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شكرًا.. الدكاترة 
عبدالعزيز البابطني

عن استحقاق وجدارة، 
نال األديب والشاعر 

الكويتي عبدالعزيز سعود 
البابطني شهادة الدكتوراه 

الفخرية من جامعة 
ستيرلينغ اإلسكتلندية، 
لتكون بهذا هي شهادة 

الدكتوراه الرابعة عشرة 
التي ينالها االديب 

والشاعر البابطني خالل 
مسيرته األدبية، وهو رقم 
لم يصل اليه اي شخصية 

أدبية أو سياسية عربية 
من قبل، لذا يستحق ان 
نطلق عليه لقب الدكاتره 

عبدالعزيز البابطني.
البابطني يحمل في 
جعبته ١٤ دكتوراه 

فخرية تاريخيا، ومع 
هذا يرفض ان يسبق 
اسمه لقب الدكتور او 

حتى حرف الدال، وهو 
الذي يستحقها ويليق بها 

وتليق به ولكنه مع هذا 
يفضل ان يعرف باسمه 
املجرد كشاعر وأديب، 

وال يطلب أكثر ولم يطلب 
أكثر.

ملاذا ١٤ دكتوراه في سجل 
هذا الرجل؟! لإلجابة 

املنطقية عن سؤال كهذا 
البد ان نعرف أمام 

القارئ أن هذا الرجل 
قام وبواسطة اجلائزة 
التي حتمل اسمه وهي 

مؤسسة جائزة عبدالعزيز 
سعود البابطني لإلبداع 
الشعري وطوال فترة 

عملها على مدار أكثر من 
عقدين بجهود جبارة 
خلدمة األدب والشعر 

العربي مبا يوازي جهد 
وزارات الثقافة جلميع 
الدول العربية، بل مبا 

يوازي جهود جميع 
كليات االداب في جميع 

اجلامعات العربية من 
محيطها الى خليجها، 

حتى حتولت معه اجلائزة 
التي حتمل اسمه الى 
إحدى أهم املؤسسات 

خلدمة الشعر العربي في 
العقود الثالث االخيرة 

لتصبح قبلة األدباء 
والشعراء للمشاركة 

في مؤمتراتها وندواتها 
ومسابقاتها، فما قدمته 

مؤسسته خالل نحو ٣٠ 
عاما كانت أشبه بتكوين 

مجمع شعري أدبي شامل 
لم تتمكن ولم تستطع كل 

جامعات الدول العربية 
من تأسيس نظيره أو 
مثيل له، ولعل أبسط 

مثال على انتاج مؤسسة 
البابطني معجم الشعراء 
العرب املتجدد عاما بعد 

آخر، ناهيك عن االهتمام 
بالشعراء املعاصرين 

واالدباء والنقاد واللغويني 
ممن كانوا لوال اهتمام 

جائزة البابطني بهم 
وبنتاجاتهم لكانوا 

سيتحولون الى نسي 
منسي في عالم متالطم 

األهواء واالهتمامات.
بكل فخر أقول شكرا من 

القلب لألديب والشاعر 
و»الدكاترة« عبدالعزيز 

سعود البابطني ألنه 
بالنسبة لي حول بلدي 

الى بلد مهتم بالشعر 
والشعراء، بل ومن 

احملافظني على اللغة 
العربية، وبفضله أصبحنا 

منارة ثقافية من العرب 
إلى العرب، ونقل ثقافتنا 

من دهاليز النخب الثقافية 
الى العاملية بشكل استحق 

به كل ما ناله وحصل 
عليه من شهادات دكتوراه 
من جامعات عاملية معتمدة 

ومعتبرة.
فلهذا الرجل »شكرا«، 

بل وألف شكرا ملا قدمته 
وستقدمه، خاصة انه 

يحرص على تقدمي بلده 
الكويت قبل اي شيء 

آخر.
لذا، عبدالعزيز سعود 
البابطني »شكرا منك 

وشكرا لك وشكرا عليك«. 
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د.يوسف يعقوب البصارة 

سعد المعطش 

افتتحت ست سور مكية بهذين احلرفني اجلليلني وهما: غافر 
وفصلت، الزخرف، الدخان، اجلاثية، األحقاف، وفي لغة أهل 

مصر القدمية ـ الهيروغليفية ـ رموز لهذين احلرفني.
ح: وتعني حامي والتي تشير الى كائن سماوي، وتؤول إلى 

سيدنا جبريل گ.
م: وتعني مي، والتي تشير الى الواسطة، أو عن طريق أو 

الواسطة وعليه فإن هذين احلرفني يشيران إلى أنه بواسطة 
أمني الوحي سيدنا جبريل گ يكون تنزيل الكتاب من اهلل 

العزيز احلكيم قرآنا فصلت آياته عربيا لقوم يعلمون لتبشر 
به وتنذر هؤالء القوم العاملني بأنك بشير ونذير، بيد أنهم أبوا 
وأعرضوا عنه كأنهم ال يستطيعون السمع، وأن هذا التنزيل 

سام ورفيع املقام والقدر شرف في املأل األعلى كونه عنده 
في اللوح احملفوظ.

وفي سورتي الزخرف والدخان، تبدأ السورتان بقسم بعد 
احلرفني )حم، والكتاب املبني، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم 
تعقلون(، والتأكيد في »إنا«، وفي »وإنه في«، وفي »لعلى«.

وفي سورة الدخان )حم، والكتاب املبني، إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة، إنا كنا منذرين(. فنص القسم »والكتاب املبني« 

والتوكيد عليه في »إنا أنزلناه«، »إنا كنا منذرين«، و»إنا كنا 
مرسلني«.

وعليه يكون املعنى يقسم اهلل جل جالله باألمني سيدنا جبريل 
وسيط الوحي، ويقسم بالكتاب املبني، والذي أنزله سبحانه 

في ليلة مباركة )ليلة القدر( والتي يفصل فيها كل األمور 
احلكيمة، لينذر الناس به وليعلمهم مبا ينفعهم ومبا يضرهم، 

وهو الرحيم بسائر البشر »رحمة من ربك« ليتلقاه سيد 
اخللق عليه وعلى آله أفضل الصالة وأذكى التسليم.

وتشمل اآلية اخلامسة من سورة الدخان ذلك بقوله سبحانه 
»أمرا من عندنا إنا كنا مرسلني«.

املوحي: اهلل جلت قدرته. الوحي أو الوسيط: سيدنا جبريل 
گ.

الرسالة »القرآن« املبلغ: سيد البشرية گ.
املتلقي: سائر البشر.

حم .. عسق
افتتح هذان احلرفان سورة الشورى املكية، وتطرقنا أنفا الى 

مدلول حم، ولنأتي الى عسق.
ع: وتنطق عني وتعني: العبد، نعم العبد احملب هلل اجلميل 

الصادق واحلسن واحلق.
س: وتنطق سني وتعني: رسول، مبعوث.

ق: وتنطق قاف وتعني: الذي يظهر فجأة، قوي، ذو شرف.
وبذلك يكون الشرح باللغة الهيروغليفية.

ينزل عليك الروح األمني سيدنا جبريل گ وهو الواسطة، 
يا أيها النبي، وهو عبد من عبادنا الصاحلني، أو هو رسول 

قوي جميل الهيئة عظيم الهيبة والشرف وبنفس هذه الكيفية 
وبواسطته أوحى اهلل العزيز احلكيم إليك كما أوحى إلى من 

سبقوك من األنبياء والرسل عليهم السالم. وهو سبحانه 
املالك مللكوت األرض والسماء وما بينهما، وهو الذي تسبح 

املالئكة بحمده.
ولقوة وعظمة إعجاز القرآن، السيما اللغوي، جند أن اآليتني 

األخيرتني من هذه السورة تختتمان بقوله تعالى: )وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال 
اإلميان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا 

وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط اهلل الذي له ما في 
السموات وما في األرض أال إلى اهلل تصير األمور(.

وفي اآليتني )5١ و52( قوله جل عرشه: )وما كان لبشر أن 
يكلمه اهلل إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال 

فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا 
من أمرنا..(، فهاتان اآليتان ال ريب، فهما فصل اخلطاب في 

تبيان معنى الرمز في بداية السورة.
وحري بالذكر أن اآلية الثالثة من السورة والتي بدأت بكلمة 

»كذلك« حملت في تركيبها تكوينا وشكال ونحوا غريبا 
وفريدا، إذ يوحي العزيز سبحانه بالكيفية التي ينزل بها 

الوحي، وتأخير الفاعل إلى آخر اجلملة »اهلل العزيز احلكيم« 
لهو بعينه اإلشارة األكيدة ملضمون احرف النور )حم .. 

عسق( ولكون الرسول ژ بشرا، فإنه يحتاج الى واسطة 
لنقل الرسالة بينه وبني خالقه، وليبني غرابة الرمز في اللغة 

العربية والى اإلشارة الى املراد به.

مؤمن باملقولة الرائعة »من لم يتعلم من جتارب اآلخرين فإنه 
سيتعلم من جتربته« ولكن املصيبة أن هناك بعض األشخاص 
لن يفهموا ولن يستوعبوا تلك املقولة إال بعد أن يفوتهم قطار 

االستيعاب ويتعلموا مما سيحدث لهم وحينها سنقول لهم 
املثل الكويتي الشهير الذي يقول: »صاحبك يقول لك قلت لك« 

و»عدوك يقول بغيت اقولك«.
ومبا أن العالم أصبح قرية صغيرة وأصبحنا نتعلم من 

جتارب كثير من الناس الذين تنقل لنا جتاربهم من خالل 
وسائل التواصل احلديثة والتي يستعملها كثير من الناس 

للشهرة معتمدين على هامش احلرية املمنوح لهم في بلدانهم 
وعلى طولة بال الناس عليهم.

لذلك عليهم أن ينتبهوا وأال يعتمدوا على أن جميع الناس 
سيعاملونهم كما يعاملهم اآلخرون وسأذكرهم بكلمة قالها 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك  في أحد 

االستجوابات املقدمة له حني ردد كلمات إحدى األغاني 
الكويتية الوطنية »يا كويت عزچ عزنا«.

فقد استغرب بعض محدودي الفكر من استشهاد سمو 
الرئيس بتلك الكلمات من األغنية التي يعرفها جميع الكويتيني 
ألنهم عاشوا وترعرعوا على عز الكويت الذي ينعم به اجلميع 

من فضل اهلل، فمن يفهم ما بني السطور فقد فهموا أن ما 
يحدث في الكويت ال ميكن أن يحدث في مكان آخر ولن 

يستطيعوا أن ينطقوا بكلمة واحدة مما يقولون في الكويت.
ومبا أن الكويت هي من اخترعت املصطلح القدمي الذي 

يسمى »ذوي الدخل احملدود« ويطلق على جزء كبير من 
غالبية الشعب الكويتي فإنني سأستعيره وأنصح ذوي الفكر 

احملدود بأال يأخذهم احلماس ويعتقدوا أن اجلميع لديهم 
طولة بال السلطة في الكويت وفهمكم كفاية.

أدام اهلل عز الكويت ونظامها، وال دام من يريد البحث عن 
الشهرة ولم يتعظ من جتارب اآلخرين.

القرآن الكرمي
والهيروغليفية )6(

ذوو الفكر
احملدود

قل احلق

رماح

طرق مرتني أو ثالثا على الباب 
اخلشبي بكوة حديد معلقة في وسطه 

لهذا الغرض، وصوت رقيق شديد 
األنوثة، لم يخشن من تعاطي السجائر 

والشيشة، ينادي خلفه: أم عبداهلل 
فتحي الباب آنا لطيفة، وبالطبع أنا 
بطول عقلة اإلصبع بالنسبة حلجم 

الباب أقف متحفزة أنتظر »أمي عودة« 
تفتح جلارتنا لطيفة.

كنا في »بيت شرق« ولم أتعد السابعة 
بعد، أي أصوم حتى صالة الظهر 

ثم أتغدى وكل العائلة حتترمني وال 
يعيرني أحد باملثل الدارج »كلبة 

رمضان«، كذلك لدي مكافأة إن أمتمت 
صيام رمضان التدريبي.

فتحت جدتي الباب، وهي ترتدي 
فستان »ماكسي بقصة« عند اخلصر، 
هذا املوديل كان »هوت كوتور« جيلها، 

تختلف األلوان بينما املوديل صامد 
صمود النخلة في »حديقة البيت«.

»قلطت« خالتي لطيفة ومعها »بقشة« 
حتمل فيها »التشريبة« و»صب القفشة« 

في »طاستني ملبس« باللونني األحمر 
واألبيض، ومربوطتني بـ»غترة« ليسهل 

حملهما، بينما جدتي ترحب بها ومتشي 
بال تكلف للصالة مكان جتمع اإلفطار 

ويفترشها بساط طويل مبنتصفه 
صحن للتمر وآخر للهردة، وصحن 

زالبية و»دولكتني ماء«، ولم يبدأ 
»جناب« الطعام بعد، فموعده بعد مدفع 

اإلفطار ليبقى األكل ساخنا.
كانت عيني على »التشريبة« أعرف أن 

خالتي لطيفة »حتوف« األكل، لذلك أحب 
»نقصتها«، ومثل األطفال أخذت أفضل 
مكان على السفرة: املنتصف، وتربعت!

وبدأت جدتي، وهي ألبي، وبناتها، 
عماتي، باألشواط بني املطبخ والسفرة 
لنقل »الفطور« مع صوت األذان: اهلل 

أكبر.
فتيات البيت خلية النحل، آنذاك لم يكن 

اخلدم منتشرين بتعداد يفوق عدد 
أهل املنزل، ولو ثاروا عليهم ألخذوا 
السلطة تغلبا، بل كان للسبعينيات 

طعم العشرينيات، وأطلقت عليها هذا 
التشبيه من فرط ما تشوقت بحكايا 

جدتي عن طفولتها ودور »الفريج« في 
التضامن االجتماعي والتربية والتكافل، 

كان البيت كبيرا كل من فيه مسؤول 

عن األوالد بـ»السكة« و»البنات في 
البيوت«.

أبناء جيل سيماهم بسلوكهم، يشبهون 
زمنهم، إن كانوا مدبرين ال تفرق بينهم، 

فالرمل نفسه عالق بأقدامهم احلافية، 
وان أقبلوا فبجباه متشابهة سمر 

معرقة من »املطراش«، كان »الفريج« 
عائلة واحدة، وحوائط كل منزل مجرد 

أمر شكلي.
قضيت رمضان أحلق نفسيا في تلك 

املرحلة، أطهر وأنقى فترات حياتي، 
بيت جدي في شرق، على الرغم من 

أنني أفطرت على »هردة ومتر« إال أنني 
كنت ملتصقة بكرسي خشبي أثقل من 

»باب بيت شرق« ال أستطيع حتريكه 
إال مبساعدة ولدي، أجلس أمام طاولة 

مصطفة فوقها األطباق املتشابهة بأناقة، 
هذا للشوربة وذاك للسلطة وآخر 

للطبق الرئيسي!
خلود »أم سبع سنوات« كانت حاضرة 

على »الفطور« كل يوم بضفيرتيها 
وبعينيها الواسعتني تنظر لي برجاء 

أن أطلق روحي احملبوسة في حداثة ال 
تليق بحقيقتي، وأظنني فعلت. 

بعد عن أن تضع احلرب السورية 
أوزارها ستنكشف أسباب التواجد 

الروسي بهذا احلجم من القوة املفرطة 
في املنطقة، وهل هي هنا ملقاومة 

اإلرهاب أم أن سبب وجودها هو لدعم 
نظام األسد في مواجهته ملعارضيه 

املشتتني واملرتبكني؟ عموما فالسببان 
ال يفسران حجم ونوعية الوجود 

العسكري الروسي في هذا اجلزء من 
العالم!

عندما كان االحتاد السوفييتي في 
أوج قوته في سبعينيات القرن املاضي 
اكتفى بتأييد القضايا العربية سياسيا 
وبكونه مصدرا للسالح للدول العربية 

االشتراكية في ذلك الوقت، واقتصر 
تواجده الفعلي في املنطقة على بعض 
املستشارين العسكريني الذين عملوا 

في مصر وسورية والعراق، فما الذي 
جاء بروسيا االحتادية إلى سورية 

واقتصادها يعاني من انهيار أسعار 
النفط واحلصار االقتصادي الغربي 
املفروض عليها كعقاب على تدخلها 

في البلقان؟ وهل الرواية التي يجري 
تداولها بهدوء عن ثروة نفطية هائلة 

تطفوا سورية فوقها هي السبب أم أن 
وجود روسيا في املنطقة هو ملمارسة 

دورها كالشرطي الدولي اجلديد 

البديل ألميركا ومبباركة أميركية لكي 
تتفرغ أميركا ملواجهة اخلطر الناشئ 

في الصني الذي يهدد اقتصادها 
ومفاهيمها للسيطرة على العالم ونعني 

بذلك طريق احلرير الصيني اآلخذ 
بالتمدد بقوة فقد بلغ عدد الدول 

املشاركة به 65 دولة متثل   7٠% من 
سكان العالم، في كل األحوال فان 

املصلحة االستراتيجية لدول اخلليج 
خاصة بعد التقارب احلالي مع الواليات 

املتحدة األميركية باتت تقتضي بناء 
جسور تقارب مع روسيا االحتادية 

- بعد خصام طال أمده وطوى الدهر 
أسبابه الرئيسة ـ فصداقة والتحالف 

مع اكثر من صديق وحليف قوي 
مينح دول اخلليج القدرة على املناورة 
في قراراتها السياسية والسيادية وال 

يجعلها رهينة حلليف واحد ميكنه 
فرض سياساته عليها.

إن إنهاء إيران حلالة العداء مع الشعوب 
العربية وإنهاء تواجدها العسكري 
بأمناطه ومستوياته املختلفة في 

٤ دول عربية، وإلغائها مشروعها 
لتطويق دول اخلليج من الشمال 

واجلنوب، هو العرض الوحيد للسالم 
املقبول منها خليجيا، فمن غير 

املنطقي أن تقبل دول اخلليج بأقل 

من ذلك وأن تستمر إيران في محاولة 
خنقها والسيطرة على منافذ اتصالها 

بالعالم. 
 ان مصلحة إيران تقتضي منها ان 

تدرك ان تقاربها مع دول مجلس 
التعاون سيوقف هدر ثرواتها في 

االستعداد حلروب من الواضح انها ال 
تستطيع االنتصار فيها - حتى وإن 

ربحت بعض معاركها- فدول اخلليج 
وحتديدا السعودية قد بنت ترسانة 

عسكرية متفوقة على ما متلكه ايران 
التي تعاني من تقادم اسلحتها اجلوية 

والبحرية واالرضية فضال على ان 
العالم لم يعد يقبل مغامرات توسعية 

كما حتلم به وتسعى له ايران.
 ان حالة السالم هي احلل السريع 

واملناسب ملواجهة اثار انخفاض اسعار 
النفط على دول ضفتي اخلليج، 

فالتجارة البينية بينها كافية لتعويض 
هذه الدول عن جزء كبير من خسائرها 

جراء انخفاض اسعار النفط وستتيح 
لها حالة السلم التروي في الصرف 

على تسليحها ذي التكاليف الهائلة مما 
سيسمح لها بااللتفات إلى مشاريع 

الرخاء املؤجلة والتنمية مبختلف 
جوانبها وتطوير التعليم والصناعة 

والزراعة التكاملية فيما بينها.

احلروف والكلمات وحتى العبارات 
تنحني إعجابا وفخرا للعمل اإلنساني في 
الكويت، فمنذ القدم حرص األجداد على 

غرس بذور شجرة األعمال اإلنسانية، 
وتعاهدها بعد ذلك اآلباء بالبذل والعطاء 
وحصدت ثمارها األجيال املتعاقبة، وقد 

امتدت ظالل هذه الشجرة في معظم 
أصقاع العالم لتظلل بخيراتها ومساعداتها 
معظم الكوارث واملجاعات بغض النظر عن 
الدين والوطن واللون واجلنس، بل طالت 

بفضل اهلل إغاثاتها املشاريع التعليمية 
والتنموية اإلنتاجية لتدريب الطاقات 

البشرية واستثمار املوارد املالية والثروات 
املختلفة، وذلك لتوفير فرص العمل 

وتهيئة احلياة الكرمية ألفراد املجتمع. 
والعمل اإلنساني في الكويت بحول اهلل 

وقوته استقطب الكثير من املتطوعني 

سواء كانوا مواطنني أو مقيمني حيث 
كانت لهم بصمة واضحة،  كما كان عمال 

رائدا، من بعد اهلل، في إعمار صرح العمل 
اإلنساني اخليري الكويتي. 

وفي رمضان كانت لي جتربة جميلة 
وممتعة مع إحدى اجلمعيات اخليرية 

وهي جمعية السالم لألعمال اإلنسانية 
واخليرية، فقد أبهرني العمل الدؤوب 

كأنهم خلية نحل في إعداد سالل األغذية 
وكسوة العيد لألسر املتعففة داخل 

الكويت، وعلى الرغم من الصيام وحرارة 
اجلو وانشغال الكثيرين بوظائفهم 

وضخامة التبرعات واألعداد املأهولة من 
األسر املتعففة فإن أعداد املتطوعني كانت 
في تزايد وكان العمل بحماس في مجاميع 
منظمة الفتا للنظر، والغريب أن املتطوعني 

كانوا يعملون بشغف وسعداء كثيرا 

مبساهمتهم الصادقة في إجناز وإجناح 
ذلك املشروع، حيث يبدأ العمل الدؤوب 

منذ الصباح ويستمر حتى منتصف 
الليل، وكذلك األطفال الصغار كانت لهم 
مساهمة رائعة في إعداد املؤونة الغذائية 

وترتيب كسوة العيد ثم توزيعها على 
األسر املتعففة، حقيقة عمل يثلج الصدر 

ويسر اخلاطر وقد تشرفت بالعمل مع 
هذه املجاميع املعطاءة، حيث اكتسبت 

مهارات عديدة في املجال التطوعي وجتذر 
في نفسي حب اخلير وتعرفت على 

شخصيات فذة بالعمل اخليري. 
ختاما، بارك اهلل في العمل اإلنساني 

الكويتي وجعله خالصا لوجهه الكرمي، 
ونفع اهلل به البالد والعباد، وحفظنا اهلل 
وسائر بالد املسلمني من شر األشرار 

وكيد الفجار. 
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