدعو ا﵀ حتى يقوؿ لو :فيؿ عسيت إف أعطيتؾ ذلؾ أف
تسأؿ غيره؟ فيقوؿ :ال ،وعزتؾ .فيعطي ربو ما شاء ا﵀ مف عيود ومواثيؽ ،فيقدمو إلى باب الجنة ،فإذا
قاـ عمى باب الجنة ا ْنفَ َيقَت" لو الجنة ،فرأى ما فييا مف الخير والسرور ،فيسكت ما شاء ا﵀ أف يسكت" ثـ
يقوؿ :أي رب أدخمني الجنة .فيقوؿ ا﵀ تبارؾ وتعالى لو :أليس قد أعطيت عيودؾ ومواثيقؾ أف ال تسأؿ

أكوف أشقى خمقؾ .فبل يزاؿ يدعو ا﵀ حتى
غير ما أعطيت؟ ويمؾ يا ابف آدـ ما أغدرؾ! فيقوؿ :أي رب ال
ُ
يضحؾ ا﵀ تبارؾ وتعالى منو ،فإذا ضحؾ ا﵀ منو قاؿ :ادخؿ الجنة ،فإذا دخميا قاؿ ا﵀ لو :تمنو .فيسأؿ

ربو ويتمنى ،حتى إف ا﵀ ليذكره مف كذا وكذا ،حتى إذا انقطعت بو األماني قاؿ ا﵀ تعالى :ذلؾ لؾ ،ومثمو
معو» متفؽ عميو.
أعظـ رحم َة ا﵀! وما أوسع فضمو!!
فما
َ

خير لي مف والدي" رواه
يقوؿ سفياف الثوري رحمو ا﵀" :ما ُّ
أحب أف حسابي ُجعؿ إلى والدي؛ فربي ٌ
البييقي في شعب اإليماف.

أفبل يحمؿ ىذا كمُّو المؤمف عمى أف يكوف حسف الظف بربو؟؟
الفرؽ بيف حسف الظف والغرور
حسف الظف الذي يثيب ا﵀ عميو ىو الذي يحمؿ عمى أمريف :فعؿ الصالحات ،وترؾ المنكرات.
غيو ،منيمؾ في المعصية ،تارؾ لمفضائؿ
وأما أف يدعي أحد أنو يحسف الظف بربو وىو سادر في ّْ
والخيرات ،فيذا عبد تسمَّط الشيطاف عميو.
حمؿ عمى العمؿ
قاؿ ابف القيـ رحمو ا﵀" :وقد تبيف الفرؽ بيف حسف الظف والغرور ،و َّ
أف حسف الظف إف َ

وحث عميو وساعده وساؽ إليو فيو صحيح ،واف دعا إلى البطالة واالنيماؾ في المعاصي فيو غرور،
وحسف الظف ىو الرجاء ،فمف كاف رجاؤه جاذباً لو عمى الطاعة زاجراً لو عف المعصية فيو رجاء صحيح،
رجاء ورجاؤه بطال ًة وتفريطاً فيو المغرور"
ومف كانت بطالتو
ً

وقاؿ الشيخ صالح الفوزاف حفظو ا﵀ :واحساف الظف با﵀ البد معو مف ُّ
تجنب المعاصي ،واال كاف أم ًنا مف
مكر ا﵀ ،فحسف الظف با﵀ مع فعؿ األسباب الجالبة لمخير وترؾ األسباب الجالبة لمشر ىو الرجاء
المحمود .وأما حسف الظف با﵀ مع ترؾ الواجبات وفعؿ المحرمات فيو الرجاء المذموـ ،وىو األمف مف مكر

ا﵀" –فالمؤمف يجمع بيف حسف الظف وحسف العمؿ والخوؼ مف ا﵀ تعالى ،وال تعارض بيف ىذا كمّْو.
ثبت في سنف الترمذي ،عف عائشة رضي ا﵀ عنيا أنيا سألت رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ عف ىذه
119

وب ُي ْـ َو ِجمَ ٌة" "المؤمنوف "ٙٓ/فقالت :أىـ الذيف يشربوف الخمر ويسرقوف؟
يف ُي ْؤتُ َ
اآليةَ ":والَّ ِذ َ
وف َما آَتَ ْوا َوقُمُ ُ
فقاؿ ليا نبينا صمى ا﵀ عميو وسمـ « :ال يا بنت الصديؽ! ولكنيـ الذيف يصوموف ويصموف ويتصدقوف،

وىـ يخافوف أف ال ُيقبؿ منيـ" ،أولئؾ الذيف يسارعوف في الخيرات""
يقوؿ أنس بف مالؾ رضي ا﵀ عنو " :إني ألعرؼ اليوـ ذنوبا ىي أدؽ في أعينكـ مف الشعر ،كنا نعدىا
عمى عيد رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ مف الكبائر" رواه أحمد.
ويقوؿ عبد ا﵀ بف مسعود رضي ا﵀ عنو " :المؤمف يرى ذنوبو كأنو قاعد تحت جبؿ يخاؼ أف يقع عميو،
مر عمى أنفو فقاؿ بو ىكذا" رواه البخاري.
واف الفاجر يرى ذنوبو كذباب َّ
أساء الظف بربو
العمؿ ،واف الفاجر
أحسف الظف بربو فأحسف
ويقوؿ الحسف البصري رحمو ا﵀" :إف المؤمف
َ
َ
َ

فأساء العمؿ" رواه أحمد في الزىد.
َ

حسف ظف بؾ.
الميـ امؤل قموبنا
َ

رب ّْ
صؿ وسمّْـ وبارؾ عمى نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو أجمعيف.
ّْ
الحمد ﵀ رب العالميف.
و ُ
( أوالدنا يشبوف ونشيب ،ويزيدوف وننقص ،ويصحوف ونعتؿ ،ويكمموف ونعود...لكننا رغـ ذلؾ أسعد ما
نكوف بما ينقص منا ،طالما أنو يزيد عندىـ!!
عجيبة ىذه الغريزة األبوية..
تعطي حد السرؼ ،وتحمي حد اليبلؾ ،وتعفو حد السذاجة ،وتجود ولو بالروح ،وترضى ولو بنظرة ود!!
ثـ ىي ذاتيا التي تستحي مف عطاء الولد مع أنو حؽ ،وتكبر فيو بره مع أنو فرض ،وتعذره حتى فيما ال
يقبؿ العقؿ أنو عذر!!
لذلؾ ال تتعجب عندما يقرب ربنا رحمتو إلى عقولنا باألـ الرؤوـ ،ويجعؿ أوسط أبواب الجنة لؤلب الرحيـ..
يتعاظمني ذنبي فمما أرى مف نفسي رحمتي بولدي أزداد أمبل في رحمة ربي..
وىؿ األبوة إال أنموذجا لمرحمة البشرية ،ليطمع الناس معيا في الرحمة اإلليية؟! )

ٖٚ

إلي ىنا أكتفي بيذا القدر مف المذكرات والخواطر واليموـ واألفكار وأسأؿ المولي عز وجؿ أف يغفر لي
ويرحمني ويتجاوز عف سيئاتي ما عممت منيا وما لـ أعمـ وأف يغفر لممسمميف والمسممات والمؤمنيف
والمؤمنات األحياء منيـ واألموات
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