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مسامرات (١٧) 

بقلم: 
د.يعقوب يوسف الغنيم

الرحالت عادة بشرية لم يتوقف عنها 
اإلنسان منذ نشــأ، وهو مضطر لذلك 
طلبا للرزق، وبعدا عن األخطار، وبحثا 
عن األمن. وهو غير مضطر للبقاء في 
مقر ســكنه إذا أصاب هذا احملل قحط، 
أو تعرض إلى مــا يخاف منه، فأرض 
اهللا واســعة، وهذه الرحالت هي التي 
كانت الســبب في عمران املدن، ألن كل 
موقع يحل فيه البشر فإنهم يحولونه 
بجهودهــم إلى مقر ســكني عامر لهم، 
ألن الناس يسعون دائما إلى اإلقامة في 

املكان الذي يوفر لهم الرزق واألمان.
وللرحالت أنواع، ظهرت أشكالها مع 
تطور الزمان، فباإلضافة إلى الرحالت 
األولى التي متت بسببها عمارة أجزاء 
كبيرة من األرض، اعتــاد الناس على 
القيام برحالت مؤقتة كالرحالت التي 
تتم ألغراض محددة، ثم يعود أصحابها 
إلى حيث يقيمون، وهي الرحالت التي 
يسافر املســافرون خاللها للتجارة أو 
للوفود على امللوك واألمراء وكبار القوم، 
أو الستكشاف البلدان كما فعل عدد من 
الرحالة العرب الذين سوف نذكرهم هنا، 
تضاف إلى ذلك الرحالت التي يقوم بها 
طالب العلم، وهي رحالت ينهض إليها 
هؤالء الطالب إلى العلماء املعروفني في 
بعض البلــدان ممن يفد إليهم الطالب 
من كل مكان من أجل االستفادة بعلمهم 
ناهيك عن املراكز العلمية املعروفة مثل 
األزهــر وجامعة القرويني. ولقد عرف 
العــرب منذ العصــر اجلاهلي، خاصة 
منهم أهل مكة من قبيلة قريش، برحلتني 
سنويتني للتجارة، هما: رحلة الشتاء، 
ورحلة الصيف، اللتان ذكرهما القرآن 
الكرمي في سورة نصها: (إليالف قريش، 
إيالفهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا 
رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خــوف)، فهم يقومون في 
الصيف برحلــة تضم عددا من الناس 
على إبلهم إلى الشام، ويأخذون معهم ما 
يصلح للبيع هناك، ثم يعودون محملني 
مبا يشترونه من تلك البالد. وقد عرف 
أن رســول اهللا ژ، قد ذهب في إحدى 
هذه الرحالت وهو صغير مع عمه، ثم 
ذهب بعد ذلك - وهو شاب - متاجرا، 
وعاد غامنا.وأما رحلة الشتاء فهي إلى 
اليمن، وكان الغرض منها مشــابها ملا 
كان فــي الرحلــة األولى، فهي من أجل 
التجارة، وتبادل البيع والشراء مع أهل 
اليمن. وقد عادت هاتان الرحلتان اللتان 
استمرتا مدة طويلة بفوائد جمة على 
أهل مكة، وعلى قريش بالذات، ولذا فإن 
اهللا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه 

الكرمي لبيان فضله عليهم.
وهنــاك رحالت كثيــرة مماثلة بني 
أجزاء جزيرة العرب، منها رحالت إلى 
املدينة املنورة (يثرب آنذاك)، والبحرين 
الكبرى في اجلزء الشرقي الشمالي من 
جزيرة العــرب، وكانت لهذه الرحالت 
فوائــد تعود علــى كل أهــل اجلزيرة 
العربية، من حيث سد حاجات الناس، 
ومن حيــث االرتباط بني كافة القبائل 
العربية، حتى إذا جاء اإلسالم صار بذلك 
التفاف اجلميع حول نبيهم ژ سهال، ألن 
صالتهم كانت قائمة، أصال، وعندما بدأت 
الفتوح اإلسالمية انتشر املسلمون في 
أنحاء األرض، ووصلوا إلى أماكن بعيدة 
بصورة تدريجية حتى وصلت طالئعهم 
إلى الصني، وروســيا والهند، دعك من 
البلــدان املتاخمة جلزيرتهم. وتوجوا 
ذلــك كله بفتح األندلس وإقامة الدولة 
اإلســالمية بها بعد ذلك، حيث استمر 
احلكم العربي املسلم بها ثمانية قرون.
ومــن أجمل ما كتب عــن الرحالت 
كتاب صدر بهذا االسم للدكتور شوقي 
ضيف، وهو مختصر جدا، ولكنه عظيم 
الفائــدة، ولقد تضمن كل ما يرغب به 

القارئ من معلومات عن هذا األمر.
في فصل مــن فصول كتابه حتدث 
الدكتور الفاضل عن منوذجني من مناذج 
الرحالت االستكشافية التي متت بأمر 
صادر عن واحد من حكام الزمان الذي 
حدثت فيه، وهو يؤكد ذلك بقوله: ولم 
يــدون العرب أخبــار الرحالة األوائل، 
ولكنا ال نصل إلى القرن التاسع امليالدي 
(الثالث الهجري) ونقرأ كتبهم اجلغرافية 
والتاريخيــة حتى جندهم قــد عرفوا 
معرفــة دقيقة أخبار األمم من حولهم، 

ما يدل على كثرة الراحلني والسائحني. 
ومن أقدم من يذكرونهم في هذا الباب 
سالم الترجمان الذي يقال إن اخلليفة 
الواثق (٨٤٢-٨٤٧م) أرســله في بعثة 
إلى بالد الصني ليشاهد السد الذي بناه 
االســكندر في ديار يأجوج ومأجوج. 
وعادت البعثة تقص على الناس أخبار 
الصني وعجائبها. ومن هؤالء الرحالة 
ابن وهب القرشي الذي يقال إنه استطاع 
لقاء ملك الصني وعرض عليه امللك صورا 
لألنبياء، ومن بينها صورة للرســول 
ژ. ويقــال إن هــذه الرحلة كانت في 
ســنة ٨٧٠ م. وهــذان الرّحالتــان إمنا 
هما رمز لكثيرين وراءهما طوفوا في 
آسيا وأفريقيا، يتاجرون في العروض 
التجارية وفي الرقيق. وإذا كان العرب 
قد نشروا اإلسالم عن طريق السيف في 
إيران والهند وشمالي أفريقيا فإن التجار 
من ورائهم نشروه في أقاليم لم يصل 
إليها الفاحتون في آسيا كالصني وفي 
إفريقية كالسودان وعلى طول شاطئها 
الشرقي. وكثيرا ما كانت هذه األقاليم 
اجلديدة تطلب بعثات دينية من بغداد، 
تعلم الناس فروض اإلسالم وما شرعه 

اهللا ملصلحتهم في دنياهم وآخرتهم.
ويختم ذلك بقولــه: وهذه الرحلة 
أيضا إمنا هي رمز لرحالت العرب في 
أوروبا، ونحن ال نقرأ ما كتبه املسعودي 
في مروج الذهب، وقد عاش في القرن 
الرابع الهجري (العاشر امليالدي) حتى 
نؤمن بــأن العرب قد توغلــوا في كل 
األقاليم من حولهم فعرفوا جغرافيتها 
وتاريخها وأحوال سكانها معرفة دقيقة. 
ومن هذه املعرفة مأل املسعودي كتابه 
املذكور وكتبه األخرى الكثيرة بأخبار 
األمم األجنبية واإلســالمية، وكان هو 
اآلخــر رحالــة، جاب احمليــط الهندي 
وشواطئه في إفريقيا وجزائره الكثيرة: 
وزار الهند وبالد الصني وبحر قزوين 
وآسيا الصغرى والشام ومصر وبالد 
العرب. وتختلط في كتاباته مشاهداته 
بتلــك البلــدان مبشــاهدات غيره من 

الرحالة والسائحني.
وعلى كل، فإن هذا الكتاب يذكر لنا 
أعدادا كبيرة من الرحالة في أزمان قدمية 
مختلفة بأسلوب جميل مفصل وموجز.

ثــم ال ينســى أن يقــدم - في آخر 
الكتاب - شــيئا وافيا عن رحلتني قام 
بهمــا رجالن غيــر متعاصرين أولهما 
هو محمد بن أحمد بن جبير األندلسي 
املولود في سنة ١١٤٥م، وقد بدأت رحلته 
في اليوم الثالث من شهر فبراير لسنة 
١١٨٣م قاصدا مصر، ومنها توجه إلى حج 
بيت اهللا احلرام، وقد فصل د.شــوقي 
ضيف كثيرا من أخبار هذه الرحلة التي 
كشفت معلومات مهمة عن البلدان التي 

متت زيارتها آنذاك.
وثاني الرجلني هو الرحالة الشهير 
محمد بن محمد الطنجي الشهير بابن 
بطوطة، وهو من مواليد مدينة طنجة 
املغربية في سنة ١٣٠٤م، وكانت والدته 
في أســرة معنية بالعلوم الشــرعية، 
وكانت تتمتع بعيش رخي. ولقد اهتم 
أبــوه بتعليمه حتى تضلع في العلوم 
الشرعية، وصار قادرا على العمل في 
القضــاء مثل بقية أهله، ولكن نفســه 
دعته إلى حج بيت اهللا احلرام، فعزم 
على ذلك، وخرج من بالده عندما كان 
في السنة الثانية والعشرين من عمره 

في سنة ١٣٢٤م.
بدأت رحلته مبصر، وكانت محطته 
األولى في اإلسكندرية التي طاف بكل 

جوانبها، وشــاهد كل مشاهدها، ومن 
هناك واصــل طريقه إلى عــدة بلدان. 
وتكــررت رحالته بعد ذلك، وكتب كل 
مــا مّر به واطلع عليه، في كتاب كبير 
احلجم مطبوع حاليا، ومن قراءته يتبني 
لنــا أنه لم يترك بلدا ســمع به إال وقد 
زاره، إذ نــراه زائرا إضافة إلى البلدان 

اإلسالمية الهند والصني وغيرهما.
واحلق يقال إن ابن بطوطة يستحق 
شهرته هذه، فقد كانت رحالته املشار 
إليهــا ذات شــأن في رصــد املعلومات 
املهمة جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا، 
ما جعل كل قارئ يلم بســهولة بكل ما 
يريد اإلملام به، بل ويكتشف أمورا في 

حياة الشعوب لم يعرفها من قبل.
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وللشــعراء دورهم في تسجيل ما 
يحدث لهم من رحالت، وذلك ألن كثيرين 
منهــم يرحلون - دائما - في ســبيل 
الوفادة على كبار القوم طلبا لالستفادة 

املادية منهم.
ومن هؤالء الذين رحلوا، وتركوا لنا 
سجال شعريا لرحلة من رحالتهم الشاعر 
أبو نواس، فقد صور رحلة قام بها في 
قصيدة جميلة أثنى عليها صحبه من 
الشعراء. فقد عزم - في سنة ما - على 
السفر إلى مصر طلبا ملنحة رمبا حصل 
عليها من واليها (اخلصيب) الذي واله 
اخلليفة العباسي هارون الرشيد عليها. 
وذهب الشاعر بالفعل مع مجموعة من 
أصحابه الشعراء. وعندما دخلوا على 
الوالي في مجلسه، انطلق أبو نواس في 
إلقاء القصيدة التي أعدها لهذه املناسبة، 
وهي التي بدأها بوصف رحلته إلى أن 
وصل إلى ديار املمدوح، ثم مدحه، فقال:

تقول التي عن بيتها خف مركبي
عزيــز علينا أن نراك تســير

أما دون مصــر للغنى متطلب
بلى، إن أســباب الغنى لكثير

فقلت لها واســتعجلتها بوادر
عبير جريهن  في  فجرى  جرت 

ذريني أكثر حاســديك برحلة
إلــى بلد فيــه اخلصيب أمير

ومن مديحه:
إذا لم تزر أرض اخلصيب ركابنا

فأي فتى بعــد اخلصيب تزور 
فتى يشتري حسن الثناء مباله

ويعلــم أن الدائــرات تدور
فما جازه جــود وال حل دونه

ولكن يصير اجلود حيث يصير

وكانت هذه القصيدة في أربعني بيتا، 
نالت إعجاب اخلصيب، كما نالت إعجاب 
احلاضرين في تلك اجللسة. ودلت على 
أثر الرحلة في الشــعر، فإنها هي التي 
أوحت إلى أبي نواس بهذا الوصف الذي 
ذكره فيها منذ أن أبدى رغبته في السفر 
إلى أن وصل إلى مبتغاه. (استمر الرشيد 
في اخلالفة منذ ســنة ٧٨٦م، إلى سنة 
٨٠٩م، أما أبو نواس فقد ولد في سنة 

٧٦٣م، وتوفي في سنة ٨١٤م.
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وعندما ضاقت سبل العيش مبحمد 
بــن زريق غــادر بالده إلــى األندلس، 
عســى أن يجد ما يرفــع عنه الضيق، 
فــودع زوجته وداعا حارا، واجته إلى 
مقصده، وهناك وفد على اخلليفة القائم 
باحلكم في ذلك الوقت. ولكنه لم ينل 
منه إال شــيئا قليال من املــال، فاعتبر 
الشاعر أن هذا بداية فشل رحلته، فقد 
كان يؤمــل بأكثر مــن ذلك، وقد أحس 

باليأس، وعــاد حزينا إلى املكان الذي 
اختــاره ملبيته هناك، وزاد به األســى 
حتى فاضت روحه، ولم يدر بذلك أحد. 
وتذكر اخلليفة هذا الزائر بعد عدة أيام، 
فأرســل من يبحث عنــه حيث وجده 
الباحثون في أحد اخلانات (وهي جمع 
خان: سكن للمسافرين كالفندق). وكان 
ميتا وحتت وسادته ورقة فيها قصيدة 
حتكي حاله. ولقد أسف احلاكم جدا ملا 
حــدث له، وقال: هل ظن املســكني أننا 
سوف نتركه؟ ومن الصدف أن ابن زريق 
قد وضع اســم زوجته ومكان ســكنها 
في بالده مع القصيدة فأرســل احلاكم 
إليها - حاال - ما قرره لزوجها من مال.

القصيدة طويلة يحس قارئها أن هذا 
الشــاعر كان يعبر عن إحساس عميق 
باألســف على تعجله باملجيء إلى هذا 
املكان البعيد. وكان يذكر في بدايتها أن 
زوجته كانت تعذله على سفره، وأنه 
يطلب منها الرفق به، وعدم الشدة عليه 
في اللوم، فهو مضنى القلب موجعه.

وأنه ظن - حني عزم على الرحيل 
- أن سوف يجد الغني، ولكن:

تأبى املطامع إال أن جتشــمه
للرزق كــّدا، وكم ممن يودعه

وما مجاهدة اإلنســان توصله
رزقا، والَدَعة اإلنســان تقطعه

ويستمر في هذا اإليضاح إلى أن يبدأ 
في تذّكر يوم الفراق، فيقول:

استودع اهللا في بغداد لي قمرا
بالكرخ من فلك األزرار مطلعه

ودعتــه وبودي لــو يودعني
صفــو احلياة وأنــي ال أودعه

وكم تشــفع بي أن ال أفارقه
وللضرورات حال ال تشــّفعه

وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحى
وأدمعي مســتهالت وأدمعه

وفي قوله: «من فلك األزرار مطلعه» 
معنى سبقه إليه أبونواس حني قال:

يزيــدك وجههــا حســنا
نظــرا زدتــه  مــا  إذا 

أطلعـــ قميصــه  كأن   
قمــر إزراره  مــن  ـــن، 

ولقــد كان ابن رزيــق وهو يكتب 
قصيدته في وضع بائس، ولكنه كان 
ال يزال متمسكا بأمل العودة إلى حيث 
بيته الذي تنتظره فيه زوجته، وكان 
يظن أن صبره سوف يعود عليه بالنفع، 
وأن األيام سوف جتمعه بزوجته مرة 

أخرى:
عل الليالي التي أضنت بفرقتنا

جسمي ستجمعني يوما وجتمعه
منيته منــا  أحدا  تنــل  وإن 

فما الذي بقضــاء اهللا يصنعه
< < <

ويأخذنا احلديث من هنا إلى الكويت، 
وكان أهلهــا - منذ زمن طويل - أهل 
رحالت، وجدوا في ذلك سبيال من سبل 
املعيشة فاعتمدوا على رحلة الغوص 
على اللؤلؤ، ورحلة السفر الشراعي إلى 
بلدان بعيدة من أجل التجارة وخدمات 
النقل. وهذا منــوذج من ذلك ورد في 
كتابنــا: «مالمح من تاريــخ الكويت» 
ونصه: في سنة ١٩٢٣م سافر أحد أبناء 
الكويت فــي رحلة أقرب ما تكون إلى 
املغامرة، وتنقل بني مرسيليا في فرنسا 
وميالنو في إيطاليا، وال يستغرب على 
هذا الرجــل أن يجازف بالوصول إلى 

هذه البالد النائية بالنسبة إلى الكويت 
فــي ذلك الوقــت فهو معروف بشــدة 
البأس والقدرة على مجابهة األحداث، 
إنه املرحــوم صالح العثمان الراشــد 
احلميدي، ولم يكن سفره إلى أوروبا هو 
أول أسفاره للعمل في خارج الكويت، 
فقد كانت له أعمال جتارية في مصر، 
وله محل جتاري في «خان اخلليلي» 
السوق املشهور بالقاهرة، وقد كان والده 
من جتار الكويت املعدودين، وكانت له 
قوافل من اجلمال تسير بالتجارة من 

الكويت إلى مصر والشام.
وممــا قام به صالــح العثمان عند 
سفره إلى مرسيليا استكشاف األسواق 
اخلاصة بتجارة اللؤلؤ وتعرف مجاالت 
العمل في هذه التجارة التي توشك أن 
ينتهي سوقها في الهند، كما كانت عليه 
احلال ســابقا، فكتب رسائل إلى جتار 
الكويت يبلغهم إمكان العمل مباشرة مع 
فرنسا في هذا املجال بدال من اتخاذ الهند 
واســطة، فكان أن قام عدد من الرجال 
الكويتيني بسفرات متعددة إلى فرنسا 
رغبة في فتح سوق لتجارتهم هناك، 
وكان أول املبادرين بالسفر إلى باريس 
على بن حسني بن على آل سيف ومعه 
عيسى الصالح، وذلك في سنة ١٩٣٠م، 
وفي سنة ١٩٣٢م سافر إلى باريس محمد 
بن شــمالن بن علي آل ســيف، ومعه 
مســاعد الصالح، وفي الرســائل التي 
أرسلها هؤالء املغامرون وصف لكثير 
من األمور التي شاهدوا، وبيان ألحوال 
باريس، وأسلوب البيع والشراء بها، 
كما أن بعض رسائلهم تتحدث عن سير 
رحلتهم من الكويت أو من بومبي (في 

الهند) إلى ذلك املكان البعيد.
وعندما عاد هؤالء كانوا محط األنظار 
بني أبناء وطنهم، فقد سافروا إلى مكان 
بعيد، وشاهدوا مشاهدات كثيرة غريبة 
عليهم، إذ كان مما لفت أنظارهم هناك 
كثرة السيارات والقطارات والطائرات 
ودور السينما واملباني العالية واألسواق 
الكبيرة والشــوارع الواسعة، وسفور 
املرأة، وكانت أحاديثهم حول هذه األمور 
وغيرها مثيرة النتباه مستمعيهم ملا فيها 
من غرابة على أسماعهم في ذلك الوقت.

< < <
وهذه رحلة من نوع آخر، هي رحلة 
إلــى بيت اهللا احلرام، يصفها رجل له 
مكانة في الوطن، وســمعته عالية بني 
رجال عصره، إنه الشيخ عبداهللا خلف 
الدحيان، وهو من رجال العلم الديني 
املعروفــني في الكويــت، وفي املنطقة 
احمليطة بها، وكان يقدم دروسا يحضرها 
عدد كبيــر من طالب العلــم، بعضهم 
يأتيه من اخلارج لهذا الغرض فقد كانت 
سمعته بصفته عاملا غزير العلم تصلهم 

إلى بالدهم.
ولد في الكويت سنة ١٨٧٥م، ودرس 
فيها على أيدي بعض العلماء، ثم رحل 
من أجل الدراسة عند أمثالهم في اخلارج، 
وعاد إلى الوطن حامال مشــعل العلم، 
مؤديا واجبه نحو دينيه وأمته، وتوفي 

في سنة ١٣٤٩هـ (١٩٣٠م).
كانت له رحلة إلى احلج في ســنة 
١٣٢٤هـــ (١٩٠٦م) وكانــت - في ذلك 
الوقت - رحلة شــاقة تتم بواســطة 
اجلمال، وتســتغرق زمنا طويال. وقد 
وصف الشــيخ هذه الرحلــة بكاملها، 
وحتدث عن رفاقه فيها، وأثنى عليهم، 
وعلى حسن رفقتهم. فجاء وصفه هذا 
في قصيدة طويلــة طبعت في طبعة 
منفــردة، وصارت تاريخــا للحج في 

وقتها ملا تضمنته من تفضيالت. وقد 
بدأها بقوله:

لنيل العال واملجد سير الرواحل
يحثحثها باجلــد كل ُحالُحل

ويسعى يطوف البيد ال متوانيا
ويرمى حصى التسويف رمي التكاسل

إلــى أن أكمل هذه القصيــدة التي 
صارت من أهم ما كتب عن احلج شعرا 
من حيث وصف الطريق ووصف أعمال 

احلج كلها.
< < <

ومــن أجمــل الرحــالت تلــك التي 
كانت تقوم بها دائرة معارف الكويت 
لطالبهــا، فتختار منهم من املنخرطني 
في املرحلة الثانوية عددا، جتعل معهم 
بعض األساتذة بصفتهم مشرفني عليهم، 
وتختلف األماكن املقصودة من ســنة 
إلى أخرى. ومن هــذه الرحالت كانت 
الرحلة التي تقرر أن تكون إلى مصر، 
وكان ضمــن الهيئــة املشــرفة عليها 
األســتاذ الشاعر أحمد السقاف. وذلك 
في سنة ١٩٥٣م. وقد وضع لهذا الوفد 
برنامج واسع متت خالله زيارة كثير 
من األماكن التعليمية واألثرية في ذلك 
البلد العربي، وقد أقيمت للوفد الزائر 
بهذه املناســبة عدة حفالت تكرميية، 
ومنها حفــل ألقى فيه األســتاذ أحمد 
السقاف قصيدة جميلة عبر فيها عن 
اعتزاز أهل الكويت مبصر وعاصمتها، 
وشكر اجلميع على حسن االستقبال، 

وكان مطلع هذه القصيدة هو:
فاخره رحلــة  إلــى  بنا  طر 

فــكان القدوم إلــى القاهره
بــالد تــدل مبجــد طريـ

ـف، وتسبي بساحاتها العامره

ثم يذكر بعض املشــاهدات هناك، 
قائال:

أبوالهــول فيها يــروع الزما
ن، وأهرامها عينها الســاهره

وأزهرها الرحب مــلء الفضا
الزاهره بأقســامه  ينيــر  ء، 

وجامعــة هــي ورد الشــبا
ب، تفيــض ينابيعها الطاهره

الزائـ بهــا قاعــة روعــة 
الذاكره ألوصافها  حتار  ـرين، 

إلى أن ينتقل إلى خارج العاصمة، 
فيتحدث عن األقصر والكرنك ووادي 
امللوك، وكل املعالم التي شاهدها الوفد 
الزائر، وأبــدى إعجابه بها. ثم يصف 

األهالي، فيقول:
وكم ذا مبصر من املدهشــا

ت، جتيش بها األنفس الشاعره 
ويكفيــك منها ســجايا الكرا

م، بنيها، املهذبة الســاحره
لسانهم الشــهد عند احلديـ

ـث، تساموا عن اللفظة النافره

ثم ينهيها بتحية اخلتام قائال:
بنــي النيل إنا ملســنا الودا

العابره زيارتنــا  برغــم  د، 
وســوف تقدر هــذا الكويـ

ـت، وتغدو إلحساسكم شاكره
وهــذي العجالة زمــر اإلخا

ء، وفيهــا حتيتنــا العاطره

وال تعليــق لنا على هذه القصيدة 
التــي عودنــا األســتاذ الشــاعر على 
مثيالتهــا، وهــي بتمامهــا واردة فــي 
ديوانه املطبوع حتت عنوان «شــعر 

أحمد السقاف».
< < <

وفي نهاية هذه املســامرة، ينبغي 
أن نشــير إلى أمر مهــم جاء ذكره في 
القــرآن الكرمي، فالرحلــة التي عبرت 
عنها اآلية الكرمية التي ســوف تأتي 
هنا أخذت لفظ السير في األرض، وال 
شك في أن ذلك مقصود به أن الرحالت 
قد ال تكون ملجرد املصالح، بل قد تأتي 
للتأمل في ملكوت اهللا عز وجل القائل: 
(قل ســيروا في األرض فانظروا كيف 
بدأ اخللق ثم اهللا ينشئ النشأة اآلخرة 
إن اهللا على كل شــيء قدير) (سورة 

العنكبوت اآلية رقم ٢٠).
فلنتأمل في آيات ربنا، وفيما خلق 
في هذه الدنيا، وفي هذا من العبر ما فيه.

شعر أحمد السقافد.شوقي ضيف الشاعر أحمد السقافديوان ابي نواس صالح العثمانالرحالة ابن بطوطة

الرحالت قدميًا وحديثًا.. إعمار 
واستكشاف  وجتارة وطلب علم وسياحة

الكويتيون منذ زمن طويل أهل رحالت للغوص والتجارة وخدمات النقل

رحلة دائرة املعارف «الطالبية» في عام ١٩٥٣ إلى مصر شملت القاهرة ونيلها 
واألقصر والكرنك ووادي امللوك ووّثقها الشاعر أحمد السقاف في قصيدة جميلة

الشيخ عبداهللا الدحيان كانت رحلته إلى احلج بواسطة اجلمال ونظم قصيدة 
صارت من أهم ما كتب عن هذه الفريضة العظيمة شعرًا وصفًا وتعليمًا

صالح العثمان جازف بالوصول إلى مرسيليا وميالنو في عشرينيات القرن املاضي 
ففتح أسوار فرنسا للتجار الكويتيني وعادوا ليكونوا محط أنظار أبناء وطنهم


