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العرب ّيـــة لغـــة كاملـــة مح ّببـــة عجيبـــة،
تـــكاد ألفاظهـــا تصـــ ّور مشـــاهد
الطبيعـــة وتم ّثـــل كلماتهـــا خطـــرات
النف ــوس ،وت ــكاد تتجلّ ــى معانيه ــا ف ــي
أجـــراس األلفـــاظ ،كأ ّنمـــا كلماتهـــا
خطـــوات الضميـــر ونبضـــات القلـــوب
ونب ــرات الحي ــاة ،،وق ــد شـ ـ ّكلت اللغ ــة
العربي ــة ف ــي جمي ــع البل ــدان العربي ــة
واإلســـامية رمـــزًا لغويـــا لوحـــدة
عال ــم اإلس ــام ف ــي الثقاف ــة والمدن ّي ــة
 ،،فيهـــا ليـــن ومرونـــة يم ّكناهـــا مـــن
التّك ّيـــف وف ًقـــا لمقتضيـــات العصـــر
أن لغتنـــا العربيـــة تحـــ ّرك
 ،،كمـــا ّ
ف ــي أعم ــاق النّف ــس م ــن وراء ح ــدود
المعنــى المباشــر موك ًبــا مــن العواطــف
والصــور ،فــا يســتطيع أحــد أن يقــاوم
ّ
جماله ــا ومنطقه ــا وس ــحرها الفري ــد،
فمــا مــن لغــة تســتطيع أن تطــال اللغــة
العربي ــة ف ــي ش ــرفها  ،فه ــي الوس ــيلة
التـــي اختارهـــا ا ّللـــه لتحمـــل رســـالته
النهائي ــة ،،وليس ــت منزلته ــا ال ّروحي ــة
هــي وحدهــا التــي تســمو بهــا فحســب
عل ــى م ــا أودع الل ــه ف ــي س ــائر اللغ ــات
م ــن ق ــوة وبي ــان ،فق ــد فاق ــت جمي ــع
اللغـــات بجمالهـــا األخّ ـــاذ ،حيـــث
تز ّينه ــا ال ّدق ــة واإليج ــاز ف ــي التعبي ــر
 ،،ويم ّيزهـــا أ ّنهـــا لغـــة ح ّيـــة ،كانـــت
عل ــى م ــدى عق ــود ومازال ــت وس ــتظ ّل
لغـــة للحضـــارة والمعرفـــة ،فهـــي

مســـتودع قـــوي لجميـــع مصطلحـــات
العالـــم ،تضـــ ّم بداخلهـــا العديـــد مـــن
المعانـــي ،وهـــي بحـــر زاخـــر بالكثيـــر
م ــن الكن ــوز والآلل ــئ ،ف ــا توج ــد لغ ــة
أســـمى مـــن لغـــة القـــرآن ،،فالعربيـــة
ه ــي م ــن اللس ــان ،،م ــن تكلّــم به ــا فه ــو
عربـــي.
ْ
نشـ ُر ا ّللغــة العرب ّيــة وحضورهــا عالميــا
ّ
يش ـكل نقل ــة نوع ّي ــة مهم ــة ح ــول رس ــم
مســـتقبل لغـــة الضـــاد بوصفهـــا لغـــة
ُ
ُعايـــش التّطـــ ّور والتّغييـــرات التـــي
ت
تواك ــب ه ــذا العص ــر .وم ــن ُهن ــا ظل ــت
اللغـــ ُة العربيـــة عبـــر تاريـــخ البشـــر ّية
ذات خصوصيـــة،
الطويـــل لغـــ ًة
َ
فرضـــت علـــى أهـــل األرض أ ْن
يتعلّموهـــا مـــا دامـــوا يســـعون إلـــى
ترســـيخ الفكـــر والثقافـــة والتـــراث
النابـــع مـــن إزكاء الحضـــارات التـــي
ارتبط ــت بمس ــيرة اإلنس ــان ،واس ــتقت
م ــن معي ــن ه ــذه اللغ ــة درر المعان ــي،
وعظمــ َة العل ــوم الت ــي نش ــرها الع ــرب
بيـــن النّـــاس فـــي كل أنحـــاء ال ّدنيـــا
حتـــى أصبحـــت واحـــدة مـــن أهـــم
أدوات التّن ـ ّوع ال ّثقافــي للبشــر ّية .وقــد
س ــاعدها ف ــي ذل ــك أنه ــا واح ــدة م ــن
أكثـــر اللغـــات انتشـــا ًرا واســـتخدا ًما
فـــي العالـــم ،حيـــثُ يتكلمهـــا اليـــوم
مـــا يزيـــد علـــى  400مليـــون نســـمة
يعيش ــون ف ــي ك ّل ق ــارات العال ــم .وق ــد

ّ
المنظم ــات
ف ــرض ه ــذا التّم ّي ــز عل ــى
ال ّدولي ــة وعل ــى رأس ــها منظم ــة األم ــم
المتّحـــدة أن تعتمدهـــا كواحـــدة مـــن
اللغـــات الرئيســـة بـــد ًءا مـــن عـــام
1973م حيـــث أصبـــح تاريـــخ 18
ديس ــمبر 1973م ه ــو الي ــوم العالم ــي
للغ ــة العرب ّي ــة بحك ــم أن ــه الي ــوم ال ــذي
صـــدر فيـــه قـــرار الجمعيـــة العامـــة
لألم ــم المتح ــدة بإدخ ــال ه ــذه اللغ ــة
ضمـــن اللغـــات ال ّرســـم ّية ولغـــات
العمـــل فـــي األمـــم المتحـــدة.
ولعـــ ّل هـــذا الـــدور التاريخـــي الـــذي
غ ّيـــر مالمـــح الحيـــاة فـــي كثيـــر مـــن
بق ــاع األرض ق ــد أضف ــى عل ــى اللغ ــة
العربيــة بُعــداً أكبــر بيــن لغــات العالــم.
ولي ــس ّ
أدل عل ــى ذل ــك م ــن تأ ّث ــر كثي ـ ٍـر
إن
م ــن اللغ ــات اإلنس ــانية به ــا .حت ــى ّ
أصحـــاب هـــذه اللغـــات قـــد غ ّيـــروا
حـــروف الكتابـــة لديهـــم لتكـــون هـــي
ح ــروف اللغ ــة العربي ــة .وبالتال ــي ف ــإن
تحديـــد الثامـــن عشـــر مـــن ديســـمبر
مـــن كل عـــام لالحتفـــال بيـــوم اللغـــة
العربي ــة يجعلن ــا أكث ــر فخ ــرا واعت ــزازا
بهـــا ،فاالحتفـــال بلغتنـــا امتـــداد
لجس ــور التواص ــل بي ــن العال ــم .وأت ــت
دولـــة اإلمـــارات لتز ّيـــن هـــذا اليـــوم
خصصتهـــا للغـــة
بق ّمـــة اســـتثنائية
ّ
العربيـــة ومه َرتْهـــا بتوقيـــع صاحـــب
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد

آل مكتـــوم رعـــاه اللـــه
ش ــخص ًيا عل ــى "إع ــان
اإلمـــارات للغـــة العربيـــة"
إعـــان يؤكـــد التـــزام
اإلمـــارات تجـــاه اللغـــة
العربيـــة لغـــة لهويتنـــا
وثقافتن ــا وعلومن ــا ،ولغ ــة
للحيـــاة .ويســـاهم فـــي
رســـم معالـــم حاضرهـــا
و مســـتقبلها .
وكِ ال الحدثي ــن االحتف ــال
بيـــوم اللغـــة العربيـــة
اإلمـــارات
و"إعـــان
للغـــة العربيـــة" يعبـــران
تعبي ـ ًرا صاد ًق ــا ع ــن مكان ــة
هـــذه اللغـــة العظيمـــة
التـــي شـــ ّرفها اللـــ ُه ســـبحان ُهَ
وتعالـــى بـــأن جعلهـــا لغـــة
كتابِـــه العظيـــم خاتـــم الكتـــب
الس ــماوية الق ــرآن الكري ــم ال ــذي
ّ
ٍ
محمـــد عليـــه
أنزلـــه علـــى نبينـــا
أفضـــ ُل الصـــا ِة وأتـــ ّم التّســـليم
ليك ــون هاد ًي ــا للبش ــر ّية م ــن أقصاه ــا
إلـــى أدناهـــا .كمـــا يؤكـــدان علـــى
انتص ــار اإلم ــارات للغ ــة العربي ــة ه ــو
انتص ــار للهوي ــة والفك ــر والمعرف ــة م ــا
جعله ــا تق ــوم بمب ــادرات كب ــرى لص ــون
اللغـــة العربيـــة ،وإثـــراء مواكبتهـــا
للتطـــورات العالم ّيـــة.
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مبادرات خليفة سعادة ورفاهية ألبناء الوطن
حققــت مبــادرات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة ،حفظــه اهلل ،خــال « 2021عــام اخلمســن» ســعادة
ورفاهيــة شــعب اإلمــارات ،وذلــك علــى الرغــم مــن التحديــات
الكثيــرة التــي ارتبطــت بتداعيــات فيــروس كوفيــد  19الــذي أثــر
علــى اقتصــاد العالــم.
وواصــل صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة ،حفظــه اهلل ،عطــاءه ومبادراتــه خــال عــام  2021ملواطنــي
الدولــة واملقيمــن علــى أرضهــا ،وأصــدر العديــد مــن القــرارات
والتوجيهــات واملبــادرات والتشــريعات التــي تصــب فــي دعــم وتعزيــز
احليــاة الكرميــة ألبنــاء الوطــن ،واالرتقــاء بحيــاة املواطنني واملقيمني
وحتفيزهــم علــى املشــاركة بفعاليــة فــي تعزيــز مســيرة التنميــة
واالزدهــار ،واالســتعداد للخمســن ســنة املقبلــة ومتهيــد الطريــق
نحــو اســتكمال مســيرة البنــاء التــي بدأهــا القائــد املؤســس املغفــور
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه.
وجــاءت مبــادرات ســموه انطالقـاً مــن حــرص القيــادة احلكيمــة على
ضمــان االســتقرار االجتماعــي وتعزيــز مســتويات املعيشــة واحليــاة
الكرميــة للمواطنــن وتعزيــز دورهــم فــي اإلســهام فــي دفــع عجلــة
التنميــة فــي املجتمــع.
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محم ــد ب ــن راش ــد ومحم ــد ب ــن زاي ــد والح ــكام وأولي ــاء العه ــود
يشـــهدون االحتفـــال باليوبيـــل الذهبـــي للدولـــة فـــي منطقـــة
حت ــا ف ــي دب ــي

شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه
اهلل" وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان
ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة
وأصحــاب الســمو الشــيوخ أعضــاء املجلــس األعلــى لالحتــاد
حــكام اإلمــارات وســمو أوليــاء العهــود ونــواب احلــكام
والشــيوخ  ..االحتفــال الرســمي باليوبيــل الذهبــي الحتــاد
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة "عيــد االحتــاد الـــ  "50والذي
أقيــم حتــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد
آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل" فــي منطقــة حتــا فــي
دبــي.
وقــد حضــر احلفــل الرســمي كل مــن ..صاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى

حاكــم الفجيــرة وصاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن راشــد
املعــا عضــو املجلــس األعلــى حاكــم أم القيويــن وصاحــب
الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم رأس اخليمــة.
كمــا حضــره ..ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ولــي عهــد دبــي وســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن
ســلطان القاســمي ولــي عهــد ونائــب حاكــم الشــارقة وســمو
الشــيخ ســلطان بــن أحمــد بــن ســلطان القاســمي نائــب حاكــم
الشــارقة وســمو الشــيخ عمــار بــن حميــد النعيمــي ولــي عهــد
عجمــان وســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي
ولــي عهــد الفجيــرة وســمو الشــيخ راشــد بــن ســعود بن راشــد
املعــا ولــي عهــد أم القيويــن وســمو الشــيخ محمــد بــن ســعود
بــن صقــر القاســمي ولــي عهــد رأس اخليمــة.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

9

أخبار

محم ــد ب ــن راش ــد ومحم ــد ب ــن زاي ــد والح ــكام وأولي ــاء العه ــود
يشــهدون إطــاق الـــ  50درهمــاً الجديــدة بمناســبة اليــوم الوطنــي

شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه
اهلل" وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان
ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة
وصاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة وصاحــب الســمو الشــيخ
ســعود بــن راشــد املعــا عضــو املجلــس األعلــى حاكــم أم
القيويــن وصاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم رأس اخليمــة وســمو الشــيخ
ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي ولــي عهــد ونائــب
حاكــم الشــارقة وســمو الشــيخ عمــار بــن حميــد النعيمــي
ولــي عهــد عجمــان  ..إطــاق مصــرف اإلمــارات املركــزي
ورقــة نقديــة جديــدة مــن فئــة الــــ  50درهم ـاً مبناســبة اليــوم
الوطنــي الـــ  .. 50وذلــك تخليــداً ملآثــر املغفــور لــه املؤســس
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان والرعيــل األول مــن حــكام
دولــة اإلمــارات "طيــب اهلل ثراهــم أجمعــن" ووفــاء لتفانيهــم
وعرفان ـاً بدورهــم التاريخــي فــي توحيــد الدولــة حتــت رايــة
واحــدة .وبهــذه املناســبة قــال ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد
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آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة
رئيــس مجلــس إدارة مصــرف اإلمــارات العربيــة املتحــدة
املركــزي  ،إن طــرح اإلصــدار الثالــث للعملــة الوطنيــة مــن
فئــة اخلمســن درهم ـاً  ..يأتــي تزامن ـاً مــع احتفــاالت دولــة
اإلمــارات باليوبيــل الذهبــي الحتادهــا والــذي تأســس فــي
الثانــي مــن شــهر ديســمبر مــن عــام  ..1971ويعــد اإلصــدار
اجلديــد أول ورقــة نقديــة مصنعــة مــن مــادة "البوليمــر" يتــم
تداولهــا فــي دولــة اإلمــارات.

محمــد بــن راشــد يعلــن عــن إطــاق حملــة أجمــل شــتاء فــي
العالــم
أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
دبــي ،رعــاه اهلل ،حملــة "أجمــل شــتاء
فــي العالــم" للعــام الثانــي علــى التوالــي
بتعــاون اجلهــات االحتاديــة ودوائــر
الســياحة احملليــة كفريــق واحد لترســيخ
دولــة اإلمــارات وجهــة ســياحية واحــدة
كمــا أكــدت مبــادئ اخلمســن.
وقــال ســموه  :حملــة أجمــل شــتاء فــي
العالــم هدفهــا داخلــي بالدرجــة األولــى مــن دبــي وأبوظبــي بجمــال رأس اخليمــة والفجيــرة ..وأن تقضــي األســر مــن بقيــة
 ..هدفهــا عائلــي  ..أن جتتمــع أســرنا اإلمــارات أجمــل األوقــات فــي منشــآت أبوظبــي ودبــي الســياحية العامليــة ..نريــد
فــي وطننــا اجلميل ..أن تســتمتع األســر للجميــع أن يســتمتع باإلمــارات.

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة ماجد الفطيم
قــدم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي
"رعــاه اهلل" ،وإلــى جانبــه ســمو الشــيخ
مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب حاكــم دبــي نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر املاليــة ،وســمو الشــيخ
أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
رئيــس مجلــس دبــي لإلعــام ،واجــب
العــزاء فــي وفــاة املغفــور لــه بــإذن اهلل
تعالــى ماجــد محمــد الفطيــم ،رحمــه
اهلل .جــاء ذلــك خــال زيــارة ســموه
إلــى منــزل أســرة الفقيــد ،حيــث قــدم
ســموه صــادق مواســاته إلــى جنــل
الفقيــد طــارق ماجــد الفطيــم ،وذويــه عظيــم امتنانهــم لســموه علــى مواســاته الصادقــة لهــم فــي مصابهــم اجللــل ،راجــن
وآل الفطيــم جميعـاً الذيــن أعربــوا عــن اهلل العلــي القديــر أن يحفــظ ســموه وقيادتنــا الرشــيدة مــن كل مكــروه.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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محم ــد ب ــن زاي ــد :ثقتن ــا كبي ــرة ف ــي قدرتن ــا مع ــاً عل ــى مواجه ــة
التحدي ــات وتعزي ــز مصالحن ــا العلي ــا

بحــث صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة ،وأخــوه
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولــي
العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع فــي اململكــة
العربيــة الســعودية الشــقيقة ،العالقــات األخويــة الراســخة
ومســارات التعــاون الثنائــي والفــرص الواعــدة لتنميتــه
فــي مختلــف املجــاالت فــي ضــوء الشــراكة االســتراتيجية
اخلاصــة التــي جتمــع بــن البلديــن الشــقيقني ،إضافــة إلــى
مجمــل القضايــا اإلقليميــة والدوليــة ذات االهتمام املشــترك.
جــاء ذلــك خــال جلســة املباحثــات التــي عقدهــا صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،واألميــر محمــد
بــن ســلمان فــي قصــر الوطــن فــي أبوظبــي.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان إن
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العالقــات بــن دولــة اإلمــارات واململكــة العربيــة الســعودية
هــي عالقــات بــن أشــقاء بــكل مــا يعنيــه ذلــك مــن معنــى ومــا
يحملــه مــن دالالت ..ونحــن نؤمــن بــأن املصيــر واحــد» ،وهــذه
هــي القاعــدة الرئيســية للعالقــات بــن الدولتــن.
وأشــار إلــى أنــه بفضــل جهــود الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه وإخوانــه مــن ملــوك اململكــة رحمهــم
اهلل ومواقــف صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة ،حفظــه اهلل وأخيــه خــادم احلرمــن
الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود..أصبحت
العالقــات بــن بلدينــا متميــزة ولهــا خصوصيتهــا وتســتند إلى
مقومــات راســخة مــن األخــوة والتاريــخ واجلغرافيــا واملصالــح
املشــتركة مشــددا ســموه علــى أن اململكــة ركــن أساســي مــن
أركان منظومــة العمــل اخلليجــي والعربــي املشــترك وثقــل
رئيســي فــي ميــزان األمــن اإلقليمــي والعربــي..

حاكـــم الفجيـــرة :اليوبيـــل الذهبـــي لإلمـــارات حـــدث اســـتثنائي
يتـــوج الماضـــي وينيـــر المســـتقبل
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى
حاكم الفجيرة أن عيد االحتاد اخلمسني
لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة هــو
مناســب ٌة اســتثنائية ،وحدثٌ تاريخي يُت ّوج
املاضــي األصيــل ،ويُنيــر طريــق املســتقبل
املشــرق لدولــة اإلمــارات نحــو اخلمســن
باعتــزاز
عامــاً القادمــة ،وفيــه نســتذكر
ٍ
وفخـ ٍـر إجنازاتهــا التــي عـزّزت حضورهــا
ورســخت اســمها
علــى خريطــة العالــمّ ،
كدولـ ٍـة متقدمـ ٍـة فــي مختلــف املجــاالت،
وبــرزت منهــا مالمــح النهضــة التنمويــة
واحلضاريــة الشــاملة التــي ارتكــزت علــى
بنــاء نهـ ٍـج واضـ ٍـح كان اإلنســان فيــه هــو
الثــروة احلقيقيــة ،وال ّرهــان األول.

حاكم الفجيرة يزور ضريح الشيخ زايد
زار صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى
حاكــم الفجيــرة ،يرافقــه ســمو الشــيخ
مكتــوم بــن حمــد الشــرقي ،ضريــح
املغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،فــي
مســجد الشــيخ زايــد الكبيــر بأبوظبــي.
وقــرأ ســموهما الفاحتــة علــى روح
املغفــور لــه الشــيخ زايــد ،داعــن املولــى
عــز وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه
ويســكنه فســيح جناتــه.
رافــق ســموه فــي زيــارة الضريــح ســعادة
محمــد ســعيد الضنحانــي مديــر
الديــوان األميــري بالفجيــرة.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

13

أخبار

محم ــد الش ــرقي يش ــهد خت ــام بطول ــة الفجي ــرة لجم ــال الخي ــل
العربي ــة ويك ــرم الفائزي ــن
أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة
علــى األهميــة التــي حتظــى بهــا بطولــة
جمــال اخليــل العربيــة التــي تســتضيفها
الفجيــرة ومكانتهــا الالفتــة عربيــا
ودوليــا ،مشــيرا إلــى توجيهــات صاحــب
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم
الفجيــرة بترســيخ املــوروث الشــعبي
لدولــة اإلمــارات وتســليط الضــوء علــى
رياضــة الفروســية ملــا متثلــه مــن قيمــة
معبــرة عــن تراثنــا العربــي األصيــل.
جــاء ذلــك خــال حضــور ســموه يرافقــه
جنلــه الشــيخ حمــد بــن محمــد بــن حمــد
الشــرقي ،لتكــرمي الفائزيــن واحلــكام
والرعــاة فــي بطولــة الفجيــرة جلمــال
اخليــل العربيــة النســخة السادســة و
التــي أقيمــت حتــت رعايــة ســموه فــي
قلعــة الفجيــرة .و كــرم ســمو ولــي عهــد
الفجيــرة الشــيخ زايــد بــن حمــد بــن
حمــدان آل نهيــان نائــب رئيــس جمعيــة
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اإلمــارات للخيــول العربيــة كمــا شــهد ختــام البطولــة الى جانب ســموه ،الشــيخ زايد
بــن حمــد بــن حمــدان آل نهيــان نائــب رئيــس جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة،
و الشــيخ أحمــد بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي وبيتــر بونــد رئيــس املنظمــة العامليــه
للخيــل العربــي ،وســعادة ســالم الزحمــي مديــر مكتــب ســمو ولــي عهــد الفجيــرة
رئيــس اللجنــة املنظمــة للبطولــة ،وســعادة اللــواء الدكتــور أحمــد ناصــر الريســي
رئيــس املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة "اإلنتربــول" وعبــداهلل احلنطوبــي نائــب
رئيــس اللجنــة املنظمــة للبطولــة و علــي مصبــح الكعبــي مديــر البطولــة.

محم ــد الش ــرقي يش ــهد حف ــل غرف ــة تج ــارة وصناع ــة الفجي ــرة
عام ــا عل ــى تأسيس ــها
بمناس ــبة م ــرور ً 40

حتــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة ،شــهد
ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة،
االحتفــال الــذي نظمتــه غرفــة جتــارة وصناعــة الفجيــرة
مبناســبة مــرور  40عا ًمــا علــى تأسيســها ،فــي مقرهــا
بالفجيــرة.
وأ ّكــد ســمو ولــي عهــد الفجيــرة علــى الــدور احملــوري الــذي
تؤديــه غــرف التجــارة والصناعــة فــي تطويــر قطــاع األعمــال
فــي الدولــة ودعــم منوهــا االقتصــادي ،مشــي ًرا إلــى توجيهــات
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو
ـات تنافسـ ٍ
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة بتمكــن مقومـ ٍ
ـية
لبيئــة األعمــال واســتقطاب االســتثمارات العامليــة مبــا يســهم

فــي حتقيــق الرؤيــة االقتصاديــة للدولــة ويدعــم مســيرة
تنميتهــا الشــاملة .شــهد احلفــل إلــى جانــب ســم ّوه ،الشــيخ
عبــداهلل بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس احتــاد اإلمارات
لبنــاء األجســام والقــوة البدنيــة ،والشــيخ أحمــد بــن حمــد بــن
ســيف الشــرقي ،والشــيخ ســعيد بــن ســرور الشــرقي رئيــس
مجلــس إدارة غرفــة جتــارة وصناعــة الفجيــرة.
وكــ ّرم ســمو ولــي عهــد الفجيــرة الشــركاء االســتراتيجيني
لغرفــة جتــارة وصناعــة الفجيــرة مــن املؤسســات احلكوميــة
وشــركات القطــاع اخلــاص التــي كان إلســهاماتها دور رئيســي
فــي تنفيــذ مبــادرات ومشــاريع الغرفــة ،كمــا كــ ّرم ســم ّوه
رؤســاء وأعضــاء مجالــس اإلدارة املتعاقبــن ومــدراء الغرفــة
خــال  14دورة ســابقة.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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محمـــد الشـــرقي يشـــهد مســـير “لقيـــا القبايـــل” بيـــن الحـــاه
والطيبـــة

أ ّكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة ،دور
املبــادرات املجتمعيــة والتراثيــة فــي
إحيــاء املــوروث الشــعبي لدولة اإلمارات
ونقلــه إلــى العالــم ،منوهاً إلــى توجيهات
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بن محمد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم
الفجيــرة باالهتمــام باملناطــق الســياحية
واملعالــم األثريــة فــي إمــارة الفجيــرة ملــا
حتويــه مــن ثــراء تاريخــي ش ـ ّكل الوجــه
احلضــاري للمنطقــة .جــاء ذلــك خــال
حضــور ســموه ،النســخة الثانيــة مــن
مســير "لقيــا القبايــل" بــن منطقتَــي
احلــاه والطيبــة فــي الفجيــرة ،والــذي
ً
نظمــه مركــز الفجيــرة للمغامــرات اإلمــارات .وانطلــق املســير مــن منطقــة احلــاه وصــول إلــى منطقــة الطيبــة عبــر
حتــت رعايــة ســم ّوه ،تزام ًنــا مــع ذكــرى املســار اجلبلــي القــدمي الــذي يربطهمــا ،مبشــاركة واســعة مــن مختلــف الفئــات
اليوبيــل الذهبــي وعــام اخلمســن لدولة العمريــة ألهالــي املنطقتــن واملناطــق املجــاورة لهمــا.
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ولـــي عهـــد الفجيـــرة يقـــدم واجـــب العـــزاء فـــي وفـــاة ماجـــد
ا لفطيـــم
قـ ّدم ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة
يرافقــه الشــيخ مكتــوم بــن حمــد
الشــرقي واجــب العــزاء فــي وفــاة
املغفــور لــه بــإذن اهلل ماجــد محمــد
الفطيــم ،رحمــه اهلل.
وأعــرب ســموه خــال زيارتــه مجلــس
العــزاء فــي منطقــة أبوهيــل بدبــي،
عــن صــادق تعازيــه ومواســاته لــذوي
وأســرة الفقيــد ..داع ًيــا اهلل عزوجــل
أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه
فســيح جناتــه ،ويلهــم أهلــه وذويــه رافــق ســموه فــي تقــدمي واجــب العــزاء ســعادة ســالم الزحمــي مديــر مكتــب ســمو
الصبــر والســلوان.
ولــي عهــد الفجيــرة.

محمـــد الشـــرقي يســـتقبل لجنـــة نظـــام العنونـــة واإلرشـــاد
العنون ــة”
ويطل ــع عل ــى خط ــة العم ــل ف ــي “مش ــروع َ
ّ
المكان ــي
بالفجيـــرة
أ ّكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة أهميــة
املشــاريع التنمويــة التــي تســهم فــي
االرتقــاء بجــودة احليــاة متاشــ ًيا مــع
معاييــر التنافســية العامليــة ،مشــي ًرا إلــى
توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة ،بتطبيــق أفضــل
املمارســات التطويريــة فــي مشــروعات
قطاعــي الســياحة والتجــارة ،مبــا يدعــم لقــاء سـ ّموه ،فــي مكتبــه بالديــوان األميــري ،أعضــاء جلنــة نظــام العنونــة واإلرشــاد
َ
رؤيــة دولــة اإلمــارات واســتراتيجيتها املكانــي بالفجيــرة ،برئاســة الدكتــور أحمــد حســن املرشــدي مديــر مركــز الفجيــرة
التنمويــة الشــاملة .جــاء ذلــك خــال لنظــم املعلومــات اجلغرافيــة.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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محمد الشرقي يفتتح مركز “كوفيد  ”19 -الشامل بالفجيرة
أ ّكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن محمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة حــرص
الدولــة وجهودهــا املتواصلــة فــي
التصـ ّدي لتداعيــات جائحــة كوفيد-19
وتوفيــر املــوارد الداعمــة لرفــع كفــاءة
القطــاع الصحــي بالدولــةُ ،مشــي ًرا
إلــى توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ
حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة بتقــدمي
أرقــى اخلدمــات الطبيــة فــي املنشــآت
الصحيــة باإلمــارة ،مبــا يتوافــق مــع
اســتراتيجية الدولــة فــي احتــواء األزمــة
عبــر توفيــر كافــة أشــكال الدعــم
وتنظيــم اإلجــراءات الوقائيــة وفــق
أرقــى املعاييــر العامليــة.
جــاء ذلــك خــال افتتــاح ســم ّوه" ،مركــز
كوفيــد -19الشــامل" فــي مق ـ ّره الدائــم
مبركــز الفجيرة للمعارض ،الذي أنشــأه
فريــق الطــوارئ واألزمــات بالفجيــرة
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وبإشــراف وزارة الصحــة ووقايــة املجتمــع ممثلـ ًة مبنطقــة الفجيــرة الطبيــة .وقــام
ســمو ولــي عهــد الفجيــرة بجولــة تفقديــة فــي َمرافــق املركــز وأقســامه املختلفــة
التــي مت تصميمهــا وفــق أفضــل التدابيــر االحترازيــة واإلجــراءات الطبيــة املعتمدة،
ـرح توضيحـ ٍـي عــن طبيعــة اخلدمــات الصحيــة املقدمــة
كمــا اســتمع ســم ّوه إلــى شـ ٍ
وإجــراءات العمــل فــي املركــز الــذي يحتــوي علــى أحــدث األجهــزة الطبيــة والتقنيــة
ذات اجلــودة العاليــة.

محمـــد الشـــرقي يشـــهد تخريـــج دفعـــة “رواد اإلبـــداع فـــي عـــام
الخمســـين” بجامعـــة الفجيـــرة

أ ّكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة دور
العمليــة التعليميــة فــي نهضــة الــدول
وتقدمهــا الــذي يقــوم علــى بنــاء
اإلنســان وتطويــر العقــل واســتثمار
قدراتــه ،مشــي ًرا إلــى توجيهــات
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة بأهميــة
دعــم املؤسســات التعليميــة وحملــة
الشــهادات العليــا لدورهــم احملــوري
فــي حتقيــق مســيرة التنميــة الشــاملة
للدولــة .جــاء ذلــك خــال تكــرمي ســموه

خلريجــي دفعــة "رواد اإلبــداع فــي عــام اخلمســن" فــي جامعــة الفجيــرة علــى
خريجــا
مســرح وزارة الثقافــة وتنميــة املعرفــة بالفجيــرة ،حيــث كــرم ســم ّوه 111
ً
خريجــا
وخريجــة مــن حملــة املاجســتير فــي تخصــص إدارة األعمــال ،و200
ً
وخريجــة مــن برنامجــي البكالوريــوس والدبلــوم.

محمـــد الشـــرقي يتـــوج الفائزيـــن فـــي بطولـــة العالـــم للـــزوارق
الســـريعة وجائـــزة الفجيـــرة الكبـــرى ويشـــيد بنتائجهـــا
أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة حــرص
اإلمــارة علــى تنظيــم واســتضافة
البطــوالت الرياضيــة احملليــة والدوليــة،
مشــي ًرا إلــى توجيهــات صاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة
بضــرورة االهتمــام بالرياضــات البحرية
وتشــجيع إقامــة املنافســات التــي تعــزز
حضــور اإلمــارة فــي النشــاط الرياضــي
العاملــي .جــاء ذلــك خــال تتويــج ســموه،
يرافقــه الشــيخ ســيف بــن حمــد بــن الدولــي للرياضــات البحريــة للفائزيــن فــي منافســات اجلولــة الثالثــة لبطولــة
ســيف الشــرقي رئيــس هيئــة املنطقــة العالــم للــزوارق الســريعة  -جائــزة الفجيــرة الكبــرى ،التــي أقيمــت برعايــة ســموه
احلــرة بالفجيــرة رئيــس نــادي الفجيــرة علــى كورنيــش الفجيــرة ،بتنظيــم نــادي الفجيــرة الدولــي للرياضــات البحريــة.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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المجالـــس المجتمعيـــة فـــي “وادي الســـدر” و“الحـــاه”
و“حبحــب” تشــهد احتفــاالت الدولــة بـــ “عيد االتحاد الخمســين”
شــهدت املجالــس املجتمعيــة فــي وادي
الســدر ،واحلــاه ،وحبحــب ،فعاليــات
وطنيــة متنوعــة نظمتهــا "جلنــة إمــارة
الفجيــرة الحتفــاالت الدولــة بعيــد
االحتــاد اخلمســن" ،احتفـ ً
ـال باليوبيــل
الذهبــي للدولــة ،ومبشــاركة كبيــرة مــن
جمــوع املواطنــن مــن أهالــي املناطــق.
الســدر"
واحتفلــت منطقــة "وادي
ّ
مبناســبة اليوبيــل الذهبــي لدولــة
اإلمــارات وعيــد احتادهــا اخلمســن،
بحضــور الشــيخ عبــداهلل بــن حمــد بــن
ســيف الشــرقي رئيــس احتــاد اإلمــارات
لبنــاء األجســام واللياقــة البدنيــة،
وبحضــور شــعبي الفــت مــن عمــوم
املواطنــن.
أحمــد بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي ،والشــيخ ســعيد بــن ســرور الشــرقي رئيــس
وأقيــم فــي مجلــس "احلــاه" املجتمعــي مجلــس إدارة غرفــة جتــارة وصناعــة الفجيــرة ،ومبشــاركة جماهيريــة الفتــة مــن
برنامجــا احتفال ًيــا بحضــور الشــيخ أهالــي احلــاه ومــا يجاورهــا مــن املناطــق.
ً
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احتفـــاالت وطنيـــة فـــي “الطوييـــن” و“الطيبـــة” و“أوحلـــة”
بمناســـبة عيـــد االتحـــاد الخمســـين
نظمــت "جلنــة إمــارة الفجيــرة
الحتفــاالت عيــد االحتــاد اخلمســن"،
فعاليــات وطنيــة متنوعــة احتفــاال بعيــد
االحتــاد اخلمســن للدولــة ويوبيلهــا
الذهبــي ،وشــملت منطقــة الطويــن،
واوحلــة ،والطيبــة ،بحضــور ومشــاركة
شــعبية واســعة مــن أهالــي املناطــق
مبختلــف فئاتهــم العمريــة.
وتضمــن االحتفــال الوطنــي فــي منطقــة
"الطويــن" مجموعــة متنوعــة مــن
الفعاليــات التــي اجتذبــت اجلمهــور،
بحضــور الشــيخ أحمــد بــن حمــد
بــن ســيف الشــرقي ،ومبشــاركة
جماهيريــة واســعة مــن املواطنــن مــن
أهالــي الطويــن واملناطــق املجــاورة.
وفــي منطقــة "اوحلــة" شــهد املجلــس
املجتمعــي برنامجــا احتفاليــا متنوعــا،
بحضــور الشــيخ عبــداهلل بــن حمــد بــن
ســيف الشــرقي رئيــس احتــاد اإلمــارات
لبنــاء األجســام والقــوة البدنية ،والشــيخ

ســعيد بــن ســرور الشــرقي رئيــس مجلــس إدارة غرفــة جتــارة وصناعــة الفجيــرة،
وحشــود كبيــرة مــن املواطنــن .وفــي َ
"الطيبــة" تضمــن االحتفــال الــذي أقيــم فــي
مجلســها املجتمعــي ،فقــرات شــعرية شــارك فيهــا شــعراء املنطقــة ،وقريــة تراثيــة
لعــرض احلــرف اليدويــة اإلماراتيــة وركنــا للمأكــوالت الشــعبية ،كمــا شــارك
"بيــت املط ـ ّوع" بعــرض مجموعــة مــن املقتنيــات القدميــة التــي ُت ّســد اجلوانــب
االجتماعيــة حليــاة النــاس فــي املنطقــة فــي فتــرة مــا قبــل االحتــاد ،ومعرضــا
تراثيــا للمــوروث اإلماراتــي املــادي ،ومســابقات وهدايــا للحضــور.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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“الفجيرة للثقافة واإلعالم” تنظم الملتقى الوطني 2021

نظمــت هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام فــي مقــر دار راشــد
للنشــر  ،امللتقــى الوطنــي  2021حتــت عنــوان " املــرأة فــي
ظــل اإلحتــاد " مبناســبة اليــوم الوطنــي الـــ  50شــارك فــي
امللتقــى مجموعــة مــن املتحدثــات تناولــن عــددا مــن احملــاور
فــي التــراث والتعليــم والصحــة ،حيــث حتدثــت فــي بدايــة
امللتقــى الــذي قدمتــه االعالميــة هاجــر الرئيســي االســتاذة
ســندية الســماحي مديــر منطقــة الفجيــرة التعليميــة عــن
تطــور التعليــم فــي ظــل مســيرة االحتــاد مشــيرة الــى انطــاق
مســيرة التعليــم فــي الدولــة بخطــى حثيثــة طــوال العقــود
األربعــة املاضيــة منــذ قيــام االحتــاد ،وحتــىاآلن ،مــن جانبهــا
حتدثــت القابلــة الهولنديــة "ويلهيلمينــا جريتجــي فــان دي ""
املعروفــة بالدكتــورة منــى "مســتعرضة جتربتهــا التــي بدأتهــا
فــي عــام  1964عندمــا قدِ مــت إلــى دولــة اإلمارات واســتقرت
ملــدة  3ســنوات ،حيــث شــاركت فــي تقــدمي اخلدمــات الطبيــة
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مــع زميلتهــا املمرضــة اإلجنليزيــة جونــي ثــم ســاهمتا فــي
إنشــاء أول عيــادة للتوليــد فــي املنطقــة والفتــرة التــي
قضتهــا فــي خدمــة النســاء فــي إمــارة الفجيــرة ،بدعــم مــن
القيــادة الرشــيدة فــي إمــارة الفجيــرة"" .
حليمــة عبــد اهلل راشــد مصممــة مجوهــرات واملستشــارة
والباحثــة فــي مجــال حرفــة صياغــة اخلناجــر والســيوف ،،
تطرقــت فــي حديثهــا لتاريــخ احلرفــة وفــن صياغــة الســيوف
واخلناجــر ،وبدايتهــا ،والفتــرة التــي ازدهــرت فيهــا ،وأشــهر
الصاغــة الذيــن مارســوا احلرفــة ،وأهــم منتجاتهــم.
كمــا شــاركت فــي امللتقــى اخلبيــرة بدريــة احلوســني الباحثــة
واملدربــة فــي التــراث الثقافــي مبعهــد الشــارقة للتــراث ،حيــث
القــت الضــوء علــى التــراث واهميتــه ودور االبــاء واالجــداد
فــي تكوينــه مؤكــدة علــى اهميــة وضــرورة أن يكــون حاضــرا
فــي أذهاننــا وعقــول أبنائنــا وأحفادنــا واألجيــال القادمــة.

بلديــة الفجيــرة تتعــاون مــع “اإلمــارات للمواقــف” فــي خدمــات
إدارة وتأهيــل ســاحات حجــز المركبــات

و ّقعــت بلديــة الفجيــرة اتفاقيــة
خصخصــة مــع شــركة "اإلمــارات
للمواقــف" ،تهــدف إلــى تعزيــز أواصــر
التعــاون بــن الطرفــن والعمــل علــى
توفيــر إطــار رســمي فــي مجــال اســتثمار
وإدارة وإعــادة تأهيــل ســاحات حجــز
املركبــات .وجــرت مراســم توقيــع
االتفاقيــة فــي مقــر البلديــة ،مــن قبــل
ســعادة املهنــدس محمــد األفخــم مديــر
عــام بلديــة الفجيــرة ،وســعادة عبــداهلل
مطــر املناعــي رئيــس مجلــس اإلدارة
العضــو املنتــدب لإلمــارات للمواقــف،
بحضــور عــدد مــن ممثلــي اجلهتــن.

مركز الفجيرة للمغامرات يطلق جائزة المغامر العربي 2022
حتــت رعايــة ســمو الشــيخ محمــد بــن
حمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة،
أطلــق مركــز الفجيــرة للمغامــرات
"جائــزة املغامــر العربــي  "2022ضمــن
أعمــال ملتقــى املغامريــن العــرب الــذي
نظمــه املركــز فــي الفجيــرة.
وتهــدف اجلائــزة إلــى دعــم املغامريــن
العــرب وتســليط الضوء علــى إجنازاتهم
فــي مجــال رياضــة املغامــرات،
باإلضافــة إلــى تعزيــز مفهــوم املغامــرات
وتفعيــل أنشــطتها املختلفــة بــن أفــراد
املجتمــع.
وجمــع ملتقــى املغامريــن العــرب الــذي مختلــف دول الوطــن العربــي ،وهــدف إلــى مناقشــة مســتقبل املغامــرات ،وإبــراز
تزامــن تنظيمــه مــع اليــوم الدولــي أهــم إجنــازات املغامريــن العــرب فــي هــذا املجــال ،باإلضافــة إلــى بحــث ســبل
للجبــال ،نخبــة مــن املغامريــن مــن تطويــر رياضــة املغامــرات وأنشــطتها املختلفــة.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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أكاديميـــة الفجيـــرة للفنـــون الجميلـــة تنظـــم حفـــا فنيـــا
بالتعـــاون مـــع البعثـــة الدبلوماســـية األمريكيـــة
نظمــت أكادمييــة الفجيــرة للفنــون
اجلميلــة ،بالتعــاون مــع البعثــة
الدبلوماســية األمريكيــة لــدى الدولــة
 ،ونــادي الفجيــرة للتنــس ..حفــا فنيــا
فــي نــادي التنــس بالفجيــرة ،أحيتــه
الفرقــة الغنائيــة األمريكيــة "تانــك انــد
ذا باجنــاس".
حضــر احلفــل ســعادة علــي عبيــد
احلفيتــي مديــر عــام أكادمييــة الفجيــرة
للفنــون اجلميلــة وســعادة ميغــان
جريجونــس القنصــل العــام للواليــات
املتحــدة األمريكيــة فــي اإلمــارات ،الفجيــرة للتنــس ،وياســمني هبــراوي رئيســة قســم الشــؤون العامــة والثقافيــة
وصــاح احلمــد مديــر عــام نــادي بالقنصليــة األمريكيــة وعــدد مــن املســؤولني فــي إمــارة الفجيــرة وجمهــور غفيــر.

ورشة عمل تأسيس “جائزة الفجيرة للتميز الحكومي”
تنفيــذاً لتوجيهــات صاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة بإطالق
"برنامــج الفجيــرة للتميــز احلكومــي"،
عقــد برنامــج الشــيخ خليفــة للتميــز
احلكومــي ورشــة عمــل تأســيس "جائــزة
الفجيــرة للتميــز احلكومــي" ،بحضــور
أعضــاء مــن البرنامــج.
وناقشــت الورشــة األطــر العمليــة
لتأســيس برنامــج الفجيــرة للتميــز
احلكومــي ،والــذي يهــدف إلــى االرتقــاء
بــأداء العمــل احلكومــي فــي دوائــر
ومؤسســات حكومــة الفجيــرة ومواكبــة
معاييــر التميــز العامليــة وتعزيــز مفهــوم
التميــز والتطويــر املســتمر فــي هــذا
القطــاع احليــوي.

24

العدد  - 31يناير 2022

توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم بيـــن أكاديميـــة الفجيـــرة للطيـــران
و شركة  ECTلدعم الطيران
أبرمــت أكادمييــة الفجيــرة للطيــران
مذكــرة تفاهــم مــع شــركة  ECTلدعــم
الطيــران بهــدف تعزيــز التعــاون مــا
بــن اجلانبــن فــي مجــال الطيــران
إميانــاً مــن االكادمييــة بضــرورة
التفاعــل مــع املجتمــع لغــرض رفــع
فاعليــة التدريــب األكادميــي وربطــه
مبؤهــات ســوق العمــل .وقــع املذكــرة
الكابــن يعقــوب النعيمــي نائــب املديــر
العــام ألكادمييــة الفجيــرة للطيــران ،و
الســيد مهــران إبراهيــم املديــر العــام
لشــركة  ECTلدعــم الطيــران ،فــي
مقــر أكادمييــة الفجيــرة للطيــران.

حملة “نظفوا اإلمارات  ”2021تصل إلى الفجيرة
وصلــت حملــة "نظفــوا اإلمــارات" التــي
تنظمهــا مجموعــة عمــل اإلمــارات
للبيئــة ،حتــت رعايــة وزارة التغيــر
املناخــي والبيئــة ،إلــى إمــارة الفجيــرة
فــي ثالــث محطاتهــا  ،حيــث متكــن
 250متطوعــاً مــن جمــع  1000كلــغ
مــن النفايــات ،ومت فــرز املــواد القابلــة
إلعــادة التدويــر ،وبلغــت  25كلــغ مــن
الــورق و 25كلــغ بالســتيك و 5كلــغ مــن
علــب األملنيــوم و 15كلــغ مــن الزجــاج،
ومت أخــذ املــواد القابلــة إلعــادة التدويــر
بواســطة شــاحنات املجموعــة إلرســالها
إلــى مرافــق إعــادة التدويــر فــي الدولــة،
ليبلــغ مجمــوع النفايــات التــي جمعتهــا
احلملــة مبحطاتهــا الثــاث  2350كلــغ
مــن النفايــات.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم بيـــن صنـــدوق رعايـــة الشـــباب ونـــادي
الفجيـــرة للشـــطرنج والثقافـــة
حتــت رعايــة ســمو الشــيخ محمــد بــن
حمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة،
وقــع صنــدوق رعايــة الشــباب ونــادي
الفجيــرة للشــطرجن والثقافــة مذكــرة
تفاهــم بهــدف تنســيق اجلهــود
وتطويــر التعــاون إلطــاق مبــادرات
شــبابية وبطــوالت شــمولية لرعايــة
املواهــب فــي اإلمــارة.
وتنــص مذكــرة التفاهــم علــى توجيــه
الدعــم املــادي للموهوبــن الشــباب
مــن أبنــاء الفجيــرة ،مبــا يضمــن
تعزيــز مهاراتهــم وتنميــة قدراتهــم
ا ملختلفــة .

الفجيرة للبيئة تضع حجر األساس للمسار البيئي الخمسين
وضعــت هيئــة الفجيــرة للبيئــة حجــر
األســاس للمســار البيئــي اخلمســن
ضمــن مشــروع احلفــاظ علــى البيئــة
واســتعادة املوائــل فــي منطقــة البثنــة،
بالتعــاون مــع هيئــة الفجيــرة للســياحة
واآلثــار والفجيــرة للمغامــرات ،وبدعــم
مــن االحتــاد للقطــارات وتنفيــذ جمعيــة
اإلمــارات للطبيعــة ،يتضمــن املشــروع
دراســة ميدانيــة للحيــاة الفطريــة فــي
املنطقــة ،واســتعادة املوائــل وإعــادة
تأهيــل فلــج البثنــة وبنــاء املســار
البيئــي اخلمســن فــي إمــارة الفجيــرة
تزامنـاً مــع عــام اخلمســن ،وذلــك بعــد
دراســة األثــر البيئــي التــي مت إعدادهــا لضمــان تطبيــق أعلــى املعاييــر البيئيــة املســتدامة للحفــاظ علــى التــوازن البيئــي
مــن قبــل جمعيــة اإلمــارات للطبيعــة ،فــي املنطقــة وموائلهــا الطبيعيــة ،والتــي تســاهم فــي إدراجهــا ضمــن املناطــق
وأشــرفت عليهــا هيئــة الفجيــرة للبيئــة ،الســياحية البيئيــة اجلاذبــة للــزوار.
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ريس ــبونس بل ــس القابض ــة تفتت ــح مرك ــز “اوكيومي ــد” الطب ــي
ف ــي إم ــارة الفجي ــرة
افتتحــت ريســبونس بلــس القابضــة،
الشــركة الرائــدة فــي تقــدمي خدمــات
الرعايــة الصحيــة فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،مركــز "اوكيوميــد
الفجيــرة" ،أول مركــز مهنــي طبــي
متخصــص فــي الفجيــرة .حضــر
االفتتــاح الدكتــور محمــد عبــد اهلل
ســعيد مديــر منطقــة الفجيــرة الطبيــة
والدكتــور شامشــير فاياليــل رئيــس
مجلــس ادارة شــركة "ريســبونس
بلــس" .وتوفــر اوكيوميــد الفجيــرة،
املعتمــدة مــن وزارة الصحــة كمنشــأة املســتلزمات الطبيــة لقطــاع البتــرول والغــاز فــي االمــارة ،املصممــة علــى أســاس
طبيــة مهنيــة متخصصــة ،جميــع الفحوصــات الصحيــة املهنيــة والفحوصــات الطبيــة.

ن ــادي الفجي ــرة العلم ــي ينظ ــم جلس ــه حواري ــة ح ــول الش ــباب
وصناعـــة المســـتقبل
نظــم نــادي الفجيــرة العلمــي فــي مقــره
جلســة حوارية بعنوان الشــباب وصناعة
املســتقبل ،حتــدث خاللهــا كل من رئيس
مجلــس إدارة نــادي الفجيــرة العلمــي
ســيف محمــد املعيلــي ،ومديــر دائــرة
املــوارد البشــرية بحكومــة الفجيــرة
محمــد خليفــة الزيــودي ،بحضــور
خليفــة مطــر الكعبــي ،ومبشــاركة
مجموعــة مــن الشــباب واإلعالميــن.
وتضمنــت اجللســة عصفــا ذهنيــا
لطــرح أفــكار مــن شــأنها املســاهمة فــي
تطويــر أنشــطة وفعاليــات النــادي فــي
شــتى املجــاالت العلميــة ،بالتركيــز علــى
مجــال االبتــكار واالبــداع.
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المدن المفقودة

هاجس الباحثين وكنوز
المكتشفين
د.علي هيثم
ليــس ث ّمــة تعريــف محــدد ملفهــوم املدينــة  ،ولكــن مت توصيفهــا بتعريفــات لــم
ّ
يتخطــى كل محاولــة الســتيعابها
جتــد االتفــاق عليهــا لكونهــا مفهــوم معقّــد
بقالــب تعريفــي معــن ،وقــد ُق ّدمــت تلــك التعريفــات علــى مــدار فتــرات زمنيــة
متباعــدة وميكــن عدهــا وجهــات نظــر مختلفــة كان لعلمــاء االجتمــاع وفــرة
منهــا ،فهــي بحســب "ويــرث" { :وحــدة عمرانيــة كبيــرة نســبياً ،تتميــز بالكثافــة
الســكانية ،وهــي مق ـ ّر دائــم ألفــراد غيــر متجانســن اجتماعي ـاً .ويظهــر تأثيــر
املدينــة علــى اإلنســان كلمــا ازدادت منــواً فــي احلجــم؛ فبازديــاد عــدد املقيمــن
باملدينــة تــزداد الروابــط بينهــم ضعفــاً ،كمــا تتعــرض العالقــات االجتماعيــة
للتغيــر والتبــدل ،فتصبــح غيــر شــخصية وســطحية ومؤقتــة وســريعة الــزوال.
كمــا أن ســاكن املدينــة يكيــف عالقاتــه بطريقــة رشــيدة ومعقــدة .كمــا ُتــارس
احليــاة فــي املدينــة بإيقــاع ســريع} .
فــي حــن يــرى "بــارك " { :أن املدينــة ليســت فقــط جتمعــات مــن النــاس،
بوجــود الشــوارع واملبانــي والكهربــاء ووســائل املواصــات  ،وهــي ليســت
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مجموعــة مــن النظــم واإلدارات
فحســب  ،مثــل احملاكــم واملستشــفيات
واملــدارس والشــرطة واخلدمــات ،
إنهــا فــوق هــذا كلــه ،اجتــاه عقلــي
ومجموعــة مــن العــادات والتقاليــد
والعواطــف املتأصلــة فــي هــذه
العــادات؛ مبعنــى آخــر أن املدينــة
ليســت فقــط مــكان فيزيقــي أو بنــاء
صنعــه اإلنســان ،وإمنــا هــي نتــاج
الطبيعــة وذات طبيعــة إنســانية ،علــى
وجــه اخلصــوص .ومــن ثَــم ،فاملدينــة
فــي النهايــة مــكان إقامــة طبيعــي
لإلنســان املتمــ ّدن ،ولهــذا فإنهــا
تُ َعــد منطقــة ثقافيــة تتميــز بنمطهــا

الثقافــي املتميــز}.
أمــا "ماينــر " فقــد ذهــب فــي تعريفــه
إن املدينــة تُ َعــد مركــزاً
قائــاّ { :
وإن
للســيطرة والهيمنــة االقتصاديــةّ ،
دورهــا كظاهــرة للقــوة شــيء مهــم
ويظهــر ذلــك فــي القــوة السياســية
وإن ووظائفهــا
والقــوة االقتصاديــةّ ،
مــن حيــث الســيطرة االقتصاديــة
والسياســية والثقافيــة ،هــي خصائــص
وإن شــكل املدينــة
أوليــة للمدينــةّ ،
هــو نتيجــة لهــذه الوظائــف؛ ولذلــك
فــإن تبايــن أشــكال املــدن يرجــع إلــى
اختــاف وظائفهــا}.
تلــك تعريفــات شــتى للمدينــة وثمــة
أخــرى غيرهــا وكلّهــا بالتالــي حتــاول
أن توجــز وصــف املدينــة علــى مــا
تقــع عليــه مــن وجهــة نظــر صاحبهــا،

ولكنهــا كلهــا مجتمعــة بــا شــك تتفــق
أن املدينــة جت ُّمــع يضــم جماعــة
علــى ّ
ســكانية تؤســس لنفســها مقومــات
حياتهــا  ،وتخلــق نظمهــا وقوانينهــا
التــي حتكــم مفــردات إدارتهــا بالقــدر
املمكــن لدميومــة عيشــها بأمــن
وســام وقــدر مــن الرفاهيــة  ،وهــي
بهــذا تعيــش زمنهــا بتعاقــب ســنواته
ممــا يخلــق معــه تاريخــا مدينيــا لهــا
يحفــظ ســيرها الشــتى  ،وهذامــا
ميكــن تلمســه فــي زيــارة املــدن تلــك
للوقــوف علــى تاريــخ كل منهــا،
مــن هنــا تســتأثر املــدن القدميــة
باالهتمــام بصفتهــا حواضــرا مدنيــة
حلقبــات تاريخيــة متعاقبــة  ،فاليــوم
باإلمــكان الوقــوف علــى تاريــخ تلــك
املــدن والتعــرف علــى تاريخهــا مــن

إن المدين�ة
مجموعة من
العادات والتقاليد
والعواطف
المتأصلة في هذه
العادات
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آثارهــا ومدونــات الوثائــق والدالئــل
التــي تشــير لــذاك التاريــخ  ،ولكــن
كتــب التاريــخ زاخــرة بقصــص املــدن
املغ ّيبــة أيضــا ،فثمــة مــدن يطالعنــا
التاريــخ بهــا ولهــا فصــول مــن
املرويــات وليــس لهــا وجــود علــى
أرض الواقــع اليــوم  ،فأيــن تلــك
املــدن يــا تــرى؟ والتــي مــازال البحــث
عنهــا جاريــا علــى الرغــم ممــا ينطــوي
عليــه هــذا البحــث مــن مخاطــر
وردت عــن تفاصيلــه الكثيــر مــن
القصــص  ،كمــا تــرد قصــص أخــرى
يســاهم فــي تصويرهــا املبالــغ فيــه
فــي أحيــان كثيــرة املخيــال الشــعبي
ومخيــال املهوســون بالبحــث عــن
الدفائــن والكنــوز اخلبيئــة مثلمــا تــرد
فــي املصــادر التاريخيــة التــي تتحــدث
عــن املــدن املفقــودة ك " اتالنتــس"
والكنــز املفقــود ومــا يحــاك حولهــا
مــن قصــص تصــل املبالغــة فيهــا حــد
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أن تبــدو غيــر مقبولــة للعقــل ،ولكــن
هــذا المينــع مــن وضعهــا علــى قائمــة
احتمــال وجدهــا الســالف والبحــث
احلاضــر عنهــا ،ومــن تلــك املــدن
املفقــودة والتــي يــرد ذكرهــا فــي
املصــادر التاريخيــة نســتعرض بعضهــا
بإيجــاز  ،فــي محاولــة للوقــوف علــى
خبــيء ألغازهــا.
لغــز املــدن املفقــودة
أيــن ســرى بهــا الفقــد ؟ وإلــى أي
املخابــئ صــارت ؟ بحســب التاريــخ
فــي مصــادره فقــد ُفقــدت العديــد
مــن املــدن  ،نعــم وثمــة مغامــرون
فــي البحــث عنهــا لقــوا حتوفهــم
وهــم ينقبــون عنهــا فــي فجــاج
ّ
والشــك أن عوامــل عديــدة
األرض،
تكفــل إغــراء املغامريــن منهــا الكنــوز
املخفيــة كمــا جــاء فــي األســاطير،
رمبــا تكــون كلهــا محــض أســاطير ال
أســاس لهــا مــن الصحــة ،لكــن ذكــر
تلــك املــدن فــي بطــون التاريــخ عبــر
مدوناتــه متنــح القــارئ والباحــث
واملغامــر فرصــة تكويــن فكــرة مــا

تقتــرن بصــور للمخيــال نصيــب كبيــر
منهــا  ،فقصــو مدينــة الذهــب أو
أتالنتــس املغمــورة بامليــاه وغيرهــا مــن
القصــص القدميــة عــن مــدن تالشــت
مــن الوجــود فــي ظــروف غامضــة
كفيلــة بغــرس فكــرة فــي األذهــان
مفادهــا أن كل القصــص األســطورية
حتمــل قــدرا مــن احلقيقــة يكفــي
لدفــع املستكشــفني وعلمــاء اآلثــار
إلــى عــدم إيقــاف حمــات البحــث
عنهــا أبــ ًدا.
مــدن عديــدة تلــك التــي اختفــت
مــن الوجــود ،وتلــك التــي تدفــع
املستكشــفني الطموحــن إلــى التنقيــب
والبحــث عنهــا ،بعــض تلــك املــدن أو
األماكــن ليســت مجــرد آثــار عاديــة
بــل هــي بقايــا ملخلفــات ملعونــة
كاملقابــر القدميــة للموميــاوات التــي
حتمــل ســرا لــم يســتطع فــك طالســمه
أحــد ممــا نســج معــه املخيــال قصصــا
وحكايــات شــتى  ،وتلــك هــي اللعنــة
التــي تخلــف الضــرر ملــن يحــاول
االقتــراب منهــا أو املســاس بهــا كمــا

حــدث مــع مــن جــ ّرب ذلــك بحســب
مــاورد عنهــا مــن قصــص كتلــك التــي
حدثــت مــع" هــوارد كارتــر" وفريقــه،
ومــن املــدن التــي لــم تكتشــف إلــى
اآلن.
مدينــة دملــون :
تلــك املدينــة الســامية التــي تقــع فــي
اخلليــج العربــي ،والــوارد ذكرهــا فــي
األلفيــة الثالثــة ق.م وممــا ورد عــن
مدينــة دملــون مــن قصــص أن لهــا
حديقــة وصفــت باألســطورية التــي
تفــوح منهــا العطــور والروائــح وتزخــر
بامليــاه العذبــة ،وقيــل فــي وصفهــا
الكثيــر ،منهــا رأي يقــول إنهــا جنــة
عــدن األصليــة ،لكنهــا وبرغــم كل مــا
أحيــط بهــا مــن حكايــات لــم يعثــر
عليهــا أحــد حتــى اآلن.
مدينــة "كاالهــاري":
وهــذه املدينــة تقــع فــي اجلنــوب
األفريقــي ،قيــل أنهــا ُه ّجــرت فــي
الزمــن البعيــد إلــى أن أعــاد ذكرهــا
الفنــان "لوليــام ليونــارد هانــت
"عــام  1885وكان قــد ذهــب

فــي رحلــة بحــث عــن املــاس كمــا جــاء
فــي مذكراتــه التــي قــام بنشــرها
بعــد عودتــه مــن رحلتــه تلــك ،ولقــد
ذكــر فيهــا قصــة عثــوره علــى بقايــا
بنــاء يعتقــد أنــه حضــارة مجهولــة
وحجــارة موضوعــة فــي مــكان
منعــزل فــي الصحــراء ،يحتــوي
علــى معبــد وقبــر وعظــام بشــرية
مدفونــة مــن آالف الســنني ،وثمــة
مفارقــة تتبــدى هنــا فقــد أك ـ ّد لوليــام
أن لديــه صــورا كدليــل يعــزز مــاورد
ذكــره فــي مذكراتــه وتفاصيــل رحلتــه
عــن مدينــة كاالهــاري املفقــودة لكــن
علــى الرغــم مــن تعــدد الرحــات
االستكشــافية للموقــع بعــد ذلــك
والتــي بلغــت حوالــي  25بعثــة لــم
يســتطع أحــد العثــور علــى كاالهــاري
املدينــة املفقــودة.

فقدت العديد
من المدن وثمة
مغامرون لقوا
حتوفهم وهم
ينقبون عنها
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مدينــة "بايــاي":
تقــع هــذه املدينــة شــمال خليــج نابولــي
فــي إيطاليــا  ،والظــن الراجــح أنهــا
مدينــة ترفيهيــة ألثريــاء وملــوك
وأباطــرة العالــم القــدمي مــن القــرن
األول ق .م حتــى القــرن اخلامــس
امليــادي ،وهــي مــن املناطــق
البركانيــة التــي غمرتهــا امليــاه فــي
القــرن الثامــن امليــادي ،وتالشــت
مــع مــرور الزمــن ،وكل مابقــي
منهــا بعــض اللوحــات اجلداريــة
واملنحوتــات الفنيــة  ،ويعتقــد علمــاء
اآلثــار أنــه باإلمــكان اكتشــاف املدينــة
هــذه بأعمــال التنقيــب واحلفريــات
مســتقبال فــي ذات املنطقــة .
مدينــة "إل دورادو":
فــي رحلتهمــا االستكشــافية إبــان
القــرن الســادس العشــر انطلــق
جــورج فــون شــباير ونيكــوالس
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فيدرمــان للبحــث عــن مدينــة الذهــب
األســطورية اإلل دورادو في فنزويال،
وبالرغــم مــن عــدم متكنهمــا العثــور
عليهــا إال أنهــم أصبحــوا مــن أوائــل
الباحثــن عــن الذهــب فــي أوروبــا،
ممــا فتحــوا البــاب بعدهــم للعديــد
مــن الباحثــن عــن الكنــوز بعــد ذلــك،
بــل زادت القصــص املتداولــة حــول
مدينــة إل دورادو ،وممــا ورد عنهــا أن
ســكانها كانــوا يســتخدمون الذهــب
فــي االحتفــاالت والطقــوس الدينيــة ،
وبحســب مــا تذكــره الروايــات عنهــا
ّ
يتخطــى
فــإن قيمــة الذهــب فيهــا
مئــات ماليــن الــدوالرات ،لكــن ذلــك
يبقــى كالم فــي املصــادر اليعــدو عــن
كونــه تصــورات مالــم يثبــت بالعثــور
علــى املدينــة .
املــدن التــي مت العثــور عليهــا بعــد
فقد هــا

علــى مــدار التاريــخ ُفقــدت العديــد
مــن املــدن أو رمبــا هجرهــا النــاس
حينهــا ،ألســباب عديــدة رمبــا وقــع
بعضهــا علــى مــا يتعلــق مبــا تعرضــت
لــه تلــك املــدن مــن أســباب الكــوارث
الطبيعيــة أو احلــروب ،لكــن وعلــى
الرغــم مــن تعاقــب األزمنــة البعيــدة
وبغــض النظــر عــن
والعديــدة
األســباب واملســببات وراء ماوقــع
لتلــك املــدن  ،فقــد عثــر علــى بعــض
هــذه املــدن وأظهــرت للعلــن ،نذكــر
منهــا :
مدينــة البتــراء:
البتــراء املدينــة التــي ظلــت ضائعــة
حتــى عــام  ،1812وعثــر عليهــا
املستكشــف السويســري "يوهــان
بوركهــارت" فــي جنــوب األردن
منحوتــة بالصخــر بالقــرب مــن وادي
موســى ،وهــذه املدينــة كانــت محطــة
مهمــة فــي طريــق جتــارة احلريــر

والتوابــل التــي تربــط اليونــان ومصــر
بجنــوب اجلزيــرة العربيــة والصــن
والهنــد ،لكــن ظروفــا عديــدة مــرت
بهــا املدينــة منهــا احلــروب والــزالزل
التــي تعطلــت بســببها نظــم امليــاه
جعلــت منهــا مدينــة مهجــورة .
مدينــة تدمــر:
املدينــة التــي بقيــت محتفظــة
بأهميتهــا لوقــت طويــل بســبب
موقعهــا اجلغرافــي ،وكانــت تُلقّــب
مبدينــة النخيــل قبــل أن تتدهــور
حالهــا بتعــدد وتعاقــب أنظمــة احلكــم
فيهــا ،وانتهــت بكونهــا قريــة واحــة
إلــى أن أعــاد الرحالــة اكتشــافها مــن
جد يــد .
مدينــة بومبــي:
بــن حلظــة وأخــرى حتــول كل شــيء
فــي هــذه املدينــة إلــى قطعــة متجمدة ،
البيــوت  ،الســكان ،األثــاث ،األشــجار،
كل شــيء بعــد ثــورة بــركان فيــزوف
الــذي غطــى برمــاده مدينــة بومبــي
مبــا فيهــا ،وبقيــت املدينــة علــى حالهــا

املتحجــر هــذا حتــى نســيت وطــال
ّ
النســيان حتــى اســمها ،إلــى أن أعيــد
اكتشــافها فــي القــرن الثامــن عشــر
علــى أثــر عمليــات التنقيــب.
مدينــة تيــكال:
أكبــر مــدن حضــارة املايــا ،عرفــت
بكثافتهــا الســكانية الكبيــرة فقــد بلــغ
عــدد ســكانها فــي املاضــي  200ألــف
نســمةُ ،هجــرت املدينــة بســبب عوامــل
عديــدة أهمهــا عوامــل التعريــة ،
ثــم تدريجيــا بــدأ عــدد عــدد ســكانها
باالنخفــاض إلــى أن ُهجــرت بالكامــل
فــي القــرن العاشــر امليــادي.
مدينــة ماتشــو بيتشــو:
أشــهر املــدن الضائعــةّ ،
مت اكتشــافها
عــام  1911بعــد قــرون مــن اختفائهــا
فــوق وادي أوروبامبــا ،ولــم تكن مرئية
مــن األســفل ،حتيــط بهــذه املدينــة
الينابيــع الطبيعيــة ،وعلــى ال ّرغــم مــن
أن الســكان احملليــن كانــوا علــى علــم
بوجودهــا إال أنهــا لــم تظهــر للعلــن
حتــى تاريــخ استكشــافها.

ماتشو
بيتشو،
أشهر المدن
الضائعة،تم
اكتشافها عام
1911
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الصحراء..

مقصد الزُّهاد والشعراء..
وقبلة الرَّحالة والمستشرقين
حجاج سالمة
" هــذه الصحــراء الظليلــة ..ذات األشــجار املتناثــرة ..أنــا أ ُ ِّ
فضلُهــا علــى البلــدان
املأهولــة املزدهــرة " ..وليــم شكســبير
" الصحــراء هنــا أشـ ّد جفا ًفــا مــن اجلــزء الــذي قبــل ،وفجــأة زقــزق ُقربنــا عصفور،
ويالفرحتــي! فهــذا دليــل علــى قربنــا مــن مــاء وواحــة ،تذ ّكــرت فرحــة كولومبــوس،
وهــو فــي خض ـ ّم احمليــط عندمــا غ ـ ّرد طيــر قــرب ســفينتهم ّ
مبشــرا بقربهــم مــن
اليابســة
ال ّرحالة ويليام بلجريف..
في صحراء النفود عام  1862ميالدية.
حتتـ ّل الصحــراء ومــا ارتبــط بهــا مــن الســهول واألوديــة واجلبــال ،مســاحة مهمــة
فــي الذاكــرة الثقافيــة العربيــة ،ورمبــا ارتبطــت فــي الكثيــر مــن صورهــا بـــ "
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الوحشــة ..واخلــاء " ..وهــي أيضــاً
مــكان الصمــت الــذي مــ ّر بــه الرســل
قدميــا.
وقــد رأى الكتّــاب القدامــى ،أنــه رمبــا
مــن الصعوبــة وضــع تعريــف دقيــق لتلــك
املناطــق الشاســعة ،خاصــة فــي ظـ ّل مــا
يُســمى باملناطــق " شــبه الصحراويــة "،
غيــر أنــه مــن املتفــق عليــه قدميــا أنــه
يُطلــق اســم الصحــراء علــى كل أرض
تقــ ّل فيهــا األمطــار عــن  250مم فــي
العــام.

أن مفهوم
لكــن الواضــح واجللــي اليــومّ ،
الصحــراء قــد تغيــر كثيــرا لــدى البشــر
اليــوم ،وصــارت الصحــاري مكانــا
ملمارســة متــع حياتيــة أخــرى ،ففيهــا
ســفوح ووديــان صــارت اليــوم مزمــارا
للســباقات بــكل أمناطهــا ،مــن ســباقات
خيــل وهجــن ،إلــى ســباقات الســيارات،
وســياحةاملغامرات.
ولعـ ّل الصحــراء الغرب ّيــة – التــي حتتــل
مســاحة كبيــرة مــن مصــر  -هــي مــن
أغنــى صحــاري شــمال أفريقيــا ،نظــرا
ملــا حتتويــه مــن عيــون وآبــار ومعابــد
ومقابــر وآثــار إســامية ومســيحية
وبحيــرات وكثبــان رمليــة وجبــال ووديــان
جعلتهــا مقصــدا يفــد إليــه الكثيــر مــن
ســ ّياح العالــم ،فــي إطــار مــا يُعــرف
الســفاري ،وذلــك ملــا تتمتــع
بســياحة ّ
بــه مــن الســكون الصامــت ،والهــدوء
اخلاشــع.
وفيمــا ارتبطــت الصحــاري قدميــا
بــكل صورهــا املوحشــة حينــا ،واملثيــرة
واملدهشــة حينــا آخــر ،بقصــص
الزهــاد والعلمــاء والقديســن،
واملتصوفــة والشــعراء ..فقــد صــار
تعــج باحليــاة
بعضهــا اليــوم واحــات
ّ

لبشــر متعبــن وجــدوا فــي الصحــاري
اليــوم مكانــا يهربــون إليــه مــن زحــام
احليــاة وحداثتهــا التــي بــدت رتيبــة
ومملــة لبعــض احلاملــن والباحثــن
عــن حلظــات مــن العيــش فــي جــو مــن
الهــدوء والســكينة ،وبعــض صــور مــن
املاضــي التليــد الــذي ِ
ــن إليــه كلمــا
نح ّ
تق ّدمــت صــور احلداثــة مــن حولنــا.
الصحراء والتراث العربي
وللصحــراء ،بجانــب األوديــة والســهول
والهضــاب واجلبــال ،حضورهــا
البهــي فــي تراثنــا العربــي ،حيــث
ّ
العشــاق والزّهــاد
ارتبطــت بقصــص
أيضــاً ،وبســير الفروســية ،وببطــوالت
الفرســان ،وباخليــل والليــل والســيف
والرمــح ..وهــي قبلــة الرحالــة
واملستكشــفني واملستشــرقني ،ومقصــد
الزهــاد واملتصوفــن ،ومســرح الكثيــر
مــن قصــص الصاحلــن ونــوادر
الزاهديــن ..وملهمــة الشــعراء واألدبــاء،
وهــي مــكان مهبــط وحــي الرســاالت
الســماوية ،وختــام الرســاالت التــي
نزلــت علــى نبــي اإلســام محمــد صلــى
اهلل عليــه وســلم ..وقــد تفــ ّرد ســكان
الصحــراء بالقــوة والشــجاعة ومغالبــة

ّ
تحتل الصحراء
وما ارتبط بها
من السهول
واألودية
والجبال،
مساحة مهمة
في ذاكرة
الثقافية
العربي�ة
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الصعــاب ومجالدتهــا.
وقــد قيــل فــي وصــف الصحــراء ،هــي
األرض املســتوية فــي لــن وغلــظ..
وهــي الفضــاء الواســع ..وهــي األرض
التــي ال نبــات فيهــا ،وهــي أيضــا فضــاء
متســع ممتــد قليــل األمطــار ..وقــال ابن
منظــور إن جمــع الصحراء " صحراوات
و صحــارى وصحــاري وصحـ ٍـار"
وذهــب الباحــث والكاتــب ســعد العبــد
هلل الصويــان ،فــي كتابــه الصحــراء
العربيــة ثقافتهــا وشــعرها عبــر
العصــور ..قــراءة أنثروبولوجيــة ،إلــى
القــول بوجــود مــا صــار يُعــرف بـــ "
ثقافــة الصحــراء العربيــة ".
ولعـ ًل ثقافــة الصحــراء قــد جــاءت كنتاج
ملــا أمــدت بــه الطبيعــة الصحراويــة،
اخليــال العربــي ،مــن مــادة صنــع منهــا
صــوره وأخيلتــه ومعانيــه فــي شــتى
مناحــي اإلبــداع األدبــي ..كمــا منحــت
مخيلتــه بصيــرة وفكــرا وعبقريــة فـ ّذة..
وقــد أ ّثــرت الصحــراء فــي احليــاة
العربيــة بوجــه عــام ،وفــي احليــاة
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األدبيــة والفكريــة بوجــه خــاص.
والصحــراء فــي أعــن الكتــاب العــرب
هــي الرحــم الــذي ولــدت فيــه ونشــأت
وترعرعــت لغتنــا العربيــة  -لغــة البيــان
وتــراث األجــداد وميــراث األحفــاد -
وهــي اللغــة التــي حملــت فكــر وأدب
الصحــراء وطبيعتهــا ،فصاغتهــا فــي
قوالــب بالغيــة فصيحــة ورصينــة.
وكانــت الصحــراء ومــا تــزال ملهمــة
فجرت
لألدبــاء والشــعراء العــرب ،حيث ّ
فيهــم ينابيــع الفصاحــة واإلبــداع..
فجــاءت كتاباتهــم وأشــعارهم ممجــدة
للمــكان  -أي الصحــراء  -حاملــة
لصفاتــه وســماته ،فــي نصــوص تؤكــد
علــى ارتباطهــم الوثيــق بهــا ،ومعايشــتهم
لهــا معايشــة حيــة قريبــة ،جعلتهــم
قادريــن علــى فهــم طبيعتهــا وم ّكنتهــم
مــن التعبيــر عنهــا بقــوة وصــدق.
وكمــا يقــول الباحــث واألكادميــي
الســوداني ،محمــد صديــق حســن عبــد
الوهــاب ،فــي دراســته التــي حملــت
هــذا العنــوان " الصحــراء فــي الشــعر
اجلاهلــي " ،فقــد بــرزت الطبيعــة
الصحراويــة فــي األدب العربــي ،ومــا

اشــتملت عليــه مــن رمــوز ودالالت
فــي البيئــة اجلامــدة ،مثــل الصخــور
والرمــال والســهول واجلبــال والوديــان،
أو املتحركــة كاخليــل واإلبــل ،أو األمطار
واألنــواء ،وغيرهــا ممــا كان لــه دور فــي
األدب والشــعر العربــي بكثيــر مــن
املعانــي واملفــردات واألفــكار املســتوحاة
مــن الطبيعــة الصحراويــة.
وقــد اســتلهم روائيــون وكتّــاب عــرب
وأجانــب قدامــى ومعاصــرون ،الكثيــر
مــن الروايــات ،ومــن الكتابــات واملؤلفات
مــن الصحــراء ..واســتم ّدت تلــك
الروايــات والكتــب واملؤلفــات ،أســماءها
مــن الصحــراء ،مثــل أســاطير مــن
الصحــراء إلبراهيــم الكونــي ،وســحر
الصحــراء ،لبربــارا كارتالنــد ،ورمبــا
املئــات مــن املؤلفــات العربيــة واألجنبيــة
األخــرى ذات الصلــة بالصحــراء.
فنون صحراوية
وكمــا أن للصحــراء ثقافتهــا وآدابهــا
واشــعارها ،فــإن للصحــراء فنونهــا..
ومــن بــن تلــك الفنــون يطــ ّل علينــا
مــا يُعــرف بالفــن الصخــري ..وهــو
فــن يُعــد واحــدا مــن مصــادر التاريــخ
القــدمي ،وتنتشــر لوحاتــه الفنيــة
الصخريــة بالصحــراء العربيــة ،فــي
اجلزيــرة العربيــة ،وفــي شــمال أفريقيا،
مثــل الســعودية ،ومصــر ،وبــاد املغــرب
العربــي ،وغيرهــا مــن البلــدان واملناطــق

التــي تقــع فيهــا الصحــراء الكبــرى
فــي قــارة أفريقيــا ،وصحــراء اجلزيــرة
العربيــة.
كمــا يُعــ ّد ذلــك الفــن ،مبثابــة ســجل
يوثــق مظاهــر احليــاة اليوميــة فــي
الصحــراء ،وقــد ســاهم فــي رســم
صــورة تقريبيــة لطبيعــة األنشــطة
احلياتيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة،
وطبيعــة مجتمعــات الصياديــن والرعــاة،
الذيــن خلدتهــم أعمالهــم الفنيــة املتقنة،
بجانــب تســجيل الفــن الصخــري
للمعتنقــات الدينيــة ،التــي كانــت ســائدة
بــن ســكان الصحــراء ،خــال عصــور
مــا قبــل التاريــخ.
وفــي مصــر القدميــة ،التــي تضــرب
بجذورهــا فــي أعمــاق التاريــخ ،كانــت

الصحــراء بالنســبة لقدمــاء املصريــن
عاملــا غريبــا ،ميثــل لهــم مقــراً لآللهــة
واملوتــى  -فرمــال الصحــراء كانــت
املــكان األنســب فــي مصــر القدميــة
واملــكان األمثــل حلفــظ مومياوات املوتى
 وموطنــا للســباع والغــزالن والبــدواملتوحشــن اجليــاع ..وهــي أيضــا،
الطريــق املــؤدي إلــى البــاد األجنبيــة..
وارتبطــت الكثيــر مــن األســاطير
والقصــص اخلياليــة املخيفــة التــي
عرفتهــا مصــر القدميــة بالصحــراء،
مثــل قصــص الوحــوش والعنقــاوات
واألفاعــي املجنحــة التــي مــأت خيــال
الشــعب قبــل آالف الســنني.

استلهم روائيون
ّ
وكتاب عرب
وأجانب قداىم
ومعاصرون ،الكثير
من الروايات ،ومن
الكتابات والمؤلفات
من الصحراء
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 - 1كتاب حضارة العرب لـ " جوستاف لو بون " ترجمة عادل زعيتر الصادر عن دار عصير الكتب للنشر والتوزيع بالقاهرة.
 - 2املجلــد التاســع مــن موســوعة الهــدف التــي وضعهــا (مجموعــة مــن املؤرخــن والكتــاب) "الطبعــة العربيــة  "1975الصــادرة عــن شــركة إيــد بتريــد السويســرية بجنيــف
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جامعــة مصراتــه بليبيــا ،املجلــد األول ،العــدد احلــادي عشــر ،أيلــول /ســبتمبر .2018
 - 7كتــاب الصحــراء العربيــة ثقافتهــا وشــعرها عبــر العصــور ..قــراءة أنثروبولوجيــة ،ملؤلفــه ســعد العبــد اهلل الصويــان،
والصــادر عــن الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر ببيــروت ،الطبعــة األولــى 2010
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السيوف
عند العرب
رمز الشجاعة والتراث
والحرب والنزال
عبد الحميد محمد الراوي
الســيف منــذ جاهليتهــم واشــتهرت مــدن شــتى بصناعــة
لقــد عــرف العــرب ّ
الســيوف فــي العالــم اإلســامي ،وال ّســيما صنعــاء ودمشــق وطليطلــة.
وأشــهر الســيوف عنــد العــرب هــي الســيوف اليمانيــة والهنديــة واخلرســانية
والشــامية ،وكان لــكل منهــا عالقــة متيزّهــا وكان العــرب إذا أصابــت ســي ًفا قاط ًعــا
تناقلــوا خبــره ّ
وأطــروه.
وقــد كان الفيلســوف الكنــدي أقــدم مــن كتــب رســالة فــي أجنــاس الســيوف،
وأشــكالها وطريقــة صنعهــا ،وقــد اشــتهرت فــارس بســيوفها فــي العصــور
الوســطى وذاع اســم " أســد اهلل أصفهانــي" صانــع الســيوف والكثيــر مــن أعمالــه
تُعــرض فــي املتاحــف حتــى اليــوم.
وكان الســيف العربــي يصنــع مــن احلديــد" ســيف أنيــث" أو مــن الصلــب " ســيف
فــوالذ" ويعتبــر الســيف حتــى اليــوم أفخــر الهدايــا التــي تُهــدى ،ومبــرور الزمــن
تطــورت صناعــة الســيوف ...وتُتخــذ للســيوف األغمــاد املصنوعــة مــن اخلشــب
املغطــاة باجللــد الثمــن ،وللســيف حمائــل تكــون علــى األكتــاف أو تُشــ ّد علــى
أوســاط اجلنــد ،وأقــدم الســيوف العربيــة التــي وصلــت إلينــا هــو ســيف مســتقيم
النصــل نقــش علــى نصلــه أســماء ملعاويــة بــن أبــي ســفيان اخلليفــة األمــوي وعمــر
بــن عبــد العزيــز ،ثــم اخلليفــة العباســي هــارون الرشــيد ،وهــذا الســيف اليــوم
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فــي متحــف طــوب كابــي باســتانبول,
ويحتفــظ هــذا املتحــف بســيوف
إســامية هامــة كثيــرة
لســاطني
وبعضهــا
املصريــن
املماليــك
وســاطني آل عثمــان.
الســيف رمز البطولة
رمــز
والســيف
وفيصــل
البطولــة
املعــارك ،لقــد عــاش
الســيف بالنســبة للعــرب
ســيد املعــارك ،اســتطاع بــه
العربــي أن يبنــي امبراطوريتــه الكبــرى
فــي عصــر الفتوحــات اإلســامية
ّ
ودك بــه عــروش القياصــرة الفــرس،
وأباطــرة الرومــان.
وكمــا يؤكــد املؤرخــون أن الســيف بلــغ
عصــره الذهبــي فيمــا بــن القــرن
العاشــر قبــل امليــاد وأوائــل القــرن
الســادس عشــر امليــادي ،أي ظــ ّل
ا حوالــي العشــرين قرنــاً
ســيداً نبيــ ً
مــن الزمــان ،وهــذا يعنــي أنــه كان
للســيف القــول الفصــل فــي املعــارك
فــي الفتــرة التــي شــهدت انبثــاق فجــر
اإلســام ،وتكويــن الدولــة العربيــة
اإلســامية ،وقيــام اخلالفــة ،لكنــه
بعــد ذلــك بــدأ يتراجــع كســاح مــن
األســلحة فــي املعــارك منــذ القــرن
الســابع عشــر.
وأمــا ماعــدا ذلــك فالســيف صــار
حتفــة مــن تــراث األجــداد احلربــي،
ودخــل أســيراً فــي خزانــات املتاحــف
أو هــو ظــ ّل فــي مواكــب التشــريفة
للترحيــب بالضيــوف الكبــار التــي
تســتقبل اســتقباالً رســمياً ،وســيظل
الســيف رمــزاً وتراثــاً عربيــاً ينطــوي

حتــت
لوائــه الكثيــر مــن املعانــي.
لقــد بلــغ الســيف عنــد العــرب
اجلاهليــن مكانــة لــم يبلغهــا شــيء
آخــر فــي حياتهــم وعلــى طــول
تاريخهــم ،وكان الســيف عنــد العربــي
منــذ أقــدم أيامهــم مــن أه ـ ّم مقومــات
البطولــة ،ولهــذا تغنــى بــه فــي جاهليتــه
وإســامه ،بــل هــو كان مــن لوازمــه ال
يغــادر إبطــه أو خصــره فــي نــوم أو
قيــام.
الســيوف
صانعو ّ
كان صانعــو الســيوف يعرفــون
بالســ ّ
احني ,وكانــوا قلــة نــادرة فــي
عالــم اإلســام بالــذات ،علــى الرغــم
مــن احلاجــة املســتمرة إلــى هــذا
الســاح األبيــض ،وهــؤالء الســ ّ
احون
اعتــادوا أن يزاولــوا صناعتهــم فــي
الســرية والغمــوض،
جــو يحيــط بــه ٌ
فصناعــة الســيوف كانــت مــن األســرار
احلربيــة القدميــة ويــدل علــى ذلــك
أن مــا عــرف حتــى اآلن عــن أســماء
الســ ّ
احني قليــل جــداً.
ويؤكــد الباحثــون أنــه كان باجلزيــرة
العربيــة عــدة مناجــم للحديــد،
باإلضافــة إلــى مناطــق متاخمــة دخلــت

أشهر السيوف
عند العرب
هي السيوف
اليماني�ة والهندية
والخرساني�ة
والشامية
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فــي بعــض تاريخهــا ضمــن العالــم
اإلســامي فــي خراســان ،وخــوارزم،
وأصفهــان ،وطليطلــة ،وأجــزاء مــن
الهنــد باإلضافــة إلــى املناطــق العربيــة
مثــل اليمــن وشــمال ســوريا حيــث كان
ملــوك الغساســنة.
لقــد ُعرفــت صناعــة احلديــد منــذ
اجلاهليــة ،كمــا اشــتهرت بعــض
القبائــل بصناعــة احلديــد وتوارثــت
هــذه الصناعــة جيــ ً
ا بعــد جيــل،
ومــن القبائــل التــي اشــتهرت قبيلــة
بنــي أســد ،موطنهــا" قســاس" وقــد
اشــتهرت بســيوفها املســماة باســم
املوطــن ،فقــد كان يقــال هــذا الســيف"
قساســي" نســبة إليهــا وفــي ذلــك يقــول
الشــاعر:
إن القســاس الــذي يعصــى بــه
يختضــم الــدارع فــي أثوابــه
وتــكاد معظــم املراجــع
تتفــق علــى أن أول
مــن تعامــل مــع
احلديــد مــن
ا لعــر ب
فــي
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جزيرتهــم هــو الهالــك بــن عمــرو بــن
أســد بــن خزميــة ،وهــذا هــو الســبب
الــذي مــن أجلــه أطلــق علــى كل حــداد"
هالكــي" ثــم جــاء بعــده خبــاب بــن
األرت مــن نصــارى بنــي متيــم وكان قــد
ُســبي مــن موطنــه وبيــع فــي مكــة ،وهــو
مــن الصنّــاع املهــرة الذيــن شــاهدوا
ظهــور اإلســام ،وقــد صنــع األســياف
للمســلمني ،وتوفــي عــام(37ه).
أشــهر الســيوف العربية
وقــد اشــتهرت بعــض الســيوف فــي
اجلاهليــة اشــتها ًرا واســ ًعا ،ومــن
الســيوف التــي عرفهــا كل عربــي،
الســيف املعــروف باســم (صمصامــة)،
عمــرو بــن معــد يكــرب ،مــن ملــوك
حميــر وقــد ضــرب بــه املثــل فــي كــرم
جوهــره ،وحســن منظــره ومضائــه،
وأجــاد عمــرو اســتخدامه فــي
اجلاهليــة ،وعنــى بــه بعــد إســامه
وكان يــردد فيــه هــذا البيــت مــن
ا لشــعر :
ســناني ماحــقّ ال عيــب بــه وصمصامــي
يصـ ّـم إلــى العظــام
وفــي العصــر اإلســامي وهبــه عمــرو
إلــى خالــد بــن العــاص عامــل الرســول
صلــى اهلل عليــه وســلم إلــى اليمــن
وقدمــه لــه بشــعر يقــول فيــه :
خليــل لــم أخنــه ولــم يخنــي إذا مــا
اخلطــب انحنــى بالعظــام
حبــوت بــه كرميــاً مــن قريــش
فســ َّر بــه وصــن
ُ
عــن اللئــام
وهــذا الســيف
ظلــت
لشــهرته
تتناقلــه األيــدي،

ويحــرص علــى اقتنائــه القــادة العــرب،
فقــد انتقــل إلــى بنــي مــروان أيــام
حكمهــم فــي الشــام ،وملــا دالــت دولتهــم
وجــاءت اخلالفــة العباســية بحــث عنــه
أبــو العبــاس الســفاح بحثــاً مضنيــاً،
ثــم مــن بعــده املنصــور ،فاملهــدي فلــم
يجــدوه وحــاول اخلليفــة العباســي
الهــادي أن يعثــر عليــه وجــ ّد فــي
طلبــه حتــى اســتطاع أن يظفــر بــه وأن
يقتنيــه .
ومــع ذلــك لــم يبــق مــن العصــر األمــوي
ســوى عــدد قليــل مــن الســيوف أغلبــه
محفــوظ فــي متحــف طــوب كابــي فــي
اســتانبول ،منهــا ســيفان مســتقيما
النصــل ،أولهمــا نقــش عليــه اســم
الصانــع وســنة صنعــه(719م100 -ه)،
واســم اخلليفــة األمــوي عمــر بــن عبــد
العزيــز الــذي توفــي عــام(101ه –
720م) ،وثانيهمــا ســيف لــه مقبــض
مذهــب وواقيــة مــن احلديــد ،نقــش
علــى نصلــه تاريــخ (105ه724 -م),
واســم اخلليفــة األمــوي هشــام بــن
عبــد امللــك.
أمــا عــن الســيف فــي العصــر العباســي
فقــد كتــب املؤرخــون عــن الســيف فــي
خزائنهــم ،وذكــر أحدهــم أنــه كان
بهــا أيــام أبــي السفاح(خمســون ألــف
ســيف) ،وهــذا بالطبــع غيــر األســلحة
األخــرى ويــروي أنــه ملــا ولــي اخلليفــة
األمــن(809م) أراد الفضــل بــن الربيــع
أن يحصــي مــا فــي خزائــن الكســوة
والفــرس واألنيــن فعثــر علــى عشــرة
آالف ســيف محــاة بالذهــب.
الســيف يتحول إلى رمز
ومنــذ نهايــة العباســيني تطــورت
صناعــة الســيوف إلــى مرحلــة جديــدة،

فقــد تفــن الســ ّ
احون فــي صناعــة
الســيف وتشــكيله وتكفيتــه وترصيعــه
بأنــواع األحجــار الكرميــة ،كمــا تفننــوا
أيضــاً فــي صنــع أنصالــه ومقابضــه،
وقــد وصــل األمــر أيــام الدولــة
الفاطميــة مبصــر والشــام أن خزائنهــا
فــي الســاح كانــت تفــوق خزائــن
العباســيني.
ويــروي املــؤرخ املقريــزي أنــه حــن دالت
دولــة الفواطــم ،مت إحصــاء الســيوف
املوجــودة لديهــم ،فكانــت مــن الكثــرة
بحيــث فاقــت التصــور ،وفــي ذلك يقول
 :كشــف حاصــل اخلزائــن اخلاصــة
بالقصــر أنــه خــرج مــن القصــر مــا بــن
دينــار ودرهــم ومصــاغ وجوهــر ونحــاس
وملبــوس وأثــاث وقمــاش وســاح ،مــاال
يفــي بــه ملــك األكاســرة ،وال تتصــوره
اخلواطــر احلاضــرة وال يشــتمل علــى
مثلــه املماليــك العامــرة ،وال يقــدر علــى
حســابه إال مــن يقــدر علــى حســاب
اخللــق فــي اآلخــرة.
علــى أنــه بــدءاً
مــن نهايــة دولــة
الفواطــم بــدأ
يفقــد الســيف
تأثيــره ،وإن كان
املعــز لديــن اهلل
أول
الفاطمــي
خليفــة فاطمــي
فــي مصــر عــرف
عنــه املثــل الــذي

يقــول  " :ســيف املعــز وذهبــه" أي
أن الســيف حتــول مــادة إلــى معنــى
ورمــز ،واحلقيقــة أنــه بنهايــة دولــة
الفواطــم ثــم مجيــئ الدولــة األيوبيــة
واحلــروب الصليبيــة ،بــدأ الصليبيــون
يأتــون ومعهــم أســلحة جديــدة ،وبــدأت
وســائل احلــرب تتطــور وإن كان
الســيف بالطبــع لــم يختــف فالعصــر
ُعــرف بأنــه عصــر الفروســية والســيف
وهكــذا ســار الســيف مــن جملــة ســاح
ا لعــر ب .
الســيوف بني األمس واليوم
كانــت ألهميــة الســيوف فــي عصرهــا
الذهبــي أن تناولــت صناعتــه ومصــادر
خاماتــه الكثيــر مــن املراجــع ،ولهــذا
جتــد ذكــراً كثيــراً للســيوف وخاماتهــا
ابــن
عنــد
ســينا وابــن

بلغ السيف عصره
الذهبي فيما بي�ن
القرن العاشر قبل
الميالد وأوائل
القرن السادس
عشر الميالدي
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البيطــار والقلقشــندي وهــؤالء يتفقــون
علــى أن الســيف يصنــع مــن نوعــن مــن
احلديــد ،كمــا ذكرنــا نــوع ذكــر يســمى
احلديــد الشــابرقاني ،وهــو احلديــد
القابــل للســقي ،أمــا النــوع األنثــى فهــو
يســمى أنــز ماهــن وهــو احلديــد الرخــو
الــذي ال يقبــل الســقي ،والفــوالذ ليــس
مبعدنــي ،أي ال يســتخرج علــى طبيعتــه
مــن املنجــم ،ولك ّنــه يصفــى بعــد خلطــه
ببعــض املــواد أثنــاء ســبكه فتشــتد
رخاوتــه ويصيــر متينــاً لدنــاً يقبــل
الســقي
ومــن أهــم مناجــم احلديــد فــي
العالــم اإلســامي كانــت بلــدة"
شــاهق" وهــي قريبــة مــن
إيــران ،ثــم صقليــة ،ومجانــة
فــي شــمال
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أفريقيــا ،وجبــل نقــم فــي صنعــاء اليمن،
وصعــدة فــي اليمــن أيضــاً ،كمــا كان
احلديــد يســتخرج مــن جبال"فــاران"
فــي مكــة املكرمــة ،ومــن ســيناء ومــن
سلســلة جبــال طــوروس فــي شــمال
غــرب أفريقيــا.
وعنــد الفتــح اإلســامي أخــذ الســلطان
العثمانــي العمــال املهــرة إلــى اســتانبول،
فلقــد اشــتهرت صناعــة الســيوف فــي
تركيــا لدرجــة أن البعــض يقــول إنــه
عصــر إحيــاء صناعــة الســيوف ،هــذا
علــى الرغــم مــن أن العثمانيــن
لــم يســتخدموا الســيوف خــال
إخضاعهــم العالــم العربــي
حلكمهــم ،والدليل على ذلك
أن املماليــك فــي عصــر
طومــان
الســلطان
رفضــوا اســتخدام
البــارود؛ ألنــه حــرام
فــي تقديرهــم فــي
دفاعهــم عــن مصــر
ضــد العثمانيــن ورمبــا
هــو الســبب

الرئيــس فــي انتصارهــم ألن العثمانيــن
اســتخدموا البــارود مــن جانــب واحــد.
ولقــد بلــغ س ـ ّ
احو تركيــا درجــة كبيــرة
مــن التفــن واإلبــداع ،أمثــال األوســطى"
ســنان" الــذي قيــل أنــه صنــع ســيفاً
كان يطــوي نصلــه مثــل حــزام اجللــد،
وكان مــع مرونتــه ســريع االعتــدال
مــن تلقــاء نفســه ,ومــن بــن أســياف
األوســطي ســنان أيض ـاً الســيف الــذي
صنــع للســلطان ســليمان بــن ســليم
األول ،ونقــش علــى نصلــه العبــارة
التاليــة" هــذا حســام معتبــر ،حــرز
ســلطان البشــر ،الســلطان ســليمان بــن
ســليم ،اهلل يعطيــه الظفــر ،ونقــش علــى
وجــه النصــل اآلخــر فــي دار الفتــح
بقســطنطينية ســنة( 940ه).
كذلــك اشــتهر أيــام الســلطان محمــود
العثمانــي( 1764 1730-م) صانــع
أســلحة اســمه " عجــم أوغلــو" وتدهــور
حــال صناعــة الســيوف بعــده.

مقال

حنونا..
ناقدا حنوناً
الفن يحتاج ناقدً

د .زهرة حرم
بــن الفنانــن واملشــتغلني فــي النّقــد
حساســ ّية خف ّيــة ،قلّمــا تظهــر علــى
الســطح بشــكل علنــي؛ فالفنــان
ّ
ســواء أكان شــاع ًرا أم موســيق ًيا أم
ً
ممثــا،
كات ًبــا أم ُمنشــ ًدا ومغن ًيــا أم
مهندســا كذلــك ،وقــس عليهــا
ولنقــل
ً
كل مــن يقــدم فنو ًنــا إبداعيــة ،بــن
هــؤالء مســافات ال تُــرى بالعــن
املجــردة غال ًبــا .تــرى الفنــان قل ًقــا
متوج ًســا
ممــا ســيقوله الناقــد،
ّ
ِخيفــة مــن تعليــق هنــا ،أو انتقــاد
هنــاك لعملــه الفنــي .كمــا تــرى بعــض
مبقصاتهــم بح ًثــا
النُّقــاد يتحركــون
ّ
عــن ســقطة هنــا ،وضعــف هنــاك،
كمــن يترصــد هفــوة أو يترقــب ز ّلــة؛

مقصــه،
ليُفــرج  -حينهــا  -طرفــي
ّ
وقعــت بــن
وينقــض بالنّقــد كأســد
ّ
ْ
يديــه فريســة!
الف ّنــان طائــر محلّــق ،منطلــق حـ ّر ،قــد
ال يضــع للناقــد وز ًنــا أو التفاتــة وهــو
يكتــب أو يرســم أو ينشــد أو يصــ ّور،
ولذلــك تــراه ُم ّ
نشـ ًدا لإلبــداع ،يجذبــه
جذ ًبــا .وهنــا نســتطيع القــول إنــه
أســير فنــه؛ فهــو الــذي يقــوده ويسـ ّيره
وال شــيء آخــر .بينمــا الناقــد محكــوم
بســلطة النمــوذج ،والقالــب ،والــروح
العلميــة ،واملنطــق ،والعقــل ،ولذلــك ال
يســمح للفــن أن يجمــح خــارج اإلطــار
أو القالــب ،وال يرضــى بغيــر النمــوذج
والســير علــى خطــاه .إ ْن هــو إال
ِعقــا ٌل ملــن فلــت منهــم ،وحبــل غليــظ
ملــن شـ ّ
ـط عــن قاعــدة ،أو انحــرف عــن
جــادة الطريــق املرســومة ،واملعروفــة
ســل ًفا ،والتــي اشــتغل عليهــا ّ
منظــرون
ســابقون .باختصــار شــديد الناقــد
ُيثــل النظريــة ،والفنــان يُجســد
حالــة الهــروب .واحــد ينطلــق وآخــر
يجــري خلفــه!
فهــل احلــ ّل فــي الهــروب والتفلّــت
ليخــرج اإلبــداع ،فينطلــق الفنانــون؟
أن احلــ ّل يكمــن فــي النظريــة،
أم ّ
والوقــوف عندهــا؛ تفقيهــا ،وعــدم

جتاوزهــا؟ إننــي أرى والعهــدة علــى
أن علــى كليهمــا؛ أي الفنــان
الــراوي ّ
والناقــد أن يتحليــا بصفــات بعضهمــا
ً
بعضــا؛ فالنّاقــد كلمــا فهــم الفنــان،
وعــاش الفــن كان أكثــر رحابــة،
وتفه ًمــا ،ومرونــة ،وتقبـ ًـا للخــروج عــن
بعــض القواعــد إ ْن وجــد فــي اخلــروج
فن ّيــة ،لرمبــا تكــون بدايــة جلديــد،
فــا شــيء جامــد واقــف علــى حالــه،
بــل إن اجلمــود نقــص ال حرفنــة .مــن
جهــة أخــرى علــى الفنــان أن يعــرف
حــدوده فــي التخطــي والتجــاوز ،وأ ْن
ّ
يطلــع علــى النمــاذج ،ويفهــم آليــات
النقــد ،ويتعــرف علــى نظرياتــه؛
حيــث ال غنــى لــه فــي احملصلــة عــن
عــن ناقــد يقــف عنــد فنــه؛ فيجيــزه
أو يستحســنه أو يق ّومــه! اخلالصــة أن
العالقــة بينهمــا وطيــدة علــى الرغــم
مــن تلكــم احلساســية .لكــن يبقــى
الفنانــون أكثــر رهافــة ،ورقــةّ ،
وإل
ملــاذا نُطلــق عليهــم فنانــن؟! ويبقــى
ً
وميــا نحــو
الناقــد أكثــر علميــة،
التنظيــر والعقلنــة ،ممــا يجعلــه فــي
عيــون الفنــان صار ًمــا ،غيــر متفهــم!
واحلــ ّل أن يســتوعب كل منهمــا
أهميــة اآلخــر؛ لنخــرج بفنــان بــروح
نقديــة ،وناقــد بــروح فنيــة .وكفــى!

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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أدب

حوت ملفيل وســــ

سامر أنور الشمالي
يتشــابه (ملفيــل) و(همينغــوي) فــي أ ّنهمــا ليســا مــن أهـ ّم أدبــاء أمريــكا وحســب،
بــل جمعتهمــا أشــياء أخــرى ســواء فــي حياتهمــا اخلاصــة ،أو نتاجهمــا األدبــي،
ولكــن هنــاك اختالفــات فر ّقــت بينهمــا!.
وقــد اخترنــا أهــم عمــل لــكل أديــب إلجــراء املقارنــات ملعرفــة التشــابه واالختــاف
بينهما .
األديــب األمريكــي هرمــان ملفيــل (1819-1891م) ()Herman Melville كتــب
الصــادرة
فــي أجنــاس ع ـ ّدة غيــر الروايــة ،ولكنــه ُعــرف بروايتــه (موبــي ديــك) ّ
عــام  ،1851وهــي الروايــة الوحيــدة مــن بــن أعمالــه التــي حقّقــت الشــهرة
العامليــة.
إرنســت همينغــوي ()Ernest Hemingway ( )1961 1899-كتــب فــي أجنــاس
عــدة غيــر الروايــة أيضــا ،وتعـ ّد بعــض أعمالــه مــن كالســيكيات األدب األمريكــي،
(وداعــا للســاح) و(ملــن تقــرع األجــراس) و(ثــم تشــرق الشــمس) أمــا
ومــن أهمهــا
ً
أشــهر أعمالــه فروايتــه (الشــيخ والبحــر) الصــادرة عــام  1952أي بعــد  101عــام
مــن صــدور (موبــي ديــك) بحجمهــا الكبيــر الــذي يفــوق روايــة (الشــيخ والبحــر)
بعــدة أضعــاف.
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(حملــة تاريخية)
حــن أصــدر (هرمــان ملفيــل) روايتــه
(موبــي ديــك) لــم تلــق أي ترحيــب
يُذكــر ،ورمبــا كان الســبب موضوعهــا
الــذي لــم يقنــع القــ ّراء بأهميتــه،
إضافــة إلــى أنهــا لــم تكــن روايــة
مشــ ّوقة مليئــة باألحــداث املختلفــة،
ومحشــوة بالكثيــر مــن املعلومــات عــن
احليتــان والصيــد والبحــار ،لهــذا زهــد
فيهــا قـ ّراء روايــات املغامــرات ،كمــا لــم
تســتمل قــ ّراء الروايــات اجلــادة.
ولكــن بعــد مــا يقــارب نصــف القــرن
مــن صــدور (موبــي ديــك) وبعــد وفــاة
مؤلفهــا ،أعيــدت طباعتهــا مــرات
عــدة ،واقتبســتها الســينما ،وحولتهــا
إلــى أفــام كرتــون لألطفــال ،وبذلــك
أصبحــت مــن أشــهر الروايــات فــي
العالــم.
حــن أصــدر (همينغــوي) روايتــه
(الشــيخ والبحــر) تلقفهــا القــ ّراء
بشــغف ،وأوالهــا النّقــاد االهتمــام

ـــمكة همـينغوي
الــذي تســتحق ،الســيما أن مؤلفهــا كان
قــد حقــق حضــورا مميــزا فــي املشــهد
األدبــي ،ونــال عــن هــذه الروايــة
احملظوظــة -بعــد عــام مــن صدورهــا-
جائــزة بوليتــزر عــام ( )1953وعــ ّدت
ســببا رئيســيا للحصــول علــى جائــزة
نوبــل عــام (.)1954
(احلوت والســمكة)
مــن العنــوان (موبــي ديــك) تشــير
الروايــة إلــى محورهــا الوحيــد وهــو
احلــوت األبيــض ،املختلــف عــن باقــي
احليتــان ،والــذي يطــارده القبطــان
(آخــاب) ليقتلــه انتقامــا منــه ألنــه
قطــع رجلــه ،فهــو حــوت متوحــش
تس ـ ّبب فــي الكثيــر مــن الكــوارث ،مــن
بحــارة.
إغــراق ســفن ،وقتــل ّ
عنــوان (الشــيخ والبحــر) يشــير إلــى
محورهــا أيضــا ،وهــو الشــيخ الــذي
قــام مبغامــرة حياتــه فــي البحــر،
وليــس هنــاك إشــارة ألي ســمكة ألنــه
ال مي ّيــز تلــك الســمكة الضخمــة الــذي
اصطادهــا (ســانتياغو) أي شــيء عــن

األســماك التــي متتلــئ بهــا البحــار،
بعكــس احلــوت األبيــض موبــي ديــك
البحــارة!.
الــذي يعرفــه
ّ
(آخاب وســانتاياغو)
ذو ال ِّر ْجــل اخلشــبية (آخــاب) ال يفكــر
بغيــر االنتقــام ،وهــو القبطــان اخلبيــر
بأنــواء البحــار وحيتانــه ،لهــذا يك ـ ّرس
الســفينة التــي يعمــل عليهــا مجموعــة
البحــارة األشـ ّداء ملالحقــة احلــوت
مــن ّ
األبيــض فــي البحــار الواســعة ،وكلمــا
وجــد َ
ضعفــا مــن البحــارة يثيــر
حماســتهم بوعــود احلصــول علــى
قطــع النقــود الذهبيــة.
(ســانتياغو) هــو الصيــاد الشــيخ الــذي
حرقتــه الشــمس لســنوات وخلفــت
بثــورا علــى التجاعيــد العميقــة لــه
عينــان بلــون البحــر ،وهــو متواضــع
وبســيط وال ميلــك غيــر قــارب صغيــر
مرقعــة أشــرعته بقطــع مــن أكيــاس
الطحــن.
ورغــم أن (ســانتياغو) قضــى عمــره
كصيــاد فارقــه احلــظ ألربعــة وثمانــن

هرمان ملفيل
كتب في أجناس
ّ
عدة غير الرواية،
ُ
ولكنه عرف
بروايت�ه (موبي
ّ
ديك) الصادرة عام
1851
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يومــا ،فلــم يصطــد ولــو ســمكة صغيــرة
واحــدة! ورغــم ذلــك لــم يفقــد الثقــة
بنفســه فهــو متأكــد مــن حظــه فــي
الصيــد ،ولكــن هنــاك أقــدار ال يفهمهــا
قــد حتجــب عنــه األســماك مــن حــن
آلخــر.
وكان يســاعد (ســانتياغو) ولــد يافــع،
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ولكــن أخــذه والــده وأودعــه عنــد
صيــاد آخــر لديــه عمــل ،وعلــى الرغــم
مــن ذلــك كان الولــد يعــود إلــى الشــيخ
ليجلــس معــه ،وقــد يســرق لــه الطعــام
لعلمــه أن كــوخ الشــيخ خــال ممــا يــؤكل،
فقــد كان راغبــا فــي العمــل معــه ألنــه
يحبــه كجــ ّده ،وكذلــك (ســانتياغو)
كان يحبــه ،ولــم يــره مجــرد مســاعد
مأجــور.
(الص ّيــاد والصيد)
كان القبطــان ذو القــدم اخلشــبية
يقضــي نهــاره علــى ســطح الســفينة
يترقــب ظهــور احلــوت األبيــض ،وهــو
بالبحــارة أن يح ّدقــوا بعيــدا
يصيــح
ّ
لعلّهــم يعثــرون عليــه بــن األمــواج.
وعنــد كل مشــاهدة
البحــارة
تنــزل القــوارب مــع ّ
الذيــن يحملــون الســهام
فــي أيديهــم ،وفــي كل
مــرة ينجــح احلــوت فــي
الغــوص عميقــا فــي
البحــر ،ويتــوارى عــن
األنظــار مخلّفــا القــوارب
ّ
والبحــارة
احملطمــة
ّ
ا ملصا بــن .
ولكــن فــي آخــر لقــاء أثخــن
البحــارة ظهــر احلــوت
ّ
باجلــراح مــن أثــر الرمــاح
واخلطاطيــف التــي رمــوه
بهــا ،وبعضهــا ظــل عالقــا فــي
ظهــره ،ومنهــا مــا زالــت مربوطــة فيهــا
بقايــا احلبــال الســميكة ،ويبــدو أن
احلــوت اجلريــح أصبــح أكثــر شراســة
فقــد عــاد إلــى الظهــور مــن جديــد،
واخــذ يضــرب بجســده العمــاق
ّ
ويحطمهــا،
وذنبــه القــوي القــوارب

ّ
وحطمهــا وكأ ّنهــا
ثــم هاجــم الســفينة
مجــرد قــارب صغيــر.
وينجــح (آخــاب) فــي تســديد رميــة
ّ
التــف
أصابــت احلــوت ،ولكــن احلبــل
حــول رقبــة القبطــان وشــ ّده مــن
القــارب.
وقدمــت أســماك القــرش ،وحلّقــت
الطيــور فــوق األمــواج لتلتهــم حصتهــا
مــن اللحــم ،ولتنتهــي بذلــك قصــة
احلــوت والقبطــان.
ظــل (ســانتياغو) ينــاور الســمكة
لســاعات طويلــة فــي الليــل والنهــار،
يرخــي لهــا احلبــل كيــا ينقطــع،
ويشــده كيــا تتخلــص منــه ،لقــد كان
صيــادا ماهــرا بالفعــل ،ورغــم ذلــك
ابتعــد أكثــر ممــا ينبغــي عــن الشــاطئ
خلــف تلــك الســمكة ،وقــد فوجــيء
بأنهــا كانــت أكبــر ممــا تو ّقــع .فأخــذ
رمحــه وســدد ضربــة قويــة اخترقــت
جســدها فســال دمهــا ،وربطهــا بشــكل
جيــد باحلبــال إلــى القــارب كيــا تفلــت
وهــو يقطرهــا إلــى الشــاطئ .وكانــت
الســمكة أكبــر مــن القــارب وكأنهــا هــي
مــن تقطــره!.
ولكــن دمــاء الســمكة اجتذبــت ســمكة
قــرش نهشــت جــزءا منهــا ،فعاجلهــا
الشــيخ بضربــة رمــح نافــذة قتلتهــا،
ولكــن ظــ ّل الرمــح مغروســا فــي
جســدها ،وصــار الشــيخ أعــزل دون
ســاح ،ف ّثبــت سـ ّكينه بطــرف املجــداف
وأخــذ يدافــع عــن نفســه وصيــده ،وقــد
أحاطــت بــه أســماك القــرش مــن كل
جانــب ،ولكنــه ضربهــا بقــوة ،وقتــل
بعضهــا .
لــم يقطــع (ســانتياغو) احلبــل ليعــود

إلــى الشــاطئ ســاملا ،وظــل مــع صيــده
أليــام ثالثــة وهــو يقتــات علــى الســمك
النيــئ ،ويســهر طــوال الليــل وهــو
يعمــل بــكل طاقتــه للدفــاع عــن قاربــه
الصغيــر ،وســمكته الكبيــرة ،متحمــا
آالمــا مبرحــة فــي ظهــره ،ويــده
املجروحــة ،حتــى إنــه صــار يتنفــس
بصعوبــة مــن شــدة التعــب .ولكــن
ســمك القــرش كان قــد أكل ســمكته!.
ويصــل (ســانتياغو) إلــى الشــاطئ مــع
مــا تبقــى مــن صيــده ،ولكــن مــا تبقــى
مجــرد هيــكل عظمــي لســمكة نافقــة.
(رحــات فكرية)
أراد (آخــاب) االنتقــام مــن الطبيعــة،
ولكــن يبــدو أن هــذه الرغبــة غيــر
عادلــة ألن ليــس للطبيعــة وعــي
يقابــل العقــل البشــري .لهــذا تُع ـ ّد أي
محاولــة لالنتقــام منهــا مجــرد ضــرب
مــن اجلنــون!.
ورمبــا أراد (آخــاب) أن يخضــع
لــه الطبيعــة ،ولكــن يبــدو أن هــذا
مســتحيل ،فاإلنســان كائــن ال تخضــع
لــه الطبيعــة التــي يحكمهــا ناموســها
اخلــاص.
وخســر (آخــاب) معركتــه أمــام احلــوت
األبيــض ،وإن مــات احلــوت فــي نهايــة
املطــاف ،فقــد خســر هــو حياتــه نتيجــة
أفــكاره غيــر املنطقيــة.
لــم يكــن لــدى (ســانتياغو) أفــكار
معينــة ،إنــه ببســاطة أراد اصطيــاد
الســمكة ،ولكــن األقــدار وضعــت فــي
طريقــه تلــك الســمكة الكبيــرة فطمــع
بهــا ولــم يــرد التخلّــي عنهــا.
ويبــدو أن الطبيعــة ال تعطــي اإلنســان
إال بقــدر مــا تريــد ،وإ ْن ظـ ّـن اإلنســان

أنــه قــد ينجــح فــي إخضــاع الطبيعــة
إلرادتــه.
لقــد انتصــر (ســانتياغو) فــي معركتــه
ألنــه ظــل علــى قيــد احليــاة ،أمــا
خســران الســمكة فاألمــر عابــر
وميكــن تعويضــه فــي األيــام القادمــة
باصطيــاد ســمكة أخــرى.
(عندمــا ميــوت األبطال)
تــرك (ملفيــل) بحــارا واحــدا ينجــو
ليخبــر اجلميــع عــن تلــك املغامــرة
املجنونــة التــي قادهــا القبطــان
(آخــاب) خلــف احلــوت األبيــض موبــي
ديــك .لهــذا اختــار املؤلــف روايــة
القصــة بضميــر املتكلــم العائــد لهــذا
الناجــي الــذي كان أحــد البحــارة.
أمــا (همنغــواي) فتــرك بطــل الروايــة
علــى قيــد احليــاة ليخبــر اجلميــع عــن
مغامرتــه بنفســه ،أمــا القصــة فــي
الكتــاب فقــد أتــت بضميــر الغائــب
العــارف مبــا يــدور فــي ضميــر
البطــل.

عنوان (الشيخ
والبحر) يشير إلى
محورها أيضا،
وهو الشيخ الذي
قام بمغامرة
حياته في البحر
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فن السخرية
والنكتة العربية
بين التهذيب
والترغيب
دكتورة زينب لوت
يضحــك اإلنســان لدواعــي وأســباب مختلفــة  -قــد تكــون اجتماعيــة أو
اقتصاديــة أو سياســية أو نفســية .إذ إن الضحــك يرتبــط بالكوميديــا؛ لــذا
الضحــك بحســب آراء الفالســفة واملفكريــن .ويــرى
الب ـ ّد مــن عــرض نظريــات ّ
أن
أن النــاس يضحكــون مــن ســوء حــظ اآلخريــن .ويذكــر (كانــط) ّ
(أفالطــون) ّ
الضحــك محصلــة لتحــ ّول التّوقعــات والتّمنيــات الكبيــرة إلــى ال شــيء .وقــال
ّ
الضحــك فــي جوهــره يشــبه التّفريــغ للطاقــة العصبيــة
إن ّ
(هربــت سبنســر) ّ
أن الضحــك
البالغــة القــوة ا ّلتــي ال جتــد
متنفســا آخــر لهــا .ويــرى (جــون ديــوي) ّ
ّ
هــو العالمــة املميــزة حلالــة الدهشــة .وربــط (بــن جســون) الضحــك بذلــك
التناقــض بــن احلــي اآللــي امليكانيكــي.
وللرجــوع إلــى تعريــف أرســطو ملصطلــح (الكوميديــا) ميكــن اخلــروج
مبؤشــرات عــن أداء املمثــل الكوميــدي ،إذ يشــير إلــى أن الكوميديــا
محــاكاة ألشــخاص (أرديــاء) أي األقــل منزلــة مــن املســتوى العــام .وال
تعنــي الــرداءة هنــا كل نــوع مــن الســوء والرذيلــةّ ،
نوعــا
وإنــا تعنــى ً
ً
خاصــا ،إذ هــو الشــيء املثيــر للضحــك الــذي يع ـ ّد نوع ـا مــن أنــواع
ًّ
القبــح .وميكــن تعريــف الشــيء املثيــر للضحــك أنــه الشــيء اخللــط
والناقــص الــذي ال يســبب لآلخريــن أملًــا أو أذى .والقنــاع الكوميــدي
املثيــر للضحــك مثــال يوضــح ذلــك ،ففيــه قبيــح التّشــويه ولك ّنــه ال
يســبب أملًــا حــن نــراه.
يعتمــد أداء املمثــل الكوميــدي علــى كل مــا هــو قبيــح ومش ـ ّوه ،ويت ـ ّم اإلضحــاك
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ســواء فــي الــكالم أم فــي احلركــة أو
فــي اخللــق أو فــي الســلوك .وإثــارة
الضحــك تكــون مــن النكبــات الثانويــة
لــدى اإلنســان والناجتــة عــن غبــاء أو
حماقــة.
ولــدى ال ّرجــوع إلــى نظريــات الكوميديا
قدميهــا وحديثهــا جنــد أ ّنهــا تر ّكــز
جميعهــا علــى عوامــل إثــارة الضحــك
الناجتــة عــن التنظيــم الالمنطقــي
للمواقــف ،ولــدى وجــود درجــة معينــة
فــي املبالغــة فــي خصائــص الشــخصية
وســلوكها الــذي يتعــارض مــع الســلوك
العــام واألعــراف ،ولــدى حصــول
فرصــة للتحــرر املفاجــئ مــن التوتــر أو
مــن املمنــوع .وهكــذا ميكــن الوصــول
إلــى خصوصيــة أداء املمثــل الكوميدي.
يــرى الكاتــب أن املشــكلة تكمــن فــي
أن أغلــب ممثلــي الكوميديــا العــرب
ميتــازون بنمطيــة األداء ،أي بتكــرار
أســلوب األداء الصوتــي واحلركــي
فــي أيــة مســرحية كوميديــة ميثلــون
فيهــا بغــض النظــر عــن االختــاف فــي
موضوعاتهــا وعناصرهــا التكوينيــة
وأســلوب بنائهــا ،وهــذا يــؤدي إلــى
حالتــن :إمــا أن يبعــث املمثــل امللــل فــي
نفــوس مشــاهديه أو يبعــث اإلعجــاب
واملتعــة فيهــم ،وهــو أمــر يثيــر احلاجــة
إلــى التســاؤل عــن األســباب والنتائــج
ويقــود ذلــك إلــى التســاؤل عــن مــدى
ســريان النظريــات املختلفــة للكوميديــا
علــى أداء املمثلــن العــرب واإلنكليــز
ومــدى تطبيقهــا فــي أدائهــم.
الســخرية والنًكتــة
أبــرز رواد
ّ
فــن ّ
ا لعــر ب :
اجلاحــظ( *)159-255 :م
امتــاز هــذا العالــم واألديــب العربــي

بــروح الفكاهــة واملــرح والعبثيــة
والدعابــة ا ّلتــي ظهــرت فــي مؤلفاتــه،
وتت ّبــع مصــادر الضحــك لديــه مــن
املجتمــع وتنــوع الشــخوص فيــه إذ
ّ
والشــطار
تعــ ّرض للبخــاء واملغفّلــن
واملتعالــن بطريقــة ال ّدعابــة.
لــم يبحــث (اجلاحــظ) فــي أســباب
ومثيــرات الضحــك بقــدر مابحــث فــي
نتائــج الضحــك وتأثيراتــه النفســية فــي
شــخص الضاحــك ،ويــرى أن الظاهــرة
حتتــاج إلــى مشــاركة وجدانيــة ،ويتفــق
مــع (برغســون) مــن خــال قصتــه عــن
البخيــل (محفــوظ النقــاش) الــذي
ي ّدعــي الكــرم فــراح يســخر منــه.
ومــا يهــم مــن تلــك القصــة وبهــذا
اخلصــوص هــو مقولــة (اجلاحــظ) فــي
نهايتهــا:
"فمــا ضحكــت قــط كضحكــي تلــك
الليلــة ،يقصــد ليلــة دعــوة اجلاحــظ
للنقــاش إلــى العشــاء ،ولقــد أكلتــه
فمــا هضمــه إال الضحــك والنشــاط
والســرور ،فيمــا أظــن ،ولــو كان معــي
مــن يفهــم طيــب مــا تكلــم بــه لقضــى
الضحــك علــي ،ولكـ ّـن ضحـ َ
ـك مــن كان
وحــده ال يكــون علــى قــدر مشــاركة
األصحــاب".
أبو حيان التوحيدي *923 :م-1023م
حتــ ّدث (التوحيــدي) عــن الضحــك
وفلســفته فــي كتابــه (املقابســات)
إذ قــال" :الضحــك قــوة ناشــئة بــن
قوتــي النطــق واحليوانيــة ،وذلــك
أنــه حــال للنفــس باســتطراف وارد
عليهــا .واالســتطراف مبعنــى التعجــب،
والتعجــب هــو طلــب الســبب والعلــة
لألمــر الــوارد ،عندمــا تنبعــث مــن
النفــس ،فهــي إمنــا تتحــرك إلــى

يعتمد أداء
الممثل
الكوميدي
على كل ما هو
ّ
قبيح ومشوه

لم يبحث (الجاحظ)
في أسباب
ومثيرات الضحك
بقدر مابحث في
نت�ائج الضحك
وتأثيراته النفسية
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الداخــل مــن اخلــارج أوالً فــأوالً
باعتــدال فيحــدث الســرور والفــرح.
وإمــا تتحــرك مــن اخلــارج إلــى الداخــل
فيحــدث منهــا اخلــوف ،وإمــا أوالً
فــأوالً فيحــدث منهــا االســتهزال وإمــا
أن تتجــاذب مــرة إلــى داخــل ،ومــرة إلى
خــارج ،فيحــدث منهــا أحــوال أحدثهــا
الضحــك" .وأشــار (التوحيــدي) إلــى
عامــل اآلليــة فــي الــكالم كونهــا مــن
مثيــرات الضحــك وذلــك حــن جعــل
بعــض مــن الشــخصيات فــي كتاباتــه
تكــرر بعــض األلفــاظ مــن دون مبــرر.
ابــن اجلــوزي 1116 :م 1200 -م
تطــ ّرق (ابــن اجلــوزي) إلــى الضحــك
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مــن خــال تعريــف (احلمقــى
واملغفلــن) فــي كتابــه املشــهور
(أخبــار احلمقــى واملغفلــن).
ولعـ ّل مــن أســباب تأليفــه ذلــك
الكتــاب هــو ترويــح القلــوب
والنفــوس مــن خــال القــراءة
وذلــك بتعريــة أولئــك
احلمقــى واملغفلــن ممــا
يدعــو القــارئ إلــى الضحــك
منهــم .
ع ّبــاس محمــود العقّ ــاد:
1889م 1964 -م
فــي كتابــه (جحــا الضاحــك املضحــك)
ناقــش (العقــاد) بالتفصيــل ظاهــرة
الضحــك لــدى اإلنســان وتعــرض
لفوائدهــا وســيئاتها وبأســلوب أدبــي
بالغــي عالــي املســتوى ،وتطــ ّرق إلــى
أنــواع وســائل الضحــك كالســخرية
والتهكــم والنكتــة والدعابــة.
ويشــير (العقــاد) فــي كتابــه املذكــور
إلــى رأي (برغســون) حــول آليــة
تصرفــات اإلنســان اخلاليــة مــن
التفكيــر ا ّلتــي تثيــر الضحــك ،ويعلّــق
علــى رأي (سبنســر) ال ســيما عامــل
املفاجــأة وعالقتــه التأثيريــة فــي

أعصــاب اإلنســان ،يقــول "فــإذا حبــس
اإلحســاس فــي طريقــة فجــأة حتــ ّول
بغيــر إرادتنــا مــن األعصــاب إلــى
أســهل العضــات حركــة وأســرعها
تأثـ ًرا وهــي عضــات الوجــه والشــفتني
ثــم عضــات العنــق والرئتــن فتتحــول
باالبتســام أو بالضحــك أو القهقهــة".
ويذهــب (العقّــاد) إلــى املاضــي
البعيــد فيقــف عنــد آراء الفيلســوفني
و(هيرقليطــس)
(دمييقريطــس)
اللذيــن ســبقا (أفالطــون وأرســطو)
فــي تع ّرضهمــا إلــى الضحــك .ويقــول:
إن األول ُســ ّمي الفيلســوف الباكــي
ّ
والثانــي ســمي الفيلســوف الضاحــك.
وبعــد ذلــك يشــير إلــى أن (أفالطــون)
لــم يذكــر ســبباً مــن أســباب الضحــك
وإمنــا حتــدث عــن نتائجــه وأشــار
إلــى أن مــن دواعــي الضحــك لــدى
اإلنســان ،هــو اجلهــل الــذي ال يــؤذي.
ويســتند (العقــاد) فــي رأيــه إلــى
فلســفة (أرســطو) فــي أن "الضحــك
يأتــي فيمــا هــو ذميــم ومشــ ّوه إذ ال
يــؤدي إلــى اإليــذاء".
يســتذكر (العقــاد) ظاهــرة الشــعور
بالتفــوق فــي نفــس الضاحــك حــن

يــرى احلماقــة واجلهــل لــدى املضحــك،
ويؤكــد رأي (هوبــز) .بــل ويؤكــد أيض ـاً
آراء (برغســون) مــن خــال اجتماعيــة
ظاهــرة الضحــك وإنســانيتها .ويؤكــد
عامــل التناقــض لــدى املضحــك
فيشــير إلــى اخلطيــب الــذي يعطــس
أثنــاء إلقائــه خطبتــه ،ويحيــل (العقــاد)
ذلــك إلــى عامــل (املفاجــأة).
ماهيــة الضحــك واأللفــاظ الشــائعة :
واللفــظ هــو الكلمــة املنطوقــة وا ّلتــي
تســتخدم فــي تكويــن حــوار املســرحية
وعــن طريقهــا يتــم توصيــل األفــكار
وحتقيــق احلــدث ،وعناصــر اإلضحــاك
ا ّلتــي تســتخدم اللفــظ كوســيلة،
عديــدة ،وســنحاول التعــرض لبعــض
هــذه العناصــر وا ّلتــي نــرى أنهــا
شــائعة االســتعمال ،ومــن ثــم ال ندعــى
حصــر كل العناصــر الشــائعة كوســائل
ُمضحــكات لغويــة كمــا يراهــا .إبراهيــم
حمــادة وهــي:
"النــكات  -القفشــات  -الهجــاء -
التعليقــات الســريعة  -املفارقــات
 التوريــات -املغالطــات  -القافيــة الغمــزة  -التلقيــح  -التالعــبباأللفــاظ".
إال أن النكتــة هــي أشــد األنــواع
إن " :النكتــة هــي
قــراءة وأصــ ّر إذ ّ
نــادرة البــ ّد لهــا مــن قصــة وتنتهــي
هــذه القصــة مبفارقــة
لفظيــة ،وغالبــاً مــا
تكــون القصــة قصيــرة
مثــل النــكات ا ّلتــي
تُطلــق علــى صعيــد
مصــر ،فيقــال إن
رجــ ً
ا مــن الصعيــد
قابــل ســائحة أجنبيــة

فســألها "اجلميــل مــن أيــن؟" فأجابتــه
بتهكــم "ســوفاج" فــرد ســريعاً "أجــدع
نــاس اعتقــاداً منــه أنهــا تقــول
ســوهاج".
ولعــ ّل التطهيــر كوظيفــة ترغيــب
وتأديــب لفعــل ترفيهــي وتعليمــي،
يؤكــده إبراهيــم حمــادة فــي هوامشــه
لكتــاب أرســطو فــن الشــعر حينمــا
يعلــق علــى تعريــف أرســطو للكوميديــا
ويفســرها بقولــه" :والكوميديــا إ ًذا
محــاكاة لفعــل مشــوه ومثيــر للضحــك،
ولــه طــول معــن وتــام فــي ذاتــه فــي لغة
مشــفوعة بــكل أنــواع التزيــن ،وميكــن
أن تــرد تلــك األنــواع علــى انفــراد فــي
أجــزاء مختلفــة مــن املســرحية ،وتتــم
هــذه احملــاكاة عــن طريــق أنــاس فــي
شــكل درامــي ال فــي شــكل ســردي
ومــن خــال املتعــة والضحــك يحــدث
التطهيــر مــن مثــل هــذه االنفعــاالت".
وقــد حت ـ ّدث الكثيــرون مــن الفالســفة
عــن الضحــك وع ّرفــوه بدايــة مــن
أفالطــون وحتــى وقتنــا هــذا،
واختلفــت هــذه التعريفــات باختــاف
الزاويــة ا ّلتــي ينظــر منهــا الفيلســوف
إلــى الظاهــرة.

في كتابه (جحا
الضاحك المضحك)
ناقش (العقاد)
بالتفصيل
ظاهرة الضحك
لدى اإلنسان
وتعرض لفوائدها
وسيئ�اتها
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أعالمـ األدب

الطاهر ّ
ّ
وطار

ّ
الطائر المح ّلق
عش األدب
ِّ
فوق

هادي قادر
فــي مدينــة ســوق أهــراس عاصمــة واليــة أهــراس اجلزائريــة والقريبــة مــن
احلــدود التونســية وفــي عــام ُ 1936ولــد الطاهــر وطــار؛ ليجــد فــي التدليــل
حاضنــة لطفولتــه وســط األســرة الكبيــرة للج ـ ّد األ ّمــي ذي احلضــور االجتماعــي
البــاذخ والكــرمي الــذي يقصــده عابــر الســبيل والباحــث عــن املــأوى حيــث ينعــم
ويتنعــم بضيافتــه طعامـاً وشــراباً ومــأوى ،هــذا ا ّ
جلـ ّد الــذي كان اســتثنائياً بجمعــه
اخلصــال الكرميــة بتلــك الوفــرة التــي كان يحتكــم عليهــا هــذا احلــاج الــذي فتــح
كتّاب ـاً لتعليــم القــرآن والــذي جعــل مــن بيتــه فــي شــهر رمضــان مضيف ـاً التنطفــئ
نــار موقــده ،حتــى تقــدمي اإلفطــار ملــن يقصــده ،يقــول الطاهــر وطــار عــن تأثــره
باحمليطــن بــه مــن أســرته " ورثــت عــن جــدي الكــرم واألنفــة ،وورثــت عــن أبــي
الزهــد والقناعــة والتواضــع ،وورثــت عــن أمــي الطمــوح واحلساســية املرهفــة،
تنقــل الطاهــر مــع أبيــه بحكــم وظيفتــه البســيطة فــي عــدة مناطــق حتــى اســتقر
املقــام بهــم بقريــة مــداوروش التــي تبعــد عــن مســقط رأســه  20كلم ،هناك اكتشــف
مجتمعـاً آخــر غريبـاً فــي لباســه ولســانه ،والتحــق مبدرســة جمعيــة العلمــاء التــي
فتحــت فــي  1950فــكان مــن ضمــن تالميذهــا النجبــاء ،فتعلــم القــرآن وعل ّمــه ثــم
أرســله أبــوه إلــى قســنطينة ليتف ّقــه فــي معهــد اإلمــام عبــد احلميــد بــن باديــس فــي
 .1952ثــم التحــق بتونــس عــام  1954ليــدرس فــي جامــع الزيتونــة.
وخــال إقامتــه فــي تونــس شــارك الراحــل فــي تأســيس العديــد مــن اجلرائــد
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التونســية ،وقــد عمــل أيضــا فــي يوميــة
"الصبــاح" التــي نشــر فيهــا قصتــه
األولــى "احلــب الضائــع" التــي فتحــت
لــه الطريــق للشــهرة ،كمــا اشــتغل مبجلة
"الفكــر" التــي نشــر فيهــا مســرحيتَيْه
الوحيدتــن "الهــارب" و"علــى الضفــة
األخــرى".
فــي أول مشــواره القرائــي تعــرف
علــى أدب الســرد امللحمــي  ،وكان هــذا
مبثابــة البــذرة التــي شــدته إلــى القــراءة
ـب بعدهــا علــى قــراءة الروايــات
 ،لينكـ ّ
والقصــص واملســرحيات العربيــة
والعامليــة فالتهــم فــي أقــل مــن ســنة مــا
وصلــه مــن كتــب جبــران خليــل جبــران
وميخائيــل نعيمــة وطــه حســن وألــف
ليلــة وليلــة وكليلــة ودمنــة ،يقــول الطاهر
وطــار فــي هــذا الصــدد" :احلداثــة
كانــت قــدري ولــم ُيلهــا علــي أحــد "

بــدأ مشــواره فــي النشــر مــن خــال
نشــره قصصــه فــي جريــدة الصبــاح
وجريــدة العمــل وفــي أســبوعية لــواء
البرملــان التونســي وأســبوعية النــداء
ومجلــة الفكــر التونســية ،أســس عــام
 1962أول صحيفــة أســبوعية مبدينــة
قســنطينة فــي اجلزائــر املســتقلة ،ثــم
أســس فــي  1963أســبوعية اجلماهيــر
باجلزائــر العاصمــة ،ليعــود عــام 1973
ويؤســس أســبوعية الشــعب الثقافــي
وهــي تابعــة جلريــدة الشــعب .
مــأ الطاهــر وطــار الســاحة األدبيــة
بكتاباتــه القيمــة ونشــاطه احلثيــث
فــي الصحافــة وغيرهــا مــن املجــاالت
الثقافيــة والسياســية  ،كمــا كانــت لــه
إســهامات قيمــة فــي النهــوض بــاألدب
والثقافــة اجلزائريــة مــن خــال
"اجلاحظيــة" اجلمعيــة الثقافيــة التــي
أنشــأها وكان نشــاطها ثريـاً بالقــراءات
األدبيــة والنــدوات الثقافيــة وعروضهــا
املختلفــة ،إضافــة إلــى كونهــا املشــجع
األول للشــباب املوهــوب فــي مجــال
الكتابــة ،عمــل الكاتــب فــي كل املياديــن
والنشــاطات السياســية ،مــن مؤلفاتــه
جنــد مجموعــات قصصية ومســرحيات
وروايــات ،كمــا قــام بترجمــة مجموعــة
مــن األعمــال الفرانكوفينيــة ،تُــد ّرس
أعمــال الطاهــر وطــار فــي مختلــف
اجلامعــات فــي العالــم وتُعــ ّد عليهــا
رســائل عديــدة جلميــع املســتويات ،يعــد
وطــار مــن األقــام املبدعــة الكبيــرة
مبــا قدمــت  ،واســتطاع جتســيد ذلــك
فــي أعمالــه الروائيــة التاريخيــة منهــا
واالجتماعيــة علــى غــرار عملــه األشــهر
"الــاز" فــي عــام  ،1974الــذي انتقــد
فيــه جوانبــا مــن الثــورة اجلزائريــة

مــن الداخــل ،فــي حــن حاكــم فــي
روايتــه "الزلــزال" التــي صــدرت نفــس
العــام النزعــة اإلقطاعيــة ،لقــد أثــرى
بتجربتــه األدبيــة الرائــدة الفضــاء
األدبــي اجلزائــري وتــرك إرثــا كبيــراً
عبــر أعمالــه التــي شــ ّدت القــ ّراء
وال ّنقّــاد إليهــا بإعجــاب منقطــع
النظيــر وترجمــت إلــى أكثــر مــن عشــر
لغــات بينهــا اإلجنليزيــة والفرنســية
والروســية مثــل ":احلــوات والقصــر"
و"العشــق واملــوت فــي الزمــن احلراشــي"
و" "الزلــزال" و"عــرس بغــل" و"الولــي
الطاهــر يعــود إلــى مقامــه الزكــي" هــي
مــن أهــم أعمالــه الروائيــة إضافــة إلــى
"قصيــدة فــي التذلــل" التــي كتبهــا علــى
فــراش املــرض ،كمــا تــرك بتجربتــه
القصصيــة مايســتحق الوقــوف عنــده
ملــا ينطــوي عليــه مــن إبــداع مثــل :
"الطعنــات " ،و"دخــان مــن قلبــي" التــي
مت اقتبــاس مســرحية "قصــة نــوة" منهــا
ثــم حتولــت لســيناريو فيلــم تلفزيونــي
حصــد عــدة جوائــز وكذلــك احلــال مــع
قصــة "الشــهداء يعــودون هــذا األســبوع"
التــي ُح ّولــت بدورهــا إلــى مســرحية
نالــت اجلائــزة األولــى مبهرجــان
قرطــاج الدولــي.
حصاد اجلوائز
حصــد الطاهــر وطــار عــدداً مــن
اجلوائــز عــن أعمالــه  ،بيــد أن احلصــاد
األكبــر للكاتــب خصوصــاً مبــن هــو
علــى شــاكلة وطــار ومبســتوى قامتــه
ّ
ــب
األدبيــة
الشــك أنــه يكمــن فــي ُح ّ
،معجبــي نتاجاتــه
املاليــن مــن متابعيــه
َ
 ،ومــن اجلوائــز التــي حصدهــا بجــدارة
إبداعــه:
جائــزة الشــارقة خلدمــة الثقافــة

ّ
الفىت المدلل
الذي أدار
ظهره لثروة
المال ليفوز
بثروة األدب

التهم الكتب
فألهمته
ً
اسما أحيط
بذهب
اإلبداع
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أعالمـ األدب

العربيــة عــام 2005
جائــزة منظمــة األمم املتحــدة للتربيــة
والثقافــة والعلــوم "يونســكو"للثقافة
العربيــة عــام 2005
جائــزة مؤسســة ســلطان بــن علــي
العويــس الثقافيــة للقصــة والروايــة فــي
.2010
فــي التســعينيات شــغل لفتــرة قصيــرة
منصــب مديــر عــام لإلذاعــة اجلزائريــة
"1991ـ ،"1992وقــد أســس قبــل هــذا
جمعيــة "اجلاحظيــة" عــام  1989التــي
حتولــت إلــى منبــر للكتّــاب واملثقفــن
اجلزائريــن كمــا قــام بتأســيس
مســابقة "مفــدي زكريــاء" املغاربيــة
للشــعر.
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أقواله
"إن ه َّمــه األساســي هــو الوصــول إلــى
احلــ ّد األقصــى الــذي ميكــن أن تبلغــه
البرجوازيــة فــي التضحيــة بصفتهــا
قائــدة التغييــرات الكبــرى فــي العالــم" .
"إنــه هــو فــي حــد ذاتــه التــراث .وبقــدر
مــا يحضــره بابلــو نيــرودا يحضــره
املتنبــي أو الشــنفرى" .أنــا مشــرقي لــي
وإن
طقوســي فــي كل مجــاالت احليــاةّ ،
معتقــدات املؤمنــن ينبغــي أن ُتتَــرم
وفاته
فــي الثانــي عشــر مــن شــهر أغســطس
عــام .. 2010رحــل األديــب العربــي
اجلزائــري الكبيــر الطاهــر وطــار تــار ًكا
أثــره وإرثــه األدبــي الــذي ســيعيش بــه

مابقــي الدهــر.
بعض نتاجاته األدبية
النتاج الروائي:
• "رمانة"1971 ،
• "الالز"1974 ،
• "الزلزال"1974 ،
• "احلوادت والقصر اجلزائر"1974 ،
• "على حساب املؤلف"1978 ،
• "العشــق واملــوت فــي الزمن احلراش"،
1982
• "عرس بغل"1983 ،
• "جتربة في العشق"1989 ،
• "الشمعة والدهاليز"1995 ،
• "الولــي الطاهــر يعــود إلــى مقامــه
الزكــي"1999 ،
• "الولــي الطاهــر يرفــع يديــه بالدعــاء"،
2005
• "قصيد في التذلل"2010 ،
النتاجات األخرى:
• "دخــان مــن قلبــي" مجموعــة قصصية
" 1961
• "الطعنات" مجموعة قصصية"1971
• "الشــهداء يعــودون هــذا األســبوع"
مجموعــة قصصيــة"1974

أوراق ملونة

سحب
أندوالدوس
أسبيراتوس
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نقد

السعد
المنهالي
حدس الكتابة

اسماعيل نوري الربيعي
مــا أســهل أن تكتــب! و مــا أعســر أن تبــدع! كــم هــو يســير أن تعمــد إلــى تســطير
الــكالم تلــو الــكالم  ،لتنتــج فــي النهايــة مــا ميكــن أن يطلــق عليــه ( نصــا) ،ال
يلبــث أن يطيــش فــي الفضــاء الواســع دون أن يلبــي اســتجابة أحــد فــي هــذا
الكــون الفســيح .ســؤال :ملــاذا أكتــب؟ يشــغل املبــدع املســؤول عــن كيــان وروح الكتابــة
فيمــا ال يتوانــى حرفـ ّـي الكتابــة عــن التدبيــج والتســطير واالنتقــال بــن األفــكار،
كأنــه يســير فــي أحــد أســواق التجهيــز املنزلــي ،و ال ضيــر أن ينتقــي ماشــاء لــه
مــن الفواكــه واخلضــروات واملعلبــات ،ووضعهــا فــي عربــة التّســوق والتوجــه بتمــام
العافيــة و الصحــة والســامة نحــو (الكاشــير) الســتالم فاتــورة التّســوق .هكــذا
هــي احلــال مــع املزيــد ممــن يحاولــون حتديــد مــدار العالقــة بينهــم وبــن مســألة
الكتابــة ،والتــي ال تتجــاوز عــن فعــل مــادي شــديد املباشــرة ،يقــوم علــى الوصــف
املباشــر لظاهــرة مــا ،والعمــل علــى تقدميهــا علــى طريقــة ( الوجبــات الســريعة )
عدميــة اللــون والطعــم والرائحــة ،أو اســتنادا إلــى مفهــوم (إســقاط الفــرض) حيــث
تُغّلــب العــادة علــى العبــادة.
(الســعد املنهالــي) وهــي تعــرض ملعضلتهــا فــي (اســتجداء كتابــة) إمنــا تتماهــى
مــع مقــوالت الفيلســوف برغســون حــول مســألة ( الدميومــة اخلالصــة) ولســان
حالهــا يقــول و مبباشــرة شــديدة الوضــوح؛ (رغــم كل ذاك الصخــب الــذي كان
حولــي خــال األســابيع املاضيــة ،لــم أمتكــن مــن كتابــة شــيء ،واحلقيقــة أنهــا
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حالــة عهدتهــا مــن نفســي كل فتــرة) .إ ًذا
كثيــرة وعديــدة و حافلــة وغزيــرة هــي
املوضوعــات ،ولكــن هنــاك أمــر مينــع (
املنهالــي) عــن اخلــوض فيهــا أو حتــى
الشــروع فــي مالمســتها ،تــرى مــا الــذي
مينعهــا؟ و يعمــل علــى تعطيــل مســارها
اإلبداعــي و عملهــا الفكــري؟ هــل هــو
ــي ،التعلثــم ،أم
التلجلــج  ،احليــرة ،ال َع ّ
تــراه االرتبــاك؟! كل هــذا وارد وطبيعــي
وحقيقــي .أمــر إنســاني ميكــن أن
يصــاب بــه املــرء فــي حلظــات ،و رمبــا
يعــاوده فــي حلظــات أخــرى قادمــة.
فيمــا يبقــى الســؤال اجلوهــري قائمــا
حــول طريقــة تعاطــي ( املنهالــي) مــع
هــذه الظاهــرة .ال ســيما حــن تعمــد
ملشــاركتها القــارئ .املفارقــة أنهــا تشــكو
مــن عــدم التمكــن لكتابــة شــيء ،فيمــا

هــي تنشــيءُ و تع ّبــر بالكتابــة عــن عــدم
قدرتهــا علــى الكتابــة ؟!
أي إشــكال هــذا الــذي تضعنــا املنهالــي
فيــه؟ أن تكتبــي أو ال تكتبــي؟! فــي
التداعيــات احلــرة التــي تطلقهــا (
املنهالــي) ال تنتظــر مــن أي طــرف أو
جهــة مــا إطــاق نــداء أو توصيــة أو
حتــى نصيحــة .األمــر هنــا أكثــر جد ّيــة
وصرامــة و تعقيــدا .إ ْن هــي إال رســالة
فكريــة تقــوم علــى أهميــة متييــز دور
الكاتــب فــي خلــق الواقــع عبــر خلــق
أحــوال التواشــج بــن الفعــل واملعرفــة.
الكتابــة هنــا ال تقــوم بوظيفــة اإلنشــاء
البالغــي واالنطــاق فــي جتليــات
الوصــف وإبــراز العضــات األســلوبية.
هــذا جــزء أصيل من احملتــرف الكتابي،
وأصــل ثابــت فيــه ال يختلــف فيــه
اثنــان .مــا ترومــه ( املنهالــي) ينطــوي
علــى أهميــة اإلعــاء مــن ؛ التخمــن
وا ُ
حلســبان ،و التك ّهــن و التقديــر ،وال
ضيــر مــن قليــل مــن التّوهــم و ّ
الشــك و
ّ
الظـ ّـن .باختصــار شــديد إمنــا نحــن فــي
مواجهــة مــع كاتبــة تســعى نحــو جتســيد
اإلدراك املعرفــي مــن خــال اإلعــاء
مــن دور احلــدس.
(اســتجداء الكتابــة ) الــذي تضعــه
املنهالــي عنوانــا لنصهــا ،ال يقــوم علــى
ّ
احلــط مــن الكرامــة ،ال هــي ُك ْديــة و
اجتِــداء .بــل
ِشــحاذة أو تســ ّول أو ْ
تطلّلــع يضــج بكبريــاء الواثــق و فطنــة
ـب املعرفــة ،و نُضــج اليقــن،
الفقيــه ولـ ّ
واســتيعاب البصيــرة ،وبلــوغ اإلحاطــة،
حــدس يســعى بصاحبــه نحــو تقصــي
العميــق والداخلــي مــن املوضــوع،
و جتـ ّل مــن التفكيــر

منقــى عــن ت ّغــول العاطفــة .يســعى بــكل
مــا فيــه نحــو إحــداث حالــة مــن التــوازن
اخلــاق بــن العقلــي و الغريــزي.
املســتند إلــى اإلعــاء مــن قيمــة التفكير
أوال وأخيــرا ( .املنهالــي) هنــا تخــوض
فــي صميــم محاكمــة الــذات و حوارهــا
 ،ســعيا لبلــوغ إدراك اجلوهــر الذاتــي
العميــق .حيــث الرغبــة اجلامعــة فــي
إطــاق عنــان الســؤال األثيــر( ملــاذا
أكتــب؟) .تطلّــع حثيــث يقــوم علــى
جتســير الــذات نحــو الواقــع  ،مــن
خــال ( اســتجداء احلــدس ال الكتابــة
) و تلــك لعمــري الفاصلــة الدقيقــة
التــي المســتها (املنهالــي) ببراعــة
ُتســد عليهــا .هاهــي ذا تصــرح قائلــة؛
(تخبرنــي الكتابــة بهــدوء أنهــا تشــبهني،
فبالرغــم مــن رغبتهــا فــي احلضــور
إال أنهــا تريــد ذلــك علــى طريقتهــا،
وبشــرطها التأكــد مــن رغبتــي املســتمرة
واألبديــة).
التجربــة هنــا ال تقــوم علــى
البحــث عــن الشــبيه  ،بــل
التأصيــل .ليســت تصــورات
إمنــا هــي تعبيــر عــن الوجــود
اجلوهــري و املؤثــر .و ليــس
احلضــور الــذي ال يزيــد فــي
تأثيــره الصميــم و احلقيقــي
عــن الــدور الــذي يضطلــع
بــه املــادي مــن موجــودات
وأشــياء .املســألة ال تقــوم
علــى أن تكــون ( كاتبــا
مكرســا) أو صاحــب
مقــال أســبوعي أو
يومــي .العابــر و
املؤقــت أمــره

ســهل جــدا ،لكــن الراســخ و املؤثــر هــو
بيــت القصيــد .حــن نكتــب علينــا أن
نكــون مؤثريــن ،ســاعني للحبــث بــكل مــا
أوتينــا للوثــوق املطلــق بــــ ( الدميومــة) ،
مــن خــال الســعي العميــق نحــو أســكناه
ماهــو حقيقــي فــي الــذات واملوضــوع.
الكتابــة نســغ حيــاة ،وصــدق دون تكلف،
الكتابــة ال قيمــة لهــا إن كانــت مجــرد
ممارســة تــودي بصاحبهــا نحــو التلقــن
و التكــرار و التقليــد و االجتــرار.
هــذه ليســت كتابــة بــل محــض افتــراء
و تزويــر و حتليــق الطائــل منــه .إنهــا
االنفتــاح و االنطــاق و التواصــل اجلـ ّم
الفريــد مــع الواقــع مــن خــال االســتناد
إلــى الرؤيــة املتفــردة .ال كتابــة مــن أجــل
الكتابــة ،بــل الكتابــة مــن أجــل التأثيــر
والتغييــر و االطــراد فــي التنميــة و
التعبيــر عــن الواقــع ورصــد املتغيــرات
 ،و الســعي نحــو التســامي و التعاضــد
وبنــاء اإلنســان بوصفــه
القيمــة العليــا فــي
هــذا الوجــود.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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الحلول محل الغير
خوسيه ماريا ميرينو
ذلــك الصبــاح ،ملّــا كان ألبيرتــو علــى وشــك أن يواصــل تنكيــس رأســه الصغيــرة
ـس أن هنــاك
علــى عادتــه ك ّل صبــاح ،وبينمــا نهضــت زوجتــه لتع ـ ّد اإلفطــار ،أحـ َّ
مــن كان يربــت بعذوبــة علــى كاهلــه.
"روزا ،أ ّيتهــا الط ّيبــة فــي األعلــى" .كان ينطــق اســم روزا مرتبــكاً كمــا لــو كان
ذلــك مــن تأثيــر احللــم .نهــض ألبيرتــو بحركــة فيهــا شــيء مــن الرعونــة ،ثــم
مضــى إلــى احلمــام ،ليجــد نفســه فــي املــرآة وقــد حتـ ّول إلــى روزا فــي مالمحهــا
اخلارجيــة ،وإن لــم يكــن فــي أفكارهــا ،وال فــي إدراك هو ّيتــه
احلقيقيــة.
منــذ تلــك اللحظــة ،جعلــه ذهولــه يواصــل ،وكأنــه إنســان
تختــص بــه روزا :إعــداد ركــوة القهــوة
آلــي ،الروتــن الــذي
ّ
والعصائــر وتســخني احلليــب ،وإشــعال محمصــة اخلبــز،
يشــجع األطفــال علــى االســتيقاظ مــن النــوم،
بينمــا كان
ّ
ويقودهــم إلــى احلمــام ،ويغســل لـــ راؤوليتــو بعــد أن قضــى
حاجتــه ،ويراقــب خابييــر وآنــا لكــي يغســا فميهمــا ،ثــم
ميضــي يُلبــس الثالثــة مالبســهم.
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عندمــا كان األطفــال علــى وشــك
االنتهــاء مــن وجبــة اإلفطــار ،دخلــت
روزا إلــى املطبــخ ،كمــا لــو أنهــا لــم
تنتبــه إلــى ذلــك التح ـ ّول املهــول الــذي
قــام بتبديــل شــكليهما اخلارجيــن.
بعــد ذلــك ،وبينمــا كان
هــو ينهــي إعــداد األطفــال
وتهيــيء محافظهــم مــن
أجــل املدرســة ،ج ّهــزت
روزا نفســها ،حملــت
احملفظــة التــي يأخذهــا
ألبيرتــو معــه كل يــوم إلــى
احملكمــة وو ّدعــت بقبلــة،
حتــى الليــل ،إذ قالــت أنهــا

فــي ذلــك اليــوم لديهــا وجبــة غــذاء مــع
الزمــاء.
وأيضــا كمــا فــي املنــام ،ولكــن وهــو
يتحســس انصــرام الســاعات ،أخــذ
ّ
األطفــال إلــى مدارســهم ،ومضــى
للتســ ُّوق ،وهــو يســحب تلــك العربــة
التــي يتزايــد ثقلهــا تدريجيــاً ،والتــي
ســاعده احلــارس علــى حملهــا فــي
غســالة
املصعــد ،شــغَّل ّ
وغســالة
املالبــس
رتّــب
الصحــون،
األســ ّرة ،ولــم يغســل
األرض تقريبــاً ،ألن
ذلــك الشــيء تختــص
بــه اخلادمــة التــي تأتــي

فــي اليــوم التالــي .ولكنــه كان مــا يــزال
ينبغــي عليــه أن يكــوي املالبــس لفتــرة
مــن الوقــت ،علــى عجــل ،إذ كان يجــب
عليــه أن يذهــب إلــى البنــك وإلــى
مكتــب البريــد قبــل أن يُغلقــا أبوابهمــا.
بعــد تنــاول الغــداء ،مضــى راكضــاً
ألجــل األطفــال ،ألنــه كان عليــه أن
يأخــذ األكبــر إلــى املســبح ،والطفلــة
إلــى الرقــص .اســتقبلهم فــي الوقــت
احملــدد ،وملــا أتــوا إلــى البيــت ،نــزع
ّ
وحممهــم وأعــد
عنهــم مالبســهم
َّ
العشــاء.
خابييــر لــم يفهــم بعــض األشــياء فــي
املدرســة ،اضطــر أن يشــرحها لــه.

أنيتــا كان لديهــا بعــض ا ُ
حل ّمــى ،ولكــن
لــم تكــن مرتفعــة ّجــداً .فــي الليــل ،ملــا
أتــت روزا ،أخبرتــه أنهــم فــي احملكمــة
لــم يوافقــوا علــى طلــب التقاعــد بســبب
العجــز اجلســدي ،لعاملــة تنظيــف.
كانــت لديهــا ثقــة كبيــرة فيمــا كانــت
تقولــه ،وكانــت تؤ ّكــد مــراراً وتكــراراً:
"ال ميكــن أن أتق ّبــل أن األعمــال
املنزليــة تتطلّــب الكثيــر مــن اجلهــد".
لــم يُجــب ألبيرتــو بشــيء .ولكنــه بعــد
أن اضطجــع فــي الفــراش ،اســتغرق
وقت ـاً طوي ـ ً
ا قبــل اخللــود إلــى النــوم،
وهــو فــي قلــق مــن أن االســتيقاظ لــن
يُعيــد األمــور إلــى مكانهــا.

خوسيه ماريا ميرينو
كاتــب اســباني معاصــر مولــود عــام  .1941وكان بــدأ شــاعراً ،لكــن روايتــه «قصــة آنــدرِ س تشــوث» التــي نشــرها عــام 1976كرســته كروائــي علــى
حســاب الشــاعر .ومتيــز بصــورة خاصــة مبســاهمته البــارزة فــي تطويــر فــن القصــة القصيــرة االســبانية خــال العقــود املاضيــة وقــد امتــد نشــاطه
الثقافــي الــى مجــاالت متعــددة كالنقــد االدبــي والدراســات واملقــاالت الصحفيــة .كتــب ميرينــو العديــد مــن املؤلفــات ،منهــا :ا َ
حللّــة الذهبيــة ،قصــص
الســر ،املســافر الضائــع ،ذهــب األحــام ،أرض الزمــن املفقــود ،دمــوع الشــمس .نــال جائــزة النقــد الوطنية()1985عــن روايتــه التــي نقــدم
مملكــة ّ
عرضهــا هنــا كمــا حصــل علــى اجلائــزة الوطنيــة لــآداب ,ومنــح جائــزة ميغيــل ديلبــس عــن روايتــه رؤى لوكريثيــا التــي صــدرت ســابقا عــن دار املــدى.
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األزهار

رسول المحبة
ولغة القلوب
خلف أحمد محمود أبوزيد
ســادت ثقافــة الــورود لــدى ّ
الشــعوب مــن قــدمي الزمــان ،فقــد
زُرعــت فــي حدائــق امللــوك واألباطــرة فــي احلضــارات القدميــة،
منــذ مــا يزيــد عــن  5000عــام ،ووجــدت نقــوش ســومرية فــي
منطقــة الفــرات تشــير للــورود ،تعــود إلــى عــام  2860قبــل امليــاد،
كمــا نالــت مكانــة كبيــرة فــي الثقافــة الصينيــة القدميــة ،فقــد ورد فــي
حكمهــم "أن الصينــي لــو ملــك رغيفــن ،اكتفــى بواحــد ،وبــاع اآلخــر القتنــاء
وردة" وعنــد قدمــاء املصريــن وجــدت آثــا ًرا للــورود فــي مقابرهــم ،حيــث
اســتخدموها فــي طقــوس الدفــن ،وفــي أقطــار عــدة يتبــادل النــاس باقــات
الــورد األحمــر ،احتفــاالً بعيــد القديــس " فالنتايــن" عيــد ا ُ
ـب ،الــذي يعــود
حلـ ّ
تاريخــه للقــرن اخلامــس امليــادي ،أمــا فــي كاتالونيــا اإلســبانية ،جــرت
أن هنــاك اعتقــاد
العــادة علــى تبــادل الــورد األحمــر الداكــن كهدايــا ،كمــا ّ
أن لألزهــار قــوة ســحر ّية ،لذلــك
لــدى الســكان األصليــن فــي املكســيك ،فــي ّ
اســتخدموها فــي األغــراض الطب ّيــة والطقــوس الدينيــة،
وفــي الهنــد ودول جنــوب شــرق آســيا تســتعمل بكثــرة فــي
املراســم واملناســبات ،بســبب لونهــا البرتقالــي ،فهــو
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اللــون املفضــل فــي هــذه املناطــق،
ولــم يقتصــر حضــور األزهــار عامليــاً،
عنــد التعبيــر عــن اجلمــال وا ُ
ــب
حل ّ
والفــرح ،بــل كانــت حاضــرة حتــى
فــي احلــروب ،حيــث دامــت احلــرب
األهليــة املســماة " حــرب الوردتــن "
مــا يقــارب لثالثــة عقــود ،بــن عائلتــي
" النكاســترويورك" فــي إجنلتــرا،
إبــان القــرن اخلامــس عشــر ،واتخــذ
أحــد أطــراف النــزاع الــوردة البيضــاء
شــعا ًرا لــه ،بينمــا اتخــذ الطــرف
اآلخــر وردة حمــراء ،وعندمــا انتصــر
امللــك تيــودور ،اســتنبط صنفـاً جديــداً
مــن الــورد ،أطلــق عليــه وردة إجنلتــرا،
وقــد بلــغ الهيــام بالــورود ،مــا نقــل

عــن الفيلســوفة إمياغولدمــان قولهــا
أفضـ ُل ور ًدا علــى طاولتــي أكثــر مــن
" ّ
جواهــر تطــوق عنقــي".
األزهــار فــي ثقافــة العربــي:ـ
عــ ّد العــرب الــورد ســلطان الزهــور
ونصبــوه ملــكاً عليهــا ،وتغنّــى
شــعراؤهم بجمالــه ،واكتشــف
أطباؤهــم أســراره العالجيــة ،ونقلــوا
زراعتــه إلــى املناطــق التــي وصلــوا
إليهــا ،وكانــت احلدائــق امللكيــة مــن
بغــداد ،إلــى قرطبــة تتزيــن بألــوان
الــورود ،ومــن قلــب العالــم العربــي،
انتقلــت الــوردة الدمشــقية ،إلــى
أصقــاع بعيــدة مــن العالــم ،أالســكا
وســيبيريا وإلــى أفريقيــا الشــمالية
والهنــد ،كمــا أكــرم العــرب زهــرة
اجلــوري ،وحملوهــا معهــم إلــى
األندلــس ،والعطــور املســتخرجة
منهــا تســمى " مــاء الــورد" هــي عنــد
العربــي أفضــل الروائــح والت ّ
ّعطــر بهــا
فضــل فــي األعيــاد واملناســبات،
ُم َّ
وال تــزال جــدران الكعبــة املشــرفة
تغســل مبــاء الــورد ومــاء زمــزم ،كمــا
أن لزهــرة الريحــان مكانــة كبيــرة فــي
اجلزيــرة العربيــة ،حيــث تســتعمل
فــي األعيــاد واألفــراح ومناســبات
الــزواج ،ويذكــر املؤرخــون أن العــرب
هــم أول مــن اســتخدم تيجــان األزهــار
الســتخراج مائهــا منــذ  1300عــام،
كمــا لــم يســتعملوا تــاج األزهــار كعطــر
فقــط ،بــل اســتعملوه كــدواء أيضــاً،
ولعــل أبــرز مــا تناولتــه الروايــات
التاريخيــة ،مــا قالــه وفعلــه اخلليفــة
املتــوكل ،عاشــر اخللفــاء العباســيني،
" أنــا ملــك الســاطني والــورد ملــك
الرياحــن ،فــكل أولــى بصاحبــه"

فح ّرمــه علــى اجلميــع ،فــا يــرى
إال فــي مجلســه ،فــكان فــي موســمه
يلبــس الثيــاب املــوردة ،ويفتــرش
الفــرش املــوردة ،وكان يأمــر بنثــر
الــورد مثــل الدراهــم عنــد االحتفــال،
وهــي عــادات توارثهــا العــرب إلــى
اليــوم ،فنراهــم يســتقبلون العروســن
فــي حفــل الزفــاف ،بنثــر الــورد،
كمــا ارتبطــت العديــد مــن املــدن
العربيــة فــي تســمياتها بأنــواع معينــة
مــن األزهــار ،فعلــى ســبيل املثــال،
تلقــب تونــس ببلــد الياســمني ،حتــى
أن ثورتهــا ســميت بثــورة الياســمني،
أمــا مصــر فقــد عرفــت بالــورد
البلــدي واللوتــس رمــز الفراعنــة ،أمــا
العراقيــون فاقتــرن ذكرهــم بالــورد
اجلــوري وأزهــار السوســن.
لغــة الزهور:ـ
اســتخدمت الزهــور
التخاطــب
فــي
والتواصــل ،كرســائل
خاصــة بــن احملبــن
وامللــوك والشــعراء،
فقــد أظهــرت اآلثــار
القدميــة ،بــأن
ا لقد مــا ء
تد ا و لــو ا

ّ
عد العرب الورد
سلطان الزهور
ً
ونصبوه ملكا عليها،
ّ
وتغن شعراؤهم
بجماله ،واكتشف
أطباؤهم أسراره
العالجية

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

61

ثقافة

الرمــوز واإلميــاءات ،التــي متثلهــا
الزهــور بأنواعهــا وألوانهــا وســيلة
للتواصــل ،ويرجــع تاريــخ إميــاءات
ومعانــي الزهــور ،إلــى فجــر حضــارة
بــاد الرافديــن ،حيــث عثــر علــى قبــر
ألمــراه يعــود إلــى  60ألــف ســنة ،وفيــه
أكاليــل زهــور ،وفــي زمــن الفراعنــة،
كانــت تســتخدم فــي املواكــب وتنقــش
علــى جــدران املعابــد ،كمــا توارثــت
إميــاءات ومعانــي الزهــور فــي
احلضــارات اإلغريقيــة والرومانيــة
واإلســامية ،وفــي القــرن الســابع
عشــر امليــادي ،حتولــت رمــوز
الزهــور ومعانيهــا ،لتأخــذ لغــة محــددة
واضحــة املعالــم ،عرفــت بلغــة الزهــور
أو " فلوبجرافــي" حيــث شــهدت أول
كتابــات لهــا فــي القســطنطينية،
علــى يــد الليــدي " مــاري وارلتــري
مونتاجــور" ،التــي كانــت برفقــة
زوجهــا فــي تركيــا ،فأدهشــها منظــر
وجمــال الزهــور ،وهــذه الســيدة كانــت
علــى عالقــة غراميــة بصديــق لهــا فــي
إجنلتــرا ،فأرســلت لــه رســائل كثيــرة،
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محورهــا الــورد والزهــور،
وقــد كشــفت هــذه
املراســات بعــد
وفاتهــا ،وألول مــرة
أطلعــت أوروبــا علــى لغــة،
لــم تكــن معروفــة إال وهــي
لغــة الــورود ،حيــث حملــت
الرســائل وترجمــت مــن خاللهــا معاني
النباتــات والزهــور ،وأن هــذه الســيدة
أول مــن أطلــق أن الزهــور ميكــن أن
حتمــل رســائل احلــب ،كمــا ميكنهــا
أيضــاً أن حتمــل رســائل خاصــة
بالعقــاب واللــوم والغضــب ،وبعــد
مضــي أكثــر مــن مئــة عــام ،قامــت
الســيدة" شــارلوت دي ال تــور" بوضــع
أول معجــم للغــة الزهــور فــي باريــس
باللغــة الفرنســية ،حمــل اســم لغــة
األزهــار ،وانتشــر هــذا املعجــم ســريعاً
بــن عامــة النــاس ،وفــي عــام 1879م
قامــت ســيدة تدعــي ""Corruthers
بوضــع كتــاب فــي لغــة الزهــور أصبــح
مرجع ـاً أساســياً لرمــوز ولغــة الزهــور
فــي إجنلتــرا والواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،حيــث ح ّفــز هــذا الكتــاب
صناعــة النشــر خصوص ـاً فــي فرنســا
وإجنلتــرا وأمريــكا وبلجيــكا وأملانيــا
ودول أوروبيــة أخــرى إلــى إصــدار
مئــات الطبعــات مــن كتــب لغــة
الزهــور.
دالالت ومعانــي:ـ
متيــزت الزهــور بلغــة تعبيريــة خاصــة،

قــد ال تســتطيع لغــة الــكالم أن تصــل
إلــى مكنوناتهــا فــي النفــس البشــرية،
فقــد حملــت معانــي ســامية مــن
التعبيــر ،عبــر إيحاءاتهــا فــي قامــوس
العواطــف واألحاســيس ،مــن خــال
الــدالالت التــي تبعثهــا لإلنســان فــي
كل أمــور احليــاة ومناســباتها ،وتعددت
برمزيتهــا فــي الثقافــة العامليــة ،ممــا
جعلهــا تكتســب أهميتهــا وقيمهــا
الرمزيــة فــي األعيــاد واملناســبات
االجتماعيــة ،كوســيلة هامــة مــن
وســائل الترابــط االجتماعــي ،مثــل
الــزواج واخلطبــة ،وذكــرى امليــاد
والتعبيــر عــن فقــد عزيــز ،وحــب
صديــق أو عيــادة مريــض ،أو صلــة
رحــم ،وهــذا يــدل علــى مــدى حضــور
لغــة الزهــور بقــوة فــي محيــط احليــاة
اليوميــة لإلنســان ،حيــث أن لــكل
لــون لغتــه ولــكل مناســبة زهورهــا،
حتــى أصبحــت وســيلة اتصــال
مشــفّرة ،حملــت دالالت رمزيــة فــي
التواصــل اإلنســاني ،فحــن يعبــر
الــورد األحمــر ،عــن ا ّ
جلمــال وا ُ
ـب
حلـ ّ
امللتهــب ،يعبــر الــورد األصفــر عــن
الرغبــة فــي إبــاغ الطــرف اآلخــر
بإبقــاء العالقــة فــي إطــار الصداقــة،
كمــا يعبــر أحيانــا عــن ا ُ
ـب العــذري
حلـ ّ
للتعبيــر عــن ا ُ
ـب األبــدي ،واألبيــض
حلـ ّ
يعبــر عــن النقــاء والبــراءة والصفــاء،
والزرقــاء عــن الوفــاء والشــفافية
والهــدوء ،والبنفســج عــن التواضــع،

أمــا نــوع وردة مثــل "
الداليــا" فيرمــز لالعتــراف
باجلميــل ،والسوســن حتمــل
معانــي التفانــي مــن أجل اآلخر،
أمــا اللــون الــوردي فهــو دالاللــة علــى
احلــس،
اإلعجــاب ،ويعكــس رهافــة
ّ
والتهذيــب ،وأنســب هديــة يق ّدمهــا
الوالــد البنــه الشــاب براعــم الــورد
األبيــض ،وعنــد االحتفــال بذكــرى
الــزواج بــأن الــورد البنفســجي هــو
املفضــل ،ولعــدد الــورود واألزهــار
أيضــاً نصيــب فــي حمــل املعنــى،
فمثــ ً
ا أن ترســل آلخــر وردة واحــدة
كأنــك تقــول لــه أنــت الوحيــد فــي
عاملــي ،وتقــدمي ســت وردات حمــراء
هــو تعبيــر عــن العشــق ،وهكــذا فــإن
للزهــور لغــة ودالالت ومعانــي فــي
التعبيــر عــن املشــاعر ،وفــي هــذا
تقــول الشــاعرة اإلجنليزيــة " دوروثــي
باركــر" وردة واحــدة ،لــم يرســل لــي
إال وردة واحــدة ،منــذ التقينــا  ،لكنــه
اختــار حبــه بــذوق رهيــف ،عميقــة
العاطفــة  ،نقيــة فواحــة النــدى،
مخضلــة ،وردة مثاليــة واحــدة ".
لغــة الزهــور فــي األدب والفــن:ـ
جعــل العديــد مــن األدبــاء
العامليــن للزهــور
لغــة

اســتخدموها فــي كتاباتهــم
واملســرحية،
الروائيــة
أمثــال األديــب الكبيــر وليــم
شكســبير ،وجــن أوســن،
برونــت
وإمييلــي
وتشــارلوت
وغيرهــم ،فقــد اســتخدم شكســبير
كلمــة "زهــرة" أكثــر مــن مئــة مــرة فــي
مســرحياته وســونتاته ،وذكــر وشــرح
فــي هاملــت وأفيليــا املعانــي الرمزيــة
لــكل مــن زهــور الثالــوث وروزمــاري،
ّ
والشــ ّمر وزهــرة احلــوض ،وزهــرة
الربيــع ،وزهــرة البنفســج ،وفــي
مســرحية حكايــة الشــتاء متنــت
األميــرة بيرديتــا ،أن متتلــك زهــرة
البنفســج والنرجــس والربيــع لتصنــع
باقــات لصديقاتهــا ،كمــا نشــرت
األدبيــة " فينيــا ديفيتيــوف" روايــة
حصلــت علــى أفضــل املبيعــات فــي
نيويــورك تاميــز ،وهــذه الروايــة تركــز

علــى لغــة الزهــور ،إضافــة إلــى معجــم
زهورهــا ،وفــي أدبنــا العربــي كتــب
العديــد مــن األدبــاء فــي نتاجاتهــم
تضمينــاً وصفيــاً أو دالليــاً للزهــور و
حتدثــوا عــن لغتهــا و متاهــي الــورود
و املــزاج العــام و اخلــاص فــي النظــر
إ ليهــا .
وفــي الفــن التشــكيلي اســتخدمت
لغــة الزهــور ،لــدى جماعــة الفكتــور،
وهــي مجموعــة مــن الرســامني
والشــعراء ظهــروا فــي القــرن التاســع
عشــر ،حيــث احتلــت الزهــور ذات
الرمــوز مكانــة بــارزة فــي العديــد
مــن لوحاتهــم الفنيــة ،كمــا اســتخدم
الفنــان التشــكيلي " جــون إيفــرت
ميليــاس" مؤســس إخــوان مــا قبــل
الرافليــت زيتــاً ليصنــع نقطــاً مملــوءة
بالعناصــر الطبيعيــة غنيــة بلغــة
الزهــور ،وكذلــك الفنــان اإلجنليــزي
جــون سنقرســارجيت ،الــذي كان
يســتخدم فــي أغلــب األحيــان رمــوزاً
ذات أشــكال الزهــور.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ثقافة

االضطرابات
النفسية
حقيقتها
في الواقع
ترجمة  :عثمان لمومني
لطاملــا ش ـ ّكلت االضطرابــات النّفس ـ ّية موضوعــا مثيــرا للجــدل فــي تاريــخ العلــوم
حتــى ضمــن املجــال ّ
الطبــي و ال زال ،فــي بحــث دائــم عــن تعريــف دقيــق متفــق
عليــه .و هــو أمــر ليــس بالغريــب نظــرا ملــا عليــه املوضــوع مــن تعقيــد بالــغ.
أتــى تعريــف االضطــراب النفســي فــي اإلصــدار اخلامــس و األخيــر مــن الدليــل
التّشــخيصي و اإلحصائــي لالضطرابــات النفســية الصــادر عــن الرابطة األمريكية
ـب النفســي كالتالــي " :هــو كل حالــة يت ـ ّم تشــخيصها إكلينيكيــا باضطرابــات
للطـ ّ
ّ
علــى املســتوى املعرفــي للفــرد و مــدى حتكمــه مبشــاعره ،أو بســلوك ينــ ّم عــن
اختــال وظيفــي فــي العمليــات احليويــة أو النفســية مرتبــط بالوظائــف العقليــة.
ترتبــط هــذه االضطرابــات فــي الغالــب بعــدم القــدرة علــى القيــام ببعــض األنشــطة
االجتماعيــة ،املهنيــة وغيرهــا كمــا يجــب ،أو قــد يكــون ذلــك مصحوبــا بتوتــر
شــديد ،واليُصنًــف كاضطــراب نفســي ك ّل ر ّد فعــل متوقــع أو مقبــول اجتماعيــا
جتــاه مح ّفــز شــيء معــن ،كفقــدان شــخص عزيــز علــى ســبيل املثــال".
علــى ال ّرغــم مــن بعــض االنتقــادات التــي طالــت املوضــوع العــام املاضــي ،باعتبــار
ّ
للشــك لــدى
االضطرابــات النفســية مجــرد "خرافــة" ،إال أنــه ال يوجــد مجــال
أن َّ
كل األمــراض النفســية شــيء واقــع ،وســبب رئيســي خلــف
املختصــن اليــوم ّ
أن الصعوبــة تكمــن فــي تشــخيص
إعاقــة حقيقيــة لنشــاط الفــرد االعتيــادي .بيــد ّ
هــذه األمــراض ،بتواجــد العديــد مــن املشــاكل النفســية علــى احلــدود بــن مــا قــد
يُص َّنــف كطبيعــي أو كغيــر طبيعــي .فعلــى ســبيل املثــال ،ميكــن للشــعور بالضيــق
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النفســي أن يكــون رد فعــل طبيعيــا
وفــي نفــس الوقــت جتــاه التوتــر.
ولنكــون واقعيــن ،فقــد ميكــن أال يكــون
هــذا الشــعور طفيفــا وعابــرا ،باعتبــار
األهميــة البالغــة للصحــة النفســية ،لكن
ذلــك ال يدعونــا ملــوازاة هــذا الضيــق
النفســي و التوتــر النفســي باألمــراض
ملحــة
النفســية ،و ربطــه بحاجــة
ّ
للخضــوع لتشــخيص و عــاج طبــي.
تُعـ ّد محاولــة بعضهــم لتقســيم الظواهــر
النفســية و الســلوكية إلــى تصانيــف
متفرقــة علــى أســاس أنهــا تتواجــد
داخــل "صناديــق" كل منهــا علــى حــدة
يفســر وجــود نــوع مــن
الشــيء الــذي ّاملبالغــة فــي تشــخيص بعــض احلــاالت-
وميثــل جــزءا كبيــرا مــن املشــكل ،كمــا
يعتــرف بذلــك الدليــل التشــخيصي و
اإلحصائــي لالضطرابــات النفســية
 .DSM-5الشــيء الــذي ال يدعــو
لالســتغراب فــي حــن احلصــول علــى
أكثــر مــن تشــخيص لنفــس احلالــة ،كــون
مختلــف هــذه التصانيــف تتداخــل فيمــا
بينهــا.
فهــذه االضطرابــات فــي الواقــع تشـ ّكل
إلــى حــد مــا أحــد أبعــاد الطبيعــة،
مبعنــى أنهــا تتواجــد تقريبــا بشــكل
مســتمر إلــى جانــب الوضــع الطبيعــي،
ـإن التركيــز أثنــاء اجللســات
وبالتالــي ،فـ ّ
ـب علــى األســئلة
النفســية يجــب أن ينصـ ّ
التــي تبحــث عــن قيــاس الدرجــة ،أو
املســتوى أو املــدى ،بــدل تلــك التــي
ال حتتمــل ســوى اإلجابــة بنعــم أو ال،
لتحديــد مــا إذا كان الشــخص مصابــا
أو ال باضطــراب نفســي.
ميكــن تشــبيه املوضــوع إ ًذا بشــكل

"اجلــرس" حيــث هنــاك العديــد
مــن اخلطــوط املنحنيــة التــي ميكــن
ســلوكها للوصــول حلامــل اجلــرس،
وينطبــق ذلــك علــى كل صفــة أو نزعــة
إنســانية ،و بالتالــي فــإن ُجــ ّل أفــراد
الســاكنة يتواجــدون فــي منتصــف
هــذا االنحنــاء -أي فــي املســتوى
املعتــدل للصحــة النفســية .أمــا احلــ ّد
الفاصــل للتشــخيص باضطــراب
نفســي فيتــ ّم تعريفــه عــادة ب "ضيــق
نفســي إكلينيكــي شــديد وضعــف علــى
مســتوى تأديــة األنشــطة االجتماعيــة أو
املهنيــة أو (األكادمييــة) ،أو غيرهــا مــن
األنشــطة املهمــة".
آلــن فرانســيس ،رئيــس فريــق عمــل
الرابطــة األمريكيــة للطب النفســي ،كان
أحــد األشــخاص الذيــن قدمــوا انتقــادا
كبيــرا بعــد نشــر اإلصــدار اخلامــس
للدليــل التشــخيصي و اإلحصائــي
لالضطرابــات النفســية  DSM-5ســنة
 ،2013و هــو الــذي كان قــد أشــرف
علــى اإلصــدار الســابق الــذي نشــر
عــام  .1994حيــث أعــرب عــن قلقــه
بخصــوص حــدوث نــوع مــن "التضخــم"
علــى مســتوى التشــخيص النفســي،
بعــد فقــدان مجموعــة مــن خصائصــه،
و إضافــة تصنيفــات جديــدة لــم يتــم
اختبارهــا بالشــكل املطلــوب.
كمــا أعــرب فرانســيس عــن انتقــاده
الشــديد لكيفيــة قيــام نظــام التشــخيص
النفســي اجلديــد بفتــح املجــال أمــام
تعريــف مجموعــة مــن احلــاالت التــي لم
تكــن ســابقا تُص ّنــف ســوى كمســتويات
أعلــى مــن املشــاكل اليوميــة كاالكتئــاب
الطفيــف ،القلــق االجتماعــي ،بعــض
الفوبيــات البســيطة ،اضرابــات النــوم ،و

لعبت وسائل
اإلعالم دورا محوريا
في التأثير على
عالقة الناس
باالضطرابات
النفسية

التركيز أثن�اء
الجلسات النفسية
ّ
يجب أن ينصب على
األسئلة اليت تبحث
عن قياس الدرجة
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املشــاكل اجلنســية .كمــا ذهــب ليح ـ ّذر
مــن خطــورة وجــود نــوع مــن االســتغالل
للدفــع بهــذا التّشــخيص النّفســي الــذي
يضمــن عــددا أكبــر مــن "املرضــى"
بواســطة شــركات العقــارات واألدويــة،
مشــيرا إلــى االرتفاعــات امللحوظــة
فــي عــدد احلــاالت املشــخّ صة بقصــور
االنتبــاه واإلفــراط احلركــي (،)ADHD
ّوحــد،
اضطــراب ثنائــي القطــب ،الت ّ
كأمثلــة علــى ذلــك.
ملــاذا قــد يرغــب بعــض األشــخاص بــأن
أن لديهــم اضطرا ًبــا
يتــ ّم تشــخيصهم ّ
نفس ـ ًّيا؟
لعبــت وســائل اإلعــام و االنترنــت دورا
محوريــا فــي التأثيــر علــى عالقة الناس
باالضطرابــات النفســية .ال ســيما قيــام
مجموعــة مــن املشــاهير مبشــاركة
مشــاكلهم العقليــة مــع اجلمهــور ،فتأثير
الشــهرة ،تأثيــر األقــران عبــر مواقــع
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التواصــل االجتماعــي ،أمــر
أشــبه ب"عــدوى
ا جتما عيــة "
أ د ت
حلــد و ث
حتــول مــن
شــعور بالعــار
إثــر
واخلــزي
التشــخيص باضطرابــات
نفســية ،إلــى انفتــاح و تق ّبــل،
بــل إن األمــر وصــل –خاصــة
فــي صفــوف املراهقــن -إلــى
رغبــة كبيــرة فــي أن يكونــوا
مصابــن باضطــراب نفســي.
باإلضافــة إلــى التّشــديد علــى أهميــة
الصحــة النّفســ ّية داخــل
تدريــس
ّ
املــدارس ،الــذي ميكــن اعتبــاره عامــا
مهمــا كذلــك.
فــي الواقــع ميكــن اعتبــار نزعــة
الشــباب واملراهقــن إلــى احلديــث
بشــكل أكثــر تفتحــا حــول املشــاكل
النفســية ،إســداء النصائــح ،واســتخدام
معجــم أكثــر تخصصــا ،نوعــا مــن
التطــور اإليجابــي .إال أن ذلــك أدى
إلــى مبالغــات كأن يعمــد شــباب اليــوم
لتعويــض مصطلحــات "التوتــر"" ،القلــق
النفســي" ،و "مشــاكل الصحة النفســية"
مبفــردات االضطرابــات النفســية.
يحكــي الدكتــور رالــف لويــس عــن
إحــدى املراهقــات التــي لــم تظهــر
أيــة مواصفــات تنطبــق علــى اإلصابــة
باضطــراب نفســي مــن أي نــوع ،إذ
قامــت بنســج أســبابها اخلاصــة مــن
أجــل زيــارة طبيــب نفســي بعدمــا
صرحــت بشــكل واضــح " :أو ُّد أن
أخضــع لتشــخيص فعلــي لكــي أتأ ّكــد

مــن وجــود شــيء مــا بالفعــل ،و أننــي
ال أقــوم بتزييــف األمــر ،حتــى يكــون
ـدي ســبب مقنــع فــي شــعوري الســيء
لـ ّ
أحيانــا".
للطب النّفسي :
تصورات الواقعية
ّ
يوجــد هنــاك اعتقــاد شــائع بــأن الطــب
النفســي هــو احلــل املثالــي لــكل املشــاكل
اإلنســانية ،اعتقــاد يبنــي مجموعــة
مــن التوقعــات بــأن كل املشــاكل قابلــة
لتجاوزهــا و حلّهــا ،و بالتالــي القيــام
بتصغيــر و تبســيط بعــض املشــاكل
املعقــدة فــي واقعهــا .و ميكــن لهــذه
النظــرة التفاؤليــة البعيــدة عــن الواقــع
املتمثلــة عــن الطــب النفســي و العــاج
النفســي أن تكــون بحــد ذاتهــا ســببا فــي
حتســر فــي
حــدوث خيبــة أمــل و توتــر و ّ
حــن فشــل هــذا العــاج ،مؤديــة بذلــك
حلالــة متدهــورة عنوانهــا فقــدان األمل.
لرمبــا لتطــور الطــب النفســي ،و تع ـ ّدد
أدواره اليــوم ،و قيامــه بتشــخيص
العديــد مــن احلــاالت النفســية البشــرية
يــد فــي ذلــك ،لكــن املســؤولية تقــع
بشــكل مــواز كذلــك علــى العامــة علــى
نشــر و تبنــي هــذا املعتقــد ،والرفــع مــن
ســقف التوقعــات بخصــوص معجــزات
ّ
ــب احلديــث.
الط ّ
يــرى الدكتــور لويــس بــأن وظيفــة
األطبــاء النفســي ترتكــز علــى تقــدمي
كل مــا ميكــن فعلــه للنــزالء ،ســواء تعلــق
األمــر بأولئــك الذيــن يأتــون للبحــث
عــن العــاج النفســي ،أو فقــط مــن
أجــل استشــارة طبيــة حــول مشــاكل
تختلــف ح ّدتهــا ،أو مــن أجــل احلصــول
علــى أدويــة فــي احلــاالت املتقدمــة.
حيــث يتــ ّم التّعامــل بشــكل عــادي مــع
املشــاكل غيــر احملـ ّددة ،والصفــات التــي

ال حتيــد عــن كونهــا جــزءا مــن شــخصية
الفــرد ،علــى أنهــا ال تســتدعي عالجــات
خاصــة .و علــى اجلانــب املقابــل ،حتتــاج
االضطرابــات املتق ّدمــة كالقلــق املرضي
الــذي يعــرف حرفيــا مصطلــح "املــرض
النفســي" ،إلــى عالجــات متق ّدمــة و
خاصــة ،فــي ظ ـ ّل صعوبــة التّعامــل مــع
هــذه احلــاالت ،التــي قــد يكــون بعضهــا
غيــر قابــل للعــاج.
و بالتّالــي فقــد ال يكــون للطبيــب
النّفســي مــا يق ّدمــه فــي بعــض األحيــان
ســوى التّعاطــف اخلالــص مــن القلــب،
و مشــاركة بعــض األفــكار ووجهــات
أن هــذا أمــر محبــط
النظــر" .أن أقــول ّ
لهــو تصريــح غيــر مصــرح بــه "يقــول
لويــس .و يضيــف كذلــك" :هنــاك
أوقــات نشــعر مــن خاللهــا كأطبــاء
نفســيني بالعجــز متامــا كمــا يشــعر
املريــض ،أمــام حت ّديــات و مشــاكل ج ـ ّد
أن هنــاك العديــد مــن
مع ّقــدة .احلقيقــة ّ
مشــاكل احليــاة التــي ال تكتفــي بإجابات
و حلــول بســيطة".
نتائج مرضية غير متوقّ عة:
علــى ال ّرغــم مــن ذلــك ،و باســتحضار
مجموعــة مــن احلــاالت غيــر القابلــة
للعــاج النّفســي حيــث يتــ ّم احلصــول
علــى نتائــج إيجابيــة غيــر متو ّقعــة،
يظهــر هنــاك جانــب مشــرق باعــث
علــى األمــل .ففــي بعــض األحيــان ،وبعد
جلســات و محــاوالت طويلــة لدرجــة
الوصــول ملرحلــة اليــأس ،ينجــح العــاج
املوالــي بشــكل دراماتيكــي ! و أحيانــا
أخــرى ،يقــع هنــاك تغ ّيــر جــذري فــي
األحــداث بعيــدا عــن العــاج الرســمي.
بعــض األشــخاص الذيــن لــم تقـ ّدم لهــم
مســاعدات مــن أخصائيــن نفســيني

منــذ البدايــة ،أو علــى اإلطــاق،
يلجــؤون إلــى التّأقلــم مــع نزعــات
يتحســنون
القلــق و االكتئــاب ،بــل وقــد
ّ
مــن تلقــاء أنفســهم مــع مــرور الوقــت
! و فــي هــذا الصــدد يقــول الدكتــور
لويــس " :لقــد عرفــت الكثيــر مــن
األشــخاص الذيــن أبهــروا اجلميــع مــع
مــرور الوقــت ،بتغييــر حياتهــم بشــكل
جــذري نحــو األفضــل ،ســواء بالعزميــة،
النضــج ،أو الظــروف".
إن احليــاة واإلنســان ككائــن مســتقل
ّ
ّ
شــيئان غيــر قابلــن للتوقــع ،ســواء
الســلبي.
مــن اجلانــب اإليجابــي أو ّ
"إنــه لشــرف كبيــر لــي وبإحســاس
رائــع أ ْن أتواجــد برفقــة نزالئــي حينمــا
تتحســن حاالتهــم وتتغ ّيــر أمورهــم نحــو
ّ
أفض ُل
األفضــل" ،يقــول لويــس" :ولكنني ّ
دائمــا أن أبقــى واقعيــا ومتواضعــا بــأن
ـت بــه كان الســبب
ال أجــزم بـ ّ
ـأن مــا قمـ ُ
الرئيســي فــي هــذه التّطــورات الباعثــة
الســعادة التــي أشــهدها".
علــى ّ

ّ
إن الحياة
واإلنسان ككائن
مستقل شيئ�ان
غير قابلين
ّ
للتوقع ،سواء من
الجانب اإليجابي
ّ
أو السلبي
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التعايش بين الجنسيات
المختلفة في دولة
اإلمارات المتحدة
نجالء مأمون
تشــ ّكل احلالــة اإلماراتيــة ،حالــة متميــزة علــى صعيــد التعايــش الســلمي بــن
املقيمــن علــى أرضهــا ،ليــس فقــط علــى الصعيــد العربــي بــل علــى الصعيــد العاملي
أيضـاً ،وهــي -أي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة -تقــدم منوذجـاً يالقــي احترا ًمــا
عال ًيــا فــي األوســاط العامليــة ،وليــس ّ
أدل علــى صحــة هــذا القــول مــن كونهــا
حصلــت علــى املرتبــة األولــى عامليـاً فــي مجــال التعايــش الســلمي بــن اجلنســيات
الحتضانهــا مئتــي جنســية علــى أرضهــا ،وف ًقــا للتقريــر الســنوي  2014للمنظمــة
العامليــة للســلم والرعايــة واإلغاثــة التابعــة لــأمم املتحــدة ،والــذي ّ
مت الكشــف
عنــه فــي إمــارة الشــارقة مبناســبة اليــوم الدولــي للســام .تق ّدمــت اإلمــارات

68

العدد  - 31يناير 2022

إ ًذا علــى أكثــر دول العالــم تقد ًمــا فــي
رعايــة األقليــات املختلفــة التــي تعيــش
علــى أرضهــا ،بإعطائهــم كافــة احلقــوق
والرعايــة والتأمــن الصحــي واملعيشــي
ونشــر ثقافــات التعايــش بــن مختلــف
اجلنســيات علــى اختــاف أديانهــم،
وإعــاء كلمــة احلــقّ والتّســامح والعــدل
واملســاواة واحتــرام اآلخــر والتمســك

بنهــج احملبــة واخليــر ،وهــو النهــج الــذي
يرعــاه صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة
«حفظــه اهلل» وإخوانــه أصحــاب الســمو
ح ـ ّكام اإلمــارات ،والــذي يكمــل مســيرة
املغفــور لــه
املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان «طيــب اهلل ثــراه».
• اإلمارات...التسامح والتعايش
وعلــى أرض دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة تتحقــق جتربــة تعايــش ســلمي
حقيقــي بــن شــعوب وثقافــات العالــم،
ففــي الوقــت الــذي تتــأزم احليــاة إلــى
درجــة التقاتــل واحلــروب الطائفيــة
تشــهد اإلمــارات وجــود ك ّل األديــان
والطوائــف املعروفــة فــي العالــم مــن
خــال وجــود  200جنســية ،يفــوق
عددهــا األربعــة ماليــن إنســان
يعيشــون جنبــا إلــى جنــب مــع مواطنــي
الدولــة بســام وهــدوء ،يعملــون معــا
ويتزاملــون فــي مؤسســات العمــل،
ويلتقــون فــي كل مــكان دون أن تســجل
أي نــوع مــن حــوادث االحتــكاكات أو
التع ّديــات .هــذه النتيجــة احلضاريــة
اســتلزمت بنيــة قوانــن قويــة ودقيقــة
حتفــظ حقــوق اجلميــع وتكفــل التــزام
اجلميــع أيضــا باتبــاع قوانــن البــاد
ومراعــاة عاداتهــا وأعرافهــا وهويتهــا،
دون أن نغفــل ع ّماحقّقتــه اإلمــارات
مــن إجنــازات باهــرة علــى جميــع
األصعــدة ،وحتديــدا علــى مؤشــر
األمــان والشــفافية ،فقــد حت ّولــت إلــى
املــكان األكثــر جذبــا للشــباب الطمــوح
وألصحــاب املشــاريع واألحــام ،وحيــث
توجــد قيــادة رشــيدة وحكومــة طموحــة
وشــعب منفتــح علــى جميــع الثقافــات

ّ
أن
ومتســامح ومضيــاف ،فــا
شــك ّ
النتيجــة ســتكون بيئــة مثاليــة للتعايــش
الســلمي فــي زمــن أكثــر مــا يعانــي منــه
النــاس انعــدام األمــان والســلم
هــذا ويزيــد عــدد اجلنســيات التــي
تعيــش علــى أرض اإلمــارات أكثــر مــن
 200جنســية ،متثــل أكثــر مــن 150
قومية وتســتعمل  100لهجة .وأصبحت
اللغــة اإلجنليزيــة اللغــة اليوميــة لكثيــر
مــن القطاعــات ،خاصــة املؤسســات
اخلاصــة واجلامعــات.
أضــف إلــى ذلــك أن القانــون اإلماراتــي
فــي عــ ّدة مــواد تكفّــل بالتعايــش بــن
اجلنســيات املختلفــة
حيــث يحمــل فــي طياتــه معانــي
التســامح والتعايــش وتعزيــز ثقافــة
عــدم التفرقــة واحملافظــة علــى املســاواة
بــن اجلميــع ،كمــا يعــزز املبــادئ التــي
قــام عليهــا احتــاد الدولــة فــي حتقيــق
العدالــة واملســاواة للجميــع ،ويواكــب
تطــورات العصــر ويحــاول منــع نشــر
األفــكار غيــر املســؤولة علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،عبــر جتــرمي كل
قــول أو عمــل مــن شــأنه إثــارة الفتنــة
أو النعــرات ،أو التمييــز بــن األفــراد
أو اجلماعــات ،مــن خــال شــبكة
املعلومــات أو شــبكات االتصــاالت أو
املواقــع اإللكترونيــة أو وســائل تقنيــة
املعلومــات ،أو أي وســيلة مــن الوســائل
املقــروءة أو املســموعة أو املرئيــة،
مبختلــف طــرق التعبيــر كالقــول أو
الكتابــة أو الرســم.
كذلــك ميكــن القــول بــأن املســاواة
وحريــة الــرأي واحتــرام اآلخــر التــي
يقــوم عليهــا القانــون هــي فــي األصــل
مــن األســس التــي يقــوم عليهــا املجتمــع

يزيد عدد
الجنسيات اليت
تعيش على أرض
اإلمارات أكثر من
 200جنسية

يعمل قانون
اإلمارات في منع
سب األشخاص أو
ازدرائهم أو التمييز
بينهم

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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اإلماراتــي ،وجــاء قانــون مكافحــة
التمييــز والكراهيــة ليرســخ هــذه
املبــادئ التــي يقــوم عليهــا املجتمــع
اإلماراتــي ،ويعمــل مظلــة حلمايــة
املواطنــن واملقيمــن مبختلــف األطيــاف
الدينيــة كافــة التــي يدينــون بهــا"
هــذا ويعمــل قانــون اإلمــارات فــي منــع
ســب األشــخاص أو ازدرائهم أو التمييز
بينهــم ،أو توجيــه خطــاب لهــم ينطــوي
علــى الكراهيــة ،وقــد عــ ّرف القانــون
التمييــز بأ ّنــه "ك ّل تفرقــة أو تقييــد
أو اســتثناء أو تفضيــل بــن األفــراد
أو اجلماعــات علــى أســاس الديــن أو
العقيــدة أو املذهــب أو الطائفــة أو امللــة
أو العــرق أو اللــون أو األصــل" ،مبينـاً أن
خطــاب الكراهيــة "هــو كل قــول أو عمــل
مــن شــأنه إثــارة الفتنــة أو النعــرات أو
التمييــز بــن األفــراد أو اجلماعــات".
إن اإلمــارات تُعــ ّد مــن الــدول التــي
ّ
تتميــز فيهــا القيــادة والشــعب بالتســامح
والتعايــش ونبــذ جميــع أشــكال الفتنــة،
التــي تهــدف إلــى زعزعــة اســتقرار
املواطنــن واملقيمــن ،علــى حــد
ســواء ،كمــا أن التســامح مــن الثقافــات
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املتأصلــة فــي الشــعب اإلماراتــي منــذ
القــدم ،التــي أرســى دعائمهــا القائــد
املؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان -رحمــه اهلل -وســار علــى نهجــه
الكــرمي الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان ،رئيــس اإلمــارات ،وأخــوه الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس اإلمــارات رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم دبــي ،حتــى أصبحــت الدولــة
مكان ـاً مثالي ـاً إلقامــة مختلــف الشــعوب
ورحبــت بهــم
واجلنســيات ،اســتقبلتهم ّ
دون متييــز أو تفرقــة
الســلمي فــي
أســباب جنــاح التّعايــش ّ
اإل مــارات
هــذا ويتضــح بجــاء أنــه فــي الــدول
الغربيــة يتــم انغــاق الطوائــف لتكــون
كل منطقــة مخصصــة لعــرق أو جنســية
معينــة ،إذ جنــد أحيــا ًء جتمــع إمــا
اآلســيويني أو العــرب أو األفريقيــن
فقــط .ال ينطبــق هــذا األمــر علــى دولــة
اإلمــارات ،إذ تعتبــر جميــع املناطــق
متاحــة لعيــش األفــراد مــن كافــة
اجلنســيات ،وجتــد فــي املبنــى الواحــد

مزيجــاً ثقافيــاً مينــح الــروح ملســة
حيويــة .هــذا وتتفاخــر املــدارس بأنهــا
حتتضــن الطــاب مــن كافة اجلنســيات،
بــل ويرغــب األهــل بتســجيل أبنائهــم
فــي تلــك املــدارس حتــى يتســنى لهــم
االطــاع علــى الثقافــات األخــرى.
دور العبــادة فــي دولــة اإلمــارات وحضــارة
الدولة
هــذا وتقــوم دولــة اإلمــارات بتطبيــق
أهــم بنــد مــن بنــود الديــن اإلســامي
وهــو التســامح والســام ،ومــن بــاب
تطبيــق التعايــش الســلمي فــي اإلســام
تبرعــت احلكومــة بعــدد مــن األراضــي
للطوائــف الدينيــة املختلفــة لبنــاء
الكنائــس واملعابــد فــي اإلمــارات لشــتى
الطوائــف والديانــات.
حيــث يعتبــر التّســامح الســلمي مــن
الســمات التــي تتمتــع بهــا الشــعوب
ّ
التــي وصلــت إلــى أســمى مراحــل
التّحضــر ،إذ يعتبــر التعصــب والعنــف
مــن الصفــات الســيئة التــي ال َ ُ
ــت
ت ُّ
للحضــارة بِصلــة.
كذلــك اســتطاعت دولــة اإلمــارات أن
حتجــز مقعــ ًدا بــن صفــوف الدولــة

املتق ّدمــة ملــا حتملــه مــن رســالة ســامية
ملؤهــا احملبــة والســام ،ومتكنــت مــن
انتشــال الصــورة الســيئة عــن العــرب
ورســم
واملســلمني مــن أذهــان الغــرب،
ِ
صــورة حقيقــة عــن ديــن الســام
واحملبــة.
الشعب اإلماراتي
ّ
الشــعب اإلماراتــي بصفــة
يتحلّــى
الطيبــة بفطرتــه،
ويتّصــف بصفــات التســامح والكرم وهي
مــن أهــم الصفــات التــي تدعــم التعايــش
الســلمي والتســامح اإلنســاني فــي دولــة
اإلمــارات ،وكمــا قــال القدمــاء بــأن
"مــن عاشــر قوم ـاً  40يوم ـاً صــار منهــم"
إن لهــذا الشــعب النقــي
وميكننــا القــول ّ
تأثي ـ ًرا جي ـ ًدا علــى صفــات املجتمــع.
أن التنــوع حقيقــة هــو منحــة
وال ننكــر ّ
اهلل؛ وأنــه ســمة مهمــة للخلــق واحليــاة
اإلنســانية ،ولهــذا فهــو مصــدر لإلثــراء
والتّقــ ّدم ،ولهــذا يجــب علينــا تعزيــزه
وحمايتــه ،وتق ّبــل واحتــرام الطريقــة
التــي يف ّكــر أو يؤمــن بهــا اآلخــر...
ويصبــح التنــ ّوع مصــد ًرا للشــر عندمــا
ّعصــب ورفــض
يتحــول إلــى التّشــدد والت ّ
وإن التّطــ ّرف هــو شــكل آخــر
اآلخــرّ .
مــن أشــكال ّ
الشــر ،وحتــى لــو زعــم
بعــض متطرفــي الديــن أنــه ميتلــك
احلقيقــة ،إال أن ذلــك ال يخــ ّول لــه

فــرض قيمــه علــى اآلخريــن ،واســتغالل
املعتقــدات الدينيــة لتحقيــق غايــات
أيديولوجيــة وسياســية ،وقتــل النــاس
باســم اهلل ال يقبــل بــه أي ديــن؛ لذلــك
يجــب أن نضـ ّم أصواتنــا جميعـاً لرفــض
التّطــ ّرف بــكل أبعــاده ومظاهــره التــي
تؤثــر بقــوة علــى املجتمعــات احلديثــة.
ويجــب علينــا تعزيــز ثقافــة التّســامح
الســلمي
واالحتــرام املتبــادل والتعايــش ّ
بــن اجلميــع.
لذلــك وفــق مــا ســبق عرضــه آنفــا
ميكــن التأكيــد للجميــع بــأن دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة تشــكل
أمنوذجــا متفــردا فــي دعــم التعايــش
الســلمي بــن اجلنســيات واألعــراق
وامللــل والنِّحــل وفــق مفاهيــم التعايــش
والتســامح الل َذيْــن تذهــب إليهمــا دولــة
اإلمــارات حكومــة وشــعبا مــن خــال
إرســاء مفاهيــم الدســتور اإلماراتــي
ينــص علــى عــدم التمييــز بــن
الــذي
ّ
أصحــاب الدولــة اإلماراتيــن وبــن
اجلنســيات األخــرى التــي تتعايــش هــي
األخــرى علــى أرض دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،ومــن
ثــ ّم تتحقّــق التنميــة
املســتدامة مبــا هــي
فتتحقــق
كذلــك،
الســعادة للجميــع.

ّ
إن اإلمارات
ُ ّ
تعد من الدول
اليت تتميز فيها
القيادة والشعب
بالتسامح
والتعايش ونب�ذ
جميع أشكال
الفتن�ة

املصادر
 جريدة االحتاد اإلماراتية فبراير 2015 ويكبديا موقع العني اإلماراتية جريدة اخلليج اإلماراتية موقع مال وأعمال  16ديسمبر 2018-موقع مؤمنون بال حدود
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هل أنا مريض حقيقة
أم ال لست أدري؟!
سريعة سليم حديد
هنــاك مــن يعانــي مــن آالم ال يعــرف أســبابها ،قــد تكــون فــي الــرأس أو املعــدة
أو املفاصــل ..وعندمــا يذهــب إلــى الطبيــب ،ويجــري الفحوصــات والتحاليــل
املطلوبــة ،يجــد أن مــا يعانــي منــه غيــر واضــح األســباب ،ألن الفحوصــات التــي
أجرهــا ســليمة بــل وجيــدة ،ممــا يوقعــه فــي حيــرة مــن أمــره ،فيف ِّكــر فــي أنــه
ربــا
رمبــا هــو مصــاب مبــرض خطيــر ،والطبيــب قــد أخفــى عنــه املــرض ،أو ّ
هــو مصــاب مبــرض نــادر وليــس لــه عــاج ..وتتــوارد األســئلة الغريبــة فــي نفســه،
أن مرضــه
وال إجابــة لهــا .ولكــن لعلــم النفــس كلمــة أخــرى ،ليثبــت للشــخص ّ
ليــس مرضــاً جســد ًيا ،ولــه عــاج مثلــه مثــل أي مــرض آخــر ،ومــا عليــه ســوى
البحــث واالســتعانة بطبيــب نفســي ليشــخص لــه املــرض .وقــد ُعــرف هــذا النــوع
وألن هــذه احلالــة قــد تصيــب كثيريــن مــن
مــن املــرض باســم "السيكوســوماتي"؛ ّ
األشــخاص ،آثرنــا البحــث فــي تفاصيلهــا مــن حيــث التعريف واألعراض واألســباب
والعــاج والتغذيــة ،فحاورنــا عــد ًدا مــن االختصاصيــن فــي مجــال الطــب النفســي
والغذائــي؛ علنــا نق ـدِّم مــادة مفيــدة ترضــي رغبــة القــارئ ،وتفتــح أمامــه ســب ً
ال
للبحــث والكشــف عــن حالــة مشــابهة رمبــا أصيــب بهــا هــو شــخص ًيا أو ممــن
حولــه .ومــن الطبيبــات اللواتــي أجريــن احلــوار معهــن :الطبيبــة االختصاص َّيــة
النفســية "رنــدا أكــرم يوســف" مــن فلســطني مقيمــة فــي "دبــي" وهــي عضــو فــي
جمعيــة اإلمــارات للصحــة النفســية ،والطبيبــة املصريــة "رنــا ســامي أبــو العينــن"
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اختصاصيــة فــي الطــب النفســي ،وهــي
عضــو الكليــة امللكيــة للطــب النفســي،
ومقيمــة فــي "دبــي" أيضــاً ،والطبيبــة
"ريــان أكــرم يوســف" مــن فلســطني
مقيمــة فــي "الشــارقة" بكالوريــس علــوم
اختصــاص تغذيــة.
ـــــ الدكتــورة "رنــدا أكــرم يوســف"
ع َّرفــت املــرض "السيكوســوماتي" بأنــه
مــرض جســدي نفســي ،فهنــاك ارتبــاط
وطيــد بــن اجلســد والعقــل ،فكثيــر مــن
األحيــان عندمــا نكــون فــي العمــل جنــد
أننــا نعانــي مــن وجــع فــي الــرأس دون
معرفــة الســبب ،فالعقــل يؤثــر علــى
اجلســد ،كمــا أن اجلســد يؤثــر علــى
العقــل ،وجنــد فــي الدليــل التشــخيصي
واإلحصائــي لألمــراض النفســية
الطبعــة اخلامســة ،قــد أدرجــوا عنوا ًنــا

كبيــ ًرا باســم اضطرابــات األعــراض
أن الشــخص
اجلســدية ،فاملقصــود بــهّ :
يذهــب إلــى الطبيــب وهــو يشــكو مــن
ألــم جســدي إمــا ألــم فــي البطــن أو
عــدم القــدرة علــى املشــي أو فقــدان
البصــر بشــكل مفاجــئ ..ثــم يقــوم
بإجــراء الفحوصــات املطلوبــة ،وتكــون
ولكــن الشــخص ال
النتيجــة مطمئنــة،
ّ
يشــعر بالراحــة ،ورمبــا يذهــب إلــى
أطبــاء عــدة ،وفــي النهايــة ال بــد مــن
االجتــاه إلــى الطبيــب النفســي.
وحتدثــت الدكتــورة "رنــدا أكــرم
ــــ
َّ
يوســف" عــن أهــم أعــراض املــرض
قائلــة:
ــــ إن املريــض يتألــم حقيقــة ،وال ميكــن
إنــكار هــذا األلــم ،وعندمــا نتوغــل
فــي البحــث عــن تلــك اآلالم ،جنــد أن
املريــض يتعــ َّرض إلــى ضغوطــات فــي
العمــل وضغوطــات ماديــة أو مشــاكل
فــي األســرة ،فيعانــي مــن اضطــراب
قلــق عــام أو مــن قلــق اكتئابــي ،فيعبــر
العقــل عــن اآلالم النفســية عــن طريــق
اآلالم التــي تصيــب املريــض فــي أماكــن
متفرقــة مــن جســده ،لذلــك ينصــح
باالجتــاه إلــى الطبيــب النفســي.
ـــــ هنــاك نــوع آخــر مــن االضطرابــات
وهــو االضطــراب التحويلــي فالشــخص
يحــول رغباتــه وأفــكاره املؤملــة دون وعــي
إلــى عــارض جســدي ،مثــل عــدم القــدرة
علــى املشــي مثـ ً
ا أو الرؤيــة ،وغالبـاً مــا
يصيــب هــذا الشــعور اجلهــاز العصبــي،
وفــي احلقيقــة اجلهــاز العصبــي ســليم،
ولكــن هكــذا تترجــم األفــكار املؤملــة
والعوامــل النفســية تعبــر عن نفســها من
خــال األعــراض اجلســدية العصبيــة
فتســمى احلالــة اضطــراب عصبــي

وظيفــي .فمثـ ً
ا :عندمــا حتصل مشــكلة
بــن الــزوج وزوجتــه ،تالحــظ الزوجــة
بعــد حصــول املشــكلة ،أن زوجهــا قــد
فقــد القــدرة علــى املشــي ،فيهرعــون
إلــى املشــفى ،ويعتقــدون أن هنــاك
جلطــة ،وبعــد إجــراء الفحوصــات تكــون
النتيجــة مطمئنــة .هنــا يتــم حتويــل
املريــض إلــى الطبيــب النفســي ألنــه ال
توجــد أيــة أســباب عضويــة تشــير إلــى
املــرض .فالعــاج يختلــف متامـاً ،فعــدم
القــدرة علــى املشــي بســبب اجللطــة،
يختلــف عــن عــدم القــدرة علــى املشــي
بســبب العامــل النفســي.
ــــ وقــد جنــد أن بعــض األشــخاص
يذهبــون إلــى الطبيــب ألنهــم يعتقــدون
أنهــم مصابــون مبــرض خطيــر مميــت،
وهــذا مــا يســمى باضطــراب القلــق
املرضــي ،وبعــد الفحوصــات يجــدون أن
أمورهــم ســليمة ،ثــم يعــود إليهــم القلــق
مــن جديــد ،وال تلبــس بعــض األعــراض
بالظهــور كالدوخــة واإلرهــاق ومــا
إلــى ذلــك ،ثــم يعــود للفحوصــات مــن
جديــد وهكــذا .واحلقيقــة أنــه مصــاب
باضطــراب القلــق العــام.
الدكتــور "رنــا ســامي أبــو العينــن",
أوضحــت األعــراض التــي منيــز مــن
خاللهــا املصابــن بـــ "السيكوســوماتية"
قائلــة :هنــاك اضطرابــات ذات أعراض
جســدية بجــذور وأســباب نفســية ،فهــي
تعتبــر مــن االضطرابــات النفســية التــي
تتداخــل فيهــا األعــراض العضويــة
مثــل الصــداع النصفــي و قرحــة املعــدة
والقولــون العصبــي والغثيــان وضيــق
النفــس والشــعور الدائــم باإلجهــاد
والضعــف وتســاقط الشــعر وغيــره مــن
األعــراض العضويــة مــع االضطــراب

العقل يؤثر على
الجسد ،كما أن
الجسد يؤثر على
العقل

تصل نسبة من
يعانون من
"السيكوسوماتي�ة"
الى  ٪15و قد يظهر
في أي عمر
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النفســي حيــث يؤثــر فيهــا العامــل
االنفعالــي ،ويلعــب دوراً أساســياً ،ممــا
يصعــب تشــخيص املــرض.
ــــ يجــب أوالً أن يعلــم املريــض أنــه
ليــس وحــده مــن يعانــي مــن هــذا النــوع
مــن املــرض ،حيــث تصــل نســبة مــن
يعانــون مــن "السيكوســوماتية" الــى
 ٪١٥و قــد يظهــر فــي أي عمــر .ولكــن
أغلــب ظهــوره يكــون مــا بــن ٣٠-٢٠
ســنة ،هــذا باإلضافــة إلــى أن املريــض
عليــه أال ينشــغل بخطــورة أعراضــه
العضويــة ،ويتزايــد قلقــه بشــأن وضعــه
الصحــي ،وينعكــس ذلــك علــى ســلوكه،
ممــا يتوجــب تكريــس الكثيــر مــن الوقــت
واجلهــد ملتابعــة حالتــه الصحيــة.
ــــ وقــد يأتــي هــذا النوع مــن املرض على
هيئــة نوبــات قــد متتــد لشــهور أو حتــى
لســنوات ،حيــث تتأرجــح األعــراض
مــا بــن التّحســن واالنتكاســة .ويظهــر
بوضــوح ارتبــاط املــرض بالضغــط
النفســي والتوتــر الــذي يتعــرض لــه
املريــض خــال تلــك الفتــرات .أمــا عــن
نســبة الشــفاء فمتوقــع مــا بــن ثلــث إلــى
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نصــف احلــاالت فإنهــا تتحســن بشــكل
ملحــوظ خاصــة مــع توافــر الدعــم
النفســي واالســتجابة للعــاج النفســي
والعــاج املعرفــي الســلوكي .وكذلــك
عــدم وجــود اضطرابــات نفســية أخــرى
كاضطرابــات الشــخصية أو وجــود
مــرض عضــوي.
ــــ هنــاك ســؤال يطــرح نفســه :ملــاذا
بعــض األشــخاص يعانــون مــن مثــل هــذه
األعــراض؟ وأشــخاص آخــرون ال تظهــر
عليهــم أيــة أعــراض؟ فأجابــت الدكتــورة
"رنــدا أكــرم يوســف" قائلــة:
ــــ فــي احلقيقــة أنــه ليــس هنــاك ســبب
واضــح ووحيــد وأكيــد يشــرح ملــاذا
حــدث ذلــك ،فهنــاك عوامــل ع ـ ّدة فــي
األمــراض النفســية التــي تــؤدي إلــى
املــرض اجلســدي.
مــن هــذه األســباب أن يعانــي الشــخص
مــن ضغوطــات متنوعــة فــي العائلــة
أو فــي العمــل ومــا إلــى ذلــك ،كذلــك
هنــاك العامــل الوراثــي ،ميكــن أن يوجــد
شــخص فــي العائلــة يعانــي مــن مثــل
هــذه األعــراض ،ورمبــا لــم ينتبــه إليهــا

أحــد ،أو قــد يكــون الشــخص ذاتــه قــد
تعــرض فــي طفولتــه إلــى مــرض مــا أو
إلــى إســاءة جســدية أو جنســية ،ورمبــا
يكــون املريــض قــد شــاهد شــخصاً
أصيــب مبــرض خطيــر ،وبــدأ يقلــق مــن
حــدوث املــرض عنــده ،أو رمبــا شــاهد
شــخصاً قــد مــات أمامــه إثــر مــرض
مــا ،وتأثــر بذلــك ،وبــدأ يفكــر ويقلــق
مــن حصــول ذلــك املــرض لــه.
حتدثــت عــن
الدكتــورة رنــدا أكــرم يوســف َّ
كيفيــة العــاج قائلــة:
ــــ علينــا أوالً وبشــكل ُم ِلـ ٍّـح أن نتأكــد أنــه
ليــس هنــاك أي ســبب عضــوي وراء
تلــك األعــراض .وعلينــا أال نشــخص
املــرض منــذ اللحظــة األولــى بأنــه
مــرض نفســي ،بــل يجــب التأكــد مــن
ذلــك أوالً .ويجــب أن أســمح للشــخص
أن يعبــر عــن مشــكلته النفســية أو
اجلســدية ،فــا أتهمــه بأنــه يعطــي
األمــور أكثــر ممــا تســتحق ،وأنــه يبــدي
الكثيــر مــن الــدالل .وليــس لديه مشــكلة
أو أنــه يدعــي املــرض ،ويجــب التوقــف
عــن لــوم املريــض أيضاً .كذلــك يجب أن
أُفهــم املريــض مــاذا يحــدث لــه ،وعليــه
أال يعــزز مفهــوم املــرض اجلســدي ،فــا
يســمح لــه بالراحــة كفهــوم مرضــي،
ويجــب أن تبقــى األمــور طبيعيــة ،وأن
نكســر دائــرة الذهــاب إلــى األطبــاء ألن
أفــكار املريــض الســلبية ســوف تــزداد،
ويجــب أن يبتعــد عــن االضطــراب
والقلــق العــام .فــا بــد مــن االجتــاه
إلــى الطبيــب النفســي لتلقــي العــاج
بالــكالم أو بتنــاول األدويــة.
ــــ أمــا الدكتــورة "رنــا ســامي أبــو
العينــن" ،فأضافــت بعــض اخلطــوات
للعــاج أيض ـاً ،وهــي أن يتقبــل املريــض

احتياجــه للعــاج النفســي مــع العــاج
العضــوي إذا لــزم األمــر ،ويعتمد العالج
النفســي بشــكل أساســي علــى تقليــل
الضغوطــات النفســية وتكيــف املريــض
وتقبلــه لألعــراض العضويــة التي يعاني
منهــا ،وأن يتعلــم املهــارات األساســية
واملرونــة ،وكذلــك طريقــة التفكيــر
اإليجابيــة التــي تســاعده علــى املواجهــة
والتغلــب علــى الضغوطــات ،وذلــك عــن
طريــق العــاج املعرفــي والســلوكي .كمــا
ميكــن اســتخدام العــاج الدوائــي إذا
كان املريــض يعانــي أيضــا مــن االكتئــاب
أو القلــق املرضــي الــذي إذا مت عالجــه
فســوف يــؤدي إلــى حتســن املريــض،
وزوال األعــراض التــي يعانــي منهــا،
وميكــن حينهــا اســتخدام مضــادات
القلــق واالكتئــاب .وال يجــب أن نتناســى
اجلانــب العضــوي ،وأن يعمــل الفريــق
النفســي مــع الفريــق الطبــي ملتابعــة
احلالــة العضويــة للمريــض .كذلــك
يجــب جتنــب التحاليــل والعالجــات
غيــر الضروريــة ،وأن يقــوم املريــض
بتغييــر العــادات غيــر الصحيــة
فــي منــط حياتــه ،وأن
يهتــم بالعيــش بطريقــة
صحيــة كاالهتمــام
بالغــذاء الصحــي
وممارســة الرياضــة
وتنميــة املهــارات
و مما ر ســة
الهوايــات ،كمــا أن
لألســرة واملجتمع
دوراً فــي دعــم
املريــض نفســياً
وتقليــل األعبــاء
و ا لضغو طــا ت

النفســية عليــه ومســاندته ،حتــى يتمكــن
مــن اســتعادة دوره فــي حياتــه و أســرته
و مجتمعــه.
ــــ أمــا الدكتــورة "ريــان أكــرم يوســف"
فحدثتنــا
االختصاصيــة فــي التغذيــة
َّ
عــن كيفيــة االهتمــام بالتغذيــة ملرضــى
النفــس بشــكل عــام وخاصــة األغذيــة
التــي حتتــوي علــى الفيتامينــات التــي
لهــا عالقــة بالصحــة النفســية ،وأهمهــا
فيتامــن (د) علمــاً أننــا ال نســتطيع
احلصــول عليــه بشــكل جيــد مــن
الشــمس بســبب أن الشــمس قــد تكــون
مضــرة فــي فصــل الصيــف ،وكذلــك
ســتكون ضعيفــة فــي فصــل الشــتاء
لذلــك نالحــظ حــاالت االكتئــاب تــزداد
فــي هــذا الفصــل .وهــو موجــود فــي
زيــت الســمك والتونــة واحلليــب املدعــم
والبيــض.
أمــا فيتامــن (ب )12فنقصــه يؤثــر

علــى النفــس واألعصــاب ،وهــو موجــود
فــي كبــدة البقــر والســردين والبيــض
وســمك الســلمون..ونحرص علــى
إعطــاء األشــخاص املكتئبــن مزيــداً
مــن األطعمــة الغنيــة بـــ (الســيرتونني
 )Serotoninهرمــون الســعادة حتــى
نزيــد مــن فاعليتــه فــي اجلســم ،ويعطــى
كطعــام مضــاد لاللتهــاب وهــو موجــود
فــي البيــض ومضــادات األكســدة
كاخلضــار الورقيــة واملكســرات واملــوز
والشــوكوال .أضــف إلــى ذلــك أن
البكتريــا النافعــة فــي اجلســم تخفــف
مــن حــدة االكتئــاب وهــي موجــودة
فــي اللــن (الزبــادي) واألجبــان
الصلبــة واجلــوز وبــذور الكتــان وكذلــك
األســماك الدهنيــة الغنيــة بــــ (األومغــا
 )3فهــي تســاعد علــى صحــة القلــب
والصحــة النفســية بشــكل عــام.
ــــ ممــا تقــدم نالحــظ مــدى تأثيــر
ضغوطــات احليــاة علــى بنيــة احليــاة
النفســية واجلســدية لإلنســان وخاصــة
فــي هــذا الزمــن الصعــب الــذي كثــرت
فيــه األزمــات مــن حــروب وأوبئــة..
وصــار الفــرد فــي مهــب ريــاح األزمــات
النفســية واجلســدية ليــس علــى صعيــد
األســرة واملجتمــع فحســب بــل علــى
صعيــد العالــم.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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تراث

دور نساء الصاغة في
صياغة الخناجر
في دولة اإلمارات
اعداد  :حليمه عبدالله راشد
نســيج مــن الزخــارف متثــل أشــكال
لوزيــة تراثيــة طــ ّرزت علــى واجهــة
اخلناجــر مســتندة علــى قاعــدة مــن جلــد
املاعــز لتزيــن اخلناجــر
• تنوعــت تقنيــات إنتــاج املصــاغ فــي الــورش
التقليديــة بتنــوع املصــاغ.
نســتدل مــن وجــود املقنيــات األثريــة القدميــة التــي
ّ
مت اكتشــافها مــن احلضــارات القدميــة منــذ مئــات
الســنني مهــارة وقــدرة اإلنســان فــي تطويــع املعــادن
وإملامــه بعلــوم التعديــن منــذ اكتشــاف املعــادن،
وتعــ ّد علــوم صناعــة املعــادن وخصائصهــا الفيزيائيــة
مــن الدالئــل املهمــة علــى اإلنتــاج احلضــاري القــدمي
واحلديــث ،فهــي تلعــب دورا حاســما فــي تطــ ّور األمم
وتخلّــف بعضهــا عــن اآلخــر ،ولقــد بــرز دور الصاغــة فــي
دولــة اإلمــارات وشــبه اجلزيــرة العربيــة إملامهــم بعلــوم املعــادن
وخصائصهــا مــن خــال خبرتهــم التــي اكتســبوها مــن املمارســة
والوراثــة املهنيــة ،حيــث متكنــوا مــن تطويــع املعــادن وإذابتهــا
وتغييــر خواصهــا مــن خــال إملامهــم بعلــوم الكيميــاء وخصائــص
الفلــزات ،وم ّكنتهــم خبرتهــم املتوارثــة مــن إنتــاج احللــي الثمينــة
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والســيوف واخلناجــر التــي طمســت أغمدتهــا
بصفائــح الذهــب والفضــة املزخرفــة بدقــة
ومهــارة.

• تقنيــة الصياغــة التيليــة لزخرفــة
قــراب اخلنجــر:
كشــفت لنــا صياغــة اخلناجــر
الســاحلية واخلناجــر الشــمالية
املتروســة التــي تنتمــي إلــي دولــة
اإلمــارات قبــل قيــام دولــة االحتــاد
والتــي مازالــت محتفظــة بجودتهــا
تقنيــة تطريــز (القطاعــة) وهــي
واجهــة اخلنجــر الــذي يغطــي
بــه القــراب ،كمــا نفــذت احملــازم
(الســبتة) بتقنيــة الصياغــة التيليــة
أيضــا ،وقوامهــا تطريــز اجللــود
بأســاك الذهــب والفضــة.
خنجــر متــروس مزيــن قرابــه
بأســاك الفضــة املمزوجــة بأســاك
الذهــب ز ّينــه نســاء الصاغــة بتقنيــة
الصياغــة التيليــة العاملــي
• تعريــف الصياغــة التيليــة-
التطريــز باألســاك .filigree
كلمــة مقتبســة مــن الالتينيــة filium
والتــي تعنــي الســلك  ،wireو تشــير
هــذه التقنيــة إلــى تزيــن املصوغــات
باألســاك لتكويــن زخــارف فنيــة
مطــ ّرزة ،وهــي طريقــة معروفــة فــي
التــراث الصياغــي العاملــي منــذ
العصــور القدميــة ،إذ وجــدت منــاذج
منهــا فــي ســومر يرجــع تاريخهــا
إلــى األلــف الثالــث قبــل امليــاد،
ويرجــح أن يكــون أصــل الصياغــة
ّ
ّ
تشــف
التيليــة أو (الشفتشــي) -أي
عــن الشــيء ، -ظهــرت فــي مصــر
الفرعونيــة فــي عصــر الدولــة
احلديثــة (1090 1580ق.م)
عندمــا صنعــت مــن
الســلك املشــبك املفتــوح
أو خــرزات ذهبيــة لتكويــن

عقــد امللكــة (تاوســرت) احملفــوظ
باملتحــف املصــري.
وقــد بــرع بصياغــة التطريــز
باألســاك قدمــاء األغريــق وانتشــرت
هــذه التقنيــة بتوســع لــدى الرومــان،
وفــي األمبراطوريــة البيزنطيــة
تواصلــت أشــغال الصياغــة التيليــة
حتــى القــرن الثانــي عشــر للميــاد.
واشــتهر البرتغاليــون بهــا منــذ عهــد
بعيــد  ،ورمبــا تأثــروا باملســلمني
فــي األندلــس أو بالهنــود عبــر
جوالتهــم فــي احمليــط الهنــدي،
ويعــرض متحــف لشــبونة علبــا يطلــق
علــى أســلوبها الصياغــي (الهنــدي
البرتغالــي )  indo-portugueesتعــود
إلــى القــرن الســادس عشــر وحتمــل
تأثيــرات هنديــة.
وعرفــت الصياغــة التيليــة فــي العهــد
الفاطمــي ،وقــد انتشــر التطريــز
باألســاك مــن ســوريا ومصــر إلــى
الهنــد وإســبانيا املســلمة ومنهــا
إلــى أوربــا  ،والصياغــة التيليــة
تقليــد خلّــده املســلمون فــي األندلــس
ويتواصــل إلــى يومنــا هــذا.
قبــل أن نبحــر

يرجح أن أصل
الصياغة التيلية
ظهرت في مصر
الفرعوني�ة في
عصر الدولة
الحديث�ة
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تراث

ونتعمــق فــي جماليــات
تفاصيــل الصياغــة التيليــة
نُعــ ّرف القــارئ علــى بعــض
املفــردات املرتبطــة بهــا و التــي
تــكاد أن تكــون ُطمســت مــع انتهــاء
احلِ ــرف اليدويــة املنزليــة حيــث
انتهــت رحلــة العديــد مــن املنتجــات
وجرفــت مــع التيــارات
واألدوات
ُ
القويــة التــي لــم تواجــه أي حتــدي
لدعــم تلــك احلــرف وأدواتهــا وكل مــا
يتوجــب علــى اجلهــات
يحيــط بهــا ،و
ّ
املعنيــة بحفــظ احلضــارة والتــراث
والثقافــة واحلــرف اليدويــة توثيــق
هــذا الفــن اليــدوي الــذي تتفــرد بــه
دولــة اإلمــارات والــذي يكشــف مهــارة
األجــداد اليدويــة وعمــق مخيلتهــم
الفكريــة وإملامهــم بالتقنيــات العامليــة
لفــن صياغــة وزخرفــة املنتجــات.
فــي رحلــة البحــث والتوثيــق يواجــه
الباحــث العديــد مــن التّح ّديــات فــي
حتليــل وتفســير بعــض املفــردات
التراثيــة املرتبطــة بصياغــة اخلناجــر
والســيوف وا ُ
حللــي لنــدرة املراجــع
ّ
واملصــادر التــي تفــك شــفرة معانــي
تلــك املفــردات املبهمــة.
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الذهبيــة التــي تكفــت بــدن اخلنجــر
والســيف بــل امتــدت مهاراتــه اليدويــة
فــي تطويــع األســاك لصنــع نســيج
زخرفــي علــى جلــود املاعــز الناعمــة
فعانقــت األســاك املنســابة أطــراف
أناملــه لتتبــع اخلارطــة الفنيــة التــي
حددهــا علــى تلــك اجللــود الناعمــة
بخبرتــه املكتســبة واملتوارثــة والتــي
حت ـ ّدد الدقــة واملهــارة واإلبــداع فــي
تنفيــذ تقنيــة تطريــز اجللــود.
القطاعــة متثــل غطــاء لقــراب اخلنجــر
مطــرز بالصياغــة التيليــة بأســاك
الذهــب والفضــة لزخــارف تراثيــة
رســمت مــن قبــل نســاء الصاغــة
عاشــة بنــت ســعيد اخلنجــري ســاهمت
فــي تطريــز القطاعــة فــي ورشــة
القِ ًط َ
اعــه  :مفــردة مرتبطــة بــورش ا ُ
حللــي الشــعبية حيــث تفننــت فــي
صياغــة اخلناجــر ومتثــل قطعــة مــن رســم الزخــارف الناعمــة علــى قــراب
اجللــد املطــرز بأســاك الذهــب اخلنجــر بأســاك الذهــب والفضــة.
أو الفضــة أو كليهمــا ،تصــدرت
تلــك القطعــة أهــم أجــزاء اخلنجــر
الســاحلي وهــو القــراب أو جيــب
اخلنجــر حيــث تكشــف لنــا مراحــل
التقنيــات والفنــون واملهــارة اليدويــة
التــي اســتخدمت لتنفيــذه عمــق
وعراقــة التقنيــات الصياغيــة.
• منــاذج مــن الزخرفــة التــي
تط ـ ّرز علــى اجللــود.
الطبيعــة
قســاوة
رغــم
الصحراويــة حتــدى الصائــغ
واجتهــد فــي التنقيــب وتتبــع
آثــار اجلمــال فــي تفاصيــل
البيئــة التــي ترافقــه فــي ِحلّــه
مــرمي بنــت ســعيد اخلنجــري امتلكــت مهــارة فنيــة
وترحالــه فلــم تقتصــر مهارتــه
فــي صياغــة وتطريــز واجهــة اخلنجــر بتقنيــة
فــي خلــق إيقاعــات متناغمــة
الصياغــة التيليــة وهــي مــن النســاء الالتــي توراثنــا
احلرفــة مــن خــال املعايشــة فــي ورش الصياغــة
حلفــر الزخــارف علــى الصفائح

أوراق ملونة

“دوائر الجنيات”
في ناميبيا
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علماء

ثابت بن قرّة

العالم الذي جمع العلوم
بقبضة واحدة

د .مصطفى سعود
أال كل شــيء ماخال اهلل مائت
ومــن يغتــرب يرجى ومن مات فائت
كان هــذا البيــت مطلــع القصيــدة التــي رثــى بهــا الشــاعر أبــو أحمــد يحيــى بــن املنجــم النــدمي العالــم العربــي ثابــت بــن
ق ـ ّرة يــوم رحيلــه  ،الــذي غــادر الدنيــا مخلف ـاً إرث ـاً معرفي ـاً ثــراً ســيح ّيا بــه ماظ ـ ّل أثــره وورد ذكــره.
مولده
فــي يــوم اخلميــس احلــادي والعشــرين مــن صفــر ســنة إحــدى عشــرة ومئتــن
للهجــرة وفــي مدينــة حــران الشــامية الواقعــة علــى نهرالبليــخ أحــد روافــد
نهرالفــرات والتــي تقــع فــي جنــوب تركيــا اليــوم  ،ولــد ثابــت بــن قــرة بــن
عرفــان احلرانــي

وكنيتــه أبــو احلســن ،وهــو عالــم عربــي اشــتهر بعلمــه فــي الفلــك والرياضيــات
والهندســة واملوســيقا  ،تكلّــم عــدة لغــات كالســريانية واليونانيــة وترجــم منهــا
إلــى العربيــة كأعمــال أرخميــدس وبطليمــوس وأقليــدس ،كمــا قــام بتنقيــح
عــدد مــن التراجــم منهــا ترجمــات حنــن بــن اســحاق حــول أعمــال أقليــدس
وبطليمــوس كاجلغرافــي واملجســطي لبطليمــوس وترجــم كذلــك أعمــال
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أرخميــدس التــي جــاد فيهــا بوصــف
األجســام ســباعية األضــاع.
درس الرياضيــات والفلــك وبــرع
فيهمــا حتــى غــدا عاملــاً مــن علمــاء
الرياضيــات ،كمــا درس الطــب
وتــوج طبيــب كبيــر
والفلســفة
وفيلســوف لــه مــن الفلســفة ممكنــات
العــارف بهــا والفيلســوف فــي
مجالهــا ،وكان خيــر ســفير للحضــارة
العربيــة اإلســامية التــي كانــت فــي
أوج ازدهارهــا فــي القــرن التاســع

امليــادي ،لقــد نشــأ ثابــت فــي بيئــة
مناســبة لعالــم رياضيــات وفلــك
مســتقبلي ،ولــد ثابــت ألســرة ميســورة
حتتكــم علــى ثــروة كبيــرة ورثتهــا
عــن أســافها  ،إال أنــه لــم يقتعــد
بيتــه متكئــاً عليهــا  ،بــل بالعكــس
فضــل الهجــرة علــى البقــاء والتنعــم
بثــروة العائلــة املوروثــة  ،فقــد غــادر
ثابــت مدينتــه إلــى بغــداد لدراســة
ال ّرياضيــات  ،حينمــا ذهــب إلى العراق
واختــار أن تكــون دراســته علــى أيــدي
ثالثــة مــن األشــقاء األغنيــاء هنــاك،
وهــي دراســة جتمــع إلــى جانــب العلــم
العمــل وهــؤالء األشــقاء يُعرفــون
ببنــي موســى ،ويعملــون علــى ترجمــة
النصــوص الرياضيــة اليونانيــة ،وقــام
ثابــت خــال فتــرة عملــه ودراســته
معهــم بترجمــة العديــد مــن أعمــال
علمــاء الرياضيــات اليونانيــن،
كأرخميــدس وأقليــدس وبطليمــوس
وكتــب ملخّ صــات ألعمــال الطبيــب
جالينــوس والفيلســوف أبقــراط
وفلســفة أرســطو ،وقــام بالعديــد
مــن الدراســات ،وســاعدت كتاباتــه
عــن النســب علــى متهيــد الطريــق
أمــام تعميــم األرقــام ،وتعتبــر أفــكاره
مقدمــة للعديــد مــن التطــورات
الالحقــة والتــي أنتجــت نظريــة
األعــداد ،وعلــم املثلثــات الكرويــة،
والهندســة التحليليــة ،وحســاب
التفاضــل والتكامــل والهندســة.
أعمالــه :
لثابــت بــن قــرة عــد ًدا مــن املؤلفــات
كتبهــا فــي الفلــك والرياضيــات،
نذكــر منهــا مايتعلــق بــكل علــم مــن
العلــوم التــي بــرع فيهــا وقــدم لهــا

ماأمكنــه ،فــكان قامــة علميــة كبيــرة
،علــم الفلــك :ميتلــك ثابــت بــن قــرة
العديــد مــن املؤ ّلفــات عــن حركــة
الشــمس والقمــر ،واملزولــة ،ورؤيــة
القمــر اجلديــد ،واألجــرام الســماوية،
 ،وقــام ثابــت بإضافــة اجلــرم الثامــن
ألجــرام بطليمــوس وهــيّ :
الشــمس،
والقمــر ،وخمســة كواكــب ،كمــا
اقتــرح نظريــة االرتيــاب التــي شــرح
فيهــا تســاوي الليــل والنهــار ،علــم
الرياضيــات :ممــا أجنــز مــن األعمــال
فــي الرياضيــات "كتــاب املفــردات"،
الــذي يتألــف مــن  36اقتراحــاً
فــي الهندســة ،واجلبــر الهندســي،
باإلضافــة إلــى "مقالــة فــي اســتخراج
األعــداد املتحابــة" التــي حتتــوي
علــى عشــر مقترحــات فــي نظريــة
األعــداد ،وفــي كتــاب "تأليــف النِســب"
قــام ثابــت بدارســة نظريــة النِســب
املركبــة ،التــي أدت فــي وقــت الحــق
إلــى ظهــور مفهــوم األرقــام احلقيقيــة،
ويع ـ ّد ثابــت أحــد أعــام الرياضيــات
املعدوديــن فــي عصــره ،وقــد تعــددت
إجنازاتــه فــي هــذا املجــال إبــان
العصــر الــذي عــاش فيــه ،وامتــدت
آثــاره العلميــة فــي الرياضيــات إلــى
العصــور التاليــة لــه حتــى اســتحق أن
يطلــق عليــه لقــب "إقليــدس العــرب"،
ومــن أهــم إجنازاتــه فــي هــذا العلــم:
دراســاته القيمــة عــن األعــداد؛ حيــث
قســم األعــداد إلــى قســمني :األعــداد
قســم العــدد
الزوجيــة ،والفرديــة ،كمــا ّ
نفســه إلــى أنــواع ثالثــة :العــدد التــام
والعــدد الناقــص والعــدد الزائــد،
وأوجــد طريقــة ســهلة الســتخراج
األعــداد املتحابــة ،وهــو يعــ ّد أول

َّ
حل
المعادالت
الجبرية
ّ َ
وطور نظرية
فيث�اغورس

آثر العلم
على
الثروة
فكان
ّ
العالم الثر
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علماء

شــرقي بعــد الصينيــن بحــث فــي
املربعــات الســحرية  ،ومــن مؤلفاتــه
الطبيــة :كتــاب الذخيــرة فــي علــم
الطــب ،كتــاب فــي علــم العــن وعللهــا
ومداواتهــا ،كتــاب فــي اجلــدري
واحلصبــة ،كتــاب الروضــة فــي
الطــب.
وبــرع كذلــك فــي الهندســة حــ ّد أن
قيــل عنــه إنــه أعظــم عالــم للهندســة
مــن العــرب طــراً وهــو الــذي مهــد
إليجــاد علــم التكامــل والتفاضــل،
و اســتطاع حــل املعــادالت اجلبريــة
بالطــرق الهندســية ،كمــا طــور نظريــة
فيثاغــورس
أمــا فــي مجــال الطــب فقــد عــرف
ثابــت كطبيــب عربــي بــارز ،امتــد
تأثيــره إلــى القــرون التاليــة لــه ،
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وظلــت آثــاره مرجعــا مه ًمــا لطــاب
العلــم والباحثــن فــي أنحــاء الدنيــا
لقــرون عــدة ،وكان لثابــت ريــادة فــي
جانــب مهــم مــن جوانــب الطــب فقــد
كان لــه اهتمــام باألمــراض اجللديــة،
ومســتحضرات وأدويــة التجميــل
حيــث حتــدث عــن األمــراض التــي
تصيــب ســطح جلــدة الوجــه مثــل
الكلــف والقوابــي ،واآلثــار الســود
والبيــض الناجمــة عــن اجلــدري.
كمــا وتطــرق كذلــك إلــى أمــراض
الــرأس فذكــر أنــواع الصــداع الــذي
يعتــري اإلنســان ،كمــا تعــرض ألنــواع
الشــقيقة ،وبــن طــرق عالجهــا
وماميكــن أن يســاهم فــي أزماتهــا،
كمــا وأوضــح األثــر الضــار للدســم
والدهــون علــى صحــة اإلنســان،
وكان مــن ذوي اخلبــرة فــي األمــراض

العصبيــة والعقليــة والنفســية،
واســتطاع أن يشــخص الســكتة
والصــرع ويفــرق بينهمــا.
وأثبــت تفوقــا ونبوغــا
فــي مجــال طــب العيــون
وتشــريح العــن ،وبــرع فــي
أمــراض األنــف واألذن
واحلنجــرة؛ وحتــ ّدث عــن
أمــراض القلــب ،وتطــ ّرق
أيضــا إلــى أمــراض الفــم
واألســنان فذكــر علــل
األســنان وعالجهــا ،وأتــى
ثابــت مبعلومــات دقيقــة
فــي مجــال أمــراض الكلــى
واملثانــة.
وفاتــه ورثاؤه
توفــي العالــم العربــي الكبيــر ثابــت
بــن قــرة فــي الســادس والعشــرين
مــن شــهر صفــر ســنة ثمــان وثمانــن
ومئتــن للهجــرة املوافــق لعــام 901م
فــي بغــداد ولــه مــن العمــر ســبع
وســبعون ســنة ،وقــال ثابــت بــن ســنان
بــن ثابــت بــن قرة كانت بــن أبي أحمد
يحيــى بــن املنجــم النــدمي ،وبــن جــدي
أبــي احلســن ثابــت بــن قــرة ،رحمــه
ّ
الل ،مــودة أكيــدة ،وملــا مــات جــدي
فــي ســنة ثمــان وثمانــن ومئتــن رثــاه
أبــو أحمــد بهــذه القصيــدة:
أال كل شــيء ما خال ّ
ال مائت
ومــن يغتــرب يرجــى ومن مات فائت
أرى مــن مضــى عنــا وخيم عندنا
كســفر ثووا أرضاً فســار وبائت
نعينــا العلــوم الفلســفيات كلها

خبــا نورهــا إذ قيــل قــد مات ثابت
وأصبــح أهلوهــا حيارى لفقده
وزال بــه ركــن مــن العلم ثابت
وكانــوا إذا ضلــوا هداهــم لنهجها
خبيــر بفصــل احلكــم للحق ناكت
وملــا أتــاه املوت ملــن يغن طبه
وال ناطــق ممــا حواه وصامت
وال أمتعتــه بالغنــى بغتــة الردى
أال رب رزق قابــل وهــو فائت
فلــو أنــه يســطاع للموت مدفع
لدافعــه عنــه حماة مصالت
ثقــاة مــن اإلخوان يصفون وده
وليــس ملــا يقضــي به ّ
ال الفت
أبــا حســن ال تبعــدن وكلنا
لهلكك
مفجــوع لــه احلزن كابت
أآمــل أن جتلــى عن احلق شــبهة
وشــخصك مقبــور وصوتك خافت
وقــد كان يســرو حســن تبيينــك العمى
وكل قــؤول حني تنطق ســاكت

كأنــك مســؤول مــن البحر غارف
ومســتبدئاً نطقـاً مــن الصخر ناحت
فلــم يتفقدنــي مــن العلم واحد
هــراق إنــاء العلــم بعدك كابت
وكــم مــن محــب قد أفدت وإنه
لغيــرك ممن رام شــأوك هافت
عجبــت ألرض غيبتــك ولــم يكن
ليثبــت فيهــا مثلــك الدهر ثابت
تهذبــت حتــى لــم يكــن لك مبغض
وال لــك ملــا اغتالك املوت شــامت
وبــرزت حتــى لــم يكن لك دافع
عــن الفضــل إال كاذب القــول باهت
مضــى علــم العِ لــم الــذي كان مقنعاً
فلــم يبــق إال مخطــئ متهافت

ّ َ
ألف في
ّ
الطب والفلك
والهندسة
وترجم عن
السرياني�ة
واليوناني�ة
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ـــعالم الحيوان

البومة

وأنواعها وصفاتها
خليل الجيزاوي
البومــة مــن فصيلــة الطيــور اجلارحــة ،وهــو قريــب مــن طائــر العقــاب اجلــارح،
وجــوده يثيــر االشــمئزاز والفــزع ،ويتشــاءم النــاس مــن رؤيتــه مبجــرد ســماع
صــوت نعيقــه املســتمر؛ ألن صوتــه دو ًمــا مرتبــط باملــوت واخلــراب ،يعيــش البــوم
فــي اخلرابــات وفــوق األشــجار العاليــة ،والبومــة ذات حاســة ســمع قويــة جـ ًدا،
تفــوق حاســة الســمع عنــد اإلنســان عشــر مــرات؛ لذلــك أطلــق النــاس عليهــا:
البومــة أم قــرون ،وبالفعــل يوجــد ريــش فــوق رأســها يشــبه القــرون ،والبــوم ال
يصــدر صو ًتــا أثنــاء طيرانــه أو حتليقــه فــوق فريســته حتــى ال تشــعر بــه وتهــرب،
ومــن ّث ـ َّم يتمكــن مــن خطــف فريســته ،ومتوســط طــول البومــة مــا بــن  50ســم
إلــى  60ســم ،واملشــهور منهــا بحســب اللــون ثالثــة أنــواع :البومــة الذهبيــة،
وريشــها خليــط مــا بــن البنــي واألبيــض ،والبومــة البيضــاء ،وريشــها أبيــض
مرقــط باألســود ،والبومــة الســوداء وريشــها كلــه أســود ،والبومــة تبنــي عشــها
فــي البيــوت املهجــورة أو فــوق األشــجار العاليــة ،وتضــع أنثــى البومــة مــا بــن
خمــس إلــى ســبع بيضــات فــي كل مــرة ،وبيــض البومــة مســتدير الشــكل ،لونــه
أبيــض تعلــوه صفــرة أو زرقــة ،وموســم التــزواج والتكاثــر بــن البــوم هــو شــهرا
فبرايــر ومــارس مــع دخــول فصــل الربيــع.
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وطائــر البــوم يعــرف املشــاعر األبويــة،
وال ينقطــع عــن رعايــة األفــراخ
الصغيــرة ،ويتنــاوب األب واألم فــي
جلــب الطعــام للصغــار ،ويكســو جســم
الصغــار زغــب أبيــض كثيــف ،ومتكــث
الصغــار فــي العــش مــدة تتــراوح مــا
بــن عشــرة أســابيع واثنــي عشــر
أســبوعا ،وبعدهــا يبــدأ األبــوان
ً
تعليــم األفــراخ أصــول الطيــران
والقنــص وطريقــة الصيــد ،وال يتــركا
صغارهــم حتــى يطمئنــا عليهمــا
فــي اكتســاب املهــارات األساســية
التــي تعينهــم علــى االســتقالل فــي
احليــاة ،وتدريبهــم علــى كيفيــة صيــد
فرائســهم بأنفســهم.

تعريــف كلمــة البومــة فــي معجــم
اللغــة العربيــة
طائــر يكثــر ظهــوره بالليــل ويســكن
اخلــراب ،ويضــرب بــه املثــل فــي
الشــؤم وقبــح الصــوت والصــورة،
وفــي بعــض احلضــارات القدميــة كان
يضــرب بــه املثــل فــي احلكمــة ،املفــرد:
بومــة ،ويســتوي فيــه املذكــر واملؤنــث،
واجلمــع :بُــو ٌم ،وجمــع اجلمــع :أبْــوا ٌم،
ال ّبــ َّوا ُم ،يقــال :بــو ٌم ،وبــوا ٌم.
قــال اللغــوي ابــن فــارس :البــاء والــواو
وامليــم كلمــة واحــدة ،ال يقــاس عليهــا،
وجتمــع علــى أبــوام.
وقــال الشــاعر ذو ال ُّرمــة :وأغضــف
قــد غادرتــه وادرعتــه  .....مبســتبح
األبــوام حــم العــوازف.
شــكل البومة
ميكــن لإلنســان العــادي أن يتعــرف
علــى البومــة مــن أول نظــرة ،برأســها
الكبيــر العريــض ،وطــوق الريــش
الــذي يحيــط عينيهــا ،والــذي يشــبه
صحــن فنجــان القهــوة ،هــذا الطــوق
يُعــرف بالقــرص الوجهــي ،وهــو
يعكــس الصــوت نحــو فتحتــي أذن
البومــة ،وفــي بعــض أنــواع البــوم
يكــون القــرص الوجهــي وفتحتــا األذن
كبيريــن جــ ًدا.
عيــون البومــة :تختلــف عيــون البومــة
عــن عيــون الطيــور األخــرى
فــي كبــر حجمهــا ،وفــي
اجتــاه كلتــا العينــن إلــى

األمــام ،وتتمكــن البومــة مــن رؤيــة
الهــدف الواحــد بكلتــا العينــن فــي
نفــس الوقــت ،أي رؤيــة مزدوجــة مثــل
اإلنســان ،لكنهــا ال تســتطيع حتريــك
عينيهــا؛ لذلــك ميكنهــا حتريــك رأســها
ملتابعــة األجســام املتحركــة ،وتســتطيع
البومــة أن تديــر رأســها بزاويــة تصــل
إلــى  270درجــة ،وتتميــز بالرؤيــة
الواضحــة فــي الليالــي املظلمــة ،وتلــك
امليــزة ال يضاهيهــا فيها ســوى القطط،
وللبومــة أهــداب طويلــة علــى جفونهــا،
وميكــن لهــا أن تغلــق عينيهــا بواســطة
هــذه األهــداب ،وعيــون البومــة جميلــة
تكســبها احلكمــة والوقــار.
جســم البومــة قصيــر وســميك وقــوي،
ولديهــا مناقيــر معقوفــة خطافيــة،
ومخالــب رجليهــا قويــة حــادة ،ميكنهــا
أن تشــق بطــن فريســتها مبخالبهــا
ومتزقهــا حتــى تأكلهــا ،وتتغــذي
علــى صيــد الفئــران والقــوارض
واحلشــرات ،وعيــون البومــة مكيفــة
للرؤيــة فــي الظــام ،وبالطبــع تقــدر
علــى الرؤيــة النهاريــة ،لكنهــا طائــر
ليلــي ،تفضــل النــوم طــول النهــار
بالكهــوف وفــوق فــروع األشــجار
العاليــة ،وتظهــر وتطيــر مــع أول

تختلف عيون
البومة عن عيون
الطيور األخرى في
كبر حجمها ،وفي
اتجاه كلتا العيني�ن
إلى األمام
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الليــل ،ريشــها ناعــم وكثيــف وهــذا مــا
يجعلهــا أكبــر مــن حجمهــا الطبيعــي.
طريقــة حيــاة البومــة
تعتمــد البومــة علــى حاســة ســمعها
املرهــف أكثــر مــن اعتمادهــا علــى
النظــر طــوال حياتهــا ،وتســتطيع البومــة
الطيــران والتحليــق بســرعة متوســطة،
ويخفــي ريشــها صــوت حفيــف الطيــران
الــذي حتدثــه عنــد طيرانهــا ،وعليــه فــإن
البومــة ال يســمع صــوت طيرانهــا ،وهــذا
يســهل لهــا االنقضــاض علــى فريســتها
قبــل أن تشــعر بهــا ،وتتمكــن البومــة مــن
صيــد فريســتها مــن الفئــران واجلــرذان
فــي الظــام الدامــس ،واألكبــر حج ًمــا
تصطــاد الثدييــات الصغيــرة مــن األرانــب
والســناجب ،والبومــة ال تــأكل اجليفــة
لكــن تصطــاد فريســتها حيــة ،وتعتمــد
البومــة فــي صيدهــا علــى حاســة الســمع
املرهفــة إذ تســتطيع حتديــد مــكان
فريســتها مــن صــوت احلفيــف الــذي
حتدثــه الفئــران أثنــاء جريهــا فــوق أوراق
األشــجار اليابســة واملتســاقطة علــى
األرض.
أنــواع البومة
 1ـ ـ البــوم احلفَّ ــار
يعيــش البــوم احلفــار وســط الســهول
بأمريــكا الشــمالية ،وغال ًبــا يعشــش هــذا
النــوع فــي جحــور كالب البــراري
املهجــورة،
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وكالب البــراري ليســت كال ًبــا ،لكنهــا
القــوارض الكبيــرة ،ويتميــز البــوم
احلفَّــار بأرجــل طويلــة قويــة تســاعده
علــى احلركــة فــوق األرض ،ومتكنــه مــن
الرؤيــة طــوال النهــار ،يتغــذى هــذا النــوع
مــن البــوم علــى صيــد األرانــب البريــة
والســناجب ،وصغــار كالب البــراري.
 2ـ ـ البــوم السـ َّـماك
البــوم الســ َّماك مــن الطيــور القويــة
ولديهــا مناقيــر طويلــة قويــة وأرجــل غيــر
مغطــاة بالريــش ،ومخالــب ذات حراشــف
تســاعدها علــى قنــص فريســتها بإحــكام
شــديد ،ويعيــش هــذا النــوع مــن البــوم
علــى شــواطئ احمليطــات وتتغــذى علــى
صيــد الســمك.
 3ـ ـ البومــة الســوداء
تعيــش بالغابــات وفــوق األشــجار وفــي
البيــوت اخلربــة املهجــورة ،وتظــل طــول
النهــار نائمــة وال تنشــط إال فــي الليــل
وتتغــذى علــى صيــد الفئــران
واجلــرذان مــن احلقــول ،وتتميــز
بالــرأس الكبيــر املســتدير الــذي
يســاعدها علــى تتبــع ســماع
الفريســة
صــوت

وميكــن للبومــة الســوداء أن تديــر
رأســها فــي حــركات شــبه دائريــة حتــى
حتــدد مــكان فريســتها وفــي ســرعة
البــرق تهجــم لقنصهــا.
 4ـــــ البومــة البيضاء
البومــة البيضــاء لهــا ريــش أبيــض
مرقــط باللــون األســود ،ومــع تقــدم
عمرهــا يتــم اســتبدال الريــش املرقــط
باألســود بريــش أبيــض ثلجــي يشــبه
الصــوف ،ولهــا جناحــان طويــان،
ورجليهــا ذات مخالــب مغطــاة بطبقــة
كبيــرة مــن الريــش ،ومــن املفارقــات أن
اإلنــاث أكبــر بكثيــر مــن الذكــور مــن
حيــث الــوزن واحلجــم ،وتتغــذى علــى
صيــد الفئــران وال تــأكل األســماك،
والكبيــر منهــا يصطــاد األرانــب
البريــة ،ومتوســط عمــر البومــة
البيضــاء تســع ســنوات.
 5ـ ـ البومــة الثلجيــة
تعيــش فــي القطــب الشــمالي ،وتتميــز
بشــكل واضــح بحجمهــا الكبيــر؛
لذلــك تعــرف باســم :بومــة القطــب
الشــمالي ،ولهــا عيــون صغيــرة
ورجليهــا يكســوها الريــش الكثيــف،
والبومــة الثلجيــة تختلــف كثيــ ًرا عــن
أنــواع البــوم األخــرى ،إذ تخــرج للصيــد
فــي أول النهــار معتمــدة علــى رصــد
صــوت فريســتها ،وميكــن أن تصطــاد
فريســتها وهــي تســير فــوق األرض،
كمــا ميكــن أن تصطــاد أثنــاء طيرانهــا،
والبومــة البيضــاء الذكــر لــون ريشــها
األبيــض الناصــع ،لكــن األنثــى تكثــر
البقــع الغامقــة فــوق الريــش األبيــض.
 6ـ ـ البومــة األوروبيــة
تتمتــع البومــة األوروبيــة بحجــم خــاص

إذ يتــراوح
طولهــا مــا بــن
 19ســم و 22ســم وطــول
جناحيهــا مــا بــن  50ســم و 55ســم
تشــتهر باســم البومــة احلربــاء ،وهــي
أخطــر أنــواع البــوم ،وتتميــز بقدرتهــا
علــى الطيــران مســافات طويلــة
دون تعــب ،وتعيــش فــي غــرب آســيا
وتهاجــر إلــى بــاد جنــوب أوروبــا مــع
بدايــة فصــل اخلريــف ،ويطلــق عليهــا
البومــة احلربــاء ألن لديهــا القــدرة
علــى التمويــه واالختبــاء بــن فــروع
األشــجار حتــى تنقــض علــى فريســتها،
ويتشــكل لــون ريشــها بلــون الشــجرة
التــي تتخفــى بــن فروعهــا ،وتتغــذى
علــى صيــد القــوارض واحلشــرات
صغيــرة احلجــم.
 7ـ ـ البومــة القزمــة أو الصغيــرة
وتعيــش فــي شــمال أفريقيــا ،وهــي
البومــة األصغــر حج ًمــا بــن كل أنــواع
البــوم ،وهــي ألطــف أنــواع البــوم؛
لذلــك يكثــر تربيتهــا فــي املنــازل،
وميكــن لألطفــال مالمســتها دون أن
تلحــق بهــم أي أذى أو ضــرر ،وعنــد
مضايقتهــا أو عندمــا تشــعر باخلطــر

البومة ال يسمع
صوت طيرانها،
وهذا يسهل لها
االنقضاض على
فريستها قبل أن
تشعر بها
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ســري ًعا ينقلــب هدوؤهــا إلــى عدوانيــة
شــديدة ،وتهاجــم مــن يضايقهــا
أو يهجــم عليهــا ،وتصــدر صوتًــا
حــا ًدا قو ًيــا ال يتناســب مــع حجمهــا
الصغيــر ،وتبــدأ الهجــوم مبخالبهــا
القويــة ومنقارهــا احلــاد وتضــرب
الهــواء بجناحيهــا بقــوة ُمعلنــ ًة عــن
غضبهــا الشــديد.
 8ـ ـ ـ البومــة األســترالية
تتميــز البومــة األســترالية باحلجــم
الكبيــر امللفــت لألنظــار ،وتعيــش
فــي أمريــكا وأســتراليا ،وهــي مــن
النــوع الهــادئ الــذي ميكــن أن يتــم
تربيتــه فــي املنــازل ،ومخالــب األنثــى
أقــوى مــن مخالــب الذكــر ،وطولهــا
يتــراوح مــا بــن  35ســم إلــى 47
ســم ،وال يزيــد وزنهــا عــن كيلــو جــرام
واحــد ،وتتغــذى علــى صيــد الفئــران
واحلشــرات.
فوائــد البومــة لإلنســان والزراعــة:
مــن نعــم اهلل علــى اإلنســان أن خلــق
اهلل بعــض الطيــور؛ لتضبــط
ميــزان القــوة فــوق األرض،
ومــن بــن نعــم اهلل الكثيــرة
والتــي ال تُ َع ـ ُّد وال حتصــى أن
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خلــق لنــا البومــة ،فالبومــة غذاؤهــا
الرئيســي الفئــران ،والفئــران ت َُشــ ّكل
خطــورة كبيــرة علــى حيــاة اإلنســان،
وتنقــل الكثيــر مــن األمــراض التــي
تســبب خطــورة علــى حيــاة اإلنســان
مــن هــذه األمــراض:
املرض األول:
مــرض الطاعــون :حتمــل الفئــران
فيــروس مــرض الطاعــون وهــو مــن
أخطــر األمــراض التــي
تصيــب اإلنســان وتفتــك
بــه ،وهــو عبــارة عــن
بكتيريــا تنتقــل مــن
املصابــة
القــوارض
إلــى اإلنســان ،وأول
هــذه القــوارض الفئــران،
وتكمــن اخلطــورة فــي
وصــول هــذه البكتريــا
املســببة ملــرض الطاعــون

للرئتــن ،فيصــاب الشــخص بالتهــاب
رئــوي قابــل أن ينتقــل ويُ ْعدِ ي اآلخرين،
ومــن أبــرز أعــراض اإلصابــة مبــرض
الطاعــون :ارتفــاع حــرارة اجلســم،
والشــعور بألــم شــديد وصــداع
بالــرأس ،وتــورم الغــدد الليمفاويــة
باإلضافــة لإلصابــة بنزيــف حتــت
ا جللــد .
املــرض الثاني:
ُح َّمــى عضــة الفــأر :وهــو يصيــب
الشــخص با ُ
حل َّمــى املصاحبــة للطفــح
اجللــدي مــع آالم شــديدة فــي
العضــات وقــيء متكــرر مــع صعوبــة
فــي التنفــس.
وعندمــا تتغــذى البومــة علــى الفئــران
كأنهــا تعيــد التــوازن علــى األرض،
فتقضــي علــى الفئــران التــي تتســبب
فــي نقــل الكثيــر مــن األمــراض التــي
تهــدد حيــاة اإلنســان علــى األرض،
إلــى جانــب أن البومــة تتغــذى علــى
الكثيــر مــن احلشــرات الضــارة
للزراعــة.

قوافي

ال افتنان كافتناني
ال اِفتِنا ٌن َكاِفتِناني
َخصني بِاألَ َد ِب َ
اللُ
َّ
ِ
خاطري أَن َف ُذ َمهما
أَيُّها امل ُ ِ
رس ُل أَطيا
َ
هاك َكي تَزدا َد في اآل
َقد أَتَتنا َ
الطي ُر تَشدو
ٍ
طانات َق َ
ضتنا
ِب َر
إِن تَ َغنّى البُلبُ ُل اِهتا
َفتَ َأ ّدى مِ ن ُه بَيتا
ِ ُِ
بيب
ل ٍّب في َح ٍ
يا بَعي َد الدارِ َموصو
باع َد َك ال َده
ُر َّبا َ

في ُحلى ُ
الظ ِ
رف احلِ سانِ
َف َأعلى فيهِ شاني
قيس مِ ن َح ِّد ِ
السنانِ
َ
َر امل ُ َع ّمى ِلِمتِحاني
بكاني
ِ
داب ِعلماً ِ َ
عض أَ ِ
بيات األَغاني
بَ َ
ما اِقت َ
َضتنا مِ ن بَيانِ
َج ِغنا َء ال َو َرشانِ
َغز ٍَل ُمن َف ِردانِ

ابن زيدون
ابــن زيــدون  :أبــو الوليــد أحمــد بــن عبــد اهلل بــن زيــدون املخزومــي
املعــروف بـــابن زيــدون ،ولــد فــي قرطبــة عــام 394هـــ 1003م وتوفــي فــي
عــام  463هـــ  1071م ،وزيــر وكاتــب وشــاعر أندلســي،برع ابــن زيــدون
فــي الشــعر والنثر،ومــن أشــهر قصائــد ابــن زيــدون قصيدتــه املعروفــة
بالنونيــة.

َعن ُه ناءٍ مِ ن ُه دانِ
الً ِب َقلبي َولِساني
ُر َف َأدنَ َ
تك األَماني
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ديفيد بيكهام

األسطورة الذي أغضب
جمهوره مرتين
إحسان رشيد

مبدينــة ليتونســون الواقعــة شــرق مدينــة لنــدن وفي العــام  1975وفي
الثانــي مــن مايــو منــهُ ،ولــد النجــم الكــروي ديفيــد روبــرت بيكهــام
 ،نشــأ وتربــى فــي املدينــة برفقــة عائلتــه ومنــذ صغــره أظهــر شــغفا
بلعــب كــرة القــدم فتعلّــم فنونهــا مبكــرا ،فصــار ملفتــا لألنظــار ،وبــدت
بــوادر موهبتــه تســتحق اإلعجــاب ،ثــم تطــورت بشــكل ملحــوظ بعــد
أن تنامــت خبرتــه فــي مداعبــة املســتديرة ،فغــدا مــن اخلصوصيــة
مامي ّيــزه عــن غيــره مــن الالعبــن وحتــى املوهوبــن وهــو منهــم ،مــن
هنــا بــدأ الســعي لضمــه للفــرق التــي حتــرص علــى وجــود املواهــب
االســتثنائية بــن صفوفهــا ،فصــار لــه مــن مواصفــات الالعبــن األفــذاذ
الكثيــر؛ كتســديداته الصاروخيــة املتقنــة ،متريراتــه العرضيــة الدقيقــة
وســرعته ومجمــل مهاراتــه حــن يالمــس الكــرة ،كان والــده شــغوفا
كذلــك بكــرة القــدم ممــا حــدا بــه ألن يركــز اهتمامــه علــى موهبــة ولــده
واحللــم يــراوده أن يكــون لصغيــره بيكهــام موعــدا لفتح األبــواب في الدخول
ملالعــب األنديــة الكبــرى ،بــدأ جنــم الالعــب اإلجنليــزي األســطورة يبــزغ
كالعــب كــرة قــدم فــي ســن الميكــن وصفهــا إال باملبكــرة جــدا ،ومــع أول
ظهــوره مت التركيزعليــه كالعــب موهــوب ،وهــذا بالطبــع لــم يكــن وليــد
الصدفــة حيــث اســتطاع تأكيــد جدارتــه باالهتمــام منــذ طفولتــه ،ولع ـ ّل
أكثــر مايذكــره بيكهــام عــن طفولتــه هــو مســاعدة والــده لــه ورفــع معنوياتــه
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ودفعــه الكتســاب املزيــد مــن اخلبــرة
واملهــارة فــي عالــم كــرة القــدم  ،لعــب
بيكهــام فــي صغــره لفريــق مدرســته
وفــرق أخــرى غيــره ،وكان متألقــاً
بتســديداته ومهاراتــه.
لقاء في الذاكرة
وأول لقــاء مت بــن ديفيــد بيكهــام والنادي
الذي لعب له الحقا "مانشســتر يونايتد"
كان فــي ديســمبر  1986ولــم يكــن لــه
ســوى أحــد عشــر عامــا مــن العمــر
 ،وكان ذاك فــي مســابقة الكتشــاف
املواهــب واملهــارات والتــي حقــق فيهــا
بيكهــام الصغيــر متيــزا واضحــا ،م ّكنــه
مــن البــروز ولفــت األنظــار  ،وحصــل
علــى جائــزة مــن قبــل اللجنــة املنظمــة
لالختبــار و ّ
مت ضمــه للناشــئني فــي رحلــة
تدريبيــة إلــى برشــلونة اإلســبانية دامــت
زهــاء أســبوعني بغيــة إكســاب املوهوبــن
املزيــد مــن اخلبــرة وخلــق االعتيــاد
عندهــم علــى أجــواء مباريــات كــرة
القــدم .بعدهــا بخمــس ســنوات التحــق
بيكهــام باملانشســتر يونايتــد وكان ذاك
عــام  ،1991وبذلــك يكــون حقــق حلــم
حياتــه بالســير علــى خطا النجــوم الكبار
الذيــن كان يتابعهــم ويحترمهــم.
الظهور األول
ظهــوره األول كان عــام  1992فــي
البطولــة الوديــة لــكأس كوبــا وشــارك
مــع فريقــه وحقــق الفــوز بــكأس إف إي
لفئــة الشــباب مــع زمالئــه ،كمــا ســاهم
فــي فــوز فريقــه عندمــا ســجل هدفــاً
فــي الشــوط الثانــي مبرمــى كريســتال

بــاالس ليثبــت بأنــه جنــم
قــادم وبقــوة ملالعــب كــرة
القــدم  ،هــذا الظهــور هيــأ
لــه فرصــة اللعــب مــع الفريــق
األول للنــادي فــي املوســم التالــي ،ليغدو
بعدهــا بأربعــة أشــهر فقــط العبــاً
محترفـاً مــن املشــاركة الرســمية األولــى
لــه مــع الفريــق األول .
قطار االحتراف
بــدأ بيكهــام محطتــه االحترافيــة األولــى
مــع املانشســتر يونايتــد عــام  1994وكان
ظهــوره األول ضــد فريــق ليــدز يونايتــد
علــى أرضــه ،وشــارك فــي ذلــك املوســم
فــي أربعــة لقاءات ثــم متت إعارته لنادي
بريســتون اإلجنليــزي  ،عــاد بيكهــام
ملانشســتر يونايتــد فــي العــام التالــي
بعــد املســتوى الفنــي املتقــدم الــذي
قدمــه مــع بريســتون ليحجــز بثقــة بالغة
مكانــه فــي التشكيلةاألساســية كالعــب
خــط وســط وليشــارك فــي  33مبــاراة
واســتطاع أن يســجل خاللهــا  7أهــداف،

مع أول
ظهوره
تم التركيز
عليه كالعب
موهوب
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بــدأ بيكهــام يخطــو بثقــة واضحــة نحــو
عالــم النجوميــة  ،حيــث لعــب  36مبــاراة
ســجل خاللها  7أهداف موســم 96-97
وعلــى أثــر هــذا التألــق ّ
مت اســتدعاؤه
للمنتخــب اإلجنليــزي ليشــارك معــه فــي
التصفيات املؤهلة لكأس العالم وســاهم
فــي وصــول منتخــب بــاده للنهائيــات ،
واســتطاع هــو أن يخطــف جائــزة أفضــل
العــب شــاب فــي إجنلتــرا ،واســتطاع
كذلــك احلصــول علــى املركــز الثانــي
فــي التصويــت الســنوي ألفضــل العــب ،
مبعيــة زمالئــه مــن العبي الفريق ســاهم
بشــكل قــوي وف ّعــال فــي حتقيــق بطولــة
الــدوري لفريقــه ليصبــح بعدهــا الرقــم
األصعــب فــي الفريــق وجنمــه األول ،كما
وشــارك مــع منتخــب بــاده فــي نهائيــات
كأس العالــم بفرنســا عــام 1998
واملفارقــة كانــت
فــي جلــوس
يفيــد
د
بيكهــام علــى
دكــة االحتيــاط بنــا ًء علــى رأي مــدرب
املنتخب اإلجنليزي وقتها" جرين هودل"
ــن للمنتخــب اإلجنليــزي
فــي أول لقائَ ْ
فــي البطولــة وحــن ّ
مت إشــراكه فــي
فســجل
اللقــاء الثالــث أمــام كولومبيــا
ّ
هدف ـاً مــن ضربــة حــرة نفذهــا بنجــاح
مســجال منهــا هدفــه األول مــع منتخــب
أهــل منتخــب بــاده للــدور
بــاده والــذي ّ
الثانــي مــن البطولــة واعتبرتــه الصحافة
بطـ ً
ا وطنيـاً ،بعــد ذلــك شــارك بيكهــام
أمــام املنتخــب األرجنتينــي ولكــن طــرده
فــي املبــاراة بعــد اخلدعــة التــي قــام بهــا

92

العدد  - 31يناير 2022

األرجنتينــي "دييقــو ســيموني " جعــل
مــن بيكهــام أحــد أكبــر أســباب خــروج
إجنلتــرا مــن كأس العالــم مــن وجهــة
نظــر الشــارع الرياضــي فــي إجنلتــرا
بعــد اخلســارة مــع األرجنتــن بــركالت
الترجيــح  ،بعــد غليــان الشــارع غضبــا
عليــه توقــع املعنيــون بالكــرة وخبراؤهــا
أن ديفيــد ســيعاني طويــا بســبب
نقمــة الشــارع منــه ورمبــا تســبب ذلــك
بإقصائــه عــن عالــم كــرة القــدم  ،ولكنــه
قلــب التوقعــات كلهــا فــي
أولــى مبــاراة فــي
الــدوري علــى
الرغــم ممــا

اســتقبلته بــه اجلماهيــر الرياضيــة مــن
صرخــات االســتهجان والتعبيــر عــن
الغضــب بشــتى الصــور والطــرق  ،ولكنــه
رد علــى صافــرات اجلمهــور بتحويلهــا
مــن مســتهجنة إلــى صافــرات إعجــاب
بنــا ًء علــى الــرد املبــدع بهــدف خرافــي ال
يحــرزه إال جنــم كبيــر مــن طــراز ديفيــد
بيكهــام وذلــك عندمــا انبــرى لتســديد
ضربــة حــرة أمــام فريــق ليســتر أســكنها
فــي الزاويــة العلويــة
حلــارس املرمــى
وســط دهشــة
ا جلميــع ،
ليحــول غضب
ا جلمهــو ر
إلــى وثائــق

إعجــاب مبوهبتــه الكرويــة واعتــراف
مبســتواه الفنــي الرائــع.
موسم احلصاد األكبر
فــي موســم الكــرة لعــام  98-99لعــب
بيكهــام  34مبــاراة اســتطاع خاللهــا مــن
تســجيل ســتة أهــداف وســاهم فــي
خطــف ألقــاب الــدوري والــكأس وبطولــة
أوروبــا ألبطــال الــدوري للمانشســتر
يونايتــد ،ولعــل واحــدا مماحتفظــه
الذاكــرة الرياضيــة النهائــي املثيــر فــي
بطولــة أوروبــا  ،حــن كان مانشســتر
يو نا يتــد
مهز و مــاً
مــن

بايــرن ميونيــخ بهــدف ليقلــب النتيجــة
رأســاً علــى عقــب واملبــاراة تلفــظ
أنفاســها األخيــرة ويحصــل علــى
الــكأس ،وواصــل التألــق محليـاً وعلــى
الســاحة الدوليــة وســاهم بشــكل كبيــر
ومؤثــر فــي تأهــل إجنلتــرا لنهائيــات
كأس العالــم بكوريــا واليابــان عــام
 2002بقيادتــه للمنتخــب وبأهدافــه
التــي التنســى وفــي عــام 2001/2002
وفــي مشــاركته فــي نهائيــات كأس
العالم اســتطاع بيكهام أن يلقن قادة
املنتخبــات درســا مهمــا فــي اإلصــرار
وتفــوق املواهــب الفــذة عندمــا تأهــل
إلــى دور الثمانيــة بينمــا لــم يتجــاوزوا
هــم الــدور األول إال أن حلمــه لــم
يتحقــق بعــد أن خــرج منتخــب إجنلترا
أمــام املنتخــب البرازيلــي فــي دور
الثمانيــة عــن طريــق هــدف ُوصــف
بالصدفــة املطلقــة لالعــب رونالدينهو
وفــي آخــر موســم لــه مــع مانشســتر
واصــل النجــم ديفيــد بيكهــام
إبداعــه وتألقــه املعهــود ،إال
أنــه تعــ ّرض لكســر فــي
الضلــع أبعــده عــن
املالعــب أســابيع
وغيابــه تــرك
فراغــا كبيــراً
فــي وســط
ف
صفــو
الفريــق الكبيــر.
مع ريال مدريد
فــي املوســم التالــي عــادت
اجلماهيــر ملوجــة غضبهــا

استطاع
أن يخطف
جائزة أفضل
العب شاب
في إنجلترا

ساهم بشكل كبير
ومؤثر في تأهل
إنجلترا لنهائي�ات
كأس العالم بكوريا
واليابان
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رياضة
مــن النجــم الكبيــر حــن أعلــن انتقالــه لفريــق ريــال
مدريــد بعــد العديــد مــن العــروض الكبيــرة واملغريــة
التــي قدمــت لــه  ،وكان خبــر انتقالــه مبثابــة الفاجعــة
للجماهيــر العريضــة للشــياطني احلمــر ،و بقدومــه
إلــى ريــال مدريــد حصــل علــى الرقــم  23فكانــت
بدايتــه مــع الريــال قويــة جــدا  ،وممــا يجــدر ذكــره
أن القميــص  23الــذي طرحــه ريــال مدريــد حقــق
مبيعــات قياســية جتــاوزت نصــف مليــون يــورو فــي
أول  8ســاعات مــن توقيــع العقــد ،مــع مانشســتر
يونايتــد بــدأ أول خطــوات االحتــراف ،ومــع منتخــب
إجنلتــرا كان أول اتســاع لنجوميتــه وبــروزه األكبــر
ليصبــح بعدهــا مــن أشــهر العبــي كــرة القــدم فــي
العالــم وأغناهــم  ،وأعالهــم دخ ـ ً
ا.
أرقام في حياته
عندمــا احتــرف بيكهــام مــع مانشســتر يونايتــد
اختــار الرقــم  10بــدالً مــن
 7الــذي كان يشــغله
الفريــق،
قائــد
آنــذاك اريــك كانتونا
اعتزالــه
وعنــد
بيكهــام
ارتــدى
القميــص رقــم 7
بســبب توافــق
هــذا الرقــم
مــع عــدد

حــروف اســمه باللغــة اإلجنليزيــة وقــد كان الرقــم املفضــل لديــه ،لكــن
عندمــا انتقــل للريــال كان الرقــم  7يشــغله راؤول وكان بيكهــام قريــب
مــن اتخــاذ الرقــم  ،77لك ّنــه فضــل الرقــم  23إعجاب ـاً بأســطورة كــرة
الســلة األمريكيــة مايــكل جــوردان  ،بينمــا هنــاك رأي يرجحــه بعضهــم
مــؤاده إن اختيــاره للرقــم  23ألن ظهــور ابنــه اآلكبــر جــاء بعــد بلــوغ
بيكهــام عامــه الثالــث والعشــرين لــه مــع املــان يونايتــد كان فــي  23مــن
ســبتمبر 1992
الهــدف الــذي ســجله ضــد اليونــان وأهــل منتخــب بــاده إلــى كأس
العالــم كان علــى بعــد  23يــاردة.
إجنازاته
مع مانشستر يونايتد
بطولــة الــدوري مواســم(99/2000 ،98/99 ،96/97 ،95/96
2002/2003 ،2000/2001,
كأس االحتاد اإلجنليزي سنة 99 ،96
دوري أبطال أوروبا 98/99
كأس اإلنتركونتيننتال سنة 1999
الدرع سنة 97 ،96 ،94 ،1993
كأس االحتاد اإلجنليزي لفئة الشباب سنة 1992
مع ريال مدريد
السوبر اإلسباني سنة 2003
الدوري اإلسباني موسم 2006/07
اإلجنازات الشخصية
العب السنة الشاب موسم 96/97
جائزة السير مات بوسبي لالعب السنة موسم 96/97
العب أوروبا لسنة 1999
العب السنة لعام BBC 2001
وصنّف ضمن قائمة أفضل  100العب من الفيفا والكرة الذهيبة
ُ
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العالج الهرمونى
بوابة أمل في عالج اضطراب
التوحد عند األطفال
إعداد  :نجالء محمد سويف
التّوحــد َكلمــة ُمترجمــة َعــن اليونانيــة وتُعنــي ال ُعزلــة ،ويُع ـ ّرف
بال َعربيـــة ُبصطلــح ال َذاتويــة ،والتّوحــد اصطالحــاً هــو؛
الســنوات الثَــاث األُولـــى مـــن
اضطــراب فــي النمــو يَظهــر فــي َ
ُعمــر الطفــل ،ويَحــدث نَتيجــة اضطــراب فــي اجلِ هــاز ال َعصبــي
رعلــى َوظائــف املــخ؛ حيــث يُؤ ّثــر َعلــى َ
الطريقــة التــي
ِمـــا يُؤ ّث َ
يَتــم مــن ِخاللهــا َجمــع املَعلومــات و ُمعاجلتهــا بواســطة الدِ ماغ،
ٍ
كنظريــات
وهنــاك الكثيــر مــن الفرضيــات التــي تُــد ّرس
ُمس ـ ِّببة للتوحــد دون اجلــزم بإحداهــا وتتن ـ ّوع بروتوكــوالت
ـاج ســلوكي.
ـاج دوائــي وعـ ٍ
العــاج مابــن عـ ٍ
ويُعتبــر العــاج بالهرمونــات أحــد أشــهر الطــرق العالجيــة
املقترحــة ضمــن هــذه البروتوكــوالت ،وتُعتبــر الهرمونــات مــواد
كيميائيــة يتــم إنتاجهــا فــي الغــدد الصمــاء وتُفــرز بالــدم مباشــر ًة،
ولهــا تأثيــ ٌر كبيــر علــى صحــة وعمــل جســم اإلنســان؛ فهــي
تتح ّكــم فــي معظــم الوظائــف الرئيســة جلســم اإلنســان وفــي
حالتــه النفســية واملزاجيــة ،وقــد أثبتــت العديــد مــن الدراســات
العلميــة احلديثــة أن العــاج املعتمــد علــى الهرمونــات أحــد
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الطــرق احلديثــة لعــاج اضطــراب
التّوحــد لــدى األطفــال؛ حيــث يعمــل
علــى حتســن مهــارات التواصــل
والتفاعــل االجتماعــي لديهــم ،ولذلــك
ميكــن أن يكــون العــاج بالهرمونــات هــو
مفتــاح التخلُّــص مــن اضطــراب التوحــد
مســتقب ً
ال ،ولعــل مــن أشــهر أمثلــة هــذه
الهرمونــات؛ هرمــون الفاسوبريســن
والســكرتني والســيروتينني وغيرهــا،
وتعتبــر الغــدة النّخاميــة هــي املســؤول
الرئيســي فــي عمــل معظــم هــذه
الهرمونــات وضبــط نســبتها فــي
اجلســم.
1-هرمــون الفاسوبريســن �Vasopres :sinوهــو هرمــون ينتــج فــي املــخ وتفــرزه
الغــدة النخاميــة اخللفيــة ،وهواملســؤول
عــن صنــع وإفــراز الفاسوبريســن هــي
منطقــة الهايبوثالموس Hypothalamus
وهــي منطقــة فــي قــاع املــخ تُســ ّمى
حتــت املهــاد البصــري ،وتتح ّكــم فــي
وظائــف اجلســد الذاتيــة مثــل دقــات
القلــب والتنفُّــس واحلــرارة وتتح ّكــم
فــي االختالفــات اجلنســية وغيرهــا،
ويخــدم هرمــون الفاسوبريســن عــد ًدا
مــن الوظائــف املختلفــة مبــا فــي ذلــك
تنظيــم ضغــط الــدم ودرجــة حــرارة
اجلســم ،وهــو مضــاد إلدرار البــول؛
حيــث يعمــل علــى تنظيــم كميــة املــاء فــي
اجلســم مــن خــال ضبــط كميــة املــاء
التــي تطرحهــا الكِ لــى ،ويُشــبه هيكل ًيــا
هرمــون آخــر يســمى األوكسيتوســن
أن كليهمــا
 ،Oxytocinوقــد ُوجــد ّ
مرتبطــان بقــوة بالســلوكات االجتماعيــة
لإلنســان واالســتجابات الســلوكية
والعاطفيــة(.)1
وهوهرمــون نيوروبيبتيــدي يُعــزّز عمــل

الناقــات العصبيــةِ ،مــا يســاعد
بــدوره اخلاليــا والناقــات العصبيــة
فــي الدمــاغ ويُحفّزهــا علــى التواصــل
مــع بعضهــم بعضــا ،وبالتالــي يزيــد
مــن مهــارات التواصــل االجتماعــي بــن
اإلنســان ومحيطــه الــذي يعيــش فيــه،
أن املصابــن
وهنــاك أدلــة تشــير إلــى ّ
بالتّوحــد يعانــون مــن اضطــراب فــي
كميــة هــذا الهرمــون ،التــي قــد تكــون
قليلــة أو كبيــرة جــ ًدا ،ممــا يعنــي أن
مســتوى زيــادة أو نقصــان هــذا الهرمون
فــي الــ ّدم رمبــا يكــون لــه عالقــة
بالســلوك االجتماعــي ملــن يعانــون مــن
اضطــراب طيــف التّوحــد .ASD
أن التــوازن
وتؤ ّكــد الدراســات العلميــة ّ
فــي نســب هرمــون الفاسوبريســن
فــي اجلســم أمــ ٌر مهــ ٌم للغايــة؛ حيــث
أن املســتويات املرتفعــة لــه قــد يكــون
مســؤوالً عــن بعــض ســلوكات التّوحــد
املفــرط النشــاط ،أمــا املســتويات
املنخفضــة منــه قــد يكــون عالمــة
بيولوجيــة علــى زيــادة الصعوبــات
االجتماعيــة لــدى األطفــال الذيــن
يعانــون مــن اضطرابــات طيــف التوحــد
 ،ASDوعنــد خضــوع عينــة مــن هــؤالء
األطفــال لتل ِّقــي جرعــات متوازنــة مــن
حتس ـنًا كبي ـ ًرا
الفاسوبريســن أظهــرت
ُّ
فــي مهاراتهــم االجتماعيــة.
كمــا أن مــادة األرجنــن Arginine
تعتبــر إحــدى مكونــات هرمــون
الفاسوبريســن ،وهــو عبــارة عــن
حمــض أمينــي غيــر أساســي يصنعــه
جســم اإلنســان عنــد احلاجــة إليــه،
ولــه دو ٌر كبيــر ومهــم لصحــة اإلنســان
وبنيــان جهــازه املناعــي( ،)2وبالتالــي
ميكــن اســتخدامه كمكمــل عالجــي فــي

ُ
تعتبر الهرمونات
مواد كيميائي�ة يتم
إنت�اجها في الغدد
ُ
الصماء وتفرز بالدم
ً
ٌ
مباشرة  ،ولها تأثير
كبير على صحة وعمل
جسم اإلنسان

تن�اول الجوز
مناسب لتحسين
الحالة المزاجية
ألطفال التوحد؛
حيث أنه يمتلئ
بمادة التريبتوفان
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حــاالت اضطــراب طيــف التّوحــد .ASD
 - 2هرمــون األوكسيتوســن Oxytocin؛
ً
أيضــا الغــدة
وهــو هرمــون تنتجــه
النخاميــة اخللفيــة ،ويتم ّيــز بأنــه أكثــر
رجــح أن
وجــو ًدا فــي اإلنــاث؛ حيــث يُ ّ
لــه عالقــة كبيــرة بالقــدرة علــى التآلــف
بــن األم وطفلهــا؛ فهــو الهرمــون الــذي
يربــط األم برضيعهــا عنــد والدتــه
وخــال فتــرة الرضاعــة ،ويُع ّرفــه
العلمــاء بهرمــون ا ُ
ـب؛ ألنــه املســؤول
حلـ ّ
عــن املشــاعر واألحاســيس والروابــط
العائليــة ،ويَزيــد إفــراز هــذا الهرمــون
بقــوةٍ مــع مشــاعر احلــب ويــزداد مــن
خــال العنــاق وعنــد الشــعور بالثقــة،
وقــد اجتهــت الدراســات احلديثــة
لدراســة مــدى تأثيــر األوكسيتوســن
فــي الناحيــة النفســية لإلنســان
خصوصــا فــي توليــد الشــعور بالثقــة،
ً
ويُعــ ّد انخفــاض مســتوى هرمــون
األوكسيتوســن عنــد بعــض األفــراد
الســبب فــي انعــدام مشــاعر العطــف
أو التعاطــف واملشــاركة الوجدانيــة
والتبلُّــد( ،)3وقــد لوحــظ أن معــدل
هرمــون األوكسيتوســن لــدى أطفــال
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طيــف التوحــد  ASDمنخفــض عــن
ذويهــم األصحــاء ،وقامــت األبحــاث
بتجــارب لقيــاس نشــاط الدمــاغ فــي
حالــة استنشــاق هــذا الهرمــون لتجربــة
االســتفادة منــه فــي عــاج بعــض
األمــراض النفســية مثــل ال ُرهــاب
االجتماعــي ومرضــى التّوحــد و ُوجــد
أ ّنــه يُقلّــل مــن املخــاوف االجتماعيــة،
ويحــثّ علــى التفــاؤل ويزيــد مــن احتــرام
الــذات ويبنــي الثقــة؛ حيــث جنــح
هرمــون األوكسيتوســن فــي حتقيــق
هدفــه مــن خــال تعزيــز اإلشــارة إلــى
الناقــل العصبي"غابــا" (حمــض غامــا-
أمينوبيوتريــك)؛ وهــو الناقــل العصبــي
الرئيســي املثبــط فــي اجلهــاز العصبــي؛
حيــث مينــع بعــض النبضــات العصبيــة
التــي يتــم إرســالها بــن اخلاليــا فــي
الدمــاغ فيقــوم بتثبيطهــا فيمنــع الشــعور
بالقلــق والتوتــر ،ولذلــك أصبــح هــذا
الهرمــون يدخــل فــي العــاج النفســي،
ويســتخدم كــدواء مســاعد لألشــخاص
الذيــن يعانــون مــن حــاالت التوحــد
والقلــق املرضــي ،ووجــدوا أن إعطــاء
الــدواء عــن طريــق األنــف أفضــل حيــث

يســتهدف مناطــق مــن الدمــاغ لــم تصــل
إليهــا طريقــة احلقــن(.)4
 - 3هرمــون الســيكريتني  Secretin؛
هــو هرمــون يُفــرزه اجلهــاز الهضمــي
لإلنســان للمســاعدة فــي عمليــة هضــم
الطعــام ،ويوجــد في األمعــاء وبالتحديد
فــي االثنــى عشــر ،وهــو ّ
ينظــم وظائــف
املعــدة؛ حيــث يُفــرز بغــرض تنظيــم
الرقــم الهيدروجينــي باألمعــاء عــن
طريــق التح ُّكــم فــي إفــراز حمــض
املعــدة ومعادلتــه مــع البيكربونــات،
وعلــى وجــه العمــوم يُعــ ّد احلامــض
املعــدي الواصــل لالثنــي عشــر مح ِّف ـزًا
طبيع ًيــا لزيــادة إفــراز الســيكريتني،
ولذلــك يُنصــح باإلكثــار مــن شــرب
الســوائل علــى مــدار اليــوم لزيــادة
أن لهرمــون
احلامــض املعــدي ،كمــا ّ
الســيكريتني وظائــف كثيــرة حيــث
يُســتعمل فــي أشــكاله املختلفــة لفحــص
وظائــف البنكريــاس وتشــخيص بعــض
أمــراض اجلهــاز الهضمــي وخاضــة
أمــراض املــرارة ،وقــد بــدأت األبحــاث
احلديثــة بتجربــة حقــن جرعــات مــن
هــذا الهرمــون للمســاعدة فــي عــاج
ّوحــد؛ وقــد
األطفــال املصابــن بالت ّ
ً
ملحوظــا فــي ســلوكهم
حتســنًا
لوحــظ
ُّ
بعــد أن ّ
مت إعطاؤهــم جرعــة واحــدة؛
حيــث يقــوم الســكرتني باســتمالة
البنكريــاس إلفــراز مــادة البيكربونــات
ليخفّــف مــن حموضــة واضطرابــات
املعــدة التــي يُعانــي منهــا بعــض أطفــال
التوحــد (.)5
 - 4هرمــون امليالتونــن  Melatonin؛
وهــو الهرمــون املعــروف بهرمــون النــوم،
وتُنتجــه الغــدة الصنوبريــة ،ويتم ّيــز
بارتباطــه الوثيــق بالســاعة البيولوجيــة

جلســم اإلنســان ،وهــو هرمــون يــزداد
إفــرازه فــي الظــام؛ وهــو هرمــون
يســاعد علــى ضبــط عمــل جســم
اإلنســان ويلعــب دوراً مه ًمــا فــي دورة
النــوم واالســتيقاظ الطبيعيــة اخلاصــة
باإلنســان ،ولــه أهميــة كبيــرة فهــو
يلعــب دوراً معقــداً فــي التناغــم بــن
الهرمونــات األخــرى فــي اجلســم ،وهــو
يســتعمل كعــاج قصيراألمــد ملــن يُعانــي
مــن األرق؛ حيــث أثبتــت الدراســات
أن األشــخاص الذيــن يُعانــون مــن
األرق لديهــم نســبة منخفضــة مــن
امليالتونــن بالــدم ،ولذلــك فــإن
مكمــات امليالتونــن مفيــدة فــي
معاجلــة اضطرابــات النــوم لديهــم؛
حيــث إنهــا ُتاكــي فعاليــة هرمــون
النــوم الطبيعــي فــي املــخ ،والســتعمال
هــذا الهرمــون فوائ ـ ٌد عديــدة ألطفــال
اضطــراب التوحــد ASDوالذيــن يُعانــون
بشــدة مــن اضطرابــات النــوم ،وبعــد
إعطائهــم هرمــون امليالتونــن لوحــظ
حتس ـنًا كبي ـ ًرا لديهــم فــي نظــام النــوم،
ّ
كمــا ســاعد فــي تقليــل االضطرابــات
النفســية والذهنيــة(.)6
 - 5هرمون السيروتونني Serotonin؛
وهــو الهرمــون املعــروف بهرمــون
الســعادة ،وهــو ناقــل عصبــي أحــادي
األمــن تنتجــه اخلاليــا العصبيــة،
وهــو مســؤول عــن نقــل الرســائل
بــن اخلاليــا العصبيــة وإنتــاج

االســتجابات املختلفــة ،ويُعتبــر مبثابــة
الهرمــون الرئيســي الــذي يعمــل علــى
اســتقرار احلالــة املزاجيــة لإلنســان
ومشــاعر الفــرح والســعادة ،ويســاعد
علــى الشــعور مبزيــد مــن النشــاط
والطاقــة ويزيــد مــن اإليجابيــة
واالســترخاء ،وتعتبــر مــادة التريبتوفــان
 Tryptophanهــي احلمــض األمينــي
األساســي التــي تُشــ ّكل الســيروتونني
وبالتالــي فــإن نقــص التريبتوفــان يُقلّــل
مســتوى الســيروتونني فــي اجلســم.
واملعــدل الطبيعــي ملســتويات هرمــون
الســيروتونني فــي الــدم هــو101-
 283نانوجــرام فــي امللليلتــر الواحــد
مــن الــدم ،وعندمــا تكــون مســتويات
الســيروتونني طبيعيــة فــي اجلســم
ســيكون اإلنســان أكثــر ســعادة وتركيـزًا
واســتقرا ًرا عاطف ًيــا وأقــل قل ًقــا،
وعندمــا تكــون مســتوياته منخفضــة
فيُســ ّبب االكتئــاب والقلــق واحلــزن.

واحلقيقــة أن هرمــون الســيروتونني
هــو مقدمــة لهرمــون امليالتونــن ،حيــث
يخضــع الســيروتونني لألســتلة وامليثلــة
إلنتــاج امليالتونــن ،ويوجــد تكامــل
بينهمــا؛ إذ يعتبــر كل مــن امليالتونــن
والســيروتونني مهمــن للغايــة ألنهمــا
يســاعدان فــي دورة النوم واالســتيقاظ،
حيــث يرتفــع مســتوى امليالتونــن فــي
الظــام ويســاعدنا علــى النــوم ،بينمــا
يرتفــع مســتوى الســيروتونني فــي
الضــوء ويســاعدنا علــى االســتيقاظ
بســعادة فــي الصبــاح.
 - 6هرمــون األســتروجني Estrogen؛
يُعتبــر هرمــون األســتروجني مــن أهــم
الهرمونــات األنثويــة ،وهــو ضــروري
للغايــة للحفــاظ علــى بنيــة ووظيفــة
اجلهــاز التناســلي األنثــوي للمــرأة ،كمــا
أنــه ضــروري للحفــاظ علــى العديــد مــن
الوظائــف احليويــة لإلنســان كتحســن
احلالــة املزاجيــة والرغبــة اجلنســية،
إضافــة لــدوره الكبيــر فــي حماية جســم
املــرأة مــن أمــراض القلــب واجللطــات
الدماغيــة وهشاشــة العظــام ،وقــد
أثبتــت الدراســات احلديثــة أن مــرض
اضطــراب طيــف التوحــد ASDقــد
يكــون اضطرا ًبــا يظهــر فــي مرحلــة مــا
قبــل الــوالدة بســبب ارتفــاع مســتويات
هرمــون االســتروجني فــي الرحــم،
ومبعاجلــة ذلــك االرتفــاع يقــي مــن
ا إل صا بــة مــن التوحــد أو تقليــل

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

99

ـصحتي

أعراضــه علــى الطفــل بعــد الــوالدة.
ومــن املــواد املهمــة جــ ًدا فــي كيميــاء
اجلســم والتــي ثبــت تأثيرهــا اإليجابــي
فــي عــاج مرضــى اضطــراب التوحــد،
مــادة الدوبامــن  Dopamineوالتي تزيد
فــي املناطــق التــي تتح ّكــم فــي احلركــة
اجلســمية ،وعنــد اســتخدامها كعــاج
حتسـنًا كبيـ ًرا
لتخفيــض نســبتها لوحــظ ُّ
فــي احلركــة لــدى األطفــال الذيــن
لديهــم فــرط حركــة وحــركات متكــررة،
ومــادة اإليبينوفريــن Epinephrine
وهــي اإلدرينالــن وهــي مــادة وهرمــون

وتتر ّكــز فــي املناطــق التــي تتح ّكــم فــي
التنفــس والذاكــرة واالنتبــاه وتلعــب دو ًرا
فــي عــاج التوحــد(.)7
األغذيــة واملكمــات الهرمونيــة وعــاج
التوحــد؛ وهنــاك أطعمــة يوصــي
بهــا علمــاء التغذيــة والتــي حتتــوي
علــى مكمــات ٍهرمونيــة تعمــل علــى
ضبــط نســب الهرمونــات الطبيعيــة
فــي اجلســم ،باإلضافــة إلــى أن هــذه
األطعمــة حتتــوي علــى فيتامينــات
ومعــادن مهمــة ألداء اجلســم الســليم
وضبــط احلالــة النفســية واملزاجيــة
خاصــة ألطفــال التوحــد ومــن أمثلتهــا؛
فاكهــة املــوز والتــي ثبــت أن تناولهــا

يُحفّــز اجلســم علــى إفــراز مــادة
الســيروتونني التــي تُســاعد علــى النــوم
بســرعة ،ويُســاعد املــوز علــى الشــعور
بالشــبع دون أ ْن يعطــي كميــة كبيــرة
مــن الســعرات احلراريــة ،كمــا أن
تنــاول اجلــوز مناســب لتحســن احلالــة
املزاجيــة ألطفــال التوحــد؛ حيــث
أنــه ميتلــئ مبــادة التريبتوفــان وهــو
احلمــض األمينــي األساســي فــي تكويــن
الســيروتونني والــذي يُســاعدهم علــى
الهــدوء والشــعور بالراحــة والســعادة
ويســتطيع اجلســم امتصاصهــا
ً
وأيضــا األســماك
مباشــر ًة مــن الغــذاء،
واملكســرات والتــي تقــوم بتحويــل مــادة
التربيتوفــان مبســاعدة النشــويات
إلــى الســيروتونني وهــو مــا يــؤدي إلــى
حتســن احلالــة املزاجيــة لهــم.
ـإن العــاج الهرمونــي بوابــة
وأخي ـ ًرا ،فـ ّ
أمــل جديــدة فــي عــاج التوحــد،
ٍ
ويجــب مراعــاة التــوازن فــي نســب
هــذه الهرمونــات ومتابعــة نســبها
بالقياســات الدوريــة فــي الــدم،
فالدقــة فــي معدالتهــا ضــروري لتــوازن
حالــة اجلســم؛ حيــث أن زيــادة هــذه
الهرمونــات أو نقصهــا يؤثــر ســل ًبا علــى
بشــكل عــام ومرضــى
صحــة اإلنســان
ٍ
بشــكل خــاص.
ّوحــد
ٍ
اضطــراب الت ّ

 - 1ملياء محمود مرسي ،الدليل في األحياء :األحياء املجهرية الدقيقة البيئية اإلجتماعية ،ص.225
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قوافي

دعاك الهوى
واستجهلتك المنازل
واســتَج َهل َ َ
تك

املنــازِ ُل

ـف تَصابــي املرء ّ
وكيـ َ
ـيب شــام ُل
والشـ ُ

ـت بربـ ِـع الــدارِ قــد غي ـ َر البلــى
وقفـ ُ

ِ
الهواطــ ُل
يات
َمعارِ َفهــا،
والســارِ ُ
ّ

أســائ ُل عــن ُســعدى وقــد مـ ّر بع َدنــا

ِ
علــى َع َر
صــات الــدّارِ ســب ٌع كوامِ ــ ُل

يت مــا عنــدي ب َروحــة ِ ِع ْرمِ ـ ٍـس
فسـلّ ُ
َ

تخــب برحلــي تــارة وتناقــ ُل
ّ

موثقــة ِ األنســاءِ مضبــورة ِ القــرا

نعــوب إذا ك ّل العتــا ُق املراســ ُل
ٍ

ني تشـ ّذ َر ْت
كأنــي َشــد َد ُت ال ّرحـ َل ح َ

قــارح ممــا تضمــ َن عاقــ ُل
علــى
ٍ

ــح ٍج
ــب ك َعقــدِ األنــ َد ّ
ري ُم َس َّ
أ َق َّ

ُحزابِيــة قــد َكد َمتْــ ُه َال ِ
ســاح ُل

أضــ ّر بجــرداءِ النســالة ســمحج

يقبلهــا إ ْذ أعوزتــ ُه احلالئــ ُل

ونــت
إذا جاهدتــ ُه الشــ ّد جــ ّد وإ ْن
ْ

وان وال ُمتَخــاذِ ُل
ٍ
تَســا َق َط ال

وإ ْن هبطــا ســه ً
ال أثــارا عجابــة ً

وإن َعلَــ َوا َحزْنــاً ت ََش ّ
ــظ ْت َجنــادِ ُل
ّ

و َر ِ ّب بنــي ال َب ْرشــاءِ ُذ ْه ٍــل و َق ِ
يســها

وشــيبا َن حيــثُ اســتبهلتها املنــاز ُل

وتقطعــت
لقــد عالنــي مــا ســرها
ْ

لروعاتهــا منــي القــوى والوســائ ُل

فــا يَهنــىء األعــدا َء مصـ َر ُع َملْكِ هِ ـ ْم

عشــقت منــ ُه متيــ ٌم ووائــ ُل
ومــا
ْ

َالهــ َوى

النابغة الذبياني

النابغة الذبياني
زيــاد بــن معاويــة بــن ضبــاب الذبيانــي الغطفانــي املضــري ،أبــو أمامــة - 535
 604م .شــاعر جاهلــي مــن الطبقــة األولــى ،مــن أهــل احلجــاز ،كانــت تضــرب لــه
قبــة مــن جلــد أحمــر بســوق عــكاظ فتقصــده الشــعراء فتعــرض عليــه أشــعارها.
وكان األعشــى وحســان واخلنســاء ممــن يعــرض شــعره علــى النابغــة ،و لقــب
بهــذا اللقــب ألنــه نبــغ فــي الشــعر اي أبــدع فــي الشــعر دفعــة واحــده.
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الجلطة القلبية المزيفة
نوبات الهلع ورُهاب القلب

إبراهيم علي أبورمان
أن قلبــه بــدا يــزداد النبــض فيــه بتســارع
فــي كثيــر مــن األحيــان قــد يشــعر أحدهــم ّ
يــؤدي إلــى الشــعور بالقلــق ،وبخاصــة إذا كان هنــاك أفــراد مــن العائلــة أصيبــوا
بجلطــات قلبيــة ،أو قــرأ مــا يُنشــر بوســائل اإلعــام مــن ازديــاد حــاالت الوفــاة
الناجتــة عــن أمــراض القلــب ،واإلصابــة باخلفقــان أو الرجفــان علــى غيــر
العــادة وبخاصــة إذا كان الســبب مجهــوال مــن غيــر ســوابق مرضيــة ممــا
يجعــل الشــخص يصــاب بحالــة مــن الهلــع جتعــل تفكيــره يتجــه كليــا إلــى
أنــه أصيــب بجلطــة قلبيــة ،غيــر أن عالمــات هــذه احلالــة الطبيعيــة
املعروفــة باســم الرجفــان القلــب األذينــي االنتيابــي تختلــف عــن
حالــة اخلطــر احلقيقــي ،لكنهمــا تتشــابهان عندمــا تــزداد
مخــاوف الشــخص مــن احلالــة.
شــريحة واســعة مــن النــاس تخلــط بــن أعــراض اعتــال
القلــب احلقيقيــة التــي تــؤدي إلــى اجللطــة القلبيــة ،وبــن مــا
يعــرف برجفــان القلــب أو التّســرع االنتيابــي األذينــي.
إفــراز األدرينالــن
األدرينالــن هــو عبــارة عــن هرمــون يتــم إنتاجــه فــي
الغــدة الكظريــة ،باإلضافــة إلــى كونــه ناقـ ًـا عصب ًيــا ،ممــا
أن الدمــاغ ً
أيضــا قــادر علــى معاجلتــه ،ويعتبــر هرمــون
يعنــي ّ
األدرينالــن مــن أهــم أســلحة جســم اإلنســان ،ألنــه يفــرز فــي
اجلســم بحــاالت الطــوارئ واألزمــات مــن أجــل إيقــاظ وتيقــظ
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اجلســم ،وكمــا يتــم إفــراز األدرينالــن
فــي حــاالت الشــعور باإلثــارة بفعــل
خصوصــا اخلطيــرة منهــا
الرياضــات
ً
كالقفــز مــن املرتفعــات ،وســباقات
الســيارات ،وركــوب األمــواج ومــا إلــى
ذلــك ،وتوصــف هــذه احلالــة األخيــرة
طبيــا بالطبيعيــة وغيــر املميتــة،
وهــي إفــراز مفاجــئ فــي اجلســم
لهرمــون األدرينالــن الــذي يتســبب
فــي رفــع ســرعة نبضــات القلــب ملــدة
تصــل إلــى  30دقيقــة ،تصبــح كافيــة
إلحــداث قلــق نفســي عنــد الشــخص
لدرجــة ال ّرعــب والهلــع مــن احلالــة.
رجفــان القلــب االنتيابــي الطــارئ
نــاجت عــن أمــر صــادر عــن خــوف
شــديد يســتمر لدقائــق تصــل إلــى
ثالثــن دقيقــة كحــد أقصــى وميكــن
طلــب اإلســعاف فــي حــال جتــاوز
هــذا احلــد ،بخــاف أعــراض
اجللطــة القلبيــة التــي تكــون بشــكل
ثقــل مفاجــئ فــي منطقــة الصــدر
فــي اجلانــب األيســر ،وألــم ميتــد إلــى
الذراعــن وخاصــة اليــد اليســرى،
مــع اســتمرار احلالــة لفتــرة طويلــة
دون التحســن وبنوبــات أشــد ،مــع
شــحوب الوجــه والتعــرق والشــعور
بالتعــب والغثيــان.
أمــا حالــة رجفــان القلــب الطبيعيــة
فإنهــا ترفــع نبضاتــه ،ولكــن ملجــرد
التفكيــر بــأن احلالــة عارضــة نتيجــة
أســباب محــددة مثــل اخلــوف والقلــق
والشــدة النفســية فــإن األمــر يبــدأ
بالعــودة تدريجيــا بعــد دقائــق عــدة،
حيــث يلعــب التفكيــر بتلــك احلالــة
دورا فــي زيادتهــا أو تراجعهــا وال
تكــون مصحوبــة بألــم فــي الصــدر

ميتــد إلــى اليديــن ،لكــن اخلــوف
مــن فقــدان احليــاة مــع هــذه احلالــة
يرفــع درجــة التعــرق وشــحوب الوجــه
والتنفــس الســريع رالشــعور بضيــق
فــي الصــدر فــي تشــابه مــع حالــة
اجللطــة القلبيــة.
ومــن األفضــل عنــد ارتفــاع حــدة
رجفــان القلــب البحــث عــن ســبل
للتخفيــف مــن مســبباته وهــي زيــادة
هرمــون األدرينالــن وتكــون مــن
خــال االبتعــاد عــن مســببات التوتــر
والقلــق والبحــث عــن أماكــن الهــدوء؛
لــذا جتــد الكثيريــن مييلــون إلــى أخــذ
قســطا مــن الراحــة بعيــدا عــن أماكــن
العمــل والضوضــاء والتوتر،والعيــش
فــي الطبيعــة فــي بيــت ريفــي مــع
البحــث عــن ســبل لتحســن املــزاج،
الطبيعــي،
الهــواء
واستنشــاق
واالغتســال باملــاء البــارد ،واالبتعــاد
عــن املنشــطات مثــل الكافيــن
واخلمــر والتدخني.والنــوم واالبتعــاد
عــن الوجبــات الدســمة
متــى ميكــن مراجعــة الطبيــب؟
يفضــل مراجعــة الطبيــب إلجــراء
فحوصــات عامــة تكشــف نســبة
الســ ّكر والكولســترول واألمــاح
ووظائــف الكلــى والكبــد ونســبة
احلديــد ومخــزون احلديــد وفحــص
الغــدة الدرقيــة وفيتامــن B12
وفيتامــن  Dفــي الــدم وطريقــة ســير
عمــل القلــب ونبضــه ،وهــذا يســاعد
فــي تالفــي حالــة الهلــع مــن رجفــان
القلــب ،خاصــة مــع الطمأنــات
التــي يتلقاهــا املصــاب باحلالــة مــن
الطبيــب ،وســبل معاجلتهــا بالشــكل
ا لصحيــح .

يعتبر هرمون
األدرين�الين من
أهم أسلحة جسم
اإلنسان ،ألنه يفرز
في الجسم بحاالت
الطوارئ

الذاكرة الباطني�ة
تحفظ الحالة خاصة
عندما يتعرف
الشخص على
الفروق بي�ن الجلطة
ورجفان القلب
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ـصحتي
إن زيــادة هرمــون األدرينالــن نتيجــة
االنفعــال والضغــط النفســي ،مثــل
اخلــوف والغضــب الشــديد ،تتســبب
فــي حالــة نفســية معقــدة ،ترفــع
حالــة الوهــم والتشــتت فــي التفكيــر،
ممــا يــؤدي إلــى تغيــرات فيزيولوجيــة
فــي عمــل أعضــاء اجلســم الداخليــة،
مثــل تســرع ضربــات القلــب مــن دون
تلــف فــي األنســجة ،مــع شــحوب
الوجــه والتعــرق ،وهنــا تعــرف احلالــة
باجللطــة القلبيــة املزيفــة.
الذاكــرة الباطنيــة حتفــظ احلالــة
خاصــة عندمــا يتعــرف الشــخص
علــى الفــروق بــن اجللطــة ورجفــان
القلــب ،وعلــى هــذا النحــو يتعامــل
اجلســم مســتقبال بطريقــة تخفــف
حالــة الهلــع واملشــاكل اجلانبيــة
األخــرى ،وهــذا نــوع مــن طمأنــة
اإلنســان علــى صحتــه حيــث يكــون
العامــل النفســي فيــه حاضــرا.
وخالصــة املوضــوع الرجفــان
األذينــي هــو عــدم انتظــام -غال ًبــا
نبــض ســريع ج ـ ًدا -فــي نظــم القلــب
(اضطــراب النظــم القلبــي) ميكــن أن
يــؤدي إلــى حــدوث جلطــات دمويــة
فــي القلــب .ويزيــد الرجفــان
األذينــي احتماليــة اإلصابــة
بالســكتة الدماغيــة
القلــب
وفشــل
وغيرهمــا مــن
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املضاعفــات ذات الصلــة بالقلــب.
فــي الرجفــان األذينــي ،تنبــض
غرفتــا القلــب العلويتــان (األذينــان)
دون تناســق وانتظــام ،ودون تزامــن
مــع غرفتــي القلــب الســفليتني
(البطينــان) .وقــد يصيــب الرجفــان
األذينــي الكثيريــن دون أعــراض.
ورغــم ذلــك ،فقــد يســبب الرجفــان
األذينــي تســارع ضربــات القلــب
وشــدتها والتــي يشــعر بهــا املريــض
ولكــن إذا تزامــن مــع ضيــق وصعوبــة
فــي التنفــس أو الوهــن يُعــ ّد األمــر
خطيــرا ويســتوجب مراجعــة
ا لطبيــب .
قــد تأتــي نوبــات الرجفــان
األذينــي وتختفــي ،ورمبــا
تكــون مســتمرة ،مــع أن
الرجفــان األذينــي نفســه
عــاد ًة ال يكــون مهــد ًدا
للحيــاة ،فإنــه حالــة
طبيــة خطيــرة
تتطلــب
عال ًجــا

مــن

الســكتة

مناســ ًبا للوقايــة
ا لد ما غيــة .
قــد يشــمل عــاج الرجفــان األذينــي
وعالجــا إلعــادة ضبــط
األدويــة،
ً
النظــم القلبــي ،وإجــراءات قســطرة
لوقــف إشــارات القلــب املعيبــة.
ميكــن أن يتع ـ ّرض املصــاب بالرجفــان
ً
أيضــا ملشــكالت متعلقــة
األذينــي
بالنظــم القلبــي يُطلــق عليهــا الرفرفــة
األذينيــة .ورغــم أن الرفرفــة األذينيــة
نــوع مختلــف مــن اضطــراب النظــم
القلبــي ،فــإن عالجهــا يشــبه عــاج
الرجفــان األذينــي إلــى حــد
كبيــر.

أوراق ملونة

جزيرة القطط في اليابان
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طرائف

إعداد :رأفت محمد
أمني الصندق الال أمني!!!
نشــر أحــد التجــار إعالنـاً فــي الصحــف يطلــب فيه كاتبـاً أميناً
ميســك دفاتــره بالدقــة والضبــط ويســتطيع العمــل ثالثــة
عشــر ســاعة فــي كل يــوم  ,فحضــر إليــه شــخص يلتمــس
قبولــه لهــذه املهنــة ،فســأله التاجــر وهــل تســتطيع أن تبقــى
محبوسـاً فــي املخــزن كل هــذا الوقــت ،فأجابــه الكاتــب :كيــف ال
وقــد ســجنت بتهمــة االختــاس ســبع ســنوات متتاليــات .

بيت أم قبر ؟!
مشــى بخيــل وابنــه مــع جنــازة وكانــت امــرأة تنــوح وتصــرخ
إلــى أيــن يذهبــون بــك إلــى بيــت ال فــراش فيــه ،وال غطــاء،
وال خبــز وال مــاء!؟
فقال ابن البخيل ألبيه :هل سيذهبون به إلى بيتنا؟

الطعام مقابل رقبة
أعــد احلجــاج مائــدة فــي يــوم عيــد فــكان مــن بــن
اجلالســن اعرابــي فــاراد احلجــاج ان يتالطــف معــه
فانتظــر حتــى شــمر النــاس لــأكل و قــال :مــن أكل مــن هــذا
ضربــت عنقــه .فظــل االعرابــي ينظــر للحجــاج مــرة وللطعــام
مــرة اخــرى ثــم قــال  :اوصيــك بــأوالدي خيــرا  ...وظــل
يــأكل فضحــك احلجــاج و امــر بــأن يكافــئ
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الرشيد و أبو نواس
كان للرشــيد جاريــه دميمــة اخللقــة  ،اســمها خالصــه.
ومــرة  ،دخــل ابــو نــواس علــى الرشــيد  ،ومدحــه
بأبيــات بليغــه  ،وكانــت اجلاريــه جالســة عنــده،
وعليهــا مــن اجلواهــر والــدرر مــا يذهــل االبصار ،
فلــم يلتفــت الرشــيد اليــه .فغضــب ابــو النــواس،
وكتــب ،لــدى خروجــه ،علــى بــاب الرشــيد:
لقــد ضــاع شــعري علــى بابكــم … ..كمــا ضــاع در
علــى خالصه
وملــا وصــل اخلبــر الــى الرشــيد ،حنــق
وارســل فــي طلبــه .وعنــد دخولــه مــن
البــاب محــا جتويــف العــن مــن لفظتــي
(ضــاع ) فأصبحــت (( ضــاء )) .ثــم ُمثــل
امــام الرشــيد .فقــال لــه :مــاذا كتبــت علــى
البــاب؟
فقال:
لقــد ضــاء شــعري علــى بابكــم … ..كمــا ضــاء
در علــى خالصــه
فأعجــب الرشــيد بذلــك واجــازه .فقــال احــد احلاضريــن :هــذا شــعر قلعــت عينــاه
فأبصــر.

سكر..سكر
قــال املعلــم للتلميــذ :اعطنــي جملــه مفيــده فيهــا
كلمــة ســكر؟
التلميذ :شربت الشاي في الصباح
املعلم :واين كلمة سكر؟
التلميذ :في الشاي يا استاذ
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كمامات
االول  :هــل تعــرف ملــاذا يضــع االطبــاء
كمامــه علــى وجوهــم أثنــاء العمليــة
اجلراحيــة؟؟
الثانــي :حتــى اليتعــرف عليهــم أحــد
عندمــا تفشــل العمليــة

الباحث عن العروس:
قال أحـد الشـباب لصـديقه :إني أعاني من مشكلة مستعـصية .
فقال له الصـديق  :وما هي؟
فقــال لــه الشــاب  :مــا مــن مـــرة أبـــدي إعجـــابي بإحـــدى
الفتـــيات طلـــبا للــزواج منهــا إال وترفضهــا أمــي.
فقـــال لــه الصديــق  :بســيطة إنــي أرى أن تختــار فتــاة تشــبه
أمــك فــي املظهــر و اجلوهــر و بذلــك تضــع حــدا ملشــكلتك.
وبعــد مــدة أخبــر الشــاب صديقــه بأنــه وجدهــا .
فقال له الصديق  :حسنا فعلت.
فقــال الشــاب عندئــذ  :ولكــن هــذه املــرة لــم ترفضهــا أمــي،
بــل رفضهــا أبــي.

معيد..مع سبق اإلصرار!!
األم:هل معلمتك مسرورة منك؟
االبن:طبعـاً يــا أمــي فأنــا الوحيــد الــذي
تقــول لــه :ســتبقى معــي فــي العــام
القــادم
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قصة مثل
واسمعي يا جارة"
"إ ّياك ْ
أعني ْ
ـرب للمتكلــم بشــيء ،وهــو يرمــي إلــى
كثيــراً مايتــردد هــذا املثــل علــى أســماعنا ويتداولــه ال ّنــاس كثيــراً  ،حيــث يُضـ ُ
ـوم مــا َخــر َج ســهل بــن مالــك الفــزاري يريــد النعمــان ،فمــر
غيــره ،وحكايــة هــذا املثــل نلخصهــا لكــم كالتالــي يـ ٍ
ببعــض أحيــاء طــيء ،فســأل عــن سـ ّيد احلــي ،فقيــل لــه حارثــة بــن ألم ،فتوجــه إلــى داره ،فلــم يقابــل أحــداً إال
أختــه التــي اســتقبلته مرحبــة بــه وقائلــة  :انــزل فــي الرحــب والســعة ،فنــزل فأكرمتــه ،ثـ ّم خرجــت مــن خبائهــا،
فــرأى أجمــل النســاء ،وكانــت عقيلــة قومهــا ،فوقــع فــي نفســه منهــا شــيء ،وهــو ال يــدري كيــف يخبرهــا بذلــك،
فجلــس بفنــاء اخلبــاء يومـاً وهــي تســمع كالمــه ،وجعــل يُنشــد ويقــول:
خير البدو وا َ
حلضارة
يا أخت ِ
َ
كيف تري َن في فتى فزارة
أصب َح يهوى ح ّرة معطارة
ِ
إياك أعني واسمعي يا جارة
وملّــا رجــع مــن عنــد النعمــان ،نــزل علــى أخيهــا ،فخطبهــا وتزوجهــا وســار
بهــا إلــى قومــه ،وصــار قولــه فيهــا مثـ ً
ا مــن األمثــال يضــرب لــكل قــول
يــراد بــه أبــاغ آخــر غيــر الــذي يعنيــه ظاهــر القــول .
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األمثال اإلماراتية

األمثــال الشــعبية جــزء اليتجزأمــن موروثــات الشــعوب
ونتــاج ثقافتهــا  ،ومبتســر حكمــة حكماءهــا ،وفــي هــذا العــدد
أخترنــا جمهــرة مــن األمثــال الشــعبية اإلماراتيــة ودواعــي
أ ســتخدامها:
• "احلي يحييك ،وامليت يزيدك غنب"
يضــرب هــذا املثــل ملخالطــة اإلنســان اآلخريــن وتأثــره
بهــم واملقصــود هنــا باحلــي هــو الشــخص الذكــي ،ومعنــى
امليــت باملثــل هــذا الشــخص الغبــي ،والغــن إشــارة للتعــب
والهــم الــذي تتســبب بــه رفقــة األغبيــاء مــن النــاس  ،و
املثــل تســتنبط منــه احلكمــة فــي عــدم مخالطــة األغبيــاء
واألشــرار مــن النــاس  ،ويوصــي برفقــة اإلنســان الذكــي
والعالــم واملتعلــم .
• "لو كل من يا َ
ونَر ما مت في الوادي شجر"
هــذا املثــل يســتحق الوقــوف عنــده وتأمــل عظيــم احلكمــة
فيــه  ،وذلــك أنــه يدعــو لتــرك األعمــال ألصحــاب
التخصــص فيهــا ،ألنهــم يعرفــون متام ـاً كيــف يحافظــون
علــى تــوازن األشــياء فيهــا ممــا يــدمي عملهــم واليفرطــون
باجلــزء مهمــا كان صغيــراً دون فائــدة وحرصهــم هــذا
ومعرفتهــم هــي التــي حتافــظ علــى تــوازن الثــروات ،
وبالتالــي تقــدمي األجــود واألفضــل بالعمــل ،ومــن بــاب
آخــر يشــير املثــل لدخــول الطارئــن علــى التخصصــات
بحيــث أنهــم يفســدوا أكثــر ممــا يعمــ ّروا ويتســببوا
بالكــوارث أكثــر ممــا ميكــن أن يفيــدوا  ،فلــو قــدر لــكل
شــخص أن يأتــي بفأســه وذهــب ليحتطــب ملــا بقــي فــي
الغابــة شــجرة واحــدة ،وهــذا ســبب للخــراب طبعــا وهــدر
الثــروات بــا طائــل.
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• "العنز ما تشوف ذيلها"
يضــرب هــذا املثــل ملــن يبحــث فــي عيــوب النــاس أو
يعيبهــم لســبب مــا أو بدونــه ،و يشــغل نفســه وســواه بهــذه
األمــور التــي اليرجــى منهــا إال إيــذاء اآلخريــن والتســبب
بجرحهم  ،دون أن يراقب أو يالحظ أو يكتشــف مافيه
مــن عيــوب  ،وغــذا ماظهــر منــه نقــص أو عيــب أنكــره
وظــل مكابــراً حتــى وإن تبــدت مســاوئه وعيوبــه ظاهــرة
للعيــان  ،فعلــى املــرء أن يكتــم عيــوب غيــره ليقــوض لــه
اهلل مــن يســتر ويكتــم عيوبــه  ،ومــن ّ
عظــم عيــوب غيــره
ابتــاه اهلل مبثلهــا إن لــم يكــن أضعافهــا .

من أمثال الشعوب

لــكل شــعب أمثالــه الشــعبية التــي هــي بالتالــي نتــاج بيئتــه ومــن مســتمدات
ثقافتــه  ،والينكــر أن معظــم األمثــال عنــد شــعب مــا ،لهــا مايشــبهها عنــد
كل الشــعوب تقريبــاً ،فــي هــذه الزاويــة سنســتعرض عــددا مــن أمثــال
الشــعوب فــي العالــم :
من أراد السير باستقامة في طريق معوج فأن عليه أن يهدم بيوت
كثيرة "
 مثل أملاني -العاقل من له عينان تبصران  ...أما األحمق فله في وجهه
جتويفان "
 مثل إجنليزي -احلكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر في اللسان "
 مثل عربي -القفص الذهبي ال يطعم العصفور "
 مثل إيطالي -ما تكسبه دون جهد  ...تبذله دون ندم "
 مثل أمريكي -الكسالن تتعبه حتى الراحة
 مثل مجرى -إذا احتد أفراد القطيع ،نام األسد جائ ًعا
 -مثل كيني -
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لغتنا العربية

فوائد لغوية
نحــرص فــي هــذه الزاويــة علــى أن نحتفــي بلغتنــا العربيــة عبــر تناولنــا لنفائــس مصنفاتهــا
ومعانيهــا ومــا حتفــل بــه دفتــي معجمهــا  ،ومــن فقــه اللغــة للثعالبــي نقــدم ماانتخبنــا لكــم
علــه يكــون موضــع عنايتكــم وفيــه فائــدة للتذكيــر أو للعلــم واإلطــاع .

وص ُف ِّ
بالش َّد ِة
يل َما ُي َ
في َتفْ ِص ِ
• لَيْل ُع َكامِ س َشدِ ي ُد ُّ
الظل ْ َمةِ .
ص َم ْح َمح َشدِ ي ُد املُنَّةِ .
• َر ُج ٌل َ
ض َبارِ م َشدِ ي ُد ا َ
خللْقِ وال ُق َّو ِة .
• أَ َس ٌد ُ
وص ْم َع ِر ّي َك َذلك .
صلُب ِّي َ
• َر ُجل ُع ْ
الص ْو ِت .
ص ْه َ
• ا ْم َرأة َ
ص ِل ٌق َشدِ ي َدةُ َّ
• َر ُجل أَ ْق َش ُر َشدِ ي ُد ا ُ
حلم َر ِة .
• َر ُج ٌل َخ ِص ٌم َشدِ ي ُد ا ُ
صو َمةِ .
خل ُ
• َش ْعر َق َطط َشدِ ي ُد ا ُ
جل ُعو َد ِة .
ف َشدِ ي ُد ا ُ
نب َطخْ ٌ
حل ُم َ
وضةِ .
• لَ ٌ
• مــاء ز َُعــاق َشــدِ ي ُد املُلُوحــةِ َوأَنَــا أَ ْس ـت َْظ ِرف
َقــ ْو َل اللَّ ِ
يــث
اإلصابَــةِ
صـ ِـر َسـ ِـري ُع َ
• َر ُجــل َشـقْذ َشــدِ ي ُد ال َب َ
ــن .
بال َع ِ ْ
• و َك َذل َ
ِك َجل َ ْعبَى
س َ
الع .
ضلِيع َشدِ يد
ْ
• َف َر ٌ
األض ِ
• يَ ْوم َم ْع َم َعان ٌِّي َشدِ ي ُد ا َ
حل ِّر .
• ُعو ٌد َد ِعر َشدِ ي ُد ال ُّد َخانِ
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ـاض َع َلــى َمــا
الس ـ َو ِاد وال َب َيـ ِ
ـيم َّ
فــي َت ْق ِسـ ِ
ـان ِفيـ ِـه
َي ْجت َِم َعـ ِ
• َف َرس ابْل َ ُق .
• تَيْس أَخْ َر ِج .
• َكبْش أ ْمل َ ُح .
• َث ْور ْ
أشيَ ُه .
• ُغ َراب أبْ َق ُع .
• َحبْل أبْ َر ُق .
• ابَنُوس ُمل َ َّمع .
اب منِ ر .
• َس َح ٌ
• أَ ْف ُع َوان أَ ْر َق ُ
ش.
اجة َر ْق َطاءُ .
• َد َج َ

بنك المعلومات

كــم مــن املعلومــات نضعهــا هنــا فــي زاويــة
املنوعــات لتكــون بــن ايــدي قــراء مجلتنــا
الغ ّراء-:
* يكــون حجــم اجلنــن البشــري فــي
نهايــة األســبوع ال ّثالــث مــن احلمــل أصغر
مــن حجــم بــذرة السمســم وال يتجاوزهــا،
أ ّمــا وزنــه فــا يزيــد عــن وزن قطــرة مــاء.
* يــزداد طــول قامــة املــرء عندمــا ينــام
ـنتيمتر واحــد تقريب ـاً .تتو ّقــف
مبع ـ ّدل سـ
ٍ
جميــع األجهــزة فــي اجلســم عــن العمــل
عندمــا يعطــس اإلنســان ،مبــا فــي ذلــك
القلــب.
*كم ّيــة احلــرارة التــي يبعثهــا جســم
اإلنســان العــادي فــي اليــوم الواحــد
تكفــي جلعــل أربعــن لتــراً مــن املــاء تصــل
إلــى درجــة الغليــان.

*نخــاع العظــم هــو النّســيج البشــري
األســرع منــ ّواً ،ويليــه نســيج الشــعر.
* ال ُيكــن أن ينمــو ّ
الشــعر لــدى
اإلنســان فــي ّ
الشــفاه والك ّفــن وأخمــص
القدمــن ،وتعــ ّد هــذه املناطــق الوحيــدة
ا ّلتــي يســتحيل منــ ّو ّ
الشــعر فيهــا.
*تعــ ّد العيــون الزرقــاء أكثــر حساســ ّية
للضــوء مــن غيرهــا ،أ ّمــا العيــون الســوداء
فإ ّنهــا األق ـ ّل تأ ّثــراً بالضــوء.
* يتكـ ّون جســم اإلنســان مــن مــا يقــارب
 600عضلــة ،وتُشـ ّكل العضــات هــذه مــا
نســبته  40فــي املائــة مــن إجمالــي وزن
الشــخص.
* يقطــع دم اإلنســان مســافة تصــل إلــى
تســعة آالف كيلومتــر يوم ّيـاً عبــر األوعيــة
الدمو ّيــة املختلفــة.
*تبلــغ عــدد كــرات الــدم احلمــراء فــي
جســم اإلنســان خمس ـاً وعشــرين بليــون
كر ّيــة.
*عــدد اخلاليــا العصب ّيــة فــي جســم
اإلنســان يفــوق الـــ  14ألــف مليــون خل ّيــة
عصب ّيــة.
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تأمالت
ما من أحد عنده نعمة إال وجدت له حاسدا ولو كان املرء أقوم من القدح لوجدت
له غامزا وما ضرت كلمة لم يكن لها خواطب
"عمر بن اخلطاب"
من سمع بأذنه صار حاكياً ومن أصغى بقلبه كان واعياً ،ومن وعظ بفعله كان هادياً
"اإلمام الشافعي"

ال تأكل شبعا على شبع ،فإن إلقاءك إياه للكلب خير من أن تأكله.
"لقمان احلكيم"
ننشأ وفي اعتقادنا أن السعادة في األخذ ثم نكتشف أنها في العطاء
"سومرست موم"
أسوأ العقول هي من حتول االختالف إلى خالف
"ويليام شكسبير"
اذا متنيتم شيء فتمنوا أن ال يريكم اهلل قيمة األشياء بعد زوالها
"محمد الشعراوي"
اخلبير هو من إرتكب كل األخطاء التي ميكن إرتكابها في مجال محدود
"نيلز بور"
ال إلى حد أني لم أستطع أن أتعلم منه شيئاً
لم ألق أبداً إنساناً جاه ً
"غاليلو غاليليه"

أنا جاهل ال أعرف إال حقيقة واحدة ،وهي أنني ال أعرف شيئاً.
"نيوتن"
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الشعر ديوان العرب

والبُ ّد من شكوى إلى ذي ُمروءة
يتوج ُع
يُواسيك أو يُسليك أو ّ
"بشار بن برد"
كنت أُشف ُق من دمعي على
قد ُ
بصري
فاليوم ك ّ ُل عزيز بعدكم هانا
"أبو الطيب املتنبي"
ومن يتت ّبع جاه ًدا ك ّل عثرة
صاحب
يجدها وال يسلم له الدهر
ُ
"أبو العتاهية"
لب َم ِنزالً
أَيا َق َمراً أَمسى لَ ُه ال َق ُ
إِذا َم َر بي مِ ن بُر ُق ِع ا ُ
حلسنِ في ِغشا
صبابَ ٍة
َسلِ املُقل َ َة النَجالء َعن ذي َ
الصبا َح مِ َن العِ شا
َص ُّد َفال يَدري َ
ت ُ
الناس أَ ّني في َه َ
واك ُمتَ َّي ٌم
َوشى
ُ
ص َد َق الواشي النمو ُم ِبا َوشى
لَ َقد َ
"بلبل الغرام الهاجري"

أن أمري في كتم الهوى بيدي
لو ّ
ما كان يعل ُم ما في قلبي البد ُن
"أبن زيدون"
نب لِل ُع ّشاقِ إِن َغل َ َب ال َهوى
ال َذ َ
كِ تمانَ ُهم َفنما ال َغرا ُم َفباحوا
َس َمحوا ِب َأنف ُِسهم َوما بَ ِخلوا بِها
السماح َربا ُح
َلّا َدروا أَ ّن َّ
َودعا ُه ُم داعي ا َ
حلقائقِ َدعوة
َف َغدوا بِها ُمستَأنسني َوراحوا
"السهروردي املقتول"
ي تُبْدي الذي في َقل ْ ِب صاحبِها
ال َع ْ ُ
مِ ن َّ
الشنا َء ِة أ ْو ُح ٍّب إذا كانا
ني تُ َك ِّش ُف ُه
إن البَ َ
َّ
غيض ل ُه ع ٌ
ال ت َْستطي ُع ملا في القل ْ ِب كِ تْمانا
ني تَن ِْط ُق واألفْواهُ صامِ تَ ٌة
فالع ُ
حتى تَرى م ْن َ
القلب ِتبْيانا
مير
ِ
ض ِ
"احليص بيص"
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ونحــن نــو ّدع عامــا مضــى نســتذكر فيــه
حلظــات النّجــاح واإلخفــاق ،،يأخذنــا
األمــل فــي اســتقبال عــام جديــد..
بــأن
نتفــاءل فيــه باخليــر ونستبشــر
ّ
قــادم األيــام أفضــل فننطلــق بــروح
جديــدة روح التفــاؤل والتّحــدي ،تتســع
طموحاتنــا ،ويتعــزّز إصرارنــا علــى
مضاعفــة إجنازاتنــا الوطنيــة عــام
جديــد يعنــي لنــا الكثيــر ..فيــه ميكــن أن
نبــذر بــذرة األمــل ونتطلّــع إلــى النّجــاح
والفــوز وحتقيــق الـ ّذات ،وخدمــة الوطــن
بــكل مــا أوتينــا مــن قــ ّوة وإخــاص.
عــام جديــد يعنــي لنــا ،انفتــاح بوابــات
أمــان وســام وســعادة وتوفيــق ..عــام
جديــد يعنــي أن نشــ ّكل مــن حياتنــا
طاقــات ورود ،جت ّمــل مــا حولنــا برونقهــا
وشــذاها.
ّ
وهنــا نتوقــف برهــة ونحــن نفتــح
القلــوب للعــام الوليــد لنزجــي التّحايــا
ّ
بالســعادة
املعطــرة ،واألمنيــات الصادقــة ّ
والنّجــاح ،لقيادتنــا الرشــيدة التــي
شــملتنا برعايتهــا ووهبتنــا الغالــي
وال ّثمــن والتــي ق ّدمــت منوذجــا ملهمــا
للنّجــاح والتّفانــي مــن أجــل الوطــن
واملواطنــن .والتّحايــا لشــعبها الوفــي..
ولــك ّل أب ولــكل أ ّم ..ولــكل صديــق
مخلــص .وندعــو لــكل جنــدي ومعلّــم..
لــكل مــن ميشــي علــى تــراب هــذا
الوطــن مواط ًنــا ووافـ ًدا مــن بــاد بعيــدة
قصدهــا بثقــة مطلقــة بأ ّنهــا بــاد اخليــر
والســام .عــام جديــد ..شــمس
واألمــان ّ
ـاح مفعــم
صبــاح أول أيامــه ،شـ ُ
ـمس صبـ ٍ
بال ّثقــة فــي عــام ســعيد مشــرق جميــل..
كلّــه خضــرة ورونــق وبســاتني مــن أحــام
خضــراء ،وجــداول مــن ســنا األحــام،
وعبيــر لعطــر الفــوز والتّم ّيــز فــي ك ّل

مجــاالت احليــاة ،ولــك ّل مخلــص
حــب لآلخريــن.
للوطــنُ ،م ٍّ
يقــول أحــد األدبــاء :فــي العــام اجلديد
أبعــث الســا َم إلــى وطنــي ،فمنــه
أســتمد األمــل واحلمايــة والســعادة..
وإلــى أبــي فهــو َمــن رعانــي ويرعانــي
بعــد اهلل ..وإلــى أ ّمــي وهــي تعلّمنــي
الصبــر  ،فلــوال صبــر البــذر ِة حتــت
التــراب وأقــدام املــا ّرة ،مــا أصبحــت
شــجر ًة فــي عنــانِ الســماء ولــوال صبـ ُر
الــوردِ علــى الريــح ،ماتالقــح ليشــذو
برائحــة أقــوى ،ولــوال صبــر ّ
الطيــر
الســقوط مــا حلّ ـ َق أبــداً.
علــى ّ
ويــا أخــي الكــرمي ،يــا مــن تطالــع
هــذا املســطور ..ندعــو لــك أن يكــون
العــام اجلديــد ،عــام حتقيــق أحالمــك
اجلميلــة الواســعة .و مــع كل عزيــز
نتمنــى لنــا ولكــم عا ًمــا جديــ ًدا،
وصفحــ ًة بيضــا َء ،وخطــوات أمــل،
وتراتي ـ َل فــرح ،وومضــات تفــاؤل علــى
كتــف الدعــوات .ولنــا جمي ًعــا :ليكــن
العــام اجلديــد ،مســا ًرا آخــر صــوب
القمــة .وليكــن مــا حققنــاه مــن جنــاح
فــي العــام املنصــرم ،خطــوة نضيــف
إليهــا املزيــد مــن النّجــاح والتّفــ ّوق
والتّم ّيــز فــي العــام الوليــد الســعيد
بحــول اهلل.
إنهــا شــمعة البــ ّد مــن إضاءتهــا..
قبــل ميــاد اليــوم اجلديــد للعــام
الوليــد ..وك ّل عــام واجلميــع بخيــر
وعافيــة وأمــان وســام ورغــد عيــش
فــي هــذا الوطــن املعطــاء .كل عــام
وشــعب اإلمــارات وشــعوب العالــم
بخيــر ..متنياتنــا أن يكــون  2022عــام
أمــن وأمــان وفــرج واســتقرار للبشــرية
جمعــاء.
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