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أماكن

أسبلة الرحمة
امل�������ص�������ادر  ت�����ش�����ي�����ر  ال 
لنا حتى  املتاحة  التاريخية 
األسبلة  وج���ود  ال���ى  اآلن... 
ق���ب���ل ال���ع���ص���ر امل���م���ل���وك���ي، 
امل��ق��ري��زي في  ان��م��ا يحدثنا 
خططه عن آبار وصهاريج 
ل���ل���م���ي���اه أي���ض���ا ك��ع��م��ل م��ن 
أعمال الخير، من أقدم اآلبار 
التي يرد ذكرها في الخطط 
»ب��ئ��ر ال���وط���اوي���ط«، أن��ش��أه��ا 
أب��وال��ف��ض��ل جعفر  ال���وزي���ر 
ب���ن ال��ف��ض��ل ب���ن ج��ع��ف��ر بن 
ال����ف����رات، امل����ع����روف ب���� »اب���ن 
امل��اء  منها  لينقل  خ��ت��راب��ة« 
ال����ى ال��س��ب��ع س��ق��اي��ات ال��ت��ي 
لجميع  وأوق���ف���ه���ا  أن���ش���أه���ا 

املسلمني، والوثيقة املتعلقة بهذه البئر، تعتبر أقدم وثيقة وردت 
في جميع املصادر واآلثار تتصل بتقديم املياه، ويرجع تاريخها 

الى سنة 355 ه�، يقول النص:
ال��رح��ي��م... »فلله األم���ر م��ن قبل وب��ع��د وله  ال��ل��ه الرحمن  بسم 
بن  الفضل  ب��ن  امل��ن على عبده جعفر  ومنه  الحمد  ول��ه  الشكر 
جعفر بن الفرات وما وفقه له من البناء لهذه البئر وجريانها الى 
السبع سقايات التي أنشأها وحبسها لجميع املسلمني وحبسه 
وسبله وقفا مؤبدا ال يحل تغييره وال العدول بشيء من مائه 
وال ينقل وال يبطل وال يساق اال الى حيث مجراه الى السقايات 
الذين يبدلونه  املسبلة، فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على 
الله سميع عليم، وذلك في سنة خمس وخمسني وثالثمئة،  ان 

وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم«.
وم����ع ال���زم���ن خ��رب��ت ال��س��ق��اي��ات، وأه��م��ل��ت ال��ب��ئ��ر وسكنتها 
ال��وط��اوي��ط، وع��رف��ت البئر ب��ه��ذا االس���م، ث��م ع��ّم��ر امل��ك��ان وسكنه 
ال��ن��اس، وف��ي زم��ن امل��ق��ري��زي ك��ان ي��ع��رف بخط بئر ال��وط��اوي��ط، 

ومكانه اآلن يقع بالقرب من باب زويلة.
وف��ي الخطط أيضا يقص املقريزي واق��ع��ة ج��رت ف��ي عصر 
اذ  القضاعي...  له  السابق  امل��ؤرخ  ينقلها عن  أحمد بن طولون، 
حدث في أحد األيام أن ركب أحمد بن طولون، ومر بمسجد يقع 
خارج القاهرة اسمه مسجد االقدام كان قريبا من القرافة الكبرى 
وتقدم عسكره وقد كده العطش، وكان في املسجد خياط مقيم، 
فقال: يا خياط... أعندك ماء؟، فقال: نعم، وأخرج له كوزا فيه ماء، 
وق��ال اش��رب وال تمد، يعني ال تشرب كثيرا، فتبسم أحمد بن 

طولون وشرب ومد حتى شرب أكثره، ثم ناوله الكوز.
وقال: يا فتى سقيتنا وقلت ال تمد.

ف��ق��ال: ن��ع��م أع����زك ال��ل��ه، م��وض��ع��ن��ا ه��ن��ا منقطع وان��م��ا أخيط 
جمعتي حتى أجمع ثمن راوية »ثمن املاء«.

فقال ابن طولون: وهل املاء عندكم هنا معوز؟
فقال الخياط: نعم.

فلما عاد أحمد بن طولون الى قصره أرسل في طلب الخياط، 
يخطوا  املهندسني حتى  مع  ق��ال: سر  رآه،  فلما  اليه،  به  فباتوا 
عندك موضع سقاية ويجروا املاء، وهذه ألف دينار خذها وابدأ 

االنفاق، وبشرني ساعة يجري املاء وبدأ العمل على الفور.
امل��اء ج��اءه الخياط مبشرا فخلع عليه وحمله  وعندما جرى 
ال����رزق، وح��ت��ى عصر  ل��ه دارا يسكنها وأج���رى عليه  واش��ت��رى 
طولون،  اب��ن  قناطر  باسم  تعرف  املنشأة  ه��ذه  كانت  املقريزي 
وبعد أن فرغ أحمد بن طولون من بناء هذه السقاية بلغه أن قوما 

ال يستحلون شرب مائها.
في  ليلة  كنت  عبدالحكم:  ب��ن  عبدالله  ب��ن  محمد  الفقيه  ق��ال 
داري، اذ طرقت بخادم من خ��دام أحمد بن وط��ول��ون، فقال لي 
األمير يدعوك، فركبت مذعورا، مرعوبا فعدل بي عن الطريق، 
فقلت اين تذهب بي؟ فقال الى الصحراء واألمير فيها، فأيقنت 
كبير ضعيف  فاني شيخ  ف��ّي  الله  الله،  للخادم:  وقلت  بالهالك 
مسن فتدري ما يراد مني فارحمني، فقال لي احذر أن يكون له 
في السقاية قول، سرت معه واذا باملشاعل في الصحراء وأحمد 
ب��اب السقاية وب��ني يديه الشمع، فنزلت  ب��ن ط��ول��ون راك��ب على 

وسلمت عليه فلم يرد علّي.
ال��رس��ول أعنتني وك��دن��ي وق��د عطشت  فقلت أيها األم��ي��ر ان 
فيأذن لي األمير في الشرب فأراد الغلمان أن يسقوني فقلت: أنا 
آخذ لنفسي فاستقيت وهو يراني وشربت وازددت في الشرب 

حتى كدت أنشق.
أروي��ت  فلقد  الجنة  أنهار  الله من  األمير سقاك  أيها  قلت  ثم 
وأغ��ن��ي��ت وال أدرى م��ا أص��ف طيب امل���اء ف��ي ح��الوت��ه وب����رده، أم 

صفاءه أم طيب رائحة السقاية.
قال فنظر الي وقال: أريدك ألمر وليس هذا وقته فاصرفوه، 
الله ج��زاءك  ال��خ��ادم: أص��ب��ت، فقلت: أحسن  ل��ي  فصرفت، فقال 

فلوالك لهلكت.
وعندما مات ابن طولون أنشد عمرو بن الكندي أبياتا يرثيه 

فيها ويرثي دولته، خصص بعضها لهذه البئر...
وعني معني الشرب عني زكية... وعني اجاج للرواة وللطهر

كأن وفود النيل في جنباتها
تروح وتغدو بني مد الى جذر
فأرك بها مستنبطا ملعينها

من األرض من بطن عميق الى ظهر
بناء لو أن الجن جاء بمثله

لقيل لقد جاءت بمستفظع نكر
يمر على أرض املغافر كلها

وشعبان واألحور والحي من بشر
قبائل ال نوء السحاب يمدها

وال النيل يرويها وال جدول يجري
كذلك يذكر املقريزي عددا من اآلبار واألحواض أنشئت قبل 
العصر اململوكي، منها حوض القرافة الذي أنشأته السيدة ست 
ال��ل��ه، وح���وض آخر  ب��أم��ر  ال��ح��اك��م  الفاطمي  الخليفة  امل��ل��ك، عمة 
الله،  دي��ن  الع��زاز  الظاهر  الخليفة  أم  بنته  القرافة  بجوار قصر 
وحوض بداخل قصر أبي املعلوم بناه املحتسب، وحوض آخر 
بناء الحاجب لؤلؤ، ومن اآلبار بئر أبي سالمة أو بئر الغنم كما 

كانت تعرف، وبئر الدرج التي أمر بحفرها الحاكم بأمر الله.
وعندما جدد الحاكم بأمر الله األزهر، وأوقف عليه، كان من 

بني املصروفات املخصصة:
»دينار واحد وربع دينار ومن ذلك الثمن أزيار فخار تنصب 

على املصنع ويصب فيها املاء مع أجرة حملها ثالثة دنانير«.
فيه صهريج بصحن  فقد حفر  نفسه،  الحاكم  أم��ا مسجد 
امل��اء في  النيل ويسبل منه  م��اء  الجامع ليمأل في كل سنة من 
أنه  املقريزي  الجمعة، ويذكر  يوم  الناس  كل يوم ويستقي منه 
العتيق، جامع عمرو  الجامع  التي حدثت في  التطورات  من بني 

بن العاص.
ك��ان في شهور سنة ست وتسعني وستمئة، اشترى  »ومل��ا 
الصاحب تاج الدين دارا بسوق األكفانيني وهدمها وجعل منها 
ال��ج��ام��ع وج��ع��ل لها  ال��ى م��ح��اذاة سطح  سقاية كبيرة ورف��ع��ه��ا 
ممشى يتوصل اليه من سطح الجامع وعمل في أعالها أربعة 
امل��اء العذب  ال��خ��الء وم��ك��ان برسم أزي���ار  بيوت يرتفق بهم ف��ي 

وهدم سقاية الغرفة التي تحت املئذنة املعروفة باملنظرة«.
من خالل  نعرفها  كما  األسبلة  عن  اذًا  املقريزي  يحدثنا  ال 
املاء  انما كان  اململوكي،  العصر  الينا قبل  الذي وصلت  الشكل 
يقدم ام��ا م��ن خ��الل آب���ار، أو س��ق��اي��ات، أو يخزن ف��ي صهاريج 
الصهاريج في املساجد والخانقاوات،  بناء  كبيرة، وقد استمر 
وكانت هي األس��اس ال��ذي قامت عليه األسبلة فيما بعد، وكان 
ولها  لقباب ضحلة  حاملة  أعمدة  على  يقام  الصهاريج  بعض 
سلم حجري ملتف، كما يوجد في خانقاه األشراف بارسباي 

بالجبانة.
وال��ب��ع��ض اآلخ���ر ك���ان ل��ه س��ق��ف مسطح ي��رت��ك��ز ع��ل��ى أك��ت��اف 
جانبية ويتميز باالستطالة وله سلم حجري جانبي، أما أرضية 
أي  على  ن��ت��وء،  أي  م��ن  خالية  ملساء،  فكانت  نفسه  الصهريج 
حال أصبح الصهريج فيما بعد هو أول جزء في أي سبيل أقيم 

في املدينة.

|   جمال الغيطاني   |

طة
في أمسية أقامتها دار »ناشري« في رابطة األدباءمح

السلطة الخامسة وسلطة القانون عبر فضاء اإلنترنت
| كتبت أمل الرندي |

ل��ل��ن��ش��ر  ن�����اش�����ري  دار  ع����ق����دت 
اإلل����ك����ت����رون����ي وراب������ط������ة األدب��������اء 
بالكويت، األربعاء املاضي أمسية 
ث��ق��اف��ي��ة ع��ن ال��ن��ش��ر اإلل��ك��ت��رون��ي، 
ب���ح���ض���ور ل���ف���ي���ف م�����ن امل��ه��ت��م��ن 
ب���ال���ش���ؤون وال���ش���ج���ون ال��ث��ق��اف��ي��ة 

واإللكترونية.
لرئيسة  بكلمة  األمسية  ب��دأت 
ل��ل��ن��ش��ر  ن������اش������ري  دار  ت����ح����ري����ر 
اإلل����ك����ت����رون����ي... ب���ي���ن���ت ف���ي���ه���ا أن 
ال��ه��دف م��ن األمسية ه��و تسليط 
أب�������رز امل����واض����ي����ع ع���ل���ى ال���س���اح���ة 
»اإلل�����ك�����ت�����رو-ث�����ق�����اف�����ي�����ة« ول����ي����س 
اس��ت��غ��راق ك��ل م��ا يتعلق بالنشر 
اإلل��ك��ت��رون��ي، واخ��ت��ي��رت ف��ي هذه 
األم����س����ي����ة ق���ض���ي���ت���ان: امل�����دون�����ات 
ودوره�����ا ف��ي ال��ت��ع��ب��ي��ر، وال��س��ؤال 
امل���ط���روح ح��ي��ال��ه��ا: أت���ك���ون شكال 
ج��������دي��������دا ل����ل����ص����ح����اف����ة وراف�������������دا 
س��ل��ط��ة  ت�����ك�����ون  أم  ي����ع����اض����ده����ا، 
تسحب  خامسة  سلطة  ج��دي��دة؛ 
البساط من تحت قدمي صاحبة 
ال��ج��الل��ة ف��ت��راق��ب ب���ل وت��ح��اس��ب 
ال��س��ل��ط��ات ال���ث���الث ب���ل وال��س��ل��ط��ة 
ال�����راب�����ع�����ة أي�����ض�����ا. أم�������ا ال��ق��ض��ي��ة 
ال��ث��ان��ي��ة ف��ه��ي ال���ق���ان���ون وال��ن��ش��ر 
اإلل����ك����ت����رون����ي، ف��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ج��اءت لتبقى ولتزدهر ش��اء من 
شاء وأبى من أبى، ولكي تزدهر 
ب���أب���ه���ى ش���ك���ل ال ب����د م����ن ق���ان���ون 
حتى  والواجبات  الحقوق  ينظم 

ال تعيش في غابة إلكترونية.
ث����م ب������دأت ف���ع���ال���ي���ات األم��س��ي��ة 
ب�����ح�����ل�����ق�����ة ن������ق������اش������ي������ة ب�����ع�����ن�����وان 
»امل�����دون�����ات: ه���ل ت���ك���ون ال��س��ل��ط��ة 
ال���خ���ام���س���ة؟« وش�������ارك ف��ي��ه��ا ك��ل 
م����ن ال���ص���ح���اف���ي ف����ي »ال�����وط�����ن«، 
املضاحكة  الحميد  عبد  وامل���دون 
»االت��ح��اد«،  مجلة  تحرير  رئيس 
وال�����ك�����ات�����ب ف������ي ج������ري������دة »ع����ال����م 
ال���ي���وم« ط����ارق امل��ط��ي��ري ص��اح��ب 
م��دون��ة ال��ط��ارق، وال��ك��ات��ب يحيى 
ط��ال��ب ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة اإلع��الم��ي��ة 
ف���ي راب���ط���ة األدب������اء ف���ي ال��ك��وي��ت، 
ال��ع��الق��ات  م���دي���ر  ال���ن���ق���اش  وأدار 
للنشر  ن���اش���ري  دار  ف���ي  ال��ع��ام��ة 
اإلل���ك���ت���رون���ي أس����ام����ة ال���ش���اه���ن. 
تطرق امل��ت��ح��اورون مل��ح��اور ع��دة، 
حيث عرض املدون طارق املطيري 
ل��ت��اري��خ ال��ت��دوي��ن وإح��ص��ائ��ي��ات 

ح������ول م������دى ان����ت����ش����اره، وال�������دور 
ال����ع����امل����ي ل���ل���ت���دوي���ن وك����ي����ف ب���دأ 
تطرق  كما  الكويت.  في  التدوين 
النقاش إلى مدى أهلية التدوين 
بن  ج��دي��دة حيث  ليكون سلطة 
املضاحكة  الحميد  عبد  ال��ك��ات��ب 
أن امل���دون���ات ل��ي��س��ت م��ؤه��ل��ة ألن 
تكون سلطة خامسة وال أن تحل 
م��ح��ل ال��ص��ح��اف��ة، ب���ل ه���ي م��ج��رد 

شكل من أشكال السلطة الرابعة 
ي��ف��ت��ق��ر ع��ل��ى ال��ت��ن��ظ��ي��م وامل��ه��ن��ي��ة. 
التدوين باسم مستعار،  أم��ا عن 
وع����ن ال����ف����ارق ب���ن م���ا ي��ك��ت��ب في 
الصحافة وفي عالم التدوين فقد 
ب��ن ال��ك��ات��ب يحيى ط��ال��ب أن���ه ال 
ضير من وجود الكاتب في العالم 
الواقعي وفي الفضاء االفتراضي 
ل���ك���ل ع���ال���م ج���م���ه���وره وه����ذا  وأن 

ي���ع���زز ف����رص االن���ت���ش���ار ل��ل��ك��ات��ب. 
كما اتفق املشاركون على وجوب 
وجود نوع من أنواع الرقابة على 
امل����دون����ات ال ب���غ���رض ال��ت��ض��ي��ي��ق 
وال���خ���ن���ق امل���س���ب���ق، ل���ك���ن ب��غ��رض 
ض��م��ان ال��ح��ق��وق وإي��ج��اد فرصة 

للمتضرر للشكوى.
األمسية  م��ن  الثاني  الشق  أم��ا 
فكان ندوة عن »النشر اإللكتروني 

ب��إدارة  النائب  قدمها  والقانون« 
الفتوى والتشريع الكاتب فيصل 
اليحيى، تحدث فيها عن مفهوم 
ح����ري����ة ال���ت���ع���ب���ي���ر ف�����ي ال���دس���ت���ور 
ال��ك��وي��ت��ي وال���ق���ان���ون، وع���ن خطر 
االس����ت����ب����داد ال���ف���ك���ري واإلق����ص����اء 
وع��������ن وج���������وب إف������س������اح امل����ج����ال 
ل��ت��ن��اف��س وت���داف���ع األف���ك���ار. وب��ن 
أن ق���ان���ون امل���ط���ب���وع���ات وال��ن��ش��ر 
ي��ح��ك��م امل���ن���ش���ورات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
ألن��ه ينص على امل��ن��ش��ورات بأي 
ويمكن  ن��ش��رت،  وسيلة  أو  شكل 
ب��ال��ت��ال��ي إن����زال ال��ق��ان��ون ع��ل��ى ما 
ينشر إلكترونيا، وأشار اليحيى 
أنه من استقراء القضايا املتعلقة 
ب��ال��ن��ش��ر اإلل��ك��ت��رون��ي امل��ط��روح��ة 
أن  ت��ب��ن  الكويتية  امل��ح��اك��م  ع��ل��ى 
القضاء يعد مكان كتابة املنشور 
ه��و م��ك��ان وق����وع ال��ج��ري��م��ة وفقا 
 IP ل���رق���م ب����روت����وك����ول اإلن���ت���رن���ت
مل���ك���ان  وف�����ق�����ا  ول�����ي�����س   Address
»ال����س����ي����رف����ر« ال�����خ�����اص ب���امل���وق���ع 
أن هناك  اليحيى  وب���ننَّ  ال��ن��اش��ر. 
ت���ص���در  أن  م������ن  ب������د  ال  ج������وان������ب 
ن��ص  ال  ان  إذ  ب��ش��أن��ه��ا  ق����وان����ن 
التعليقات  مثل  حولها  واض��ح��ا 
التي تنشر في املواقع، هل يكون 
ص��اح��ب امل���وق���ع م���س���ؤوال ع��ن��ه��ا، 
وه�����ل ي���ف���رض ال����رق����اب����ة امل��س��ب��ق��ة 
علما بأن القانون ال يبيح الرقابة 
أم��ام  ون��ك��ون  للصحافة،  املسبقة 
م���ع���ض���ل���ة ت���ح���ت���اج إل������ى ال���ت���ف���ات 
ل��ل��ت��ق��دي��ر  ت����ت����رك  أن  ال  ق����ان����ون����ي 

واالجتهاد.
وخ����ت����م����ت األم����س����ي����ة ب���ت���ك���ري���م 
ال���ض���ي���وف وامل����ش����ارك����ن وف���ري���ق 
ال��ع��م��ل م���ن أع���ض���اء دار ن��اش��ري 
وم��ن أعضاء رابطة األدب���اء، وقد 
اتسمت األمسية بأجواء حميمية 
وم��رح��ة ك��س��رت ال��ق��ال��ب امل��ع��ه��ود 

حول األنشطة الثقافية.
للنشر  ن���اش���ري  دار  أن  ي���ذك���ر 
م��ك��ت��ب��ة  أول  ه�����ي  اإلل����ك����ت����رون����ي 
دار ن��ش��ر إل��ك��ت��رون��ي��ة ف���ي ال��ع��ال��م 
العربي، وقد تأسست عام 2003، 
وهي مسجلة في املكتبة الوطنية 
ال���ك���وي���ت���ي���ة، وق������د ف��������ازت أخ���ي���را 
بجائزة سمو الشيخ سالم العلي 
كأفضل  للمعلوماتية،  ال��ص��ب��اح 
موقع في مجال اآلداب والفنون. 
ويمكن زيارة موقع الدار عبر هذا 

.www.nashiri.net :العنوان

املشاركون في األمسية

جانب من الحضورحياة الياقوت

الكالم... المباح
نبرة الفرار
قت روحي... على شجرة جسدي

ّ
كلما عل

كانت الريح تجيء... حاملة الغبار
والشارع الذي تركني على الناصية وغاب

وكلما كنُت أغيب
يغيب معي وجهي الذي عرفته

منذ أن وضعت يدي في يدِك
وعشقُت مع الغيمة العشب

بينما املسافة عشقتها وحدي
فهل الليل... ينام على سريري؟

 وهل كنِت جادة في الوصل
حينما رأيُت قمرِك يمتحن قلبي بالعشق

ويأخذني الى البعد؟!
... وانني لم أفز بالصمت

ولم أفز بالرجفة... وكنِت تشردين
وترشقني الحديث بنبرة الفرار

وبلمسة تتكسر على جلدها الرهافة
وتمرقني من النافذة كفراشة... هاربة!

مدحت عالم
M_allam66@hotmail.com

اليوم
معرض الكتاب الصيفي 

في سوق شرق
الحادية  ف��ي  األول  الصيفي  ال��ك��ت��اب  م��ع��رض  اق��ام��ة  تستمر 
عشرة من صباح ال��ي��وم، في س��وق ش��رق، وذل��ك ضمن أنشطة 

صيف ثقافي في دورته الرابعة.

األمسية األولى ملهرجان »صيف ثقافي«

مشعل الحربي وأحمد العنزي وفالح العجمي 
توهجوا شعرًا في قاعة »البصير«

| كتب المحرر الثقافي |

أح����ي����ا ث����الث����ة ش�����ع�����راء أم��س��ي��ة 
مهرجان  أنشطة  ضمن  شعرية، 
»ص�����ي�����ف ث�����ق�����اف�����ي« ف������ي دورت��������ه 
ال��راب��ع��ة، وال��ت��ي أقيمت ف��ي قاعة 
ع���ب���دال���رزاق ال��ب��ص��ي��ر ف��ي األم��ان��ة 
العامة للمجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب.
والشعراء هم: السعودي أحمد 
رافع العنزي، والكويتيان مشعل 
الحربي وعامر بن فالح العجمي 
حسن  ال���ش���اع���ر  األم���س���ي���ة  وأدار 

العندليب.
ق�����دم ال���ش���اع���ر ع���ام���ر ب����ن ف��ال��ح 
ال��ع��ج��م��ي ف��ي اس��ت��ه��الل األم��س��ي��ة 
ق����ص����ائ����ده ال�����ت�����ي ت����ت����واص����ل م��ع 
االح���س���اس اإلن���س���ان���ي ف���ي ص��ور 
عدة، كي ينشد قصيدة »أنشودة 
التي بدت متفاعلة  تلك  الوطن«، 
مع الشأن الوطني بأكبر قدر من 

املشاعر ليقول:
أمجادها ال تنتهي وأقلها -

مجد تدور بفلكه األمجاد
تاريخها نور يسطر قصة

أبطالها اآلباء واألجداد
م����ن أل���ب���س���وا وط���ن���ي ال��ح��ب��ي��ب 

جماله
فتقاطرت عن حسنه األنداد

كما قدم العجمي قصيدة »هي 
نظرة«، بكل ما تحمله من مفردات 
ت��دور في رؤى مكثفة، ومتفاعلة 
الحياة، بكل ما فيه من  مع روح 
ع���اط���ف���ة: ري����م ل��ه��ا ق��ل��ب��ي امل��ع��ذب 
ي���خ���ف���ق/ ت���س���ع���ى إل�������ّي ف��خ��ل��ت��ه��ا 
ت����ت����ع����ش����ق، ف�������ي ح�������ن ت���ج���س���دت 
في  بتجلياتها  العاطفية  ال��رؤى 
قصيدة »جلسة محب«: جالست 
يجمعنا/  وال���ش���وق  م��ح��ب��وب��ت��ي 
في عفة لم يدنس طهرها الخبث، 
وت���ح���اور ال��ش��اع��ر م���ع ال��ل��ي��ل في 
ق����ص����ي����دة ت����ح����م����ل ع������ن������وان »أن������ا 
وال���ل���ي���ل« ب��ي��ن��م��ا أه�����دى ق��ص��ي��دة 
»م����ع����رك����ة ن�����ظ�����رة« إل������ى ص��دي��ق��ه 
ال��ن��ح��وي خ��ل��ف م��ط��ل��ق ال��ع��ازم��ي 
وال���ت���ي ي���داف���ع ف��ي��ه��ا ع���ن ال��ش��ع��ر: 
العليل/  ال��ق��ل��ب  ق��واع��د  »ق��ص��ف��ت 

برجمة من الرمش الظليل«.
وأهدى الشاعر قصيدة أخرى 
»إل������ى ج�����دة ه����ي أم�������ي«، ب���ك���ل م��ا 

تحمله من معاني الوفاء:
بكيت عليها قبل يوم فراقها

أك�����ون  ك����ن����ت أخ����ش����ى أن  وك�������م 
املودعا

وكانت ترى أن الرحيل محتم
فياليتني كنت الفقيد املشيعا

بينما جاءت قصيدة »ارتحال 
إلى أرض التوبة« تلك التي قالها 
الشاعر في أثناء توجهه إلى مكة 

املكرمة.
وام��ت��ط��ى ال��ش��اع��ر أح��م��د راف���ع 
العنزي صهوة الشعر، كي يلقي 
ق��ص��ي��دة »األم�����ج�����اد«، ت��ل��ك ال��ت��ي 
إل������ى رؤى ح��س��ي��ة،  ف���ي���ه���ا  أش�������ار 
ويتحسر  باإلسالم  فيها  يفتخر 
ع����ل����ى األم�������ج�������اد ال�����ت�����ي ص��ن��ع��ت 

لإلسالم تاريخًا مشرقًا:
يا أمتي نبكي على أمجادنا

قدنا بالد الروم واألتراكا
ندري بأن يا مجد قد أحببتنا

والله قد بادلتنا بهواكا
بدماء أجدادي كتبنا مجدنا
وبخمرنا ذا اليوم غسلناكا

وأنشد العنزي قصيدة »حفاظ 
ال�������ذك�������ر« ث������م ت���ب���ع���ه���ا ب���ق���ص���ي���دة 
»ب��ص��م��ات«، وب��أخ��رى كتبها في 
رث����اء ف��ه��د ب���ن ح��ن��ي��ت��ان امل��ط��ي��ري 
رحمه الله، باإلضافة إلى قصيدة 
ف���ي وص���ف ال��ك��ع��ب��ة وال���ت���ي ي��ق��ول 

فيها:
وع���ظ���ي���م���ت���ه ت����ب����دي ال���ش���م���وخ 

بطولها
بن األنام وطائف قد طافا

س��ب��ح��ان خ��ال��ق��ه��ا ال��ع��ل��ي وق��د 
أبت

أشعارنا إدراكه أوصافا
ط���ف���ن���ا وص���ح���ب���ي ح���ول���ه���ا ف��ي 

عمرة
قد أسعفت أوجاعنا إسعافًا

وألقى العنزي قصائد قصيرة 
ت���ح���م���ل ع����ن����اوي����ن »ل���ب���ي���ك غ������زة«، 
و»ت���ب���اش���ي���ر ال����ص����ب����اح«، و»م���ت���ى 
العودة؟«، كي يتجول في العديد 
من األغراض الشعرية بإحساس 
م���ف���ع���م ب���ال���ش���اع���ري���ة ل���ي���ق���ول ف��ي 

»لبيك غزة«:
أخيا ال تسلني عن حصار

فؤادي فيه آالم وهزة
حصار فيه تهوين وذل

إلى أهل الكرامة واملعزة.
وك����ان آخ���ر امل��ن��ش��دي��ن ال��ش��اع��ر 
مشعل الحربي الذي قرأ قصائده 
ف��ي س��ي��اق ش��ع��ري م��ت��واص��ل مع 
مفردات قوية ومتناغمة مع رؤى 
الشاعر، كي يقرأ قصيدة »فوضى 

العشق« والتي يقول فيها:
ي�����ا وي�������ح ق���ل���ب���ي ق�����د ط����غ����ا ف��ي 

الهوى
فتراه في بحر املودة يغرق

فوضى أتته... بل دهته: ويحه!
أم ال  ب�����ع�����د  س����ي����خ����ف����ق  أت�����������رى 

يخفق؟!
في كل وقت يستجد به الهوى
موج هنا وهناك موج يصفق

باإلضافة إلى قصيدة »شمطاء 
ح���ارت���ن���ا«، وأخ�����رى ع��ن��وان��ه��ا من 
ال��خ��ل��ي��ج إل���ى ال���خ���ل���ي���ج!...، وال��ت��ي 
ب���دت ف��ي��ه��ا ال��ل��غ��ة ال��ش��ع��ري��ة ذات 
اح���س���اس م��ت��ن��اغ��م م���ع امل���ف���ردات: 
ط����ال����ت  أو  ال������ش������ر  ع�������ال  »م�����ه�����م�����ا 
األم��وات  فرائسه  جوانحه/تبقى 
وال���ج���ي���ف«، إل����ى ج���ان���ب ق��ص��ي��دة 
»ه�����ت�����اف األش�������������واق«، وق���ص���ي���دة 
»حكم النوى«، بكل ما تحمله من 
اخ��الص للكلمة، وص��دق ف��ي بث 

املشاعر.
وع����ب����رت ق���ص���ي���دة »ان���ت���ف���اض���ة 
الحياة« عن مضامن ومدلوالت 
إن��س��ان��ي��ة م��ت��وه��ج��ة ب��ال��ح��ي��وي��ة، 

ليقول فيها الحربي:
سأخرج من حياتي للحياة

ومن أفق يضيق على دواتي
 أزهار عمري

ً
سأخرج حامال

وأهدي الكون أحلى األغنيات
تفيض جداولي ببنات فكري

وأيام الصبا والذكريات.
ل����ق����د ت����وه����ج����ت األم����س����ي����ة م��ن 
خ����الل ف��رس��ان��ه��ا ال���ث���الث���ة، ال��ذي��ن 
أن���ش���دوا ق��ص��ائ��ده��م، امل��س��ت��وح��اة 
ف��ي األس���اس م��ن رؤاه���م الخاصة 
بالحياة، بكل ما فيها من تنوع، 
وت�����واص�����ل م����ع اإلن�����س�����ان ف����ي ك��ل 

أحواله.

مشعل الحربي وحسني العندليب وأحمد العنزي وفالح العجمي

توثيق الكتروني لعشرة آالف
خريطة مصرية تاريخية

|   القاهرة - من أغاريد مصطفى   |

ف��ي مصر تنفيذ  ال��ح��ض��اري والطبيعي  ال��ت��راث  ب��دأ مركز توثيق 
بدار  التاريخية  الخرائط  ملجموعة  االلكتروني«  التوثيق  »مشروع 

الكتب، بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب.
فتحي  الدكتور  والطبيعي  الحضاري  التراث  توثيق  مركز  مدير 
صالح، أوضح أن عدد الخرائط التاريخية التي سيتم توثيقها أكثر 

من 10 آالف خريطة.
مشيرا الى أن من بينها مجموعة ذات أهمية كبيرة للقطر املصري، 
والتي تعود للفترة من أواخر القرن ال� 16 حتى منتصف القرن ال� 19 

للحفاظ عليها، وحمايتها من التلف.
وقال الدكتور صالح: قاعدة بيانات الخريطة أعدت طبقا ألحدث 
الحصول  ت��م  ال��ت��ي  االلكترونية  ب��ال��ص��ور  ربطها  م��ع  الفهرسة  نظم 

عليها.
ول��ف��ت ال��ى اخ��ت��ي��ار 50 خريطة م��ن بينها خ��رائ��ط مصر وح��ده��ا، 
والتي يوجد منها 27 خريطة منها خرائط في حيز جغرافي أوسع 
ظهر مصر والنوبة والحبشة، وهذه تمثل 6 خرائط تليها خرائط 

ُ
ت

شمال أفريقيا والقارة األفريقية بأكملها، وعدد خرائطها 8، وأخيرا 
الخرائط التي تبن مصر ضمن االمبراطوريات القديمة، وتمثلها 8 

خرائط.
م��ش��ي��را ال���ى أن���ه ت��م اس��ت��ع��راض ه���ذه ال��خ��رائ��ط ف��ي ك��ت��اب وثائقي 

بعنوان »مصر والتراث الكارتوغرافي« »1595 - 1840م«.

• عبد الحميد
     املضاحكة: املدونات

     ليست مؤهلة
    ألن تكون سلطة

    خامسة وال أن تحل
     محل الصحافة

• يحيى طالب: 
     لكل عالم جمهوره

    وهذا يعزز فرص
    االنتشار للكاتب

• فيصل اليحيى:
     قانون املطبوعات

     والنشر يحكم
     املنشورات اإللكترونية


