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هـو محـيي الـدين مـحـمد بـن علي بن
عــربي احلـاتــمي الــطـائي االنــدلـسي
ـتـصوفـ لـقـبه اتـباعه احـد اشهـر ا
وغــيــرهم مـن الــصــوفـيــة (بــالــشــيخ
االكــبـر) ولـذا يــنـسب الــيه الـطــريـقـة
االكبرية الصوفية. ولد في مربية في
وتــزوج بــفــتــاة االنــدلس عــام 560ـ 
تــعــتـبــر مــثـاال فـي الـكــمــال الـروحي
واجلـــــمـــــال الـــــظــــــاهـــــري وحـــــسن
فــسـاهــمت مـعه في تــصـفــيـة اخلـلق
بل كـــانت احـــد حـــيــــاته الـــروحـــيـــة
دوافـعه الى االمـعـان فـيـها وفـي هذه
االثـــنـــاء كــــان يـــتـــردد عــــلى احـــدى
دارس في االندلس الـتي تعلم سرآ ا
فعمة مذهب االمبيذ وقليـة احملدثة ا
ـوروثـة عن بـالـرمـوز والـتـأويالت وا
الـــفـــيــثـــاغـــوريـــة واالورفـــيـــوســـيــة
وكــان اشــهـر والــفــطــريــة الــهــنــديـة
ـدرسـة في ذلك الـقـرن اسـاتـذة تـلـك ا
ابن الـعـريف. مـحـيي الـدين هـو أعلم
ولهذا هـو أرحبهم الرجال الـتصوف
ومن هــنـا وأوســطــهم طــريــقـة أفــقـآ
أعطت جـاءت آراؤه معـتـدلـة محـكـمة
فـلم ولم تــنس احلــيـاة مــال لـلـه لـله
ولم ـغارات يـعش داخل الـكـهـوف وا
بل كان جليس يعتزل الناس والدنيا
ــــلـــوك الــــقــــائم بــــبــــعض أعــــبـــاء ا
ـــــســـــاهم فـي أحــــداث ا حـــــكــــمـــــهم
هــاديــآ الــطــواف بــاألرض الــوجــود
ومــرشــدآ ومـــعــلــمــآ. ومن ثم جــاءت
بل وحبه ـرأة واكـبـاره نـظـرته الى ا
احلب احلب احلالل الـــشـــريف لـــهــا
ـأثـور في الـكتـاب والـسـنة. الـديني ا
وحب الـــــنـــــســــاء عـــــنــــده مـــــيــــراث

كن فكيف يتمنى مثلك ما ال  عرفة ا
الـــــــــوصــــــــــول الـــــــــيـه اال بــــــــــعـــــــــد
فكيف والطـريق لسـان صدق عـرفة ا
ــثـلك أن يــقــول مــثل هــذا يـا يــجــوز 

سيدي? فماذا قلت بعده?
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فــقـلت: فــصـاحـت وقـالت: يــا عـجــبـآ!
كـيف يـبقـى للـمـشـغـوف فضـلـة يـحار
يـخـدر والـهـوى شـأنـه الـتـعـمـيم بـهـا
ويـذهب الــعـقـول ويــدهـشـا احلواس
ويــــذهب بــــصــــاحــــبه في خلــــواطـــر
فـأين احليـرة? ومـا هـا هـنا الذاهـب
والــــطــــريـق لــــســـان بــــاقٍ فــــيــــحــــار

والتجوز من مثلك غير الئق. صدق
مــا اســمك? فــقــلـت: يــا بــنت اخلــالــة
. فــقـــلت: لي. ثم فـــقــالت: قــرة الـــعــ
ثم عرفتها بعد ذلك سلمت وانصرفت
فرأيت عـندها مـن لطائف وعاشـرتها
ــــــعـــــــارف مـــــــا ال يــــــصـف واصف ا
والـــثــالـــثـــة: الـــتـــقى بـــهـــا في مـــكــة
من أهل طـفــلـة عــذراء هـيــفـاء أيـضـآ
وله فـيـهــا أشـعـار وتـكـنـيـهـات الـعـلم
رائـــقــة رائــعـــة.يــذكــر لـــنــا في شــرح
كيف اتـصل حـبله ترجـمـان األشواق
بـــــــرجـل فـــــــاضل مـن أهـل الـــــــعـــــــلم
ثم يــقـول مــتـحــدثـآ بـقــلـمه والـكــمـال
الــسـاحــر كـان لــهـذا الــشـيخ  –رضي
طــــفــــلـــة الــــله عــــنه  –بــــنت عــــذراء
وتـــزين تــــقــــيـــد الــــنــــظـــر هــــيــــفـــاء
تـســمى ــنــاظــر وحتــيــر ا احملــاضـر
وتــلــقـب بــعــ الــشــمس بـــالــنـــظــام
ــات من الـــعــابـــدات الــعـــا والــبـــهــاء
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وفي صـبـاح  18سـبــتـمـبــر/أيـلـول 2012
تسلق ليمونز مع رفيقيه الغواص ديف
ــقـــصــورة يــواســـا ودانــكـــان أولــكـــوك ا
اخملـــصــــصــــة إلنـــزال الــــغـــواصــــ إلى
األعــمــاق لــتــنــفــيـــذ عــمــلــيــات اإلصالح

والصيانة.
ــارس مـا ويــقــول لـيــمــونــز الـذي كــان 
يـعــرف بـ "الـغـوص الـتـشــبـعي" مـنـذ عـام
ونـــصف وشـــارك في خـــمس عـــمــلـــيــات
صـيـانـة في أعـمـاق الـبـحـار: "كـان الـبـحر
هــائــجــا إلى حــد مــا عـلـى الـســطح لــكن

ياه كانت صافية في األعماق". ا
وتــسـتـخــدم سـفن الــغـوص عـادة نــظـامـا
للمالحـة والدفع يدار بـالكمـبيوتـر يعرف
بــاسـم نــظــام الـتــمــوضـع الــديـنــامــيــكي
لـلـحفـاظ عـلى الـسفـيـنـة في مكـانـهـا فوق

. موقع الغوص بعد إنزال الغواص
ولم يــكـد لـيـمــونـز ويـواســا يـشـرعـان في
إصالح األنابيب في األعماق حتى تعطل
فــجــأة نــظــام الـتــمــوضع الــديــنــامــيـكي
وانحرفت السفينة سريعا عن مسارها.
وسـمـع الـغـواصــان أجـراس اإلنــذار عـبـر
نظـام االتصـاالت وتـلقـيا أوامـر بالـعودة
إلى مــقــصـورة الــغـوص. لــكن مــا إن بـدأ
االثنان في تتبع اخلرطـوم الذي يقودهما
للسفـينة حـتى اجنرفت السفـينة وعادت
ــــعــــدني الـــذي كــــانـــا فـــوق الــــهــــيـــكل ا

يصلحانه واضطرا لتسلقه.
ـعدني وعنـدمـا اقتـربا من قـمـة الهـيكل ا
عـلق اخلـرطـوم الــذي كـان يـربط لـيـمـونـز
بالـسفـينة بـجزء مـعدني بـارز وح كان
يـحاول تـخـليـصه جـنحت الـسـفيـنـة مرة
أخرى وجذبت اخلرطوم وجـرّت ليمونز

عدنية. نحو العوارض ا
ويقـول ليـمـونز الـذي حتولت قـصته إلى
فـيـلم وثـائــقي بـعـنـوان "الـنـفس األخـيـر":
"أدرك ديف أن هـنـاك مشـكـلـة مـا والـتقت
عيـنانـا لـبرهـة ثم حاول يـائسـا أن يصل
إلي لكن السفينة جذبته بعيدا وسرعان
مـا نفـد مـخـزون الغـاز لـدي ألن اخلـرطوم

كان مشدودا".
ومع تالطم األمواج وجنوح السفينة زاد
الضغط على اخلرطـوم حتى تمزق. وكرد
فــعل بـديـهـي حـاول لـيــمـونـز اســتـخـدام
اسـطـوانـة الـطـوار الـتي يـحـمـلـهـا عـلى
ظــهــره لــكن حـيــنــهــا كـان اخلــرطــوم قـد
انفصل تماما عن السفينة وسقط ليمونز

في قاع احمليط.
واســـتــجــمع لـــيــمــونـــز قــواه في الــظالم
الــدامس واسـتــطــاع أن يـقف مــرة أخـرى
ـعـدني ويـتـلــمس طـريـقه نـحـو الــهـيـكل ا
وتمكـن من تسلـقه إلى القـمة على أمل أن

يجد مقصورة الغوص.

ويـقـول لـيمـونـز: "عـنـدمـا وصـلت إلى قـمة
ـقـصـورة ـعــدني لم أجـد أثــرا  الـهــيـكل ا
الـــغـــوص وقـــررت أن أحتـــلـى بـــربـــاطـــة
تـبقي الذي اجلأش وأحافـظ على الغـاز ا
لـم يــكن يـــكــفــيـــني ســوى لـــست أو ســبع
دقائق. وفقدت األمل في أن ينقذني أحد".
وال يـتــحـمل الـبــشـر نـقـص األكـسـجـ إال
لـبـضع دقـائق بـعدهـا تـتـوقف الـعـمـلـيات
البـيولـوجـية الـضروريـة لتـنظـيم اخلاليا
وتــضــعف اإلشــارات الــكــهــربــائــيـة الــتي
تــنـشّط اخلاليــا الـعــصـبـيــة تـدريــجـيـا ثم
تتوقف تماما.ويقول مايك تيبتون رئيس
ـتــطــرفــة بـجــامــعـة مـخــتــبــر الـبــيــئــات ا
ـتحدة: "إن مخزون ملكة ا بورتسموث بـا
اجلسم من األكسج قـد ال يتعدى لترين
وتتـوقف قدرة اجلـسم عـلى االستـفادة من
هـــذا اخملـــزون عـــلـى مـــعـــدل الـــتــــمـــثـــيل

الغذائي".
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ويستـخدم الـشخص الـبالغ خُمس أو ربع
لتر من األكسج في الدقيقة عندما يكون
مـســتـرخـيـا وأربــعـة لـتـرات فـي الـدقـيـقـة

ارس نشاطا بدنيا. عندما 
وقد بـذل طـاقم السـفيـنـة محـاوالت يائـسة
إلعــادة الــســـفــيــنـــة إلى مــوضـــعــهــا دون
االســتـعــانـة بـاآلالت حــتى يــتـمـكــنـوا من
ـفـقود وأطـلـقـوا غـواصة إنـقـاذ زميـلـهم ا
تــدار عـن بُــعـــد عـــلى أمل الـــعـــثــور عـــلى
لـيمـونـز. وعنـدهـا تابـعـوا على شـاشـاتهم
الــصــور الــتي كـــانت تــبــثـــهــا كــامــيــرات
الـغواصـة للـيـمونـز الـذي بدا وكـأنه يـلفظ
أنفاسه األخيرة حتى

توقف عن احلركة.
ويقـول لـيمـونـز: "كنت
أحاول استـنشاق آخر
نــــــفـس مـــــــتـــــــبـق من
مـــخـــزون الــهـــواء في
اســطـوانــة الــطـوار
وكان سحب الغاز إلى
اجلــــــــسـم شـــــــــاقــــــــا
وشـــــعـــــرت أنـــــني في
اللحظات األخيرة قبل
اخلـــلـــود إلى الـــنـــوم.
وتـــمــلــكـــني حــيـــنــهــا
الغضب بسبب الضرر
الــــــذي ســــــأســــــبــــــبه
لــألخــــــــــــــريـن وأردت
االعـتــذار خلــطـيــبـتي.
وبـــعــدهـــا انــتـــهى كل

شيء".
وبعـد مرور 30 دقيـقة

اسـتـعـاد طـاقم الـبـحـارة الـسـيـطرة عـلى
الـســفــيــنــة واســتــطــاع تــشــغــيل نــظـام
الــتــمــوضع الــديــنــامــيــكـي مــرة أخـرى.
وعـنـدما وصل يـواسـا إلى لـيـمـونـز على
ــعـدني وجــده هـامـدا ال قــمـة الـهــيـكل ا

يحرك ساكنا.
وانـتـشـله يـواسـا ورفـعه إلى الـسـفـيـنـة
وعنـدمـا أزال أولكـوك اخلوذة عن رأسه
بــدت زرقــة وجــهه واضــحــة وقـد تــوقف
تـمـامـا عن الـتـنـفس. وأجـرى له أولـكـوك
على الفـور تنـفسا اصـطناعـيا عن طريق
الــفم. والــعـجــيب أن لـيــمــونـز عــاد إلـيه
وعــيه.ويــقـول لــيـمــونـز: "كــنت مــنـهــكـا
ورأيت ومـضـات من الـضـوء لكـن كل ما
أتــــذكــــره أن ديف كــــان في أحــــد أركـــان
مقـصورة الـغوص وبدا مـتعـبا وبـعدها
ـوقف".وبعد نـحو سبع أدركت خطورة ا
سـنـوات من احلادثـة ال يـزال لـيـمـونز ال
وت رغم بـقائه كل يصـدق أنه جنا مـن ا
. لـكن من هـذا الــوقت من دون أكــسـجــ
الواضح أن برودة البحر الشمالي لعبت
دورا كــــبــــيـــرا فـي جنـــاتـه إذ أن درجـــة
ــيــاه عــنـد عــمق 100 مـتــر من حــرارة ا
ســـطـح الـــبـــحـــر تـــقل عن ثـالث درجــات
مــئـويــة.ويـقــول تـيــبـتــون: "إن الـتــبـريـد
الـسـريـع لـلـدمـاغ قـد يـســاعـد في تـمـديـد
فـتـرة الــبـقـاء عـلى قــيـد احلـيـاة من دون
أكسجـ وإذا انخفـضت درجة احلرارة
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قـدار النصـف أو الثلث. وإذا الغـذائي 
وصـــلت درجـــة حـــرارة الـــدمـــاغ إلى 20
درجـة مئـويـة ستـتـحمل الـبـقاء من دون
ــــدة ســــاعــــة".وال يــــواجه أكــــســــجــــ 
الــغـواصــون وحــدهم مـخــاطــر انـقــطـاع
إمــدادات الــهــواء بل إن رجــال اإلطــفـاء
يعتـمدون أيـضا على أجـهزة تنـفس عند
متلئة بالدخان ويرتدي باني ا دخول ا
الطـيارون أقـنعة تـنفس عـند االرتـفاعات
الـعــالـيـة. ويـتــعـرض مـتـســلـقـو اجلـبـال
النـــخـــفـــاض تـــركــــيـــز األكـــســـجـــ في
ـرتفـعـات الـشاهـقـة. وعـندمـا يـنـخفض ا
تـركــيـز األكـســجـ في الـهــواء تـتـدهـور
ــعــرفـــيــة وهــذا يــؤدي إلى الـــوظــائف ا
ضـــعف الـــقـــدرة عــــلى اتـــخـــاذ الـــقـــرار
رضى بعد واالرتباك.وكثيرا مـا يعاني ا
الـــعــــلـــمــــيـــات اجلــــراحـــيـــة مـن نـــقص
. وقد يـؤدي نـقص األكسـج األكسـجـ
في الــدمـــاغ إلى اإلصـــابــة بـــالـــســكـــتــة
الدماغية. ويقول تيبتون: "هناك أمراض
عديـدة تـفضـي إلى نقص األكـسـج في
الــدم وهـو مــا يــسـبـب أضـرارا عــديـدة

منها فقدان الرؤية احمليطية".
وت لكن ليـمونـز ليس أول النـاج من ا
اء إذ بـعـد الـبقـاء لـفـتـرة طـويـلـة حتت ا
أُنقذت فتاة عمرها عام ونصف بعد أن
ــدة  66دقــيــقـة عــلى ــاء  مــكــثت حتت ا
األقل.وتــســاعــد تــدريــبــات مــا يــعــرف بـ
"الـغـوص الـتـشـبعـي" اجلسـم في الـتأقـلم
على الظـروف القاسـية إذ أثبت بـاحثون
من جــامــعــة الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيـا
ــارسي ذلك الـنـوع من الـنــرويـجـيـة أن 
الـغوص يـتكـيـفون مع الـبـيئـات الـقاسـية
الــتي يـعــمـلـون فــيـهــا من خالل تـغــيـيـر

النشاط اجليني خلاليا الدم.
وقد كـشفت الـدراسـات التي أجـريت على
الـقبـائل الـتي تـمـارس الـغـوص احلر من
دون إمـدادات هـواء إضـافـيـة مـدى قـدرة
اجلــسم الـبــشــري عـلى الــتــأقـلم من دون
. إذ يــســتــطــيع أفــراد قــبــيــلـة أكـســجــ
الـبــاجـاو الــغـوص حــتى عـمق 70 مـتـرا
حتت ســـطح الـــبــحـــر وهم يـــحـــبـــســون

أنفاسهم.
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ة وراثة وقد الحظت ميليسا إيالردو عا
تطوريـة بجـامعة يـوتا أن حجم الـطحال
ـقدار لـدى سكـان قـبـيلـة الـبـاجاو أكـبـر 
ـــئـــة مـــنه لـــدى نـــظـــرائـــهم في 50 فـي ا

القبائل اجملاورة.
وتـقـول إيالردو إن االسـتـجـابـة الـفـطـرية
للغوص هي حبس األنفاس وغمر الرأس
ـــاء وهــذا يـــؤدي إلى انـــكــمــاش حتت ا
حـجم الـطــحـال الـذي يُـخـزن خاليـا الـدم
. وعـنـدمـا احلـمــراء الـغـنـيـة بـاألكــسـجـ
يــنـــكـــمش الـــطــحـــال يـــدفع خاليـــا الــدم
احلــمـراء في مــجـرى الــدم ويـزيــد كـمــيـة
األكسج في الدم.ولهذا يستطيع سكان
البـاجاو حـبس أنفـاسهم لـفتـرة أطول قد
ــاء.وعــاد تــصل إلى  13دقــيـــقــة حتـت ا
لــيـمــونـز إلى الــغـوص بــعـد نـحــو ثالثـة
أسابيع السـتئنـاف مهمـته التي بدأ فـيها
بالفعل. وتـزوج خطيبـته موراغ. وينسب
الـفـضـل في جنـاته إلى صـديــقـيه الـلـذين
ياه وشجاعتهما البطولية. رافقاه في ا
وفي أعقـاب احلـادثة اسـتُحـدثت الـكثـير
مـن اإلجـــراءات والــــقـــواعــــد في مــــجـــال
الــــغــــطس مــــثـل ضــــرورة اســــتــــخـــدام
دة 40 اسطوانات هواء لـلطوار تكفي 
دقـــيــقــة بـــدال من خـــمس دقــائق وزودت
صابـيح ليـسهل رؤيـتها في اخلراطـيم 
الـظالم.ويــقـول لـيـمــونـز: "لم أعـد أخـشى
ــوت بل يــجب أن نــهــتـم بــاإلرث الـذي ا

اتنا". سنخلفه بعد 
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ســـاد اخلــوف والــقـــلق بــ أفـــراد طــاقم
الـسـفيـنـة عـنـدما انـقـطع احلـبل الـسـميك
الــذي يـــربط الــغــواص كــريس لــيــمــونــز
بــالـسـفــيـنــة وكـان هــذا احلـبل يــتـضـمن
مــجــمــوعـة خــراطــيم وأسالك تــمــدّ بــدلـة
الـــغــطس بــاحلــرارة والـــهــواء والــطــاقــة
الــكــهــربــائـيــة الالزمــة لالتــصــال بــطـاقم
السفينة على عمق 100 متر حتت سطح

اء. ا
ودون مـقدمـات عَـلِق ليـمـونز في الـهـيكل
ــعـدني الــذي كــان يـحــاول إصالحه ثم ا
ســقط عـلى ظــهـره حــتى اسـتــقـر في قـاع
احمليـط. وانقـطع رجـاؤه في العـثـور على

طريق للعودة إلى السفينة.
واألخـــطـــر من ذلـك أن مـــخـــزون الـــهــواء
االحــتــيـاطي لـم يـكن يــكــفـيـه إال لـست أو
سـبع دقـائق. وعلـى مدى الـثالثـ دقـيـقة
الالحقـة خـاض ليـمونـز جتـربة نـادرا ما
يـنـجــو مـنـهـا أحــد وهي الـبـقـاء من دون

هواء.
ويقـول ليمـونز: "ال أعـتقـد أنني كنت أعي
ـا يـحدث حـولي ارتـطم جـسدي شـيئـا 
بـقاع الـبـحـر وكنـت محـاطـا بـظالم حالك.
كــنت أعـلم أن مــخـزون الــغـاز الــذي كـنت
أحــمــلـه عــلى ظــهــري كــان ضــئــيال لــكن
فرصي في احلصول عـليه كادت أن تكون

معدومة."
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كــان لـيـمــونـز عــضـوا في فــريق الـغـوص
ــكــلف بــإصالح أنـابــيب الــنــفط بــحـقل ا
هانتـينغتـون النفـطي على بُعد  127ميال
من أبــــردين عــــلـى الــــســــاحل الــــشــــرقي
ـارسـة الـغـوص ألسـكـتـلــنـدا. وتـتـطـلب 
عـلى هـذه األعـمـاق قـضـاء شهـر كـامل في
غـرف خـاصـة عـلى مـ سـفـيـنـة الـغـوص
يكـون الـضغط داخـلـها أعـلى من الـضغط
اجلـوي لــتــهــيــئــة الــغــواصــ لــتـحــمل
الـضـغـوط الـتـي سـيـتـعـرضـون لـهـا حتت

ياه. ا
ويـجب تـخـفــيف الـضـغط تـدريـجـيـا عـلى
مـدى سـتة أيـام قـبل اخلـروج من الـغـرفة.
وهذه اخلطوة ضروريـة بعد الصعود من
أعماق البـحار ألن غاز النـيتروج الذي
ضغوط يتنفـسه الغواصون من الـهواء ا
في أعمـاق الـبحـار يـذوب في مجـرى الدم
واألنسجة وعندما يصعدون إلى السطح
يـتـنــاقص الـضـغط وقـد تــتـكـون فـقـاعـات
نيـتروجـ في الـدم. فإذا صـعد الـغواص
سريـعا قـد تـتضـرر األنسـجة واألعـصاب
ـــوت الــغــواص في حـــال تــكــونت وقــد 
الفقاعات في الدمـاغ وتعرف هذه احلالة

باسم "داء الغواص".
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محيي الدين محمد فقـد قال الـرسول وحب الهي  نبوي
- صلوات الله عليه: "وحبب الي من
وقرة والنساء  دنياكم ثالث: الطيب 
عـيني في الـصالة " فـلم يـنـسب حبه
ولـهذا فيـهن اال الى الـله - سـبـحانه
قــال: " حـبب". وكــمــال الـعــارفـ في
فال يـــجــوز االعــراض هــذه احملــبــة 
ألنه ال يــــحـــبب الى عـــنــــهن زاهـــدآ 
الـرسـول - صـلــوات الـله عـلـيه - مـا
بل حــبـب الــيه مــا يــبـــعــده من ربه 
ولهذا يـؤجر الـرجال على يقربه منه
صالتـه بــامــرأته. فــحــبــهن فــريــضه
وحن الرجل الى واقتداء بالرسول
فـهـو حـن ـرأة فـطــرة في الـنـفس ا
ومــا جـــاء االسالم الــكـل الى اجلــزء
لـــيــــحــــارب الــــفـــطــــرة او يــــقف في
فالدين هو الفـطرة التي فطر وجهها
الله - سـبحـانه - النـاس علـيها. وال
ـــزاج اذا تــعـــار ضــمع يـــســـتــقـــيم ا
ـــزاج صالح وفي صالح ا الـــفـــطــرة
وفــي صـالح الــــــــــــــــديـن الــــــــــــــــديـن
بـشــرط خـضــوع االنـسـان الـسـعـادة
للمـيزان االلهي الـذي أتى به الشارع

صلوات الله عليه.  
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وفـي حــــيــــاة مــــحــــيـي الــــدين ثالث
عـرفـها أوالهن: عـابـدة زاهـدة نـساء
فكانت له بإشبيلـية في مطلع شبابه
يـــحــدثـــنـــا عــنـــهــا في أمــآ روحـــيــة
الـــفــتــوحــات فــيـــقــول: وخــدمت أنــا
بنـفسي امرأة من اخملـبآت الـعارفات
يـقـال لـهــا: فـاطـمـة بـنت بـإشـبـيـلـيـة
وهي خدمتها سن ثنى القرطبي ا
تزيد وقت خـدمتي اياهـا على خمس

وكــنت أســتــحي أن وتـســعـ ســنـة
أنـظر الى وجـهـهـا في هـذا السن من
وحــسن نــعــمــتــهــا حــمــرة خــديــهــا
حتسـبهـا بنت أربع عـشرة وجمـالها
سنـة من نـعومـتهـا ولـطافـتهـا. وكان
وكــانت تــؤثـرني لــهـا حــال مع الــله
عــلى كل مـن يــخـدمــهــا من أمــثــالي.
اذا وتــقـــول: مــا رأيـت مــثـــــــل فالن
دخل عــلـي دخل بــكــله ال يــتــرك مــنه
واذا خـرج من خــارجــآ عــني شــيــئـآ
عنـدي خرج بـكله ال يـترك عـندي منه

شيئآ. 
ن يـقول: وسـمعـتـهـا تقـول: عـجـبت 
وهــو انه يـــحـب الـــله وال يـــفـــرح به
عــيـنـه الـيـه نـاظــرة في كل مــشــهـود
فهؤالء وال يغيب عنه طرفة ع ع
الـــبــكـــاءون كــيف يـــدعــون مــحـــبــته

أما يستحون?  ويبكون
اذا كـــان قـــربه مـــضــاعـــفـــآ من قــرب
واحملب أعظم الـناس تـقربـ اليه ا
فـعـلى من قـربـة الـيـه فـهـو مـشـهـوده
يـبــكي? ان هـذه ألعــجـوبــة. ثم تـقـول
مـا تــقـول فـيــمـا أقـول? لي: يـا ولـدي
الــقــول قــولك. فــأقــول لــهــا: يــا أمي
لــقــد ـــتـــعــجـــبــة قـــالت: اني والـــله 
أعــطــاني حــبــيــبي فــاحتــة الــكــتـاب
فولله ما شغلتني عنه. فمن تخدمني
ا ـرأة  ذلك اليـوم عـرفت مقـام هذه ا
قـــــــالـت: ان فــــــاحتـــــــة الــــــكـــــــتــــــاب
فبينمـا نحن قعود اذ دخلت تخدمها
ان زوجي فـقــالت لي: يـا أخي امـرأة
فمـاذا تـرى? قلت في شـريش وأريده

لها: وتريدين أن يصل? 
قـــــالـت: نــــعـم. فـــــرددت وجـــــهي الى
أال تسمع وقلت لها: يا أم العجوز

رأة?  ما تقول هذه ا
قـــالت: ومـــا تــريـــد يــا ولـــدي? قــلت:
قـــضــاء حــاجــتــهـــا في هــذا الــوقت.
اني أبعث فـقـالت: الـسـمع والـطـاعـة
الـيه بـفـاحتـة الـكـتـاب وأوصـيـهـا أن

جتيء به. 
وأنــشــأت فــاحتــة الــكــتــاب تــقــرأهـا
وقـرأت مـعـها فـعـلمت مـقـامـهـا عـند
وذلك أنها تـنشـيها قراءتهـا الفاحتة
هي بقراءتها صورة مجسدة هوائية
فـلـمـا سـر من أسـرار عــطـايـا الـقـرآن
أنشـأتها صـورة سمـعتهـا تقـول لها:

أطلب كذا. يا فاحتة الكتاب

فـــلـم يـــلـــبث حـــتى وصـل الى أهـــله.
فكـنت وكـانت تضـرب بـالـدف وتـفرح
اني فتقول لي: والله أقول لها في لك
حـيث اعـتـنى بي وجـعـلـني من أفرح
من أنا أولـيـائه واصـطـفـاني لـنـفـسه
حـــــتى يـــــخـــــتــــارنـي عـــــلى أبـــــنــــاء
انه يــغـــار عــلي وعــزة ربي جــنــسي

غيرة ما أصعبها! 
مـا التـفت الى شيء بـاعـتمـادي عـليه
عن عــالـة اال أصــابـني بــبالء في ذلك
ثم أرتـني عـجـائب الـذي الـتـفت الـيه
فـــــــمـــــــا زلـت أخـــــــدمـــــــهــــــا من ذلك
وبـنـيت لـهـا بـيتـآ من قـصب بـنفـسي
فما زالت فيه بيدي عـلى قدر قامـتها
وكــانت تـــقــول لي: أنــا حــتى درجت
واذا ونور أمك الـترابـية أمك االلهـية
جاءت والدتي الى زيارتها تقول لها:
هـذا ولـدي فـبـريه وال تـعـقـيه يـا نور
فحادثته والثانية تعرف بها في مكة
واتصل في احملبـة االلـهيـة وحاورته
فرأى ـودة اخلالـصة بيـنـهمـا حـبل ا
ــعــارف مــا ال عــنــدهـــا من لــطــائف ا
يصـورها كـنت أطوف يصفه واصف
فطـاب (( : لـنا في ذات ليـلـة بـالـبيت
شــرح تــرجــمـان األشــواق تــصــويـرآ
وهــــزني حــــال كـــنت رائـــعــــآ وقـــتي
فــخــرجت من الــبالط من أجل أعـرفه
فحضرتني وطفت على الرمل الناس
فـأنشـدتـهـا أسمع بـهـا نـفسي أبـيات

لو كان هناك أحد. ومن يليني
فلم أشـعر اال بـضربـة ب كـتفي أل
فــالـتــفت فــاذا بـجــاريـة من من اخلـز
بـنــات الـروم.لم أر أحــسن وجـهـا وال
وال أعــذب مــنــطـقــآ وال أرق حــاشــيـة
أطيب معنى وال أدق ارادة وال أظرف
قد فـاقت أهل زمـانـها محـاورة مـنـها
فقـالت: ظرفـآ وأدبـآ وجـماآل ومـعـرفة

يا سيدي كيف قلت?
قـلت:فقـالت: عـجـبـآ مـنك وأنت عارف

زمانك تقول مثل هذا?
وهل ــــلـــوك مــــعـــروف  ألــــيس كل 
وتمـني ـعـرفـة ـلك اال بـعـد ا يـصح ا
والـطــريق الــشـعــور يــؤذن بـعــدمــهـا
ـثـلك أن فـكـيف يــجـوز  لـسـان صـدق

يقول مثل هذا? 
فماذا قلت? فقلت: قل يا سيدي

الشـعب الـذي ب فـقـالت: يـا سـيـدي
ــانع له من هـو ا الـشــغـاف والــفـؤاد

ارس الغوص لنحو عام ونصف قبل أن تقع احلادثة uſ’∫  كريس ليمونز 

بغداد

Íœ«bI*« rþU  

اسطنبول

  u² « W —Ë XDIÝ

  Ê«uKŽ U{— W u UÝ

بغداد

wLO b « .d  q U

بغداد

شـــيـــخــة الـــســـابـــحـــات الـــزاهــدات
وزينـة الـبلـد األمـ األعظم احلرم
عـــراقـــيــة ســـاحـــرة الـــطــرف بالم
وان ان أســـهـــبـت أتـــعـــبت الـــظـــرف
وان أفــــصــــحت أوجــــزت أعــــجــــزت
ان نــطــقت خــرس قس بن أوضـحت
وان كــرمت خــنس مــعن بن ســاعـدة
وان وفت قـــصـــر الـــســـمـــوأل زائــدة
وأغــــري بـــظــــهـــر الــــغـــرور خـــطـــاه
ولـوال الـنفـوس الـضـعـيـفة فـامـتـطاه
السيئة األغراض السريعة األمراض
ألخـــذت في شـــرح مــا أودع الـــله في
وفي خلقـها الذي خلقـها من احلسن
شـــمـس بـــ ـــــــزن هـــــــو روضـــــــة ا
حـقـة بـسـتــان بـ األدبـاء الـعــلــمـاء
يتيمة واسطة عقد منظومة مختومة
ســابــغــة ـــة عــصــرهــا كــر دهــرهــا
عــــالــــيــــة الــــهــــمم ســــيــــدة الــــكـــرم
مـسـكـنـهـا شـريـفـة بـاديـهـا والـديـهـا
ومن وبيتهـا من الع السواد جياد
أشـــــرقت بـــــهــــا الـــــصــــدر الـــــفــــؤاد
وفــتح الــروض جملــاورتــهــا تــهــامـة
ا ـعـارف فـنـمـت أعـراف ا أكـمـامه
علمها حتمله من الرقـائق واللطائف
وهـمـة عـلــيـهـا مـســحـة مـلك عـمـلـهـا
فــراعـيــنـا في صــحـبــتـهــا كـر مـلك
مع مــا انـــضــاف الى ذلك من ذاتــهــا
فقـلدنـاها من صحـبة الـعمـة والوالد
نـــظــمـــنــا في هـــذا الــكــتـــاب أحــسن
بـــــلـــــســـــان الـــــنـــــســـــيب الـــــقالئـــــد
ولم وعـبـارات الــغـزل الالئق الـرائق
أبــــــلغ فـي ذلك بــــــعـض مــــــا جتـــــده
النفسويثـير األنس من كـر ودها
ولــطــافــة مــعــنــاهــا وقــد عــهــدهــا
اذ هي الــســؤل وطـــهــارة مــغـــنــاهــا
فأعـربت والعـذراء الـبـتول ـأمول وا
ونــبــهـت عــلى مــا عن نــفـس تــواقــة
اهتمامآ باألمر عندنا من العالقـــــــة
وايـــــــــــثـــارآ جملــــلـــســــهـــا الـــقـــد
فـــكـل اسم أذكــــره في هـــذا الــــكـــر
وكل دار فـــــــــــعــنـــهـــا أكــني اجلــزء
أندبها فدارها أعني تلك هي العذراء
الـــهــيــفـــاء الــتي أوحت الـى مــحــيي
الـــــديـن أشــــــــــــعــــــاره في ديــــــوانه
وتـــلـــــــك هي تـــرجــــمـــان األشـــواق
الـعـذراء الــتي أحـبـهــا مـحـيي الـدين
وكــان لـه مــنــهـــا الــولــد وبــنـى بــهــا

واألثر.

كن التحكم بها عن بعد وت على عمق 100 متر عبر الصور التي كانت ترسلها مركبة  u : طاقم العمل يشاهد ليمونز وهو يصارع ا

تـعبير يقال عـند انكشاف ما هو مـستور من أمر فاضح  ويقال في أصل
الـعبارة أن آدم عـليه السالم وحـواء سترا نـفسيهـما عنـدما بدت سـوأتهما

بورقة من شجر التوت أو هكذا رسخ عند البشر هذا الظن .
هل زيــارة بـومــبـيـو وزيــر اخلـارجـيــة االمـريـكي اســقـطت ورقــة الـتـوت عن
نـقسم   وهل تـصريـحات وزير اخلـارجية ـعسـكر السـياسي الـعراقي ا ا
الـعراقي بتعـميم مشهـد الزيارة وتقلـيل اهميتـها من خالل كالم عائم (اننا
همة ومحاربة االرهاب لـفات ا نـاقشنا العالقات الثنـائية ما ب البلدين وا

بالعالم) ماشاء الله وزير خارجيتنا يناقش مجابهة االرهاب بالعالم !!
ـكن ان يُصـاغ بهـذه الطـريقـة  ألي زيارة  او طـبـعاً الـبيـان الدبـلومـاسي 
كن ان يتضمن  هذا الكالم  لكن زيارة بومبيو اهميتها نابعة من لـقاء و
فاجيء  وثانياً ; عـنصرين اساسي اوالً ; تـوقيت الزيارة الغير مـعلن وا
االربع  سـاعـات الـتي كـانت كافـيـة لـوزير اخلـارجـيـة االمـريكي بـتـفـريغ ما
بـجعبته من كالم او رسائل  او تهـيئة التفاقات تقع ضـمن اطار التصعيد

االمريكي االيراني والعمل على حتجيم دور ايران في العراق !!
كل الـتصريحـات بعد الزيارة لم حتـمل وال معلومة حـقيقية لـفحوى الزيارة
 اجلـمـيع حتـدث بدبـلـومـاسيـة عـالـية وكـأنـهم يـخفـون خـلف الـدبـلومـاسـية
اسـرار مـخـيفـة  امـريـكا وايـران مـحـور صراع مـهم عـلى ارض الـعراق 
فـروض على ايران سـواءً  أكان الـصراع اقـتصاديـاً من خالل احلصـار ا
نـطقة  او مـواجهه سـياسـية من خالل الـوجود الذي ومـدى ضرره عـلى ا
تــمـتـلـكهُ ايـران وامــريـكـا  عـلى ارض الــعـراق وتـأثـيـرهــمـا داخل الـسـاحـة
الـعراقـية  او صـراع مجـابهـة مبـاشرة ومـعركـة حقـيقـية وامـريكـا التمـتلك
حـدوداً جغرافية مع ايران  لذا تطمح السـتخدام ارض العراق للمواجهة 
ـهـدي والـدكـتور بـكل احلـاالت  الـعـراق خـاسر  هل اسـتـطـاع االخ عـبد ا
بـرهم من امـتـصاص الـغـضب االمـريكـي وابعـاد شـرور صراعـاتـهم عـنا 
هل خـيار اخـتـصار الـلقـاءات بشـخصـ فقط إليـصال رسـائل او التـعبـير
عن االمـتـعـاض من اشخـاص الـسـلطـة االخـرين  طالسم الـزيارة مـزعـجة
وتـوقـيـتهـا جـاءت  ضـمن مهـرجـان الـقلق الـعـراقي حـيث دخلـت العـقـوبات
االمـريكية على ايران  حيز التنفيذ ومطلوب من العراق موقف حازم مع او
ـا مـعـنـاه هل الـزيارة ـستـور    ضـد  هل الـزيـارة تـسـبـبت في كـشف ا
شروع االمريكي ومن يحاول ان يعطي كـانت سبباً لكشف من يسير مع ا

صورة االعتدال في زمن التمحور ?
ـشـتـرك مـا ب الـزيـارة اسـقـطت ورقـة الـتـوت واظـهـرت ضـعف الـتـسـيق ا
ـوقف من الـعقـوبات امـريـكا والـعـراق  وعززت االنـقـسام الـسيـاسي في ا
جتاه ايران  وجعلت مواقع التواصل االجتماعي وگروبات النخب تشتعل
بـالـتحـليالت الـتي اضفت شـيـئاً من الـتعـقيـد وضـياع حـقيـقة الـزيارة وهل
رجوة  جميعاً كنا ننتظر بيانات حكومية رصينة حققت الزيارة اهدافها ا
ـبـاحثـات  تـفاجـئـنا تـوضح لـلـعالم اهـداف الـزيارة ومـا تـمخـضت عـنـها ا

ببيانات وتغريدات دبلماسية اقرب لطمس معالم الزيارة واخفاء اثارها .
ــنـحـنــا تـمـديـد بــومـبـيـو لـم يـقـطع احملــيـطـات واالف الـكــيـلـومــتـرات لـكي 
االسـتثناء بالتعامل مع ايران اقتصـادياً رغم العقوبات  لكنه جاء برسائل
مـفـادهـا انـتم مـعـنا ام ضـدنـا واعـتـقـد اخـذ االجـوبة سـلـبـًا ام ايـجـابـاً الله

واعلم .
ـواجهـه مع ايـران وإيران عـمـومـاً امـريـكـا تـعـول عـلى الـعـراق كـثـيراً فـي ا
تـعـول عـلى الـعـراق كـثـيـراً في مـواجـهـه امريـكـا. والـعـراق غـيـر قـادر عـلى
صـياغـة موقـف موحـد يتـناسب وحـجم اخلطـر القـادم ويتـناغم مع احلـفاظ
عـلى مـصالح الـعراق وشـعـبه حتت عنـوان (الـعراق وشـعبه اوال)  في ظل
ـركزي ـواقف وفـقدان الـقرار ا هـذا االربـاك السـياسي والـتـشتت وتـعدد ا
الوطني احملدد العراق سيصبح طرفاً بالصراع ان رضينا ام ابينا   وان
جتنب ايران وامريكا  الصراع ايضاً ستتضرر عالقاتنا اخلارجية بسبب
ـوقف الــوطـنـي وتَـبـنَّــيه  لــتـجـنـب الـتــحـديـات عــدم الـتــمـكن من صــيـاغــة ا

ستقبلية . ا
ر به سابقاً وحجم الـعراق يعيش حالة من القلق  واالرباك السياسي لم 
الـتحدي  القادم قد يفاجئنا بنـتائج  قد اليحمد  عقباها  ان لم نتمكن من

ـا ــواقف  والـقـرارات الـصـعـبـة وصـيـاغـتـهـا  اتـخـاذ ا
ـرحـلـة لـكي نـستـطـيع حـمـاية يـتـنـاسب  وحتـديات  ا

العراق وشعبه . 
عـمــومـاً زيـارة بـومـــــبـيـو بــهـذا الـتـوقـــيت مـؤشـر
خـطـيـر  في الـتـوصل حلـلـول سـلـمـيـة بـ امـريـكا

وايران  . 

جـمـيل ان تـكـون لـنـا مـسـارح  تـخـاطب الـعـقل اجلـمـعي بـلـغـة بـسـيـطـة ..
سرح تكمن في تفجير بحكاية .. بسالوفة.. او حتى بطقطوقة .. فمهمة ا
كان   وال سرح اجلاد ال يتعاظم دائـما  بفخامة ا الطاقات الفنيـة  .. وا
دهشة ؤثـرات الصوتية ا ببذاخة اللغة  وال حتى بـالعروض الكبيرة   وا
ا  بفن اختزال الفكرة و توصيلـها . . و بعث الرسالة وتوضيحها.. .. ا
ـا يـتـصوره الـشـاخص امـام حـدث مـسرحي  من و بكـلـفـة مـادية بـاقل 

نوع (سالوفة مسرحية).
عـلى قـاعـة  صـغـيـرة في (مـقــهى رضـا عـلـوان)  لم يـفـكـر احـد مـنـا  ان
ـزاوجة) تتـسع هـذه الـقـاعة يـومـا  لـعـروض مسـرحـيـة تـعتـمـد عـلى فن (ا
ـتـداول ـســرحي الـذي أمــامي .. هـو حــكـايـة مـن حـكـايــات ا فـالــعـرض ا
الـشـعـبي .. االرادة والـتـصـمـيم .. الـصـدق والـثـبـــات عـلى مـانـؤمن به ..

عرفية التي تتشكل حولها . . وجمــــيع القيم ا
كمـا ان  هـذا الـعـمل الفـريـد   إقـحامـه في حلـقـات فـنـية جـمـيـلة / من

اللون  والضوء  واحلركة  .
ـمثـل ومـبدعـ رائع .. ان  (سالـوفة  مـسرحـية) هي نـتاج عـمل مهم 
يتراوح ب اداء مـتماسك  واخـر يصل الى مرحـلة القـبول .. لكن وجود
سـرحي مثل (الفنـان الكبير سامي فنان كبـار وراء اخراج هذا العمل ا
.. ( قفـطـان  و دحـسـ عـلي هـارف  و د زينب الـدلـيـمي  وعـزيـز كر
مـثل الـشباب الذيـن  أمتعونـا بفنـهم اجلميل .. ومجمـوعة مخـتارة من ا

يعوض عن بعض الهنات التي حصلت هنا وهناك .
ـسـرحـيـة .. هي الـعـودة الى الـقـيم بـاخـتـصـار : ان رسـالة وهـدف هـذه ا
تجذرة بعمقها التاريخي عرفية التي حتتاجها اجملتمعات  ا االنسانية وا
واحلــضــاري .. في زمن  وجــدت نــفــســهــا  وقــد تــراجــعت كــثــيــرا  عن

أصالتها وقيمها احلضارية .
على مدى اكثر من ساعة .. كـنّا امام تنقالت فنـية مشوقة .. ومزاوجة لم
تكن سـهلـة ال على مـستـوى الترابـط في االداء وال على مـستـوى اخضاع
ــتــلــقي ــؤثــرات الــفــنــيــة وضــرورة اســتــقــرائــهــا عــلى نــحــو يــرضي ا ا
مثل واكـبة فرقتهـا   التراثيـة .. وكان على ا بتسجيـلها السـينمائي .. و
ـسرح  ليـظهـر فجأة ان يظل  يقـظا في تـواصله ..  فـهو  يغـادر خشـبة ا
على شاشة السـينما ..ثم يـخرج من الشاشة لـيطل  عليـنا من جديد فوق
ـسرح  .. وكـان عـلى الفـنـان سـامي قفـطـان (الـقسـطـخون)  ان خشـبـة ا
سـرح والسـينـما وفـعالـيات الـفرقة يسـتمـر بحديـثه الشـيق متـنقال  بـ ا

وسيقية التي أمتعتنا بأجمل االغاني التراثية . ا
لـقـد كـنّـا  امــام تـصـورات جـديـدة بـامــكـانـيـة دمج  الـوســائل االتـصـالـيـة
دهـشة شـرط ان ال تـتجـاوز  انسـانيـة االنسـان وهذا مـا حذر بفـروعهـا ا

عنه  أنشتاين منذ اكثر من مئة عام . .
وكأن عرض (سـالوفـة مسـرحية)  جـاء ليـعيـد لإلنسـان  مكانـته الطـبيـعية
قـبل ان تـلـتـهـمه آفـة تـكـنـولـوجـيـا االعالم اجلـديـد .. ومـنصـات الـتـواصل
زحـوم  بالصور والـعنوانات االجتماعي .. وكل هـذا العالم االفـتراضي ا
ستقبـلنا ومشاعرنا الوهمية . اننا الـيوم امام عالم صارت اآللة تـتحكم 

.. وصار فـيه الـذكـاء االصطـنـاعي يفـكـر نـيابـة عـنا ..
وهـذا هــو  الـعـقـل االنـسـانـي مـاض الى اســتـراحـة

طـويـلـة .. فــهل تـسـتـطــيع (الـسـوالف الــشـعـبـيـة)
االصــيـــلــة ان تــعـــيــدنــا الـى حــاضـــــــرة الـــقــيم
االخالقـيـة .. دون ان نـســتـغـني عن تـكــنـولـوجـيـا

االتصال  ..?


