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بالشعبي.. 
هاك ال هناك!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

األسبوع املاضي أعلنت وزارة األوقاف جناح ما يقارب 
٢٨٨ شخصا من املواطنني املتقاعدين املتقدمني لشغل مهنتي 
إمام ومؤذن، بنسبة تتجاوز الـ ٥٠٪ من إجمالي عدد املشاركني 
في االختبارات، وفي خطوة جديدة نحو تكويت هذا القطاع 

املهم جدا في الوزارة.
ال شك أن قرار تكويت هذه الوظائف مهم جدا كونها من 
وجهة نظري من بني املهن احلساسة جدا، خاصة وظيفة اإلمام 
التي قد يستغلها البعض في بث الفرقة أو نشر الشائعات أو 

الترويج لفكر ما يهدد نسيج املجتمع.
ولكن ما يسعد أكثر هو اخلطوة التي اتخذتها الدولة نحو 
االســتفادة من خبرات وكفاءات املتقاعدين من املواطنني، 
والذين سبق وأعلنوا مرارا وتكرارا استعدادهم التام خلدمة 
الدولة في أي موقع وتقدمي كل ما لديهم من خبرات لتحقيق 

التنمية والتطوير في الكويت.
اجلانب املشــرق اآلخر في هذا األمر هو نسبة النجاح 
العالية بني املشــاركني في اختبارات وزارة األوقاف لشغل 
وظيفــة اإلمامة واألذان، وهذا يؤكد قــدرة الكويتيني على 
شغل مختلف الوظائف التي سبق وروج البعض سواء من 
املواطنني أو غيرهم لفكرة عزوفهم وعدم قدرتهم على القيام 

مبهام مهن معينة.
خطوة وزارة األوقاف خطوة إيجابية حتتاج إلى التشجيع 
واالستمرارية فيها، واثبات املواطنني املتقاعدين كفاءتهم فيها 
بنســبة النجاح العالية هذه تستوجب على مختلف اجلهات 
احلكومية تغيير نهجها باالستعانة بهم كل في مجال خبرته، 
فقد حان الوقت الســتغالل خبرات وطاقات هذه الفئة خير 

استغالل مبا يحقق مصلحة الوطن.
أيضا علينا محاربة مطلقي الشائعات غير احلقيقية الذين 
يروجون ألن الكويتيني غير أكفاء، أو غير قادرين على شغل 
بعض املهن، أو أنهم يبحثون عن مهن بعينها فقط دون غيرها، 
فها هي احلقيقــة والواقع يظهران عكس ذلك، ويؤكدان أن 
(الكويتي يقدر)، وأنه أهل للثقة ويحتاج فقط ألن تنظر إليه 
مؤسسات الدولة نظرة صحيحة، وأن يتم استغالل قدراته 

بالشكل املناسب.
ختاما: لدينا العديد مــن الكفاءات الكويتية في مختلف 
املجاالت، وفي مختلف الشرائح العمرية، وهم على أمت االستعداد 
خلدمة وطنهم، وقد حان الوقت لالستفادة منهم، فهذا الوطن 
أولى بأبنائه من غيرهم، ويجب فتح املجال أكثر أمامهم إلظهار 
قدراتهم وما لديهم من مهــارات، ولنعلم جميعا أن التنمية 
والتطوير اللذين نأمل في حتقيقهما لوطننا احلبيب الكويت 
لن يتحققا إال بأيدي أبناء الوطن، فهم أكثر من ســيبحثون 

عن تقدمه وتطوره.

مع ما يقارب الستة أشهر منذ بدأ انتشار الوباء في العالم 
انقطعنا عن التواصل مع اآلخرين إال التواصل االفتراضي 
مع الترهيب واإلعالم القوي الذي انتهج ليس في الكويت 
فحســب بل في كل أرجاء العالم عن خطورة وباء كورونا، 
واملوضوع أشــبه بإنســان قيدت حريته مع ترهيب من 
ڤيــروس ال يرى حتى نحذره ولكن ترهيب من خطر غير 
مرئي تسبب ألناس كثر بالفوبيا ألشهر، ثم نقول لهم اليوم 
عدنا للحياة، ولكن الوباء لم ينته إذن كيف سنعود؟ مع كل 

هذه األفكار والوساوس التي ترادونا.
فهل أخطأ اإلعالم بكل ما مت توجيهه من رسائل للجمهور 
عن وباء يســبب املوت، اعتقد أن اإلحساس باخلوف من 
املوت في كل حلظة أشد ضررا على الصحة العامة للفرد من 
املوت املفاجئ، ولكن اإلعالم لعب دورا كبيرا في الترهيب 
لتوعية الشعوب، وقد يكون القلة ممن التزم باالشتراطات 
الصحية، ولكن األغلبية لم تعر اهتماما، وال نعرف هل التقيد 
باالشتراطات الصحية كان فيه جنب من الذين التزموا بهذه 

االشتراطات مع مغامرة اآلخرين وعدم اكتراثهم.
فاليوم لم نشــهد انخفاضا في معدل اإلصابات بيد أن 
هناك من يعيش حياته طبيعيا وهناك من اليزال قيد اخلوف، 
ولكن السؤال من كل ذلك، كيف سنعيش حياة طبيعية في 
ظل أزمة كورونــا التي لم تنته، وهل كان احلظر والتقييد 
ومنع األعمال فيه إيجابية؟ احلقيقة ال، فالوضع على حاله، 
وعلينا التماشي معه، إذن العودة لنصيحة بوريس جونسون 
التي لم يكترث لها العالم، وال يسعنا إال أن نحييه على بعد 
نظره، وقد صدق حني قال إنه سيثبت للعالم بانهم األذكى، 
وأقول له نعم انتم األذكى ألننا اليوم قمنا بكل التعليمات التي 
فرضتها منظمة الصحة العاملية والتي عارضتها بريطانيا، 
فتضررت أعمالنا وتضرر االقتصاد، وليت في املقابل الوباء 
قــد انتهى أو قلة احلاالت، أو متت الســيطرة عليه، فهي 
مازالت على حالها، إذن لو كنا متاشينا مع الوباء منذ البداية 
لتالفينا األضرار التي حلت بنا، ولكن العالم كله اســتجاب 

ملنظمة الصحة العاملية.
إذن، كان من املخطئ كل اإلجراءات التي اقترحتها منظمة 
الصحة العاملية وطبقتها دول العالم، ألننا نواجه اليوم الوباء، 
فهو على حاله باإلضافة إلى مشكلة الفوبيا ومشاكل اقتصادية 
واجتماعية وتعليمية وغيرها ال تعد وال حتصى، وليت كل 
هذه األزمات التي طفت ساهمت باملقابل في انقضاء الوباء، 

ولكنه على حاله.
فاليوم لدينا أزمة تعليمية، أطفالنا انقطعوا عن الدراسة 
ملا يقارب الثمانية أشــهر وسيعودون في التعليم عن بعد، 
ولكن أين هي الصحة النفسية ألطفالنا الذين حرموا من كل 
ملذات احلياة، فإرهاب األطفال الذي مارسته منظمة الصحة 
العاملية بتوجيهاتها حول العالم ال تغتفر، وخصوصا أن الوباء 
هو مســمى آخر لإلنفلونزا، فهل نرهب أطفال وجنعلهم 

يعيشون حياة حرب ألجل أعراض إنفلونزا ؟.
بيــد ان احلديث عما مضى أصبح ال فائدة منه، وعلينا 
أن نفكر في حياتنا مــع ترتيبها دون االكتراث باملخاوف، 
فاإلميان بأنه لن يصيبنــا إال ما كتب اهللا لنا، هذه الثقافة 
التي البد أن تزرع ،وليس مــا حدث في العالم من ارتباك 

وأضرار ال ترضي اهللا ورسوله.
فاليوم، كما كان لإلعالم دور في ترهيب املجتمع نريد 
برامج تأهيلية لكل شــرائح املجتمع حتى تعود احلياة كما 
كانت بالتدريج، مع ضرورة البدء في التفكير في كيفية عودة 
األطفال للمدارس، فاملدرسة بالنسبة للطفل مجتمع متكامل، 
وليس فقط الهدف منها هو تلقي الدروس بل االقتران ببقية 
األطفال واللعب والتفاعل وحرمانهم من التعليم التقليدي 

قد يؤثر على صحتهم النفسية.
بحيث البد ان تخطط لنا منظمة الصحة العاملية برامج 
لكيفية عودتنا للحياة مجددا، لعلها تستطيع ان تنقذ اخلسائر 
التي حلت بالعالم، فأنشطة اقتصادية انهارت بسبب كورونا، 
أناس تضررت على الصعيد النفسي واالجتماعي حتى أننا 
وصل بنا احلال بعدم الرغبة في الســماع مجددا أي خبر 

عن اإلصابات بكورونا.
فالعودة للحياة مجددا البد أن يقابلها إعالم قوي، وفي 
املقابل نطالب بريطانيا العظمى بأن يكون ملستشاريها دور 
أكبر في املنظمات العاملية ألنه ثبت فعال أنهم أذكى شعوب 

العالم على اإلطالق.

اللــي يلوم  اهللا يلــوم 
حكومتنا الرشيدة مع كارثة 
لهــا وقفات المعة  كورونا، 
عديدة مرحلــة بعد أخرى 
منذ بداية احلظر وبإذن اهللا 
مراحل تقلصه عامليا وإقليميا 
العاملية  تتوارده األخبار  كما 
(مدا وجــزرا آلخر نتائجه!) 
تنبيهات وتوجيهات  الغريب 
بعض املسموحات واملمنوعات 
وازدواجية واضعها للجمهور 
مواطنــني ووافدين، بقصد 
احلــرص واحلــذر عليهم 
وحمايتهم من ذلك الڤيروس 
املبهم بتالعبه باألجواء احمليطة 
بالبشــر بكل مســتوياتهم 
ومناحي حياتهم بكل القارات 
واملستويات تقدمها ومتوسطها 
ومتواضعها، الكل عنده سواء 
بافتراس ضحاياه والعياذ باهللا.

املضحك احملزن مثال فتح 
املطاعم والكافيهات بال كراسي 
وال طاوالت لتدارك التجمعات 
وتالصق احتمال اإلصابات! 
إشدخل كراسي ومقاعد كبار 
التجارية  باملجمعات  الســن 
والديوانيــات  واحلدائــق 

والساحات باملوالت!
وزاد ذلــك غرابة بعض 
املــوالت الراقيــة بزواياها 
أحجار ضخمــة ديكورات 
ينهــاك حراســها عن عدم 
اجللوس، وتسجل مخالفات 
جتارية وبلدية تسحب فيها 
تراخيص احملــالت ليش ما 
لكم شغل؟! وكذلك حمامات 
وضوء املساجد واملصليات 
تفتح جوامعها ومســاجدها 
وتغلــق احلمامات ليش؟! ما 

ندري؟!
ومثال قادم ومشــروط 
السماح لألندية والصالونات 
واحلفــالت  واحلالقــني 
لكنها متباعدة ومشــروطة 
مبحظورات تذبحك ضحكا 
وصراخا وترقيعات، ال علم 
ألحد بها ولها لكنها بالنهاية 
قرارات مثالها احلالق فقط 
اللحية  الكثيف دون  للشعر 
والشنبات؟! كلها كورونات؟!

وهكــذا «هــاك ال هناك 
بالشعبي استلم وسلم! بلهجة 
أرض الكنانــة هات وخد بال 
بالكويتي هاك  تفسير يعني 
ال هناك! إن شــاء اهللا تروح 

الصليبيخات!».
والســؤال اجلماهيــري 
املشــترك من هو مهندس 
التعليمات، ومهندسها،  هذه 
ومنفذها ومراجعها باملعنى من 
الوزارات لتوصيلها للجماهير 
الناس  إجابات ودودهت  بال 
بتلك القرارات وغيرها ال تعد 
وال حتصى كما ورد باملسجات 
النقالة وخلبطة احلالة وحالتنا 
حالة يا رجالة! خطاكم السو 

وسالمتكم.

بتقدمي الدعم املالي للمرضى املقيمني 
القادرين، بل  في املستويات من غير 
ان مستشفيات ومراكز طبية حكومية 
تقوم بالطلب من اجلمعية مساعدتهم في 
توفير ثالجات مكيفات وأجهزة طبية، 
وتقوم اجلمعية بتوفيرها بأسرع وقت 
ودون تراخ ودون استعراض إعالمي، 
بلدانها تشتري أحيانا سيارات إسعاف 
لوزارة الصحة دون طلب من األخيرة.

< < <
يقــود اجلمعية حاليــا د.محمد 
الشرهان واملشهود له بالكفاءة اإلدارية، 
رغم اعتقادي أن اجلمعية تعمل كما هي 
منذ تأسيســها حتى غطى عملها كل 
مستشفيات الكويت إال أن الحترافية 
الشرهان اإلدارية دورا في تطوير جزء 

من العمل إلى األفضل.
< < <

جمعيــة صندوق إعانــة املرضى 
جنم مضيء في سماء العمل اخليري 
وألنهــا وال القائمــني عليها يبحثون 
عن االســتعراض العاملي متكنوا من 
حتقيق نشــر العمل اخليري فعال ال 
قوال، وجنحوا في منح العمل اخليري 
بعدا إنسانيا جميال راقيا، يجعلنا نفخر 
ان هذا اجلمعية منا وفينا، وبال تزكية 
فالتبرع لها أوجــب وأقرب إلى فهل 
اخلير ألنه تبرع يعبر وجع اآلالف من 

املرضى سنويا.

واستنفاد طاقته مبا هو ليس مطلوبا 
منــه، وأن يواجه هــذه النماذج من 
أو  لها  الرضوخ  املسؤولني ويرفض 
قبول ابتزاز بعضها في عملية التقييم 
وتوزيع االمتيازات. أما على املستوى 
اإلداري املؤسسي فالواجب أن تكون 
معايير الترقي واضحة ومنصفة، تصب 
في الصالح العام، بعيدة عن الضبابية 
وإمكانية تعدد التفسيرات والتأويالت، 
كما ينبغي أن يكون الوصف الوظيفي 
محددا، يعرف من خالله املوظف حقوقه 
وواجباته وما سيتم تقييمه بناء عليه، 
مع ضرورة تطبيق اللوائح والقوانني 
بشكل عادل، فيكافأ املجد على عمله، 

ويحاسب املقصر على إهماله.
إذا استطعنا تغيير قناعاتنا، وعملنا 
على نشر الفكر القيادي الصحيح في 
مؤسساتنا، وطبقنا القوانني واللوائح 
دون متييز وال تفرقة، وابتعدنا عن 
احملسوبيات وتنفيع من ال يستحق، 
وأسندنا املناصب للقوي األمني، فإن 
ذلك سيكون خطوة في طريق اإلصالح 
الذي ينشده اجلميع، وتقدما في مسيرة 
محاربة الفساد الذي نهش جسد الكثير 
من القطاعات في البالد، وعطل برامج 

التنمية واملشاريع احليوية.

مما يوضح أن اجلمعية تعمل وفق 
عقلية إدارية مالية سلســة وال تعقد 
األمور، بل إنها وفقا ملا تابعته بدا أنها 
تعمل بنظام عقلية القطاع اخلاص ولكن 
ربحيتها البحث عن املرضى وليس املادة، 
فال تنتظر املرضى احملتاجني ليذهبوا 
إليها بل هم يتوجهــون إلى املرضى 
يعرضون عليهم مساعداتهم، وهذا أمر 
ال يتحقق مع أي جمعية خيرية تطوعية 
بالكويت، ورمبــا هذا ما جعل جمعية 
صندوق إعانة املرضى أكثر اجلمعيات 
عطاء وعمال وتأثيرا في القطاع الصحي 
العام بني احملتاجني، رغم ان اجلمعية ال 
تستعرض إجنازاتها وتكتفي بتحقيق 

أهدافها التي تأسست من أجله.
< < <

للعلم ال تكتفي جمعية صندوق إعانة 

وللقضاء على هذه الظاهرة - إن 
كانت ترقى إلى مستوى الظاهرة - البد 
من خطوات وإجراءات على املستوى 
الشــخصي وعلى املستوى اإلداري 
املؤسسي، فعلى املسؤول أن يتحمل 
مسؤولياته التي كلف بها، والعمل على 
تطوير نفسه ليكون قادرا على أداء 
مهامه، وأن يراقب اهللا تعالى في أعماله 
وتصرفاته، ويجتهد في تغيير قناعاته 
واالبتعاد عن زهوة املنصب املغرية، 
واإلميان بــأن هذا املنصب زائل وال 

يبقى إال آثاره وإجنازاته.
أن يعرف حقوقه  املوظف  وعلى 
وواجباته حتى ال يتم استغالل جهده 

جمعية إعانة املرضى شيكا ماليا بقيمة 
الرسوم املستحقة عن املرضى الوافدين.

< < <
ومن خالل متابعتــي، وجدت ان 
حساب جمعية صندوق إعانة املرضى 
قام بالرد على صاحبة مشــكلة قبل 
يومني تطلب سريرا طبيا رغم أنها لم 
تضع حلسابه منشن، ورد عليها بعد 
اقل من نصف ساعة من رسالتها بأن 
تبعث أوراقها على اخلاص وســتقوم 

اجلمعية بعمل الالزم.
< < <

في حال استكمال طلب املساعدة 
من املريــض لصندوق اعانة املرضى 
يكون الرد عليه ودفع املستحقات عنه 
للمستشفى في حد ال يتجاوز الـ ٢٤ 

ساعة.

بأعماله اخلاصة ملا جترأ واستمرأ هذه 
التصرفات.

ال شــك أن انتهاج املسؤول هذا 
السلوك في مؤسسته له آثار سلبية 
عن طريق تقريــب غير األكفاء مما 
يترتب عليه ظلم للمجتهدين ويؤدي 
إلى انتشار الشللية وشيوع فكر العمل 
الفردي على حساب العمل اجلماعي، 
الذي يقود إلى اإلحباط لدى شريحة 
كبيرة من املوظفني وانتشــار عدم 
الرضا الوظيفي، ناهيك عن احلزازات 
واخلالفات التي تنشأ بينهم، فتعرقل 
هذه املمارسات اإلجناز في املؤسسة 
وتسهم في انتشار الفساد اإلداري بها.

جمعية صندوق إعانة املرضى جمعية 
خيرية تطوعية أسسها مجموعة من 
الكويتيني عــام ١٩٧٩، ومنذ  األطباء 
تأسيســها طوال ٤١ عاما وهي تسعى 
فقط لتحقيق أهدافها املتعلقة بـ «إعانة 
املرضى»، وتبدأ من دفع تكاليف العالج 
للمرضى ممن أقعدهم املرض عن طلب 
الرزق دون حتديد جنســية او عرق 
أو دين، فارتفعت مببدئها هذا بأدائها 
اإلنساني بهذا لتكون في مصاف اهم 
اجلمعيات اخليرية في البالد، بل رمبا 
االولى من نوعها في املنطقة، كما من 
أهدافها توفيــر األجهزة الطبية لغير 
القادريــن وتقدمي املســاعدات املالية 
العالج  الراغبني في  ملساعدة املرضى 
باخلارج، طبعــا لها ادوار موازية في 
مساعدة منكوبي الكوارث في اخلارج 
ومكاتب في عدة دول، ولكن هذا ليس 

مجال حديثنا اليوم.
< < <

اجلمعية منتشرة في كل مستشفيات 
الكويــت، يتابع طواقمهــا املرضى 
ويســألون إداراتها عن احملتاجني من 
املقيمني من غير  الوافديــن  املرضى 
القادرين على دفع رســوم العمليات 
واالشعات والتحاليل ويقومون برصدها، 
او ينتظــرون ما ترســله لهم ادارات 
التي  املستشــفيات من تلك احلاالت 
لديها، وال متضــي أيام حتى تصدر 

اعتقاد خاطئ سائد لدى شريحة 
من الناس أن اإلنسان كلما ارتقى في 
املنصب زاد عدد من يخدمه، واحلقيقة 
أن من ميلك الفكر واملهارات القيادية 
يعلم أن األمر عكس ذلك، فكلما ترقى 
اإلنسان في الســلم اإلداري وتبوأ 
مناصب أعلى زاد عدد من يخدمهم، 
فيضيف لهم القيمة عن طريق خدمتهم، 

مما يسهم في اتساع تأثيره.
 تتعدد أسباب انتشار هذا االعتقاد، 
ويتحمل صاحب املنصب جزءا كبيرا 
من املسؤولية، كما يتحمل املوظفون 
جزءا آخر، فجهل املسؤول بوظيفته 
وعدم إملامه مبا هو مطلوب منه إضافة 
إلى عامل الكسل وانعدام كفاءته كل 
هذا يدفعه إلى تكليف املوظف مبهام 
ليســت من صلب أعماله، في املقابل 
جند موظفا يقبل على نفســه القيام 
بهذه األعمــال طمعا في مكاســب 
شخصية غير مستحقة، والوصول 
إلى غايات عبر وسائل غير شرعية 
تتيح له بعــض االمتيازات، فيجعل 
للمسؤول طريقا وسلما  التملق  من 
يتســلقه حتى إن كان على حساب 
جهده وقته ورمبا كرامته! فلو لم يجد 
املسؤول من يرتضي على نفسه القيام 

اإلعالمية، كالما يجعل القلب يعتصر أملا عن ضرورة التطبيع 
وفوائد التطبيع ومكاســب التطبيع، وكأنهم اكتشفوا للتو ان 
الصهاينة أناس «صاحلون»، وقد فاتنا خير كثير ونحن منقطعون 
عنهم، وجترأ البعض عيانا وقال «ان فلسطني ليست قضيتي» 
وبعضهم أعلن «انه قرار سيادي وانتهي األمر»، يحاولون بذلك 

لي الشرف أن أكون من جيل أول الثمانينيات، اجليل الذهبي 
بنظري املعبأ بالذكريات الطيبة التي نفتقد تفاصيلها اجلميلة 
هذه األيام، أحد هذه التفاصيل مجلة ماجد وبراعم اإلميان التي 
كانت أمــي حترص على جلبها لي، يومها قرأت أول مقال عن 
القضية الفلسطينية وعن النضال الفلسطيني وإجرام اليهود 
القادمني خلسة عبرة بوابة االنتداب البريطاني من بقاع شتى، 
ليحتلوا أرضا عربية ويقتلعوا شــعبا طيبــا من ارضه كما 
يقتلعون شــجر الزيتون ويقيموا على األنقاض العربية كيانا 
مســخا بطريقة شاذة أســموه دولة، عندما حتولت عصابات 

شتيرن والهاجانة إلى دولة.
هكــذا كانت تربيتي وهكذا عشــت وتربيت وتعلمت، في 
املدرسة والبيت، أن فلسطني قضيتنا األولى وهي قضية حق 
أزلي، قارنوا تلك األيام بهذه التي نعيشــها، وحمى التسابق 
للتطبيع مع العدو الصهيوني في اشتعال، خصوصا وهذه احلمى 
وصلت إلينا نحن أبنــاء اخلليج في عقر دارنا وكنا نظن أننا 
محصنون فكريا على األقل ضد دعاية التطبيع، اليوم ولألسف 
الشديد، نرى ونسمع من بعض النخب السياسية والثقافية أو 

رفع العتب عنهم بعد أن اســتنفدت احلجج، إذ إن من املنطقي 
ومن البديهي أال تكون هناك أي فوائد اقتصادية أو مكاســب 
تنموية مع «عدو» يتربــص بنا ليل نهار ويتحرى أي فرصة 

للغدر بنا وبأهلينا في فلسطني.
عن نفسي أنا لم أســمع أن يهوديا في أي بلد بالعالم قال 
«إسراييل ليست قضيتي» او «الصهيونية ليست قضيتي»، هم 
إما داعمون لالحتالل او على الهامش بدون تصريحات، يخافون 
من ردة فعل املنظمات الصهيونية ضدهم، ولكنني لألسف وجدت 
من بني جلدتنا من يقول «فلسطني ليست قضيتي» وكأن هذا 
النضال وهذه الدماء الزكية التي سالت وتسيل كل يوم ال شيء 
وهباء منثور، من يريد التطبيع مع الغاصب فليذهب للتطبيع، 
عندي قناعة راســخة انهم ســيغدرون بك عند اول منعطف، 
كالعادة، وعن نفسي لن أشــمت بي العدو ولن أعطي فرصة 
لهذا الصهيوني بأن يستقوى على أخي الفلسطيني وال حتى 
بالشماتة، تبقى فلسطني قضيتي ألنها قضية حق وقضية عدالة 
وقضية املنطق السليم، اما الذين عجزوا عن نصرة احلق بالنية 
او حتى بالدعاء أقول له يا خسارة ويا ألف خسارة. والسالم.

يعد مهرجان التبوريدة أحد أمتع وأهم االحتفاالت الفلكلورية 
املنصهرة بالفروسية والقوة والعراقة الراسخة بأذهان العالم 
املغربي. فأصل تســمية «التبوريدة» مشتقة من كلمة البارود 

والتي تعود الى القرن اخلامس عشر امليالدي.
املشهد الفرجوي الذي يقوم به الفرسان لتمثيل هجوم عسكري 
ضد األعداء يحبس األنفاس، معيدا هذه األصالة الفروســية 
املمزوجة بالعادات والتقاليد اجلميلة، فمهرجان «التبوريدة» له 
إقبال كبير للشــعب املغربي كونه مصاحبا لألغاني واملواويل 
والصيحات واالهازيج الشعبية، ومتواجد في املناسبات املهمة 
التي يحبها املغاربة مثل حفالت االعراس، باالخص في طقوس 
زفاف العروس الى منزلها اجلديد، وموسم «الوعدة» الذي تقام 
به والئم كبرى للطعام املغربي التقليدي ويعرف بـ «الزردة»، 
أي الطعام، واحتفاالت املواليد والعقيقة واخلتان واالحتفاالت 
اخلاصة بحجاج بيت اهللا احلــرام، فيولد هذا التراث العميق 

الفروسية والرقص والغناء واللباس املتميز. 
ونظرا ألهمية هذا االحتفال، يشكل املظهر أمرا مهماً مصاحبا 
للفرسان، مكونا من زي الفارس الذي يكون عادة باللون األبيض، 
السروال الفضفاض والعمامة، والتي على حسب طريقة لفها 
على الرأس تعطي رسالة مظهرية للقبيلة، وقميص التشامير 
والبلغة، أي النعل الذي يكون باذخ التصميم، احلزام السميك، 
غمــد مزين وبداخله خنجر يطلق عليه الكمية، وقطعة جلدية 
محفوظ بداخلها آيات قرآنية وبعض األسرار الفلكلورية الشعبية 

حلفظ الفارس.
يحمل الفارس معه ما يســميه أهل املغرب باملكحلة وهي 
بندقية بارود مطعمة بالعاج او العظام او عرق اللؤلؤ او املعادن. 
أما احلصان فيكون أفخم من الفارس نفسه، فالسروج فخمة 
ومختلفة عن بعضها بعضا، مطرزة ومزينة بالطريقة الدمشقية 
ومطعمة بالذهب واحلرير واجللد املغربي األحمر، السرج من 
ساتان مطرز، والركاب مغطاة بالفضة. وحسب املعتقد الشعبي 
املغربي يتم وضع احلناء على غرة اجلواد جللب النصر واخلير 

وأيضا لدرء السوء والشر.
تتعدد أسماء هذا املهرجان بحسب املنطقة اجلغرافية، فالبعض 

يسميه الفانتازيا، التبوريدة، اخليالة، الباردية، أصحاب البارود، 
ولكن اجتمع اجلميع على انها رمز للقوة والشجاعة واالقدام 

وروح اجلماعة الواحدة املترابطة. 
وعلى الرغم من كون هذه الطقوس التي حتولت الى رياضة 
رسمية كمحاولة رائعة للحفاظ على هذا التقليد اجلميل، كانت 
باألســاس حكرا على الرجال الفرسان اال ان النساء احملاربات 
باملغرب من مجموعة السربات النسوية النشيطة والالتي استطعن 
دخول هذه الرياضة بقوة على الرغم من قلة عددهن. فالعديد 
من أبناء وبنات فرســان التبوريــدة تعلموا هذا الفن على يد 
عائالتهم ولكن بعد ســن محددة ال يسمح لهم بركوب اخليل 

لتهيئتهم للزواج او الدراسة او العمل.
يبدأ املهرجان بظهور السرب املكون من عشر الى عشرين 
فارســا يقفون فوق اجلواد، ومعهم املقدم وهو مبنزلة رئيس 
الفرقة العسكرية، فيقوم بتنظيم وحتميس فرسانه للبدء بالكر 
واالستعراض باملكاحل «البنادق» بكلتا اليدين وصوال الى كتيبة 
احللبة واطالق البارود بنفس الوقت بهدف إظهار صوت مدو 

ومرعب كاملدفع وهم واقفون واالجلمة مرتخية كليا. 
بالرغــم من أن هذا املهرجان يعد خطرا جدا، اال أنه جميل 
بكل معانيه. من روحي سالم للمغرب الساحر وتاريخه املطعم 
بالقوة والعراقة. عشــقت املغرب حني سردت لي كتب التاريخ 

عنه وهمت غراما فيه حني زرته.
دمتم بسحر وجمال.
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