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المواقف والتطلعات ووجهات النظر المنشورة
في هذه الصفحة وفي بقية مقاالت الرأي في كل صفحات
الجريدة تمثل أصحابها وال تتحمل «النهار» تبعاتها.

ُخذ وخل

حياد إيجابي

مـن أمـن العقوبـة

من يكتب التاريخ؟
كتابة التاريخ فن اجادته مختلف الشعوب بطريقتها
الخاصة ،سواء كانت فيه مغالطات او اخطاء اال ان كثيرا
منها تمكن من تجاوزه ،اال العرب والمسلمون ،فقد
ظلت كتابة التاريخ اشبه بعقدة ..فهو مليء باألخطاء
يكتبوا تاريخا اقرب
والمبالغات حتى بلغ بالبعض ان ً
ألن يكون مالئكيا ،او احيانا مليئا بالسواد ،وكأن
العرب والمسلمين فقط كانوا اكثر األمم تعطشا للدماء
والقتل وغيرها من ممارسات غير انسانية.
في ثقافة الغرب ،من يكتب التاريخ هو المنتصر ،اال
ان ذلك االنتصار ليس فقط في الكتابة والتاريخ ،بل
هناك من يترجمه الى واقع معاش ،يتمكن الغرب من
خالله من االستفادة من البيئة المحيطة وتطويعها
لصالحه ،وحتى بعد ان تنتفي اسباب تلك االستفادة،
تعود األقالم للتصحيح والنقد والتحليل والتمحيص،
فكثير من األق��الم اس��اءت لالسالم والمسلمين من
ال �غ��رب ،ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ك�ث�ي��رون اع �ت��رف��وا بفضل

االسالم ،واشكالية البعض من العرب والمسلمين بانهم
يلهثون هنا وهناك وراء تلك األقالم حيث يستجدون
تلك النظرة الحانية ،والبعض اآلخر اخذ تلك الكتابات
المشبوهة وسيلة للتطرف وبث كراهية اآلخر ،بينما
كان من األج��در علينا البحث عن الحقيقة ،بدال من
تغييبها او تشويهها او تجميلها ،فال يوجد اجمل من
الحقيقة والواقع ،فهي نبراس الحياة وهي البوصلة
التي تقودنا الى طرق الحق بعد الضالل.
تلك حقيقة أتذكرها وانا اقرأ في بعض كتب التاريخ،
والتي ترصد العديد من األحداث في سياق وبروايات
مختلفة ،في كثير من األحيان تعبر عن اهواء ورغبات
وطموحات الكاتب بدال من حقيقتها ومصداقيتها،
لتكون لدينا القدرة على كتابة التاريخ بتجرد ،كما
فعل المسلمون األوائل الذين انكبوا على قراءة تراث
اليونان دون ادنى تحفظ فتمكنوا من وضع حضارة
ال نزال نتغنى بها حتى هذه الساعة.
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خارج التغطية

اليد العليا
قيل في األث��ر :ان التلذذ باألخذ يشترك فيه معظم
البشر لكن التلذذ بالعطاء ال يعرفه سوى العظماء
وأصحاب األخالق السامية ،لذلك فإن سر السعادة
العميقة يكمن في العطاء أكثر من األخذ..
يقول باحثون كنديون إن جني مبالغ طائلة من األموال
ال يجلب السعادة لإلنسان ،بل إن ما يعزز شعوره
بالسعادة هو إنفاق المال على اآلخرين .ويقول فريق
الباحثين في جامعة بريتيش كولومبيا إن إنفاق أي
مبلغ على اآلخ��ري��ن ول��و ك��ان خمسة دوالرات فقط
يبعث السعادة في النفس.
وكلما اعطينا بال مقابل كلما رزقنا بال توقع ،وكما
يتحدث
يقولون إن عملت الخير بصوت هادئ غدا
ً
عنك عملك بصوت مرتفع ،وهذا يمنح معنى جديدا

للعطاء وهو التضحية ،كما أن اليد التي تعطي هي
اليد العليا .فالعطاء يجب أن يكون من ضمن قيم
المجتمع وم�ك��ون��ات��ه ال��رئ�ي�س��ة ،ك��ي ي�س��ود الشعور
ب��ال�م�ح�ب��ة واألم� ��ان وال�ط�م��أن�ي�ن��ة ال �ت��ي غ��اب��ت ب�غ�ي��اب
قيمنا .ومن ضمن اعمال العطاء المجتمعي ،التكافل
االجتماعي ،التبرع بالدم ،العدل في التعامل ،والتحرر
ولكن
من األنانية .فالعطاء هو فن من فنون التعامل،
ً
ما أجمله وأطيبه وأنقاه هذا العطاء الذي يكون خالصا
لمرضاة اهلل تعالى.
وج��اء ف��ي دراس��ة أجرتها صحيفة «ان��دب�ن��دن��ت» أن
البحث عن السعادة حق إنساني أصيل وغالبا ما
يرتبط بالثروة ،لكن الدراسات بينت أن أغنى الدول
ليست أسعد الشعوب.
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من أمن العقوبة أساء األدب؟ تقال لمن يتجاوز حدوده
بالتصرف أو التعدي على اآلخرين دون خ��وف من
العقاب أو النتائج التي ستنتج من هذا التصرف ،ولكوننا
بالكويت وكلنا نعرف ومعرفتنا لحد التأكيد أن الواسطة
هي سيد الموقف في كل حدث أو أمر كان شخصيا
أو عاما من باب أن الكويتيين طيبون ويسعون بالخير
وفك كرب المحتاج دون النظر للحدث أو الفعل وما
هي نتائجه وهذا الشيء اليوم بات خطأ كبيرا كوننا
في وطننا الغالي وعزيز يعاني من خلل وكلمة خلل
قليلة بل كارثة في التركيبة السكانية حيث النسبة
المئوية للكويتيين  29.39%مقابل  70.61%للوافدين
بحيث مقابل لكل كويتي  3وافدين ،والسؤال هنا من
المسؤول عن هذه الكارثة بالتركيبة السكانية بالكويت؟
الجواب كلنا ككويتيين من مسؤولين وشعب نعم نحن
نقوم بكفالتهم والمسؤولون امسهلين األمور بصورة
كبيرة وهذا ما يجعل االستفادة تدخل بجيوب الكثير
وه��ذا هو سبب السكوت واالستمرار بهذه الكارثة،
يعيشون
وأغلبية الوافدين واألكثر منهم وليس الكل
ً
مقولة من أمن العقوبة أساء األدب كونه محميا
على ً
ومسنودا وعارف أنه راح يطلع منها أن سوى أو عمل
شيء غلط ،وخل نشوف بماذا امن الوافد من العقوبة
وظل يسرح ويمرح وال حسيب وال رقيب.
وبين فترة وأخرى من الزمن نعيش نحن الكويتيين
أزمة محلية بسبب الغالء الفاحش الذي يصيب إحدى
ال�س�ل��ع ال�غ��ذائ�ي��ة م�ث��ل األس �م��اك ال�ت��ي ب��ات��ت أس�ع��اره��ا
ت�ف��وق سعر ال��ذه��ب وال�س�ب��ب أن بعض ال��واف��دي��ن هم
الذين يحتكرون هذا السوق بكل ما فيه والكويتي ال
حول له وال قوة سوى التذمر والكالم حتى يصحى
المسؤول من سباته العميق ويصحح الوضع بشكل
مؤقت لحد ما يرجع لسباته ،وكلنا يرى ويسمع عن
تعديات بعض صيادي األس�م��اك من الوافدين على
موظفي األج�ه��زة الرقابية والسبب المعزب موجود
والتالعب بالمزادات وكيف تتم االتفاقات على نهب
وسلب جيب المواطن الكويتي والسبب لكونهم أمنوا
العقاب ،وال يقف الحال بسوق السمك فقط بل هناك
جالية أخرى وافدة يهيمنون ويسيطرون على أسواق
اللحوم (سوق الغنم) وهم نفس حال المسيطرين على
سوق السمك من حيث المزادات والبيع والشراء وكذلك
س��وق الخضار (الفرضة) لها جالية واف��دة مهيمنة
عليها ال ي�ق��در ال�ك��وي�ت��ي أن ي��دخ��ل بينهم كتويجر
اصغيرون وليس كتاجر وقيس على ذل��ك كراجات
إصالح السيارات وح��راج السيارات ومزاداتها وهو
نفس الحال بكل القطاعات التجارية التي تمس جيب
المواطن الكويتي البسيط ،وكل هذا بناحية ووجود

بعض الجاليات بالشارع كمستخدمين للطريق بات
بعضهم يعشق كسر القانون والتهجم على رجال
ال��داخ�ل�ي��ة وال �م��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي يمشي ت�ح��ت ال�س��اس
والوافد هو سيد الموقف ألنه أمن العقاب وفوق كل
ه��ذا وذاك ت�ج��د ال��واف��د عينه ع�ل��ى م�م�ي��زات ال�م��واط��ن
الكويتي ال�ت��ي ه��ي حقه كمواطن وك��أن��ه ب��ات شريك
رئيس بهذا البلد وليس وافدا لكون األمن من العقاب
عند الخطأ أوهمه أنه فوق الكل ،والسؤال هنا لسيدي
المسؤول ل�م��اذا يتواجد ال��واف��د العزيز ف��ي قطاعات
الدولة الحيوية والمهمة؟ وهل ال يوجد كويتيون لهذه
المواقع الحكومية؟ أو وجودهم مرتبط ببقاء المسؤول
البرشوتي؟ وما السر لدى بعض المسؤولين الكرام
بتمسكهم بالوافد ومحاربة الكويتي؟ وسؤال للسيد
المسؤول بوزارة الصحة في حال ضرب طبيب لماذا
ال يتم السؤال عن سبب ضربه؟ وال بس همكم الدفاع
عنه بحق ومن غير حق؟ واهلل الوطن الغالي اليوم بات
مثل عين عذاري تسقي البعيد وتترك القريب.
وبالختام أرجع وأؤكد األكثر من الوافدين وليس الكل
يسرحون ويمرحون لكونهم فوق القانون وهم آمنون
لعدم وجود عقوبة ولذا زادت إساءة األدب ونسوا أو
تناسوا المثل القائل (يا غريب كن أديب) ،ولذا أتمنى
من السيد المسؤول أن يسارع بعالج كارثة التركيبة
السكانية ويطبق ال�ق��ان��ون بحذافيره على المخطئ
من الوافدين بحق وعدل وأن ال يرضخ ألي تدخل أو
واسطة تأتي لحمايته ألن الكويتيين قد وصل الحال
فيهم لحد االنفجار ،وأتمنى على نواب األمة الكرام أن
يكونوا جادين وفاعلين بتعديل التركيبة السكانية من
باب العدالة بين المواطن والوافد كون أغلب الوافدين
اليوم عمالة هامشية وغير مفيدة ومشاكلهم األمنية
كثيرة ووجودهم بهذه األع��داد بات هما على الدولة
والمجتمع وهم اليوم قنبلة موقوتة فالحذر كل الحذر
منها خلوا الصالح ومشوا الطالح وهنا اقول (اللهم
قد بلغت اللهم فاشهد) وطبقوا القانون صح وخلوا
الكل يعرف ان العقوبة موجودة وال أمان منها بحال
الخطأ وقلة األدب واللى مو عاجبه اهلل معاه ،وهذي
الكويت صلي على النبي والحين ما ميش حجي إال
الدعاء لرب البيت سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت
وأميرها وشعبها من شر األشرار ويبعد عنهم حسد
الحاسدين ،وال يصح إال الصحيح.
***
● م��واط��ن مينون ي�س��أل :وزي��ر اإلش�غ��ال واإلس�ك��ان
الموقر خبرتنا عن عدد المستشارين ال�  8الذين عندك
بس ما خبرتنا عن أسمائهم؟وشهاداتهم؟ وماهي
خبراتهم؟ ..وأنت يوووز وأركد يا مواطن.
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وقفة

امللك بيدرو واألستاذ مصطفى وحرف السني
كلما زرت مدينة غرناطة اإلسبانية أحرص ً
دائما على حضور
عروض فن ال� «فالمينكو» اإلسباني ،الذي تؤديه فرق فنية من
غجر إسبانيا ،بعد أن أصبح هذا الفن مرتبطا اآلن بالغجر
األسبان دون سواهم ،مع أنه بقي وظل مشدودا إلى جذوره
الثقافية الموريسكية ذات األصول العربية اإلسالمية.
وق��د استنتجت وتوصلت جميع األبحاث وال��دراس��ات إلى
نتيجة واحدة ،وهي أن هذا الفن الفلكلوري الغنائي الموسيقي
أصله عربي أندلسي ،يعتمد ً
أساسا على النجوى والشكوى
والشجن ،وتتجسد فيه وبشكل واض��ح أحاسيس الحزن
والحسرة واألسى التي تعكسها التسمية «فالمنكو» ،وهي
كلمة محرفة من أصلها العربي «فالح منكوب» بعد حذف
حرفي ال�ح��اء وال�ب��اء إش��ارة إل��ى الفالحين الموريسكيين
األسبان الذين ينحدرون من أصول عربية إسالمية ،والذين
كانوا من م��الك األراض��ي خ��الل الحكم العربي اإلسالمي
لألندلس وج��ردوا بعد انهيار ذل��ك الحكم من كل ثرواتهم
وممتلكاتهم وتحولوا إلى فالحين يعملون تحت إمرة المالك
الجدد لألراضي من المسيحيين األسبان ،فكان انبثاق هذا
الفن يشكل مظهرا من مظاهر التعبير عن الرفض واالحتجاج
واالستياء والسخط وعن المرارة واأللم والغبن والحسرة التي
يشعر بها هؤالء البشر بعد ما حل بهم من تنكيل وقتل
ونهب وسلب وإبادة لثقافتهم وهويتهم؛ ولذلك تتجلى عند
أداء هذا الفن بوضوح شحنات الغضب والتذمر واالنفعال
العاطفي التي يعبر عنها الفنانون ،ومع ذلك فقد أصبح هذا
ً
ً
بالمتعة الفنية الراقية
ومنبعا زاخ� ً�را ينضح
مصدرا
الفن
ً
والنبيلة والمؤثرة ويتضمن أغاني وألحانا حزينة وأخرى
ذات طابع مرح.
ّ
وتتميز مقدمات أغاني «الفالمنكو» باألنات واآلهات ومقاطع
صوتية قصيرة ال تحمل أي معنى لغوي محدد ،ولكنها بكل
وضوح تبرز كتعابير عميقة قوية عنيفة مثخنة بالجروح
ومثقلة بالمرارة والوجع ،وهي قريبة إلى حد كبير للمقاطع
الصوتية التي تبدأ وتتخلل أغاني الغواصين في منطقتنا
الخليجية في فن «الفجري» ،والتي يتم ترديدها بين مقاطع
وأبيات األغنية لتعبر عن اللوعة واألسى لحالهم ومعاناتهم
ً
وأوضاعهم المزرية وظروفهم القاسية ،وتتضمن أيضا
المناداة والمناجاة وطلب الغوث والخالص مما يتعرضون له
من ظلم وإجحاف واستغالل من قبل تجار اللؤلؤ ،فأصبحت
تلك األغاني كاألدوات أو القنوات التي يمر من خاللها خطاب
النقد السياسي ومطالب اإلصالح االجتماعي واالقتصادي

ضمن نزوع الكثير من الفئات والشعوب المغلوبة على أمرها
والمقهورة للتعبير عن تذمرها واستياءها وسخطها عن طريق
اإلبداع في الفن بشكل عام والغناء والموسيقى بشكل خاص.
ولدرء بطش الكنيسة و«محاكم التفتيش» للموريسكيين فإن
ً
ً
والتماسا
تضرعا
بعض أغاني «الفالمنكو» كانت تتضمن
ً
ً
واستعطافا وبعضها اآلخر يتضمن إطراء ومديحا للكنيسة
وللملك بهدف إثبات الوالء للنظام وااللتزام والتمسك بالدين
المسيحي بعد أن أجبروا على التخلي عن اإلسالم واعتناق
المسيحية.
ُ
وبعد أن طرد الموريسكيون من إسبانيا تلقف الغجر هذا
ً
متماهيا مع
التراث أو هذا الفن وساهموا في تطويره ووجدوه
تراثهم ويعبر عن حالهم وما يعانونه من تهميش وكبت ،وبذلك
ً
ً
ومتوشحا بوشاح الحزن
متميزا
فقد استمر وظل هذا الفن
ً
ومتصديا لالستبداد والفساد والظلم االجتماعي.
واالكتئاب
في زيارتي األخيرة لغرناطة حضرت حفلة مميزة خصصت
للتعريف بهذا الفن بمشاركة مترجمين متخصصين .في تلك
األمسية أدى مطرب الفرقة أغنية فيها إطراء وإشادة ومديح
بالملك بيدرو العادل ملك قشتالة وليون الذي أسس ً
نظاما
مركزيا ً
ً
ً
قويا ال سابق له ،كما قال المغني ،الذي نقل
إداريا
ً
ً
أيضا عن األسطورة أن الملك بيدرو كان وسيما طويل القامة
مفتول العضالت ،أشقر بعيون زرقاء ،مهيب الطلعة ،مثقفا
ً
وقارئا ً
نهما ،مولعا ومحبا للموسيقى والشعر والنساء ،لكنه
كانت له لثغة في نطق حرف السين ويستبدلها بحرف الثاء،
ولم يتمكن هو أو يحاول أو يجرؤ أحد على إصالح نطقه.
ً
محبوبا جدا من شعبه ويتمتع بتقدير الناس
كان الملك بيدرو
واحترامهم كما جاء في األغنية ،فقرر حكماء الدولة وقادة
المجتمع ورؤوسه أن يلغوا حرف السين من اللغة اإلسبانية
ويستبدلوه بحرف الثاء حتى ال يبدو الملك شاذا أو ذا عاهة
أو يشعر بالنقص ،ولكي يجنبوه أي حرج أو انتقاد ،ومن
هنا تغير نطق اللغة اإلسبانية ،كما يؤكد ذلك علماء اللغة،
لذا على سبيل المثال نجد غالبية سكان إسبانيا يقولون
برثلونة بالثاء وليس برسلونة بالسين كما ينبغي لها أن
ُ
تنطق باللغة اإلسبانية.
وقد اختتم المطرب وصلته الغنائية في تلك األمسية بهذه
ال�ك�ل�م��ات« :م��ن أج��ل ح��ب الملك ك��ان ال�ن��اس على استعداد
لالنحراف بتراثهم وثقافتهم ،نعم وم��ن أج��ل الملك بيدرو
فقد عوج شعب إسبانيا لسانه».
في هذا الحفل اكتشفت أن ثمة عامال مشتركا كان يجمعني

بالملك بيدرو في مرحلة من المراحل؛ ففي صباي وفي مرحلة
دراستي التحضيرية واالبتدائية كنت ألثغ مثل الملك بيدرو،
وهي حالة تؤدي إلى تشويه في نطق الحروف يتسبب في
عدم وض��وح الكالم ،وكانت منتشرة بين الصغار والكبار
الملك بيدرو كنت أعاني من
خصوصا في ذلك الوقت .مثل َ
عدم القدرة على لفظ حرف السين وأستبدله بحرف الثاء ،وقد
بدأت والدتي (رحمها اهلل) بتدريسي القرآن الكريم وأنا في
سن الخامسة ،وحاولت جاهدة تصحيح نطقي ،وكعادة تلك
األيام استخدمت أشد وأقسى الوسائل ،بما في ذلك الضرب
بعصا الخيزران ولكن دون جدوى ،بل بالعكس فقد أدى ذلك
إلى ترسيخ العقدة وتثبيتها كما يؤكد ذلك علماء التربية
وخبراء التعليم وعلماء النفس وحتى أساتذة السياسة ،فكلهم
ً
خصوصا المفرطة ،ال تؤدي إلى تحقيق
يقولون إن الشدة،
األغ��راض واأله��داف المبتغاة بل إنها تأتي بنتائج عكسية،
إل��ى أن يئست وال��دت��ي وف�ق��دت األم��ل وتركتني على علتي
حتى أتممت حفظ القرآن الكريم عند بلوغي التاسعة بعد
ً
ً
مضنيا مع نص قدسي في غاية اإلعجاز
صراعا
أن اجتزت
والبالغة تكرر حرف السين فيه  6013مرة وردت في 3423
آية ،فكنت أنطق االسم ً
«اثما» وأصبحت سورة اإلسراء «ثورة
اإلث��راء» ،وكان من بين أنبياء اهلل «عيثى وموثى وإثماعيل
وي��وث��ف وإث�ح��اق وثليمان» وغ�ي��ره��م ،وك��ان��ت ق ��راءة س��ورة
الناس أو «ثورة الناث» كابوسا بالنسبة لي وهي آخر سورة
الكريم ُإذ يقول سبحانه وتعالى«ِ َ :ب ْس ِم اهللِّ
من ْ َسور َّالقرآن ُ ْ َ
َّ
َّ
َّ
َّ
يم ،ق ْل أ ُعوذ ِب َر َّ ِّب الناسَ ،م ِل ِك الناسِ ،إل ِه الناس،
الرح َم ِّ ِن ْ َالر ْ ِح َ ِ
َّ
َ َّ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
اس
ور الن ِ
ِمن ْشر َّ الوسَّو ِ
اس الخناس ،ال ِذي يوس ِوس ِفي صد ِ
ِم َن ال ِجن ِة َوالناس» .ولكم أن تتصوروا كيف أصبحت تالوة
هذه السورة بعد تغيير كل أحرف السين فيها إلى ثاء ،أما
سورة الكوثر فهي األسهل بالنسبة لي ،فهي الوحيدة في
القرآن الكريم التي ليس فيها حرف سين.
في مرحلة دراستي االبتدائية في المدرسة الغربية بالمنامة
التي أصبح اسمها اآلن «مدرسة أبو بكر الصديق» كان مدرس
اللغة العربية في فصلنا رجال فاضال من فلسطين اسمه
األستاذ مصطفى ،وال أتذكر اآلن اسمه الكامل ،وكان أستاذا
ً
ً
ً
ً
ومدرسا ً
صارما في أسلوب تدريسه،
شديدا
حازما
متمكنا
يلجأ ً
دائما إلى معاقبة الطالب المخطئ أو المقصر بالضرب
بالعصا بشدة على يديه ،كما كان يفعل كل المدرسين في
ذلك الوقت عندما كان العقاب بالضرب يعتبر أفضل وسيلة
لإلصالح والتربية والتعليم ،لكن األستاذ مصطفى لم يكن

يعاقبني بالضرب عندما أخطئ أو أقصر ،بل ك��ان يطلب
الشاعر معروف الرصافي
مني أن أردد بيتا من
قصيدة َ
َ
أوطاني األهل والصحبا» وكان البيت
المعنونة «تذكرت في
مكتظا بحرف السين وهو:
تساوى لديها السهل والصعب في السرى
ً
فما استسهلت سهال وال استصعبت صعبا
فكان األستاذ مصطفى يكتفي باالستمتاع والضحك على
أسلوب وطريقة لفظي وإلقائي للبيت عندما كنت أستبدل
حرف السين بحرف الثاء ،وكان زمالئي الطلبة في الفصل
يغبطونني ويحسدونني على تمكني م��ن تجنب العقاب
يعانون من المشكلة ذاتها.
لو أنهم كانوا
ً
بالضرب ويتمنون ً
ً
ً
ومحرجا من هذه
ومهموما وقلقا
لكنني كنت متضايقا
الحالة ،وقد ازداد همي وقلقي عندما علمت أن عند بعض
فقهاء المسلمين ال تجوز إمامة الرجل األلثغ ،كما أنه ُي َ
حرم
ُ ً
ً
صحيحا ،فقررت أن
من الكثير من الوظائف التي تتطلب نطقا
أعالج هذا الخلل بعد أن عرفت أن سبب هذه المشكلة بالنسبة
لي كانت انحراف أسناني عن وضعها وعدم وضع لساني
في موضعه الصحيح عند نطق ه��ذا الحرف ،وق��د نجحت
بعد محاوالت كثيرة في التخلص من المشكلة وزالت العقدة
وأصبحت ألفظ حرف السين بالنطق الصحيح بعد أن أدركت
ً
ً
سليما عندما تلتقي
صحيحا
أن حرف السين يتم نطقه
مقدمة اللسان مع الحافة العليا للثة خلف األسنان العلوية،
أما حرف الثاء فيتم لفظه عندما تلتقي مقدمة اللسان من
أعلى مع أطراف األسنان العلوية.
في حصة اللغة العربية وأمام األستاذ مصطفى أخفيت حقيقة
تمكني من لفظ حرف السين بالنطق الصحيح أو بالشكل
الصحيح ول��م أب��ح أو أفصح عن ذل��ك حتى نهاية ذل��ك العام
ً
مصطفى
تجنبا وخوفا من أن يضربني األستاذ
الدراسي
ً
بالعصا في حالة ارتكابي ألي خطأ أو تقصير ،وفضلت بدال
عن ذلك االستمرار في قراءة بيت شعر معروف الرصافي
باللثغة التي كانت تمتع األستاذ مصطفى وتجعله يكتفي
ً
بها عوضا عن ضربي بالعصا.
العبرة التي خرجت بها من تلك التجربة المحرجة هي أن أي
إنسان قادر على تحقيق أهدافه ومراميه المشروعة إذا حاول
واجتهد ،وأن الملك بيدرو ،في حال صدق ما رواه المطرب
في تلك األمسية ،على الرغم من عدله وشجاعته وقوته ربما
كانت تنقصه اإلرادة والعزيمة والتصميم.
ً
وشكرا لألستاذ مصطفى ورحمه اهلل ً
ً
حيا كان أو ميتا.
عبدالنبي الشعلة
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