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سماح عادل

عبدهللا خليفة 

حياتها..
ولدت يف مدينة دمياط ب�ص����مال دلتا م�ص����ر يف 
منت�ص����ف نوفمرب عام 1913، وهي ابنة لعامل 
اأزهري فقد كان والدها مدر�ص����ا باملعهد الديني 
بدمياط، وهي اأي�ص����ًا حفيدة لأجداد من علماء 
الأزه����ر فق����د كان جده����ا لأمها �ص����يخا بالأزهر 
ال�ص����ريف، وقد تلقت تعليمه����ا الأول يف كّتاب 
القري����ة، فحفظ����ت الق����راآن الك����رمي ث����م اأرادت 
اللتحاق باملدر�ص����ة عندما كانت يف ال�ص����ابعة 
م����ن العمر، ولك����ن والدها رف�ض ذل����ك، فتقاليد 
الأ�صرة تاأبى خروج البنات من املنزل والذهاب 
اإىل املدر�ص����ة، فتلقت تعليمها باملن����زل وقد بداأ 
يظه����ر تفوقها ونبوغها يف تلك املرحلة، عندما 
كانت تتق����دم لالمتحان فتتف����وق على قريناتها 

بالرغم من اأنها كانت تدر�ض باملنزل.
ح�ص����لت على �ص����هادة الكف����اءة للمعلم����ات عام 
1929 وق����د كان ترتيبه����ا الأوىل عل����ى القط����ر 
امل�ص����ري، ثم ح�ص����لت على ال�ص����هادة الثانوية 
بعده����ا التحقت بجامعة القاه����رة لتتخرج يف 
كلية الآداب ق�ص����م اللغ����ة العربية 1939، وكان 
ذلك مب�ص����اعدة اأمه����ا فاأبوه����ا كان ياأبى ذهابها 
للجامع����ة، وق����د األف����ت كتاب����ا بعن����وان )الريف 
امل�ص����ري( يف عامها الثاين باجلامعة، ثم نالت 
املاج�صتري مبرتبة ال�صرف الأوىل عام 1941.

تزوج����ت اأ�ص����تاذها باجلامعة الأ�ص����تاذ “اأمني 
اخلويل” �صاحب ال�ص����الون الأدبي والفكري 
ال�ص����هري مبدر�ص����ة الأمناء، واأجنبت منه ثالثة 
اأبناء، ووا�صلت م�ص����ريتها العلمية حتى نالت 
ر�ص����الة الدكت����وراه عام 1950 وناق�ص����ها عميد 

الأدب العربي د. طه ح�صني.
كانت “بنت ال�صاطئ” كاتبة ومفكرة واأ�صتاذة 
وباحثة، فمن طفلة �ص����غرية على �صاطئ النيل 
يف دمي����اط اإىل اأ�ص����تاذ للتف�ص����ري والدرا�ص����ات 
العلي����ا يف كلي����ة ال�ص����ريعة بجامع����ة القرويني 
يف املغ����رب، واأ�ص����تاذ كر�ص����ي اللغ����ة العربي����ة 

واآدابها يف جامعة عني �صم�ض مب�صر، واأ�صتاذ 
زائ����ر جلامعات اأم درم����ان 1967 واخلرطوم، 
واجلزائ����ر 1968، وب����ريوت 1972، وجامعة 
الإم����ارات 1981 وكلي����ة الرتبي����ة للبن����ات يف 

الريا�ض 1975- 1983.
وبداأت الن�صر منذ كان �صنها 18 �صنة يف جملة 
)النه�ص����ة الن�ص����ائية(، وبعدها بعام����ني بداأت 
الكتاب����ة يف جري����دة )الأه����رام( فكان����ت ث����اين 
امراأة تكتب بها بعد الأديبة “مي زيادة”، فكان 
له����ا مقال طويل اأ�ص����بوعي، وكان اآخر مقالتها 
م����ا ن�ص����ر بالأه����رام ي����وم 26 نوفم����رب 1998. 
وكان له����ا مواق����ف فكري����ة �ص����هرية، واتخ����ذت 
مواقف حا�صمة، فخّلفت وراءها �صجاًل م�صرًفا 
م����ن ال�ص����جالت الفكرية التي خا�ص����تها بقوة، 

ودعمها لتعليم املراأة.
تركت “بنت ال�صاطئ” وراءها اأكرث من اأربعني 
والإ�ص����المية  الفقهي����ة  الدرا�ص����ات  يف  كتاب����ا 
والأدبي����ة والتاريخي����ة، واأب����رز موؤلفاتها هي: 
)التف�ص����ري البياين للقراآن الك����رمي(، و)القراآن 
وق�ص����ايا الإن�ص����ان(، و)تراج����م �ص����يدات بيت 
النبوة(، وك����ذا حتقيق الكثري من الن�ص����و�ض 
والوثائق واملخطوطات، ولها درا�صات لغوية 
ر�ص����الة  )ن�����ض  اأبرزه����ا:  وتاريخي����ة  واأدبي����ة 
ال�ص����اعرة  و)اخلن�ص����اء  للمع����ري(،  الغف����ران 
العربي����ة الأوىل(، و)مقدمة يف املنهج(، و)قيم 
جدي����دة ل����الأدب العرب����ي(، وله����ا اأعم����ال اأدبية 
وروائي����ة اأ�ص����هرها: )عل����ى اجل�ص����ر.. �ص����رية 
ذاتية(، �ص����جلت فيه طرفا من �صريتها الذاتية، 
اخل����ويل  اأم����ني  زوجه����ا  وف����اة  بع����د  وكتبت����ه 

باأ�صلوبها الأدبي.

بنت ال�شاطئ..
كانت “عائ�ص���ة عبد الرحمن” حتب اأن تكتب 
لق���ب  فاخت���ارت  م�ص���تعار،  با�ص���م  مقالته���ا 

“بنت ال�صاطئ” لأنه كان ينتمي اإىل حياتها 
الأوىل عل���ى �ص���واطئ دمي���اط والت���ي ولدت 
به���ا، حتى توث���ق العالقة بينها وب���ني القراء 
وب���ني مقالتها والتي كانت تكتبها يف جريدة 

)الأهرام( وخوفًا من اإثارة حفيظة والدها.

جوائز..
ح�ص���لت عل���ى الكث���ري م���ن اجلوائ���ز منه���ا: 
جائزة الدولة التقديرية يف الآداب يف م�ص���ر 
ع���ام 1978، وجائ���زة احلكومة امل�ص���رية يف 
الدرا�صات الجتماعية، والريف امل�صري عام 
1956، وو�ص���ام الكفاءة الفكري���ة من اململكة 
املغربي���ة، وجائ���زة الأدب م���ن الكوي���ت ع���ام 
1988، وف���ازت اأي�ص���ا بجائ���زة امللك في�ص���ل 
ل���الأدب العرب���ي منا�ص���فة مع الدكت���ورة وداد 
القا�ص���ي عام 1994. كم���ا منحتها العديد من 
املوؤ�ص�ص���ات الإ�ص���المية ع�ص���وية مل متنحه���ا 
لغريه���ا م���ن الن�ص���اء مث���ل جمم���ع البح���وث 
القومي���ة  واملجال����ض  بالقاه���رة،  الإ�ص���المية 
املتخ�ص�صة، واأي�صًا اأَطلق ا�صمها علي الكثري 
من املدار�ض وقاعات املحا�ص���رات يف العديد 

من الدول العربية.

متحررة..
يف حوار مع ال�ص���يدة “اأديب���ة اخلوىل” ابنة 
“بنت ال�ص���اطئ” اأج���راه “وجيه فلربماير” 
تقول ع���ن حترر اأمه���ا من القي���ود: “والدتي 
ا�ص���تقلت جدًا بدلي���ل اأنها خرج���ت عن جميع 
القي���ود املوج���ودة فع���اًل ودر�ص���ت الثانوي���ة 
العام���ة م���ن منازله���م، وا�ص���تطاعت اأن تدخل 
البن���ات  في���ه  تدخ���ل  ل  وق���ت  يف  اجلامع���ة 
اجلامعة اأ�ص���اًل، فهي حطمت حواجز البنات 
جليلها واجليل التايل، مل تخ�ص���ع اأبدًا لقيود 

الرج���ل، وهي تزوج���ت اأبي وكانت الأ�ص���رة 
�ص���د هذا الزواج لأن���ه كان متزوج���ًا، ولكنها 
�ص���ممت على الزواج.. كما اأنهًا ا�ص���تقلت اإىل 

حد كبري فكريًا”.

عا�شقة �شوفية..
تقول “هدى قزع” يف مقالة بعنوان “تاأمالت 
يف ال�صرية الذاتية لعائ�صة عبد الرحمن- بنت 
ال�ص���اطئ-“: “ال�ص���رية الذاتية لعائ�ص���ة عبد 
الرحمن والتي جاءت بعنوان “على اجل�ص���ر 
بني احلياة واملوت” ميكن عدها �ص���رية وفاء 
وح���ب قب���ل اأن نعدها �ص���رية ت�ص���جيلية لأهم 
حمط���ات حي���اة كاتبته���ا. فه���ذه ال�ص���رية مع 
�ص���غر حجمها، اإل اأنها بدت مو�ص���حة بعاطفة 
حزن وحرية تاأ�ص���ر القارئ وجتعله يتعاي�ض 
معه���ا وكاأنه يحياها، اأو يتمن���ى اأن يحياها.. 
لقد كتبت بنت ال�ص���اطئ هذه ال�صرية بعد عام 

م���ن وفاة اأم���ني اخلويل، وم���ن الطبيعي اأنها 
كانت موؤجج���ة مبرارة الفق���د وياأ�ض الفراق. 
وقد اأقبلت على ت�ص���جيل اأثر حلظة الفقد على 
نف�صها، ل ت�صجيل حياتها مبراحلها املتعددة، 
فاأنت ل تخرج اإل بالقليل عن حياة هذه املراأة 
العاملة، يف حني اأنك تخرج بكثري من العاطفة 
واحل���ب ل�ص���خ�ض اأم���ني اخل���ويل واأثره يف 
حياة كاتبة ال�ص���رية..واأبرز م���ا يالحظ على 
و�ص���فها، حياتها الب�ص���يطة، و ت�ص���دد والدها 
وحر�صه على تقاليد معينة، وحماولة عائ�صة 
جم���اوزة هذه التقاليد اخلانقة ما ا�ص���تطاعت 
اإىل ذل���ك �ص���بيال يف �ص���بيل حت�ص���يل العل���م 
والرق���ي بالفك���ر والثقاف���ة.. ويتجل���ى اأن ما 
حتدث���ت فيه من���ذ ب���دء تعليمه���ا، وحماولتها 
التح���رر م���ن القي���ود، والكتاب���ة حت���ت ا�ص���م 
م�ص���تعار، والدرا�صة التي اأو�صلتها للجامعة، 
وب�ص���اطة الري���ف الذي طاملا حن���ت اإليه وهي 
تعي�ض �ص���راعها اجلدي���د مع املدين���ة، ما هي 

اإل مراح���ل اإعداد، للقاء اأم���ني اخلويل، الذي 
ما �ص���عرت يوًما بغربته.. اإذن عا�ص���ت عائ�صة 
حياتها تبحث عن ال�ص���يخ اأمني اخلويل الذي 
�ص���ار من���ذ اللق���اء الأول معلمه���ا واأ�ص���تاذها 
ون�ص���فها الآخ���ر واأم�ص���ت حياته���ا الباقي���ة 
تت�ص���اءل “اأكان ميكن اأن اأ�ص���ل طريقي اإليه، 
فاأعرب رحلة احلياة دون اأن األقاه؟ وحتى اآخر 
العم���ر، مل يتخ���ل عني اإمياين باأين ما �ص���رت 
عل���ى دربي خطوة واحدة اإل لكي األقاه.. وما 
كان ميك���ن اأن اأحي���د ع���ن الطريق اإلي���ه، وقد 
عرفت���ه يف عامل املث���ل وجمايل ال���روؤى وفلك 
الأرواح م���ن قب���ل اأن اأب���داأ رحل���ة احلياة”.. 
ول اأغايل اإن قلت اإن ما �ص���جلته عائ�ص���ة مييز 
�صريتها بطابع قلما جنده يف �صري غريها من 
الن�ص���اء، فهي ظه���رت مبظهر املراأة العا�ص���قة 
لزوجه���ا واملتفاني���ة يف عالقته���ا ب���ه ب���روح 
�ص���وفية، ومل يكن اأ�ص���ا�ض هذه العالقة البعد 
احل�ص���ي فقط واإمنا اأخذ بع���ُد العالقة العقلية 

جانبا اآخر ل ميكن ال�صتهانة به”.

ومن �ص���عرها ال���ذي كتبته بع���د رحيل زوجها 
مبا�صرة حتت عنوان “روؤيا”:

طيف من اأحببته طاف بنا 
فتنبهنا على وقع خطاه

خلته قد اآب من رحلته
 مرهف ال�صوق وقد طال �صراه

.…
فجاأة نبهنا من غفونا 

رجع اإيقاع األيف من خطاه
وتهادت نحونا اأنفا�صه 

حتمل الب�صرى لنا ،عطر �صذاه
.…

فا�صتبقنا الباب ل�صتقباله 
وعلى الأفق �صعاع من �صناه

ملحة من ناظريه بدلت ما 
ك�صانا الليل من ثوب عماه

مل�صة �صاحرة من كفه عاد 
منها الكهف حمراب �صاله

قلت : اأ�صكو من تباريح النوى؟ 
قال: ل ؛ لي�ض ذا وقت ال�صكاه

ح�صبنا اأّنا التقينا فاغفرى
 لزمان البني ما اغتالت يداه

قلت : اأخ�صى ما طوى من غدره
 ليت ما ذقناه منه قد كفاه

قال : خّلى هّم اأم�ض و غد
 اأم�ض قد وىّل ومل تاأت الغداه

قلت : ما اأدرى ؛ اأحلم ما اأرى اأم بعثنا ..
وانتهى ال�صوت و تاه

و�صحونا فاإذا تلك روؤى 
بعرثتها الريح يف تيه الفاله

واإذا نحن كما كنا هنا 
يف قرار الكهف مل تفتح كواه

نلعق املر ونقتات اجلوى
 عافنا املوت وعافتنا احلياة

ثّم كتب���ت اأبيات اأخرى فى ذك���رى رحيله بعد 
مرور ع���ام على ه���ذا الرحي���ل كان���ت نهايتها 

كالتايل:

هل م�صى العام ومازلت هنا
اأنقل اخلطو؛

على اجل�صر اإليك؟
اأباأنفا�صك اأحيا اأم ترى

مات بع�صي؛
وبكى بع�صي عليك؟

وفاتها..
توفت “عائ�ص���ة عبد الرحمن” عن عمر يناهز 

86 عامًا ب�صكتة قلبية يف 1998.

عن موقع كتابات

وُت�ص���قُط بنُت ال�صاطئ الأ�ص���اطرَي عن اأبي العالء املعري 
ب�ص���فتِه ره���ني املحب�ص���ني، والكائن املنع���زل، واملجايف 

للب�صر، وال�صاخر من الدين وال�صيا�صة واحلياة.
ق���وى  ن�ص���و�َض  يق���راأ  املعا�ص���ر  التحديث���ي  الإن�ص���اُن 
التحدي���ث القدمية ويك�ص���ُف اأبعاَدها. اإن���ه خلق الرتاكم 
النقدي التنويري الذي اأنتجه اأبوالعالء واأعادْت ك�ص���فه 

وت�صعيده بنُت ال�صاطئ يف احلا�صر.
ويت�صُح من عمِل بنِت ال�ص���اطئ الفكري اأن اأباالعالء هو 
منا�ص���ٌل ومفكٌر و�صاعٌر وناثٌر ا�صتغل للدفاع عن النه�صة 

وحرية النا�ض والت�صدي للغزو الأجنبي.
املثقفون العرب يف الع�ص���ر الكال�ص���يكي مل ي�ص���تطيعوا 
اأن يخلقوا ال�ص���تقالَل الفكري عن الإقطاعني ال�صيا�ص���ي 
والدين���ي، ع���ن ق���وى الهيمن���ِة عل���ى امل���ال الع���ام وقوى 
الهيمن���ِة عل���ى الدي���ن، فكله���م توجه���وا لهذا الط���رف اأو 
ذاك، اأو للطرفني معا. م�ص���الُح الفئاِت ال�صغرية هو بوؤُر 
عمِلها، ولها فاإن ال�ص���عر والنرث يغدوان َم�ص���لحيني غري 

باحثني عن احلقيقة.
واأبوالع���الء وقف �ص���به وحيد يف الثقاف���ة العربية يحلل 

وينقد اجلانبني معربا عن اجتاه جديد.

وق���د ذه���َب اأبوالع���الء لعا�ص���مة احلكم ولكن���ه مل ينجح 
فيها فهو ل يعرف املدح لغري اأهله، وعاد حللب وا�ص���تقل 
ا�ص���تقالل �ص���ديدا عن مراك���ز ال�ص���يطرات، وراح يدر�ض 
الثقاف���ة وينقدها نقدا �ص���ديدا. والظ���روف كانت رهيبة، 
واأي كاتب نقدي يتعر�ُض للزوال ال�صريع اإذا ما جروؤ على 
ما جروؤ فيه اأبو العالء. ومل ي�ص���تطع املراقبون الأ�ص���داء 
اأن يدينوه، ويعر�صوه ملحاكمة، اأو مينعوا تغلغل اآثاره 
يف كل بلد اإ�ص���المي، لكون ثقافته الهائلة �ص���عبة الك�صف 
عل���ى الرقباء، وهي كتابٌة مليئٌة ب���كل حمفوظات الرتاث 
العربي الإ�ص���المي واأ�صكال الأدب الراهنة وقتذاك، وهي 
ذروُة ما ا�ص���توعبُه العرُب وامل�ص���لمون يف زمن هو اأكرب 
زمن للتع�صف واحلروب الطائفية والدينية. كاتٌب �صاعٌر 
حمَل كل الثقافة الدينية والأدبية والفل�صفية عرب احلفظ 

والرواة ووجهها مل�صتوى عقالين جديد.

حني يذكُر البع�ُض ان لأبي العالء ر�ص���ائل لالأمراء ي�صمه 
البع�ُض اىل الفئة اخلادمة نف�صها، ولكن ر�صائله خمتلفة، 

فهي دفاٌع عن النا�ض، ولي�صت من اأجل النقود.

كانت حلب تواجه لي�ض فقط النظام التقليدي بل خماطر 
الغ���زو الروم���ي، وقد دف���َع اأهُل اأب���ي العالء ال�ص���اعَر من 
اأج���ل اأن يكت���ب ر�ص���الة حلاك���م حل���ب لكي يعي���د الأر�ض 
التي اأخذها منهم، لكن اأباالعالء حّول الر�ص���الة ل�صخرية 
لذعة من الو�ص���ع وعدم جمابهة احلاك���م اململوك للغزو 
الرومي، وحاول بيع البلد فعراه و�صخر منه ومن حكمه 

وطبقته.
قامت بنُت ال�ص���اطئ بتحقيق ر�صالتي اأبي العالء: ر�صالة 
الغفران، ور�صالة ال�صاهل والالحج، وقد حتول ال�صاعر 
فيهم���ا اإىل كات���ب ن���رث ق�ص�ص���ي. تق���ول عنهما)تتجل���ى 
يف الر�ص���التني كلتيهما، روُح ال�ص���خرية امل���رة والدعابة 
الالذع���ة، وكاأن ه���ذه ال�ص���خرية لع���امل الب�ص���ر، تعرب عن 
موق���ف اأب���ي الع���الء م���ن جمتمع���ه(، م���ن مقدم���ة كت���اب 

ال�صاهل والالحج.
لك���ن الأم���ر اأبعد م���ن ذلك فهي مناق�ص���ة اأدبية وفل�ص���فية 
لع���امل الق���رون الو�ص���طى وثقافت���ه، لك���ن باأ�ص���كال اأدبية 
�ص���عبة مالأها اأب���و العالء بالكثري مم���ا يعرفه من الرتاث 

الأدبي اللغوي العميق.
اأبوالع���الء كاتب مقاوم يف ع�ص���ره جمع كلَّ مادة الثقافة 
العربي���ة وما ُترجم م���ن الثقافت���ني الإغريقي���ة والهندية 

وانتقد بها املواقف املحافظة والدينية.
اإنه���ا مناق�ص���ة لثقافة احل���زن وغياب الفرح وال�ص���حالة 
و�صيطرة مناذج النتهازيني، مثلما تنق�ُض بنُت ال�صاطئ 
ثقاف���ة الذك���ورة التقليدي���ة وغي���اب النت���اج كاأن الثنني 
يخرتقان طبقات الأج�ص���اد والطبق���ات والأزمنة العليلة 

بني ع�صرين.
اإن ه���ذه امل���راأة الديني���ة التحديثية عائ�ص���ة عبدالرحمن 
تتقبل ثقافة اأبي العالء املتمردة ال�صاخرة من ال�صيا�صات 
والأديان برحابة �ص���در وجتلوها وتقدمها للقراء راحلة 
من بلد اإىل اآخر للح�ص���ول على ن�ص���خ كتب���ه ومقارنتها، 

وهي الع�صرية يف القراءة والتحليل. 
اإنه���ا مثال للم���راأة املنتجة التحديثي���ة الدميقراطية التي 

اخرتقت زمنها.

عن احلوار املتمدن

بن��ت الش��اطئ.. رص��دت دور النس��اء ف��ي 
التاريخ العربي  واإلسالمي

بنُت الشاطئ وأبوالعالء المعري

“عائشة محمد عيل عبد 

الرحمن” املعروفة بـ “بنت 

الشاطئ”، مفكرة وكاتبة 

مرصية، وأستاذة جامعية 

وباحثة، وهي أول امرأة 

تحارض باألزهر الرشيف، 

ومن أوليات من اشتغلن 

بالصحافة يف مرص وخاصة 

يف جريدة )األهرام(.

إمكانيُة التالقي بني الديني املحافظ والســاخر من األديان 

هي لحظٌة فكرية )نهضوية( خالل تطور الشــعوب العربية 

اإلســالمية، حني يقوم الشديد التدين بالكتابة عن الساخر 

التحديثــي، وقراءة إنتاجه الصعــب القديم واإلعجاب به 

معا.

عائشة عبدالرحمن بنت الشاطئ، التي كتبْت باسٍم مستعار، 

وقاومــْت الحبــَس املنزيل بالدراســة والقــراءة ونجحْت 

نجاحا كبريا، مثلام قيــل عن أيب العالء املعري انه )رهني 

املحبســني( وليس هو ســجنٌي مثلام مل تكن بنت الشاطئ 

حبيســَة البيــت. توجهها لــدرِس القرآن وآثــار أيب العالء 

املعــري وهام ذروُة النــِص الدينــي وذروُة النص األديب 

العــريب، وبدايُة النهضِة وتتويجهــا، وهام قمُة النرِث وقمُة 

الشــعر، هو جهٌد خارٌق عجَز عنــه الجامعيون واملثقفون 

الكثريون.
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د. عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ( 

ن����ادى عم����ر ب����ن �ص����عد يف جي�ص����ه ث����م زحف 
نحو )احل�ص����ني عليه ال�ص����الم( قب����ل الغروب 
و)احل�ص����ني( جال�����ض حين����ذاك اأم����ام خيمته، 
حمتبا ب�ص����يفه وقد اخذته اإغفاءة ق�صرية من 
اأثر الإجهاد واخته )زينب( اىل جانبه ترعاه 

يقظى ل تنام عليهم اأف�صل ال�صالم *
و�صمعت )زينب( �صجة اجلي�ض الزاحف عن 

كثب، فدنت يف رفق من اخيها فقالت: 
- يا اأخى، اأما ت�صمع الأ�صوات قد اقرتبت؟

- فرقع )احل�صني( راأ�صه فقال:
- اإين راأيت ر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم 

يف املنام فقال ىل: اإنك تروح اإلينا 
- فلطمت الأخت وجهها و�صاحب 

- يا ويلتاه 
- فقال لها احل�صني 

- لي�����ض لك الويل ي����ا اأخية! ا�ص����كتي يرحمك 
الله 

واأجت����ه اىل اأخي����ه )العبا�����ض( فطل����ب اليه اأن 
مي�صى في�ص����تطلع خرب الزاحفني، فلما عرف 
اأنه القتال، بعث ثانية ي�ص����األهم اأن ين�ص����رفوا 
ه����ذه الع�ص����ية )لعلن����ا ن�ص����لى لربن����ا الليل����ة 
وندعوه ون�صتغفره، فاإذا اأ�صبحنا التقينا اإذا 

�صاء الله، فاإما الت�صليم واإما القتال *
وا�صت�ص����ار )عمر( ا�ص����حابه يف اأمر التاأجيل 

فقال منهم قائل:
- �ص����بحان الل����ه، والل����ه ل����و كانوا م����ن الديلم 
ثم �ص����األوك ه����ذه املنزلة ل����كان ينبغ����ى لك اأن 

جتيبهم اليها.
- واجلوا اإىل غد......

واتى )احل�ص����ني( اإىل اأ�ص����حابه، فقال بعد اأن 
اأح�صن الثناء على ربه:

اأما بعد فاإين ل اأعلم اأ�صحابا اأويف ول خريا 
م����ن اأ�ص����حابى، ول اأهل بيت ابر ول اأو�ص����ل 
م����ن اأه����ل بيت����ى، فجزاكم الل����ه جميع����ا عنى 

خريا....
)األ وان����ى ق����د اأذن����ت لك����م جميع����ا فانطلق����وا 
يف ح����ل لي�����ض عليك����م من����ى ذمام. ه����ذا الليل 
ق����د غ�ص����يكم فاتخ����ذوه جم����ال – اأى مركبا – 
ولياأخ����ذ كل رجل منك����م برجل من اأهل بيتى، 
ث����م تفرق����وا يف البالد حت����ى يفرج الل����ه، فاإن 
الق����وم يطلبونن����ى، ولو اأ�ص����ابونى لهوا عن 

طلب غريى( 
فهتفوا جميعا:

معاذ الله وال�صهر احلرام! فماذا نقول للنا�ض 
اإذا رجعن����ا اإليه����م؟ اأن����ا تركن����ا �ص����يدنا واب����ن 
�صيدنا وعمادنا، تركناه غر�صا للنبل وذريعة 
للرماح وجزرا لل�صباع، وفررنا عنه رغبة يف 
احلياة؟ معاذ الل����ه، بل نحيا بحياتك ومنوت 

معك( 
ثم �صاأله �صائلهم:

اأنح����ن نتخلى عنك ومل نعذر اإىل الله يف اداء 
حق����ك؟ اأم����ا والل����ه ل اأفارقك حتى لأك�ص����ر يف 
�ص����دورهم رحمى واأ�ص����ربهم ب�صيفي ما ثبت 
قائمه بي����دى، والله لو مل يكن معى �ص����الحى 
لقذفتهم باحلجارة دونك حتى اأموت معك * 

فبكى الإمام تاأثرا، وبكوا عليه!
وجاوبته����م دم����وع اأخرى من اخلي����ام، حيث 
ال�ص����يدة )زينب( ومن معهم من ن�ص����اء البيت 

الكرمي، ي�صغني يف هم وقلق 
ثم اأوى اجلميع اإىل امل�صاجع............

واطبق عل����ى )كربالء( �ص����مت ثقي����ل، مزقته 
�ص����يحة تنبعث من ق�ص����طاط )احل�صني( واإذا 

اأمراأة ت�صرخ من اأعماق قلب مت�صدع:
)واث����كاله! واحزن����اه! لي����ت امل����وت اأعدمنى 
احلياة! يا ح�ص����يناه! يا �ص����يداه! يا بقية اأهل 
بيتاه! ا�ص����تقتلت ويئ�ص����ت من احلياة؟ اليوم 
مات ر�ص����ول الله �صلى الله عليه و�صلم واأمى 
فاطمة الزهراء، واأبي على، واأخى احل�ص����ن! 

يا بقية املا�صني وثمال الباقني....
اإنه����ا )زين����ب( ل �ص����واها! زين����ب عقيلة بني 

ها�صم!
وندع )علي بن  احل�ص����ني( ذاك ال����ذى اأنقذته 
عمت����ه )زين����ب( م����ن املذبحة ي�ص����ف لن����ا ذلك 

امل�صهد فيقول:
واأنى والله جلال�ض يف ذلك الع�صية التي قتل 
اأبي �ص����بيحتها، وعمتى )زينب( متر�صنى اإذ 
اأعتزل اأبي اأ�صحابه يف خباء له وعنده موىل 
اأبي ذر الغفارى يعالج �صيفه وي�صلحه واأبي 

يقول:
يا دهر اأف لك من خلي���������ل!

كم لك بال�صراق والأ�صي������ل
من �صاحب اأو طالب قتي�������ل
والدهر ل يقنع بالبدي������������ل
واإمنا الأمر اإىل اجللي������������ل
وكل حى، �صالك ال�صبي���������ل

واأعادها مرت����ني اأو ثالثا حتى فهمتها فعرفت 
م����ا اأراد، فخنقتنى عربتى ف����رددت دمعى.... 
فاأما عمتى )زينب( فاإنها �صمعت ما �صمعت.... 
فلم متلك نف�صها اأن وثبت جتر ثوبها حا�صرة 
الراأ�ض حتى انتهت اليه ف�صاحت: واثكاله... 

ليت املوت اأعدمنى احلياة 
فنظر اإليها احل�ص����ني عليه ال�صالم ملياأ ثم قال 

لها:
يا اأخية ل يذهنب بحلمك ال�صيطان 

قالت 
باأبي اأنت واأمى يا اأبا عبد الله، نف�صى فداك!

فرد غ�صته وترقرقت عيناه ومتتم:
لو ترك القطا ليال لنام....

قالت يا ويلتا، اأفتغ�ص����بك نف�ص����ك اغت�ص����ابا؟ 

فذل����ك اأق����رح لقلبى واأ�ص����د على 
نف�صى 

ولطمت وجهه����ا واأهوت اإىل جيبها ف�ص����قته، 
وخرجت مغ�ص����يا عليه����ا فقام اليها احل�ص����ني 

ف�صب على وجهها املاء وقال لها:
يا اأخية، اأتقى الله وتعزى بعزاء الله واعلمى 
اأن اأهل الأر�ض ميوتون واأن اأهل ال�ص����ماء ل 
يبق����ون، واأن كل �ص����ىء هال����ك اإل وجهه، اأبي 
خ����ري منى واأمى خري من����ى واأخى خري منى، 

وىل ولهم ولكل م�صلم بر�صول الله اأ�صوة *
فلما اأفاقت من غ�صيتها قال لها:

ي����ا اأخية، اإين اأق�ص����م عليك فاأبرى ق�ص����مى: ل 
ت�صقي على جيبا، ول تخم�صى على وجها، ول 

تدعى على بالويل والثبور اإذا اأنا هلكت.
ق����ال )عل����ي بن  احل�ص����ني(: ثم ج����اء بها حتى 

اأجل�صها عندى وخرج اإىل اأ�صحابه 
ولو علمت )زينب( ماذا كان ينتظرها وقومها 
غداة تلك الع�صية، ل دخرت دموعها اإىل غد! 

اأكرثه����م  اأم�ص����اها  لي����الء....  ليل����ة  وكان����ت 
م�ص����هدين يحدقون يف �صبح املوت الذى كان 
جاثم����ا له����م بالو�ص����يد، يرتب�����ض به����م مطلع 
النهار... وراحت )زينب( تر�ص����ل عينيها يف 
جمود �صارد اإىل الظالم املخيم على ال�صحراء 
فاإذا ارتد اليها وعيها قامت فطافت مب�صاجع 

بنيها واخوتها، تتزود لفراق طويل  
وتنف�ض ال�صبح، وتالقى اجلي�صان!

ولكن اأى جي�صني؟! 
)عم����ر ب����ن �ص����عد( يف اأربعة اآلف م����ن جي�ض 

اأمري الكوفة، كامل العدة �صاكى ال�صالح 
ومن ورائهم الدولة وال�صلطان 

واحل�صني يف اثنني وثالثني فار�صا، واربعني 
رج����ال م����ن اأهل����ه و�ص����حبه! وم����ن ورائه����م، 

ال�صبية والن�صاء!
اأخذ احل�صني عليه ال�صالم يرقب هاتيك الآلف 
وه����ى تزحف نحو اأ�ص����حابه ال�ص����بعني، فلما 
دنوا منه دعا براحلته فركبها، ثم نادى باأعلى 
�ص����وته: اأن ا�ص����معوا قوىل ول تعجلونى ثم 
اق�صوا اإىل ول تنظرون، )اإن وليي الله الذى 

نزل الكتاب وهو يتوىل ال�صاحلني( 
واخوات����ه  زوجات����ه  اإىل  �ص����وته  وتناه����ى 
وبناته، ف�صحن وبكني، وارتفعت اأ�صواتهن 
حتى بلغته، فاأر�ص����ل اليهن ابن����ه عليا واأخاه 
فلعم����رى  ا�ص����كتهن،  لهم����ا:  وق����ال  العبا�����ض 

ليكرثن بكاءهن( 
وذك����ر اإذ ذاك اب����ن عمه )عبد الل����ه بن عبا�ض( 
وخي����ل اإلي����ه اأنه ي�ص����مع �ص����دى �ص����وته اآتيا 
م����ن بعي����د يل����ح علي����ه األ يخرج ع����ن احلجاز 
اإىل الكوفة فاإن كنا �ص����ائرا فال ت�ص����ر بن�صائك 
و�ص����بينك، ف����اإين خلائ����ف اأن تقت����ل كم����ا قتل 

عثمان، ون�صاوؤه وولده ينظرون اليه( 
ومل ينقطع ال�ص����دى حتى �صكتت ال�صاحلات 

الباكيات 
فم����ا �ص����كنت، عاد فالتف����ت اإىل جي�����ض الكوفة، 

وقال بعد اأن حمد الله 
اأم����ا بع����د – فاأن�ص����بونى فانظروا م����ن اأنا ثم 
راجع����وا اأنف�ص����كم فعاتبوه����ا وانظ����روا، هل 
ب�ص����لح ويح����ل لكم قتل����ى وانته����اك حرمتى؟ 
ال�ص����ت ابن بنت نبيك����م، وابن و�ص����يه وابن 
عم����ه واأوىل املوؤمن����ني بالل����ه؟ اأولي�ض حمزة 
�ص����يد ال�صهداء عم ابى؟ اأولي�ض جعفر ال�صهيد 
الطي����ار يف اجلن����ة عم����ى؟ اأو مل يبلغك����م قول 
م�ص����تفي�ض اأن ر�ص����ول الله �ص����لى الل����ه عليه 
و�ص����لم قال ىل ولأخى اأنتما �صيدا �صباب اأهل 

اجلنة وق����رة عني اأهل ال�ص����نة؟ اأما يف هذا 
حاجز يحجزكم عن �صفك دمى؟ 

فلما مل يلق القوم اليه �صماعهم قال: 
فاإن كنتم يف �ص����ك مما اقول، اأو ت�صكون يف 
ان����ى ابن بنت نبيكم، فوالله ما بني امل�ص����رق 

واملغرب ابن بنت نبى غريى.
فلم يجبه منهم جميب 

وا�صتطرد ي�صاأل 
مب����ال  او  قتلت����ه،  منك����م  بقتي����ل  اأتطلب����ون 

ا�صتعلكته، او بق�صا�ض من جراحة؟ 
ف�صكتوا ل يحريون جوابا 

هنال����ك راح احل�ص����ني يتفر�����ض يف روؤو�����ض 
جي�����ض الكوف����ة وين����ادى: ي����ا فالن وي����ا فالن 
وياف����الن اأمل تكتبوا اىل اأن ق����د اأينعت الثمار 
واخ�ص����ر اجلناب وطمت احلمام واإمنا تقدم 

على جند لك بجند فاأقبل؟ 
فتمزقت كلماته بددا، مل يكد ي�ص����غى اليه من 
القوم �صوى احلر بن يزيد فاإنه قام اىل قائده 

عرم بن �صهد ي�صاأله:
اأ�صلحك الله، اأمقاتل اأنت هذا الرجل؟ 

اأجاب����ه )عم����ر(: اأى والل����ه، قت����ال اأي�ص����ره اأن 
ت�صقط الروؤو�ض ول يطيح الأيدى 

قال احلر:
اأفما لكم يف واحدة من اخل�صال الثالث التي 

عر�ض عليكم ر�صى؟ 
قال عمر: والله لو كان الأمر اإىل لفعلت ولكن 

اأمريك قد اأبي ذلك 
فل����م يرد احلر – وانثنى يدنو نحو احل�ص����ني 
قلي����ال، قليال وقد اأخذته رعدة وملحة رجل من 

قومه فقال:
والله اأن اأمرك غريب! والله ما راأيت منك يف 
موقف قط مثل ما اأراه الآن، ولو قيل ىل: من 

اأ�صجع اأهل الكوفة؟ ملا عدوتك!
فق����ال ل����ه احل����ر: اإين والله اأخري نف�ص����ى بني 
اجلن����ة والن����ار، ول اأختار على اجلنة �ص����يئا 

ولو قطعت وحرقت!
ثم �صرب فر�صه فلحق باحل�صني وقال له 

جعلنى الله فداك اأنا �ص����احبك الذى حب�ص����تك 
عن الرجوع و�صايرتك يف الطريق وجعجعت 
ب����ك يف هذا امل����كان والله ما ظنن����ت اأن القوم 
ي����ردون عليك ما عر�ص����ت عليه اأب����دا والله لو 
ظنن����ت اأنه����م ل يقبلون منك الذى �ص����التهم ما 
ركبتها منك واإين قد جئتك تائبا اإىل ربى مما 
كان منى موا�ص����يا لك بنف�صى حتى اأموت بني 

يديك 
ثم التفت اىل مع�صكر اأ�صحابه فقال 

يا اأهل الكوفة لأمكم الهبل والعرب! اأدعومتوه 
حت����ى اإذا اأتاك����م اأ�ص����لمتموه؟ وزعمت����م اأنك����م 
قاتلوا اأنف�صكم دونه ثم عدومت عليه لتقتلوه، 
واحطت����م به ومنعتموه م����ن التوجه يف بالد 

الل����ه العري�ص����ة، فاأ�ص����بح كالأ�ص����ري ل ميل����ك 
لنف�ص����ه نفعا ول يدفع عنها �ص����را ومنعتموه 
وم����ن مع����ه م����ن م����اء الف����رات اجل����ارى الذى 
ي�ص����ربه اليه����ودى والن�ص����رانى واملجو�ص����ى 
وتتم����رخ فيه خنازي����ر ال�ص����واد وكالبه وهو 
واأهله قد �ص����رعهم العط�����ض!! بئ�ض ما خلفتم 
حمم����دا يف ذريته، ل �ص����قاكم الله ي����وم الظماأ 

اإن مل تتوبوا *
ف����كان جوابه����م اأن رم����وه بالنب����ل ورجع هو 
حت����ى وقف اأمام احل�ص����ني فنا�ص����ل عنه حتى 

ا�صت�صهد 
ودارت املعركة بني الآلف والع�صرات!

- وجعل اأ�ص����حاب )احل�صني( يتقدمون رجال 
بع����د رج����ل فقاتلوهم حت����ى اأنت�ص����ف النهار، 
اأ�ص����د قت����ال خلقه الل����ه – وقام – ر�ص����ى الله 
عن����ه – ف�ص����لى مبن بقى معه �ص����الة اخلوف 
ظهرا – وع����ادوا اىل القتال ثم ملا علموا اأنهم 
ل يق����درون اأن مينع����وا اإمامه����م تناف�ص����وا اأن 
يقتل����وا بني يديه حتى فن����وا جميعا ومل يبق 

غرياأهل بيته فتقدموا م�صتب�صلني.
ب����ن  الأك����رب  - وكان اول قتي����ل منه����م عل����ى 

احل�صني اأخذ ي�صد على النا�ض وهو يرجتز 
- اأنا علي بن  احل�صني بن على 

- نحن، وبيت الله اأوىل بالنبى 
- اأ�صربكم بال�صيف حتى يلتوى

- �صرب غالم ها�صمى علوى
- ول اأزل اليوم اأحمى عن اأبى

- تالله ل يحكم فينا )ابن الدعي(!
- وكان يكر على الكوفيني، ثم يرجع اإىل اأبيه 

يقول:
- يا اأباه، العط�ض!

- فيقول له احل�صني:
-  ا�ص����رب بني، فاإنك ل مت�ص����ي حتى ي�ص����قيك 
ر�ص����ول الل����ه �ص����لى الل����ه علي����ه و�ص����لم واآل����ه 
بكاأ�ص����ه! – فعاد ال�ص����اب ي�ص����د على الع�صكر، 
وظل يك����ر الكرة بعد الكرة حتى رمي ب�ص����هم 
فوقع يف حلقه فخرقه، واأقبل يتقلب يف دمه، 

فتلقاه اأبوه وهو يقول ب�صوت ثاكل: 
- قت����ل الله قوما قتل����وك يا بنى، م����ا اأجراأهم 
على الله وعلى انتهاك حرمة ر�صول الله على 

الدنيا بعدك العفاء
- قال����وا: ومل يك����د يتم عبارت����ه حتى اندفعت 
من خيام الن�صاء امراأة كاأنها ال�صم�ض طالعة، 

تنادي يف جزع:
- )يا حبيباه يا ابن اأخاه..( 

- ف�ص����األ عنها من ل يعرفها، فقيل: هذه زينب 
ابنة فاطمة بنت ر�ص����ول الله �ص����لى الله عليه 

و�صلم واآله 
- اأندفع����ت خ����ذ بيدها فردها اإىل الف�ص����طاط، 
ث����م عاد اإىل ولده وقد اأقب����ل فتيانه اإليه، فقال 

مفجوعا 
- اأحملوا اأخ����اك�����م

- فحملوه من م�صرعه 
- واحاط القوم باحل�ص����ني فاأقبل القا�ص����م بن 
احل�ص����ن بن على وه����و يومئذ غالم – يجرى 
نح����و عمه، فجرت زينب اإلي����ه تريد اأن متنعه 
لكن الغالم اأفلت منها حني راأى جمرما يهوى 
بال�صيف اإىل احل�صني ومد القا�صم يده ليتقى 

�صربة ال�صيف وهو ي�صيح باملجرم 
-  يا ابن اخلبيثة اأتقتل عمى؟

- فقطع ال�ص����يف يده وبقيت معلقة بخيط من 
اجللد 

- �صرخ الغالم ال�صهيد وهو يفح�ض برجليه 
- يا اأماه! 

- لبيك يا فتاى!
- وهرع����ت اإلي����ه، ف����اإذا احل�ص����ني واق����ف عند 

راأ�صه يقول:

- ع����ز الله على عمك اأن تدعوه فال يجيبك، اأو 
يجيبك فال ينفعك �صوته

- ث����م احتمل����ه حت����ى األقاه مع ابن����ه على، بني 
عينى )زينب( 

- واخذت )زينب( تلقى هذا املحت�صر من اآلها 
اأو ذاك، ف����ال ي����كاد يلفظ النف�����ض الأخري حتى 

حتت�صن اأ�صالء اآخر 
- وكان فيمن حم����ل اإليها ولدها عون بن عبد 
الل����ه واأخ����واه حممد وعب����د الل����ه واإخواتها: 
الل����ه، وعثم����ان،  وعب����د  العبا�����ض، وجعف����ر، 
وحمم����د، واأبو بكر، وابناء اخيها احل�ص����ني: 
على، عبد الله، وابنا اأخيها احل�صن: اأبو بكر 
والقا�ص����م، وبن����و عمه����ا عقيل: جعف����ر، وعبد 

الرحمن، وعبد الله و..... و...... و.......!
اأن  دائ����رة يف جن����ون، ل تري����د  - والرح����ى 
تكف وعلى ار�����ض كربالء من بني طالب حى 

يتنف�ض! 
- وحني قاربت املعركة نهايتها اندفع ع�ص����رة 
رج����ال م����ن جي�����ض اب����ن زي����اد اإىل ف�ص����طاط 
احل�ص����ني الذى في����ه عياله ومتاع����ه لينهبوه، 
فردتهم �صيحة الإمام الذى كان يقاتل وحده: 
ويلكم! اإن مل يكن لكم دين فكونوا اأحرارا يف 

الدنيا، فرحلى لكم عن �صاعة مباح!
- واأبيح الرحل بعد �صاعة 

- وياله����ا م����ن �ص����اعة رهيب����ة جعل احل�ص����ني 
يقاتل وحده بعد اأن قتل عنه ولده واأهل بيته 

واأ�صحابه فلم يبق منهم اأحدا 
- ق����ال م����ن راآه يقاتل اجلمع راب����ط اجلا�ض: 
فوالله اإنه لكذلك اإذ خرجت زينب ابنة فاطمة 
وكاأن����ى اأنظ����ر اإيل قرطه����ا يحول ب����ني اأذنيها 

وعاتقها وهى تقول: 
- ليت ال�صماء انطبقت على الأر�ض 

- فلم����ا دنا عمر بن �ص����عد من ح�ص����ني قالت يا 
عمر بن �صعد اأيقتل اأبو عبد الله وانت تنظر؟ 
فكاأنى اأنظر اىل دموع عرم وهى ت�ص����يل على 

خديه وحليته ثم اأ�صاح بوجهه عنها...
- اأج����ل )زينب( حتى اللحظ����ة الأخرية ويف 

كل حلظة 
- )زينب( دون �صواها من الزوجات والأمهات 

والأخوات اللواتى �صهدن )كربالء(
- وبقى احل�ص����ني وح����ده )فما راأى مك�ص����ور 
قط قد قتل ولده واهل بيته واأ�صحابه، اأربط 
جاأ�صا منه ول اأم�صى جنانا ول اأجرا مقدما(

- وقف����ت اأخت����ه زينب غري بعيد مت����الأ عينيها 
منه قبل اأن مت�ص����ي حتى اإذا اأثخنته اجلراح 
واأو�ص����ك اأن يه����وى، خانه����ا جلده����ا فل����م تعد 
تق����وى عل����ى النظ����ر اإلي����ه فاأغم�ص����ت عينيها 
�ص����يحته  اإىل  جوارحه����ا  مب����لء  واأ�ص����غت 

الأخرية يف الألوف املجتمعة عليه: 
- )اأعلى قتلى جتتمعون؟ اأما والله ل تقتلون 
بعدى عبدا من عباد الله، الله اأ�ص����خط عليكم 
لقتله من����ى، واأمي الله اإين لأرجو اأن يكرمنى 
الل����ه بهوانك����م ثم ينتقم ىل منك����م من حيث ل 
ت�ص����عرون، اأما والله لو قتلتمونى لألقي الله 
باأ�ص����كم بينك����م و�ص����فك دماءكم ثم ل ير�ص����ى 
بذلك منكم حتى ي�صاعف لكم العذاب الأليم( 

اأق����دام  حت����ت  الأر�����ض  زل����زل  فكاأمن����ا   -
املنت�صرين 

- ومك����ث رحم����ه الل����ه طويال من النه����ار ولو 
�ص����اء النا�ض اأن يقتلوه لقتلوه لكنهم م�ص����وا 
عن����ه واح����دا يف اأث����ر واح����د، ل ي����كاد بهم به 

الرجل منهم حتى ي�صعف ويرعد 
النهاي����ة  وكان����ت  ام����ره،  الل����ه  ق�ص����ى  ث����م   -

املحتومة!
- قتل احل�ص����ني عليه ال�صالم �صيد �صباب اأهل 

اجلنة 
-

--- قتل الإمام احل�ص����ني عليه ال�ص����الم وكان 
بجثته حني قتل، ثالث وثالثون طعنة واأربع 

وثالثون �صربة.
- �صربت كتفه الي�صرى بال�صيف فقطعت....
- واأجهزت �صربة اأخرى على ال�صهيد......

- وتقدم ثالث فاحتز راأ�صه!
- وكف����ت الرجى املجنون����ة بعد اأن مل يبق من 

اآل البيت من تطحنه!
- وردت ال�ص����يوف اإىل اأغماده����ا حني مل يعد 

هناك من تذبحه
- وتركت جثث ال�صهداء بالعراء......

- ))ومال النا�ض على اخللل والإبل فانتهبوا، 
ومالوا على ن�ص����اء )احل�صني( وثقله ومتاعه، 
ف����اإن كانت امل����راأة لتن����ازع ثوبها ع����ن ظهرها 
حت����ى تغل����ب علي����ه فيذهب ب����ه منه����ا كما يف 

عبارة الطربى....
- وجعلت اخليل تطاأ جثث ال�صهداء 

- وغرب����ت �ص����م�ض العا�ص����ر من املحرم �ص����نة 
غارق����ة  )كرب����الء(  واأر�����ض  و�ص����تني  اإح����دى 
يف الدم����اء، ق����د تبع����رثت فيها اأكرم الأ�ص����الء 
ولح القم����ر م����ن وراء الغيوم خابي ال�ص����وء 

�صاحبة.
- وعلى ال�ص����وء ال�ص����احب ب����دت )زينب( يف 
نفر من ال�صبية وجمع من الأرامل والثواكل 
عاكفات على تلك الأ�ص����الء يلتم�صن فيها ذراع 
ول����د حبيب، اأو كت����ف زوج عزي����ز اأو قدم اأخ 

غال.
- وغ����ري بعي����د منه����ن كان ع�ص����كر اب����ن زي����اد 
ي�ص����مرون وي�صربون ويح�ص����ون على �صوء 
امل�ص����اعل ما قطعوا م����ن روؤو�ض وم����ا انتهوا 

من اأ�صالب.
- و�ص����معت اأ�ص����وات من هناك، تق����ول للذى 
احت����ز راأ�����ض الإمام احل�ص����ني ال�ص����هيد: قتلت 
احل�ص����ني بن عل����ى، وابن فاطمة بنت ر�ص����ول 
الله �ص����لى الله عليه و�ص����لم واآله، قتلت اأعظم 
الع����رب خط����را... اراد اأن يزي����ل مل����ك هوؤلء 
ف����اأت اأم����راءك واطلب جزاءك منه����م فاإنهم لو 
اأعط����وك بي����وت اأموالهم يف قتل����ه كان قليال، 
فكان جوابه ان وقف بباب ف�ص����طاط عمر بن 

�صعد ثم نادى باأعلى �صوته: 
- اأوقر ركابى ف�صة وذهبا 
- اإين قتلت ال�صيد املحجبا

- قتلت خري الن�صا اأما واأبا 
- وخريهم، اإذ ين�صبون، ن�صبا

- وقيل اأنتهت الق�صة...
- ق�ص����ة ثالث و�صبعني �ص����هيدا ثبتوا �صاعات 
ذات ع����دد اأم����ام اأربع����ة الف حت����ى قتلوا عن 

اآخرهم!
- و�ص����يمر حني قبل اأن تكون لهم قبور جتمع 
م����ا تناثر م����ن اأ�ص����الئهم، ويق����ف به����ا الراأئى 

من�صدا:
- وقفت على اأجدائهم وجمالهم فكاد احل�صى 

ينف�ض والعني �صاجمه 
- لعم����رى لق����د كان����وا م�ص����اليت يف الوغ����ى 

�صراعا اإىل الهيجاء، حماة خ�صارمة 
- تاأ�ص����وا على ن�صر ابن بنت نبيهم باأ�صيافهم 

اآ�صاد غيل �صراغمه
- وم����ا اأن راأى الرام����ون اأف�ص����ل منه����م ل����دى 

املوت �صادات وزهرا قماقمه 
- ومل يبق من اأ�صخا�ض الق�صة الذين ظهروا 
على امل�صرح الدامى �صوى )زينب( )وزينب( 
الت����ي مل تك����د تغيب عن����ا حلظة طول امل�ص����هد 
الفاج����ع والت����ي ذهب����ت وحده����ا يف التاريخ 
بال����دور اخلال����د: )بطل����ة كرب����الء( ه����ى التي 
�ص����معت ال�ص����يحة الأوىل وكان����ت اىل جانب 

اأخيها وقد اأغفى، وهى يقظى ل تنام!!
متر�ص����ه  املري�����ض  جان����ب  اىل  وكان����ت   -

واملحت�صر توا�صيه وال�صهيد تبكيه 
- وه����ى الت����ي روؤي����ت اىل جانب )احل�ص����ني( 
ر�ص����ى الله عنه منذ ب����داأ القتال حت����ى اأنتهى 
وكر نفر من اجلي�ض راجعا اإىل الكوفة موقرا 
بحمل����ه الرهيب م����ن روؤو�ض ال�ص����هداء وكان 

الليل قد اأوغل وق�صر ابن زياد قد اأغلق 
- قال����وا: فذهب حامل راأ�ض احل�ص����ني الإمام 
ال�ص����هيد اإىل منزله فو�ص����ع الراأ�����ض يف مكان 
منه ودخل فرا�ص����ه فقال لمراأته: جئتك بغنى 

الدهر، هذا راأ�ض احل�صني معك يف الدار!
- ف�صاحت مرتاعة 

- - ويل����ك! ج����اء النا�����ض بالذه����ب والف�ص����ة 
وجئت براأ�ض ابن بنت ر�صول الله �صلى الله 
عليه و�ص����لم واآل����ه؟ والله ل يجمعن����ى واإياك 

بيت اأبدا!!
- وانطلقت من الدار خارجة تعدو يف ذعر..

- و�ص����يق موك����ب الأ�ص����رى وال�ص����بايا ف����كان 
اأب�ص����ع موكب �ص����هده التاريخ منذ كان.......

كان فيهم �صبيان للح�صن بن على، ا�صت�صغرا 
ف����رتكا بال ذب����ح واأخ لهم ثال����ث ارتث جريحا 

فحمل مع الركب 
- وغالم مري�ض من اأبناء احل�ص����يني هو على 
الأ�ص����غر، زي����ن العابدين اأنقذت����ه عمته زينب 
ب�ص����ق النف�����ض ف����كان كل م����ن بقى من �ص����اللة 

�صهيدها الغاىل 
- وم����ع زين����ب العقيلة �ص����يقت اأخته����ا فاطمة 
و�ص����كينة بن����ت احل�ص����ني وبقي����ة ن�ص����اء بني 

ها�صم �صبايا اأ�صريات 
- وجاز الركب ب�صاحة املعركة حيث الأ�صالء 

مبعرثة يف الدماء ف�صاحت زينب:
- يا حممداه �ص����لى عليك مالئكة ال�صماء!هذا 
متقط����ع  بالدم����اء  مزم����ل  بالع����راء  احل�ص����ني 
�ص����بايا  بنات����ك  حممداه!ه����ذه  ي����ا  الأع�ص����اء 

وذريتك مقتلة ت�صفي عليها ال�صبا 
- ف�صجت الن�صوة من ورائها بالنواح، وبكى 

كل عدو و�صديق 
- وبكى اجلميع.. واأبك����ى يا اأبن اأدم على ما 
حل����ق ب����اآل بيت نبينا �ص����لى الله عليه و�ص����لم 
و�ص����لى الل����ه عليه����م اأجمعني، ب����كاء بكى كل 
�صيء حتى ال�ص����ماء والأر�ض بكت ملوت �صيد 

�صباب اأهل اجلنة

عن كتاب )�سيدات بيت النبوة(
زينب بطلة كربالء

بطلة كربالء.. السيدة زينب

باحثة وكاتبة راحلة

  وصفت الدكتور عائشــة عبد الرحمن الشــهرية )ببنت 

الشاطئ( يف تراجم سيدات بيت النبوة املعركة )معركة 

كربــالء( واالحاديث التي دارت مع الســيدة زينب عليها 

الســالم وأخيهــا موالنا أيب عبــد الله الحســني عليهم 

السالم وصفا دقيقا أردت أن أنقله لكم
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رئي�س جمل�س �لإد�رة
رئي�س �لتحرير 

خالد بيوميمحمد األسعد
والث���اين اأن ملحوظته���ا ح���ول الفه���م القا�ص���ر واملح���دود 
لرتاثن���ا، والتحذي���ر من خط���ر تغييب ما ترك اأ�ص���الفنا من 
ثم���ار عقوله���م يف خمتل���ف الف���روع املعرفية، مث���ل الطب 
والعقاق���ري والفل�صف���ة والريا�صي���ات والفلك..اإلخ، ما زال 
ماثل���ني، واخلط���ر يتج�ّصد يف ما نراه م���ن اختزال لرتاثنا 
كما كان يف اأيامها، يف لغة وبالغة واأدب وعقيدة اإ�صالمية 
و�صريعة وتاريخ، بل وو�ص���ل اختزاله يف اأيامنا هذه اإىل 
"تراث" غري عقالين حموره اخرتاع ذرائع لقتل الإن�صان 

اأيا كانت جن�صيته وديانته ولون ب�صرته.

ج���اء التنبيه على هذه الق�ص���ايا الأربع، خالل حما�ص���رات 
األقته���ا على طلب���ة "معهد البح���وث والدرا�ص���ات العربية" 
يف ع���ام 1968، قبل اأن ت�ص���در يف كتاب بعن���وان "تراثنا 
ب���ني ما�ٍض وحا�ص���ر" �ص���در يف العام نف�ص���ه. تعددت هذه 
املحا�ص���رات وتنّوعت، بدءًا من املدخل اخلا�ض بوجودنا 
بني القدمي واجلديد، والف�ص���ل اخلا�ض برتاثنا من قدميه 
اإىل ع�ص���ر احل�ص���ارة الإ�ص���المية، فف�ص���ل عنوان���ه حمنة 
تراثن���ا من الغزو ال�ص���ليبي اإىل ع�ص���ور الظالم، و�ص���ول 
اإىل تراثنا من فجر اليقظة اإىل الع�ص���ر احلا�ص���ر، وتقدمي 
ما ي�صبه تقريرين الأول عن اأول موؤمتر للكتاب الآ�صيويني 
والأفريقي���ني يف ط�ص���قند )1958(، والث���اين ع���ن موؤمتر 
امل�صت�ص���رقني ال���دويل يف نيودله���ي يف دورت���ه ال�صاد�ص���ة 

والع�صرين )1964(.

ب���ل ه���و كتاب مو�ص���وعه  لي����ض عم���اًل تراثي���ًا  "الكت���اب 
الرتاث"

ه���ذا الكتاب ل يع���د كتابًا تراثيًا كما قد يتب���ادر اإىل الذهن، 
بل هو كتاب مو�ص���وعه الرتاث، وزوايا التناول مهمة كما 
ت�صري عناوين الف�صول، وكما ت�صري على وجه اخل�صو�ض 

هذه الق�صايا الأربع التي جتتذب النظر.

الق�ص���ية الأوىل تتمثل يف انتباه عائ�ص���ة عبد الرحمن اإىل 
العم���ق التاريخ���ي للم���وروث العرب���ي، حيث تق���ول: "اإذا 

كانت مهمة الرتاث الك�ص���ف عن جذورنا وعنا�صر اأ�صالتنا 
واأ�ص���رار ذاتن���ا، لك���ي يق���ّدم الأ�ص���ا�ض الرا�ص���خ لوجودنا 
احلا�ص���ر واملقب���ل، فيج���ب اأن يتاأ�ص���ل الإدراك ب���اأن تراث 
الأمة ل يقف عند بداية التاريخ الإ�ص���المي، واإمنا ميتّد مع 
ما�ص���يها اإىل ما قبل ذلك موغاًل يف اأعماق الزمن. فما�ص���ي 
كل ال�صعوب التي اأ�صلمت اأو تعّربت هو ما�صي هذه الأمة، 
وكل احل�ص���ارات الفكرية واملادية التي ازدهرت يف اأر�ض 

وطننا هي يف الواقع التاريخي مرياثنا جميعًا".

وت�ص���يف "م���ن غ���ري اجلائ���ز الوق���وف بال���رتاث عند حد 
زمن���ي اأو م���كاين يح�ص���ره يف ن�ص���و�ض الأدب اجلاهلي 
وذخائ���ر عل���وم العربية والتاري���خ الإ�ص���المي، لأن اأبعاده 
متت���د فت�ص���توعب ال���رتاث القدمي ل���كل اأقط���ار وطننا على 
امتداد الزمان واملكان.. فيدخل فيه مثل ن�ص���و�ض الربدي 
امل�ص���رية، كم���ا تدخ���ل في���ه الن�ص���و�ض التي ك�ص���فت عنها 
احلفري���ات الأثري���ة يف باب���ل واآ�ص���ور واليم���ن واملغ���رب 
العرب���ي الأفريق���ي، م���ن حيث هي م���ادة تاريخية ملا�ص���ي 
ه���ذه الأمة الواح���دة، ياأخذ مكانه مع تراثها امل�ص���رتك منذ 
الع�صر اجلاهلي، وتراثها احلي من التاريخ الإ�صالمي، اإذ 
تتماحى احلدود والفوا�صل، ونلتقي فكرًا وروحًا ومزاجًا 

ول�صانًا ووجدانًا، ونتحد وجودًا وم�صريًا".
ولتزيل غرابة هذا املفهوم ال�ص���امل لرتاثنا، ت�صري اإىل "اأن 
ه���ذا املفه���وم مل يكن غريب���ًا يف القرون الإ�ص���المية الأوىل 
ح���ني كان���ت اأمتن���ا يف اأوج قوتها.. يف تلك القرون ات�ص���ع 
اأفقها الرحب لهذا ال�صمول.. اإذ مل تقف حركة اإحياء الرتاث 
عند اآثار اجلاهلية وعلوم العربية والإ�ص���الم، بل ن�ص���طت 
اإىل جانبها حركة تعريب تراث �ص���عوب الدولة الإ�ص���المية 
الك���ربى العلمي، وات�ص���عت فا�ص���توعبت ت���راث اليونان.. 
يف �ص���وء وعي مبا �صبقته من ح�صارات �ص���رقية بداأ منها 
ولي�ض من ال�صفر )ح�ص���ارة وادي النيل ووادي الرافدين 
والهند(، فكان هذا ال�صمول مظهرًا لوعي الأمة لذاتها". اأي 

كانت ثقافتها متثل اأفقًا ل حيزًا.
الق�ص���ية الثاني���ة الت���ي نّبه���ت اإليه���ا، تتمظهر يف �ص���قني، 

الأول "ان�ص���غال الكت���اب والنق���اد الذي���ن ي�ص���يطرون على 
مراكز التوجيه للوجدان القومي والفكر العام بالب�ص���اعة 
احلا�ص���رة، وحتّرجهم من اللتف���ات اإىل الرتاث، معتذرين 
باأنه���م اإمن���ا يعي�ص���ون يومه���م ويعانون م�ص���كالت واقعه، 
ويغيب فهم اأن حا�صرنا م�صحون مبا يحمل من مرياث هذا 

املا�صي الذي تكمن يف اأعماقه جذور ذواتنا".
والث���اين "حني يذكر الرتاث، يتجه الق�ص���د منه غالبًا، اإىل 
نط���اق حمدود يح�ص���ره يف ق���دمي املخطوطات م���ن علوم 
العربية والإ�ص���الم، فهنا وهناك توجه عناية قلت اأو كرثت 
اإىل خدمة تراثنا واإحيائه، فاإذا كل ما ُين�صر منه اأو اأكرثه، 
ل يع���دو ذخائ���ر العربية؛ لغ���ة وبالغ���ة واأدبًا، والإ�ص���الم 
عقيدة و�ص���ريعة وفل�ص���فة وتاريخًا". وما تخ�صاه هو "اأن 
ير�ص���خ فينا هذا الفهم القا�ص���ر واملح���دود لرتاثنا، فيغيب 
عنا اأول ما يغيب؛ اأن تراثنا ي�صتوعب، اإىل جانب ذلك كله، 
ما ترك اأ�ص���الفنا من ثمار عقولهم يف خمتلف فروع املعرفة 

وميادين العلم".
يف �ص���وء حا�ص���رنا الراهن، يبدو هذا التحذي���ر من الفهم 
القا�صر وغياب ثمار العقول، والعلمية منها بخا�صة، اأ�صبه 
بالنب���وءة، ونظ���رة �ص���ريعة اإىل عناوين الكت���ب املطبوعة 
وحم���اور املنتدي���ات يف اأيامن���ا ه���ذه توؤكد اأن ما خ�ص���يته 
عائ�ص���ة عب���د الرحمن ق���د حتقق على كل �ص���عيد، مع تكاثر 
العناكب ال�صوداء التي تن�صج �صباكها وحتجب اأي التماعة 

فكرية اأو نب�صة حية يف ما�صي هذه الأمة وحا�صرها.

والإ�ص���الميات  اللغوي���ات  يف  ال���رتاث  اخت���زال  اإىل  نّب���ه 
والتاريخ

"
الق�ص���ية الثالث���ة املهمة يف هذا ال�ص���ياق ه���ي التنبيه على 
تقالي���د العناي���ة باملكتبات الت���ي رافقت اأطوارًا ح�ص���ارية 
عربية بارزة، وهي تقاليد تت�ص���اءل اأمامها عناية الع�صور 
العربية احلديثة ومكتباتها. من ذلك مكتبة "بيت احلكمة" 
يف بغ���داد، وريث���ة م���ا كان يدع���ى يف الع�ص���ور البابلي���ة 

والآ�صورية "بيت الألواح".
فبعد اأن �صاقت دار اخلالفة مبا جتمع فيها من خمطوطات، 
اإىل دار رحب���ة  الر�ص���يد )766- 819(  اأخرجه���ا ه���ارون 
بناه���ا، وازدهرت هذه الدار يف عهد املاأمون، وظلت قائمة 
مفتوح���ة للعلم���اء وعامة النا�ض حتى القرن الثالث ع�ص���ر، 
ثم تبّددت مع �ص���قوط بغداد بيد الغ���زاة املغول وحلفائهم. 
واملكتب���ة الثانية كانت مكتبة العزيز بالله الفاطمي )955- 
996( التي اأن�ص���اأها يف القرن العا�ص���ر امليالدي، و�ص���مت 
ح�ص���ب بع�ض الرواي���ات اأكرث من ملي���ون كتاب خمطوط، 
وتب���ددت اأي�ص���ًا مع �ص���قوط دولة الفاطمي���ني، بني كتب مت 

نقلها واأخرى مت بيعها، واأخرى وهبت للراغبني فيها.
واملكتب���ة الثالثة البارزة كانت مكتبة احلكم الثاين )915- 
976( تا�ص���ع اأم���راء الدول���ة الأموي���ة يف الأندل����ض، وبداأ 
تاأ�صي�ص���ها يف اأيام والده عبد الرحمن النا�صر، وجمع فيها 
كتبًا من كل الأقطار، ولكن بعد وفاته ا�صتوىل على ال�صلطة 
حاجبه املن�ص���ور بن اأب���ي عامر، فاأحرق وطم���ر يف الآبار 

معظم كتبها، وخا�صة كتب الفل�صفة والعلوم الطبيعية.
واأخريًا، تتخذ ق�ص���ية الرتاث البحري املجهول يف الثقافة 
العربية اأهمية بالغة، وجاء تنبيه عائ�ص���ة عبد الرحمن اإىل 
هذا ال���رتاث توجيه���ًا لالأنظار نح���و تراث ح�ص���اري غني 
مزدهر يف �صوؤون املالحة البحرية. جاءت اإ�صارتها اإىل هذا 
ال���رتاث البحري نتيجة لطالعها على اهتمام م�صت�ص���رقني 
وم�صتعربني به، اأو بتاآليف اأحمد بن ماجد يف علم البحار، 
فكانت اإ�ص���ارة م�ص���يئة ونادرة قبل ن�ص���ف ق���رن، يف وقت 
كان في���ه هذا اجلانب من التاري���خ اجلغرايف جمهوًل على 
�صعيد عربي، ان�صجامًا مع اجلهل املطبق لدى العرب بهذا 
اجلانب من تراثهم، بالإ�صافة اإىل جوانب اأخرى �صتك�صف 
عنها �ص���يئًا ف�صيئًا درا�صات اآثارية، لغوية ومعمارية وفنية 
ومو�صيقية، عن �صالتهم بجغرافية ثقافة عربية اأو�صع مما 
هو �ص���ائع، ل تزال بعيدة عن اإدراك الأو�صاط املثقفة وغري 
املثقفة على حد �ص���واء، حتى بعد اأن نّب���ه اإليها هذا الكتاب 

قبل نحو ن�صف قرن كما اأ�صلفنا.
عن العربي اجلديد

ظل���ت الدكت���ورة عائ�ص���ة عب���د الرحمن"بن���ت 
ال�صاطئ"1912- 1998 ملء ال�صمع والب�صر 
عل���ى امت���داد ثلث���ي ق���رن م���ن الزم���ان، برزت 

خاللهما مفكرة اإ�صالمية واأكادميية مرموقة.
ووفقًا ل�ص���ريتها الذاتية ال�صادرة اأخريًا حتت 
عنوان"على اجل�صر... بني احلياة املوت"عن 
الهيئ���ة امل�ص���رية العامة للكت���اب يف القاهرة، 
فاإن"بنت ال�صاطئ"ن�ص���اأت يف بيت علم ودين 
وف�ص���ل وت�ص���وف، فوالده���ا ال�ص���يخ حمم���د 
عل���ي عب���د الرحم���ن كان عامل���ًا اأزهري���ًا، وكان 
ميتل���ك مكتب���ة �ص���خمة تزخ���ر باأمه���ات كت���ب 
ال���رتاث العرب���ي والإ�ص���المي. التحقت"بنت 
ال�صاطئ"بق�ص���م اللغة العربية يف كلية الآداب 
يف جامع���ة القاهرة وح�ص���لت على لي�ص���ان�ض 
اللغ���ة العربية عام 1939، وتلق���ت العلم على 
اأي���دي ع���دد م���ن اأب���رز مفك���ري م�ص���ر يف تلك 
احلقبة الزمنية، ويف مقدمهم طه ح�صني الذي 
ناق�ض اأطروحتها للدكت���وراه، واأمني اخلويل 
ال���ذي تزوجه���ا واأجنب���ت من���ه ثالث���ة اأبن���اء، 
واأحمد اأمني، وفيل�صوف الأخالق عبد الوهاب 
ع���زام، وم�ص���طفى ال�ص���قا ال���ذي اأعفاه���ا م���ن 
ح�ص���ور درو�ص���ه يف اللغة والنحو"نظرًا اىل 
ارتفاع م�صتواها العلمي عن م�صتوى زمالئها 
ال�صاطئ"درا�صتها،  وزميالتها. وتابعت"بنت 
فح�ص���لت عل���ى املاج�ص���تري ع���ام 1941 ع���ن 
بحثه���ا عن"احلي���اة الإن�ص���انية يف اأدب اأب���ي 
الع���الء املعري"، ثم ح�ص���لت عل���ى الدكتوراه 
ع���ام 1950 ع���ن بحثها"الغف���ران... درا�ص���ة 

نقدية"مع حتقيق ن�ض"ر�صالة الغفران".
ودرا�ص���تها ل�ص���عر اأبي الع���الء ونرثه يف هذه 
املرحل���ة الباك���رة م���ن حياتها �ص���اهمت مع ما 
ق���راأت يف مكتبة اأبيها، وما �ص���معت من اأفواه 

اخل�صو�ص���ية  تل���ك  اإعطائه���ا  يف  اأ�ص���اتذتها، 
اللغوية والأ�ص���لوبية التي متي���زت بها. وعن 
تاأثرها بال�صيخ اأمني اخلويل تقول:"ظل ملدى 
ثل���ث قرن يقود خط���اي على الطريق ال�ص���اق، 
ويحمين���ي من عرثة ال���راأي، ومزالق التاأويل 
و�صطحية النظر، وياأخذين ب�صوابط منهجه 
الدقي���ق ال�ص���ارم ال���ذي ل يجيز لنا اأن نف�ص���ر 
كلم���ة من كلمات الله تعاىل من دون ا�ص���تقراء 
ملوا�ص���ع ورودها مبختلف �صيغها يف الكتاب 
املحك���م، ول اأن نتن���اول مو�ص���وعًا قراآنيًا اأو 
ظاه���رة م���ن ظواه���ره الأ�ص���لوبية م���ن دون 
ا�ص���تيعاب لنظائرها، وتدبر �ص���ياقها اخلا�ض 
يف الآية وال�صورة، و�صياقها العام يف القراآن 

كله".
وكان اخل���ويل يدّر����ض عل���وم الق���راآن لطالب 
عائ�ص���ة  وكان���ت   ،1936 ع���ام  الآداب  كلي���ة 
عب���د الرحم���ن م���ن طالبات���ه، وعندم���ا اقرتح 
عل���ى الط���الب اأن يقوم���وا بعم���ل اأبحاث يف 
مو�ص���وعات بعينه���ا حدده���ا له���م يف عل���وم 
القراآن، وتعجلت عائ�ص���ة واختارت مو�صوع 
���لت  ن���زول الق���راآن مزه���وة مغرورة مبا ح�صّ
على ي���د اأبيه���ا ويف مكتبت���ه الزاخ���رة، حتى 
اأنه���ا مل تطلب لإمتام اإجنازه اإل يومًا واحدًا، 
اأو بع�ض ي���وم، كانت املواجه���ة، وكان اللقاء 
الذي كفكف فيه ال�ص���يخ من غل���واء غرورها، 
الطري���ق  اأول  عل���ى  خطاه���ا  في���ه  وو�ص���ع 
ال�ص���حيح، طريق القراءة املنهجي���ة الواعية 
التي تفرق بني م�ص���ادر املو�صوع ومراجعه، 
وتع���رف كي���ف ت�ص���تطيع اأن ت�ص���تخدم ه���ذه 
عملت"بن���ت  مو�ص���وعها.  خدم���ة  يف  وتل���ك 
ال�صاطئ"اأ�ص���تاذة للتف�صري والدرا�صات العليا 
يف كلي���ة ال�ص���ريعة يف جامع���ة القرويني يف 

املغرب ملدة ع�ص���رين عامًا، ومن اأبرز مواقفها 
دعمه���ا حلقوق امل���راأة يف التعلي���م واحلقوق 
والواجب���ات، ورف�ص���ت التف�ص���ري الع�ص���ري 
للقراآن الكرمي حفاظًا على الرتاث من الذوبان 
يف اإيقاع الع�صر، كما حاربت النزعة البهائية 
وك�صفت عن ارتباطها بال�ص���هيونية العاملية. 
املوؤلف���ات  ال�صاطئ"ع�ص���رات  وتركت"بن���ت 
يف الكث���ري من فروع العل���م اللغوية والأدبية 
والفقهية والتاريخية، منها"التف�صري البياين 
للق���راآن الك���رمي، القراآن وق�ص���ايا الإن�ص���ان، 
وتراج���م �ص���يدات بيت النب���وة". ويف جمال 
الع���رب  �ص���اعرة  التحقي���ق قدمت"اخلن�ص���اء 
الأوىل، مقدم���ة يف املنه���ج، قي���م جدي���دة يف 
كتاب"بطل���ة  ع���ن  ف�ص���اًل  العرب���ي"،  الأدب 
كربالء"ع���ن ال�ص���يدة زين���ب بن���ت عل���ي ب���ن 
اأبي طالب، و?"�ص���كينة بنت احل�ص���ني"،"مع 
امل�ص���طفى"،"اأم الر�ص���ول حممد... اآمنة بنت 
وهب"،"رحل���ة يف جزي���رة العرب"،"اأر����ض 
املعجزات"،"اأع���داء الب�ص���ر". وكتابها"عل���ى 
اجل�ص���ر... ب���ني احلي���اة واملوت"ال���ذي يع���د 
�ص���رية ذاتي���ة كتبته باأ�ص���لوب اأدبي م�ص���وق. 
م���ن  الكث���ري  ال�ص���اطئ"على  وح�ص���لت"بنت 
اجلوائز، منه���ا جائزة الدول���ة التقديرية من 
م�ص���ر عام 1978، وجائزة الأدب من الكويت 
العاملي���ة يف  في�ص���ل  املل���ك  1988، وجائ���زة 
الآداب منا�ص���فة مع الدكتورة وداد القا�ص���ي 
ع���ام 1994. وانتقل���ت اإىل ج���وار ربه���ا يوم 
الثلث���اء 11 �ص���عبان 1419 ه���� - اأول كان���ون 
الأول دي�صمرب 1998 عن عمر يناهز 86 عامًا 
بعد رحلة حافلة بالعطاء العلمي يف الدرا�صات 

العربية بعامة، والقراآنية بخا�صة.
عن امل�سري اليوم

بنت الشاطئ وتراثنا.. أربعة تنبيهات 
منسية

"بنت الشاطئ" مناط القدوة 
وأسرار النبوغ

مهمة تلك القضايا األربع التي 

أشارت إليها قبل ما يقارب 

نصف قرن عائشة عبد الرحمن، 

املعروفة بلقب بنت الشاطئ 

)1913- 1998(، وال تزال تحتفظ 

بأهميتها لسببني، األول أنها 

مقاربة تؤكد االمتداد الزمني 

الغارق يف القدم لـالرتاث 

العريب، الذي يتجاوز العمق 

التقليدي مكانًا وزمانًا، ولو 

وجدت هذه القضية صدى 

ألغنت الدراسات النقدية 

العربية، وأخرجتها من آفاقها 

الضيقة املحشورة بني تراث 

جاهيل فأموي فعبايس فأندليس.



رفعة عبد الرزاق محمد

 يف اواخ���ر ع���ام 1998 فجعت الو�ص���اط الثقافية 
العربي���ة برحي���ل �صخ�ص���ية ادبية كب���رية  ،وعاملة 
حمقق���ة قدي���رة ، قدم���ت للفك���ر العرب���ي احلدي���ث 
خدمات علمية جليل���ة ، جديرة  بالتكرمي ، وحرية 
بالتنوي���ه ، ه���ي الدكت���ورة عائ�ص���ة عب���د الرحمن 

امل�صهورة ببنت  ال�صاطئ .
وه���ي الوج���ه الدب���ي الب���ارز للرعيل ال���ذي خلف 
العباقرة يف م�صرية التنوير العربي احلديث . فقد 
كانت اديبة رقيق���ة وباحثة دقيقة وحمققة واثقة ، 
ولع���ل حتقيقه���ا لكت���اب املع���ري اخلال���د ) ر�ص���الة 

الغفران ( يكفيها فخرا وخلودا على مر اليام .
  ولدت بنت ال�ص���اطئ �صنة 1913 مبدينة ) دمياط 
( امل�ص���رية ، وح�صلت على �ص���هادة املاج�صتري يف 
الدب ث���م الدكت���وراه بتقدي���ر ممتاز �ص���نة 1950 
باأ�ص���راف الدكت���ور طه ح�ص���ني ، وكانت ر�ص���التها 
للدكت���وراه هي حتقيقها لر�ص���الة الغفران للمعري 
 ، الرفيع���ة  العلمي���ة  املنا�ص���ب  يف  وتدرج���ت   .
ومنه���ا رئي�ض ق�ص���م اللغة العربي���ة يف جامعة عني 
�ص���م�ض ل�ص���نني طويل���ة ، حت���ى ا�ص���بحت ا�ص���تاذا 
للتف�صريوالدرا�ص���ات العلي���ا يف جامع���ات عربي���ة 
خمتلف���ة ، وتلق���ت به���ذا درج���ات وجوائ���ز فكرية 
كث���رية ، ولع���ل زواجها من ال�ص���تاذ ال�ص���يخ امني 
اخلويل كان من النقاط املهمة يف حياتها ، فقد كان 

زوجها من اعالم الفكر والدب .
ان احلدي���ث عن ينت ال�ص���اطئ وموؤلفاتها اجلليلة 
ومعاركه���ا القلمية ، وا�ص���هرها معركتها مع العقاد 
، حديث ماتع وطويل ، غري ان ما ي�ص���رنا ذكره ان 
بنت ال�ص���اطئ زارت بغداد اك���رث من مرة ، وتركت 
م���ن الذكري���ات الدبي���ة ماه���و جدي���ر بالت�ص���جيل 
والتذكري . لقد احبت بغداد واهلها ، وكانت ت�صتاق 
لزيارة مدينة ال�صالم والف ليلة وليلة ، منذ ن�صاأتها 
الدبية الوىل ، وقد ذكرت يف اكرث من منا�ص���بة ، 
انه���ا منذ تلقيها الول مل يرثها �ص���يء مما تقراأه ، 
ومل تنفعل انفعال ال مبا طالعته من ا�صعار العرب 
واراجيزه���م ، غري انها مل تكد ت�ص���ل اىل ق�ص���يدة 

ابن زري���ق البغدادي ) لتعذلية ف���اأن العذل يولعه 
... ( وم���ا كتب���ة ال�ص���بكي يف ) طبق���ات ال�ص���افعية 
الك���ربى ( عن الق�ص���يدة و�ص���احبها ، حتى حت�ض 
برجف���ة يف قلبها ، وتعيد الق���راءة وهي لمتلك ال 
الدمع ، وتعذر ذلك ال�ص���يخ الندل�صي الذي �صمعها 
اث���ر العث���ور عليها عند راأ�ض اب���ن زريق وهو على 
فرا�ض املوت ، فبكى حتى خ�صبت حليته .   وهكذا 
عرف���ت بن���ت ال�ص���اطئ بغ���داد واقرتبت �ص���ورتها 
يف وجدانه���ا ، وهي التي املت ب���كل مدار�ض الفكر 
العربي وال�صالمي . فكانت تبث �صجونها ملعارفها 
، وتبدي �ص���وقها لبغداد ، وتاأكد هذا ال�صوق بعدما 
عرفت باملنزلة الرفيعة التي منحها البغداديون لها 
. تق���ول يف مقدم���ة كتابها عن املع���ري يف بغداد : 
حللت بغداد مرة واأنا مت�صوقة اىل ان اعي�ض مرة 
اأخرى ، ولو لب�ص���عة ايام يف بغ���داد التي ل تفتاأ 
ارواحنا نحن املتخ�ص�ص���ني يف درا�ص���ة العربية 
وال�ص���الم . تهوىاليه���ا وتتعل���ق به���ا ، ب���ل اننا 
نعي�ض فيه���ا بوجداننا وعقولن���ا ، مرتبطني بها 
الرباط الوثيق الذي ل ينبت ةل ينف�صل ، لطول 
ما عرفها تاريخنا ، العا�ص���مة الفكرية والدبية 

الكربى للعربية وال�صالم .
    وم����ن ع��ل��م��اء 
بغداد وع�صاقها، 
امل�����������رح�����������وم 
ال�������دك�������ت�������ور 
م�صطفى جواد 
  )1 9 6 9 ت (
وك���������ان ي��ك��ن 
لبنت ال�صاطئ 
اح��������رتام��������ا 
دون  ك���ب���ريا 
يلتقيها،  ان 
ف��������ب��������ق��������ي 
م����ن����ت����ظ����را 
ال���ف���ر����ص���ة 

زارت  اخلم�صينات  ويف   . بها  اللقاء  متنحه  التي 
بنت ال�صاطئ بغداد زيارة ادبية ، فتزاحم الدباء 
م�صطفى  حما�صة  من  قلل  مما  للقائها  واملعجبون 
، ويف  ، حتى عادت اىل م�صر  بها  لاللتقاء  جواد 
 ، ادبية  جل�صة  يف  الث��ن��ان  التقى  التالية  ال�صنة 

عندما زار جواد م�صر ، فاأرجتل البيات التالية :
   ملا قدمت يف العراق ت�صوقت

نف�صي اىل اللقيا و�صم نهاك
فت�صابقت    

زمر الكرام فلم اجد
من �صبقهم نهجا اىل مراآك

  اين على احلرمان معرتف مبا         
ان�صاأت من ادب يبني عالك

   فكتبت اىل الدكتور م�صطفى جواد ر�صالة موؤثرة 
فيما بعد ، جاء فيها : اأما انا فوالله ما �ص���عيت اىل 
دار ال�صالم ال ويف نف�صي ان اأزهو يوما باأن اقول 
: ح�صرت جمال�ض العلم يف بغداد ولقيت ا�صاتذتها 
الئم���ة واأخذت عنهم كذا وكيت ، لكن العراقيني – 
�ص���احمهم الله- قد حرموين هذه املتعة واأوقفوين 
على مناب���ر بغداد لحا�ص���ر وانا الت���ي رجوت ان 
اجل�ض امامها م�صتمعة ومتلقية ... 1958-2-14 

بنت ال�صاطئ
  ولعل من الطريف ا�صافته ان الدكتورة عائ�صة عبد 
الرحمن ، كنيت ببنت ال�صاطئ ، وكانت لها ق�صة 
ذات دللة ، فقد باأت عام 1936 الكتابة يف جريدة 
الهرام بدون توقيع اىل ان اقت�صت ال�صرورة ان 
القراء  اآراء  تكتب يف اجلريدة زاوية ثابتة حول 
بعنوان ) بريد الهرام ( ، لكن واجهتها م�صكلة ن�صر 
ا�صمها ، فهي رحمها الله من ا�صرة دينية معروفة 
، ووالدها ال�صيخ حممد عبد الرحمن كان مدر�صا 
الكرب  وجدها  بدمياط  الديني  املعهد  يف  كبريا 
كان من اأئمة الزهر . ف�صعرت عائ�صة عبد الرحمن 
 ، اجلريدة  يف  ال�صريح  ا�صمها  ذكر  عند  باحلرج 
ولهذا اختارت ا�صما م�صتعارا هو ) بنت ال�صاطئ ( 
اعتزازا مبدينتها املطلة على البحر . وظلت حتمل 
الهرام  دار  عميد  �صمها  ان  بعد  حتى  ال�صم  هذا 
انطون اجلميل اىل ا�صرة حترير اجلريدة ب�صكل 

فكانت  دائ����م. 
ث����اين ���ص��ي��دة 
ت����ك����ت����ب يف 
هذه اجلريدة 
ال������ذائ������ع������ة 
الن�صة  بعد 
م����ي زي�����ادة 
وب���ق���ي���ت   ،
م���ت���ع���ل���ق���ة 
ب����اله����رام 
اىل رحيلها 

البدي .

الدكتورة بنت الشاطئ عاشقة بغداد

بنت ال�ساطئ يف زيارة اىل الكاظمية


